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วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

ต่อฉบับหน้าอ่าน

สวัสดี
ท่านสมาชกิและเพือ่นๆ ผูอ่้านวารสาร TPA News 
ทีร่กัทกุท่านครบั หลงัจากไหว้ครแูละทิง้คำาถามไว้

ในฉบับที่แล้ว มาถึงฉบับนี้เราว่าคุยกันเรื่องคำาตอบนะครับ แต่ก่อนจะไปถึง
ตรงนั้น ผมขอเล่าประสบการณ์สดๆ ร้อนๆ ขณะท่ีผมกำาลังเขียนบทความ
ตอนนี้อยู่สู่กันฟังก่อน

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคมท่ีผ่านมา ผมมีภาระท่ีจะต้องไปจ่ายภาษี
ส่วนเพิ่มในวงเงินประมาณ 2 แสนกว่าบาท ตอนกรอกข้อมูลผ่าน Internet 
ผา่นระบบของกรมสรรพากรกไ็มไ่ด้คิดอะไรมาก พอคำานวณแล้วว่าตอ้งชำาระ
เพิ่มก็กดไปว่าจะชำาระผ่าน ATM

มาไดค้ดิเอาภายหลังว่า วงเงนิจา่ยผ่าน ATM น้ันมขีอ้จำากดัอยู ่อาจ
ได้ไม่ถึง 2 แสนกว่าตามที่จำาเป็นต้องจ่าย ทำาอย่างไรดีล่ะครับ? คิดไปคิดมา 
กน็กึไดว้า่มบีญัชอียูท่ีธ่นาคารกรงุเทพ ทีม่คีำาขวญัวา่ “เพือ่นคูค่ดิ มติรคูบ่า้น” 
เป็นทั้ง “เพื่อน” ทั้ง “มิตร” อย่างนี้ต้องช่วยผมได้แน่ๆ 

วนัที ่31 มนีาคม เปน็วันหมดเขตชำาระวันสุดท้าย ด้วยความรอบคอบ
ก็เขียนเช็คธนาคารกรุงเทพเต็มจำานวน ฝ่ารถติดช่วงเย็นไปที่ห้างเซ็นทรัล 
รามอนิทรา หลงัจากโทรศัพท์สอบถามเพือ่นท่ีพกัท่ีคอนโดใกล้ๆ แถวนัน้วา่ที่
ห้างนี้มีสาขาธนาคารกรุงเทพอยู่และปิดประมาณ 19.30 น.

ผมขับรถจากกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามหก รถติดมากๆ 
ช่วงเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะต่อรามอินทรา เพราะมีการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแยกวงเวียนที่จะไปถนนรามอินทรา แต่ก็มาถึงห้างได้ประมาณหกโมง
นิดหน่อย เวลาเหลือเฟือ เดินหาสาขาของธนาคารกรุงเทพ จนไปถาม รปภ. 
ถึงได้ทราบว่าอยู่ชั้นที่ 1 ด้านนอกอาคาร ผมเดินเข้าไปด้วยความหวังเต็ม
เปีย่ม กดบตัรควิรอครูเ่ดยีวกถ็งึคิว เขา้ไปถงึหน้าเคาน์เตอรม์พีนักงานอำานวย
บริการ (ศพัทเ์ฉพาะของบวัหลวง) สาวน้อยรอบรกิารอยู ่ผมยืน่แบบชำาระทาง 
Internet ให้ แล้วเริ่มสนทนาดังนี้

“ผมขอเรยีนปรกึษาหนอ่ยนะครบั เพราะตอ้งชำาระภาษเีพิม่ยอดสอง
แสนกวา่ๆ จะทำาอยา่งไรดคีรบั?” คณุ “อำานวยบรกิาร” ทา่นนัน้ดูๆ  แบบฟอรม์
แล้วพลิกไปพลิกมาสักครู่ก็บอกว่า

“อ๋อ ก็ชำาระทาง ATM ได้เลยนี่คะ” “เอ...ตัว ATM จะมีข้อจำากัด
จำานวนเงินไหมครับ?” “ATM ของคุณเป็นบัตรอะไรคะ Be First แบบไหน
คะ ขอดูหน่อย....อ๋อ ...แบบนี้ได้ยอดวันละแสนเดียวค่ะ”

ว่าแล้วก็หันไปถามคุณผู้หญิงอาวุโสที่ยืนตรวจเอกสารอยู่ข้างๆ ว่า
“พี่คะ ลูกค้าจะมาชำาระภาษีเพิ่ม แบบนี้ต้องผ่าน ATM ใช่ไหมคะ? 

แต่บัตรนี้ใช้ยอดได้วันละแสนเดียวใช่ไหมคะ?”
“อ๋อ...ใช่แล้วละ” คุณพี่ตอบอย่างมั่นใจ “ลูกค้าชำาระเป็นสองครั้ง

สองยอดดูก็ได้ แต่สรรพากรอาจจะงงแล้วรวมเงินไม่ถูกก็ได้”
ผมกเ็ลยถามคณุพีไ่ปวา่ “มขีอ้แนะนำาไหมครบัวา่ควรจะทำาอยา่งไร? 

ผมเตรียมเช็คของธนาคารกรุงเทพมาด้วย ชำาระได้ไหมครับ”
“โอ๊ย...” คุณพี่ร้องเหมือนโดนผึ้งต่อย พลางค้อนปะหลับปะเหลือก 

“ไม่ได้หรอกค่ะ... ต้องชำาระผ่าน ATM เท่านั้น แต่บัตรของคุณจำากัดยอดวัน
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ละแสนเดยีว...เฮอ้...นีธ่นาคารตอ้งมาชว่ยคดิวธิชีำาระภาษใีหค้ณุดว้ยหรอื
คะ??” เอาละสิ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ชักไม่เป็นมิตรซะแล้ว คุณพี่พูด
ตอ่วา่ “ลองโทร. สอบถามกรมสรรพากรดสูคิะวา่ชำาระสองสามครัง้ไดไ้หม?..”

“แต่นี่นอกเวลาราชการแล้วนี่ครับ” “งั้นคุณก็รอพรุ่งนี้...หรือไม่งั้นก็
ไปชำาระที่เขตพรุ่งนี้ละคะ หมดปัญหาแน่ๆ...ที่นี่เรารับไม่ได้หรอกค่ะ”

วา่แลว้กก็ม้หนา้กม้ตาดเูอกสารโดยไมส่นใจผมอกีตอ่ไป.... “ครบั...
ขอบคุณนะครับ...(ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย)...”

เคยเจอไหมครับพนักงานอำานวยบริการแบบนี้? ผมได้แต่คิดว่า
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารอันดับหนึ่งของไทย เขามีลูกค้าระดับ 100 
ล้าน 1,000 ล้าน กะแค่มาชำาระภาษีเพิ่มสองแสนกว่าๆ ไม่น่าจะมารบกวน
พนักงานอำานวยบริการของเขาให้เสียเวลาอนัมีค่าของธนาคารเลยนะครบั...
เฮ้อ.. เอาละครับ... กลับมาที่คำาถามที่ทิ้งไว้ฉบับที่แล้วว่า ทำาไม 5 ส ถึงต้อง
มี 5 ไม่ 3 ไม่ 4 ไม่ 6...

บทสรุปก่อนนะครับว่า ความจริง ส.เดียว คือ “สร้างนิสัย” ก็พอแล้ว 
เพราะสร้างนิสัยนั้นความหมายที่แท้จริง คือการสร้างวินัย เช่น วินัยในการ
ใฝ่บริการ ช่วยลูกค้าจนสุดความสามารถ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร มีปัญหา
อะไร มาเวลาไหน วินัยใฝ่บริการจะคอยกระตุ้นเตือนเราว่า ต้องเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ถึงแม้จะแก้ปัญหาของเขาไม่ได้ทันที ก็ต้องช่วยเขาคิดหาวิธี
อย่างเต็มใจ จนลูกค้าสบายใจกลับไป แทนการบอกว่า...”เอ..ธนาคารต้อง
มาช่วยคิดหาวิธีชำาระภาษีให้ลูกค้าด้วยหรือ...?” ฟังแล้วเจ็บจี๊ดไปทั้งใจทั้ง
กายเลยครับ.... วา่ท่ีจริงท่ีมาของ 5 ส น้ันมาจากเลขนำาโชคของญีปุ่น่ คอื เลข 
3, 5 และ 7 ครับ คนญี่ปุ่นเวลามีลูกหลานอายุครบ 3 ขวบ 5 ขวบ 7 ขวบ ก็
ต้องพาไปไหว้พระทำาบุญที่วัด

วันที่ 3 เดือน 3 เป็นวันเด็กผู้หญิง บ้านไหนมีลูกสาวก็จะตั้งแท่น มี
ตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยวางเพื่อให้ลูกสาวเรียบร้อยน่ารักเมื่อโตขึ้น

วันที่ 5 เดือน 5 เป็นวันเด็กผู้ชาย บ้านไหนมีลูกชายก็จะชักธงปลา
คาร์ปให้ลูกชายแข็งแรง องอาจ สง่าเหมือนปลาคาร์ป

วันที่ 7 เดือน 7 เป็นวันเทศกาล Tanabata ที่คนเลี้ยงแกะจะก้าว
ข้ามสะพานนกนางแอ่น ไปพบกับเทพธิดาทอผ้าอันเป็นที่รัก แต่พบกันได้ปี
ละครั้งเท่านั้นในวันดีของฤดูร้อนที่ท้องฟ้าแจ่มใส

ในทางกลับกัน เลข 4 และ เลข 9 เป็นเลขอับโชค เพราะ 4 อ่านว่า 
shi พ้องเสียงกับคำาที่มีความหมายว่า “ตาย” ส่วน 9 อ่านว่า ku พ้องเสียงกับ
คำาว่า kurushii แปลว่า “ความยากลำาบาก”

มีเกณฑ์เลขนำาโชคและเลขอับโชคมาบังคับนี่แหละครับ ถึงได้เกิด
เหตุให้เป็น 5ส. ขึ้นมา

เหตกุารณจ์ะเปน็อยา่งไรนัน้ รบกวนตดิตามตอนตอ่ไปฉบบัหนา้ครบั 
ขอบคุณครับ   

จากฉบับที่แล้วต่อ




