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จะเลือกตำ�หนิว่� ไม่ตั้งใจดู หรือ

เลือกเปลี่ยนเป็น วิธีที่ ไม่ต้องดูก็ ได้

รุกที่วิธีก�ร

แค่สโลแกนอย่างเดียวไม่เพียงพอ

ไม่ต�ำหนิตัวคน แต่รุกด้วยวิธีกำร ค�ำพูดนี้เหมือนสโลแกนที่
ใช้พูดต่อ ๆ กันมำ ไม่ท�ำให้อะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะกลำยเป็นค�ำพูด
ทีไ่ม่มนี�ำ้หนักไปในทีส่ดุ ในควำมเป็นจรงิกำร รกุทีว่ธิกีำร ท�ำให้มกีำร
เปลี่ยนแปลง วิธีกำรที่ท�ำให้ควำมผิดพลำด และ ปัญหำเกิดยำกขึ้น

จ�กฉบับที่แล้วต่อ

แล้วจะท�าอย่างไรถึงจะรุกกับวิธีการได้

อย่ำงแรก มตัีวอย่ำงทีเ่ป็นรปูธรรมอย่ำง  HOW = เป็นอย่ำงไร 
แล้วตอนนี ้ท�ำงำนด้วยวธีิกำรใด จนกระทัง่ก่อนทีจ่ะมคีวำมผดิพลำด
เกิดขึ้น มี ขั้นตอน อย่ำงไร โดยจ�ำลองเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง

กดปุม่ผดิพลำด ด้วยมขีัน้ตอนกำรท�ำงำนทีต้่องเตมิส่วนผสม
ลงในถัง โดยถังจะถูกวำงเรียงต่อ ๆ  กันจนแน่นบนสำยพำน และถังก็
จะเลื่อนมำยังด้ำนล่ำงของท่อส่ง โดยจะมีคนคอยตรวจสอบว่ำ ปำก
ถงัตรงกับปำกท่อหรือไม่ และจะท�ำกำรกดปุ่มเติมส่วนผสม และส่วน
ผสมก็จะไหลออกจำกท่อเติมใส่ลงในถังและที่เครื่องเติมจะมีปุ่มอยู่  
3 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่มเติม ปุ่มเติมใหม่อีกครั้ง และ ปุ่มหยุด โดยมีสีที่ต่ำง
กันได้แก่ สีเขียว สีด�ำ สีแดง ใน 3 ปุ่มนี้ ปุ่มที่มีกำรใช้งำนบ่อยที่สุด 
ได้แก่ ปุม่เตมิ เมือ่กดปุม่เตมิแล้วถงัจะโดนวดัขนำดอตัโนมตั ิและจะ
ถูกเติมส่วนผสมลงไปตำมปริมำณที่ได้วัดเอำไว้

มั่นใจว่ำกด ปุ่มเติม ไปแล้วแท้ ๆ ดันไปกด ปุ่มเติมใหม่ 
อีกครั้ง ซะได้ โดย ปุ่มเติมใหม่อีกครั้ง จะไม่วัดขนำดบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ดังนั้น เมื่อกด ปุ่มเติม เพื่อที่จะเติมแล้วจะท�ำให้ปริมำณที่เติมลงไป
ไม่ถกูต้อง ท�ำให้มปีรมิำณส่วนผสมทีใ่ช้ ไม่เพยีงพอ แล้ว ปุม่เตมิใหม่
อีกครั้ง ก็ไม่ใช้ในงำนที่ท�ำอยู่เป็นกิจวัตรด้วย ใน 1 วันอำจจะได้ใช ้
สักครั้ง หรือไม่ก็ไม่ได้ใช้เลย ท�ำไมกัน? เพรำะมัวแต่เร่งรีบอยู่ถึงได้ 
ผิดพลำด

ท�ำไมถึงกดผิด สิ่งที่นึกออกเป็นอย่ำงแรก คือ ควำมยุ่งยำก
กำรเติมส่วนผสมลงในถังอย่ำงต่อเนื่อง ถ้ำเกิดท�ำงำนเร่งรีบเพรำะ
ควำม ยุ่ง ระหว่ำงที่ใส่ส่วนผสมลงในถัง ก็จะ ท�ำกำรเตรียมถังต่อไป 
แปะป้ำยที่ถังเมื่อเติมเสร็จแล้ว ดึงถังออกหรือเลื่อนถัง เพื่อไม่ให้
ส่วนผสมไหลออกจำกถัง ท�ำให้ต้องท�ำหลำย ๆ อย่ำงพร้อมกันและ 
ก่อให้เกิดควำมผิดพลำดได้

เหตุกำรณ์แบบนี้คงท�ำได้เพียงคำดหวังให้พนักงำนมีควำม
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในกำรท�ำงำนเท่ำนั้น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะให้
พนกังำนมสีมำธกิบักำรท�ำงำนแล้วจงึได้ลองท�ำที ่ชีน้ิว้เชค็ปุม่กด  ซึง่
ดูเหมือนว่ำจะมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้นเป็นบำงครั้ง

ที่วิธีการก็เป็นสาเหตุเหมือนกัน

สำเหตไุม่ได้อยูท่ี ่ตวัคน เพยีงเท่ำนัน้ แต่อยูท่ีว่ธิกีำรด้วย เมือ่
อยู่ในช่วงที่ก�ำลังยุ่งก็เกิดกำรกดปุ่มผิดพลำด ก็เป็นสำเหตุได้เหมือน
กัน เมื่อคิดดังนี้แล้ว ก็มุ่งไปที่กำร รุกด้วยวิธีกำรอย่ำงจริงจัง ที่มา: วารสาร Creative & Idea Kaizen ฉบับที่ 35 เดือนสิงหาคม 2552

เมื่อลองมำแยกขั้นตอนกำรท�ำงำนออกเป็นส่วน ๆ แล้ว
① ถงัทีถ่กูล�ำเรยีงมำตำมสำยพำนจะถกูเลือ่นมำอยูด้่ำนล่ำง

ของท่อส่ง
② ก่อนอื่น ตรวจสอบปำกถังว่ำอยู่ตรงกับปำกท่อพอดี
③ นอกจำกนี้ ต้องตรวจสอบว่ำขอบปำกถังสัมผัสอยู่กับ

ปำกท่อหรือไม่
ปำกท่อมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 4 เซนติเมตร ปำกถังมี

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 5 เซนติเมตร ดังนั้น จึงมีขนำดใกล้เคียง
กัน ถ้ำเกิดกำรสัมผัสกันขึ้นระบบรักษำควำมปลอดภัยจะท�ำงำน 
กระบวนกำรส่งก็จะถูกระงับโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องคอยดู
ท่อส่งและปำกท่อไว้ตลอด

④ ยื่นแขนออกไป เพื่อกดปุ่มเติม

การใช้หลักการ การท�าให้ครอบคลุม

ในทีท่�ำงำนนีม้กีำรน�ำไปใช้ร่วมกนัของตวัอย่ำงหลกักำรไคเซน็ 
คดิวิธีที่ถึงแม้ไม่มองปุ่มก็กดไมผ่ิดกพ็อแลว้ มีหลักกำรไคเซ็นที่เรียก
ว่ำกำรท�ำให้ครอบคลมุอยู่ เริ่มแรกมีควำมคดิทีว่ำ่เพื่อให้ไม่กดผิดจึง
น�ำพลำสติกมำครอบ ปุ่มเติมอีกครั้ง เป็นแนวคิดที่ได้จำก กำรท�ำให้
ครอบคลุม แต่ ต่ำงกับปุ่มท่ีแทบจะไม่มีโอกำสกดเลยอย่ำงปุ่ม
สัญญำฉุกเฉิน ตรงที่ปุ่มเติมอีกคร้ังจะมีโอกำสใช้เป็นคร้ังครำว  
ดังนั้นเวลำจะใช้งำนก็ถอดฝำครอบออกแล้ววำงไว้แถว ๆ  นั้น ซึ่งมันจะ
ไม่หำยไป

ไคเซ็นอีก  ถ้ำเป็นอย่ำงนั้น ก็มีของที่สะดวกต่อกำรใช้งำน 
และมีจ�ำหน่ำยอยู่ทั่วไป คือ ฝำปิดปุ่มที่สำมำรถเลื่อนได้ โดยยึดติด
ไว้เพยีงจดุเดยีวจำกด้ำนบนและปิดทบัปุม่เตมิอกีครัง้ เมือ่ต้องกำรใช้
งำนเพียงใช้นิ้วเลื่อนฝำปิดไปข้ำง ๆ และใช้อีกนิ้วหนึ่งกดปุ่ม ถ้ำท�ำ
อย่ำงนี้แล้ว ปัญหำกำรกดปุ่มผิดก็จะไม่มี ดังนั้นก็ลองปฏิบัติจริง  
พบว่ำใช้งำนได้ดีเกินคำด ไหน ๆ  ก็ท�ำไคเซ็นแล้ว จะไม่ท�ำตำมก็คงไม่
ได้ ที่สำยกำรผลิต 2 เครื่องเติมส่วนผสมทุกเครื่องล้วนถูกปิดไว้ด้วย
ฝำปิดปุ่ม และด้วยเหตุนี้ เพื่อป้องกันกำรท�ำงำนผิดพลำดจึงได้ติด 
ฝำปิดปุ่มไว้ทีปุ่่มหยุดของตูแ้ช่แขง็ เนือ่งจำกถ้ำกดปุม่นีผ้ดิแล้วจะเกดิ
ควำมเสียหำยมำกมำย แต่เมื่อป้องกันแล้ว ท�ำให้เห็นผลชัดเจน เกิด
ขึ้นเพรำะไม่ตั้งใจดู ไม่ว่าที่ท�างานไหน ๆ ก็มี ควำมผิดพลำดที่เกิด
จำกควำมพลั้งเผลออยู่ไม่น้อย กำรต�ำหนิ ควำมไม่ระมัดระวัง กำร
ท�ำงำนอย่ำงหละหลวม ของพนักงานเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ากล่าวเช่น
นั้นก็จะกลายเป็นการ ต�ำหนิตัวคน และเป็นการแก้ปัญหาเพียงจุด
เดยีว ตราบใดที ่วธิกีำร ไม่เปลีย่น ยงัไม่อาจกล่าวได้ว่า จะไม่ม ีควำม
ผิดพลำดเดิมๆ เกิดขึ้นซ�้าอีก

แต่ถ้าที่ท�างานนี้ไม่รุกที่ คน แต่เลือกที่จะรุกด้วย วิธีกำร  
แล้ว ก็จะท�าให้ไปถึงสาเหตุและต้นตอของความผิดพลาด และท�าให้
ทราบว่าวิธีการที่ใช้อยู่ตอนนี้ เป็น วิธีกำรที่ตรวจเช็กได้ยำก เป็นวิธี
กำรที่ท�ำได้แค่ตรวจเช็กคร่ำว ๆ เท่ำนั้น

ทำ ไมถึงกดผิด !?
ท่อส่ง
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ถังจะถูกลำ�เรียงมาตาม
สายพาน

คิดว่ากดปุ่มท่ีอยู่บนสุดไปแน่ ๆ 
แต่ว่า....

อ๊าก..
กดผิด!

การตำ หนิตัวคน

รุกท่ีวิธีการ

◆� ความไม่ระมัดระวัง
◆� มัวไปสนใจท่ีจุดอ่ืน
◆� ยุ่งจนเกิดอาการรน

เม่ือปากท่อและปากถังสัมผัสกัน�
เพ่ือความปลอดภัยระบบจะหยุด
ทำ�งานโดยอัตโนมัติ
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ถัง

ไม่ดูปุ่ม มัวแต่ต้ังใจดูท่อส่ง!
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ไคเซ็น ①
ใช้ฝาครอบพลาสติก

ไคเซ็น ②
ใช้ฝาปิดปุ่มท่ีสามารถเล่ือนได้
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เติมอีกคร้ัง

เติมอีกคร้ัง
เติมอีกคร้ัง
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ถ้าเอาฝาครอบออก
คร้ังหน่ึงแล้วมันจะ
ไม่หายไปหรือ? แค่กดเป็นบางคร้ัง

ยึดติดไว้
ท่ีจุดเดียวดีกว่า

ปัญหาอยู่ตรงนั้น

ขณะที่กดปุ่มเติม แต่ตำไม่ได้อยู่ที่ปุ่ม
สำเหตใุหญ่ทีพ่บในจดุนี ้ คอื พนกังำนใช้สมำธกิบักำรมองถงั

เพื่อไม่ให้ ปำกถังกับปำกท่อสัมผัสกัน แล้วเอื้อมมือไปกดปุ่มโดยไม่
มอง ถึงแม้จะได้มองปุ่มก็คงแค่แป๊บเดียวก็ละสำยตำไปจำกปุ่มแล้ว 
กำรยื่นมือออกไป โดยใช้มือค้นหำเพื่อกดปุ่ม (ที่คิดว่ำ) อยู่บนสุด

ในควำมเป็นจรงิ กำรกดปุม่โดยไม่มอง แต่ใช้แค่ควำมรูส้กึใน
กำรกด 99 เปอร์เซ็นต์ ของกำรท�ำแบบนี้ไม่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 
แต่มีน้อยครัง้จรงิๆ ทีต่�ำแหน่งของนิว้ทีค่ดิว่ำเป็น ปุม่บนสดุ กลบักลำย
เป็น ปุ่มตรงกลำง ไปได้


