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จากฉบับที่แล้วต่อ

หลักการส�าคัญของไคเซ็นโดย การใช้ OO ให้เป็น

ประโยชน์ หวัข้อที ่2 คอื การใช้บาร์โค้ดให้เป็นประโยชน์ 

ที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลัง

ตัวอย่างเช่น ไคเซ็นที่พบเห็นได้ตามศูนย์บริการ

โทรศัพท์มือถือ

ในการเชือ่มต่อ หมายเลขโทรศพัท์ ไปยงั ตวัเครือ่ง 

โทรศพัท์มอืถอืท่ีใช้ในการสมัมนา ต้องเตรยีมเครือ่งและ

การ์ด กว่า 50 เครื่อง และใช้คอมพิวเตอร์ลงทะเบียน

หมายเลขโทรศพัท์ทลีะเครือ่ง ซึง่ใช้เวลามากและยุง่ยาก

ในการขนย้ายตัวเครื่องกว่า 50 เครื่องทุกครั้ง

　หลักการสำาคัญของ    

      ไคเซ็น

　

การใช้บาร์โค้ดให้เป็นประโยชน์

ไม่ต้องให้ตัดสิน

ในส�ำนกังำน

ลดความสญูเปล่า
ในการขนย้ายได้ด้วย

ต้องลงทะเบยีนหมำยเลข
โทรศพัทม์อืถือจ�ำลองไว้ที่ 

ตวัเครือ่ง ในโทรศพัทม์อืถือ
แต่ละเครือ่ง

ผูส้นบัสนนุตวัอย่ำง: บรษิทั DOCOMO Mobile Tokai จ�ำกดั

ดงันัน้ !
ท�ำบำรโ์ค้ดของหมำยเลข
ประจ�ำเครือ่งทัง้หมด แล้ว
ท�ำเป็นลิสต ์แค่สแกนบำร-์
โค้ดกล็งทะเบียนได้แล้ว

　　　　　　

1　 38000  550 01　4 1　38 001  55101 　4

1　 7 8100  560 01　4 1　39 050  65001 　4

1　 5 8055  550 01　4 1　60 111  55101 　4

1　 7 8011  550 01　4 1　39 001  55001 　4

1　 2 6020  550 01　4 1　28 035  55301 　4

1　
39050 

 65001　
4

1　39050  65001　4

หนงัสอืพมิพใ์นร้ำนขำยของทีส่ถำนรีถไฟ
ไม่มบีำรโ์ค้ด จงึต้องคยีท์ีเ่ครือ่งคดิเงนิทกุครัง้

ดงันัน้ !
รวมบำรโ์ค้ดของหนงัสอืพมิพท์กุฉบบัไว้ใน
แผ่นเดยีว ท�ำให้สำมำรถรบัมอืกบัลูกค้ำท่ีก�ำลัง
รบีได้ทนัที

ดงันัน้ !
ท�ำแบบ การด์ค�าศพัท์
เท่ำนีก้อ่็ำนบำรโ์ค้ดไม่ผดิแล้ว

ผูส้นบัสนนุตวัอย่ำง: บรษิทั MARUNI BUSINESS LOGISTICS CORPORATION จ�ำกดั

เนือ่งจำกในกระดำษ 1 แผ่น มหีลำย
บำรโ์ค้ด ท�ำให้อำจอ่ำนบำรโ์ค้ดผดิได้

ในบรรดำสนิค้ำทีม่อียู ่ยงัมสีนิค้ำบำงอย่ำงทีไ่ม่มี
บำรโ์ค้ด จึงรวบรวมบำรโ์ค้ดของสินค้ำเหล่ำน้ันไว้ใน
กระดำษแผ่นเดยีวกนั แล้วสแกนจำกทีน่ี่

รวบรวมตามสถานการณ ์?  แยกเป็นการด์ ?

ในศนูยก์ระจำยสนิค้ำ

ในร้ำนขำยของทีส่ถำนีรถไฟ

แม้ไม่มีตัวเครื่อง แต่ถ้ารู้ หมายเลขประจ�าเครื่อง ก็สามารถลงทะเบียนได้ 

จึงท�าบาร์โค้ดของหมายเลขประจ�าเครื่องทั้งหมด แล้วท�าเป็นลิสต์ในกระดาษตามรูปด้านบน จากนั้นใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ด ก็

สามารถลงทะเบียนได้ในพริบตา และไม่จ�าเป็นต้องขนย้ายตัวเครื่องอีกด้วย
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　หลักการสำาคัญของ    

      ไคเซ็น

　

เปลี่ยนรูปแบบ

หลกัการส�าคญั ของไคเซน็สามารถเรยีนรูไ้ด้จาก

สินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์

ในต�าราอาหารระบุปริมาณเส้นพาสต้าก่อนต้ม 

ส�าหรับ 1 คน คอื ¡¡ กรมั แต่ถ้าต้องใช้เครือ่งชัง่ในครวั

ชั่งน�้าหนักทุกครั้งก็ทั้งยุ่งยาก และชั่งล�าบาก

จงึเกดิ เครือ่งตวงพาสต้า ซึง่มช่ีองทีม่ขีนาดต่าง

กันหลายช่อง ถ้าเติมเส้นพาสต้าลงในช่องนี้จนไม่เหลือ

ช่องว่าง จะได้น�้าหนัก ¡¡ กรัม 

ชั่ง น�้าหนัก วัดยาก จึงเปล่ียนมาวัด ปริมาณ 

แทน แบบนี้ง่ายกว่า

ในการชัง่สิง่ของทีม่นี�า้หนกัเท่ากนั ขอแนะน�าวธิี 

เปลี่ยนรูปแบบการวัด

เช่น เปลี่ยนจากชั่ง น�้าหนัก เป็นการวัด ปริมาณ 

จากการวดั ปรมิาณ เป็นชัง่ น�า้หนกั สามารถพลิกแพลง

ได้หลากหลาย ไม่ว่าที่ท�างานไหนก็สามารถประยุกต์

ใช้ได้ตามใจชอบ

ในห้องครวั

ถ้ำเตมิลงในช่องนีจ้นไม่เหลือ 
ช่องว่ำง จะได้น�ำ้หนกั 90 กรมั 

(ประมำณส�ำหรบั 1 คน)

เรยีนจากเครือ่งตวงพาสต้า
เปลีย่นรปูแบบการวดั เปล่ียนจำกชัง่ น�า้หนัก เป็นวัด ปริมาณ

กระจดักระจำย
กระจดักระจำย

 ในส�ำนกังำน

เปลีย่นจำกวัด จ�านวน เป็นวัด ความสงู

ในกำรเทน�ำ้ลงในแท็งกด้์วยถัง จ�ำนวน ¡ ถงั ต้องเทไปนับไป 
อำจนับผดิได้

กำรนบัจ�ำนวนไปรษณยีบตัรทีพ่มิพอ์อกมำ ซึง่ทัง้หมดมจี�ำนวนหลำยร้อยใบ 
อำจหลงลมื หรือนับผดิได้

ผู้สนบัสนนุตัวอย่ำง: บริษทั Okinawa Gas จ�ำกัด

ดงันัน้ !
ท�ำไม้บอกระดบัปรมิำณทีต้่องกำร แล้วตดิไว้ทีแ่ทง็ก์
ถ้ำเตมิน�ำ้ลงไปจนถึงระดบัเครือ่งหมำยบนไม้ กจ็ะได้
ปรมิำณน�ำ้ทีก่�ำหนด

ดงันัน้ !
เตรยีมชัง่น�ำ้หนกัของไปรษณยีบตัร จ�ำนวน 100 ใบไว้ก่อน จำกนัน้กท็�ำเป็นตัง้ ตัง้ละ 100 ใบ

100 ใบ

400 กรมั

เปลีย่นจำกวัด จ�านวนแผ่น เป็นชัง่ น�า้หนกั

จำกวัด ปรมิาณ เป็นวัด ความสงู จำกวัด จ�านวน เป็นชัง่ น�า้หนัก

ในโรงงำน Processed Industry

ตรงน้ี มีปริมำณ
¡ ถัง

รูจ้�ำนวนแผ่น
ได้ง่ำยดำย!


