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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรม ประเภท
โรงแรมเครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย โดยประยุกต์ใช้หลักการศึกษางานและการวิเคราะห์กระบวนการศึกษาขัน้ ตอนการไหลของ
วัตถุดิบ พนักงาน และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นศึกษาการท�ำงานของพนักงานแผนกแม่บ้านในห้องพักซุพีเรียร์เตียงเดี่ยว
และเตียงคู่ ก่อนประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ Why-Why และเทคนิค ECRS ลดความสูญเปล่าในกระบวนการที่เกิดขึ้น โดย
การลงพื้นที่ สังเกตการณ์ จับเวลาท�ำงาน และการสัมภาษณ์พบว่า การท�ำงานในห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ก่อนปรับปรุง
ประสิทธิภาพมีจ�ำนวนขั้นตอนการท�ำงาน 22 ขั้นตอน และ 27 ขั้นตอน ตามล�ำดับ ใช้เวลาท�ำงาน 24.11 นาที/ห้อง และ
32.53 นาที/ห้อง โดยใช้พนักงานท�ำงานจ�ำนวน 5 คน หลังปรับปรุงการท�ำงานในห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ สามารถลด
ขั้นตอนการท�ำงานลงเหลือ 20 ขั้นตอน และ 25 ขั้นตอน ตามล�ำดับ ใช้เวลาท�ำงานลดลงเหลือ 23.14 นาที/ห้อง และ 31.56
นาที/ห้อง ใช้พนักงานท�ำงานลดลงเหลือ 4 คน คิดเป็นต้นทุนด้านแรงงานที่ลดลงได้ถึง 9,000 บาท/เดือน
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษางาน การวิเคราะห์กระบวนการ การลดความสูญเปล่า การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา อุตสาหกรรม
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Abstract
The objective of the study was to reduce excessive operating process in the hotel industry, in particular
chain-branded hotels in Sukhothai province. The investigation was conducted by applying work study and
process analysis, studying the flow of raw material, staff, and equipment, and investigating the housekeeper
working in both double-bed and twin-bed superior rooms. Furthermore, Why-Why Analysis and ECRS
technique were applied to reduce waste by doing fieldwork, observing, time-counting, and interviewing.
The result found that the previous process of both double-bed rooms and twin-bed rooms consists of
22 steps and 27 steps, whereas time spent were per room, made by 5 employees of the hotel, were
24.11 and 32.53 minutes respectively. After improving hotel's operational efficiency, the process of both
double-bed rooms and twin-bed rooms could be reduced to 20 steps and 25 steps. The time spent on
hotel housekeeping, performed by 4 staff employees, was reduced to 23.14 minutes and 31.56 minutes
per room respectively. In brief, workforce operating costs were significantly decreased by 9,000 baht per
month.
Keywords: Work Study, Process Analysis, ECRS Technique, Why-Why Analysis, Service Industry
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1. บทน�ำ
ปัจจุบนั ธุรกิจบริการด้านโรงแรมโดยเฉลีย่ มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น ทั้งด้านจ�ำนวนห้องพัก อัตราการเข้าพัก และราคา
ห้องพัก จากสถิติ พ.ศ. 2557–2558 จ�ำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น
จากเดิม 2,200 ห้อง เป็น 2,507 ห้อง จ�ำนวนผูพ้ กั แรมเพิม่ ขึน้
จากเดิม 702,189 คน เป็น 746,666 คน [1] โดยปัจจัย
สนับสนุนทีส่ ำ� คัญเกิดจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาเทีย่ วในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อ
เนื่อง โดยพบว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวเฉลี่ยใน พ.ศ. 2561
มากถึง 3,032.30 ล้านบาท ซึง่ 70% เป็นนักท่องเทีย่ วชาวไทย
และอีก 30% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ธุรกิจด้าน
โรงแรมและที่พักเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นตามไปด้วย
จังหวัดสุโขทัยถือว่าเป็นหนึง่ ในแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญ
และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมทั้ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุทมี่ คี วามงดงามและเป็นเอกลักษณ์
จ�ำนวนมาก จากประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในพื้นที่ใน
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจโรงแรมจังหวัดสุโขทัยพบว่า ปัญหาของ
ธุรกิจกิจโรงแรมเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวจากสภาวะ
เศรษฐกิจ จ�ำนวนนักท่องเที่ยว และจ�ำนวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันด้านราคา และด้านคุณภาพ
มากขึ้ น [2] ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่ม อุต สาหกรรม
บริการทางด้านโรงแรม เกิดแรงกดดันทีส่ ำ� คัญจากการอิม่ ตัว
ทางธุรกิจ การขยายตัวในอัตราทีล่ ดลง และห้องพักล้นตลาด
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
หลายรายต้องประกาศยุติกิจการลง ผู้ประกอบการต้องหา
แนวทางปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การภายใน
องค์กรใหม่ เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ และหาแนวทาง
จัดการทรัพยากรภายในองค์กร หรือบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้มากขึ้น
บทความวิ จั ย นี้ น� ำ เสนอการลดความสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรม
โดยการศึกษางาน วิเคราะห์แผนภูมิการไหลจากการท�ำงาน
เริ่มจากศึกษากระบวนการ วิเคราะห์ขั้นตอนการท�ำงาน
วิเคราะห์กิจกรรมการเคลื่อนย้าย และเวลา เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการบริการ และจัดการทรัพยากร

ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นจัดการ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน ซึ่งเป็น
หัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงานในธุรกิจบริการด้านโรงแรม
ก่อนปรับปรุงประสิทธิภาพเพือ่ ลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [3] ได้ปรับปรุงผลิตภาพการท�ำงาน
ด้วยการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และ [4] วิเคราะห์
กระบวนการ และใช้เทคนิคลีนเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ลดความสูญเปล่า ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง และ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสการในการแข่งขันในด้าน
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินงานเพื่อลดความสูญเปล่าจากการท�ำงาน
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท�ำงานในอุตสาหกรรมบริการ
ด้านโรงแรม ใช้ทฤษฎี และการวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาดังนี้
2.1 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
เครือ่ งมือศึกษาขัน้ ตอนการท�ำงาน เพือ่ ปรับปรุงงานด้วย
การจัดระบบงานทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเพิม่ ผลผลิต และลดความสูญเปล่า
ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษา
วิธกี าร (Method Study) การศึกษาวิธกี ารท�ำงานจากการบันทึก
และวิเคราะห์วิธีท�ำงานของพนักงานที่ก�ำลังท�ำอยู่ และการ
วัดงาน (Work Measurement) การก�ำหนดมาตรฐานการ
ท�ำงาน ตามแนวคิดและหลักการของ Taylor และ Gilbreth
[5] จากงานวิจัยของ [6] ได้ปรับปรุงการท�ำงานของพนักงาน
ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพโดยการศึกษาการท�ำงาน
(Work Study) ลดความสูญเปล่าจากการท�ำงานที่ไม่เกิด
มูลค่า พบว่าสามารถลดต้นทุนค่าแรงงานได้ 150,000 บาท
ต่อปี และงานวิจัยของ [7] แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการศึกษา
การท�ำงานได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อก�ำหนดเวลา ก�ำหนดมาตรฐาน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานและการพัฒนา เพือ่ ใช้วดั ประสิทธิภาพ
ภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.2 การวิเคราะห์กระบวนการ
การวิเคราะห์ขั้นตอนการไหล (Flow) ของพนักงาน
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อุปกรณ์ ที่เคลื่อนที่ในกระบวนการพร้อมๆ กับกิจกรรมอื่น
การบันทึกวิธีการ และขั้นตอนการท�ำงานอย่างกว้างๆ เพื่อ
ให้เห็นภาพการท�ำงานทัง้ หมด โดยแสดงในรูปแบบสัญลักษณ์
มาตรฐาน 5 รูปแบบ ได้แก่ การด�ำเนินงาน (Operations)
ตรวจสอบ (Inspections) เคลื่อนย้าย (Transportation)
การรอคอย (Delay) และการจัดเก็บ (Storage) [8] ซึ่งถูก
เรียงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานตั้งแต่กระบวนการแรก จนถึง
กระบวนการสุดท้าย โดยระบุข้อมูล และเวลาอย่างถูกต้อง
ซึง่ ข้อมูลเหล่านัน้ สามารถน�ำมาวิเคราะห์ปญ
ั หา และแนวทาง
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [9] ใช้ทฤษฎีผังงาน (Flow Chart) และเทคนิค
แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)
แก้ไขปัญหาการโหลดสินค้าในการรับ และส่งออก ผลที่ได้
พบว่า สามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตมากขึน้ จากเดิมคิดเป็น 25%
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กระบวนการท�ำงาน (Process Analysis) ในอุตสาหกรรม
บริการด้านโรงแรม โดยศึกษาขัน้ ตอนการท�ำงานของพนักงาน
แผนกแม่บ้าน ตั้งแต่กระบวนแรก จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
โดยมุ่งเน้นศึกษางาน ศึกษาเวลา การเคลื่อนย้าย อุปกรณ์
วัตถุดิบ และแรงงาน โดยแสดงออกมาในรูปแผนภาพการ
ไหล (Flow Diagram) เพื่อจ�ำลองสถานการณ์การท�ำงาน
และการเคลื่อนย้าย ก่อนประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์
Why-Why และเทคนิค ECRS แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ เพื่อลดความสูญเปล่า ลดต้นทุนจากการด�ำเนิน
งาน และเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการต่อไป

3. วิธีการวิจัย
ศึกษาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงาน เพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงแรมเครือข่าย (Chain Hotels)
2.3 การลดความสูญเปล่าด้วยเทคนิค ECRS
ที่เป็นโรงแรมขนาดกลาง โดยจ�ำแนกประเภท และขนาด
หลักการประกอบด้วย 1) การก�ำจัด (E-Eliminate) โรงแรมตามจ�ำนวนห้องพักทีม่ ากกว่า 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 200
การก�ำจัดความสูญเปล่าที่ไม่จ�ำเป็น และไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ห้อง และจัดอยูใ่ นกลุม่ มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว จ�ำนวน
2) การรวมกัน (C-Combine) รวมขัน้ ตอนการท�ำงานให้ลดลง 1 โรงแรม กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยพนักงานแผนก
3) การจัดใหม่ (R-Rearrange) จัดขั้นตอนการผลิต และ แม่บ้าน และหัวหน้าแผนกแม่บ้าน โดยใช้หลักการศึกษางาน
บริการใหม่ ลดการเคลือ่ นย้ายทีไ่ ม่จำ� เป็นให้เกิดประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์กระบวนการท�ำงาน เพื่อแสดงเป็นแผนภาพ
สูงสุด และ 4) การท�ำให้งา่ ย (S-Simplify) จัดรูปแบบให้เข้าใจ การไหลจ�ำลองสถานการณ์ท�ำงาน เส้นทางการเคลื่อนย้าย
ง่าย สะดวก เหมาะสมกับการใช้ทำ� งาน จากงานวิจยั ของ [10] ก่อนประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ Why-Why เพือ่ หาสาเหตุ
ได้ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ลดความสูญเปล่าในโซ่อปุ ทาน ต้นตอของปัญหา และใช้หลักการเทคนิค ECRS แก้ไขปัญหา
ของอุตสาหกรรมบริการ พบว่าสามารถลดกิจกรรม (NVA) ลง ลดความสูญเปล่าและปรับปรุงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
2 กิจกรรม ใช้เวลาลดลง 7.00 นาที และลดกิจกรรม (NNVA) บริการด้านโรงแรม
1 กิจกรรม ใช้เวลาลดลง 5.10 นาที และงานวิจยั ของ [11] ใช้
เทคนิค ECRS เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ และสาเหตุ ผล
การศึกษาและวิเคราะห์โรงแรมที่มีรูปแบบการบริหาร
ที่ได้คือ สามารถลดระยะเวลารวมของลอจิสติกส์และห่วงโซ่ แบบโรงแรมเครือข่าย (Chain Hotels) โดยผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์
อุปทานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงงานวิจัยของ [12] กระบวนการท�ำงานของพนักงานแผนกแม่บ้านที่ปฏิบัติงาน
ได้มงุ่ เน้นหาแนวทางลดความสูญเปล่าจากการผลิต และการ ณ ห้องซุพีเรียร์ ในประเภทห้องพักทั่วไปที่ได้รับความนิยม
เคลื่อนไหวที่ไม่จ�ำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ ในการใช้บริการจากลูกค้ามากทีส่ ดุ และมีจำ� นวนห้องพักมาก
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ ที่สุดในกรณีศึกษาดังกล่าว โดยวิเคราะห์ห้องพัก 2 รูปแบบ
ศึกษางาน ผู้วิจัยได้น�ำทฤษฎีดังกล่าวมาใช้เพื่อวิเคราะห์ ได้แก่ ห้องพักเตียงเดีย่ ว และห้องพักเตียงคู่ ดังแสดงในรูปที่ 1
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16 ft 6.0 in x 16 ft 6.0 in

Office

Office

250 sq. ft.

250 sq. ft.

4572.0 mm x
2895.6 mm

1

4572.0 mm x
2895.6 mm

2

คือ จ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด
จ�ำนวนรอบทีเ่ หมาะสม จ�ำนวนรอบต่อกลุม่ ตัวอย่างใน
แต่ละกิจกรรม
n

1
TV

TV

จ�ำนวนรอบที่เหมาะสม =
เมื่อ

1295.4 mm
x
1295.4 mm

4 ft 3.0 in x
4 ft 3.0 in

(ก) ห้องพักเตียงเดี่ยว
(ข) ห้องพักเตียงคู่
รูปที่ 1 ผังห้องซุพีเรียร์
4.1 การหาเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
จากการสังเกตการณ์ จับเวลา และจดบันทึกการปฏิบตั งิ าน
เพื่อศึกษาขั้นตอนการท�ำงาน ณ ห้องเตียงเดี่ยว และเตียงคู่
จ�ำนวน 10 รอบ เพื่อใช้ค�ำนวณหาจ�ำนวนรอบการจับเวลา
ทีเ่ หมาะสมในสมการที่ (3) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ทางสถิติ 95%
และความแม่นย�ำ ± 5% โดยมีขั้นตอนการค�ำนวณ แสดงดัง
สมการที่ (1) และ (2) ดังนี้
ค่าพิสัย (Range; R) จากข้อมูลเวลาในแต่ละกิจกรรม
ที่บันทึกไว้
R = Xmax – Xmin

เมื่อ

(1)

คือ ค่าพิสัย (วินาที)
Xmax คือ ข้อมูลสูงสุด
Xmin คือ ข้อมูลต�่ำสุด
ค่าเวลาตัวแทน (Selected Time; ST)
R

(2)
เมื่อ

ST

คือ เวลาตัวแทน หรือค่าเฉลี่ย (วินาที)
คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า ตั้งแต่ 1 ถึง n

(3)

คือ ค่าพิสัย
คือ ค่าเฉลี่ย หรือค่าตัวแทนข้อมูลในกิจกรรมนั้น
หลังจากได้ผลการค�ำนวณในสมการที่ (3) ให้นำ� ค่าทีไ่ ด้
ไปเปิดตาราง Maytag เพื่อหาจ�ำนวนรอบของการจับเวลา
ทีเ่ หมาะสมในแต่ละกิจกรรม ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ด้รอบทีเ่ หมาะสม
เท่ากับ 6 รอบ แสดงว่าการจับเวลา 10 รอบ นัน้ มีความเพียงพอ
ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95%
4.1.1 การประเมินอัตราความเร็ว (Rating Factor; RF)
อั ต ราความเร็ ว ในการท� ำ งาน (RF) ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก าร
ประเมิน และก�ำหนดระดับคะแนนการท�ำงานตามวิธีของ
Westinghouse System of Rating โดยการประเมินอาศัย
องค์ประกอบ 4 ด้าน [13] ซึ่งผู้วิจัยประเมินคะแนนในกรณี
ศึกษานี้ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1) ความช�ำนาญ (Skill)
A2 = +0.13
2) ความพยายาม (Effort)
A2 = +0.12
3) สภาพการท�ำงาน (Condition)		 B = +0.04
4) ความสม�ำ่ เสมอการท�ำงาน (Consistency) B = +0.03
คะแนนรวม				 +0.32
โดยค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น เป็ น ค่ า บวกแสดงว่ า
พนักงานท�ำงานเร็วว่าปกติ โดยค่า +0.32 จะถูกน�ำไปรวมกับ
ค่าคงที่เท่ากับ 1 ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพในการท�ำงาน เท่ากับ
1.32 หรือร้อยละ 1.32
4.1.2 การหาค่าเวลาปกติ (Normal Time; NT)
R

(4)
เมื่อ

NT
ST
RF

คือ เวลาปกติ (วินาที)
คือ เวลาตัวแทน
คือ การประเมินอัตราความเร็ว
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4.1.3 การหาค่าเวลาเผื่อ (Allowance Time; A)
การก�ำหนดเวลาปกติ (NT) จากการใช้เวลาตัวแทน (ST)
ด้วยการปรับค่าอัตราเร็ว (RF) ในการท�ำงานยังไม่ถอื ว่าเป็นค่า
เวลามาตรฐาน เนื่องจากต้องรวมเวลาเผื่อ (A) ในการท�ำงาน
เข้าไปด้วย ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ด้แสดงผลของค่าเวลาเผือ่ โดยอาศัย
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ตามทฤษฎีดังต่อไปดังนี้
1) Personal Allowance ถูกก�ำหนดไว้ 4.5%–6.5%
ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ จ ะใช้ 5% ของเวลาท� ำ งานทั้ ง หมดตาม
อุตสาหกรรมทั่วไป
2) Basic Fatigue Allowance องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ หรือ ILO ก�ำหนดไว้ 4%
3) Delay Allowance งานวิจัยนี้จะใช้ 2% เนื่องจาก
กระบวนการไม่ได้มีความซับซ้อนมาก
4.1.4 การหาค่าเวลามาตรฐาน (Standard Time; Std.)
(5)
เมื่อ

คือ เวลามาตรฐาน (วินาที)
NT คือ เวลาปกติ
A
คือ เวลาเผื่อ
1
คือ ค่าคงที่
จากสมการที่ (5) ค�ำนวณหาค่าเวลามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมของพนักงานแผนกแม่บ้าน ณ
Std.

ห้องพักเตียงเดีย่ ว และเตียงคู่ ดังแสดงตัวอย่างข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การค�ำนวณเพือ่ ใช้หาค่าเวลามาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
และน�ำค่าเวลามาตรฐาน (Std.) ไปใช้เป็นเวลาท�ำงานของ
แต่ละกิจกรรมโดยแปลงหน่วยเป็น หน่วยนาที
4.2 การวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการห้องเตียงเดี่ยว และ
เตียงคู่
แผนภูมิกระบวนการ ณ ห้องซุพีเรียร์เตียงเดี่ยวและ
เตียงคู่ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนการท�ำงาน
อย่างละเอียด ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการ
สุดท้าย และจ�ำแนกกิจกรรมออกได้ 5 กิจกรรม ตามทฤษฎี
การวิเคราะห์กระบวนการ ตามล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน
และใช้ค่าเวลามาตรฐาน (Std.) แทนเวลาท�ำงานในแต่และ
กิจกรรม ซึ่งห้องพักเตียงเดี่ยว ใช้เวลาท�ำงานทั้งหมด 24.11
นาทีต่อห้อง และเตียงคู่ ใช้เวลาท�ำงานทั้งหมด 32.53 นาที
ต่อห้อง ดังแสดงในตารางที่ 2
จากนั้นวิเคราะห์แผนภาพการไหล เพื่อจ�ำลองสถานที่
ท�ำงาน และเส้นทางการเคลื่อนย้ายก่อนการปรับปรุง โดย
ระบุ ต� ำ แหน่ ง แสดงเส้ น ทางการเคลื่ อ นย้ า ย ให้ เ ห็ น ภาพ
กระบวนการท�ำงานที่สมบูรณ์ ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น แผนภาพจ� ำ ลองเส้ น ทางการ
เคลื่อนย้ายในการท�ำงาน ณ ห้องพักซุพีเรียร์ก่อนปรับปรุง
(ก) คือ ห้องพักเตียงเดี่ยว และ (ข) คือ ห้องพักเตียงคู่

ตารางที่ 1 การค�ำนวณหาค่าเวลามาตรฐาน (Std)
ห้องเตียงเดี่ยว (Double-bed Room)
กิจกรรม
ST
RF NT
จัดการขยะภายในห้อง
40.96 54.07 0.92
ทดสอบระบบน�้ำในห้องน�้ำ 64.84 85.59 1.22
ท�ำความสะอาดอ่างล้างหน้า 61.43 81.08 1.17
ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ 41.00 54.13 0.97
ท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ 68.25 90.09 1.26
เดินไปเตรียมอุปกรณ์ท�ำ
20.48 27.03 0.27
ความสะอาดระเบียงห้อง
เดินกลับมายังระเบียงห้อง 6.83 9.01 0.09

%A
11%
11%
11%
11%
11%
11%

Std.
1.02
1.35
1.30
1.08
1.40
0.30

11%

0.10

ห้องพักเตียงคู่ (Twin-bed Room)
กิจกรรม
ST
RF NT
จัดการขยะภายในห้อง
40.96 1.32 54.07
ทดสอบระบบน�้ำในห้องน�้ำ 64.84 1.32 85.59
ท�ำความสะอาดอ่างล้างหน้า 61.43 1.32 81.08
ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ 41.00 1.32 54.13
ท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ 68.25 1.32 90.09
เดินไปเตรียมอุปกรณ์
20.48 1.32 27.03
ท�ำความสะอาดระเบียงห้อง
เดินกลับมายังระเบียงห้อง 6.83 1.32 9.01

%A
11%
11%
11%
11%
11%
11%

Std.
1.02
1.35
1.30
1.08
1.40
0.30

11%

0.10
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ตารางที่ 2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการท�ำงาน ณ ห้องพักซุพีเรียร์ (ก่อนปรับปรุง)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จัดการขยะภายในห้อง
ทดสอบระบบน�้ำในห้องน�้ำ
ท�ำความสะอาดอ่างล้างหน้า
ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ
ท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์
เดินไปเตรียมอุปกรณ์
ท�ำความสะอาดระเบียงห้อง
เดินกลับมายังระเบียงห้อง
กวาดฝุ่น
เดินไปเก็บอุปกรณ์
ปูเตียง
ปูผ้าห่ม
ปูผ้าคาดเตียง
เปลี่ยนปลอกหมอน
จัดวางผ้าเช็ดตัว
จัดของบนโต๊ะหน้าทีวี
เดินไปเตรียมอุปกรณ์
กวาดฝุ่น
เช็ดฝุ่น
ถูพื้น 1 (ใช้ผ้าแห้ง)
ถูพื้น 2 (ใช้ผ้าเปียกน�้ำ)
ตรวจสอบความเรียบร้อย

รวม

1.02
1.35
1.30
1.08
1.40



1, 2
3
4
5
6

0.30



0.10
1.00
0.14
1.17
2.37
0.50
1.20
0.18
0.15
0.13
1.00
2.27
2.16
2.19
0.30



เวลา
(นาที)




















7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19



24.11

5. ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาแผนภู มิ ก ระบวนการไหลของการ
ท�ำงานโดยประยุกต์ใช้แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการ เพือ่
วิเคราะห์กระบวนการท�ำงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกิดขึน้ ณ ห้องพักซุพเี รียร์ทงั้ เตียงเดีย่ วและเตียงคู่ ในโรงแรม

20
21
22
23

ค�ำอธิบาย
จัดการขยะภายในห้อง
ทดสอบระบบน�้ำในห้องน�้ำ
ท�ำความสะอาดอ่างล้างหน้า
ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ
ท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์
เดินไปเตรียมอุปกรณ์
ท�ำความสะอาดระเบียงห้อง
เดินกลับมายังระเบียงห้อง
กวาดฝุ่น
เดินไปเก็บอุปกรณ์
ปูเตียง 1
ปูผ้าห่ม 1
ปูผ้าคาดเตียง 1
เปลี่ยนปลอกหมอน 1
จัดวางผ้าเช็ดตัว 1
ปูเตียง 2
ปูผ้าห่ม 2
ปูผ้าคาดเตียง 2
เปลี่ยนปลอกหมอน 2
จัดวางผ้าเช็ดตัว 2
จัดของบนโต๊ะหน้าทีวี
เดินไปเตรียมอุปกรณ์
กวาดฝุ่น
เช็ดฝุ่น
ถูพื้นครั้งที่ 1 (ใช้ผ้าแห้ง)
ถูพื้นครั้งที่ 2 (ใช้ผ้าเปียกน�้ำ)
ตรวจสอบความเรียบร้อย
รวม

เวลา
(นาที)

สัญลักษณ์

กิจกรรม

1, 2
3
4
5
6

ค�ำอธิบาย

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (ห้องพักเตียงคู่)
สัญลักษณ์

กิจกรรม

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (ห้องพักเตียงเดี่ยว)

1.02
1.35
1.30
1.08
1.40



0.30



0.10
1.00
0.14
1.23
2.54
1.01
1.22
0.18
3.37
0.40
0.28
1.19
0.10
0.15
0.13
1.00
2.27
2.16
2.19
0.30
32.53




























เครือข่าย พบว่า ก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานในห้องพัก
เตียงเดี่ยว มีจ�ำนวนขั้นตอนโดยละเอียดทั้งหมด 22 ขั้นตอน
ซึง่ รวมทัง้ การเดินและตรวจสอบ และห้องพักเตียงคูม่ ขี นั้ ตอน
โดยละเอียดรวม 27 ขั้นตอน โดยรวมขั้นตอนการเดินและ
ตรวจสอบเข้าไปด้วย

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และคณะ, “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมกิ ารไหล.”
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Office

Office

250 sq. ft.

250 sq. ft.

7

7
15

20

16
13

17
13
9
1

4876.8 mm x
4876.8 mm

1

4572.0 mm x
2895.6 mm

2

12

10

11

2

TV

2

14

1
4

6

3

19

17

15

3

23

18

14

4572.0 mm x
2895.6 mm

4

22

11

12
TV

10

18

9

21

16

1

6

1295.4 mm
x
1295.4 mm

1295.4 mm
x
1295.4 mm

5

/

8

5

/

8

(ก) ห้องพักเตียงเดี่ยว
(ข) ห้องพักเตียงคู่
รูปที่ 2 แผนภาพจ�ำลองเส้นทางการเคลื่อนย้ายการท�ำงาน ณ ห้องพักซุพีเรียร์ (ก่อนปรับปรุง)
ตารางที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ Why-Why

E-Eliminate

No.
1
2

No.
C-Combine

1
2
3

Problem (Double-bed and Twin-bed Room)
Why 1
Why 2
Why 3
Why 4
Why 5
ท�ำไมต้องเดินไปเตรียม ต้องท�ำความสะอาดห้อง เป็ น ขั้ น ตอนที่ โ รงแรม ให้พนักงานรู้ว่าต้องท�ำ พนั ก งานต้ อ งเตรี ย ม
อุปกรณ์ทำ� ความสะอาด หลังจากท�ำห้องน�ำ้ เสร็จ ก�ำหนดไว้
อะไร ก่อน/หลัง
ความพร้ อ มก่ อ นเข้ า
ปฏิบัติงาน
ท� ำ ไมต้ อ งตรวจสอบ เช็คความเรียบร้อยการ ตรวจสอบซ�้ำความ
ให้มั่นใจว่าพนักงาน
ไม่อยากให้เกิด
ความเรียบร้อยห้องพัก ท�ำงานของแม่บ้าน
ถูกต้อง/ความสะอาด ท�ำได้เรียบร้อย
ข้อผิดพลาด
Problem (Double-bed and Twin-bed Room)
Why 1
Why 2
Why 3
Why 4
Why 5
ท�ำไมต้องเดินไปเตรียม ต้องกลับมาท�ำความ เป็นขั้นตอนก่อน
ขั้ น ตอนต่ อ จากนี้ ต ้ อ ง ท�ำความสะอาดบริเวณ
อุปกรณ์
สะอาดระเบียงห้อง
ท�ำความสะอาดเตียง ออกไปเตรียมอุปกรณ์ ในห้องพัก
ท�ำไมต้องท�ำความ
เป็นขั้นตอนก่อน
ขัน้ ตอนสุดท้ายต้องออก กลับมาท�ำความสะอาด
สะอาดระเบียงห้อง
ท�ำความสะอาดเตียง ไปเตรียมอุปกรณ์
ในห้องพัก
ท�ำไมต้องเดินไปเก็บ เป็นขั้นตอนก่อน
ขั้ น ตอนต่ อ จากนี้ ต ้ อ ง กลับมาท�ำความสะอาด
อุปกรณ์นอกห้องพัก ท�ำความสะอาดเตียง ออกไปเตรียมอุปกรณ์ ในห้องพัก

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และคณะ, “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมกิ ารไหล.”
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ตารางที่ 4 การประยุกต์ใช้หลักการเทคนิค ECRS
หลักการ
E-Eliminate

C-Combine

จ�ำนวน

Double-bed Room
จ�ำนวน
กิจกรรม
2 กิจกรรม เดินไปเตรียมอุปกรณ์ท�ำความสะอาด
2 กิจกรรม
ตรวจสอบความเรียบร้อยห้องพัก
เดินไปเตรียมอุปกรณ์ทำ� ความสะอาดระเบียง
ห้อง
3 กิจกรรม
3 กิจกรรม
ท�ำความสะอาด กวาดระเบียงห้อง
เดินไปเก็บอุปกรณ์นอกห้องพัก

การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อลดความสูญเปล่า โดย
ใช้หลักการวิเคราะห์ Why-Why เพื่อหาสาเหตุต้นตอของ
ปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 3 ก่อนประยุกต์ใช้หลักการ
เทคนิค ECRS ประกอบไปด้วย การก�ำจัด (E) การรวม (C)
การจัดล�ำดับใหม่ (R) และท�ำให้ง่ายขึ้น (S) ซึ่งเป็นหลักการ
และวิธีก�ำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ขั้น
ตอนการท� ำ งานพบว่ า พบกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ความสู ญ เปล่ า
เนื่องจากการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน และไม่ก่อให้เกิดมูลค่า เพื่อ
ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานดี ขึ้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเปล่าโดยตัดกิจกรรมการ
เคลื่อนย้าย การขนส่งที่ไม่จ�ำเป็น และจัดล�ำดับขั้นตอนการ
ท�ำงานใหม่ โดยประยุกต์ใช้หลักการเทคนิค ECRS ดังแสดง
ในตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 การประยุกต์ใช้หลักการเทคนิค ECRS
พบว่า มีกจิ กรรมทีเ่ กิดความสูญเปล่าจากการท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซ้อน
และไม่กอ่ ให้เกิดมูลค่า ซึง่ เป็นกิจกรรมทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นย้าย
และการขนส่งที่ไม่จ�ำเป็น
ห้องพักเตียงเดีย่ ว 1) ตัดขัน้ ตอนการท�ำงานทีไ่ ม่จำ� เป็น
โดยใช้วธิ ี (E) ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ การเคลือ่ นย้าย 1 กิจกรรม
และการตรวจสอบของหัวหน้าแผนก 1 กิจกรรม เนื่องจาก
พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ การตรวจสอบความเรียบร้อย
ในห้องพักหลังท�ำความสะอาดเสร็จเป็นหนึ่งในมาตรฐาน
ของโรงแรมที่ต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องรอหัวหน้าแผนก การตัด
กิจกรรมดังกล่าวออกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้

Twin-bed Room
กิจกรรม
เดินไปเตรียมอุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ตรวจสอบความเรียบร้อยห้องพัก
เดินไปเตรียมอุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ระเบียงห้อง
ท�ำความสะอาด กวาดระเบียงห้อง
เดินไปเก็บอุปกรณ์นอกห้องพัก

บริการ และ 2) ใช้วิธีรวมขั้นตอน (C) 3 กิจกรรม ส่งผลให้
ระยะเวลาท�ำงานรวมทั้งหมดหลังปรับปรุงใช้เวลา 23.14
นาทีต่อห้อง จากเดิมใช้เวลา 24.11 นาที/ห้อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
ห้องพักเตียงคู่ 1) ตัดขัน้ ตอนการท�ำงานทีไ่ ม่จำ� เป็นโดย
ใช้วิธี (E) ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การเคลื่อนย้าย 2 กิจกรรม
และการตรวจสอบ 1 กิจกรรม และ 2) ใช้วิธีรวมขั้นตอน (C)
3 กิ จ กรรม ส่ ง ผลให้ ร ะยะเวลาท� ำ งานรวมทั้ ง หมดหลั ง
ปรับปรุงใช้เวลา 31.56 นาที/ห้อง จากเดิมใช้เวลา 32.53
นาทีต่อห้อง ดังแสดงในตารางที่ 5
จากตารางที่ 5 การวิ เ คราะห์ แ ผนภาพการไหล
หลังปรับปรุง เพือ่ จ�ำลองสถานการณ์ เส้นทางการเคลือ่ นย้าย
ให้เห็นภาพกระบวนการชัดเจนขึ้น ดังแสดงรูปที่ 2 และ
รูปที่ 3
จากตารางที่ 6 ผลการลดความสู ญ เปล่ า จากการ
วิเคราะห์ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น สามารถลด
จ�ำนวนพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูจ่ ากเดิม 5 คน เหลือเพียง 4 คน
โดยใช้เวลาท�ำงาน 8 ชั่วโมง/วัน หรือ 480 นาที/วัน คงเดิม
พบว่า จากการค�ำนวณประสิทธิภาพการท�ำงาน จากเดิมใช้
พนักงาน 5 คน ท�ำงานได้ถึง 80 ห้อง/วันโดยเฉลี่ย ซึ่งเกิน
มาตรฐานจ�ำนวนห้องพักทีม่ อี ยูจ่ ริงเพียง 52 ห้อง/วัน เมือ่ ลด
จ�ำนวนพนักงานลงเหลือเพียง 4 คน ประสิทธิภาพการท�ำงาน
สามารถท�ำงานได้ 68 ห้อง/วันโดยเฉลี่ย ส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถลดต้นทุนการบริหารด้านแรงงานในแผนกแม่บา้ นลง
โดยเฉลี่ย 9,000 บาท/เดือน และการลดจ�ำนวนพนักงานลง

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และคณะ, “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมกิ ารไหล.”

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31, ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. 2564

189

The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 1, Jan.–Mar. 2021

ตารางที่ 5 แผนภูมิการไหลของกระบวนการท�ำงาน ณ ห้องพักซุพีเรียร์ (หลังปรับปรุง)

6
7
8, 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จัดการขยะภายในห้อง
ทดสอบระบบน�้ำในห้องน�้ำ
ท�ำความสะอาดอ่างล้างหน้า
ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ
ท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์
เดินไปเตรียมอุปกรณ์ท�ำความ
สะอาดระเบียงห้อง
เดินกลับมายังระเบียงห้อง
กวาดฝุ่น
ปูเตียง
ปูผ้าห่ม
ปูผ้าคาดเตียง
เปลี่ยนปลอกหมอน
จัดวางผ้าเช็ดตัว
จัดของบนโต๊ะหน้าทีวี
กวาดฝุ่น
เช็ดฝุ่น
ถูพื้น 1 (ใช้ผ้าแห้ง)
ถูพื้น 2 (ใช้ผ้าเปียกน�้ำ)

รวม

1.02
1.35
1.30
1.08
1.40



1, 2
3
4
5

0.30



0.10
1.00
1.17
2.37
0.50
1.20
0.18
0.15
1.00
2.27
2.16
2.19



เวลา
(นาที)


















23.14

1 คน ในแผนกแม่บ้านไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน และเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรภายในที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือพนักงาน 1 คน ที่ลดลง
สามารถย้ า ยไปทดแทนส่ ว นงานอื่ น ที่ มี ค วามขาดแคลน

6
7
8, 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ค�ำอธิบาย
จัดการขยะภายในห้อง
ทดสอบระบบน�้ำในห้องน�้ำ
ท�ำความสะอาดอ่างล้างหน้า
ท�ำความสะอาดห้องอาบน�้ำ
ท�ำความสะอาดโถสุขภัณฑ์
เดินไปเตรียมอุปกรณ์ท�ำความ
สะอาดระเบียงห้อง
เดินกลับมายังระเบียงห้อง
กวาดฝุ่น
ปูเตียง 1
ปูผ้าห่ม 1
ปูผ้าคาดเตียง 1
เปลี่ยนปลอกหมอน 1
จัดวางผ้าเช็ดตัว 1
ปูเตียง 2
ปูผ้าห่ม 2
ปูผ้าคาดเตียง 2
เปลี่ยนปลอกหมอน 2
จัดวางผ้าเช็ดตัว 2
จัดของบนโต๊ะหน้าทีวี
กวาดฝุ่น
เช็ดฝุ่น
ถูพื้นครั้งที่ 1 (ใช้ผ้าแห้ง)
ถูพื้นครั้งที่ 2 (ใช้ผ้าเปียกน�้ำ)
รวม

เวลา
(นาที)

สัญลักษณ์

กิจกรรม

1, 2
3
4
5

ค�ำอธิบาย

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (ห้องพักเตียงคู่)
สัญลักษณ์

กิจกรรม

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (ห้องพักเตียงเดี่ยว)

1.02
1.35
1.30
1.08
1.40



0.30



0.10
1.00
1.23
2.54
1.01
1.22
0.18
3.37
0.40
0.28
1.19
0.10
0.15
1.00
2.27
2.16
2.19
31.56

























และเร่งด่วนได้ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทราบถึง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดการทรัพยากรบุคคลได้
อย่างมีปะสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขันในด้านธุรกิจ เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร
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Office

Office

250 sq. ft.

250 sq. ft.

7

7
15

20

16
13

17
13
9
1

16 ft x 16 ft

11

23
2

18
14

TV

2

15

1

4

6

3

19

17

15 ft x 9 ft 6.0 in

8

3

22

11

12

14

4

12

10

TV

10

1

2

18

9

15 ft x 9 ft 6.0 in

21

16

8

1

6

4 ft 3.0 in x
4 ft 3.0 in

4 ft 3.0 in x
4 ft 3.0 in

5

/

5

/

(ก) ห้องพักเตียงเดี่ยว
(ข) ห้องพักเตียงคู่
รูปที่ 3 แผนภาพจ�ำลองเส้นทางการเคลื่อนย้ายการท�ำงาน ณ ห้องพักซุพีเรียร์ (หลังปรับปรุง)
ตารางที่ 6 ผลการลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรม [14]
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลการ ประสิทธิภาพ แรงงาน ประสิทธิภาพ
ผลการ ประสิทธิภาพ แรงงาน ประสิทธิภาพ
จ�ำนวน
ปฏิบัติงาน
วิ
เ
คราะห์
การท�
ำ
งาน
(คน)
การท�
ำ
งาน
วิ
เคราะห์ การท�ำงาน (คน) การท�ำงาน
(ห้อง)
กระบวนการ (ห้อง/วัน)
(ห้อง/วัน/คน) กระบวนการ (ห้อง/วัน)
(ห้อง/วัน/คน)
(นาที/ห้อง)
(นาที/ห้อง)
เตียงเดี่ยว
25
24.11
19
2
38
23.14
20
2
40
เตียงคู่
27
32.53
14
3
42
31.56
15
2
30
รวม
52
28.32*
16**
5
80**
27.35*
17**
4
68**
หมายเหตุ: *ค่าเฉลี่ย, **ค�ำนวณผลจากค่าเฉลี่ย

6. อภิปรายผลและสรุป
การลดความสู ญ เปล่ า ในกระบวนการท� ำ งานของ
อุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมในจังหวัดสุโขทัย ทีม่ รี ปู แบบ
การบริหารแบบโรงแรมเครือข่าย โดยใช้หลักการศึกษางาน
การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ และประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ผนภู มิ
กระบวนการไหลของการท�ำงานมุ่งเน้นศึกษาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแผนกแม่บ้านในห้องพักซุพีเรียร์ทั้งเตียงเดี่ยว
และเตียงคู่ ก่อนประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ Why-Why

และเทคนิค ECRS ปรับปรุงประสิทธิภาพลดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้น พบว่า สามารถลดเวลาการท�ำงานลงได้ จากเดิม
ห้องพักเตียงเดีย่ วใช้เวลา 24.11 นาทีตอ่ ห้อง หลังปรับปรุงใช้
เวลาลดลงเหลือ 23.14 นาทีต่อห้อง และห้องพักเตียงคู่จาก
เดิมใช้เวลาท�ำงาน 32.53 นาทีต่อห้อง หลังปรับปรุงใช้เวลา
ลดลงเหลือ 31.56 นาทีตอ่ ห้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [15]
ได้ประยุกต์ใช้แผนภูมกิ ารไหลวิเคราะห์เพือ่ ลดความสูญเปล่า
ในการผลิตยางแผ่นรมควัน สามารถลดขัน้ ตอนแปรรูปใช้เวลา
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การท�ำงานลดลง 120 นาที คิดเป็น 24.44 % ลดขัน้ ตอนการ
อบยางลง 482 นาที คิดเป็น 11.15 % และลดขั้นตอน 1
ขัน้ ตอน คิดเป็น 25 % และงานวิจยั ของ [10] ใช้ทฤษฎีผงั งาน
และเทคนิคแผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการ เพือ่ เริม่ ต้นการ
แก้ปัญหาจากภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด และเป็น
แนวทางการเพิ่มก�ำลังการผลิตในการด�ำเนินการรับเข้าและ
ส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม
จากการวิเคราะห์กระบวนการ และจ�ำแนกกิจกรรมตาม
การปฏิบตั งิ าน ได้แก่ การด�ำเนินงาน การเคลือ่ นย้าย การจัดเก็บ
การรอคอย และการตรวจสอบ เพื่อลดความสูญเปล่าโดยใช้
เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ คือ เทคเนิค ECRS ใน
กระบวนการที่เกิดขึ้นพบว่า พบขั้นตอนการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน
และไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
ก�ำจัด (E) และการรวมกัน (C) เพือ่ ลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้
เนือ่ งจากวิธดี งั กล่าวสามารถท�ำได้จริง โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อ
คุณภาพการบริการ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่น
และสามารถน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นมาตรฐานการท�ำงานได้อกี ด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [3] ศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลาเพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หา และปรับปรุงการท�ำงานด้วยเทคนิค
ECRS พบว่า สามารถลดเวลาท�ำงานได้ 2,018.4 วินาที หรือ
23.1% ผลผลิตต่อวันเพิ่มขึ้น คิดเป็น 78.2% รวมไปถึง [16]
ได้ใช้หลักการ ECRS ปรับปรุงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
บริการ โดยตัดกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่า (NVA) และกิจกรรม
ทีจ่ ำ� เป็นแต่ไม่เกิดมูลค่า (NNVA) พบว่าสามารถลดเปอร์เซ็นต์
ของกิจกรรมดังกล่าวลงส่งผลให้ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
บริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
7. กิตติกรรมประกาศ
ได้รับทุนการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์
จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เอกสารอ้างอิง
[1] Ministry of Tourism and Sport. (2019). Tourist
statistics. Ministry of Tourism and Sport. Bangkok,

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

191

Thailand. [Online]. Available: https://mots.
go.th/old/more_news.php?cid=411
GSB Research (2018). Hotel business situation
in 2017. Government Savings Bank. Bangkok,
Thailand. [Online]. Available: https://www.gsb.
or.th/getattachment/dae8495d-7374-4fcc-9648cdc9a5dde278/IN%20_hotel_61_detail.aspx
K. Wongwan and W. Laosiritaworn, “Productivity
improvement in Door-Window production
using motion and time study techniques,”
Engineering Journal Chiang Mai University,
vol. 24, no. 2, pp. 23–35, 2017 (in Thai).
N. Satthaphol and U. Smutkupt, “Application of
lean technique in concrete pipe manufacturing,”
Engineering Journal Chiang Mai University,
vol. 21, no. 2, pp. 54–61, 2017 (in Thai).
Thailand Productivity Institute. (2017). Work
study for Process Improvement. Thailand
Productivity Institute. Bangkok, Thailand.
[Online]. Available: http://www1.si.mahidol.ac.th/
km/sites/default/files/u1/02_23_2306_pdf
W. Puenhuan, V. Bandhukul, J. wankaew, and
J. Chaichanawong, “Improvement of work
efficiency of evaporator core assembly,” TNI
Journal of Engineering and Technology, vol. 1,
no. 2, pp. 5-9, 2013 (in Thai).
B. Sookdeo, “An efficiency reporting system
for organizational sustainability based on work
study techniques,” South African Journal of
Industrial Engineering, vol. 27, no. 4, pp. 227–
236, 2017.
C. Singhtaun. (2015), Process Analysis. Kasetsart
University. Bangkok, Thailand. [Online]. Available:
https://pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008_01/
206341/ch8.pdf

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และคณะ, “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมกิ ารไหล.”

192

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31, ฉบับที่ 1 ม.ค.–มี.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 1, Jan.–Mar. 2021

[9] S. Solpin and S. Sookto, “Increasing capacity
for inbound and outbound operation in
Beverage warehouse with handing operations
improvement: Case study of beverage distribution
firm,” Journal of Energy and Environment
Technology, vol. 4, no. 1, pp. 51–59, 2018.
[10] T. Kuaites, N. Chanthranapasawat, and T.
Thueanphae, “The application of value stream
mapping to increase efficiency of service industry:
A case study hotel in Sukhothai province,” in
Proceeding of IE Network 2019, Bangkok, 2019,
pp. 137–141, 2019 (in Thai).
[11] W. Wattanutchariya and T. Kuaites, “Value
stream analysis of riceberry rice’s supply chain
in Thailand,” presented at 7th International
Conference on Industrial Technology and
Management, Oxford, January 2018.
[12] S. Tumrongsuk, W. Laemlaksakun, and S.
Wisuttipat, “Wast reduction in process of
air-condition factory,” The Journal of KMUTNB,
vol. 26, no. 3, pp. 451–461, 2016 (in Thai).

[13] M. Stewart, H. B. Maynard, and G. J. Stegemerten
LOWRY, Time and Motion Study and Formulas
for Wage Incentives, 3rd ed. McGraw-Hill, 1940.
[14] T. Kuaites, N. Chanthranapasawat, and T.
Thueanphae, “Service industry potential
enhancement for improving service quality
of hotel: A case study in Sukhothai province,”
Research and Development Institute,
Ramkhamhaeng University, Thailand, 2019
(in Thai).
[15] K. Sriyom, P. Chantawee, and S. Petcharat, “The
reduction in the loss of rubber latex process by
flow process chart,” The Journal of Industrial
Technology Suan Sunandha Rajabhat University,
vol. 6, no. 2, pp. 13–23, 2018.
[16] T. Kuaites, N. Chanthranapasawat, and T.
Thueanphae, “The performance improvement
of service industry supply chain: A case study
of hotel in Sukhothai Province,” The Journal
of Industrial Technology, vol. 15, no. 3, pp. 61–
75, 2019.

ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และคณะ, “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการท�ำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมกิ ารไหล.”

