บทที่ 1
บทนำ
โดยทัว่ ไปแล้ว ในธุ ร กิ จ การก่ อ สร้ า ง รู ป แบบการว่า จ้า งการก่ อ สร้ า งบ้า นพัก อาศัย จะ
ประกอบไปด้วยกลุ่มคน 4 กลุ่มหลัก คือ ผูป้ ระกอบการ สถาปนิ ก วิศวกร และผูร้ ับเหมาก่อสร้ าง
กลุ่มคนเหล่านี้ จะประสานการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย คือ การดาเนิ นการสร้ างบ้านพักอาศัย
ให้อยูภ่ ายในระยะเวลา มีคุณภาพ และตามงบประมาณที่กาหนด ซึ่ งระหว่างการก่อสร้างอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นทุกฝ่ ายจึงควรมีการประสานงานร่ วมกันเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันโดยตลอด
การก่อสร้ างอาจมีปัญหาต่าง ๆ ส่ งผลกระทบทางด้านเวลา คุ ณภาพ และต้นทุน ปั ญหา
ตามจุ ดเน้นของการศึ กษานี้ คือ ความล่ าช้าการส่ งมอบงาน การศึกษานี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์ในการ
พัฒนาแนวทางการส่ งมอบให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั เริ่ มมีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการ
เจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นตัว กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การพัฒ นาและการขยายตัว ของ
อสังหาริ มทรัพย์ ผูบ้ ริ โภคเริ่ มมีกาลังซื้ อมากขึ้น จึงเกิ ดการแข่งขันกันในตลาดการก่อสร้ างบ้านพัก
อาศัย ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่คน้ หาแนวทางที่ จะทาให้โครงการของตนนั้นน่ าสนใจ และดึ งดู ด
ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ “บ้านสร้างเสร็ จก่อนขาย” เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ผปู้ ระกอบการราย
ใหญ่โดยทัว่ ไปเล็งเห็นถึงความสาคัญของการตลาดบ้านประเภทนี้ ซึ่ งการผลิตบ้านพักอาศัยครั้งละ
จานวนมาก ๆ จาเป็ นต้องที่จะต้องใช้เงิ นลงทุนที่สูง โดยรู ปแบบวิธีการก่อสร้ างดังกล่าวถ้ามีการ
วางแผนการจัดการที่ ดี จะสามารถช่ วยลดต้นทุ นทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้ าง แรงงาน และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างที่จะมีผลต่อต้นทุนโดยรวม โดยยังควบคุมคุณภาพของการออกแบบและ
การก่อสร้างเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า ทั้งประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน รู ปแบบตามความต้องการ และ
ภาพลักษณ์ของตัวบ้านเอง
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ในการก่ อสร้ างการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็ นด้านความต้องการ

การออกแบบก่อสร้างหรื อวัสดุ ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ระกอบการได้ปรับเปลี่ยนแบบให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ภายหลังการทาสัญญาการก่อสร้าง อาจเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น
 วัส ดุ ที่ สั่ ง มาแล้ว ใช้ง านตามแบบไม่ ไ ด้ หรื อต้อ งรอการผลิ ต เป็ นเวลานานและไม่
สามารถรอได้ จึงต้องเทียบวัสดุที่ใกล้เคียงมาใช้แทน
 ปั ญหาการประสานงานที่ไม่ตรงกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการนาบ้านพักอาศัยที่
ไม่ถูกต้องมาก่อสร้าง
ปั ญหาที่พบเหล่านี้จึงส่ งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยมีระยะเวลาที่นานขึ้น
และต้นทุ นที่ เพิ่มมากขึ้ น ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลระยะเวลาของการก่ อสร้ างบ้านพักอาศัยซึ่ ง มี
กาหนดเวลาก่อสร้ างตามแผนงาน 10 งวดคือ 120 วัน แต่ในการดาเนิ นการจะใช้เวลาจริ งคือ 154
เพิ่มขึ้นถึง 34 วัน
ตำรำงที่ 1.1 ตัวอย่างระยะเวลาของการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังหนึ่ง
งวดงาน
งวด1
งวด2
งวด3
งวด4
งวด5
งวด6
งวด7
งวด8
งวด9
งวด10
total

ระยะเวลาที่กาหนด (วัน)
15
10
10
12
12
12
12
12
10
15
120

ระยะเวลาที่ทาจริ ง (วัน)
5
14
12
35
12
14
14
14
16
18
154
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เพื่อให้การก่อสร้างบ้านพักอาศัยดาเนินการได้อย่างมีระบบเป็ นระเบียบ ลดปั ญหา และตาม
ระยะเวลา จึงมีการจัดวาระการประชุม 1 ครั้งต่อทุกสัปดาห์เพื่อประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของงาน
ก่อสร้างบ้านพักอาศัยมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ
1. เพื่อศึกษาปั ญหาระหว่างการก่อสร้ างและผลกระทบที่เกิ ดขึ้นในการก่อสร้ างบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น กรณี ศึกษาในโครงการหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการลดปัญหาและนาไปใช้ เพื่อลดเวลาการส่ งมอบงานของบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น กรณี ศึกษาในโครงการหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้โครงการกรณี ศึกษา 1 โครงการ จานวน 5 หลังที่เป็ นแบบเดียวกัน
และทาต่อเนื่ องกัน ลักษณะเป็ นบ้านพักอาศัยเดี่ยว 2 ชั้น บริ ษทั รับสร้ างบ้านแห่ งหนึ่ งลักษณะการ
ทางานเป็ นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างบ้านและมีวิศวกรควบคุมงาน โดยผูป้ ระกอบการว่าจ้างสถาปนิ ก
เป็ นผูอ้ อกแบบ และว่าจ้างวิศวกรมาควบคุ มงานบริ ษทั รับเหมาก่อสร้ างอีกที ในด้านกระบวนการ
ก่อสร้ าง ต้นทุนในการก่ อสร้ าง ระยะเวลา และคุ ณภาพ โดยศึกษาสารวจดูงานกัน และจดบันทึ ก
ข้อมูลระหว่างการก่อสร้างในโครงการหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง

1.4 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลทฤษฎี และรายละเอียด แบบแปลน ที่ เกี่ ย วข้องในการก่ อสร้ างบ้านพัก
อาศัย เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาของงาน
2. เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึ งปั จจุบนั ของงานก่อสร้าง
ของโครงการที่ศึกษา
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3. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิ ดขึ้น จากข้อมูลที่ถูกบันทึกในสมุดแบบฟอร์ ม มา
ทาสถิติและเปรี ยบเทียบโดยรวบรวมข้อมูลจากอดีตจนถึงปั จจุบนั โดยใช้เครื่ องมือเข้า
มาช่วยในการทาสถิติ
4. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางและนาไปปฏิบตั ิ เพื่อหาระยะเวลาการส่ งมอบ
5. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะเวลาการส่ งมอบเชิงเปรี ยบเทียบ

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษามีดงั นี้
1. ทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการส่ งมอบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
2. ทราบถึงแนวทางการลดปั ญหาที่เกิดขึ้นในการส่ งมอบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
3. สามารถนาประสบการณ์การใช้แนวทางการลดระยะเวลาการส่ งมอบไปใช้กบั
โครงการอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
4. ช่วยให้เกิดการควบคุมค่าใช้จ่ายการก่อสร้างบ้านพักอาศัย

1.6 คำนิยำมคำศัพท์
คานิยามคาศัพท์มีดงั นี้
1. แบบบ้ ำนพักอำศัย หมายถึงเอกสารที่จะถูกนามาใช้สาหรับการก่อสร้ างบ้านพักอาศย
ให้ไ ด้ต ามแบบ โดยแบบก่ อ สร้ า งบ้า นพัก อาศยจะถู ก ออกแบบโดยสถาปนิ ก และ
วิศ วกร ซึ่ งจะออกแบบตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ว่า ต้องการบ้า นลักษณะ
อย่างไร มีพ้นื ที่ใช้สอยและสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับการอยูอ่ าศัยอย่างไรบ้าง
2. กำรส่ งมอบงำนของบ้ ำนพักอำศัย หมายถึง การสร้างบ้านพักอาศัยให้เสร็ จภายใน
กาหนดเวลา ยกตัวอย่างเช่น กาหนดสร้ างเสร็ จ 90 วันหลังจากได้ทาสัญญาก่อสร้ าง
บ้านพักอาศัยก่อนโอนให้ลูกค้าที่ซ้ื อบ้านตั้งแต่ยงั ไม่สร้าง หรื อสร้างเสร็ จก่อนขาย

