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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวางแผนการดําเนินการกอสรางบานกูภัยเพื่อใหการกอสรางดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกตใชกับโครงการบานกูภัยอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต จึงไดนําเสนอแนวทางใน
การจัดการการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยใหไดมาตรฐาน และคุณภาพใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการใช
หลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย หลักการที่
สําคัญคือการวางแผนเพื่อปองกันขอผิดพลาด ลดการสูญเสียในกระบวนการกอสราง โดยจะดําเนินการวางแผนการปฏิบัติการ
กอสราง ศึกษาใชวัสดุหลักแตละชนิดโดยละเอียด ศึกษาขั้นตอนการกอสราง และการใชเทคนิคในการแสดงการประกอบใหงายตอ
การเขาใจ เพื่อที่จะลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางโครงการ โดยจะจัดทําเปนคูมือประกอบสําหรับการดําเนินการกอสรางบานใน
โครงการบานกูภัย เพื่อทําใหการกอสรางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานชัดเจนในการประกอบติดตั้ง ซึ่งจะชวยลดปญหาในการติดตั้ง
จริง ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน และใชเครื่องมือและอุปกรณที่กําหนด และควบคุมระยะเวลาและแรงงานในการกอสรางได ซึ่งจะสงผล
ตอคาใชจายของโครงการ
ผลการศึกษาพบวา
1. เมื่อมีการวางแผนการในการดําเนินการกอสราง จะชวยใหลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง
และจากการวางแผนการกอสราง โดยการจัดทําคูมือผลิตชิ้นสวนประกอบ และคูมือประกอบและติดตั้งชิ้นสวนประกอบการกอสราง
และจากการศึกษาคาดวาการใชคูมือ และการวางขั้นตอนการทํางาน จะชวยลดขั้นตอนที่ซ้ําซอน และจะสามารถลดระยะเวลาใน
การดําเนินการกอสรางลงได ประมาณ 5วัน
2. ซึ่งจากการศึกษา พบวาในวัสดุบางชนิด มีการใชจํานวนวัสดุเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากความตองการดานความ
แข็งแรงของวัสดุนั้น แตอยางไรก็ตามจากการวางแผนการใชวัสดุ จะสามารถลดปริมาณการใชวัสดุหลัก ซึ่งสงผลใหคากอสราง
ทั้งหมดของโครงการลดลง5860 บาทตอหลัง หรือ เปน 281,280 บาทของทั้งโครงการ
3. จากการศึกษาดานแรงงานในการกอสรางเมื่อกําหนดลักษณะการใชแรงงานในแตละขั้นตอนในการดําเนินการ
กอสรางแลว เมื่อกําหนดวันในการกอสรางเปนเวลา 24 วันแลว จะสามารถสรุปจํานวนแรงงานในการกอสรางบานกูภัยในโครงการ
ตัวอยางทั้งหมด 48 หลัง ไดดังนี้ แรงงานที่มีทักษะ จํานวน 98 คน และแรงงานทั่วไป 360 คน โดยในการกอสรางจริงนั้นถาแรงงาน
มีอยูอยางจํากัด ก็จะทําใหระยะเวลาในการกอสรางเลื่อนออกไป ขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่ประสบภัยนั้นๆ
สรุปผลการศึกษา การใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาใชในการควบคุมการกอสรางบาน
ในโครงการบานกูภัย โดยการวางแผนการวางแผนการปฏิบัติงานกอสราง ศึกษาดานระยะเวลา ดานการใชวัสดุ และแรงงานอยาง
ละเอียดทําใหสามารถกําหนดระยะเวลาในการกอสรางที่สัมพันธกับจํานวนแรงงานในการกอสรางได ซึ่งสามารถใชควบคุมและ
กําหนดระยะเวลาและจํานวนแรงงานไดกับโครงการในอนาคต นอกจากนั้นในการศึกษาการใชวัสดุประกอบการกอสราง เพื่อที่จะ
กําหนดแนวทางในการใชวัสดุที่เปนวัสดุที่ไดมาจากการบริจาคใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเหลือเศษนอยที่สุด จนสามารถกําหนด
ปริมาณวัสดุที่แนนอนได ซึ่งเมื่อสามารถลดการใชวัสดุหลักลง ก็สงผลโดยตรงกับคาใชจายในการกอสราง ซึ่งสามารถตอบสนอง
หลักการของทางโครงการเพื่อผูประสบภัยไดอยางสมบูรณ
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The objectives of this study are to implement the rescue house construction
effectively and to apply the concept to other rescue house constructions in the future. The
study presents how to manage the rescue house construction to be standardized and
equipped with quality, with optimal available resources by using lean construction principles.
The lean construction principles are used for controlling the rescue house construction to be
conducted effectively by 1) detailed planning on the use of main materials, 2) studying the
construction steps, and 3) using illustrating techniques in assembly to lessen the project’s
potential problems that might occur. The retrieved findings could be compiled as a manual for
implementing rescue house construction in order to have effective construction, apparent
standard for installation, reduce problems in actual installation construction, prevent
unnecessary steps, and employ the set tools and equipment within the estimated timeframe.
The study’s findings are;
1. Planning of construction implementation helps reducing potential problems
during the construction. And the study estimated that having manuals (installation manual
and instruction manual) and planning would eliminate the redundant process and shorten the
construction time for five days.
2. The study found that there was a need to increase quantity of some materials
because of their durability. However, the implementation planning can reduce the main
material usage that effect to the rescue house construction cost by 5,860 Bath/house or
reduce the total project cost to 281,289 Bath.
3. From the study of construction labor when fixing the types and the steps of
labors used. And calculation from the study of construction time which is 24 Days. It could be
concluded that in construction all 48 project’s rescue houses, 98 skilled laborers and 360
general laborers were needed. In the actual construction, If in that site have limited labor work
the timeframe for construction period will postpone due to specific site.
Conclusion of the study: using lean construction principle in controlling rescue
house construction project by having construction implementation plans and studying timeline
and labor use thoroughly can result in determining the proportionate time with the labor force
used in construction. Moreover, the study of construction materials was conducted to utilize
the donated materials optimally, with the least residuals so that the project can determine the
certain amount of materials needed for construction. This would have the direct effect on
construction cost because when the construction materials used is reduced, it would respond
to the principles of rescue house project perfectly.
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