


คาํนิยม 
 

ผมถือว่าเป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลยั ในการค้นคว้า ไขว่คว้า หา และรวบรวมความรู้ เพ่ือการบริหาร

จดัการการก่อสร้างของไทยท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ มหาวิทยาลยัจึงไม่ได้ทําหน้าท่ีเพียงให้อาจารย์ไปอ่านตํารา

จากต่างประเทศ แล้วนํามาเล่าให้นกัศึกษาได้รู้และได้จดจําไปสอบ เพ่ือให้ได้ใบปริญญาไปประดบับ้านหรือ

สํานกังานเท่านัน้ แตจ่ะต้องให้นกัศกึษาทราบได้ด้วยว่าเทคนิคการบริหารจดัการแบบไหนท่ีจะนําไปใช้ในงาน

ของตนได้อยา่งเหมาะสม 

ปัญหาท่ีนกัศึกษาถามเก่ียวกบั สิ่งท่ีเกิดขึน้ในประเทศท่ีก้าวหน้า และมีระบบการศึกษาท่ีดีต่างๆ นัน้ 

อาจารย์สามารถไปหาคําตอบมาให้นกัศกึษาได้ง่ายดายมาก เพราะในต่างประเทศนัน้ จะมีสถาบนัการศกึษา

ตา่งๆ ชว่ยกนัเก็บรวบรวมความรู้ท่ีเกิดขึน้ไว้เป็นระบบ และมีการเผยแพร่เป็นความรู้ออกสู่สาธารณะ ห้องสมดุ

ของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ได้จ่ายคา่สมาชิกเครือข่ายห้องสมดุ ปีละหลายล้านบาท ให้นกัศกึษาสามารถเข้าไป

ค้นหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีค้นพบได้ด้วยตวัเอง แต่ปัญหา และความรู้เก่ียวกบัตวัเราเอง ประเทศไทยของเราเอง 

อตุสาหกรรมการก่อสร้างของเราเองนัน้ ไม่มีใครหาความรู้มาให้เรา ยกเว้นว่าเราเองต้องสืบเสาะมาเองเท่านัน้ 

ปัญหาอยา่งเชน่วา่  มีคอนโดทีอ่่อนนชุแห่งหน่ึง สูง 32 ชัน้ เขาสร้างเสร็จใช้เวลาเพียง 13 เดือนไดอ้ย่างไร ? 

ถ้าหากเราไม่ทราบคําตอบ ก็เป็นหน้าท่ีของเราต้องค้นหาคําตอบให้ได้ เราทําได้โดยสง่นกัศกึษาเข้าไปศกึษา

ทนัที เพ่ือเรียนรู้เป็นกรณีศกึษาจากภูมิปัญญาวิศวกรและคนงานไทยท่ีทําสําเร็จแล้ว และได้พิมพ์ออกมาเป็น

ผลงานวิชาการวิทยานิพนธ์อีกเลม่หนึง่ ซึง่จะกลายเป็นตําราการเพิ่มผลผลิตแรงงานก่อสร้างไทยท่ีใช้ได้จริงเล่ม

แรก ของวงการวิชาการก่อสร้างไทย 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นผลงานการศกึษาวิจยัของนายธวชัชยั เดชพุ่มไสว นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการ

บริหารงานก่อสร้างของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่ีเป็นผลของการค้นคว้าเพ่ือหาคําตอบดังกล่าวข้างต้นได้เป็น

อย่างดี ทัง้นีต้้องของขอบคุณ คุณเนรมิต สร้างเอ่ียม วิศวกร ผู้ เป็นกรรมการผู้ จดัการ บริษัท แกรนด์ยูนิตี ้ดี

เวลล็อปเมนท์ จํากดั ท่ีได้กรุณาให้ความร่วมมือให้เวลาพดูคยุตอบคําซกัถาม เปิดเผยรายละเอียดวิธีการตา่งๆ 

ให้วิทยาทานตอ่การศกึษาเป็นอยา่งดี   ตลอดระยะเวลาการทําวิจยัเป็นเวลายาวนานถึง 18  เดือน  

“สร้างคอนโดในโครงการได้อย่างไร ให้เสร็จได้เร็วกว่าปกติกว่าเท่าตวั สร้างเสร็จได้ 32 ชัน้ขายได้ภายใน 13 

เดือน” คําตอบท่ีสร้างความต่ืนเต้นมาก ก็คือ คําตอบท่ีว่าไม่ได้ใช้วิธีเร่งงานแบบเดิมๆวิธีใดเลย และไม่ได้ใช้วิธี

ทุม่จา่ยเงินแพงขึน้ให้งานเร็วขึน้อีกด้วย 

สิ่งท่ีคณุเนรมิต สร้างเอ่ียม ในฐานะเจ้าของโครงการนีทํ้าได้สําเร็จ เพราะเขามีความเช่ือท่ีแตกตา่งไป

กวา่ผู้บริหารคนอ่ืนๆ ก็คือ ความเช่ือในศกัยภาพ และพลงัความคดิของคนตา่งๆทกุระดบั ตัง้แตก่รรมกร ช่าง ไป



จนถึง สถาปนิก วิศวกร ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้มากขึน้ โดยไม่ต้องทํางานหนกัขึน้ (Work 

Smarter not Harder) 

เราได้พบวา่ ในวิธีการเร่งงานให้รวดเร็วของโครงการของคณุเนรมิต สร้างเอ่ียม ได้ใช้วิธีท่ีไม่คอ่ยเห็นใน

วงการก่อสร้างในบ้านเราก็คือ การให้ความสําคญักบัคนงาน ชา่ง เป็นอยา่งมาก ทัง้นีด้้วยความเช่ืออย่างจริงใจ

ของฝ่ายบริหารด้วย วนัท่ีฉลองเสร็จโครงการ จึงไม่ใช่การเลีย้งด่ืมแชมเปญฉลองเฉพาะผู้บริหารบนยอดตึก

แบบเดมิๆ แตก่ลบัเป็นภาพผู้บริหารและผู้ ร่วมงาน ช่าง กรรมกรทกุคน  กว่า 600 คน มากินเลีย้งอาหารอย่างดี 

ฉลองความสําเร็จด้วยกนั ประกาศความสําเร็จด้วยกนัว่า น่ีคือ ผลงานของพวกเราทกุคนรวมกนั และเราจะอยู่

ชว่ยกนัสร้างงานชิน้ตอ่ไปให้ดีขึน้และเร็วขึน้อีก ด้วยความสขุและความภาคภมูิใจร่วมกนั 

ผมขอแสดงความนบัถือแนวคดินี ้และขอขอบคณุแทนแรงงานชา่งก่อสร้างทกุๆ คนด้วย 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ตอ่ตระกลู ยมนาค 

ผู้ อํานวยการหลกัสตูร วิทยาศาสตรมหาบญัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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 ใครก็ตามท่ีทํางานด้านการก่อสร้าง คงคุ้นชินกบัคําว่า Site Meeting หรือการประชมุติดตามความคืบหน้า 

พร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงานก่อสร้าง ซึ่งจะจดัประชุมขึน้ในพืน้ท่ีโครงการก่อสร้าง หรือท่ี

หลายท่านชอบเรียกกนัว่าหน้างานนัน้ กันเป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี ้หลายท่านเช่นกันก็คงคุ้นชินกับเนือ้หาของการ

ประชมุ ท่ีวนเวียนอยู่กับบรรยากาศท่ีทํางานด้วยกัน แต่อยู่กันคนละข้าง เหมือนฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล แตอ่าจมี

มากกวา่ คือเป็นฝ่ายค้าน 1 ฝ่ายค้าน 2, 3, … ฝ่ายรัฐบาลก็มี 1, 2, 3, ... เพราะปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ ล้วนเป็น

เร่ืองเดิมๆ คําถามท่ีพวกเรามกัได้ยินกนัเสมอๆ คือ เม่ือไหร่ชา่งก่ออิฐจะเข้ามาเพิ่ม และเม่ือถึงเวลาก็ไม่ได้มีช่างเพิ่ม

เข้ามาในจํานวนหรือเวลาท่ีแจ้งไว้ ก็จะมีการอ้างเหตผุลต่างๆ นานาๆ ท่ีไม่ใช่เหตขุองปัญหาจริงๆ พร้อมผลดัผ่อน

เวลาไป จนต้องติดตามถามกันในท่ีประชุมทุกครัง้จนเสมือนเป็นวาระแห่งโครงการไป หรือแม้แต่เร่ืองของแบบ

ก่อสร้าง ในท่ีประชมุก็จะมีการติดตามแบบก่อสร้างท่ีมีรายละเอียดไม่สมบรูณ์อยู่เสมอ ซึ่งต้องรอทีมงานออกแบบอีก

เป็นระยะเวลา 7 วนั โดยท่ีเป็นระยะเวลาซึ่งไม่ทราบว่าใครกําหนดเป็นระยะเวลามาตรฐานขึน้ ทัง้ๆ ท่ีแบบก่อสร้าง

งานโดยละเอียดสว่นนัน้ น่าจะถกูผลิตออกมาตัง้แตค่ราวคิดราคางานก่อสร้าง หรือท่ีดจูะเป็นเร่ืองสําคญัมากสําหรับ

ทกุคน แตก่ลบันํามาเป็นอปุสรรคบัน่ทอนกําลงักายและกําลงัใจในการทํางานของทกุคนท่ีเก่ียวข้อง คือการชําระเงิน

ค่าก่อสร้างท่ีล่าช้า ไม่ตรงตามเวลา วางแผนการเงินได้ลําบาก เพราะขัน้ตอนการตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้พืน้ฐาน

ความคดิท่ีไมไ่ว้วางใจกนั เป็นแนวทางในการทํางาน เป็นต้น  

 

 ผมจงึรู้สกึยินดีและดีใจเป็นอยา่งย่ิง ท่ีได้พบกบัท่านอาจารย์ รศ. ดร. ตอ่ตระกลู ยมนาค ท่ีทราบเร่ืองราวการ

ทํางานของผม และแนะนําให้ผมได้พบและรู้จกักบัคณุธวชัชยั เดชพุ่มไสว นกัศึกษาหลกัสตูรปริญญาโท สาขาวิชา

การบริหารงานก่อสร้าง (MSCM) ของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ลกูศิษย์ของท่านอาจารย์ โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะให้คณุ

ธวชัชยัได้เข้ามาศกึษา สงัเกต ติดตาม รวบรวมข้อมลูการทํางานของผมและทีมงาน และทําการบรรยายออกมาเป็น

ตวัหนงัสือ ซึง่จะเรียกวา่ วิทยานิพนธ์ คูมื่อการทํางาน แนวทางการทํางาน คมัภีร์การปฎิบตัิงาน หรือจะเรียกว่าอะไรก็

ตาม ก็ไมสํ่าคญัเทา่กบัการมีใครสกัคน มาชว่ยผมทํางานด้านการรวบรวมกรณีศกึษาการทํางานในเร่ืองตา่งๆ ของผม

และทีมงาน และเขียนเช่ือมโยงเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ออกมาให้บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ หรือบุคคลท่ีทํางานในวงการ

ก่อสร้างได้เข้าใจหลกัคิด แนวคิดของผม ในรูปแบบท่ีเป็นวิชาการ และมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ จนเกิดประโยชน์แก่

กลุ่มบคุคลท่ีกล่าวมาข้างต้น ในการนําไปปฎิบตัิจนเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ไปในทกุฝ่ายในงานก่อสร้าง สามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีสะสม หมกัหมม ไม่สร้างสรรค์ วนเวียนอยู่ในรูปแบบเดิมๆ มาตลอดช่วงอายกุารทํางานของผม 

และทําให้ทกุองค์กรท่ีอยู่ในวงการก่อสร้าง สามารถเป็นเคร่ืองจกัรตวัสําคญัท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลผลิตและสร้าง

ผลประโยชน์ตอ่เน่ืองขึน้ไมส่ิน้สดุแก่ประเทศชาตไิด้ 

 



 

เม่ือผมได้รับหนงัสือเลม่นี ้จากคณุธวชัชยัหลายวนัก่อน ผมจึงรู้สึกหมดห่วงไปหลายเปลาะ กบัสิ่งท่ีผมและทีมงานได้

ริเร่ิมทําไว้ตัง้แตเ่ม่ือ 7 ปีท่ีแล้ว และคิดว่าจะไม่มีผู้ ใดมาสานต่อแนวคิดการทํางานแบบใหม่นี ้ซึ่งยงัถือว่าเป็นเพียง

จดุเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงไปสู่สิ่งท่ีดีขึน้ ประเทศชาติของเรายงัคงต้องการพลงัจากพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ ในวงการ 

ได้ร่วมด้วยช่วยกันผลักดนัและทําให้เกิดผลดีต่อเน่ืองย่ิงๆ ขึน้ไป และตลอดไป…ตราบท่ีพวกเรายังมีชีวิตอยู่บน

แผน่ดนินีค้รับ! 

 

 

ด้วยความเคารพ ขอบคณุ และดีใจ 

เนรมิต (ตุ้ย) สร้างเอ่ียม 

11 มีนาคม 2558, 12:25 น. 
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 หนงัสือ การเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จะให้ไอเดียกบัคนในวงการบริหารงานก่อสร้างและ

คนในวงการบริหารงานโครงการได้อีกหลายมมุมอง บางครัง้เราชอบคิดชอบทําในสิ่งท่ีคุ้นเคยจนเกินไป (คิดแบบเคย

ชิน) หรือชอบมองหาวิธีท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกิน (คิดมากไป) จนไม่เคยมองย้อนกลบัมาใช้วิธีพืน้ฐานง่ายๆ (ซึ่งทํา

ได้ยาก) เชน่ “การเพิ่มผลิตภาพในการทํางาน” เหมือนท่ีคณุธวชัชยั ได้นําเสนอในหนงัสือเลม่นี ้
 

 ผมเป็นอีกคนหนึ่ง ท่ีได้เปล่ียนแปลงวิธีการทํางานหลังจากท่ีได้เรียนรู้จากผู้ รู้จริงในวงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทําซํา้จนเกิดความชํานาญ ทําให้สามารถพฒันาการเพิ่มผลิต

ภาพของการบริหารงานก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ดีขึน้ 
 

 ดีใจกับคณุธวชัชยั ในการทําวิทยานิพนธ์ จนสําเร็จเพราะเห็นความตัง้ใจและความพยายาม และย่ิงดีใจท่ี

เห็นการตอ่ยอดจนกลายเป็นหนงัสือท่ีสามารถจะกระจายองค์ความรู้ไปสูก่บับคุคลท่ีสนใจทัว่ไป 
 

 การอา่นหนงัสือเลม่นี ้จะเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้ชีวิตผู้อ่านดีขึน้ไม่มากก็น้อย ทัง้ในด้านความคิด (นอกกรอบใน

กรอบ) การวางแผนการทํางาน การควบคมุบคุลากร และการแก้ปัญหาตา่งๆ แตท่ัง้หมดทัง้ปวงขึน้อยู่กบัตวัเราว่าอ่าน

แล้วจะรีบเอาไปประยกุต์กบัตวัผู้อา่นเม่ือไรนัน่เอง 

 

ชยัวฒัน์ (เปา) จกัรแต ๋

4 มีนาคม 2558, 12.25 น. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อคนหาปจจัยหลัก ที่ทําใหผลิตภาพงานกอสรางสูงขึ้น ใน
กระบวนการกอสรางอาคารขนาดใหญ โดยใชการกอสรางอาคารคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น ของ
บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด เปนกรณีศึกษา งานวิจัยนี้ประกอบดวยการสัมภาษณ
เชิงลึกลงรายละเอียดและอธิบายในแตละประเด็นและทําการรวบรวมขอมูลโดยตรงจากสถานที่
กอสรางและที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ เพื่อเปนขอมูลใชในการวิเคราะห ถึงกระบวนการและ
วิธีการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางของบริษัทฯ โดยการสังเกตการณ การเขารวมประชุมประจําสัปดาห 
การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ และการบันทึกภาพถายเพื่อเก็บไวศึกษาและอางอิง จากนั้นจึงนํา
ขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะหและสรุปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ผลการวิจัยนี้พบวากระบวนการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางที่ทําใหบริษัท แกรนด ยูนิต้ี 
ดิเวลล็อปเมนท จํากัด สามารถกอสรางอาคารคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น แลวเสร็จสมบูรณในเวลา
เพียง 13 เดือน จากเดิมที่ใชเวลาประมาณ 2 ป โดยรักษามาตรฐานงานกอสรางใหดีเชนเดิม และ
ใชงบประมาณเทาเดิม ไมไดพึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนหลัก แตใหความสําคัญกับการบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ มีการจัดโครงสรางองคการ ที่เรียกวา แกรนด ยู โมเดล (Grand U 
MODEL) เพื่อกําหนดหนาที่การทํางานใหชัดเจน ใหสามารถเขากับระบบการทํางานใหมได และมี
การวางแผนอัตราการใชบุคลากรและแรงงานที่เหมาะสม มีการนําขอมูลจากการตรวจสอบงานกอสราง 
ของฝายตางๆ ระหวางและหลังการกอสรางมาวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของปญหาและ 
ขอผิดพลาด เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ําข้ึนอีก และใหแรงงานฝกปฏิบัติงานจริงที่หนางาน ดวยแบบที่
กอสรางไดจริงในทางปฏิบัติเพื่อลดงานแกไข เปล่ียนแปลง การทํางานซ้ํา/ร้ืองาน รวมทั้งการให
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คําแนะนําในการทํางานที่ชัดเจน การเลือกมอบหมายงานใหแกผูที่มีทักษะที่จําเปนในการทํางาน
แกบุคลากรของตน  

อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลิตภาพแรงงานกอสรางเพิ่มข้ึน คือการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
ซึ่งบริษัทฯ โดยจัดใหมีโครงการ จียู อวอรด (GU Awards) และ การคุยกันยามเชา (Morning Talk) 
เพื่อทําใหเกิดการส่ือสารเรียนรูอยางตอเนื่องและสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ 

ในสวนของการจัดหาวัสดุหรือผลิตภัณฑใหทันเวลาใชงานและลดขอผิดพลาดในการผลิต 
มีกระบวนการคัดเลือกและประเมิน ที่เรียกวา จียู เฟรนด (GU Friends) เพื่อคัดเลือกผูขายมาเปน
พันธมิตรทางการคาและที่สําคัญคือมีการพัฒนากลยุทธในการกอสรางรวมกัน 

และเพื่อปองกันการรองเรียนอันเกิดจากผลกระทบที่มตีอผูอยูอาศัยขางเคียง บริษทัฯ 
ไดมีมาตรการในการปองกนัและลดผลกระทบ โดยการจดัต้ังโครงการชุมชนสัมพนัธ เพื่อเปน
ศูนยกลางในการประสานงานกับชุมชนที่อาศัยอยูรอบโครงการตลอดระยะเวลากอสราง 

ผลจากการวิจัยพบวามี 8 ปจจัยหลักที่ทําใหผลิตภาพแรงงานในโครงการกอสรางสูงข้ึน 
ไดแก 1)  คนงานมีทักษะความชํานาญที่จําเปนในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 2) มีคําแนะนํา
การทํางานที่ชัดเจน 3) มีวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมตอการทํางาน 4) ใชวิธีการกอสรางที่
เหมาะสม 5) มีการติดตอส่ือสารที่ดี 6) มีแบบกอสรางที่สรางไดจริงในทางปฏิบัติ 7) มีเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือเพียงพอและเหมาะสมตอการทํางาน และ 8) มีความปลอดภัยในการทํางาน  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to indentify the factors that contribute to increasing 
productivity of large building construction based on a case study of a 32- story condominium 
building of the Grand Unity Development Co., Ltd. This research was conducted by 
interviewing the senior staff of the company to seek explanation on each specific issue, 
collecting primary data from the construction site and head office. These data, along with 
field observations as well as, attending weekly meeting, collecting related documents, photo 
recording, etc. were analyzed and concluded according to the objectives. 

This research found that the methods used to increase construction productivity of 
the company depend not only on advanced technology but focusing on human resource 
management and strategic human resource development. There is an organization unit 
called “Grand U Model” to cleary define scope of the job and manpower planning to use 
them properly; monitored data from various departments during and after construction 
and were analyzed to find the cause, details of problem or error to prevent repeating 
errors in the future: on-the-job training with constructability drawing to reduce rework: 
labor training; assign job to the right skilled labor. 
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Another factor that increases labor productivity is the motivation to work which 
the Grand U provides GU Awards, Morning talk to achieve continuous learning throughout 
the organization and make the staff feel being a part of the organization. 

For material supply to ensure timely delivery and reduce defects in construction 
material,there is a process of selection and assessment of vendors called “GU Friends” 
to select the vendor to be a business partner and develop strategy in the construction 
together. 

To reduce complaints and environment impacts to the surrounding residents, 
Grand U appoints a community relation office to coordinate with the community around 
construction site. 

From these research findings, it may be concluded that there are 8 major factors 
contributing to higher labor productivity: 1) right skill and experienced labor 2) clarity of 
work instruction to reduce change order/rework 3) enough material and equipment for 
work 4) correct method of construction 5) good communication 6) constructability drawing 
7) enough tool and machine for work and 8) safety working environment. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอ 
รองศาสตราจารย ดร. ตอตระกูล ยมนาค อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาและเสนอ
แนวทางในการทํางานวิจัยนี้ ตลอดจนแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนระหวางการทําวิทยานิพนธจนกระทั่ง 
วิทยานิพนธฉบับนี้แลวเสร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอ พันโท ดร. อําพันธ จันทรเพ็งเพ็ญ ประธานกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ ที่ใหเกียรติมาเปนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธนี้ รวมทั้งไดใหคําปรึกษาแนะนํา 
และขอคิดตางๆ อันเปนประโยชนแกงานวิจัยนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอ รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย บุญยธโรกุล คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมีคา ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ ตลอดจนใหความชวยเหลือ 
ตรวจสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ ดวยความเอาใจใสมาโดยตลอด จนสําเร็จเรียบรอยโดยสมบูรณ 

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอ คุณเนรมิต สรางเอ่ียม กรรมการผูจัดการ และคุณชัยวัฒน 
จักรแต  ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาโครงการ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด บุคคล
ทั้งสองผูซึ่งเปนแรงบันดาลใจที่ทําใหเกิดวิทยานิพนธฉบับนี้และสละเวลาอันมีคาใหความอนุเคราะห 
ขอมูล ใหคําแนะนําที่มีประโยชน พรอมทั้งชี้แนะดวยความเมตตาเปรียบด่ังครูผูอยากเห็นความสําเร็จ 
ของศิษย 

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุคลากรจาก บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาตอตระกูล ยมนาค
และคณะจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณปรีชา ประเสริฐศักด์ิ กรรมการผูจัดการ คุณประทีป สันติภาพ 
คุณวิมลรัตน ยงชัยตระกูล คุณฐิติมา ศรีมงคล คุณขนิษฐา ฉิมหนู ที่ใหการสนับสนุนการเรียน
ของผูวิจัย จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอครอบครัวของขาพเจาและคุณชอพัชร ฮีมินกูล 
ที่เปนกําลังใจที่ดีเสมอมาและขอสํานึกในพระคุณของคณาจารยทุกทานที่ไดถายทอดความรู
ใหแกผูวิจัย 

 
ธวัชชัย เดชพุมไสว 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทย
เพราะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคา 
ทางเศรษฐกิจสูง เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในภาคสวนอ่ืนๆ  และมีเม็ดเงินหมุนเวียนหลายแสนลาน
บาทตอปและแนวโนมการขยายตัวเพิ่มข้ึนเนื่องจากการเรงลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศ  
เพื่อใหพรอมสําหรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 และดวยจากปจจัย
บวกนี้ สงผลใหภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในป 2557 ขยายตัวประมาณรอยละ 2.5-5.0 หรือมีมูลคา 
994,500-1,018,500 ลานบาท เมื่อเทียบกับมูลคาการกอสรางในป 2556 ที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
(2557) ประเมินไวที่ 9700,000 ลานบาท  

ในปที่ผานมาภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสวนที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 
ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมเจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วครองสวนแบงคิดเปน 55 % ของมูลคา 
การขยายตัว (ตลาดหลักทรัพย, 2557) การเติบโตที่รวดเร็วนี้เองดึงดูดใหผูรับเหมานําเขาแรงงาน 
ตางชาติคอนขางมาก และเกิดปญหาเกี่ยวกับผลิตผลของงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคนงาน 
สงผลตอหลายปจจัย ไดแก เวลา คาใชจาย และคุณภาพงาน รวมทั้งผูรับเหมาที่ขาดประสบการณ 
ในงานกอสราง เปนผลใหบางโครงการไมสามารถสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และ 
คุณภาพไมไดรับการยอมรับจนทําใหลูกคาหมดความเช่ือถือ 

ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการเติบโตอยางยั่งยืนในธุรกิจกอสรางไทย เมื่อพิจารณา 
การดําเนินงานในภาพรวม พบวาอุตสาหกรรมกอสรางไทยยังขาดแนวคิดและวิธีการปรับปรุงผลิตภาพ 
การกอสรางที่เปนรูปธรรม ดังนั้นความเขาใจเร่ืองของปจจัยและกระบวนการที่สงผลตอผลิตภาพ
แรงงานกอสรางจึงจําเปนตอการเพิ่มผลิตภาพและผลการดําเนินงานของโครงการโดยรวม  
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ความมุงหมายในการทําวิทยานิพนธนี้ เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการเพิ่มผลิตภาพ
งานกอสรางอาคารขนาดใหญ โดยจะทําการศึกษาจากโครงการกอสรางคอนโดมิเนียม ยูดีไลท @ 
ออนนุช สเตชั่น สูง 32 ชั้น พื้นที่ประมาณ 44,000 ตารางเมตร ของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อป
เมนท จํากัด ที่สามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณในเวลาเพียง 13 เดือน จากเดิมที่ใช
เวลาประมาณ 2 ป โดยรักษามาตราฐานงานกอสรางใหดีเชนเดิม และใชงบประมาณเทาเดิม จึง
เปนเหตุผลที่ผูวิจัยตองการศึกษาถึงวิธีการในการเพิ่มผลิตภาพที่กลาว ซึ่งผลการวิจัยนี้จะกระตุน
ความสนใจผูประกอบการใหความสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ อันจะเปนผลให
ภาคอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศมีความยั่งยืนมากข้ึน 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการการกอสรางคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น และวิธีการที่ใชใน
การเพิ่มผลิตภาพงานการกอสราง ของบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 

1.2.2 เพื่อทบทวนวรรณกรรมดานกระบวนการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางที่ตีพิมพใน
วารสารและเอกสารทางวิชาการแลวนํามาเปรียบเทียบกับกระบวนการของบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ 
ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 

1.2.3 เพื่อวิเคราะหและสรุปปจจัยหลักที่ทําใหผลิตภาพแรงงาน ของบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ 
ดิเวลล็อปเมนท จํากัด สูงข้ึน 
 
1.3  กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.3.1 ศึกษาลักษณะเฉพาะและสภาพปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางในไทย 
1.3.2 ศึกษาแนวคิดการปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อเพิ่มผลิตภาพจากวรรณกรรมและ

เอกสารทางวิชาการตาง ๆ 
1.3.3 ศึกษาและระบุสาเหตุของการใชเวลาของแรงงานที่ไมกอใหเกิดผลิตภาพใน

อุตสาหกรรมกอสราง 
1.3.4 ศึกษาปจจัยของความลาชาและปจจัยของความสําเร็จของโครงการ และวิธีการ

ปรับปรุงผลิตภาพงานกอสราง 
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1.4  คําถามในการวิจัย 

บริษัท แกรนด ยูนิต้ิ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด มีกระบวนการและวิธีการในการเพิ่มผลิต
ภาพงานกอสรางอยางไรจึงสามารถกอสรางคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น ใหแลวเสร็จสมบูรณในเวลา
เพียง 13 เดือน จากเดิมที่ใชเวลาประมาณ 2 ป โดยรักษามาตราฐานงานกอสราง ใหดีเชนเดิม 
และใชงบประมาณเทาเดิม 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ทําการศึกษาเฉพาะโครงการกอสรางคอนโดมิเนียม ยูดีไลท @ ออนนุช สเตชั่น  
ของบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด เทานั้น 

1.5.2 เลือกศึกษาเฉพาะข้ันตอนและกระบวนการที่ทําใหผลิตภาพงานกอสรางเพิ่มข้ึน  
 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ผลการศึกษาจะสามารถใชเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
กอสราง โดยการเลือกข้ันตอนและวิธีการทํางานที่ดีมาใชในกระบวนการกอสราง 

1.6.2 ลดความสูญเสียตางๆ ในกระบวนการทํางาน เชน ลดการสูญเปลาของวัสดุ 
การเสียเวลาของแรงงาน  

1.6.3 ทํางานใหไดตามเปาหมายและมาตรฐานงานกอสราง 
1.6.4 กําจัดกระบวนการผลิตที่ไมจําเปนออกไปได 
1.6.5 ใหผูที่สนใจในการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางนําไปประยุกตใชไดจริง 

 
 
 
 
 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทนี้ จะครอบคลุมลักษณะ 
เฉพาะและสภาพปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย ศึกษาและระบุสาเหตุของการใช
เวลาของแรงงานที่ไมกอใหเกิดผลิตภาพ และสาเหตุความลาชาของโครงการกอสราง รวมถึงปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาผลิตภาพของโครงการกอสราง ดังนั้น
การศึกษานี้จะแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

2.1  สภาพปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางและผลิตภาพในงานกอสราง 
2.2  ทบทวนงานวิจัยที่จําแนกปจจัยความลาชาและปจจัยความสําเร็จของโครงการ 
2.3  สรุปปจจัยและประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวของกับผลิตภาพของอุตสาหกรรมกอสราง 

 
2.1  สภาพปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางและผลิตภาพในงานกอสราง 

อุตสาหกรรมกอสรางหมายถึง อุตสาหกรรมบริการในการผลิตงานอาคารและส่ิงกอสราง
ที่คงทนตางๆ ที่จะครอบคลุมถึงงานกอสรางทั่วไปและงานกอสรางที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้คือ งานกอสรางที่ทําข้ึนใหม งานแกไขดัดแปลง งานซอมแซม งานรื้อถอนทําลายของ 
อาคารและงานโยธา รวมถึงงานประกอบ งานติดต้ัง งานกอนการประกอบติดต้ัง ของภาคการผลิต 
ในโรงงานอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีองคการและคนที่เกี่ยวของในกระบวนการ เชนการจัดซื้อ 
การกอสราง การเปล่ียนแปลงส่ิงกอสราง การซอมแซม การบํารุงรักษา และการร้ือทําลาย นอกจากนี้ 
อุตสาหกรรมกอสรางยังรวมถึงบริษัท หนวยงาน หรือบุคคลที่ทํางานดานการออกแบบ ที่ปรึกษา 
ผูรับเหมาหลัก ผูรับเหมายอย ผูผลิตวัสดุกอสราง อุปกรณและเคร่ืองจักรตางๆ ผูจัดจําหนายและที่
สําคัญที่สุด คืออุตสาหกรรมกอสรางจะมีความสัมพันธโดยตรงกับเจาของโครงการและสถาบัน
การเงิน (คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2553) 
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2.1.1 ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย 
นิมิต ดํารงรัตน (2546) ระบุวาอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 

กลุมตามลักษณะงานไดดังนี้ งานกอสรางที่อยูอาศัย งานกอสรางเพื่ออุตสาหกรรมการคา งานกอสราง 
ดานอุตสาหกรรม และงานกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ ลักษณะงานกอสรางทั้ง 4 ประเภท 
ขางตนไดเอ้ือประโยชนใหเกิดการกระจายรายได และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ ทั้งยังสรางงาน 
ใหกลุมผูประกอบการหลากหลายอาชีพ อาทิเชน 
 1) กลุมผูประกอบกิจการออกแบบกอสราง 
 2) กลุมผูประกอบการควบคุมงานกอสราง 
 3) กลุมผูประกอบการรับเหมากอสราง 
 4) กลุมผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอสราง 
 5) กลุมผูประกอบการขนสง 
 6) กลุมผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย 
 7) กลุมผูประกอบการสรางเครือขายโทรคมนาคม 
 8) กลุมวิชาชีพ เชน สถาปนิก วิศวกร ชางเทคนิค 
 9) กลุมผูคาแรงงาน 

2.1.2 ปญหาท่ัวไปในอุตสาหกรรม 
รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม (2552) การทํางานในอุตสาหกรรมนั้นมีสาเหตุมากมายที่

กอใหเกิดความส้ินเปลือง เกิดการสูญเสียโดยเปลาประโยชน ทําใหประสิทธิภาพการผลิตตกตํ่า
และไมบรรลุระดับเปาหมายที่ต้ังไว สาเหตุตางๆ ที่พบเห็นบอยๆ พอจะสรุปไดดังนี้ 
 1) เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดยอมจะสงผลกระทบ 
ที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนกวาที่ควรเปน 
 2) เคร่ืองจักรขัดของหรือชํารุดเสียหายบอยๆ เปนผลใหตองมีการหยุดการผลิต
ของเสีย และผลผลิตไมไดตามเปาหมาย ทําใหส้ินเปลืองคาโสหุย และคาใชจายทางออมอ่ืนๆ อีก 
เปนผลใหตนทุนสูงข้ึน 
 3) เกิดอุบัติเหตุ ทําใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน คนงานอาจบาดเจ็บ พิการ 
หรือเสียชีวิต ซึ่งสงผลกระทบถึงขวัญกําลังใจในการทํางาน ความสูญเสียทั้งที่ประเมินคาไดและ
ไมไดนี้ยอมทําใหผลผลิตตกตํ่า 
 4) มีการอคอย ชะงักในกระบวนการผลิต หรือการเปล่ียนแปลงการผลิตอยูเสมอ 
เนื่องจากขาดการวางแผนการผลิตที่ดี หรือมีการแทรกแซงของคําส่ังเรงดวนตางๆ ที่สงผลตอการปรับ 
สายการผลิต เปนเหตุที่ทําใหผลผลิตลดลง 
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 5) ขาดระเบียบและระบบการทํางานที่ดี เชนคําส่ังไมชัดเจน ข้ันตอนการทํางาน
ที่ไมเปนมาตรฐาน ทําใหมีการทํางานซับซอน ผูปฏิบัติงานตองเรียนรูข้ันตอนการทํางานใหมอยู
ตลอดเวลา และตองใชความพยายามในการทํางานใหสําเร็จลุลวงมากเกินกวาที่จําเปน 
 6) สัมพันธภาพในหนวยงานไมดี เกิดการเกี่ยงกันรับผิดชอบ ทําใหขาดน้ําใจของ 
การทํางานรวมกันเปนทีม ขาดความรวมมือชวยเหลือกันระหวางคนในหนวยงาน 
 7) พนักงานขาดความต้ังใจในการทํางานหรือเฉ่ือยชา ซึ่งจะสงผลใหผลิตภาพ
ตกตํ่าลง หรือมีของเสียซอนเรนอยูในกระบวนการผลิต 
 8) สภาพแวดลอมการทํางานไมเหมาะสม การขาดแคลนเคร่ืองมือ และอุปกรณ
ที่จําเปนในการทํางาน เปนอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ทําใหพนักงานไมสามารถทํางานไดเต็มความ 
สามารถ 
 9) คนงานทํางานไมถูกวิธีและข้ันตอนที่ถูกตอง เกิดจากการปรับเปล่ียนวิธีการ
ทํางาน หรือเพราะการขาดความรูของคนงาน  
 10) ข้ันตอนการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ เกิดจากระบบงานท่ีออกแบบไวเดิม 
ไมสามารถตอบสนองความตองการ ไมมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหทันสมัย มีวิธีการและ
ข้ันตอนการทํางานมากเกินความจําเปน มีกิจกรรมที่ไมสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ 

ทําใหไดขอสรุปวาสาเหตุที่ทาํใหอัตตราผลิตภาพตํ่าในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
ทั้งหลาย สามารถจําแนกเปนกลุมปญหาตางๆ ไดดังนี ้(รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม, 2552) 
 1) ปญหาจากพนักงาน ไดแก 
 1.1) ขาดความชํานาญและทักษะที่จําเปนในการทํางานนั้นๆ 
 1.2) ไมเขาใจความสําคัญและผลกระทบของานที่ตนทํา 
 1.3) ขาดการศึกษาอบรมในความรูและข้ันตอนที่จําเปน 
 1.4) ขาดการใหคําแนะนําที่ดี 
 2) ปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก 
 2.1) แสงสวางในบริเวณการทํางานที่ไมเพียงพอ 
 2.2) อุณหภูมิไมเหมาะสม 
 2.3) การถายเทอากาศไมดี 
 2.4) ความปลอดภัยในการทํางานไมดี 
 2.5) ความสัมพันธในหมูพนักงานไมดี 
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 3) ปญหาจากสาเหตุทางเทคนิคและการวางแผน ไดแก 
 3.1) การวางแผนการทํางานไมเหมะสม 
 3.2) การใชเคร่ืองจักรไมเหมาะสม 
 3.3) ไมมีมาตรฐานในการผลิต 
 3.4) การออกแบบไมดี 
 3.5) การใชกระบวนการผลิตที่ไมถูกตอง 
 3.6) การจัดวางผังหนวยงานที่ไมดี 
 3.7) สายการผลิตไมสมดุล 
 4) ปญหาจากส่ิงกระตุนและองคประกอบอ่ืนๆ ไดแก 
 4.1) โครงสรางการบริหารขององคการและโอกาสในการเล่ือนตําแหนง 
 4.2) การสั่งการและการบังคับบัญชาของหัวหนางาน 
 4.3) อิทธิพลจากลุมตางๆ ภายในองคการ 
 4.4) ผลตอบแทนและสวัสดิการไมทําใหเกิดแรงจูงใจ 
 4.5) ปญหาจากสาเหตุสวนบุคคล 

2.1.3 สภาพปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนในการทํางานที่ยุงยาก และมีความ

ซับซอน ตัวช้ีวัดหนึ่งของความสําเร็จของอุตสาหกรรมกอสราง คือการบรรลุวัตถุประสงคในเร่ืองของ 
งบประมาณ เวลา และคุณภาพ โดยสภาพปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางที่พบในประเทศไทย 
คือขาดทิศทางการพัฒนาโดยรวม ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล ขาดการสงเสริม
ปจจัยพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพงานกอสรางและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ 
ดังนั้น การปรับปรุงผลิตภาพในการกอสรางไมสามารถทําไดหากปราศจากการระบุปจจัยที่มีอิทธิพล 
ตอกระบวนการปรับปรุงผลิตภาพงานกอสราง (Adrain, 1987) 

Makulsawantudom และ Ensley (2004) ไดระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอผลิตภาพของ
อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย โดยเรียงตามลําดับไดแก 
 1) ขาดวัสดุที่ใชในการกอสราง การขาดวัสดุเปนปจจัยที่มีผลกระทบอยางมาก
ตอผลิตภาพงานกอสราง ประเด็นปญหาเกิดจากการขาดสภาพคลองทางการเงินของผูรับเหมา 
กอสราง และผูบริหารโครงการไมมีความสามารถในการบริหารการจัดซื้อวัสดุ ดังนั้นการจัดการ
ดานวัสดุกอสรางจึงมีความสําคัญและมีผลตอการกอสรางใหทันกําหนดเวลา 
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 2) แบบกอสรางไมสมบูรณ สงผลกระทบตอผลิตภาพเนื่องจากทําใหเสียเวลาใน
การทบทวนแบบหรือทําการแกไขแบบ และทําใหขาดความตอเนื่องในกระบวนการกอสราง สาเหตุ
หลักของปจจัยนี้มาจากการที่เจาของโครงการใหเวลาในการออกแบบและจํากัดงบประมาณ 
ในการทําแบบใหเสร็จสมบูรณเพื่อใชในการประมูล ดังนั้นถาใหเวลาและงบประมาณที่มากข้ึน
สําหรับออกแบบ และใหแบบกอสรางไดรับการอนุมัติใหเรียบรอยกอนการประมูล ก็จะสามารถแกไข 
ปญหาตางๆ นี้ได 
 3) ตรวจสอบงานลาชา สาเหตุความลาชาคือผูบริหารโครงการไมมีความสามารถ 
ในการแยกแยะวางานใดที่เสร็จเรียบรอยแลวควรตรวจสอบ งานที่ไมสําคัญซ่ึงยังไมตองตรวจสอบ 
ไมมีการประสานงานกันระหวางผูรับเหมากอสรางกับผูตรวจสอบงาน รวมถึงผูตรวจสอบงานที่ไมมี
ความรับผิดชอบ 
 4) ผูควบคุมงานไมมีความสามารถ สาเหตุหนึ่งในงานกอสรางมักจะสูญเสียเวลา 
ไปกับผูควบคุมงานที่ไมมีความสามารถ ไมมีทักษะในการควบคุมแรงงาน ทํางานชา ไมสามารถ
ตัดสินใจไดในกรณีฉุกเฉิน มอบหมายงานแกผูปฏิบัติงานไมเหมาะสม เลือกใชอุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรที่ไมเหมาะสม หนึ่งในสาเหตุของปจจัยนี้คือการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ไมเหมาะสม 
เลือกหัวหนางานที่มีทักษะไมเหมาะสม ดังนั้นหากมีการฝกอบรมและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
กับงาน จะชวยลดผลของปจจัยนี้ลงได 
 5) หยุดงานเพื่อใหคําแนะนาํระหวางการกอสราง ปจจยันีท้าํใหเกิดความลาชา 
ถึงแมวางานยงัดําเนินอยูแตมีความกาวหนานอย สาเหตุหลักคือมีการบริหารจัดการที่ไมเพียงพอ 
ตัวอยางเชน มีหัวหนาคนงานไมเพียงพอกับงานที่มีอยู ดังนั้นการแกไขเบ้ืองตนควรเพิ่มจาํนวน
วิศวกร หาผูทีส่ามารถแทนหวัหนางาน และดําเนนิงานอ่ืนๆ ตอได เมื่อมีการหยุดงานเพื่อฟงคําแนะนํา 
 6) ขาดเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ทําใหเกิดปญดานคุณภาพงานกอสราง ปจจัย 
นี้มีสาเหตุมาจากการจัดการที่ไมดีพอ ละเลยการบํารุงรักษา การใชอุปกรณเกา ขาดแคลนช้ินสวน
อะไหล หรืออุปกรณเกิดการชํารุดเปนผลใหการผลิตตองหยุดชะงัก  
 7) การติดตอสื่อสารที่ไมดี ปจจัยนี้ทําใหเกิดความผิดพลาดได เนื่องจากความ
เขาใจคลาดเคลื่อน หรือความเขาใจไมตรงกัน ดังนั้นแทนที่จะใชการพูดทั่วๆ ไป ควรทําเปนเอกสาร
หรือคูมือการปฏิบัติงาน หรือแผนภูมิรูปภาพแทน  
 8) สภาพหนางานที่ไมดี ผลจากสภาพหนางานที่แตกตางกันในแตละโครงการ 
ทําใหทํางานลําบาก มีสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ดังนั้นกอนเร่ิมปฏิบัติงานควรใหมีการจัดเตรียม 
สภาพการทํางานกอสรางใหเรียบรอย แตในบางกรณีสภาพของหนวยงานก็อยูเหนือการควบคุม 
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และสงผลทําใหเกิดความลาชา เชนปรากฎการณธรรมชาติตางๆ สภาพช้ันดินที่ไมไดคาดการณไว
กอน 
 9) การทํางานซํ้า/ร้ืองาน ปจจัยนี้ยิ่งทําการแกไขหรือทําใหมมากเทาไร จะตองใช
เวลา และงบประมาณในการกอสรางมากข้ึนเทานั้น สาเหตุหลักมาจากคนงานและหัวหนางานที่
ไมมีความสามารถ ทักษะการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ ขาดความรูในงานแบบกอสราง สาเหตุอ่ืนๆ 
ไดแกการเปลี่ยนคําส่ัง การเปลี่ยนแปลงแบบกอสราง หรือรายการประกอบแบบไมสมบูรณ ดังนั้น
ผูบริหารโครงการแนะนําวาหากคนงานและหัวหนางานมีประสบการณจะขจัดปญหาดังกลาวได 
 10) ปจจัยอื่นๆ มีอีกสองปจจัยโดยปจจัยแรก คือสภาพคลองทางการเงินของ
ผูรับเหมาในดานที่เกี่ยวกับผลกระทบทางผลิตภาพ และศักยภาพในการปรับปรุงผลิตผล ปจจัยที่
สองคือการประสานงานในโครงการไมดี ตามลําดับ สองปจจัยนี้พบในอุตสาหกรรมกอสรางใน
ประเทศไทย 

ดังนั้นเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ ปญหาสภาพคลองทางการเงินของผูรับเหมา
จัดอยูในอันดับแรกที่มีผลกระทบตอผลิตภาพงานกอสรางและเปนที่เขาใจอยางชัดเจนวาหากไมมี
การสนับสนุนดานการเงินอยางเพียงพอก็ไมสามารถจัดซื้อวัสดุที่จําเปนและอุปกรณตางๆ ที่เหมาะสม 
ได การประสานงานในโครงการที่ไมดี ถูกจัดอยูในอันดับสาม  

เมื่อเปรียบเทียบปญหาที่เกิดข้ึนในประเทศอ่ืนๆ ทําใหไดขอสรุปวาการขาดวัสดุสําหรับใช
ในงานกอสรางเปนปญหาสากลที่พบมากที่สุด ประเทศที่พัฒนาแลวมีปญหาในเร่ืองความลาชา
นอยกวาประเทศที่กําลังพัฒนา ขณะท่ีปญหาการทํางานซํ้า/ร้ืองานพบไดทั้งคูเทาๆ กัน ประเทศที่
กําลังพัฒนามีปญหาในเร่ืองหยุดงานมากกวาในประเทศที่พัฒนา 

2.1.4 แนวคิดการปรับปรุงวธิีการทํางานเพือ่เพิ่มผลิตภาพอยางมีหลกัเกณฑ 
แนวคิดการบริหารเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพงานอยางมีหลักเกณฑ กําเนิดข้ึนคร้ังแรกใน

สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดย เฟรดเดอริก ดับเบิลยู เทยเลอร (Frederick W.Taylor) ซึ่งเปนตน
คิดสําคัญในการวางหลักการ และทฤษฎีการบริหารที่ถูกตองเปนคร้ังแรก ในที่นี้จะกลาวโดยยอถึง 
แนวความคิดและหลักการตางๆ ที่กําหนดข้ึน 

การบริหารที่มีหลักเกณฑที่พัฒนาข้ึนมาโดย เทยเลอร (Taylor) นี้ มีพื้นฐานอยูในหลักการ 
ที่สําคัญ 4 ประการ ดวยกัน คือ 
  1) การตองมีการคิดคนและกําหนด วิธีที่ดีที่สุด สําหรับงานที่จะทําแตละอยาง  
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 2) ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน และใหความสําคัญและคุณคาของการ
รูจักจัดงานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน นอกจากนี้ยังไดเนนถึงความจําเปนที่จะตองมีการ
อบรมคนงานใหรูจักวิธีการทํางานที่ถูกวิธีดวย 
 3) ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการทํางาน ควบคูกับพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทํางานใหมที่ไดกําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคน 
จะเห็นจริงถึงโอกาสที่คนงานจะไดรับรูรายไดสูงข้ึน จากการทํางานถูกวิธีที่จะชวยใหผลผลิตสูงข้ึน 
 4) การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน ฝายบริหาร
ควรจะไดประสานงานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานที่เปนผูปฏิบัติงาน แตจะตองไมใชโดยการ
ไปลงมือปฏิบัติงานที่ควรจะเปนงานของคนงานเทานั้น 
 การกําหนดวิธีการปรับปรุงวิธีการทํางานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพการทํางานอยางมี
หลักเกณฑ กลาวคือ จุดเนนสําคัญคือการตองรูจักหาทางเพ่ิมผลผลิตใหไดมากที่สุด โดยวิธีการใช
กําลังพยายามนอยที่สุด ดวยวิธีการขจัดการสูญเสีย และความดอยประสิทธิภาพในระดับของการ
ปฏิบัติใหหมดไป (ธงชัย สันติวงษ, 2539)  

21.5 การใชเวลาของแรงงานที่ไมกอใหเกิดผลิตภาพในอุตสาหกรรมกอสราง 
McTague และ Jergeas (2002) ไดศึกษาและจําแนกปญหาที่เปนสาเหตุที่ไมกอใหเกิด 

ผลิตภาพในอุตสาหกรรมกอสรางในอัลเบอรตา พบวาโดยเฉล่ีย คนงานจะใชเวลาประมาณ 56% 
ของเวลาทํางาน (ไมรวมการทํางานลวงเวลา) ในการทํางานที่สรางผลผลิต และ 2% ในกิจกรรม
การควบคุมดูแลงาน ที่เกี่ยวของ 13% หยุดพักโดยไมมีการทํางานใดๆ 29% ทํากิจกรรมที่ไมสราง
ผลผลิต การหยุดพักนี้ แบงออกเปน เขางานชา เลิกงานเร็ว ซึ่งโดยปกติพบไดอยางชัดเจน วาเรา
เสียเวลา 13% นี้ไป ในงานกอสราง จากภาพรวมทั้งหมด ดังภาพประกอบที่ 2.1  
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ภาพประกอบที่ 2.1  สรุปสัดสวนของเวลาที่คนงานใชในการปฏิบัติงาน (ที่มา : Skills and Knowledge 
of Cost Engineers (third Edition Revised), 1992) 
 

และปญหาดานผลิตภาพยังถูกศึกษาในสหราชอาณาจักร (Olomolaiye et al.,1998) 
โดยไดจัดลําดับปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในโครงการที่สงผลตอผลิตภาพงานกอสราง ดังตารางที่ 2.1 
ถึง ตารางที่ 2.4 

 
ตารางที่ 2.1  จัดลําดับปญหาที่มีผลตอผลิตภาพงานกอสราง (ที่มา : Olomolaiye et al., 1998) 

ปญหา ลําดับที ่
ขาดแคลนวัสดุ   1 
ปญหาดานบุคคลากร  2 
การทํางานซํ้า/ร้ืองาน 3 
การควบคุมดูแล  4 
เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไมเพียงพอ 5 
คนงานหยุดพักโดยไมมีการทํางานใดๆ ในชวงเวาลาการทํางาน 6 
ขาดแคลนวัสดุ   3 



12 

ตารางที่ 2.2 ประเมินเวลาที่เสียไปกับปญหาตางๆ ของการทํางาน 40 ชั่วโมง (สัปดาห)  
 (ที่มา : Olomolaiye et al., 1998) 

ปญหา เวลาที่เสียไป (ชั่วโมง) 
ปญหาดานบุคคลากร  2 
การทาํงานซํ้า/ร้ืองาน 2.5 
การควบคุมดูแล 2 
เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไมเพียงพอ 2 
คนงานหยุดพกัโดยไมมีการทํางานใดๆ ในชวงเวาลาการทํางาน 0.5 

 
ตารางที่ 2.3  จัดลําดับสาเหตุของการขาดวัสดุ (ที่มา : Olomolaiye et al., 1998) 

ปญหา ลําดับที ่
ขาดการวางแผน  1 
การขนสงภายในโครงการ  2 
การใชวัสดุไมเหมาะสม  3 
ถูกแทรกแซง มีเหตุขัดของ 3 
งานเอกสารที่ไมจําเปน  5 

 
ตารางที่ 2.4  จัดลําดับสาเหตุของการทํางานซ้ํา/ร้ืองาน (ที่มา : Olomolaiye et al., 1998) 

ปญหา ลําดับที ่
เปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน 1 
วิธีปฏิบัติงานไมชัดเจน 2 
ขอกําหนดซับซอน  3 
ผลงานกอสรางไมไดคุณภาพ 4 

 
มีการใหนิยามคําวาผลิตภาพไวหลายแบบ “The Concise Oxford Dictionary” (9th edition) 

ใหคํานิยามของผลิตภาพวา ความสามารถในการผลิต ประสิทธิผลของผลผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในดานอุตสาหกรรม หมายรวมถึงผลิตผลตอหนึ่งหนวยการผลิต คํานิยามอ่ืนๆ ของผลิตผลหรือวิธี 
การวัดผล คือการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (input) และผลลัพธ (output)  

 

 ผลิตภาพ (Productivity) = จํานวนผลิตภัณฑหรอืผลผลิตทีไ่ด
ทรัพยากรท่ีใชในการผลิต

 

 
องคประกอบหลักที่สําคัญที่ทําใหผลิตภาพการกอสรางสูง คือ คุณภาพของแรงงาน 

การจัดการคุณภาพของแรงงาน และสภาพการทํางาน  
มีการถกเถียงกันอยางมากในการใหคํานิยามที่เหมาะสมของคําวา ผลิตภาพ (Productivity) 

ในอุตสาหกรรมกอสราง โดยทั่วไปจะหมายถึงผลิตผลของงานกอสรางและการบริการตอหนวย
แรงงานที่ใช อยางไรก็ตามความหมายของ”ผลิตผล” แตกตางกันข้ึนอยูกับสายงานในแตละชนิด 
การวัดผลิตภาพสวนใหญที่ใชกันคือ (Thomas et al., 1990) 
 

 ผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) = ผลลัพธ (output) 
คาแรง (labor cost) 

 ผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) = ผลลัพธ (output) 
จํานวนช่ัวโมงทาํงานที่ใชในการผลิต (work hours)

 

 
ในกรณีที่ปจจัยนําเขาเปนการรวมกันของหลายๆ ปจจัย ผลิตภาพหมายถึงปจจัยผลิต

ภาพรวม (Total Factor Productivity) โดยวัดไดจาก (Thomas et al., 1990) 
 

 ปจจัยผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity) = ผลลัพธ (output) 
จํานวนช่ัวโมงทาํงานที่ใชในการผลิต (work hours)

 

 

 ปจจัยผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity) = ผลลัพธ (output) 
แรงงาน + วัสด ุ+ เครือ่งมือ + พลังงาน + เงนิทุน

 

 
หนวยงานตางๆ อาจดัดแปลงคํานิยามของผลิตผลตามความตองการ เชน การลดปจจัย

หรือเพิ่มปจจัยอื่นๆ ตัวอยางเชน กรมทางหลวงอเมริกา (The American Federal Highway 
Administration) ใหคํานิยามของผลิตภาพดังนี้ (Thomas et al., 1990) 

 

 ผลิตภาพ (Productivity) = ผลลัพธ (output) 
การออกแบบ + การตรวจสอบ + การกอสราง + ท่ีดินท่ีใชตัดถนน
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จะเห็นไดวาคํานิยามของผลิตภาพมีหลากหลายนิยาม และสามารถวัดไดหลายแบบ 
อยางไรก็ตามการมีการวัดผลิตภาพหรือไมเปนส่ิงที่ทาทายของอุตสาหกรรมกอสราง ส่ิงที่ถูกกลาวถึง 
มากที่สุดในอุตสาหกรรมกอสรางยังคงเปนประเด็นปญหาที่เกี่ยวของในงานการจัดการกอสราง 
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ การลดคาใชจาย  

ผลิตภาพเปนหนึ่งในปญหาที่มีความซับซอนมากในการกอสราง เพราะมีสวนประกอบ
ตางๆ มากมายในโครงการ เชน การปฏิสัมพันธ วัสดุกอสราง เคร่ืองมือเคร่ืองจักร แรงงาน เปนตน 
อยางไรก็ตาม ผลิตภาพใชเปนตัววัดผลการฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสราง และการมีจุดประสงค
ที่ชัดเจนทําใหการกอสรางประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน เหตุผลก็คือผลิตภาพแปรผันโดยตรงกับตนทุน 
และในทายที่สุดคือผลกําไรหรือขาดทุนของผูรับเหมา 

การกอสรางเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับคนงานอยางมาก ดังนั้น ผลิตภาพของงาน
กอสรางข้ึนอยูกับการบริหารจัดการงานเปนหลัก การวัดผลที่เชื่อถือไดมากที่สุดคือผลผลิตตอ 1 
ชั่วโมง การทํางานที่ทําสําเร็จของคนงาน โดยทั่วไปคาแรงคิดเปน 30%ของตนทุนทั้งหมดของ
โครงการ ดังนั้น การมีผลิตภาพแรงงานที่สูงเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญ เพื่อที่จะชวยเพ่ิมผล
การฏิบัติงานของผูรับเหมาและความคุมคาของเงินที่ลงทุนไป ถึงแมวาจะมีงานวิจัยแสดงใหเห็น
วา 40 – 60% คือเวลาที่ไมเกิดผลิตภาพในการทํางาน ดังภาพประกอบที่ 2.2 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2.2 สรุปสัดสวนเวลาสูญเสียจากสาเหตุตางๆ ในการปฏิบัติงานของคนงานใน 
หนวยงานกอสราง (ที่มา : Skills and Knowledge of Cost Engineers (third Edition Revised), 1992) 
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ผลิตภาพเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในการวัดการจัดการ มีปจจัยหลายๆ อยางที่มีผล
ตอผลิตภาพการกอสราง ปจจัยเหลานี้แบงเปน “ปจจัยภายนอก” และ “ปจจัยภายใน” ปจจัยภายนอก 
เปนปจจัยที่อยูเหนือการควบคุม ไดแก ลักษณะของอุตสาหกรรม ความตองการการกอสรางของ
เจาของโครงการ สภาพอากาศ ระดับของการพัฒนา กฎหมายดานสุขภาพ และความปลอดภัย 
ปจจัยภายในไดแก นโยบายการจัดซื้อจัดจาง ความลาชาในการตรวจสอบงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
ขอกําหนดและขอบังคับตางๆ ที่เพิ่มข้ึนในดานการกอสราง ความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัย ซึ่ง
ปจจัยตางๆ เหลานี้ อาจทําใหผูบริหารโครงการไมมีเวลาเพียงพอดูแลเร่ืองรายละเอียดตางๆ ใน
โครงการและไมมีเวลาในการปรับปรุงดานผลิตภาพในงานกอสราง (Howell, 1981; Maloney, 1983; 
Zakeri et al., 1996; Nunnally, 1998; Proverb et al., 1999a) 

หากกระบวนการกอสรางสามารถระบุไดอยางถูกตองวา 40 – 60% เปนเวลาที่ไมทําให
เกิดผลิตภาพในการทํางาน ก็สามารถที่จะกลาวไดวาเรามีโอกาสที่จะเพิ่มผลิตภาพการทํางานได
ถึง 40 – 60% เชนกัน ถาหากผลิตภาพไดรับการปรับปรุง ระยะเวลาของโครงการก็จะส้ันลง (McTague 
และ Jergeas, 2002) 

2.1.6 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงผลิตภาพงานกอสราง 
ผลิตภาพข้ึนอยูกับหลายปจจัย ปจจัยบางอยางไมสามารถคาดการณได เชน สภาพอากาศ 

การชํารุดของอุปกรณ กฎหมายและขอบังคับตางๆ ปจจัยที่สามารถควบคุมได เชน การจัดสงวัสดุ 
คาจางแรงงาน และการวางแผนดานความปลอดภัย ดังนั้นการปรับปรุงผลิตภาพจึงควรมุงเนน 
ในเร่ืองของปจจัยที่ควบคุมได 

การศึกษาของ Hamlin (1978) พบวาบริษัททั่วไปมีเครื่องมือตางๆ ในการเพิ่มผลิตภาพ 
ไดแกมี แบบกอสรางที่สามารถสรางไดจริงในทางปฏิบัต สภาพคลองทางการเงินในการทํางาน 
การจัดการเรื่องวัสดุกอสราง การฝกอบรมหัวหนางานและคนงาน มีวิธีปฏิบัติงานที่เขาใจงาย 
มีรูปแบบการทํางานที่งาย (ออกแบบลักษณะงานใหม) การวิเคราะหขั้นตอนการทํางาน สํารวจ
ทัศนคติ แรงจูงใจ แผนงานกอสราง โปรแกรมการลดคาใชจาย ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลทําใหตอผลิตภาพ 
แรงงานลดลง ไดแก ขาดการดูแลความเรียบรอย การยายชางฝมือจากโครงการหนึ่งไปอีกโครงการหน่ึง 
มากเกินไป แสงสวางในพื้นที่ทํางานนอย ระบบระบายอากาศไมเพียงพอ ขาดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ 
ที่เหมาะสม ไมมีการควบคุมการหยุดพัก ขาดจํานวนหองน้ําและน้ําด่ืม การลาออกของคนงานสูง
และหัวหนางานตัดสินใจไมถูกเวลา (Zakeri et al., 1996, Johnson 2002) 

การบริหารจัดการงานกอสราง คนงาน วัสดุและอุปกรณ คือสวนประกอบที่สําคัญของ
โครงการกอสราง รวมถึงการจัดสงวัสดุหรือคนงานลาชา อุปกรณเสียชํารุด การวางแผนงาน ไมดี 
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และการไมใหขอมูล จะนําไปสูเวลาที่ไมเกิดผลิตภาพ (Thomas และ Rayhar, 1997) จากการ
เปรียบเทียบผลการศึกษาดานผลิตภาพของประเทศอินโดนีเซีย ไนจีเรีย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา พบวามีปญหาที่เหมือนกัน คือ ขาดวัสดุกอสราง (Kaming et al., 1997a) 

นอกจากนี้สภาพอากาศท่ีไมดี ตารางการทํางานลวงเวลามากเกินไป การโตเถียงขัดแยง 
การทํางานไมเปนข้ันตอน ขาดการควบคุมดูแล ขาดแคลนคนงาน เปนสาเหตุที่ทําใหผลิตภาพลดลง 
(Halligan et al., 1994) และการศึกษาอ่ืนๆ ยังพบวา การจัดการเรื่องอุปกรณ ขาดการสื่อสารที่ดี 
ลักษณะเฉพาะของโครงการ วิธีการกอสรางและการบริหารคนงาน (Thomas et al., 2002) ก็เปน 
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลิตภาพในงานกอสรางลดลงไดเชนเดียวกัน 

ในการสํารวจการศึกษา 34 ผูจัดการโครงการในประเทศไทย พบวาปจจัยที่เปนสาเหตุที่
ทําใหผลิตภาพในงานกอสรางลดลง โดยเรียงตามลําดับไดแก ขาดวัสดุกอสราง แบบกอสราง 
ไมสมบูรณ ตรวจสอบงานชา หัวหนางานไมมีประสิทธิภาพ เวลาในการใหคําแนะนํานอย ขาด
เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ขาดการส่ือสารที่ดี และสภาพของโครงการที่ไมดี (Makulsawantudom 
และ Ensley, 2001) 

การสํารวจการศึกษาของโครงการกอสรางในแคนาดา พบวาปจจัยที่มีผลตอผลิตภาพ
ในงานกอสรางได ไดแก การทํางานซ้ํา/ร้ืองาน การขาดวัสดุกอสราง พื้นที่ทํางานแคบ การตรวจสอบ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ จากการสอบถามยังพบวา รูปแบบของ
สัญญากฎขอบังคับของสหภาพแรงงาน การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพระหวางฝายตางๆ ในโครงการ 
แบบกอสรางที่ไมสมบูรณ รายการประกอบแบบที่ไมไดคุณภาพ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลิตภาพใน
งานกอสรางลดลงเชนเดียวกัน (Hanna และ Heale, 1994) 

การสํารวจคนงานชางฝมือตางๆ 243 คน ทั้งในโครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ 
ในอินโดนีเซีย เพื่อดูการรับรูของชางฝมือที่มีตอผลิตภาพของโครงการ โดยชางฝมือเหลานี้ ไดแก 
ชางเชื่อมเหล็ก ชางกออิฐ และชางไม พบวาปญหาดานผลิตภาพของชางฝมือเหลานี้คือ การลาหยุด 
การทํางานซํ้า/ร้ืองาน และขาดวัสดุสําหรับกอสราง จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวาปญหาดาน
ผลิตภาพของท้ังสามกลุมเหมือนกันถึง 99% ดังนั้นการศึกษาที่มุงเนนในการลดปญหาดานผลิตภาพ 
ของชางเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง ก็สามารถชวยในกลุมอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
 1) การบริหารจัดการ  
 หนาที่สําคัญของการบริหารจัดการโครงการ คือจะตองมองเห็นปญหาที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตพรอมวิธีการแกไขกอนที่ปญหานั้นๆ จะเกิดข้ึน (Hussain, 1979) ถึงแมจะมีความเชื่อ
โดยทั่วไปวาการดําเนินงานในโครงการจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับคนงานเปนหลัก แตการบริหารงานที่
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ไมมีประสิทธิภาพไดถูกกลาววาเปนสาเหตุแรกท่ีทําใหไดผลิตผลงานนอย มากกวามาจากคนงาน
ที่ไมมีทักษะหรือไมมีแรงจูงใจในการทํางาน (Sanvido, 1988) ผูจัดการโครงการตองรับผิดชอบใน
การเพิ่มผลิตภาพ (หรือการลดผลิตภาพ) ของแรงงานกอสราง (Oglesby et al., 1989) ผูจัดการ 
โครงการอาจเพิ่มผลิตภาพไดโดยการบริหารจัดการดานแผนงานกอสราง การคัดเลือกบุคลากรและ 
วัสดุกอสรางที่เหมาะสม การควบคุมและการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ รวมทั้งการใหขอมูล
และความคิดเห็นตางๆ (Proverbs et al., 1999c; Haas et al., 1999)  
 Rojas และ Aramvareekul (2003a) ทําการสํารวจเจาของโครงการ ผูรับเหมา
งานทั่วไป ผูรับเหมางานไฟฟา ผูรับเหมางานระบบเคร่ืองกล และที่ปรึกษาเพื่อหาระดับความสัมพันธ 
การขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานกอสราง พบวาทักษะการบริหารและปญหากําลังคน เปนสองสวน
ที่มีผลกระทบตอผลิตภาพงานกอสราง 
 การศึกษานํารองในอุตสาหกรรมกอสรางของแคนาดาโดยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ  
ระบุวาในบรรดาทั้งสามประเภท คือ การบริหารจัดการ คนงาน และปจจัยภายนอกอ่ืน พบวาการ
บริหารจัดการถูกจัดใหอยูในอันดับสูงสุดที่มีผลตอการขับเคลื่อนผลิตภาพมากกวากลุมอ่ืนๆ ปญหา 
ที่สําคัญที่สุดภายใตประเภทการบริหารจดัการทีม่ีผลตอผลิตภาพงานกอสรางซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม 
ระบุไว คือ การขาดรายละเอียดในแผนงาน (Liberda et al., 2003) 
 
ตารางที่ 2.5  ปจจัยดานอัตราผลิตภาพทีพ่บในงานวิจยัที่เกีย่วของ (ที่มา : Hussain, 1979) 

ลําดับ ปจจัยดานอัตราผลิตภาพ 
1 การบริหารจัดการ 
2 ลักษณะเฉพาะของโครงการ  
3 เทคโนโลย ี
4 ความปลอดภัย 

5 
ปจจัยดานแรงงาน ประกอบดวย ประสบการณ ทกัษะและการฝกอบรม 
แรงจูงใจ, ความเมื่อยลา, ระยะเวลาในการทํางาน, การทาํงานลวงเวลา  

6 ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ความรอน ความเย็น ระดับเสียง 
7 สภาพพืน้ที่โครงการกอสราง 
8 การทาํงานเปนกะ 
9 การสื่อสาร 
10 คําส่ังเปลี่ยนแปลง/คําส่ังแกไข 
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ตารางที่ 2.5  (ตอ) 

ลําดับ ปจจัยดานอัตราผลิตภาพ 
11 การตรวจสอบและคําแนะนาํ  
12 วัสดุ 
13 แบบกอสราง 
14 เคร่ืองมือและอุปกรณ 
15 การทาํงานซํ้า/ร้ืองาน 
16 การหยุดงานและการลาออก 
17 แผนงาน 

 
 ในกรณีศึกษาการสรางสะพาน สาเหตุหลักที่ทําใหผลิตภาพงานกอสรางลดลงมา
จากแผนงานไมดี การบริหารดานจัดซื้อไมดี ความลาชาในการอนุมัติแบบกอสราง ไมมีการฝกอบรม 
คนงาน การที่หัวหนางานขาดประสบการณนําไปสูการควบคุมคนงานแบบไรทิศทาง และการติดตอ 
ประสานงานของผูรับเหมาชวง ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของการที่ไดผลผลิตนอย (Halligan et al., 1994) 
การศึกษาอีกชิ้นที่เกี่ยวกับการสรางสะพาน ยังแสดงใหเห็นอีกวาการบริหารจัดการแรงงานไมดี 
เปนผลใหการผลิตไมมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานไมดีเปนเหตุใหมีจํานวนคนงานมากเกินไป 
คิดเปน 65% ของจํานวนช่ัวโมงการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ (Thomas et al., 2003) 
 2) ลักษณะเฉพาะของโครงการ  
 โครงการกอสรางโดยท่ัวไปไมไดถูกออกแบบหรือสรางออกมาใหคลายกัน ปจจัย
ทางสภาพ แวดลอม ไดแกภูมิประเทศ สภาพอากาศและลักษณะทางกายภาพของสถานที่เปนตัวชวย 
ใหเกิดความโดดเดนของแตละโครงการ (Haas et al., 1999) ความหลากหลายของชนิดรูปแบบและ
รูปราง ของโครงการกอสราง ทําใหเกิดความเปนลักษณะเฉพาะของโครงการ ยกเวนปจจัยบางอยาง 
เชน ตําแหนงที่ต้ังโครงการทางภูมิศาสตร กําลังคน และขอผูกพันดานสัญญา (Rojas & Aramvareekul, 
2003a) 
 ลักษณะเฉพาะของโครงการมีผลตอการบริหารจัดการและแรงงาน ซึ่งนําไปสูเหตุ
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงในการทํางานและผลิตภาพของโครงการ ลักษณะของโครงการและ
ขอจํากัดของการบริหารจัดการในการคาดการณลวงหนาและพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล คือความผันผวน 
ในการทํางาน (Thomas et al., 2002) นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะของโครงการยังตองการใหมีการปรับ 
เปลี่ยนข้ันตอนการกอสราง ซึ่งตองการใหคนงานมีประสบการณเรียนรูต้ังแตเร่ิมตนในแตละงาน 
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 งานที่ไมตอเนื่องหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังมีผลกระทบอยางมากในการเรียนรูอีกดวย 
(Touran et al., 1988) อุตสาหกรรมกอสรางไมเหมือนกับอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน เชน อุตสาหกรรม 
ผลิตรถยนต ซึ่งมีกระบวนการผลิตเหมือนเดิมทุกวัน ในชวงสองสามวันแรก ผลผลิตที่ไดออกมามีนอย 
แตเมื่อเวลาผานไปผลผลิตจะเพิ่มข้ึน การทํางานซํ้าๆ เหมือนเดิม มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดความ
เบ่ือหนายและขาดความระวัง ซึ่งอาจทําใหผลผลิตเสียหาย แตหากวางานมีความหลากหลาย
ความเบ่ือหนายอาจจะลดนอยลง (Adrain, 1987) 
 3) เทคโนโลยี  
 เทคโนโลยีมีผลกระทบที่สําคัญในดานผลิตผล และถูกพิจารณาเปนหนึ่งในเหตุผล 
ที่สําคัญที่สุดในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภาพในงานกอสราง (Goodrum et al., 2000; Goodrum และ 
Haas 2004) งานกอสรางตางๆ เปล่ียนไปตามเทคโนโลยีที่เขามา และข้ึนกับทักษะความสามารถ
ของคนงาน (Haas et al., 1999) เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลมีกําลังแรง และความซับซอนมากข้ึน 
เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานที่ซับซอนมากข้ึน พรอมกับผลผลิตที่สูงข้ึน  
 4) ความปลอดภัย  
 การปรับปรุงผลิตภาพในการกอสราง มีความเกี่ยวของกับการเพิ่มความปลอดภัย
ในสถานที่ทํางาน ขอมูลดานความปลอดภัยแหงชาติ พบวาจากจํานวนคนงานทั้งหมด 9.2 ลานคน 
ในป 2003 มี คนงานที่เสียชีวิตในระหวางการทํางานจํานวน 1,060 ราย และไดรับบาดเจ็บ พิการ 
จํานวน 390,000 ราย ผลทางสถิติแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมกอสรางเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี
อันตรายมากที่สุด โดยมีอัตราการไดรับบาดเจ็บ ความเจ็บปวยและการเสียชีวิตจากการทํางานสูง
มาก การเคลื่อนไหวจากการยกของหนัก ทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อหลังสวนบน และสวนลาง 
(Schneider และ Susi, 1994; Buchholz et al., 1996) นักวิจัยพบวาคนงานที่ไมคอยเจ็บปวยหรือ 
ไมไดรับบาดเจ็บ จะหยุดงานนอยหรือลาปวยนอยกวา (Burdorf et al., 2003)  
 คาใชจายทางตรงและทางออมที่มีผลจากอุบัติเหตุ คาใชจายทางตรง ไดแก คาแรง 
คนงาน คาประกันความคุมครอง คาความเสี่ยงของผูสราง สภาความปลอดภัยแหงชาติ (2004) 
ประเมินคาใชจายดานเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการประกอบอาชพี
ในป 2003 การเสียชีวิตคิดเปน 1,110,000 ดอลลาร และไดรับบาดเจ็บคิดเปน 38,000 ดอลลาร 
คาใชจายที่เกิดข้ึนทางออมไดแก ทางดานผลผลิต แผนงานเสียหาย เวลาที่ตองใชในการสอบสวน
อุบัติเหตุ เวลาที่ใชในการอบรมเพื่อปองกันอุบัติเหตุในอนาคต ทําความสะอาดหรือซอมแซมความ
เสียหาย เสียช่ือเสียง และความเสียหายของอุปกรณ (Business Roundtable, 1982b) การปองกัน 
อุบัติเหตุยังคงเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ ในดานผลิตภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตและผลกําไร 
(Oglesby et al.,1989) นอกจากนี้หากทางฝายบริหารจัดสถานที่ทํางานของคนงานใหมีความปลอดภัย 



20 

และใหการดูแลคนงานเปนอยางดี ก็จะสงผลใหคนงานมีขวัญกําลังใจมากขึ้นและลดอัตรา
การหยุดงานหรือลาออกได 
 5) ปจจัยดานแรงงาน  
 อุตสาหกรรมกอสรางตองพึ่งพาแรงงาน และตองการคนงานจํานวนมากในการ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมและภูมิอากาศตางๆ Kaming et al. (1997a) ไดสรุปปจจัยที่เปนประเด็น 
สําคัญในอุตสาหกรรมกอสรางที่เกี่ยวกับแรงงาน ไดแก ประสบการณและการอบรม แรงจูงใจ 
ความออนลาของรางกาย ความเครียด เวลางาน การทํางานลวงเวลา สภาพส่ิงแวดลอมในการทํางาน 
ลวนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคนงานและจะตองนํามาพิจารณาในการวางแผนเพ่ือเพิ่มผลิตภาพ
และความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 
 5.1) ประสบการณ ทักษะและการฝกอบรม  
 Allen (1985) พบวาในระหวางป 1968 และป 1978 ระดับทักษะความสามารถ 
ของคนงานโดยเฉลี่ยลดลง ทําใหผลิตภาพในการกอสรางลดลง การศึกษาและประสบการณใน
การทํางานมีสวนชวยเพิ่มทักษะความสามารถของคนงานใหสูงข้ึนได (Adrian, 2002) ปจจัยสําคัญ 
ในดานผลิตภาพของอุตสาหกรรมกอสราง คือ ประสบการณในการทํางานของคนงาน คุณภาพ
และความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการคัดเลือกคนงานที่มีทักษะที่เหมาะสมกับงาน
สามารถชวยปรับปรุงผลิตภาพในโครงการได (Rojas และ Aramvareekul, 2003a)  
 หากคนงานขาดประสบการณในการทํางานเพียงบางสวน ควรฝกอบรมให
คนงานกอนที่จะมอบหมายงานใหทํา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางาน ความเขาใจในงานที่จะทํา
ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Rojas และ  Aramvareekul, 2003a)  
 5.2) แรงจูงใจ  
 แรงจูงใจเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับคนงานเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน และเปนเหตุที่ชวยในการเพิ่มผลิตภาพในการทํางานได ทางเดียวที่คนงานใสใจในเร่ืองผลิต 
ภาพงานกอสราง คือการกําจัดทัศนคติที่ไมดีตอการทํางาน โดยตองมีการจัดการในดานความรู
ความเขาใจ เชนการต้ังคําถาม และรับฟงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ (Russell, 
2001)  
 การผสมผสานระหวางการฝกอบรม การปฐมนิเทศคนงานใหม การดูแล
ความปลอดภัย และความสะอาดของสิ่งแวดลอม การสื่อสาร การมีสวนรวมของคนงานใน
การวางแผนงาน หรือการตัดสินใจและการรับรูของทีมงาน ควรถูกนํามาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ความพึงพอใจของคนงาน (Chase, 1993) 
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 โดยทั่วไปผูจางงานเช่ือวาคาจางแรงงาน เปนแรงจูงใจที่สําคัญในการทํางาน 
คาตอบแทน สงผลโดยตรงผลิตภาพ คือ ไดคาตอบแทนมาก การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
คนงานที่มีการศึกษาและประสบการณสูงคาดหวังวาจะไดรับคาตอบแทนสูงกวาคนที่มีประสบการณ 
และการศึกษานอยกวา หากพวกเขาพบวาไดเงินไมสมกับความรูความสามารถจะลดประสิทธิภาพ 
การทํางานลง (Liu, 2002)  
 Maslow (1987) และ Herzberg et al. (1993) เปนนักวิจัยกลุมแรกๆ ที่ได
อธิบายถึงความสําคัญของคาตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไมใชตัวเงิน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน ทฤษฎีนี้
มาจากความตองการพื้นฐานของมนุษย มาสโลวไดแบงความตองการพื้นฐานนี้ออกเปน 5 ประเภท 
ไดแก ความตองการทางกายภาพ, ความตองการดานความปลอดภัย, ความตองการดานสังคม, 
ความเคารพนับถือและใหเกียรติ, และความสมบูรณของชีวิต ทฤษฎีของมาสโลว คือเมื่อคนงานมี
ความรูสึกปลอดภัย มั่นคงทางการเงินแลว คาตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไดจะเปนตัวเพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน 
ความตองการดานสังคม อาจตระหนักไดในสภาพการทํางานเปนกลุม ฝายบริหารควรพิจารณา
ความตองการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับความพอใจในตัวเอง ความภาคภูมิใจในการทํางานและบรรยากาศ
การทํางาน สวนทฤษฎีของ เฟรเดริค เฮอรซเบอรก ที่ตอยอดมาจากมาสโลว พบวาปจจัยดานแรงจูงใจ 
ไดแก ความสําเร็จ คําชม ความรับผิดชอบ และการเล่ือนตําแหนง และปจจัยอ่ืนๆ ดานสุขอนามัย 
นโยบายบริษัท การดูแลควบคุมทางดานเทคนิค เงินเดือนและผลประโยชนอื่นๆ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และสภาพการทํางาน 
 Borcherding (1978) จําแนกปญหาที่เกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
อุตสาหกรรมกอสรางขนาดใหญ ไดแก ความรูเกี่ยวกับขอมูลของโครงการนอย ขาดการตัดสินใจ 
รวมกัน การติดตอประสานงานระหวางคนงานและหัวหนามีนอย มีการเปล่ียนแปลงที่เปนอันตราย
ในการทํางาน หัวหนาและคนงานลดการเรียนรูในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
 การสํารวจคนงานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับทัศนคติดานผลิตภาพ พบวาการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ การไดรับเงินรางวัล และความปลอดภัยในการทํางาน เปนปจจัยสําคัญ
สําหรับคนงานในการทํางานหนักข้ึนเพื่อใหไดคุณภาพงานที่ดีมากข้ึน (Clarke และ Morris, 1980)  
 ในการสํารวจการปฏิบัติงานในอิหราน พบวาคาตอบแทนท่ียุติธรรม เงินรางวัล 
หรือคาตอบแทน การจายคาแรงตรงเวลา ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานดี และความปลอดภัย 
เปนปจจัยสําคัญในเร่ืองของแรงจูงใจในการทํางาน (Zakeri et al., 1997) การปฏิบัติงานในอินโดนีเซีย 
พบวา คาตอบแทนที่ยุติธรรม ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน เงินลวงเวลา โบนัส และความ
ปลอดภัยในการทํางาน เปนปจจัยดานแรงจูงใจ ในขณะที่การไมเคารพนับถือหัวหนางาน ความสําเร็จ 
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เพียงเล็กนอย ขาดความรวมมือระหวางเพื่อนรวมงาน การทํางานในสภาพที่ไมปลอดภัย เปนปจจัย 
ที่ลดแรงจูงใจในการทํางาน (Kaming et al., 1997b) 
 เทคนิคการสรางแรงจูงใจ ทัง้ 5 อยางทีถู่กนํามาใชมากทีสุ่ด ไดแก 1) การต้ัง 
เปาหมาย 2) คาตอบแทน 3) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน 4) การใหคําชมที่เหมาะสม และ 
5) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Business Roundtable, 1982d)  
 ปจจัยที่ลดแรงจูงใจในการทํางานซึ่งมีผลตอผลิตภาพของคนงาน ไดแก 
1) ขาดการวางแผนและวัสดุ 2) ตารางงานไมเหมาะสม 3) ความสับสนของโครงการ 4) เกิดความ
ลาชาบอยคร้ัง 5) ไมมีการมอบหมายงานที่เหมาะสม 6) ไมมีการติดตอส่ือสาร 7) ไมมีอุปกรณและ
เคร่ืองมือ 8) ความคับแคบของพื้นที่ทํางานและการทํางานซํ้า/รื้องาน 9) สภาพการทํางานที่ไม
ปลอดภัย 10) ขาดการอบรม 11) การรักษาพยาบาลที่ไมดี 12) ความรูสึกวาไมคอยประสบความสําเร็จ 
13) มีสวนในการตัดสินใจนอย 14) ไมมีการประกันคุณภาพ 15) ไมมีการฝกอบรมหัวหนางาน 
16) ขาดการควบคุมดูแล และ 17) ขอปฏิบัติที่เขมงวด 
 5.3) ความเมื่อยลา  
 ผูบริหารโครงการตองเขาใจความสามารถดานกายภาพของคนงาน และขอจํากัด 
ดานสภาพอากาศ หรือผลจากการใชวัสดุ เคร่ืองมือหรืออุปกรณบางชนิดในการทํางาน ความเมื่อยลา 
อาจหมายถึง ความเหนื่อย ความเครียดของคนงาน ในการปรับปรุงพัฒนาดานผลิตภาพใน
การกอสราง ตองใชพลังงานและการทํางานอยางหนักตามความสามารถของคนงาน (Lee, 2003) 
เพราะผลกระทบที่รายแรงของความเมื่อยลาตอผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญในการกํากับ
ดูแลงานเพื่อลดความเม่ือยลาในการทํางานกอสราง Oglesby et al. (1989) ชี้ใหเห็นวาในงานกอสราง 
ทั่วไป ใชพลังงาน 6.0 กิโลแคลอร่ีตอนาที ตอเนื่องไมเกิน 25 นาที หลังจากนั้นจะเกิดความเมื่อยลา 
สวนคนงานที่ขุดเจาะ ใชพลังงาน 8.4-8.9 กิโลแคลอร่ีตอนาที ตองพักทุกๆ 8 นาที ความเมื่อยลา
ของรางกายทําใหกรดแลคติคเพิ่มข้ึนในรางกาย และเปนเหตุใหเกิดการอักเสบของกลามเนื้อและ
อาการขางเคียงอ่ืนๆ ตามมา 
 5.4) การทํางานเปนกะ  
 เปนลักษณะของการทํางานที่ไมไดอยูในเวลาทํางานปกติทั่วๆ ไป ที่เร่ิมต้ังแต 
7.00 ถึง 18.00 น. (Taylor et al., 1997) เพราะการทํางานเปนกะสงผลตอสุขภาพ ทําใหผลิตภาพ
งานไดรับผลกระทบดวย โดยทั่วไปมีระบบการทํางานเปนกะ 2 ชนิด การปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงตอวัน 
กับการปฏิบัติงานที่ใชเวลานอยกวานั้น คนงานที่เขากะจะไดรับเงินมากกวาคนงานในชวงเวลาปกติ 
บริษัทจะใหเงินมากกวาเนื่องจากการทํางานเปนกะที่เพิ่มข้ึนมา สงผลกระทบดานลบใหกับคนงาน
ในดานสุขภาพ ความเมื่อยลาและปญหาชีวิตครอบครัว (Pulat, 1997) 
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 Danial (2003) ไดประเมินความเมื่อยลา คุณภาพและผลิตภาพของคนงาน 
จากการศึกษา พบวาคนงานที่ทํางานวันละ 12 ชั่วโมง มีการบนเร่ืองความเมื่อยลาบอยกวาคนงาน
ที่ทํางานวันละ 8 – 10 ชั่วโมงตอวัน อยางไรก็ตามการศึกษานี้ไดแสดงวาแมวาการทํางานเปนกะ
จะไมสงผลตอคุณภาพงานเนื่องจากมีระบบการควบคุมในที่ทํางานอัตราของผลิตภาพยังลดลง 
โดยทั่วไปผลิตภาพระหวางการทํางานเปนกะจะตํ่ากวาระหวางช่ัวโมงทํางานปกติ 
 5.5) งานลวงเวลา  
 ปกติ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห ประกอบดวยทํางานวันละ 8 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห 
ต้ังแตวันจันทร – วันศุกร ยกเวนวันเสาร – อาทิตย งานที่นอกเหนือเวลาดังกลาวจัดเปนงานลวงเวลา 
และงานลวงเวลามีผลกับผลิตภาพของทุกๆ ชั่วโมง ในแตละวันหรือสัปดาห การสูญเสียผลิตภาพ
เนื่องจากการทํางานลวงเวลามีความสัมพันธทําใหเกิดความเมื่อยลาในคนงานที่ทํางานลวงเวลา
และลดแรงจูงใจในการทํางาน (Halligan et al., 1994; Cooper et al., 1997)  
 Thomas และ Raynar (1997) ไดศึกษาขอมูลผลิตภาพแรงงานที่ 121 อาทิตย 
เพื่อดูผลกระทบของตารางงานลวงเวลาผลที่ไดแสดงใหเห็นวามีการลดลงของประสิทธิภาพไป 
10 – 15% จากการทํางาน 50 – 60 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลามากกวา 4 สัปดาห Adrain (1987) 
การทํางานลวงเวลาเปนระยะเวลานานที่มากกวา 3-5 อาทิตย อาจทําใหเกิดความเมื่อยลาเพิ่มข้ึน
และสูญเสียผลิตภาพงาน  
 โดยปกติการทํางานลวงเวลา นอกจากการเรงงานตามตารางเพื่อใหทันกับ
เวลาที่ไดเสียไป ยังพบวาการที่ไมสามารถจัดหาวัสดุกอสราง เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ และขอมูล 
ตางๆ มาในเวลาที่ตองการ ยังเปนสวนที่ทําใหผลิตภาพของงานกอสรางลดลงดวย การทํางานลวงเวลา 
เพื่อใหทันกับตารางงานเปนส่ิงที่ทาทายมากสําหรับผูรับเหมา (Thomas และ Raynar, 1997; Thomas 
และ Sanvido, 2000a) ในการเปรียบเทียบการจัดการแรงงานของผูรับเหมาฝร่ังเศส เยอรมันและ
อังกฤษ พบวาผูรับเหมาฝร่ังเศส ไดผลิตภาพงานอยูในระดับสูงและมีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียที่ 40 
ชั่วโมง 5 วันตอสัปดาห ทําใหคนงานมีเวลาสําหรับพักผอน (Proverb et al., 1999c) อีกสวนหนึ่งที่
ตองกังวลในเร่ืองของการทํางานลวงเวลา คือเร่ืองอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากคนงานมีความ
ออนลาและเบ่ือหนายในระหวางการทํางานลวงเวลา ดังนั้นมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและทําให
เกิดชวงเวลาที่ไมเกิดผลิตภาพ 
 6) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  
 โดยทั่วไป สถานที่กอสรางอยูในส่ิงแวดลอมแบบเปด ดังนั้นสภาพแวดลอมอาจมี
ผลตอโครงการ มีการประเมินพบวาครึ่งหนึ่งของงานกอสรางทั้งหมด คือเร่ืองความไวตอสภาพ
อากาศ (Oglesby et al., 1987) มีการศึกษาพบวาผลิตภาพลดลงมากถึง 30% เนื่องจากสภาพอากาศ 
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ที่ไมดี (Thomas et al., 1999b) ตัวอยางเชน โครงการกอสรางทางดวน มีความไวตอฝนตก ทําให
การเสร็จส้ินของโครงการตองคางคาเนื่องจากผลของดินและสภาพทางเดิน (El-Rayes และ Moselhi, 
2001)  
 อุณหภูมิของสภาพแวดลอมมีผลทั้งดานรางกายและจิตใจ การทํางานในอุณหภูมิ
ที่ไมเหมาะสมสงผลใหผลิตภาพงานลดลง การทํางานในสภาพที่เหมาะสมทําใหรูสึกสบายและทํา
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลิตภาพงานลดลงเนื่องมาจากสภาพที่เหมาะสมนั้นเปลี่ยนแปลง 
ไป (Mohamed และ Sirnavin, 2002) ตัวอยางของสภาพอากาศที่เลวรายมีผลตอโครงการกอสราง 
ไดแก สภาพลมที่แรง หิมะ ฝนตก ความรอน ความหนาวเย็น  
 6.1) ความรอน  
 (Oglesby et al., 1989; Pulat, 1997) อุณหภูมิที่สูงเกินไปทําใหผลิตภาพลดลง 
นอกจากนี้การทํางานในสภาพอากาศที่รอนเกินไปสงผลกระทบดานลบตอรางกายและจิตใจของ
คนงานกอสราง ทําใหผลิตภาพงานที่ไดลดลงเปนผลใหตารางงานมีความลาชา 
 นักวิจัย (Shoji et al., 2003) ตรวจหาผลกระทบของความเครียด เนื่องจาก
การทํางานในสภาพอากาศที่รอนเปนระยะเวลานาน ผลที่ไดแสดงใหเห็นวามีความเปนไปไดใน
การเกิดขอผิดพลาดในงาน นอกจากนี้ทางดานกายภาพยังทําใหเกิดอาการเปนลม หนามืด หอบ 
ซึ่งพบไดทั่วไปในโครงการกอสราง (Khogali, 1987) 
 Oglesby et al. (1989) ทําการศึกษากลุมคนงานกอสรางในป 1981 พบวา
คุณภาพของคนงานลดลง เมื่อทํางานในที่อุณหภูมิสูงมากและเย็นมาก 
 6.2) ความเย็น  
 เชนเดียวกับความรอน การทํางานในที่เย็นจัดผลิตภาพของงานจะลดลง หนึ่ง
ในปญหาจากสภาพอากาศที่เย็นจัด คือเมื่อคนงานปฏิบัติงานตองระมัดระวังมากขึ้น ขณะที่ใส
ถุงมือหนา (Oglesby et al., 1989)  
 6.3) เสียง  
 โครงการกอสรางโดยทั่วไปมีเสียงดัง ระดับเสียงในโครงการอยูในชวงเดียวกับ
แหลงอุตสาหกรรมและบริเวณที่มีการจรารจคับค่ัง (70 เดซิเบล) สงผลกระทบตอผลิตภาพ ไมเพียง 
แตรบกวนการส่ือสาร ยังเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดและเมื่อยลาได (Oglesby et al., 1989) 
สําหรับบริเวณรอบๆ อุปกรณกอสรางขนาดใหญ เชน เคร่ืองสกัดคอนกรีต  ปนจั่น ระดับเสียงอยูที่ 
90 เดซิเบล หรือมากกวา และระดับ 110 เดซิเบลหรือมากกวา วัดไดในบริเวณที่มีการทํางานกับ
อุปกรณหรือเคร่ืองจักรขนาดใหญ มีน้ําหนักมาก ระดับของเสียงขนาดนี้ อาจทําใหเปนสาเหตุการ
สูญเสียการไดยินถาวร (Pulat, 1997) 
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 องคกรดานอาชีวอนามัย ไดระบุคาสูงสุดที่อนุญาต อยูที่ 90 เดซิเบล สําหรับ
การทํางาน 8 ชั่วโมง ในหนึ่งวัน สําหรับระดับเสียงทีเพิ่มข้ึนทุกๆ 5 เดซิเบล ระยะเวลาที่ไดยินจะตอง 
ลดลงคร่ึงหนึ่งของมาตรฐาน  
 ตามที่ไดกลาวมา ผลิตภาพงานกอสรางอาจไดรับผลกระทบจากภาวะเสียงดัง 
เนื่องจากความลําบากในการสื่อสารซึ่งมีความจําเปนสําหรับการจัดการโครงการกอสรางใหมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ที่ระดับเสียง 65 เดซิเบล การสนทนาจะลําบากที่ระยะหาง 3 ฟุต 
(Pulat, 1997) การไดยินหรือทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังเปนเวลานานๆ ทําใหเกิดความเครียด 
ออนลา หนึ่งในวิธีปองกันเสียงที่ดังเกินไป และเพื่อปองกันการสูญเสียการไดยิน คือใสที่ครอบหู  
 7) สภาพโครงการ  
 สภาพพื้นที่โครงการกอสรางมีสวนสําคัญในดานความสําเร็จของโครงการ พื้นที่
โครงการที่มีคนจํานวนมาก อาจเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงในการทํางาน นําไปสูการลดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน การตัดสินใจในเร่ืองของการวางผังโครงการ ที่จอดรถพวงของผูรับเหมา สถานที่เก็บ
วัสดุและอุปกรณตางๆ เปนส่ิงสําคัญมาก 
 Adrian (1987) ชี้วาผลกระทบดานผังโครงการที่มีตอดานผลิตภาพ บอยคร้ังที่มัก
ถูกมองขามไป ตัวอยางเชน วัสดุตางๆ ควรอยูในพื้นที่ที่ไมไกลจากหนางานมากมิฉะนั้นคนงาน
ตองใชเวลาในการขนยายวัสดุมายังหนางาน ทําใหเกิดเวลาที่ไมมีประสิทธิภาพ การจอดรถพวง
ของผูรับเหมาแตละรายติดกันเกินไป อาจทําใหเกิดความขัดแยงหรือการโตเถียงที่ไมจําเปนได 
เชนเดียวกับการวางอุปกรณในลักษณะที่ไมคํานึงถึงความปลอดภัย 
 8) วิธีการทํางาน  
 ผลิตภาพงานกอสรางสามารถปรับปรุงได โดยศึกษาการเคลื่อนไหวของคนงาน 
อุปกรณ และวัสดุ โดยกําจัดการเคล่ือนไหวที่ไมเกิดผลิตภาพ เพิ่มเวลาการทํางาน ลดเวลาวางงาน
ใหนอยลง และกําจัดข้ันตอนการทํางานที่ไมจําเปน  
 Frank และ Lillian Gilbreth (1910) ไดพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะหการศึกษา
การเคลื่อนไหวและเพิ่มผลิตภาพของคนงาน งานของกิลเบร็ธ (Gilbreth) ใชกลองบันทึกและ
ตรวจสอบการเคล่ือนไหวในวงจรสั้นๆ การศึกษาการเคล่ือนไหวของกิลเบร็ธ (Gilbreth) มุงเนนไปที่
การปรับปรุงวิธีการทํางานโดยการกําจัดการเคล่ือนไหวที่ไมจําเปนและทําใหเกิดความเมื่อยลา 
กิลเบร็ธ (Gilbreth) ยังไดพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการปรับปรุง ไดแก   
 8.1) ข้ันตอนการทํางาน 
 8.2) การวิเคราะหงานยอยดวยสัญลักษณเทอรบลิก  
 8.3) การศึกษาการเคล่ือนไหวแบบไมโคร  
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 8.4) ศึกษาการเคล่ือนไหวของรางกายโดยใชกลองรวมกับเทคนิคแสงพิเศษ  
 8.5) แบบจําลองแผนผังโรงงาน  
 8.6) การวัดกับเวลาที่กําหนดไว 
 การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอัตราการทํางาน โดยการสังเกตระหวาง
ผูรับเหมาของฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ สําหรับการสรางแบบหลอคอนกรีต โดยข้ึนอยูกับวิธีการ 
กอสรางและการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู (Proverbs et al., 1999a) พบวาหนึ่งในสาเหตุหลัก
สําหรับผลิตภาพที่ไมดีของผูรับเหมาอังกฤษ คือการใชวิธีการแบบเกาๆ ในการสรางแบบหลอ 
โดยใชวิธีประกอบไมแบบด้ังเดิมสําหรับคาน ทําใหใชคนงานมากกวาและคาใชจายสูงกวา เมื่อเทียบ 
กับการใชระบบสําเร็จรูปที่ผูรับเหมาฝร่ังเศสและเยอรมันใช (Proverbs et al., 1999e) 
 9) การสื่อสาร  
 การขาดการสื่อสารสงผลดานลบตอผลิตภาพงาน ไมวาจะเปนการสนทนาทั่วไป
ระหวางคนงาน 2 คนในโครงการ หรือการส่ือสารทางเทคนิคหรือขอมูลที่สําคัญระหวางผูรับเหมา 
เจาของโครงการ และวิศวกร การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพเปนกุญแจสําคัญของความสําเร็จใน
โครงการ การส่ือสารอยางทันทวงทีเพื่อใหคําแนะนําและใหขอมูลอ่ืนๆ เปนส่ิงสําคัญในเร่ืองเวลา
และการทํางานที่เหมาะสม 
 Oglesby et al. (1989) ไดแสดงตัวอยางของโครงการกอสรางเข่ือนคอนกรีต จากการ
วิเคราะหโครงการ ผูเช่ียวชาญพบวามีประแจเพียงอันเดียวที่จะใชทํางาน ทําใหไมสามารถแบงกัน
ใชระหวางคนงาน 3 คนได สงผลใหผลิตภาพของงานลดลงจนกวาจะมีการเพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ 
เมื่อโฟรแมนและคนงานถูกสอบถามวาทําไมถึงยังคงปลอยใหสถานการณเปนแบบนี้โดยไมมกีารแจง 
พวกเขาจะตอบวาไมมีใครมาถาม ส่ิงนี้เปนตัวอยางของปญหาที่เกิดข้ึน 
 การขาดการสื่อสารนําไปสูการลดลงของผลิตภาพงานและงานบกพรองในระยะยาว 
การติดตอส่ือสารระหวางฝายตางๆ ในโครงการ อาจจะใชวิธีการโทรศัพท อีเมลล สงจดหมาย ข้ึนอยู 
กับระดับความจําเปนและความซับซอน โดยทั่วไปขอมูลดานเทคนิคและการเปลี่ยนคําส่ัง จะใช
การเขียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชอางอิงในอนาคต ผูตอบแบบสอบถามในการทําสํารวจ 
เลือกที่จะใชการเขียนเปนลายลักษณอักษรสําหรับข้ันตอนการทํางาน คูมือ แผนภูมิและแนวทางตางๆ 
แทนการส่ือสารดวยคําพูดไมเปนทางการ (Makulsawatudom และ Emsley. 2001) 
 10) รายการเปลี่ยนแปลงงาน  
 คนงานตองทํางานซํ้า/ร้ืองาน เนื่องจากการเปลี่ยนคําส่ังจากการที่แบบกอสรางไม
สมบูรณ ระบบงานผิดพลาด หรือฝายหนางานผิดพลาด ภายใตสถานการณเหลานี้ทําใหอัตราผลิต
ภาพงานกอสรางตํ่าลง (Oglesby et al., 1989) Thomas และ Napolitan (1995) ปริมาณผลกระทบ 
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ของการเปลี่ยนแปลงการกอสรางของผลิตภาพแรงงาน ผานสมการถดถอย พบวาทําใหสูญเสีย
ประสิทธิภาพไป 30%  
 นักวิจัยแนะนําใหลดผลกระทบดานลบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในโครงการดวย 
การเตรียมแผนงานอยางละเอียดตั้งแตเริ่มตนโครงการ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงคโครงการ 
ขอบขายของงานและกรอบเวลา การพิจารณาเร่ืองที่เกี่ยวของกับความเส่ียง คาใชจาย การบริหาร
จัดการ และข้ันตอนของการเปล่ียนแปลง (Coffman, 1997) 
 11) การตรวจสอบและคําแนะนํา  
 การตรวจสอบงานกอสรางอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งสําคัญมาก ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางาน การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ทํางานอยางสม่ําเสมอ Makulsawatudom และ Emsley (2001) ชี้ใหเห็นวาผูจัดการโครงการและ
ผูตรวจสอบงาน เปนเหตุใหเกิดความลาชาไดพอๆกัน เมื่อผูจัดการโครงการไมประสานงานและเตรียม 
ความพรอมสําหรับการตรวจสอบ หรือถาผูตรวจสอบไมมาตามเวลานัด อาจทําใหความกาวหนา
ของงานลาชาลงและผลิตภาพงานลดลง เชนเดียวกับการตรวจสอบที่ลาชาหรือรอคําแนะนําตางๆ 
จะสงผลตอความกาวหนาของโครงการทันที การรอคําแนะนําวาจะใหปฏิบัติงานอยางไร อาจทํา
ใหความกาวหนาของโครงการชาลง  
 12) วัสดุ  
 การจัดการวัสดุตางๆ การจัดเก็บวัสดุที่ไมเหมาะสม ของเสียที่เกิดจากการละเลย
หรือจัดเก็บไมดี ความไมสะดวกในการเขาถึงพื้นที่จัดเก็บวัสดุ ขาดแคลนวัสดุ การจัดสงวัสดุลาชา 
เปนตัวอยางเพียงบางสวนวาวัสดุมีผลกระทบตอผลิตภาพของงานไดอยางไร (Zakeri et al., 1996; 
Rojas และ Aramwareekul, 2003a)  
 Makulsawatudom และ Emsley (2001) จัดใหการขาดแคลนวัสดุเปนปจจัย
อันดับตนๆ ที่สงผลตอผลิตภาพของโครงการกอสรางในประเทศไทย หนึ่งเหตุผลที่อธิบายเร่ืองการ
สงวัสดุชา มาจากการจายเงินชา 
 กรณีศึกษาของสามโครงการ การจัดการวัสดุที่ไมดีซึ่งรวมถึงการจัดวางพื้นที่เก็บ
ของไมดี วัสดุหมด การสงของชา วัสดุที่ไดไมตรงตามขอกําหนด  ไมมีลําดับในการจัดสงส่ิงตางๆ 
เหลานี้ทําใหชั่วโมงการทํางานของคนงานเพ่ิมข้ึนมากกวา 50% สวนสาเหตุอ่ืนๆ ของการขาดวัสดุ 
คือการนําเขาวัสดุจากตางประเทศ แตขาดการติดตอประสานงานระหวางสํานักงานและหนางาน 
(Thomas และ Sanvido, 2000b) ทําใหการจัดสงวัสดุลาชา 
 จากรณีศึกษาของ Kaming et al. (1996) สรุปวาการขาดแคลนวัสดุ เปนปญหา
สําคัญที่พบของคนงานในประเทศอินโดนีเซีย ระบุสาเหตุไดดังตอไปนี้ มีความยากลําบากในการ
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ขนสงไปยังโครงการ (โครงการต้ังอยูในที่หางไกลจากเมือง) ไมมีที่เก็บวัสดุที่เพียงพอ ตองผานการ
อนุมัติหลายข้ันตอน และวางแผนไมดีพอ การจัดการแยกประเภทและจัดเก็บวัสดุไมดี ยากตอการ
เขาถึง และการเคล่ือนยายวัสดุ เปนตัวอยางของการบริหาร จัดการวัสดุที่ไมดี (Kaming et al., 1997a)  
 13) แบบกอสราง  
 นักวิจัยตางๆ ชี้ใหเห็นวาแบบกอสรางที่ไมสมบูรณ เปนเหตุใหผลิตภาพงานกอสราง 
ตํ่าลง (Makulsawatudom และ Emsley, 2001) เกิดความลาชาในขั้นตอนการกอสรางเมื่อการ
ออกแบบไมเรียบรอยหรือขาดบางสวนไป แบบที่ไมสมบูรณทําใหเกิดการเสียเวลารอความชัดเจน 
 14) เครื่องมือและอุปกรณ  
 เคร่ืองมือและอุปกรณเปนส่ิงสําคัญในการทํางานกอสราง หากมีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ ที่ไมเหมาะสมในการทํางาน งานกอสรางอาจหยุดได ผลิตภาพงานกอสรางภายในโครงการ 
จะลดลง ไมสําเร็จตามเวลาและไดงานที่ไมมีคุณภาพออกมา ปญหาเร่ืองผลิตภาพบางอยางเกี่ยวของ 
กับอุปกรณและเคร่ืองมือ คือการขาดเคร่ืองมือและอุปกรณที่เหมาะสม หรือเคร่ืองมือ ไมมีประสิทธิภาพ 
ขาดการบํารุงรักษาและขาดอะไหลทดแทน ไมสนใจสมรรถภาพของเคร่ืองมือจากผูประเมินหรือ
ผูจัดการโครงการ (Makulsawatudom และ Emsley, 2001) 
 15) การทํางานซํ้า/ รื้องาน  
 ผลสํารวจการศึกษาแสดงใหเห็นวา การทํางานซํ้า/ ร้ืองาน ทําใหผลิตภาพงาน
กอสรางลดลง โอกาสเกิดการทํางานซํ้า/ ร้ืองานมาจากที่ชางไมมีความสามารถเนื่องจากขาดทักษะ 
การทํางานและไมมีความรูในดานแบบกอสรางหรือหัวหนางานไมมีความสามารถ ขาดประสบการณ 
ในการควบคุมดูแลการทํางาน สวนสาเหตุอ่ืนๆ ที่ทําใหตองมีการแกไขงาน ไดแก เปล่ียนแปลงคําส่ัง 
แบบกอสรางไมสมบูรณ การละเลยหรือการทําลายวัสดุ ใชวัสดุที่ไมเหมาะสม (Zakeri et al., 1996; 
Makulsawatudom และ Emsley, 2001)  
 การทํางานซํ้า/ร้ืองานถูกจัดวาเปนปญหาที่สําคัญดานผลิตภาพงานกอสรางเปน
อันดับที่สองในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสาเหตุมาจาก การเปล่ียนแปลงคําส่ัง คําแนะนําที่ไมดี 
วางแผนงานไมดี ฝมือชางไมดี และความซับซอนของขอกําหนดงานออกแบบ ชางฝมือแนะนําวามี 
3 วิธี ในการแกไขปญหาการทํางานซํ้า/ร้ืองาน คืออธิบายใหเขาใจกอนเร่ิมงานใหมๆ ทุกคร้ัง (กอน
วางแผนงาน) เขียนคําแนะนําการทํางานใหชัดเจนเปนรูปแบบ แบบกอสรางมีรายละเอียดชัดเจน 
(Kaming et al., 1997a; Kaming et al., 1997b) การขาดการควบคุมคุณภาพก็เปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหตองมีการร้ืองาน และสงผลไมดีตอผลิตภาพงาน (Rojas และ Aramvareekul, 2003a) 
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 16) การหยุดงานและลาออก  
 การหยุดงานถูกจัดในอันดับที่สามวาเปนปญหาดานผลิตภาพ ผูรับเหมาในอินโดนีเซีย 
แกปญหาโดยการสื่อสารกับคนงานที่โครงการ สาเหตุของการลาออกหรือหยุดงาน มาจากไมพอใจ
งานที่ทําอยู ผูรับเหมาที่อ่ืนใหคาตอบแทนดีกวา หาสถานที่ทํางานใกลบาน มีสิ่งแวดลอมที่ดีกวา 
(เชน มีความปลอดภัยมากกวา), มีโอกาสการทํางานที่ดีกวาจากที่อ่ืนๆ (Kaming et al., 1997a) 
 17) แผนงาน  
 หนึ่งในปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลิตภาพงานกอสรางคือ การจัดลําดับงานและ 
การจัดสรรจํานวนคนงานที่เหมาะสม ตารางงานที่ไมเปนลําดับข้ันตอนอาจกอใหเกิดการเสียสมดุล/ 
จังหวะ (Rojas และ Aramvareekul., 2003a) ขนาดของทีมงามที่ไมเหมาะสม อาจสงผลลบตองาน
กอสราง (Kaming et al., 1997a) การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพตองการความเขาใจในรายละเอียด 
ตางๆ วิธีการกอสรางและความตองการทรัพยากรตางๆ (Proverbs et al., 1999c; Proverbs et al., 
1999d)  
 จากการสํารวจการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม (Rojas และ Aramvareekul, 
2003a) ปฏิสัมพันธระหวางงานกอสรางและทรัพยากรตางๆ เปนตัวขับเคล่ือนทางผลิตภาพที่สําคัญ 
ผลิตภาพแรงงานจะถูกกระทบไดเมื่อมีการเปลี่ยนแผนงานเนื่องจากการสงวัสดุที่ลาชา การกระจายตัว 
ของกิจกรรมตางๆ การมอบหมายงานใหมใหกับทีมงาน และ/หรือ การทํางานไมเปนลําดับข้ันตอน 
(Marchman, 1988) ดังนั้น การวางแผนงานที่เหมาะสมในทุกๆระยะ และทุกองคประกอบของงาน 
เปนส่ิงจําเปนในการเพิ่มผลิตภาพ 
 
2.2  ทบทวนงานวิจัยที่จําแนกปจจัยความลาชาและปจจัยความสําเร็จของโครงการ 

เพื่อทําความเขาใจและอธิบายถึงปจจัยสําคัญของความสําเร็จและปจจัยความลาชา งาน
ศึกษานี้จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนขอสรุปการศึกษาสาเหตุความลาชาของโครงการ
กอสราง สวนที่สองเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จ 

2.2.1 ปจจัยความลาชา  
ความลาชาหมายถึงเวลาที่ใชเพิ่มข้ึนเพื่อใหงานกอสรางเสร็จสมบูรณนอกเหนือจาก

ระยะเวลาที่ไดวางแผนไวต้ังแตแรก ความต้ังใจที่จะทําใหเสร็จทันเวลาภายใตงบประมาณที่ต้ังไวดวย 
คุณภาพที่สูงสุดและปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย เปนจุดมุงหมายของทุกฝาย ทั้งเจาของโครงการ 
ผูรับเหมา และที่ปรึกษา จากงานวิจัยชี้วาผลกระทบของความลาชา ไดแก 1) เวลาที่เพิ่มข้ึน 2) คาใชจาย 
ที่เพิ่มข้ึน 3) ความขัดแยง 4) การตัดสินใจ 5) การดําเนินคดี 6) หยุดการกอสราง (Murali, 2006, 
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Arbinu และ Jagboro, 2002, Chan และ Kumarawamy, 2002) ในการควบคุมปญหานี้และทําให 
ความลาชาของโครงการเกิดข้ึนนอยที่สุด ฝายตางๆ ของโครงการกอสรางควรจะหาสาเหตุของ
ความลาชาและปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดเพื่อหลีกเล่ียงปญหาดังกลาว 

Armed et al. (2003) ชี้ใหเห็นวาความลาชาแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
 ความลาชาที่ยอมรับไมได มีสาเหตุจากผูรับเหมา หรือผูรับเหมาชวง หรือผูจําหนายวัสดุ 

ไมใชความผิดของเจาของ ผูรับเหมาอาจมีสิทธิ์ไดรับการชดเชยจาก ผูรับเหมาชวง หรือตัวแทน
จําหนายวัสดุ แตเจาของไมตองชดเชยให ดังนั้นความลาชาที่ชดเชยไมไดเปนผลใหผูรับเหมาไมได
รับเงินหรือเวลาเพิ่มข้ึน (Alaghbari, 2005) 

 ความลาชาที่ยอมรับได หรือเปนที่รูจักวาความลาชาที่เปนเหตุสุดวิสัยความลาชานี้
เรียกทั่วไปวาเหตุสุดวิสัย เพราะไมไดอยูในความรับผิดชอบของกลุมใดกลุมหนึ่งที่เกี่ยวของ สวนใหญ 
จะระบุในสัญญาใหผูรับเหมาไดตอกําหนดเวลาสงงานในสวนของความลาชาที่ยอมรับไดเกิดข้ึน 
แตไมไดเงินเพิ่ม (Alaghbari, 2005) ความลาชาที่เกิดทั้งสองแบบพรอมกันจะเกิดข้ึนในสถานการณ 
ที่มีปจจัยความลาชามากกวาหนึ่งอยางในเวลาเดียวกันหรือไลเล่ียกันอยางในโครงการ 

 ความลาชาที่ชดเชยได มีสาเหตุจากเจาของโครงการหรือตัวแทน รูปแบบที่พบไดบอย
ที่สุด เชนแบบกอสรางและขอกําหนดที่ไมสมบูรณ เจาของโคงการใหขอมูลหรือแบบกอสรางชากวา 
กําหนดเวลา เจาของเปล่ียนแบบหรือวัสดุหรือเขาแทรกแซงการทํางานรวมถึงเปลี่ยนแปลงลําดับ
การทํางานตางๆ ที่ผูรับเหมาตองเพิ่มทั้งเวลาและคาใชจาย (Alaghbari, 2005) 
 1) สาเหตุความลาชาในอุตสาหกรรมกอสราง 
 Baldwin et al. (1971) ไดตรวจสอบความลาชาและสังเกตวาทําใหเกิดความ
สูญเสียไมวาจะเปนความลาชาแบบใดก็ตาม การศึกษานี้ไดทําการสอบถาม ผูเช่ียวชาญจํานวน 
1,400 คน คิดเปนผูรับเหมา 61% สถาปนิก 44% และวิศวกร 30% ทั้งสามกลุมนี้ใหความเห็นวา
สภาพอากาศ จํานวนคนงาน และตารางงานของผูรับเหมาชวง เปน 3 สาเหตุหลักของความลาชา 
ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6  แสดงการจัดอันดับสาเหตุความลาชาตามลําดับความสําคัญ (ที่มา : Baldwin et al., 1971) 

ผูรับเหมา สถาปนิก วิศวกร 
สภาพอากาศ ผูรับเหมาชวง สภาพอากาศ 
คนงานไมเพียงพอ คนงานไมเพียงพอ ผูรับเหมาชวง 
ผูรับเหมาชวง สภาพอากาศ คนงานไมเพียงพอ 
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ตารางที่ 2.6  (ตอ) 

ผูรับเหมา สถาปนิก วิศวกร 
การเปล่ียนแบบ รายการผลิต รายการผลิต 
แบบกอสราง การเงนิ การเงนิ 
สภาพทางธรณีวิทยา การขาดวัสดุ สภาพช้ันดิน 
การขาดวัสดุ แบบกอสราง ใบอนุญาตกอสราง 
รายการผลิต ใบอนุญาตกอสราง การขาดวัสดุ 
การอนุมัติตัวอยาง สภาพธรณีวทิยา การเปล่ียนแบบ 
การโตแยง การเปล่ียนแบบ สภาพธรณีวทิยา 
อุปกรณชํารุด กอสรางผิด การโตแยง 
สัญญา การโตแยง อุปกรณชํารุด 
กอสรางผิด การอนุมัติตัวอยาง กอสรางผิด 
การตรวจงาน กฏหมายกอสราง การตรวจงาน 
การเงนิ สัญญา สัญญา 
ใบอนุญาตกอสราง อุปกรณชํารุด การอนุมัติตัวอยาง 

 
 2) สาเหตุความลาชาในโครงการกอสรางขนาดใหญ 
 Assaf และ Al-Hejji (2004) ทําการสํารวจขณะปฏิบัติงานในรูปแบบที่แตกตาง
กันเพื่อหาสาเหตุหลักของความลาชาและลําดับความสําคัญของสาเหตุนั้นๆ ในแตละโครงการ
ที่เขารวม 15 เจาของโครงการ, 19 ที่ปรึกษา, 23 ผูรับเหมา และไดระบุวามี 73 สาเหตุความลาชา 
(Al-Ghafly, 1995; Chan และ Kamaraswamy, 1997; Kaming et al., 1997; Kamaraswamy และ 
Chan, 1998; Noulmalee, 1999; Al-Momani, 2000; Ubaid, 1991) และไดแบงปจจัยตางๆ ออกเปน 
9 กลุมโดยแสดงไวในตารางที่ 2.7 
 Nguygen et al. (2004) ไดทํากรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมกอสรางขนาดใหญใน
เวียดนาม และช้ีใหเห็นวาปญหาแตละอยางมีความสัมพันธกัน ปญหาในอันดับตนๆ ในระยะแรก
ภายใตปจจัยหลักทั้ง 5 ไดแก 1) ผูออกแบบและผูรับเหมาไมมีประสิทธิภาพ 2) ไมมีการประเมินและ 
บริหารจัดการความเปล่ียนแปลง 3) ปญหาดานสังคมและเทคโนโลยี 4) ปญหาเกี่ยวกับหนวยงาน 
และ 5) เทคนิคและเคร่ืองมือไมเหมาะสม 
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 Toor และ Ogunlana (2008) ทําการตรวจสอบปญหาที่เปนสาเหตุความลาชาของ 
โครงการกอสรางในประเทศไทย โดยทําการแบงปญหาตางๆ ทั้ง 75 อยางออกตามประเภท ได
ทั้งหมด 10 กลุม ตามความสําคัญที่ทําใหเกิดความลาชา พบวาปญหาตางๆ เกี่ยวของกับผูออกแบบ 
เจาของโครงการ ผูรับเหมาและเร่ืองการเงิน ถูกจัดอยูในกลุมที่มีความสําคัญ  
 Assaf et al. (1995) ไดทําการศึกษาประกอบดวย 2 ระยะ ระยะแรกรวบรวม
บทความและการสัมภาษณผูรับเหมาในพื้นที ่สถาปนิก วิศวกรและเจาของโครงการ พบวาม ี56 
สาเหตุของความลาชา โดยแบงออกเปน 9 ประเภท ดังตอไปนี้ 
 1. วัสดุ – สาเหตุความลาชามาจากขาดแคลนวัสดุ เปล่ียนวัสดุ การขนสง 
ความเสียหาย ผูผลิตวัสดุ 
 2. แรงงาน – ขาดแคลนคนงาน คนงานไมมีทักษะและขอหามเกี่ยวกับแรงงาน 
ตางดาว 
 3. อุปกรณ – ความลาชาเกี่ยวกับอุปกรณชํารุด ขาดอุปกรณ การขนสงอุปกรณ 
ผลิตภาพที่ไดจากการใชอุปกรณของผูปฏิบัติงาน 
 4. การเงิน – สถานภาพทางการเงินของผูรับเหมา การจายเงินของเจาของให
ผูรับเหมา 
 5. ส่ิงแวดลอม – สภาพภูมิอากาศ ดานสังคมและวัฒนธรรม สภาพธรณีวทิยา 
 6. การเปล่ียนแปลงตางๆ – ความบกพรอง ผิดพลาดตางๆ การเปล่ียนแปลง
ขอบขายงานโดยเจาของโครงการ 
 7. หนวยงานรัฐ – การขออนุญาตกอสราง การขอวีซาคนงาน กฎระเบียบของ 
หนวยงานรัฐ 
 8. ดานเอกสารสัญญา – สัญญาที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงานที่เกี่ยวของใน 
โครงการ ความขัดแยงกันเร่ืองผลประโยชน 
 9. แผนงานและการควบคุมทางเทคนิค – ขาดการวางแผนและกําหนดการ
ปฏิบัติงาน ไมมีการบริหารจัดการการควบคุมใหเปนไปตามแผน ไมมีการบันทึกและเก็บขอมูล 
 การศึกษาระยะที่สอง จากการตอบแบบสอบถามพบวามี 56 สาเหตุความ
ลาชา โดยแสดงอันดับปจจัยความลาชา (ดานการเงินถูกจัดอยูในอันดับสูงสุดจากทั้งสามกลุมที่
สํารวจและดานส่ิงแวดลอมอยูในอันดับตํ่าสุด) ตารางที่ 2.8 ถึงตารางที่ 2.10 แสดงปจจัยที่สําคัญ 
การจัดอันดับและการจําแนก ในงานวิจัยนี้ 
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ตารางที่ 2.7 สาเหตุความลาชาของอุตสาหกรรมกอสรางขนาดใหญแบงออกไดเปน 9 กลุม  
 (ที่มา : Assaf และ Al-Hejji, 2004) 

ประเภทของความลาชา  สาเหตุความลาชา  
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ  

 
 ระยะเวลาของสัญญาส้ันเกนิไป 
 ปญหาดานกฎหมายระหวางกลุมตางๆ 
 ใหคําจํากัดความของความสําเร็จนอยไป  
 ไมมีความผิดเมื่อเกิดความลาชา 
 ประเภทของสัญญากอสราง ประเภทของการ
ประมูลงาน (ตามขอตกลง, เสนอราคาถูกสุด) 

2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับเจาของโครงการ 
 

 จายเงินลาชา 
 ความลาชาในการสงมอบสถานที่ใหกับผูรับเหมา 
 เปล่ียนคําส่ังระหวางกอสราง 
 ลาชาในการตรวจและอนุมติัแบบ 
 ลาชาในการอนุมัติตัวอยางวัสดุ 
 ขาดการประสานงานท่ีดีของผูมีสวนเกี่ยวของใน
โครงการ 

 มีความขัดแยงกนัระหวางหุนสวนของโครงการ 
 ไมมีคาตอบแทนเพ่ิมใหกับผูรับเหมาเมื่อทํางาน
ไดมากกวาตารางงาน 

 งานอ่ืนๆที่คางไวโดยเจาของโครงการ 
3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูรับเหมา   มีปญหาดานการเงนิ 

 มีความขัดแยงกับผูรับเหมาชวงในเร่ือง
กําหนดการทาํงาน 

 ทํางานซ้ํา/ร้ืองาน เนื่องจากเกิดความผิดพลาด 
ระหวางกอสราง 

 มีความขัดแยงกนัระหวางผูรับเหมาและกลุมอ่ืนๆ
(หรือเจาของโครงการ) 

 บริหารจัดการและควบคุมไมดี 
 วิธีการกอสรางไมดีพอ 
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ตาราง 2.7  (ตอ) 

ประเภทของความลาชา  สาเหตุความลาชา  
  ความลาชาในงานของผูรับเหมาชวง 

 ผูรับเหมาชวงทิ้งงาน 
 เปล่ียนผูรับเหมาชวงบอย เนื่องจากทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ 

 คนงานของผูรับเหมาไมมีคุณภาพ 
 ความลาชาในการยายเขา-ออก หนวยงาน
กอสราง 

4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับที่ปรึกษา   ความลาชาในการตรวจและทดสอบงาน 
 ไมมีความยืดหยุน 
 ขาดการประสานงานท่ีดีของผูมีสวนเกี่ยวของใน
โครงการ 

 ลาชาในการตรวจเอกสารและอนุมัติ 
 มีความขัดแยงระหวางที่ปรึกษาและผูออกแบบ 
 ที่ปรึกษามีประสบการณนอย 

5. ปจจัยที่เกี่ยวของกับฝายออกแบบ   เกิดความผิดพลาดในงานแบบ 
 ความลาชาในการผลิตแบบ 
 แบบมีรายละเอียดไมชัดเจน 
  สํารวจและรวบรวมขอมูลนอยไปกอนการ
ออกแบบ 

 ผูออกแบบไมเขาใจความตองการของเจาของ
โครงการ 

 ฝายออกแแบบมีประสบการณนอย 
 ไมมีการนาํระบบการทาํงานที่ทนัสมัยมาใชงาน 

 
 
 
 



35 

ตาราง 2.7  (ตอ) 

ประเภทของความลาชา  สาเหตุความลาชา  
6. ปจจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุ   วัสดุกอสรางขาดแคลน 

 เปล่ียนชนิดและรายการประกอบแบบของวัสดุใน
ระหวางกอสราง 

 ความลาชาในการสงมอบวัสดุ 
 ความเสียหายจากการจัดเรียงวัสดุ  
 ความลาชาในการผลิตวัสดุที่ออกแบบพิเศษ 
 จัดซื้อวัสดุลาชา 
 ความลาชาในการเลือกวัสดุ เนื่องจากมีหลาย
ชนิดใหเลือกในตลาด 

7. ปจจัยที่เกี่ยวกบัแผนงาน/อุปกรณ   อุปกรณเสียหาย/ขาดอุปกรณในการทํางาน 
 ผูใชอุปกรณมีความชํานาญไมเพียงพอ 
 อุปกรณที่ใชไมมีประสิทธิภาพทําใหผลิตภาพลดลง 
 ขาดอุปกรณทีท่ันสมยั 

8. ปจจัยที่เกี่ยวของกับคนงาน   ขาดแคลนคนงาน 
 คนงานไมมีคุณภาพ/ทํางานไดผลผลิตนอย 
 ขอหามเกี่ยวกบัแรงงานตางดาว 
 ความขัดแยงในกลุมคนงาน 

9. ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ   ผลกระทบจากสภาพพื้นที่กอสราง 
 ความลาชาในการไดรับใบอนุญาตกอสราง 
 สภาพอากาศที่ไมเอ้ือตอการทํางาน 
 ผลกระทบจากฝนตก 
 ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกในโครงการ 
 ผลกระทบของปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การควบคุมการจราจรและขอบังคับในโครงการ 
 อุบัติเหตุระหวางกอสราง 
 สภาพพืน้ที่โครงการที่แตกตางกนั 
 การเปล่ียนแปลงขอกําหนดและกฎหมาย 
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ตาราง 2.7  (ตอ) 

ประเภทของความลาชา  สาเหตุความลาชา  
  ความลาชาในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก 

 ความลาชาในการตรวจสอบและรับรองจาก
หนวยงานอ่ืน 

 
ตารางที ่2.8  ปจจัยความลาชาที่สําคัญตามความเห็นของผูรับเหมา (ที่มา : Assaf และ Al-Hejji, 2004) 

ชนิด  ปจจัยความลาชา  อันดับที่  
ตารางงาน  การเตรียมและอนุมัติแบบกอสราง 1 
การเงนิ  เจาของโครงการจายเงนิใหผูรับเหมาชา 2 
การเปล่ียนแปลงตางๆ  เจาของโครงการเปล่ียนแบบระหวางกอสราง 3 
วัสดุ  ลาชาเนื่องจากส่ังทําพิเศษจากตางประเทศ 4 
การเงนิ  เจาของโครงการมีปญหาดานการเงนิ 5 
ความสัมพันธในทางสัญญา เจาของโครงการตัดสินใจลาชา 6 
วัสดุ  สงมอบวัสดุไปที่โครงการชา 7 
การเปล่ียนแปลง แบบกอสรางไมสมบูรณ 8 
การจัดซื้อวัสดุกอสราง รอตัวอยางวัสดุเพื่ออนุมัติ 7 

 

ตารางที่ 2.9  ปจจยัความลาชาที่สําคัญตามความเหน็สถาปนิก (ที่มา : Assaf และ Al-Hejji, 2004) 

ชนิด  ปจจัยความลาชา อันดับที ่
การเงนิ เจาของโครงการมีปญหาดานการเงนิระหวางกอสราง 1 
การเงนิ ปญหาการเงนิของผูรับเหมาระหวางกอสราง 2 
ความสัมพันธดานสัญญา ความเกี่ยวพนัระหวางตารางงานของผูรับเหมาชวง ที่ตางกนั 2 
ความสัมพันธดานสัญญา เจาของตัดสินใจชา 2 
การเงนิ ความลาชาของเจาของโครงการในการจายเงนิคากอสราง 5 
วัสดุ เปล่ียนชนิดของวัสดุระหวางกอสราง 6 
ตารางงาน ไมมีการพิจารณาผูที่มีสวนรวมในการประเมินระยะเวลา  6 
ความสัมพันธดานสัญญา การควบคุมผูรับเหมาชวงของผูรับเหมาหลัก 6 
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ตารางที ่2.10 ปจจัยความลาชาที่สําคัญตามความเหน็เจาของโครงการ (ที่มา : Assaf และ Al-Hejji,  
 2004) 

ชนิด  ปจจัยความลาชา  ลําดับที่  
การเปล่ียนแปลง ผูออกแบบออกแบบผิด 1 
ดานหนวยงานรัฐ ติดขัดระบบงานราชการในการดําเนินงาน 2 
แรงงาน ขาดคนงาน/ทักษะฝมือแรงงาน 3 
การเงนิ สภาพการเงนิของผูรับเหมาระหวางกอสราง 3 
วัสดุ ขาดวัสดุในการกอสราง 6 
การเงนิ ปญหาทางการเงินของเจาของโครงการระหวางกอสราง 6 
การเปล่ียนแปลง เกิดความผิดพลาดระหวางการกอสราง 6 
ความสัมพันธดานสัญญา ไมมีการบริหารจัดการกอสรางอยางมืออาชีพ 6 

 
 3) วิเคราะหเชิงปริมาณความลาชางานกอสราง 
 Al-Momani (2000) ไดทําการศึกษาเพื่อหาสาเหตุและขอบเขตของความลาชาใน
โครงการกอสรางของจอรแดน การศึกษานี้ไดทําการสํารวจสาเหตุของความลาชาใน 130 โครงการ 
รวมถึงอาคารที่พักอาศัย ออฟฟศและสํานักงานตางๆ โรงเรียน โรงพยาบาล และการโทรคมนาคม 
โดยการคัดเลือกตัวอยางโครงการสาธารณะที่สําเร็จ 130 โครงการจากสวนตางๆ ของจอรแดน 
ระหวางป 1990 – 1997 เพื่อทําการศึกษาดูวาอะไรที่เปนสาเหตุความลาชา จากการบันทึกขอมูลที่
ไดพบวา 
 3.1) ระยะเวลาที่วางแผนไวในสัญญา 
 3.2) ความสมบูรณของขอมูลที่ไดจริง 
 3.3) การเปล่ียนแปลงแบบ 
 3.4) ความขัดแยง โตเถียง 
 3.5) ประกาศตางๆ 
 3.6) วันที่แจงใหทราบเพื่อดําเนินการตอ 
 3.7) ความขัดแยงในเร่ืองของแบบและขอกําหนด 
 3.8) การขยายเวลา 
 3.9) การสงวัสดุและอุปกรณลาชา 
 



38 

ตารางที่ 2.11 ขอสรุปของความถี่ของความลาชาที่พบบอยในโครงการที่ทําการศึกษา (ที่มา : Al- 
 momani, 2000) 

ประเภท 
ออกแบบ
ไมดี 

ไมมีความ
ลาชา 

เปล่ียน
คําส่ัง 

สภาพ
อากาศ 

เพิ่ม
ปริมาณ 

ขนสง
ลาชา 

ลักษณะ
โครงการ 

สภาพ
เศรษฐกิจ 

รวม 

บาน 4 3 1 3 2 0 1 0 14 
สํานักงาน 8 5 2 4 5 1 2 4 34 
โรงเรียน 10 14 8 6 3 4 5 2 52 
โรงพยาบาล 6 2 4 2 1 3 0 2 20 
ถนน 4 6 2 1 1 2 0 0 10 
รวม 32 24 20 19 12 10 8 8 130 

  

 จากตาราง 2.11 แสดงใหเห็นความถี่ของความลาชาแตละชนิดตามประเภทของ
งานกอสราง พบสาเหตุสําคัญของความลาชาไดแก การออกแบบไมดี การเปล่ียนคําส่ัง สภาพอากาศ 
ลักษณะเฉพาะของโครงการ การขนสงชา, สภาพเศรษฐกิจ โดย 4 สาเหตุหลัก ของความลาชาคือ 
1) การออกแบบไมดี 2) เปล่ียนคําส่ัง 3) สภาพของโครงการ และ 4) เศรษฐกิจ 
 4) การศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุของระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในโครงการ  
 Chan และ Kamaraswamy (1997) แสดงผลการสํารวจเพื่อตรวจหาและประเมิน
ความสําคัญของปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุความลาชาในโครงการกอสรางของฮองกง โดยทําการ
สํารวจใน 83 โครงการที่เคยมีการศึกษากอนหนานี้จากผูวิจัยอ่ืนๆที่ผานมา และสัมภาษณเจาของ
โครงการ ผูรับเหมาและที่ปรึกษา ปจจัยตางๆ ถูกแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก  
 4.1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับโครงการรวมถึงความลาชา ไดแก 

 ลักษณะเฉพาะของโครงการ 
 ความเปล่ียนแปลงตางๆที่จําเปน 
 การสื่อสารระหวางกลุมงานตางๆ 
 ความรวดเร็วในการตัดสินใจของทีมงานตางๆ 
 สภาพทางธรณีวิทยา 

 4.2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับเจาของโครงการรวมถึงส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับเจาของ 
โครงการ ไดแก 

 ลักษณะของเจาของโครงการ 
 สภาพการเงินของโครงการ 
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 ความตองการและการเปล่ียนแปลงของเจาของโครงการ 
 การจายเงินใหกับผูรับเหมา 

 4.3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับทีมงานออกแบบ ประกอบดวย 
 ประสบการณทีมงาน 
 ความซับซอนของงานออกแบบโครงการ 
 ความผิดพลาดและความลาชาในการทําเอกสารงานออกแบบ 

 4.4) ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูรับเหมาและส่ิงตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก 
 ประสบการณของผูรับเหมาในการวางแผนและควบคุมโครงการ 
 การบริหารจัดการและดูแลควบคุมโครงการ 
 ระดับของผูรับเหมาชวง 
 สภาพคลองทางการเงินของผูรับเหมา 

 4.5) ปจจัยดานวัสดุ ไดแก 
 ขาดแคลนวัสดุ 
 เปล่ียนวัสดุ 
 การจัดซื้อวัสดุ 

 4.6) ปจจัยที่เกี่ยวของกับคนงาน ไดแก 
 ขาดแคลนคนงาน 
 มีทักษะตํ่า 
 ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน 
 ผลิตผลที่ไดนอย 

 4.7) ปจจัยเกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณ ไดแก 
 ขาดอุปกรณ 
 ประสิทธิภาพตํ่า 
 อุปกรณชํารุด 
 เลือกโรงงาน/อุปกรณผิด 

 4.8) ปจจัยอ่ืนๆ ภายนอกที่เกี่ยวของไดแก 
 รอเวลาอนุมัติแบบและตัวอยางของวัสดุ 
 ขอบังคับและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 
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ตารางที่ 2.12 การจัดอันดับปจจัยที่มีความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม (ที่มา : Chan และ  
 Kamaraswamy, 1997) 

ลําดับที่ สาเหตุความลาชา ที่ปรึกษา ผูรับเหมา ลูกคา 
1 การควบคุมและบริหารจัดการโครงการไมดี 1 3 1 
2 สภาพช้ันดินภายในโครงการที่ไมคาดคิด 2 19 5 
3 การเปล่ียนแปลงของลูกคา 3 0 0 

4 การตัดสินใจชา 4 0 0 

5 การเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนของโครงการ 5 13 6 
6 ขาดการส่ือสารระหวางที่ปรึกษาและผูรับเหมา 6 9 9 
7 การจัดสรรทรัพยากรในโครงการไมดี 7 0 3 
8 ผูรับเหมาชวงทํางานลาชา 8 11 18 
9 ทักษะในการจัดการไมเพียงพอ 9 0 2 
10 ประสบการณผูรับเหมาไมเพียงพอ 10 12 4 
11 โครงสรางองคการไมเหมาะสม 11 7 0 
12 ความซับซอนของโครงการกอสราง 12 0 11 
13 ลักษณะและโครงสรางการจัดการของผูรับเหมาไมเหมาะสม 13 0 0 
14 การตัดสินใจภายในทีมชา 14 15 20 
15 การติดตอส่ือสารระหวางลูกคาและผูรับเหมาอยูในระดับตํ่า 15 0 15 
16 สงตอขอมูลระหวางสมาชิกในทีมชา 16 20 0 
17 ผูจัดการโครงการในสวนของผูรับเหมาไมมีความเปนผูนํา 17 0 0 
18 ขาดการส่ือสารระหวางลูกคากับที่ปรึกษา 18 16 0 
19 กําหนดการจัดซื้อวัสดุไมดี 19 0 16 
20 ความลาชาในรายละเอียดการออกแบบ 20 1 0 
21 ใชเวลานานในการอนุมัติแบบ 0 2 0 
22 ระยะเวลาของสัญญาที่เกินจริง โดยเจาของโครงการ 0 4 13 
23 ขอผิดพลาดในงานแบบ 0 5 0 
24 ใชเวลานานในการทดสอบวัสดุตัวอยาง 0 6 0 
25 ประสบการณทีมงานออกแบบไมเพียงพอ 0 8 0 
26 ทีมงานในโครงการตัดสินใจชา 0 10 12 
27 การโตเถียงและความขัดแยง 0 14 0 
28 ขาดวัสดุในทองตลาด 0 17 17 
29 การเปล่ียนแแปลงของลูกคา 0 18 10 
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ตารางที่ 2.12  (ตอ) 

ลําดับที่ สาเหตุความลาชา ที่ปรึกษา ผูรับเหมา ลูกคา 
30 ขาดการควบคุมดูแลและบริหารจัดการ 0 0 7 
31 ขาดแรงงานท่ีมีฝมือ 0 0 8 
32 ผูรับเหมาไมมีประสิทธิภาพในการวางแผนงานกอนการกอสราง 0 0 14 
33 ผลิตภาพแรงงานตํ่า 0 0 19 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลของนักวิจัย ในตาราง 2.12 สรุปไดวา 

 จากกลุมผูตอบแบบสอบถามท้ัง 3 กลุม นักวิจัยไดใหความเห็นวามี 5 สวน
สําคัญที่เปนสาเหตุใหใชระยะเวลาเพิ่มข้ึน 
 1. การบริหารจัดการและดูแลควบคุมโครงการที่ไมดี 
 2. สภาพพื้นที่โครงการ  
 3. ความรวดเร็วในการตัดสินใจของกลุมงานตางๆ                  
 4. การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของโครงการ  
 5. ความจําเปนในการเปล่ียนแปลงงาน  
 5) สาเหตุความลาชาของงานกอสรางดานสัญญา 
 Odeh และ Bettaneh (2002) ไดระบุถึงสาเหตุหลักความลาชาในอุตสาหกรรม
กอสรางและประเมินความสําคัญของสาเหตุตางๆเหลานี้สําหรับประเภทความขัดแยงของสัญญา
ในมุมมองของผูรับเหมาและที่ปรึกษาโครงการ อยางแรกทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความเขาใจ
ของผูรับเหมาและที่ปรึกษาตอความสําคัญของสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางลาชา หลังจากนั้น
สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่เปนผูรับเหมาและที่ปรึกษาที่อยูในโครงการขนาดใหญของ
จอรแดน สาเหตุตางๆ ถูกจัดออกเปน 8 กลุมหลักๆ ตามตารางที่ 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13  ดัชนคีวามสําคัญและการจัดอันดับปจจยัความลาชา (ทีม่า : Odeh Bettaneh, 2002) 

ประเภท ปจจัย 
ผูรับเหมา ที่ปรึกษา 

ดัชนี อันดับ ดัชนี อันดับ 
1. ลูกคา การเงินและการจายเงินเม่ือเสร็จงาน 3.3 4 3.32 2 

การแทรกแซงของลูกคา 3.51 2 3.21 4 
เจาของตัดสินใจชา 3.24 8 3.16 5 

ระยะเวลาของสัญญาที่เกินจริง 3.08 13 3.11 6 
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ตารางที่ 2.13  (ตอ) 

ประเภท ปจจัย 
ผูรับเหมา ที่ปรึกษา 

ดัชนี อันดับ ดัชนี อันดับ 
2. ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง 3.21 9 3.26 3 

การบริหารโครงการ 3.29 5 2.58 13 
วิธีการกอสราง 3.29 5 2.37 17 
แผนงานไมเพียงพอ 3.14 10 2.37 17 
ความผิดพลาดระหวางกอสราง 2.56 17 2.74 11 
ประสบการณผูรับเหมาไมเพียงพอ 3.37 3 3.37 1 

3. ที่ปรึกษา การจัดการสัญญา 3.10 12 3 7 
การเตรียมและอนุมัติแบบ 2.32 21 2.21 19 
การประกัน/ ควบคุมคุณภาพ 2.06 25 2.11 21 
รอการอนุมัติผลทดสอบและการตรวจสอบ 2.46 18 2.47 15 

4. วัสดุ คุณภาพของวัสดุ 1.75 26 2 23 
ขาดแคลนวัสดุ 3.11 11 2.79 10 

5. คนงานและอุปกรณ การจัดหาคนงาน 2.63 16 2.63 12 
ผลิตภาพแรงงาน 3.6 1 2.89 9 
การจัดหาอุปกรณและความเสียหาย 3.25 7 2.42 16 

6. สัญญา เปล่ียนคําส่ัง 2.4 19 1.79 26 
ความผิดพลาดในเอกสารสัญญา 3.05 14 2.05 22 

7. การบริหารสัญญา การเจรจาตอรอง 2.94 15 2.16 20 
ความไมเหมาะสมของโครงสรางองคการ
โดยรวมที่เก่ียวกับหนวยงานตางๆ ในโครงการ 

2.27 22 2.26 8 

ขาดการติดตอส่ือสารระหวางกลุมตางๆ 2.38 20 2.53 14 
8. ปจจัยภายนอก สภาพอากาศ 2.19 23 1.95 24 

9. อื่นๆ การเปล่ียนขอกําหนดการกอสราง 1.7 27 1.16 28 
ปญหากับเพื่อนบาน 1.59 28 1.84 27 
สภาพช้ันดินที่ไมคาดคิด 2.1 24 1.84 25 
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2.2.2 ปจจัยความสําเรจ็ของโครงการกอสราง 
 1) ปจจัยความสําเร็จของโครงการ Ashely et al. (1987) ไดสัมภาษณบุคคลที่ 
อยูในงานกอสรางและศึกษาจากบทความตางๆ และรวบรวมปจจัยความสําเร็จ ไดประมาณ 2,000 
รายการ และไดลดจํานวนลงเหลือ 46 รายการ และแบงเปนประเภทหลักๆ ได 5 ประเภทดังนี้ 

 ฝายบริหารจัดการ องคการ และการติดตอส่ือสาร 
 ขอบขายงานและการวางแผน 
 การควบคุม 
 ดานสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
 ทางเทคนิค 

 และมี 11 ปจจัย ที่ถูกเลือกใหมีการวิเคราะหเพิ่มเติม ไดแก 
 ความพยายามในการวางแผน 
 ผูจัดการโครงการประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมาย 
 แรงกระตุนทีมงานและสรางเปาหมาย 
 ขอบเขตของงาน 
 ความสามารถและประสบการณของผูจัดการโครงการ 
 ความปลอดภัย 
 ระบบการควบคุม 
 การบริหารจัดการงานออกแบบ 
 การระบุและบริหารความเส่ียง 
 ความไมแนนอนทางดานเทคนิค 
 ขอกฎหมายดานส่ิงแวดลอม การเมือง 

 ในการสัมภาษณไดจําแนกปจจัยออกเปน 
 แเสดงความแตกตางระหวางโครงการทั่วไปและโครงการที่โดดเดน  
 ระบุตัวช้ีวัดที่สําคัญของโครงการที่ประสบความสําเร็จ 
 ระบุปจจัยที่แสดงความสัมพันธที่แข็งแกรงกับผลของโครงการ 

 ผลการสํารวจที่ไดจากการสัมภาษณและจากนักวิจัยพบวามี 6 ปจจัยที่สําคัญตอ
ความสําเร็จของโครงการ ไดแก 

 งบประมาณ 
 ตารางงาน 
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 ความพอใจของลูกคา 
 การทํางาน 
 ความพอใจของผูจัดการโครงการ/ทีมงาน 
 ความพอใจของผูรับเหมา 

 สุดทายเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเฉพาะและผลของปจจัย
เหลานั้นที่มีตอความสําเร็จของโครงการ ผลที่ไดแสดงใหเห็นความแตกตางของงานกอสรางและ
ความพยายามในการวางแผนการออกแบบ อธิบายถึงความสัมพันธระหวางโครงการทั่วไปและโครงการ 
ที่โดดเดน การตีความผลที่ไดแสดงใหเห็นวาปจจัยตอไปนี้มีความสําคัญที่สุดตอความสําเร็จของ
โครงการ 

 ความพยายามในการวางแผนงานออกแบบและการกอสราง 
 ขอบเขตและนิยามการทํางาน 
 การต้ังเปาของผูจัดการโครงการ 
 แรงจูงใจของทีมงานและเปาหมาย 
 ความสามารถและประสบการณของผูจัดการโครงการ 
 ความปลอดภัยในการทํางาน 
 ระบบการควบคุม 

 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญเกี่ยวของกับคน ซึ่งไดรับการวิจัยโดย Nguyen et al. 
(2004) ในการศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จของโครงการกอสรางขนาดใหญของเวียดนาม ไดแก 

 ความสามารถของผูจัดการโครงการ 
 มีเงินทุนเพียงพอจนเสร็จส้ินโครงการ 
 มีทีมงานที่มีความสามารถและมีระเบียบวินัย 
 ความมุงมั่นใหโครงการสําเร็จตามเปาหมาย 
 มีแหลงทรัพยากรตางๆ 

 2) รายการของปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของโครงการกอสรางอาคาร 
 Sanvido et al. (1992) กําหนดความสําเร็จของโครงการ คือการที่เปาหมายโครงการ 
สําเร็จตรงกับความคาดหวัง เปาหมายและความคาดหวังตางๆ รวมถึงทางดานเทคนิค การเงิน 
การศึกษา สังคม และลักษณะความเปนมืออาชีพ การศึกษาของ Sanvido et al.(1992) พบวา 4 
ปจจัยหลักที่สําคัญ คือ 
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 2.1) มีการจัดการที่ดีมีการจัดการดานส่ิงอํานวยความสะดวก การวางแผน 
การใหคําแนะนําทีมงาน  
 2.2) คูสัญญาอนุญาตใหผูเชี่ยวชาญตางๆ ดําเนินการในฐานะตัวแทนของ
ทีมงานโดยไมมีการขัดผลประโยชนหรือเปาหมายที่ตางกัน 
 2.3) ประสบการณในการบริหารจัดการ วางแผน  ออกแบบ กอสรางและการ
ปฏิบัติงาน 
 2.4) การใหขอมูลที่มีคุณคา ทันเวลาจากเจาของโครงการ ผูใชงาน ผูออกแบบ 
ผูรับเหมา และผูดําเนินงาน ในระยะของการวางแผนและออกแบบ 
 3) ปจจัยความสําเร็จในขั้นตอนการกอสราง 
 Cooper et al. (2001) พิจารณาบทความที่ไดระบุถึงปจจัยความสําเร็จของโครงการ 
ทั่วไป และโครงการกอสราง (Avote, 1969; Baker et al.,1988; Barnes และ Wearne, 1993; Beale 
และ Freeman, 1991; Bedelian, 1996; Bentley และ Rafterly, 1992; Cash และ Fox, 1992; Chan, 
1992; Chua et al., 1997; Clarke, 1999; CRT, 1995; Graham,1988; Hensey, 1991; Hughes, 
1986; Kothari, 1986; Pinto และ Slevin, 1987; Pinto และ Slevin, 1988) ไดระบุถึงหลายปจจัย
ความสําเร็จของข้ันตอนการกอสรางดังตอไปนี้ 
 3.1) ความเขาใจวัตถุประสงคโครงการอยางชัดเจน 
 3.1.1) เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอผลลัพธสุดทายที่คาดหวังไว โดยการ
ปรึกษาหารือแตละฝายที่เกี่ยวของ ถึงแมแตละฝายจะมีเปาหมายเฉพาะที่แตกตางกัน ก็ควรจะแจง 
ใหทุกฝายไดทราบ 
 3.1.2) เพื่อใหการสื่อสารของแตละกลุมบรรลุตามเปาหมาย 
 3.1.3) เพื่อระบุความชัดเจนในเร่ืองเวลาและวัตถุประสงคของคาใชจาย 
 3.2) ความชัดเจนขอบขายโครงการ 
 3.2.1) เพื่อระบุทิศทางและความตองการของลูกคา 
 3.2.2) เพื่อเสนอแบบงานอยางยอๆ ไดชัดเจนเพื่อลดการเปล่ียนแปลงที่
จะเกิดข้ึนใหนอยที่สุด 
 3.3) คุณสมบัติของผูจัดการโครงการ 
 3.3.1) ผูจัดการโครงการเปนกุญแจสําคัญของโครงการ ตองมีความ 
สามารถ หลายดาน ทั้งดานปฏิสัมพันธ ทักษะความรูทางเทคนิคและงานบริหารทั่วไป 
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 3.3.2) ผูจัดการโครงการตองเขาใจบทบาทตางๆ ของความเปนผูนํา
โครงการ การมีสวนรวมในโครงการ มีอํานาจตัดสินใจและควบคุมการทํางานของบุคลากรอื่นๆ 
 3.3.3) บุคลิกภาพ – ตองมีบุคลิกภาพที่ชวยสรางแรงจูงใจ กระตุนลูก
ทีมและผูรวมงานอ่ืนๆ 
 3.3.4) ความเปนผูนํา – ผูจัดการโครงการควรมีความเปนผูนํา มีทักษะ
ในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการชักจูงเพื่อนรวมงานและแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยง
ระหวางกลุมตางๆ ได 
 3.3.5) การจัดการ–ควรมีความรับผิดชอบตอองคการในการคัดเลือก 
บุคลคลเขารวมทีม 
 3.3.6) การประสานงาน – ควรมีการติดตอพบปะกับกลุมตางๆ ในแต
ละแผนก รวมถึง ผูรับเหมาชวง และผูสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ 
 3.3.7) การควบคุม – ผูจัดการโครงการควรมีความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความกาวหนา การระบุปญหาตางๆ การติดตอส่ือสาร ประสานงานดําเนินการแกไขส่ิง
ตางๆ ใหถูกตอง 
 3.3.8) สรางแรงจูงใจ – ผูจัดการโครงการควรสรางแรงจูงใจใหกับทีมงาน 
ในการปฏิบัติหนาที่และชักจูงใหลูกทีมมีการประสานซ่ึงกันและกัน 
 3.3.9) มีประสบการณและความรูทางเทคนิค  
 3.4) ขอแนะนํา ของทีมงานกอสราง 
 3.4.1) ผูเกี่ยวของทุกคนจะตองเขาใจและทุมเทใหกับความสําเร็จของ
โครงการ 
 3.4.2) ผูเกี่ยวของตองตองไดรับการแนะนําเกี่ยวกับแนวคิดของแผนงาน 
โครงการและจะตองสามารถนําแนวคิดนั้นมาปฏิบัติจริงได ตองเขาใจข้ันตอนการบริหารโครงการ 
วัตถุประสงค คุณคา และปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่จําเปนอยางเต็มความสามารถ  
 3.4.3) ผูที่เกี่ยวของตองมีความสามารถเพียงพอ ทั้งดานทักษะและ
ประสบการณ 
 3.4.4) ผูที่เกี่ยวของตองรักษาทักษะที่มีอยูในแตละคนไว 
 3.5) ความรวมมือ 
 3.5.1) ผูที่เกี่ยวของตองรักษาความสัมพันธที่ดีในการทํางาน ระหวาง
ลูกคา สมาชิกในทีม และผูถือหุน 
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 3.5.2) ผูที่เกี่ยวของตองมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
 3.6) การวางแผน 
 3.6.1) การวางแผน หรือตารางงาน ควรมีการเตรียมไวใหเร็วที่สุดเทาที่
จะทําได 
 3.6.2) แผนงานมีรายละเอียดตางๆ ใหมากที่สุด รวมถึงขั้นตอนการ
ออกแบบ ในระยะตางๆ รายละเอียดที่ตองการรวมถึงการปฏิบัติงานของแตละบุคคลในโครงการ 
ความรับผิดชอบของกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละการปฏิบัติงานและเทคนิคพื้นฐาน 
 3.6.3) แผนงานควรอยูบนพื้นฐานความจริง มีการแบงงานใหทีมงาน
อยางเหมาะสม 
 3.6.4) มีการปรับปรุงแผนงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหทันตอการพัฒนา
ของโครงการ 
 3.6.5) ทีมงานพรอมรับแผนงานใหมเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 3.6.6) ทีมงานใหความรวมมือใสใจในรายละเอียดตอการวางแผน 
 3.7) การควบคุม 
 3.7.1) ควบคุมตารางงานใหเปนไปตามแผนงาน 
 3.7.2) ควบคุมคาใชจาย – ดูวาใชจายอะไรไปบาง อาจใชระบบวิเคราะห 
ทางการเงินเขามาชวยตรวจสอบ 
 3.7.3) ควบคุมคุณภาพ – เพื่อใหแนใจวาโครงการมีคุณภาพตามที่ตกลง 
และแบบที่สรางไว  
 3.7.4) กระบวนการควบคุมรวมถึงการประชุมตามปกติและรายงาน
ประจําวัน เปนตน 
 3.8) ขนาดของงานที่เหมาะสม  
 3.8.1) แบงงานในโครงการตามขนาดที่เหมาะสมและมอบหมายใหแต
ละฝายที่เกี่ยวของรับผิดชอบในแตละงาน 
 3.8.2) รักษาระดับที่เหมาะสมของพนักงานสําหรับจํานวนของงานที่
ตองการทําใหเสร็จ 
 3.9) การติดตอส่ือสารและจัดการขอมูล 
 3.9.1) สรางชองทางการส่ือสารระหวางทีมงานในโครงการ 
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 3.9.2) ตองแนใจวามีวิธีการในการจัดการกับขอมูลอยางสะดวก วิธีการ 
สงผานขอมูลควรจะรวมถึงงานออกแบบตางๆ คูมือปฏิบัติงาน จดหมายและขอมูลการประชุมตางๆ 
เปนตน 
 3.10) การสนับสนุนจากฝายบริหารระดับสูง 
 จัดหาทรัพยากรที่จําเปนตางๆ ใหอํานาจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ในโครงการ 
 3.11) ส่ิงแวดลอม 
 3.11.1) พิจารณาส่ิงแวดลอมธรรมชาติ เชน สภาพอากาศ 
 3.11.2) พิจารณาดานความยั่งยืน เชน การจัดหาวัสดุ 
 3.11.3) พิจารณาสภาพแวดลอมทางการเมือง เชน ขอกําหนดทางกฎหมาย 
จากหนวยงานรัฐ 
 3.12) สุขภาพและความปลอดภัย 
 ตรวจสอบใหแนใจวาปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดดภัย 
 4) ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญนอกเหนือจากขั้นตอนในการกอสราง  
 Slevin และ Pinto (1986, 1987) ระบุ 10 ปจจัย ที่สําคัญที่เกีย่วของกบัความสําเร็จ 
ในการปฏิบัติงานในโครงการ ไดแก 
 4.1) พันธกิจโครงการ-เพื่อความชัดเจนในการสรางเปาหมายและทิศทาง 
 4.2) การสนับสนุนจากฝายบริหารระดับสูง  
 4.3) ตาราง/แผนงานโครงการ – ขอกําหนดโดยละเอียดของแตละข้ันตอนที่
ตองการในการปฏิบัติงาน 
 4.4) การใหคําปรึกษาลูกคา – การส่ือสาร การใหคําปรึกษา และลงมือปฏิบัติ 
งานในนามของกลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ 
 4.5) ฝายบุคคล – รับสมัคร คัดเลือก มีการฝกอบรมที่จําเปนใหกับทีมงาน 
 4.6) งานดานเทคนิค  
 4.7) การยอมรับของลูกคา 
 4.8) การตรวจสอบและขอเสนอแนะ – มีการตรวจสอบเปนระยะๆ ดูแลความ 
เขาใจขอมูลในแตละข้ันตอนการทํางาน 
 4.9) การสื่อสาร 
 4.10) การแกไขปญหา – สามารถจัดการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนนอกเหนือแผนงาน 
ที่วางไวได 
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2.3  สรุปปจจัยและประเด็นที่เก่ียวของกับผลิตภาพของอุตสาหกรรมกอสราง 

จากการทบทวนวรรณกรรมในขอ 2.2 พบวาการกอสรางเปนกระบวนการที่ใชแรงงาน
เปนหลัก และผลิตภาพงานกอสรางข้ึนอยูกับปฏิบัติงานของคนงาน และยังข้ึนอยูกับหลายปจจัย 
ปจจัยบางอยางไมสามารถควบคุมได เชน สาพอากาศ สภาพทางธรณีวิทยา ดังนั้นการปรับปรุง
ผลิตภาพงานกอสรางจึงควรมุงเนนในเร่ืองของปจจยัที่ควบคุมได ดังนี้  

1. การเปล่ียนแปลงคําส่ังนําไปสูการทํางานซํ้า/ร้ืองาน   
2. ระดับของความชํานาญและประสบการณของคนงาน 
3. วิธีการกอสรางที่เหมาะสม  
4. ความสามารถในการสรางได  
5. ปญหาที่เกี่ยวกับการติดตอประสานงาน 
6. ความสามารถของหัวหนางานในการควบคุมงานและการตรวจสอบคุณภาพ  
7. ข้ันตอนการทํางาน 
8. ความสะอาดและความปลอดภัย 
9. ระยะเวลาทํางานรวมเวลาพักและอัตราคาจางทํางานลวงเวลา 
 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

 

ภาพประกอบท่ี 3.1  แสดงข้ันตอนของการทาํงานวิจยั 

 

การเลือกตัวอยางโครงการทีใ่ชในการวิจัย 

การศึกษาคนควาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การสํารวจ ศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เก็บขอมูลจากสถานท่ีกอสรางและสํานักงานใหญของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด   
2. สัมภาษณบุคลากรของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ในเชิงลึกลงรายละเอียดและ

อธิบายในละประเด็น 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลดิบเบื้องตน นํามาวิเคราะหเพื่อจัดแยกประเด็นตาง ๆ ตามหัวขอเร่ืองและ

วัตถุประสงคของการวิจัย  
2. นําขอมูลที่ไดจากการคัดแยกประเด็นตาง ๆ มาวิเคราะหอยางละเอียดในแตละหัวขอ                

แลวเรียงลําดับขอมูลตางๆ 

 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงวิธีการเพิ่มผลิตภาพงานกอสราง
อาคารขนาดใหญ โดยใชการกอสรางคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น ของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท 
จํากัด เปนกรณีศึกษาโดยทําการศึกษากระบวนการและวิธีการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางของบริษัทฯ 
ที่ทําใหผลิตภาพสูงข้ึน ซึ่งมีเปาหมายที่สําคัญคือเพื่อที่จะหาวาการบริหารจัดการ หรือวิธีการทํางาน
อยางไรที่สงผลใหผลิตภาพของบริษัทฯ สูงกวาที่อ่ืน โดยมีรายละเอียดโครงการที่ทําการศึกษาและ
วิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

 
3.2  รายละเอียดโครงการที่ทําการศึกษา 

3.2.1 ที่ต้ังโครงการคอนโดมิเนียม ยูดีไลท @ ออนนุช สเตชั่น ต้ังอยูที่ถนนซอยสุขุมวิท 
77 (ออนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3.2  แสดงแผนที่ต้ังโครงการคอนโดมเินียม ยูดีไลท @ ออนนุช สเตช่ัน 
 

3.2.2 ประเภทและขนาดโครงการ เปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 32 ชั้น ความสูง 
98.7 เมตร จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุด 773 หอง แบงเปน หองชุดเพื่อการพักอาศัยจํานวน 
766 หอง และหองชุดเพื่อการพาณิชย จํานวน 7 หอง มีพื้นที่อาคารรวม 43,480 ตารางเมตร และมี 
พื้นที่อาคารที่ใชคิดอัตราสวนพื้นที่ดิน 43,164 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ภายในอาคารแตละช้ัน ดังนี้ 
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 1) ใตดิน เปนที่ต้ังถังเก็บน้ําใตดิน 
 2) ชั้นที่ 1 เปนพื้นที่จอดรถยนตและทางวิ่ง จํานวน 36 คัน พื้นที่เอนกประสงค 
หองรักษาความปลอดภัย หองแมบาน หองซักรีด หองเคร่ืองระบบไฟฟา หองเคร่ืองสูบน้ํา หองน้ํา 
หองพักขยะมูลฝอยรวม พื้นที่จัดสวน ทางเดิน บันได และลิฟต 
 3) ชั้นที่ 2 เปนพื้นที่จอดรถยนตและทางวิ่ง จํานวน 43 คัน หองเก็บของ หองสมุด 
หองประชุม หองน้ําชาย-หญิง ทางเดิน บันได และลิฟต 
 4) ชั้นที่ 3 เปนพืน้ที่จอดรถยนตและทางวิง่ จาํนวน 60 คัน หองเก็บของ หองสมุด 
หองประชุม หองน้าํชาย-หญิง ทางเดิน บันได และลิฟต 
 5) ชั้นที่ 4 – 5 เปนพื้นที่จอดรถยนตและทางวิ่ง จํานวน 59 คัน/ชั้น หองชุดที่พัก
อาศัย จํานวน 8 หอง/ชั้น หองน้ําชาย-หญิง หองพักขยะมูลฝอยประจําช้ัน ทางเดิน บันไดและลิฟต 
 6) ชั้นที่ 6 เปนพื้นที่จอดรถยนตและทางวิ่ง จํานวน 35 คัน หองชุดที่พักอาศัย 
จํานวน 8 หอง หองน้ําชาย-หญิง หองพักขยะมูลฝอยประจําช้ัน ทางเดิน บันได และลิฟต 
 7) ชั้นที่ 7 หองชุดที่พักอาศัย จํานวน 26 หอง หองออกกําลังกาย สระวายน้ํา 
พื้นที่จัดสวน หองไฟฟา หองพักขยะมูลฝอยประจําช้ัน ทางเดิน บันได และลิฟต 
 8) ชั้นที ่8 – 29 หองชุดที่พักอาศัย จํานวน 26 หอง/ชั้น หองไฟฟา หองพักขยะ
มูลฝอย ประจําช้ัน ทางเดิน บันได และลิฟต 
 9) ชั้นที่ 30 หองชุดที่พักอาศัย จํานวน 26 หอง หองไฟฟา หองพักขยะมูลฝอย
ประจําช้ัน ทางเดิน บันได และลิฟต 
 10) ชั้นที ่31 – 32 หองชุดที่พักอาศัย จํานวน 26 หอง/ชั้น หองไฟฟา หองพักขยะ
มูลฝอยประจาํช้ัน ทางเดิน บันได และลิฟต 
 11) ชั้นดาดฟา เปนที่ตั้งถังเก็บน้ํา หองเครื่องสูบน้ํา หองเครื่องลิฟต พื้นที่หนีไฟ
ทางอากาศ พื้นที่จัดสวน ทางเดิน และบันได 
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ภาพประกอบท่ี 3.3  แสดงพืน้ที่ชัน้ 1 
 

 

ภาพประกอบท่ี 3.4  แสดงพืน้ที่ชัน้ 2 และ 3 
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ภาพประกอบท่ี 3.5  แสดงพืน้ที่ชัน้ 4 – 6 และ 7 
 

 

ภาพประกอบท่ี 3.6  แสดงพืน้ที่ชัน้ 8 – 29 และ 30 – 32 
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ภาพประกอบท่ี 3.7  ภาพจําลองโครงการคอนโดมิเนยีม ยูดีไลท @ ออนนุช สเตชัน่ 
 

3.3  วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.3.1 ขั้นตอนการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ทําการศึกษาปญหาที่มีผลตอผลิตภาพในงานกอสราง โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 

ตางๆ ที่ผานมาที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงวิทยานิพนธ บทความทางวิชาการ ตําราเรียน และเอกสารตางๆ 
จากทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนพื้นฐานในการพิจารณาและการวิเคราะหสาเหตุของแตละ 
ปญหา 

3.3.2 ขั้นตอนการสํารวจ ศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ทําการรวบรวมขอมูลโดยตรงจากสถานที่กอสรางและที่สํานักงานใหญของ

บริษัทฯ เพื่อเปนขอมูลใชในการวิเคราะหถึงกระบวนการและวิธีการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางของ
บริษัทฯ โดยการสังเกตการณ การเขารวมประชุมประจําสัปดาห การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของและ 
การบันทึกภาพถายเพื่อเก็บไวศึกษาและอางอิง 
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 2) การสัมภาษณเชิงลึกลงรายละเอียดและอธิบายในละประเด็น โดยการสัมภาษณ 
บุคลากรของบริษัทฯ ไดแก ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาโครงการ ผูจัดการโครงการ และผูควบคุม 
งานกอสราง ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดแก 
 2.1) ปญหาที่มีผลกระทบตอผลิตภาพงานกอสราง 
 2.2) การควบคุมงานกอสรางของผูควบคุมงาน 
 2.3) ข้ันตอนการทํางานของผูรับเหมากอสราง 
 2.4) การปฏิบัติงานของคนงานกอสราง 
 2.5) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหนวยงานกอสราง 
 2.6) กระบวนการและวิธีการเพิ่มผลิตภาพงานกอสราง 

3.3.3 การเลือกตัวอยางโครงการท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดเลือกโครงการกอสรางคอนโดมิเนียม ยูดีไลท @ ออนนุช สเตชั่น สูง 32 ชั้น พื้นที่

ประมาณ 43,480 ตารางเมตร เปนกรณีศึกษา เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1) เปนโครงการที่กําลังดําเนินการกอสรางและตรงกับเวลาในการทํางานของผูวิจัย 
 2) เปนโครงการอาคารที่สูงที่สุดของบริษัทฯ ที่สามารถดําเนินการกอสรางใหแลว
เสร็จสมบูรณในเวลาเพียง 13 เดือน จากเดิมที่ใชเวลาประมาณ 2 ป โดยรักษามาตราฐานงานกอสราง 
ใหดีเชนเดิม และใชงบประมาณเทาเดิม 
 3) ผูวิจัยสามารถเดินทางไปเก็บขอมูลที่หนวยงานกอสรางไดอยางสะดวก 

3.3.4 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้เปนศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง  ๆจากสถานที่กอสรางจริงและทีสํ่านกังานใหญ 

ของบริษัทฯ โดยการสังเกตการณ การบันทึกภาพ และจากการสัมภาษณ ในแตละประเด็นจาก
บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
 1) กลองวีดีโอ ใชสําหรับบันทึกบทสัมภาษณ และภาพเคล่ือนไหวของข้ันตอนและ
รายละเอียดตางๆ ของงานกอสรางแลวนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหผล 
 2) กลองถายรูป ใชสําหรับบันทึกภาพนิ่งของข้ันตอนและรายละเอียดตางๆ ของ
งานกอสราง 
 3) สมุดบันทึกรายละเอียดการกอสราง ใชสําหรับบันทึกขอมูลที่ไดจากสังเกตการณ 
ภายในหนวยงาน และใชบันทึกบทสัมภาษณขณะเดินอยูในหนวยงานกอสราง  

3.3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหหลังจากที่สังเกตการณ บันทึกภาพและ

สัมภาษณ ในแตละประเด็นจากบุคลากรของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 1) การวิเคราะหขอมูลดิบเบ้ืองตน นํามาวิเคราะหเพื่อจัดแยกประเด็นตางๆ ตาม
หัวขอเร่ืองและวัตถุประสงคของการวิจัย หากขอมูลใดยังไมครบถวน จะทําการกลับไปเก็บขอมูลนั้น
เพิ่มเพื่อใหครบถวนสมบูรณ 
 2) นําขอมูลที่ไดจากการคัดแยกประเด็นตางๆ มาวิเคราะหอยางละเอียดในแตละ 
หัวขอ แลวเรียงลําดับขอมูลตางๆ เพื่อเสนอ 10 กระบวนการและวิธีการเพิ่มผลิตภาพงานกอสราง
ของบริษัทฯ ที่ทําใหผลิตภาพสูงข้ึน ดังนี้ 
 2.1) การปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่มีตอสังคมผูอยูอาศัย
ขางเคียง 
 2.2) การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการคัดเลือกและประเมินผูขายวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ 
 2.4) การเพิ่มผลิตภาพดวยการนําขอมูลจากตรวจสอบระหวางและหลังงาน
แลวเสร็จของฝายตางๆ มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด  
 2.5) การเพิ่มผลิตภาพดวยการผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
 2.6) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Build new mindsets) ทีมงานกอสรางดวย
วิธีการละลายพฤติกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน 
 2.6) การเพิ่มผลิตภาพดวยการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและแรงงาน 
ในหนวยงานกอสราง 
 2.7) การเพิ่มผลิตภาพดวยการสรางแรงจูงใจในการทํางานในหนวยงานดวยการ
ประกวดนวัตกรรมในการกอสราง 
 2.8) การเพิ่มภาพผลิตภาพแรงงานดานการกอสรางดวยการฝกปฏิบัติงานจริง 
ที่หนางาน 
 2.9) การเพิ่มผลิตภาพดวยการคุยกันยามเชา (Morning Talk) และการออก 
กําลังกายทุกเชา สําหรับทีมงานกอสรางและแรงงาน 
 2.10) การเพิ่มผลิตภาพดวยการจัดโครงสรางองคการ และกําหนด หนาที่การ
ทํางานใหชัดเจน 

3.3.6 สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 1) สรุปผลการวิจัย  
 1.1) นําผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดมาทําการสรุปผลตามวัตถุประสงคดวย
หลักการแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) โดยเรียกวา ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output 
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model ) ตามภาพประกอบท่ี 3.8 ซึ่งสามารถพิจารณาในเร่ืององคประกอบที่สําคัญของระบบได 3 
ลักษณะ คือ 
 1.1.1) ปจจัยนําเขา (Input)  
 1.1.2) กระบวนการ (Process)   
 1.1.3) ผลลัพธ (Output)  
 1.2) นําผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดมาทําการสรุปผลตามวัตถุประสงคของ 
การวิจัย พรอมทั้งทําการทบทวนวรรณกรรมดานกระบวนการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางที่ตีพิมพใน
วารสารและเอกสารทางวิชาการ แลวนํามาเปรียบเทียบกับกระบวนการของบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ 
ดิเวลล็อปเมนท จํากัด เพื่อใหผลงานวิจัยมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
 2) นําเสนอขอจํากัดของงานวิจัย และขอเสนอแนะในการประยุกตตอสําหรับการ
ทํางานวิจัยในอนาคต  
 

 

ภาพประกอบที่ 3.8  แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output  model) ในการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานกอสราง 

ปจจัยนําเขา (Input) 
ทรัพยากร ประกอบดวย  
1) คน  
2) เงิน   
3) เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักร  
4) วัสดุ   

กระบวนการ (Process) 

 การฝกอบรม (Trainin) : การฝกปฏิบัติงานจริงที่หนางาน, 
การนําขอมูลจากตรวจสอบงานระหวางและหลังงานกอสราง แลว
นํามาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของ  ปญหาและขอ 
ผิดพลาด 

 การวางแผน (Planning): การวางแผนอัตรากําลังบุคลากร 
และแรงงานในหนวยงานกอสราง, กระบวนการคัดเลือกและประเมิน 
ผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑ 

 แรงจูงใจ (motivation) : การประกวดนวัตกรรมในการกอสราง, 
การคุยกันยามเชา (Morning Talk) และการออกกําลังกายทุกเชา 
สําหรับทีมงานกอสรางและแรงงาน, การปรับเปล่ียนทัศนคติ  

 การบริหารจัดการ (Management): การผลิตแบบที่สามารถ 
กอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ, การจัดโครงสรางองคการและกําหนด 
หนาที่การทํางานใหชัดเจน, การปองกันและลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมที่มีตอสังคมผูอยูอาศัยขางเคียง 

ผลลัพธ (Output) 
เพิ่มผลิตภาพใน
งานกอสราง 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
แนวคิดเร่ิมตนในการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางของ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท 

จํากัด 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.1  แสดงรูปแบบโครงสรางการบริหารตนทนุทีม่ีในโครงการกอสราง 
 

จากภาพประกอบที่ 4.1 ตนทุนที่เกิดข้ึนในการทําโครงการกอสราง ไดแก ตนทุนวัสดุ ตนทุน 
แรงงาน ตนทุนการบริหาร บวกกําไร จะเปนราคากอสราง  ซึ่งบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
ไดใหความสําคัญกับตนทุนในโครงการ 2 อยาง คือ ตนทุนแรงงานและตนทุนการบริหาร เนื่องจาก
เปนตนทุนที่สามารถบริหารจัดการได สวนตนทุนวัสดุนั้น ทางบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท 
จํากัด เห็นวา ตนทุนวัสดุจะบริหารจัดการไดยากเนื่องจากข้ึนอยูกับกลไกทางการตลาด กลาวคือ
ขณะนั้นตลาดตองการใชวัสดุมากหรือนอย หากมีความตองการใชมาก วัสดุก็จะขาดแคลน ทําให
ราคาสูง ในทางกลับกันหากมีความตองการใชวัสดุนอย ราคาวัสดุก็จะคงที่หรือลดตํ่าลง ดังนั้นใน

ราคากอสราง 

ราคา

กอสราง

ผลิตภาพ 

กรอบแนวความคิด

โครงสรางตนทนุกอนการ

บริหารจัดการ 

กรอบแนวความคิดโครงสรางตนทุนในการ

บริหารจัดการตามแบบของบริษัทฯ 
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สวนวัสดุจะเปนการบริหารจัดการในเรื่องการจัดซื้อและการมีพันธมิตรทางการคาเพื่อจัดสงวัสดุที่
มีคุณภาพใหทันตามกําหนดเวลา  

ดังนั้นถาหากบริหารตนทุนแรงงานและตนทุนการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทํา
ใหราคากอสรางลดลง โดยกําไรยังคงเทาเดิม จึงเปนที่มาของ 10 กระบวนการและวิธีการเพิ่มผลิต
ภาพงานกอสรางของบริษัทฯ ที่ทําใหผลิตภาพสูงข้ึนดังนี้ 

1. การปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่มีตอสังคมผูอยูอาศัย ขางเคียง 
2. การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการคัดเลือกและประเมินผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑ 
3. การเพิ่มผลิตภาพดวยการนําขอมูลจากการตรวจสอบงานระหวางและหลังงานกอสราง 

แลวเสร็จของฝายตางๆ มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด  
4. การเพิ่มผลิตภาพดวยการผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
5. การปรับเปล่ียนทัศนคติ (Build new mindsets) ทีมงานกอสรางดวยวิธีการละลาย

พฤติกรรม เพื่อสรางแรงกระตุนใหเกิดความเปนหนึง่เดียวกัน 
6. การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางดวยการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและแรงงานใน

หนวยงานกอสราง 
7. การเพิ่มผลิตภาพดวยการสรางแรงจูงใจในหนวยงานดวยการประกวดนวัตกรรมใน

การกอสราง 
8. การเพิ่มภาพผลิตภาพแรงงานดานการกอสราง ดวยการฝกในขณะปฏิบัติงานจริงที่

หนางาน  
9. การเพิ่มผลิตภาพดวยการคุยกันยามเชา (Morning Talk) และการออกกําลังกาย

ทุกเชาสําหรับทีมงานกอสรางและแรงงาน 
10. การเพิ่มผลิตภาพดวยการจัดโครงสรางองคการและกําหนดหนาที่การทํางานใหมให

ชัดเจน 
 
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

4.1.1 การปองกันและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีตอสังคมผูอยูอาศัยขางเคียง 
การกอสรางโครงการจะใชระยะเวลาโดยรวมประมาณ 13 เดือน ใชคนงานกอสรางสูงสุด 

ประมาณ 1,000 คน อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมตอผูอยูอาศัยขางเคียง 
เนื่องจากการเขาทํางานภายในพื้นที่ชุมชนของทีมงานกอสราง ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของชุมชนขางเคียงได ดังนั้นในชวงดําเนินการกอสราง ทางบริษัท แกรนด ยูนิต้ี 
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ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดกําหนดมาตรการเชิงรุกในการปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
และสังคมที่อาจจะเกิดข้ึนตอผูอยูอาศัยขางเคียง ดังนี้ 

ในชวงแรกของการกอสราง การที่มีคนงานจํานวนมากเขามาอยูในพื้นที่ อาจกอใหเกิด
ความเครียดความวิตกกังวลของผูพักอาศัยขางเคียง ทางบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมการมีสวนรวมของผูอยูอาศัยขางเคียงที่มีตอการดําเนินโครงการ  
โดยไดดําเนินการจัดต้ังโครงการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ มีจุดประสงคเพื่อลดผลกระทบดานลบที่
จะมีตอผูพักอาศัยขางเคียง ไดจัดทีมงานออกเปน 2 ฝาย ประกอบดวย ฝายควบคุมงานกอสราง มี
หนาที่ในการกอสรางส่ิงปลูกสรางช่ัวคราวและควบคุมงานงานกอสราง และฝายปฏิบัติการชุมชน
สัมพันธ มีหนาที่เช่ือมความสัมพันธระหวางบุคลากรโครงการกับผูอยูอาศัยขางเคียง รวมทั้งทํา
ความเขาใจกับชุมชนอยูอาศัยขางเคียง ซึ่งทั้งสองฝายนี้จะทํางานคูขนานกันไป 

 1) ชวงระยะเวลากอนและระหวางการเขาปรับพื้นที่และชวงการกอสรางอาคาร
สํานักงานขาย 
 1.1) ฝายปฏิบัติการชุมชนสัมพันธจะดําเนินงานเบื้องตนดังนี้ 
 1.1.1) เขาพบเพื่อนบาน 1 คร้ัง เพื่อประชาสัมพันธและช้ีแจงรายละเอียด 
เบ้ืองตนในการดําเนินงานโครงการ เชน 

 ความเปนมาของโครงการ 
 รายละเอียดโครงการทั้งหมด 
 ระยะเวลาในการกอสรางกี่เดือน 
 ประโยชนของโครงการ 
 ชี้แจงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน และผลกระทบจะเกิดข้ึน

เมื่อไร  
 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในชวงกอสราง 
 รายช่ือผูประสานงานและเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางพรอม 
 หมายเลขโทรศัพทเพื่อใหสามารถติดตอสามารถติดตอได

โดยตรง 
 มีอะไรบางที่อยากทําเพิ่มใหชุมชน จัดผลประโยชนรวมกับ

เพื่อนบาน เชนการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่โดยรอบโครงการเพื่อเปนการกระจายรายได 
สูชุมชนมากข้ึน 
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 1.1.2) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเขาพบผูอยูอาศัยขางเคียงเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากผูอยูอาศัยขางเคียงทุก 1 เดือน เกี่ยวกับงานปรับพื้นที่กอสราง และงาน
กอสรางอาคารสํานักงานขาย หากไดรับผลกระทบใหรีบแกไขทันที 
 1.1.3) ตรวจสอบขอรองเรียนจากผูอยูอาศัยขางเคียงทุกวันหากไดรับ
ผลกระทบใหรีบแกไขทันที 
 1.1.4) ชวงกอนเปดสํานักงานขาย เชิญผูอยูอาศัยขางเคียงมาดูหอง
ตัวอยาง และชวงกอนเปดวันจองหองพักประมาณ 1 – 3 วัน แจงผูอยูอาศัยขางเคียงวาวันจองหองพัก 
อาจรถติด และจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือตํารวจจราจร มาประจําพื้นที่เพื่อคอย
อํานวยความสะดวกและควบคุมการจราจรใหกับเพื่อนบาน 
 1.2) ฝายควบคุมงานกอสรางจะดําเนินงานตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมีเนื้อหาเบ้ืองตนดังนี้ 
 ชวงเขาปรับพื้นที่ ร้ือถอนส่ิงปลูกสรางเดิม ซึ่งจะทําใหเกิดการฟุงกระจาย ของ
ฝุนละอองขณะปรับพื้นที่ หรือฝุนที่เกิดจากการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางเดิม การปลิวกระเด็นของเศษ 
ส่ิงกอสรางหลนใสอาคารขางเคียง รวมถึงการขนสงเศษวัสดุจากการร้ือถอนออกนอกพื้นที่โครงการ 
ซึ่งผลจากการทํางานดังกลาวจะสงผลกระทบกับผูที่อยูอาศัยโดยรอบโครงการ ดังนั้นทางฝายกอสราง 
ไดมีการจัดทํามาตรการในการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนดังนี้ 
 1.2.1) กําหนดใหมีการจัดทําร้ัวทึบโดยรอบแนวเขตที่ดินดวยแผนเหล็ก 
เคลือบรีดลอน (Metal Sheet) สูง 3 เมตร กั้นตามแนวเขตที่ดิน เพื่อเปนแนวกําบังการฟุงกระจาย
ของฝุนละออง และติดปายแนวแสดงเขตพื้นที่กอสรางใหชัดเจน และใชผาใบกั้นรอบอาคารที่จะร้ือ
ถอนเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย ตลอดระยะเวลาการร้ือถอนอาคาร และดูแลใหผาใบอยูในสภาพที่
ดีอยูเสมอ 
 1.2.2) ฉีดพรมน้ําบริเวณทางเขา-ออกเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองขณะร้ือถอน เศษวัสดุจากการรื้อถอน จะตองไมมีการเก็บกองไวภายในพ้ืนที่หนางาน โดย
ตองจัดใหมีรถบรรทุกมารับไปกําจัดยังแหลงรองรับ เพื่อไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนเมื่อมีลมพัด 
 1.2.3) ควบคุมการกอสรางและดูแลบริเวณพื้นที่กอสรางใหเปนไปตาม
แบบแปลนท่ีไดออกแบบไว 
 1.2.4) ติดปายประกาศหนาโครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการกอสราง ผูรับเหมากอสราง มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
ที่สําคัญ และหมายเลขโทรศัพทหรือสถานที่ที่สามารถติดต้ังหรือรองเรียนได 
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 1.2.5) จัดวางตําแหนงอุปกรณในการกอสราง และจัดระบบสาธารณูปโภค 
สําหรับคนงานกอสรางใหอยูในพื้นที่กอสรางเทานั้น เพื่อปองกันและลดผลกระทบตอความเดือดรอน 
รําคาญของผูที่อยูขางเคียง 
 1.2.6) จัดใหมีพนักงานคอยเก็บกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนบริเวณ
ดานหนาโครงการและบริเวณใกลเคียง 
 1.2.7) บริเวณปากทางเขา-ออก ตองปดทึบตลอดเวลาโดยเปดเฉพาะ
เมื่อมีรถเขา – ออก โครงการ 
 1.2.8) จัดใหมีแผนเหล็กอยางหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะ
มีรถวิ่งผานเพื่อปองกันรถจมโคลนในชวงหนาฝน และกําหนดใหมีการลางลอรถบรรทุกดินทุกคร้ัง
กอนออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อปองกันฝุนละออง หรือเศษดินติดลอรถรวงหลนตามเสนทางขนสง 
 1.2.9) กําหนดใหม ีการทํางานเฉพาะในชวง เวลาระหวางว ัน     
8.00 – 17.00 น. หากมีการทํางานเกินเวลาจะจัดเจาหนาที่แจงผูอาศัยขางเคียงกอนดําเนินการ
กอสราง 
 1.2.10) ควบคุมมิใหมีการบรรทุกเกินน้ําหนักพิกัดที่กําหนดไวสําหรับ
รถบรรทุกนั้นๆ เพื่อปองกันการเกิดความชํารุดเสียหายของเสนทางจราจรบริเวณใกลเคียง 
 1.2.11) จัดอบรมคนงานกอสราง และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหมีความ
ระมัดระวังในการปองกันอุบัติเหตุ 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.2  ร้ัวทึบโดยรอบแนวเขตที่ดินดวยแผนเหล็กเคลือบรีดลอน (Metal Sheet) 
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ภาพประกอบท่ี 4.3  พนักงานคอยเก็บกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนบริเวณดานหนาโครงการ 
 
 2) กอนการดําเนินงานเสาเข็มเจาะและชวงดําเนินการเจาะเสาเข็ม ผลกระทบ
ดานความส่ันสะเทือนและจากระดับเสียงที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการกอสรางนั้นสวนใหญจะมาจาก
การกอสรางงานเสาเข็มเจาะ ทั้งนี้ระดับความรุนแรงข้ึนอยูกับข้ันตอน และอุปกรณการกอสราง 
ระยะหางจากจุดกําเนิด คุณสมบัติของดินในบริเวณนั้น และโครงสรางของ อาคารใกลเคียง ซึ่งผลกระทบ 
ดานความส่ันสะเทือนและระดับเสียงในระยะกอสรางเปนประเด็นที่ผูอยูอาศัยขางเคียงจะไดรับ
ความเดือดรอนมากที่สุด  ดังนั้นทางโครงการจึงมีมาตรการ ไวดังนี้ 
 2.1) ฝายปฏิบัติการชุมชนสัมพันธจะดําเนินงานเบ้ืองตนดังนี ้
 2.1.1) ชี้แจงวิธกีารทาํงานการกอสรางเสาเข็มเพื่อใหผูอยูอาศัยขางเคียง 
เขาใจ โดยทาํแผนอธิบายการทาํงานพรอมแผนงานกอสราง กอนขนยายเคร่ืองจกัรเขาพืน้ที่กอสราง 
1 – 3 สัปดาห  
 2.1.2) ชี้แจงข้ันตอนการขนยายวัสดุ 
 2.1.3) แนะนําผูรับเหมางานกอสรางเสาเข็มเจาะ และเจาหนาที่ควบคุม 
งานกอสรางพรอมหมายเลขโทรศัพทเพื่อใหสามารถติดตอไดโดยตรง 
 2.1.4) กรณีมีระบบคํ้ายันเข็มพืด (Sheet Pile) ชี้แจงวิธีการทํางาน
การกอสราง เพื่อใหเพื่อนบานเขาใจ โดยทําแผนอธิบายการทํางานพรอมแผนงาน กอสราง กอน
ขนยายเคร่ืองจักรเขาพื้นที่กอสราง 1 สัปดาห  
 2.1.5) หลังจากทํางานกอสรางงานเสาเข็มเจาะไปแลว 3 วัน สอบถาม
ผูอยูอาศัยขางเคียงเกี่ยวกับปญหาผลกระทบจากการทํางาน หากพบปญหาแกไขทันที 
 2.2) ฝายควบคุมงานกอสรางจะดําเนินงานตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมีเนื้อหาเบ้ืองตนดังนี้ 
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 2.2.1) กําหนดใหมีการจัดทําร้ัวทึบโดยรอบแนวเขตที่ดินดวยแผนเหล็ก 
เคลือบรีดลอน (Metal Sheet) สูง 3 เมตร และขึงผาใบขึ้นไปอีก 3 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่
โครงการอยางเปนสัดสวนและเปนแนวกําบังการฟุงกระจายของฝุนละออง และติดปายแนวแสดง
เขตพื้นที่กอสรางใหชัดเจน  
 2.2.2) กําหนดชวงเวลากอสรางที่กอให เกิดเสียงดังในระหวาง   
08.00-17.00 น. เทานั้น หากมีการทํางานลวงเวลาจะจัดเจาหนาที่แจงผูอาศัยขางเคียงกอน
ดําเนินการกอสราง 
 2.2.3) จัดใหมีวิศวกรดูแลและควบคุมการกอสรางใหถูกตองตามหลัก
วิศวกรรมกอนกอสรางใหผูควบคุมงานและผูรับเหมาแจงบานพักอาศัยที่อยูติดกับโครงการ เร่ือง
กําหนดการทําเสาเข็ม โดยระบุวัน ชวงเวลาใหชัดเจน 
 2.2.4) จัดใหมีการติดต้ังกลอง รับความคิดเห็นบริเวณปอมยาม เพื่อ
รับเร่ืองรองเรียนที่อาจเกิดข้ึนจาการกอสราง หากพบวามีเร่ืองรองเรียนเกิดข้ึนตองแกไขอยางเรงดวน 
 2.2.5) จัดใหมีระบบปองกันดินพังเพื่อปองกันการพังทลายของดินใน
พื้นที่ขางเคียง 
 2.2.6) จัดใหมีพนักงานคอยเก็บกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนบริเวณ
ดานหนาโครงการและบริเวณใกลเคียง 
 2.2.7) บริเวณปากทางเขา-ออก ตองปดทึบตลอดเวลาโดยเปดเฉพาะ
เมื่อมีรถเขา – ออก โครงการ 
 2.2.8) จัดใหมีแผนเหล็กอยางหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะ
มีรถวิ่งผานเพื่อปองกันรถจมโคลนในชวงหนาฝน และกําหนดใหมีการลางลอรถบรรทุกดินทุกคร้ัง
กอนออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อปองกันฝุนละออง หรือเศษดินติดลอรถรวงหลนตามเสนทางขนสง 
 2.2.9) จัดเคร่ืองมือกอสรางหรือเคร่ืองจักรเคล่ือนที่ตางๆ ไวใหหางจาก
บานพักอาศัยและอาคารที่อยูติดกับพื้นที่กอสรางใหมากที่สุดเทาที่ทําได 
 2.2.10) หันทิศทางของอุปกรณ เคร่ืองจักรที่อาจกอใหเกิดเสียงดังออก
จากพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลเคียง 
 2.2.11) หลีกเล่ียงกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมๆ กันในเวลา
เดียวกัน 
 2.2.12) เลือกอุปกรณ และวิธีการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงรบกวนนอย
ที่สุด 
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 2.2.13) ในการขนสงวัสดุกอสรางเขามาในพื้นที่โครงการ จะมีการกําชับ
ผูรับเหมาใหดําเนินการขนสงใหถูกตองตามหลักการขนยาย และควบคุมงานไมใหมีการโยนวัสดุ
กอสราง เชน เหล็กเสนซ่ึงการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดเสียงดังรบกวน 
 2.2.14) ควบคุมมิใหมกีารบรรทุกเกนิน้าํหนักพิกัดที่กําหนดไวสําหรับ
รถบรรทุกนัน้ๆ เพื่อปองกนัการเกิดความชํารุดเสียหายของเสนทางจราจรบริเวณใกลเคียง 
 2.2.15) จัดอบรมคนงานกอสรางและผูปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของใหมี
ความระมัดระวังในการปองกันอุบัติเหตุ 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 4.4 งานร้ัวทึบลอมรอบแนวเขตที่ดินสูง 6 เมตร เพื่อเปนแนวกันเสียงและกําบัง
การฟุงกระจายของฝุนละออง 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.5 แนวเสาเข็มที่ติดชิดกับอาคารขางเคียง กอนทําการตอกเสาเข็มจะตองทําการขุด
รองดิน หรืออาจตองทําการตอกเสาเข็มเปนแนวปองกันเพื่อลดการส่ันสะเทือน 
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 3) ชวงงานกอสรางของผูรับเหมาหลัก 
 ในกิจกรรมกอสรางชวงงานกอสรางของผูรับเหมาหลักอาจมีผลกระทบตอผูอยูอาศัย    
หรือประกอบการใกลเคียงกับโครงการ และประชาชนที่สัญจรผานบริเวณดังกลาว ซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบดานเสียงดัง ฝุนละออง ความส่ันสะเทือน อันตรายจากการรวงหลนของเศษวัสดุกอสราง 
ดังนั้นทางโครงการไดกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนและอาจเปนเหตุ 
ใหมีการรองเรียนจนตองหยุดงานกอสราง ซึ่งจะสงผลตอระยะเวลาในการกอสรางโดยรวม   
 3.1) ฝายปฏิบัติการชุมชนสัมพันธจะดําเนินงานเบื้องตนดังนี้ 
 3.1.1) จัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเขาพบผูอยูอาศัยขางเคียงเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากผูอยูอาศัยขางเคียงทุก 1 เดือน เกี่ยวกับงานกอสราง หากไดรับผลกระทบ 
ใหรีบแกไขทันที 
 3.1.2) ตรวจสอบขอรองเรียนจากผูอยูอาศัยขางเคียงทุกวันหากไดรับ
ผลกระทบใหรีบแกไขทันที 
 3.1.3) ชวงสงมอบหองใหกับลูกบานเขาพบเพื่อนบานเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นหรือเพื่อเขาซอมแซมบานเพื่อนบานที่ไดรับความเสียหาย 
 3.1.4) แนะนําผูรับเหมาหลักใหเพื่อนบานรูจัก 
 3.1.5) แนะนําวิธีการกอสรางใหเพื่อนบานเขาใจอยางละเอียด  
 3.1.6) แนะนําและอธิบายใหเห็นความสําคัญในการดูแลสภาพแวดลอม 
บริเวณโดยรอบโครงการที่ทางบริษัทฯ กําลังดําเนินการกอสรางอยูใหมีสภาพเรียบรอย นาอยูอาศัย 
เชน มีรูปแบบแผงปองกันฝุน ข้ันตอนการดูแลทางเขาออก ตําแหนงติดต้ังไซโลปูน การดูแลเร่ือง
ระบายน้ํา การอุดหนุนรานคาเพื่อนบาน ขุดลอกทอระบายน้ําพื้นที่โดยรอบโครงการ 
 3.1.7) มีการบริการซอมแซมบานที่ไดรับผลกระทบใหเพื่อนบานขางเคียง 
ที่อยูรอบๆ พื้นที่กอสราง 
 3.2) ฝายควบคุมงานกอสรางจะดําเนินงานตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมีเนื้อหาเบ้ืองตนดังนี้ 
 3.2.1) ติดต้ังผาใบกันฝุนรอบอาคาร เพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย
ไปยังอาคารขางเคียง 
 3.2.2) ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงดินและวัสดุกอสราง เพื่อปองกัน 
การรวงหลนบนถนน 
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 3.2.3) การกระทําใดๆ ที่อาจกอใหเกิดมลภาวะ ตองจัดทําในพื้นที่ที่คลุม 
ผาใบหรือในหองที่มีหลังคา และผนังปดดานขางอีก 3 ดาน 
 3.2.4) ใชเทคนิคการกอสรางใหเปนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป ที่
มีการหลอคอนกรีตในพ้ืนที่กอสรางใหนอยที่สุด 
 3.2.5) กําหนดชวงเวลากอสรางที่กอให เกิดเสียงดังในระหวาง   
08.00-17.00 น. เทานั้น หากมีการทํางานเกินเวลาจะจัดเจาหนาที่แจงผูอาศัยขางเคียงกอน
ดําเนินการกอสราง 
 3.2.6) จัดเคร่ืองมือกอสรางหรือเคร่ืองจักรเคล่ือนที่ตางๆ ไวใหหางจาก
บานพักอาศัยและอาคารที่อยูติดกับพื้นที่กอสรางใหมากที่สุดเทาที่ทําได 
 3.2.7) หันทิศทางของอุปกรณ เคร่ืองจักรที่อาจกอใหเกิดเสียงดังออก
จากพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลเคียง 
 3.2.8) หลีกเล่ียงกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมๆ กันในเวลา
เดียวกัน 
 3.2.9) เลือกอุปกรณ และวิธีการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงรบกวนนอย
ที่สุด 
 3.2.10) ในการขนสงวัสดุกอสรางเขามาในพื้นที่โครงการ จะมีการกําชับ
ผูรับเหมาใหดําเนินการขนสงใหถูกตองตามหลักการขนยาย และควบคุมงานไมใหมีการโยนวัสดุ
กอสราง เชน เหล็กเสนซ่ึงการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดเสียงดังรบกวน 
 3.2.11) จัดพื้นที่เฉพาะในการทํากิจกรรม เชน การตัดเหล็ก การตัดกระเบ้ือง 
การเช่ือม เปนตน ใหกระทําในหองมิดชิด และอยูหางอาคารขางเคียง และบริเวณที่จัดทําในพื้นที่
แตละช้ันใหติดต้ังแผนกันเสียง 
 3.2.12) จัดใหมีนโยบายการรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึน 
หากมีบุคคลใด ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ โดยเขาไปแกไขและใหความชวยเหลือใน 
ทันที 
 3.2.13) จัดใหมีปายช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเขา – ออกโครงการ 
ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ในระยะที่ชะลอเพื่อเล้ียวรถเขาสูพื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย 
 3.2.14) จัดใหมีพื้นที่สําหรับจอดรถบรรทุกไวภายในพ้ืนที่โครงการ เพื่อ
เปนพื้นที่จอดรถสําหรับขนสงวัสดุกอสราง และรับ-สงคนงานกอสราง 
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 3.2.15) หามมิใหมีการจอดรถเพื่อรอขนสงดิน วัสดุ และรับ-สงคนงาน
บนถนนสาธารณะดานหนาโครงการ 
 3.2.16) จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวก
ใหแกผูเขาทํางานในโครงการ โดยเนนใหรถสามารถเขาโครงการไดสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลด
ปริมาณจราจรที่สะสมบนถนนดานหนาโครงการ 
 3.2.17) การขนสงอุปกรณกอสรางและเคร่ืองจักรเขาสูพื้นที่โครงการ 
ในชวงเวลาต้ังแต 22.00-06.00 น.ซึ่งอยูนอกชวงเวลาเรงดวน 
 3.2.18) จัดใหมีการติดต้ังกลองรับความคิดเห็นบริเวณปอมยาม เพื่อรับ
เร่ืองรองเรียนที่อาจเกิดข้ึนจากากรกอสรางโครงการ หากพบวามีเร่ืองรองเรียนเกิดข้ึนตองหาแนว
ทางแกไขอยางเรงดวน 
 3.2.19) ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักอาศัยในพื้นที่กอสรางโครงการ 
 3.2.20) จัดใหมีแผงกันวัสดุตกรอบอาคาร 
 3.2.21) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎจราจรอยาง
เครงครัด  
 3.2.22) ใหคนงานกอสรางทุกคนในโครงการใสชุดฟอรมและ มีตัวหนังสือ 
ระบุสังกัด เพื่อใหสามารถสืบสวนสอบสวนไดงายและรวดเร็ว 
 3.2.23) กําหนด กฎระเบียบ ขอบังคับ ไมใหคนงานออกนอกบริเวณ
โครงการในเวลาทํางาน ยกเวนเมื่อไดรับอนุญาตเทานั้น เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดปญหาและลด 
ขอวิตกกังวลของประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงจากคนงานที่ออกไปนอกโครงการ 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.6  ปฏิบัติการชุมชนสัมพันธกับอาคารขางเคียงควบคูกับการกอสราง 
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ภาพประกอบที่ 4.7 จัดกิจกรรมการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อรองรับฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงใหสามารถ 
ระบายน้ําไดดีและลดการทวมขังของน้ําบนถนนในพื้นที่ 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.8  มีการจัดทําแผงผาใบกันฝุนรอบอาคาร 
 



 

 

ภาพประ

ภาพประก

ะกอบที่ 4.9 

กอบที่ 4.10  

 บริเวณปากท

 คนงานกอสร

ทางเขา-ออก

รางทกุคนในโ

หนวยงานกอ

โครงการใสชดุ

 

อสราง 

 

ดฟอรม 
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ภาพประกอบท่ี 4.11  ตัวอยางรายงานปญหาจากผูอยูอาศัยขางเคียงและแนวทางแกไข 
 

4.1.2 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการคัดเลือกและประเมินผูขายวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ   

การเลือกผูขายรายใหมที่จะมาเปนพันธมิตรทางการกอสราง กับบริษัท  แกรนด ยูนิต้ี 
ดิเวลล็อปเมนท จํากัด นั้นเพื่อจุดประสงคดังนี้ 

 ทําการซ้ือซ้ําในโครงการตอไป จะเปนผลใหสามารถลดตนทุนไดเนื่องจากมี
ปริมาณการจัดซื้อยางตอเนื่อง 

 ประหยัดเวลาในการคัดเลือกผูขายใหม 
 ลดความเส่ียงดานราคา 
 สามารถลดงานดานเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 ไมตองทําการแขงขันกันดานราคา เพราะทางบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อป
เมนท จํากัด ไมไดเนนการซ้ือวัสดุหรือผลิตภัณฑในราคาถูก แตเนนการซ้ือวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ให
คุณคามากที่สุด 

 ปองกันการเกิดปญหาวัสดุหรือผลิตภัณฑขาดแคลน 

 เพื่อใหแนใจวาจะไดรับการจัดสงวัสดุหรือผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

เบอรโทรศัพทบานขางเคียง เร่ืองรองเรียน แนวทางการแกไข ติดตามผล หมายเหตุ

คุณxxxxxxx 1.เสียงดัง หลัง 22.00 น.  - ไดกําชับ หนางาน ใหเลิกงานกอน

08x-xxx-xxxx 2.การส่ันสะเทือน หลัง 22.00 น.      21.00 น.

มเีด็กเล็กจํานวน 2 คน 3.มรีถขวางทางเขาออก ประตู ไมใหจอดรถทุกชนิดเกินประตู  - ทางผูรับเหมาไดกําชับ ใหรถทุกคัน

   (ฝงตรงขาม) เขา-ออก (โครงการ)     ไมจอดกีดขวางทาง

คุณ xxx

08x-xxx-xxxx 1.เส่ียงดังเกิน 22.00 น.  - ไดกําชับ หนางาน ใหเลิกงานกอน

มเีด็กเล็กจํานวน 2 คน 2.ส่ันสะเทือน      21.00 น.

3.กลัวคนงานเพลนพลาน  - ณ ปจจุบัน ไมมคีนงานพักท่ี site งาน

    และไดแจงใหผูดูแลหนางานตรวจ

    คนงานของตนเอง

คุณ xxx 1.เสียงดัง หลัง 23.00 น.  - ไดกําชับ หนางาน ใหเลิกงานกอน

08x-xxx-xxxx 2.การส่ันสะเทือน หลัง 22.00 น.      21.00 น.

มเีด็กเล็กจํานวน 1 คน 3. วันอาทิตย อยากใหเร่ิมงาน 

      8.00 - 17.00 น.

4.หลังคาร่ัว ควรทําการเปล่ียนแผนหลังคา  - ไดดําเนินการเปล่ียนหลังคาท่ีร่ัว

จํานวน 1 แผน     เปนท่ีเรียบรอย เมือ่วันท่ี 3 ส.ค. 2554

รายงานเร่ืองบานขางเคียง

  ไมควรทํางานเกิน 22.00 น.

บานตรงขามโครงการ

  ไมควรทํางานเกิน 22.00 น.

บานเลขท่ี 11ก

  ไมควรทํางานเกิน 22.00 น.

อูรถดานหลัง



เหมือนแตกอ

ซึ่งจะชวยลด
จะตองผานข้ั
 
 
เงื่อนไขของก
และชื่อเสียง
คอนกรีตสําเ
เสาเข็มเจาะ 
อุปกรณ กระ
คุณสมบัติทีส่
3) การดูแลรั
 
 
เขารวมกระบ
สรางแรงกระ
เพื่อสรางหลัก
 

ภ

 สามา
 เปนก
 ลดเว

อน ผูขายจะใช
 ผูขาย

ดปญหาไมตอ
ข้ันตอนดังนี้ 

1) ข้ันต
การเลือก

การซื้อ เชนกา
ของผูขายมีค
เร็จรูป ผนังสํา
 เปนตน สวน
ะเบ้ือง สุขภัณ
สําคัญเพิ่มจา
ักษาและซอม

2) ข้ันต
เมื่อผูขาย

บวนการปรับเ
ะตุนใหเกิดคว
ักเกณฑเกี่ยว

ภาพประกอ

ารถวางแผนด
การสรางความ
ลาในการติด
ชทีมงานเฉพ
ยมีตารางการ
องจัดเก็บวัตถ

อนแรก คือก
กจะใหความส
รจัดสงสินคา
ความสําคัญ
าเร็จรูป (Prec
นวัสดุหรือผลิ
ณฑ ลิฟตโดย
ากเดิม 5 ประ
มบํารุง 4) บริก
อนที่สอง คือ
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 และน้ําหนักคะแนน 5% สําหรับความถี่ในการแกไข/ปรับปรุงผลิตภัณฑ
โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 มีการแกไข/ปรับปรุงผลิตภัณฑทุก 6 เดือน 
 มีการแกไข/ปรับปรุงผลิตภัณฑทุก 12 เดือน มากกวา 15%  
 มีการแกไข/ปรับปรุงผลิตภัณฑทุก 24 เดือน 
 ไมมีการแกไข/ปรับปรุงผลิตภัณฑ  

 3.1.3) การสนับสนุนทางดานเทคนิคและความรูตางๆ มีน้ําหนักคะแนน 
10% จะพิจารณาจากความรวดเร็วในการแกปญหา การตอบสนองและการอธิบายรายละเอียดของ 
วัสดุ โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย ดังนี้ 

  ลงมือแกปญหาทุกอยางภายใน 2 วัน  
  ลงมือแกปญหาทุกอยางภายใน 3 – 5 วัน  
 ตอบคําถามเพียงอยางเดียว  
 ไมมีการตอบสนอง/ตองติดตอไปอีกคร้ัง  

 3.1.4 การจัดสง มีน้ําหนักคะแนน 15 % จะพิจารณาจากความตรง
ตอเวลาในการสงของ (เทียบจากแผนสงและวันที่สงจริง) โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย 
ดังนี้ 

 สงลาชากวาแผน 
  สงลาชากวาแผน 1-3 วัน  
 สงลาชากวาแผน 4-7 วัน  
 สงลาชากวาแผนมากกวา 7 วันข้ึนไป  

 และน้ําหนักคะแนน 10% จะพิจารณาจากสินคาเสียหายจากการจัดสง 
โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 เสียหายนอยกวา 1% 
  เสียหายระหวาง 1-3%  
 เสียหายระหวาง 3-7% 
  เสียหายมากกวา 7% ข้ึนไป  

 3.1.5 คุณภาพ มีน้ําหนักคะแนน 15% จะพิจารณาจากคุณสมบัติของ 
สินคาที่สงตรงตามที่ส่ังซื้อ โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 ใช 
  ไมใช  
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 และน้ําหนักคะแนน 10% จะพิจารณาจากอายุการใชงาน (วัดจากจํานวน 
แจงซอมของลูกคา/จํานวนการติดต้ัง) โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 ลูกคาแจงซอมมากกวา 10%  
 ลูกคาแจงซอมระหวาง 10-15%  
 ลูกคาแจงซอมระหวาง 16-20%  
 ลูกคาแจงซอมมากกวา 20% ข้ึนไป  

 3.2) การติดต้ัง (เฉพาะบางสินคา) มีเกณฑในการพิจารณา 2 หัวขอยอยดังนี้ 
 3.2.1) เวลาการเขาติดต้ังแลวเสร็จตามกําหนด มีน้ําหนักคะแนน 25% 
จะพิจารณาเปรียบเทียบระหวางแผนกับผลสําเร็จจริง โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย 
ดังนี้ 

 96 – 100% ตรงตามแผน  
 91 – 95% ตรงตามแผน  
 86 – 90% ตรงตามแผน 
  81 – 85% ตรงตามแผน  

 3.2.2) คุณภาพของงานติดตั้ง มีน้ําหนักคะแนน 25% จะพิจารณา
รอยละความเสียหายของงานติดต้ัง โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 ความเสียหายนอยกวา 5%  
 ความเสียหายอยูระหวาง 5 – 10 %  
 ความเสียหายอยูระหวาง 10 – 15 % 
  ความเสียหายมากกวา 15%  

 3.3) การบริการและการรับประกัน (เฉพาะบางสินคา) มีเกณฑในการพิจารณา 
5 หัวขอยอย ดังนี้ 
 3.3.1) ระยะการรับประกัน มีน้ําหนักคะแนน 10% จะพิจารณาระยะเวลา 
ของการรับประกัน โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 รับประกันนานกวาในกลุมสินคาเดียวกัน  
 รับประกันเทียบเทากับกลุมสินคาเดียวกัน 
  รับประกันนอยกวาในกลุมสินคาเดียวกัน  
 ไมมีการรับประกัน  
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 3.3.2) การบริการหลังการขาย มีน้ําหนักคะแนน 10% จะพิจารณาระยะ 
เวลาตอบสนองที่เสนอในสัญญาเม่ือเทียบในกลุมสินคาเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการประเมิน 4 
หัวขอยอย ดังนี้ 

 ระยะเวลานอยกวาในกลุมสินคาเดียวกัน 
  ระยะเวลาเทียบเทาในกลุมสินคาเดียวกัน  
 ระยะเวลามากกวาในกลุมสินคาเดียวกัน  
 ไมมีการบริการหลังการขาย  

 3.3.3) การแกไขปญหา มีน้ําหนักคะแนน 10 % จะพิจารณาระยะเวลา
ในการแกไขปญหาที่เสนอในสัญญาเม่ือเทียบในกลุมสินคาเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการประเมิน 
4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 100% ตรงตามที่ในสัญญากําหนด  
 96 – 99% ตรงตามที่ในสัญญากําหนด 
  91 – 95% ตรงตามที่ในสัญญากําหนด 
  86 – 90% ตรงตามที่ในสัญญากําหนด  

 3.3.4) การปฏิบัติงานจริง มีน้ําหนักคะแนน 10% จะพิจารณาระยะเวลา 
ในการแกไขปญหาที่เสนอในสัญญาเม่ือเทียบในกลุมสินคาเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการประเมิน 
4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 ระยะเวลานอยกวาในกลุมสินคาเดียวกัน  
 ระยะเวลาเทียบเทาในกลุมสินคาเดียวกัน 
  ระยะเวลามากกวาในกลุมสินคาเดียวกัน 
  ไมมีการรับประกัน  

 3.3.5) ระดับความพึงพอใจของลูกคา มีน้ําหนักคะแนน 10% จะพิจารณา 
รอยละความพึงพอใจของลูกคาจากการสํารวจของฝายดูแลผูอยูอาศัย โดยมีรายละเอียดการประเมิน 
4 หัวขอยอย ดังนี้ 

 ลูกคามีความพึงพอใจมากกวา 90% 
  ลูกคามีความพึงพอใจระหวาง 85-90% 
  ลูกคามีความพึงพอใจระหวาง 80-84% 
  ลูกคามีความพึงพอใจนอยกวา 80%  
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 4) ข้ันตอนที่ส่ี สรุปการประเมนิ 
 4.1) การใหคะแนนในแตละกลุม  
 4.1.1) ได A (เอ) มีคะแนน 10 
 4.1.2) ได B (บี) มีคะแนน 7 
 4.1.3) ได C (ซี) มีคะแนน 3 
 4.1.4) ได D (ดี) มีคะแนน 0 
 4.1.5) นําคะแนนที่ไดคูณกับน้ําหนักคะแนนรอยละ 
 4.1.6) รวมคะแนนในแตละกลุมยอยแลวหารดวย 10 
 4.1.7) นําคะแนนรวมจากขอ 4.1.6 ในแตละกลุมมารวม                   
กันแลวหารดวย 100 
 4.2) สรุปผล ถาคะแนนรวมมากกวารอยละ 60 ถือผานเกณฑการประเมิน
สําหรับการส่ังซื้อในอนาคต แตถาเกณฑการประเมินคะแนนนอยกวารอยละ 60 ถือวาไมผานเกณฑ 
การประเมินสําหรับการส่ังซื้อในอนาคต โดยหลังผานเกณฑการประเมินจะไดเขารวมกลุมพันธมิตร 
ทางการคา ที่เรียกวา จียู เฟรนด (GU Friends)  
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ภาพประกอบท่ี 4.14  ตัวอยางการประเมินผูขายโดยการประเมินดวยวธิีถวงน้ําหนัก 
 
 

Vendor Evaluation Form

ชื่อผูขาย: สินคา:
ชื่อผูติดตอ: โครงการ:
อีเมล
เบอรติดตอ

I. คุณสมบัติของสินคา (สําหรับทุกสินคา)
A ราคาถูกท่ีสุด
B ราคาถูกกวาราคาตลาด  มากกวา 15%

C ราคาเทียบเทากับราคาตลาด
D ราคาสูงกวาราคาตลาด
A 3 alternatives

B 2 alternatives

C 1 alternatives

D No option avialable

A Renew every 6 months

B Renew every 1 year

C Renew every 2 years

D Not renew

A เคลียรปญหาทุกอยางภายใน 2 วัน
B เคลียรปญหาทุกอยางภายใน 3-5 วัน
C ตอบคําถามเพียงอยางเดียว
D ไมมีการตอบสนอง/ตองติดตอไปอีกครั้ง
A สงตามแผน
B สงเกินจากแผน 1-3 วัน
C สงเกินจากแผน 4-7 วัน
D สงเกินจากแผนมากกวา 7 วันข้ึนไป
A เสียหายนอยกวา 1%

B เสียหายระหวาง 1 - 3%

C เสียหายระหวาง 3 - 7%

D เสียหายมากกวา 7% ข้ึนไป
A ใช
B ไมใช
A ลูกคาแจงซอมมากกวา 10%

B ลูกคาแจงซอมระหวาง 10 - 15%

C ลูกคาแจงซอมระหวาง 16 - 20%

D ลูกคาแจงซอมมากกวา 20%  ขึ้นไป
100 77.5

II. การติดต้ัง (เฉพาะบางสินคา)
A 96 - 100% ตรงตามแผน
B 91 - 95% ตรงตามแผน
C 86 - 90% ตรงตามแผน
D 81 - 85% ตรงตามแผน
A ความเสียหายนอยกวา 5%

B ความเสียหายอยูระหวาง 5 - 10 %

C ความเสียหายอยูระหวาง 10 - 15 %

D ความเสียหายมากกวา 15 %

50 35.0

III. การบริการและการรับประกัน (เฉพาะบางสินคา)
A รับประกันนานกวาในกลุมสินคาเดียวกัน
B รับประกันเทียบเทากับกลุมสินคาเดียวกัน
C รับประกันนอยกวาในกลุมสินคาเดียวกัน
D ไมมีการรับประกัน
A ระยะเวลานอยกวาในกลุมสินคาเดียวกัน
B ระยะเวลาเทียบเทาในกลุมสินคาเดียวกัน
C ระยะเวลามากกวาในกลุมสินคาเดียวกัน
D ไมมีระบุในสัญญา
A ระยะเวลานอยกวาในกลุมสินคาเดียวกัน
B ระยะเวลาเทียบเทาในกลุมสินคาเดียวกัน
C ระยะเวลามากกวาในกลุมสินคาเดียวกัน
D ไมมีระบุในสัญญา
A 100% ตรงตามท่ีในสัญญากําหนด
B 96 - 99% ตรงตามท่ีในสัญญากําหนด 
C 91 - 95% ตรงตามท่ีในสัญญากําหนด
D 86 - 90% ตรงตามท่ีในสัญญากําหนด
A % ลูกคามีความพึงพอใจมากกวา 90%

B % ลูกคามีความพึงพอใจระหวาง 85 - 90%

C % ลูกคามีความพึงพอใจระหวาง 80 - 84%

D % ลูกคามีความพึงพอใจนอยกวา 80%

50 35.0

เกณฑคะแนน: A = 10 points                                                B = 7 points                                                C = 3 points                                               D = 0 point

ขอเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิน:
ผานเกณฑการประเมิน สําหรับการ
ไมผานเกณฑการประเมิน

  ผูประเมิณ    เห็นชอบโดย:    อนุมัติโดย:

250.0

a) Availability options

10 B

หัวขอ รายละเอียด วิธีการประเมิน น้ําหนัก (%) คะแนน รวม

Product Range

การสนับสนุนทางดาน
เทคนิคและความรูตางๆ

5

เปรียบเทียบในสินคา
ชนิดเดียวกัน

25 A

B

ราคา

B

70.0

b) Product Renewal
(Frequency of revision 
of product range)

ความรวดเร็วในการ
แกปญหา การตอบสนอง
และอธิบายรายละเอียด
ของวัสดุ

10 70.0

B 35.0

70.0

105.0

ก)คุณสมบัติของสินคาท่ี
สงตรงตามท่ีส่ังซื้อ 15 B 105.0

ก)การสงของตรงเวลา 
(เทียบจากแผนสงและ
วันท่ีสงจริง) 15 B

ข)สินคาเสียหาย

10

175.0

ข)อายุการใชงาน(วัด
จากจํานวนแจงซอมของ
ลูกคา/จํานวนการติดตั้ง) 10 B 70.0

Total

เปรียบเทียบระหวาง
แผนการเขากับวันท่ีเขา
จริง 25 B

คุณภาพ

% ความเสียหายของ
งานติดตั้ง

25 B 175.0

Total

ระยะเวลาของการ
รับประกัน

10

ระยะเวลาตอบกลับท่ี
เสนอในสัญญา เมื่อเทียบ
ในกลุมสินคาเดียวกัน 10 B 70.0

B

70.0

70.0

70.0

ระยะเวลาในการแกไข
ปญหาท่ีเสนอในสัญญา 
เมื่อเทียบในกลุมสินคา
เดียวกัน

10 B

การแกไขปญหาและการ
ทํางาน เทียบระหวางใน
สัญญากับการทํางานจริง 10

10

B

(…../…../…..)

< 60% Reject

> 60% Acceptable

B 70.0

SVP

70.0%

...……………………………

PP D001

Update: 2011-07-30
   

   ……………………………………………………

PM VP(HF)

% ความพึงพอใจของ
ลูกคาจากการสํารวจของ
 HC

(…../…../…..) (…../…../…..)

Total

การจัดสง

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคา

การปฎิบัติงานจริง

การแกไขปญหา

การบริการหลังการขาย

ระยะการรับประกัน

คุณภาพของงานติดตั้ง

เวลาการเขาติดตั้ง
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4.1.3 การเพิ่มผลิตภาพดวยการนําขอมูลจากตรวจสอบงานระหวางและหลังงาน
กอสรางแลวเสร็จของฝายตางๆ มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของปญหาและ
ขอผิดพลาด  

หากมีปญหาหรือขอผิดพลาดเกิดข้ึนในงานกอสราง หรือมีการส่ังวัสดุกอสรางผิดพลาด
เนื่องจากรายการประกอบแบบหรือขอผิดพลาดของแบบกอสรางหรือวัสดุขาดแคลนจะตองมีการ
แกไขปญหาดังกลาวในทันที อยางไรก็ตามหากไมทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน อาจทําใหเกิดปญหาหรือขอผิดพลาดดังกลาวซํ้าอีกในอนาคต  

ดังนั้นจึงตองมีการจัดทําเอกสารวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อบันทึกรายละเอียดของปญหา
และขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนและจะตองมีเอกสารประกอบที่สําคัญ คือเอกสารแสดงรายละเอียดของ
ปญหาและขอผิดพลาด ซึ่งเปนรายงานการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือขอผิดพลาด
ที่เกิดข้ึน โดยข้ันตอนการดําเนินงานนี้มิใชเพื่อเปนการคนหาและลงโทษผูกระทําผิด แตมีวัตถุประสงค 
เพื่อ 

 ระบุรายละเอียดของปญหาและแนวทางการแกไขที่ตกลงรวมกันระหวางทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของ 

 เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้าํข้ึนอีกทัง้ในแบบและกระบวนการกอสรางโครงการตอไป 

 ชวยใหเกิดการเรียนรูขององคการ 
 สงขอมูลที่ไดกลับไปยงับริษทัผูออกแบบเพื่อปองกนัไมใหปญหาดังกลาวเกิดข้ึน 

อีกในแบบกอสราง 

 บันทึกขอผิดพลาดและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อเปน KPI ของฝายพัฒนา 
ตลาดและผลิตภัณฑ 
 ข้ันตอนการดําเนนิงานแบงเปน 3 สวน ดังนี ้
 1) สวนที่ 1 ข้ันตอนการตรวจสอบงานกอสรางของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก 
 1.1) การตรวจสอบงานกอสรางตามแบบโดยฝายพฒันาตลาดและผลิตภัณฑ 
 1.2) การตรวจสอบงานกอสรางโดยวิศวกรโครงการ หรือผูจดัการโครงการ 
 1.3) การตรวจคุณภาพงานกอสรางโดยฝายควบคุมคุณภาพ (ฝาย QC) 
 1.4) รายงานการตรวจสอบงานกอสราง โดยผูควบคุมงานกอสรางหรือผูรับเหมา 
กอสราง 
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 2) สวนที่ 2 เปนขั้นตอนการกรอกขอมูลวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาหรือขอ 
ผิดพลาด (เปนส่ิงที่ตองทําในทุกกรณีที่เกิดปญหาหรือขอผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ)  
 สําหรับกรณีที่มีปญหาปญหาหรือขอผิดพลาดจากการขาดแคลนวัสดุกอสรางจะ 
ตองมีการจัดทําเอกสารวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อรายงานการเกิดขอผิดพลาดดังกลาว แตไมตองมี
การจัดทําเอกสารรายงานการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
เนื่องจากสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนเปนที่ชัดเจนอยูแลว 
 3) สวนที่ 3 เปนข้ันตอนการกรอกขอมูลรายละเอียดของปญหาและขอ ผิดพลาด  
 สําหรับกรณีขอผิดพลาดของการออกแบบนั้นจะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาหรือขอผิดพลาดของแบบ โดยฝายที่เปนผูนําเสนอปญหาหรือขอผิดพลาดนั้น ตองจัดทํา 
เอกสารวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อบันทึกรายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน และจะตอง
มีเอกสารประกอบท่ีสําคัญ คือเอกสารแสดงรายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด ซึ่งเปนรายงาน 
การวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน ซึ่งบงชี้วาปญหาที่เกิดข้ึนเปน
ผลมาจากขอผิดพลาดของการออกแบบจริง 
 ตัวอยางเอกสารและคําอธบิายการจัดทาํเอกสารวิเคราะหหาสาเหตุและเอกสาร 
แสดงรายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด ตามตารางท่ี 4.1 และคําอธิบายการจัดทําตามตารางที ่
4.2 และตัวอยางตามภาพประกอบที่ 4.15 ถึง 4.17 
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ตารางที่ 4.1  เอกสารวิเคราะหหาสาเหตุและเอกสารแสดงรายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด 

 
 

        NCR

Reference No.         Non-NCR

Raised by ...................................... (For Ucare Only)

Project Sketch or Photograph

Plot / Unit No.

Unit Type

Description of Problem / Defect

Design Defect

Construction Defect

Material Defect

No. Date Assign To

1

2

3

4

5

WHY?

WHY?

WHY?

WHY?

HOW?

Details of rectification Sketch or Photograph after rectification has been completed

Comment…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PD คุณ ..................................... Signed Date

Comment…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SVP คุณ ..................................... Signed Date

Comment…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MD คุณ ..................................... Signed Date

The above rectification has been agreed and implemented

Part II: Details of proposed rectification (leave blank if Work request raised for Design Defect)

The above rectification has been agreed and implemented

The above rectification has been agreed and implemented

Short Term 
Solutions

Long Term 
Solutions

Root Cause 

Root Cause Analysis - 5 WHY's

........................................................

........................................................

........................................................

Other Details

Immediate Actions Taken

            Non - Conformance Report NCR No.

......................................
......................................

......................

Part I: Non - Conformance Report

1 2 
3 4 

6 

5 

7 

8 

10 

11 12 

13 

9 

ระบุสาเหตุของปญหาหรือขอบกพรองที่เกดิขึน้ (สวน

ระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น (สวนที่ 3 ) 
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ตารางที่ 4.2  คําอธิบายการจัดทําเอกสาร 

ลําดับ รายการ รายละเอียดการกรอกขอมูล 
1 NCR No. ฝาย QC กรอกตัวเลขอางอิง 
2 NCR,Non-NCR ระบุชนิดเอกสาร 
3 Date ใสวันที่ที่จัดทําเอกสารนี้ 

4 
Reference No. ใสรหัสเอกสารอางอิง 
Raised by ใสชื่อและตําแหนงผูจัดทําเอกสารนี้ 

5 
Project ใสชื่อโครงการที่มีปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
Plot / Unit No. ระบุแปลงหรือเลขที่หองชุด 
Unit Type ระบุตําแหนงของปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

6 Other Details ระบุปญหา 
7 Description of Problem / 

Defect 
ระบุประเภทของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น วาเกิดจาก
สาเหตุใด 

8 Sketch or Photograph แนบภาพวาดหรือรูปถายของปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
9 Immediate Actions Taken ใสรายละเอียดของการแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งระบุวันที่และผูที่ทําการแกไขนั้น ๆ  
10 Root Cause Analysis – 5 

WHY's 
- Short Term Solutions 
-  Long Term Solutions 

ระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
หลังจากไดทําการวิเคราะหแลว รวมทั้งทําการวิเคราะหสาเหตุที่
แทจริงของปญหาหรือขอผิดพลาดนั้น ดวยการต้ังคําถามวา
ทําไมถึงเปนเชนนั้น และหาคําตอบวา ทําอยางไรจึงจะปองกัน
ไมใหเกิดเหตุการณเชนนั้นได 

- รวมทั้งใสแผนการดําเนินงานในระยะส้ัน ที่จะชวย
ปองกันไมใหเกิดปญหาหรือขอผิดพลาดดังกลาวขึ้นไดอีก  

- รวมทั้งใสแผนการดําเนินงานในระยะยาว ที่จะชวย
ปองกันไมใหเกิดปญหาหรือขอผิดพลาดดังกลาวขึ้นไดอีก  

11 Details of rectification ระบุรายละเอียดของแนวทางแกไขปญหาที่ตกลงรวมกันระหวาง
ทุกฝายที่เก่ียวของ 

12 Sketch or Photograph after 
rectification has been 
completed 

แนบภาพวาดหรือรูปถายหลังทําการแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว 

13 The above rectification has 
been agreed and 
implemented 

หลังจากที่ไดตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของครบถวนแลว ทําการ
ลงนามอนุมัติตามแนวทางแกไขปญหาที่ตกลงรวมกันระหวาง
ทุกฝายที่เก่ียวของ 



ภาพปรระกอบที่ 4.15  ตัวอยางก
 
การจัดทาํเอกกสารพรอมขออมูล 

84 

 



ภาพปรระกอบที่ 4.16  ตัวอยางก
 
การจัดทาํเอกกสารพรอมขออมูล 

85 

 



ภาพปรระกอบที่ 4.17  ตัวอยางก
 
การจัดทาํเอกกสารพรอมขออมูล 

86 
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4.1.4 การเพิ่มผลิตภาพดวยการผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
การผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ (Constructability) เปนกระบวนการ 

ที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากถาไมสามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ (Unconstructability) มี
รายละเอียดไมชัดเจน มีความขัดแยงระหวางแบบ ฯลฯ จะสงผลใหเกิดปญหาระหวางกระบวนการ
กอสราง ทั้งทางตรงและทางออม ทําใหผลิตภาพงานกอสรางตํ่าลง มีการทําซํ้า/ร้ืองาน งานกอสราง 
ลาชา ตนทุนเพิ่มสูงข้ึนเปนตน  

บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดใชแผนผังสาเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagram) ดังแสดงในภาพท่ี 4.18 ในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา รวมทั้งหา
ความสัมพันธระหวางสาเหตุและปญหา ที่ทําใหเกิดการผลิตแบบกอสรางที่ไมสามารถกอสรางได
จริงในทางปฏิบัติ (Unconstructability)   

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.18 แสดงแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ที่ทําใหเกิดการผลิต 
แบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ (Unconstructability) 

 
จากความสัมพันธระหวางสาเหตุและปญหา ที่ไดจากแผนผังสาเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram) มีส่ิงที่นาสนใจ คือ ปญหาที่พบเปนปญหาที่มีสาเหตุซับซอนและมีบางสาเหตุที่
สัมพันธกันทุกฝาย และปญหาบางอยางไมสามารถแกไขดวยการดูขอมูลเพียงอยางเดียว  

ดังนั้นจากสาเหตุของปญหาดังกลาว บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดทํา
การวิเคราะหวามาจาก กระบวนการผลิตแบบกอสราง ที่ยังคงเปนกระบวนการ (Process) ผลิตแบบ 
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ด้ังเดิม ที่ปฏิบัติการมานาน จนเปนพื้นฐานการทํางานโดยทั่วไป คือผูออกแบบผลิตแบบกอสรางเสร็จ 
ก็นําไปเสนอเจาของโครงการ เจาของโครงการอนุมัติสงตอใหผูรับเหมา ผูรับเหมานําไปกอสราง 
แลวเกิดความคําถามในแบบกอสรางเนื่องไมสามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ (Unconstructability) 
ดังนั้นจึงสอบถามไปยังวิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรที่ปรึกษาลืมสงเอกสารเนื่องจากติดภารกิจ เอกสาร
คางอยูกับวิศวกรที่ปรึกษา 3 วัน จึงไดสงตอใหผูออกแบบ ผูออกแบบไมไดพิจารณาใหเนื่องจากติด
ภารกิจ เอกสารคางอยูกับผูออกแบบ 7 วัน ผูออกแบบจึงไดพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวไมเขาใจ
เนื่องจากขอมูลที่ใหมาไมครบถวน จึงสงกลับใหวิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรที่ปรึกษาไดรับเอกสารแลว
สงตอใหผูรับเหมา ผูรับเหมาไดรับเอกสารแลวแตยังติดภารกิจอยู 2 วัน จึงไดสงขอมูลเพิ่มเติม 
แลวจึงจัดสงใหวิศวกรที่ปรึกษา  วิศวกรที่ปรึกษาสงตอใหผูออกแบบ ผูออกแบบพิจารณาแลวเห็น
วาเกี่ยวความบกพรองของวัสดุ จึงไดสอบถามไปยังตัวแทนจําหนาย ตัวแทนจําหนายใชเวลา 3 วัน
ในการพิจารณา แลวจึงสงขอมูลกลับมายังผูออกแบบ เมื่อผูรับเหมา ทําการกอสรางตามแบบที่ไดรับ 
เจาของโครงการเขามาพิจารณา แลวไมชอบ ส่ังใหมีการแกไขและใหผูออกแบบผลิตแบบข้ึนมาใหม 
เปนกระบวนการทํางานที่ไมกาวหนาจึงทําใหเกิดปญหาที่จะตามมากอีกมากมาย 

จากปญหาที่กลาวมาขางตนนั้น บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดเปล่ียน
วิธีการผลิตแบบเพื่อใชในการกอสรางใหม ภายใตการทํางานที่เรียกวา วอรรูม (War Room) คือ
การบูรณาการ (integration) เพื่อเช่ือมโยงกระบวนการทั้งหมดของกระบวนการผลิตแบบกอสราง
เขาดวยกัน โดยใหทุกคนที่เกี่ยวของเขามาพรอม ๆ กัน เพื่อใหทุกฝายสามารถเขาใจในเร่ืองเดียวกัน 
รวมกันแกไขโดยการส่ือสารกันใหมากยิ่งข้ึน เพื่อลดขอผิดพลาด ในหลายโครงการอาจมองวาเปน
เร่ืองส้ินเปลือง แตบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด มองวาเปนการเขามาประชุมเพื่อจะได
เร่ิมคิดพรอมๆ กัน ในทิศทางเดียวกัน ทุกคนในทีมจะ ซึมซับความตองการ และเขาใจไดในเหตุผล
ของแนวคิด หลักเลยวา เพราะเหตุใดจึงมีการออกแบบสิ่งนี้ข้ึนมา และหลายๆ คร้ังกระบวนการผลิต 
แบบผูมีสวนสําคัญ เชน ตัวแทนจําหนายวัสดุ ผูรับเหมา ฝายขาย ฝายดูแลอาคาร มักถูกตัดตอน
ไมไดเขารวม ทําใหแบบกอสรางที่ไดขาดความสอดคลองกันในแตสาขา แบบกอสรางขาด
ความสอดคลองกับการใชงาน เมื่อนําไปกอสรางแลวสงผลใหไมเหมาะสมกับการใชงานจริงหรือ
วัสดุที่ระบุในแบบไมมีจําหนายแลวในทองตลาด เปนตน  
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ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทยีบระหวางกระบวนการผลิตแบบกอสรางแบบด้ังเดิมกับการผลิต 
 แบบกอสรางภายใตการทาํงานที่เรียกวา วอรรูม (War Room) 

รายการ การผลิตแบบกอสรางแบบดั้งเดิม  วอรรูม (War Room) 

ชวงเวลาเร่ิมตนการผลิต ระหวางการกอสราง กอนเร่ิมงานกอสราง 3 เดือน 

ระยะเวลาส้ินสุดการผลิต ไมมีกําหนดที่แนนอน อาจตลอดชวง 
การกอสราง 

การรวมแบบทุกอยาง (Combine 
Drawings) จะแลวเสร็จกอนเร่ิมงาน
กอสราง 

การรวมแบบกอสราง 
(Combine Drawings) 

ตางฝายตางทํา ทุกฝายที่เก่ียวของรวมกัน 

ผลลัพธการผลิตแบบ
กอสราง 

แบบกอสราง (Construction Drawings) 
ในแตละสาขาขาดความสอดคลองกัน 

แบบกอสราง เวิรคก้ิง ดรอวอิ้ง 
(Working Drawings) ในแตละสาขา
มีความสอดคลองกัน 

ผลกระทบที่มีตอ 
เวลา (Time) 
ราคา (Cost) 
คุณภาพ (Quality) 

1. งานอาจลาชาเน่ืองจากไมมีความ
ตอเนื่องในการทํางาน กรณีแบบขัดแยง/
ผลิตแบบไมทัน/มีการเปล่ียนแปลงแบบ
กอสราง 
2. ราคางานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องการทํางาน
ซ้ํา/ร้ืองานหรือเปล่ียน แปลงแบบกอสราง 
3. คุณภาพงานอาจลดลงเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงแบบกอสรางสงผลใหตองมี
การทํางานซํ้า/ร้ืองานทําใหเกิดขอบกพรอง 
(Defect) ในช้ินงาน 

1. สงผลกระทบตอเวลาในการทํางาน
นอยมากเนื่องจากแบบที่ผลิตไดมี
ความสมบูรณเกือบ 100 % 
2. เนื่องจากแบบกอสรางคอนขาง
สมบูรณดังนั้นการทํางานซํ้า/ร้ืองาน
หรือเปล่ียนแปลงแบบกอสรางจะ
เกิดขึ้นนอยมาก 
3. การเปล่ียนแปลงแบบจะเกิดขึ้น
นอยมากดังนั้นก็จะสงผลใหแทบจะ
ไมมีการทํางานซํ้า/ร้ืองาน 

 
 1) การผลิตแบบกอสรางภายใตการทํางานที่เรียกวา วอรรูม (War Room) จะแบง 
ออกเปน 2 สวน 
 1.1) สวนที่หนึ่ง คือการวิเคราะหและปรับปรุงแบบกอสรางในสวนประโยชน
ใชสอย (Function) การใชงานและการพิจารณาคัดเลือกวัสดุกอสรางที่จะใชในการกอสราง โดยนํา
เอกสารวิเคราะหหาสาเหตุและเอกสารแสดงรายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด รายการสรุป
งานเพิ่ม – ลด ที่เปนปญหาของการปรับปรุงที่เคยเกิดข้ึนจากโครงกอสรางที่แลว ที่เกี่ยวกับวัสดุ
กอสราง หรือขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนกับชิ้นงานกอสราง โดยจะใชกรณีตัวอยางที่เคยเกิดข้ึนจริงที่ได 
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รับการคัดเลือกแลววาเปนประโยชนและเหมาะสม มาใหผูเขารวมทําศึกษาวิเคราะห ไมวาจะเปน
จากสาเหตุออกแบบผิดพลาด เชน ระบุใชหินกาบในการตกแตงถนนสวนกลางทําใหกระเบ้ืองผิวถนน 
แตกงาย (ตัวอยางตามภาพประกอบที่ 4.19) หรือกอสรางผิดจากแบบ เชน ดินไหลเขาบอพัก เนื่องจาก 
ฝาบอพักอยูระดับเดียวกันกับสวน เปนตน ซึ่งในการผลิตแบบกอสรางภายใตการทํางานที่เรียกวา 
วอรรูม (War Room) จะนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณารวมกับแบบกอสรางที่จะทําการผลิต เพื่อทํา
การวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา หรือขอผิดพลาดที่เคยเกิดข้ึนเพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา
ข้ึนอีกในแบบกอสรางคร้ังนี้   
 

 

ภาพประกอบที่ 4.19 ขอบกพรองในการใชหินกาบในการตกแตงถนนสวนกลางทําใหกระเบ้ือง 
ผิวถนนแตกงาย 
 
 1.2) สวนที่สอง คือกระบวนการผลิตแบบดวยวิธีการรวมแบบกอสรางทั้งหมด 
(Combine Drawings) เขาดวยกัน เพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดของแบบที่สามารถกอสรางไดจริง
ในทางปฏิบัติ (Constructability) เรียกช่ือแบบกอสรางที่ผลิตไดนี้วา แบบ เวิรคกิ้ง ดรอวอ้ิง (Working 
Drawings) จุดประสงคเพื่อ 
 1.2.1) ผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ (Constructability) 
โดยเรียกแบบกอสรางนี้วา เวิรคกิ้ง ดรอวอ้ิง (Working Drawings) ซึ่งประกอบดวย  

 แบบงานโครงสราง 
 แบบงานสถาปตยกรรม 
 แบบงานระบบประกอบอาคาร 
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 แบบงานภูมิสถาปตยกรรม 
 แบบงานตกแตงภายใน 

 1.2.2) สรุปรายการประกอบแบบขั้นสุดทาย (Final Specifications) 
สําหรับใชเปนขอมูลในการส่ังซื้อหรือส่ังจองวัสดุ เพื่อใชในการดําเนินงานทั้งโครงการ  
 1.2.3) ทําการส่ังจองสินคาทั้งหมดตามรายการประกอบแบบขั้นสุดทาย 
(Final Specifications) ที่ใชในการดําเนินงานทั้งโครงการ เรียกข้ันตอนนี้วา พีพี ล็อค (Purchase 
Procurement Lock) 
 ประโยชนทางตรงที่จะไดรับ 

 ลดข้ันตอนในการจัดทําแบบกอสรางเพื่อขออนุมัติ  
 ลดข้ันตอนในการขออนุมัติแบบกอสรางและตัวอยางวัสดุ  
 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารและประสานงาน  
 ลดความขัดแยงที่มีในแบบกอสราง 
 ลดข้ันตอนการการขอความเห็นชี้แจงแบบระหวางทีมงานในแตละฝายที่

เกี่ยวของ 
 ลดการเปล่ียนแปลงวัสดุในชวงการกอสราง 
 ลดปญหาความไมตอเนื่องของวัสดุและวัสดุขาดแคลน  
 ลดปญหางานเปล่ียนแปลง 
 ลดปญหาการขาดการประสานงานหรือรวมมือกันในกลุมผูออกแบบและ

ทีมงานกอสราง 
 ลดความขัดแยงระหวางแบบกอสรางกับรายการประกอบแบบ  

 ประโยชนทางออมที่จะไดรับ 
 ลดการทํางานซํ้า/ร้ืองาน  
 ลดการรองเรียนจากปญหาของความบกพรอง  
 ลดปญหาวัสดุไมตรงขอกําหนด  
 ลดปญหาการสงมอบงาน 
 ลดตนทุนการกอสราง 
 ลดการเกิดของเสียในกระบวนการกอสราง 
 ลดการจัดทํางานเอกสารที่เกี่ยวของในเร่ืองแบบกอสรางทั้งทางตรงและ

ทางออม 
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 เพิ่มภาพผลิตภาพแรงงาน 
 ลดความสูญเปลาเนื่องจากการบริหาร 
 ลดการเสียเวลาในการใหคําแนะนําหรือชี้แจงตางๆ ที่ออกใหผูรับเหมาใน

ระหวางข้ันตอนการกอสรางของโครงการ 
 2) การผลิตแบบกอสราง Working Drawings ภายใตการทํางานที่เรียกวา วอรรูม 
(War Room) มีองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินการ 5 อยาง คือ 
 2.1) ตารางแจกแจงงาน คือการกําหนดกลุมพื้นที่ที่จะทําการปรับปรุงแบบ 
และกําหนดทีมงานที่รับผิดชอบ  
 กําหนดกลุมพืน้ทีท่ี่ตองการพิจารณา โดยแบงพื้นที่ออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 
 2.1.1) กลุมที่ 1  

 พื้นที่สวนหองตางๆ (Room) ประกอบไปดวย 
 1. ผังหอง 
 2. รานคา 
 3. ทางเดินในอาคาร  
 4. หองโถง 
 5. หองโถงลิฟท 
 6. หองเก็บขยะ  

 ทีมงานที่รับผิดชอบ ประกอบไปดวย 
 1. ทีมงานผูออกแบบ 
 2. ทีมงานผูรับเหมาหลัก 
 3. ทีมงานผูรับเหมาชวง 
 4. กลุมผูขายวัสดุ  
 2.1.2) กลุมที่ 2  

 พื้นที่สวนกลางภายในอาคาร (Facility Indoor) 
1. สระวายน้ํา 
2. พื้นที่อาบน้ํา  
3. บอกรองน้ําของสระวายน้ํา  
4. หองเคร่ืองปม  
5. หองออกกําลังกาย  
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6. หองสมุด  
7. หองสุขา  
8. หองซาวนา   
9. หองอบไอน้ํา 
10.  หองบริหารอาคาร 
11.  หองประชุม 
12.  หองยาม 
13. หองแมบาน 
14. หองควบคุมระบบประกอบอาคาร 

 ทีมงานที่รับผิดชอบ ประกอบไปดวย 
1. ทีมงานผูออกแบบ  
2. ทีมงานผูรับเหมาหลัก  
3. ทีมงานผูรับเหมาชวง 
4. ทีมงานบริหารอาคาร 
5. กลุมผูขายวัสดุ  

 2.1.3) กลุมที่ 3  
 พื้นที่สวนกลางภายนอกอาคาร (Facility Outdoor) 

1. งานภูมิทัศนในสวน พืน้ ผิว โครงสราง และงานระบบตางๆ  
2. งานภูมิทัศนในสวนพันธุไมและการจัดวาง  
3. หองเก็บขยะ 
4. หองซักผา 
5. หองยาม 
6. พื้นที่บริเวณทางเขาโครงการ 
7. พื้นที่จอดรถยนต 
8. พื้นที่จอดรถมอเตอรไซค 
9. พื้นที่ต้ังศาลพระภูมิ 
10. ศาลา 
11. ทางเขาอาคารแบบมีหลังคาคลุม 
12. ร้ัวโครงการ 



94 

13. ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 
14. หองเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
15. หองควบคุมระบบไฟฟา 
16. หองปมน้ําเพิ่มแรงดัน 
17. เคร่ืองรับจายเงินอัตโนมัติ (ATM) 
18. หองเก็บของ 

 ทีมงานที่รับผิดชอบ ประกอบไปดวย 
1. ทีมงานผูออกแบบ  
2. ทีมงานผูรับเหมาหลัก  
3. ทีมงานผูรับเหมาชวง 
4. ทีมงานบริหารอาคาร 
5. กลุมผูขายวัสดุ  

 2.1.4) กลุมที่ 4  
 พื้นที่ภายนอกอาคาร (Exterior) 

1.  ผนังสําเร็จรูป (Precast) 
2. บันได 
3. พื้นคอนกรีตชนิดอัดแรง  
4. พื้นที่จอดรถ 
5. พื้นที่หลังคา 
6. หองวิทยุชุมชน 
7. ตําแหนงถังดับเพลิง 
8. ชองเดินทองานระบบสุขาภิบาล 

 ทีมงานที่รับผิดชอบ ประกอบไปดวย 
1. ทีมงานผูออกแบบ  
2. ทีมงานผูรับเหมาหลัก  
3. ทีมงานผูรับเหมาชวง 
4. กลุมผูขายวัสดุ  

 ทีมงานสนับสนุน ประกอบไปดวย 
1. ทีมผูบริหารของบริษัทฯ 
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2. ทีมวิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง  
3. พนักงานเขียนแบบ  
4. ฝายการตลาด 
5. ฝายจัดซื้อ 

 2.2) รายละเอียดของแบบที่จะทําการปรับปรุง 
 2.2.1) แบบงานโครงสราง ประกอบดวย 

 สารบัญแบบ 
 สัญลักษณอางอิงและคํายอ 
 รายการวัสดุประกอบแบบ 
 ผังฐานราก 
 ผังชั้นระดับเดียวกับผิวดิน (Ground Floor Plan) 
 ผังพื้นอาคารทุกชั้น 
 ผังสระวายน้ํา 
 ผังชั้นดาดฟา 
 ผังชั้นหลังคา 
 แบบแสดงรายละเอียดฐานราก 
  แบบแสดงรายละเอียดเสา  
 แบบแสดงรายละเอียดผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 แบบแสดงรายละเอียดพื้น 
 แบบแสดงรายละเอียดคาน 
 แบบแสดงรายละเอียดบันได 
 แบบแสดงรายละเอียดทั่วไป 
 แบบถังบําบัดน้ําเสีย 

 2.2.2) แบบงานสถาปตยกรรม ประกอบดวย 
 สารบัญแบบ 
 สัญลักษณอางอิงและคํายอ 
 รายการวัสดุประกอบแบบ 
 ผังบริเวณ แผนที่สังเขป 
 ผังพื้นอาคารทุกชั้น 
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 ผังพื้นช้ันดาดฟา 
 ผังพื้นช้ันหลังคา 
 รูปดาน 
 รูปตัด รูปตัดขยาย 
 ขยายบันได ลิฟท ทางลาดเอียง 
 แบบขยายหองน้ํา 
 แบบขยายประตูหนาตาง 
 แบบขยายหองพัก 
 แบบขยายราวกันตก 
  แบบขยายทั่วไป 
 แบบขยายหลังคายื่น 

 2.2.3) แบบงานตกแตงภายใน ประกอบดวย 
 สารบัญแบบ 
 สัญลักษณอางอิงและคํายอ 
 รายการประกอบแบบ 
 ภาพแสดงทัศนียภาพ 3 มิติ 
 ผังงานตกแตงภายใน 
 ผังเฟอรนิเจอร 
 ผังการจัดเรียงวัสดุ 
 ผังฝาตกแตง 
 ผังปล๊ัก-สวิทซ 
 ผังสีผนัง 
 ผังรูปดาน 
 ผังภาพตัด 
 แบบแสดงรายละเอียด 

 2.2.4) แบบงานระบบระบบดับเพลิง ประกอบดวย 
 สารบัญแบบแปลน 
 สัญลักษณระบบดับเพลิงและคํายอ 
 เมนทอน้ําดับเพลิง ผังบริเวณ 
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 ผังระบบดับเพลิงและถังเก็บน้ําใตดิน 
 ผังดับเพลิง 
 แผนภูมิระบบดับเพลิง 
 แบบขยายทั่วไป 

 2.2.5) แบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประกอบดวย 
 สารบัญแบบแปลน 
 สัญลักษณงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 ตารางพัดลม 
 ไดอะแกรมระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ และไดอะแกรมระบบ 

ไฟฟา 
 ผังระบบระบายอากาศถังเก็บน้ําใตดิน 
 ผังระบายอากาศ 
 แบบขยายทั่วไป 

 2.2.6) แบบงานระบบระบบสุขาภิบาล ประกอบดวย 
 สารบัญแบบแปลน 
 สัญลักษณระบบสุขาภิบาลและคํายอ 
 ผังระบบสุขาภิบาลถังเก็บน้ําใตดิน 
 ผังระบบสุขาภิบาล 
 แบบแสดงการเดินทอน้ําเสีย ทอน้ําดีและทออากาศ 
 แบบขยายหองพัก 
 แบบขยายหองน้ํา 
 แผนภูมิระบบประปา 
 ไดอะแกรมระบบไฟฟา 
 แบบขยายสระวายน้ํา 
 แบบขยายบอดักขยะและบอพัก 
 แบบขยายทั่วไป 

 2.2.7) แบบงานระบบระบบไฟฟาแสงสวางและส่ือสาร ประกอบดวย 
 สารบัญแบบแปลน 
 สัญลักษณระบบไฟฟาแสงสวางและส่ือสารและคํายอ 
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 ผังแสดงตําแหนงดวงโคม 
 ผังแสดงรายละเอียดทั่วไป 
 แบบแสดงชนิดของระบบไฟฟา 
 แบบระบบไฟฟากําลัง 
 แบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
 แบบแสดงการวางสายไฟฟาของระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
 แบบระบบส่ือสาร 
 แบบระบบกลองวงจรปด 
 แบบแสดงรายละเอียดการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา 
 ผังระบบไฟฟาแสงสวางในแตละช้ัน 
 ผังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในแตละช้ัน 
 ผังเตารับไฟฟาและโทรศัพทในแตละช้ัน 
 ระบบปองกันฟาผาและสายดิน 
  แบบขยายหองพัก 
 แบบขยาย 

 2.2.8) แบบงานภูมิสถาปตยกรรม ประกอบดวย 
 สารบัญแบบ 
 สัญลักษณและคํายอ 
 รายละเอียดการปลูกตนไม 
 ผังหลักแบบงานภูมิสถาปตยกรรม 
 ผังระยะ 
 ผังระดับ 
 ผังวัสดุ 
 ผังไฟฟา 
 ผังระบายน้ํา 
 ผังตนไม 
 ผังไมพุม 
 รูปตัด 
 แบบที่จอดรถมอเตอรไซค 
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  หองเก็บขยะ 
 แบบขยายผนังตนไม 
 แบบกระบะตนไม 
 แบบอาคารปอมยาม 
 แบบหลังคาคลุมทางเดิน 
 แบบศาลา 
 แบบวงเวียน 
 แบบขยาย 

 2.2.9) แบบงานสระวายน้ํา ประกอบดวย 
 สารบัญแบบ 
 สัญลักษณและคํายอ 
 รายการวัสดุ 
 ผังอางอิง 
 ผังระยะ 
 ผังระดับ 
 ผังวัสดุ 
 ผังไฟฟา 
 ผังระบายน้ํา 
 รูปตัด 
 แบบกระบะตนไม 
 ลายกระเบ้ืองสระวายน้ํา 
 แบบแสดงรายละเอียดหองอาบน้ํา 
 แบบราวจับ 
 แบบขยายตาง ๆ 

 2.3) ผูเขารวมเขารวมประกอบดวย 
 2.3.1) ทีมผูบริหารของบริษัทฯ  

 ประธานอํานวยการ  
 กรรมการผูจัดการฝายบริหาร 
  ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาโครงการ  
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 ผูอํานวยการอาวุโสฝายกอสราง 
  ผูจัดการโครงการ  

 2.3.2) ทีมวิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง    
 กรรมการผูจัดการฝายบริหาร  
 ผูจัดการโครงการ  
 วิศวกรโครงการ  
 วิศวกรสนาม  

 2.3.3) ทีมงานผูออกแบบประกอบดวย 
 ทีมงานออกแบบงานโครงสราง 
 ทีมงานออกแบบงานสถาปตยกรรม 
 ทีมงานออกแบบระบบประกอบอาคาร 
 ทีมงานออกแบบงานตกแตงภายใน 
 ทีมงานออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม 

  ผูเขารวมประกอบดวย 
 ผูอํานวยการฝายออกแบบ  
 สถาปนิกโครงการ  
 สถาปนิกอาวุโส 
 ผูออกแบบตกแตงภายใน 
 ผูออกแบบภาพ 3 มิติ 
 ผูออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม 

 2.3.4) ทีมงานผูรับเหมาหลักประกอบดวย 
 ผูรับเหมางานโครงสราง 
 ผูรับเหมางานระบบเครื่องกล 
 ผูรับเหมางานระบบไฟฟา 
 ผูรับเหมางานระบบปรับอากาศ 
 ผูรับเหมางานระบบสุขาภิบาล 
 ผูรับเหมางานตกแตงภายใน 
 ผูรับเหมางานภูมิสถาปตยกรรม 
 ทีมงานเขียนแบบ 
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  ผูเขารวมประกอบดวย 
 กรรมการผูจัดการฝายบริหาร 
 ผูจัดการโครงการ  
 วิศวกรโครงการ  
 วิศวกรสนาม  

 2.3.5) ทีมงานผูรับเหมาชวง ประกอบดวย 
 ผูรับเหมางานกระจกอลูมิเนียมภายใน 
 ผูรับเหมางานกระจกอลูมิเนียมภายนอก 
 ผูรับเหมางานติดต้ังลิฟตโดยสาร 
 ผูรับเหมาติดต้ังชุดครัว 
 ผูรับเหมางานติดต้ังเฟอรนิเจอร  
 ผูรับเหมางานติดต้ังงานพื้นคอนกรีตชนิดอัดแรง  

  ผูเขารวมประกอบดวย 
 กรรมการผูจัดการฝายบริหาร  
 ผูจัดการโครงการ  
 วิศวกรโครงการ  
 วิศวกรสนาม  

 2.3.6) กลุมผูขาย ประกอบดวย 
 เคร่ืองปรับอากาศ 
 ลิฟตโดยสาร 
 คอนกรีตผสมเสร็จ 
 อุปกรณประตู-หนาตาง 
 พื้นลามิเนต 
 ปูนสําเร็จรูป 
 พื้นคอนกรีตชนิดอัดแรง 

  ผูเขารวมประกอบดวย 
 ผูเชี่ยวชาญฝายการขายประจําโครงการ 
 ชางเทคนิค 
 ผูจัดการเขตควบคุมคุณภาพ 
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  ผูจัดการแผนกบริหารการจัดสง 
 ฝายประสานงานโครงการ 
 ฝายบัญชี 
 กรรมการผูจัดการฝายบริหาร 
 ผูจัดการฝายขาย 
 ผูจัดการฝายขายภาคนครหลวง 
 กรรมการผูจัดการฝายบริหาร  
 ผูจัดการโครงการ  
 ผูจัดการฝายการตลาด 
 ผูจัดการโครงการฝายผนังสําเร็จรูป 
 ผูควบคุมงานพื้นคอนกรีตชนิดอัดแรง  
 ผูควบคุมงานผนังสําเร็จรูป 

 2.4) อุปกรณหลักและอุปกรณส้ินเปลืองเบ้ืองตนที่ใช 
 2.4.1) เคร่ืองพิมพ  
 2.4.2) คอมพิวเตอร 
 2.4.3) ระบบอินเตอรเนต  
 2.4.4) โตะและเกาอ้ี 
 2.4.5) อุปกรณเก็บขอมูลแบบพกพาภายนอก 
 2.4.6) กาน้ํารอน 
 2.4.7) เคร่ืองทําน้ําเย็น 
 2.4.8) เตาไมโครเวฟ  
 2.4.9) โทรศัพท มือถือ 
 2.4.10) โทรศัพทบาน 
 2.4.11) หมึกเคร่ืองพิมพ 
 2.4.12) ปากกาลูกล่ืน 
 2.4.13) ปากกาเขียนกระดาน (สีดํา+สีแดง+สีน้ําเงิน+สีเขียว) 
 2.4.14) แปลงลบกระดาน 
 2.4.15) กระดาษขนด A3 และ A4 
 2.4.16) คลิปหนีบกระดาษสีดําและที่เย็บกระดาษ 
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 2.4.17) ที่เจาะกระดาษ 
 2.4.18) อุปกรณสําหรับใชในหองน้ํา 
 2.4.19) เคร่ืองด่ืมกาแฟ 
 2.4.20) อุปกรณสําหรับรับประทานอาหาร 
 2.4.21) ยาพาราเซตามอล 
 2.4.22) พลาสเตอรยา 
 2.4.23) คารายเดือนโทรศัพทมือถือ 
 ฯลฯ 
 2.5) ขอมูลสนับสนุน ประกอบดวย 
 2.5.1) แบบขยายรายละเอียดกอสรางมาตรฐาน (Standard Details) 
เปนแบบขยายรายละเอียดที่ตําแหนงตางๆ และแสดงชนิดของวัสดุ เชน แบบขยายรอยตอพื้น
ทางเดินนอกหอง – ภายในหองพัก แบบขยายรอยตอโถงทางเดินภายในกับภายนอกประตูบานกรอบ 
ดังตัวอยาง ตามภาพประกอบที่ 4.20 และ ภาพประกอบที่ 4.21 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.20  แบบขยายรอยตอพื้นทางเดินนอกหอง-ภายในหองพัก 
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ภาพประกอบท่ี 4.21  แบบขยายรอยตอโถงทางเดินภายในกับภายนอกประตูบานกรอบ 
 
 2.5.2) แบบกอสรางจริง (As-Built Drawing) คือ แบบกอสรางจริงตาม 
ที่ไดกอสรางไปแลวโดยรวมงานแกไข เพิ่มเติม หรือการดัดแปลงซ่ึงมีข้ึนในระหวางการกอสรางของ
โครงการกอนหนานี้ของโครงการที่ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จโดยนํามาใชประโยชน 
เพื่อการอางอิงในการปรับปรุงแบบในคร้ังตอไป เนื่องจากรูปแบบโครงการของทาง บริษัท แกรนด 
ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด จะมีรูปแบบการสรางซํ้า ๆ กัน 
 2.5.3 รายงานขอมูลผลิตภัณฑงานกอสรางที่ไมตรงตามขอกําหนด 
สรุปรายการงานเพิ่ม – ลด และงานเปล่ียนแปลง  
 2.5.4 รายการประกอบแบบ (Specification) คือ ขอกําหนดคําพรรณนา 
และคําอธิบายที่ละเอียดเกี่ยวกับโครงการ สวนประกอบวัสดุตางๆ ของโครงการ และมาตรฐาน
คุณภาพที่ตองการ 
 2.6) การรวมแบบกอสราง (Combine Drawings) (ยกตัวอยางการรวมแบบ
ภายในหองพัก)  
 ทําการรวมแบบกอสราง (Combine Drawings) ในแตละสาขาเขาดวยกันดวย 
โปรแกรมออโตแคด(AUTOCAD) 2 มิติ หลังจากนั้นจะนําขอมูลดังกลาว มาสรางแบบจําลอง 3 มิติ 
(Three – Dimensional) ดวยโปรแกรมสเก็ตอัพ (Sketch Up) เพื่อ 
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 ใหทุกฝายไดเห็นถึงองคประกอบของงานในแตละระบบ ที่ไดกําหนดใน
หัวขอที่จะทําการพิจารณาในแตละพื้นที่ 

 เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย  
 เพื่อจําลองกระบวนการกอสราง 
 เพื่อชี้ใหเห็นขอขัดแยงของงานในแตละสาขา 

 2.6.1) ข้ันตอนการการดําเนินงานประกอบไปดวย 
 ทําการสรางแบบจําลอง 3 มิติ (Three - Dimensional) งาน

สถาปตยกรรม งานตกแตงภายใน โดยกาํหนดหวัขอทีจ่ะทําการพิจารณาในแตละพืน้ที่ ประกอบดวย 
1. คาระดับและคาระดับความลาดเอียง 
2. ขอบเขตผนัง 
3. ขนาดและระยะ 
4. ภาพตัด 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.22  แบบแปลนงานสถาปตยกรรม 
และงานตกแตงภายใน ขอบเขตผนัง ขนาดและ
ระยะ 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.23  แบบแปลนสถาปตยกรรม 
และงานตกแตงภายใน ขอบเขตผนัง ขนาดและ 
ระยะ 
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ภาพประกอบที่ 4.24  ทําการสรางแบบจําลอง 
3 มิติ งานขอบเขตผนัง งานประตู-หนาตาง 

 

ภาพประกอบที่ 4.25  ภาพตัดมุมสูง (Top View) 

 
 ทําการสรางแบบจําลอง 3 มิติ งานระบบไฟฟาและส่ือสาร 

โดยกําหนดหวัขอที่จะทําการพิจารณาในแตละพื้นที่ ประกอบดวย 
1. โทรทัศน-โทรศัพท 
2. ปล๊ัก-สวิทซ 
3. ดวงโคม 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.26  แบบจําลอง 3 มติิ ระบบ
โทรทัศนและระบบโทรศัพท 

 

ภาพประกอบท่ี 4.27  แบบจําลอง 3 มิติ  
ปล๊ัก – สวิทซ 
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ภาพประกอบท่ี 4.28 แบบจําลอง 3 มิติ ดวงโคม 
แสงสวางและระบบระบายอากาศ 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.29 การรวมแบบ (Combine 
Drawings) จําลอง 3 มิติ งานระบบไฟฟาและส่ือสาร 

 สรางแบบจําลอง 3 มิติ งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง  
โดยกําหนดหวัขอที่จะทําการพิจารณาในแตละพื้นที่ ประกอบดวย 

1. คาระดับความลาดเอียง 
2. ทอระบายน้าํฝน 
3. ตะแกรงระบายนํ้าทีพ่ื้น 
4. ทอระบบน้าํเสีย 
5. ทอน้าํดี 
6. ทอโสโครก 
7. ระบบหัวจายน้ําดับเพลิง 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.30  แบบจําลอง 3 มติิ 
ระบบทอระบายน้ําฝน 

 

ภาพประอบที่ 4.31  แบบจําลอง 3 มิติ  
ระบบทอระบายน้ําเสีย 
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ภาพประกอบท่ี 4.32  แบบจําลอง 3 มติิ 
ระบบทอน้าํดี 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.34  แบบจําลอง 3 มติิ  
ระบบดับเพลิง 

 

ภาพประกอบท่ี 4.33  แบบจําลอง 3 มติิ  
ระบบทอระบายของเสีย 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.35  การรวมแบบ (Combine 
Drawings) จาํลอง 3 มิติ งานระบบสุขาภิบาล
และดับเพลิง   

 
 ทําการสรางแบบจําลอง 3 มิติ งานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ โดยกําหนดหัวขอที่จะทําการพิจารณาในแตละพื้นที่ ประกอบดวยอากาศ 
1. ระบบปรับอากาศ 
2. ระบบระบายอากาศในหองน้าํ 
3. ระบบระบายอากาศในหองเตรียมอาหาร 
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ภาพประกอบท่ี 4.36  แบบจําลอง 3 มิติ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.37  การรวมแบบ (Combine Drawings) จําลอง 3 มิติ งานระบบในแตละสาขา 
เขาดวยกัน   
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 2.6.2) ทําการรวมแบบ (Combine Drawing) ในแตละสาขาเขาดวยกัน 

 

ภาพประกอบท่ี 4.38  การรวมแบบ (Combine Drawings) จําลอง 3 มิติ ทกุระบบเขาดวยกัน 
 
 2.6.3) ขั้นตอนการสรุปรายการประกอบแบบขั้นสุดทาย (Final 
Specification) เปนกระบวนการจัดทํารายละเอียดวัสดุประกอบแบบข้ันสุดทาย ที่จะระบุอยูในแบบ 
ทั้งหมดที่ใชในโครงการเพื่อเปนขอมูลในการสั่งซื้อ รายละเอียดวัสดุประกอบแบบข้ันสุดทายจะ
ประกอบไปดวย 

 หมวดหมูของวัสดุหรืออุปกรณ (MATERIAL) 
 ตําแหนงที่ใช (AREA) 
 ยี่หอ (BRAND) 
 รุน (MODEL) 
 รายละเอียดผูขาย/ผูติดตอ (CONTACT) 
 ภาพวัสดุ (IMAGE) 

+  + +

=

+  + +



ภาพประกอ

และหมวดงา
 
 
 

อบที่ 4.39  ตั
านผนัง 

ัวอยางรายละะเอียดวัสดุประกอบแบบข้ข้ันสุดทายในนหมวดงานวัส
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สดุ ผิวพื้น 
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4.1.5 การเพิม่ผลิตภาพโดยการบริหารและพฒันาบุคลากรเชิงกลยุทธ 
อุตสาหกรรมกอสรางในปจจุบัน ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและการแขงขัน

ที่รุนแรง เนื่องจากประเทศกาวสูยุคเศรษฐกิจที่เนนองคความรู ทําใหบริษัทแกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท 
จํากัด ตองหันมาใหความสําคัญในเร่ืองของการบริหารจัดการคนในองคการมากยิ่งข้ึน เพื่อพัฒนา
คนในองคการใหสรางคุณคาใหกับองคการ จึงมีการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแนวในการบริหาร 
จัดการคนใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัท เพื่อสรางคนใหมีศักยภาพมองครบทุกมิติ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคที่จะนําไปสูการพัฒนาผลผลิตและการเรียนรูใหม กอใหเกิดที่มาของแนวคิดดาน
การบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการบริหารเชิงบูรณาการหลายศาสตร เขาดวยกันทั้งดาน
สถาปตยกรรม การศึกษา วิศวกรรม และดานจิตวิทยา เพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรมการทํางาน และ
พันธกิจ ของบริษัทแกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ที่วา  

วัฒนธรรมการทํางาน  - คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุมทุกเมตร 
พันธกิจ - คอนโด ฟอร เพอรเฟค ยู ลิฟวิ่ง (U CONDO FOR FERFECT U 

LIVING) ประกอบดวย 
  1. แพรคติเคิล ยู ลิฟวิ่ง (PRACTICAL U LIVING) ทุกฟงกชั่น 

ตอบสนองการใชชีวิตในโลกสวนตัวของลูกคาไดหลากหลาย
และครบถวน 

  2. โลวคอสต ยู ลิฟวิง่ (LOW COST U LIVING) ลดภาระคา 
ใชจาย ชวยใหลูกคาจับจายเติมเต็มความสุขดานอ่ืนๆ ไดเต็มที ่

  3. แอฟฟอรดเอเบิ้ล ยู ลิฟวิ่ง (AFFORDABLE U LIVING) 
ฝนที่เปนจริงกับการเปนเจาของคอนโดที่งายข้ึน เปนการเร่ิมตน 
ชีวิตที่ลงตัว ในแบบของลูกคาไดทันที 

การบริหารและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยทุธของ บริษทั แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จาํกดั 
ประกอบไปดวยพืน้ฐาน 6 อยาง ไดแก  
 1) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Build new mindsets) ทีมงานกอสรางดวย
วิธีการละลายพฤติกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวกัน 

เปนธรรมชาติของมนุษยเมื่ออยูรวมกัน แตละคนตางก็มีความคิดที่แตกตาง การจะ 
มีกรอบความคิดที่เหมือนกันทีเดียวคงเปนไปไดยาก แตในฐานะของเจาของโครงการ จะตองทําให
ทุกคนในหนวยงานมีเปาหมายเดียวกัน แตทุกคนก็ยังมีวิธีคิดในมุมมองของตัวเอง เพื่อสงเสริม
เปาหมายใหญนั้น ส่ิงที่สําคัญที่จะตองทําคือ การละลายพฤติกรรม ทําใหทุกคนมีสวนรวม เกิด
ความรูสึกเปนเจาของ การละลายพฤติกรรมนี้ เรียกวา โน อีโก (NO EGO) เพราะมนุษยทุกคนลวน
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มี ความภาคภูมิใจสวนตัวกันทุกคน ตางก็ตองการจะทําส่ิงที่ดีที่สุดใหกับโครงการ แตส่ิงที่ดีที่สุดของ 
แตละคน อาจจะรวมกันแลวไมใชส่ิงที่ดีที่สุดของโครงการ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
จึงตองบริหารจัดการ ในขณะที่จะตองมีการเพิ่มหรือลดบางสวน เพื่อคงไวซึ่งองคประกอบที่สําคัญ
ที่สุดของโครงการที่ทุกคนเห็นรวมกัน เพราะฉะน้ันในบางครั้ง ผูออกแบบบางทานอาจจะตองยอม
ลดความตองการในแบบของตนเองลง เพื่อใหแบบของอีกสวนหนึ่งโดดเดนข้ึน ส่ิงนี้เปนสวนสําคัญ
ที่จะทําใหเกิดการหลอมพฤติกรรม หรือลดอัตตาของผูเขารวมทําโครงการ แมแตเจาของโครงการเอง 
ก็ตองยอมดวยเหมือนกัน สวนใหญที่เห็นไดชัด ๆ หลายคร้ัง คือเจาของโครงการเองก็มีความอยาก 
ดังนั้นส่ิงนี้เปนเร่ืองสําคัญ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ใชเวลาเกือบหนึ่งป ในการที่
จะหลอหลอมส่ิงนี้เขาดวยกัน จนสามารถสรางทีมงานที่สมบูรณออกมาไดเพราะทีมบริหารไมเช่ือ
วาสิ่งที่ดีที่สุดจะมีอยูจริง จึงพัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ ทีมงานบริษัทแกรนด ยูนิต้ี 
ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ทํางานภายใตแนวคิดของการทํางานแบบเปนทีม นําทักษะที่แตกตางของ
แตละบุคคล มาเสริมซึ่งกันและกัน มีวัตถุประสงครวมกันสรางความสําเร็จใหกับทุกโครงการ ภายใต 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหทุกโครงการสําเร็จไดอยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้นทีมงาน
ยังพรอมที่จะสรางสรรคผลงานคุณภาพอยางไมมีที่ส้ินสุด และไมวัดความสําเร็จดวยคําวา “ดีที่สุด” 
แตความสําเร็จของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด คือการสรางสรรคผลงานใหดียิ่งข้ึน
เร่ือยๆ 

บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดจัดใหมีกิจกรรม ภายใตชื่อ 1-Day 
Workshop กับทีมงานทุกฝายที่เกี่ยวของในโครงการ โดยผูเขารวมประกอบดวย 

 เจาของบริษัท ฯ ทุกบริษัท 
 ผูออกแบบทุกระบบ 
 ผูอํานวยการโครงการและผูจัดการโครงการ 
 วิศวกรที่ปรึกษา 
 วิศวกรทุกคน  
 ผูควบคุมงาน  
 ผูขายวัสดุ  
 ทีมงานฝายขายและฝายดูแลอาคาร 
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ภายใตแนวคิด CHAMPION (ผูชนะเลิศ) ประกอบดวยหัวขอ 
 Customer focused (มุงเนนการทํางานเพื่อผูอยูอาศัย) 
 Harmony (ความเปนหนึ่งเดียวกัน) 
 Accountability (ความรับผิดชอบ) 
 Mutual Benefit (ผลประโยชนรวมกัน) 
 Partnership (พันธมิตรทางการคา) 
 Inventory Management (การจัดการสินคาคงคลัง) 
 Out of the box (คิดนอกกรอบ) 
 Need decision (การตัดสินใจ) 

ความคิดในการดึงทุกคนใหเขามามีสวนรวมเพื่อละลายพฤติกรรมกอนที่จะเร่ิม
งานนี้ ถือเปนเร่ืองสําคัญที่บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ตองเปนผูลงมือและเร่ิมตนเอง 
โดยมีจุดประสงคใหทีมงานนักสรางรูจักกัน สรางความคุนเคย ไดรูจักมักคุนกันมากข้ึนนอกหอง
ประชุม ไดมีโอกาสถามไถ หรือสรางความเปนกันเองใหมากข้ึน ในที่สุดก็จะกลับมาเปนผลดีกับ
การทํางานของโครงการ เชน เมื่อการทํางานเกิดปญหาก็จะคุยกันเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาที่หนา
งานเลย เพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาในอนาคต ซึ่งในสวนนี้ ทําใหงานกอสรางเดินหนาไปไดเร็วและ 
ลดความเสียหายจากงานกอสราง  

ตัวอยางกิจกรรม เชนสะพานขามดาว เพื่อเพิ่มความสัมพันธระหวางผูบริหารและ
ทีมงานนักสราง และกิจกรรม มายแมพปง (Mind mapping) เพื่อคนหาแนวทางใหมๆ ในการทํางาน 
กอสรางไดเร็วกวาที่เคยเปนรวมกัน  

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.40  กจิกรรมสรางความสามัคคี ภาพประกอบท่ี 4.41  กิจกรรมมายแมพปง 
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ภาพประกอบที่ 4.44  บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด กับทีมงาน จียู เฟรนด (GU 
Friends) รวมลงสัตยาบัน 
 
  2) การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางดวยการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและ
แรงงานในหนวยงานกอสราง 
 การขาดบุคลากรและแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในตลาดแรงงานสงผล 
ใหการวางแผนทรัพยากรมนุษยและแรงงานในหนวยงานกอสรางทําไดคอนขางยาก ดังนั้นเพื่อรับมือ 
กับสถานการณดังกลาว บริษัทแกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด จึงไดกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ
ของบุคลากรฝายบริหารงานและจํานวนแรงงานในหนวยงานกอสราง ไวต้ังแตข้ันตอนขอกําหนด
เงื่อนไขและเอกสารประกอบการเสนอราคา (Term of Reference: TOR) ของผูรับเหมาหลัก โดย
จุดประสงคเพื่อใหมั่นใจวาไดจางงานบุคลากรและแรงงานในหนวยงานกอสรางในจํานวนที่เหมาะสม 
มีความเชี่ยวชาญความรูความสามารถที่ตรงตามความตองการของโครงการอยางเหมาะสม ทั้งใน
ดานตําแหนงและเวลา ซึ่งประกอบไปดวย 
 2.1) แผนการใชกําลังคนในหนวยงานแยกแตละหมวดแตและเดือน โดยจํานวน 
แรงงานงานโครงสราง ตองมีไมตํ่ากวา 150 คน/อาคาร และจํานวนแรงงานสถาปตยกรรม ตองไม
ตํ่ากวา 400 คน/อาคาร ดังภาพประกอบที่ 4.45 
 2.2) การจัดองคการ (Organization Chart) และประวัติบุคลากรในการบริหาร 
หนวยงาน 
 2.3) บุคลากรหลัก ผูรับผิดชอบการดําเนินการกอสรางโครงการนี้ พรอม
คุณสมบัติ หนาที่ ประสบการณเกินกวา 7 ปข้ึนไป โดยแจงชื่อและแนบหลักฐานประกอบวิชาชีพ 
ตามที่กําหนดไว บุคลากรดังกลาวจะตองเปนบุคลากรประจํา ณ สถานที่กอสรางตลอดเวลาและมี
อํานาจเต็มในการที่จะดําเนินการในนามของผูรับจาง บุคลากรหลัก ไดแก ผูจัดการโครงการ วิศวกร 
โครงการ ผูควบคุมงานดานงานโครงสราง ผูควบคุมงานดานงานสถาปตยกรรม หัวหนาคนงาน 
เจาหนาที่ สโตร เจาหนาที่เขียนแบบ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (Safety Officer) 



 

ภาพปประกอบท่ี 4.45  แผนการรใชกําลังคนใในหนวยงานแแยกแตละหมวดแตและเดื
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 3) การเพิ่มผลิตภาพงานดวยการสรางแรงจูงใจในหนวยงานดวยการประกวด 
นวัตกรรมในการกอสราง 
 บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดจัดทําโครงการ จียู อวอรด (GU 
Awards) เพื่อเฟนหานวัตกรรมการทํางานใหมๆ จากทีมงานทุกฝายทุกระดับ เพื่อการพัฒนางาน
กอสรางที่ยั่งยืน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความมีพันธกิจผูกพัน การทําใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่ง 
ขององคการ การคิดสรางสรรคและสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคการ 
 3.1) จียู อวอรด (GU Awards) คือ การประกวดนวัตกรรมในการกอสรางใน
โครงการของ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด โดยตองเปนนวัตกรรมที่คิดข้ึนมาใหม ไม
เคยมีมากอนในการกอสรางหรือเปนการตอยอดจากเทคโนโลยีหรือวิธีเดิม (ไดทั้งกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือ) เนนความเปนเลิศ ของโครงการกอสราง ยั่งยืน ทั้งดานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม  
วิศวกรรมโยธา เคร่ืองกล หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในระดับหนวยงานกอสราง โดยแตละโครงการจะตอง 
สะทอนถึงแนวคิดใหมๆ และสอดคลองกับแนวคิด 5 ประการ ดังนี้ 
 3.1.1) ตองนําเสนอนวัตกรรมลาสุด เกี่ยวกับการกอสราง ที่ยั่งยืน 
แสดงถึงพัฒนาการ แบบกาวกระโดด จากข้ันตอนที่เคยทํากันมา พรอมสําหรับการนําไปใชผนวก
กับโครงการ อ่ืนๆ ทุกขนาด 
 3.1.2) ตองทําตามมาตรฐาน จริยธรรม ข้ันสูงสุด ใหความยุติธรรม ตอ
สังคมในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการ เร่ิมต้ังแตการวางแผน กระบวนการกอสราง ไมกอใหเกิด 
ผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาตอชุมชนในระยะยาว 
 3.1.3) ทุกชวงของการทําโครงการ ตองใหความสําคัญตอการใช การดูแล 
รักษา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไมสรางปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในระยะยาว 
 3.1.4) เปนโครงการที่ลงทุนไดจริง เงินลงทุนตองเหมาะกับงบประมาณ 
ตองคํานึงถึงขอจํากัด ตางๆ แตละชวงของโครงการ 
 3.1.5) มีคุณภาพสูง ใสใจรายละเอียดทางดานกายภาพ และเหมาะกับ 
รูปแบบ และการใชพื้นที่ ตองเหมาะกับสภาพแวดลอม และมีความสวยงามที่ยั่งยืน 
  3.2) ตัวอยางหัวขอในการประกวด 
 3.2.1) นวัตกรรมการที่ทําใหงานสําเร็จเร็วข้ึน (ไดทั้งกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือ) 
 3.2.2) นวัตกรรมการทําใหประหยัดเวลาและงบประมาณ (ไดทั้ง
กระบวนการ หรือเคร่ืองมือ) 
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 3.2.3) นวัตกรรมการทําใหสามารถนํากลับมาใชไดหลายคร้ัง (ไดทั้ง
กระบวนการหรือเคร่ืองมือ) 
 3.2.4) นวัตกรรมการลดขั้นตอนการทํางาน (ไดทั้งกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือ) 
 3.2.5) นวัตกรรมรูปแบบการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
 3.2.6) นวัตกรรมการแกไขปญหางานขอบกพรองในอนาคต 
 3.2.7) นวัตกรรมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สําหรับอาคาร 
 3.2.8) นวัตกรรมเร่ืองการปองกันความปลอดภัยในการกอสราง 
 3.2.9)นวัตกรรมอ่ืนๆ (ไมจํากัด) 
 3.3) ข้ันตอนของการประกวด 
 จียู อวอรด (GU Awards) จัดข้ึนทุกๆ 2 เดือน ประกอบดวยการประกวดใน
ระดับหนวยงานกอสราง รวมมูลคารางวัล ทั้งส้ิน 100,000.00 มีรายละเอียดรางวัลดังนี้ 
 3.3.1) รางวัลที่ 1 มีหนึ่งรางวัล มูลคา 30,000.00 บาท 
 3.3.2) รางวัลที่ 2 มีสองรางวัล มูลคา 10,000.00 บาท 
 3.3.3) รางวัลที่ 3 มีส่ีรางวัล มูลคา 5,000.00 บาท 
 3.3.4) รางวัลชมเชย มียี่สิบรางวัล มูลคา 1,500.00 บาท 
  3.4) กฎเกณฑเกี่ยวกับการสมัคร 
 3.4.1) ผูสมัคร จะสมัครคนเดียว หรือสมัครเปนกลุม ก็ได ไมจํากัดอายุ 
ไมจํากัดการศึกษา  
 3.4.2) โครงการที่นาํเสนอหรือสงเขาประกวดตองเกี่ยวของกบัโครงการ 
ของบริษัทฯ  
 3.4.3 เพื่อความเปนกลางผลงานที่เขาประกวดตองสามารถนําไปใช
ไดจริงกับโครงการ  
 3.5) คณะกรรมการตัดสิน 
 คณะกรรมการ ประกอบดวยตัวแทนจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักธุรกิจ 
บุคคลตางๆ ในสังคมที่มีความเปนกลาง รายชื่อคณะกรรมการ จะประกาศในเว็บไซต เมื่อเร่ิม 
การประกวด 
 3.6) เกณฑการตัดสิน 
 3.6.1) วัดจากการทดลองใชหรือปฏิบัติแลวมีประสิทธิภาพจริง 
 3.6.2) การตัดสินตองเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ 
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ไดรางวัล 

 

ดขณะทาํ 



 

 
ที่หนางาน  
 
ปจจัยสําคัญ
ซึ่งในยุคหนึ่ง
ทําใหหลายๆ
เปนเคร่ืองมือ
ภายนอก ทํา
เทคโนโลยี เพ
การแขงขันท
 
ตอการทําให
ที่วางไว และ
การเรียนรูใน
การพัฒนาแ
โปรแกรมการ
ที่ตองการใชใ
จูงใจ การฝก
อยางมีคา ดัง
สวนหนึ่งของ

ภาพประก

4) การ
 

อุตสาหก
ญที่สรางความ
งอุตสาหกรรม
องคการ นําเท
อสําคัญ แตใ
าใหแนวทางก
พราะความกาว
างธุรกิจที่รุน

การประเ
ผลผลิตและผ
ะรักษาไวซึ่ง
นระยะยาวคว
และฝกอบรมพ
รพัฒนาอยาง
ในงานปจจุบั
กอบรมที่มีคว
ังนั้นองคการก
งองคการ หรือ

กอบที่ 4.50 

เพิ่มภาพผลิ
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ติงานจริง 

นุษยเปน
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ทคโนโลยี 
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จัยสําคัญ 
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สสําหรับ
ผลสําเร็จ 
ฏิบัติงาน 
ชี่ยวชาญ
ปนปจจัย
ะผูที่ไดรับ
นเขาเปน
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 บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด เห็นถึงความสําคัญที่ตองมีการเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) ฝมือแรงงานของคนงานกอสราง โดยใชการฝกอบรมฝมือแรงงานในขณะ
ปฏิบัติงานจริงที่หนางานที่เรียกวา เลิรนนิ่ง ฟลอร คอนสตรัคชั่น (Learning Floor Construction) 
เพื่อที่จะผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเทคนิคการ
กอสรางเปนตัวกลางสําคัญ และใชเทคนิคการประเมินผลหนางานดวยวิธีการการสังเกตการณ
อยางตอเนื่องเพื่อการประเมินผลงาน และสามารถระบุปญหาดานผลิตภาพไดทันที โดยไมตองรอ
ขอมูลหรือรายงานแสดงผลผลิตงานที่ไดเสร็จส้ิน  
 4.1) เลิรนนิ่ง ฟลอร คอนสตรัคชั่น (Learning Floor Construction) คือการฝก 
อบรมฝมือแรงงานทุกสาขาในขณะปฏิบัติงานจริงที่หนางาน ในสภาพความเปนจริงมากที่สุด 
ไมวาจะเปนสถานที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช การขนสงวัสดุ โดยจะทําการฝกอบรมฝมือแรงงานในช้ันแรก 
ของพื้นที่สวนหองพัก (Living Floor) ทั้งชั้น ตามแผนงานที่วางไว โดยจะไมมีการเปล่ียนแปลงระยะ 
เวลาและความสัมพันธของงานแตละประเภทงานเปนอันขาด โดยยึดรูปแบบกอสราง Working 
Drawings และรายการประกอบแบบข้ันสุดทาย (Final Specifications) จากการผลิตแบบที่สามารถ 
กอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ และโครงการพบปะเพ่ือนบาน และการจัดสงวัสดุจาก จียู เฟรนด 
(GU Friends) 
 

      

ภาพประกอบที่ 4.51  แปลนชั้น 7 แสดงพื้นที่ที่จะทําการฝกอบรมเลิรนนิ่ง ฟลอร คอนสตรัคชั่น 
(Learning Floor Construction) ของฝมือแรงงานทุกสาขา แบบทั้งชั้น 
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ภาพประกอบท่ี 4.52  แบบแปลนแสดงผังบริเวณของหองพัก 
 
 เลิรนนิ่ง ฟลอร คอนสตรัคชั่น (Learning Floor Construction) จะชวยสราง 
ความชํานาญและความเขาใจใหคนงาน แมวาการฝกอบรมฝมือแรงงานในขณะปฏิบัติงานจริงที่
หนางาน จะมีขอจํากัด คืออาจทําใหผลงานในการปฏิบัติงานลดนอยลงในระยะแรก แตเมื่อได
ดําเนินการตอไปแลวในระยะยาวจะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดความเร็วในการ
ปฏิบัติงานกอสรางมากยิ่งข้ึน 
 4.2) จุดประสงคในการฝกอบรมดวยการปฏิบัติงานจริง ที่เรียกวา เลิรนนิ่ง 
ฟลอร คอนสตรัคชั่น (Learning Floor Construction) 
 4.2.1) สรางมาตรฐานข้ันตอนการทํางาน 
 4.2.2) วัดผลผลิตที่ทาํสําเร็จของคนงานเทียบกบัแผนงานที่วางไว 
 4.2.3) การระบุและประเมินปจจยัทีม่ีผลตอผลิตภาพแรงงาน 
 4.2.4) สรางทมีงานทีดี่ในการทาํงาน 
 4.2.5) พัฒนาทีมงานและแรงงานใหเขากับระบบที่ใช 
 4.3) ประโยชนที่จะไดรับในการฝกอบรมดวยการปฏิบัติงานจริง ที่เรียกวา 
เลิรนนิ่ง ฟลอร คอนสตรัคชั่น (Learning Floor Construction) 
 4.3.1) คนงานปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนการทํางานไดมาตรฐาน 
ที่กําหนด และไดผลิตภาพ(Productivity) ตามที่ไดวางแผนไวในแผนงานกอสรางนั้น  
 4.3.2) ชวยใหคนงานกอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 
และจดจําข้ันตอนการทํางานและจุดสําคัญตาง ๆ ได  
 4.3.3) การลดวัสดุที่สูญเสีย ที่เกิดจากการทํางาน 
 4.3.4) สามารถประหยัดคาใชจายไดในการทํางาน 
 4.3.5) รับรูวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนเพื่อนําขอมูล
ดังกลาวไปใชประโยชนในช้ันตอไป 
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 4.3.6) ยกระดับฝมือการปฏิบัติงานใหสูงสุดเทาที่จะทําได และมีความ
ต้ังใจในการปฏิบัติงานเพื่อเปล่ียนภาพในอุดมคติใหกลายเปนรูปธรรม 
 4.4) โครงสรางการฝกอบรมดวยการปฏิบัติงานจริง จะประกอบไปดวย 8 
ข้ันตอนดังนี้ 
 4.4.1) ระบุรายการที่ตองการฝกอบรมของคนงานกอสราง ประกอบดวย 

 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 งานร้ือไมแบบและเก็บทําความสะอาด 
 งานติดต้ังเสาเอ็นสําเร็จรูป และเทขอบคอนกรีต  
 งานติดต้ังวงกบประตู-หนาตางไม 
 งานระบบไฟฟาและประปา 
 งานระบบดับเพลิง 
 งานฉาบปูนเรียบ 
 งานฝาเพดาน 
 งานลูกกรงราวระเบียง 
 งานระบบปรับอากาศ 
 งานปูกระเบ้ือง 
 งานเทคอนกรีตปรับระดับพื้นสําหรับพื้นลามิเนต 
  งานติดต้ังประตู-หนาตางอลูมิเนียม 
 งานทาสีรองพื้น 
 งานติดต้ังประตู 
 งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
 งานติดต้ังสุขภัณฑ 
 งานติดต้ังดวงโคม 
 งานติดต้ังชุดครัว 
 งานติดต้ังพื้นลามิเนต  
 งานทาสีจริง 
 งานติดต้ังเฟอรนิเจอร 
 งานเก็บขอบกพรองและทําความสะอาด 
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 4.4.2) กําหนดแผนงานที่ตองทําเปนมาตรฐานในการดําเนินการกอสราง 
และเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรเบ้ืองตนที่จะทําใหผลิตภาพงานกอสรางเพิ่มข้ึน  
 กําหนดแผนงานกอสราง บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ได
กําหนดแผนงานกอสรางในการทํา เลิรนนิ่ง ฟลอร คอนสตรัคชั่น (Learning Floor Construction) เรียกวา 
แผนผังเวลา มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 6 Day Loop (Six Day Loop) เปนรูปแบบแผนผัง
เวลามาตรฐานกอสรางที่ต้ังเปาการผลิตเอาไวแลววาตองทําใหเสร็จ โดยจะแสดงความสัมพันธ
ของงานแตละประเภท ในรูปแบบลําดับข้ันตอนการกอสรางแบบสมดุล ดังแสดงภาพประกอบที่ 
4.53 คือ กําหนดกรอบเวลา ที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละลําดับข้ันตอนเทาๆ กัน และจะตองทํางาน 
ตามลําดับข้ันตอนที่กําหนดไวในแผนงานทีละข้ันตอนตามลําดับ จะทําขามข้ันตอนไมได เพื่อรักษา 
มาตรฐานและจังหวะการทํางานในกระบวนการกอสรางใหคงที่ตลอดเวลา และส่ิงที่สําคัญ คือ
คนงานกอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสมและจดจําข้ันตอนการทํางานในแผนผังเวลา
มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 6 Day Loop (Six Day Loop) ไดอยางข้ึนใจทั้งระบบ 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.53  ภาพรวมลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 6 Day Loop (Six Day Loop) 
 
 แยกเปนรายละเอียดของระยะเวลาในแตละประเภทงาน ไดแก 

 งานโครงสราง ระยะเวลา 5 วัน/ชั้น ซึ่งงานโครงสรางเปนงานเร่ิมตน
ของงานกอสราง จึงทําการวางแผนอยางละเอียดเปนแผนงานรายชั่วโมง  ดังภาพประกอบที่ 4.54 
ถึงภาพประกอบที่ 4.58 



126 

 

ภาพประกอบท่ี 4.54  แสดงรายการงานท่ีดําเนนิการวันที่ 1 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.55  แสดงรายการงานท่ีดําเนนิการวันที่ 2 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.56  แสดงรายการงานท่ีดําเนนิการวันที่ 3 
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ภาพประกอบท่ี 4.57  แสดงรายการงานท่ีดําเนนิการวันที่ 4 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.58  แสดงรายการงานท่ีดําเนนิการวันที่ 5 
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 เวลามาตรฐานกอสรางที่ต้ังเปาการผลิตไวแลววาตองทําใหเสร็จดัง
ตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  เวลามาตรฐานกอสรางที่ต้ังเปาการผลิตไวแลววาตองทําใหเสร็จ 

ลําดับที่  รายละเอียด  ภาพแสดงการดําเนินงาน 
1. 
 

1.1 ตีแนวเสนแสดงระยะตางๆ (2 วัน/ชั้น) 
1.2 ติดต้ังทองานระบบสุขาภิบาล และไฟฟา (2 วัน/ชั้น) 
1.3 ติดต้ังบันไดคอนกรีตสําเร็จรูป (2 วัน/ชั้น) 
1.4 แขวนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast) รอบนอก
อาคาร 50% (2 วัน/ชั้น) 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ลําดับที่  รายละเอียด  ภาพแสดงการดําเนินงาน 
2. 2.1 แขวนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast) รอบนอก

อาคารและติดต้ัง 100% (4 วัน/ชั้น) 
2.2 ติดต้ังเสาเอ็นสําเร็จรูป (4 วัน/ชั้น) 
2.3 เทคอนกรีตที่ตําแหนงรอยตอโครงสรางที่เวนไว  
(2 วัน/ชั้น) 
2.4 พนสีสัญลักษณที่ทองานระบบประกอบอาคาร       
(2 วัน/ชั้น) 
 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.4

ลําดับที่ 

3. 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
 

 

4 (ตอ) 

 กออิฐมอญ (4
 จับเซ้ียม (2 วนั
 ทาน้ํายากันซมึ
 ติดต้ังราวระเบี
 ทดสอบกันซึม
 งานติดต้ังวงก

รายละเอยี

4 วัน/ชั้น) 
น/ชั้น) 
มที่พื้นหองน้ํา (
บียงกันตก (2 วั
ที่พื้นหองน้ํา (1
บประตู (3 วัน/

ยด 

(1 วัน/ชั้น) 
ัน/ชั้น) 
1 วัน/ชั้น) 
/ชั้น) 

ภาพแสดดงการดําเนินงา
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าน 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ลําดับที่  รายละเอียด  ภาพแสดงการดําเนินงาน 
4. 4.1 ฉาบปูน  (2วัน/ชั้น) 

4.2 งานปูกระเบื้องผนัง (4วัน/ชั้น) 
4.3 งานปูกระเบื้องพื้น (2วัน/ชั้น) 
4.4 งานปรับระดับพื้นสําหรับปูพื้นลามิเนต (2วัน/ชั้น) 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ลําดับที่  รายละเอียด  ภาพแสดงการดําเนินงาน 
5. 5.1 ติดต้ังหนาตางอลูมิเนียม (4วัน/ชั้น) 

5.2 ติดต้ังฝาเพดาน (4วัน/ชั้น) 
5.3 ทาสีรองพื้น (2วัน/ชั้น) 
5.4 ติดต้ังประตูเขาหอง (2วัน/ชั้น) 
5.5 ตรวจคุณภาพครั้งที่ 1 (QC1) (2วัน/ชั้น)  
 
 



ตารางที่ 4.4

ลําดับที่ 
6. 6.1 

6.2 
6.3 
6.4 
(2 วั
6.5 
6.6 
 

4 (ตอ) 

 ติดต้ังระบบปรั
 ติดต้ังชุดครัวบิ
 ทาสีจริง 2 รอบ
 ติดต้ังสุขภัณฑ
วนั/ชั้น) 
 ติดต้ังดวงโคม
 ติดต้ังอุปกรณ

รายละเอีย
รับอากาศ (4 วั
บิวทอิน (Built i
บ (2 วัน/ชั้น) 
ฑและอุปกรณภ

มและอุปกรณไฟ
ณประตู (2 วัน/ชั้

ด 
ัน/ชั้น) 
n) (4 วัน/ชั้น) 

ภายในหองน้ํา  

ฟฟา (2 วัน/ชั้น)
ั้น) 

) 

ภาพแสดดงการดําเนินงา
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าน 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ลําดับที่  รายละเอียด  ภาพแสดงการดําเนินงาน 
7. 7.1 ติดต้ังพื้นลามิเนต  (2 วัน/ชั้น) 

7.2 ทาสีจริงเที่ยวสุดทาย (2 วัน/ชั้น) 
7.3 ทดสอบงานระบบประกอบอาคาร (2 วัน/ชั้น) 
7.4 ทําการแกไขขอบกพรองครั้งที่ 1 (QC1) (4 วัน/ชั้น) 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ลําดับที่  รายละเอียด  ภาพแสดงการดําเนินงาน 
8. 8.1  ตรวจคุณภาพครั้งที่ 2 (QC2) (2 วัน/ชั้น) 

8.2  ทําการแกไขขอบกพรองครั้งที่ 2 (QC2) (4 วัน/ชั้น) 
 

 

 

9. 9.1 ผานการตรวจคุณภาพ 
9.2 ปดหอง 
 

 

 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และส่ิงอํานวยความสะดวกเบ้ืองตน 

 1. กลุมแรก เปนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและส่ิงอํานวยความสะดวก ที่
ระบุไวในสัญญากอสรางต้ังแตแรกวาผูรับเหมาที่เขามาเปนผูกอสรางอาคารนั้น ตองมีเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และส่ิงอํานวยความสะดวก ที่ใชในโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 



ตารางที่ 4.5

 

ลําดับ 

1. 

2. 

3. 

 
 

5 แสดงเคร่ือ
กอสราง 

ภาพเคร่ื
และส่ิงอํา

งมือ เคร่ืองจั

ร่ืองมือ เคร่ืองจัก
านวยความสะด

จักร และส่ิงอํ

ักร  
ดวก 

 

 

 

านวยความส

นั่งรานเหล็กแ
สามารถปรับ
เคล่ือนยาย แล

ทาวเวอรเครน
แนวด่ิงตองมีอ
 

แบบเหล็กเสา

สะดวกเบ้ือง

รายละเอี

และแบบพื้นสําเ
บระดับความสู
ละงายตอการติ

น (Tower Cran
อยางนอย 3 ชุด

สําเร็จรูป 

ตนที่ระบุไวใ

อียด 

เร็จรูป (Table 
สูงได ทําใหงาย
ติดต้ัง 

ne) สําหรับการ
ด/อาคาร 
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นสัญญา 

Form) ที่
ยตอการ

รขนสงใน



ตารางที่ 4.5

ลําดับ 

4. 

5. 

6. 

7. 

5 (ตอ) 

ภาพเคร่ื
และส่ิงอํา

 

ร่ืองมือ เคร่ืองจัก
านวยความสะด

 

ักร  
ดวก 

 

ิ
อ

 

ท
โ

น
ป
ป

 

ม

 

ลิฟตโดยสารช่ัว
อยางนอย 4 ชุด

ที่ชั้น 2 ของ
โดยรอบอาคา
เมตร 

ผูปฏิบัติงานตอ
นิรภัย 100% 
ปฏิบั ติงาน  เพ
ปฏิบัติงาน 

มีพื้นจัดสรรที่ใ
เปนของผูรับเ
เรียบรอยจะมี
ความสะอาด (
 

รายละเอี

ัวคราว (PASS
ด/อาคาร 

ทุกอาคารตอง
ร โดยย่ืนออกจ

องสวมหมวกแข็
หรืออื่นๆ ตา

พื่อให เ กิดคว

ใหชัดเจนวาวัส
หมากอสรางร
มีบทลงโทษ แล
Big Clean) 1 

อียด 

ENGER LIFT

งมีแผนกันตกยื
จากอาคารไมต

ข็ง รองเทานิรภั
ามความเหมาะ
ามปลอดภัย

ดุควรจะวางไว
รายใด กรณีจุ
ละกําหนดใหม
คร้ัง/สัปดาห 
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T) ตองมี

ย่ืนรองรับ
ตํ่ากวา 4 

ัย เข็มขัด
ะสมขณะ
ในขณะ

วตรงไหน 
ดไหนไม
มีการทํา

 



ตารางที่ 4.5

ลําดับ 

8. 

9. 

10. 

11. 

 
 

5 (ตอ) 

ภาพ
และส่ิ

พเคร่ืองมือ เคร่ือ
ส่ิงอํานวยความ

องจักร  
สะดวก 

  

หองน้ํ
แบบส
เกลียว
งายตอ
1 หอง
ทุกพื้น
ความส

 

หองน้ํ
สะอา
สัญญ
ตลอด

โถปสส
เปนแบ
เกลียว
งายตอ
ทําควา

 

เคร่ือง
ผูรับจา
ขณะเข
ความป

รายล

าที่จะติดต้ังอยู
สํา เ ร็จ รูปประ
วและการจับยึด
อการติดต้ังแล
งทุกจํานวน 10
นที่ 400 ตาราง
สะอาดตลอดช
น้ําภายนอกอา
ดและไดมาตร
าวาจางและมีแ
ชวงการทํางาน

สาวะสําเร็จรูปจ
บบสําเร็จรูปปร
ว และการจับยึด
อการติดต้ังและ
ามสะอาดตลอ

แบบของคนงา
าง ตองมีแบบฟ
ขาทํางานเพื่อส
ปลอดภัย พรอม

ละเอียด 

ยูประจําชั้นกอส
ะกอบโดยการ
ด (Bolts & N
ะขนยาย โดยม
 หองชุด หรือ 1
งเมตร และมีแร
วงการทํางาน 
าคารตองเปนห
รฐานตามที่กํา
แรงงานทําควา
น 

จะติดต้ังอยูประ
ระกอบโดยใชสล
ด (Bolts & Nut
ะขนยาย และมี
ดชวงการทํางา

นและพนักงาน
ฟอรมในการแต
สะดวกในการดู
มทั้งติดบัตรพนั
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สราง เปน
รใชสลัก

Nuts) เพื่อ
มีจํานวน 
1 หองตอ
รงงานทํา

หองน้ําที่
าหนดใน
มสะอาด

ะจําชั้น 
ลัก
ts)เพื่อ
แรงงาน
าน 

นของ 
งกาย
แลรักษา
นกังาน 



ตารางที่ 4.5

ลําดับ 

12. 

13. 

14. 

 
 
 
 

5 (ตอ) 

ภาพ
และส่ิ

เคร่ืองมือ เคร่ือ
งอํานวยความส

 

องจักร  
สะดวก 

 

 

บ านพ
(Conta
ต อ ง มี
เจาหน
การทาํ

แผงผา
เทาซ่ึงไ
โครงเ
และทุก

 

พื้นที่ สํ
อาหาร
พรอมน
ฟงในช

รายล

พักคนงานจะ
ainers) หรือแ
มี อย า ง เพี ย ง
นาที่รักษาควา
างาน 

าใบกันฝุนจะต
ไมใชสแลนกันฝ
หล็กทอกลม ข
กพื้นที่ๆ ทํางาน

สําหรับ  สําหรั
ร จะตองจัดโต
น้ําด่ืมไวบริกา
ชวงเวลาพักรับป

ละเอียด 

ะ เปน รูปแบบ
แบบกอสรางเอ
พอ  พร อมทั้
ามปลอดภัยต

ตองติดต้ังผาใบ
ฝุนทั่วไป พรอม
ขนาดนิ้วคร่ึงร
น 

รับคนงานรับป
ะเกาอี้ไวอยาง
ร และตองเปด
ประทานอาหาร
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บตู เห ล็ก 
งก็ได แต
ั้ ง ต อ ง มี
ลอดชวง

 

บกันฝุนสี
มกับเสริม
รอบดาน

ประทาน
งเพียงพอ 
ดเพลงให
ร 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

ลําดับ 
ภาพเครื่องมือ เคร่ืองจักร  
และส่ิงอํานวยความสะดวก 

รายละเอียด 

15. 

 

ทางเดินเขาภายในอาคาร (Cover Way) 
ตองมีหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน (Metal 
Sheet) คลุม เพื่อปองกันวัสดุตกใส 

16. 

 

หองน้ําสําหรับเจาหนาที่ ตองเปนหองน้ําที่
สะอาดและไดมาตรฐานตามที่กําหนดใน
สัญญาวาจางและตองมีแรงงานทําความ
สะอาดตลอดชวงการทํางาน 

17. 

 

จัดใหมีไฟฟา แสงสวาง พรอมอุปกรณ ที่
บริเวณกอสรางทั้งหมดใหเพียงพอ 

 
18. 

 

สํานักงานสนามและหองประชุมขนาดไมตํ่า
กวา 40 ตร.ม. พรอมครุภัณฑและอุปกรณ
สํานักงานท่ีจําเปน อุปกรณสํานักงาน เชน 
โตะทํางาน คอมพิวเตอร เคร่ืองถายเอกสาร 
เคร่ืองโทรสาร โทรศัพท วิทยุส่ือสาร ตูเย็น 
เปนตน 

 
 



 
ที่เกิดจากคว
เคร่ืองมือ เครื
ในตารางที่ 4
 
ตารางที่ 4.6

 

ลําดับ 

1. 

2. 

3. 

 
 
 

ามคิดสรางส
ร่ืองจักรและสิ
4.6 

6  เคร่ืองมือ เ
ทีมงานกอส
งานกอสรา

ภาพเค
และส่ิงอ

2. กลุม
สรรคของทีมง
ส่ิงอํานวยควา

คร่ืองจักรแล
สรางในการป
งเร็วข้ึนได 

คร่ืองมือ เคร่ือง
อํานวยความส

มที่สอง เปนเค
งานกอสรางใน
ามสะดวกที่ชว

ะส่ิงอํานวยค
ประกวด จียู อ

งจักร 
ะดวก 

 

 

 

คร่ืองมือ เคร่ื
นการประกว
วยทําใหผลิตภ

ความสะดวก 
อวอรด (GU A

แบบเหล็ก
โดยไมตอง
เพื่อลดคาใ

มานั่งแบบพ
น้ําหนักเบา

ถนนคอนก ี
ในการเขาถึ

องจักรและส่ิ
ด จียู อวอรด
ภาพงานกอส

 ที่เกิดจากคว
Awards) และ

รายละ

สําเร็จรูป สํ
งใชไมที่เปนชิ้น
ใชจาย และลดข

พับเก็บได สําห
า เคล่ือนยายได

รีตรอบโครงกา
ถึงพื้นที่ทํางาน 

งอํานวยควา
ด (GU Awar
สรางเร็วข้ึนได

วามคิดสรางส
ะที่ชวยทําให

เอียด 

าหรับจัดทําธร
ๆ มาประกอบ
ขยะเนื่องจากเศ

หรับชางกออิฐ-ฉ
ดสะดวก   

าร เพื่อความสะ
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ามสะดวก 
rds) และ
 ดังแสดง 

สรรคของ
ผลิตภาพ 

รณีประตู 
เปนแบบ 
ศษไม 

ฉาบปูนมี

ะดวกการ



ตารางที่ 4.6

ลําดับ 

4. 

5. 

6. 

7. 

6  (ตอ) 

ภาพเค
และส่ิงอํ

คร่ืองมือ เคร่ืองจ
อํานวยความสะ

 

 

จักร 
ะดวก 

 

 

ตะกราใสขอ
สะดวก 

โตะทานขา
ประหยัดพืน้

ภายในหนว
สําหรับรถฟ
การขนสงง
อาคารขึ้นสูช

ชุดเคร่ืองมือ
ติดต้ังเสาเอ็
ทํางานของค

รายละเ

องพรอมลอเล่ือ

วของคนงาน 
นที่จัดเก็บ และง

วยงานจะมีทาง
ฟลอรคลิฟต (Fo
านสถาปตยก
ชั้นบนของอาค

อสวานปรับระดั
็นสําเร็จรูป ลด
คนงาน 

เอียด 

อน ทําใหเคล่ือ

แบบพับเก็บได
งายตอการเคล่ื

งเดินรถ (Road 
olk lift) เปนหั
กรรม จาก ชั้น
ารทั้งหมด 

ดับไดสําหรับเจา
การเม่ือยลาจา
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นยายได

ด ชวยให
อนยาย 

 

  way) 
หัวใจของ
แรกของ

 
าะงาน
ากการ



ตารางที่ 4.6

ลําดับ 

8. 

9. 

10. 

 
 
 
 

6  (ตอ) 

ภาพเค
และส่ิงอ

คร่ืองมือ เคร่ือง
อํานวยความส

 

งจักร 
ะดวก 

 

 

ตะกราขน
มอญ ลดก
พื้นที่ทํางาน
พื้นที่ทํางาน

ถังเก็บ เค
การเดินไป
ความเปนร
หายของวสั
 

เคร่ืองพนปู

รายละ

อิฐมอญ เพื่อล
การเกิดขยะแล
น และสะดวกม
น 

คร่ืองมือประจํา
ปหยิบเคร่ืองมื
ระเบียบในการเ
สดุ/ อุปกรณ  

ปูนฉาบ 

เอียด 

ลดการแตกหัก
ละการขนขยะอ
มากในการขนย

าชั้นของชาง ลด
อ และนําไปเ
เก็บอุปกรณ ลด
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กของอิฐ
ออกจาก
ยายเขาสู

 

ดเวลาใน
ก็บ เพิ่ม
ดการสูญ
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 

ลําดับ 
ภาพเครื่องมือ เคร่ืองจักร 
และส่ิงอํานวยความสะดวก 

รายละเอียด 

11.  

 

เสาเอ็นสําเร็จรูป 

12. ไซโลปูนผง 

13. 

 

กระเชาลอยฟา (Gondola) 

14. 

 

 แผนท่ีโครงการแบบแสดงรายละเอียดชัดเจน
เพื่อปองกันการผิดพลาดในการจัดสงวัสดุ 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 

ลําดับ 
ภาพเครื่องมือ เคร่ืองจักร 
และส่ิงอํานวยความสะดวก 

รายละเอียด 

15.  

 

จัดใหติดต้ังบันไดสําเร็จรูป เพื่อชวยในการสัญจร
แนวต้ัง 

 
16. 

 
 

 

ตองมีรายงานสภาพอากาศในแตละสัปดาห 
และมีปฏิทินประจําปที่แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

1. วันวางบิลสํานักงาน 
2. วันรับเช็ค 
3. วันเงินเดือนคนงานออก 
4. วันสงรายงานประจําเดือน 
5. วันหยุดผูควบคุมงาน 

 
 การประสานงานระหวางผูรับจางกอสรางหลักกับผูรับจางกอสราง

งานรายอ่ืน  
 ผูรับจางจะตองทําหนาที่ประสานงานในฐานะผูรับเหมาหลักโครงการ 
เพื่อใหงานทั้งหมดแลวเสร็จตามแผนงานในสัญญา โดยคาประสานงานสวนนี้ใหเสนอรวมอยูใน
เอกสารเสนอราคา และหามผูรับจางงานกอสรางหลักคิดคาประสานงานกับผูรับจางงานสาขาอ่ืนๆ 
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ที่ผูวาจางจัดหามาอีก และผูรับจางงานกอสรางไมสามารถเรียกเก็บ คาน้ํา คาไฟ คาขนยายขยะ 
หรือคาใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทํางานที่ผูรับจางงานอ่ืนๆ มาขอใชรวม 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงหนาที่ในการประสานงานระหวางผูรับจางกอสรางหลักกับผูรับเหมารายอ่ืน 

ลําดับที่ การประสานงาน 
ผูรับเหมาหลัก ผูรับจางงานอื่น ๆ 

1. อนุญาตใหผูรับจางงานระบบอื่นๆ ที่ผูวาจาง าจาง
โดยตรงมีสิทธิใชนั่งรานที่ติดต้ังไวใชงานของตนอยูแลว 

ติดต้ังอุปกรณของตนตามขั้นตอน ตาม
กําหนดเวลาและเสร็จทันเวลารื้อถอน
นั่งราน 

2. อนุญาตใหเจาหนาที่ คนงานและชางของผูรับจางงาน
ระบบอื่นๆ ใชส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับบุคคลใน
การกอสราง เชน หองน้ํา เปนตน โดยไมเก็บคาใชจาย 

ใชส่ิงอํานวยความสะดวกที่จัดไว โดย
ปฏิบัติตามระเบียบของหนวยงาน 

3. จัดสรรสถานที่ในบริเวณกอสรางสําหรับกอสราง ที่เก็บ
ของ ที่วางวัสดุกอสราง 

เก็บวัสดุในบริเวณท่ีผูรับจางกอสราง
อาคารจัดไวโดยสรางที่เก็บเอง 

4. อนุญาตใหผูรับจางงานระบบใชเคร่ืองจักร อุปกรณที่
จัดไวเพื่อการกอสรางของผูรับเหมาใหญที่มีอยูแลวได 
เชน TOWER CRANE,PASSENGER LIFT,MATERAL 
LIFT เปนตนโดยจัดระเบียบการใช โดยไมเก็บคาใช 
จาย 

ใชเคร่ืองจักร อุปกรณตามระเบียบที่จัด
ไว  

5. จัดเดินสายช่ัวคราวภายในอาคารโดยติดต้ังเบรกเกอร 
(BRAKER) ไวทุกๆ ชั้นจัดการเดินทอน้ําใชทุกช้ัน ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1.5 นิ้วทุกๆ ชั้นๆ ละ 1 จุด 
เปนอยางนอย 

ตอทอน้ําหรือตอสายไฟฟาจากท่ีจัดไว
ดวยคาใชจายของตนเอง  
 
 

6. จัดสถานท่ีปลอยทิ้งขยะช่ัวคราวและขนยายและกําจัด
ขยะออกจากหนวยงาน  จัดการดูแลรักษาสถานที่
ก อสร า ง ใหสะอาด  โดยไม เก็บค าใชจ ายจาก
ผูรับเหมารายอ่ืน 

รักษาความสะอาดในบริเวณท่ีคนทํางาน 
นําขยะไปรวมไวในที่ที่จัดไว  

7. ใหขอมูลเก่ียวกับระดับแนวอางอิงของสวนตางๆ ของ
อาคารใหกับผูรับจางงานระบบทุกๆ ชั้น ของอาคาร
ตามความจําเปนและรับผิดชอบเร่ืองความถูกตอง 

ใหและรับขอมูล เพื่อการประสานงาน
ซึ่งกันและกัน ถายระดับและแนวจาก
จุดอางอิงไปใช รับผิดชอบความถูกตอง
ของตนเอง 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 

ลําดับที่ การประสานงาน 
ผูรับเหมาหลัก ผูรับจางงานอื่น ๆ 

8. จัดสรรหรือกําหนดสถานที่ทําการช่ัวคราวในสถานที่
กอสรางใหกับผูรับจางโดยตรง 

สรางที่ทําการช่ัวคราวของตนเองตามท่ีที่
จัดสรรไวเทานั้น 

9. วางแผนแมบทเพื่อประสานงานกับผูรับจางงานระบบ
อื่นๆ จัดการใหมีขั้นตอนการทํางาน แตละประเภท รวม 
ถึง WORKING DRAWING และ SHOP DRAWING 
เพื่อการประสานงานดวย 

วางแผนงานของตนเองใหสอดคลองกับ
แผนแมบทในกรณีที่แผนแมบทเปล่ียนแปลง 
โดยมีเหตุผลตองปรับปรุงแผนการทํางาน
ตาม 

10. หาขอมูลจากผูรับเหมาตางๆ เก่ียวกับขนาด ระดับ
ตําแหนงชองเปดและปลอกหุม (SLEEVER) ตางๆ ที่
ตองจัดเตรียมไวในการทําแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสริมพิเศษและจัดชองไวใหเพื่อใหผูรับจางงานระบบ
อื่นๆ ติดต้ังวัสดุอุปกรณ 

ติด ต้ัง  วัสดุอุปกรณ  และ  ปลอกหุม 
(SLEEVER) ใหเปนไปตามขั้นตอนและ
เวลาการทํางานและตําแหนง 

11. ปดผิวงานในกรณีที่ตองปดผิวงานสําหรับงานในขอ 
10. โดยจัดใหผูรับเหมาทุกฝายทํางานตามขั้นตอน 
โดยไมคิดคาใชจายจากผูรับจางงานระบบ นอกจากใน
กรณีที่ มิ ได มี กําหนดในแบบให ถือเปนคาใชจาย
เพิ่มเติม 

ติด ต้ังอุปกรณตามขั้นตอนโดยไม มี
ผลเสียหายกับงานของผูรับเหมากอสราง
และผูรับจางอื่น ๆ หากมีความเสียหาย
ตองรับผิดชอบคาใชจาย 

12. ทําการกอสรางแทน ฐาน เคร่ืองจักรตาง ๆ สําหรับผูรับ
จางงานระบบตามที่มีกําหนดในแบบ รวมท้ังสวนของ
โครงสรางอื่น ๆ ที่ตองทําเพิ่มเติมสําหรับผูรับจางงาน
ระบบดวย ในกรณีที่มิไดมีกําหนดในแบบ ใหถือเปน
คาใชจายเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 

13. หาขอมูลเก่ียวกับขนาด ระดับ ตําแหนงของอุปกรณที่
ตองฝงตางๆ ของผูรับจางงานระบบและจัดประสานงาน 
ใหผูรับจางงานระบบฝงอุปกรณเหลานั้นใหเปนไปตาม
ขั้นตอนของการทํางาน 

ติดต้ังอุปกรณฝงคอนกรีตใหทันตาม
ขั้นตอนและเวลาท่ีกําหนด 

14. จัดประสานงานในเร่ืองการลําเลียงอุปกรณของผู
รับจางงานระบบไปยังที่ ติดต้ังหรือที่ เก็บมิใหเปน
ผลเสียหายตอโครงสรางหรืองานกอสราง 

ลําเลียงอุปกรณเขาติดต้ังตามเสนทางท่ี
กําหนด โดยไมกระทบกระเทือนผูรับจาง
อื่น 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 

ลําดับที่ การประสานงาน 
ผูรับเหมาหลัก ผูรับจางงานอื่น ๆ 

15. จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยตออุปกรณของผู
รับจางงานระบบอื่นๆ รวมทั้งอุปกรณที่จัดหาโดยผู
วาจางที่นํามายังหนวยงานแลว มิใหอุปกรณเหลานั้น
เสียหายเน่ืองจากการกอสราง 

จัดมาตรการ รักษาความปลอดภัย
สําหรับอุปกรณของตนเองเขามาใน
หน วยงานและ ท่ีทํ าการ ติด ต้ั งแล ว 
รวมถึงการทําประกันภัย 

16. จัดระบบและระเบียบการรักษาความปลอดภัยใน
สถานที่กอสราง 

ปฏิบัติตามระบบและระเบียบที่วางไว 

17. จัดเร่ืองการประกันภัยรวมกันในกรณีผูวาจางไมไดทํา
ประกันใหหรือจัดทําปองกันภัยเพิ่มเติมจากผูวาจางทํา
ไวแลว 

รวมประสานงานในการจัดทําประกันภัย
รวมกันและรับผิดชอบ คาใชจายในสวน
ของงานตน 

18. จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในกรณีที่ผูรับจางงานระบบ
อื่น ๆ ตองกระทํางานลวงเวลา 

ใชส่ิงอํานวยความสะดวกในเวลา 
ลวงเวลาตามระเบียบที่กําหนด 

19. จัดประชุมประสานงานระหวางผูรับจางงานระบบอื่นๆ  รวมประชุมประสานงานทุกครั้ง 

 
 ระบุรายการที่จะทําการเก็บขอมูลจากการฝกอบรมเลิรนนิ่ง ฟลอร 

คอนสตรัคชั่น (Learning Floor Construction)   
1.  คุณภาพผลงาน 
2.  จํานวนแรงงานที่ใชในการปฏิบัติ 
3.  ระยะเวลาในแตละข้ันตอนและกระบวนการทํางาน 
4.  วัสดุที่ใชในการทํางานและปริมาณที่ใช 
5.  ลักษณะความยากงายของงาน 
6.  มีสวนไหนบางที่จะสามารถประหยัดคาใชจายในการทํางานได 
7.  การขนสงวัสดุอุปกรณและความเหมาะสม 
8.  ส่ิงที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ 
9.  พฤติกรรมและความเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 
10.  เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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 ทําการประเมินผลหนางานดวยวิธีการการสังเกตการณอยางตอเนื่อง     
 การวัดผลและติดตามช่ัวโมงทํางานและการผลิตดวยรายละเอียดที่
เพียงพอตอการนําไปวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แทจริงของผลิตภาพแรงงาน ทางบริษัท
แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดจัดสรรหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับการวัดผลและติดตาม
ผลิตภาพในการทํางาน ดวยทีมงานที่เรียกวา แกงออฟโฟร (Gang of 4) ซึ่งเปนการรวมกลุมกัน
ระหวางพนักงานของ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด กับทีมงานวิศวกรที่ปรึกษา และ
ทีมงานผูรับเหมากอสรางหลัก โดยทําการแบงหนาที่การทํางานออกเปน 4 กลุมประกอบดวย 

1. ทีมงานที่ชื่อวา ฟอรซี (Foresee) มีหนาที่คนหาอุปสรรคของงาน
กอสรางที่จะเกิดข้ึนลวงหนา ในทุก 3 เดือน และจัดการใหอุปสรรคเหลานั้นหายไปลวงหนา และจัดทํา 
KPI (Key Performance Indicator: คาที่วัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริงเพื่อแสดงผลสําเร็จของ
การวัดตามวัตถุประสงค) 5 รายการ/สัปดาห ตัวอยางรายการที่ทีมงาน ฟอรซี (Foresee) ดําเนิน 
การประกอบไปดวย 

1.1 แผนงานกอสรางหลัก  
1.2 แผนงานประจําเดือน  
1.3 แผนงานประจําสัปดาห  
1.4 แผนงานประจําวัน  
1.5 แผนงานจุดตรวจสอบความสําเร็จของงานในแตละชวง 
1.6 แผนงานการจัดทําหองตัวอยาง 
1.7 ข้ันตอนการทํางาน 
1.8 แผนงานการจัดสงวัสดุเขาหนวยงานกอสราง 
1.9 การวางแผนเพื่อปองกัน ผลกระทบที่อาจมีผลกับโครงการ 

เร่ืองผลกระทบปญหา เชน ฝนตกหนัก ลมพายุ น้ําทวม สภาพแวดลอม การเมือง อุณหภูมิสภาพ
อากาศ  

2. ทีมงานที่ชื่อวา เวิรคและมอนิเตอร (Work & Monitor) ทํางาน
รวมกันกับทีมงานผูรับจาง และพยายามรักษาเวลาการทํางานใหไดตามผลงาน และจัดทํา KPI 
(Key Performance Indicator: คาที่วัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริงเพื่อแสดงผลสําเร็จของการ
วัดตามวัตถุประสงค) 1 รายการ/สัปดาห ตัวอยางรายการที่ทีมงาน เวิรคและมอนิเตอร (Work & 
Monitor) ดําเนินการประกอบไปดวย 
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2.1 จัดทํารายงานประจําวัน 
2.2 ตรวจงาน / พื้นที่กอนเขาทํางาน 
2.3 ตรวจสอบงานกอนสงพื้นที่ 
2.4 จัดกําลังชาง คนงาน เคร่ืองมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 
2.5 ตรวจสอบการจายเงินงวดงาน  
2.6 ตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลง  
2.7 ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดงานกอสราง 
2.8 ติดตามตรวจสอบความกาวหนาใหไดตามแผนที่วางไว 

3. ทีมงานที่ชื่อวา เอ็นฮานซ (Enhance) คนหาแนวทาง – วิธีการ
ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน – เร็วข้ึนกวาเดิม พัฒนาตอยอดจากส่ิงเดิมสรางแนวทางใหมทางดาน
คุณภาพ ความเร็ว และเวลา และจัดทํา KPI (Key Performance Indicator : คาที่วัดผลการปฏิบัติ 
งานที่เกิดข้ึนจริงเพื่อแสดงผลสําเร็จของการวัดตามวัตถุประสงค) 5 รายการ/สัปดาห ตัวอยางรายการ 
ที่ทีมงาน เอ็นฮานซ (Enhance)  ดําเนินการประกอบไปดวย 

3.1 คิดระบบการจอดรถสงของและรถพนักงาน 
3.2 คิดระบบการเดินรถ 
3.3 ปรับรูปแบบการจายไฟฟา ประปา ระหวางการกอสราง 
3.4 ปรับการกองเก็บวัสดุ 
3.5 ปรับรูปแบบการขนสงแนวด่ิง 
3.6 ปรับข้ันตอนการเขางาน เก็บงาน สงพื้นที่ 
3.7 ปรับรูปแบบการปองกันฝุน กําจัดฝุน 
3.8 ปรับแบบรายละเอียดวัสดุที่ทําใหเกิดขอบกพรอง  
3.9 ปรับลดข้ันตอนเอกสารใชงาน 
3.10 ปรับลดข้ันตอนการตัดสินใจในหนวยงานกอสราง  
3.11 เจาของบริษทัฝายผูรับเหมากอสรางตองเขารวมประชุมทกุคร้ัง 

4. ทีมงานที่ชื่อวา ควอลิต้ี แอชชัวแรนซ (Quality Assurance) รวม
ตรวจสอบและทําการแกไขงานที่บกพรองไปพรอมๆ กัน โดยจะตองสงขอมูลกลับ ใหกับทีมงานเวิรค 
และมอนิเตอร (Work & Monitor) เพื่อใหเปนการวางมาตรการปองกันเหตุที่คาดวาอาจจะเกิด 
(Preventive action) และจัดทํา KPI (Key Performance Indicator : คาที่วัดผลการปฏิบัติงานที่
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เกิดข้ึนจริงเพื่อแสดงผลสําเร็จของการวัดตามวัตถุประสงค) 10 รายการ/สัปดาห ตัวอยางรายการ
ที่ทีมงาน ควอลิต้ี แอชชัวแรนซ (Quality Assurance)  ดําเนินการประกอบไปดวย 

4.1 ตรวจสอบความเรียบรอยงานแตละข้ันตอน 
4.2 ตรวจสอบความเรียบรอยงานเปยก/แหง 
4.3 ตรวจสอบความเรียบรอยหองตัวอยาง/ชั้น 
4.4 ตัวอยาง 
4.5 จัดทํามาตรฐานในการตรวจรับงาน  
4.6 หาสาเหตุการเกิดขอบกพรอง 
4.7  ฝกอบรมชวงกอนเร่ิมงานช้ันถัดไป 
4.8 กําหนดเคร่ืองมือเพื่อใชตรวจสอบงาน  
4.9 ส่ังปรับเงิน 
4.10 ตักเตือนการทํางานที่ไมเหมาะสม 
4.11 เปล่ียนผูรับเหมา 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.59  ทีมงานที่ชื่อวา ควอลิต้ี 
แอชชัวแรนซ (Quality Assurance) ตรวจสอบ 
ความเรียบรอยงานแตละข้ันตอน 

 

ภาพประกอบที่ 4.60  ทีมงานที่ชื่อวา เวิรคและ 
มอนเิตอร (Work & Monitor) ทํางานรวมกนักับ 
ทีมงานผูรับเหมาหลัก ติดตามตรวจสอบความ 
กาวหนาตามแผนท่ีวางไว 
 

ตัวอยางขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4.8 เปนตัวอยางการเก็บขอมูลที่ไดจากการประเมินผล 
หนางานจากการฝกงานกออิฐผนัง ระยะเวลาตามแผนงาน 3 วัน เร่ิมงานเวลา 8.00 น. – 17.00 น 
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ตารางที่ 4.8  ตัวอยางการเก็บขอมูลที่ไดจากการประเมินผลหนางานจากการฝกงานกออิฐผนัง 

ลําดับ รายการที่จะทําการเก็บขอมูล ประเมินผลงาน ระบุปญหาดานผลิตภาพ 
1. คุณภาพผลงาน ปานกลาง - งานกออิฐไมไดแนวด่ิงเนื่องจากเสา

เอ็นไมไดด่ิง (คด) 
- ระยะหางระหวางอิฐ มีความหนาปูน
กอเกินมาตรฐาน ซึ่งไมควรเกิน 1.5 
ซม. ชางกอชุดนี้ควรไดรับการแนะนํา
จากหัวหนางาน 

2. จํ านวนแรงงาน ท่ี ใช ในการ
ปฏิบัติ 

ลาชากวาแผนงาน 2 วัน ควรทําการเพิ่มชางอีกอยางนอย 3 คน 
เนื่องจากลาชากวาแผน 

3. ระยะ เวลาในขั้ นตอนและ
กระบวนการทํางาน 
 

กออิฐทั้ งหมด  15.12   
ตร.ม./วัน 

- ชางกออิฐ 5 คน กรรมกร 3 คน คิด 
เปนการกออิฐ/คน 3.02 คน/ตร.ม. ซึ่ง
ชากวามาตรฐาน 1 คนจะได 6  ตร.ม./ 
วัน 
- ชางกออิฐหาแนวเสนกออิฐเปนระยะ 
เวลานาน ทําใหงานกออิฐบางตําแหนง
ชา 

4. วัสดุที่ ใชในการทํางานและ
ปริมาณท่ีใช 

ปูนกอ11 ถุง  
อิฐมอญ 660 กอน 

ควรใชอิฐมอญ 100 กอน/ตร.ม. 

5. ลักษณะความยากงายของ
งาน 

ความยากปานกลาง
เนื่องจากทําในกออิฐใน
ที่สูง 

เนื่องจากทํางานกออิฐในท่ีสูงทําใหตอง
ใชนั่งราน ซึ่งเปนอีกสาเหตุที่ทําใหงาน
กออิฐลาชา 

6. มีสวนไหนบางที่จะสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดในการ
ทํางาน 
 

มีอิฐแตกและนําอิฐแตก
ไปกอ อาจสงผลใหผนัง
ฉาบราวได และมีเศษ 
จะตองใหคนงานเก็บทํา
ใหเพิ่มคาใชจาย 

ในการแบงอิฐ ชางหนางานไดใชคอน
และเกียงในการแบงอิฐทําใหอิฐแตก 
ดังนั้นควรหาอุปกรณตัดอิฐใหเหลือ
เศษนอยที่สุด เพื่อแกปญหาดังกลาว 

7. การขนสงวัสดุอุปกรณ และ
ความเหมาะ 
 

มีอิฐแตกและนําอิฐแตก
ไปกอ อาจสงผลใหผนัง
ฉาบราวได และมีเศษ 
จะตองใหคนงานเก็บทํา
ใหเพิ่มคาใชจาย 

ยังใชกรรมกรขนอิฐคร้ังละ 3-6 กอน
เพื่อนําไปวางใหกับชางกออิฐ ซึ่งเปน
อีกสาเหตุที่ทําใหงานชา  และไมได
คุณภาพ ดังนั้นควรนําอิฐมาใสตะกรา
แลวนําไปวางใหชางกออิฐ 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

ลําดับ รายการที่จะทําการเก็บขอมูล ประเมินผลงาน ระบุปญหาดานผลิตภาพ 
8. สาเหตุที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

และการปองกันอุบัติเหตุ 
- ชางยืนกออิฐบนนั่ง 
รานสูง อาจเกิดอันตราย
ได 
- มีตะปูติดอยูที่เศษไม
ที่ตัดแลวไมเก็บ 

- ไมมีการยึดลอที่ขานั่งรานใหแนนหรือ
ยึดขานั่งรานกับพื้นใหแนน นั่งรานอาจ
เคล่ือนตัวทําใหคนงานตกจากน่ังราน
ไดรับอันตรายได 
- ตองทําการถอนตะปูออกจากเศษไม 
แลวทําการเก็บเศษไมออกจากสถานท่ี
ทํางานโดยดวน 

9. พฤติกรรมและความเหมาะสม
ของผูปฏิบัติงาน 

ตองปรับปรุง พบกรรมกร  2 คนนั่ งพักและหยอก
ลอเลนกันในบริเวณทํางาน ทําใหมี
คนงานขนอิฐแคคนเดียว ดังนั้นตอง
แจงใหหัวหนางานเรียกไปตักเตือน 

10. เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 

- ตองปรับปรุงในเร่ือง 
อุปกรณการตัดอิฐ  
- อุปกรณในการขนอิฐ
สูพื้นที่ทํางาน 
- ต อ ง ใ ห ค น ง า น ใ ช
อุปกรณในการเจาะรู
สําหรับติดต้ังเสาเอ็น
สําเร็จรูป 

- พบวามีการขนสงอิฐเขาสูหนางานชา 
และมีเศษอิฐแตกหักมาก เนื่องจากไมมี
อุปกรณที่เหมาะสมทําใหตองเพิ่มคนงาน 
ในสวนขนอิฐจากช้ันลางเขาสูพื้นที่ใน
อาคารและไวคอยเก็บเศษอิฐแตกจาก
บนอาคารลงมาทิ้งขางลางทําใหเสียทั้ง
เวลาและคาแรงในการทํางานสวนนั้น 
- การติดต้ังเสาเอ็นสําเร็จรูปทําไดชา
เนื่องจากคนงานตองขึ้นนั่งรานเพื่อใช
สวานเจาะรูที่ทองพื้นสําหรับติดต้ังเสา
เอ็นทีละรูทําใหผลิตงานตํ่าลง ซึ่งสงผล
กระทบตองานกออิฐที่ตองรอคอยงาน
ดังกลาวไปดวย 

 
ตารางที่ 4.9 เปนตัวอยางการเก็บขอมูลที่ไดจากการประเมินผลหนางาน จากการฝกงาน 

ติดต้ังวงกบประตู-หนาตางไม ระยะเวลาตามแผนงาน 1 วัน เร่ิมงานเวลา 8.00 น. – 17.00 น. 
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ตารางที่ 4.9 ตัวอยางการเก็บขอมูลที่ไดจากการประเมินผลหนางานจากการฝกงานติดต้ังวงกบ
ประตู – หนาตาง 

 
 
 

ลําดับ รายการที่จะทําการเก็บขอมูล ประเมินผลงาน ระบุปญหาดานผลิตภาพ 
1. คุณภาพผลงาน ปานกลาง เนื่องจากชางยังมีทักษะไมดีพอ 
2. จํานวนแรงงานท่ีใช ในการ

ปฏิบัติ 
ลาชากวาแผนงาน 2 วัน ควรทําการเพ่ิมชางอีก 3 คนและ

กรรมอีกอยางนอย 4 คน เนื่องจากท่ี
หนางานมีชางไมครบตามที่ระบุใน
แผนงาน 

3. ระยะ เวลาในขั้ นตอนและ
กระบวนการทํางาน 

ติดต้ังไดจํานวน   
3 บาน/วัน 

ตามแผนงานตองให 8 บาน/วัน แต
เนื่องจากชางยังมีทักษะไม ดีพอ
ดังนั้นจึงทําใหลาชากวาแผน 

4. วัสดุที่ ใชในการทํางานและ
ปริมาณท่ีใช 

เหมาะสมกับงาน ไมมี 

5. ลักษณะความยากงายของงาน ปานกลาง เนื่องจากชางยังมีทักษะไม ดีพอ 
ดังนั้นควรมีหัวหนางาน คอยควบคุม
งานที่หนางาน และใหคําปรึกษา 

6. มีสวนไหนบางที่จะสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดในการ
ทํางาน 

ติดต้ังชากวาแผนงาน เนื่ องจากติด ต้ังชากวาแผนงาน 
ดังนั้นทําใหคาติดต้ัง/วัน บานปลาย 

7. การขนสงวัสดุอุปกรณและ
ความเหมาะ 

ไมมีปญหาในการขนสง ไมมีปญหา 

8. สาเหตุที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
และการปองกันอุบัติเหตุ 

ตองปรับปรุง ชางใสรองเทาแตะในการทํางาน 
ดังนั้นแกไขโดยการตักเตือน และให
ใสรองเทาผาใบหรือรองเทานิรภัย 
(Safety) 

9. พฤติกรรมและความเหมาะสม
ของผูปฏิบัติงาน 

ไมมี ไมมี 

10. เคร่ืองมือที่ใชในกาปฏิบัติงาน ไมมี ไมมี 
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 ทําการสรุปปญหาขอบกพรองจากการฝกอบรมฝมือแรงงาน แลวหา
วิธีปองกันและแกไข 

 การวิเคราะหและสรุปรายละเอียด หลังจากการทําการเก็บขอมูลดิบ
ดวยวิธีการ การสังเกตการณอยางตอเนื่องแลว โดยจะทํารวบรวมขอมูลดิบทั้งหมดมาทําการวิเคราะห 
และสรุปรายละเอียดเพื่อหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (ตามตารางที่ 4.10) เพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในช้ันตอไป ดังนี้ 

1. เพื่อพิจารณาวาเปนปญหาช่ัวคราวหรือปญหาเร้ือรัง 
2. ประเมินและทําความเขาใจสถานการณเพื่อใหผูแกปญหาไดทํา

ความเขาใจอยางดีและเพื่อนําไปสูการเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออน 
3. เพื่อกําหนดแนวทางในการปญหาตอไป 
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ตารางที ่4.10 แสดงตัวอยางขอมูลดิบทัง้หมดมาทาํการวเิคราะหและสรุปรายละเอียดเพื่อหาวิธกีาร  
 ปองกนัและแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึน 
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งแ
กไ
ขด
วย
หล
อใ
หม
หล
าย

ชิ้น
งา
น 

 

คว
าม
ลา
ชา
ใน
กา
รตั
ดสิ

นใ
จ/

 ค
วา
มชํ

าน
าญ

ขอ
งท
ีมช
าง

/ จ
ําน
วน
ทีม
งา
น 

เป
นท

ีมท
ี่ทํา
งา
นกั
บผู
รับ
เห
มา
หลั
กม
าน
าน
แล
ะ

มี 
คว
าม

ชํา
นา
ญ
สูง

 ค
าแ
รง
ขอ
งแ
ตล

ะช
ุด 
มี

มูล
คา
เท
ากั
น 
มีป

จจ
ัยเ
รื่อ
งข
อง
เค
รื่อ
งจ
ักร
ชว
ย

เส
ริม
ให
สา
มา
รถ
ทํา
งา
นไ
ดต
าม
เป
าห
มา
ย 

งา
นติ

ดต
ั้ง 

: 
จํา
นว
นที

มง
าน
เพี
ยง
พอ

 แ
ละ
มี

คว
าม
ชํา
นา
ญ
สูง

 ท
ําง
าน
ให
ได
ตา
มแ
ผน

   
งา

นยิ
งซ

ิลิ
โค

นซ
ีล
แล

นท
แล

ะเ
ก็บ

คว
าม

เร
ียบ

รอ
ย 

: 
จํา
นว
นที

มง
าน
ไม
เพ
ียง
พอ

ทํา
ให


เก็
บง
าน
ไม
ทัน

 ส
วน
ทีม
งา
นค
วา
มชํ
าน
าญ

สูง
   

คว
าม

ชํา
นา

ญ
 : 
เน
ื่อง
จา
กท
ีมง
าน
เป
นท

ีมง
าน

ที่เ
คย
ดํา
เน
ินก

าร
เก็
บง
าน
ให
กับ

ผูรั
บเ
หม

าห
ลัก

มา
กอ

น 
จึง
รูข
ั้นต

อน
กา
รท
ําง
าน
แล
ะว
ิธีก

าร
ทํา
งา
นเ
ปน

อย
าง
ดี 
ทํา
ให
คุณ

ภา
พอ
ยูใ
นร
ะดั
บดี

 

สถานะ ไดตามแผน ไมไดตามแผนงาน 

งาน โครงสราง 
งานติดต้ังผนังคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast) ภายนอก

อาคาร 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
แน
วท
าง
กา
รแ
กไ
ข 

ทีม
งา
นต

อง
ปรั
บแ

ผน
กา
รผ
ลิต

แล
ะต
อง
ทํา
กา
รติ
ดตั้
งท
ันท

ี เมื่
อ

ได
รับ
กํา
หน
ดเ
ปา
หม

าย
ที่ช
ัดเ
จน

 
แล

ะต
อง

ติด
ตา

มก
าร
ทํา

งา
น

แล
ะป

ระ
สา

นง
าน

กับ
ทีม

งา
น

อื่น
ๆเ
พื่อ

ให
งา

นบ
รร
ลุต

าม
เป
าห
มา
ย 

- 

อุป
สร
รค
จา
กบ

าน
ขา
งเคี

ยง
/ อ
ื่นๆ

 

ไม
มีก

าร
รอ
งเ
รีย
น

จา
กข
าง
เคี
ยง

 

ไม
มีก

าร
รอ
งเ
รีย
น

จา
กข
าง
เคี
ยง

 

สิ่ง
ที่ท

ําใ
หส
าม
าร
ถท
ําไ
ดต
าม
แผ
นง
าน

/ ไ
มไ
ด

ตา
มแ
ผน
งา
น 

วา
งแ
ผน

กา
รดํ
าเ
นิน

กา
รผิ
ดพ

ลา
ด 
ตา

ม
ขั้น

ตอ
นก

าร
ทํา

งา
นง

าน
ติด

ตั้ง
หน

าต
าง

อลู
มิเ
นีย

มต
อง
ตา
มห

ลัง
งา
นผ

นัง
คอ

นก
รีต

สํา
เร็
จรู
ป 

(P
re

ca
st)

 ป
ระ
มา

ณ
 1

 ช
ั้น 
แต
ที่

หน
าง
าน
ลา
ชา
กว
าแ
ผน

 2 
ชั้น

 

- 

คว
าม
ลา
ชา
ใน
กา
รตั
ดสิ

นใ
จ/

 ค
วา
ม

ชํา
นา
ญ
ขอ
งท
ีมช
าง

/ จ
ําน
วน
ทีม
งา
น 

ทีม
งา
นท

ี่ดํา
เน
ินก

าร
งา
นติ

ดตั้
ง 
มี

คว
าม
ชํา
นา
ญ

 ส
าม
าร
ถติ
ดตั้
งช
ิ้นง
าน

ได
อย
าง
มีป

ระ
สิท
ธิภ
าพ

 

ทีม
งา
นมี

คว
าม

ชํา
นา

ญ
ใน

กา
ร

ดํา
เน
ินก

าร
แต

ยัง
มีบ

าง
สว

นต
อง

ปรั
บป

รุง
บา

ง/
 จ
ําน

วน
ทีม

งา
น

เพ
ียง
พอ

 

สถานะ ไมไดตามแผนงาน ไดตามแผน 

งาน 
งานติดต้ังหนาตางอลูมิเนียม

ภายนอก 
งานกอ 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
แน
วท
าง
กา
รแ
กไ
ข 

กํา
หน

ดใ
หท

ีม
งา

นดํ
าเ
นิน

กา
ร

ตร
วจ
สอ
บคุ

ณ
ภา
พโ
ดย
แบ
งเ
ปน

งา
น

ชน
ิดเ
ปย
กแ
ละ
ชน
ิดแ
หง

 

- 

อุป
สร

รค
จา

กบ
าน

ขา
งเคี

ยง
/ อ
ื่นๆ

 

ไม
มี
กา

รร
อง

เรี
ยน

จา
กข
าง
เคี
ยง

 

ไม
มี
กา

รร
อง

เรี
ยน

จา
กข
าง
เคี
ยง

 

สิ่ง
ที่ท

ําใ
หส

าม
าร
ถทํ

าไ
ดต

าม
แผ
นง
าน

/
ไม
ได
ตา
มแ
ผน
งา
น 

ใช
เค
รื่อ
งพ
นป

ูนฉ
าบ
แท
นก

าร
ใช
แร
งง
าน

ทํา
ให
ปร
ะห
ยัด
เว
ลา
แล
ะล
ดวั
สดุ
สูญ

เสี
ย

ได
 แ
ตต
อง
เพ
ิ่มง
าน
ติด

ตั้ง
แผ
นพ

ลา
สติ

ก
ให
กับ

อุป
กร
ณ
งา
นร
ะบ
บท

ี่ติด
ตั้ง
ไป
แล
ว

เช
น 
รา
งส
าย
ไฟ
ฟา

 บ
ริเว

ณ
ทา
งเดิ

นเ
พื่อ

ปอ
งกั
นป

ูนฉ
าป
กร
ะเด็

นไ
ปเ
ปอ
น 

 

- 

คว
าม
ลา
ชา
ใน
กา
รตั
ดสิ

นใ
จ/

 ค
วา
ม

ชํา
นา
ญ
ขอ
งท
ีมช
าง

/ จ
ําน
วน
ทีม
งา
น 

ทีม
งา
นมี

คว
าม

ชํา
นา

ญ
ใน

กา
ร

ดํา
เนิ
นก

าร
แต
ยัง

มีบ
าง
สว

นต
อง

ปรั
บป

รุง
บา

ง/
 จ
ําน

วน
ทีม

งา
น

เพ
ียง
พอ
ตอ
กา
รท
ําง
าน

 

ทีม
งา
นมี

คว
าม

ชํา
นา

ญ
ใน

กา
ร

ดํา
เนิ
นก

าร
แต
ยัง

มีบ
าง
สว

นต
อง

ปรั
บป

รุง
บา

ง/
 จ
ําน

วน
ทีม

งา
น

เพ
ียง
พอ

 

สถานะ ไดตามแผน ไดตามแผน 

งาน งานฉาบ งานฝาเพดาน 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
แน
วท
าง
กา
รแ
กไ
ข 

‐ 

เน
ื่อง

จา
กเ
ปน

อุป
กร
ณ
ที่ใ

ชเ
วล

า
ติด

ตั้ง
ไม
น
าน

 ท
ําใ

หเ
มื่อ

ได
ขอ

ง
มา

แล
วจ
ะใ
ชเ
วล
าติ
ดตั้

งเ
พิ่ม

อีก
 2

 
วัน

/ช
ั้น 
เท
าน

ั้น 
สว
นแ

นว
ทา

งก
าร

แก
ไข
ตอ

ไป
 ค
วร
ทํา

ทด
สอ

บก
อน

นํา
มา
ติด
ตั้ง

  

อุป
สร

รค
จา

กบ
าน

ขา
งเคี

ยง
/ อ
ื่นๆ

 

ไม
มีก

าร
รอ
งเ
รีย
น

จา
กข
าง
เคี
ยง
 

ไม
มีก
าร
รอ
งเรี
ยน

จา
กข
าง
เคี
ยง

 

สิ่ง
ที่ท

ําใ
หส

าม
าร
ถท
ําไ
ดต

าม
แผ
นง
าน

/ ไ
มไ
ด

ตา
มแ
ผน
งา
น 

‐ 

มีก
าร
เป
ลี่ย

นแ
ปล

งรุ
นอ

ุปก
รณ

ตา
งๆ
ภา
ยใ
น

หอ
งน
้ําท
ําใ
หต
อง
หยุ
ดก
าร
ทํา
งา
นส
วน
นี้ 

คว
าม

ลา
ชา
ใน
กา
รตั
ดสิ

นใ
จ/

 ค
วา
ม

ชํา
นา
ญ
ขอ
งท
ีมช
าง

/ จ
ําน
วน
ทีม
งา
น 

ทีม
งา

นมี
คว

าม
ชํา

นา
ญ
ใน

กา
ร

ดํา
เนิ
นก
าร

/ จ
ําน
วน
ทีม
งา
นเ
พีย
งพ
อ 

ทีม
งา

นมี
คว

าม
ชํา

นา
ญ
ใน

กา
ร

ดํา
เน
ิน
กา

รแ
ตยั

งมี
บา

งส
วน

ตอ
ง

ปรั
บป

รุง
บา
ง/ 
จํา
นว
นท

ีมง
าน
เพี
ยง
พอ

เจ
าข

อง
โค
รง
กา

รตั
ดสิ

นใ
จล

าช
า

เน
ื่อง
จา
กพ

บส
าเ
หต

ุขอ
งส
ินค

าไ
มไ
ด

คุณ
ภา
พ 
ทํา
ให
ตอ
งคั
ดส
รร
ให
ม 

สถานะ ไดตามแผน ไมไดตามแผน 

งาน งานติดต้ังประตูอลูมิเนียมภายใน งานติดต้ังสุขภัณฑ 

 
 



160 

ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
แน
วท
าง
กา
รแ
กไ
ข 

‐ 

แน
วท

าง
กา

รแ
กไ
ขต
อไ
ป 
คว

รท
ํา 
กา

ร
ทด

ลอ
งจ
นถึ

งข
ั้น
ตอ

นก
าร
ใช
งา

นกั
บ

สถ
าน
ที่จ
ริง

 (ท
ุก 
รูป
แบ
บ)

 
กอ
นท

ําห
อง

ตัว
อย
าง
วา
เห
มา
ะส
มห
รือ
ไม
 

อุป
สร

รค
จา

กบ
าน

ขา
งเคี

ยง
/ อ
ื่นๆ

 

ไม
มีก

าร
รอ
งเ
รีย
น

จา
กข
าง
เคี
ยง
 

ไม
มี
กา

รร
อง

เรี
ยน

จา
กข
าง
เคี
ยง

 

สิ่ง
ที่ท

ําใ
หส

าม
าร
ถท
ําไ
ดต

าม
แผ
นง
าน

/ ไ
มไ
ด

ตา
มแ
ผน
งา
น 

ทีม
งา
น 
ให
คว
าม
ใส
ใจ
กับ

เป
าห
มา
ยท
ี่วา
งไ
ว

แล
ะมุ
งมั่

นใ
นก

าร
ดํา
เน
ินก

าร
แล

ะทํ
าง
าน

อย
าง
เต็
มท
ี ่

อุป
กร

ณ
ค
รัว
ยัง

ไม
พ
รอ

มจ
ัด
สง

 ส
าเ
หตุ

เน
ื่อง
จา
กเ
จา
ขอ
งโ
คร
งก
าร

 
สรุ
ปร
าย
ละ
เอ
ียด

ขอ
งอ
ุปก

รณ
ชา

 ส
งผ
ลใ
หก

าร
ดํา
เน
ินก

าร
แล
ะ

กา
รจ
ัดส
งล
าช
าไ
ปด
วย

 

คว
าม
ลา
ชา
ใน
กา
รตั
ดสิ
นใ
จ/

 ค
วา
มชํ
าน
าญ

ขอ
งท
ีมช
าง

/ จ
ําน
วน
ทีม
งา
น 

ทีม
งา
นมี

คว
าม
ชํา
นา
ญ
ใน
กา
รดํ
าเ
นิน

กา
ร/

จํา
นว
นที
มง
าน
เพ
ียง
พอ

 

ทีม
งา
นมี

คว
าม
ชํา
นา
ญ
ใน
กา
รดํ
าเ
นิน

กา
ร/

จํา
นว
นที
มง
าน
เพ
ียง
พอ

 

สถานะ ไดตามแผน ไมไดตามแผน 

งาน งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ งานติดต้ังชุดครัว 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
กา
รแ
กไ
ข/ 
แน
วท
าง
กา
รแ
กไ
ข 

ให
ทํา

หอ
งท
ดส

อบ
กา
รป
ูพื้น

ไม
ลา

มิเ
นต

แล
วเ
ก็บ

ขอ
มูล

ทุก
ๆด
าน

 เช
นก

าร
เพ
ิ่มค

น
ดูแ
ล 
เพ
ิ่มค
าใ
ชจ
าย
ใน
กา
รป
อง
กัน
สีซ
ีดจ
าง

 
กา
รข
ยา
ยตั

วข
อง
ไม
ภา

ยใ
นร
ะย
ะเ
วล
า 

1 
เดื
อน

 เพ
ื่อน

ําม
าป

ระ
เม
ินแ

ลว
ตัด

สิน
ใจ

ตอ
ไป

 

อุป
สร
รค
จา
กบ
าน

ขา
งเคี

ยง
/ อ
ื่นๆ

 

ไม
มี
กา

รร
อง

เรี
ยน

จา
กข
าง
เคี
ยง

 

สิ่ง
ที่ท
ําใ
หส
าม
าร
ถท
ําไ
ดต
าม
แผ
นง
าน

/ ไ
มไ
ด

ตา
มแ
ผน
งา
น 

เน
ื่อง
ตอ
งร
อง
าน
ติด
ตั้ง
ชุด
ครั
วใ
หแ
ลว
เส
ร็จ
กอ
น 

จึง
เริ่ม

ดํา
เนิ
นก
าร
ได
 

สา
เห
ตุท
ี่ยัง
ไม
ติด
ตั้ง
พื้น

ไม
ลา
มิเ
นต
ตอ
นน
ี้ 

1. 
งา
นค
รัว
ยัง
ติด
ตั้ง
ไม
แล
วเส

ร็จ
 ต
าม
แผ
นง
าน

ครั
วจ
ะเ
สร็
จ 

10
0%

 แ
ละ
จะ
ใช
เว
ลา
ตอ

อีก
 4

 
วัน

/ชั้น
 ห
ลัง
จา
กง
าน
ติด
ตั้ง
ครั
วแ
ลว
เส
ร็จ

 
2.

 ต
อง
เพ
ิ่ม 
ทีม

งา
นง
าน
ใน
กา
รดู
แล

 เช
นต

อง
ดูแ
ลง
าน
ถา
ยเ
ทอ

าก
าศ

  ท
ําว
ัสดุ

ปก
ปอ

งสี
ผิว

พื้น
ไม
ลา
มิเ
นต
เนื่
อง
จา
กเ
ปน

เวล
าน
าน

 ก
วา
จะ

สง
หอ
งใ
หลู
กค
า (

7-
8 เ
ดือ
น)

 

คว
าม

ลา
ชา

ใน
กา

รตั
ดสิ

นใ
จ/

 ค
วา
ม

ชํา
นา
ญ
ขอ
งท
ีมช
าง

/ จ
ําน
วน
ทีม
งา
น 

ทีม
งา
นมี
คว
าม
ชํา
นา
ญ
ใน
กา
รดํ
าเนิ

นก
าร

/ 
จํา
นว
นที
มง
าน
เพ
ียง
พอ

 

สถานะ ไมไดตามแผน 

งาน งานติดต้ังพื้นไมลามิเนต 

 



 
กําลังกายทกุ
 
หนาที่ของตน
คุยกันยามเช
เสริมสรางสุข
กลาวถึงเร่ือง
 
เหตุการณสํา
การมอบราง
ทํางาน  
 
ผลลัพธที่ไดจ
ไมควรปฏิบัติ
 
ดวยความปล
ความต่ืนตัว 
  

ภาพประกอ

แจงความกา
การดําเนินงา
 
 

5) การ
กเชา สําหรับ

ในทุกวัน
นเอง ทีมงาน
ชา (Morning
ขภาพดวยกา
งตางๆ ดังนี้ 

5.1) 
าคัญตางๆ ภา
งวัลสําหรับพ

5.2) 
จากการดําเนิ
ติ 

5.3) 
ลอดภัยในสถ
กระฉับกระเฉ

บที่ 4.61  หัว
าวหนาของง
าน ปญหาทีพ่

เพิ่มผลิตภา
ับทีมงานกอ
นจันทร-วันเส
และแรงงานจ

g Talk) เพื่อรับ
ารออกกําลัง

 ผูจัดการโค
ายในหนวยง
นักงานที่สาม

 หัวหนางาน
นนงาน ปญหา

 หัวหนางาน
านที่ทํางาน แ
ฉง กอนที่จะเ ิ

วหนางานฝาย
าน ผลลัพธที
พบ 

าพดวยการค
อสรางและแร
าร ต้ังแตเวล
จะมารวมกันที
บทราบขาวส
กายทุกเชา โ

รงการ จะกล
านกอสราง ค
มารถทํางาน

นฝายกอสราง 
าที่พบ การแก

นฝายความป
และนําทีมงา
ร่ิมปฏิบัติงาน

 

กอสราง 
ที่ไดจาก

คุยกันยามเช
รงงาน  
า 7.00 น.- 8
ที่ลานคุยกันย
สาร แลกเปลี่
โดยจะมีตัวแ

ลาวถึง นโยบา
ความคืบหนา
นไดตามเปาห

 จะแจงความ
กปญหา และ

ลอดภัย จะทํ
นและแรงงาน
น 

ภาพประก

ปลอดภัย 
กําลังกาย 

ชา (Morning

8.00 น. กอนที
ยามเชาโดยพ
ลี่ยนขอมูลระ
ทนภายในหน

าย วิสัยทัศน
าของผลงาน
หมาย หรือเป

มกาวหนาของ
ะย้ําเตือนถึงส่ิ

ทําการอบรมม
นกอสรางออก

กอบที่ 4.62  
 ทีมงานและ
 

g Talk) และก

ที่คนงานจะเริ
พรอมเพรียงเพื
หวางกันและ
นวยงานผลัด

 เปาหมายกา
นกอสรางโดย
นแบบอยางที

งานที่กําลังดํ
งที่ปฏิบัติไดแ

มาตรฐานกา
กกําลังกาย เพื

 หัวหนางานฝ
ะคนงานกอส
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การออก

ร่ิมปฏิบัติ
พื่อทําการ
ะกัน และ
กันข้ึนมา

ารทํางาน 
รวม และ
ที่ดีในการ

าเนินการ 
และส่ิงใด

ารทํางาน
พื่อใหเกิด 

 

ฝายความ 
สรางออก
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 6) การเพิ่มผลิตภาพดวยการจัดโครงสรางองคการและกําหนดหนาที่ 
การทํางานใหชัดเจน 
 จากรูปแบบความสัมพันธการจัดโครงสรางองคการ (Organization Structures) 
และกําหนดหนาที่การทํางานตามโครงสรางแบบด้ังเดิม (Conservative Model) ดังภาพประกอบที่ 
4.63 โดยมีผูบริหารโครงการและผูควบคุมงานเปนศูนยกลางในการบริหารงานกอสราง การกระจาย 
ขอมูล และตรวจสอบคุณภาพงานกอสราง และผูออกแบบมีหนาที่ในการวางแนวคิดหลัก (Concept) 
และผลิตแบบกอสรางซึ่งมักจะพบปญหาเร่ือง การออกแบบไมสมบูรณ ผลลัพธคือไมสามารถกอสราง 
ไดจริงในทางปฏิบัติ (Unconstructability) มีรายละเอียดไมชัดเจน มีความขัดแยงระหวางแบบ ฯลฯ 
จะสงผลใหเกิดปญหาระหวางกระบวนการกอสราง ทั้งทางตรงและทางออม ทําใหผลิตภาพงาน
กอสรางตํ่าลง มีการทําซํ้า/ร้ืองาน งานกอสรางลาชา ตนทุนเพิ่มสูงข้ึนเปนตน โดยเจาของโครงการ
ก็มีหนาที่เพียงวางแนวคิดหลัก (Concept) รวมกับผูออกแบบเทานั้น และหนาที่หลักในการกอสราง 
ทั้งหมดเชน การผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ (Constructability) การวางแผน
งาน การเขียนแบบมาตรฐานรายละเอียดในแบบกอสราง ฯลฯ เปนหนาที่หลักของผูรับเหมาหลัก 
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดปญหาตามมาอยางมากมายในการบริหารจัดการโครงการ  
 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.63  ความสัมพันธการจัดโครงสรางองคการและการกําหนดหนาที่การทํางานตาม 
โครงสรางแบบด้ังเดิม (Conservative Model) 
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 และบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ยังพบวารูปแบบความสัมพันธ 
และหนาที่ที่รับผิดชอบในการทํางานดังกลาวสรางปญหาในทํางานอยางมาก ยกตัวอยางเชน การผลิต 
แบบที่สามารถสรางไดจริง (Constructability Drawing) และการผลิตแบบมาตรฐานแสดงรายละเอียด 
(Detailed Drawing) ตามโครงสรางแบบด้ังเดิม (Conservative Model)  การผลิตแบบดังกลาวจะ
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูรับจางกอสรางหลัก ทําการผลิตเพื่อนําเสนอใหฝายที่ปรึกษาหรือผูบริหาร 
โครงการ เปนผูพิจารณา หรือกรณีที่ตองขอความเห็นจากผูออกแบบ ฝายที่ปรึกษาหรือผูบริหาร
โครงการ ก็จะทําการสงตอใหผูออกแบบ ผูออกแบบ  พิจารณาแลวพบวารายละเอียดไมพอ จึงสง 
กลับใหฝายที่ปรึกษาหรือผูบริหารโครงการ  เพื่อขอรายละเอียดจากผูรับจางกอสรางหลัก เมื่อผูรับ 
จางกอสรางหลัก ไดรับเอกสารจึงเริ่มทํารายละเอียดตามที่ผูออกแบบ แจงมา และเมื่อทําเสร็จก็
นําเสนอใหฝายที่ปรึกษาหรือผูบริหารโครงการ อีกคร้ัง จากขั้นตอนดังกลาวจะเห็นวาเปนการเริ่ม
กระบวนการไหลของเอกสารใหมอีกคร้ัง ทําใหเสียเวลาและใชเวลาหลายวันในการที่จะไดแบบกอสราง 
ที่สามารถสรางไดจริง และทําใหเกิดการรอในกระบวนการกอสรางอยางมาก 
 ดังนั้นทางบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด จึงไดจัดโครงสรางองคการ 
(Organization Structures) และกําหนดหนาที่การทํางานใหม เปนแบบโครงสรางองคการที่ไมมี
ขอบเขต (Boundaryless) เรียกวาแกรนด ยูโมเดล (Grand U MODEL) เปนรูปแบบความสัมพันธ
ที่ใหความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม และมีการรวมมือกันระหวางทีมงานทุกฝาย ดัง
ภาพประกอบที่ 4.64 โดยแกรนด ยูโมเดล (Grand U MODEL) มีการปรับเปล่ียนรายละเอียดดังนี้ 
 6.1) ทีมงานฝายผูออกแบบทําการเพิ่มหนาที่จากโครงสรางแบบดั้งเดิม 
(Conservative Model) คือ การผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
 6.2) ทีมงานฝายเจาของโครงการทําการเพิ่มทีมงานและเพิ่มหนาที่จาก
โครงสรางแบบด้ังเดิม (Conservative Model) ดังนี้ 
 6.2.1) ทําการรวมทีมงานฝายผูบริหารโครงการและผูควบคุมงาน  
 6.2.2) ทํามาตรฐานการทํางาน (Standardization Work) 
 6.2.3) ทําแบบมาตรฐานแสดงรายละเอียด (Detailed Drawing) 
 6.2.4) แผนงานกอสราง 6 DAY LOOP  
 6.2.5) พบปะเพื่อนบาน  
 6.2.6) การผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
  6.2.7) การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ (QA & QC) 
 6.2.8) อํานวยความสะดวกตางๆ ใหทีมงานทุกฝาย (Facilitation) 
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 6.3) ทีมงานผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) ทําการเพิ่มทีมงานและเพิ่ม
หนาที่และลดหนาที่จากโครงสรางแบบด้ังเดิม (Conservative Model) ดังนี้ 
  6.3.1) เพิ่มทีมงานฝายตรวจสอบงานกอสราง (Inspector) ของตนเอง 
 6.3.2) ลดหนาที่เร่ืองมาตรฐานการทํางาน (Standardization Work) 
 6.3.3) ลดการจัดทําแบบมาตรฐานแสดงรายละเอียด (Detailed Drawing) 
 

ผูออกแบบ 
เจาของโครงการรวมกับ 

ผูบริหารโครงการและผูควบคุมงาน 
ผูรับเหมารวมกับ 
ผูควบคุมงาน 

- กฎหมาย 
- แนวคิด (Concept) 
- การผลิตแบบที่สามารถ 
กอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ 

- แนวคิด (Concept) 
- อนุมัติเงินงวดงาน 
- อํานวยความสะดวกตางๆ ใหทีมงาน
ทุกฝาย (Facilitation) 

- อนุมัติแบบกอสรางและวัสดุ 
- อนุมัติเงินงวดงาน 
- บริหารโครงการ 
- มาตรฐานการทํางาน 

 

- การผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริง
ในทางปฏิบัติ 

- แผนงานกอสรางหลัก 6 DAY LOOP  
- แบบมาตรฐานแสดงรายละเอียด

(Detailed Drawing) 
- การรับประกันคุณภาพ และควบคุม
คุณภาพ (QA & QC) 

- พบปะเพื่อนบาน  
- การกอสรางและขั้นตอนการกอสราง 

- การผลิตแบบที่สามารถ
กอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ 

- แผนงานกอสรางหลัก 6 DAY 
LOOP  

- เพิ่มทีมงานตรวจสอบงานของ
ตนเอง 

- การรับประกันคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพ (QA & QC) 

- พบปะเพื่อนบาน  
- การกอสรางและขั้นตอนการ
กอสราง 

 
ภาพประกอบท่ี 4.64  แสดงความสัมพันธการจัดโครงสรางองคการและกําหนดหนาที่การทํางาน
ใหชัดเจนทํางานตามโครงสรางแกรนดยู โมเดล (Grand U MODEL) 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

จุดมุงหมายของงานวิจัยในคร้ังนี้มุงเนนถึงกระบวนการ การปรับปรุงวิธีเพื่อการเพิ่มผลิต
ภาพงานกอสรางอาคารขนาดใหญ โดยใชการกอสรางคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น ของบริษัท แกรนด 
ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด เปนกรณีศึกษา จากการศึกษาพบวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศของบริษัทฯ 
ซึ่งทําใหองคการประสบความสําเร็จในการกอสรางคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น แลวเสร็จสมบูรณภายใน 
13 เดือน ก็คือ พันธกิจ (Mission) ที่มุงมั่นสูความเปนเลิศในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยเนนใน
การวิเคราะห การวิจัย การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ คุณภาพการกอสราง คุณภาพงานบริการ 
ทั้งกอน และหลังการขาย เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา  

ขณะที่ปรัชญา (Philosophy) ของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด คือต้ังใจที่
จะสรางที่อยูอาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ภายใตแนวคิด ยู ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต (U Living 
Concept) ในราคาที่เหมาะสมและสามารถเปนเจาของไดงาย เพื่อตอบรับไลฟสไตลคนรุนใหมที่ 
ตองการความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการเดินทาง  

ความเปนเลิศทั้งหมดจะเกิดข้ึนไดจําเปนตองปรับวัฒนธรรมการทํางาน ตามคําขวัญของ 
บริษัทฯ ที่วา คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุมทุกเมตร โดยมุงเนนในเร่ืองการเพิ่มผลิตภาพในงานกอสราง 
เพื่อใหงานแลวเสร็จไดอยางรวดเร็ว เปนไปตามกําหนดเวลาที่ใหไว อีกทั้งคุณภาพงานเปนที่ยอมรับ 
โดยใชหลักการแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) สามารถพิจารณาในเรื่ององคประกอบที่
สําคัญของระบบได 3 ลักษณะ คือ 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลลัพธ 
(Output) โดยเรียกวา ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) ตามภาพประกอบที่ 5.1 
ในการสรุปกระบวนการเพิ่มผลิตภาพงานกอสราง  

สรุปการเพิ่มผลิตภาพงานกอสราง ที่สงผลทําใหผลิตภาพงานกอสรางสูงขึ้นผาน 10 
กระบวนการ ตามข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process  Output model) ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย 
ตามรายละเอียดในแตละสวนตอไปนี้ 
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5.1.1 การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางตามข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output 
model) เพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการคัดเลือกและประเมินผูขายวสัดุหรือผลิตภัณฑ   
 

 

ภาพประกอบที่ 5.1 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) การเพิ่ม
ผลิตภาพ ในกระบวนการคัดเลือกและประเมินผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑ 
 

5.1.2 การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางตามข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output 
model) เพื่อลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ที่มีตอสังคมผูอยูอาศัยขางเคียงดวยการเพิ่มมาตรการ 
ในการปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ที่มีตอผูอยูอาศัยขางเคียง 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.2 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) การลด
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ที่มีตอสังคมผูอยูอาศัยขางเคียง 
 

1. วิศวกรที่ปรึกษา  
2. ผูรับเหมาหลัก  
3. ผูรับเหมารายยอย  
4. ผูสงมอบวัสดุ 
5. เจาของโครงการและ
ทีมงาน 

1. โครงการพบปะเพื่อนบาน 1. ลดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม ที่มีตอผูอยูอาศัย
ขางเคียง 
2. ลดการรองเรียน 
 

ปจจัยนําเขา (Input)      กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) 

1. ผูสงมอบวัสดุ 

2. แรงงานและทีมงาน 

3. วิศวกรที่ปรึกษา  

4. เจาของโครงการและทีมงาน 

1. การเพิ่มผลิตภาพโดยการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติ (Build new 
Mindsets) ดวยวิธีการละลาย
พฤติกรรม 

2. ประ เ มิ นผล โดย ใช แบบ
ประเมินดวยวิธีถวงน้ําหนัก 

1. รวมกลุมพันธมิตรทางการคา 
ที่เรียกวา จียู เฟรนด (GU 
Friends) 

     กระบวนการ (Process) ปจจัยนําเขา (Input) ผลลัพธ (Output) 
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5.1.3 การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางตามข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output 
model) การเพิ่มผลิตภาพดวยการผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
 

 

ภาพประกอบที่ 5.3 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output  model) การปรับปรุง
การผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ 
 

1. ตารางแจกแจงงาน 
2. สารบัญแบบและแบบ
กอสราง 
3. ผูออกแบบทุกสาขา  
4. วิศวกรที่ปรึกษา 
5. ผูรับเหมาหลัก  
6. เจาของโครงการและ
ทีมงาน 
7. ผูรับเหมารายยอย 
8.  ผูสงมอบวัสดุ 
9. ฝายบริหารอาคาร 
10. แบบแสดงมาตรฐานงาน
กอสราง 
11. แบบกอสรางจริง 
12. การนําขอมูลจาก
ตรวจสอบงานกอสรางระหวาง
การกอสราง และหลังงาน
กอสรางแลวเสร็จของฝายตางๆ 
มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ 
รายละเอียดของปญหาและ
ขอผิดพลาด  
13. สรุปงานเปล่ียนแปลง 
14. รายการประกอบแบบ 

1. บูรณาการ (Integration) เพื่อ
เช่ือมโยงกระบวนการท้ังหมดของ
กระบวนการผลิตแบบกอสรางเขา
ด วย กันด วย โครงการวอร รู ม  
(War Room) 

 

1. แบบท่ีเรียกวา เวิรคก้ิง ดรอว
อิ้ง (Working Drawing) 

 แบบกอสรางทั้งหมด 
2. รายการประกอบแบบขั้น
สุดทาย 
3. ออกใบส่ังซื้อวัสดุทั้งหมด 
 

ผลลัพธ (Output) กระบวนการ (Process) ปจจัยนําเขา (Input) 
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5.1.4 การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางตามข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output 
model) การเพิ่มผลิตภาพดวยการนําขอมูลจากตรวจสอบ ระหวางการกอสรางและหลังงาน กอสราง
แลวเสร็จ ของฝายตางๆ มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด  
 

 

ภาพประกอบที่ 5.4 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) การปรับปรุง
การเพิ่มผลิตภาพดวยการนําขอมูลจากตรวจสอบงานกอสรางระหวางและหลังงานกอสรางแลว
เสร็จของฝายตางๆ มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของปญหาและขอผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิศวกรที่ปรึกษา 
2. เจาของโครงการและทีมงาน  
3. ผูรับเหมาหลัก  
4. ผูออกแบบ 
5. ผูรับเหมารายยอย  
6. ผูสงมอบวัสดุ 
7. ฝายบริหารอาคาร 
8. รายงานการตรวจขอบกพรอง 
 

1. การนําขอมูลจากตรวจสอบ
งานกอสรางระหวางการกอสราง 
และหลังงานกอสรางแลวเสร็จ
ของฝายตางๆ มาทําการวิเคราะห 
หาสาเหตุ รายละเอียดของ
ปญหาและขอผิดพลาด  

1. ระบุรายละเอียดของปญหา
และแนวทางการแกไขที่ตกลง
รวมกันระหวางทุกฝายที่เก่ียวของ 
2. เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ําขึ้นอีก
ทั้งในแบบและกระบวนการ
กอสรางโครงการตอไป 
3. ชวยใหเกิดการเรียนรูขององคการ 
4. สงขอมูลที่ไดกลับไปยังบริษัท
ผู ออกแบบ เพื่ อป อ ง กัน ไม ใ ห
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีกในแบบ
กอสราง 
5. บันทึกขอผิดพลาดและสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเปน KPI 
ของฝายพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ 

ผลลัพธ (Output) กระบวนการ (Process) ปจจัยนําเขา (Input) 
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5.1.5 การปรับเปล่ียนทัศนคติ (Build new mindsets) ของทีมงานกอสรางดวยวิธีการ
ละลายพฤติกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.5  แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) การปรับเปล่ียน
ทัศนคติของทีมงานกอสรางดวยวิธีการละลายพฤติกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนใหเกิดความเปนหนึ่ง
เดียวกัน 

 

5.1.6 การเพิ่มผลิตภาพงานดวยการวางแผนอัตรากําลังในสวนของบุคลากรและ แรงงาน
ในหนวยงานกอสราง 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.6 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output  model) การเพิ่ม
ผลิตภาพงานกอสรางดวยการวางแผนอัตรากําลังในสวนของบุคลากรและแรงงานในหนวยงาน
กอสราง 

1. แผนงานกอสราง 
2. ปริมาณงานกอสราง 
3. วิศวกรที่ปรึกษา  
4. ผูรับเหมาหลัก  
5. ผูรับเหมารายยอย 
6.  ผูสงมอบวัสดุ 
7. เจาของโครงการและทีมงาน  

1. การขอกําหนดเง่ือนไขและ
เอกสาร ประกอบการเสนอราคา 

1. ไดจางงานบุคลากรและแรงงาน 
ในหนวยงานกอสรางในจํานวนที่
เหมาะสมมีความเชี่ยวชาญ ความรู 
ความสามารถที่ตรงตามกับความ
ตองการของโครงการอยางเหมาะสม 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) 

ปจจัยนําเขา (Input) ผลลัพธ (Output) กระบวนการ (Process) 

1. เจาของโครงการและ
ทีมงาน 

2.  ผูออกแบบ 

3. ฝายบริหารอาคาร 

4. วิศวกรที่ปรึกษา  

5. ผูรับเหมาหลัก  

1. การปรับเปล่ียนทัศนคติ
ทีมงานกอสราง (Build 
new Mindsets) ดวย
วิธีการละลายพฤติกรรม 

 

1. สรางแรงกระตุนใหเกิดความเปน
หนึ่ง 
2. ทีมงานเกิดกระบวนการคิดในการ
สรางงานคุณภาพ 
3. สรางการมีจิตสํานึกที่จะรวมทํางาน
กันเปนทีม 
4. ใหทุกคนเห็นภาพของโครงการท่ีมุง
ไปในทิศทางเดียวกัน 
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5.1.7 การเพิ่มผลิตภาพดวยการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน

หนวยงานกอสรางดวยการประกวดนวัตกรรมในการกอสราง 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.7 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) การเพิ่ม
ผลิตภาพงานกอสรางดวยการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานกอสราง 
ดวยการประกวดนวัตกรรมในการกอสราง 
 

5.1.8 การเพิ่มผลิตภาพดวยการจัดโครงสรางองคการและกําหนดหนาที่ การทํางานให
ชัดเจน 

ภาพประกอบที่ 5.8 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) การเพิ่มผลิต
ภาพงานกอสรางดวยการจัดโครงสรางองคการและกําหนดหนาที่การทํางานใหชัดเจน 

1. รูปแบบความสัมพันธการจัด
โครงสรางองคการและกําหนด
หนาท่ีการทํางาน ตามโครงสราง
แบบด้ังเดิม (Conservative Model) 
2. เจาของโครงการและทีมงาน 
3.  ผูออกแบบ 
4. วิศวกรท่ีปรึกษา  
5. ผูรับเหมาหลัก  
6. ผูรับเหมารายยอย  
7. ผูสงมอบวัสดุ 

1. จัดโครงสรางองคการ และ
กําหนดหนาท่ีการทํางานใหม
เปนแบบโครงสรางองคการ ท่ี
ไมมีขอบเขต (Boundary 
less) เรียกวาแกรนด ยู 
โมเดล (Grand U MODEL) 
 

 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของแตละฝาย 
2. ลดขั้นตอนการสือ่สาร 
3. เพ่ิมความสัมพันธท่ีให
ความสําคัญกับการทํางานเปนกลุม
และมีการรวมมือกันระหวางทีมงาน
ทุกฝาย 

 

 

ผลลัพธ (Output) กระบวนการ (Process) ปจจัยนําเขา (Input) 

1. แรงงานกอสราง 
2. ผูรับเหมาหลัก  
3. ผูรับเหมารายยอย  
4. ผูสงมอบวัสดุ  
5. เจาของโครงการและ
ทีมงาน  

1. จียู อวอรด (GU Awards) 1. พัฒนางานกอสรางท่ียั่งยืน โดยมี
เปาหมายเพ่ือสราง พันธกิจผูกพัน  

2. การทําใหพนักงานรูสึกเปนสวน
หน่ึงขององคการ  

3. การคิดสรางสรรคและสรางการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองท่ัวท้ังองคการ 

ผลลัพธ (Output) กระบวนการ (Process) ปจจัยนําเขา (Input) 
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5.1.9 การเพิ่มภาพผลิตภาพแรงงานดวยการฝกปฏิบัติงานจริงที่หนางาน 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.9 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output model) การเพิ่ม
ภาพผลิตภาพแรงงานดวยการฝกปฏิบัติงานจริงที่หนางาน 
 

5.1.10 การเพิ่มผลิตภาพดวยการคุยกันยามเชา (Morning Talk) และการออกกําลังกาย 
ทุกเชา สําหรับทีมงานกอสรางและแรงงาน 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.10 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output  model) การเพิ่ม
ผลิตภาพงานกอสรางดวยการคุยกันยามเชา (Morning Talk) และการออกกําลังกายทุกเชา 

1. แรงงานและทีมงาน 
2. ผูรับเหมาหลัก  
3. ผูรับเหมาชวง  
4. วิศวกรที่ปรึกษา  

1. การคุยกันยามเชา (Morning 
Talk) และการออกกําลังกายทุกเชา 

 

ผลลัพธ (Output) กระบวนการ (Process) ปจจัยนําเขา (Input) 

1. รับทราบขาวสาร แลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางกันและกัน  และ
เสริมสรางสุขภาพดวยการออก
กําลังกายทุกเชา 

1. ผูออกแบบ  
2. วิศวกรท่ีปรึกษา  
3. ผูรับเหมาหลัก  
4. ผูรับเหมาชวง  
5. ผูสงมอบวัตถุดิบ  

6. แบบท่ีเรียกวา เวริคก้ิง ดรอวอิ้ง 
(Working Drawing)  
7. แบบแสดงมาตรฐานงาน
กอสราง 
8. รายการประกอบแบบขั้นสุดทาย 
9. เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 
10. แรงงาน  
11. ทีมงานท่ีเรียกวา แกงค ออฟ 
โฟร (Gang of 4) 

12. เจาของโครงการและทีมงาน 

1. การฝกอบรมฝมือแรงงาน
ดวยปฏิบัติงานจริงที่หนางาน
ที่ เ รียกวา  เ ลิ รนนิ่ ง  ฟลอร 
ค อ น ส ต รั ค ช่ั น  (Learning 
Floor Construction) 

1. สรางมาตรฐานข้ันตอนการ
ทํางาน 
2. วัดผลผลิตที่ทําสําเร็จของ
คนงานเทียบกับแผนงานที่วางไว 
3. การระบุและประเมินปจจัยที่มี
ผลตอผลิตแรงงานพิจารณา  
4. สรางทีมงานที่ดีในการทํางาน 
5. พัฒนาทีมงานและแรงงานให
เขากับระบบที่ใช 
 

ผลลัพธ (Output)      กระบวนการ (Process) ปจจัยนําเขา 
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โดยแตละกระบวนการ การเพิ่มผลิตภาพจะดําเนินการในแตละชวงของงานกอสราง ดัง
ภาพประกอบที่ 5.11 
 

 

ภาพประกอบที่ 5.11 แสดงข้ันตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process Output  model) การเพิ่มผลิต
ภาพงานกอสรางในแตละชวงของงานกอสราง 
 
 

1. การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ
คัดเลือกและประเมินผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑ    
2. การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพดวยการเพิ่ม
มาตรการในการปองกันและลดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม ที่มีตอสังคมผูอยูอาศัยขางเคียง 
3. การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพดวยการผลิตแบบ
กอสรางที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
4. การปรับเปล่ียนทัศนคติ (Build new mindsets) 
ดวยวิธีการละลายพฤติกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนให
เกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน 
5. การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางดวยการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยในสวนของบุคลากรและแรงงานใน
หนวยงานกอสราง 
6. การเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางดวยการจัด
โครงสรางองคการและกําหนดหนาที่การทํางาน
ใหมใหชัดเจน 
7. การ เพิ่ มผ ลิตภาพด วยการ นํ าข อ มูลจาก
ตรวจสอบงานกอสรางของฝายตาง  ๆ  ในชวง
ระหวางและหลังงานกอสรางมาทําการวิเคราะหหา
สาเหตุ รายละเอียดของปญหา ขอผิดพลาด  

1. การเพิ่มภาพผลิตภาพแรงงานดานการ
กอสราง ดวยการฝกในขณะปฏิบัติงานจริงที่
หนางาน (On-the-Job Training) 
2. การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพดวยการเพ่ิม
มาตรการในการปองกันและลดผลกระทบ ดาน
ส่ิงแวดลอม ที่มีตอสังคมผูอยูอาศัยขางเคียง 
3. การเพิ่มผลิตภาพงานดวยการคุยกันยาม
เชา (Morning Talk) และการออกกําลังกาย
ทุกเชา สําหรับทีมงานกอสรางและแรงงาน 
 

New input : Construction  New input : Pre-Construction 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปกระบวนการเพิ่มผลิตภาพตามขั้นตอน ไอ พี โอ โมเดล (Input Process 
Output model) และขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลทางวิชาการ สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  

5.2.1 การเพิ่มผลิตภาพงานกอสราง ของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ที่
สงผล ใหผลิตภาพงานกอสรางสูงข้ึน ผาน 10 กระบวนการ มีดังนี้ 
 1) การเพิ่มผลิตภาพโดยการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ พบวาบริษัท แกรนด 
ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด มีกระบวนการที่ไมไดพึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนหลัก แตไดให
ความสําคัญกับการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ ไดแก การปรับเปล่ียนทัศนคติ (Build new mindsets) 
ดวยวิธีการละลายพฤติกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันและทุมเท การทํางาน 
อยางจริงจัง และสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงานใหไดรูจักมักคุนกันมากขึ้น สอดคลอง
กับลักษณะเฉพาะของกลยุทธดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของ Anthony et al. (1996) ที่ไดอธิบาย 
ถึงสวนที่เกี่ยวของกับโครงการกอสราง วาส่ิงที่สําคัญที่สุดของกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ตองสามารถผสมผสานรวมกันไดกับกลยุทธโดยรวมของบริษัท ยกตัวอยาง เชน บริษัทกอสราง
ตองการสรางช่ือเสียงในดานคุณภาพมากกวาดานตนทุนตํ่า ดังนั้นบริษัทตองเร่ิมตนที่จะเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทํางาน ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับการฝกอบรมพนักงานใหม ผูซึ่งจะสามารถสนับสนุน 
หลักการจัดการใหม และสามารถนําระบบการทํางานขององคการไปใชไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
เชนเดียวกับ แนวคิดของ Choi Dong-Kyu (2013) ที่กลาววา การนําแนวทางการวิเคราะห องคการที่มี
คนเปนศูนยกลาง มาประยุกตใช เปนเสมือนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสูวิธีการทํางานใหม 
แนวทางดังกลาวยังชวยใหองคการมองเห็นโอกาสการพัฒนาศักยภาพที่ซอนอยู และชวยใหเห็น
จุดออนที่ควรแกไขซึ่งซอนอยูภายในเชนกัน เหนือส่ิงอื่นใด แนวทางการบริหารที่มีคนเปนศูนยกลางนี้ 
ยังแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา คนเปนหัวใจของการเพ่ิมผลิตภาพและเปนที่มาของความสามารถ
ทางการแขงขัน ดังนั้นหากบริษัทสามารถทําใหพนักงานเปล่ียนทัศนคติไปในทางบวก และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ก็ทําใหบริษัทมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
ในการเพิ่มผลิตภาพที่มีมนุษยเปนศูนยกลางคอนขางมาก ขณะเดียวกันหากบริษัท สามารถสราง 
วัฒนธรรมที่ชวยใหพนักงานสามารถทํางานอยางมีความสุข และสงเสริมการแบงปนความฝนรวมกัน 
ก็จะชวยใหบริษัทประสบความสําเร็จอยางมากจากการเพ่ิมผลิตภาพที่มีคนเปนศูนยกลาง และมี
การจัดโครงสรางองคการ ที่เรียกวา แกรนด ยู โมเดล (Grand U MODEL) เพื่อกําหนดหนาที่การ
ทํางานใหมใหชัดเจน เพื่อใหสามารถเขากับระบบการทํางานใหมได ซึ่งสอดคลอง กับทัศนะของ 
Chan และ Kumaraswamy (1997b) ที่กลาววาบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของส่ิงเหลานี้ที่
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เกี่ยวของกับทีมงานของโครงการ ควรระบุไวอยางชัดเจน และมีการกําหนดผูมีอํานาจ ตัดสินใจไว
อยางชัดเจน 
 และเพื่อใหมั่นใจวามีเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่เพียงพอและเหมาะสมตอการทาํงาน 
มีวิธีการกอสรางที่ดีทําใหสามารถดําเนินการไดเร็ว มีจํานวนแรงงานที่เหมาะสมและมีความชํานาญ 
และทักษะที่จําเปนในการทํางานนั้นๆ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดมีการเพิ่ม
ผลิตภาพงานกอสรางดวยการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและแรงงานในหนวยงานกอสราง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ TAN HAN LENG (2005) ที่ทําศึกษาเร่ืองการวางแผนทรัพยากรมนุษย
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการกอสรางในอุตสาหกรรมกอสราง ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึง 
การยกระดับการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในโครงการจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและผล
ในทางบวกตอการพัฒนาการของโครงการกอสราง และวิธีการการฝกปฏิบัติงานจริงที่หนางานเพื่อ 
ใหคําแนะนําการทํางานที่ชัดเจน ดวยแบบกอสรางที่สรางไดจริงในทางปฏิบัติเพื่อลดงานเปล่ียนแปลง 
การทํางานซํ้า/ ร้ืองาน ดวยโครงการที่เรียกวา เลิรนนิ่ง ฟลอร คอนสตรัคชั่น (Learning Floor 
Construction) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุดาภัค เดชพันธ (2550) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการปรับปรุงทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมกอสรางไทย ผลการศึกษาสรุปเปนขอเสนอแนะวาควร 
ใหความสําคัญกับการปรับปรุงทักษะแรงงานกอสราง โดยจัดใหมีการฝกอบรมใหกับแรงงาน ทั้งภาค 
ความรูและภาคทักษะในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทํางาน และการเลือกใชวัสดุ โดย
พิจารณาหลักสูตรการฝกอบรม และระยะเวลาในการฝกอบรมใหเหมาะสมกับชางกอสรางแตและ
สาขา ซึ่งจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ เปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ 
และทัศนคติของแรงงานกอสราง ทําใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ชวยลดระยะเวลา
ในการเรียนรูงาน ลดการสูญเสียจากความผิดพลาดหรือจากการที่ตองแกไขงาน มีความปลอดภัย
ในการทํางาน ทําใหผลิตภาพในการกอสรางสูงข้ึน และจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
สูงข้ึน เชนเดียวกับงานวิจัยของ Chien (2003) ที่ทําการศึกษาและสรุปวาการฝกอบรมเปนปจจัย
สําคัญสําหรับการทําใหบรรลุผลสําเร็จ การฝกอบรมจะตองใหสอดคลองกับแผนงานกอสรางที่วาง
ไวและรักษาไวซึ่งสวนสําคัญของความสามารถในทุกดานและทุกระดับ โอกาสสําหรับการเรียนรูใน
ระยะยาวควรที่จะจัดใหแก พนักงานทุกระดับซึ่งจะชวยทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จ การพัฒนาและ 
ฝกอบรมพนักงานควรจะทําอยางใกลชิดกับพนักงานและกิจกรรมการปฏิบัติงาน โปรแกรมการพัฒนา 
อยางเปนระบบหรือการพัฒนาเฉพาะกิจจะชวยใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญที่ตองการใชในงาน
ปจจุบัน 
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 อีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหผลิตภาพแรงงานกอสรางเพิ่มข้ึน คือแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่ง
บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดจัดใหมีโครงการ จียู อวอรด (GU Awards) และการคุย
กันยามเชา (Morning Talk) เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคการ และพนักงานรูสึกเปน 
สวนหน่ึงขององคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสินสุข ภูอนุสาสน (2546) ไดศึกษาแนวโนมของ
การบริหารงานกอสรางขนาดใหญในอนาคต ผลที่ไดจากการวิจัยพบวา แนวโนมของการสรางแรงจูงใจ 
ในการการกอสรางอาคารขนาดใหญในอนาคต ควรสรางแรงจูงใจที่จะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดดีข้ึน 
ควรเนนแรงจูงใจที่ไมใชเงินทอง เชน การยกยองและยอมรับนับถือ การใหเขามา มีสวนรวมในองคการ 
และใหความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ การแขงขัน การมอบอํานาจหนาที่ในการรับผิดชอบงาน 
การใหความกาวหนา การใหความยุติธรรม การไดรับความสนใจอยางจริงจังจากผูบังคับบัญชา การทํา 
ใหเกิดความภาคภูมิใจ การใหตําแหนง ความมั่นคง ความสุขในบ้ันปลายชีวิต ใหการตอบสนอง
ทางดานรางกายมากข้ึน การทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต การทํา ใหเกิดการยอมรับในสังคม
มากข้ึน และตอบสนองตอความสําเร็จมากข้ึน   
 2) การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการคัดเลือกและประเมนิผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑ   
 การใชผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑหลายรายมักกอใหเกิดปญหาเร่ืองมาตรฐานของงาน 
และใหประโยชนนอยมากดานการลดตนทุน ซึ่งนําไปสูผลกระทบดานลบตางๆ เชน คาใชจายที่
สูงข้ึน จากปญหาดังกลาว บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดนําวิธีการเพิ่มผลิตภาพใน
กระบวนการคัดเลือกและประเมินผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑที่เรียกวา จียู เฟรนด (GU Friends) เพื่อ 
คัดเลือกและประเมินผูขายวัสดุหรือผลิตภัณฑ มาเปนพันธมิตรทางการคา (Partnering) ในการจัดหา 
วัสดุหรือผลิตภัณฑ สงมอบใหทันเวลาใชงาน และลดขอผิดพลาดในการผลิต และที่สําคัญคือมี
การพัฒนากลยุทธในการกอสรางรวมกัน  ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ  Ameh และ Odusami (2002) 
ที่ระบุวา คาจางตํ่า การขาดแคลนวัสดุและบรรยากาศการทํางานที่ไมดี เปนสวนสําคัญที่สงผลตอ
ผลิตภาพคนงาน และสําหรับโครงการกอสรางในประเทศไนจีเรียความลาชาในการจัดสงวัสดุ เปน
สาเหตุ อันดับตนๆ ที่ทําใหเกิดความลาชาในงานกอสราง ขณะที่การใชวัสดุกอสรางที่ผิดและมีวัสดุ
กอสราง ที่ไมเพียงพอ ปญหาเหลานี้เปนปจจัยหลักที่ทําใหผลิตภาพแรงงานตํ่า เชนเดียวกับ
งานวิจัยของ Makulsawatudom et al. (2004) ที่ระบุวาการขาดแคลนวัสดุเปน 1 ในปจจัย 10 
อยาง ที่สําคัญ ที่สงผลกระทบตอผลิตภาพงานกอสรางในประเทศไทย และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Enshassi et al. (2007) ที่ศึกษาใน ฉนวนกาซา (Gaza Strip) ระบุวาการขาดแคลนวัสดุ เปน 
1 ใน 5 ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สงผลทําใหตอผลิตภาพแรงงานตํ่าลง ดังนั้นมีการพันธมิตรทางการคา 
(Partnering) จะชวยแกปญหาดังกลาวได  
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  3) การเพิ่มผลิตภาพดวยมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
ที่มีตอผูอยูอาศัยขางเคียง 
 ในกรุงเทพ ฯ ซึ่งมีโครงการกอสรางจํานวนมาก แออัด สภาพแวดลอมในพื้นที่เมือง 
ที่มีความวุนวาย งายตอการถูกรองเรียนจากผูอยูอาศัยขางเคียง ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําโครงการ
หยุดชะงักช่ัวคราว สงผลใหคนงานตองรองานเนื่องจากมีการแทรกแซงทําใหผลิตภาพแรงงานตํ่าลง 
และยังทําใหเกิดคาใชจายทั้งทางตรงหรือทางออม แตไมเพิ่มมูลคาใหกับบริษัท ดังนั้นบริษัท แกรนด 
ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดมีมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ที่มีตอ
ผูอยูอาศัยขางเคียง ตลอดระยะเวลากอสราง ที่เรียกวาโครงการชุมชนสัมพันธ (Neighbor Relationship 
Management Protocol) เพื่อประสานงานกับชุมชนที่อยูอาศัยรอบโครงการเพื่อใหโครงการสามารถ 
ดําเนินการไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hassanein และ Melin (1997) ที่ไดระบุวาผล
การรบกวนทีมงานซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการหยุดงาน ทําใหเกิดการทํางานในลักษณะทําๆ หยุดๆ สลับ 
กันไป เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลิตภาพงานและคาใชจายของโครงการ ทําใหผลิตภาพงานลดลง 
กอนที่เหตุการณจะกลับมาสูสภาวะประจําปกติ 
 4) การเพิ่มผลิตภาพดวยการนําขอมูลจากตรวจสอบงานกอสรางของฝายตางๆ 
ในชวงระหวางและหลังงานกอสรางมาทําการวิเคราะหหาสาเหตุ รายละเอียดของปญหา ขอผิดพลาด  
 บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดชี้ใหเห็นวาในการเพิ่มคุณภาพใหกับ 
งานกอสรางและการเพิ่มผลิตภาพดวยการผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติเปนส่ิง 
จําเปนที่จะตองรูพื้นฐานของสาเหตุ รายละเอียดของปญหา ขอผิดพลาด ที่เปนเหตุผลสําคัญที่ทํา
ใหเกิดขอบกพรองยังคงมีอยูหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ทําใหเกิดการทํางานซํ้า/ร้ืองาน ข้ึนในกระบวนการ 
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Josephson และ Hammarlund (1996) โดยทําการศึกษาเพื่อ
ตรวจหาสาเหตุของขอบกพรอง และคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางอาคารในประเทศสวีเดน 
โดยผลการศึกษาแสดงใหเห็นคาใชจายของขอบกพรอง (Defect)  อยูระหวาง 2.3% - 9.4% ของ
มูลคาสัญญาในแตละโครงการและ 32% มาจากลูกคาและการออกแบบที่ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถา
หากทําการวิเคราะห และหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา หรือขอผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นได ก็จะ
เปนการปองกันไมใหเกิดซ้ําข้ึนอีกในแบบกอสรางและผลผลิตงานกอสรางในโครงการตอไปได 
 5) การเพิ่มผลิตภาพดวยการผลิตแบบที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
 บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดชี้ใหเห็นวาหนึ่งในปญหาสําคัญของ
งานออกแบบในปจจุบัน คือยังคงทําตามวิธีการแบบเดิมๆ  เจาของโครงการวาจางผูออกแบบ และ
ใหวิศวกรที่ปรึกษาเปนตัวแทนในนามเจาของโครงการในการดูเร่ืองออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
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ใหเปนไปตามการออกแบบ  โดยที่ผูรับเหมากอสรางหรือผูที่เกี่ยวของจากฝายตางๆ ไมมีสวนรวม
ในการพัฒนางานออกแบบ การปฏิบัติเชนนี้เปนหนึ่งในอุปสรรคที่ขัดขวางการปรับปรุงการผลิตแบบ 
กอสรางที่สามารถกอสรางไดจริงในทางปฏิบัติและสงผลใหแบบกอสรางที่ผลิตออกมาไมสมบูรณ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chiang et al. (2004) ที่ระบุวาแบบกอสรางที่ไมสามารถกอสรางไดจริง 
จะทําใหผูรับเหมากอสรางและผูที่เกี่ยวของใชเวลาและคาใชจายเพิ่มข้ึนเพื่อหาทางแกไขปญหา 
งานกอสราง เชน ความขัดแยงและการแกไขปญหาตางๆ สงผลใหเกิดกระบวนการทํางานที่ไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Thomas et al. (1999) ที่สรุปวาโดยทั่วไปโครงการจะ
พบกับการเปล่ียนแปลงงานออกแบบ แบบกอสราง ขอกําหนดตางๆ ระหวางการกอสราง หากแบบ
หรือขอกําหนดมีขอผิดพลาดหรือไมชัดเจน คาดเดาไดเลยวาผลิตภาพงานจะลดลงเนื่องจากคนงาน 
ไมแนใจวาส่ิงที่ตองการจะใหทําคืออะไร ผลที่ตามมาคือความลาชาของงาน หรือตองหยุดหรือเล่ือน 
การทํางานออกไปจนกวาจะไดรับคําแนะนําที่ชัดเจน พบวาเกิดการสูญเสียผลิตภาพ คิดเปน 30% 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงในระหวางปฏิบัติงาน การตรวจงานโดยผูควบคุมเปนข้ันตอนที่สําคัญที่จะตอง 
ปฏิบัติ ตัวอยางเชน ผูรับเหมาไมสามารถเทคอนกรีตกอนที่จะตรวจสอบไมแบบ (formwork) และ
งานเสริมเหล็ก ซึ่งสงผลกระทบตอผลิตภาพคนงาน  Zachery et al. (1996) ยังสรุปไวอีกวา งานที่
ตองการใหทําตามแบบ หรือขอกําหนด หากไมเสร็จเรียบรอย หัวหนางานอาจใหปรับปรุงงานนั้น
ใหมเฉพาะจุด การหยุดงานของหัวหนางานทําใหงานที่ตองไดรับการควบคุมดูแลทั้งหมดหยุดไป
กอน เชน การคํานวณปริมาณคอนกรีตและงานถมดิน ความลาชาในการตรวจงานที่เสร็จแลว และ
ทําใหงานใหมที่จะเร่ิมตอไป ลาชาไปอีก 
 บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดตระหนักถึงความตองการในการที่
จะเพิ่มผลิตภาพงานกอสราง ดวยวิธีการ วอรรูม War Room เพื่อผลิตแบบกอสรางที่สามารถกอสราง 
ไดจริงในทางปฏิบัติ ต้ังแตกอนเร่ิมโครงการ การดําเนินการแกไขปญหาที่เสนอมานี้เปนประโยชน
สําหรับผูออกแบบและบริษัทกอสรางเพื่อเล่ียงการทํางานซํ้าและความสูญเปลาทุกรูปแบบทั้งในสวน 
ของบริษัทผูออกแบบและโครงการกอสราง ซึ่งพบวาบริษัทกอสรางที่เขารวมในการพัฒนางานออกแบบ 
นี้สามารถลดจํานวนขอบกพรองในการออกแบบและการเปลี่ยนแปลงตางๆอยางมีนัยสําคัญ และ
ยังมีผลตอผลิตภาพของแรงงานกอสรางของโครงการอยางมีนัยสําคัญดวยเชนกัน สอดคลองกับ
รายงานของ CIRC (2001) ที่ชี้ใหเห็นวาการพิจารณาความสามารถในการกอสรางไดงายตั้งแต
เร่ิมตนออกแบบโครงการ จะนําไปสูการประหยัดคาใชจายและประหยัดแรงงานรวมถึงการเลือกใช 
เทคโนโลยีในการกอสรางตางๆ ต้ังแตเร่ิมโครงการ เชนเดียวกับสามารถลดจํานวนวัสดุที่เสียหาย  
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5.2.2 สรุปคําถามในการวิจัย พบวาบริษัท แกรนด ยูนิต้ิ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด มี 8 
ปจจัยหลักที่ทําใหผลิตภาพแรงงานกอสรางสูงข้ึน ไดแก  
  1) คนงานมีความชํานาญและทักษะที่จําเปนในการทํางานนั้นๆ   
  2) มีคําแนะนําการทํางานทีช่ัดเจนเพื่อลดงานเปล่ียนแปลงและการทํางานซํ้า/ร้ืองาน      
  3) มีวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมตอการทํางาน  
  4) วิธีการกอสรางที่เหมาะสม 
  5) การติดตอส่ือสารที่ดี  
   6) แบบกอสรางที่สามารถสรางไดจริงในทางปฏิบัติ  
  7) มีเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรเพียงพอและเหมาะสมตอการทํางาน  
  8) มีความปลอดภัย   

โดยผาน 10 กระบวนการการเพิ่มผลิตภาพงานกอสรางที่สงผลทําใหผลิตภาพแรงงาน
กอสรางเพิ่มข้ึน จนสามารถสรางคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้นใหแลวเสร็จสมบูรณในเวลาเพียง 13 
เดือน จากเดิมที่ใชเวลากอสรางประมาณ 2 ป โดยมาตรฐานงานกอสรางยังดีเชนเดิม และใช
งบประมาณเทาเดิม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Shahriyar (2005) ที่สรุปวา มี 5 ปจจัยที่มี
ผลตอผลิตภาพของโครงการกอสรางในอเมริกา โดยปจจัยในดานทักษะและแรงจูงใจของคนงาน
กอสรางเปนปจจัยที่สงผลมากที่สุดที่ทําใหผลิตภาพงานกอสรางเพิ่มข้ึน และการศึกษาอ่ืนๆ ที่ทํา 
การศึกษาในระดับนานาชาติ พบวาปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับคนงาน จะเปนเรื่องของการขาดวัสดุ
และเคร่ืองมือ ที่สงผลกระทบมากที่สุดที่ทําผลิตภาพตํ่าลง (Olomolaiye et al., 1987); Hanna และ 
Heake, 1994; Zakeri et al.,1996; Kaming et al.,1996; Kaming et al.,1997a); Makulsawatudom 
และ Emsley, 2001 และ Shahriyar, 2005 ยังสรุปวาการปรับปรุงผลิตภาพในโครงการจะเปนการเพิ่ม 
ผลิตภาพแรงงานกอสราง และทําใหลดคาใชจายโดยรวมของโครงการ ซึ่งขอสรุปนี้ไดรับการยืนยัน
โดยการนําระบบการปรับปรุงผลิตภาพนี้ไปใช ในกรณีศึกษาของโครงการกอสรางตามปกติ การนํา
ระบบการปรับปรุงผลิตภาพงานกอสรางไปใช มีผลทําใหอัตราผลิตภาพในงานกอสรางตางๆ และ
กําไรของโครงการเพิ่มข้ึน 

 
5.3  ขอเสนอแนะงานวิจัย 

5.3.1 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไมไดศึกษาถึงรายละเอียดในเชิงลึกในเร่ืองการจายเงินงวดงาน 
และรายละเอียดในเชิงลึกของกระบวนการกอสรางในชวงงานกอสราง ดังนั้นจึงควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมในสวนดังกลาว 
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5.3.2 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไมไดศึกษาถึงรายละเอียดในเชิงลึกในเร่ืองวิธีการเพิ่มผลิตภาพ 
ดวยการจัดใหคนงานทํางานลวงเวลา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ดังนั้นจึงควรทําการ 
ศึกษาเพิ่มเติมในสวนดังกลาว 

5.3.3 เนื่องจากในอุตสาหกรรมกอสรางนั้นตองประกอบไปดวยหลักวิชาการและรูปแบบ 
ตางๆ ผนวกกับการใชเทคโนโลยีและเคร่ืองมือที่เหมาะสม โดยอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร 
เพื่อที่จะประเมินสถานการณตางๆ ที่จะเกิดข้ึน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี เทศบัญญัติ ตลอดจน
เอกลักษณตางๆ ในแตละทองถิ่นที่เกี่ยวของ ดังนั้นการเพิ่มผลิตภาพในงานกอสรางจึงไมสามารถ
บริหารแบบแยกสวนได เพราะเปนกระบวนการที่ตองทําใหเกิดความเช่ือมโยงต้ังแตเริ่มโครงการ
จนกระทั่งถึงการปดโครงการ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโครงการ  

5.3.4 ปจจัยแตละอยางมีความเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน ขนาด ที่ต้ัง และรูปแบบของ
โครงการ มีผลกับความยากหรืองายในการเพิ่มผลิตภาพของโครงการ และมีผลกับชนิดของชางใน
โครงการ ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในสวนดังกลาว 
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ภาพถายการทํางานภายในหนวยงานและการตรวจสอบงานกอสราง

จากทีมตรวจสอบงานหลังการกอสรางของฝายตางๆ 
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ภาพประกอบที่ ก.1 แสดงการทํางานกอสรางภายในโครงการของบริษัทแกรนด ยูนิต้ิ ดิเวลล็อป
เมนท จํากัด 

 

 

ภาพประกอบท่ี ก.2  แสดงการติดต้ังแบบเหล็กเสาสําเร็จรูป 
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ภาพประกอบท่ี ก.3  ภาพรวมทัง้โครงการ 
 

 

ภาพประกอบท่ี ก.4  แสดงการการขนสงและติดต้ังแผนผนงัคอนกรีตสําเร็จรูป 
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ภาพประกอบท่ี ก.5  แสดงการบดอัดดินเพื่อทําถนนรอบโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสง 
 

 

ภาพประกอบท่ี ก.6  แสดงขนยายไมแบบพื้นสําเร็จรูป เพื่อนําไปติดต้ังที่ชัน้ตอไป 
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ภาพประกอบท่ี ก.7  แสดงงานติดต้ังเฟรมอลูมิเนียมหนาตาง 
 

 

ภาพประกอบท่ี ก.8  แสดงงานกออิฐภายในอาคาร 
 

 



ภภาพประกอ

ภาพป

บที่ ก.9  แส

ประกอบท่ี ก

ดงการขังน้าํเ
 

.10  แสดงงา
 
 

เพือ่ทดสอบก

านฉาบปูนผนั

ารร้ัวซึมภายใ

นงัภายในอาค

 

ในหองน้าํ 

 

คาร 
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ภาพประกอบที่ ก.11 แสดงทีมผูบริหาร ผูควบคุมงาน ทีมงานผูออกแบบ และทีมงานผูรับเหมา 
กอสราง เขาตรวจการทํางาน 
 

 

ภาพประกอบท่ี ก.12  แสดงหองตัวอยางทีท่ําการกอสรางที่สถานทีก่อสรางจริง 
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ภาพประกอบที่ ก.13  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางในสวน 
ของปายบอกทางตางๆ 

 

 

ภาพประกอบที่ ก.14  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
ทางเดินเขาโครงการ 
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ภาพประกอบที่ ก.15  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
ปากทางเขาและปอมยาม 

 

 

ภาพประกอบที่ ก.16  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
ทางเขารานคา 
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ภาพประกอบที่ ก.17  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
รอบโครงการ 

 

 

ภาพประกอบที่ ก.18  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
ลานจอดรถ 
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ภาพประกอบที่ ก.19  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
โถงลิฟท 
 

 

ภาพประกอบที่ ก.20  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
สระวายน้ํา 
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ภาพประกอบที่ ก.21  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
สวนกลางช้ัน 6 

 

 

ภาพประกอบที่ ก.22  การตรวจสอบงานกอสรางจากทีมงานตรวจสอบงาน หลังการกอสรางบริเวณ 
สวนช้ัน 23 
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ภาพประกอบท่ี ก.23  แสดงรอยละงานเพิ่ม-ลดเปรียบเทียบ 3 โครงการ 
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