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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อคิดคนหา

เทคนิคและวิธีการแกไขปญหาความลาชาในงาน
กอสราง โดยมี ข้ันตอนการศึกษาเริ่มจาก การ
สํารวจปญหาที่ทําใหเกิดความลาชาในหนางานจริง 
จากนั้นทําการเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหารวมกับการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุป  โดยผลการศึกษาพบวา 
ปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความลาชาใน
งานกอสรางคือการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่ไม
ถูกตองและลงตัวของผูรับเหมา เวลาสูญเสียที่เกิด
จากการรองานชางชุดอื่นเสร็จกอใหเกิดเวลาไร
ประสิทธิผล (Ineffective Time) วิธีการแกปญหา
คือการจัดสรรทรัพยากรใหม โดยวิธีที่นําเสนอ คือ 
การสลับสับเปลี่ยนทรัพยากรดวยวิธี Resource 
Switching ซึ่งใชหลักการในการสลับสับเปล่ียนงาน
ของกรรมกรแตละประเภท ทั้งนี้ มีเงื่อนไขวางาน
ดั ง กล า ว ต อ ง เ ป น ง านป ร ะ เ ภท ง าน ไ ร ฝ มื อ 
(Unskilled) ซึ่งปฏิบัติแทนกันได ผลการศึกษาสรุป
ไดวา วิธี Resource Switching เปนแนวทางหนึ่งที่

สามารถแกไขปญหาความลาชาในงานกอสรางได 
โดยไมทําใหเวลา คาใชจาย และคุณภาพของงาน
เปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่วางไว อีกทั้งยังชวยลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการในอนาคต 
คําสําคัญ : การบริหารงานกอสราง/เทคนคิการ
กอสราง/การแกไขปญหาความลาชา 
Abstract 

The purpose of this study is to 
investigate the causes and find the solution for 
construction delay problem. First, we 
analyzed the root of the impediment, then 
suggested the methods for improvements and 
finally concluded  with suggested practice. 
One issue that can be noticed contributing 
significantly to the delay in construction 
process is inappropriate human resource 
assignment of contractors, especially labor 
cost and time effectiveness. This introduces 
time ineffectiveness that can be solved by 
using resource reallocation. The proposed 



solution utilizes the concept of resource 
switching work for example switching 
formwork and steel. However, this is based on 
an assumption that each work does not 
require specialty and can be interchangeable. 
In conclusion, resource switching concept 
can effectively be used to reduce construction 
delays and reduce the risk of the project 
without incurring extra cost or loosing work 
quality. 
Keyword : Construction 
Management/Construction 
Techniques/Solution for Construction Delays  
 
1. บทนํา 

ความลาชาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูเสมอในงาน
กอสรางตั้งแตโครงการขนาดเล็ก จนถึงโครงการ
ขนาดใหญ ความลาชาที่เกิดขึ้นอาจกินระยะเวลา
ต้ังแตไมกี่ชั่วโมงจนถึงจํานวนหลายป และมักจะ
เปนปญหาสําคัญที่นํามาซึ่งขอพิพาท กอใหเกิด
ความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงสงผล
กระทบตอความสัมพันธระหวางฝายตางๆ  ที่
เกี่ยวของกันอยู ทั้งเจาของโครงการ ผูควบคุมงาน 
ผู รับเหมา และลูกคา ผูบริหารและควบคุมงาน
กอสราง  (Construction Management 
Consultant) มีหนาที่ตองควบคุมดูแล แนะนํา และ
ใหคําปรึกษาแกผูรับเหมา เพื่อใหงานเปนไปตาม
แผนและสัญญาที่ไดระบุไว ดังนั้น คณะผูจัดทําซึ่ง
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโครงการกอสรางอาคาร
ชุดพักอาศัยแหงหนึ่ง (กรณีศึกษา) จึงมุงแสวงหา
หนทางในการปองกันและแกไขปญหาความลาชา

ในงานกอสราง โดยจากการศึกษาและสังเกต 
พบวา สาเหตุของความลาชาในงานกอสรางที่
สําคัญประการหนึ่งคือการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่
ไมถูกตองและลงตัวของผูรับเหมา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใชแรงงานที่สูญเสียไมคุมคากับเวลาและ
คาใชจายที่เสียไป ซึ่งเปนสาเหตุหลักของความ
ลาชาในหนางาน คือ การรองานชางชุดอื่นเสร็จ
กอใหเกิดเวลาไรประสิทธิผล (Ineffective Time) 
ดังนั้น คณะผูจัดทําจึงพยายามคิดคนหาวิธีการ
แกปญหาดังกลาว  โดยนําเสนอแนวคิดที่ เ รียก
วิ ธี ก า รนี้ ว า  กา รสลั บ สับ เป ล่ี ยนทรั พยาก ร 
“Resource Switching”  

 
รูปที่ 1. เวลาไรประสิทธิผล (Ineffective Time) ซึ่งเกิดจาก 

กรรมกรงานเหล็กรอใหงานไมแลวเสร็จกอน 
 

2. วัตถุประสงคของโครงงาน  
2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุของความลาชาที่เกิดขึ้น

จริงในงานกอสราง 
2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการแกไขปญหา

ความลาชาในงานกอสราง โดยใชเครื่องมือ
ทางการบริหารงานกอสราง 

2.3 เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาวิชาการ
บริหารงานกอสรางมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน 



2.4 เพื่อเสนอแนะแนวคิดใหมสําหรับวิธีการ
แกไขปญหาความลาชาในงานกอสราง 

 
3. ขอบเขตของโครงงาน 

เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องสถานที่และเวลา 
และเพื่อใหเนื้อหาสาระของโครงงานมีมิติที่แคบ
เจาะลึกในตัวเอง จึงกําหนดขอบเขตของโครงงานไว
ดังนี้ คือ 
 3.1  ขอบเขตในแงพื้นที่ โครงงานนี้จะ
ศึกษาเฉพาะพื้นที่โครงการกอสรางอาคารชุดพัก
อาศัย 25 ชั้น แหงหนึ่ง 

3 . 2   ขอบเขตในแง เ นื้ อหาสาระ 
โครงงานนี้จะศึกษาเฉพาะเทคนิคและวิธีการจัดสรร
ทรัพยากร (Resource Allocation) เพื่อแกไขปญหา
ความลาชาในงานกอสราง ในขอบเขตของเทคนิค
วิธีในการวางแผนและควบคุมงานดวยวิธีวิกฤติ 
(Critical Path Method)  
 3.3  ขอบเขตในแงระยะเวลา โครงงานนี้
จัดทําขึ้นในขณะที่ตองปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดวย 
ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาการเก็บขอมูล การ
คนควา  และการนําไปทดลองใช  จึงมีกําหนด
ระยะเวลาในระหวางวันที่ 9 มีนาคม – 14 มิถุนายน 
2553 เพื่อใหสะดวกและงายตอการศึกษา 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 โครงงานนี้ เปนงานที่ เนนการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อทําความ
เข า ใจถึ งสา เหตุความล าช า ในงานกอสร า ง 
เนื่องจาก มีขอจํากัดดานเวลา การเก็บขอมูลตางๆ 
จึงนอยกวาที่ควรจะเปน ประกอบกับการศึกษาครั้ง
นี้ ตองทําควบคูไปกับการปฏิบัติงานทําใหขาด

ความตอเนื่องในการศึกษา โดยแทจริงแลวพบวา 
งานกอสรางในโครงการขนาดใหญมีรายละเอียดที่
ซับซอน การคนควาหาคําตอบในเรื่องที่มีละเอียด
และซับซอนนี้ คณะผูจัดทําจึงเนนการวิจัยเชิง
คุณภาพเปนเครื่องมือในการศึกษา วิธีการหลักที่ใช
คือ การเฝาสังเกตการณ (Observation) กิจกรรม
ตางๆ ภายในโครงการ เพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความลาชาในงานกอสราง อยางไรก็ตามคณะ
ผูจัดทําก็ยังใชแนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เสริมประกอบดวย ทั้งนี้
เพื่อวิเคราะหวาปญหาความลาชาเกิดจากสาเหตุ
อะไรมากที่สุด 

ข้ันตอนและวิธีการดํา เนินงานที่คณะ
ผูจัดทําศึกษา ไดแก 

4.1 การรวบรวมขอมูลของโครงงาน  
 คณะผูจัดทํารวมรวมขอมูลของโครงงานใน 
3 ลักษณะ ไดแก การเก็บขอมูลภาพถายจากหนา
งาน การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และการศึกษาจาก
เอกสาร 

4.1.1 การเก็บขอมูลภาพถายจากหนา
งาน  คณะผูจัดทําจะทําเปนกิจวัตรประจําวัน
ใ น ขณ ะ ปฏิ บั ติ ง า น  ซึ่ ง จ ะ ทํ า ใ ห ท ร า บ ถึ ง
ความกาวหนาของงานกอสราง และเห็นถึงปญหาที่
ทําใหเกิดความลาชาได 

4.1.2 กา รสั มภ าษณ ผู ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง           
คณะผูจัดทําใชวิธีการสัมภาษณแบบปราศจาก
มาตรฐาน (Unstandardized Interview) [1] ซึ่ง
เปนการสัมภาษณที่ไมมีแนวคําถาม เพียงแตผู
สัมภาษณมีวัตถุประสงคของการวิจัย  และตั้ง
คําถามทดสอบ เพื่อนําไปสูเปาหมายของโครงงาน 
อันจะทําใหบริบทของปรากฏการณขยายไปอยาง



กวางขวาง ทําใหสามารถลวงลึกตอประเด็นที่ไม
คุนเคยได เมื่อมีความสนิทสนมคุนเคยมากขึ้น ใช
ในการสัมภาษณผูที่อยูในฝายปฏิบัติงานและมี
ความสนิทสนมเปนการสวนตัว 

4.1.3 การศึ กษาจาก เอกสาร  เ ป น
เครื่องมือที่ สําคัญที่ สุดในการศึกษาโครงงานนี้ 
เพราะขอมูลสวนใหญไดจากเอกสารที่คนความา 
ไมวาจะเปนหนังสือ วิทยานิพนธ เว็บไซต เอกสาร
การสอน  ขอมูลและสถิติตางๆ จะชวยใหคณะ
ผูจัดทําสามารถวิเคราะหขอมูลไดงายขึ้น 
 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดขอมูลตางๆ จากการรวบรวมขอมูล
มาแลว คณะผูจัดทําไดทําการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูล โดยขอมูลที่ไดจะตองมีความนาเชื่อถือ 
(Credibility) และมีความถูกตองแมนยํา (Validity) 
คณะผูจัดทําจึงวิเคราะหขอมูลโดยการตรวจสอบ
แหลงที่มาของขอมูลวามีความนาเชื่อถือหรือไม 
จากนั้นทําการสอบถามความคิดเห็นจากผูที่
เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะหวาขอมูลที่จะนํามาใชมี
ความนาเชื่อถือ สุดทาย ไดทําการเปรียบเทียบ
ทฤษฎีจากแหลงที่มาตางๆ  กัน  เพื่อให เห็นถึง
มุมมองตางๆ ที่นักวิชาการไดนํามาใช 

4.3 การออกแบบตารางบันทึกขอมูล 
  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลแลววาขอมูล
ที่ไดมามีความถูกตองและนาเชื่อถือ คณะผูจัดทํา
จึงนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่มีอยูเดิม 
เพื่อคนควาหาสาเหตุ  ซึ่งในการศึกษานี้พบวา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาในงานกอสราง คือ 
การจัดการทรัพยากรที่ ไม ถู กตองลงตั วของ
ผูรับเหมา ทําใหเสียเวลาและคาใชจายมากกวาที่

ควรจะเปน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะไดนําไปบันทึกไวใน
รูปแบบของตาราง ซึ่งตารางบันทึกขอมูลจะชวยทํา
ใหจัดกระทําขอมูลในข้ันตอนตอไปไดงายขึ้น 

4.4 บันทึกขอมูลลงใน MS Excel 
 จากขอมูลที่ไดบันทึกไวในตาราง ทําให
ทราบถึงวิธีการจัดระเบียบทรัพยากรใหม โดยคณะ
ผูจัดทําไดเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่
เรียกวา Resource Switching ที่ไดทําการศึกษา
มาแลววาจะชวยทําใหลดระยะเวลาและคาใชจาย
จากทรัพยากรที่จัดเก็บไมได การบันทึกขอมูลลงใน 
MS Excel จะนําขอมูลที่ไดจากตารางมาทําการ
เขียน Resource Histogram เพื่อใหเห็นถึงขั้นตอน
และวิธีการที่คณะผูจัดทําไดเสนอไว 

4.5 อภิปรายวิธีการใช 
 เมื่อทําการบันทึกขอมูลลงใน MS Excel 
เปนที่เรียบรอยแลว คณะผูจัดทําจึงทําการอภิปราย
วิธีการใชงาน  หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ 
เพื่อใหผูที่จะนําไปใชงานตอไปไดเขาใจถึงขั้นตอน
และวิธีการทํา Resource Switching และการเขียน 
Resource Histogram นี้ 
 
5. การศึกษาปญหาความลาชาจากกรณศีึกษา 

5.1 ประเภทของความลาชา  
ปฐวี ธนกิจกําจร [2] ไดแบงประเภทของ

ความลาชาในงานกอสรางไว ดังนี้ 
5.1.1 ค ว า ม ล า ช า ที่ ใ ห อ ภั ย ไ ด 

(Excusable Delay) เปนความลาชาที่เกิดจาก
ปจจัยที่นอกเหนือการควบคุมหรือไมไดมีสาเหตุ
จากความผิดของฝายหนึ่งฝายใด ฝายผูรับเหมา
ไดรับสิทธิในการขยายระยะเวลาโครงการเทานั้น 
ตัวอยางสาเหตุของความลาชาที่ใหอภัยได เชน 
สภาพการจลาจล ไฟไหม น้ําทวม โรคระบาด การ



กักบริเวณ การประทวง การหามขนสงสินคา และ
สภาพแปรปรวนทางภูมิอากาศผิดปกติอยางรุนแรง 
เปนตน ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2. ความลาชาของโครงการฯ ที่เกิดจากสภาพการ

จลาจลบริเวณแยกสามยาน 
  

5.1.2 ค ว า ม ล า ช า ที่ ใ ห อ ภั ย ไ ม ไ ด 
(Nonexcusable Delay) เปนความลาชาที่เปนผล
มาจากฝายผูรับเหมาไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ที่
ระบุไวในสัญญา ฝายผูรับเหมาไมไดรับสิทธิในการ
เรียกชดเชย  สําหรับคาใชจายและระยะเวลา
โครงการที่เพิ่มข้ึน ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3. ความลาชาของโครงการฯ ที่เกิดจากการทํางาน

ของผูรับเหมาจนตองทําใหมีการ Jump Floor 
 
 
 

5.1.3  ค ว า ม ล า ช า ที่ ช ด เ ช ย ค ว า ม
เสียหายให (Compensable Delay) เปนความ
ลาชาที่มีสาเหตุจากฝายผูวาจางไมสามารถปฏิบัติ
ตามหนาที่ระบุไวในสัญญา ฝายผูรับเหมาสามารถ
เรียกชดเชยเนื่องจากความลาชาโดยอาศัยหลักการ
ละเวนการกระทําของฝายผูวาจาง ตามหนาที่ระบุ
ไวในสัญญา หรืออาศัยหลักที่ผูวาจางมีหนาที่ใน
การไมขัดขวางการทํางานของฝายผู รับจางเปน
พื้นฐานในการเรียกรอง โดยฝายผูรับเหมาไดรับ
สิทธิในการเรียกชดเชยทั้งในสวนของคาใชจายและ
ระยะเวลาโครงการที่เพิ่มข้ึน  
  

5.2 ปญหาความลาชาที่ เกิดขึ้นจากผูที่
เกี่ยวของในโครงการกอสราง 
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร

โครงการกอสราง คณะผูจัดทําไดทําการรวบรวม
ปญหาที่ทําใหเกิดความลาชาในงานกอสรางไว โดย
สาเหตุของความลาชา สามารถเกิดจากบุคคลตางๆ 
ในโครงการไดแก เจาของงาน ผูออกแบบ ผูรับเหมา 
หรือแมแตผูบริหารโครงการเองก็เปนสาเหตุใหเกิด
ความลาชาไดเชนเดียวกัน 

จากการศึกษาการบริหารงานกอสรางใน
ประเทศไทย : ปญหาและแนวทางแกไข โดย
การศึกษาของ วิโรจน แตงวิเชียร [3] ไดสรุปปญหา
ที่เกิดขึ้นจากผูเกี่ยวของ 4 ฝาย โดยสรุปเปน
แผนภาพไดดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4. ปญหาที่ทําใหเกิดความลาชาเนื่องจากผูเกี่ยวของ 

4 ฝาย 
 
 
 

5.3 การศึกษาปญหาความลาชาในหนางาน 
คณะผูจัดทําไดทําการศึกษาปญหาความ

ลาชาที่เกิดขึ้นในหนางานของผูรับเหมา โครงการ
กอสรางอาคารชุดพักอาศัยแหงหนึ่ง (กรณีศึกษา) 
ระยะเวลา 1 สัปดาห ระหวางวันที่ 21 – 25 
พฤษภาคม 2553 เก็บขอมูลทุกวัน ต้ังแตเวลา 8.00 
น. – 19.00 น. พื้นที่หลักสําหรับการเก็บขอมูลคือ
บริเวณการเทพื้นและเสาชั้น 7 - ชั้น 8 โดยแบง
คนงานออกเปน ชางไม ชางปูนกอฉาบ ชางเหล็ก 
และกรรมกร ทําการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกต 
(Observation Survey) เปนหลัก เพื่อสังเกต
กิจกรรมตางๆ ในโครงการ การทํางานของคนงาน 
และสรุปถึงปญหาความลาชาที่เกิดขึ้น 

 
 

ตารางที่ 1. สรุปจํานวนและเวลาการปฏิบัติงานของคนงานบริษัทผูรับเหมากอสราง ระหวางวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 
2553 

ลําดับ ประเภท
คนงาน 

จํานวนคนงาน 
/สัปดาห (คน) 

คาแรง/คน/วัน 
(เฉลี่ย,บาท) เวลาปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงาน 

/วัน (ชม.) 
เวลาปฏิบัติงาน 
/สัปดาห (ชม.) 

1 ชางไม 147 280 8:00 – 17:00 น. 8 5,880 
2 ชางปูน 50 300 16:00 – 24:00 น. 8 2,000 
3 ชางเหล็ก 116 300 8:00 – 17:00 น. 8 4,640 
4 กรรมกร 87 160 8:00 – 17:00 น. 8 3,480 

ที่มา : รายงานการกอสรางประจําเดือนพฤษภาคม 2553 ของบริษัทผูรับเหมากอสราง 
 

 คณะผูจัดทําไดจัดทําแบบบันทึกเวลา
สูญเสียในการทํางาน ซึ่งปรับปรุงจากแบบบันทึก
เวลารอคอยโดยหัวหนางาน ของ วิสูตร จิระดําเกิง 
[4] เพื่อหาสาเหตุของความลาชาในหนางานใน
เดือนพฤษภาคม 2553 โดยสุมตัวอยางมาเพียง 1 
สัปดาห ดังตัวอยางในตารางที่ 2 ซึ่งไดแสดงใหเห็น
วาสาเหตุของการสูญเสียเวลาทํางานที่มากที่สุด
ของชางเหล็ก คือ การรองานชางชุดอื่นเสร็จ โดยใน
ตัวอยางวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 มีการสูญเสีย

เวลาการทํางานมากถึง 30 คน-ชั่วโมง หากคิดเปน
คาแรงโดยประมาณ 300 บาท/คน/วัน (8 ชั่วโมง) 
จะพบวา ตองสูญเสียคาใชจายตอวันเพิ่มข้ึน (30/8) 
x 300 = 1,125 บาท หรือประมาณเดือนละ 25,000 
บาท /ชางเหล็ก  ที่ สําคัญกวานั้นคือ  ทําใหการ
กอสรางลาชากวาที่ควรจะเปน ทั้งยังมีโอกาสทําให
โครงการฯ เสร็จชากวากําหนดอีกดวย 
 จากนั้นคณะผูจัดทําไดทําการสรุปเวลา
สูญเสียในการทํางานในเดือน พฤษภาคม 2553 

ปญหาที่เกดิขึน้ 
เนื่องจาก 
ผูบริหารงาน
กอสราง 

 

ปญหาที่เกดิขึน้ 
เนื่องจาก 
ผูรับเหมา 

 

ปญหาที่เกดิขึน้ 
เนื่องจาก 
ผูออกแบบ 

 

ปญหาที่เกดิขึน้ 
เนื่องจาก 
เจาของงาน 

 

ปญหาทีท่ําใหเกิด
ความลาชา 
เนื่องจาก
ผูเกี่ยวของ 



ระหวางวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2553 ของคนงาน 
4 ประเภท คือ ชางไม ชางปูน ชางเหล็ก และ

กรรมกร ไดดังแผนภูมิที่ 1 – แผนภูมิที่ 4 

 

ตารางที่ 2. ตัวอยางแบบบันทึกเวลาสูญเสียในการทํางาน 
 

แบบบันทึกเวลาสูญเสียในการทํางาน 
 

วันที่รายงาน............................................................... 
ประเภทชาง.................................................................................... ช่ือผูรายงาน............................................................... 
จํานวนคนงาน, คน..........................................................................  

ลําดับ สาเหตุแหงความสูญเสียเวลางาน 
จํานวนชัว่โมง 
สูญเสียในวันนี ้

จํานวนคนงานที่
ตองหยุดคอย 

(คน) 

ชั่วโมงคนงาน
สูญเสีย (คน-

ชม.) 
หมายเหตุ 

1 แกไข/ทําใหม (เนื่องจากแบบ) 0 0 0  
2 แกไข/ทําใหม (เนื่องจากชิ้นสวนสําเร็จ) 0 0 0  
3 แกไข/ทําใหม (เนื่องจากความผิดพลาดหนางาน) 2 12 24  
4 รอคอยวัสดุ (จากคลังพัสดุ) 30 min 10 5  
5 รอคอยวัสดุ (จากรานคา) 0 0 0  
6 รอคอยเครื่องมือ 0 0 0  
7 รอคอยเครื่องจักรกล 15 min 15 3hr45min  
8 เครื่องจักรกลเสีย 0 0 0  
9 รอคอยขอมูลที่จําเปน 0 0 0  
10 รองานชางชุดอื่นเสร็จ 1hr30min 20 30  
11 รอคอยเพื่อนรวมชุดทํางาน 20 min 8 2hr40min  
12 การเคลื่อนยายที่ไมจําเปน 10 min 5 50min  
13 อื่นๆ (ระบุเพิ่ม) –อากาศรอนจัด 40 min 10 6hr40min  

 รวมช่ัวโมงคนงานสูญเสีย (คน-ชม.) 67hr15min  
 รวมช่ัวโมงคนงานทั้งหมดในวันนี้ (คน-ชม.) 184  
 รอยละสูญเสียในวนันี้ (%) 36.5  

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1. สรุปรอยละเวลาสูญเสียจากสาเหตุตางๆของ
ชางไม 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2. สรุปรอยละเวลาสูญเสียจากสาเหตุตางๆของ
ชางเหล็ก 

 

 
 
 

ชางเหล็ก นางสาวมยุรี สิทธิ 
23 คน  

21 พฤษภาคม 2553 



 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3. สรุปรอยละเวลาสูญเสียจากสาเหตุตางๆของ
ชางปูน 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4. สรุปรอยละเวลาสูญเสียจากสาเหตุตางๆของ
กรรมกร 

 
จากแผนภูมิที่ 1 – 4 สามารถสรุปไดวา 

สาเหตุหลักของความลาชาในหนางานกอสราง 
ไดแก การรอคอยชางชุดอื่นเสร็จ ยกเวน ชางไม ซึ่ง
เร่ิมทํางานในเวลาเชาโดยไมตองรอชางชุดใดๆ รอย
ละเวลาสูญเสียเนื่องจากการรอคอยชางชุดอื่นเสร็จ
มากที่สุดไดแก กรรมกร 75% รองลงมาคือ ชางปูน 
53% และชางเหล็ก 44% ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3. ตารางคํานวณระยะเวลาการกอสรางเฉลี่ยตอ
ชั้นโดยประมาณ 

ลําดับ ระดับพื้นชั้น วันที่เทพืน้ ระยะเวลารอ
คอย (วัน) 

1 7 ZONE B  6 พ.ค. 2553 - 
2 7 ZONE A 18 พ.ค. 2553 12 
3 8 ZONE B  21 พ.ค. 2553 3 
4 8 ZONE A 27 พ.ค. 2553 6 

รวมระยะเวลารอคอย 21 วัน 
ระยะเวลากอสรางเฉลี่ย 10.5 วัน/ช้ัน หรือ ประมาณ 

เดือนละ 3 ช้ัน 
ดังนั้น  จะตองใชระยะเวลาอีก 5-6 เดือน จึงจะเสร็จงานพื้นช้ัน 7 
– 25 หรือประมาณเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2553 ซ่ึงลาชากวาแผนงาน
ที่วางไว คือจะตองแลวเสร็จกลางเดือน ต.ค. 2553 

  
จากตารางที่ 3 มีแนวโนมวางานพื้นชัน้ 7 – 25 

จะแลวเสร็จไมทันตามแผนงานทีว่างไว อันมีสาเหตุ
มาจากความลาชาตางๆ ดังที่ไดกลาวมาทัง้หมด 
โดยเฉพาะอยางยิง่ความลาชาซึ่งเกิดจากการ
จัดสรรทรัพยากรที่ไมลงตัวของผูรับเหมา การ
ปฏิบัติงานของคนงานมีเวลาไรประสิทธิผล 
(Ineffective Time) ซึ่งเกดิจากการรอคอยชางชุด
อ่ืนทาํงานเสรจ็เปนระยะเวลาที่ยาวนานเกนิไป 
  

การแกปญหาในเบื้องตนของทางโครงการฯ คือ 
ใชเทคนิคการ Jump Floor ขามการกอสรางพื้น 
Ramp ชั้น 5 – ชั้น 6 เพื่อเทพื้นชั้น 7 ซึ่งใชสําหรับ
การสรางหองตัวอยางกอน อยางไรก็ตาม คณะ
ผูจัดทํามีความเห็นวาการแกปญหาดังกลาวยังไม
เพียงพอ ผูรับเหมาจะตองทําการจัดสรรทรัพยากร
เสียใหม โดยอาจนําเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพในงาน
กอสรางมาใช ประกอบกับการใชเครื่องมืออ่ืนๆ เชน 
MS Project, Gantt Chart, PERT เพื่อเรง
ระยะเวลาการกอสรางใหเร็วขึ้น อนึ่ง คณะผูจัดทํา



ไดเสนอแนวคิดในการจัดสรรทรัพยากรโดยวิธี 
Resource Switching หรือการสลับสับเปล่ียน
ทรัพยากรมาใชเพื่อแกไขปญหาความลาชาในงาน
กอสรางอีกทางหนึ่ง 
 
6. เทคนิคและวธิีการแกไขปญหาความลาชา

โดยวธิี Resource Switching 
6.1 แนวคิดเกี่ยวกับวธิี Resource 

Switching 

 การจัดสรรทรัพยากร โดยวิธี Resource 
Switching ประยุกตมาจากการจัดสรรทรัพยากรให
เรียบดวยวิธี Resource Leveling[5] โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการลดระยะเวลาการรองาน
ช า งชุดอื่ น เสร็ จ  และลดเวลาไรประสิทธิ ผล 
(Ineffective Time) วิธีการนี้จะชวยแกปญหาความ
ลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางไดอีกวิธีหนึ่ง 
 กระบวนการทํา Resource Leveling ก็มี
ขอแตกตางกับการทํา Resource Switching อยู
บางสวน ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง Resource Leveling และ Resource Switching 
วิธี Resource Leveling วิธี Resource Switching 

มีแนวคิดในการเลื่อนกิจกรรมออกไปจากแผนงานเดิม เพื่อให
ทรัพยากรเพียงพอตอความตองการ 

มีแนวคิดในการสลับสับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูอยางเพียงพอ เพื่อเลื่อน
เวลาของกิจกรรมใหเร็วขึ้น 

คํานึงถึงทรัพยากร (จํานวนคนงาน) ที่หาไดมากที่สุด คํานึงถึงเวลาของกิจกรรมที่ลดลงไดมากที่สุด 
ใชเวลาลอยตัว (float) มาเปนเครื่องมือในการเลื่อนทรัพยากรออกไป

ในวันอื่นๆ เพื่อไมใหกระทบตอเวลา 
ใชกิจกรรมประเภท Unskilled มาเปนเครื่องมือในการสลับทรัพยากรใน

วันหนึ่งๆ เพื่อไมใหกระทบตอกิจกรรมอื่น 
การเลื่อนทรัพยากรออกไปในกิจกรรมที่มากอน (Predecessor) 

กิจกรรมที่ตามมาตองเลื่อนออกไปดวย 
กิจกรรมใดที่มีกิจกรรมมากอน เมื่อมีการสลับทรัพยากรสวนเกินออกไป 
กิจกรรมที่ตามมาตามมาตามหลังไมจําเปนตองเลื่อนตามขึ้นไปดวย 

ตองทํา CPM มากอน จึงจะใชวิธี Resource Leveling ได ไมจําเปนตองทํา CPM มากอน ก็ใช Resource Switching ที่ 
หนางานกอสรางได 

6.2 ทรัพยากรและกิจกรรมทีส่ามารถสลับ
สับเปลี่ยนได 

 การสลับสับเปลี่ยนระหวางกิจกรรม มีเงื่อนไข
อยูอยางหนึ่ งวา  กิจกรรมที่จะสลับใหทรัพยากร 
(คนงาน) ไปทํานั้น ตองเปนงานที่ไมจําเปนตองใช
ทักษะฝมือ คือตองเปน Unskilled work งานนั้นๆ ที่
จะทําการสลับสับเปลี่ยนหนาที่กันทําไมวาใหใครมา
ทําก็ทําไดเชนเดียวกันหมด ไมจําเปนตองเรียนรูหรือ
อาศัยประสบการณเฉพาะดาน โดยคณะผูจัดทําไดทํา
การรวบรวมและสรุป Unskilled work ของแตละ
กิจกรรมไวดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5. ตารางแสดง Unskilled work ของงานประเภท
ตางๆ 

ลําดับ ประเภทงาน Unskilled work 
1 งานไม - เคลื่อนยายเหล็กกลองรับทองพืน้ 

- ยกไมแบบ 
- ตอกตะปู 

2 งานเหล็ก - วางเหล็กพื้น 
- ผูกเหล็ก 

3 งานปูน กอ ฉาบ - เกลี่ยปูน 
4 กรรมกร - เคลื่อนยายอุปกรณ 

- เก็บลางทําความสะอาด 
 
 
 
 
 



6.3 กระบวนการประยุกตใชวธิี Resource 
Switching 

 เนื่องดวยระยะเวลาการศึกษาโครงงานสหกิจ
ศึกษาที่มีจํากัด เพราะตองปฏิบัติงานในขณะที่ศึกษา
ดวยนั้น คณะผูจัดทําจึงไดพยายามจําลองแผนภูมิ
รูปภาพเพื่ออธิบายวิธีการทํา Resource Switching 
โดยมุ ง เนนให ผูที่ตองการตอยอดแนวความคิด 
ตลอดจนผูที่สนใจในโครงงานนี้เห็นถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากร (Resource 
Allocation) ดวยวิธีนี้ 
 คณะผูจัดทําไดทําการจําลองรูปแบบการสลับ
สับเปลี่ยนทรัพยากร  โดยใชแผนภูมิ รูปภาพ  ซึ่ ง
ประยุกตมาจาก Resource Histogram ของวิธีการทํา 
Resource Leveling โดย Michael T. Callahan [5] 
และยกกรณีศึกษาการปฏิบัติงานของคนงานของ
ผูรับเหมากอ สราง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 มา
เปนตัวแบบ โดยแผนภูมิรูปภาพนี้จะแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการปฏิบัติงาน กับ
ทรัพยากรหรือจํานวนคนงานในวันนั้นๆ ข้ันตอนการ
เขียนแผนภูมิรูปภาพมีดังนี้ 

1. เขียนกราฟเสนจํานวน โดยแกน X แทน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม และแกน 
Y แทนจํานวนคนงาน (ทรัพยากร) กําหนดสเกลตาม
ความเหมาะสม 

2. เขียนเสนกราฟตามระยะเวลาการทํางาน
ของแตละกิจกรรม และจํานวนคนงานของแตละ
กิจกรรม โดยแบงสีหรือใชสัญลักษณเสนของแตละ

กิจกรรมใหแตกตางกัน อาจแยกกราฟของแตละ
กิจกรรมออกจากกันก็ได 

3. เขียนเสนในแนวแกน X ข้ึนอีก 1 เสน ใน
ทุกกิจกรรม เพื่อบงบอกจํานวนคนงานของกิจกรรม
นั้นๆ ที่ตองรอคอยชางชุดอื่นทํางานเสร็จ 

4. ทําการ Switching คนงานสวนเกินที่ตอง
รอคอยชางชุดอื่นทํางานเสร็จ ไปไวในงานที่มากอน 
(Predecessor)  

5. คํานวณปริมาณงาน  (ม 2)  ที่คนงานที่ 
Switching ไปทําได หักออกจากปริมาณงานที่คนงาน
ตามปกติทําไดทั้งวัน เชน ชางไม 20 คน ทํางาน
ปริมาณงาน 500 ตรม. ใชเวลา 8 ชั่วโมง, ชางไม 
(Resource Switching) ทําได 400 ตรม. ใชเวลา 6 
ชั่วโมง 24 นาที ดังนั้น ประหยัดเวลาการทํางานได 1 
ชั่วโมง 36 นาที  

6. เขียนกราฟใหมที่ไดจากการทํา Resource 
Switching ซึ่งจะสังเกตเห็นไดวาจํานวนคน หรือ
ทรัพยากรจะเพิ่มข้ึน ในขณะที่ระยะเวลาการทํางาน
ลดลง 

7. ทําการ Switching ทุกกิจกรรมใหครบ จะ
ไดเวลาการทํางานของกิจกรรมหลังสุดใหม โดยเวลา
ดังกลาวจะบอกไดวาสามารถลดระยะเวลาการทํางาน
ลงไดกี่ชั่วโมง/วัน 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5. แสดงตัวอยางวิธีการทํา Resource Switching 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6. การทํา Resource Switching โดยใชขอมูลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 
 

จากรูปที่ 6 มีคนงานอยูทั้งหมด 4 ประเภท 
โดยมีกรรมกรสวนที่ตองรอคอยชางชุดอื่นเปน 
Freedom Switching หรือตัวสลับอิสระ สามารถทํา
การ Switching ไปชวยกิจกรรมอื่นๆ ไดทั้งหมด แต
กิจกรรมของกรรมกรเอง จะไมมีชางมา Switching 
ชวย เพราะโดยทั่วไปถือวาชางมีความสามารถและ
ความชํานาญที่สูงกวา อีกทั้งงานของกรรมกรก็เปน

งานเบ็ดเตล็ด จํานวนคนงานที่มีอยูจึงเพียงพอตอ
ความตองการแลว 
 คนงานงานไมเปนชางชุดแรกที่ตองทํา
หนาที่กอนจะมีการเทพื้นชั้น 7 จึงไมตองรอคอยชาง
ชุดอื่นทํางานเสร็จ แตคนงานงานเหล็กมีความ
จําเปนตองรองานไมทําใหแลวเสร็จกอนจึงจะวาง
เหล็กได ทําใหตองเสียระยะเวลารอคอย  และ



จํานวนคนงานรอคอยเปนจํานวนมาก  ดังนั้น 
Switching คร้ังที่ 1 จึงทําการเลือกสลับทรัพยากร
ไปชวยชางไมกอนเพื่อใหทํางานเร็วขึ้น จากการ
สังเกตหนางานหากมีการ Switching คนงานเหล็ก
ไปชวยงานไม ประมาณการไดวาจะทําใหงานไม
แลวเสร็จเร็วขึ้นมากกวา 2 ชั่วโมง เมื่องานไมแลว
เสร็จคนงานงานไม  Switching คร้ังทื่ 2 ไปชวย
คนงานงานเหล็กทํางานได เชนเดียวกัน  ทั้ งนี้
เนื่ อ งจากงานเหล็กมีป ริมาณงานมากจึ ง ใช
ระยะเวลาในการทําหลายวัน โดยเฉพาะเหล็กพื้น 
เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหการเทปูนตองลาชาไปดวย  
Switching คร้ังที่ 3 จึงสลับใหชางปูนมาชวย
ชางเหล็กในการทํางานดวย  
 จากการคาดการณของคณะผูจัดทํา หาก
งานไมและงานเหล็กแลวเสร็จเร็ว ยอมจะสงผลให
กรรมกรลางทําความสะอาดไดเร็วขึ้น และจะทําให
ชางปูนเขาพื้นที่ทํางานเทปูนไดเร็วขึ้นตามไปดวย 
หากทําไดเชนนี้จะชวยลด Ineffective Time ของ
คนงานลงไดอยางมาก ทั้งยังชวยประหยัดคาใชจาย
ไดมาก และที่สําคัญยังจะชวยรนระยะเวลาความ
ลาชาไดอยางแนนอน  
 
8. สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา พบวา ปญหาความลาชาใน
หนางานมีสาเหตุมาจากการรองานชางชุดอื่นเสร็จ
มากที่ สุ ด  ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด เ วลา ไ ร ป ระ สิทธิ ผล 
(Ineffective Time) และอัตราการสูญเสียเวลามาก
ที่สุดอีกดวย การคิดคนหาวิธีการแกปญหา แมวา
จะมีระยะเวลาการคนควาขอมูลที่นอย แตคณะ
ผูจัดทําเห็นวาขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอผูศึกษา
ในอนาคตได จึงเริ่มจากการศึกษาจากเอกสาร 

วิเคราะห และนําทฤษฎีที่เคยศึกษาในชั้นเรียนมาใช 
สุ ดท าย ได เ ล็ ง เห็ น ว า  “การสลับสั บ เป ล่ี ยน
ทรัพยากร” หรือ “Resource Switching” เปน
วิธีการที่เหมาะสม และนาจะชวยลดปญหาความ
ลาชาในงานกอสรางไดดีมาก หรืออาจดีที่สุดวิธี
หนึ่ง เทคนิคและวิธีการนี้จะชวยลด Ineffective 
Time ของคนงานลงไดอยางมาก ประหยัด
คาใชจาย และเวลา โดยไมทําใหประสิทธิภาพของ
งานลดลงดวยแตอยางใด  

อยางไรก็ตาม ดวยระยะเวลาการศึกษาที่
จํ า กั ด  การออกแบบแบบจํ า ลองวิ ธี ก า รทํ า 
Resource Switching อาจไมละเอียดและสมบูรณ
เทาที่ควร เนื่องจากมีชุดของขอมูลหลายชุดซึ่งตอง
ใชเวลาในการจัดทําและเรียบเรียงดวยวิธีการทาง
สถิติและคณิตศาสตร หากมีการศึกษาตอเนื่องควร
คิดคนหาวิธีการในการจัดทํา Resource Switching 
ซึ่งมีขอมูลหลายๆ ชุด ใหสามารถสลับสับเปล่ียน
ทรัพยากรไดอยางมีระบบระเบียบ และเขาใจไดงาย
ข้ึน นอกจากนี้ ปญหาอีกอยางหนึ่งคือ การจาง
ผูรับเหมาชวงในแตละงานซึ่งเปนผูรับเหมาชวงคน
ละชุดหรื อคนละบริษัท  การใช วิ ธี  Resource 
Switching อาจไมไดผล หากไมไดรับความรวมมือ
จากผู รับเหมาทั้งสองชุดในการทํางานประสาน
ความรวมมือกัน 
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