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ร้าน “Sushi 100 Yen” 
                         เมื่อช่วงเดือนท่ีผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น เลยอยากเล่า

ประสบการณ์ท่ีไดไ้ปพบเห็น เก่ียวกบัระบบ Logistics และ Supply Chain ท่ีเก่ียวพนักบัวิถีการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของคนในประเทศญ่ีปุ่น จากร้าน “Sushi 100 Yen”  

                   ร้าน “Sushi 100 Yen” เป็นร้านท่ีมีการตบแต่งแบบเรียบง่าย มีความสวยงามตามแบบฉบบั

ญ่ีปุ่น ภายในร้านมีความสะอาดค่อนข้างมาก มีรายการอาหารและค าอธิบายทั้งภาษาญ่ีปุ่นและ

ภาษาองักฤษ มีพนกังานบริการท่ีท าหนา้ท่ีบริการ และเป็นคนเก็บเงินดว้ยในขณะเดียวกนั ตอนท่ีผม

ไปนัง่รับประทานนั้น มีพนกังานบริการในร้านเพียง 2 คน พอดีทราบมาก่อนว่าคนตอ้งแน่นมาก เลย

ไปทานประมาณบ่ายสองโมงเวลาในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงถา้เทียบเป็นเวลาของบา้นเราก็เท่ียงพอดี ผม

แอบมองไปในครัวก็เห็นมีพ่อครัวอยูป่ระมาณ 3-4 คน ภายในร้านมีโต๊ะไวบ้ริการทั้งหมดประมาณ 30 

โต๊ะ โต๊ะหน่ึงนั่งไดป้ระมาณ 4-6 คน ตอนนั้นก็มีผูค้นมารับประทานอาหารประมาณ 10 โต๊ะ มีมุม

ส าหรับบริการเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล ์ซ่ึงเป็นการบริการแบบ Self service ซ่ึงเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นท่ี

นิยมของคนญ่ีปุ่นก็คือ เบียร์และสาเก หากดูสดัส่วนในช่วงเวลาคนเขา้มานั่งรับประทานจนแน่นร้าน 

กบัพนกังานในร้านแลว้ คงบริการไม่ทนัแน่ แต่ร้านน้ีสามารถตอบโจทยไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว อร่อย สนุก

และทนัใจ 

                   ร้าน “Sushi 100 Yen” ไดป้ระยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการ

บริหารจดัการ มีเคร่ืองกดรอคิวเพื่อเรียกผูเ้ขา้มานั่งรอรับประทานอาหารเม่ือมีท่ีนั่งว่าง บริเวณท่ีนั่ง

รับประทานอาหาร นอกจากจะมีรายการอาหาร และอุปกรณ์การรับประทานอาหาร คือตะเกียบและ

เคร่ืองปรุงรสแลว้ ก็จะมีเคร่ืองกดน ้ าร้อนส าหรับใหผู้ท่ี้มานัง่รับประทานอาหาร สามารถชงชาญ่ีปุ่นได้

ดว้ยตวัเอง โดยมีกล่องใส่ผงชาญ่ีปุ่นท่ีเราสามารถหยิบบริการได้ดว้ยตัวเอง ตามความชอบใจใน

รสชาติท่ีเขม้ขน้มากน้อยต่างกนั ซ่ึงวฒันธรรมการรับประทานอาหารของชาวญ่ีปุ่น จะรับประทาน
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อาหารพร้อมกับชาญ่ีปุ่นร้อนเป็นส่วนใหญ่ บริเวณท่ีนั่งจะมีสายพานล าเลียงสองสาย บนและล่าง 

อาหารประเภท Sushi ท่ีเป็นท่ีนิยมหลกัๆเช่น ขา้วป้ันหน้าปลาดิบ ขา้วป้ันหน้าปลาหมึก หรือขา้วห่อ

สาหร่าย เป็นตน้ ก็จะถูกล  าเลียงผ่านสายพานดา้นล่าง ซ่ึงผูท่ี้มานั่งรับประทานอาหารสามารถหยิบ

เลือกไดเ้องตามความตอ้งการ เรียกไดว้่า ผลิตเพื่อเก็บสต็อก (Make to Stock) หรือระบบ Push ท่ีเป็น

อาหารส าเร็จรูป (Finished Food) เป็นสต็อกไวเ้มื่อลกูคา้เห็นก็สามารถหยิบ นับเป็นการส่งมอบสินคา้

ไดท้นัที 

                   บริเวณเหนือท่ีนัง่รับประทานอาหารหรือโต๊ะของเรา จะมีจอแบบสัมผสั (Touch screen) 

พร้อมแสดงรูปภาพของอาหารประเภท Sushi ในรสชาติต่างๆ เช่น ขา้วป้ันหนา้เน้ือยา่ง เทมปรุระ หรือ 

มนัทอดแบบญ่ีปุ่น ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถกดเลือกไดเ้อง ในกรณีท่ีตอ้งการรสชาติของ  Sushi แบบอ่ืนๆ

นอกเหนือไปจากสายพานล าเลียงดา้นล่าง โดยจะมีสายพานล าเลียงแยกออกมาต่างหากอีกหน่ึงสายอยู่

ดา้นบน เม่ืออาหารมาถึงท่ีนัง่ของเรา ก็จะมีเสียงเหมือนรถด่วน พร้อมไฟกระพริบเพื่อแสดงให้ทราบ

ว่าอาหารท่ีเราไดส้ัง่พิเศษนั้น ไดม้าถึงท่ีโต๊ะแลว้ เรียกไดว้่าประกอบตามสัง่ (Assembly to Order) หรือ 

Push-Pull เป็นระบบการท าอาหารตามสัง่ โดยจะเก็บวตัถุดิบ (สต็อก) ในรูปงานระหว่างกระบวนการ 

(Work in Process: WIP) รอไวจ้  านวนหน่ึง เม่ือลกูคา้สัง่ Sushi ชนิดใด ก็ท าผ่านกระบวนการผลิตจน

ได ้Sushi รสชาดท่ีตอ้งการ 
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ถ่ายภาพ เมื่อ 2 กันยายน 2555 ร้าน “Sushi 100 Yen”, Narita, Tokyo 

                  หลงัจากรับประทาน Sushi ไดไ้ประยะหน่ึง แน่นอนครับจานเปล่ายอ่มเยอะและดูไม่สบาย

ตานัก แต่บริเวณท่ีนั่งของเราจะมีช่องส าหรับให้ผูท่ี้มานั่งรับประทานอาหารไดใ้ส่จานเปล่าท่ีไม่

ตอ้งการแลว้ไดด้ว้ยตวัเอง เม่ือใส่จานเปล่าลงไปในช่องนั้นครบ 5 ใบ จะสามารถเล่มเกมส์กดจากจอ 

Touch screen ท่ีอยู่บริเวณเหนือโต๊ะของเรา เกมส์ท่ีมีให้เล่นนั้นก็มีถึง 5 เกมส์ มีเกมส์แข่งกบัซูโม่ 

เกมส์ตกปลา เกมส์ซ้ือของ เกมส์เลือกของ และเกมส์กดแบบ Slot ให้ไดภ้าพหรือของท่ีเหมือนกนั ซ่ึง

เราก็สามารถเลือกชนิดของเกมส์ท่ีอยากจะเล่นได ้ถา้หากเล่นเกมส์ชนะก็จะไดข้องรางวลัเป็นตุ๊กตา

ญ่ีปุ่นตวัเล็กๆท่ีใชผู้กกบัโทรศพัท์มือถือ หรือเป็นตุ๊กตาตวัเล็กๆน่ารักๆ ท่ีเราสามารถเก็บไวเ้ป็นท่ี

ระลึกได ้ออกมาจากตูอ้ตัโนมติัท่ีอยู่ด้านบนของโต๊ะ ลกัษณะก็เหมือนตูห้ยอดเหรียญของบ้านเรา 

นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงประสบการณ์ (Customer Experience Management: CEM) ท่ีชาญ

ฉลาด สามารถท าใหผู้ท่ี้มานั่งรับประทานอาหารช่วยท าความสะอาด และเก็บจานเปล่าท่ีไม่ตอ้งการ

แลว้ไดดี้ทีเดียว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกินมากข้ึน หากตอ้งการชนะเกมส์ท่ีตนเองเล่น หรือ

อยากไดตุ้๊กตาประเภทอ่ืน ก็ตอ้งทานเพ่ิมจนครบ 5 จานต่อการเล่นเกมส์หน่ึงคร้ัง และเป็นการลดการ

ใชแ้รงงานของพนกังานบริการในร้านไดไ้ปในตวัดว้ย เรียกว่ายิง่นกทีเดียวไดห้ลายตวัจริงๆ 

                   เมื่อเรารับประทานเสร็จก็เพียงแต่กดบนหน้าจอ Touch screen จ านวนจานท่ีเรา

รับประทานทั้งหมดก็จะปรากฏออกมา โดยระบบจะคิดค านวณจากจานเปล่าท่ีเราได้ใส่ลงไปใน

ช่องว่างนั้น แลว้ก็สามารถน ารายการนั้นไปช าระเงินท่ี Cashier ได้ดว้ยตัวเองเรียกว่า ให้เราช่วย

พนกังานในร้านอีกแรงหน่ึงเลย ซ่ึงวนันั้นผมกบัเพ่ือนทั้งหมด 4 คนทานไป 46 จานๆละ 100 Yen บวก
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ภาษีผูบ้ริโภคอีก 5 เปอร์เซนต ์ก็เป็นเงินทั้งหมด 4,830 Yen คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,727 บาท ก็ไม่

ขอบอกว่ามากหรือนอ้ยนะครับ                   

                   ร้าน “Sushi 100 Yen” นบัเป็นตวัอย่างของธุรกิจท่ีมีการ ผสมผสานระบบ Logistics และ 

Supply chain ในการส่งมอบสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ โดยผ่านสายพานล าเลียงอาหารท่ีรวดเร็ว 

ใชจ้อ Touch screen ในการเช่ือมต่อขอ้มูลในการสั่งอาหารไปยงัห้องครัว และมีระบบบนัทึกขอ้มูล

ภายในตวั มีระบบบริหารงานท่ีสามารถสร้าง Value Added ใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ดว้ยการเล่นเกมส์ผ่าน

จอ Touch screen สามารถลดขั้นตอนในการเก็บจานอาหารท่ีไม่ตอ้งการ สามารถใชท้รัพยากรแรงงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัสามารถเก็บเงินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงเราสามารถเขียนเป็น Logistics 

& Supply Chain Flow Chart ไดด้งัน้ี คือ 

Logistics & Supply Chain Flow Chart
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Logistics & Supply Chain Flow Chart ของร้าน “Sushi 100 Yen” 

 ร บ น าร “โ จ ิ  ิ ์”  องร้าน “Sushi 100 Yen” 

                   จาก Inbound Logistics การจดัการโลจิสติกส์จะเน้นไปท่ีการเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรม

ตั้งแต่ขั้นตอนในการจดัหาวตัถุดิบ (Raw Material) สินคา้ (Goods) และบริการ (Services) การ
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เคล่ือนยา้ยจากตน้ทาง (Source of Origin) ไปยงัผูบ้ริโภคปลายทาง (Final Destination) ไดท้นัเวลา 

(Just in Time) และมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแปลกเปล่ียนขอ้มูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งซอฟท์แวร์ท่ีทนัสมยั เพื่อช่วยในการบริหารจดัการ คือ ระบบ Touch 

Screen ซ่ึงเป็นรูปแบบของ EDI (Electronic Data Interchange) หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มลูธุรกิจ ท่ี

ใชอ้ยู่เป็นประจ าในรูปแบบมาตรฐานผ่านทางคอมพิวเตอร์  EDI เป็นเทคโนโลยีหลกัท่ีใชใ้นธุรกิจ

อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Commerce) เอกสารจ าพวกใบสั่งซ้ือ, ใบเสนอราคา, ใบก ากบัสินคา้ และ

เอกสารอ่ืน ๆ เมื่อน า EDI มาใชแ้ทนไดป้ระสบความส าเร็จเป็นอย่างมากเช่นเดียวกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

EDI ไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตวัของมนัเอง เมื่อไดใ้ชง้านจะเกิดผลประโยชน์ทางดา้น IT เช่น ลด

ค่าใชจ่้ายในการคียข์อ้มลู, ไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งมากข้ึน, ติดต่อส่ือสารไดร้วดเร็วข้ึน และลดงานทางดา้น

เอกสารซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

                   การเคล่ือนยา้ยสินค้าในความหมายของโลจิสติกส์ยงัครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้า  

(Cargoes Carriage) การเก็บรักษาสินคา้ (Warehousing) และการกระจายสินคา้ (Cargoes Distribution) 

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ (Procurement) และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเนของ

ตลาด (Market Predict) โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือ 

o ความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้ (Speed Delivery)  

o การไหลล่ืนของสินคา้ (Physical Flow)  

o การไหลล่ืนของขอ้มลูข่าวสาร (Information Flow)  

o การสร้างมลูค่าเพ่ิม (Value Added)  

o การลดต้นทุนการด าเนินการเก่ียวกับสินค้า  การดูแลและขนส่งสินค้า  (Cargo 
Handling & Carriage Cost) 

 กิจกรรมโลจิสติกส์สามารถเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี  
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 กิจกรรมโลจิสติกส์ของร้าน “Sushi 100 Yen” สามารถก่อใหเ้กิด 7Rs for logistics  

Management ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม คือ มีการบริหารวตัถุดิบ ในปริมาณท่ีถูกตอ้ง มีการส่งมอบสินคา้

และบริการถูกท่ี ถูกตอ้ง ทนัเวลา และถูกใจ ( Managing Right Materials in Right Quantity, for 

delivery at the Right Time and Right Place, from the Right Source, with the Right Service, and at 

the Right Price to customers) 

โ จ ิ  ิ ์  บโซ่อ ปทาน 

                  หลกัการของโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ การให้ความส าคัญกับทุกส่วนของการผลิต 

ตั้งแต่ผูผ้ลิต โรงงาน ผูค้า้ส่ง จนถึงผูค้า้ปลีก ใหม้ีส่วนร่วมรับผดิชอบในการสร้างความพึงพอใจให้กบั

ลกูคา้ โดยทุกส่วนตอ้งมีการประสานงานและแลกเปล่ียนขอ้มลูต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิต 

                  ค  าว่า “โลจิสติกส์” (Logistics) กบั “โซ่อุปทาน” (Supply Chain) ถกูน ามาใชใ้นความหมาย

ท่ีใกลเ้คียงกนับางคร้ังมีการใชใ้นความหมายท่ีสลบักนั เน่ืองจากมีหน้าท่ีและความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง

กนัโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 2 เร่ืองน้ีมีเป้าหมายเดียวกนั คือ ค านึงถึงความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 

                  ความแตกต่างระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน 

-เน้นพนัธกิจเก่ียวกับ Movement Function คือ -เน้นบทบาทเก่ียวกับความสัมพันธ์และความ
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การเคล่ือนยา้ย สินค้าจัดเก็บและการกระจาย

สินคา้และบริการขอ้มลูข่าวสาร 

-เป็นการจดัการในระดบัปฏิบติัการ Action Plan 

ร่ ว มมื อ ร ะหว่ า ง อ งค์ ก ร  Relationship & 

Collaborative เพื่อใหโ้ซ่อุปทานมีความบูรณาการ 

-เป็นการด าเนินงานในระดับกลยุทธ์ Strategic 

Level 

                   ในส่วนของ Outbound Logistics ร้าน “Sushi 100 Yen” สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บั

ลกูคา้ได ้โดยใชก้ารบริหารการตลาดเชิงประสบการณ์ (CEM – Customer Experience Management) 

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM – Customer Relationship Management) ในการท่ีให้ลูกคา้มี

ความสนุกกบัเกมส์จากจอ Touch Screen อนัเป็นการสร้าง มูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กบัธุรกิจ 

นอกเหนือไปจากมาตราฐานการบริการท่ีมีอยู่เดิมแลว้ ซ่ึงน าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการ

แข่งขนั (Competitive Advantage) ตามหลกัการของนโยบายการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ารใช้ Supply chain/logistics เป็น  ย ทธ์ร ด บองค์ ร องร้าน “Sushi 100 Yen” 

                   กลยทุธ ์(Strategy) เป็นการวางแผนท่ีมีการก าหนดวิสัยทศัน์ มีการก าหนดเป้าหมายระยะ

ยาวท่ีแน่ชดั มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขนั ท่ีตอ้งการระบบการท างานท่ีมีความสามารถ

ในการปรับตวัสูง ส าหรับการท างานในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทนักบั

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ตอ้งการระบบการท างานท่ีคล่องตวั ตอ้งการด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูง

ในการน าสู่เป้าหมายในอนาคต  สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด 

(Survive) และความกา้วหนา้ (Growth) ขององคก์าร ของหน่วยงาน หรือของธุรกิจของตนในอนาคต 

มีถอ้ยค าส าคญัท่ีจะไดพ้บเห็น ท่ีมีการกล่าวถึงกนัมาก ในแวดวงการบริหารจดัการ  และการวางแผน

กลยุทธ์ และท่ีมกัจะไดย้ินอยู่เสมอๆ เช่น คิดกวา้ง-มองไกล มองไปขา้งหน้า รู้จุดแข็ง-จุดอ่อนและ

สถานการณ์ขององคก์าร 

                   ร้าน “Sushi 100 Yen” ไดอ้อกแบบระบบโซ่อุปทาน (Supply chain process design) มีการ

ออกแบบระบบการไหลของ Sushi บนสายพานล าเลียง (Supply chain physical network design) มีการ

เช่ือมโยงและการบริหารขอ้มลู ข่าวสาร การสั่ง การผลิต การส่งอาหารผ่านสายพานล าเลียง และการ

ตรวจสอบรายการอาหารเพื่อการช าระเงิน โดยหน้าจอ Touch screen (Logistics information system 

design) นบัเป็นโครงสร้างของร้าน ท่ีมีการสอดประสานการท างานของพนกังานภายในร้านไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ (Logistics organisational structure)  ซ่ึงการออกแบบโครงสร้างทั้ง 4 ขา้งตน้นั้น เป็น

หลกัการและพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการใช ้Supply chain/logistics ในระดบักลยทุธข์ององคก์ร 

 

Supply chain planning framework ของร้าน“Sushi 100 Yen” 

                   การใช ้Supply chain/logistics เป็นกลยุทธ์ของร้านนั้น เพ่ือมุ่งเน้นการเติบโต (Growth 

Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางต่างๆ และเป็นผูน้  าด้านตน้ทุนท่ีต ่ากว่าคู่แข่งขัน (Cost 

Leadership Strategy) ท าให้สามารถจ าหน่ายสินคา้ได้ในราคาถูกกว่า เป็นการสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) เป็นแนวคิด นวตักรรม (Innovation) ซ่ึงสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

ของร้าน (Company/competitive strategy) 

 

Possible logistics strategies ของร้าน“Sushi 100 Yen” 

     ารแ  แน คดิ อง Agility and leanness ที่ได้จา  ร้าน “Sushi 100 Yen” 
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                         Agility คือ ความสามารถท่ีจะน าส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ หลกัการ

โดยรวมแลว้ Agility คือ ความสามารถขององค์กรอุตสาหกรรมท่ีใชค้วามร่วมมือกันในองค์กร

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั 

และเน้นถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการนั้น โดยผ่าน Touch screen และสายพาน

ล าเลียงอาหาร 

 The foundations of agility 

     ารพืน้ฐาน อง ารท างานที่ค ่อง    แ   ่องไ  องร้าน Sushi 100 Yen 

1. Synchronize activities through shared information. Through shared information and process 
alignment there is in effect one set of numbers and a single schedule for the entire supply 
chain. 
การประสานกิจกรรมต่างๆโดยส่งขอ้มลูผา่น Touch Screen ท่ีร้าน Sushi 100 yen น ามา   

      ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหไ้ด ้Information Flow ท่ีถกูตอ้ง 
2. Work smarter, not harder. Time is being spent on activities that typically create cost but do 

not create a benefit for the customer.  
เป็นการลดขั้นตอนการท างาน ท าใหป้ระหยดัแรงงาน เพ่ิมผลผลิต การบริการและสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัลกูคา้ 

3. Partner with suppliers to reduce in-bound lead time. Suppliers have often been chosen on 
the basis of price rather than their responsiveness. 
การสั่ง Sushi ผ่าน Touch Screen เป็นการสั่งสินคา้ท่ีสะดวก รวดเร็ว เรียกว่า Direct Order 
โดยสัง่ตรงไปท่ีพ่อครัว ท าใหข้ั้นตอนในการส่งมอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. Seek to reduce complexity. Complexity may be generated by multiple variants of the same 
product. 
การสั่งตรงไปยงัพ่อครัวเป็นการลดขั้นตอน ไม่ต้องผ่านพนักงานบริการท่ีร้าน ท าให้ไม่
เสียเวลารอคอยนานโดยไม่จ  าเป็น 

5. Postpone the final configuration/assembly/ distribution of products  
เมื่อพ่อครัวไดรั้บ Order ท่ีลกูคา้สัง่ก็สามารถผลิต จดัส่ง ไดโ้ดยตรงและมีความถูกตอ้งเม่นย  า
ตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

6. Manage processes not just functions 
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การใชร้ะบบ Touch Screen เป็นการประยกุต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จดัการขอ้มูล
ระหว่างลกูคา้ พ่อครัว และพนกังานบริการ เรียกไดว้่า ทุกคนรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทัว่ถึง เท่ากนั
หมด และท่ีส าคญัสามารถตรวจสอบได ้

7. Utilize appropriate performance metrics.  
ระบบ Touch Screen สร้างอรรถประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ในเร่ืองของ
การใช้แรงงานของพนักงานในร้าน เป็นการลดต้นทุนในขบวนการท างาน และท าให้
ขบวนการบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

                   Lean Manufacturing หมายถึง เป็นระบบบริหารจดัการดา้นการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลกูคา้แบบทนัที ซ่ึงลกูคา้ของร้าน Sushi 100 Yen สามารถสัง่อาหารท่ีตอ้งการไปยงั

หอ้งครัวไดโ้ดยตรง ท าใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ซ่ึงเป็นหลกัการ

ในระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) คือ “เป็นระบบการผลิตท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการ

ไหล (Flow) ของงานเป็นหลกั โดยท าการก าจดัความสูญเปล่า (Waste) ต่าง ๆ ของงาน และ เพ่ิมคุณค่า 

(Value) ใหก้บัตวัสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction)  

                     การน าเอา Lean Manufacturing มาใชใ้นร้าน Sushi 100 Yen สร้างใหเ้กิดขบวนการ

ท างานดงัน้ี คือ 

 เทคนิคการปรับเปล่ียนสายการผลิตเป็นไปโดยรวดเร็ว และลดเวลาในการตระเตรียม
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต โดยเฉพาะวตัถุดิบในการประกอบอาหาร 

 ช่วยใหโ้รงงานซ่ึงในท่ีน้ีกคื็อ หอ้งครัว สามารถปรับปรุงหน่วยผลิต ดว้ยการจดัเคร่ืองอุปกรณ์
กบัพ้ืนท่ีท างานใหส้อดคลอ้ง ต่อการผลิตลอ็ตเลก็ๆ แต่สามารถไหลไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เรียก
ไดว้่า Make and Right to Order 

 ทนัเวลาพอดี (Just in Time) ส าหรับการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ช่วยใหล้ดจ านวนสินคา้ในสต็อก 
รวมถึงรอบเวลาในการผลิต 

 ทนัเวลาพอดี (Just in Time) ส าหรับผูจ้ดัส่งวตัถุดิบและอะไหล่ ซ่ึงหมายถึงหอ้งครัว สามารถ
ส่งของป้อนหน่วยผลิตอยา่งสม ่าเสมอ และทนัเวลาตามเวลาผลิต 

                   Lean Manufacturing จะช่วยในการปรับโครงสร้างของการผลิต ลดของเสียในระหว่างการ

ผลิต รวมไปถึงจุดท่ีเกิดของเสียต่างๆ เช่น การรอคอย การขนส่ง สินคา้ขาดสต็อก การผลิตเกิน และ

สินคา้ลน้สต็อก นอกจากนั้น ยงัลดความผนัแปรในการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ เช่น การบริหาร

วตัถุดิบ การส่ือสารภายในร้านโดยผา่นระบบ Touch Screen การลดขั้นตอนในการผลิตและอ่ืนๆ  

http://www.logisticafe.com/tag/Lean%20Manufacturing
http://www.logisticafe.com/tag/lean-manufacturing/
http://www.logisticafe.com/tag/Lean%20Manufacturing
http://www.logisticafe.com/tag/jit
http://www.logisticafe.com/tag/jit
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                   ร้าน “Sushi 100 Yen” ถือเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดี ในการบริหารจัดการ Supply 

chain/logistics ท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่ไดส้ร้างภาระงานให้กบัพนักงานในร้าน ให้ตอ้งท างานหนักข้ึน 

แต่กลบัท าให้การท างานนั้น ถูกต้อง ถูกที่ ถูกใจ สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และเป็นการสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ 
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