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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบการประมาณแผนเวลาของกิจกรรมก่อสร้างระหว่างการประมาณเวลา
แบบใช้สถิติอตั ราผลผลิตกับการประมาณเวลาโดยใช้วิธี Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) ซึ งใช้
กรณี ศึกษาคือ งานดินทัว ไปซึงมีกิจกรรมขุดดินโดยคน และกิจกรรมกลบดินโดยคน โดยการจัดทําแผนเวลาทีใช้ TDABC
มีความสอดคล้องตามสภาพการทํางานจริ งมากกว่าแผนเวลาทีจดั ทําโดยวิธีเดิมๆ เนื องจาก TDABC พิจารณาเฉพาะเวลาที
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และไม่นาํ เวลาไร้ ประสิ ทธิ ภาพมาคํานวณ ซึ งผลจากการศึ กษายังพบอี กว่า การประมาณเวลาโดยใช้
TDABC สามารถค้นหากําลังการผลิตทีขาด ทําให้การกําหนดเวลาเหมาะสม และสมจริ งมากกว่า อีกทังยังช่วยลดปั ญหาใน
การปฏิบตั ิงานล่าช้าไม่ตรงตามแผนเวลา
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

แผนงานนันเป็ นสิ งสําคัญมากต้องอาศัยผูม้ ีประสบการณ์
และข้อมูล ในการประมาณเวลาการทํางานของกิ จกรรม
หากการประมาณเวลาการทํา งานกระทํา โดยผู ้ที ข าด
ประสบการณ์หรื อขาดข้อมูลในการวางแผนเวลาทํางานที
ชัดเจน จะทําให้แผนกําหนดเวลาการทํางานไม่เพียงพอ
ส่งผลให้เกิดความกดดันและความรี บเร่ งในการทํางานมาก
เกิ น ไปซึ ง จะนํา ไปสู่ ปั ญหาด้า นคุ ณภาพงานที จะตามมา
หรื อ ถ้า ทํางานล่าช้ากว่าแผนกํา หนดเวลาการทํางาน จะ
ส่ งผลให้เกิ ดการกระทบต่อต้นทุน [1, 8] ดังนันในการ
วางแผนเวลาการทํางานต้องมีการรวบรวมข้อมูลสภาพการ
ทํางานให้มีความสัมพันธ์กบั สถานการณ์ภาคสนาม โดยมี
การพิจารณาเพิมเติมข้อมูลการเปลียนแปลงสภาพในการ
ทํางาน [9] ซึ งเป็ นสิ งที หลี กเลี ยงไม่ได้รวมไว้ในการ
วางแผนกําหนดเวลาการทํางานด้วย ถึงแม้วา่ โดยส่ วนใหญ่
ผูว้ างแผนเวลาการทํางานจะมีการเผือเวลาในทํางานอยูแ่ ล้ว
แต่ในการทํางานแต่ละทีอาจมีสภาพการทํางานแตกต่างกัน
จึงส่งผลกระทบต่อเวลาในการทํางานทีอาจจะมากกว่าแผน
เวลาที ได้กาํ หนดเวลาเผือไว้แล้ว ดังนันการเผือเวลาอย่าง
เป็ นระบบและมี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น การทํา งานชัด เจน
สามารถจะทําให้แผนการทํางานมี ความใกล้เคียงกับการ
ทํางานทีสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
งานวิ จัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการเปรี ย บเที ย บการ
ประมาณเวลาของกิ จกรรมก่ อสร้างระหว่างการประมาณ
เวลารู ปแบบเดิมทีใช้สถิติอตั ราผลผลิต (Traditional) กับ
การประมาณเวลาโดยใช้วิ ธี ก ารจัด การต้น ทุ น บนฐาน
กิจกรรมและเกณฑ์เวลา (TDABC) ซึ งจะมีการประมาณ
เวลาและต้นทุน ค้นหากําลังการผลิตส่ วนขาดหรื อเกินใน
แต่ละกิ จกรรมจากทรั พยากรที ใช้ดาํ เนิ นการ เพือจัดการ
ปรับปรุ งการทําแผนเวลาของแต่ละกิจกรรม ให้เหมาะสม
และใกล้เคียงกับสภาพการทํางานทีสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง

อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งเป็ นธุ ร กิ จ ที ส ร้ า งรายได้แ ก่
ประชาชาติ องค์กรทางด้านก่อสร้างจึ งให้ความสําคัญใน
การศึ กษาและพัฒนาอย่างต่อเนื อง ส่ งผลให้อุตสาหกรรม
ก่อสร้ างมี การพัฒนาเพิมขึ น โครงการก่ อสร้างปั จจุบันมี
การนําเทคโนโลยีทีทนั สมัยมาใช้ในการบริ หารงานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทัง ในการวางแผน และกํา หนดเวลางาน
ก่อสร้าง เพือความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และกรอบเวลา
ดํา เนิ น งานของโครงการ แต่ โ ครงการก่ อ สร้ า งก็ ย งั เกิ ด
ปั ญ หาความล่ าช้า ในการทํางาน [1] และก่ อให้เกิ ด ข้อ
พิ พ าทระหว่า งผูร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า งและเจ้า ของโครงการ
ก่ อ สร้ า งดัง นั นเพื อ หลี ก เลี ย งปั ญ หาดัง กล่ า ว จึ ง ต้อ งมี
วางแผนโครงการอย่างเป็ นระบบ เพือให้การบริ หารงานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น และลดปั ญ หาความล่ า ช้า ในงาน
ก่อสร้าง
ปั ญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างส่ วนใหญ่น นั
อาจเนื องมาจากการประมาณเวลาทํางานที ไม่ได้พิจารณา
หั ก ลบเวลาเผื อ ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ เผื อ เวลาสํา หรั บ
อุปสรรคการทํางาน จึ งทํา ให้แผนเวลาไม่สอดคล้องกับ
สภาพการทํางาน ทําให้โครงการล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผน
ส่งผลให้ตน้ ทุนคลาดเคลือนจากทีประมาณไว้
อาจกล่าวได้วา่ การจัดทําแผนกําหนดเวลาทีสมบรู ณ์ดี
เลิ ศ แต่ ไ ม่ ส ามารถนํา ไปใช้ง านได้จ ริ ง นัน จะไม่ ส ร้ า ง
ประโยชน์ ใ นการก่ อ สร้ า งแต่ อ ย่า งใด ดัง นัน โครงการ
ก่ อ สร้ างที ดีจ ะต้องมี การใช้แผนเวลางานการทํางานที มี
ความใกล้เคียงกับสภาพการทํางานทีสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
จึงจะสามารถทําให้โครงการก่อสร้างสําเร็ จตามแผนทีวาง
ไว้
แผนการทํา งานเป็ นองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ในการ
ติ ด ตาม ควบคุ ม และตรวจสอบงานก่ อ สร้ า งให้เ ป็ นไป
ตามที กาํ หนดไว้ ซึ งถ้าแผนการทํางานมีการสอดคล้องกับ
การทํ า งานจะส่ ง ผลให้ โ ครงการสํ า เร็ จ ตามกํ า หนด
เวลา [2, 3] แต่ถา้ การวางแผนการทํางานมีปัญหา ก็จะทํา
ให้ส่งผลกระทบต่อการทํางานจริ ง [4 -7] จะทําให้การ
ควบคุม ตรวจสอบเป็ นไปได้ยาก ซึ งในการจัดทํากําหนด

2.

ต้ นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์ เวลา

วิธีการจัดการต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา
(TDABC) เป็ นวิธีการทีง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพ [10, 11,
12] ในการใช้ ว ัด ต้น ทุ น และค้น หาอัต ราต้ น ทุ น กํ า ลั ง
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2.2 เวลาทีใ ช้ ดาํ เนินการแต่ ละกิจกรรม

การผลิตของกิจกรรม รวมถึงกําลังการผลิตที ขาดหรื อเกิ น
โดย TDABC พัฒนามาจาก Activity-Based Costing
( ABC) ซึ งมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ม ากกว่า 100 บริ ษ ัท ประสบ
ความสําเร็ จในด้านการจัดการต้นทุน [13] โดยตัวแบบ
TDABC ประกอบไปด้วยพารามิ เตอร์ 2 ตัวที สาํ คัญ คื อ
อัตราต้นทุนกําลังการผลิต และเวลาทีใช้ดาํ เนิ นการแต่ละ
รายการหรื อ กิจกรรม [10]
2.1 อัตราต้ นทุนกําลังการผลิต (Cost per time unit;
CPU)
อัตราต้นทุนกําลังการผลิตสามรถคํานวณจากสมการ
ที 1
CPU = CSC / PC
(1)
โดย :
CSC
= ต้นทุนในการจัดหากําลังการผลิต
(Cost of supplying capacity)
PC
= กําลังการผลิตทียอมรับได้
(Practical capacity)
ต้นทุ นในการจัดหากําลังการผลิ ต หมายถึ ง ต้นทุ น
ของทรั พ ยากรที จัด ให้ แ ก่ กิ จ กรรม เช่ น เงิ น เดื อ นของ
พนักงาน งานกํากับดูแล แรงงานทางอ้อม อุปกรณ์ สถานที
เพื อ ใช้ป ฏิ บัติ ง าน รวมไปถึ ง ทรั พ ยากรสนับ สนุ น ที ใ ช้
ปฏิบตั ิงานจริ ง
ส่ ว น กํ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ที ย อ ม รั บ ไ ด้ ( Practical
capacity) หมายถึงกําลังการผลิต (เวลา) ที สามารถปฏิ บตั ิ
จนบรรลุผลได้ ซึงก็คือระดับทีพนักงานสามารถดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดผลผลิตจริ งหลังจาก
หั ก ลบเวลาในการพัก ผ่ อ นหรื อในการหยุ ด พัก ตาม
ตารางเวลา ทําให้สามารถประมาณเวลากําลังการผลิตใน
การทํางานได้ 80% หรื อ 85% จากกําลังการผลิตทังหมด
ตามวิธีการ TDABC [10] และในกรณี การใช้เครื องจักร
จะต้องหักลบเวลาหยุดเดิ นเครื องจักร เวลาหยุดพัก เวลา
บํารุ งรักษา เวลาซ่อมแซมรวมไปถึงเวลาเครื องจักรว่างงาน
ร่ วมกับค่าประเมินจากปั จจัยพืนฐานต่างๆ ด้วย

เวลาที ใช้ดาํ เนิ นการในแต่ละกิ จกรรม (นาที /หน่ วย)
คือ การประมาณการของเวลาที จาํ เป็ นในการดําเนิ นการ
ธุรกรรมของกิ จกรรม [14] ซึ งตัวเลขประมาณการของ
เวลามาจากการสังเกตการณ์โดยตรงหรื อจากการสัมภาษณ์
ให้มีความถูกต้องในระดับหนึ งก็เพียงพอไม่จาํ เป็ นต้องมี
ความแม่ น ยํา ถึ ง ระดับ ทศนิ ย ม [10] โดยเวลาที ใ ช้
ดําเนินการในแต่ละกิจกรรมสามารถนําไปคํานวณหาเวลา
การทํางานทังหมดของกิจกรรมนันได้ ซึงเวลาการทํางานที
คํานวณได้คือ กําลังการผลิตที ใช้งานจริ ง (Total used
capacity; TUC)
( 2)
TUC= UT x Q
โดย :
UT
= เวลาทีใช้ดาํ เนินการในแต่ละ
กิจกรรม (นาที/หน่วย)
(Unit time)
Q
= ปริ มาณงาน (หน่วย) (Quantity)
และสามารถหากําลังการผลิ ตที ไม่ได้ใช้งาน (Unused
capacity; UC) ได้โดยใช้สมการที 3
(3)
UC = PC - TUC
โดย :
PC
= กําลังการผลิตทียอมรับได้
(Practical capacity)
TUC
= กําลังการผลิตทีใช้งาน (นาที)
(Total used capacity)
สมมติ ว่าที มงาน TDABC ได้ค่า ประมาณอัตรา
ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 500,000 บาท กําลังการผลิตที
ยอมรับได้เท่ากับ 600,000 นาที และเวลาทีใช้ดาํ เนิ นการ
แต่ละกิจกรรมของแผนกบริ การลูกค้าดังแสดงในตารางที
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)
จากการคํานวณเวลาโดย TDABC พบว่ากําลังการผลิตที
ใช้งาน 330,000 นาที (จากกําลังการผลิตทีใช้งานแต่ละ
กิ จ กรรม ได้แ ก่ ป ระมวลผลคํา สัง ซื อ ของลู ก ค้า ตอบข้อ
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เป็ น 0.87 บาทต่ อ หนึ งนาที หรื อถ้า ต้อ งการให้ มี ก าร
เปลี ยนแปลงประสิ ท ธิ ภ าพการทํางานจะต้อ งมี การปรั บ
ค่าประมาณเวลาต่อหน่วยเพือแสดงให้เห็นเวลาการทํางาน
เช่น พนักงานควรจะทํางานตรวจสอบอนุมตั ิวงเงินโดยใช้
เวลา 30 นาที จาก 45 นาที จากนั นอัต ราต้น ทุ น ของ
กิ จ กร ร ม ใ ห ม่ จ ะ ถู กเ ป ลี ย น แ ป ล ง เ ป็ น 24.9 บ า ท
(30 x 0.83) ต่อการตรวจสอบอนุ มตั ิวงเงินหนึ งครัง ซึ ง
ลดลงจากเดิม 37.35 บาท (45 x 0.83)

สงสัยและข้อร้องเรี ยนของลูกค้า และตรวจสอบการอนุมตั ิ
วงเงิ น เชื อ ให้แ ก่ ลูก ค้า) ซึ ง มี ค่า น้อยกว่า กําลัง การผลิ ต ที
ยอมรับได้คือ 600,000 นาที แสดงให้เห็นกําลังการผลิตที
ไม่ได้ใช้งาน 270,000 นาที ข้อดี อีกประการหนึ งของ
TDABC คื อสามารถสะท้อนให้เห็ นถึ งการเปลี ยนแปลง
ในสภาพการดําเนินงานได้อย่างทันท่วงที [10] โดยหากจะ
ปรั บ ปรุ ง อัต ราต้น ทุ น กํา ลัง การผลิ ต ให้ เ หมาะสม เช่ น
ต้องการปรับเงินเดือนพนักงานเพิมขึนร้อยละ 5 จะต้อง
เพิมอัตราต้นทุนกําลังการผลิตจาก 0.83 บาทต่อหนึ งนาที

ตารางที 1 แสดงการประมาณค่าต้นทุนและค่าเวลาต่อกิจกรรมของแผนกบริ การลูกค้าโดยวิธี TDABC
กิจกรรม
เวลาทีใช้ดาํ เนินการแต่ละ ปริ มาณ เวลาโดยรวม
กิจกรรม(นาที/หน่วย)
(หน่วย)
(นาที)
5
40,000
200,000
ประมวลผลคําสัง ซือของลูกค้า
40
1,000
40,000
ตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรี ยนของลูกค้า
45
2,000
90,000
ตรวจสอบการอนุมตั ิวงเงินเชือให้แก่ลูกค้า
330,000
กําลังการผลิตทีใช้งาน
270,000
กําลังการผลิตทีไม่ได้ใช้งาน (เกิน)
600,000
กําลังการผลิตทียอมรับได้
3.

การประมาณเวลาก่ อสร้ างโดยวิธีปกติ

โดย :

T
Q
P
n

166,000
33,200
74,700
273,900
226,100
500,000

การประมาณแผนเวลาทํางานของงานดินโดยใช้สถิติ
อัต ราผลผลิ ต ( Traditional) จากข้อ มู ล ในตารางที 2
จะได้เวลาของงานขุดดิน = 12 / (3x2) = 2 วัน และได้
เวลาของงานกลบดิน = 12 / (6x2) = 1 วัน โดยทังนี ผู ้
วางแผนอาจมีการพิจารณาเผือเวลาตามความเหมาะสมจาก
ประสบการณ์ โดยกรณี น ี จะใช้เวลาเผือเนื องจากปั จจัย
ต่างๆทีทาํ ให้ประสิ ทธิภาพการทํางานลดลง โดยอาศัยสเกล
ประเมิน (รู ปที 1) ซึ งจากสเกลจะเห็นได้ว่าปั จจัยเหล่านัน
จะทํา ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานลดลง 26% สํา หรั บ
กิจกรรมขุดดิน และ 24% สําหรับกิจกรรมกลบดิน ดังนัน
จึ ง ได้มีก ารเผื อ เวลาสําหรั บ กิ จ กรรมขุด ดิ น และกลบดิ น
เพิมขึนเป็ น 26% และ 24% ตามลําดับ ทําให้ระยะเวลา
กิ จ กรรมขุ ด ดิ น และกลบดิ น เป็ น 2.52 และ 1.24 วัน
ตามลําดับ

การจัดทําแผนการประมาณเวลาแต่ละกิ จกรรมโดย
วิธีปกติน นั ผูว้ างแผนต้องมีประสบการณ์ และข้อมูลต่างๆ
เช่น ข้อมูลทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง ข้อมูลรายการ และ
ปริ มาณงาน (BOQ) โครงสร้ างงาน (WBS) รวมไปถึ ง
ข้อมูลอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง (Production rate) เดิ ม
ขององค์กรดังแสดงในตารางที 2 หรื อข้อมูลสถิ ติการ
ทํางานต่างๆ และปรับแก้ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม
ของการทํางาน จึงจะสามารถนําไปใช้ในการคํานวณแผน
เวลาของกิจกรรมก่อสร้างได้ ดังนี
T= Q / (P x n)

ต้นทุนรวม
(บาท)

(4)

= เวลางานก่อสร้าง (Time)
= ปริ มาณงาน (Quantity)

= อัตราผลผลิต (Production rate)

= จํานวนช่าง
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ตารางที 2 แสดงข้อมูลรายการงานดิน
รายการ กิจกรรม จํานวน ปริ มาณ อัตราผลผลิต
งานดิน
ช่าง
(ม.3) (ลบ.ม.)/คน/
วัน
1.1
12
3
ขุดดิน 2 คน
1.2
12
6
กลบดิน 2 คน

ค่า แรงคนงาน ค่ า วัสดุ ค่ าเครื อ งจักรเฉพาะงาน ซึ ง จะมี
ค่าใช้จ่ายสู งสุ ด ประมาณ 60%-80% ของงบประมาณ
โครงการทัง หมด ส่ ว นต้น ทุ น ทางอ้อ ม เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ย
ดําเนิ นการทัวไป ค่าใช้จ่ายบุ คลากรสนาม ผูค้ วบคุ มงาน
และสํานักงาน จะมีค่ารองจากต้นทุนทางตรงคือประมาณ
10%-20% ของงบประมาณโครงการทังหมด และค่าเผือ
สําหรับสํารองไว้ให้กบั สิ งที เกิ ดขึนโดยไม่คาดการณ์ เช่น
ราคาวัสดุเปลียนแปลง การทํางานแบบวิธีพิเศษประมาณ
3%-7% ของงบประมาณโครงการทัง หมด สุ ดท้ายกําไร
ประมาณ 5%-10% ของงบประมาณโครงการทังหมด
ในการใช้ ข ้อ มู ล ต้น ทุ น ของกิ จ กรรมในตัว แบบ
ั เกณฑ์เวลาการ
TDABC จะใช้ขอ้ มูลต้นทุ นที ข ึ นอยู่กบ
ทํา งานคื อ ต้น ทุ น ทางตรงทางด้า นคนงาน และต้น ทุ น
ทางอ้อมทางการดําเนินงาน ซึ งต้นทุนทีได้จากการคํานวณ
จะสามารถนําไปรวมกับต้นทุนที ไม่ข ึนกับเวลา คือ วัสดุ
ค่าเผือ และกําไร ซึงใช้เป็ นข้อมูลงบประมาณการก่อสร้าง
กําลังการผลิต (เวลา) ตามวิธี TDABC คือเวลาทีทาํ
ให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทํ า งาน ซึ งมี ป ระมาณ
80%-85% ของเวลาเวลาทั ง หมด ส่ ว นเวลาที ไ ม่ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพจะมี ค่าประมาณ 15%-20% จากกําลังการ
ผลิตทังหมด [10] โดยในงานวิจยั นี ได้ใช้รูปแบบสเกลวัด
[15] ดังรู ปที 1 เพือประมาณเวลาทีทาํ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํา งานก่ อ สร้ า ง ซึ ง พิ จ ารณาตามปั จ จัย พื น ฐานที
ส่ งผลกระทบต่อการทํางาน โดยหักลบเวลาเผือคงที และ
เวลาเผือสําหรั บความเหนื อยล้าของคนงาน ที ไม่ใช่ เวลา
ทังหมดในการทํางาน ซึงจากรู ปที 1 เวลาเผือคงทีเป็ นเวลา
สําหรั บคนงานทําธุ ระส่ วนตัวซึ งโดยปกติ จะอยู่ระหว่าง
8%-12% และเวลาเผือสําหรั บ ความเหนื อยล้าพืน ฐาน
เป็ นปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อคนงาน เช่น สภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิ ลักษณะงานหนักหรื อเบา เป็ นต้น
การประมาณเวลาทํ า งานของงานดิ นโดยวิ ธี
TDABC จะแบ่งออกเป็ น 2 กิ จกรรม คือ กิ จกรรมขุดดิ น
และกิจกรรมกลบดิน
กิ จ กรรมงานขุ ด ดิ น เริ มจากการประมาณต้น ทุ น
กิ จกรรมโดยมีทีมช่าง 2 คน ค่าจ้างแรงงานวันละ 300

ข้อมูลอัตราผลผลิตก่อสร้างทีนาํ มาจากต่างประเทศที
จะนําไปใช้ในการกําหนดแผนเวลาของกิ จกรรมก่อสร้าง
จะต้อ งปรั บ ค่ า ( Adjusting factor) ให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมหน่วยงานก่อสร้างในประเทศไทยเสี ยก่อน
จากนัน จึ ง รวบรวมข้อ มูล เวลาแต่ล ะกิ จ กรรม เพื อ จัด ทํา
แผนกําหนดเวลาโครงการ โดยผลเวลาการดําเนิ นงานจะ
แสดงได้ดว้ ยแผนกําหนดเวลาแกนท์ชาร์ ต (Gantt chart)
ซึ ง ได้รั บ ความนิ ย มทัว ไป ไม่ ซับ ซ้อ น จัด ทํา ได้ส ะดวก
สามารถสื อสารผูท้ ีเกียวข้องเข้าใจเป็ นอย่างดี ดังนันแกนท์
ชาร์ ตจึงถูกใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานทัง
ในด้านงบประมาณ และเวลาก่อสร้าง นอกจากนันยังมีการ
ใช้เ ทคนิ ค โค้ง รู ป ตัว เอส ( S-curve) และเส้ น ประเมิ น
ความก้า วหน้า ( Progress line) ในการประเมิ น ตาม
ช่ ว งเวลาที เ หมาะสมตามความต้ อ งการของเจ้ า ของ
โครงการ

การประมาณเวลาของกิจกรรมการก่ อสร้ างโดย
วิ ธี ต้ นทุ นบ นฐ านกิ จ ก รร มแ ละ เ กณ ฑ์ เ วล า
(TDABC)
4.

การใช้วธิ ี TDABC ในการประมาณเวลาและต้นทุน
ข อ ง กิ จ กร ร ม ก าร ก่ อ ส ร้ าง เ พื อ จั ด ทํ า แ ผ น ง า น มี
องค์ป ระกอบสําคัญ คื อ อัต ราต้นทุ นกํา ลัง การผลิ ต และ
กําลังการผลิ ตของกิ จกรรม เพือค้นหาอัตราการใช้กาํ ลัง
ผลิตของกิ จกรรม โดยอัตราต้นทุนกําลังการผลิตสามารถ
คํานวณได้จากสมการที 1 [10]
ในส่ ว นของค่า ใช้จ่ ายที จะต้องใช้ป ระกอบไปด้ว ย
ต้น ทุ น ทางตรง ต้น ทุ น ทางอ้อ ม ค่ า เผื อ และกํา ไร โดย
ต้น ทุ น ทางตรงเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยการทํา งานโดยตรง เช่ น
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บาทต่ อ คน เป็ นค่ า ใช้จ่ า ย 600 บาทต่ อ วัน ระยะเวลา
ดําเนิ นงาน 2 วัน เป็ นค่าใช้จ่าย 1,200 บาท รวมต้นทุน
ทางอ้อมประมาณ 20% เป็ นค่าใช้จ่ายทังหมด 1,440 บาท
และประมาณเวลากําลังการผลิตที ทาํ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
จากที ม งานช่ า ง 2 คน (ไม่ นั บ รวมหั ว หน้ า งานหรื อ
พนักงานสายสนับสนุน) จากเวลาการทํางาน 8 ชัว โมงต่อ
วัน หรื อ 480 นาที คนงาน 2 คน เป็ นเวลา 960 นาที
ระยะเวลาดําเนิ นงาน 2 วัน เป็ นเวลาทังหมด 1,920 นาที
และพิ จ ารณาโดยการใช้แ บบสเกลวัด (รู ป ที 1) ตาม
ปั จจัยพืนฐานทีส่งผลกระทบต่อการทํางาน หักลบเวลาเผือ
คงที และเวลาเผื อ สํา หรั บ ความเหนื อ ยล้า พื น ฐานของ

คนงานของกิ จ กรรมขุด ดิ น ที ไ ม่ ใ ช่ เ วลาทัง หมดในการ
ทํางาน
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%

ทําให้เวลาเกิ ดประสิ ทธิ ภาพลดลงรวม 26% จากเวลา
ทั งหมดต่ อ วัน ดั ง นั นจะได้ เ วลาในการทํ า งานที มี
ประสิ ทธิ ภาพทังหมดเป็ น 1,420 นาที อัตราต้นทุนกําลัง
การผลิตจึงเท่ากับ 1440/1420 = 1.01 บาทต่อนาที

รู ปที 1 แสดงเวลาเผือจากปั จจัยพืนฐานในงานก่อสร้าง (Harris and McCaffer, 1995)
กํา ลัง การผลิ ต (เวลา) สามารถหาได้จ ากข้อ มู ล ใน
ตารางที 2 และ 3 เวลาการทํางานต่อหน่ วย 160 นาที
ปริ มาณงาน 12 ลบ.ม. จะต้องใช้เวลาในการทํางานที เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมประมาณ 1,920 นาที จากกําลังการ

ผลิต (เวลา) กิจกรรมขุดดินทีมีประมาณ 1,420 นาที แสดง
ค่ากําลังการผลิตที ขาดเป็ นเวลาโดยรวมประมาณ 500
นาที และต้น ทุ น รวมประมาณ 1,939 บาท จากต้น ทุ น
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กิจกรรมขุดดินทีมีประมาณ 1,434 บาท แสดงค่าต้นทุนที
ขาดเป็ นโดยรวมประมาณ 505 บาท ดังแสดงในตารางที 3
ดัง นัน การจัดทําแผนเวลาของกิ จ กรรมขุด ดิ น จาก
เวลากิ จกรรมที มงานช่าง 2 คนต่อวันทีเกิดประสิ ทธิ ภาพ
(Practical capacity) ประมาณ 710 นาที แผนเวลาของ
กิ จกรรมขุดดิ นที สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทํางาน
จะใช้เวลาประมาณ 2.7 วันสําหรับกิจกรรมขุดดิน

ทําให้เวลาเกิ ดประสิ ทธิ ภาพลดลงรวม 24% จากเวลา
ทังหมดต่อวัน ดังนันเวลากําลังการผลิตทีมงานช่าง 1 คนที
ทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล (Practical capacity) ประมาณ
365 นาทีต่อวัน และเวลาประสิ ทธิ ภาพทังหมดจากที มงาน
ช่าง 2 คน เป็ นเวลาประมาณ 730 นาที รวมระยะเวลา
ดําเนินงาน 1 วัน เป็ นเวลาประมาณ 730 นาที ดังนันอัตรา
ต้นทุนกําลังการผลิตจึงเท่ากับ 720/730 = 0.99 บาทต่อ
นาที
จากนันหากําลังการผลิต (เวลา) จากข้อมูลเวลาการ
ทํางานต่อหน่วย 80 นาที ปริ มาณงาน 12 ลบ.ม. จะต้องใช้
เวลาในการทํางานที เกิ ดประสิ ทธิ ภาพโดยรวมประมาณ
960 นาที จากกําลังการผลิตกิ จกรรมกลบดิ นที มีประมาณ
730 นาที แสดงค่ ากําลัง การผลิ ต ที ข าดเป็ นเวลาโดยรวม
ประมาณ 230 นาที และต้นทุนรวมประมาณ 950 บาท
จากต้นทุนกิ จกรรมกลบดิ นที มีประมาณ 723 บาท แสดง
ค่าต้นทุนที ขาดเป็ นโดยรวมประมาณ 228 บาท ดังแสดง
ในตารางที 4

ตารางที 3 แสดงเวลาและต้นทุนของกิจกรรมขุดดินโดยใช้
วิธี TDABC
กิจกรรม
เวลาต่อ ปริ มาณ เวลา ต้นทุน
ขุดดิน
หน่วย
(ม.3) (นาที) (บาท)
160
12 1,920 1,939
กําลังการผลิต
ทีใช้งาน
1,420 1,434
กําลังการผลิต
ทีมี
500
505
กําลังการผลิต
ทีขาด

ตารางที 4 แสดงเวลาและต้นทุนของกิจกรรมกลบดินโดย
ใช้วธิ ี TDABC
กิจกรรม
เวลาต่อ ปริ มาณ เวลา ต้นทุน
กลบดิน
หน่วย (ม.3) (นาที) (บาท)
80
12
960
950
กําลังการผลิตที
ใช้งาน
730
723
กําลังการผลิตที
มี
230
228
กําลังการผลิตที
ขาด

กิ จ กรรมงานกลบดิ น เริ ม จากการประมาณต้น ทุ น
กิจกรรมโดยทีมช่าง 2 คน ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท
ต่ อ คน เป็ นค่ า ใช้จ่ า ย 600 บาท รวมกับ ต้น ทุ น ทางอ้อ ม
20% เป็ นค่าใช้จ่ายทังหมด 720 บาท และประมาณเวลา
กํา ลัง การผลิ ต ที ท ํา ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพจากที ม งานช่ า ง
2 คน (ไม่นบ
ั รวมหัวหน้างานหรื อพนักงานสายสนับสนุน)
จากเวลาการทํางาน 8 ชัว โมงต่อวัน หรื อ 480 นาที คนงาน
2 คน เป็ นเวลา 960 นาที ระยะเวลาดําเนิ นงาน 1 วัน เป็ น
นาที และพิ จ ารณาปั จจั ย ลด
เวลาทั งหมด 960
ประสิ ทธิภาพการทํางาน (รู ปที 1)

ดังนันการจัดทําแผนเวลาของกิจกรรมกลบดิน จาก
เวลากิจกรรมทีมงานช่าง 2 คนต่อวันทีเกิดประสิ ทธิ ภาพ
(Practical capacity) ประมาณ 730 นาที แผนเวลาของ
กิจกรรมกลบดินทีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทํางาน
จะใช้เวลาประมาณ 1.32 วัน และในตารางที 5 แสดงการ
ประมาณเวลาโดยวิธี Traditional, TDABC และ
ระยะเวลาทํางานทีทาํ ได้จริ ง (Actual) ของรายการงานดิน

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%
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ในสองกิ จ กรรมได้แ ก่ กิ จ กรรมขุ ด ดิ น เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 2.52 วัน, 2.7 วัน และ 2.86 วัน ตามลําดับ และ
กิจกรรมกลบดิ นเป็ นเวลาประมาณ 1.24 วัน, 1.32 วัน
และ1.36 วันตามลําดับ เมื อนําข้อมูลต่างๆดังกล่าวไป
จัดทําเป็ นแผนการปฏิบตั ิงานจะได้แกนท์ชาร์ต ดังแสดงใน
ตารางที 6

ปริ มาณที ทาํ ได้จ ริ ง (Actual) ประเมินจากการ
ทํางานจากตัวแทนคนงานที สามารถทํางานอยู่ในเกณฑ์
เฉลี ย ของกลุ่ ม แต่ อ าจไม่ ใ ช่ ค นงานที เ หมาะสมที มี
การศึ กษา ฉลาด ร่ างกายแข็งแรง มีความรู ้ความชํานาญที
จะทํางานในกิ จกรรมนันให้ได้ปริ มาณและคุณภาพตามที
กําหนด โดยจากตารางที 6 แสดงเวลาการทํางานในแต่ละ
วันของวิธี Traditional และ TDABC เปรี ยบเทียบกับ
Actual และนําร้อยละเวลาการทํางานสะสมไปสร้างกราฟ
ได้ดงั รู ปที 2 ทําให้ทราบความแตกต่างของเวลาทีมีในการ
ทํางานโดยจากรู ปที 2 พบว่าเส้นกราฟ TDABC กับ
Actual
มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั น มากกว่ า เส้ น กราฟ
Traditional กับActual แสดงให้เห็ นถึงการทํางานที ทาํ
ได้ จ ริ งมี ค วามใกล้เ คี ย งกั บ การประมาณเวลาโดยใช้
TDABC มากกว่าการประมาณเวลาแบบเดิม

ตารางที 5 ตารางระยะเวลาทํางานรายการงานดิน
รายการ กิจกรรม แผนระยะเวลา แผน ระยะเวลา
งานดิน
ทํางาน (วัน) ระยะเวลา ทํางานทีทาํ
Traditional ทํางาน(วัน) ได้จริ ง(วัน)

1.1

ขุด
ดิน
1.2
กลบ
ดิน
รวมระยะเวลา
ทํางาน

TDABC

Actual

2.52

2.7

2.86

1.24

1.32

1.36

3.76

4.02

4.22

ตารางที 6 ผลเวลาการดําเนินงานโดยแผนกําหนดเวลา Gantt chart
กิจกรรม
งานดิน

รายการ
งานดิน

Traditional

1.1 ขุดดิน

2.52

1,920

1.2 กลบดิน

1.24

960

1.1 ขุดดิน

2.7

1,920

1.2 กลบดิน

1.32

960

1.1 ขุดดิน

2.86

1,920

1.2 กลบดิน

1.36

960

TDABC

Actual

Traditional

TDABC

Actual

Traditional

เวลาตาม
แผน
(นาที)
เวลาตาม
แผน
(นาที)
เวลาทีทาํ ได้
จริ ง (นาที)
เวลาตาม

ระยะเวลา ระยะเวลา
(วัน)
(นาที)

วันที1

เวลาการทํางาน (นาที)
วันที2
วันที3
วันที4

ต่อวัน
สะสม

960

960

960

729

960

1,920

2,880

3,609

ต่อวัน
สะสม

710

710

719

730

11

710

1,420

2,139

2,869

2,880

ต่อวัน
สะสม
ต่อวัน (%)

672

672

674

701

161

672

1,344

2,018

2,719

2,880

26.60

26.60

26.60

20.19
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กิจกรรม
งานดิน

รายการ
งานดิน

ระยะเวลา ระยะเวลา
(วัน)
(นาที)

TDABC

แผน(%)
เวลาตาม
แผน(%)

สะสม (%)
ต่อวัน (%)
สะสม (%)
ต่อวัน (%)
สะสม (%)

Actual

เวลาทีทาํ ได้
จริ ง (%)

วันที1

เวลาการทํางาน (นาที)
วันที2
วันที3
วันที4

26.60

53.20

79.80

100

24.65

24.65

24.97

25.35

0.38

24.65

49.30

74.27

99.62

100

23.33

23.33

23.40

24.34

5.59

23.33

46.66

70.06

94.40

100

ซึงการประมาณแผนกําหนดเวลาโดยใช้วิธี TDABC และ
Traditional สามารถประมาณได้ระยะเวลา 4.02 วัน,
3.76 วันตามลําดับ เปรี ยบเที ยบกับการทํางานที ทาํ ได้จริ ง
(Actual) คือ 4.22 วัน และการประมาณเวลาโดยใช้
TDABC มีการประมาณเวลาขาดไปจากการทํางานที ทาํ
ได้จริ ง 0.20 วัน ส่ วนการประมาณเวลาแบบเดิ มมีการ
ประมาณเวลาขาดไปจากการทํางานทีทาํ ได้จริ ง 0.46 วัน
ซึ ง ค่า 0.20 วันดัง กล่ าวมี ความใกล้เ คี ย งกับ ค่า กํา ลังการ
ผลิตทีขาด คือ 0.26 วัน ทีหาได้จากวิธี TDABC จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการประมาณเวลาโดยใช้ TDABC มีความ
สมจริ ง สามารถปฏิ บัติ ง านได้ใ กล้เ คี ย งกับ ความจริ ง
มากกว่าการประมาณเวลาแบบเดิม

5.

ผลการศึกษาครังนีมีความสอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ปั จจุบนั ทีแผนกําหนดเวลาจากการประมาณเวลาแบบเดิม
ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้เสร็ จตามแผนจนต้องขยายเวลา
การทํางานออกไป แสดงให้เห็ นว่ามี กาํ ลังการผลิตที ขาด
หายไป เนื องจากมีการประมาณเวลาไว้น้อยกว่าที ควรจะ
เป็ น ไม่ได้มีการพิจารณาหักลบเวลาเผือไร้ประสิ ทธิ ภาพ
หรื ออาจจะมีการพิจารณาเวลาเผือไร้ประสิ ทธิ ภาพแต่เป็ น
เพียงการกะประมาณของผูว้ างแผนโดยไม่มีระบบหรื อไม่
มี ข ้อ มู ล เพี ย งพอ ดั ง นั นการประมาณเวลาโดยใช้ วิ ธี
TDABC ทีมีการเผือเวลาไร้ประสิ ทธิ ภาพอย่างเป็ นระบบ
และมีเกณฑ์การประเมินการทํางานชัดเจน จึงอาจจะทําให้
แผนการทํางานมี ค วามสมจริ งกับสภาพการทํางาน และ
สามารถค้นหากําลังผลิ ต ที ขาดหายไปได้ใกล้เคี ยงความ
เป็ นจริ งมากกว่า
ใ น ง า น วิ จั ย นี ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ เ ว ล า ที เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานและกํา ลัง การผลิ ต ที ข าด
เนืองจากแผนกําหนดเวลางานก่อสร้าง มีความสัมพันธ์กบั
ต้นทุนทีเตรี ยมไว้ หากแผนกําหนดเวลาก่อสร้างไม่มีความ
สมจริ ง มีกาํ ลังการผลิตทีขาดหายไป การปฏิบตั ิงานก็จะมี
ความคลาดเคลื อ นจากแผนที ก ํา หนดไว้ และจะส่ ง ผล
กระทบต่อต้นทุนที กาํ หนดไว้ ดังนันแผนกําหนดเวลาที ดี
จึงต้องมีความสมจริ ง เพือให้การปฏิ บตั ิงานจริ งใกล้เคียง
กับแผนทีกาํ หนดไว้มากทีสุด
เมื อ เปรี ย บเที ย บกับ การศึ ก ษาที ผ่ า นมาที มี ก ารนํา
TDABC มาใช้ ใ นการจั ด การเวลาและต้ น ทุ น อย่ า ง
หลากหลาย เช่ น งานห้องสมุด[16] งานโลจิ สติ กส์ [17]

Accumulate time (%)

100%

50%
Traditional
TDABC
Actual

0%

2

4

อภิปราย

วันที5

Day

รู ปที 2 กราฟแสดงผลการดําเนินงานจากการทํางานจริ ง
(Actual) เปรี ยบเทียบ TDABC กับจากแผนกําหนดเวลา
กิจกรรมแบบวิธี Traditional
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ความแตกต่างกันออกไป เช่น สภาพหน้างานทีแตกต่างกัน
(ประเภทของดินทีไม่เหมือนกันจะมีผลต่อเวลาในการขุด)
จึ งอาจกล่าวได้ว่ากิ จกรรมที อา้ งอิ งในงานวิจัยนี สามารถ
ใช้ได้ดีกบั งานทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันเท่านัน
ทีสาํ คัญในการประเมินค่า Relaxation allowance
ผูว้ างแผนควรประเมินโดยการสังเกตหน้างานทีปฏิบตั ิจริ ง
จากภาคสนามก่อนก่อสร้าง หรื อประเมินในช่วงระหว่าง
ปฏิบตั ิจริ ง เพราะการประเมิน Relaxation allowance ที
แม่ น ยํา จะส่ ง ผลให้ก ารประมาณเวลาโดย TDABC มี
ความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากขึนด้วย
นอกจากนันการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของที มงาน
ช่างก่อสร้าง ไม่วา่ จะเป็ น วิธีการทํางาน หรื อความชํานาญ
ในแต่ละกิ จกรรม ก็มีความสําคัญเนื องจากประสิ ทธิ ภาพ
คนงานก่อสร้างและอัตราผลผลิตในแต่ละองค์กรมีความ
แตกต่างกัน หากใช้สถิติอตั ราผลผลิตมาตรฐาน ก็จะส่ งผล
ให้การคํานวณกําลังการผลิตที ใช้มีความคลาดเคลือนจาก
การปฏิ บัติ งานจริ ง แต่ถ ้ามี ก ารประเมิ นศัก ยภาพในการ
ทํางานของที มที จะใช้ทาํ งานจริ ง ก็จะทําให้การประมาณ
แผนเวลาการทํางานเป็ นไปอย่างสมจริ งมากขึน

และกระบวนการในงานสาธารณสุ ข [18] โดย TDABC
สามารถลดเวลาแต่ละกระบวนการทําให้ตน้ ทุนลดลง ซึ ง
ส่ งผลให้คุณภาพในการดําเนิ นงานเพิมขึน จากการศึ กษา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการกําหนดเวลา
ซึ งมี ผ ลต่ อ ต้น ทุ น และคุ ณ ภาพงาน ซึ งสอดคล้อ งกั บ
งานวิจยั นี ทีมีการนํา TDABC มาใช้ในการวางแผนเวลา
ก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามสมจริ ง มากขึ น ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ต ้น ทุ น
เป็ นไปตามทีกาํ หนด
ถึงแม้การศึกษานีจะแสดงให้เห็นว่าแผนการทํางานที
ดีจะส่ งผลทําให้โครงการก่อสร้างสําเร็ จตามกําหนดเวลา
แต่ ใ นงานก็ ส ร้ า งนัน ยัง มี ปั จ จัย อื น ๆ ที มี ผ ลกระทบต่ อ
ระยะเวลาการทํางานร่ วมด้วย ดังนันในการทํางานจริ งจึ ง
อาจจะต้องพิจารณาปั จจัยต่า งๆเหล่านันเพิมเติ ม เพือให้
โครงการก่อสร้างสําเร็ จตามแผนกําหนดเวลาทีวางไว้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพมากทีสุด
6.

สรุป

ในการนํา TDABC มาใช้ในการวางแผนก่อสร้างมี
ข้อควรคํานึงในเรื องของความแตกต่างของสภาพแวดล้อม
อืนๆ ในการทํางานทีนอกเหนื อจากปั จจัยทางด้านเวลาเผือ
ของคนงาน อาจมี ผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมี
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