5ส กับจริยธรรมในการทํางาน
สมิต สัชฌุกร
“สังคมไทยในระยะไมกี่ปมานี้ไดปรบมือ แซซองสดุดีกับคนเกงมาโดยลําดับ
จนทําใหบางคนเหลิงและไมใสใจในเรื่องจริยธรรม”
ปจ จุบันนี้เปนยุคของการแขงขันที่ถือวา ตองชวงชิงความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive-edge)
แมแตองคการที่ไมมุงแสวงหาผลกําไร (Not for profit organization) หรือองคการที่ประกาศตนเปนองคการกุศล
(Non-profit organization) ก็ยังตองมีการแกงแยงชิงดี ชนิดที่วาใครดีใครอยู โดยไมไดคํานึงถึงจริยธรรม การ
ประเมินคาของคนที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญที่ใหคํานึงถึงคาความเปนมนุษยที่มีอยูเปนตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญ แต
แนวทางปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับวาดีที่สุด (Best Practice) ก็ยังใหน้ําหนักกับการเปนบุคคลหรือองคการที่มี
สมรรถนะ หรื อ ความเก ง มากกว า ความเป น ผู มี จ ริ ย ธรรมหรื อ คนดี เพราะจุ ด หมายปลายทาง คื อ ต อ งการบรรลุ
เป า หมายเป น ความชนะในการแข ง ขั น สั ง คมไทยจึ ง ตอบรั บ การเป น องค ก ารบนพื้ น ฐานของสมรรถนะ
(Competency-base organization) อยางเกรียวกราวไมลืมหูลืมตา
สังคมไทยในระยะไมกี่ปมานี้ไดปรบมือแซซองสดุดีกับคนเกงมาโดยลําดับ จนทําใหบางคนเหลิงและไมใส
ใจในเรื่องจริยธรรม และคนจํานวนไมนอยก็เพลิดเพลินยกยองสรรเสริญคนเกง จนไมไดพิจารณาถึงดานจริยธรรม
ละครทีวีบางชองก็ชักนําใหคนระเริงหลงชื่นชมกับคนร่ํารวย ในทางธุรกิจที่มีมูลคามากมายมหาศาล ชื่นชมกับการ
กวาดเศษเนื้อขางเขียงไปยาไสประทังความทุกขยากแรนแคนของผูดอยโอกาส
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม หลักเกณฑหรือกฎที่สงั คม
ใชตัดสินวา การกระทําใดเปนสิ่งที่ถูกตอง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทําใดเปนสิ่งที่ไมควรปฏิบัติทั้งตอตนเอง
และตอผูอื่น
การยกยองคนดีมีความสามารถ เปนพื้นฐานของสังคมไทยมาชานาน แตเมื่อระบอบทุนนิยมเขามาครอบงํา
สังคมไทยมากขึ้นทุกวัน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทุกคนพูดและหายใจเปนเงินจึงไมสนใจจริยธรรม
หายใจเขาก็กลับกลอก หายใจออกก็โกงกิน
ในสังคมที่ถือความรูคูคุณธรรม จะไมยกยองผูที่มีความรู แตนําความรูไปรับใช รับจาง หรือสยบใหแกฝาย
อธรรม การตอบรับความสามารถที่ขาดคุณธรรมเปนความงมงายไมลืมหูลืมตา
ในความคิดของคนมีอวิชชา จะพูดวา “ทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จก็อยาไปคิดถึงจริยธรรม” แตถามอง
ถึงธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ และเติบโตอยางยั่งยืน ลวนยึดถือจริยธรรมเปนหลัก จึงมีความคิดที่จะคืนกําไรใหแก
สังคม มีโครงการที่จะทําประโยชน และนําความเจริญสูชุมชนอยางจริงจัง อันเปนสวนหนึ่งซึ่งสําคัญในการบริหาร
จัดการที่ดี (Good Governance) หรือที่เรียกกันวา “ธรรมาภิบาล”
บทความนี้จะเสนอใหสังคมชาว 5ส ใสใจในการนํากิจกรรม 5ส ที่พัฒนาจนเปนระบบ และเปนสวนหนึ่งซึ่ง
เปนฐานรากของระบบคุณภาพทั่วทั้งองคการ มาปรับใชในเรื่องจริยธรรมในการทํางาน ตามแนวคิดและหลักการ
ปฏิบัติ 5ส ดวยการดําเนินกิจกรรมในแตละ ส ดังตอไปนี้
ส ที่ 1 สะสาง พิจารณากําหนดสิ่งที่จําเปนตองมีในการทํางานอยางมีจริยธรรม ไดแก
1. ความจงรักภักดี ใหความเชื่อ (Belief) และความภักดีตอหนวยงาน ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงในดานผลประโยชนที่จะเกิดตอองคการ
2. ความซื่อสัตย พูดแตความจริง ปฏิบัติงานตรงไปตรงมา ไมหลอกลวง ไมขโมย ไมพูดจาออมคอม
3. การแสวงหาคุณความดี ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ พัฒนาขีดความสามารถ ใฝ
เรียนรูทั้งดวยการศึกษาฝกอบรม และการเรียนรูดวยตนเอง
4. ความเคารพตอผูอื่น มีความสุภาพ ใหเกียรติผูสมควรไดรับการยกยอง เปนการสรางเสริมวัฒนธรรม
องคการที่ควรธํารงรักษา
5. ความรับผิด ชอบตอผูเกี่ย วของ มีเหตุผลในการคิด และการตัดสินใจ ยอมรับผลจากการกระทํา หรือ
ไมไดกระทํา แตอยูในความรับผิดชอบ
ส ที่ 2 สะดวก จัดรูปแบบการทํางานใหสะดวก ดวยความมีจริยธรรม ดวยการทํางานอยางริเริ่มสรางสรรค
ไมกินแรงเพื่อนรวมงาน ทํา งานใหงา ย ไมปฏิเสธการใหค วามชว ยเหลือเพื่อนรวมงาน ดว ยความรับผิดชอบ ไม
ขัดขวางงานของผูอื่น และไมปลอยใหงานคั่งคาง
ส ที่ 3 สะอาด ไมทําใหเกิดสิ่งสกปรก รกรุงรัง และไมทําใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการทํางาน
รวมกันเปนทีม ไมปลอยใหเกิดความสับสนในการทํางาน ดวยการทํางานที่มีเปาหมายชัดเจน ดูแลที่ทํางานและ
เครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมจะทํางาน
ส ที่ 4 สรา งมาตรฐาน นํา หลักธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ อันเปน การกระทําที่ถูกตอง ดีงาม ควร
ปฏิบัติใน 3ส แรก มาเปนสิ่งที่จะใชเทียบวัดพฤติกรรมของตน ดวยการกําหนดเปนมาตรฐานที่ชัดเจน ปราศจากอคติ
และการเลือกปฏิบัติ อันจะทําใหเกิด Double Standard โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล

ส ที่ 5 สรางนิสัย มีการฝกฝนตนใหปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว จนบมเพาะเปนนิสัยใหเกิดวินัยใน
ตนเอง ไมป ระพฤติ ต นลอ แหลมต อการทํ า ผิ ด จริ ย ธรรม อาทิ การกลั่น แกล ง หรื อให รา ยเพื่อ นรว มงาน การขาด
ระเบี ย บวิ นัย การทํ า งานแบบเฉื่ อยชา ปฏิ บั ติง านต่ํา กวา มาตรฐาน การมองโลกในแง ร า ย การผั ด วั นประกั นพรุ ง
ปฏิบัติงานลาชา เนนพิธีรีตองมากเกินไป การทํางานที่ไมจําเปนตองทํา
หากไดมีพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลักการ 5ส ที่ไดกลาวไปขางตนจนเปนนิสัย ก็จะชวยใหมีจริยธรรมในการ
ทํางาน สงผลใหไดรับความเคารพรัก ความเลื่อมใสศรัทธา การยกยองสรรเสริญ ความไววางใจ ความรวมมือ และ
ความสําเร็จในกิจการทั้งหลายทั้งปวง
“หากไดมีพฤติกรรม ปฏิบัติตามหลักการ 5ส ที่ไดกลาวไปขางตนจนเปนนิสัย
ก็จะชวยใหมีจริยธรรมในการทํางาน สงผลใหไดรับความเคารพรัก ความเลื่อมใสศรัทธา”

