ในการทางานคนส่วนใหญ่ทาเพื่อผลประโยชน์และค่าตอบแทน และหลากหลายคนเลือกที่จะหลับตาข้ างนึงยอมรับผลประโยชน์อนั
ไม่ชอบธรรมด้ วยความคิดที่ว่า..”ใครๆเขาก็ทากัน” แต่ทว่า มีFM อยู่ทา่ นนึงผู้ซ่ึง ปฏิเสธความทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานแบบครอบครัว
ด้ วยความซื่อสัตย์ทุกลมหายใจของชีวิต นั่นคือ คุณจรรยภา สงวนวงษ์ หรือ คุณอ้ อย ผู้จัดการโรงงานบริษัท ดินสอสยาม จากัด ผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 8 ซึ่งความดีท่ที า FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 4 ดังนี้
FMC: การทางานแบบครอบครัวคือ?
คุ ณ จรรยภา : พี่ ม องว่ ารั้ ว โรงงาน คื อ รั้ วบ้ า น ทุ ก ชี วิ ต ในรั้ ว นี้ คื อ
ครอบครัว ที่ยามใดมีสขุ เราจะสุขด้ วยกัน ยามใดใครทุกข์ เราจะช่ วยกัน
แก้ ปัญหา ทางานด้ วยความเอื้ออาทร ช่ วยเหลือ ตักเตือนกัน ทุ กขณะ
ชีวิตของการทางานพี่มีความสุข เพราะพี่ไม่ ได้ มองที่ความเป็ นธุรกิจ พี่
ไม่ ไ ด้ มีเงิ น เป็ นตั วตั้ ง พี่ ม องว่ ามั น คือ ครอบครั ว ดั ชนี ช้ ี วั ดของเราคื อ
ความสุขในการทางาน ไม่ ใช่ รายได้ แต่ เมื่อเรามีความสุขกับการทางาน
แล้ ว รายได้ จะตามมาเอง พี่ไม่นับเวลาการทางานว่าต้ องเข้ า8โมงเช้ า เลิก
5 โมงเย็น คิดและทาแบบนี้ต้ังแต่ เริ่ มทางานตาแหน่ งเล็กๆ พี่ มองถึง
ความซื่อสัตย์ในทุกลมหายใจของชีวิตไม่ ใช่ แค่หน้ าที่การทางาน ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องเพื่อนหรือเครือข่ายต่างๆ ก็ต้องมาคู่กับ
ความซื่อสัตย์

FMC: คาสอนของพระองค์ท่านที่พยี่ ึดถือในการใช้ชีวิต
คุณจรรยภา : พี่ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ไม่เน้ นของ
หรูหรา ราคาแพงในชีวิต พี่คิดว่าทุกสิ่งอย่างมีคุณค่าทั้งหมด พี่เลือกที่จะให้
ความสาคัญกับคุณค่ า มากกว่ าราคา เราเห็นคุณค่ าทุกสิ่งและไม่ เอาเปรียบ
มัน เริ่มจากการทางานตรงเวลา ถ้ ามาที่บริษัทจะเห็นเลยว่า ไม่มีใครมาทางาน
สาย ทุ กคนจะมาก่ อน 8 โมง เพื่ อเตรี ยมตัวและเริ่ มทางาน เราอยู่ กันแบบ
ครอบครัวเรียกว่าเป็ นตระกูลก็ได้ รุ่นพ่อรุ่นแม่ทางานกับเรา พอมีลูก ลูกเขาก็
มาทางานกับเรา เราอยู่กนั แบบเอื้ออาทร เติบโตกันไปด้ วยกัน พี่กส็ ่งต่อความ
เชื่อ สอนน้ องๆ อย่างในเรื่องความพอเพียง พี่สอนให้ เขารู้จักประมาณตน รู้
กาลังความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสม สอนถึงการวางแผนในชีวิต ทุก
วันนี้ลูกน้ องส่วนใหญ่กม็ ีบ้านมีรถตามความเหมาะสมพอประมาณกับตนเอง
FMC: อยากฝากบอกอะไรกับ FM Family
คุณจรรยภา : พี่เชื่อนะว่า ซื่อสัตย์-ขยัน-อดทน ยังใช้ ได้ อยู่ในปั จจุ บัน มัน
ขึ้นอยู่กบั ว่าใครเข้ าใจมันอย่างไร พี่เชื่อว่าเราเป็ นหัวหน้ าคน บทบาทหน้ าที่น้ ี
มาพร้ อมกับความรับผิดชอบ เราต้ องคานึงถึงคนรอบข้ าง ต้ องเอาใจเขามาใส่
ใจเรา เราดูแลหัวใจตัวเองก็ต้องรู้จักดูแลหัวใจคนอื่น อานาจเหมือนดาบสอง
คมใช้ เป็ นก็มีประโยชน์ ใช้ ไม่เป็ นก็มีโทษ ขึ้นอยู่กบั เราว่าจะใช้ มันอย่างไร

FMC: ช่วยยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ในการทางาน
คุณจรรยภา : ยกตัวอย่ างแค่ ปีนี้นะ มีซัพพลายเออร์ รายหนึ่งมาเสนอ
ผลประโยชน์ส่วนตัวให้ พ่ี พี่เป็ นผู้จัดการโรงงาน แต่ ดูแลจัดซื้อด้ วย ณ
ปั จจุ บัน พี่ ยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมด ไม่ ส่ังของจากเจ้ านี้อีกเลย คิดเป็ น
มู ลค่ าหลายสิบ ล้ านบาทต่ อปี พร้ อมทั้ง รายงานถึงหั วหน้ าใหญ่ ของเขา
“ ซื่อกินไม่ หมด คดกินไม่นาน” พี่ยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์และรับไม่ได้
กับการทุจริตใดๆ เทคโนโลยีใครก็ซ้ ือได้ ถ้ามีเงิน ..แต่สามัญสานึกไม่มี
ขาย ต้ องมีเอง

การทางานอย่างมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อตัวผู้ทางานและคนรอบข้ าง
ก่ อ ให้ เ กิด สัง คมการท างานที่ดี ซ่ึ ง แน่ น อนย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลของงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งความซื่อสัตย์ถือเป็ นศิลธรรมอันสาคัญ
ที่หากผู้ใดยึดถือย่อมเกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิต การที่บริษัทดินสอสยาม
ได้ หัวหน้ างาน(หั วหน้ าครอบครั ว) ผู้ ซ่ึงเปี่ ยมไปด้ วยความสามารถ ความดี
และมี ค วามสุ ข ในการท างาน อย่ า งคุ ณ จรรยภา สงวนวงษ์ ซึ่ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และดูแลคนรอบข้ างอย่างเอาใจใส่
ให้ ทุกคนและบริษัทเติบโตไปด้ วยกัน นับเป็ นต้ นแบบที่ดีของการเป็ นหัวหน้ า
งาน จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่ เป็ นสกู๊ป “FM ทาดี
เพื่อพ่อ” ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป

