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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร ของ
การก่อสร้างอาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่าค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูน
ผนังภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.13 ตร.ม./คน/ชม. ทั้งนี้ค่าผลิตภาพแรงงานที่ได้รวมเวลาของความล่าช้า
เนือ่ งจากการรอคอยวัสดุ การแก้ไขงานและการเกิดอุบตั เิ หตุไว้ดว้ ย นอกจากนี้ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บผลกระทบจากงาน
ก่ออิฐซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำมาก่อนงานฉาบปูนผนัง โดยพบว่าหากคุณภาพงานก่ออิฐไม่ดี เช่น ไม่ได้แนวและไม่ได้ดิ่ง
ท�ำให้ต้องฉาบปูนหนามากขึ้นในบางพื้นที่เพื่อให้ผนังเรียบ ส่งผลท�ำให้เวลาในการท�ำงานนานขึ้น ร้อยละ 7 และท�ำให้
ค่าผลิตภาพแรงงานลดลง ร้อยละ 9
ค�ำส�ำคัญ: อัตราผลผลิต งานฉาบปูน ผนัง
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Abstract
The purpose of this research is to study the labor productivity rate in concrete plastering of exterior brick
wall of the construction of a commercial building in Bangkok. It was found that the labor productivity rate in
concrete plastering of exterior brick wall was at the average of 1.13 m2/p/hr. This rate has included the factors of
time delays during material preparation, surface repairing, and any accidents. In addition, the result of this study
revealed the effect from predecessor activity of non-well brick layout both horizontal and vertical alignment,
i.e. the increase of plastering thickness in some area to make the even surface. This resulted in 7% increase of
time delay and 9% decrease of productivity rate.
Keywords: Productivity, Plastering, Wall
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1. บทน�ำ

การที่โครงการก่อสร้างจะประสบความส�ำเร็จได้นั้น
ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย หลายด้ า น ปั จ จั ย ทางด้ า นผลิ ต ภาพ
แรงงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญล�ำดับต้นๆ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการ เป็นข้อมูล
ในการประมาณค่าแรงงาน หากข้อมูลผลิตภาพแรงงาน
มีความน่าเชื่อถือ จะท�ำให้การวางแผนโครงการ และ
การประมาณค่าแรงงาน ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ในทางตรงกันข้ามหากข้อมูลผลิตภาพแรงงานขาด
ความน่าเชื่อถือ ก็จะท�ำให้การวางแผนโครงการ และการ
ประมาณค่าแรงงาน คลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริง ส่งผล
ให้โครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ค่าก่อสร้างผิด
ไปจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ผนั ง อาคารภายนอกเป็ น สิ่ ง แรกที่ ม องเห็ น ก่ อ น
ที่จะเข้าไปสัมผัสกับลักษณะภายในของอาคารเปรียบ
เสมือนด่านแรกที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพของงานก่อสร้าง
การฉาบปู น ผนั ง ภายนอกอาคารจึ ง เป็ น งานที่ ต ้ อ งใช้
ช่างฝีมือ นอกจากนั้นข้อมูลผลิตภาพแรงงานของงาน
ก่อสร้างมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่จัดท�ำขึ้น
มาใช้ภายในหน่วยงานยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ผู้วิจัยจึง
สนใจทีจ่ ะศึกษาค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนัง
ภายนอกอาคารเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
การวางแผนการท�ำงาน การบริหารโครงการ ประมาณ
การค่าแรงงาน ของโครงการก่อสร้างต่อไปในอนาคต
Damrianant [1] ศึ ก ษาการใช้ เ ทคนิ ค การท� ำ
กระบวนการเลี ย นแบบการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
กระบวนการเทคอนกรีตพื้นโดยใช้เครื่องยิงคอนกรีต
โดยทดลองใช้เครือ่ งยิงคอนกรีตหนึง่ เครือ่ งและสองเครือ่ ง
เพื่ อ หาอั ต ราผลผลิ ต ที่ ท� ำ ได้ ร วมทั้ ง จ� ำ นวนรถบรรทุ ก
คอนกรีตที่เหมาะสม ผลการศึกษา พบว่าอัตราผลผลิตมี
ค่าเฉลีย่ ประมาณ 35 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง โดยใช้รถบรรทุก
คอนกรีต 3 คัน และอัตราผลผลิต 40 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง
โดยใช้รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน ตามล�ำดับ ซึ่งอัตรา
ผลผลิตทีไ่ ด้ได้รวมถึงความล่าช้าเนือ่ งจากการตัดเปลีย่ น
ท่อเนื่องจากการอุดตัน การย้ายท่อเพื่อความเหมาะสม

ของการท�ำงาน Kittikulmetee [2] ได้ศึกษาผลิตภาพ
แรงงานกิจกรรมตัดหัวเสาเข็มเจาะ ฐานราก เสา และพื้น
ในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลการศึกษา พบว่ากิจกรรม
การตัดหัวเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
และ 0.80 เมตร มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 5.30 ชัว่ โมง/ต้น
และ 8.40 ชั่วโมง/ต้น ตามล�ำดับ กิจกรรมการเทคอนกรีต
ฐานราก มี ผ ลิ ต ภาพแรงงานเท่ า กั บ 0.60 ชั่ ว โมง /
ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมเทคอนกรีตเสาชั้น 1 และชั้น 3
มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 1.21 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร
และ 1.53 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร ตามล�ำดับ กิจกรรม
การเทคอนกรีตเสริมเหล็ก Flat Slab ชั้น 2 และชั้น 4
มีผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 0.80 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร
และ 1.11 ชั่วโมง/ลูกบาศก์เมตร ตามล�ำดับ จากข้อมูลที่
ได้สามารถน�ำไปใช้ในการควบคุมค่าใช้จา่ ยและตรวจสอบ
ความล่าช้าของการท�ำงานได้ Taemthong [3] ศึกษาการหา
ผลกระทบของจ�ำนวนคนงานในการพิจารณาการเรียนรู้
เพื่อประมาณเวลาการท�ำงาน โดยศึกษาผลกระทบของ
ขนาดกลุ่มคนงานต่อผลผลิตว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จ�ำนวนคนงานยิ่งน้อย เกิดการเรียนรู้สูงท�ำให้ประหยัด
เวลาการท�ำงานลงเป็นอย่างมาก Ungnaparat [4] ศึกษา
ผลกระทบต่อผลิตภาพงานก่อสร้างเนือ่ งมาจากความยาก
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง โดยศึ ก ษากิ จ กรรมงานฉาบปู น
ภายนอก งานติดตั้งผนังกระจก และงานเทคอนกรีตพื้น
ท้องเรียบ ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุท�ำให้
เกิดความยากของงาน คือความสูงของอาคาร Monkaew
and Nawalerspunya [5] ศึกษาผลิตภาพแรงงานของ
งานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง ผลการศึกษา พบว่าค่าผลิตภาพ
แรงงานของงานเสาเข็ ม เจาะระบบแห้ ง ขนาดเส้ น
ผ่าศูนย์กลาง 0.50 × 24.00 เมตร มีค่าเฉลี่ยประมาณ
275.31 นาที/ต้น Choromokos and Mckee [6] ส�ำรวจ
การปรับปรุงผลผลิตในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 400 บริษทั ส่วนใหญ่พบว่า
มีความพร้อมในการปรับปรุงผลผลิตให้สงู ขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการวางแผนการท�ำงาน การติดต่อสื่อสาร การฝึก
อบรม งานทางด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย Teoh [7]
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ศึ ก ษาอั ต ราผลผลิ ต ของงานก่ อ สร้ า งในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาอัตราผลผลิต
ของโครงการก่อสร้าง จ�ำนวน 3 โครงการ เลือกกิจกรรม
งานก่อสร้าง จ�ำนวน 3 กิจกรรมงานได้แก่ 1) งานติดตั้ง
ไม้แบบ 2) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ 3) งานเทคอนกรีต
ผลการศึ ก ษา พบว่ า อัต ราผลผลิต ในการท�ำงานทั้ง 3
กิจกรรมงาน คนงานก่อสร้างของประเทศมาเลเซียมี
อัตราผลผลิตทีส่ งู กว่าคนงานของประเทศไทย Arditi and
Mochtar [8] ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภาพการท� ำ งาน
ก่อสร้างของประเทศอินโดนีเซีย แบ่งการส�ำรวจออกเป็น
2 ด้าน คือ 1) การสอบถามบริษัทผู้รับเหมาชั้นน�ำ พบว่า
จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง อย่ า งมากในด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การควบคุมค่าใช้จา่ ย การส่งมอบงานและด้านการบริหาร
จัดการ และ 2) การสอบถามบริษทั ชัน้ น�ำด้านการออกแบบ
พบว่ า มี ค วามกั ง วลด้ า นการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การ
ท�ำงาน จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่าการศึกษาค่าผลิตภาพ
แรงงานมีค่อนข้างน้อยยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมงาน
ก่อสร้าง โดยเฉพาะค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูน
ผนังภายนอกอาคารเป็นข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนและ
มีนอ้ ย การศึกษาวิจยั เรือ่ งผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูน
ผนังภายนอกอาคารจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและส�ำคัญเพื่อ
ที่จะน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการบริหารงานก่อสร้างต่อไป

1

ที่กองเก็บทรายก่อนน�ำไปผสม

1

ตักทรายใส่ภาชนะขนย้ายทรายไปยังเครื่องผสม

1

ผสมทรายและซีเมนต์เข้าด้วยกันด้วยเครื่องและตักใส่ภาชนะ

2

ขนย้ายปูนฉาบไปยังต�ำแหน่งที่จะยกขึ้น

1

รอรอกยกขึ้นไปให้คนงานที่อยู่บนนั่งร้าน

3

ขนย้ายปูนฉาบขึ้นไปให้คนงานที่อยู่ด้านบนด้วยรอก

2

รอคนงานที่อยู่ด้านบนมารับปูน

4

คนงานที่อยู่ด้านบนขนย้าย ปูนฉาบไปให้ช่างฉาบปูน

2

ช่างฉาบปูน ฉาบปูนตามขั้นตอน

รูปที่ 1

Flow Chart

ศึกษา [4]

ขั้นตอนการท�ำงานฉาบปูนผนังที่

2. ขั้นตอนและวิธีการท�ำงานฉาบปูนผนัง

หัวหน้าช่างจะจัดช่างฉาบปูนจ�ำนวน 6 คน ฉาบปูนจาก
ด้านบนสุดของอาคารลงมาด้านล่าง โดยฉาบปูนรองพื้น
ครั้งที่ 1 หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ช่างฉาบปูนแต่ละคน
จะย้ายต�ำแหน่งเคลือ่ นทีฉ่ าบปูนตามจุดต่างๆ จนเต็มพืน้ ที่
การท�ำงานแต่ละชั้น จนแล้วเสร็จ จากนั้นท�ำการฉาบปูน
ครัง้ ที่ 2 จนได้ระดับทีต่ อ้ งการ หนาประมาณ 0.50 เซนติเมตร
จนเต็มพืน้ ทีก่ ารท�ำงาน ใช้ไม้สามเหลีย่ มปาดปูนให้เรียบและ
ได้ระดับ หากยังไม่ได้ระดับช่างจะฉาบเพิ่มจนได้ระดับ
ทีต่ อ้ งการ หลังจากนัน้ จะปัน่ ปูน และลงฟองน�ำ้ ท�ำความสะอาด
ตามล�ำดับ สามารถสรุปขัน้ ตอนและกระบวนการในการท�ำงาน
ฉาบปูนผนังภายนอกอาคารทีศ่ กึ ษา ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2

รูปที่ 2 Flow Diagram การท�ำงานฉาบปูนผนังทีศ่ กึ ษา [4]
3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลแบบทางตรง โดยวัดปริมาณงาน
ฉาบปูนภายนอกอาคารทีท่ ำ� ได้ในแต่ละวันต่อจ�ำนวนช่าง
ฉาบปูน บันทึกลงในตารางการท�ำงาน ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้ประกอบ
ด้วยจ�ำนวนคนงาน บริเวณพืน้ ทีท่ ำ� งาน สภาพภูมอิ ากาศ
สาเหตุการหยุดงาน คุณภาพของงานทีไ่ ด้และปริมาณงาน
ที่ท�ำได้ในแต่ละวัน และบันทึกข้อมูลโดยกล้องวีดีโอเพื่อ
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รูปที่ 3 ผังบริเวณบางส่วนของโครงการที่ศึกษา
ช่วยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ภายหลัง จากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้
มาวิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดท�ำข้อเสนอแนะ

รูปที่ 4 พื้นที่ในการท�ำงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร

4. รายละเอียดของโครงการและงานฉาบปูนที่ศึกษา

เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ปลูกสร้างทีเ่ ขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ขนาดอาคาร กว้าง 8.00 เมตร
ยาวประมาณ 11.00 เมตร สูง 4 ชั้น จ�ำนวน 955 หลัง
เสาเข็ ม ระบบตอก โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
พื้นภายในปูกระเบื้องแกรนิต ผนังโดยทั่วไปก่ออิฐมอญ
ผิ ว ฉาบปู น เรี ย บ หลั ง คามุ ง ด้ ว ยกระเบื้ อ งลอนคู ่ แ ละ
กระเบื้องซีแพคโมเนีย รายละเอียด ดังรูปที่ 3
รายละเอียดของงานฉาบปูนทีศ่ กึ ษา เป็นงานฉาบปูน
ผนังภายนอกอาคาร เลือกเก็บข้อมูลจ�ำนวน 10 แผง คือ
แผงผนังอาคาร B-31 เก็บข้อมูลวันที่ 1 แผงผนังอาคาร
C-61 เก็บข้อมูลวันที่ 2 แผงผนังอาคาร B-27 เก็บข้อมูล
วันที่ 3 แผงผนังอาคาร C-65 เก็บข้อมูลวันที่ 4 แผงผนัง
อาคาร B-26 เก็บข้อมูลวันที่ 5 แผงผนังอาคาร C-66
เก็บข้อมูลวันที่ 6 แผงผนังอาคาร B-22 เก็บข้อมูลวันที่ 7
แผงผนังอาคาร C-70 เก็บข้อมูลวันที่ 8 แผงผนังอาคาร
B-21 เก็บข้อมูลวันที่ 9 และแผงผนังอาคาร C-71 เก็บข้อมูล
วันที่ 10 ทั้งนี้ไม่รวมเวลาการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
ซึ่งผู้รับเหมาหลักเป็นผู้ติดตั้งและรื้อถอน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ลักษณะผนังที่เก็บข้อมูล เป็นผนังเรียบอยู่
บริเวณด้านข้างของอาคาร สูงประมาณ 13.60 เมตร กว้าง
ประมาณ 11.00 เมตร รวมพื้นที่ฉาบปูนผนังภายนอก
อาคาร ประมาณ 151 ตารางเมตรต่อแผง งานวิจัยใน

B-27

C-65

B-28

C-64

B-29

C-63

B-30

C-62

B-31

C-61

บริเวณที่ฉาบปูนผนัง

โม่ผสมปูน

บริเวณที่ฉาบปูนผนัง
กองวัสดุ

รูปที่ 5 พื้นที่ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร
ครั้งนี้เก็บค่าผลิตภาพแรงของงานฉาบปูนผนังภายนอก
อาคารจนแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณที่ท�ำได้ เท่ากับ 1 แผง
รายละเอียดดังรูปที่ 4
พืน้ ทีก่ ารกองเก็บวัสดุ เช่น โม่ผสมปูน ทราย น�ำ้ ปูนฉาบ
ส�ำหรับเตรียมงานฉาบปูนแต่ละครั้ง ทางผู้ควบคุมงานได้
จัดเตรียมไว้ไกล้กับสถานที่ท�ำงานฉาบปูน เช่น วันที่ 1
และ 2 ฉาบปูนแผงผนังอาคาร B-31 และ C-61 หลัง
จากฉาบปูนเสร็จ ก็จะย้ายไปยังแผงผนังอาคาร B-27
และ C-65 เพื่อฉาบปูนต่อในวันที่ 3 และ 4 รายละเอียด
ดังรูปที่ 5
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การท�ำงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคารแต่ละวันมี
จ�ำนวนคนงานประมาณ 14 คน ประกอบด้วยช่างฉาบปูน
จ�ำนวน 6 คน และคนงานทีท่ ำ� หน้าทีส่ นับสนุน จ�ำนวน 8 คน
ปูนฉาบผนังอาคาร C-61, B-26, C-66, B-22, C-70, B-21
และ C-71 มีความหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยกเว้น
ผนังอาคาร B-31, B-27 และ C-65 มีความหนาประมาณ
2.5 เซนติเมตร เนื่องจากงานก่ออิฐไม่ได้คุณภาพ ผนัง
ไม่ได้ดงิ่ ไม่ได้แนว ผลการศึกษา พบว่าการท�ำงานฉาบปูน
ผนังทั้ง 10 แผง ใช้เวลาการท�ำงานเฉลี่ยประมาณ 584.60
นาที ต่อปริมาณงานที่ท�ำได้ 151 ตารางเมตร มีผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยประมาณ 1.13 ตร.ม./คน/ชม. รายละเอียด
ดังรูปที่ 6 นอกจากนั้นยัง พบว่า สาเหตุก ารหยุดงาน
เนือ่ งจากการรอคอยวัสดุเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการแล้วเสร็จ
ของงานสูงสุดเป็นล�ำดับที่ 1 สูญเสียเวลาการท�ำงานเฉลีย่
ประมาณ 72 นาที ต่อปริมาณงานทีท่ ำ� ได้ 151 ตารางเมตร
ดังแสดงในตารางที่ 1
นอกจากนั้นจากรูปที่ 6 พบว่าการท�ำงานในวันที่ 1,
3 และ 4 มีค่าผลิตภาพแรงงานต�่ำ เนื่องจากเป็นผนังที่ได้
รับผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมงานที่ท�ำมาก่อนงานฉาบ
ปูนผนัง ท�ำให้ต้องฉาบปูนหนาประมาณ 2.5 เชนติเมตร

Productivity Rate (m2/person/hr)

5. ผลการศึกษา

Day

รูปที่ 6 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
มีคา่ ผลิตภาพแรงงาน เท่ากับ 1.06, 1.07 และ 1.05 ตร.ม./
คน/ชม. ตามล�ำดับ มีคา่ เฉลีย่ ประมาณ 1.06 ตร.ม./คน/ชม.
ใช้เวลาการท�ำงานเฉลี่ยประมาณ 616.33 นาที/พื้นที่
การท�ำงาน 151 ตร.ม. ส่วนการท�ำงานในวันอื่นๆ ผนัง
ที่ท�ำการฉาบปูนมีความหนาประมาณ 1.5 เชนติเมตร ซึ่ง
ไม่ได้รบั ผลกระทบเนือ่ งจากกิจกรรมทีท่ ำ� มาก่อนงานฉาบ
ปูนผนัง มีคา่ ผลิตภาพแรงงานเฉลีย่ ประมาณ 1.16 ตร.ม./
คน/ชม. ใช้เวลาการท�ำงานเฉลีย่ ประมาณ 571 นาที/พืน้ ที่
การท�ำงาน 151 ตร.ม. รายละเอียด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร
วันที่

บริเวณที่ จ�ำนวน ปริมาณงาน
ท�ำงาน คนงาน ที่ท�ำได้ (ตร.ม)

เวลาที่ใช้
(นาที)

สาเหตุของการหยุดงาน (นาที)
ผลิตภาพแรงงาน
(ตร.ม/คน/ชม.)
รอคอยวัสดุ แก้ไขงาน เกิดอุบัติเหตุ

1

B-31

14

151

621

1.06

76

-

-

2

C-61

14

151

597

1.13

64

-

-

3

B-27

14

151

605

1.07

74

-

-

4

C-65

14

151

623

1.05

72

-

-

5

B-26

13

151

568

1.16

89

-

-

6

C-66

14

151

548

1.19

57

-

-

7

B-22

14

151

559

1.17

77

-

-

8

C-70

14

151

563

1.17

67

-

-

9

B-21

14

151

588

1.14

83

51

-

10

C-71

14

151

574

1.15

61

-

-

5,846

11.29

720

51

-

584.60

~1.13

72.00

51

-

รวม
ค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าผลิตภาพแรงงานเนื่องจากกิจกรรมที่ท�ำมาก่อนงานฉาบปูนผนัง
บริเวณที่ท�ำงาน
B-31
B-27
C-65

รวม
เฉลี่ย

ผนังที่ได้รับผลกระทบ
ผลิตภาพแรงงาน
เวลาที่ใช้ (นาที)
(ตร.ม./คน/ชม.)
621
605
623

1.06
1.07
1.05

1,849
616.33

บริเวณที่ท�ำงาน
C-61
B-26
C-66
B-22
C-70
B-21
C-71

597
568
548
559
563
588
574

1.13
1.16
1.19
1.17
1.17
1.14
1.15

3.18

3,997

8.11

1.06

571.00

1.16

จากตารางที่ 2 ค่าผลิตภาพแรงงานลดลงเนื่องจาก
ได้ รั บ ผลกระทบจากกิ จ กรรมงานที่ ท� ำ มาก่ อ นงาน
ฉาบปูนผนัง จากเดิมค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ
1.16 ตร.ม./คน/ชม. เป็น 1.06 ตร.ม./คน/ชม. หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 9 ใช้เวลาในการท�ำงานเพิ่มขึ้นจากเดิม
เฉลีย่ ประมาณ 571.00 นาที เป็น 613.33 นาที หรือใช้เวลา
นานขึ้นประมาณร้อยละ 7
6. สรุป

ผนังทั่วไปที่ไม่ได้รับผลกระทบ
ผลิตภาพแรงงาน
เวลาที่ใช้ (นาที)
(ตร.ม./คน/ชม.)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลิต
ภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร เป็น
โครงการก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น
ลั ก ษณะเป็ น ผนั ง เรี ย บอยู ่ บ ริ เ วณด้ า นข้ า งของอาคาร
สูงประมาณ 13.60 เมตร กว้างประมาณ 11.00 เมตร
จากการศึกษา พบว่าค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ
1.13 ตร.ม./คน/ชม. ผู้วิจัยได้ทดลองเปรียบเทียบค่าผลิต
ภาพแรงงานที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กับค่าผลิต
ภาพแรงงานของคนงานประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่า
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ 0.72 ตร.ม./คน/ชม. [9]
ค่าผลิตภาพแรงงานที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สูงกว่า
ประมาณร้อยละ 57 ซึง่ สาเหตุทค่ี า่ ผลิตภาพแรงงานสูงกว่า
อาจเกิดจากผนังที่ฉาบปูนและเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีลักษณะ
ราบเรียบ การติดตัง้ และรือ้ ถอนนัง่ ร้านโดยผูร้ บั เหมาหลัก

ท�ำให้การท�ำงานค่อนข้างง่าย นอกจากนี้ สิ่งที่ค้นพบจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าผลิตภาพ
แรงงาน คือการท�ำงานที่ไม่ได้คุณภาพของกิจกรรมงาน
ที่ท�ำมาก่อนงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร คืองาน
ก่ออิฐไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้แนวและไม่ได้ดิ่ง ท�ำให้ต้อง
ฉาบปูนหนากว่าเดิม ค่าผลิตภาพแรงงานจะลดลง และ
ใช้เวลาในการท�ำงานมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นหากทาง
ผู้รับเหมาสามารถควบคุมคุณภาพของงานที่ท�ำมาก่อน
งานฉาบปูนผนังได้ ก็จะท�ำให้ค่าผลิตภาพสูงขึ้น สามารถ
ลดระยะเวลาการท�ำงาน ลดค่าแรงงานลงได้ ท�ำให้มีกำ� ไร
เพิ่มมากขึ้น
การน�ำข้อมูลค่าผลิตภาพแรงงานทีไ่ ด้จากการศึกษา
วิจยั ครัง้ นีไ้ ปใช้ประโยชน์ทางด้านการวางแผนการท�ำงาน
ประมาณการค่าแรงงาน ควรค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยในครั้งนี้ ควรศึกษา
กิจกรรมงานที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการท�ำงานยาก
เช่น การฉาบปูนเสา คาน หรือฝ้าเพดาน เป็นต้น และควรท�ำ
การศึกษาผลกระทบเนื่องจากกิจกรรมงานที่ท�ำมาก่อน
งานฉาบปูนผนัง
7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่สนับสนุนทุนการท�ำวิจัย
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