ทํา 5 ส ใหดี ก็เปนคนดีได
ศุกลรัตน วิรย
ิ ะบรรเจิด
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดเปนอยูแ
 กเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน
ตนเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ไดรบ
ั คือผล
และผลทีท
่ านมีความรูอ
 ยูข
 ณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดผลอยางอื่นตอไปอีก
ชวง 2 ปนี้ เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทย
รวมแซซองสดุดี สรรเสริญพระบารมี ในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ตลอดจนวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ที่
จะถึงนี้ พระองคทานทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 ป ขอทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสําราญตราบเทานานเทา
นาน และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพื่อเปนพระมิ่งขวัญแกพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
ในฐานะที่เรามีความจงรักภักดีตอพระองคทาน เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณพอหลวงของแผนดิน จึง
อยากนอมนําแนวปฏิบัติของทาน มาปรับใชในการทํางานและการดํารงชีวิต ในขอที่วา “อนาคตทํานายได” ดัง
ที่วา “ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดเปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนเรือ
่ งนั้นคือเหตุ สิง่ ที่ไดรับคือผล และผลที่
ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุใหเกิดผลอยางอื่นตอไปอีก คือทําใหสามารถใชความรูท
 ี่มีอยูท
 ํางานทีต
่ องการได
แลวการทํางานของทานก็จะเปนเหตุใหเกิดผลอื่นๆ เนื่องกันไปอีกไมหยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันวาใหพิจารณาเหตุผลให
ดีนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใหพิจารณาการกระทําของตน หรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง ทัว่ ไปแลวเรามักจะคิดกันวา
อนาคตจะเปนอยางไร เราหรือใครก็ไมอาจรูได แตที่จริงแลวเราพอจะทํานายคราวๆไดเหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือ
ผลของการกระทําในปจจุบันนัน
่ เอง ตามหลักธรรม “อิทัปปจจยตา” จากพระพุทธพจนะของพระพุทธเจา ที่แสดงถึง
ี ี่สิ้นสุด ถึงจักรวาลนี้จะ
ทุกสรรพสิ่งตองมีเหตุเปนปจจัย จึงจะเกิดผลขึ้นได หลักอิทัปปจจยตาคือ อนาคตไมมท
หายไป โลกจะหายไป เหตุปจจัยเหลาตางๆ ก็ตองดําเนินของมันตอเนื่องไปเรื่อย อยางเปนธรรมะ หรือธรรมชาติ
ดังนั้น จึงไมตอ
 งวิตกวา เราจะไมมีปญหาใหแกไข บางทีเราทํางานของตัวเราเองมาอยางราบรื่น ตาม Work
Instruction ระบบ ISO ตลอดทั้งเดือนทั้งปทุกประการ แลวก็ยืนยัน นอนยันวา งานของเรานั้นไมมีปญหา แตเอา
เขาจริง ๆ แลว เราอาจจะมองไมเห็นปญหาของตัวเองมากกวา ออกไปทางเขาขางตัวเองอยูนิดๆ ซึ่งจะแตกตางกับ
การมองปญหาของคนอื่น เพราะเรามักจะมองเห็นปญหาของคนอื่นไดดีกวาปญหาของตนเอง การมองไมเห็นปญหา
นั้น...เปนไปไดวา เราไมเคยคิดที่จะตรวจสอบตัวเอง หรืออาจจะไมรูจริงๆวามีปญหา เพราะมันซอนเรน แอบแฝง
คาดไมถึง บางคนก็รูปญหาแตไมอยากพูดถึง เพราะคิดวา “การไมพูดถึงปญหา ก็คือ ไมมีปญหา” หรือบางทีก็ไม
กลาพูดจริง ๆ พูดไมได ขืนพูดไปก็ตองมีปญหาแน ๆ ตองมีคนไมพอใจ หรือพูดไปก็แกไขอะไรไมได เอาเวลาไป
ทําอยางอื่นที่มน
ั มีความเปนไปไดดีกวา แต...คงลืมคิดไปวา ปญหาก็ยังคงอยูที่เดิม และยังคงไมไดรับการแกไข
เผลอ ๆ อาจจะลุกลามใหญโตเปนดินพอกหางหมู ดังนั้นถาเราพบเจอปญหา ควรรีบหาทางแกไขเสียดีกวา ถาเกิน
กําลังของเรา ก็ลองหาทางระดมความคิด หรือขอความชวยเหลือจากคนอื่นทีพ
่ อจะชวยได แตกอนอื่นตองหาปญหา
ใหพบ ตีโจทยแตก และสามารถวิเคราะหไดวา เปนปญหาใหญหรือเล็ก
ประเด็นปญหาโดยสวนใหญจะแบง
ออกเปน 3 ประเภทคือ
1) ปญหาที่วิ่งเขามาแบบเรารูตัวดีวามันจะตองเกิดปญหากับเราแนๆ มันเขามาแลว เราจะหนี มันก็ตามเราเขา
มาแบบเกาะติด วิธีการแกไขปญหาขอนี้ มักจะนิยมนํากิจกรรม QC Circle เปนตัวชวยในการระดมความคิด
หรือ หาทางออกรวมกัน
2) ปญหาที่เราวิ่งเขาไปหามัน โดยไมรูตวั คือ กวาจะรูกส
็ ายเสียแลว อยูมาตั้งนานก็ดีอยู แตอยูดีๆก็เพิ่ง
สังเกตเห็น เพิ่งรูวา มีปญหา พอลองคิดไปคิดมาพบวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นตีเปนมูลคา เดือนละเปน
แสน เปนลาน เรียกวาเขามาโดยไมทันตั้งตัว พอรูก็ตั้งตัวไมทัน
3) ปญหาที่เราสรางขึ้นเอง เพราะ ดูๆไปก็ปกติดีไมนาจะมีปญหาอะไร แตเราก็หาเรื่องใหมันเกิดเปนปญหา
ขึ้นมาจนได ซึ่งจัดอยูในประเภททีแ
่ กไขไดยากมากๆ เหมือนสภาวะกิเลสตัณหาในทางธรรมะ ซึ่งในทาง
โลก ที่เราเจริญกาวหนามาทุกวันนี้ ก็เปนขอดีของกิเลสตัณหาขอนี้ เพราะปญหาขอนี้แหละมันทําใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะมีคนที่ชอบสรางปญหา หรือไมเคยพอใจกับสิ่งทีม
่ ีอยู คือความตองการ
อยากได อยากมีที่ไมเคยสิ้นสุด ตองดีกวานี้ มากกวานี้ ตองสมบูรณแบบกวานี้ ก็เลยตองแกไขปญหากัน
ี่ อบสรางปญหา แลวก็ตามแกกันไปเรื่อยๆ ตามวงลอวัฏจักร PDCA
ไมสิ้นสุด นี้คือ กิเลสของมนุษยทช
ตลอดกาลเวลา
ทั้งนี้การคนหาปจจัยของปญหาในงานระบบควบคุมคุณภาพการผลิตและบริการนั้น ก็มก
ั จะใชวิธีการทีง่ าย
ที่สด
ุ คือ การวัดคาความสูญเปลา ความสูญเสียที่สามารถตีมูลคาออกมาได เพราะมีตัวเลขอางอิง ชัดเจนแนนอน
แตมีกลุมที่แอบแฝงอยูด
 วย ซึ่งอาจจะลืมคิดถึงไป ก็จะเปนคาของความสูญเปลาที่นากลัวไมแพกัน ซึง่ สาเหตุมักจะ
เกิดมาจาก
1) ไมมีการเก็บสถิติขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถมองเห็นภาพรวมของงานในมุมกวาง การคนหา
ปญหาจึงทําไดคอนขางยาก
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2) การสําคัญผิด อาจจะเพราะไมเขาใจ หรือเขาใจอะไรบางอยางผิดเพี้ยนไป ตัวอยาง เชน บอยครั้งที่
ผูประกอบการมองปญหาของการทํางานวาผลผลิตที่ออกมาไมเปนไปตามคาดหมายเพราะ เครื่องจักรที่มี
อยูเกา ลาสมัยเกินไป ทั้งที่จริงๆแลวปญหาทีแ
่ ทจริงอาจไมใชเครื่องจักร แตเปนเพราะมีของเสียระหวาง
การผลิตมากเกินไปก็ได
3) สูญเสียเพราะการสืบทอด สืบสานมรดก ซึ่งมักจะเกิดจากการทําตามๆอยางกันมา เคยทํามาอยางไรก็ทาํ
ตามไปแบบนั้นจนกลายเปนความเคยชิน ซึ่งมักจะเกิดกับ SMEs ในประเทศไทยเปนสวนมากที่เปนธุรกิจ
สืบทอด มีวฒ
ั นธรรมองคการแบบตามกันมา ขยันทํางานแตไมเคยรูวาทีท
่ ําอยูนั้น ดีจริงหรือเปลา กําไรจริง
หรือเปลา เพราะไมทราบตนทุนที่แทจริง เขาสูตรปญหาขอที่วิ่งเขามาหาเราโดยไมรูตัวก็เปนได โลกยุค
ี ิดเพื่อ
Cyber optic นี้ เปนยุคการสื่อสารไรพรมแดน ตองกลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิธีมอง วิธีการ และวิธค
ผลของงานที่ดก
ี วา ลดตนทุน เพิ่มกําไร เผลอ ๆ คิดเปนตัวเลขแลว ก็อดแคนใจที่ไมไดทาํ มาตั้งแตแรกทํา
ใหเสียโอกาส เสียเวลามาตั้งนาน
4) ใจไมถึง เพราะผูบริหารที่ไมกลาตัดสินใจ จริงๆ แลวคุณสมบัติทส
ี่ ําคัญขอหนึ่งของผูบริหารคือ ตองกลา
เสี่ยง กลาฟนธงรูวิธีการบริหารความเสีย
่ ง บางครั้งอาจจะตองลงทุนเพิ่มอีกเล็กนอย แตผลที่ไดในระยะยาว
มันคุมกวากันเยอะ แตเมื่อเสนอผูบริหารไปแลว ก็ไดรับคําตอบวา อยูอยางนี้ก็ดีอยูแลวไปหาเรื่องเดือดรอน
ทําไม หลายหนวยงานที่มีผูบริหารประเภทนี้ แตอยางไรก็ตามผูบริหารทีด
่ ีก็ตองไมใชเปนคนใจกลาบาบิ่น
ที่ทาํ อะไรแบบไมคิดหนาคิดหลัง อาจทําใหเสียศูนยมากกวาสูญเสียก็ได
5) ขาดการสอนงาน เปนอีกขอที่สําคัญมาก เพราะถาคุณปลอยใหพนักงานทํางานกันไป เพราะคิดวารูๆ กัน
อยูแลววาตองทําอะไรบาง ก็ทําไปก็พอแลว ไมตองเรียนรูเพิ่มเติม หรือฝกฝนกอนที่จะภาคปฏิบัตจ
ิ ริง ซึ่ง
ปญหาที่แทจริงสาเหตุอาจจะมาจาก
ี ะตองเปน พี่ เปนครู ผูสั่งและ
• สอนไมเปน ซึ่งเปนหัวหนาประเภทที่แยมากๆ หัวหนางานที่ดจ
ผูสอน บางคนสอนไมเปน เพราะทําเองไมเปนดวยซ้ําไป เปนแตใชอวัยวะ นิ้ว(ชี้) หรือ ปาก(สั่ง)
• คิดวา สอนไปก็แคนั้น เปนหัวหนาประเภททีช
่ อบดูถูกภูมิปญ
 ญาของผูใ ตบังคับบัญชา วาความรู
นอย สอนไปก็ไมรูเรื่อง หรืออาจคิดวาสอนจนเปนงานแลวเดี๋ยวจะเกิดการแยงเกาอี้ดวยซ้าํ ไป
• ขี้เกียจสอน หัวหนาประเภทนี้ ตองโทษผูบริหารที่ปรับตําแหนงใหคนประเภทนี้ใหขึ้นมามีบทบาท
เปนหัวหนาคนอื่น หรือเดิมก็ดๆี อยู แตพออยูๆ ไป ก็เปลี่ยนไปเปนอีกคนที่เปนคนจอมขี้เกียจ วันๆ
ก็ไมคอยจะทําอะไร ตามสูตร “เดินไปเดินมารับหาพัน ทํางานทั้งวันไดพันแปด ตัวดําตากแดดได
แปดรอย” เปนหัวหนาชนิดที่เอาแตเดินไปเดินมา สิ้นเดือนก็รับเงินเดือน
สาเหตุทั้งหมดเกิดมาจากปญหาทั้งที่มองเห็น และมองไมเห็น หรืออาจจะไมยอมรับ แตเปนสาเหตุทท
ี่ ําให
เกิดการสูญเปลา ซึ่งเปนอุปสรรคของการทํางานโดยทั้งสิ้น การหาทางสรางจิตสํานึกทีด
่ ีในการทํางานทําอยางไร?
ลองกลับมุมจาก ผล ไปหา เหตุ กันดู

ผลิตผล (Productivity) ของกิจกรรม 5ส มาจากไหน?
ผลิตผลทีด
่ ี Ö นิสัยที่ดี Ö คนดี Ö การทํากิจกรรม 5ส ทําไม? เพราะอะไร?

ตอบ เพราะ 5ส เปนตัวจักรสําคัญ ที่จะตองทําอยางตอเนื่อง ตามวัฏจักร P D C A ไดแก การที่คนพบ
่ องกําจัดให
ปญหาแลวก็ตองรีบกําจัด ส ตัวที่ 1 (สะสาง) จัดการทุกอยางใหเรียบรอยเขาที่เขาทาง จัดการสิ่งทีต
หมดสิ้นไป โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีคา ทีส
่ ุด ทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบและทําการเก็บรักษาอยางเปนระบบ ทําให
เกิด ส ตัวที่ 2 (สะอาด) แจงเกิดตามมา ตามสูตรที่ 1 “หาก็งาย หายก็รู ดูก็งามตา” มองไปทางไหนก็ สดใส สด
ชื่น บางหนวยงานยังแทรกอารมณขัน หรือกิจกรรมยอยเขาไปอีก เชน ส สรางสรรค ส สนุกสนาน เปนการเพิ่มความ
มีชีวิตชีวาในการทํากิจกรรม 5ส โดยการนําระบบการควบคุมดวยการมอง เชน Visual Control เขาไปประยุกตใช
ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคหลักๆ คือ คนหาสิ่งผิดปกติ (Abnormal) และเมื่อคนพบสาเหตุของปญหา หรือสิ่งผิดปกติ
แลว ก็รีบดําเนินแกไขปญหานั้นทันที เพื่อปองกันไมใหมีเหตุการณนั้นๆ เกิดซ้ําขึ้นมาอีก แลว ส ตัวที่3 (สะดวก)
สะดวกสะดวกสุดๆ ตองการอะไร สิ่งไหน อันไหน ก็หยิบฉวยใชไดทันที เขาสูตรที่ 2 คือ "สะดวกหยิบ สะดวกใช
ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา" และเมื่อทุกอยางเขาที่เขาทาง ลงตัวแลว ควรรีบดําเนินการจัดทํา ส ตัวที่ 4 (สราง
มาตรฐาน) จัดทําเปนคูมือขึ้นมา เพื่อควบคุมทุกรายละเอียดที่เปนสาเหตุของปญหา หรืออาจจะกอใหเกิดปญอื่นๆ
ขึ้นมาใหมได เพื่อปนการปองกันการเกิดปญหาอยางสมบูรณ แลวทําซ้ําๆ ทําทุกวัน ทําเปนปกติ ทําจนชิน จนเกิด
การตกผลึกเปน ส ตัวสุดทายทีเ่ ปนอมตะนิรันดรกาล คือ ส ตัวที่ 5 (สรางนิสัย) ซึ่งเปนผลิตผลจาก ระบบ 5 ส ที่ดี
ทําใหเปนคนดี
นิสัยที่ดีนายกยอง กอกําเนิดมาจากวินัยที่ดีในการทํางาน
ดังนั้นหากใครทําไดกจ
็ ะประสบกับความสําเร็จในชีวิตไปดวย
เพราะมีนิสัยดีในการดํารงชีวิต ก็เปนการปองกันสิ่งเลวราย หรือการเดินทางผิดในการดํารงชีวิตดวย
ดังที่พระองคทา นทรงมีพระราชดํารัสวา “ทุกประเทศนั้น จักมีทั้งคนดีและคนไมดีอยูรวมกัน เราไมสามารถ
ทําใหทุกคนเปนคนดีไดหมด เพราะแตละคนมี ความคิด การพูด การกระทํา ไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ลูกจึงอยา
หวังเลยวาทุกคนที่เราคบหาดวยนั้น ตองเปนคนดีทุกคน อยูทวี่ า... ลูกจักเลือกคบคนชนิดใด ถาลูกเลือกคบคนดี
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ลูกก็เปนคนดี ถาลูกเลือกคบคนชั่ว ลูกก็จักเปนคนชั่ว การทําใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยนั้น อยูท
 ป
ี่ ระชาชน
ทั้งหลายรวมกันสงเสริมคนดีใหปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือนรอน
วุนวายได” พระบรมราโชวาทนี้ พระองคทานทรงมุงหมายใหเรารวมกันสนับสนุน ยกยองคนดี และสงเสริมคนดี คือ
่ ิดดี พูดดี ทําดี มีความซือ
่ สัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว โดยสนับสนุนคนดีให
คนทีค
ทําหนาที่ปกครองคนอื่นๆ เพื่อใหควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอนแกคนอื่นๆได ถาเราตองการเปนคนดีที่
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน มีความสุขในครอบครัวและบริวาร เราตองเปนคนดี คบคนดี และสมควรจักตอง
ไดรับการสงเสริมจากคนดีดว ยกัน อยาคบคนชั่ว เพราะคนชั่วนั้นเมื่อสนับสนุนใครแลว จักนําความฉิบหายมาใหแก
คนนั้นอยางไมมีทางหลีกเลี่ยงไดเลย
นิสัยที่ดีนา ยกยอง กอกําเนิดมาจากวินัยที่ดใี นการทํางาน ดังนั้นหากใครทําไดก็จะประสบกับความสําเร็จใน
ชีวิตไปดวย เพราะมีนส
ิ ัยดีในการดํารงชีวต
ิ ก็เปนการปองกันสิ่งเลวราย หรือการเดินทางผิดในการดํารงชีวต
ิ ดวย
วินัยทีด
่ ี จึงตองเริ่มจากตัวเราเองกอน ทําใหดี ดังคําพอหลวงสอนเอาไววา “ทําดีไมตองรอใคร”
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