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บทที ่1 
บทน ำ 

 
การบริหารงานก่อสร้าง คือ การจดัการทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างนั้น ๆ ก็คือ ตวัอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการตอ้งการน าไปงานต่อไป 
การบริหารโครงการก่อสร้างไม่ไดเ้พียงแค่ตอ้งการส่ิงก่อสร้างข้ึนมาเท่านั้น แต่จ าเป็นตอ้งมีการ
จดัสรรทรัพยากรต่างๆ ในโครงการให้เหมาะสม ถูกตอ้ง ถูกเวลาและถูกหน้าท่ี เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
วตัถุประสงคข์องเจา้ของโครงการท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวจ้ะเห็นไดว้่า การบริหารงาน ก่อสร้างนั้น
ไม่ไดเ้พียงแค่การบริหารโครงการก่อสร้างใหส่ิ้งก่อสร้างแลว้เสร็จแต่ยงัตอ้งค านึงถึงเป้าหมายต่างๆ 
อีก ซ่ึงเป้าหมายเหล่านั้น คือ ตน้ทุน (Cost) เวลา (Time) และคุณภาพงาน (Quality) รวมถึงดา้น
ความปลอดภยัในการท างาน (Safety) ดงันั้นการบริหารงานก่อสร้างจะตอ้งน าส่วนผสมทั้ง 4 ขอ้มา
อยู่รวมกันได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้องใช้ตน้ทุนท่ีสุดในเวลาน้อยท่ีสุดและได้งานออกมามี
คุณภาพ มีความปลอดภยัในการท างาน แต่อาจข้ึนอยูก่บัการให้ความส าคญัในขอ้ก าหนดนั้นๆ ได ้
เช่น เจา้ของโครงการมีความตอ้งการใหโ้ครงการก่อสร้างแลว้เสร็จอยา่งรวดเร็วโดยยอมเพิ่มตน้ทุน
ข้ึนและให้คุณภาพงานออกมาดีเหมือนเดิมเป็นต้น ดงันั้น “เวลา” จึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมี
ความส าคญัต่อการบริหารงานก่อสร้างเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จต่อไป 

เน่ืองจากโครงการก่อสร้างไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้หลากหลายปัจจยั
เช่น ปัจจยัด้านการเงิน แรงงาน วัสดุเคร่ืองจักรอุปกรณ์ก่อสร้างกระบวนการก่อสร้างขอ้ตกลง
ระหว่างผูรั้บเหมากบัเจา้ของงาน สภาพภูมิประเทศท่ีไม่เหมาะสมกบัการท างานและอ่ืนๆ การ
วางแผนงานจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพื่อลดความผดิพลาดในขั้นตอนการท างาน ถึงแมก้ารวางแผนงาน
นั้นจะรอบคอบแค่ไหน แต่ก็อาจผิดพลาดได ้เพราะปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างนั้น  หน้า
งานจริงความผดิพลาดท่ีไม่สามารถก าหนดได ้ดงันั้นผูบ้ริหารโครงการจะตอ้งมีความรู้และแนวทาง
ใหม่ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารต้นทุน เป็นผู ้รู้ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิธีการท่ียึดถือเป็นหลกัในการก าหนดและขจดัความสูญเสียต่างๆ 
สามารถลดระยะเวลาการท างานและลดตน้ทุนในส่วนงานต่างๆ ลงให้เสร็จก่อนจากแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้ เพื่อมีปัจจยัอ่ืนๆ เกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้าง และสามารถน าเวลาส่วนท่ีเหลือไปใชก้บั
งานอ่ืนๆ เพื่อให้ภาพรวมของแผนงานการท างานอยูใ่นสภาวะปกติ หรืออาจท าใหแ้ผนงานเร็วกว่า
แผนงานท่ีก าหนด และส่งผลไปถึงความเช่ือมัน่ของลูกคา้และยงัสามารถลดตน้ทุนค่าก่อสร้าง 
รวมถึงดา้นความปลอดภยัในการท างานได ้
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นสาขาเศรษฐกิจส าคญัสาขาหน่ึงท่ีเป็นตวัแปรในดา้นการพฒันา 

และการลงทุนของประเทศ ซ่ึงการก่อสร้างของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน งานก่อสร้างของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพฒันาประเทศในระบบ
สาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ถนน ทางด่วน ทางรถไฟ และบริการของรัฐต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการด ารงชีวิต ส่วนภาคเอกชนจะเน้นการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั 
อาคารพาณิชย ์อาคารส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
อนุญาตก่อสร้างในปี 2/2561 เทียบกบัปี 2/2562 พบว่า พื้นท่ีของส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บอนุญาตในปี 
2562 ทัว่ประเทศมีจานวนลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 4.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่น
มาและไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 (การประมวลพื้นท่ีก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2562, หนา้ 9 ) และจากขอ้มูลท าคาดการถึงสภาวะเศรษฐกิจไดว้่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยลดลง ดงันั้นการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจก่อสร้างจึงเพิ่มสูงข้ึน จึงตอ้งหาวิธีการและขั้นตอนต่างๆ
เพื่อลดตน้ทุนและเวลาในงานแต่ละประเภทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาในการก่อสร้างใน 1 โครงการส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 6-12 เดือน และใน 1 ปี บริษทั
จะมีงานท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา หากสามารถลดตน้ทุนในงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา
ได ้กอ็าจสามารถลดตน้ทุน และเวลาในงานต่อเน่ืองอ่ืนได ้ 

ปัญหาความล่าชา้และตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนในการก่อสร้างเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ บางส่วนเกิด
จากความล่าช้าในขั้นตอนการท างาน วิธีการท างานแบบเดิมๆ ท าให้ส่งผลกระทบต่อแผนการ 
ด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองกนั เช่น งานเทคอนกรีตพื้น งานตกแต่งภายใน ทั้งน้ีควรขจดัความสูญเปล่าใน
ขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัให้ได ้หัวใจหลกัขององค์อาคารนั้นคือ งานหลงัคา หากสามารถลด
ตน้ทุนและเวลาในการติดตั้งโครงหลงัคาไดก้จ็ะสามารถเร่ิมงานอยา่งอ่ืนท่ีต่อเน่ืองได ้

ในกรณีน้ี ตน้ทุนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา ขนาดพื้นท่ี 1,269.33 ตารางเมตร น ้ าหนกัของ
โครงถกัหลงัคา 25 ตนั จะมีตน้ทุนท่ีแสดงในตารางท่ี 1.1 และ 1.2 
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ตำรำงที่ 1.1 แสดงการคาดการตน้ทุนของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคาท่ีคาดการไว ้
 

 
 
ตำรำงที่ 1.2 แสดงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา 
 

 
 

 จากตารางท่ี 1.1 และ 1.2 จะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายและเวลาในการติดตั้งโครงถกัหลงัคานั้นมี
ตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากท่ีคาดการไวถึ้ง 51,450 บาท มีสาเหตุของปัญหาดงัต่อไปน้ี 
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การประกอบช้ินงานผดิ  การตรวจสอบช้ินงานท่ียากล าบาก เน่ืองจากวิธีการท างานท่ีไม่
ปลอดภยั ผูป้ฏิบติังานขาดความรู้เขา้ใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีท าให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึน และ
อาจท าใหแ้ผนงานท่ีต่อเน่ืองจากงานโครงหลงัคา เกิดความล่าชา้ลง เป็นตน้  

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั และ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 
1.2.1 เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
1.2.2 เพื่อลดเวลาการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั โดยการประยกุตแ์นวทางของลีน 

เพื่อลดความสูญเปล่า 7 ประการ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
เปรียบเทียบขั้นตอนการท างานในงานการติดตั้ งโครงหลังคาประเภทโครงถัก (ROOF 

TRUSS) ของการก่อสร้างอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง เพื่อน าผลการศึกษาปัญหา
ตน้ทุนและเปรียบเทียบขั้นตอนการท างานในแต่ละหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน โดยใชก้ารเก็บสถิติการ
ท างานของทั้ง 2 แห่งและการถ่ายรูปขั้นตอนการท างานเพื่อช่วยในการปรับปรุงขั้นตอน การติดตั้ง
โครงหลงัคาประเภทโครงถกั หนา้งานใหไ้ดต้น้ทุนท่ีลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในงานติดตั้งโครง
ถกัหลงั ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานดียิ่งข้ึน ช่วยให้ลดตน้ทุนในการ
ติดตั้งโครงถกัหลงัคาลงได ้
 
1.4 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

การเกบ็รวบรวมสถิติในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกัของ 2 หน่วยงาน 
1.4.1 การวิเคราะห์หาสาเหตุของตน้ทุนท่ีเพิ่มขั้นในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั 
1.4.2 ก าหนดแนวทางและวิธีการในการลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั 

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั 
1.4.3 สรุปผลการศึกษา 
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ในงานติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกัได ้
2. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได ้
3. ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนท่ีท าใหต้น้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั 
4. ลดความล่าชา้ในบางขั้นตอนการท างานในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั 
5. ลดความเส่ียงในการท างานบนท่ีสูงได ้

 
 



 
 

บทที ่2 
ทฤษฏีและหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 การบริหารงานก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างเป็นงานท่ีสลบัซบัซอ้น มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง
หลายหน่วยงาน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมีลกัษณะและความเก่ียวพนัธ์กบังานก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั
ตอ้งมีการ ประสานงานอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา เช่น เจา้ของงาน ผูอ้อกแบบ ผูรั้บจา้ง ผูค้วบคุมงาน
ก่อสร้าง กรรมการตรวจการจา้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง ฯลฯ และรูปแบบการ
บริหารงานท่ีเป็นการเฉพาะแต่ละโครงการซ่ึงแตกต่างกนัไปตามรูปแบบ ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง
รวมทั้งเง่ือนไขแห่งเวลา การจดัสรรทรัพยากร ตลอดจนสภาวะแวดลอ้มของแต่ละสถานท่ีสถิติ
แรงงานและอ่ืนๆ กแ็ตกต่างกนัโดยส้ินเชิง โดยมีเป้าหมายของการบริหารงานก่อสร้าง คือ 

- ด าเนินงานก่อสร้างใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- งานมีความถูกตอ้งตามรูปแบบรายการ ตรงตามหลกัวิชาการและหลกัปฏิบติั 
- ควบคุมการใชท้รัพยากรและเวลาอยา่งเหมาะสมและประหยดั 
- มีความปลอดภยัในการท างาน 

 ผูบ้ริหารผลิตภาพเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพขององคก์ร จึงเป็นผูท่ี้
ตอ้งมีความรู้ และความพยายามในการรับรู้แนวคิดหลกัการและแนวทางเพื่อการเพิ่มผลิตภาพใหม่ๆ 
เพื่อสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารผลิตภาพ ผูบ้ริหารเองจะตอ้งมีความมัน่ใจในการ
ผลกัดนัโครงการเพิ่มผลิตภาพต่างๆ ใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองได ้
 การเขา้ใจปัญหาและก าหนดปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยา่งแน่นชดัเป็นหลกัการง่ายท่ีช่วยให้
ผูบ้ริหารไม่ตอ้งเสียเวลาในการแกปั้ญหาท่ีไม่ใช่ปัญหา แกปั้ญหาแลว้ยงัไม่จบส้ิน แกปั้ญหาท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหาใหม่ ฯลฯ 
 การศึกษาการท างาน (Work Study) “การศึกษาการท างาน” เป็นวิชาการศึกษาการเคล่ือนท่ี
และศึกษาเวลา (Motion and Time Study) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนเป็นตน้ก าเนิดของหลกัวิชาการ
ตามแนวคิดและหลกัการของ Federick W.Taylor และ Frank B.Gilberth ต่อมาขอบข่ายการศึกษา
เคล่ือนท่ีและการศึกษาเวลาไดข้ยายเพิ่มข้ึนโดยเดิมท่ีการศึกษาเคล่ือนท่ีจะพิจารณาเฉพาะส่วนท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการท างานของร่างกายประกอบร่วมกบัการจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน ซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานของคนงาน โดยเฉพาะต่อเม่ือมีการใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตขอบข่ายการศึกษาจึงกวา้งข้ึนมากลายเป็น “การศึกษาวิธี” (Method
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 Study) ซ่ึงจะครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษาการเคล่ือนท่ีโดยท่ีจะเป็นการศึกษาวธีิการท างานท่ีมี
อยูเ่ดิมและใชห้ลกัการปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ท่ีดีกวา่เดิม ท าใหผ้ลผลิตสูงข้ึน ความสูญเสีย
นอ้ยลง และตน้ทุนการผลิตต ่าลง ในส่วนของการศึกษาเวลาเน่ืองจากกระบวนการวดัเวลาเพื่อ
ก าหนดเวลามาตรฐานและเกบ็ขอ้มูลเวลาท างานใชเ้ป็นการวดัผลงานอยา่งหน่ึง การวดัผลงาน
สามารถท าไดด้ว้ยกระบวนการวิธีการอ่ืนๆ อีกนอกเหนือจากการศึกษาเวลา โดยการใชน้าฬิกาจบั
เวลา จึงพฒันาเป็นวิชา ”การวดัผลงาน” (Work Measurement) ซ่ึงจะครอบคลุมกิจกรรมของ
การศึกษาเวลาการสุ่มงานการใชเ้วลามาตราฐานพรีดีเทอร์มีนและการใชม้าตรฐานเวลาท่ีวิจยั
ฐานขอ้มูลประกอบการใชง้านการวดัผลงาน  
 
2.2 หลกัการของลนีคอนสตรัคช่ัน (Lean Construction) 

 ลีนคอนสตรัคชัน่ (LEAN Construction) คือแนวคิดหรือกระบวนการท างาน ท่ีประยกุตจ์าก 
แนวความคิด LEAN Manufacturing หรือ LEAN Production ในอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงหลกัการ
ของ ลีน (LEAN) คือ การออกแบบและการจดัการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร และมาตรการ
ต่างๆ อยา่ง เหมาะสม โดยพยายามใหเ้กิดความสูญเสียนอ้ยท่ีสุดหรือมีส่วนเกินท่ีไม่จ าเป็นเป็นนอ้ย
ท่ีสุด ลดตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาต่อกระบวนการเพื่อใหมี้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ (Workflow) และ เป็นการก าจดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในการผลิต 
(Non-Value Added) ลดขั้นตอน การท างานซ ้าซอ้น (ไทยเอน็จิเนียริง, 2560) 

 
รูปที ่2.1 Concept Framework ของลีนคอนสตรัคชัน่ (Lean Construction) 

(ไทยเอน็จิเนียริง, 2560) 
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2.2.1 การประยกุตใ์ชแ้นวความคิด LEAN ในงานก่อสร้าง 

 เคร่ืองมือและปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวความคิดของลีน (LEAN Tools) ประยกุตใ์ชก้บังาน 
ก่อสร้าง คือ เคร่ืองมือ PDCA (Plan - Do – Check - Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพฒันา 
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบติั 
ตรวจสอบ ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรม PDCA อยา่งเป็นระบบใหค้รบวงจร อยา่งต่อเน่ือง 
หมุนเวียนไป เร่ือยๆ การน ามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการก่อสร้างนั้นมีความตอ้งการลดความ
สูญเสียใหม้ากท่ีสุดโดย มุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันากระบวนการในงานก่อสร้างทั้งระบบ ดงัน้ี 

2.2.1.1 การออกแบบโครงการก่อสร้าง ออกแบบลกัษณะรูปร่างและมีความชดัเจน 

ลูกคา้ไดรั้บรู้ถึงรายละเอียด เพื่อป้องกนัการเปล่ียนแปลงแบบภายหลงั 

2.2.1.2 การจดัเตรียมทรัพยากรระหวา่งผูรั้บเหมากบับริษทัผูจ้ดัหาวสัดุและ จดัหา

วสัดุ แบบ Just in Time 

2.2.1.3 การวางแผนในงานก่อสร้าง ก าหนดบรรทดัฐานการท างาน 

(Benchmarking) ระบุสายงานวิกฤตอยา่งชดัเจนและจดัระบบการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) 

2.2.1.4 การก่อสร้าง การส่ือสารท่ีชดัเจนตลอดแผนงานโครงการ รายงานประจ าวนั 

ฝึกอบรมใหบุ้คลากรมีความเช่ียวชาญในงานและสร้างแรงจูงใจในการท างาน (วรวฒิุ บุญมาพบ, 

2557) 

 

2.3 การลดความสูญเสีย 7 ประการ (The 7 Wastes) 

 ความสูญเปล่า หรือ MUDA หรือ WASTE ลว้นแต่มีความหมายเดียวกนั หมายถึง ส่ิงท่ี 
เกิดข้ึนแต่ไม่ท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มแก่สินคา้ ซ่ึงความสูญเปล่ามีอยู ่ 7 ประการดว้ยกนัคือ 1) การผลิต
มาก เกินไป (Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น 
(Transporting) 4) การท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์(Inappropriate Processing) 5) การเกบ็สินคา้ท่ีมาก
เกินไป (Unnecessary Inventory) 6) การเคล่ือนท่ีเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น (Unnecessary Motions) 
และ 7) ของเสีย (Defect ) (Pro Ind Solutions, 2560) 
 
2.4 หลกัการวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis 
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 เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา โดยหากเราสามารถคน้พบสาเหตุรากเหงา้
และ ก าจดัไดแ้ลว้ ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ ้า หากปัญหาเดิมเกิดซ ้า แสดงวา่การวเิคราะห์ของเรานั้นมา
ผดิทาง หรือ อาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะตอ้งมาท าการวิเคราะห์ใหม่ เคร่ืองมือน้ีเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ สูงมาก หากผูว้ิเคราะห์มีความเขา้ใจ และมีความช านาญในงานท่ีตนท า
อยู ่ รวมถึงความรู้ดา้นวิศวกรรม การวิเคราะห์ Why-Why Analysis นั้น เป็นเพียงเคร่ืองมือ ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหงา้เท่านั้น การจะท าใหปั้ญหานั้นหมดไป จึงจ าเป็นจะตอ้ง ประยกุต์
หลกัการอ่ืนๆ เขา้มาช่วย (ไมตรี บุญขนัธ์, 2561) 
 
2.5 แผนผงัก้างปลา หรือ แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบั
สาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงั
สาเหตุและผล ในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) " เน่ืองจากหนา้ตาแผนภูมิมีลกัษณะ
คลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของแผนผงั อิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ผงั
กา้งปลาประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

2.5.1 ส่วนประกอบของแผนผงักา้งปลา 

2.5.1.1 ส่วนปัญหาหรือผลลพัธ์ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 

2.5.1.2 ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กเป็น 

2.5.1.2.1 ปัจจยั (Factors) ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา) 

2.5.1.2.2 สาเหตุหลกั 

2.5.1.2.3 สาเหตุยอ่ย 

 ซ่ึงสาเหตุของปัญหา จะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรองและกา้ง
รองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้ 
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รูปที ่2.2 โครงสร้างของผงัสาเหตุและผล (ศุภพฒัน์ ปิงตา, 2557) 
 

2.5.2 การก าหนดปัจจยับนกา้งปลา 

 เราสามารถท่ีจะก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรกไ็ด ้ แต่ตอ้งมัน่ใจวา่กลุ่มท่ีเราก าหนดไวเ้ป็นปัจจยั
นั้นสามารถท่ีจะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล 
        โดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพือ่จะน าไปสู่การแยกแยะ
สาเหตุต่างๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 

2.5.2.1 M Man คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร 
2.5.2.2 M Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
2.5.2.3 M Material วตัถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 
2.5.2.4 M Method กระบวนการท างาน 
2.5.2.5 E Environment อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน  

(ศุภพฒัน์ ปิงตา, 2557) 
 

 
 

รูปที ่2.3 แสดงการก าหนดปัจจยับนกา้งปลา (ศุภพฒัน์ ปิงตา, 2557) 
 
2.6 การลดความสูญเปล่า ECRS 

ECRS คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรือท่ีเรียกวา่ Waste ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สร้างผลตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมใหก้บัองคก์ร และในบางกรณี
อาจท าใหก้ารด าเนินงานชา้ลงจากท่ีควรจะเป็น ซ่ึงส่งผลใหต้น้ทุนในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
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โดยช่ือของ ทฤษฎี ECRS คือ  E : Eliminate (การก าจดั) C : Combine (การรวบรวม) 
Rearrange (การจดัเรียงใหม่) และ S : Simplify (การท าใหง่้ายข้ึน) ซ่ึงเป็น หลกัการง่ายๆ ท่ีสามารถ
ใชใ้นการเร่ิมตน้ลดความสูญ เปล่าหรือ MUDA ลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสูญเสีย 7 ประการเป็นส่ิงท่ีไม่มีความจ าเป็นและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์ร โดย
มีความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ ์ และความสูญเสีย 7 ประการ ดงั 
แสดงในรูปท่ี 2.2 ดงันั้นจึงควรลดความสูญเสียใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด และการลดความสูญเสียนอกจาก 
จะเป็นการปรับปรุงการผลิตและเพิ่มผลผลิตไดแ้ลว้ยงัช่วยลดตน้ทุนการผลิตไดอี้กดว้ย 

 

 
รูปที ่2.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑแ์ละความสูญเสีย 7 อยา่ง 

 

การลดความสูญเสียในการผลิต เป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการอยา่งรีบด่วนเพราะความ 
สูญเสียจะท าใหต้น้ทุนสินคา้เพิ่มสูงข้ึน หากสามารถลดความสูญเสียลงไดก้จ็ะส่งผลใหป้ระหยดั
ตน้ทุนการผลิตลงได ้ อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน แนวทางการลดความ
สูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS เป็นมีดงัน้ี 

2.6.1 E = Eliminate การก าจดัหมายถึงการพิจารณาขั้นตอนการผลิตท่ีไม่จ าเป็นและไม่เกิด 
มูลค่าเพิ่มกบัผลิตภณัฑแ์ลว้ก าจดัขั้นตอนการผลิตท่ีไม่จ าเป็นออกไป รวมทั้งการก าจดัความสูญเสีย 
ทั้ง 7 ประการคือการผลิตเกินจ าเป็น การเกบ็วสัดุคงคลงัการขนส่งการเคล่ือนไหวการผลิตมาก 
ขั้นตอน การรอคอยและการผลิตของเสียการก าจดัเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดในการ ปรับปรุง
งาน 

2.6.2 C = Combine การรวมกนัหมายถึงการรวมขั้นตอนการผลิตใหเ้หลือนอ้ยลงโดย 
พิจารณาวา่ สามารถรวมขั้นตอนการผลิตใหเ้หลือนอ้ยลงไดห้รือไม่ถา้ลดขั้นตอนการผลิตใหเ้หลือ
นอ้ยลงกจ็ะสามารถลดระยะทางการเคล่ือนท่ีท าใหใ้ชเ้วลาในการผลิตนอ้ยลง 

2.6.3 R = Rearrange การจดัใหม่หมายถึงการจดัล าดบัการผลิตใหม่โดยการโยกยา้ย 
สบัเปล่ียนขั้นตอนการผลิตใหเ้หมาะสมเพือ่ลดการเคล่ือนท่ีเกินจ าเป็นหรือลดการรอคอยและ 
อาจจะสามารถรวมขั้นตอนการผลิตบางส่วนเขา้ดว้ยกนั 
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2.6.4 S = Simplify การท าใหง่้าย หมายถึงการปรับปรุงวิธีการท างานใหส้ะดวกและง่ายข้ึน
โดยอาจจะออกแบบ Method stamen มาช่วยเพื่อใหก้ารท างานสะดวกและแม่นย  าซ่ึงจะสามารถลด
ของเสียลงไดเ้พราะเป็นการลดการเคล่ือนท่ีและลดการท างานท่ีไม่จ าเป็น 

หลกั E-C-R-S น้ีไม่จ าเป็นตอ้งใชท้ั้งหมดพร้อมกนัจะเลือกใช ้ E C R S ตวัใดตวัหน่ึงกไ็ด ้
ตามความเหมาะสม (ฐานิตย ์ประจกัษว์ินยับดี และนนัทิ สุทธิการนฤนยั, 2561) 
 
2.7 การศึกษาเวลา (Time Study) 

2.7.1 เวลามาตรฐาน (Standard time) 

การท่ีจะวิเคราะห์อตัราก าลงัคนดว้ยหน่วยการผลิตของโครงหลงั เช่น ช้ิน อนั ชุด กลุ่มฯลฯ 
ไม่ใช่วิธีการท่ีดีนกัเน่ืองจากมีอตัราส่วนของการค านวณท่ีผดิพลาดสูงอีกทั้งยงัมีความยดืหยุน่ใน
การค านวณต ่า ดงันั้นการสร้างหน่วยของขอ้มูลใหเ้ป็นหน่วยเดียวกนัหรือเป็นหน่วยมาตรฐาน ทั้ง
ปริมาณการผลิตและอตัราก าลงัการผลิต น่าจะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงหน่วยมาตรฐานท่ีใช ้
ในการค านวณอตัราก าลงัคนกคื็อ หน่วยของเวลามาตรฐาน จะเป็นจ านวนชัว่โมงจ านวนนาทีหรือ 
จ านวนวนิาทีกไ็ดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม ดงันั้น เม่ือปริมาณการผลิตผา่นการวิเคราะห์กระบวนการ 
ผลิตมาแลว้ กจ็ะเขา้สู่การศึกษาเวลาในการท างาน หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ เวลามาตรฐาน นัน่เอง 

เม่ือกล่าวถึงการวิเคราะห์อตัราก าลงัคน โดยอาศยัหน่วยของเวลามาตรฐาน กค็งตอ้งอา้งถึง 
วิชาหน่ึงทางดา้นวิศวกรรม คือ การศึกษาเวลาหรือการวดังาน (Work Measurement) ซ่ึงเป็นวิชาท่ี 
ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิคในการวดัปริมาณงานออกมาเป็นหน่วยของเวลา หรือจ านวนแรงงานท่ีใชใ้น
การท างาน ซ่ึงมีสูตรท่ีควรทราบเก่ียวกบัการค านวณเวลามาตรฐาน คือ 

 
เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ+เวลาเผื่อ 

Standard time = Normal time + Allowance 
 

2.7.2 เวลาปกติ (Normal time) 

เวลาปกติ Normal time คือ เวลาการท างานโดยเฉล่ียท่ีอตัราความเร็วในการท างานแบบ ปกติ
และไม่มีปัจจยัใดเขา้มารบกวนใหต้อ้งหยดุพกัหรือติดขดั 

2.7.3 เวลาเผือ่ (Allowance) 

เวลาเผือ่ (Allowance) หมายถึง ปริมาณของเวลาท่ีชดเชยส่วนของเวลาท่ีสูญเสียไปอนั
เน่ืองมาจากปัจจยัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดงาน เช่น เวลาหยดุพกัของพนกังานเม่ือเกิดความเหน่ือย หรือท าธุระ
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ส่วนตวั เวลาท่ีสูญเสียเน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม อยา่งงเช่น มีฝนตก ท าใหต้อ้งหยดุการท างาน เป็น
ตน้ เวลาเผือ่ท่ียอมใหมี้อยู ่3 อยา่ง คือ 

2.7.3.1 เวลาเผือ่ส าหรับบุคคล (personal allowance) 
2.7.3.2 เวลาเผือ่ส าหรับความเครียด (fatigue allowance) 
2.7.3.3 เวลาเผือ่ส าหรับความล่าชา้ (delay or contingency) 

2.7.4 ประโยชน์ของการศึกษาเวลามาตรฐานในการท างาน 

2.7.4.1 เพื่อใชใ้นการวางแผนการท างานใหก้บัหน่วยงาน หรือพนกังาน 

2.7.4.2 เพื่อใชพ้ิจารณาอตัราก าลงัคนวา่ตอ้งใชม้ากนอ้ยเพียงใด จึงจะเพียงพอกบั

ปริมาณการผลิต 
2.7.4.3 น ามาคิดหาตน้ทุนค่าแรงส าหรับการผลิต 
2.7.4.4 เพื่อใชใ้นการจดัสรรส่วนงานต่างๆ ใหพ้นกังานไดอ้ยา่งสมดุล หรือการ

ท า Line balancing 
2.7.4.5 เพื่อใชเ้ป็นฐานในการประเมินผลการท างาน หรือประสิทธิภาพของการ

ท างาน ประกอบการจ่ายผลตอบแทนเป็นค่าจา้ง โบนสั เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
2.7.4.6 การคิดตน้ทุนแรงงานและเคร่ืองจกัร 
2.7.4.7 การค านวณประสิทธิภาพหรือผลิตภาพของแรงงาน 

2.7.5 ประเภทของการศึกษาเวลาแบ่งออกเป็นประเภทได ้4 ประเภท 

2.7.5.1 การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) คือการจบัเวลาการท างาน
ของพนกังาน โดยตรง โดยใชน้าฬิกาจบัเวลาเป็นเคร่ืองมือแลว้น าไปค านวณเป็น เวลามาตรฐาน 
(Standard time) ต่อไป 

2.7.5.2 การสุ่มงาน (Work Sampling ) เป็นวิธีแบบสุ่มจบัเวลาการท างานของ
พนกังาน ตาม สดัส่วนทางสถิติแลว้น าไปค านวณเวลามาตรฐาน 

2.7.5.3 การศึกษาเวลาจากขอ้มูลเวลามาตรฐานและสูตร (Standard Data and 
Formulas) เป็นวิธีการศึกษาเวลาจากสูตรค านวณเฉพาะหรือขอ้มูลในอดีตมาใชค้  านวณเวลา
มาตรฐาน 

2.7.5.4 การศึกษาเวลาแบบก าหนดเวลาไวล่้วงหนา้ (Predetermined Motion Time 

System) เป็นวิธีการศึกษาเวลาจากตารางหรือสูตรท่ีไดส้ร้างไวล่้วงหนา้ซ่ึงวิธีการค านวณหรือ

ตารางขอ้มูลเวลากแ็ลว้แต่วิธีท่ีผูคิ้ดคน้จะก าหนดข้ึนมา (บุษกร สุขโรดม, 2562) 
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2.8 กระบวนการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถัก ( ROOF TRUSS INSTALLATION ) 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดของกระบวนการติดตั้งโครงสร้างเหลก็ คือ ความปลอดภยัในการท างาน การ

วางแผนการท างานท่ีดี ซ่ึงการวางแผนการติดตั้งน้ีจะกระท าก่อนการน าเขา้โครงเหลก็เพื่อท าการ
ติดตั้ง โดยมีการประชุมร่วมกนัระหวา่งฝ่ายก่อสร้าง ผูรั้บเหมางานโครงเหลก็ ผูรั้บเหมางานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงฝ่ายงานระบบดว้ย เพื่อก าหนด ความปลอดภยัและวิธีการติดตั้ง ต  าแหน่งการยนื
ของเคร่ืองจกัรหรือรถเครน มุมของ Sling ท่ีใชก้ารยก การเขา้ออกของรถขนส่ง การวางโครงเหลก็
ท่ีหน่วยงาน น ้าหนกัของโครงสร้างเหลก็ ก าลงัการยกของรถเครนท่ีใชย้กโครงเหลก็ การติดตั้ง
นัง่ร้าน การติดตั้งเชือก Life Line และตาข่ายกนัตก ระยะเวลาการติดตั้ง และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.8.1 การค านวณน ้าหนกัปลอดภยั  
ตัวย่างเช่น ความสูงในการติดตั้ง H(m.) = 14.2ม. W ของโครงถกั 1 ช้ิน W(T.) = 3.642 ตนั 

Wtotal = ( Wmax. Of truss + Whoist+sling ) / Safety factor 
 จากนั้นน าค่าท่ีไดม้าพิจารณาเลือกใชโ้มบายเครนในการติดตั้ง 

2.8.2 โหลดชาร์ตเครน ( Rated Loads Chart ) 

 โหลดชาร์ตเครน หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ตารางน ้าหนกั โมบายเครนในแต่ละรุ่นจะตอ้ง
ใหโ้หลดชาร์ต ในรุ่นนั้นเพื่อค านวณหาระยะยกท่ีปลอดภยั ไม่สามารถใชร้วมกนัได ้  (บริษทั ไทย
ทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จ ากดั, 2562) 

 
รูปที ่2.5 แสดงตวัอยา่งโหลดชาร์ตเครนขนาด 50 ตนั  
(บริษทั ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จ ากดั, 2562) 
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2.9 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
วรวฒิุ บุญมาพบ (2557) การประยกุตแ์นวคิดแบบลีนเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง

กรณีศึกษาบา้น เดียว 2 ชนั แบบมาตรฐาน : บริษทั ภาพร พร็อพเพอร์ตี จ ากดั ศึกษาแนวคิดแบบลีน 
(Lean) และน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับปรุงและลดความสูญเปล่าในการ ก่อสร้างบา้นจดัสรร 2 ชั้น
แบบมาตรฐาน โดยเนน้ศึกษาแนวคิดแบบลีน โดยไดท้ าการเกบ็รวบรวม ขอ้มูลต่างๆ เพื่อท่ีจะ
น ามาใชร้ะบุคุณค่ากิจกรรม อีกทั้งยงัใชเ้พือ่หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจาก กระบวนการก่อสร้างจาก
การใชผ้งักา้งปลา ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างผงักระบวนการก่อสร้างในแบบ ปัจจุบนั เพื่อใชห้า
ความสัมพนัธข์องกระบวนการ และท าการจดัสมดุลสายการผลิตท่ีท าใหเ้กิดการ ไหลท่ีต่อเน่ือง 
และน ามาสรุปและปรับปรุงในรูปแบบของผงักระบวนการก่อสร้างท่ีไดรั้บการ ปรับปรุงและท าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งดา้นระยะเวลา ความสามารถของพนกังาน วสัดุในการ ก่อสร้าง และราคาใน
การก่อสร้าง ก่อนและหลงัใชท้ฤษฎีของลีนเขา้มาประยกุตใ์ช ้ เพื่อน ามาหาค่า เปรียบเทียบ ผล
การศึกษาพบวา่การใหผ้ลตอบแทนพิเศษเพือ่ใหเ้กิดแรงจูงใจของพนกังาน ซ่ึงผล ของงานวิจยัแสดง
ใหเ้ห็นวา่วิธีการท่ีน าเสนอสามารถลดรอบเวลาการผลิตจาก 187 วนั เหลือ 117.85 วนั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.98 และสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดถึ้งร้อยละ 11.53 

วฒิุพงศ ์ อ่อนศรีสมบติั (2556) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในโครงการก่อสร้าง
อาคาร ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ ท่ี
ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ 5 อนัดบัแรกคือ 1. การท่ีมีแรงงานก่อสร้างไม่เพยีงพอ 2. การขาดสภาพ คล่อง
ทางการเงินของผูรั้บเหมา 3. การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 4. ผูค้วบคุมงานมีจ านวน 
บุคลากรไม่เพยีงพอ 5. การออกค าสัง่เปล่ียนแปลงรายละเอียดของแบบท่ีใชใ้นการก่อสร้างและ 
รายละเอียดก าหนดการต่าง ๆ โดยความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ท่ีจ  าแนก
ออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) สาเหตุของความล่าชา้ประเภทตอ้งชดเลย 2) สาเหตุของความล่าชา้ ประเภท
ยอมรับได ้ 3) สาเหตุของความล่าชา้ประเภทยอมรับไม่ได ้ ในดา้นผลกระทบท่ีมีต่อโครงการ 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากและในดา้นระดบัความถ่ีท่ีมีต่อโครงการโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเกิดข้ึนบาง
โครงการ 

ศรัณย ์ชลไพศาล (2552) การใชห้ลกัการของลีนคอนสตรัคชนัในการลดความสูญเสียในการ
ด าเนินงาน ก่อสร้างท่ีเกิดขั้นจากการออกแบบงานระบบกรณีศึกษา : โครงการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมแห่ง หน่ึงยา่นถนนศรีนครินทร์กรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบความสูญเปล่าท่ีมาจาก
กระบวนการท างานและกระบวนการท างานท่ีผดิพลาด ซ่ึงของเสียและของสูญเปล่าท่ีเกบ็ขอ้มูลได้
มีทั้งหมด ประเภท คือ เศษฝุ่ น เศษคอนกรีต เศษเหลก็ บรรจุภณัฑ ์ และเศษไม ้ สาเหตุการเกิดของ
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สูญเปล่ามาจาก ขั้นตอน (1) ขั้นการออกแบบก่อสร้าง (2) ขั้นตอนวางแผนการก่อสร้าง (3) ขั้นตอน
การก่อสร้าง เม่ือทราบถึงสาเหตุจึงไดน้ าหลกัการลีนคอนสตรัคชัน่มาประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับปรุง
กระบวนการก่อสร้างในการลดความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง ท าใหส้ามารถลดปริมาณของสูญเปล่า
ประเภทเศษคอนกรีตได ้ ลบ.ม. และเศษเหลก็ 62,333 กก. ซึง ค่าใชจ่้ายส่วนของสูญเปล่าในการ
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนก่อนปรับปรุงเป็นจ านวนเงิน 1,756,994 บาท หลงั ปรับปรุงค่าใชจ่้ายส่วนของสูญ
เปล่าในงานก่อสร้างลดเหลือเพียง 321,020 บาท สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายส่วนของสูญเปล่าในการ
ก่อสร้างท่ีตอ้งสูญเสียไปอยา่งเปล่าประโยชน์เป็นจ านวนเงินถึง 1,435,974 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 
ของความสูญเปล่า 

สินีพนัธ์ุ สมบุญญฤทธิ (2550) การใชห้ลกัการของลีนคอนสตรัคชัน่ในการควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการ บา้นกูภ้ยั ผลการศึกษาพบวา่ 1) เม่ือมีการวางแผนในการด าเนินการก่อสร้าง จะ
ช่วยลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างและจากการวางแผนการก่อสร้าง โดยการจดัท า
คู่มือผลิตช้ินส่วนประกอบ และคู่มือประกอบและติดตั้งช้ินส่วนประกอบการก่อสร้างและการศึกษา
คาดวา่การใชคู่้มือ และการวางขั้นตอนการท างาน จะช่วยลดขั้นตอนท่ีซ ้าซอ้นและจะสามารถลด
ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างลงได ้ ประมาณ5วนั 2) ซ่ึงจากศึกษา พบวา่ในวสัดุบางชนิดมี
การใชว้สัดุเพิม่เพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากความตอ้งการดา้นความแขง็แรงของวสัดุนั้น แต่อยา่งไรกต็าม
จากการวางแผนการใชว้สัดุ จะสามารถลดปริมาณการใชว้สัดุหลกัซ่ึงส่งผลใหค่้าก่อสร้างทั้งหมด
ของโครงการลดลง 5860 บาท ต่อหลงั หรือ เป็น 281,280 บาทของทั้งโครงการ 3) จากการศึกษา
ดา้นแรงงานในการก่อสร้างเม่ือก าหนดลกัษณะการใชแ้รงงานในแต่ละขั้นตอนในการด าเนินการ
ก่อสร้างแลว้ เม่ือก าหนดวนัในการก่อสร้างเป็นเวลา 24 วนัแลว้ จะสามารถสรุปจ านวนแรงงานใน
การก่อสร้างบา้นกูภ้ยัในโครงการตวัอยา่งทั้งหมด 48 หลงั ไดด้งัน้ี แรงงานทีทีทกัษะ จ านวน 98 คน 
และแรงงานทัว่ไป 360 คน โดยการการก่อสร้างจริงนั้นถา้แรงงานมีอยูอ่ยา่งจ ากดั กจ็ะท าให้
ระยะเวลาในการก่อสร้างเล่ือนออกไป ข้ึนอยูล่กัษณะของพื้นท่ีประสบภยันั้นๆ สรุปผลการศึกษา 
การใชห้ลกัการ ลีนสตรัคชัน่ ( Lean Construction ) มาใชใ้นการควบคุมการก่อสร้างบา้นใน
โครงการบา้นกูภ้ยั โดยการวางแผนการวางแผนการปฏิบติังานก่อสร้าง ศึกษาดา้นระยะเวลา ดา้น
การใชว้สัดุ และแรงงานอยา่งละเอียดท าใหส้ามารถก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างท่ีสมัพนัธ์กบั
จ านวนแรงงานในการก่อสร้างได ้ ซ่ึงสามารถใชค้วบคุมและก าหนดระยะเวลาและแรงงานไดก้บั
โครงการในอนาคต นอกจากนั้นในการศึกษาการใชว้สัดุประกอบการก่อสร้าง เพื่อท่ีจะก าหนด
แนวทางในการใชว้สัดุท่ีเป็นวสัดุท่ีไดม้าจากการบริจาคใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยเหลือเศษนอ้ย
ท่ีสุด จนสามารถก าหนดปริมาณวสัดุท่ีแน่นอนไดซ่ึ้งเม่ือสามารถลดการใชว้สัดุหลกัลง กส่็งผล
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โดยตรงกบัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ซ่ึงสามารถตอบสนองหลกัการของทางโครงการเพื่อ
ผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

ธนวรรณ อศัวไพบูลย ์ (2562) การจดัการสมดุลการประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เทคนิค 
ECRSและการน าสายพานล าเลียงมาใชใ้นการขนถ่าย ซ่ึงแผงวงจรน้ี จดัอยูใ่นกลุ่มของอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ทัว่ไป ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตเพียง 2,010 ช้ินต่อวนั แต่มีความตอ้งการสูงถึง 3,780 
ช้ินต่อวนัหรือ 20 วินาทีต่อช้ิน จึงเร่ิมเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยบนัทึกการท างานดว้ยแผนภูมิ
กระบวนการสองมือ คน้หาปัญหาและสาเหตุดว้ยแผนผงัเหตุและผล ซ่ึงพบวา่ปัญหาคือการผลิตไม่
ทนัตามความตอ้งการ โดยสาเหตุจากวธีิการท างานท่ีไม่เกิดงานและซ ้าซอ้น กล่องบรรจุในการ
เคล่ือนยา้ยระหวา่งสถานีงาน และการจดัล าดบังานท่ีไม่เหมาะสม ก่อนปรับปรุงมีสถานีงานทั้งหมด 
11 สถานี รอบการผลิต 37.61วินาที และมีเพียง 3 สถานี คือสถานีงาน ท่ี 6, 7 และ8 ท่ีมีเวลาในการ
ท างานเกินกวา่ 20วินาที คือสถานีประกอบแผงระบายความร้อน ประกอบแท่นรองรับ และ ติด
ฉลาก โดยก่อนปรับปรุงแต่ละสถานีงานมีขั้นตอนการท างานเป็น 26, 30และ 24 ขั้นตอน ซ่ึงใชเ้วลา
ในแต่ละสถานีงาน เป็น 25.10 , 27.19 และ 37.61 วินาที ตามล าดบั ประสิทธิภาพของสายการ
ประกอบเป็น 53.84% จึงท าการปรับลด รวมและเปล่ียนวิธีการท างานโดยใชห้ลกัการเศรษฐศาสตร์
การเคล่ือนไหว เทคนิค ECRS และการน าสายพานล าเลียงมาใชใ้นการขนถ่ายระหวา่งสถานีงาน ซ่ึง
พบวา่หลงัปรับปรุงการท างาน ท าใหแ้ต่ละสถานีงานลดขั้นตอนการท างานเหลือ 19, 18 และ14
ขั้นตอน โดยแต่ละสถานีงานมีเวลาลดลงเหลือ 18.82, 18.37 และ 14.68 วินาที ตามล าดบั โดยมี
ประสิทธิภาพของสายการประกอบเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 83.97 

นคร กกแกว้ (2545) การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างในประเทศ
ไทย ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคส าคญัของผูรั้บเหมาะคือ การขาด
การเกบ็ขอ้มูลปริมาณความสูญเสียของวสัดุท่ีเป็นระบบ ท าใหไ้ม่สามารถก าหนดแนวทางการ
ท างานเพื่อลดปริมาณความสูญเสียของวสัดุไดอ้ยา่งเหมาะสม และผลท่ีไดจ้ากการศึกษาหาปริมาณ
ความสูญเสียของวสัดุทั้ง 4 ชนิดท่ีศึกษาจากโครงการตวัอยา่งพบวา่ อิฐมอญ และคอนกรีตบลอ็กมี
ปริมาณความสูญเสียท่ีสูง และจากการศึกษาการใชง้านวสัดุหนา้งาน 3 ชนิดคือ อิฐมอญ กระเบ้ืองปู
พื้น และคอนกรีตบลอ็ก พบวา่สาเหตุส าคญัท่ีท าใหอิ้ฐมอญมีโอกาสเกิดความสูญเสียมากมาจากการ
ขาดความระมดัระวงัในการขนยา้ย และสาเหตุส าคญัท่ีท าใหก้ระเบ้ืองปูพื้นเกิดความสูญเสียมากคือ
การตดัขนาด ส่วนสาเหตุส าคญัท่ีท าใหค้อนกรีตบลอ็กเกิดความสูญเสียมากคือ การขาดความ
ระมดัระวงัในการขนยา้ย และการขาดการจดัการน าส่วนท่ีเหลือมาใชง้าน และผลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อหาปัจจยัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุท าใหว้สัดุเกิดความสูญเสียคือ การเร่งงาน 
และการขาดประสิทธิภาพในการท างานของคนงาน 



 
 

บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การศึกษาการลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกัในหน่วยงานก่อสร้าง 2 

หน่วยงาน โดยศึกษาพฤติกรรมการท างานและวิธีการของผูป้ฏิบติังานโดยการจบัเวลาในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อน าผลขอ้มูลการท างานมาท าการวิเคราะห์ และพฒันาการท างาน ส าหรับตวัอย่างการ
เก็บขอ้มูลการวิเคราะห์จ านวนโครงหลงัคาประเภทโครงถกั ท่ีติดตั้งไดใ้นแต่ละวนัจนแลว้เสร็จ 
โดยมีระยะและขนาดใกลเ้คียงกันทั้ ง 2 หน่วยงาน ก่อนท าการวิเคราะห์และเปล่ียนแปลงการ
วางแผนขั้นตอนการท างาน จากการเก็บผลการวิเคราะห์ก่อนการปรับเปล่ียนขั้นตอนการท างาน ได้
เก็บขอ้มูลตวัอย่างการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั โดยยกตวัอย่าง การติดตั้งในแต่ละช่วง 
(SPANS) ระหว่างเสาถึงเสา แลว้ท าการประเมินวิเคราะห์การท างาน และน ามาปรับเปล่ียนขั้นตอน
การท างาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน และดูผลจากการ
ปฏิบติังาน โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 Flow chart แสดงขั้นตอนกำรวจิัย 

 
รูปที ่3.1 Flow chart แสดงขั้นตอนการวิจยั 
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3.2 วธีิด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรผลติ 

3.2.1 ศึกษาขอ้มูลการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั 
3.2.2 เกบ็ขอ้มูลการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกัก่อนการปรับปรุง 
3.2.3 วิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนในการประกอบโครงถกั การติดตั้ง และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
3.2.4 หาแนวทางการปรับปรุงการประกอบโครงหลงัคาประเภทโครงถกั ก่อนติดตั้งเพื่อลด

ตน้ทุน 
3.2.5 การวางแผนขั้นตอนการท างานกับผูป้ฏิบัติงานโดยการประชุมเพื่อก าหนดแนว

ทางการ ท างานแต่ละขั้นตอน 
3.2.6 ปรับวิธีการขั้นตอนการท างาน แต่ละขั้นตอน ให้ปฏิบติัตามวิธีการและแบบแผน 

ตามท่ีไดป้ระชุมและก าหนดไว ้
3.2.7 เก็บขอ้มูลหลงัการปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตน้ทุนในการ

ติดตั้ง 
3.2.8 วิเคราะห์การท างานหลงัจากการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เปรียบเทียบ ขั้นตอนการ

ท างานแต่ละขั้นตอน เวลา และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งงานติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครง
ถกั 

3.2.9 ผูป้ฏิบติังานสามารถลดตน้ทุนและเวลาการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกัไดเ้ร็ว
ข้ึน  
 
3.3 ข้อมูลกำรท ำงำนก่อนน ำมำวเิครำะห์ปรับปรุง 

เกบ็ขอ้มูลจากหนา้งานก่อสร้างในหน่วยงานตวัอยา่ง โดยศึกษาพฤติกรรมผูป้ฏิบติัและ
ขั้นตอนการท างานก่อนการปรับปรุง โดยขอยกตวัอยา่งในขั้นตอนท่ีส าคญัและมีผลต่อการลด
ตน้ทุนมากท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1 รายละเอียดของโครงการและแผนงาน ก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
โครงการท่ี 1จ านวนโครงถกัท่ีตอ้งติดตั้ง 19 ชุด ขั้นตอนติดตั้งตามตวัเลขท่ีระบุบในแบบ

แปลน พื้นท่ีทั้งหมด 1,269.33 ตารางเมตร น ้าหนกัของโครงถกัทั้งหมด 23.5 ตนั รูปท่ี 3.2 
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รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการท างานในการติดตั้งโครงถกัหลงัคาก่อนปรับปรุงแผนงาน 
 

ก าหนดใหแ้ลว้เสร็จจากแผนงาน 5 วนั พร้อมติดตั้งตาข่ายกนัตก (Safety net) ใหแ้ลว้เสร็จ 
นบัตั้งแต่วสัดุเขา้มาในหน่วยงาน ดงัตารางท่ี 3.1 

 

ตำรำงที่ 3.1 แผนงานการติดตั้งก่อนปรับปรุงวิธีการ 
 

 
 
 

พ้ืนท่ีมากสุดใน 1 ช่วง 
286 m2. 
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3.4 กำรเลอืกใช้ขนำดเครน 

วิธีการการค านวณน ้าหนกัของโครงถกัหลงัคา  พิจารณาจากขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

1. Number of Truss                    19    Set. 
2. Maximum length of Truss      27.4 M. 
3. Maximum weight of Truss     1.90 Ton. 
Maximum weight = ( W max.of truss + W hoist+sing ) / safety factor 
W total = ( 1.90+1 ) / 0.75 = 3.87 Ton. 
 

เพราะฉะนั้น เลือกใชโ้มบายเครนขนาด 25 ตนั ใหพ้ิจารณาระยะยกปลอดภยัจากตาราง
น ้าหนกั ( Rated Loads Chart ) ดงัรูปท่ี 3.4 
 

 
WORKING RADIUS – LIFTING HEIGHT                   CAPACITIES CRANE 25 TONS  

 

รูปที ่3.3 แสดงตารางน ้าหนกั ( Rated Loads Chart ) 
ความหมายต่างๆ       

A คือ ช่วงความยาวบูม          C คือ ความยาวจ๊ิบ      E คือองศาบูม 
B คือ รัศมีห่างจากจุดยก        D คือ องศาจ๊ิบ 
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รูปที ่3.4 แสดงขั้นตอนการเตรียมการยกติดตั้ง (ก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท างาน) 
 

 
 

รูปที ่3.5 แสดงขั้นตอนการยกติดตั้งโครงถกัหลงัคา (ก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท างาน) 
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การยกโดยวิธีน้ี ระยะห่างจากโมบายเครนถึงจุดติดตั้ง ตอ้งไม่เกิน 14 เมตร และความยาว
ในการยดืบูมตอ้งไม่เกิน 25.5 เมตร ตามท่ีไดค้  านวณไว ้

ขั้นตอนการท่ีไดเ้สนอเพื่อขออนุมติั ในการยกติดตั้งโครงถกัหลงัคา จากรูปท่ี 3.5 แสดง
ขั้นตอนการเตรียมการยกติดตั้ง (ก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท างาน) 
ตามท่ีไดว้างแผนและประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งไว ้และรูปท่ี 3.5 แสดงขั้นตอนการยกติดตั้งโครงถกัหลงัคา 
(ก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท างาน) 
 
3.5 เร่ิมด ำเนินกำร (ก่อนปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน) 

 

 
 

รูปที ่3.6 การประชุมท าความเขา้ใจและอธิบายขั้นตอนการท างาน ก่อนถึงวนัติดตั้งจริง 1วนั 
 

 
 

รูปที ่3.7 ประชุมตอนเชา้ก่อนปฏิบติังาน เพื่อใหทุ้กคนในหน่วยงานรับทราบ การท างานท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตราย (วนัท่ี 1)  



24 
 

    
 

รูปที ่3.8 การทดสอบความพร้อมโมบายเครน ขนาด 25 ตนั และรถเทรลเลอร์บรรทุกโครงถกั  
(วนัท่ี 1) 

 
 

รูปที ่3.9 การทดสอบความพร้อมโมบายเครน ขนาด 25 ตนั และรถเทรลเลอร์บรรทุกโครงถกั  
(วนัท่ี 1) (ต่อ) 

 

    
 

รูปที ่3.10 ภาพแสดงการยกโครงถกัลงเพื่อจดัเกบ็และแยกเบอร์โครงถกัไวเ้พื่อง่ายต่อการติดตั้ง 
(วนัท่ี 1) 
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รูปที ่3.11 ภาพแสดงการยกโครงถกัลงเพื่อจดัเกบ็และแยกเบอร์โครงถกัไวเ้พื่อง่ายต่อการติดตั้ง 
(วนัท่ี 1) (ต่อ) 

    
 

รูปที ่3.12 เร่ิมการติดตั้ง Main of Truss (วนัท่ี 2) 
 

 
 

รูปที ่3.13 เร่ิมการติดตั้ง Main of Truss (วนัท่ี 2) (ต่อ) 
 การติดตั้งในวนัท่ี 2 ถึงวนัท่ี 4 เป็นการยก Main truss และ Sup Truss จึงตอ้งท างานลวงเวลา
ในวนัท่ี 4 เพื่อท าการติดตั้ง แป (Purlin) และเล่ือนการติดตั้งตาข่ายกนัตกไปเป็นวนัท่ี 6 แทน เพื่อให้
ทนัตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
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รูปที ่3.14 ระหวา่งติดตั้งแป (Purlin) (วนัท่ี 3) 
 

 
 

รูปที ่3.15 ระหวา่งติดตั้งแป (Purlin) (วนัท่ี 4) 
 

    
 

รูปที ่3.16 การติดตั้งโครงถกัหลงัคาแลว้เสร็จ (วนัท่ี 5) 
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รูปที ่3.17 การติดตั้งโครงถกัหลงัคาแลว้เสร็จ (วนัท่ี 5) (ต่อ) 
 

 
 

รูปที ่3.18 ระหวา่งการติดตั้งตาข่ายกนัตก และเกบ็สีโครงถกัหลงัคา (วนัท่ี 6) 
 

 
 

รูปที ่3.19 ส้ินสุดขั้นตอนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา (วนัท่ี 6) 
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3.6 ข้อมูลกำรท ำงำนก่อนน ำมำวเิครำะห์ปรับปรุงของโครงกำรที่ 2 
 แนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั โดยจ าท า
การค านวณน ้าหนกัของโครงถกัแต่ละช้ิน และประกอบบริเวณพื้นท่ีท างานท่ีจะท าการยกติดตั้งให้
ใกลเ้คียงกบัจุดติดตั้งมากท่ีสุด เพื่อความปลอดภยัในการติดตั้ง  ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัทาง
กายภาพต่างๆเช่น สภาพดินบริเวณท่ีโมบายเครนจะจอดเพื่อท าการยก วา่สภาพดินมีความหนาแน่น
เพียงพอ และสามารถยกโดยวิธีท่ีปรับปรุงไดห้รือไม่ การตรวจสอบสภาพอากาศในวนัติดตั้ง โดย
หน่วยงานท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งในท่ีน้ี มีขนาดของโครงการท่ีใหญ่กวา่หน่วยงานท่ี 1 ก่อนปรับปรุง
วิธีการ แต่ขนาดของโครงถกัและช่วงเสาแต่ละช่วงใกลเ้คียงกนั 

3.6.1 ขั้นตอนในการปรับปรุงในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา 
3.6.1.1 น าขอ้มูลโครงการท่ี 1 มาวิเคราะห์ 
3.6.1.2 ตรวจสอบรายละเอียดแบบของช้ินงาน 
3.6.1.3 เลือกใชข้นาดเครนท่ีเหมาะสม ปลอดภยั และคุม้ค่า 
3.6.1.4 ตรวจสอบพื้นท่ีหนา้งานโดยรอบและจดัท าวิธีการท างานเพื่อขออนุมติั 
3.6.1.5 น าเสนอขั้นตอนการปรับปรุงวิธีการท างานในงานติดตั้งโครงถกัท่ีแก่

ผูบ้ริหารโครงการเพื่อรับทราบ  
3.6.1.6 การวางแผนขั้นตอนการท างานกบัผูป้ฏิบติังานโดยการประชุมเพื่อก าหนด

แนวทางการท างานแต่ละขั้นตอนท่ีปรับปรุง 
3.6.1.7 การตรวจสอบและประกอบโครงถกัหลงัคาและ ใส่อุปกรณ์โครงถกัหลงัคา 
3.6.1.8 ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของโครงถกัก่อนยกติดตั้ง รอยเช่ือม รอยต่อ สีกนั

สนิม สีทนไฟ น็อตขนัแป วา่เรียบร้อยหรือไม่ 
3.6.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยั ตาข่ายกนัตก เชือกช่วยชีวติ 
3.6.1.10 ท าการยกติดตั้งโครงหลงัคาโครงถกัตามท่ีไดว้างแผนงานไว ้
3.6.1.11 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
3.6.1.12 สรุปผลการด าเนินการท่ีปรับปรุงในหน่วยงานท่ี 2  
3.6.1.13 เปรียบเทียบตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกัท่ีเกิดข้ึนของ 2 

ขั้นตอน 
 
 
 
3.7 วเิครำะห์หำสำเหตุของปัญหำของโครงกำรที ่1 
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รูปที ่3.20 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 

 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหานั้นเพื่อน ามาปรับปรุงและวางแผนการท างานและ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน ใหส้ะดวกและปลอดภยัมากข้ึน รวมถึงเพื่อลดตน้ทุนในงานติดตั้ง
โครงถกัหลงัคา 
 
3.8 รำยละเอยีดของโครงกำรและแผนงำนก่อนปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

3.8.1 แผนงานการติดตั้งโครงหลงัคา โครงการท่ี 2 
 

ตารางที่ 3.2 แผนงานการติดตั้งหลงัโครงการท่ี 2 

 
3.8.2 แผนการติดตั้งโครงถกัหลงัคาหลงัการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการท างาน 
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รูปที ่3.21 แสดงการแบ่งกลุ่มในการน ามาค านวณหาน ้าหนกัเพื่อเปรียบเทียบ 
 

- ทั้งน้ีจะเลือก กลุ่มท่ีมีขนาด และน ้าหนกัมากท่ีสุด 2 ช่วง (SPANS) มาค านวณน ้าหนกั
รวมเพื่อพิจารณาการเลือกใช ้โมบายเครน ดัง่ขั้นตอนต่อจากน้ีไป  

- โดยก าหนดใหแ้ลว้เสร็จจากแผนงาน 5 วนั พร้อมติดตั้งตาข่ายกนัตก (Safety net) ให้
แลว้เสร็จ นบัตั้งแต่วสัดุเขา้มาในหน่วยงาน 

- ใชห้ลกัการตามแนวทางบริหารของ Tayloy  “การบริการอยา่งมีหลกัการเชิง
วิทยาศาสตร์” (Scientific Management) แนวคิดทดแทนส่ิงท่ีมีอยูแ่ต่เดิม โดยเสนอแนวคิด       “การ
บริหารไม่เป็นเพียงศิลป์เพยีงอยา่งเดียว แต่เป็นศาสตร์ท่ีสามารถเรียนรู้กนัไดด้ว้ย” 

 
3.9 กำรเลอืกใช้ขนำดเครนที่เหมำะสม ปลอดภัยและคุ้มค่ำ 

วิธีการการค านวณน ้าหนกัของโครงถกัหลงัคา  พิจารณาจากขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
เน่ืองจาก การติดตั้งวิธีการน้ีจะท าการติดตั้งแบ่งเป็นกลุ่ม ดั้งนั้นจึงตอ้งน าน ้ าหนกัของช้ินงาน

แต่ละช้ินมารวมกนั   
 
 
 
 
 
 

 

SPANS : E SPANS : D SPANS : F SPANS : C SPANS : B SPANS : A 
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ตำรำงที่ 3.3 รายการค านวณน ้าหนกัของโครงถกัโดยเลือกกลุ่มท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดมาใช้
ในการค านวณเลือกโมบายเครน 

 

  
 

3.9.1 จากตารางค านวณ 3.3 สรุปน ้าหนกัท่ีใชใ้นการค านวณ 
1. Group B of Truss                    6         Set. 
2. Summary load of truss            5,915  kg. 

หรือ              5.915 Ton. 
Maximum weight = ( W max.of truss + W hoist+sing ) / safety factor 
W total = ( 5.915+1 ) / 0.75 = 9.22 Ton. 
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* เพราะฉะนั้น เลือกใชโ้มบายเครนขนาด 50 ตนั ใหพ้ิจารณาระยะยกปลอดภยัจากตาราง
น ้าหนกั ( Rated Loads Chart ) ดงัตารางท่ี 3.6 ตางรางน ้าหนกั ( Rated Loads Chart ) 

 
* ทั้งน้ีการเลือก Rated Loads Chart ในการค านวณการยกติดตั้งโครงถกัหลงัคานั้น เครน

ท่ีมาในวนัท่ีก าหนดติดตั้งนั้นตอ้งตรงกบั Code และ Loads Chart ตอ้งตรงกบัท่ีน ามาค านวณ หาก
เครนในวนัติดตั้งนั้น มาถึงหน่วยงานก่อสร้างในวนัติดตั้งไม่ตรงกบัท่ีไดค้  านวณไว ้ ตอ้งให้
ผูป้ระกอบการเช่าโมบายเครนนั้น น า Loads Chart ประจ ารถคนัดงักล่าวมาใหว้ิศวกรควบคุม
โครงการตรวจสอบความสามารถในการรับน ้าหนกั และใบรับรองการตรวจสภาพของโมบายเครน
นั้นใหม่ใหถู้กตอ้งตามหลกัวศิวกรรม และความปลอดภยั จึงจะสามารถอนุมติัใหใ้ชเ้คร่ืองจกัรนั้น
ได ้หากไม่ผา่นการตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆนั้น หา้มมิใหใ้ชใ้นการติดตั้ง และผูป้ระกอบการเครน
ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในวนัและเวลาดงักล่าว 

 
*--ผูบ้ริหารผลิตภาพและพนกังานทุกคนในองคก์รจึงตอ้งไดรั้บการปลูกฝังใหมี้ความ

รับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน การออกแบบกระบวนการผลิตต่างๆ ตอ้งค านึงถึง
ความปลอดภยัโดยยดึหลกั “อุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย”์ 
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ตำรำงที่ 3.4 แสดงความสามารถในการรับน ้าหนกัของโมบายเครน 50 ตนั 

 
 

รูปที ่3.22 แสดงความสามารถในการรับของโมบายเครนน ้าหนกั ( Rated Loads Chart ) 
 

 MAXIMUM 
10.80 TON 

 

11.00 m. 

17.55 m. 
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3.10 ตรวจสอบพืน้ที่หน้ำงำนโดยรอบ  
การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และมีโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน รวมถึงการน าแนว

ทางการจดัการความเส่ียงมาใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลลพัธ์ของการบริหารความ
เส่ียง มีความน่าเช่ือถือ และสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้ รวมถึงช่วยใหผู้บ้ริหารมีความเช่ือมัน่ใน
การตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

การสนบัสนุนต่อการตดัสินใจ จากความเขา้ใจในความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเส่ียง
ท่ียอมรับได ้และความสามารถในการจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผล 

การทบทวนหลกัการพื้นฐานของการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัรูปแบบ และบริบทขององคก์ร 

 
 
 

 
 

รูปที ่3.23 รูปแสดงผงับริเวณทั้งหมดภายในพื้นท่ีโรงงาน 
 

บริเวณก่อสร้าง 

LAYOUT 
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รูปที ่3.24 รูปแสดงการส ารวจพื้นท่ีโดยรอบอยา่งละเอียด 
 

3.11 น ำเสนอขั้นตอนกำรปรับปรุงวธีิกำรท ำงำนในงำนติดตั้งโครงถักแก่ผู้บริหำร  
กระบวนการ วิธีการ เพื่อใหรู้้ ใหท้ราบ ใหเ้ขา้ใจ ในกิจกรรมขององคก์ร ของสถาบนั ของ

หน่วยงาน ไดอ้ยา่งชดัเจน การน าเสนอ คือ การถ่ายทอดเน้ือหา สาระท่ีผสมผสานกนัระหวา่ง ศิลปะ
การพดู กบั การแสดงขอ้มูล ในรูปแบบต่างๆ ผา่นส่ือและอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 
 

รูปที ่3.25 รูปแสดงการน าเสนอขั้นตอนการปรับปรุงวิธีการท างาน 
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3.12 กำรวำงแผนขั้นตอนกำรท ำงำนกบัผู้ปฏิบตังิำนโดยกำรประชุมและจัดท ำเอกสำร 
แผนการติดตั้งโครงถกัหลงัคาโดยจะเร่ิมตน้จาก GROUP:A ไปยงั GROUP:B,C,D,E,F 

โดยท่ีการยกใน GROUP:F จะเป็นการยกแบบกลุ่มจุดสุดทา้ยและหลงัจากนั้น จะท าการเกบ็งานใน
ส่วนโครงถกัเด่ียวท่ีไดเ้วน้ระยะไวส้ าหรับการยก คือ 1,2,3,4,5 ตามล าดบั  
 แต่การประกอบจะประกอบถอยหลงัมาจาก GROUP:F ไปยงั GROUP:E,D,C,B, ทั้งน้ีเพื่อ
ความสะดวกในการประกอบ 
 

 
รูปที ่3.26 แสดงล าดบัในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา 

 
รูปที ่3.27 แสดงการยา้ยโครงถกัจากรถบรรทุกเพื่อประกอบ ณ ต าแหน่งเตรียมยก 

 

               
รูปที ่3.28 แสดงการยา้ยโครงถกัจากรถบรรทุกเพื่อประกอบ ณ ต าแหน่งเตรียมยก (ต่อ) 

 
โมบำยเครน 
ขนำด  25 ตัน 
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รูปที ่3.29 แสดงรูปแบบวิธีการประกอบช้ินงาน 

 
รูปที ่3.30 แสดงรูปแบบล าดบัการประกอบช้ินงานเป็นใน 1 ช่วง (SPANS) 

 
รูปที ่3.31 แสดงการตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และปิดพื้นท่ีอนัตราย ก่อนท างาน

ยกติดตั้งหลงัประกอบโครงถกัหลงัคาแลว้เสร็จทั้งหมด 

 
โมบำยเครน 
ขนำด  25 ตัน 

 
โมบำยเครน 
ขนำด  25 ตัน 
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รูปที ่3.32 แสดงขั้นตอนการยกติดตั้งโครงถกัหลงัคา 

 
รูปที ่3.33 แสดงขั้นตอนการยา้ยนัง่ร้านเพือ่เร่ิมติดตั้งชุดถดัไป 

 

 
รูปที ่3.34 แสดงขั้นตอนการยกติดตั้งโครงถกัหลงัคา GROUP : A-F แลว้เสร็จภายใน 1 วนั 

 
โมบำยเครน 
ขนำด  50 ตัน 

 
โมบำยเครน 
ขนำด  50 ตัน 
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รูปที ่3.35 แสดงขั้นตอนเกบ็งานในช่วงท่ีเวน้ไว ้
 

จากรูปท่ี 3.27 – 3.35 เป็นการประกอบโครงถกัหลงัคาในส่วนของขั้นตอนการยกแบบ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน มีขั้นตอนการท างานดงัน้ีดั้งน้ี          

   1. ประกอบ Main Truss T1A และ Sub Truss T3 
                 2. ติดตั้งแป ( Purlin )  

   3. ตรวจสอบความเรียบร้องของช้ินงาน เกบ็รายละเอียดงานใหเ้รียบร้อย เช่น เกบ็รอยเช่ือม 
และเกบ็งานสี 

                 4. ติดตั้ง เชือกช่วยชีวิต ( LIFT LINE ) 
                 5. ติดตั้งตาขายกนัตก ( SAFETY NET ) 
                 6. การตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และปิดพื้นท่ีอนัตราย ก่อนท างาน 
                 7. การท า KY หรือ KIKEN YOSHI การวิเคราะห์จุดอนัตราย 
                 8. ท าการยกโครงถกัหลงัคาเพือ่ติดตั้ง 
 

3.13 กำรตรวจสอบและประกอบโครงถักหลงัคำและ ใส่อุปกรณ์โครงถักหลงัคำ 
 ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบแบบ Shop Drawing นั้น โดยทัว่ไปจะท าการสั่ง วสัดุ
เหล็กรูปพรรณเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตโครงสร้างเหล็ก ซ่ึงการจดัส่งจะส่งโดยตรงไปท่ี
โรงงานผูผ้ลิตโดยใชร้ะยะเวลาหน่ึง ท าใหก้ารตรวจรับสินคา้มกัจะใหท้างโรงงานผูผ้ลิตเป็นผูต้รวจ
รับแทนบริษทั เพราะไม่สามารถส่งพนกังานไปประจ าท่ีโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจรับสินคา้เองได ้

ดงันั้นเม่ือมีกระบวนการตรวจสอบแบบร่างเท่าขนาดจริง Full Scale Inspection จึงมกัท า
การตรวจสอบการตรวจรับและจดัเกบ็เหลก็รูปพรรณท่ีน าเขา้ท่ีโรงงานผูผ้ลิตไปพร้อมๆกนั 

 

 
โมบำยเครน 
ขนำด  50 ตัน 
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ทางโรงงานจะตอ้งท าการตรวจสอบหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ขนาด ความยาว และความหนา ของเหลก็รูปพรรณในแต่ละชนิด 
2. จ านวนของเหลก็รูปพรรณแต่ละขนาด 
3. ใบรับรองสินคา้ของเหลก็รูปพรรณแต่ละขนาด วา่ชั้นคุณภาพตรงตามท่ีสัง่ซ้ือหรือไม่ 

                        หากการตรวจสอบยอมรับได ้ทางโรงงานผูผ้ลิตจะท าการรับสินคา้และจดัเกบ็เพื่อรอใช้
งานในกระบวนการผลิตต่อไป แต่หากผลการตรวจสอบไม่เป็นท่ียอมรับทางโรงงานตอ้งท าการ
ปฏิเสธไม่รับสินคา้รายการนั้นๆและแจง้ขอ้มูลใหท้างบริษทัทราบต่อไป จากนั้นจึงท าการบนัทึก 
การตรวจรับและแจง้รายละเอียดใหท้างบริษทัทราบเป็นระยะ 

3.13.1 FULL SCALE INSPECTION การตรวจสอบแบบร่างเท่าขนาดจริงท่ีโรงงาน
ผูผ้ลิต 
3.13.1.1 การตรวจสอบวสัดุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 
โดยทัว่ไป วตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน 
- เหลก็รูปพรรณ 
- Bolts & Nuts 
- สีกนัสนิม สีจริง และ/หรือ สีทนไฟ 

3.13.2 PRODUCT INSPECTION การตรวจสอบในขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์
 การตรวจสอบผลิตภณัฑห์รือโครงสร้างเหลก็ท่ีผลิตแลว้เสร็จนั้น จะกระท าเม่ือ

ทางโรงงานผูผ้ลิต ท าการประกอบหรือเช่ือมต่อช้ินงานแลว้เสร็จในแต่ละชนิดของช้ินงาน เช่น เม่ือ
โครงหลงัคา ช่ือ T1, T2, T3… แลว้เสร็จ ทางโรงงานจะท าการนดัหมายใหทุ้กฝ่าย ท่ีเก่ียวเขา้
ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงควรเขา้ตรวจสอบตั้งแต่ท่ีโครงสร้างแรกของแต่ละชนิดแลว้เสร็จ เพื่อ
ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งก่อนท่ีจะท าการผลิตโครงสร้างช้ินถดัไป เน่ืองจากหากมี
ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ จะสามารถปฏิบติัตามในช้ินถดัไปไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหาย 
แต่หากท าการผลิตแลว้เสร็จเป็นจ านวนมาก แลว้จึงเขา้ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ หากเกิดความผดิพลาด
หรือมีขอ้เสนอแนะจะตอ้งท าการแกไ้ขช้ินงานเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดความล่าชา้และเสียหายเป็น
จ านวนมาก 

 
วตัถุประสงค์ของกำรตรวจสอบผลติภัณฑ์ Product Inspection 

1. เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ว่าผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมามีความ
ถูกตอ้ง เป็นไปตามความตอ้งการและขอ้ก าหนดท่ีทุกฝ่ายยอมรับได ้
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2. เพื่อช่วยกันตรวจสอบ คน้หา ขอ้บกพร่อง หรือขอ้ควรระวงั และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึน 

3. เพื่อป้องกนัความเสียหายทั้งในดา้นเวลาและค่าใชจ่้าย จากความเขา้ใจหรือความคิดเห็นท่ี
ไม่ตรงกนัจากทุกฝ่าย ก่อนท่ีจะท าการส่งออกไปท่ีหน่วยงานเพื่อท าการติดตั้งต่อไป 

4. เพื่อใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึน มีคุณภาพ และตรงตามความตอ้งการและหลกัวิศวกรรม และ
สอดคลอ้งกบัวิธีการหรือกระบวนการติดตั้งท่ีหน่วยงาน 

ก่อนการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ทางผูรั้บเหมาโครงเหล็กตอ้งท าการเก็บขอ้มูลระยะต าแหน่ง
ของ Bolts (Film data)ของเสารับโครงหลงัคุกตน้ เพื่อประกอบการพิจารณา ขอ้บกพร่องและ
วิธีแกไ้ขต่อไป 

 

รูปที ่3.36 แสดงตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มูลของ Bolts ( Film data ) 

3.13.3 ตรวจสอบรอยเช่ือม รอยต่อ ของโครงสร้างเหลก็ 
การตรวจสอบรอยเช่ือมท าไดห้ลายวิธี บางกรณีอาจมีการก าหนดให้มีการตรวจสอบรอยต่อ

เช่ือมดว้ยวิธีการตรวจสอบต่างๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปนิยมใชว้ิธีการ 2 วิธีคือ 
 
1. Visual Check 
2. Penetrant Test (PT) 

ตรวจสอบสภาพ รูปทรง ความโคง้ บิดงอ รอยเช่ือม และอ่ืนๆโดยทัว่ไปของโครงสร้าง
เหลก็ 
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รูปที ่3.37 ตรวจสอบสภาพ รูปทรง ความโคง้ บิดงอ รอยเช่ือม และอ่ืนๆโดยทัว่ไปของโครงสร้าง
เหลก็ 

1. Visual Check 
การตรวจสอบดว้ยสายตา หมายถึง การตรวจสอบสภาพรอยเช่ือมโดยทัว่ไป รูปแบบรอย

เช่ือม แนวเช่ือม ภายนอก ดว้ยสายตา และใชเ้คร่ืองมือส าหรับวดัขนาดของรอยเช่ือม ความกวา้ง 
ความหนา ของรอยเช่ือม เทียบกบัขอ้ก าหนดในแบบ Structural Design Drawing 

    

รูปที ่3.38 ตรวจสอบสภาพ รูปทรง ความโคง้ บิดงอ รอยเช่ือม และอ่ืนๆโดยทัว่ไปของโครงสร้าง
เหลก็ 

2. Penetrant Test (PT) 
การทดสอบแบบ Penetrant Test หรือท่ีเรียกว่า PT เป็นหน่ึงในกระบวนการทดสอบแบบ

ไม่ท าลาย (Non Destructive Testing NDT) ซ่ึงสามารถใชท้ดสอบความสมบูรณ์ของช้ินงาน ว่ามี
การแตกร้าวท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็ไม่ท าลายช้ินงานท่ีถูก
ทดสอบ ซ่ึงการตรวจสอบโดยวิธี PT นั้น เป็นการตรวจสอบความบกพร่องท่ีผิวของรอยเช่ือม เป็น
หลุม หรือมีรอยแตกท่ีผวิ หรือไม่ เป็นการทดสอบท่ีระดบัพื้นผวิภายนอกเท่านั้น 
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ขั้นตอนกำรท ำงำน 

a)  ท าความสะอาดพื้นผวิท่ีจะท าการทดสอบดว้ยผา้สะอาดพน่น ้ายา Cleaner (ไม่มีสี) 
b) พ่นน ้ ายา Penetrant (สีแดง) ลงบนพื้นผวิของรอยเช่ือมท่ีตอ้งการทดสอบ ท้ิงไวป้ระมาณ 

3 – 6 นาที เพื่อใหน้ ้ ายาแทรกซึมลงบนรอยแตก (ถา้มี) 
c)   ลา้งน ้ายา Penetrant ออกจากพื้นผวิดว้ยผา้สะอาดผสมน ้ายา Cleaner 
d) พน่น ้ายา Developer (สีขาว) ลงบนพื้นผวิท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

หากมีรอยแตกจะปรากฏสีแดงข้ึน ท าใหเ้ห็น ขนาด รูปร่าง ของรอยแตกบนพื้นผวิสีขาวได้
เป็นอยา่งดี 

 

รูปที ่3.39 แสดงขั้นตอนการท างานของน ้ายาเคมีท่ีใชใ้นการตรวจสอบรอยเช่ือมแบบ PT 

 

 

รูปที ่3.40 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบรอยเช่ือมแบบ PT 

หากการตรวจสอบรอยเช่ือมพบรอยร้าวหรือจุดบกพร่องของเช่ือม ทางผูท่ี้ท าการทดสอบซ่ึง
โดยมากเป็นฝ่ายควบคุมคุณภาพของทางโรงงานผูผ้ลิตเอง หรือผูท้ดสอบท่ีเป็น Third Party (ซ่ึงเป็น
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ผูต้รวจสอบท่ีผา่นการอบรม) จะเป็นผูต้ดัสินว่ารอยเช่ือมท่ีทดสอบอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดห้รือไม่ 
หากไม่ผา่นการยอมรับตอ้งท าการแกไ้ขแลว้ท าการทดสอบใหม่จนกว่าจะผา่นเกณฑก์ารยอมรับได ้
พร้อมทั้งจดัท าเป็นรายงานส่งใหท้างบริษทัในภายหลงั 

3.13.4 สีท่ีใชท้าโครงเหลก็ 
งานรับเหมาทาสีโครงเหล็กไม่ว่าจะเป็นสีกันสนิม สีน ้ ามัน สีอีพอกซี หรือสีกันไฟ 

โดยทัว่ไป อาจเป็นบริษทัท่ีผลิตโครงเหล็กเอง หรือเป็นบริษทัท่ีรับเหมาทาสีโดยเฉพาะ อย่างไรก็
ตามงานทาสีโครงเหล็กมกัจะกระท าท่ีโรงงานผูผ้ลิตให้เสร็จ ก่อนท่ีจะท าการจดัส่งเขา้หน่วยงาน 
เน่ืองจากสะดวก และปลอดภยัในการท างาน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของงานสีดว้ย 
 

 

รูปที ่3.41แสดงการตรวจสอบสีกนัไฟท่ีโรงงานผลิต (1) 

 

 

รูปที ่3.42 แสดงการตรวจสอบสีกนัไฟท่ีโรงงานผลิต (2) 
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3.13.5 การตรวจสอบโครงสร้างเหลก็เม่ือน าเขา้หน่วยงาน ก่อนท าการติดตั้ง 
การตรวจสอบโครงสร้างเหล็กเม่ือน าเข้าหน่วยงาน ก่อนท าการติดตั้ ง มีเวลาในการ

ด าเนินการในขั้นตอนตรวจสอบไม่มาก เน่ืองจากบางคร้ังสภาพท่ีหน่วยงานไม่มีพื้นท่ีพอในการจดั
วางโครงสร้างเหลก็ และยงัตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการยกยา้ยลงจากรถขนส่ง ดงันั้นบางคร้ังจะท า
การยกข้ึนจากรถเพื่อท าการติดตั้งในคราวเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม หากผลิตภณัฑโ์ครงสร้างเหล็กจะถูกตรวจสอบความถูกตอ้งต่างๆ จากแผนก
ควบคุมคุณภาพ QC ของโรงงานก่อนจะท าการขนส่งออกจากโรงงานผูผ้ลิตมาท่ีหน่วยงาน ดงันั้นท่ี
หน่วยงานอาจท าการสุ่มตรวจสอบโครงเหลก็ท่ีน าเขา้มาก่อนติดตั้ง ในแต่ละชนิดของโครงสร้าง 

แต่ส่ิงส าคญัอีกประการท่ีทางโรงงานผูผ้ลิตไม่สามารถตรวจสอบได้คือ ความเสียหาย
ภายหลงัการขนส่ง เช่น รูปร่างท่ีโคง้งอ เสียรูปไปจากการขนส่ง หรือช้ินส่วน Member ของ
โครงสร้างไดรั้บความเสียหาย เป็นตน้. 

 

รูปที ่3.43 แสดงตวัอยา่งการขนส่งโครงสร้างเหลก็เขา้หน่วยงาน 

3.14 กำรตรวจสอบระหว่ำงกำรติดตั้งโครงถักหลงัคำ 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดของกระบวนการติดตั้งโครงสร้างเหลก็ คือ การวางแผนการท างาน ซ่ึงการวาง

แผนการติดตั้งน้ีจะกระท าก่อนการน าเขา้โครงเหล็กเพื่อท าการติดตั้ง โดยมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายก่อสร้าง ผูรั้บเหมางานโครงเหล็ก ผูรั้บเหมางานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงฝ่ายงานระบบ
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ดว้ย เพื่อก าหนด ความปลอดภยัและวิธีการติดตั้ง ต  าแหน่งการยืนของเคร่ืองจกัรหรือรถเครน มุม
ของ Sling ท่ีใชก้ารยก การเขา้ออกของรถขนส่ง การวางโครงเหล็กท่ีหน่วยงาน น ้ าหนักของ
โครงสร้างเหลก็ ก าลงัการยกของรถเครนท่ีใชย้กโครงเหลก็ การติดตั้งนัง่ร้าน การติดตั้งเชือก Life 
Line และตาข่ายกนัตก ระยะเวลาการติดตั้ง และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 

 

รูปที ่3.44 การประชุมภายในหน่วยงานก่อสร้างก่อนท าการติดตั้ง 1 วนั 

 

รูปที ่3.45 การประชุมตอนเชา้ของทุกวนั เพื่อช้ีแจงจุดอนัตรายใหทุ้กคนในหน่วยงานทราบ 
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รูปที ่3.46 การประชุมติดตั้ง ก่อนท าการยกโครงถกัหลงัคา 

3.15 กำรติดตั้งโครงถักหลงัคำ 
ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุดในกระบวนการติดตั้งคือ เร่ืองของความปลอดภยั สภาพอากาศ

เร่ืองฝนและเร่ืองของฟ้าผา่ ความปลอดภยัของผูท้  างานติดตั้ง ผูท่ี้ท  างานบริเวณใกลเ้คียง ต าแหน่ง
และพื้นท่ีการยืนของรถเครนต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และมีพื้นท่ีกวา้งพอในการยืนเครน 
ระยะห่างและมุมระหว่างช้ินงานกบัรถเครนตอ้งไม่เกินกว่าขอ้ก าหนดตามท่ีวางแผนงานไวก่้อน
หนา้น้ี 

 

รูปที ่3.47 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแบบกลุ่มหรือ ช่วง (1) 
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รูปที ่3.48 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแบบกลุ่มหรือ ช่วง (2) 

 

รูปที ่3.49 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแบบกลุ่มหรือ ช่วง (3) 

 

รูปที ่3.50 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแบบกลุ่มหรือ ช่วง (4) 
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รูปที ่3.51 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแบบกลุ่มหรือ ช่วง (5) 

 

รูปที ่3.52 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแบบกลุ่มหรือ ช่วง (6) 

 

รูปที ่3.53 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแบบกลุ่มหรือ ช่วง (7) 
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รูปที ่3.54 แสดงการยกโครงถกัหลงัคาแลว้เสร็จทั้งหมด  



บทที ่4 
ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ผล 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุน

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั ระบุสาเหตุในการเกิดปัญหาการลด
ตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนการท างานหนา้งานใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเพื่อลดความเส่ียงในการท างานบนท่ีสูงไดอี้กดว้ย  

 

4.1 โครงการที ่1 การท างานแบบเดิม 
ตารางที่ 4.1 แสดงเวลาท่ีใชใ้นการท างาน และสถิติในการท างานจริง 
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 จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดว้า่ใชเ้วลาในงานยกติดตั้ง 782.50 นาที คิดเป็น 6.52 วนั เพิม่ข้ึนใน
งานยกติดตั้ง งานติดตั้งเชือกและตาข่ายช่วยชีวิต และการเกบ็รายละเอียดของงาน รวม 182.5 นาที 
หรือ 1.52 วนั จากท่ีก าหนดไว ้600 นาที หรือ 5 วนั และถึงแมจ้ะท างานล่วงเวลาแลว้กย็งัไม่เพยีงพอ
กบัเวลาในแผนงานจึงตอ้งท างานเพิ่มอีก 1 วนั เห็นไดว้า่จะใชจ้  านวนในการยกโครงหลงัคาเพื่อ
ติดตั้งจริง จ านวน 69 คร้ัง ในท่ีน้ีจะยกจากจุดกองเกบ็โครงถกัหลงัคา และยกติดตั้งบนหวัเสาใน
ต าแหน่งต่างๆ ทีละช้ินส่วน และเป็นการท างานบนท่ีสูง ซ่ึงจะตอ้งระมดัระวงั และหากมี
ส่วนประกอบบางช้ินส่วนผดิพลาดตอ้งยกลงเพื่อมาแกไ้ขก่อนแลว้จึงน าข้ึนไปติดตั้งใหม่  
 

ตารางที่ 4.2 แผนงานและความคืบหนา้ของงานในแต่ละวนัก่อนปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

4.1.1 แสดงค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนในการท างานจริง 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา (ก่อนปรับปรุง) 
 

ตารางค่าใชจ่้ายในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา 
หวัขอ้ ล าดบั รายละเอยีด แรง 

งาน 
หน่วย จ านวน 

/บาท 
ค่า

ล่วงเวลา 
จ านวน
วนั 

OT/
วนั 

จ านวน/
บาท 

รวม หมายเหตุ 

เคร่ืองจกัร 1 - โมบายเครน ขนาด 25 ตนั 1 คนั 10,000 1,250 6 5 60,000 66,250 ไม่ท า
ล่วงเวลา 

- บูมลิฟท ์ 2 คนั 6,500 - 6 0 78,000 78,000   
- ค่าขนส่งโมบายเครน  25 ตนั 1 เหมา 20,000 - 1 0 20,000 20,000   
- ค่าขนส่งบูมลิฟท ์ 1 เหมา 2,000 - 1 0 2,000 2,000   

ค่าแรง 
งานติดตั้ง 

2 - หวัหนา้งาน 1 คน 1,200 225 6 5 7,200 8,325   
- ช่างเช่ือม 1 คน 800 150 6 5 4,800 5,550   
- ช่างประกอบและติดตั้ง 6 คน 750 141 6 5 27,000 27,703   
- คนงาน 4 คน 450 84 6 5 10,800 11,222   
- ค่ารถไปกลบั 1 เหมา 5,000 - 1 0 5,000 5,000   

งานสี 3 - หวัหนา้งาน 1 คน 500 94 5 0 2,500 2,500 หน่วยงาน 
 2 วนั 

- ช่างสี 5 คน 420 79 5 0 10,500 10,500   
- ค่ารถไปกลบั 1 เหมา 5,000 - 1 0 5,000 5,000   

งานตา
ข่ายกนัตก 

4 - หวัหนา้งาน 1 คน 500 94 1 0 500 500   
- ช่างติดตั้ง 5 คน 450 84 1 0 2,250 2,250   
- ค่ารถไปกลบั 1 เหมา 2,000 - 1 0 2,000 2,000   

 รวม  246,800 บาท 
  

จากตารางท่ี 4.3 เน่ืองจากเวลาในการท างานเพิ่มมา 1.52 วนั ท าใหค่้าใชจ่้ายในการท างาน
ล่วงเวลาและเวลาในการท างานสูงถึง 246,500 บาท ท าใหค่้าใชจ่้ายเพิม่ข้ึนถึง 51,450 บาท จากการ
คาดการ และยงัท าใหเ้สียเวลาในการท างานท่ีต่อเน่ืองจากแผนงานท่ีวางไว ้

 

4.2 การบันทกึหลงัการปรับปรุงการท างาน 
 ผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลผลิตภาพท่ีเกิดข้ึนนั้น มีผลต่างกนัทางดา้นผลิตภาพผลิตท่ี
สูงข้ึน เน่ืองจากทรัพยากรท่ีใชใ้กลเ้คียงกนัทั้งก่อนปรับปรุงเป็นในลกัษณะ Input เท่าเดิม Output 
เพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจาก Process มีประสิทธิภาพมากข้ึน อตัราส่วนระหวา่ง 2 วิธีการน้ีมีผลต่างกนั
ประมาณ 1.957 หรือประมาณ 2 เท่า ทั้งๆ ท่ีในหน่วยงานท่ี 2 มีพื้นท่ี ของโครงถกัหลงัคามากกวา่ 
โดยแสดงอตัราส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
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รูปที ่4.1 แสดงน ้าหนกัโครงถกัหลงัคา 
 

 

รูปที ่4.2 แสดงอตัราส่วนพื้นท่ีโครงถกัหลงัคา และเวลาท่ีใชจ้ริงในการท างาน 
 

 
 

รูปที ่4.3 แสดงอตัราส่วนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในการท างาน 
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4.3 การเปรียบเทยีบข้อมูลก่อนและหลงัการปรับปรุง 
หลงัจากไดเ้กบ็สถิติต่างๆโดยการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆไว ้เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ ปรับปรุง

ขั้นตอนการท างาน ลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในการท างาน มีสถิติตามตารางดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงเวลาท่ีใชใ้นการท างานในโครงการท่ี 2 

 
 

จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นไดว้า่ใชเ้วลาในแต่ละขั้นตอนนอ้ยลง เน่ืองจากความสะดวกในการ
ท างานบนพื้นราบ ง่ายต่อการแกไ้ขงานและยงัสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สามารถลดเวลาได ้
795 นาที หรือ 1.66 วนั ท าใหส้ามารถท างานไดส้ าเร็จภายใน  400 นาที จากก าหนด 5 วนั ในตาราง
ท่ี 4.6 และสามารถท างานใหท้นัตามแผนงานไดโ้ดยไม่ตอ้งท างานล่วงเวลา สามารถลดตน้ทุนลงได้
จริง หากเปรียบเทียบพื้นท่ีกบัโครงการท่ี 1 ท่ีมีขนาดพื้นท่ีนอ้ยกวา่ โครงการท่ี 2 
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ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลการท างานจริงของทั้ง 2 โครงการ 

 
 

สัญลกัษณ์      แสดงถึงมีการท างานในหวัขอ้ดงักล่าว 
                   แนวราบ  =  การท างานบนพื้นปกติ  
                   แนวด่ิง    =  การท างานบนท่ีสูง 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงใหเ้ห็นวา่ในโครงการท่ี 1 มีขั้นตอนการท างานในแนวราบ 4 
ขั้นตอน เม่ือเทียบกบัโครงการท่ี 2 พบวา่โครงการท่ี 1 มีขั้นตอนการท างานท่ีนอ้ยกวา่ 5 ขั้นตอน 
จาก 9 ขั้นตอน แต่เม่ือเปรียบเทียบการท างานในแนวด่ิง พบวา่ในโครงการท่ี 1 มีขั้นตอนการท างาน
รวม 13 ขั้นตอน เม่ือเทียบกบัโครงการท่ี 2 พบวา่โครงการท่ี 1 มีขั้นตอนการท างานท่ีมากกวา่ 7 
ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอน เม่ือเปรียบเทียบขั้นตอนการท างานทั้งหมด พบวา่ในโครงการท่ี 1 มีขั้นตอน
การท างานท่ีมากกวา่ 3 ขั้นตอน จาก 17 ขั้นตอนในโครงการท่ี 1 และจาก 15 ขั้นตอนในโครงการท่ี 
2 
 

ตารางที่ 4.6 แผนงานและความคืบหนา้ของงานในแต่ละวนัหลงัปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
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ตารางที่ 4.7 แสดงการค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนในการท างานจริงในโครงการท่ี 2 
 

ตารางค่าใช้จ่ายในงานติดตั้งโครงถักหลงัคา 

หัวข้อ ล าดบั รายละเอยีด 
แรง 
งาน 

หน่วย 
จ านวน  
/ บาท 

ค่า
ล่วงเวลา 
/ ช่ัวโมง 

จ านวน 
วนั 

OT 
 / วนั 

จ านวน 
 / บาท 

รวม หมายเหตุ 

 

เคร่ืองจกัร 1 

- โมบายเครน ขนาด 50 ตนั 1 คนั 18,000 2,250 1 - 18,000 18,000 ไม่ท าล่วงเวลา 
 

- โมบายเครน ขนาด 25 ตนั 1 คนั 10,000 1,250 3 - 30,000 30,000 ไม่ท าล่วงเวลา 
 

- บูมลิฟท ์ 1 คนั 6,500 - 5 - 32,500 32,500 ใชน้ัง่ร้านเสริม 
 

- ค่าขนส่งโมบายเครน 50 ตนั 1 เหมา 30,000 - 1 - 30,000 30,000 
ร่วม 2 ขนาด
ราคาพิเศษ  

- ค่าขนส่งบูมลิฟท ์ 1 เหมา 2,000 - 1 - 2,000 2,000 
  

ค่าแรงงาน
ติดตั้ง 

2 

- หวัหนา้งาน 1 คน 1,200 225 5 - 6,000 6,000 
  

- ช่างเช่ือม 1 คน 800 150 4 - 3,200 3,200 
  

- ช่างประกอบและติดตั้ง 5 คน 750 141 5 - 18,750 18,750 
  

- คนงาน 4 คน 450 84 5 - 9,000 9,000 
  

- ค่ารถไปกลบั 1 เหมา 5,000 - 1 - 5,000 5,000 
  

งานสี 3 

- หวัหนา้งาน 1 คน 500 94 4 - 2,000 2,000 หน่วยงาน 1 วนั 
 

- ช่างสี 4 คน 420 79 4 - 6,720 6,720 
  

- ค่ารถไปกลบั 1 เหมา 5,000 - 1 - 5,000 5,000 
  

งานตาข่าย
กนัตก 

4 

- หวัหนา้งาน 1 คน 500 94 1 - 500 500 ท างานแนวราบ 
 

- ช่างติดตั้ง 3 คน 450 84 1 - 1,350 1,350 
  

- ค่ารถไปกลบั 1 เหมา 2,000 - 1 - 2,000 2,000 
  

รวม 172,020 บาท 
 

 

จากตารางท่ี 4.7 หลงัจากศึกษาวเิคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนการท างานสามารถลดตน้ทุนใน
โครงการท่ี 2 ลงไดม้ากกวา่โครงการท่ี 1 คิดเป็น 74,780 บาท จาก 246,800 บาท ในโครงการท่ี 1 

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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เหลือ 176,020 บาท โครงการท่ี 2 และไม่ค่ามีล่วงเวลาในโครงการท่ี 2 เหมือนในโครงการท่ี 1
เน่ืองจากสามารถท างานไดท้นัตามเวลา 

ผลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูล ผลิตภาพท่ีเกิดข้ึนนั้น มีผลต่างกนัทางดา้นผลิตภาพผลิตท่ี
สูงข้ึน เน่ืองจากทรัพยากรท่ีใชใ้กลเ้คียงกนัทั้งก่อนปรับปรุงเป็นในลกัษะ Input เท่าเดิม Output 
เพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจาก Process มีประสิทธิภาพมากข้ึน ค านวณจาก 
Input = Resource = 4M (Man Machine Material Method) , 2E (Energy Environment) , 1I 
(Information) , 1S (Space) 
 

Input ของกระบวนการเดิม = Input ของกระบวนการใหม่ดังน้ัน 
Input = Constant ไม่ต้องน ามาค านวณ 

 
Output ท่ีกระบวนการเดิม มี LIFTING SPANS เท่ากบั 4 SPLANS ดงัน้ี 

 
Output ท่ีกระบวนการเดิม มี LIFTING SPANS  เท่ากบั  SPANS ดงัน้ี 

 

 
 
ผลิตภาพของวิธีการเดิม  =   
 
ผลิตภาพของวธีิการใหม่  =  
 
 อตัราส่วนระหวา่ง 2 วิธีการน้ีมีผลต่างกนัประมาณ 1.957 หรือประมาณ 2 เท่า ทั้งๆท่ีใน
หน่วยงานท่ี 2 มีพื้นท่ี ของโครงถกัหลงัคามากกวา่ โครงการท่ี 1 อยา่งเห็นไดช้ดั 
 

ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบตน้ทุนโครงการท่ี 1 (ก่อนการปรับปรุง) และโครงการท่ี 2 (หลงัการ
ปรับปรุง) 
 

ค่าใช้จ่าย 
อตัราส่วนต้นทุน (ร้อยละ) 

โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 ผลต่าง 
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เคร่ืองจักร 67.36 65.4 32.33 

ค่าแรงงานตดิตั้ง 23.42 24.39 27.42 

งานสี 7.29 7.98 23.78 

งานตาข่ายกนัตก 1.92 2.24 18.95 

รวม 100 100 30.3 
 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจากการศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
สามารถลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคาไดถึ้งร้อยละ 30.3 คิดเป็นเงิน 74,780 บาท จากเดิม
ในโครงการท่ี 1 ใชไ้ป 246,800 บาท ในโครงการท่ี 2 ลดลงเหลือ 172,020 บาท ในส่วนของ
เคร่ืองจกัรลดลงไดถึ้งร้อยละ 32.33 คิดเป็น 53,750 บาท โดยในโครงการท่ี 1 จ่ายไป 166,250 บาท 
แต่ในโครงการท่ี 2 ลดลงเหลือ 112,500 บาท  ค่าแรงงานติดตั้งลดลงร้อยละ 27.42 คิดเป็น 15,850 
บาท จากเดิม 57,800 บาท ลดลงเหลือ 41,950 บาท ค่างานทาสีลดลงร้อยละ 13.78 คิดเป็น 4,280 
บาท จากเดิม 18,000 บาท ลดลงเหลือ 13,720 บาท และค่างานตาข่ายกนัตกลดลงร้อยละ 18.95 คิด
เป็น 900 บาท จากเดิม 4,750 บาท ลดลงเหลือ 3,850 บาท 
 
4.4 การวเิคราะห์ผลของการปรับปรุง 

ในโครงการท่ี 2 จะมีการยกในท่ีน้ีมีอยู ่2 ส่วนคือ  
1 . การยกประกอบ ในท่ีน้ีเป็นการยกประกอบในแนวราบ หรือประกอบท่ีพื้น ณ จุดยกจริง

หรือใกลเ้คียงแต่ตอ้งไม่เกิดขอ้ก าหนดในความสามารถในการยกน ้าหนกัของโมบายเครน การยก
ประกอบน้ีหากนบัตามจ านวนช้ินส่วน จะมีจ านวนทั้งหมด 158 ช้ิน ในท่ีน้ี อาจดูเหมือนจะตอ้งใช้
เคร่ืองจกัในการยกถึง 158 คร้ัง แต่จริงแลว้สามารถใชแ้รงงานคนในการยกประกอบไดใ้นบาง
ช้ินส่วนเช่น Arm , Purlin , Brace เน่ืองจากมีน ้าหนกัท่ีไม่มากนกัและเพื่อก าจดัความสูญเปล่า
สามารถใชแ้รงงานคนได ้และไม่เสียเวลาในการประกอบส่วนอ่ืน 

2. การยกเพื่อติดตั้ง หลงัจากประกอบโครงหลงัคาในแนวราบ หรือพื้น แลว้เสร็จ และท า
การตรวจสอบคุณภาพเป็นท่ีเรียบร้อย กจ็ะท าการยกเพือ่ติดตั้งในต าแหน่งบนหวัเสา จะเห็นไดว้า่
จ านวนในการยกติดตั้งบนหวัเสานั้นจะลดลงเหลือเพียง 20 คร้ังเท่านั้นเน่ืองจากประกอบเป็นช่วงๆ
และยกทั้งชุด สงัเกตไดจ้ากตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนในการยกโครงหลงัคาเพื่อติดตั้งจริง ของ
โครงการท่ี 2 ถึงแมใ้นโครงการท่ี 2 จะมีจ านวนในการประกอบเป็นจ านวนมากกวา่ถึง 89 ช้ิน แต่มี
ความสะดวกและปลอดภยักวา่ จึงสามารถลดเวลาในการประกอบและตรวจสอบแกไ้ข จนน าไปสู่
การลดจ านวนการยกติดตั้งเพียง 20 คร้ังเท่านั้น และเม่ือเปรียบเทียบทั้งปริมาณพื้นท่ีของหลงัคา 
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น ้าหนกัเหลก็ของโครงถกัหลงัคาแลว้ กจ็ะเห็นไดว้า่ในโครงการท่ี 2 ยงัสามารถรักษาเวลาในการ
ท างานเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคาไวไ้ด ้

จากการด าเนินการแกไ้ขปัญหา พบวา่ การใชเ้วลาในแต่ละขั้นตอนนอ้ยลง เน่ืองจากความ
สะดวกในการท างานบนพื้นราบ ง่ายต่อการแกไ้ข สามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สามารถลดเวลา
ได ้ 795 นาที หรือ 4.86 วนั จากก าหนด 5 วนั สามารถท างานใหท้นัตามแผนงานไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ท างานล่วงเวลา สามารถลดตน้ทุนลงไดจ้ริงหากเปรียบเทียบพื้นท่ีกบัโครงการท่ี 1 ท่ีมีขนาดพื้นท่ี
นอ้ยกวา่โครงการท่ี 2  



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัการลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกัน้ีมีวตัถุประสงค ์
1. เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั 
2. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
จากการศึกษา การลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา สามารถลดตน้ทุนไดถึ้งร้อยละ 

30.3 หลงัจากศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และยงัสามารถลดเวลาในการติดตั้ง
โครงถกัหลงัคาไดถึ้งร้อยละ 25.4 ซ่ึงท าให้ไดป้ระสิทธิภาพและผลิตผลภายในหน่วยงานเป็นอยา่ง
มาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองตน้ทุนของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา เวลาท่ีเร็วข้ึน การตรวจสอบช้ินงานก่อน
ติดตั้งไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การเกบ็ลายละเอียดของช้ินงาน แกไ้ขช้ินงานสะดวกและรวดเร็ว และยงัลด
ความเสียงในการท างานบนท่ีสูงไดอี้กดว้ย 

 

5.1 สรุปผลการวจัิยการลดต้นทุนในการตดิตั้งโครงถักหลงัคา 

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบขอ้มูล การลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา 
 

รายละเอยีด 
โครงการที ่1 โครงการที ่2 

ผลต่าง 
ผลต่าง 
(ร้อยละ) (ก่อนการปรับปรุง) (หลงัการปรับปรุง) 

ค่าใช้จ่ายทีแ่ท้จริง (หน่วย : บาท) 246,800 172,020 74,780 30.3 

ค่าใช้จ่ายต่อพืน้ที่ 
(หน่วย : บาทต่อตารางเมตร) 

194.43 89.91 104.52 53.76 

เวลาทีใ่ช้จริง (หน่วย : นาท)ี 3130 2335 795 25.4 

น า้หนักต่อพืน้ที่ 
(หน่วย : กโิลกรัมต่อตารางเมตร) 

19.7 19.86 0.16 0.81 

 

 ผลการศึกษาสรุปไดว้่าจากขอ้มูลในตารางท่ี 5.1 หลงัจากศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอน
การท างานสามารถลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงถกัหลงัคา ในส่วนของโครงการท่ี 2 ไดถึ้ง 74,780 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 โดยเม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ีของโครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 2 
พบว่า ในโครงการท่ี 2 สามารถลดค่าใชจ่้ายไดเ้หลือเพียง 89.91 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
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53.76 จาก 194.43 บาทต่อตารางเมตร แสดงให้เห็นว่าสามารถลดตน้ทุนไดจ้ริงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้
 ในโครงการท่ี 2 ใชเ้วลาในการติดตั้งแลว้เสร็จตามแผนท่ีวางไวโ้ดยไม่ตอ้งท างานล่วงเวลา 
คือ 2,335 นาที หรือ 4.86 วนั ลดลงจากโครงการท่ี 1 795 นาที หรือ 1.66 วนั  ถึงแมจ้ะใชก้ารยก
ประกอบบริเวณพื้นอาคาร 72 คร้ัง แต่ก็สามารถท าให้ลดความสูญเปล่าได ้สามารถลดเวลาในการ
ติดตั้ งโครงถกัหลังคาได้จริง และในโครงการท่ี 2 สามารถติดตั้ งโครงถักหลงัคาได้ปริมาณท่ี
มากกว่าโครงการท่ี 1 คือ 19.86 กิโลกรัมต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.81 จาก 19.7 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร ซ่ึงถือวา่การท างานมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีข้ึนหลงัการปรับปรุง 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและผลิตผลภายในหน่วยงานข้ึนเป็นอยา่งมาก 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเวลาท่ีเร็วข้ึน การตรวจสอบช้ินงานก่อนติดตั้ งได้อย่างมีคุณภาพ การเก็บ
รายละเอียดของช้ินงาน แกไ้ขช้ินงานสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยงัลดความเส่ียงในการท างานบนท่ีสูงได้
อีก โดยสามารถลดความสูญเปล่าไดโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี MUDA หรือ 7 WASTE ได ้คือ 1) การ
ผลิตมากเกินไป (Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น 
(Transporting) 4) การท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate Processing) 5) การเก็บสินคา้ท่ีมาก
เกินไป (Unnecessary Inventory) 6) การเคล่ือนท่ีเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น (Unnecessary Motions) 
และ 7) ของเสีย (Defect) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโครงการได ้
 

 

รูปที ่5.1 กราฟเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ี 
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ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบการปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

 
สัญลกัษณ์      แสดงถึงมีการท างานในหวัขอ้ดงักล่าว 
                    แนวราบ  =  การท างานบนพื้นปกติ  
                    ท่ีสูง        =   การท างานบนท่ีสูง 

 

5.2 สรุปผลการปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

การปรับปรุงขั้นตอนการท างานในท่ีน้ี เม่ือเปรียบเทียบของทั้ง 2 โครงการจะเห็นไดว้า่
โครงการท่ี 1 มีพื้นท่ีและน ้าหนกัของโครงถกัหลงัคานอ้ยกวา่ แต่ใชเ้วลาในการท างาน และแกไ้ข
เม่ือเกิดความผดิพลาด มากกวา่ ในการปฏิบติังานเพื่อท าการติดตั้งและตรวจสอบก ็ท าไดย้ากล าบาก
กวา่เน่ืองจาก เวลาทั้งหมดในการท างานในโครงการท่ี 1 น้ี ส่วนใหญ่เขา้ข่ายเป็นการท างานบนท่ีสูง 
ไม่วา่จะเป็นการประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหก้ารท างานล่าชา้ลง และเพิ่ม
ค่าใชจ่้ายในหน่วยงานเพิ่มข้ึน 

ส่วนโครงการท่ี 2 ไดท้  าการปรับเปล่ียนวิธีการท างาน โดยใชห้ลกัการและหลกัปฏิบติั เพิ่ม
ขีดความสามารถของวิศวกรควบคุม และประยกุตใ์ชก้บัหลกัสูตรวิชาสาขาการจดัการงานวิศวกรรม 
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เพื่อใหส้ามารถ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยเนน้ หลกัการของ The 7 Waste  มาใชก้บั
โครงการท่ี 2 ดั้งน้ี 

1. ประกอบโครงถกัหลงัคาแนวราบ หรือท่ีพื้น เพื่อใหส้ะดวกและลดความเส่ียงในการ
ท างานบนท่ีสูงและก าจดัความสูญเปล่าโดยการรอคอยเคร่ืองจกัร การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ าเป็น การ
ท างานท่ีไม่เกิดประโยชน ์ การกองเกบ็วสัดุและอุปกรณ์ท่ีมากเกินไป ง่ายต่อการตรวจสอบและ
แกไ้ขช้ินงาน 

2. การยกติดตั้งแบบเป็นช่วงๆ (Span of columns) ยกเป็นช่วงเสาถึงเสาเป็นกลุ่มช่วงเสา
การยกติดตั้งดว้ยวิธีน้ี จะรวดเร็วและสะดวกกวา่และลดเวลาในการท างานบนท่ีสูง การตรวจสอบ
และแกไ้ขจุดบกพร่องของงานก่อนท่ีจะท าการยกติดตั้งกส็ะดวกและรวดเร็วกวา่  

5.2.1  การเปรียบเทียบขั้นตอนการท างาน 
 การเปรียบเทียบขั้นตอนการท างานท่ีน้ีจะแสดงใหเ้ห็นขั้นตอน และล าดบัในการ
ปฏิบติังานจริง การตรวจสอบและแกไ้ขช้ินงาน การเปรียบเทียบใหเ้ห็น ขั้นตอนการท างานและ
ตรวจสอบ ระหวา่ง การท าบนท่ีสูง และการท างานแนวราบ หรือพื้นปกติ ท่ีสะดวกและงานต่อการ
ตรวจสอบ แกไ้ขงานไดท้นัท่วงที และไม่เสียเวลา และขจดัความสูญเปล่าได ้  
 
5.3 การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจยั เร่ือง การลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั มีประเด็นส าคญัท่ี
น ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1) หลงัจากศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนการท างานสามารถลดตน้ทุนในการติดตั้งโครง

ถกัหลงัคา ในส่วนของโครงการท่ี 2 ไดถึ้ง 74,780 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 โดยเม่ือเปรียบเทียบ

ค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ีของโครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 2 พบวา่ ในโครงการท่ี 2 สามารถลดค่าใชจ่้ายได้

เหลือเพียง 89.91 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.76 จาก 194.43 บาทต่อตารางเมตร แสดงให้

เห็นว่าสามารถลดตน้ทุนไดจ้ริงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐานิตย ์ 

(2561)  โดยการประยกุตใ์ช ้ทฤษฏีลีน (lean theory) ทฤษฏีการจดัสมดุลการผลิต (production line 

balancing) และหลกัการ ECRS เพื่อใชล้ดละเลิกรวมงานท่ีไม่จ าเป็นเขา้ดว้ยกนั สามารถลด

ระยะเวลาเวลารอคอยในแผนกเคร่ืองรีด ลงได ้90 วินาที ต่อการผลิตประตู 1 บาน และลดระยะเวลา

การเจาะบานประตูลงได้ 50 วินาทีต่อหน่ึงบาน สามารถลดคนงานในแผนกเคร่ืองรีดได้ 4 คน 
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แผนกเร้าเตอร์ 1 คน และแผนกเจาะ 1 คน สามารถลดตน้ทุนในการผลิตรวมไดเ้ท่ากบั 984,900 

บาทต่อปี 

2) การลดตน้ทุนในการติดตั้งโครงหลงัคาประเภทโครงถกั จากการด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

พบว่า การใชเ้วลาในแต่ละขั้นตอนนอ้ยลง เน่ืองจากความสะดวกในการท างานบนพื้นราบ ง่ายต่อ

การแกไ้ขงานและยงัสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สามารถลดเวลาไดถึ้งร้อยละ 25.4 คิดเป็น 795 

นาที หรือ 4.86 วนั จากก าหนด 5 วนั สามารถท างานให้ทนัตามแผนงานไดโ้ดยไม่ตอ้งท างาน

ล่วงเวลา สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของวรธิดา (2559) ศึกษาเร่ืองการประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีนมา

ปรับปรุง กระบวนการท างานของแผนกบญัชี กรณีศึกษาของบริษทั เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจ้ิน จ ากดั 

จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่สามารถตดัขั้นตอนการท างานและลดเวลาในการปฏิบติังานโดยรวม

ของขั้นตอนทั้ง 8 กระบวนการ ลดลงเหลือ 7 ขั้นตอน การท างาน ลดลงจาก 475 นาที เหลือ 365 

นาทีลดลงทั้งส้ิน 110 นาที คิดเป็นร้อยละ 23.16 

3) ในโครงการท่ี 2 สามารถติดตั้งโครงถกัหลงัคาไดป้ริมาณท่ีมากกว่าโครงการท่ี 1 คือ 

19.86 กิโลกรัมต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.81 จาก 19.7 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซ่ึงถือว่าการ

ท างานมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึนหลงัการปรับปรุง แมจ้ะใชก้ารยกประกอบบริเวณพื้นอาคารในโครงการ

ท่ี 2  ถึง 72 คร้ัง ซ่ึงมากกว่าโครงการท่ี 1 ถึง 69 คร้ัง  แต่ก็สามารถท าให้ลดความสูญเปล่าได ้

เน่ืองจากสามารถลดเวลาในการติดตั้ งโครงถกัหลังคาในโครงการท่ี 2 ได้จริง ท าให้เกิด

ประสิทธิภาพและผลิตผลภายในหน่วยงานข้ึนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเวลาท่ีเร็วข้ึน การ

ตรวจสอบช้ินงานก่อนติดตั้งไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การเกบ็รายละเอียดของช้ินงาน แกไ้ขช้ินงานสะดวก

รวดเร็ว อีกทั้งยงัลดความเส่ียงในการท างานบนท่ีสูงไดอี้ก โดยสามารถลดความสูญเปล่าไดโ้ดย

ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี MUDA หรือ 7 WASTE ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของพนิดา (2555) ศึกษา

แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยใชแ้นวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา แผนกบญัชีค่าใชจ่้าย ซ่ึงมี

การเขียนขั้นตอนการปฏิบติังานและท าการวิเคราะห์กระบวนการท างาน ท าให้เห็นความสูญเปล่า

ปรากฏ เด่นชดั และน าหลกัการไคเซ็นมาลดขั้นตอนในการท างานท่ีไม่เกิดมูลค่า (7 Waste: over 

processing) ดว้ยการแจง้ให้ร้านคา้เรียงเอกสารตามท่ีตอ้งน าส่งใหก้บัลูกคา้ ตั้งแต่น าเอกสารมาให ้

ลดการท างานท่ีไม่ เกิดมูลค่าของแผนกออกไป  
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5.4 ข้อเสนอแนะและการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกจิก่อสร้าง 

5.4.1 การใช้เทคนิคลีนในการก่อสร้าง ช่วยลดเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ดั้งนั้นผูป้ระกอบการควรน าหลกัการน้ีไปประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินการทางธุรกิจให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการท างาน การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

5.4.2 การใชเ้ทคโนโลยีในงานก่อสร้าง การน าเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์
ต่างๆ ท่ีมีความทนัสมยั สะดวกและปลอดภยั มาใชง้านนั้นจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาท าความเขา้ใจ
เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการใช้งานอย่างละเอียด จึงต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้และปรับใช้
ด าเนินงานเพื่อช่วยบริหารเวลาในดา้นระยะเวลาตามสัญญา การส่งมอบงานตามก าหนด เป็นไป
ตามขอ้ตกลงหรือแผนท่ีวางไว ้

5.4.3 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ส่งผลต่อเวลาในงานก่อสร้างเน่ืองจากการสร้าง
ตารางเวลาควบคุมการท างาน การสร้างตารางควบคุมเวลาท่ีมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นควรให้
ความส าคญักบัตารางเวลาและการควบคุมงานใหเ้ป็นไปตามแผน 
5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

5.5.1 ควรมีการประยกุตใ์ชเ้ทคนิควิชาการแขนงใหม่ๆ เขา้มาช่วยในการปรับปรุงหรือการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหก้ระบวนการการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.5.2 ควรศึกษาการน าวิธีการน้ี ไปใชก้บัขบวนการอ่ืน 

5.5.3 ควรศึกษาการน าวิธีการน้ี ไปใชก้บัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการติดตั้งโครงถกั ในลกัษณะท่ี
ใกลเ้คียงกนัต่อไป 



66 
 

บรรณานุกรม 

ฐานิตย ์ประจกัษว์ินยับดี และนนัทิ สุทธิการนฤนยั. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
  ดว้ยระบบลีนกรณีศึกษาบริษทั AEC จ ากดั. วารสารวิจัยวิทยาลยันครราชศรีมา, 12(2), 
  26-34. 
ตลบัลกัขณ์ ธนดิษฐสุ์วรรณ, รชฏ เลียงจนัทร์ และ อาภากร นพรัตยาภรณ์. (2562). แนวโน้มธุรกิจ/ 
   อุตสาหกรรม 2562-2564: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (รายงานผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: 
   วิจยักรุงศรี. 
ไทยเอน็จิเนียริง. (2560). ลีนคอนสตรัคชัน (LEAN CONSTRUCTION). เขา้ถึงไดจ้าก  
  http://www.thaiengineering.com/2015/ 447- lean-construction/. 
นคร กกแกว้. (2545). การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างในประเทศไทย 
   (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ธนวรรณ อศัวไพบูลย.์ (2562). การจดัการสมดุลการประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์. วารสาร 
  รังสิตบัณฑิตในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 5(1), 164-180. 
นิรัติศยั ทุมวงษา. (2560). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2560-2562: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
  (รายงานผลการวิจยั). กรุงเทพฯ: วิจยักรุงศรี. 
บริษทั ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จ ากดั. (2562). คู่มือการท างานโครงสร้างเหลก็. เขา้ถึงไดจ้าก 
  http://www.takenaka.asia/thailand/. 
บุษกร สุขโรดม. (2562). การผลิตแบบลีน. เขา้ถึงไดจ้าก https://bananatraining.com/. 
พนิดา หวานเพช็ร. (2555). การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา  
  แผนกบัญชีค่าใช้จ่าย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลยั 
  เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
ไมตรี บุญขนัธ์. (2561). การลดต้นทุนและก าจัดความสูญเปล่าด้วยหลกั 3 MU. เขา้ถึงไดจ้าก 
  https://www.challengeto.com/17096604/. 
วรธิดา รัตนโคน้. (2559). การประยกุต์ใช้แนวความคิดแบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการท างานของ 
  แผนกบัญชี กรณีศึกษาของ บริษทั เอม็เอม็ทีเอช เอน็จิน้ จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
   (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลยับูรพา. 
วรวฒิุ บุญมาพบ. (2557). การประยกุต์แนวคิดแบบลีนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างกรณีศึกษา 
  บ้านเดียว 2 ชัน แบบมาตรฐาน: บริษทั ภาพร พร็อพเพอร์ตี จ ากัด  
  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). นครราชสีมา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 
 



67 

วนัรัตน์ จนัทกิจ. (2555). 17 เคร่ืองมือนักคิด (17 Problem Solving Devices).  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/. 

วฒิุพงศ ์อ่อนศรีสมบติั. (2556). การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร 
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). นครราชสีมา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 

เวนิช วฒันภูริภากร. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารต้นทุนโครงการกรณีศึกษา 
โครงการก่อสร้างอาคารสูง (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลยั 
ราชมงคลธญับุรี. 

ศรัณย ์ชลไพศาล. (2552). การใช้หลกัการของลีนคอนสตรัคชันในการลดความสูญเสียในการ 
ด าเนินงาน ก่อสร้างท่ีเกิดขัน้จากการออกแบบงานระบบกรณีศึกษา: โครงการ  
คอนโดมิเนียมแห่ง หน่ึงย่านถนนศรีนครินทร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศุภพฒัน์ ปิงตา. (2557). เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mut.ac.th/research. 
สวลกัษณ์ เช้ือสุวรรณ์ (2553). การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานใน 

งานก่อสร้าง  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
สศิธา หล่อสกลุ. (2556). การใช้หลกัวิศวกรรมคุณค่าในการบริหารโครงการ ประเภทอาคาร 

พักอาศัย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สินีพนัธ์ุ สมบุญญฤทธิ (2550). การใช้หลกัการของลีนคอนสตรัคชันในการควบคุมการก่อสร้าง 

โครงการ บ้านกู้ภัย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 
ศิลปากร. 

สุปรีย ์ศรส าราญ และ กณิศ อ ่าสกุล. (2562). บทความศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ: อุตสาหกรรมก่อ 
สร ้างไทยป ี(รายงานผลการวิจัย). กรงุเทพฯ: ศูนย์วจิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย.์ 
อรอุมา หงส์เหิน. (2561). ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการลดเวลาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง: 

กรณีศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลยัขอนแก่น (มนุษย ์
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์) , 6(1), 11-21. 

Cotco Metal Works Limited. (2563). โครงถกัในงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหลก็. เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.wazzadu.com/article/4230/. 

Engineering control. (2563). ขอ้มูลแสดงการคาดการณ์ตน้ทุนของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา. 
รายงานการประชุมข้อมลูของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา 2563 (หนา้ 3-4). กรุงเทพฯ: 

http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm


68 
 

  THAI TAKENAKA INTERNATIONAL.LTD. 
Engineering control. (2563). ขอ้มูลแสดงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา. 
  รายงานการประชุมข้อมลูของงานติดตั้งโครงถกัหลงัคา 2563 (หนา้ 6-7). กรุงเทพฯ:  
  THAI TAKENAKA INTERNATIONAL.LTD. 
Pro Ind Solutions. (2560). ระบบลีน (LEAN) ก าจัด 7 waste ในการผลิตเพ่ือลดต้นทุน. เขา้ถึงไดจ้าก 
  https://www.proindsolutions.com/. 

https://www.proindsolutions.com/


69 
 

ประวตัผู้ิเขยีนสารนิพนธ์ 

ช่ือ – นามสกุล  นายวีรยทุธ วงษดี์ 

วนั เดือน ปีเกิด  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 

ภูมิล าเนา                          ต  าบลหมากแขง้ อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 41000 

ประวติัการศึกษา   

 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

  โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู จงัหวดัอุดรธานี 

 ระดบัประกาศนียบตัรวิชีพ ปวช. 

  วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม  จงัหวดัอุดรธานี 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชีพชั้นสูง ปวส. 

  วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี แผนกเทคนิคก่อสร้าง  จงัหวดัอุดรธานี 

 ระดบัปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา  

   

สถานท่ีท างานปัจจุบนั 

 บริษทั THAI TAKENAKA INTERNATIONAL.LTD 

  

 


	01_Cover
	02_Certificate
	03_Abstract
	03_Abstract.pdf
	img20210907_08585721_Page_3

	04_Acknowledgement
	05_Content
	06_Chapter1
	07_Chapter2
	08_Chapter3
	09_Chapter4
	10_Chapter5
	11_Reference
	12_Vitae.pdf

