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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างาน 
เพื่อให้ผู้ประกอบการก่อสร้างได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างและแนวทางการลดปัญหาที่เกิดขึ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัสดุหน้างาน         
ในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน ระยะเวลาในการศึกษาอยู่ระหว่าง                
เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2558  แบบสอบถามแบ่งได้ 2 ส่วนคือ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ส่วนของ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างานโดยใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด     
จ านวน 33 ชุด เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและตัวบงช้ีระดับความส าคัญ 

ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 33 คนส่วนใหญ่ เป็นเพศชายอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ต าแหน่งวิศวกร ประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี ปัญหาที่พบมากท่ีสุดจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างาน สามอันดับแรก คือ 
ปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพพบมากที่สุด ( x̄= 4.74, S.D. = 0.511) แนวทางแก้ไขปัญหาคือ จัดส่งนอกเวลาเร่งด่วน วางแผนการ
เทคอนกรีตให้หลีกเลี่ยงช่ัวโมงเร่งด่วนหรือเปลี่ยนการท างานเป็นเวลากลางคืนแทนรองลงมา คือ ปัญหาการจัดคิวในการใช้คอนกรีตไม่
เป็นไปตามแผน ( x̄= 4.67, S.D. = 0.924) แนวทางการแก้ไขปัญหา แจ้งทาง Plant คอนกรีตโดยวางแผนร่วมกันก่อนล่วงหน้า รวมถึง
เผื่อเวลาการเดินทางและล าดับสุดท้ายที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเท่ากัน คือ ปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดส่งคอนกรีต ( x̄= 4.61, S.D. = 
0.827) แนวทางแก้ไขปัญหา นัดบริษัทคอนกรีตประชุมเรื่องแผนงานการใช้ภายในโดรงการล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-4 เดือนเพื่อแจ้ง
ให้ Plant คอนกรีตเตรียมงานและมีการวางแผนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน รวมทั้งวางแผนเส้นทางกับสภาพจราจรบริเวณนั้นๆ 
และปัญหาด้านการจัดวางวัสดุหลังจากขนถ่ายลงที่มักขวางการท างานในอนาคต ( x̄= 4.61, S.D. = 0.609) แนวทางแก้ไขปัญหา        
จัดประชุมเพื่อวางแผนการขนส่งวัสดุร่วมกันและจัดวางแผนพ้ืนท่ีโครงการให้มีพื้นท่ีท างานในอนาคตเพื่อลดพื้นท่ีที่ขวางการท างาน  
 
ค าส าคัญ: การบริหาร, ก่อสร้าง, การจัดการ 
 
Abstract 

This Edcation objects For Educational issues problem from managing Material renue.The Construction 
enterprises are aware of the problem that arise during The Construction and operational practices to reduce the 
phoblem 
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The instruments used in the study is questionwarires by Coiiecting information from personwel related 
management material. The Construction of Condominiums Area yannawa Bangkok (number) 33 Man During the 
Study period November At December. Ouestionqlre divided into two parts. Part  1 overview of Material,using a 
questionnaire, oper-ended and closed-end 33 series A set of tools to Analyze statistical Data used in the analysis 
descriptive. Statistics include the auerage. Peacentage deristion and A Statement indicating the level of 
importance 

The study indicated that overview of respondents 33 people a male aged 31-40 years. Education 
undergraduate engineer hard to work 5-10 years. The most common problem of managing the venue. The first three 
issues most traffic in Bangkok  ( x̄= 4.74, S.D. = 0.511) solution is delivery time rush concrete plan to avoid hours or 
work at night. Queuing problems in the use of concrete. As planned ( x̄= 4.67, S.D. = 0.924  Identify concrete solutions 
to the shared plan ahead. The allowance for travel time and the final at the same level. The problem is the time to 
send concrete ( x̄= 4.61, S.D. = 0.827)solutions meeting planning of concrete used in the project is approximately 3-4 
months in advance to inform them. Concrete preparation and planning on a weekly or monthly. Bosis The planning 
on a weekly or monthly basis. the planned Route traffic that area and the placement of the material often unloading 
at blocking the often work in the Future ( x̄= 4.61, S.D. = 0.609)  Solutions meeting to plan the Logistics and planning 
joint project. For the Area future work to reduce the lateral work . 

 
Keyword: Management, The Create, management 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

งานก่อสร้างเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนมากและเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศจึงเป็นธุรกิจที่มีการ
แข่งขันกันอย่างสูง ทั้งด้านราคางาน ซึ่งเป็นแรงกดดันส าคัญที่ท าให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการท างานของ
บริษัทตนเองเพื่อลดต้นทุนของการด าเนินโครงการและให้โครงการก่อสร้างประสบความส าเร็จได้ นอกจากนั้นกระบวนการบริหาร
จัดการวัสดุหน้างาน มี 8 ประการ ซึ่งน ามาวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 1.ด้านการวางแผนการใช้วัสดุ 2.ด้านการจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
3.ด้านการขนส่งวัสดุ 4.ด้านการรับวัสดุและขนถ่าย 5.ด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุคงคลงั 6.ด้านการเบิกจ่ายและเคลือ่นย้ายวัสดุ
ภายในโครงการ 7.ด้านการน าวัสดุไปใช้งานและเข้าสู่กระบวนการผลิต 8. ด้านการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการ ดังนั้นอุปสรรคที่
ส าคัญในการบริหารจัดการวัสดุหน้างานจึงอยู่ที่การประสานงานกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งในบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดโดยทั่วไปมักจะ
พบว่าปัญหานี้เกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน การสื่อสารไม่ถูกต้องครบถ้วน การศึกษานี้จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างานของฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายจัดซื้อ เพื่ อสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ ให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและช่วยลดการผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์  
2.1. ศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างาน 
2.2. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างาน 
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3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1. ทฤษฎี 

3.1.1. การจัดการทรัพยากร การท างานก่อสร้างการท างานก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการท างานเพื่อให้
โครงการบรรลุผลส าเร็จทรัพยากรหลักๆ ที่ใช้ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วิธีการ (method) วัสดุ (material) และเครื่องจักร 
(machine)การใช้ทรัพยากรส าหรับโครงการควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้จากการวิเคราะห์หาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการท า
กิจกรรมซึ่งข้ึนอยู่กับว่าจะเริ่มท ากิจกรรมเมื่อใด ซึ่งจะอธิบายถึงความหมายของทรัพยากรการค านวณปริมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่
ละวันการปรับการใช้ทรัพยากรให้และการลดระยะเวลาโครงข่ายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด (วิชานันท์ ชม้าย, 2551) 

3.1.2 การบริหารจัดการวัสดุคงคลังในงานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อการหาปริมาณการสั่งซื้อวัสดุแต่ละชนิดให้พอดี
กับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ และไม่ให้เกิดปัญหาวัสดุก่อสร้างขาดมือ ท าได้โดยการน าข้อมูล
ต่างๆจากงานก่อสร้างมาวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปค านวณโดยวิธีการหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดและ ทฤษฎีการหาจุดสั่งซื้อ
ใหม ่(ณัฐชาติ ธีรสุวิภาก, ปฏิพัทธ์ กัณหา และ อาศุธนุส สุดใจ, 2554) 

3.1.3 การจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพมิได้หยุดเพียงแต่การผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงกับมาตรฐาน
ข้อก าหนดคุณภาพเท่านั้นตราบใดที่สินค้าเมื่อออกจากสายการผลิตและมิได้น าไปใช้งานการควบคุมคุณภาพก็ยังอาจกล่าวได้ว่าไม่เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์เนื่องจากสินค้าอาจช ารุดหรือเสื่อมสภาพไปขณะจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าหรือระหว่างขนส่งรวมทั้งขณะท าการติดตั้งในระยะ
การติดตั้งและใช้งานนี้อาจพบว่าคุณลักษณะต่างๆก าหนดไว้ในการออกแบบนั้นไม่เหมาะสมหรือใช้ประโยชน์ได้ข้อมูลเหล่านี้จะ
ย้อนกลับไปยังระยะการออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดคุณลักษณะเสียใหม่ให้สินค้ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ ระบอบ, 2553) 

3.1.4  การควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนเทคอนกรีตผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องขออนุมัติก่อนทุก
ครั้งเพื่อที่ผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งสุดท้าย (อรุณ ชัยเสรี, 2556) 

      3.1.5 กระบวนการวางแผนการจราจรและการขนส่ง มีด้วยกัน 7 ข้ันตอน ดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปของพื้นที่  
การก าหนดรอบการศึกษา การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาจราจร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
จราจร การประเมินความคุ้มค่า การคัดเลือกในการแก้ปัญหา การระบุรายละเอียดและการก่อสร้าง (สุชาติ ภัทรมุนีกุล, 2552) 

3.2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 (สุชาติ แสนมาโนช, 2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างอาคารสงูของผู้บริหารโครงการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า จากการเก็บข้อมูลตามโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งหมด 60 ตัวอย่าง โดยหลังจากการเก็บข้อมูล     
ก็พบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดปัญหางบบานปลายในขั้นตอนการก่อสร้าง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โครงการและผู้รับเหมามากที่สุด คือ ปัญหาในด้านการพัฒนาและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  โดยค่าเฉลี่ยที่ได้  0.6453               
(วริศรา  ประสิทธิ์, 2552)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งในงานก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม   
ผลการศึกษา พบว่า  สาเหตุที่สร้างความขัดแย้งหลักๆ คือ สาเหตุด้านเทคนิคหรือวิธีก่อสร้าง การก าหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย           
ที่ไม่ชัดเจน และปัญหาการริหารจัดการทรัพยากรวัสดุก่อสร้างในการด าเนินงาน โดยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรวัสดุ
ก่อสร้างนั้น  

(Johnston, 1990) ได้ท าการศึกษาเรื่องการควบคุมวัสดุคงคลังในประเทศอังกฤษ  ผลการศึกษา พบว่า การควบคุมวัสดุคง
คลังที่หน้างานนั้น สามารถดูได้จากความมีประสิทธิภาพในด้านการขน ถ่ายวัสดุ ระบบป้องกัน การรักษาวัสดุ นอกจากนั้นยังต้องมีการ
เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ที่หน้างานด้วย ผู้ควบคุมวัสดุ วิธีการตรวจสอบ  แผนงาน การควบคุมด้านการจ่ายวัสดุ การขนส่งวัสดุ ด้านบัญชี 

(Rozlin, Naadina, Siti and Narimah, 1995) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการวัสดุและการติดตามวัสดุคงคลัง
ในโครงการก่อสร้างในประเทศ Malaysia ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ 50-60 % เป็นค่าใช่จ่ายของวัสดุ
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ก่อสร้าง การบริหารจัดการงบประมาณวัสดุก่อสร้าง เป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสินค้าคงคลัง  ซึ่งส่วนนี้มีความส าคัญ
กับโครงการ เพราะจะช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จได้ หากไม่มีการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้าง การเก็บรักษาวัสดุ ในโครงการ
ก่อสร้างนั้นๆ การติดตาม การค้นหาวัสดุ และการท างานก็จะเป็นไปได้ยากข้ึนเมื่อถึงเวลาที่จ าเป็นต้องใช้งาน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 4.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัสดุหน้างาน ในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร จ านวน 33 คน  

  4.2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
2. ส่วนของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างานโดยใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด
จ านวน 33 ชุด 

  4.3. สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
4.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น 

เพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน เป็นต้น 
4.3.2 ค่าร้อยละเป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมากโดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจ านวนที่ต้องการกับความถี่หรือ

จ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้ 
 

             P =  
F

N
 x 100    (1)  

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
N แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด   
 

4.3.3 ค่าเฉลีย่ ใช้ในการหาค่าเฉลีย่น้ าหนักของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
  

x̅ =  
∑x

n
    (2) 

 เมื่อ  x̅/   .แทน ค่าเฉลี่ย 

       ∑x//แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

   n.     แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มตวัอย่าง 
 

4.3.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วัดค่าการกระจายตัวของข้อมูลตัวอย่าง ที่สามารถแสดงผลลัพธ์สอดคล้องกับค่า
ระดับคะแนนและค่าเฉลี่ย 
 

S. D. =  √
n ∑ x2−(∑ x)2

n(n−1)
 (3)  
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 เมื่อ    SD  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
F  แทน ความถี ่   

x̅/แทน ค่าเฉลีย่ 

    X/แทน จุดกึ่งกลางช้ัน 

    n. แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอยา่ง 
 
5. ผลและวิจารณ์ 

จากการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางการปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างานของคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนท่ี1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการท าแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจ านวน 33 ชุด โดยท าการสอบถามกับบุคคลที่พบปัญหาในด้านต่างๆในสถานที่

ก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา  โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งความรับผิดชอบ 
ประสบการณ์ท างาน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.6 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 24 คน  คิดเป็นค่าร้อยละ 72.7 ต าแหน่งความรับผิดชอบ วิศวกร จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 60.6  
ประสบการณ์ท างาน 5-10  จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 60.6 

5.2 ผลการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี2ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างาน 
5.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้วัสดุในงานคอนกรีต 
    ก) ปัญหาการจัดคิวในการใช้คอนกรีตไม่เป็นไปตามแผน มีค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมากที่สุด  

    ข) ไม่มีการตรวจสอบสภาพหน้างานก่อนท่ีจะท าการเทคอนกรีต มีค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมาก 
    ค) ปัญหาในการวางแผนการใช้คอนกรีตในแต่ละวันไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับปัญหาที่พบปานกลาง 
    ง) ปัญหาการเบิกจ่ายวัสดุเข้ามาใช้กับหน้างาน มีค่าเฉลี่ย 2.45 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ปัญหาการท าสต็อกรับคอนกรีตเข้าหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย 1.24 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 

     5.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการจัดซื้อจัดหาในงานคอนกรีต 
             ก)  ปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดส่งคอนกรีตมีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมากที่สุด 

 ข) ปัญหาการประสานงานระหว่างหน้างานกับในส่วนของส านักงานในเรื่องการจัดหาวัสดุมีค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ใน 
ระดับปัญหาที่พบมาก 
    ค) ปัญหาด้านราคาและคุณภาพของคอนกรีตที่ต้องการใช้มีค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับปัญหาที่พบปานกลาง 
    ง) ปัญหาด้านความน่าเช่ือถือของผู้ผลิตมีค่าเฉลี่ย 1.97 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ปัญหาด้านการวาง plant ปูนในแต่ละวันมีค่าเฉลี่ย 1.33 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 

 
5.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการขนส่งวัสดุภายนอกมายังโครงการ 
       ก) ปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพมีค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมากที่สุด 

  ข) ปัญหาการขาดช่วงของคอนกรีตเนื่องจากมีการเทคอนกรีตครั้งละมากๆในแต่ละวันมีค่าเฉลี่ย 3.85 อยู่ในระดับ
ปัญหาที่พบมาก 
    ค) ปัญหาการขนส่งคอนกรีตด้วยรถบรรทุก มักจะติดเวลาห้ามวิ่ง มีค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับปัญหาที่พบปานกลาง 
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    ง) ปัญหาด้านความรู้เรื่องกฎหมาย น้ าหนักบรรทุกของพนักงานขับรถส่งคอนกรีตมีค่าเฉลี่ย 2.21 อยู่ในระดับ
ปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ปัญหาด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ plant ปูน มีค่าเฉลี่ย 1.27 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 

5.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการรับวัสดุและขนถ่ายลง 
  ก) ปัญหาด้านการจัดวางวัสดุหลังจากขนถ่ายลงท่ีมักจะขวางการท างานในอนาคตมีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับ 

ปัญหาที่พบมากที่สุด 
  ข) ไม่มีการจัดสรรเครื่องจักรในการขนส่งวัสดุมีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมาก 

    ค) ปัญหาการวางแผน ต าแหน่งรถเข้าออกจุดจอดรถการลงคอนกรีตของรถมีค่าเฉลี่ย 3.18 อยู่ในระดับปัญหาที่
พบปานกลาง 
    ง) ปัญหาด้านบุคลากรในสโตร์ไม่เพียงพอกับปริมาณงานมีค่าเฉลี่ย 1.91 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ปัญหาการจัดสรรวิธีการเทคอนกรีตที่ไม่ชัดเจนก่อนโหลดคอนกรีต ท าให้เตรียมหน้างานไม่ทันต่อการเท
คอนกรีตแต่ละครั้ง 1.33 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 

5.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุคงคลัง 
  ก) ปัญหาด้านใบเบิกของ เอกสารต่างๆที่ไม่ชัดเจนท าให้การตัดยอดวัสดุไม่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ 

ปัญหาที่พบมากที่สุด 
  ข) ปัญหาด้านที่เก็บวัสดุไม่เป็นระเบียบท าให้เกิดความเสียหายของวัสดุมีค่าเฉลี่ย 3.85 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมาก 

    ค) ปัญหาของขนาดพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับปัญหาที่พบปานกลาง 
    ง) ปัญหาด้านการเบิกจ่ายวัสดุที่ไม่มีการประมาณวัสดุให้พอต่อหน้างานมีค่าเฉลี่ย 3.09 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่สโตร์ขาดความสามารถ ทักษะ และความรู้เกี่ยวกับการรักษาวัสดุมีค่าเฉลี่ย1.24 อยู่ใน
ระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 

5.2.6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในด้านการเบิกจ่ายและเคลื่อนย้ายวัสดุภายในโครงการ 
       ก) ปัญหาการประมาณการเบิกของไม่เหมาะสมกับหน้างานมีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมากที่สุด 

                        ข) ไม่มีการวางแผนก่อนการเบิกจ่ายวัสดุในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมาก 
    ค) ไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนท าการเคลื่อนย้ายท าให้วัสดุเกิดความเสียหายมีค่าเฉลี่ย 3.36 อยู่ในระดับ
ปัญหาที่พบปานกลาง 
    ง) ปัญหาด้านเอกสารใบเบิกจ่าย โอน ย้ายวัสดุภายในหน่วยงานที่ไม่มีความชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 1.97 อยู่ในระดับ
ปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ปัญหาด้านการตรวจสอบการผสมคอนกรีตในแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ย  1.36อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 

5.2.7 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในด้านการน าวัสดุไปใช้งานและเข้าสู่กระบวนการผลิต 
      ก) หิน ปูน ทราย ไม่ได้ตามมาตรฐานข้อก าหนดของวิศวกรหรือผู้ออกแบบส่วนผสมมีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ

ปัญหาที่พบมากที่สุด 
  ข) ปัญหาการวางกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมาก 

    ค) ปัญหาการคัดเลือกประเภทของเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับปัญหาที่พบปานกลาง 
    ง) ไม่มีการตรวจสอบและควบคุมการท างานของคนงานมีค่าเฉลี่ย 2.2อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ปัญหาด้านสภาพความพร้อมของเครื่องมือมีค่าเฉลี่ย 1.39 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 
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5.2.8 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในด้านการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการ 
  ก) แรงงานไม่มีความระมัดระวังในการรื้อไม้แบบ ท าให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถน ามาใช้งานได้อีกค่าเฉลี่ย  

4.58อยู่ในระดับปัญหาที่พบมากที่สุด 
  ข) แรงงานไม่มีความสนใจในการควบคุมการสูญเสียมีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับปัญหาที่พบมาก 

    ค) ไม่มีการตรวจเช็คการเข้าแบบเทปูนให้ดี  ท าให้เกิดปัญหาแบบแตกสูญเสียปูนและเวลามีค่าเฉลี่ย 3.36 อยู่ใน
ระดับปัญหาที่พบปานกลาง 
    ง) ในบางครั้งไม่มีผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในงานคอนกรีตมีค่าเฉลี่ย 2.03 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อย 
    ฉ) ไม่มีการแยกวัสดุที่เสียหายออกให้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 1.30 อยู่ในระดับปัญหาที่พบน้อยที่สุด 

  
6. สรุปผล 

6.1. สรุปผลการศึกษา 
  จากการท าวิจัยในครั้งน้ี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหน่ึง จ านวน 33 ราย ซึ่งได้ส่งแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามน าแบบสอบถามที่ได้มาประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  spss เพื่อหาค่าต่างๆทางสถิติสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้โดยแจกแจงเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างานของคอน โดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครมีดังนี้ จากการศึกษาพบว่า  
  ด้านการวางแผนการใช้วัสดุในงานคอนกรีตปัญหาการจัดคิวในการใช้คอนกรีตไม่เป็นไปตามแผน มีค่าเฉลี่ย 4.67     
พบมากที่สุด แนวทางแก้ไข แจ้งทาง Plant คอนกรีตโดยวางแผนร่วมกันก่อนล่วงหน้า รวมถึงเผื่อเวลาการเดินทาง และเลือกใช้
คอนกรีตจากหลายๆ plant  เพราะบางครั้ง Plant คอนกรีตไม่สามารถจ่ายคอนกรีตได้ตามต้องการในกรณีเทคอนกรีตครั้งใหญ่ๆ  
  ด้านการจัดซื้อจัดหาในงานคอนกรีตปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดส่งคอนกรีต  ค่าเฉลี่ย 4.61 พบมากที่สุดแนว
ทางแก้ไข จัดให้มีการนัดประชุมงานล่วงหน้าก่อนทุกวันก่อนท างานจริงและมีการประสานงานคอนกรีตในแต่ละ Plant หรือแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้นั้นๆนอกจากน้ันจะต้องมีการตรวจสอบทุกกระบวนการ 
  ด้านการขนส่งวัสดุภายนอกมายังโครงการปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพ ค่าเฉลี่ย 4.74 พบมากที่สุดแนวทางแก้ไข 
จัดเตรียมวางแผนเส้นทางการจราจรในการจัดส่ง,ให้มีการเซ็นรับคอนกรีตและเก็บบิลไว้ทุกครั้ง 
  ด้านการรับวัสดุและขนถ่ายลงปัญหาด้านการจัดวางวัสดุหลังจากขนถ่ายลงที่มักจะขวางการท างานในอนาคต ค่าเฉลี่ย 
4.61พบมากที่สุด แนวทางแก้ไข นัดบริษัทคอนกรีตประชุมเรื่องแผนงานการใช้ภายในโครงการล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-4 เดือน     
เพื่อแจ้งให้ Plant คอนกรีตทราบและเตรียมงานและมีการวางแผนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน รวมทั้งวางแผนเส้นทางกับสภาพ
จราจรบริเวณนั้นๆนอกจากน้ันจะเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดส่งจากกลางวันเป็นกลางคืน เปลี่ยนเส้นทาง การเดินรถ 
  ด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุคงคลังปัญหาด้านใบเบิกของ เอกสารต่างๆที่ไม่ชัดเจนท าให้การตัดยอดวัสดุไม่
ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.58 พบมากที่สุดแนวทางแก้ไข เรื่องของคุณภาพ จัดให้ท าการตรวจสอบคอนกรีตและน าเสนอผลการตรวจสอบทุก
ครั้งส่วนในเรื่องราคา ให้ท าการประมูลราคาคอนกรีตแต่ละประเภทและจัดจ้างทั้ง โครงการและมีการท าสัญญาซื้อล่วงหน้าและต้องมี
การน าคอนกรีตตรวจสอบคุณภาพก่อน 
  ด้านการเบิกจ่ายและเคลื่อนย้ายวัสดุภายในโครงการการประมาณการเบิกของไม่เหมาะสมกับหน้างานค่าเฉลี่ย 4.36 
พบมากที่สุดแนวทางแก้ไข ประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าขนส่ง เพื่อเปรียบเทียบการใช้คอนกรีตภายในที่ก่อสร้าง และเทียบกับการ
ใช้ Plant นอกสถานท่ีก่อสร้าง 
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  ด้านการน าวัสดุไปใช้งานและเข้าสู่กระบวนการผลิต ปัญหาหิน ปูน ทราย ไม่ได้ตามมาตรฐานข้อก าหนดของวิศวกร
หรือผู้ออกแบบส่วนผสม ค่าเฉลี่ย 4.55 พบมากที่สุดแนวทางแก้ไข จัดส่งนอกเวลาเร่งด่วน,จัดท าสตอ๊คในโครงการให้มีปริมาณเพียงพอ
ในการใช้แต่ละครั้ง  
  และวางแผนการเทคอนกรีตให้อยู่ในช่วงเช้านอกจากน้ันอาจหลีกเลีย่งช่วงเวลาเรง่ด่วน หรือเปลี่ยนการท างานเป็นเวลา
กลางคืนแทน 
  ด้านการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการแรงงานไม่มีความระมัดระวังในการรื้อไม้แบบ ท าให้เกิดความเสียหายจนไม่
สามารถน ามาใช้งานได้อีกค่าเฉลี่ย 4.58 พบมากที่สุดแนวทางแก้ไข ตั้ง Plant ในโครงการ  ที่ไม่กระทบกับงานก่อสร้างและมีการ
ประมาณการและวางแผนช่วงเวลารถว่ิง,วางแผนการท างานให้เทคอนกรีตครั้งใหญ่ในวันเสาร์ อาทิตย์และมีการก าหนดช่วงเวลารถว่ิง 

6.2. ปัญหาที่พบในการศึกษา 
  จากท่ีได้ศึกษาในเรื่องของ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการวัสดุหน้างานของคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร 
  พบปัญหาในด้านการเก็บข้อมูล  การแจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับบุคคลที่พบปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการวัสดุหน้างานในด้านต่างๆ  ซึ่งบุคคลภายในสถานที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียม  มักจะมีไม่ค่อยมีเวลา
มากส าหรับการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เนื่องจากคอนโดมิเนียมก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่  และการก่อสร้างในช่วงนั้น
งานได้ล่าช้าไปจากแผนงานก่อสร้างจึงท าให้บุคคลภายในต้องเร่งรีบและสนใจกับงานมากกว่า  
  ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว/คือ/เพิ่มระยะเวลาการเข้าไปเก็บข้อมูลให้มากขึ้นกว่าจากเดิมที่เคยวางแผนไว้  

6.3. การพสิูจน์สมมุติฐาน 
  จากที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการวัสดุหน้างานของ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และให้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาที่
ได้มาจากการท างานจริงของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าปัญหาในงานคอนกรีตเป็นปัญหาที่พบเจอมากที่สุด จึงท าให้ผลการศึกษาออกมา
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

6.4. ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาหาแนวทางข้อมูลปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ

วัสดุหน้างาน ซึ่งเป็นการหาข้อมูลในแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ของผู้ประกอบการและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง สิ่ง
ที่ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้น ามาเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการในการบริหารอย่างชัดเจนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มาก 

  6.5.1 ควรศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทุกด้านของคอนโดมิเนียม 
  6.5.2 ควรศึกษาลักษณะข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เพื่อจะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพขึ้น เช่น 

สัมภาษณ์หรือใช้เวลาในการคุยกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม  
  6.5.3 ควรเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 สถานท่ีก่อสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึน 

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การท าโครงงานเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของ อาจารย์กัณฐิกา จันทนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน       
คุณณัฐชัย มาสกุลรัตน์ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง คุณเลอศักดิ์ ณ บางช้างสถาปนิกประจ าโครงการและบุคลากรภายในโครงการ
ก่อสร้างทุกท่าน ท่ีคอยให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆภายในโครงการ  อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการงานก่อสร้างและคณะกรรมการ
ที่ได้กรุณาสละเวลาช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปรับปรุง ให้โครงงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน   
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