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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีแ้สดงการวิเคราะห์หาต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างอาคาร และเปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาดังกล่าวระหว่างอาคาร
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็และอาคารโครงสร้างเหลก็รูปพรรณท่ีมีพืน้ท่ีและการใช้สอยเหมือนกัน  วิธีการศึกษาท าโดยการใช้
แบบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติของอาคารเพ่ือหาปริมาณวสัดท่ีุจะใช้ในการก่อสร้าง ใช้ข้อมลูราคาค่าวสัดตุ่อหน่วยในการหาต้นทุนค่า
วสัด ุใช้ข้อมลูผลิตภาพการท างานและอัตราค่าแรงงานต่อหน่วยในการหาต้นทุนค่าแรงงานและหาเวลาในการท ากิจกรรมย่อยต่าง ๆ   
จากน้ันใช้แบบจ าลองโครงการเพ่ือหาระยะเวลาก่อสร้างของท้ังโครงการ  การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองท าโดยการ
เปรียบเทียบกับวิธีสายงานวิกฤต  จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากแบบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติ ราคาต่อหน่วย ผลิตภาพการท างาน และการ
จ าลองสถานการณ์ สามารถใช้ร่วมกันเพ่ือประมาณต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างอาคารได้ตามวัตถปุระสงค์   ระยะเวลาก่อสร้างท่ี
วิเคราะห์ได้จากการจ าลองสถานการณ์ของท้ังโครงการมคีวามสอดคล้องกับระยะเวลาท่ีได้จากวิธีสายงานวิกฤต นอกจากน้ันเม่ือใช้
การจ าลองสถานการณ์จะสามารถก าหนดเง่ือนไขการท างานแบบพิเศษซ่ึงช่วยให้ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจ าลองสอดคล้องกับสภาพ
การก่อสร้างท่ีต้องการได้มากย่ิงขึน้  เม่ือเปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างในกรณีศึกษานีพ้บว่าโครงสร้างอาคารเหลก็
รูปพรรณมีต้นทุนในการก่อสร้างสูงกว่าต้นทุนในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 39 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลา
ก่อสร้างในหน่วยงานน้อยกว่าเวลาท่ีใช้ในกรณีของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 69 เปอร์เซ็นต์ 
ค าส าคญั: ตน้ทุนค่าก่อสร้าง, ระยะเวลาก่อสร้าง, แบบจ าลอง, ผลิตภาพการท างาน, การจ าลองสถานการณ์ 
 

ABSTRACT 
Information from 3D structural models, unit costs of construction material and labors, construction productivity rates and project 
simulations were integrated to estimate construction costs and time required for building construction.   Construction costs and 
time differences between a reinforced concrete and a structural steel buildings were also determined.  The two types of structure 
were subjected to identical requirements, building area and usage.  The 3D structural models were created to determine amounts 
of material to be used for entire projects.   The unit costs of construction material and the productivity rates were applied to 
evaluate material costs and activity durations, respectively.   The estimated durations were used in conjunction with unit cost of 
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labors to yield labor costs.  Simulation models were developed and simulation runs were performed to determine project durations.  
The simulation models were validated by comparing the project durations predicted from the simulation runs with those calculated 
from critical path method (CPM) .   It was found that the project durations obtained from the two methodologies were consistent.  
In addition, when using simulations, some special conditions may be added to models, making simulation results more realistic .  
It can be seen that information from 3D structural models, unit prices, productivity rates, and project simulation were able to be 
integrated for the determination of construction costs and time as required.   The findings also indicated that, for the projects in 
this study, steel structure construction cost was 39% higher than that of reinforced concrete, while construction duration of the 
latter was 69% longer. 
KEYWORDS:  Construction cost, Construction duration, Model, Productivity rate, Simulation. 
 

1. ทีม่าและวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 งานวิจัยน้ีแสดงการวิเคราะห์หาตน้ทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารโดยการใช้วิธีการและขอ้มูลหลายประเภท
ประกอบกนัอยา่งเป็นขั้นตอน  พร้อมทั้งท าการเปรียบเทียบตน้ทุนและระยะเวลาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็และอาคารเหลก็
รูปพรรณท่ีมีพ้ืนท่ีและการใชส้อยเหมือนกนั ท่ีวิเคราะห์หาไดจ้ากวิธีการท่ีน าเสนอในงานวิจยัน้ีดว้ย  การเปรียบเทียบดงักล่าว
นอกจากจะเป็นการแสดงขั้นตอนการวเิคราะห์ขา้งตน้แลว้ ยงัท าใหท้ราบถึงความแตกต่างของตน้ทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง
ระหวา่งโครงสร้างทั้ง 2 ประเภท อนัจะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกประเภทของโครงสร้างรวมถึงการวางแผนงานก่อสร้าง
ท่ีเหมาะสมไดต้่อไป  วธีิการและขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัในงานวจิยัน้ีประกอบดว้ยการใชแ้บบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติของอาคาร การใช้
ขอ้มูลราคาต่อหน่วยของค่าวสัดุและค่าแรงรวมทั้งขอ้มูลผลิตภาพการท างาน ร่วมกบัการใชแ้บบจ าลองโครงการและการจ าลอง
สถานการณ์  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ วิธีการสร้างแบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ (Modeling and Simulation) เป็นวิธีการท่ี
สามารถใชใ้นการวิเคราะห์การก่อสร้างในระดบักระบวน (Process) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [1]  หากแต่ยงัไม่ไดน้ ามาใชใ้นการ
จ าลองการก่อสร้างในระดบัโครงการร่วมกบัการใชแ้บบจ าลองโครงสร้างในลกัษณะดงัท่ีแสดงในงานวจิยัน้ี 
 

2. วธีิการด าเนินการวจิยั 
 การวิจัยเร่ิมจากการออกแบบโครงสร้างอาคารซ่ึงเป็นอาคารตน้แบบท่ีคณะผูว้ิจัยก าหนดข้ึน โดยเป็นอาคารโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณอยา่งละหน่ึงอาคารท่ีมีมิติต่าง ๆ และพ้ืนท่ีใชส้อยเหมือนกนัทุกประการ 
จากนั้นหาปริมาณวสัดุก่อสร้างของอาคาร  สร้างแบบจ าลองกระบวนการก่อสร้าง และค านวณตน้ทุนรวมถึงระยะเวลาก่อสร้างของ
อาคารทั้งสอง  รูปท่ี 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานในงานวจิยัน้ี  ทั้งน้ีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ยอ่ยถดั ๆ 
ไป 
 

2.1 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
 อาคารท่ีใชใ้นการออกแบบโครงสร้างเป็นตึกแถวสามชั้นจ านวน 5 คูหา แต่และคูหาหนา้กวา้ง 4 เมตร ลึก 12 เมตร พ้ืนท่ีใช้
สอย 144 ตารางเมตร ระยะห่างระหวา่งเสาถึงเสา 4 เมตร ความสูงระหวา่งพ้ืนชั้นล่างถึงพ้ืนชั้นบน 3.5 เมตร 
 การออกแบบและค านวณโครงสร้างท าโดยการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างดว้ยโปรแกรม STAAD.Pro [2]  และใชม้าตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) โดยใชว้ิธี Strength Design Method (SDM) และวิธี Load Resistance Factor 
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Design (LRFD) ส าหรับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตามล าดบั ค านวณแรงลมและ
แรงแผน่ดินไหวตามมาตรฐานกรรมโยธาและผงัเมือง (มยผ.) ใชน้ ้ าหนกับรรทุกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ในส่วนของวสัดุ
ก่อสร้างใชค้อนกรีตและเหล็กเสริมตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) และใชเ้หลก็รูปพรรณตามมาตรฐานของประเทศ
ญ่ีปุ่น (JIS) เน่ืองจากสามารถเทียบเคียงไดก้บัมาตรฐานของประเทศไทย และมีฐานขอ้มูลรองรับในโปรแกรม STAAD.Pro 
 แบบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติของอาคารทั้งสองประเภทแสดงอยูใ่นรูปท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั 
 

 
 

รูปที ่1   แผนผงัแสดงขั้นตอนการท าวจิยั 

สร้างแบบจ าลองโครงสร้าง 3-D 
(ไม่รวมฐานราก) ใน STAAD.Pro

วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
(ไม่รวมฐานราก)

ไดป้ริมาณวสัดุส าหรับโครงสร้างของ
อาคาร (ไม่รวมฐานราก) วิเคราะห์และออกแบบฐานราก

ไดป้ริมาณวสัดุส าหรับฐานรากของอาคาร

ไดป้ริมาณวสัดุส าหรับโครงสร้าง
ของทั้งอาคาร (รวมฐานราก)

ค านวณหาระยะเวลาในการท ากิจกรรม

ผลิตภาพการท างาน

ไดเ้วลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ (Activity Duration)

ตน้ทุนค่าวสัดุ

จ าลองสถานการณ์โครงการดว้ย
COSMOS Simulator

สร้างแบบจ าลอง COSMOS (Petri Nets)
ส าหรับการก่อสร้างทั้งโครงการ

เวลาในการด าเนินโครงการ
(Project Duration)

ราคาวสัดุต่อหน่วย

อตัราค่าแรงต่อหน่วย

ตน้ทุนค่าแรงงาน

กิจกรรมที่ท าในงานวิจยัน้ี / ผลที่ได้

ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล

ผลลพัธ์สุดทา้ยที่ได้
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รูปที ่2   แบบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติของอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 

 
 

รูปที ่3   แบบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติของอาคารเหลก็รูปพรรณ 
 

2.2 การหาปริมาณวสัดุก่อสร้าง 
 การหาปริมาณวสัดุก่อสร้างด าเนินการโดยใช้โปรแกรม STAAD.Pro  ปริมาณวสัดุท่ีได้จากโปรแกรมประกอบไปด้วย 
คอนกรีต เหล็กเสริม และเหล็กรูปพรรณ ส่วนท่ีนอกเหนือจากน้ี เช่น งานเสาเข็ม งานขุดและถมดิน และงานแบบหล่อคอนกรีต 
จ าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการถอดปริมาณจากแบบก่อสร้าง โดยถอดแบบตามแนวทางการวดัปริมาณงานก่อสร้างอาคารในส่วนงานของ
โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมของ วสท. [3]  ทั้งน้ี ปริมาณวสัดุก่อสร้างเป็นตวัแปรหลกัในการค านวณตน้ทุนและระยะเวลาก่อสร้าง 
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ตารางที ่1 ระยะเวลาก่อสร้างของทุกกิจกรรม ส าหรับอาคารทั้งสองประเภท 

รายการ  หน่วย ปริมาณ 
ก าลงัการผลิต 
(หน่วย ต่อ วนั) 

ระยะเวลาก่อสร้าง 
(วนั) 

 ฐานราก          

    ปริมาณ ดิน  ลบ.ม. 61.44 68.38 0.90 

    ปริมาณ เสาเขม็  ตน้ 24 5 4.80 

    ปริมาณ คอนกรีต ลบ.ม. 9.60 17.50 0.55 

    ปริมาณ เหลก็เสริม กก. 975.12 1,100.00 0.89 

    ปริมาณ แบบหล่อ ตร.ม. 38.40 50.00 0.77 

 เสาตอม่อ          

    ปริมาณ คอนกรีต  ลบ.ม. 2.16 17.50 0.12 

    ปริมาณ เหลก็เสริม  กก. 343.18 1,100.00 0.31 

    ปริมาณ แบบหล่อ  ตร.ม. 28.80 50.00 0.58 

คานคอดิน          

    ปริมาณ คอนกรีต  ลบ.ม. 12.16 15.00 0.81 

    ปริมาณ เหลก็เสริม  กก. 1,129.00 1,100.00 1.03 

    ปริมาณ แบบหล่อ  ตร.ม. 152.00 50.00 3.04 

 เหลก็รูปพรรณ          

    ปริมาณ เสาเหลก็รูปพรรณ  กก. 12,540.00 1,034.48 12.12 

    ปริมาณ คานเหลก็รูปพรรณ  กก. 9,527.00 1,034.48 9.21 

เสา คสล. รวม          

    ปริมาณ คอนกรีต  ลบ.ม. 22.68 17.50 1.30 

    ปริมาณ เหลก็เสริม  กก. 3,434.86 1,100.00 3.12 

    ปริมาณ แบบหล่อ  ตร.ม. 302.40 50.00 6.05 

 คานคสล. รวม          

    ปริมาณ คอนกรีต  ลบ.ม. 36.48 15.00 2.43 

    ปริมาณ เหลก็เสริม  กก. 3,389.00 1,100.00 3.08 

    ปริมาณ แบบหล่อ  ตร.ม. 456.00 50.00 9.12 

 พ้ืน          

    ปริมาณ แผน่พ้ืน  ตร.ม. 960.00 370.00 2.59 
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2.3 การค านวณต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง 
 การค านวณตน้ทุนการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตน้ทุนค่าวสัดุและตน้ทุนค่าแรง  ตน้ทุนค่าวสัดุหาไดจ้ากปริมาณวสัดุ
กบัราคาต่อหน่วย ในขณะท่ีตน้ทุนค่าแรงงานค านวณจากระยะเวลาท างานของแรงงานหรือเคร่ืองจกัรกบัอตัราคา่ใชจ่้ายของแรงงาน
หรือเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท โดยใช้ราคาค่าวสัดุจากส านักดัชนีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และค่าแรงงานจากบญัชี
ค่าแรงงาน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัประจ าปีงบประมาณ 2560 
 การค านวณระยะเวลาก่อสร้างของทั้งโครงการ (Project Duration) ท าโดยการสร้างแบบจ าลองโครงการก่อสร้างและการ
จ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม COSMOS Simulator [4]  โดยค านวณหาระยะเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ (Activity Duration) 
ในโครงการจากขอ้มูลผลิตภาพงานก่อสร้างท่ีไดม้าจากจากสถิติการท างานของคนงานหรือเคร่ืองจกัร [5] ตามจ านวนแรงงาน 
เคร่ืองจกัร และเง่ือนไขท่ีก าหนด  เวลาในการท ากิจกรรมท่ีค านวณไดด้งักล่าวแสดงไวใ้นตารางท่ี 1  เวลาท่ีไดน้อกจากจะน าไปใช้
ในการจ าลองสถานการณ์แลว้ ยงัน าไปใชใ้นการค านวณค่าแรงก่อสร้างส าหรับทั้งกรณีคนงานและเคร่ืองจกัรดงัแสดงในหัวขอ้
ถดัไปดว้ย 
 

 ตวัอยา่งการค านวณระยะเวลาก่อสร้าง ส าหรับงานตอกเสาเข็มท่ีด าเนินการดว้ยเคร่ืองตอกเสาเข็มเคล่ือนท่ี จ านวน 1 เคร่ือง 
และคนงาน 5 คน จากสถิติการท างาน ทีมงานสามารถตอกเสาเขม็ได ้5 ตน้ต่อวนั จากปริมาณงานทั้งหมดสามารถค านวณระยะเวลา
การท างานไดด้งัต่อไปน้ี  
    ระยะเวลาการท างาน (วนั)   =   ปริมาณงาน (หน่วย)   /   ก าลงัการผลิต (หน่วย ต่อ วนั)  
              =   24   (ตน้)   /   5   (ตน้ ต่อ วนั) 
              =   4.8 วนั หรือ 38.4 ชัว่โมง (ท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั) 
 
2.4 การสร้างแบบจ าลองโครงการก่อสร้าง 
 การสร้างแบบจ าลองโครงการก่อสร้างท าโดยการใชว้ิธี Petri Nets [6] โดยใชโ้ปรแกรม COSMOS Simulator ในการจ าลอง
สถานการณ์ เพ่ือหาระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของโครงการ   แผนภาพกิจกรรมการก่อสร้างส าหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหลก็และโครงสร้างเหลก็รูปพรรณในกรณีตวัอยา่งน้ีสามารถแสดงดว้ยวิธีสายงานวกิฤต (Critical Path Method) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
และรูปท่ี 5 ตามล าดบั  ในส่วนของแบบจ าลอง Petri Nets (เรียกอีกช่ือวา่แบบจ าลอง COSMOS) จะมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
แบบเดียวกนักบัวธีิสายงานวกิฤต โดยสายงานในแบบจ าลองน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสายงานหลกัหรือสายงานวกิฤติ และ
สายงานรอง อนัไดแ้ก่กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากสายงานหลกั ดงัเช่นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเหล็กเสริมท่ีสามารถ
ด าเนินการล่วงหนา้กิจกรรมการก่อสร้างอ่ืน ๆ  ได ้เพ่ือให้เหลก็เสริมมีความพร้อมส าหรับการน าไปใชง้านไดท้นัทีเม่ือขั้นตอนของ
กิจกรรมนั้นมาถึง แบบจ าลอง COSMOS ของการก่อสร้างของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและเหลก็รูปพรรณแสดงไวใ้น
รูปท่ี 6 และรูปท่ี 7 ตามล าดบั 
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รูปที ่4    แผนภาพกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวธีิสายงานวกิฤต 

รูปที ่5    แผนภาพกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้าง 

อาคารเหลก็รูปพรรณโดยวธีิสายงานวกิฤต 
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รูปที ่6    แบบจ าลอง COSMOS โครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
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รูปที ่7    แบบจ าลอง COSMOS โครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 
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ตารางที ่2 ปริมาณวสัดุก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็และโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 

รายการ   หน่วย  
ปริมาณวสัดุ 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 
 งานเสาเขม็      

- เสาเขม็  ตน้  24 24 
 งานเหลก็เสริม      

- เหลก็เสริม ส าหรับฐานราก   ตนั  0.98 0.98 
- เหลก็เสริม ส าหรับเสา   ตนั  3.78 0.34 
- เหลก็เสริม ส าหรับคาน   ตนั  3.39 - 
- เหลก็เสริม ส าหรับคานคอดิน   ตนั  1.13 1.13 

 งานแบบหล่อคอนกรีต      
- แบบหล่อ ส าหรับฐานราก   ตร.ม.  38.40 38.40 
- แบบหล่อ ส าหรับเสา   ตร.ม.  331.20 28.80 
- แบบหล่อ ส าหรับคาน   ตร.ม.  456.00 - 
- แบบหล่อ ส าหรับคานคอดิน   ตร.ม.  152.00 152.00 

 งานคอนกรีต      
- คอนกรีต ส าหรับฐานราก   ลบ.ม.  9.60 9.60 
- คอนกรีต ส าหรับเสา   ลบ.ม.  24.84 2.16 
- คอนกรีต ส าหรับคาน   ลบ.ม.  36.48 - 
- คอนกรีต ส าหรับคานคอดิน   ลบ.ม.  12.16 12.16 

 พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูป   ตร.ม.  960.00 960.00 
 งานเหลก็รูปพรรณ    

- เหลก็รูปพรรณ ส าหรับเสา  ตนั - 12.54 
- เหลก็รูปพรรณ ส าหรับคาน ตนั - 9.53 

 
3. ผลการด าเนินการวจิยั 
 โครงสร้างอาคารทั้ งสองถูกออกแบบให้เป็นโครงขอ้แข็ง มีจุดรองรับบริเวณฐานของอาคารเป็นแบบยึดแน่น สามารถ
ตา้นทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหวไดต้ามมาตรฐานการออกแบบอาคาร พ้ืนเป็นพ้ืนส าเร็จรูป ฐานรากเป็นฐานรากเด่ียวโดยใช้
เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงรูปส่ีเหล่ียมตนั ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ความยาว 21.00 เมตร ค านวณโดยการใชแ้รงท่ีจุด
รองรับ โดยออกแบบใหฐ้านรากตา้นทานแรงเฉือนและโมเมนตด์ดั และเสาเขม็ตา้นทานแรงกดและแรงดึงไดต้ามมาตรฐานสากล 
 ปริมาณวสัดุก่อสร้างดงัแสดงอยูใ่นตารางท่ี 2 ไดม้าจากแบบจ าลองโครงสร้างอาคาร  ปริมาณวสัดุดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลใน
การค านวณตน้ทุนและระยะเวลาก่อสร้างต่อไป  ทั้งน้ีฐานรากของอาคารทั้งสองประเภทมีปริมาณวสัดุท่ีใชเ้ท่ากนัเน่ืองจากเป็นฐาน
รากท่ีเหมือนกนั โดยใชเ้สาเข็มท่ีมีขนาดและจ านวนเท่ากนั และคอนกรีตรัดหัวเข็ม (Pile Cap) มีขนาดเท่ากนั  เหตุท่ีใชฐ้านราก
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เหมือนกันเพราะการใช้พ้ืนแบบเดียวกันและใช้น ้ าหนักบรรทุกจรเท่ากันส าหรับอาคารทั้งสองประเภท ส่วนต่างของน ้ าหนัก
ระหวา่งอาคารทั้งสองมีเฉพาะส่วนท่ีเป็นคานและเสาเท่านั้น ท าให้น ้ าหนกัลงฐานรากของอาคารทั้งสองไม่แตกต่างกนัมากนกั ท า
ใหฐ้านรากท่ีใชมี้ขนาดเท่ากนัดงักล่าว 
 เพื่อการเปรียบเทียบตน้ทุนของโครงสร้างทั้งสอง จึงแบ่งตน้ทุนออกเป็นค่าแรงงานก่อสร้าง (รวมค่าเคร่ืองจกัร) และค่าวสัดุ
ก่อสร้าง ซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้ายทางออ้มในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)  ตน้ทุนของโครงสร้างคิดเฉพาะงานก่อสร้างในส่วน
ของโครงสร้างหลกัเท่านั้น ไม่รวมงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานระบบ ฯลฯ พบวา่โครงสร้างเหล็กรูปพรรณมีตน้ทุน
ในการก่อสร้างมากกวา่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็เท่ากบั 38.6 เปอร์เซ็นต ์ สามารถสรุปตน้ทุนการก่อสร้างโครงสร้างอาคารทั้ง
สองประเภทไดด้งัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบตน้ทุนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็และโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 

รายการ 
ตน้ทุนการก่อสร้าง (บาท) 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 
ค่าใชจ่้ายตามประเภทงาน   
   ค่าใชจ่้ายงานเสาเขม็ 319,786 319,786 
   ค่าใชจ่้ายงานขดุและถมดิน 22,431 22,431 
   ค่าใชจ่้ายงานโครงสร้างอาคาร 1,600,448 2,349,720 

รวม 1,942,665 2,691,937 
 
 ตวัอยา่งการค านวณค่าใชจ่้ายงานเสาเขม็ สามารถแสดงรายการค านวณไดด้งัต่อไปน้ี 
    ค่าใชจ่้ายงานเสาเขม็   =   ค่าเสาเขม็   +    ค่าติดตั้งเสาเขม็   +   ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    (หน่วย : บาท) 
โดย ค่าเสาเขม็ (บาท)       =   จ านวนเสาเขม็ (ตน้)   x   ราคาต่อหน่วย (บาท ต่อ ตน้)   =   24   x   10,200   =   244,800   บาท 
 ค่าติดตั้งเสาเขม็ (บาท)   =   ระยะเวลาก่อสร้าง (วนั จากตารางท่ี 1)   x   ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร (บาท ต่อ วนั) 
        =   4.8   x   (1,700   +   12,522)   =   68,266   บาท 
             หมายเหตุ: ใชค้นงาน 5 คน คนละ 340 บาท ต่อ วนั รวมเป็น 1,700 บาท ต่อ วนั 
               และเคร่ืองตอกเสาเขม็ 1 เคร่ือง ค่าใชจ่้ายวนัละ 12,522 บาท 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (บาท)    =   ค่าแรงตดัหวัเสาเขม็ (บาท)   =   6,720   บาท 
             หมายเหตุ: ค่าแรงตดัหวัเสาเขม็ตน้ละ 280 บาท ทั้งหมด 24 ตน้ รวมเป็น 6,720   บาท 
ดงันั้น  ค่าใชจ่้ายงานเสาเขม็    =   244,800   +   68,266   +   6,720   =   319,786   บาท 
 ผลการหาระยะเวลาก่อสร้างของทั้งโครงการจากการจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม COSMOS Simulator จากแบบจ าลอง 
COSMOS  มีความสอดคลอ้งกบัการหาระยะเวลาดงักล่าวด้วยวิธีสายงานวิกฤต โดยระยะเวลาก่อสร้างท่ีไดจ้ากทั้งสองวิธีมีค่า
เท่ากัน แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองและการจ าลองโครงการในระบบของ COSMOS ในงานวิจยัน้ีมีความถูกตอ้ง  ทั้ งน้ี การใช้
แบบจ าลอง COSMOS ในการจ าลองโครงการสามารถก าหนดเง่ือนไขการท างานเพ่ิมเติมจากวิธีสายงานวิกฤตได ้เช่นในกรณีน้ีได้
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ก าหนดเง่ือนไขให้สามารถขดุหลุมฐานรากไดท้นัทีหลงัการตอกเสาเขม็ของฐานรากนั้น ๆ เสร็จ (ไม่ตอ้งรอใหต้อกเสาเขม็ของทุก
ฐานรากเสร็จแลว้จึงเร่ิมขดุดิน) จากการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวพบวา่ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการลดลง ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 สรุประยะเวลาก่อสร้างงานโครงสร้างทั้งโครงการ 

วธีิการ 
ระยะเวลาก่อสร้าง (วนั) 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 
    วิธีสายงานวกิฤต (CPM) 96.1 56.5 
    แบบจ าลอง COSMOS (ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ) 96.1 56.5 
    แบบจ าลอง COSMOS (มีเง่ือนไขพิเศษ) 95.2 55.6 

 
 จากตารางท่ี 4 ในกรณีท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขการท างานให้สามารถขุดดินส าหรับฐานรากไดท้นัทีหลงัจากตอกเสาเข็มของ
ฐานรากนั้น ๆ แลว้เสร็จ (มีเง่ือนไขพิเศษ) ระยะเวลาก่อสร้างจะลดลงประมาณ 1 วนั  แต่กรณีไม่มีเง่ือนไขพิเศษจะสรุปได้ใน
กรณีศึกษาน้ีวา่โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใชร้ะยะเวลาก่อสร้างมากกวา่เวลาท่ีใชใ้นกรณีโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณ 
เท่ากบั 96.1 - 56.5  = 38.6 วนั หรือคิดเป็น 69.4 เปอร์เซ็นต ์
 จากผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและระยะเวลาก่อสร้างขา้งตน้กล่าวไดว้า่ ตน้ทุนและระยะเวลาก่อสร้างของอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กและอาคารโครงสร้างเหล็กมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะแปรผกผนัต่อกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัและโครงการก่อสร้างท่ี
เกิดข้ึนจริง [7-9] 
 
4. บทสรุป 
 ขอ้มูลจากแบบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติ ราคาต่อหน่วย ผลิตภาพงานก่อสร้าง และการจ าลองสถานการณ์ สามารถใชร่้วมกนั
เพ่ือประมาณตน้ทุนและระยะเวลาก่อสร้างอาคารได้ตามวตัถุประสงค์ และระยะเวลาก่อสร้างท่ีวิเคราะห์ได้จากการจ าลอง
สถานการณ์ของทั้งโครงการมีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีไดจ้ากวิธีสายงานวิกฤต  นอกจากนั้นจะเห็นไดว้า่การใชก้ารจ าลอง
สถานการณ์ท าใหส้ามารถก าหนดเง่ือนไขการท างานแบบพิเศษซ่ึงช่วยใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าลองสอดคลอ้งกบัสภาพความจริง
ของการก่อสร้างมากยิ่งข้ึน เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนและระยะเวลาก่อสร้างพบว่าโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณมีตน้ทุนในการ
ก่อสร้างสูงกวา่ตน้ทุนดงักล่าวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ แต่ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างนอ้ยกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลท่ีได้
ในงานวจิยัอ่ืนและท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปในงานก่อสร้างจริง 
 
เอกสารอ้างองิ 
[1] Jirawat Damrianant. Construction-process analysis and design concepts. Thai Journal of Science and Technology, 2012, 1 (2), pp. 69 – 78. 
[2] Bentley Systems, Inc. STAAD.Pro technical reference manual, Exton, Pennsylvania, 2012. 
[3] EIT Standard CE 1011-48: 2016. Method of measurement of buildings: structural and architectural works. Bangkok: EIT, 2016. 
[4] Damrianant, J.  COSMOS:  A discrete- event methodology for construction processes, International Journal of Internet and Enterprise 
 Management, 2003, 1 (2), pp. 128 – 152. 
[5] Wisoot Jiradamkerng. Construction Cost Estimation, 4th Ed. Pathum Thani: Wankawee, 2015. 



วิศวกรรมสารฉบับวิ จัยและพัฒนา   ปีที่ 31 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 
Engineering Journal of Research and Development  Volume 31 Issue 4 October-December 2020 
 

 

Bunnapub Visartsakul1* and Jirawat Damrianant2                                                                                                                                     | 75                                                                                                       

[6] Murata, T. Petri nets: properties, analysis and applications, Proceedings of the IEEE, 1989, 77 (4), pp. 541 – 580. 
[7] Mills, A.  Analysis of the cost performance of structural building frames in Australia.  In:  7 th ICEC World Congress & 14 th PAQS Congress: 
 Sustainable Cost Management: Borderless Innovation, Singapore, 23-27 July 2010, pp. 1 – 15. 
[8] SCG. Material Guild, 2013. Available from: https://bit.ly/2Tlfq3y [Accessed 28 Dec. 2018] 
[9] SYS. The difference between steel and reinforced concrete buildings, 2017. Available from: 
 http://www.hbeamconnect.com:81/th/community/blog/VSCh20171103173154060/ [Accessed 28 Dec. 2018] 



 


