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--------------------------------บทคัดย่ อ

วิทยานิพนธ์น้ ี เป็ นการวิจยั “การเคลื่อนไหววิธีการก่ออิฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยการเก็บข้อมูล
จากกล้อ ง Time Lapse” ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อ มูล การก่ อ อิฐมวลเบาจากโครงการแม่น้ ําเรสซิ เ ดนท์ คอนโดมิเ นี ยม
แบ่งกลุ่มการทดลองเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ การก่ออิฐโดย 1)มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั และ 2)ไม่มีการวางแผนงานจาก
ผูว้ ิจยั สําหรับกล้อง Time Lapse นอกจากจะมีคุณสมบัติในการย่นเวลาภาพเคลื่อนไหวจาก ชัว่ โมง วัน เดือน หรื อ ปี
ให้เหลือเพียงไม่กี่วินาทีแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่ากล้องวีดีโอทัว่ ไป คือ มีหน่วยความจําที่มาก และมีแบตเตอรี่
อยูไ่ ด้ยาวนานกว่า ทําให้สามารถบันทึกข้อมูลได้จาํ นวนมาก และนํามาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกพฤติกรรมคนงานทั้งสองกลุ่ม ในการก่อผนังอิฐมวลเบาพื้นที่ประมาณ 11
ตารางเมตร ทุกๆ 5 นาที ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุหลักการสู ญเปล่าในการก่ออิฐ คือ การ
ขาดประสิ ทธิ ภาพในการใช้อุปกรณ์และแรงงาน โดยการก่อ อิฐที่มีก ารวางแผนงานที่ผวู้ ิจ ัยได้ก าํ หนดให้มีก ารใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสม วางแผนการทํางานให้แรงงานแต่ละคนอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดงานที่มีประสิ ทธิ ผลกว่า 71.67%
ในขณะที่แรงงานที่ไม่ได้รับการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั มีงานที่เกิดประสิ ทธิ ผลเพียง 32.87% เนื่ องจากแรงงานกลุ่มที่
ไม่ได้รับการวางแผนงาน จะมีพฤติกรรมการนั่งพักนั่งรอคอยระหว่างวันค่อนข้างมาก ทํางานซํ้าซ้อนไม่เป็ นระบบ
ด้านโครงสร้างการจัดแบ่งงานการก่ออิฐ (Work Breakdown Structure) พบว่า การก่ออิฐของแรงงานทั้งสองกลุ่มใช้
เวลาในการดําเนินงานที่ใกล้เคียงกันทีป่ ระมาณ 6 ชัว่ โมง ต่อการก่ออิฐในพื้นที่ประมาณ 11 ตารางเมตร แต่การก่ออิฐ
ที่ไม่มีการวางแผนงาน ใช้แรงงานมากกว่า 3-4 คน และจากการวิจยั ยังพบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการสังเกต
พฤติกรรมคนงานในการก่ออิฐมวลเบาคือการสังเกตพฤติกรรมทุก ๆ 5-15 นาที
คําสําคัญ: การก่ออิฐ, ผลิตภาพงานก่อสร้าง, กล้อง TIME LAPSE

ABSTRACT

This thesis involves the study of the “motion of masonry construction to improve the construction
productivity with data recorded by time-lapse camera.” Data regarding construction with light-weight bricks was
collected at the Menam Residences Condominium Project. The sample group was divided into two groups, which
were the masonry construction: 1) with planning by the author and 2) without planning. For the time-lapse camera,
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apart from the qualification to reduce the time of motion from hour, day, month or year to a few seconds, it contains
a large amount of memory units and a longer-lasting battery, resulting in more data recorded and more efficient
analysis.
In this research, every five minutes, from 14.00 – 20.00, the behaviors of workers of the two groups at
the site of 11 square meters were recorded during the construction with light-weight bricks. According to the
research, it was found that the main factor that causes the loss of productivity in this masonry construction is the
lack of efficiency in using the equipment and manpower. The masonry construction planned by the author used the
appropriate equipment and clear working plans, resulting in a level of efficiency at 71.67%. Meanwhile, the
laborers working in the group without a plan had an efficiency level at 32.87%, due to the fact that when they did
not have a plan, they had the behavior of sitting and waiting for work most of the day, resulting in a working
process that caused repetition without an effective system. As for the breakdown of the work structure, the two
groups spent a similar duration of time for the masonry works, which was approximately six hours per masonry
construction within the 11-square-meter size area. However, the masonry construction without planning employed
3 to 4 workers. Regarding the research, the optimal duration for observing their behavior during masonry
construction was determined to be every 5 to 15 minutes.
Keywords: masonry construction, construction productivity, time lapse camera
1. บทนํา

ความสูญเปล่าเป็ นปั ญหาสําคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่เพียงแต่จะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ก่อสร้างยังส่ งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย บริ ษทั ผูร้ ับเหมาในประเทศไทยได้หาวิธีทางเพิ่มผลผลิต
โดยการขจัด ปั ญ หาความสู ญ เสี ยต่ าง ๆ ในกระบวนการก่ อ สร้ างโดยการใช้เ ทคนิ ค วิธี ก ารปฏิ บตั ิ งาน (Lean
construction techniques) งานวิจยั นี้ช่วยในการจําแนกชนิดของการสู ญเปล่าหลัก ๆ ที่เป็ นสาเหตุในอุตสาหกรรมก่อ
ผนังก่อสร้างของประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยสร้างกรอบการทํางานในอนาคตในการพัฒนาวิธีการป้ องกัน และกําจัด
สาเหตุของความสูญเปล่าในกระบวนการก่อสร้าง
หนึ่งในสาเหตุหลักของการสู ญเปล่าในการก่อสร้าง (Waste in construction) คือ การขาดประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้อุปกรณ์, วัสดุ, แรงงาน หรื อ ทุน ในปริ มาณที่มากกว่าสิ่ งที่ได้พิจารณาไว้แล้วในงานก่อสร้าง (ชูเกียรติ ชูสกุล,
2549) ซึ่งในงานก่อสร้างนั้น “งานผนังก่ออิฐ” จัดอยูใ่ นงานที่มีการสูญเปล่าในการก่อสร้างเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ น
งานก่อสร้างที่ใช้แรงงานคนสู ง (กมลวัลย์ ลือประเสิ รฐ, 2550) เครื่ องมือ และอุปกรณ์ยงั คงใช้รูปแบบเดิมตั้งแต่ใน
อดีตจนมาถึงปัจจุบนั มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นน้อยมาก
มีการศึกษาวิธีเพิ่มผลิตภาพในการก่อสร้าง โดยศึกษาการเคลื่อนไหวของวิธีการก่ออิฐ (Gilbreth, 1885) และ
ได้ปรับปรุ งผลิตภาพในการก่ออิฐ จากเดิมที่ตอ้ งก้มลงหยิบก้อนอิฐและปูนทรายจํานวน 125 ครั้งต่อชัว่ โมงเป็ น 125350 ครั้งต่อชัว่ โมง ซึ่งสําหรับวิธีการศึกษาการเคลื่อนไหวนั้นได้ใช้ คนสังเกตการณ์พร้อมนาฬิกาจดบันทึก ถ่ายรู ปทุก
ช่วงเวลานําเดินการ และถ่ายวีดีโอในช่วงเวลาดําเนินการ
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ซึ่ งในกระบวนการศึกษาการเคลื่อนไหวของวิธีการก่อ อิฐทั้ง 3 วิธี น้ นั ได้นาํ ผลมาปรั บปรุ งผลิ ต ภาพไป
ในทางที่ดีข้ ึน แต่ท้งั นี้ก็ยงั เป็ นขั้นตอนที่ค่อนข้างลําบากในการเก็บข้อมูล และอาจมีการบันทึกข้อมูลที่ยงั ไม่ครบถ้วน
ตามข้อจํากัดของเครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ในปัจจุบนั ได้มีกล้องวีดีโอรุ่ นใหม่ ๆ หรื อแม้แต่ในโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน (Smartphone) มีความสามารถใน
การปรับความเร็ วของการบันทึกวีดีโอ ทําให้ภาพยนตร์ เล่นออกมาช้าก็ได้ เร็ วก็ได้ และยังมีซอฟต์แวร์ ตดั ต่อวีดีโอที่
ปรับเปลี่ยนความเร็ วการเล่นได้ ทําให้การทําภาพยนตร์เร่ งความเร็ ว มีผลออกมาคล้ายกับเทคนิ ค Time Lapse แต่ก็ยงั
หลีกเลี่ยงข้อจํากัดของการบันทึกวีดีโอไม่ได้ กล่าวคือ การสิ้ นเปลืองหน่วยความจํามาก
จึงมีผผู้ ลิตกล้อง Time Lapse Photography นับเป็ นเทคนิ คที่ตรงกันข้ามกับ High Speed Photography ทําให้
เราสามารถศึกษารายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เกินกว่าที่ตาคนเราจะสังเกตเห็ นได้ เช่น การ
เคลื่อนไหวของพืช (การงอกของเมล็ด), การเคลื่อนที่ของวัตถุ, การเน่ าของผลไม้ และ การก่อสร้าง เป็ นต้น (พิธาน
สิ งห์เสน่ห์, 2552)
จึงเป็ นที่มาของการทําวิจยั ในครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั จะนําเสนอกล้อง Time Lapse มาศึกษาการเคลื่อนไหววิธีการ
ก่ออิฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง กรณีศึกษางานผนังก่ออิฐมวลเบาของผนังภายในอาคาร
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อประยุกต์ใช้กล้อง Time Lapse มาศึกษาการเคลื่อนไหววิธีการก่ออิฐ เพือ่ เพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง
2.2 เพื่อประเมินผลกระทบที่ส่งผลต่อการสูญเสี ยผลิตภาพงานก่ออิฐในหน้างาน
2.3 เพื่อประเมินระยะเวลาที่เหมาะสมจากการใช้กล้อง Time Lapse มาศึกษาการเคลื่อนไหววิธีการก่ออิฐ
2.4
3. การดําเนินการวิจัย
การได้มาซึ่งข้อมูลในการศึกษาจากการวิเคราะห์งานก่อสร้างด้วยการสังเกตการณ์ดว้ ยกล้อง Time Lapse
นั้น จะศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวของวิธีการก่ออิฐมวลเบา ผนังก่ออิฐมวลเบาของห้องพักซึ่งมีความสู ง 3.20 เมตร
กว้าง 4.10 เมตรและมีช่องเปิ ดประตูขนาด 0.90 x 2.40 เมตร คิดเป็ นพื้นที่ก่ออิฐมวลเบาประมาณ 11 ตารางเมตร ของ
โครงการแม่น้ าํ เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดหลักๆ ตามลําดับขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ดงั นี้
3.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลโดยกล้อง Time Lapse
ทําการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากสถานที่ก่อสร้าง เพื่อเป็ นข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ถึงกระบวนการและ
วิธีการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้างของบริ ษทั ฯ ด้วยการสังเกตการณ์ดว้ ยกล้อง Time Lapse มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
3.1.1 กําหนดตําแหน่ งการติดตั้งกล้อง Time Lapse โดยให้ครอบคลุมสามารถมองเห็ นถึงทีมงาน
ในขณะทํางาน
3.1.2 เลือกกลุ่มคนงาน ตําแหน่งการทํางานที่สามารถเก็บข้อมูลได้
3.1.3 บันทึกลักษณะการทํางานของคนงานด้วยกล้อง Time Lapse ตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นจนจบงาน โดย
ทําการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 : ให้คนงานเริ่ มก่ออิฐ โดยไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั
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- ครั้ งที่ 2 : ให้คนงานเริ่ มก่อ อิฐ โดยผูว้ ิจ ัย วางแผนการทํางาน โดยการแบ่งหน้าที่ และกรอบการ
ทํางานตามแผนงานที่กาํ หนด ดังนี้
• แรงงานหลัก 1 คน ทําหน้าที่ งานเช็คดิ่ง-ระดับ ,งานวัดระยะ และงานก่ออิฐทั้งหมด
ได้แก่ เสี ยบเหล็กยึดผนังกับโครงสร้าง ,งานเคาะอิฐมงาน ,ตัดอิ ฐ ,งานทา/ละเลงปูน
ทราย,งานวางอิฐ,งานปาดแต่งผิวปูนและงานอุดรอยต่อ
• แรงงานสนับสนุ น 2 คน ทําหน้าที่ ในการขนอิ ฐโดยใช้รถเข็นทุ่นแรง (หากทํางานที่
ได้รับมอบหมายแล้วเสร็ จให้ไปทํางานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในครั้งนี้ได้)
ตาราง 3.1 แสดงครั้งที่เก็บข้อมูล วันที่เก็บข้อมูล การวางแผนงานจากผูว้ ิจยั และจํานวนแรงงาน
ครั้งที่ วันที่เก็บข้อมูล
การวางแผนงานจากผูว้ ิจยั
แรงงานหลัก (คน)
แรงงานสนับสนุน (คน)
1
30 ส.ค. 2556
ไม่มี
2
3-4
2

7 ก.ย. 2556
มี
*ทํางานในช่วงเวลาที่ผวู้ ิจยั กําหนดเท่านั้น

1

1-2*

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําข้อมูลที่ได้จากกล้อง Time Lapse มาสังเกตถึงพฤติกรรมการก่ออิฐ ทุก 5 นาที แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
งานที่ได้ประสิ ทธิ ผลและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดงานที่ไร้ประสิ ทธิ ผล ตามวิธีก ารประเมินค่าผลิตภาพ ตาม
แบบฟอร์มที่กาํ หนด
4. ผลการวิจัย
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ ประกอบด้วย ลักษณะการขนอิฐ
ตําแหน่งและปริ มาณการวางอิฐ จํานวนแรงงานที่ใช้ในการก่ออิฐ และพฤติกรรมอื่นๆ ดังนี้
ตาราง4.1 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ
การเคลื่อนไหวของแรงงาน

ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั

มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั

1. การขนอิฐ

- ใช้แรงงาน 3-4 คน
- ขนอิฐด้วยมือทีละ 2-3 ชิ้น

2. ตําแหน่งการวางอิฐ

- อยูใ่ นตําแหน่งที่ไม่สะดวกต่อการใช้ - อยูใ่ นตําแหน่งที่แรงงานก่ออิฐ
งาน ทําให้แรงงานสนับสนุ นต้อง
สามารถหยิบใช้ได้โดยไม่มี
ขนส่ งอิฐส่ งต่อให้กบั แรงงานก่ออิฐ
แรงงานสนับสนุนช่วยขนส่ งอิฐซํ้า
อีกครั้ง เกิดเป็ นการทํางานซํ้าซ้อน
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การเคลื่อนไหวของแรงงาน

ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั

มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั

3. ปริ มาณอิฐที่จดั เตรี ยม
สําหรับก่อผนัง

- การขนอิฐ 1 ครั้ง มีปริ มาณไม่เพียงพอ - การขนอิฐ 1 ครั้ง มีปริ มาณเพียงพอ
ต่อการก่ออิฐทั้งผนัง ทําให้แรงงาน
สําหรับการก่ออิฐทั้งผนัง
สนับสนุนต้องขนอิฐหลายรอบ ใน 1
วัน
4. จํานวนแรงงานทีใ่ ช้งาน - ใช้แรงงาน 5-6 คน แบ่งเป็ นแรงงาน - ใช้แรงงานช่วยในการขนอิฐในช่วง
หลักในการก่ออิฐ 2 คน และแรงงาน เริ่ มต้น 2 คน หลังจากนั้นจะใช้
สนับสนุน 3-4 คน ที่คอยเคาะอิฐ ขน แรงงานหลักเพียง 1 คน ในการ
อิฐ ตัดอิฐ และส่ งอุปกรณ์ ตลอดช่วง เคาะอิฐ ขนอิฐ ตัดอิฐ และก่ออิฐ
ระยะเวลาในการก่ออิฐ
5. พฤติกรรมอื่นๆ
- แรงงานมีการรอคอย / การพักผ่อน
ระหว่างการทํางานของแรงงาน
ค่อนข้างมาก
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภาพงานก่ออิฐ
ตาราง 4.2 แสดงจํานวนร้อยละผลิตภาพรวมของแรงงานที่ “มี และ ไม่มี การวางแผนงานจากผูว้ ิจยั ”
ประเภทงาน
งานได้ประสิ ทธิผล
งานสนับสนุน
งานไร้ประสิ ทธิผล
รวม

ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั

มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั

32.87%
34.95%
32.18%
100.00%

71.63%
11.31%
17.06%
100.00%

จากตาราง พบว่า ผลิตภาพรวมของแรงงานที่ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั ก่อให้เกิดงานที่ได้ประสิ ทธิ ผล
งานสนับสนุน และงานไร้ประสิ ทธิผลที่ 32.87% ,34.95% และ 32.18% ตามลําดับ ขณะทีผ่ ลิตภาพรวมของแรงงานที่มี
การวางแผนงานจากผูว้ ิจยั ก่อให้เกิดงานที่ได้ประสิ ทธิ ผล งานสนับสนุ น และงานไร้ประสิ ทธิ ผลที่ 71.63% ,11.31%
และ 17.06% ตามลําดับ
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ภาพประกอบ 4.1 แสดงภาพรวมผลิตภาพแรงงานที่ไม่มีการวางแผนจากผูว้ ิจยั
100%
90%
80%

33.33%

29.17%

29.17%

50.00%

48.61%

11.11%
44.44%

70%

20.83%

45.83%

60%
50%
40%
30%

56.94%

20%
10%
0%

9.72%

20.83%

16.67%
68.06%
38.89%

22.22%

16.67%
37.50%

งานไร้ ประสิทธิผล
งานสนับสนุน
งานได้ ประสิทธิผล

14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00

ช่วงเวลา

จากภาพประกอบ พบว่ า แรงงานที่ ไ ม่ มี ก ารวางแผนงานจากผูว้ ิ จ ัย มี ผ ลิ ต ภาพแรงงานที่ เ ป็ นงานได้
ประสิ ทธิผล สูงสุ ด อยูใ่ นช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ที่ 68.06% และตํ่าสุ ดในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ที่ 9.72% , ผลิต
ภาพแรงงานที่เป็ นงานสนับสนุ น สู งสุ ดในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ที่ 56.94% และตํ่าสุ ดใน 2 ช่วงเวลาคือ 17.0018.00 น.และ 19.00-20.00 น. ที่ 16.67% ด้านผลิตภาพแรงงานที่เป็ นงานไร้ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด อยู่ในช่วงเวลา 19.0020.00 น. ที่ 45.83% และตํ่าสุ ดในช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ที่ 11.11% จากการสังเกตุการณ์พบว่าในช่วงเวลา 17.0019.00 น. เป็ นช่วงเวลาเลิกงานของแรงงานทัว่ ไป ทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าวแรงงานจะพักผ่อน นั่งพัก หรื อทํางานที่ไร้
ประสิ ทธิ ผลค่อนข้างมาก และภายหลังจากนั้นจะเร่ งทํางานเต็มกําลังขึ้นเพื่อให้งานแล้วเสร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย
ทําให้ระดับงานไร้ประสิ ทธิผลในช่วงสุ ดท้ายที่เวลา 19.00-20.00 น. ลดตํ่าลง
ภาพประกอบ 4.2 แสดงภาพรวมผลิตภาพแรงงานที่มีการวางแผนจากผูว้ ิจยั
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10.71%
67.86%

8.33%

91.67%

25.00%

75.00%

33.33%

66.67%

16.67%

8.33%

83.33%

91.67%

งานไร้ ประสิทธิผล
งานสนับสนุน
งานได้ ประสิทธิผล

21.43%
14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00

ช่วงเวลา
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จากภาพประกอบ พบว่างานสนับสนุนจะดําเนิ นงานในเริ่ มต้นเท่านั้น เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้แรงงาน
สนับสนุน 1-2 คน ทําหน้าที่ในการขนอิฐโดยใช้รถเข็นทุ่นแรง ตั้งแต่เวลา 14.0-15.00 น.เมื่อทําการขนอิฐแล้วเสร็ จจะ
ออกจากพื้นวิจยั (ไปทําหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในครั้งนี้แทน) ทั้งนี้ แรงงานที่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั
มีผลิตภาพแรงงานที่เป็ นงานได้ประสิ ทธิผล สูงสุ ด อยูใ่ นช่วงเวลา 15.00-16.00 น.และ 19.00-20.00 น. ที่ 91.67% และ
ตํ่าสุ ดในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ที่ 21.43% ด้านผลิตภาพแรงงานสนับสนุน มีเพียง 1 ช่วงเวลาคือ 14.00-15.00 น. ที่
67.86%, และผลิตภาพแรงงานที่เป็ นงานไร้ประสิ ทธิผล สูงสุ ด อยูใ่ นช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ที่ 33.33% และตํ่าสุ ดใน
ช่วงเวลา 15.00-16.00 น. และเวลา 19.00-20.00 น. ที่ 8.33% จากการสังเกตุพบว่า ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. เป็ นช่วง
เริ่ มต้นของการก่ออิฐของแรงงานหลักจึงมีงานไร้ประสิ ทธิ ผลค่อนข้างน้อย และในช่วงเวลา 19.00-20.00 น. ซึ่ งเป็ น
ช่วงท้ายสุ ดของการทํางานแรงงานจะทํางานเต็มกําลังขึ้นเพื่อให้งานแล้วเสร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 วิเคราะห์โครงสร้างการจัดแบ่งงานการก่ออิฐ (work Breakdown Structure (WBS))
ภาพประกอบ 4.3 โครงสร้างการจัดแบ่งงานการก่ออิฐ (work Breakdown Structure (WBS)) ระหว่างการก่ออิฐ
แบบที่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั และการก่ออิฐที่ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ จิ ยั

จากภาพประกอบ พบว่า การก่ออิฐทั้งที่ “มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั และไม่มีแผนงานจากผูว้ ิจยั ” จะใช้เวลา
ในการทํางานมีประสิ ทธิผลใกล้เคียงกัน (ใช้เวลาตั้งแต่ 14.00-20.00 น. หรื อประมาณ 6 ชม.) ในขณะที่งานสนับสนุ น
ซึ่งได้แก่ การขนอิฐ เสี ยบเหล็กยึดผนังกับโครงสร้าง งานเช็คดิ่ง – ระดับ งานวัดระยะ และงานรับ-ส่ งเครื่ องมือ พบว่า
การก่ออิฐที่ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั ใช้เวลา ตั้งแต่ 14.00 – 19.30 น. (5.30 ชม.) ในขณะที่การก่ออิฐแบบที่มีการ
วางแผนงานจากผูว้ ิจยั ใช้ระยะ ตั้งแต่ 14.00-15.00 น. (1 ชม.)
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4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบันทึกพฤติกรรมคนงาน
ตาราง 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบันทึกพฤติกรรมคนงานจากกล้อง Time Lapse กับผลิตภาพ
งานก่ออิฐ กรณีการก่ออิฐที่มีการวางแผนจากผูว้ ิจยั
ประเภทงาน/เวลา
5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที 25 นาที 30 นาที 60 นาที
ได้ประสิ ทธิผล
83%
85%
82%
89%
96%
83%
83%
จากตาราง 4.5 พบว่า ระยะเวลาการบันทึกพฤติกรรมคนงานจากกล้อง Time Lapse กับผลิตภาพงานก่ออิฐ
กรณี การก่อ อิฐที่มีก ารวางแผนจากผูว้ ิจยั ในช่ว ง 5 นาที ,10 นาที และ 15 นาที ให้ผลิ ตภาพงาน ที่ได้ประสิ ทธิ ผล
ใกล้เคียงกันที่ 82% - 85% และการบันทึกพฤติกรรมทุกๆ 20 นาที , 25 นาที, 30 นาที และ 60 นาที ให้ผลิตภาพแรงงาน
ลดลงสลับกับเพิ่มขึ้นที่ 89%,96%,83% และ 83% ตามลําดับ
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.1.1 สรุ ปการเคลื่อนไหวของแรงงานในการก่ออิฐ
5.1.1.1 กรณี ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั : แรงงานจะขนอิฐโดยใช้มือทีละ 2 - 3 ชิ้น ใช้จาํ นวนแรงงาน
ประมาณ 3-4 คน และวางอิฐในตําแหน่ งที่ไม่ส ะดวกต่ อการหยิบใช้งาน ทําให้ตอ้ งเกิดการขนย้ายซํ้าซ้อน อี กทั้ง
ปริ มาณอิฐที่สํารองไว้ใช้สําหรับการก่อมีปริ มาณค่อนข้างน้อย โดยภาพรวมการก่ออิฐโดยไม่มีการวางแผนงานจาก
ผูว้ ิจยั จะใช้แรงงานรวมประมาณ 5-6 คน ซึ่ งมากกว่าปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมาย ส่ งผลให้แรงงานเกิดการรอคอย
พักผ่อน ค่อนข้างมาก
5.1.1.2 กรณี มีก ารวางแผนงานจากผูว้ ิจยั : แรงงานจะขนอิฐโดยใช้รถเข็นทุ่นแรง ทําให้ขนอิฐได้ใน
ปริ มาณที่มาก และใช้เ วลาน้อย อาศัยแรงงานประมาณ 2 คน และวางอิฐในตําแหน่ งที่ส ะดวกต่อ การหยิบใช้งาน
ปริ มาณอิฐที่สาํ รองไว้ใช้สาํ หรับการก่อมีปริ มาณเพียงพอ โดยภาพรวมการก่ออิฐโดยมีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั จะใช้
แรงงานรวมประมาณ 2 - 3 คน ซึ่งเหมาะสมต่อปริ มาณงานที่กาํ หนด
5.1.2 ผลิตภาพงานก่ออิฐ
ผลการวิจ ัยพบว่า ภาพรวมผลิ ตภาพของแรงงานที่ไม่มีก ารวางแผนงานจากผูว้ ิจ ยั ก่ อ ให้เ กิ ดงานที่ไ ด้
ประสิ ทธิผลที่ 32.87% ซึ่งตํ่ากว่าแรงงานที่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั ที่เท่ากับ 71.67% โดยช่วงเวลาแรงงานที่ไม่มี
การวางแผนงานจากผูว้ ิจยั สร้างงานที่ได้ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอยู่ในช่วงเวลา 18.00 -19.00 น. ในขณะที่แรงงานที่มีการ
วางแผนงานจากผูว้ ิจยั สร้างงานที่ได้ประสิ ทธิผลสูงสุ ดอยูใ่ นช่วงเวลา 15.00 - 16.00 น. และช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.
สําหรับงานที่ไร้ประสิ ทธิผล พบว่า แรงงานที่ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั มีงานไร้ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอยู่
ในช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น. ในขณะแรงงานที่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั มีงานไร้ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอยู่ในช่วงเวลา
17.00 - 18.00 น.
นอกจากนี้งานวิจยั ยังพบว่า การก่ออิฐทั้งแบบที่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั และไม่มีแผนงานจากผูว้ ิจยั จะ
ใช้เวลาในการทํางานมีประสิ ทธิผลใกล้เคียงกัน (ประมาณ 6 ชม.) ส่ วนงานสนับสนุน ซึ่งได้แก่ การขนอิฐ เสี ยบเหล็ก
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ยึดผนังกับโครงสร้าง งานเช็คดิ่ง - ระดับ งานวัดระยะ และงานรับ-ส่ งเครื่ องมือ พบว่า การก่ออิฐที่ไม่มีการวางแผน
งานจากผูว้ ิจยั จะใช้เวลาในการทํางานยาวนานกว่า เนื่องจากแรงงานมีการทํางานในลักษณะซํ้าซ้อนหลายรายการ เช่น
การขนอิฐวางในตําแหน่งที่ไม่พร้อมใช้งาน ทําให้ตอ้ งขนอิฐจากจุดพักไปยังพื้นที่ก่ออิฐอีกครั้ง
ผูว้ ิจยั สังเกตพฤติกรรมพนักงานโดยใช้เวลาน้อยที่สุดคือ ทุกๆ 5 นาที พบว่ามีแรงงานที่ได้ประสิ ทธิ ผลที่
83% ซึ่งใกล้เคียงกับการสังเกตทุก ๆ 10 นาที และ 15 นาที ซึ่งมีงานประสิ ทธิผลที่ 85% และ 82% ตามลําดับ ในขณะ
ที่การบันทึกพฤติกรรมโดยใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น เช่น ทุก ๆ 20 นาที 25 นาที 30 นาที และ 60 นาที พบว่า ผลิตภาพ
แรงงานมีแนวโน้มลดลงสลับเพิ่มขึ้น ไม่สัมพันธ์กนั
5.2 การนําไปใช้
1. จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการบันทึกของกล้อง Time Lapse ในการสังเกตพฤติกรรมการก่ออิฐของแรงงาน
พบว่า หนึ่ งในสาเหตุหลักของการสู ญเปล่าในการก่ ออิ ฐ ครั้งนี้ คื อ การขาดประสิ ทธิ ภาพในการใช้อุ ปกรณ์ และ
แรงงาน โดยในพื้นที่การก่ออิฐและระยะเวลาที่เท่ากัน การไม่ได้รับการวางแผนงาน จะใช้แรงงานในจํานวนที่
มากกว่า เนื่องจากแรงงานใช้มือในการขนอิฐ แทนการใช้อุปกรณ์ทุ่นแรง จัดวางอิฐในตําแหน่ งที่ไม่สะดวกต่อการใช้
งาน และปริ มาณอิฐที่สาํ รองในการก่อมีปริ มาณไม่เหมาะสม อีกทั้ง จํานวนแรงงานที่มีมากกว่าปริ มาณงาน ทําให้เกิด
การทํางานซํ้าซ้อน การรอคอย และการพักผ่อน ระหว่างการทํางาน ซึ่งเหล่านี้เป็ นงานที่ไร้ประสิ ทธิ ผลและก่อให้เกิด
การสูญเปล่าในงานก่ออิฐ การวางแผนการทํางาน การกําหนดกรอบการทํางาน และจํานวนแรงงานที่เหมาะสม จึงเป็ น
สิ่ งที่ผคู้ วบคุมงานก่อสร้างจึงควรให้ความสําคัญ เพื่อลดงานที่ไร้ประสิ ทธิผลดังกล่าว
2. แม้ภาพรวมผลิตภาพของแรงงานที่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั ก่อให้เกิดงานที่ได้ประสิ ทธิ ผล สู งกว่า
แรงงานที่ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั แต่จากงานวิจยั ยังพบว่าผลิตภาพของแรงงานมีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั ยัง
มีงานที่ไร้ประสิ ทธิผลกว่า 17.06% และช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดงานไร้ประสิ ทธิผลสูงสุ ดอยูใ่ นช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น.
สอดคล้องกับช่วงเวลางานที่ไร้ประสิ ทธิผลสุ งสุ ดของแรงงานที่ไม่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั จากการสังเกตุการณ์
พบว่าในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. เป็ นช่วงเวลาเลิกงานของแรงงานทัว่ ไป แรงงานจึงอาจเกิดความเคยชินในการพัก
งาน จึงหยุดพักงาน หรื อทํางานไร้ประสิ ทธิผลสูงในช่วงเวลาดังกล่าว ผูค้ วบคุมงานก่อสร้างจึงควรพิจารณาช่วงเวลา
การทํางานที่เหมาะสม เพื่อลดงานที่ไร้ประสิ ทธิผลดังกล่าว โดยอาจจะเริ่ มงานก่อสร้างเร็ วขึ้น และกําหนดเวลาพักให้
ชัดเจน เป็ นต้น
3. ด้านโครงสร้างการจัดแบ่งงานการก่ออิฐ (Work Breakdown Structure) พบว่า การก่ออิฐทั้งแบบที่มีการ
วางแผนงานจากผูว้ ิจยั และไม่มีแผนงานจากผูว้ ิจยั จะใช้เวลาในการก่ออิฐในพื้นประมาณ 11 ตารางเมตร เป็ นงานที่มี
ประสิ ทธิผลใกล้เคียงกันที่ประมาณ 5.30 - 6 ชัว่ โมง แต่จะใช้เวลาแตกต่างกันแค่ในส่ วนของงานสนับสนุ น อันได้แก่
การขนอิฐ การเสี ยบเหล็กยึดผนังกับโครงสร้าง งานเช็คดิ่ง - ระดับ งานวัดระยะ และงานรับ - ส่ งเครื่ องมือ โดยการก่อ
อิฐทั้งแบบที่มีการวางแผนงานจากผูว้ ิจยั จะกําหนดให้แรงงานทํางานดังกล่าวแล้วเสร็ จภายใน 30 นาที - 1 ชัว่ โมง แรก
ของการทํางาน ในขณะที่แรงงานสนับสนุนของการก่ออิฐที่ไม่มีแผนงานจากผูว้ ิจยั จะทํางานดังกล่าวตลอดช่วงเวลา
ของการ ก่ออิฐทําให้เกิดการรอคอยงาน และการสูญเปล่าค่อนข้างมาก การวางแผน และกําหนดขั้นตอนการทํางาน
ที่เหมาะสม จะช่วยลดงานที่ไร้ประสิ ทธิผลดังกล่าว
4. จากงานวิจยั พบว่า ช่วงเวลาการสังเกตพฤติกรรมแรงงานทุกๆ 5 นาที, 10 นาที และ 15 นาที ให้ผลิตภาพ
แรงงานที่ใกล้เคียงกันที่ 82 - 85% ในขณะทีก่ ารสังเกตพฤติกรรมแรงงานโดยใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น เช่น ทุกๆ 20 นาที
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25 นาที 30 นาที และ 60 นาที พบว่า ผลิตภาพแรงงานมีแนวโน้มลดลงสลับเพิ่มขึ้น ไม่สัมพันธ์กนั จึงอาจพิจารณาได้
ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการสังเกตพฤติกรรมคนงานในการก่ออิฐมวลเบาคือการสังเกตพฤติกรรมทุก ๆ 5 - 15
นาที
5. กล้อง Time Lapse มีคุณสมบัติในการช่วยย่นเวลาภาพเคลื่อนไหวให้เหลือเพียงไม่กี่วินาที เหมือนกล้อง
วีดีโอรุ่ นใหม่ๆ แต่มีจุ ดเด่ นเรื่ องหน่ วยความจําที่มาก และมีแบตเตอรี่ อ ยู่ได้ยาวนานกว่า จึงมีความเหมาะสมที่จ ะ
นํามาใช้ในการเก็บข้อมูลงานก่อสร้างที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการบันทึกที่ยาวนาน
5.3 ข้อจํากัด
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาการเคลื่อนไหววิธีการก่ออิฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยการเก็บข้อมูล
จากกล้อง Time Lapse” ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตั้งกล้องเพื่อบันทึกข้อมูลการก่ออิฐมวลเบาจากโครงการแม่น้ าํ เรสซิ เดนท์
คอนโดมิเนียม ซึ่งเจ้าของโครงการและทีมที่ปรึ กษาโครงการมีกรอบการทํางานและระยะเวลาการทํางานที่ชดั เจน ทํา
ให้จาํ นวนข้อมูลที่นาํ มาพิจารณาเปรี ยบเทียบมีค่อนข้างจํากัด (เก็บข้อมูลเพียง 2 ครั้ ง) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังมีขอ้ จํากัด
เรื่ องจํานวนกล้อง Time Lapse ที่มีเพียง 1 เครื่ อง ทําให้ไม่สามารถติดตั้งกล้องและบันทึกภาพการก่ออิฐได้ทุกมุมและ
ทุกขั้นตอนของการทํางาน
5.4 ข้อเสนอแนะของการศึกษาในอนาคต
เพื่อ ให้มีขอ้ มูลสําหรั บการนํามาวิเ คราะห์ เปรี ยบเทียบที่ชัดเจนขึ้ น ควรทําการบันทึกข้อ มูลสําหรับนํามา
เปรี ยบเทียบมากกว่า 2 ครั้ง และเพิ่มจุดในการติดตั้งกล้อง Time Lapse ให้เห็นภาพการทํางานของแรงงานที่ครอบคลุม
การทํางานของแรงงานทั้งหมด
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