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จากกรณีที่บริ ษัท เอนรอนและบริ ษัทเวิลคอมล้ มละลายนัน้ เราคงพอที่จะมองเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งได้ ชัดเจน
นัน่ ก็คือ "ความโลภ" ของคนเก่งไม่เข้ าใครออกใคร ถึงแม้ คน ๆ นันจะเป็
้
นผู้บริ หาระดับสูงก็ตาม แต่ถ้าไม่สามารถขจัดความ
โลภออกจากตัวเองได้ แล้ ว ต่อให้ องค์กรนัน้ ๆ เจริ ญก้ าวหน้ าหรื อเติบโตมีชื่อเสียงเพียงใดก็ตาม คนเก่งที่มีความโลภก็
สามารถทาให้ พินาศได้
หลายองค์กรพยายามที่จะสรรหา ควานหา แย่งตัว ซื ้อตัว "คนเก่ง" แต่หารู้ไม่วา่ คนเก่งนันเปรี
้ ยบเสมือนดาบสอง
คม ถ้ าได้ คนที่เป็ นทัง้ "คนเก่ง" และ "คนดี" ก็โชคดีไป แต่ถ้าได้ คนเก่งที่เป็ นคนไม่ดีแล้ ว ความเสีย่ งขององค์กรก็มีมากขึ ้น
องค์กรต่าง ๆ มักจะมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรระดับกลางถึงระดับล่างมากจนเกินไป จนละเลยการพัฒนา
ฝึ กอบรมผู้บริ หาระดับสูง ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่กรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นจะต้ องเริ่ มคิดเรื่ องนี ้กันได้ แล้ ว มิฉะนัน้ อาจจะมี
เอนรอนและเวิลคอม 2,3 ต่อไปเรื่ อย ๆ ไม่มีที่สิ ้นสุด
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริ หาระดับสูงเกิดความโลภคือ เป็ นคนเก่งในการบริ หารธุรกิจ แต่สอบตกการบริ หารชีวิต
ยิ่งเป็ นผู้บริ หารระดับสูงมากเท่าไหร่ "กิเลส" ยิ่งพอกพูนมากยิ่งขึ ้น ยิ่งเก่งกว่าคนอื่นมากเท่าไหร่ โอกาสเข้ าใกล้ การทุจริ ต
คอรัปชัน่ ก็มีมากขึ ้นเท่านัน้
ในช่วงแรก ๆ กระแสของบรรษัทภิบาลมาแรงมาก เพราะทุกคนเชื่อว่ามันจะสามารถแก้ ไขปั ญหาความไม่สอื่ สัตย์
ไม่โปร่ งใสของการบริ หารงานได้ แต่วินาทีนี ้ ไม่มีใครการันตีได้ ว่าระบบบรรษัทภิบาลเพียงระบบเดียวจะสามารถสกัดกัน้
"เพลิงกิเลส" ของคนเก่ง ๆ ที่เป็ นผู้บริ หารได้
เพื่อป้องกันไม่ให้ ไวรัสกิเลสของผู้บริ หารเข้ ามาลุกลามในองค์กร ผมคิดว่าเราควรจะกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ผู้บริ หารที่เก่ง ๆ ให้ เป็ นคนดีดงั นี ้
• กระบวนการตรวจสอบพฤติกรรม
เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่องค์กรต่าง ๆ จะนาเอาแนวคิดในการตรวจสอบประวัติผ้ บู ริ หารที่ละเอียดมากยิ่งขึ ้น
มีการตรวจสอบประวัติตงแต่
ั ้ วยั เด็กทังประวั
้
ติในครอบครัว คนรอบข้ าง สังคม โดยมีการตรวจสอบพฤติกรรม
ทังก่
้ อนเข้ ามาในองค์กรและระหว่างอยูใ่ นองค์กรหรื ออาจจะตรวจสอบไปถึงหลังจากที่ออกไปจากองค์กรแล้ ว
เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริ หารที่เก่ง ๆ แต่ไม่ดีนนลอยนวลไปท
ั้
าความเสียหายให้ กบั องค์กรอื่น ๆ อีก

การที่องค์กรจะสามารถตรวจสอบผู้บริ หารจากผลงาน จากผู้ตรวจสอบภายนอกแล้ ว องค์กรควรจะหัน
มาให้ ความสาคัญกับ "กรรมการบริ ษัท" ให้ มากยิ่งขึ ้น กรรมการอิสระควรจะมีบทบาทในการติดตามและ
ตรวจสอบกรรมการที่เป็ นกรรมการบริ หารให้ มากยิ่งขึ ้น แต่การที่จะทาอย่างนี ้ได้ กรรมการอิสระจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่ากรรมการบริ หาร มิฉะนันจะตามผู
้
้ บริ หารไม่ทนั
ผมเชื่อว่าระบบการตรวจสอบแบบรอบด้ านและต่อเนื่องน่าจะเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสแห่ง
ความ "โลภ" ของผู้บริ หารลงได้ บ้าง พูดง่าย ๆ คือ ไม่เปิ ดโอกาสให้ คนชัว่ ได้ ทามาหากินว่างันเถอะ
้
• กาหนดหลักสูตรการพัฒนาจิตใจ
เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงควรจะผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณในการ
บริ หารธุรกิจ ในแวดวงนักบริ หารควรจะมีหลักสูตรนี ้ขึ ้นมาบ้ าง เพราะปั จจุบนั นี ้จะมีเพียงผู้บริ หารบางคนใน
บางองค์กรเท่านันที
้ ่ได้ พฒ
ั นาจิตใจของตัวเองโดยการฝึ กสมาธิ ขัดเกลาจิตใจตัวเองโดยอาศัยคาสอนทาง
ศาสนา การพัฒนา "จิตใจ" นี ้ถือเป็ นจุดสาคัญเพราะใจเป็ นบ่อเกิดของกิเลส เป็ นบ่อเกิดของความชัว่ และ
ความดี ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม การที่เราจะไปยับยังหรื
้ อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ดีนนั ้ เป็ นเรื่ องที่
ยากมากเหมือนตารวจตามจับขโมย แต่ถ้าจะดับกิเลสให้ ถาวรนันจะต้
้
องพัฒนาจิตใจของผู้บริ หารให้ เกิด
ความเข้ มแข็งและต่อสู้กบั ฝ่ ายอธรรมในจิตใจของตัวเองก่อน
• ลดโอกาสที่อาจจะก่ อให้ เกิดความโลภ
จากกรณีของเวิลคอมนัน้ จะเห็นว่าผู้บริ หารด้ านการเงินระดับสูงมีแรงจูงใจจากผลตอบแทนเรื่ องของ
Stock Option (องค์ กรไหนมี Incentive แบบนีก้ ็ ค งหนาว ๆ ร้ อน ๆ กันพอสมควร) พูด ง่า ย ๆ คื อ
"ผลประโยชน์" คือบ่อเกิดของ "ความโลภ" ดังนัน้ การจัดแพคเก็จจูงใจสาหรับผู้บริ หาระดับสูงควรจะพิจารณา
ให้ ดีว่า การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของผลประโยชน์นนั ้ ๆ มีส่วนสัมพันธ์ กับการตัดสินใจของผู้บริ หารมากน้ อย
เพียงใด องค์กรต้ องพยายามลดเชื ้อเพลิงแห่งความโลภที่เกิดจากผลตอบแทนจูงใจให้ มากที่สดุ
• สร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
ถึงแม้ คนไม่ดีเข้ ามาอยู่ในองค์กร แต่ถ้าวัฒนธรรมองค์ กรในเรื่ องของความโปร่ งใส ความสื่อสัตย์ มี
ความเข้ ม แข็ ง โอกาสที่ ค นไม่ มี จ ะประพฤติ ไ ม่ ดี ก็ จ ะมี น้ อยลงหรื อ ไม่ มี โ อกาสเลย วัฒ นธรรมองค์ ก ร
เปรี ยบเสมือนตารวจทางใจที่คอยเตือนให้ คนที่ไม่ดีคอยระแวดระวังอยูต่ ลอดเวลา วัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่งที่
มองไม่เห็นแต่สง่ ผลต่อจิตใจของคนในองค์กรได้
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เช่น คนในประเทศหนึ่งเป็ นคนที่มีนิสยั มักง่ายชอบทิ ้งขยะไม่เป็ นที่เป็ นทาง (ประเทศไหนก็
พอจะเดากันได้ นะครับ) แต่พอเดินทางไปอีกประเทศหนึง่ ที่เขามีวฒ
ั นธรรมทางสังคมในเรื่ องการทิ ้งขยะให้ เป็ นที่ คน ๆ นัน้
ก็สามารถปรั บตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมของอีกสังคมหนึ่งได้ สิ่งนีแ้ สดงให้ เห็นว่าวัฒนธรรมองค์ กรมีผลต่อการกาหนด
พฤติกรรมคนในสังคมนัน้ ๆ
สรุ ป การพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ควรมุ่งเน้ นการพัฒนาทัว่ ทังองค์
้ กร อย่าเน้ นเพียงบุคลากรระดับล่าง
หรื อระดับกลาง แต่ต้องมีกระบวนการในการพัฒนาผู้บริ หาระดับสูงด้ วย เพราะถ้ าบุคลากรระดับล่างไม่ดี อย่างดีก็ทาให้

องค์กรไม่เติบโตก้ าวหน้ าเท่านัน้ แต่ถ้ าผู้บริ หารระดับสูงไม่ดี โอกาสล้ มละลายมีสงู มาก ที่สาคัญจะทาให้ บคุ ลากรระดับ
ต่าง ๆ ตกงานไปด้ วย ดังนัน้ เพื่อให้ องค์กรอยูร่ อดและเราอยูไ่ ด้ บุคลากรทุกคนในองค์กรจึงต้ องช่วยกันเป็ นหูเป็ นตาในการ
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของทุกคนในองค์กรนะครับ

