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บทที ่1 

บทน ำ 
 

 

 

 โดยทั่วไปแล้วในธุรกิจการก่อสร้าง รูปแบบการว่าจ้างการก่อสร้างบ้านพกัอาศัยจะ

ประกอบไปดว้ยกลุ่มคน 4 กลุ่มหลกั คือ ผูป้ระกอบการ สถาปนิก วิศวกร และผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

กลุ่มคนเหล่าน้ีจะประสานการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ การด าเนินการสร้างบา้นพกัอาศยั

ใหอ้ยูภ่ายในระยะเวลา มีคุณภาพ และตามงบประมาณท่ีก าหนด ซ่ึงระหวา่งการก่อสร้างอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลง ดงันั้นทุกฝ่ายจึงควรมีการประสานงานร่วมกนัเพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัโดยตลอด 

 

การก่อสร้างอาจมีปัญหาต่าง  ๆ  ส่งผลกระทบทางด้านเวลา คุณภาพ และตน้ทุน ปัญหา

ตามจุดเน้นของการศึกษาน้ี คือ ความล่าช้าการส่งมอบงาน การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ในการ

พฒันาแนวทางการส่งมอบใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัเร่ิมมีการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เป็นการกระตุน้ให้เกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้ งย ังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการขยายตัวของ

อสังหาริมทรัพย ์ผูบ้ริโภคเร่ิมมีก าลงัซ้ือมากข้ึน จึงเกิดการแข่งขนักนัในตลาดการก่อสร้างบา้นพกั

อาศยั ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คน้หาแนวทางท่ีจะท าให้โครงการของตนนั้นน่าสนใจ และดึงดูด

ลูกคา้เขา้มาเยี่ยมชมโครงการ “บา้นสร้างเสร็จก่อนขาย” เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการราย

ใหญ่โดยทัว่ไปเล็งเห็นถึงความส าคญัของการตลาดบา้นประเภทน้ี ซ่ึงการผลิตบา้นพกัอาศยัคร้ังละ

จ านวนมาก ๆ  จ  าเป็นตอ้งท่ีจะตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีสูง โดยรูปแบบวิธีการก่อสร้างดงักล่าวถา้มีการ

วางแผนการจดัการท่ีดี จะสามารถช่วยลดตน้ทุนทั้งทางด้านวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แรงงาน และ

ระยะเวลาในการก่อสร้างท่ีจะมีผลต่อตน้ทุนโดยรวม โดยยงัควบคุมคุณภาพของการออกแบบและ

การก่อสร้างเพื่อตอบโจทยข์องลูกคา้ ทั้งประสิทธิภาพในการใชง้าน รูปแบบตามความตอ้งการ และ

ภาพลกัษณ์ของตวับา้นเอง 
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ในการก่อสร้างการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา      ไม่ว่าจะเป็นด้านความตอ้งการ 

การออกแบบก่อสร้างหรือวสัดุ    ยกตวัอยา่งเช่น     ผูป้ระกอบการไดป้รับเปล่ียนแบบให้ตรงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้  ภายหลงัการท าสัญญาการก่อสร้าง อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น  
 

 วสัดุท่ีสั่งมาแล้วใช้งานตามแบบไม่ได้ หรือต้องรอการผลิตเป็นเวลานานและไม่

สามารถรอได ้จึงตอ้งเทียบวสัดุท่ีใกลเ้คียงมาใชแ้ทน  

 ปัญหาการประสานงานท่ีไม่ตรงกนัเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงจากการน าบา้นพกัอาศยัท่ี

ไม่ถูกตอ้งมาก่อสร้าง  
 

ปัญหาท่ีพบเหล่าน้ีจึงส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัมีระยะเวลาท่ีนานข้ึน

และตน้ทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน ตารางท่ี 1.1 แสดงขอ้มูลระยะเวลาของการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัซ่ึงมี

ก าหนดเวลาก่อสร้างตามแผนงาน 10 งวดคือ 120 วนั  แต่ในการด าเนินการจะใช้เวลาจริงคือ 154 

เพิ่มข้ึนถึง 34 วนั 

 

    ตำรำงที ่1.1 ตวัอยา่งระยะเวลาของการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัหลงัหน่ึง 
 

 
 

 

งวดงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด (วนั) ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 
งวด1 15 5 
งวด2 10 14 
งวด3 10 12 
งวด4 12 35 
งวด5 12 12 
งวด6 12 14 
งวด7 12 14 
งวด8 12 14 
งวด9 10 16 
งวด10 15 18 
total 120 154 
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เพื่อใหก้ารก่อสร้างบา้นพกัอาศยัด าเนินการไดอ้ยา่งมีระบบเป็นระเบียบ ลดปัญหา และตาม

ระยะเวลา จึงมีการจดัวาระการประชุม 1 คร้ังต่อทุกสัปดาห์เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ก่อสร้างบา้นพกัอาศยัมากยิง่ข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่2 ประการ คือ 
 

1. เพื่อศึกษาปัญหาระหว่างการก่อสร้างและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการก่อสร้างบา้นพกั

อาศยั 2 ชั้น กรณีศึกษาในโครงการหมู่บา้นแห่งหน่ึง 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการลดปัญหาและน าไปใช ้เพื่อลดเวลาการส่งมอบงานของบา้นพกั

อาศยั 2 ชั้น กรณีศึกษาในโครงการหมู่บา้นแห่งหน่ึง 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชโ้ครงการกรณีศึกษา 1 โครงการ จ านวน 5 หลงัท่ีเป็นแบบเดียวกนั

และท าต่อเน่ืองกนั ลกัษณะเป็นบา้นพกัอาศยัเด่ียว 2 ชั้น บริษทัรับสร้างบา้นแห่งหน่ึงลกัษณะการ

ท างานเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างบา้นและมีวิศวกรควบคุมงาน โดยผูป้ระกอบการวา่จา้งสถาปนิก

เป็นผูอ้อกแบบ และว่าจา้งวิศวกรมาควบคุมงานบริษทัรับเหมาก่อสร้างอีกที ในดา้นกระบวนการ

ก่อสร้าง ตน้ทุนในการก่อสร้าง ระยะเวลา และคุณภาพ โดยศึกษาส ารวจดูงานกนั และจดบนัทึก

ขอ้มูลระหวา่งการก่อสร้างในโครงการหมู่บา้นแห่งหน่ึง 
 

1.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

 รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 

1. ศึกษาขอ้มูลทฤษฎี และรายละเอียด แบบแปลน ท่ีเก่ียวขอ้งในการก่อสร้างบา้นพกั

อาศยั เพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพปัญหาของงาน 

2. เก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงในระหวา่งท่ีเกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบนัของงานก่อสร้าง

ของโครงการท่ีศึกษา 
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3. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จากขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกในสมุดแบบฟอร์ม มา

ท าสถิติและเปรียบเทียบโดยรวบรวมขอ้มูลจากอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยใชเ้คร่ืองมือเขา้

มาช่วยในการท าสถิติ 

4. ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อหาแนวทางและน าไปปฏิบติั เพื่อหาระยะเวลาการส่งมอบ 

5. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระยะเวลาการส่งมอบเชิงเปรียบเทียบ 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. ทราบถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการส่งมอบงานก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 

2. ทราบถึงแนวทางการลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่งมอบงานก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 

3. สามารถน าประสบการณ์การใชแ้นวทางการลดระยะเวลาการส่งมอบไปใชก้บั

โครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

4. ช่วยใหเ้กิดการควบคุมค่าใชจ่้ายการก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 

1.6  ค ำนิยำมค ำศัพท์ 
 

 ค านิยามค าศพัทมี์ดงัน้ี 
 

1. แบบบ้ำนพักอำศัย หมายถึงเอกสารท่ีจะถูกน ามาใชส้ าหรับการก่อสร้างบา้นพกัอาศย

ให้ได้ตามแบบ โดยแบบก่อสร้างบ้านพกัอาศยจะถูกออกแบบโดยสถาปนิกและ

วิศวกร ซ่ึงจะออกแบบตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ว่าตอ้งการบ้านลักษณะ

อยา่งไร มีพื้นท่ีใชส้อยและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการอยูอ่าศยัอยา่งไรบา้ง 

2. กำรส่งมอบงำนของบ้ำนพักอำศัย   หมายถึง การสร้างบา้นพกัอาศยัให้เสร็จภายใน

ก าหนดเวลา ยกตวัอย่างเช่น ก าหนดสร้างเสร็จ 90 วนัหลงัจากไดท้  าสัญญาก่อสร้าง

บา้นพกัอาศยัก่อนโอนใหลู้กคา้ท่ีซ้ือบา้นตั้งแต่ยงัไม่สร้าง หรือสร้างเสร็จก่อนขาย 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งการศึกษาหาแนวทางการลดปัญหาในการส่งมอบงานของบา้นพกัอาศยั 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการมกัจะพบเจอเสมอ ทุก ๆ ช่วงของโครงการตั้งแต่

เร่ิมโครงการจนกระทัง่เสร็จส้ินโครงการ ถา้เกิดการเปล่ียนแปลงของโครงการเกิดในช่วงเร่ิมข้ึน

โครงการในส่วนของการออกแบบ ความเสียหายจะเกิดข้ึนไม่มากนกั แต่หากเกิดการเปล่ียนแปลง

ในระหว่างงานก่อสร้าง ความเสียหายจะมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลกระทบในหลายดา้น เช่น ผลกระทบ

ทางดา้นเวลาท่ีนานข้ึน ผลกระทบทางดา้นตน้ทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน และผลกระทบทางดา้นคุณภาพ  
 

การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเปล่ียนรูปแบบการ

ก่อสร้าง หรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างยกเลิกการผลิต หรือรอเทียบผลผลิตท่ีจะน ามาใช้

ทดแทนกนัได้ โดยผูศึ้กษาได้น าเสนอเอกสารงานศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะประเด็นส าคญั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายของงานศึกษา ขอบเขตการศึกษา และเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ี

น าไปสู่กรอบความคิดในการศึกษา มีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 

1. ปัญหาและสาเหตุการส่งมอบงานล่าชา้ 

2. แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงาน 

3. งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ปัญหาและสาเหตุการส่งมอบงานล่าช้า 
 

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการส่งมอบงาน มีดงัน้ี 
 

 ปัญหางานก่อสร้างล่าชา้ 

 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

 ขอ้ก าหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง 
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2.1.1 ปัญหางานก่อสร้างล่าช้า 
 

ปัญหางานก่อสร้างมกัจะมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากโดยธรรมชาติของการก่อสร้างท่ีตอ้งท า

ในสถานท่ีและกลางแจง้ รวมถึงการก่อสร้างน้ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย ซ่ึงอาจเกิดไดต้ั้งแต่แบบแปลน

ส าหรับการก่อสร้างมีขอ้บกพร่องไม่สอดคลอ้ง การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  การรอการตดัสินใจ การรอ

วสัดุ การเกิดขอ้บกพร่อง การขาดแคลนแรงงาน อุบติัเหตุ และรวมถึงอุปสรรคทางธรรมชาติ ส่งผล

ใหร้ะยะการส่งมอบงานท่ีไดก้ าหนดในสัญญาท่ีตกลงกนัไว ้ดว้ย 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในโครงการก่อสร้างท่ีจะก่อสร้างบา้นพกัอาศยั จะประกอบไปดว้ยกลุ่มคน

จ านวน 4 กลุ่มคนคือ 
 

1. ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโครงการ(Owner) การเร่ิมโครงการก่อสร้างนั้นจะมีแนวคิด

มาจากผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโครงการ เม่ือผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโครงการมี

ความคิดท่ีจะลงทุนในการก่อสร้างโครงการ หลงัจากไดศึ้กษาดา้นการลงทุนในขั้นตน้

แลว้ ยงัตอ้งยอมรับความเส่ียงจะเกิดข้ึนตามมา แลว้ยงัจ าเป็นตอ้งปรึกษาผูอ้อกแบบ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบท่ีผูป้ระกอบการหรือเจา้ของโครงการไวว้างใจใน

แผนงานและประสบการณ์ 

2. สถาปนิก(Architect) บุคคลผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการออกแบบท่ีจะแปลงความคิดของเจา้ของ

โครงการออกมาเป็นรูปธรรม และวางแผนงานก่อสร้าง โดยสถาปนิกจะเป็นผูเ้ขา้ใจใน

มาตรฐานการก่อสร้าง เข้าใจถึงหน้าท่ีใช้สอยของบ้านพกัอาศยันั้น เง่ือนไขของ

กฎหมายควบคุมอาคาร สภาพแวดลอ้มโดยรวม รวมถึงวสัดุท่ีใช ้

3.  วิศวกร(Engineer)  มีหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ ค านวณ ออกแบบ ตรวจสอบแกไ้ขปัญหา

และควบคุมการผลิตการก่อสร้างส่ิงก่อสร้าง 

4. ผูรั้บเหมา(Contractor) ผูย้อมรับและตกลงท่ีจะด าเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแลว้เสร็จ

ดว้ยดี เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นเอกสารสัญญา น าแบบไปก่อสร้าง โดยมี

ทีมงานประกอบไปดว้ยช่างฝีมือต่าง ๆ  อาทิเช่น ช่างปูน ช่างไม ้ช่างโครงสร้าง ช่าง

โครงหลงัคา ช่างสี กรรมกร เป็นตน้ 
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ดงันั้นเม่ือเร่ิมด าเนินการก่อสร้างก็จะพบจุดท่ีตอ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดจากแบบ
แปลนกบัการสร้างจริงท่ีคาดเคล่ือนกนั และประเด็นท่ีส าคญัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงระหวา่งการ
ก่อสร้างคือ เจา้ของโครงการ เน่ืองจากเม่ือเร่ิมเห็นของจริงท่ีจบัตอ้งได้เกิดข้ึน ก็มกัจะมีความคิด
ใหม่ ๆ  เกิดข้ึน ต่างจากท่ีคุยกนัเม่ือตอนออกแบบงานเปล่ียนแปลงท่ีมกัจะเกิดข้ึนเสมอคือ การ
เปล่ียนแปลงวสัดุท่ีใชง้าน ตวัอยา่งเช่นการเปล่ียนจากปิดผิวดว้ยกระเบ้ืองขนาดหน่ึงเป็นขนาดใหม่ 
หรือเปล่ียนชนิดของกระเบ้ืองเป็นหินอ่อนหรือหินแกรนิตแทน เปล่ียนรูปแบบของพื้นท่ีใช้สอย
ดว้ยการกั้นห้องใหม่ ถา้ยงัไม่ไดท้  าการก่อสร้างไปแลว้ก็ไม่ส่งผลกระทบมากนกั แต่บางคร้ังเกิด
เหตุการณ์ท่ีไดก่้อสร้างเสร็จแลว้จึงสั่งให้มีการร้ือทุบท าใหม่ และมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการ
ก่อสร้างรวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน 

 

2.1.2 สาเหตุที่ท าให้เกดิปัญหาการส่งมอบงาน 
 

งานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีกระบวนการด าเนินงานท่ีต้องใช้ทกัษะความรู้ ความสามารถ 
วิธีการ เทคนิคการจดัการ รวมถึงการวางแผนในการจดัสรรการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ รวมถึงการค านึงในขอบเขตของงาน งบประมาณ ระยะเวลา และคุณภาพควบคู่กนั หรือ
เรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด บนพื้นฐานของ
ตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีต ่าท่ีสุด และใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานนอ้ยท่ีสุด ในการด าเนินงาน
แต่ละโครงการใหป้ระสบผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมายนั้น ทรัพยากรทางดา้นวสัดุและอุปกรณ์ ถือเป็น
อีกปัจจยัท่ีส าคญั  

 

ในทุกกระบวนการด าเนินงานการก่อสร้างท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือมีความผนัแปรท่ี
เก่ียวกบัวสัดุและอุปกรณ์ ยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบต่องานก่อสร้างทนัที เช่น การวางแผนงานการ
จดัส่งวสัดุอุปกรณ์เขา้หน่วยงานก่อสร้างไม่ทนัตามแผนงานท่ีก าหนด ท าให้เกิดภาวะการขาดแคลน
วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชก่้อสร้างตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ หรือ ความล่าชา้ในการ
จดัส่งของจากทางร้านคา้เอง ท าใหจ้  านวนวสัดุและอุปกรณ์ท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีตอ้ง
ท า รวมไปถึงความไม่แน่นอนของราคาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ท าให้เลือกสั่งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงตามมาตรฐานหรือมาตรฐานต ่า และใน
บางคร้ังก่อใหเ้กิดงบประมาณเกินตวัจากการเลือกสั่งของท่ีมีราคาแพง แต่ไม่ไดคุ้ณภาพเช่นกนั  

 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาการส่งมอบงานในโครงการนั้นมีหลายสาเหตุ แต่ละสาเหตุอาจ

สร้างความเสียหายต่อโครงการในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยความเสียหายอาจเกิดจากดา้น
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ค่าใช้จ่ายหรือดา้นเวลาในการก่อสร้าง ซ่ึงบางสาเหตุอาจสร้างความเสียหายทั้งทางดา้นค่าใช้จ่าย

และดา้นเวลาพร้อมกนั ปัญหาเหล่าน้ีอาจท าให้ผูรั้บเหมาใช้มาเป็นสาเหตุในการขอขยายเวลาการ

ก่อสร้างและการส่งมอบงานได ้ซ่ึงทุกฝ่ายร่วมกนัด าเนินการจดัการประชุมหาขอ้ตกลงท่ีสร้างความ

พอใจใหก้นัไดท้ั้งสองฝ่าย โดยแบ่งสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาประกอบดว้ย 3 อยา่ง คือ 
 

1. ปัญหาท่ียอมรับได ้คือ ปัญหาท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดพลาดของทั้งผูป้ระกอบการและ

ผูรั้บเหมา สาเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้ นเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น ความผิดปกติทางด้านสภาพ

ภูมิอากาศ  

2. ปัญหาท่ียอมรับไม่ได้ คือ ปัญหาท่ีผูรั้บเหมาเป็นผูก้ระท าข้ึน เช่น การวางแผนงาน

ผดิพลาด จ านวนคนไม่เพียงพอกบังาน เป็นตน้ 

3. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ข้ึนไป 

โดยหากเกิดข้ึนเพียงเหตุการณ์เดียว จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ โดย

พิจารณาน าเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ(7 QC Tools) โดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา และแผนภูมิ

พาเรโตเข้ามาช่วยเพื่อง่ายต่อการพิจารณา เช่น โครงการหน่ึงเจ้าของโครงการไม่

สามารถส่งวสัดุเขา้มาไดต้ามแผนงานและขณะเดียวกนัผูรั้บเหมาขาดแคลนแรงงานไม่

สามารถท างานตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้กรณีน้ีผูรั้บเหมาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย

ได ้แต่อาจขอขยายเวลาการท างานได ้
 

2.1.3 ข้อก าหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง 
 

โดยทัว่ไปแล้วในงานก่อสร้างจะมีแบบฟอร์มในการจดบนัทึกข้อมูลว่าการท างานเป็น

อยา่งไร ท าไปถึงไหนแลว้ เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบเจอบ่อยท่ีสุด ดงันั้นเอกสารภายใน

ก็จะประกอบไปดว้ย 
 

1. แบบมาตรฐานแปลนฐานรากตอม่อ ก่อนจะเร่ิมการก่อสร้างบา้นพกัอาศยันั้นเรา

จ าเป็นตอ้งศึกษาแบบแปลนใหดี้ก่อนการลงมือก่อสร้างเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาตามมา 

หรือส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างนอ้ยท่ีสุด เพื่อการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปของ

การก่อสร้างบา้นพกัอาศยั  
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2. แบบเฉพาะหลงั (Defect Layout) คือ การก่อสร้างตามรูปแบบและวสัดุอุปกรณ์ท่ี

ผูป้ระกอบการจดัเตรียมไว ้ 

3. Request คือ เอกสารท่ีผูรั้บเหมาตอ้งมาเขียนหรือจดบนัทึกว่ามีการก่อสร้างผ่านตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนด โดยมีวศิวกรควบคุมงานเป็นผูต้รวจสอบ ถา้ผา่นตามขอ้ก าหนดแลว้

จึงเร่ิมงานขั้นตอนต่อไปได ้ท าเช่นน้ีจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย  

4. เอกสารการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างบา้นแบบผนงัส าเร็จรูป (QC List Precast) คือ 

ในเอกสารน้ีเราจะแบ่งออกเป็นหมวดงาน ซ่ึงในแต่ละหมวดผูต้รวจสอบไดมี้การให้

คะแนนเพื่อจดัท าว่าผูรั้บเหมาท างานมีศกัยภาพและท าตามขั้นตอนขอ้ก าหนดอย่าง

เคร่งครัด โดยมีหมวดงานดงัต่อไปน้ี 
 

 หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรีต  

 หมวด 2 งานโครงเหล็กหลงั Smartruss 

 หมวด 4 งานผวิผนงั,บวัปูน และปีกโมเนีย 

 หมวด 5 งานระบบ 

 หมวด 6 งาน Finish 

 หมวดงานเบด็เตล็ด  

5. เอกสารตรวจสอบสภาพบานก่อนการส่งมอบลูกคา้ (NP List) คือ การตรวจสอบ

รายการทั้งหมดท่ีก่อสร้างเสร็จส้ิน ตั้งแต่งานภายนอกอาคาร งานภายนอกท่ีตอ้งผ่าน

มาตรฐาน งานภายในอาคารชั้นล่าง และงานภายในชั้นบน 

 

2.2 แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงาน 
 

 จากการศึกษาขา้งตน้ เราไดท้ราบถึงสาเหตุและขอ้ก าหนดในการก่อสร้างบา้นพกัอาศยั

ก่อนส่งมอบงานแลว้ พบวา่ผลจากขั้นตอนการท างานท่ีปฏิบติัมาจากอดีตนั้น ส่งผลให้การส่งมอบ

ล่าช้า และเล่ือนระยะเวลาท่ียาวนานออกไป ฉะนั้นแล้วจึงหาแนวทางให้ทุกฝ่ายด าเนินการได้

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจใชแ้นวทางการลดปัญหาได ้ดงัน้ี 



10 

 

1. การจดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทางโครงการหรือผูรั้บเหมาเขา้การอบรม หรือปรึกษาหารือ

กนัในหัวขอ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยแบ่งออกแบ่งวาระต่าง ๆ  เพื่อการท างานท่ีดีข้ึนและ

ไปในแนวทางเดียวกนั ส่งขอ้ดีต่อทุกฝ่าย และไม่ยดืระยะเวลาในการท างาน  

 
รูปที ่2.1 การประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2. การน าเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพเขา้มาใช ้เพื่อแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยจดัท าข้ึนจาก

ขอ้มูลท่ีเราไดจ้ดัประชุมและอบรม น าขอ้มูลจากอดีตท่ีไม่เคยจดัประชุมและอบรม กบั 

การจดัประชุมและอบรมมาเปรียบเทียบกนั  
 

2.3 งานศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
 

ฉวีวรรณ ล้ิมวฒันพนัธ์ชัย (2546)ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารงาน

ก่อสร้างของ มหาวิทยาลยัมหิดลและแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอุปสรรค ผลการวิจยั

พบว่า เจ้าหน้าท่ี พสัดุผูป้ฏิบติังานด้านการบริหารงานก่อสร้าง มีความรู้ใน ระดับสูงและมี

ประสบการณ์ในระดบั ปานกลางและการศึกษาสภาพการบริหารงานก่อสร้าง พบว่าขาดการ

วางแผนและไม่มีความพร้อม ในแบบรูปรายการก่อสร้าง การริเร่ิมโครงการมาจาก ผูบ้ริหาร การ

ก่อสร้างส่วนใหญ่คดัเลือก ผูเ้สนอราคาต ่าสุดการควบคุมหากเป็นโครงการขนาดใหญ่จะใชบุ้คลากร

ภายนอกผูต้รวจสอบงาน จะแต่งตั้งจากผูป้ฏิบติังานประจ าปัญหาเกิดจากขาดขอ้มูลท่ีชดัเจนและ

ความถูกตอ้งใน การวางแผน ออกแบบล่าชา้และมีการแกไ้ขแบบรูป การก่อสร้างเกิดจากแบบรูปมี

การแกไ้ขและ เกิดจากผูรั้บจา้งขาดสภาพคล่อง ผูค้วบคุมไม่ควบคุม งานโดยใกลชิ้ดผูต้รวจสอบงาน

ขาดความรู้และประสบการณ์ดา้นบริหารงานก่อสร้างขอ้เสนอแนะ มหาวิทยาลยัมหิดลควรก าหนด
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หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการวางแผนด้านการ บริหารงานก่อสร้าง พิจารณาคดัเลือกผูรั้บจา้งโดย

ค านึงถึง ศกัยภาพในการด าเนินการก่อสร้าง เป็นส าคญั ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีความ

คล่องตวัและ จดัอบรมเพื่อเพิ่มความรู้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติัราชการบริหารงานก่อสร้างอย่าง

สม ่าเสมอ 
 

วณีฐักานต ์รัตนธีรวงศ ์(2547) ศึกษาเร่ือง แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขความล่าชา้ในการ

ก่อสร้างบา้นพกัอาศยั โดยการใช้การส ารวจโดยการใช้แบบสอบถามถึงความส าคญัและความถ่ี

เก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัโดยแบ่งสาเหตุของความล่าชา้

ออกเป็น 8 ช่วงดงัน้ี 
 

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุท่ีเกิด

มากท่ีสุดคือ เร่ืองความล่าชา้ในการติดต่อราชการ 

2. ช่วงเตรียมงานก่อสร้าง สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุท่ีเกิด

มากท่ีสุดคือ เร่ืองวสัดุข้ึนราคา 

3. ช่วงงานดิน สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เร่ืองผูรั้บเหมาขาดแคลนแรงงาน สาเหตุท่ีเกิดมาก

ท่ีสุดคือ เร่ืองฝนตกท างานล าบาก 

4. ช่วงงานเสาเข็มกบังานฐานราก สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การตอกเสาเข็มผิดต าแหน่ง 

สาเหตุท่ีเกิดมากท่ีสุดคือ เร่ืองรถปูนส่งไม่เป็นเวลา 

5. ช่วงงานโครงสร้างบนดิน สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การขาดแคลนวสัดุก่อสร้าง สาเหตุท่ี

เกิดมากท่ีสุดคือ เร่ืองรายละเอียดแบบก่อสร้างบา้นไม่สมบูรณ์ 

6. ช่วงงานสถาปัตยกรรม สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เร่ืองเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุท่ีเกิดมาก

ท่ีสุดคือ เร่ืองแบบไม่ชดัเจนขดัแยง้ 

7. ช่วงงานประปาและสุขาภิบาล สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เร่ืองเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุท่ี

เกิดมากท่ีสุดคือ วสัดุเขา้ไม่ตรงเวลา  

8. ช่วงงานไฟฟ้า สาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เร่ืองเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุท่ีเกิดมากท่ีสุดคือ 

เร่ืองความล่าชา้จากงานก่อนหนา้ท่ียงัท าไม่เสร็จ 
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มานพ เด่นศุภกิจ (2548) ศึกษาเร่ือง ปัญหาอุปสรรคในก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั โดยการ

ใชแ้บบส ารวจในการสอบถามเพื่อถามถึงความส าคญัและความถ่ีเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคในการก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั และวิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญอีก 3 ท่าน จาก

ผลการวิจยัท าให้ทราบไดว้่าปัญหาใดบา้งท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคส าคญั ปัญหาใดเป็นอุปสรรคร่วม 

และปัญหาใดเป็นปัญหาวิกฤตในความเห็นของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูรั้บเหมาก่อสร้าง และ

ผูบ้ริหารก่อสร้าง โดยมีวกิฤตดงัน้ี 
 

1. การขาดแคลนช่างฝีมือ 

2. ผูรั้บเหมาขาดแคลนบุคลากร 

3. ผูรั้บเหมาขาดการใชห้ลกับริหาร 

4. วสัดุอุปกรณ์ในทอ้งถ่ินขาดแคลนหรือยกเลิกการผลิต 

5. แรงงานไร้ฝีมือแอบอา้งวา่เป็นช่างเพื่อจะไดรั้บค่าแรงท่ีสูงข้ึน 

6. มีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
 

 



 
 

 
 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินการศึกษา 
 

 

 

 แนวทางการศึกษาการส่งมอบบ้านพกัอาศัย  เพื่อให้การศึกษาสามารถบรรลุได้ตาม

วตัถุประสงค์ผูศึ้กษานั้น  และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบติัควบคุมงานก่อสร้าง จึงศึกษาขอ้มูล

และทฤษฎีต่าง ๆ  น ามาเรียบเรียงเน้ือหา จดท าบนัทึกขอ้มูล เพื่อจดัท าเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้

ได้จริง ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานศึกษาหัวขอ้หลกั ๆ  ตามรูปภาพท่ี 3.1 แผนผงั

กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานศึกษาการส่งมอบงานในโครงการหมู่บา้นแห่งหน่ึง  ดงัน้ี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 แผนผงักระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานศึกษา

ศึกษาทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศึกษาแบบแปลนก่อสร้างอาคาร 

ศึกษาปัญหาและเก็บขอ้มูลการส่งมอบ

งานของบา้นพกัอาศยั 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

หาแนวทางแกไ้ขและลดปัญหา 

สรุปและอภิปรายผล 



14 
 

 
 

3.1 ศึกษาทฤษฏแีละงานศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
  

ศึกษาปัญหาต่าง ๆ  ท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งมอบบา้นพกัอาศยั โดยศึกษาขอ้มูลจาก

ต าราเอกสารทางวชิาการเก่ียวกบัการตรวจอาคารและเอกสารงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และเก่ียวกบัการ

บริหารการก่อสร้าง และปัจจยัความล่าช้าของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  และการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดของโครงการมกัจะพบอยูเ่สมอ ในทุก ๆ ช่วงของโครงการตั้งแต่เร่ิมโครงการจนกระทัง่

เสร็จส้ินโครงการ ถา้เกิดปัญหาในช่วงเร่ิมโครงการ ความเสียหายหรือความล่าชา้อาจจะพบไม่มาก

นกั แต่ถา้หากเกิดการเปล่ียนแปลงในระหวา่งการก่อสร้าง อาจจะพบความเสียหายมากข้ึนซ่ึงอาจจะ

ส่งผลกระทบ เช่น ดา้นตน้ทุน และดา้นเวลาโดยเน้ือหาของขั้นตอนการศึกษาทฤษฏีและงานศึกษาท่ี

เก่ียวข้องน้ีศึกษาเพื่อท่ีจะได้เป็นแนวทาง และพื้นฐานในการก าหนดปัจจยัต่าง ๆ  ส าหรับการ

ด าเนินการในขั้นต่อไป 
 

3.2 ศึกษาแบบแปลนก่อสร้างอาคาร 
  

 โดยการทดลองน าเคร่ืองมือมาใชใ้นระบบงานจริง และวิเคราะห์ปรับปรุงให้เหมาะสมกบั

การใชง้านในโครงการท่ีจะท าศึกษานั้น ก่อนเราจะท าการก่อสร้างเราจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัแบบ

แปลนการก่อสร้างก่อนท าการก่อสร้าง เพื่อป้องการการเกิดความเสียหายและความล่าช้าในงาน

ก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 
 

 
รูปที ่3.2 แบบแปลนพื้นชั้นล่าง 
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รูปที ่3.3 แบบแปลนพื้นชั้นบน 

 

 
รูปที ่3.4 แบบแปลนหลงัคา 
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รูปที ่3.5 รูปดา้นหนา้บา้น 1    

                                                                     

 
รูปที ่3.6 รูปดา้นขา้งบา้น 2 (ซา้ย) 
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รูปที ่3.7 รูปดา้นขา้งบา้น 3 (ขวา) 

 

 
รูปที ่3.8 รูปดา้นหลงับา้น 4 
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รูปที ่3.9 รูปตดั A – A   

     

 
รูปที ่3.10 รูปตดั B - B 
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รูปที ่3.11 รูปตดั C – C 

 

 
รูปที ่3.12 รูปตดั D - D 



20 
 

 
 

 

 
รูปที ่3.13 รูปตดั E - E 

 

3.3 เกบ็ข้อมูลการเปลีย่นแปลงในระหว่างงานก่อสร้างของโครงการกรณศึีกษา 
 

 ศึกษาปัญหาต่าง ๆ  ท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งมอบบา้นพกัอาศยั โดยวิธีการสอบถาม

และสัมภาษณ์จากผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงตลอดจนผูท่ี้เก่ียวข้องคาดว่าเข้าใจองค์ประกอบการ

ตรวจสอบบา้นพกัอาศยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 

 ผูต้รวจสอบบา้น หรือ QC 

 โปรเจคไซตโ์ครงการ 

 วศิวกรควบคุมงาน 
 

และมีแบบฟอร์มการตรวจงานมาตราฐานของบริษทัระหว่างการก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 

แบ่งออกเป็น 6 หมวดงาน และงวดการเบิกเงินค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 



21 
 

 
 

 

1. หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรีต 

2. หมวด 2 งานโครงเหล็กหลงัคาสมาททรัส 

3. หมวด 3 งานก่ออิฐ – งานติดตั้งวงกบ 

4. หมวด 4 งานผวิผนงั บวัปูน และปีกโมเนีย 

5. หมวด 5 งานระบบ 

6. หมวด 6 งาน Finish 
 

ขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่รับสัญญาโครงการจนถึงส่งมอบอยู่ในช่วง

ตั้งแต่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 274 วนัผูศึ้กษาท าการสรุป

การเปล่ียนแปลงผลกระทบ และมีขอ้มูลโครงการดงัต่อไปน้ี 
 

ประเภท : งานก่อสร้างบา้นเด่ียว 2 ชั้น  

สถานท่ี : นนทบุรี 

พื้นท่ี : สถานท่ีท าการก่อสร้าง 60 ไร่  

จ านวน : 206 หลงั 

พื้นท่ีใชส้อย : 151 ตารางเมตร หรือ 53 ตารางวา 
 

3.4 วเิคราะห์ข้อมูลและแนวทางการลดปัญหา 
  

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาและการเก็บขอ้มูลของบา้นพกัอาศยั  เม่ือได้ข้อมูล จะน าขอ้มูลมา

ท าการหาแนวทางปัญหาโดยใชว้ิธีการจดัประชุมสัปดาห์ละคร้ังเพื่อลดปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้

ของบา้นพกัอาศยั 2 ชั้น โดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งในการประชุม ดงัน้ี 
 

 โปรเจคไซตโ์ครงการ 

 วศิวกรควบคุมงาน 

 ผูรั้บเหมา 
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และการประชุม ปรึกษาหาแนวทางการลดปัญหาแต่ละคร้ังนั้น แบ่งออกเป็นวาระต่าง ๆ  

อาทิเช่น 

วาระท่ี 1 การประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
 

วาระท่ี 2 หวัขอ้การประชุม การเพิ่มประสิทธ์ิภาพผูรั้บเหมา 

- อบรมการปูกระเบ้ือง 

- อบรมการใชโ้ฮซอลใ์นการเจาะกระเบ้ือง 

วาระท่ี 3 ผูรั้บเหมาเสนอถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขร่วมกนั 

วาระท่ี 4 ข่าวสารจากผูค้วบคุมงาน 
 

 
รูปที ่3.14 การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธ์ิภาพผูรั้บเหมา 

 

จากการประชุมน าขอ้มูลท่ีจดบนัทึกน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้น าใช้เคร่ืองมือ Cause-and-

Effect Diagram (ผงัแสดงเหตุและผลหรือผงักา้งปลา)มาช่วยในการตดัสินใจหาเหตุและผลของ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ Pareto Diagram (แผนภูมิแบบหน่ึงท่ีน ามาใช้ในการแสดงให้เห็นขนาดของ

ปัญหาและเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา) สรุปออกมาเป็นค่าเฉล่ีย 
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3.5 การสรุปผลการด าเนินงาน 
 

 การสรุปผลการศึกษาจะมีผลการศึกษาเป็นสองส่วนคือ 
 

1. ปัญหาและสาเหตุในการส่งมอบการก่อสร้างล่าชา้ของบา้นพกัอาศยั 

2. ผลการลดปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของบา้นพกัอาศยั 
 

ผลการศึกษาปัญหาและสาเหตุในการส่งมอบการก่อสร้างล่าชา้ของบา้นพกัอาศยัจะเป็นการ

น าเสนอสรุปใหเ้ป็นภาพรวมของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและสรุปสาเหตุของปัญหาแต่ละประเด็น 
 

ผลการศึกษาเพื่อการลดปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของบา้นพกัอาศยัจะแสดงผลสรุปการ

พฒันาแนวทางการการลดปัญหาการส่งมอบงานบา้นพกัอาศยัล่าชา้และผลการศึกษาระยะเวลาใจ

การส่งมอบแต่ละหลงัจากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้120 วนัต่อหลงั 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 

 จากการท่ีไดมี้การด าเนินงานการศึกษาแนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของ

บา้นพกัอาศยั สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

1. ผลการศึกษาปัญหาและสาเหตุในการส่งมอบการก่อสร้างล่าชา้ของบา้นพกัอาศยั 

2. ผลการศึกษาแนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของบา้นพกัอาศยั 
 

4.1. ผลการศึกษาปัญหาและสาเหตุในการส่งมอบการก่อสร้างล่าช้าของบ้านพกัอาศัย 
 

 เป็นท่ีทราบกันดีในงานก่อสร้างเรามักจะประสบปัญหาพบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งการก่อสร้างจากสาเหตุหลกั 3  ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่  
 

1. การขนส่งวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีล่าชา้กวา่ก าหนด  

2. การขาดแผนงานท่ีดี  

3. การเกิด Defect ของวสัดุ-อุปกรณ์  
 

ปัญหาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างเหล่าน้ี   มกัส่งผลต่อเน่ืองไปถึงปัญหา

ความล่าชา้ในการส่งมอบงานบา้นพกัอาศยัเน่ืองจากไม่สามารถท าการก่อสร้างไดต้ามตารางเวลาท่ี

ก าหนดไวต้ามแผนงาน  ท าใหก้ารด าเนินงานในแต่ละงวดงานผดิพลาดไปจากแผนงานตามงวดงาน

เดิม จากตวัอยา่งการด าเนินการในการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัหลงัหน่ึงมีงวดงานทั้งส้ิน   10 งวดงาน

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  มีการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละงวดงานซ่ึงล่าช้ากว่าแผนงานเป็น

ส่วนใหญ่ ท าให้เวลาท่ีใช้ทั้งหมดจากท่ีวางแผนไวจ้  าเนวน 120 วนั ตอ้งใช้เวลาท างานจริงมากถึง

154 วนั ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งมอบงานบา้นพกัอาศยั เป็นปัญหาท่ีมีผลต่อเน่ืองถึงค่าใชจ่้าย

ต่าง  ๆ  ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงหมายถึงตน้ทุนการก่อสร้างก็สูงข้ึนดว้ย ท าให้เกิดความจ าเป็นในการศึกษาเพื่อ

ก าหนดแนวทางในการควบคุมการก่อสร้างเพื่อลดปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของบา้นพกัอาศยั 

 



25 
 

 
 

ตารางที ่4.1 ความล่าชา้ในการส่งมอบงานบา้นพกัอาศยั 
 

งวดงานท่ี ระยะเวลาท่ีก าหนด (วนั) ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) ระยะเวลาท่ีเบ่ียงเบน (วนั) 
1 15 5 -10 
2 10 14 4 
3 10 12 2 
4 12 35 23 
5 12 12 - 
6 12 14 2 
7 12 14 2 
8 12 14 2 
9 10 16 6 
10 15 18 3 
รวม 120 154 34 

 

จากขอ้มูลตามตารางท่ี 4.1 พบว่ามีงวดงานท่ีใช้เวลาผิดจากท่ีก าหนดไวอ้ย่างมากคืองวด

งานท่ี 4 ใช้เวลาจริงถึง 35 วนั จากท่ีก าหนดไวเ้พียง 12 ซ่ึงผิดพลาดจากเวลาท่ีก าหนดไวถึ้ง 23 วนั

ในการก่อสร้างบา้นแต่ละหลงัอาจจะมีความเบ่ียงเบนของเวลาก่อสร้างจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแต่

ละงวดงานไม่เหมือน แต่โดยรวมแล้วระยะเวลาเสร็จส้ินต้องอยู่ภายในเวลาท่ีก าหนด 120 วนั 

เพื่อใหพ้ร้อมส่งมอบงานไดต้รงตามเวลาโดยไม่ล่าชา้  ปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของบา้นพกัอาศยั

จึงเป็นส่ิงท่ีศึกษาและก าหนดแนวทางเพื่อลดปัญหาน้ี 

 

แนวทางในการด าเนินการลดปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าของบ้านพกัอาศยัน้ี เป็นการ

ด าเนินการโดยการน าเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพหรือ 7 QC Tools และกลวิธี เขา้มาช่วยในเร่ืองการ

วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของบา้นพกัอาศยั

ล่าชา้ และส่งผลต่อเน่ืองกระทบต่อดา้นตน้ทุนท่ีมากข้ึน  
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การด าเนินการเร่ิมตั้งแต่การรับสัญญาบา้น จะมีระยะเวลาก าหนดการส่งมอบบา้นภายใน 

120 วนั    โดยการตรวจงานมาตรฐาน    Precast Smartruss       ก่อนส่งมอบเป็นไปตามหมวดงาน 

ซ่ึงประกอบดว้ย 6 หมวดงาน เช่นรูปท่ี 4.1- 4.6 ดงัน้ี 
 

หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรีต เป็นเอกสารการตรวจสอบงานแผน่ผนงัส าเร็จรูปวา่มีรอย

แตกร้าวเกิน การเวา้นูนของผนัง และการติดตั้งแผ่นได้ฉากหรือล้มด่ิงหรือไม่ 

รวมถึงงานตรวจแผน่พื้นชั้นสองบิดวา่มีโก่งหรือไม่    
 

หมวด 2 งานโครงสร้างหลงัคาสมาททรัส เป็นเอกสารการตรวจสอบงานเก่ียวกบัการยึดฝัง

แผน่เพลส การทาบแป รวมไปถึงการยดึไมเ้สริมรับเสาอากาศทีว ี   
 

หมวด 3 งานก่ออิฐ – งานติดตั้งวงกบ เป็นเอกสารการตรวจสอบงานงานก่ออิฐ งานติดตั้ง

วงกบและการอดัปูนรอบวงกบ    
 

หมวด 4 งานผวิผนงั บวัปูน และปีกโมเนีย    
 

หมวด 5 งานระบบ เป็นเอกสารการตรวจสอบงานเก่ียวกบังานไฟฟ้าและงานประปา และ    
 

หมวด 6 งานFinish เป็นเอกสารตรวจสอบงานเก่ียวกบังานส่งมอบทั้งหมด และยงัแบ่ง 

              ออกเป็น 10 งวดในการเบิกเงิน ดงัเช่นตาราง 4.1 งวดงานการเบิกค่าใชจ่้าย 
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รูปที ่4.1 หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรีต 
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รูปที ่4.2 หมวด 2 งานโครงสร้างหลงัคาสมาททรัส 
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รูปที ่4.3 หมวด 3 งานก่ออิฐ - งานติดตั้งวงกบ 
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รูปที ่4.4 หมวด 4 งานผวิผนงั บวัปูน และปีกโมเนีย 
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รูปที ่4.5 หมวด 5 งานระบบ 
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รูปที ่4.6 หมวด 6 งานFinish 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงงวดงานการเบิกค่าใชจ่้าย 

 

ตารางที ่4.2 งวดงานการเบิกค่าใชจ่้าย 

 
 

 

งวด รายการ สรุปเปอร์เซ็นงาน
ถงับ าบดัน ้าเสียและถงัเก็บน ้าใตดิ้น
งานเดินท่อประปาใตอ้าคาร

งานเทพ้ืนชั้น 1 100%

งานโครงหลงัคารอบบน+ล่าง

งานเชิงชาย+ผนงัมส้ าเร็จรูปรอบบน

งานหล่อเคาน์เตอร์ครัว+เคาน์เตอร์เอนกประสงค์

งานเดินท่อประปาภายในอาคาร

งานก่ออิฐ 100%

งานฉาบปูน (ไม่รวมผนงัภายในหอ้งน ้า)

งานติดตั้งผนงับวัภายนอก

งานมุงหลงัคารอบบน

งานผนงัหอ้งน ้าบน-ล่าง และเคาน์เตอร์+เคาน์เตอร์เอนกประสงค(์กระเบ้ืองเซรามิค)

งานเดินท่อและร้อยสายไฟภายในอาคาร

งานฝ้าภายนอกรอบบน 100%

งานโครงฝ้าภายในอาคาร ชั้นบน-ล่าง

งานแต่งผิว-ปูหินเทียมผนงัรอบนอก

สีภายนอกช่วงบน

งานหนา้ต่างชั้นบน

งานท่อภายนอกทั้งหมด

งานฝ้าภายใน 100%

งานบนัไดไม ้50% (เสา + ราวลูกกรง)

งานสีจริงภายนอกช่วงล่าง 80% (เหลือสีจริง 1 คร้ัง)

งานสีภายใน รองพ้ืนแต่งผิว

งานบนัไดไม ้100%

งานปูพ้ืนผิวชั้นล่างและพ้ืนหอ้งน ้าชั้นบน-ล่าง

งานถนน-ซักล้าง

ติดตั้งไมพ้ื้นส าเร็จรูปลามิเนต+บวัเชิงผนงั

งานไฟฟ้า (อุปกรณ์)

ประตู + หนา้ตาง 100%

งานสุขภณัฑ์ + อุปกรณ์

งานสีจริง ก่อนหมวด 6

งานพร้อมตรวจหมวด 6

เก็บท าความสะอาด (ส่งงวด9)

10 สัง่จ่ายงวด 10 (END PRODUCT) 3%

2 5%

1 15%

3 10%

4 10%

5 10%

9 3%

6 15%

7 9%

8 20%
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เม่ือเราไดน้ าเคร่ืองมือ 7 QC Tools เขา้มาช่วยในการหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดอะไรข้ึน 

และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร โดยจากการประชุมคณะท างานตามรูปท่ี 4.7 ได้น าแผนผงักา้งปลามาช่วยเรา

ในคร้ังน้ี แสดงถึงปัญหาและสาเหตุไดด้งัรูปท่ี 4.8  โดยจะเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งวสัดุ-อุปกรณ์ท่ี

ล่าชา้กวา่ก าหนด และการขาดแผนงานท่ีดี ส่ิงเราน้ีเกิดข้ึนเพราะไม่มีการจดัประชุมภายในองค์กร 

ใหเ้ขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 
  รูปที ่4.7 การประชุมคณะท างาน 

 

 
รูปที ่4.8 ปัญหาและสาเหตุของปัญหาการส่งมอบล่าชา้ 
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การเกิด Defect เกิดจากการท างานของผูรั้บเหมาท่ีไม่เช่ียวชาญ   หรือขาดประสบการณ์ 

รวมไปถึงผูค้วบคุมไม่บอกวิธีการท าท่ีถูกตอ้ง     จึงเกิดความเสียหาย  ท าให้เสียเวล า และตน้ทุน 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนของบา้น 1 หลงัก่อนส่งมอบ ตามรูป 4.9 – 4.39 

ต่อไปน้ี 
 

1. ตีนบานประตูไม่เท่ากนั 

2. กระเบ้ืองผนงัหอ้งน ้าบ่ิน 

3. เก็บสีเพดานงานฝ้าไม่เรียบร้อย 

4. พดัลมกิลดูอากาศเก็บสีไม่เรียบร้อย 

5. เก็บสีรอบบานพบั 

6. ประตูห้องน ้า ปิดแลว้ไม่แน่น 

7. เก็บสีระแนงกนัตก 

8. เก็บงานพื้นรอยต่อกระเบ้ืองไม่เรียบร้อย 

9. เก็บงานมุมผนงัห้อง + บวัไม่เรียบร้อย 

10. บานประตู ฝืดเปิดปิดยาก 

11. บานหนา้ต่างมีรอยบุบ 

12. เก็บงานยาแนวรางประตู 

13. เก็บงานสีรอบแอร์ภายในห้อง 

14. เก็บงานสีผนงั+บวัไม่เรียบร้อย 

15. เก็บงานรอบปลัก๊สวติซ์ไฟ 

16. เก็บงานมุมผนงัห้อง + บวัไม่เรียบร้อย 

17. เก็บงานยาแนวบานหนา้ต่างไม่เรียบร้อย / เป้ือน 

18. เก็บงานน๊อตยดิบานหนา้ต่างไม่เรียบร้อย 

19. เก็บงานรอยต่อผนงักบัอลูมิเนียมไม่เรียบร้อย 

20. เก็บงานสีเหล่ียมมุมผนงัห้องไม่เรียบร้อย 

21. รอยต่อระหวา่งฝ้าเพดานกบัผนงัไม่เรียบร้อย 
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22. เก็บงานบวัติดตั้งไม่เรียบร้อย / เอียง 

23. เก็บงานสีฝ้าเพดานยงัไม่เรียบร้อย 

24. รอยต่อระหวา่งฝ้าเพดานกบัผนงัไม่เรียบร้อย 

25. เก็บงานตีนบวั ยาแนวไม่เรียบร้อย  

26. พื้นกระเบ้ืองเป็นรอย 

27. พื้นกระเบ้ืองยางโก่ง 

28. เก็บงานรอยต่อบวักบัประตูไม่เรียบร้อย 

29. ตวัหยดุประตูไม่แน่น 

30. เก็บงานรอยต่อวงกบกบับวัพื้น 

31. เก็บงานปูนรอบสวติช์ 

 
รูปที ่4.9 ตีนบานประตูไม่เท่ากนั 

 
รูปที ่4.10 กระเบ้ืองผนงัห้องน ้าบ่ิน 



37 
 

 
 

 

 
รูปที ่4.11 เก็บสีเพดานงานฝ้าไม่เรียบร้อย 

 

 
รูปที ่4.12 พดัลมกิลดูอากาศเก็บสีไม่เรียบร้อย 

 
รูปที ่4.13 เก็บสีรอบบานพบั 
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รูปที ่4.14 ประตูหอ้งน ้า ปิดแลว้ไม่แน่น 

 
รูปที ่4.15 เก็บสีระแนงกนัตก 

 
รูปที ่4.16 เก็บงานพื้นรอยต่อกระเบ้ืองไม่เรียบร้อย 
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รูปที ่4.17 เก็บงานมุมผนงัหอ้ง + บวัไม่เรียบร้อย 

 

               
รูปที ่4.18 บานประตู ฝืดเปิดปิดยาก 

 
รูปที ่4.19 บานหนา้ต่างมีรอยบุบ 
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รูปที ่4.20 เก็บงานยาแนวรางประตู 

 

 
รูปที ่4.21 เก็บงานสีรอบแอร์ภายในหอ้ง 

 
รูปที ่4.22 เก็บงานสีผนงั+บวัไม่เรียบร้อย 
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รูปที ่4.23 เก็บงานรอบปลัก๊สวติซ์ไฟ 

 

 
รูปที ่4.24 เก็บงานมุมผนงัหอ้ง + บวัไม่เรียบร้อย 

 
รูปที ่4.25 เก็บงานยาแนวบานหนา้ต่างไม่เรียบร้อย / เป้ือน 
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รูปที ่4.26 เก็บงานน๊อตยดิบานหนา้ต่างไม่เรียบร้อย 

 

 
รูปที ่4.27 เก็บงานรอยต่อผนงักบัอลูมิเนียมไม่เรียบร้อย 

 
รูปที ่4.28 เก็บงานสีเหล่ียมมุมผนงัหอ้งไม่เรียบร้อย 
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รูปที ่4.29 รอยต่อระหวา่งฝ้าเพดานกบัผนงัไม่เรียบร้อย 

 

 
รูปที ่4.30 เก็บงานบวัติดตั้งไม่เรียบร้อย / เอียง 

 
รูปที ่4.31 เก็บงานสีฝ้าเพดานยงัไม่เรียบร้อย 
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รูปที ่4.32 รอยต่อระหวา่งฝ้าเพดานกบัผนงัไม่เรียบร้อย 

 

 
 รูปที ่4.33 เก็บงานตีนบวั ยาแนวไม่เรียบร้อย  

 
รูปที ่4.34 พื้นกระเบ้ืองเป็นรอย 
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รูปที ่4.35 พื้นกระเบ้ืองยางโก่ง 

 

 
รูปที ่4.36 เก็บงานรอยต่อบวักบัประตูไม่เรียบร้อย 

 
รูปที ่4.37 ตวัหยดุประตูไม่แน่น 
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รูปที ่4.38 เก็บงานรอยต่อวงกบกบับวัพื้น 

 

 
รูปที ่4.39 เก็บงานปูนรอบสวติช์ 

 

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าของบ้านพกัอาศัย 
 

 จากการศึกษาท าใหเ้ราไดท้ราบถึงปัญหาและสาเหตุ ดงันั้นเราจึงร่วมกนัหาแนวทางการลด

ปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของบา้นพกัอาศยั โดยไดน้ าเคร่ืองมือ 7 QC Tools เขา้มาช่วยลดปัญหา

ไดด้งัต่อไปน้ี  
 

1. การจดัประชุม ทางโครงการหรือผูรั้บเหมาเขา้การอบรม หรือปรึกษาหารือกนัใน

หวัขอ้ประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
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2. ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยแบ่งออกแบ่งวาระต่าง ๆ  อาทิเช่น 
 

วาระท่ี 1 การประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

วาระท่ี 2 หวัขอ้การประชุม การเพิ่มประสิทธ์ิภาพผูรั้บเหมา 

- อบรมการปูกระเบ้ือง 

- อบรมการใชโ้ฮซอลใ์นการเจาะกระเบ้ือง 

วาระท่ี 3 ผูรั้บเหมาเสนอถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขร่วมกนั 

วาระท่ี 4 ข่าวสารจากผูค้วบคุมงาน 

 

 
 

รูปที ่4.40 การอบรมวธีิการปูกระเบ้ืองท่ีถูกตอ้ง 

3. การจดัท ากราฟ เพื่อแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยจดัท าข้ึนจากขอ้มูลท่ีหลงัจากการท่ีเรา

ได้จดัประชุมและอบรมน าข้อมูลจากอดีตท่ีไม่เคยจดัประชุม และอบรมกับการจดั

ประชุมมาเปรียบเทียบกนัโดยท าการทดลองกบับา้น 5 หลงั คือบา้น A,B,C,D,E ตามดงั

สถิติต่อไปน้ี  
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รูปที ่4.41 แผนภูมิกา้งปลาแสดงผลปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ท่ีดีข้ึน 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงตารางเวลาของงวดงานท่ีก าหนดส่งมอบบา้น A สร้างเสร็จภายใน 120 

วนัเม่ือด าเนินการตามกระบวนการจดัประชุมและน าขอ้มูลจากอดีตมาวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา 

จะไดผ้ลดีข้ึนเป็น 122 วนั 

             ตารางที ่4.3 ก าหนดส่งมอบบา้น A สร้างเสร็จภายใน 122 วนั 

งวดงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด (วนั) ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 
งวด1 15 6 
งวด2 10 10 
งวด3 10 10 
งวด4 12 30 
งวด5 12 10 
งวด6 12 10 
งวด7 12 10 
งวด8 12 10 
งวด9 10 11 
งวด10 15 15 
total 120 122 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายงานท่ีเป็นปัญหาในงวดงานท่ี 4 ซ่ึงเคยใช้เวลามากถึง 35 วนั โดย

กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลของขอ้บกพร่องในงวด 4 ของบา้น A ตามตารางท่ี 4.5 มีการเสียเวลารอ

เทียบกระเบ้ืองจากโรงงานถึง 14 วนั รูปท่ี 4.42 แสดงการสรุปสภาพปัญาเป็นแผนภูมิพาเรโตข้อ้มูล

ของเสียงานงวดท่ี 4 ของบา้น A ซ่ึงพบวา่เวลาท่ีเสียไปกบักิจกรรมการเทียบกระเบ้ืองจากโรงงาน

ครรไดรับการแกไ้ข 
 

ตารางที ่4.4 รายการงวด 4 บา้น A 

งวดงาน รายการ ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 

งวด4 

งานผนงัห้องน ้าบน-ล่าง 

30 

และเคาน์เตอร์+เคาน์เตอร์
เอนกประสงค ์

(กระเบ้ืองเซรามิค) 
งานเดินท่อและร้อยสายไฟภายใน
อาคาร 

งานฝ้าภายนอกรอบบน 100% 
 

ตารางที ่4.5 วเิคราะห์ขอ้มูลของขอ้บกพร่องในงวด 4 ของบา้น A 

ลกัษณะของขอ้บกพร่อง จ านวนของเสีย(วนั) %ของเสีย 
%ของเสีย
สะสม 

รอเทียบกระเบ้ืองจากโรงงาน 14 46.67% 46.67% 
งานแกก้ระเบ้ืองรอยขีดข่วน + แตกบ่ิน 3 10.00% 56.67% 
เคาร์เตอร์เทไม่ไดร้ะดบั 5 16.66% 73.33% 
งานโครงเคร่าฝ้าไม่ไดร้ะดบั 2 6.67% 80.00% 
ฝ้าฉาบไม่เรียบร้อย 4 13.33% 93.33% 
สีรองพื้นฝ้าภายนอกด่าง 2 6.67% 100.00% 

Total 30 100%   
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รูปที ่4.42 แผนภูมิพาเรโตแ้สดงขอ้มูลของเสียงานงวดท่ี 4 ของบา้น A 

                         

    ตารางท่ี 4.6 แสดงตารางก าหนดงานส่งมอบบา้น B เม่ือไดรั้บการแกไ้ขในงานงวดท่ี 4  

ตามตารางท่ี 4.7 แลว้   การก่อสร้างสามารถเสร็จไดภ้ายใน 112 วนั โดยงวดท่ี 1 และ 4 ใชเ้วลาลดลง 

2 วนั งวดท่ี 10 ลดลงไดอี้ก 5 วนั 
 

                         ตารางที ่4.6   ก าหนดส่งมอบบา้น B สร้างเสร็จภายใน 112 วนั 

งวดงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด (วนั) ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 

งวด1 15 4 

งวด2 10 10 

งวด3 10 10 

งวด4 12 28 

งวด5 12 10 

งวด6 12 10 

งวด7 12 10 

งวด8 12 10 

งวด9 10 10 

งวด10 15 10 

total 120 112 
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ตารางท่ี 4.7 รายการงวด 4 บา้น B 

งวดงาน รายการ ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 

งวด4 

งานผนงัห้องน ้าบน-ล่าง 

28 

และเคาน์เตอร์+เคาน์เตอร์
เอนกประสงค ์

(กระเบ้ืองเซรามิค) 
งานเดินท่อและร้อยสายไฟภายใน
อาคาร 

งานฝ้าภายนอกรอบบน 100% 
 

ตารางที ่4.8 วเิคราะห์ขอ้มูลของขอ้บกพร่องในงวด 4 ของบา้น B 

ลกัษณะของเสีย 
จ านวนของเสีย

(วนั) 
%ของเสีย %ของเสียสะสม 

รอเทียบกระเบ้ืองจากโรงงาน 14 50.00% 50.00% 

งานแกก้ระเบ้ืองรอยขีดข่วน + แตกบ่ิน 3 10.71% 60.71% 

เคาร์เตอร์เทไม่ไดร้ะดบั 3 10.71% 71.42% 

แกไ้ขงานร้อยท่อและเดินสายไฟ 4 14.28% 85.70% 

ฝ้าฉาบไม่เรียบร้อย 2 7.15% 92.85% 

สีรองพื้นฝ้าภายนอกด่าง 2 7.15% 100.00% 

Total 28 100%   

 

จากการส่งมอบงานบา้น A และ B ท่ีสร้างเสร็จจะเห็นไดว้า่ในงวดงานท่ี 4 ยงัถือวา่วิกฤต

อยู ่แต่เราจะเห็นไดว้า่บา้นหลงั B ส่งมอบทนัแต่ก็ยงัคงเกิดความบกพร่อง     ในเร่ืองการรอคอย เรา

จึงน างวดงานท่ี 4   มาวิเคราะห์หาของเสีย       และรู้ถึงปัญหาสาเหตุและสามารถจดัการกบัปัญหา

ในหลงัต่อ ๆ ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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รูปที ่4.43 แผนภูมิพาเรโตแ้สดงขอ้มูลของเสียงานงวดท่ี 4 ของบา้น B 

  

ตารางที ่4.9 ก าหนดส่งมอบบา้น C สร้างเสร็จภายใน 106 วนั 

งวดงาน ระยะเวลาทีก่ าหนด (วนั) ระยะเวลาที่ท าจริง (วนั) 

งวด1 15 6 

งวด2 10 10 

งวด3 10 10 

งวด4 12 12 

งวด5 12 10 

งวด6 12 10 

งวด7 12 10 

งวด8 12 18 

งวด9 10 10 

งวด10 15 10 

total 120 106 
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 ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการสร้างบ้านหลงั C พบว่าเวลา

ส าหรับงวดงานท่ี 4 สามารถลดเหลือเพียง 12 วนั แต่งานงวดท่ี 8 กลับใช้เวลามากข้ึนจึงต้อง

พิจารณาวเิคราะห์งานในงวดท่ี 8 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 และ 4.11 ซ่ึงท าให้สามารถด าเนินงานใน

บา้นหลงั D ไดดี้ข้ึน 
 

ตารางที ่4.10 รายการงวด 8 บา้น C 

 

  รายการ ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 

งวดท่ี 8 

งานถนน+ซกัลา้ง 

18 

ติดตั้งไมพ้ื้นส าเร็จรูปลามิเนต+บวัเชิง
ผนงั 
งานไฟฟ้า (อุปกรณ์) 
ประตู + หนา้ตาง 100% 
งานสุขภณัฑ ์+ อุปกรณ์ 
งานสีจริง ก่อนหมวด 6 

 

ตารางที ่4.11 วเิคราะห์ขอ้มูลของขอ้บกพร่องในงวด 8 ของบา้น C 
 

ลกัษณะของเสีย 
จ านวนของเสีย
(วนั) 

%ของเสีย 
%ของเสีย
สะสม 

ถนนโรงรถแตกร้าว 7 38.89% 38.89% 
พื้นลามิเนตยวบตวั 5 27.78% 66.67% 
ซกัลา้งเทไม่ไดร้ะดบั 2 11.10% 77.77% 
หนา้ต่างลม้ด่ิง 3 16.67% 94.44% 
บวัเชิงผนงัเลอะสี 1 5.56% 100.00% 

Total 18 100%   
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รูปที ่4.44 แผนภูมิพาเรโตแ้สดงขอ้มูลของเสียงานงวดท่ี 8 ของบา้น C 

  

จากการส่งมอบบา้น C ส่งมอบไดท้นัตามก าหนดเวลามีการปรับการท างนในสายงานจะ

เห็นไดว้า่งวดงานท่ี 8 ใชเ้วลานอ้ยท าให้สามารถส่งมอบทนัดว้ยเวลาเพียง 98 วนัตามตารางท่ี 4.12

และตารางท่ี 4.13 แสดงตารางก าหนดเวลาส่งมอบบา้น E สร้างเสร็จภายในเวลาเพียง  96 วนั 
 

ตารางที ่4.12 ก าหนดส่งมอบบา้น D สร้างเสร็จภายใน 98 วนั 

งวดงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด (วนั) ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 
งวด1 15 6 
งวด2 10 10 
งวด3 10 10 
งวด4 12 10 
งวด5 12 10 
งวด6 12 10 
งวด7 12 10 
งวด8 12 12 
งวด9 10 10 
งวด10 15 10 
total 120 98 
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ตารางที ่4.13 ก าหนดส่งมอบบา้น E สร้างเสร็จภายใน 96 วนั 

งวดงาน ระยะเวลาท่ีก าหนด (วนั) ระยะเวลาท่ีท าจริง (วนั) 
งวด1 15 6 
งวด2 10 10 
งวด3 10 10 
งวด4 12 10 
งวด5 12 10 
งวด6 12 10 
งวด7 12 10 
งวด8 12 10 
งวด9 10 10 
งวด10 15 10 
total 120 96 

  

จากผลการศึกษาและรวบรวมสถิติขอ้มูลบา้น 5 หลงัน้ี ท าให้เราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่แนว

ทางการลดปัญหาการส่งมอบงานบา้นพกัอาศยัล่าช้าน้ีไปในทางท่ีดีข้ึนตามล าดบั แมว้่าบางหลงั

อาจจะเจอปัญหาท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยเราจะเห็นไดว้า่บา้นหลงั A ก็ยงัเกินก าหนดการส่งมอบ

มา 2 วนั ก็ถือวา่ดีข้ึนจากอดีตท่ีไม่เคยมีการจดัประชุมให้เขา้ใจไปในแนวทิศทางเดียวกนั และบา้น

หลงั B,C ท่ีส่งมอบบา้นพกัอาศยัทนัตามก าหนด ก็ถือวา่ดีข้ึนจากอดีตเช่นกนั แต่เราจะเห็นไดว้า่ยงัมี

บางงวดงานท่ีวกิฤตท าเกินวนัท่ีก าหนดส่งผลใหง้านอ่ืน ๆ ล่าชา้ไปตาม ๆ กนั เราจึงแยกงวดงานนั้น

ออกมาวเิคราะห์ขอ้มูลของเสียวา่เกิดข้ึนจากอะไร ใชเ้วลาแกไ้ขจนเสร็จด าเนินการก่ีวนั ซ่ึงท าให้เรา

แกไ้ขงานไดต้รงจุดมากข้ึนและจะไม่เกิดข้ึนกบัหลงัต่อ ๆ ไป  ซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่ บา้นหลงั D,E นั้น

เราสามารถส่งมอบงานบา้นพกัอาศยัไดโ้ดยท่ีไม่มีงวดงานไหนท่ีวกิฤตท าเกินวนัท่ีก าหนดและยงัท า

ใหส่้งมอบงานบา้นพกัอาศยัก่อนวนัก าหนดส่งไดป้ระมาณ 30 วนั ซ่ึงก็ส่งผลให้บริษทัผูรั้บเหมานั้น

ไดเ้ปอร์เซ็นในการส่งมอบงานบา้นพกัอาศยัก่อนเวลาก าหนดส่งอีกดว้ย 
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 โดยสรุปแลว้จะพบวา่  จากการใชก้ระบวนการในการประชุมและการน าเคร่ืองมือ 7 QC 

Tools เขา้มาช่วยในการหาปัญหาและสาเหตุ น าไปสู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ืองท าให้

เวลาก่อสร้างเร็วข้ึนมาโดยตลอดจากเวลาส่งมอบท่ี 120 วนั เป็นเวลาเฉล่ียเพียง 107 วนั ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.14 เป็นการแกไ้ขปัญหาการส่งมอบล่าชา้และลดตน้ท าการก่อสร้างไดต้ามวตัถุประสงค์

ของการศึกษา 

 

ตารางที ่4.14 สรุปก าหนดเวลาส่งมอบบา้น 5 หลงั 

บา้นหลงั A B C D E เฉล่ีย (วนั) 
เวลาส่งมอบ (วนั) 122 112 106 98 96 107 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาแนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าของบ้านพกัอาศยั สามารถ

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 

1. สรุปผลการศึกษา 

2. ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

 โครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้นแห่งหน่ึง ท่ีมีปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้ของบา้นพกัอาศยัเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างจากสาเหตุหลกั 3  ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ การขนส่ง

วสัดุ-อุปกรณ์ท่ีล่าช้ากว่าก าหนด การขาดแผนงานท่ีดี การเกิดขอ้บกพร่องของวสัดุ-อุปกรณ์ โดย

การน าเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพหรือ 7 QC Tools และกลวิธี เขา้มาช่วยในเร่ืองการวิเคราะห์ปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน โดยการเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานของบา้นพกัอาศยัล่าช้า และส่งผล

กระทบต่อด้านตน้ทุนท่ีมากข้ึน โดยตั้งแต่รับสัญญาบา้นจะมีระยะเวลาก าหนดการส่งมอบบา้น

ภายใน 120 วนั 
 

จากการศึกษาจึงน าแนวคิดดา้นการแกปั้ญหาต่างๆ โดยวิเคราะห์จากแผนภูมิกา้งปลา และ

แผนภูมิพาเรโต เป็นเคร่ืองมือ 7 QC Tools ช่วยในการวิเคราะห์ ตดัสินใจ จดัการประชุมสัปดาห์ละ 

1 คร้ัง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนั  
 

 หลงัจากท่ีมีการประชุมวางแผนร่วมกนั จากแผนงานสรุปได้ว่า บา้น 1 หลงั ระยะเวลา

ก าหนดการส่งมอบบา้นภายใน 120 วนั โดย   ภายหลงัจากการด าเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ดว้ย

เคร่ืองมือ 7 QC Tools ในกรณีศึกษาไดท้  าการส่งมอบบา้นส าหรับบา้น 5 หลงัพบวา่สามารถส่งมอบ

ไดใ้นเวลาท่ีดีข้ึนจากเดิม 154 วนัลงมาเหลีอภายใน 122 วนั 112วนั 106 วนั 98 วนั และ จนกระทัง่

หลงัท่ี 5 สามารถส่งมอบงานเพียง 96 วนั คิดโดยเฉล่ียเป็นเวลาส่งมอบเพียง  107 วนัซ่ึงผลท่ีไดรั้บ

เป็นไปตามท่ีพึ่งพอใจแกทุกฝ่ายรวมไปถึงลูกคา้เจา้ของบา้นพกัอาศยั 



58 
 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะท่ีน าเสนอน้ีส าหรับการประยกุตใ์ชแ้ละการศึกษาดงัน้ี 
 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการประยกุตใ์ช ้

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษา 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ 
 

จากการศึกษาบา้นพกัอาศยั 2 ชั้น  ปัญหาหมวดงานทุกหมวดงาน     จนรวมไปถึง 

ปัญหาทางดา้นคน ดา้นเวลา และวสัดุ และปัจจยัทุกปัจจยัท่ีมีความส าคญัทั้งส้ิน หากผูด้  าเนินการ

ก่อสร้าง และผูต้รวจสอบงานช้ีน าทางไปในแนวทางเดียวกนั ประกอบกบัปัญหาเกิดจากการท างาน

ของช่าง ดังนั้นผูค้วบคุมงานจึงจ าเป็นต้องตรวจสอบและแนะแนวทางท่ีถูกต้อง ทั้ งน้ีจะท าให้

องค์กรหรือผูค้วยคุมงานประสบความส าเร็จในงานส่งมอบงาน ท าให้สามารถลดตน้ทุน และเวลา

ในการท างานไม่ใหบ้านปลายและไร้ความกงัวลจากปัญหาหลงัจากเขา้พกัอาศยั 
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา 

 

เน่ืองจากปัญหาในการส่งมอบงานนั้น เกิดจาก 3 สาเหตุหลกัๆ ประกอบไปดว้ย  

การขนส่งวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีล่าชา้กวา่ก าหนด การขาดแผนงานท่ีดี การเกิด Defect ของวสัดุ-อุปกรณ์ 

และท าให้เสียเวลา และตน้ทุนบานปลาย ดงันั้นผูค้วบคุมงานจ าเป็นจะตอ้งตรวจสอบงานทุกอยา่ง

ให้อย่างรอบครอบ และมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อป้องกนัมิให้เกิดปัญหาการส่งมอบงานล่าช้า

ของบา้นพกัอาศยัแบบท่ีผา่นมา  
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