การจูงใจพนักงานในกลุมตอตาน เรียกรองหาแนวรวม รวมตัวไมทํา 5ส
ศุภนิธิ เรืองทอง
กรรมการพิจารณารางวัล 5ส ประเทศไทย
“เมื่อคณะผูบ
 ริหารของบริษท
ั คิดที่จะเริม
่ ทํากิจกรรม 5ส สิ่งแรกที่จะตองรูจก
ั กอนคือ ตองเขาใจ
สถานการณของบริษท
ั เขาใจพฤติกรรมพนักงานของตนเองเสียกอน”
หัวขอนี้ดูชางทาทายดีแท เพราะการจูงใจพนักงานในกลุมตอตาน เรียกรองหาแนวรวม เพื่อรวมตัว
ไมทํา 5ส นั้น ฟงดูเหมือนการจูงใจผูชุนนุมประทวงของกลุมการเมืองที่สูญเสียอํานาจและผลประโยชน ที่ตอตาน
เรียกรองหาแนวรวม ใหรวมตัวไมเอาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติและรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งตามระบบ
ประชาธิปไตย
แตโดยความเปนจริงแลว เมื่อคณะผูบริหารของบริษัทคิดที่จะเริ่มทํากิจกรรม 5ส สิ่งแรกที่จะตองรูจักกอน
คือ ตองเขาใจสถานการณของบริษัท เขาใจพฤติกรรมพนักงานของตนเองเสียกอน ควรรูวาวิธีใดที่จะสรางแรงจูงใจ
ใหกับพนักงานได สรางบรรยากาศการทํากิจกรรมดวยวิธีใดไดบาง มีศิลปะในการดําเนินกิจกรรม มีลูกลอลูกชน รูจัก
ผอนหนักผอนเบา ถาทําไดเชนนี้ เหตุการณขางตนจะไมเกิดขึ้น หรือก็คือ ตองสรางแรงงานสัมพันธที่ดีกอน
การสรางแรงจูงใจใหเกิดกับพนักงานและการสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกคนอยากทํากิจกรรม 5ส นั้น
ไมใชเรื่องงายเลย บริษัทตองทําใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญที่วา “คุณภาพคือความอยูรอด” หาก
ไมมีคุณภาพ ก็จะไมมีลูกคา ไมมีลูกคาก็จะไมมีบริษัท ไมมีบริษัทก็จะไมมีการจางงาน ไมมีการจางงานพนักงานก็จะ
อยูไมรอด อีกทั้งบริษัทจะตองทําใหพนักงานทุกคนเขาใจวา 5ส เปนกิจกรรมเพื่อสรางคุณภาพในการทํางาน
โดยตองทําให 5ส เปนสวนหนึ่งของงานประจําวันใหได และตระหนักวา ถาไมทําก็จะไมไดคุณภาพ หากไมเปน
ดัง เชน ที่ กล า วนี้ แ ลว พนั ก งานจะเห็น ว า 5ส เป น งานเพิ่ มที่ พ นัก งานไมไ ด รับ ค า ตอบแทนเพิ่ ม ส งผลให เ กิด การ
รวมกลุมตอตาน เรียกรองหาแนวรวม รวมตัวไมทํา 5ส ซึ่งไมเปนผลดีแกใครเลย
โดยทฤษฎี แ ล ว การสร า งแรงจู ง ใจและการสร า งบรรยากาศให พ นั ก งานทํ า งานอย า งมี คุ ณ ภาพนั้ น ก็
เปรียบเสมือนกับการใชแรงผลักครกใหขึ้นไปบนภูเขา ตองออกแรงเปนจํานวนมาก ในวิชาฟสิกสนั้น เราเขียนเปน
สมการของแรงวา
F=m퍸 a
โดยที่ F
คือ แรงจากพลังงาน
m คือ มวลของสาร
a
คือ อัตราเรงของมวลสาร
เมื่อประยุกตสมการขางตนมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล แรงผลักดันจากพลังของพนักงานนั้น
เราคงจะเขียนไดเหมือนกันวา
F=m퍸 a
โดยที่ F หมายถึง แรงผลักดันจากพลังของพนักงาน
m หมายถึง ทักษะ ความรู ความคิด หรือ ความสามารถในการปฏิบัติงานไดของพนักงาน
a หมายถึง ความอยากทํา ซึ่งก็คือ แรงจูงใจ พื้นฐานจิตใจ และทัศนคติของพนักงาน
ในทํานองเดียวกัน ถาเปรียบเทียบบรรยากาศของการดําเนินกิจกรรมวาเปนเสมือนสนามไฟฟา ถาเราเขียน
สมการของพลังงานศักยไฟฟาระหวางประจุไฟฟาในสนามไฟฟาใด ๆ วา
WE = (K/r) 퍸 Q1 퍸 Q2
โดยที่ WE คือ Work of Electricity พลังงานศักยไฟฟาระหวางประจุไฟฟาในสนามไฟฟา
K/r คือ อัตราความเขมขนของสนามไฟฟาตอระยะหางระหวางประจุไฟฟา
Q1 คือ ประจุไฟฟาตัวหนึ่ง
Q2 คือ ประจุไฟฟาอีกตัวหนึ่ง
เมื่อเทียบใหเปนสมการของบรรยากาศในการดําเนินกิจกรรม ก็สามารถเขียนไดเปน
WE = R 퍸 P1 퍸 P2
โดยที่ WE คือ Work Environment หมายถึง สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ทําใหพนักงานอยากทํากิจกรรม
R
คือ Result หมายถึง ผลลัพธของการทํากิจกรรมตองดีและเห็นผลเปนรูปธรรมทั้งตอตนเองและ
สวนรวม
P1 คือ Process หมายถึง วิธีการที่ดี โดยเนนไปที่การสรางกระบวนการ/ระบบที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่ดี
P2 คือ Presentation หมายถึง มีระบบการนําเสนอที่ดี ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการองคความรู
สรุ ป ความจากสมการข า งต น อธิ บ ายได ว า กิ จ กรรมจะดํ า เนิ น ไปได ก็ ต อ งมุ ง เน น ไปที่ พ นั ก งานและ
บรรยากาศ สําหรับพนักงานตองพัฒนาทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดของพนักงาน (Competency)
ตองสรางแรงจูงใจใหพนักงานอยากที่จะทําอยูเสมอ (Motivation)
และตองสรางใหมีบรรยากาศที่อํา นวยให
รักษาการทําอยางตอเนื่องอีกดวย (Environment) ซึ่งก็คือ Performance Management ของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลนั่นเอง
หากตองการใหกิจกรรม 5ส คงอยูอยางยั่งยืนแลวละก็ ควรเริ่มทํากิจกรรมจาก ส ที่ยากสุดกอน
คือ ส5 สรางวินัย เพราะวินัยเปนรากฐานความยั่งยืนของคุณภาพในทุกระบบมาตรฐาน”

หลายบริษัทมักจะเริ่มทํากิจกรรม 5ส ไปตามตัวเลข คือ จะเริ่มจาก ส1, ส2, ส3, ส4, และ ส5 ซึ่งนี่ไมใช
สูตรสําเร็จ เพราะวาเทคนิคกลยุทธในการดําเนินกิจกรรมของคณะผูบริหารมีความสําคัญมากกวา แตอยากจะให
คําแนะนําวา หากตองการใหกิจกรรม 5ส คงอยูอยางยั่งยืนแลวละก็ ควรเริ่มทํากิจกรรมจาก ส ที่ยากสุด
กอน คือ ส5 สรางวินัย เพราะวินัยเปนรากฐานความยั่งยืนของคุณภาพในทุกระบบมาตรฐาน แตวน
ิ ย
ั จะไมมี
วัน เกิด ขึ้น ได เอง จะต องสร างขึ้ น จากความพยายามทุ ม เท ตั้ งใจมั่ น มีวิธี การ เอาจริ งเอาจัง ไมย อมรั บต อความ
บกพรอง ปลอยประ ละเลย หลงลืม ไมยอมรับตอความผิดปกติ หากเกิดความผิดปกติขึ้น ก็มีมาตรการตอบโตตอสู
ทันที เพื่อแกไขและปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก ซึ่งตองทําอยางเปนรูปธรรมชัดเจน และตองจัดทําใหเปนระบบ อาทิ
เชน ระบบบํารุงรักษาดวยตนเอง ระบบการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบมาตรฐาน
การจัดวางเก็บเครื่องมือ/อุปกรณระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการฝกอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ฯลฯ
วิ นั ย กั บ คนไทย อาจดู ว า จะสร า งยาก เพราะว า สภาพอากาศ สภาพแวดล อ มของประเทศไทยเรา ไม
เอื้อ อํา นวยใหค นไทยตอ งมี วินัย ตอสิ่ งใด วิ นัย ของคนไทยจึ งอยู ถูกนํ า ไปเก็ บไว ใ นสว นที่ลึก มาก ยากต อการนํ า
ออกมาใชไดเปนประจําวัน แตยืนยันไดวาคนไทยก็มีวินัย ดูไดจากทหารไทยรั้วของชาติที่มีวินัยไมยิ่งหยอนกวา
ทหารชาติใด ดังนั้น ถาคิดจะสรางวินัยใหเกิดกับพนักงานอยางเปนรูปธรรมแลวละก็ การสงพนักงานไปฝกวินัยกับ
ทหารก็ดูจะเปนกิจกรรมที่นาสนใจ นาทดลองนําไปใชกับพนักงานในบริษัท
มีอีกเทคนิคหนึ่งที่นาจะเหมาะกับการสรางวินัยกับคนไทย ซึ่งเปนการสรางวินัยโดยทางออม เทคนิคนี้คือ
การกระตุนใหเกิดความกตัญูกอน เนื่องจากความเปนคนไทยมีความคุนเคยกับสิ่งนี้มากกวา เพราะถูกนํามาใช
บอยๆ บริษัทจึงนาจะจัดใหมีกิจกรรมประเภทที่ใหพนักงานไดแสดงความกตัญูรูคุณในบริษัท เชน วันรักพอ วันรัก
แม วันรักลูก วันรักบานเกิด ฯลฯ ถาจะใหดีที่สุด คือ บริษัทตั้งจิตเปนกุศล รวมกันสรางคนดีสูสังคม จัดใหมีกิจกรรม
ที่จะชวยพัฒนาบุคลากรตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่วา “มุงสรางคนดีแทนคุณ
แผนดิน” และยังมีเทคนิคอีกมากมาย แตทั้งหมดนี้ บริษัทตองไมลืมวา การจะทําใหพนักงานมีจิตใจที่จะคิด
ปรับปรุงงานไดนั้น พนักงานตองปราศจากภาระหนี้สินที่ผูกผันเกินตัว บริเวณสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานตองไมเสี่ยงตอ
เกิดอุบัติเหตุ มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย บริษัทจึงควรจะมีกิจกรรมประเภทบรรเทาหรือประนอมหนี้สิน
ใหกับพนักงาน ควรจัดใหมีคณะกรรมการสงเสริมความอยูดีมีสุขใหกับพนักงาน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อดูแลพนักงานอยาง
จริงใจ มุงสรางความมั่นคงใหกับพนักงานและถารวมไปถึงครอบครัวของพนักงานดวยก็จะสุดยอดประทับใจ หากทํา
ไดเชนนี้ บริษัทก็จะเปนที่รักของพนักงานทุกคนในที่สุด จากนั้นจึงคอยคิดปลูกสรางวินัย
กลาวโดยสรุปก็คือ การจูงใจพนักงานในกลุมตอตาน เรียกรองหาแนวรวม เพื่อรวมตัวไมทํา 5ส
นั้น ควรมุงไปที่การสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นตั้งแตกอนเริ่มกิจกรรม ใชเทคนิคจูงใจมากกวาใชการบังคับ ใชขอมูล
ที่เปนจริงเทานั้น ไมใชความรูสึก และอยูบนพื้นฐานของความจริงใจตอกัน ไมมีการปกปดแอบแฝงซุกซอน พูดคุย
ชี้แจงใหเห็นถึงผลประโยชนที่จะมีรวมกัน เขาไปชวยแกไขบรรเทาปญหาที่สาเหตุในการตอตานของพนักงานแตละ
คน สรางความสุขกายสุขใจใหเกิด กับพนักงานดว ยความรัก และความดี และเห็นพนักงานเปน เสมือนสมาชิกใน
ครอบครัว โดยมุงสรางประโยชนสุขใหเกิดกับสวนรวมมากกวาสวนตน ดังที่พระเจาอยูหัวทรงเคยมีพระราชกระแส
รับสงกับผูถวายงานพระองควา
...มาอยูกับฉันนั้น ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากความสุขที่จะมีรว มกันในการทําประโยชนใหแกผูอื่น

