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การจัดระเบียบสังคมไทยให้ เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ควรจะเริ่ มต้ นจากการจัดระเบียบตัวเอง
ของคนไทยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยทางาน เพราะถ้ ากลุ่มคนเหล่านี ้ยังไม่สามารถจัดระบบตัวเองได้ แล้ ว
โอกาสที่เขาจะไปจัดระเบียบให้ กบั องค์การ จัดระเบียบให้ กบั สังคมนันคงเป็
้
นเรื่ องยาก
ก่อนจะที่เสนอแนะแนวทางในการจัดระเบียบตัวเอง เราจะต้ องทราบก่อนว่าทาไมคนไทยจึงไม่ค่อยเคร่ งครัดกับ
การจัดระเบียบชีวิต ระเบียบองค์การ หรื อระเบียบสังคม ซึง่ พอจะสรุปสาเหตุหลักๆได้ ดงั นี ้


คนไทยสบายเกินไป

สืบเนื่องจากคนไทยไม่คอ่ ยประสบเคราะห์กรรมหรื อมรสุมชีวิตมากเหมือนคนในประเทศอื่นๆ ที่เขาต้ องลาบากอยู่ในภาวะ
สงครามตลอดปี ตลอดชาติ อดอยากปากแห้ งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ไม่เคยพ่ายแพ้ สงคราม ไม่เคยรู้ รสชาติของคาว่าแพ้
ไม่เคยลิ ้มรสของความเจ็บปวด
ดังนัน้ ความเป็ นอยู่ที่สบายก่อให้ เกิดเป็ นนิสยั ที่มกั ง่าย ไม่ต้องซีเรี ยสอะไรมากมาย ยังไงก็ไม่อดตาย เพราะใน(น่าน)น ้า
(ทะเลประเทศเพื่อนบ้ าน)มีปลาและในนามีข้าว(แต่ลขิ สิทธิเป็ นของคนอื่นไปแล้ ว) จึงทาให้ การดาเนินชีวิตของคนไทยส่วน
ใหญ่เป็ นแบบเรี ยบง่ายปล่อยให้ ชีวิตเป็ นไปตามสภาพแวดล้ อม (Reactive) มากกว่าเอาชีวิตไปจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
(Proactive)


อิทธิพลระบบเจ้ าขุนมูลนาย

ด้ วยความที่สมัยก่อนชีวิตของคนส่วนใหญ่มกั จะถูกกาหนดด้ วยกฎเกณฑ์ของระบบเจ้ าขุนมูลนาย แต่ละคนไม่จาเป็ นต้ อง
คิดอะไรมากมายเพราะชี วิตถูกบริ หารโดยเจ้ านาย การดาเนินชีวิตจึงมักเป็ นไปเพื่อไม่ให้ ผิดกฎระเบียบของเจ้ านายก็
เพียงพอ ไม่เคยได้ คิดบริ หารชีวิตด้ วยตัวเอง



ประชาธิปไตยมากเกินไป

เมื่อเข้ าสูร่ ะบบประชาธิปไตยคนไทยซึง่ เคยได้ รับความกดดันจากระบบเจ้ าขุนมูลนายมาก่อนก็ร้ ูสกึ ว่าขอใช้ ชีวิตให้ อิสระให้
เต็มที่ ระบบการเมืองบ้ านเราพัฒนาการเร็ วกว่าการพัฒนาการของคน เปรี ยบเหมือนสามล้ อถูกหวยรวยไม่ร้ ู เรื่ องไปแล้ ว
แม้ จะมีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬาร แต่การดาเนินชีวิตก็ไม่แตกต่างกับการเป็ นคนขับสามล้ อ


ความย่ อหย่ อนของกฎทางสังคม

ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมาย ศาสนาหรือจารี ประเพณีตา่ งๆของไทยเรามักจะไม่คอ่ ยนาไปปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด เราจะเห็นได้ ชดั
จากกฎหมายประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องหมวกกันน๊ อค เรื่ องการจราจร เรื่ องการจัดระเบียบสังคม เรามีหมดแต่เราไม่
ค่อยนามาปฏิบตั ิ


การเลีย้ งดูแบบไทยๆ

จะเห็นว่าเด็กไทยถูกเลี ้ยงดูดีเกินไปจนทาให้ เด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ บางคนพ่อแม่ไม่เคยปล่อยให้ หา่ งแม้ แต่ก้าวเดียว
คอยติดตามและประคับประคองช่วยเหลือตลอดเวลาในทุกๆเรื่ อง การเลี ้ยงลูกแบบตามใจ(คือไทยแท้ ) แม้ สงั คมจะ
เปลีย่ นไปแต่การเลี ้ยงดูยงั ไม่ค่อยเปลี่ยนตาม ดังนัน้ เด็กที่เติบโตในสังคมบ้ านเราจึงมักจะขาดระเบียบในตัวเอง เมื่อไหร่
หลุดออกจากสายตาของผู้ปกครองได้ ก็ไม่ตา่ งอะไรจากทาสที่ได้ รับอิสระในสมัยก่อน
เพื่อขจัดตัวถ่วงความก้ าวหน้ าในชีวิต เราจึงควรจัดระเบียบชีวิตให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ คนทางาน
เข้ าใจง่ายขึ ้น ผมจึงขอนาเอาหลักของการทา 5 ส มาอธิบายดังนี ้
ส. สะสาง
เราควรมานัง่ ทบทวนดูว่าในชีวิตของเรามีกิจกรรมอะไรบ้ างที่มีความจาเป็ นในการนาพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย กิจกรรม
อะไรบ้ างที่มีความสาคัญน้ อย และกิจกรรมอะไรบ้ างที่ไม่มีความจาเป็ นและสาคัญเลย เครื่ องมือในการสะสางคือการ
จัดทา Checklist เพื่อตรวจสอบดูวา่ ในแต่ละวันเราใช้ เวลาแห่งชีวิตไปกับเรื่ องไรบ้ างมากน้ อยเพียงใด
ส. สะดวก
เมื่อเราทราบแล้ วว่ากิจกรรมที่สาคัญต่อเป้าหมายชีวิตเรามีอะไรบ้ าง เช่น เราต้ องการความก้ าวหน้ าในอาชีพ เราต้ องการ
ความร่ ารวย เราต้ องการเป็ นคนที่มีชื่อเสียง ให้ วางแผนว่าในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเราจะจัดสรรเวลาให้ กบั อะไรบ้ างมาก
น้ อยเพียงใด เครื่ องมือที่จะใช้ ในการทาส.สะดวกคือ การจัดทาแผนงานชีวิตทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
หรื อแม้ กระทัง่ การ
จัดทาตารางการทางานในแต่ละวัน ก็ถือว่าเป็ นสิง่ ที่จะช่วยให้ ชีวิตการทางานสะดวกยิ่งขึ ้นได้
ส. สะอาด
เราควรทาให้ ชีวิตเราเกิดความสะอาด ซึง่ คาว่าสะอาดในที่นี ้หมายถึง ความไม่มีมลทินในชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องทุจริ ต การ
เอาเปรี ยบผู้อื่น การทาให้ ผ้ อู ื่นเดื อดร้ อน พูดง่ายๆก็คือต้ องเป็ นคนใจสะอาด เครื่ องมือที่จะช่วยในการทา ส.สะอาดคือ

หลักธรรมคาสัง่ สอนของศาสนาไม่วา่ จะเป็ นศาสนาใดก็ตาม และสิง่ ที่สาคัญคือจาเป็ นต้ องมีการทบทวนตลอดเวลาว่าเรา
ได้ ทาอะไรที่ทาให้ จิตใจไม่สะอาดบ้ างหรื อไม่ การทบทวนความสะอาดของจิตใจเปรี ยบเสมือ นการเก็บกวาดบ้ านถ้ าทา
บ่อยก็ไม่ต้องทางานหนักและสามารถรักษาความสะอาดได้ ตลอดเวลา
ส. สุขลักษณะ
ถ้ าเราสามารถจัดลาดับความสาคัญในชีวิตของเราได้ เราสามารถจัดตารางเวลาให้ ชีวิตสะดวกขึ ้นได้ รวมถึงถ้ าเราสามารถ
รักษาให้ จิตใจมีความสะอาดสดใสอยูต่ ลอดเวลาได้ แล้ ว คงไม่เป็ นเรื่ องไม่ยากที่จะทาให้ ชีวิตของเราดูดีทงในสายตาของตั
ั้
ว
เราเองและคนรอบข้ าง เราสามารถวางตัวให้ เหมาะสมกับกาละและเทศะได้ อย่างเหมาะสม ภาพลักษณ์ดดู ี
ส. สร้ างนิสัย
สิง่ สาคัญที่สดุ ที่จะทาให้ เราจัดระเบียบชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืนนัน่ ก็คือการฝึ ก ส.ทังสี
้ ต่ วั ที่กล่าวมาให้ เกิ ดเป็ นนิสยั ฝึ กจนเคยชิน
ไม่ร้ ูสกึ ว่าการวางแผนชีวิต การจัดทาตารางการทางาน การทบทวนสภาพของจิตใจเป็ นสิ่งที่เป็ นภาระ แต่เป็ นสิ่งที่ต้องทา
เป็ นบันไดสู่ความสาเร็ จ ดังนัน้ เครื่ องมือสาหรับการสร้ างและรั กษา ส.สร้ างนิสยั ไว้ คือ การมีเป้าหมายชี วิตที่ชัดเจน
กาหนดแรงจูงใจที่เหมาะสมกับตัวเอง การสร้ างสัญญาใจ (Commitment) กับคนรอบข้ าง เพื่อให้ เขาเป็ นกรรมชีวิตเราที่จะ
คอยกระตุ้นเตือนไม่ให้ เราหลงลืมกติกาชีวิตในเรื่ องการทา 5ส.
ดังนัน้ การบริ หารชีวิตโดยแนวคิดของ 5ส. จึงไม่ใช่เรื่ องยากสาหรับคนที่มีความฝั นและความมุ่งมัน่ ที่จะไปสูเ่ ส้ น
ชัยของความสาเร็ จ เครื่ องมือทุกอย่างอยู่ในตัวของเราทุกคน เพียงแต่ใครจะหยิบเครื่ องมือตัวไหนมาใช้ ให้ เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ มากกว่ากันเท่านันเอง
้

