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transportation and construction sequence. Hence, this research
project focused on management of workforces operating
repetitively in various areas. It used a government project
involving installation of 100 solar water pumping systems in
Chaiyaphum Province as a case study. In this reaction, Critical
Path Method and resource leveling technique developed in
Microsoft Project were applied to allocate workforces that
enable the project to be completed within 92 days with
minimal labor costs. To determine a solution that meets such
requirements, crew assignment conditions, such as the number
of crew member in each team that affects the duration of
solar pump installations, were varied. The results showed that
it is fairly feasible to use 10 crew teams, each of which has 5
members, to take charge in the installation of 100 solar pump
so that the entire project can be completed within 88 days
and with the minimal labor cost of 18,664.59 baht for the
construction of single pumping system.

จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสรางความเจริญในพื้นที่หางไกล จึง
เกิดโครงการลักษณะที่หน วยงานรัฐไดวาจางผูรับ เหมาหลักมารับผิดชอบ
ดำเนินงานกอสรางขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนกันหลายๆงาน โดยตั้งอยูใน
หลายพื้นที่แ ละในเวลาเดีย วกัน การจัดการกำลังพลโครงการที่มีลัก ษณะ
แบบนี้มีความยุงยากเพราะตอ งคำนึงถึงระยะหา งของพื้น ที่ กอ สรา ง การ
เดิ น ทางขนสงวัส ดุ และลำดั บ เวลาในการกอ สรา ง ดั งนั้ น งานวิ จัย นี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการกำลังพลในการทำงานแบบซ้ำๆในพื้นที่ที่
หางไกลกัน โดยใชโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย จำนวน
100 จุดในจังหวัดชัยภูมิเปนกรณีศึกษา งานวิจัยนี้ใชหลักการซึ่งประยุกตวิธี
วิ เ คราะห ส ายทางวิ ก ฤต (Critical Path Method) และการปรั บ ระดั บ
ทรัพยากร (Resource Leveling) โดยใชโปรแกรม Microsoft Project เพื่อ
จั ดสรรกำลั งพลในการติ ด ตั้งระบบสูบ น้ำ ให สามารถสงมอบโครงการได
ภายในระยะเวลา 92 วัน และ มีคาใชจายดานแรงงานนอยที่สุดงานวิจยั นี้
ไดปรับเปลี่ยนปจจัยดาน จำนวนชุดของชาง และจำนวนคนงานตอชุดชาง 1
ชุด ซึ่งมีผลตอระยะเวลาการติดตั้งระบบสูบน้ำ ผลการศึกษาพบวากรณีที่ดี
ที่สุดคือ ใชชางจำนวน 10 ชุด และแตละชุดมีคนงาน 5 คนจะใชเวลาทำงาน
ทั้งหมด 88 วัน และมีคาใชจายสวนคาแรงของโครงการเทากับ 18,664.59 Keywords: Project management, Solar pumping system project,
Resource Leveling
บาทตอการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 จุด
คำสำคัญ : การบริหารโครงการ , โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
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Abstract
The government policy to improve the quality of people’s
life in rural areas has resulted in initiation of several public
projects in which a prime contractor is hired to construct
multiple similar small facilities located on various areas across
the region. In such construction, crew management is
challenging because it needs additional considerations such as
driving distance between construction sites, material

บทนำ
จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสรางความเจริญในพื้นที่หางไกล จึง
เกิดโครงการที่หนวยงานรัฐไดวาจางผูรับเหมาหลักมารับผิดชอบดำเนินงาน
กอสรางขนาดเล็กที่มลี ักษณะเหมือนกันหลายๆงาน โดยตั้งอยูในหลายพื้นที่
และในเวลาเดียวกัน การจัดการกำลังพลโครงการที่มีลักษณะแบบนี้มีความ
ยุ งยากเพราะต อ งคำนึ งถึ งระยะห า งของพื้ นที่ กอ สรา ง การเคลื่ อ นย า ย
คนงานและวัสดุกอสรางจากพื้นที่กอสรางหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง และลำดับ
เวลาในการกอสราง
โดยปญหาที่พบจากการบริหารโครงการลักษณะดังกลาวในปจจุบัน คือ
โครงการไมมีแผนงานที่สามารถลงรายละเอียดเฉพาะโครงการ ซึ่งหมายถึง
รายละเอียดที่เจาะจงไปยังผูรับผิดชอบหนาที่ในแตละไซต หรือระยะเวลา
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การทำงานที่แนนอน การจัดลำดับในการทำงานของชุดชาง ซึ่งไมสามารถ
ทำการเก็บขอ มูล ไดอ ยางแนชัด และตองใชก ารประมาณการหนา งานที่
ซับซอนซึ่งเกิดจากการใชเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ไมเหมาะสมกับ
โครงการเนื่องดวยระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนงาน ตลอดจนทรัพยากร
ที่จำกัดของโครงการนั้น ๆ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายที่จะประยุกตใชเครื่องมือสำเร็จรูปที่ใชใน
การจัดเวลาการทำงานมาใชในการจัดการกำลังพลในการทำงานเพื่อใหงาน
แลวเสร็จไดในระยะเวลาที่ก ำหนด ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช
เปนแนวทางสำหรับบริหารโครงการของรัฐที่มีลักษณะเดียวกันได
1.1 วัตถุประสงคการวิจยั
ศึกษาการจัดเวลาการทำงานกอสราง และกำลังพลในการทำงานกอสรางที่
มีลักษณะซ้ำกันและกระจายในหลายพืน้ ที่กอสรางภายในระยะเวลาที่
กำหนด
1.2 ขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงกรณี โดยใชกรณีศึกษาโครงการระบบสูบน้ำ
พลั งงานแสงอาทิ ต ย จั งหวั ด ชั ย ภู มิ ที่ เป น จำนวน 100 จุ ด ช ว งวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 คิดเปนระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ 92 วัน โดยแตละจุดของโครงการจะกระจายอยูในหลาย
อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 รูปแบบการบริหารโครงการ
2.2.1 การวางแผนงานโดยวิธี BAR CHART
สามารถกำหนดกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนองคป ระกอบของโครงการ สามารถ
กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่ อให กิจกรรมดา งๆ มีก ารดำเนินงาน
อยางตอเนื่องไมหยุดชะงักอันเนื่องมาจากคนและเครื่องจักร ผูวางแผนงาน
จะต อ งกำหนดกิจ กรรม โดยใชก ราฟแห งในแนวนอนแทนกิจ กรรม ซึ่ ง
กำหนดให แ นวตั้ ง เป น กิ จ กรรมต า งๆ ในโครงการ และแนวนอนเป น
ระยะเวลาการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน [2]
2.2.2 การจัดระดับทรัพยากร Resource Leveling
การจัด ระดับ ทรัพ ยากรให ป ริมาณการใชงานเปนไปอยางสม่ำเสมอเป น
วิ ธี ก ารหนึ่ ง เพื่ อ การจั ด การโครงการโดยไม มี ข อ จำกั ด ของปริ ม าณมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงโยกยายหรือเลื่อนกิจกรรม (Activities) ที่มี float
ภายในชวง float จากแผนการที่วางไวดวยวิธกี าร Critical Path Method
ให ได แรงงานที่ สม่ ำ เสมอมากที่ สุด วัต ถุ ป ระสงค ข องการทำ Resource
Leveling คือ [5] เพื่อจัดการทรัพยากรที่จำกัด, ลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในแต
ละวัน, ใหทรัพยากรแตละชนิดทำงานไดอยางตอเนื่อง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธีรทัต นาคทัต [1] ไดศึกษากิจกรรมและขั้นตอนการกอสรางรานสะดวกซื้อ
แบบตั้งอิสระ ศึกษากรอบระยะเวลาและนำเสนอแนวทางการกอสรางราน
สะดวกซื้ อ แบบตั้ ง อิ ส ระ โดยใช วิ ธี วิ เ คราะห ก ารก อ สร า งแบบ ซ้ ำ
(Repetitive method) และนำเสนอแนวทางการกอ สรางรา นสะดวกซื้อ
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แบบตั้งอิสระที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อ ใหอัตราการกอสรางไดเร็ว ยิ่งขึ้น โดย
การใชทรัพยากรในการกอสรางที่มีประสิทธิภาพมาก โดยกระบวนการวิจัย
ไดท ำการแบ งกลุ มงานออกเป น 4 กลุ ม งาน ซึ่ง เปน กลุ มงานที่ส ามารถ
ดำเนินการกอสรางไปควบคูกันได จะทำใหมีการใชจำนวนคนงานที่ลดลง
จากจำนวน 88 คน เหลือจำนวนคนงาน 43 คน มีการใชจำนวนคน (Man
day) ที่ ล ดลง จากจำนวน 636 Man-day เหลื อ เพี ย ง 575 Man-day
อั ต ราการว า งงานลดลงจาก 83 วั น เหลื อ 10 วั น แสดงให เห็ น ถึ ง
ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ การ
ยุบรวมกลุมงานดังกลาวไดทาใหการดำเนินการกอสรางสำเร็จลุลวงไดเร็ว
ขึ้น จากจา นวนระยะเวลาที่จะตอ งใชจ ำนวน 60 วัน ลดลงเหลือการใช
ระยะเวลาเพียง 45 วัน ผลการศึกษาพบวา เทคนิคการกอ สรา งแบบซ้ำ
(Repetitive method) โด ย ใช วิ ธี วิ เค ราะห เส น ดุ ลย ภ าพ (Line of
balance) เหมาะสำหรับโครงการที่มรี ปู แบบของการทำงานยอยแตละชนิด
ที่ตองทำการกอสรางซ้ำๆ กันเปนจำนวนมาก
ชัยยศ ลักษณะวิลัย และสุนรี ัตน กุศลาศัย [3] การวางแผนงานในโครงการ
กอสรางที่มีลัก ษณะการทำงานซ้ำๆ กั นในทุ กหนว ยกอ สรา งดวยวิธีก าร
วางแผนแบบ CPM อาจทำเกิดใหความไมตอเนื่องของการทำงานขึ้นไมวา
จะเปน เริ่ม งานเร็ว สุด (Early Start) หรือ การเริ่มงานชาสุ ด (Late Start)
บทความนี้ไดยกตัวอยางโครงการกอสรางที่มีลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆ กัน
ตั้งแต 5 หน วย ถึ ง 100 หนว ยจำลองสถานการณ ก อ สรา งจากวิ ธีก าร
วางแผนแบบ CPMและ RSM ผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงระยะเวลาโครงการ
จากวิธีก ารวางแผนทั้งสองแบบที่เพิ่มตามจำนวนหนวยกอสรา งที่เพิ่มขึ้น
โดยที่สามารถเปรียบเทียบระยะเวลาโครงการ (Project duration)
เอกอนัน ต อิ นทรทรัพ ย [5] เป าหมายของงานวิ จัย นี้ คือ การหาวิธีก าร
จัดสรรทรัพยากรแรงงานใหเกิดประสิทธิภ าพสูงสุดเพื่อใหมีระดับการใช
ทรัพ ยากรอยางสม่ำเสมอตลอดชวงระยะเวลาโครงการ โดยการปรับ แก
แผนงานใหมีความสมดุลเพื่อลดความผันผวนของระดับการใชทรัพยากร ใน
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาตัวแบบคอมพิวเตอรโดยใชความสามารถของโปรแกรมส
เปรตชีต เพื่อปรับแกัแผนงานกอสรางใหมีความสมดุลในการใชทรัพยากร
โดยสรางตัวแบบและสมการวัตถุประสงคแบบถวงน้ำหนักและมีการการ
เพิ่มตัวแปรความสัมพันธระหวางกิจกรรมแบบเลือกไดเขาไปดวย จากนั้น
ประเมินคำตอบของแบบเลือ กไดเขาไปดวย จากนั้นประเมินคำตอบของ
ปญ หาแบบ Multi Objective Minimization ของดั ชนีวั ดความผั นผวน
ตางๆหลายคา สวนแผนงานกอ สรางที่นำมาเปนกรณีศึก ษาคื อโดรงการ
ปรับ ปรุงอาคารออรโธพิดิกสโรงพยาบาลรามาธิบดึ ซึ่งโครงการนี้มีปญหา
การใช ป ริม าณแรงงานในโครงการไม สม่ำ เสมอส งผลให มี ป ญ หาในการ
บริห ารงานและควบคุมตันทุน ผลจากงานวิจัย พบวา ตัวแบบที่สรางขึ้น
สามารถปรั บ สมดุ ล ของทรัพ ยากรได เป น อย า งดี ผลลัพ ท ค ำตอบของ
แผนงานที่ ได รับ มี ค วามน า พอใจ ดัช นี ค วามผั น ผวน ตา งๆ มีก ารลดลง
ทั้งหมด ในขณะที่ระยะเวลาของโครงการยังคงเทาเดิม

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห
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3.1.1 สรางรายละเอียดในการทำงาน รายจุดติดตั้ง (1 จุด)
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เพื่อแสดงขั้นตอนในการทำงาน ในโปรแกรม MICROSOFT PROJECT ทำ
การเรี ย งลำดั บ จุ ด ติ ด ตั้ ง ทั้ ง 100 จุ ด SET BASELINE และ กำหนด
MILESTONE ตามแผนงานที่ไดถูกกำหนดไว
3.1.2 การหาจำนวนชุดชางที่เหมาะสมกับโครงการ
เลื อ กเกณฑ ใ นการพิ จ ารณาความเหมาะสม, สร า งสมมติ ฐ านในการ
เปรียบเทียบ ,ใชวิธีการ Resource Leveling
3.1.3 การวางแผนจัดสรรภายในโครงการ
การระบุพิกัดชุดชางลงในสถานที่ทำงาน ,การกำหนดจำนวนไซตกอสราง
ในแตละทีม ,การกำหนดจำนวนจุดกระจายวัสดุ ,ระยะเวลาในการทำงาน
ของชางทั้งหมด ,การคำนวณคาแรงชุดชาง
3.1.4 เปรียบเทียบแผนงานที่เลือกกับสิง่ ที่เกิดขึ้นจริงและสรุปผล
ประเด็ น เปรี ย บเที ย บกั บ การทำงานจริ ง เพื่ อ วิ เคราะห ผ ลการศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บและนำผลการวิ เคราะห วา สามารถนำวิ ธี ก าร Resource
leveling และเกณฑ ที่ ใช ก ำหนดในการศึ ก ษา ไปใช กั บ การทำงานใน
โครงการที่มีลกั ษณะเดียวกันตอไป ไดแก
1.จำนวนระยะเวลาการกอสรางโครงการ
2. คาแรงรวมตลอดโครงการ
3. คาใชจายเพิ่มเติม
4. ลำดับการระบุจดุ ติดตั้ง
3.2 รายละเอียดกรณีศึกษา: โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
จังหวัดชัยภูมิ
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร องคการ
บริห ารสวนจังหวัดชัย ภูมิ ป งบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุป ระสงคเพื่ อ
บรรเทาความเดือ ดร อนใหแ กเกษตรกร ชุมชน ที่ ตอ งการใชน้ำ เพื่ อ การ
เพาะปลูก ลดคา ใชจา ยดานพลั งงานให แกเกษตรกร รัฐบาลจึงไดจั ดทำ
โครงการติ ด ตั้ ง ระบบสู บ น้ ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เพื่ อ การเกษตร เป น
โครงการลั ก ษณะที่ ห น ว ยงานรัฐ ได ว าจ า งผูรับ เหมาหลั ก มารับ ผิด ชอบ
ดำเนินงานกอสรางขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนกันหลายๆงาน โดยตั้งอยูใน
หลายพื้นที่และในเวลาเดียวกัน ในขอบเขตของงานวิจัยจะเปนการวางแผน
และจัดสรรกำลังพลในการติดตั้งระบบสูบน้ำจำนวน 100 จุด ใน 3 อำเภอ
ไดแ ก อำเภอจัตุรัส 58 จุด ,อำเภอเมือ งชั ย ภู มิ 37 จุด และอำเภอคอน
สวรรค 5 จุด ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 จุดติดตั้งโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยจังหวัดชัยภูมิ 100 จุด
ที่จะจัดสรรกำลังพลในงานวิจยั นี้

3.2.1 ภาพรวมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ประกอบดวยชุดแผงเซลลแสงอาทิตย ทำหนาที่ผลิตไฟฟากระแสตรงเมื่อ
ไดรับ พลังงานแสงอาทิตย และจายไฟฟากระแสตรงใหกับอุปกรณควบคุม
ที่ ท ำหน า ที่ ในการแปลงไฟฟ า กระแสตรงให เป น ไฟฟ า กระแสสลั บ ที่
เหมาะสมใหแ กชุดเครื่อ งสูบ น้ำ ซึ่งประกอบดวยใบพัดดันน้ำและมอเตอร
ไฟฟา เพื่อทำการสูบน้ำนำไปเก็บไวในถังน้ำขนาดไมนอยกวา 20 ลูกบาศก
เมตร สำหรับใชในการเกษตร โดยมีไดอะแกรมแสดงลักษณะเบื้องตนของ
ระบบฯ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ภาพรวมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพือ่ การเกษตร

โครงการฯ ต อ งส ง มอบ งานจั ด ตั้ ง ระบบสู บ น้ ำ พลั ง งาน
แสงอาทิตย ครบถวนทุกรายการ สงมอบอุปกรณประกอบระบบฯ รายการ
ใดๆ และตองสงมอบงานจัดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่แลว
เสร็จสมบูรณ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณประกอบตางๆ พรอมทดสอบระบบ
ฯ ใหทำงานไดจริงตามขอกำหนดและสงเอกสารประกอบการฝกอบรมและ
คูมือฯ พรอมทั้งดำเนินการฝกอบรมใหกบั เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจนสามารถ
ใชงานระบบฯ ไดถูกตองครบถวนตามวัตถุประสงค โดยในการศึกษานี้จ ะ
กำหนดระยะเวลาในการทำงาน 92 วัน นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันทึ่ 1 กุมภาพันธ 2565 โดยกำหนด Milestone ดังรูปที่ 4
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ซึ่งโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยจังหวัดชัยภูมิที่เปนกรณีศึกษามี
จำนวนจุดติดตั้ง 100 จุด ไดทำการศึกษาดังนี้
4.1 การหาจำนวนชุดชางทีเ่ หมาะสมกับโครงการ

รูปที่ 4 กำหนดระยะเวลาในการสงมอบงานโครงการระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตยจังหวัดชัยภูมิ 100 จุด ทีท่ ำการศึกษา

จำนวนจุดติดตั้งที่ยังไมเสร็จสิ้น ณ วันที่ทำการศึกษา
- MILESTONE 1 30 วัน (นับจากวันเริ่มตน) สงมอบงาน 30 จุด
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
- MILESTONE 2 62 วัน (นับจากวันเริ่มตน) สงมอบงาน 70 จุด
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
จำนวนจุดคงเหลือ 100 จุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
3.2.2 รายละเอียดงานกอสรางโครงการตอ 1 ระบบ
โครงการระบบสู บ น้ ำ พลั งงานแสงอาทิ ตย มีขั้ น ตอนการกอ สรา งต อ 1
ระบบ แบงเปน 10 ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใชกอ นทำการศึกษา 11 วัน ดังนี้
1. วางผังเพื่อกำหนดจุดติดตั้งโครงสรางรองรับแผง และจุดติดตั้งถัง
2. กอสรางฐานรากถังเก็บน้ำ และติดตั้งถังเก็บน้ำ
3. งานติดตั้งโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตยและงานติดตั้ ง
แผงเซลลแสงอาทิตย จำนวน 10 แผง
4. งานติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟากระแสตรง และอุปกรณควบคุม
การจายกระแสไฟฟาใหกับเครื่องสูบน้ำ และเดินสายไฟฟา
5. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงมา
6. เดินสายไฟฟากระแสสลับจากอุปกรณควบคุมไปยังเครื่องสูบน้ำ
7. งานตอทอน้ำจากเครื่องสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำ พรอมติดตั้งมิเตอรน้ำ
8. งานติดตัง้ รั้วรอบโครงการพรอมประตู
9. งานติดตั้งปายพรอมโครงสราง
10. งานทดสอบระบบ
โดยแสดงขั้นตอนการกอสรางในรูปแบบ Bar chart ไดดังรูปที่ 5

4.1.1 เกณฑในการพิจารณาความเหมาะสม
- ระยะเวลาตามกำหนดในสัญญา 92 วัน
- คาแรงชุดชาง มีการจายคาแรงนอยที่สดุ
4.1.2 สมมติฐานในการเปรียบเทียบ
- ระยะเวลาการทำงาน 8 ชม/วัน และ 7 วัน/สัปดาห
- คาแรงชุดชางคาแรง 400 บาท/คน/วัน
- วันหยุด 4 วัน 30 ธค 64 – 2 มค 65
โดยใชวิธีการปรับระดับทรัพยากร (Resource Leveling) เพื่อจัดลำดับใน
การทำงานของชุดชางบนโปรแกรม Microsoft Project เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการทำงานรวมของโครงการ, คาใชจายดานแรงงาน ,จำนวน
คนงานในแตละทีม โดยแบงเปน 3 กรณี ดังนี้
4.1.3 กรณีที่ 1 วางแผนใชชาง 10 ชุด ระยะเวลาทำงาน 10 วัน/จุด
การกอ สรา งโครงการระบบสูบ น้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อ การเกษตร มี
ระยะเวลาเฉลี่ยอยูที่ 10 วัน ตอ 1 ระบบ มีบุคลากรในชุดชางทีมละ 4 คน
สรุป ผลการทำ Resource Leveling ในกรณี ที่ 1 ดั งตารางที่ 1 พบว า
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเกินกวาระยะเวลาที่กำหนดไปถึง 17 วัน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงวันเริ่มตน-วันสิ้นสุดการทำงานรายทีม กรณีที่ 1
ลําดับ รายชื่ อทีมช าง วั นเริ่ มตนการทํางาน
วั นสิ้นสุดการทํางาน
1 ชุ ดช าง A

01-11-21

17-02-21

2 ชุ ดช าง B

01-11-21

08-02-22

3 ชุ ดช าง C

01-11-21

08-02-22

4 ชุ ดช าง D

01-11-21

08-02-22

5 ชุ ดช าง E

01-11-21

08-02-22

6 ชุ ดช าง F

01-11-21

08-02-22

7 ชุ ดช าง G

01-11-21

08-02-22

8 ชุ ดช าง H

01-11-21

08-02-22

9 ชุ ดช าง I

01-11-21

08-02-22

10 ชุ ดช าง J

01-11-21

31-01-22

4.1.4 กรณีท่ี 2 วางแผนใชชาง 13 ชุด ระยะเวลาทำงาน 10 วัน/จุด
การกอสรางโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร
มีระยะเวลาเฉลี่ยอยูที่ 10 วัน ตอ 1 ระบบระบบ มีบุคลากรในชุดชางทีมละ
4 คนสรุปผลการทำ Resource Leveling ในกรณีที่ 2 ดังตารางที่ 2 พบวา
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการแลวเสร็จกอนกำหนด 7 วัน
รูปที่ 5 ขัน้ ตอนและระยะเวลาการกอสรางระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 1 จุด

4. ผลการศึกษา
การจัดการกำลังพลสำหรับ งานติดตั้ งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยใน
หลายสถานที่ทำงาน เพื่อศึกษาถึงระบบการบริหารงานในระยะเวลาจำกัด
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงวันเริ่มตน-วันสิ้นสุดการทำงานรายทีม กรณีที่ 2
ลําดับ รายชื่ อทีม ช าง

วั นเริ่มตนการทํางาน

วันสิ้นสุดการทํางาน

1 ชุดช าง A

01-11-21

26-01-22

2 ชุดช าง B

01-11-21

22-01-22

3 ชุดช าง C

01-11-21

22-01-22

4 ชุดช าง D

01-11-21

22-01-22

5 ชุดช าง E

01-11-21

22-01-22

6 ชุดช าง F

01-11-21

22-01-22

7 ชุดช าง G

01-11-21

22-01-22

8 ชุดช าง H

01-11-21

22-01-22

9 ชุดช าง I

01-11-21

11-01-22

10 ชุ ดช าง J

01-11-21

11-01-22

11 ชุ ดช าง K

01-11-21

22-01-22

12 ชุ ดช าง L

01-11-21

22-01-22

13 ชุ ดช าง M

01-11-21

24-01-22

4.1.5 กรณีท่ี 3 วางแผนใชชาง 10 ชุด ระยะเวลาทำงาน 8 วัน/จุด
การกอ สรา งโครงการระบบสูบ น้ำพลั งงานแสงอาทิตยเพื่อ การเกษตร มี
ระยะเวลาเฉลี่ยอยูที่ 10 วัน ตอ 1 ระบบ มีบุคลากรในชุดชางทีมละ 5 คน
สรุ ป ผลการทำ Resource Leveling ในกรณี ที่ 3 ดั งตารางที่ 3 พบว า
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการแลวเสร็จกอนกำหนด 4 วัน
ตารางที่ 3 ตารางแสดงวันเริ่มตน-วันสิ้นสุดการทำงานรายทีม กรณีที่ 3
ลําดับ รายชื่ อทีมช าง

วั นเริ่ มตนการทํางาน

วั นสิ้นสุดการทํางาน

1 ชุ ดช าง A

01-11-21

21-01-22

2 ชุ ดช าง B

01-11-21

20-01-22

3 ชุ ดช าง C

01-11-21

20-01-22

4 ชุ ดช าง D

01-11-21

20-01-22

5 ชุ ดช าง E

01-11-21

20-01-22

6 ชุ ดช าง F

01-11-21

20-01-22

7 ชุ ดช าง G

01-11-21

20-01-22

8 ชุ ดช าง H

01-11-21

20-01-22

9 ชุ ดช าง I

01-11-21

28-01-22

10 ชุ ดช าง J

01-11-21

20-01-22

จากตารางที่ 4 พบวาในดานของระยะเวลาในการกอสรางโครงการ กรณีที่
1 จะใชเวลาเยอะที่สุดคือ 109 วัน เกินกวาระยะเวลาที่กำหนดไปถึง 17
วัน ทำใหการใชตวั แปรในกรณีที่ 1 ไมไดผลเนื่องจากเกินกำหนดกรอบเวลา
92 วัน สวนกรณีท่ี 2 จะใชระยะเวลานอยที่สุดคือ 86 วัน และกรณีที่ 3 ใช
ระยะเวลา 88 วัน
สวนของคาแรงรวมตลอดทั้งโครงการ จะเปรียบเทียบในกรณีที่ 2 และ 3
เนื่องจากกรณีที่ 1 มีการกอสรางเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกรณีที่ 1 มี
คาแรงรวมตลอดโครงการอยูที่ 1,788,800.0 บาท และกรณีที่ 2 มีคาแรง
รวมตลอดโครงการอยูที่ 1,760,000.0 บาท
โดยจากการเปรียบเทีย บทั้งในสวนของคาแรงชุดชางและระยะเวลาการ
ทำงาน การที่กรณีที่ 2 มีกำหนดงานแลวเสร็จไวกวากรณีที่ 3 จำนวน 2 วัน
แตทั้ง 2 กรณียังอยูในกรอบเวลา 92 วัน แตดวยจำนวนคาแรงรวมกรณีที่
3 ต่ำกวาจึงเขาเกณฑที่ไดก ำหนดไวในขางตน จึงไดทำการเลือกกรณี ที่ 3
ในการวางแผนการจัดการชุดชางตอไป
4.3 การวางแผนจุดกระจายวัสดุภายในโครงการ
จากกรณีที่ 3 ผูวิจัย จึงทำการวางแผนการกำหนดจุดกระจายสิน คาเพื่ อ
รองรับวัสดุงานติดตั้งทั้ง 100 จุด โดยมีเกณฑในการกระจายวัสดุกับทีมงาน
ที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.4.1 กำหนดจุดกระจายวัสดุตามระยะครอบคลุมรัศมี 20 กิโลเมตร
4.4.2 ระยะทางจากจุดกระจายวัสดุจนถึงจุดติดตั้งที่ไกลที่สุดแตยงั คง
อยูในระยะรัศมีที่กำหนด
4.4.3 แบงตามเขตอำเภอของจุดติดตั้ง
เมื่อนำเกณฑที่กำหนดลงในแผนที่จะไดรัศมีในการกระจายวัสดุดังรูปที่ 8

4.2 เปรียบเทียบการปรับระดับทรัพยากร (Resource Leveling) ทั้ง 3
กรณี

รูปที่ 8 รัศมีในการกระจายวัสดุภายในโครงการ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงขอมูลสรุปผลจากการทำ Resource Leveling
เงื่ อ นไข
1 ระยะเวลาในการทํางานต อ 1 จุ ด (วั น)

กรณี ที่ 1

กรณี ที่ 2
10

กรณี ท่ี 3
10

2 จํา นวนชุ ดช างที่ ใช (ชุ ด)

10

13

10

3 จํา นวนคนงานในแต ละที ม (คน)

4.0

4.0

5.0

4 ค าแรงชุ ดช าง (บาท/คน/วั น)

400.0

400.0

400.0

5 ค าแรงชุ ดช าง (บาท/วั น/ชุ ด)

1,600.0

1,600.0

2,000.0

6 ค าแรงชุ ดช าง (บาท/วั น/10ชุ ด)
7 จํา นวนค าแรงรวมตลอดโครงการ (บาท)
8 ระยะเวลาโครงการแล วเสร็จ (วั น)

ซึ่ งจุ ด กระจายวั ส ดุ ข องโครงการระบบสู บ น้ ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เพื่ อ
การเกษตรองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 2 จุด จะสามารถรองรับ
วัสดุเพื่อกระจายใหสูทีมชาง 100 จุด ไดดังตารางที่ 5

8

16,000

20,800

20,000

1,744,000.0

1,788,800.0

1,760,000.0

ตารางที่ 5 ตารางแสดงขอมูลจุดกระจายวัสดุของโครงการ

109

86

88

9 วั นเริ่มต น

01-11-21

01-11-21

01-11-21

10 วั นสิ้ น สุ ด

17-02-22

26-01-22

28-01-22
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4.4 การจัดสรรทรัพยากรชุดชางลงในพื้นที่
อางอิงจากผลในการปรับ ระดับ ทรัพ ยากร (Resource Leveling) กรณีท่ี
เลือก พบวาจำนวนชุดชา งที่ทำแลวสามารถเสร็จไดทันเวลา แบงเปน 10
ชุด ในสวนของการระบุชุดชางลงในสถานที่ทำงาน มีเกณฑในการระบุ ดังนี้
1. เริ่มทำงานในจุดที่การจัดกลุมของพื้นที่กอสรางเปนกลุมกอ นแลว ไปยัง
จุดที่กระจายในระยะใกลเคียง
2. ระยะทางในการเดิ น ทางพื้ น ที่ ก อ สรา งแรกของที ม งานที่ ใกลกั บ จุ ด
กระจายสินคาที่สุด
3. ระยะทางจากจุดกระจายวัสดุจนถึงจุดติ ดตั้ งที่ไกลที่สุดแตยังคงอยูใน
ระยะรัศมีของจุดกระจายวัสดุที่ทีมงานรับวัสดุ
4.การทำงานของชุดชางจะเปนละแวกหรือเปนกลุมกอน เพื่อความสะดวก
ในการทำงาน การไปรายงานที่สำนักงาน หรือการรับวัสดุกอสรางรายวัน
จะมีการจายคา Extra charge ในการทำงานใหทีมละ 3,000 บาท เพื่อเปน
แรงจูงใจสำหรับ ทีม ที่ จ ะทำงานในระยะ Riding Distance มากกวา 35
กิโลเมตรขึ้นไป
5.มีการจายคาน้ำมันแยกกับคาแรง โดยกำหนดที่คา น้ำมันและคาสึกหรอ 6
บาท/กิโลเมตร
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การทำงานของชุดชางจะเปนละแวกหรือเปนกลุมกอน เพื่อความสะดวกใน
การทำงาน การไปรายงานที่สำนักงาน หรือการรับวัสดุกอสรางรายวัน จะมี
การจ า ยค า ใช จ า ยพิ เศษในการทำงานให ที ม ละ 3,000 บาท เพื่ อ เป น
แรงจูงใจสำหรับทีมที่จะทำงานในระยะการเดินทางมากกวา 35กิโลเมตร
ขึ้นไป ซึ่งมี 7 ทีม ตนทุนในสวนนี้จะเทากับ 21,000 บาท ซึ่งผูวิจัยไดมีการ
สรุประยะทางของทั้ง 10 ทีมในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตารางสรุประยะทางรายทีมและคาใชจายเพิม่ เติม
ที มชาง

ระยะการเดิน ทาง

ค าเดิน ทาง 6 บาท /

(กิ โลเมตร)

กิ โลเมตร

ค าใชจายพิ เศษ

A

59.6

5,721.60

3,000.00

B

48

4,608.00

3,000.00

C

70.3

6,748.80

3,000.00

D

64.6

6,201.60

3,000.00

E

51.5

4,944.00

F

30.1

2,889.60

-

G

21.6

2,073.60

-

H

37.4

3,590.40

I

21.7

2,083.20

J

40.3

3,868.80

3,000.00

445.1

85,459.20

21,000.00

รวม

3,000.00

3,000.00
-

จากตาราง ชุ ด ช า งจะมี จ ำนวนพื้ น ที่ ก อ สร า งรับ ผิ ด ชอบเท า กั น แต มี
ระยะทางไมเทากัน จึงมีการจายคาน้ำมันแยกกับคาแรง โดยกำหนดที่คา
น้ำมันและคาสึกหรอ 6 บาท/กม. ทีมละ 8 วัน/จุด รวมขาไป-ขากลับ (16
รอบ/ทีม) คิดตนทุนคาน้ำมันอยูที่ 85,459.20 บาท โดยสรุปไดดังรูปที่ 11

รูปที่ 9 การจัดสรรทรัพยากรชุดชางลงในพืน้ ที่

ยกตั วอยางเชน การจัดทรั พ ยากรชุดชาง A ในการเรีย งลำดับ แตละจุด
สาเหตุที่เลือกใกลกอนเพราะจุดกระจายวัสดุ ยังตองรองรับการทำงานของ
ทุกชุดชาง การทำงานในไซตที่เปนกลุมมีขอดี คือ สามารถขนของจากจุด
กระจายวัสดุไปฝากไวยังไซตงานไดสะดวก การทำงานที่ในไซตที่ไกลกวาจึง
เปนลำดับการเลือกรองลงมาเนื่องดวยเสนทางของการทำงานของชุดชาง A
นั้นโดยชุดชาง A จะมี ระยะการเดินทาง (Driving Distance) อยูที่ 59.3
กิโลเมตร และลำดับการติดตั้งดังรูปที่ 10

รูปที่ 11 สรุประยะทางรายทีมและคาใชจา ยเพิ่มเติม

5. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงการผูวิจัยไดทำการสรุปผลไดดังนี้
5.1 เปรียบเทียบแผนและผลการทำงานจริง
จากแผนที่ไดเลือกไวในขั้นตอนการศึกษานำมาเปรียบเทียบกับการทำงาน
จริ ง โดยใช ก ารปรั บ ระดั บ ทรั พ ยากรโดยใช เ ครื่ อ งมื อ จากโปรแกรม
Microsoft project รวมดว ย ยกตัวอยางการทำ Resource Leveling ดัง
รูปที่ 12

รูปที่ 10 ลำดับการจัดสรรพื้นที่ติดตั้งของชุดชาง A ลงในพื้นทีร่ บั ผิดชอบ
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ใหมีการ OVER TIME ในบางจุดที่ลาชาในชวงทายเพื่อใหเสร็จทันเวลาวันที่
กำหนดในแผน
5.2 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

รูปที่ 12 การทำ Resource Leveling ของโครงการเปรียบเทียบแผนกับงานจริง

โดยมีวันเริ่มตนการทำงานและวันสิ้นสุดของแตละชุดชางแสดงรายละเอียด
ตามผลการทำงานจริงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 วันเริม่ ตน-วันสิน้ สุดการทำงานรายทีม ผลตามจริง
ลําดับ รายชื่ อทีมช าง

วั นเริ่ มตนการทํางาน

วั นสิ้นสุดการทํางาน

1 ชุ ดช าง A

01-11-21

30-01-22

2 ชุ ดช าง B

01-11-21

23-01-22

3 ชุ ดช าง C

01-11-21

23-01-22

4 ชุ ดช าง D

01-11-21

25-01-22

5 ชุ ดช าง E

01-11-21

25-01-22

6 ชุ ดช าง F

01-11-21

25-01-22

7 ชุ ดช าง G

01-11-21

25-01-22

8 ชุ ดช าง H

01-11-21

25-01-22

9 ชุ ดช าง I

01-11-21

28-01-22

10 ชุ ดช าง J

01-11-21

25-01-22

จากการเปรียบเทียบการวางแผนงานที่เลือกและผลการทำงานจริง ทำให
สรุปผลไดออกมาดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุปผลการวางแผนงานที่เลือกและผลการทำงานจริง
เงื่ อนไข
1 ระยะเวลาในการทํา งานต อ 1 จุ ด (วั น)

แผนการทํา งาน ผลการทํา งานจริ ง
8

8

2 จํา นวนชุ ดช างที่ ใช (ชุ ด)

10

10

3 จํา นวนคนงานในแต ละที ม (คน)

5.0

5.0

4 ค าแรงชุ ดช าง (บาท/ชั่ วโมง)

400.0

400

5 ค าแรงชุ ดช าง (บาท/วั น/ชุ ด)

2,000.0

2,000.0

6 ค าแรงชุ ดช าง (บาท/วั น/10ชุ ด)

20,000

20,000

1,760,000.0

1,800,000.0

8 ค าใช จายเพิ่มเติ ม

21,000.0

21,000.0

9 ค านํ้ามันและค าสึ กหรอ

85,459.2

90,800.4

1,866,459.2

1,911,800.4

7 จํา นวนค าแรงรวมตลอดโครงการ (บาท)

10 ค าใช จายทั้ งหมด
8 ระยะเวลาโครงการแล วเสร็จ (วั น)

88

90

9 วั นเริ่มต น

01-11-21

01-11-21

10 วั นสิ้ นสุ ด

28-01-22

30-01-22

จากตารางไดขอสรุป ดังนี้ จำนวนคาแรงของผลการทำงานจริงตางจาก
แผน 40,000 บาทคาใชจายรวมของโครงการตางจากแผน 45,341 บาท
ระยะเวลาโครงการชากวาแผนการทำงานที่ เลือ ก 2 วัน แตยังคงไวกวา
ระยะเวลาส งมอบงานในสัญ ญา 2 วั น ในส วนของจำนวนไซต และการ
รั บ ผิ ด ชอบของชุ ด ช า งยั ง คงเป น ไปตามข อ กำหนดที่ ไ ด ว างแผนไว
ขอเสนอแนะสำหรับการทำงานหากตองการใหแลวเสร็จใน 88 วัน คือ ควร

จากการศึก ษาพบวาการจัด ระดับ ทรัพ ยากรใหป ริมาณการใชงานเปนไป
อยางสม่ำเสมอเปนวิธีการหนึ่งเพื่อการจัดการโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงโยกยายหรือเลื่อนกิจกรรมที่มี float ภายในชวง float จากแผนที่
วางไวใหไดแรงงานที่สม่ำเสมอที่สุด แตมีทรัพยากรในโครงการอยูจำกัด ทำ
ให บ างชว งเวลาทรัพ ยากรไม เพี ย งพอ และโปรแกรมในบางครั้งไม คอ ย
สม่ ำ เสมอจึงต อ งมีก ารปรั บ คา resource leveling เพื่ อ ให สามารถประ
ระดับทรัพยากรได
จากงานวิ จั ย ที่ ไ ด ค น คว า [5] พบว า เพื่ อ ให มี ร ะดั บ การใช
ทรัพ ยากรอยางสม่ำเสมอตลอดชวงระยะเวลาโครงการ โดยการปรับ แก
แผนงานใหมีความสมดุลเพื่อลดความผันผวนของระดับการใชทรัพยากร ใน
งานวิจัยดังกลาวไดมกี ารพัฒนาโมเดลคอมพิวเตอรโดยใชความสามารถของ
โปรแกรมสเปรตชีตเพื่อปรับ แกแผนงานกอสรางใหมีความสมดุลในการใช
ทรัพยากร โดยสรางโมเดลและสมการวัตถุประสงคแบบถวงน้ำหนัก และมี
การการเพิ่มตัว แปรความสัมพันธระหวางกิจกรรมแบบเลือกไดเขาไปดวย
สวนแผนงานก อสรางที่ ซึ่ งมีปญหาการใชป ริมาณแรงงานในโครงการไม
สม่ำเสมอสงผลใหมีปญ หาในการบริห ารงานและควบคุมตนทุน ผลจาก
งานวิจัยดังกลาวพบวาโมเดลที่สรางขึ้นสามารถปรับสมดุลของทรัพยากรได
เปนอยางดี ผลลัพ ทคำตอบของแผนงานที่ไดรับมีความนาพอใจ และคา
ความผันผวนทั้งหมดลดลงแตระยะเวลาการดำเนินโครงการเทาเดิม
ในการทดลองสรา งแผนสำหรับ การใช ในโครงการเป นเรื่ อ ง
สำคัญ ซึ่งในวิจัยนี้จึงไดก ลาวในดานของระยะเวลาการทำงาน จำนวนชุด
ชาง โดยมีสมมติฐานในการเปรียบเทียบคือ 1.ระยะเวลาการทำงานตอจุด
2. ค า แรงชุดชาง 3. ชว งวั นหยุด-วัน ทำงาน เพื่ อ ใหผลแสดงในด านของ
ระยะการทำงานทั้งหมดของโครงการ และการประมาณคาใชจายไมวาจะ
เปนสวนคาแรงงานหรือคาใชจายเพิ่มเติมดานแรงงานของโครงการ
เนื่องจากเปนโครงการที่ชดุ ชางสามารถทำงานไดทีละ 1 จุด ตอ
ชุดชาง และทำไดท้งั หมดตั้งแตตนจนจบกระบวนการของ 1 จุดติดตั้ง จึงได
ทำการเฉลี่ยชุดชางออกเปนทีมละ 10 จุด ชุดชางจึงสามารถเดินทางเปน
กลุมไดโดยมีการตั้งเกณฑในการระบุชุดชางลงในแตละไซตตามเกณฑที่ได
กลาวไวขางตน ซึ่งสามารถนำแนวทางไปปรับใชไดกับโครงการที่มีลักษณะ
คลายกันได ซึ่งตามแนวทางในการศึกษา สามารถใชการจำลองสถานการณ
ในหลายรูปแบบตามเกณฑที่ไดมีการกำหนดไวเพื่อวิเคราะหระยะเวลาใน
การทำงาน แตสามารถปรับแกสมมติฐานใหเขากับสถานการณได ในกรณีที่
มีการแก ไขระยะเวลาทำงานของกิจ กรรม จะต องมี ความเหมาะสมและ
สอดคล อ งกั บ กิ จ กรรมที่ จ ะประยุ ก ต ใช และควรมี ก ารเก็ บ ขอ มู ลการ
ดำเนิน งานหลังจากที่มี การแก ไขอุป สรรคสามารถดำเนินการไปได เพื่ อ
นำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกอสรางในโครงการที่มีลักษณะ
คลายกันตอไป
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