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บทคดัย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี� เพื�อประยุกต์ใช้หลักการลีนคอนสตร๊ักชั�นในการลดความสูญเปล่า
ในงานก่อสร้าง โดยอาคารกรณีศึกษานี� เป็นอาคารที�พักอาศัยที�ก่อสร้างใหม่สูง 33 ชั�น ก่อสร้างด้วยระบบ
หล่อคอนกรีตในที� ตั�งแต่ฐานรากไปจนถงึชั�น � ผสมกบัการก่อสร้างระบบชิ�นส่วนส�าเรจ็รูป ตั�งแต่ชั�น � ถงึ
ชั�น �� โดยผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาเกี�ยวกับการเกดิขยะของเสยีจากกระบวนการก่อสร้างอาคาร ตั�งแต่งาน
ฐานราก งานตัดหัวเสาเข็ม งานโครงสร้างตั�งแต่ชั�นที� �ไปจนถึงชั�นที� �� แต่ไม่รวมงานสถาปัตยกรรมและ
งานระบบอื�นๆ ในการศึกษาครั�งนี� ได้ท�าการเกบ็ข้อมูล ปริมาณและประเภทของขยะของเสียก่อสร้าง โดย
ได้สอบถามโดยตรงกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างถึงสาเหตุการเกิดขยะของเสียก่อสร้าง แล้วจึงน�าทฤษฎีลีนมา
เป็นแนวทางในการตรวจสอบถึงสาเหตุการเกิดขยะของเสียก่อสร้าง คือ การลดความสูญเปล่า �  ประการ 
(The 7 Wastes) และ Why-Why Analysis รวมทั�งใช้เครื� องมือลีน PDCA (Plan -Do – Check -Act 
หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง) ส�าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงลดปริมาณขยะของเสีย
และความสูญเปล่าในงานก่อสร้างส �าหรับโครงการก่อสร้างในอนาคต 
 ผลการศึกษาพบความสญูเปล่าที�มาจากกระบวนการท�างานและกระบวนการท�างานที�ผิดพลาด 
ซึ�งของเสยีและของสญูเปล่าที�เกบ็ข้อมูลได้มีทั�งหมด � ประเภท คือ เศษฝุ่ น เศษคอนกรีต เศษเหลก็ บรรจุ
ภัณฑ์ และเศษไม้ สาเหตุการเกิดของสูญเปล่ามาจาก � ขั�นตอน (1) ขั�นการออกแบบก่อสร้าง (2) 
ขั�นตอนวางแผนการก่อสร้าง (3) ขั�นตอนการก่อสร้าง เมื�อทราบถึงสาเหตุจึงได้น�าหลักการลีนคอน
สตรั๊กชั�นมาประยุกต์ใช้เพื�อปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างในการลดความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง ท �าให้
สามารถลดปริมาณของสูญเปล่าประเภทเศษคอนกรีตได้ ��� ลบ.ม. และเศษเหล็ก �� ,333 กก. ซึ�ง
ค่าใช้จ่ายส่วนของสูญเปล่าในการก่อสร้างที�เกิดขึ�นก่อนปรับปรุงเป็นจ�านวนเงิน �,756,��� บาท หลัง
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่วนของสูญเปล่าในงานก่อสร้างลดเหลือเพียง ���,��� บาท สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
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ส่วนของสูญเปล่าในการก่อสร้างที�ต้องสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ เป็นจ�านวนเงินถึง �,435,���.�� 
บาท โดยคิดเป็นร้อยละ �� ของความสูญเปล่า 
ค�าส�าคญั : ลีนคอนสตรั๊กชั�น (LEAN Construction), ความสูญเปล่า ( Waste ) 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to apply LEAN Construction in order to reduce waste 
in a case study which was a new 33-storey residential building constructed of cast-in-place concrete 
from the foundations to the 6th floor, combined with the prefabricated concrete construction system 
from the 7th to the 33rd floor. The researcher investigated the waste in the following construction 
processes: foundation, pile head cutting, and the structural work from the 1st to 33rd floor, excluding 
architecture and other systems. In this study, data about quantities and types of waste were collected. 
A number of construction foremen were directly inquired regarding causes of construction waste. 
Consequently, LEAN principles were applied. The Seven Wastes and Why-Why Analysis were 
applied as a guideline to determine the causes of the construction wastes while PDCA (Plan-Do-
Check-Act) was applied to address ways to reduce the quantity of construction refuse and wastes for 
future construction projects.  

The results showed that the causes of wastes were from processes and process errors. 
Based on collected data, there were 5 types of wastes: dust, concrete debris, scrap metal, packaging 
and wood chips. The causes of wastes were found in 3 stages: (1) construction design (2) 
construction planning; and (3) construction. After the causes were known,  LEAN Construction 
principles were applied to improve the construction processes in order to reduce wastes, resulting in 
234 m3 concrete debris and 62,333 kg scrap metal waste reduction. The cost of construction wastes 
before the improvement was 1,756,994 baht while after the improvement, the cost was reduced to 
only 321 ,020  baht. This could help reduce the wasteful construction cost of 1 ,435 ,974  baht, 
accounting for 82 percent of the total waste. 
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1. บทน�า 
  ขยะเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ�งที�ก่อให้เกดิปัญหาสิ�งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาพอนามัย โดย

ขยะที�มาจากอุตสาหกรรมธุรกจิการก่อสร้าง ขยะเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน คอนกรีต ก้อนอิฐ เศษไม้ เศษ
กระเบื� องและอื�นๆ ส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ�งแวดล้อมท�าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการส่วนนี�  
ปัจจุบันการเจริญเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง ตั�งแต่
สิ�งก่อสร้างขนาดเลก็จนไปถึงขนาดใหญ่โดยเฉพาะการแข่งขันการก่อสร้างที�พักอาศัยประเภทอาคารที�พัก
อาศัย (Condominium) ตามแนวรถไฟฟ้ามีการเกิดขึ�นใหม่ของอาคารที�พักอาศัยอย่างมากมาย จากความ
ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากขึ�นจึงท�าให้ที�อยู่อาศัยประเภทอาคารที�พักอาศัย(คอนโดมิเนียม)เพิ�มสงูขึ�น
อย่างต่อเนื�อง การขยายตัวของงานก่อสร้างอาคารที�พักอาศัยเพื�อสนองความต้องการของสังคมคนรุ่นใหม่
ส่วนใหญ่จะเป็นคนท�างานในเมืองเผชิญปัญหารถติดบนท้องถนน อาคารที�พักอาศัยห้องชุดเป็น
อสงัหาริมทรัพย์ที�เหมาะส�าหรับคนอยากเลี�ยงปัญหารถติด หรือลดระยะการเดินทางให้น้อยลง ข้อมูลจาก
กรมที�ดินจ�านวนอาคารที�พักอาศัยสร้างเสรจ็จดทะเบียนทั�วประเทศในปี ���� โดยมีโครงการที�สร้างเสรจ็
และจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครมีจ�านวน ��,��� ยูนิต และต่างจังหวัด ��,��� ยูนิต 

จากข้อมูลโครงการก่อสร้างที�กล่าวมาข้างต้นพบว่าในปี ���� มีโครงก่อสร้างอาคารที�พักอาศัย
ในประเทศไทยทั�งสิ�น ��� โครงการ  ซึ�งผลที�ตามมาของการเกดิโครงการก่อสร้างคือ โครงการก่อสร้างมี
การใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจ�านวนมากท�าให้เกิดเศษขยะจากขั�นตอนการก่อสร้างตามมา และส่วนใหญ่ขยะ
ก่อสร้างจะเป็นขยะประเภทของแขง็ที�มีขั�นตอนยุ่งยากในการจัดการก�าจัดทิ� ง สถานการณ์ขยะของไทยมี
แนวโน้มขยะที�เพิ�มขึ�นมากซึ�งสวนทางกบัการจัดการขยะ  

ผู้วิจัยได้เลง็เหน็ถึงปัญหาที�เกิดขึ�นเกิดจากโครงการก่อสร้างจ�านวนมากก่อให้เกิดขยะของเสีย
จากการก่อสร้างรวมทั�งฝุ่ นละอองจ�านวนมาก แต่ไม่ได้รับการจัดการที�ถูกวิธีและเหมาะสม ส่วนใหญ่จะ
น�าไปกองไว้ตามพื�นที�ว่างเปล่าตลอดจนเทลงแม่น��าล�าคลอง และปัจจุบันกรุงเทพได้ก่อสร้างโรงงานก�าจัด
ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื� อถอนสิ�งก่อสร้างเพื�อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ ขนาดรับขยะมูลฝอย
ก่อสร้างได้ ��� ตันต่อวัน ที�ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ รองรับขยะมูลฝอย ประเภท คอนกรีต 
อิฐบล็อก ซึ�งโรงงานจะน�าไปแปรรูปเป็นเศษวัสดุชิ�นเล็ก ๆ เพื�อน�าไปใช้ในงานของ กทม.อาทิ การซ่อมแซม
ผิวจราจร ทางเท้า เป็นต้น แต่ผลปรากฏว่ามีการน�าเข้าสู่ระบบการทิ�งกับโรงงานก�าจัดน้อยมาก (ส�านัก
สิ�งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร �� ธันวาคม ����) ปริมาณขยะของเสียที�เกิดจากขั�นตอนการก่อสร้าง 
ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนเกินจากวัสดุก่อสร้างที�จ�าเป็นต้องตัดเพื�อให้ได้ขนาดจากความผิดพลาดในขั�นตอน
การก่อสร้าง อีกส่วนเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ การสูญเสียเหล่านี� จะส่งผลต่อต้นทุนก่อสร้าง ท�าให้ต้นทุนของ
โครงการก่อสร้างเพิ�มขึ�น ปัจจุบันการแข่งขันเพื�อประมูลงานก่อสร้างกมี็การแข่งขันสูง อย่างเช่นเศษเหล็ก 
เศษไม้ เป็นต้น 
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1.1 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 เพื�อการลดความสูญเปล่าในงานก่อสร้างโดยน�าหลักการของลีนคอนสตร๊ักชั�น (LEAN 
Construction) มาประยุกต์ใช้กับโครงการก่อสร้างอาคารกรณีศึกษา วิเศราะห์และเสนอแนวทางการบริหาร
โครงการ เปรียบเทียบความแตกต่างของมูลค่าการใช้จ่าย 
1.2 ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษากระบวนการและวิธีการการก่อสร้างที�ท �าให้เกิดความสูญเปล่าในงานก่อสร้างจ�านวน
มากและเก็บข้อมูลปริมาณของเสียที� เกิดจากโครงการก่อสร้างอาคารชุดที�พักอาศัยสูง�� ชั�น ย่าน
รามค�าแหง เฉพาะในส่วนของหมวดงานวิศวกรรมโยธา ตั�งแต่งานเสาเข็ม ฐานราก ไปจนโครงสร้างอาคาร 
แต่ไม่รวมงานสถาปัตย์ งานระบบอื�นๆ แล้วน�าหลักการของลีนคอนสตร๊ักชั�น (LEAN Construction)มา
ประยุกต์ใช้เพื�อพัฒนาและปรับปรุงในการลดปริมาณของเสียสร้างความสูญเปล่า รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจาก
โครงการก่อสร้างต่อไป 
1.3 ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 

1. เข้าใจถึงสาเหตุที�ท �าให้เกดิของเสยีสร้างความสญูเปล่าในงานก่อสร้าง ท�าให้วางแผนหลีกเลี�ยง
ต้นเหตุได้ 

2. เพื�อเป็นแนวทางให้กับผู้ควบคุมการก่อสร้าง ป้องกันการเกิดความสูญเปล่าแต่ละประเภท
ในช่วงของการด�าเนินงาน 

3. ผลของการศึกษาเป็นแนวทางส�าหรับโครงการก่อสร้างอื�นๆ ในการน�าหลักการลีน คอน
สตรั๊กชั�น (LEAN Construction) มาใช้เพื� อพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน
ก่อสร้าง 

2. ทฤษฎี และผลงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง 
2.1 การบริหารงานก่อสรา้ง 

งานก่อสร้าง เป็นงานที�สลับซับซ้อน มีหน่วยงานทั�งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนเกี�ยวข้อง
หลายหน่วยงาน ซึ�งแต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะและความเกี�ยวพันกบังานก่อสร้างที�แตกต่างกนั ต้องมีการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เช่น เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการ
ตรวจการจ้าง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค กรมทางหลวง ฯลฯ และรปูแบบการบริหารงานที�เป็นการเฉพาะแต่ละ
โครงการ ซึ�งแตกต่างกันไปตามรูปแบบ ก่อสร้างสิ�งปลูกสร้าง รวมทั�งเงื�อนไขแห่งเวลา การจัดสรร
ทรัพยากร ตลอดจนสภาวะแวดล้อมของแต่ละสถานที� สถติิแรงงานและอื�นๆ กแ็ตกต่างกนัโดยสิ�นเชิง โดย
มีเป้าหมายของการบริหารงานก่อสร้าง  คือ 

- ด�าเนินงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- งานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายการ  ตรงตามหลักวิชาการมีความแขง็แรง 
- ควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างเหมาะสมและประหยัด 
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2.2 หลกัการของลีนคอนสตรั๊กชั �น (LEAN Construction) 

ลีนคอนสตรั๊กชั�น (LEAN Construction) คือแนวคิดหรือกระบวนการท�างาน ที�ประยุกต์จาก
แนวความคิด LEAN Manufacturing หรือ LEAN Production ในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ�งหลักการของ
ลีน (LEAN) คือ การออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร และมาตรการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม โดยพยายามให้เกดิความสญูเสยีน้อยที�สดุ หรือมีส่วนเกนิที�ไม่จ�าเป็นน้อยที�สดุ ลดตัวแปรต่างๆ
ที�เป็นปัญหาต่อกระบวนการเพื�อให้มีการด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื�องและสม��าเสมอ (Workflow) และ
เป็นการก�าจัดขั�นตอนการท�างานที�ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ�มในการผลิต (Non-Value Added) ลดขั�นตอน
การท�างานซ��าซ้อน 

 

 
 

ภาพที� � Concept Framework ของลีนคอนสต๊ัคชั�น(LEAN Construction) 
 

2.3 การลดความสูญเสีย 7 ประการ (The 7 Wastes) 
ความสูญเปล่า หรือ MUDA หรือ WASTE ล้วนแต่มีความหมายเดียวกัน หมายถึง สิ�งที�

เกิดขึ�นแต่ไม่ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ�มแก่สินค้า ซึ�งความสูญเปล่ามีอยู่ 7 ประการด้วยกันคือ 1) การผลิตมาก
เกินไป (Overproduction) 2) การรอคอย (Waiting) 3) การเคลื�อนย้ายที�ไม่จ�าเป็น (Transporting) 4) 
การท�างานที�ไม่เกิดประโยชน์ (Inappropriate Processing) 5) การเกบ็สินค้าที�มากเกินไป (Unnecessary 
Inventory) 6) การเคลื�อนที�/เคลื�อนย้ายที�ไม่จ�าเป็น (Unnecessary Motions) และ 7) ของเสีย (Defect ) 
2.4 หลกัการวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis 

เป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและ
ก�าจัดได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ��า หากปัญหาเดิมเกิดซ��า แสดงว่าการวิเคราะห์ของเรานั�นมาผิดทาง หรือ 
อาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะต้องมาท�าการวิเคราะห์ใหม่ เครื�องมือนี� เป็นเครื�องมือที�มีประสทิธิภาพ
สูงมาก หากผู้วิเคราะห์ มีความเข้าใจ และมีความช�านาญในงานที�ตนท�าอยู่ รวมถึงความรู้ ด้านวิศวกรรม 
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การวิเคราะห์ Why-Why Analysis นั�นเป็นเพียงเครื�องมือ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าเท่านั�น การ
จะท�าให้ปัญหานั�นหมดไป จึงจ�าเป็นจะต้อง ประยุกต์หลักการอื�นๆเข้ามาช่วย 
2.5 การประยุกตใ์ชแ้นวความคิด LEAN ในงานก่อสรา้ง 
     เครื�องมือและปัจจัยที�สนับสนุนแนวความคิดของลีน (LEAN Tools) ประยุกต์ใช้กับงาน
ก่อสร้า ง คือ เครื� องมือ PDCA (Plan -Do – Check -Act) เป็นกิจกรรมพื� นฐา นในการ พัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการด�าเนินงาน ซึ�งประกอบด้วย � ขั�นตอน คือ วางแผน -ปฏิบัติ-
ตรวจสอบ-ปรับปรุง การด�าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจร อย่างต่อเนื�อง หมุนเวียนไป
เรื�อยๆ การน�ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการก่อสร้างนั�นมีความต้องการลดความสูญเสียใ ห้มากที�สุดโดย
มุ่งเน้นไปที�การพัฒนากระบวนการในงานก่อสร้างทั�งระบบ ได้แบ่งตามขั�นตอนดังนี�   

1. การออกแบบโครงการก่อสร้าง ออกแบบลักษณะรูปร่างและมีความชัดเจน ลูกค้าได้รับรู้
ถงึรายละเอยีดมากที�สดุ เพื�อป้องกนัการเปลี�ยนแปลงแบบภายหลัง  

2. การจัดเตรียมทรัพยกร Partnering ระหว่างผู้รับเหมากับบริษัทผู้จัดหาวัสดุและ จัดหาวัสดุ
แบบ Just in Time 

3. การวางแผนในงานก่อสร้าง การก�าหนดบรรทัดฐานการท�างาน (Benchmarking) การระบุ
สายงานวิกฤตอย่างชัดเจน จัดระบบการบริหารความเสี�ยง (Risk Management)  

4. การก่อสร้าง การสื�อสารที�ชัดเจนตลอดแผนงานโครงการ รายงานประจ�าวัน การฝึกอบรม
ให้บุคลากรมีความเชี�ยวชาญในงานที�ท �า และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน 

2.6 ยุทธศาสตรภ์าครฐัในการป้องกนัการเกิดของเสียก่อสรา้ง 
               หน่วยงานของภาครัฐได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกนัการเกดิของเสีย ซึ�งเจ้าหน้าที�ของรัฐ
ควรเป็นผู้ริเริ�ม ก�าหนดให้มีวิธีปฏบิัติที�ดีที�สุดในสัญญาจ้าง เมื�อมีการขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่างๆใน
ประเทศไทย โดยสร้างเงื�อนไขในการขออนุญาต ต้องให้มีข้อก�าหนดในสัญญาจ้างครอบคลุมถึง การแจก
แจง การแยกและการจัดการกับปรอทและสารอันตรายอื�นๆ การป้องกันการเกิดของเสียและการจัดการ
ทรัพยากร ก่อนเริ�มก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
2.7 ผลงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง 
    วรวุฒิ บุญมาพบ(2557) การประยุกต์แนวคิดแบบลีนเพื� อใ ช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
กรณีศึกษาบ้านเดี�ยว 2 ชั�น แบบมาตรฐาน บริษัท ภาพร พร็อพเพอร์ตี�  จ�ากัด  เพื�อศึกษาและเรียนรู้
กระบวนการก่อสร้างบ้านเดี�ยว 2 ชั�น กรณีศึกษา บริษัท ภาพร พร็อพเพอร์ตี�  จากัด และเพื�อศึกษาแนวคิด
แบบลีน (LEAN) และน�าไปประยุกต์ใช้เพื�อปรับปรุงและลดความสูญเปล่าในการก่อสร้างบ้านจัดสรร 2 
ชั�นแบบมาตรฐาน โดยได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื�อที�จะน�ามาใช้ระบุคุณค่ากจิกรรม อกีทั�งยังใช้
เพื�อหาสาเหตุของปัญหาที�เกิดจากกระบวนการก่อสร้างจากการใช้ผังก้างปลา ซึ�งจะน�าไปสู่การสร้างผัง
กระบวนการก่อสร้างในแบบปัจจุบัน เพื� อใช้หาความสัมพันธ์ของกระบวนการ และท�าการจัดสมดุล
สายการผลิตที�ท�าให้เกิดการไหลที�ต่อเนื�อง และน�ามาสรุปและปรับปรุงในรูปแบบของผังกระบวนการ
ก่อสร้างที�ได้รับการปรับปรุง และท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั�งด้านระยะเวลา ความสามารถของพนักงาน 
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วัสดุในการก่อสร้าง และราคาในการก่อสร้าง ก่อนและหลังใช้ทฤษฎีของลีนเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื�อนามาหา
ค่าเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า การให้ผลตอบแทนพิเศษเพื�อให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน ซึ�งผลของ
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิธีการที�น�าเสนอสามารถลดรอบเวลาการผลิตจาก ��� วัน เหลือ ���.�� วัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ��.�� และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ ��.�� 
    โชคดี ยี�แพร่(����) จากการศึกษาเรื�องการจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื�อสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน 
เพื�อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะจากการก่อสร้างโครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษกระบวนการจัดการ
ขยะจากการก่อสร้าง ผลการวิจัยพบว่าวัสดุ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ของวัสดุต่างๆและวัสดุกลุ่มไม้รูปพรรณ เป็น
วัสดุที� ก่อให้เกิดขยะจากกระบวนการก่อสร้างมากที�สุดสภาพปัญหาและสาเหตุที�ทาให้เกิดขยะใน
กระบวนการก่อสร้างมี � ส่วนหลักคือสภาพปัญหาที�เกี�ยวข้องกับฝ่ายบริหารโครงการและสภาพปัญหาที�
เกี�ยวข้องกบัฝ่ายปฏบิัติงานโดยสภาพปัญหาที�เกี�ยวข้องกับฝ่ายบริหารโครงการมีสาเหตุสาคัญที�ทาให้เกิด
ขยะจากการก่อสร้างคือการสื�อสารกับส่วนปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และการขาดการวางแผนงานก่อสร้างส่วน
สภาพปัญหาที�เกี�ยวข้องกบัฝ่ายปฏบิัติงานมีสาเหตุหลักที�สาคัญคือคนงานขาดทกัษะในการทางาน และการ
แก้ไขงานเนื�องจากผลงานไม่ได้มาตรฐานจากการออกแบบสอบถามผู้จัดการโครงการถึงการให้ระดับความ
สาคัญของขั�นตอนในกระบวนการจัดการขยะและกระบวนการจัดการขยะพบว่าขั�นตอนในกระบวนการ
จัดการขยะที�โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ความสาคัญมากที�สดุคือ การศึกษาแบบก่อนลงมือ
ทางาน และการสั�งงานที�ชัดเจนส่วนขั�นตอนที�ทาให้กระบวนการจัดการ ขยะเกดิประสทิธิภาพมากที�สุดคือ
การจัดท�าแผนงานก่อสร้าง และการศึกษาแบบก่อนลงมือท�างาน 
    สินีพันธุ์ สมบุญญฤทธิ(����)การใช้หลักการของลีนคอนสตรั๊กชั�นในการควบคุมการก่อสร้าง
โครงการบ้านกู้ภัย เพื�อให้การก่อสร้างด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ
โครงการบ้านกู้ภัยอื�นๆที�อาจจะเกิดขึ� นได้ในอนาคต ผลการศึกษา การใช้หลักการของลีน คอนสตร๊ักชั�น 
(LEAN Construction) มาใช้ในการควบคุมการก่อสร้างบ้านในโครงการบ้านกู้ภัย โดยการวางแผนการวาง
แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง ศึกษาด้านระยะเวลา ด้านการใช้วัสดุ และแรงงานอย่างละเอียดท�าให้สามารถ
ก�าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างที�สัมพันธ์กับจ�านวนแรงงานในการก่อสร้างได้ ซึ�งสามารถใช้ควบคุมและ
ก�าหนดระยะเวลาและจ�านวนแรงงานได้กับโครงการในอนาคต นอกจากนั�นในการศึกษาการใช้วัสดุ
ประกอบการก่อสร้าง เพื�อที�จะก�าหนดแนวทางในการใช้วัสดุที�เป็นวัสดุที�ได้มาจากการบริจาคให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยเหลือเศษน้อยที�สดุ จนสามารถก�าหนดปริมาณวัสดุที�แน่นอนได้ ซึ�งเมื�อสามารถลดการ
ใช้วัสดุหลักลง กส็่งผลโดยตรงกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ�งสามารถตอบสนองหลักการของทางโครงการ
เพื�อผู้ประสบภัยได้อย่างสมบูรณ์ 
    นคร กกแก้ว (����) การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างในประเทศ
ไทย ศึกษาถึงปัญหาความสูญเสียของวัสดุก่อสร้างงานอาคาร ผลกระทบต่อโครงการ ปัญหาและอุปสรรค
ในการท�างานเพื�อลดปริมาณความสูญเสียวัสดุจากการก่อสร้างอาคาร โดยเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที�พบมากเหมือนกันเกือบทั�งหมดคือ ปัญหา
เกี�ยวกับนโยบายจากฝ่ายบริหารยังไม่แน่ชัดและเป็นรูปธรรม ซึ�งท�าให้เกดิความไม่เป็นน��าหนึ�งใจเดียวใน
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การท�างานเพื�อลดปริมาณความสญูเสยีของวัสดุของพนักงาน และพบว่าเหตุที�ส �าคัญในการลดความสญูเสยี
ของวัสดุ คือ การลดต้นทุนการก่อสร้างทางด้านวัสดุ 
    จิรานุวัฒน์ จันทร์จร(����) การศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ�งก่อสร้างในประเทศไทย เพื�อ
ศึกษาหาแนวทางในการจัดการกับเศษสิ�งก่อสร้างและศึกษาสาเหตุและปัจจัยที�ท �าให้เกิดเศษสิ�งก่อสร้าง
พร้อมทั�งศึกษาลักษณะองค์ประกอบของเศษสิ�งก่อสร้างจากโครงการก่อสร้างในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่าผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีความเห็นว่าองค์ประกอบของ
เศษสิ�งก่อสร้างที�มีปริมาณมากที�สุด คือ เศษไม้ รองลงมาคือเศษสิ�งก่อสร้างจ�าพวกคอนกรีต กรวด หิน 
ทรายเหลก็ วัสดุก่อและกระดาษ ส�าหรับเศษสิ�งก่อสร้างที�มีปริมาณน้อยในล�าดับต่อไป ได้แก่ วัสดุปูพื� น 
พลาสติก วัสดุแผ่นส�าเร็จรูปวัสดุมุงหลังคา อลูมิเนียม และสี ส่วนเศษสิ�งก่อสร้างที�มีจ�านวนน้อยที�สุด คือ 
ยาง ส�าหรับสาเหตุของการเกิดสิ�งก่อสร้างเนื�องจากการใช้วัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
การวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง การออกแบบโดยไม่ค�านึงถึงเศษก่อสร้าง การกองเก็บวัสดุก่อสร้างไม่ดี 
และความเสียหายเนื�องจากการขนส่งและขนย้าย เป็นต้น นอกจากนี�ยังพบว่า ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และ
คนงานก่อสร้าง มีอิทธิพลต่อการเกิดเศษสิ�งก่อสร้างได้มากกว่า เจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ 
ผู้ออกแบบ และผู้จ�าหน่ายวัสดุ ที�ระดับความผดิพลาดของการสรุปผลร้อยละ �� 
 

3. วิธีการวิจัย 

ขั�นตอนการด�าเนินงานศึกษาการประยุกต์หลักการลีนคอนสตรั๊กชั�นลดความสูญเปล่าในงาน
ก่อสร้างโดยมีล�าดับขั�นตอนดังนี� 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ปริมาณของเสียแต่ละประเภทที�เกิดขึ� นในโครงการก่อสรา้งอาคารกรณีศึกษา 

      เกบ็ข้อมูลปริมาณของเสียจากโครงการก่อสร้างอาคารกรณีศึกษา ตั�งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
���� ถึง เดือนธันวาคม ���� ซึ�งเสร็จสิ�นขั�นตอนก่อสร้างงานโครงสร้างไม่รวมงานสถาปัตยกรรมและ
งานระบบ ได้ข้อมูลปริมาณของเสยีที�ส่งผลให้เกดิความสญูเปล่าในโครงการก่อสร้างประเภทต่างๆดังแสดง
ในตารางที� 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกตวัอยา่ง 
อาคารสูง

เก็บขอ้มูลปริมาณ
ของเสีย

สัมภาษณ์บุคลากร
หาสาเหตุการเกิดของเสีย

น�าหลกัการ LEAN Construction
มาประยุกต์ใช้เพื�อลดความสูญเปล่า

วิเคราะห์ผล ประโยชน์ที�ได้รับจากการ
ประยุกต์ใช้หลกัการ LEAN 

Construction
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ตารางที� 1 ปริมาณของเสียก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกรณีศึกษา 

 
 

 

จากตารางที�  � พบว่าปริมาณของเสียจากขั�นตอนการก่อสร้างปกติและของเสียที� เกิดจาก
กระบวนการท�างานที�ผิดพลาด ตั�งแต่เริ�มก่อสร้างมีทั�งหมด � ประเภท คือ �.เศษฝุ่ น �.เศษคอนกรีต �.
เศษเหล็ก �.บรรจุภัณฑ์ �.เศษไม้ 
4.2 สาเหตุของการเกิดของเสียที�สรา้งความสูญเปล่าในโครงการ 

จากการเกบ็ข้อมูลปริมาณของของเสยีและการสมัภาษณห์าสาเหตุการเกดิของเสยีที�สร้างความ
สญูเปล่าในโครงการ ได้ข้อมูลดังตารางที� � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 2560

1. เศษฝุ่ น กก.                    200.00                      870.00 

2. เศษหินอิฐ ทราย กรวด คอนกรีต กก. 592,800.00           1,180.00                 

3. เศษเหลก็ กก. -                        93,500.00               

4. บรรจุภณัฑ์ กก.                           -                   18,000.00 

5. เศษไม้ กก.                           -                   48,000.00 

2559 2560
1. คอนกรีตหมดเวลา ลบ.ม -                        44.00                      

2. คอนกรีต (Slump Test) ไม่ผา่น ลบ.ม 10.00                    5.00                        

3. คอนกรีต สกดัทิ�งเกิดจากความผิดพลาด ลบ.ม -                        190.00                    

หมายเหตุ : งานก่อสร้างอาคารส่วนงานโครงสร้างเท่านั�น ไม่รวมงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ

ของเสียท่ีเกดิจากกระบวนการท�างานปกติ 

ปริมาณของเสีย

ของเสียทีเ่กดิจากกระบวนการท�างานท่ีผิดพลาด

ปริมาณของเสีย

ชนิดของเสีย หน่วย

ชนิดของเสีย หน่วย
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ตารางที� 2 แสดงวัสดุที�สร้างความสญูเปล่าภายในโครงการก่อสร้างอาคารกรณีศึกษา 
 

ของเสียที�เกิดจากกระบวนการท�างานปกติ  

ชนิดของเสีย เกิดความสูญเปล่า เหตุผล 

1. เศษฝุ่น  ไม่เกิด   ไม่มีการลงทุน  

2. เศษหินอิฐ ทราย กรวด คอนกรีต   ไม่เกิด   ต้องมีการตัดหัวเสาเขม็  

3. เศษเหล็ก  เกิด   ท�า Bar-Cut  List  ลดได้  

4. บรรจุภัณฑ์   ไม่เกิด   จ�าเป็นใช้งาน  

5. เศษไม้  ไม่เกิด   ตามอายุการใช้งาน ไม้เกรด C  

ของเสียที�เกิดจากกระบวนการท�างานที�ผิดพลาด 

ชนิดของเสีย เกิดความสูญเปล่า เหตุผล 

1. คอนกรีตหมดเวลา  เกิด  การจัดการความเสี�ยง ลดได้  

2. คอนกรีต (Slump Test) ไม่ผ่าน  ไม่เกิด  ความรับผิดชอบของแพล้น  

3. คอนกรีตสกัดทิ�ง  เกิด  ปรับปรุงขั�นตอนก่อสร้างลดได้ 

หมายเหตุ : งานก่อสร้างอาคารส่วนงานโครงสร้างเท่านั�น ไม่รวมงานสถาปัตยกรรมและ
งานระบบ 

 
จากตารางที� � จะพบว่าวัสดุที�ท �าให้โครงการสญูเปล่าของวัสดุโดยไม่จ�าเป็นมี � ประเภท คือ  

�.เศษเหล็ก �.คอนกรีตหมดเวลา �.คอนกรีตสกัดทิ�ง โดยจะใช้การวิเคราะห์แบบ  Why-Why Analysis 
หาปัจจัยที�เป็นสาเหตุที�แท้จริงของปัญหาอย่างเป็นระบบ จะพบสาเหตุตามตารางที� � 
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ตารางที� � การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกดิของสญูเปล่าโดยหลักการ Why-Why Analysis 

ปัญหา Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 แนวทางแกปั้ญหา 

1.จ�านวนเศษ
เหล็กมาก
เกินไป 

ไม่มีการ
ออกแบบ
แผนการ
ตัดเหล็ก 

วิศวกรมี
ประสบการณ์
ในการควบ 
คุมหน้างาน
ก่อสร้างน้อย 

งานสังซื�อเหล็ก
จ�านวนมากแต่
ไม่การจัด
ระเบียบการ
เบิกเหล็กไปใช้ 

คนงานไม่มี
การจัด
ระเบียบการ
ตัดเหล็ก 

ไม่มีการแยก
ประเภทเศษ
เหล็ก เพื�อ
น�าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ 

1. วางแผนการตัด
เหล็ก          
2.คัดเลือกคนงานที�
ช�านาญ        
3.แยกขนาดและ
ความยาวของเศษ
เหล็ก 

2.คอนกรีต
หมดเวลา  

การจราจร
ติดขัด 

เทคอนกรีต
บนโครงสร้าง
สูงมาก 

 ใช้ถังยก
คอนกรีตชุด
เดียว ในการ
ยกคอนกรีต
ขึ�นตึกสูง 

โครงสร้างสูง
และอยู่ในจุด
ที�เทคอนกรีต
ยาก 

 การ
ประสานงาน
ส่วนต่างไม่
ชัดเจน  

1.ส�ารวจการจราจร
ก่อนสั�งคอนกรีต  
2.วิเคราะห์ความ
เสี�ยงในการเท
คอนกรีตไม่ทันเวลา 

3.คอนกรีต
สกัดทิ�งเกิด  

เครื�องจี�
คอนกรีต
ไม่เพียงพอ 

คนงานไม่มี
ความช�านาญ
การจี�คอน 
กรีต และเข้า
แบบหล่อ
คอนกรีต 

วิศวกรมี
ประสบการณ์
ในการควบ 
คุมงานน้อย 
ตรวจสอบไม่
ละเอียด 

ไม่ตรวจเช็ค
ปริมาณ
คอนกรีตที�
ค�านวณกับ
การใช้จริง 

ออกแบบ
ระยะห่างเหล็ก
แน่นเกินไป 

1. เพิ�มเครื�องมือ                        
2.คัดเลือกคนงานที�
ช�านาญ          
3.ผู้ออกแบบ
ตรวจสอบประสาน 
งานกับผู้ท �างานจริง 

 
4.3 การน�าหลกัการลีนคอนสตรั๊กชั �น (LEAN Construction) มาประยุกตใ์ช ้

 จากการวิเคราะห์สาเหตุตามหลักการลีนคอนสตรั๊กชั�น (LEAN Construction)  ของการเกิด
ของเสยีในโครงการก่อสร้างอาคารที�พักอาศัย �� ชั�น โครงการกรณตีัวอย่าง พบสาเหตุหลักๆ � ส่วน ที�ท �า
ให้เกิดของเสียก่อสร้างเกินความจ�าเป็น คือ �.ขั�นตอนออกแบบ �. ขั�นตอนการวางแผนในงานก่อสร้าง 
และ �. ขั�นตอนการก่อสร้าง 

1. ขั�นตอนออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารที�พัก 33 ชั�น กรณีศึกษาได้มี 
การตามหลักการลีนคอนสตร๊ักชั�น (LEAN Construction) ในส่วนของการออกแบบมาเป็น

อย่างดีแล้วส่วนหนึ�ง แต่เกิดข้อผิดพลาดแค่เพียง 1 ส่วน ที�ระยะเหล็กเส้นของโครงสร้างสระว่ายน��า  
ผู้ออกแบบได้ท�าการออกแบบระยะเหลก็ที�แน่นเกนิไป จนท�าให้คอนกรีตไม่สามารถแทรกผ่านไปหุ้มเหลก็
ได้ ทางผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบใหม่ โดยการเปลี�ยนระยะห่างเหลก็ โดยจับคู่เหลก็ 2 เส้น : 1 ระยะ จึง
ท�าให้สามารถเทคอนกรีตได้ แต่กส่็งผลให้คอนกรีตจ�านวน 25 คิว ที�ก่อนหน้าที�เกดิปัญญากลายเป็นของ
เสีย รวมไปถึงเสยีค่าแรงงานในการสกัดคอนกรีตเดิมออก และค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ที�ต้องให้ในการการเท
คอนกรีตครั� ง ใหม่  ตามหลักการลีนคอนสตรั๊ ก ชั� น (LEAN Construction) ควรใช้ ผู้ออกแบบที�มี
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ประสบการณ์ทราบถึงขั�นการท�างานเป็นอย่างดี คาดคะเนถึงพฤติกรรมของคอนกรีตได้ ก็จะเป็นการลด
ปริมาณการลดเสียในส่วนนี�  

2. ขั�นตอนการวางแผนในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที�พัก 33 ชั�น  
กรณีศึกษามีการท �าตามหลักการลีนคอนสตรั๊กชั�น (LEAN Construction)  ในด้านการก�าหนด

บรรทัดฐานการท�างาน (Benchmarking) เพื�อใช้เป็นเป้าหมายและใช้ก�าหนดแนวทางในการท�างาน แต่ใน
ด้านของการค�านึงสายงานวิกฤตอย่างชัดเจนและจัดระบบการบริหารความเสี�ยง (Risk Management) 
ไม่ได้มีการค�านึงถึงจุดนี�  รวมไปถึงไม่มีการวางแผนการใช้เหล็กเส้น  ฉนั�นควรค�านึงถึงสายงานวิกฤต เช่น
การสั�งให้โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสรจ็และน�าส่งหน้างานก่อสร้างใช้เวลากี�นาที อาจจะใช้แอพพลิเคชั�น 
GPS ส�ารวจระยะทาง ระยะเวลาเดินทาง ความหนาแน่นการจราจรเข้ามาร่วมด้วย จัดระบบการบริหาร
ความเสี�ยง (Risk Management)และวิศวกรควรมีวางแผนการใช้เหล็กตามระยะความยาว ระยะง้อเหล็ก
ของแต่ละโครงสร้าง เช่นการท�า Bar-Cut  List  คือการวางแผนการตัดขนาดวัสดุ ตามชนิด ขนาด จ�านวน 
และต�าแหน่งที�จะน�าไปใช้  ทั�งรายละเอียดต่างๆเช่นระยะการงอปลาย ระยะการต่อทาบเหลก็ เป็นการลด
ปริมาณของเสยีที�เกดิจากการตัดเป็นเศษเลก็ๆได้เป็นอย่างดี 

�. ขั�นตอนการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที�พัก �� ชั�น กรณีศึกษามีการวางแผนสื�อสาร
อย่างเป็นระบบ แต่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างยังขาดความละเอียดในการตรวจสอบความถูกต้องของงาน รวม
ไปถึงบุคคลากรช่างฝีมือเฉพาะด้านยังมีไม่เพียง ฉนั�น วิศวกร ผู้ตรวจสอบ ต้องมีการแนะน�าช่างฝีมือและ
ตรวจสอบการท�างานของช่างฝีมือในจุดที�มีความเสี�ยงเพื�อป้องกันความผิดพลาด และบุคลากรต้องมีการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความเชี�ยวชาญในงานที�ท�าและเพียงพอต่อความต้องการของโครงการ รวมถึงการ
สร้างแรงจูงใจในการท�างาน 
4.4 ค่าใชจ่้ายการน�าหลกัการลีนคอนสตรั๊กชั �นมาลดปริมาณของสูญเปล่า 
     จากข้อมูลปริมาณของสูญเปล่าที�สามารถน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบลดค่าใช้จ่ายได้ มีอยู่ � 
ประเภทด้วยกัน คือ 

�.ของสูญเปล่าประเภทเศษเหล็ก จ�านวน ��,���.�� กิโลกรัม 
�.ของสูญเปล่าประเภทคอนกรีตหมดเวลา จ�านวน �� ลูกบาศก์เมตร 
�.ของสูญเปล่าประเภทคอนกรีตสกัดทิ�ง จ�านวน ��� ลูกบาศก์เมตร 

    ค่าใช้จ่ายก่อนน�าหลักการลีนคอนสตร๊ักชั�น (LEAN Construction) มาประยุกต์ใช้คิดเป็นเงิน
ทั�งสิ�น �,756,���.�� บาท และค่าใช้จ่ายหลังน�าหลักการลีนคอนสตรั๊กชั�น (LEAN Construction) มา
ประยุกต์ใช้คิดเป็นเงินทั�งสิ�น ���,���.�� บาท จากข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหลังการน�าหลักการลี
นคอนสตรั๊กชั�น (LEAN Construction) มาประยุกต์ใช้ ท�าให้สามารถลดค่าใช้ที�เกิดจากปริมาณของสูญ
เปล่าได้ เป็นเงิน 1,435,���.�� บาท ดังแสดงในตารางที� � 

 
 
 
 

1158



14 
 
ตารางที� 4  แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายก่อนและหลังปรับปรุง 
 

ล�าดับ รายการ หน่วย 
ปริมาณ ปริมาณ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1 เศษเหล็ก กก. 93,500.00 31,167.00 963,050.00 321,020.00 

2 
คอนกรีตหมด
เวลา 

ลบ.ม 44.00 - 106,304.00 - 

3 สกัดทิ�งคอนกรีต ลบ.ม 190.00 - 687,640.00 - 

รวม 1,756,994.00 321,020.00 

ลดค่าใชจ่้าย 1,435,974.00 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 โดยการวิจัยในครั�งนี�ทางผู้วิจัยได้ท�าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ที�สูญเปล่าไปจากปริมาณของ
เสยีที�เพิ�มขึ�น ซึ�งมาจากความผิดพลาดขาดการวางแผนตาม � ขั�นตอน �.ด้านการออกแบบก่อสร้าง �.ด้าน
ขั�นตอนวางแผนการก่อสร้าง �. ด้านขั�นตอนการก่อสร้าง กบัค่าใช้จ่ายที�สามารถลดลงหากมีการปฏบิตัิตาม
หลักการลีนคอนสตรัคชั�น (LEAN Construction) ที�กล่าวมาข้างต้น ดังนี�  ค่าใช้จ่ายที�เกดิจากปริมาณของ
สูญเปล่าในงานก่อสร้างจากการท�างานปกติโดยไม่ได้น�าหลักการของลีนคอนส ตรัคชั�น (LEAN 
Construction) มาประยุกต์ใช้ เป็นจ�านวนเงิน �,756,���.�� บาท และถ้าวิเคราะห์การน�าหลักการของลี
นคอนสตรัคชั�น (LEAN Construction) มาประยุกต์ใช้ ค่าจะใช้จ่ายจะเหลือเพียง���,���.�� บาท ซึ�ง
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที�ต้องสญูเสยีไปอย่างเปล่าประโยชน์ เป็นจ�านวนเงินถึง �,435,���.�� บาท โดย
คิดเป็นร้อยละ �� ของความสูญเปล่าในงานก่อสร้างอาคารกรณีศึกษาครั�งนี�  ซึ�งจ �านวนเงินในส่วนนี�
สามารถกลายเป็นก�าไรส �าหรับเจ้าของโครงการได้  
5.1 ขอ้จ�ากดัของการวิจัย  

 �. ขั�นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียไม่สามารถชั�งน��าหนักได้อย่างละเอียด ใช้
วิธีการในขั�นตอนการขนขยะของเสียไปก�าจัด โดยการขนขึ� นเต็มรถบรรทุกแล้วน�าน��าหนักที�รถบรรทุก
สามารถบรรทุกได้สูงสุด มาหักลบกับน��าหนักรถ จึงจะได้น��าหนักปริมาณขยะของเสียออกมา ซึ�งอาจไม่ได้
น��าหนักขยะของเสยีที�ละเอยีด แต่เป็นวิธกีารที�สามารถเกบ็ข้อมูลได้และประหยัดเวลามากที�สดุ 

   �. การศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดขยะของเสียและของสูญเปล่าในงานก่อสร้างอาคาร
กรณีศึกษาครั�งนี� นั�น ใช้วิธีการสอบถามจากมุมมองของส่วนงานที�ปรึกษางานก่อสร้าง (Construction 
Consultant ) ประจ�าโครงการก่อสร้างอาคารกรณีศึกษาส่วนเดียว  
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5.2 ขอ้เสนอแนะ 

1. ในการท�า Bar-Cut List หรือการวางแผนการตัดขนาดวัสดุ ต้องใช้วิศวกรที�มีความรู้และ
พร้อมจะศึกษา ซึ�งมีทั�ง Bar-Cut List ที�ใช้โปรแกรม Excel หรือโปรมแกรมส�าหรับรูป ซึ�งจะมีค่าใช้จ่ายใน
การจ้างวิศวกรกับซื�อโปรแกรมเพิ�มขึ�น 
  2. ลีน LEAN เป็นการค้นหาความสูญเปล่า จึงไม่ชุดเครื�องมือส�าเร็จรูป แต่จะเป็นการประยุกต์
ความรู้ เทคนิคด้านต่างๆ มาใช้ประกอบกนั ให้เข้ากบัรูปแบบอตุสาหกรรมและผลลัพธข์องงานที�ต้องการ 
  3. องค์กรหรือบริษัทท�าธุรกจิเกี�ยวกบัอตุสาหกรรมก่อสร้าง ควรหันสนใจการจัดการขยะของเสยี
จากอุสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ�น ถ้าไม่ค�านึงถึงจุดนี�จะเกิดปัญหาสิ�งแวดล้อมเพิ�มขึ�นอีกมากในอนาคต
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