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 แนวสอนวิชา กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำง น้ี  มีความมุ่งหมายเพ่ือใชป้ระกอบการศึกษา หลกัสูตรตาม
แนวทางรับราชการ  ของ โรงเรียนทหารช่าง  โดยที่ แผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภค     ไดด้ าเนินการ
รวบรวมและปรับปรุงขึ้นจากเอกสารหลายเล่ม เพ่ือให้ไดเ้น้ือหาที่สมบูรณ์ที่สุด สามารถศึกษาให้เขา้ใจได้
ดว้ยตนเอง 

 กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำง เป็นขั้นตอนแรกของการจดัการงานก่อสร้าง ผูท้ี่วางแผนการก่อสร้าง
จะตอ้ง เป็นผูท้ี่ควบคุมงานก่อสร้างโครงการนั้น   ความรู้ทางดา้นงานก่อสร้าง และประสบการณท์ี่มีอยูจ่ะท า 
ให้แผนการก่อสร้างด าเนินไปตามภารกิจที่ไดรั้บมอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ขาดความรู้ทางดา้นการ
วางแผนการก่อสร้างแลว้ งานก่อสร้างนั้น ๆ ก็จะด าเนินไปไดย้าก 

 อน่ึงแนวสอนวิชา การก่อสร้างและสาธารณูปโภคน้ี ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นเอกสารประกอบ
การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบต าราเรียนของ
โรงเรียนทหารช่าง , นายทหารนกัเรียน และครู/อาจารย ์เป็นเวลา ๕ ปีมาแลว้ ดงันั้นแผนกวิชาก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค ฯ ที่ได้รับผิดชอบวิชาน้ีจึงได้พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้ง ตามข้อเสนอแนะของ    
ผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง 

 แนวสอนวิชากำรวำงแผนกำรก่อสร้ำง จดัท าขึ้นตามนโยบายพฒันาต าราเรียนของโรงเรียนทหาร
ช่าง อยา่งไรก็ดี  หากแนวสอนน้ีมีขอ้ผิดพลาด บกพร่อง หรือขาดความสมบูรณ์ กรุณาแจง้ให้  กองการศึกษา 
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ๗๐๐๐๐ ทราบดว้ย เพื่อน าขอ้เสนอแนะไป
พิจารณาปรับปรุงให้แนวสอนมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้งและมีคุณค่าในดา้นการศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 1   

ประเภทและลักษณะของงานก่อสร้าง 

1. กล่าวน า (Introduction) 

 งานก่อสร้าง  เป็นงานท่ีเกิดจากความพยายามของมนษุย์ ท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นความจ าเป็น และ
รับใช้สงัคม  เช่น  กิจการการศึกษา การรักษาพยาบาล การคมนาคม การพาณิชย ์และอตุสาหกรรม เป็นต้น      
ส่ิงต่าง ๆ เหล่านีจ้ าเป็นต้องใช้ส่ิงก่อสร้างเป็นสถานประกอบการ ผู้ก่อสร้างจึงต้องมีความรู้และประสบการณ์
ในเทคโนโลยีพืน้ฐานท่ีเกี่ยวกันด้วย เช่น โครงการสร้างโรงพยาบาล ผู้ออกแบบและก่อสร้างจ าเป็นต้องศึกษา
ให้รู้ถึงกิจกรรมการรักษาพยาบาลให้เข้าใจด้วยโดยเฉพาะผู้ออกแบบ (Desingner) 

2. ประเภทของงานก่อสร้าง (Types of Construction Project) 

 งานก่อสร้างแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ  

 2.1 ประเภทพักอาศัย (Residential Construction)    
  เป็นการก่อสร้าง บ้านพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเด่ียว บ้านแฝด อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียมก็
ตาม ท่ีออกแบบเพื่อการอยู่อาศยัของมนษุย์  

 2.2 ประเภทอาคารสาธารณะ (Building Construction)  
  เช่น ส านกังาน โรงเรียน โรงพยาบาล  โบสถ์ โรงภาพยนตร์ คลงัสินค้า อาคารพาณิชย์ เป็นต้น  

 2.3 ประเภทงานโยธา (Heavy Engineering Construction)  
  เป็นงานท่ีขยายไปทางราบ  เช่น  สะพาน ถนน สนามบิน อุโมงค์ เขื่อน และงานชลประทาน 
เป็นต้น  

  2.4 ประเภทงานก่อสร้างเพื่ออตุสาหกรรม (Industrial Construction)      
  เป็นงานประเภทโรงงานอุตสาหกรรมหนัก  เช่น  โรงกลั่นน า้มัน โรงถลุงแร่และเหล็ก โรงงาน
ผลิตภณัฑ์เคมี โรงไฟฟ้าพลงัปรมาณู และโรงงานอุตสาหกรรมหนกัต่าง ๆ ส่ิงเหล่านีผู้้ออกแบบและก่อสร้าง  
จะต้องมีความรู้  และมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ สูงมาก  ไม่เพียงแต่วิศวกรรมโยธา (Civil 
Engineering) เท่านัน้  แต่เป็นวิศวกรรมแขนงอื่น ๆ  ตามเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้ ด้วย  

3. ลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้าง (Characteristices of Construction) 

  อตุสาหกรรมการก่อสร้างมีลกัษณะท่ีแตกต่างกบัอตุสาหกรรมอื่น ๆ พอจะประมวลได้ดงันี ้ 
 3.1 เป็นงานผลิตท่ีต้องกระท าในท่ีโล่งแจ้ง  ในอาณาบริเวณท่ีกว้างใหญ่ และภายใต้ลักษณะดินฟ้า
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงผนัแปรอยู่เป็นประจ า  

  3.2 แผนปฏิบติังานในท่ีก่อสร้างจะผนัแปรเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในลกัษณะวนั ต่อวนั  
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 3.3 เป็นงานผลิตท่ีต้องใช้บุคลากรท่ีมีฝีมือ   และความช านาญพิเศษในงานต่าง ๆ  เป็นจ านวนมาก 
บุคลากรเหล่านีม้ีการเคล่ือนตัวจากถิ่นหน่ึงไปยังอีกถิ่นหน่ึง หรือจากผู้ว่าจ้างหน่ึงไปยังอี กผู้ ว่าจ้างหน่ึง
โดยง่ายและรวดเร็ว   
 3.4 สถานท่ีตัง้ของส่ิงก่อสร้าง   อยู่กระจดักระจายตามท้องถิ่นต่าง ๆ  ห่างจากส านกังานกลาง หรือ 
ส านกังานท้องถิ่นของผู้ท าการก่อสร้าง    ผู้ท าการก่อสร้างจ าต้องจดั  วตัถดิุบ  บุคลากร  เคร่ืองมอื  และเงิน  
ซึ่งเป็นปัจจยัของงานไปประกอบการ   ณ  สถานท่ีตัง้นัน้ ๆ          ซึ่งผิดกบัอตุสาหกรรมผลิตรถยนต์หรืองาน 
อตุสาหกรรมอื่น ๆ ท่ีส่ิงผลิตถกูส่งออกไปจากสถานท่ีผลิตแทนท่ีจะจดัส่งปัจจยัไป เช่น งานก่อสร้าง  
 3.5 งานก่อสร้างจะได้รับความกระทบกระเทือน   ซึ่งแก้ไขได้โดยยาก หากบุคลากรมีความด้อยทาง 
ประสบการณ์และมาตรฐานของการออกแบบและก่อสร้าง    และผลจะปรากฎเมือ่งานนัน้ได้เสร็จสิน้ไปแล้ว 
ซึ่งหากต้องมีการแก้ไข  จะยุ่งยากเสียเวลาและทรัพย์สินมากกว่าการแก้ไขงานผลิตทางอตุสาหกรรมด้านอื่น   
  3.6 งานก่อสร้างประกอบด้วย   งานช านาญพิเศษ งานช่างฝีมือ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมายหลาย 
สาขา 
  3.7 งานก่อสร้างเป็นผลิตผลท่ีส าเร็จด้วยบุคคล 2 กลุ่ม   คือ   สถาปนิกซึ่งท างานด้านการออกแบบ  
และผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ผลิต  
  3.8 เป็นงานท่ีมีการเส่ียงสงูกว่างานอื่นทัง้ชีวิต จติใจ ร่างกายและทรัพย์สิน  
  3.9 งานก่อสร้างเป็นงานท่ีขึน้อยู่กบัช่างฝีมือและแรงงานทัง้หมด       ค่าแรงงานจึงมีสดัส่วนสงู เมื่อ 
เทียบกบัอตุสาหกรรมอื่น ตามสถิติอยู่ในระหว่าง 30 - 50 % ของราคาทนุของงาน  

 ลกัษณะของงานก่อสร้างแตกต่างจากอตุสาหกรรมอื่นดงัท่ีกล่าวมานี ้   ก่อให้เกิดปัญหา และภาระ
มากมายเกินกว่าท่ีบุคคลคนเดียวจะแก้ปัญหาได้   จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ต่าง ๆ กนั ร่วมกนัท างานเป็นทีม ซึ่งเรียกว่า  ทีมงานก่อสร้าง (Construcyion team)  

4. ล าดับขัน้ตอนของงานก่อสร้าง (Construction Procerures) 
 เมื่อเราเห็นช่าง คนงาน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและกองวสัดุอยู่ ณ ท่ีใดเราทราบได้ทนัทีว่างานก่อสร้าง
ได้เร่ิมขึน้แล้ว  ซึ่งเป็นความจริง   แต่งานก่อสร้างไม่ได้เกิดในระยะเวลาท่ีเราเห็น หากแต่เกิดขึน้ก่อนหน้านัน้
นานมาแล้ว ภาพท่ีเราเห็นเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของงานก่อสร้างซึ่งแบ่งขัน้ตอนตามล าดบัได้ 4 ขัน้ตอน คือ  

  4.1 การศึกษาและวิจัยเบือ้งต้น (Feasibility Study)  
 เพื่อต้องการทราบถึงความเป็นไปได้ในการท่ีจะลงทุนในการก่อสร้างนัน้  ในแง่ของการคุ้มค่า

การลงทนุ เช่น ต้องการสร้างท่ีจอดรถในเขตชมุนมุชนหน่ึง ส่ิงหน่ึงท่ีต้องท าการศึกษาหรือส ารวจก็คือ ความ
หนาแน่นลกูค้าท่ีจะน ารถมาจอดและส่ิงอื่น ๆ บางอย่าง เช่น ราคาของท่ีดิน เป็นต้น เมื่อมีความเป็นไปได้ว่า
การลงทนุนัน้จะคุ้มค่าในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   ผู้ ศึกษาและวิจยัก็จะต้องท ารายละเอียดทัง้ด้านตวัเลขและ
แบบร่างของโครงการให้ผู้ลงทนุเพื่อพิจารณาตดัสินใจ  
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 4.2 การออกแบบและการท ารายละเอียด (Design)  
 คือ การออกแบบก าหนดรายละเอียด  ทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  เพื่อการประกวด

ราคาจ้างเหมา  

 4.3 การประกวดราคา หรือการจ้างเหมา (Bidding Process)  
 คือ การหาผู้รับจ้างเหมาท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมมาท าการก่อสร้าง  

 4.4 การก่อสร้าง (Construction)     
 คือ การกระท าตามแบบ  และรายละเอียดในขัน้ตอนท่ี 2  ให้เป็นส่ิงก่อสร้างจริง   ภายใต้การ

จัดการของผู้ รับท าการก่อสร้าง และการควบคุมของตัวแทนฝ่ายเจ้าของ  โดยยึดถือแบบรูปรายการและ
สญัญารวมทัง้หลกัวิชา  และจรรยาบรรณของทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์       

5. ทรัพยากรของงานก่อสร้าง (Construction Resources) 
 งานก่อสร้างประกอบด้วยทรัพยากรท่ีเรียกว่า 4Ms เช่นเดียวกบังานผลิตอตุสาหกรรมประเภทอื่น ๆ 
ได้แก่ 
  - ก าลังคน (Manpower) 
  - วัสดุ (Material) 
  - เคร่ืองมือ,เคร่ืองจักร (Machine) 
  - เงนิ (Money) 

  ทรัพยากรทัง้ส่ีประเภทนีจ้ะผสมผสานกันจนส าเร็จเป็นรูปงานก็ด้วยการใช้วิธีการและเทคนิค
ของการจดัการ หรือ Management  ซึ่งถอืเป็น  M ที่ห้า  

 5.1 ก าลังคน (Manpower) 
  ก าลังคน (Manpower)  หมายถึง บุคลากรอันประกอบด้วยผู้บริหาร สถาปนิก วิศวกร ช่าง
เทคนิค ช่างฝีมือ และผู้ใช้แรงงาน ซึ่งร่วมกนัด าเนินงานก่อสร้าง    กลุ่มบุคลากรดงักล่าวถ้าบริหารงาน และ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย และความรับผิดชอบในงานท่ีตนกระท า    คุณภาพของงานก็ดีเป็นท่ี
ยอมรับได้ และในสภาพเดียวกนังานธุรกิจก่อสร้าง  ก็จะสามารถได้ผลตามเป้าหมายดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วใน
ตอนต้น ๆ ว่างานก่อสร้างเป็นงานผลิตท่ีต้องน าแรงงาน วัสดุ และเคร่ืองมือ อันเป็นทรัพยากรส าคัญเข้าไป
ประกอบในสถานท่ีตัง้ของส่ิงก่อสร้าง ความสญูเสีย (Wastage) ในด้านการน าทรัพยากรเหล่านัน้เข้าไปจะมี
อตัราสงูและจะสงูมากยิ่งขึน้อีก หากการบริหารงานไร้ประสิทธิภาพ แรงงานท างานได้ผลต ่ากว่าท่ีควร และ
คณุภาพของฝีมือไม่ดี ต้องรือ้และท าใหม่ เป็นลักษณะซ า้ซ้อนหรือท างานผิดพลาด ท าให้สิน้เปลืองปัจจัย 
รวมทัง้การใช้วัสดุอย่างไม่มีแผนและระบบ    ส่ิงเหล่านีเ้ป็นการสูญเสียเปล่าซ า้สอง และกลุ่มแรงงานท่ี
ก่อให้เกิดภาวะสูญเปล่ามากท่ีสุดคือช่างและคนงานซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในงาน เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในกลุ่มนีม้ีความแตกต่างกนัอย่างมากในด้านประสิทธิภาพและมาตรฐานของฝีมือ
และได้รับการสอนและฝึกงานฝีมือจากการท าไปฝึกไป (On the job training)   



1-4    
 

  ลกัษณะการฝึกข้างต้นให้แต่การฝึกแต่ไม่สามารถให้หลกัวิชาประกอบฝีมือและวินยัของช่างได้ 
ไม่เหมือนกบัผู้ ท่ีผ่านสถาบันฝึกอบรม ซึ่งได้รับทัง้การฝึกทางฝีมือและวิชาการ ภาวะเช่นนีก้ าลงัเป็นท่ีห่วงใย
กนัอย่างมากในวงการธุรกิจก่อสร้าง และยิ่งเพิ่มความวิตกกงัวลมากยิ่งขึน้ เมื่อแรงงานชัน้ดีของเราได้พากัน
ไปท างานในต่างประเทศจนเกิดการขาดแคลนช่าง และแรงงานระดบัดี  เช่นปัจจบุนันี ้เน่ืองจากการเดินทาง
ออกนอกประเทศของแรงงานดงักล่าวเกิดขึน้ในระยะเวลาสัน้ และมีปริมาณมากเกินความคาดหมายจึงเกิด
ช่องว่างขึน้ โดยท่ีไม่มีแรงงานชัน้ดีบรรจใุนช่องว่างนัน้แทนได้ จึงเปิดโอกาสให้แรงงานท่ีฝีมือยงัไม่ถึงขัน้หรือ
ผ่านการฝึกงานมาอย่างสุกเอาเผากินเข้าบรรจุแทน    อัตราการสูญเสียเปล่าในงานก่อสร้างจึงสูงมากใน
ขณะนีส้งูถึง 5 % และสงูยิ่งขึน้ไปอีกหากไม่สามารถ ผลิตแรงงานชัน้ดีได้ทนัการ 
  แรงงานชัน้ดีของเรา   นอกจากท่ีเดินทางไปท างานในต่างประเทศแล้ว  ยงัมีอยู่บ้างตามชนบท 
แต่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัทางเกษตรกรรม ดงันัน้ ปีใดการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี แรงงานชัน้ดีเหล่านัน้ก็จะเข้า
มาท างานก่อสร้างน้อย  แต่ถ้าปีใดการเกษตรไม่ดี ก็จะพากันเข้าท างานก่อสร้างกันมากแต่ยังยึดถืองาน
เกษตรเป็นหลัก จึงเกิดภาวะการขาดแคลนช่างในระยะท่ีเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผล  เช่น เมื่อเสร็จงานตก
กล้าแล้วก็หางานก่อสร้างท า แต่เมื่อกล้าได้อายุท่ีจะถอนไปปลกูเป็นข้าวก็จะกลับไปท านา เมื่อด านาเสร็จ 
ระยะเวลาท่ีข้าวยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ระยะนัน้ก็มาท างานก่อสร้าง จนถึงเวลาท่ีจะเก็บเกี่ยวก็จะหยุด
งานก่อสร้างกลับไปท านาเป็นวัฏจักรเช่นนีต้ลอดไป  ภาวะเช่นนีท้ าให้การวางแผนงานในการก่อสร้างมี
ความยุ่งยากเป็นอย่างยิ่ง เพราะแผนงานกบัก าหนดปริมาณแรงงานท่ีใช้  (Labor force)  จะต้องสมัพนัธ์กนั  

 5.2  วัสดุ (Material) 
  วัสดุ (Material)  คือ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการก่อสร้างเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญอย่างหน่ึง 
การเปล่ียนแปลงผนัแปรของวสัดุก่อสร้างมีผลกระทบอย่างยิ่งต่องานก่อสร้าง โดยเฉพาะการขาดแคลนและ
การเปล่ียนแปลงราคาท่ีสูงขึน้อย่างรวดเร็ว และไม่อาจคาดหมายได้  ทัง้นีเ้พราะเหตุท่ีการก าหนดราคาค่า
ก่อสร้างได้กระท าก่อนท่ีจะท าสัญญาและเร่ิมการก่อสร้างประการหน่ึง อีกประการหน่ึงระยะเวลาส าหรับ
การก่อสร้างใช้ระยะเวลานานเป็นปี ๆ  การจดัซือ้หรือหาวัสดุก่อสร้างท่ีใช้ จะกระท าในระยะเวลาท่ีต่างกัน
ตามแผนงาน ไม่สามารถท่ีจะจัดหาหรือจัดซือ้วัสดุและอุปกรณ์ไว้ก่อนตัง้แต่ท าสัญญาได้ เพราะการเงิน
สนับสนุนโครงการไม่อ านวย และหากท าได้ก็อาจไม่คุ้มกับดอกผลของเงินท่ีใช้ไป  การขาดแคลนนัน้บาง
สัญญาจะถูกชดเชยด้วยระยะเวลาตามจ านวนเวลาของการขาดแคลน แต่ก็ท าให้วันเสร็จงานต้องขยาย
ออกไปอีก  ค่าใช้จ่ายด้านบริหารโครงการและอื่น ๆ ก็จะเพิ่มมากขึน้กว่าท่ีประมาณไว้ มีทางท่ีจะท าให้ธุรกิจ
ขาดทุนได้    ส าหรับการผันแปรของราคาวสัดุท่ีสูงขึน้อย่างไม่อาจคาดหมายได้ขณะนีเ้ฉล่ียปีละประมาณ 
15 % งานภาครัฐบาลได้ก าหนดให้ชดเชยด้วยการใช้ “ สญัญาแบบปรับราคาได้ท่ีเรียกว่าค่า K ” การใช้
สัญญานีม้ีจุดมุ่งหมายให้เกิดความเป็นธรรมขึน้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพราะเป็นมาตรการท่ีจะให้
ประกันกบัผู้รับเหมาได้ว่า   ถ้าราคาวัสดแุรงงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนยื่นซองประกวดราคา (เดือนท่ีคิด
ราคา)   ถ้าใช้ค่าดัชนีหรือราคาของวัสดุส าคัญแทนค่าในสูตรท่ีก าหนดไว้แล้ว มีค่าเพิ่มขึน้หรือลดลงตัง้แต่  
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5 % ก็จะมีการเพิ่มลดค่างานในงวดท่ีขอรับเงิน  ดงันัน้ ผู้รับเหมาจึงไม่จ าเป็นต้องคิดราคาเผ่ือไว้เพื่อป้องกัน
การขาดทนุในธุรกิจของตน   
 การจดัการด้านวสัดใุนธุรกิจก่อสร้าง   มุ่งท่ีจะท าการควบคมุด้านปริมาณ (Quantity Control) ด้าน
ราคา (Cost Control)  และด้านคณุภาพ (Qualiyi Control)  การวางแผนและก าหนดเวลาท่ีจะใช้วัสดุ การ
ก าหนดมาตรการใช้ หรือแปลงสภาพวัสดุเพื่อให้มีการสูญเปล่าน้อยท่ีสุด หาวิธีการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้
เสียหาย เส่ือมสภาพ หรือสูญหาย  จัดวิธีการควบคุมสต๊อกวัสดุท่ีสถานท่ีก่อสร้าง และในคลังสินค้าท่ี
ส านกังานกลางให้มีประสิทธิภาพ  

 5.3 เคร่ืองมือ (Machine) 
  เคร่ืองมือ (Machine) คือ เคร่ืองมือทุ่นแรงหรือเคร่ืองจักรท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้างเพื่อสนอง
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   ในการก่อสร้าง หากปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงงานก่อสร้างบางโครงการ
อาจท าไม่ส าเร็จ  เช่น สะพานข้ามแม่น า้  อุโมงค์  ตึกระฟ้า เป็นต้น   หรือถึงแม้จะท าได้ส าเร็จก็คงใช้ระยะ
เวลานานเกินไป ไม่ทนักบัการใช้สอย   โดยเฉพาะภาวะการก่อสร้างขณะนีเ้จ้าของงานเต็มใจท่ีจะลงทุนใน
โครงการใหญ่ ๆ  ผู้ออกแบบถกูส่ิงแวดล้อมหรือข้อจ ากัดให้ต้องท าการออกแบบ อาคารหรือส่ิงก่อสร้างขึน้
ทางสูงเป็นสิบเป็นร้อยชัน้ ด้วยการน าเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามาใช้ การเงินสนับสนุนโครงการลงทนุส่วนใหญ่
จะถกูบีบรัดด้วยอัตราดอกเบีย้ท่ีมีอตัราสงู  จึงจ าเป็นท่ีผู้ลงทนุจะต้องให้โครงการเสร็จในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดเพื่อ
ผ่อนภาระดอกเบีย้และหาผลประโยชน์จากโครงการท่ีลงทนุไว้   
  การท่ีจะพึ่งแรงงานประเภทเดียวเหมือนสมัยก่อน   ย่อมไม่สามารถสนองความต้องการของ
เจ้าของ และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการออกแบบได้ ต้องใช้เคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม 
เช่น Tower crane, Concrete pump, Slip form, ปัน้จั่นลอยน า้, ลิฟท์โดยสารส าหรับคนงาน, Conveyer 
belt, Automatic ready mix เป็นต้น  เคร่ืองมือทุ่นแรงเหล่านีม้ีสมรรถนะสูงแต่ราคาแพง ทัง้ด้านซือ้ขาย
และการบ ารุงรักษา   จึงต้องมีระบบการซือ้ การใช้ การบ ารุงรักษาอย่างดี     ข้อพิจารณาท่ีส าคญันอกจาก
ราคาและสมรรถนะแล้ว    อายุของการใช้งาน (Life cycle)  และการสูญ เสียด้านน า้มันเชือ้ เพลิง  
น า้มันหล่อล่ืน และกระแสไฟฟ้า กับราคาของอะไหล่ยังจ าต้องค านึงถึงด้วย      ส่ิงท่ีส าคัญยิ่งในการใช้
เคร่ืองทุ่นแรงเหล่านี ้คือความปลอดภยั (Safety) ซึ่งต้องอยู่เหนือส่ิงใดทัง้มวล  

 5.4 เงิน (Money) 
  เงิน (Money) เป็นทรัพยากรหลักของงานผลิตและธุรกิจทกุสาขา งานก่อสร้างถ้าปราศจากเงิน
สนบัสนนุโครงการท่ีเพียงพอแล้ว ก็จะท าให้งานมีภาวะชงักงนั  เงินในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่ตัวเงินตรา
เท่านัน้ แต่ “ หมายรวมทัง้เครดิตต่าง ๆ ด้วย “ การจ้างเหมางานก่อสร้างโดยทั่วไปจะมีระยะเวลานานกว่า
งานจะเสร็จ   เจ้าของจึงก าหนดการจ่ายเงินค่างานให้ผู้ รับจ้างตามผลงานท่ีเสร็จในส่วนหน่ึงเป็นงวด ๆ ไป 
(Periodical payment ) หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น ทกุ ๆ เดือน  (Monthly payment) การจ่ายเงินค่า
งานให้ผู้รับเหมาในลกัษณะเช่นนี ้ มีความมุ่งหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างท างานก้าวหน้าไปอย่างไม่ขาดตอน 
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โดยใช้ทุนของตนเองในโครงการนีน้้อยท่ีสุด จะใช้บ้างก็เฉพาะตอนเร่ิมงานเท่านัน้ โดยหลักการพิจารณา
จ่ายเงินค่างานจ้างเหมาก่อสร้างไม่ว่าแบบใด วงเงินท่ีจ่ายมกัจะน้อยกว่ามูลค่าท่ีรับเหมาได้ใช้จ่ายจริง ทัง้นี ้
เพื่อให้ฝ่ายเจ้าของมีอัตราการเส่ียงน้อย และให้ผู้ รับเหมาต้องระดมทุนหรือเครดิตเพื่อธุรกิจของตนบ้าง    
ถ้าหากผู้รับเหมาไม่มีทนุทรัพย์หรือเครดิตพอ ก็จะขอการสนบัสนนุโครงการจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน    
ซึ่งส่วนมากสถาบันเหล่านัน้    จะพิจารณาการรับการจ่ายเงินตามผลการท างานในรอบเดือน ตัง้แต่เร่ิมต้น
จนจบว่า ถ้างานส าเร็จไปตามแผนท่ีก าหนด ผู้ขอการสนับสนุนโครงการควรจะใช้เงินเพื่อจัดซือ้วัสดุ จ่าย
ค่าแรงงาน และค่าบริหารงานเท่าใด     ในเวลาเดียวกันจะรับเงินได้เท่าใดส่วนท่ีเกินจากวงเงินรับจาก
เจ้าของ       ธนาคารจะให้กู้ เงินนัน้มาในรูปเบิกเกินบัญชี (Over Draw) และคิดดอกเบีย้ในอัตราท่ีก าหนด
หรือตกลงกัน การให้กู้ ยืมลักษณะนี  ้  ผู้ รับเหมามักจะต้องจัดท าแผนการรับ -จ่ายเงินของโครงการ ตาม
ระยะเวลาของการก่อสร้าง เสนอขอความสนับสนุนจากธนาคาร ซึ่งเรียกว่า Cash-flow forecast ให้
ธนาคารพิจารณาตวัเลขรับจ่ายเงินตามจงัหวะท่ีจะใช้ ให้สอดคล้องกบัแผนและเวลาท างาน ซึ่งต้องเสนอไป
พร้อมกนั  ดงันัน้ ถ้าการวางแผนงานดีสามารถควบคมุงานให้ก้าวหน้าไปได้ตามแผนนัน้ การรับจ่ายเงินก็จะ
อยู่ในระดบัคล่องตวั   แต่ถ้าไม่สามารถท างานให้เสร็จลงตามแผนงานได้ ก็จะเป็นเหตุให้การรับเงินล่าช้าไป
เงินท่ีสนบัสนนุโครงการก็จะขาดแคลนลง ระยะเวลาและก าหนดการต่าง ๆ  ก็จะผิดหมด ถ้าแก้ไขไม่ทนัก็จะ
เป็นสาเหตใุห้เกิดความเส่ียงในด้านการขึน้ราคาของวัสดแุละแรงงาน และงานอาจถกูปรับหรือถูกบอกเลิก
สญัญาได้  
  ฉะนัน้ การบริหารโครงการก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องท างานให้เสร็จทนัตามแผนและเวลาท่ีก าหนด 
และใช้เงินท่ีได้รับมานัน้สนบัสนนุเฉพาะโครงการนัน้ ๆ เท่านัน้ (Self support)  

6. การจัดการงานก่อสร้าง (Management) 
  การจัดการงานก่อสร้าง (Management) คือ  หลักหรือวิธีการ หรือเทคนิคท่ีมีกฎเกณฑ์ และ
กระบวนการด าเนินงานในอันท่ีจะผสมผสานทรัพยากรในการผลิตให้เกิดเป็นงานหรือผลผลิตท่ีเหมาะสมขึน้  
กระบวนการด าเนินงานใน Managrment แบ่งได้เป็น 4 ขัน้ตอน คือ  

  - การวางแผน (Planning) 
  - การจัดและเตรียมการ (Organizing) 
  - การควบคุมและปฏิบตัิงาน (Controlling) 
  - การประเมินผล (Evaluting) 

 6.1  การวางแผน (Planning) 
  การวางแผน   คือ   การคิดค้น  และแสวงหาวิธีการท างานก่อสร้าง   เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ด้วยราคาท่ีประหยัด และมีคณุภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ จึง
เป็นความพยายามท่ีจะใช้ทรัพยากรของงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมท่ีสดุ  การวางแผน จึง
แยกการจดัท าได้ 3 ประการ คือ  
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  6.1.1 จัดท าแผนงานและก าหนดเวลา (Schedule of Work)  
    ในการก่อสร้างนิยมใช้ระบบ Bar Chart และ C.P.M. กนัมากในขณะนี ้  

  6.1.2 จัดท าแผนทางการเงนิของโครงการ  
      จะยึดการรับและจ่ายเงินตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นหลกัหรือเรียกว่า Cash Flow  

Forcast แผนรับจ่ายเงินนีจ้ะกระท าได้ก็ต่อเมื่อการวางแผนงานตามข้อ 6.1.1 ได้เสร็จลงแล้ว แผนรับ
จ่ายเงินจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณเงินจ่ายและรับ  ถ้าจ่ายเงินตามแผนงานเกินกว่าเงินรับใน Cash Flow 
เมื่อนัน้จะต้องมีการกู้ยืมเงินมาด าเนินงานจากธนาคารหรือเครดิตสถาน การท างานให้เร็วและเป็นไปตาม
แผนงาน จะท าให้การหมุนเวียนของเงินในโครงการคล่องตัว    การกู้ ยืมจะมีปริมาณน้อย หรือไม่มี ซึ่งจะ
ประหยดัดอกเบีย้ลงได้อย่างแน่นอน  

  6.1.3 จัดท าแผนส าหรับการปฏิบัตงิาน  
    นอกจากแผนการปฏิบติังานแล้ว   ยงัมีแผนการจัดวาง หรือติดตัง้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

ศูนย์บริหารงาน บริเวณเตรียมและเก็บพัสดุ ทางเข้า - ออก และท่ีพักอาศัยของคนงาน จัดท าระบบ
ประสานงานและการติดต่อระหว่างผู้ ท่ีเกี่ยวข้องในงานทัง้หมด ตลอดจนแผนการจดัหาบุคลากรต่าง ๆ  

 6.2 การจัดแบ่งงาน (Organizing) 
  การจัดแบ่งงาน (Organizing) การเตรียมการ หรือจัดแบ่งงานออกเป็นขัน้ตอน ระหว่างการ
วางแผน  และการน าแผนนัน้ไป เป็นการจดัเตรียมทรัพยากรของงานก่อสร้างไว้ให้พร้อมท่ีจะใช้ได้ตามเวลา
และโอกาสท่ีต้องการ  การจดัแบ่งงานจะต้องศึกษาถึงความพร้อมหรือข้อมลูดงัต่อไปนี ้ 

  6.2.1 ก าลงัคนหรือบุคลากร ซึ่งมีล าดบัขัน้ ตัง้แต่ผู้จดัการโครงการลงมาถึงคนงานสามัญ และ
ผู้รับเหมาช่วงต่าง ๆ  
  6.2.2 จ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองทุ่นแรงรวมทัง้ความพร้อมท่ีจะใช้งาน  
  6.2.3 แหล่งเงินสนบัสนนุโครงการ  
  6.2.4 สาระส าคญัหรือเงื่อนไขสญัญา  
  6.2.5 แหล่งพลงังานและบริการ รวมทัง้แหล่งวสัด ุ 

 6.3 การควบคุม (Controlling) 
  การควบคุมด าเนินการ      คือ     วิธีการท่ีสามารถท าให้งานก้าวหน้าไปตามแผนงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและราบร่ืน การควบคุมจ าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับแผนงานท่ีวางไว้ แล้ว
วิเคราะห์หาจุดบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป เป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องส าคัญกับ
งานต่อไปนี ้ 
  6.3.1 งานติดต่อประสานงาน (Communication)   ในระหว่างส่วนกลางกับส่วนสนาม หรือ
ระหว่างผู้ควบคมุงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายวสัดอุปุกรณ์ เจ้าของและผู้ออกแบบกบัผู้รับเหมาช่วง 
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  6.3.2 ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและหลักการ  อันประกอบด้วย การ
ควบคมุการปฏิบติังานของช่างเทคนิค ช่างฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือทัง้ของผู้รับเหมาทัว่ไป และผู้รับเหมาช่วง  
รวมตลอดทัง้การควบคมุตรวจสอบคณุภาพและการใช้วสัดดุ้วย  
  6.3.3 รายงานผลความก้าวหน้าของงานและการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ รวมทัง้ผลงานท่ีแรงงาน 
ท าได้เพื่อผลทางการควบคมุและสถิติส าหรับใช้หรือปรับปรุง การประมาณการ หรือการวางแผนของงานอื่น 
ต่อไป 

 6.4 การประเมินผล (Evaluating) 
    การติดตามและประเมินผลเพื่อน ามาศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน
ทัง้ก่อนและหลงังานเสร็จ   เป็นการรวบรวม และศึกษาผลท่ีรายงานไว้ในด้านความก้าวหน้าของงาน การใช้
แรงงาน การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองทุ่นแรง และวสัดอุุปกรณ์   เพื่อประโยชน์ในการคิดราคาวางแผนงานและการ
ด าเนินงานของโครงการใหม่ต่อไป จึงสรุปได้ว่าการติดตามและประเมินผลนี ้เป็นการด าเนินการเพื่อ  

   6.4.1 รวบรวมรายงานการใช้วสัดอุปุกรณ์ แรงงาน และความก้าวหน้าของงาน  
   6.4.3 หาทางแก้และขจดัปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคของการปฏิบติังาน รวมทัง้การป 
  6.4.2 ควบคุม  ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการใช้วัสดุ และแรงงาน ตามงบประมาณ 
และการรับจ่ายเงินตาม Cash Flow ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้งานรวดเร็วและสิน้เปลืองทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์น้อยท่ีสดุ  
  6.4.4 น าผลจากการประเมินเป็นข้อมลู       ส าหรับใช้เตรียมงาน และปรับปรุงงาน เพื่อการรับ 
งานใหม่ต่อไป  
 

_________________________ 
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บทท่ี 2  

ธุรกิจก่อสร้าง 
 

1. ขัน้ตอนของธุรกิจก่อสร้าง 
 ขัน้ตอนของธุรกิจก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนก่อนรับงาน และขัน้ตอนเมื่อ
ได้รับงาน  

 1.1 ขัน้ตอนก่อนรับงาน  
   ขัน้ตอนก่อนรับงาน สามารถสรุปได้ ดงัรูปท่ี 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1  ขัน้ตอนการด าเนนิงานของผู้ รับเหมาก่อนรับงาน 
 

1. จดัหางาน 

2. วิเคราะห์แบบ รายการ เงือ่นไข 

3. วิธี และเทคนิคการก่อสร้าง 4. ตรวจสถานท่ี 

5. แบ่งงาน 

5 ก) ประมาณราคา 5 ข) วางแผนเวลาท างาน 5 ค) เอกสารประกอบการ      
        ยื่นซอง 

6. ประเมินราคา 

7. เสนอราคา 
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 จากรูปท่ี 2.1 รายละเอียดของแต่ละขัน้ตอนจะมดีงันี ้

  1.1.1 การจัดหางาน   
  หมายถึง การหางานให้องค์การ หรือบริษัทซึ่งไม่ว่าจะได้มาโดยลักษณะใด จ าเป็นต้องรู้  

และติดตามข่าวการจ้างเหมาหรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทัง้ภาคเอกชนและรัฐบาล ในภาคเอกชนก็
มักจะเป็นธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทท่ีลงทุนด้านท่ีอยู่อาศัยหรือโรงแรม บริษัทประกันภัย  และ
คลังสินค้า   ส่วนภาครัฐบาลนัน้ โครงการลงทุนส่วนมากจะปรากฎในพระราชบัญญัติงบประมาณ  หรือ
ข้อตกลงการกู้ เงินเพื่อพฒันาตามแผนต่าง ๆ และการช่วยเหลือจากต่างประเทศ      งานท่ีได้จะมาในรูปการ
ประกวดราคาแข่งขนักัน ถ้าเป็นงานภาครัฐบาล การตกลงราคา หรือจ้างโดยวิธีพิเศษจะมีบ้าง แต่น้อยและ
ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบติั  โดยเฉพาะจะท าได้ถ้าเป็นงานท่ีเป็นความลบัสดุยอด หรือเป็นงานท่ีต้องการ
ความช านาญพิเศษ และการใช้สญัญาภาครัฐบาลยงัคงใช้แบบเหมารวม (Lump Sum Contract) เป็นส่วน
ใหญ่   นอกจากงานโยธาบางประเภท  เช่น กรมทางหลวงอาจใช้สัญญาแบบราคาต่อหน่วย (Unit Rate 
Contract) 

  ส าหรับงานภาคเอกชนนัน้การจ้างเหมามีความคล่องตัวกว่ามาก และมีการใช้สัญญา
หลาย ๆ แบบ แต่ส่วนใหญ่ก็ยงัใช้สญัญาแบบเหมารวมอยู่  ในการคดัเลือกผู้รับเหมาและการตดัสินจ้างของ
ราชการมักจะก าหนดคุณสมบัติไว้แน่นอน ถ้าครบถ้วนตามเงื่อนไขการจ้างนัน้แล้วมีสิทธิเข้าประมูล และ
มกัจะตดัสินให้ผู้ยื่นราคาต ่าสดุเป็นผู้ รับจ้างส าหรับภาคเอกชน    ผิดกับรัฐบาลอยู่บ้างก็ตรงท่ีสามารถเลือก
เชิญผู้ รับเหมาท่ีเห็นว่ามีผลงาน และความมั่นคงในกิจการรวมทัง้บุคลากร และเคร่ืองมือให้ยื่นเสนอราคา
หรือตกลงราคากันได้ และบางแห่งก็ไม่ได้จ้างผู้ เสนอราคาต ่าสุดเสมอไป    ส าหรับในประเทศไทยนัน้งาน
เอกชนมีอตัราการเส่ียง และมีคดีขึน้โรงศาลมากกว่างานราชการ  
   การคดัเลือกผู้รับเหมาของภาคเอกชน หรือรัฐบาลบางโครงการ         ใช้วิธีการประกวด
คณุสมบติัก่อนการให้สิทธิเข้าประกวดราคา (Pre-Qualification)      และคณุสมบติัท่ีมกัจะให้ผู้ เข้าประกวด
ราคาแสดงหลกัฐานของบริษัท   โดยแสดงให้เห็นถึง สถานะทางการเงิน รูปองค์การ บุคลากร ผลงานท่ีเสร็จ
แล้วในอดีต ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองทุ่นแรงและงานท่ีก าลงัสร้างอยู่ เมื่อผู้ใดแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนและ
ตรงกบัเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้โดยแน่นอน  เมื่อคณะกรรมการกลัน่กรองตรวจสอบแล้ว ก็จะใช้สิทธิเข้าประกวด
ราคาต่อไป ขณะนีไ้ด้มีพระราชบญัญัติควบคมุอาชีพรับเหมาก่อสร้างโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายเรียกว่า กกส.     พระราชบญัญัตินีไ้ด้ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทกุราย ต้องจดทะเบียนกับ
คณะกรรมการควบคมุการประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ถ้าไม่จดทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิท างานก่อสร้าง  
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  1.1.2 การวิเคราะห์แบบรูปรายการ และเงื่อนไข  
  เมื่อได้รับแบบรูปรายการ  และเอกสารประกวดราคาแล้ว   ผู้ รับเหมาจะต้อง วิเคราะห์ 

แบบรูปรายการ และเอกสารต่าง ๆ เหล่านัน้อย่างถี่ถ้วน    เพื่อการคิดราคาท่ีเหมาะสมใกล้เคียง เพราะงาน
ก่อสร้างหลายประเภท โดยเฉพาะงานขนาดใหญ่      ค่าก่อสร้างไม่ได้มีเฉพาะค่าวสัด ุแรงงานและ อปุกรณ์
เท่านัน้ หากยังมีมลูค่าอย่างอื่นด้วย และบางโครงการมูลค่าอย่างอื่นสูงเท่ามูลค่าของวัสด ุแรงงานก็มีการ
วิเคราะห์โครงการ    จึงเป็นการจ าเป็นท่ีจะต้องกระท าเพื่อให้ทราบมลูค่าท่ีจะต้องคิดกบังานก่อสร้างนัน้ ๆ 
ทัง้หมดด้วยการวิเคราะห์จะท าให้ทราบถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

   1.1.2.1 คณุภาพและราคาของวสัด ุและแรงงานท่ีก าหนด 
   1.1.2.2 เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกบัการจ่ายเงิน การก าหนดวนัเสร็จ การจดัหาวสัดบุางอย่าง 

ให้รวมตลอดถึงวิธีการในการควบคมุปริมาณวสัดตุามความประสงค์นัน้และเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีมีค่าเป็นเงิน  
  1.1.2.3 วิธีการก่อสร้าง  จะใช้วิธีการก่อสร้างอย่างไรท่ีจะให้เกิดความประหยดั, สะดวก

และใช้ระยะเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุ    โดยไม่เป็นอนัตรายต่อโครงสร้าง เช่น การใช้แบบหล่อคอนกรีตเล่ือนขึน้ (Slip 
Form) ส าหรับหล่อท าก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กของผนังห้องลิฟท์อาคารสงู   หรือการใช้ชิน้ส่วนส าเร็จรูป 
เช่น แผงบงัแดดคอนกรีตซึ่งน ามาท าการติดตัง้ภายหลงัแทนการเทคอนกรีตในท่ี เป็นต้น  

    1.1.2.4 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรทุ่นแรง  ตามความเหมาะสมกบัวิธีการก่อสร้าง  และภาวะ
แวดล้อม  เช่น  การใช้เคร่ืองป๊ัมคอนกรีต (Concrete Pump),  การใช้ปัน้จัน่ยกของ (Cranes),  การใช้เคร่ือง
ผสมคอนกรีตแบบอตัโนมติั (Ready Mixed Plant)  เป็นต้น  

          1.1.2.5 ระยะเวลาท่ีเจ้าของก าหนดให้  มีความเป็นไปได้เพียงใด         เร่ืองระยะเวลาท่ี
เจ้าของก าหนดให้งานเสร็จเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง   โดยเฉพาะงานขนาดใหญ่   ผู้วิเคราะห์จ าเป็นต้องท าแผนงาน
และก าหนดเวลาเพื่อศึกษาว่าระยะเวลาท่ีก าหนดนัน้ เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะท างานเสร็จได้     ถ้าระยะเวลาท่ี
ก าหนดน้อยเกินไปและจะท างานให้เสร็จรอบเดียวไม่ได้ อาจพิจารณาให้คนงานและเคร่ืองมือท างาน 2 รอบ 
หรือ 3 รอบ ตลอด 24 ชัว่โมง แล้วแต่กรณี  เพื่อหลีกเล่ียงค่าปรับและเพื่อให้เจ้าของใช้สอยหรือหาประโยชน์
ได้เร็วท่ีสดุ       การก าหนดการท างานดงักล่าวมีผลต่อราคาค่าก่อสร้างด้วย  จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพราะเกี่ยวเน่ืองกบัค่าจ้างแรงงาน ค่าบริหารงาน  ค่าบริการ และความสญูเปล่าอีกมาก  

          ส่ิงท่ีจะได้จากการวิเคราะห์แบบรูปรายการและเงื่อนไขดงักล่าวแล้วนี ้     มีความส าคญั
อย่างยิ่งในการก าหนดราคา (Pricing) หากการวิเคราะห์ได้ผลท่ีถกูต้อ และท าได้จริง  อตัราการเส่ียงต่อการ
ขาดทุนในธุรกิจก็มีน้อย     ตรงข้ามหากการวิเคราะห์ผิดพลาดอาจมีผลให้กิจการล้มละลายได้โดยง่าย  
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม อาคารระฟ้า เป็นต้น  
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  1.1.3 วิธีและเทคนิคการสร้าง (Construction Method)    
  เป็นอีกอย่างหน่ึง ท่ีจะได้จากการวิเคราะห์ แบบรูปและรายการ  ว่าจะใช้วิธีการก่อสร้าง

อย่างใด จะใช้เคร่ืองมือแบบใด งานส่วนใดควรจะให้มีการจ้างเหมาช่วง ส่วนใดควรท าเป็นแบบส าเร็จรูป 
(Prefabrication) แบบหล่อควรใช้ระบบใด การขุดดินฐานหรือห้องใต้ดิน ควรจะต้องมีการกันดินพังหรือไม่ 
ถ้ามีจะใช้แบบใด เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆ เหล่านีจ้ าเป็นต้องเลือกและตัดสินใจอย่างถกูต้องเหมาะสมจะท าให้งาน
ส าเร็จลงด้วยอปุสรรรคและค่าใช้จ่ายท่ีควบคมุได้  

  1.1.4 การตรวจสถานที่ก่อสร้าง (Site Investigation)  
  เป็นส่ิงจ าเป็นทัง้ก่อนการออกแบบ และก่อนการก่อสร้าง   โดยเฉพาะการประกวดราคา 

หรือเสนอราคาจะไม่ได้ราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากไม่ได้ข้อมลูท่ีเกี่ยวกบัราคาท่ีถกูต้อง การตรวจสอบสถานท่ี
ในด้านการก่อสร้างจะให้ทราบถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

  1.1.4.1 สภาพหรือชนิดของดิน   เพื่อก าหนดเคร่ืองมือเคร่ืองทุ่นแรงในงานขดุดิน ถมดิน 
และระดบัดินต่าง ๆ   

  1.1.4.2 สภาพต่าง ๆ ในท้องถิ่น  เช่น ดิน ฟ้า  อากาศ  พาย ุ ฝน ระดบัน า้ใต้ดินน า้ท่วม
และภยัพิบติัต่างๆ ตลอดจนฤดกูาล  

   1.1.4.3 วสัดกุ่อสร้างในท้องถิ่น มีมากน้อยใกล้ไกลเพียงใด  
   1.1.4.4 ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ และแรงงานในท้องถิ่น มีปริมาณมากน้อยเพียงใด รวมทัง้
มาตรฐานของฝีมือ 

  1.1.4.5 จ านวนและคณุภาพของผู้ท างานช านาญพิเศษ     เช่น     ช่างเชื่อมเหล็ก, ช่าง
เคร่ืองยนต์,  ช่างไฟฟ้า,  ช่างประปา  เป็นต้น  

   1.1.4.6 กฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทัง้วฒันธรรมของท้องถิ่น  
   1.1.4.7 ทางขนส่งเข้าสถานท่ีก่อสร้าง  
  1.1.4.8 ขนาดและสภาพของพืน้ท่ีท่ีจะก่อสร้างมีท่ีว่างพอท่ีจะตัง้เคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง 

และท่ีเตรียมงานของช่างหรือไม่ มีท่ีพกัอาศยัหรือไม่  
   1.1.4.9 สาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกในท้องถิ่น  เมื่อได้ทราบถึงส่ิงต่าง ๆ  

ดงักล่าวนีแ้ล้ว การก าหนดราคาก็จะใกล้เคียงและเหมาะสม เพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่านีม้ีผลให้ราคาก่อสร้างสูง 
หรือต ่าทัง้สิน้     เช่น  ถ้าไม่มีทางขนส่งเข้าท่ีก่อสร้าง ก็จ าเป็นต้องท าถนนชัว่คราวเข้าไป   ราคาก็จะต้องคิด
ในงานนีด้้วย เป็นต้น  การคิดราคาผิดพลาดเพราะประมาทในเร่ืองสถานท่ีท าให้ผู้รับเหมาล้มละลายมามาก
ต่อมากแล้ว  
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  1.1.5 การแบ่งแยกงาน   
  ภายหลงัจากท่ีแบบรูปรายการ     เงื่อนไขได้รับการวิเคราะห์  จนสามารถก าหนดวิธีการ

ก่อสร้าง ตลอดจนเคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง พร้อมไปตรวจสถานท่ีแล้ว  ก็ถึงขัน้ตอนแบ่งแยกงานซึ่งจะก าหนด
งาน 3 งาน ให้ท าพร้อมกนัได้ คือ  
   1.1.5.1 ประมาณราคา  คือ  การวดัและแยกปริมาณวสัดแุรงงาน จากแบบรูปรายการ
ตามหน่วยท่ีสามารถก าหนดราคาได้ แล้วก าหนดราคาต่อหน่วยนัน้ เพื่อหาราคาทนุของโครงการ 
   1.1.5.2 วางแผนงาน    คือ การคาดการณ์ หรือก าหนดการด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ท่ี
นิยมในวงการบริหารก่อสร้าง เป็นการล าดบังานท่ีจะท าก่อนหลงั หรือพร้อมกนัและก าหนดระยะเวลาใช้งาน
เหล่านัน้เสร็จในระยะเวลาท่ีน้อยท่ีสดุท่ีจะเป็นไปได้โดยใช้ฝีมือและแรงงานในปริมาณท่ีเหมาะสม   
   1.1.5.3 การจัดเอกสารประกอบการย่ืนซองประกวดราคา   เป็นการแสดงถึงฐานะ
ของ บริษัท ห้างร้าน ตามกฎหมาย ตลอดจนขอบเขตและอ านาจผู้บริหารและรับผิดชอบในองค์การ รวม
ตลอดทัง้เงินทนุ ฐานะทางการเงิน ผลงานในอดีต และบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในงานก่อสร้าง ท่ีส าคญัก็คือ
หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หลกัฐานการค า้ประกนัซองผลงานในอดีต และวิศวกร หรือสถาปนิก
ท่ีจะควบคมุงาน              
    การขาดเอกสาร อย่างใดอย่างหน่ึงจากท่ีระบุ มีผลให้คณะกรรมการไม่ยอมรับ
ซองประกวดราคาหรืออาจท าให้การ ประกวดราคาของผู้ ผิดเงื่อนไขข้อนีเ้ป็นโมฆะได้  

 1.1.6 การประเมินราคา     
  โดยปกติราคาของโครงการ   จะคิดจากราคาค่าวสัด ุแรงงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ วิธีหรือ

เทคนิคของการก่อสร้าง และเงื่อนไขท่ีก าหนด รวมทัง้การคาดการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการบริหารงาน 
ก าไร ภาษี และการทดแทนต่าง ๆ     การท่ีคิดว่าราคาค่างานเกิดขึน้จากวัสดุ แรงงาน เคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์เพียงอย่างเดียวนัน้ไม่ถูกต้อง  เพราะงานใหญ่บางงาน ราคาค่างานดังกล่าวมีส่วนเพียงคร่ึงเดียว
ของค่างานทัง้หมด        

 1.1.7 การเสนอราคา    
  เมื่อผ่านขัน้ตอนการก าหนดราคา (Pricing)  ราคารวมท่ีได้จะเป็นราคาค่างานตามแบบ

รูปรายการและเงื่อนไขนัน้  ควรจะต้องมีการตรวจสอบหรือตดัสินใจกนัระหว่างผู้บริหารและผู้ประมาณราคา 
ก่อนการยื่นซองประกวดราคา การเสนอราคาเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของช่วงก่อนได้งาน  

  จากขัน้ตอนดังกล่าวมาทัง้หมด พอจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า   ในธุรกิจก่อสร้างนัน้
จ าเป็นต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถร่วมกนัท างานในระดบัต่าง ๆ มากมาย       ความจ าเป็นในการจัดรูป
องค์การจึงมีบทบาทส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายของกิจการ  
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 1.2 ขัน้ตอนเมื่อได้รับงาน 
  กิจกรรมที่ผู้รับเหมาจะต้องท าภายหลงัจากท่ีได้งานแล้ว   คือ การเตรียมการต่าง ๆ  ให้พร้อม  
รวมทัง้การจดัการงานในสถานท่ีก่อสร้างให้ส าเร็จลลุ่วงไปตามเป้าหมาย  ซึ่งมีขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2  ขัน้ตอนการด าเนนิงานของผู้ รับเหมา ภายหลังที่ได้รับงานแล้ว 

  1.2.1 การจัดท างบประมาณ    
  การจดัท างบประมาณ คือ การคิดปริมาณ วสัด ุแรงงานและอปุกรณ์พร้อมทัง้ราคาใหม่

ให้แน่นอน   แล้วก าหนดการจัดสรรงบประมาณ (Budget Allocation) ไว้ในแบบฟอร์มเพื่อเปรียบเทียบ 
(Comparision) วัสดุ แรงงาน และราคาท่ีประมาณการไว้ก่อนการเสนอราคา (Estimate)    และเพื่อการ
ควบคมุราคา (Cost Control) ปริมาณ และราคาตามงบประมาณท่ีจัดท าขึน้ใหม่นีจ้ะมีผลใกล้เคียงกบัท่ีใช้
จริงมากกว่าการประมาณราคา ซึ่งมีจดุมุ่งหมายเพียงเพื่อการเสนอราคาเท่านัน้ ในรายงานผลการก้าวหน้า
ของงานจะมีปริมาณงานท่ีก าลังท าอยู่ (Work in Progress)   และปริมาณวัสดุแรงงานท่ีใช้ไป  ตัง้แต่เร่ิม
ด าเนินงานสะสมมาโดยตลอด   

เมื่อได้รับงานแล้ว 

เตรียมแรงงาน เคร่ืองมือ จดัแยกปริมาณวสัด ุ
(งบประมาณ) 

วางแผนงาน 

เคล่ือนย้ายเข้าพืน้ท่ีก่อสร้าง 

รับ - 
จ่ายวสัดุ 

หวัหน้า 
ช่าง 

เคร่ืองจกัร 
อปุกรณ์ 
การ

บ ารุงรักษา 

ค่า 
แรงงาน 

ผู้รับเหม
าช่วง 

รายงาน
ความก้า
วหน้า
ของงาน 

การ
ควบคมุ  
ปรับเวลา 

ส่งงาน 

ประเมินผล 
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          ทางฝ่ายบญัชีการเงินจะรายงานยอดเงินจ่าย และรับสะสมตามรายการในงบประมาณ 
ท่ีจดัท าคู่ขนานกนัไป ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้บริหารในระดบัสงูทราบฐานะของโครงการโดยสม ่าเสมอ นอกจากการท า
งบประมาณแล้ว   ผู้รับเหมายงัจ าเป็นต้องศึกษา และตรวจสอบแผนงาน และก าหนดเวลาท่ีท าไว้แล้วก่อน
ได้งานเสียใหม่ให้กระชบัและรัดกุมยิ่งขึน้      เพราะเมื่อเร่ิมงานก่อสร้างแล้ว แผนงานนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือของ
ผู้บริหารโครงการในการควบคุมด าเนินงาน  ในโอกาสเดียวกันการจัดเตรียมด้านแรงงาน และเคร่ืองมือให้
พร้อมก็จะต้องท าในระยะนีด้้วย ในช่วงนีจ้ึงเป็นช่วงเตรียมเพื่อความพร้อม (Organizing)  

  1.2.2 การเข้าเร่ิมงานในสถานที่ก่อสร้าง และการวางผังบริเวณ    
  เมื่อทกุอย่างพร้อมงานในท่ีก่อสร้างหรืองานสนามก็จะเร่ิมขึน้ กิจกรรมที่ต้องกระท าก่อน 

คือการปรับปรุงพืน้ท่ีและการจดัการวางแผนผงัเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบติังานขึน้ การวางแผนผัง
มีความส าคญัมากจ าเป็นต้องก าหนดและจดัวางเขตพืน้ท่ีต่าง ๆ ในบริเวณท่ีก่อสร้างอย่างดี (Site Lay-Out)  
เพราะงานก่อสร้างโครงการหน่ึง ๆ จะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเสร็จ ในการวางผังโดยทั่วไปจะต้อง
ค านึงถึงเขตหรือบริเวณต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับด าเนินงานก่อสร้างดงันี ้ 
           1.2.2.1 เขตพืน้ท่ีท่ีตวัอาคารหรือส่ิงปลกูสร้างท่ีถกูก าหนดให้สร้าง (Construction area) 
เป็นเขตส าคญัมากท่ีจะให้มีส่ิงกีดขวางไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นส่ิงก่อสร้างชัว่คราวหรือไม่ก็ตาม     ถ้าจ าเป็นต้อง
สร้างส่ิงก่อสร้างชัว่คราว หรือติดตัง้เคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง    ก็จ าเป็นต้องคิดและวางแผน และเตรียมการไว้
ก่อนล่วงหน้าว่า เมื่อถึงระยะท่ีการก่อสร้างมาถึงจะย้ายไปไว้ในส่วนใด  
   1.2.2.2 บริเวณท่ีตัง้ส านักงาน และคลังพัสดุกลาง (Administrative Area) เป็นเขตท่ี
จะต้องสร้างส านักงานเพื่อบริหารโครงการชั่วคราว     ทัง้ของผู้ รับเหมาและผู้ควบคุมงาน รวมทัง้คลังพัสดุ
และโรงเรือนส าหรับซ่อมสร้าง บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ จดุท่ีตัง้ควรสะดวกต่อการติดต่อและเข้าออกและควร
เป็นจดุท่ีสามารถมองเห็นงานก่อสร้างได้ไกล  
   1.2.2.3 บริเวณเก็บวสัดกุ่อสร้าง (Material Storage Area)       วัสดใุนท่ีนีจ้ะเป็นวสัดุท่ี
ใหญ่และมีน า้หนกัมาก  บริเวณนีค้วรอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีประกอบและเตรียมงาน และมีทางเข้าออกสะดวก   
มีขนาดพืน้ท่ีใหญ่พอ   โดยเฉพาะควรอยู่ในรัศมีของเคร่ืองทุ่นแรงท่ีจะยกขนหรือโยกย้ายได้ง่าย     ส่วนวสัดุ
ก่อสร้างท่ีมีขนาดเล็กน า้หนกัไม่มากควรเก็บไว้ในคลงัพสัดกุลาง 
   1.2.2.4 บริเวณประกอบและเตรียมงาน (Preparing Job Area) บริเวณนีจ้ะต้องอยู่ใกล้
กับท่ีเก็บวัสดุท่ีมีขนาดใหญ่และน า้หนักมากเช่น ไม้แบบ เหล็ก คอนกรีต เป็นต้น เป็นบริเวณท่ีใช้ส าหรับ
ประกอบก่อนการน าไปติดตัง้ เคร่ืองมือทุ่นแรงก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกนัด้วย  
   1.2.2.5 เขตส าหรับการขนส่ง (Transporting Area)  ซึ่งเป็นเขตส าคัญเขตหน่ึง  เพราะ 
วสัดุ เคร่ืองมือ, อปุกรณ์และงานก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับการขนส่งอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานขนาด
ใหญ่ท่ีใช้เคร่ืองทุ่นแรงมาก ๆ จ าเป็นต้องจัดการจราจรหรือทางเข้า-ออกท่ีแข็งแรงและสะดวก มิฉะนัน้งาน
ก่อสร้างอาจประสบอปุสรรคและล่าช้า  
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   1.2.2.6 เขตท่ีพักอาศัย (Living Area)  งานในประเทศไทยทุกงาน ช่างและคนงาน
มกัจะพักอาศัยอยู่ในเขตก่อสร้างถ้ามีเนือ้ท่ีมากพอ   เขตท่ีตัง้ส าหรับพกัอาศยันี ้ถ้าอยู่ภายนอกและแยกกับ
เขตอื่นทัง้หมดได้ก็จะง่ายต่อการควบคุมและการรักษาความมัน่คงปลอดภยั แต่ถ้าอยู่ห่างไปจากท่ีก่อสร้าง
มากจนต้องใช้พาหนะขนส่ง ก็จะเป็นการเพิ่มค่าก่อสร้างขึน้        แต่ถ้าอยู่ในเขตเดียวกบับริเวณอื่น ๆ ก็ควร
ต้องมีมาตรการควบคุมดแูลบุคคลท่ีไม่ได้ท างานในอนัตรายท่ีจะเกิดจากส่ิงก่อสร้าง    และการสูญหายของ
วสัดกุ่อสร้างด้วย  

    การก าหนดและจดัวางเขตพืน้ท่ีต่าง ๆ ในบริเวณก่อสร้างนัน้  หากมีการก าหนดเขตท่ีตัง้
ไว้แน่นอนแล้วจะท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและปฏิบติังานได้โดยสะดวกและมีการสญูเปล่าน้อย 

  1.2.3 การจัดการในสถานที่ก่อสร้าง   
  ทีมงานก่อสร้างในสนามประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัต่าง ๆ กัน 

ตัง้แต่ผู้จดัการโครงการลงมาถึงเด็กประจ าส านกังาน การแบ่งแยกหน้าท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานกระท าตาม
แผนและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้       โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  ส่วนท่ีรับผิดชอบในด้านเทคนิค มีวิศวกร 
ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ คนงาน   และผู้รับเหมาช่วง ทีมงานส าคัญท่ีปฏิบัติงานภายใต้ผู้จดัการโครงการ หรือ
วิศวกรก ากับการ หรือหัวหน้าผู้ควบคมุด าเนินงาน  แล้วแต่กรณี   มีหน้าท่ีรับผิดชอบส าคญั คือ ด าเนินงาน
ก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ เทคนิค และวิธีการตามหลกัวิชา   โดยมีแผนงานเป็นแนวทาง
ส าหรับปฏิบติั   ความขดัข้องทางด้านเทคนิคในการปฏิบติังาน ทีมงานนีจ้ะแก้ปัญหา  หากแก้ไม่ได้ก็จะต้อง
น าเข้าหารือกบัผู้ควบคุมงานฝ่ายเจ้าของ หรือผู้ออกแบบ  โดยผ่านผู้จดัการโครงการ หรือหัวหน้างานสูงสุด
ของตนเอง ส าหรับในส านักงานสนามก็จะมีหน่วยควบคุมพัสดุ การเงิน การรายงาน ผลความก้าวหน้างาน
บุคลากรและคนงานทัง้งานสถิติด้วย  
           กลุ่มบุคคลทัง้ 2 กลุ่ม จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและควบคุมของผู้จดัการโครงการ 
วิศวกรก ากับการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ตามแต่จะจัดให้มี และจะท างานร่วมกันและประสานกันอย่างดี 
เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จลงตามแผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนด ทีมการจดัการและปฏิบัติในสนามรวมกัน
เป็นกลุ่มบุคคล เป็นองค์การขนาดย่อม ซึ่งเรียกว่า  “ ส านักงานสนาม  “ หรือ Field Operation Office 
ส านกังานสนามจะต้องท างานประสานกนักบัส านกังานกลาง (Home Office) โดยใกล้ชิด  และให้เกิดความ
เข้าใจท่ีกระจ่างชัดท่ีสดุ  มิฉะนัน้งานก่อสร้างจะไม่ราบร่ืน เน่ืองจากปัญหาทางด้านการจัดการ  เพราะโดย
ปกติส านักงานสนามจะเป็นผู้ รายงานผลงานและขอรับการสนับสนุนในด้านการจัดซือ้ การเงิน และการ
ตดัสินใจบางเร่ืองจากส านกังานใหญ่เป็นประจ า เพราะส านกังานสนามไม่มีอ านาจเต็มในด้านเหล่านี ้ 
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2. รูปแบบของการจัดงานธุรกิจก่อสร้าง 

  2.1 การรับด าเนินงานเฉพาะการก่อสร้าง  
  รูปแบบธุรกิจของผู้รับเหมาขึน้อยู่กบัขนาดของกิจการ ผู้รับเหมาท่ีท างาน หรือรับงานขนาดเล็ก
สามารถด าเนินงานด้วยตนเองได้ทกุอย่าง    ตัง้แต่ การประกวดราคา การจดัซือ้ การควบคมุงาน จนถึงงาน
ธุรการ  แม้จะมีคนอื่นร่วมงานบ้างก็เป็นเพียงผู้ช่วยเท่านัน้  ไม่มีอ านาจหน้าท่ี  เจ้าของกิจการจะสัง่งานและ
ควบคมุการด าเนินการเพียงคนเดียว จึงมีภาระสงูทัง้ด้านวิธีการ (Thinking) และปฏิบติัการ (Doing) กิจการ
ลกัษณะนีม้กัจะเรียกกันทั่วไปว่า " One Man Show "  หรือท่ีชาวไทยสมัยก่อนเรียกกันว่า " ระบบหลงจู๊ " 
ระบบนีม้ีส่วนดีในด้านการตดัสินใจท่ีฉับไว  การด าเนินงานท่ีรวดเร็ว หากเจ้าของหรือหลงจู๊  มีประสิทธิภาพ
และความสามารถรวมทัง้ทุ่มเทเวลาให้กับการด าเนินงานอย่างเต็มท่ี      แต่ส่วนเสียก็มีอยู่มาก เพราะการ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจกระท าโดยคน ๆ เดียว         ความพลัง้พลาดย่อมเกิดขึน้ได้มากกว่าการท างาน
เป็นกลุ่ม อีกประการหน่ึงเมื่อภาระหน้าท่ีต่อการงานทกุชนิดถ้าเป็นกิจการท่ีมีขนาดใหญ่และ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนต้องการการจัดการท่ีมีระบบ   เช่น  งานก่อสร้างนีอ้าจเป็นการเหลือวิสัยท่ีคน ๆ เดียวจะสามารถ
รับภาระและปฏิบัติงานให้ได้ผลตามเป้าหมายได้ โดยเฉพาะในภาวะปัจจบุันท่ีมีการแข่งขันกันมากยิ่งกว่า
สมัยก่อน จึงเป็นการจ ากัดขีดความสามารถในธุรกิจไว้ในขอบเขตท่ีคน ๆ เดียวจะท าได้   การขยายงานจึง
เป็นไปได้โดยยาก  กิจการลักษณะเช่นนีย้ังมีอยู่มาก และตามสถิติของกระทรวงพาณิชย์ปี 2544 มีผู้ จด
ทะเบียนท ากิจการขนาดเล็ก โดยมีผู้ด าเนินงานในระบบรวมอ านาจไว้คนเดียวมากกว่ารูปแบบอื่น  
  เมื่อธุรกิจมีการแข่งขนักนัมาก และกว้างขวางยิ่งขึน้        ขนาดของโครงการก่อสร้างใหญ่ และ
สลบัซบัซ้อนมากขึน้ เพราะได้มีการใช้เทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างท่ีก้าวหน้า     จึงก่อให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังานทัง้นอกและในองค์การมากยิ่งขึน้         ผู้รับเหมาหรือเจ้าของท่ีท างานแบบรวมอ านาจไว้คนเดียว
จ าเป็นต้องจ ากดังานและหน้าท่ีรับผิดชอบของตนบางอย่างลง     โดยเฉพาะงานสนาม หรืองานด้านเทคนิค
จ าต้องมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นท่ีมีความสามารถเหมาะสมท างานแทน ผู้รับเหมาหรือเจ้าของ
จะควบคุมดแูลด้านการเงิน การจดัซือ้ การก าหนดนโยบาย การควบคมุและบริหารองค์การ  โดยใช้ระเบียบ
แบบแผน รวมทัง้การตดัสินใจ และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะท่ีเป็นเร่ืองใหญ่และมีผลกระทบต่อนโยบาย 
และเป้าหมายขององค์การ          บุคคลอื่นท่ีร่วมงานจะได้รับมอบหน้าท่ี และรับผิดชอบงานด้านเทคนิค ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นงานปฏิบติั หรืองานสนาม   เมื่อมีการกระจายงาน และก าหนดหน้าท่ี และความรับผิดชอบให้
บุคคลอื่นในลักษณะเช่นนี ้ รูปแบบขององค์การและวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมก็จ าเป็นต้องจดัให้มีขึน้  ทัง้นี ้
เพื่อท าให้เกิดความสมัพนัธ์ในการปฏิบติังานท่ีดี     หลีกเล่ียงการซ า้ซ้อน หรือเหล่ือมล า้ในอ านาจหน้าท่ีของ
บุคคลในองค์การจดัระบบประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ก าหนดจดุมุ่งหมายขององค์การไว้ให้แน่ชัดเพื่อให้
พนกังานทุกคนมีเป้าหมายในการปฏิบติัหน้าท่ี  การจดัให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ (Welfares) รวมทัง้ส่ิงจงูใจ 
(Incentive) และการกระตุ้น (Motivation) ให้พนักงานมีความกระตือรือร้น  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต้องกระท า 
รวมทัง้การก าหนดผลตอบแทน (Compensation) ท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามความสามารถและผลงาน   
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  ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี ้    เมื่อองค์การใดมีสมบูรณ์แล้วก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีธุรกิจจะรุ่งเรืองก้าวหน้า และ
มัน่คง ทัง้นีเ้พราะทกุคนจะรักองค์การของตนซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายงานและแข่งขนักบัผู้อื่นเป็นอย่างมาก  
  ส าหรับธุรกิจก่อสร้างของไทย ตัง้แต่เร่ิมมาจนปัจจุบัน จดัรูปองค์การในแบบเจ้าของคนเดียว   
ซึ่งเป็นระบบรวบอ านาจ ยงัมีอตัราสงูกว่าระบบกระจายอ านาจ     และไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด เกือบทัง้หมด
ของธุรกิจการก่อสร้าง ยงัเป็นอุตสาหกรรมหรือกิจการค้าภายในครอบครัวและยงัอยู่ห่างต่อการเป็นรูปแบบ
มหาชน  

 2.2 องค์การธุรกิจก่อสร้าง  
 องค์การธุรกิจก่อสร้างท่ีจดัตัง้มีหลายรูปแบบ คือ  
 2.2.1 แบบรวมอ านาจโดยเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) หรือท่ีเรียกกนัอีกชื่อหน่ึงว่า 

One Man Show หรือท่ีวงการก่อสร้างของไทยเรียกกนัว่า ระบบหลงจู๊    
  2.2.2 ห้างหุ้นส่วน (Partnership) จะเป็นแบบธรรมดา หรือแบบจ ากดั  
  2.2.3 บริษัท จ ากดั (Cooporations)    
  2.2.4 กิจการค้าร่วม (Joint Venture) เช่นเดียวกนักบัแบบท่ี 3   

  เหตท่ีุต้องท าธุรกิจแบบกิจการค้าร่วมก็เน่ืองจากต้องการรวมคุณสมบัติและปัจจัยต่าง ๆ ของ
แต่ละสมาชิกเพื่อการด าเนินงานขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ทนุทรัพย์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างเฉพาะอย่างต่าง  ๆ  กัน  ตวัอย่างเช่น โครงการงานสร้างท่าอากาศยานใหม่   ในโครงการเช่นนีจ้ะมี
ทัง้งานก่อสร้างและงานประกอบมากสาขา   เช่น   สนามบิน ลานจอดอาคารต่าง ๆ  แบบระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบดับเพลิง ระบบส่งสมัภาระ และส่ิงอ านวยความสะดวก  ในกิจการสนามบินซึ่งมีมลูค่าสงู และ
ต้องการความช านาญพิเศษ  บริษัทเดียวอาจไม่มีก าลังและความสามารถพอท่ีจะท างานได้   จึงต้องรวมกัน 
การรวมกนัในลกัษณะนีเ้ป็นลกัษณะชัว่คราว จึงควรจดทะเบียน หรือท าสญัญาร่วมกิจการค้ากนัโดยเฉพาะ
เป็นงาน ๆ ไป การแบ่งสาระประโยชน์และความรับผิดชอบต่าง ๆ ซึ่งควรตกลงและระบุให้ชดัเจน   

  2.3 การรับงานด้วยระบบ Turn Key  
  ธุรกิจก่อสร้างอีกประเภทหน่ึงซึ่งเป็นของใหม่ส าหรับประเทศไทย คือ ระบบ Turn Key ซึ่งไม่ใช่
รูปแบบของธุรกิจ  หากแต่เป็นการประกอบธุรกิจก่อสร้างในท านองเบ็ดเสร็จ  ตัง้แต่ศึกษาหาความเป็นไปได้
ของโครงการออกแบบ  และท าการก่อสร้างให้เจ้าของงานเสร็จเลย  เจ้าของเสมือนผู้ ไปพักในโรงแรม
เพียงแต่จ่ายเงินและถือกุญแจไปเปิดห้องพกัเท่านัน้  การตกลงในระบบ Turn Keyนี ้ใช้กรรมวิธีและขัน้ตอน
ตัง้แต่เร่ิมการออกแบบอาคารและจัดงานก่อสร้างทัง้หมด  รวมทัง้วิธีการปฏิบัติตามขัน้ตอนต่าง ๆ นัน้ด้วย  
งาน Turn Key บางโครงการผู้ ก่อสร้างเป็นผู้หาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการให้ผู้ ลงทุน  หรือเจ้าของด้วย  
ฉะนัน้ รูปแบบองค์การอาจแตกต่างกว่าองค์การท่ีมีจดุมุ่งหมายเพียงรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว  
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 2.4 ผู้จัดการงานก่อสร้าง (Construction Manager)  
  ย้อนหลงัไปจากนีป้ระมาณ 25 ปี ในวงการก่อสร้างของไทยเรารู้จกักนัแต่เพียงว่าสถาปนิกเป็น
ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาเป็นผู้ก่อสร้าง  แต่ในปัจจบุนัเร่ิมมีความรู้ว่า ในทีมงานก่อสร้างไม่มีเฉพาะ เจ้าของ 
ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านัน้ ยงัมีอีกกลุ่มหน่ึงเรียกว่า C.M.หรือผู้จดัการงานก่อสร้าง  
         ผู้จดัการงานก่อสร้างจึงเป็นกลุ่มใหม่ในธุรกิจก่อสร้างของไทยและเร่ิมมีความส าคญัขึน้เร่ือย ๆ          
ทัง้นีเ้พราะ งานก่อสร้างจ าเป็นต้องใช้หลักและเทคนิคของการจัดการ (Management) และเทคนิคของการ
ออกแบบและการก่อสร้างควบคู่กนั สถาปนิก วิศวกรมีความรู้เฉพาะด้านการออกแบบและค านวณไม่สนัทัด
ในด้านการจดัการ เมื่องานก่อสร้างเป็นงานในกระดาษหรือมโนภาพก็ไม่ยาก   แต่เมื่อต้องท าให้เกิดเป็นงาน
สร้างจริงขึน้ความสับสนและยุ่งยากจะเกิดขึน้  ทัง้นีเ้พราะ งานก่อสร้างเกิดขึน้โดยเรียบร้อยสมบูรณ์ตาม
เป้าหมายก็ด้วยการจัดให้ทรัพยากรของการก่อสร้าง ท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ ท่ีใช้
วิชาชีพนี ้จ าเป็นต้องเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นท่ีได้ศึกษาฝึกอบรมมา โดยเฉพาะ  Construction 
Management จึงเป็นศาสตร์ท่ีแตกต่างกบังานออกแบบและงานค านวณโครงสร้างมาก  
  ผู้ ท่ีเป็นผู้จดัการงานก่อสร้าง       ต้องมีความรู้ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมากพอท่ีจะ
วิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคได้ในด้านหลกัการ (Concept)      ขณะเดียวกนัก็จะต้องมีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ด้านการจดัการ การบริหาร การเงิน การบัญชี สถิติ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ แรงงาน และ
จิตวิทยา เป็นอย่างดี       ผู้จดัการงานก่อสร้างเป็นผู้ให้ค าแนะน าท่ีจะท าให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง
รวมทัง้การประหยดัทัง้ทนุทรัพย์และเวลา  
          ขณะท่ีเวลา (Timing) และราคาส าหรับการก่อสร้าง  เป็นเร่ืองใหญ่และก่อให้เกิดผลได้ผลเสีย
ต่อโครงการเป็นอย่างยิ่ง    การใช้เวลาส าหรับการก่อสร้างเสมือนการใช้เงินระยะเวลาท่ีล่วงเลยไปวนัหน่ึง ๆ 
หรือราคาของโครงการท่ีสงูไป    หมายถึง ดอกเบีย้และดอกผลท่ีต้องเสียไปของผู้ลงทนุ   ผู้ ท่ีจะช่วยให้ภาวะ
เช่นนีไ้ม่เกิดขึน้หรือเกิดขึน้น้อย ก็คือ Construction Manager         งานของ C.M.จึงเป็นการท าให้เจ้าของ
ผู้ ออกแบบและผู้ รับเหมามีความสะดวก สูญเสียเงินและเวลาท่ีเหมาะสมและได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานหน้าท่ีของผู้จดัการก่อสร้างอาจสรุปได้ดงันี ้ 
  2.4.1 เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาเสนอแนะแก่เจ้าของหรือผู้ลงทนุ   ถึงวิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสม และ
ประหยดั  
  2.4.2 เป็นผู้ให้ค าปรึกษาหารือกับผู้ออกแบบ  ด้านการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เปรียบเทียบค่า
ราคาและเวลาเพื่อการตดัสินใจของผู้ออกแบบท าแผนงาน      และก าหนดระยะเวลาให้งานเสร็จด้วยความ
เรียบร้อยและในเวลาท่ีประหยดั  (เร็วท่ีสดุ)  โดยไม่ลดคณุภาพหรือมาตรฐานของงานลงเลย  
  2.4.3 เป็นผู้ควบคุมโครงการแทนเจ้าของ  เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณได้ตามท่ีก าหนด ด้วย
ระยะเวลาท่ีควรและมีคณุภาพท่ียอมรับได้  
  2.4.4 ให้ค าแนะน าและร่วมมือ       ในด้านการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และเคร่ืองมือ รวมทัง้วิธีการ
ก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัผู้รับเหมา  
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     งานของ C.M. จึงเป็นงานท่ีไม่ใช่การออกแบบ (Design) หรือการก่อสร้าง (Construction) 
หากแต่เป็นงานท่ีให้ผลการออกแบบเป็นผลงานก่อสร้างจริงได้โดยเหมาะสมท่ีสดุ  

3. เหตุแห่งการขาดทุนของงานธุรกิจก่อสร้าง 
 การขาดทนุของธุรกิจก่อสร้างมีสาเหตมุาจากส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

 3.1 คิดราคาผิดพลาด    
 สาเหตุนีเ้ร่ิมแต่การวิเคราะห์โครงการ จนกระทั่งการวางแผนงาน การวดั และส ารวจปริมาณ 

และก าหนดราคา (Pricing)    การวิเคราะห์ไม่รอบคอบ วางแผนงานและก าหนดเวลาไม่ดี ท าให้ก าหนดการ
ต่าง ๆ   เช่น   วิธีการก่อสร้าง เคร่ืองมือ และวันเวลาท่ีจะใช้ไม่เหมาะสม    ส่วนการวดัและส ารวจปริมาณ
เกี่ยวเน่ืองกบัความช านาญ  ความรอบคอบ  และวิธีการประมาณราคา    สามส่ิงนีจ้ะท าให้ได้ปริมาณงาน
ไม่ครบหรือใกล้เคียง ตกหล่นผิดพลาดหรือตีราคาผิด เป็นต้น  

 3.2 การควบคุมงานหละหลวม  
 ท าให้ได้ผลิตผลจากแรงงานต ่า งานผิดพลาดต้องรือ้ทิง้เป็นการซ า้ซ้อน   การใช้วสัดุไม่มีแผน  

ไม่ก าหนดวิธีควบคมุการใช้และการตรวจรับวสัดใุห้รัดกุม ท าให้สญูเสียโดยเปล่าประโยชน์ (Wastage) ไม่มี
มาตรการป้องกนัการสญูหายท่ีดี ประมาทเลินเล่อ ท าให้เกิดอคัคีภยัหรือโครงสร้างวิบติั  

 3.3 การบริหารงานไร้สมรรถภาพ ไม่มีแผนงาน  
 การบริหารงานไร้สมรรถภาพ ไม่มีแผนงาน หรือถ้ามีก็ไม่ติดตาม    และแก้ไขแผนโดยใกล้ชิด 

ท าให้ระยะเวลาของงานก่อสร้างเกินกว่าสญัญา      เป็นเหตใุห้ถูกปรับ และเสียค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร
มากกว่าท่ีมีงบประมาณไว้   การปกครองบงัคบับญัชาในองค์การไร้สมรรถภาพเป็นเหตใุห้ขาดความร่วมมือ  
หรือมีความเต็มใจที่ให้ความร่วมมือท่ีดี มีผลให้งานบริการ เช่น จดัซือ้ การเงินล่าช้า เคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง
ราคาแพงพงัพินาศ  

 3.4 การใช้เงินของโครงการ   
 เร่ืองการสนับสนุนโครงการนี ้      จ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินของโครงการนัน้ ๆ หมุนเวียน เพื่อจัด

วสัด ุเคร่ืองมือ และแรงงาน ให้มีอยู่ตลอดเวลา   พอเพียงท่ีจะท างานให้เสร็จตามแผนและก าหนดเวลา หาก
ผู้รับเหมาใช้เงินของโครงการไปในแนวอื่น      อาจท าให้การเงินเกิดการขาดแคลนลง งานก็ชะงกัซึ่งเป็นเร่ือง
ส าคญั     ควรจดัเงินของแต่ละโครงการ เพื่อสนบัสนนุเฉพาะโครงการนัน้ ๆ จนงานเสร็จ  เงินก็จะไม่ขาดมือ
งานก็เป็นไปตามเป้าหมาย การใช้เงินลกัษณะเช่นนี ้เรียกว่า Self Support 
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4. วิธีการวางแผนงาน 
 แต่ละคนอาจมีวิธีการวางแผนงานของตน  ตามความรู้ หรือความช านาญ หรือประสบการณ์ ท่ีมอียู่  
ถ้าจะแบ่งถึงวธีิการท่ีปฏิบติักนัอยู่ทั่วไปอาจจดัแบ่งวิธีการวางแผนงานได้ 3 ลกัษณะ คือ  

 4.1 วางแผนโดยก าหนดคดิไว้ในใจ   
 คือ การคิดนึกว่าจะท าอย่างนัน้จะท าอย่างนีแ้ล้วปฏิบัติไปตามท่ีคิด โดยมีขัน้ตอนการปฏิบัติ

และท าได้ต่อเน่ืองกนัอย่างเหมาะสม      วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีบุคคลทั่วไปใช้ปฏิบติักันอยู่กบังานของตน จนเกิดเป็น
ความเคยชิน  และอาจลืมไปได้ว่าน่ีคือการวางแผนงาน เช่น ถ้าจะถามกนัว่าตัง้แต่ต่ืนนอนในตอนเช้า จนถึง
ก้าวเท้าออกจากบ้านไปท างาน ท่านท าอะไรบ้าง และใช้เวลาในการปฏิบติัแต่ละอย่างนัน้กี่นาที อาจจะต้อง
ใช้เวลานึกคิดสกัครู่จึงตอบได้  แต่ความเป็นจริง แต่ละคนสามารถปฏิบัติกิจต่าง ๆ เหล่านัน้ได้อย่างต่อเน่ือง
และออกไปจากบ้านในเวลาท่ีใกล้เคียงกนัทกุวนั  
  การปฏิบัติดงักล่าวนีเ้ป็นไปเพราะความเคยชิน สามารถก าหนดขัน้ตอนต่าง ๆ และปฏิบัติให้
เรียงอนัดบักนัได้อย่างถกูต้อง     การวางแผนงานโดยเพียงการก าหนดรูปงานไว้ในใจ เป็นเพราะผู้นัน้ได้เคย
ปฏิบติัส่ิงเหล่านัน้ซ า้ ๆ กันมาแล้ว จนเกิดเป็นความช านาญ   สามารถก าหนดขัน้ตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติ
ให้ด าเนินไปได้ด้วยความถูกต้อง      การก่อสร้างอาคารบางหลงั ยังมีผู้รับเหมาบางคน ก าหนดการวางแผน
งานด้วยระบบคิดในใจอยู่ วนัหน่ึง ๆ  อาจสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้างหรือสัง่ช่างให้ปฏิบติัส่วนนัน้ส่วนนี ้ ต่อกนัไปจน
เสร็จงาน  วิธีดงักล่าวนี ้   ถ้าน าไปใช้กบังาน ท่ีผิดไปจากท่ีเคยปฏิบติัอยู่ตามปกติ งานอาจจะต้องหยดุชะงกั
เป็นตอน ๆ การแก้ปัญหาก็ไม่อาจท าได้ทนัต่อเหตกุารณ์  

 4.2 วางแผนด้วยวิธีจดบันทึกไว้เป็นขัน้ตอน  
 วิธีนีดี้กว่าวิธีแรก  เพราะผู้วางแผนงานจะจัดท าไว้ล่วงหน้า และสามารถน ามาศึกษาทบทวน 

ส ารวจหาส่ิงบกพร่องต่าง ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน    และประการท่ีส าคญั คือ บุคคลท่ีร่วมงานกันสามารถศึกษา 
ท าความเข้าใจ และปฏิบติัตามได้สะดวก  
  วิธีนีม้ักใช้กับงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย มีขัน้ตอนการท างานมากขึน้ และเป็นงานท่ี
ไม่เคยปฏิบติัมาก่อน จะสรุปขัน้ตอนหรือหวัข้อของงานท่ีส าคัญไว้   พร้อมกบัก าหนดเวลาของแต่ละขัน้ตอน
นัน้ไว้ เพื่อให้เข้าใจกนัทกุ ๆ ฝ่าย   โดยทัว่ ๆ ไป จะท าในรูปแบบของ " ก าหนดการ "  ตวัอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการไปทัศนศึกษาที่เขื่อนเขาแหลม  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 
                   0700  ออกเดินทางจาก รร.ช.กช.  
   1130  รับประทานอาหารกลางวัน  
   1330  เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและชมเขื่อน  
   1630  เดินทางกลับถึง รร.ช.กช.  
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 จะเห็นได้ว่า " ก าหนดการ " ดงัตวัอย่างก็คือแผนงานปฏิบติัในภารกิจหน่ึงท่ีมีขัน้ตอนของการปฏิบัติ
และก าหนดเวลาท่ีต้องใช้ของงานแต่ละขัน้ตอนนัน้  

4.3 การวางแผนงานให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบ  
 ได้แก่ จัดท าเป็นรูปแบบตารางท างาน (Bar chart) ระบบผังงานโครงข่าย CPM. และ PERT. 

เป็นต้น  ระบบต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นวิธีการคิดตามแนวทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งน าเอาโครงการท่ีมีระยะเวลา
ท างานช่วงท่ีอาจนานเป็น เดือน หรือปี มาสรุปไว้ในหน้ากระดาษเพียงแผ่นเดียว จึงสามารถทราบ,เข้าใจถึง
ขัน้ตอนและแผนงานทัง้หมดได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อขดัข้องท่ีอาจเกิดจากแผนงานนัน้ได้ง่าย  สามารถ
ติดตามและควบคุมการท างานได้สะดวก          การวางแผนงานด้วยระบบดังกล่าวนี ้จึงเหมาะทัง้งานท่ีมี
หน่วยงานหลายหน่วยท างานรวมกนัอยู่ มีระยะเวลาเสร็จงานนาน และนิยมใช้กบังานวางแผนระยะยาว   

5. การก าหนดเวลาท างาน  (Scheduling) 

 5.1 องค์ประกอบของเวลาท างานของแต่ละขัน้ตอน  
 แผนงานท่ีได้ร่างขึน้ไว้ ไม่ว่าจะด้วยระบบใดหรือวิธีใดก็ตาม   จ าเป็นต้องก าหนดเวลาท างาน

ให้แล้วเสร็จของงานนัน้ ๆ ไว้ด้วย      โครงการหน่ึงจะแบ่งงานออกเป็นตอน ๆ  และวางล าดบัขัน้ของตอนให้
ต่อเน่ืองกนั งานท่ีแบ่งไว้แต่ละตอน จะมีช่วงเวลาท างานก าหนดไว้ว่าจะท าได้เสร็จภายในกี่ชัว่โมง กี่วนั หรือ
กี่เดือน เวลาท างานของแต่ละขัน้ตอน จะประกอบขึน้ด้วย  

 5.1.1 เวลาเร่ิมต้น หรือจดุท่ีเร่ิมเวลาท างาน  
 5.1.2 เวลาเสร็จงาน หรือจดุเวลาท่ีงานนัน้เสร็จ  
 5.1.3 ช่วงเวลาท างาน ระหว่างจดุเร่ิมต้นกบัจดุเสร็จงาน  
  ซึ่งอาจเขียนเป็น Diagram ได้ดงันี ้ 
 

 
 
 
  
     
เวลาดงักล่าวทัง้ 3 ข้อ มีส่วนท่ีสมัพนัธ์กนั   เมือ่ทราบเวลาจ านวนสองข้อ จะทราบเวลาของข้อท่ีเหลือ ดงั
ตวัอย่างท่ี 2.1 

 

ตัวอย่างที่ 2.1   สมมติุว่ามีก าหนดการจะมีการเลีย้งรับประทานอาหารเย็น เวลา 1900 แม่ครวัขอเวลาปรุง
อาหาร 2 ชัว่โมง  อาจจะเขียนเป็น Diagram ดงันี ้ 
 

ช่วงเวลาท างาน 

เวลาเร่ิมต้น เวลาเสร็จงาน 
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         จากตวัอย่างท่ี 2.1  จะได้เวลาเร่ิมต้นการปรุงอาหารไม่ควรเกินเวลา 17.00 หรืออาจเขียน
เป็นสมการได้ดงันี ้ 

เวลาเร่ิมต้น + ช่วงเวลาท างาน = เวลาเสร็จงาน 

  การก าหนดช่วงเวลาท างานเป็นส่วนส าคัญ    ท่ีจะช่วยให้แผนท่ีวางไว้สัมฤทธ์ิผล หรือเป็นไป
ตามเป้าหมาย    การก าหนดเวลาท างานจึงต้องก าหนดให้เป็นจริงตามสภาพของงาน  ถ้าก าหนดเวลาไว้สัน้ 
งานจะไม่เสร็จตามแผน ถ้าก าหนดเวลาไว้มาก งานจะเสร็จช้าเสียเวลา  

 5.2 การก าหนดช่วงเวลาท างาน  
 โดยปกติการก าหนดช่วงเวลาท างานจะก าหนดขึน้ได้จาก   ความช านาญ ประสบการณ์ และ

การค านวณคาดคะเน  

  5.2.1 ความช านาญ เป็นผลท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานนัน้อยู่เสมอจนเคยชิน สามารถ
ก าหนดเวลาท างานให้เสร็จอย่างถูกต้อง  หรือใกล้เคียง    เช่น  ถ้ามีผู้ถามว่า ใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาท่ี
ท างานกี่ชั่วโมง ทุกคนท่ีปฏิบัติอยู่แล้วทุกวันจะสามารถตอบได้ทันที อาจผิดพลาดไปบ้าง ก็เน่ืองจากเหตุ
สดุวิสยั  

  5.2.2 ประสบการณ์  ส าหรับผู้ ท่ีไม่มีความช านาญมาก่อน   แต่เคยเห็นและสังเกตการ
ปฏิบติังานนัน้มาแล้ว  การก าหนดเวลาท างานขึน้ได้อย่างใกล้เคียง เช่น เวลาท่ีใช้ในการปรุงอาหาร  แม้ว่า
ตนเองไม่เคยปรุงแต่เคยเห็นหรือจากการสอบถาม ก็จะหาค าตอบ เวลาท่ีต้องใช้ไปได้  

  5.2.3 การค านวณ วิธีนีเ้หมาะส าหรับผู้ไม่มีความช านาญหรือประสบการณ์มาก่อน แต่อาศัย
ข้อมลูสถิติบางอย่างท่ีเกี่ยวข้องมาคิดค านวณ    หาช่วงเวลาท างานได้ และปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพท่ี
เป็นจริง    ตัวอย่างเช่น ต้องการทราบระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่ โดยรถยนต์ส่วนตวั ถ้า
ทราบระยะทางท่ีห่างกนัระหว่าง กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ความเร็วของรถท่ีใช้ในการเดินทางก็อาจค านวณหา
ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการเดินทางได้ แต่วิธีค านวณนีย้งัมีส่วนท่ีผิดพลาดได้ง่ายเพราะสถิติและข้อมลูท่ีมีอาจ
ไม่ละเอียดพอ ผู้ค านวณอาจลืมบางส่ิงบางอย่างท่ีส าคัญ ท าให้เวลาท่ีค านวณได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  
เช่น จะต้องเผ่ือเวลาส าหรับรับประทานอาหารระหว่างทาง สมรรถนะของรถท่ีใช้ ทางบางตอนอาจไม่
สะดวกต่อการท าความเร็วท่ีก าหนดไว้ ทางบางตอนคดโค้งขึน้เนิน ต้องใช้ความเร็วต ่ากว่าการวิ่งบนทางราบ   
ตัวเลขท่ีค านวณได้จะต้องมาปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงอีกครัง้ ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ ท่ีเคยขับรถไป

ช่วงเวลาปรุง 2 ชม. 

1700 เร่ิมปรุงอาหาร 1900 ปรุงอาหารเสร็จ 
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ด้วยตนเองแล้วหลายครัง้ อาจตอบค าถามนีไ้ด้ทันที และถูกต้องตรงกับความเป็นจริง    ทัง้นีก้็ด้วยความ
ช านาญนัน้เอง  

6. การแก้ไขแผนงานหรือปรับปรุงแผนงาน 
 แผนงานท่ีก าหนดไว้  พร้อมกบัช่วงเวลาท างาน       อาจจ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพื่อให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรท่ีมี หรือก าหนดเวลาเสร็จงานท่ีต้องการ  
 ดงัตวัอย่างท่ี 2.1     การจดัเตรียมอาหารเย็น  ซึง่ก าหนดให้เร่ิมงาน ปรุงอาหารเวลา 1700  ก าหนด
เสร็จเวลา 1900  ใช้เวลาปรุง 2 ชัว่โมง  
 เมื่อก าหนดแผนงานนีข้ึน้แล้ว ในขัน้ทบทวนปรากฏว่ามีเหตขุดัข้องไม่สามารถเร่ิมงานปรุงอาหารได้
ตามเวลาท่ีก าหนด จนกว่าจะถึงเวลา 1800 จึงจะเร่ิมปรุงอาหารได้   จะมีทางเลือกแก้ไขได้ 2 ทาง คือ เล่ือน 
ก าหนดเวลารับประทานอาหารเย็นเป็น 2000 (จดุเสร็จงาน) ก าหนดเวลาปรุงอาหารคงเดิม      หรือถ้าเล่ือน
เวลาตามทางเลือกแรกไม่ได้  จะต้องปรับปรุงงานปรุงอาหารให้ใช้เวลา เหลือเพียง 1 ช.ม. และปรับปรุงเวลา
ท างานให้เร็วขึน้นี ้อาจจดัท าได้จาก  

 6.1 ปรับปรุงขัน้ตอนการท างานให้เร็วขึน้   
  พิจารณาตดัลดส่วนท่ีจะเสียเวลาออกไปให้มากท่ีสดุ  

 6.2 เพิ่มทรัพยากร   
  เท่าท่ีจะท าให้งานด าเนินการได้รวดเร็วขึน้    เช่น    อาจเพิ่มเตาหงุต้ม เพิ่มคนปรุงหรืออปุกรณ์
เคร่ืองมือ ท่ีจะท าอาหาร 2-3 อยา่งได้พร้อม ๆ กนั  

  วิธีการเพิ่มทรัพยากรตามข้อ 6.2  อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เพื่อจดัหาทรัพยากรส่วนท่ีเพิ่ม     
แต่จะเห็นว่าช่วงเวลาท างานเป็นส่วนท่ีปรับปรุงให้เร็วขึน้กว่าท่ีก าหนดไว้ได้  ในขอบเขตท่ีไม่เกินขีดก าหนด
ของงานนัน้  จดุเร่ิมต้น ช่วงเวลาท างาน จึงเป็นความสมัพนัธ์เกี่ยวกบัเวลา ท่ีจะต้องพิจารณาควบคู่กนัไป  

7. ลักษณะการวางแผนให้เป็นระบบ 
 นอกจากนี ้      การก าหนดเวลาท างานให้กบังานต่าง ๆ   ซึ่งจะก าหนดขึน้ได้ด้วยวิธีการ 3  ลกัษณะ 
ดงักล่าวแล้ว ถ้ามีวิธีการจดัวางแผนให้เป็นระบบ เวลาท างานทัง้หมดของโครงการจะเสร็จเร็วหรือช้ายงัอยู่ท่ี
วิธีการวางแผน หรือการจดัวางล าดบัขัน้การท างานนัน้ด้วย งานจะเสร็จได้เร็วโดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากร หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  ถ้าผู้วางแผนพยายามจดัก าหนดแผนงานให้อยู่ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้
 7.1 จดังานส่วนท่ีจะท าพร้อมกนัได้ ให้ท าพร้อมกนัอย่าให้รองานกนั ยกเว้นมีแรงงาน หรือเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์จ ากดั  
 7.2 แก้ไขอย่าให้มีการท างานซ า้ซ้อน หรืองานท่ีต้องใช้เวลาเดินทางย้อนไปย้อนมา     เพื่อประหยดั 
เวลาเดินทาง หรือขนส่ง หรือร่นระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางให้สัน้ท่ีสดุ  
 7.3 ก าหนดขัน้ตอนในการท างานให้ต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั  
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 7.4 ก าหนดวิธีการ        ท่ีจะใช้สมรรถภาพของคน และเคร่ืองมือ ให้ท างานได้เต็มท่ี จดัปริมาณของ 
แรงงานเคร่ืองมือ ให้เหมาะกบัปริมาณของงาน  

  ตวัอย่างและวิธีคิด เกี่ยวกับการวางแผนการท างานท่ีกล่าวมาแล้วเป็นลกัษณะวิธีคิดและการ
ปฏิบติัขัน้พืน้ฐานท่ีเราใช้ปฏิบัติอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในชีวิตประจ าวัน  ส าหรับกิจกรรมท่ีพิเศษ
ออกไป จนเป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ โครงการจัดงานอบรมบุคลากร 
โครงการจดัท าผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด  ฯลฯ จะมีการจดัวางแผนงานหรือการเตรียมงานด้วยหลกัการ 
และวิธีการเดียวกนั คือ มีการแบ่งงานทัง้หมดออกเป็นตอน ๆ แต่ละขัน้ตอนก าหนดเวลาท่ีจะต้องปฏิบติังาน
พิจารณาการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับงานนัน้ ๆ ให้เหมาะสม  และควบคมุการท างานให้ด าเนินไปตามท่ี
ก าหนดไว้โดยเฉพาะการวางแผนงานส าหรับงานก่อสร้าง  

 
_____________________________ 
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บทท่ี 3  

การวางแผนงานกับการจัดงานก่อสร้าง 

1. ความส าคัญของงานวางแผน 
 ถึงแม้งานก่อสร้างในปัจจบุันนี ้จะจัดให้เป็นงานอุตสาหกรรมประเภทหน่ึง ประกอบด้วยทรัพยากร
ประเภทต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ประกอบการด าเนินงานให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมาย แต่การจดังานก่อสร้างมี
ลกัษณะงานหลายอย่างท่ีแตกต่างกบัการจดังานอตุสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ตามท่ีกล่าวแล้ว เช่น เป็นงานท่ี
ต้องแข่งขนัระหว่างผู้รับงานก่อสร้างด้วยกนั ผู้ เสนอราคาค่าก่อสร้างต ่าสดุจึงจะได้รับการพิจารณาให้รับงาน 
นอกจากนีง้านก่อสร้างยังเป็นงานท่ีต้องท าแข่งกับเวลา ถ้างานไม่เสร็จตามก าหนด นอกจากผู้ รับงานนัน้
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึน้แล้ว ยงัอาจต้องจ่ายค่าปรับตอบแทนให้กบัเจ้าของงานด้วย   
 เวลา จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้ด าเนินการก่อสร้าง จะต้องน ามาพิจารณาควบคู่กันไปกับทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้าง การท างานให้ได้เสร็จเร็วท่ีสุด หรืออย่างน้อยให้ได้เสร็จทันตามก าหนด และได้
งานท่ีมีคณุภาพตรงตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเป็นเป้าหมายหลักของการจดังานก่อสร้าง การจัดงาน
ก่อสร้าง  จึงเป็นงานท่ีต้องอาศยัทัง้วิทยาศาสตร์ ศิลป และความช านาญในงานประกอบกนั  เป็นงานท่ีต้อง
มีการจัดเตรียมแผนงานท างานไว้ล่วงหน้า จัดวางล าดับขัน้ตอนการท างานไว้อย่างรัดกุม รู้จักการใช้คน 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ต่าง ๆ ได้ตรงกบัประเภทของงาน และเกิดประสิทธิผล   มีการติดตามและควบคุมให้งาน
แต่ละหน่วยด าเนินไปอย่างถกูต้องตรงตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  
 การวางแผนงานก่อสร้าง  เป็นงานส่วนหน่ึงท่ีส าคัญของการบริหารงานก่อสร้างทกุประเภท  จ าเป็น
จะต้องก าหนดขัน้ตอนการท างานไว้ให้ชดัเจน    อย่างไรก็ตามยงัมีผู้จดัการงานก่อสร้างเป็นจ านวนไม่น้อยท่ี
ยงัใช้วิธีก าหนดแผนงานทัง้หมดไว้ใน "หัว" ของผู้จัดงานแต่เพียงผู้ เดียว ถ้าเป็นงานขนาดเล็กหรือเป็นงานท่ี
ปฏิบติัอยู่ประจ า หัวหน้างานแต่ละฝ่ายอาจเข้าใจถึงล าดบัขัน้การท างานกนัดีแล้ว สามารถรับงานไปปฏิบัติ
ต่อเน่ืองกนัไปได้ แต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือเป็นงานประเภทท่ีไม่เคยปฏิบติั หรือมีประสบการณ์
มาก่อน อาจเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะบริหารงานก่อสร้างอาคารหลงันัน้ให้ด าเนินไป
ได้อย่างราบร่ืน ถ้างานนัน้ไม่มีการจดัเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดชดัเจน แม้ฝ่ายเจ้าของงานเอง 
ยงัต้องทราบแผนงานก่อสร้างของผู้รับเหมางานล่วงหน้าก่อนเร่ิมงาน   เพราะแผนงานก่อสร้างท่ีได้จดัท าขึน้
ไว้จะเป็นเคร่ืองชีบ้่งถึงสมรรถภาพของผู้ รับจดังานนัน้ว่า จะสามารถด าเนินงานได้เสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่  ดังนัน้ในสัญญาก่อสร้างจะมีเงื่อนไขระบุถึงความต้องการของเจ้าของงานท่ีรับเหมาจะต้องจัดท า
แผนการท างานให้ตรวจสอบก่อนท่ีจะเร่ิมงานด้วย  
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2. แผนงานย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ค าตอบท่ีได้ จะช่วยให้มองเห็นขอบข่ายของโครงงานก่อสร้างนัน้ เป็นต้นว่า งานสร้างอาคารทัง้หลัง 
จะเห็นภาพ    ตัง้แต่เร่ิมต้นเคล่ือนย้ายวัสดอุุปกรณ์เข้าไปในบริเวณท่ีก่อสร้าง  จนกระทัง่งานเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ส่งมอบงานให้เจ้าของอาคารได้ การวางแผนงานก่อสร้างเพื่อให้ทราบส่ิงเหล่านีจ้ าเป็นจะต้องจดัท า
ขึน้มาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทกุฝ่ายท่ีร่วมงานกันอยู่ ได้เข้าใจถึงขอบเขตของโครงงานทัง้หมด ส าหรับ
รายละเอียดของงานแต่ละประเภทท่ีแยกย่อยออกไป   อาจต้องท าแผนงานย่อยลงไป โดยเฉพาะการจดัสรร
ทรัพยากร  ซึ่งจะน ามาใช้ในการปฏิบติังานแต่ละประเภทนัน้ เช่น การจดัสรรช่างและแรงงาน วสัด ุเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ ตลอดจนเงิน     ซึ่งจ าเป็นจะต้องจดัเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเร่ิมงาน และขณะท่ีปฏิบติังาน  ตาม
ปริมาณท่ีต้องการอย่างเหมาะสมพอดี คือไม่จดัไว้มากจนเกินต้องการหรือน้อยจนขาดแคลน  
 แผนงานย่อยนี ้    อาจจดัแบ่งตามประเภทของทรัพยากร   เช่น   แผนก าหนดการใช้วสัด ุ(Material 
Schedules)   เพื่อก าหนดการจดัซือ้วสัดตุ่าง ๆ ท่ีต้องใช้ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตรงตามเวลาท่ีต้องการ คือ 
ไม่มาส่งเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป      แผนก าหนดการใช้เคร่ืองมือ (Equipment Schedules)   ก าหนดการใช้
เคร่ืองมือ   โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรกลหนกั ให้ตรงตามเวลาท่ีต้องการ      หรือกระจายเวลาปฏิบัติ ให้สามารถ
ท างานได้ต่อเน่ืองกนั  แผนการก าหนดเวลาการรับจ่ายเงินด าเนินการ (Financial Schedules) เพื่อได้ทราบ
ล่วงหน้าว่า จะได้รับเงินจากผู้ จ้างเมื่อใด      และแต่ละเดือนจะต้องจ่ายเงินส าหรับค่าแรง ค่าวสัด ุค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เป็นจ านวนเท่าใด เพื่อจะได้จดัเตรียมเงินไว้ส าหรับส่วนต่าง ๆ เหล่านี ้ได้พอเหมาะกบัเวลาท่ีต้องการ
หรือแผนก าหนดการใช้ช่างประเภทต่าง ๆ  (Employment Schedules)      เพื่อให้รู้ว่า ในช่วงเวลาใดจ าเป็น
จะต้องจ้างช่างประเภทใดบ้าง มาปฏิบติังานให้ตรงกบัการด าเนินงานของหน่วยงานนัน้   การจดัเตรียมแผน
ล่วงหน้า   จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้งานได้ด าเนินต่อเน่ืองกนัไปโดยไม่หยดุชะงกั      เพราะการหยดุชะงกั
ของงาน  ไม่ว่าจะขาดวสัด ุเคร่ืองมือ ไม่มีช่างไม่ครบจ านวนท่ีต้องการก็ดี   เป็นผลเสียอย่างร้ายแรงของการ
ด าเนินงานก่อสร้างทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พราะ งานธุรกิจก่อสร้างต้องมีเวลาเป็นปัจจยัส าคัญท่ีจะต้องน ามาพิจารณา
ควบคู่กนัไปด้วยทุกครัง้ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว     การขาดทรัพยากรหรือได้รับทรัพยากรไม่พอเหมาะกบัเวลาท่ี
ต้องการใช้จะเป็นผลให้งานไม่เสร็จตามก าหนดเวลา  
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3. ระบบการวางแผนงานก่อสร้าง 
 การวางแผนงานก่อสร้าง    เป็นแผนงานหลกั ท่ีจะระบุถึงการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต่อเน่ือง
สมัพนัธ์กนั  ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จงานของแต่ละหน่วยงานนัน้  ทัง้ก าหนดช่วงเวลาท างานไว้รวมทัง้จดุเร่ิมต้น
และจดุเสร็จงาน และจะเป็นส่วนก าหนดเวลาท างานทัง้หมดของโครงการนัน้ไว้ด้วย และด้วยแผนงานหลกันี ้
จะเป็นการก าหนดไว้ชดัเจนด้วยลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ทกุฝ่ายท่ีร่วมท างานกนัอยู่ได้เข้าไปถึงขอบเขตของ
โครงงานทัง้หมด       และอาจวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนให้เหมาะสมกบั ทรัพยากร  และ
เวลาท างาน ท่ีมีอยู่ได้  ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนเร่ิมปฏิบติังานหรือขณะท่ีก าลังปฏิบติังานอยู่ เช่นเดียวกัน
กบัแผนงานท่ีใช้กบัชีวิตประจ าวนัดงัท่ีกล่าวมา แต่เน่ืองจากงานก่อสร้างเป็นโครงงานท่ีมีสภาพการท างานท่ี
สลบัซบัซ้อนประกอบด้วยทรัพยากรหลายประเภทเข้ามาเกี่ยวเน่ืองประสานกนั   การวางแผนจึงมีการท่ีต้อง
จดัให้เป็นระเบียบเพื่อให้ทัง้สะดวกต่อการจัดท าแผนในเบือ้งต้น    การใช้แผนงานนีเ้พื่อปฏิบติัและการแก้ไข
ปรับปรุงแผนในขัน้ต่อ ๆ ไป   
 ระบบการวางแผนงานก่อสร้างท่ียอมรับว่าเป็นระบบท่ีดีและเหมาะสม ทัง้ฝ่ายเจ้าของงาน และฝ่าย
ผู้รับจดังาน ได้แก่ ระบบตารางเวลาท างานหรือเรียกกนัทัว่ไปว่าระบบ Bar chart นอกจากนีก้็มีระบบ CPM. 
(Critical Path Method), ระบบ PERT.(Project Evaluation Review Technique), ระบบ Line of Balance 
หรือระบบอื่น ๆ ตามท่ีผู้ คิดค้นหรือปรับปรุงขึน้ใช้เพื่อให้เหมาะกบัโครงงานของตน  ส าหรับในการศึกษาของ
หลกัสตูรนี ้  จะเลือกระบบการวางแผนงานท่ีนิยมใช้กับงานก่อสร้างทัว่ไปมาศึกษาก่อนโดยเฉพาะ  ซึ่งได้แก่ 
ระบบ Bar chart และระบบ CPM.  
 การจดัแผนงานก่อสร้าง  อาจมีระบบ หรือวิธีการในการจดัท ากนัได้หลายแบบหลายวิธีนัน้ ไม่ว่าจะ
เป็นแบบวิธีใดก็ตาม ผู้ เกี่ยวข้องท่ีจะต้องใช้และปฏิบติัตามแผนงานนัน้ เมื่อได้ศึกษาข้อมลูต่าง ๆ ท่ีแสดงไว้
ในแผนงานท่ีก าหนดแล้ว อย่างน้อยควรจะตอบค าถามต่อไปนีไ้ด้  
 (1) มีงานประเภทใด หรือหน่วยงานใดท่ีจะต้องปฏิบติับ้าง  
 (2) งานแต่ละประเภทนัน้ จะเร่ิมท างานได้เมื่อใด และจะต้องท างานให้เสร็จเมื่อใด  
 (3) จะเร่ิมต้นงานประเภทใดก่อน  
 (4) เมือ่งานประเภทหน่ึงเสร็จแล้ว จะต้องท างานประเภทใดต่อ หรือมีงานประเภทใดท่ีสามารถ 
น ามาปฏิบติัได้พร้อม ๆ กนั  
 (5) งานทัง้โครงการจะท าได้แล้วเสร็จเมื่อใด หรือจะต้องใช้เวลาท างานทัง้หมดกี่เดือนหรือกี่วนั  

 อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีจะวางแผนงานได้ดีจะต้องเป็นผู้ รอบคอบ มีความละเอียดถี่ถ้วนและท่ีส าคญัท่ีสุด
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเข้าใจถึงกระบวนการท างานของโครงการนัน้อย่างชดัแจ้ง สามารถจินตนาการถึงการ
ท างานในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ทุกขัน้ตอน การวางแผนจึงต้องการผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ในเร่ืองหรืองานนัน้มาแล้วเป็นอย่างดีเป็นผู้จดัท า.  

_______________________ 
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บทท่ี 4  
การวางแผนงานก่อสร้างระบบตารางท างาน 

1. กล่าวน า   
 การวางแผนท างานด้วยระบบจัดเป็นตารางเวลาท างาน    หรือท่ีเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า “ ระบบ Bar 
Chart “  เป็นระบบหน่ึงท่ีน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายกับโครงการต่าง ๆ    เพราะเป็นระบบท่ีจัดท าได้ง่าย
ตลอดจนผู้ ร่วมงานทุกระดับ   สามารถอ่าน และเข้าใจความคิดของผู้ วางแผนได้ง่ายว่า  จะให้หน่วยงาน
เร่ิมท างานเมื่อใด และจะให้เสร็จงานภายในก าหนดเวลาเมื่อใด  

2. ตารางเวลาท างาน 
 การวางแผนงานตามวิธีการระบบนี ้ เดิมใช้ชื่อว่า Gantt Chart ตามชื่อของผู้ คิดค้น คือ นาย Henry 
L.Gantt ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิมวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างการท างานกับเวลาท่ีต้องการของแต่ละหน่วยงาน
เมื่อประมาณ ปี ค.ศ.1920 โดยก าหนดขึน้เป็นรูปตารางการท างานและได้มีการปรับปรุงรูปแบบขึน้ในเวลา
ต่อมา และนิยมใช้กนัแพร่หลายในทกุกิจการท่ีมีการวางแผนการท างานล่วงหน้า ต่อมาเรียกชื่อใหม่ว่า Bar 
Chart เพราะมีลักษณะเป็นตารางซึ่งมีเส้นหนาทึบ แสดงระยะเวลาท างานของหน่วยงาน และเรียกชื่อใน
ภาษาไทยว่า " ตารางการท างาน " ซึ่งหมายถึงตารางที่แสดงถึงระยะเวลาท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
โครงการ  ในตารางนีจ้ะแสดงให้เห็นวันเร่ิมงาน และวันเสร็จงานของทกุหน่วยงาน และวนัท่ีโครงการนัน้จะ
เสร็จสมบูรณ์  

 2.1 ตัวอย่าง ตารางเวลาท างาน 
 ตวัอย่างตารางเวลาท างาน  มีแสดงไว้ในตารางท่ี 4.1 ซึ่งเป็นลกัษณะของตารางเวลาท างาน

ในรูปลกัษณะท่ีเรียกว่าแบบ Bar Chart ของงานก่อสร้างแห่งหน่ึง  
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ตารางที่ 4.1 ตารางเวลาท างาน 
โครงการ……………………………………………                 CONSTRUCTION SCHEDULE 
สร้างท่ี……………………………………………... 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

1  งานเตรียมพืน้ที่และปักผงั ม.ร. 3
2  งานฐานรากและตอมอ่ 6 ลบ.ม. 9
3  งานคานคอดินและพืน้ ค.ส.ล. 11 ลบ.ม. 12
4  งานเสา 6 ลบ.ม. 10
5  งานคานหลงัคา 6 ลบ.ม. 12
6  งานหลงัคา 125 ตร.ม. 10
7  งานผนงั ประต ูหน้าต่าง 72 ตร.ม. 16
8  งานไฟฟ้า ม.ร. 10
9  งานประปา สขุาภิบาล ม.ร. 16
10  งานฝา้เพดาน 120 ตร.ม. 8
11  งานสี 156 ตร.ม. 14
12  การตรวจสอบขัน้สดุท้าย ม.ร. 4

ห้วงเวลาปฏิบตัิงาน
ล าดบั ปริมาณงาน

เวลา     

(วัน)
รายการ

 
 ผู้จดัท าแผน……………………………………………………..                                                                 ผู้ตรวจ…………………………………………………….. 



4-3 

 

 ในตารางท่ี 4.1 ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ของอาคาร ท่ีจะต้องท าตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จ
สมบูรณ์ทัง้หลงั เช่น เร่ิมตัง้แต่งานปักฝัง ขดุหลมุฐานราก จนกระทัง่งานทาสี ตบแต่ง รายชื่อของหน่วยงาน
จะจัดเรียงทางตัง้ด้านซ้ายของตาราง โดยจัดเรียงให้ใกล้เคียงกับล าดับขัน้การท างานท่ีจะต้องท าก่อนหลัง 
ส่วนด้านขวามือของหน่วยงานแต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นช่องแสดงระยะเวลาท่ีหน่วยงานนัน้จะต้องท า ซึ่งอาจ
ก าหนดให้ 1 ช่อง เท่ากับ 1 วนั หรือ 1 สปัดาห์ ตามรายละเอียดท่ีผู้วางแผนต้องการ ระยะเวลาสุดท้ายท่ีอยู่
ขวามือสดุของตารางจะเป็นก าหนดวนัเสร็จงานของอาคาร หรือของโครงการนัน้  
 จากตวัอย่างตารางท างานนี ้เมื่อได้อ่านรายละเอียดท่ีแสดงไว้แล้ว หากจะลองตัง้ค าถามสกั 5 ข้อ 
แล้วดวู่าตารางท างาน หรือแผนการท างานท่ีได้ก าหนดขึน้นี ้จะสามารถให้ค าตอบในส่ิงท่ีต้องการทราบได้
หรือไม่ เป็นต้นว่า   
  2.1.1 มีหน่วยงานท่ีจะต้องปฏิบติัทัง้หมด 12 หน่วยงาน ตามรายละเอียดท่ีเขียนไว้ในช่องท่ี 2  
  2.1.2 หน่วยงานแต่ละประเภท จะก าหนดวันท่ีเร่ิมงาน และเสร็จงานไว้ด้วย เช่น งานหลังคา 
จะเร่ิมวนัท างานท่ี 46 และเสร็จวนัท างานท่ี 56 หรือมีเวลาท างานรวม 10 วนั   
  2.1.3 หลงัจากปักผงัเสร็จจะเร่ิมงานขดุหลมุตะม่อ จะแสดงให้เห็นด้วยจากเมื่อสิน้สดุเส้นบอก
ระยะเวลาของงานปักผงั จะมีเส้นบอกเวลาของงานขดุหลมุรับต่อไป  
  2.1.4 งานก่อผนงัอิฐ จะเร่ิมท าได้เมื่องานเสาเสร็จ (ตรงกบัวนัท างานท่ี 34)   
  2.1.5 งานทัง้หมดจะท าได้ภายในเวลา 75 วัน ซึ่งเป็นวันท่ีมีหน่วยงานเก็บงาน ท าเป็นงาน
หลงัสดุและเป็นวนัท่ีเสร็จงานอยู่สดุท้ายของตารางเวลา  

 จะเห็นได้ว่าแผนการท างานก่อสร้างของอาคารทัง้หลงั จะแสดงให้เห็นขัน้ตอนการท างานตัง้แต่ต้น
จนเสร็จได้ในตารางท างานเพียงแผ่นเดียว  

 2.2 ล าดับขัน้การจัดท าตารางเวลาท างาน 

 ตารางเวลาท างาน ตามตารางท่ี 4.1 เป็นตัวอย่างของการวางแผน และก าหนดขัน้ตอนของ
งานให้ลงอยู่ในรูปแบบของตารางท างาน หรือระบบ Bar Chart ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ส่วนการจัดท าโครงงาน
ทัง้หมดให้ออกมาเป็นแผนงานจะมีล าดบัขัน้ของการคิดและการปฏิบติั ดงันี ้  
  2.2.1 ศึกษาแบบกอ่สร้างและรายการก่อสร้างของโครงงานทัง้หมด  
  2.2.2 จดัแบ่งโครงงานออกเป็นหน่วยงานย่อย  
  2.2.3 จดัล าดบัขัน้การท างาน หรือก าหนดความสมัพนัธ์ของหน่วยงาน  
  2.2.4 ก าหนดเวลาท างานของหน่วยงาน  
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3. การศึกษาแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างของโครงการ 

 งานขัน้ต้นของการวางแผนงาน  ได้แก่ การศึกษารายละเอียดแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง เช่น 
พิจารณาถึงลักษณะของโครงสร้างอาคาร ความสูงของอาคาร วัสดุก่อสร้างหลักท่ีใช้ประกอบอาคาร 
ตลอดจนเงื่อนไขการจ่ายเงินงวดของเจ้าของอาคารท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อสร้างอย่างละเอียด ตามปกติแล้ว
เจ้าของอาคารจะก าหนดจ านวนวันท างานทัง้หมดไว้ให้    ซึ่งผู้ รับเหมาจะต้องสร้างให้เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลาท่ีเจ้าของงานต้องการ   ด้วยเหตุท่ีผู้วางแผนจะมีข้อจ ากัด ด้านเวลา ท่ีเจ้าของก าหนดไว้ให้นี ้
เป็นส่วนบงัคบัด้วยส่วนหน่ึง ดงัท่ีเรียกว่า " ก าหนดวันเสร็จงาน " นอกเหนือจากข้อจ ากดัทางด้านผู้รับงาน
ก่อสร้าง ดงันัน้ ผู้วางแผนจึงต้องพยายามก าหนดแผนงานขึน้ให้เสร็จได้ทนัภายในจ านวนวนัท างานท่ีตกลง
กนัตามข้อสัญญาเป็นประการแรก และทัง้นีจ้ะต้องให้ได้รูปลักษณะและคุณภาพของอาคารเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างด้วย  

4. การจัดแบ่งหน่วยงาน 

 4.1 กล่าวน า        
 โครงการต่าง ๆ (Project) จะประกอบขึน้ด้วย หน่วยงานย่อย (Activities) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น

หน่วยงานย่อยได้เป็นจ านวนสิบ หรือจ านวนพันหน่วย ตามลกัษณะของโครงการหรือตามรายละเอียดท่ีเรา
ต้องการ การจดัแบ่งหน่วยงานย่อย จึงไม่มีจ านวนจ ากดัแน่นอน อยู่ท่ีความต้องการของผู้วางแผนว่าต้องการ
เน้นให้เห็นรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานนัน้เพียงใด ดังนัน้ส่ิงท่ีผู้ วางแผนงานจะต้องพิจารณาและ
ตดัสินใจในขัน้ต้น คือ  

 4.1.1 จะจดัแยกโครงงานออกเป็นกี่หน่วยงานจึงจะเหมาะสม  
 4.1.2 ควรจะก าหนดให้มีหน่วยงานอะไรบ้าง  
 4.1.3 ควรจดัแยกให้ละเอียดไปถึงงานระดบัใดบ้าง  

           ประการส าคัญ คือ การจัดแบ่งหน่วยงานย่อยนัน้ต้องช่วยให้มองเห็นรายละเอียดของ
โครงงานทัง้หมดได้อย่างสมบูรณ์และสามารถปฏิบติังานได้ผลตามความมุ่งหมาย  เช่น งานก่อสร้างถนน มี
วงเงินค่าก่อสร้าง 50 ล้านบาท   เทียบกบังานก่อสร้างอาคารในวงเงิน 10 ล้านบาท    ถ้าจะพูดถึงขนาดของ
งานตามจ านวนเงิน งานถนนจะใหญ่กว่างานอาคาร แต่ความซบัซ้อนของงาน งานอาคารจะมีมากกว่า  ถ้า
จะแบ่งโครงการทัง้สองนีอ้อกเป็นหน่วยงานย่อย  งานสร้างถนนอาจจะมีจ านวนหน่วยงานน้อยกว่างาน
สร้างอาคารแม้ว่างานถนนจะมีวงเงินค่าก่อสร้างสงูกว่าหลายเท่าตวั อีกประการหน่ึงคือ ความชัดเจน หรือ
รายละเอียดที่ต้องการ  เช่น ถ้าจะกล่าวถึง หน่วยงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจัดว่าเป็นหน่วยงานย่อย
หน่วยหน่ึงของอาคารผู้วางแผนอาจต้องการจดัแยกให้ละเอียดลงไปอีก เพื่อความชดัเจนของแผนงาน  
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 4.2 ลักษณะการแบ่งหน่วยงานย่อย 
 การจดัแบ่งหน่วยงาน โดยปกติจะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน อยู่ท่ีขนาดลกัษณะของงาน และ

ความต้องการของผู้วางแผนดงักล่าวแล้ว ส่วนหลกัเกณฑ์ทัว่ ๆ ไป ท่ีน ามาใช้พิจารณาจดัแบ่งหน่วยงานอาจ
เลือกปฏิบติัได้ดงันี ้ 

 4.2.1 การแบ่งหน่วยงานตามลักษณะของโครงสร้างงานคอนกรีต อาจแยกออกเป็น 
 4.2.1.1 งานคอนกรีตฐานราก  
 4.2.1.2 งานคอนกรีตเสา  
 4.2.1.3 งานคอนกรีตคาน  
 4.2.1.4 งานคอนกรีตพืน้ เป็นต้น  

 4.2.2 การแบ่งหน่วยงานตามชัน้ของอาคารงานคอนกรีต อาจแยกออกเป็น 
    4.2.2.1 งานคอนกรีตใต้ดิน  

 4.2.2.2 งานคอนกรีตพืน้ชัน้ 1  
 4.2.2.3 งานคอนกรีตพืน้ชัน้ 2 เป็นต้น  

 4.2.3 การแบ่งหน่วยงานละเอียดตามลักษณะการปฏิบัติงาน  
  เช่น งานคอนกรีตเสา อาจแยกออกเป็น  

  4.2.3.1 งานติดตัง้เหล็กเสริม  
 4.2.3.2 งานแบบหล่อคอนกรีต 
 4.2.3.3 งานหล่อคอนกรีต  
 4.2.3.4 งานถอดแบบและบ่มคอนกรีต เป็นต้น 

 4.2.4 การแบ่งหน่วยงานตามประเภทของช่าง  เช่น  
 4.2.4.1 งานไม้โครงสร้าง  
 4.2.4.2 งานไม้ตกแต่ง  
 4.2.4.3 งานฉาบปนู  
 4.2.4.4 งานปกูระเบือ้ง เป็นต้น  

 4.2.5 การแบ่งหน่วยงานตามส่วนโครงสร้างหรือประเภทของงานที่แตกต่างกัน เช่น  
 4.2.5.1 งานฐานราก  
 4.2.5.2 งานเสา  
 4.2.5.3 งานพืน้  
 4.2.5.4 งานโครงหลงัคา เป็นต้น 
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  4.2.6 การแบ่งหน่วยงานตามลักษณะที่มีการรับเหมาช่วง (Sub Contracting)  
   โครงการก่อสร้างบางโครงการนัน้    อาจจัดแบ่งหน่วยงานย่อยตาม การรับเหมาช่วง 
ทัง้นี ้เพื่อสะดวกต่อการตัดแยกงานให้มีผู้ รับผิดชอบจัดท าเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการก าหนดเวลาท างาน
และควบคมุงาน เช่น งานประตหูน้าต่าง อาจแยกออกเป็นหน่วยงานย่อย ได้ดงันี ้

 4.2.6.1 ประตหูน้าต่างไม้  
 4.2.6.2 ประตหูน้าต่างเหล็ก  
 4.2.6.3 ประตหูน้าต่างอลมูิเนียม เป็นต้น 

         ส าหรับงานปวูสัดผิุวพืน้อาจแยกออกเป็น กระเบือ้งเซรามิค ไม้ปาร์เก้ กระเบือ้งยางตาม
ชนิดของวสัดท่ีุมีผู้รับเหมาช่วงจดัท าเป็นประเภทอยู่แล้ว  

  4.2.7 การแบ่งหน่วยงานตามงวดการจ่ายเงนิของเจ้าของอาคาร 
   โดยปกติในสัญญาก่อสร้างจะระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินงวดของเจ้าของงานไว้ ซึ่งอาจ
น ามาใช้พิจารณาประกอบในการวางแผน เพื่อให้หน่วยงานท่ีแบ่งไว้ ท างานได้เสร็จตรงตามเวลาท่ีระบุไว้ใน
สญัญา  เช่น ถ้าในสญัญาก่อสร้างระบุไว้ว่า " เงินงวดท่ี 2 จะจ่ายให้เมื่องานผนงัอิฐ ชัน้ท่ี 2 และการติดตัง้
วงกบประตหูน้าต่างชัน้ท่ี 1 แล้วเสร็จ " อาจพิจารณาแยกงานผนงัอิฐ และงานวงกบประตหูน้าต่าง ออกตาม
ชัน้ของอาคาร และจดัก าหนดวนัเสร็จงานให้ได้ตามงวดท่ีก าหนด    มิฉะนัน้ แม้ว่าจะก่อผนงัอิฐเสร็จทัง้หลัง  
แต่ยงัติดวงกบประตหูน้าต่างชัน้ท่ี 1 ไม่เสร็จ ก็ถือว่างานยงัไม่เสร็จตามงวด  

 4.3 การพิจารณาเลือกแบ่งหน่วยงาน 
  ผู้วางแผนอาจเลือกวิธีการแบ่งหน่วยงานได้หลาย ๆ ลักษณะผสมผสานกัน เช่น ขัน้แรกอาจ
แยกหน่วยงานตามส่วนโครงสร้างหรือประเภทของช่าง และแบ่งย่อยออกไปเพื่อให้เข้ารายละเอียดของงาน
ท่ีต้องการ อีกประการหน่ึงท่ีนิยมปฏิบัติกัน คือ พิจารณางานต่าง ๆ จากใบแสดงปริมาณวัสดุและงานของ
ฝ่ายประมาณราคา จะช่วยในการตรวจสอบว่าได้แบ่งงานไว้ครบถ้วนหรือไม่  หรือบางคนจะน าเอารายการ
วสัดท่ีุแสดงไว้ในใบแสดงปริมาณวสัดมุาจดัรวมเข้าเป็นหมวดหมู่ของงานท่ีเป็นประเภทเดียวกนัและจดัแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานได้เช่นเดียวกนั  
         โดยปกติถ้าเป็นงานขนาดใหญ่ ทางด้านปริมาณ เช่น ถนนหรืออาคารท่ีมีปริมาณงานคอนกรีต
จ านวนมาก อาจเลือกแบ่งตามลกัษณะการปฏิบติังาน (ตามข้อ 4.2.3) เพื่อสะดวกต่อการจดัสรรทรัพยากร  
ในขัน้การด าเนินงานและควบคุมเวลาท างาน ถ้างานคอนกรีตมีปริมาณน้อยอาจแบ่งตามลักษณะของ
โครงสร้าง (ตามข้อ 4.2.1)   หรือถ้าเป็นถนนคอนกรีตในอาคาร อาจแยกไว้เพียง งานถนนคอนกรีต เพียง
หน่วยงานเดียว 
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4.4 ตัวอย่างการแบ่งหน่วยงาน 
  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้เดียว อาจแบ่งงานย่อย (Activity) ได้ดงันี ้ 
 4.4.1 งานเตรียมพืน้ท่ี และปักผงั  
 4.4.2 งานฐานราก และตอม่อ  
 4.4.3 งานคานคอดิน และพืน้ ค.ส.ล.  
 4.4.4 งานเสา  
 4.4.5 งานคานหลงัคา  
 4.4.6 งานหลงัคา   
 4.4.7 งาน ผนงั ประต ูหน้าต่าง  
 4.4.8 งานไฟฟ้า  
 4.4.9 งานประปา และสขุาภิบาล  
      4.4.10 งานตกแต่ง และฝา้เพดาน  
      4.4.11 งานสี  
      4.4.12 การตรวจสอบขัน้สดุท้าย 

                     เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและเตรียมข้อมูลส าหรับงานขัน้ต่อไป อาจน างานย่อยท่ี
แบ่งไว้นีก้รอกลงในแบบฟอร์ม (ตามตารางท่ี 4.2)   โดยมีรายละเอียดปริมาณของงานระบุไว้ในตารางด้วย
ปริมาณของงานนีจ้ะใช้ข้อมลูจากใบแสดงปริมาณวสัดขุองฝ่ายประมาณราคา  
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ตารางที่ 4.2  ตัวอย่างการจัดหน่วยงานและปริมาณงาน 

งานที่ หน่วยงาน ปริมาณงาน หน่วยนับ เวลาท างาน หมายเหตุ

1  งานเตรียมพืน้ที่ และปักผงั ม.ร. 3
2  งานฐานราก และตะมอ่ 6 ลบ.ม. 9  รวมงานเสาเข็ม

 และขดุดิน
3  งานคานคอดิน และพืน้ ค.ส.ล 11 ลบ.ม. 12
4  งานเสา 6 ลบ.ม. 10
5  งานคานหลงัคา 6 ลบ.ม. 12
6  งานหลงัคา 125  ตร.ม. 10
7  งาน ผนงั ประต ูหน้าต่าง 72  ตร.ม. 16  ผนงัอิฐ 1/2 แผน่

 ฉาบปนูเรียบ
8  งานไฟฟ้า ม.ร. 10
9  งานประปา สขุาภิบาล ม.ร. 16
10  งานตกแต่ง ฝา้เพดาน 120 ตร.ม. 8  รวมงานผิวพืน้
11  งานสี 156 ตร.ม. 14
12  การตรวจสอบขัน้สดุท้าย ม.ร. 4
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5. การจัดล าดับขัน้ตอนของหน่วยงาน 

 5.1 กล่าวน า  
  โครงการทัง้หมดเมื่อแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยแล้ว  ควรพิจารณาถึงล าดบัขัน้การท างานของ
แต่ละหน่วยงานว่ามีหน่วยงานใดท่ีต้องท าก่อน และเมื่อหน่วยงานนัน้ท าเสร็จแล้ว จะต้องให้หน่วยงานใดท า
ต่อไป และควรพิจารณาด้วยว่าในเวลาเดียวกนั จะมีหน่วยงานใดท่ีสามารถท างานพร้อมกนัได้บ้าง ทัง้นีเ้พื่อ
ก าหนดเวลาท างานของแต่ละหน่วยงานให้ท างานได้ต่อเน่ืองและประสานสมัพนัธ์กนั 
  การก าหนดขัน้ตอนของงานจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญยิ่งของงานวางแผนงาน จะด าเนินไปได้ต่อเน่ือง
ราบร่ืน เป็นเพราะได้จัดวางขัน้ตอนของงานไว้ถกูต้อง ผู้วางแผนจะต้องมีความช านาญหรือมีประสบการณ์
ของงานนัน้มามากพอสมควร บริษัทก่อสร้างแห่งหน่ึง อาจท างานได้เสร็จเร็วกว่าอีกบริษัทหน่ึง อาจเป็น
เพราะได้วางแผนก าหนดขัน้ตอนของงานได้เหมาะสมท าให้ประหยดัเวลาของแต่ละหน่วยงานได้ดีกว่า  

 5.2 การพิจารณาจัดล าดับขัน้ตอนของงาน 
  การจดัล าดบัขัน้ตอนของงาน อาจพจิารณาจดัได้ดงันี ้ 

 5.2.1 ถือหลักเกณฑ์การจดัตามลักษณะสภาพที่เป็นจริงของงานนัน้  
 หน่วยงานหน่ึงจะต้องปฏิบติัให้เสร็จก่อน หน่วยงานอื่นจึงจะปฏบิติังานได้ต่อไป เช่น  

    5.2.1 การติดตัง้เหล็กเสริม จะต้องกระท าก่อน งานหล่อคอนกรีต  
    5.2.2 งานติดตัง้โครงหลงัคา จะต้องกระท ากอ่น งานมงุหลงัคา  
    5.2.3 งานฐานราก จะต้องกระท าก่อน งานคานคอดิน  
   ขัน้ตอนของงานดงัตวัอย่างนีถ้ือว่าเป็นไปตามสภาพจริงของงาน ถ้าวางขัน้ตอนผิด งานนัน้จะ
ปฏิบติัไม่ได้  

  5.2.2 งานบางหน่วยงานสามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 วิธี  
   ปฏิบัติทีหลังหรือปฏิบัติก่อนหน่วยงานอื่นก็ได้  กรณีเช่นนีจ้ะต้องน าเอาข้อขีดคั่นเร่ือง
อื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น วิธีใดจะปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วกว่ากนัเกี่ยวกบัวิธีการก่อสร้างท่ี
เลือกใช้  นอกจากนีข้้อจ ากัดในเร่ืองแรงงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ จะเป็นส่วนบังคับในการจัดวาง
ล าดบัหน่วยงานด้วย ตวัอย่างเช่น   
   การเดินสายไฟฟ้า จะเดินสายก่อนงานตีฝา้เพดาน หรือหลงังานตีฝา้เพดาน อยู่ท่ีวิธีการ
เดินสายท่ีเลือกใช้  

 5.3 พิจารณาให้บางหน่วยงานปฏิบัติงานได้พร้อม ๆ กัน  
  ถ้าสังเกตดูงานก่อสร้างท่ีปฏิบัติอยู่แต่ละแห่ง จะเห็นว่าในขณะเวลาเดียวกันจะมีหน่วยงาน
หลายประเภทก าลังปฏิบัติงานอยู่พร้อม ๆ กัน ดงันัน้ ขณะท าการก าหนดวางแผนงาน จะต้องพิจารณาถึง
หน่วยงานเหล่านีด้้วยว่า มีหน่วยงานใดบ้างท่ีสามารถปฏิบติังานได้พร้อม ๆ กนั เพราะเป็นเทคนิคอย่างหน่ึง
ของการวางแผน “ ในด้านการลดเวลาท างานให้น้อยลง “ 
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6. การก าหนดเวลาท างานของหน่วยงานย่อย 

 6.1 ค าจ ากัดความของ แผนงานแบบตารางเวลา 
  แผนงานแบบตารางเวลา อาจจะสรุปได้ว่า คือ ตารางท่ีแสดงเวลาท างานของแต่ละหน่วยงาน
ย่อย และเมื่อน าเอาเวลาท างานของแต่ละหน่วยงานท่ีท างานต่อเน่ืองกนัมารวมกันจะได้เวลาท างานทัง้หมด
ของโครงการนัน้ หรืออาจอ่านจากตารางเวลาได้โดยตรงโดยดท่ีูวนัเสร็จงานของหน่วยงานท่ีเสร็จทีหลงัสดุ  

 6.2 ตัวอย่าง ตารางเวลาท างานของงานวางท่อ 
  ตารางที่ 4.3 แสดงถึงตวัอย่าง ตารางเวลาท างาน ของงานวางท่อ 

ตารางที่ 4.3  ตัวอย่างตารางเวลาท างานของงานวางท่อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  งานชดุส ารวจ
2  งานวางทอ่
3  งานกลบปิด

เวลา (สัปดาห์)
ที่ งาน หมายเหตุ

 
  สมมติุว่ามีหน่วยงาน 3 หน่วย คือ 

 6.2.1 งานขดุล าราง ใช้เวลาท างาน 5 สปัดาห์  
 6.2.2 งานวางท่อใช้เวลา 4 สปัดาห์  
 6.2.3 งานกลบดินใช้เวลา 2 สปัดาห์  
 มีขัน้ตอนการท างานต่อเน่ืองกนั เมื่อเขียนออกเป็นตารางเวลาท างานหรือ Bar chart จะต้อง

ใช้เวลาท างานทัง้หมด 11 สปัดาห์  
  การก าหนดเวลาท างานของแต่ละหน่วยงานย่อย จึงเป็นส่ิงส าคัญของการจัดท าตารางเวลา
ท างาน ถ้าก าหนดไว้น้อยเกินไปกว่าท่ีจะท าจริง เมื่อน าแผนงานไปใช้จริง งานอาจเสร็จช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ 
ในทางตรงกนัข้าม ถ้าก าหนดเวลาท างานไว้มากเกินไป จะต้องใช้เวลาท างานทัง้หมดมากขึน้ตาม ซึ่งไม่ตรง
กบัหลกัการจัดงานธุรกิจ ท่ีต้องการให้งานนัน้เสร็จเร็วท่ีสดุ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประการส าคัญ อาจแข่งขัน
สู้กบับริษัทอื่นไม่ได้ถ้าเจ้าของงานถือเอาวนัเสร็จงานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการจ้างด้วย  
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6.3 สิ่งที่ต้องทราบก่อนก าหนดเวลาท างานของหน่วยงานย่อย 

 6.3.1 ปริมาณงานของหน่วยงานย่อย  
   หน่วยงานย่อยอาจมีปริมาณหน่วยเป็น เมตร ตารางเมตร หรือ ลกูบาศก์เมตร ตามชนิด 
และลักษณะของงาน  ปริมาณของงานจะทราบได้จาก ใบแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantities) ซึ่งฝ่าย
ประมาณราคาจะเป็นผู้จดัท าขึน้  และฝ่ายวางแผนอาจประสานงานกบัฝ่ายประมาณราคาให้จดัท าใบแสดง
ปริมาณงานให้สอดคล้องกับการแบ่งหน่วยงานของการวางแผนงาน จะช่วยให้มีข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ในการ
ก าหนดวันท างานของหน่วยงานนัน้ได้ทนัที     เป็นต้นว่า แยกปริมาณงานออกเป็นรายชัน้ของอาคาร หรือ
ให้จัดแยกย่อยเป็นปริมาณวัสดุแต่ละประเภท  เช่น งานคอนกรีตแยกเป็นปริมาณคอนกรีตเสา คาน พืน้ 
ตามลักษณะการแบ่งหน่วยงานของการวางแผน และน าปริมาณงานท่ีได้เขียนลงในช่องปริมาณงานของ
หน่วยงาน ดงัตวัอย่างตามตารางที่ 4.2  

  6.3.2 นโยบาย และขีดความสามารถของผู้ ก่อสร้าง    
   ผู้วางแผนจะต้องเข้าใจถึงนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนขีดความสามารถของผู้ รับ
ก่อสร้างงานนัน้ เช่น การจัดหาช่าง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสมบูรณ์พร้อมหรือไม่ ถ้ามีช่าง หรือ
อปุกรณ์ครบถ้วนอาจท างานไปได้เร็ว โดยไม่ต้องรองานกนัและมีผลไปถึงการจดัขัน้ตอนของการท างานด้วย  

 6.4 ปัจจัยที่ใช้พจิารณาเวลาท างานของหน่วยงานย่อย 
  ปัจจยัท่ีน ามาใช้พิจารณา เวลาท างานของหน่วยงานย่อย อาจจะได้มาจากส่ิงต่อไปนี ้

  6.4.1 จากประสบการณ์ หรือความช านาญ 
   จากการท่ีเคยปฏิบัติงานประเภทนัน้มาเป็นระยะเวลานาน ช่างผู้ ช านาญงานอาจจะ
สามารถบอกได้ทันทีว่าประเภทนัน้ ๆ น่าจะใช้เวลาท างานเท่าไร เช่น งานมุงหลังคาขนาดพืน้ท่ีเท่านีน่้าจะ
มุงได้เสร็จในกี่วัน หรืองานฐานรากท่ีมีปริมาณคอนกรีตเท่านี ้จะหล่อได้เสร็จภายในกี่วัน เป็นต้น จึงอาจ
สอบถามหรือประชมุหารือกบัช่างผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบังานนัน้โดยเฉพาะ  

   6.4.2 จากตัวเลขสถิตขิองงาน  
    ตัวเลขสถิติของงาน จะจัดท าเฉล่ียจากผลงานท่ีได้ท ามาแล้วหลาย ๆ แห่ง และเก็บ
สะสมไว้  นอกจากจะใช้ส าหรับเปรียบเทียบราคาของแต่ละงานแล้วยัง น ามาใช้ส าหรับเป็นข้อมูลในการ
วางแผนได้ด้วย  เช่น  สถิติการตอกเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.25 x 0.25 x 21 ม. ในบริเวณกรุงเทพฯ เฉล่ีย
ตอกได้วันละ 4 ต้น/เคร่ือง ตอกเสาเข็มคอนกรีต 1 เคร่ือง ถ้ามีเสาเข็มทัง้หมด 120 ต้น อาจก าหนดวัน

ท างานของงานตอกเสาเข็มนีไ้ด้ว่าจะต้องใช้เวลา 120  4 = 30 วัน ต่อเคร่ืองตอกเสาเข็มคอนกรีต 1 
เคร่ือง 
             การท าสถิติของงานต่าง ๆ นี ้ในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีหน่วยเก็บสถิติของงาน
ไว้ตลอด ซึ่งฝ่ายวางแผนจะติดต่อจดัขอข้อมลูมาใช้ได้  
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 6.5 การเพิ่มเวลาท างาน  
  จ านวนวันท างานท่ีก าหนดขึน้ ไม่ว่าจะได้จากประสบการณ์ หรือจากสถิติงาน ถือว่าเป็น
จ านวนวันท างานปกติ แต่สภาพของงานก่อสร้างส่วนมากจะมีความแตกต่างกนั จนอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มี
งานใดท่ีจะมีสภาพของการด าเนินงานเหมือนกนั และมีตัวแปรท่ีจะท าให้จ านวนวนัท างานไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ ผู้วางแผนจึงต้องมีสายตาท่ีสามารถคาดคะเนสภาวะของงานได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
ตัวแปรท่ีอาจท าให้จ านวนวันท างานเปล่ียนแปลง หรือ ท าให้จ านวนวันท างานต้องเพิ่มขึน้จากจ านวนวัน
ท างานปกติ เป็นต้นว่า  

   6.5.1 สภาพของภูมิประเทศ หรือท้องถิ่นนัน้  
    เช่นการตอกเสาเข็มในท่ีราบกว้างจะท างานได้เร็วกว่าการตอกเสาเข็มในเนือ้ท่ีดินจ ากัด 
หรือในพืน้ท่ีท่ีเป็นลาดลุ่ม  

   6.5.2 สภาพของดินฟ้าอากาศ    
    ถ้างานต้องปฏิบัติในช่วงท่ีเป็น ฤดูมรสมุ น า้ท่วม สภาวะอากาศแปรปรวน จะเป็นเหตุ
ให้งานด าเนินไปไม่ได้ตามเวลาท่ีก าหนด  

   6.5.3 ประสทิธิภาพของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และช่างปฏิบตัิงานนัน้  
    ถ้าได้เคร่ืองมือหรือช่างท่ีไม่มีประสิทธิภาพ      เช่น เคร่ืองมือเก่า ขาดการบ ารุงรักษา 
ท าให้ต้องหยดุงานบ่อย ๆ ซึ่งจะมีผลให้งานไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน  

  จากตวัอย่างของสาเหตดุังกล่าว   เป็นส่ิงท่ีผู้วางแผนจะต้องน ามาพิจารณาในการก าหนดวัน
ท างานควบคู่กนัไปด้วย  เช่น อาจจะต้องเพิ่มวนัท างาน ให้มากขึน้ เพื่อชดเชยส่วนท่ีจะท าให้เกิดความล่าช้า 
หรืออาจจะต้องพิจารณาให้มีการเร่งเวลาให้เร็วกว่าเวลาท างานปกติกบัหน่วยงานบางหน่วยงาน    ด้วยการ
เพิ่มจ านวนเคร่ืองมือแรงงาน เร่ืองเกี่ยวกบัการเร่งเวลาท างาน  
  เมื่อได้ก าหนดเวลาท างานของหน่วยงานแล้ว จึงน ามาเขียนบันทึกไว้ดังในตารางท่ี 4.3 ส่วน
ช่องหมายเหตุ ผู้ วางแผนอาจใช้บันทึกรายละเอียดของการท างาน เช่น เคร่ืองมือ หรือแรงงานท่ีต้องเพิ่ม
พิเศษ หรือหน่วยงานท่ีต้องใช้วนัท างานเพิ่มส าหรับสภาวะผิดปกติ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของงานทัง้หมดท่ี
จะน าไปใช้ในการจดัท าตารางเวลาท างานต่อไป  
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7. รูปแบบของตารางเวลาท างาน (Bar chart format) 

 7.1 รายละเอียดในตารางเวลาท างาน  
  ตารางเวลาท างาน (ดูตารางท่ี 4.4 ประกอบ) มีรูปแบบดังท่ีได้จดัท าเป็นตวัอย่างไว้ในตอนต้น
ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้ 

 7.1.1 ชือ่ของโครงการ สถานท่ีก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบงาน 
  7.1.2 วนัเร่ิมต้น และวนัเสร็จงาน  
 7.1.3 ล าดบัท่ี และชื่อหน่วยงานท่ีต้องปฏิบติั (ชอ่งท่ี 1 และชอ่งท่ี 2)  
 7.1.4 ปริมาณงานของแต่ละหน่วยงาน (ชอ่งท่ี 3)  
 7.1.5 ช่องมาตราส่วนเวลา (ช่องท่ี 4) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น วัน สัปดาห์ และควรใช้ วนัท่ี เดือน 

ตามวนัปฎิทิน  

 7.2 การเขียนตารางเวลาท างาน 
  โดยทัว่ไปจะใช้กระดาษไขเป็นต้นแบบ เขียนตารางเวลาท างาน เพื่อจะได้น าไปพิมพ์ส าเนาได้
หลายครัง้  ขนาดของตารางอยู่ท่ีจ านวนหน่วยท่ีจัดแบ่งไว้ และระยะเวลาท างานรวมของโครงการ เช่น ถ้า
เวลาท างานรวม 24 เดือน  อาจต้องใช้กระดาษยาวพิเศษท่ีจะบรรจุช่องของเดือนไว้ในมาตราส่วนเวลาได้
ครบและขนาดของช่องบรรทัดท่ีจะเขียนหน่วยงาน  ควรให้กว้างไม่น้อยกว่า 1 ซม. ดงันัน้ จึงควรก าหนดร่าง
ขึน้คร่าว ๆ ด้วยดินสอไว้ก่อน    เมื่อก าหนดสัดส่วนได้แน่นอนแล้ว จึงเขียนลงเส้นด้วยหมึกด า  และเมื่อ
จดัรูปแบบตารางแล้วจึงน ารายละเอียดต่าง ๆ ลงเขียนในรูปแบบต่อไป และมีล าดบัการจดัท าดงันี ้ 
  7.2.1 เขียนชื่อหน่วยงานทัง้หมดลงในช่องประเภทงาน ควรจัดเรียงล าดับตามขัน้ตอนการ 
ท างานก่อนหลงั ท่ีได้พิจารณาจดัเตรียมไว้แล้ว  
  7.2.2 เร่ิมก าหนดเวลาท างานตัง้แต่หน่วยงานแรก โดยขีดเส้นทึบหนา (                 )  เร่ิมท่ีวัน
เร่ิมต้นงานวนัแรก และไปสิน้สดุท่ีวนัเสร็จงานของหน่วยงานนัน้ ในช่องมาตราส่วนเวลา  
  7.2.3 ขีดเส้นวันเร่ิม และเสร็จงาน  กับหน่วยงานถัดไปตามล าดับ ตามขัน้ตอนของงานท่ี
ก าหนด  
  7.2.4 หน่วยงานบางหน่วยงานท าพร้อมกนัได้  จะแสดงด้วยเส้นก าหนดเวลาให้เหล่ือมซ้อนกัน 
และมีความยาวตามจ านวนวนัท างาน   ปฏิบติัเช่นนีไ้ปจนถึงหน่วยงานสดุท้ายดงัตัวอย่างตามตารางท่ี 4.3 
และจะต้องทราบวนัเสร็จงานของโครงการได้จากวนัเสร็จงานของหน่วยงานสดุท้าย  
  7.2.5 เส้นทึบท่ีเป็นเส้นแสดงช่วงเวลาท างานของแต่ละหน่วยงาน    บางครัง้นิยมเขียนเป็นเส้น
โปร่ง (                  ) เพื่อเตรียมไว้ส าหรับใช้ในการควบคมุ และติดตามความคืบหน้าของงาน โดยจะขีดเส้น
ทึบทับลงไป เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเส้นโปร่ง คือ ก าหนดเวลาท่ีได้จากการวางแผน (Planning  
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Schedule) และเส้นทึบจะหมายถึง เวลาท่ีปฏิบติัจริง (Actual Schedule)    ซึ่งจะทราบได้เมื่อหน่วยงานนัน้
ปฏิบติัเสร็จแล้ว  
  7.2.6 เขียนวันเร่ิมต้น และเสร็จงาน ลงบนเหนือตาราง และจ านวนวันท างานทัง้หมดของ
โครงการ ซึ่งได้จากผลของการต่อเน่ืองของเส้นก าหนดเวลาของแต่ละหน่วยงาน  
  7.2.7 เลขท่ีของหน่วยงาน อาจเขียนเรียงล าดับหมายเลข เพื่อสะดวกต่อการระบุต าแหน่ง
หน่วยงาน หรืออาจเขียนเป็นรหัสประจ าหน่วยงาน (Cost Code Number) เพื่อให้สัมพันธ์กับงานด้าน
ประมาณราคา และการท าบญัชีรับจ่าย ซึ่งสามารถใช้อ้างอิง หรือยืนยนักนัได้  
  7.2.8 ช่องปริมาณงาน     จะน าข้อมูลท่ีจัดเตรียมไว้เขียนแสดงไว้ด้วย เพื่อสะดวกต่อการ
ตรวจสอบว่าเวลาท่ีก าหนดไว้ให้เหมาะสมหรือไม่ และถ้าปฏิบัติจริงช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดไว้จะเปรียบเทียบ
ได้ทนัทีว่าเกิดจากสาเหตใุด เช่น การประมาณราคาอาจผิดพลาด ปริมาณงานท่ีประมาณไว้น้อยกว่าท่ีใช้ไป
ในการก่อสร้างจริง  

        ตารางเวลาท างานท่ีจดัท าขึน้ตามขัน้ตอนดังกล่าวจะพร้อมท่ีจะพิมพ์ส าเนา และน าไปใช้ตาม
ลกัษณะงานท่ีต้องการต่อไป หรืออาจมีการตรวจแก้ ปรับเวลาท างานใหม่ เพื่อให้ได้ตารางเวลาท่ีใกล้เคียง
ความเป็นจริงท่ีสดุ  
  ตารางเวลาท างานท่ียกตัวอย่างวิธีท ามานี ้เป็นเพียงรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมท ากันทั่วไป อาจมีผู้
ปรับปรุงรูปแบบให้แตกต่างกว่านี ้หรือเพิ่มข้อมลูบางอย่าง เช่น มีราคา (Price) ของแต่ละหน่วยงานก ากับ
ไว้ด้วย หรืออาจเพิ่มช่องราคาของหน่วยงานเทียบเป็น ร้อยละ (%) ของราคางานก่อสร้างทัง้หมด เพื่อจะได้
ตารางเวลาท างานนีไ้ปใช้ในด้านการควบคมุค่าต้นทนุแรงงาน (Cost Control) ได้ด้วย  
          นอกจากนีก้ารวางแผนงานตัง้แต่ขัน้ตอนการคิดและการจัดท ามาตัง้แต่ต้นเป็นเพียง
หลักการ กว้าง ๆ ทั่วไป    และยังมีเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดท า โดยเฉพาะการจัดขัน้ตอนการท างานของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นหัวใจของการวางแผน จ าเป็นจะต้องใช้ความสังเกตและมีประสบการณ์จากงานจริงจะ
ช่วยให้การจดัท าแผนและวางขัน้ตอนของงานได้เหมาะสมกบัโครงการได้ดียิ่งขึน้  
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บทที่ 5  

การวางแผนงานก่อสร้างระบบ CPM. 

1. ข้อพร่องของระบบ Bar Chart 

 1.1 กล่าวน า  
 จากที่ไดศึ้กษาถึงการวางแผนงานก่อสร้างระบบ Bar Chart มาแลว้จะเห็นว่าเป็นระบบที่แสดง

ให้เห็นถึงส่วนต่าง ๆ ของงานที่ประกอบขึ้นเป็นอาคาร ตลอดจนก าหนดเวลาท างานของงานแต่ละส่วนนั้น
ไดช้ัดเจนพอสมควร  สามารถอ่านเขา้ใจง่าย  จดัท าแผนงานไดเ้สร็จในระยะเวลาส้ัน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้ดีของ 
Bar Chart  จึงมีผูนิ้ยมใช้กบังานวางแผนทัว่ ๆ ไป แมแ้ต่ในงานก่อสร้างอาคารปัจจุบนัก็ยงันิยมน ามาใช้กนั
อยู่อย่างกวา้งขวาง  ปกติแผนงานที่ดี ควรจะให้ค าตอบหรือขอ้มูลที่ละเอียดพอสมควรแก่ผูท้ี่น าแผนงานนั้น
ไปใช้ โดยเฉพาะตั้งแต่เร่ิมปฏิบติังานไปจนถึงงานนั้นเสร็จสมบูรณ์    แต่ระบบ Bar Chart ยงัมีขอ้บกพร่อง
บางประการที่ไม่สามารถแสดงขอ้มูลบางอยา่งที่ส าคญัในขั้นการด าเนินงานได ้ 

 1.2 ข้อบกพร่องของระบบ Bar Chart 
       ระบบ Bar Chart ไม่สามารถช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน  ระหว่างหน่วยงานได้
อยา่งแจง้ชดั เช่น ถา้หน่วยงานหน่ึงท างานชา้กว่าก าหนด จะมีผลกระทบไปถึงหน่วยงานใดบา้ง   การเร่งงาน
ให้เสร็จเร็วขึ้น หรือเร่งงานให้เสร็จทนัตามก าหนด ควรกระท าที่หน่วยงานใด  ระบบ Bar Chart ไม่สามารถ
ให้ค าตอบได ้ การน า Bar Chart มาใช้ในการควบคุมและติดตามความคืบหนา้ของงาน จึงไม่สามารถท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะระบบ Bar Chart เพียงแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานใดควรเร่ิมงานเมื่อใด และจะ
เสร็จงานเมื่อใดเท่านั้น  หรืออาจกล่าวไดว่้าการวางแผนระบบ Bar Chart เป็นเพียงแผนงานที่แสดงให้ทราบ
ถึงการท างานไวล้่วงหน้าก่อนที่งานจะเร่ิมปฏิบติัจริง แต่จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือน าทางให้ผูด้  าเนินงานเดิน
ไปตามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพไม่ได ้และไม่สามารถแสดงให้ทราบล่วงหนา้ไดว่้างานนั้นจะด าเนินไปตาม
เป้าหมายหรือผิดไปจากเป้าหมาย   เช่น สมมติว่าหน่วยงานก่ออิฐของโครงการหน่ึงก าหนดวนัท างานไว ้21 

วนั เมื่อปฏิบตัิงานจริงตอ้งใช้เวลาท างานถึง 28 วนั ช้ากว่าก าหนดไปถึง 7 วนั การล่าช้าของงานน้ียงัยึดเป็น
ค าตอบไม่ไดว่้างานทั้งโครงการจะเสร็จล่าชา้ไปกว่าก าหนด 7 วนัหรือไม่ หรือถา้อาคารหลงัหน่ึงท างานเสร็จ
ไปแลว้ 80 % ปรากฏว่างานอาจไม่เสร็จตามเวลาที่ก  าหนด  จึงจ าเป็นตอ้งมีการเร่งงานเพื่อให้งานเสร็จทัน
ตามก าหนด  จะไม่ทราบไดแ้น่ชดัจากแผนงานระบบ Bar Chart ว่าควรจะเร่งงานที่จุดใดจึงจะเสียค่าใชจ่้าย
น้อยที่สุด  การตัดสินใจให้เร่งระดมท างานทุก  ๆ จุด เพื่อให้งานเสร็จทันก าหนดดังที่โครงการบางแห่ง
ปฏิบติักนัอยู ่จะเป็นการส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายไปโดยเปล่าประโยชน์     เพราะในหน่วยงานทั้งหมดที่ปรากฏอยู่
ในแผนงาน จะมีเพียงบางหน่วยงานที่ควรจะตอ้งเร่งงานขึ้นเป็นพิเศษ บางหน่วยงานอาจไม่จ าเป็นตอ้งเร่ง
งาน ในกรณีดงักล่าวน้ี Bar Chart ไม่สามารถแยกหน่วยงานทั้ง 2 ประเภทน้ี ให้เห็นได ้ 
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2. ระบบ CPM และ PERT 

 2.1 ที่มาของระบบ CPM และ PERT 
 จากจุดอ่อนของระบบ Bar Chart ดงักล่าวน้ี  จึงท าให้มีผูพ้ยายามคน้คิดระบบอื่น ๆ ขึ้นเพ่ือให้

ไดวิ้ธีการวางแผนและการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ จนกระทัง่ปี พ.ศ.2500 ฝ่ายวางแผนงานของ บริษทั 
Du Pont และ บริษทั Remington Rand แห่งสหรัฐอเมริกา ไดค้น้คิดวิธีการวางแผนและก าหนดเวลาท างาน
ขึ้นใหม่  ให้ช่ือว่า " CRITICAL PATH METHOD " (หรือเรียกช่ือยอ่ว่า CPM.) ขึ้นทดลองใชก้บังานก่อสร้าง
ของบริษทัและในช่วงเวลาเดียวกนัน้ี  และโครงการเฉพาะกิจของกองทพัเรือสหรัฐอเมริกา ไดค้ิดคน้ระบบ
การวางแผนงานขึ้นใชส้ าหรับงานวางแผน และการควบคุมการสร้างขีปนาวุธส าหรับกองทพั และเรียกระบบ
การวางแผนน้ีว่า PERT ย่อมาจากค าเต็มว่า Program Evaluation and Review Technique ทั้ง 2 ระบบน้ี    
ในเวลาต่อมา “ ได้รับการทดสอบ และพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถใช้ควบคุม และติดตามความ
คืบหน้าของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ “     หน่วยงานส่วนอื่นจึงน ามาศึกษาและน ามาใช้กนัแพร่หลาย
ตั้งแต่นั้นมา  สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาหลายแห่งที่ให้การศึกษาดา้นการบริหาร ไดจ้ัดเป็นวิชาหน่ึงใน
หลกัสูตรการเรียน  

 2.2 ลักษณะของ ระบบ CPM และ PERT  
     ทั้งระบบ CPM และ PERT มีลกัษณะเป็นโครงข่าย  ซ่ึงประกอบขึ้นจากหน่วยงานยอ่ยซ่ึงแสดง 

สัญลกัษณ์ดว้ยเส้นและเคร่ืองหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัของหน่วยงาน แสดง
ให้เห็นไดล้ะเอียดชัดเจนกว่า Bar Chart       ส่วนขอ้แตกต่างที่เป็นส่วนส าคญัของ PERT และ CPM. อยู่ที่ 
PERT จะก าหนดเวลาท างานของหน่วยงานไวไ้ม่แน่นอนตายตวั เพื่อให้ยืดหยุน่ไดบ้า้ง “ ระบบ PERT จึงมัก
น ามาใช้กับโครงการใหม่ ๆ ซ่ึงยังไม่เคยปฏิบัติกันมาก่อน และยังไม่ทราบถึงสถิติเวลาท างานที่ แน่นอน “   
ส่วนระบบ CPM.จะก าหนดเวลาท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ไวแ้น่นอน และนิยมใชก้บัโครงการที่เคยปฏิบตัิ
กนัมาแลว้  เช่น  การจดังานก่อสร้าง ซ่ึงถึงแมว่้าอาคารแต่ละหลงัจะมีรูปลกัษณะไม่เหมือนกนั  แต่เมื่อแยก
เป็นหน่วยงานย่อยแลว้ จะมีลกัษณะการท างานคลา้ยคลึงกนั  เช่น หน่วยงานคอนกรีต หรือ หน่วยงานผนัง
อิฐก่อ เป็นตน้ 

 2.3 การใช้ ระบบ CPM. และ PERT.  
 แมว่้า ระบบ CPM.และ PERT จะเป็นระบบที่มีประโยชน์มาก  อย่างไรก็ตาม ทั้งระบบ CPM. 

และ PERT.ยงัมีส่วนประกอบและการคิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน ตลอดจน
วิธีการเขียนและการค านวณหาค่าเวลาท างานต่าง ๆ ยงัค่อนขา้งยุ่งยากและซับซ้อน จ าเป็นตอ้งไดผู้จ้ดัท าที่
ศึกษาทางดา้นการวางแผนงานระบบน้ีโดยเฉพาะ มีความช านาญและมีประสบการณ์ของงานก่อสร้างเป็น
อย่างดี จึงเป็นเหตุหน่ึงที่ยงัไม่มีผูน้ าเอาระบบ CPM.มาใช้กนัมากนัก โดยเฉพาะกบัการจดังานก่อสร้างใน
ประเทศไทย  ทั้งเมื่อน ามาใช้แลว้ยงัตอ้งอาศยัการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  โครงงานที่ใช้การวางแผนระบบ 
CPM.จึงต้องการผู้ท างานที่ ผ่านการศึกษาทางด้านน้ีมาพอสมควร จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
เช่นเดียวกับบริษัทที่จัดหาเคร่ืองมือก่อสร้างที่มีคุณภาพอย่างดีเย่ียม สามารถใช้งานได้กวา้งขวาง  แต่ถ้า
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บริษทัไม่มีผูม้ีความรู้ความช านาญที่จะใชเ้คร่ืองมือนั้นได ้เคร่ืองมือที่วิเศษช้ินน้ี ก็ไม่ท าประโยชน์ไดคุ้ม้ค่า
กบัการลงทุน ซ่ึงก็เช่นเดียวกนักบั CPM. เพราะประโยชน์ของการใชแ้ผนงานระบบ CPM. อยูท่ี่การน าไปใช้
จริงในงาน ถา้จดัวางแผนงานท าผงังาน CPM.ขึ้นแลว้ แต่ไม่มีการน าไปใชใ้นการควบคุม และติดตามความ
คืบหน้าของงานอย่างใกลชิ้ด แผนงาน CPM. ที่ท าขึ้นไวจ้ะมีประโยชน์เพียงแค่กระดาษประดับฝาผนังเท่า
นั้นเอง  

3. ผังงาน CPM.แบบโครงข่ายเส้นลูกศร (Arrow Diagram) 

 3.1 กล่าวน า 
  การวางแผน และก าหนดเวลา ด้วยระบบ CPM.  เป็นระบบที่เหมาะสม และนิยมใช้กับการ
บริหารงานก่อสร้าง ตามลกัษณะเฉพาะของระบบน้ี    การศึกษาถึงเทคนิคการวางแผนงาน จึงจะเน้นศึกษา
เฉพาะงาน CPM.เพียงระบบเดียว  

 3.2 ประเภทของระบบ CPM. 
 ผงังาน CPM.(CPM NETWORK DIAGRAM)    ยงัแบ่งแยกออกไปไดอ้กี 2 ระบบ ตามทีไ่ดม้ีผู ้

คิดปรับปรุงขึ้นในระยะเวลาต่อมา ซ่ึงไดแ้ก่  
   3.2.1 ระบบแสดงดว้ยเส้นลูกศร (Arrow Diagram)  
  3.2.2 ระบบแสดงดว้ยเส้นวงรอบ (Precedence Diagram)   

  ถา้จะอธิบายส้ัน ๆ อาจจะกล่าวไดว่้า ระบบแสดงดว้ยเส้นลูกศร มีลกัษณะที่ใช้เส้นลูกศรเป็น
สัญลกัษณ์แทนหน่วยงาน หางลูกศรเป็นจุดเร่ิมตน้ และหัวลูกศรเป็นจุดเสร็จงาน   ส่วนระบบแสดงดว้ยเส้น
วงรอบก าหนดเส้นวงรอบ   ซ่ึงอาจเป็นวงกลม หรือรูปส่ีเหลี่ยมขึ้ นเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน โดย
ก าหนดให้เส้นวงกลมหรือรูปส่ีเหลี่ยมน้ี เป็นทั้งจุดเร่ิมและจุดเสร็จงานของหน่วยงานนั้น  
  ส าหรับการศึกษา   จะขอกล่าวถึงเฉพาะ CPM.ระบบ Arrow Diagram เพียงอย่างเดียว  เพื่อมิ
ให้เกิดความสับสนในขั้นตน้ อีกทั้งระบบน้ีเป็นระบบที่นิยมใชก้นัมากที่สุด เพราะอ่านเขา้ใจไดง่้าย  
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ตัวอย่างที่ 5.1 ตัวอย่างผังงาน CPM.แบบโครงข่ายเส้นลูกศร 
 ในรูปที่ 5.1 เป็นตวัอย่างผงังาน CPM ระบบเส้นลูกศร  ซ่ึงเป็นการก าหนดขั้นตอนการท างานของ
งานสร้างเสาตะม่อตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างผังงาน CPM.แบบโครงข่ายเส้นลูกศร ของงานสร้างเสาตะม่อ 

        จะเห็นได้ว่างานตั้ งแต่เร่ิมต้น คือ การเตรียมสถานที่ จนถึงงานหล่อคอนกรีตเสา จัดแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานยอ่ย    ซ่ึงแต่ละหน่วยงานต่างก็ด าเนินงานต่อเน่ืองกนัจนถึงเป้าหมายสุดทา้ย คือ งานหล่อ
คอนกรีตเสา ทุกหน่วยงานมีเส้นลูกศรเป็นสัญลกัษณ์และมีช่ือหน่วยงานส้ัน ๆ ก ากบัไวพ้อให้เขา้ใจ  ผงังาน
น้ีเป็นเพียงตวัอย่างให้เห็นลกัษณะอย่างกวา้ง ให้รู้ว่ามีส่วนแตกต่างกับระบบ Bar Chart อย่างไรบ้าง จึงยงั
ขาดตัวเลขซ่ึงแสดงเวลาท างานของหน่วยงาน     จะเห็นได้ว่าผงังาน CPM. แสดงให้เห็นความต่อเน่ือง
ตามล าดบัขั้นของงานไดช้ดัเจน   เช่น  ก่อนที่จะตั้งแบบเสา จะตอ้งหล่อคอนกรีตฐานรากให้เสร็จ โดยแสดง
ดว้ยสัญลกัษณ์เส้นลูกศรของงานหล่อคอนกรีตฐานรากก่อนตั้งแบบเสา และขณะเดียวกนังานจดัเตรียมแบบ
เสาจะตอ้งเสร็จเรียบร้อยดว้ยเมื่อตั้งแบบเสาเสร็จแลว้จึงจะหล่อคอนกรีตเสาไดต่้อไป   

4. สัญลักษณ์ และส่วนประกอบของผังงาน CPM.แบบโครงข่ายเส้นลูกศร 
  ลักษณะของผังงาน CPM.ประกอบด้วยเส้น และเคร่ืองหมายต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะ
เช่นเดียวกับแบบรูปอาคารของสถาปนิกที่ประกอบด้วยเส้นต่าง ๆ  และสัญลักษณ์แสดงชนิดของวสัดุ
ก่อสร้างที่ใช้ประกอบเป็นโครงอาคาร     ดังนั้น จึงควรท าความเข้าใจถึงความหมายของสัญลักษณ์ และ
ความหมายของค าศพัท์ต่าง ๆ ที่แสดงไวใ้นผงังาน CPM. ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการแปรความคิดออกมา
เป็นแผนภาพ อยา่งนอ้ยเพื่อให้สามารถอ่านผงังาน CPM.ที่ผูอ้ื่นไดจ้ดัท าขึ้นไวไ้ดเ้ขา้ใจ  
 
 
 
 

หล่อ
เสา 

ตั้งแบบ
เสา 

วาง
เหล็ก
เสริม 

ตั้งแบบ
ฐานราก 

ปรับ
พื้น
หลุม 

เตรียบแบบ
หล่อคอนกรีต 

เสาเข็ม 
ปักผงั 

เตรียม
พื้นที่ 
พท. 

ตดั ดดั ผูก เหล็กเสริมคอนกรีต 

หล่อ
ฐาน
ราก 
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 สัญลกัษณ์และส่วนประกอบพ้ืนฐานของผงังาน ระบบ CPM.แบบโครงข่ายเส้นลูกศร ซ่ึงจะไดก้ล่าว
ในรายละเอียดต่อไป ไดแ้ก่  
 4.1 หน่วยงาน (Activity) 

 4.2 หน่วยงานสมมติ (Dummy Activity) 
 4.3 หน่วยงานวิกฤต (Critical Activity) 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  

 5.1 องค์ประกอบ และการเขียนหน่วยงาน  
 โครงการใด ๆ ก็ตาม  จะประกอบดว้ยหน่วยงานหลายหน่วยงาน ดงัที่เคยอธิบายไวแ้ลว้ในการ

วางแผนระบบ Bar Chart    ในระบบ Bar Chart  จะเขียนช่ือหน่วยงานลงในตารางเวลาท างานเรียงกัน
ตามล าดบั จึงสามารถอ่านและท าความเขา้ใจง่าย            

 แต่ในการวางแผนงาน CPM ระบบโครงข่ายเส้นลูกศร หน่วยงานหน่ึงจะแสดงสัญลกัษณ์ดว้ย 
เส้นลูกศร (Arrow) ดงัภาพ  
 
 
   

   หัวลูกศรจะอยู่ทางขวาเสมอ เพื่อแสดงให้ทราบว่า  แนวทางการท างานจะเร่ิมจากซ้ายไปขวา 
ส่วนความยาวของเส้นลูกศรไม่มีขนาด  หรือมาตราส่วนใด ๆ        ปกติจะเขียนให้มีความยาวพอเหมาะกบั
สัดส่วนของขนาดผงังานแต่อย่างน้อยควรให้ยาวพอที่จะเขียนช่ือหน่วยงานไว้เหนือเส้นลูกศรได ้ส่วนดา้น
ใตข้องเส้นลูกศร จะมีตวัเลขแสดงจ านวนเวลาท างาน (DURATION) ของหน่วยงานนั้นก ากบัอยู่  จ านวน
เวลาท างานน้ีอาจมีหน่วยเป็น ชั่วโมง วนั หรือสัปดาห์  ตามความเหมาะสมของงาน  ที่หัวและทา้ยของเส้น
ลูกศร จะมีวงกลมคั่นอยู่เรียกว่า NODE เพื่อแสดงขอบเขตการเร่ิมต้น และเสร็จส้ินของหน่วยงานนั้ น   
ภายในรูป วงกลมจะมีตวัเลขก ากบัตวัเลขน้ีเรียกว่า ค่า  " i - j "  
   ตวัเลขในวงกลมท้ายลูกศร เรียกว่าค่า I ส่วนทางหัวลูกศร เรียกว่าค่า J ค่า i - j หรือตวัเลขใน
วงกลม จะช้ีแสดงต าแหน่งของหน่วยงานที่ปรากฏในผงังานแสดงจุดเร่ิมต้น และเสร็จงานของหน่วยงาน
และช่วยจดัล าดบัของหน่วยงาน ในการค านวณหา ค่าเวลา  ต่าง ๆ  
  ในผงังาน จะเห็นหน่วยงาน 1 หน่วย เขียนเป็นภาพหรือสัญลกัษณ์ได ้ดงัตวัอยา่ง  
 
 
 
   จะมีความหมายว่า งานฐานราก มีจ านวนเวลาท างาน 10 วนั      มีหมายเลข i - j เป็น 3 - 5 หรือ 
งานฐานรากจะเร่ิมจาก NODE 3 ไปเสร็จส้ินที่ NODE 5 โดยใชเ้วลาท างาน 10 วนั   

I J 
ช่ือหน่วยงาน 

ระยะเวลาท างาน 

3 5 
ฐานราก 

10 วนั 
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 5.2 การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน  
 ในการก่อสร้างอาคารหลงัหน่ึง  จะประกอบดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ  และหน่วยงานแต่ละหน่วย

นั้นจะท างานต่อเน่ืองสัมพนัธ์กัน แสดงออกเป็นแผนภาพด้วยการเขียนเส้นลูกศรซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
หน่วยงาน จดัวางให้ติดต่อกนัตามขั้นตอนของงานที่ตอ้งการ เช่น งานสร้างคาน ค.ส.ล. อาจเขียนไดด้งัน้ี  

 

 
  

   

  งานสร้างคาน ค.ส.ล. แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานย่อย   เมื่อติดตั้งแบบหล่อเสร็จ งานต่อไปจะ
ติดตั้งเหล็กเสริม และหล่อคอนกรีตเป็นอนัดบัต่อไป      จะเห็นไดว่้าหน่วยงานแต่ละหน่วยที่น ามาจดัท าเป็น
ผงังาน จะมีล าดบัต่อเน่ืองกนั ซ่ึงนัน่ก็จะแสดงให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน  

 หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน จะมีความสัมพนัธ์ต่อกนัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงใน 3 ลกัษณะ
ต่อไปน้ีคือ  

 5.2.1 หน่วยงานหน่ึงจะตอ้งท า ก่อน อีกหน่วยงานหน่ึง  

  5.2.2 หน่วยงานหน่ึงจะตอ้งท า หลัง อกีหน่วยงานหน่ึง          

  5.2.3 หน่วยงานหน่ึง อาจจะท างาน พร้อมกนั กบัอีกหน่วยงานหน่ึง  

  ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานทั้ง 3 ลักษณะน้ี   อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของการวางผงังาน 
CPM.ซ่ึงจะตอ้งพิจารณา และท าความเขา้ใจให้ดี หน่วยงานทุกหน่วยที่จดัวางอยู่ในผงังาน จะตอ้งเขา้อยู่ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงในความสัมพนัธ์ 3 ลกัษณะดงักล่าวน้ี  ซ่ึงตรงกบัความสัมพนัธ์ที่ปฏิบติัจริงและตรง
กบัความคิดที่ผูว้างแผนตอ้งการ  

 5.3 การเขียนเส้นลกูศรแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
  การเขียนเส้นลูกศร ให้ไดค้วามสัมพนัธ์ตรงกบัความคิดที่ตอ้งการ ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงใน 3 

ลกัษณะ ดังกล่าวข้างตน้   จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนให้มีความช านาญพอสมควร และพิจารณาทบทวนส่วน
สัมพนัธ์ของหน่วยงานที่ก  าหนดไวอ้ยา่งรอบคอบ   เพื่อให้ไดห้น่วยงานท างานเขา้ตามล าดบัชั้นตรงกบัความ
ตอ้งการ ในขั้นตน้น้ีจะยกตวัอยา่งการเขียนหน่วยงานให้มีความสัมพนัธ์ตรงตามความตอ้งการเพ่ือประกอบ
ความเขา้ใจ  

 

 

 

 

 

หล่อคอนกรีต 

ติดตั้ง 
เหล็กเสริม 

ตั้งแบบหล่อ
คอนกรีต 



5-7 

 

ตัวอย่างที่ 5.1 ก าหนดให้หน่วยงาน A ท างานก่อน หน่วยงาน B,C,D จะสามารถ เขียนไดด้งัแบบ ก และ ข 
  
 
 
 
 
 
   
  แม้ว่าทั้งแบบ ก และ ข จะได้ความหมายคล้ายกัน แต่การเขียนแบบ ข ถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการมากกว่า     เพราะแบบ ก A ท างานก่อนเพียงงาน B เท่านั้น ถึงแมว่้า จะตอ้งท าก่อน C และ D ดว้ย 
แต่ 2 หน่วยงานหลงัจะตอ้งท าตามหลงั B ซ่ึงไม่มีก  าหนดเอาไว ้     จึงถือว่าแบบ ข แสดงไดต้รงกบัความคิด
และถูกตอ้งกว่า 

ตัวอย่างที่ 5.2  ก าหนดให้ A และ B ท างานกอ่น C จะเขียนไดด้งัน้ี  
 
 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.3  ก าหนดให้ C และ D ตอ้งท างานเมื่อ A และ B เสร็จจะเขียนไดด้งัน้ี  
   
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.4  ก าหนดให้ D ท างานได ้ต่อเมื่อ A,B และ C เสร็จ จะเขียนไดด้งัน้ี  
  
 
 
 
 
 
 

แบบ ก 
A B C D 

D 

C 
แบบ ข 

A 

B 

C 

A 

B 

A 

B 

C 

D 

D 

A 

C 

B 
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 5.4 หมายเลขประจ าหน่วยงาน  
   วงกลมที่คัน่ระหว่างหน่วยงาน และจะมีค่า i - j ก ากบัอยู ่ตวัเลขค่า I และค่า J น้ีไม่มีความหมาย
ใด ๆ นอกจากจะช่วยระบุต าแหน่งของหน่วยงาน และช่วยแสดงถึงความสัมพนัธ์ของหน่วยงานดว้ย  

  5.4.1 ความสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
  
 
 
 

 
  จากผงัหน่วยงานขา้งบน ถา้จะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ อาจจะกล่าวไดว่้า  
  5.4.1.1 A จะตอ้งท างานกอ่น B และ C หรือ  

             5.4.1.2 B และ C จะเร่ิมท างานเมือ่ A ท างานเสร็จ  
          5.4.1.3 หน่วยงาน A  มคี่า  i = 3  และค่า  j = 5  อาจเขียนว่า A (3 - 5)  

          5.4.1.4 หน่วยงาน B  มคี่า  i = 5  และค่า  j = 7  อาจเขียนว่า B (5 - 7)  
          5.4.1.5 หน่วยงาน C  มคี่า  i = 5  และค่า  j = 10 อาจเขียนว่า C (5 -10)  

           จะเห็นว่าค่า J ของหน่วยงาน A จะเป็นค่า I ของหน่วยงาน B และ C หรืออาจสรุปไดว่้า ค่า j 
ของหน่วยงานใดก็ตาม จะเป็นค่า i ของหน่วยงานที่ท าต่อ และกลุม่หน่วยงานใดที่มีค่า i เหมือนกนัแสดงว่า
กลุ่มหน่วยงานนั้นจะเร่ิมตน้งานจาก เวลา เดียวกนั ดงัเช่น B และ C มีค่า i (5) เหมือนกนัจะเร่ิมงานจากจุด
หรือเวลาเดียวกนั  จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ี อาจจะกล่าวไดว่้า ถา้เราทราบช่ือและทราบค่า i - j ของ
หน่วยงานแต่ละหน่วย เราจะทราบถึงความสัมพนัธ์ของหน่วยงานนั้น ๆ ได ้โดยไม่ตอ้งเห็นผงังาน  
            นอกจากน้ี ในการค านวณหาค่าเวลาต่าง  ซ่ึงจะอธิบายในตอนต่อ ๆ ไป    ซ่ึงปกติจะค านวณหา
ไดด้ว้ยวิธีธรรมดา หรือจะค านวณดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ตาม   ค่า i - j ของแต่ละหน่วยงาน จะเป็นตวัที่
ระบุต าแหน่งและช่ือของหน่วยงานนั้น ดงันั้นค่า i -j ของหน่วยงานจะซ ้ากนัไม่ได ้ ยกเวน้ค่า i หรือ j เพียงตวั
เดียวอาจซ ้ากนัได ้ 

  5.4.2 แนวทางการก าหนดหมายเลขหน่วยงาน 
   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ในการก าหนดหมายเลขหน่วยงาน หรือค่า i - j ที่ไดก้ล่าวมา
แต่ตน้ว่าจะใชห้มายเลขใดก็ไดน้ั้น  เพ่ือความสะดวกต่อการปฏิบติัในขั้นต่อ ๆ ไป จะไดก้ าหนดกฎเกณฑใ์น
การให้หมายเลข i - j ให้ถือปฏิบติัไวด้งัน้ี  
   5.4.2.1 ตวัเลข i - j ควรเร่ิมจากนอ้ยไปหามาก  และจากซ้ายไปขวาตามทิศทางของเส้น  
ลูกศรเพื่อช่วยในการจดัล าดบัหน่วยงาน และอ่านหาต าแหน่งหน่วยงานไดง้่าย  
  5.4.2.2 ถา้มีหน่วยงานวางซ้อนกนั 2 - 3 แถวขึ้นไปควรให้ตวัเลขเรียงอนัดบัจากแถว
บนลงมาแถวลา่งจะอ่านผงังานไดง้่ายดงัตวัอยา่ง  
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   5.4.2.3 หมายเลข i - j ของแต่ละหน่วยจะตอ้งไมซ่ ้ากนั 
   5.4.2.4 หน่วยงานทุกหน่วยงาน      ควรก าหนดให้ค่า i นอ้ยกว่าค่า j เสมอ  ทั้งน้ีเพ่ือให้
สะดวกต่อการเรียงอนัดบัหน่วยงานส าหรับค านวณหาค่าเวลาต่าง ๆ และการอ่านผงังาน  

ตัวอย่างที่ 5.5  ก าหนดหน่วยงานยอ่ย 7 งาน คือ A B C D E F และ G โดย A และ B เร่ิมตน้ก่อนพร้อมกนั 
C และ D เร่ิมเมื่อจบงาน A, E ต่อจาก C, F ตอ่จาก D, G ต่อจาก B เขียนความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 

   จะเห็นไดว่้า การก าหนดหมายเลขหน่วยงานขา้งบนจะดูค่อนขา้งสับสน         จึงควรก าหนด
หมายเลขหน่วยงานใหม่ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.6  ก าหนดให้ A และ B ท าพร้อมกนั และ C จะท างานตอ่เมื่อ A และ B เสร็จ 
     จะเขียนความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี  

 

 

 
  
   

  จะเห็นว่าผงังานน้ี      ไดเ้ขียนขึ้นถูกตอ้งตามความสัมพนัธ์ที่ก  าหนดไวทุ้กประการ  A และ B  
ท างานพร้อมกนั จึงตอ้งเร่ิมจุดเร่ิมตน้ (Node 2)  พร้อมกนั และ C  จะท าต่อไดเ้มื่อ A  และ B เสร็จ จุดเสร็จ
ของ A และ B จึงตอ้งที่เดียวกนั คือ Node 4 แต่ค่า i - j ของ A และ B จะซ ้ากนั คอื A (2 - 4) กบั B (2 - 4)  

 ปัญหาลกัษณะน้ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการเพ่ิม หน่วยงานสมมติ (Dummy Activity)   
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 5.5 หน่วยงานสมมติ (DUMMY ACTIVITY)  

  ในผงังาน CPM. จะมีหน่วยงานหน่ึง    ซ่ึงแสดงสัญลักษณ์เป็นเส้นประ เรียกว่า “ หน่วยงาน

สมมติ “ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีการปฏิบตัิงานจริงไม่มีช่ือหน่วยงานก ากบั ไม่มีจ านวนเวลาท างาน เพราะเป็น
หน่วยงานที่สมมติขึ้น  เพ่ือใช้เสริมหรือแกค้วามสัมพนัธ์ของหน่วยงานจริง ให้มีความถูกตอ้ง เช่น ช่วยแกไ้ข
หน่วยงานให้มีหมายเลข  i - j  ไม่ซ ้ ากนั  ดงัที่อธิบายมาแลว้ในเร่ืองการให้หมายเลข i - j ขอ้ 3    นอกจากน้ี 
ผูจ้ดัท าผงังานยงัน าหน่วยงานสมมติมาใชเ้ป็นส่วนช่วยถ่ายทอดความคิด หรือแนววิธีท างาน ให้กบัผูป้ฏิบตัิ
ไดท้ราบและปฏิบตัิไดต้รงตามจุดประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้ 

 จากตวัอยา่งที่ 5.6 ขา้งตน้ ค่า I - j ของ A และ B จะซ ้ากนั คือ A (2 - 4) กบั B (2 - 4) แต่ถา้เพ่ิม
หน่วยงานสมมุติที่ตอนหัวของ A หรือ B ช่วยแกปั้ญหาหมายเลข i - j ของหน่วยงานไม่ให้ซ ้ ากนั และยงัคง
ความสัมพนัธ์ไวต้ามเดิม  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
  จากรูปขา้งบน เมื่อเราเพ่ิมหน่วยงานสมมติ (3 - 4) ท าให้ได ้A (2 - 3) กบั B (2 - 4) หรือ A (2 - 
4) กบั B (2 - 3) โดยที่ความสัมพนัธ์ยงัคงเดิม 

ตัวอย่างที่ 5.7  การใชห้น่วยงานสมมุติเพื่อช่วยถ่ายทอดแนวความคิดในการท างาน 
    สมมุติว่า         มีสายงาน 2 สาย  คือ งานคอนกรีตโครงอาคาร กบั งานคอนกรีตถนน ทั้ง 2 
สายงาน เป็นงานคนละส่วน อยู่ในสถานที่ก่อสร้างเดียวกนั จึงแยกกนัท างานไปพร้อม ๆ กนัได ้เพราะไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัโดยตรง 
    แต่เน่ืองจากมีช่างดดั และผูกเหล็กอยูจ่  านวนจ ากดั    ผูว้างแผนจึงก าหนดหน่วยงานสมมติ (4 - 
12) ขึ้น เพ่ือช้ีให้เห็นว่า งานเหล็กเสริมพ้ืนจะกระท าได ้จะต้องรองานเหล็กเสริมถนนให้เสร็จก่อน นั่นคือ 
โยกยา้ยช่างผูกเหล็กจากงานพ้ืนมาท างานถนนต่อไป ซ่ึงสามารถเขียนผงัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 

2 4 

A 

B 

5 
C 

3 

2 4 

A 

B 

5 
C 

3 

หรือ 



5-11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตามรูปในตวัอย่างที่ 5.7  หน่วยงานสมมติ (4 - 12)      จะมีหรือไม่มีก็ได้ อยู่ที่ผูว้างแผนจะ
ก าหนดขึ้นตามจ านวนช่างผูกเหล็กที่มี    ถา้ผูว้างแผนมีความเห็นว่า สามารถจดัช่างผูกเหล็กให้แยกท างาน
พร้อม ๆ กนัได ้ก็สามารถจะยก หรือตดัหน่วยงานสมมติ (4 -12) ออกจากผงังานได ้ 

ตัวอย่างที่ 5.8   จากตวัอยา่งที่ 5.7 ถา้สมมติว่ามีงานตั้งแบบหล่อขอบถนนเพ่ิมขึ้นในผงังานอีกโดยก าหนด         
                        ให้ท าไปพร้อมกบังานวางเหล็กเสริมถนนได ้  และอาจแสดงดว้ยแผนภาพดงัน้ี  
  พิจารณาดูหน่วยงาน " ตั้งแบบขอบถนน " เร่ิมจาก Node 12 เพื่อแสดงว่าจะท างานหลงัจากงาน
บดอดัดินเสร็จและท าไดพ้ร้อมกนัไป กบังานวางเหล็กเสริมถนน  
    แต่ถ้ามองจากแผนภาพ จะเห็นว่ามีความสัมพนัธ์ที่ผิดความจริงอยู่อย่างหน่ึงคือ งานตั้งแบบ
ขอบถนน ไม่จ าเป็นตอ้งท าต่อจากงานเหล็กเสริมพ้ืน         ดงันั้น เพ่ือให้ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานถูกตอ้ง
จึงแกไ้ขใหม่ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

  การเพ่ิม หน่วยงานสมมติ (11 - 12)   จะช่วยให้ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานเป็นจริงขึ้น คือ 
งานตั้งแบบขอบถนน  จะท างานต่อจากงานบดอดัถนน และไม่ตอ้งรองานเหล็กเสริมพ้ืน (2 - 4)  

 จาก ตัวอย่างที่  5.8 น้ี       จะเห็นได้ว่าหน่วยงานสมมติน ามาใช้แก้ปัญหา ในด้านท าให้
ความสัมพนัธ์ของหน่วยงานตรงกบัความเป็นจริง  การน าหน่วยงานสมมติใช้เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงในการ
วางแผนงาน ซ่ึงควรพิจารณาและศึกษาให้เขา้ใจ  
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5.6 ผังงาน (Network)  
   โครงการหน่ึงหรืองานก่อสร้างอาคารหลังหน่ึงอาจมีหน่วยงานเป็นร้อยหรือพนัหน่วยตาม
ขนาดและความซับซ้อนของงาน   เมื่อไดน้ าเส้นลูกศรหรือหน่วยงานมาวางต่อเน่ืองกนัตามความสัมพนัธ์ที่
ก  าหนดแลว้ จะเกิดเป็นรูปวงจรต่อกนั บางรูปอาจตอ้งใช้กระดาษแผ่นยาวถึง 1 - 2 เมตร เพื่อให้เขียนภาพ

วงจรน้ีไดค้รบสมบูรณ์ ภาพวงจรที่ไดน้ี้จะเรียกว่า โครงข่าย หรือ ผังงาน (Network) การวางแผนงานระบบ 
CPM โดยใชเ้ส้นลูกศรเป็นสัญลกัษณ์แทนหน่วยงาน จึงมีช่ือเรียกว่า " Arrow Network "  

 5.6.1 ค าจ ากัดความ และลักษณะของผังงาน 
  ค าว่า ผงังาน  โดยปกติแลว้ จะหมายถึง แผนภาพที่ประกอบดว้ยหน่วยงานทั้งโครงการ 

ซ่ึงผูอ้่านจะสามารถเห็นไดต้ั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของหน่วยงานแรก แนวการท างานทั้งโครงการ จนถึงจุดที่เป็นวนั
เสร็จงานของหน่วยงานสุดทา้ย  

  ผงังาน CPM.   จะเป็นการจ าลองภาพงานก่อสร้างทั้งหมดไวใ้นกระดาษเพียงแผ่นเดียว 
จึงอาจสรุปลกัษณะของผงังานไดด้งัน้ี   
   5.6.1.1 หน่วยงานแต่ละหน่วยจะต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั  ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามที่
ก  าหนดไว ้ 
          5.6.1.2 หน่วยงานหน่ึงจะมีวงกลมก ากบัหัวทา้ย 2 วง  
          5.6.1.3 จุดเร่ิมตน้ และจุดเสร็จของผงังานที่อยูใ่นโครงการเดียวกนั       จะตอ้งรวมอยูท่ี่ 
Node เดียวกนัเสมอ ดงัตวัอยา่ง ขา้งล่าง 
   
 
 
 
 
  
  ในผงังานหน่ึง  อาจมีสายงานแยกกันท าคนละสาย     แต่จุดเร่ิมต้นจะต้องเร่ิมจากที่เดียวกัน 
(Node 2) และไปเสร็จส้ินที่จุดเดียวกนั (Node 10)  

   5.6.2 เทคนิคการเขียนผังงาน  
   ผงังานจะเขียนขึ้นจาก  ความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน  ตามที่ผูว้างแผนได้ก าหนดขึ้ น 
โดยทั่วไปจะร่างผังงานบนกระดาษร่างก่อน และตรวจแก้ลบจนกระทั่งได้ผังงานที่สมบูรณ์ตรงตาม
ความสัมพนัธ์ที่ก  าหนดทุกประการ    แลว้จึงน าร่างนั้นมาเขียนใหม่ เพ่ือให้แลดูเรียบร้อยสวยงามและเขียนค่า 
i - j  ลงใน NODE  ให้ครบถว้นต่อไป  
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ตัวอย่างที่ 5.9   จงเขียนผงังาน  เมื่อก าหนดให้  A ตอ้งท างานกอ่น C, D และ E  
                        B ตอ้งท างานกอ่น D และ E, C  ตอ้งท างานก่อน F     

                        D  ตอ้งท างานก่อน G,      E   ตอ้งท างานก่อน H     

 
 
 
 
 
 
                                                            
    

  มีส่ิงที่ควรสังเกตคือ หน่วยงานสมมติ (2 - 3) จะช่วยให้แสดงความสัมพนัธ์ของ A ว่าจะท างาน
ก่อน C, D และ E  ส่วน B นั้น จะท างานก่อน D และ E เท่านั้น และ F,G,H ไม่ไดท้ างานก่อนหน่วยงานใด ๆ 
จึงเป็นหน่วยงานหลงัสุดที่เส้นลูกศรจะไปรวมที่ NODE เดียวกนั ซ่ึงเป็นจุดเสร็จงาน  

  5.6.3 ลักษณะผังงานที่ด ี
   ผงังานที่ดี  นอกจากจะเขียนให้ได้ถูกต้อง ตรงกับความสัมพันธ์และการต่อเน่ืองที่
ตอ้งการแล้ว  ควรวางรูปแบบให้มีลักษณะที่กระจ่าง ชัดเจน อ่านง่าย  เพื่อให้ผูอ้ื่นได้อ่านเข้าใจง่ายจึงขอ
แนะน าวิธีเขียนบางประการในเบื้องตน้เพ่ือฝึกหัดให้เคยชิน และควรปฏิบติัทุกคร้ังที่จดัท าหรือเขียนผงังาน 
โดยเฉพาะในขั้นการปรับปรุงผงังานขึ้นใหม่ จากแผน หรือภาพที่ไดร่้างไว ้ 
   5.6.3.1 วงกลมก ากบัเส้นลูกศร     ควรใช้แผ่นเจาะรู (TEMPLATE) เป็นแบบ  ใช้ขนาด
วงกลมที่เท่ากนัตลอดและเลือกขนาดให้เหมาะกบัตวัเลขที่จะเขียนอยูใ่นวงกลม  
   5.6.3.2 เส้นลูกศร      ควรยาวพอที่จะเขียนช่ือหน่วยงานไดพ้อดี  ปกติจะยาวประมาณ  
5 - 7 ซม. นอกจากมีความจ าเป็นตอ้งเขียนให้ยาวสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื่น  
   5.6.3.3 ควรก าหนดให้สามารถเขียนช่ือหน่วยงานไดใ้นแนวระดบัเสมอ   เพื่อสะดวกต่อ
การอ่าน เช่น   
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  5.6.3.4 อยา่ใชห้น่วยงานสมมติโดยไม่จ าเป็น เพราะจะท าให้ผงังานดูรุงรัง อ่านยาก  
   5.6.3.5 ระมดัระวงัการให้ตวัเลขในวงกลมประจ าหน่วยงาน ( i - j) ให้เป็นไปตามกฎที่
ไดก้ล่าวไวแ้ลว้   
   5.6.3.6 หลีกเลี่ยงการเขียนเส้นลูกศรยอ้นกลบั เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
   
  5.6.3.7 หลีกเลี่ยงการเขียนเส้นลูกศรทบักนั เท่าที่จะท าได ้ 
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6. การค านวณหาค่าเวลาในผังงาน  

 6.1 กล่าวน า   

  เมื่อไดพ้ิจารณาหาค่าเวลาท างาน (Duration) ของแต่ละงานยอ่ย (Activity) แลว้  และไดท้ าการ
สร้างผงังาน (Network) เรียบร้อยแลว้  ผงังานจะสมบูรณ์ไดท้่านจะตอ้งทราบว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงาน
ที่วิกฤต (Critical Activity) ในผงังานนั้น  ท่านจะตอ้งหาสายงานวิกฤต (Critical Part) ซ่ึงในผงังานใด ๆ ก็
ตามจะมีสายงานวิกฤตอยา่งนอ้ย 1 เส้น โดยสายงานวิกฤตนั้นจะไดจ้ากการหาว่างานใดเป็นงานวิกฤต       

 6.2 ค่าเวลาในผังงาน 
 ค่าเวลาที่ตอ้งหาคือ  

            6.2.1 วันเร่ิมต้นท างาน (Start Working Day) แบ่งออกเป็น  
   6.2.1.1 เร่ิมต้นอย่างเร็วที่ สุด (Earliest Start, ES) คือ เวลาที่หน่วยงานจะสามารถ

เร่ิมตน้ท างานไดเ้ร็วที่สุดในผงังาน ค่า ES จะอยูใ่น  ที่หางลูกศร 
   6.2.1.2 เร่ิมตน้อยา่งชา้ที่สุด 1(Latest Start, LS) คือ เวลาที่หน่วยงานจะสามารถเร่ิมตน้

ท างานไดช้า้ที่สุด ใน ผงังาน ค่า LS จะอยูใ่น  ที่หางลูกศร 

  6.2.2 วันเสร็จงาน (Finish Working Day) แบ่งออกเป็น 
   6.2.2.1 เสร็จอย่างเร็วที่ สุด (Earliest Finish, EF)  คือ เวลาที่หน่วยงานจะสามารถ

ท างานไดเ้สร็จเร็วที่สุด ในผงังาน ค่า EF จะอยูใ่น   ที่หัวลูกศร 

   6.2.2.2 เสร็จอย่างช้าที่สุด (Latest Finish, LF) คือ เวลาที่หน่วยงานจะสามารถท างาน

ไดเ้สร็จชา้ที่สุดใน ผงังาน ค่า LF อยูใ่น  ที่หัวลูกศร   
 
 
 
 
 
 

 6.3 หลักการหาค่า ES และ EF  
 ค่า ES และ EF ก็คือ ค่าเวลาใน  ที่หางและหัวของลูกศรของแต่ละงานในผงังาน  
 6.3.1 เร่ิมค านวณจากซ้ายไปขวา 

 6.3.2 ค่า ES. ใน  แรก จะมีค่าเป็น 0 

           6.3.3 ค่า EF = ค่า ES + ระยะเวลาท างาน (Duration) ถา้มีหลายค่าใชค้่ามาก 

           6.3.4 ค่า EF ของงานแรก ใน  ที่หัวลูกศร  จะเป็นค่า ES ของงานตอ่ไป 
 

(ระยะเวลา) 

หน่วยงาน 1 4 
(ระยะเวลา) 

หน่วยงาน 2 

EF, ES 

 

LF, LS 

ES 

 

LS 

EF, ES 

 

LF, LS 
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ตัวอย่างที่ 5.10  การหาค่า  ES และ EF ในผงังาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน A ค่า ES = 0  ค่า EF = 0+3 = 3   ค่าใน  ที่หัวลูกศรของงาน A = 3 

งาน B  ค่า ES = 0 ค่า EF = 0+4 = 4  ค่าใน  ที่หัวลูกศรของงาน B = 4 

งาน C  ค่า ES = EF ของงาน A = 3 ค่า EF = 3 + 5 = 8   ค่าใน  ที่หัวลูกศรของงาน C = 8 

งาน D  ค่า ES = EF ของงาน A = 3   ค่า EF = 3 + 4 = 7   

 ค่าใน  ที่หัวลูกศรของงาน D ยงัไม่ใส่ เพราะตอ้งเปรียบเทียบค่าจาก Dummy (4 - 6) 

งาน E  ค่า ES = EF ของงาน B = 4 ค่า EF = 4 + 6 = 10   ค่าใน  ที่หัวลูกศรของงาน E = 10 

  Dummy (4 - 6)  ค่า LS =  ที่หางลูกศรของ Dummy (4 - 6) = 10 ค่า EF = 10 

  ตวัเลขที่จะใส่ลงใน  ที่หัวลูกศรงาน D เอาค่า 7 และ 10 มาเปรียบเทียบ ค่าที่ใส่ คือค่าที่มาก  

 คือ 10  ดงันั้นใน  ที่หัวลูกศรของงาน D จึงใส่เลข 10 

งาน  F  ค่า ES = ค่าใน  ที่หางลูกศรของงาน F = 8  

 ค่า EF. = 8 + 7 =15 จะยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หัวลูกศร เพราะมีหลายค่า ตอ้งเปรียบเทียบใชค้่ามาก 

งาน G  ค่า ES = ค่าใน  ที่หางลูกศรของงาน G = 10 

 ค่า EF = 10 + 6 = 16 จะยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หัวลูกศรเช่นเดียวกนั 

งาน H  ค่า ES = ค่าใน  ที่หางลูกศรของงาน H = 10   

 ค่า EF = 10 + 4 = 14 จะยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หัวลูกศรเช่นเดียวกนั 

งาน I  ค่า ES = ค่าใน  ที่หางลูกศรของงาน I = 4 
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 ค่า EF = 4 + 8 = 12  จะยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หัวลูกศรเช่นเดียวกนั 

 การพิจารณาใส่ค่าลงใน  ที่หัวลูกศรของงาน F, G, H และ I 
          ค่า EF ของงาน F  = 8 + 7  = 15 
          ค่า EF ของงาน G  = 10 + 6  = 16 

          ค่า EF ของงาน H  = 10 + 4  = 14 
          ค่า EF ของงาน I  = 4 + 8   = 12 

 น าค่า EF ของงานทั้ง 4 งาน มาเปรียบเทียบ ใชค้่ามากใส่ลงใน  ที่หัวลูกศรจะไดค้่า 16   

ดงันั้นค่าตวัเลขที่ใส่ลงใน  ที่หัวลูกศรของงาน F, G, H และ I คือ 16 

งาน J  ค่า ES = ค่าใน  ที่หางลกูศรของงาน J = 16 

 ค่า EF = 16 + 5 = 21  ดงันั้นใน  ที่หัวลูกศรของงาน  J = 21 

 6.4 หลักการหาค่า LS และ LF  
 ค่า LS และ LF ก็คอื ค่าเวลาใน  ที่หางและหัวของลูกศรของแต่ละงานในผงังาน  
 6.4.1 เร่ิมค านวณจากขวาไปซ้าย 

           6.4.2 ค่า LF สุดทา้ย = ค่า EF สุดทา้ย 
            6.4.3 ค่า LS= LF - Duration ถา้มีหลายค่าใชค้่านอ้ย 

ตัวอย่างที่ 5.11  การหาค่า LS และ LF ในผงังาน 
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งาน J  ค่า LF สุดทา้ย  = ค่า EF สุดทา้ย = 21 

 ค่า LS = 21 - 5 = 16  ดงันั้นค่าใน  ที่หางลูกศรของงาน  J = 16                                    

งาน I  ค่า LF = 16   ค่า  LS = 16 - 8 = 8  

 ยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หางลูกศรของงาน  I  ตอ้งคอยเปรียบเทียบจากงาน E 
งาน H  ค่า LF = 16   ค่า LS = 16 - 4 = 12  

 ยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หางลูกศรของงาน  J  ตอ้งคอยเปรียบเทียบจากงาน Dummy (4 - 6) 

งาน G ค่า LF = 16   ค่า LS = 16 - 6 = 10  ดงันั้น ค่าใน  ที่หางลูกศรของงาน G = 10 

ใน  ที่หางลูกศรของงาน H  น าค่า LS ของงาน H = 12 และค่า  ที่หางลูกศรของ  Dummy  

(4 - 6) ซ่ึงยกมาจากค่า LS . ของงาน G =10 มาเปรียบเทียบ  ใส่ค่าที่นอ้ย  คือ 10 ลงใน  ที่ 
หางลูกศรของงาน H และที่หางลกูศรของ Dummy (4-6} 

งาน F  ค่า LF = 16   ค่า LS = 16 - 7 = 9  

 ดงันั้น ค่าใน  ที่หางลูกศรของงาน F = 9 

งาน E  ค่า LF = 10   ค่า LS = 10 - 6 = 4   

 ใน  ที่หางลูกศรของงาน E และ งาน I น าค่า LS.  ของงาน I = 8   และคา่     

           LS ของงาน E = 4 มาเปรียบเทียบ  ใส่ค่านอ้ย คือ 4 ลงใน  ที่หางลูกศรของงาน E และงาน I 
งาน D  ค่า LF = 10   ค่า LS = 10 - 4 = 6   

 ยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หางลูกศรของงาน D ตอ้งคอยเปรียบเทียบค่าจากงาน C 

งาน C  ค่า LF = 9   ค่า LS = 9 - 5 = 4 

 ใน  ที่หางลูกศรของงาน C และ งาน D น าคา่ LS ของทั้งสองงานมาเปรียบเทียบกนั  และใส่ค่า 

ที่นอ้ยลงใน  ที่หางลูกศร คือ LS งาน C = 4  ส่วน LS ของงาน D = 6   เลือกค่านอ้ยกว่า ฉะนั้น

ใส่ค่า 4 ลงใน  ที่หางลูกศรของงาน C และ D 
งาน B  ค่า LF = 4   ค่า  LS = 4 - 4 = 0  

 ยงัไม่ใส่ค่าลงใน  ที่หางลูกศรของงาน B ตอ้งคอยเปรียบเทียบจากงาน  A 

งาน A  ค่า  LF = 4   ค่า  LS = 4 - 3 = 1 ยงัไม่ใส่ลงใน  ที่หางลูกศรเช่นเดียวกนั 

 น าค่า LS ของงาน A และงาน B มาเปรียบเทียบและใส่ค่านอ้ยลงใน  ที่หางลูกศร  

 ในที่น้ีคือ 1 และ 0  ดงันั้น ใน  ที่หางลูกศรของทั้งสองงานจึงใส่ 0 ลงใน  

 6.5 การตรวจสอบความผิดพลาด 
            6.5.1 ค่าต่าง ๆ จะไมม่ีค่าเป็น ลบ 
            6.5.2 ค่า LS จะเท่ากบัหรือมากกว่าค่า ES หรือคา่ LF จะเท่ากบัหรือมากกว่าค่า EF เสมอ 
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7. การหาสายงานวิกฤต หรือ เส้น CP 

 7.1 สายงานวิกฤต  
 สายงานวิกฤต หมายถึง สายงานในผงังานที่มี่หน่วยงานท างานต่อเน่ืองกนั และเมื่อรวมเวลา

ท างานของหน่วยงานในสายงานนั้นแลว้  จะมีเวลาท างานรวมในสายงานมากกว่าสายงานอื่นทั้งหมด และ
หน่วยงานที่อยู่ในสายงานน้ีจะเรียกว่า หน่วยงานวิกฤต (Critical Activity)  ซ่ึงถือว่าเป็นสายงานที่ส าคัญ 
และเป็นหน่วยงานที่ส าคญัที่สุดในผงังานเพราะเป็นหน่วยงานที่คุมจ านวนวนัท างานของโครงการ ในผงังาน
จะเขียนสายงานท าให้เด่นชัดเป็นพิเศษด้วยสีแดง เพื่อเน้นให้ผู้ควบคุมงานได้เพ่งเล็งการท างานของ
หน่วยงานในสายงานวิกฤตเป็นพิเศษ เพราะงานจะเสร็จไดต้ามก าหนดหรือไม่ อยูท่ี่การท างานของหน่วยงาน
ในสายงานน้ีเท่านั้น 

 7.2 กฎการหาสายงานวิกฤต หรือเส้น CP 
  เมื่อหาค่า ES EF LS และ LF ในผงังานเรียบร้อยแล้ว    ก็จะต้องพิจารณาว่างานใดเป็นงาน
วิกฤต ซ่ึงกฎการหาสายงานวิกฤต หรือเส้น CP มีดงัน้ี 

  7.2.1 ค่า ES และ LS ณ หางลูกศร จะตอ้งเท่ากนั 
            7.2.2 ค่า EF และ LF ณ หัวลูกศร  จะตอ้งเท่ากนั 
            7.2.3 ค่า EF ณ หัวลูกศร - ES ณ หางลูกศร = Duration หรือ  

   ค่า LF ณ หัวลูกศร - LS ณ หางลูกศร = Duration 

            เมื่อพบว่างานใดเป็น หน่วยงานวิกฤต แล้ว ให้ท าเคร่ืองหมายแสดงไวใ้ห้เด่นชัดในหน่วยงาน
นั้น  เช่น ขีดเส้นคู่ ระบายสีให้ชดัเจน 

ตัวอย่างที่ 5.12  การหาสายงานวิกฤต  
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 จากผงังานขา้งบน ซ่ึงหาค่าต่าง ๆ คือ ค่า ES EF LS และ LF ใน  และ ใน  เรียบร้อยแลว้    
 ถา้น ามาพิจารณาแต่ละงานว่าเป็นงานวิกฤตหรือไม่   ตามกฎการหาสายงานวิกฤต หรือ เส้น CP ที่
กล่าวมาแลว้ จะพบว่า งาน B งาน E งาน G และงาน J เป็นงานวิกฤต  เพราะเขา้ตามกฎทั้ง 3 ขอ้  ขีดเส้นคู่ 
ดงันั้น  ในผงังานน้ี สายงานวิกฤต คือ งาน B, E, Dummy (4 - 6), G, และงาน J 

 7.3 ความส าคัญของสายงานวกิฤต 
            ส่ิงที่การวางแผนระบบ CPM แตกต่างและชัดเจนเหนือกว่าการวางแผนระบบ Bar Chart คือ 
การวางแผนระบบ CPM จะช้ีให้เห็นว่าโครงการทั้งหมดมีหน่วยงานใดที่ส าคญัมีสายงานใดที่ส าคญั ซ่ึงน่ีคือ
ที่มาของช่ือระบบน้ีที่เรียกว่า ระบบสายงานวิกฤต (Critical Path Method) 
            ถา้ยอ้นกลับไปดูผงังานตัวอย่างการหาเส้น CP   และสมมติว่าน าแผนงานออกไปปฏิบัติจริง 
และปรากฏว่าหน่วยงาน I ตอ้งท างานเพ่ิมเป็น 10 วนั จึงจะเสร็จ แทนที่จะท า 8 วนั ตามก าหนด   ผูค้วบคุม
แผนจะตอบไดท้นัทีว่าแมห้น่วยงาน I จะท างานชา้กว่าก าหนด   แต่จ านวนวนัท างานรวมของทั้งโครงการยงั
สามารถท าไดเ้สร็จภายใน  21 วนั ตามเป้าหมาย     เพราะเมื่อรวมเวลาท างานที่ตอ้งล่าช้าไปของ งาน I ใน
สายงานแลว้ วนัท างานรวมก็ยงัไม่เกิน 21 วนั 
            ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้เจา้ของงานตอ้งการให้โครงการน้ีเสร็จให้ไดใ้นเวลา 20 วนั หรือให้เร็ว
กว่าที่ก  าหนดไว ้1 วนั ผูว้างแผนสามารถปรับปรุงแผนได้ทนัทีว่า จะจดัท าได้หรือไม่ และควรจะแก ้หรือ
ช่วยเร่งวนัท างานที่หน่วยงานใด เช่น อาจหาวิธีเร่งงานที่หน่วยงาน B,  E,  G หรือ J  ให้เร็วกว่าก าหนดเดิม
เพียง 1 วนั จะไดเ้วลาท างานรวมของโครงการเหลือ 20 วนั 
            สายงานวิกฤต ซ่ึงเป็นสายงานหลกั  ที่ผูว้างแผน ผูค้วบคุม  จะตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้งาน
เสร็จไดท้นัตามเวลาตามแผนงานที่ไดว้างเอาไว ้

 

8. สรุป 

 8.1 ในการวางแผนงานก่อสร้างระบบ  CPM วิธีการวางแผนท าเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
             ขั้นตอนที่ 1  การท า Network 

            ขั้นตอนที่ 2  การท าตารางค านวณ  Tabulation 
            ขั้นตอนที่ 3  การท าตารางงานกอ่สร้าง Construction Schedule 

 8.2 ในขั้นตอนที่ 1    การท า Network ซ่ึงเราไดศ้ึกษามาแลว้   ขอสรุปเพื่อให้ท่านได้เขา้ใจได้ง่าย
ย่ิงขึ้น  โดยท าเป็นล าดบัขั้นดงัน้ี 
  8.2.1 เมื่อไดแ้บบแปลน และรายละเอียดขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างแลว้ ผูว้างแผนก็จะ
พิจารณาแบ่งแยกงานจากโครงการ (Project) ออกเป็นงานยอ่ย (Activity) หลกัวิธีการแบ่งแยกหน่วยงานดงัที่
ไดศ้ึกษามาแลว้ 
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  8.2.2 จากหน่วยงานย่อย (Activity) วางแผนประมาณการปริมาณของงานยอ่ยนั้น ๆ เพ่ือที่จะ
หาเวลาท างานย่อย จะได้เอาเวลาท างานของงานย่อยแต่ละงานค านวณหาเวลาการท างานทั้งหมดของ
โครงการ 
  8.2.3 น างานย่อยแต่ละงานมาเรียงล าดับความสัมพันธ์ของงาน      ซ่ึ งการเรียงล าดับ
ความสัมพนัธ์ของงานน้ีท าให้เกิดเป็น Network ขึ้น การเรียงความสัมพนัธ์ของงาน ใชห้ลกัการดงัน้ี.-             

    8.2.3.1 ก่อน    คืองานใดสามารถท าไดก้่อนที่งานอืน่จะเร่ิม 

  8.2.3.2 พร้อม  งานยอ่ยแต่ละงาน  มีบางงานสามารถที่จะท าหรือเร่ิมงานพร้อมกนัได ้

  8.2.3.3 หลัง     เมื่อท างานหน่ึงเสร็จเรียบร้อยแลว้  งานใดที่ท าต่อหลงัจากงานนั้น 

   การเรียงล าดบัความสัมพนัธ์ของงาน    โดยผูว้างแผนจะตอ้งเรียงความสัมพนัธ์ตามหลกั
ความเป็นจริง เช่น งานตีผงัท าก่อนงานตอกเสาเข็ม  เป็นตน้ 
  8.2.4 เมื่อผูว้างแผนท าผงังานโดยร่างในกระดาษก่อน ขั้นตอนต่อไปก็จะหาค่าเวลาต่าง ๆ จาก
เวลาของงานยอ่ยแต่ละงานที่ผูว้างแผนเป็นผูก้  าหนดเวลาท างานขึ้น  เพ่ือที่จะหาเวลาท างานทั้งหมดที่ใชใ้น
การท างานของโครงการ  
   8.2.5 พิจารณาหาสายงานวิกฤต 
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บทท่ี 6  
ตารางค านวณมาตรฐาน TABULATION 

1. กล่าวน า 
         ในผงังาน (Network) ท่ีได้ศึกษามาแล้ว ท่านจะทราบค่าต่าง ๆ คือ ค่า ES EF LS และ LF โดยปกติ
หน่วยงานจะมีค่าเวลาโดยท่ีผู้วางแผนเป็นผู้ก าหนดเวลาท างานของหน่วยงานนัน้ คือ  ค่าระยะเวลาท างาน
(Duration)     ส่วนค่า ES EF LS และ LF จะทราบได้จากการค านวณ  และจะแตกต่างกนัไปตามจ านวนวนั
ท างาน (D) และลกัษณะความสมัพนัธ์ของแต่ละหน่วยงาน 
          ส าหรับตารางค านวณท่ีจะศึกษาต่อไปนี ้ท าต่อจากผังงาน คือ ในผงังานท่ีสมบูรณ์จะเห็นงานท่ีเป็น
งานวิกฤต หรืองานท่ีเป็นเส้น CP เราจะทราบค่า ES EF LS และ LF ของแต่ละงาน ดงันัน้ ในตารางค านวณ
เราสามารถน าค่าต่าง ๆ ของแต่ละงานมาใส่ลงในตารางได้   แต่ในตารางค านวณจะต้องหาค่าคล่องตัว 
(Float) เพิ่มขึน้ซึ่งค าจ ากดัความ และชนิดของค่าคล่องตวั จะได้กล่าวถึงต่อไป 

2. ค าจ ากัดความ 

 2.1 ค่าคล่องตัวรวม  (Total Float) 
                หมายถึง เวลาจ านวนหน่ึงท่ีหน่วยงานนัน้อาจจะท างานช้ากว่าท่ีก าหนดได้ โดยไม่ท าให้เวลา
ท างานทัง้หมดของโครงการต้องเปล่ียนแปลง 

 2.2 ค่าคล่องตัวอิสระ (Free Float) 
                หมายถึง  เวลาจ านวนหน่ึงท่ีหน่วยงานนัน้จะท างานล่าช้าลงไปได้โดยไม่ไปหน่วงเวลาเร่ิมต้น
ท างานของหน่วยงานถดัไป 

 2.3 ค่าคล่องตัวไม่อิสระ (Interfering Float) 
                หมายถึง  เวลาจ านวนหน่ึงท่ีหน่วยงานนัน้จะท างานล่าช้าลงไป   แล้วจะไปหน่วงเวลาเร่ิมต้น
ท างานของหน่วยงานถดัไป 

3. ตารางค านวณมาตรฐาน 
 ค่า ES EF LS และ LF จะค านวณหาได้ด้วยการใช้ตารางมาตรฐาน      ซึ่งเป็นวิธีหน่ึงท่ีอาจเลือก
น ามาใช้  ตารางค านวณมาตรฐาน จะประกอบด้วยช่องต่าง ๆ ตาม ตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1  ตารางค านวณมาตรฐาน (TABULATION) 

TF FF IF

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ล าดบั งาน ระยะเวลา หมายเหตุES EF LS LF
คา่คลอ่งตวั

 
 จากตารางที่ 6.1 ค่าต่างๆ ท่ีน ามาใส่ในตารางจะหาได้ดงันี ้
 ช่องท่ี 1   เป็นล าดบัเลขท่ีแสดงจ านวนหน่วยงานทัง้หมด 
 ช่องท่ี 2  ชื่อหน่วยงานย่อย และหมายเลขค่า I - J ซึ่งก าหนดเอาไว้แล้วในผงังาน Network  
 ช่องท่ี 3  ค่า Duration หรือ จ านวนวนัท างานของหน่วยงาน 
 ช่องท่ี 4 ค่า ES คือ เวลาท่ีเร่ิมต้นท างานได้เร็วท่ีสดุของหน่วยงานนัน้ ได้แก่  ตวัเลขใน □  

   ท่ีหางลกูศรของงานนัน้ 
 ช่องท่ี 5  ค่า EF = ค่า ES + Dur สาเหตท่ีุไม่ใช้ค่าตวัเลขใน □ ท่ีหวัลกูศรของงานนัน้  เพราะ 
   บางหน่วยงานมีค่าตวัเลขหลายค่า เราใช้ค่ามากท่ีสดุ ดงันัน้ ถ้าเอาตวัเลขท่ีหวัลกูศร 
   ใส่ลงในตาราง ค่าจะผิด 
 ช่องท่ี 6  ค่า LS = LF - Dur  

 ช่องท่ี 7  ค่า LF คือค่าตวัเลขใน  ท่ีหวัลกูศรของงานนัน้   
  ในการหาค่า LS และ LF ในตารางเพื่อความสะดวกและถกูต้อง  เราจะใส่ค่า  LF ใน ช่อง 

  ท่ี 7 ก่อน โดยเอาค่าจาก  ท่ีหวัลกูศร (ในผงังาน)  แล้วหาค่า LS จาก LF - Dur = LS 
 ช่องท่ี 8  ค่า TF หาได้จากกฎ  หรือสตูร  TF =  LF - EF หรือ TF = LS - ES 

  ค่าท่ีหาได้จากสตูรทัง้สองจะต้องเท่ากนั  ซึ่งจะเป็นวิธีการตรวจสอบความถกูต้องของการ 
  ค านวณหาค่าต่าง ๆ ในตารางค านวณวิธีหน่ึง  ถ้าสองค่านีไ้ม่เท่ากนั ก็แสดงว่าวิธีการ 
  ค านวณของเรามีการผิดพลาดเกิดขึน้   

 ช่องท่ี 9  ค่า FF หาได้จากกฎ หรือสตูร FF  = ES ของหน่วยงานถดัไป - EF ของตนเอง 
   นัน่ก็คือ  FF จะเท่ากบั ค่า □ ท่ีหวัลกูศรของหน่วยงานท่ีเราต้องการหา   

  เพราะจะเป็นค่า ES ของหน่วยงานถดัไป  แล้วลบด้วย EF ของตนเอง ในตารางที่เรา 
  ได้หาไว้แล้ว ในช่องท่ี (5) หรือค่าใน □ ท่ีหวัลกูศร - EF                                    

          ช่องท่ี 10   ค่า IF = TF - FF. 
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4. การกรอกข้อมูลในตารางค านวณ 

 การกรอกข้อมลูในตารางค านวณ จะเร่ิมต้นจาก การน าข้อมลูท่ีมีระบุอยู่ในผงังานมาใส่ จากนัน้จงึ
เร่ิมค านวณหาค่าต่างๆ ในตารางที่เหลือต่อไป เสร็จแล้วจึงตรวจสอบข้อผิดพลาดเป็นขัน้ตอนสุดท้าย 
 เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ จะขอยกตวัอยา่งประกอบการอธิบาย โดยตวัอย่างนีจ้ะใช้ข้อมลู
จาก ผงังานในตวัอย่างท่ี 5.12  

 4.1 การกรอกข้อมูลจากผังงาน ลงในตารางค านวณ 

ตารางที่ 6.2  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจากผังงาน (ในตัวอย่างที่ 5.12) 

TF FF IF
1 A. (1-3) 3 0 4
2 B.(1-2) 4 0 4
3 C.(3-5) 5 3 9
4 D.(3-6) 4 3 10
5 E.(2-4) 6 4 10
6 Dummy (4-6) - 10 10
7 F.(5-7) 7 8 16
8 G.(6-7) 6 10 16
9 H.(4-7) 4 10 16
10 I.(2-7) 8 4 16
11 J.(7-8) 5 16 21

ค่าคล่องตวั
หมายเหตุล าดบั งาน ระยะเวลา ES EF LS LF

 

จากตารางค านวณข้างบน ข้อมลูแรกเร่ิม ซึ่งจะมรีะบุในผงังาน จะน ามาใส่ลงในตาราง ดงันี  ้
 ช่อง “ล าดบั”   ใส่เลขเรียงล าดบัท่ีของงาน (ต้องก าหนดเอง) 
 ช่อง “งาน”   ใส่ชื่องานท่ีอยู่บนเส้นลกูศร  ตามด้วยหมายเลขใน Node ท่ีหางและหวัลกูศร   
    (ค่า I - J) 
 ช่อง “ระยะเวลา”  ใส่เลขเวลาท างานท่ีอยู่ในวงเล็บด้านล่างของเส้นลกูศรของแต่ละงาน 
 ช่อง “ES”   ใส่ตวัเลขใน □ ท่ีหางลกูศรของแต่ละงาน 

 ช่อง “LF”   ใส่ค่าตวัเลขใน  ท่ีหวัลกูศรของแต่ละงาน 
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 4.2 การค านวณหาค่าต่างๆ ในตาราง 
 เมื่อน าข้อมลูท่ีมีระบอุยู่ในผงังาน กรอกลงในตารางค านวณเรียบร้อยแล้ว ให้เร่ิมค านวณหาค่า

ต่างๆ แล้วน ามาใส่ในตาราง ดงัตารางที่ 6.3 

ตารางที่ 6.3 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจากการค านวณ 

TF FF IF
1 A. (1-3) 3 0 3 1 4 1
2 B.(1-2) 4 0 4 0 4 0 0 0 * CP
3 C.(3-5) 5 3 8 4 9 1
4 D.(3-6) 4 3 7 6 10 3
5 E.(2-4) 6 4 10 4 10 0 0 0 * CP
6 Dummy (4-6) - 10 10 10 10 0 0 0 * CP
7 F.(5-7) 7 8 15 9 16 1
8 G.(6-7) 6 10 16 10 16 0 0 0 * CP
9 H.(4-7) 4 10 14 12 16 2
10 I.(2-7) 8 4 12 8 16 4
11 J.(7-8) 5 16 21 16 21 0 0 0 * CP

หมายเหตุ
ค่าคล่องตวั

ล าดบั งาน ระยะเวลา ES EF LS LF

 

 จากตารางที่ 6.3 ข้างบน วิธีการค านวณหาค่าต่างๆ มีดงันี ้   
       ช่อง “EF”  จะเท่ากบั ช่อง “ES”+ ชอ่ง “ระยะเวลา” 
       ช่อง “LS”  จะเท่ากบั ช่อง “LF” - ชอ่ง “ระยะเวลา” 
       ช่อง “TF”  จะเท่ากบั ช่อง “LF” – ช่อง “EF”    …..…………. (1)   

  หรือเท่ากบั ชอ่ง “LS” – ชอ่ง “ES”  ……………... (2) 

 ในการหาค่า TF เราสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ  ท่ีใส่ลงในตารางว่ามีความผิดพลาด หรือไม่ได้โดย
ค่าใน (1) และ (2)  จะต้องเท่ากนั  ถ้าไม่เท่ากนัแสดงว่าการค านวณนัน้มีการผิดพลาด 
 ถ้า TF มีค่าเป็น 0 ค่า FF และ  IF ก็เป็น 0 ด้วย เราสามารถใส่ 0  ได้เลย       และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้โดยกลับไปตรวจสอบกับผังงาน ว่างานท่ีเป็นงานวิกฤตนัน้ ตรงกับงานท่ีมีค่า TF 
FF และ IF เป็น 0 หรือไม่ ถ้าเป็นจริง แสดงว่าถกูต้อง 
 เมื่อแน่ใจว่าถกูต้องแน่นอน        และทราบแล้วว่างานใดเป็นงานวิกฤต        ในช่องหมายเหตใุห้ใส่ 
เคร่ืองหมาย * CP ก ากบัไว้ เพื่อให้รู้ว่าเป็นงานวิกฤต  
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 4.3  การค านวณหาค่า FF และค่า IF 
  หลงัจากท่ีตรวจสอบสายงานวิกฤตกบัผงังานแล้ว ให้ค านวณหาค่า FF และ IF แล้วน ามาใส่ใน
ตาราง ดงัตวัอย่างในตารางที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลค่า FF และ ค่า IF ที่ได้จากการค านวณ 

TF FF IF

1 A. (1-3) 3 0 3 1 4 1 0 1
2 B.(1-2) 4 0 4 0 4 0 0 0 * CP
3 C.(3-5) 5 3 8 4 9 1 0 1
4 D.(3-6) 4 3 7 6 10 3 3 0
5 E.(2-4) 6 4 10 4 10 0 0 0 * CP
6 Dummy (4-6) - 10 10 10 10 0 0 0 * CP
7 F.(5-7) 7 8 15 9 16 1 1 0
8 G.(6-7) 6 10 16 10 16 0 0 0 * CP
9 H.(4-7) 4 10 14 12 16 2 2 0
10 I.(2-7) 8 4 12 8 16 4 4 0
11 J.(7-8) 5 16 21 16 21 0 0 0 * CP

หมายเหตุEF LS LF
ค่าคล่องตวั

ล าดับ งาน ระยะเวลา ES

 

 จากตารางที่ 6.4 ข้างบน วิธีการค านวณหาค่า FF และ IF มีดงันี ้   
      ช่อง “FF”  ใส่ค่าท่ีได้จาก ค่าใน □ ท่ีหวัลกูศรของงานนัน้ - ค่า EF ของงานนัน้ 
         ช่อง “IF”   ใส่ค่าท่ีได้จาก IF = TF- FF 

 4.4 การตรวจสอบข้อผิดพลาด 
  การค านวณหาค่า TF      สามารถช่วยตรวจสอบได้ด้วยว่า การค านวณหาค่าเวลาต่าง ๆ มา
ตัง้แต่ต้นถกูหรือผิด  ด้วยการตรวจสอบง่าย ๆ คือ 

 4.4.1 ค่า TF  0  ถ้าค่าของ TF เป็นค่าติดลบ แสดงว่าการค านวณตอนใดตอนหน่ึงผิดพลาด 
 4.4.2 ทดสอบหาค่า TF จากทัง้สองสมการ   ค่า TF ท่ีได้จะต้องเท่ากัน       ถ้าค่าท่ีได้ทัง้สอง

ไม่เท่ากนั แสดงว่าการบวกลบตวัเลขต่าง ๆ มีการผิดพลาด จะต้องสอบทานใหม่ตัง้แต่หน่วยงานแรกลงมา 
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5. ตารางเวลาท างาน (Construction Schedule) 

 5.1  กล่าวน า            
 ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า     ในการวางแผนการก่อสร้าง ระบบ CPM นัน้    ประกอบด้วย ผังงาน 

(Network) ตารางค านวณ (Tabulation) และตารางเวลาท างาน (Construction Schedule) 
      ขัน้ตอนแรก    การท าผังงานจะได้ค่าต่าง ๆ และสายงานวิกฤต (CP)   จากนัน้จึงน าค่าต่าง ๆ 
จากผังงานไปค านวณหาค่าคล่องตัว (Float) แล้วน ามาใส่ในตารางค านวณ ถึงตอนนีเ้ราสามารถน าค่าจาก
ผงังาน และตารางค านวณ ไปท าตารางงานก่อสร้าง 
                     การท าตารางเวลางานก่อสร้างเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ท่ีสดุของผู้บริหาร ซึ่งใช้ควบคมุงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีวางเอาไว้ และในการประเมินผลก็สามารถใช้ตารางเวลางานก่ อสร้าง
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานก่อสร้าง ว่าการด าเนินงานท าได้ต ่าหรือสูงกว่าท่ีได้วางแผนเอาไว้   
ตารางเวลาจะให้ข้อมูลอย่างกว้างๆ ของแผนงาน ตัวเลขของเวลาปฏิบัติงานต่างๆ จะถูกน ามาใส่ใน
ตารางเวลาทัง้หมด  
   ตารางเวลางานก่อสร้างนัน้ ยังสามารถท่ีจะใช้ปรับแผนงาน  เพื่อให้แผนงานนัน้เหมาะสมกับ
การปฏิบติังาน เมื่อต้องการให้การปฏิบติังานนัน้เป็นไปตามแผนท่ีวางเอาไว้ และเสร็จตามก าหนดหรือจะให้
งานเสร็จก่อนก าหนด 

 5.2 ตารางเวลาท างานมาตรฐาน 
  ตวัอย่างตารางเวลาท างานมาตรฐานมีแสดงไว้ในตารางที่ 6.5 

ตารางที่ 6.5 ตัวอย่างตารางเวลามาตรฐาน 
 

(1) (2) (3) (4)

ล าดบั งาน ระยะเวลา
ห้วงเวลาปฏิบตังิาน

 

     จากตารางที่ 6.5         ตวัอย่างตารางเวลาท างานนี ้เป็นเสมือนกบัแบบร่างก่อนท่ีจะน าไปเขียนจริง  
ตารางเวลาท างานท่ีเขียนสมบูรณ์แล้วบางโครงการจะมีขนาดใหญ่ ยาวมาก  ซึ่งจะติดไว้ท่ีส านักงานเพื่อให้
ผู้ ร่วมงาน,ผู้ควบคมุงาน ได้ดแูผนงานตลอดเวลา นอกจากนีเ้มื่อมีผู้มาตรวจงานหรือตรวจเยี่ยม มาขอดงูาน
ก็สามารถน าแผนงานนีอ้ธิบายให้ผู้ดงูานเข้าใจในงานท่ีท าได้   
 ในตารางเวลางานก่อสร้าง         สามารถท่ีจะใส่ข้อมลูต่าง ๆ  ซึ่งเกี่ยวกบังานก่อสร้างเพิ่มเติม  เช่น 
ปริมาณงาน ราคางาน คน เคร่ืองมือ   ฯลฯ    และจากตารางงานก่อสร้างนี ้สามารถท่ีจะน าไปค านวณหา 
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%ความก้าวหน้าของงาน       เพื่อเป็นเคร่ืองเปรียบเทียบว่างานท่ีได้วางแผนเอาไว้ กับผลงานท่ีท าจริงมี
ความแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด 
 
 5.3 รายละเอียดของตารางเวลาท างานแบบร่าง 
            ช่องท่ี 1 ใส่เรียงล าดบัหมายเลขของล าดบังานย่อย (Activity) 
            ช่องท่ี 2  ใส่ชื่องานย่อย พร้อมทัง้หมายเลขใน Node ของงานนัน้ ๆ  เช่น  A(1-3), B(l-2)  ซึ่ง
ในการศึกษา เพื่อความสะดวกจะใช้ตัวอกัษรแทนชื่องาน แต่ในการปฏิบติัการจริง ๆ จะต้องเขียนชื่องานท่ี
เป็นจริง  
            ช่องท่ี 3 เวลาในการท างาน (Duration) ของแต่ละงานย่อย 
            ช่องท่ี 4   เป็นช่วงเวลาท างานของแต่ละงานย่อย 

 5.4 ขัน้ตอนในการท าตารางเวลางานก่อสร้าง                                                

           5.4.1 บันทึกรายการของงานย่อย  
  จะต้องบนัทึกลงไปในตารางเวลา โดยเร่ิมจากงานแรกจนถึงงานสดุท้าย 

            5.4.2 ใส่ข้อมูลเวลา 
 5.4.2.1 ขอบเขตเวลา จะก าหนดโดยใช้เคร่ืองหมายวงเล็บ (     )  
 5.4.2.2 ระยะเวลาท างานของแต่ละงาน  (Duration) จะใช้เส้นทึบ 
 5.4.2.3 เวลาลอยตวั (Float) ถ้ามีเวลาลอยตวั ใช้เส้นบาง  

 ตัวอย่าง เช่น งาน A(1-3) มีระยะเวลา = 3  และค่า TF = 1,  IF = 1   หากบันทึกลงใน
ตารางเวลาท างานก่อสร้างจะได้ดงัตารางที่ 6.6 

ตารางที่ 6.6  ตัวอย่างตารางเวลาท างาน 
 
 
 
 

 
 
 

  5.4.3 เขียนเส้นงานวิกฤต  
  เมื่อก าหนดเคร่ืองหมายขอบเขตเวลาของทกุกิจกรรมงานย่อย (Activity) แล้ว  กิจกรรม

งานย่อยท่ีเป็นงานวิกฤต จะมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันตลอด  ก็เขียนเคร่ืองหมายให้เด่นชัดเห็นถึง
ความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  ผู้ควบคมุโครงการและผู้ ร่วมงานก็สามารถเห็นว่างานท่ีมีความส าคญัต่อโครงการ
เป็นงานใดบ้าง เร่ิมเมื่อใดและเสร็จเมื่อใด ดงัตวัอย่างในตารางที่ 6.7 (ใช้ข้อมลูจากตวัอย่างในตารางที่ 6.4) 

ล าดับ งาน เวลาปฏิบัติงาน ระยะเ
วลา 9 3 4 5 6 7 8 1 2 10 

1 A (1-3) 3 
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ตารางที่ 6.7  ตัวอย่างตารางท างาน แสดงสายงานวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              จากผังงาน (Network) ในตัวอย่างท่ี 5.12 น ามาเขียนตารางค านวณ (Tabulation) ได้ ดังท่ี
แสดงในตารางท่ี 6.4 เมื่อน าความสมัพันธ์ของงานต่าง ๆ มาเขียนลงในตารางเวลาท างาน (Construction 
Schedule) ได้ดงันี ้
  งาน A(1-3)  Dur.= 3 เร่ิมต้นขีดเส้นทึบจาก ช่องท่ี 1-3 
  งาน B(1-2)  Dur.= 4 เร่ิมต้นขีดเส้นทึบจากช่องเวลา 1-4 จะเห็นว่า งาน A และงาน B  
     เร่ิมต้นจากจดุเวลาพร้อมกนั 
  งาน C(3-5)  Dur.= 5 เร่ิมท าเมื่องาน A เสร็จ  ดงันัน้ งาน C ก็ขีดเส้นทึบต่อจากงาน A  
     คือ ช่องท่ี 4 - 8 
  งาน D(3-6)  Dur.= 4  เร่ิมต้นท างานต่อจากงาน A เมื่องาน A ท าเสร็จ   
     ดงันัน้ งาน C ก็ขีดเส้นทึบต่อจากงาน A คือ ช่อง 4-7  
  งาน E(3-6)  Dur.= 6 เร่ิมต้นท างานเมื่อ งาน B เสร็จ  
     ดงันัน้ งาน E ก็ขีดเส้นทึบใน ช่อง 5-10 
  Dummy(4-6)  ไม่มีเวลาท างาน  ไม่มีเส้นขีดลงในตารางเวลาท างาน 
  งาน F(5-7)  Dur.=7 เร่ิมต้นท างานเมื่องาน C เสร็จ   
     ดงันัน้ งาน  F ก็ขีดเส้นทึบใน  ช่อง 9-15           
  งาน G(6-7)   Dur. = 6 เร่ิมต้นท างานเมื่องาน D และ งาน E เสร็จ  จากผงังาน เวลาท างาน 
     จากช่วงงาน D และ งาน E สายงานท่ีมาจากงาน  E  เวลามากกว่า คือ 10 
     ดงันัน้งาน G ก็ต้องเร่ิมท าเมื่องาน E เสร็จ  จึงขีดเส้นทึบในช่องท่ี 11-16 

ล า
ดับ 

 

งาน 
ห้วงเวลาปฏิบัติงาน ระยะเ

วลา 15 5 20 10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

A(1-3) 
B(1-2) 
C(3-5) 
D(3-6) 
E(2-4) 

DUMMY(4-6) 
F(5-7) 
G(6-7) 
H(4-7) 
I(2-7) 
J(7-8) 

3 
4 
5 
4 
6 
- 
7 
6 
4 
8 
5 
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  งาน H(4-7) Dur.= 4 เร่ิมต้นท างานเมื่อ งาน E เสร็จ งาน H  ก็ขีดเส้นทึบจากช่อง 11-14                                        
งาน I(2-7)  Dur.= 8  เร่ิมต้นท างานเมื่องาน B เสร็จ งาน I จึงตีเส้นทึบจากช่อง 5-12 

  งาน J(7-8)  Dur.= 5  เร่ิมเมื่องาน F, G, H และ I เสร็จ  เมื่อพิจารณาดงูานทัง้ 4 แล้ว  
     สายงานท่ีมีเวลาการท างานมากท่ีสดุ คือ สายงานของงาน G คือ สายงาน 
     ของงาน F = 15 งาน G = l6 งาน I = 12 ดงันัน้ งาน J จึงเร่ิมต้นขีดเส้นทึบ  
     ท่ีช่อง 17-21 

     เมื่อขีดเส้นทึบเวลาท างานของแต่ละงานให้มีความสมัพนัธ์กนัดงัในตารางที่ 6.7 แล้ว ก็พิจารณา
งานท่ีเป็นงานวิกฤต  มาขีดเส้นโยงลงมาให้ต่อเน่ืองกัน      ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดในการ 
ขีดเส้นของงานต่าง ๆ ด้วย 
  ข้อสังเกต   ในการขีดเส้นทึบใช้ค่า ES และ ค่า EF ใน □ ท่ีหาง และหวัลูกศรของแต่ละงาน 
ขีดลงในช่องตารางเวลา เช่น งาน A ค่า ES ใน □ ท่ีหางลูกศร = 0  เราก็เร่ิมขีดท่ี ช่องท่ี 1 และค่า EF ใน 
□ ท่ีหวัลูกศร = 3 ก็ขีดมาถึง ช่องท่ี 3 

  5.4.4 พิจารณาเวลาลอยตวั (Float)   
  หลังจากได้จัดเวลาลงในตารางเวลาแล้ว เพื่อประมาณการช่วงระยะเวลาการท างาน 

เช่นนี ้ จะพบความแตกต่างระหว่างเวลาเสร็จงานเร็วท่ีสดุ (EF)  และเวลาเสร็จช้าท่ีสดุ (LF) ส าหรับงานท่ีไม่
ส าคัญ คือ งานท่ีไม่เป็นงานวิกฤต เวลาท่ีเกินเรียกว่า เวลาลอยตัว (Float) ซึ่งเวลาลอยตัวนีไ้ด้ค านวณหา
มาแล้วจากตารางค านวณ (Tabulation) ถ้างานย่อยใด มีเวลาลอยตัวรวม (TF) ก็จะขีดด้วยเส้นบางต่อจาก
เวลาการท างานของงานนัน้ตามจ านวนท่ีค านวณได้ ถ้าเป็นค่า IF กาเคร่ืองหมาย x (กากะบาท) ไว้ด้านขวา
ในวงเล็บ  ค่า FF จะได้จากช่องท่ีเหลือของ TF หลงัจากได้กาเคร่ืองหมาย x ของ IF แล้ว 
                   ในเส้นบางท่ีเป็น Float  IF เขียนสญัลกัษณ์ x เมื่อดจูากตารางแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ควบคมุ
โครงการเห็นเคร่ืองหมาย  x นี ้ก็จะเป็นการเตือนไว้ว่าถ้างานใดต้องท าล่าช้าเข้าเขต  x แล้ว  งานอื่นซึ่งท า
ต่อจากงานนีจ้ะมีผลกระทบด้วย   ส่วนขอบเขตของเวลาท่ีแสดงท่ีเขียนเวลาลอยตัว Float ท่ีเหลือไว้ ไม่มี
เคร่ืองหมายใด ๆ ก็ให้ถือเป็น Free Float 

  จากตัวอย่างในตารางท่ี 6.7  เมื่อพิจารณาค่าลอยตวั (Float)  แล้วน ามาใส่ลงในตาราง
งานก่อสร้าง (Construction Schedule) จะได้ตารางดงัท่ีแสดงในตารางที่ 6.8 
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ตารางที่ 6.8  ตัวอย่างตารางท างานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางท่ี 6.8  เมื่อได้เขียนเส้นทึบเวลาการท างาน  และความสัมพันธ์ของการท างานแล้ว 
ขัน้ตอนต่อไปก็จะเขียนเส้นเวลาลอยตวั (Float) ของงานท่ีมีค่าเวลาลอยตวัท่ีได้ค านวณมาแล้วดงัต่อไปนี ้
  งาน A  Dur = 3 มี TF= l ขีดเส้นบางต่อจากเส้นทึบของ งาน A ไป 1 ช่อง    
    และเป็นค่า IF ก็กาเคร่ืองหมาย x  ลงบนช่องนัน้ 
  งาน C  Dur = 5 มี TF=1 ขีดเส้นบางยาว 1 ช่อง ต่อจากเส้นทึบของงาน C  และจากการ

ค านวณเป็น ค่า IF ก็กาเคร่ืองหมาย x ลงบนช่องนัน้   
  งาน D   Dur =4 มี TF = 3 ขีดเส้นบางยาว 3 ช่อง ต่อจากเส้นทึบ   การท างานของงาน D 

และเป็นค่า FF ก็ไม่ต้องท าเคร่ืองหมาย x 
  งาน F   Dur = 7 มี TF = l ขีดเส้นบางยาว 1 ช่อง ต่อจากเส้นทึบ การท างานของงาน F 

และเป็นค่า FF ไม่ต้องท าเคร่ืองหมาย x  
  งาน H  Dur = 4 มี TF = 2 ขีดเส้นบางยาว 2 ช่อง และเป็น FF ขีดเส้นบางต่อจากเส้นทึบ

การท างานของงาน H   
  งาน I   Dur = 8 ขีดเส้นบางยาว 4 ช่อง และค่า TF =4 เป็น FF ขีดเส้นบางต่อจากเส้นทึบ

การท างานของงาน I  
 
 
 
 

ล า
ดับ 

 

งาน 
เวลาปฏิบัติงาน ระยะเ

วลา 15 5 20 10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

A(1-3) 
B(1-2) 
C(3-5) 
D(3-6) 
E(2-4) 

DUMMY(4-6) 
F(5-7) 
G(6-7) 
H(4-7) 
I(2-7) 
J(7-8) 

3 
4 
5 
4 
6 
- 
7 
6 
4 
8 
5 
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            เมื่อท าตารางงานก่อสร้าง Construction  Schedule  เสร็จเรียบร้อยแล้ว    ผู้ วางแผน หรือ
ผู้ รับผิดชอบโครงการหรือผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง ก็สามารถใช้ตารางงานก่อสร้างนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้      และสามารถใส่รายละเอียดต่าง ๆ ของทรัพยากรงาน
ก่อสร้างของแต่ละงานย่อยลงในตาราง  สามารถพิจารณาเวลาลอยตวัของงานย่อยแต่ละงานได้ว่า จะหยุด
งานช่วงไหน เช่น 

  งาน A  เวลาลอยตวั 1 วนั  และเป็น IF ดงันัน้ งานก็จะต้องหยดุในวนัช่องท่ี  4 เท่านัน้   
  จะหยดุวนัอื่นไม่ได้  เพราะถ้าหยดุวนัอื่นแล้ว  จะท าให้วนัท างานของงานถดัไป

ต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย  เพราะเวลาลอยตวัเป็นเวลาลอยตวัไม่อิสระ (IF) 
  งาน D  เวลาลอยตวั 3 วนั และเป็น FF ดงันัน้งานจะหยดุพกัวนัไหนก็ได้ เช่น จะหยดุก่อน 

3 วนั แล้วมาท างาน 4 วนั หรือ หยดุ 2 วนั ท างาน 4 วนั แล้วหยดุอีก 1 วนั   
    ก็ไม่ท าให้งานท่ีจะท าต่อจาก  งาน D ต้องเปล่ียนแปลงวนัเร่ิมต้นท างาน   
    ทัง้นี ้ เวลาลอยตวัของงาน  D เป็นเวลาลอยตวัอสิระ  
 

______________________ 
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บทท่ี 7  
การเร่งก าหนดเวลาท างาน (Compressing the time Schedule) 

1. กล่าวน า 

          เวลาท่ีก าหนดไว้ในแต่ละกิจการของ CPM นี ้ค านวณได้จาก วิธีท างานอย่างปกติธรรมดาของ
ผู้ รับเหมาทั่วไป    ซึ่งอาศัยความจัดเจนและประสบการณ์เป็นส าคัญ โดยมุ่งหวังความส าเร็จสูงสุด  
ผู้ รับเหมาก่อสร้างแต่ละคนนัน้  ต่างก็เชื่อมั่นว่า  วิธีด าเนินงานของตนเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด การเปล่ียนแปลงวิธี
ท างาน หรือก าหนดเวลาท่ีใช้ในแต่ละกิจการก็ดีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาค่าก่อสร้างด้วย  

 การเพิ่มอปุกรณ์ หรือเคร่ืองทุ่นแรงเข้าช่วยในการท างาน จะลดเวลาท างานลงได้ หรือถ้างาน ๆ หน่ึง 
ใช้คนงาน 20 คน กับผู้ควบคุมงานอีก 1 คน ท างานอาจจะได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด   และถ้าเพิ่ม 
คนงานอีก 8 คนเข้าไป ค่าใช้จ่ายต่อวันต้องเพิ่มขึน้อย่างแน่นอน เพราะเป็นค่าแรงของคนงานท่ีเพิ่มขึน้ แต่
ประสิทธิภาพของงานอาจจะลดลงก็ได้       การเพิ่มจ านวนคนท างาน หรือการเพิ่มอุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรง
ต่าง ๆ เหล่านี ้สามารถท าให้งานเสร็จลงได้ในเวลาท่ีเร็วกว่าก าหนดเดิมก็จริง  แต่อาจจะเป็นผลท าให้ราคา
ค่าก่อสร้างสงูขึน้ด้วย  

2. ความสัมพันธ์ระหว่างราคา กับระยะเวลาก่อสร้าง 
 ตามรูปท่ี 7.1 จะเห็นได้ชดัเจนขึน้ว่ากิจการ (Activity) ส่วนมาก สามารถจะท าได้เสร็จเร็วกว่าเวลา
ปกติได้ แต่ก็ต้องหมายถึงว่าราคาก่อสร้างจะสูงตามขึน้ด้วยเช่นกัน ทัง้นีเ้พราะได้ใช้ปัจจัยในการผลิต
เพิ่มขึน้ เช่น คนงาน อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรง เคร่ืองมือบ้าง และทรัพยากรอื่น ๆ เวลาท่ีใช้ท างานได้แล้วเสร็จ
ต ่ากว่าเวลาปกติในแต่ละกิจการนัน้ ๆ เรียกว่า เวลาเร่งรัด ณ เวลานัน้ราคาค่าก่อสร้างก็จะสูงขึน้ด้วย
เพราะเป็นค่าแรงงานนัน่เอง  
 
                                                                   
               
                             
          
 
                                                                                           
                                                                                                                   
                                                      

รูปที่ 7.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างราคา กับระยะเวลาก่อสร้าง 

ราคาเร่ง 

ราคาปกติ 

ราคาท่ีเป็นจริง 

ราคาโดยประมาณ 
ราคา 

ระยะเวลา 
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          การเพิ่มคนงาน อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรง หรือทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดงานให้เสร็จเร็วขึน้ได้  นัน้ จะ 
ไม่มีความหมายเลยถ้าราคาก่อสร้างเพิ่มขึน้มากโดยท่ีผลงานไม่เพิ่มขึน้เท่าท่ีควร และการลดทอนทรัพยากร
ท่ีใช้ในการท างานลงจะเป็นผลท าให้เวลา และราคาค่าก่อสร้างสูงขึน้ด้วย ดังนัน้ จึงต้องหาวิธีหลีกเล่ียงให้
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และในรูปท่ี 7.1 นัน้ แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กันระหว่างราคา และเวลาท่ีใช้
ท างาน ซึ่งต้องพิจารณาไปตามเส้นโค้ง แต่ส าหรับจดุประสงค์ของการเร่งรัดงานแล้วจะต้องพิจารณาไปตาม
แนวของเส้นตรงเสมอ  

3. ราคาทางตรง และราคาทางอ้อม 
          งานก่อสร้างทุกโครงการ  จะมีราคาทัง้ทางตรง (Direct Cost) และราคาทางอ้อม (Indirect Cost) 
อยู่เสมอ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนและรอบคอบอย่างยิ่ง  

 3.1 ราคาทางตรง (Direct Cost)   
 หมายถึง   ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าปลูกสร้างโรงงาน และบ้านพักคนงาน 

ค่าอปุกรณ์ ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และเคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ เป็นต้น  

 3.2 ราคาทางอ้อม (Indirect Cost)  
  หมายถึง    ค่าโสหุ้ยต่าง ๆ     เช่น ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าเส่ือมราคาของทรัพย์สิน ค่าเช่า
ส านักงาน ค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่าง ๆ ค่าตอบแทน ค่าดอกเบีย้ ค่ารับรอง และรวมถึงค่าปรับ
ด้วย    

  ในหลาย ๆ กรณีจะเป็นการประหยดัมากกว่าถ้ามีการเร่งงานในบางกิจการ เพราะถ้ายิ่งท างาน
นานวนัเข้า ราคาทางอ้อมจะต้องสงูขึน้ไปด้วย ตามระยะเวลาแห่งการท างานนัน้ ๆ และถ้ามีการเร่งงานให้
เสร็จเร็วขึน้ราคาโดยทางอ้อมก็จะต ่าลงมาด้วย โปรดพิจารณารูปท่ี 7.2 ประกอบ  
 
       
 
    
 
     
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2 กราฟระหว่างราคาทางอ้อม กับระยะเวลา 

เวลาปกติ 

เวลาเร่งงาน 

ระยะเวลา 
 

ราคา 
ทางอ้อม  
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  ฉะนัน้  การก าหนดเวลาท างานในแต่ละโครงการ จึงส่งผลกระทบกับราคาทางตรงและราคา
ทางอ้อมอย่างมิต้องสงสัย การเพิ่มราคาต่อวันเพื่อเร่งงานใดงานหน่ึงนัน้ เป็นทางลาดตามเส้นโค้งของ
ระยะเวลากับราคา  นั่นก็คือ ความแตกต่างระหว่างราคาเร่งงานและราคาปกติ หารด้วย ความแตกต่าง
ระหว่างเวลาปกติ และเวลาเร่งงาน เมื่อราคาในวิถีวิกฤต หรือในสายงานวิกฤตใดน้อยกว่าราคาทางอ้อมใน
แต่ละวันของโครงการแล้ว  จึงเป็นการสมเหตุสมผลท่ีจะต้องเร่งรัดเวลาในสายงานวิกฤตนัน้ เพราะเวลา
ปกติจะไม่ท าให้ราคาโดยทางอ้อมลดลงแต่อย่างใด  
  ข้อได้เปรียบประการหน่ึง ของแผนผังลูกศรท่ีดีกว่าแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) ซึ่งใช้กันอยู่มาก
ในวงการก่อสร้าง ก็คือ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของกิจการ (Activity) ต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า Bar Chart ยิ่ง
ถ้ามีกิจการมาก ๆ หลายขัน้ตอน หรือมีสายงานท่ีสับสนด้วยแล้ว Bar Chart ก็ยิ่งจะใช้ไม่สะดวก และการ
พิจารณาสายงานวิกฤตก็ยากกว่า เพราะไม่ปรากฏได้ชัดแจ้งเหมือนกับแผนผังลูกศร ในการจะเร่งงานต้อง
พิจารณาสายงานวิกฤตหรือกิจการท่ีวิกฤต     ถ้าการเร่งงานกระท าในสายงานท่ีไม่วิกฤตแล้ว  จะเป็นการ 
สญูเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ฉะนัน้จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่างยิ่ง และมักจะปรากฏอยู่เสมอว่า 
งานหรือกิจการท่ีท าเดินตามหลงัตารางก าหนดเวลา คือ ท างานไปได้ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งผู้รับเหมา
อาจจะแก้ปัญหานีโ้ดยการท างานล่วงเวลาในกิจการท่ีท าได้ช้า ทัง้นีเ้พื่อให้โครงการแล้วเสร็จตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด  

4. ตัวอย่างของการเร่งก าหนดเวลาท างาน (Example of Compressing time schedule) 
          สมมุติว่า งานก่อสร้างขนาดเล็กงานหน่ึง แผนผังลกูศรกบัตารางก าหนดเวลา และราคาค่าก่อสร้าง
ส าหรับงานนีน้ัน้ก าหนดไว้ตามรูปท่ี 7.3 และตาตารางท่ี 7.1 ซึ่งแต่ละกิจการหรือทุกขัน้ตอนท างานต้องการ
ทรัพยากรแตกต่างกัน  และก าหนดให้ราคาทางอ้อม (Indirect Cost)  เป็นวันละ 2,000 บาท    จงหาราคา
ต ่าสดุและเวลาท่ีใช้ส าหรับโครงการนี ้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.3  ตัวอย่างผังงาน 

3 

22 

22 
(18) 

ง 
(14) 

ข 

34 
(6) 

ฉ 5 

28 

(10) 

ค 2 

8 

8 
(10) 

จ 4 

18 

22 
(8) 

ก 1 

0 

0 

40 

40 

6 

(18) 

ช 
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ตารางที่ 7.1  ตารางก าหนดเวลาและราคาค่าก่อสร้าง 

กิจการ เวลาปกต ิ(วัน) เวลาเร่งงาน (วัน) ราคาปกต ิ(บาท) ราคาเร่งงาน (บาท)
ก 8 8 20,000 20,000
ข 14 8 24,000 42,000
ค 10 8 16,000 17,500
ง 18 14 30,000 36,000
จ 10 4 12,000 18,000
ฉ 6 4 14,000 16,500
ช 18 10 8,000 12,000

124,000 162,000รวม  
 ความลาดเอียง (Slope) ของระยะเวลา กับราคา นัน้ ค านวณได้โดยความแตกต่างระหว่างราคา 
เร่งงานกับราคาปกติ หารด้วย ความแตกต่างระหว่างเวลาปกติกับเวลาท่ีใช้เร่งงาน ซึ่งความลาดเอียงของ
เวลากบัราคานีห้มายถึงว่าถ้าลดเวลาท างานลง 1 วนั ราคาจะเพิ่มขึน้เป็นเท่าไร หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายขึน้ 
ณ ท่ีนีก้็คือ เป็นค่าเร่งงานต่อวันนัน่เอง ซึ่งค่าเร่งงานตามตัวอย่างของงานก่อสร้างท่ีก าลังพิจารณาอยู่นีจ้ะ
ปรากฏผลดงัตารางที่ 7.2  

ตารางที่ 7.2  ตารางค่าแรงงาน/วัน 

กิจการ ค่าแรงงานต่อวัน (บาท)

ก  -
ข 3,000
ค 750
ง 1,500
จ 1,000
ฉ 1,250
ช 500

 
 จากผงังาน ในรูปท่ี 7.3 นัน้ จะเห็นได้ว่ากิจการ ก ข และ ง เป็นสายงานวิกฤต จะต้องพิจารณางาน
วิกฤตเหล่านีใ้นการเร่งงาน โดยพิจารณาได้ดงันี ้

งาน ก ไม่สามารถจะเร่งงานได้  
งาน ข  ราคาค่าเร่งงานวนัละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีสงู  
งาน ง  ราคาค่าเร่งงานวนัละ 1,500 บาท  ถ้าลดเวลาการท าของกิจการนีล้งให้เหลือเพียง 14 วัน

โครงการนีจ้ะแล้วเสร็จในเวลา 36 วนั ดงันัน้ ราคาค่าก่อสร้างของโครงการนี ้จะเพิ่มขึน้เป็น 
6,000 บาท (ค่าเร่งงานต่อวนั x จ านวนวนัท่ีลดลง = 1500 x 4) และผงังานดงัรูปท่ี 7.4 
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รูปที่ 7.4 ผังงานที่เร่งงาน ง 4 วนั เพื่อให้โครงการจบใน 36 วัน 

 ตามผังงานรูปท่ี 7.4 นี ้สายงานวิกฤตจะเกิดขึน้เป็น 2 สายงาน คือ สายงานในกิจการ ก - ข, ข - ง 
และ ก - ค, ค - ช  กิจการท่ีเป็นวิถีวิกฤตในแต่ละสายงาน จะต้องพิจารณาลดเวลาลงเพื่อเร่งงานให้เสร็จเร็ว
ขึน้ไปอีก  

 กิจการ ง  ไม่สามารถจะลดเวลาลงได้อีกแล้ว  
 กิจการ ข ลดเวลาท างานลง 2 วัน    ดังนัน้ จะเพิ่มราคาค่าก่อสร้างของโครงการนีใ้ห้สูงขึน้อีก 

6,000 บาท (โปรดพิจารณาประกอบกบัตารางที่ 7.2)  
กิจการ ช  สามารถลดเวลาท างานลงได้อีก 2 วนั      ซึ่งจะเป็นการเหมาะสมกว่าท่ีจะเร่งงานใน

กิจการ ค เพราะค่าเร่งงานสงูกว่ากิจการ ช ถึงวนัละ 250 บาท 
 โดยวิธีนีโ้ครงการดงักล่าวจะลดเวลาท างานลงเหลือ เพียง 34 วนั ได้ผงังานตามท่ีแสดงในรูปท่ี 7.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7.5 ผังงานที่เร่งงาน ข 2 วนั และงาน ช 2 วัน เพื่อให้โครงการจบใน 34 วัน 

3 

22 

22 

(14) 

ง 

(14) 

ข 

30 
(6) 

ฉ 5 

28 

(10) 

ค 2 

8 

8 
(10) 

จ 4 

18 

18 
(8) 

ก 1 

0 

0 

36 

36 

6 

(18) 

ช 

3 

20 

20 
(14) 

ง 

(12) 

ข 

28 
(6) 

ฉ 5 

28 

(10) 

ค 2 

8 

8 
(10) 

จ 4 

18 

18 
(8) 

ก 1 

0 

0 

34 

34 

6 

(16) 

ช 
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        จากผังงานในรูปท่ี 7.4 จะเห็นได้ว่า ทุกกิจการในสายงานต่าง ๆ กลบักลายเป็นสายงานวิกฤต หรือ
เป็นวิถีวิกฤตไปทัง้หมด จะพิจารณาเร่งงานได้ดงันี ้

งาน ข และ ช   แม้เร่งอีกก็จะไม่ประหยดัเวลา ถ้าไม่เร่งงานท่ีงาน จ และ ฉ ด้วย  
ทางท่ีดีท่ีสดุ  จะต้องลดเวลาท างานลงอีก 2 วนั ท่ีกิจการ ข และ ค   ซึ่งจะท าให้ราคาค่าก่อสร้าง

ของโครงการสงูขึน้อีกเป็นเงิน 7,500 บาท    เงินจ านวนนี ้ก็คือ ค่าเร่งงานของกิจการ ข + ค (โปรดพิจารณา
ประกอบกบัตารางที่ 7.2) ผงังานจะเป็นดงัรูปท่ี 7.6 ซึ่งจะลดเวลาท างานของโครงการนีเ้หลือ 32 วนั  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.6 ผังงานที่เร่งงาน ข 2 วนั และงาน ค 2 วัน เพื่อให้โครงการจบใน 32 วนั 

         เป็นข้อจ ากัดอย่างยิ่งถ้าจะเร่งงานท่ีกิจการ ง แต่สามารถท่ีจะเร่งงานได้อีก 2 วนั ท่ีกิจการ ข ซึ่งจะ
ท าให้งานก่อสร้างนีแ้ล้วเสร็จในเวลา 30 วัน ทัง้นีต้้องเร่งเวลาท างานท่ีกิจการ จ และ ช พร้อมกนัไปด้วย จะ
ปรากฏเป็นแผนผงัลกูศรตามรูปท่ี 7.7  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.7 ผังงานที่เร่งงาน ข 2 วนั งาน จ 2 วนัและงาน ช 2 วนั เพื่อให้โครงการจบใน 30 วัน 

3 

18 

18 
(14) 

ง 
(10) 

ข 

26 
(6) 

ฉ 5 

26 

(8) 

ค 2 

8 

8 
(10) 

จ 4 

16 

16 
(8) 

ก 1 

0 

0 

32 

32 

6 

(16) 

ช 

3 

16 

16 
(14) 

ง 

(8) 

ข 

24 
(6) 

ฉ 5 

24 

(8) 

ค 2 

8 

8 
(8) 

จ 4 

16 

16 
(8) 

ก 1 

0 

0 

30 

30 

6 

(14) 

ช 
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ตารางที่ 7.3 แสดงราคาค่าก่อสร้างตามระยะเวลาต่าง ๆ 

ระยะเวลา ราคาที่เพิ่ม ราคาทางตรง ราคาทางอ้อม ราคารวม

(วัน) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ไมมี่ - 124,000 80,000 204,000
39 ง 1,500 125,500 78,000 203,500
38 ง 1,500 127,000 76,000 203,000
37 ง 1,500 128,500 74,000 202,500
36 ง 1,500 130,000 72,000 202,000
35 ข,ข 3,500 133,500 70,000 203,500
34 ข,ช 3,500 137,000 68,000 205,000
33 ข,ค 3,750 140,750 66,000 206,750
32 ข,ค 3,750 144,500 64,000 208,500
31 ข,จ,ช 4,500 149,000 62,000 211,000
30 ข,จ,ช 4,500 153,500 60,000 213,500

กิจการที่เร่ง

 

          ราคาก่อสร้างของโครงการนีท้ัง้หมด ค านวณได้จากผลรวมของราคาทางตรง (Direct Cost) กับ
ราคาทางอ้อม (Indirect Cost) และแสดงค่าของราคาต่าง ๆ ดงักล่าวนีไ้ว้ในตารางท่ี 7.1 ราคาท่ีต ่าสุดของ
โครงการก่อสร้างนีเ้ป็นเงิน 202,000 บาท โดยใช้เวลาท างาน 36 วนั  
            จากตารางท่ี  7.1 นี ้คงประจกัษ์ได้ชัดแจ้งแล้วว่า ถ้าลดเวลาลงมาอีก คือ ใช้เวลาน้อยกว่า 36 วัน 
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ราคาค่าก่อสร้างจะเร่ิมสูงขึน้เ ร่ือย ๆ ทัง้นีเ้พราะราคาทางตรงสูงขึน้ 
ถึงแม้ว่าราคาทางอ้อมจะลดลงเร่ือย ๆ ก็ตาม  ซึ่งเร่ืองนีไ้ด้กล่าวมาบ้างแล้วในตอนต้น ฉะนัน้ ผู้ด าเนินงาน 
หรือผู้ ท่ีรับผิดชอบโครงการต้องพินิจพิจารณาดูให้ดี และต้องค านวณหาราคาต ่าสุดของโครงการออกมาให้
ได้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์โดยตรงท่ีจะลดราคาของโครงการลง และจะเป็นวิถีทางส าหรับใช้ด าเนินงานตาม
แนวทางท่ีได้ตดัสินใจโดยถกูต้อง   
 

__________________________ 
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บทที่ 8 

การประมาณราคา 

1. กล่าวน า 
         ในกระบวนการก่อสร้างการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นขั้นตอนส าคญั และจ าเป็นตอ้งกระท าใน
หลายโอกาสด้วยกัน โดยมีความละเอียดและแน่นอน  ที่แตกต่างกันออกไป  เร่ิมตั้งแต่การประมาณราคา
อย่างคร่าว ๆ   เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  การประมาณราคาหลงัจากไดแ้บบและรายละเอียด  
ประกอบแบบที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อเป็นราคามาตรฐานในการท าสัญญาและการประมาณราคาในระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง เพ่ือเป็นการวางแผนและควบคุมการเงินต่อไป 

2. ความหมายของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 การประมาณราคามีความหมายในตัวเองอยู่แลว้  คือ  เป็นราคาที่ไดจ้ากการประมาณการ ซ่ึงไม่ใช่
ราคาที่แทจ้ริงหรือถูกตอ้งตรงกบัราคาค่าก่อสร้างจริง  แต่เป็นเพียงราคาโดยประมาณหรือใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริงเท่านั้น  เพราะเมื่อก่อสร้างเสร็จแลว้  ก็ไม่เคยปรากฏว่าค่าก่อสร้างจริงตรงกบัราคาที่ไดป้ระมาณการ
ไวเ้ลย  ทั้งน้ี เน่ืองจากมีปัจจยัที่เก่ียวขอ้งหลายประการ  ที่ส าคญัไดแ้ก่ 
     -  ปริมาณวสัดุที่ไดป้ระมาณการโดยเผ่ือการเสียหายไวแ้ลว้นั้นไม่ตรงกบัที่ใชใ้นการก่อสร้างจริง 
     -  ราคาค่าวสัดุก่อสร้างตามที่ไดป้ระมาณการไว ้ไม่ตรงกบัที่ซ้ือมาใชใ้นการก่อสร้างจริง 
     -  ค่าแรงงานก่อสร้างตามที่ไดป้ระมาณการไว ้ไม่ตรงกบัที่ว่าจา้งก่อสร้างจริง 
     -  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามที่ไดป้ระมาณการไวน้ั้น ไม่ตรงกบัที่ใชจ่้ายในการก่อสร้างจริง เป็นตน้ 

         การประมาณราคาหรือการคิดราคา เป็นการค านวณหาปริมาณวสัดุหรือเน้ืองาน ราคาของวสัดุ
ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการก่อสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าด าเนินการ  ก าไร  ภาษี  และอื่น ๆ ดงันั้น 
ราคาค่าก่อสร้างที่ไดจ้ากการประมาณราคาดงักล่าว จึงหมายถึง วงเงินรวมยอดของค่าวสัดุ ค่าแรงงาน   และ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ทั้งน้ี การประมาณราคาดงักล่าว  หากไดก้ระท าโดยนกัประมาณราคาที่มี
ความช านาญแลว้  ราคาก่อสร้างที่ไดจ้ากการประมาณราคากบัราคาค่าก่อสร้างจริงเมื่อก่อสร้างแลว้เสร็จ  ไม่
ควรผิดหรือแตกต่างกนัมากนกั โดยควรอยูใ่นเกณฑสู์ง – ต ่า ไม่เกิน 10 %    

2. วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยท่ัวไป 
         ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างโดยทัว่ไป มีวิธีการประมาณการ 2 วิธีดงัน้ี  

2.1 การประมาณการโดยละเอียด 
ใชส้ าหรับประมาณราคาที่ก่อสร้างจริง  เพ่ือเป็นราคาปานกลางหรือราคากลางในการจดัหา 

ผูท้  าการก่อสร้าง   กระท าโดยการค านวณหาปริมาณงานและวสัดุก่อสร้าง  แลว้น าไปประมาณการหา 
ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวกบักิจกรรมก่อสร้าง  แลว้รวมยอดเป็นค่าก่อสร้าง 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด  ผลที่ไดจ้ากการประมาณราคาโดยละเอียดน้ีจะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
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มากที่สุด  ท าได ้2  วิธี  ดงัน้ี :-  
  2.1.1  วิธีประมาณราคาจากปริมาณงาน  วัสดุก่อสร้าง  และ แรงงานต่อหน่วย   
เป็นวิธีประมาณราคาโดยการถอดแบบค านวณหาปริมาณงานวสัดุและแรงงานก่อสร้างออกมาเป็นหน่วย ๆ 
ของแต่ละประเภทงาน  แลว้คูณดว้ยราคาค่าวสัดุมวลรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย  เป็นยอดรวมค่าวสัดุและ
ค่าแรงทั้งหมด แลว้น าไปประมาณการหาค่าอ านวยการและค่าด าเนินงาน ค่าก าไร  และค่าภาษีอากร  
          ค่าก่อสร้างที่ประมาณการโดยวิธีน้ี   จึงมีเท่ากบั วงเงินรวมยอดของค่าวสัดุ ค่าแรงงาน 
ค่าอ านวยการและค่าด าเนินงาน  ค่าก าไร และค่าภาษีอากร                      
                2.1.2  วิธีประมาณราคาจากปริมาณวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เป็นวิธีประมาณราคา โดยการถอด
แบบค านวณหาปริมาณวสัดุก่อสร้าง  ออกมาตามชนิดของวสัดุ  แลว้คูณดว้ยราคาต่อหน่วยของวสัดุ แต่ละ 
ชนิด แล้วรวมยอดเป็นราคาค่าวสัดุทั้ งหมด แต่วิธีน้ีไม่สามารถก าหนดค่าวสัดุต่อหน่วยได้ ต้องก าหนด
ค่าแรงงานเป็นร้อยละ (%) ของค่าวสัดุทั้งหมด แลว้รวมเป็นค่าวสัดุและค่าแรงงานทั้งหมดน าไปประมาณการ
หาคาอ านวยการและค่าด าเนินงาน  ค่าก าไร  และค่าภาษีอากร 
            ค่าก่อสร้างที่ประมาณการโดยวิธีน้ี   จึงมีเท่ากับ วงเงินรวมยอดของค่าวสัดุ ค่าแรงงาน  
ค่าอ านวยการและค่าด าเนินงาน  ค่าก าไร  และค่าภาษีอากร                      

              ทั้งน้ี  ในทางปฏิบติัจริง  ผูเ้สนอราคานิยมใชวิ้ธีประมาณราคาจากปริมาณงาน วสัดุ 
ก่อสร้าง และค่าแรงงานต่อหน่วย เพ่ือให้ทราบวงเงินค่าก่อสร้าง  น าไปย่ืนซองประกวดราคาหรือเสนอราคา
ในการจดัหาผูด้  าเนินการก่อสร้าง  เมื่อไดรั้บให้เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างแลว้  จึงน าประมาณการหาปริมาณ
วสัดุก่อสร้างแต่ละชนิดที่จะต้องใช้ทั้งหมด  เพ่ือจะได้ส่ังซ้ือวสัดุมาใช้ในการก่อสร้างต่อไป  ส่วนวิธีการ
ประมาณราคาจากปริมาณวสัดุก่อสร้างทั้งหมดนั้น  นิยมใชก้บังานขนาดเล็กซ่ึงไม่มีความละเอียดประณีตนัก
หรือเพ่ือตอ้งการหาจ านวนวสัดุที่น ามาใชใ้นการก่อสร้าง 
 2.2 การประมาณราคาโดยสังเขป (Rough Cost Estimate)    

 เป็นการค านวณราคาค่าก่อสร้างโดยคร่าว ๆ เพ่ือตรวจสอบดูว่าเหมาะสมที่จะลงทุนก่อสร้าง 
(ในฐานะเจา้ของงาน)         หรือสมควรที่จะเขา้ร่วมซ้ือแบบประกวดราคาหรือไม่   เมื่อมีการเชิญให้ซ้ือแบบ 
(ในฐานะของผูรั้บเหมา) มีวิธีการดงัน้ี   
             2.2.1 Preliminary estimate  

     เป็นการประมาณแบบตรวจสอบกบัขอ้มูลเก่า   โดยสืบราคาค่าก่อสร้างของส่ิงก่อสร้าง 
แบบเดียวกนั  โดยอาจจะเพ่ิมหรือลดบา้งตามสภาพการณ์ เช่น ทอ้งที่เปลี่ยนไปหรือเวลาเปลี่ยนไป  
  2.2.2 Cubic Rate Estimate  

          เป็นการคิดราคา      โดยการค านวณหาปริมาตรของอาคารที่จะท าการค านวณคิดราคา 
แลว้คูณดว้ยราคาต่อหน่วยลูกบาศก์ (Cubic rate) ของงานที่เคยท ามาแลว้       ถึงแมว่้าจะเป็นราคาคิด
โดยประมาณก็ตาม      แต่เพื่อให้การใช ้Cubic rate ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  จึงมีมาตรฐานในการวดัเพื่อ
หาปริมาณดว้ย  ปกติพ้ืนที่ก็หาไดจ้ากระยะกวา้งคูณดว้ยความยาวของอาคารโดยใชร้ะยะขอบนอก  
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(External Dimension)  ส่วนความสูงมมีาตรฐานอยูส่องแบบ คือ RIBA height และ Indian Standard 
height ในบางคร้ังอาคารจะประกอบส่วนพิเศษ เช่น ทางเดินเขา้สู่อาคาร หนา้ต่างในส่วนของหลงัคา ฯลฯ  ก็
ตอ้งมีการคิดราคาส ารองเผ่ือไวด้ว้ย  (Allowance for fluctuation structure) 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสียของวธิีนี้ คือ   
    ก) ราคาต่อลกูบาศก์ที่น ามาใชใ้นการค านวณจะลา้สมยั    จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง 
       ราคาใหม ่

   ข) เป็นการวดัปริมาตรของอากาศที่ถกูแทนดว้ยอาคารเท่านั้น  ไม่ใชเ้ป็นการคิดจาก 

      ปริมาณของแรงงานและวสัดุที่ไดป้ระกอบส่วนต่าง ๆ ของอาคารขึ้น   
  ค) Cubic rate  จะลดลง         ถา้ปริมาตรของอาคารมากขึ้น (ในกรณีที่เงื่อนไขและ 
    ขอ้บงัคบัแห่งสัญญาเหมือนกนั)    ดงันั้น การเอา Cubic rate ของงานเก่ามาคูณ 
    โดยตรงกบัปริมาตรที่ค  านวณไดข้องอาคารใหม่ จึงเป็นการไม่ถูกตอ้ง   

  2.2.3 Plinth  Area Estimate   
  เป็นการคิดราคา  โดยการค านวณหาพ้ืนที่ของผิวพ้ืนของอาคาร (Superficial Area) แลว้

คูณด้วยราคาต่อหน่วยพ้ืนที่ (Plinth Area rate) ของงานแบบเดียวกับที่เคยท ามาแลว้ การค านวณหาพ้ืนที่ 
Plinth area ก็ท าไดโ้ดยคิดจาก External Dimension เช่นเดียวกนั   
  2.2.4 Storey-Enclosure Area Estimate    

  เป็นการคิดราคา  โดยการค านวณหาพ้ืนที่ทั้งหมดของส่วนประกอบของอาคาร (พ้ืน
,ผนัง และหลังคา) แต่ละชั้นโดยคิดเปอร์เซ็นต์น ้ าหนักเฉลี่ย (Percent weighted) แต่ละชั้นต่าง ๆ กันไป 
แล้วน ามารวมกันเป็น Total Storey Enclosure area ต่อจากนั้น จึงน าจ านวนพ้ืนที่น้ีไปคูณกับ rate of 
Storey Enclosure area ของอาคารที่เคยท ามาแลว้   

equal 
equal 

Top level 
foundation 

Indian 
Standard 
height 

RIBA height 

Indian 
Standard 
height 

0.60 

RIBA 
height 
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การให้ % (Percent weighted) ของแต่ละช้ัน   
   ก) ชั้นล่าง (Lowest floor, Ground) = 200 % (ของพ้ืนที่)  
   ข) ชั้นสอง (First floor)           = 200 + 15 = 215 %     
              ค) ชั้นสาม (Second floor)        = 200 + 30 = 230 % เพ่ิมชั้นละ 15 %   
              ง) ชั้นส่ี (Third floor)          = 200 + 45 = 245 % เพ่ิม 15% ไปเร่ือย ๆ  
    จ) หลงัคาและผนงัภายนอก    = 100 %   
             เพ่ือให้เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น   จะดูไดจ้ากการเปรียบเทียบการประมาณราคาโดยวิธีต่าง ๆ ตาม
ตวัอยา่งต่อไปน้ี   
ตัวอย่างที่ 8.1    ตลาดแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ  ไดถู้กสร้างขึ้นขนาด 30 x 30 เมตร และสูง 5 เมตร ในราคา 

1,800,000.- บาท     ต่อมาตอ้งการจะสร้างตลาดแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ เช่นเดียวกนั แต่
ขนาด 36 x 36 เมตร  และสูง 6 เมตร     โดยใช้เงื่อนไข และขอ้บงัคบัสัญญาเหมือนเดิม 
ให้ประมาณราคาค่าก่อสร้างตลาดแห่งที่สองน้ีโดยวิธีต่าง ๆ    

 (1) Cubic Rate   

 - ตลาดแห่งที่ 1 : ปริมาตร      = 4,500 ม.3     

               Cubic rate                   = 1,800,000 / 4,500 = 400 บาท /ม.3    

 - ตลาดแห่งที่ 2 : ปริมาตร            = 7,776 ม.3   

               ราคาค่ากอ่สร้าง                    = 7,776 x 400  = 3,110,400 บาท   
 (2) Plinth Area Rate  

 - ตลาดแห่งที่ 1 :  พ้ืนที่       = 900 ม.2   

   Plinth Area rate              = 1,800,000 / 900 = 2,000 บาท /ม.3   

 - ตลาดแห่งที่ 2 พ้ืนที่ = 1,296 ม.2    

                ราคาค่ากอ่สร้าง                  = 1,296 x 2,000   = 2,592,000 บาท   
 (3) Storey-Enclosure  

  - ตลาดแห่งที่ 1 : พ้ืนชั้นล่าง   = 900 x 2  = 1,800 ม.2      

                                         หลงัคา            = 900 x 1  =    900 ม.2   

                                        ผนงัภายนอก  = 600 x 1  =    600 ม.2   

      พ้ืนที่ส่วนประกอบอาคารทั้งหมด    = 3,300 ม.2   

               Storey-Enclosure Area rate   = 1,800,000 / 3,300 =  544  บาท /ม.2   

           - ตลาดแห่งที่ 2 : พ้ืนที่ชั้นล่าง  = 1,296 x 2  = 2,592 ม.2   

          หลงัคา     = 1,296 x 1  = 1,296 ม.2   
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         ผนงัภายนอก =   864 x 1  =  864 ม.2   

      พ้ืนที่ส่วนประกอบของอาคารทั้งหมด = 4,752 ม.2   

  ราคาค่ากอ่สร้าง   =  4,752 x 545   = 2,589,840 บาท   

ตัวอย่างที่ 8.2    แฟลต 7 ชั้นหลงัหน่ึง   ในกรุงเทพฯ  ไดถู้กสร้างขึ้นขนาดกวา้ง 15 ม. ยาว 50 ม. และสูง  
    30 ม. ในราคา 21,000,000 บาท  ต่อมาตอ้งการสร้างแฟลตอีกแห่งหน่ึงใกล้ๆ  กนั แต่

เพ่ิมเป็น 8 ชั้น (ความสูงทั้งหมดเท่าเดิมคือ 30 ม.)  โดยใชเ้งื่อนไขและขอ้บงัคบัสัญญา
เดิม ให้ประมาณราคาค่ากอ่สร้างแฟลต 8 ชั้นน้ี   

 (1) Plinth Area Rate  

 - แฟลต 7 ชั้น : พ้ืนที่ทั้งหมด  = 7 x (50 x 15)    = 5,250 ม.2   

     Plinth Area rate   = 4,000 บาท / ม.2   

  - แฟลต 8 ชั้น : พ้ืนที่ทั้งหมด     = 8 x (50 x 15)      = 6,000 ม.2   

          ค่ากอ่สร้าง    = 6,000 x 4,000      = 24,000,000 บาท   
  (2) Storey 3 Enclosure Area Rate   

  - แฟลต 7 ชั้น :  ชั้นที่ 1         = 750 x 2       = 1,500.00 ม.2   

           ชั้นที่ 2         = 750 x 2.15    = 1,612.50 ม.2   

           ชั้นที่ 3         = 750 x 2.30    = 1,725.00 ม.2                         

           ชั้นที่ 4         = 750 x 2.45    = 1,877.50 ม.2   

                      ชั้นที่ 5         = 750 x 2.60   = 1,950.00 ม.2   

           ชั้นที่ 6         = 750 x 2.75    = 2,062.50 ม.2   

                       ชั้นที่ 7         = 750 x 2.90     = 2,175.00 ม.2   

                     หลงัคา         = 750 x 1       =   750.00 ม.2   

                       ผนงัภายนอก = (2 (50 + 15) x 30)   = 3,900 x 1      = 3,900.00 ม.2   

 พ้ืนที่สร้างประกอบอาคารทั้งหมด           = 17,512.50 ม.2   

        Storey-Enclosure Rate    = 21,000,000 / 17,512.5 = 1,200 บาท/ม.2   
     แฟลต 8 ชั้น :  พ้ืนที่ส่วนประกอบของอาคารทั้งหมด  = 750 x (2 + 2.15 + 2.30 + 2.45 
        + 2.60 + 2.75 + 2.90 + 3.05) + (750 x 1) + (3,900 x 1)  

       = 15,150 + 750 + 3,900   =19,800 ม.2   

         ค่าก่อสร้าง  = 19,800 x 1,200  = 23,760,000 บาท 
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 2.3  การประมาณราคาต่อหน่วย หรือราคามาตรฐาน  
     (Unit Cost Estimate or Standard Cost Estimate) 
 เป็นการคิดราคาละเอียดขั้นสุดท้าย   เพื่อที่จะถือเป็นราคากลาง (Fair cost)    ในฐานะเป็น

เจา้ของงาน หรือเป็นราคามาตรฐาน  (Standard Cost) ในการวางแผนทางการเงินของผูรั้บเหมาต่อไป   
 การปฏิบตัิ  จะแยกงานและวสัดุก่อสร้างออกจากแบบแปลน และรายการก่อสร้าง (Quantity 

take off) ของงานแต่ละชนิดของส่วนประกอบของอาคารออกเป็นหน่วย ๆ แลว้คูณดว้ยราคาและค่าแรงงาน
ต่อหน่วยของงานนั้น ๆ รวมเป็นค่าวสัดุ และแรงงานทั้งหมด  แลว้ประมาณการหาค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และก าไร 
รวมยอดเป็นค่าก่อสร้าง   
  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่เกิดในการก่อสร้างสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ   

 2.3.1 ค่าใช้จ่ายโดยตรง (Direct Cost or Engineering Cost) 
  ประกอบไปด้วย  ค่าวสัดุ เคร่ืองมือ  และแรงงาน   ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น

ค่าใชจ่้ายโดยตรง ไดแ้ก่   
   2.3.1.1 ค่าวัสดุ   
    ก) คา่วสัดุตาม List Price   
    ข) คา่ขนส่งและดูแล (Hauling & Handling Cost)   

    ค) คา่ช ารุดเสียหาย (Waste)   

   2.3.1.2 ค่าแรงงาน   
    ก) คา่แรงปกติและล่วงเวลา   
    ข) คา่ฝีมือพิเศษหรือค่าเส่ียงอนัตราย   
    ค) คา่ประกนัภยัและประกนัสังคม   
    ง) ภาษี   
    จ) ค่าประกนัการว่างงาน (มีในบางประเทศ)   
    ฉ) สวสัดิการ      
    ช) อื่น ๆ   

 2.3.1.3 ค่าเคร่ืองมือ    
    ก) คา่แน่นอน (Fixed Cost)   
                                      ข) เส่ือมราคา (Depreciation)   
     - Straight line Method   
     - Declining Balance   
    ค) คา่ซ่อมและบ ารุงรักษา (Maintenance)  คิดเป็น % ของคา่เส่ือมราคา         
                ง) ค่าลงทุน (Investment)   
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                 - ค่าประกนั   
                                              - ค่าดอกเบี้ย   
                    -  ค่าภาษี   
     - ค่าดูแล   
    จ) ค่าด าเนินงาน (Operating Cost)   

  - ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหลอ่ลื่น (Fuel & Lubrication)            

                            - ค่าพนกังานขบัรถ (Operator)  

  2.3.2 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)  
  ประกอบด้วย  ค่าขนยา้ยเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ , ค่าก่อสร้างส่ิงก่อสร้างชั่วคราว, ค่า

ด าเนินการ, ค่าประกนัภยั, ค่าภาษีก าไร, ค่าประกนัสัญญา และก าไร เป็นตน้ ค่าใช้จ่ายทางออ้มน้ีโดยปกติ
แลว้ไม่แน่นอนและตายตวั ขึ้นอยูก่บัค่าประเภทความยากง่ายและปริมาณของงานนั้น  
 2.4 การคิดราคาต่อหน่วยของเคร่ืองมือและแรงงาน 

 
  
  เช่น  ค่าใชจ่้ายในการขุดดิน 1 ชม. ( ใชค้นหรือเคร่ืองจกัรก็แลว้แต่สภาพของงานนั้นๆ ) เท่ากบั 

300 บาท และผลงานที่ท าไดโ้ดยคนกลุ่มนั้นหรือเคร่ืองจกัรช้ินนั้นเท่ากบั 10 ม.3    

   ราคาค่าแรงต่อหน่วย         =  300/10     = 30 บาท / ม.3 

 2.5 การคิดระยะเวลาการท างานของงาน (Activity Duration) 
 
 

  เช่น   มีงานที่จะตอ้งขุดอยู ่ 1,000 ม.3   และทราบว่ามีคน หรือเคร่ืองจกัรอยูชุ่ดหน่ึงสามารถ

ท างานได ้10 ม.3 ต่อชัว่โมง   

            ระยะเวลาการท างาน  =  1,000/10  = 100 ชัว่โมง 

 2.6 การคิดตัวแปรจากค่าใช้จ่ายประกอบ (Transfer factor) 
          สมมติให้ ค่าใชจ่้ายโดยตรง (Direct Cost) = Y   
           ราคาตามสัญญา (Contract Cost)              = X   
           Transfer factor   = X : Y   

ตัวอย่างที่ 8.3   (1) ค่าอ านวยการ และค่าด าเนินการ  = 5 %  เป็นเงิน  = 0.05 Y   

                            (2) ก าไร  = 10 %                                   เป็นเงิน  = 0.10 (Y + 0.05X)   
    (3) ภาษีก าไร  = 30 % ของ (2)     เป็นเงิน  = 0.03 (Y + 0.05X)   
    (4) ภาษีการคา้และค ้าประกนัสัญญา,ประกนัภยั = 4% ของ Y+(1)+(2)    

ค่าใชจ่้ายในการท างานในช่วงเวลาหน่ึง 
ผลงานที่ท าไดใ้นช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ราคาต่อหน่วย   = 

ปริมาณงานที่ตอ้งท าทั้งหมด 
ความสามารถในการท างานตอ่หน่วยเวลา 

ระยะเวลาการท างาน   = 
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       เป็นเงิน  = .04(1.1 Y+0.55X)   
    (5) ราคาตามสัญญา, X   = Y + (1) + (2) + (3) + (4)  
                        = 1.174 Y + 0.0587 X 0.9413 X  = 1.174 Y 

     Transfer factor   = X : Y = 1.174 / 0.9413 = 1.25  

   หรือราคาตามสัญญา  = 1.25 x คา่ใชจ่้ายโดยตรง   
ตารางที่ 8.1 ค่าอ านวยการและค่าด าเนินการของงาน 

 1. ถางป่าขดุตอ (Clearing & Grubbing) 5%
 2. งานดนิ (Earthwork) 9%
 3. งานชัน้รองพืน้ทาง (Sub base) 8%
 4. งานชัน้พืน้ทาง (Base) 8%
 5. งานผิวทาง (Surface) 9%
 6. งานรางระบายน า้ (Drainage) 9%
 7. งานสะพาน (Bridge) 11%
 8. งานโครงสร้างคอนกรีต (Core Structure) 11%
 9. งานประกอบเลก็ ๆ น้อย ๆ 11%

ชนิดของงาน
ค่าอ านวยการ และค่าด าเนินการ

 (Overhead)

 
 

2.7 การค านวณราคาคอนกรีต   
  2.7.1 การท างานคอนกรีต  
   2.7.1.1 เคร่ืองมือ      

    ก) โมข่นาด ( 0.35 ม.3 )  : ค่าเช่า 200 บาท / ชม.   

                        ข) รถขนส่งคอนกรีตขนาดจุ 0.50 ม.3  : 200 บาท / ชม.    

      2.7.1.2 ค่าแรง 
    ก) โฟร์แมน  : 300 บาท/วนั (6 ชม./วนั)   
             ข) คนงาน  : 180 บาท/วนั (6 ชม./วนั)  

                       ค) พนกังานขบัรถส่งคอนกรีต  : 210 บาท/วนั (6 ชม./วนั)  

        2.7.1.3 ค่าวัสด ุ 
    ก) ปนูซีเมนต ์ =  1,900 + 300  = 2,200 บาท/ตนั   

    ข) ทรายหยาบ 300 บาท / ม.3  =  300/1.6         = 187.50 บาท/ตนั                     

    ค) หินผสมคอนกรีต 300 บาท/ม.3                      =  300/1.5  = 200 บาท/ตนั  
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  2.7.2 คอนกรีตโครงสร้าง  อตัราส่วน 1 : 2 : 4 โดยน ้าหนกั   

                        Unit weight = 2.4 ตนั/ม.3   

A. วัสดุ (ต่อ 1 ม.3) : 
   0.343 ตนั ของปูนซีเมนต ์@   2,200 บาท/ตนั   =   754.60 บาท   

                       0.686 ตนั ของทราย        @ 187.50 บาท/ตนั =   128.63 บาท   
           1.371 ตนั ของหิน            @      200 บาท/ตนั =     274.20 บาท   

                                                                ค่าวสัดุ = 1,157.43 บาท/ม.3       A 

B. เคร่ืองมือ     

  ซีเมนต ์ = 0.343  ตนั/ม.3 = 0.343  ตนั/ม.3 x 20 ถุง/ตนั  = 6.68 ถุง/ม.3 

                                                            =  6.68 ถุง/ม.3 x 0.35  ม.3/โม่  = 2.401  ถุง/โม่   
           ใชซี้เมนต ์2 ถุงต่อ 1 โม่   

           จะไดผ้ลงานคอนกรีตผสม  =                   = 0.292 ม.3/ โม่   

    เวลาในการโม่ : เอาวสัดุต่าง ๆ ใส่โม่  =  8.00 นาที ( 5 คนงาน 1 โฟร์แมน )   
                       ผสม (คัว่)       =  2.00 นาที   
                       ปล่อยออกจากโม่       =  1.00 นาที   
                       เวลาเผ่ือขาดเหลือ     =  9.00 นาที   
                       รวมเวลาในการโม่     = 20.00 นาที    
         จ านวนโม่ที่ไดใ้น 1 ชม.   =  60/20    = 3 โม่   

         จ านวนคอนกรีตที่ผสมได ้ = 0.292 ม.3 โม่ x 3 โม/่ชม. = 0.876 ม.3/ชม.   

               ค่าเคร่ืองมอื (โม่และรถขนส่ง)  =                               = 456.62 บาท/ม.3    B 
                                                     

      C. ค่าแรงงาน โฟร์แมน พนักงานขับรถ คนงาน     
                                                = 50 + (5 x 30) + 35  = 235 บาท/ชม. 
         ค่าแรงงาน   =                                  = 268.27 บาท/ชม.                    C 
          

   D. ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ถึงที)่  
   = A + B + C   

           = 1,157.43 + 456.62 + 268.27   

      = 1,882.32 บาท/ม.3   

2 ถุง / โม ่

6.68 ถุง / ม.3 

 235 บาท/ชม.        
0.876 ม.3/ชม. 
6.68 ถุง / ม.3 

400 บาท/ซม.3 
0.876 ม.3/ซม. 
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ตัวอย่างที่ 8.4    การค านวณราคาค่าบดอัดดินเดิม   
A. ข้อก าหนด   

 - ถนนกวา้ง 12 ม.   

              - ให้บดอดัดินเดิมลกึลงไปไม่นอ้ยกว่า 0.10 ม.   

B. เคร่ืองมือทีใ่ช้   
  (การก าหนดเคร่ืองมือที่จะใชท้ั้งหมดน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพดินเดิมว่ามีความจ าเป็น 
  ตอ้งใชเ้คร่ืองมืออะไรบา้ง )  
 - รถเกลี่ย Cat 12G 

                     - รถราดน ้า 6,000 ลิตร 
                     - รถบดลอ้ยางขบัเคลื่อนดว้ยตวัเอง 12 ตนั   

C. การวิเคราะห์การท างาน :  
  เพื่อหาอตัราการท างานในเวลาหน่ึง (Production rate)   

    - ใบมีดรถเกลี่ย Cat 12 G กวา้ง 2.50 ม.   
                   effective width  = 2.00 ม.   
                     - จ านวนแถวที่รถเกรดตอ้งว่ิงเพ่ือให้ผ่านพ้ืนที่ทั้งหมด 1 คร้ัง   
                                             = 12.00/2.00 = 6 แถว   
                     - การท างาน   
                        - ขุดดินเดิม 2 คร้ัง               = 2 x 6 = 12 เที่ยว   
                            - ตั้งกองและผสม 2 คร้ัง            = 2 x 6 = 12 เที่ยว   
                            - ผสมและตีแผ่ 2 คร้ัง               = 2 x 6 = 12 เที่ยว   
                            - ปรับระดบัและแต่งหนา้ 2 คร้ัง   = 2 x 6 = 12 เที่ยว   
                                                               ทั้งหมด           = 48 เที่ยว   
    - จ านวนเวลาที่รถเกลี่ยท างานจริง ๆ     =  6 ชม./วนั   
    - ความเร็วขณะท างาน                      =  4 กม./วนั   
                               - จ านวนระยะทางที่รถ Grader ว่ิงใน 1 วนั = 24 กม./วนั   
    - ระยะทางที่จะเปิดให้ท างานใน 1 วนั  =  24    = 0.500 กม./วนั   

                 - อตัราการท างานใน 1 วนั = 500 ม. x 12.00 x 0.10   = 600 ม.3 /วนั   
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D. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย   

 ค่าเคร่ืองมือ

  - รถเกล่ีย Cat 12 G. 1 400 400
  - รถน้ำ 1 100 100
  - รถบดล้อยาง 1 250 250
  - เคร่ืองมือและอุปกรณ์อื่น ๆ - 80 80
 ค่าแรงงาน

  - พนักงานขับเคร่ืองมือหนัก 2 25 50
  - พนักงานขับรถน้ำ 1 15 15
  - คนงาน 5 8 40
  - โฟร์แมน 1 25 25
  - ช่างสำรวจ 1 25 25

0.5 30 15
1,000

ค่าใช้จ่ายต่อ ชม.   
(บาท)

รวมราคาทัง้หมด

อัตราต่อ ชม.ต่อ
หน่วย (บาท)

จ านวนรายการ

 
          ค่าใชจ่้ายเคร่ืองมือและแรงงาน  = 8,000 บาท/วนั   

          อตัราค่าบดอดัดินเดิม               =                   = 13.33 บาท/ม.3   
                                                                                                                    

                                                                             = 13.50 บาท/ม.3  

3. รายละเอียดข้อควรรู้ และข้ันตอนการประมาณราคา 
        3.1 คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา   
              ผูท้ี่จะท าหนา้ที่ประมาณราคานั้น จะเป็นใครก็ได ้มิใช่แต่จะเป็นช่างที่มีประกาศนียบตัรทางช่าง 
แต่จะตอ้งเป็นผูท้ี่สามารถอ่านแบบแปลนและรายการประกอบแบบเขา้ใจ นอกจากน้ีช่างที่ช านาญงานก็จะ
สามารถประมาณราคาค่ากอ่สร้างไดเ้ช่นกนั แต่บุคคลประเภทน้ีจะประมาณราคาคา่ก่อสร้างงานที่ตนเคย
ปฏิบติัหรืองานที่ไม่มีส่ิงกอ่สร้างพิเศษ  เช่น  บา้นพกัอาศยั เรือนแถว ตึกแถว เป็นตน้   
 3.2 คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา ควรมีดงัน้ี   
             3.2.1 เป็นผูท้ี่สามารถอา่นแบบแปลน และรู้ความประสงคข์องผูอ้ออกแบบอยา่งกวา้ง ๆ   
             3.2.2 เป็นผูม้ีความรู้ถึงวิธีการก่อสร้างของงานแต่ละขั้นตอน ตลอดจนการใชเ้คร่ืองจกัรกลและ
อุปกรณ์ที่ช่วยในการท างานอยา่งละเอียด เช่น เคร่ืองผสมคอนกรีต  ลิฟตส่์งของรถขุดเป็นตน้   
             3.2.3 เป็นผูท้ี่รู้ว่างานประเภทใดตอ้งใช้ผูช้ านาญการตอ้งจา้งพิเศษเช่น งานตอกเข็ม งานเจาะ
บ่อบาดาล เป็นตน้   

8,000 บาท/วนั      

600 ม.3 / วนั 
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           3.2.4 เป็นผูท้ี่มีประสบการณ์งานกอ่สร้าง ในสนามเป็นเวลาพอสมควร   
            3.2.5 เป็นผูท้ี่สามารถวางแผนงานก่อสร้างและการใชว้สัดุก่อสร้างไดร้ะยะเวลาในการก่อ 
สร้างก็มีผลในการประมาณราคา เช่นกนั   
            3.2.6 เป็นผูท้ี่หมัน่ศึกษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา   

    3.3 ข้อมูลในการประมาณราคา   
            เมื่อเร่ิมด าเนินงานคิดราคา     ไม่ว่างานใดก็ตาม จะตอ้งศึกษารายละเอียดของงานโครงการนั้น 
ๆ อยา่งละเอียด มีหัวขอ้พอสรุปไดด้งัน้ี   
              3.3.1 ประกาศประกวดราคา และเง่ือนไขในการเสนอราคานั้นมีความส าคญัไมน่อ้ยกว่าหัวขอ้
อื่นกลา่วคือ ในประกาศฯจะระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอราคาไว ้  ส่วนที่จะเก่ียวขอ้งกบัการประมาณ
ราคาโดยตรง ก็คือ ก าหนดวนัย่ืนซองประกวดราคา การก าหนดวนั เวลา ดูสถานที่และรับค าช้ีแจงเพ่ิมเติม 
ขอ้ก าหนดในการเสนอราคา ระยะเวลาแลว้เสร็จ เป็นตน้   
             3.3.2 ใบเสนอราคาและตารางการเสนอราคาทัว่ไป  จะจดัท าเป็นแบบฟอร์มหรือตารางไว ้โดย
จะเวน้ช่องว่างไวใ้ห้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ตลอดจนปริมาณ และราคา รวมทั้งค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ในการกรอก
แบบฟอร์มเสนอราคาน้ี มีทั้งการเขียนดว้ยหมึก หรือใชพิ้มพด์ว้ยเคร่ืองพิมพดี์ดขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
ใบแจง้ความประกวดราคา        
             3.3.3 ระยะเวลาการกอ่สร้าง มีความสัมพนัธ์กบัราคาค่าก่อสร้างกล่าวคือ ถา้ระยะเวลาส้ัน ผู ้
เสนอราคาอาจจะเพ่ิมค่าใชจ่้ายค่าแรงมากขึ้นหรืออาจจะเพ่ิมค่าปรับดว้ย ในท านองเดียวกนัถา้ระยะเวลาการ
ก่อสร้างนานเกินไป ผูป้ระกวดราคาก็จะเพ่ิมคา่ใชจ่้ายเขา้ไปในราคางานนั้นเช่นกนั            
             3.3.4 แบบแปลน รายการ และรายการช้ีแจงเพ่ิมเติม ก่อนจะเร่ิมถอดรายการวสัดุก่อสร้างควรที่
จะเปิดดูแบบแปลน ทุกแผ่น    ดูรายการก่อสร้างประกอบแบบ และรายการช้ีแจงเพ่ิมเติม ทุกหนา้ ทุกรายการ
ส่ิงใดในแบบหรือรายการที่สงสัย จดบนัทึกหรือท าเคร่ืองหมายไว ้  เพื่อสอบถามเจา้ของงาน  การดูแบบและ
รายการน้ี ควรจะเปิดดูหลาย ๆ คร้ังไดย่ิ้งดี   
             3.3.5 สภาพสถานที่กอ่สร้าง  ในใบประกาศประกวดราคานั้น จะมกีารนดัให้ไปดูสถานที่ฟังค า
ช้ีแจง  สอบถามปัญหา  ตามวนั เวลา ที่ก  าหนดพร้อมกนั      หรือก าหนดให้ไปดูสถานที่กนัเองเมื่อไรก็ได ้ 
แต่ผูท้  างานประมาณราคาควรจะไปดูสถานที่ดว้ยตนเองจะดีที่สุด   เพราะจะไดท้ราบสภาพของสถานที่จริง
เป็นอยา่งไร     
             3.3.6 เส้นทางการขนส่ง การขนส่งเขา้สถานที่ก่อสร้างเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งย่ิงเช่น จะตอ้งท า
สะพานชัว่คราว ถนนแคบระยะทางขนวสัดุใกล ้- ไกล ท าให้ราคางานเปลี่ยนแปลงไปได ้    
             3.3.7 สาธารณูปโภค    ในการก่อสร้างไม่ว่าจะก่อสร้างที่ใด จ าเป็นจะตอ้งมีน ้า มีไฟฟ้า การ
ระบายน ้า ดงันั้น ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะตอ้งรวมอยูใ่นการคิดราคาดว้ย   
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             3.3.8 สภาพแรงงานทอ้งถิ่น     งานที่ไม่ไดท้ าการก่อสร้างในเขตนครหลวง  จะตอ้งค านึงถึง
แรงงานทอ้งถิ่นดว้ย   เช่น การก่อสร้างงานในภาคใต ้ อาจจะตอ้งน าแรงงานจากภาคกลางไปใช ้  ดงันั้น
ค่าใชจ่้ายอาจจะสูงขึ้นได ้  
             3.3.9 แหล่งวสัดุ ถา้งานกอ่สร้างในต่างจงัหวดัผูป้ระมาณราคาควรทราบว่าแหล่งวสัดุหลกัเช่น 
หิน ทราย ลูกรัง อยู่ใกลห้รือไกลสถานที่ก่อสร้างการจดัหาจะตอ้งซ้ือหรือด าเนินการเอง   
                3.3.10 เทศกาลและฤดูกาล      ในระหว่างการก่อสร้างนั้น  มีผลกระทบต่อราคาค่ากอ่สร้าง
เช่นกนั เช่น การท างานถมดินในฤดูฝน ท าให้ราคาค่ากอ่สร้างสูง     ในการท างานก่อสร้างในต่างจงัหวดันั้น 
ตอ้งค านึงถึงเทศกาลต่าง ๆ  ดว้ย   เช่น  งานสงกรานต ์ ปีใหม่ จะมีการหยดุงานในเวลาหลายวนั  ท าให้งาน
ชะงกั บางคร้ังตอ้งจดัหาแรงงานที่อื่นมาเสริม ท าให้ราคาค่าก่อสร้างสูงขึ้น   
 3.4 การวางแผนการประมาณราคา   
              การวางแผนในการคิดราคานั้น     ก็คือ  การก าหนดว่า การค านวณหาปริมาณวสัดุจะเสร็จส้ิน
ภายในก่ีวนั  ใชเ้วลาสอบถามราคา หรือรายละเอยีดก่ีวนั  เสร็จแลว้จึงจะมารวบรวมราคา   หลงัจากนั้นงาน
ควรจะเสร็จเมื่อใด  แลว้ยงัจะตอ้งเผ่ือเวลาไว ้ตรวจทาน  พิมพ ์ท าหนงัสือค ้าประกนั เช่นน้ี เป็นตน้   
 3.5 จัดท า Check List   
            หลงัจากที่ไดดู้แบบและรายการตลอดจนเอกสารในการประกวดราคาในรอบแรกไปแลว้ ก็ควร
ที่จะไดเ้ร่ิมท า Check list  โดยการดูแบบ รายการและตารางเสนอราคาอยา่งชา้ ๆ  แลว้เร่ิมบนัทึกส่ิงที่สงสัย
จะตอ้งสอบถาม วสัดุแปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือวสัดุที่ราคาไม่คงที่ที่จะตอ้งถามราคา   ดงันั้น  การท า Check list 

ก็เพ่ือกนัลมืนัน่เอง   
 3.6 การค านวณหาปริมาณวัสดุ   
            ในการค านวณหาปริมาณวสัดุจากแบบแปลนนั้น       ส่วนใหญ่ปริมาณจะออกมาใกลเ้คียงกนั 
ส่วนที่แตกต่างกนั ก็คอื การเผ่ือการวดัที่ไม่เหมือนกนั   ขอ้เตือนใจส าหรับการค านวณหาปริมาณวสัดุ  ก็คือ
การตรวจสอบจ านวน ปริมาณ การบวก ลบ คูณ หาร ถา้สามารถท าไดใ้ห้ผูอ้ื่นตรวจสอบก็จะเป็นการดี   
 3.7 ศึกษาการใช้วัสดุบางชนิด และงานที่ต้องการผู้ช านาญการ   
            ส าหรับงานก่อสร้างอาคารบา้นพกัอาศยั หรือห้องแถว   อาจจะไม่มีวสัดุพิเศษ  และไม่ตอ้งมี
ผูช้ านาญการก็ได ้   แต่อาคารบางชนิด  เช่น  แฟลตของการเคหะฯ ที่สูงหลาย ๆ ชั้น มีการติดตั้งลิฟต ์ระบบ
การป้องกนัฟ้าผ่า กมัมนัตภาพรังสี     ถา้เป็นเช่นน้ีก็ควรจะศึกษาถึงวิธีการน าเขา้และการติดตั้งที่หน่วยงาน  
การติดอุปกรณ์บางอยา่ง  จะตอ้งท านัง่ร้านช่วยในการติดตั้ง  ค่าใชจ่้ายในการน้ีจะตอ้งคิดราคาไวด้ว้ย   
 3.8 สอบถามราคาและแรงงาน   
            การสอบถามราคานั้น   หมายถึง สอบถามราคาวสัดุ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     ส าหรับ
ค่าแรงงานนั้นจะตอ้งสอบถามจากผูท้ี่ท างานจริง  การสอบถามราคาวสัดุก่อสร้างถา้หากสอบถามราคาไดจ้าก
หลายสถานที่ก็ย่ิงดี   
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 3.9 การตรวจสอบ   
            ควรจะมีการตรวจสอบงานทุกขั้นตอน  เร่ิมตั้งแต่การค านวณหาปริมาณวสัดุ ราคา ตลอดจน
การค านวณต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่มที่ท างานควรจะได้ตรวจสอบเอง โดยการน าเอา check list มาช่วยในการ
ตรวจสอบดว้ย การตรวจสอบน้ีควรจะตรวจสอบทั้งปริมาณ ราคา และวิธีการก่อสร้างประกอบกนั   

4. การก าหนดค่าใช้จ่ายทางอ้อมการประมาณราคาของทางราชการ 
 ค่าใชจ่้ายในงานก่อสร้างอาคารโดยทัว่ไป  ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้าย รวม 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่างานตน้ทนุ
หรือค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct Cost) ซ่ึงเป็นผลรวมของค่าวสัดุและค่าแรงงานทั้งหมดที่ใชใ้นงานก่อสร้าง
นั้น และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้างอื่น ๆ หรือค่าใชจ่้ายทางออ้ม (Indirect Cost) โดยในส่วนของ 
ค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายทางตรงไดก้ าหนดให้ค านวณโดยวิธีการถอดแบบส ารวจปริมาณงาน วสัดุ และ
แรงงาน ในงานก่อสร้างอาคาร 
 ส าหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมของทางราชการ
นั้น ไดจ้ าแนก ออกเป็น 4 รายการใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และภาษี และเพ่ือความสะดวกต่อ
การน าไปใชใ้นทางปฏิบตัิ ไดก้  าหนดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานกอ่สร้าง ทั้ง 4 รายการดงักล่าว ไวใ้นรูปของ

ตาราง เรียกว่า ตาราง Factor F  ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี   

   -  เงินล่วงหน้าจ่าย 
   -  เงินประกันผลงานหกั 
   -  เงินดอกเบีย้เงนิกู้ 
   -  ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) 
   -  ช่องต่าง ๆ ในตาราง Factor F ประกอบดว้ย 
                                          -  ช่องค่างาน (ทุน) 
                                          -   ช่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย ช่องค่าอ านวยการ 
ค่าดอกเบี้ย ค่าก าไร  และช่องรวมค่าใชจ่้าย (ค่าอ านวยการ + ค่าดอกเบี้ย + ค่าก าไร) 
                                          -   ช่องรวมในรูป Factor 
                                      -    ช่องภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
                                          -    ช่อง Factor F (ค่า Factor F) 

                             -   ช่องหมายเหตุ 
 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้าง 4 รายการใหญ่ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ Factor F นั้น มี
สาระส าคญัประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้างรายการต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 4.1 ค่าอ านวยการ 
  เป็นค่าใช่จ่ายเก่ียวกบัการบริหารจดัการในการด าเนินการก่อสร้าง ประกอบดว้ยค่าใชจ่้าย รวม 
4 หมวดยอ่ย  ดงัน้ี 
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  4.1.1  หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการประกวดราคาและท าสัญญา  ประกอบดว้ย 
   4.1.1.1  ค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัสัญญาจา้ง (Performance Bond)             
   4.1.1.2  ค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัผลงานก่อสร้าง 2 ปี 
                                 4.1.1.3  ค่าอากรแสตมป์ตดิสัญญา 
   4.1.1.4  ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทนุประกนัสังคม 

  4.1.2  หมวดค่าใช้จ่ายส านกังาน ทีพ่ักคนงาน และโรงงาน  เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
   4.1.2.1  ค่าใชจ่้ายในการพิมพแ์บบ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมเติม และการจดัท า Shop     
drawing  และ As built drawing เป็นตน้             
   4.1.2.2  ค่าใชจ่้ายในการส่งตวัอยา่งวสัดุทดสอบและหนงัสือรับรอง 
   4.1.2.3  ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ระหว่างท าการก่อสร้าง 
   4.1.2.4  ค่ารักษาความสะอาดและขนเศษวสัดุในการก่อสร้าง 
   4.1.2.5  ค่ากอ่สร้างที่พกัคนงาน ส านกังาน โรงงาน และโรงเก็บวสัดุ ชั่วคราว  
   4.1.2.6  ค่าสาธารณูปโภค น ้า – ไฟฟ้า รวมทั้งการส่ือสารชัว่คราว                                
   4.1.2.7  ค่าอุปกรณ์ความปลอดภยั เช่น หมวก รองเทา้บูท ถุงมือ และถงัดบัเพลิง เป็นตน้ 
   4.1.2.8  ค่าท าป้ายบอกช่ืองานและป้ายสัญญาณเตือนภยัต่าง ๆ  
  4.1.3  หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคลากรในการด าเนนิงานก่อสร้าง  เป็นส่วนของ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากรในการก่อสร้าง ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่เร่ิมการ
ก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแลว้เสร็จ โดยบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบักบัการก่อสร้างดงักล่าว ตามปกติจะ
ประกอบดว้ย 
   -   ผูจ้ดัการโครงการ             
   -   สถาปนิก  วิศวกร ประจ าโครงการ 
   -   โฟร์แมน ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้ช่าง 
   -   เสมียน พนกังานประจ าส านกังานโครงการ 

   -   เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั 
   -   เจา้หนา้ที่ควบคุมเคร่ืองจกัร 

  4.1.4  หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย  อตัราเบี้ยประกนัภยัและค่าความ
เส่ียงอื่น ๆ โดย ค่าประกนัภยั หมายถึง ค่าประกนัความเสียหายระหว่างการก่อสร้าง 

 4.2 ค่าดอกเบีย้ 
  เน่ืองจาก การด าเนินการก่อสร้างตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง บางคร้ังจ าเป็นตอ้งกูยื้มจากสถาบนั
การเงินมาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน แมว่้าทางราชการจะมีการจ่ายเงินล่วงหนา้ให้แก่ผูรั้บจา้ง เพื่อเป็นทุน
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หมุนเวียนในการเตรียมงานก่อสร้างจ านวนหน่ึงไวแ้ลว้ก็ตาม แต่เงินจ านวนน้ีจะเพียงพอส าหรับการ
เตรียมการในเบื้องตน้และการจดัหาวสัดุมาใชก้่อสร้างไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากน้ีเงินจ่ายล่วงหนา้
ดงักล่าวยงัจะถูกหักคืนทุกงวดที่ทางราชการจ่ายค่างาน และยงัมีการหักเงินประกนัผลงานจากค่างานที่จ่ายให้
อีกดว้ย  ดงันั้น จึงยงัคงตอ้งมีการกูยื้มเงินมาใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน และมีค่าใชจ่้ายในรูปของอตัราดอกเบี้ย
เกิดขึ้น ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้าง(ค่าใชจ่้ายทางออ้ม) อีกรายการหน่ึง ที่ก  าหนดไวใ้น 
Factor F  
 ในการคิดค่าดอกเบี้ย ตามปกติจะคิดให้ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน หรือ ¼ ของปี เนืองจากในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตอ้งใชใ้นการก่อสร้างเป็นการล่วงหนา้ และ
ภายหลงัการส่งมอบงานแต่ละงวดแลว้ ผูรั้บจา้งยงัจะตอ้งรอขนัตอนการเบิกจ่ายค่างานอีกระยะเวลาหน่ึงดว้ย 
  การคิดค่าดอกเบี้ยในตาราง Factor F นั้น มีสูตรส าหรับค านวณ ดงัน้ี 
   I = i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)] 
  เมื่อ     I  =  ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ (%) 

   T =  ระยะเวลา (เดือน)     
   D =  ช่วงเวลาการรับเงิน (เดือน) 
   a  =  อตัราเงินล่วงหนา้จ่าย (%) 

   i   =  อตัราดอกเบี้ยเงินกูต่้อปี (%) 
   r   =  อตัราเงินประกนัผลงาน (%) 
  ส าหรับอตัราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑใ์นการค านวณค่าดอกเบี้ยตามสูตรดงักล่าว นั้น ก าหนดให้
ใชค้่าเฉลี่ยอตัราดอกเบี้ยเงินให้กูยื้มประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อยา่งนอ้ย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์
พิจารณา โดยก าหนดเป็นตวัเลขกลม กรณีอตัราดอกเบี้ยเป็นเศษ ถา้เศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถา้ไม่ถงึ 0.50 ให้
ปัดลง และให้กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เป็นผูก้  าหนดและประกาศอตัราดอกเบี้ยทุกตน้
ปีงบประมาณ(เดือนตลุาคมของทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณหากดอกเบี้ยเงินกูเ้ปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 
  ส าหรับอตัราดอกเบี้ยที่ก  าหนด  และประกาศใช้พร้อมกบัหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างน้ี (เดือน สิงหาคม 2549) ไดก้ าหนดไวท้ี่อตัราร้อยละ 8 ต่อปี 

 4.3  ก าไร 
  ก าไร ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้างรายการหน่ึง ก าหนดโดยการใชอ้ตัราก าไรทาง
ธุรกิจ (Financial  Profit) หรือก าไรเชิงธุรกิจ (Excess  Profit) ซ่ึงหมายถึงส่วนที่สูงกว่าอตัราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ า คิดในอตัราร้อยละ3.5 – 5.5 ของค่างาน(ทุน) 
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 4.4  ค่าภาษี  
  เป็นค่าภาษีที่ผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่าย คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ในอตัราปัจจุบนั (ร้อยละ 7) โดยหัก 
ณ ที่จ่าย และให้กระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) มีอ  านาจหนา้ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

5.  หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F  
  เน่ืองจากงานก่อสร้างของทางราชการ ไดจ้ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ งานกอ่สร้างอาคาร   
งานก่อสร้างทาง  สะพานและ/หรือท่อเหลี่ยม   งานก่อสร้างชลประทาน เพื่อความสะดวกและคลอ่งตวั
น าไปใชใ้นทางปฏิบตัิ ไดก้  าหนดตาราง Factor F ออกเป็น 3 ตาราง  ดงัน้ี 

                      -  ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร  ส าหรับงานก่อสร้างอาคาร 

  -  ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ส าหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและทอ่เหลี่ยม และ
งานก่อสร้างชลประทาน  

  -  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม  ส าหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน
และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน 
  โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F ดงัน้ี 
    5.1  กรณีคา่งานตน้ทุนอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานตน้ทุนที่ก  าหนด ให้เทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า 
Factor F 
  5.2  โครงการ/งานกอ่สร้างซ่ึงเป็นสัญญาเดียวกนั ให้รวมค่าค่างานตน้ทุนของงานกอ่สร้างของ
ส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ กอ่นการหาค่า Factor F ส่วนงานครุภณัฑส่ั์งซ้ือหรือจดัซ้ือให้แยก
ค่างานไปค านวณภาษีต่างหาก     
  5.3   ตารางค่า Factor F น้ีใชไ้ดก้บัคา่น ้ามนัเช้ือเพลิงทุกราคา  แต่จะแปรเปลี่ยนตามอตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู ้ อตัราการจ่ายเงินล่วงหนา้  อตัราการหักเงินประกนัผลงาน และอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                     5.4   อตัราดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้ใชค้่าเฉลี่ยอตัราดอกเบี้ยเงินให้กูยื้มประเภท MLR ของธนาคาร
ขนาดใหญ่ อยา่งนอ้ย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑพ์ิจารณา ซ่ึงกระทรวงการคลงั(กรมบญัชีกลาง)จะเป็นผูป้ระกาศ
และแจง้เวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและน าไปใช้ 
  5.5   กรณีใชเ้งินกูห้รือจากแหล่งอื่นที่ไม่ตอ้งเสียภาษี 100% .ใชค้่า Factor F จากช่อง รวมใน
รูป Factor (ที่ยงัไม่รวมVAT )  
  5.6    กรณีใช้เงินกูห้รือจากแหล่งอื่นที่ไม่ตอ้งเสียภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ ให้ใชค้่า 
Factor F ส าหรับกรณีเงินกูแ้ละเงินงบประมารตามสัดส่วน 
  5.7   ตาราง Factor F งานกอ่สร้างอาคาร ไม่มีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก 
  ในกรณีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานตน้ทุนที่ก  าหนด ให้เทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า 
Factor F นั้น สามารถเทียบอตัราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือจะใชสู้ตรดงัต่อไปน้ีก็ได ้
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                      ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D–[(D-E)x(A-B)/(C-B)] 
   เมื่อ   หาค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน =    A    บาท 

                                          ค่างานตน้ทุนตวัต ่ากว่า  A           =    B    บาท 
                                           ค่างานตน้ทุนตวัสุงกว่า A           =    C   บาท 
                                          ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B  =    D 

                                          ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C  =    E 
  รายละเอียดของ Factor F และตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร , งานก่อสร้างทาง ,งาน
ก่อสร้างสะพานและทอ่เหลี่ยม ใชต้ามประกาศของกระทรวงการคลงั(กรมบญัชีกลาง) 
                     ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคารในหนา้ 19 เป็นตวัอยา่งตารางค่า Factor F งานกอ่สร้าง
อาคาร ที่ประกาศใชต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549  เพื่อใชป้ระกอบตวัอยา่งที่ 8.5 
 

ตัวอย่างที่ 8.5     การค านวณหาราคากลางค่าก่อสร้างของอาคาร        
                           เมื่อไดถ้อดแบบก่อสร้างอาคารหลงัหน่ึงไดค้่าวสัดุส่ิงของและแรงงานออกมา    เป็นเงิน 
1,500,000  บาท จงค านวณหาราคากลางค่าก่อสร้างของอาคารดงักล่าว   

วิธีท า                      จากค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D–[(D-E)x(A-B)/(C-B)] 
                                 จากขอ้มูลขา้งตน้เราสามารถค านวณค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน A โดยใชต้ารางค่า 
Factor F งานกอ่สร้างอาคาร  
   เมื่อ   หาค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน =    1,500,000    บาท 

                                          ค่างานตน้ทุนตวัต ่ากว่า  A           =    1,000,000    บาท 
                                           ค่างานตน้ทุนตวัสุงกว่า A           =    2,000,000   บาท 
                                          ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B  =    1.2744 

                                          ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C  =    1.2719 
  แทนค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = 1.2744–[(1.2744-1.2719)x(1,500,000-1,000,000)/(2,000,000-1,000,000)] 

                                       ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = 1.2753 

        ราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร ของค่างานต้นทนุ A = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน AXค่า งานต้นทุน A  
                                                                              =  1.2753 X 1,650,000 
                                                                              =   1,912,950  บาท 
                                     ราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร      =   1,913,000  บาท (ปัดเป็นจ านวนเต็มหลกัพนั) 
  



8-19 

 

 

 
 
 



8-20 

 

 

  6. ข้อเสนอแนะ   
         ในการประมาณราคางานกอ่สร้าง   ยอ่มจะมีขอ้ผิดพลาดตกหล่นคิดมากเกินกว่าแบบแปลน 
บา้ง จึงใคร่เสนอแนะหัวขอ้ที่ท าให้ราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป ดงัน้ี   
              4.3.1 การค านวณหาปริมาณของวสัดุ   
              4.3.2 การสืบราคาวสัดุ ค่าแรงงาน   
              4.3.3 ราคาวสัดุ และแรงงานของบางอยา่งที่ไม่มจี าหน่ายในประเทศไทย   
              4.3.4 คิดงานกนัหลาย ๆ คน   
              4.3.5 ก าหนดขึ้นเอง   
7. สรุป   
         ประโยชน์จากการประมาณราคา      นอกจากจะรู้ตน้ทุนการด าเนินการ  ก าไร  และภาษีแลว้ 
ยงัมีประโยชน์อื่น ๆ อีก เช่น      
                4.4.1 น าไปเป็นราคากลางหรือตั้งเป็นงบประมาณ   
                4.4.2 น าไปเปรียบเทียบราคาในการประกวดราคาหรือสืบราคา   
                4.4.3 น าไปใชใ้นการแบ่งงวดงานและ Balance Bid   
                4.4.4 น าไปใชใ้นการตรวจสอบและควบคุมงาน   
                4.4.5 น าไปใชใ้นการวางแผนงานก่อสร้าง   
               4.4.6 น าไปใชใ้นการส่ังซ้ือวสัดุ   
                4.4.7 จดัท าแผนงานใชเ้คร่ืองมือกลและเคร่ืองจกัรกล   
                4.4.8 จดัท าแผนการใชบุ้คลากรและช่าง   
                4.4.9 จดัท าแผนการใชเ้งิน   
 

___________________________ 


