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พอพูดถึงจรรยาบรรณคนก็มกั จะนึกถึงอาชีพบางอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ ฯลฯ แต่ในความเป็ น
จริ ง แล้ ว ค าว่ า จรรยาบรรณน่ า จะต้ อ งใช้ กับ คนทุก คนถึ ง แม้ จ ะมี อ าชี พ หรื อ ไม่มี อ าชี พ ก็ ต าม อย่ า งน้ อ ยที่ สุด ก็ ต้ อ ง
จรรยาบรรณแห่งความเป็ นคนคนหนึง่ ในฐานะสมาชิกของสังคม ในความเป็ นจริ งเราอาจจะไม่เรี ยกว่าจรรยาบรรณ แต่เรา
อาจจะเรี ยกว่าศีลธรรม เรี ยกว่าหลักความดีความชัว่ หรื อใครจะเรี ยกอะไรก็ตาม ผมคิดว่ามันคือสิ่งเดียวกันนัน่ ก็คือ การ
จิตสานึกว่าการจะทาอะไรลงไปสักอย่างหนึง่ นัน้ สิง่ นันเหมาะสมกั
้
บสถานะของตัวเองหรื อไม่ เช่น ถ้ าจะพูดจาไม่สภุ าพกับ
ต้ นไม้ คงจะไม่มีใครว่าอะไร แต่ถ้าจะพูดจาไม่สภุ าพกับลูกๆ ก็ต้องดูวา่ สถานะของเราคือการเป็ นพ่อแม่ พ่อแม่ควรจะมีข้อ
ควรคานึงอะไรบ้ าง (ต้ องรับผิดชอบต่อสถานะของตัวเองอย่างไร) ถ้ าเราทางานเป็ นผู้บริ หารการเปิ ดเผยข้ อมูลขององค์กร
ถือเป็ นสิง่ ที่ควรกระทาหรื อไม่ เหล่านี ้เราเรี ยกว่า “ จรรยาบรรณ ”
ผมเคยเห็นองค์กรต่างๆมีการประกาศจรรยาบรรณกันออกมาเหมือนเป็ นแฟชัน่ แล้ วก็มาบังคับจับมือให้ พนักงาน
เซ็นรับทราบ ทุกคนก็ต้องเซ็นเพื่อรักษาสถานะของการเป็ นลูกจ้ าง แต่ถามจริ งๆเถอะว่ามีสกั กี่คนที่ยอมรับจรรยาบรรณที่
องค์กรกาหนดขึ ้นมา จรรยาบรรณจริ งๆแล้ วไม่ใช่การจับมือพนักงานเซ็น แต่เป็ นการปลูกฝั งจิตสานึกให้ พนักงานรู้ สึก
รับผิดชอบชัว่ ดีตอ่ ผลที่ตนเองจะกระทาหรื อไม่กระทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มากกว่า
ผมอยากจะยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณให้ ทา่ นผู้อา่ นพิจารณากันดังนี ้
• ผู้บริ หารบางคนในบางองค์กรเล่นหุ้นโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทในเวลางาน ผิดจรรยาบรรณหรื อไม่
• แม่บ้านเล่นหุ้นในเวลาเดียวกันกับการทางานบ้ าน ผิดจรรยาบรรณหรื อไม่
• นักลงทุนนัง่ เล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผิดจรรยาบรรณหรื อไม่
ผมเชื่อว่าท่านผู้อา่ นสามารถตอบได้ วา่ อะไรควร อะไรไม่ควร เราจะเห็นว่าจรรยาบรรณไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั พฤติกรรม
แต่ขึน้ อยู่กับพฤติกรรมนัน้ สัมพันธ์ หรื อเหมาะสมกับสถานะของบุคคลคนนันหรื
้ อไม่ ดังนัน้ จรรยาบรรณไม่ต้องเขียน
จรรยาบรรณไม่ต้องเซ็นรับ แต่ทาอย่างไรให้ คนคิดเป็ น วิเคราะห์ได้ ยับยังชั
้ ง่ ใจต่อการกระทาที่มนั ขัด ต่อความดีชวั่ ถูกต้ อง
เหมาะสมเท่านันเอง
้
องค์กรหรื อสังคมมักจะเรี ยกร้ องให้ พนักงานหรื อคนในสังคมมีจรรยาบรรณในการทางาน แล้ วตัวองค์กรหรื อ
ผู้บริ หารองค์กรหรื อผู้บริ หารประเทศเองมีจรรยาบรรณกันแล้ วหรื อยัง

ผมคิดว่าการปลูกฝังเรื่ องจรรยาบรรณให้ กบั คนในสังคม ควรจะดาเนินการในหลายมาตรการดังนี ้
•

ระดับครอบครัว ครอบครัวควรจะปลูกฝั งให้ เด็กๆรู้ จกั ประเมินได้ ด้วยตนเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทา เพราะ
อะไร ไม่ใช่บงั คับให้ เด็กจาว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาเท่านัน้ เช่น ห้ ามเด็กพูดคาหยาบ เด็กๆถามว่าทาไม
อย่าตอบเพียงว่าไม่ดีเพียงอย่างเดียว (เด็กๆก็ยงั งงๆว่าไม่ดีตรงไหน) พ่อแม่อาจจะต้ องอธิ บายเหตุผลให้ เด็ก
เข้ าใจ เช่น ถ้ าคนอื่นพูดกับเราแบบนี ้เราชอบหรื อ ถ้ าเขาตอบว่าไม่ชอบก็อธิบายเขาว่าที่เราไม่ควรพูดคาหยาบ
กับคนอื่นก็เพราะจะทาให้ คนอื่นไม่ชอบด้ วย และถ้ าเราพูดบ่อยๆคนอื่นจะไม่ชอบไม่รักเรา

•

สถาบันการศึกษา เนื่องจากเด็กอยูก่ บั โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาเป็ นเวลายาวนานกว่าจะออกมาประกอบ
อาชีพ ดังนัน้ โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาจึงถือเป็ นแหล่งเพาะบ่มจรรยาบรรณของความเป็ นคนให้ กบั คนได้
เป็ นอย่างดี น่าจะมีการเรี ยนการสอนวิชาการควบคูไ่ ปกับการปลูกจิตสานึกไปพร้ อมกันด้ วย แทนที่จะวัดคนเก่ง
กันตรงที่คะแนนสอบทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะมีการสอบทางด้ านจรรยาบรรณของการเป็ นนักเรี ยน
ที่ดีไปด้ วย

•

องค์กร คนส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตอยูใ่ นองค์กรไม่น้อยไปกว่าครอบครัวหรื อสถาบันการศึกษา และคนในวัยนี ้เป็ นคนใน
วัยที่อาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคนอีก หลายกลุม่ ในสังคม ดังนัน้ เรื่ องจรรยาบรรณไม่วา่ จะเป็ นจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณในการเป็ นสมาชิกของสังคม หรื อแม้ กระทัง่ จรรยาบรรณของความเป็ นคน
จึงน่าจะเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก ผมเชื่อว่าองค์กรต่างๆมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคนให้ ทางานเก่งได้ ก็
น่าจะสามารถพัฒนาหรื อสร้ างจิตสานึกหรื อจรรยาบรรณให้ กบั คนได้ โดยไม่ยากนัก ขอเพียงแต่องค์กรต้ องให้
ความสาคัญและทุ่มเทกับเรื่ องนี ้มากขึน้ กว่าเดิมเท่านัน้ เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่มกั จะให้ ความสาคัญกับ
จรรยาบรรณก็ต่อเมื่อมีกฎอะไรมีบงั คับ ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีขึ ้นไปแล้ ว เช่น เกิดการคอรัปชัน่ จากคนที่ไม่ดี
เพียงบางคน แต่ผลกระทบที่เกิดขึ ้นคือการกาหนดจรรยาบรรณขึ ้นมาเพื่อบังคับคนส่วนมาก(ซึ่งดีอยู่แล้ ว )อยู่
เสมอ
“ ขอให้ คิดว่าสิง่ ที่คณ
ุ กาลังจะทานัน้ เหมาะสมกับบทบาทหน้ าที่และสถานะของตัวเองหรื อไม่ ”

