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 เนื่องจากผมเปนวิศวกร  และปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจดัการบริษัท ซ่ึงลักษณะของ
ธุรกิจท่ีบริษัทรับผิดชอบอยูนั้น เปนบริษทัท่ีปรึกษางานทางดานวิศกรรม โดยใหบริการในเร่ืองการบริหาร
โครงการกอสรางและควบคุมงานกอสราง   ผมจึงขออนุญาตเลาประสบการณท่ีเกีย่วของกับงานดาน
วิศวกรรมท่ีสัมพันธ และเกีย่วของกับการควบคุมคุณภาพของงาน ท่ีผมเคยมีสวนรวมในการบริหารและ
จัดการเกี่ยวกบั การปรับปรุงประสิทธิภาพการกอสราง ซ่ึงสงผลโดยตรงตอคุณภาพของการกอสราง และ
ความพึงพอใจของลูกคาตลอดจนผูมารับบริการ 
 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการกอสรางและการควบคุมคณุภาพ 

ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในงานกอสรางกันอยางกวางขวาง การพิจารณา 

เลือกใช เทคโนโลยีตางๆมักจะข้ึนอยูกับองคประกอบทางดานราคาและเวลาเปนหลัก คือ เพื่อใหทํางานได
เร็วข้ึน หรือ ทําใหราคาถูกลง ในบางคร้ังการนําเทคโนโลยีมาใชอาจจะไมไดมาจากเหตุผลดังกลาว หากแต
เปนเพราะ ความจําเปน เนื่องจากเหตุผลทางกายภาพ เชน สภาพของพืน้ท่ีท่ีจะทําการกอสรางอาคารขางเคียง 
หรือเหตุผล ทางดานสภาวะแวดลอมตลอดจนปญหาทางดานการจราจร เปนตน  การนําเทคโนโลยสีมัยใหม
มา ใชในงาน กอสรางโดยมาก มักจะพิจารณาเปนสวนๆ ไป เชน ในสวนของวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตง ก็
มีการสรรหา วสัดุใหมๆ  ท่ีมีความแข็งแรงคงทน รับน้ําหนักไดดี ตลอดจนมีความสวยงามมาใช ในสวนของ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ก็มีการนําเอาเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาใช เชน เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสท่ีใชในงาน
สํารวจ  รถขุดรุน ใหม ปมคอนกรีต เปนตน โดยท่ีวัตถุประสงคหลักก็เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสูงข้ึนนั่นเอง      ปญหาท่ีพบในวงการกอสรางไทยเราในปจจุบันมิใชเร่ืองของความลาหลังทางดาน
เทคโนโลยี หากแตเปนเร่ือง ท่ีเกี่ยวของกับความเหมาะสมในการนําเทคโนโลยีตางๆเหลานั้นมาใช
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นท่ีวา เทคโนโลยีตางๆ ท่ีนํามาใชนั้นสอดคลองกันหรือสงเสริมกันเพยีงใดและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ือง ของความ พรอมขององคกรในการนําเทคโนโลยีตางๆ เหลานั้นมาใช  ซ่ึงเนื้อหา
ในท่ีนี้จะเปนการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง ประสิทธิภาพงานกอสราง ในทิศทางท่ีคอนขางจะสวนทาง
กับแนวทางท่ีทํากันอยูในปจจุบัน คือ แทนท่ีจะเปน พิจารณาจากภายนอกมุงเขาสูภายในอันไดแก การนํา
เทคโนโลยีท่ีเห็นวาเหมาะสมเขามาใชในองคกร กลับเปน การเร่ิมตนจากภายในองคกร โดยมุงเนนการ
ปรับปรุงในสวนของกระบวนการทํางาน และการ พัฒนาบุคลากร เปนสําคัญ 

 

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  
           กระบวนการทํางาน หรือ Work process อาจจะประกอบดวยการทํางานหรือกิจกรรมเพียงกจิกรรมเดียว 
หรืออาจจะ เปนกิจกรรมหลายๆ อยางรวมกันก็ได ตัวอยางเชน งานคอนกรีต ประกอบดวยกิจกรรมหลาย 
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กิจกรรม  เชน การตั้งไมแบบ วางเหล็กเสริม วางเหล็กเสริมและเทคอนกรีต เปนตน โดยท่ัวไปแลวกระบวน 

การทํางานจะประกอบดวยสวนท่ีเปนปจจัยในการทํางาน (Input)  และสวนท่ีเปนผลผลิตของการทํางาน 
(Output)  สําหรับการกอสรางกระบวนการทํางานอาจจําแนกเปน 3 สวน คือ 

 

          1. กระบวนการออกแบบ (Design Process)         กระบวนการนี้อาจจะเรียกไดวาเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุด
อยางหนึ่งใน งานกอสราง ท้ังนี้เนื่องจากการออกแบบเปนกระบวนการท่ีตองนําเอาความตองการของลูกคา
มาเปล่ียนแปรใหออกมาอยูในรูปของแบบกอสรางและรายการประกอบแบบ ซ่ึงถือเปนขอมูลพื้นฐานท่ี
สําคัญยิ่งสําหรับการกอสราง หาก ผลผลิต (Output) ท่ีไดจากงานออกแบบไมละเอียดพอหรือมีขอบกพรองและ
ผิดพลาด การดําเนินงานกอสราง ก็จะมีปญหาตางๆ ตามมามากมาย 

 

          2. กระบวนการทํางานกอสราง (Construction Process) ไดแก การนําเอาปจจัยตางๆ (Input) เชน แบบกอ สราง 
รายการประกอบแบบ วัสดุ แรงงาน และเคร่ืองจักรกล มาดําเนินการกอสรางเพื่อใหไดผลผลิต (Output) ออกมา
เปนส่ิง กอสรางตามท่ีไดกําหนดไวในแบบกอสรางและรายการประกอบแบบ 

 

          3. กระบวนการทํางานธุรการ (Administrative Process) เปนกระบวนการท่ีถึงแมจะไมไดผลผลิตออกมาในรูป
ของ เนื่องานกอสรางโดยตรง แตการทํางานสวนนีก้็ถือ วาเปนสวนสนบัสนุนอันสําคัญยิ่งท่ีทําใหงาน
กอสรางสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ตัวอยางของกระบวนการ ทางดานนี้ ไดแก การประมาณราคา การทํา
สัญญา การจัดซ้ือ เปนตน 

 

          ประสิทธิภาพในงานกอสรางจะเกิดข้ึนไดนัน้จําเปนจะตองอาศัยการปรับปรุงกระบวนการทํางานท้ัง 3 

สวนนี้ โดยท่ีจะตองยดึหลักในการสรางความพึงพอใจกบั "ลูกคา" เปนสําคัญ ลูกคาท่ีกลาวถึงนี้มิได
ครอบคลุม แตเพียง "ลูกคาภายนอก" ซ่ึงหมายถึงผูท่ีจะเขามาอยูอาศัยหรือใชประโยชนในส่ิงกอสรางท่ีทําข้ึน 
หากแตครอบคลุมถึง "ลูกคาภายใน" ซ่ึงก็หมายถึงบุคคลท่ีเขามาในชวงทายของกระบวนการทํางานและเปนผู
ท่ีจะตอง นําเอาผลผลิต (Output) จากกระบวนการนั้นๆ ไปใชเปน Inputในกระบวนการทํางานข้ันตอไป 
ตัวอยางเชน ลูกคาของกระบวนการทางดานออกแบบก็คือ ผูรับเหมากอสรางท่ีจะตองนําแบบกอสรางไปใช
กอสรางเปนตน      

 

          เนื่องจากกระบวนการทํางานในงานกอสรางนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก  เราจะมีวิธีเลือกอยางไรวาจะตอง 

เลือก ปรับปรุงกระบวนการทํางานใดกอนนัน้ โดยท่ัวไปแลวมีแนวทางในการเลือกพอสรุปไดดังนี้คือ  
         1. เลือกกระบวนการที่เหน็วากําลังเปนปญหาอยู หรืองานท่ีดําเนนิไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เชน หาก
งานขุดดินชากวาแผนมากๆ ก็ตองศึกษาหาสาเหตุและดําเนินการปรับปรุง 

         2. เลือกกระบวนการที่เหน็วาเปนสวนประกอบสําคัญ สําหรับงานกอสรางนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานท่ี
ตองทําซํ้าๆ กันเปนจํานวนมาก เชน งานเทคอนกรีต งานติดต้ังไมแบบ เปนตน 
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         3. เลือกกระบวนการที่เหน็วาสําคัญและมีผลอยางมากตอการทําธุรกิจ เชน การประมาณราคา หรืองาน 

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

          เม่ือไดมีการเลือกกระบวนการทํางานท่ีตองการจะปรับปรุงไดแลว คําถามท่ีตามมาก็คือ ท่ีเรียกวา 
"ปรับปรุง" นั้นจริงๆ แลวหมายถึงอะไรกนัแน สําหรับงานกอสรางแลว การปรับปรุงอาจจะตีความได 4 

ความหมาย คือ  
         1. ปรับปรุงเพื่อลดจํานวนทรัพยากรทีใ่ชใหนอยลง เชน ในการเทคอนกรีตฐานราก 1 ลูกบาศกเมตร แต
กอนเคยใช3 Man - Hous ในปจจุบันก็พยายามปรับปรุงเพื่อลดใหเหลือเพียง 2 Man - Hous เปนตน  
         2. ปรับปรุงเพื่อลดขอบกพรอง หรือลดความผิดพลาดใหนอยลง 

         3. ปรับปรุงถึงความพึงพอใจของผูท่ีจะมาทํางานตอเปนหลัก ตัวอยางเชน ฝายออกแบบตองคํานึงถึงผูท่ี 

จะนําแบบไปใชคือ ฝายกอสราง ชางไมท่ีจะเตรียมแบบหลอตองคํานึงถึงชางปูนท่ีจะมาเทคอนกรีต เปนตน 

         4. ปรับปรุงเพื่อใหการทาํงานสะดวกข้ึน ปลอดภัยข้ึน และ ผูปฎิบัติงานมีความสุขกับการทํางานมากข้ึน  
 

         ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อท่ีจะใหการปรับปรุงนั้นเปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ การ 

ดําเนินการควรจะทําอยางเปนข้ันเปนตอน ซ่ึงในเร่ืองนี้ ดร. เดมม่ิง ไดเสนอวิธีการที่จะทําใหการปรับปรุง 

เปนไปอยางตอเนื่องไว เรียกวา วงจร P - D - C - A  

 

          ข้ันตอนแรกของวงจร คือ Plan เปนการวางแผนวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อท่ีจะปรับปรุงกระบวน การ
ทํางานนั้นๆ ผลิต ผลของข้ันตอนนี้ก็คือ แผนการดําเนินงาน (Implementation Plan) ซ่ึงนอกจากจะ แสดงวาจะตอง
ทําอะไรบางแลว ยังระบุไว อีกดวยวาใครจะเปนคนทํา และจะตองทําเม่ือใด สําหรับ ข้ันตอนท่ีสองคือ Do 
ซ่ึงก็หมายถึงการลงมือทํางานตามแผนงานตามแผนท่ีไดวางไวในข้ันตอนแรก ซ่ึง โดยท่ัวไปแลวจะเปนการ
ทําในวงท่ีคอนขางจะจํากัดกอน ข้ันตอนท่ีสามคือ Check ซ่ึงไดแกการติดตามตรวจ สอบ เพื่อจะไดรูวาการ
เปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุง ท่ีเรากําลังทําอยูนั้นไดผลตามท่ีคาดหวังไวหรือไม อยางไร จะไดใชเปนขอมูล
สําหรับการปฏิบัติการหรือ Act ในข้ันตอนตอไป หากผลการปรับปรุงยังไมเปน ท่ีนาพอใจ การ Act ก็จะ
หมายถึงการเตรียมตัววางแผน คือ Plan เพื่อท่ีจะปรับปรุงแกไขตอไป สําหรับในกรณ ีท่ีผลออกมาเปนท่ีนา
พอใจ การปฏิบัติการหรือ Act ก็หมายถึงการนําเอาวิธีการท่ีไดรับการปรับปรุง นั้นมา ทําใหเปนมาตรฐาน 
(Standardize) ในการทํางานตอไปแลวจึงคอยวางแผนปรับปรุงกระบวนการทํางานอ่ืนตอ ไปอีก จะเห็นไดวา
หากเราสามารถปฏิบัติไดตามวงจร P - D - C - A นี้แลวการปรับปรุงกระบวนการของเรา ก็จะเปนไปอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ และสงผลตอคุณภาพของงานและความพึงพอใจของลูกคา 
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               การพัฒนาบุคลากร 

            นอกจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานจะมีผลอยางมากตอการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในงาน
กอสรางแลว  องคประกอบอีกอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากนัก็คือ ในสวนท่ีเกีย่วของกับ
บุคลากรหรือ ผูปฏิบัติงาน จะเหน็ไดวาเม่ือกระบวนการทาํงานไดรับการปรับปรุง นั้นก็หมายความวาไดมี
การเปล่ียน แปลง บางอยางเกดิข้ึนกับการทํางานนั้นๆ เชน อาจจะมีการเปล่ียนแปลงข้ันตอนวิธีการทํางาน
หรืออาจมีการนํา เอาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลหรือวัสดุอุปกรณชนดิใหมมาใช หากผูปฏิบัติงานไมมีความรู
ความเขาใจ ใน กระบวนการทํางานแบบใหม หรือเทคโนโลยีสมัยใหมแลวแทนท่ีการเปล่ียนแปลง จะเปน
การเพิ่มประสิทธิ ภาพ  อาจจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานดอยลงกไ็ด ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร
องคกร ท่ีจะตองให ความสําคัญ ในสวนของการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และเขาใจใน
กระบวนการทาํงานใหม ท่ีไดรับการปรับปรุงนั้น เพื่อท่ีผูปฏิบัติงานจะไดสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ตามความมุงหมาย  ในกรณีท่ีปญหาท่ีเกิดข้ึนไมไดมาจากเร่ืองการขาดความรู หรือไมมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน หากแตเกิด จากการท่ีผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว และยังคงปฏิบัติงานตาม
วิธีการดั้งเดมิอยู ในกรณีนี ้ทางผูบริการองคกรควรจะไดเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะตองมี
การสงเสริม และผลักดันให ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการทํางานต้ังแตตน เพราะวิธีนี้
จะทําใหไดประโยชนหลัก 2 ประการ คือ  
 

              ประการแรก       เนื่องจากผูปฏิบัติการเปนผูท่ีใกลชิดกับกระบวนการทํางานดังนั้นจึงมีโอกาสท่ีจะรูถึง
แกนแทของปญหาและ สามารถแนะนําแนวทางสําหรับการแกไขปรับปรุงได  
 

              ประการท่ีสอง 

          การที่ผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงมาต้ังแตตน จะทําใหมีความรูสึกตอ 

ตานกับการเปล่ียนแปลงมาต้ังแตตน จะทําใหไมมีความรูสึกตอตานกบัการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้เนื่องจากตนเอง 

ก็เปนสวนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงนั้นอยูแลว 
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                สรุป  

      ผมคิดวา การควบคุมคุณภาพงานกอสรางและการปรับปรุงประสิทธิภาพงานกอสรางนั้น ควรจะเร่ิมจาก
การประเมินสถานภาพในองคกรแลวดําเนนิการ ปรับปรุง ท้ังในสวนของกระบวนการทํางานและการพัฒนา
บุคลากรควบคูกันไปกับการปรับปรุงกระบวน การทํางาน เปนวิธีการแกปญหาอยางถึงแกน คือเปนการ
บังคับใหมองลึกลงไปถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน และดําเนินการแกไข เพื่อไมใหส่ิงตางๆ เหลานั้นเกดิข้ึน
อีก สวนการพฒันาบุคลากรเปนการเพิ่มพนูความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรนัน้ จะ ตองทําอยางเปนระบบ คือ จะตองเร่ิมจากการศึกษา วิสัยทัศน 
(Vision) ขององคกร เพื่อให ไดรูวาองคกร จะกาวเดนิไปในทางใด มีเปาหมายในการทาํธุรกิจอยางไร และ
เพื่อท่ีจะใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ เปาหมาย นั้น จะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลประเภทใด ตองมีความรู
ความสามารถหรือความชํานาญดานใดบาง หลังจากนัน้จงึทําการประเมินความรูความสามารถของบุคลากรท่ี
มีอยูในปจจุบัน เพื่อจะไดรูวาควรจะมีการ พัฒนา และสงเสริมบุคลากรอยางไร    
 

การปรับปรุงกระบวนการทํางานและการพฒันาบุคลากรเปนเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบผูบริหาร
องคกรโดยตรง การนําหลักการท้ังสองนี้มาใชในงานกอสราง จะเปนหนทางสูการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ภายในองคกร ซ่ึงถือวาเปนการสรางความไดเปรียบสําหรับการทําธุรกิจในยุคโลกาภิวฒันนี้ ผมคิดเชนนั้น
ครับ 

 


