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บทคัดย่อ
 การวจิยัครั งนี มีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบการประมาณแผนเวลาของกิจกรรมก่อสร้างระหวา่งการประมาณเวลา
แบบใชส้ถิติอตัราผลผลิตกบัการประมาณเวลาโดยใชว้ิธี Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) ซึ งใช้
กรณีศึกษาคือ งานดินทัวไปซึงมีกิจกรรมขดุดินโดยคน และกิจกรรมกลบดินโดยคน โดยการจดัทาํแผนเวลาทีใช ้TDABC 
มีความสอดคลอ้งตามสภาพการทาํงานจริงมากกวา่แผนเวลาทีจดัทาํโดยวิธีเดิมๆ เนืองจาก TDABC พิจารณาเฉพาะเวลาที
เกิดประสิทธิภาพ และไม่นาํเวลาไร้ประสิทธิภาพมาคาํนวณ ซึ งผลจากการศึกษายงัพบอีกว่า การประมาณเวลาโดยใช ้
TDABC สามารถคน้หากาํลงัการผลิตทีขาด ทาํใหก้ารกาํหนดเวลาเหมาะสม และสมจริงมากกวา่ อีกทังยงัช่วยลดปัญหาใน
การปฏิบติังานล่าชา้ไม่ตรงตามแผนเวลา 
 

ABSTRACT 
This research aims to compare construction schedules using production rate statistics and  

Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC). A case study of human digging and burying is used 
in this study. The scheduling by TDABC expresses a working time more corresponding to actual 
working time since TDABC considers only efficient times and does not include inefficient times into 
calculation. The result of this research found that TDABC can also solve the lack of production 
capacity and create a more realistic time period. Moreover, TDABC can also reduce the problem of 
scheduling delays. 
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1. บทนํา 
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นธุรกิจทีสร้างรายได้แก่

ประชาชาติ องค์กรทางดา้นก่อสร้างจึงให้ความสําคญัใน
การศึกษาและพฒันาอยา่งต่อเนือง ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ก่อสร้างมีการพฒันาเพิมขึน โครงการก่อสร้างปัจจุบันมี
การนําเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ ทั งในการวางแผน และกําหนดเวลางาน
ก่อสร้าง เพือความสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบเวลา
ดําเนินงานของโครงการ แต่โครงการก่อสร้างก็ยงัเกิด
ปัญหาความล่าช้าในการทํางาน [1] และก่อให้เกิดข้อ
พิพาทระหว่างผูรั้บเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ
ก่อสร้างดังนั นเพือหลีกเลียงปัญหาดังกล่าว จึงต้องมี
วางแผนโครงการอยา่งเป็นระบบ เพือให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ น และลดปัญหาความล่าช้าในงาน
ก่อสร้าง  

ปัญหาความล่าชา้ของโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่นัน
อาจเนืองมาจากการประมาณเวลาทาํงานทีไม่ไดพิ้จารณา
หักลบเวลาเผือไร้ประสิทธิภาพ หรือเผือเวลาสําหรับ
อุปสรรคการทาํงาน จึงทาํให้แผนเวลาไม่สอดคลอ้งกับ
สภาพการทาํงาน ทาํให้โครงการล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน 
ส่งผลใหต้น้ทุนคลาดเคลือนจากทีประมาณไว ้

อาจกล่าวไดว้า่การจดัทาํแผนกาํหนดเวลาทีสมบรูณ์ดี
เลิศ แต่ไม่สามารถนําไปใช้งานได้จริงนั น จะไม่สร้าง
ประโยชน์ในการก่อสร้างแต่อย่างใด ดังนั นโครงการ
ก่อสร้างที ดีจะต้องมีการใช้แผนเวลางานการทํางานทีมี
ความใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานทีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
จึงจะสามารถทาํให้โครงการก่อสร้างสาํเร็จตามแผนทีวาง
ไว้

 แผนการทํางานเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามทีกาํหนดไว ้ซึ งถา้แผนการทาํงานมีการสอดคลอ้งกบั
การทํางานจะส่งผลให้โครงการสํา เ ร็จตามกําหนด        
เวลา [2, 3] แต่ถา้การวางแผนการทาํงานมีปัญหา ก็จะทาํ
ให้ส่งผลกระทบต่อการทาํงานจริง [4 -7] จะทาํให้การ
ควบคุม ตรวจสอบเป็นไปไดย้าก ซึ งในการจดัทาํกาํหนด

แผนงานนันเป็นสิงสําคญัมากตอ้งอาศยัผูมี้ประสบการณ์
และขอ้มูล ในการประมาณเวลาการทาํงานของกิจกรรม 
หากการประมาณเวลาการทํางานกระทําโดยผู ้ทีขาด
ประสบการณ์หรือขาดขอ้มูลในการวางแผนเวลาทาํงานที
ชดัเจน จะทาํให้แผนกาํหนดเวลาการทาํงานไม่เพียงพอ 
ส่งผลใหเ้กิดความกดดนัและความรีบเร่งในการทาํงานมาก
เกินไปซึ งจะนําไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพงานทีจะตามมา 
หรือถา้ทาํงานล่าช้ากว่าแผนกาํหนดเวลาการทาํงาน จะ
ส่งผลให้เกิดการกระทบต่อตน้ทุน [1, 8]  ดงันันในการ
วางแผนเวลาการทาํงานตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลสภาพการ
ทาํงานให้มีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ภาคสนาม โดยมี
การพิจารณาเพิมเติมขอ้มูลการเปลียนแปลงสภาพในการ
ทาํงาน [9] ซึ งเป็นสิ งทีหลีกเลียงไม่ได้รวมไวใ้นการ
วางแผนกาํหนดเวลาการทาํงานดว้ย ถึงแมว้า่โดยส่วนใหญ่
ผูว้างแผนเวลาการทาํงานจะมีการเผือเวลาในทาํงานอยูแ่ลว้ 
แต่ในการทาํงานแต่ละทีอาจมีสภาพการทาํงานแตกต่างกนั 
จึงส่งผลกระทบต่อเวลาในการทาํงานทีอาจจะมากกวา่แผน
เวลาทีไดก้าํหนดเวลาเผือไวแ้ลว้ ดงันันการเผือเวลาอย่าง
เป็นระบบและมีเกณฑ์การประเมินการทํางานชัดเจน 
สามารถจะทาํให้แผนการทาํงานมีความใกลเ้คียงกับการ
ทาํงานทีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

งานวิจัยนี มีวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบการ
ประมาณเวลาของกิจกรรมก่อสร้างระหว่างการประมาณ
เวลารูปแบบเดิมทีใชส้ถิติอตัราผลผลิต (Traditional) กบั
การประมาณเวลาโดยใช้วิธีการจัดการต้นทุนบนฐาน
กิจกรรมและเกณฑเ์วลา (TDABC) ซึ งจะมีการประมาณ
เวลาและตน้ทุน คน้หากาํลงัการผลิตส่วนขาดหรือเกินใน
แต่ละกิจกรรมจากทรัพยากรทีใช้ดาํเนินการ เพือจัดการ
ปรับปรุงการทาํแผนเวลาของแต่ละกิจกรรม ให้เหมาะสม
และใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานทีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

2. ต้นทุนบนฐานกจิกรรมและเกณฑ์เวลา 
วธีิการจดัการตน้ทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑเ์วลา 

(TDABC) เป็นวธีิการทีง่ายและมีประสิทธิภาพ [10, 11, 

12] ในการใช้ว ัดต้นทุนและค้นหาอัตราต้นทุนกําลัง      
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การผลิตของกิจกรรม รวมถึงกาํลงัการผลิตทีขาดหรือเกิน 
โดย TDABC พฒันามาจาก Activity-Based Costing 
(ABC) ซึ งมีส่วนช่วยให้มากกว่า 100 บริษัทประสบ
ความสําเร็จในดา้นการจดัการตน้ทุน [13] โดยตวัแบบ
TDABC ประกอบไปดว้ยพารามิเตอร์ 2 ตวัทีสาํคญั คือ
อตัราตน้ทุนกาํลงัการผลิต และเวลาทีใชด้าํเนินการแต่ละ
รายการหรือ  กิจกรรม [10]  

2.1 อตัราต้นทุนกาํลงัการผลติ (Cost per time unit; 

CPU)   
อตัราตน้ทุนกาํลงัการผลิตสามรถคาํนวณจากสมการ

ที 1 
CPU = CSC / PC   (1)

โดย : 
CSC = ตน้ทุนในการจดัหากาํลงัการผลิต
      (Cost of supplying capacity)
PC  = กาํลงัการผลิตทียอมรับได ้
      (Practical capacity) 

ตน้ทุนในการจดัหากาํลงัการผลิต หมายถึง ตน้ทุน
ของทรัพยากรทีจัดให้แก่กิจกรรม เช่น เงินเดือนของ
พนกังาน งานกาํกบัดูแล แรงงานทางออ้ม อุปกรณ์ สถานที
เพือใช้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงทรัพยากรสนับสนุนทีใช้
ปฏิบติังานจริง 

ส่ ว น กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ที ย อ ม รั บ ไ ด้  ( Practical 

capacity) หมายถึงกาํลงัการผลิต (เวลา) ทีสามารถปฏิบติั
จนบรรลุผลได ้ซึงก็คือระดบัทีพนกังานสามารถดาํเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลผลิตจริงหลงัจาก
หักลบเวลาในการพักผ่อนหรือในการหยุดพักตาม
ตารางเวลา ทาํให้สามารถประมาณเวลากาํลงัการผลิตใน
การทาํงานได ้80% หรือ 85% จากกาํลงัการผลิตทังหมด
ตามวิธีการ TDABC [10] และในกรณีการใชเ้ครืองจกัร
จะตอ้งหักลบเวลาหยุดเดินเครืองจกัร เวลาหยุดพกั เวลา
บาํรุงรักษา เวลาซ่อมแซมรวมไปถึงเวลาเครืองจกัรวา่งงาน
ร่วมกบัค่าประเมินจากปัจจยัพืนฐานต่างๆ ดว้ย 

 

2.2 เวลาทีใช้ดาํเนินการแต่ละกจิกรรม
เวลาทีใชด้าํเนินการในแต่ละกิจกรรม (นาที/หน่วย)

คือ การประมาณการของเวลาทีจาํเป็นในการดาํเนินการ
ธุรกรรมของกิจกรรม [14] ซึ งตวัเลขประมาณการของ
เวลามาจากการสงัเกตการณ์โดยตรงหรือจากการสัมภาษณ์
ให้มีความถูกตอ้งในระดบัหนึ งก็เพียงพอไม่จาํเป็นตอ้งมี
ความแม่นย ําถึงระดับทศนิยม [10] โดยเวลาที ใช้
ดาํเนินการในแต่ละกิจกรรมสามารถนาํไปคาํนวณหาเวลา
การทาํงานทังหมดของกิจกรรมนันได ้ซึงเวลาการทาํงานที
คาํนวณไดคื้อ กาํลงัการผลิตทีใชง้านจริง (Total used 

capacity; TUC)
 TUC= UT x Q         (2)
โดย : 

UT = เวลาทีใชด้าํเนินการในแต่ละ
      กิจกรรม (นาที/หน่วย)

       (Unit time)
Q = ปริมาณงาน (หน่วย) (Quantity)  

และสามารถหากาํลงัการผลิตทีไม่ไดใ้ชง้าน (Unused 

capacity; UC) ไดโ้ดยใชส้มการที 3 

UC = PC - TUC   (3)
โดย : 

PC = กาํลงัการผลิตทียอมรับได้
      (Practical capacity) 

TUC = กาํลงัการผลิตทีใชง้าน (นาที)
      (Total used capacity)

สมมติว่าทีมงาน TDABC ได้ค่าประมาณอตัรา
ตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 500,000 บาท กาํลงัการผลิตที
ยอมรับไดเ้ท่ากบั 600,000 นาที และเวลาทีใชด้าํเนินการ
แต่ละกิจกรรมของแผนกบริการลูกคา้ดงัแสดงในตารางที 
1 ดั ง นั น  จ ะ ไ ด้ อั ต ร า ต้ น ทุ น กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต  = 

(500,000/600,000) = 0.83 บาท/นาที (จากสมการที 1)    
จากการคาํนวณเวลาโดย TDABC พบวา่กาํลงัการผลิตที
ใชง้าน 330,000 นาที (จากกาํลงัการผลิตทีใชง้านแต่ละ
กิจกรรม ได้แก่ประมวลผลคาํสังซื อของลูกคา้ ตอบข้อ
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สงสยัและขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ และตรวจสอบการอนุมติั
วงเงินเชือให้แก่ลูกค้า) ซึ งมีค่าน้อยกว่ากําลังการผลิตที
ยอมรับไดคื้อ 600,000 นาที แสดงใหเ้ห็นกาํลงัการผลิตที
ไม่ได้ใช้งาน 270,000 นาที ขอ้ดีอีกประการหนึ งของ 
TDABC คือสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงการเปลียนแปลง
ในสภาพการดาํเนินงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที [10] โดยหากจะ
ปรับปรุงอัตราต้นทุนกําลังการผลิตให้เหมาะสม เช่น
ตอ้งการปรับเงินเดือนพนักงานเพิมขึนร้อยละ 5 จะตอ้ง
เพิมอตัราตน้ทุนกาํลงัการผลิตจาก 0.83 บาทต่อหนึงนาที 

เป็น 0.87 บาทต่อหนึ งนาที หรือถ้าต้องการให้มีการ
เปลียนแปลงประสิทธิภาพการทํางานจะตอ้งมีการปรับ
ค่าประมาณเวลาต่อหน่วยเพือแสดงให้เห็นเวลาการทาํงาน 
เช่น พนกังานควรจะทาํงานตรวจสอบอนุมติัวงเงินโดยใช้
เวลา 30 นาที จาก 45 นาที จากนั นอัตราต้นทุนของ
กิ จ ก ร ร ม ใ ห ม่ จ ะ ถู ก เ ป ลี ย น แ ป ล ง เ ป็ น  24.9 บ า ท  
(30 x 0.83) ต่อการตรวจสอบอนุมติัวงเงินหนึงครั ง ซึ ง
ลดลงจากเดิม 37.35 บาท (45 x 0.83)

ตารางที 1 แสดงการประมาณค่าตน้ทุนและค่าเวลาต่อกิจกรรมของแผนกบริการลูกคา้โดยวธีิ TDABC 
กิจกรรม เวลาทีใชด้าํเนินการแต่ละ

กิจกรรม(นาที/หน่วย)
ปริมาณ
(หน่วย) 

เวลาโดยรวม
(นาที)

ตน้ทุนรวม 
(บาท)

ประมวลผลคาํสังซือของลูกคา้ 5 40,000 200,000 166,000 

ตอบขอ้สงสยัและขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 40 1,000 40,000 33,200 

ตรวจสอบการอนุมติัวงเงินเชือใหแ้ก่ลูกคา้ 45 2,000 90,000 74,700 

กาํลงัการผลิตทีใชง้าน   330,000 273,900 

กาํลงัการผลิตทีไม่ไดใ้ชง้าน (เกิน)   270,000 226,100 

กาํลงัการผลิตทียอมรับได้   600,000 500,000 

3. การประมาณเวลาก่อสร้างโดยวธีิปกติ 
การจดัทาํแผนการประมาณเวลาแต่ละกิจกรรมโดย

วธีิปกตินัน ผูว้างแผนตอ้งมีประสบการณ์ และขอ้มูลต่างๆ 
เช่น ขอ้มูลทางดา้นเทคนิคการก่อสร้าง ขอ้มูลรายการ และ
ปริมาณงาน (BOQ) โครงสร้างงาน (WBS) รวมไปถึง
ขอ้มูลอตัราผลผลิตงานก่อสร้าง (Production rate) เดิม
ขององค์กรดังแสดงในตารางที 2 หรือขอ้มูลสถิติการ
ทาํงานต่างๆ และปรับแกใ้ห้เหมาะสมตามสภาพแวดลอ้ม
ของการทาํงาน จึงจะสามารถนาํไปใชใ้นการคาํนวณแผน
เวลาของกิจกรรมก่อสร้างได ้ดงันี

T= Q / (P x n)   (4) 
โดย :   T  = เวลางานก่อสร้าง (Time)

Q = ปริมาณงาน (Quantity)
P  = อตัราผลผลิต (Production rate)
n  = จาํนวนช่าง 

การประมาณแผนเวลาทาํงานของงานดินโดยใชส้ถิติ
อัตราผลผลิต (Traditional)  จากข้อมูลในตารางที  2       
จะไดเ้วลาของงานขุดดิน = 12 / (3x2) = 2 วนั และได้
เวลาของงานกลบดิน = 12 / (6x2) = 1 วนั โดยทังนี ผู ้
วางแผนอาจมีการพิจารณาเผือเวลาตามความเหมาะสมจาก
ประสบการณ์ โดยกรณีนี จะใช้เวลาเผือเนืองจากปัจจัย
ต่างๆทีทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานลดลง โดยอาศยัสเกล
ประเมิน (รูปที 1) ซึ งจากสเกลจะเห็นไดว้่าปัจจยัเหล่านัน
จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง 26% สําหรับ
กิจกรรมขดุดิน และ 24% สาํหรับกิจกรรมกลบดิน ดงันัน
จึงได้มีการเผือเวลาสําหรับกิจกรรมขุดดินและกลบดิน
เพิมขึนเป็น 26% และ 24% ตามลาํดบั ทาํให้ระยะเวลา
กิจกรรมขุดดินและกลบดินเป็น 2.52 และ 1.24 ว ัน 
ตามลาํดบั
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ตารางที 2 แสดงขอ้มูลรายการงานดิน 
รายการ
งานดิน 

กิจกรรม จาํนวน
ช่าง

ปริมาณ
(ม.3) 

อตัราผลผลิต
(ลบ.ม.)/คน/

วนั 
1.1 ขดุดิน 2 คน 12 3 

1.2 กลบดิน 2 คน 12 6 

ขอ้มูลอตัราผลผลิตก่อสร้างทีนาํมาจากต่างประเทศที
จะนาํไปใชใ้นการกาํหนดแผนเวลาของกิจกรรมก่อสร้าง 
จะต้องปรับค่า (Adjusting factor)  ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มหน่วยงานก่อสร้างในประเทศไทยเสียก่อน
จากนั นจึงรวบรวมข้อมูลเวลาแต่ละกิจกรรม เพือจัดทํา
แผนกาํหนดเวลาโครงการ โดยผลเวลาการดาํเนินงานจะ
แสดงไดด้ว้ยแผนกาํหนดเวลาแกนท์ชาร์ต (Gantt chart) 
ซึ งได้รับความนิยมทัวไป ไม่ซับซ้อน จัดทําได้สะดวก 
สามารถสือสารผูที้เกียวขอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งดี ดงันันแกนท์
ชาร์ตจึงถูกใชใ้นการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานทัง
ในดา้นงบประมาณ และเวลาก่อสร้าง นอกจากนันยงัมีการ
ใช้เทคนิคโค้งรูปตัวเอส (S-curve) และเส้นประเมิน
ความก้าวหน้า(Progress line) ในการประเมินตาม
ช่วงเวลาที เหมาะสมตามความต้องการของเจ้าของ
โครงการ

4. การประมาณเวลาของกิจกรรมการก่อสร้างโดย
วิ ธี ต้ น ทุ น บ น ฐ า น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ เ ว ล า 
(TDABC) 

การใชว้ธีิ TDABC ในการประมาณเวลาและตน้ทุน
ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง เ พื อ จัด ทํา แ ผ น ง า น  มี
องค์ประกอบสําคัญคือ อัตราต้นทุนกําลงัการผลิต และ
กาํลงัการผลิตของกิจกรรม เพือค้นหาอตัราการใช้กาํลัง
ผลิตของกิจกรรม โดยอตัราตน้ทุนกาํลงัการผลิตสามารถ
คาํนวณไดจ้ากสมการที 1 [10]   

ในส่วนของค่าใช้จ่ายทีจะต้องใช้ประกอบไปด้วย 
ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม ค่าเผือ และกําไร โดย
ต้นทุนทางตรงเป็นค่าใช้จ่ายการทํางานโดยตรง เช่น 

ค่าแรงคนงาน ค่าวสัดุ ค่าเครื องจักรเฉพาะงาน ซึ งจะมี
ค่าใชจ่้ายสูงสุด ประมาณ 60%-80% ของงบประมาณ
โครงการทั งหมด ส่วนต้นทุนทางอ้อม เช่น ค่าใช้จ่าย
ดาํเนินการทัวไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนาม ผูค้วบคุมงาน 
และสํานกังาน จะมีค่ารองจากตน้ทุนทางตรงคือประมาณ 
10%-20% ของงบประมาณโครงการทังหมด และค่าเผือ
สาํหรับสาํรองไวใ้ห้กบัสิงทีเกิดขึนโดยไม่คาดการณ์ เช่น 
ราคาวสัดุเปลียนแปลง การทาํงานแบบวิธีพิเศษประมาณ 
3%-7% ของงบประมาณโครงการทังหมด สุดทา้ยกาํไร
ประมาณ 5%-10% ของงบประมาณโครงการทังหมด 

ในการใช้ข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมในตัวแบบ 
TDABC จะใชข้อ้มูลตน้ทุนทีขึนอยู่กบัเกณฑ์เวลาการ
ทํางานคือ ต้นทุนทางตรงทางด้านคนงาน และต้นทุน
ทางออ้มทางการดาํเนินงาน ซึ งตน้ทุนทีไดจ้ากการคาํนวณ
จะสามารถนาํไปรวมกับตน้ทุนทีไม่ขึนกบัเวลา คือ วสัดุ   
ค่าเผือ และกาํไร ซึงใชเ้ป็นขอ้มูลงบประมาณการก่อสร้าง

กาํลงัการผลิต (เวลา) ตามวิธี TDABC คือเวลาทีทาํ
ให้ เ กิ ด ปร ะสิท ธิภาพ ใ นก าร ทําง าน  ซึ ง มีป ร ะม า ณ  
80%-85% ของเวลาเวลาทั งหมด ส่วนเวลาทีไม่เ กิด
ประสิทธิภาพจะมีค่าประมาณ 15%-20% จากกาํลงัการ
ผลิตทังหมด [10] โดยในงานวิจยันี ไดใ้ชรู้ปแบบสเกลวดั
[15] ดงัรูปที 1 เพือประมาณเวลาทีทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานก่อสร้าง ซึ งพิจารณาตามปัจจัยพืนฐานที
ส่งผลกระทบต่อการทาํงาน โดยหักลบเวลาเผือคงที และ
เวลาเผือสําหรับความเหนือยลา้ของคนงาน ทีไม่ใช่เวลา
ทังหมดในการทาํงาน ซึงจากรูปที 1 เวลาเผือคงทีเป็นเวลา
สําหรับคนงานทาํธุระส่วนตวัซึ งโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 
8%-12% และเวลาเผือสําหรับความเหนือยลา้พืนฐาน 
เป็นปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อคนงาน เช่น สภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิ ลกัษณะงานหนกัหรือเบา เป็นตน้

กา ร ป ร ะ ม า ณเ วล า ทํา งา น ข อ ง ง า น ดิ น โ ด ย วิ ธี 
TDABC จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมขุดดิน 
และกิจกรรมกลบดิน 

กิจกรรมงานขุดดิน เริ มจากการประมาณต้นทุน
กิจกรรมโดยมีทีมช่าง 2 คน ค่าจ้างแรงงานวนัละ 300 
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บาทต่อคน เป็นค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อวัน ระยะเวลา
ดาํเนินงาน 2 วนั เป็นค่าใชจ่้าย 1,200 บาท รวมตน้ทุน
ทางออ้มประมาณ 20% เป็นค่าใชจ่้ายทังหมด 1,440 บาท 
และประมาณเวลากาํลงัการผลิตทีทาํให้เกิดประสิทธิภาพ
จากทีมงานช่าง 2 คน (ไม่นับรวมหัวหน้างานหรือ
พนกังานสายสนบัสนุน) จากเวลาการทาํงาน 8 ชัวโมงต่อ
วนั หรือ 480 นาที คนงาน 2 คน เป็นเวลา 960 นาที 
ระยะเวลาดาํเนินงาน 2 วนั เป็นเวลาทังหมด 1,920 นาที 
และพิจารณาโดยการใช้แบบสเกลวัด ( รูปที  1)  ตาม
ปัจจยัพืนฐานทีส่งผลกระทบต่อการทาํงาน หักลบเวลาเผือ
คงที  และเวลาเผือสําหรับความเหนือยล้าพืนฐานของ

คนงานของกิจกรรมขุดดินทีไม่ใช่เวลาทั งหมดในการ
ทาํงาน

Relaxation Allowance 
1. Fixed allowance = 8%  
2. Effort and dexterity = 8% 
3. Posture = 2%    
4. Fatigue = 6% 
5. Visual = 0%  
6. Noise = 0% 
7. Concentration = 2%   
8. Working conditions = 0% 

ทาํให้เวลาเกิดประสิทธิภาพลดลงรวม 26% จากเวลา
ทั ง ห มด ต่ อ วัน  ดังนั น จะ ไ ด้ เ วล า ใน ก าร ทํา งา น ที มี
ประสิทธิภาพทังหมดเป็น 1,420 นาที อตัราตน้ทุนกาํลงั
การผลิตจึงเท่ากบั 1440/1420 = 1.01 บาทต่อนาที

รูปที 1 แสดงเวลาเผือจากปัจจยัพืนฐานในงานก่อสร้าง (Harris and McCaffer, 1995)

กาํลังการผลิต (เวลา) สามารถหาได้จากข้อมูลใน
ตารางที 2 และ 3 เวลาการทาํงานต่อหน่วย 160 นาที 
ปริมาณงาน 12 ลบ.ม. จะตอ้งใชเ้วลาในการทาํงานทีเกิด
ประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 1,920 นาที จากกาํลงัการ

ผลิต (เวลา) กิจกรรมขดุดินทีมีประมาณ 1,420 นาที แสดง
ค่ากาํลงัการผลิตทีขาดเป็นเวลาโดยรวมประมาณ 500 
นาที และต้นทุนรวมประมาณ 1,939 บาท จากต้นทุน
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กิจกรรมขุดดินทีมีประมาณ 1,434 บาท แสดงค่าตน้ทุนที
ขาดเป็นโดยรวมประมาณ 505 บาท ดงัแสดงในตารางที 3 

ดังนันการจัดทําแผนเวลาของกิจกรรมขุดดิน จาก
เวลากิจกรรมทีมงานช่าง 2 คนต่อวนัทีเกิดประสิทธิภาพ 
(Practical capacity) ประมาณ 710 นาที แผนเวลาของ
กิจกรรมขุดดินทีสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มการทาํงาน
จะใชเ้วลาประมาณ 2.7 วนัสาํหรับกิจกรรมขดุดิน

ตารางที 3 แสดงเวลาและตน้ทุนของกิจกรรมขดุดินโดยใช้
วธีิ TDABC 

กิจกรรม
ขดุดิน 

เวลาต่อ
หน่วย

ปริมาณ
(ม.3)

เวลา
(นาที)

ตน้ทุน
(บาท)

กาํลงัการผลิต
ทีใชง้าน

160 12 1,920 1,939

กาํลงัการผลิต
ทีมี

1,420 1,434

กาํลงัการผลิต
ทีขาด 

500 505

กิจกรรมงานกลบดิน เริมจากการประมาณต้นทุน
กิจกรรมโดยทีมช่าง 2 คน ค่าจา้งแรงงานวนัละ 300 บาท
ต่อคน เป็นค่าใช้จ่าย 600 บาท รวมกับต้นทุนทางอ้อม     
20% เป็นค่าใชจ่้ายทังหมด 720 บาท และประมาณเวลา
กําลังการผลิตทีทําให้เกิดประสิทธิภาพจากทีมงานช่าง       
2 คน (ไม่นบัรวมหวัหนา้งานหรือพนกังานสายสนบัสนุน) 
จากเวลาการทาํงาน 8 ชัวโมงต่อวนั หรือ 480 นาที คนงาน 
2 คน เป็นเวลา 960 นาที ระยะเวลาดาํเนินงาน 1 วนั เป็น
เวลาทั งหมด  960 นาที  และพิจารณาปัจจัยลด
ประสิทธิภาพการทาํงาน (รูปที 1) 

Relaxation Allowance 
1. Fixed allowance = 8%    
2. Effort and dexterity = 6% 
3. Posture = 2%    
4. Fatigue = 6% 
5. Visual = 0%    
6. Noise = 0% 
7. Concentration = 2%   
8. Working conditions = 0% 

ทาํให้เวลาเกิดประสิทธิภาพลดลงรวม 24% จากเวลา
ทังหมดต่อวนั ดงันันเวลากาํลงัการผลิตทีมงานช่าง 1 คนที
ทาํให้เกิดประสิทธิผล (Practical capacity) ประมาณ 
365 นาทีต่อวนั และเวลาประสิทธิภาพทังหมดจากทีมงาน
ช่าง 2 คน เป็นเวลาประมาณ 730 นาที รวมระยะเวลา
ดาํเนินงาน 1 วนั เป็นเวลาประมาณ 730 นาที ดงันันอตัรา
ตน้ทุนกาํลงัการผลิตจึงเท่ากบั 720/730 = 0.99 บาทต่อ
นาที  

จากนันหากาํลงัการผลิต (เวลา) จากขอ้มูลเวลาการ
ทาํงานต่อหน่วย 80 นาที ปริมาณงาน 12 ลบ.ม. จะตอ้งใช้
เวลาในการทาํงานทีเกิดประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 
960 นาที จากกาํลงัการผลิตกิจกรรมกลบดินทีมีประมาณ 
730 นาที แสดงค่ากาํลงัการผลิตทีขาดเป็นเวลาโดยรวม
ประมาณ 230 นาที และตน้ทุนรวมประมาณ 950 บาท 
จากตน้ทุนกิจกรรมกลบดินทีมีประมาณ 723 บาท แสดง
ค่าตน้ทุนทีขาดเป็นโดยรวมประมาณ 228 บาท ดงัแสดง
ในตารางที 4  

ตารางที 4 แสดงเวลาและตน้ทุนของกิจกรรมกลบดินโดย
ใชว้ธีิ TDABC 

กิจกรรม
กลบดิน

เวลาต่อ
หน่วย

ปริมาณ
(ม.3)

เวลา
(นาที)

ตน้ทุน
(บาท)

กาํลงัการผลิตที
ใชง้าน

80 12 960 950

กาํลงัการผลิตที
มี

730 723

กาํลงัการผลิตที
ขาด 

230 228

ดงันันการจดัทาํแผนเวลาของกิจกรรมกลบดิน จาก
เวลากิจกรรมทีมงานช่าง 2 คนต่อวนัทีเกิดประสิทธิภาพ 
(Practical capacity) ประมาณ 730 นาที แผนเวลาของ
กิจกรรมกลบดินทีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน
จะใชเ้วลาประมาณ 1.32 วนั และในตารางที 5 แสดงการ
ประมาณเวลาโดยวิธี Traditional, TDABC และ
ระยะเวลาทาํงานทีทาํไดจ้ริง (Actual) ของรายการงานดิน
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ในสองกิจกรรมได้แก่กิจกรรมขุดดิน เป็นระยะเวลา
ประมาณ 2.52 วนั, 2.7 วนั และ 2.86 วนั ตามลาํดบั และ
กิจกรรมกลบดินเป็นเวลาประมาณ 1.24 วนั, 1.32 วนั 
และ1.36 วนัตามลาํดบั เมือนาํขอ้มูลต่างๆดังกล่าวไป
จดัทาํเป็นแผนการปฏิบติังานจะไดแ้กนทช์าร์ต ดงัแสดงใน
ตารางที 6 

ตารางที 5 ตารางระยะเวลาทาํงานรายการงานดิน 
รายการ 
งานดิน 

กิจกรรม แผนระยะเวลา
ทาํงาน (วนั)
Traditional

แผน
ระยะเวลา

ทาํงาน(วนั)
TDABC

ระยะเวลา
ทาํงานทีทาํ
ไดจ้ริง(วนั) 

Actual 

1.1 ขดุ
ดิน 

2.52 2.7 2.86 

1.2 กลบ
ดิน 

1.24 1.32 1.36 

รวมระยะเวลา
ทาํงาน 

3.76 4.02 4.22 

ปริมาณทีทาํได้จริง (Actual) ประเมินจากการ
ทาํงานจากตวัแทนคนงานทีสามารถทํางานอยู่ในเกณฑ์
เฉลี ยของกลุ่ม  แต่อาจไม่ใ ช่คนงานที เหมาะสมที มี
การศึกษา ฉลาด ร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความชาํนาญที
จะทาํงานในกิจกรรมนันให้ไดป้ริมาณและคุณภาพตามที
กาํหนด โดยจากตารางที 6 แสดงเวลาการทาํงานในแต่ละ
วนัของวิธี Traditional และ TDABC เปรียบเทียบกบั 
Actual และนาํร้อยละเวลาการทาํงานสะสมไปสร้างกราฟ
ไดด้งัรูปที 2 ทาํให้ทราบความแตกต่างของเวลาทีมีในการ
ทาํงานโดยจากรูปที 2 พบวา่เส้นกราฟ TDABC กบั 
Actual มีความใกล้เ คียงกันมากกว่า  เส้นกราฟ 
Traditional กบัActual แสดงให้เห็นถึงการทาํงานทีทาํ
ได้จริงมีความใกล้เ คียงกับการประมาณเวลาโดยใช ้
TDABC มากกวา่การประมาณเวลาแบบเดิม

ตารางที 6 ผลเวลาการดาํเนินงานโดยแผนกาํหนดเวลา Gantt chart  

กิจกรรม
งานดิน 

รายการ
งานดิน

ระยะเวลา
(วนั)

ระยะเวลา
(นาที) 

เวลาการทาํงาน (นาที) 
วนัที1 วนัที2 วนัที3 วนัที4 วนัที5 

Traditional 1.1 ขดุดิน 2.52 1,920 

1.2 กลบดิน 1.24 960 

TDABC 1.1 ขดุดิน 2.7 1,920 

1.2 กลบดิน 1.32 960 

Actual 1.1 ขดุดิน 2.86 1,920 

1.2 กลบดิน 1.36 960 

Traditional เวลาตาม
แผน

(นาที) 

ต่อวนั 960 960 960 729  

สะสม 960 1,920 2,880 3,609  

TDABC เวลาตาม
แผน

(นาที)

ต่อวนั 710 710 719 730 11 

สะสม 710 1,420 2,139 2,869 2,880 

Actual เวลาทีทาํได้
จริง (นาที)

ต่อวนั 672 672 674 701 161 

สะสม 672 1,344 2,018 2,719 2,880 

Traditional เวลาตาม ต่อวนั (%) 26.60 26.60 26.60 20.19  
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กิจกรรม
งานดิน 

รายการ
งานดิน

ระยะเวลา
(วนั)

ระยะเวลา
(นาที) 

เวลาการทาํงาน (นาที) 
วนัที1 วนัที2 วนัที3 วนัที4 วนัที5 

แผน(%) สะสม (%) 26.60 53.20 79.80 100  

TDABC เวลาตาม
แผน(%) 

ต่อวนั (%) 24.65 24.65 24.97 25.35 0.38 

สะสม (%) 24.65 49.30 74.27 99.62 100 

Actual เวลาทีทาํได้
จริง (%)

ต่อวนั (%) 23.33 23.33 23.40 24.34 5.59 

สะสม (%) 23.33 46.66 70.06 94.40 100 

ซึงการประมาณแผนกาํหนดเวลาโดยใชว้ิธี TDABC และ
Traditional สามารถประมาณไดร้ะยะเวลา 4.02 วนั, 

3.76 วนัตามลาํดบั เปรียบเทียบกบัการทาํงานทีทาํไดจ้ริง
(Actual) คือ 4.22 วนั และการประมาณเวลาโดยใช้
TDABC มีการประมาณเวลาขาดไปจากการทาํงานทีทาํ
ได้จริง 0.20 วนั ส่วนการประมาณเวลาแบบเดิมมีการ 
ประมาณเวลาขาดไปจากการทาํงานทีทาํไดจ้ริง 0.46 วนั
ซึ งค่า 0.20 วนัดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับค่ากาํลังการ
ผลิตทีขาด คือ 0.26 วนั ทีหาไดจ้ากวิธี TDABC จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการประมาณเวลาโดยใช้ TDABC มีความ
สมจริง สามารถปฏิบัติงานได้ใกล้เ คียงกับความจริง
มากกวา่การประมาณเวลาแบบเดิม

     

     

     

     

     

รูปที 2 กราฟแสดงผลการดาํเนินงานจากการทาํงานจริง 
(Actual) เปรียบเทียบ TDABC กบัจากแผนกาํหนดเวลา

กิจกรรมแบบวธีิ Traditional

5. อภิปราย  
ผลการศึกษาครั งนี มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา

ปัจจุบนั ทีแผนกาํหนดเวลาจากการประมาณเวลาแบบเดิม
ไม่สามารถปฏิบติังานไดเ้สร็จตามแผนจนตอ้งขยายเวลา
การทาํงานออกไป แสดงให้เห็นว่ามีกาํลงัการผลิตทีขาด
หายไป เนืองจากมีการประมาณเวลาไวน้้อยกว่าทีควรจะ
เป็น ไม่ได้มีการพิจารณาหักลบเวลาเผือไร้ประสิทธิภาพ 
หรืออาจจะมีการพิจารณาเวลาเผือไร้ประสิทธิภาพแต่เป็น
เพียงการกะประมาณของผูว้างแผนโดยไม่มีระบบหรือไม่
มีข้อมูลเพียงพอ ดังนั นการประมาณเวลาโดยใช้วิ ธี 
TDABC ทีมีการเผือเวลาไร้ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ 
และมีเกณฑก์ารประเมินการทาํงานชดัเจน จึงอาจจะทาํให้
แผนการทาํงานมีความสมจริงกับสภาพการทาํงาน และ
สามารถคน้หากําลงัผลิตทีขาดหายไปได้ใกลเ้คียงความ
เป็นจริงมากกวา่ 

ใ น ง า น วิ จั ย นี ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญ กั บ เ ว ล า ที เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางานและกําลังการผลิตทีขาด 
เนืองจากแผนกาํหนดเวลางานก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์กบั
ตน้ทุนทีเตรียมไว ้หากแผนกาํหนดเวลาก่อสร้างไม่มีความ
สมจริง มีกาํลงัการผลิตทีขาดหายไป การปฏิบติังานก็จะมี
ความคลาดเคลือนจากแผนทีกําหนดไว้ และจะส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนทีกาํหนดไว ้ดงันันแผนกาํหนดเวลาทีดี
จึงตอ้งมีความสมจริง เพือให้การปฏิบติังานจริงใกลเ้คียง
กบัแผนทีกาํหนดไวม้ากทีสุด

เมือเปรียบเทียบกับการศึกษาทีผ่านมาที มีการนํา
TDABC มาใช้ในการจัดการเวลาและต้นทุนอย่าง
หลากหลาย เช่น งานห้องสมุด[16] งานโลจิสติกส์[17] 

Ac
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และกระบวนการในงานสาธารณสุข [18] โดย TDABC 

สามารถลดเวลาแต่ละกระบวนการทาํให้ตน้ทุนลดลง ซึ ง
ส่งผลให้คุณภาพในการดาํเนินงานเพิมขึน จากการศึกษา
ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการกาํหนดเวลา
ซึ งมีผลต่อต้นทุนและคุณภาพงาน ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยันี ทีมีการนาํ TDABC มาใชใ้นการวางแผนเวลา
ก่อสร้างให้มีความสมจริงมากขึ น ก็จะส่งผลให้ต้นทุน
เป็นไปตามทีกาํหนด

ถึงแมก้ารศึกษานีจะแสดงใหเ้ห็นวา่แผนการทาํงานที
ดีจะส่งผลทาํให้โครงการก่อสร้างสําเร็จตามกาํหนดเวลา 
แต่ในงานก็สร้างนั นยงัมีปัจจัยอืนๆ ที มีผลกระทบต่อ
ระยะเวลาการทาํงานร่วมดว้ย ดงันันในการทาํงานจริงจึง
อาจจะตอ้งพิจารณาปัจจัยต่างๆเหล่านันเพิมเติม เพือให้
โครงการก่อสร้างสาํเร็จตามแผนกาํหนดเวลาทีวางไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากทีสุด

6. สรุป  
ในการนาํ TDABC มาใชใ้นการวางแผนก่อสร้างมี

ขอ้ควรคาํนึงในเรืองของความแตกต่างของสภาพแวดลอ้ม
อืนๆ ในการทาํงานทีนอกเหนือจากปัจจยัทางดา้นเวลาเผือ
ของคนงาน อาจมีผลทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานมี

ความแตกต่างกนัออกไป เช่น สภาพหนา้งานทีแตกต่างกนั 
(ประเภทของดินทีไม่เหมือนกนัจะมีผลต่อเวลาในการขุด) 
จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมทีอา้งอิงในงานวิจัยนี สามารถ
ใชไ้ดดี้กบังานทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเท่านัน 

ทีสาํคญัในการประเมินค่า Relaxation allowance 

ผูว้างแผนควรประเมินโดยการสงัเกตหนา้งานทีปฏิบติัจริง
จากภาคสนามก่อนก่อสร้าง หรือประเมินในช่วงระหว่าง
ปฏิบติัจริง เพราะการประเมิน Relaxation allowance ที
แม่นยาํ จะส่งผลให้การประมาณเวลาโดย TDABC มี
ความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากขึนดว้ย 

นอกจากนันการประเมินประสิทธิภาพของทีมงาน
ช่างก่อสร้าง ไม่วา่จะเป็น วิธีการทาํงาน หรือความชาํนาญ
ในแต่ละกิจกรรม ก็มีความสําคญัเนืองจากประสิทธิภาพ
คนงานก่อสร้างและอตัราผลผลิตในแต่ละองค์กรมีความ
แตกต่างกนั หากใชส้ถิติอตัราผลผลิตมาตรฐาน ก็จะส่งผล
ให้การคาํนวณกาํลงัการผลิตทีใชมี้ความคลาดเคลือนจาก
การปฏิบัติงานจริง แต่ถ้ามีการประเมินศักยภาพในการ
ทาํงานของทีมทีจะใชท้าํงานจริง ก็จะทาํให้การประมาณ
แผนเวลาการทาํงานเป็นไปอยา่งสมจริงมากขึน 
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