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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ

ปั จจุบนั เอกสารของโรงแรมจัดเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญขององค์กรเพราะใช้เป็ นหลักฐานเพื่อ
ปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นต่ า งๆในการท างานร่ วมกันหรื อสร้ า งความเชื่ อ มัน่ ทางธุ รกิ จ และยัง ใช้เป็ น
หลัก ฐานอ้า งอิ ง ในทางกฎหมาย(สุ ช าติ ฤกษ์โ อรส,2559) รวมทั้ง ยัง ใช้เ ป็ นข้อมู ล ด้า นการ
บริ หารงานและสั่งซื้ อสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นในการดาเนินงานของโรงแรม มีการ
รักษาเอกสารทุกฉบับไว้เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในเวลาที่ตอ้ งการได้
เอกสารภายในองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ได้เก็บเอกสารทุกฉบับไว้ที่แผนกจัดซื้ อจนถึ ง
ปั จจุบนั โดยบางฉบับมีท้ งั สาเนาและต้นฉบับซ้ ากันอยูร่ วมทั้งการไม่ได้จดั การทาลายเอกสารที่
เสร็ จสิ้ นการใช้งาน เนื่ องจากบุคลากรแต่ละส่ วนงานมีจากัด ไม่มีผใู้ ดแก้ปัญหาในส่ วนงานนี้
นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงแรมโหมด สาทรจนถึงปั จจุบนั องค์กรมีความพัฒนาและเติบโตขึ้น ทาให้
งานด้านเอกสารที่ใช้เป็ นหลักฐานในการปฏิบตั ิงานนั้นมีมากเพิ่มขึ้น เมื่อต้องการข้อมูลในการ
ดาเนิ น งาน ผูบ้ ริ หารและพนัก งานไม่ ส ามารถหาเอกสารส าคัญ ที่ ต้องการได้ทนั เวลา โดย
เอกสารส าคัญนั้นจะจัดเก็บไว้ที่แผนกจัดซื้ อ และเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี องค์ก รเติบโตขึ้ น
หลักฐาน เอกสารมีเพิม่ มากยิง่ ขึ้น
ทาให้ไ ด้เล็ งเห็ นถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้ น เมื่อได้เกิ ดปั ญหาในการปฏิ บ ตั ิง านแล้วต้องการหา
เอกสาร พบว่ามีจานวนมากในหลายปี ปะปนกันอยู่ ทาให้เกิ ดความล่าช้าและเกิ ดข้อตาหนิ ใน
การปฏิ บตั ิงานได้ กล่าวคื อ มีความไม่เป็ นระเบียบของเอกสารในการปฏิ บตั ิงาน สร้ างความ
เสี ยหายในขั้นตอนการเก็บรั กษา ไม่อยู่เป็ นที่ เป็ นทางทาให้เอกสารสู ญหาย เมื่อต้องการนา
เอกสารนั้นมาอ้า งอิ ง อี ก ทั้ง ไม่ มี ก ารคัดแยกหรื อ ท าลายเอกสารที่ ไ ม่ จาเป็ น ท าให้พ้ื นที่ ไ ม่
เพียงพอต่อการเก็บเอกสาร ปั ญหาต่างๆเหล่านี้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ด้ ว ยระบบ 5 ส. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ท างานร่ วมกั น เป็ นที ม ตลอดจนเป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานในองค์กรต่อไปในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1.2.1 เพื่อนาเสนอและร่ วมแก้ไขปัญหาเอกสารให้เป็ นระบบตามทฤษฎี 5 ส.
1.2.2. เพื่อหลีกเลี่ยงการชารุ ดและการสู ญหายของเอกสาร
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเอกสาร
1) มุ่ง ศึ ก ษาปั ญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไ ขปั ญหาในการจัดเก็ บ เอกสารของ
แผนกจัดซื้ อภายในโรงแรมโหมด สาทร
2) ตูเ้ ก็บเอกสารของแผนกจัดซื้ อ
3) ขอบเขตของเวลา ในการศึกษาปั ญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปั ญหาในการ
จัดเก็บเอกสารของแผนกจัดซื้ อ จะใช้เวลาดาเนิ นการทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ ตั้งแต่เดื อน
พฤษภาคม-สิ งหาคม
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
1) เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง เนื่ อ งจากเป็ นบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในกลุ่ ม งานที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารโดยตรง จานวน 4 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านทฤษฎี
1) เลือกศึกษาทฤษฎี 5ส. โดยเน้น 4ส.แรก คือ สะสาง สะดวก สะอาดและสุ ขลักษณะ
เหตุ ผ ลที่ ไ ม่ เ ลื อ กศึ ก ษา ส.ตัว สุ ด ท้า ย สร้ า งนิ สั ย นั้น เนื่ อ งจากเป็ นเรื่ อ งที่ ต้อ งใช้
ระยะเวลาในการสร้ า งระเบี ย บและต้อ งมี ก ารรณรงค์รวมถึ ง อบรมพนัก งานอย่า ง
เคร่ งครัดเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิและดูผลลัพธ์กนั ใน
ระยะยาว
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 มีข้ นั ตอนการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ ชัดเจนและสามารถนาไปใช้อา้ งอิงได้
1.4.2 สามารถใช้เอกสารเป็ นหลักฐานให้ง่ายต่อการสื บค้นและอ้างอิงในอนาคต

บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั ญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในการจัดเก็บเอกสารของฝ่ าย
จัดซื้ อตามระบบ 5 ส. ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
2.2 แนวคิดทฤษฎี 5 ส.
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
องค์กรมีความท้าทายของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาและส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานขององค์กรทาให้องค์กรต่างๆต้องเตรี ยมความ
พร้ อมเชิ ง กลยุท ธ์ ใ นการรั บ สภาพกับ ภาวการณ์ ที่ อาจจะกระทบต่ อ องค์ก รและท าให้เกิ ดความ
เสี ยหายได้ทุกขณะ ดังนั้นสาเหตุที่ตอ้ งมีการพัฒนาองค์กรมีดงั นี้
1. ความต้องการปรั บปรุ ง องค์กรให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ม ากขึ้ น หมายถึ ง
ความต้องการในการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการการดาเนิ นงานขององค์กรให้มีความ
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมในลัก ษณะต่ า งๆที่ เ กิ ดขึ้ น เพื่ อ ให้ก ารดาเนิ นงานของ
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลภายใต้สภาพแวดล้อม
ในลักษณะต่างๆ
2. การเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร หมายถึ ง ความเข้าใจความแตกต่างทางทัศนคติ
ค่านิ ยม ความเชื่ อของบุคคลในองค์กรการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาใหม่ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
การให้สังคมได้มีส่วนร่ วมรับรู ้มากยิง่ ขึ้น ให้บุคคลในองค์กรทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมรับรู้ปัญหา
และการเปลี่ยนแปลง ร่ วมในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่ วมในการบริ หารที่มิใช่เป็ นการ
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ตัดสิ นใจจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ ายเดียว (วีรวิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์ อ้างอิงถึง เนตรพัณณา ยาวิราช,
2556, หน้า 28
ดังนั้นจากปั จจัยดังกล่าว องค์กรจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ปั จจัย ส าคัญคื อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มที่ องค์ก รไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ และหาก
สภาพแวดล้อมนั้นๆเกิดการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะส่ งผลกระทบต่อองค์กรในการบริ หารจัดการหรื อ
การดาเนินงานกิจกรรมต่างๆขององค์กรได้เช่นกัน (วีรวิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์ )
สาเหตุดงั กล่าวข้างต้นจึงนามาสู่
2.1 แนวความคิดเกีย่ วกับการพัฒนาองค์ กร (Organizational Development)
การพัฒ นาองค์ก รเป็ นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององค์ก รอย่า งมี แผนไว้
ล่วงหน้าและจะเน้นกระทาในส่ วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและกระบวนการของกลุ่มบนรากฐานแห่ ง
ความร่ วมมื อร่ วมใจกันด้วยความช่ วยเหลื อของที่ปรึ กษาและใช้เครื่ องมือทางพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์เข้าช่ วยในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้การวิจยั การปฏิ บตั ิการเป็ นแม่แบบทั้งนี้
เพื่ อให้ได้ม าและธ ารงไว้ซ่ ึ งประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและความมี สุขภาพสมบูรณ์ ขององค์ก ร
(สายหยุด ใจสาราญและสุ ภาพร พิศาลบุตร, 2549, หน้า 49) กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดาเนินการ
อย่างเป็ นระบบภายในองค์กรโดยที่มีการวางแผนล่วงหน้าในเรื่ องต่างๆอาทิ กาหนดผูร้ ับผิดชอบ
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและศึกษาผลกระทบและวิธีแก้ไขเพื่อให้องค์กรสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่าง
เหมาะสมและสามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพใน
การปฏิบตั ิงานและมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, หน้า 265-269)
การบริหารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB
บทบาทของผูจ้ ดั การของทุกองค์กรต้องคานึงถึงประเด็นข้างล่างนี้ เพื่อทาให้องค์กรของตน
ก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง แนวคิดนี้มีองค์ประกอบดังนี้
P (Planning) การวางแผนสิ่ งที่จะดาเนินการรวมทั้งวิธีการที่จะทาให้สัมฤทธิ์ ผลเพื่อบรรลุ
ถึงสิ่ งที่ต้ งั ไว้
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O (Organizing) การจัดตั้งโครงสร้างอานาจการบริ หารจัดการขององค์การเพื่อจะแบ่งย่อย
บทบาทหน้าที่ออกไปได้โดยไม่ซ้ าซ้อนกันและสามารถดาเนินการไปได้อย่างคล่องตัว
S (Staffing) เป็ นขบวนการสรรหา จัดจ้าง ฝึ กอบรมและมอบหมายอานาจหน้าที่ตาม
โครงสร้างที่จดั ตั้งขึ้นมาให้กบั บุคลากรเพื่อดาเนินงานตามที่กาหนด
D (Directing) เป็ นการอานายการให้ภารกิจที่ตกลงกันเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น โดยอาจจะมี
ออกคาสัง่ หรื อชี้แนะตามบทบาทของคนที่เป็ นหัวหน้าในองค์กร
Co (Coordinating) เป็ นการประสานให้หน่วยงานภายในองค์กรร่ วมกันทางานด้วยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
R (Reporting) เป็ นการติดตามการดาเนิ นงานของฝ่ ายและองค์กรภายในต่ างๆ และ
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาเพื่ อ ให้ ท ราบผลการด าเนิ น การภายในองค์ก รตลอดเวลาเพื่ อ จะได้
ประสานงานและดาเนินงานด้วยกันได้ดียงิ่ ขึ้น
B (Budgeting) เป็ นการจัดตั้งหรื อกาหนดงบประมาณรายรับรายจ่ายและการจัดทารายงาน
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายรับที่ได้ เพื่อควบคุมดูแลและใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Gulick
and Urwick, 1937)
การเปลีย่ นแปลงองค์ การ (Organization Change) เป็ นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิ ดขึ้ นในองค์การ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้ นภายในองค์การหรื อพยายามปรับ
องค์การให้ก้าวหน้า โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการจัดการสร้ างวัฒนธรรม
องค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การจะใช้เทคนิคทางพฤติกรรม
ศาสตร์ สังคมวิทยา และการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ
ในทิศทางที่ตอ้ งการและระดับที่เหมาะสม
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงขององค์การอาจจะพบกับการเสี่ ยง ความไม่มน่ั คง การท้าทาย
ความกลัวการสู ญเสี ย เพื่อจะเผชิ ญกับสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นจาเป็ นจะต้องมีความรู้ ทักษะ ค่านิ ยมและ
ต้องรู ้ ส่ิ ง ที่ จะต้องดาเนิ นการอย่างมีแผนในกระบวนการเปลี่ ยนแปลงหรื อระบบของการพัฒนา
องค์การ และอย่างน้อยต้องคานึงถึงหลักทัว่ ๆ ไป 5 ประการ ดังต่อไปนี้
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• การเพิ่มพูนความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์แก่การทางานร่ วมกัน
• ทักษะ: แนวทางใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในทางปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
• ทัศนคติ: ยอมรับความรู ้สึกใหม่ๆ อันจะมีส่วนร่ วมให้งานระหว่างบุคคลสาเร็ จ
• ค่านิยม: การยอมรับค่านิยม ความเชื่อ ข้อมูล ร่ วมกับบุคคลอื่นๆ ในองค์การ
• ยุทธศาสตร์และการบริ หารเชิงกลยุทธ์ (สมบัติ ถาวร, 2554)
เนื่ องจากมีการพัฒนาองค์กรจึงสมควรใช้ทฤษฎี 5ส.เข้าร่ วมแก้ไขและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 5 ส.
5ส ถือเป็ นเทคนิคการจัดระบบ หรื อวิธีการจัดการปรับปรุ งสถานที่ทางาน หรื อสภาพการ
ทางานให้เกิดความสะดวกความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความสะอาด ที่เอื้อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ในการทางาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน อันเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต (เรวัตร์
ชาตรี วศิ ิษฏ์, 2553)
5ส เป็ นกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในสถานที่ทางานให้มีความระเบียบเรี ยบร้อ
และปรับปรุ งงานที่ตนทาอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุน รวมทั้งความล่าช้าอันส่ งผลต่อ
การทาทางานลง โดยกิ จกรรมนี้ ตอ้ งการการมีส่วนร่ วมของทุกคนทั้งจากผูบ้ ริ หารและพนักงาน
(พักตร์ พริ้ ง เกษมพันชัย, 2548, หน้า 4)ซึ่ งจะช่วยให้การนาระบบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพต่างๆเข้ามา
ใช้ในสถานประกอบการผลิตหรื อบริ การให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ (พูลพร แสงบางปลา, 2548, หน้า
4) 1.สะสาง คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสารวจ แยกแยะสิ่ งของและจัดให้เป็ นหมวดหมู่ เช่น ของ
ที่จาเป็ นต้องใช้ และที่ไม่จาเป็ นแยกออกจากกัน ของที่ใช้เป็ นประจากับที่ไม่ค่อยได้ใช้ ของที่มีค่า
กับของที่ไม่มีค่าราคาถูกควรพิจารณาแยกออกมาให้ชดั เจนจัดแบ่งแยกเป็ นหมวดหมู่ตามชนิดหรื อ
ประเภทของสิ่ งของเช่น เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในการทางาน เครื่ องจักร ฯลฯ สิ่ งใดที่ไม่
ต้องการใช้ป ระจาให้จดั แยกไปเก็ บ ในอี กพื้ นที่ หนึ่ ง เพื่อให้เหลื อเฉพาะสิ่ ง ของที่ จาเป็ นต้องใช้
เท่านั้นในที่ทางานและสิ่ งของใดที่แน่ ใจว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องกาจัดออกไป(ยาสุ ตะ ชิ เงคาซึ , 2545,
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หน้า 738) หลังจากทาการสะสางแล้วผลที่ได้ คือ สถานที่ทางานมีบริ เวณกว้างมากขึ้น ตู้ โต๊ะ ชั้น
วางของ มีเนื้อที่ใช้สอยมากขึ้นทาให้สามารถขจัดความสิ้ นเปลือง การใช้ทรัพยากร และพื้นที่ได้
อย่างมาก ไม่ตอ้ งสร้างหรื อจัดซื้อเพิ่ม และยังทาให้สภาพแวดล้อมในที่ทางานดีข้ ึนด้วย (วิฑูรย์ สิ มะ
โชคดี, 2543, หน้า 114) หลังจากที่สะสางสิ่ งของที่ไม่จาเป็ นในการใช้งานออกไปแล้วเหลือเฉพาะ
สิ่ งของที่จาเป็ นต้องใช้ ขั้นต่อไปของการทากิ จกรรม 5ส. คือการจัดสิ่ งของที่ตอ้ งใช้ ไม่ว่าจะเป็ น
เอกสาร เครื่ องใช้สานักงาน อุปกรณ์เครื่ องมือ ให้เป็ นหมวดหมู่และสะดวกต่อการใช้งาน โดยมี
หลักการสาคัญ คือ สิ่ งของใดควรวางตรงไหน อย่างไร จึงเหมาะสม สะดวก ลดความเสี ยหาย ลด
เวลาในการทางาน และมีความปลอดภัยต่อทุกคน ตูเ้ อกสาร แฟ้ มเอกสาร ควรแบ่งเป็ นหมวดหมู่
ชัดเจน เครื่ องมือ กระดาษ ต้องให้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน
เมื่ อใช้เสร็ จแล้วสามารถนาไปเก็บที่เดิ มทันที ปรับปรุ งพื้นที่จดั เก็บและวิธีการเก็บรักษาสิ่ งของ
เอกสารเพื่อความสะดวก ในการค้นหาเมื่อจะนามาใช้งาน โดยจัดวางให้เป็ นระเบียบกาหนดที่ที่จะ
วาง งานที่ตอ้ งทาเกี่ยวข้องกัน หรื อทาร่ วมกัน ควรจัดอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะเห็นได้วา่ สะดวกเป็ น
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการสะสางสิ่ งของ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542, หน้า 3)
2.สะดวก เป็ นขั้นตอนที่จดั สิ่ งของที่ทาการสะสางให้มีระเบียบ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายในการใช้สอย ใน
ขั้นตอนนี้ อาจจะแยกของที่ได้จากสะสางเป็ นหมวดหมู่ เป็ นประเภท โดยอาจจะเก็บของที่ใช้บ่อยๆ
ไว้ใ กล้ต ัว หรื อ เขี ย นป้ ายติ ด ไว้ เพื่อ นามาใช้ส อยได้ง่ า ยจุ ด ส าคัญ ของขั้น ตอนสะดวก คื อ การ
จัดระบบ เริ่ มตั้งแต่การที่กาหนดที่วางให้แน่ ชดั ของแบบใดควรอยู่ตรงไหน ซึ่ งต้องกาหนดอย่าง
สมเหตุ สมผล อี กสิ่ งที่ ไม่ควรมองข้ามในการทาขั้นตอนสะดวก คือการทาแผนผังรวมสาหรับ
กาหนดแนวทางในการจัดวาง ซึ่ งจะแสดงสถานที่วางสิ่ งของหรื อเครื่ องมือ เพื่อจะสามารถรวบรวม
สิ่ งของที่ตอ้ งการมาไว้ในที่เดียวกันได้ และแผนผังควรแสดงลาดับการรวบรวมสิ่ งของด้วยวิธีง่ายๆ
และใช้เวลาน้อยที่สุด ต้องตรวจสอบเพื่อให้เห็นจริ งว่า ทุกคนปฏิบตั ิได้ตามเป้ าหมาย และแนวทางที่
วางไว้ การทาขั้นตอนสะดวกก็จะส่ งผลในแง่ คุณภาพประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้นพนักงานที่ได้ปฏิบตั ิข้ นั ตอนสะดวกแล้ว ส่ งผลที่จะได้รับอย่างเห็นได้ชดั คือ เสี ยเวลา
ในการค้นสิ่ งของ เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ น้อยลง สิ่ งของไม่หายและตรวจสอบได้ง่าย ที่สาคัญ คือ
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“เวลา” ที่เคยใช้ไปในการค้นหาจะได้กลับคืนมาเป็ นเวลาที่นาไปใช้ในการทางานได้มากขึ้นหรื อ
สามารถให้บริ การได้เร็ วขึ้น (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542, หน้า 3)
3.สะอาด เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวกับการกาจัดขยะ ฝุ่ นละออง สิ่ งสกปรก เศษกระดาษ กลิ่ นที่ไม่พึง
ประสงค์ตลอดจน การท าความสะอาด ตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ และสิ่ งของ
สถานที่ทางานให้สะอาดอยูเ่ สมอ เพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย ลดอุบตั ิเหตุ (สมคิด บางโม
, 2538, หน้า 267) หลัก การส าคัญ ท าความสะอาดพื้ นที่ท างานเป็ นประจาตามตารางที่ แต่ ล ะ
หน่วยงานกาหนด โดยกาหนดวัน เวลาการทาความสะอาด เป็ นประจาทุกวัน/ทุกสัปดาห์ เช่ น การ
ทาความสะอาดประจาวันทั้งก่ อนและหลังใช้งานอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ควรมีการทาความ
สะอาดก่ อ นเริ่ ม ใช้ ง านและหลัง ใช้ง านทุ ก วัน ท าความสะอาดอย่ า งลึ ก ซึ้ งเป็ นครั้ งคราวโดย
มอบหมายให้ “ความเป็ นเจ้าของ” เครื่ องจักร และอุปกรณ์สานักงานแต่ละตัวให้พนักงาน แต่ละคน
รับผิดชอบ กาหนดวันทาความสะอาดครั้งใหญ่ โดยทุกคน ทุกพื้นที่ทาพร้อมกันอย่างน้อยปี ละครั้ง
ปรับปรุ ง แก้ไขสาเหตุ ที่ทาให้สกปรก เพื่อทาให้การทากิจกรรมความสะอาดง่ายขึ้น และทาให้เกิด
ความสะอาดได้อย่างแท้จริ ง (ยาสุ ตะ ซึเงคาสึ , 2545, หน้า 5)
4.สุ ขลักษณะ คือ การรักษามาตรฐานที่ดีของความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอความสะดวก ความสะอาด
ในสถานที่ทางาน สานักงานให้อยูใ่ นสภาพที่มีบรรยากาศที่ดีตลอดเวลา รวมทั้งการพยายามหาทาง
ปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่ การทา 3ส แรกเป็ นการกระทาต่อวัตถุส่ิ งของ ส่ วน “ส” ตัวที่ 4 คือ
สุ ขลักษณะ เป็ นผลพวงมาจากการทา 3ส ที่ผา่ นมา คือ เมื่อกาจัดขยะที่ไม่ใช้ออกจากของที่ใช้แล้ว
ย่อมทาให้เกิดความสะดวกในการใช้สอย และเมื่อทาความสะอาดสิ่ งของเหล่านั้นสม่าเสมอ ย่อมให้
คุ ณภาพชี วิตทั้งร่ างกาย และจิตใจของผูใ้ ช้ส่ิ งของดีข้ ึน ไม่ตอ้ งสัมผัสหรื อจับต้องของสกปรก คือ
การสร้างสุ ขลักษณะที่ดี จะเห็นได้วา่ สุ ขลักษณะที่ดีของพนักงานจะเกิดขึ้นเพราะ 3ส แรก ซึ่ งส่ งผล
ย้อนกลับไปให้มีการหมัน่ รักษา 3ส ที่กล่าวมาอย่างสม่าเสมอ “ส” ตัวนี้ เป็ นเรื่ องของนิสัยเป็ นหลัก
หลักสาคัญในกิ จกรรมสุ ขลักษณะต้องมีการจัดทาคู่มือดาเนิ นการกิ จกรรมสะสาง สะดวก สะอาด
อย่างชัดเจนเพื่อให้มีการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (ยาสุ ตะ ซึเงคาสึ , 2545, หน้า 5)
5.สร้างนิสัย คือ การทา 2 สิ่ งให้เกิดความเคยชินจนติดเป็ นนิสัย และต่อเนื่อง คือ ทาที่ทางานให้เกิด
บรรยากาศที่มีสุขลักษณะที่ดี โดยการทาการสะสาง สะดวก และสะอาดอย่างต่อเนื่ อง รักษา กติกา
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มารยาท ระเบียบ และข้อกาหนดต่าง ๆ ในการทางานอย่างเคร่ งครัด มาตรฐานการทากิจกรรม 3ส
คือ สะสาง สะดวก สะอาด ต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย เสริ มสร้างนิ สัย หรื อ “ส” ตัวที่ 5 นี้ มุ่งให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีนิสัยรักกฎระเบียบ ทางานตามมาตรฐานอย่างสม่าเสมอเช่น การฝึ กอบรม รณรงค์ดว้ ย
การใช้สื่อต่าง ๆ การประกวดพื้นที่ และให้รางวัล ฯลฯ เป็ นต้นการสร้างนิสัยหรื อ “ส” ตัวที่ 5 นี้มุ่ง
ไปที่การสร้างระเบียบวินยั สร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้น เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการทา 5ส อย่างเต็มที่และ
หน่ วยงานต้องตอกย้ า เรื่ องนี้ อยู่เสมอเพื่อให้มี ความต่อเนื่ อง ควรมีการประชุ ม แลกเปลี่ ยนความ
คิ ดเห็ นของระดับ ต่ า งๆเพื่ อหาแนวทางและพูดคุ ย ถึ ง ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น อันจะนาไปสู่ ก ารก าหนด
เทคนิควิธีที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานมากที่สุด (ยาสุ ตะ ซึเงคาสึ , 2545, หน้า 15-16)
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงมีการสอบถามความพึงพอใจหลังปฏิบตั ิ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ หมายถึงการประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พอใจของบุคคล ความรู้สึกด้าน
อารมณ์และแนวโน้มการปฏิบตั ิที่มีผลต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อหมายถึงความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ทัศนคติที่มีอิทธพลต่อความเชื่อ (กรรณิ การ์ สุ ขสม, 2558)
องค์ประกอบของการเกิดทัศนคติ 3 ประการ ได้แก่
1. ส่ วนของความเข้าใจ ประกอบด้วยความรู้หรื อความเชื่อถือ การที่บุคคลจะมีทศั นคติต่อสิ่ ง
ใดนั้น บุคคลจาเป็ นต้องมีความรู้ในสิ่ งนั้น รู้วา่ มีประโยชน์จะมีทศั นคติทางบวกแต่รู้วา่ ไม่ดี
มีโทษ จะมีทศั นคติในทางลบ
2. ส่ วนของความรู ้สึก หมายถึง สิ่ งที่เกี่ยวกับอารมณ์ซ่ ึ งเป็ นความพอใจและไม่พอใจเกี่ยวกับ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เมื่อบุคคลที่มีความรู้ในสิ่ งใดมาแล้วและความรู้น้ นั มีมากพอที่จะรู้วา่ สิ่ งนั้นดี
มี ป ระโยชน์ บุ ค คลจะเกิ ด ความรู้ สึ ก ชอบสิ่ ง นั้น แต่ ถ้า รู้ ม าว่า สิ่ ง นั้น ไม่ ดี บุ ค คลจะเกิ ด
ความรู ้สึกไม่ชอบ
3. ส่ วนของพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้มของการกระทาที่เกิ ดจากทัศนคติหรื อการกาหนด
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งจะแสดงออกโดยการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ

10

11

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของโรงแรมโหมด สาทร
ที่มา : http://www.hoteljob.in.th/mm/66c8db78f00f81a2ecf6b6e2988dd4af20141128012039.jpg
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
โทร
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

: โรงแรมโหมด สาทร
: 144 ถ.สาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
: +6626234555
: +6626234666
: info@modesathorn.com
: http://www.modesathorn.com/

โรงแรมโหมด สาทร ตั้งอยูบ่ นถนนสาทรเหนือ ห่ างจากสนามบินสุ วรรณภูมิราวๆ
50 นาที โรงแรมแห่ งนี้ ได้ให้บริ การหลายรู ปแบบ มีห้องพักถึง 201 ห้อง และสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ทนั สมัย อาทิ เช่ น บริ สุทธิ์ เพียว แอนด์ สปา, วิวที่น่าทึ่งจากบาร์ บนชั้น
ดาดฟ้ าที่ช้ นั 38 และ อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ทุกวัน เครื่ องดื่มค็อกเทล เพลิดเพลินไปกับเรา
ถือได้ว่าเป็ นโรงแรมที่เหมาะสาหรับนักธุ รกิจและการเดินทางสาหรับคู่รักและครอบครัว
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ในกรุ งเทพฯ โรงแรมโหมด สาทรอยู่ติดกับสถานี รถไฟฟ้ าสุ รศักดิ์ ใช้เวลาเดินเพียงแค่ 3
นาที รวมถึงโรงแรมโหมด สาทรแห่งนี้ เชื่อมต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองได้อย่างง่ายดาย
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมโหมด สาทร เป็ นโรงแรมในใจกลางเมืองของกรุ งเทพฯ บนถนนสาทร
เหนือ ไม่กี่กา้ วจากลุมพินีพาร์คและสยาม พารากอน โรงแรมของเราอยูใ่ กล้กบั สถานที่
ท่องเที่ยวทั้งหมดของกรุ งเทพฯ เดินทางอย่างสะดวกสบายโดยรถไฟฟ้ าบีทีเอส
โรงแรมโหมด สาทร แห่งนี้ต้ งั อยูใ่ นใจกลางของการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและ
ผูท้ ี่มาเยือน ที่สาคัญที่สุดเป็ นทั้งย่านช้อปปิ้ งและย่านธุรกิจของเมือง รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของกรุ งเทพฯ ดังเช่น พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์บา้ นจิมทอมป์
สัน พระที่นงั่ วิมานเมฆ ไนท์สีลม ห้างช้อปปิ้ งชื่อดังอย่าง เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน
และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมโหมด สาทร
ที่มา : https://f.ptcdn.info/283/018/000/1398602417-1392262172-o.gif
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โรงแรมโหมด สาทร ประกอบด้ วย
- ห้องพักจานวน 201 ห้อง
- บริ สุทธิ์ เพียว สปา (Borisud Pure Spa)
- บริ สุทธิ์ นวดแผนไทย (Borisud Massage)
- บาร์ สระว่ายน้ า
- สิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดเลี้ยง และการจัดประชุม
- BLD Bistro
- The Roof ชั้น 38
- ห้องอาหาร The Sathorn
3.2.1 ห้ องพัก
ห้องพักจานวน 201 ห้อง มีท้ งั หมด 6 รู ปแบบ ได้แก่
1. ห้อง BUSINESS STUDIO ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับลูกค้า นัก
ธุ รกิ จที่ตอ้ งการมากที่สุดของเรา พื้นที่ใช้สอยของห้องรู ปแบบนี้ เท่ากับ 21 ตารางเมตร มี
เตียงขนาดควีนไซส์ ด้วยการออกแบบที่ละเอียดอ่อนและความทันสมัยของเฟอร์ นิเจอร์
ต่างๆ ภายในห้อง ทาให้การพักผ่อนของคุณเป็ นประสบการณ์ที่น่ารื่ นรมย์ ถือได้ว่าเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจใดๆ

รู ปที่ 3.3 ห้อง BUSINESS STUDIO
ที่มา : http://www.modesathorn.com/cache/33/e6/33e625430711b30d9147e0e3fdeb2ea3.jpg
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ห้อง BUSINESS STUDIO ประกอบด้วย : เตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
- Air conditioning

- Shower

- Mini fridge

- Satellite TV

- Safe deposit box

- Minibar

- Telephone

- Wifi

2. ห้อง DELUXE MODE ห้องในรู ปแบบนี้ อยู่ในระหว่างชั้นที่ 14 และ 36 ของ
โรงแรมโหมด สาทร ให้คุณได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเส้นขอบฟ้ าของกรุ งเทพฯ ห้องพัก
ประเภทนี้สามารถอยูไ่ ด้สูดสุ ดถึง 3 ท่าน เป็ นการออกแบบที่ทนั สมัยเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับ
การพักผ่อน พื้นที่ใช้สอยของห้องรู ปแบบนี้ เท่ากับ 30 ถึง 40 ตารางเมตร ห้องดีลกั ซ์โหมดของ
เรามีเตียงคิงไซส์ หรื อเตียงคู่หรื อมี 2 เตียงควีนไซส์ ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
ห้องน้ าหรู พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ได้แก่ ฝักบัวพลังงาน อ่างอาบน้ า เครื่ องชัง่ น้ าหนักดิจิตอล
อุปกรณ์ชงชา สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ รวยถึงเครื่ องปรับอากาศ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไป
กับประสบการณ์มากขึ้น

รู ปที่ 3.4 ห้อง DELUXE MODE
ที่มา : https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwo4TAZXL3YNnFrpjDn
8Br2RqpavC1AhJeLufRjsk7GNerdoZp
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ห้อง DELUXE MODE ประกอบด้วย : เตียงคิงไซส์, เตียงคู่, 2 เตียงควีนไซส์
- Air conditioning

- Shower

- Mini fridge

- Television

- Wifi

- Bath

- Minibar

- Telephone

- Satellite TV
3. ห้อง EXECUTIVE MODE พื้นที่ใช้สอย 49.5 ตารางเมตร ห้องรู ปแบบนี้ของ
โรงแรมโหมดสาทรอยูไ่ ด้สูงสุ ด 2 ท่านและการออกแบบที่ทนั สมัยสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ
เพลิดเพลินไปกับบริ การและสิ นค้าโภคภัณฑ์ทุกชนิดในระหว่างเข้าพัก ห้องพักมีววิ
ทิวทัศน์ได้เห็นถึงใจกลางเมืองของกรุ งเทพฯ รวมถึงแม่น้ าเช้า มีบริ การเครื่ องดื่มค็อกเทล
ช่วงเวลาบ่าย ก่อนอาหารค่า และบริ การอาหารทุกวัน นอกจากนี้ยงั มีสิ่งอานวยความ
สะดวก ได้แก่ บริ การซักรี ดตั้งแต่เวลา 15.00 น. ลด 50% รวมถึงบริ การบริ สุทธิ์ สปา นับได้
ว่าห้องพักแบบนี้ เป็ นสิ่ งที่พิเศษสาหรับแขกพิเศษของเรา

รู ปที่ 3.5 ห้อง EXECUTIVE MODE
ที่มา : http://images.hotelsthailand.com/hotel-photos/bangkok/mode-sathorn-hotelmanaged-by-siam-siam/pic3-guest-room.jpg
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ห้อง EXECUTIVE MODE ประกอบด้วย : เตียงคิงไซส์
- Air conditioning

- Baby cots

- Minibar

- Television

- Bath

- Shower

- Mini fridge

- Satellite TV

- Safe deposit box

- Desk

- Telephone

- Wifi

4. ห้อง ONE BEDROOM SUITE ห้องรู ปแบบนี้ มีสไตล์เหมาะสาหรับแขกของ
เรา ด้วยการออกแบบที่ ทนั สมัย เปรี ยบดังมีชีวิตอิสระ และสะดวกสบาย ในส่ วนของพื้นที่
รับประทานอาหารที่จะผ่อนคลาย ทาให้ท่านได้เพลิดเพลินอิ่มเอมกับความสุ ขในใจกลาง
เมืองกรุ งเทพมหานคร ห้องชุดนี้ ทนั สมัยมาก อยู่ได้สูงสุ ด 2 ท่าน มีพ้ืนที่ทางาน ห้องน้ ามี
ฝั กบัว และอ่างอาบน้ า รวมถึ งเครื่ องชั่งน้ าหนักดิ จิตอล นอกจากนี้ ยังมี สิ่ง อานวยความ
สะดวกในห้อง ได้แก่ ตูเ้ ย็นมินิบาร์ ตูเ้ ซฟในห้องพัก เครื่ องปรับอากาศ ทั้งนี้ ท่านจะมีความ
ประทับใจในโรงแรมของเราเมื่อท่านได้มีโอกาสมาอยูร่ ่ วมกับเรา

รู ปที่ 3.6 ห้อง ONE BEDROOM SUITE
ที่มา : http://www.modesathorn.com/rooms/
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ห้อง ONE BEDROOM SUITE ประกอบด้วย : เตียงคิงไซส์
- Bath

- Shower

- Mini fridge

- Television

- Wifi

- Safe deposit box

- Minibar

- Telephone

- Satellite TV
5. ห้อง TWO BEDROOM SUITES ห้องนอนรู ปแบบนี้ ของโรงแรมโหมดสาทร
อยู่ได้สูงสุ ด 4 ท่าน สาหรับผูเ้ ข้าพัก จะรู้สึกได้ถึงความเป็ นส่ วนตัว เหมือนอยู่ที่บา้ นของ
ตัวเอง แต่มีเตียงเสริ มควีนไซส์ห้องพักแห่ งนี้ เรี ยกได้วา่ เป็ นห้องที่มีชีวิตชีวากรุ งเทพฯ ได้
ถูกออกแบบมาสาหรับกลุ่มลูกค้าหรื อครอบครัวที่ตอ้ งการความเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
สวยงามของเมื อ งหลวงของไทย รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ได้แ ก่
เครื่ องปรับอากาศ อินเตอร์ เน็ต พื้นที่ทางานส่ วนตัวที่หรู หรา และกว้างขวาง อุปกรณ์ครบ
ครัน เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับกลุ่มลูกค้าและครอบครัวในกรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 3.7 ห้อง TWO BEDROOM SUITES
ที่มา : http://de.modesathorn.com/cache/33/0f/330f727023336ed1f2d430b57581e3f2.jpg
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ห้อง TWO BEDROOM SUITES ประกอบด้วย : เตียงคิงไซส์ 2 เตียง
- Air conditioning

- Safe deposit box

- Shower

- Minibar

- Telephone

- Satellite TV

- Bath

- Baby cots

- Desk

- Television

- Wifi
6. ห้อง PRESIDENTIAL SUITE ห้องรู ปแบบนี้ มีพ้ืนที่ใช้สอย 185 ตารางเมตร อยูใ่ น
ชั้นบนสุ ดของโรงแรม เป็ นห้องพักที่มีวิว ทิวทัศน์สวยที่สุด ของโรงแรมของเรา ห้องนี้ มี
ห้องนัง่ เล่ นบรรยากาศที่ ทนั สมัย รวมถึ งห้องทางานสาหรับลูก ค้า ที่เดิ นทางมาท าธุ รกิ จ
พร้อมกับสิ่ งอานวยความสะดวกเฉพาะ เช่นแท่นวาง iPod ส่ วนออกกาลังกาย stepper อย่าง
ครบครั น ห้องน้ ามี ฝั กบัว จากุซ ซี่ เครื่ องชั่ง ดิ จิตอล เครื่ องเป่ าผม อินเตอร์ เน็ต และเสื้ อ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศหรู หรา และดีพร้อมของห้องที่ดีที่สุดของเรา

รู ปที่ 3.8 ห้อง PRESIDENTIAL SUITE
ที่มา : http://www.modesathorn.com/cache/30/ca/30ca97507ce5254f09ec49f7efafbb8e.jpg
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ห้อง PRESIDENTIAL SUITE ประกอบด้วย : เตียงคิงไซส์
- Air conditioning

- Safe deposit box

- Shower

- Minibar

- Telephone

- Satellite TV

- Bath

- Baby cots

- Desk

- Living room

- Television

- Wifi

3.2.2 บริสุทธิ์ เพียว สปา (Borisud Pure Spa) และ นวดแผนไทย (Borisud Massage)
Borisud Pure Spa ชั้น 11 เปิ ด 10.00 น. - 23.00 น.
Borisud Massage ชั้น 5 เปิ ด 11.00 น. – 21.00 น.
ลักษณะของสปา โทนสี ขาว-เทา ซึ่งดูสบายตา และผ่อนคลายมาก มีน้ าและกลิ่น
ที่ช่วยทาให้รู้สึกว่าได้มาผ่อนคลาย ตามอารมณ์สปา มีบริ การทั้งนวดไทย นวดเท้า นวด
น้ ามัน ครบครันเต็มรู ปแบบ จะแบ่งแยกตามห้องๆออกไป
จุดเด่นสปาที่นี่ก็คือ pure relax เป็ นโซนที่อยูใ่ นสปา เป็ นจากุซซี่ สตรี ม ซาวน่า และที่
อาบน้ า มีอย่างครบครัน ซึ่ งเมื่อลูกค้าต้องการใช้บริ การ ถ้ามีเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้บริ การ
ได้ทนั ที แต่ตอ้ งทาการแจ้งล่วงหน้า
Pure So Swift Massage (Signature Massage) เป็ นการนวดน้ ามันผสมกับการนวดไทย ใช้
เวลา 1 ชม.
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รู ปที่ 3.9 ด้านหน้าของบริ สุทธิ์ เพียว สปา
ที่มา : https://f.ptcdn.info/688/022/000/1408890435-P1970513-o.jpg

รู ปที่ 3.10 ห้องนวดไทย
ที่มา : https://f.ptcdn.info/689/022/000/1408891764-DSC0496-o.jpg
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รู ปที่ 3.11 ห้องเดี่ยว
ที่มา : https://f.ptcdn.info/689/022/000/1408892430-DSC0520-o.jpg

รู ปที่ 3.12 Pure relax
ที่มา : https://f.ptcdn.info/690/022/000/1408894342-DSC0580-o.jpg
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รู ปที่ 3.13 จากุชชี่
ที่มา : https://f.ptcdn.info/689/022/000/1408892324-DSC0545-o.jpg

รู ปที่ 3.14 ห้องนวดที่ใหญ่ที่สุด
ที่มา : https://f.ptcdn.info/689/022/000/1408892241-DSC0561-o.jpg
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3.2.3 บาร์ สระว่ายนา้ Pool Bar

รู ปที่ 3.15 บาร์สระว่ายน้ า
ที่มา : https://lh3.googleusercontent.com/t5LqtFMPnT60BoqEVJMntppvIirthyEAVyY
PPGnpuSdyaUSi8BrhDNP20Gs7fRrt-UgO_g=s151
ข้อควรปฏิบตั ิในการใช้บริ การบาร์สระว่ายน้ า
เปิ ดบริ การเวลา 07:00 น. - 20:00 น.
หลังจากเวลา 21:00 ห้ามลูกค้าเล่นน้ า เนื่ องจากเป็ นเวลาที่จะมีเจ้าหน้าที่ ทาความสะอาด
สระน้ า
1) ห้ามนาเครื่ องดื่มและอาหารจากภายนอกโรงแรมเข้ามารับประทานในบาร์ สระว่ายน้ า
2)

ห้ามกระโดดน้ าหรื อเล่นน้ าจนเป็ นการรบกวนผูอ้ ื่น

3)

ควรอาบน้ าชาระร่ างกายก่อนลงเล่นน้ าเพื่อสุ ขอนามัยต่อตัวลูกค้า
ห้ามลงเล่นน้ าขณะมึนเมาหรื อพึ่งรับประทานอาหารเสร็ จเพราะอาจจะเป็ นอันตรายต่อ

4)

ตัวลูกค้า
5)

ควรดู แ ลและเก็ บ ทรั พ ย์สิ น ให้ดี เ พราะถ้า หากเกดการสู ญหายทางโดรงแรมจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

6)

ลูกค้าท่านใดที่มีบุตรหลานมาเล่นน้ าควรอยูใ่ นความดูแลตลอด
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3.2.4 สิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดเลีย้ ง และการจัดประชุ ม

รู ปที่ 3.16 ห้องประชุม The Podium
ที่มา : http://www.modesathorn.com/uploads/galeriahoteles/The-Podium-Mode-Sathorn.jpg
ห้องประชุ มนี้ มีพ้ืนที่ใช้สอย 85 ตารางเมตร ด้วยแสงธรรมชาติของโรงแรม
โหมดสาทร รองรับที่นง่ั ได้นอ้ ยที่สุด 70 คน สาหรับเครื่ องดื่มค็อกเทลและรองรับได้มาก
ที่สุดถึง 100 คนโรงแรมของเราออกแบบห้องนี้ มาเพื่อองค์กรที่สาคัญที่สุดของคุณ รวมถึง
จะทาให้คุณเพลิดเพลินกับสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ดังเช่น ดีวีดี เครื่ องโทรสาร ADSL
ศูนย์ธุรกิจ ระบบ PAโปรเจคเตอร์และหน้าจอ ทุกอย่างรวมไว้ให้คุณได้สัมผัสแล้วที่นี่

รู ปที่ 3.17 ห้องประชุม Boardroom
ที่มา : http://www.modesathorn.com/uploads/galeriahoteles/Boadroom-Mode-Sathorn.jpg

24
ห้องประชุ ม พื้นที่ใช้สอย 17 ตารางเมตรของโรงแรมโหมดสาทร รองรับที่
นัง่ ได้นอ้ ยที่สุด 8 ท่าน และรองรับได้สูงสุ ด 20 คน ห้องประชุมนี้ ที่มีแสงสว่างเพียงพอกับ
การบริ การเลขานุการ ศูนย์ธุรกิจ ซึ่งเหมาะสาหรับการเฉลิมฉลองของเหตุการณ์ที่สาคัญ
3.2.5 ห้ องอาหาร BLD Bistro

รู ปที่ 3.18 ห้องอาหาร BLD
ที่มา : http://movetrip.com/wp-content/gallery/mode-sathon/modereview39.jpg
ห้องอาหารแห่งนี้ สามารถรองรับลูกค้าได้มากที่สุดถึง 62 ท่าน เป็ นอาหารประเภท
แซนด์วชิ , เบอเกอรี่ และอาหารยุโรปสไตล์โฮมเมด มีบริ การตั้งแต่ 6.00 น. – 24.00 น. ส่ วน
ในช่วงกลางคืนดื่มดากับบรรยากาศพร้อมจิบไวน์และเบียร์ พร้อมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3.2.6 The roof ชั้น 38
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รู ปที่ 3.19 The roof ชั้น 38
ที่มา : http://images.hotelsthailand.com/hotel-photos/bangkok/mode-sathorn-hotelmanaged-by-siam-siam/pic1-mode-sathorn-hotel-managed-by-siam@siam.jpg
บาร์ ที่ต้ งั อยูช่ ้ นั ดาดฟ้ า ชั้น 38 รองรับได้มากที่สุดถึง65ท่าน เปิ ดให้บริ การ17.00 น.
– 01.00 น. พร้ อมมุ มมองของแม่ น้ าเจ้าพระยาอันตระการตา ในบรรยากาศผ่อนคลาย
เหมาะสาหรับรับประทานอาหารพร้อมจิบไวน์ กับเพื่อนฝูงในวันสบายๆ อีกทั้งยังมีขนมที่
เป็ นเอกลักษณ์ของ เม็กซิ กนั , โมร็ อกโก และฝรั่งเศส และเพลิดเพลินไปกับแสง สี เสี ยง
ของบาร์ แห่งนี้
3.2.7 The Sathorn Buffet

รู ปที่ 3.20 The Sathorn Buffet
ที่มา : https://f.ptcdn.info/088/019/000/1400402940-o.jpg
ห้องอาหารนี้ อยูท่ ี่ช้ นั 10 ของโรงแรมโหมดสาทร เป็ นห้องที่ให้บริ การอาหารเช้า ตั้งแต่
เวลา 6.00 น. - 10.30 น. รวมถึงการจัดอีเวนท์ต่างๆ สามารถรองรับลูกค้าได้มากที่สุดถึง 90 ท่าน
ประเภทของอาหารจะมีดงั เช่น ผลไม้ ขนมปัง ของหวาน สลัด น้ าผลไม้ อาหารไทย อาหารยุโรป
เป็ นต้น
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3.3 โครงสร้ างขององค์ กร

Owner
General
Manager
Front Office
Manager

House
Keeping
Manager

Director of
Food &
Beverage

Maintenance
Manager

HR Manager

Financial
Comptroller

IT Manager

รู ปที่ 3.21 Top Management Chart

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.22 นางสาวนภัสสร รอดถึง
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน :

นางสาวนภัสสร รอดถึง

แผนก

:

บัญชี -จัดซื้ อ

ตาแหน่ง

:

นักศึกษาฝึ กงาน

ระยะเวลา

: ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561

Spa
Manager
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3.4.1 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ผนกบัญชี -จัดซื้ อ
- ครึ่ งวันเช้าตั้งแต่ 8.00-12.00น. ปฏิบตั ิงานฝ่ ายบัญชี
- ทาเครดิตยอดรายได้ในแต่ละวันของโรงแรม โดยกรอกข้อมูลลงในโฟลเดอร์ของ
แผนกบัญชี รวมทั้งตัดเครดิตที่ลูกค้าชาระแล้วด้วย
- ทุกวันจันทร์ จะมีงานเยอะกว่าวันอื่นๆ เนื่องจากมียอดของวันเสาร์และอาทิตย์ที่เป็ น
วันหยุดรวมอยูด่ ว้ ยโดยจะต้องทาให้เสร็ จภายในวันนั้นๆหรื อไม่ควรเกิน3วัน
- ถ่ายเอกสารที่เป็ นใบวางบิลของบริ ษทั ต่างๆรวมถึงใบที่แจ้งยอดของบริ ษทั ทัวร์
- บันทึกใบกากับภาษีและยอดของบริ ษทั ทัวร์ท้ งั หมดในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์
- ครึ่ งวันบ่ายตั้งแต่13.00-18.00 น. ปฏิบตั ิงานฝ่ ายจัดซื้ อ
- ทารายการตลาด(Market List) ในแต่ละวัน เป็ นการสั่งของเข้ามาใช้ ทั้งวัตถุดิบที่ใช้
ทาอาหารและสิ่ งของที่ใช้ในทุกแผนกของโรงแรม
- เช็คราคาสิ นค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อที่ทาขึ้นและทารายการรับสิ นค้าและเบิกสิ นค้าใน
โรงแรม
- เช็คสต็อกของที่ยงั มีอยูใ่ ห้ตรงกับในระบบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
- คอยรับโทรศัพท์จากร้านค้าที่จะเข้ามาเสนอสิ นค้าให้ทางโรงแรม
- โทรเช็ครายการสั่งของที่ได้ส่งใบสั่งซื้อสิ นค้าไปในทุกวัน เพื่อป้ องกันการตกหล่น
- หาข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้าที่ตอ้ งการจะสัง่ ซื้อเข้ามาใหม่ ต้องมีอย่างน้อย3ร้าน
เพื่อให้ผบู้ ริ หารพิจารณา
- แก้ใบเสร็ จสิ นค้าที่มาส่ งของแล้ว แต่ราคาหรื อน้ าหนักไม่ตรงกับที่ส่งั ซื้อไป ต้องแก้
ใหม่ให้ถูกต้องทุกครั้ง
- ตรวจราคาของรายการตลาดทุกครั้งที่ได้ส่งั ของออกไป ให้ตรงกับร้านค้าและราคาที่
ประมูลไว้ในทุกเดือน
- ทาตารางราคาวัตถุดิบใหม่ในทุกสิ้ นเดือน เพราะจะมีการประมูลราคาของวัตถุดิบที่ใช้
ทาอาหาร
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- เมื่อน้ าหนักสิ นค้าน้อยกว่าขั้นต่าในการสั่งของร้านค้า ต้องโทรแจ้งหัวหน้าเชฟเพื่อขอ
เพิ่มยอด หรื อโทรขอร้านค้าให้ทาการส่ งสิ นค้าให้
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.25 คุณโชติรส ชัยพรตระกูลกิจ
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา

:

คุณโชติรส ชัยพรตระกูลกิจ

แผนก

:

จัดซื้ อ

ตาแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ณ โรงแรมโหมด สาทร ของนางสาวนภัสสร รอดถึง ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์
โดยเวลาในการทางาน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น. เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง ซึ่ งจะทางาน
5 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันศุกร์ และหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ วันเสาร์ -วันอาทิตย์
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อที่จะทาโครงงาน - สังเกตจากการปฏิ บตั ิงานในแต่ละวัน
เพื่อที่จะกาหนดหัวข้อในการทาโครงงาน นาไปปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่
ปรึ กษา
3.7.2 เขียนโครงร่ างของโครงงาน - ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่
ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาในการเขียน โครงร่ างของโครงงาน
3.7.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
- ศึกษาข้อมูลและวิธีการปฏิบตั ิงานที่จะทา
3.7.4 วิเคราะห์ขอ้ มูล
- นาข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานใหม่ที่ทา
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น
3.7.5 ลงมือปฏิบตั ิ
- ผูจ้ ดั ทาได้ทาการคัดแยกเอกสารร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อทีรู้เกี่ยวกับรายละเอียด
ของเอกสารต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิ ดการสู ญหายภายหลังหลังจากนั้นแยกตามแผนก นาใส่ ลง
กล่องเก็บเอกสารและแฟ้ มที่ใช้ปัจจุบนั ตามลาดับต่อไป
3.7.6 สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่มโครงงาน
- บันทึกและสรุ ปผลในการจัดทากิจกรรม5ส.ในครั้งนี้ และจัดทารู ปเล่มโครงงาน
ให้สมบูรณ์ เพื่อเตรี ยมนาส่ ง
3.7.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เริ่ มดาเนิ นการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึ งวันที่ 14 กันยายน
พ.ศ.2561 ระยะเวลาทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พ.ค.61

1.กาหนดหัวข้อที่จะทาโครงงาน
2.เขียนโครงร่ างของโครงงาน
3.เก็บรวบรวมข้อมูล
4.วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.ลงมือปฏิบตั ิ
6.สรุ ปผลและจัดทารู ปเล่มโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
1. โทรศัพท์มือถือ (ใช้ในการถ่ายภาพ)
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องปริ้ น
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Power Point

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในบทที่4 ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารโดยใช้หลักทฤษฎี 5ส. ดังนี้
4.1 ขั้นตอนสะสาง

รู ปที่ 4.1 ทาการคัดแยกเอกสารรวมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
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รู ปที่ 4.2 แฟ้ มที่ใส่ เอกสารรวมกันไว้

รู ปที่4.3 แฟ้ มเอกสารตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งโรงแรมโหมด สาทร
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รู ปที่ 4.4 เก็บเอกสารที่วางรวมบนโต๊ะ

รู ปที่ 4.5 รวมถึงเอกสารที่เก็บไว้ให้หอ้ งต่างๆที่เป็ นของแผนกจัดซื้ อด้วยจากภาพที่4.1-4.5 ได้ทาการ
สะสาง คัดแยกเอกสารร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ โดยนาเอกสารทั้งหมดมาคัดแยกแบ่งออกเป็ น
ส่ วนที่ไม่ใช้แล้วนาไปทาลายทิง้ ส่ วนเอกสารที่ยงั ใช้อยูจ่ ะคัดแยกทั้งใส่ กล่องเก็บเอกสารและใส่
แฟ้ มไว้ใช้ในปัจจจุบนั
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4.2 ขั้นตอนสะดวก

รู ปที่ 4.6 นาเอกสารทั้งหมดมาแยกตามแผนกที่ส่งั ซื้อสิ นค้า

รู ปที่ 4.7 ในขั้นตอนนี้จะต้องแยกตามแผนกต่างๆที่ส่งั ซื้อสิ นค้าและดูไปถึง วัน/เดือน/ปี ที่สั่งด้วย
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รู ปที่ 4.8 เอกสารที่เป็ นของปี พ.ศ. 2555-2559 จะไม่ถูกเก็บใส่ แฟ้ ม แต่จะนาเอกสารใส่ กล่องไปไว
ในห้องเก็บของ ส่ วนเอกสารที่ไม่ใช้แล้วจะถูกทาลายทิ้งทั้งหมด

รู ปที่ 4.9 เอกสารที่เป็ นต้นฉบับของใบสั่งซื้อสิ นค้า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555-2559 จะถูกแยกแผนกและ
เก็บไว้ในกล่องเก็บเอกสารทั้งหมด เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเคยมีการสั่งซื้อสิ นค้าอะไรกับร้านค้าต่างๆ
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รู ปที่ 4.10 กล่องที่ใช้สาหรับเก็บเอกสาร
จากภาพที่4.6-4.10 เอกสารที่ใช้อยู่จะถูกแยกออกเป็ น2ส่ วนคือ เอกสารของปี พ.ศ. 2555-2559 จะ
แยกตามแผนกและเก็บรวมไว้ในกล่องเก็บเอกสาร เพื่อนาไปใช้ประโยชน์อา้ งอิงได้ในอนาคต

รู ปที่ 4.11 เมื่อเอกสารที่ไม่ใช้งานเอาออกจากแฟ้ มแล้ว ก็จะเหลือแฟ้ มเปล่ามากพอที่จะใส่ เอกสาร
ปัจจุบนั

37

รู ปที่ 4.12 คัดแยกเอกสารที่ใช้ในปัจจุบนั ของปี พ.ศ. 2560-2561โดยแยกตามวัน/เดือน/ปี และแผนก
ต่างๆ

รู ปที่ 4.13 ทาสันแฟ้ มใหม่แยกตามแผนกและระบุปีของเอกสารที่อยูด่ า้ นใน
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4.3 ขั้นตอนสะอาดและถูกสุ ขลักษณะ

รู ปที่4.14 เรี ยงแฟ้ มทั้งหมดเข้าตูเ้ ก็บเอกสารของฝ่ ายจัดซื้ อ

รู ปที่ 4.15 เอกสารแบ่งแยกตามแผนกและเก็บเป็ นสัดส่ วน จากภาพที่4.12-4.15 หลังจัดการเก็บ
เอกสารลงกล่องแล้วจะเหลือเอกสารที่จาเป็ นและมีประโยชน์ที่ตอ้ งใช้ในปั จจุบนั จะถูกเก็บเข้าแฟ้ ม
แยกแผนกตามสันแฟ้ มที่ได้ทาขึ้นใหม่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและร่ นระยะเวลาในการ
ทางานด้วย
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รู ปที่ 4.16 แฟ้ มเปล่าสาหรับใส่ เอกสารที่มีในทุกวันหลังการจัดเก็บเอกสารในครั้งนี้
จากภาพที่4.16 เมื่อเก็บเอกสารเข้าตูเ้ รี ยบร้อย ยังมีแฟ้ มเปล่าว่างอยูเ่ พื่อใช้ใส่ เอกสารแยกตามแผนกที่
ได้ทาการสั่งสิ นค้าในวันต่อๆไป ให้เกิดความสะอาดเรี ยบร้อยและถูกสุ ขลักษณะให้ดีตลอดไป
4.4 การประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบตั ิโครงงานเรื่ อง “การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บเอกสารของ
ฝ่ ายจัดซื้ อ โดยใช้ระบบ5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร” ซึ่ งจะทาให้โครงงานนี้ มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ทางผูจ้ ดั ทาจึ งได้ทาการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเจาะจง เป็ นการประเมินความพึง
พอใจของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดซื้ อโดยตรง
สรุ ปผลการประเมิน การเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ ายจัดซื้อ โดยใช้ ระบบ5ส. ใน
โรงแรมโหมด สาทร
ผูจ้ ดั ทานาแบบสอบถามให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดซื้ อโดยตรง ได้ตอบ
คาถามในด้านความพึงพอใจหลังการจัดเก็บเอกสารโดยระบบ 5ส. เสร็ จสิ้ น จานวน 4 คน สรุ ป
ผลได้ดงั นี้
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ส่ วนที1่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.4.1 เพศ
เพศ

25%

ชาย
หญิง

75%

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงเปอร์เซ็นต์แบ่งตามเพศ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นหญิงมากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ75
และเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ25
4.4.2 อายุ

อายุ
20-30 ปี
25%

31-40 ปี
50%

25%

41-50 ปี
51ปี ขึ ้นไป

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงเปอร์เซ็นต์แบ่งตามอายุ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ20-30ปี มากที่สุดโดยคิดเป็ น
ร้อยละ50และช่วงอายุ31-40ปี กับ41-50ปี เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ25
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4.4.3 แผนกปฏิบตั ิงาน
แผนกปฏิบัติงาน

จัดซื ้อ

25%

ครัว

50%

ช่าง

25%

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงเปอร์เซ็นต์แบ่งตามแผนกปฏิบตั ิงาน
ผลจากการตอบแบบสอบถามแบ่งตามแผนก ผูต้ อบแบบสอบถามอยูแ่ ผนกจัดซื้ อมากที่สุดโดยคิด
เป็ นร้อยละ50และแผนกครัวกับช่างเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ25
4.4.4 ระยะเวลาการทางานในโรงแรมโหมดสาทร
ระยะเวลาการทางาน

25%

25%

ต่ากว่า1ปี
1-2ปี
2-3ปี

50%

3ปี ขึ ้นไป

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงเปอร์เซ็นต์แบ่งตามระยะเวลาการทางาน
ผลจากการตอบแบบสอบถามแบ่งตามระยะเวลาการทางาน ผูต้ อบแบบสอบถามทางานระยะเวลา12ปี มากที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ50 และทางานต่ากว่า1ปี กับ2-3ปี เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ25
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านความพึงพอใจหลังจัดเก็บเอกสารโดยระบบ5ส.
ผูจ้ ดั ทาได้ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงตอบแบบสอบถามที่เป็ นคาถามเขียนตอบ ได้ผลการตอบ
แบบสอบถามดังนี้
4.4.5 จากการท ากิ จกรรม 5ส. ในขั้นตอนสะสาง ได้ทาการแยกเอกสารจาเป็ นและไม่ จาเป็ น
ครบถ้วนหรื อไม่
- พนักงานทั้งหมดเห็นตรงกันว่าครบถ้วน โดยให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเอกสารที่
ไม่จาเป็ นได้แยกทาลายทิ้งหมดแล้ว ไม่เหลือปะปนอยูก่ บั เอกสารปัจจุบนั
ดังจะเห็นได้จากความเห็ นที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลแสดงในแบบสอบถามดังนี้ “แยกเอกสารออกได้ครบถ้วน
ไม่มีสูญหาย”
4.4.6 ทาให้การปฏิบตั ิงานสะดวก รวดเร็ วขึ้นตามหลัก5ส.หรื อไม่
- พนักงานทั้งหมดเห็นตรงกันว่าสะดวกและรวดเร็ วขึ้น โดยให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน
ว่าค้นหาเอกสารปั จจุบนั ได้ง่ายขึ้น จากแฟ้ มที่แยกตามแผนกในตูจ้ ดั เก็บเอกสาร
ดังจะเห็นได้จากความเห็นที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลแสดงในแบบสอบถามดังนี้ “หาเอกสารง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก
อยูใ่ นแฟ้ มตามชื่อแผนกที่ทาไว้ ไม่มีปะปนกันเลย จัดการได้ดี”
4.4.7 การทากิจกรรม5ส.ครั้งนี้ทาให้พ้ืนที่ปฏิบตั ิงานมีความสะอาด ปลอดภัยขึ้นหรื อไม่
-พนักงานทั้งหมดเห็นตรงกันว่าสะอาดปลอดภัย โดยมี3คนให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน
ว่าสมควรจะทาการจัดเก็บเอกสารแบบนี้ นานแล้ว เพราะจะมี พ้ืนที่ โล่ งและกว้างขึ้ น อีก1คนให้
ความเห็นว่าอาจจะสะอาดแค่ช่วงแรกแต่นานไปหากไม่ดูแลต่อเนื่องจะกลับสู่ สภาพเดิม
ดังจะเห็ นได้จากความเห็ นที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลแสดงในแบบสอบถามดังนี้ “โซนทางานดูกว้าง สะอาดตา
มากขึ้น ไม่รกเหมือนแต่ก่อน”
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4.4.8 ท่านคิดว่าจะดูแลสุ ขลักษณะตามแบบ 5ส.ได้หรื อไม่
-พนักงานทั้งหมดเห็ นตรงกันว่าทาได้ โดยให้เหตุผลไปในทางเดียวกันว่าเป็ นเรื่ องที่ง่าย
แล้วเนื่องจากได้ทาการคัดแยกเอกสารที่ไม่จาเป็ นออกไปหมด ทาให้การจัดเก็บเอกสารที่จะเกิดขึ้น
ในต่อๆไปทาได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยากจะได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้นด้วย
ดังจะเห็นได้จากความเห็นที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลแสดงในแบบสอบถามดังนี้ “คิดว่าทาได้ง่ายเพราะได้จดั เก็บ
ลงแฟ้ มเรี ยบร้อยหมดแล้ว ทาแบบนี้ตลอดจะได้ทางานง่ายขึ้น”
4.4.9 ข้อเสนอแนะ
-พนักงานทั้งหมดได้ให้ขอ้ เสนอแนะไปในทางเดียวกันว่าจากที่ได้ทากิจกรรม5ส.นั้นช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานได้ดียงิ่ ขึ้นเพราะทาให้เวลาในการหาเอกสารนั้นสั้นลงและทาให้ไม่เกิด
การสู ญหายของเอกสารได้อีกด้วย โดยมีพนักงาน1คนได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในเรื่ องการสร้าง
นิสัยนั้น ต้องใช้ระยะเวลาและหาเวลาในการจัดอบรมซึ่ งอาจจะจัดขึ้นได้ในโอกาสต่อไป
จากผลการปฏิบตั ิและการสารวจความพึงพอใจ ผูจ้ ดั ทาจะสรุ ปผลวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1.สรุ ปผลงานของโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม โหมด สาทร ตั้งแต่วนั ที่
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในแผนกบัญชี -จัดซื้ อ ซึ่ งมีบทบาทและหน้าที่ต้ งั แต่
การทารายการเครดิ ตของรายได้ในแต่ละวันรวมถึงการประสานงานทาการสั่งซื้ อสิ นค้า
จัดทาเอกสารใบสัง่ ซื้อของทุกแผนกที่ตอ้ งการเบิกของและสั่งซื้ อสิ นค้าต่างๆเข้ามา ในการ
ทาโครงงานครั้งนี้เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดเก็บเอกสารโดยใช้ระบบ 5ส. และได้ทา
การสอบถามความพึ ง พอใจหลัง จากปฏิ บ ัติ ง านเสร็ จ สิ้ น โดยได้ผ ลสรุ ปตรงตาม
วัตถุ ประสงค์และขอบเขตที่ต้ งั ไว้ เมื่อจัดเก็บเอกสารเสร็ จเรี ยบร้ อยทาให้ไม่เกิ ดการสู ญ
หายและป้ องกันการชารุ ดของเอกสารได้ดี เนื่ องจากได้เก็บเอกสารที่ยงั มีประโยชน์ไว้ใน
กล่องเก็บเอกสารเพื่อนาไปใช้งานได้ในอนาคต ส่ วนเอกสารที่ใช้ในปัจจุบนั 2ปี ย้อนหลังได้
เก็บไว้ในแฟ้ มตามแผนก ทาให้คน้ หาได้ง่ายยยิ่งขึ้น สะดวกในการทางานมากขึ้น ในการ
แก้ไขปั ญหาการจัดเก็บเอกสารนั้นตรงตามขอบเขตด้านทฤษฎี 5ส.
ผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนสะสาง หลังจากที่สะสาง คัดแยกเอกสารร่ วมกับผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายจัดซื้ อนั้น ได้ทาการแยกเอกสารที่มีประโยชน์ในการใช้งานและเอกสารที่ทาลายทิ้ง
ออกจากกันอย่างครบถ้วน
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ ัน ตอนสะดวก เมื่ อ สะสางเอกสารเรี ย บร้ อ ยแล้ว ท าให้ก าร
ปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปอย่างราบรื่ นและสะดวกมากยิ่งขึ้ น ถื อเป็ นการเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพการ
ทางานได้อย่างดี
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ผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนสะอาด มีพ้ืนที่ในการทางานมากขึ้น สถานที่ปฏิบตั ิงาน
สะอาดตา ดูเรี ยบร้อย ทาให้มีความปลอดภัยและมีส่วนช่วยลดอุบตั ิเหตุในการทางานได้
ผลการวิเคราะห์ข้ นั ตอนสุ ขลักษณะ หลังจากคัดแยกเอกสารเสร็ จสิ้ น สามารถทา
ให้ปฏิบตั ิงานได้สะดวกรวดเร็ วและมีพ้ืนที่ทางานโล่งสะอาดแล้วนั้น พนักงานจะร่ วมกัน
ปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ต่อไปให้เกิดประโยชน์และได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อไป
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
1.ผู ้จ ัด ท าได้จ ัด ท าแนวทางการด าเนิ น งานในกรอบเวลาที่ ก าหนดไว้เ ท่ า นั้น
2. ระบบ 5ส.นี้ เป็ นเพียงการจัดกิจกรรมในกรณี ศึกษาฝ่ ายจัดซื้ อเท่านั้น ซึ่ งอาจจะ
ไม่ครอบคลุมถึงแผนกอื่นๆ ของโรงแรม
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
แนวทางการดาเนิ นงานของโครงงานนี้ สามารถใช้เป็ นพื้นฐานของโครงงานชิ้ น
ต่อไปได้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและเกิ ดการพัฒนาจัดทาส.ตัวสุ ดท้าย สร้ างวินัยให้
เสร็ จสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
5.2.สรุ ปผลและการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฎิบตั ิงานสหกิจ
1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรี ยนเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากการเรี ยนใน
ห้องเรี ยน
2. เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบ และมี
ความมั่น ใจในตนเองมากขึ้ น ซึ่ งเป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ พึ ง ประสงค์ข องสถาน
ประกอบการ
3. เกิดทักษะการสื่ อสารข้อมูล ( Communication Skill )
4. สามารถเลือกอาชีพได้ถูกต้องเนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
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5. สาเร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภาพในการทางานมากกว่าและมีโอกาสได้รับ
การเสนองานก่อนที่สาเร็ จการศึกษา

5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ในการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาในแผนกบัญชี -จัดซื้ อ การทางานที่เกี่ยวกับตัวเลข
ย่อมเกิ ดความผิดพลาดและไม่เข้าใจในบางส่ วนของการทางาน ส่ วนการทางานในฝ่ าย
จัดซื้ อปั ญหาที่ พ บบ่ อ ยคื อการสื่ อสารที่ ไ ม่ ตรงกันของแผนกอื่ นที่ ต้องการสั่ ง ซื้ อสิ นค้า
รวมถึงปั ญหาที่เกิดจากร้านค้าต่างๆทาให้การสั่งของในแต่ละวันเกิดความล่าช้าเป็ นบางช่วง
รวมถึงเมื่อมีพนักงานลาออก การปฏิบตั ิงานจึงเกิดความติดขัดเล็กน้อยตามสถานการณ์
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
การฝึ กงานสหกิจศึกษาควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ
และปฏิบตั ิงานอย่างระมัดระวังมีสติในการทางานเสมือนเราเป็ นพนักงานในองค์กร เมื่อได้
ทางานที่ได้รับมอบหมายแล้วควรทาอย่างเต็มที่และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้
เป็ นการรบกวนพนักงานท่านอื่นคอยแก้ปัญหาให้ภายหลัง
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจัดเก็บเอกสารของฝ่ ายจัดซื้อโดยระบบ 5ส.
โปรดใส่ เครื่ องหมายหรื อกรอกข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. เพศ

[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. อายุ

[ ] 20-30 ปี

[ ] 31-40 ปี

[ ] 41-50 ปี

[ ] 51 ปี ขึ้นไป

3. แผนกปฏิบตั ิงาน ระบุ ………………………………..
4. ระยะเวลาการทางานในโรงแรมโหมด สาทร
[ ] ต่ากว่า 1 ปี

[ ] 1-2 ปี

[ ] 2-3 ปี

[ ] 3 ปี ขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจหลังจัดเก็บเอกสารโดยระบบ 5ส.
5. จากการท ากิ จ กรรม5ส.ในขั้น ตอนสะสางได้ท าการแยกเอกสารจ าเป็ นและไม่ จ าเป็ น
ครบถ้วนหรื อไม่?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. ทาให้การปฏิบตั ิงานสะดวก รวดเร็ วขึ้นตามหลัก5ส.หรื อไม่?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
7. ทากิจกรรม5ส.ครั้งนี้ทาให้พ้ืนที่ปฏิบตั ิงานมีความสะอาด ปลอดภัยขึ้นหรื อไม่?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. ท่านคิดว่าจะดูแลสุ ขลักษณะตามแบบ 5ส.ได้หรื อไม่?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก ข
ภาพการปฏิบตั ิงาน

รู ปที่1 ทายอดรวมรายได้ของห้องพัก

รู ปที่2 ทาราคาตลาดวัตุดิบช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

รู ปที่3 เอกสารด้านหลังเก็บลงกล่องเอกสาร

รู ปที่4 เรี ยงใบสั่งสิ นค้าตามร้านค้าต่างๆ

รู ปที่5 ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแต่งกายตนเอง

ตัวอย่างเอกสารฝ่ ายจัดซื้ อ

รู ปที่6 ใบสั่งซื้อสิ นค้า (Purchase Order)

ตัวอย่างเอกสารฝ่ ายจัดซื้ อ

รู ปที่7 ใบขออนุมตั ิซ้ื อสิ นค้า (Purchase Requisition)

ตัวอย่างเอกสารฝ่ ายจัดซื้ อ

รู ปที่8 ใบเบิกสิ นค้าของแผนกต่างๆภายในโรงแรม
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บทคัดย่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย คื อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ ายจัดซื้ อใน
โรงแรมโหมด สาทร โดยการใช้หลักทฤษฏี 5ส ใน
การปฏิ บัติ ง าน และสารวจความพึ ง พอใจโดยใช้
แบบสอบถามแบบเจาะจงเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายจัดซื้ อโดยตรง จานวน 4
คน
ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพ
การจัดเก็บเอกสารของฝ่ ายจัดซื้ อในโรงแรมโหมด
สาทรตามทฤษฎี 5ส. โดยส.ที่ 1และ2 สะสางกับ
สะดวก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความพึงพอใจทั้งหมด คัดแยก
ได้อย่า งครบถ้วนและสะดวกยิ่งขึ้ น ส.ที่ 3 สะอาด
ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล มี ค วามพึ ง พอใจทั้ง หมด แต่ มี 1คนให้
ความเห็ นเพิ่มเติมว่าอาจจะสะอาดแค่ช่วงแรก หาก
ไม่ ดู แ ล ต่ อ เ นื่ อ ง จ ะ ก ลั บ สู่ ส ภ าพ เ ดิ ม ส .ที่ 4
สุ ข ลัก ษณะ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล มี ค วามพึ ง พอใจทั้ง หมด
ป ฏิ บั ติ กั น ต่ อ เ นื่ อ ง ได้ ไ ม่ ยุ่ ง ย าก ท าใ ห้ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานได้ดี ม ากขึ้ นและส.ที่ 5
สร้างวินยั เป็ นส่ วนสุ ดท้ายที่ทาไว้เพื่อเสนอแนะให้
พนักงานทุ กคนมี จิตสานึ กและทัศนคติ ที่ดีในการ

ทางานและปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระเบียบโดยต้องใช้
ระยะเวลาในการวัดประสิ ทธิ ผลในการทา 5ส.สื บ
ต่อไป
Abstract
This study aims to improve archiving
efficiency of the procurement department in Mode
Sathorn Hotel using the 5S Principle. A
satisfaction survey was conducted using a
purposive questionnaire to collect information
from 4 relevant procurement staff members.
Research showed archiving efficiency
improvement under 5S principle. The staff were
highly satisfied with the first two principles
(Clearing and Organizing), while on the third
(Cleaning) one staff member commented that if the
effort is not continuous, cleanliness might revert to
the original state. The fourth principle
(standardizing) allowed a simple procedure which
satisfied all staff members and improved
efficiency. The fifth (Training and Discipline) was

the final part for organization-wide promotion of
good working attitude and order. More time is
needed for accurate and detailed 5S evaluation.

มีข้ นั ตอนการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน
สามารถใช้เ อกสารเป็ นหลัก ฐานให้ ง่ า ยต่ อ การ
สื บค้นและนาไปใช้อา้ งอิงในอนาคตได้

Keywords : 5S principles / Archiving / Good
working attitude
วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอและร่ วมแก้ไขปั ญหาเอกสาร

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.ขั้นตอนสะสาง

ให้เป็ นระบบตามทฤษฎี 5 ส.และเพื่อหลีกเลี่ยง
การชารุ ดและการสูญหายของเอกสาร
ขอบเขต
ด้านเอกสาร มุ่งศึกษาปั ญหา ความต้องการและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาในการจัดเก็บเอกสารของแผนก
จัดซื้อภายในโรงแรมโหมด สาทร
ด้านเวลา ในการศึ กษาปั ญ หา ความต้อ งการและ
แนวทางแก้ไ ขปั ญ หาในการจัด เก็ บ เอกสารของ
แผนกจัดซื้อ จะใช้เวลาดาเนินการทั้งสิ้น 16 สัปดาห์
ด้า นประชากร เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
เนื่ อ งจากเป็ นบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ งานในกลุ่ ม งานที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารโดยตรงจานวน4คน
ด้านทฤษฎี เลือกศึกษาทฤษฎี 5ส. โดยเน้น 4ส.แรก
คือ สะสาง สะดวก สะอาดและสุขลักษณะ เหตุผลที่
ไม่เลือกศึกษา ส.ตัวสุ ดท้าย สร้างนิ สัยนั้น เนื่ องจาก
เป็ นเรื่ อ งที่ ต ้องใช้ร ะยะเวลาในการสร้ างระเบี ย บ
และต้องมี การรณรงค์รวมถึงอบรมพนักงานอย่าง
เคร่ งครัดเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิและดูผลลัพธ์กนั ในระยะยาว
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

รู ปที่1 ทาการแยกเอกสารร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ
2.ขั้นตอนสะดวก

รู ปที่2 นาเอกสารทั้งหมดมาแยกตามแผนกที่สงั่ ซื้อ
สิ นค้า เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

รู ปที่3 เอกสารที่เป็ นของปี พ.ศ. 2555-2559 จะไม่ถูก
เก็บใส่แฟ้ ม แต่จะนาเอกสารใส่กล่องไปไว้ใน
ห้องเก็บของ

3. ขั้นตอนสะอาดและสุขลักษณะ

รู ปที่ 4 ท าสั น แฟ้ มใหม่ จั ด เก็ บ เอกสารเข้ า ตู ้ใ ห้
เรี ยบร้อย เพื่อความสะอาดของพื้นที่ทางาน ไม่ให้มี
เอกสารรกอีกต่อไป
สรุปผล
ในการท าโครงงานครั้ งนี้ เป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บเอกสารโดยใช้ระบบ 5ส.
และได้ท าการสอบถามความพึ ง พอใจหลัง จาก
ปฏิ บั ติ ง านเสร็ จสิ้ น โดยได้ ผ ลสรุ ปตรงตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตที่ ต้ ัง ไว้ เมื่ อ จัด เก็ บ
เอกสารเสร็ จเรี ยบร้อยทาให้ไม่เกิดการสู ญหายและ
ป้ องกันการชารุ ดของเอกสารได้ดี เนื่ องจากได้เก็บ
เอกสารที่ยงั มีประโยชน์ไว้ในกล่องเก็บเอกสารเพื่อ
น าไปใช้ง านได้ใ นอนาคต ส่ ว นเอกสารที่ ใ ช้ใ น
ปั จจุบนั 2ปี ย้อนหลังได้เก็บไว้ในแฟ้ มตามแผนก ทา
ให้คน้ หาได้ง่ายยยิ่งขึ้น สะดวกในการทางานมาก
ขึ้น ในการแก้ไขปั ญหาการจัดเก็บเอกสารนั้นตรง
ตามขอบเขตด้านทฤษฎี 5ส.
กิตติกรรมประกาศ

สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้
ด้วยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ าย
ดังนี้
1. อาจารย์อคั ร ธนะศิรังกูล อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณอุดร เจษฏารมณ์ ผูจ้ ดั การบัญชี-จัดซื้อ
3. คุณโชติรส ชัยพรตระกูลกิจ พนักงานที่
ปรึ กษา
และบุคคลท่านอื่นๆที่ ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ ได้
ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้อ มู ล และเป็ นที่
ปรึ กษาในการทาโครงงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของ
การทางานจริ งซึ่ งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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