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บทคัดย่อ 
  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหา และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การด าเนินการของประพันธ์การก่อสร้าง ซึ่งมีการศึกษาการด าเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว โดยท าการ

เก็บข้อมูลจากการสังเกตสภาพการท างานจากหน้างานจริงและการสัมภาษณ์พนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับประพันธ์การ

ก่อสร้าง จ านวน 25 ราย มีการใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกตท้ังแบบรายงานและ Check Sheet  

ซึ่งข้อมูลท่ีรวบรวมได้นั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นกับองค์กร วิเคราะห์ด้วย Flow Chart แบบ Time Function Mapping และ วิเคราะห์ด้วย 7 QC tools โดยจะใช้แผนภูมิ

พาเรโต้วิเคราะห์หาลักษณะความสูญเสียหลักของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรในปัจจุบันและใช้แผนผังแสดงเหตุและ 

ผลวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความสูญเสีย แล้วท าการวางแผนปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง จากการศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง) พบว่าการด าเนินการก่อสร้างใช้เวลาท้ังหมด 122 วัน มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ 517,193 บาท  

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 244,825 บาท และค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 64,000 บาท จากการศึกษาสาเหตุของปัญหา 

การสง่มอบงานลา่ชา้จากการสัมภาษณ์ พบสาเหตุท่ีส าคัญคือ วัตถุดบิมักขาดแคลนตอ้งรอคอยการสั่งซือ้และต้องหยุดรอ

คอยช่างชุดอื่นท างานให้เสร็จ และจากการสังเกตสภาพการท างานจากหน้างานจริงแล้ววิเคราะห์ด้วยแผนภูมิพาเรโตแ้ละ

แผนผังแสดงเหตุและผล พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา ได้แก่ การรอคอยวัตถุดิบ วัตถุดิบไมเ่พียงพอตอ่

ความต้องการและการรอคอยช่าง จากการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างบ้านหลังท่ี 2 โดยใช้ Time Function Mapping 

แผนก าหนดเวลา(Gantt Chart) แผนการใช้วัสดุและแผนการจ้างแรงงาน พบว่าในการด าเนินการก่อสร้างใช้เวลาลดลง

เหลือ 83 วัน มีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ 488 ,264 บาท ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 238 ,265 บาท และค่าใช้จ่ายด้านบริหาร 

จัดการ 48,000 บาท องค์กรมีค่าใช้จ่ายลดลงท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุได้ 28,929 บาท คิดเป็น 3.04% 

ของราคารับเหมาก่อสร้าง ด้านแรงงาน 6,560 บาท คิดเป็น 0.69% ของราคารับเหมาก่อสร้าง และด้านการบริหาร

จัดการ 16,000 บาท คิดเป็น 1.69% ของราคารับเหมาก่อสร้าง จึงท าให้องค์กรมีก าไรจากการด าเนนิการเพิ่มขึน้ 51,489 

บาท คิดเป็น 5.42% ของราคารับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT 
  

The objective of this independent study was to study problems, causes of problems, and ways to improve 

operation efficiency of Prapan's Construction.  Which has studied the construction of steel reinforcement one- story 

resident houses.  The data was collected by observation of on- site operation and interviewing 25  staffs at Prapan's 

Construction, using interviewing record and observation record which  

included reports and check sheets.   The data was then analysed by means of content analysis in order to find the 

causes of the organization’ s problems.  The analysis was done with flow charts ( Time function mapping)  and 7  QC 

tools.  The 7  QC tools included Pareto charts which was used to analyse the current problems of the organization in 

details then plan to improve the construction process. From the study of the current condition (before the adjustments), 

it was found that the time spent in the project was 122 days, it was found that 517,193 Baht was spent on materials, 

244,825 Baht was spent on wages, and 64,000 Baht was spent on administrative management. From the study of 

the organization’ s problems through interviewing subcontractors and permanent staffs, it was found through on- site 

observation and Pareto charts that the cause of delayed job completion was shortage of raw materials resulting in the 

wait for reordering and for other groups of workers to finish their jobs.  The problems of waiting for raw materials, 

shortage of raw materials, and waiting for skill workers had increased the construction cost.   After the construction 

operation of the second house with the above adjustments by using time function mapping, Gantt chart time setting, 

planning for getting materials on time, and planning for labourer hiring, it was found that the time spent on construction 

was down to 83 days. For construction costs, material cost was 488,264 Baht, wage cost was 238,265 Baht, and 

administrative management cost was 48 , 000  Baht.   It was clear to see that all costs were less than before the 

adjustment. The money saved from materials cost was 28,929 Baht or 3.04% of the construction contract price. The 

money saved from wage cost was 6,560  Baht or 0.69%  of the construction contract price.  And the money saved 

from administrative management was 16,000Baht or 1.69% of the construction contract price. The amount of money 

saved means the increase in profit of 51,489 Baht or 5.42% of the construction contract price.    
 

บทน า 
  

เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย มีแนวโน้มทยอยปรับตัวดีขึ้นแต่ภาวะการแข่งขัน 

ก็สูงขึ้นตาม ท าให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs (Small and Medium 

Enterprises) ท่ีค่อนข้างเสียเปรียบในด้านของต้นทุนและโอกาสการเข้าถึงตลาด ขณะท่ีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่  

มโีอกาสรับงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง (นรัิตศิัย ทุมวงษา, 2559)  

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs ส่วนใหญ่ด าเนินงานก่อสร้างท่ัวไป เช่น งานก่อสร้างท่ีพักอาศัย อาคารส านักงาน 

งานถนนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น และเนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs มีเงินลงทุนจ ากัด 
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ท าให้มีข้อจ ากัดในการรับงานขนาดใหญ่ ประพันธ์การก่อสร้างเป็นหนึ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs มีการรับเหมางาน

ก่อสร้างประเภทอาคารท่ีพักอาศัยในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ี  

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจ านวนมากกวา่ 80,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ถึง 99% (นรัิตศิัย ทุมวงษา, 2559) จึง

ท าให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจสูง ปัญหาท่ีมักเกิดขึ้นกับประพันธ์การก่อสร้างคือ การส่งมอบงานล่าช้าซึ่งท าให้ต้นทุนของ

โครงการก่อสร้างสูงขึ้น เนื่องจากเกิดความสูญเสียในกระบวนการ (ประพันธ์ ปุ๊ดค ามา, สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2560) 

และเนื่องจากแนวคิดแบบลีนมีเป้าหมายในการลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นตลอดท้ังกระบวนการให้มากที่สุดเพื่อน ามาสู่การ

ลดลงของต้นทุน อุตสาหกรรมก่อสร้างจึงสามารถน าบางส่วนของหลักการของลีน คอนสตร๊ักชั่น มาประยุกต์ใช้ได้และ

มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนากระบวนการในงานก่อสร้างท้ังระบบ โดยอาศัยความร่วมมอืจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแกไ้ข

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการท าธุรกิจแบบดั้งเดิม 

ดังนัน้ผู้ศกึษาจึงตอ้งการศกึษาปัญหา สาเหตุของปัญหาและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิการของประพันธ์

การก่อสร้าง โดยผู้ศึกษาหวังวา่การศกึษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนต์่อประพันธ์การก่อสร้างและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs 

อื่นๆ ท่ีจะสามารถน าผลการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของประพันธ์การก่อสร้างนี้ไปปรับปรุง

กระบวนการท างานเพื่อลดการสูญเสียในการก่อสร้างขององค์กรและสามารถน าไปพัฒนาการด าเนินการก่อสร้าง

โครงการอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

แนวคดิและทฤษฎี 
 

1. แนวคิดแผนงานควบคุมการก่อสร้าง 

การวางแผนงานในการควบคุมงานก่อสร้างถือเป็นแผนงานหลักในการควบคุมงานและตรวจสอบงานเพื่อแสดง

ความก้าวหน้าหรือล่าช้าในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แผนก าหนดเวลา Gantt Chart และแผนก าหนดเวลาวิธีสายงาน

วกิฤต (วสิูตร จิระด าเกิง, 2554) 

2. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพ มีดังต่อไปนี้ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานให้ส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

หรือท าให้เกิดค่าใช้จ่ายและของเสียจากการด าเนนิงานน้อยท่ีสุด (สริิวุฒ ิบูรณพริ และคณะ, 2554) 

วงล้อเดมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจร PDCA เป็นการวางแผน (คิด) การน าแผนไปปฏิบัติ (ท า) การตรวจเช็ค 

(ตรวจ) และการปฏิบัติการแก้ไข (แก้) เพื่อท าให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงการจัดการส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

(กิตศิักดิ์ พลอยพานชิเจรญิ, 2557) 

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) เป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ ใช้ในการท ากิจกรรม

กลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Cycle : QCC) ประกอบด้วย ใบตรวจสอบ กราฟ แผนภูมิพาเรโต้ ผังก้างปลา  

ฮีสโตแกรม ผังการกระจายและแผนภูมคิวบคุม (ศุภพัฒน์ ปิงตา, 2557)  

ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) คือ การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีใช้ทรัพยากรไป ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน 

วัตถุดิบ เวลา เงิน หรืออื่นๆ แต่ไม่ได้ท าให้สินค้าหรือบริการเกิดคุณค่าหรือการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีของเสีย  
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การผลิตท่ีมากเกินไปโดยไมจ่ าเป็น การมสีินค้าคงคลังมากเกินความจ าเป็น การมกีระบวนการท่ีไมจ่ าเป็น การเคลื่อนไหว

ร่างกายท่ีไม่จ าเป็น การขนสง่ท่ีไม่จ าเป็นและการรอคอย (นพินธ์ บัวแก้ว, 2551)  

การปรับปรุงกระบวนการ ECRS เป็นหลักการปรับปรุงการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประกอบด้วย การตัดหรือยุบส่วนท่ีไม่จ า เป็นออก (Eliminate)  การรวมงานท่ีใกล้ เคียงไว้ด้วยกัน (Combine)         

การจัดล าดับขั้นตอนใหม่ให้เหมาะสม (Rearrange) และการท าให้การท างานง่ายขึ้น (Simplify) (สุทธิ สินทอง, 2557)  

 ลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) เป็นการน าแนวคิดมาจากระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมการ

ผลิตมาผสมผสานกับเทคนิคการบริหารงานท่ีมีอยู่เดิมเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการลดความสูญเสียให้มากที่สุดและ

มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนากระบวนการในงานก่อสร้างท้ังระบบ การน าหลักการของลีนมาประยุกตใ์ช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ม ี4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การออกแบบโครงการก่อสร้าง การจัดเตรียมทรัพยากร การวางแผนงานก่อสร้างและการก่อสร้าง 

(พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ และกมลวัลย์ ลอืประเสริฐ, 2558)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

วิธีการด าเนินการวจิัย 
  

การศึกษาในคร้ังนี้ท าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว  

มพีื้นท่ีใชส้อย 100 ตารางเมตร และมีจ านวน 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ า โดยมีการด าเนินการวจิัยตามวงจร PDCA ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวางแผน ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว  

(ก่อนปรับปรุง) ได้แก่ ขั้นตอนการก่อสร้าง ความสูญเสียระหว่างกระบวนการและต้นทุนการก่อสร้าง จากนั้นท าการ

วเิคราะห์หาลักษณะของปัญหาจากงานที่ไมก่่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรโดยใชแ้ผนภูมพิาเรโต ้และแนวคดิความ

สูญเปล่า 7 ประการ จากนั้นใช้แผนผังแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเหตุของการเกิดลักษณะความสูญเสียต่างๆท่ีเกิดขึ้น  

เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาท่ีต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกแล้วจึงหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการก่อสร้าง

บ้านหลังท่ี 2 โดยการใชห้ลักการของลีน คอนสตร๊ักชั่นร่วมกับหลักการปรับปรุงกระบวนการ ECRS Flow Chart แบบ Time 

Function Mapping แผนก าหนดเวลา (Gantt Chart) แผนการใชว้ัสดุและแผนการจ้างแรงงาน 

2. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ โดยมีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ 

และการปฏบัิตงิานตามแผนการด าเนนิการกอ่สร้าง โดยบ้านพักอาศัย คสล. ช้ันเดียวท่ีท าการศกึษามลีักษณะเหมอืนกัน 

3. ขั้นตอนการตรวจเช็ค น าข้อมูลท้ังก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธภิาพ

การด าเนนิการกอ่สร้าง รายงานผลเป็นร้อยละของตน้ทุนโครงการและจ านวนวันท างานที่ลดลง 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข หลังการปรับปรุงกระบวนการแล้วประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจึงน าแผนงานต่างๆ  

มาก าหนดเป็นมาตรฐานในการด าเนนิการกอ่สร้างบ้านพักอาศัย คสล. ช้ันเดียว 
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ผลการศึกษา   
 

1. การศกึษาสภาพปัจจุบัน (ก่อนปรับปรุง)  

     1.1 จากการศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาการก่อสร้างพบว่า การด าเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล.  

ชัน้เดียวของประพันธ์การกอ่สร้างก่อนปรับปรุงใช้เวลาท้ังหมด 122 วัน และจากการศกึษาพบวา่มีความสูญเสียท่ีท าให้การ

ด าเนนิการมักหยุดชะงักไมส่ามารถด าเนนิได้อยา่งต่อเนื่อง ส่งผลตอ่ความลา่ชา้ของงาน  

    1.2 จากการศึกษาการใช้วัสดุในการด าเนินการก่อสร้าง (ก่อนปรับปรุง) พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

ด้านวัสดุ 517,193 บาท คิดเป็น 54.44% ของราคารับเหมาก่อสร้าง โดยราคารับเหมาคือ 950,000 บาท และจากการ

ตรวจสอบวัสดุในคลังท่ีเหลอืจากการก่อสร้าง พบวา่มีวัสดุท่ีสามารถน าไปใชใ้นการกอ่สร้างบ้านหลังอื่น คิดเป็นจ านวนเงิน 

6,606 บาท 

    1.3 จากการศกึษาการใชว้ัสดุในการด าเนนิการกอ่สร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชัน้เดียวของประพันธ์การกอ่สร้าง 

(ก่อนปรับปรุง) พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้านแรงงาน 244,825 บาท คิดเป็น 25.77% ของราคารับเหมาก่อสร้าง 

โดยราคารับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ช้ันเดียวนี้  ราคา 950,000 บาท 

    1.4 จากการศึกษาต้นทุนการก่อสร้างจริงพบว่า ต้นทุนการก่อสร้าง (ก่อนปรับปรุง) ได้แก่ ค่าวัสดุ 54.44% 

ค่าแรงงาน 25.77% ค่าบริหารจัดการ 6.74% และเหลอืก าไร 13.05% 

2. การหาปัญหา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการประพันธ์การก่อสร้างพบว่า มีการระบุปัญหาคือ   

การสง่มอบงานลา่ชา้ จากปัญหาดังกลา่วจึงมกีารหาสาเหตุของปัญหาโดยใชเ้ครื่องมือตา่งๆ ดังนี้  

    2.1 จากการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาช่วงและพนักงานประจ า พบว่าสาเหตุส าคัญคือ วัตถุดิบมักขาดแคลน 

ตอ้งรอคอยการสั่งซือ้และต้องหยุดรอคอยช่างชุดอื่นท างานให้เสร็จ  

    2.2 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต้ พบว่าลักษณะของความสูญเสียส่วนใหญ่ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาการส่งมอบงานล่าช้า ได้แก่ การรอคอยวัตถุดิบ วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการและ 

การรอคอยช่าง ดังภาพท่ี 1 เนื่องเป็นผลท าให้การด าเนินงานก่อสร้างมักหยุดชะงัก เกิดความสูญเสียระหวา่งกระบวนการ

ท างาน จึงเลือกน ามาปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับแรกโดยใช้หลักการของลีน คอนสตร๊ักชั่น ตั้งแต่การออกแบบโครงการ

ก่อสร้าง การจัดเตรียมทรัพยากร  การวางแผนงานก่อสร้าง รวมถึงการก่อสร้าง 
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ภาพที่ 1 แผนภูมพิาเรโตแ้สดงความสูญเสียระหว่างกระบวนการก่อสร้าง 

    2.3 จากการใช้แผนผังแสดงเหตุและผลวิเคราะห์หาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยของการรอคอยพบว่า สาเหตุ

หลักท่ีท าให้เกิดการรอคอยมี 3 สาเหตุ คือ (1) วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ สาเหตุย่อย ได้แก่ ไม่มี BOQ  

และศกึษาแบบแปลนก่อสร้างไม่ละเอยีด (2) การรอคอยวัตถุดิบ สาเหตุย่อย ได้แก่ ไมค่ัดเลอืกร้านคา้ ผู้รับเหมาลมืสั่งของ 

ไม่มีแผนการใช้วัสดุ และสั่งวัตถุดิบกระชั้นชิดเกินไป และ (3) การรอคอยช่าง สาเหตุย่อย ได้แก่ ติดต่อผู้รับเหมา 

ชว่งกะทันหัน ไมม่แีผนงานที่ชัดเจน ไมม่แีผนการจ้างงานพนักงานหยุดงานไม่แจ้งลว่งหน้า 

3. การวางแผนแก้ไขปัญหา การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินการและการก าหนด

มาตรฐานการก่อสร้าง 

3.1 การวางแผนการก่อสร้างเป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงท าการ

วางแผนขัน้ตอนการด าเนินการโดยเริ่มจากการศกึษาแบบแปลนและรายละเอยีดการก่อสร้าง จากนั้นวเิคราะห์คุณค่าของ

กิจกรรม แล้วจัดท าแผนงาน โดยใช้เคร่ืองมือกิจกรรมในกระบวนการ (Time Function Mapping) แผนก าหนดเวลา  

(Gantt Chart) การจัดการวัสดุแบบทันเวลา (JIT) และแผนการจ้างแรงงาน 

3.2 การด าเนินการก่อสร้างได้ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ซึ่งมีบางวันท่ีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

3.3 จากการตรวจสอบพบว่าหลังจากปรับปรุงกระบวนการด าเนินการมีความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นลดลงจากก่อน

ปรับปรุง จึงท าให้การด าเนนิงานเป็นไปต่อเนื่อง โดยใชเ้วลาในการด าเนินการก่อสร้างเพยีงแค ่83 วัน 

การใช้หลักการลีน คอนสตร๊ักชั่นในการควบคุมการด าเนนิการก่อสร้างนัน้ท าให้สามารถก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนนิการและควบคุมการใชว้ัสดุก่อสร้างท่ีมีอยู่อยา่งจ ากัดให้เหลือน้อยท่ีสุดได้ จากการศกึษาครัง้นี้สามารถลดค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินโครงการได้ท้ังสิ้น 51,489 บาท คิดเป็น 5.42% ของราคารับเหมาก่อสร้าง  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบตน้ทุนในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชัน้เดียว (ก่อนและหลังปรับปรุง) 

รายการ 

 

ก่อนปรับปรุง (1) หลังปรับปรุง (2) การเปลี่ยนแปลง (2)-(1) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

สัดส่วน 

(%) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

สัดส่วน 

(%) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

สัดส่วน 

(%) 

ค่าวัสด ุ 517,193 54.44% 488,264 51.40% -28,929 -3.04% 

ค่าแรงงาน 244,825 25.77% 238,265 25.08% -6,560 -0.69% 

ค่าบริหารจัดการ 64,000 6.74% 48,000 5.05% -16,000 -1.69% 

ก าไร 123,982 13.05% 175,471 18.47% +51,489 +5.42% 

  

3.4 จากการประเมินผลการด าเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

ท่ีวางไว้ กล่าวคือ จ านวนวันท างานและต้นทุนการก่อสร้างลดลง ผู้ศึกษาจึงน าขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่  

กิจกรรมในกระบวนการ Time Function Mapping แผนก าหนดเวลา Gantt Chart การจัดการวัสดุแบบทันเวลา (JIT) 

และแผนการจ้างแรงงานมาก าหนดเป็นมาตรฐานในการด าเนนิการกอ่สร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชัน้เดียวตอ่ไป 
 

การอภิปรายวิธีการศึกษา 
 

การวางแผนแก้ไขปัญหามีการศึกษาแบบแปลนและรายละเอียดการก่อสร้าง วางแผนปรับปรุงขั้นตอนการ

ด าเนินการโดยการระบุคุณค่าของกิจกรรมในกระบวนการก่อสร้างเพื่อหาและก าจัดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นและมีการ 

จัดท าแผนงานขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการด าเนินและควบคุมการก่อสร้างให้เกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด เหมือนกับการศึกษา

ของศศิพร สายสุทธ์ิ (2553) พบว่าในการวางแผนแก้ไขปัญหามีการศึกษาแบบแปลนและรายละเอียดการก่อสร้าง  

มีการจัดท า Process Chart ให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานและเวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน มีแผนก าหนดเวลา Gantt Chart  

มกีารประเมินซัพพลายเออร์ มีแผนการใชว้ัสดุและแผนการจ้างแรงงาน  

ในการศึกษาปัญหามีการหาสาเหตุของปัญหาจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับประพันธ์ การก่อสร้าง

โดยตรง ซึ่งพบสาเหตุท่ีส าคัญคือ วัตถุดิบมักขาดแคลนต้องรอคอยการสั่งซื้อและต้องรอช่างชุดอื่นท างานให้เสร็จ  

มีการเก็บข้อมูลจาก Check Sheet แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิพาเรโตแ้ละแผนผังแสดงเหตุและผลซึ่งท าให้พบสาเหตุ

ส่วนใหญ่และสาเหตุย่อยท่ีเกิดขึ้น เหมอืนกับการศึกษาของศศพิร สายสุทธ์ิ (2553) พบวา่มีการหาสาเหตุของปัญหาต้นทุน

ของโครงการสูงขึ้นโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผลซึ่งท าให้พบสาเหตุหลักและสาเหตุยอ่ยของปัญหา เหมือนกับการศกึษา

ของสนิพีันธ์ุ สมบุญญฤทธิ (2550) มกีารสัมภาษณผ์ู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องโครงการถึงปัญหาการก่อสร้างและพบปัญหา ได้แก่ 

การจัดส่งวัสดุช้า วัสดุท่ีได้รับการจัดส่งแต่ละรอบมสีีและขนาดตา่งกัน 

 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   110 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การก่อสร้างบ้านโครงการอื่นๆ สามารถน าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนงานควบคุมการก่อสร้างและ  

การเพิ่มประสิทธิภาพไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการก่อสร้างเพื่อลดความสูญเสียในการก่อสร้างและ  

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการขององค์กรได้ เพราะจากการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการของ

ประพันธ์การกอ่สร้างพบวา่ทัง้ความสูญเสียในกระบวนการกอ่สร้าง จ านวนวันท างานและต้นทุนการกอ่สร้างลดลง 

2. การวางแผนงานควรวางแผนให้ครอบคลุมทุกด้าน เข้าใจง่ายและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้

แผนงานควรมีการก าหนดเวลาของแต่ละกิจกรรมอยา่งชัดเจนเพื่อให้การด าเนนิการเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 

3. การใชห้ลักการของลีน คอนสตร๊ักชันในเร่ืองการจัดหาวัสดุแบบทันเวลา องคก์รควรสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ร้านจ าหนา่ยวัสดุก่อสร้าง เพราะหากเป็น Partner ท่ีดตีอ่กันจะท าให้การท างานสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

4. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรเก็บอย่างสม่ าเสมอและผู้เก็บข้อมูลควรเข้าใจกรอบการศึกษาเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้การสัมภาษณค์วรพูดคุย สนทนาแบบเป็นกันเอง ไมท่ าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เครง่เครยีดหรือกดดัน 

5. การจ้างแรงงานก่อสร้างควรสั่งจ้างล่วงหนา้เพ่ือให้ผู้รับเหมาช่วงได้มีเวลาในการวางแผนงานของตนเอง  

 6. ในการก่อสร้างควรมกีารตรวจสอบคุณภาพของงานแต่ละขั้นตอน โดยอ้างอิงจากค่ามาตรฐานทางวิศวกรรม 

ท่ีสามารถยอมรับได้ก่อนท่ีจะด าเนินการก่อสร้างขั้นตอนต่อไป เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพหรือได้มาตรฐานตาม 

ท่ีก าหนด ซึ่งหากพบว่างานก่อสร้างนัน้ไม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดก็จะสามารถแก้ไขได้อยา่งทันท่วงที สามารถลดปัญหา

ความเสียหายท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตได้เป็นอยา่งดี 
 

ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

1. ในการศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาการก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. ชัน้เดียว ซึ่งเป็นบ้านปูนช้ันเดียวขนาดไม่ใหญ่

จึงมีขั้นตอนปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไป ท าให้ข้อมูลการศึกษานี้อาจจะไม่สามารถน าไปใช้กับการก่อสร้าง

บ้านหลังใหญ่ๆ หรือบ้านไม้ได้ 

 2. ข้อมูลการศึกษานี้เป็นการก่อสร้างบ้านในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้การก่อสร้างบ้านในพื้นท่ีอื่นๆ  

อาจจะมคี่าใชจ้่ายหรือระยะเวลาในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงไป 

 3. ข้อมูลท่ีน ามาประกอบการศึกษาอาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมในบางประเด็น เนื่องจากข้อมูลบางอย่าง 

ไมส่ามารถน ามาประกอบการวเิคราะห์ได้ 

 4. ข้อจ ากัดของระยะเวลาในการศึกษาจึงอาจท าให้เกิดการบกพร่องในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 5. ในการศึกษาคร้ังนี้ไม่ได้มีการศึกษาเชิงลึกในด้านการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างจึงท าให้เนื้อหา

บางส่วนไมส่ามารถวเิคราะห์ได้อย่างครบถ้วน 

6. ในการศึกษาเร่ืองความสูญเปล่า 7 ประการ ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกในด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  

ท่ีไม่จ าเป็นและการขนส่งท่ีไม่จ าเป็นจึงไม่สามารถวิเคราะห์ถงึความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรใน 2 ด้านนี้ได้ 
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