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"จรรยาบรรณ" ถือเป็ นหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งขององค์กรในปั จจุบนั เพราะถ้ าบุคลากรในองค์กรใดขาดในเรื่ องนี ้
แล้ ว โอกาสที่องค์กรจะก้ าวหน้ าลดหน้ าลงแน่นอน แต่ที่สาคัญกว่านี ้คือโอกาสล้ มเหลวมีมากขึ ้น เราคงจะเห็นตัวอย่างจาก
บริ ษัทใหญ่ๆในอเมริ กาที่ผ้ บู ริ หารได้ ตกแต่งตัวเลขทางการเงิน เพื่อให้ ตวั เองได้ รับผลประโยชน์ในเรื่ องหุ้นหรื อผลตอบแทน
อื่นๆ จนทาให้ บริ ษัทล้ มมาแล้ วหลายแห่ง
จรรยาบรรณเปรี ยบเสมือนภูมิค้ มุ กันโรค "ทุจริ ต" ให้ กบั องค์กร องค์กรไหนมีภมู ิค้ มุ กันดี ถึงแม้ ว่าจะมีคนไม่ดีอยู่
บ้ างผมก็คิดว่าเขาคงไม่สามารถทาอะไรองค์กรเราได้ ไม่แตกต่างอะไรไปจากภูมิค้ มุ กันของร่างกายเรา ถ้ าเรามีภมู ิค้ มุ กันดี
ร่างกายแข็งแรง ถึงแม้ จะมีโรคอะไรมารุมเร้ า ร่างกายเราก็สามารถต่อสู้กบั มันได้
ผมไม่อยากให้ องค์กรมองเรื่ องจรรยาบรรณเป็ นเรื่ องเล็กเหมือนกันการที่คนเราชอบมองว่าการออกกาลังกายเป็ น
เรื่ องที่สาคัญน้ อยกว่าเรื่ องอื่น คนเรามักจะจัดลาดับความสาคัญของการออกกาลังกายไว้ ประมาณชัว่ โมงที่ 25 ของวัน
(ทาให้ ไม่มีเวลาออกาลังกาย) แต่ถ้าแพทย์บอกเราว่าถ้ าเราไม่ออกกาลังกาย เราอาจจะต้ องตายภายในเจ็ดวัน ผมเชื่อว่า
การออกกาลังมันจะวิ่งแซงทางโค้ งของกิจกรรมทุกอย่างขึ ้นมาเป็ นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอน เช่นเดียวกันกับการที่องค์กร
บางองค์กรที่ได้ จดั ลาดับความสาคัญเรื่ องจรรยาบรรณไว้ อนั ดับหลังๆ รองจากกาไร ต้ นทุน หรื อกิจกรรมอื่นๆ แต่ถ้าวันหนึ่ง
องค์กรนันเกิ
้ ดมีการทุจริ ตขึ ้นมาแล้ วทาให้ องค์กรเสียผลประโยชน์มหาศาล ผมเชื่อว่าเรื่ องจรรยาบรรณขององค์กรนันๆ
้ จะ
วิ่งขึ ้นมาอยูใ่ นอันดับต้ นๆขององค์กรทันที
เราต้ อ งไม่ ลื ม นะครั บ ว่า "ภูมิ ค้ ุม กัน " ไม่ ใช่ ย าฉี ด หรื อ ยากิ น ที่ ช่ ว ยให้ อ าการป่ วยทุเลาลง แต่ ภูมิ คุ้ม กัน เป็ น
อายุวฒ
ั นะต่างหาก เราไม่สามารถสร้ างภูมิค้ มุ กันขึ ้นได้ ภายในวันสองวันเหมือนการฉีดยาหรื อกินยา แต่ต้องใช้ เวลาในการ
พัฒ นาภูมิค้ มุ กันขึ ้นมา เช่นเดียวกันจรรยาบรรณ เราคงไม่สามารถสร้ างให้ บุคลากรทุกคนในองคฺ์กรมีจรรยาบรรณได้
ภายในวันหรื อสองวันหลังจากมีเหตุทุจ ริ ต และเราก็ไม่สามารถไปซื ้อหาจรรยาบรรณมาจากที่ไหนได้ เหมือนการซื ้อหา
วัตถุดิบหรื อซื ้อหาบุคลากรที่เก่งๆ สิง่ ที่เราจะซื ้อหาได้ ก็เป็ นเพียงสัญญาณกันขโมยหรื อระบบเซ็นเซอร์ ตา่ งๆเท่านัน้
สาหรับแนวทางการสร้ างภูมิค้ มุ กันขององค์กรโดยผ่านจรรยาบรรณนัน้ ผมขอเสนอแนะแนวทางดังนี ้



กาหนดจรรยาบรรณขององค์ กรให้ ชดั เจน
ผมเชื่อว่าหลายองค์กรมีแนวทางเรื่ องนี ้อยู่แล้ ว แต่อาจจะยังอยู่ในใจของผู้บริ หาร เป็ นแนวปฏิบตั ิอยู่
แล้ ว แต่อาจจะยังไม่มีการกาหนดออกมาเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร หรื อไม่มี การประกาศให้ บุคลากร
รับทราบอย่างเป็ นทางการเท่านันเอง
้ แต่หลายองค์กรยังไม่เคยมีการพูดถึงเรื่ องนี ้เลย
ผมอยากเสนอแนะให้ ผ้ บู ริ หารองค์กรต่างๆ กาหนดจรรยาบรรณขึ ้นมาให้ ชดั เจนเหมือนกับการที่กาหนด
นโยบายคุณ ภาพหรื อนโยบายอื่นๆ แล้ วควรจะมี การสื่อ สารให้ บุค ลากรเข้ าใจถึงความสาคัญ และ
ความหมายของจรรยาบรรณ รวมถึงบอกให้ บุคลากรทราบว่าเขาจะต้ องปฏิบัติตวั อย่างไรบ้ างจึงจะ
สอดคล้ องกับจรรยาบรรณขององค์กร



เชื่อมโยงจรรยาบรรณสู่แผนงานและโครงการในการพัฒนาคน
การกาหนดจรรยาบรรณคงไม่ใช่เรื่ องยาก แต่เรื่ องที่ยากจะอยู่ที่ทาอย่างไรให้ จรรยาบรรณงอกเงยและ
เติบโตในองค์กร แนวทางหนึง่ ที่ช่วยได้ คือ การแปลงจรรยาบรรณสูก่ ารระบบการพัฒนาคน เช่น ถ้ าเรา
จะจัดฝึ กอบรมหลักสูต รเรื่ องการพัฒ นาที มงาน กิ จกรรมต่างๆที่ จะนามาใช้ จะต้ อ งสอดคล้ อ งและ
ตอบสนองเรื่ องจรรยาบรรณขององค์กรด้ วย ซึ่งอาจจะมีทงเรื
ั ้ ่ องของการเก็ บความลับ ความสื่อสัตย์
ความโปร่ งใส การบริ ห ารผลประโยชน์ ที่ ขัด แย้ ง กัน ระหว่า งผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก แต่ละคนกับ
ผลประโยชน์ของทีมงาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในองค์กรจะต้ องสอดคล้ องแนวคิดและ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณอยู่เสมอ เพื่อเป็ นการกระตุ้นจิตสานึกของบุคลากรอยู่เสมอ สิง่ ไหนถูก
กระตุ้นบ่อยๆ ก็จะนาไปสูน่ ิสยั ได้



ให้ รางวัลเพื่อป้ องกันการเสื่อมถอย (ของจิตใจ)
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ จรรยาบรรณขององค์กรเติบโตเร็ วขึ ้นก็คือ การใช้ อาหารเสริ ม อาหารเสริ มใน
ที่นี ้คือ การให้ รางวัลหรื อสิง่ จูงใจกับคนที่ปฏิบตั ิตวั สอดคล้ องกับจรรยาบรรณ เช่น การคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่นประจาปี หรื อการเลื่อนตาแหน่งหรื อกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็ นการยกย่องเชิดชูคนดี ให้ สอดแทรก
หลักการของจรรยาบรรณเข้ าไปด้ วยทุกครัง้ ผมอยากจะยกตัวอย่างนักกีฬาที่บางคนอาจจะประพฤติตวั
ไม่ดีมาก่อน แต่เมื่อกลายมาเป็ นแชมป์ เป็ นคนของประชาชนแล้ ว คนเหล่านันจะถู
้ กรางวัลที่ได้ ป้องกัน
ไม่ให้ เขากลับไปทาอะไรที่ไม่ดีอีก เมื่อไม่ได้ ทาสิง่ ที่ไม่ดีนานๆ ก็จะเกิดเป็ นนิสยั ไม่กล้ าที่จะทาผิดเหมือน
ในอดีตอีก คนที่ได้ รับการยกย่องในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมักจะถูกสังคมตรวจสอบเขาในทุกๆเรื่ อง ถึงแม้ จะ
ไม่ใช่เรื่ องที่เขาได้ รับรางวัลก็ตาม



มีระบบตรวจสอบติดตาม
การสร้ างจรรยาบรรณก็คงไม่แตกต่างไปจากการนาเอาระบบอื่นๆเข้ ามาใช้ ในองค์กรที่จาเป็ นจะต้ องมี
การติดตามตรวจสอบว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่ มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้ าง จะต้ องมีการทบทวนแก้ ไขหรื อไม่ อย่างไร สิ่งที่อยากจะแนะนาคือ องค์กรควรกาหนดให้ มี
คณะกรรมการกากับดูแลจรรยาบรรณ เพราะมีเหตุผลสองประการคือ หนึ่งเพื่อกันคนกลุ่มหนึ่งที่เป็ น
กรรมการให้ รับผิดชอบเรื่ องจรรยาบรรณแทนองค์กรและคนเหล่านี ้จะถูกขัดเกลามากกว่าคนอื่น คน
กลุม่ นี ้จะถูกเพ่งเล็งจากคนในองค์กรมากกว่าคนอื่นๆ อันนี ้ถือเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ เขา
ออกนอกลูน่ อกทาง เพราะเขาคือกรรมการเหมือนกรรมการห้ ามกีฬาประเภทต่างๆ ที่จะมีคนคอยจับ
จ้ องว่าโปร่ งใสและเป็ นธรรมหรื อไม่ เหตุผลประการที่สองคือ การมีคณะกรรมการจะช่วยให้ สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบความเป็ นไปของจรรยาบรรณในองค์กรได้ เป็ นอย่างดี เพราะระบบใดก็ตามที่กาหนด
ขึ ้นมาแล้ วไม่มีการติดตาม ระบบนันๆ
้ จะจางหายไปกับสายลมและแสงแดด

สรุ ป จรรยาบรรณคือประเด็นการบริ หารที่สาคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้ าม ถึงจรรยาบรรณจะไม่ใช่สิ่งที่จะทาให้
องค์กรมีกาไรมากขึ ้น แต่ถ้าขาดสิง่ นี ้แล้ วอาจจะทาให้ องค์กรเดินไปสูค่ วามพินาศได้ ภายในระยะเวลาอันสัน้ เราต้ องไม่ลืม
นะครับว่าเวลาแห่งการปลูกต้ นไม้ ใหญ่ไม่สามารถทาได้ ภายในวันเดียวต้ องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี แต่เวลา
สาหรับการทาลายหรื อการโค่นต้ นไม้ ใหญ่ เพียงไม่กี่อึดใจก็ล้มครื นลงมาได้ ถ้ าองค์กรใดไม่อยากเป็ นเหมือนต้ นไม้ ใหญ่ที่
ถูกโค่น จงรี บดาเนินการสร้ าง "จรรยาบรรณ" ขององค์ กรขึ ้นมาเถอะครับ ไม่ต้องรอให้ ระบบมาตรฐานสากลอะไรมาบังคับ
หรอกนะครับ

