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    The purposes of this study are to identify the factors affecting the decrease in 
construction productivity and to summarize problems and various opinions of people working 
in  the construction industry in order to solve the problems with the decrease of labor 
productivity. 
 
    The study used Thai and international theories and researches related to 
construction labor productivity as a guideline to identify the problems and opinions of people 
working in the construction industry. The theories and researches used in the study can be 
devised into two groups ; a group of total 26 researches  wriiten by Thailand researchers and 
a group of total 24 researches written by researchers from Europe, America and Asia. 
 
    By applying the factors affecting the construction productivity written by Olomolaiye 
(1998)and the causes resulting in a decrease of construction productivity studied by Louis 
(1980) as a guideline to identify the study problems ,it can be concluded that : 
 
    1.In case of Thai researchers, the most important factor effecting labor productivity 
is design and the second factors are organization and management factor. 
 
    2. In case of the international researchers, the most important factor effecting labor 
productivity is management and the second factors are outside and organization factors. 
 
    3.For the both groups of researchers, the factors effecting the decrease of labor 
productivity relate to management ,design and organization respectively.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1  ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

การบริหารโครงการ คือ การจัดการ การใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และ 
สมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยทรัพยากรดังกล่าวนั้น 
หมายถึง บุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญ ควา มสามารถ ความร่วมมือของทีมงาน  รวมไปถึง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในการท างาน ตลอดจนข้อมูล ระบบงาน เทคนิค เงินทุน และเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการ โดยเป้าหมายในการด าเนินโครงการมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ ต้นทุน เวลา และคุณภาพ   
(วิสูตร จิระด าเกิง 2548:13 ) 

แรงงานมนุษย์ (Human Resource) เป็นทรัพยากรหลักของการสร้างผลิตผล และ
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองจักร หรือวัสดุ เนื่องจากแรงงานคน
ที่มีคุณภาพ จะมีศักยภาพในการพัฒนาในการเรียนรู้ และเกิดทักษะที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลให้เกิด
ผลิตภาพต่อองค์กรที่สูงขึ้น (โกศล ดีศีลธรรม 2547 : 133) 

การใช้แรงงานก่อสร้าง ระดับความสามารถ และฝีมือของแรงงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการก่อสร้าง การเลือกแรงงานก่อสร้างจะต้องพิจารณาถึงความรู้ในการปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนวิธีการท างาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อย่างถูกต้อง 
ท างานด้วยเวลาที่เหมาะสมและได้ผลงานออกมาเรียบร้อยไม่ต้องมีการแก้ไข รวมทั้งมีความรู้ใน
เร่ืองของความปลอดภัยในการท างาน สิ่งเหล่านี้ มีผลต่อประสิทธิภาพของการก่อสร้าง 

ในโครงการก่อสร้างใหม่ มีผลิตภาพ เมื่อวัดในรูปแบบสัญญาเงินคงที่ต่อชั่ วโมงการ
ท างานค่อยๆลดลงในช่วงปี 2538- 2552  แต่ส าหรับในบางช่วงเวลาอุตสาหกรรมอื่นมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปั ญหาที่แท้จริงเหล่านี้บ่งชี้ว่า ช่วง 14 
ปีที่ผ่านมา (2538- 2552 ) โครงการก่อสร้างนั้นต้องการผลิตภาพที่มากขึ้น และในด้านอ่ืนๆ
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการสูญเสียที่รุนแรงกว่าอุตสาหกรรมอื่ นในส่วนของการพัฒนา (เพชรรัตน์ 
สินอวย และอรวรรณ ผลิตาพร 2552) 
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อุตสาหกรรมก่อสร้างก าลังประสบปัญหาในเร่ืองผลิตภาพ การเสื่อมลงของผลิตภาพ
แรงงานอย่างช้าๆ เกิดจากอายุการท างานของแรงงานก่อสร้าง อัตราการปรับปรุงวิธีป ฏิบัติที่มีใน
ระดับต่ า  เ ป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญว่า วิธีการ หรือแนวทางใหม่ๆ เป็นที่ต้องการฟื้นฟูสภาพเดิมให้ดีขึ้น 
(Teicholz 2004)  
 
2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อระบุปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลผลิตในงานก่อสร้าง  
2. เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้างที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงาน  และความคิดเห็น 

ต่างของผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขการลดลงของผลิตภาพแรงงาน 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในด าเนินการก่อสร้างใน  

ด้านต่างๆต่อไป 
 
3  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าเร่ืองนี้ เป็นการศึกษาจากงานวิจัย และข้อมูลต่างๆที่เป็นผลกระทบต่อ 
ผลิตภาพแรงงาน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ  
 
4  วิธีการศึกษา 

1. รวมรวบข้อมูล ๆข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยเบื้องต้นรวม
ไปถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งจากงานวิจัยต่างๆ บท ความ ต า ราเรียน และการสอบถามเบื้องต้นกั บ
โครงการก่อสร้างสรุปข้อมูลที่ได้ โดยการสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละข้อมูล  แล้วจึงได้น าเอา
ข้อมูลดังกล่าว แต่ละข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน โดยจับประเด็นส าคัญที่มีใกล้เคียงกันและต่างกัน 

2. สรุปข้อมูลที่ได้ และประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญ 
3. สรุปข้อมูลที่ได้โดยล าดับความส าคัญของประเด็นตามปัจจัยที่เป็นผลของการศึกษา 
4. สรุปผลที่ได้ คือ ปัจจัยที่ต้องการศึก ษา พร้อมทั้งแนวทาง และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 

เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้วิเคราะห์ในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบแนวโน้ม และทิศทางในการลดลงของผลิตภาพแรงงานก่อสร้างของ
โครงการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภาพแรงงานให้ดีขึ้น 
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2. เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือผู้รับเหมา ท าให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพในโครงการงานก่อสร้าง  

3. เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ หรือโครงการที่จะด าเนินการก่อสร้าง 
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. เพื่อให้ทราบปัญหา และความคิดเห็นต่างๆของการลดลงของผลิตภาพแรงงาน
ก่อสร้างในด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่น าไปหาวิธีการแก้ไขต่อไป 
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บทท่ี 2   
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง ได้  

รวมรวบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยเบื้องต้น ตลอดจนเกณฑ์ที่ใช้ใน
การแบ่งจากงานวิจัยต่างๆ บทความ ต าราเรียน โดยได้มีการแบ่งการศึกษาออกเป็น  2 ส่วนหลัก ๆ  
ดังนี้  

1 ทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1 ทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

โดยในส่วนของทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการแบ่งการศึกษาออกเป็น  3 ด้านหลัก ๆ  
 ดังนี้ 

1.1 ด้านแรงงานก่อสร้าง 
1.2 ด้านผลิตภาพแรงงาน 
1.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
1.1  ด้านแรงงานก่อสร้าง 
งานก่อสร้างนั้นประกอบด้วยทรัพยากรที่เรียกว่า 4 MS  คือ ก าลังคน (Manpower)วัสดุ 

(Material),เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร (Machine) ,เงิน (Money) ทรัพยากรทั้งสี่ จะท าให้โครงการก่อสร้าง
ส าเร็จได้ ด้วยการใช้วิธีการ และเทคนิ คของการจัดการ  (วิชัย ศรีสอ้าน  2524:15) โดยแรงงาน
ก่อสร้างนี้ ถือเป็นทรัพยากรหนึ่งที่ส าคัญในงานก่อสร้าง ที่จะท าให้โครงการก่อสร้างส าเร็จได้   

หากจะกล่าวถึงก าลังคน (Manpower) หรือแรงงานก่อสร้างนั้น  ปัจจุบันแรงงานชั้นดี
ส่วนใหญ่มักจะไปท างานในต่างประเทศ จ นเกิดการขาดแคลนช่าง และแรงงานชั้นดี เนื่องจากการ
เดินทางออกนอกประเทศของแรงงาน มีปริมาณสูงขึ้นเร่ือยๆจึงท าให้เกิดช่องว่างขึ้น ท าให้ในงาน
นั้นมีการท างานของแรงงานที่ฝีมือยังไม่ดี หรือท างานยังไม่ได้ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยท าให้เกิดปัญหา
การสูญเสียเปล่าในงานก่อส ร้างมากขึ้นตามมา   แรงงานชั้นดี นอกจากจะไปท างานใน ต่างประเทศ
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แล้วยังมีอยู่ตามชนบทซึ่งแรงงานส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทางเกษตรกรรมจึงท าให้เกิดภาวการณ์ขาด
แคลนแรงงานในระยะที่เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผล (วิชัย ศรีสอ้าน 2524:15)  

แรงงานก่อสร้าง คือกลุ่มอาชีพหนึ่งโดยกระทรวงแรงง านได้มีการจัดกลุ่ม เพื่อกา ร
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อประโยชน์แก่ตัวแรงงานเอง และผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างกระทรวง
แรงงานได้มีการแบ่งมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง (Construction) ได้
ดังนี้ ช่างไม้ก่อสร้าง (Carpenter Construction  ),ช่างไม้ในอาคาร(Joiner),ช่างประกอบโครงสร้าง
เหล็ก (Steel Structure Fabricator) ,ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต (Concrete -Reinforcing Steel Worker), 
ช่างก่ออิฐ (Bricklayer),ช่างฉาบปูน (Plasterer),ช่างปูกระเบื้องผนัง และพื้น (Wall and Floor Tiler),
ช่างท่อและสุขภัณฑ์ (Plumber),ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง (Aluminum Fabricator for Buildings),ช่างสี
อาคาร (Building Painter) ,ช่างสีตกแต่ง (Decorative -Painter) ,ช่างหินขัด (Terrazzo Craftsman) 
โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังนี้ 

1. มีความรู้ในทฤษฎีเพียงพอต่อการปฏิบัติ 
2. การปฏิบัติงานค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
3. เลือกใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เหมาะสม 
5. เลือกใช้วัสดุอย่างประหยัด คุ้มค่า 
6. ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
7. ผลส าเร็จของงานได้คุณภาพ ตามข้อก าหนด 
ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผู้ว่าจ้าง คือ ได้ช่างหรือพนักงานที่มีความรู้ 

ความสามารถตามต้องการ , สามารถจัดวางก าลังคนได้เหมาะสมกับลักษณะงานและก าหนดอัตรา
ค่าจ้างได้ถูกต้อง , ช่วยประหยัดวัสดุ  ลดการสึกหรอของเคร่ืองจักรและช่วยเพิ่ มผลผลิตที่มีคุณภาพ , 
ขจัดปัญหาความขัดแย้ง ในการเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม , เสริมสร้างความ
ปลอดภัยและลดอันตรายจากการท างาน (กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม 2551) 

การใช้แรงงานก่อสร้าง ระดับความสามารถ และฝีมือข องแรงงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง การเลือกแรงงานก่อสร้างต้องพิจารณาถึงความรู้ในการปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนวิธีการท างาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้ และการบ ารุงรักษาเครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง ใช้เวลาท างานอย่างเหมาะสม และได้ผลงานออกมาตามต้องการไม่มีการแก้ไ ข ทั้งนี้รวมไป
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ถึงความรู้ในเร่ืองของความปลอดภัยในการท างาน การใช้แรงงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือ
ทางด้านช่างอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ โดยใช้วิธีการเรียนรู้กันเอง หรือการใช้วิธีการลองผิดลอง
ถูก รวมทั้งการไม่มีความรู้พื้นฐานในการอ่านแบบก่อสร้างท าให้ไม่เข้าใจแบบก่อสร้าง จึงท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการท างานบ่อยๆ ท าให้ต้องมีการแก้ไขงาน  

แรงงานก่อสร้างควรได้รับการฝึกอบรมในการท างาน เพื่อให้สามารถท างานได้เป็น
มาตรฐาน หรือท างานได้ตรงความต้องการ และมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีขึ้น ลดการเสียเวลาที่
ต้องแก้ไขงาน เนื่องจากข้อผิดพล าดของคนงาน และเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถ และความ
เข้าใจในการท างาน โดยเฉพาะในเร่ืองวิทยาการ และเทคโนโ ลยีใหม่ๆ ที่มีการน ามาใช้เพื่อให้
คนงานมีความพร้อมในการท างาน ไม่ต้องมีการลองผิดลองถูกในระหว่างการท างาน ที่จะท าให้เกิด
การผิดพลาดในการท างานได้สูง ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง (วิบูลย์ สุรสาคร 2551) 
 
การก าหนดปริมาณแรงงานท่ีเหมาะสม 

โดยทั่วไปการก าหนดจ านวนแรงงานที่เหมาะสมจะส่งผลในด้านดีของโครงการใน
หลายๆด้าน ซึ่งการก าหนดปริมาณแรงงานนี้ จะใช้ข้อมูลสัดส่วนมูลค่ากระบวนการต่อแรงงาน  
(Processing amount per employee) และแสดงในรูปของมูลค่าเพิ่ม นั่นคือ รายได้ที่เกิดขึ้นจาก
แรงงานแต่ละคน 

 
ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบต้นทุน และมูลค่าเพิ่มการผลิต   
ที่มา: โกศล ดีศลีธรรม,กลยุทธ์ และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ (กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด 
,2546),13. 

มูลค่าการผลิต

ผลผลิต 

ยอดขาย 

สินค้า 
ส าเร็จรูป 

ค่าใช้จ่าย 
วัสด ุ

ผู้รับเหมา
ช่วง 

ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 

ก าไร 

ภาษี 

ต้นทุนรวม ก าไร 

ต้นทุนการผลิต 
ก่อนหักภาษ ี

ค่าใช้จ่ายภายนอก มูลค่าเพ่ิม 
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1.2 ด้านผลิตภาพแรงงาน 
ผลิตภาพแรงงานเป็นตัวชี้วัดหน่ึงที่จะท าให้รู้ว่า โครงการได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม  

กลับมาหรือไม่ในการใช้ทรัพยากรไปในโครงการ โดยควรจะต้องทราบถึงความหมายของผลิตภาพ 
ปัจจัยประเมินผลิตภาพแรงงาน ดัชนีชี้วัดศักยภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

      1.2.1  ความหมายของผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
               หมายถึงปริมาณผลงานเฉลี่ยต่อคนของลูกจ้างที่ค านวณเป็นรายชั่วโมง  

รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ผลิตภาพแรงงานเป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงความสามารถในการผลิตต่อ
คนของคนงานหรือลูกจ้างในแต่ละช่วงเวลา (เช่น ต่อชั่วโมง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ฯลฯ) โดยมีเกณฑ์
ในการวัดดังนี้  การวัดผลิตภาพแรงงานในระดับสถานประกอบการแต่ละราย (Individual Industrial 
Establishment) 
 

มีสูตรการค านวณดังนี้    ผลิตภาพแรงงาน  =  มูลค่าเพิ่มของแรงงาน 
                                                 ชั่วโมงการท างานทั้งหมด 

 
 

ยอดขาย หมายถึง มูลค่าการขายสินค้าและบริการของสถานประกอบการ (เพชรรัตน์ สินอวย และ
อรวรรณ ผลิตาพร 2552) 
 

      1.2.2  ปัจจัยประเมินผลิตภาพแรงงาน 
                การใช้เวลามาตรฐาน (Standard Time) เพื่อวัดประสิทธิภาพการท างาน 

ของแรงงาน (Labor Efficiency) โดยแสดงด้วยความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
          
 

ประสิทธิภาพแรงงาน = เวลามาตรฐานต่อหน่วย    =เวลามาตรฐาน 
เวลาที่ใช้จริงต่อหน่วย       เวลาที่ใช้จริง 

ประสิทธิภาพแรงงาน    = ผลิตผลที่เกิดจริงต่อหน่วยเวลา 
                                                 ผลิตผลตามมาตรฐานต่อหน่วยเวลา 

 

โดย มูลค่าเพิ่มของแรงงาน  = ยอดขาย  -  ต้นทุนทั้งหมด (ไม่รวมค่าตอบแทนแรงงาน) 
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เวลามาตรฐาน จะถูกใช้วัดการท างานของแรงงานในสภาพแวดล้อมการ 
ท างานปกติ นั่นคือ หากแรงงานสามารถท างานได้เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่ก าหนดก็แสดงถึงผลิตภาพที่
เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป  โดยเฉพ าะในกรณีที่ใช้แรงงานเป็นปัจจัยน าเข้าและมีตัวชี้วัดหลัก 
เรียกว่า “ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)” ซึ่งแสดงปริมาณผลิตผลด้วย จ านวนชิ้นงาน หรือ
มูลค่าเพิ่มที่เกิด ขึ้น ส าหรับหน่วยของปัจจัยน าเข้า กับผลิตผลต่างประเภทกัน  จะใช้การคิดเทียบต่อ
หน่วยและมักถูกใช้เป็นค่ ามาตรฐานส าหรับการวางแผนหรือการค านวณต้นทุ น โดยทั่วไปการ
เปรียบวัดผลิตภาพขึ้นกับปัจจัย  
 
 
 
 
โดยที่ E =ต้นทุนแรงงานโดยรวม     L = ชั่วโมงการท างานของแรงงาน    Q = ปริมาณของผลิตผล 
(โกศล ดีศีลธรรม 2547 : 133) 
 

1.2.3  ดัชนีชี้วัดศักยภาพ 
ปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันได้เป็นปัจจัยหลักในการสร้าง 

ศักยภาพให้ กับองค์กร โดยมีการเทียบเคียงกับองค์กรอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน ด้วยตัวชี้วัด ที่
ส าคัญ คือมูลค่าเพิ่มจากแรงงานหรือส่วนแบ่งแรงงานของมูลค่าเพิ่มซึ่งแสดงด้วยความสัมพันธ์ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

จากสมการดัชนีที่ 1 และ 2 เป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายแรงงานที่ถูกใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม  
หากสัดส่วนดังกล่าวมีค่าลดลง หมายถึง องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยผลิตภาพ
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 

ค่าใช้จ่ายช่ัวโมง-แรงงาน (Man-hour Cost)                                 = E/L 
ผลิตผลต่อช่ัวโมงแรงงาน (Output per Man-hour)                      = Q/L 
ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย (Unit Labor Cost) = (E/L)/ (Q/L)        =E/Q 

 

ส่วนแบ่งแรงงานทางมูลค่าเพิ่ม = ต้นทุนแรงงาน...................................... (1) 
                                                     มูลค่าเพิ่ม 
                                                  = ต้นทุนแรงงานต่อหัว.............................(2) 
                                                     ผลิตภาพแรงงาน 
ต้นทุนแรงงานต่อหัว(ค่าจ้าง)    = ส่วนแบ่งแรงงานทางมูลค่าเพิ่ม x ผลิตภาพแรงงาน 
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นอกจากปัจจัยต้นทุนทางแรงงานแล้วยังสามารถพัฒนาระดับผลิตภาพ  
ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น เช่น วิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ การลดข้อบกพร่องจากการ
ท างาน ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและต้นทุนของปัจจัยน าเข้า รวมทั้งเชื่อมโยงกับการส ร้าง
ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น(โกศล ดีศีลธรรม 2547 : 133) 

1.2.4  บทบาทการวัดผลิตภาพแรงงาน  
ในสภาพการท างานของแต่ละองค์กร มักเกิดความสูญเสียทางเวลาในการ 

ปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน มีสาเหตุหลัก ๆ เช่น การขาดงาน  (Absenteeism) 
การบ าดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะท างาน การลางาน เป็นต้น ดังน้ันการวัดผลิตภาพแรงงานจึงมี
ความส าคัญต่อการตรวจติดตามสมรรถนะและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
เวลาที่สูญเสียกับกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและหาแนวทางพัฒนาผลิตภาพการ
ท างาน ซึ่งองค์กรมักก าหนดในรูปของนโยบายต่างๆ เช่นการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การท างานความยืดหยุ่นต่อเวลาท างาน  การปรับปรุงกระบวนการท างาน  เป็นต้น ดังน้ันการศึกษา
เพื่อท าการจ าแนกประเภทกิจกรรมและเวลาที่สูญเสียกับงานที่ไม่จ าเป็นก็จะเป็นก้าวส าคัญของการ
ปรับปรุงผลิตภาพ  
                                การวัดผลิตภาพแรงงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการติดตามวัดผลทั้งระดับ 
หน่วยธุรกิจ (Business Unit Level) และฝ่ายงาน  (Department's Productivity) จะท าให้ผู้บริหารได้
ทราบ ปัญหา /สภาพการด าเนินงาน แล้วจึงพิจารณาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอย่ างเหมาะสม 
รวมทั้งเป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์
ของด าเนินงาน ดังนั้นการวัดผลิตภาพแรงงานจึงมีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุนการออกแบบ
กระบวนการธุรกิจใหม่ (Business Process Redesign) อย่างเหมาะสมและส่งผลต่อการลดต้นทุน
สินค้า/บริการลง ท าให้ระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น (โกศล ดีศีลธรรม 2547 
:135) 

1.2.5  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลิตภาพงานก่อสร้าง (Factors Influencing- 
Construction Productivity) 

Olomolaiye (1987) กล่าวว่า ตามความส าคัญของปัจจัยนี้ สามารถแบ่งได้ 
เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  

1.ปัจจัยภายนอก (External Factor) หมายถึง ปัจจัยที่อยู่ภายนอกองค์กร 
ของผู้ก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยปัจจัยเหล่านี้จะอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้
ก่อสร้าง ดังนี้      
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  1.1 ธรรมชาติของธุรกิจก่อสร้าง 
  งานก่อสร้างมีลักษณะเป็นโครงการ มีวัตถุประสงค์ และมีการก าหนด 

เวลาที่ชัดเจ น โดยเ ร่ิมด าเนินการจากการก าหนดโครงการ ,ศึกษ าความเป็นไปได้  ,ออกแบ บ
รายละเอียด ,จัดหาจัดจ้าง  และก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เป็นวงจรไปเร่ือยๆ อีกทั้งการด าเนินงานภายใต้
ข้อจ ากัด ทั้งด้านงบประมาณ เวลา และคุณภา พ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างได้แก่ 
“เวลา”  การท างานภายใต้เวลาที่จ ากัด จนกลายเป็นความรีบเร่ง และน าไปสู่ความเสียหาย  

  โดย Tumuluru Krishna Muty (1985) กล่าวไว้ว่า “hastes make wastes”  
หรือ “ความรีบเร่ง ก่อให้เกิดความเสียหาย ” โดยเจ้าของโครงการมักไ ม่มีความเข้าใจ วงจรชีวิตของ
งานก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะให้เวลาในการศึกษาโครงการ และออกแบบสั้นเกินไป จนเกิดความ
ผิดพลาด อันน าไปสู่ความล้มเหลวของโครงการก่อสร้าง โดยสรุปออกมาได้ ดังนี้   

  ขาดการศึกษาความเป็นไปได้อย่างถ่องแท้  โดยฝ่ายเจ้าของงานมัก 
มองข้ามความเสี่ยงของการด าเนินโครงการ และมองแต่ด้านดี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งเป็น
ผลให้โครงการต้องล้มเหลวหรือล่าช้า  ซึ่งท าให้เกิดผลิตภาพต่ าน่ันเอง   

การก าหนดของงานก่อสร้างที่ไม่สมบูรณ์ โดยส่งผลโดยตรงต่อผลิต
ภาพ เช่น  ความยากในการก่อสร้าง งานก่อสร้างยุ่งยากซับซ้อน เพรา ะขั้นตอนการออกแบบไม่ได้
ค านึงถึงวิธีการก่อสร้าง ,มีการเปลี่ยนแปลงแบบมาก ระหว่างการก่อสร้าง ท าให้เกิดความสูญเสียใน
กระบวนการก่อสร้าง เช่น ต้องรื้อท าใหม่ หรือแม้แต่เกิดการรอคอยแบบ และข้อก าหนด เน่ืองจาก
รายละเอียดบางส่วนไม่ชัดเจน หรือขาดหายไป  (วิสูตร จิระด าเกิง 2546: 27) 

  1.2 เจ้าของงาน หรือลูกค้าของงานก่อสร้าง 
  เน่ืองจากเจ้าของงานมักขาดความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง และไม่มีการจ้าง 

ที่ปรึกษาก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงกับผลิตภาพงานก่อสร้างได้ เช่น 
  การเปลี่ยนแปลงแบบ เนื่องจากต้องมีการร้ือท าใหม่ หรือ หยุดรอการ 

ตัดสินใจ ท าให้ต้นทุนของโครงการบานปลายจนเกิดปัญหาข้อขัดแย้งได้  
  การตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณ์ ความล่าช้าในการตัดสินใจท าให้งาน 

ก่อสร้างบางอย่างต้องหยุดรอ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับระยะเวลา แล้วเสร็จของโครงการได้ 
  การก้าวก่ายงานของส่วนอื่นๆ เจ้าของงานควรท างานร่วมกับคนอื่นๆที่ 

เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ควรตัดสินใจแทนผู้ออกแบ บหรือผู้รับจ้าง เนื่องจากทีมงานที่เจ้าของ
จัดหามาเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ โดยเจ้าของต้องให้ความเชื่อถือพอสมควรโดยพยายาม
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ควบคุมโครงการในภาพรวม ทั้งด้านต้นทุนเวลา และคุณภาพให้ได้ตามวัตถุประสงค์ แล ะ
ข้อก าหนดที่วางไว้ (วิสูตร จิระด าเกิง 2546: 28) 

  1.3 สภาพแวดล้อมของงานก่อสร้าง 
  โครงการก่อสร้างจะด าเนินไปภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

ออกไป ระหว่างโครงการหนึ่งไปอีกโครงการหนึ่ง โดยสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ ได้แก่ 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีผลต่ออัตราผลผลิตการท างาน ได้แก่  

สภาพภูมิอากาศ เช่นปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้น อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมจะท า
ให้อัตราผลผลิตของช่างสูงขึ้น  ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน และความชื้น
สัมพันธ์สูงซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออัตราผลผลิตงานก่อสร้าง ในประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่าสภาพ
ภูมิอากาศเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ล่าช้าของงาน  โดย  Baldwin,J.R. และ Monthei,J.M (1971) และ
ต่อมามีผู้พัฒนาแบบจ าลองส าหรับประเมินผลสภาพภูมิอากาศโครงการก่อสร้างในประเทศ อังกฤษ
ไว้ โดย  Haris,F.C (1979)  สภาพแวดล้อมการท างานรวมถึงบรรยากาศการท างาน ได้แก่ นโยบาย
การจ้างงาน รวมไปถึงจริยธรรมของคนงานก่อสร้างเอง (วิสูตร จิระด าเกิง 2546: 29-30) 

2.ปัจจัยภายใน (Internal Factor) หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลผลิต 
จากภายในโครงการก่อสร้างเอง ได้แก่ การจัดการ เทคโนโลยี คนงาน สหภาพแรงงาน 

   2.1 การจัดการ   
   Tayler, F.W. (1961) ได้เสนอแนวทางการบริหารโดยใช้วิธีทาง 

วิทยาศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นว่าอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการบริหารของฝ่ายบริหาร โดยการ
วางแผนการจัดองค์กร และทรัพยากรที่เหมาะสม รวม ทั้งความสามารถในการจัดการที่สูงขึ้น มีการ
ติดตามควบคุม และประสานงานส่วนต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น  
และหากมีอัตราผลผลิตต่ า ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต้องเสียหายนั้น ผู้บริหารโครงการมักโยน
ความผิดให้กับทีมงานก่อสร้างที่หน้างาน และหากไม่มีการแก้ไขถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดอัตราผลผลิต
ที่ต่ า ก็ยิ่งส่งผลเสียต่อโครงการมากขึ้น เช่นการลาออกของช่างฝีมือหรือต่อต้านการปรับปรุง ซึ่งท า
ให้เกิดผลเสียกับโครงการ ดังนั้นฝ่ายบริหารควรเปิดใจกว้าง และยอมรับปัญหาที่แท้จริงจากการ 
ศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการย้อนกลับมาดูและปรับปรุงงานในส่วนบริหารให้จัดการให้ดีเสียก่อน
(วิสูตร จิระด าเกิง 2546: 30) 
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  2.2 เทคโนโลยี   
  งานก่อสร้างแต่ละโครงการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ดังนั้น 

จึงควรมีการศึกษาแนวทาง และก าหนดวิธีการก่อสร้าง (Construction method หรือ method 
statement) หลายๆแนวทางและท าการเปรียบเที ยบ เพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุด การเลื อกเคร่ือง มือ
เคร่ืองจักร ที่ใช้ ในงานก่อสร้างให้เหมาะสม กับประเภทของงาน และข้อก าหนดทางเทคนิคแล้ว
ย่อมจะส่งผลให้ สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น หรืออัตราผลผลิตสูงขึ้น และคุณภาพเป็นไปตาม
ก าหนด  หากทีมบริหารโครงการที่มีความสามารถในการจัดการ กับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทัน 
สมัย และเ หมาะสมกับโครงการ ย่อมท าให้องค์กรของผู้ก่อสร้างมีความได้เปรียบคู่แข่งทางด้าน
อัตราผลผลิต และต้นทุน (วิสูตร จิระด าเกิง 2546: 31) 

  2.3 คนงาน     
  Maloney,W.F. (1983) ได้ชี้ให้เห็นว่า อัตราผลผลิตของคนงานจะขึ้นอยู่ 

กับแรงกระตุ้นที่พวกเขาได้รับทั้งทางลบ และบวก ฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดการงาน ให้เสร็จโดยอาศัย
คนงาน ทั้งนี้ต้องสร้างแรงกระตุ้น (Motivation) เพื่อให้คนงานเกิดความรู้สึกอยากท างาน และเมื่อมี
ความอยากท างานให้ส าเร็จแล้ว พวกเขาก็จะให้ค ามั่น หรือข้อผูกมัดที่จะท างานเหล่านั้น ให้ส าเร็จ
โดยสมัครใจ 

  Maslow,Abraham (1954) ได้เสนอทฤษฏีเกี่ยวกับแรงกระตุ้นในการท า 
งานของมนุษย์  ซึ่งอธิบายว่า มนุษย์โดยทั่วไปเป็นสัตว์โลกที่มีความต้องการอยู่เสมอ โดยเร่ิมจาก
ความต้องการด้านกายภาพ (Physiological) คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ
ที่อยู่อาศัย เมื่อคนงานได้รั บการกระตุ้นที่เหมาะสมแล้ว ปัจจัยจากตัวคนงานที่มีผลต่ออัตราผลผลิต
ได้แก่  

  1. ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างาน หรือการได้รับการฝึกอบรม   
เพื่อให้ไดคุ้ณสมบัติที่เหมาะสม 

  2. ความสามารถเฉพาะตัวทั้งด้านก าลัง และความคิด 
  3. ความมากน้อยในการใช้ความสามารถข้างต้น 
  ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งเทคนิคการก่อสร้างแตกต่างไปจากแนวทาง 

ก่อสร้างเดิมที่คนงานเคยท าควรจัดให้มีการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยลดเวลาในการเรียนรู้หน้าที่
งาน ซึ่งจะท าให้อัตราผลผลิตสูงขึ้น และเป็นการลดการสูญเสียความผิดพลาดด้วย (วิสูตร จิระด าเกิง 
2546: 31-33) 
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  2.4  สหภาพแรงงาน 
  ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สหภาพแรงงานจะมีบทบาทมากในการเสนอ 

ข้อเรียกร้องต่อนายจ้างไม่ว่าจะเป็นการก าหนดอัตราผลผลิตมาตรฐาน เพื่อใช้ในการประเมินผล 
การท างาน การต่อรองเร่ืองชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ให้น้อยลง เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจ
ส่งผลให้อัตราผลผลิตที่ต่ าลงได้ หากแต่ละฝ่ายมองเพียงประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว โดยไม่มองถึง
ประโยชน์ขององค์การหลัก (วิสูตร จิระด าเกิง 2546: 33) 

1.2.6  สาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง 
จากการศึกษาของ Louis,E.Alfed (1980) อัตราผลผลิตงานก่อสร้างใน 

ประเทศสหรัฐอเ มริกา มีแนวโน้มลดลงมาตลอด ต้ังแต่ ค .ศ.1980 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มี
ขนาดใหญ่ และซับซ้อน โดยมีสาเหตุดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงสาเหตุของอัตราผลผลิตที่ต่ าลงในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  
ที่มา: วิสูตร จิระด าเกิง .การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง (ปทุมธานี :บริษัท วรรณกวี จ ากัด, 
2546),35. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ขนาดใหญ่ 

 

มีความซับซ้อนเป็นผลให้ 

*การควบคุมคุณภาพแบบเข้ม 
*หน่วยงานห่างไกล ขาดทรัพยากร 
*การบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจ 
*ชนิดสัญญา Cost Plus 
*ค่าแรงน้อย เทียบกับต้นทุนอื่นๆ 
*จริยธรรมของคนงาน 

อัตราผลิตผล
(Productivity) 

ลดลง 
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         1. การควบคุมคุณภาพท่ีเข้ม 
         เน่ืองจากความซับซ้อนของงานที่สูงขึ้นท าให้มีการควบคุมด้าน 

คุณภาพสูงขึ้นตามระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ท าให้ บางคร้ังต้องเสียเวลารอคอยด้วยเหตุนี้ จากการ
ตรวจสอบที่เขม้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบ หรือการแก้ไขท าใหม่ ส่งผลโดยตรงต่ออัตราผลิต
ภาพ                                                                   

         2. ความช านาญของคนงาน 
         โครงการขนาดใหญ่ต้องการคนงานที่มีฝีมือ หรือความช านาญใน 

การท างานจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่โครงการขนาดใหญ่มักอยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งไม่สามารถจะหา
คนงานช านาญได้เพียงพอ ท าให้เกิดการใช้คนงานที่ไม่เหมาะสมกับงาน เป็นผลให้ได้งานที่ไม่ได้
คุณภาพตามข้อก าหนด ต้องแก้ไขใหม่ หรือต้องเสียเวลาไปเรียนรู้งานจนกว่าจะช านาญ ส่งผลให้
อัตราผลผลิตต่ าลง 

         3. ขาดการพัฒนาวิธีการพัฒนาวิธีการจัดการงานก่อสร้าง 
         เทคนิคการบริหารจัดการในด้านการวางแผนงาน รวมทั้งการ 

ควบคุมงานก่อสร้างที่ใช้อยู่ ไม่สามารถรองรับกับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงได้  
         4. รูปแบบสัญญาที่ไม่เหมาะสม 
         การใช้สัญญาจ้างแบบต้นทุนบวกค่าธรรมเนียมคงที่ (Cost-plus- 

fixed-fee-contract) ในโครงการขนาดใหญ่มักเป็นผลเสียต่ออัตราผลผลิตงานก่อสร้าง เพราะผู้รับ 
จ้างก่อสร้าง ไม่ให้ความส าคัญในด้านอัตราผลผลิต เนื่องจากการเบิกค่างานจะเป็นไปตามต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริง ยิ่งต้นทุนสูงมากเท่าไรก็จะยิ่ งบวกได้มากขึ้นเท่านั้น แม้ฝ่ายเจ้าของจะเข้ามาช่วยบริหาร
โครงการก่อสร้าง แต่ไม่ค่อยได้ประสิทธิผล เน่ืองมาจากขาดประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 

         5. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่รวดเร็ว 
         ปัจจุบันเทคนิคด้านวัสดุวิศวกรรม รวมถึงเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ มี 

การพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาด้านฝีมือแรงงานให้เข้ามารองรับกับเทคโนโลยีดังกล่าวไม่
เพียงพอ เป็นผลให้อัตราผลผลิตที่ได้ต่ ากว่าที่ควร 

         6. อัตราค่าแรงท่ีต่ า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่น 
         ในประเทศไทย ค่าแรงที่ค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น  

เคร่ืองจักร หรือวัสดุ ท าให้ผู้บริหารโครงการให้ความส าคัญ ด้านอัตราผลผลิตของแรงงานน้อย โดย
มักจะจัดคนมากเกินความจ าเป็น เช่น การใช้เคร่ืองจักรที่มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อค านวณเป็นต้นทุน
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ต่อชั่วโมงแล้ว  จะมีราคาสูงกว่าต้นทุนค่าแรงงานมาก จึงท า ให้ความส าคัญกับอัตราผลผลิตส่วน
แรงงานจึงน้อยลง 

         7. จริยธรรมในการท างานของแรงงาน 
         ประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีแนวโน้มที่จะเลือกงานที่ 

เบากว่า โดยช่างรุ่นใหม่ มักจะมีลักษณะการสู้งานน้อยกว่าช่างรุ่นเก่า  แต่ปัจจัยด้านจริยธรรมของ
คนงานมีผลนอ้ยที่สุดต่ออัตราผลผลิตงานก่อสร้าง 
 

1.3 ด้านการบริหารจัดการ 
หากการบริหารงานไร้ประสิทธิภาพ แรงงานท างานได้ผลต่ ากว่าที่ควร และคุณภาพ 

ของฝีมือไม่ดีต้องรื้อท าใหม่เป็นการท างานลักษณะซ้ าซ้อน ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร รวมไปถึง
การใช้วัสดุโดยไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ ซึ่งก็จะท าให้เกิดการสูญเสียซ้ าสองได้  โดยกลุ่มที่ก่อ 
ให้เกิดการสูญเสียนี้มากที่สุดคือ ช่างและคนงาน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในโครงการเมื่อเทียบกับ
บุคลากรในกลุ่มอื่น เพราะเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านป ระสิทธิภาพแล ะ
มาตรฐานของฝีมือ ที่ได้รับการสอน และฝึกงานฝีมือจากการท าไปฝึกไป (On the job training) 
ซึ่งเป็นที่น่าห่วงอย่างมากในธุรกิจ การก่อสร้าง (วิชัย ศรีสอ้าน 2524: 15) ได้มีการน าหลักการมาใช้
ในการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ คือ 

1.3.1 การบริหารงานทั่วไป และงานก่อสร้าง (Construction Management) 
1.3.2 การบรหิารแบบลีน (Lean Construction) 
1.3.3 การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) 
1.3.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   (Human Resource Management) 

 
1.3.1 การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานก่อสร้าง           
ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานก่อสร้างกันอย่าง 

กว้างขวาง   การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆมักขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านราคา  และเวลา
เป็นหลัก   เพื่อให้ท างานได้เร็วขึ้น  หรือท าให้ราคาถูกลง  ในบางคร้ังการน าเทคโนโลยีมาใช้อาจจะ
ไม่ได้มาจากเหตุผลดังกล่าว   หากเพราะความจ าเป็นเน่ืองจากเหตุผลทางกายภาพ  เช่น สภาพของ
พื้นที่ที่จะท าการก่อสร้าง อาคารข้างเคียง  หรือเหตุผลทางด้านสภาวะแวดล้อมตลอดจนปัญหาทาง 
ด้านการจราจร เป็นต้น การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานก่อสร้าง  โดยมากมักจะพิจารณาเป็น
ส่วนๆไป  เช่น  ในส่วนของวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่ง  ก็มีการสรรหาวัสดุใหม่ๆ  ที่มีความแข็ง 
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แรงคงทนรับน้ าหนักได้ดี  ตลอดจนมีความสวยงามมาใช้ ในส่วนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลได้มี 
การน าเอาเคร่ืองมือที่ทันสมัยมาใช้   เช่น เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานส ารวจ   รถขุดรุ่นใหม่  
ปั๊มคอนกรีตเป็นต้น  โดยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น ปัญหา 
ที่พบในวงการก่อสร้างไทยในปัจจุบันไม่ใช่เร่ืองของความล้าหลังทางด้านเทคโนโลยี  แต่เป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีต่างๆ  มาใช้โดยเฉพาะในประเด็นว่า เทคโนโลยี
ต่างๆ ที่น ามาใช้นั้นสอดคล้องกันหรือส่งเสริมกันเพียงใดและโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเร่ืองของความ
พร้อมขององค์กรในการน าเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นมาใช้    

ในงานก่อสร้างมีกระบวนการ และส่วนประกอบของขั้นตอนการท างาน 
หลายกระบวนการ นอกเหนือจากงานในการก่อสร้าง ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ 3 ส่วน ดังนี้ 

       1. กระบวนการออกแบบ (Design Process)   
       กระบวนการน้ีเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งใน 

งานก่อสร้าง  เน่ืองจากการออกแบบเป็นกระบวนการที่ต้องน าเอาความต้องการของลูกค้ามาเปลี่ยน 
แปลงให้ออกมาอยู่ในรูปของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ   ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
ส าคัญยิ่งส าหรับก ารก่อสร้าง   หากผลผลิต  (Output) ที่ได้จากงานออกแบบไม่ละเอียดพอหรือมี
ข้อบกพร่องและผิดพลาด การด าเนินงานก่อสร้างก็จะมีปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย 

       2. กระบวนการท างานก่อสร้าง (Construction Process)  
       ได้แก่การน าเอาปัจจัยต่างๆ (Input)  เช่น แบบก่อสร้าง รายการ 

ประกอบแบบ วัสดุ แรงงาน และเคร่ืองจักรกลมาด าเนินการก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลผลิต (Output)  
ออกมาเป็นสิ่งก่อสร้างตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

       3. กระบวนการท างานธุรการ  (Administrative Process)   
       เป็นกระบวนการที่ถึงแม้จะไม่ได้ผลผลิตออกมาในรูปของงาน 

ก่อสร้างโดยตรง   แต่การท างานส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนอันส าคัญยิ่งที่ท าให้งานก่อสร้าง
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตัวอย่างของกระบวนการทางด้านนี้   ได้แก่ การประมาณราคา  การท า
สัญญาการจัดซื้อ  เป็นต้น 

       ประสิทธิภาพในงานก่อสร้างจะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นจะต้องอาศัยการ 
ปรับปรุงกระบวนการท างานทั้ง  3 ส่วนน้ี โดยที่จะต้องยึดหลักในการสร้างความพึงพอใจกับ  
"ลูกค้า"เป็นส าคัญ   ลูกค้าที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้ครอบคลุมแต่เพียง  "ลูกค้าภายนอก "  ซึ่งหมายถึงผู้ที่จะ
เข้ามาอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในสิ่งก่อสร้ างที่ท าขึ้น  แต่ครอบคลุมถึง  "ลูกค้าภายใน" ซึ่งหมายถึง
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บุคคลที่เข้ามาในช่วงท้ายของกระบวนการท างานและเป็นผู้ที่จะต้องน าเอาผลผลิต  (Output) จาก
กระบวนการนั้นๆไปใช้เป็นปัจจัย (Input) ในกระบวนการท างานขั้นต่อไป  

       ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของกระบวนการทางด้านออกแบบการ คือ  
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะต้องน าแบบก่อสร้างไปใช้ก่อสร้างเป็นต้น  เน่ืองจากกระบวนการ ท างานใน
งานก่อสร้างนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก  การด าเนินงานก่อสร้างในหน่ึงโครงการมักพบกับปัญหาเกิด 
ขึ้นมากมาย ดังนั้นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้องมีการ การปรับปรุงกระบวน การ
ท างาน โดยกระบวนการท างาน (Work  Process)  อาจจะประกอบด้วยการท างานหรือกิจกรรมเพียง
กิจกรรมเดียว  หรืออาจจะเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างรวมกันก็ได้  เช่น งานคอนกรีต ประกอบด้วย 
กิจกรรมหลายกิจกรรม เช่นการตั้งไม้แบบวางเหล็กเสริม  วางเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเป็นต้น 
โดยทั่วไปโดยกระบวนการท างานจะประกอบด้วย  ส่วนที่เป็นปัจจัยในการท างาน (Input) และส่วน
ที่เป็นผลผลิตของการท างาน  (Output)  โดยทั่วไปแล้วมีแนวทางในการเลือก ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้คือ  

       1. เลือกกระบวนการที่เห็นว่าก าลังเป็นปัญหาอยู่ หรืองานที่ด าเนินไป 
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  เช่นหากงานขุดดินช้ากว่าแผนมากๆ  จ าเป็นต้องศึกษาหาสาเหตุและด าเนิน 
การปรับปรุง 

       2. เลือกกระบวนการที่เห็นว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญของงาน 
ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องท าซ้ าๆกันเป็นจ านวนมาก  เช่น งานเทคอนกรีต  งานติดตั้งไม้
แบบเป็นต้น 

       3. เลือกกระบวนการที่ส าคัญและมีผลอย่างมากต่อการท าธุรกิจ เช่น 
การประมาณราคา หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การปรับปรุง 
กระบวนการ โดยสามารถให้ผลที่ได้ดังนี้ 
 
ผลจากที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการ 

1.ปรับปรุงเพื่อลดจ านวนทรัพยากรที่ใช้ให้น้อยลง  เช่นในการเทคอนกรีตฐานราก 
1 ลบ .ม. แต่ก่อนเคยใช้  3 คนต่อหนึ่งชั่วโมง   แล้วในปัจจุบันพยายามปรับปรุงเพื่อลดให้เหลือ
เพียง  2  คนต่อหนึ่งชั่วโมง เป็นต้น   

2.ปรับปรุงเพื่อลดข้อบกพร่อง หรือลดความผิดพลาดให้น้อยลง 
3.ปรับปรุงถึงความพึงพอใจของผู้ที่จะมาท างานต่อเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ฝ่ายออกแบบ 
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ต้องค านึงถึงผู้ที่จะน าแบบไปใช้คือ  ฝ่ายก่อสร้าง  หรือช่างไม้ที่จะเตรียมแบบหล่อต้องค านึงถึงช่าง
ปูนที่จะมาเทคอนกรีต เป็นต้น 

3.ปรับปรุงเพื่อให้การท างานสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้น และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกับการ 
ท างานมากขึ้น  ในการปรับปรุ งกระบวนการท างานเพื่อที่ให้การปรับปรุงนั้นเป็นไปอย่างต่อ เน่ือง
การด าเนินการควรจะท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  โดย ดร .เดมมิ่ง ได้เสนอวิธีการที่ท าให้การ ปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองนี้  เรียกว่า วงจร P - D - C - A  (http://learning.eduzones.com/dena/5214 .2551) 
ซึ่งหมายถึง  P-Plan คือ วางแผน  , D-Do คือ ด าเนินการ  ,C-Check คือ ตรวจสอบ  และ A-Act คือ 
แก้ไข ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 

การบริหารในยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆพอสมควร  เพื่อให้องค์กร 
สามารถท าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการ
บริหาร คือการหาวิธีการท างานให้ส าเร็จ การท างานให้ส าเร็จได้นั้น  มีวิธีการอยู่หลายวิธีที่ผู้บริหาร
ทั้งหลายได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เลือกวิธีที่เหมาะตามสภาพความต้องการและสภาพแวดล้อมมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้   ในอดีตแนวความคิดว่า องค์ประกอบส าคัญที่เป็นปัจจัยช่วยให้การ
บริหารงานใดๆ ส าเร็จได้โดยง่าย คือ คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
การจัดการ(Management) แนวคิดนั้นรู้โดยทั่วกันว่าคือ 4 M's    

แต่ปัจจุบัน ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้สามารถท างานส าเร็จได้ดียิ่งขึ้นมีเพิ่มขึ้นอีก 
2 ประการ คือ ข้อมูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การน าเอา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ 2 ประการหลังนี้โดยทั่วๆ ไป เรียกกันว่า 
IT (ไอที) นอกเหนือจากองค์ประกอบทั้ง 6 ประการ แล้วยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญมากที่สุดคือ  ไหว
พริบ  ประสบการณ์  และปฏิภาณในการบริหารการจัดการ และการแก้ปัญหาต่างๆ  ในการท างาน
ของตัวผู้บริหารเอง  การบริหารงาน คือ  การท างานให้ส าเร็จ   ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรการผลิตลดลงด้วยนั้น นักบริหารในยุคปัจจุบันพยายามใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
มุ่งบรรลุเร่ือง 3 เร่ือง คือ  การใช้คนเท่าเดิมท างานได้มากขึ้น  ,การท างานเท่าเดิม แต่ใช้คนน้อยลง  
และคุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิม หรือดีกว่า การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่มีการพัฒนาทั้งคน วิธีการ เคร่ืองมือเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อท างานได้
ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ต้นทุนด้านแรงงานและทรัพยากรน้อยลงได้นั้น  โดยมีสิ่งที่ควรค านึงถึง
ด้วย คือ 
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1. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (Local Wisdom) การมีบุคลากรที่มีความรู้  
และประสบการณ์ที่สั่งสมกันต่อๆ มาสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม
กว่าได้ในหลายเร่ือง ดังนั้นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น องค์คณะอื่น จะช่วยให้งานบางงาน
ส าเร็จได้โดยง่าย  ทั้งนี้ เนื่องจากว่าองค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้น  เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงที่
สืบทอดกันมา และสามารถปรับใช้ในหลายสถานการณ์ได้ 

2. การถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม แนวคิดนี ้
สอดแทรกเข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์การบริหาร เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นไม้ 
สัตว์ป่า แม่น้ า ล าคลอง ภูเขา อากาศบริสุทธิ์ ฯลฯนั้ น นับวันมีแต่จะลดลงหากใช้ไม่ถนอม  และไม่
บูรณะทดแทน ปัจจุบันมีการน าพลังงานที่มิใช่สิ่งหมดเปลือง ได้แก่ พลังน้ า พลังลม พลังแสง 
อาทิตย์ และพลังคลื่นในมหาสมุทรมาใช้มากขึ้น  นักบริหารต้องรู้จักใ ช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แนวคิด
เร่ืองนี้ คือ 3Re's คือ Reduce : ใช้ให้น้อยลง , Re-use : ใช้แล้วใช้อีก (ในรูปเดิม) และ Recycle : ใช้
แล้วเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นเพื่อใช้อีก 

3. การปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม ผู้บริหารและผู้ใช้เทคโนโลยี ควร 
ต้องเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมสูงยิ่ง  เน่ืองจากอยู่ใกล้หรืออยู่กับต้นตอของความได้เปรียบทาง
สังคมองค์กรที่มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการคมนาคมติดต่อสื่อสารที่สมบูรณ์ จะได้เปรียบองค์กรที่
ด้อยกว่ามาก   ดังนั้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  จึงต้องใช้เพื่อกระจาย
คุณภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  ส าหรับผู้รับบริการหรือส่วนรวมมากกว่า  จะบริหาร
หรือใช้เทคโนโลยีฉกฉวยความได้เปรียบในเชิงการบริหาร การค้า  หรือผลก าไรทางเศรษฐกิจแต่
ประการเดียว ความส านึกเร่ืองความถูกต้อง การตอบแทนชุมชน  สังคม  สรุปได้ว่า ในปัจจุบันเป็น
ยุคที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิธีการจัดการสมัยใหม่ 

โดยเฉพาะการคมนาคม ขนส่ง ติดต่อสื่อสารเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ท าให้ 
สามารถด าเนินกิจกา รต่างๆได้รวดเร็ว  สะดวก มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การบริหารใน
ยุคนี้มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพสิ่งผลิต  และการบริการที่ดี  ให้กระจายไปอย่าง
กว้างขวางได้ โดยใช้บุคลากรบริหาร ควบคุม ดูแล  ไม่มาก อย่ างไรก็ตาม เร่ืองของการพัฒนา
บุคลากรให้รู้เท่าทัน และสามารถใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ  บนฐานของ
จิตใจที่เป็นไปทางสร้างสรรค์มากกว่าการเอาเปรียบ (อธิปัตธ์ คลี่สุนทร 2550) 

การท างานให้ส าเร็จโดยลงทุนพอสมควรใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีที 
เหมาะสม ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่งานนั้นให้ประโยชน์ทางสร้าง 
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สรรค์  ต่อองค์กรของตนเองและแก่ส่วนรวมมากที่สุด  องค์ประกอบ ในการท างานให้ส าเร็จใน
ปัจจุบันสามารถสรุปได้ตามหลักของ 5 M แห่งความส าเร็จ  คือ 

1. Money  คือเงิน หรือทุน 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การท างานทุกอย่างส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะ 

การที่เราท าอะไรสักอย่างให้ประสบผลส าเร็จได้ เราจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก อีกหลายอย่าง  
เชน่ที่ดินอาคารส านักงาน อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการที่จะได้สิ่งนั้นๆมาเราก็ต้องอาศัยเงินเป็น
ตัวช่วย         

2. Man  หรือ ทรัพยากรบุคคล  
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะค าว่าบุคคลนี้หมายรวมไปถึง 

รวมความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวของบุคคลนั้นด้วย ถ้าบุคคลที่ท างานให้กับองค์กรมีความรู้
ความสามารถก็ย่อมจะสามารถพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้มากเท่านั้น 

3. Management หรือการบริหารจัดการ  
โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลว่าจะมีความสามารถในการคิด วาง 

แผนการท างานต่างๆ ว่าจะท าอะไร ท าเมื่อไร ใครเป็นคนท า ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ได้ดีเพียงใด  
4. Marketing หรือการตลาด  
ปัจจัยนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคคลเช่นเดียวกัน ว่าจะ 

สามารถคิดวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีเพียงใด 
5. Moral หรือจิตใจ  
เป็นปัจจัยที่ความส าคัญมาก เพราะการที่เราท างานใดๆด้วยใจ ซึ่งหมาย 

ความว่างานนั้นย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากกว่างานที่ต้องท าด้วยความจ าใจ เพราะ
หากเราท างานด้วยใจแล้ว เราย่อมจะมีความตั้งใจท า รู้ สึกสนุกกับงานตรงนั้ นที่ก าลังท าอยู่ ไม่เบื่อ
ง่ายๆยิ่งถ้าเราสามารถท าให้คนอื่นๆเชื่อและให้ใจเรามาด้วยแล้วโอกาสที่งานจะประสบผลส าเร็จ 
ในการท างานย่อมมีมากขึ้น เพราะเขาจะให้ความช่วยเหลือในการท างานของเราด้วยความเต็มใจ 
และไม่หวังผลตอบแทน (ดอกติ้วริมทาง 2550) 
 

1.3.2 การบริหารแบบลีน (Lean Construction) 
แนวคิดการด าเนินธุรกิจก่อสร้าง การบริหารแบบลีน (Lean Construction) 

ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดเดียวกันที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่เรียกว่า Lean Manufacturing หรือ 
Lean Production คือ การปรับปรุงเทคนิคการก่อสร้างและวิธีการบริหารโครงการ  เพื่อให้ได้สิ่งปลูก
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สร้างที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีผล ตอบแทนที่เหมาะสม  ในที่นี้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของ Lean Manufacturing  ในด้านการบริหารและการด าเนินธุรกิจแบบลีน คือการออกแบบและการ
จัดการกระบวนการ ,ระบบ ,ทรัพยากร และมาตรการต่างๆ  อย่างเหมาะสม ท าให้สามารถส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในคร้ังแรกที่ด าเนินการ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด หรือมี
ส่วนเกินที่ไม่จ าเป็นน้อยที่สุด  โดยความสูญเสียดังกล่าวไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย เพียง
อย่างเดียว แต่ประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ ทรัพยากรไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
(Non-value added)ในการผลิต เช่นความผิดพลาดในการอ่านแบบ , การขาดการสื่อสาร , การท างาน
นอกเหนือขั้นตอนกระบวนการที่ก าหนด,กิจกรรมที่มีความซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น,การใช้ทรัพยากร 
เข้ากระบวนการผลิตช้าหรือเร็วเกินความจ าเป็น , การสั่งซื้อวั สดุที่ไม่ได้คุณลักษณะเข้ามาใช้งาน , 
การท างานเสร็จก่อนก าหนดมากเกินไป  และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าเป็นต้น   หลักการของบริหารลีน เน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ลูกค้าต้องการโดย
การท าความเข้าใจในกระบวนการผลิต และบ่งชี้ความสูญเสียภา ยในกระบวนการเหล่านั้น  และ
ก าจัดความสูญเสียเหล่านั้นทีละขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง 

ในทางทฤษฎีของการบริหารแบบลีน หมายถึง การท างานที่ป้องกัน  
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นสาระส าคัญของหลักการ บริหารแบบลีนโดยจะต้องมี
การวิเคราะห์รายละเอียดของการพัฒนาผ ลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอย่างลึกซึ้ง  เพื่อระบุที่มา
หรือต้นตอของปัญหาที่อาจมีอยู่อย่างต่อเน่ือง  โดยหวังว่าการก าจัดต้นเหตุ ปัญหาเหล่านี้จะท าให้
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ าๆในกระบวนการผลิตหมดไป  

การประยุกต์ใช้แนวความคิดการบริหารแบบลีนในงานก่อสร้าง เป็น 
การผสมผสานเทคนิคการบริหารงานที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกันโดยมีเป้าหมายในการลดความสูญเสีย
ให้มากที่ สุด ซึ่งการบริหารแบบ ลีนให้ประโยชน์และใช้ได้ผลดี  ในอุตสาหกรรมการผ ลิตอย่า ง
กว้างขวาง  

โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างก็สามารถน าบางส่วนที่มีลักษณะคล้ายคลึงมา 
ประยุกต์ใช้ได้ การใช้หลักการ บริหารแบบ ลีนโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการในงาน
ก่อสร้างทั้งระบบน่าจะเป็นประโยชน์  ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีควา ม
มุ่งมั่นร่วมกัน ในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิด 
ขึ้นจากรูปแบบการท าธุ รกิจแบบดั้งเดิม  จากการศึก ษาระบบการบริหารแบบลีน สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้วิธีการบริหารของลีนในงานก่อสร้างได้ดังต่อไปนี้ 
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        1.การออกแบบโครงการก่อสร้าง  
        ในด้านการออกแบบไม่ได้เป็นแค่การออกแบบลักษณะรูปร่างภาย 

นอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการออกแบบให้ได้คุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ หมายความว่าแบบจะ 
ต้องมีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงรายละเอียดมากที่สุด เพื่อป้องกันการเปลี่ยน 
แปลงแบบภายหลัง ซึ่งถือเป็นการสูญเสียอย่างหนึ่ง โดยอาจใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคดังต่อไปนี้  

            1.1.ใช้เทคนิคการแสดงแบบต่างๆ เช่น ภาพเสมือนจริง ,แบบ 
สามมิติ  เป็นเทคนิคการแสดงแบบที่เหมื อนกับก าลังเดินอยู่ในสิ่งก่อสร้าง  การระบุความต้องการ
ของลูกค้าอย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแบบในภายหลังโดยลูกค้า 

            1.2.ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เพื่อท า 
ความเข้าใจใ นแบบและออกแบบโดยเน้นไปที่คุณค่าของแต่ละส่วนของการใช้งานหรือ ความ
ต้องการของลูกค้า 

            1.3.ให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้จัดหาและจ าหน่ายวัสดุ และ 
ผู้รับเหมาช่วงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการออกแบบ  และสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกั น
ในลักษณะพันธมิตรร่วมงาน 

            1.4.ออกแบบโดยยึดหลักมาตรฐานที่เป็นที่เข้าใจกันใน 
อุตสาหกรรม  เพราะหากสามารถใช้ระบบการก่อสร้างแบบประกอบติดต้ัง (Pre-assembly) ได้ 
สามารถ ควบคุมคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาได้ดียิ่งขึ้น  เพราะการออกแบบให้มีมาตรฐาน
ชัดเจนในกา รติดตั้ง ช่วยลดปัญหาในการติดต้ังจริงลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ได้ ใช้เฉพาะเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ที่ก าหนดและใช้ระยะเวลาค่อนข้างแน่นอน ท าให้ควบคุมการท างานง่ายขึ้น  

        2.การจัดเตรียมทรัพยากร  
        การจัดเตรียมทรัพยากรเป็นส่วนที่ส าคัญในการท างานก่อสร้าง  

ผู้รับเหมามักประสบปัญหาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการให้ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน  การ
จัดเตรียมทรัพยากรเป็นงานที่ละเอียดและใช้เวลาในการด าเนินการ  ดังนั้นในโครงการที่ไม่มีการ
วางแผนงานที่ด ีจะไม่สามารถจัดเตรียมทรัพยากรที่ต้องการอย่างทันท่วงทีได้  ท าให้ต้องจัดซื้อวัสดุ
ที่ไม่จ าเป็นต้องการใช้ในทันทีไว้ก่อน  และต้องหาสถานที่จัดเก็บวัสดุ อุป กรณ์เหล่านั้น ซึ่งขัดกับ
หลักการบริหารแบบ ลีน ที่ต้องการเก็บเฉพาะวัสดุที่ต้องการใช้ในช่วงเวลาระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินการเท่านั้น ถ้าต้องการปรับปรุงการจัดเตรียมทรัพยากรโดยใช้หลักการ บริหารแบบลีน ต้องมี
การเตรียมความพร้อมหลายประการ ควรจะพิจารณาส่วนต่างๆ ดังนี้  
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            2.1.ประยุกต์ใช้แนวความคิด Partnering ระหว่างผู้รับเหมากับ 
บริษัทผู้จัดหาวัสดุ   ควรสร้างเครือข่ายของบริษัทจัดหาที่เชื่อถือได้  สร้างความเชื่อถือระหว่างกัน 
จัดระบบการ จัดหาใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักกา รบริหารแบบลีน ท าให้ลดความวิกฤต
ในการจัดซื้อลง 

            2.2.จัดหาวัสดุแบบ Just in time จนกระทั่งถึงจุดที่สามารถลด 
หรือก าจัดที่เก็บวัสดุที่หน้างานหรือก าจัดความซ้ าซ้อนในการจัดการวัสดุออกไป Just in time เป็น
เร่ืองที่ต้องอาศัยความพยายามในการปฏิบัติ และความร่วมมือจากบริษัทผู้จัดหาวัสดุ  รวมถึงการวาง
แผนการท างานก่อสร้างที่ดีและชัดเจนด้วย  

            2.3.ต้องท าให้เกิดความชัดเจนของค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท  
การก าจัดความสูญเสียในทั้งกระบวนการและกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ  ต้องทราบและเข้าใจในเร่ือง
ค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อที่จะประกันได้ว่าสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าได้  

        3.การวางแผนในงานก่อสร้าง  
        การวางแผนการก่อสร้างเป็นจุดเร่ิมต้นของการบริหารโครงการอย่าง 

มีประสิทธิภาพ  การวางแผนไม่ได้หมายถึงการวางแผนตามระยะเวลาเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงแผน
ค่าใช้จ่าย  แผนคุณภาพ และแผนความปลอดภัยด้วย แผนงานก่อสร้างที่ดีต้องสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ การวางแผนงานก่อสร้างที่ดีต้องท าโดยผู้มีประสบการณ์  ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆของกิจกรรม
ก่อสร้าง ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากร กฎข้อบังคับและสภาพหน้างานเป็นต้ น โครงการที่ไม่
มีการวางแผนเปรียบเสมือนโครงการที่ไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในแง่ของระยะเวลาการก่อสร้าง , 
ค่าใช้จ่าย และเป้าหมายทางคุณภาพที่เป็นที่ต้องการแผนงานก่อสร้างเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบ
ว่าได้ท าตามที่ต้องการหรือไม่  หากขาดการวางแผนก็ไม่สามารถวัดผลส าเร็ จของโครงการได้ การ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารแบบลีน ในการวางแผนงานควรค านึงถึงส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้  

            3.1.การก าหนดบรรทัดฐานการท างาน (Benchmarking) เพื่อใช้ 
เป็นเป้าหมาย  และใช้ก าหนดแนวทางในการท างาน  การก าหนดบรรทัดฐานจะใช้ในการ
เปรียบเทียบการท างานนิดเดี ยวกันในโครงการอ่ืนๆ  เป็นการสร้างค่านิยมของการปรับปรุงการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองขึ้นในองค์กร 

            3.2.แผนงานก่อสร้างที่ดีต้องมีการระบุสายงานวิกฤตอย่าง 
ชัดเจน ท าให้ทราบองค์ประกอบงานหลักๆ ที่เป็นส่วนส าคัญ  การให้ความส าคัญกับสายงานวิกฤต
และท างานวิกฤตให้เสร็จ ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่จะท าให้งานทั้งหมด
เสร็จ ตามเวลา 
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            3.3.จัดระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
เพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงระหว่างการด าเนินการในโครงการ 

        4 .การก่อสร้าง  
        การก่อสร้างเป็นส่วนหลักของโครงการก่อสร้างเป็นการใช้ 

ทรัพยากรต่างๆที่จัดเตรียมไว้เพื่อท าการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง  หรือส่วนประกอบของโครงสร้าง
ตามสิ่งที่ระบุในแบบและรายการ การประยุกต์ใช้หลักการ บริหารแบบลีน (Lean) ในการก่อสร้าง 
ควรค านึงถึงด้านต่างๆ ต่อไปนี้  

            4.1.การสื่อสารที่ชัดเจนตลอดแผนงานโครงการ รวมถึงการ 
สั่งงาน,การรายงาน,การประสานงานระหว่ างฝ่ายต่างๆต้องมีความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกัน  
การติดต่อสื่อสารที่ไม่เพียงพอท าให้เกิดปัญหาในงานก่อสร้าง  เน่ืองจากมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายใน
งานก่อสร้าง การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจะน าไปถึงการสูญเสีย เน่ืองจากต้องท างานซ้ าหรือท าใหม่ได้  

            4.2.รายงานประจ าวันเป็นส่วนหน่ึงในการบอกความก้าวหน้า  
และสถานะของโครงการรายงานควรจะเป็นรายงานที่สามารถน ามาประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว  
โดยอาจใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในส่วนนี้  เพื่อวัดความก้าวหน้าของงานและ สามารถใช้
ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจต่อๆ ไปได้  โดยควรที่จะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการ
ท างานเป็นระยะๆ  

            4.3.บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการท าการก่อสร้าง การฝึกอบรม 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ท า หรือมีความเข้าใจถึงการท างานร่วมกันเป็นทีม จึงเป็นส่วน
ที่ส าคัญ เน่ืองจากไม่สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ของลีนได้ หากขาดความร่วมมือและความเข้าใจ
จากบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจของการก่อสร้างนอกจากนั้นควรฝึกให้บุคลากรมีความสามารถในหลาย
ด้าน รวมถึงระบุขอบเขตอ านาจการตัดสินใจของบุคลากรในล าดับต่างๆ ให้ชัดเจน 

            4.4.ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากฝีมือของ 
คนงานคือแรงจูงใจบุคลากรที่ มีฝีมือ แต่ไม่มีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่เหมาะสม  แม้ว่าได้รับการ
ฝึกฝนที่ดี อาจไม่ท างานเต็มความสามารถได้  ดังนั้นบุคลากรควรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ท า มี
แรงจูงใจที่เหมาะสม  มีความสา มารถในหลายๆ ทางเพื่อที่จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่
คาดคิด และสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้  
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กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการบริหารแบบลีน ในงานก่อสร้าง   
หลักการบริหารแบบลีน(Lean) ได้ถูกน าไปใช้กับงานก่อสร้างในประเทศสหรัฐ 

อเมริกา และทวีปยุโรป  ในที่นี้จะยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2 ตัวอย่างซึ่งได้น าหลักการ ของลีน(Lean) 
ไปประยุกต์ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีศึกษานี้น ามาจากรายงานของหน่วยงาน  Construction 
Task Force ของ Department of Environment, Transport and the Regions ประเทศอังกฤษ   
                    1 กรณีศึกษาบริษัท Pacific Contracting 

บริษัท Pacific Contracting เปน็บริษัทรับเหมางานหลังคา ในเมืองซานฟานซิโกทาง 
บริษัทได้ท าการส ารวจกระบวนการท างานและพบว่าปัญหาหลัก 2 ประการในคือ  การขาดวัสดุ
อุปกรณ์เมื่อต้องการใช้กับปัญหาแบบก่อสร้างที่ได้รับจากผู้รับเหมาหลักไม่สม บูรณ์ หากต้องการ
ก าจัดความสูญเสียเหล่านี้ตามหลักการ บริหารแบบลีน(Lean) ก็ต้องพัฒนาปรับปรุงแบบก่อสร้าง
และกระบวนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนเร่ิมงาน  ซึ่งเป็นการลงทุนก่อนเร่ิมงานก่อสร้างจริง 
เพื่อที่จะลดระยะเวลาก่อสร้างนั่นเอง  

วิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัท โดยทางบริษัทได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ 
วางแผนก่อสร้าง และใช้ระบบออกแบบและเขียนแบบสามมิติเพื่อช่วยให้การออกแบบรวดเร็วและ
ได้ข้อมูลก่อสร้างที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง  ทางบริษัทพบว่าผลที่ได้รับ
คือบริษัทมีผลตอบแทน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ในระยะปี คร่ึง  โดยไม่มีการเพิ่มคนงานแต่อย่างใด  
ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมาจากการก าจัดความสูญเสียที่อยู่ในระบบออกไปนั่นเอง  

2 กรณีศึกษาบริษัท Neenan Company   
บริษัท Neenan Company เป็นบริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างที่ถือเป็นบริษัทที่ 

ประสบความส าเร็จแ ละเติบโตอย่างรวดเร็ วที่สุดในรัฐโคโลราโด บริษัทได้ท าการศึกษาและเห็น
ความส าคัญของหลักการ บริหารแบบ ลีน(Lean) โดยน าไปประยุกต์ใช้ผ่านทีมศึกษาปฏิบัติการ 
(Study Action Teams) ที่เป็นทีมของพนักงานที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อส ารวจกระบวนการท างาน ที่ท าอยู่
อีกครั้ง เพื่อน าปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ ไข ซึ่งท าให้กระบวนการก่อสร้างที่หน้างานราบร่ืนขึ้น
โดยการก าหนดหน่วยการผลิตที่ชัดเจน ส่วนการออกแบบใช้ทีมงานผู้ออกแบบ 1 ทีมต่อ 1โครงการ 
ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ  และยังมีการลดระยะเวลาก่อสร้างโดยการน าชิ้นส่วนที่ประกอบติดต้ังมา
จากโรงงานมาใช้มากขึ้น  นอกจากนั้นยังให้ความสนับสนุนผู้รับเหมาช่วงในการพัฒนาวิธีการท า 
งานท าให้งานก่อสร้างราบรื่นขึ้น หลังจากการน าแนวทางดังกล่าวมาใช้ ทางบริษัทพบว่าระยะ 
เวลาโครงการและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดลงถึงร้อยละ 30 
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จากกรณีศึกษาพบว่าหลักการบริหารแบบลีน (Lean) เป็นหลักการที่สามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง และได้ผลตอบแทนค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ การบริหารแบบลีนเป็นหลัก 
การในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงความต้องการของลูกค้า  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของคุณภาพของ
สินค้าและบริการ และประสิทธิภาพในการท างานไปพร้อมๆกัน โดยประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับก็คือ  
ความพึงพอใจจากลูกค้าและค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการลดความสูญเสียที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการ 
ด าเนินการก่อสร้าง  และพบว่า วัตถุประสงค์ทั้งสองส่วน  ทั้งด้านการก่อสร้างและบริการ อย่างมี
คุณภาพ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร  ล้วนแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ความอยู่รอดของธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาว ะโลกของการแข่งขันในปัจจุบันที่
มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น  

หลักการบริหารแบบลีน (Lean) เป็นหลักการที่เป็นสามัญส านึกในการท าธุรกิจอยู่แล้ว  
แต่อาจยังไม่ได้น าหลักการทั้งหมดมาปฏิบัติอย่างเป็นระบบและอย่างต่อ เน่ือง ผู้ประกอบการทั่วไป
จะหาวิธีการที่จะลดขั้นตอนการก่อสร้าง  หรือจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้อง การ เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายแต่อาจยังไม่ได้ท าให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมีหลักการที่แน่นอน และต่อเน่ือง การให้ความ 
ส าคัญและยึดถือหลักการ บริหารแบบลีน (Lean) มาปฏิบัติจึง เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีของการพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กร  โดยประยุกต์ใช้หลักการอย่างต่อเน่ืองและมีแบบแผน  หลักการบริหาร
แบบลีน (Lean) จึงจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีความ มุ่งมั่นและ
ผลักดันอย่างจริงจัง  

การที่บริษัทน าหลักการบริหารแบบลีน(Lean) ไปใช้ควรเร่ิมต้นจากการส ารวจ 
กระบวนการท างานของตนเอง โดยเฉพาะกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทั้งสอง
ประการ และปรับปรุงการท างานในกระบวนการ ซึ่รวมไปถึงการยกเลิก กระบวนการท างานที่ไม่มี
มูลค่าเพิ่ม, การก าจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ท้องตลาดเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยเร่ิมจากการบ่งชี้ความสูญเสียในกระบวนการ
จากพิจารณาดูว่า หากสามารถก าจัดความสูญเสียที่มีอยู่ออกไป จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ออกไปได้ ซึ่งอาจมีผลดีกว่าการพยายามขยายฐานธุรกิจที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพียงเพื่อให้ได้ผลก าไร
มากขึ้น (พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และกมลวัลย์ ลือประเสริฐ 2549)  
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การใช้หลักการบริหารแบบลีนคอนสตั๊กชั่น  ในการปรับปรุงการออกแบบและการก่อสร้าง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง ดังนี้ 

1. การปรับปรุงด้านการออกแบบก่อสร้าง 
ในการออกแบบก่อสร้าง นอกจากผู้ออกแบบพิจารณาถึงรูปทรงของอาคารให้เป็นไป 

ตามความต้องการของเจ้าของโครงการแล้ว ผู้ออกแบบต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการก่อสร้างด้วย  โดยผู้ออกแบบต้องใช้หลักบูรณาการ (Integration) ของ
องค์ประกอบต่างๆเพื่อให้ได้แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการก่อ 
สร้าง โดยขั้นตอนการออกแบบนั้นผู้ออกแบบควรพิจาณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

    1.1 การออกแบบที่มีรูปลักษณ์ให้ง่ายต่อการท างาน  
    ในการออกแบบก่อสร้าง ผู้ออกแบบต้องพิจารณาถึงความสามารถในการก่อสร้าง 

ด้วย สถาปนิกที่ไม่มีประสบการณ์ท างาน และไม่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม ท าให้การออกแบบ 
รูปทรงของอาคารไม่เหมาะสมในด้านวิศวกรรม เช่น ออกแบบพื้นยื่นมากเกินไป หรือออกแบบรูป 
ทรงแปลกๆที่ยากต่อการท างาน ท าให้ใช้เวลาในการก่อสร้างมากกว่ารูปทรงอ่ืนๆ การออกแบบรูป 
ทรงทางสถาปัตยกรรมแปลกๆที่ยากต่อการท า  งานท าให้สูญเสียประสิทธิภาพในการก่อสร้าง  
รวมทั้งมีผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม  การหลีกเลี่ยง การออกแบบรูปทรง
ทางสถาปัตยกรรมที่ใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ประหยัด  โดยออกแบบรูปทรงอาคารที่ง่ายต่อการ
ท างานโดยที่ประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอยและความสวยงามไม่แตกต่างกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง 

    1.2 การเลือกวิธีการออกแบบที่เหมาะสม วิศวกรผู้ออกแบบ 
    ถ้าออกแบบโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุท าให้เสียเวลาในการท างานโดยไม่ 

จ าเป็น ตัวอย่างเช่น  อาคารที่มีระยะห่างช่วงเสามากๆ  ถ้าออกแบบด้วยวิธีคอนกรีตอัดแรง  สามารถ
ท างานได้เร็วกว่าการออกแบบด้วยวิธีคอนกรีตเสริมเหล็กแบบพื้นไร้คาน  อาคารจอดรถถ้าออกแบบ
เป็นระบบพื้นส าเร็จรูปจะท างานได้รวดเร็วกว่าและง่ายกว่าการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
พื้น-คาน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาใน การก่อสร้างอย่างมาก   ซึ่งหมายถึงจะท าให้ประสิทธิภาพของ
การก่อสร้างสูงขึ้นด้วย  นอกจากการวิธีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว  การออกแบบ
รายละเอียดโครงสร้างควรค านึงถึงความยากและง่ายในการท างาน  เช่น การออกแบบเหล็กเสริม
คอนกรีตบางคร้ังวิศวกรออกแบบปริมาณเหล็กเสริมมีจ านวนเหล็กแน่นเกินไป  หรือออกแบบเหล็ก
เสริมที่มีขนาดใหญ่เกินไปมีผลท าให้การท างานเป็นไปได้ยากหรือช้าหรือแม้แต่รายละเอียดของ
เหล็กเสริมบางคร้ังมีการออกหลายขนาดทั้งๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได้  สิ่งเหล่านี้ท าให้สูญเสีย
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ประสิทธิภาพในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในการออกแบบรายละเอี ยดของโครงสร้างหลายขนาดใน
การก่อสร้างจะท าได้ช้ากว่าการออกแบบโครงสร้างที่มีรายละเอียดของโครงสร้างซ้ าๆกัน 

    1.3 ความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง ในการออกแบบก่อสร้าง 
    ผู้ออกแบบต้องท าการออกแบบก่อสร้างให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อลดปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงแบบในระหว่ างการก่อสร้าง  การเปลี่ยนแปลงแบบระหว่างการก่อสร้างจะน าไปสู่
ค าสั่งเปลี่ยนแปลง  (Change Order) ซึ่งเป็นสาเหตุของการน าไปสู่การขัดจังหวะในการท างาน  
(Disruption) การแก้ไขงาน (Redone) หรือมีการหยุดชะงักในระหว่างการท างาน นอกจากนี้แบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบ่อย ๆท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการท างาน  มีผลต่อการสูญเสียกา ร
เรียนรู ้(Learning ) ของคนงานท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  

    Thomas et al.(1995) ได้ท าการวิจัยในกรณีที่มีค าสั่งเปลี่ยนแปลง พบว่า ค าสั่งเปลี่ยน 
แปลงมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของคนงานลดต่ าลง ร้อยละ  30 นอกจากนี้ยังพบว่า  
ค าสั่งเปลี่ยนแปลงมีผลท าให้มีความถี่ในการแก้ไขงานเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 80 ซึ่งโดยปกติมีความถี่
ในการแก้ไขงานเพียง  ร้อยละ 20 และค าสั่งเปลี่ยนแปลงมีผลท าให้มีความถี่ในการหยุดชะงักการ
ท างานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26 โดยที่ปกติมีความถี่ในการหยุดชะงักในการท างานเพียงร้อยละ 11 

    1.4 ข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพ  
    ปัญหาหนึ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพของการก่อสร้างลดลงก็คือ สาเหตุเน่ืองมาจาก 

ข้อก าหนดของแบบ  (Specification)ซึ่งผู้ออกแบบ ก าหนดเพื่อควบคุมคุณภาพในการท างา น
ประกอบด้วย วิธีการท างานคุณภาพวัสดุ ก าลังวัสดุ และข้อก าหนดต่างๆทางวิศวกรรม  หรือบางคร้ัง
อาจก าหนดวัสดุชนิดพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งปัญหาที่ท าให้ประสิทธิภาพของการก่อสร้างลด 
ลง เน่ืองมาจากข้อก าหนดของแบบในการควบคุมคุณภาพ  โดยสถาปนิกและวิศวกรบางครั้งใช้
ข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพในการท างานตามข้อก าหนดที่มีอ ยู่หรือที่เคยใช้ปฏิบัติกันมา  โดย
ไม่มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพของงาน ซึ่งข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพอาจสูงเกิน 
ไป ท าให้สูญเสียเวลาในการท างานโดยไม่จ าเป็น ตัวอย่างในงานโครงสร้าง เช่น การทาบเหล็กเสริม
คอนกรีต บางคร้ังมีข้อก าหนดให้มีการทาบเชื่อม  ซึ่งการทาบเชื่อมท าให้เสียเวลาในการท างานโดย
ไม่จ าเป็น  ตัวอย่างในงานสถาปัตยกรรม เช่น งานก่ออิฐ  ถ้ามีก าหนดการควบคุมคุณภาพสูงเกินไป  
เช่น  การก าหนดเสาเอ็นทับหลังมากเกินไปก็ท าให้เสียเวลาในการท างาน  ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของการก่อสร้าง 
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2. การปรับปรุงด้านการด าเนินการก่อสร้าง 
ในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นงานอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างจาก 

หลักการบริหารแบบ ลีน (Lean Construction) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการก่อสร้างโดยที่มี
กระบวนการท างานสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง โดยในขั้นตอนการท างานนั้น ผู้รับเหมา 
ก่อสร้างจะต้องให้ความส าคัญในการวางแผน และการจัดกระบวนการท างานให้มีการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากความต่อเน่ืองของงานมีผลต่อประสิทธิภาพของแรงงานก่อสร้าง  โดยขั้นตอนการ
ก่อสร้างนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปรับปรุงการวางแผนและกระบวนการท างานดังต่อไปนี้ 

    2.1 การวางแผนปฏิบัติการก่อสร้าง 
    การวางแผนการท างานไม่ใช่เป็นการก าหนดการท างานตามระยะเวลาเท่านั้น แต่ 

เป็นการวางแผนใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด  การจัดล าดับขั้นตอนของงานจะต้องก าหนดวิธี
ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้ชัดเจนและเหมาะสม  เพื่อขจัดข้อผิดพลาดในการท างาน  ซึ่งการ
ก าหนดวิธีการก่อสร้าง (Construction methods) เป็นสิ่งที่ส าคัญ ในการเลือกวิธีการท างานที่เหมาะ 
สมกับงานแล้ว  ควรค านึงถึงสภ าพของหน่วยงา นก่อสร้าง ด้วย ตัวอย่างเช่น  ในการเทคอนกรีต  
สามารถเทคอนกรีตได้หลายวิธี  จะใช้วิธีการเทคอนกรี ตอย่างไรที่เหมาะสมตามชนิดของงาน
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่มีอยู่  รวมทั้งสภาพของหน่วยงานก่อสร้าง  ถ้าตัดสินใจเลือกวิธีการที่ไม่
เหมาะสม จะมีผลต่อประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง 

    การวางแผนการใช้แรงงานเป็นเร่ืองที่ส าคัญ เน่ืองจากแรงงานก่อสร้างเป็นทรัพยากร 
ก่อสร้างที่ส าคัญ และมีผลต่อประสิทธิภาพของการก่อสร้าง การวางแผนจัดคนงานชุดต่างๆท างาน 
ในแต่ละจุดต้องเหมาะสมกับเวลาในการท างานที่จ ากัด  โดยไม่ให้มีการหยุดชะงักในการท างาน
เน่ืองจากคนงานแต่ละชุดต้องหยุดคอยกัน  (Interference) หรือขาดความเหมาะสมของจ านว น
คนงานในแต่ละชุด ท าให้เกิดการติดขัดในการท างานเน่ืองมาจากจ านวนคนงานที่มากเกินไป 

    จากงานวิจัยของ Hass Borcherding et al.(1980) พบว่าการวางแผนงานที่ไม่เหมาะ 
สม ท าให้เกิดการหยุดชะงักของงาน  เน่ืองจากการรอคอยคนงานกลุ่มอื่นท างานให้เสร็จ  ท าให้
สูญเสียแรงงานไปประมาณ  2.63 - 4.36 ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ และการติดขัดของงานจากจ า นวน
คนงานมากเกินไป ท าให้สูญเสียแรงงานไปประมาณ 4.36 -5.93 ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ 

    2.2 การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร เครื่องมือและเครื่องจักร 
    เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง การใช้เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองจักรที่ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มีคุณภาพ  ขาดการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  การเตรียมเคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักรที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  หรือไม่มีการเตรียมการกรณีเสียหายในระหว่างการใช้
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งาน นอกจากนี้การใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับงาน  จะท าให้เกิดการ
สูญเสียประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของการก่อสร้าง  

    จากงานวิจัยของ Hass Borcherding et al.(1980) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการก่อสร้างพบว่า ปัญหาการใช้เคร่ืองมือที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพ การเตรียมเคร่ืองมือที่ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  หรือไม่มีส ารองไว้ เผื่อการเ สียระหว่างการใช้งาน  และการใช้เคร่ืองมือที่ไม่
ถูกต้องหรือใช้ไม่ถูกกับประเภทของงาน  ท าให้สูญเสียประสิทธิภาพแรงงาน  3.41- 5.08 ชั่วโมง/
คน/-สัปดาห์ 

    2.3 การใช้วัสดุก่อสร้าง  
    การจัดหาและการเตรียมวัสดุก่อสร้างเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับงานก่อสร้างต้องมี 

การจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างให้เพียงพอต่อการใช้งาน  เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดของงานจากขาดแคลน
วัสดุก่อสร้าง  การวางแผนในการขนส่งวัสดุ ก็เป็นเร่ืองที่ส าคัญ  ปัญหาที่พบบ่อยคือการไม่เพียง พอ
ของเคร่ืองจักร เช่น ทาวเวอร์เครน รถบรรทุก ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างจากจุดที่เก็บวัสดุ ไปยัง
จุดที่ท างาน  โดยเฉพาะกรณีที่สถานที่เก็บวัสดุอยู่ภายนอกหน่วยงานต้องมีการขนส่งวัสดุมายัง
หน่วยงาน เช่น เหล็กเสริมชิ้นส่วนส าเร็จรูป  เป็นต้น นอกจากนี้การจัดเก็บวัสดุอุปกร ณ์ก่อสร้างควร
จัดเก็บให้ง่ายต่อการใช้งาน  เช่น การกองเหล็กควรแยกตามขนาดต่างๆให้ง่ายต่อกา รน ามาใช้  และ
ต าแหน่งที่จัดเก็บควรจัดให้ง่ายต่อการขนย้ายจากจุดที่เก็บไปยังจุดที่ท าการก่อสร้าง  เช่น สามารถใช้  
ทาวเวอร์เครน ขนย้ายไปยังจุดที่ท างานได้สะดวก 

    จากงานวิจัยของ Hass  Borcherding et al.(1999)  พบว่าปัญหาการวางแผนการ 
ขนส่งวัสดุมายังหน่วยงาน และการขนส่งวัสดุจากจุดที่เก็บวัสดุมายังจุดที่ท างาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท า
ให้สูญเสียแรงงานประมาณ 6.40- 8.40 h/man/week 

    2.4 การใช้แรงงานก่อสร้าง ระดับความสามารถและฝีมือ 
    มีผลต่อประสิทธิภาพของการก่อสร้าง การเลือกแรงงานก่อสร้างต้องพิจารณาถึง 

ความรู้ในการปฏิบัติงานและขั้นตอนวิธีการท างาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด  การใช้และบ ารุงรักษา
เคร่ืองมืออย่างถูกต้อง ท างานด้วยเวลาที่เหมาะสม และได้ผลงานออกมาเรียบร้อยไม่ต้องมีการแก้ไข  
รวมทั้งมีความรู้ในเร่ืองของความปลอดภัยในการท างาน  การใช้แรงงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ฝีมือทางด้านช่างอย่างถูกต้องและเป็นระบบ  เช่น แรงงานชาวบ้านในชนบทที่ว่างเว้นจากฤดูท านา
ไม่ใช่ช่างอาชีพอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่เรียนรู้กันเองอย่างผิดบ้างถูกบ้าง หรือใช้วิธีการลองผิดลองถูก
จากการลงมือท าจริงๆรวมทั้งไม่มีความรู้พื้นฐานการ อ่านแบบก่อสร้างท าให้ไม่เข้าใจแบ บก่อสร้าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



31 

 

ซึ่งท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างานบ่อยๆท าให้ต้องมีการแก้ไขงาน  ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของ
การก่อสร้าง  

    นอกจากนี้แรงงานก่อสร้างควรรับการฝึกอบรมในการท างาน เพื่อให้แน่ใจว่า 
แรงงานก่อสร้างสามารถท างานได้เป็นไปตามมาตรฐาน  หรือท างานได้ตรงตามความต้องการ  และ
เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีขึ้น ลดการเสียเวลาที่ต้องแก้ไขงานเน่ืองจากข้อผิดพลาดของคนงาน  
และเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการท างาน โดยเฉพาะในเร่ืองวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการน ามาใช้เพื่อให้คนงานมีความพร้อมในการท างาน ไม่ต้องมีการลองผิดลอง
ถูกในระหว่างการท างาน  การลองผิดลองถูกมีโอกาสที่จะเกิดผิดพลาดในการท างานได้สูง  มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง 

    2.5 การควบคุมดูแลงาน  
    การควบคุมดูแลงานเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง ผู้ที่ 

เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลงาน  คือ วิศวกรและโฟร์แมนที่ อยู่ประจ าหน่วยงาน  โดยหน้าที่ของผู้
ควบคุมดูแลงานคือการมอบหมายงานให้แก่คนงาน  และก าหนดงานตามจุดต่างๆคอยให้ค าแนะน า 
ประสานงานด้านข้อมูลให้หัวหน้างาน แนะน าการใช้วัสดุ รวมทั้งการใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร  

    ในการควบคุมงานก่อสร้างนั้นผู้ควบคุมดูแลงานจะต้องท าการศึกษาแบบและราย 
ละเอียดของแบบให้ชัดเจนก่อนการท างาน  เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการท างาน  ส าหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการควบคุมดูแลงานคือ  ผู้ควบคุมดูแลงานงานขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน ท าให้ไม่สามารถมอบหมายงานให้แก่คนงานและก าหนดงานตามจุดต่างๆได้อย่างเ หมาะสม 
ท าให้เกิดการติดขัดในระหว่างการท างาน  รวมทั้งไม่เอาใจใส่ในการควบคุมงานดูแลงานปล่อยให้
คนงานท างานตามล าพังมีผลท าให้การท างานมีการ ผิดพลาดบ่อยครั้ง เนื่องจากขาดผู้ ควบคุม หรือ
ปล่อยให้คนงานว่างงานเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพในการท างาน  และส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
งานก่อสร้าง นอกจากนี้ผู้ควบคุมดูแลงานที่ไม่มีประสบการ ณ์ในการท างาน  ไม่สามารถมองปัญห า
ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้  จึงขาดการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหา  ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการท างา น
มาก และท าให้การท างานติดขัด หยุดชะงักของการท างาน ท าให้ประสิทธิภาพของการก่อสร้างต่ า 

    2.6 มาตรการรักษาความปลอดภัย อุบัติเหตุในงาน 
    งานก่อสร้างมีผลต่อการสูญเสียประสิทธิภาพในการท างานถ้าผู้รับเหมาก่อสร้างไม่มี 

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังไม่
ว่าจะเป็นอุบัติเหตุมากหรือน้อย  รุนแรงหรือไม่ก็ตาม  จะท า ให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  
ตัวอย่างมาตรการรักษาความปลอดภัย  เช่น ราวกันตก  แผงกันวัสดุตก  การก าหนดให้คนงานใส่
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รองเท้าและหมวกนิรภัย  เป็นต้น การเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังท าให้เกิดการหยุดชะงักในการท างาน 
ท าให้สูญเสียประสิทธิภาพในการก่อสร้าง  ตัวอย่างเช่น ถ้าคนงานไม่ใส่รองเท้านิรภัย  ถ้าเดินไปเตะ
เหล็กท าให้เท้าเจ็บต้องหยุดการท างานมีผลท าให้สูญเสียประสิทธิภาพในการท างานเป็นต้น 

    ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้างผู้บริหารโครงการต้องก าหนด 
นโยบายและความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการท างาน และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเน่ือง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัยใน
การท างานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  ดูแลเกี่ยวกับสภาพการท างานให้มีการท างานที่ปลอดภัย  เช่น 
การจัดสถานที่ท าการก่อสร้างที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการ
ก่อสร้าง  จัดให้มีการอบรมในเร่ืองของการรักษาความปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งรณรงค์เพื่อจูงใจให้คนงานก่อสร้างเกิดความรับผิดชอบในเร่ืองของการรักษาความปลอดภัย
ในการท างาน 

    สรุปได้ว่า การน าหลักการบรหิารแบบลีน (Lean Construction) มาประยุกต์ใช้ใน 
การเพิ่มประสิทธิภาพของการก่อสร้าง  โดยในขั้นตอนการออกแบบนั้นผู้ออกแบบต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการก่อสร้าง  เพื่อให้ได้แ บบที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ให้มี
ปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  การออกแบบที่มีรูปลักษณ์ให้ง่าย
ต่อการท างาน การเลือกวิธีการออกแบบที่เหมาะสม  ความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างและข้อก าหนด
ในการควบคุมคุณภาพ  ส่วนในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น  ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องวางแผนและ
ด าเนินการก่อสร้างให้การก่อสร้างสามารถด าเนินไปได้อย่างสม่ าเสมอ ไม่หยุดชะงักในระหว่างการ
ก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปรับปรุงการวางแผนและกระบวนการท างาน  ประกอบด้วย  
การวางแผนปฏิบัติการก่อสร้าง  การใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร  การใช้วัสดุก่อสร้าง  การใช้แรงงาน
ก่อสร้างการควบคุมดูแลงาน และมาตรการรักษาความปลอดภัย (วิบูลย์ สุรสาคร 2551)  
 

1.3.3 การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) 
การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ให้ 

องค์กรปรับปรุงขีดความสามารถอย่างมหาศาล  โดยการออกแบบและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจ
ประจ าวัน เพื่อลดสิ่งสูญเปล่าและลดการใช้ทรัพยากรขณะเดียวกันก็เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 
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         1.การบริหารคุณภาพด้วยซิก ซิกม่า (Six Sigma) 
         Mikel Harry  (1987) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบซิก ซิกม่า  

(Six Sigma) คือวิถีแห่งระบบคุณภาพแบบหลายมิติ  อันประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน การ
จัดการที่ลงตัว  และการตอบสนองตามหน้าที่ในองค์ก ร ซึ่งลูกค้าและผู้ผลิตจะได้รับผลตอบแทน
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า  การบริหารแบบ
ซิก ซิกม่า (Six Sigma) ครอบคลุมปัจจัยต่างๆคือ การสร้างระบบและโครงสร้างการท างานร่วมกับ
ฝ่ายบริหารที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ การใช้มาตรวัด (Metrics)  
การคัดเลือกบุคลากรทีมงานที่เหมาะสม  การคัดเลือกหน่วยงานภายนอกที่สามารถช่วยด าเนินการ
ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การประยุกต์เคร่ืองมือในการท างาน การก าหนดเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 

         นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma)  
ภายในองค์การยังช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบปัญหาภายในบริษัทด้วยข้อมูลที่แม่นย าและเชื่อ 
ถือได้ (Data – Driven Business) แล้วท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยหลักสถิติ (Statistical analysis 
Process) เพื่อการปรับปรุงและควบคุมไม่ให้ปัญหานั้นๆเกิดขึ้นซ้ าอีก เน่ืองจากในการแก้ไขปรับ 
ปรุงใดๆนั้นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและแม่นย าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ  และแก้ไข
สิ่งที่บกพร่อง 

         2.ประโยชน์ในการน าการบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) มาใช้ 
ในองค์กร สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

            2.1.สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลยุทธ์ใหม่ 
ให้กับธุรกิจ 

            2.2. สามารถลดความสูญเสียโอกาสอย่างมีระบบและรวดเร็วโดย 
การน ากระบวนการทางสถิติมาใช้ 

            2.3. พัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีศักยภาพสูงขึ้นตอบสนองต่อ 
กลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว และปรบัองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

            2.4. ช่วยหาระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม โดยสามารถเทียบข้าม 
กลุ่มอุตสาหกรรมได้ (Benchmarking) 

         3.องค์ประกอบท่ีท าให้การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma)  
ประสบผลส าเร็จ มีดังต่อไปนี้ 

            3.1. ความเป็นผู้น าของผู้บริหารในองค์การ (Leadership) 
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            3.2. การสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ(Communication) 
 ผู้น าในองค์กรจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (Concise) มีความคงเส้นคงวา ต่อเน่ือง  (Consistent) มี
ความสมบูรณ์ (Complete) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 

3.3. วางกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous  
Improvement –Strategy) 

3.4. การตั้งเป้าหมายที่เด่นชัดและก าหนดระยะเวลาที่เป็นรูปธรรม  
(Target Setting) 

3.5. วิธีการคัดเลือกบุคลากรและก าหนดโครงการให้รับผิดชอบ  
(Project Selection and Responsibilities) 

         4.ความแตกต่างระหว่างการบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) กับ 
หลักการปรับปรุงต่างๆ 

         การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) เป็นกระบวนการที่รวบรวม 
หลักการปรับปรุงต่างๆ ได้แก่ Benchmarking, Productivity Improvement, Strategic Deployment 
และ Statistical and Techniques เป็นต้น น ามาหลอมรวมกันเพื่อให้พนักงานทุกระดับสา มารถเข้าใจ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  มีเป้าหมายเด่นชัด และที่ส าคัญที่สุดคือเห็นผลส าเร็จ อย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้
เพราะว่าการบริ หารแบบ ซิก ซิกม่ า (Six Sigma) เน้นการบริหารแบบบนลงล่าง (Top Down 
Management) คือระบบที่ผู้บริหารต้องผลักดันแนวความคิดและการปรับปรุงให้เกิดขึ้น   และเป็น
กระบวนการหนึ่งที่สามารถท าให้องค์การต่างๆ  ที่น าไปใช้สามารถบรรลุถึงข้อก าหนดของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (National Quality Award)  (http://www.geocities.com/cyberdol007/Sigma.htmU) 

         5.การประยุกต์ใช้การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) กับ 
เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบอื่นๆ (Six Sigma and OtherManagement Initiatives) 

         การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ 
บริหารองค์กรที่มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 5 ขั้นตอนด้วยกันคือ 

             5.1. Define :     D – การก าหนดเป้าหมาย 
             5.2. Measure:   M – การวัด / การประเมิน 
             5.3. Analysis:   A - การวิเคราะห์/ตรวจสอบข้อมูล 
             5.4. Improve:      I - การหาทางปรับปรุงแก้ไข และ 
             5.5. Control:     C – การควบคุม 
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         การด าเนินการทั้ง 5 ขั้นตอนนี ้จะน าไปสู่เป้าหมายในการป้องกัน 
ความผิดพลาดและลดความผิดพ ลาดที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยการค้นหาต้นเหตุของความ
ผิดพลาด และหาทางปรับปรุงแก้ไขอย่างถาวรและต่อเน่ือง รวมทั้งต้องมีข้อมูลในการก าหนดแผน
และวิธีการวัดผลที่สามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ได้ชัดเจน 

         6.การจัดการคุณภาพโดยรวมกับซิกส์ ซิกม่า (TQM and Six  
Sigma) 

         Ronald Snee (1999)  ได้ก าหนดให้การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six  
Sigma) เป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจเชิงกลยุทธ์ซึ่งช่วยในการเพิ่มทั้งความพึงพอใจของลู กค้า
และฐานะทางการเงินขององค์กร และSnee ยังได้อ้างถึงลักษณะทั้ง 8 ประการที่อธิบายได้ว่า  
การบริหารแบบซิ ก ซิกม่า (Six Sigma)  ส่งผลให้เกิดความส าเร็จและความนิยมใช้ในการจัดการ
เพื่อให้เกิดรายได้และผลก าไรสุทธิต่อองค์กรดังนี้ 

             6.1. ผลลัพธ์ที่ส าคัญตามคาดหมายและตามการส่งมอบ 
             6.2. ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง 
             6.3. การปฏิบัติตามแนวทาง DMAIC อย่างเคร่งครัด 
             6.4. ด าเนินโครงการกลุ่มให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว (3-6 เดือน) 
             6.5. มีการก าหนดตัววัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
             6.6. การก าหนดบทบาทโครงสร้างส าหรับผู้ที่ท าโครงการ ใช้ 

การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) อย่างชัดเจน 
             6.7. มุ่งให้ความสนใจในตัวลูกค้าและกระบวนการ 
             6.8. ใช้เคร่ืองมือทางสถิติในการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
         การบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้น 

ก าเนิดแห่งแนวคิดและวิธีการทางด้านคุณภาพ  เป็นเคร่ืองมือที่ท าให้เห็นถึงสมรรถภาพที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองเกินกว่าเป็นแค่การปรับปรุงคุณภาพ และท าให้สามารถจัดล าดับความ 
ส าคัญเพื่อ การจัดการกระบวนการแบบข้ามสายงานได้และยังท าให้เกิดทีมงานโครงการเพื่อการ
ท างานแบบข้ามสายงานซึ่งจะเป็นผู้ที่ท าให้อุปสรรคภายในต่างๆ หมดไปได้ไม่ยาก 
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หลักการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  
สามารถท าได้ 2 วิธีคือ  Lean Manufacturing และ Six Sigma ทั้งสองวิธีมีหลักต่างกัน 

คือ การน าเอาการบริหารแบบลีน Lean Manufacturing มาใช้ในองค์การช่วยให้ เทคนิคการปรับ 
เปลี่ยนสายการผลิตเป็นไปอย่ างรวดเร็ว  และลดเวลาในการเตรียมเคร่ืองจักรอุปกรณ์การผลิต   ช่วย
ให้โรงงานปรับปรุงหน่วยผลิต  ด้วยการจัดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต   
และการผลิตทันเวลาพอดี  (Just in time) ช่วยลดจ านวนสินค้าใน คลังเก็บสินค้า รวมทั้งการจัดส่ง
วัตถุดิบมาป้อนให้หน่วยผลิตอย่างเหมาะสมทันตามเวลาการผลิต 

ในขณะเดียวกัน การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) เน้นที่จ านวนชิ้นงานให้ลด 
ความผันแปรของกระบวนการผลิตความหมายของ (Sigma) เป็นตัวอักษรกรีก หมายถึง ความเบี่ยง 
เบนมาตรฐานของกระบวนการ (Standard Deviation) เพื่อใช้วัดความแปรปร วนเฉลี่ยมาตรฐาน ผล
ที่เกิดจากการใช้ การบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) คือ ลดอัตราการสูญเสียและลด ค่าใช้จ่าย 
การน าการบริหารแบบซิก ซิกม่า (Six Sigma) มาใช้จะประสบความส าเร็จกันเป็นส่วนใหญ่ใน
โรงงานอุตสาหกรรม แต่มีแนวคิดว่าสามารถน าไปใช้ได้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับลูกค้า 
 
การเปรียบเทียบลีนและซิกซ์ ซิกมา 

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) คือ ระบบการผลิตที่มุ่งเน้นใน 
เร่ืองการไหล (Flow) ของงานเป็นหลัก โดยท าการก าจัดความสูญเปล่า (Waste) ต่าง ๆ ของงาน และ 
เพิ่มคุณค่า (Value) ให้กับตัวสินค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่ อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer  
Satisfaction) 

ส่วนการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า นั้นเป็นวิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อ 
ลดความผันแปร (Variation) ในกระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวัง
คุณภาพที่เป็นเลิศ  เพื่อการลดต้ นทุนและเพิ่มผลก าไร  โดยต้นทุนที่ การบริหารแบบซิกซ์ ซิกมาให้
ความสนใจก็คือ ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลีนและซิกซ์ซิกมา 
 

 ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) ลีน (Lean) 
แนวคิด ลดความผันแปร (Variation) ก าจัดความสูญเปล่า (Waste) 

แนวทาง 1. ระบุปัญหา (Define) 
2. วัดปัญหา (Measure) 
3. วิเคราะห์ปัญหา (Analyse) 
4. แก้ไขปรับปรุง (Improve) 
5. ควบคุมให้คงไว้ (Control) 

1. ระบุค่าของสินค้า (Value) 
2. แสดงผังคุณค่า (Value Stream) 
3. ท าให้คุณค่าไหล (Flow) 
4. ให้ลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่า (Pull) 
5. ก าจัดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่าอย่าง
ต่อเนื่อง (Perfection) 

มุ่งเน้น ปัญหา การไหลของงาน 
สมมุติฐาน ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ให้ความส าคัญกับตัวเลข

และสถิติ  การปรับปรุงระบบท าได้โดยการ
ลดความผันแปรในกระบวนการผลิต 

การก าจัดความสูญเปล่าจะท าให้ธุรกิจดีขึ้น  
การปรับปรุงที่มีผลดีขึ้นเล็กน้อย  แต่ท า
มาก ๆ ดีกว่าการวิเคราะห์ระบบ  

ผลที่ได้รับโดยตรง สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น การไหลของงานดีขึ้น 
ผลที่ได้รับ 
โดยอ้อม 

ความสูญเปล่าน้อยลงมีงานออกจาก
กระบวนการผลิตมากขึ้น สินค้าคงคลังลดลง 

ความผันแปรลดลงสินค้ามีคุณภาพดีขึ้น  
สินค้าคงคลังลดลง 

วิจารณ์ ผลกระทบของการปรับปรุงซึ่งอาจเกิดขึ้นที่
กระบวนการอื่นอาจไม่ได้รับการพิจารณา  
จ าเป็นต้องปรับปรุงเฉพาะกระบวนการนั้น ๆ  

สถิติและการวิเคราะห์ระบบไม่มี
ความหมาย 
 

 
ที่มา : นิพนธ์ บัวแก้ว,รู้จักระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing) พิมพ์ครั้ง 
ที่ 8.(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ สสท.,2551) ,33. 
 

1.3.4  การบริหารทรัพยากรมนุษย์   (Human Resource Management) 
การพัฒนาทรัพยากร คือการท าให้มนุษย์เจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจน 

กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าในสังคมและในประเทศ  ในการพัฒนาองค์การ มีความหมายคือ การให้
ความก้า วหน้าทางความรู้  ความสามารถ  ทักษะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงผลงานภายใน
องค์การ  สะท้อนให้เห็นถึงการ ให้ความส าคัญกับบุคคลเท่าเทียมกับผูกมัดที่ยึดหลักปรัชญาในการ
พัฒนาคนภายในองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยช่วยให้บุคคลนั้น เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตน 
เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนโดยใช้ศักยภาพทั้งหมดเพื่อสร้างประสิทธิภาพองค์การขณะเดียวกั น
ก็บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลด้วย  (บุญยง ชื่นสุวิมล 2551) ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพแนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีต่างๆสามารถอธิบายได้ถึงองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัย 
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และการฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลายาวนาน มีการพิสูจน์จากข้อสมมุติฐานที่ได้ก าหนดขึ้นไว้แล้ว 
กรอบของหลักปรัชญาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงสามารถอธิบาย 

ได้ด้วยหลักการทางทฤษฎี และมิใช่อธิบายได้เพียงแค่ทฤษฎีเดียว หลักทฤษฎีที่น ามาใช้สนับสนุน 
กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์ กรได้ (Richard A. Swanson และ Elwood F. Holton III, 
2001) กรอบแนวคิดรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดหลักทั้ง
สามด้าน ได้แก่  

1.ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory)  
2.ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
3.ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory)  
Hammer ,M. และ Champy ,J.(1994) ได้ยกตัวอย่างการอธิบายกรอบการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของทฤษฎีทั้งสามด้าน  เช่น จากแนวคิดกระบวนการร้ือปรั บ
กระบวนการทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Reengineering นั้น เป็นการมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนต้องลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ) ลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นให้น้อยลงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น (ทฤษฎีระบบ ) รวมถึงการน าหลักการทางจิตวิทยาเข้ามาใช้
ในระหว่างการท า Reengineering (ทฤษฎีจิตวิทยา)  ทั้งสามทฤษฎีต้องผ่านการทดสอบ ทดลอง และ
ปฏิบัติ จนกว่าจะสามารถยืนยันแนวคิดแต่ละด้านได้ พบว่า ทฤษฎีแต่ละด้านจะมีความหมายองค์ 
ประกอบ และลักษณะที่ต่างกันไป  

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่วนใหญ่มักกล่าวถึงแนวคิดด้านจิตวิทยาที่ 
มุ่งเน้นถึงความเข้าใจในหลักการและแนวทางการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร รวมถึง
ทฤษฎีระบบ  โดยมองความ สัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ มากกว่าการกล่าวถึงทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ การจะเพิ่มผลประกอบการขององค์กร (Organizational Performance) คือความ
พยายามวัดผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนหรือ Return on Investment : ROI  เป็นเหตุให้
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องศึกษาและวิเค ราะห์ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้มากขึ้น 
ศึกษาถึงต้นทุนที่ได้ลงทุนไปแล้วส าหรับตัวบุคคลกับผลตอบแทนที่รับว่าคุ้มค่าหรือไม่  ต้องรู้และ
เข้าใจความต้องการขององค์กร น่ันคือ ก าไร รายได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับ ขณะเดียวกันต้นทุนที่
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับตัวบุคคลย่อมต้องลดน้อยลง 

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับนักพัฒนาบุคลากร จึงไม่ใช่แค่ 
ก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจขององค์กร
เท่านั้น แต่ภาระหน้าที่หลักอีกเร่ืองหนึ่งคือ การวัดผลส าเร็จจากกลยุทธ์ที่ออกแบบว่าสามารถช่วย
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ให้ผลประกอบการขององค์กรดีขึ้น หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  การศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จะท า
ให้นักพัฒนาบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงการก าหนดกรอบแนวทาง และกลยุทธ์ในการพัฒนา
พนักงานในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  
สามารถศึกษาและท าความเข้าใจได้ง่ายมาก มีทฤษฎีหลักๆ ที่ควรรู้ และควรให้ความสนใจ คือ 

1.Scarce Resource Theory : ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรที่จ ากัด 
2.Substainable Resource Theory : ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
3.Human Capital theory : ทฤษฎีมองมนุษย์ให้เป็นทุน หรือทุนมนุษย์ 
การจะเข้าถึงแก่นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจ 

หลักปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่สามารถอธิบายได้มากกว่าหนึ่งทฤษฎี  โดยทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่คนท างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องศึกษาและน ามาบูรณา
การให้เข้ากับทฤษฎีอ่ืนๆ ส าหรับทฤษฎีทางด้า นเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วย 

1. Scarce Resource Theory : ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรท่ีจ ากัด 
ทฤษฎีนี้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการใช้ทรัพยากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ์ 

เวลา และอื่นๆ พบว่าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น อาจเผชิญปัญหาการมี ทรัพยากรไม่
เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องตัดสินใจเลือกทรัพยากรอ่ืนมาใช้ทดแทน โดยคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่
ถูกใช้กับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน หรือพิจารณาถึงค่า ROI : Return on Investment ว่า การ
เลือกใช้ทรัพยากรนั้นจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

กรณีศึกษา : บริษัท SME แห่งหน่ึง มีพนักงาน 250 คน มีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 3คนผู้บริหารของบริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่เน่ือง 
จากบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีจ ากัด ท าให้การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการ
ฝึกอบรมประจ าปีของบริษัท ต้องให้บริษัทภายน อกเป็นผู้ด าเนินการ (Outsourcing) ตั้งแต่การ
ก าหนดโปรแกรมการฝึกอบรม และการจัดหาวิทยากรส าหรับการฝึกอบรมในแต่ละโปรแกรมที่
ก าหนดขึ้น 

2. Sustainable Resource Theory : ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นผลตอบแทนที่ได้รับ มองเป้าหมายระยะยาวมากกว่าระยะ 

สั้นดังน้ันการลงทุนที่เกิดขึ้นจึงต้องค านึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Advantage) โดยน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการท างานเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็ว
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และมีคุณภาพมากขึ้น  และต้องมองไกลถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง ภายนอก
ในระยะยาว 

กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มี 
พนักงานเกือบ 500 คน ผู้บริหารต้องการเพิ่มยอดผลิตให้มากขึ้น เนื่องจากได้ ขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศแถบเอเชีย เทคโนโลยีทางด้านเคร่ืองจักรในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอต่อการผลิต ผู้บริหาร
ระดั บสูงจึงสั่งซื้อเคร่ืองจักรใหม่ที่มีก าลังการผลิตสูง สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้ทันกับการสั่งซื้อของลูกค้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 

3.Human Capital Theory : ทฤษฎีมองมนุษย์ให้เป็นทุน หรือทุนมนุษย์ 
ทฤษฎีทุนมนุษย์  เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ถูกน ามาใช้มากที่สุด โดย 

พิจารณาถึงผลผลิตที่ได้รับจากพนักงาน เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ลงทุนไปในรูปแบบของการฝึก 
อบรมและการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุน (Cost-effectiveness Analysis) 
ทฤษฎีนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การเรียนรู้ที่ เพิ่มขึ้น กับผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งเมื่อผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทน ที่พนักงานจะได้รับย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะ
ผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้น น าไปสู่ผลผลิต และผลประกอบขององค์กรที่เพิ่มสูงขึ้น ดังภาพแสดง
ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น กับผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
ตามไปด้วย 
ที่มา : Accessed 30 August 2009 .Available from http://www.thaiengineering.com 
 

ปัจจัยน าเข้า : 
ทรัพยากรมนุษย์ 

การลงทุน : 
การศึกษาและการฝึกอบรม 

ผลลัพธ์ : 
การเรียนรู้ของพนักงาน 

ปัจจัยน าเข้า : 
พนักงานที่มีความรู้ 

ความสามารถ 

การปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

ผลลัพธ์ : 
ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ผลลัพธ์ : ค่าตอบแทน/ผลประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น 
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ทฤษฎีทุนมนุษย์  จึงเป็นการวิเคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Cost-benefit Analysis) และวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การลงทุน (ROI : Return on Investment) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น  เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้น จ าเป็นที่ ต้องค านึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษย์ที่เป็นพนักงานในองค์กร โดย
เรียนรู้ผ่าน การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาต่างๆ น าไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่องค์กร
ต้องการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อกระบวนการท างาน 
ได้รับการปรับปรุงนั้น ก็หมายความว่าไ ด้มีการเปลี่ย นแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับการท าง าน
นั้นๆ  เช่น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีการท างานหรือมีการน าเอาเคร่ืองมือ   เคร่ืองจักรกล
หรือวัสดุอุปกรณ์ชนิดใหม่มาใช้   หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ รู้ความเข้าใจในกระบวนการท างาน
แบบใหม่หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วแทน ที่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ   แต่
กลับท าให้ประสิทธิภาพการท างานด้อยลงแทนได้   

ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจะต้องให้ความส าคัญในส่วนของการพัฒนา 
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  และเข้าใจในกระบวนการท างานใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงนั้น  
เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะไ ด้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมาย ในกรณีที่ปัญหาที่
เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเร่ืองการขาดความรู้   หรือไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  หากแต่เกิดจาก
การที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และยังคงปฏิบัติงานตามวิธีการดั้งเดิมอยู่   ใน
กรณีนีผู้้บริหารองค์กรควรจะเอาใจใส่เป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการส่งเสริม  และผลักดันให้ผู้ปฏิบัติ 
งานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการท างานต้ังแต่ต้น  เพราะจะท าให้เกิดประโยชน์หลัก   2 
ประการ คือ   

1.เน่ืองจากผู้ปฏิบัติการเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับกระบวนการท างาน ดังนั้นจะ 
รู้ถึงแก่นแท้ของปัญหาและสามารถแนะน าแนวทางส าหรับการแก้ไขปรับปรุงได้   

2.การที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ 
ต้น  ท าให้ไม่มีความรู้สึกต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เน่ืองจากตนเองก็เป็นส่วนหน่ึงของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยู่แล้ว         

ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพงานก่อสร้างควรเร่ิมจากการประเมิน 
สถานภาพในองค์กรแล้วด าเนินการปรับปรุง   ทั้งในส่วนของกระบวนการท างานและการพัฒนา
บุคลากรควบคู่กันไปกับการปรับปรุงกระบวนการท างานเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างถึงแก่น   คือเป็น
การบังคับให้มองลึกลงไปถึงสาเหตุของ ปัญหาที่เกิดขึ้นและด าเนินการแก้ไข   เพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42 

 

เหล่านั้นเกิดขึ้นอีก   ส่วนการพัฒนาบุคลากรเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  
เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรนั้นต้องท าอย่างเป็นระบบ  คือ ต้องเร่ิม 
จากกา รศึกษาวิสัยทัศน์  (Vision)ขององค์กร  เพื่อให้ได้รู้ว่าองค์กรจะก้าวเดินไปในทางใด   มี
เป้าหมายในการท าธุรกิจอย่างไร  และเพื่อที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น  ต้องอาศัย
ทรัพยากรบุคคลประเภทใด  ต้องมีความรู้ความสามารถหรือความช านาญด้านใดบ้าง หลังจากนั้นจึง
ท าการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน   เพื่อได้รู้ว่าควรจะมีการพัฒนา
และส่งเสริมบุคลากรได้อย่างไร  การปรับปรุงกระบวนการท างานและการพัฒนาบุคลากรเป็นเร่ือง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบผู้บริหารองค์กรโดยตรง  การน าหลักการทั้งสองนี้มาใช้ในงานก่อสร้าง  เป็น
หนทางสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร   ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบส าหรั บ
การท าธุรกิจในปัจจุบัน (http://www.thaiengineering.com,2009) 

ในส่วนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ควรได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรม 
อย่างสม่ าเสมอ ให้ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และความต้องการของหน่วย 
งาน มิฉะนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ทันหรือไม่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไม่ใช่แนวคิดใหม่ 
แต่ปัจจุบันวิธีพัฒ นาบุคลากรนั้นอาจท าได้โดยรูปแบ บใหม่ ท าให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
องค์กร แนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พื้นฐานการศึกษาที่สูง  การ
สร้างความเข้าใจ  และช่วยปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น  ในส่วนน้ีการให้โอกาส
บุคลากรได้ท างาน การสนับสนุนให้ได้เรียนต่อ หรือได้ฝึกอบรมในระดับสูงขึ้น 
 
2 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1  งานวิจัยในประเทศไทย   

กรกฤช ประคองวิทยา (2539) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผู้รับจ้างต่อ 
องค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานก่อสร้างอาคารสูง โดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อส ารวจและ
รวบรวมองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานก่อสร้างอาคารสู ง ซึ่งองค์ประกอบหลักนี้
ประกอบด้วย   

1.การจัดการในงานสนาม 
2.การจัดการวัสดุ 
3. การจัดการเคร่ืองจักร   
4.การจัดการแรงงาน  
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ซึ่งได้ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลจาก 12 โครงการ ผลจากการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบด้านการ
จัดการแรงงาน และการจัดการงานสนาม ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างอาคารสูง 
 

อนุเทพ กิจประทาน  (2539) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานในสาขา 
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในช่วงปี 2520-2535 ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสู ง
กว่าค่าจ้างที่แท้จริง ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญในอัตราที่สูง อัตราค่าจ้างที่แท้จริง
กลับเพิ่มในอัตราที่ สูงว่าผลิตภาพแรงงาน และสรุปได้ว่า  ปัจจัยที่ก าหนดผลิตภาพแรงงานคือ 
เงินทุนเฉลี่ยต่อแรงงาน และสัดส่วนแรงงานตามระดั บการศึกษาต่อจ านวนแรงงาน ทั้งหมดใน
อุตสาหกรรม 

 
Laokhongthavorm Laokhongthavorm (2541) ได้ศึกษาการประเมินความเสี่ยงที่เกิด 

ขึ้นบ่อยของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีความเป็นไปได้สูงที่
มีผลต่อระดับของความเสี่ยงของผู้รับเหมา  คือ แบบก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง และวัสดุ โดย
สาเหตุเกิดจากที่ปรึกษาโครงการ กระบวนการก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง โดยในหลายกรณี ปัญหา
เกิดจากที่ปรึกษาโครงการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ และขาดประสบการณ์ โดยปัญหาที่เกิดจากข้อ 
ผิดพลาดของแบบก่อสร้างได้แก่  

1.ข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ได้รับจากสถานที่ก่อสร้าง 
2.แบบก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน 
3.เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 
4.เกิดความขัดแย้งระหว่างแบบก่อสร้างกับขบวนการก่อสร้าง 
5.สถาปนิก หรือวิศวกรไม่รับผิดชอบแบบก่อสร้าง 
6.การออกแบบผิดพลาด และละเลยเพราะความรีบเร่ง 
7.ขาดการประสานงานในทีมงานออกแบบ 
โดยปัจจัยที่มีผลกระทบข้างต้น หากไม่ได้มีการแก้ไขก่อนด าเนินการก่อสร้าง ท าให้ 

การท างานของคนงานเกิดความผิดพลาด จา กข้อมูลผิดๆ  ท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพของแรงงาน
จากการเบื่อหน่าย และไม่ท าให้เกิดทักษะในการท างานที่เพิ่มขึ้นเลย 
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สุมาลี สันติพลวุฒิ (2543) ได้ศึกษาโครงการดัชนีผลิตภาพแรงงาน เพื่อศึกษาเปรียบ 
เทียบผลิตภาพแรงงานของกลุ่มสถานประกอบกิจการ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจ จัยที่ก าหนดผลิต
ภาพแรงงานทั้งระดับมหาภาค และจุลภาค ผลการศึกษาในระดับมหาภาคพบว่า ดัชนีผลิตภาพ
แรงงานของทุกหมวดอุตสาหกรรมในปี 2515-2539 มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.69 ต่อปี โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพแรงงานของทุกประเภทอุตสาหกรรม คือ เงินทุนเฉลี่ยต่อแ รงงาน และ
สัดส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น  

ส่วนในระดับจุลภาค จากการส ารวจสถานประกอบการ จ านวน 1553 แห่ง พบว่า 
ผลิตภาพแรงงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  70.24 บาทต่อคนต่อชั่วโมง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพ
แรงงาน คือ จ านวนลูกจ้างฝ่ายผลิตที่ส าเร็จการศึกษาระดั บอาชีวศึกษา จ านวนลูกจ้างฝ่ายผลิตที่เ ข้า
รับการฝึกอบรมฝีมือ จ านวนลูกจ้างฝ่ายผลิตที่ส าเร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรี และอายุของสถา น
ประกอบการ และยังพบว่า ผลิตภาพแรงานเฉลี่ยในทุกประเภทอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยมีค่าสูงกว่า
ค่าตอบแทนแรงงานประมาณร้อยละ 42.80 

 
พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ,์เข้ม ค าวงศ์ปิน และดิษฐิเดช ราชแพทยาคม (2544) ได้ศึกษา 

ทัศนคติของผู้รับเหมาไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงในงานก่อสร้าง ซึ่งความเสี่ยงคือ การเผชิญกับโอกาสที่
เหตุการณ์ ทั้งที่คาดคิด และไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ เวลา ต้นทุน และคุณภาพของ
โครงการ โดยการ ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง 21 ประเภท ผลการส ารวจทัศนคติ
ของผู้รับเหมาต่อความส าคัญของความเสี่ยงในงานก่อสร้าง จากปัจจัยความเสี่ยง 21 ประเภท พบว่า
ความเสี่ยงที่เป็นส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่  ความล่าช้าในการจ่ายงวดงาน  ,ปัญหาการเงินของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ,ข้อยุติกรณีที่เกิดความล่าช้า  ,ความสมบูรณ์ของแบบ  และคุณภาพของงาน กับความ
ปลอดภัยในการท างาน  

จากการศึกษาถึงระดับความส าคัญของความเสี่ยง และความเห็นเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ 
ของความเสี่ยงแต่ละประเภท น าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ปั จจัยความเสี่ยงในงานก่อสร้างมีความส าคัญไม่เท่ากัน ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินมี
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาจะเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านแบบก่อสร้าง และคุณภาพของงาน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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จิราวัฒน์  ด าริห์อนันต์ (2544) ได้ศึกษาการออกแบบกระบวนการก่อสร้าง และได้ 
กล่าวถึงปัญหาไว้ตอนหน่ึงที่เกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้าง นั่นคือปัญหาของการขาดการบูรณาการ
ระหว่างการออกแบบและการก่อสร้าง โดยปัญหาของการก่อสร้างในปัจจุบันส่วนหน่ึงเกิดจากการ 
ขาดการรวมกัน (บูรณาการ หรือ Integration) และการขาดความต่อเน่ืองสอดคล้องกัน ระหว่าง 
“การออกแบบ ” (สถาปัตยกรรม โครงสร้าง และงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ ) และ “การก่อสร้าง ” 
การบูรณาการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหลายด้านประกอบกัน ซึ่งผู้ออกแบบ (ทั้งวิศวกร
โครงสร้าง และสถาปนิก ) จ านวนไม่มากนักที่จะค านึงถึงง านที่ตนออกแบบอยู่จะก่อสร้างอย่างไร 
โดยเร่ืองก่อสร้างได้ (Constructability) จะเป็นภาระของผู้อื่น (ทีมงานก่อสร้าง )  จึงมักท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าไป  สาเหตุหลักของการขาดการบูรณา
การดังกล่าวเกิดจากค่าบริการทางวิชาชีพ ในส่วนของงานออกแบบไม่เพียงพอ และเกิดจากการขาด
ภาษาร่วมที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่าง ผู้ออกแบบและผู้ที่ท าการก่อสร้าง 

หากขาดการบูรณาการระหว่างการออกแบบและการก่อสร้าง ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับ 
ผลิตภาพแรงงานก็คือ การใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นในการท างาน หรือเวลาที่ใช้รอข้อมูลที่ ต้องมีการแก้ไข
ให้ถูกต้อง ส่งผลไปยังค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการด้วย 

 
อาณัติ กิตติกุลเมธี (2544) ได้ท าการศึกษาผลิตภาพแรงงานของกิจกรรม การตัดหัวเสา 

เข็มเจาะ ฐานราก เสาและพื้นในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการวัด
ผลิตภาพแรงงาน และ เก็บข้อมูลส าหรับใช้เป็นตัวอย่างฐานข้อมูลผลิตภาพแรงงาน โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งได้ใช้วิธีการวัดผลิตภาพแบบ Five Minute Rating   

ผลจากการศึกษาสรุปว่า ผลิตภาพแรงงานของกิจกรรมเทคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 และชั้นที่  
3 มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 1.21 ชม./ลบ.ม.และ 1.53 ชม./ลบ.ม.ตามล าดับ และกิจกรรมการเ ท
คอนกรีตพื้นชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4 มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 0.8 ชม./ลบ.ม.และ 1.11 ชม./ลบ.ม. 
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่าผลิตภาพแรงงานที่ได้จากงานวิจัยนี้ ได้ค่าผลิตภาพแรงงานต่ าลง  
เมื่อท างานที่ระดับความสูงเพิ่มขึ้น 

 
วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และโชติชัย เจริญงาม (2544) ได้ศึกษาปัญหาความล่าช้า และการ 

เตรียมการป้องกันส าหรับการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย โดยใช้การสัมภาษณ์ และแบบสอบ 
ถามกับวิศวกรที่มีประสบการณ์การท างานอาคารสูง ที่มีประสบการณ์ท างานประมาณ 9 ปี โดยได้
แบ่งปัญหาที่ส่งผลต่อความล่าช้าออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ ปัญหาเน่ืองจากผู้เกี่ยวข้อง ,ปัญหา 
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เน่ืองจากเคร่ืองจัก ร,ปัญหาเนื่องจากวัสดุ และปัญหาเนื่องจากหน่วยงาน ซึ่งในแต่ละหมวดก็จะมี
รายละเอียดแตกต่างกันออกไป ปัญหาในส่วนของแบบก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นแบบผิดพลาด แบบมี
รายละเอียดไม่เพียงพอ เจ้าของเปลี่ยนแบบหรือผู้ออกแบบขาดประสบการณ์จัดอยู่ในหมวดปัญหา 
เน่ืองจากผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ในงานก่อสร้างอาคารสูงประกอบด้วย 5 งานหลัก คือ งานเข็ม งาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม  งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และงานระบบสุขาภิบาล  

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากผู้ออกแบบขาดประสบการณ์ ท าให้แบบผิดพลาด  
และส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง เป็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อทุกงานหลัก 
 

วรรณวิทย์ แต้มทอง  (2545) ได้ท าการหาผลกระทบของจ านวนคนงานในการพิจารณา 
การเรียนรู้ เพื่อการประมาณเวลาการท างาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของข นาดกลุ่ ม
คนงาน (Crew size) ต่อ การเพิ่มหรือลดของผลผลิต เมื่อพิจารณาทฤษฏีการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน 
เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้รับเหมาในการเพิ่มผลผลิต และส่งผลไปยังราคาก่อสร้าง
ที่ลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยรวม 

ผลจากงานวิจัยสรุปได้ว่า ผู้รับเหมาควรใช้จ านวนคนงานให้มากที่สุดต่อกลุ่ม 
คนท างานเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะสามารถประหยัดเวลาในอัตราที่มากกว่า เมื่อเทียบกับจ านวนเงิน
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่า แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาความสามารถในด้านการเงิน (Financial Capacity) 
และขนาดของพื้นที่ท างาน (Working Spaces) 
 

กมลวัลย์ ลือประเสริฐ (2546) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในงาน 
ก่อสร้างไว้ในเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง ว่าหากพิจารณาถึงงาน
ก่อสร้างโดยตรงสามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพออกได้ 2 ช่วงคือ คุณภาพในกระบวน 
การออกแบบ และคุ ณภาพในกระบวนการก่อสร้าง  เพราะถ้าแบบก่อสร้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือไม่ตรงตามความต้องการของเจ้าของ การก่อสร้างให้ได้คุณภาพย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ขณะใน 
เดียวกันถ้าแบบก่อสร้างออกแบบดี สมบูรณ์ และครบถ้วน ก็ยังจ าเป็นต้องควบคุมกระบวนการ
ก่อสร้างให้ได้ตามแบบ และความต้องของเจ้าของงานด้วย 

 
ศุภชัย สงสระ  (2546) ได้ท าการประเมินค่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการด าเนิน 

งานก่อสร้างอาคาร โดยท าการแบ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร  
เป็น 4 กลุ่มปัจจัย ดังนี้ 
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1.กลุ่ม ก.ปัจจัยที่เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆในโครงการ ได้แก่  ฝ่ายเจ้าของโครงการ 
,ฝ่ายผู้ออกแบบ,ฝ่ายผู้ควบคุมงาน ,ฝ่ายผู้รับเหมาย่อย 

2.กลุ่ม ข.ปัจจัยที่เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ สัญญา ,สถานที่ 
ก่อสร้าง ,แผนงานด าเนินการ ,ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.กลุ่ม ค.ปัจจัยด้านการบริหารงาน และด าเนินโครงการ ได้แก่ การจัดองค์กร , 
บุคลากรในองค์กร,วิธีการบริหาร ,การตรวจสอบคุณภาพของโครงการ ,ปัจจัยด้านการเงิน 

4.กลุ่ม ง.ปัจจัยเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม 
,ปัจจัยด้านกฎหมาย และนโยบาย ,ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

จากกลุ่มปัจจัยทั้ง 4 กลุ่ม สามารถรวบรวมปัจจัยย่อยที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน 
โครงการก่อสร้างอาคารได้ทั้งหมด 53 ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้จัดการ
โครงการ /วิศวกรโครงการ )ให้ความส าคัญกับการประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ (กลุ่ม ก .)
มากที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างพบว่า กลุ่มปัจจัยย่อยในฝ่ายออกแบบ
มีค่าปัจจัยอยู่ในอันดับ 5 ของกลุ่มปัจจัยย่อยทั้งหมดโดยกลุ่มปัจจัยย่อยจะกล่าวถึง ความถูกต้องของ
แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการ
สร้างได้จริงของแบบก่อสร้าง 
 

ปิติภูมิ น้ าแก้ว และรัตนะ โตสินธุ์  (2546) ได้ท าศึกษาการเพิ่มผลิตภาพของงานทาสีใน 
ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆใกระบวนการ
ทาสี  น าข้อมูลผลิตภาพที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากระบวนการทาสีได้ 
พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพใ นงานทาสี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้
ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการท างาน  

ผลจากการศึกษาพบว่า การท างานซ้ าๆกันหลายๆรอบท าให้เกิดความช านาญ ท าให้ 
ผลิตภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น พื้นที่การท างานที่เหลือน้อยลงกว่าปกติ แต่มีเวลาในการท างานเท่าเดิม มี
ผลท าให้ค่าผลิตภาพ ลดลง  ในวันเร่ิมงานใหม่หลังจากหยุดงาน คนงานต้องมีการปรับตัวในการ
ท างานกับสภาพแวดล้อมใหม่ ท าให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้น และจากทฤษฏีการเพิ่มความกว้าง เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ พบว่าค่าผลิตภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของผลิตภาพด้านเวลา และผลิตภาพด้านราคา 
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Makulsawatudom and Emsley  (2546) ได้ท าการศึกษากับความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง ของหัวหน้าคนงานในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อท าให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองของความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพของ
หัวหน้าคนงานของงานก่อสร้างในประเทศไทย โดยส่งแบบสอบถามไปให้หัวหน้าคนงานที่ท างาน
ในสถานที่ก่อสร้างในประเทศไทย จ านวน 57 คน และได้ล าดับปัจจัยโดยการใช้ดัชนีความส าคัญ 
(RII)  ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า มี  6 ปัจจัยที่มีความรุนแรงมากถึงปานกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้างในประเทศไทย คือ  

1.ขาดวัสดุ 
2.แบบไม่สมบูรณ์ 
3.ขาดอุปกรณ์ และเคร่ืองจักร 
4.การท างานซ้ า   
5.การเปลี่ยนแปลงแบบ 
6.การช ารุดเสียหายของเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร  

โดยปัจจัยที่ถูกล าดับความส าคัญน้ันมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยในต่างประเทศ 
 

วิบูลย์ สุดสาคร (2547) ได้ศึกษาการใช้หลักการของลีนคอนสตร๊ักชั่น (Lean- 
Construction) ในการปรับปรุงการออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ก่อสร้าง โดยเขากล่าวว่า ปัญหาที่ท าให้ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างต่ าลง ส่วนหน่ึงมาจากการ
ออกแบบ และการก่อสร้าง ซึ่งการใช้หลักการของลีนคอนสตร๊ักชั่น (Lean Construction) ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้างที่เหมาะสม ในกระบวนการออก 
แบบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพประกอบด้วย  รูปทรงอาคาร ,การเลือกวิธีการออกแบบ ,
ความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง และข้อก าหนดของแบบในการควบคุมคุณภาพ   การปรับปรุงการ
ออกแบบในส่วนของความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างนั้น  ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบก่อสร้างให้มี
ความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงแบบในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งการเปลี่ยน 
แปลงแบบเป็นสาเหตุของการน าไปสู่การหยุดชะงักในการท างาน (Disruption) การแก้ไข (Redone) 
นอกจากนี้การ การเปลี่ยนแปลงแบบบ่อยๆ จะท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน มีผลต่อการ
สูญเสียการเรียนรู้ (Leanring) ของคนงาน ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง  
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จิรัฐติ์ บรรจงศิริ (2547) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค Raster to Vector เพื่อสร้าง 
แบบก่อสร้างอิเล็คโทคนิก ส์ ใช้ในการแก้ปัญหาความถูกต้อง ของแบบก่อสร้าง ซึ่งเขียนผิดไปจา ก
ต้นฉบับที่สถาปนิก และวิศวกรได้ออกแบบไว้  เน่ืองจากตน้ฉบับของสถาป นิกและวิศวกรที่
ออกแบบมักเป็นเอกสารที่ไม่สามารถน าไปแก้ไขได้ เขาได้มีแนวความคิดว่าถ้าแบบที่เป็นเอกสาร
กระดาษสามารถเปลี่ยนเป็นระบบไฟล์ แบบก่อสร้าง อิเล็กโทรนิกส์ได้ จะท าให้ช่วยลดความ
ผิดพลาดของแบบก่อสร้างได้ เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์  

จากงานวิจัยนี้ ท าให้สามารถแก้ไขปรับปรุง ท าให้ได้แบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ ใกล้เคียง 
ต้นฉบับของผู้ออกแบบ และได้แบบก่อสร้างที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
 

ศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงาน และค่าจ้าง 
ที่แท้จริงของแรงงานไทยในสาขาการผลิต 11 สาขา ช่วงปี 2523-2545  ผลการศึกษาโครงสร้างการ
ผลิตพบว่า ปัจจัยแรงงาน  และวิกฤตเศรษฐกิจ มี บทบาทก าหนดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ในสาขาการก่อสร้าง 
 

วิบูลย์ สุดสาคร (2548) ได้ศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้าง  
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ท าให้มีผู้รับเหมาเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และผู้รับเหมา
บางรายขาดประสบการณ์ในการก่อสร้าง ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของคุณภาพในงานก่อสร้าง ใน
งานวิจัยได้ ศึกษาปัญหาและผลกระทบของปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้าง โดย
ก าหนดปัจจัยหลักออกเป็น 4 ปัจจัย คือ 

1.แบบและข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพ 
2.วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 
3.แรงงานก่อสร้าง 
4.การบริหารงานก่อสร้าง 

และ สามารถสรุปปัญหาส าคัญ 10 อันดับแรกที่ได้น ามาศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง สรุปปัญหาส าคัญได้ ดังนี ้

1.ปัญหาการเงินระหว่างการก่อสร้าง 
2.การละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพ 
3.การเปลี่ยนแปลงแบบระหว่างการก่อสร้าง 
4.การขาดแคลนช่างฝีมือแรงงานก่อสร้าง 
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5.ความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง 
6.การควบคุมคุณภาพ 
7.ความสมบูรณ์ของข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพ 
8.แรงงานก่อสร้างขาดระเบียบวินัยในการท างาน 
9.การใช้วัสดุก่อสร้างต่ ากว่าข้อก าหนดของแบบ 
10.การใช้เคร่ืองจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพในการก่อสร้าง 
การศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้างล าดับ 

แรก คือ  ปัญหาการเงินระหว่างการก่อสร้างมีความส าคัญมากที่สุด ปัญหารองลงมาคือละเลยไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพ และปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 3 คือ การเปลี่ยนแปลงแบบ 
ระหว่างการก่อสร้าง  
 

ศรัณย์ อินทรพรหม และดนัย วันทนากร (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ 
คุณภาพงานอาคาร ในช่วงการก่อสร้างโดยคุณภาพของงานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน 
ซึ่งงานวิจัยเป็นการน าเสนอถึงผลกระทบต่อคุณภาพของอาคารในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เ กี่ยวข้องกับงานอาคาร ได้แก่ วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ 
โดยการสัมภาษณ์และสอบถาม ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ อคุณภาพงานอาคาร โดยจ าแนก
ปัจจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ   ปัจจัยที่เกิดจากผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง  ,ปัจจัยที่เกิดจาก
ทีมงานก่อสร้าง ,ปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง  และปัจจัยภายนอก   จากการวิเคราะห์ได้ค่า
ดัชนีความส าคัญสัมพัทธ์ (Relative Important Index) พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ตามล าดับความส าคัญ คือ ความสามารถในการบริหารงานของผู้จัดการโครงการ ความรู้ความเข้าใจ
ในการก่อสร้างของผู้ออก แบบ ความร่วมมือกันของทีมงานก่อสร้าง ความสามารถในการ
ประสานงานของผู้บริหารโครงการ ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่องานของวิศวกรและช่าง
เทคนิค และความรู้ทางด้านเทคนิคและวิธีการก่อสร้างของผู้บริหาร โด ยกลุ่มปัจจัยด้านทีมงาน
ก่อสร้างเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของงานมากที่สุด 
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ภาพที่ 4  แสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงานอาคาร  
ที่มา: ศรัณย์ อินทรพรหม และดนัย วันทนากร.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคารในช่วงการ 
ก่อสร้าง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ.คร้ังที่ 11(20-22 เมษายน 2549) 

ปัจจัยท่ีเกิดจากผู้ซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ
ก่อสร้าง 

 ความเข้มงวดของเจ้าของงาน 
 ลักษณะและขนาดของเจ้าของงาน 
 ความเข้าใจในการก่อสร้างของเจ้าของงาน 
 ความเข้าใจในการก่อสร้างของผู้ออกแบบ 
 ลักษณะและขนาดของผู้รับเหมา 
 การสนับสนุนจากองค์กรหลักผู้รับเหมา 
 การบริหารงานของที่ปรึกษาโครงการ 
 การประสานงานของที่ปรึกษาโครงการ 
 ความรู้ทางด้านก่อสร้างของที่ปรึกษา

โครงการ 
 ช่างและแรงงาน 

 

ปัจจัยท่ีเกิดจากทีมก่อสร้าง 

 การบริหารงานของผู้บริหาร
โครงการ 

 การประสานงานของผู้บริหาร
โครงการ 

 ความรู้ทางด้านก่อสร้างของ
ผู้บริหารโครงการ 

 ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
โครงการ 

 ความรู้ทางด้านก่อสร้างของวิศวกร
และโฟร์แมน 

 ความรับผิดชอบของวิศวกร 
และโฟร์แมน 

 ความช านาญของช่างและแรงงาน 
 ความรับผิดชอบของช่างและ

แรงงาน 
 ความร่วมมือกันของทีมงาน

ก่อสร้าง 
 

ปัจจัยท่ีเกิดจากกระบวนการก่อสร้าง 
 จ านวนและการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง 
 การวางผัง Site งานก่อสร้าง 
 แบบก่อสร้าง 
 Shop Drawing 
 รายการประกอบแบบ 
 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
 มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
 วิธีการบริหารงานก่อสร้าง 
 แผนงานที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 การประชุม Site Meeting อย่างสม่ าเสมอ 
 การอบรมทีมงานก่อสร้าง 
 การประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่างๆ 
 การน าระบบควบคุมคุณภาพมาใช้ 

ปัจจัยภายนอก 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 สภาพแวดล้อมทางสังคม 
 สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

คุณภาพ 
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วัชระ (2548) ได้ศึกษาวิธีการใช้แนวความคิดด้านความสามารถในการสร้างได้ใน 
บริษัทผู้ออกแบบ และการก่อสร้างไทย จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างที่
ไม่สมบูรณ์ที่เป็นปัญหาส าคัญในงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ แนวทางลดปัญหา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายออกแบบ และก่อสร้าง จ านวน 5 กรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์มุ่งเน้นถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานในการออกแบบเปรียบเทียบกับใช้แนวความคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างได้ 
ความคิดเห็นของการน าหลักการในแนวความคิดนี้มาใช้ และข้อจ ากัดในการประยุกต์ใช้แนวคิด  

ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองฝ่าย มีการปฏิบัติในหลักการดังกล่าว แต่ไม่ได้น ามาใช้เป็น 
หลักปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นการอาศัยการช านาญ และประสบการณ์ที่ใช้ในการท างานแต่ละฝ่าย สรุป
ได้ว่า หากการออกแบบ และก่อสร้างมีการก าหนดหรือการตรวจสอบวิธีปฏิบัติจะช่วยให้ออกแบ บ 
และก่อสร้างมีความบกพร่องลดลง และความสามารถในการปฏิบัติยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น 
ระยะเวลา ค่าก่อสร้างที่จ ากัด ข้อมูลที่ใช้ออกแบบ ประสบการณ์ การประสานงาน และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น 
 

ไชยา สัจจารุ่งเรือง และจักรพงษ์ พงษ์เพ็ง (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 
ประเมินความสามารถของผู้ออกแบบงานอาคารในมุมมองของเจ้าของ ซึ่งผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบล าดับความส าคัญของทุกปัจจัยพบว่า 5 อันดับแรกคือ 

1.ความเข้าใจถึงธรรมชาติของงานที่ได้รับ 
2.ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของ 
3.การให้ความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขแบบ 
4.การด าเนินงานตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของโครงการ 
5.ประสบการณ์ที่ได้เคยออกแบบงานในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายกัน 

 
ธิติรัตน์ อึ้งนภารัตน์ (2548) ได้ศึกษาผลกระทบต่องานก่อสร้างเนื่องมาจากความยากที่ 

เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บข้อมูลหน้างานโดยการจดบันทึก 
และการถ่ายภาพกิจกรรมงานฉาบปูนภายนอก กิจกรรมงานเทคอนกรีตพื้นท้องเรียบ และกิจกรรม
งานติดตั้งผนังกระจก จากการศึกษาท าให้สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมใดก็ตามที่ สภาพพื้นที่การ
ท างานที่แปรผันตามระยะทาง หรือสภาพพื้นที่การท างานมี ความคับแคบในการท างานจะส่งผลต่อ
ผลิตภาพแรงงานทั้งสิ้น 
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สิริวีรา อินทนา (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพแรงงานในประเทศไทย  
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น ที่ราคาคงที่
ปี 2531 และจ านวนผู้มีงานท า มาหาผลิตภาพแรงงาน จากนั้นก็น าผลิตภาพแรงงานที่ค านวณมาได้ 
มาหาความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่างๆ โดยเน้นศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านแรงงาน  

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลิตภาพแรงงาน คือการศึกษา 
ของแรงงาน ท าให้ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น เพราะแรงงานที่มีการ ศึกษาที่สูงขึ้น ท าให้แรงงานมี
ทักษะในการท างาน รวมไปถึงการใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่มีการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ ท าให้เกิดการ
เกื้อหนุนการลงทุนในด้านเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้เพิ่มผลิตภาพในการผลิตได้ดีขึ้น และปัจจัยที่มี
อิทธิพลเชิงลบต่อผลิตภาพแรงงาน คือ การเกิดวิกฤตเศรษฐ กิจมีผลกระทบต่อตลาดผลผลิต และ
ตลาดแรงงานโดยตรง โดยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การตลาด การเงิน การลงทุน และด้านสังคม เช่น
การจ้างงาน ระดับรายได้ และมาตรฐานความเป็นอยู่ของแรงงาน เป็นต้น 
 

ชูเกียรติ ชูสกุล (2549) ได้ศึกษาการประเมินค่าผลิตภาพของคนงานในงานก่อสร้าง ซึ่ง 
การประเมินค่าผลิตภาพที่หน้างาน (Productivity Ratings) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการปรับปรุง
ผลิตภาพให้สูงขึ้น และท าให้ทราบถึงลัก ษณะการท างานของคนงาน ค่าร้อยละขอ งกิจกรรมได้
ประสิทธิผล (Effective Work) งานสนับสนุนที่จ าเป็น (Essential Contributory Work) และงานไร้
ประสิทธิผล (Ineffective Work)ของคนงานที่เกิดขึ้นในแต่ละชุดคนงาน โดยค่าผลิตภาพของคนงาน
จะถูกวัดในรูปของสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์ (Labor Utilization Factor : LUF) ได้ท า
การเก็บข้อมูลการท างานของคนงานโดยการสุ่มตัวอย่าง (Activity Sampling)จากการท างานของ
คนงานก่อสร้าง โดยการแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 5ขั้นตอน 

1.ก าหนดแนวทางในการประเมินค่าผลิตภาพ โดยการศึกษารายละเอียดของ 
งานที่ท าการเก็บข้อมูล ซึ่งท าการเก็บข้อมูลจาก 8 กิจกรรมงานก่อสร้าง 

2.เก็บข้อมูลการท างานของคนงานที่หน้างานโดยการติดต้ังกล้องวีดีโอ ทั้งนี้ 
ได้ก าหนดให้ใช้ตัวแปรทางสถิติที่นิยมใช้ส าหรับการประเมินผลิตภาพ 3 ตัวแปรคือ ค่าสัดส่วน
ตัวอย่าง (Catrgory Proportion)เท่ากับ 50-50 ขอบเขตความเชื่อมั่น (Confidence Limit) ร้อยละ 95 
และขอบเขตความคลาดเคลื่อน (Limit of Error)±ร้อยละ 5 ซึ่งในการศึกษาด้านผลิตภาพงา น
ก่อสร้างถือว่าผลที่ได้มีความถูกต้องเพียงพอต่อการประเมินผลิตภาพแบบสุ่มตัวอย่าง  

3.จัดท าคู่มือการประเมินเบื้องต้น เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล และค านวณ 
ประเมินค่าผลิตภาพของคนงานโดยยากตามประเภทงาน 
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4.วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปิดดูวีดีโอ บันทึกข้อมูลลักษณะการท างานของคนงาน 
ลงในคู่มือการประเมินเบื้องต้นหลังจากนั้นก็วิเคราะห์หาค่าร้อยละงานได้ประสิทธิผล งานสนับ 
สนุนที่จ าเป็น และงานไร้ประสิทธิผลของคนงานในแต่ละชุด รวมถึงการค านวณหาค่าสัดส่วนการ
ใช้คนงานที่เป็นประโยชน์ 

5.ปรับปรุงค่าผลิตภาพของคนงานในกิจกรรมงานที่มีค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่ 
เป็นประโยชน์ต่ า และกิจกรรมงานที่ค่างานไร้ประสิทธิผลสูงกว่าค่างานไร้ประสิทธิผลเฉลี่ย 

หากกล่าวถึงแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภาพได้โดยการปรับปรุง 
การท างาน หรือการจัดการหน้างานที่ดี  ซึ่งแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพของงานก่อสร้างพอสรุป
ได้ดังนี ้กิจกรรมงานที่มีค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์ดีจะมีผลก าไรสูง และกิจกรรมที่มี
ค่าต่ าจะมีผลก าไรน้อย ผลจากการปรับปรุงการท างานในงานวิจัยคร้ังนี้ ถ้าหากทดลองในการท างาน
ที่หน้างานจริงอาจได้ค่าร้อยละของงานได้ประสิทธิผล งานสนับสนุนที่จ าเป็น งานไร้ประสิทธิผล 
และค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์แตกต่างกันไปจากข้อมูลงานวิจัย รวมถึงค่าผลิตภาพที่
ได้ด้วย 

สรุปว่า ประโยชน์ของการประเมินค่าผลิตภาพของคนงานที่หน้างานนั้น เป็นการแสดง 
ให้ทราบถึงประสิทธิภาพการท างานของคนเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การวาง
แผนการท างาน การจัดคนงานที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ตลอดจนความเหมาะสมของการจัดการ 
ที่หน้างาน ซึ่งย่อมจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนโครงการได้  
 

วิริยะ แสงสว่าง และวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร (2549) ได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กของประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจ านวน 40 ตัวอย่าง 
โดยแบ่งเป็นโครงการราชการ 20 ตัวอย่าง และโครงการเอกชน 20 ตัวอย่าง โดยเป็นฝ่ายผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับเหมาก่อสร้าง อย่างละ 10 ตัวอย่าง  สรุปได้ว่า สภาพปัญหาเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
ขนาดเล็กของโครงการราชการที่มีความถี่ และความรุนแรงของการเกิด 5 อันดับ ได้แก่    

1.สภาพทางกายภาพที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หน้างาน 
2.การด าเนินการก่อสร้างล่าช้า 
3.การผันผวนของราคาก่อสร้าง และการขาดข้อก าหนดในการปรับเปลี่ยนราคาให้ 

เหมาะสม 
4.การขาดเอกสาร และแบบแปลนที่ครบถ้วน 
5.การขาดข้อก าหนดที่เหมาะสมครบถ้วนของสัญญา 
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และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กของโครงการเอกชนที่มีความถี่ และความ
รุนแรงของการเกิด 5 อันดับ ได้แก่    

1.ผู้รับเหมาช่วงใช้คนงานท างานขาดคุณภาพ และขาดข้อก าหนดรับผิดชอบของ 
ผู้รับเหมาช่วง 

2.การขาดเอกสาร และแบบแปลนที่ครบถ้วน 
3.การด าเนินการก่อสร้างล่าช้า 
4.การผันผวนของราคาก่อสร้าง และการขาดข้อก าหนดในการปรับเปลี่ยนราคาให้ 

เหมาะสม 
5.สภาพทางกายภาพที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หน้างาน 

 
คมวรรธน์ สุนิติบรรยง และวัชระ เพียรสุภาพ (2550) ได้ศึกษาความรับผิดชอบต่อ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างในมุมมองของผู้รับเหมา พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น 6 สาเหตุ คือ  เจ้าขอ ง
โครงการ ,แบบการก่อสร้าง , ผู้รับเหมาก่อสร้าง ,เหตุการณ์สุดวิสัย ,กฎหมาย หรือ ข้อบัญญัติ
,ธรรมชาติ 

จากการศึกษา สรุปได้ว่า กลุ่มสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 3  
อันดับแรก คือ เจ้าของโครงการ ผู้อ อกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยสาเหตุที่เกิดจากผู้ออกแบบ 
และแบบก่อสร้าง  ผู้รับเหมาประเมินว่าได้ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงจากแบบก่อสร้างที่เกิด
จากความผิดพลาดจากฝ่ายเจ้าของโครงการที่ให้  ส่งผลให้คนงานท างานผิดพลาดตาม  เช่น ข้อมูล
ต่างๆของโครงการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง  
 

จีรพรรณ ดลรักษ์ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในกระบวนการออกแบบ  
และกระบวนการก่อสร้างอาคาร โดยศึกษาจากทัศนคติของกลุ่มผู้ออกแบบ และกลุ่มผู้ควบคุมงานที่
ท างานในบริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาตัวแปรของกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในกระบวนการออกแบบ
อาคาร จ านวน 23 ตัวแปร และศึกษาตัวแปรของกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก่อสร้างอาคาร 
จ านวน 22 ตัวแปร ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งจากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ มตัวแปรของปัจจัย
ที่มีผลต่อกระบวนการออกแบบอาคารในมุมมองของผู้ออกแบบได้ 7 องค์ประกอบ  และผู้ควบคุม
งานแบ่งได้ 5 องค์ประกอบ โดยผลการศึกษาพบว่า ทั้งกลุ่มผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานให้ความ 
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ส าคัญกับความสามารถสร้างได้จริงของแบบก่อสร้างเป็นอันดับแรกในกระบวนการออกแบบ และ
ให้ความส าคัญกับ ความชัดเจนของสัญญามากที่สุดในส่วนของการก่อสร้าง 
 

กัลยา จันทรกลัด (2550) ได้ศึกษาข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบ 
แบบที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของผู้รับเหมาในโครงการประเภทอาคารพักอาศัย มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาข้อผิดพลาด ความถี่ของข้อผิ ดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ศึกษา
ระดับผลกระทบด้านเวลา มูลค่างาน และผลิตภาพการท างาน เพื่อลดข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้าง
และรายการประกอบแบบ โดยท าการศึกษาจากโครงการประเภทอาคารพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือ โครงการก่อสร้าง 
อพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น จ านวน 15 โครงการ และโครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จ านวน 25 โครงการ 
โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อผิดพลาดและผลกระทบที่
เกิดจากข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้าง 

ผลที่ได้พบว่า จากโครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ 5 ชั้น จ านวน 15 โครงการ มีปัญหาที่ 
ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด 17 ปัญหา โดยมีความถี่ของปัญหาข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและ
รายการประกอบแบบตามล าดับ ดังนี้  

1.ออกแบบผิด (ร้อยละ 29.41) 
2.เขียนแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน (ร้อยละ 29.41) 
3.เขียนแบบผิด (ร้อยละ 23.53) 
4.ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (ร้อยละ 23.53) 
5.ขาดรายละเอียด หรือให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน (ร้อยละ 5.88) 

จากโครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จ านวน 25 โครงการ มีปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด 
 28 ปัญหา โดยมีความถี่ของปัญหาข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบตาม 
ล าดับ ดังนี้  

1.เขียนแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน (ร้อยละ 32.15) 
2.ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (ร้อยละ 21.43) 
3.ขาดรายละเอียด หรือให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน (ร้อยละ 17.86) 
4.ออกแบบผิด (ร้อยละ 14.23) 
5.ก าหนดวัสดุที่ไม่มีขายในท้องตลาด และเขียนแบบผิด มีจ านวนปัญหาเกิดขึ้นเท่ากัน 

(ร้อยละ7.14) 
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จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาจะเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะ 
ก่อสร้างหรือเกิดขึ้นไม่นานไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ผู้รับเหมา ข้อมูลด้านแรงงาน และวัสดุที่ใช้ในกิจกรร มที่เกิดขึ้น อันเน่ืองมาจากข้อผิดพลาดของ
แบบก่อสร้าง ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ผลการศึกษาที่ได้พบว่า ข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
สามารถสรุปปัญหาทีได้ 6 กลุ่มปัญหา ดังนี ้

1.เขียนแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน 
2.ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
3.ออกแบบผิด 
4.เขียนแบบผิด 
5.ขาดรายละเอียด หรือให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน 
6.ก าหนดวัสดุที่ไม่มีขายในท้องตลาด 

 
   2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Solow R.M. (1957) ได้ศึกษาผลิตภาพแรงงาน ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาใน 
ระหว่าง ค.ศ.1909-1949โดยใช้วิธีการของ Denison –Solow Approach เป็นตัววัดผลการศึกษาพบว่า
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพในสหรัฐอเมริกามีประมาณ ร้อยละ  1ต่อปี โดยในช่วงดังกล่าว
ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าโดยเฉลี่ย ซึ่งในจ านวนน้ี ร้อยละ 87 มาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี  และที่เหลือมาจากการเพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยประเภททุน  
 

Williamson Jeffrey G.(1969) ได้ศึกษาผลิตภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ฟิลิปปินส์  ในระหว่าง ค .ศ.1947-1965 พบว่า การสะสมทุน ทั้งในรูปกายภาพและทุนมนุษย์นั้น มี
ส่วนในการท าให้ผลผลิตของประเทศสูงขึ้นมากกว่ากรณีปกติที่มักจะพบเห็น โดยทั่วไปนั่นคือ กา ร
เพิ่มขึ้นในการใช้สินค้าประเภททุน การปรับปรุงคุณภาพของแรงงาน การที่คนมีการศึกษาและ
สุขภาพดีขึ้นท าให้อัตราการเจริญเติบโตจองผลิตผลอยู่ในระดับสูง  นอกจากนี้การศึกษายังพบว่า ใน
ระหว่างสงครามผลิตภาพอยู่ในระดับสูง และภายหลังสงครามผลิตภาพอยู่ในระดับต่ า โดยสาเหตุ
ของการตกต่ าในผลิตภาพภายหลังสงครามนั้น เน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ที่ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Louis E.Alfed (1980) อัตราผลผลิตงานก่อสร้างในประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้ม 
ลดลงมาตลอด ต้ังแต่ ค.ศ.1980 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ และซับซ้อน  พบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราผลผลิตงานก่อสร้าง ได้แก่ การควบคุมคุณภาพที่เข้มเกินไป ความช านาญของคนงาน
มีน้อยหรือไม่ตรงกับงาน หน่วยงานห่างไกลท าให้ขาดทรัพยากร รูปแบบของสัญญา ที่ไม่เหมาะสม 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วแต่กา รพัฒนาด้านฝีมือแรงงานให้เข้ามารองรับกับเทคโนโลยี
ดังกล่าวไม่เพียงพอ การจ่ายอัตราค่าแรงที่ต่ า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่น รวมไปถึงจริยธรรมของ
คนงานด้วย 
 

Thomas H.R. and Daily J.(1983) ได้ท าการวัดประสิทธิภาพของคนงาน โดยวิธีการ 
สุ่มตัวอย่างกิจกรรม (Crew Performance Measurement via Activity  Sampling)  3 วิธีของการวัด
ประสิทธิภาพของชุดคนงานก่อสร้าง เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ และการเปรียบเทียบ โดยมี  
3 วิธี คือ Work Sampling   ,Group Timing Technique และ  5 –Minute Rating   

เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก Time-Lapse Film จาก 3 วิธีสามารถท าการเปรียบเทียบ 
เน่ืองจากการรอคอยวัสดุ และการแนะน างาน กลุ่มเทคนิคการจับเวลาเป็นการเตรียมข้อมูลการผลิต
ที่มีความแตกต่างอย่างมากจาก Work Sampling  เป็นข้อเสนอแนะของเทคนิคนี้  สามารถเป็นการใช้
เพื่อให้มีเหตุผลของการประมาณการข้อมูลที่รอบเวลาการท างานที่ น่าเชื่อถือ เป็นการแสดงถึงดัชนี
การใช้คนงานที่เหมาะสมด้วย สามารถก าหนดซึ่งอาจพิจารณาการจัดการส าหรับการหาค่าถ้าชุด
คนงานที่เหมาะสมส าหรับแนวทางในการท างานให้มีประสิทธิภาพ  5 –Minute Rating  เป็นการ
แสดงถึงการดูอย่างรวดเร็วส าหรับเวลาความล่าช้าของชุดคนงาน แสดงถึง ความเชื่อได้ของ 5 –
Minute Rating  ไม่ดีเท่ากับวิธีการ Work Sampling  และได้ปัจจัยที่ก าหนดต่างๆเป็นการรวบรวม
ตลอด และเป็นข้อเสนอแนะส าหรับรอบเวลาต่อๆไป และสามารถใช้เป็นเคร่ืองเตือนส าหรับ
ประสิทธิภาพของคนงาน 
 

Clark B. Kim (1984) ได้ศึกษาการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานที่มีผลกระทบต่อก าไร 
จากการด าเนินงาน การเจริญเติบโตของผลผลิตและผลิตภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา การที่มีการ
จัดตั้งสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ท าให้มีการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการจัดการภายในสถานประกอบการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน การเปลี่ ยนแปลง
สัญญาการจ้าง และปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร ซึ่งการรวมตัวจัดต้ังเป็นสหภาพแรงงานนั้น
ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลก าไรของกิจการเท่านั้น แต่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนคนงาน และต้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59 

 

ทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดเป็นผลกระทบทางลบต่อการบริหา รงานของ
กิจการ แต่การจัดต้ังสหภาพแรงงานก็ท าให้เกิดการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น คือการปรับปรุงการจัด 
การ การลดลงของอัตราการหมุนเวียนของคนงาน และการลดกฎระเบียบต่างๆลง ดังนั้นเขาจึง
ศึกษาผลของการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไร ความเจริญ 
เติบโตของผลผลิต และผลิตภาพแรงงาน โดยสร้างตัวชี้วัด คือ  อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน, 
อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิต และผลิตภาพแรงงาน 
 

Richard L.T.(1986) ได้กล่าวถึงผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
มีแนวโน้มลดลงในช่วงทศวรรษหลัง พบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อคว ามสามารถในการผลิตในงาน
ก่อสร้างนั้น ขึ้นอยู่กับผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) เป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ของแรงงานจะเพิ่มขึ้น ถ้าผลิตภาพถูกพัฒนาขึ้น ในบางโครงการพบว่า 20%ของเวลาการ
ท างานหมดไปกับการน าแรงงานเข้าสถานที่ท างานเท่านั้น  

นอกจากนั้นยังพบว่าปัญหายังเกิดจากองค์กรของแรงงาน และความเชี่ยวชาญกับความ 
สลับซับซ้อนในการต่อรองราคา และการเรียงร้องผลประโยชน์ ปัญหาอีกอย่างที่พบคือ ขนาดและ
ความยุ่งยากซับซ้อนของโครงการก่อสร้างในปัจจุบัน ปัญหาจากข้อก าหนดและกฎหมายที่เพิ่มมาก
ขึ้น ปัญหาจากความสามารถของบุคล ากรในทีมงาน ปัญหาของเวลาที่ทับซ้อนกันของช่วงการ
ออกแบบ และช่วงก่อสร้าง  แบบก่อสร้างที่มีความผิดพลาดท าให้ต้องมีการแก้ไขบ่อยครั้งเสีย
ค่าใช้จ่ายและเวลามาก กระบวนการด าเนินงานของบริษัทหรือองค์กร งานเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นท า
ให้มีความยุ่งยากมากขึ้นในการจัดการ รวมทั้ง ระบบการศึกษาการจะเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง  

สิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นส าคัญคือ การบริหารงานจะต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก  ส่วน 
ช่องทางอื่นๆก็สามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมของตัวโครงการก่อสร้างเอง เช่น การวางแผน  
การติดต่อสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการสื่อสารในองค์กรและนอกองค์กร การออกแบบ 
การพิจารณาความสามารถในการก่อสร้างจริงก่อนที่จะท าการออกแบบ เทคโนโลยี และปัจจัยอื่นๆ 
 

Thomas H.R. and Yiakoumis L. (1987) ได้อธิบายถึงแบบจ าลองปัจจัย (Factor  
Model) เพื่อใช้ประมาณผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง ได้แสดงให้เห็นถึง ทฤษฏีของแบบจ าลองต่างๆที่
มีปัจจัยหลายอย่างเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนต่อการท างาน เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
(Environment Factor)  ปัจจัยด้านสถานที่ก่อสร้าง (Site Factor) ปัจจัยด้านการจัดการ (Management 
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Factor) และปัจจัยด้านการออกแบบ (Design Factor) ซึ่งถ้าเราสามารถบอกปริมาณ และลดสิ่งต่ างๆ
เหล่านี้ได้จากผลิตภาพจริง ท าให้ได้ Ideal Productivity Curve ซึ่งสามารถใช้ท านายประสิทธิภาพ
ในอนาคตได้  และได้เสนอวิธีการเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากหลายโครงการเข้าด้วยกัน  โดย
ยกตัวอย่างให้เห็นจากข้อมูลผลผลิตจริงของโครงการพาณิชย์ 3 โครงการ ซึ่งมีลักษณะของกิจกรรม
ที่แตกต่างกันคือ งานผนังก่ออิฐ งานไม้แบบ และงานโครงสร้างเหล็ก พร้อมกับสาธิตการสร้างแบบ 
จ าลองที่พิจารณาเฉพาะปัจจัยเน่ืองจากอุณหภูมิและสัมพันธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อผลิตภาพ  
 

Hinze J. and Parker R. (1988) ได้ท าวิจัยเร่ืองผลิตภาพของการใช้แบบเลื่อนในการ 
ท าขอบทาง (Curber)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของการ
ท าขอบทาง ในการศึกษาครั้งน้ีได้ท าการเก็บข้อมูลจากสภาพการท างานจริงของคนงาน ผลที่ได้จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลิตภาพ คือ 1) จ านวนต าแหน่งของขอบทางที่ท าให้แบบ
เลื่อนเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Finish Point) 2) ผลจากการสึกหรอของหัวเจาะ (Auger Wear) ซึ่ง
สามารถน าผลกระทบจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ท านายผลิตภาพได้   ข้อเสียของงานวิจัยนี้คือ การ
วัดผลกระทบจากต าแหน่งของขอบทางที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพนั้น ไม่ได้มีการแยกชนิดของ 
Finish Point เน่ืองจาก Finish Point แต่ละรูปแบบอาจมีผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันออกไป 
 

Clarkson H.Oglesby,Henry W.Parker and Gregory A. Howell (1989) ได้กล่าวถึง 
เร่ืองของความสามารถในการสร้างได้ในการปรับปรุงผลิตภาพในงานก่อสร้าง ว่าเป็นการ รวม
ความรู้ด้านงานก่อสร้างทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึงการออกแบบ การก่อสร้าง การจัดซื้อ และ
การท างานหน้างาน ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อปรับปรุงความสามารถในการสร้างได้ ซึ่ง
พิจารณาถึง  

1.การใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง 
2.การออกแบบให้ง่าย และประกอบกับปัจจัยส าคัญ 
3.การก าหนดมาตรฐานของงานออกแบบ 
4.ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล 
5.ปรับปรุงล าดับขั้นตอนกระบวนการก่อสร้าง 
6.ปรับปรุงการใช้เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร 
7.ปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง ผู้รับเหมากับผู้ออกแบบ 
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Oulton N. (1990) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานในสหราช 
อาณาจักรในอุตสาหกรรม 93 สาขา ในช่วง ค .ศ.1971-1986 เขาต้องการหาว่า “นอกจากการลงทุน
ใหม่ และการเลิกใช้ทุนเดิมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหรือไม่ที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ” ทั้งนี้ปัจจัย
อ่ืนๆที่พิจารณาได้แก่  

1.การรวมกลุ่มแรงงาน ซึ่งเป็นตัวแปรที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในองค์กร ในที่นี้มีข้อ 
สันนิฐานสองประการ คือ ประการแรกในบริษัทที่มีขนา ดใหญ่ หากมีการรวมกลุ่มแรงงานหลา ย
กลุ่ม อาจมีข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ซึ่งส่ง 
ผลเสียต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน    ประการที่สอง ในบริษัทขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมีการรวมกลุ่ม
แรงงานหลายๆกลุ่ม แต่หากแต่ละกลุ่มมารวมกลุ่มภายในฝ่ายเดียวกัน เช่น กลุ่มแรงงานฝ่ายผลิต 
กลุ่มแรงงานฝ่ายขาย ร่วมกันก าหนดข้อตกลงท าให้งานต่างๆด าเนินไปได้ดียิ่งขึ้น หากเป็นเช่นนี้ ก็
จะเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

2.การเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ (Recession or Shock) เป็นสาเหตุให้เกิดความกลัว 
ที่จะตกงาน และเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานและผู้จัดการ 

3.การเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้ปัจจัยทุน  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัย 
การผลิตชนิดอ่ืนๆ  

4.การเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบ  
ผลการศึกษาพบว่า  

1. ยิ่งปริมาณการต่ าลงทางเศรษฐกิจมากเท่าใด การพัฒนาของการเจริญเติบโตด้านผลิต 
ภาพแรงงานยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้โดยไม่ค านึงถึงอัตราค่าจ้างโดยเปรียบเทียบ 

2. ยิ่งการรวมแรงงานมีความเข้มแข็งมากเพียงใด การพัฒนาการเจริญเติบโตด้านการ 
ผลิตยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น 

3. บริษัทขนาดใหญ่ มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าบริษัทขนาดเล็ก 
4. ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นน าไปสู่การลดลงของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ 

แรงงาน 
5. เทคโนโลยีใหม่ และการเลิกใช้สินค้าทุนเก่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถอธิบายการ 

เติบโตของผลิตภาพแรงงานได้ แต่ไม่ทั้งหมด 
6. ความยากง่ายในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 

ที่สุด ในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน 
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Thomas H.R.,Moloney W.F.,Horner R.M.W.,Smith G.R.,Handa V.K.and  
Sender S.R. (1990) ได้อธิบายถึงหลักการของการสร้างแบบจ าลอง Labor Productivity  มีพื้นฐาน
มาจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ และได้กล่าวถึง แบบจ าลอง Work Study หลายแบบที่มา
จากวิศวกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่ Delay Model ,Activity Model และ Taks Model และจากการ
ค้นคว้าข้อมูล ซึ่งท าให้รู้ว่าแบบเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อถือได้ จึงได้เสนอแนะให้มุ่งเน้นไปที่
วิธี Work Methods โดยให้มุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยด้านการบริหารที่สามารถควบคุมได้  โดย
แบบจ าลองผลิตภาพที่น่าเชื่อถือมี 2 แบบ ที่ได้ถูกน าเสนอส าหรับงานก่อสร้าง คือ  
                        1. แบบจ าลองปัจจัย (Factor Model) อธิบายถึงบริเวณก่อสร้าง และปัจจัยใน 
การบริหารที่มีผลต่อผลิตภาพ โดยแสดงไว้ในภาพที่ 5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  5 แสดงแบบจ าลองปัจจัย  Factor Model   
ที่มา: Thomas H.R.,Moloney W.F.,Horner R.M.W.,Smith G.R.,Handa V.K.and Sender S.R., 
Modeling construction labor productivity.,Journal of construction Engineering and 
Mangement.116,4 (December 1990)705-726. 
 
                        2.แบบจ าลองความคาดหวัง (Expectancy Model of Motivation) ได้อธิบาย 
ถึงความพยายามในการท างานของคนงาน และความพยายามนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับผลิตภาพ 
โดยแสดงไว้ในภาพที่ 6  
 

สภาพการท างานท่ีคับคั่ง ล าดับของงาน สภาพภูมิอากาศ ผู้ตรวจสอบ สถานะภาพ 

ข้อมูล เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ วัสดุ การท างานซ้ า 

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลย ี

(วิธีการท างาน) 

 

สิ่งที่ป้อนเข้า(Input) 
ชม.การท างาน  
(Work hours) 

ขนาดของงาน ข้อก าหนดและ
คุณภาพท่ีต้องการ 

หัวข้องาน ลักษณะของ 
การออกแบบ 

ขอบเขต 
การท างาน 

สภาพแวดล้อม 
การท างาน 

สิ่งที่ออกมา(Output) 
ปริมาณงาน 
(Quantities) 

hours) 

งานท่ีจะถูกท า 
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ภาพที่ 6 แสดงแบบจ าลองความคาดหวัง Expectancy Model of Motivation  
ที่มา : Thomas H.R.,Moloney W.F.,Horner R.M.W.,Smith G.R.,Handa V.K.and Sender S.R., 
Modeling construction labor productivity.,Journal of construction Engineering and 
Mangement.116,4 (December 1990)705-726. 
 

Sander S.R. and Thomas H.R. (1991) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการสูญเสียผลิต 
ภาพแรงงานเนื่องมาจากวิธีการจัดส่งวัสดุ และสภาพอากาศในฤดูหนาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงาน อันเน่ืองมาจากวิธีการจัดส่งวัสดุ และสภาพอากาศในฤดูหนาว 
แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภาพด้วยสมการถดถอยพหุนาม และวิธีการค านวณ 
พารามิเตอร์ที่สามารถ น าไปใช้ประเมินผลกระทบจากการจัดการที่มีต่อประสิทธิภาพของโครงการ 
โดยได้ใช้ข้อมูลจากงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กที่มีลักษณะคล้ายกัน 3 โครงการ ทั้งสามโครงการ 
มีวิธีการจัดส่งวัสดุที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการคือ 
 

สิ่งท่ีป้อนเข้า
(Input) 

งานที่มอบหมาย สภาพแวดล้อม
ของงานท่ีท า 

ก่อให้เกิด ความคาดหวังนั้นจะ
ส่งผลต่อแรงงาน
ปรารถนาใน
ประสิทธิภาพ 

ความคาดหวังนั้นจะ
ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพกับผล
ที่ออกมาหรือรางวัล 

ความพอใจของผลที่
ออกมาหรือรางวัล 

ความพยายาม 

ระยะเวลา 
ความมุ่งมั่น 

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
ผลก าไร 
นวัตกรรม 
คุณภาพ 

ผลที่
ออกมา

(Output) 

ความพอใจ 
ความพอใจที่ต้องการ,ความต้องการที่เข้มแข็ง 

,ความพอใจกับสภาพแวดล้อมท างาน 

ข้อจ ากัดองค์กร 

ทิศทางความรู้ 

ทักษะความสามารถ 
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                        1.จัดส่งจากรถบรรทุกโดยตรง 
                        2.ขนลงจากรถบรรทุกและจัดเรียงก่อนแล้วจึงน าไปก่อสร้าง 
                        3.เทลงจากรถบรรทุกโดยไม่มีการจัดเรียงต้นค้นหาก่อนน าไปก่อสร้าง  
ส่วนในการวัดอัตราผลิตภาพแรงงานเทียบเท่า จากนั้นจึงน าผลที่ได้ปรับค่ ามารวมกันเพื่อให้ได้ผลิต
ภาพแรงงานทั้งโครงการ 

 
Jodi J.Farrington and William B.Ledbetter (1992) ได้ศึกษาสาเหตุความคาด 

เคลื่อนของคุณภาพในงานออกแบบและงานก่อสร้าง โดยท าการ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
คาดเคลื่อนของคุณภาพในงานก่อสร้าง 9 โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมู ลหลังจากเร่ิมการก่อสร้าง 
และจ าแนกงานคงที่ งานที่ต้องท าใหม่ (รวมทั้งงานออกแบบที่ต้องท าใหม่ ) ,งานซ่อมแซม และค่า
ของทดแทน จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ แสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนของโครงการ
โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเป็น ร้อยละ 12 .4 นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนที่เกิด
จากการออกแบบ คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนรวมร้อยละ 78 ค่าใช้จ่ายรวมของค่าความคลาดเคลื่อน 
คิดเป็นร้อยละ 79 และมูลค่ารวมทั้งโครงการ ร้อยละ 9.5 ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
ก่อสร้าง คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 16 ค่าใช้จ่ายรวมของค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็น ร้อย
ละ 17 และมูลค่ารวมทั้งโครงการร้อยละ 2.5 โดยพิจารณาจากขอบเขตของมูลค่าในส่วนค่าใช้จ่าย 
ทางตรงเท่านั้น แต่สาเหตุของผลกระทบที่ส าคัญอยู่ในส่วนของมูลค่าทั้งหมดของโครงการ บริษัท
สามารถจ าแนกค่าคาดเคลื่อนในส่วนอ่ืนๆได้ไม่เฉพาะในส่วนค่าใช้จ่ายเท่านั้น 
 

Thomas E.Glavinich (1995) ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงความสามารถในการสร้าง 
ได้ในช่วงการออกแบบ กล่าวว่าความล้มเหลวในการออกแบบควรพิจารณาถึงวิธีการของการ
ก่อสร้างในรายละเอียดของปัญหา และความล่าช้าในระหว่างการก่อสร้าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
คือ การท าให้สถาปนิก และวิศวกรค านึงถึงผลกระทบการออกแบบ และความสามารถในการสร้าง
ได้ในกระบวนการก่อสร้าง และถ้าเป็นไปได้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของงาน โดยท าการ 
ศึกษาจากสถาปนิก และวิศวกรที่สามารถปรับปรุงความสามารถในการสร้างได้ ผู้ออกแบบจ าเป็น 
ต้องรับรู้ถึงข้อเท็จจริงอยู่เป็นประจ า ในเร่ืองการวางแผนโครงการ และรายการประกอบแบบ วิธี 
การจากผู้รับเหมา ดังนั้นสถาปนิกและวิศวกร จะต้องมุ่งมั่นในการเตรียมการออกแบบให้สมบูรณ์ 
เพื่อที่ผู้รับเหมาจะได้น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Mason and Finegold (1997) ได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต 
ในอุตสาหกรรมการผลิต Biscuit เช่นเดียวกับการศึกษาของ Mason ,Ark and Wager แต่เป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีความได้เปรียบในผลิตภาพแรงงาน และขนาดการผลิต   
(Scale Economies of Production) กับกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า  

1.อายุและความซับซ้อนของเคร่ืองจักร มีส่วนเพียงเล็กน้อยในการอธิบาย 
ถึงความแตกต่างระหว่าง 

2.ผลิตภาพแรงงานของทั้ง 2 กลุ่ม แต่สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากการที่มี 
ระดับต้นทุนต่อจ านวนแรงงานที่สูงกว่า 

3.ผลิตภาพแรงงานที่สูง ในสหรัฐอเมริกาเป็นผลมาจากระดับสินค้าทุนประเภท 
เคร่ืองจักรต่อจ านวนในงานมีสัดส่วนที่สูง ปริมาณคนงานที่ได้รับการศึกษามีมาก ความสามารถใน
การพัฒนาการใช้อุปกรณ์การผลิตในระดับสูง ปริมาณวิศวกรในโรงงานมีจ านวนมากว่า และ
สามารถใช้แทนช่างเทคนิคได้หลายๆสถานการณ์ และแรงงานที่ศึกษาโดยทุนส่ว นตัวสูง ซึ่งการ
ค้นพบดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานทั้งในประเทศในแถบยุโรป 
รวมถึงประเทศอื่นๆด้วย 
 

Robert K.Cox (1997) ได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค าสั่งในช่วงการออกแบบ และ 
ช่วงของการก่อสร้าง ซึ่งพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิ นงานในโครงการ
ก่อสร้าง มีสาเหตุหลัก 3 สาเหตุ โดยเรียงตามล าดับการสูญเสีย คือ การออกแบบผิดพลาด  และการ
ละเลยร้อยละ 65  และสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงแบบ ร้อยละ 30  และร้อยละ 5  เกิดจากสาเหตุที่
คาดไม่ถึง มีท าแบบก่อสร้าง รวมถึงแบบก่อสร้างที่มีความไม่ชัดเจนในตัวอักษร ห รือไม่ครบถ้วน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างดังกล่าว สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือ 
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ในกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเองแล้วเกิดข้อผิด 
พลาดขึ้น ยังไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ 

 
Geoff  Rounce (1998) ได้ศึกษาความส าคัญของคุณภาพ การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใน 

การจัดการ การออกแบบก่อสร้างของสถาปนิก การลดค่าตอบแทนการออกแบบในสหราชอาณา 
จักรเร่ิม ตั้งแต่ปี 1990 มีการให้ความส าคัญต่อการลดการสูญเสีย และการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
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กระบวนการออกแบบ การจัดการคุณภาพ และประโยชน์ใช้สอยในกระบวนการออกแบบอาคารคือ 
รูปแบบใหม่ที่ต้องค านึงถึงการสูญเสีย คุณภาพ และประสิทธิภาพ ข้อคิดเห็นในด้านการสูญเสีย 
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ข้อคิดเห็นในด้านการสูญเสีย คุณภาพ และประสิทธิภาพในส่วนการ 
ออกแบบอาคาร เป็นเร่ืองยากที่จะแสดงให้เห็นหรือบ อกจ านวนได้ ปัจจัยสนับสุนนต่อการสูญเสีย
ในการออกแบบอาคาร ปัจจัยด้านการจัดการไม่ดี   งานวิจัยนี้ได้สรุปและเสนอแนะ เพื่อลดการ
สูญเสียและปรับปรุงคุณภาพที่เป็นประโยชน์ ไว้ดังนี้ 

1.ก าจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็น และปรับปรุงแบบ 
2.ลดปัญหาการจัดการการสูญเสียทรัพยากรกระบวนการออกแบบ 
3.ลดปัจจัยที่ส่งผลถึงความไม่แน่นอนต่อการด าเนินการ 
4.ในงานโครงสร้างต้องออกแบบให้มีรายละเอียดเพียงพอ                

 
Lllingworth J.R. (1998) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของกฎหมาย ข้อก าหนดและ 

มาตรฐาน ที่มีต่อการก่อสร้างพบว่า การวางแผนงานก่อสร้างจะต้องค านึงถึ งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้วย เพราะมีผลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การเลือกใช้วิธี หรือแผนงาน เพื่อไม่ให้ผิด
กฎหมายได้ รูปแบบของสถานที่ก่อสร้าง ส่งผลต่อความยากง่ายในการก่อสร้างเช่นกัน ถ้าผู้รับเหมา
ไม่ศึกษาสถานที่ก่อสร้างให้ดีก่อน ท าการประมูลงาน หรือการเลือกวิ ธีการท างาน อาจจะส่งผล
กระทบต่อเงินทุน และคุณภาพของโครงการได้ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างมักแตกต่างกันไปในแต่
ละโครงการ มีลักษณะที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดดังน้ี  

1.ลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยา เช่น ชนิดของดิน การระบายน้ า ความแข็งแรงของ 
ความลาดชันของสถานที่ก่อสร้าง 

2.ผลกระทบที่ท าให้ต้องปฏิบัติตาม เช่น ขอบเขตของการก่อสร้างอาจท าให้ไม่ 
สามารถติดต้ัง ปั้นจั่นหอสูงแบบธรรมดาได้ ทางเข้าออกสู่สถานที่ก่อสร้าง การขนส่งวัสดุอาจท าให้
ถนนสาธารณะเสียหาย ต้องท าการซ่อมแซมคืน 

3.สิ่งกีดขวาง ทั้งที่อยู่เหนือพื้น และใต้พื้นดิน เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 
สาธารณูปโภคทั้งใต้ดินและบนดิน ท่อแก๊ส ท่อน้ า สายโทรศัพท์ และระบบระบายน้ า เป็นต้น 

4.ทางเข้า-ออก และขอบเขตของสถานที่ก่อสร้าง ย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือก 
วิธีการในการก่อสร้าง เช่น ขอบเขตของสถานที่ที่แคบอาจไม่มีสถานที่ส าหรับจอดรถ หรือ
เคร่ืองจักร จ าเ ป็นต้องเตรียมวิธีการเพื่อการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ หรือขอบเขตของสถานที่
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ก่อสร้างอยู่ติดกับอาคาร หรือโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ก่อน ก็จะต้องมีวิธีการป้องกันความเสียหายต่อ
โครงสร้างเหล่านี้ 

5.ข้อจ ากัดทางด้านเสียง ในสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ โรงพยาบาล โรงเรียนและ 
ชุมชน จะต้องเตรียมวิธีป้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และคุณภาพของ
โครงการในท้ายสุด 
 

Haas Borcherding et al. (1999) ได้ท าวิจัยเร่ือง แนวโน้มของผลิตภาพแรงงานใน 
สหรัฐอเมริกา ปี 1970-1998 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอวิธีการศึกษาแนวโน้มของผลิตภาพใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในสหรัฐอเมริการะยะยาวในช่วง 25-30 ปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าที่น ามาเป็น
มาตรฐานในการวิจัยนี้ คือ ต้นทุนค่าแรงต่อหน่วย (Unit Labor Cost) และปริมาณผลผลิตต่อหน่วย 
(Unit Output)  

โดยต้นทุนค่าแรงต่อหน่วยจะเป็นตัวชี้ถึงผลิตภาพ เน่ืองจากส่งผลต่อต้นทุนโครงการ  
ในส่วนปริมาณผลผลิตต่อหน่วยจะเป็นตัววัดประสิทธิภาพของแรงงานที่หน้างาน คณะผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลเหล่านี้เป็นมูลค่าอ้างอิง และในส่วนของการเปรียบเทียบแนวโน้มของผลิตภาพจะถูกตรวจ 
สอบจากคู่มือการประมาณค่าเฉลี่ย (Means Building Construction Cost Data) ซึ่งข้อมูลในส่วนน้ี
เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บอัตราการท างานจริง (Direct Work rate) ใน Austin ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา  

อัตราการท างานจริง หมายถึง ร้อยละของเวลาของกิจกรรมที่ท าให้เกิดผลผลิต การเท 
คอนกรีต เป็นต้น ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่นการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการฟังค าชี้แจ ง จะถู ก
พิจารณาเป็นเวลาสนับสนุนสุดท้าย และเมื่อคนงานมีการรอหรือพัก จะถูกพิจารณาเป็นเวลาว่างการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการท างานจริง คือการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ  

ผลการวิจัยพบว่า วิธีการตรวจสอบผลิตภาพในงานก่อสร้างที่ได้เป็นการเร่ิมต้นส าหรับ 
การวิจัยทางสถิติที่จะน าไปใช้ ต่อในอนาคต และได้แนะน าแนวทางในการส ารวจต่อไปในอนาคต 
ดังเช่นผลกระทบของเทคโนโลยีต่อผลิตภาพของงานก่อสร้าง โดยในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาผลิตภาพได้
มีการให้ความส าคัญมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลัก 2 ข้อ การถูกลดค่า จ้าง และเทคโนโลยีระดับสูงที่เข้ า
มา และยังพบว่าการปฏิบัติต่างๆที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้นไม่ได้เป็นตัวน าในการสนับสนุน
ผลิตภาพในงานก่อสร้างที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ซึ่งการศึกษาทางสถิติโดยตรงยังเป็นที่ต้องการเพื่อ
ยืนยันสิ่งนี้ 
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Meiske Widyarti  (1999) ได้ศึกษาผลกระทบจากข้อผิดพลาด และความไม่ครบถ้วน 
ของแบบก่อสร้าง และรายกา รประกอบแบบในโครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยกล่าวถึงปัญหาของ
แบบที่มีผลต่อการท างานก่อสร้างว่า สามารถท าให้งานก่อสร้างหยุดชะงักได้ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น และยังมีการขยายระยะเวลาการท างาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความซับซ้อนของแบบ 
ข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์ของแบบ ขอบเขตและรายละเอียดไม่ชัดเจน  ปัญหาเหล่านี้อาจจะ
มองไม่เห็นถ้าไม่ตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งจะเร่ิมปรากฏเมื่อได้มีการน าแบบไปใช้งาน ผลที่ได้ก็
คือ ท าให้เกิดค าสั่งในการเปลี่ยนแปลงแบบ เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้ร่วมงาน ค่าใช้จ่ายเกิน
งบประมาณ เกิดความล่าช้าของงาน ได้งานที่ไม่มีคุณภาพ และท าให้ลูกค้าไม่พอใจในผลงาน 
 

Zhang  Xunzhi(1999) ได้ท าการศึกษาความสูญเสียผลิตภาพของผู้ออกแบบใน 
โครงการก่อสร้างอาคารในประเทศจีน โดยก าหนดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียผิดพลาดของ
ผู้ออกแบบจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเจ้าของโครงการมีมาก
ถึงร้อยละ 56 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพพื้นที่เท่ากับร้อยละ 16  และเกิดจากการผิดพลาด และ
ละเลยเท่ากับร้อยละ 12        
 

Paul Teicolz  (2004) ได้ท าวิจัยเร่ืองผลิตภาพแรงงานที่ต่ าลงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  
สาเหตุและการแก้ไข พบ ว่า โครงการก่อสร้างใหม่มีผลิตภาพเมื่อวัดในรูปแบบสัญญาเงินคงที่ต่อ
ชั่วโมงการท างานค่อยๆลดลงในช่วงปี 1964-2003 โดยเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.59 ต่อปี แต่ส าหรับใน
บางช่วงเวลาอุตสาหกรรมอื่นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ  1.77 ต่อปี ส่งผลให้เกิดการ
หยุดชะงักของอุตสาหก รรมก่อสร้าง ปัญหาที่แท้จริงเหล่านี้ได้บ่งชี้ว่าช่วง 40 ปีที่ผ่านมา (1964-
2003)โครงการก่อสร้างนั้นต้องผลิตภาพที่มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และในด้านอ่ืนๆ อุตสาหกรรม
ก่อสร้างมีการสูญเสียที่รุนแรงกว่าอุต สาหกรรมอื่นในส่วนของการพัฒนา แล ะประยุกต์ใช้ Labor 
Saving Ideal ในการสับเปลี่ยนหรือแทนที่แรงงานด้วยเคร่ืองจักรในขณะที่ธรรมชาติของการ
ก่อสร้างนั้นต้องการผลิตงานให้มีคุณภาพโดยใช้แรงงานเพื่อประหยัดเคร่ืองจักร  

อุตสาหกรรมก่อสร้างก าลังประสบปัญหาในเร่ืองผลิตภาพ การเสื่อมลงของผลิตภาพ 
แรงงานอย่างช้าๆ เกิดจากอายุการท างานของแรง งานก่อสร้าง อัตราการปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่มีใน
ระดับต่ า และการขาดแคลนคนรุ่นใหม่ที่มีความชอบในงานโยธา สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญกว่า
วิธีการสร้างก าไร หรือข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรม 
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Kadir Lee ,et.al (2005) ได้ท าวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานใน 
โครงการที่พักอาศัยของมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่า และหาระดับความส าคัญความถี่ 
และความรุนแรงของปัจจัยล่าช้าที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน ในโครงการที่พักอาศัยของมาเลเซีย 
โดยเก็บข้อมูล 100 ตัวอย่าง แบ่งเป็นข้อมูลจากผู้รับเหมา (Contractor) 70 ตัวอย่า ง ผู้พัฒนา 
(Developer) 19 ตัวอย่าง ที่ปรึกษา (Cosultant) 19 ตัวอย่าง เพื่อบ่งชี้ว่าแต่ละงานของโครงการ
ก่อสร้างมีความส าคัญอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรต่อผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง และน าข้อมูล
เหล่านี้ไปสร้างตัวชี้วัดที่ส าคัญ และน าไปล าดับความส าคัญต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่ถูกบ่งชี้ คือ การขาดแคลนวัสดุที่หน้างาน การหยุดส่ง 
วัสดุเนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินให้กับผู้จ าหน่ายวัสดุ (Supplier) การเปลี่ยนแปลงแบบ (Change 
Order) การจัดพิมพ์แบบล่าช้า การขาดความสามารถในการบริหารกิจกรรมหน้างานต่างๆของ
ผู้รับเหมา ส่วนในด้านของล าดับความส าคัญที่เรียงจากมากไปหาน้อย คือ การขาดแคลนวัสดุที่หน้า
งาน การหยุดส่งวัสดุเนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินให้กับผู้จ าหน่ายวัสดุ (Supplier) ปัญหาล่าช้าของ
กระบวนการจ่ายเงินจากเจ้าของงานไปยังผู้รับเหมาหลัก การขาดทั้งแรงงานต่างถิ่น และแรงงานใน
พื้นที่ ปัญหาการประสานงานกันระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาช่วง 
 

Tommy Y.Lo, Ivan W.H.Fung and Karen C.F.Tung (2006) ได้การศึกษาความ 
ล่าช้าในวงการงานก่อสร้างของฮ่องกง โดยปัญหาความล่าช้าเป็นเร่ืองธรรมดาในวงการวิศวกรรม
โยธาของฮ่องกง ความล่าช้าของงานส่งผลให้งบประมาณของ งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น เนื่อง มาจาก
สัญญาที่ระบุค่าปรับไว้ส าหรับความล่าช้าของงาน ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยท าการเก็บรวบ 
รวมข้อมูลส าคัญที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าของประเทศต่างๆในแถบเอเชีย และท าการส ารวจ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จา กนั้นน าข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบสอบถามโดยผู้ตอบค าถาม คือ กลุ่มของลูกค้า กลุ่มของที่ปรึกษา
โครงการ และกลุ่มของผู้รับเหมา และได้จ าแนกประเภทของความล่าช้าออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 

1. สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากลูกค้า 
2. สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากวิศวกร 
3. สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากผู้รับเหมา 
4. สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์(แรงงาน) 
5. เกี่ยวกับปัจจัยภายในโครงการ 
6. เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกโครงการ 
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7. เกี่ยวกับทรัพยากร 
โดยในแต่ละกลุ่มจะจ าแนกสาเหตุของความล่าช้าได้มากมาย เขาจึงได้สรุปโดยก าหนด 

ตัวแปรไว้ดังนี้   ปัจจัยความเห็นด้วย (Rank agreement factor : RAF) จ านวนร้อยละของความเห็น
ด้วย (Percentage agreement  : PA) และจ านวนร้อยละของความไม่เห็นด้วย (Percentage 
disagreement  : PD) ความแตกต่างในความเข้าใจของผู้ตอบ   ในเร่ืองความส าคัญของความล่าช้า 
และสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้าส าหรับ 6 โครงการ ที่ท าการศึกษาพบว่า ผู้ตอบมีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับข้อผิดพลาดที่ส าคัญที่เป็นสาเหตุของความล่าช้า คือเกิดจากกลุ่มของลูกค้า และที่ปรึกษา
โครงการโดยมีค่า (PA=74%) 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานใน 

งานก่อสร้าง ได้วางล าดับการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

รวมรวบข้อมูลๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยเบื้องต้น รวมไป 
ถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งจากงานวิจัยต่างๆ บทความ ต าราเรียน และการสอบถามเบื้องต้นกับ
โครงการก่อสร้าง 

1.1 สรุปข้อมูลที่ได้ โดยการสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละข้อมูล  
1.2 น าข้อมูลดังกล่าว แต่ละข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน โดยจับประเด็นที่เหมือนและ 

ต่างกัน 
1.3 สรุปข้อมูลที่ได้ และประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญ 
1.4 สรุปข้อมูลที่ได้โดยล าดับความส าคัญของประเด็นตามปัจจัยที่เป็นผลของการศึกษา 
1.5 สรุปผลที่ได้ คือ ปัจจัยที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้วิเคราะห์ในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
2 กลุ่มของข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 

ทฤษฏีต่างๆ และงานวิจัยต่างๆ ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ในด้านแรงงานก่อสร้าง ด้านผลิต 
ภาพแรงงาน ด้านการบริหารจัดการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากที่สุด 
 
3 การรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
3.1 หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องจากร้านขายหนังสือ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ 
3.2 บทความในหนังสือ หรือจากสื่ออินเตอร์เน็ต ที่มีความน่าเชื่อเถือ งานวิจัยต่างๆ 

และจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ 
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4 การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเด็นส าคัญของข้อมูล 
การก าหนดเกณฑ์ได้มีการเลือกใช้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพงานก่อสร้าง (Factors Influencing Construction  

Productivity) ตามที่ Olomolaiy (1998)และคณะ ได้มีการแบ่งไว้ 
4.2 สาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง จากการศึกษาของ Louis(1980) 

 
5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ตามปัจจัย และสาเหตุที่ได้ โดยใช้การเปรียบเทียบในลักษณะ 
ของช่วงเวลางานวิจัย ทั้งนี้การเปรียบเทียบผลที่ได้จากภายในประเทศและต่างประเทศในกรณีศึกษา
ที่มีความใกล้เคียงกัน  โดยมีวิธีการดังนี้ 

5.1 น าเกณฑ์ในการแบ่งประเด็นที่ได้มาจัดระเบียบข้อมูลที่เหมือนกันและต่างๆกัน 
5.2 ก าหนดปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง 

โดยผู้ศึกษาได้ 
5.3ท าการรวบรวมจากงานวิจัยที่ผ่านมา และแหล่งความรู้ต่างๆ 
5.4จากนั้นก็ท าการสรุปเพิ่มเติม โดยได้น าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ 

ปัจจัยที่ได้ความหมายที่กระชับ และมีความชัดเจน และเหมาะสมในการที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ และ
สรุปผลต่อไป 

โดยสรุปข้อมูลที่ได้ ผู้ศึกษาก าหนดกลุ่มปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี จ าแนกได้ 9 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน 
2. ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 
3. ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง 
4. ปัจจัยขององค์กร 
5. ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ 
6. ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 
7. ปัจจัยด้านการจัดการ 
8. ปัจจัยด้านการออกแบบ 
9. ปัจจัยภายนอก 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของกลุ่มปัจจัยที่น ามาใช้วิเคราะห์การศึกษา 
 

ล าดับที่ รายการ องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ปัจจัยกลุ่มที่ 1 

 
ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน 

 
อายุ เพศ การศึกษา สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ  
ภูมิล าเนา สถานภาพ ความซ่ือสัตย์ ความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น 

ปัจจัยกลุ่มที ่2 
 

ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 
 

ทักษะความสามารถในการท างาน ประสบการณ์ 
การท างาน ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง รวมไปถึง
การใช้เครื่องจักร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (อาจใช้
มาตรฐานในการวัดแรงงานฝีมือ) 

ปัจจัยกลุ่มที่ 3 
 

ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง ความเข้าใจในงานก่อสร้าง หรือในแบบก่อสร้าง 
สัญญาการก่อสร้างเป็นต้น 

ปัจจัยกลุ่มที่ 4 
 

ปัจจัยขององค์กร 
 

ขนาดองค์กร สภาพคล่องทางการเงิน การจ่ายค่าแรง  
ความสามารถในการจัดการความสามารถควบคุม
บุคคล ประสบการณ์ในการท างานของทีมงานเป็นต้น 

ปัจจัยกลุ่มที่ 5 
 

ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ ภาวะงานปัจจุบัน ระยะเวลาการท างาน ลักษณะของ
งาน (เร่ง/ไม่เร่ง) เทคนิคและความซับซ้อนของงาน 
ระดับคุณภาพของงาน เป็นต้น 

ปัจจัยกลุ่มที่ 6 
 

ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ลักษณะของพื้นที่ในการท างานเช่น ความสูง ความ
กว้าง ความแคบ ทางเข้าโครงการ และผังบริเวณจาก
ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

ปัจจัยกลุ่มที่ 7 
 

ปัจจัยด้านการจัดการ การวางแผนการท างาน การจัดสรรจ านวนคนงาน
และวิธีการท างาน ตารางการท างาน การน าเอา
เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท างาน เป็นต้น 

ปัจจัยกลุ่มที่ 8 
 

ปัจจัยด้านการออกแบบ ความสามารถในการสร้างได้ คุณภาพของเอกสาร 
ข้อก าหนดด้านคุณภาพของแบบ ประสบการณ์ของ
ผู้ออกแบบการบูรณาการแบบร่วมกันระหว่างงาน
ออกแบบและงานก่อสร้างเป็นต้น 

ปัจจัยกลุ่มที่ 9 
 

ปัจจัยภายนอก สภาพเศรษฐกิจของประเทศ การเมืองภายใน 
ประเทศ แหล่งจัดหาช่างฝีมือ การเกิดขึ้นของ  
เทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวโน้มการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจ สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้น 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา และการวิเคราะห์ผล 

 
         การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในงาน
ก่อสร้างในการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุ ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของ ผลผลิต
ในงานก่อสร้าง  สรุปปัญหา และความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ เกี่ยวข้องในการแก้ไขการลดลงของ
ผลผลิตพร้อมทั้งแนวทางในการวางแผนรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในด าเนินการก่อสร้างในด้าน
ต่างๆต่อไป 
         ผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัย
เบื้องต้น รวมไปถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งจ ากงานวิจัยต่างๆ บทความ ต าราเรียน โดยในส่วนของ
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มของงานวิจัยในประเทศไทย มีจ านวน  26 งานวิจัย และกลุ่มของ
งานวิจัยต่างประเทศ มีจ านวน  24 งานวิจัย รวมจ านวนทั้งสิ้น  50 งานวิจัย   โดยได้น าเสนอผล
การศึกษา และผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่งเปน็6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
                 1.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มงานวิจัยที่น ามาใช้ในการศึกษา 
                2.การวิเคราะห์ของงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 
                 3.การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง                                                   
                 4.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกันและความสัมพันธ์ของปัจจัยกั บ
สาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง  
                 5.การเปรียบเทียบปัจจัยของงานวิจัยระหว่างงานในประเทศและต่างประเทศ 
                 6.การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญของงานวิจัยในประเทศ เปรียบเทียบกับงานวิจัย
ต่างประเทศ 
 
1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มงานวิจัยท่ีน ามาใช้ในการศึกษา 
         ข้อมูลที่น ามาศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มของงานวิจัยในประเทศไทย มี จ านวน 
26งานวิจัย  และกลุ่มของงานวิจัยต่างประเทศ มีจ านวน  24 งานวิจัย รวมจ านวนทั้งสิ้น  50 งานวิจัย  
การวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลประเภทงานวิจัย 
 

ประเภทงานวิจัย จ านวน ร้อยละ 

งานในประเทศไทย 26 52 

งานต่างประเทศ 24 48 

รวม 50 100 

 
        จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลของงานวิจัยที่ได้มาใช้ศึกษาคร้ังนี้ ขนาดของข้อมูลใกล้เคียงกัน 
 
         งานวิจัยที่ได้น ามาศึกษา ได้ท าการ จ าแนกตามประเภทของงาน  โดยให้ความหมาย
เฉพาะการศึกษา โดยแบ่งได้ 6 กลุ่มงานดังนี ้

1. งานทุกสาขาอุตสาหกรรม คือ ภาพรวมของงานทุกอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงาน  
2. งานก่อสร้างโดยรวม  คือ ภาพรวมของงานเฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้างเท่านั้น

แต่ไม่เจาะจงว่าเป็นงานก่อสร้างประเภทใด 
3. งานก่อสร้างอาคารสูง  คือ งานก่อสร้างประเภทอาคารสูง  หรือตามกฎหมายควบคุม

อาคารได้ก าหนดไว้ 
4. งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม  คือ งานที่เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานก่อสร้าง ไม่ใช่การ  

ก่อสร้างทั้งโครงการ ได้แก่ หมวดงานทาสี หมวดงานฐานราก เป็นต้น 
5. งานก่อสร้างขนาดเล็ก  คือ งานก่อสร้างที่อาจแบ่ งโดยพื้นที่ หรืองบประมาณ หรือ

ตามกฎหมายควบคุมอาคารได้ก าหนดไว้ 
6. งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย คือ งานก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น  
จากงานวิจัยทั้งหมด ได้มีการจ าแน กประเภทงานได้ตามตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 

ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลงานวิจัยแบ่งตามประเภทของงาน ในประเทศไทย 
 

ประเภทของงาน จ านวน ร้อยละ 

ทุกสาขาอุตสาหกรรม 4 15 

งานก่อสร้างโดยรวม 15 58 

งานก่อสร้างอาคารสูง 3 11 

งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 2 8 

งานก่อสร้างขนาดเล็ก 1 4 

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 1 4 

รวม 26 100 

งานกอ่สร้างขนาดเล็ก

4%งานกอ่สร้าง

เฉพาะกจิกรรม

8%

งานกอ่สร้างอาคารสงู

12%

งานกอ่สร้าง

อาคารพักอาศยั

4%

งานกอ่สร้างโดยรวม

57%

ทกุสาขาอุตสาหกรรม

15%

 
ภาพที่ 7 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลงานวิจัยแบ่งตามประเภทของงาน ในประเทศไทย  
 
         จากตารางที่ 4 และภาพที่ 7 พบว่า ข้อมูลของประเภทของงาน ในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่เป็นงานก่อสร้างโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ ทุกสาขาอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
15 และ งานก่อสร้างอาคารสูง คิดเป็นร้อยละ11 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลงานวิจัยแบ่งตามประเภทของงานวิจัยต่างประเทศ 
 

ประเภทของงาน จ านวน ร้อยละ 
ทุกสาขาอุตสาหกรรม 5 21 
งานก่อสร้างโดยรวม 16 67 
งานก่อสร้างอาคารสูง 1 4 
งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 1 4 
งานก่อสร้างขนาดเล็ก 0 0 
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 1 4 

รวม 24 100 

งานก่อสร้างอาคารสูง

4%

งานก่อสร้าง

เฉพาะกิจกรรม

4%

งานก่อสร้าง

อาคารพกัอาศัย

4%

ทกุสาขา

อุตสาหกรรม

21%

งานก่อสร้างโดยรวม

67%

 
ภาพที่ 8 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลงานวิจัยแบ่งตามประเภทของงานวิจัยต่างประเทศ 

 
        จากตารางที่ 5 และภาพที่ 8  พบว่า ข้อมูลของประเภทของงาน ต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นงาน
ก่อสร้างโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือทุกสาขาอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 21 และ งาน
ก่อสร้างอาคารสูง งานก่ อสร้างเฉพาะกิจกรรม งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย คิดเป็นร้อยละ  4 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลงานวิจัยแบ่งตามทวีปในส่วนงานวิจัยต่างประเทศ 
 

กลุ่มประเทศ จ านวน ร้อยละ 

อเมริกา 15 62 

ยุโรป 4 17 

เอเชีย 5 21 

รวม 24 100 

เอเชีย

21%

ยุโรป

17%
อเมริกา

62%

 
ภาพที่ 9  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลงานวิจัยแบ่งตามทวีปในส่วนงานวิจัยต่างประเทศ 

 
         จากตารางที่ 6 และภาพที่ 9 พบว่า ข้อมูลงานวิจัยแบ่งตามทวีปในส่วนงานวิจัย
ต่างประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ กลุ่มของเอเชีย คิดเป็น
ร้อยละ 21 และ กลุ่มของยุโรป คิดเป็นร้อยละ 17 ตามล าดับ 
 
2  การวิเคราะห์ของงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา 
         ในส่วนข้อมูลของงานวิจัยที่น ามาใช้ในการศึกษา โดยมีงานวิจัยที่น าข้อมูลมาศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 50 งานวิจัย แบ่งเป็นงานในประเทศไทย จ านวน  26 งานวิจัย และ งานต่างประเทศ 
จ านวน 24 งานวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายการข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
         การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปีการศึกษา หัวข้อการศึกษา ประเภทงาน กลุ่มประเทศ 
และผลการศึกษาของงานวิจัยนั้น ๆ 
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทย โดยแยกตามประเภทงาน 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ประเภทงาน 

1 2539 อนุเทพ กิจประทาน ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานในสาขาอุตสาหกรรม ของประเทศไทยในช่วงปี 2520-2535 ทุกสาขาอุตสาหกรรม 

2 2539 กรกฤช ประคองวิทยา ความคิดเห็นของผู้รับจ้างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานก่อสร้างอาคารสูง งานก่อสร้างอาคารสูง 

3 2541 Laemthog Laokhongthavorm ศึกษาการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยส าหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

งานก่อสร้างอาคารสูง 

4 2543 สุมาล ี สันติพลวุฒ ิ  โครงการดัชนีผลิตภาพแรงงาน ทุกสาขาอุตสาหกรรม 
5 2544 พาสิทธิ ์หล่อธีรพงศ ์

,เข้ม ค าวงศ์ปิน และ 
ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม 

ทัศนคติของผู้รับเหมาไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงในงานก่อสร้าง งานก่อสร้างโดยรวม 

6 2544 จิราวัฒน ์ด าริห์อนันต ์ การออกแบบกระบวนการก่อสร้าง งานก่อสร้างโดยรวม 
7 2544 อาณัติ กิตติกุลเมธ ี ผลิตภาพแรงงานของกิจกรรม การตัดหัวเสาเข็มเจาะ ฐานราก เสาและพ้ืนในอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 

8 2544 วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และโชติ
ชัย เจริญงาม 

ปัญหาความล่าช้า และการเตรียมการป้องกันส าหรับการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย งานก่อสร้างอาคารสูง 

9 2545 วรรณวิทย ์ แต้มทอง การหาผลกระทบของจ านวนคนงานในการพิจารณาการเรียนรู ้เพ่ือการประมาณเวลาการ
ท างาน 

งานก่อสร้างโดยรวม 

10 2546 กมลวัลย ์ลือประเสริฐ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในงานก่อสร้าง งานก่อสร้างโดยรวม 

11 2546 ศุภชัย สงสระ การประเมินค่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการด าเนินงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างโดยรวม 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ประเภทงาน 

12 2546 ปิติภูมิ น้ าแก้ว และ 
รัตนะ โตสินธุ ์  

การเพ่ิมผลิตภาพของงานทาสีในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 

13 2546 Makulsawatudom and 
Emsley   

ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง ของหัวหน้าคนงาน
ในประเทศไทย 

งานก่อสร้างโดยรวม 

14 2547 วิบูลย ์สุรสาคร การใช้หลักการของลีนคอนสตรั๊กชั่น ในการปรับปรุงการออกแบบ และการก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง 

งานก่อสร้างโดยรวม 

15 2547 จิรัฐติ ์ บรรจงศิริ การประยุกต์ใช้เทคนิค Raster to Vector เพ่ือสร้างแบบก่อสร้างอิเล็คโทรนิกส์ ใช้ในการ
แก้ปัญหาความถูกต้องของแบบก่อสร้าง 

งานก่อสร้างโดยรวม 

16 2547 ศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงานไทยในสาขาการ
ผลิต 11 สาขา ช่วงปี 2523-2545 

ทุกสาขาอุตสาหกรรม 

17 2548 ไชยา สัจจารุ่งเรือง  
และจักรพงษ ์พงษ์เพ็ง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินความสามารถของผู้ออกแบบงานอาคารในมุมมองของ
เจ้าของ 

งานก่อสร้างโดยรวม 

18 2548 วิบูลย ์ สุรสาคร ปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้าง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง  

งานก่อสร้างโดยรวม 

19 2548 ธิติรัตน ์อึ้งนภารัตน์ ผลกระทบต่องานก่อสร้างเนื่องมาจากความยากที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง งานก่อสร้างโดยรวม 

20 2548 ศรัณย ์อินทรพรหม  
และดนยั  วันทนากร 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคาร งานก่อสร้างโดยรวม 

21 2548 สิริวีรา  อินทนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพแรงงานในประเทศไทย ทุกสาขาอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81 
 

ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ประเภทงาน 

22 2549 ชูเกียรต ิ ชูสกลุ การประเมินค่าผลิตภาพของคนงานในงานก่อสร้าง งานก่อสร้างโดยรวม 
23 2549 วิริยะ แสงสว่าง และ 

วิสุทธิ ์ ช่อวิเชียร   
การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กของประเทศไทย งานก่อสร้างขนาดเล็ก 

24 

 
2550 

 
กัลยา  จันทรกรัด ข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของ

ผู้รับเหมาในโครงการประเภทอาคารพักอาศัย 
 

25 

 
2550 

 
คมวรรธน ์ สุนิติบรรยงและ
วัชระ  เพียรสุภาพ 

ศึกษาความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างในมุมมอง
ของผู้รับเหมา 

งานก่อสร้างโดยรวม 

 
26 2550 จีรพรรณ  ดลรักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในกระบวนการออกแบบ และกระบวนการก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างโดยรวม 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการศึกษาของงานวิจัยในประเทศไทย  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

1 2539 อนุเทพ กิจประทาน ปัจจัยที่มีผลตอ่ผลิตภาพแรงงานในสาขาอุตสาหกรรม 
ของประเทศไทยในช่วงปี 2520-2535 

ปัจจัยที่ก าหนดผลิตภาพแรงงานคือ เงินทุนเฉลี่ยต่อแรงงานและ
สัดส่วนแรงงานตามระดับการศึกษา 

2 2539 กรกฤช ประคองวิทยา ความคิดเห็นของผู้รับจ้างต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของงานก่อสร้างอาคารสูง 

องค์ประกอบด้านการจัดการแรงงาน และการจัดการงานสนามส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพงานก่อสร้างอาคารสูงมากที่สุด 

3 2541 Laemthog Laokhongthavorm ศึกษาการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยส าหรับ
โครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยที่มีความเป็นไปได้สูงที่มีผลต่อระดับของความเสี่ยงของ
ผู้รับเหมา คือแบบก่อสร้าง ขบวนการก่อสร้าง และวัสดุโดยสาเหตุ
เกิดจากที่ปรึกษาโครงการขบวนการก่อสร้างและแบบก่อสร้างโดย
ในหลายกรณีปัญหาเกิดจากที่ปรึกษาโครงการไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ และขาดประสบการณ์ 

4 2543 สุมาล ี สันติพลวุฒ ิ  โครงการดัชนีผลิตภาพแรงงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพแรงงานของทุกประเภทอุตสาหกรรม
คือ เงินทุนเฉลี่ยต่อแรงงาน และสัดส่วนแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
ที่สูงขึ้น 

5 2544 พาสิทธิ ์หล่อธีรพงศ ์
,เข้ม ค าวงศ์ปิน และ 
ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม 

ทัศนคติของผู้รบัเหมาไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงในงาน
ก่อสร้าง 

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินมีความส าคัญมากที่สุด ศึกษาการประ- 
เมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านแบบก่อสร้างและคุณภาพของงาน 

6 2544 จิราวัฒน ์ด าริห์อนันต ์ การออกแบบกระบวนการก่อสร้าง ปัญหาของการขาดการบูรณาการระหว่างการออกแบบและการ
ก่อสร้าง 

7 2544 อาณัติ กิตติกุลเมธ ี ผลิตภาพแรงงานของกิจกรรม การตัดหัวเสาเข็มเจาะ 
ฐานราก เสาและพ้ืนในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ค่าผลิตภาพแรงงานต่ าลง เม่ือท างานที่ระดับความสูงเพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

8 2544 วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ
โชติชัย เจริญงาม 

ปัญหาความล่าช้า และการเตรียมการป้องกันส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย 

ปัญหาที่เกิดจากผู้ออกแบบขาดประสบการณ์ ท าให้แบบผิดพลาด 
และส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างเป็นปัญหาส าคัญที่
กระทบต่อทุกงานหลัก 

9 2545 วรรณวิทย ์ แต้มทอง การหาผลกระทบของจ านวนคนงานในการพิจารณาการ
เรียนรู ้เพ่ือการประมาณเวลาการท างาน 

ผู้รับเหมาควรใช้จ านวนคนงานให้มากที่สุดต่อกลุ่มคนท างานเท่าที่
จะเป็นไปได ้เพราะสามารถประหยัดเวลาในอัตราที่มากว่า เม่ือ
เทียบกับจ านวนเงินที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่า แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณา
ความสามารถในด้านการเงินและขนาดของพ้ืนที่ท างาน 

10 2546 กมลวัลย ์ลือประเสริฐ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในงานก่อสร้าง คุณภาพในกระบวนการออกแบบ และคุณภาพในกระบวนการ
ก่อสร้าง   

11 2546 ศุภชัย สงสระ การประเมินค่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการ
ด าเนินงานก่อสร้างอาคาร 

ความถูกต้องของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ความร่วม 
มือในการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการสร้างได้จริงของ
แบบก่อสร้าง 

12 2546 ปิติภูมิ น้ าแก้ว และ 
รัตนะ โตสินธุ ์  

การเพ่ิมผลิตภาพของงานทาสีในธุรกิจขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง 

การท างานซ้ าๆกันหลายๆรอบท าให้เกิดความช านาญจึงท าให้ผลิต
ภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น พ้ืนที่การท างานที่เหลือน้อยลงกว่าปกติ แต่มี
เวลาในการท างานเท่าเดิม มีผลท าให้ค่าผลิตภาพลดลง 

13 2546 Makulsawatudom and 
Emsley 

ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพ
แรงงานก่อสร้าง ของหัวหน้าคนงานในประเทศไทย 

ปัจจัยที่มีความรุนแรงมากถึงปานกลางที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ
แรงงานในงานก่อสร้างในประเทศไทย คือ 1) ขาดวัสด ุ 2) แบบไม่
สมบูรณ ์3) ขาดอุปกรณ์ และเครื่องจักร 4) การท างานซ้ า  5)การ
เปลี่ยนแปลงแบบ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวขอ้การศึกษา ผลการศึกษา 

13 2546 Makulsawatudom and 
Emsley   

ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิต
ภาพแรงงานก่อสร้าง ของหัวหน้าคนงานในประเทศไทย 

ปัจจัยที่มีความรุนแรงมากถึงปานกลางที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ
แรงงานในงานก่อสร้างในประเทศไทย คือ 1) ขาดวัสด ุ 2) แบบไม่
สมบูรณ ์3) ขาดอุปกรณ์ และเครื่องจักร 4) การท างานซ้ า  5)การ
เปลี่ยนแปลงแบบ 

14 2547 วิบูลย ์สุรสาคร การใช้หลักการของลีนคอนสตรั๊กชั่น ในการปรับปรุง
การออกแบบ และการก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานก่อสร้าง 

การการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อย  ๆจะท าให้ขาดความตอ่เนื่อง ในการ
ท างาน  มีผลต่อ การสูญเสียการเรียนรู้ (Leanring) ของคนงานท าให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

15 2547 จิรัฐติ ์ บรรจงศิริ การประยุกต์ใช้เทคนิค Raster to Vector เพ่ือสร้างแบบ
ก่อสร้างอิเล็คโทรนิกส์ ใช้ในการแก้ปัญหาความถูกต้อง
ของแบบก่อสร้าง 

เทคโนโลยีช่วยให้ผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 

16 2547 ศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและค่าจ้าง
ที่แท้จริงของแรงงานไทยในสาขาการผลิต 11 สาขา ช่วง
ปี 2523-2545 

ปัจจัยแรงงาน  และวิกฤตเศรษฐกิจ มีบทบาทก าหนดผลิตภัณฑ์มวล 
รวมภายในประเทศในสาขาการก่อสร้าง 
 

17 2548 ไชยา สัจจารุ่งเรือง และ
จักรพงษ ์พงษ์เพ็ง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินความสามารถของ
ผู้ออกแบบงานอาคารในมุมมองของเจ้าของ 

1.ความเข้าใจถึงธรรมชาติของงานที่ได้รับ 2.ความเข้าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเจ้าของ  3.การให้ความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะใน 
การแก้ไขแบบ  4.การด าเนินงานตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของโครง 
การ  5.ประสบการณ์ที่ได้เคยออกแบบงานในลักษณะเดียวกัน หรือ
คล้ายกัน 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

18 2548 วิบูลย ์ สุรสาคร ปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้าง 
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

1. ปัญหาการเงินระหว่างการก่อสร้าง  2.การละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 
ก าหนดในการควบคุมคุณภาพ   3.การเปลี่ยนแปลงแบบระหว่างการ
ก่อสร้าง  4.การขาดแคลนช่างฝีมือแรงงานก่อสร้าง   5.ความสมบูรณ์
ของแบบก่อสร้าง 6.การควบคุมคุณภาพ   7.ความสมบูรณ์ของข้อ 
ก าหนดในการควบคุมคุณภาพ  8.แรงงานก่อสร้างขาดระเบียบวินัย
ในการท างาน 9.การใช้วัสดุก่อสร้างต่ ากว่าข้อก าหนดของแบบ  
10.การใช้เครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพในการก่อสร้าง 

19 2548 ธิติรัตน ์อึ้งนภารัตน์ ผลกระทบต่องานก่อสร้างเนื่องมาจากความยากที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลง 

สภาพพ้ืนที่การท างานที่แปรผันตามระยะทาง หรือสภาพพ้ืนที่การ
ท างานมีความคับแคบในการท างานจะส่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน
ทั้งสิ้น 

20 2548 ศรัณย ์อินทรพรหม และ
ดนัย  วันทนากร 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงานอาคาร 1.ปัจจัยที่เกิดจากผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง  2. ปัจจัยที่เกิด
จากทีมงานก่อสร้าง  3. ปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง  
4. ปัจจัยภายนอก 

21 2548 สิริวีรา  อินทนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพแรงงานในประเทศไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลิตภาพแรงงาน คือการศึกษาของแรง 
งาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลิตภาพแรงงาน คือการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อตลาดผลผลิต และตลาดแรงงานโดยตรง 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

22 2549 ชูเกียรต ิ ชูสกุล การประเมินค่าผลิตภาพของคนงานในงานก่อสร้าง กิจกรรมงานที่มีค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์ด ีจะมีผล
ก าไรสูง และกิจกรรมที่มีค่าต่ าจะมีผลก าไรน้อยเพิ่มผลิตภาพได้โดย 
การปรับปรุงการท างานหรือการจัดการหน้างานที่ด ี  

23 2549 วิริยะ แสงสว่าง และ 
วิสุทธิ ์ ช่อวิเชียร   

การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
ขนาดเล็กของประเทศไทย 

สภาพปัญหาของโครงการราชการ คือ 1.สภาพทางกายภาพที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้หน้างาน 2.การด าเนินการก่อสร้างล่าช้า 3.การ
ผันผวนของราคาก่อสร้าง และการขาดข้อก าหนดใน การปรับเปลี่ยน
ราคาให้เหมาะสม 4.การขาดเอกสาร และแบบแปลนที่ครบถ้วน5.
การขาดข้อก าหนดที่เหมาะสมครบถ้วนของสัญญาสภาพปัญหาของ
โครงการเอกชน คือ 1.ผู้รับเหมาช่วงท างานขาดคุณภาพ และขาด
ข้อก าหนดรับผิดชอบ 2.การขาดเอกสาร และแบบแปลนที่ครบถ้วน 
3.การด าเนินการก่อสร้างล่าช้า 4.การผันผวนของราคาก่อสร้าง และ
การขาดข้อก าหนดในการปรับเปลี่ยนราคาให้เหมาะสม 5.สภาพทาง
กายภาพที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หน้างาน 

24 
 

2550 
 

กัลยา จันทรกรัด ข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบที่
ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของผู้รับเหมาในโครงการ
ประเภทอาคารพักอาศัย 

สามารถสรุปปัญหาทีได้ 6 กลุ่มปัญหา ดังนี1้. เขียนแบบก่อสร้างขัด 
แย้งกัน 2.ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 3. ออกแบบผิด 
4. เขียนแบบผิด 5.ขาดรายละเอียด หรือให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน 
6. ก าหนดวัสดุที่ไม่มีขายในท้องตลาด 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

25 

 
2550 

 
คมวรรธน ์ สุนิติบรรยง
และวัชระ  เพียรสุภาพ 

ศึกษาความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างในมุมมองของผู้รับเหมา 

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้าง   
1. เจ้าของโครงการ 2. แบบการก่อสร้าง 3.ผู้รับเหมาก่อสร้าง  
4. เหตุการณ์สุดวิสัย 5.กฎหมาย หรือข้อบัญญัต ิ6. ธรรมชาติการ
เปลี่ยนแปลงจากแบบก่อสร้างที่เกิดจากความผิดพลาดจากฝ่ายเจ้าของ 
โครงการที่ให ้เช่น ข้อมูลต่างๆของโครงการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 

26 2550 จีรพรรณ  ดลรักษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในกระบวนการออกแบบ และ
กระบวนการก่อสร้างอาคาร 

ทั้งกลุ่มผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานให้ความส าคัญกับความสามารถ 
สร้างได้จริงของแบบก่อสร้างเป็นอันดับแรกในกระบวนการออกแบบ 
และให้ความส าคัญกับ ความชัดเจนของสัญญามากที่สุดในส่วนของ
การก่อสร้าง 

 
จากตารางที่ 7 และ ตารางที่ 8  แสดงการสรุปข้อมูลของงานวิจัยในประเทศไทย โดยเรียงล าดับตามปีที่ท าการศึกษา จ าแนกตามประเภทของงาน 

และผลของการศึกษาแต่ละงานวิจัยนั้นด้วย 
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ตารางที่ 9  แสดงข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ โดยแยกตามประเภทงาน 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ประเทศ ประเภทงาน 

1 1957 Solow R.M. ศึกษาผลิตภาพแรงงาน ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระหว่าง ค.ศ.1909-
1949 

อเมริกา ทุกสาขาอุตสาหกรรม 

2 1969 Williamson Jeffrey G. ศึกษาผลิตภาพในระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ในระหว่าง ค.ศ.1947-1965 ฟิลิปปินส ์ ทุกสาขาอุตสาหกรรม 
3 1980 Louis E. Alfeld ศึกษาอัตราผลผลิตงานก่อสร้างในประเทศสหรัฐอเมริกา อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 
4 1983 Thomas H.R. and 

Daily J. 
วัดประสิทธิภาพของคนงานโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างกิจกรรม 3 วิธีโดยมี  
1) Work Sampling   2) Group Timing Technique  และ 3) 5 Minute Rating   

อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 

5 1984 Clark B. Kim การรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน การ
เจริญเติบโตของผลผลิตและผลิตภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา 

อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 

6 1986 Richard L.T. ผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 
7 1987 Thomas H.R.and 

Yiakoumis I. 
แบบจ าลองปัจจัย (Factor Model) เพ่ือใช้ประมาณผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 

8 1988 Hinze J.and Parker R.   ผลิตภาพของการใช้แบบเลื่อนในการท าขอบทาง สหราชอาณาจักร งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 
9 1989 Clarkson H.Oglesby 

,Henry W.Parker and 
Gregory A. Howell 

ความสามารถในการสร้างไดใ้นการปรับปรุงผลิตภาพในงานก่อสร้าง อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 

10 1990 Oulton N. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานในสหราชอาณาจักรในอุตสาหกรรม 93 
สาขา ในช่วง ค.ศ.1971-1986 

สหราชอาณาจักร ทุกสาขาอุตสาหกรรม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89 
 

ตารางที่ 9 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ประเทศ ประเภทงาน 

11 1990 Thomas H.R., 
Moloney W.F.,Horner 
R.M.W.,Smith G.R.,Handa 
V.K.and Sender S.R.  

อธิบายถึงหลักการของการสร้างแบบจ าลอง Labor Productivity                  อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 

12 1991 Sander S.R.and Thomas 
H.R. 

เรื่องการสูญเสียผลิตภาพแรงงานเนื่องมาจากวิธีการจัดส่งวัสดุและสภาพอากาศ 
ในฤดูหนาว 

อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 

13 1992 Jodi J. Farrington and  
William B.Ledbetter 

สาเหตุความคาดเคลื่อนของคุณภาพในงานออกแบบและงานก่อสร้าง สหราชอาณาจักร งานก่อสร้างโดยรวม 

14 1993 Lllingworth J.R. ศึกษาถึงผลกระทบของกฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานที่มีต่อการก่อสร้าง อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 
15 1995 Thomas E.Glavinich ปรับปรุงความสามารถในการสร้างได้ในช่วงการออกแบบ อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 
16 1997 Robert K.Cox ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค าสั่งในช่วงการออกแบบ และช่วงของการก่อสร้าง อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 
17 1997 Mason and Finegold ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต Biscuit อเมริกา ทุกสาขาอุตสาหกรรม 
18 1998 Geoff   Rounce ศึกษาความส าคัญของคุณภาพ การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายในการจัดการ การออก 

แบบก่อสร้างของสถาปนิก การลดค่าตอบแทนการออกแบบในสหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักร งานก่อสร้างโดยรวม 

19 1999 Meiske  Widyarti ศึกษาผลกระทบจากข้อผิดพลาด และความไม่ครบถ้วนของแบบ อินโดนีเซีย งานก่อสร้างอาคารสูง 
20 1999 Haas Borcherding et al.   แนวโน้มของผลิตภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา  ปี 1970-1998 อเมริกา ทุกสาขาอุตสาหกรรม 
21 1999 Zhang Xunzhi ศึกษาความสูญเสียผลิตภาพของผู้ออกแบบในโครงการก่อสร้างอาคารในจีน จีน งานก่อสร้างโดยรวม 
22 2004 Paul Teicholz   ผลิตภาพแรงงานที่ต่ าลงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อเมริกา งานก่อสร้างโดยรวม 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ประเทศ ประเภทงาน 

23 2005 Kadir Lee, et.al   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานในโครงการที่พักอาศัยของมาเลเซีย มาเลเซีย งานก่อสร้างอาคารพัก
อาศัย 

24 2006 Tommy Y. Lo,  
Ivan W.H.Fung and  
Karen C.F.Tung 

ศึกษาความล่าช้าในวงการงานก่อสร้างของฮ่องกง ฮ่องกง งานก่อสร้างโดยรวม 

 
 จากตารางที่ 9 แสดงการสรุปข้อมูลของงานวิจัยต่างประเทศ โดยเรียงล าดับตามปีที่ท าการศึกษา จ าแนกตามประเภทของงาน  
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ตารางที่ 10 แสดงผลการศึกษาของงานวิจัยต่างประเทศ  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

1 1957 Solow R.M. ศึกษาผลิตภาพแรงงาน ในระบบเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาในระหว่าง ค.ศ.1909-1949 

ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลย ีและที่เหลือมา
จากการเพ่ิมขึ้นจากการใช้ปัจจัยประเภททนุ 

2 1969 Williamson Jeffrey G. ศึกษาผลิตภาพในระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ใน
ระหว่าง ค.ศ.1947-1965 

การปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน การที่คนมีการศึกษาและสุภาพที่ดีขึ้น ท าให้
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตผลอยู่ในระดับสูง และยังพบว่าในช่วง
สงครามผลิตภาพอยู่ในระดับสูงกว่าหลงัสงคราม 

3 1980 Louis E. Alfeld ศึกษาอัตราผลผลิตงานก่อสร้างในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลผลิตงานก่อสร้าง ได้แก่ การควบคุมคุณภาพที่เข้ม
เกินไป ความช านาญของคนงานมีน้อยหรือไม่ตรงกับงาน หน่วยงานห่าง 
ไกลท าให้ขาดทรัพยากรรูปแบบของสัญญาที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีที่รวดเร็วแต่การพัฒนาด้านฝีมือแรงงานให้เข้ามารองรับกับ 
เทคโนโลยีดังกล่าวไม่เพียงพอการจ่ายอัตราค่าแรงที่ต่ า เม่ือเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายอื่น รวมไปถึงจริยธรรมของคนงานด้วย 

4 1983 Thomas H.R. and Daily 
J. 

วัดประสิทธิภาพของคนงานโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
กิจกรรม 3 วิธีโดยมี 1) Work Sampling   2) Group 
Timing Technique  และ 3) 5 Minute Rating   

Work Samplingสามารถเป็นการใช้เพื่อให้มีเหตุผลของการประมาณการข้อ 
มูลที่รอบเวลาการท างานที่น่าเชื่อถือ เป็นการแสดงถึงดัชนีการใช้คนงานที ่
เหมาะสมด้วย สามารถก าหนดซึง่อาจพิจารณาการจัดการส าหรับการหาค่า
ถ้าชุดคนงานที่เหมาะสมในการส าหรับประสิทธิภาพของคนงานท างานให ้
มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นเครื่องเตือนส าหรับแนวทาง 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

5 1984 Clark B. Kim การรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานที่มีผลกระทบต่อ
ก าไรจากการด าเนินงาน การเจริญเติบโตของผลผลิต
และผลิตภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา 

การจัดต้ังสหภาพแรงงานก็ท าให้เกิดการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น คือ การปรับ 
ปรุงการจัดการ การลดลงของอัตราการหมุนเวียนของคนงานและการลดกฎ 
ระเบียบต่างๆลง โดยสร้างตัวชี้วัด (Incicator) คือ1)อัตราผลตอบแทนจาก
เงินทุน  2) อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิต  3) ผลิตภาพแรงงาน 

6 1986 Richard L.T. ผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตในงานก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับ
ผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) เป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการใช ้
ประโยชน์ของแรงงานจะเพ่ิมขึ้นถ้าผลิตภาพถูกพัฒนาขึ้น ในบางโครงการ
พบว่า 20%ของเวลาการท างานหมดไปกับการน าแรงงานเข้าสถานที่ท างาน
เท่านั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นส าคัญคือ การบริหารงาน 

7 1987 Thomas H.R.and 
Yiakoumis I. 

แบบจ าลองปัจจัย (Factor Model) เพ่ือใช้ประมาณ
ผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง 

ปัจจัยหลายอย่างเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนต่อการท างาน โดยเรียงล าดับ 
ความส าคัญดังต่อไปนี ้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ,ปัจจัยด้านสถานที่ก่อ 
สร้าง ,ปัจจัยด้านการจัดการ และปัจจัยด้านการออกแบบ 

8 1988 Hinze J.and Parker R.   ผลิตภาพของการใช้แบบเลื่อนในการท าขอบทาง ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลิตภาพ คือ 1) จ านวนต าแหน่งของขอบทางที่ท าให้
แบบเลื่อนเปลี่ยนแปลงความเร็ว 2) ผลจากการสึกหรอของหัวเจาะซึ่ง
สามารถน าผลกระทบจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ท านายผลิตภาพ 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

9 1989 Clarkson H.Oglesby 
,Henry W.Parker and 
Gregory A. Howell 

ความสามารถในการสร้างได้ในการปรับปรุงผลิต
ภาพในงานก่อสร้าง 

1.การใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง  2.การออกแบบ
ใหง้่าย และประกอบกับปัจจัยส าคัญ 3.การก าหนดมาตรฐานของงานออก 
แบบ   4.ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล  5.ปรับปรุงล าดับขั้นตอนกระบวนการ
ก่อสร้าง  6.ปรับปรุงการใช้เครื่องมือ และเครื่องจักร 7.ปรับปรุงการสื่อ 
สารระหว่าง ผู้รับเหมากับผู้ออกแบบ 

10 1990 Oulton N. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานในสหราช
อาณาจักรในอุตสาหกรรม 93 สาขา ในช่วง ค.ศ.
1971-1986 

1) ยิ่งปริมาณความถดถอยทางเศรษฐกิจมากเท่าใด การพัฒนาของการ
เจริญเติบโตด้านผลิตภาพแรงงานยิ่งมากขึ้นเท่านั้น  ทั้งนี้โดยไม่ค านึงถึง
อัตราค่าจ้างโดยเปรียบเทียบ 2) ยิ่งการรวมแรงงานมีความเข้มแข็งมาก
เพียงใด การพัฒนาการเจริญเติบโตด้านการผลิตยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น  
3) บริษัทขนาดใหญ ่มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าบริษัทขนาดเล็ก 4) ราคา
วัตถุดิบที่เพิม่ขึ้นน าไปสู่การลดลงของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
แรงงาน 5) เทคโนโลยีใหม ่และการเลิกใช้สินค้าทุนเก่าเปน็ตัวแปรหนึ่งที่
สามารถอธิบายการเติบโตของผลิตภาพแรงงานได้ แต่ไม่ทั้งหมด 6) ความ
ยากง่ายในการปรับปรงุกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุด ในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

11 1990 Thomas H.R., 
Moloney W.F.,Horner 
R.M.W.,Smith 
G.R.,Handa V.K.and 
Sender S.R. 

อธิบายถึงหลักการของการสร้างแบบจ าลอง Labor 
Productivity 

มุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยด้านการบริหารที่สามารถควบคุมได ้ โดยแบบ 
จ าลองผลิตภาพที่น่าเชื่อถือมี 2 แบบ 1.แบบจ าลองปัจจัย (Factor Model) 
อธิบายถึงบริเวณก่อสร้างและปัจจัยในการบริหารที่มีผลต่อผลิตภาพ   
2.แบบจ าลองความคาดหวัง (Expectancy Model of Motivation) ได้
อธิบายถึงความพยายามในการท างานของคนงาน  

12 1991 Sander S.R.and Thomas 
H.R. 

เรื่องการสูญเสียผลติภาพแรงงานเนื่องมาจากวิธีการ
จัดส่งวัสด ุและสภาพอากาศในฤดูหนาว 

ผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานอันเนื่องมาจาก วิธีการจัดส่งวัสดุและ 
สภาพอากาศในฤดูหนาว น าไปใช้ประเมินผลกระทบจากการจัดการที่
มีต่อประสิทธิภาพของโครงการ 

13 1992 Jodi J. Farrington and  
William B.Ledbetter 

สาเหตุความคาดเคลื่อนของคุณภาพในงานออกแบบ
และงานก่อสร้าง 

ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการออกแบบ มีมากที่สุด 
 

14 1993 Lllingworth J.R. ศึกษาถึงผลกระทบของกฎหมาย ข้อก าหนด และ
มาตรฐานที่มีต่อการก่อสร้าง 

1.การวางแผนงานก่อสร้างจะต้องค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะ
มีผลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การเลือกใช้วิธีหรือแผนงาน เพ่ือ
ไม่ให้ผิดกฎหมายได ้ 2.รูปแบบของสถานที่ก่อสร้าง (Site) ส่งผลต่อความ
ยากง่ายในการก่อสร้างเช่นกัน ถ้าผู้รับเหมาไม่ศึกษาสถานที่ก่อสร้างให้ดี
ก่อน ท าการประมูลงาน หรือการเลือกวิธีการท างาน ก็อาจจะส่งผลกระ 
ทบต่อเงินทุน และคุณภาพของโครงการได ้เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างมัก
แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ 

15 1995 Thomas E.Glavinich ปรับปรุงความสามารถในการสร้างได้ในช่วงการ
ออกแบบ 

สถาปนิกและวิศวกร จะต้องมุ่งม่ันในการเตรียมการออกแบบให้สมบูรณ์
เพ่ือที่ผู้รับเหมาจะได้น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

16 1997 Robert K.Cox ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค าสั่งในช่วงการออกแบบ 
และช่วงของการก่อสร้าง 

สาเหต ุโดยเรียงตามล าดับการสูญเสีย คือ การออกแบบผิดพลาด และ
การละเลย  65% และสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงแบบ 30%และ 5%  เกิด
จากสาเหตุที่คาดไม่ถึง 

17 1997 Mason and Finegold ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตใน
อุตสาหกรรมการผลิต Biscuit 

อายุและความซับซ้อนของเครื่องจักร ปริมาณคนงานที่ได้รับการศึกษามี
มาก 

18 1998 Geoff   Rounce ศึกษาความส าคัญของคุณภาพ การสูญเสีย และค่าใช ้
จ่ายในการจัดการการออกแบบก่อสร้างของสถาปนิก  
การลดค่าตอบแทนการออกแบบในสหราชอาณาจักร 

เพ่ือลดการสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพที่เป็นประโยชน ์ 1.ก าจัดสิ่งที่ไม่
จ าเป็น และปรับปรุงแบบ  2.ลดปัญหาการจัดการการสูญเสียทรัพยากร
กระบวนการออกแบบ 3.ลดปัจจัยที่ส่งผลถึงความไม่แน่นอนต่อการ
ด าเนินการ 4.ในงานโครงสร้างต้องออกแบบให้มีรายละเอียดพอเพียง 

19 1999 Meiske  Widyarti ศึกษาผลกระทบจากข้อผิดพลาด และความไม่
ครบถ้วนของแบบ 

ผลที่ได้ก็คือ ท าให้เกิดค าสั่งในการเปลี่ยนแปลงแบบ เกิดความขัดแย้ง
กันระหว่างผู้ร่วมงาน ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ เกิดความล่าช้าของงาน 
ได้งานที่ไม่มีคุณภาพ และท าให้ลูกค้าไม่พอใจในผลงาน 

20 1999 Haas Borcherding et al.   แนวโน้มของผลิตภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา  
ปี 1970-1998 

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อผลิตภาพของงานก่อสร้าง โดยในช่วง25 ปี
ที่ผ่านมาผลิตภาพได้มีการให้ความส าคัญมากขึ้น ด้วยเหตุผลหลัก 2 ข้อ 
การถูกลดค่าจ้างและเทคโนโลยีระดับสูงที่เข้ามา และยังพบว่าการปฏิบัติ
ต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้นไม่ได้เป็นตัวน าในการสนับสนุน 
ผลิตภาพในงานก่อสร้างที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

21 1999 Zhang Xunzhi ศึกษาความสูญเสียผลิตภาพของผู้ออกแบบใน
โครงการก่อสร้างอาคารในประเทศจีน 

โดยก าหนดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียผิดพลาดของผู้ออกแบบจาก 
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเจ้าของโครงการมี
มากถึง 56%  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพพ้ืนที่เท่ากับ 16%เกิดจาก
การผิดพลาด และละเลยเท่ากับ 12% 

22 2004 Paul Teicholz   ผลิตภาพแรงงานที่ต่ าลงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างก าลังประสบปัญหาในเรื่องผลิตภาพ การเสื่อมลง
ของผลิตภาพแรงงานอย่างช้า  ๆเกิดจากอายุการท างานของแรงงานก่อ 
สร้าง อัตราการปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่มีในระดับต่ าและการขาดแคลนคน
รุ่นใหม่ที่มีความชอบในงานโยธา 

23 2005 Kadir Lee, et.al   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานใน
โครงการที่พักอาศัยของมาเลเซีย 

ปัจจัยหลักที่ถูกบ่งชี้ คือ การขาดแคลนวัสดุที่หน้างาน การหยุดส่งวัสดุ
เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินให้กับผู้จ าหน่ายวัสด ุปัญหาล่าช้าของกระบวน 
การจ่ายเงินจากเจ้าของงานไปยังผู้รับเหมาหลัก การขาดทั้งแรงงานต่าง
ถิ่น และแรงงานในพื้นที ่ปัญหาการประสานงานกันระหว่างผู้รับเหมา
หลักกับผู้รับเหมาช่วง 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)  
 
ล าดับ ปีที่ศึกษา ชื่อผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ผลการศึกษา 

24 2006 Tommy Y. Lo,  
Ivan W.H.Fung and  
Karen C.F.Tung 

ศึกษาความล่าช้าในวงการงานก่อสร้างของฮ่องกง ได้จ าแนกประเภทของความล่าช้าออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.สาเหตุของ
ความล่าช้าที่เกิดจากลูกค้า  2.สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากวิศวกร   
3.สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากผู้รับเหมา  4.สาเหตุของความล่าช้าที่
เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย5์.เกี่ยวกับปัจจัยภายในโครงการ  
 6.เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกโครงการ  7.เกี่ยวกับทรัพยากร   ข้อผิดพลาด
ที่ส าคัญที่เป็นสาเหตุของความล่าช้า คือเกิดจากกลุ่มของลูกค้า และที่
ปรึกษาโครงการ 

 
                จากตารางที่ 10 แสดงการสรุปข้อมูลของงานวิจัยต่างประเทศ โดยเรียงล าดับตามปีที่ท าการศึกษา และผลของการศึกษาแต่ละงานวิจัยนั้นด้วย 
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         การวิเคราะห์ของงานวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ท าให้ได้ผลโดยท าการสรุปข้อมูลจาก
งานวิจัยทั้งหมด 50 งานวิจัย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. แบ่งตามปีการศึกษา โดยงานวิจัยมีผู้ศึกษาคนเดียวกัน  
2. หัวข้องานวิจัย น ามาใช้ในการจ าแนกประเภทของงานเพื่อจะได้น ามาวิเคราะห์ได้

ตามประเภทของงานนั้นๆ 
3. ผลการศึกษาของงานนั้นๆ เพื่อน ามาใช้หาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของ

ผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง 
 
3  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง  
         ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นผลกระ ต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงาน ในงานก่อสร้าง
นั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความส าคัญ ของปัจจัย  และ ล าดับความส าคัญของปัจจัย  จากการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมดที่มีสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ จากงานวิจัยทั้งในประเทศไทย และงานวิจัย
ต่างประเทศ จากแบ่งตามประเภทของงาน โดยได้มีการแยกประเภทของงานได้ 6 กลุ่ม ดังนี้   
                 กลุ่มที่ 1 ทุกประเภทอุตสาหกรรม 
                 กลุ่มที่ 2 งานก่อสร้างโดยรวม 
                 กลุ่มที่ 3 งานก่อสร้างอาคารสูง 
                 กลุ่มที่ 4 งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 
                 กลุ่มที่ 5 งานก่อสร้างขนาดเล็ก 
                 กลุ่มที่ 6 งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 
         มีการแบ่งผลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยหลัก และปัจจัยรอง หรือปัจจัยที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยหลัก โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถสรุปผลได้ตามตารางที่   9 และตารางที่ 10 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ จ านวนความถี่จากงานวิจัยในประเทศไทย แยกตามประเภทงาน 
 

ประเภทงาน 
จ านวน ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยที่ 7 ปัจจัยที่ 8 ปัจจัยที่ 9 

ที่ศึกษา หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง 

ทุกสาขาอุตสาหกรรม 4 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

งานก่อสร้างโดยรวม 14 0 1 1 1 2 6 3 3 1 1 1 1 2 5 8 4 0 3 

งานก่อสร้างอาคารสูง 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

งานก่อสร้างขนาดเล็ก 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

รวม 26 0 6 2 4 2 7 6 7 1 1 3 1 4 6 11 5 3 4 
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         จากตารางที่ 11  แสดงผลการวิเคราะห์ จ านวนความถี่จากงานวิจัยในป ระเทศไทย แยก
ตามประเภทงาน โดยจ าแนกปัจจัยย่อยเป็นปัจจัยหลัก และปัจจัยรอง ผลที่ได้คือ  

 ทุกสาขาอุตสาหกรรม มีปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร)  และปัจจัยที่ 9  (ปัจจัยภายนอก )
เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ   

 งานก่อสร้างโดยรวม มีปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ),ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยของ
องค์กร), ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง) และปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ) 

งานก่อสร้างอาคารสูง มีปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ) และปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการ
ออกแบบ) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ  

งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม  มีปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ ก่อสร้าง และปัจจัยการปฏิบัติงาน
ของแรงงานเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ   

งานก่อสร้างขนาดเล็ก   มีปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร ), ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการ
จัดการ), ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) และ ปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก )  เป็นปัจจัยหลักที่
ส าคัญ 

งานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย  มี ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) เป็นปัจจัยหลักที่
ส าคัญ     

ผลโดยรวมของความถี่ คือ ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร ), และ  ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะห์ จ านวนความถี่จากงานวิจัยต่างประเทศ แยกตามประเภทงาน 
 

ประเภทงาน 
จ านวน ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยที่ 7 ปัจจัยที่ 8 ปัจจัยที่ 9 

ที่ศึกษา หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง 

ทุกสาขาอุตสาหกรรม 5 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 

งานก่อสร้างโดยรวม 16 1 0 2 2 2 2 2 3 1 0 2 1 7 2 7 0 5 3 

งานก่อสร้างอาคารสูง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

งานก่อสร้างขนาดเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

รวม 24 3 0 3 2 3 2 4 5 1 1 3 1 11 5 8 0 8 3 
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         จากตารางที่ 12  แสดงผลการวิเคราะห์ จ านวนความถี่จากงานวิ จัยต่างประเทศ แยก
ตามประเภทงานโดยจ าแนกปัจจัยย่อยเป็นปัจจัยหลัก และปัจจัยรอง ผลที่ได้คือ 

 ทุกสาขาอุตสาหกรรม มีปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน ),ปัจจัยที่ 7 ปัจจัย
ด้านการจัดการ) และปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ  

งานก่อสร้างโดยรวม มี ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ), ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยองค์กร ),
ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ) และปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ 

งานก่อสร้างอาคารสูง มี ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ                 
งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม  มีปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ) และปัจจัยที่ 8  (ปัจจัยด้าน
การออกแบบ) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ   

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย  มี ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง ),ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยของ
องค์กร), ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ) และปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) เป็นปัจจัยหลักที่
ส าคัญ  

ผลโดยรวมของความถี่ คือ ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ )  เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก) และ  ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13  แสดงความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยในประเทศไทย 
 

รายการ ความถี ่ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

ปัจจัยที่ 1 6 8 6 

ปัจจัยที่ 2 6 8 6 

ปัจจัยที่ 3 9 12 4 

ปัจจัยที่ 4 13 18 2 

ปัจจัยที่ 5 2 3 8 

ปัจจัยที่ 6 4 5 7 

ปัจจัยที่ 7 10 14 3 

ปัจจัยที่ 8 16 22 1 

ปัจจัยที่ 9 7 10 5 

รวมความถ่ี 73   

จ านวนงานวิจัย 26   

ปัจจยัที่ 1

8%
ปัจจยัที่ 2

8%

ปัจจยัที่ 3

12%

ปัจจยัที่ 4

18%
ปัจจยัที่ 5

3%

ปัจจยัที่ 6

5%

ปัจจยัที่ 7

14%

ปัจจยัที่ 8

22%

ปัจจยัที่ 9

10%

 
ภาพที่ 10  แสดงความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยในประเทศไทย 
 
        จากตารางที่ 13 และภาพที่ 10 พบว่า ข้อมูลความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยในประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ) มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือ 
กลุ่มปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร )  มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 18 และกลุ่มปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการ
จัดการ) มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 14 แสดงล าดับความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยต่างประเทศ 
 

รายการ ความถี ่ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

ปัจจยัที่ 1 3 5 7 

ปัจจัยที่ 2 5 8 5 

ปัจจัยที่ 3 5 8 5 

ปัจจัยที่ 4 9 14 3 

ปัจจัยที่ 5 2 3 8 

ปัจจัยที่ 6 4 6 6 

ปัจจัยที่ 7 16 26 1 

ปัจจัยที่ 8 8 13 4 

ปัจจัยที่ 9 11 17 2 

รวมความถ่ี 63   

จ านวนงานวิจัย 24   

ปัจจยัที่ 1

5%
ปัจจยัที่ 2

8%
ปัจจยัที่ 3

8%

ปัจจยัที่ 4

14%

ปัจจยัที่ 5

3%ปัจจยัที่ 6

6%

ปัจจยัที่ 7

26%

ปัจจยัที่ 8

13%

ปัจจยัที่ 9

17%

 
ภาพที่ 11 แสดงความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยต่างประเทศ 
              
         จากตารางที่ 14 และภาพที่ 11 พบว่า ข้อมูลความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยต่างประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ กลุ่ม
ปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก ) มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 17 และ กลุ่มปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร )  มี
ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15  แสดงผลการวิเคราะห์ จ านวนความถี่จากงานวิจัยต่างประเทศ แยกตามประเภท 
                     กลุ่มประเทศ 
 

กลุ่มประเทศ จ านวน 

อเมริกา 15 

ยุโรป 4 

เอเชีย 5 
 

ตารางที่ 16  แสดงผลการวิเคราะห์ จ านวนความถี่จากงานวิจัยต่างประเทศ แยกตามประเภท 
                      กลุ่มประเทศ 
 

กลุ่มประเทศ จ านวน 
ปัจจัย
ที 1 

ปัจจัย
ที 2 

ปัจจัย
ที 3 

ปัจจัย
ที 4 

ปัจจัย
ที 5 

ปัจจัย
ที 6 

ปัจจัย
ที 7 

ปัจจัย
ที 8 

ปัจจัย
ที 9 

อเมริกา 15 2 5 2 5 0 2 10 4 7 
ยุโรป 4 0 0 0 2 0 1 3 2 1 
เอเชีย 5 1 0 3 2 2 1 3 2 3 

           
 

ร้อยละของแต่ละปัจจยัในกลุ่มอเมริกา

ปจัจัยท ี6

5%

ปจัจัยท ี4

14%

ปจัจัยท ี3

5%

ปจัจัยท ี2

14%

ปจัจัยท ี1

5%ปจัจัยท ี9

19%

ปจัจัยท ี7

27%

ปจัจัยท ี8

11%

 
ภาพที่ 12  แสดงร้อยละของแต่ละปัจจัยในกลุ่มอเมริกา 
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         จากภาพที่ 12 พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญของกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา คือ ปัจจัยที่  
7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ ปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก ) คิดเป็นร้อยละ 
19 และ ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน ), ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยองค์กร ) คิดเป็นร้อยละ 14 
ตามล าดับ 

ร้อยละของแต่ละปัจจยัในกลุ่มยุโรป

ปจัจัยท ี8

23%

ปจัจัยท ี6

11%

ปจัจัยท ี4

23%

ปจัจัยท ี9

11%

ปจัจัยท ี7

32%

 
ภาพที่ 13  แสดงร้อยละของแต่ละปัจจัยในกลุ่มยุโรป 

 
         จากภาพที่ 13 พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป คือ ปัจจัยที่ 7 
(ปัจจัยด้านการจัดการ ) คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยองค์กร ) ,ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัย
ด้านการออกแบบ ) คิดเป็นร้อยละ 23 และ ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ), ปัจจัยที่ 9 
(ปัจจัยภายนอก) คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 
 

ร้อยละของแต่ละปัจจยัในกลุ่มเอเชีย

ปจัจัยท ี8

12%

ปจัจัยท ี9

18%
ปจัจัยท ี1

6% ปจัจัยท ี3

17%

ปจัจัยท ี4

12%

ปจัจัยท ี5

12%

ปจัจัยท ี7

17%
ปจัจัยท ี6

6%

 
ภาพที่ 14  แสดงร้อยละของแต่ละปัจจัยในกลุ่มเอเชีย 
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         จากภาพที่ 14  พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย คือ ปัจจัยที่ 3  
(ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง ) ,ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) และ ปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก ) คิดเป็นร้อย
ละ 17 รองลงมาคือ ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยองค์กร) ,ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ )และปัจจัย
ที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) คิดเป็นร้อยละ 12  และปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน ), 
ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง) คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 17  แสดงล าดับความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยโดยรวม 
 

รายการ ความถี ่ ร้อยละ ล าดับความส าคัญ 

ปัจจัยที่ 1 9 7 7 

ปัจจัยที่ 2 11 8 6 

ปัจจัยที่ 3 14 10 5 

ปัจจัยที่ 4 22 16 3 

ปัจจัยที่ 5 4 3 9 

ปัจจัยที่ 6 8 6 8 

ปัจจัยที่ 7 26 19 1 

ปัจจัยที่ 8 24 18 2 

ปัจจัยที่ 9 18 13 4 

รวมความถ่ี 136   

งานวิจัย 50   
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ปัจจยัที่ 1

7%
ปัจจยัที่ 2

8%

ปัจจยัที่ 3

10%

ปัจจยัที่ 4

16%ปัจจยัที่ 5

3%
ปัจจยัที่ 6

6%

ปัจจยัที่ 7

19%

ปัจจยัที่ 8

18%

ปัจจยัที่ 9

13%

 
ภาพที่ 15 แสดงความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยโดยรวม 

 
         จากตารางที่ 17 และภาพที่ 15  พบว่า ข้อมูลความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยโดยรวม  
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ กลุ่ม
ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 18 และ กลุ่มปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยของ
องค์กร) มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 18  แสดงการสรุปล าดับความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ 
 

ล าดับความส าคัญ ในประเทศไทย ต่างประเทศ โดยรวม 

1 ปัจจัยที่ 8 ปัจจัยที่ 7 ปัจจัยที่ 7 

2 ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยที่ 9 ปัจจัยที่ 8 

3 ปัจจัยที่ 7 ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยที่ 4 

4 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยที่ 8 ปัจจัยที่ 9 

5 ปัจจัยที่ 9 ปัจจัยที่ 1,2,3 ปัจจัยที่ 3 

6 ปัจจัยที่ 1,2 ปัจจัยที่ 6 ปัจจยัที่ 2 

7 ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 1 

8 ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยที่ 5,6 
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         จากตารางที่ 18  พบว่า ล าดับความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยในประเทศไทย คือ ปัจจัยที่ 
8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) รองลงมา  คือ ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร ) และปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้าน
การจัดการ) ตามล าดับ  ล าดับความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยต่างประเทศ  คือ ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้าน
การจัดการ) รองลงมา  คือ ปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก )  และปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร ) ตามล าดับ 
ล าดับความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยโดยรวม  คือ ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) รองลงมา  คือ 
ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ)  และปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร) ตามล าดับ  
 
4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์ของปัจจัยกับสาเหตุท่ีท า
ให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง 
         การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์ของปัจจัยกับ
สาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าล งนั้น ซึ่งได้จากการศึกษาของ  Louis (1980) ได้มีการ
สรุปสาเหตุในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างไว้ แล้วผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ กับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องจากงานวิจัยที่น ามาศึกษาแล้ว ได้ผลการศึกษาตามตารางที่ 17  ตารางที่ 18 และตารางที่ 19 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 19 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันจากงานวิจัยในประเทศ 
 

ประเภทของงาน ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง 
ทุกสาขาอุตสาหกรรม ปัจจัยองค์กร  ปัจจัยภายนอก ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน 
งานก่อสร้างโดยรวม ปัจจัยด้านการออกแบบ   

ปัจจัยองค์กร ,ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง   
ปัจจัยด้านการจัดการ 

ปัจจัยภายนอก 

งานก่อสร้างอาคารสูง ปัจจัยด้านการจัดการ  
ปัจจัยด้านการออกแบบ 

ปัจจัยองค์กร 
ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 

งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม ปัจจยัเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 
ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 

ปัจจัยองค์กร 
ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน 

งานก่อสร้างขนาดเล็ก ปัจจัยองค์กร  
ปัจจัยด้านการจัดการ 
ปัจจัยด้านการออกแบบ   
ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง 

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ปัจจัยด้านการออกแบบ ปัจจัยภายนอก 
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ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันจากงานวิจัยต่างประเทศ 
 

ประเภทของงาน ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง 
ทุกสาขาอุตสาหกรรม ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน  

ปัจจัยด้านการจัดการ 
 ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน
ปัจจัยองค์กร  

งานก่อสร้างโดยรวม ปัจจัยด้านการจัดการ  
ปัจจัยองค์กร 
ปัจจัยด้านการออกแบบ  
ปัจจัยภายนอก  

ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 
ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง  
ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 

งานก่อสร้างอาคารสูง ปัจจัยด้านการจัดการ  
 

ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ 
ปัจจัยด้านการออกแบบ 

งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 
ปัจจัยด้านการออกแบบ 

 

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง   
ปัจจัยองค์กร 
ปัจจัยด้านการออกแบบ 
ปัจจัยด้านการจัดการ 
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       ตารางที่ 21  แสดงการสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์ของปัจจัยกับสาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง 
 

กลุ่ม สาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง 
ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ปัจจัย
ที 1 

ปัจจัย
ที 2 

ปัจจัย
ที 3 

ปัจจัย
ที 4 

ปัจจัย
ที 5 

ปัจจัย
ที 6 

ปัจจัย
ที 7 

ปัจจัย
ที 8 

ปัจจัย
ที 9 

1 การควบคุมคุณภาพที่เข้ม 5,8,3     3   1     2   
2 ความช านาญของคนงาน 2,6,9   1       2     3 
3 รูปแบบสัญญาที่ไม่เหมาะสม 3,4     1 2           
4 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่รวดเร็ว 9,7,2   3         2   1 
5 อัตราค่าแรงที่ต่ า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่น 4,9       1         2 
6 ต้นทุนต่อหน่วย และอัตราผลผลิตในงานก่อสร้าง 4,7,2   3   1     2     

 หมายเหตุ 1, 2 และ 3 ในช่องปัจจัยที่ 1-ปัจจัยที่  9 เป็นการแสดงล าดับความส าคัญ 
 
         จากตารางที่ 21  พบว่า กลุ่มที่ 1 การควบคุมคุณภาพที่เข้ม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ) , ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัย
ด้านการออกแบบ) และปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง) ตามล าดับ  กลุ่มที่ 2  ความช านาญของคนงาน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยในการปฏิบัติงานของ
แรงงาน) ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง) และปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก) ตามล าดับ  กลุ่มที่ 3 รูปแบบสัญญาที่ไม่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ที่ 3 (ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง ) และปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร ) ตามล าดับ กลุ่มที่ 4  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่รวดเร็ว มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ 9 
(ปัจจัยภายนอก) ,ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) และปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน ) ตามล าดับ กลุ่มที่ 5 อัตราค่าแรงต่ าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
อ่ืน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร ) และปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก ) ตามล าดับ  กลุ่มที่ 6  ต้นทุนต่อหน่วย  และอัตราผลผลิตในงานก่อสร้าง มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร) ,ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ) และปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน) ตามล าดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



112 
 

5  การเปรียบเทียบปัจจัยของงานวิจัยระหว่างงานในประเทศและต่างประเทศ  
         จากการรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยที่น ามาศึกษาทั้งหมด  50 งานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น
งานวิจัยในประเทศ 26 งานวิจัย และ งานวิจัยต่างประเทศ  24 งานวิจัย ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จากข้อมูล
ทั้งหมดจ าแนกได้ตามปัจจัยส าคัญต่างๆ 9 กลุ่มปัจจัย แล้วได้น ามาเปรียบเทียบระดับความถี่โดน
น ามาคิดเป็นร้อยละ ได้ดังภาพที่ 16 ดังนี้ 

8

5

8 8

12

8

18

14

3 3
5 6

14

26

22

13

10

17

ปจัจัยที ่1 ปจัจัยที ่2 ปจัจัยที ่3 ปจัจัยที ่4 ปจัจัยที ่5 ปจัจัยที ่6 ปจัจัยที ่7 ปจัจัยที ่8 ปจัจัยที ่9

ในประเทศ

ต่างประเทศ

 
ภาพที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศ 
         จากภาพที่ 16  พบว่า ข้อมูลความส าคัญของปัจจัยงานวิจัยในประเทศไทย และ
ต่างประเทศปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการจัดการ ) คิดเป็นร้อยละ 26 ของงานวิจัยต่างประเทศ เป็นล าดับ
ความส าคัญที่ 1  โดยของงานวิจัยในประเทศไทย คือ ปัจจัยที่ 8 (ปัจจัยด้านการออกแบบ ) คิดเป็น
ร้อยละ 22 เป็นล าดับความส าคัญรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 และล าดับความส าคัญรองลงมาเป็นอันดับ
ที่ 3 ของงานวิจัยในประเทศ  คือปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยขององค์กร ) คิดเป็นร้อยละ 18โดยของงานวิจัย
ต่างประเทศ คือ ปัจจัยที่ 9 (ปัจจัยภายนอก) คิดเป็นร้อยละ 17 
        โดยปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยการปฏิ บัติงานของแรงงาน ),ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่
ก่อสร้าง) และ ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ ) ของทั้งงานวิจัย งานวิจัยในประเทศไทย 
และต่างประเทศ มีอัตราร้อยละที่เท่ากัน  หรือใกล้เคียงกัน  คือ ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยการปฏิบัติงานของ
แรงงาน) คิดเป็นร้อยละ 8 เท่ากัน ปัจจัยที่ 6  (ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ) คิดเป็นอัตราร้อยละ 5-
6  และปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ)  คิดเป็นร้อยละ 3  ตามล าดับ 
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6  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส าคัญของงานวิจัยในประเทศ เปรียบเทียบกับงานวิจัยต่างประเทศ  
         จากการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปปัจจัยหลักที่ส าคัญ ซึ่งสมารถ 
แสดงผลได้ดังในตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลสรุปปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของงานวิจัยใน 
                      ประเทศไทย 
 

ปัจจัยกลุ่มที ่ รายการ ร้อยละ 
8 ปัจจัยด้านการออกแบบ 22 
4 ปัจจัยขององค์กร 18 
7 ปัจจัยด้านการจัดการ 14 

 
         จากตารางที่ 22  พบว่าจากข้อมูลที่ได้สรุปมานั้น ในส่วนของงานวิจัยในประเทศไทยมี 
ปัจจัยหลักที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ 
                 1. ปัจจัยด้านการออกแบบ ได้แก่ ความสาม ารถของการออกแบบแล้วสร้างได้จริง
คุณภาพของเอกสารแบบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่นรายการประกอบแบบ ,ข้อก าหนดด้าน
คุณภาพของแบบ ประสบการณ์ของผู้ออกแบบ การบูรณาการแบบร่วมกันระหว่างงานออกแบบ 
และงานก่อสร้างเป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 22 เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 1 
                 2. ปัจจัยขององค์กร  ได้แก่ ขนาดขององค์กร สภาพคล่องทางการเงิน การจ่ายค่าแรง 
ความสามารถในการจัดการ ความสามารถควบคุมบุคคล ประสบการณ์ และความรับผิดชอบในการ
ท างานของทีมงานเป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 18  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 2 
                 3. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ การวา งแผนการท างาน การจัดสรรจ านวนคนงาน  และ
วิธีการท างาน ตารางการท าง่าน  การน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท างานเป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 14  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 3 
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ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลสรุปปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของงานวิจัย  
                      ต่างประเทศ 
 

ปัจจัยกลุ่มที ่ รายการ ร้อยละ 
7 ปัจจัยด้านการจัดการ 26 
9 ปัจจัยของภายนอก 17 
4 ปัจจัยขององค์กร 14 

 
         จากตารางที่ 23  พบว่าจากข้อมูลที่ได้สรุปมานั้น ในส่วนของงานวิจัยต่างประเทศ มี
ปัจจัยหลักที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ 
                 1. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผนการท างาน การจัดสรรจ านวนคนงาน และ 
วิธีการท างาน ตารางการท าง่าน การน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท างานเป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 26  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 1 
                 2. ปัจจัยภายนอก  ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของประเท ศ การเมืองภายในประเทศ แหล่ง
จัดหาช่างฝีมือ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ สภาพดินฟ้า
อากาศเป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 17  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 2 
                 3. ปัจจัยขององค์กร ได้แก่ ขนาดขององค์กร สภาพคล่องทางการเงิน การจ่ายค่าแรง 
ความสามารถในการจัดการ ความสามารถควบคุมบุคคล ประสบการณ์ และความรับผิดชอบในการ
ท างานของทีมงานเป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 14  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 3 
 
ตารางที่ 24  แสดงข้อมูลสรุปปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของงานวิจัย  
                      โดยรวม 
 

ปัจจัยกลุ่มที ่ รายการ ร้อยละ 
7 ปัจจัยด้านการจัดการ 19 
8 ปัจจัยด้านการออกแบบ 18 
4 ปัจจัยขององค์กร 16 

         

         จากตารางที่ 24  พบว่าจากข้อมูลที่ได้สรุปมานั้น ในส่วนของงานวิจัยโดยรวม มีปัจจัย 
หลักที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115 
 

                 1. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผนการท างาน การจัดสรรจ านวนคนงาน และ 
วิธีการท างาน ตารางการท าง่าน การน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท างานเป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 19  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 1 
                 2. ปัจจัยด้านการออกแบบ ได้แก่ ความสามารถของการออกแบบแล้วสร้างได้จริง 
คุณภาพของเอกสารแบบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่นรายการประกอบแบบ ข้อก าหนดด้าน
คุณภาพของแบบ ประสบการณ์ของผู้ออกแบบ การบูรณาการแบบร่วมกันระหว่างงานออกแบบ 
และงานก่อสร้างเป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 18  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 2 
                 3. ปัจจัยขององค์กร  ได้แก่ ขนาดขององค์กร สภ าพคล่องทางการเงิน การจ่ายค่าแรง
ความสามารถในการจัดการ ความสามารถควบคุมบุคคล ประสบการณ์ และความรับผิดชอบในการ
ท างานของทีมงานเป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 16  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับที่ 3 
                 จากข้อมูลที่สรุปได้ของทั้งงานวิจัย ในประเทศ งานวิจัย ต่างประเทศ  และผลจาก
งานวิจัยโดยรวม  พบว่าเป็นข้อสรุปเฉพาะในกลุ่มของงานวิจัยที่ผู้ศึกษาน ามาใช้ในการวิเคราะห์
เท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้อ้าง อิงได้ดีพอ ดังนั้นการ ศึกษาหาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อผลิตภาพ
แรงงานในงานก่อสร้าง ในครั้งนี้ ผลที่ได้สามารถน าไปใช้ได้ในการช่วยวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น 
งานก่อสร้างต้องแก้ไขตามปัญหาและปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะงานนั้นๆ 
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บทท่ี 5    

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานใน
งานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลผลิตในงานก่อสร้าง  
สรุปปัญหา และความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไข การลดลงของผลผลิต  แนวทางใน
การวางแผนรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในด าเนินการก่อสร้าง โดยข้อมูลที่ได้น ามาศึกษาข้างต้นนี้เป็น
ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศ จ านวน 50 งานวิจัย 

โดยใช้การก าหนดเกณฑ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การก าหนด ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ผลิตภาพงานก่อสร้าง (Factors Influencing Construction Productivity) ตามที่ Olomolaiye (1998) 
และคณะ ได้มีการแบ่งไว้ และน าสาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง  จากการศึกษาของ  
Louis (1980) มาใช้ในการช่วยในการวิเคราะห์ 
 
1  ข้อจ ากัด และอุปสรรคในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุป ปัญหา อุปสรรคได้ดังนี้ 
1.1 ข้อจ ากัดการศึกษา ได้ศึกษาจากงานวิจัยในประเทศ ไทยจ านวน 26  งานวิจัย และ

งานวิจัยต่างประเทศจ านวน 24 งานวิจัย ท าให้ผลของการศึกษาที่ได้มาไม่สามารถน าไปใช้ได้กับ
งานก่อสร้างทุกงานได้ แต่เป็นผลการศึกษาของเฉพาะกลุ่ มของงานวิจัยในจ านวน 50 งานวิจัยนี้
เท่านั้น 

1.2 งานวิจัยที่ได้น ามาศึกษามีความหลากหลายของข้อมูลมาก ไม่สามารถน างานที่เป็น
ประเภทของงานลักษณะเดียวกันได้ทั้งหมด จึงท าให้ผลที่ได้เป็นผลโดยรวม ไม่ใช่ผลเฉพาะงาน
ก่อสร้างประเภทใดหนึ่งได้ 
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2  สรุปผลการศึกษา  
ในการศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มงานวิจัยที่น ามาใช้ในการศึกษา 
2.2 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส าคัญของงานวิจัยระหว่างงานในประเทศไทยและ 

ต่างประเทศ 
2.3 ปัจจัยหลักที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง 
2.4 ความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง กับปัจจัยที่ 

เปน็ผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในการก่อสร้าง  
 

2.1 กลุ่มงานวิจัยท่ีน ามาใช้ในการศึกษา 
กลุ่มงานวิจัยในประเทศไทย ประเภทงานส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างโดยรวมร้อยละ 58

ทุกสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ  15 และงานก่อสร้างอื่นๆ ร้อยละ 27 (จากตารางที่ 2 )  และกลุ่ม
งานวิจัยต่างประเทศ มีประเภทของงานก่อสร้างโดยรวมร้อยละ 67 ,ทุกสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 
21 และงานก่อสร้างอื่นๆร้อยละ12 (จากตารางที่ 3) ดังตามตารางที่ 25 
 
ตารางที่ 25 แสดงค่าร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่น ามาใช้ในการศึกษาแบ่งตามประเภทงาน 

 
ประเภทงาน งานวิจัยในประเทศไทย (ร้อยละ) งานวิจัยต่างประเทศ(ร้อยละ) 

งานก่อสร้างโดยรวม 58 67 
ทุกสาขาอุตสาหกรรม 15 21 
งานก่อสร้างอื่นๆ 27 12 
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2.2 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส าคัญของงานวิจัยระหว่างงานในประเทศและต่างประเทศ  
สามารถสรุปปัจจัยหลักที่ส าคัญของงานวิจัยที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผลที่ได้ดังนี้ 

งานในโครงการ B, 3%

ผู้ว่าจา้ง A, 12%

ผู้ว่าจา้ง B, 8%

องค์กร A, 18%

สถานที่ก่อสร้าง A, 5%
สถานที่ก่อสร้าง B, 6%ด้านการจดัการ A, 14%

คุณลักษณะของ

แรงงาน B, 5%

การปฏบัิติงานของแรงงาน 

A, 8%

การปฏบัิติงานของแรงงาน 

B, 8%

คุณลักษณะของ

แรงงาน A, 8%

ปัจจยัภายนอก B, 17%ปัจจยัภายนอก A, 10%

ด้านการออกแบบ B, 13%

ด้านการจดัการ B, 26%

ด้านการออกแบบ A, 22%

งานในโครงการ A, 3%
องค์กร B, 4%

 
ภาพที่ 17  แสดงค่าร้อยละของปัจจัยที่ส าคัญของงานวิจัยระหว่างงานในประเทศไทย และ    
                 ต่างประเทศ 
 

จากภาพที่ 17 สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยด้านการจัดการคิดเป็นร้อยละ 26 ของงานวิจัย
ต่างประเทศเป็นล าดับความส าคัญที่ 1 โดยของงานวิจัยในประเทศไทย คือ ปัจจัยด้านการออกแบบ  
คิดเป็นร้อยละ 22 เป็นล าดับความส าคัญรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 และล าดับความส าคัญรองลงมา
เป็นอันดับที่ 3 ของงานวิจัยในประเทศ คือ ปัจจัยขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 18โดยของงานวิจัยต่าง 
ประเทศ คือ ปัจจัยภายนอก คิดเป็นร้อยละ 17 
 
 

หมายเหตุ A = กลุ่มงานวิจัยในประเทศไทย , B =  กลุ่มงานวิจัยต่างประเทศ 
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โดยปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน  ,ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง และ ปัจจัย
เกี่ยวกับงานในโครงการ  ของทั้งงานวิจัยงานวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศ มีอัตราร้อยละที่
เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน คือ ปัจจัยการปฏิบัติงานของแร งงาน คิดเป็นร้อยละ 8 เท่ากัน ปัจจัย
เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง คิดเป็นอัตราร้อยละ 5-6  และปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ   คิดเป็นร้อย
ละ 3  ตามล าดับ 

2.3 ปัจจัยหลักที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้างใน  
กลุ่มงานวิจัยในประเทศไทย แยกตามประเภทงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 26  แสดงการสรุปปัจจัยหลักที่ส าคัญ แยกตามประเภทของงาน ในกลุ่มงานวิจัย 
                    ในประเทศไทย 
 

ล าดับปัจจัยที่ส าคัญ ประเภทงาน 
1 ปัจจัยด้านการออกแบบ ทุกสาขาอุตสาหกรรม , 

งานก่อสร้างขนาดเล็ก 
งานก่อสร้างโดยรวม 

2 ปัจจัยองค์กร งานก่อสร้างโดยรวม , 
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 
งานก่อสร้างอาคารสูง , 
งานก่อสร้างขนาดเล็ก 

3 ปัจจัยด้านการจัดการ งานก่อสร้างอาคารสูง , 
งานก่อสร้างขนาดเล็ก 
งานก่อสร้างโดยรวม 

4 ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง งานก่อสร้างโดยรวม 
5 ปัจจัยภายนอก ทุกสาขาอุตสาหกรรม , 

งานก่อสร้างขนาดเล็ก 
6 ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 
7 ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 

 
จากตารางที่ 26 สามารถสรุปกลุ่มงานวิจัยในประเทศไทย แยกตามประเภทงาน ผลที่ 

ได้คือ 
1.ปัจจัยด้านการออกแบบ มีผลกระทบต่อประเภทงานทุกอุตสาหกรรม,งานก่อสร้าง 

ขนาดเล็ก และงานก่อสร้างโดยรวม ตามล าดับ 
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2.ปัจจัยองค์กร มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างโดยรวม,งานก่อสร้างอาคารพัก 
อาศัย,งานก่อสร้างอาคารสูง และงานก่อสร้างขนาดเล็ก ตามล าดับ 

3.ปัจจัยด้านการจัดการ มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างอาคารสูง ,งานก่อสร้าง 
ขนาดเล็ก และงานก่อสร้างโดยรวม ตามล าดับ 

4.ปัจจัยผู้ว่าจ้าง มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างโดยรวม  
5.ปจัจัยภายนอก มีผลกระทบต่อประเภทงานทุกอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างขนาด 

เล็ก ตามล าดับ 
6.ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 
7.ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 
จากผลการศึกษาของงานวิจัยในประเทศไทยสามารถสรุปผล การศึกษา ตามล าดับ

ความส าคัญได้ตามตารางที่ 27 ดังนี ้
 
ตารางที่ 27  แสดงการสรุปปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานของ  
                     กลุ่มงานวิจัยในประเทศไทย 
 

ล าดับที่ กลุ่มปัจจัย ร้อยละ รายละเอียด 
1 ปัจจัยด้านการออกแบบ 22 งานออกแบบที่คุณภาพของเอกสารไม่ดี 

รายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ค านึงถึงการ
สร้างได้ ส่วนหนึ่งจากผู้ออกแบบเอง ขาด
ประสบการณ์  เจ้าของโครงการ มีการเปลี่ยนแปลง
แบบตลอดเวลา ขาดการบูรณาการแบบระหว่าง
ผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง 

2 ปัจจัยองค์กร 18 การจ่ายเงินมีความล่าช้า หรือความสามารถในการ
จ่ายเงินในแรงงานที่มีคุณภาพมีน้อย ประสบการณ์
ของทีมงานมีน้อย ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ในระหว่างการด าเนินงาน 

3 ปัจจัยด้านการจัดการ 14 การวางแผนการจัดสรรคนท างาน เครื่องมือ 
เครื่องจักร และการน าเอาเทคโนโลยีเป็นไปใน
ลักษณะการแก้ไขการท างานเฉพาะหน้า ขาดการ
น าปัญหามาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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จากตารางที่ 27 สามารถสรุปปัจจัยที่เป็นผลกร ะทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงาน
ของกลุ่มงานวิจัยในประเทศไทย คือ ปัจจัยด้ านการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 22 เป็นปัจจัยหลักที่
ส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยองค์กร  คิดเป็นร้อยละ 18 และปัจจัยด้านการจัดการ  คิดเป็นร้อย
ละ 14 ตามล าดับ 

และในกลุ่มงานวิจัยต่างประเทศ แยกตามประเภทงาน สามารถสรุปได้ ดังนี ้
 
ตารางที่ 28  แสดงการสรุปปัจจัยหลักที่ส าคัญ แยกตามประเภทของงาน ในกลุ่มงานวิจัย 
                     ต่างประเทศ 
 

ล าดับปัจจัยที่ส าคัญ ประเภทงาน 
1 ปัจจัยด้านการจัดการ งานก่อสร้างโดยรวม , 

งานก่อสร้างอาคารสูง, 
ทุกสาขาอุตสาหกรรม , 
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 

2 ปัจจัยภายนอก ทุกสาขาอุตสาหกรรม , 
งานก่อสร้างโดยรวม  

3 ปัจจัยองค์กร งานก่อสร้างโดยรวม , 
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 

4 ปัจจัยด้านการออกแบบ งานก่อสร้างโดยรวม , 
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย, 
งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม  

5 ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 
6 ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 
7 ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน ทุกสาขาอุตสาหกรรม 

 
จากตารางที่ 28 สามารถสรุปกลุ่มงานวิจัยในประเทศไทย แยกตามประเภทงาน ผลที่

ได้คือ 
1. ปัจจัยด้านการจัดการ  มีผลกระทบต่อประเภท งานก่อสร้างโดยรวม  ,งานก่อสร้าง

อาคารสูง,ทุกสาขาอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามล าดับ 
2. ปัจจั ยภายนอก  มีผลกระทบต่อ ประเภท ทุกสาขาอุตสาหกรรม และงานก่อสร้าง

โดยรวม ตามล าดับ 
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3. ปัจจัยองค์กร มีผลกระทบต่อประเภท งานก่อสร้างโดยรวม และ งานก่อสร้างอาคาร
พักอาศัย ตามล าดับ 

4. ปัจจัยด้านการออกแบบ  มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างโดยรวม  งานก่อสร้าง
อาคารพักอาศัย และงานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม ตามล าดับ 

5. ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 
6. ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง มีผลกระทบต่อประเภทงานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรม 
7. ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน มีผลกระทบต่อประเภททุกสาขาอุตสาหกรรม 
จากผลการศึกษาของงานวิจัย ต่าง ประเทศ  สามารถสรุปผล การศึกษา ตามล าดับ

ความส าคัญได้ตามตารางที่ 29 ดังนี ้
 
ตารางที่ 29  แสดงการสรุปปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานของ  
                     กลุ่มงานวิจัยต่างประเทศ 
 

ล าดับที่ กลุ่มปัจจัย ร้อยละ รายละเอียด 
1 ปัจจัยด้านการจัดการ 26 การควบคุมคุณภาพที่เข้มเกินไป ท าให้การจัดกา

ท าให้บางครั้งต้องเสียเวลารอคอยด้วยเหตุนี้ จาก
การตรวจสอบที่เข้ม จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
แบบ หรือการแก้ไขท าใหม่ ส่งผลโดยตรงต่อ
อัตราผลิตภาพ 

2 ปัจจัยภายนอก 17  มีสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงกว่า เช่นหิมะ ซึงเป็น
ผลต่อการท างาน และการเข้มแข็งของสหภาพ
แรงที่มีการเรียกร้องสิทธิของแรงงานรุนแรงกว่า 

3 ปัจจัยองค์กร 14 ขาดการพัฒนาความสามารถในการบริหาร
จัดการในด้านการวางแผนงานรวมทั้งการ
ควบคุมงานก่อสร้าง การเลือกใช้ลักษณะสัญญา
ในงานก่อสร้าง ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของที่ขาด
ประสบการณ์ในงานก่อสร้างด้วย 

 

จากตารางที่ 29 สามารถสรุปปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงาน
ของกลุ่มงานวิจัยต่างประเทศคือ ปัจจัยด้านการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 26  เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยภายนอก คิดเป็นร้อยละ 17 และปัจจัยองค์กร  คิดเป็นร้อยละ 14 
ตามล าดับ 
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ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มงานวิจัยต่างประเทศ สามารถแบ่งกลุ่มประเทศ เป็นร้อยละ ของ
งานวิจัยที่น ามาใช้ในศึกษา ตามตารางที่ 30 ได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 30 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มงานวิจัยต่างประเทศที่น ามาใช้ในการศึกษา 
                   แยกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี ้
 

กลุ่มประเทศ ร้อยละ 
อเมริกา 62.5 
ยุโรป 16.7 
เอเชีย 20.8 

 
จากตารางที่ 30 สามารถสรุปกลุ่มงานวิจัยต่างประเทศ จาก 24 งานวิจัย สามารถแยก

กลุ่มประเทศได้ 3 กลุ่ม โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละดังนี้ กลุ่มประเทศอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 62.5 
กลุ่มประเทศยุโรป คิดเป็นร้อยละ 16.7 และกลุ่มประเทศเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 20.8 
 

โดยสามารถสรุปปัจจัยที่ส าคัญ จ าแนกตามกลุ่มประเทศ ได้ตามตารางที่ 31 ดังนี ้
 
ตารางที่ 31 แสดงปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานของกลุ่มงานวิจัยต่างประเทศ  
 
กลุ่มประเทศ ปัจจัยล าดับที่ 1 ปัจจัยล าดับที่ 2 ปัจจัยล าดับที่ 3 
อเมริกา ปัจจัยด้านการจัดการ 

ร้อยละ 27 
ปัจจัยภายนอก ร้อยละ 19 ปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน 

ปัจจัยองค์กร ร้อยละ 14 
ยุโรป ปัจจัยด้านการจัดการ 

ร้อยละ 32 
ปัจจัยองค์กร 
ปัจจัยด้านการออกแบบ 
ร้อยละ 23 

ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 
ปัจจัยภายนอก 
ร้อยละ 11 

เอเชีย ปัจจัยผู้ว่าจ้าง 
ปัจจัยด้านการจัดการ 
ปัจจัยภายนอก 
ร้อยละ 17 

ปัจจัยองค์กร 
ปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ 
ปัจจัยด้านการออกแบบ 
ร้อยละ 12 

ปัจจัยคุณลักษณะของแรงงาน 
ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 
ร้อยละ 5 

 
จากตารางที่ 31 สามารถสรุปปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานของกลุ่ม

งานวิจัยต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่มีความส าคัญของกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา คือ ปัจจัย
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ด้านการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ ปัจจัยภายนอก คิดเป็นร้อยละ 19 และ ปัจจัยการ
ปฏิบัติงานของแรงงาน ,ปัจจัยองค์กร  คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ  ปัจจัยที่มีความส าคัญของกลุ่ม
ประเทศในทวีปยุโรป คือ ปัจจัยด้านการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ปัจจัยองค์กร  ,ปัจจัย
ด้านการออกแบบ  คิดเป็นร้อยละ 23 และปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง , ปัจจัยภายนอกคิดเป็นร้อย
ละ 11 ตามล าดับ ปัจจัยที่มีความส าคัญของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย คือ ปัจจัยของผู้ว่าจ้าง ,ปัจจัย
ด้านการจัดการ และ ปัจจัยภายนอก คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือ ปัจจัยองค์กร  ,ปัจจัยที่ 5 ปัจจัย
เกี่ยวกับงานในโครงการ และปัจจัยด้านการออกแบบ  คิดเป็นร้อยละ 12  และปัจจัยคุณลักษณะของ
แรงงาน, ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามตารางที่ 32 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 32  แสดงการสรุปปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงานของ  
                   กลุ่มงานวิจัยโดยรวม 
 

ล าดับที่ กลุ่มปัจจัย ร้อยละ 
1 ปัจจัยด้านการจัดการ 19 
2 ปัจจัยด้านการออกแบบ 18 
3 ปัจจัยองค์กร 16 

 
จากตารางที่ 32 สามารถสรุปปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงาน

ของกลุ่มงานวิจัยโดยรวมคือ ปัจจัยด้านการจัดการคิดเป็นร้อยละ 19  เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 18 และปัจจัยขององค์กร  คิดเป็นร้อยละ 
16 ตามล าดับ 
 
2.4 ความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ท าให้อัตราผลผลิตงานก่อสร้างต่ าลง กับปัจจัยท่ีเป็นผลกระทบต่อ
การลดลงของผลิตภาพแรงงานในการก่อสร้าง จากตารางที่ 21  สามารถสรุปดังนี้ 
 1. สาเหตุการควบคุมคุณภาพที่เข้ม มีความสัมพันธ์ กับปัจจัยเกี่ยวกับงานในโครงการ , 
ปัจจัยด้านการออกแบบ และปัจจัยของผู้ว่าจ้าง  ตามล าดับ  สาเหตุจากความช านาญของคนงาน มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยในการปฏิบัติงานของแรงงาน , ปัจจัยเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง และปัจจัย
ภายนอก ตามล าดับ 
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                 2. สาเหตุของรูปแบบสัญญาที่ไม่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยของผู้ว่าจ้าง และ
ปัจจัยขององค์กร ตามล าดับ 
                 3. สาเหตุของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่รวดเร็ว มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ภายนอก ,ปัจจัยด้านการจัดการ และปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน ตามล าดับ 
                 4. สาเหตุของอัตราค่าแรงต่ าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยของ
องค์กร และปัจจัยภายนอก ตามล าดับ 
                 5. สาเหตุของต้นทุนต่อหน่วย  และอัตราผลผลิตในงานก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กั บ
ปัจจัยขององค์กร ,ปัจจัยด้านการจัดการ และปัจจัยการปฏิบัติงานของแรงงาน ตามล าดับ 
 
3  แนวทางการแก้ไข และการปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน  
 จากผลการศึกษาที่ได้ พบว่า  ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อการลดลงของผลิตภาพแรงงาน
ของกลุ่มงานวิจัยโดยรวมคือ ปัจจัยด้านการจัดการคิดเป็นร้อยละ19 เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญมากที่สุด 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 18 และปัจจัยขององค์กร  คิดเป็นร้อยละ 16 
ตามล าดับ  จึงได้น ามาการศึกษาแนวทางการแก้ไขตามปัจจัยที่ส าคัญได้ดังนี้ 
 
        3.1 แนวทางการปรับปรุงผลผลิตในโครงการก่อสร้าง  เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลของการวางแผน 
และควบคุมโครงการ 

จากการศึกษาของ Weldon McGlaun ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างของ Proctor &Gamble 
(Clarkson H.Oglesby,et al, 1989 :40) ซึ่งดูแลด้านบริหารงานก่อสร้างโรงงานต่างๆ ให้กับธุรกิจใน
กลุ่มบริษัทตัวเอง พบว่า หากจะท าให้งานก่อสร้างประหยั ดได้ 4 ถึง 8 เท่าของจ านวนเงินที่ลงทุน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการวางแผน และควบคุมโครงการ ได้ตามภาพที่ 18 ดังนี ้
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ภาพที่ 18 เทคนิคการลดต้นทุนงานก่อสร้างจากการศึกษาของ Weldon McGlaun  
ที่มา : Clarkson H. Oglesby,Herry W.Parker and Gregory A.Howell. “Productivity improvement 
inconstruction.” New York : McGraw-Hill, c1999. 
 

         จากภาพที่ 18  จากการศึกษาเทคนิคการลดต้นทุนงานก่อสร้างจากการศึกษา ของ
Weldon McGlaun ยังจ าแนกเทคนิคย่อยโดยก าหนดเป็นคะแนนถ่วงน้ าหนัก (รวม 100%)ได้ดังนี ้

1. การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) มีผลต่อการลดต้นทุน ร้อยละ 50 การ
ควบคุมต้นทุน (Cost Control) มีผลต่อการลดต้นทุน ร้อยละ 25 
                2. การวางแผน และก าหนดเวลา  (Planning &Scheduling) มีผลต่อการลดต้นทุน  
ร้อยละ 15 
                3. การคาดการณ์ (Forecasting) มีผลต่อการลดต้นทุน ร้อยละ 10 และหากมีการน า
เทคนิคข้างต้นมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถท าให้ลดต้นทุนก่อสร้างจากเดิมได้มาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
การให้ความส าคัญ และจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมด้วย 
 จากผลการศึกษาของ Weldon McGlaun จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิธีการท างาน (Method 
Study) มีผลมากสุด ต่อการลดต้นทุน ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมก็ให้ความส าคัญกับเทคนิคนี้มาก 
ส าหรับในการเพิ่มผลผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผลผลิตโดยเทคนิคต่างๆ 

วิธีการท างาน (Method 
Study)  

50% 

 

การควบคุมต้นทุน (Cost 
Control)  

25% 

 

การวางแผน และ
ก าหนดเวลา (Planning 
&Scheduling)  

15% 

 

การคาดการณ์ 
(Forcasting) 

10% 
 

ความส าคัญของเทคนิคต่อการลดต้นทุน 

ผลก าไรที่ได้คืนมาจากการปรับปรุง 4 ถึง 8 เท่า 
ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป 
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        3.2 แนวทางการปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้างโดยปรับปรุงวิธีการท างาน 
งานก่อสร้างจ าเป็นต้องจะมีการใช้เคร่ืองมือช่วยในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการก่อสร้าง

เพื่อให้ได้อัตราผลผลิตที่ดีที่สุดในต้นทุนที่ต่ าที่สุด เพื่อจัดการทรัพยากรต่าง ๆให้อย่างเหมาะสม ก็
คือ การศึกษาวิธีการท างาน 
                 จากผลการศึกษาของ Weldon McGlaun  (Clarkson H.Oglesby,et al, 1989 :40) 
การศึกษาวิธีการท างาน คือ 

1. การตรวจสอบสภาพการท างานในปัจจุบัน  
2. ศึกษาปัญหากระบวนการท างาน เพื่อพัฒนาวิธีท างานที่ดีขึ้นกว่าเดิม  
3. การวัดงาน (work measurement)  ซึ่งเป็นเทคนิคในการก าหนดเวลามาตรฐาน และ

         อัตราผลผลิตมาตรฐาน เพื่อใช้ช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
สูงขึ้น ผลที่ได้จากการศึกษาวิธี การท างาน และด าเนินการปรับปรุงวิธีการท า งาน สิ่งที่ หน่วยงาน
ก่อสร้างจะได้ คือผังบริเวณงานก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้การจราจรขนส่งคล่องตัว ลดการขนส่ง
ซ้ าซ้อน ลดความสูญเสียของวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ผลการศึกษาวิธีการท างานจะได้วิธีการใหม่ที่ง่ายขึ้น สามารถลดงานที่ไม่จ าเป็น และเวลาไร้
ประสิทธิผล รวมไปถึงลดความล้าในการท างานของคนงานให้น้อยลงด้วย 
                 แม้ว่าการศึกษาวิธีการท างานจะให้ผลที่ดี ในการท า แต่ในงานก่อสร้างยังคงมี ปัญหา 
และอุปสรรค เพราะไม่ค่อยมีการท าหรือให้ความสนใจในการท าเท่าที่ควร 
        3.3 การลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
                 เหตุผลที่โครงการก่อสร้างมักไม่ค่อยให้คว ามส าคัญต่อการศึกษาการท างานเพื่อ การ
ปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้างเท่าที่ควร มีดังนี้ 
                         1. ลักษณะของงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง มีลักษณะเฉพาะจากขั้นตอนหน่ึงไป ใน
ตอนหน่ึง และไม่ค่อยซ้ ากัน ลักษณะงานมีลักษณะเฉพาะ เน่ืองจากการออกแบบที่ต่างกัน ขั้นตอน
และวิธีการก่อสร้างก็แตกต่างกัน ระยะเวลาในการก่อสร้าง มีการก าหนดเวลาเร่ิมต้น และสิ้นสุดที่
แน่นนอน ท าให้รู้สึกว่าหากต้องศึกษาจนได้วิธีการก่อส ร้างที่เหมาะสม และวิธีการใหม่ไปใช้งาน 
ซึ่งมีอาจเนื้องานเหลืออยู่น้อยหรือมีเวลาก่อสร้างน้อย จึงไม่คุ้มค่าในการศึกษา 
                        2.ไม่มีเวลา และงบประมาณในการศึกษาการท างาน เนื่องจากธุรกิจการก่อสร้างเป็น
ธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมากและต่ อเน่ือง ผู้บริหารในระดับต่างๆต้องใช้เวลาไปกับ
การท างาน ส่วนการหางานเพื่อการต่อเน่ืองของงาน แทนที่งานเก่าที่จะสิ้นสุดของผู้บริหารระดับสูง 
และการควบคุมดูแลงานให้สามารถส่งมอบงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด เพื่อเบิกเงินส าหรับใช้
หมุนเวียนในกิจการต่อไป จึงท าให้การจัดสร รงบประมาณ และเวลาในการศึกษาการท างานมีน้อย
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หรือไม่มีเลย ผู้บริหารมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษา โดยอาจเนื่องมาจากการไม่มีการ
เผยแพร่ความส าเร็จจากการศึกษาโครงการในอดีต ตัวอย่างเช่น ค ายืนยันของ Wendon McGlaun 
จาก Proctor and Gamble (Oglesby et al.1989:40) ได้กล่าวว่า ทุก 1 หน่วยของเงินที่ใช้ไปใน
การศึกษา เพื่อวางแผนก่อนการท างานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างได้ถึง 4-8 เท่าของ
เงินที่ลงทุนในการศึกษานั้น และขณะที่ C.D.Brown (1985) จากบริษัท Dupont ได้รายงานผล
การศึกษาในลักษณะเดียวกัน โดยพบว่าสามารถประหยัด ได้ถึง 10 เท่าของเงินลงทุนที่ใช้ในใน
การศึกษา(C.D.Brown,Engineering News Record,Aug 14,1986 :48) หรือจากการศึกษาโดย Victor 
Sanvido (1983)  ได้รายงานผลการศึกษาพบว่ามากถึง 15 เท่าของเงินลงทุน หากผู้บริหารเห็น
ประโยชน์ที่ได้รับแล้ว ก็คงจะให้การสนับสนุนด้านทรัพ ยากรต่างๆในการศึกษา เพื่อพัฒนาวิ ธีการ
ท างานที่ดีขึ้น 
                        3. การก าหนดเคร่ืองจักรก่อนการศึกษาการท างาน ใ นโครงการก่อสร้างขนาด ใหญ่
จ าเป็นจะต้องใช้เคร่ืองจักรราคาสูงมาช่วยในการท างาน ที่ต้องติดตั้งก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง หากมี
การศึกษาวิธีการท างานหลังจากปฏิบัติงานไปแล้วและเห็นว่ามีเคร่ืองจักรอ่ืนที่เหมาะสมกว่าก็จะท า
ได้ยากหากต้องการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรน้ัน เนื่องจากต้องเร่งเวลาในการก่อสร้างไม่มีเวลา
ส าหรับการร้ือย้ายเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุให้ผู้บริหารโครงการคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะท า 
                        4. การใช้ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมาหลัก มีแนวโน้มที่จะจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามา
รับผิดชอบเฉพาะส่วนมากขึ้น ท าให้ผู้รับเหมาหลักไม่ให้ความสนใจการปรับปรุงวิธีการท างาน 
เน่ืองจากต้นทุนต่อหน่วยได้ถูกก าหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาช่วงแล้ว ส่วนผู้รับเหมาช่วงก็ไม่มีทุน
และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการศึกษาวิธีการท างาน (วิสูตร ,2546 : การ
ปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง) 
                 การปรับปรุงผลผลิตในการก่อ สร้างเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองคล้ายวัฎ จักรของ  
เดมมิ่งโดยความส าเร็จในการปรับปรุงผลผลิตได้จากคุณภาพของแผนงาน และ แผนก าหนดเวลา
งานก่อสร้าง โดยอาศัยข้อมูลเทคนิควิธีการก่อสร้างจากข้อก าหนดงานก่อสร้าง และข้อมูลอัตรา
ผลผลิตมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้ จากการศึกษาของ Olomolaiye  และ Ogulana (1989 ) พบว่าอัตรา
ผลผลิตจะสูงจะต่ ามีผลมาจากการบริหารจัดการที่หน้างานร้อยละ 75 และจากคนงานเพียงร้อยละ 
25 การปรับปรุงผลผลิตจึงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  ปรับปรุงจากปัญหาด้านการจัดการ
ปรับปรุงโดยการจูงใจให้ท างานโดยไม่ใช้เงิน และปรับปรุงโดยการจูงใจให้ท างานโดยเงิน 

จากการศึกษาของ Olomolaiye และคณะ (1987 ) ได้เก็บข้อมูลการท างานของช่าง  
แต่ละประเ ภท โดยเก็บตัวอย่างจาก 7 หน่วยงานก่อสร้าง ผลที่ได้คือ ร้อยละ 95 ความเชื่อมั่น
ชี้ให้เห็นว่า คนงานก่อสร้างใช้เวลาท างานอย่างมีประสิทธิผลได้ประมาณร้อยละ 50 นอกนั้นจะ
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เสียเวลาไปกับปัญหาต่างๆ ที่ส่วนใหญ่มาจากการจัดการหน้างาน เช่น วัสดุขาดแคลน เคร่ืองมือ
ช ารุด หรือไม่เพียงพอ เคร่ืองจักรเสีย การรบกวนกันระหว่างชุดช่าง หากผู้บริหารโครงการที่ดีจะลด
ปัญหาจากการจัดการข้างต้นได้โดยการจัดท าแผนงานที่มีคุณภาพ 

    การปรับปรุงโดยการจูงใจให้ท างานโดยไม่ใช้เงิน สามารถท าได้โดยการเพิ่ม
สิ่งจูงใจให้ท างานและลดการบั่นทอนก าลังใจให้น้อยลง โ ดยสิ่งจูงใจส าหรับคนในแต่ละภูมิภาค 
หรือแต่ละประเทศ จะมีความแตกต่างกันไปบ้างตามค่านิยม และวัฒนธรรมการท างาน เช่น ได้
ท างานกับเพื่อนรู้ใจ สามารถช่วยเป็นแรงจูงใจในการท างาน หรือการได้ท างานที่ท้าทายก็เป็นสิ่งที่
ช่วยกระตุ้นให้ท างานได้ หรือแม้แต่สวัสดิการของงาน ความ ปลอดภัย ความมั่นคง การเป็นที่
ยอมรับ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น 
                 การปรับปรุงโดยการจูงใจให้ท างานโดยเงิน  ในระดับคนงานการจ่ายเงินจูงใจควรท า
โดยอิงกับผลงานที่ท าได้ในแต่ละวันเป็นหลัก แต่ในบางกรณีก็มีการจ่ายเงินจูงใจโดยไม่ค านึง
ผลงานของงาน ซึ่ งจะไม่ได้เน้นถึงผลผลิตมากนัก แต่เป็นการรักษาคนดีมีฝีมือไว้กับองค์กร เช่น 
การให้เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือการให้ประกันสุขภาพ 
 
4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 
         4.1 ผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยที่ได้น ามาศึกษา ท าให้ทราบถึงตั้งแต่สาเหตุของ
ปัญหา ปัจจั ยที่เป็นผลกระทบ รวมทั้งแนวทางแก้ไข ในแต่ละปัจจัยที่เกิดขึ้นตามประเภทของงาน
ก่อสร้างด้วย ถึงแม้จะเป็นแค่งานส่วนหนึ่งที่ได้น ามาศึกษา แต่ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างานในโครงการก่อสร้าง 
         4.2 ผลการศึกษาท าให้ได้ทราบถึงปั จจัยส าคัญที่เป็นกระทบต่อโครงการก่อสร้างใน
ประเทศ และต่างประเทศที่เหมือนกัน และต่างกันในด้านใดบ้างและในประเภทงานก่อสร้างต่างๆ 
         4.3 ท าให้ทราบถึงแนวทางที่จะช่วยในการพิจารณา การด าเนินงานต้ังแต่เร่ิมโครงการ 
หรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งใช้เป็นแนวทางให้การคิดการแก้ไขใช้เวลาน้อยลง 
         4.4 ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงการเลือกรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสม กับ
เป้าหมาย หรือเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ผลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
The Outline of National Skill Standard 

1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึง ข้อก าหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ 
ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1) ความรู้ (Knowledge) ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

2) ความสามารถ (Skill) เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกิดความช านาญ มี
ความสามารถเพียงพอ ที่จะท างานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อก าหนด ถูกขั้นตอน 
และเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

3) ทัศนคติ (Attitude) จะต้องมีจิตส านึกในการท างานที่ดีประกอบด้วย จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยทั่วไปจ าแนกฝีมือแรงงานออกเป็นระดับต่าง ๆ  ตามล าดับความ
ยากง่ายของงาน โดยแบ่งออกเป็น 

 ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้า
งานช่วยให้ค าแนะน าหรือช่วยตัดสินใจในเร่ืองส าคัญเมื่อจ าเป็น  

 ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์ได้ดี และประสบการณ์ในการท างาน สามารถให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้คุณภาพงานสูง 

 ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา การตัดสินใจ 
รู้ขั้นตอนกระบวนการของงานเป็นอย่างดี สามารถช่วยแนะน างานฝีมือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี สามารถใช้หนังสือคู่มือ น าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
กับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม  

2. ตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกอบด้วย 

1) มีความรู้ในทฤษฎีเพียงพอต่อการปฏิบัติ 
2) การปฏิบัติงานค านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
3) เลือกใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
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4) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เหมาะสม 
5) เลือกใช้วัสดุอย่างประหยัด คุ้มค่า 
6) ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
7) ผลส าเร็จของงานได้คุณภาพ ตามข้อก าหนด 

3. กฎหมายรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ในมาตรา 38 หมวด 5  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
มาตรา 43 หมวด 5 ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย  ซึ่งในมาตรา 22 หมวด 2 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่าง ๆ เสนอให้รัฐมนตรีเห็นชอบ 
ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาต่าง ๆ  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เพื่อด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง(Construction) 
1. ช่างไม้ก่อสร้าง (Carpenter Construction) 
2. ช่างไม้ในอาคาร (Joiner) 
3. ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก (Stell Structure Fabricator) 
4. ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต (Concrete Reinforcing Steel Worker) 
5. ช่างก่ออิฐ (Bricklayer) 
6. ช่างฉาบปูน (Plasterer) 
7. ช่างปูกระเบื้องผนัง และพื้น (Wall and Floor Tiler) 
8. ช่างท่อ และสุขภัณฑ์  (Plumber) 
9. ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง (Aluminum Fabricator for Buildings) 
10. ช่างสีอาคาร (Building Painter) 
11. ช่างสีตกแต่ง (Decorative Painter) 
12. ช่างหินขัด (Terrazzo Craftsman) 
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ค าอธิบาย 
1. ช่างไม้ก่อสร้าง (Carpenter Construction  ) 

ช่างไม้ก่อสร้าง  หมายถึง ผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการก่อสร้างด้วยไม้ เช่น ไม้แบบ
หล่อคอนกรีต  โครงสร้างหลักอาคารไม้ โครงหลังคา พื้น ประตู หน้าต่าง บันได นั่งร้าน และผนัง  
ด้วยเคร่ืองมือพื้นฐาน เคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรกล เลือกใช้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อ่านแบบ 
ร่างแบบเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ประมาณราคา และควบคุมงานตามระดับชั้นได้  

ระดับ 1  หมายถึง  ช่างที่มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  โดยมีผู้แนะน าและตรวจสอบ 
ระดับ 2  หมายถึง ช่างที่มีความรู้และทักษะระดับกลาง โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาสามารถแก้ไข 

ปัญหาและตรวจสอบงานได้ 
ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่มีความรู้และทักษะระดับสูง โดยสามารถวินิจฉัยงาน ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาและควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างได้ 
 

2. ช่างไม้ในอาคาร (Joiner) 
สาขาช่างไม้ในอาคาร    หมายถึง    ผู้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการเข้าไม้ชนิดต่างๆ และ
การเข้าไม้ชนิดพิเศษ ของงานไม้ในอาคาร  เช่น วงกบ  กรอบบานประตูหน้าต่าง  บันได  ช่องลม  
ด้วยเคร่ืองมือพื้นฐาน  เคร่ืองมือกล  เคร่ืองจักรกล  เลือกใช้ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์  อ่านแบบ  
เขียนแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานตามมาตรฐานแต่ละชั้นที่ก าหนด  

ระดับ 1 หมายถึง  ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน ตัดสินใจได้ระดับหนึ่ง มีผู้แนะน าหรือ 
คอยตรวจสอบ 

ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ มีทักษะ ใช้เคร่ืองมือกลและอุปกรณ์ได้ดี  และใช้เคร่ือง 
จักรกลได้  ส าหรับคุณภาพงานสูงต้องการค าแนะน า 

ระดับ 3  หมายถึง  ช่างที่มีความรู้  ทักษะสูง  ใช้เคร่ืองจักรกลได้ดี  วินิจฉัยงาน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถกับเทคโนโลยีใหม่ได้ 
 

3. ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก (Stell Structure Fabricator) 
ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบ
โครงสร้าง เหล็กกล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในเร่ือง  ต่อไปนี้ 

1) อ่านท าความเข้าใจ และตรวจสอบรายละเอียดของแบบงาน 
2) การร่างแบบของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปตัด เจาะ 
3)  ขึ้นรูปชิ้นส่วน  ส าหรับใช้ในการประกอบโครงสร้างต่างๆ 
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4) การใช้เคร่ืองมือวัดในการก าหนดต าแหน่งรูเจาะ  แนวตัดและการขีดเส้น 
5) การใช้เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการตัดเหล็กรูปพรรณได้อย่างเหมาะสม  
6) การใช้เคร่ืองมือในการผ่อนแรงในงานประกอบและติดต้ังโครงสร้างเหล็ก  
7) เจาะ  ตัด  และขึ้นรูปโครงสร้างเหล็กให้ได้ขนาดตามแบบที่ก าหนด 
8) ดัด และขึ้นรูปเหล็กรูปพรรณตามแบบงาน 
9) ประกอบโครงสร้างเหล็ก โดยใช้หมุดย้ า สลักเกลียว และการเชื่อม 
10) ประกอบ และติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ระดับ 1  หมายถึง  ช่างที่มีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดยมีผู้แนะน าและตรวจสอบ 
ระดับ 2  หมายถึง ช่างที่ใช้ความรู้ และทักษะ สามารถใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี 

ต้องการค าแนะน าบ้างและประกอบงานได้ตามที่ก าหนด  ในงานบางประเภท 
ระดับ 3  หมายถึง ช่างที่ใช้ความรู้ทักษะสูง  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหางานประกอบ 

โครงสร้างเหล็กให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ผู้อื่นได้ 
 

4. ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต (Concrete Reinforcing Steel Worker) 
ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดเลือก วัด ตัด ดัด  
ต่อและประกอบเหล็กเสริมคอนกรีตให้ได้ตามรูปแบบและรายการ  สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์การท างานเกี่ยวกับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  เพื่อการดังกล่าว ได้อย่างปลอดภัย  

ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ได้ 
ดี  โดยมีผู้แนะน าและคอยตรวจสอบ 

ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถ  และทักษะสูง ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี   
ต้องการค าแนะน าบ้าง  คุณภาพของงานสูง 

ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสูงมาก ขั้นวินิจฉัยงานได้ตัดสิน 
ใจแก้ปัญหาให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกับเทคโนโลยีใหม่ได้ 
 

5. ช่างก่ออิฐ (Bricklayer) 
ช่างก่ออิฐ  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ในงานก่ออิฐหรือวัสดุแท่งต่าง ๆ  ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน  เพื่อการก่อสร้าง  ตกแต่ง  และซ่อมแซม  ด้วยเคร่ืองมือพื้นฐาน เคร่ืองมือกลและ
เคร่ืองจักรกล  คุณสมบัติของวัสดุ  เลือกใช้ จัดเตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของงาน  
อ่านแบบ  เขียนแบบขยายส าหรับงานก่ออิฐ ประมาณราคา และควบคุมงานตามระดับชั้นได้  
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ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน การตัดสินใจน้อย มีผู้แนะน าหรือคอย 
ตรวจสอบ 

ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถสูง ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี ต้องการ 
ค าแนะน าบ้าง คุณภาพงานสูงกว่าระดับ 1 

ระดับ 3 หมายถึง  ช่างที่มีความรู้  ทักษะสูง  ขั้นวินิจฉัยได้  ตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ค า 
ปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน  ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 

6. ช่างฉาบปูน (Plasterer) 
ช่างฉาบปูน  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการฉาบปูน  ท าผิวปูน  ปั้นบัว  และ
ลวดลาย  ฉาบวัสดุอื่นๆ  ในงานก่อสร้าง  ซ่อมแซมผิวฉาบปูนต่างๆ  เลือกใช้  และ จัดเตรียม
อุปกรณ์  ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ 

ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน การตัดสินใจน้อย มีผู้แนะน า หรือคอย 
ตรวจสอบ 

ระดับ 2 หมายถึง  ช่างที่มีความรู้ความสามารถสูง ใช้เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ได้ดี ต้องการ 
ค าแนะน าบ้าง  คุณภาพงานสูงกว่าระดับ 1 

ระดับ 3 หมายถึง  ช่างที่มีความรู้ทักษะสูง ขั้นวนิิจฉัยได้ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน  ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 

7. ช่างปูกระเบื้องผนัง และพื้น (Wall and Floor Tiler) 
ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานปูกระเบื้องเซรามิค  โมเสก  
แผ่นหินธรรมชาติ  กระเบื้องหินขัด  กระเบื้องดินเผา  หรือวัสดุแผ่นแข็งต่างๆ   ที่มี ลักษณะ
คล้ายคลึง  เพื่อการตกแต่ง  ซ่อมแซมผิวผนังหรือพื้น  ด้วยเคร่ืองมือพื้นฐาน  เคร่ืองมือกล   และ
เคร่ืองจักรกล  เลือกใช้  จัดเตรียมอุปกรณ์  อ่านแบบ  เขียนแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงาน
ตามระดับชั้นได้ 

ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน การตัดสินใจน้อย มีผู้แนะน าหรือคอย 
ตรวจสอบ 

ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่ใช้ความรู้  ความสามารถสูง  ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี  ต้องการ  
ค าแนะน าบ้างคุณภาพของงาน 

ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่ใช้ความรู้ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยงานได้ ตัดสินใจแก้ปัญหา ให้ 
ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้อื่น  ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ  กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
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8. ช่างท่อ และสุขภัณฑ์  (Plumber) 
ช่างท่อและสุขภัณฑ์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบและติดต้ัง ซ่อม 
แซม บ ารงุรักษาและตรวจสอบระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบท่อน้ าส่ง ระบบระบายน้ า 
ระบบท่อระบายอากาศ  สุขภัณฑ์และเครื่องใช้อื่นๆ  เช่น เคร่ืองจ่ายน้ าดื่ม เคร่ืองท าน้ าเย็น  เคร่ืองท า
น้ าอุ่น เคร่ืองกรองน้ า เคร่ืองสูบน้ า เป็นต้น รวมถึงการเลือกใช้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  
อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา วางแผนการท างาน และควบคุมงานตามที่ระบุข้างต้นได้ 

ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน การตัดสินใจน้อย มีผู้แนะน าหรือคอย  
ตรวจสอบ 

ระดับ 2  หมายถึง  ช่างที่ใช้ความรู้  ความสามารถสูง  ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี  
ต้องการค าแนะน าบ้าง คุณภาพของงานสูง 

ระดับ 3 หมายถึง  ช่างที่ใช้ความรู้ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยงานได้ ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้ 
ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถกับเทคโนโลยีใหม่ได้  
 

9. ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง (Aluminum Fabricator for Buildings) 
ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการประกอบติดต้ัง
โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารด้วยอะลูมิเนียม อาทิ วงกบ บานประตู หน้าต่าง ผนังห้อง  ด้วย
เคร่ืองมือพื้นฐาน  เคร่ืองมือกล  เคร่ืองจักรกล  เลือกใช้และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อ่านแบบ  
เขียนแบบ ประมาณราคาและควบคุมงานตามระดับชั้นได้ 

ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน การตัดสินใจน้อย มีผู้แนะน าหรือคอย  
ตรวจสอบ 

ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถสูง ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี ต้องการ 
ค าแนะน าบ้างคุณภาพงานสูง 

ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยงานได้ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ 
ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก่ผู้อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ กับเทคโนโลยีใหม่ได้  
 

10. ช่างสีอาคาร (Building Painter) 
ช่างสีอาคาร  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานสีอาคาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถด้านวัสดุ 
และทักษะในการเตรียมพื้นผิวของวัสดุ หรือชิ้นงานชนิดต่าง ๆ เช่นปูน, ไม้, โลหะ และวัสดุ
สังเคราะห์  เป็นต้น การรองพื้น การเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ ให้ถูกต้องหลักวิชาการ ตลอดจนการ
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บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และควบคุมการตั้งน่ังร้านภายนอกและภายในอาคาร ในลักษณะที่ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินและผู้ร่วมงาน 

ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน ตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง มีผู้แนะน าหรือ 
คอยตรวจสอบ  

ระดับ 2 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ มีทักษะใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี ต้องการค าแนะน า 
บ้าง  คุณภาพของงานสูง 

ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยงานได้ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ค า 
ปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 

11) ช่างสีตกแต่ง (Decorative Painter) 
ช่างสีตกแต่ง หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานสีตกแต่ง ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในการ
เตรียมพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ เช่น ปูน ไม้ โลหะ และวัสดุสังเคราะห์ เป็นต้น การรองพื้นผิว การ
เคลือบผิว และตกแต่งลวดลายบนผนัง การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ตลอดจนการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และควบคุมการต้ังนั่งร้านภายในอาคาร ในลักษณะที่ปลอดภัย
ต่อทรัพย์สิน และผู้ร่วมงาน 

ระดับ 1 หมายถึง ช่างที่ใช้ความรู้ทักษะพื้นฐาน การตัดสินใจน้อย มีผู้แนะน าหรือคอย 
ตรวจสอบ 

ระดับ 2  หมายถึง ช่างที่ใช้ความรู้ ความสามารถสูง ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้ดี ต้องการ  
ค าแนะน าบ้าง คุณภาพของงานสูง  

ระดับ 3 หมายถึง ช่างที่ใช้ความรู้ทักษะสูง ขั้นวินิจฉัยงานได้ ตัดสินใจแก้ปัญหา ให้ 
ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 

12) ช่างหินขัด (Terrazzo Craftsman) 
ช่างหินขัด หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการอ่านแบบ เขียนแบบ ออกแบบ 
ประมาณราคา วางแผนการปฏิบัติงาน เลือกใช้และจัดเตรียมเคร่ืองมือวัสดุ อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับชนิดของงานหินขัด หินล้าง ติดต้ังเส้นแบ่ง เทและฉาบหินขัด หินล้างบนพื้น ผนัง 
บันได เสาบัวเชิงผนัง ม้านั่งและพื้นที่อื่นๆ เป็นรูปลวดลายต่างๆ ได้ถูกต้องตามแบบ และสวยงาม 
งานบ ารุงรักษาพื้นผิวหินขัด หินล้าง รวมทั้งงานซ่อมแซมพื้นผิวหินขัด หินล้าง และควบคุมงาน 
ตามที่ระบุข้างต้นได้ 
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ระดับท่ี 1 หมายถึง ช่างหินขัดที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงาน หินขัด หินล้าง 
 ตามค าสั่ง หรือรูปแบบพื้นฐาน 

ระดับท่ี 2 หมายถึง ช่างหินขัดที่มีความรู้ความสามารถ อ่านแบบ แยกรายการ วัสดุอุปกรณ์ 
มีความช านาญในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ สามารถปฏิบัติงานในแนวดิ่งและงานลอยตัวได้  

ระดับท่ี 3 หมายถึง ช่างหินขัดที่มีความรู้ ความสามารถ ออกแบบลวดลายและสี ปฏิบัติงาน 
หินขัด หินล้างในรูปแบบสลับซับซ้อนได้ตามรูปแบบ หรือตัวอย่างที่ก าหนด วินิจฉัย ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ หรือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  
ในการปฏิบัติงานได้ 
ที่มา : กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน.มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ .[ออนไลน์] 2550  
           [สืบค้าวันที่ 21 ธันวาคม 2551] จาก http ://home.dsd.go.th/standard/dsss/index.html 
 
เกณฑ์ในการพิจารณาการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 8)  พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

1. อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ 
2. ดัชนีค่าครองชีพ 
3. อัตราเงินเฟ้อ 
4. มาตรฐานการครองชีพ 
5. ต้นทุนการผลิต 
6. ราคาของสินค้า 
7. ความสามารถของธุรกิจ 
8. ผลิตภาพแรงงาน 
9. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  
10. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

 
การปรับค่าจ้างแรงงาน  ส าหรับแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จะเป็น 

แรงงานที่ทักษะฝีมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มมากขึ้น นายจ้างควรพิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างมากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า โดยปรับให้ตามผลงาน หรือตามผลิตภาพแรงงาน หรือตามทักษะ
ฝีมือแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น 
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ผลิตภาพแรงงาน 
1. ข้อมูลสถิติผลิตภาพแรงงาน 

กระทรวงแรงงานได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สุมาล ีสันติพลวุฒ ิรองคณบดีฝ่ายวิจัย และ
คณะจัดท าข้อมูลสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเคร่ืองบ่งชี้ (Indicators) ภาวะการ
ด้านแรงงานของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ า คณะอนุกรรมการอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ า 76 จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานราชการอ่ืนๆ สถาบันการ 
ศึกษา และเอกชน ในการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ  ทักษะและยกระดับคุณภาพของแรงงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป 

1) นิยาม         
ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) หมายถึง ปริมาณผลงานเฉลี่ยต่อ 

คนของลูกจ้างที่ค านวณเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ผลิตภาพแรงงาน
เป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงความสามารถในการผลิตต่อคนของคนงานหรือลูกจ้างในแต่ละช่วงเวลา (เช่น ต่อ
ชั่วโมง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ฯลฯ) 
การวัดผลิตภาพแรงงานในระดับสถานประกอบการ แต่ละราย (Individual Industrial 
Establishment) 

มีสูตรการค านวณดังนี้     
ผลิตภาพแรงงาน  =  มูลค่าเพิ่มของแรงงาน 

                                     ชั่วโมงการท างานทั้งหมด 
 
โดย มูลค่าเพิ่มของแรงงาน  = ยอดขาย  -  ต้นทุนทั้งหมด (ไม่รวมค่าตอบแทนแรงงาน) 

 
ยอดขาย หมายถึง มูลค่าการขายสินค้า และบริการของสถานประกอบการ  
ต้นทุนทั้งหมด หมายถึง ต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

2) การน าเสนอข้อมูลสถิติผลิตภาพแรงงาน 
ข้อมูลสถิติดัชนีผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม สาขาการก่อสร้าง 

พ.ศ. 2538 – 2552 ในภาพรวมของ ประเทศกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยค านวณจากข้อมูลทุติยภูมิ
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ตารางที่   33 ดัชนีผลิตภาพแรงงานสาขาอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2538-2552 
                                                                                                                                                                                                                         หน่วย ร้อยละ 

หมายเหต ุข้อมูลจากปี 2548-2552* เป็นการประมาณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของดัชนีผลิตภาพแรงงานในช่วงปี  
                พ.ศ.2538-2547  
ที่มา : กระทรวงแรงงาน ,ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ,กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ า,ฝ่ายวิชาการ , 
ผลิตภาพแรงงาน  (นางเพชรรัตน์ สินอวย,นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร)  
 

สรุป จากดัชนีผลิตภาพแรงงานสาขาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในช่วงพ.ศ. 2538-2552 มีแนวโน้มการลดลงเร่ือยๆ 

กลุ่มของข้อมูล 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
ระดับประเทศ 93.80 85.54 68.20 66.50 61.66 56.06 51.18 46.95 48.45 45.78 42.36 36.20 36.27 33.56 31.05 
กรุงเทพมหานคร 106.36 81.31 157.36 108.54 117.13 81.37 72.64 50.94 54.47 58.17 57.49 56.82 56.15 55.50 54.85 
ภาคเหนือ 83.82 78.82 46.89 59.89 52.37 48.35 46.57 44.41 44.90 40.77 38.26 35.91 33.70 31.63 29.68 
ภาคใต้ 90.55 88.42 57.68 58.44 79.27 65.37 50.89 54.38 60.99 59.98 58.48 57.02 55.59 54.20 52.85 
ภาคกลาง 153.05 177.41 96.41 85.03 87.68 69.37 80.96 91.88 98.31 92.94 90.10 87.34 84.67 82.08 79.56 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41.99 34.34 25.39 21.65 20.23 30.86 18.01 16.35 16.42 14.93 13.73 12.62 11.60 10.67 9.81 
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หลักการ P-D-C-A  
หลักการ PDCA (Plan วางแผน - Do ทา - Check/Study ตรวจดูผล - Act แก้ไขปรับปรุง) 

หรือเรียกกันว่า เดมมิ่งไซเคิล นั่นเองโดย  ดร. เอ็ดเวิร์ด  เดมมิ่ง ได้ความคิดมาจากนักสถิติชื่อ  Walter 
A. Shewart ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 ที่ได้สร้างหลักความคิดของการ  Plan - Do - See (คือวางแผน  ท า 
และติดตามผลงาน ) ในภายหลัง  หลักการของ  ดร.เดมมิ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของ  TQM (Total Quality 
Management) นั่นเอง ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง  ดร.เดมมิ่ง เดินทางไปญี่ปุ่นร่วมกับผู้รู้
ทางด้านคุณภาพของโลกชาวอเมริกันอีกท่านหนึ่งคือ  J.M. Juran ในฐานะของพันธมิตร  ดร.เดมมิ่ง 
ได้ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพแก่ชาวญ่ีปุ่น  รวมถึงวิธีการใช้สถิติต่างๆ  และ
การทาวงรอบ  PDCA ดังนี้: 1) Plan - วางแผนไว้ล่วงหน้าสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น , 
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น  2) Do - ทาตามแผนที่วางไว้นั้น  ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงการ
ควบคุม 3) Check/Study - ตรวจดูผลที่ได้  และศึกษาว่าเป็นไปตาม ที่คิดวางแผนไว้หรือไม่  4) Act - 
ทาการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานหรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น  
 
ผลดีของการปฏิบัติตามวงรอบ PDCA 

1. สามารถจัดการงานประจาวันได้ดี ทั้งสาหรับบุคคลและระดับกลุ่ม 
2. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี 
3. ช่วยในจัดการโครงการ 
4. ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
5. ปรับปรุงผู้จาหน่าย ผู้ให้บริการแก่ธุรกิจ 
6.  ปรับปรุงคุณภาพของบุคคลกร 
7. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
8. ช่วยปรับเปลี่ยนการทดลองกระบวนการใหม่  

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของหลายๆประเทศทั่วโลก ได้นาหลักการนี้มาใช้จนกลายเป็น 
เคร่ืองมือหน่ึงของการปฏิบัติงานประจาแล้ว และได้รับการพิสูจน์ยอมรับมานานว่าได้ผลดีคุ้มค่าต่อ
การศึกษาและน าไปปฏิบัติ  
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หลักการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า Six sigma 
1 ประวัติของซิกซ์ ซิกม่า 
      ใน ปีค.ศ.1960 มีการน าไปใช้กับยานอวกาศอะพอลโลเป็นคร้ังแรก  ปีค.ศ.1974 ทางกองทัพเรือ
สหรัฐฯได้พัฒนาเป็นมาตรฐานทางทหารที่1629 (MIL-STD-1629) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
จากความผิดพลาด  และปีค.ศ.1970 อุตสาหกรรมรถยนต์ได้น ามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 
       หลักการบริหารแบบซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่เป็นการประสมประสานกัน
ของสุดยอดเทคนิคต่างๆในอดีต เช่น เทคนิคทางด้านสถิติ เทคนิคในการจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น 
และแนวคิดด้านการบริหารใหม่ๆที่ก าลังมาแรงเช่น ดัชนีวัดผลงาน( KPI หรือ BSC )แต่ก็ยังไม่ทิ้ง
เทคนิคพื้นฐานเดิมๆคือ PDCA 
2 แนวความคิด 
       Six Sigma เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ โดยการลดข้อบกพร่อง หรือความสูญเสียต่อ
สินค้าและบริการ คุณภาพในความหมายของทฤษฎีนี้ จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการลดข้อบกพร่องหรือลด
ต้นทุนโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ในรูปแบบ การกระจายแนวโน้มออกจากมาตรฐานกลาง Six 
Sigma ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ  

2.1 การวัดในเชิงสถิติ  
2.2 กลยุทธ์ทางการด าเนินการ 
2.3 ปรัชญา หรือแนวความคิด 

       Six Sigma คือ เคร่ืองมือและแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลักการทางสถิติ และมุ่นเน้นลูกค้าเป็นหัวใจ
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและ
ค่าใช้จ่าย โดยชื่อของ Six Sigma นั้นได้มาจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้น 3.4 คร้ังต่อการผลิต
หรือการปฏิบัติงาน 1 ล้าน ระดับสมรรถนะขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2 Sigma หรือ 3 Sigma 
3 ความหมายเชิงคัวเลขของ Six Sigma 

± 1σ   มีค่าการยอมรับ  เท่ากับ  68.27 % 
± 2σ    มีค่าการยอมรับ  เท่ากับ  95.45 % 
± 3σ    มีค่าการยอมรับ  เท่ากับ  99.73 % 
± 4σ    มีค่าการยอมรับ  เท่ากับ  99.9937 % 
± 5σ    มีค่าการยอมรับ  เท่ากับ  99.999943 % 
± 6σ    มีค่าการยอมรับ  เท่ากับ  99.9999996 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



151 
 

      Michael Harley ผู้คิดค้นวิธีการ ซิกซ์  ซิกม่า กล่าวว่า  “6σ คือ เป้าหมายขั้นที่สุดของการจัดการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพ”  
4 แนวคิดการบริหารแบบซิกซ์  ซิกม่า (six sigma) 

4.1 .เน้นสร้างทักษะและการเรียนรู้ให้แก่พนักงานอย่างเป็นระบบ  และเข้มงวด  รู้ปัญหาและ  
ก าหนดเป็นโครงการปรับปรุงทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4.2 วัดที่ผลการปรับปรุงเป็นหลัก 
4.3 ใช้ทีมงานที่มีผลประเมินการท างานดี หรือ ดีเยี่ยม มาท าการปรับปรุงและตัดสินใจให้คน  

เก่งมีเวลาถึง 100 % เพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์การ 
4.4 สร้างผู้น าโครงการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
4.5 ใช้ข้อมูลเป็นตัวตัดสินใจเท่านั้น 
4.6 เน้นความรับผิดชอบในการท าโครงการ 
4.7 การให้ค ามั่นสัญญามาจากผู้บริหาร 

5 องค์ประกอบของซิกซ์  ซิกม่า (Six Sigma) 
5.1 องค์ประกอบแรก คือ การปรับปรุงกระบวนการ เป็นการค้นหาโอกาสพัฒนาจาก 

กระบวนการที่มีอยู่เดิม เพื่อดูว่ามีปัญหา, ความสูญเสีย, ข้อบกพร่อง หรือประเด็นใดที่ยังตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ไม่ดี และน ามาพัฒนาคุณภาพ โดยพยายามค้นหาสาเหตุ และขจัดสาเหตุ
ดังกล่าวทิ้ง เมื่อพัฒนาได้ตามที่ต้องการก็หาทางควบคุมให้อยู่อย่างถาวรซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพ
แบบก้าวกระโดดสู่ระดับ 6 Sigma  (Breakthough Six Sigma) 

5.2 องค์ประกอบที่สอง คือ การออกแบบกระบวนการ องค์กรจะเลือกออกแบบกระบวนการ 
ใหม่, พัฒนาสินค้าใหม่, เพิ่มบริการใหม่ แทนการพยายามปรับปรุงข้อบกพร่องของกระบวนการ
เดิม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และมีข้อบกพร่องให้น้อยที่สุด ซึ่งการออกแบบ
กระบวนการใหม่ให้เกิดคุณภาพสูงสุดที่นิยมเรียกว่าเป็น การออกแบบเพื่อคุณภาพระดับ 6 Sigma 
(Design for Six Sigma – DFSS) 

5.3 องค์ประกอบที่สาม คือ การจัดกระบวนการ หมายถึง การที่ฝ่ายบริหารจัดการมีการก าหนด 
ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร การใช้ภาวะผู้น าในการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพ
แบบ Six Sigma การค้นหาความต้องการของลูกค้า การค้นหาโอกาสพัฒนาที่เป็นปัญหาหลักของ
องค์กร การวิเคราะห์และการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการพยายามควบคุมผลลัพธ์ที่
ได้จากการพัฒนาให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในองค์กร เรียกองค์ประกอบที่สามนี้ว่า เป็นภาวะ
ผู้น าเพื่อคุณภาพระดับ 6 Sigma (Six Sigma Leadership) 
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