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บทคัดย่ อ

อุตสาหกรรมบริ การด้านธุ รกิ จโรงแรมถื อ ว่ามี บ ทบาทความสําคัญ ต่อระบบเศรษฐกิ จและโครงสร้ าง
พื้นฐานของการคมนาคมขนส่ ง และการท่องเที่ยวอย่างมาก จากสภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั ส่ งผลให้ธุรกิจโรงแรม
ต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน และปรับองค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยใช้ทรัพยากร
ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงประยุกต์ใช้หลักการแผนผังสายธารคุณค่า
(VSM) เพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความสู ญเปล่าในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของธุรกิจโรงแรม จังหวัด
สุ โขทัย จํานวน 2 กรณี ศึกษา 1. โรงแรมอิสระ (Independent Hotels) และ 2.โรงแรมในระบบเครื อข่าย (Chain Hotels)
รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักการ Why why analysis และหลักการ ECRS Technique ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ โดยการลง
พื้นที่เก็บข้อมูล สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ พบว่าหลังปรับปรุ งประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกรณี ศึกษา
ที่ 1 สามารถลด NVA 2 กิจกรรม เวลาลดลง 7.15 นาที คิดเป็ นร้อยละที่ลดลง 3.94% และลด NNVA 1 กิจกรรม เวลา
ลดลง 5.15 นาที คิดเป็ นร้อยละที่ เพิ่มขึ้น 1.37% ส่ งผลให้กิจกรรม VA มี ร้อยละเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคิดเป็ น 1.37%
กรณี ศึกษาที่ 2 สามารถลด NVA 2 กิ จกรรม เวลาลดลง 5.20 นาที คิดเป็ นร้อยละที่ลดลง 0.31% ส่ งผลให้กิจกรรม
NNVA และ VA ทั้ง 2 กิจกรรมมีร้อยละที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยคิดเป็ น 0.32% และ 0.01%
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The Performance Improvement of Service Industry Supply Chain:
A Case Study of Hotel in Sukhothai Province
Thammasak Kuaites1* Nisachol Chanthranapasawat2 and Theeraphon Thueanphae2

Abstract

Hotel’s service industry has an important role toward economy and basic structures of transportation and
tourism. Due to recent in competitive condition, hotel businesses must adapt and change in order to satisfy market’s
needs by using internal resources of the organization to create usefulness and high efficiency. This study applied
VSM technique to analyze and compare waste in Logistic management and hotel supply chain of two hotels as case
studies in Sukhothai province, which were independent hotel and chain hotel along with applying Why Why
Analysis and ECRS technique to improve efficiency by doing fieldwork to collect data, observing, and
interviewing. The results after improving Hotels’ Logistics’ efficiency found that; case study 1 could reduce two
NVA activities, which saved 7.15 minutes and was counted as 3.94% decrease, and one NNVA activity, which
saved 5.10 minutes and was counted as 1.37% increase. This caused VA activity to increase for 1.37%; case study 2
could reduce two NVA activities and saved 5.20 minutes, which was counted as 0.31% decrease. This caused
NNVA and VA activities to increase for 0.32% and 0.01% accordingly.

Keywords : Value stream mapping, Supply chain management, ECRS technique, Why why analysis
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1. บทนํา (Introduction)

จํา นวนวัน ที่ พ ัก ค้างคื น โดยเฉลี่ ย 2.17 วัน รายได้จ าก
นัก ท่ อ งเที่ ย วมากถึ ง 3,032.30 ล้านบาท ซึ่ ง 70% เป็ น
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย และอี ก 30% เป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติ ส่ งผลให้ ธุ รกิ จโรงแรมและที่ พ กั เพิ่ ม จํานวน
มากขึ้นตามไปด้วย จากปี 2557-2558 มีจาํ นวนห้องพัก
เพิ่มขึ้นจาก 2,222 ห้อง เป็ น 2,507 ห้อง โดยจํานวนผูเ้ ข้า
พักแรมเพิ่มขึ้นจาก 702,189 คน เป็ น 746,666 คน [3]
จากการศึ กษาข้อมู ลเบื้ องต้น พบว่าจังหวัด สุ โขทัย
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทุก
ปี และเกิ ด การแข่ งขัน ทางด้านการตลาดเพิ่ ม มากขึ้ น
ส่ ง ผลให้ อุ ต สาหกรรมบริ ก ารด้า นโรงแรมเดิ ม ต้ อ ง
ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการให้ บ ริ การเพื่ อ
ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้ทรัพยากร
ภายในองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเพื่อรองรับกับ
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั สนใจและเห็น
ถึ ง ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จึ ง ศึ ก ษาและค้น คว้า วิ จัย เพื่ อ หา
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นากระบวนการที่
เกิดขึ้นในโซ่ อุปทาน ลดความสู ญเปล่าที่ไม่จาํ เป็ น เพื่อ
เป็ นแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริ การใน
อีกด้านหนึ่ งของการดําเนิ นงาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมบริ การด้านโรงแรม เพื่อ
ประโยชน์ในด้านธุรกิจโรงแรมต่อไป

ธุรกิจโรงแรมเป็ นอุตสาหกรรมบริ การประเภทหนึ่ง
ที่ มี ค วามสํ า คัญ และเชื่ อ มโยงต่ อ อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศ เป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้
มากกว่ า 9 แสนล้ า นบาทในปี 2560 มี ก ารขยายตั ว
เพิ่มขึ้นจาก 390,622 ล้านบาทในปี 2545 จนมี มูลค่าถึ ง
439,720 ล้านบาท ในปี 2551 และมี อตั ราการขยายตัว
เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.25 ต่ อ ปี คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นต่ อ ค่ า
GDP ของประเทศหรื อ ประมาณ ร้ อ ยละ 4.9 [1] จาก
ภาวะการแข่งขันที่ สูงของธุ รกิ จโรงแรมและที่ พกั โดย
ปั จ จัย สํ าคัญ เกิ ด จากการเติ บ โต และการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
จํานวนธุ รกิ จโรงแรมและที่พกั แรมในช่วงปี 2559 เกิ ด
การแข่ งขัน ที่ รุ น แรงมากขึ้ น ส่ งผลให้ ผูป้ ระกอบการ
หลายรายต้องประกาศขายกิจการและยุติกิจการลง โดย
ต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หาร ปรับเปลี่ยน
การจัด การองค์ ก ร และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนิ นงานโดยใช้ทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ เพิ่มช่องทางการ
สร้างรายได้ และเป็ นแนวทางการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
การดําเนินงานไปต่อ [2]
จังหวัดสุ โขทัย ถือว่าเป็ นจังหวัดของแหล่งท่องเที่ยว
ที่ มี โ บราณสถานและโบราณวัต ถุ ที่ มี ค วามงดงาม
ทางด้านศิ ลปวัฒ นธรรม ศิ ล ปกรรม ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์
รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี จึงได้รับยกย่องในระดับ
นานาชาติ ให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์กร
ยูเนสโก (UNESCO) และเป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวที่ สําคัญ
ของชาวไทยและชาวต่ างชาติ [3] จากข้อ มู ล ทางสถิ ติ
พบว่าจํานวนนักท่ องเที่ ยวที่ มาเยือนจังหวัดสุ โขทัย ปี
2557-2559 มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 1,177,107
คน เป็ น 1,246,967 คน และ 1,295,459 คน ตามลําดับ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

2.1 การจัดการโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management)
กระบวนการบริ ห ารจัด การที่ สํ า คัญ สํ า หรั บ การ
ยกระดับองค์กร และเพิม่ ขีดความสามารถในการบริ หาร
จัดการภายในได้ดีอีกวิธีหนึ่ง โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญ
ในด้ า น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information) ต่ อ การพัฒ นา
องค์กร ในด้านการเพิ่ มผลิ ตภาพองค์ก ร การลดความ
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ทราบถึ ง ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ผู ้วิ จัย ใช้ กิ จ กรรม 5ส เพื่ อ
ป้องกันความผิดพลาดจากการทํางาน แลใช้เทคโนโลยี
มาช่ ว ยเพื่ อ ลด WIP ในกระบวนการผลิ ต และกํา จัด
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นผลที่ได้สามารถลดเวลาว่างงาน
(Idle Time) ล ง จ า ก เดิ ม แ ล ะ ง า น วิ จั ย ข อ ง W.
Wattanutchariya and T. Kuaites [7] ได้ ใ ช้ VSM เพื่ อ
วิ เคราะห์ กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ นทั้ ง โซ่ อุ ป ทาน โดยการ
เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความสู ญเปล่าในโซ่อุปทาน
ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ในประเทศไทย และใช้หลักการ ECRS
Technique เพื่ อ ช่ ว ยปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพจากผลการ
วิ เคราะห์ จ ากกิ จ กรรม ผลที่ ไ ด้ พ บว่ า ในภาคเหนื อ
สามารถลดกิ จ กรรมในส่ ว น NVA ได้ 2 กิ จ กรรม ใช้
เวลาลดลง 96.6 ชั่วโมง ภาคกลาง ลดลง 1 กิจกรรมใน
ส่ วน NVA ใช้เวลาลดลง 574.7 ชั่วโมง และภาคอีสาน
ลดกิจกรรมในส่ วน NVA ได้ 1 กิ จกรรม ใช้เวลาลดลง
168.2 ชัว่ โมง
การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณ ค่ า (VSM) เพื่ อ
จํ า แนกกิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ นใน กระบวนการตลอด
โซ่ อุ ป ทาน เป็ นจุ ด เริ่ มต้ น ของขั้น ตอนการพั ฒ นา
ปรั บ ป รุ งป ระสิ ท ธิ ภาพ การไห ลของท รั พ ยากร
สารสนเทศที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งงานวิ จั ย นี้ คณ ะผู ้ วิ จั ย ได้
ประยุกต์ใช้ VSM เข้ามาจําแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอด
โซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมบริ การธุ รกิจโรงแรม เพื่อ
วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งใน 2 กรณี ศึกษา ในระบบ
การบริ ห ารงานที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ โรงแรมอิ ส ระ
(Independent Hotels) และโรงแรมในระบบเครื อ ข่ า ย
(Chain Hotels) เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ กิ จ ก ร ร ม ต ล อ ด
โซ่ อุ ป ทาน และหาแนวทางในการปรั บ ปรุ งปรั บ
ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุทานในการเนินงาน

สู ญ เปล่ าในกระบวนการ การไหลของข้อ มู ลข่ าวสาร
และการติดต่อสื่ อสารระหว่างแผน ระหว่างองค์กร ที่มี
ส่ วนสําหรั บ อย่างยิ่งในการบริ ห ารซัพ พลายเชนอย่าง
เป็ นระบบ และรากฐานการสร้างความพอใจแก่ ลูกค้า
การส่ งเสริ มความยัง่ ยืนของธุ รกิ จ การลดต้นทุนธุ รกิ จ
และการส่งมอบ [4]
2.2 แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping)
เทคนิคที่สนับสนุนการผลิตและการบริ หารแบบลีน
ในการแสดงลําดับ ขั้น ของกิ จ กรรมที่ เกิ ดขึ้ น ในแต่ล ะ
กระบวนการ โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และจําแนก
กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น ทั้งหมดของกระบวนการนั้น ตั้งแต่
ต้นนํ้า กลางนํ้า จนถึงปลายนํ้า ทั้งในมุมมองของผูผ้ ลิต
ผู ้ใ ห้ บ ริ การ และลู ก ค้ า โดยหลัก การของ VSM จะ
สามารถระบุ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ นทั้ งโซ่ อุ ป ทาน [5]
สามารถจํา แนกกิ จ กรรมออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่
1) กิ จ กรรมที่ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม (Value Added: VA) การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
และการบริ การ 2) กิจกรรมที่ จาํ เป็ นแต่ไม่มีคุณ ค่าเพิ่ ม
( Necessary but Non Value Added: NNVA) ค ว า ม
สู ญ เป ล่ า แ ต่ อ าจ จํ า เป็ น ต้ อ งยอ ม ให้ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิ ต และการบริ การ เช่ น การเดิ น ใน
ระยะไกลเพื่อหยิบชิ้นส่ วนหรื อวัตถุดิบ การเคลื่อนย้าย
อุ ป กรณ์ และ 3) กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เพิ่ ม มู ล ค่ า (Non Value
Added: NVA) ความสู ญเปล่าซึ่ งควรกําจัด เช่น เวลารอ
คอย การทํางานหรื อกิจกรรมเดียวกันที่เกิดขึ้นซํ้า
จากงานวิ จัย พบว่ า S. Vinodh [6] ได้นํ า VSM ไป
ปรับใช้ในสายการผลิต เนื่ องจากความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ในการผลิต และต้นทุนการผลิตที่ เพิ่มสู งขึ้น
โดยใช้ VSM เพื่ อ จํ า แน กกิ จ กรรมที่ เกิ ด ในแต่ ล ะ
กระบวนการผลิต และหาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น เมื่อ
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2.2 การลดความสู ญเปล่า (ECRS Technique)
ความสู ญเปล่าถือได้ว่าเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่แฝงอยูใ่ น
ทุกๆ กระบวนการซึ่ งสามารถแยกออกเป็ น 7 ประการ
ได้แ ก่ 1) การผลิ ต มากเกิ น ไป 2) การเก็ บ วัส ดุ ค งคลัง
3) การขนส่ ง 4) การเคลื่ อนไหว 5) กระบวนการผลิ ต
6) การรอคอย และ 7) การผลิ ตของเสี ย สิ่ งเหล่านี้ เป็ น
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ากับองค์กร และต้องกําจัด
ดังนั้นทุกองค์กรต้องหาวิธีเพื่อลดความสู ญเปล่าเหล่านี้
ลงที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการปรับปรุ งการ
ผลิตและการบริ การ และลดต้นทุนที่เกิดในองค์กร โดย
เครื่ องมื อ ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้สําหรับปรังปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้น ได้แก่ ECRS Technique เป็ น
หลักการปรับปรุ งวิธีการทํางานเพื่อลด และกําจัดความ
สู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวน ประกอบด้วย 1) การกําจัด
(Eliminate) 2) การรวมกัน (Combine) 3) การจัด ใหม่
(Rearrange) และ 4) การทําให้ ง่าย (Simplify) ทั้งหมด
เป็ นหลักการ ที่สามารถใช้ลดความสู ญเปล่าได้เป็ นอย่าง
ดี เพราะความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นนั้นหมายถึงต้นทุนของ
สิ นค้าและบริ การที่เพิ่มสู งขึ้น หากสามารถลดความสู ญ
เปล่าลงได้ก็ สามารถลดต้นทุนการผลิตและการบริ การ
ได้เช่นเดียวกัน และสามารถใช้ได้จริ ง[8]
จากงานวิจยั ของ S. Suwannarongsri and D. Puangdownreong [9] ได้นาํ หลักการ ECRS Technique มาขจัด
กิจกรรมที่ไม่จาํ เป็ นในกระบวนการผลิตของข้าวกล้อง
งอกในกลุ่มเกษตรกรบ้านจําปา จังหวัดสกลนคร เพื่อลด
ความสู ญเปล่ า ในกระบวนการผลิ ต และหาวิ ธี ก าร
ปรับปรุ งที่เหมาะสม ผลที่ได้พบว่าสามารถลดขั้นตอน
ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกจากเดิม 41 ขั้นตอน
เหลื อ เพี ย ง 34 ขั้ นตอน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.07 และ

สามารถลดระยะทางในการคิดเป็ นร้ อยละ 47.00 และ
การเคลื่อนย้ายรวมในกระบวนการผลิตจากเดิม 99 เมตร
ลดลงเหลื อ 52 เมตร 34 ขั้น ตอน ส่ งผลให้ เวลาในการ
ผลิ ต จากเดิ ม 3,715 นาที ต่ อ 30 กิ โ ลกรั ม ลดลงเหลื อ
3,677 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม
การประยุก ต์ใช้แผนผังสายธารคุ ณ ค่า (VSM) เพื่ อ
จําแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดโซ่ อุปทาน เป็ นขั้นตอน
เริ่ ม ต้น การวิเคราะห์ ถึงตัว บ่ งชี้ ในแต่ ล ะกิ จกรรม เพื่ อ
นําไปสู่ กระบวนการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัย
ห ลั ก การ ECRS Technique ที่ เป็ น เครื่ องมื อสํ า คั ญ
สํ า หรั บ แก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อลดและขจัดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ และเป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ให้กบั องค์กร

3. วิธีการวิจัย ขอบเขตการวิจัย (Materials and
Methods)

ศึกษาและวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของ
ธุ รกิ จโรงแรมในพื้น ที่ จงั หวัดสุ โขทัย โดยใช้ห ลักการ
แผนผังสายธารคุณค่า (VSM) เพื่อจําแนกกิจกรรมตลอด
โซ่อุปทาน ได้แก่ กิจกรรม VA, NNVA และ NVA และ
เปรี ยบเทียบกิจกรรมในโซ่ อุปทานทั้ง 2 กรณี ศึกษาที่ มี
ระบบการบริ ห ารงานที่ แ ตกต่างกัน 1) โรงแรมอิ ส ระ
(Independent Hotels) และ 2)โรงแรมในระบบเครื อข่าย
(Chain Hotels) จากนั้นประยุกต์ใช้หลักการ Why Why
Analysis และห ลั ก การ ECRS Technique ป รั บ ป รุ ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานของทั้ง 2 กรณี ศึกษา โดย
ทั้ง 2 กรณี ศึ ก ษาเป็ นโรงแรมขนาดกลาง ซึ่ งจํา แนก
ประเภทองค์กรหรื อขนาดโรงแรมตามจํานวนห้องพักที่
มากกว่า 30 ห้อง แต่ไม่เกิน 100 ห้อง และจัดอยู่ในกลุ่ม
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มีพนักงานแต่ละแผนกคอยกํากับดู แลรับผิดชอบ และ
รั บ นโนบายจากผู ้บ ริ ห ารสู งสุ ด ไปปฏิ บัติ เท่ านั้ น ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารเป็ นศูนย์กลางการบริ หารจัดการทั้งหมด ตั้งแต่
การวางแผนปริ มาณการใช้ห้องพักในแต่ละเดือนและแต่
ละปี การตลาด การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม การขาย
การโฆ ษ ณ า การให้ ความ รู ้ แ ก่ พ นั ก งาน ซึ่ งการ
บริ หารงานในโรงแรมที่มีระบบบริ หารอย่างอิสระ การ
พิจารณาด้านการดําเนิ นงานนั้น พนักงานส่ วนใหญ่ไม่
ค่อยคํานึงถึงมาตรฐานการทํางานมากนัก ซึ่ งการจัดการ
ทั้ง หมดหลัง เสร็ จ สิ้ น กระบวนการจะขึ้ น อยู่กับ ความ
รับผิดชอบของหัวหน้าแผนกเท่านั้น หัวหน้าแผนกต้อง
ดู แ ลพนั ก งานในแผนกของตนอย่ า งใกล้ ชิ ด คอย
ตรวจสอบและให้คาํ แนะนําการทํางานอยู่เสมอ ทําให้
พนั ก งานและบุ ค คลในองค์ ก รสามารถใกล้ ชิ ด กั บ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ส่งผลให้ปัญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร ผูบ้ ริ ห ารสามารถรั บรู ้ และแก้ไขปั ญ หา
นั้นได้อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจ
ได้เองโดยไม่ ต้อ งรอ และสามารถลงมื อ ทํา ได้ทัน ที
ส่ ง ผลให้ ก ารพัฒ นาองค์ ก ร ขึ้ น อยู่ กับ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ผู ้บ ริ หารเป็ นหลั ก ในการพั ฒ นาต่ อ ยอดหรื อการ
ปรั บเปลี่ยน ทั้งนี้ ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หารก็เป็ นอีกหนึ่ งในปั ญหาที่ เกิดขึ้น และอาจ
เป็ นอุปสรรคในการบริ หารจัดการเช่นเดียวกัน
จากรู ปที่ 2(b) ห่ วงโซ่ อุปทานธุ รกิจโรงแรมจังหวัด
สุ โ ขทั ย กรณี ศึ ก ษา (b)Chain Hotels การบริ ห ารแบบ
โรงแรมเครื อ ข่ าย การพิ จ ารณาด้านการบริ ห ารพบว่ า
การควบคุมดูแลโรงแรมในเบื้องต้น อยู่ภายใต้การกํากับ
ดู แ ลของผู ้จัด การและผู ้จัด การแผนกซึ่ งการทํา งาน
ทั้ง หมดถู ก จัด เป็ นมาตรฐานที่ ส ามารถตรวจสอบได้
ตั้งแต่ต้นนํ้าของให้การบริ การ กลางนํ้า จนถึ งปลายนํ้า

มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อ โรงแรมชั้น หนึ่ ง
เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดความสู ญเปล่า
จากการดําเนิ นงาน และชี้ ให้เห็ นถึ งความแตกต่างของ
ซัพพลายเชน ในระบบการบริ หารโรงแรมที่แตกต่างกัน
เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และธุ รกิจอื่นๆ ทีมีระบบการ
บริ หารงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรู ปที่ 1
Objectives 1: Literature Review of Hotel
Business Supply Chain

Objectives 2: Analysis of Hotel Business
Supply Chain in Sukhothai

In-depth interview, Observe,
Survey, Time
Value Stream Mapping, ECRS technique,
Why Why Analysis

Objectives 3: Approaches to Improve efficiency of
Hotel Supply Chain in Sukhothai Provinces

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. ผลการวิจัย (Results)

การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ลง
พื้นที่ และสังเกตการณ์ ทั้ง 2 โรงแรมในกรณี ศึกษา ที่มี
ระบบการบริ หารองค์กรแตกต่างกัน 1) โรงแรมอิสระ
(Independent Hotels) และ 2) โรงแรมในระบบเครื อข่าย
(Chain Hotels) เพื่ อ ให้ เข้ าใจ ภ าพ ร ว ม ต ล อ ด ทั้ ง
กระบวนการในห่ วงโซ่ อุ ป ทาน ทั้ง 2 กรณี ศึ กษามาก
ยิ่ งขึ้ น ผู ้วิ จัย แสดงห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของธุ ร กิ จ โรงแรม
จังหวัดสุ โขทัย ทั้ง 2 กรณี ศึก ษา โดยครอบคลุมตั้งแต่
ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ดังแสดงในรู ปที่ 2 และ
รายละเอียดแต่ละกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 1
จากรู ปที่ 2(a) ห่ วงโซ่ อุปทานธุ รกิจโรงแรมจังหวัด
สุ โขทั ย กรณี ศึ ก ษา (a) Independent Hotels โรงแรม
อิสระ เจ้าของกิจการเป็ นผูบ้ ริ หารและดูแลทั้งหมด โดย
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โรงแรมเครื อข่ายจะมุ่งเน้นการให้บริ การเฉพาะด้านที่
ตนถนัด ส่วนงานอื่นนอกเหนือจากการให้บริ การภายใน
โรงแรม จะผลักให้ผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงานอื่นที่มี
ความพร้อม และมีประสิ ทธิ ภาพเข้ารับผิดชอบ เช่น การ
ซักอบรี ด ชุดของใช้ในโรงแรม เป็ นต้น เพื่อลดต้นทุน
ลดแรงงาน ลดพื้นที่จดั เก็บ เพื่อมุ่งเน้นประสิ ทธิภาพการ
ดําเนิ น งานภายในองค์ก รที่ ดี ที่ สุ ด สําหรั บ การบริ ก าร

และทุกขั้นตอนการดําเนิ นงานภายในองค์กร เช่น การ
วางแผนปริ ม าณความต้องการห้ องพัก การตลาด การ
ควบคุมคุณ ภาพ การส่ งเสริ มการขาย และการโฆษณา
ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงแรม เพื่อให้
ความเห็นชอบการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่ วนการ
ปฏิบตั ิงาน พนักงานต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
อย่างเคร่ งครัดอย่างไรก็ตามโรงแรมที่บริ หารงานแบบ

Upstream 1
Laundry 1
dry/air
Total time 92.0 min
Time: 0.15 min.

Upstream 2
Laundry 2
Flatwork Ironing Machine
Sorting cloth
Total time 3.10 min

Time: 1.10 min

Midstream 1
Housekeeping
Cleaning Equipment
Time 7.0 minute
Storage 1
Time 5.1 minute

Downstream
Customer

Housekeeping
Prepare Cleaning
Equipment
Time 12.0 min
Midstream 2
Housekeeping
Cleaning Room,
Recheck
Total time 29.06 min
Time: 4.00 min

Front Office
Time 2.0 minute
Waiting for Final check
By Mgr.Housekeeping
Time 5.0 minute

Housekeeping
Storage 2

Time 6.40 min

(a)
Upstream

Supplier

Laundry
Total time 1,440.0 min

Time: 90.0 min.

Mgr.Housekeeping

Washing machine

Downstream
Customer

Confirm

Time 0.20 min

Time 70.0 minute

Front Office
Time 2.0 minute
Waiting for Final check
By Mgr.Housekeeping
Time 5.0 minute

Midstream 3
Housekeeping
Cleaning Room
Total time 32.53 min

Midstream 1
Storage
Time 30.0 minute

Midstream 2
Housekeeping
Prepare Cleaning
Time: 4.00 min
Equipment
check
Time
16.0 min
Time 20.0 minute

Truck

Transportation

Flow

Information

(b)
รูปที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจโรงแรมจังหวัดสุ โขทัยใน 2 กรณี ศึกษา : (a) Independent Hotels (b) Chain Hotels
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ตารางที่ 1 รายละเอียดกิจกรรมในแผนผังสายธารคุณค่า กรณี ศึกษา : (a) Independent Hotels (b) Chain Hotels

Upstream

Independent Hotels
Activity
Time
(Min)
Prepare clothes for washing
1.00
cloth washing machine
45.0
Prepare clothes for drying machine
1.00
drying
45.00
Move
0.15
Flatwork Iron machine
1.10
Sorting cloth
2.00
Storage 1
5.10
Prepare Cleaning Equipment and 7.00
Bedsheet
Move
4.00

Value of
Activity
NNVA
NNVA
NNVA
NNVA
NNVA
NNVA
NVA
NNVA
NVA
NNVA

Midstream
Storage 2
prepare changing bedsheet for each
room
Move
cleaning the room
Inspecting the room
Customer Check-in
Downstream
Waiting for final check

6.40
12.00

NNVA
NNVA

1.10
29.06
0.15
2.00
5.00

NNVA
VA
NVA
NNVA
NVA

Chain Hotels
Activity
Time Value of
(Min) Activity
laundry
1,440 NNVA
Transport
90.00 NNVA

Washing towels

70.00

NNVA

Check, Receive products
from the laundry
company.
Storage
Prepare Cleaning
Equipment and Bedsheet
for each room
Move
cleaning the room
Inspecting the room
Customer Check-in
Waiting for final check

20.00

NNVA

30.00
16.00

NNVA
NNVA

10.0
32.53
0.20
2.00
5.00

NNVA
VA
NVA
NNVA
NVA

คุ ณ ค่ า โดยระยะเวลาในแต่ ล ะกิ จ กรรมได้จ ากการลง
พื้นที่เพื่อจับเวลาการทํางานจริ ง ณ สถานประกอบการ
จากการศึ กษ าห่ วงโซ่ อุ ป ท าน แ ล ะกิ จกรรม
โลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นทั้ง 2 กรณี ศึกษา ตั้งแต่ตน้ นํ้า กลาง
นํ้า จนถึ งปลาย ที่ มีระบบการบริ ห ารและขั้น ตอนการ

จากตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทาน
จากการวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่า ทั้ง 2 กรณี ศึกษา
โดยละเอี ย ด ซึ่ งจําแนกกิ จ กรรมทั้ง หมดตั้ง แต่ ต้น นํ้า
กลางนํ้า และปลายนํ้ า และระบุ กิ จ กรรมคุ ณ ค่ า และ
ระยะเวลาตามหลัก การการวิ เคราะห์ แ ผนผัง สายธาร
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ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่า (VSM)
เพื่อวิเคราะห์และแยกประเภทกิจกรรม VA, NVA และ
NNVA ที่ เกิ ดขึ้นตลอดโซ่ อุปทาน และเปรี ยบเที ยบผล
การวิ เคราะห์ ท้ ัง ก่ อ นและหลัง ปรั บ ปรุ ง ดัง แสดงใน
ตารางที่ 2 จากนั้ นประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ Why why
analysis และ หลักการ ECRS Technique เพื่ อปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3

ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างชัดเจน นําไปสู่ การวิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งการบริ ห ารงานที่ แ ตกต่ า งกัน
เพื่อให้ทราบข้อดีขอ้ เสี ย และความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนิ นงาน และเป็ นประโยชน์ต่ อธุ รกิ จโรงแรมที่
ต้องปรับตัวในสภาวะการแข่งขันที่สูงในปั จจุบนั หรื อ
ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ มี รู ป แบบการบริ หารที่ ใ กล้ เคี ย งกัน โดย

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สายธารคุณค่าของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจโรงแรมจังหวัดสุ โขทัย ก่อนและหลังปรับปรุ ง
Region

Indepen
dent
Hotels

Chain
Hotels

Value of Activity

Value-Added (VA)
Non-Value-Added (NVA)
Necessary-Non-ValueAdded (NNVA)
Total
Value-Added (VA)
Non-Value-Added (NVA)
Necessary-Non-ValueAdded (NNVA)
Total

Current Case
Activity
Time
No. of
%
Min.
%
activities
1
5.88 29.06 17.35
4
23.53 14.15 8.45
12
70.59 124.25 74.20

Proposed Case
Activity
Time
No. of
%
Min.
%
activities
1
7.14 29.06 18.72
2
14.28 7.00 4.51
11
78.58 119.1 76.77

17.0
1
2
8

100.0
9.10
18.18
72.72

167.46
32.53
5.20
1,678

100.0
1.91
0.31
97.78

14.0
1
8

100.0
11.10
88.90

155.2
32.53
1,678

100.0
1.90
98.10

11.0

100.0

1,716.1

100.0

9.0

100.0

1,710

100.0

T. Kuaites et al. [10]

จากตารางที่ 2 การวิ เคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพโซ่
อุ ป ทานของธุ ร กิ จ โรงแรม ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง ผู ว้ ิ จัย
วิเคราะห์และแยกกิจกรรมที่ เกิดขึ้นออกทั้งหมดตลอด
โซ่ อุ ป ทานตามหลัก การ VSM พบว่ า โรงแรมอิ ส ระ
(Independent Hotels) มีจาํ นวน VA 1 กิจกรรม NVA 4
กิ จ กรรม และ NNVA 12 กิ จ กรรม และโรงแรมใน
ระบบเครื อ ข่ าย (Chain Hotels) พบว่า กิ จกรรมในโซ่
69

อุปทานมีจาํ นวน VA 1 กิจกรรม NVA 2 กิจกรรม และ
NNVA 8 กิจกรรม
การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิ ทธิภาพโซ่
อุปทาน ซึ่งกิจกรรม NVA และ กิจกรรม NNVA ที่
เกิดขึ้นในโซ่อุปทานถือว่าเป็ นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
คุณค่า เพื่อให้การวิเคราะห์ผลมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงใช้หลักการ Why Why Analysis เพื่อหาสาเหตุ
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ทําไมถึง: ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องพัก
เพราะ: เช็คความเรี ยบร้อยของพนักงานแม่บา้ น
ทําไมถึง: เช็คความเรี ยบร้อย
เพราะ: ตรวจสอบความถูกต้อง, ความสะอาด
ทําไมถึง: ตรวจสอบความถูกต้อง, ความสะอาด
เพราะ: ทําให้มนั่ ใจในคุณภาพการบริ การ
ประยุกต์ใช้หลักการ Why Why Ana กรณี ศึกษาที่ 2
1. กิจกรรม ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องพัก
ทําไมถึง: ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องพัก
เพราะ: เช็คความเรี ยบร้อยและความสะอาด
ทําไมถึง: เช็คความเรี ยบร้อยและความสะอาด
เพราะ: ความเรี ยบร้อยและความสะอาด
ทําไมถึง: ตรวจความเรี ยบร้อย, ความสะอาด
เพราะ: เพื่ อ ความมั่น ใจว่ า พนัก งานทําความ
สะอาดทํางานได้เรี ยบร้อย
ทําไมถึง: ต้องทําให้มน่ั ใจกับพนักงาน
เพราะ: ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาด
2. กิจกรรม รอการยืนยันความเรี ยบร้อยของ
ห้องพัก จากแผนกแม่บา้ น
ทําไมถึง: รอการยืนยัน
เพราะ: ต้องรอหัวหน้าแม่บา้ นเข้ามาตรวจสอบ
ห้องพักหลังทําความสะอาดเสร็ จเรี ยบร้อย
ทําไมถึง: รอให้หวั หน้าแม่บา้ นเข้ามาตรวจสอบ
เพราะ: เพิ่ ม และสร้ า งความมั่ น ใจในความ
เรี ยบร้อยของห้องพัก
ทํา ไมถึ ง : สร้ า งความมั่ น ใจ เรี ยบร้ อ ยของ
ห้องพัก
เพราะ: ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่ อง
จากการทํางานของพนักงานแม่บา้ น

ต้นตอของปัญหาก่อนใช้หลักการ ECRS Technique
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3
ประยุกต์ใช้หลักการ Why Why Ana กรณี ศึกษที่ 1
1. กิจกรรม พับผ้าและแยกประเภทของผ้า
ทําไมถึง : พับผ้าและแยกประเภทของผ้า
เพราะ: จัดหมวดหมู่ผา้ , ความเรี ยบร้อย
ทําไมถึง: จัดหมวดหมูผ่ า้ , ความเรี ยบร้อย
เพราะ: เพื่อนับจํานวนและขนย้ายไปจัดเก็บ
ณ ห้องพักอุปกรณ์ อีกครั้ง
ทําไมถึง: เพื่อนับจํานวนและขนย้ายไปจัดเก็บ
ณ ห้องพักอุปกรณ์ อีกครั้ง
เพราะ: เก็บสต๊อกผ้าไว้รอเปลี่ยนทําความ สะอาด
ห้องพักในแต่ละวัน
ทําไมถึง: เก็บสต๊อกผ้าไว้รอเปลี่ยนทําความ สะอาด
ห้องพักในแต่ละวัน
เพราะ: ถ้าผ้าที่ใช้ไม่พอสามารถมาหยิบที่ห้อง
ห้องพักอุปกรณ์ตามอาคารห้องพักได้
2. กิจกรรม การนับจํานวนและจัดเตรี ยมผ้าปูเตียง ฯลฯ
เพื่อรอขนย้ายไปยังห้องพักอุปกรณ์
ทําไมถึ ง: นับจํานวนและจัดเตรี ยมผ้าปูเตี ยง ฯลฯ
เพื่อรอขนย้ายไปยังห้องพักอุปกรณ์
เพราะ: นําผ้าบางส่ วนเก็บไว้ในห้องพักอุปกรณ์ใน
แต่ละวัน
ทํ า ไมถึ ง : นํ า ผ้า บางส่ วนไปเก็ บ ไว้ใ นห้ อ งพั ก
อุปกรณ์ในแต่ละวัน
เพราะ: รอเปลี่ยนเวลาทําความสะอาด
ทําไมถึง: จัดเก็บสต๊อกผ้าไว้รอทําความสะอาด
เพราะ: ถ้ า ผ้า ที่ ใ ช้ ไ ม่ พ อสามารถมาหยิ บ ที่ ห้ อ ง
ห้องพักอุปกรณ์ในแต่ละอาคารได้
3. กิจกรรม ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องพัก
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ตารางที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักการ ECRS Technique ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจโรงแรม จังหวัดสุ โขทัย
Region

Independent
Hotels
Chain Hotels

Value of
Activity
NVA
NNVA
NVA
NVA
NVA
NVA

course
E-Eliminate

No. of
activities
2

C-Combine

2

E-Eliminate

2

จากตารางที่ 3 การปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพห่ วง
โซ่ อุปทานธุ รกิจโรงแรมเพื่อลดความสู ญเปล่าโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS Technique ในโรงแรมอิสระ
(Independent Hotels) โดยใช้ วิ ธี ก ารรวมขั้น ตอนการ
ทํางาน (C-Combine) ใน NVA 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) แยก
ประเภทผ้า และ 2) นับจํานวนผ้าและเตรี ยมอุปกรณ์ทาํ
ความสะอาด ทั้ง 2 กิ จ กรรม เป็ นการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานแผนกแม่บา้ น ซึ่ งมีลกั ษณะการทํางานซํ้าซ้อน
ในกิจกรรมอื่น จากเดิมทั้ง 2 กิจกรรมใช้เวลารวม 9 นาที
เมื่อรวมกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดเวลาลงเหลือ 2 นาที
ทําให้สามารถลดกิจกรรม NVA ทั้งหมดในโซ่ อุปทาน
ลงได้ 1 กิ จ กรรม จากนั้น ลดความสู ญ เปล่ าโดยวิธีตัด
ขั้น ตอนการทํางาน (E-Eliminate) พบว่ากิ จกรรมที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดคุณค่าและควรกําจัดออกในโซ่ อุปทานได้แก่
1) NVA 1 กิ จ กรรม คื อ การตรวจสอบห้ อ งพัก หลัง ทํา
ความสะอาดเสร็ จ และ 2) NNVA 1 กิ จ กรรม คื อ การ
จัด เก็ บ ที่ 1 เนื่ อ งจากกิ จ กรรมการจัด เก็ บ ที่ 1 มี ไ ว้เพื่ อ
จัดเก็บผ้าเพื่อรอขนย้ายไปยังห้องจัดเก็บที่ 2 เท่านั้น ควร

Activity
Check, Cleaning Equipment
Storage 1
Sorting cloth
Prepare Cleaning Equipment
Recheck
Waiting for Final check
By Mgr. Housekeeping

ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพโซ่อุปทานดีข้ ึน เมื่อ
ตัดกิจกรรมการจัดเก็บที่ 1 ออกสามารถลดเวลาลง 5.10
นาที และตัดกิจกรรม NVA การตรวจสอบห้องพักหลัง
ทําความสะอาดเสร็ จออก สามารถลดเวลาลง 0.15 นาที
วิธีดังกล่าวเป็ นวิธีที่เหมาะสม และสามารถนําไปปรั บ
ใช้ได้จริ ง
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพห่ วงโซ่ อุปทานโรงแรม
ในระบบเครื อ ข่าย (Chain Hotels) พบว่า กิ จกรรม VA
ในโซ่ อุ ป ทานมี จ ํา นวน 1 กิ จ กรรม NVA จํา นวน 2
กิจกรรม และ NNVA จํานวน 8 กิจกรรม การวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพห่ วงโซ่อุปทาน ซึ่ ง
กิจกรรม NVA ที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานถือว่าเป็ นกิจกรรม
ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดคุ ณ ค่ า พ บ ว่ า NVA 2 กิ จกรรม ใน
โซ่ อุป ทาน ที่ ต้องปรั บปรุ ง ได้แก่ 1) ตรวจสอบความ
เรี ยบร้อยในห้องพักหลังทําความสะอาดเสร็ จ และ 2) รอ
การยืนยันความเรี ยบร้อยจากหัวหน้าแผนกแม่บา้ น โดย
ใช้ วิ ธี การตั ด ขั้ นตอนการทํ า งาน (E-Eliminate) ใน
กิจกรรม NVA ดังกล่าวออก ผูว้ ิจยั เห็นควรว่าการทํางาน
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จ าก นั้ น ใ ช้ ห ลั ก ก าร ECRS Technique ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดความสู ญ เปล่ า ที่ ไ ม่ จ ํา เป็ นจากการ
ดําเนิ นงานในโซ่ อุปทาน นําเสนอผลการวิเคราะห์และ
ความแตกต่างระหว่างรู ปแบบการบริ หารองค์กรที่มีผล
ต่อห่ วงโซ่ อุป ทานของธุ รกิ จโรงแรมทั้งก่ อนและหลัง
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในแต่ละกรณี ศึกษา
จากการศึ ก ษาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของโรงแรมอิ ส ระ
(Independent Hotels) พบว่ามีกิจกรรมตลอดโซ่ อุปทาน
รวมทั้งหมด 17 กิ จกรรม แบ่ งออกเป็ น VA จํานวน 1
กิจกรรม NVA จํานวน 4 กิจกรรม และ NNVA จํานวน
12 กิจกรรม ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด 167.46 นาที ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานภายในเจ้า ของกิ จ การเป็ นผู ้
กําหนดนโยบายและขั้น ตอนการทํางาน และการวาง
แผนการให้บริ การด้วยตนเอง จึงส่งผลให้โรงแรมยังต้อง
อาศัยพนักงานทํางานในขั้นนตอนอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ซักผ้า
อบผ้า รี ด ผ้า และขนย้ายผ้า เป็ นต้น ส่ ง ผลให้ จ ํา นวน
กิ จ กรรมและระยะเวลารวมในโซ่ อุ ป ทานเพิ่ ม ขึ้ น
ผลงานวิ จั ย ในครั้ งนี้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ P.
Wattanarungsun and C. Sutunyarak [11] ศึ กษาการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของโรงแรม ซึ่งแนวทาง
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ คือ ด้านการให้บริ การควรมี การ
มอบอํานาจการตัดสิ นใจให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องแก้ไข
ปั ญ หาอย่ า งเป็ นระบบ มี ค วาม ชั ด เจนและถ่ า ยทอด
เป้าหมายไปยังพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม และพนัง
นักงานส่ วนเดียวกันต้องสามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลการวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพห่ วงโซ่ อุ ป ทานของ
ธุ ร กิ จ โรงแรม ในระบบบริ หารงานโรงแรมอิ ส ระ
(Independent Hotels) โด ยป ระยุ ก ต์ ห ลั ก ก าร VSM
จําแนกกิ จ กรรม ใช้ห ลัก หลัก การ Why Why Analysis

บริ การในโรงแรม ผูป้ ฏิบตั ิงานควรมีใจรักการให้บริ การ
และรั กองค์กร พนังงานทุกคนควรได้รับการฝึ กอบรม
เมื่อตัด 2 กิจกรรมดังกล่าวออก สามารถลดเวลาลง 5.20
นาที/ห้อง คิดเป็ น
ผลสรุ ป การวิเคราะห์ป ระสิ ท ธิ ภาพโซ่ อุปทานของ
ธุ รกิ จโรงแรม การบริ ห ารโรงแรมอิส ระ (Independent
Hotels) สามารถลด NVA 2 กิ จ กรรม ระยะเวลาลดลง
7.15 นาที คิดเป็ นร้อยละที่ลดลง 3.94% และลด NNVA
1 กิจกรรม ระยะเวลาลดลง 5.15 นาที คิดเป็ นร้อยละที่
เพิ่ มขึ้ น 1.37% ส่ งผลให้ กิจกรรม VA มี ร้อยละเพิ่ มขึ้ น
ตามไปด้วยคิดเป็ น 1.37% และประสิ ทธิ ภาพโรงแรมใน
ระบบเครื อข่ า ย (Chain Hotels) สามารถลด NVA 2
กิ จ กรรม ระยะเวลาลดลง 5.20 นาที คิ ด เป็ นร้ อ ยละที่
ลดลง 0.31% ส่ งผลให้ กิจ กรรม NNVA และ VA ทั้ง 2
กิ จ กรรมมี ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ว ยคิ ด เป็ น 0.32%
และ 0.01% ตามลําดับ

5. อภิปรายผล (Discussion)

จากการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพห่ วง
โซ่อุปทานของธุรกิจโรงแรมจังหวัดสุ โขทัย ที่มีรูปแบบ
การบริ หารองค์ ก รที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ การบริ ห าร
โรงแรมอิสระ (Independent Hotels) และการบริ หารงาน
แบบโรงแรมในระบบเครื อ ข่ าย (Chain Hotels) ผู ว้ ิ จัย
จําแนกกิจกรรมตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ทั้ง 2 กรณี ศึกษา
โดยใช้ ห ลัก การ VSM เปรี ย บเที ย บผลการวิ เคราะห์
กิ จกรรมที่ เกิ ด ขึ้น ในโซ่ อุ ป ทาน และวิเคราะห์ ห าแนว
ทางการลดความสู ญ เปล่าในการจัดการโลจิสติ กส์ และ
โซ่ อุป ทาน เพื่อ ปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพการดําเนิ น งาน
และใช้หลักการ Why why analysis หาสาเหตุตน้ ตอของ
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานแต่ ล ะกรณี ศึ ก ษา
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ทั้งนี้เนื่ องจาก NVA 2 กิจกรรมดังกล่าวสามารถลดเวลา
การทํางานลง ลดการขนย้าย และลดพื้ น ที่ ห้ องจัด เก็ บ
สิ น ค้าลงได้ เนื่ องจากโรงแรมมี ห้ องจัดเก็ บสิ น ค้าและ
อุปกรณ์ 2 ห้อง การทํางานดังกล่าวจึงเป็ นการทํางานที่
ซํ้าซ้อ นและไม่ ก่อ ให้ เกิ ด มูล ค่าเพิ่ มแต่อ ย่างใด เพื่อ ให้
ประสิ ทธิ ภ าพการดํา เนิ น งานดี ข้ ึ น จึ ง รวมกิ จ กรรม
ดั ง กล่ า วเข้ า ด้ ว ยกั น และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กระบวนการ
ดังกล่าวให้ขนย้ายอุปกรณ์ไปเก็บไว้ ณ ห้องเก็บอุปกรณ์
ที่ 2 (Storage2) เพื่อเป็ นแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในห่ วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมบริ การ สอดคล้องกับ
งานวิจยั W. Wattanutchariya and T. Kuaites, [7] พบว่า
ใช้การประยุกต์ใช้ VSM เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งโซ่อุปทาน โดยการเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความ
สู ญ เป ล่ า แ ล ะ ใช้ ห ลั ก ก าร ECRS Technique เพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลที่ ไ ด้คื อ สามารถวิ เคราะห์
กิ จกรรม และข จั ด กิ จกรรมที่ ไม่ จํ า เป็ น ออกเพื่ อ
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานที่ดีข้ นึ
จากการศึ กษาห่ วงโซ่ อุปทานของธุ รกิ จโรงแรมใน
ระบบการบริ ห ารโรงแรมในระบบเครื อ ข่ า ย (Chain
Hotels) พบว่ามีกิจกรรมตลอดโซ่อุปทานรวมทั้งหมด 11
กิ จ กรรม แบ่ ง เป็ น VA 1 กิ จ กรรม NVA 2 กิ จ กรรม
และ NNVA 8 กิ จ กรรม ใช้ ร ะยะเวลารวมทั้ งหมด
1,716.10 นาที ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากโรงแรมที่ บ ริ หารแบบ
เครื อข่ายส่ วนใหญ่เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ และมุ่งเน้น
การให้บริ การเฉพาะด้านที่ตนถนัดเท่านั้น งานลักษณะ
อื่นนอกเหนื อจากการให้บริ การในโรงแรม จะผลักให้
ผูป้ ระกอบการหรื อหน่ วยงานอื่นที่มีความพร้อม และมี
ความเชียวชาญเข้ามารับผิดชอบแทน เช่น การซักอบรี ด
จัดการซื้ อชุดของใช้ในโรงแรม และการจัดเก็บ เป็ นต้น
ส่ งผลให้ เวลารวมในโซ่ อุป ทานที่ เพิ่ มขึ้น เกิ ดจากเวลา

หาสาเหตุ ข องปั ญ หา และใช้ ECRS เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภาพ ลดความสู ญ เปล่า พบว่าการตัดขั้น ตอน
ก าร ทํ าง าน ที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ใ น ก ร ะ บ ว น ก าร อ อ ก
(E-Eliminate) ใน NVA 1 กิจกรรม ได้แก่ การตรวจสอบ
ความเรี ยบร้ อ ยของห้ อ งพัก และ NNVA 1 กิ จ กรรม
ได้แก่ การจัดเก็บที่ 1 (Storage1) ดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่ อ ตั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วทั้ ง 2 กิ จ กรรม สามารถลด
ระยะเวลาลงได้ 5.25 นาที เนื่องจากกิจกรรมและขั้นตอน
ดัง กล่ าวในการทํางานของพนั ก งานแผนกแม่ บ้าน มี
ลักษณะการทํางานที่ ซ้ าํ ซ้อนกับการทํางานอื่นที่เกิดขึ้น
และเป็ นกิจกรรมที่ไม่จาํ เป็ น และไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่ม
แต่อย่างใด เป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากพนักงานแผนก
แม่บา้ นทําความสะอาดห้องพักเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วซึ่งการ
ทํางานบริ การในโรงแรมพนักงานทุกคนควรได้รับการ
ฝึ กอบรมให้เข้าใจถึงการให้บริ การเพิ่มการปรับปรุ งและ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานในอุตสาหกรรมบริ การ
ซึ่ งสอดคล้องงานวิจัยของ S. Sittichai., et al [12] เรื่ อ ง
ความมั่น ใจในการประกอบอาชี พ การให้ บ ริ ก ารใน
โรงแรม ทั้งด้านความรู ้ที่เพียงพอกับสายงานอาชีพที่ตอ้ ง
รับผิดชอบ และทุกคนต้องได้รับการฝึ กฝนเป็ นอย่างดี มี
ประสบการณ์ที่เป็ นมืออาชี พ เพื่อให้คุณภาพการบริ การ
ของโรงแรมดีข้ ึน
การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพโดยรวมกิ จกรรมการทํางาน
เข้าด้วยกันเพื่อลดความสู ญเปล่าในกิจกรรม NVA อีก 2
กิจกรรมในโซ่อุปทานที่ได้วิเคราะห์มาแล้วนั้น ดังแสดง
ในตารางที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมพับผ้าและแยกประเภทผ้า
เพื่อรอการใช้งาน และ กิจกรรมการจัดเตรี ยมผ้าปูเตี ยง
ปลอกหมอน ปลอกผ้าห่ ม ผ้าเช็ดตัว เพื่อรอขนย้ายไป
ห้องจัดเก็บที่ 2 (Storage 2) พบว่าสามารถลดระยะเวลา
ลงจากเดิ ม ทั้ง 2 กิ จ กรรมใช้เวลา 9 นาที เหลื อ 2 นาที
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ใน การให้ บริ การที่ มี คุ ณ ภาพ และจั ด ทํ า ขั้ น ตอน
มาตรฐานการทํางานโดยให้พนังงานทุกคนมี ส่วนร่ วม
ในการแก้ปั ญ หาร่ วมกัน กล่าวโดยสรุ ปคือ การพัฒ นา
มาตรฐานอาชีพสําหรับพนักงานโรงแรมในประเทศไทย
โดยการสร้างความเป็ นมืออาชีพ ประกอบไปด้วย สร้าง
มาตรฐานการทํางาน กําหนดขั้นตอน กําหนดความรู ้ใน
การทํา งาน ความชํานาญ ความเชี่ ย วชาญ ความรู ้ เชิ ง
วิช าการ และทัก ษะการปฏิ บัติ งาน ทั้ง หมดถื อ ว่ าเป็ น
ปัจจัยหลักในประสิ ทธิ ภาพการบริ การและมาตรฐานการ
ทํางานในโรงแรมในประเทศไทย

การขนส่ งในแต่ละรอบในการส่ งมอบอุป กรณ์ และผ้า
กลั บ คื น สู่ โรงแรม ทํ า ให้ ข้ ั น ตอนและกิ จ กรรมใน
โซ่ อุ ป ทานมี จ ํานวนน้ อ ย แต่ ใช้เวลารวมมากกว่ า การ
บริ หารโรงแรมในรู ปแบบอืน่
ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพห่ วงโซ่ อุ ป ทาน
โรงแรมในระบบเครื อข่าย (Chain Hotels)โดยประยุกต์
หลักการ VSM จําแนกกิ จ กรรม ใช้ห ลัก การ why why
analysis หาสาเหตุ ของปั ญ หา และใช้ ECRS ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ พบว่ า การตัด ขั้น ตอนการทํางานที่ ไ ม่
จําเป็ น (E-Eliminate) ในกระบวนการ NVA 2 กิจกรรม
ได้แก่ 1) กิจกรรมตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องพัก
หลังทําความสะอาดเสร็ จ และ 2) กิจกรรมการรอยืนยัน
ความเรี ยบร้ อ ยของห้ อ งพัก จากหั วหน้าแผนกแม่ บ้าน
เมื่ อ ตัด กิ จ กรรมดัง กล่ าวออกสามารถลดเวลาได้ 5.20
นาที คิดเป็ น 0.31% ทั้งนี้เป็ นเพราะโรงแรมที่บริ หารงาน
แบบโรงแรมเครื อ ข่ า ย (Chain Hotels) มี ข้ ัน ตอนการ
ทํา งานที่ ชั ด เจน และเป็ นแบบแผนที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เพราะฉะนั้น NVA 2 กิจกรรมดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด และเป็ นสาเหตุของความสู ญเปล่าที่
เกิ ด ขึ้ น ในกระบวน ซึ่ งพนัก งานส่ ว นใหญ่ ท ํางานกับ
องค์กรนี้ ไม่ น้อยว่า 5 ปี มี ป ระสบการณ์ ในการทํางาน
ค่ อ ยข้า งสู ง และรู ้ ข้ ัน ตอนการปฏิ บัติ ง านเป็ นอย่ างดี
รวมถึ ง อั ต ราการลาออกจากงานในแผนกแม่ บ้ า น
ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากพนักงานส่ วนใหญ่ รักองค์กร มี
สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่นๆที่สูง พนักงานส่วนใหญ่
ต้องผ่านการฝึ กอบรมเรื่ องการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ
ทํา งาน และการให้ บ ริ ก ารทุ ก คนถึ ง ได้ รั บ บรรจุ เข้ า
ทํางานในแผนกนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ P.
Na Ayuthya and C. Pimonsompong. [13] นําเสนอเรื่ อ ง
มาตรฐานวิชาชีพของพนักงานโรงแรม ต้องมีจิตวิญญาณ
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