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 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาของการก่อสร้างเสาคอนกรีต 
โดยวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของการท างานดว้ยการจบัเวลาเพื่อหาเวลาเฉล่ียของขั้นตอนนั้นๆ 
การเก็บตวัอยา่งเสาจะเก็บก่อนการปรับปรุง จ านวน 10 ตน้และเก็บตวัอยา่งเสาหลงัปรับปรุงจ านวน 
10 ตน้ตวัอยา่ง ในการก่อสร้างอาคารเดียวกนั 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
เสาคอนกรีตในงานก่อสร้างโรงงานมีความส าคญัอยา่งมาก การสร้างโรงงานถา้โครงการ

ก่อสร้างนั้นสามารถเร่งงานเสาใหไ้ดต้ามแผนงานหรือเร็วกวา่แผนงานท าให้ลดเวลาการก่อสร้างได้
เร็วกว่าเดิมหรือได้เวลาเพิ่มเพื่อไปใช้ในแผนงานอ่ืนท่ีต้องใช้เวลาเพิ่ม ท าให้งานแต่ละงานถูก
ก าหนดดว้ยเวลาท่ีจ ากดั เม่ืองานส่วนใดหลุดออกจากแผนงาน เวลาก็จะสูญเสียไป ท าให้ตอ้งไปเร่ง
งานอ่ืนท่ีก าลงัท าอยูห่รือก าลงัจะเร่ิมท าใหเ้ร็วข้ึนในระยะเวลาสั้นลง จะดีกวา่ถา้งานเสาบางขั้นตอน
สามารถลดระยะเวลาลงใหเ้สร็จก่อน  จากแผนงานท่ีก าหนดไว ้แลว้น าเวลาส่วนท่ีเหลือจากงานนั้น
ไปช่วยงานอ่ืน ท่ีหลุดจากแผนงานหรืองานโครงการนั้นเสร็จก่อนก าหนด รูปท่ี 1.1 แสดงขั้นตอน
การการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 
 

รูปท่ี 1.1 ขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
 

งานวิจยัน้ีจดัท าเพื่อหาสาเหตุและปัญหาขั้นตอนการท างานในการก่อสร้างเสาคอนกรีต 
เพื่อหาวิธีลดเวลาการท างานเสาคอนกรีตในงานก่อสร้างโรงงาน การเก็บขอ้มูลเสาในหน่วยงาน
ก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนการท างานเพื่อหาสาเหตุความล่าช้าในการเทเสาคอนกรีต เพราะเสา
คอนกรีตมีความส าคญัอยา่งมาก ถา้งานคอนกรีตเสาเสร็จเร็ว ก็สามารถท างานในขั้นตอนอ่ืนไดเ้ร็ว



2 
 
ข้ึนแต่ถ้างานคอนกรีตเสาช้า งานหลงัคา งานพื้นก็จะช้าตามไปดว้ยเพราะถ้างานเสาคอนกรีตไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวง้านอ่ืนก็ไม่เป็นไปตามแผนงานเหมือนกนัเพราะไม่สามรถลดขั้นตอน
การท างานได ้

ในงานเสามีความส าคญัอยา่งมากในการก่อสร้างโรงงาน ในล าดบัขั้นตอนการท างาน งาน
เสา ต้องเสร็จเพื่อสามารถท างานหลังคาต่อได้ เม่ืองานหลงัคาเสร็จจึงจะสามารถท างานพื้นได ้
เหตุผลท่ีตอ้งท างานเสาและหลงัคาก่อนงานพื้นเป็นงานทา้ยสุด เพราะงานพื้นในโรงงานตอ้งการ
ความเรียบมากและตอ้งเทคอนกรีตต่อคร้ังหลายตารางเมตร เพื่อลดรอยต่อและเพื่อความแข็งแรง
ของพื้นในการวางเคร่ืองจกัรหนกั และท่ีส าคญัท่ีสุด เพื่อลดความเส่ียงท่ีฝนจะมาท าให้พื้นคอนกรีต
เสียหาย เน่ืองจากงานเทคอนกรีตพื้นมีขนาดใหญ่หลายร้อยตารางเมตร ถา้จดัล าดบัการท างานใหม่ 
โดยเทพื้นคอนกรีตก่อนงานเสาและงานหลงัคา ความเส่ียงท่ีอาจเกิดฝนตกจนท าใหง้านพื้นคอนกรีต
ไดรั้บความเสียหายท าให้การเทคอนกรีตพื้นล่าช้าลง ขดัผิวคอนกรีตพื้นไม่แห้งหรือความเสียหาย
ขั้นรุนแรงคือความแขง็แรงของก าลงัคอนกรีตลดลงและการทุบท าลายพื้นคอนกรีตท่ีเสียหายเพื่อเท
คอนกรีตใหม่ โดยก่อนการปรับปรุงการก่อสร้างเสาคอนกรีต 1 ตน้เร่ิมจากขั้นตอนแรกถึงขั้นตอน
สุดทา้ย ใชเ้วลาโดยเฉล่ียต่อตน้ประมาณ 228.5 นาที ตวัอยา่งของงานเสาในงานก่อสร้างดงัแสดงใน
รูปท่ี 1.2 และ 1.3 
 

 
รูปท่ี 1.2 ตวัอยา่งเสาคอนกรีตโรงงาน 
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รูปท่ี 1.3 ตวัอยา่งการติดตั้งเหล็กเสาคอนกรีตโรงงาน 
 
จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ประกอบกบัการศึกษาน้ีใหค้วามสนใจในขอ้มูลสถิติของขั้นตอน

ในการเทคอนกรีตเสา จะท าให้สามารถระบุและจ าแนกสาเหตุของความล่าช้าของขั้นตอนการ
ก่อสร้างเสาคอนกรีตได ้4 ขั้นตอนและเวลาเฉล่ียก่อนการปรับปรุง คือ การตั้งเหล็กเสา (เวลาเฉล่ีย 
20.6 นาที),การติดตั้งแผน่เหล็ก(Plate) และสลกัเกลียว(Bolt) (เวลาเฉล่ีย 134.1 นาที),การตั้งแบบเสา 
(เวลาเฉล่ีย 42.4 นาที),การเทคอนกรีต (เวลาเฉล่ีย 31.4 นาที) โดยแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาการท างาน
เป็นเวลานาน แต่สามารถลดขั้นตอนการท างานลงเพื่อให้สามารถท างานเร็วข้ึนและผลกระทบถึง
โครงการและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงความล่าชา้ในการก่อสร้างหนา้งาน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

เพื่อลดเวลาการก่อสร้างเสาโรงงานลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศึกษาน้ีก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานการก่อสร้างเสาคอนกรีตของการก่อสร้าง
อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 โครงการ เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบปัญหา
และหาวิธีเพื่อลดความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึน โดยใชก้ารจบัเวลาและถ่ายรูปขั้นตอนการท างาน เพื่อช่วยใน
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การปรับปรุงขั้นตอนการก่อสร้างเสาคอนกรีต โครงสร้างเสาหน้างานให้มีความล่าช้าลดลงและมี
ประสิทธิภาพการด าเนินงานดียิง่ข้ึน 

 

1.4 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 

 ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. ศึกษาปัญหาและตวัช้ีวดั (KPI) 
2. การเก็บรวบรวมสถิติความล่าชา้ในการก่อสร้างเสาคอนกรีต 
3. การวเิคราะห์หาสาเหตุความล่าชา้ในการก่อสร้างเสาคอนกรีต 
4. ก าหนดแนวทางในการลดความล่าชา้ในการก่อสร้างเสาคอนกรีต 
5. ประยกุตใ์ชก้ารปรับปรุงการก่อสร้างเสาคอนกรีต 
6. สรุปผลการศึกษา 
7. สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

สามารถลดเวลาในการก่อสร้างเสาคอนกรีตได ้
 

1.6  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
  

ค านิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. “วิศวกร” (Engineer) คือ ผูท่ี้ประกอบอาชีพทางดา้นวิศวกรรมตามกฏหมายก าหนด โดยมี
หน้าท่ีในการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบค านวณ ควบคุมการใช้วสัดุในการก่อสร้างของ
ผูรั้บเหมาใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณท่ีก าหนด ควบคุมงานและตรวจสอบงานให้
เป็นไปตามแผนงาน สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความลา้ช้าหรือความผิดพลาดของงาน
ให้เป็นไปตามแผนงานโดยค านึงถึงหลกัการความถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรม อาทิเช่น การ
ควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความซับซ้อนสามารถวางแผนขั้นตอนการท างาน การแกไ้ขหน้า
งานท่ีมีปัญหาท าให้แผนงานไม่เป็นไปตามท่ีวางไว ้หรือสามารถลดเวลาการท างานใน
ขั้นตอนนั้นๆ เพื่อน าเวลาท่ีลดไดไ้ปใชก้บังานอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้วลามากเป็นพิเศษ 

2. “หัวหน้ำงำน” (Foreman) คือ ผูค้วบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนด และตามขั้นตอนของงาน รวมถึงประสานงานกบัวศิวกรเพื่อแกปั้ญหาหนา้งานอยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหง้านเสร็จส้ินทนัตามเวลาท่ีก าหนด ควบคุมสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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การท างานและมีความปลอดภยั ตรวจสอบความถูกตอ้งและรายงานความกา้วหนา้ของงาน
ตามแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตรวจสอบดูแลการท างานให้ไดม้าตรฐานของการก่อสร้าง
ตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 

3. “คนงำน” (Worker) คือ ผูท้  างานตามค าสั่งของหวัหนา้งาน อาทิเช่น การเขา้แบบเสาในงาน
ก่อสร้างจะตอ้งท าตามแบบท่ีก าหนดโดยหัวหนา้งานควบคุมอย่างใกลชิ้ด เพื่อไม่ให้ขนาด
ผดิพลาดจนท าใหง้านล่าชา้และเสียเวลาและวสัดุเพื่อท าใหม่ 

4. “กำรลดเวลำในกำรท ำงำน” (Time Reduction) คือ การลดใหน้อ้ยลง หรือการท างานโดยใช้
เวลาใหน้อ้ยมากท่ีสุด  



บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
เร่ือง “การลดเวลาการเทเสาคอนกรีตในงานก่อสร้าง” โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นการศึกษาเพื่อใช้
เป็นกรอบพื้นฐานและประกอบแนวทางการศึกษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยั 

การศึกษาขอ้มูลทฤษฏีเพื่อใช้เป็นกรอบพื้นฐานและประกอบแนวทางการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาการท างาน 

2. แนวคิดในการศึกษาการลดเวลาผลิต 

3.  แผนผงักา้งปลา (Cause and Effect Diagram) 

4. การลดเวลาการเทคอนกรีตเสาในงานก่อสร้างหนา้งาน 

5. ขั้นตอนการท างาน (Step of work) 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎกีารศึกษาการท างาน 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย การศึกษาการท างาน (Work Study),การศึกษา

วธีิการท างาน (Method Study) และขั้นตอนการศึกษาวธีิการท างาน 
2.1.1  การศึกษาการท างาน (Work Study) 
วชัรินทร์ สิทธิเจริญ (2547) กล่าววา่ การศึกษาการท างาน (Work Study)  เป็นค าท่ีใชแ้ทน

วิธีการต่างๆ จากการศึกษาวิธีการท างาน  และการวดัผลงาน  ซ่ึงใชใ้นการศึกษาวิธีการท างานของ
คนอยา่งมีแบบแผน  และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและเศรษฐภาวะของ
การท างานเพื่อปรับปรุงการท างานนั้นใหดี้ข้ึน 
การศึกษางานจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเพิ่มผลผลิตเราจึงใชก้ารศึกษางานน้ีมาช่วย ในการ
เพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ท  าให้ต้นทุนในการผลิตต ่าลง ซ่ึงการศึกษางาน ประกอบด้วย
เทคนิค 2 อยา่ง ดงัน้ี 

2.1.1.1 การศึกษาวิธี (Method Study) เป็นการศึกษาเพื่อหาวิธีการท างานท่ีง่ายท่ีสุดสะดวก  
รวดเร็ว  ประหยดั  และมีประสิทธิภาพสูงกวา่มาใชแ้ทนวธีิการท างานเดิม 
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2.1.1.2 การวดัผลงาน (Work Measurement) เป็นการศึกษาเพื่อก าหนดหาเวลามาตรฐาน 
(Standard Time) ซ่ึงเป็นประโยชน์ในแง่ต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิต การปรับปรุง ดุลยภาพของ
สายการผลิตเป็นขอ้มูลในการจ่ายค่าแรงจูงใจหรือก าหนดมาตรฐานการผลิต (Production Standard)  

ส าหรับการศึกษาวิธีและการวดัผลงานเป็นขั้ นตอนท่ีต่อเน่ืองกัน การศึกษาวิธีเป็น 
การศึกษาเพื่อลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นหรือซ ้ าซ้อนกนั ส่วนการวดัผลงานเป็นการศึกษา
เพื่อ ลดเวลาไร้ประสิทธิภาพ จากนั้นจึงท าการวดัผลงานน้นัๆ ในบางครั้งถา้เราตอ้งการทราบเวลาท่ี
ใช ้ในการท างานก็จะท าการศึกษาเวลาโดยตรง ผลท่ีไดจ้ากการศึกษางานคือการเพิ่มผลผลิตนัน่เอง 

2.1.2 การศึกษาวธีิการท างาน  
มาโนช ริทินโย (2551) ได้กล่าวว่า การศึกษาวิธีการท างาน คือ การพฒันาวิธีการท างาน

ใหม่ท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว ตน้ทุนต ่า มีประสิทธิภาพสูงกวา่วธีิการท างานเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ผลผลิตสูงข้ึน ลดความสูญเสียใหน้อ้ยลง และตน้ทุนการผลิตต ่าลง  

เม่ือปี ค.ศ. 1911 แฟรงค์ บงัเกอร์ กิลเบรธ ไดก้  าหนดหลกัการเคล่ือนไหวของการท างาน 
(Motion Study) หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์การปฏิบติังานเพื่อขจดัการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น
ออกและสรรหาวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในการปฏิบติังาน รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐาน
ของวธีิการท างาน เคร่ืองมือต่างๆ และการฝึกพนกังานใหท้ างานดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง  

ค าว่า วิธีการศึกษางานและการศึกษาการเคล่ือนไหว มีความหมายเหมือนกันและมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเหมือนกนั ต่อมานิยมใชค้  าวา่ “การศึกษาวิธีการ
ท างาน” แทนค าวา่ “การศึกษาการเคล่ือนไหว”  

จุดประสงคข์องการศึกษาวธีิการท างาน มีดงัน้ี  
2.1.2.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพการท างานสูงข้ึน  
2.1.2.2 เพื่อพฒันาวธีิการท างานใหมี้ความสะดวก ง่าย และสามารถลดความเม่ือยลา้  
2.1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตให้สูงข้ึนได้แก่ คน เงิน วตัถุดิบ 

เคร่ืองจกัรเทคโนโลย ีพลงังาน ท่ีดิน อาคาร การบริการจดัการและส่ิงจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งใชส้ าหรับผลิตสินคา้หรือบริการ  

2.1.2.4 เพื่อปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของการท างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการ
ท างานขององคก์ร  

2.1.2.5 เพื่อก าหนดวธีิการเคล่ือนยา้ยวสัดุในระหวา่งการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.1.2.6 เพื่อใชส้ าหรับการก าหนดมาตรฐานของวธีิการท างาน  
2.1.3 ขั้นตอนการศึกษาวธีิการท างาน  
วนัชยั ริจิรวนิช (2545)ไดก้ล่าววา่ ขั้นตอนการศึกษาวธีิการท างานพอสรุปไดด้งัน้ี  
2.1.3.1 การเลือกงาน  
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2.1.3.2 การเก็บขอ้มูลวธีิการท างาน  
2.1.3.3 การวเิคราะห์วธีิการท างาน  
2.1.3.4 การปรับปรุงวธีิการท างาน  
2.1.3.5 การเปรียบเทียบวดัผลวธีิการท างาน 
2.1.3.6 การพฒันามาตรฐานวธีิการท างาน  
2.1.3.7 การส่งเสริมใชว้ธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้  
2.1.3.8 การติดตามการใชว้ธีิการปรับปรุงท่ีปรับปรุงแลว้  
 
2.1.3.1 การเลือกงาน  
ขั้นตอนการเลือกงานท่ีจะศึกษาเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญ เพราะงานท่ีต้องการการ

ปรับปรุงมีอยู่มากมาย การเลือกงานผิดย่อมเป็นการเสียโอกาสงานบางอย่างถา้เลือกท าก่อนจะใช้
ประโยชน์ต่อเน่ืองไปถึงงานอ่ืนๆได้ ถ้าเลือกท าทีหลังจะไม่มีผลดีต่องานอ่ืน งานหลายอย่างมี
เง่ือนไขเวลา ถา้ไม่เลือกท่ีจะศึกษาก่อนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิธีการท างานได้
อยา่งเตม็ท่ี ในการเลือกงานท่ีจะศึกษา ส่ิงแรกจึงควรพิจารณาความส าคญัของงานตามเง่ือนไขต่างๆ 
อยา่งไรก็ตามเพื่อจะให้ง่ายต่อการตดัสินใจ เราจะวางเกณฑ์การตดัสินใจเลือกงานเพื่อศึกษาวิธีการ
ท างาน เราจะพิจารณาองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

1. ดา้นเศรษฐกิจ  
2. ดา้นเทคนิค  
3. ดา้นปฏิกิริยาแรงงาน  
4. ดา้นผลกระทบอ่ืนๆ  
 
2.1.3.2 การเก็บขอ้มูลวธีิการท างาน  
เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการท างาน เราจ าเป็นตอ้งการเก็บขอ้มูลวิธีการ

ท างานของงานท่ีเราเลือกท่ีจะศึกษาวิธีการท างานแล้ว การบนัทึกขอ้มูลวิธีการท างานให้ถูกตอ้ง
แม่นย  าครบถว้นตามความเป็นจริงเท่านั้น จึงจะเกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์และพฒันาวิธีการ
ท างานท่ีดีข้ึนได ้ 

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการบนัทึกวธีิการท างาน สัญลกัษณ์ท่ีเป็นสากลซ่ึงใชใ้นการบนัทึกวธีิการ
ท างานมีใชอ้ยูเ่พียง 5 ลกัษณะสัญลกัษณ์เหล่าน้ีจะใชใ้นการยอ่การบนัทึกวธีิการท างานแบบเดียวกบั
การใชว้ธีิจดตวัเลขซ่ึงมีความยุง่ยากกวา่ เพราะมีรหสัท่ีตอ้งบนัทึกและตอ้งถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ในการบนัทึกการท างานโดยการใชส้ัญลกัษณ์ ถา้เราไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐาน การใชก้ระดาษเปล่า
ก็สามารถท าไดโ้ดยไม่ยาก เพียงแต่ตอ้งใชส้ัญลกัษณ์ไดค้ล่องและรวดเร็ว ในการแยกประเภทของ
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งานท่ีจะบนัทึกด้วยสัญลกัษณ์ให้ได้ เทคนิคขั้นตอนการบนัทึกจะได้กล่าวในหัวขอ้ ตารางท่ี 2.1 
สัญลกัษณ์ท่ีใชบ้นัทึกขั้นตอนการท างาน ต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชบ้นัทึกขั้นตอนการท างาน (วนัชยั ริจิรวนิช,2545) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการปฏิบติั 
 
กิจกรรมการเคล่ือนยา้ย 
 
กิจกรรมการตรวจสอบ 
 
การรอหรือการเก็บพกัชัว่คราว 
 
การหยดุหรือการเก็บถาวร 
 

 
2.1.3.3 การวเิคราะห์วธีิการท างาน  
การพิจารณาตรวจตราขอ้มูลวิธีการท างานท่ีบนัทึกมาเพื่อท าการวิเคราะห์วิธีการท างานจะ

ใช้ “เทคนิคการตั้งค  าถาม” เพื่อให้ช่วยสามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการท างาน 
เทคนิคการตั้งค  าถามน้ีเรียกโดยยอ่วา่ “6W-1H” จะใชก้ระบวนการตั้งค  าถามตรวจสอบขอ้มูลวิธีการ
ท างานท่ีบนัทึกมา โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของงานโดยใชก้ลุ่มค าถาม 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่ม What Who When Where How สาหรับตรวจสอบ  
1) เป้าหมายและขอบข่ายของงานแต่ละกิจกรรม  
2) บุคลากรท่ีท างานแต่ละกิจกรรม  
3) สถานท่ีท างาน  
4) ล าดบัขั้นตอนการท างาน  
5) วธีิการท างาน  

2. กลุ่ม Why Which เพื่อพฒันาแนวทางการปรับปรุงวิธีการท างานโดยจะตรวจสอบ
เหตุผล ความเหมาะสมของวธีิการท างาน และเปิดโอกาสในทางเลือกอ่ืนๆ  
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ตารางท่ี 2.2 แสดงวิธีการใช้คาถามทั้ งสองกลุ่มซ่ึงจะพบว่า ค  าถามกลุ่มท่ีสองเป็นค าถามท่ีมี
ประโยชน์ในการตรวจสอบอย่างมาก เพราะเป็นการตรวจสอบทุกๆ ค าถามในกลุ่มแรกท าให้เกิด
ความแน่ใจในความเหมาะสมของงาน คน สถานท่ี ล าดบัขั้นตอน และวิธีการท างาน ดงัตารางท่ี 2.2 
การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม 
 
ตารางท่ี 2.2 การใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม (วนัชยั ริจิรวนิช,2545) 
 ค าถามกลุ่มท่ี 1 ค าถามกลุ่มท่ี 2 

เป้าหมายและขอบข่ายของ
งาน  

What  
ท าอะไร ?  

Why,Which  
เหตุใดจึงท า ?  
มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ?  

บุคลากรท่ีท างาน  Who  
ใครท า ?  

Why,Which  
เหตุใดจึงท า ?  
มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ?  

สถานท่ีท างาน  Where  
ท าท่ีไหน ?  

Why,Which  
เหตุใดจึงท า ?  
มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ?  

ล าดบัขั้นตอนของงาน  When  
ท าเม่ือไร ?  

Why,Which  
เหตุใดจึงท า ?  
มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ?  

วธีิการท างาน  How  
ท าอยา่งไร ?  

Why,Which  
เหตุใดจึงท า ?  
มีอยา่งอ่ืนท่ีท าไดไ้หม ?  
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2.1.3.4 การปรับปรุงวธีิการท างาน  
การปรับปรุงวิธีการท างานจะกลายเป็นเร่ืองง่ายมากถา้เรามีการใช้กระบวนการพิจารณา

ตรวจตราวเิคราะห์ขอ้มูล วธีิการท่ีบนัทึกมาโดยการใชเ้ทคนิค “ 6W- 1H ” ซ่ึงเกือบจะไดค้  าตอบแนว
ทางการปรับปรุงครบถว้นแลว้ ขั้นตอนการปรับปรุงวิธีการท างานจึงเป็นแค่ทางเลือกใชเ้ทคนิคการ
ปรับปรุงงาน  
ซ่ึงมีหลกัการดงัต่อไปน้ี  

1. ตดั  
2. แยก/รวม  
3. เปล่ียนขั้นตอน  
4. ท ากระบวนการใหเ้รียบง่ายข้ึน  
5. ใชเ้คร่ืองมือเขา้ช่วย 

2.1.3.5 การเปรียบเทียบการวดัผลงานการท างาน  
ค าถามท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการวเิคราะห์และปรับปรุงวธีิการท างานก็คือ วิธีการท่ีปรับปรุง

ใหม่ดีกวา่เก่าจริงหรือไม่ ดีกวา่แค่ไหน มีอะไรเป็นเกณฑ์วดัผลงาน ถา้จะบอกวา่มีขั้นตอนนอ้ยกวา่ 
เราจะใชจ้  านวนสัญลกัษณ์ท่ีบนัทึกก่อนและหลงัการปรับปรุงวธีิการท างาน 

2.1.3.6 การพฒันามาตรฐานวธีิการท างาน  
เม่ือมัน่ใจไดจ้ากการเปรียบเทียบวธีิการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงแลว้งานต่อไปคือ 

การพฒันาวธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้ใหเ้ป็นวธีิการมาตรฐานเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัมาตรฐานตาม
วธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้ซ่ึงจะใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงและเม่ือมีการบนัทึกในรูปแบบวิดิทศัน์ก็จะ
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอบรมพฒันาบุคลากรในดา้นมาตรฐานวธีิการท างาน  

เราสามารถพฒันามาตรฐานของวธีิการทางานเป็น 2 รูปแบบคือ 
1. ภาพถ่ายวดิิทศัน์  
2. แผนภูมิและไดอะแกรมต่างๆ  

2.1.3.7 การส่งเสริมใชว้ธีิการท างานท่ีปรับปรุงแลว้  
การใช้วิธีการท างานใหม่ซ่ึงต้องท าความเข้าใจกับผู ้ปฏิบัติงานถึงสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงวธีิการท างาน รวมทั้งตอ้งฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถท างานดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง  
2.1.3.8 การติดตามการใชว้ธีิการปรับปรุงท่ีปรับปรุงแลว้  
การควบคุมดูแลใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติังานตามวธีิการท างานใหม่ และคน้หาวธีิการท างานท่ี

ดีกวา่เดิมอยูเ่สมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 
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2.2  แนวคิดในการศึกษาการลดเวลาผลติ 
แนวคิดในการศึกษาการลดเวลาผลิตของช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต ์ประกอบดว้ย

ทฤษฎีต่าง ๆ ดงัน้ี เวลาในการผลิต, การศึกษาการเคล่ือนไหว, การศึกษาเวลา 
เวลาในการผลิต 

รอบเวลาในการผลิต หมายถึง เวลาท่ีพนักงานใช้ในการด า เนินการผลิตตามท่ีแต่ละคน
รับผิดชอบในแต่ละรอบการท างาน โดยพนกังานหน่ึงคนอาจจะรับผิดชอบงานเพียงงานเดียว หรือ
หลายงานก็ได ้ ซ่ึงจะเร่ิมนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของงานนั้นจนถึงเวลาท่ีกลบัมาตั้งแต่ตน้เพื่อจะเร่ิมท า
การผลิตในรอบต่อไป (เวลาในการผลิตช้ินงานต่อช้ิน ซ่ึงในกรณีศึกษาใช้เป็นการผลิตท่ี 1 ช้ินต่อ
นาที) (คมสัน จิระภทัรศิลป์, 2548) 

 
2.2.1 การศึกษาการเคล่ือนไหว 
การศึกษาการเคล่ือนไหว (Motion study) หรืออาจจะเรียกว่า Method Study หรือ 

Methoddesign เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเคล่ือนไหวในขณะท างาน ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองจกัร 
(Machine) เคร่ืองมืออุปกรณ์ (Tool and Equipment) และสถานีงาน (Work place) (คมสัน จิระภทัร
ศิลป์, 2548) 

2.2.1.1 หลกัของการเคล่ือนไหว 
เราสามารถจ าแนกหลกัของการเคล่ือนไหวได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ไดแ้ก่ การใชโ้ครงร่างของมนุษยก์ารจดัต ่าแหน่งของสถานท่ีท างาน และการออกแบบเคร่ืองมือ 
1) การใชโ้ครงร่างของมนุษย ์คือ การใชร่้างกายของเราให้เป็นประโยชน์ต่อการท างานมาก

ท่ีสุด โดยมกัจะเนน้กบัการท างานโดยมือ โดยปกติคนเรามกัจะท างานโดยมือขา้งเดียวหรือท าทีละ
ขา้ง หลกัการใช้มือของหลกัโครงร่างของมนุษยจ์ะพยายามให้มือทั้งสองขา้งท างานพร้อมกนัไป
ตลอดอยา่งสมดุล กล่าวคือ เร่ิมงานพร้อมกนั และส้ินสุดการท างานพร้อมกนั การเคล่ือนไหวของ
แขน จะตอ้งสมดุล อีกทั้งยงัใชห้ลกัการถ่ายก าลงัมาช่วยให้ความลา้ระหวา่งการท างานเกิดข้ึนนอ้ย
ท่ีสุด 

2) การจดัต าแหน่งของสถานท่ีปฏิบติังาน จะเป็นการออกแบบสถานท่ีท างานให้คนงาน
สามารถ ท างานไดด้้วยความสะดวกท่ีสุด โดยจะแนะน าให้คนงานแต่ละคนท างานท่ีต าแหน่งท่ี
แน่นอนตายตวั สถานท่ีท่ีใชว้างเคร่ืองมือวสัดุจะอยู่ท่ีเดิมตายตวัเพื่อให้ผูใ้ช้งานมีความคุน้เคยเม่ือ
หยบิบ่อยคร้ังและสะดวกในการหยิบใช ้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการคน้หานาน อีกทั้งยงัควรมีแสงสวา่ง
ใหเ้พียงพอในการท างาน และสี ท่ีใชใ้นบริเวณท่ีท างานควรใชสี้ตดักบังานท่ีท าเพื่อลดความเม่ือยลา้
ของสายตา 
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3) การออกแบบเคร่ืองมือ ถือเป็นหลกัในการลดการเคล่ือนไหวของคนอีกประเภท โดย
หากงานใดสามารถน าเคร่ืองทุ่นแรงมาใช้ไดก้็ควรน ามาใช้ เพื่อลดอาการเม่ือยลา้จากการท างาน
เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการท างานควรมีการออกแบบให้ผูใ้ช้ประหยดัแรงท่ีสุดหรือเหมาะมือท่ีสุด เ ช่น 
ใชเ้คร่ืองมือช่วยหยบิจบัช้ินงาน (Jig/ Fixture) เป็นตน้ 

 
2.2.1.2 ขั้นตอน 10 ประการของการวเิคราะห์การเคล่ือนไหว (Motion analysis) 

1) การส ารวจการปฏิบติังานท่ีก าลงัพิจารณาเบ้ืองตน้ 
2) เลือกงานและระดบัของการวเิคราะห์งานท่ีเหมาะสม 
3) พูดคุยกบัผูป้ฏิบติังาน หัวหนา้งานหรือซุปเปอร์ไวเซอร์ และผูท่ี้มีความคุน้เคย

กบัการปฏิบติังานคนอ่ืน ๆ และรับฟังขอ้เสนอแนะจากบุคคลเหล่านั้น 
4) ศึกษาวิธีการท างานปัจจุบนัใช ้Process chart เทคนิค Time study อธิบายและ

ประเมินวธีิ การท างานปัจจุบนั 
5) ประยุกต์การวางท่าทางในการท างาน (Attitude) หลักเศรษฐศาสตร์การ

เคล่ือนไหวและขอ้เสนอแนะต่าง ๆออกแบบวิธีการใหม่ ๆ โดยการใช ้Process chart และ
เทคนิคการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสม 

6) เปรียบเทียบวธีิการใหม่ท่ีถูกน าเสนอ และขอความเห็นจากหวัหนา้งาน 
7) ดดัแปลงวธีิการท่ีถูกน าเสนอ หลงัจากมีการทบทวนรายละเอียดกบัผูป้ฏิบติังาน

และหวัหนา้งาน 
8) ฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานในการทดลองปฏิบติัตามวิธีการท่ีถูกน า เสนอ จากนั้น

ประเมินและดดัแปลงปรับปรุงวธีิการเหล่านั้น 
9) ฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานทั้งหมดและก าหนดวธีิการท างานใหม่ใหเ้ป็นวธีิมาตรฐาน 
10) ตรวจสอบวธีิมาตรฐานเหล่านั้นเป็นประจาเพื่อมัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ตอ้งการ 
 

 

2.3 แผนผงัก้างปลา (Cause and Effect Diagram) 
เอลวิล สินธารทอง (2548) ได้กล่าวว่า สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น 

(Japanese Industrial Standards: JIT) ไดใ้ห้นิยามของแผนผงักา้งปลาหรือผงัแสดงเหตุและเหตุผล 
วา่เป็นแผนผงัท่ีใช้แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะทางคุณภาพกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยคุณลกัษณะทางคุณภาพ (Quality Characteristics) เป็นผลท่ีเกิดจากเหตุนั้นก็คือปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลกระทบท าใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหาข้ึน หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เป็นแผนผงั ท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา ซ่ึงวธีิคน้หาท่ีดีท่ีสุดคือการระดมความคิดร่วมกบักลุ่มผู ้
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ทางานจริง เพื่อนาไปสู่การหาวิธีหรือเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและตรงจุดท่ีสุด 
นอกจากน้ีหลักการเขียนแผนผังก้างปลานั้ นได้รับการพัฒนาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1943 โดย 
ศาสตราจารย ์คาโอรุ อิชิกาวา่แห่งมหาวทิยาลยัโตเกียว บางคร้ังจึงเรียกแผนผงักา้งปลาวา่แผนผงัอิชิ
กาวา่ (Ishikawa Diagram)  

2.3.1 โครงสร้างของแผนผงักา้งปลา  
โครงสร้างของแผนผงักา้งปลาประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

1) ปัญหาหรือผลลพัธ์ (Problem or Effect) จะแสดงอยู่ท่ีหัวปลา 2) สาเหตุ 
(Causes) จะแสดงอยูท่ี่กา้งปลา ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี  

  2.1) ปัจจยั (Factors) ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา  
  2.2) สาเหตุหลกั จะแสดงอยูท่ี่กา้งหลกั 
  2.3) สาเหตุยอ่ย ตอ้งเขียนเป็นกา้งย่อยต่อจากกา้งหลกั ซ่ึงอาจเขียนต่อไดห้ลายขอ้ 
โดยกา้งยอ่ยนั้นเป็นสาเหตุของกา้งรอง และกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร้างของแผนผงัสาเหตุและผล (เอลวลิ สินธารทอง, 2548) 
 
 
 
 

ปัจจยั ปัจจยั 

ปัจจยั ปัจจยั 

สาเหตุรอง 
สาเหตุยอ่ยๆ 

สาเหตุยอ่ย 
สาเหตุหลกั 

กระดูกสันหลงั 

ปัญ
หา

 

ผลลพัธ์ (Effect) สาเหตุ (Causes) 
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2.3.2 วธีิการสร้างแผนผงักา้งปลา  
1)ก าหนดหวัขอ้ปัญหาท่ีหวัปลา ควรก าหนดใหช้ดัเจนและมีความเป็นไปได ้
2)ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลทาให้เกิดปัญหา ยกตวัอย่างเช่น (ปัญหาการผลิตใช้

หลกั 4M 1E: Man, Machine, Material, Method, Environment) (ปัญหาสินคา้การท างาน 
ใช้หลกั 4P: Place, Procedure, People, Policy) (ปัญหากระบวนการผลิตใช้หลกั 4S: 
Surrounding, Supplier, System, Skill) (ปัญหาการบริหารใช้หลกั MILK: Management, 
Information, Leadership, Knowledge)  

  3)ระดมสมองหาสาเหตุหลกัในแต่ละปัจจยั 
  4)ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุรอง 
  5)จดัล าดบัความสาคญัของสาเหตุเป็นขอ้ ๆ 
  6)เลือกสาเหตุของปัญหามาท าการปรับปรุงดว้ยเคร่ืองมือ (Tools) ต่าง ๆ เช่น 5ส 
เป็นตน้ 

2.3.3 การก าหนดปัจจยับนกา้งปลา  
เราสามารถก าหนดกลุ่มปัจจยัอะไรก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจวา่กลุ่มปัจจยัท่ีเราไดก้ าหนดไว ้ช่วย

ให้เราสามารถแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยกลุ่ม
ผูว้ิจยัไดท้าการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นยางพารา ดงันั้นจึงเลือกใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่ม
ปัจจยั (Factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

M Man คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร  
M Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
M Material วตัถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ  
M Method กระบวนการทางาน  
E Environment อากาศ สถานท่ี ความสวา่ง และบรรยากาศการท างาน  

ในการทาแผนผงักา้งปลานั้นยิ่งมีการระดมแนวคิดหลกัและแนวคิดย่อยไดม้ากเท่าไร ยิ่ง
เป็นผลดีต่อการวิเคราะห์หาเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาในหัวปลานั้นไดง่้ายและตรงจุด มากท่ีสุด 
ดงันั้นการเขียนแผนผงักา้งปลาจึงเป็นการวิเคราะห์หาเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีเหมาะสม ในการพฒันา
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ช่วยใหผู้บ้ริหาร หวัหนา้งาน พนกังาน พบขอ้บกพร่อง หรือขอ้แกไ้ขไดดี้ ทั้งการ
ท างานดา้นอุตสาหกรรมภาคการผลิต หรือการท างานในสานกังาน  
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2.4  การลดเวลาการเทคอนกรีตเสาในงานก่อสร้างหน้างาน 
 

ในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างเสาคอนกรีตมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะ
ถา้โครงสร้างเสาคอนกรีตไม่เสร็จงานอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถด าเนินการต่อได ้เช่น งานพื้นคอนกรีต งาน
หลงัคา ก็ไม่สามารถท าไดเ้ช่นกนั แต่มีหน่ึงโครงสร้างท่ีส าคญัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงคือ เสาคอนกรีต 
ในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม การท่ีจะเทพื้นคอนกรีตโรงงานไดโ้ดยไดรั้บผลกระทบน้อย
ท่ีสุด อาทิ เช่น ฝนตกอาจท าใหผ้วิหนา้พื้นคอนกรีตไดรั้บความเสียหายและอาจท าให้ตอ้งท าลายพื้น
คอนกรีตเพื่อเทใหม่ จึงตอ้งมีโครงหลงัคาใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อน เพราะความเส่ียงในงานเทคอนกรีต
พื้นคือฝน อาจท าใหพ้ื้นผวิพื้นไม่ดีเกิดความเสียหายและเสียเวลาในการแกไ้ข ฉะนั้นโครงหลงัคาก็
ตอ้งข้ีนอยูก่บัเสาถา้เสาไม่เสร็จหลงัคาก็จะท าไม่ไดแ้ละท าให้งานพื้นตอ้งล่าชา้ออกไป การท างาน
เสาไม่ว่าการตั้งนัง่ร้าน เขา้แบบเสา เทคอนกรีตเสา ทุกอย่างคือส่วนส าคญัในการท างานเสา ช่าง
หนา้งานจ าเป็นตอ้งเขา้ใจการท างานและขั้นตอนการท างานเพื่อให้การท างานนั้นไม่ผิดพลาดซ่ึงจะ
น ามาสู่การสูญเสียวสัดุและเวลา 

 

การเทคอนกรีตเสาในการก่อสร้าง การจดัขั้นตอนการท างานเพื่อใชใ้นการก่อสร้างอาคาร
จริง ช่างจะน าขั้นตอนการท างานไปปฏิบติัรายละเอียดครบถว้นถูกตอ้งแลว้ไปใชใ้นการหาต าแหน่ง
จริงในพื้นท่ีและท าการก่อสร้าง 

 
ในงานเทคอนกรีตเสาหนา้งาน ตอ้งอาศยัขั้นตอนท่ีชดัเจน การสั่งงาน และการท างานงานท่ี

เป็นระบบ เช่นขั้นตอนการใช้นัง่ร้านเป็นแบบใด การเขา้แบบอย่างไรให้เร็วข้ึน และการติดตั้งจุด
ติดตั้งโครงทรัส รายละเอียด ระบุตวัเลข ระบุขนาด และระดบัท่ีสามารถติดตั้งหรือสร้างไดจ้ริงตาม
หนา้งานลงในแบบก่อสร้างหนา้งานเพื่อเอาไวใ้หช่้างท างาน 

 
2.5  การท างานเป็นทมี (Integrated team work) 

 

การท างานเป็นทีมเปรียบเสมือนการเล่นกีฬา ถา้สามารถเล่นเป็นทีมไดดี้ท่ีสุดเท่าใด โอกาส
จะชนะก็จะมีมากเท่านั้น และไม่เคยปรากฏเลยว่าองค์กรใดสามารถประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน โดยปราศจากทีมงานท่ีดี ดงันั้น การท างานเป็นทีมจึงหมายถึงการประสานงานท่ีดีและ
สามารถผสมกลมกลืนกันอย่างมีประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ
ท างานร่วมกนั 
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2.5.1 TEAM WORK กบั TEAM SPIRIT  
2.5.1.1 การท างานเป็นทีม (Team Work) จะดีหรือไม่ตอ้งดูท่ีผลงานส่วนผลงานจะดี

หรือไม่ ตอ้งข้ึนกบัการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ จะท า ไดดี้
หรือไม่ข้ึนกบัความร่วมมือท่ีไดรั้บว่าจะมากหรือน้อย ซ่ึงตอ้งมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานเป็นอย่างดี ความเขา้ใจกนัในหมู่ผูป้ฏิบติังานจะมีมากหรือนอ้ย ยอ่มข้ึนกบัการส่ือสาร
เป็นส าคญั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การส่ือสารนั้นเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของ การท างานเป็นทีมดงัน้ี  

 
การส่ือสาร → ความเขา้ใจ → ความร่วมมือ → การประสานงาน  
 
2.5.1.2 น ้ าใจทีม (Team Spirit) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูร่้วมทีมงาน ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อ ทีมงานได้เช่นกัน ทีมงานใดท่ีสมาชิกมีน ้ าใจทีม ทีมงานนั้น จะสามารถประสบ
ผลส าเร็จ ในการท างานไดดี้กวา่น ้าใจทีมจะดีหรือไม่พิจารณาไดด้งัน้ี  

(1) ความพร้อมท่ีจะท างานกบัคนอ่ืน  
(2) ความซ่ือสัตยก์บักลุ่ม  
(3) ความเตม็ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2.5.2 องคป์ระกอบของ TEAM WORK 
 2.5.2.1  T = Trust   ความไวว้างใจ เช่ือใจกนั 
 2.5.2.2  E = Empathy   ความเขา้ใจกนั เห็นใจกนั 
 2.5.2.3  A = Agreement   ความเห็นร่วมกนั 
 2.5.2.4  M = Mutual Benefit  ผลประโยชน์ร่วมกนั 
 2.5.2.5  W = Willingness   ความเตม็ใจ 
 2.5.2.6  O = Opportune   ใหโ้อกาสกบัทุกคนในทีม 
 2.5.2.7  R = Recognition   ยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
 2.5.2.8  K = Knowledge Transfer  การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

 
2.5.3 ลกัษณะทีมงานท่ีดี  
2.5.3.1 มีการก าหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีชดัเจน  
2.5.3.2 ทีมงานรับนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์ในการท างานด้วยความเขา้ใจ

ตรงกนั  
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2.5.3.3 สมาชิกมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานของตนเอง
มากท่ีสุด  

2.5.3.4 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานอย่างชัดเจนและเข้าใจ
ตรงกนั  

2.5.3.5 การส่ือสารเป็นแบบเปิด (Open Communication) สามารถรับทราบขอ้มูลอย่าง
ทัว่ถึง  

2.5.3.6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ  
2.5.3.7 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ตอ้งค านึงถึงความพอใจของทุกฝ่ายเป็นส าคญั  
2.5.3.8 ทีมงานตอ้งมีความเช่ือใจและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
2.5.3.9 สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งมีความจริงใจ และความซ่ือสัตยต่์อหน่วยงาน  

 
2.5.4 อาการท่ีแสดงวา่ทีมงานมีปัญหา  

2.5.4.1 ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
2.5.4.2 มีการร้องทุกขห์รือบ่นกนัมากในกลุ่มคนท างาน  
2.5.4.3 เกิดความขดัแยง้หรือความเป็นศตัรูกนัในหมู่พนกังาน  
2.5.4.4 เกิดความสับสนไม่เขา้ใจแน่ชดัเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2.5.4.5 ความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการท างานนอ้ย  
2.5.4.6 ความเขา้ใจค าสั่งผดิพลาดหรือค าสั่งไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  
2.5.4.7 ขาดความคิดริเร่ิม หรือการพฒันาเทคนิคใหม่ ๆ ในการท างาน  
2.5.4.8 การประชุมไม่มีประสิทธิภาพ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นคิดว่าพูดไปก็ไม่มี

ประโยชน์  
2.5.4.9 การมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผูบ้ริหาร  
2.5.4.10 ไดรั้บการบ่นจากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบั คุณภาพของการใหบ้ริการ  
 

2.5.5 ปัญหาการท างานเป็นทีม  
2.5.5.1 ปัญหาดา้นผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา  

(1) ไม่มีนโยบายหรือเป้าหมายท่ีแน่นอน  
(2) ข่าวภาวะผูน้ าท่ีดี  
(3) มีผลประโยชน์ส่วนตวัมาเก่ียวขอ้ง 
(4) ไม่มีการวางแผนงานล่วงหนา้  
(5) การส่ือสารและการมอบหมายงานขายประสิทธิภาพ 
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(6) บริหารเวลาไม่เป็น  
(7) ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน  
(8) ขาดความเป็นกนัเอง 
(9) เอาแต่ใจตวัเอง ใชอ้ารมณ์ ขาดความเป็นธรรม 
(10) ขาดเทคนิคในการจูงใจ  
(11) ไม่จริงใจกบัผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
(12) ใชค้นไม่เหมาะสมกบังาน 
(13) ขาดการติดตามและการควบคุมงาน 
(14) ไม่ยอมรับขอ้ผดิพลาด 

2.5.5.2 ปัญหาดา้นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
(1) ไม่พยายามแกไ้ขปัญหาท างานดว้ยตนเอง  
(2) เป้าหมายการท างานไม่เหมือนกนั  
(3) ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา  
(4) ขาดความรับผดิชอบในการท างาน  
(5) ท างานแบบตวัใครตวัมนัไม่มีระเบียบวนิยั  
(6) มีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งต่อหน่วยงาน กฎระเบียบ 
(7) ไม่ใหค้วามร่วมมือท่ีดี ไม่ปฏิบติัตาม  
(8) ขาดความเขา้ใจในงานท่ีท า  
(9) ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
(10) ขาดความสามคัคีในการท างาน 
(11) ไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
(12) ไม่ท าความเขา้ใจค าสั่งท่ีไดรั้บ  
(13) ขาดความซ่ือสัตยใ์นการท างาน  
(14) ไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

2.5.5.3 ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ  
(1) ระบบขอ้มูลขาดประสิทธิภาพ  
(2) ขาดการประชุมปรึกษาหารือกนั  
(3) บรรยากาศในการท างานไม่เอ้ืออ านวย  
(4) อุปกรณ์การท างานไม่เพียงพอ  
(5) ขาดความร่วมมือในการแกปั้ญหาร่วมกนั  
(6) ระบบงานซ ้ าซอ้น  
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(7) ความผกูพนัร่วมกนัต่อบริษทัมีนอ้ย  
(8) พยายามปกปิดปัญหาของตวัเอง พอ  
(9) การประสานงานกบัฝ่ายอ่ืน ๆ ยงัไม่ดี  
(10) สถานท่ีท างานไม่เหมาะสม  
 

2.5.6 หลกัในการท างานเป็นทีม  
2.5.6.1 การก าาหนดภารกิจหรืองานท่ีจะท า หมายถึง การก าหนดภารกิจหรืองานท่ีจะท า

วตัถุประสงคข์องงาน และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกทุกคน  
2.5.6.2 สร้างความเข้าใจกับสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนในการเสนอแนะ

ขอ้คิดเห็น และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เช่น วตัถุประสงคใ์นการท างาน มาตรฐานในการท างาน
เป็นตน้ ผลจากการสร้างความเขา้ใจกบัสมาชิกโดยใหมี้ส่วนร่วมน้ี จะท าให้สมาชิกเกิด ความผกูพนั
กบัทีมงานเป็นอยา่งมาก  

2.5.6.3 ระดมความคิด เม่ือทีมงานเข้าใจวตัถุประสงค์ในการท างาน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง กบังานท่ีท าแลว้ตอ้งมีการระดมความคิดของสมาชิกในทีมเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานต่าง ๆ 
ทกัษะการท างานท่ีจ าเป็น ขอ้มูลข่าวสารท่ีต้องการ อตัราการเส่ียงกบัผลประโยชน์ท่ีจะ ได้จาก
ทรัพยากรในการท างานท่ีมีอยู ่และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการท างาน ส าหรับวิธีการ ระดมความคิดให้
ไดผ้ลนั้น ควรใชเ้ทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming)  

2.5.6.4 คัดเลือกความคิด เป็นการพิจารณาความคิดต่าง ๆ ท่ีได้จากการระดมสมอง
โดยเฉพาะ วิธีการปฏิบติังาน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างาน ซ่ึงผูบ้ริหารและทีมงานเห็นว่าดีท่ีสุด 
เพื่อน าไปก าหนดแผนการปฏิบติังาน  

2.5.6.5 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ท่ีตอ้งการ และเพื่อให้สมาชิกของทีมทุกคนรับทราบแผนงานตรงกนัวา่ใครมีหน้าท่ี 
ท าอะไร ท่ีไหน และเม่ือใด ผูบ้ริหารทอ้งแน่ใจว่าสมาชิกของทีมงานเขา้ใจตรงกนัว่าตอ้งมีหน้าท่ี
รับผดิชอบอะไรในการปฏิบติังานตามแผน 

2.5.6.6 การปฏิบติัตามแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งมีการก ากบั และ 
ตรวจสอบผลการปฏิบติังานอยู่เสมอ ในขั้นการปฏิบติัตามแผนน้ีผูบ้ริหารอาจจะไม่ตอ้ง ลงมือ
ปฏิบติังานเอง แต่ตอ้งคอยส่งเสริมสนบัสนุน สั่งการ ให้ค  าแนะน าและกระตุน้ให้ ก าลงัใจแก่ลูกทีม 
หล่ี  

2.5.6.7 การประเมินผล เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความกา้วหนา้ ของการท างาน คุณภาพของผลงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน วิธีการด าเนินงาน 
ท่ีไดผ้ล ซ่ึงควรจะปฏิบติัต่อไป ตลอดจนประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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2.5.7 การสร้างความผกูพนักบัทีม  
2.5.7.1 มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการท างานร่วมกนั วิธีการปฏิบติังานต่าง ๆ มีความ 

เขา้ใจตรงกนั  
2.5.7.2 เปิดโอกาสใหส้มาชิกของทีมมีส่วนร่วมในการท างานให้มากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นการ

รับรู้ นโยบายเป้าหมายการท างาน การเสนอขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจ  
2.5.7.3 ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกของทีมให้เป็นธรรมและทัว่ถึง โดยเน้น 

ผลประโยชน์ร่วมกนั  
2.5.7.4 ตอ้งมีการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ดว้ยความจริงใจและไวใ้จกนั ไม่มีค  าวา่ 

“เร่ืองของก”ู “เร่ืองของมึง” “เร่ืองของมนั” มีแต่ “เร่ืองของเรา  
2.5.7.5 สร้างส่ิงยึดเหน่ียวร่วมกันเพื่อให้เกิดความผูกพนัร่วมกัน เช่น ธง เคร่ืองหมาย

สัญลกัษณ์ เพลง และค าขวญั เป็นตน้  
 
2.5.8 การสร้างทีมงานโดยสรุป  

พฤติกรรมในการท างานของแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนัไปตามความรู้ ประสบการณ์ 
เดิม ทกัษะในการท างานและทศันคติส่วนบุคคล ดงันั้น จึงถือเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้ง สร้าง
และพฒันาการท างานเป็นทีมอยู่เสมอ เพื่อให้แต่ละคนเห็นความส าคญัของงานและ ผลประโยชน์
ร่วมกนัมากกว่าความส าคญัหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล บรรยากาศ และ สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บความยุติธรรม ความเสมอภาค และการ สนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ส่ิง
เหล่าน้ีมีส่วนเสริมการท างานเป็นทีมทั้งส้ิน การตดัสินใจ อาจจะกระท าโดยผูบ้ริหารคนเดียวได ้แต่
ในการปฏิบติังานนั้นไม่สามารถจะกระท าโดย ผูบ้ริหารเพียงคนเดียว ทีมงานท่ีดีจึงเปรียบเสมือน
พลงัในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารนัน่เอง 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการศึกษาเอกสารบทความทางวิชาการและผลการคน้ควา้แบบอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ลดความล่าชา้ในงานเทเสาคอนกรีตหนา้งาน เพื่อหาความเป็นไปไดแ้ละปัญหาท่ีเกิดข้ึน สรุปไดว้า่

แนวโนม้การใชร้ะบบการลดความผดิพลาดในหลายองคก์ร 

  การจดัการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจ าลองและการ
จ าลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (จิรวฒัน์ ด าริห์อนนัต์ และธนิดา 
ปานรังศรี,  2561) 
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งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการวเิคราะห์กระบวนการและการจดัการทรัพยากรท่ีใชใ้น
งานก่อสร้างดว้ยวิธีการจ าลองสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรมคอสมอสซิมมิวเลเตอร์ (COSMOS 
Simulator) จ าลองกระบวนการท่ีอยูใ่นรูปของแบบจ าลองคอสมอส (COSMOS model) โดยศึกษา
งานก่อสร้างและการจดัการทรัพยากรท่ีใชใ้นสถานการณ์จริง งานท่ีศึกษาเป็นงานก่อสร้างบางส่วน
ของโรงแยกก๊าซแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง งานวิจยัน้ีแสดงการจดัการทรัพยากร หลกัการในการ
สร้างแบบจ าลอง และแสดงแบบจ าลองพร้อมทั้งการจ าลองสถานการณ์ของกระบวนการก่อสร้าง
ตามกรณีศึกษาในส่วนของงานเทคอนกรีต ผลการจ าลองสถานการณ์บ่งช้ีวา่ในโครงการน้ีควรใชร้ถ
คอนกรีตผสมเสร็จจ านวน 3 คนั และเทคอนกรีตวนัละ 50 ลูกบาศก์เมตร ผลท่ีไดน้ี้ไดน้ าไปปรับใช้
กบัการวางแผนการสั่งคอนกรีตในแต่ละวนัในการท างานจริง พบวา่จ านวนรถคอนกรีตผสมเสร็จท่ี
ไดจ้ากการท านายโดยการจ าลองสถานการณ์มีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน และปริมาณคอนกรีต
มีความเหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาท างานในแต่ละวนั ส่งผลให้การด าเนินงานก่อสร้างในภาพรวม
ของโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยไดป้ริมาณงานมากกว่าเดิมท่ีวางแผนไว ้ แบบจ าลองท่ี
สร้างข้ึนสามารถน าไปใช้ในการจ าลองสถานการณ์ ท าให้ไดผ้ลท่ีสามารถน าไปใชใ้นการจดัการ
ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง 
  บันได  10 ขั้ น  สู่ ก า ร เพิ่ ม ผ ลิตภาพในงาน ก่อส ร้ า ง  ค้นหาจาก เ ว็ป ไซต ์
http://digi.library.tu.ac.th/index/0271/5-1-Jan-Jun-2550/07PAGE68-PAGE84.pdf คน้หาเม่ือวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2562 (ทิพวรรณ บุณยเ์พิ่ม,2562) 
 งานก่อสร้างในปัจจุบนันั้นมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา และเน่ืองจากลกัษณะพิเศษ
เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไปของงานก่อสร้างแต่ละโครงการ จึงท าการวดัผลิตภาพในงานก่อสร้างได้
ค่อนขา้งยาก ดงันั้นผูท้  าการก่อสร้าง (contractor) ท่ีมองการณ์ไกล จึงควรหนัมาให้ความส าคญักบั
ผลิตภาพในงานก่อสร้าง เพราะถา้หากสามารถเพิ่มผลิตภาพในการท างานได ้ก็เท่ากบัเป็นการเพิ่ม
ผลก าไรใหก้บัผูท้  าการก่อสร้างไดด้ว้ยเช่นกนั 
 
  การลดเวลาในการปรับตั้งลูกอดัส าหรับการผลิตไมฝ้าสังเคราะห์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(โกสินทร์ เจริญวรเกียรติ และจิตรา รู้กิจการพานิช,2554) 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการลดเวลาการปรับตั้ง
ลูกอดัส าหรับการผลิตไมฝ้าสังเคราะห์เน่ืองจากกระบวนการดงักล่าวใช้เวลาสูงสุดในการปรับตั้ง
เคร่ืองจกัรในแต่ละคร้ังโดยปัญหาดงักล่าวเกิดจากมีขั้นตอนการท างานท่ีเกินความจ าเป็นหรือไร้
ประสิทธิภาพซ่ึงท าให้เกิดเวลาและความสูญเสียของทรัพยากรข้ึนทั้งน้ีงานวิจยัฉบบัน้ีไดใ้ชค้วามรู้
ในดา้นการศึกษาเวลาการศึกษาวิธีการท างานและใช้เทคนิคการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรส าหรับการ
ปรับตั้งเคร่ืองจกัรหรือSMED (Single Minute Exchange of Die) เพื่อมาออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการปรับตั้งลูกอดัซ่ึงผลท่ีไดภ้ายหลงัการปรับปรุงพบวา่สามารถลดจ านวนพนกังานไดถึ้ง 

http://digi.library.tu.ac.th/index/0271/5-1-Jan-Jun-2550/07PAGE68-PAGE84.pdf%20ค้นหา
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18 ก าลงัคนใน 6 เคร่ืองจกัรและสามารถลดเวลาในการปรับตั้งลูกอดัลงจาก 298 – 302 นาทีเป็น 
164 – 166 นาทีต่อการปรับตั้งลูกอดัต่อคร้ัง 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเกา้อ้ีไมข้องร้านไมตรีเฟอร์นิเจอร์.การประชุมวิชาการ
สาหรับนกัศึกษาระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 (The 1st FIT SSRU Conference 2018).มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวน-สุนนัทา (เชิงชาย ธรรมเกษร,ปฎิพทัธ์ โสดา และ ไสว ศิริทองถาวร,2562) 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 

บทน้ีจะเป็นการจะกล่าวถึงงานวิจยัน้ีศึกษาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในหน่วยงานก่อสร้าง
หน่วยงานแห่งหน่ึง โดยการด าเนินการวิจยัน้ีเก่ียวกบัศึกษาพฤติกรรมการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
ขั้นตอนการท างานแลว้น าผลขอ้มูลขั้นตอนการท างานมาท าการวิเคราะห์ และพฒันาขั้นตอนการ
ท างานให้สามารถลดเวลาการท างานลงได ้ส าหรับตวัอย่างการเก็บขอ้มูลการวิเคราะห์จ านวนเสา
คอนกรีต ก่อนท าการวิเคราะห์และเปล่ียนแปลงการวางแผนขั้นตอนการท างาน จากการเก็บผลการ
วิเคราะห์ก่อนการปรับเปล่ียนขั้นตอนการท างาน ไดเ้ก็บขอ้มูลตวัอยา่งเสาคอนกรีต จ านวน 10 ตน้ 
แล้วท าการประเมินวิเคราะห์การท างาน และน ามาปรับเปล่ียนขั้นตอนการท างาน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังานมากยิง่ข้ึน และดูผลจากการปฏิบติังาน 

1. ความเป็นมาขององคก์รท่ีท าการวจิยั 
2. วธีิการด าเนินงานการก่อสร้างในหน่วยงานของบริษทั 
3. ขั้นตอนการผลิตเสา 
4. การจบัเวลาการก่อสร้างเสา 10 ตน้ ก่อนการปรับปรุง 
5. การวเิคราะห์สาเหตุขั้นตอนการท างานล่าชา้ก่อนการปรับปรุงแบบเดิม 
6. แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการท างานผลิตเสา 
7. น าขั้นตอนการปรับปรุงไปปฎิบติั 

 

3.1 ควำมเป็นมำขององค์กรทีท่ ำกำรวจิัย 
บริษทัก่อสร้างน้ีก่อตั้งในประเทศไทยข้ึนเพื่อรองรับลูกคา้บริษทัญ่ีปุ่น ท่ีตอ้งการยา้ยฐาน

การผลิตท่ีจะมาก่อสร้างให้กบัลูกคา้ญ่ีปุ่นท่ีมาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทย เพื่อผลิตสินคา้
ขายในประเทศไทยและส่งออกในต่างประเทศ การท างานของบริษทัจะเน้นความปลอดภยัเป็น
ล าดบัแรกและคุณภาพของงานตอ้งสูงให้มากกวา่หรือเทียบเท่าบริษทัแม่ท่ีญ่ีปุ่น เพื่อให้ลูกคา้ญ่ีปุ่น
เช่ือมัน่ถึงแบรนขององค์กรแมจ้ะมาก่อสร้างในประเทศไทยก็ยงัคงคุณภาพของงานเหมือนการ
ก่อสร้างท่ีญ่ีปุ่น การบริหารการก่อสร้างและการจดัการของงานตอ้งเป็นไปตามก าหนดเวลาการส่ง
งานหรือส่งงานเร็วกวา่จะไม่มีการส่งงานท่ีล่าชา้กวา่ก าหนดท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้ลูกคา้เช่ือมัน่
และรักษาฐานลูกคา้เม่ือมีการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือยา้ยฐานการผลิตใหม่ จะไดรั้บความเช่ือใจจาก
ลูกคา้ในการด าเนินการก่อสร้างต่อไป 
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3.2 วธิีกำรด ำเนินงำนกำรก่อสร้ำงในหน่วยงำนของบริษทั 
 การด าเนินงานก่อสร้างในหน่วยงาน มีสองทีมท่ีต้องท างานไปด้วยกันและต้อง
สอดคลอ้งกนั CSA (Construction Structure Architect) และ MEP (Mechanical Electrical 
Pumping) การวางแผนงาน ขั้นตอนการท างาน บริษทัเป็นผูอ้อกแบบและก่อสร้างท าให้รวดเร็วและ
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โดยในแต่ละขั้นตอนมีการเก็บข้อมูลและตรวจสอบโดยใช้เอกสาร
ตรวจสอบควบคุมการท างานในแต่ละขั้นตอนดว้ยเอกสาร ISO (International Organization for 
Standardization) โดยไดแ้สดงการท างานโดยสังเขปเป็น Flowchart ขั้นตอนการท างาน ดงัแสดงใน
รูปท่ี 3.1 Flow chart แสดงการท างานภายในหน่วยงานก่อสร้าง 
 

�       
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�     �        
      

   

 
 

รูปท่ี 3.1 Flow chart แสดงการท างานภายในหน่วยงานก่อสร้าง 
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3.3 ขั้นตอนกำรผลติเสำ 
 การศึกษาล าดบัขั้นตอนการท างาน โดยการเรียงล าดบัขั้นตอนการท างาน โดยขั้นตอน

การท างานเสาแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ  
3.3.1 ขั้นตอนการต่อเหล็กเสา  
3.3.2 ขั้นตอนการติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt)  
3.3.3 ขั้นตอนการติดตั้งไมแ้บบ 
3.3.4 ขั้นตอนการเทคอนกรีตเสา  

โดยล าดบัขั้นตอนการท างานผลิตเสาแสดงในรูปท่ี 3.2 Flow chart แสดงขั้นตอนการผลิตเสา 
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การติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) 
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รูปท่ี 3.2 Flow chart แสดงขั้นตอนการผลิตเสา 
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การศึกษาในขั้นตอนการติดตั้ง หรือความเขา้ใจขั้นตอนการท างานของผูรั้บเหมา โดย
ก าหนดหัวขอ้หลกั คือ วิธีการท างาน ผูป้ฏิบติังาน ไมแ้บบ การติดตั้งเหล็ก การติดตั้งแผ่นเหล็ก 
(Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) การเทคอนกรีต เพื่อหาขั้นตอนการท างานในแบบปกติท่ียงัไม่ได้
ปรับปรุงแกไ้ข ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3 Flow chart แสดงขั้นตอนการผลิตเสา 
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รูปท่ี 3.3 Flow chart แสดงวธีิการด าเนินงานวิจยั 
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3.3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลการเสียบเหล็ก การเขา้แบบเสา การติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และสลกั
เกลียว (Bolt) 

 การเสียบเหล็กเสาต่อกนัของเหล็กตอม่อท่ีฝากระยะเหล็กทาบไวท่ี้ฐานราก แลว้น าเหล็ก
เสาตวัใหม่มาต่อทาบกนั เพื่อให้เสาแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ขั้นตอนระยะเวลาในการ
ต่อทาบเหล็กเสาใช้เวลาปรับระดบัการต่อทาบเหล็กนาน อาจดว้ยสาเหตุระยะยกท่ีห่างเกินไปและ
ไม่ไดก้  าหนดระยะการต่อทาบเหล็กท่ีสังเกตุเห็นไดช้ดั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4 การยกเหล็กเสาเพื่อต่อ
ทาบกบัเหล็กตอหมอ้ฐานราก 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 การยกเหล็กเสาเพื่อต่อทาบกบัเหล็กตอม่อฐานราก 
 

 3.3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการเสียบเหล็ก การเขา้แบบเสา การติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate) และ
สลกัเกลียว (Bolt) 
 การติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) ตอ้งท าหลงัจากการติดตั้งเหล็กเสา
และไมแ้บบเสาแล้วเสร็จก่อน เม่ือท าการติดตั้งเหล็กเสาเสร็จก็ติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate) ก่อน โดย
การติดตั้งคนงานตอ้งข้ึนนัง่ร้านเพื่อข้ึนเสาติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) ในแต่ละชั้น ความล่าชา้จากการ
เก็บขอ้มูลการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate) ช้า มาจากการตอ้งยกอุปกรณ์การติดตั้งไปทุกชั้นท่ีมีแผ่น
เหล็ก (Plate) และการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate) ต้องปีนเหล็กเสาในบางจุดเพื่อติดตั้ งแผ่นเหล็ก 
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(Plate) ท าให้ใชเ้วลาในการติดตั้งต่อเสาใชเ้วลาในการท างานนานเกินไป ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5 การ
ติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) เสาก่อนการปรับปรุง 

การติดตั้งสลกัเกลียว (Bolt) ก็เช่นกนั จะตอ้งติดตั้งเหล็กเสาเสร็จก่อนแล้วจึงจะสามารถ
ติดตั้งสลกัเกลียว (Bolt) ได ้จากการจบัเวลาการท างาน การติดตั้งสลกัเกลียว (Bolt) ใช้เวลาในการ
ติดตั้งนานเน่ืองจากจะตอ้งข้ึนนัง่ร้านไปบนยอดเสาเพื่อติดตั้งสลกัเกลียว (Bolt) ใชเ้วลามากในการ
ข้ึนเสาและการอยูท่ี่สูงเป็นเวลานาน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.6 การติดตั้งสลกัเกลียว (Bolt) เสาก่อนการ
ปรับปรุง 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 การติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) เสาก่อนการปรับปรุง 
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รูปท่ี 3.6 การติดตั้งสลกัเกลียว (Bolt) เสาก่อนการปรับปรุง 
 

3.3.3 วธีิการติดตั้งไมแ้บบเสาคอนกรีตก่อนปรับปรุง 
การเตรียมไมแ้บบเสาคอนกรีต และการยกติดตั้งไมแ้บบเสาเพื่อประกอบไมแ้บบเสา

คอนกรีตส่ีแผน่ประกอบใชเ้วลาติดตั้งนาน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7 และรูปท่ี 3.8 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 การเตรียมไมแ้บบเพื่อยกประกอบ 
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 การยกไมแ้บบเสา เพื่อเขา้แบบ จากการศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานไมแ้บบเสา
แบบปกติ จ านวนไมแ้บบเสาตามปกติท่ีมีส่ีช้ินตอ้งยกไมแ้บบให้ไดท้ั้งหมดจึงจะสามารถประกอบ
ล็อคแบบเสาให้แข็งแรงได้ การยกไมแ้บบหลายคร้ังท าให้เสียเวลามากกว่าจะติดตั้งประกอบไม้
แบบแต่ละเสาท าให้เสียเวลาในขั้นตอนการท างาน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5 การยกไมแ้บบเสา เพื่อเขา้
แบบเสาก่อนปรับปรุง 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 การยกไมแ้บบเสาเพื่อประกอบ 
 

3.3.4 วธีิการเทคอนกรีตเสาก่อนปรับปรุง 
การเตรียมไมแ้บบเสาคอนกรีตเพื่อท าช่องเปิดในการเทคอนกรีต และวิธีการเทตอ้งต่อราง

เพื่อให้สามารถรับปูนจากบกัเก็ตเทปูน ท าเสียเวลาในการเทมากและใช้จ  านวนคนเยอะในการจบั
รางเพื่อเทคอนกรีตและคนจบับกัเก็ตปูนในการเทแต่ละคร้ัง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9 การเทคอนกรีต
เสาแบบเปิดช่องขา้งเสา และรูปท่ี 3.10 ลกัษณะการเทคอนกรีตเสาแบบเปิดช่องขา้งเสา 
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รูปท่ี 3.9 การเทคอนกรีตเสาแบบเปิดช่องขา้งเสา 
 

 
 

รูปท่ี 3.10 ลกัษณะการเทคอนกรีตเสาแบบเปิดช่องขา้งเสา 
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3.4 กำรจับเวลำกำรก่อสร้ำงเสำ 10 ต้น ก่อนกำรปรับปรุง 
วิเคราะห์การท างานหลงัจากการปรับปรุง เวลาท างานในแต่ละขั้นตอนการเก็บขอ้มูล

หนา้งานโดยการสร้างตาราง เพื่อบนัทึกค่าการเก็บขอ้มูลหนา้งานในแต่ละขั้นตอนดว้ยการจบัเวลา 
โดยใชห้น่วยนาทีเป็นตวัช้ีวดัการท างานในแต่ละขั้นตอน การบนัทึกเวลาแบ่งเป็น 2 คร้ังคือ ก่อน
การปรับปรุงการเทเสาคอนกรีตเก็บตวัอยา่งหนา้งานจ านวน 10 ตน้และหลงัจากการปรับปรุงการเท
เสาคอนกรีตเก็บตวัอยา่งหนา้งานจ านวน 10 ตน้ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 ตวัอยา่งตารางการเก็บสถิติ
ความล่าชา้การเทเสาคอนกรีต 
 

ตำรำงที ่3.1 ตวัอยา่งตารางการเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีต 
 

ขอ้มูล 
(นาที) 

 
 

เสาตน้ท่ี 

การตั้งเหล็ก
เสา 
(นาที) 

การติดตั้งแผน่
เหล็ก(Plate) 

และสลกัเกลียว
(Bolt) 
(นาที) 

การตั้งแบบเสา 
(นาที) 

การเท
คอนกรีต 
(นาที) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
เฉล่ีย     
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3.2.9 ผูป้ฏิบติังานสามารถลดเวลาเทคอนกรีตเสาไดเ้ร็วข้ึน 
เม่ือท าการเก็บค่าขอ้มูลตวัอย่างจากหน้างานก่อสร้าง โดยน าค่าเฉล่ียของแต่ละขั้นตอน

การท างานเสาคอนกรีตก่อนปรับปรุงและขั้นตอนการท างานเสาคอนกรีตหลงัปรับปรุงในแต่ละ
ขั้นตอนแล้ว น าค่ามาเปรียบเทียบในตาราง หน่วยในการวดัคือ นาที เพื่อตรวจสอบท าการ
เปรียบเทียบวา่สามารถลดเวลาในขั้นตอนการท าเสาคอนกรีตไดแ้ละน าค่ามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
เพื่อเปรียบเทียบการท างานแบบเก่าและแบบใหม่ ดงัแสงในตารางท่ี 3.2 ตวัอยา่งตารางเปรียบเทียบ
การเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีต 
 

ตำรำงที ่3.2 ตวัอยา่งตารางเปรียบเทียบการเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีต 
 

ขอ้มูล 
(เฉล่ีย) 

 

การตั้งเหล็ก
เสา 

การติดตั้ง
แผน่เหล็ก
(Plate) และ
สลกัเกลียว
(Bolt) 

การตั้งแบบ
เสา 

การเท
คอนกรีต 

ก่อนปรับปรุง (นาที)     
หลงัปรับปรุง(นาที)     
เปลีย่นแปลง(นำที)     
กำรเปลีย่นแปลง(%)     

 
3.2.10 เปรียบเทียบเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง 
เม่ือได้การเปล่ียนแปลง (%) ของขั้นตอนการท างานก่อนปรับปรุงและขั้นตอนหลงั

ปรับปรุงแก้ไขมาเปรียบเทียบโดยใช้กราฟแท่งเพื่อให้เห็นกราฟขั้นตอนการท างานท่ีแตกต่างได้
อยา่งชดัเจน 
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ตำรำงที ่3.3 ตวัอยา่งตารางเปรียบเทียบการเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีต 

 
 
 

 
การเก็บขอ้มูลตวัอย่างโดยเก็บตวัอย่างการเทคอนกรีตเสาเป็นจ านวน 10 ตน้ โดยเก็บ

ขอ้มูลแต่ละขั้นตอนโดยดูจากหัวขอ้ท่ีไดก้  าหนดไว ้คือ วิธีการท างาน ผูป้ฏิบติังาน ขั้นตอนการ
ติดตั้งเหล็ก  การติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) ขั้นตอนการติดตั้งไมแ้บบเสาและ
ขั้นตอนการเทคอนกรีต 

จากการเก็บตวัอยา่งจ านวนการเทเสาคอนกรีต โดยแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาไม่เท่ากนัในแต่
ละเสา จึงเก็บตวัอยา่งทั้งหมด แลว้น าเวลาท่ีเก็บขอ้มูลไดม้าเฉล่ียในแต่ละขั้นตอน โดยขั้นตอนการ
ตั้งเหล็กเสา 18.4 นาที การติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และ สลกัเกลียว (Bolt) 130 นาที การตั้งไมแ้บบ 
42 นาที การเทคอนกรีต 32 นาที ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4 

 
 
 
 
 
 
 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

0 0 0 0 0 0 0 0 

เวล
าใ
นก
าร
ท า
งา
น 
(น
าที
) 

ขัน้ตอนการท างาน 

การลดเวลาการเทคอนกรีตเสาในงานกอ่สร้าง 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 
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ตำรำงที ่3.4 ตารางการเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีตก่อนการปรับปรุง 

ขอ้มูล 
(นาที) 

 
 

เสาตน้ท่ี 

การตั้งเหล็กเสา 
(นาที) 

การติดตั้ง Plate 
และ Bolt 
(นาที) 

การตั้งแบบเสา 
(นาที) 

การเทคอนกรีต 
(นาที) 

1 20 125 42 30 
2 22 132 40 32 
3 23 128 41 31 
4 20 126 38 29 
5 21 146 46 34 
6 24 150 50 28 
7 20 141 41 35 
8 25 135 45 32 
9 19 128 39 30 

10 22 130 42 33 
เฉล่ีย 20.6 134.1 42.4 31.4 

 
 จากการจบัเวลาเพื่อศึกษาหาความล่าช้าของงานเสา พบวา่บางขั้นตอนสามารถลดเวลา
การผลิดเสาลงได ้โดยการปรับเปล่ียนวิธีการท างานและขั้นตอนวิธีการท างาน จะสามารถลดเวลา
การท างานลงได ้เม่ือการท างานผลิตเสาลดเวลาลงไดก้็จะสามารถน าเวลาท่ีลดไดจ้ากการท างานน้ี 
ไปใช้ในขั้นตอนต่อไปไดแ้ละอาจส่งงานก่อนก าหนดเวลาได ้เวลาในงานก่อสร้างเป็นส่ิงท่ีส าคญั
มาก แมจ้ะลดเวลาไดม้ากหรือนอ้ยก็ถือวา่ลดความเส่ียงในการส่งงานโครงการก่อสร้างล่าชา้ลงได ้ 
 

3.5 กำรวเิครำะห์สำเหตุขั้นตอนกำรท ำงำนล่ำช้ำก่อนกำรปรับปรุงแบบเดิม 
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุขั้นตอนการท างานล่าช้าโดยการจดัประชุมแผนงานเพื่อหา

แนวทางการท างานและวิธีการท างาน เพื่อให้ขั้นตอนการท างานเสาคอนกรีตเป็นไปตามแนวทาง
ใหม่ท่ีวางแผนและเพื่อลดเวลาความล่าช้าในการเทคอนกรีตเสา การประชุมจะเนน้ความเขา้ใจใน
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วิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อให้ทุกคนทั้งหวัหนา้งานและคนงานทั้งหมดเขา้ใจแผนงานและวิธีการ
ท างานใหม่ท่ีไดป้ระชุมกนัไว ้ดงัแสดงในรูปท่ี 3.11 การประชุมแบบสนทนากลุ่มภายในหน่วยงาน 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 การประชุมแบบสนทนากลุ่มภายในหน่วยงาน 
 

3.2.5 ปรับวธีิการในขั้นตอนการท างาน แต่ละขั้นตอนในวธีิการท างานตามแบบท่ีประชุม
ก าหนดไว ้

การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและวิธีการท างาน โดยการลดขั้นตอนบางส่วนเพื่อให้ง่าย
ในการท างานและประหยดัเวลาในการท างานลง เพื่อเพิ่มความไวในการท างานและยงัสามารถเพิ่ม
จ านวนการเทคอนกรีตเสาใหมี้จ านวนมากข้ึน โดยใชแ้ผนผงักา้งปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ขั้นตอนการท างาน การหาสาเหตุปัญหาใช ้5 ปัจจยั (5M Model) ดงัแสดงในรูปท่ี 3.12 แสดงสาเหตุ
เบ้ืองตน้การเทคอนกรีตเสาล่าชา้ 
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รูปท่ี 3.12 แสดงสาเหตุเบ้ืองตน้การเทคอนกรีตเสาล่าชา้ 
 

3.6 แนวทำงกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนผลติเสำ 
แนวทางการปรับปรุงการเขา้แบบเสา การเสียบเหล็ก การติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate) และ

สลกัเกลียว (Bolt) ขั้นตอนการปรับปรุง ศึกษาจากความล่าชา้ก่อนปรับปรุงการเทเสาคอนกรีต โดย
การหาวิธีเพื่อลดระยะเวลาให้ในการท างานให้น้อยลงในแต่ละขั้นตอน โดยการเปล่ียนวิธีการ
ท างานของแต่ละขั้นตอนการท างานเสาคอนกรีต ทั้ง 4 หวัขอ้หลกัดงัต่อไปน้ี 

3.6.1 ขั้นตอนการต่อเหล็กเสา  
จดัการเตรียมพื้นท่ีหน้างานให้ ให้พร้อมต่อการท างานโดย น าเหล็กมาวางใกล้กบัจุดท่ี
ตอ้งการยกประกอบเหล็กเสา ดงัแสดงในรูปท่ี 3.13 การเตรียมพื้นท่ีหนา้งานก่อนยก 
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รูปท่ี 3.13 การเตรียมพื้นท่ีหนา้งานก่อนยก 
 
3.6.2 ขั้นตอนการติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt)  
การเตรียมงานเช่ือมแผ่นเหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) โดยเตรียมจากพื้นก่อนยก
เหล็กข้ึนประกอบ ท าการเช่ือมแผน่เหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) เม่ือประกอบเหล็ก
เสร็จดงัแสดงในรูปท่ี 3.14 การเตรียมพื้นท่ีหนา้งานก่อนยก 

 
รูปท่ี 3.14 การติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) ของเสาหลงัการออกแบบแกปั้ญหา 
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3.6.3 ขั้นตอนการติดตั้งไมแ้บบ 
ขั้นตอนการติดตั้งไมแ้บบมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกอบ โดยท าไมแ้บบให้เป็น

ฉาก การประกอบจะยกไมแ้บบจากเดิม 4 คร้ัง ให้เหลือแค่ 2 คร้ัง และการล็อกไมแ้บบตามมุม
จากตอ้งล็อก 4 ดา้นเหลือล็อกแค่ 2 ดา้น ดงัแสดงในรูปท่ี 3.15          �         �  
                             

 

 
 

รูปท่ี 3.15 ลกัษณะการเขา้ไมแ้บบเสาคอนกรีตหลงัการออกแบบแกปั้ญหา 
 

3.6.4 ขั้นตอนการเทคอนกรีตเสา  
ขั้นตอนการเทเสาสูงขอ้ก าหนดการตกอิสระของคอนกรีตตอ้งไม่เกิน 1.5 เมตร จากปกติ
การเทคอนกรีตโดยเปิดช่องเทขา้งเสา เปล่ียนขั้นตอนการเทคอนกรีตดว้ยการใชก้รวยเหล็ก
ต่อท่อยางอ่อนลงไปถึงระดบัท่ีตอ้งการเทคอนกรีตเพื่อไม่ให้คอนกรีตตกอิสระเกินระยะท่ี
ก าหนดไว ้ดงัแสดงในรูปท่ี 3.16 ลกัษณะกรวยเหล็กต่อสายยางอ่อน และรูปท่ี 3.17 
ลกัษณะการเทคอนกรีตโดยใชก้รวยเหล็กและต่อท่อยางอ่อน 
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รูปท่ี 3.16 ลกัษณะกรวยเหล็กต่อสายยางอ่อน 
 

 
 

รูปท่ี 3.17 ลกัษณะการเทคอนกรีตโดยใชก้รวยเหล็กและต่อท่อยางอ่อน 
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เม่ือหาวิธีการปรับปรุงการเทเสาคอนกรีตแต่ละขั้นตอนแลว้ ขั้นตอนต่อไปน าขั้นตอนการ
ปรับปรุงไปปฎิบติัโดยการเก็บตวัอยา่งขอ้มูลเสาคอนกรีต ขั้นตอนก่อนการปรับปรุงจ านวน 10 ตน้ 
และหลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอน จ านวน 10 ตน้ เพื่อเปรียบเทียบการท างานในแต่ละขั้นตอน
ของเสาคอนกรีต โดยใชก้ารจบัเวลาในการท างานแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการท างานและวธีีการท างาน ของแต่ละขั้นตอนวา่สามารถลดเวลาในการเทเสาคอนกรีตได้
จริง 

 
3.7 น ำขั้นตอนกำรปรับปรุงไปปฎบัิต ิ

จากการศึกษาเก็บขอ้มูลน ามาวิเคราะห์ท าให้ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานและ
แผนงานขั้นตอนการท างานของผูป้ฏิบติังาน แลว้น ามาปรับปรุงเพื่อให้ขั้นตอนการท างานเร็วข้ึน  
โดยวางแผนการท างาน จดัประชุมอบรมขั้นตอนการท างานให้ผูป้ฏิบติังาน เพื่อการปฏิบติังาน
เป็นไปตามแผนงานเดียวกนั และขั้นตอนการท างานมาปรับปรุงให้ดีมากข้ึนและลดเวลาการท างาน
ได ้ท าให้ลดเวลาการยกไมแ้บบของรถเครน จ านวนการยกน้อยลงและประกอบไมแ้บบไดเ้ร็วข้ึน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 3.18 และรูปท่ี 3.19 

 

 
 

รูปท่ี 3.18 การประชุมในหน่วยงานเพื่อปรับปรุงการท างาน 
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รูปท่ี 3.19 การประชุมในหน่วยงานก่อนเร่ิมงาน 
 
3.4.1 วธีิการติดตั้งเหล็กเสาคอนกรีตหลงัแกไ้ขปรับปรุง 
การติดตั้งเหล็กเสาต่อทาบเหล็ก ดงัแสดงในรูปท่ี 3.20 และรูปท่ี 3.21 
 

 
รูปท่ี 3.20 การยกเหล็กเสาเพื่อติดตั้ง 
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รูปท่ี 3.21 การต่อทาบเหล็กเสา 

 
4.2.2 วิธีการติดตั้ งแผ่นเหล็ก (Plate) และสลักเกลียว (Bolt) เสาคอนกรีตหลังแก้ไข

ปรับปรุง 
การติดตั้งตอ้งข้ึนนัง่ร้านเสาเพื่อติดตั้งแผ่นเหล็ก (Plate)ในแต่ละชั้น ติดตั้งท่ีพื้นดินก่อน

ยกข้ึนประกอบเสา ดงัแสดงในรูปท่ี 3.22 และรูปท่ี 3.23 
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รูปท่ี 3.22 วธีิการติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) ท่ีพื้น 
 

 
รูปท่ี 3.23 วธีิการติดตั้งสลกัเกลียว (Bolt) ท่ีพื้น 

 
4.2.3 วธีิการติดตั้งไมแ้บบเสาคอนกรีตหลงัแกไ้ขปรับปรุง 
การเตรียมไม้แบบเสาคอนกรีต และการยกติดตั้งไม้แบบเสาเพื่อประกอบไม้แบบเสา

คอนกรีตเป็นมุมฉาก สองแผน่เพื่อลดจ านวนคร้ังการยก และเร็วในการประกอบแบบเสา ดงัแสดง
ในรูปท่ี 3.24 และรูปท่ี 3.25 
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รูปท่ี 3.24 การเตรียมไมแ้บบเพื่อยกประกอบ 
 

 
 

รูปท่ี 3.25 การยกไมแ้บบเสาเพื่อประกอบ 
4.2.4 วธีิการเทคอนกรีตเสาหลงัแกไ้ขปรับปรุง 
การเทเสาคอนกรีตใชร้ถเครนในการเทเสา ดงัแสดงในรูปท่ี 3.26 และรูปท่ี 3.27 
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รูปท่ี 3.26 การเทคอนกรีตเสา 
 

 
 

รูปท่ี 3.27 การเทคอนกรีตโดยใชก้รวยและต่อท่ออ่อน 
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 จากการแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอนการท างานผลิตเสาคอนกรีต ท าให้สามารถเห็นถึงความ
แตกต่างของการท างานก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง การเปรียบเทียบการลดเวลาการท างานจะ
แสดงในบทต่อไป และผลการด าเนินการวจิยั 
 



  

บทที ่ 4 
ผลการด ำเนินกำรวจิยั 

 

ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลศึกษาและเปรียบเทียบสถิติการใชเ้วลาในการเทคอนกรีตเสาใน
งานก่อสร้างของแต่ละขั้นตอนการผลิตเสาโดยท างานก่อนปรับปรุง และสถิติการใช้เวลาหลัง
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อลดเวลาการเทคอนกรีตเสาในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาการก่อสร้างอาคารประเภท
โรงงาน โดยการค านวณสถิติจะใช ้ANAVA SPSS ในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลของแต่ละ
ขั้นตอน โดยค่าตวัแปร (α = 0.05) มีวธีิการด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1. ผลขอ้มูลสถิติขั้นตอนการท างานของคอนกรีตเสาก่อนการปรับปรุง 
2. ผลขอ้มูลสถิติขั้นตอนการท างานผลิตเสาคอนกรีตหลงัการปรับปรุงแกไ้ข 
3. วเิคราะห์สถิติก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง โดยใช ้ANOVA SPSS ในการวเิคราะห์ 
4. การเปรียบเทียบผลขอ้มูลสถิติการเทคอนกรีตเสา ภายในโครงการก่อสร้าง 

 

4.1 ผลข้อมูลสถิติขั้นตอนกำรท ำงำนของคอนกรีตเสำก่อนกำรปรับปรุง 
จากการเก็บตวัอย่างจ านวนขั้นตอนเสาคอนกรีตก่อนการปรับปรุง การเก็บขอ้มูลก่อน

การปรับปรุงเป็นจ านวน 10 ตน้ โดยแต่ละขั้นตอนการท างานใชเ้วลาไม่เท่ากนัในแต่ละเสา จึงเก็บ
ตวัอยา่งขอ้มูลการท างาน แลว้น าเวลาท่ีเก็บขอ้มูลไดใ้นแต่ละขั้นตอนการท างานมาเฉล่ียในแต่ละ
ขั้นตอน การเก็บขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนการท างานในการเก็บขอ้มูล โดยขั้นตอนการเก็บ
ขอ้มูลมีดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการตั้งเหล็กเสาใชเ้วลาเฉล่ีย 20.6 นาที  
2. ขั้นตอนการติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และ สลกัเกลียว (Bolt) ใชเ้วลาเฉล่ีย 134.1 นาที  
3. ขั้นตอนการตั้งไมแ้บบใชเ้วลาเฉล่ีย 42.4 นาที  
4. ขั้นตอนการเทคอนกรีตใชเ้วลาเฉล่ีย 31.4 นาที  

โดยขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเสาคอนกรีตหนา้งานก่อสร้างจ านวน 10 ตน้ ขอ้มูลเสาคอนกรีตและ
เวลาของแต่ละขั้นตอนการท างานของเสาคอนกรีตท่ีเก็บตวัอยา่งขอ้มูลการท างาน ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.1 การเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีตก่อนการปรับปรุง 
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ตำรำงที ่4.1 ตารางการเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีตก่อนการปรับปรุง 
ขอ้มูล 
(นาที) 

 
 

เสาตน้ท่ี 

การตั้งเหล็กเสา 
(นาที) 

การติดตั้ง Plate 
และ Bolt 
(นาที) 

การตั้งแบบเสา 
(นาที) 

การเทคอนกรีต 
(นาที) 

1 20 125 42 30 
2 22 132 40 32 
3 23 128 41 31 
4 20 126 38 29 
5 21 146 46 34 
6 24 150 50 28 
7 20 141 41 35 
8 25 135 45 32 
9 19 128 39 30 

10 22 130 42 33 
เฉลีย่ 20.6 134.1 42.4 31.4 

 

4.2 ผลข้อมูลสถิติขั้นตอนกำรท ำงำนของคอนกรีตเสำหลงักำรปรับปรุงแก้ไข 
จากการเก็บตวัอย่างการเทเสาคอนกรีต จ านวน 10 ตน้ หลงัไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงใน

แต่ละขั้นตอนการท างานแลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บไดน้ ามาบนัทึกในตารางการแกไ้ขของแต่ละขั้นตอน
การท างานของเสาคอนกรีตท่ีเก็บขอ้มูลมาเฉล่ียของขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการตั้งเหล็กเสาใชเ้วลาเฉล่ีย 20.8 นาที  
2. ขั้นตอนการติดตั้งแผน่เหล็ก (Plate) และสลกัเกลียว (Bolt) ใชเ้วลาเฉล่ีย 77.9 นาที  
3. ขั้นตอนการตั้งไมแ้บบใชเ้วลาเฉล่ีย 24.8 นาที  
4. ขั้นตอนการเทคอนกรีตใชเ้วลาเฉล่ีย 30.3 นาที  

โดยขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากเสาคอนกรีตหนา้งานก่อสร้างจ านวน 10 ตน้ ขอ้มูลเสาคอนกรีตและ
เวลาของแต่ละขั้นตอนการท างานของเสาท่ีเก็บตวัอยา่งหลงัการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลการท างานดงั
แสดงในตารางท่ี 4.2 การเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีตหลงัการปรับปรุง 
 



51 
 

ตำรำงที ่4.2 ตารางการเก็บสถิติความล่าชา้การเทเสาคอนกรีตหลงัการปรับปรุง 
ขอ้มูล 
(นาที) 

 
 
 

เสาตน้ท่ี 

การตั้งเหล็กเสา 
(นาที) 

การติดตั้ง Plate 
และ Bolt 
(นาที) 

การตั้งแบบเสา 
(นาที) 

การเทคอนกรีต 
(นาที) 

1 22 83 28 32 
2 20 80 25 26 
3 20 78 25 28 
4 23 73 27 30 
5 21 82 22 25 
6 18 76 24 36 
7 20 74 25 29 
8 22 78 23 34 
9 21 80 25 32 

10 21 75 24 31 
เฉลีย่ 20.8 77.9 24.8 30.3 

 
4.3 วิเครำะห์สถิติก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยใช้ ANOVA SPSS ในกำร
วเิครำะห์ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนา้งานมาวเิคราะห์ ก่อนปรับปรุงการ
ผลิตเสาคอนกรีตกบัหลงัปรับปรุงการผลิตเสาคอนกรีตโดยใชค้่าตวัแปร  (α = 0.05) น าขอ้มูลท่ีได้
กรอกในโปรแกรมเพื่อวเิคราะห์ แบ่งล าดบัการวเิคราะห์ทั้ง 4 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 

4.3.1 การตั้งเหล็กเสา 
การเก็บตวัอยา่งการผลิตเสาของขั้นตอนการตั้งเหล็กเสา ก่อนปรับปรุงและหลงัจาก
การปรับปรุง เก็บตัวอย่างละ 10 ต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช ้
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ANOVA SPSS ในกาค านวณค่าสถิติ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1การค านวณขั้นตอนการตั้ง
เหล็ก 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 การค านวณขั้นตอนการตั้งเหล็ก 
 
 
 
 

 
4.3.2 การติดตั้งแผน่เหล็กและสลกัเกลียว 
การเก็บตวัอย่างการผลิตเสาของขั้นตอนการติดตั้งแผ่นเหล็กและสลกัเกลียว ก่อน
ปรับปรุงและหลงัจากการปรับปรุง เก็บตวัอย่างละ 10 ตน้ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่า
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ทางสถิติ โดยใช้ ANOVA SPSS ในกาค านวณค่าสถิติ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2 การ
ค านวณขั้นตอนการติดตั้งแผน่เหล็กและสลกัเกลียว 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 การค านวณขั้นตอนการติดตั้งแผน่เหล็กและสลกัเกลียว 
 
 
 

 
 4..3.3 การตั้งแบบเสา 

การเก็บตวัอย่างการผลิตเสาของขั้นตอนการตั้งแบบเสา ก่อนปรับปรุงและหลงัจาก
การปรับปรุง เก็บตัวอย่างละ 10 ต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช ้



54 
 

ANOVA SPSS ในกาค านวณค่าสถิติ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3 การค านวณขั้นตอนการตั้ง
แบบเสา 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 การค านวณขั้นตอนการตั้งแบบเสา 
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 4.3.4 การเทคอนกรีต 
การเก็บตวัอย่างการผลิตเสาของขั้นตอนการตั้งแบบเสา ก่อนปรับปรุงและหลงัจากการปรับปรุง 
เก็บตวัอย่างละ 10 ตน้ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้ ANOVA SPSS ในกาค านวณ
ค่าสถิติ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4 การค านวณขั้นตอนการเทคอนกรีต 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 การค านวณขั้นตอนการเทคอนกรีต 
 

 
 
 
 



56 
 

4.4 ผลข้อมูลควำมล่ำช้ำ สำเหตุและผลกระทบในกำรเทคอนกรีตเสำในงำนก่อสร้ำง 
 

การรวบรวมสถิติ ความล่าช้าในการเทเสาคอนกรีตในโครงการก่อสร้าง หลังจากการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการท างานของผู ้ปฏิบัติงานและขั้นตอนการท างานแล้ว ท าให้ทราบว่า
ผลงานวิจยัน้ี สามารถลดระยะเวลาการท างานลงได ้โดยการจบัเวลาและเก็บขอ้มูลการท างานของ
แต่ละขั้นตอนแลว้น าขอ้มูลขั้นตอนการท างานหลงัจากปรับปรุงแกไ้ขท่ีเก็บขอ้มูลไดม้าเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลก่อนการปรับปรุง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 ตารางเปรียบเทียบการลดความล่าชา้ก่อนและ
หลงัการปรับปรุง 

ตำรำงที ่4.3 ตารางเปรียบเทียบการลดความล่าชา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง  
ขอ้มูล 
(เฉล่ีย) 

 

การตั้งเหล็ก
เสา 

การติดตั้ง 
Plate และ 

Bolt 

การตั้งแบบ
เสา 

การเท
คอนกรีต 

ก่อนปรับปรุง (นาที) 20.6 134.1 42.4 31.4 
หลงัปรับปรุง(นาที) 20.8 77.9 24.8 30.3 
เปลีย่นแปลง(นำที) 0.2 -56.2 -17.6 -1.1 
กำรเปลีย่นแปลง(%) 0.0097 41.9 41.5 0.035 

 
 เม่ือน าขอ้มูลการลดเวลาการเทเสาคอนกรีตก่อนปรับปรุงและหลงัจากการแกไ้ขปรับปรุง
มาเปรียบเทียบกนั โดยการใชก้ราฟเพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
สถิติความล่าชา้ในการเทเสาคอนกรีตในโครงการก่อสร้าง 
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ตำรำงที ่4.4 สถิติความล่าชา้ในการเทเสาคอนกรีตในโครงการก่อสร้าง
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บทที ่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 บทน้ีจะสรุปถึงผลงานวจิยัจากการเก็บขอ้มูลในขั้นตอนการท างานในการวจิยั ปัญหาท่ีเกิด
จากการวจิยัและอุปสรรคในการท าการวจิยัการลดความล่าชา้ในการเทคอนกรีตเสาในงานก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหมี้การพฒันาขั้นตอนการท างานแบบใหม่ และใชเ้วลาในการท างานแต่ละ
ขั้นตอนของการเทเสาคอนกรีตลดลง 
 จากการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดหลงัจากท่ีไดท้  าการศึกษาและวเิคราะห์ถึงแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาเพื่อลดความล่าชา้ในงานเทเสาคอนกรีตท่ีเกิดข้ึน ไดผ้ลสรุปออกมาดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลผลการวจิยั 
2. ปัญหาและอุปสรรค 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลผลการศึกษา 

จากการศึกษาเพื่อการลดความล่าช้าในการเทคอนกรีตเสาในงานก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก พบวา่ขั้นตอนการเทคอนกรีตเสาในการท างานไม่มีการคิดปรับปรุงและเกิดจากความเคยชิน
ในการท างานแบบเดิมเป็นระยะเวลานานของผูปั้ฏิบติังาน หรือขั้นตอนนั้นปรับเปล่ียนการท างาน
แต่ก็ไม่สามารถลดขั้นตอนการท างานลงได้ เช่น ขั้นตอนการติดตั้งเหล็กเสา กบั ขั้นตอนการเท
คอนกรีต ท่ีปรับเปล่ียนให้เคร่ืองจกัรงานใกลข้ึ้น จุดการเตรียมงานยกให้ใกลก้บัจุดท่ีจะตอ้งท างาน 
แต่ลกัษณะขั้นตอนเหมือนเดิม ท าให้ไม่มีการพฒันาขั้นตอนการท างานแบบใหม่ และใช้เวลามาก
ในการท างานแต่ละขั้นตอนของการเทเสาคอนกรีต ในบางขั้นตอนสามารถลดระยะเวลาการท างาน
ลงได ้เช่น ขั้นตอนการติดตั้ง แผน่เหล็ก (Plate) และ สลกัเกลียว (Bolt) กบั ขั้นตอนการตั้งแบบเสา 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ขั้นประชุมเพื่อปรับเปล่ียนวิธีการท างานขั้นตอนใหม่สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่ิงส่ิงท่ีไดเ้พิ่มเติมจากการท างานในขั้นตอนใหม่ คือเพิ่มความปลอดภยัในการ
ท างานท่ีเส่ียงข้ึนไปท างานบนท่ีสูง ท าใหที้มงานลดความเส่ียงจากการท างานไดม้าก 

เม่ือท าการเปรียบเทียบการลดเวลาการเทเสาคอนกรีตก่อนปรับปรุงและหลงัแกไ้ขปรับปรุง 
สามารถลงเวลาการเทเสาคอนกรีตลงไดร้้อยละ 40 ของขั้นตอนการท างานทั้งหมด  

แนวทางการลดความล่าช้าในการการเทเสาคอนกรีต จดัให้มีการหารือและประชุมแบบ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในหน่วยงานระหวา่งผูค้วบคุมและผูป้ฏิบติังานเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของขั้นตอนการท างานโดยล าดบั และวาง
แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการท างานโดยแกไ้ขการท างานร่วมกนัของหน่วยงาน และน าผลจาก
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การด าเนินการประชุม สนทนากลุ่ม มาสรุปท าความเขา้ใจและลงมือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี 

 
1. ท าให้สามารถวิเคราะห์และรับรู้สาเหตุของปัญหาความล่าชา้ในการเทเสาคอนกรีตใน

งานก่อสร้าง 
2. ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ถึงการลดเวลาในขั้นตอนการท างาน 

 
3. ท าใหส้ามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทเสาคอนกรีต 
4. สามารถลดความล่าชา้ในการเทเสาคอนกรีตหนา้งานท่ีน าไปใชก่้อสร้างจริง 

 

5.2 ปัญหาและอปุสรรค 
 

จากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคดงัน้ี 
 

1. การปรับวธีิการท างานแบบใหม่ โดยยงัเคยชินกบัการท างานแบบเดิม 
2. การส่ือสารในการท างานท าให้ไม่เขา้ใจปัญหาในการท างาน ท าให้เสียเวลาการท างาน

และเกิดความล่าชา้ 
3. ค่าใชจ่้ายเพิ่มในการปรับปรุงการท างานเพื่อปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

การหารือและประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในหน่วยงานระหวา่ง
ผูค้วบคุมงานและผูป้ฏิบติังาน สามารถสร้างความเขา้ใจรายละเอียดงานให้เกิดความคุน้เคยและ
สามารถร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนการท างาน ท าให้รับทราบ
สาเหตุและผลกระทบของความล่าช้าในการเทเสาคอนกรีต สามารถวางแนวทางการแก้ไขการ
ท างานของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง เช่น การฝึกอบรมท าความเขา้ใจขั้นตอนการท างานแบบใหม่ 
โดยเนน้การท างานจริงในแต่ละขั้นตอน และเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นวิธีอ่ืนท่ีสามารถ
ลดเวลาการเทเสาคอนกรีตซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูรั้บเหมาก่อสร้างผูค้วบคุมงาน จะท าให้สามารถ
ลดความล่าชา้การเทเสาคอนกรีตในการท างานในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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