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เช้านีค้ ณ
ุ ว่างไม๊...ทำอะไรอยู่ !
ผมกำลังช่วยพี่เค้าเอาน้ำไปส่งร้านค้าที่โรงอาหารและจะไปทำ 1... 2... 3... ต่อ แต่ไม่เป็นไร
ส่งน้ำเสร็จเดีย๋ วผมขึน้ ไปพบครับ
เกือบทุกครัง้ ทีจ่ ะได้ยนิ เสียงดังกล่าว ดังมาตามสายโทรศัพท์ และอีกไม่เกิน 5 นาที เจ้าของเสียง
ก็จะมายืนหอบแฮ่ก ๆ อยูต่ รงหน้าพร้อมขอรับงานที่ 4 ... ไปทำ อย่างนีซ้ ทิ อ่ี งค์กรต้องการ อยากให้พวกเรา
ได้ลองอ่านบทความนี้ “ คนตัวเล็ก หัวใจใหญ่ ” แล้วลองสำรวจตัวเองดูซวิ า่ 20 หรือ 80 !
คนทำงานโดยทัว่ ไปต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลาย หากทุกคนทีเ่ ราร่วมงานด้วยเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ
ในงาน มีความตัง้ ใจในการทำงานให้สำเร็จลุลว่ งอย่างดีทส่ี ดุ ก็นบั เป็นโชคดีของเราทีไ่ ด้รว่ มงานกับคนเหล่านี้
แต่ในความเป็นจริงหลายครัง้ หลายโอกาส เราต้องร่วมงานกับคนทีไ่ ม่คอ่ ยเอาใจใส่งาน ไม่รบั ผิดชอบงาน
คอยแต่จะเอาเปรียบคนอืน่
หากพิจารณาตามกฎ 20 / 80 แล้วน่าจะพบว่า คนดีในองค์กร (vitalfew) อาจมีเพียง 20% เท่านั้น
ส่วนคนทีไ่ ม่ดใี นองค์กร (trivial many) อาจมีถงึ 80% เลยทีเดียว แต่คนในจำนวนเพียงส่วนน้อยเหล่านีท้ ำหน้าทีเ่ ป็น
ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรให้ประสบความสำเร็จเพราะ หากขาด “ คนหัวใจใหญ่ ” เหล่านี้ องค์กรก็คงจะ
ค่อย ๆ เสือ่ มถอยลงและล้มหายตายจากไปในทีส่ ดุ
คนหัวใจใหญ่ ในทีท่ ำงาน หมายถึง คนทีท่ ำงานด้วยความขยัน หมัน่ เพียร มีหลักการ ยึดหลักความถูกต้อง
บนพื้นฐานของความดีงาม คนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนที่อยู่ช่วยงานในยามที่
องค์กรต้องการ คนที่ทำงานเต็มที่ ไม่เอาเปรียบคนอื่น คนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน
ทีไ่ ม่เล่นพวกพ้อง และทีส่ ำคัญเป็นคนทีไ่ ม่ได้มตี ำแหน่งใหญ่โตอะไร
น่าชืน่ ชม น่ายกย่อง
ตรงกันข้าม คนหัวใจเล็ก ในทีท่ ำงาน หมายถึง คนทีท่ ำงานโดยไม่มหี ลักการ ยึดผลประโยชน์สว่ นตนเป็นใหญ่
ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี เห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเหลือใคร ทำงานเอาหน้า เล่นพรรคเล่นพวก และที่น่าแปลกใจก็คือ
เป็นคนที่มีตำแหน่งในหน้าที่การงาน คนเหล่านี้อยู่ในสถานะที่มีความพร้อมในการสร้างประโยชน์ให้องค์กร
โดยส่วนรวมได้ แต่กลับเป็นคนทีม่ จี ติ ใจคับแคบ คิดถึงแต่ตวั เอง ไม่เคยคิดถึงการเสียสละ ไม่เคยใช้โอกาสทีด่ กี ว่าคนอืน่
สร้างประโยชน์ให้กบั ส่วนรวมเลย
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น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง
สังคมเสือ่ มลงเพราะคนดีมนี อ้ ยลง องค์กรถอยหลังก็เพราะคนดีมนี อ้ ยลงเช่นกัน
การปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสตัณหาเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แต่การครองตนให้อยู่ในความถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรมนัน้ เป็นสิง่ ทีท่ ำได้ยากกว่า คนเราจึงมีแนวโน้มในการแสวงหาความสบาย เป็นคนหัวใจเล็ก
ง่ายกว่า และได้รบั ผลตอบแทนเร็วกว่า
การเป็นคนหัวใจใหญ่ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ต้องอาศัยความอดทน การฝึกฝน ความมุง่ มัน่ และการมีวนิ ยั ในตนเอง
แต่ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากความดีจะนำพาความสุข ความอิม่ เอม ความปิตยิ นิ ดี และความสงบทีแ่ ท้จริงและยัง่ ยืน
การเป็นคนส่วนน้อยในองค์กร อาจไม่ได้รบั ความสนใจ อาจไม่ได้เป็นคนโปรดของผูม้ อี ำนาจ อาจไม่ได้รบั
มอบหมายตำแหน่งใหญ่โต อาจไม่ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน และอาจไม่รวย ไม่เด่น ไม่ดงั
แต่สง่ิ เหล่านัน้ ไม่ใช่สง่ิ สำคัญสำหรับคนหัวใจใหญ่เลยแม้แต่นอ้ ย
เพราะคนเหล่านีท้ ำดีเพราะต้องการทำดี ไม่ได้ทำดีเพราะต้องการได้ดบิ ได้ดี
คนเหล่านีท้ ำดีเพราะสามารถตัดสินแยกแยะได้วา่ สิง่ ทีถ่ กู ต้องคืออะไร
และคนเหล่านีท้ ำดีเพราะรูว้ า่ สิง่ ทีค่ วรทำคืออะไร
หากองค์กรมีแต่คนไม่ดี และคนไม่ดเี หล่านัน้ ได้รบั มอบหมายตำแหน่งให้บริหารจัดการองค์กร สภาพของ
องค์กรนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับสังคมหรือชุมชนที่มีคนไม่ดีบริหารบ้านเมือง องค์กรจะเต็มไปด้วยปัญหานานัปการ
คนแตกความสามัคคี คนแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง คนละเมิดกฎกติกา คนทำผิดโดยไม่กลัวการถูกจับได้
คนเล่นพรรคเล่นพวก และอืน่ ๆ อีกมากมาย
แต่หากในองค์กรมีคนดีอยูม่ าก องค์กรนัน้ ก็คงเป็นเหมือนชุมชนเปีย่ มสุข ทุกคนอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบร่มเย็น
คิดถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็นใหญ่ ปฏิบตั ติ ามกฎกติกา ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย เคารพความคิดเห็นคนอืน่ อยูด่ ว้ ยกันฉันพีน่ อ้ ง
ขอส่งกำลังใจให้คนทำงานดี ๆ ทุกคน ขออย่าได้นึกน้อยใจ และไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะยังมีคนหัวใจใหญ่
อีกหลายคนในอีกหลายองค์กร ที่ถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็มากพอที่จะร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีงาม
ให้เกิดขึน้ ในองค์กรและสังคมของเรา
ขอบคุณ “ คนตัวเล็ก หัวใจใหญ่ ” ทุกคน เพราะเทพสตรีมคี นอย่างคุณ ๆ จึงทำให้เทพสตรี
ยังยืนหยัดคงอยู่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำมาตั้งแต่แรกเกิดตลอดระยะเวลา 89 ปี จงภูมิใจ
ที่เราได้เข้ามาอยู่ในรั้วเทพสตรีแห่งนี้ และนับถอยหลังไปอีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าปีที่ 90 แล้วนะ !
21 กันยายน พ.ศ. 2553 !
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