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บทคดัย่อ 

หากจะเปรียบเทียบการด าเนินงานก่อสร้างท่ีใช้แผนงานท่ีต่างกันระหว่าง 1. แผนงานท่ีวิเคราะห์ด้วยวิธีโครงข่าย เช่น วิธีเส้นทาง
วิกฤต หรือ CPM และ 2. แผนงานท่ีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคในกลุ่มการวิเคราะห์ก าหนดเวลาการท างานของงานก่อสร้างท่ีมลีกัษณะซ ้า
กัน เช่นวิธี Repetitive Scheduling Method (RSM) จะพบว่าการด าเนินงานในรูปแบบหลังก่อให้เกิดข้อได้เปรียบท่ีส าคัญคือ การ
ด าเนินงานของกลุ่มคนงานเกิดความต่อเน่ือง อีกท้ังรูปแบบการด าเนินงานนีย้ังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวน
ของระยะเวลาท างานของกิจกรรมได้เป็นอย่างดี อย่างไรกต็ามในหลายกรณีพบว่าแผนงานท่ีได้มักมรีะยะเวลาโครงการท่ีนานกว่า
เม่ือเทียบกับแผนท่ีได้จากการวิเคราะห์ก าหนดเวลาด้วยวิธี CPM บทความนีไ้ด้น าเสนอตัวอย่างการใช้เทคนิคเพ่ือลดระยะเวลา
โครงการของแผนงาน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพส าหรับการด าเนินงานตามหลักการ RSM โดยการจ าลองสถานการณ์โครงการก่อสร้าง
บ้านจัดสรร จ านวน 40 แปลงท่ีอ้างอิงข้อมลูการก่อสร้างจริงจากสถานประกอบการ โดยเทคนิคท่ีใช้แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 
1. การแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรม และ 2. การเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงาน โดยเทคนิคการแบ่งช่วงการท างานจะใช้กับกิจกรรมท่ีมี
ระยะเวลาท างานท่ีส้ันกว่ากิจกรรมก่อนหน้าและกิจกรรมท่ีตามมา เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวและกิจกรรมท่ีตามมาน้ันสามารถเร่ิม
ด าเนินงานได้เร็วขึน้ ส่งผลให้ระยะเวลาโครงการลดลง ส่วนเทคนิคการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานเปรียบเสมือนการเพ่ิมอัตรากา ร
ท างานให้กับกิจกรรม เพ่ือให้กิจกรรมท่ีตามมาสามารถเร่ิมด าเนินงานได้เร็วขึน้ ส่งผลให้ระยะเวลาโครงการลดลง  ในการวิจัยนีไ้ด้
ท าการจ าลองสถานการณ์ 2 กรณี คือกรณีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและกรณีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  

ผลท่ีได้พบว่า การแบ่งช่วงการท างานสามารถลดระยะเวลาโครงการและระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ในระบบเฉลี่ยให้น้อยลง
อย่างไรก็ตามหากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน การแบ่งช่วงการท างานอาจส่งผลให้ผลรวมการว่างงานของกลุ่มคนงานเพ่ิม
สูงขึน้ ท้ังนีเ้น่ืองจากเม่ือกิจกรรมบางกิจกรรมถูกเล่ือนเข้ามาเร็วขึน้ ระยะห่างระหว่างกิจกรรมดั งกล่าวกับกิจกรรมก่อนหน้าจะ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาก่อสร้างจึงมโีอกาสส่งผลกระทบต่อกิจกรรมท่ีตามมาได้มากขึน้  ส่วนการใช้เทคนิคการเพ่ิม
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จ านวนกลุ่มคนงานพบว่าท้ังในกรณีการด าเนินการเป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน เทคนิคนีส้ามารถลดท้ังระยะเวลา
โครงการ ระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ในระบบเฉลีย่ และผลรวมการว่างงานของกลุ่มคนงานได้ 

ค าส าคญั : งานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะซ ้ ากนั, โครงการก่อสร้างบา้นจดัสรร, วธีิเสน้ทางวกิฤต, การวเิคราะห์ก าหนดเวลาดว้ยวธีิ RSM, 

การแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรม, และการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงาน 

 

ABSTRACT 

In comparing repetitive construction operations with different work programs between 1) ones with a program analyzed by 
network scheduling techniques i.e. CPM and 2) ones with a program analyzed by repetitive project scheduling i.e. Repetitive 
Scheduling Method (RSM), it is obvious that the later operation has a key advantage of work crew continuity. Besides, according 
to the result of part I, this particular pattern of operation is versatile enough to sustain the changes and variations of activity 
durations.  However, in many cases, work schedules by using RSM tend to have longer project durations.  This paper presents 
the applications of two techniques to reduce project durations as well as to enhance work performance for construction 
operations with RSM schedules.  The first technique is to relax the constraint of work crew continuity by splitting activity (s) with 
high production rates into two or more intervals with designated gaps between them so that this particular activity (s) as well as 
its successors can have early schedules.  The later technique is using multiple working crews on activity (s) with low production 
rates to shorten working duration as well as to allow their successors to start the work early.  Given the data collected from 
field, the construction of 40 blocks of townhome was simulated in two scenarios, as-planned operation and actual work 
conditions.  The result shows that the two techniques can effectively shorten project durations as well as average throughput 
times in both scenarios.  In addition, under actual work conditions, even though using more working teams can significantly 
reduce the total idle time and work disruption, the result is opposite on the scenario with splitting activities. 

KEYWORD: Repetitive Construction, Housing project, Critical Path Method, Repetitive Scheduling Method (RSM), Splitting 

activity, and Using multiple working crews 

 

1. บทน า 

วิธี Repetitive Scheduling Method (RSM) ถูกพฒันาข้ึนในปี 1998 โดย Harris และ Ioannou เพ่ือวิเคราะห์หาก าหนดเวลา

ท างานส าหรับงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะซ ้ ากัน เพ่ือให้กลุ่มคนงานของแต่ละกิจกรรมสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง [8]  

นอกจากวิธี RSM แลว้ ยงัมีวิธีวิเคราะห์ก าหนดเวลาท างานส าหรับงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะซ ้ ากนัอีกหลายวิธี ยกตวัอยา่งเช่น วิธี 

Line-of-balance (LOB) (Arditi, Tokdemir & Suh, 2002) และ วิธี Linear Scheduling Method (LSM) (Chrzanowski & Johnston, 

1986; Hamelink & Rowings, 1998) เป็นตน้ หลายงานวิจยัไดเ้ปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของวธีิการในกลุ่มน้ี ซ่ึงพบวา่

เทคนิคเหล่าน้ีมีหลกัการในการวิเคราะห์ก าหนดเวลาและใช้รูปแบบในการน าเสนอท่ีคลา้ยคลึงกัน โดย LOB ถูกออกแบบมา

ส าหรับงานก่อสร้างท่ีประกอบดว้ยหน่วยก่อสร้างท่ีสามารถแบ่งแยกไดอ้ยา่งชดัเจน (discrete units)  LSM  เหมาะส าหรับวางแผน
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งานก่อสร้างในแนวราบท่ีหน่วยก่อสร้างมีความต่อเน่ืองกนั (continuous unit) ในขณะท่ีวิธี RSM สามารถวิเคราะห์ก าหนดเวลา

ท างานของโครงการไดท้ั้งสองประเภท อีกทั้งยงัสามารถระบุกิจกรรมวกิฤตไดอี้กดว้ย  

นอกจากวิธีท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ วธีิวิเคราะห์ก าหนดเวลาแบบโครงข่าย เช่น วธีิเส้นทางวิกฤติ (Critical Path Method, CPM) 

สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ก าหนดเวลาการท างานในงานก่อสร้างท่ีมีลักษณะซ ้ าได้เช่นกัน ข้อแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์

ก าหนดเวลาท างานแบบโครงข่ายกบัการวิเคราะห์ก าหนดเวลาส าหรับงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะซ ้ ากนั คือ ก าหนดเวลาท างานท่ีได้

จากการวิเคราะห์แบบโครงข่ายถูกก าหนดจากเง่ือนไขล าดบัการท างานก่อน-หลงัหรือความสัมพนัธ์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว 

ในขณะท่ีวิธีการในกลุ่มของการวิเคราะห์ก าหนดเวลาท างานท่ีมีลกัษณะซ ้ ากนัจะพิจารณาทั้งความสัมพนัธ์ทางเทคนิคและความ

ต่อเน่ืองของตารางการท างานของกลุ่มคนงาน ท าให้ผลท่ีไดแ้ตกต่างกนัโดยก าหนดเวลาท างานของกิจกรรมตามหลกัการวิเคราะห์

ก าหนดเวลาท างานท่ีมีลกัษณะซ ้ ากนัจะมีตารางการท างานของกลุ่มคนงานท่ีต่อเน่ือง ไม่เกิดการขาดช่วง ท าให้ผูป้ระกอบการไม่

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในช่วงเวลาท่ีกลุ่มคนงานตอ้งหยุดรอ แต่การเพ่ิมเง่ือนไขความต่อเน่ืองของกลุ่มคนงานน้ีส่งผลให้มีระยะเวลา

โครงการท่ีนานกวา่ผลการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากวธีิการวเิคราะห์ก าหนดเวลาแบบโครงข่าย 

บทความในตอนท่ี 1 [1] ไดเ้ปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการก่อสร้างบา้นจดัสรรท่ีมีแผนการด าเนินงานท่ีต่างกนัระหวา่ง 

1. แผนท่ีไดจ้ากการวธีิวเิคราะห์ก าหนดเวลาแบบโครงข่าย หรือวธีิ CPM และ 2. แผนท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ก าหนดเวลาท างานท่ีมี

ลกัษณะซ ้ ากนั ตามหลกัการ RSM โดยการจ าลองสถานการณ์จากขอ้มูลการก่อสร้างจริง ซ่ึงพบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

o หากการด าเนินการเป็นไปตามแผน CPM จะมีระยะเวลาโครงการท่ีสั้นกวา่ RSM แต่จะมีค่าผลรวมการวา่งงานของกลุ่ม

คนงานท่ีสูงมาก 

o กรณีการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามแผน พบวา่การเปล่ียนแปลงของระยะเวลาท างานของกิจกรรมส่งผลกระทบอยา่งมาก

ต่อการด าเนินงานตามหลกัการ CPM โดยทั้ งระยะเวลาโครงการ และผลรวมการวา่งงานของกลุ่มคนงานเพ่ิมข้ึนกว่าสองเท่า 

ในขณะท่ีการด าเนินงานตามหลกัการ RSM ไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั 

จากประเด็นขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่การด าเนินงานตามหลกัการ RSM มีขอ้ดีท่ีส าคญั 2 ประการ คือช่วยให้กลุ่มคนงานมีตาราง

การท างานท่ีต่อเน่ืองและสามารถรองรับความผนัผวนของระยะเวลาการท างานของกิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตามหากขอ้ดี

ดังกล่าวต้องแลกกับระยะเวลาโครงการท่ีนานข้ึน ผูป้ระกอบการอาจมองขา้มแนวทางการด าเนินงานก่อสร้างท่ีมีศักยภาพน้ี  

บทความน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอแนวทางท่ีจะสามารถลดระยะเวลาโครงการและเพ่ิมศกัยภาพของการด าเนินงานตาม

หลกัการ RSM โดยการจ าลองสถานการณ์โครงการก่อสร้างบา้นจดัสรรจ านวน 40 แปลงท่ีเป็นกรณีศึกษาในบทความตอนท่ี 1 [1] 

 

2. แนวทางในการเพิม่ศักยภาพของแผนงานตามหลกัการ RSM 

 บทความในตอนท่ี 1 [1] ไดเ้ปรียบเทียบแผนการด าเนินงานในมิติต่างๆ โดยอาศยั 3 ดัชนีช้ีวดั ไดแ้ก่ ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาของผลิตภณัฑใ์นระบบเฉล่ีย และผลรวมการวา่งงานของกลุ่มคนงาน ค่าของดชันีช้ีวดัท่ีไดต้  ่าแสดงวา่มีผลการด าเนินงาน

ท่ีดี สุนีรัตน์ (2561) ไดแ้สดงตวัอยา่งของแผนการด าเนินงานเม่ือกิจกรรมทุกกิจกรรมมีระยะเวลาการท างานท่ีเท่ากนัหรืออตัราการ

ท างานของกิจกรรมมีความสมดุล ซ่ึงจะท าให้เส้นการท างานของกิจกรรมทุกเส้นขนานกัน (even flow production) ระยะเวลา

โครงการจะสั้นลง ไม่มีการขาดช่วงการท างานระหวา่งหน่วยก่อสร้าง ระยะเวลาของผลิตภณัฑ์ในระบบทั้งหมดเป็นเวลาท่ีสร้าง
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มูลค่า (value added time) นบัวา่เป็นแผนการด าเนินงานท่ีมีศกัยภาพสูงสุด  อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติั การปรับให้ทุกกิจกรรมมี

อตัราการท างานท่ีเท่ากนันั้นอาจท าไดย้าก จึงไดเ้สนอแนวทางในการเพ่ิมศกัยภาพของแผนงานในการวเิคราะห์ก าหนดเวลาท างาน

ดว้ยวธีิ RSM ไว ้2 แนวทาง ดงัน้ี 

 1. การแบ่งช่วงการท างาน เป็นการยอมให้กลุ่มคนงานใดกลุ่มคนงานหน่ึงสามารถขาดช่วงการท างาน โดยคาดหวงัให้

กิจกรรมท่ีตามมาสามารถเร่ิมด าเนินงานไดเ้ร็วข้ึน และส่งผลใหร้ะยะเวลาโครงการลดลง โดยกิจกรรมท่ีจะถูกแบ่งช่วงนั้นส่วนใหญ่

เลือกจากกิจกรรมท่ีมีอตัราการท างานท่ีเร็วกวา่ (มีเส้นการท างานท่ีชนักวา่หรือใชเ้วลาก่อสร้างท่ีนอ้ยกวา่) ทั้งกิจกรรมก่อนหนา้และ

กิจกรรมท่ีตามมา 
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รูปที ่1      การแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรม B 
 

รูปท่ี 1 แสดงตวัอยา่งการแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรม B โดยจากรูปจะเห็นวา่กิจกรรม B (ใชเ้วลา 1 วนัต่อหน่วย) มีเส้น

การท างานท่ีชนักวา่ทั้งกิจกรรม A (ใชเ้วลา 4 วนัต่อหน่วย) และกิจกรรม  C (ใชเ้วลา 2 วนัต่อหน่วย) 

การแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรม B ออกเป็น 2 ช่วง (ช่วงท่ี 1 เป็นการด าเนินงานในหน่วยก่อสร้างท่ี 1 และ 2 และช่วงท่ี 2 

เป็นการด าเนินงานในหน่วยก่อสร้างท่ี 3 และ 4)  โดยมีการเวน้ระยะระหวา่งช่วง 6 วนั ส่งผลให้ระยะเวลาของโครงการลดลงจาก 

22 วนั (ก) เหลือ 20 วนั (ข) นอกจากน้ียงัพบวา่การแบ่งช่วงการท างานน้ีส่งผลให้ระยะเวลาของผลิตภณัฑใ์นระบบเฉล่ียลดลงจาก 

13 วนัต่อหน่วย (ก) เหลือ 11 วนัต่อหน่วย (ข) ทั้ งน้ีช่วงเวลาท่ีกลุ่มคนงานขาดช่วงนั้น ผูป้ระกอบการหรือผูรั้บเหมาสามารถ

วางแผนเพ่ือใหก้ลุ่มคนงานท างานอ่ืนหรือท างานในโครงการใกลเ้คียงได ้

2. การเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานใหก้บักิจกรรมท่ีมีอตัราการท างานท่ีชา้กวา่กิจกรรมอ่ืน  การปรับเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานมีผล

ให้อตัราการท างานประสิทธิผลของกิจกรรมน้ีเพ่ิมสูงข้ึน (พิเชษฐ์ และ สุนีรัตน์ 2550) ซ่ึงจะส่งผลให้กิจกรรมท่ีตามมาสามารถเร่ิม

ด าเนินการไดเ้ร็วข้ึน 
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รูปที ่2     การเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานของกิจกรรม A 
 

รูปท่ี 2 แสดงตวัอยา่งการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานของกิจกรรม A เป็น 2 กลุ่ม โดยใหก้ลุ่มท่ี 1 ด าเนินการในหน่วยก่อสร้างท่ี 1 

และ 3 ในขณะท่ีกลุ่มท่ี 2 ด าเนินการในหน่วยก่อสร้างท่ี 2 และ 4 จากรูปจะพบวา่การเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานของกิจกรรม A เป็น 2 

กลุ่มท าให้ระยะเวลาท างานของกิจกรรม A ลดลงจาก 16 วนัเหลือ 8 วนัและท าให้กิจกรรม B และ C เร่ิมด าเนินงานไดเ้ร็วข้ึน จึง

ส่งผลให้ระยะเวลาโครงการลดลงจาก 22 วนั (ก) เหลือ 15 วนั (ข) อีกทั้งยงัส่งผลให้ระยะเวลาของผลิตภณัฑ์ในระบบเฉล่ียลดลง

จาก 13 วนัต่อหน่วย (ก) เหลือ 10 วนัต่อหน่วย (ข) 

 

3. การเพิม่ศักยภาพของแผนงานในโครงการตวัอย่าง 

 โครงการตวัอยา่งท่ีใชน้ี้เป็นโครงการก่อสร้างบา้นจดัสรรจ านวน 40 แปลง ซ่ึงเป็นโครงการเดียวกบับทความในตอนท่ี 1 [1] 

โดยโครงข่ายขั้นตอนการท างานแสดงดังรูปท่ี 3 และเม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์หาก าหนดเวลาท างานของกิจกรรมตาม

หลกัการ RSM จะไดก้ราฟเสน้ตามรูปท่ี 4  

 จากรูปท่ี 4 จะเห็นไดว้า่เม่ือวเิคราะห์ก าหนดเวลาท างานตามหลกัการ RSM โครงการจะมีระยะเวลาด าเนินงานตามแผน 1,120 

วนั โดยกิจกรรมวิกฤตประกอบดว้ย กิจกรรมลานจอดรถ (Drive Way) ของแปลงท่ี 1 กิจกรรมติดตั้งร้ัว ประตูเหล็ก และราวกนัตก 

(Gate_St) ของทั้ง 40 แปลง และกิจกรรมท าความสะอาด (Cleaning) ของทั้ ง 40 แปลง หากพิจารณาเส้นกราฟจะพบว่า เส้นการ

ท างานของกิจกรรมส่วนใหญ่มีความชันท่ีใกลเ้คียงกนัและวางตวัในต าแหน่งท่ีค่อนขา้งเกาะกลุ่มกนั มีเพียง 2 – 3 กิจกรรมใน

ช่วงแรกท่ีความชนัของเส้นการท างานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กิจกรรมตอกเสาเขม็ (Footing) และกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนชั้น 1 (Slab) ท่ี

มีความชนัท่ีนอ้ยกวา่หรือใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่กิจกรรมอ่ืน ๆ ในขณะท่ีกิจกรรมวางระบบท่อพ้ืนชั้น 1 (San 1) ซ่ึงเป็นงาน

ท่ีท าต่อจากกิจกรรมตอกเข็ม (Footing) และก่อนหนา้กิจกรรมโครงสร้างผนงัชั้น 1 (Wall 1) มีเส้นการท างานท่ีชนักวา่หรือใชเ้วลา

ก่อสร้างน้อยกวา่ ความไม่สมดุลของอตัราการท างานของกิจกรรมน้ีส่งผลให้การวางตวัของเส้นการท างานของกิจกรรมเหล่าน้ีมี

ลกัษณะกางออก แนวทางการเพ่ิมศกัยภาพของแผนงานเพ่ือน าไปสู่การลดระยะเวลาโครงการอาจท าไดโ้ดยการพยายามปรับเปล่ียน

การวางตวัของเสน้การท างานของกิจกรรม 2 – 3 กิจกรรมน้ี เพ่ือใหกิ้จกรรมโครงสร้างผนงัชั้น 1 สามารถเขา้งานไดเ้ร็วข้ึน เส้นการ
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ท างานของกิจกรรมท่ีตามมาทั้งหมดจะสามารถเล่ือนเขา้มาเร็วข้ึน และท าใหร้ะยะเวลาโครงการลดลง ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสามารถ

อธิบายไดด้งัน้ี 

 

3.1 การแบ่งช่วงการท างานกจิกรรมวางระบบท่อช้ัน 1 (San 1) 

ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ กิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 (San 1) มีอตัราการท างานท่ีค่อนขา้งเร็วกวา่กิจกรรมอ่ืน อีกทั้งจากรูปท่ี 4 จะ

เห็นวา่ก าหนดเวลาแลว้เสร็จของกิจกรรมน้ีในหน่วยก่อสร้างท่ี 1 เป็นตวัก าหนดการเขา้งานของกิจกรรมโครงสร้างผนงัชั้น 1 (Wall 

1)  หรือจุดควบคุม CP (San1 – Wall 1) หากไม่สามารถปรับเปล่ียนอตัราการท างานของกิจกรรมได ้ผูก่้อสร้างอาจแบ่งช่วงการ

ท างานของกิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 เพ่ือให้หน่วยก่อสร้างแรก ๆ ไดถู้กทยอยด าเนินการก่อน รูปท่ี 5 แสดงการแบ่งช่วงการ

ท างานของกิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 ออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงท่ี 1 ด าเนินงานในแปลงท่ี 1 – 20 และเวน้ช่วงการท างานเป็นเวลา 

180 วนั จากนั้นจึงกลบัมาด าเนินงานต่อในแปลงท่ี 21 – 40 การแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 (San 1) น้ีส่งผล

ใหกิ้จกรรมโครงสร้างผนงัชั้น 1 (Wall 1) สามารถเร่ิมงานไดเ้ร็วข้ึนจากเดิม 100 วนั เสน้การท างานของกิจกรรมท่ีตามมาทั้งหมดจึง

ขยบัเขา้มาเร็วข้ึนดว้ยระยะท่ีเท่ากนั  และท าใหโ้ครงการมีระยะเวลาลดลง 100 วนั เหลือ 1,020 วนั 

 หากสงัเกตจะพบวา่จ านวนหน่วยก่อสร้างท่ีจะถูกด าเนินการในแต่ละช่วงมีผลต่อการก าหนดต าแหน่งของเสน้การท างาน

ของทั้งกิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 (San 1) และกิจกรรมโครงสร้างผนงัชั้น 1 (Wall 1) และส่งผลโดยตรงถึงระยะเวลาโครงการ จาก

การวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรมวางระบบท่อชั้น1 (San 1) ท่ีท าให้ระยะโครงการสั้ นท่ีสุดคือ 

รูปแบบท่ีกลุ่มคนงานด าเนินการในช่วงท่ี 1 ในแปลงท่ี 1-26 และเวน้ช่วงการท างานเป็นเวลา 126 วนั จากนั้นด าเนินงานต่อในแปลง

ท่ี 27-40 ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ซ่ึงแนวทางน้ีส่งผลใหร้ะยะเวลาโครงการลดลงเหลือ 994 วนั 
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รูปที ่3     โครงข่ายแสดงความสมัพนัธ์ทางเทคนิคของการก่อสร้างบา้นจดัสรร จ านวน 1 แปลง 
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รูปที ่4     ก าหนดเวลาท างานของการก่อสร้างบา้นจดัสรรจ านวน 40 แปลง ตามหลกัการ RSM  
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รูปที ่5     ก าหนดเวลาท างานเม่ือกิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 (San 1) แบ่งช่วงการท างานออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 20 แปลง 

 

3.2 การเพิม่จ านวนกลุ่มคนงาน  

 ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แนวทางการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานของกิจกรรมมีผลใกลเ้คียงกบัการเพ่ิมอตัราการท างานของกิจกรรม 

โดยกิจกรรมท่ีจะเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานมกัมีอตัราการท างานท่ีชา้กวา่กิจกรรมอ่ืน จากรูปท่ี 4 จะเห็นวา่เสน้การท างานของกิจกรรม

ตอกเสาเข็ม (Footing) และกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนชั้น 1 (Slab) มีความชนัน้อยกวา่กิจกรรมอ่ืน หากเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานให้กบั

กิจกรรมดงักล่าว กิจกรรมท่ีตามมาจะสามารถเร่ิมงานไดเ้ร็วข้ึน รูปท่ี 7 แสดงการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานของกิจกรรมตอกเสาเข็ม 

(Footing) และกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนชั้น 1 (Slab) ใหมี้ 2 กลุ่มคนงาน ซ่ึงพบวา่ระยะเวลาโครงการลดลงเหลือเพียง 864 วนั  
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รูปที ่6     ก าหนดเวลาท างานเม่ือกิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 (San 1) แบ่งช่วงการท างานออกเป็น 2 ช่วง 

ช่วงท่ีหน่ึง 26 แปลง และช่วงท่ีสอง 14 แปลง 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

 น
 วย

ก  
สร

 า 
  แ

ปล
  

ระยะ วลา  วัน 

บัวป น และฉาบละ  ีย 
ทาสีร  พ  น

ทาสีจริ ครั  ที่ 1, ว กบ และบานประ   าย น

0864703

CP Footing-San 1 

CP San 1-Wall 1 

 
 

รูปที ่7     ก าหนดเวลาท างานเม่ือกิจกรรมตอกเสาเขม็ (Footing) และกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนชั้น 1 (Slab) 

ด าเนินงานโดยกลุ่มคนงาน 2 กลุ่ม 

 

4. ผลจากการจ าลองสถานการณ์ 

 เน้ือหาในส่วนน้ีเป็นการจ าลองสถานการณ์เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแนวทางดงักล่าวทั้งกรณีการด าเนินงานไป

เป็นตามแผนและการก่อสร้างจริงท่ีระยะเวลาการท างานของกิจกรรมอาจมีการผนัผวน โดยการด าเนินงานจะถูกประเมินจาก 3 

ตวัช้ีวดั ประกอบไปด้วย 1. ระยะเวลาโครงการ 2. ระยะเวลาของผลิตภณัฑ์ในระบบเฉล่ีย และ 3. ผลรวมการว่างงานของกลุ่ม
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คนงาน ซ่ึงทั้ง 3 ตวัช้ีวดัน้ีเป็นตวัช้ีวดัชนิดเดียวกบัท่ีใชใ้นบทความตอนท่ี 1 [1] โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าลองสถานการณ์น้ีแสดง

ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2     ผลท่ีไดจ้ากการจ าลองสถานการณ์ 

การวางแผนการท างานด้วยวธิี RSM แนวทางต่างๆ 
ระยะเวลากจิกรรม 

ระยะเวลาตามแผน ระยะเวลาด าเนินงานจริง 
ระยะเวลาโครงการ (วนั) 

RSM แบบปกติ 1,120.00 1,135.23 
RSM แบบแบ่งช่วงการท างานกิจกรรม San 1 (ช่วงแรก 26 แปลง ช่วงท่ีสอง 14 แปลง) 994.00 1,112.29 
RSM แบบเพ่ิมกลุ่มคนงานในกิจกรรม Footing และ Slab 864.00 878.06 

ระยะเวลาของผลติภณัฑ์ในระบบเฉลีย่ (วนัต่อแปลง) 
RSM แบบปกติ 847.00 788.69 
RSM แบบแบ่งช่วงการท างานกิจกรรม San 1 (ช่วงแรก 26 แปลง ช่วงท่ีสอง 14 แปลง) 721.00 670.24 
RSM แบบเพ่ิมกลุ่มคนงานในกิจกรรม Footing และ Slab 721.00 692.87 

ผลรวมการว่างงานของกลุ่มคนงาน (คน.วนั) 
RSM แบบปกติ 0.00 21,507.80 
RSM แบบแบ่งช่วงการท างานกิจกรรม San 1 (ช่วงแรก 26 แปลง ช่วงท่ีสอง 14 แปลง) 0.00 36,601.90 
RSM แบบเพ่ิมกลุ่มคนงานในกิจกรรม Footing และ Slab 0.00 4,792.97 

  

4.1 การแบ่งช่วงการท างานในกจิกรรมวางท่อระบบช้ัน 1 (San 1) 

 ตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ทั้งกรณีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและการด าเนินงานจริง การแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรม

วางระบบท่อชั้น 1 ช่วยลดระยะเวลาโครงการได ้โดยกรณีการด าเนินงานจริงจะมีระยะเวลาโครงการท่ีนานกวา่กรณีการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผน 11.90% (จาก 994 วนั เป็น 1,112.29 วนั) ซ่ึงถือวา่การด าเนินงานยงัคงความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลง

และความผนัผวนของระยะเวลาก่อสร้างของกิจกรรมได้ดี นอกจากน้ียงัพบว่าการแบ่งช่วงการท างานช่วยให้ระยะเวลาของ

ผลิตภณัฑ์ในระบบเฉล่ียมีค่าลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกหน่วยก่อสร้างมีก าหนดเวลาแลว้เสร็จท่ีเร็วข้ึนจากการท่ีเส้นการท างานของ

หลายกิจกรรมถูกขยบัมาชิดกนัและเร่ิมงานไดเ้ร็วข้ึน 

 หากพิจารณาผลรวมการวา่งงานของกลุ่มคนงานจะพบวา่ กรณีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนจะไม่พบการวา่งงานของกลุ่ม

คนงานเกิดข้ึน  ส่วนกรณีการด าเนินงานจริงพบวา่ผลรวมการวา่งงานของกลุ่มคนงานมีค่าสูงกวา่การด าเนินงานตามหลกัการ RSM 

แบบปกติ เน่ืองจากการแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรมวางระบบท่อชั้น 1 ท าใหก้ าหนดเวลาท างานของกิจกรรมในช่วงแรก รวมถึง

กิจกรรมท่ีตามมาทั้งหมดขยบัเขา้มาเร็วข้ึน ส่งผลใหร้ะยะห่างระหวา่งกิจกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งกิจกรรมโครงสร้างพ้ืนชั้น 

1 (Slab) และกิจกรรมท่ีตามมาเหลือนอ้ยลง (เปรียบเทียบรูปท่ี 4 และรูปท่ี 6)   
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4.2 การเพิม่จ านวนกลุ่มคนงานในกจิกรรมตอกเสาเข็ม (Footing) และกจิกรรมโครงสร้างพ้ืนช้ัน 1 (Slab) 

 ผลของการจ าลองสถานการณ์แสดงให้เห็นวา่การเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานของกิจกรรมตอกเสาเข็ม (Footing) และกิจกรรม

โครงสร้างพ้ืนชั้ น 1 (Slab) ช่วยลดระยะเวลาโครงการลงได้และได้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการท างานสามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงและความผนัผวนของระยะเวลาก่อสร้างของกิจกรรมไดใ้นระดบัดีมาก ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากระยะเวลาโครงการกรณีการ

ด าเนินงานจริงเพ่ิมข้ึนจากกรณีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนเพียง 1.63% (จาก 864 วนั เป็น 878.06 วนั) และผลพวงท่ีได้จาก

ระยะเวลาโครงการท่ีลดลงน้ีส่งผลใหร้ะยะเวลาของผลิตภณัฑใ์นระบบเฉล่ียมีค่าลดลงดว้ย  

 เม่ือพิจารณาผลรวมการวา่งงานของกลุ่มคนงานพบวา่ การเพ่ิมกลุ่มคนงานในกิจกรรมตอกเสาเข็ม (Footing) และกิจกรรม

โครงสร้างพ้ืนชั้น 1 (Slab)  ท าใหผ้ลรวมการวา่งงานของกลุ่มคนงานลดลงเม่ือเทียบกบัการด าเนินงานตามหลกัการ RSM แบบปกติ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานของกิจกรรมช่วยลดความล่าชา้สะสมจากการด าเนินงานเม่ือแต่ละกลุ่มคนงานมีจ านวน

หน่วยก่อสร้างท่ีตอ้งรับผิดชอบลดลง 

 

5.  สรุปผล  

บทความน้ีไดน้ าเสนอตวัอยา่งการน าแนวทางการเพ่ิมศกัยภาพของแผนการด าเนินงานตามหลกัการ RSM และลดระยะเวลา

โครงการให้สั้นลงโดยการจ าลองสถานการณ์โครงการก่อสร้างบา้นจดัสรร จ านวน 40 แปลงท่ีอา้งอิงขอ้มูลการก่อสร้างจริงจาก

สถานประกอบการ โดยเทคนิคการเพ่ิมศกัยภาพแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1. การแบ่งช่วงการท างานของกิจกรรม และ 2. การ

เพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงาน  

เทคนิคการแบ่งช่วงการท างานจะใชก้บักิจกรรมท่ีมีระยะเวลาท างานท่ีสั้นกวา่กิจกรรมก่อนหนา้และกิจกรรมท่ีตามมา เพื่อให้

กิจกรรมดงักล่าวและกิจกรรมท่ีตามมานั้นสามารถเร่ิมด าเนินงานไดเ้ร็วข้ึน ส่งผลให้ระยะเวลาโครงการลดลง ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็น

วา่ การแบ่งช่วงการท างานส่งผลให้ระยะเวลาโครงการและระยะเวลาของผลิตภณัฑ์ในระบบเฉล่ียมีค่าน้อยลงเม่ือเทียบกบัการ

ด าเนินงานตามหลกัการ RSM แบบปกติ ทั้งกรณีการด าเนินงานของกิจกรรมเป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน อยา่งไรก็ตาม

หากพิจารณาผลรวมการวา่งงานของกลุ่มคนงานจะพบวา่ กรณีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน การแบ่งช่วงการท างานอาจส่งผลให้

ผลรวมการว่างงานของกลุ่มคนงานเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือกิจกรรมบางกิจกรรมถูกเล่ือนเขา้มาเร็วข้ึน ระยะห่างระหว่าง

กิจกรรมดังกล่าวกบักิจกรรมก่อนหน้าจะลดลง การเปล่ียนแปลงของระยะเวลาก่อสร้างจึงมีโอกาสส่งผลกระทบต่อกิจกรรมท่ี

ตามมาไดม้ากข้ึน  

ส่วนเทคนิคการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานสามารถลดทั้งระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาของผลิตภณัฑใ์นระบบเฉล่ีย และผลรวม

การวา่งงานของกลุ่มคนงานมีค่านอ้ยลงเม่ือเทียบกบัการด าเนินการตามหลกัการ RSM แบบปกติทั้งในกรณีการด าเนินการเป็นไป

ตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน อีกทั้งเทคนิคน้ียงัช่วยเพ่ิมความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความผนัผวนของ

ระยะเวลาก่อสร้างของกิจกรรมได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานเป็นการลดจ านวนหน่วยก่อสร้างท่ีจะถูก

ด าเนินการโดยกลุ่มคนงาน จึงเป็นการลดความล่าชา้สะสมจากการด าเนินงาน 

ผลการวจิยัน้ีช้ีให้เห็นวา่ทั้งเทคนิคการแบ่งช่วงการท างานและเทคนิคการเพ่ิมจ านวนกลุ่มคนงานน้ีช่วยลดระยะเวลาโครงการ

และเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินงานตามหลกัการ RSM ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีแนวทางดังกล่าวยงัคงรักษาความสามารถในการ
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รองรับการเปล่ียนแปลงและความผนัผวนของระยะเวลาก่อสร้างของกิจกรรมไดใ้นระดบัท่ีน่าพึงพอใจซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญั

ของรูปแบบการด าเนินงานตามหลกัการ RSM 
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