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บทที่ 1
บทนำ
โดยทัว่ ไปแล้ว ในธุ ร กิ จ การก่ อ สร้ า ง รู ป แบบการว่า จ้า งการก่ อ สร้ า งบ้า นพัก อาศัย จะ
ประกอบไปด้วยกลุ่มคน 4 กลุ่มหลัก คือ ผูป้ ระกอบการ สถาปนิ ก วิศวกร และผูร้ ับเหมาก่อสร้ าง
กลุ่มคนเหล่านี้ จะประสานการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย คือ การดาเนิ นการสร้ างบ้านพักอาศัย
ให้อยูภ่ ายในระยะเวลา มีคุณภาพ และตามงบประมาณที่กาหนด ซึ่ งระหว่างการก่อสร้างอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นทุกฝ่ ายจึงควรมีการประสานงานร่ วมกันเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันโดยตลอด
การก่อสร้ างอาจมีปัญหาต่าง ๆ ส่ งผลกระทบทางด้านเวลา คุ ณภาพ และต้นทุน ปั ญหา
ตามจุ ดเน้นของการศึ กษานี้ คือ ความล่ าช้าการส่ งมอบงาน การศึกษานี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์ในการ
พัฒนาแนวทางการส่ งมอบให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั เริ่ มมีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการ
เจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นตัว กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การพัฒ นาและการขยายตัว ของ
อสังหาริ มทรัพย์ ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีกาลังซื้ อมากขึ้น จึงเกิ ดการแข่งขันกันในตลาดการก่อสร้ างบ้านพัก
อาศัย ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่คน้ หาแนวทางที่ จะทาให้โครงการของตนนั้นน่ าสนใจ และดึ งดู ด
ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ “บ้านสร้างเสร็ จก่อนขาย” เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ผปู้ ระกอบการราย
ใหญ่โดยทัว่ ไปเล็งเห็นถึงความสาคัญของการตลาดบ้านประเภทนี้ ซึ่ งการผลิตบ้านพักอาศัยครั้งละ
จานวนมาก ๆ จาเป็ นต้องที่จะต้องใช้เงิ นลงทุนที่สูง โดยรู ปแบบวิธีการก่อสร้ างดังกล่าวถ้ามีการ
วางแผนการจัดการที่ ดี จะสามารถช่ วยลดต้นทุ นทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้ าง แรงงาน และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างที่จะมีผลต่อต้นทุนโดยรวม โดยยังควบคุมคุณภาพของการออกแบบและ
การก่อสร้างเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า ทั้งประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน รู ปแบบตามความต้องการ และ
ภาพลักษณ์ของตัวบ้านเอง
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ในการก่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็ นด้านความต้องการ

การออกแบบก่อสร้างหรื อวัสดุ ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ระกอบการได้ปรับเปลี่ยนแบบให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ภายหลังการทาสัญญาการก่อสร้าง อาจเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น
 วัส ดุ ที่ สั่ ง มาแล้ว ใช้ง านตามแบบไม่ ไ ด้ หรื อต้อ งรอการผลิ ต เป็ นเวลานานและไม่
สามารถรอได้ จึงต้องเทียบวัสดุที่ใกล้เคียงมาใช้แทน
 ปั ญหาการประสานงานที่ไม่ตรงกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการนาบ้านพักอาศัยที่
ไม่ถูกต้องมาก่อสร้าง
ปั ญหาที่พบเหล่านี้จึงส่ งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยมีระยะเวลาที่นานขึ้น
และต้นทุ นที่ เพิ่มมากขึ้ น ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลระยะเวลาของการก่ อสร้ างบ้านพักอาศัยซึ่ ง มี
กาหนดเวลาก่อสร้ างตามแผนงาน 10 งวดคือ 120 วัน แต่ในการดาเนิ นการจะใช้เวลาจริ งคือ 154
เพิ่มขึ้นถึง 34 วัน
ตำรำงที่ 1.1 ตัวอย่างระยะเวลาของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังหนึ่ง
งวดงาน
งวด1
งวด2
งวด3
งวด4
งวด5
งวด6
งวด7
งวด8
งวด9
งวด10
total

ระยะเวลาที่กาหนด (วัน)
15
10
10
12
12
12
12
12
10
15
120

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)
5
14
12
35
12
14
14
14
16
18
154
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เพื่อให้การก่อสร้างบ้านพักอาศัยดาเนินการได้อย่างมีระบบเป็ นระเบียบ ลดปั ญหา และตาม
ระยะเวลา จึงมีการจัดวาระการประชุม 1 ครั้งต่อทุกสัปดาห์เพื่อประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของงาน
ก่อสร้างบ้านพักอาศัยมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาปั ญหาระหว่างการก่อสร้ างและผลกระทบที่เกิ ดขึ้นในการก่อสร้ างบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น กรณี ศึกษาในโครงการหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการลดปัญหาและนาไปใช้ เพื่อลดเวลาการส่ งมอบงานของบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น กรณี ศึกษาในโครงการหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้โครงการกรณี ศึกษา 1 โครงการ จานวน 5 หลังที่เป็ นแบบเดียวกัน
และทาต่อเนื่ องกัน ลักษณะเป็ นบ้านพักอาศัยเดี่ยว 2 ชั้น บริ ษทั รับสร้ างบ้านแห่ งหนึ่ งลักษณะการ
ทางานเป็ นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างบ้านและมีวิศวกรควบคุมงาน โดยผูป้ ระกอบการว่าจ้างสถาปนิ ก
เป็ นผูอ้ อกแบบ และว่าจ้างวิศวกรมาควบคุ มงานบริ ษทั รับเหมาก่อสร้ างอีกที ในด้านกระบวนการ
ก่อสร้ าง ต้นทุนในการก่ อสร้ าง ระยะเวลา และคุ ณภาพ โดยศึกษาสารวจดูงานกัน และจดบันทึ ก
ข้อมูลระหว่างการก่อสร้างในโครงการหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง

1.4 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลทฤษฎี และรายละเอียด แบบแปลน ที่ เกี่ ย วข้องในการก่ อสร้ างบ้านพัก
อาศัย เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาของงาน
2. เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึ งปั จจุบนั ของงานก่อสร้าง
ของโครงการที่ศึกษา
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3. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิ ดขึ้น จากข้อมูลที่ถูกบันทึกในสมุดแบบฟอร์ ม มา
ทาสถิติและเปรี ยบเทียบโดยรวบรวมข้อมูลจากอดีตจนถึงปั จจุบนั โดยใช้เครื่ องมือเข้า
มาช่วยในการทาสถิติ
4. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางและนาไปปฏิบตั ิ เพื่อหาระยะเวลาการส่ งมอบ
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลาการส่ งมอบเชิงเปรี ยบเทียบ

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษามีดงั นี้
1. ทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการส่ งมอบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
2. ทราบถึงแนวทางการลดปั ญหาที่เกิดขึ้นในการส่ งมอบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
3. สามารถนาประสบการณ์การใช้แนวทางการลดระยะเวลาการส่ งมอบไปใช้กบั
โครงการอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
4. ช่วยให้เกิดการควบคุมค่าใช้จ่ายการก่อสร้างบ้านพักอาศัย

1.6 คำนิยำมคำศัพท์
คานิยามคาศัพท์มีดงั นี้
1. แบบบ้ ำนพักอำศัย หมายถึงเอกสารที่จะถูกนามาใช้สาหรับการก่อสร้ างบ้านพักอาศย
ให้ไ ด้ต ามแบบ โดยแบบก่ อ สร้ า งบ้า นพัก อาศยจะถู ก ออกแบบโดยสถาปนิ ก และ
วิศ วกร ซึ่ งจะออกแบบตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ว่า ต้องการบ้า นลักษณะ
อย่างไร มีพ้นื ที่ใช้สอยและสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับการอยูอ่ าศัยอย่างไรบ้าง
2. กำรส่ งมอบงำนของบ้ ำนพักอำศัย หมายถึง การสร้างบ้านพักอาศัยให้เสร็ จภายใน
กาหนดเวลา ยกตัวอย่างเช่น กาหนดสร้ างเสร็ จ 90 วันหลังจากได้ทาสัญญาก่อสร้ าง
บ้านพักอาศัยก่อนโอนให้ลูกค้าที่ซ้ื อบ้านตั้งแต่ยงั ไม่สร้าง หรื อสร้างเสร็ จก่อนขาย

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งการศึกษาหาแนวทางการลดปั ญหาในการส่ งมอบงานของบ้านพักอาศัย
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการมักจะพบเจอเสมอ ทุก ๆ ช่วงของโครงการตั้งแต่
เริ่ มโครงการจนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นโครงการ ถ้าเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของโครงการเกิ ดในช่ วงเริ่ มขึ้ น
โครงการในส่ วนของการออกแบบ ความเสี ยหายจะเกิดขึ้นไม่มากนัก แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงานก่อสร้ าง ความเสี ยหายจะมากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลกระทบในหลายด้าน เช่ น ผลกระทบ
ทางด้านเวลาที่นานขึ้น ผลกระทบทางด้านต้นทุนที่เพิม่ มากขึ้น และผลกระทบทางด้านคุณภาพ
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนใหญ่มี ส าเหตุ ม าจากผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการเปลี่ ย นรู ป แบบการ
ก่อสร้ าง หรื อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่ อสร้ างยกเลิ กการผลิ ต หรื อรอเที ยบผลผลิ ตที่ จะนามาใช้
ทดแทนกันได้ โดยผูศ้ ึ กษาได้นาเสนอเอกสารงานศึ กษาทฤษฎี ที่เกี่ ย วข้องเฉพาะประเด็นสาคัญ
เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายของงานศึกษา ขอบเขตการศึกษา และเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่
นาไปสู่ กรอบความคิดในการศึกษา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาและสาเหตุการส่ งมอบงานล่าช้า
2. แนวทางการลดปั ญหาการส่ งมอบงาน
3. งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1 ปัญหาและสาเหตุการส่ งมอบงานล่าช้ า
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการส่ งมอบงาน มีดงั นี้
 ปั ญหางานก่อสร้างล่าช้า
 สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้า
 ข้อกาหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง
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2.1.1 ปัญหางานก่อสร้ างล่าช้ า
ปัญหางานก่อสร้างมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากโดยธรรมชาติของการก่อสร้างที่ตอ้ งทา
ในสถานที่และกลางแจ้ง รวมถึงการก่อสร้างนี้มีผเู ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย ซึ่ งอาจเกิดได้ต้ งั แต่แบบแปลน
สาหรับการก่อสร้างมีขอ้ บกพร่ องไม่สอดคล้อง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การรอการตัดสิ นใจ การรอ
วัสดุ การเกิดข้อบกพร่ อง การขาดแคลนแรงงาน อุบตั ิเหตุ และรวมถึงอุปสรรคทางธรรมชาติ ส่ งผล
ให้ระยะการส่ งมอบงานที่ได้กาหนดในสัญญาที่ตกลงกันไว้ ด้วย
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในโครงการก่อสร้ างที่จะก่อสร้ างบ้านพักอาศัย จะประกอบไปด้วยกลุ่มคน
จานวน 4 กลุ่มคนคือ
1. ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการ(Owner) การเริ่ มโครงการก่อสร้างนั้นจะมีแนวคิด
มาจากผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการ เมื่อผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการมี
ความคิดที่จะลงทุนในการก่อสร้างโครงการ หลังจากได้ศึกษาด้านการลงทุนในขั้นต้น
แล้ว ยังต้องยอมรับความเสี่ ยงจะเกิ ดขึ้ นตามมา แล้วยังจาเป็ นต้องปรึ กษาผูอ้ อกแบบ
บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับงานออกแบบที่ ผปู ้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการไว้วางใจใน
แผนงานและประสบการณ์
2. สถาปนิก(Architect) บุคคลผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการออกแบบที่จะแปลงความคิดของเจ้าของ
โครงการออกมาเป็ นรู ปธรรม และวางแผนงานก่อสร้าง โดยสถาปนิ กจะเป็ นผูเ้ ข้าใจใน
มาตรฐานการก่ อสร้ า ง เข้า ใจถึ งหน้า ที่ ใช้สอยของบ้า นพัก อาศัย นั้น เงื่ อนไขของ
กฎหมายควบคุมอาคาร สภาพแวดล้อมโดยรวม รวมถึงวัสดุที่ใช้
3. วิศวกร(Engineer) มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ คานวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปั ญหา
และควบคุมการผลิตการก่อสร้างสิ่ งก่อสร้าง
4. ผูร้ ับเหมา(Contractor) ผูย้ อมรับและตกลงที่ จะดาเนิ นการก่ อสร้ างให้ลุล่วงแล้วเสร็ จ
ด้วยดี เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา นาแบบไปก่อสร้ าง โดยมี
ทีมงานประกอบไปด้วยช่ างฝี มือต่าง ๆ อาทิเช่ น ช่ างปูน ช่ างไม้ ช่ างโครงสร้ าง ช่ าง
โครงหลังคา ช่างสี กรรมกร เป็ นต้น
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ดังนั้นเมื่ อเริ่ มดาเนิ นการก่ อสร้ างก็จะพบจุ ดที่ ตอ้ งแก้ไขเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิ ดจากแบบ
แปลนกับการสร้างจริ งที่คาดเคลื่อนกัน และประเด็นที่สาคัญที่ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
ก่อสร้ างคือ เจ้าของโครงการ เนื่ องจากเมื่อเริ่ มเห็ นของจริ งที่จบั ต้องได้เกิ ดขึ้น ก็มกั จะมี ความคิ ด
ใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น ต่างจากที่ คุยกันเมื่ อตอนออกแบบงานเปลี่ ยนแปลงที่ มกั จะเกิ ดขึ้ นเสมอคื อ การ
เปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนจากปิ ดผิวด้วยกระเบื้องขนาดหนึ่ งเป็ นขนาดใหม่
หรื อเปลี่ ยนชนิ ดของกระเบื้ องเป็ นหิ นอ่อนหรื อหิ นแกรนิ ตแทน เปลี่ ยนรู ปแบบของพื้นที่ ใช้สอย
ด้วยการกั้นห้องใหม่ ถ้ายังไม่ได้ทาการก่ อสร้ างไปแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่บางครั้งเกิ ด
เหตุการณ์ที่ได้ก่อสร้างเสร็ จแล้วจึงสั่งให้มีการรื้ อทุบทาใหม่ และมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการ
ก่อสร้างรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้น
2.1.2 สาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหาการส่ งมอบงาน
งานก่ อสร้ า งเป็ นงานที่ มี ก ระบวนการดาเนิ นงานที่ ต้องใช้ท กั ษะความรู ้ ความสามารถ
วิธีการ เทคนิ คการจัดการ รวมถึ งการวางแผนในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอกับความ
ต้องการ รวมถึ งการคานึ งในขอบเขตของงาน งบประมาณ ระยะเวลา และคุ ณภาพควบคู่กนั หรื อ
เรี ยกได้ว่า ใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่ให้เกิ ดผลประโยชน์สู งสุ ด มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด บนพื้นฐานของ
ต้นทุนในการดาเนินงานที่ต่าที่สุด และใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานน้อยที่สุด ในการดาเนินงาน
แต่ละโครงการให้ประสบผลสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายนั้น ทรัพยากรทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ ถือเป็ น
อีกปัจจัยที่สาคัญ
ในทุ ก กระบวนการดาเนิ นงานการก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อมี ค วามผัน แปรที่
เกี่ ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ ย่อมก่อให้เกิ ดผลกระทบต่องานก่อสร้างทันที เช่ น การวางแผนงานการ
จัดส่ งวัสดุอุปกรณ์เข้าหน่วยงานก่อสร้างไม่ทนั ตามแผนงานที่กาหนด ทาให้เกิดภาวะการขาดแคลน
วัสดุ และอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ก่อสร้ างตามความต้องการของเจ้าของโครงการ หรื อ ความล่าช้าในการ
จัดส่ งของจากทางร้านค้าเอง ทาให้จานวนวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อปริ มาณงานที่ตอ้ ง
ทา รวมไปถึ งความไม่ แน่ นอนของราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงในอัตราที่ สูงขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ ว ทาให้เลื อกสั่งซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานหรื อมาตรฐานต่า และใน
บางครั้งก่อให้เกิดงบประมาณเกินตัวจากการเลือกสั่งของที่มีราคาแพง แต่ไม่ได้คุณภาพเช่นกัน
สาเหตุที่ทาให้เกิ ดปั ญหาการส่ งมอบงานในโครงการนั้นมีหลายสาเหตุ แต่ละสาเหตุอาจ
สร้ างความเสี ยหายต่อโครงการในระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยความเสี ยหายอาจเกิ ดจากด้าน
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ค่าใช้จ่ายหรื อด้านเวลาในการก่อสร้ าง ซึ่ งบางสาเหตุอาจสร้ างความเสี ยหายทั้งทางด้านค่าใช้จ่าย
และด้านเวลาพร้ อมกัน ปั ญหาเหล่านี้ อาจทาให้ผรู ้ ับเหมาใช้มาเป็ นสาเหตุในการขอขยายเวลาการ
ก่อสร้างและการส่ งมอบงานได้ ซึ่ งทุกฝ่ ายร่ วมกันดาเนินการจัดการประชุ มหาข้อตกลงที่สร้างความ
พอใจให้กนั ได้ท้ งั สองฝ่ าย โดยแบ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาประกอบด้วย 3 อย่าง คือ
1. ปั ญหาที่ยอมรับได้ คือ ปั ญหาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทั้งผูป้ ระกอบการและ
ผูร้ ั บ เหมา สาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น เป็ นเหตุ สุ ด วิ สั ย เช่ น ความผิ ด ปกติ ท างด้า นสภาพ
ภูมิอากาศ
2. ปั ญหาที่ ยอมรั บไม่ได้ คื อ ปั ญหาที่ ผูร้ ั บเหมาเป็ นผูก้ ระทาขึ้ น เช่ น การวางแผนงาน
ผิดพลาด จานวนคนไม่เพียงพอกับงาน เป็ นต้น
3. ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นพร้ อมกัน คือ เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นพร้ อมกันตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ ข้ ึนไป
โดยหากเกิ ดขึ้นเพียงเหตุการณ์ เดี ยว จะส่ งผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ โดย
พิจารณานาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ(7 QC Tools) โดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา และแผนภูมิ
พาเรโตเข้า มาช่ วยเพื่ อง่ า ยต่ อการพิ จารณา เช่ น โครงการหนึ่ ง เจ้า ของโครงการไม่
สามารถส่ งวัสดุเข้ามาได้ตามแผนงานและขณะเดียวกันผูร้ ับเหมาขาดแคลนแรงงานไม่
สามารถทางานตามแผนที่กาหนดไว้ได้ กรณี น้ ีผรู ้ ับเหมาไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ได้ แต่อาจขอขยายเวลาการทางานได้
2.1.3 ข้ อกาหนดมาตรฐานงานก่อสร้ าง
โดยทัว่ ไปแล้วในงานก่ อสร้ างจะมี แบบฟอร์ ม ในการจดบันทึ กข้อมูล ว่า การทางานเป็ น
อย่างไร ทาไปถึงไหนแล้ว เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุด ดังนั้นเอกสารภายใน
ก็จะประกอบไปด้วย
1. แบบมาตรฐานแปลนฐานรากตอม่อ ก่อนจะเริ่ มการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนั้นเรา
จาเป็ นต้องศึกษาแบบแปลนให้ดีก่อนการลงมือก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาตามมา
หรื อส่ งผลกระทบต่อการก่อสร้างน้อยที่สุด เพื่อการดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไปของ
การก่อสร้างบ้านพักอาศัย
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2. แบบเฉพาะหลัง (Defect Layout) คือ การก่อสร้างตามรู ปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่
ผูป้ ระกอบการจัดเตรี ยมไว้
3. Request คือ เอกสารที่ผรู ้ ับเหมาต้องมาเขียนหรื อจดบันทึกว่ามีการก่อสร้ างผ่านตาม
ขั้นตอนที่กาหนด โดยมีวศิ วกรควบคุมงานเป็ นผูต้ รวจสอบ ถ้าผ่านตามข้อกาหนดแล้ว
จึงเริ่ มงานขั้นตอนต่อไปได้ ทาเช่นนี้จนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
4. เอกสารการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างบ้านแบบผนังสาเร็ จรู ป (QC List Precast) คือ
ในเอกสารนี้ เราจะแบ่งออกเป็ นหมวดงาน ซึ่ งในแต่ละหมวดผูต้ รวจสอบได้มีการให้
คะแนนเพื่อจัดทาว่าผูร้ ับเหมาทางานมี ศกั ยภาพและทาตามขั้นตอนข้อกาหนดอย่าง
เคร่ งครัด โดยมีหมวดงานดังต่อไปนี้
 หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรี ต
 หมวด 2 งานโครงเหล็กหลัง Smartruss
 หมวด 4 งานผิวผนัง,บัวปูน และปี กโมเนีย
 หมวด 5 งานระบบ
 หมวด 6 งาน Finish
 หมวดงานเบ็ดเตล็ด
5. เอกสารตรวจสอบสภาพบานก่อนการส่ งมอบลูกค้า (NP List) คือ การตรวจสอบ
รายการทั้งหมดที่ก่อสร้ างเสร็ จสิ้ น ตั้งแต่งานภายนอกอาคาร งานภายนอกที่ตอ้ งผ่าน
มาตรฐาน งานภายในอาคารชั้นล่าง และงานภายในชั้นบน

2.2 แนวทางการลดปัญหาการส่ งมอบงาน
จากการศึกษาข้างต้น เราได้ทราบถึ งสาเหตุ และข้อกาหนดในการก่ อสร้ างบ้านพักอาศัย
ก่อนส่ งมอบงานแล้ว พบว่าผลจากขั้นตอนการทางานที่ปฏิบตั ิมาจากอดีตนั้น ส่ งผลให้การส่ งมอบ
ล่ า ช้า และเลื่ อนระยะเวลาที่ ย าวนานออกไป ฉะนั้นแล้วจึ งหาแนวทางให้ทุ กฝ่ ายดาเนิ นการได้
ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้อาจใช้แนวทางการลดปั ญหาได้ ดังนี้
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1. การจัดประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทางโครงการหรื อผูร้ ับเหมาเข้าการอบรม หรื อปรึ กษาหารื อ
กันในหัวข้อปั ญหาที่เกิ ดขึ้น โดยแบ่งออกแบ่งวาระต่าง ๆ เพื่อการทางานที่ดีข้ ึนและ
ไปในแนวทางเดียวกัน ส่ งข้อดีต่อทุกฝ่ าย และไม่ยดื ระยะเวลาในการทางาน

รู ปที่ 2.1 การประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. การนาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพเข้ามาใช้ เพื่อแสดงถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดทาขึ้นจาก
ข้อมูลที่เราได้จดั ประชุมและอบรม นาข้อมูลจากอดีตที่ไม่เคยจัดประชุ มและอบรม กับ
การจัดประชุมและอบรมมาเปรี ยบเทียบกัน

2.3 งานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฉวีวรรณ ลิ้ ม วัฒนพันธ์ ชัย (2546)ได้ท าการศึ กษาสภาพและปั ญหาของการบริ หารงาน
ก่อสร้ างของ มหาวิทยาลัยมหิ ดลและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาอุปสรรค ผลการวิจยั
พบว่า เจ้า หน้า ที่ พัส ดุ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานด้านการบริ หารงานก่ อสร้ าง มี ค วามรู้ ใ น ระดับสู ง และมี
ประสบการณ์ ในระดับ ปานกลางและการศึ กษาสภาพการบริ หารงานก่ อสร้ าง พบว่าขาดการ
วางแผนและไม่มีความพร้ อม ในแบบรู ปรายการก่อสร้ าง การริ เริ่ มโครงการมาจาก ผูบ้ ริ หาร การ
ก่อสร้างส่ วนใหญ่คดั เลือก ผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดการควบคุมหากเป็ นโครงการขนาดใหญ่จะใช้บุคลากร
ภายนอกผูต้ รวจสอบงาน จะแต่งตั้งจากผูป้ ฏิบตั ิงานประจาปั ญหาเกิดจากขาดข้อมูลที่ชดั เจนและ
ความถูกต้องใน การวางแผน ออกแบบล่าช้าและมีการแก้ไขแบบรู ป การก่อสร้างเกิดจากแบบรู ปมี
การแก้ไขและ เกิดจากผูร้ ับจ้างขาดสภาพคล่อง ผูค้ วบคุมไม่ควบคุม งานโดยใกล้ชิดผูต้ รวจสอบงาน
ขาดความรู้และประสบการณ์ ดา้ นบริ หารงานก่อสร้างข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยมหิ ดลควรกาหนด
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หลักเกณฑ์ และวิธีการในการวางแผนด้านการ บริ หารงานก่อสร้าง พิจารณาคัดเลือกผูร้ ับจ้างโดย
คานึ งถึ ง ศักยภาพในการดาเนิ นการก่อสร้ าง เป็ นสาคัญ ปรับปรุ งระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง ให้มีความ
คล่ องตัวและ จัดอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู ้ แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิ บ ตั ิ ราชการบริ หารงานก่ อสร้ างอย่า ง
สม่าเสมอ
วีณฐั กานต์ รัตนธีรวงศ์ (2547) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการป้ องกันและแก้ไขความล่าช้าในการ
ก่อสร้ างบ้านพักอาศัย โดยการใช้การสารวจโดยการใช้แบบสอบถามถึ งความสาคัญและความถี่
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยโดยแบ่งสาเหตุของความล่าช้า
ออกเป็ น 8 ช่วงดังนี้
1. ช่วงก่อนการก่อสร้ าง สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิ ด
มากที่สุดคือ เรื่ องความล่าช้าในการติดต่อราชการ
2. ช่วงเตรี ยมงานก่อสร้าง สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิด
มากที่สุดคือ เรื่ องวัสดุข้ ึนราคา
3. ช่วงงานดิน สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องผูร้ ับเหมาขาดแคลนแรงงาน สาเหตุที่เกิดมาก
ที่สุดคือ เรื่ องฝนตกทางานลาบาก
4. ช่ วงงานเสาเข็มกับงานฐานราก สาเหตุ ที่สาคัญที่ สุดคือ การตอกเสาเข็มผิดตาแหน่ ง
สาเหตุที่เกิดมากที่สุดคือ เรื่ องรถปูนส่ งไม่เป็ นเวลา
5. ช่วงงานโครงสร้างบนดิน สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง สาเหตุที่
เกิดมากที่สุดคือ เรื่ องรายละเอียดแบบก่อสร้างบ้านไม่สมบูรณ์
6. ช่วงงานสถาปั ตยกรรม สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิดมาก
ที่สุดคือ เรื่ องแบบไม่ชดั เจนขัดแย้ง
7. ช่วงงานประปาและสุ ขาภิบาล สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่
เกิดมากที่สุดคือ วัสดุเข้าไม่ตรงเวลา
8. ช่วงงานไฟฟ้ า สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิดมากที่สุดคือ
เรื่ องความล่าช้าจากงานก่อนหน้าที่ยงั ทาไม่เสร็ จ
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มานพ เด่นศุภกิ จ (2548) ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาอุปสรรคในก่อสร้ างอาคารที่พกั อาศัย โดยการ
ใช้แบบสารวจในการสอบถามเพื่อถามถึงความสาคัญและความถี่ เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิ ดปั ญหา
และอุ ปสรรคในการก่ อสร้ างอาคารที่พกั อาศัย และวิธีการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญอีก 3 ท่าน จาก
ผลการวิจยั ทาให้ทราบได้ว่าปั ญหาใดบ้างที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคสาคัญ ปั ญหาใดเป็ นอุปสรรคร่ วม
และปั ญหาใดเป็ นปั ญหาวิกฤตในความเห็ นของผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุ มงาน ผูร้ ับเหมาก่อสร้ าง และ
ผูบ้ ริ หารก่อสร้าง โดยมีวกิ ฤตดังนี้
1. การขาดแคลนช่างฝี มือ
2. ผูร้ ับเหมาขาดแคลนบุคลากร
3. ผูร้ ับเหมาขาดการใช้หลักบริ หาร
4. วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นขาดแคลนหรื อยกเลิกการผลิต
5. แรงงานไร้ฝีมือแอบอ้างว่าเป็ นช่างเพื่อจะได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น
6. มีการแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
แนวทางการศึ ก ษาการส่ ง มอบบ้า นพัก อาศัย เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาสามารถบรรลุ ไ ด้ต าม
วัตถุประสงค์ผูศ้ ึกษานั้น และสามารถนาไปใช้ในการปฏิ บตั ิควบคุ มงานก่อสร้ าง จึงศึกษาข้อมูล
และทฤษฎีต่าง ๆ นามาเรี ยบเรี ยงเนื้อหา จดทาบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทาเป็ นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้
ได้จริ ง ซึ่ ง มี รายละเอี ยดขั้นตอนการดาเนิ นงานศึกษาหัวข้อหลัก ๆ ตามรู ปภาพที่ 3.1 แผนผัง
กระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานศึกษาการส่ งมอบงานในโครงการหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง ดังนี้
ศึกษาทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาแบบแปลนก่อสร้างอาคาร

ศึกษาปัญหาและเก็บข้อมูลการส่ งมอบ
งานของบ้านพักอาศัย

นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไขและลดปั ญหา

สรุ ปและอภิปรายผล
รู ปที่ 3.1 แผนผังกระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานศึกษา
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3.1 ศึกษาทฤษฏีและงานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการส่ งมอบบ้านพักอาศัย โดยศึกษาข้อมูลจาก
ตาราเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจอาคารและเอกสารงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวกับการ
บริ หารการก่ อ สร้ า ง และปั จ จัย ความล่ า ช้า ของโครงการก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ และการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดของโครงการมักจะพบอยูเ่ สมอ ในทุก ๆ ช่วงของโครงการตั้งแต่เริ่ มโครงการจนกระทัง่
เสร็ จสิ้ นโครงการ ถ้าเกิดปั ญหาในช่วงเริ่ มโครงการ ความเสี ยหายหรื อความล่าช้าอาจจะพบไม่มาก
นัก แต่ถา้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการก่อสร้าง อาจจะพบความเสี ยหายมากขึ้นซึ่ งอาจจะ
ส่ งผลกระทบ เช่น ด้านต้นทุน และด้านเวลาโดยเนื้อหาของขั้นตอนการศึกษาทฤษฏีและงานศึกษาที่
เกี่ ย วข้องนี้ ศึ ก ษาเพื่ อที่ จะได้เป็ นแนวทาง และพื้นฐานในการก าหนดปั จจัยต่ า ง ๆ ส าหรับการ
ดาเนินการในขั้นต่อไป

3.2 ศึกษาแบบแปลนก่อสร้ างอาคาร
โดยการทดลองนาเครื่ องมือมาใช้ในระบบงานจริ ง และวิเคราะห์ปรับปรุ ง ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานในโครงการที่จะทาศึกษานั้น ก่อนเราจะทาการก่อสร้างเราจะต้องทาความเข้าใจกับแบบ
แปลนการก่ อสร้ างก่อนทาการก่อสร้ าง เพื่อป้ องการการเกิ ดความเสี ยหายและความล่ าช้าในงาน
ก่อสร้างบ้านพักอาศัย

รู ปที่ 3.2 แบบแปลนพื้นชั้นล่าง
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รู ปที่ 3.3 แบบแปลนพื้นชั้นบน

รู ปที่ 3.4 แบบแปลนหลังคา
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รู ปที่ 3.5 รู ปด้านหน้าบ้าน 1

รู ปที่ 3.6 รู ปด้านข้างบ้าน 2 (ซ้าย)
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รู ปที่ 3.7 รู ปด้านข้างบ้าน 3 (ขวา)

รู ปที่ 3.8 รู ปด้านหลังบ้าน 4
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รู ปที่ 3.9 รู ปตัด A – A

รู ปที่ 3.10 รู ปตัด B - B
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รู ปที่ 3.11 รู ปตัด C – C

รู ปที่ 3.12 รู ปตัด D - D
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รู ปที่ 3.13 รู ปตัด E - E

3.3 เก็บข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงในระหว่ างงานก่อสร้ างของโครงการกรณีศึกษา
ศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการส่ งมอบบ้านพักอาศัย โดยวิธีการสอบถาม
และสั ม ภาษณ์ จากผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ต รงตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องคาดว่า เข้า ใจองค์ป ระกอบการ
ตรวจสอบบ้านพักอาศัย ซึ่งประกอบไปด้วย
 ผูต้ รวจสอบบ้าน หรื อ QC
 โปรเจคไซต์โครงการ
 วิศวกรควบคุมงาน
และมี แบบฟอร์ มการตรวจงานมาตราฐานของบริ ษทั ระหว่างการก่ อสร้ างบ้านพักอาศัย
แบ่งออกเป็ น 6 หมวดงาน และงวดการเบิกเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้
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1. หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรี ต
2. หมวด 2 งานโครงเหล็กหลังคาสมาททรัส
3. หมวด 3 งานก่ออิฐ – งานติดตั้งวงกบ
4. หมวด 4 งานผิวผนัง บัวปูน และปี กโมเนีย
5. หมวด 5 งานระบบ
6. หมวด 6 งาน Finish
ขอบเขตระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเริ่ มตั้งแต่รับสัญญาโครงการจนถึ งส่ งมอบอยู่ในช่ วง
ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้ น 274 วันผูศ้ ึกษาทาการสรุ ป
การเปลี่ยนแปลงผลกระทบ และมีขอ้ มูลโครงการดังต่อไปนี้
ประเภท : งานก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานที่ : นนทบุรี
พื้นที่ : สถานที่ทาการก่อสร้าง 60 ไร่
จานวน : 206 หลัง
พื้นที่ใช้สอย : 151 ตารางเมตร หรื อ 53 ตารางวา

3.4 วิเคราะห์ ข้อมูลและแนวทางการลดปัญหา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและการเก็บข้อมูลของบ้านพักอาศัย เมื่ อได้ข้อมูล จะนาข้อมูล มา
ทาการหาแนวทางปัญหาโดยใช้วิธีการจัดประชุม สัปดาห์ละครั้งเพื่อลดปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้า
ของบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โดยมีผเู ้ กี่ยวข้องในการประชุม ดังนี้
 โปรเจคไซต์โครงการ
 วิศวกรควบคุมงาน
 ผูร้ ับเหมา
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และการประชุ ม ปรึ กษาหาแนวทางการลดปั ญหาแต่ละครั้งนั้น แบ่งออกเป็ นวาระต่าง ๆ
อาทิเช่น
วาระที่ 1 การประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 2 หัวข้อการประชุม การเพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพผูร้ ับเหมา
- อบรมการปูกระเบื้อง
- อบรมการใช้โฮซอล์ในการเจาะกระเบื้อง
วาระที่ 3 ผูร้ ับเหมาเสนอถึงปั ญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่ วมกัน
วาระที่ 4 ข่าวสารจากผูค้ วบคุมงาน

รู ปที่ 3.14 การประชุมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพผูร้ ับเหมา
จากการประชุ มนาข้อมูลที่จดบันทึกนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วนาใช้เครื่ องมือ Cause-andEffect Diagram (ผังแสดงเหตุและผลหรื อผังก้างปลา)มาช่ วยในการตัดสิ นใจหาเหตุและผลของ
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้น และ Pareto Diagram (แผนภูมิแบบหนึ่ งที่นามาใช้ในการแสดงให้เห็นขนาดของ
ปัญหาและเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหา) สรุ ปออกมาเป็ นค่าเฉลี่ย

23

3.5 การสรุปผลการดาเนินงาน
การสรุ ปผลการศึกษาจะมีผลการศึกษาเป็ นสองส่ วนคือ
1. ปั ญหาและสาเหตุในการส่ งมอบการก่อสร้างล่าช้าของบ้านพักอาศัย
2. ผลการลดปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของบ้านพักอาศัย
ผลการศึกษาปั ญหาและสาเหตุในการส่ งมอบการก่อสร้างล่าช้าของบ้านพักอาศัยจะเป็ นการ
นาเสนอสรุ ปให้เป็ นภาพรวมของปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสรุ ปสาเหตุของปั ญหาแต่ละประเด็น
ผลการศึกษาเพื่อการลดปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของบ้านพักอาศัยจะแสดงผลสรุ ปการ
พัฒนาแนวทางการการลดปั ญหาการส่ งมอบงานบ้านพักอาศัยล่าช้าและผลการศึกษาระยะเวลาใจ
การส่ งมอบแต่ละหลังจากเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ 120 วันต่อหลัง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการที่ได้มีการดาเนินงานการศึกษาแนวทางการลดปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของ
บ้านพักอาศัย สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาปั ญหาและสาเหตุในการส่ งมอบการก่อสร้างล่าช้าของบ้านพักอาศัย
2. ผลการศึกษาแนวทางการลดปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของบ้านพักอาศัย

4.1. ผลการศึกษาปัญหาและสาเหตุในการส่ งมอบการก่อสร้ างล่าช้ าของบ้ านพักอาศัย
เป็ นที่ ท ราบกันดี ใ นงานก่ อสร้ า งเรามัก จะประสบปั ญหาพบการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างการก่อสร้างจากสาเหตุหลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่
1. การขนส่ งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ล่าช้ากว่ากาหนด
2. การขาดแผนงานที่ดี
3. การเกิด Defect ของวัสดุ-อุปกรณ์
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างเหล่านี้ มักส่ งผลต่อเนื่ องไปถึงปั ญหา
ความล่าช้าในการส่ งมอบงานบ้านพักอาศัยเนื่ องจากไม่สามารถทาการก่อสร้างได้ตามตารางเวลาที่
กาหนดไว้ตามแผนงาน ทาให้การดาเนินงานในแต่ละงวดงานผิดพลาดไปจากแผนงานตามงวดงาน
เดิม จากตัวอย่างการดาเนิ นการในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังหนึ่ งมีงวดงานทั้งสิ้ น 10 งวดงาน
ดังแสดงในตารางที่ 4.2 มีการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละงวดงานซึ่ งล่าช้ากว่าแผนงานเป็ น
ส่ วนใหญ่ ทาให้เวลาที่ใช้ท้ งั หมดจากที่วางแผนไว้จาเนวน 120 วัน ต้องใช้เวลาทางานจริ งมากถึ ง
154 วัน ทาให้เกิดความล่าช้าในการส่ งมอบงานบ้านพักอาศัย เป็ นปั ญหาที่มีผลต่อเนื่ องถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งหมายถึงต้นทุนการก่อสร้างก็สูงขึ้นด้วย ทาให้เกิดความจาเป็ นในการศึกษาเพื่อ
กาหนดแนวทางในการควบคุมการก่อสร้างเพื่อลดปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของบ้านพักอาศัย
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ตารางที่ 4.1 ความล่าช้าในการส่ งมอบงานบ้านพักอาศัย
งวดงานที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ระยะเวลาที่กาหนด (วัน) ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน) ระยะเวลาที่เบี่ยงเบน (วัน)
15
5
-10
10
14
4
10
12
2
12
35
23
12
12
12
14
2
12
14
2
12
14
2
10
16
6
15
18
3
120
154
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จากข้อมูลตามตารางที่ 4.1 พบว่ามี งวดงานที่ใช้เวลาผิดจากที่ กาหนดไว้อย่างมากคืองวด
งานที่ 4 ใช้เวลาจริ งถึง 35 วัน จากที่กาหนดไว้เพียง 12 ซึ่ งผิดพลาดจากเวลาที่กาหนดไว้ถึง 23 วัน
ในการก่อสร้ างบ้านแต่ละหลังอาจจะมีความเบี่ยงเบนของเวลาก่อสร้ างจากเวลาที่กาหนดไว้ในแต่
ละงวดงานไม่ เหมื อน แต่ โดยรวมแล้วระยะเวลาเสร็ จสิ้ นต้องอยู่ภายในเวลาที่ ก าหนด 120 วัน
เพื่อให้พร้อมส่ งมอบงานได้ตรงตามเวลาโดยไม่ล่าช้า ปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของบ้านพักอาศัย
จึงเป็ นสิ่ งที่ศึกษาและกาหนดแนวทางเพื่อลดปั ญหานี้
แนวทางในการดาเนิ นการลดปั ญหาการส่ ง มอบงานล่ า ช้า ของบ้า นพัก อาศัย นี้ เป็ นการ
ดาเนินการโดยการนาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพหรื อ 7 QC Tools และกลวิธี เข้ามาช่วยในเรื่ องการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการส่ งมอบงานของบ้านพักอาศัย
ล่าช้า และส่ งผลต่อเนื่องกระทบต่อด้านต้นทุนที่มากขึ้น
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การดาเนิ นการเริ่ มตั้งแต่การรับสัญญาบ้าน จะมีระยะเวลากาหนดการส่ งมอบบ้านภายใน
120 วัน โดยการตรวจงานมาตรฐาน Precast Smartruss

ก่อนส่ งมอบเป็ นไปตามหมวดงาน

ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวดงาน เช่นรู ปที่ 4.1- 4.6 ดังนี้
หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรี ต เป็ นเอกสารการตรวจสอบงานแผ่นผนังสาเร็ จรู ปว่ามีรอย
แตกร้ า วเกิ น การเว้า นู นของผนัง และการติ ดตั้ง แผ่นได้ฉ ากหรื อล้ม ดิ่ ง หรื อไม่
รวมถึงงานตรวจแผ่นพื้นชั้นสองบิดว่ามีโก่งหรื อไม่
หมวด 2 งานโครงสร้างหลังคาสมาททรัส เป็ นเอกสารการตรวจสอบงานเกี่ยวกับการยึดฝัง
แผ่นเพลส การทาบแป รวมไปถึงการยึดไม้เสริ มรับเสาอากาศทีวี
หมวด 3 งานก่ออิฐ – งานติดตั้งวงกบ เป็ นเอกสารการตรวจสอบงานงานก่ออิฐ งานติดตั้ง
วงกบและการอัดปูนรอบวงกบ
หมวด 4 งานผิวผนัง บัวปูน และปี กโมเนีย
หมวด 5 งานระบบ เป็ นเอกสารการตรวจสอบงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้ าและงานประปา และ
หมวด 6 งานFinish เป็ นเอกสารตรวจสอบงานเกี่ยวกับงานส่ งมอบทั้งหมด และยังแบ่ง
ออกเป็ น 10 งวดในการเบิกเงิน ดังเช่นตาราง 4.1 งวดงานการเบิกค่าใช้จ่าย
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รู ปที่ 4.1 หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรี ต
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รู ปที่ 4.2 หมวด 2 งานโครงสร้างหลังคาสมาททรัส
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รู ปที่ 4.3 หมวด 3 งานก่ออิฐ - งานติดตั้งวงกบ
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รู ปที่ 4.4 หมวด 4 งานผิวผนัง บัวปูน และปี กโมเนีย
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รู ปที่ 4.5 หมวด 5 งานระบบ
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รู ปที่ 4.6 หมวด 6 งานFinish
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ตารางที่ 4.2 แสดงงวดงานการเบิกค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 4.2 งวดงานการเบิกค่าใช้จ่าย
งวด
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

รายการ
ถังบาบัดน้ าเสียและถังเก็บน้ าใต้ดิน
งานเดิ นท่อประปาใต้อาคาร
งานเทพื้นชั้น 1 100%
งานโครงหลังคารอบบน+ล่าง
งานเชิ งชาย+ผนังม้สาเร็ จรู ปรอบบน
งานหล่อเคาน์เตอร์ครัว+เคาน์เตอร์เอนกประสงค์
งานเดิ นท่อประปาภายในอาคาร
งานก่ออิฐ 100%
งานฉาบปูน (ไม่รวมผนังภายในห้องน้ า)
งานติดตั้งผนังบัวภายนอก
งานมุงหลังคารอบบน
งานผนังห้องน้ าบน-ล่าง และเคาน์เตอร์+เคาน์เตอร์เอนกประสงค์(กระเบื้องเซรามิค)
งานเดิ นท่อและร้อยสายไฟภายในอาคาร
งานฝ้ าภายนอกรอบบน 100%
งานโครงฝ้ าภายในอาคาร ชั้นบน-ล่าง
งานแต่งผิว-ปูหินเทียมผนังรอบนอก
สีภายนอกช่วงบน
งานหน้าต่างชั้นบน
งานท่อภายนอกทั้งหมด
งานฝ้ าภายใน 100%
งานบันไดไม้ 50% (เสา + ราวลูกกรง)
งานสีจริ งภายนอกช่วงล่าง 80% (เหลื อสีจริ ง 1 ครั้ง)
งานสีภายใน รองพื้นแต่งผิว
งานบันไดไม้ 100%
งานปูพ้ืนผิวชั้นล่างและพื้นห้องน้ าชั้นบน-ล่าง
งานถนน-ซักล้าง
ติดตั้งไม้พ้ืนสาเร็ จรู ปลามิเนต+บัวเชิ งผนัง
งานไฟฟ้ า (อุปกรณ์)
ประตู + หน้าตาง 100%
งานสุขภัณฑ์ + อุปกรณ์
งานสีจริ ง ก่อนหมวด 6
งานพร้อมตรวจหมวด 6
เก็บทาความสะอาด (ส่งงวด9)
สัง่ จ่ายงวด 10 (END PRODUCT)

สรุ ปเปอร์เซ็นงาน
15%

5%

10%

10%

10%

15%

9%

20%

3%
3%
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เมื่อเราได้นาเครื่ องมือ 7 QC Tools เข้ามาช่ วยในการหาสาเหตุของปั ญหาว่าเกิ ดอะไรขึ้น
และเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยจากการประชุมคณะทางานตามรู ปที่ 4.7 ได้นาแผนผังก้างปลามาช่วยเรา
ในครั้งนี้ แสดงถึงปั ญหาและสาเหตุได้ดงั รู ป ที่ 4.8 โดยจะเกี่ ยวข้องกับการขนส่ งวัสดุ-อุปกรณ์ที่
ล่าช้ากว่ากาหนด และการขาดแผนงานที่ดี สิ่ งเรานี้ เกิ ดขึ้นเพราะไม่มีการจัดประชุ มภายในองค์กร
ให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

รู ปที่ 4.7 การประชุมคณะทางาน

รู ปที่ 4.8 ปัญหาและสาเหตุของปั ญหาการส่ งมอบล่าช้า
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การเกิด Defect เกิดจากการทางานของผูร้ ับเหมาที่ไม่เชี่ ยวชาญ หรื อขาดประสบการณ์
รวมไปถึงผูค้ วบคุมไม่บอกวิธีการทาที่ถูกต้อง

จึงเกิดความเสี ยหาย ทาให้เสี ยเวล า และต้นทุน

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ความบกพร่ องที่เกิดขึ้นของบ้าน 1 หลังก่อนส่ งมอบ ตามรู ป 4.9 – 4.39
ต่อไปนี้
1. ตีนบานประตูไม่เท่ากัน
2. กระเบื้องผนังห้องน้ าบิ่น
3. เก็บสี เพดานงานฝ้ าไม่เรี ยบร้อย
4. พัดลมกิลดูอากาศเก็บสี ไม่เรี ยบร้อย
5. เก็บสี รอบบานพับ
6. ประตูห้องน้ า ปิ ดแล้วไม่แน่น
7. เก็บสี ระแนงกันตก
8. เก็บงานพื้นรอยต่อกระเบื้องไม่เรี ยบร้อย
9. เก็บงานมุมผนังห้อง + บัวไม่เรี ยบร้อย
10. บานประตู ฝื ดเปิ ดปิ ดยาก
11. บานหน้าต่างมีรอยบุบ
12. เก็บงานยาแนวรางประตู
13. เก็บงานสี รอบแอร์ ภายในห้อง
14. เก็บงานสี ผนัง+บัวไม่เรี ยบร้อย
15. เก็บงานรอบปลัก๊ สวิตซ์ไฟ
16. เก็บงานมุมผนังห้อง + บัวไม่เรี ยบร้อย
17. เก็บงานยาแนวบานหน้าต่างไม่เรี ยบร้อย / เปื้ อน
18. เก็บงานน๊อตยิดบานหน้าต่างไม่เรี ยบร้อย
19. เก็บงานรอยต่อผนังกับอลูมิเนียมไม่เรี ยบร้อย
20. เก็บงานสี เหลี่ยมมุมผนังห้องไม่เรี ยบร้อย
21. รอยต่อระหว่างฝ้ าเพดานกับผนังไม่เรี ยบร้อย
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22. เก็บงานบัวติดตั้งไม่เรี ยบร้อย / เอียง
23. เก็บงานสี ฝ้าเพดานยังไม่เรี ยบร้อย
24. รอยต่อระหว่างฝ้ าเพดานกับผนังไม่เรี ยบร้อย
25. เก็บงานตีนบัว ยาแนวไม่เรี ยบร้อย
26. พื้นกระเบื้องเป็ นรอย
27. พื้นกระเบื้องยางโก่ง
28. เก็บงานรอยต่อบัวกับประตูไม่เรี ยบร้อย
29. ตัวหยุดประตูไม่แน่น
30. เก็บงานรอยต่อวงกบกับบัวพื้น
31.

เก็บงานปูนรอบสวิตช์

รู ปที่ 4.9 ตีนบานประตูไม่เท่ากัน

รู ปที่ 4.10 กระเบื้องผนังห้องน้ าบิ่น
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รู ปที่ 4.11 เก็บสี เพดานงานฝ้ าไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.12 พัดลมกิลดูอากาศเก็บสี ไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.13 เก็บสี รอบบานพับ
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รู ปที่ 4.14 ประตูหอ้ งน้ า ปิ ดแล้วไม่แน่น

รู ปที่ 4.15 เก็บสี ระแนงกันตก

รู ปที่ 4.16 เก็บงานพื้นรอยต่อกระเบื้องไม่เรี ยบร้อย
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รู ปที่ 4.17 เก็บงานมุมผนังห้อง + บัวไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.18 บานประตู ฝื ดเปิ ดปิ ดยาก

รู ปที่ 4.19 บานหน้าต่างมีรอยบุบ
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รู ปที่ 4.20 เก็บงานยาแนวรางประตู

รู ปที่ 4.21 เก็บงานสี รอบแอร์ ภายในห้อง

รู ปที่ 4.22 เก็บงานสี ผนัง+บัวไม่เรี ยบร้อย
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รู ปที่ 4.23 เก็บงานรอบปลัก๊ สวิตซ์ไฟ

รู ปที่ 4.24 เก็บงานมุมผนังห้อง + บัวไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.25 เก็บงานยาแนวบานหน้าต่างไม่เรี ยบร้อย / เปื้ อน
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รู ปที่ 4.26 เก็บงานน๊อตยิดบานหน้าต่างไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.27 เก็บงานรอยต่อผนังกับอลูมิเนียมไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.28 เก็บงานสี เหลี่ยมมุมผนังห้องไม่เรี ยบร้อย
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รู ปที่ 4.29 รอยต่อระหว่างฝ้ าเพดานกับผนังไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.30 เก็บงานบัวติดตั้งไม่เรี ยบร้อย / เอียง

รู ปที่ 4.31 เก็บงานสี ฝ้าเพดานยังไม่เรี ยบร้อย
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รู ปที่ 4.32 รอยต่อระหว่างฝ้ าเพดานกับผนังไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.33 เก็บงานตีนบัว ยาแนวไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.34 พื้นกระเบื้องเป็ นรอย
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รู ปที่ 4.35 พื้นกระเบื้องยางโก่ง

รู ปที่ 4.36 เก็บงานรอยต่อบัวกับประตูไม่เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.37 ตัวหยุดประตูไม่แน่น
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รู ปที่ 4.38 เก็บงานรอยต่อวงกบกับบัวพื้น

รู ปที่ 4.39 เก็บงานปูนรอบสวิตช์

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการลดปัญหาการส่ งมอบงานล่าช้ าของบ้ านพักอาศัย
จากการศึกษาทาให้เราได้ทราบถึงปั ญหาและสาเหตุ ดังนั้นเราจึงร่ วมกันหาแนวทางการลด
ปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของบ้านพักอาศัย โดยได้นาเครื่ องมือ 7 QC Tools เข้ามาช่วยลดปั ญหา
ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การจัดประชุม ทางโครงการหรื อผูร้ ับเหมาเข้าการอบรม หรื อปรึ กษาหารื อกันใน
หัวข้อประเด็นปั ญหาและสาเหตุ
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2. ปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งออกแบ่งวาระต่าง ๆ อาทิเช่น
วาระที่ 1 การประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 2 หัวข้อการประชุม การเพิ่มประสิ ทธิ์ ภาพผูร้ ับเหมา
- อบรมการปูกระเบื้อง
- อบรมการใช้โฮซอล์ในการเจาะกระเบื้อง
วาระที่ 3 ผูร้ ับเหมาเสนอถึงปั ญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่ วมกัน
วาระที่ 4 ข่าวสารจากผูค้ วบคุมงาน

รู ปที่ 4.40 การอบรมวิธีการปูกระเบื้องที่ถูกต้อง
3. การจัดทากราฟ เพื่อแสดงถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดทาขึ้นจากข้อมูลที่หลังจากการที่เรา
ได้จดั ประชุ มและอบรมนาข้อมูล จากอดี ตที่ ไม่ เคยจัดประชุ ม และอบรมกับการจัด
ประชุ มมาเปรี ยบเทียบกันโดยทาการทดลองกับบ้าน 5 หลัง คือบ้าน A,B,C,D,E ตามดัง
สถิติต่อไปนี้

48

รู ปที่ 4.41 แผนภูมิกา้ งปลาแสดงผลปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้าที่ดีข้ ึน
ตารางที่ 4.3 แสดงตารางเวลาของงวดงานที่กาหนดส่ งมอบบ้าน A สร้างเสร็ จภายใน 120
วันเมื่อดาเนินการตามกระบวนการจัดประชุมและนาข้อมูลจากอดีตมาวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
จะได้ผลดีข้ ึนเป็ น 122 วัน
ตารางที่ 4.3 กาหนดส่ งมอบบ้าน A สร้างเสร็ จภายใน 122 วัน
งวดงาน
งวด1
งวด2
งวด3
งวด4
งวด5
งวด6
งวด7
งวด8
งวด9
งวด10
total

ระยะเวลาที่กาหนด (วัน)
15
10
10
12
12
12
12
12
10
15
120

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)
6
10
10
30
10
10
10
10
11
15
122
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ตารางที่ 4.4 แสดงรายงานที่เป็ นปั ญหาในงวดงานที่ 4 ซึ่ งเคยใช้เวลามากถึง 35 วัน โดย
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลของข้อบกพร่ องในงวด 4 ของบ้าน A ตามตารางที่ 4.5 มีการเสี ยเวลารอ
เทียบกระเบื้องจากโรงงานถึง 14 วัน รู ปที่ 4.42 แสดงการสรุ ปสภาพปั ญาเป็ นแผนภูมิพาเรโต้ขอ้ มูล
ของเสี ยงานงวดที่ 4 ของบ้าน A ซึ่ งพบว่าเวลาที่เสี ยไปกับกิ จกรรมการเทียบกระเบื้องจากโรงงาน
ครรไดรับการแก้ไข
ตารางที่ 4.4 รายการงวด 4 บ้าน A
งวดงาน

รายการ

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)

งานผนังห้องน้ าบน-ล่าง
และเคาน์เตอร์+เคาน์เตอร์
เอนกประสงค์
งวด4

30

(กระเบื้องเซรามิค)
งานเดินท่อและร้อยสายไฟภายใน
อาคาร
งานฝ้ าภายนอกรอบบน 100%

ตารางที่ 4.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลของข้อบกพร่ องในงวด 4 ของบ้าน A
ลักษณะของข้อบกพร่ อง
รอเทียบกระเบื้องจากโรงงาน
งานแก้กระเบื้องรอยขีดข่วน + แตกบิ่น
เคาร์ เตอร์ เทไม่ได้ระดับ
งานโครงเคร่ าฝ้ าไม่ได้ระดับ
ฝ้ าฉาบไม่เรี ยบร้อย
สี รองพื้นฝ้ าภายนอกด่าง
Total

จานวนของเสี ย(วัน)

%ของเสี ย

14
3
5
2
4
2
30

46.67%
10.00%
16.66%
6.67%
13.33%
6.67%
100%

%ของเสี ย
สะสม
46.67%
56.67%
73.33%
80.00%
93.33%
100.00%
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16
14
12
10
8
6
4
2
0

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
จำนวนของเสีย(วัน)
%ของเสียสะสม

รู ปที่ 4.42 แผนภูมิพาเรโต้แสดงข้อมูลของเสี ยงานงวดที่ 4 ของบ้าน A
ตารางที่ 4.6 แสดงตารางกาหนดงานส่ งมอบบ้าน B เมื่อได้รับการแก้ไขในงานงวดที่ 4
ตามตารางที่ 4.7 แล้ว การก่อสร้างสามารถเสร็ จได้ภายใน 112 วัน โดยงวดที่ 1 และ 4 ใช้เวลาลดลง
2 วัน งวดที่ 10 ลดลงได้อีก 5 วัน
ตารางที่ 4.6 กาหนดส่ งมอบบ้าน B สร้างเสร็ จภายใน 112 วัน
งวดงาน

ระยะเวลาที่กาหนด (วัน)

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)

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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ตารางที่ 4.7 รายการงวด 4 บ้าน B
งวดงาน

รายการ

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)

งานผนังห้องน้ าบน-ล่าง
และเคาน์เตอร์+เคาน์เตอร์
เอนกประสงค์
งวด4

28

(กระเบื้องเซรามิค)
งานเดินท่อและร้อยสายไฟภายใน
อาคาร
งานฝ้ าภายนอกรอบบน 100%

ตารางที่ 4.8 วิเคราะห์ขอ้ มูลของข้อบกพร่ องในงวด 4 ของบ้าน B
จานวนของเสี ย
(วัน)

%ของเสี ย

%ของเสี ยสะสม

รอเทียบกระเบื้องจากโรงงาน

14

50.00%

50.00%

งานแก้กระเบื้องรอยขีดข่วน + แตกบิ่น

3

10.71%

60.71%

เคาร์ เตอร์ เทไม่ได้ระดับ

3

10.71%

71.42%

แก้ไขงานร้อยท่อและเดินสายไฟ

4

14.28%

85.70%

ฝ้ าฉาบไม่เรี ยบร้อย

2

7.15%

92.85%

สี รองพื้นฝ้ าภายนอกด่าง

2

7.15%

100.00%

Total

28

100%

ลักษณะของเสี ย

จากการส่ งมอบงานบ้าน A และ B ที่สร้างเสร็ จจะเห็นได้วา่ ในงวดงานที่ 4 ยังถือว่าวิกฤต
อยู่ แต่เราจะเห็นได้วา่ บ้านหลัง B ส่ งมอบทันแต่ก็ยงั คงเกิดความบกพร่ อง ในเรื่ องการรอคอย เรา
จึงนางวดงานที่ 4 มาวิเคราะห์หาของเสี ย

และรู้ถึงปั ญหาสาเหตุและสามารถจัดการกับปั ญหา

ในหลังต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
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16
14
12
10
8
6
4
2
0

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

จำนวนของเสีย(วัน)

0.00%

%ของเสียสะสม

รู ปที่ 4.43 แผนภูมิพาเรโต้แสดงข้อมูลของเสี ยงานงวดที่ 4 ของบ้าน B
ตารางที่ 4.9 กาหนดส่ งมอบบ้าน C สร้างเสร็ จภายใน 106 วัน
งวดงาน

ระยะเวลาทีก่ าหนด (วัน)

ระยะเวลาที่ทาจริง (วัน)

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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ในการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่ อง สาหรั บการสร้ างบ้านหลัง C พบว่าเวลา
ส าหรั บ งวดงานที่ 4 สามารถลดเหลื อเพี ย ง 12 วัน แต่ ง านงวดที่ 8 กลับ ใช้เวลามากขึ้ นจึ ง ต้อ ง
พิจารณาวิเคราะห์งานในงวดที่ 8 ดังแสดงในตารางที่ 4.10 และ 4.11 ซึ่งทาให้สามารถดาเนินงานใน
บ้านหลัง D ได้ดีข้ ึน
ตารางที่ 4.10 รายการงวด 8 บ้าน C

งวดที่ 8

รายการ
งานถนน+ซักล้าง
ติดตั้งไม้พ้ืนสาเร็ จรู ปลามิเนต+บัวเชิง
ผนัง
งานไฟฟ้ า (อุปกรณ์)
ประตู + หน้าตาง 100%
งานสุ ขภัณฑ์ + อุปกรณ์
งานสี จริ ง ก่อนหมวด 6

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)

18

ตารางที่ 4.11 วิเคราะห์ขอ้ มูลของข้อบกพร่ องในงวด 8 ของบ้าน C
ลักษณะของเสี ย
ถนนโรงรถแตกร้าว
พื้นลามิเนตยวบตัว
ซักล้างเทไม่ได้ระดับ
หน้าต่างล้มดิ่ง
บัวเชิงผนังเลอะสี
Total

จานวนของเสี ย
(วัน)
7
5
2
3
1
18

%ของเสี ย
38.89%
27.78%
11.10%
16.67%
5.56%
100%

%ของเสี ย
สะสม
38.89%
66.67%
77.77%
94.44%
100.00%
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8

120.00%

7

100.00%

6
80.00%

5
4

60.00%
จำนวนของเสีย(วัน)

3

40.00%

2

%ของเสียสะสม

20.00%

1
0

0.00%

รู ปที่ 4.44 แผนภูมิพาเรโต้แสดงข้อมูลของเสี ยงานงวดที่ 8 ของบ้าน C
จากการส่ งมอบบ้าน C ส่ งมอบได้ทนั ตามกาหนดเวลามีการปรับการทางนในสายงานจะ
เห็นได้วา่ งวดงานที่ 8 ใช้เวลาน้อยทาให้สามารถส่ งมอบทันด้วยเวลาเพียง 98 วันตามตารางที่ 4.12
และตารางที่ 4.13 แสดงตารางกาหนดเวลาส่ งมอบบ้าน E สร้างเสร็ จภายในเวลาเพียง 96 วัน
ตารางที่ 4.12 กาหนดส่ งมอบบ้าน D สร้างเสร็ จภายใน 98 วัน
งวดงาน
งวด1
งวด2
งวด3
งวด4
งวด5
งวด6
งวด7
งวด8
งวด9
งวด10
total

ระยะเวลาที่กาหนด (วัน)
15
10
10
12
12
12
12
12
10
15
120

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)
6
10
10
10
10
10
10
12
10
10
98
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ตารางที่ 4.13 กาหนดส่ งมอบบ้าน E สร้างเสร็ จภายใน 96 วัน
งวดงาน
งวด1
งวด2
งวด3
งวด4
งวด5
งวด6
งวด7
งวด8
งวด9
งวด10
total

ระยะเวลาที่กาหนด (วัน)
15
10
10
12
12
12
12
12
10
15
120

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
96

จากผลการศึกษาและรวบรวมสถิติขอ้ มูลบ้าน 5 หลังนี้ ทาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนว
ทางการลดปั ญหาการส่ งมอบงานบ้านพักอาศัยล่ าช้านี้ ไปในทางที่ ดีข้ ึ นตามลาดับ แม้ว่าบางหลัง
อาจจะเจอปั ญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยเราจะเห็นได้วา่ บ้านหลัง A ก็ยงั เกินกาหนดการส่ งมอบ
มา 2 วัน ก็ถือว่าดีข้ ึนจากอดีตที่ไม่เคยมีการจัดประชุ มให้เข้าใจไปในแนวทิศทางเดียวกัน และบ้าน
หลัง B,C ที่ส่งมอบบ้านพักอาศัยทันตามกาหนด ก็ถือว่าดีข้ ึนจากอดีตเช่นกัน แต่เราจะเห็นได้วา่ ยังมี
บางงวดงานที่วกิ ฤตทาเกินวันที่กาหนดส่ งผลให้งานอื่น ๆ ล่าช้าไปตาม ๆ กัน เราจึงแยกงวดงานนั้น
ออกมาวิเคราะห์ขอ้ มูลของเสี ยว่าเกิดขึ้นจากอะไร ใช้เวลาแก้ไขจนเสร็ จดาเนิ นการกี่วนั ซึ่ งทาให้เรา
แก้ไขงานได้ตรงจุดมากขึ้นและจะไม่เกิดขึ้นกับหลังต่อ ๆ ไป ซึ่ งเราจะเห็นได้วา่ บ้านหลัง D,E นั้น
เราสามารถส่ งมอบงานบ้านพักอาศัยได้โดยที่ไม่มีงวดงานไหนที่วกิ ฤตทาเกินวันที่กาหนดและยังทา
ให้ส่งมอบงานบ้านพักอาศัยก่อนวันกาหนดส่ งได้ประมาณ 30 วัน ซึ่ งก็ส่งผลให้บริ ษทั ผูร้ ับเหมานั้น
ได้เปอร์ เซ็นในการส่ งมอบงานบ้านพักอาศัยก่อนเวลากาหนดส่ งอีกด้วย
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โดยสรุ ปแล้วจะพบว่า จากการใช้กระบวนการในการประชุมและการนาเครื่ องมือ 7 QC
Tools เข้ามาช่วยในการหาปั ญหาและสาเหตุ นาไปสู่ กระบวนการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่องทาให้
เวลาก่อสร้างเร็ วขึ้นมาโดยตลอดจากเวลาส่ งมอบที่ 120 วัน เป็ นเวลาเฉลี่ยเพียง 107 วัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.14 เป็ นการแก้ไขปั ญหาการส่ งมอบล่าช้าและลดต้นทาการก่อสร้างได้ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา
ตารางที่ 4.14 สรุ ปกาหนดเวลาส่ งมอบบ้าน 5 หลัง
บ้านหลัง
เวลาส่ งมอบ (วัน)

A
122

B
112

C
106

D
98

E
96

เฉลี่ย (วัน)
107

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาแนวทางการลดปั ญหาการส่ ง มอบงานล่ า ช้า ของบ้า นพัก อาศัย สามารถ
สรุ ปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดงั ต่อไปนี้
1. สรุ ปผลการศึกษา
2. ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้นแห่งหนึ่ง ที่มีปัญหาการส่ งมอบงานล่าช้าของบ้านพักอาศัยเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างจากสาเหตุหลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การขนส่ ง
วัสดุ -อุปกรณ์ ที่ล่าช้ากว่ากาหนด การขาดแผนงานที่ดี การเกิ ดข้อบกพร่ องของวัสดุ -อุปกรณ์ โดย
การนาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพหรื อ 7 QC Tools และกลวิธี เข้ามาช่วยในเรื่ องการวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิ ดขึ้น โดยการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อการส่ งมอบงานของบ้านพักอาศัยล่าช้า และส่ งผล
กระทบต่อด้านต้นทุ นที่ มากขึ้ น โดยตั้งแต่รับสัญญาบ้านจะมี ระยะเวลากาหนดการส่ งมอบบ้า น
ภายใน 120 วัน
จากการศึกษาจึงนาแนวคิดด้านการแก้ปัญหาต่างๆ โดยวิเคราะห์จากแผนภูมิกา้ งปลา และ
แผนภูมิพาเรโต เป็ นเครื่ องมือ 7 QC Tools ช่วยในการวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ จัดการประชุ มสัปดาห์ละ
1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
หลังจากที่ มีการประชุ มวางแผนร่ วมกัน จากแผนงานสรุ ปได้ว่า บ้าน 1 หลัง ระยะเวลา
กาหนดการส่ งมอบบ้านภายใน 120 วัน โดย ภายหลังจากการดาเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ย
เครื่ องมือ 7 QC Tools ในกรณี ศึกษาได้ทาการส่ งมอบบ้านสาหรับบ้าน 5 หลังพบว่าสามารถส่ งมอบ
ได้ในเวลาที่ดีข้ ึนจากเดิม 154 วันลงมาเหลีอภายใน 122 วัน 112วัน 106 วัน 98 วัน และ จนกระทัง่
หลังที่ 5 สามารถส่ งมอบงานเพียง 96 วัน คิดโดยเฉลี่ยเป็ นเวลาส่ งมอบเพียง 107 วันซึ่ งผลที่ได้รับ
เป็ นไปตามที่พ่ ึงพอใจแกทุกฝ่ ายรวมไปถึงลูกค้าเจ้าของบ้านพักอาศัย
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่นาเสนอนี้สาหรับการประยุกต์ใช้และการศึกษาดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษา
5.2.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ ใช้
จากการศึกษาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ปั ญหาหมวดงานทุกหมวดงาน จนรวมไปถึง
ปั ญหาทางด้านคน ด้านเวลา และวัสดุ และปั จจัยทุกปั จจัยที่มีความสาคัญทั้งสิ้ น หากผูด้ าเนิ นการ
ก่อสร้าง และผูต้ รวจสอบงานชี้นาทางไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับปั ญหาเกิดจากการทางาน
ของช่ า ง ดัง นั้นผูค้ วบคุ ม งานจึ งจาเป็ นต้องตรวจสอบและแนะแนวทางที่ ถู ก ต้อง ทั้ง นี้ จะท าให้
องค์กรหรื อผูค้ วยคุมงานประสบความสาเร็ จในงานส่ งมอบงาน ทาให้สามารถลดต้นทุน และเวลา
ในการทางานไม่ให้บานปลายและไร้ความกังวลจากปั ญหาหลังจากเข้าพักอาศัย
5.2.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษา
เนื่องจากปั ญหาในการส่ งมอบงานนั้น เกิดจาก 3 สาเหตุหลักๆ ประกอบไปด้วย
การขนส่ งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ล่าช้ากว่ากาหนด การขาดแผนงานที่ดี การเกิ ด Defect ของวัสดุ-อุปกรณ์
และทาให้เสี ยเวลา และต้นทุนบานปลาย ดังนั้นผูค้ วบคุมงานจาเป็ นจะต้องตรวจสอบงานทุกอย่าง
ให้อย่างรอบครอบ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อป้ องกันมิให้เกิ ดปั ญหาการส่ งมอบงานล่าช้า
ของบ้านพักอาศัยแบบที่ผา่ นมา
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