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  การพฒันาบคุลากรใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์ เรือ่งของการคดิ 

ก็ถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนประการหนึ่ง  เพราะความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์จะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างไม่รู้จบ (วิชาการคอม, 

2551)  พวกเราคงจำกันได้นะค่ะว่า คณะเรามี 7ส และ ส ตัวที่ 6 ก็คือ 

สร้างสรรค์/นวัตกรรม ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษา เร่ืองการนำนโยบาย ส6 

สร้างสรรค์/นวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับท่านประธาน 7ส (คุณอัมพา  

อาภรณ์ทิพย์) โดยเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบ

คู่กันไป จึงขอนำเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพบางส่วน เช่น ปัจจัย 

หลักที่เป็นตัวกระตุ้นหรือจูงใจให้ตัดสินใจสร้างผลงานสร้างสรรค์/

นวัตกรรม ส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์การทำงานและปัญหาท่ีได้รับ 

จากการปฏิบัติงาน ได้แก่ ต้องการลดข้ันตอนการทำงานท่ีสลับซับซ้อนลง 

ต้องการลดค่าใช้จ่าย ต้องการประหยัดงบประมาณโดยผลิตเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ข้ึนใช้เองเพ่ือทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศท่ีมีราคา

ค่อนข้างสูง เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อนำของเหลือใช้กลับมา 

ปรับใช้ใหม่ เห็นตัวอย่างจากหน่วยงานอ่ืนแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในงาน

ของตน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรองที่เป็นตัวกระตุ้นหรือจูงใจให้ตัดสิน

ใจสร้างผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ได้แก่ มีผู้บังคับบัญชากระตุ้น/

ผลักดันให้ทำ เกิดจากการตกลงร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน 

ต้องการพัฒนาเหมือนหน่วยงานอื่น บุคลากรในหน่วยงานได้ปรึกษา 

หารือกันและช่วยกันผลักดัน ทั้งนี้ ประสิทธิผลที่ได้รับจากการนำ 

นโยบาย ส6 ไปปฏิบัติ ยังพบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายลง ลดเวลา ลดคน 

และขั้นตอน ตลอดจนทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้นและเกิดผลที่ 

เป็นรูปธรรมตามมา  

 เราเคยสังเกตไหมค่ะว่าเวลาเราทำการสะสาง (ส1) เพื่อทำให้เกิด 

ความสะดวก(ส2) ส6 ก็จะตามมาได้ไม่ยาก ทำดูแล้วคุณก็จะรู้

สามารถสืบค้นข้อมูลความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมได้ที่

 วิชาการคอม. (2551). ความคิดสร้างสรรค

        พรสวรรคที่พัฒนาได้ (ออนไลน์)มีที่ 

        http://www.vchankarn.com/include/vcafe/ 

        showkratoo.php?Cic=92&Pid=12338. 

        สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2551.

ดังคำกล่าวที่ว่า  “เอาแตเรียนรูแตไมลงมือทำ  

ไมมีวันประสบความสำเร็จ   

                             เอาแตลงมือทำ  แตไมเรียนรู 

ก็ไมมีวันกาวหนา หรือพัฒนาได”
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  สำหรับจุลสาร 7ส ฉบับนี้ขอพูดถึงการไปดูงานที่บริษัทอูซุอิ

อีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนได้ฟังคำพูดที่ผู้จัดการ

โรงงานพูดว่า ทำ 5ส แล้วผลท่ีได้ได้กับตัวเราเองท้ังน้ัน  ทำให้รู้สึกเลยว่า

5ส ของที่บริษัทหรือโรงงานแห่งนี้เป็น 5ส แบบที่คณะกรรมการเราตั้งใจ

ไว้ว่า 5ส ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ถ้าจะเป็นจริงได้ บุคลากรของเราต้องพูด

แบบนี้แหละ  เนื่องจากเราไปช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได้ยินแต่ผู้ที่มาบรรยาย 

ให้เราฟัง ยังไม่มีโอกาสได้ยินจากพนักงานคนอ่ืนๆ แต่เห็นจากพฤติกรรม 

และสถานที่ของเขาก็ต้องยอมรับว่า 5ส น่าจะอยู่ในชีวิตประจำวันจน

เป็นนิสัยของเขาแล้วล่ะค่ะ  เพราะโรงงานเก่าแต่สะอาดเป็นระเบียบ  

ตอนที่พาเราเยี่ยมชม บังเอิญมีเศษพลาสติกปลิวมาจากไหนไม่ทราบ  

เจ้าหน้าที่เขากำลังพูดบรรยายให้เราอยู่ก็ก้มลงเก็บแบบอัตโนมัติเลยค่ะ  

และที่ชอบมากจนต้องมาบอกเล่าให้ฟังคือ  การที่เขาทำ 5ส โดยนำเข้า

ประสานกับบริบทของบริษัทไม่ได้ยึดติดกับหลักการหรือคำพูดนะคะ 

มาดูจากคำจำกัดความที่เขาใช้สอนคนของเขาดีกว่าค่ะ

  กจิกรรม 5ส เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย รวมถึงกิจกรรม 5ส ก็เป็น     

กลยุทธ์หนึ่งที่เปิดโอกาศให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  วิธีการตรวจประเมินก็เป็นวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นให้

บุคลากรร่วมมือกันทำ 5ส และช่วยผลักดันให้ 5ส ของคณะแพทยศาสตร์ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเราจะทำการตรวจ 

ประเมินปีละ 3 ครั้ง โดยในปีนี้จะตรวจประเมินครั้งแรกในเดือนเมษายนนี้นะคะ  โดยจะจัดสัมมนาอนุกรรมการตรวจประเมิน 

กิจกรรม 5ส ในวันที่ 16-18 มีนาคม ที่ ร.ร. เขาหลักซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปา จ.พังงา  แล้วพบกันนะคะ

                                                                                                             จาก ณัฐณิชา  อิงวิยะ

  Seiri (เซริ) ส1 สะสาง  คือ ในกระบวนการทำงานมีเฉพาะสิ่ง 

จำเป็น ในจำนวนที่ต้องการ อยู่ในสถานที่ต้องการใช้ ณ เวลานั้น สรุปคือ

ถ้าไม่สะสมก็ไม่ต้องสะสาง  เริ่มก่อนสะสางเสียอีกนะคะมีเท่าที่จำเป็น  ซึ่ง 

คนญี่ปุ่นทำข้อนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ ขอบอก เพราะสถานที่ของเขามีจำกัด 

เขาจึงไม่มีของมากชิ้นเลย เวลาที่ไปเห็นห้องพักของเขา แก้วน้ำ จานชาม 

จะมีอยู่เท่าที่ใช้จริง ไม่เหมือนบ้านเรานะคะ เห็นสวยถูกใจ ที่มีอยู่ก็ใช้ไม่

ครบแต่เราก็ยังซื้อมาเก็บอีก พอสะสมมากเข้าก็ต้องสะสาง ถ้าเข้าใจ ส1 

จริงก็ไม่จำเป็นต้องสะสางให้เสียเวลาค่ะ

  Seiton (เซตง) ส2 สะดวก  คือ สภาพที่พร้อมทำงานได้ทันที 

อย่างไม่ลังเล ไม่เกิดการสูญเปล่าโดยมีมาตรฐานท่ีทำให้สามารถรู้ถึงความ

ผิดปกติได้  เห็นมั๊ยคะว่าเขียนได้ครอบคลุมจริงๆ โดยไม่ต้องมายุ่งกับตัว

เลขเวลาที่เราเคยถกเถียงกันว่า 30 วินาทีสำหรับบางสถานการณ์อาจจะ

เป็นไปได้ยาก  แต่บอกว่าได้ทันทีไม่มีการสูญเปล่าและรู้ได้ถึงความผิดปกติ

นับว่า 5ส ขั้นเทพเลยนะเนี่ย

  Seiso  (เซโซ) ส3 สะอาด   คือ มีเทคนคิวิธทีำความสะอาดไดง้่าย 

ตรวจเช็คได้ง่าย คงสภาพที่สะอาดเป็นปกติวิสัยได้ตลอดเวลา ทั้งสามารถ 

เริ่มทำงานได้ตามต้องการได้ทันที  ข้อน้ีก็ชัดเจนนะคะไม่ต้องถกเถียงเร่ือง

ฝุ่นเรื่องละอองลูบคลำกัน แถมเห็นถึงการผนวกเอาไคเซ็นเข้าไปด้วยใน 

เทคนิควิธีที่ทำได้ง่าย

  Seiketsu (เซเคทซึ) ส4 สุขลักษณะ คือ จัดเตรียมสภาพแวด

ล้อมและรูปแบบการทำงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน ให้สามารถทำงานด้วย 

ความสบายใจ อย่างปลอดภัย อันน้ีก็เน้นในเร่ืองของความปลอดภัยท่ีเป็น

หัวใจของงานโรงงานและเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะ สร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยที่เรียกว่ากฎทองให้คนในบริษัททำได้อย่างไม่รู้สึกกระดาก 

กระเดื่อง เช่น กฎชี้นิ้วก่อนข้ามทางม้าลาย  ซึ่งคนนอกอาจจะดูว่าตลก 

แต่พนักงานก็ทำกันค่ะ

  Shitsuke (ชิทสึเคะ) ส5 สร้างนิสัย คือ การกำหนดข้อบังคับร่วม 

กันและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นอย่างเคร่งครัด ทั้งปลูก 

ฝังการไคเซ็น สู่วิธีที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อันนี้สุดยอดเลยค่ะ  เขาจะ

มีการเอาอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ในแต่ละปีมาแบ่งกันไปรับผิดชอบระดม

สมองและตั้งเป็นกฎทองออกมาประกาศเป็นกฎของบริษัทให้ทุกคนยึด

ถือปฎิบัติโดยเน้นการให้รางวัลผู้ที่ปฏิบัติได้ดี มีลงโทษด้วยแต่จะเน้นให้

รางวัลคนทำดีมากกว่า รางวัลไม่ได้มากมายแต่จะเป็นความภูมิใจมากกว่า 

เฮ้อ...เนื้อที่หมดแล้ว คงต้องรอเมาท์ต่อในโอกาสต่อไปนะคะ 

         จันทร์ฉาย  แซ่ตั้ง

...ข่าวสั้น คิวการตรวจประเมิน... 


