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การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา: การปรับปรุง
กระบวนการ” จะกล่าวถึงสาเหตุการเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างละเอียด และการแก้ไขปัญหาด้านการ
ก่อสร้างอาคารสูงโดยใช้วงจร PDCA เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะน�ำหลักการของ PDCA เข้ามาช่วยในการจัดการ
ปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การท�ำงานอยูร่ ะหว่าง
6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ 37 ในส่วนของระดับการศึกษากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ 67 และขนาดของโครงการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีขนาดของโครงการขนาด
ใหญ่คิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ 60 ในส่วนความล่าช้าแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่ 1 คือช่วงของการออกแบบโครงการ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความล่าช้าของจ�ำนวนบุคลากรและคุณสมบัติของผู้ออกแบบไม่เพียงพอ มาเป็น
อันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.18 ช่วงที่ 2 เป็นช่วงของจัดซื้อจัดจ้างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความล่าช้าของ
การตัดสินใจอนุมัติสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างล่าช้ามาเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 27.13 ช่วงที่ 3 เป็นช่วงของก่อสร้าง
โครงการพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความล่าช้าของสภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก น�้ำท่วม มาเป็นอันดับ
หนึง่ คิดเป็นร้อยละ 15.47 และช่วงที่ 4 เป็นช่วงของการส่งมอบโครงการพบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความล่าช้า
ของการแก้ไขงานล่าช้าไม่ทันต่อการส่งมอบงานตามก�ำหนดมาเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.03 ข้อมูลที่ได้เหล่านี้จะ
มีการน�ำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในงานก่อสร้างอาคารสูงเพื่อให้ความล่าช้าที่เกิดในงานก่อสร้างอาคารสูงลดลง
ค�ำส�ำคัญ : อาคารสูง/ความล่าช้า / ผู้ออกแบบ / สัญญาจ้างเหมา

Abstract

Nowadays, the construction industry has expanded more and more. Especially tall building,
because they want to utilize the material and the land for the most benefit, which is very
complicated. There are a lot of activities which can delay the process and cannot make it finish on
time. In this case, we are according to the problems that delay the process in the tall building
construction, and solving the problems by using PDCA cycle. In this project, we use the PDCA to solve
the delay of the construction process that ruins the project timeline and also the delay the contract.
From the survey, we found that the most subjects have 6-10 years of working experience which is
37%, undergraduate is 67%. There are 60% that have big projects. We can split the delay in 4 intervals.
The first interval is the time of the project design. We found that the subjects order the importance
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of the delay of the amount of the employees and the abilities of the design that are not enough
in the 1st place, which is 15.18%. The second interval is the time of the investment. We found the
subjects order the delay of construction decision in the 1st place, which is 27.13%. The third interval
is the delay that occur when start the construction. We found the subjects order the climate obstacle
in 1st place, which is 15.47%. The last interval occurs when start the project transferring. We found
that the subjects order the project modification delay in the 1st place, which is 22.03%. We will use
these information to improve the tall building construction process to reduce the delays.
Keywords: High Building / Delay / Designer / Contract.

1. บทน�ำ

ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการ
มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาอย่างมาก ซึ่งท�ำให้ชาวไทยและชาว
ต่างชาติน�ำเงินมาลงทุนกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยเป็นจ�ำนวนมาก โดยส่วนมากจะลงทุนก่อสร้างกับอาคารสูง
เช่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น เนื่องจากงานก่อสร้างสูงเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีการลงทุนและจะได้รับผลตอบแทน
จ�ำนวนมาก แต่การลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารสูงอาจท�ำให้ผู้ลงทุนเกิดความเสี่ยง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสูงมี
รายละเอียดเยอะและหลายขั้นตอนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างอาคารสูงที่ล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลและ
หน่วยงานอีกหลายฝ่าย
งานก่อสร้างอาคารสูงมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งแบ่งเป็นระยะเวลาด�ำเนินงานออกเป็น 4 ช่วง คือ 1. ช่วงออกแบบโครงการ 2. ช่วง
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ 3. ช่วงก่อสร้างโครงการ 4. ช่วงส่งมอบโครงการ โดยท�ำการวิเคราะห์ความส�ำคัญของปัจจัย
ความล่าช้าในแต่ละช่วงด�ำเนินโครงการและวิธกี ารแก้ไขโดยการน�ำเอาเครือ่ งมือ PDCA มาประยุกต์ใช้ซงึ่ PDCA คือ วงจร
การควบคุมคุณภาพ โดยขั้นตอนแรกจะเริ่ม P(Plan) วางแผน ซึ่งเป็นการก�ำหนดหน้าที่ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติ
งานและการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นต่อด้วย D(Do) ปฏิบัติตามแผน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่ได้
ก�ำหนดไว้ให้มปี ระสิทธิผล จากนัน้ ต่อด้วย C(Check) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแผน โดยการควบคุมติดตามผลและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานว่าสิ่งที่ได้ด�ำเนินการมานั้นติดขัดปัญหาและมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง และสุดท้าย A(Action) ปรับปรุง
แก้ไข โดยเป็นการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นโดยเรียนรู้จากข้อบกพร่องแล้วน�ำมา
แก้ไขให้ดีขึ้น งานก่อสร้างอาคารสูงเป็นงานที่มีความซับซ้อนและมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ไม่ตายตัวเป็นผลท�ำให้
เกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท�ำให้งานก่อสร้างอาคารสูงไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ โดยอาจท�ำให้งานก่อสร้างอาคารสูงมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง
ส่งมอบงานไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา ท�ำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างต้องเสียค่าปรับต่อเจ้าของโครงการเป็นจ�ำนวนมาก
จากปัญหาและความจ�ำเป็นดังกล่าวผูศ้ กึ ษาจึงได้มกี ารศึกษาในเรือ่ งของ “เครือ่ งมือส�ำหรับเทคโนโลยีสะอาดใน
งานก่อสร้าง กรณีศึกษา การปรับปรุงกระบวนการ” ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในงานก่อสร้าง
อาคารสูงในอนาคต โดยการน�ำเอา PDCA มาใช้แก้ไขปัญหา โดยผู้ศึกษาได้น�ำมาประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้างอาคารสูง

43

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

2. เครื่องมือและวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจโครงการก่อสร้างอาคารสูง เนื่องจาก
ต้องการจัดสรรและใช้พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารสูงมีความซับซ้อนมาก ประกอบด้วย
กิจกรรมงานจ�ำนวนมาก ซึง่ จะส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าเสร็จไม่ทนั ตามสัญญา จึงต้องผ่านอุปสรรคมากมายในการท�ำงาน
อาจจะกล่าวถึงอุปสรรคเหล่านี้โดยรวมๆ ว่าเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูง ในที่นี้จะกล่าวถึง
สาเหตุการเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างละเอียด และการแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างอาคารสูงโดยใช้
วงจร PDCA
วงจร PDCA เป็นการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อ
ไป วิธีการใหม่ๆ ที่ท�ำให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท�ำเป็นมาตรฐานการท�ำงาน ซึ่งจะท�ำให้การท�ำงานมีการพัฒนาอย่าง
ไม่สิ้นสุด โดยอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทาง
ไปท�ำงานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต การด�ำเนินงานในระดับบริษัท จนกระทั่งการแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้าง
อาคารสูงเป็นต้น
หลักการด�ำเนินงานของวงจร PDCA มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในงานก่อสร้างอาคารสูง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. P (Plan) ขั้นตอนการวางแผน คือ จะต้องรู้ว่าจะให้ใครท�ำ (Who) ท�ำอะไร (What) ท�ำที่ไหน (Where)
ท�ำเมื่อไหร่มีเวลาเท่าไหร่ (When) ท�ำอย่างไร (How) ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (Purpose) โดยขั้นตอนการวางแผนต้องครอบคลุมถึงการก�ำหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แล้วพิจารณาว่ามีความจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง โดยมีการระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ที่รวบรวมได้แล้วก�ำหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2. D (DO) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาตามทางเลือกที่ได้ก�ำหนดไว้
ในขั้นตอนการวางแผน ในระหว่างการปฏิบัติต้องตรวจสอบด้วยว่าได้ด�ำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับการ
ประสานงานหรือ สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
3. C (Check) ขัน้ ตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลคือการประเมินผลทีไ่ ด้รบั จากการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ในแต่ละขั้นตอน สิ่งส�ำคัญต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้าง บ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับขั้นตอนต่อไปอย่างไร
4. A (Action) ขั้นตอนการปรับปรุงการด�ำเนินงาน คือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการได้ท�ำการตรวจสอบ
แล้วแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำ การปรังปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น วงจร PDCA จึงเรียกว่า วงจร
บริหารงานคุณภาพ

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อท�ำการสัมภาษณ์จนได้ประเด็นที่ส�ำคัญแล้ว น�ำประเด็นส�ำคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท�ำการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อสอบถาม ผู้บริหารโครงการ วิศวกร ผู้ควบคุมงาน หัวหน้าช่าง จากสถานที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล จ�ำนวน 10 แห่ง
44
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การรวบรวมข้อมูล

การสร้างแบบสัมภาษณ์ น�ำแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับผู้บริหารโครงการ วิศวกร ผู้ควบคุมงาน หัวหน้าช่าง
ถึงสาเหตุและปัญหาของความล่าช้าในงานก่อสร้างเพือ่ หาประเด็นทีส่ ำ� คัญของการศึกษา โดยศึกษาจากผูท้ มี่ คี วามเกีย่ วข้อง
ด้านงานก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ แล้วสรุปเป็นประเด็นหรือข้อมูลที่ส�ำคัญเพื่อใช้ในการศึกษาและท�ำแบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถาม น�ำประเด็นที่ส�ำคัญที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านงาน
ก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแยกประเภทของความล่าช้าในงานก่อสร้าง

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาโดยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ เพื่อให้ขอมูลมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ

3. ผลการศึกษา
3. ผลการศึ
กษา กษาและรวบรวมข้อมูลเรื่อง เครื่องมือส�ำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา การ
หลังจากการศึ

งจากการศึกษาและรวบรวมข
มูลเรืากลุ
่อง่มตัเครื
าหรับเทคโนโลยี
สะอาดในงานก
อสร่ราะหว่
ง กรณี
ปรับปรุหลั
งกระบวนการ
จ�ำนวน 200 ชุด อพบว่
วอย่่องมื
างส่อสํวนใหญ่
มีประสบการณ์
การท�ำงานอยู
าง 6ศึก–ษา10 การปรั
ปี คิด บปรุง
200 ชุ37ดพบว
มตัวอยาบงสการศึ
วนใหญ
มีประสบการณ
างานอยู
าง 6กษาอยู
– 10 ่ใปนระดั
คิดเปบนปริ
รอยละเท
เป็กระบวนการจํ
นร้อยละเท่าากันวน
บร้อยละ
ในส่าวกลุ
นของระดั
กษากลุ
่มตัวอย่างส่กวารทํ
นใหญ่
มีระดัระหว
บการศึ
ญญาตรีากับรอย
วนของระดั
การศึ67
กษากลุ
มตัวอยางสวนใหญมีระดั
ในระดัมบีขปริ
ญญาตรีคิดเปนรอยละเทาคกัิดบเป็
รอนยละ 67
คิละ
ดเป็37
นร้ในส
อยละเท่
ากับร้อบยละ
และขนาดของโครงการที
่กลุบ่มการศึ
ตัวอย่กาษาอยู
งส่วนใหญ่
นาดของโครงการขนาดใหญ่
ร้และขนาดของโครงการที
อยละเท่ากับร้อยละ 60 ่กลุมตัวอยางสวนใหญมีขนาดของโครงการขนาดใหญคิดเปนรอยละเทากับรอยละ 60

ตารางที
าเฉลี่ยาเฉลี
และส่่ยและส
วนเบี่ยวงเบนมาตรฐานของความล่
าช้าในการก่
างอาคารสู
ตารางที่ 1่ 1แสดงค่
แสดงค
นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความล
าชอาสร้
ในการก
อสรงางอาคารสูง
		
ในช่วงออกแบบโครงการ
ในชวงออกแบบโครงการ
ระดับความลาชา
ขอที่
สาเหตุความลาชาในชวงออกแบบโครงการ
ความหมาย
S.D.

1 การตัดสินใจอนุมัติแบบรางลาชา
2.780 1.043 มีผลกระทบปานกลาง
2 ขาดสภาพคลองทางการเงิน การเบิกจายเงินคาออกแบบมี 2.580 1.104 มีผลกระทบปานกลาง
ความลาชา
3 การเปลี่ ยนแปลงวัต ถุประสงคประเภทการใชอาคารและ 2.985 1.015 มีผลกระทบปานกลาง
รายละเอียดโครงการ
4 จํานวนบุคลากรและคุณสมบัติของผูออกแบบไมเพียงพอ
3.020 0.946 มีผลกระทบปานกลาง
5 การออกแบบผิดพลาดและการเขียนแบบที่คลาดเคลื่อน
2.820 0.962 มีผลกระทบปานกลาง
6
7

แบบโครงสรางแบบงานระบบไมตรงกับงานสถาปตยกรรม
ราคากอสรางสูงกวางบประมาณที่เจาของโครงการตั้งไว

2.880
2.835

1.020
1.129

มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบปานกลาง

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความลาชาในการกอสรางอาคารสูง
ในชวงจัดซื้อจัดจางโครงการ
ขอที่
1

สาเหตุความลาชาในชวงจัดซื้อจัดจาง
45

การตัดสินใจหรืออนุมตั ิสญ
ั ญาจางเหมากอสรางลาชา

ระดับความลาชา
S.D.
x
2.710 0.975

ความหมาย
มีผลกระทบปานกลาง

5

การออกแบบผิดพลาดและการเขียนแบบที่คลาดเคลื่อน

2.820

0.962

มีผลกระทบปานกลาง

6 แบบโครงสรางแบบงานระบบไมตรงกับงานสถาปตยกรรม 2.880 1.020 มีผลกระทบปานกลาง
7 ราคากอสรางสูงกวางบประมาณที่เจาของโครงการตั้งวารสารสั
ไว งคมศาสตร์
2.835 ปีที่ 1.129
ผลกระทบปานกลาง
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ตารางที
่ 2่ 2แสดงค่
าเฉลีา่ยเฉลี
และส่
วนเบี่ยวงเบนมาตรฐานของความล่
าช้าในการก่าอชสร้
างอาคารสู
ง างอาคารสูง
ตารางที
แสดงค
่ยและส
นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความล
าในการก
อสร
		
ซื้อจัดจ้างโครงการ
ในชวงจัดซืในช่
้อจัวดงจัจาดงโครงการ
ขอที่
1
2
3
4

สาเหตุความลาชาในชวงจัดซื้อจัดจาง
การตัดสินใจหรืออนุมตั ิสญ
ั ญาจางเหมากอสรางลาชา
การออกเอกสารอนุญาตลาชา
ดําเนินเรื่องเอกสารสัญญาจางลาชา
ปญหาเศรษฐกิจ เชน ปญหาน้ํามันราคาแพง, ปญหา
วัสดุกอสรางราคาแพง

ระดับความลาชา
S.D.
x
2.710 0.975
2.700
2.700
1.880

1.008
1.003
0.803

ความหมาย
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบนอย

ตารางที
่ 3 ่ 3แสดงค่
าเฉลีา่ยเฉลี
และส่่ยและส
วนเบี่ยวงเบนมาตรฐานของความล่
าช้าในการก่าอชสร้
างอาคารสู
ง างอาคารสูง
ตารางที
แสดงค
นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความล
าในการก
อสร
		
ในช่าวงโครงการ
งก่อสร้างโครงการ
ในชวงกอสร
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7

ระดับความ
สาเหตุความลาชาในชวงกอสรางโครงการ
ลาชา
ความหมาย
S.D.
x
ความไมสะดวกในการเขาถึงสถานที่กอสราง
3.255 1.017 มีผลกระทบปานกลาง
พื้นที่กอสรางมีความคับแคบ
3.305 1.023 มีผลกระทบปานกลาง
การเบิกจายเงินที่ลาชาทําใหผูเกี่ยวของขาดเงินทุนในการ 2.720 1.023 มีผลกระทบปานกลาง
ทํางานใหเสร็จตามแผน
ขาดแคลนวัสดุกอสราง
2.925 0.951 มีผลกระทบปานกลาง
ขาดแคลนเครื่องจักรและอุปกรณในงานกอสรางหรือเสีย 3.175 1.096 มีผลกระทบปานกลาง
บอยครั้ง
จํานวนแรงงานกอสรางไมเพียงพอ
3.310 1.162 มีผลกระทบปานกลาง
สภาพอากาศแปรปรวน เชน ฝนตก,น้ําทวม
3.420 0.937 มีผลกระทบปานกลาง

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความลาชาในการกอสรางอาคารสูง
ในชวงสงมอบโครงการ.
ระดับความ
ขอที่
สาเหตุความลาชาในชวงสงมอบโครงการ
ลาชา
S.D.
x
1 ขาดสภาพคลองทางการเงินทําใหไมสามารถชําระเงินงวด 2.700 1.027
สุดทายได
2 การนัดตรวจงานที่มีความซ้ําซากไมมีกําหนดการที่แนนอน 2.530 0.929
3

46 นงวด 2.610
ความบกพรองลาชาในกระบวนการสงมอบงานและเงิ
สุดทาย

0.912

ความหมาย
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบปานกลาง

บอยครั้ง
6 จํานวนแรงงานกอสรางไมเพียงพอ
วารสารสั
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม
- มิถุนายน
7 งคมศาสตร์
สภาพอากาศแปรปรวน
เชน ฝนตก,น้
ําทว2559
ม

3.310
3.420

1.162 มีผลกระทบปานกลาง
http://ird.rmutto.ac.th
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ตารางที
่ 4่ 4แสดงค่
าเฉลีา่ยเฉลี
และส่
วนเบี่ยวงเบนมาตรฐานของความล่
าช้าในการก่าอชสร้
างอาคารสู
ง างอาคารสูง
ตารางที
แสดงค
่ยและส
นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความล
าในการก
อสร
		
ในช่วงส่งมอบโครงการ
ในชวงสงมอบโครงการ.
ระดับความ
ขอที่
สาเหตุความลาชาในชวงสงมอบโครงการ
ลาชา
S.D.
x
1 ขาดสภาพคลองทางการเงินทําใหไมสามารถชําระเงินงวด 2.700 1.027
สุดทายได
2 การนัดตรวจงานที่มีความซ้ําซากไมมีกําหนดการที่แนนอน 2.530 0.929
3
4
5

ความบกพรองลาชาในกระบวนการสงมอบงานและเงินงวด 2.610
สุดทาย
คุณภาพงานและฝมือแรงงานไมดีทําใหตองแกไขงานจํานวน 2.940
มาก
แกไขงานลาชาไมทันตอการสงมอบงานตามกําหนด
3.045

ความหมาย
มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบปานกลาง

0.912

มีผลกระทบปานกลาง

0.889

มีผลกระทบปานกลาง

0.887

มีผลกระทบปานกลาง

โดยก�ำหนดความหมายของระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ธงชัย เมืองกระโทก : 2550)
4.51 – 5.00 หมายความว่
า มี่ยผดัลกระทบมากที
ุด
โดยกําหนดความหมายของระดั
บคาเฉลี
งนี้ (ธงชัย เมือ่สงกระโทก
: 2550)
3.51
–
4.50
หมายความว่
า
มี
ผ
ลกระทบมาก
4.51 – 5.00 หมายความวา มีผลกระทบมากที่สุด
2.51 – 3.50 หมายความว่า มีผลกระทบปานกลาง
3.51 – 4.50 หมายความวา มีผลกระทบมาก
1.51 – 2.50 หมายความว่า มีผลกระทบน้อย
2.51 – 3.50 หมายความวา มีผลกระทบปานกลาง
1.00 – 1.50 หมายความว่า มีผลกระทบน้อยที่สุด
1.51 – 2.50 หมายความวา มีผลกระทบนอย
1.00 – 1.50 หมายความวา มีผลกระทบนอยที่สุด

4. สรุปและอภิปรายผล
ปัญหาที่พบในการศึกษา

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรือ่ งเครือ่ งมือส�ำหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานก่อสร้าง กรณีศกึ ษา การปรับปรุง
กระบวนการ ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งปัญหาตามช่วงออกเป็นดังนี้
1. ช่วงออกแบบโครงการ
		 พบว่ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด คื อ จ� ำ นวนบุ ค ลากรและคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ อ อกแบบไม่ เ พี ย งพอคิ ด เป็ น
ร้อยละเท่ากับร้อยละ 15.18 รองลงมาเป็นการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์และประเภทการใช้อาคาร คิดเป็นร้อยละเท่ากับ
ร้อยละ 15
		 การปรับปรุบกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรื่องของจ�ำนวนบุคลากรและคุณสมบัติของผู้ออกแบบ
ไม่เพียงพอ
		 P (Plan)		 วางแผนจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้มีคุณสมบัติที่เพียงพอและรับสมัคร
					 พนักงานให้ตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ
		 D (Do)		 การปฏิบัติอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้มีคุณสมบัติที่เพียงพอและรับสมัคร
					 พนักงานให้ตรงกับคุณสมบัติ
47
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		 C (Check)		 การตรวจสอบวัดความรู้และทักษะของพนักงานภายในองค์กร
		 A (Act)		 การปรับปรุงหากบุคคลากรไม่มีการพัฒนาการทักษะที่ดีขึ้นและพนักงานขาดคุณสมบัติ
					 ตามที่ต้องการจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม
		 การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์และประเภทการใช้อาคาร
		 P (Plan) 		 วางแผน จัดประชุมหาข้อตกลงและวางแผนเพือ่ ก�ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน
					 ให้ชัดเจน
		 D (Do) 		 การปฏิบัติประชุมหาข้อตกลงและวางแผนเพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน
		 C (Check) การตรวจสอบตรวจสอบวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานและประเภทอาคารว่าได้ตามที่
					 ต้องการหรือไม่
		 A (Act) 		 การปรับปรุงหากวัตถุประสงค์และประเภทการใช้อาคารไม่ได้ตามที่ต้องการให้จัดประชุม
					 เพื่อหาข้อตกลงและวางแผนเพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ใหม่
2. ช่วงจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
		 พบว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ดุ คือการตัดสินใจอนุมตั สิ ญ
ั ญาจ้างเหมาก่อสร้างล่าช้ามาเป็นอันดับหนึง่ คิดเป็น
ร้อยละเท่ากับร้อยละ 27.13 รองลงมาเป็นการออกเอกสารอนุญาตล่าช้าและด�ำเนินเรื่องเอกสารสัญญาจ้างล่าช้า คิด
เป็นร้อยละเท่ากับ 27.03
		 การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรื่องของการตัดสินใจอนุมัติสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างล่าช้า
		 P (Plan) 		 วางแผนจัดประชุมวางแผนเพือ่ สรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความช�ำนาญ
					 ในการบริหารโครงการ
		 D (Do) 		 การปฏิบตั แิ ต่งตัง้ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความช�ำนาญในการบริหารโครงการ
					 เข้ามาช่วยตัดสินใจ
		 C (Check) การตรวจสอบวัดความรูความสามารถและทักษะของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
		 A (Act) 		 การปรับปรุงหากการเพิม่ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความช�ำนาญในการบริหาร
					 โครงการแล้วยังท�ำให้การตัดสินใจอนุมตั สิ ญ
ั ญาจ้างเหมาก่อสร้างมีความล่าช้าอยู่ ควรทีจ่ ะ
					 จัดให้มีการประชุมและวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มเติม
		 การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรื่องของการออกเอกสารอนุญาตล่าช้า และด�ำเนินเรื่อง
เอกสารสัญญาจ้างล่าช้า
		 P (Plan) 		 วางแผนจัดประชุมและวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
					 ช�ำนาญในการปริหารโครงการ
		 D (Do) 		 การปฏิบตั แิ ต่งตัง้ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความช�ำนาญในการบริหารโครงการ
					 เข้ามาช่วยบริหารและตัดสินใจ
		 C (Check) การตรวจสอบวัดความรู้และทักษะของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
		 A (Act) 		 การปรับปรุงหากการเพิม่ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความช�ำนาญในการบริหาร
					 โครงการแล้วยังท�ำให้การออกเอกสารอนุญาตและเอกสารสัญญาจ้างล่าช้า ควรที่จะจัด
					 ประชุมและวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่ม
3. ช่วงก่อสร้างโครงการ
		 พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ สภาพอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนตก, น�้ำท่วม มาเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็น
ร้อยละเท่ากับร้อยละ 15.47 รองลงมาเป็นจ�ำนวนแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละเท่ากับร้อยละ 14.97
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		 การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรื่องของการที่มีสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงก่อสร้าง
โครงการ เช่น ฝนตก น�้ำท่วม)
		 P (Plan) 		 วางแผนจัดประชุมวางแผนในการเพิม่ จ�ำนวนแรงงานในการท�ำงานเพือ่ ให้งานแล้วเสร็จก่อน
					 ฝนตกและจัดการวางแผนระบบระบายน�้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 D (Do) 		 การปฏิบัติเพิ่มจ�ำนวนแรงงานในการท�ำงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อนฝนตกและวางระบบ
					 ระบายน�้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 C (Check) การตรวจสอบตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างทีได้เพิ่มจ�ำนวนแรงงานเข้าไปและ
					 ตรวจสอบการวางระบบระบายน�้ำ
		 A (Act) 		 การปรับปรุงหากการเพิ่มจ�ำนวนแรงงานในการท�ำงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อนฝนตก
					 และจัดการวางแผนระบบระบายน�้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังมีความล่าช้าอยู่ให้จัดการ
					 ประชุมเพื่อวางแผนการท�ำงานใหม่
		 การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรื่องของการที่จ�ำนวนแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ
		 P (Plan) 		 วางแผนจัดการประชุมเพื่อวางแผนและสรรหาแรงงานก่อสร้างเพิ่มเติม
		 D (Do) 		 การปฏิบัติจัดการเปิดรับสมัครแรงงานเพิ่มเติม
		 C (Check) การตรวจสอบตรวจสอบจ�ำนวนแรงงานที่มาสมัครว่าตรงตามจ�ำนวนที่ต้องการและ
					 เพียงพอหรือไม่
		 A (Act) 		 การปรับปรุงหากจ�ำนวนแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอและไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ให้
					 เปิดรับสมัครแรงงานก่อสร้างเพิ่มเติมโดยจะเพิ่มจ�ำนวนแรงงานและจัดให้มีสวัสดิการที่ดี
					 โดยจัดให้มีอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. ช่วงส่งมอบโครงการ
		 พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การแก้ไขงานล่าช้าไม่ทันต่อการส่งมอบงานตามก�ำหนดคิดเป็นร้อยละ
เท่ากับร้อยละ 22.03 รองลงมาเป็นคุณภาพงานและฝีมอื แรงงานไม่ดที ำ� ให้ตอ้ งแก้ไขงานจ�ำนวนมากคิดเป็นร้อยละเท่ากับ
ร้อยละ 21.2
		 การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรื่องของการแก้ไขงานล่าช้าไม่ทันต่อการส่งมอบงานตาม
ก�ำหนด
		 P (Plan) 		 วางแผนจัดประชุมเพื่อวางแผนการท�ำงานเพื่อส่งมอบงานให้ทันตามก�ำหนดของแผน
					 ที่วางไว้
		 D (Do) 		 การปฏิบตั ใิ ห้บคุ ลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายท�ำงานให้แล้วเสร็จเพือ่ ส่งมอบงานให้ทนั ตามก�ำหนด
					 ของแผนที่วางไว้
		 C (Check) การตรวจสอบตรวจสอบระยะเวลาการส่งงานว่าตรงตามแผนที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
		 A (Act) 		 การปรับปรุงหากการวางแผนการท�ำงานเพื่อส่งมอบงานให้ทันตามก�ำหนดยังท�ำให้งานมี
					 ความล่าช้าและแก้ไขงานไม่ทันต่อการส่งมอบงานตามก�ำหนด ควรที่จะจัดประชุมเพื่อ
					 วางแผนการท�ำงานใหม่
		 การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ PDCA ในเรื่องของการที่คุณภาพงานและฝีมือแรงงานไม่ดีท�ำให้ต้อง
แก้ไขงานจ�ำนวนมาก
		 P (Plan) 		 วางแผนจัดให้มีการส่งแรงงานไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความช�ำนาญ
		 D (Do) 		 การปฏิบัติส่งแรงงานไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความช�ำนาญ
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		 C (Check)
					
		 A (Act) 		
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การตรวจสอบตรวจสอบว่าแรงงานที่ส่งไปฝึกอบรมมีการพัฒนาทักษะและความช�ำนาญ
เพิ่มขึ้นตามต้องการ
การปรับปรุงหากการจัดให้มกี ารส่งแรงงานไปฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะและความช�ำนาญ
ไม่ตรงตามเป้าหมายให้จัดส่งแรงงานไปฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกครั้ง

ข้อเสนอแนะ

ศึกษาได้แบ่งข้อเสนอแนะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นโดยแยกเป็นสาเหตุตา่ งๆ ตามทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานก่อสร้างได้แก่
ด้านคน
จัดหาแรงงานที่มีฝีมือในการท�ำงานและเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการท�ำงาน
ด้านการเงิน
จัดหาแหล่งเงินส�ำรองหากไม่สามารถเบิกงวดงานได้และควรเบิกจ่ายเงินตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ด้านเครื่องจักร
เพิ่มจ�ำนวนเครื่องมือและจ�ำนวนเครื่องจักรขนาดใหญ่
ด้านวิธีการ
เพิ่มเวลาการท�ำงานล่วงเวลา (O.T.) และตรวจสอบการออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อให้การส่งมอบ
พื้นที่ของแต่ละฝ่ายงานมีความรวดเร็วและมีคุณภาพ
ด้านวัสดุ
จั ด หาวั ส ดุ ใ ห้ ทั น ตามก� ำ หนดรอบเวลาของการก่ อ สร้ า งและควรเลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ ใช้ ค รั้ ง เดี ย วโดยไม่ ต ้ อ ง
เปลี่ยนแปลงบ่อย
ซึง่ จากสมมติฐานคือการน�ำ PDCA มาช่วยปรับปรุงกระบวนการในงานก่อสร้างอาคารสูงท�ำให้ปญ
ั หาความล่าช้า
ในงานก่อสร้างอาคารสูงลดลงซึ่งสามารถลดปัญหาความล่าช้าได้จริง
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