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รุกที่วิธีการ

จะเลือกตำ�หนิว่า ไม่ตั้งใจดู หรือ
เลือกเปลี่ยนเป็น วิธีที่ ไม่ต้องดูก็ ได้
แล้วจะท�ำอย่างไรถึงจะรุกกับวิธีการได้

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

แค่สโลแกนอย่างเดียวไม่เพียงพอ

ไม่ต�ำหนิตัวคน แต่รุกด้วยวิธีการ ค�ำพูดนี้เหมือนสโลแกนที่
ใช้พูดต่อ ๆ กันมา ไม่ท�ำให้อะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะกลายเป็นค�ำพูด
ทีไ่ ม่มนี ำ�้ หนักไปในทีส่ ดุ ในความเป็นจริงการ รุกทีว่ ธิ กี าร ท�ำให้มกี าร
เปลี่ยนแปลง วิธีการที่ท�ำให้ความผิดพลาด และ ปัญหาเกิดยากขึ้น

ทำ�ไมถึงกดผิด !?
ท่อส่ง
ถังจะถูกลำ�เรียงมาตาม
สายพาน

ถัง

ถัง

คิดว่ากดปุม่ ทีอ่ ยูบ่ นสุดไปแน่ ๆ แต่วา่ . .
เติม
เติมใหม่อกี ครัง้

อ๊าก..
กดผิด!
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หยุด

อย่างแรก มีตวั อย่างทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่าง HOW = เป็นอย่างไร
แล้วตอนนี้ ท�ำงานด้วยวิธกี ารใด จนกระทัง่ ก่อนทีจ่ ะมีความผิดพลาด
เกิดขึ้น มี ขั้นตอน อย่างไร โดยจ�ำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
กดปุม่ ผิดพลาด ด้วยมีขนั้ ตอนการท�ำงานทีต่ อ้ งเติมส่วนผสม
ลงในถัง โดยถังจะถูกวางเรียงต่อ ๆ กันจนแน่นบนสายพาน และถังก็
จะเลื่อนมายังด้านล่างของท่อส่ง โดยจะมีคนคอยตรวจสอบว่า ปาก
ถังตรงกับปากท่อหรือไม่ และจะท�ำการกดปุ่มเติมส่วนผสม และส่วน
ผสมก็จะไหลออกจากท่อเติมใส่ลงในถังและที่เครื่องเติมจะมีปุ่มอยู่
3 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่มเติม ปุ่มเติมใหม่อีกครั้ง และ ปุ่มหยุด โดยมีสีที่ต่าง
กันได้แก่ สีเขียว สีด�ำ สีแดง ใน 3 ปุ่มนี้ ปุ่มที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด
ได้แก่ ปุม่ เติม เมือ่ กดปุม่ เติมแล้วถังจะโดนวัดขนาดอัตโนมัติ และจะ
ถูกเติมส่วนผสมลงไปตามปริมาณที่ได้วัดเอาไว้
มั่นใจว่ากด ปุ่มเติม ไปแล้วแท้ ๆ ดันไปกด ปุ่มเติมใหม่
อีกครั้ง ซะได้ โดย ปุ่มเติมใหม่อีกครั้ง จะไม่วัดขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่
ดังนั้น เมื่อกด ปุ่มเติม เพื่อที่จะเติมแล้วจะท�ำให้ปริมาณที่เติมลงไป
ไม่ถกู ต้อง ท�ำให้มปี ริมาณส่วนผสมทีใ่ ช้ ไม่เพียงพอ แล้ว ปุม่ เติมใหม่
อีกครั้ง ก็ไม่ใช้ในงานที่ท�ำอยู่เป็นกิจวัตรด้วย ใน 1 วันอาจจะได้ใช้
สักครั้ง หรือไม่ก็ไม่ได้ใช้เลย ท�ำไมกัน? เพราะมัวแต่เร่งรีบอยู่ถึงได้
ผิดพลาด
ท�ำไมถึงกดผิด สิ่งที่นึกออกเป็นอย่างแรก คือ ความยุ่งยาก
การเติมส่วนผสมลงในถังอย่างต่อเนื่อง ถ้าเกิดท�ำงานเร่งรีบเพราะ
ความ ยุ่ง ระหว่างที่ใส่ส่วนผสมลงในถัง ก็จะ ท�ำการเตรียมถังต่อไป
แปะป้ายที่ถังเมื่อเติมเสร็จแล้ว ดึงถังออกหรือเลื่อนถัง เพื่อไม่ให้
ส่วนผสมไหลออกจากถัง ท�ำให้ต้องท�ำหลาย ๆ อย่างพร้อมกันและ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
เหตุการณ์แบบนี้คงท�ำได้เพียงคาดหวังให้พนักงานมีความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในการท�ำงานเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้
พนักงานมีสมาธิกบั การท�ำงานแล้วจึงได้ลองท�ำที่ ชีน้ วิ้ เช็คปุม่ กด ซึง่
ดูเหมือนว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง

ที่วิธีการก็เป็นสาเหตุเหมือนกัน

สาเหตุไม่ได้อยูท่ ี่ ตัวคน เพียงเท่านัน้ แต่อยูท่ วี่ ธิ กี ารด้วย เมือ่
อยู่ในช่วงที่ก�ำลังยุ่งก็เกิดการกดปุ่มผิดพลาด ก็เป็นสาเหตุได้เหมือน
กัน เมื่อคิดดังนี้แล้ว ก็มุ่งไปที่การ รุกด้วยวิธีการอย่างจริงจัง

เมื่อลองมาแยกขั้นตอนการท�ำงานออกเป็นส่วน ๆ แล้ว
① ถังทีถ่ กู ล�ำเรียงมาตามสายพานจะถูกเลือ่ นมาอยูด่ า้ นล่าง
ของท่อส่ง
② ก่อนอื่น ตรวจสอบปากถังว่าอยู่ตรงกับปากท่อพอดี
③ นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบว่าขอบปากถังสัมผัสอยู่กับ
ปากท่อหรือไม่
ปากท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ปากถังมี
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ดังนั้น จึงมีขนาดใกล้เคียง
กัน ถ้าเกิดการสัมผัสกันขึ้นระบบรักษาความปลอดภัยจะท�ำงาน
กระบวนการส่งก็จะถูกระงับโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องคอยดู
ท่อส่งและปากท่อไว้ตลอด
④ ยื่นแขนออกไป เพื่อกดปุ่มเติม

การตำ�หนิตวั คน
ความไม่ระมัดระวัง
มัวไปสนใจทีจ่ ดุ อืน่
ยุง่ จนเกิดอาการรน

◆
◆
◆

เติม

รุกทีว่ ธิ กี าร

เติมใหม่อกี ครัง้

เมือ่ ปากท่อและปากถังสัมผัสกัน
เพือ่ ความปลอดภัยระบบจะหยุด
ทำ�งานโดยอัตโนมัติ

หยุด

ตอนกดปุม่

ไม่ดปู มุ่ มัวแต่ตง้ั ใจดูทอ่ ส่ง!
เติม

เติมใหม่อกี ครัง้
หยุด

ถัง

การใช้หลักการ การท�ำให้ครอบคลุม

ในทีท่ ำ� งานนีม้ กี ารน�ำไปใช้รว่ มกันของตัวอย่างหลักการไคเซ็น
คิดวิธีที่ถึงแม้ไม่มองปุ่มก็กดไม่ผิดก็พอแล้ว มีหลักการไคเซ็นที่เรียก
ว่าการท�ำให้ครอบคลุมอยู่ เริ่มแรกมีความคิดทีว่ า่ เพื่อให้ไม่กดผิดจึง
น�ำพลาสติกมาครอบ ปุ่มเติมอีกครั้ง เป็นแนวคิดที่ได้จาก การท�ำให้
ครอบคลุม แต่ ต่างกับปุ่มที่แทบจะไม่มีโอกาสกดเลยอย่างปุ่ม
สัญญาฉุกเฉิน ตรงที่ปุ่มเติมอีกครั้งจะมีโอกาสใช้เป็นครั้งคราว
ดังนั้นเวลาจะใช้งานก็ถอดฝาครอบออกแล้ววางไว้แถว ๆ นั้น ซึ่งมันจะ
ไม่หายไป
ไคเซ็นอีก ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีของที่สะดวกต่อการใช้งาน
และมีจ�ำหน่ายอยู่ทั่วไป คือ ฝาปิดปุ่มที่สามารถเลื่อนได้ โดยยึดติด
ไว้เพียงจุดเดียวจากด้านบนและปิดทับปุม่ เติมอีกครัง้ เมือ่ ต้องการใช้
งานเพียงใช้นิ้วเลื่อนฝาปิดไปข้าง ๆ และใช้อีกนิ้วหนึ่งกดปุ่ม ถ้าท�ำ
อย่างนี้แล้ว ปัญหาการกดปุ่มผิดก็จะไม่มี ดังนั้นก็ลองปฏิบัติจริง
พบว่าใช้งานได้ดีเกินคาด ไหน ๆ ก็ท�ำไคเซ็นแล้ว จะไม่ท�ำตามก็คงไม่
ได้ ที่สายการผลิต 2 เครื่องเติมส่วนผสมทุกเครื่องล้วนถูกปิดไว้ด้วย
ฝาปิดปุ่ม และด้วยเหตุนี้ เพื่อป้องกันการท�ำงานผิดพลาดจึงได้ติด
ฝาปิดปุม่ ไว้ทปี่ มุ่ หยุดของตูแ้ ช่แข็ง เนือ่ งจากถ้ากดปุม่ นีผ้ ดิ แล้วจะเกิด
ความเสียหายมากมาย แต่เมื่อป้องกันแล้ว ท�ำให้เห็นผลชัดเจน เกิด
ขึ้นเพราะไม่ตั้งใจดู ไม่ว่าที่ท�ำงานไหน ๆ ก็มี ความผิดพลาดที่เกิด
จากความพลั้งเผลออยู่ไม่น้อย การต�ำหนิ ความไม่ระมัดระวัง การ
ท�ำงานอย่างหละหลวม ของพนักงานเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ากล่าวเช่น
นั้นก็จะกลายเป็นการ ต�ำหนิตัวคน และเป็นการแก้ปัญหาเพียงจุด
เดียว ตราบใดที่ วิธกี าร ไม่เปลีย่ น ยังไม่อาจกล่าวได้วา่ จะไม่มี ความ
ผิดพลาดเดิมๆ เกิดขึ้นซ�้ำอีก
แต่ถ้าที่ท�ำงานนี้ไม่รุกที่ คน แต่เลือกที่จะรุกด้วย วิธีการ
แล้ว ก็จะท�ำให้ไปถึงสาเหตุและต้นตอของความผิดพลาด และท�ำให้
ทราบว่าวิธีการที่ใช้อยู่ตอนนี้ เป็น วิธีการที่ตรวจเช็กได้ยาก เป็นวิธี
การที่ท�ำได้แค่ตรวจเช็กคร่าว ๆ เท่านั้น
ไคเซ็น ①
ใช้ฝาครอบพลาสติก
เติม

ปัญหาอยู่ตรงนั้น

ขณะที่กดปุ่มเติม แต่ตาไม่ได้อยู่ที่ปุ่ม
สาเหตุใหญ่ทพี่ บในจุดนี้ คือ พนักงานใช้สมาธิกบั การมองถัง
เพื่อไม่ให้ ปากถังกับปากท่อสัมผัสกัน แล้วเอื้อมมือไปกดปุ่มโดยไม่
มอง ถึงแม้จะได้มองปุ่มก็คงแค่แป๊บเดียวก็ละสายตาไปจากปุ่มแล้ว
การยื่นมือออกไป โดยใช้มือค้นหาเพื่อกดปุ่ม (ที่คิดว่า) อยู่บนสุด
ในความเป็นจริง การกดปุม่ โดยไม่มอง แต่ใช้แค่ความรูส้ กึ ใน
การกด 99 เปอร์เซ็นต์ ของการท�ำแบบนี้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
แต่มนี อ้ ยครัง้ จริงๆ ทีต่ ำ� แหน่งของนิว้ ทีค่ ดิ ว่าเป็น ปุม่ บนสุด กลับกลาย
เป็น ปุ่มตรงกลาง ไปได้
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เติมอีกครัง้

ไคเซ็น ②
ใช้ฝาปิดปุม่ ทีส่ ามารถเลือ่ นได้
เติม

เติม

หยุด
เติมอีกครัง้

เติมอีกครัง้

หยุด

หยุด

ถ้าเอาฝาครอบออก
ครัง้ หนึง่ แล้วมันจะ
ไม่หายไปหรือ?

แค่กดเป็นบางครัง้
ยึดติดไว้
ทีจ่ ดุ เดียวดีกว่า

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
/ คุณฮิโระฟูมิ มาเอดะ สายการผลิต 2 ฝ่ายการผลิต สำ�นักฟังก์
ชนั เคมี และ คุณคิโยชิ มาเอคาว่า หนังสือพิมพ์
ฮาริมะ

ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 35 เดือนสิงหาคม 2552
July 2012 No. 187
●

