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บทคัดยอ 

 
บทความนี้ไดอธิบายถึง การลดเวลาการรอคอยของคนหรือเครื่องจักร ในกระบวนการเทคอนกรีต โดย

การประยุกตใชโปรแกรมการทําเลียนแบบ ABC (Activity Based Construction)  ในครั้งนี้  ใชกรณีศึกษาการเท
คอนกรีตโดยใชรถเครน ในงานอาคารที่พักอาศัย จากนั้นทําการทดลองการเลียนแบบโปรแกรม ABC  เพ่ือหา
จํานวนรถเครนและรถบรรทุกคอนกรีตที่เหมาะสม การเพิ่ม-ลดจํานวนคันของรถเครนและรถบรรทุกคอนกรีต
เพ่ือหาเวลาสูญเสียจากการรอคอยของรถ และการใชประโยชนของทรัพยากรสูงสุด ผลการวิจัย เมื่อนําผลการ
วิเคราะหของโปรแกรม ABC มาประมวลผล จะไดอัตราปรมิาตรการเทคอนกรีตสูงสุดที่เทไดตอหนวยเวลาใน
การทํางาน  แลวนํามาสรุปเปนตนทุนคาแรงงานที่เกิดในกระบวนการเทคอนกรีต  เพ่ือเปรียบเทียบในหลายๆ
กรณี ผลการศึกษาจากกรณีเดิมใชเวลาในการทํางาน 54 ชั่วโมง รวมคาแรงรถเครนและชางคอนกรีตเทากับ 
60,075 บาท ไดอัตราผลผลิตการเทคอนกรีต 3.11 ลบ.ม./ชม. เมื่อนําไปจําลองการเลียนแบบโดยใชโปรแกรม 
ABC ไดจํานวนรถที่เหมาะสมคือรถเครน 2 คนั รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน ใชเวลาในการทํางาน 18.28 ชั่วโมง 
รวมคาแรงรถเครนและชางคอนกรีตเทากับ 40,773 บาท อัตราผลผลิตการเทคอนกรีต เพ่ิมขึ้นถึง 9.19 ลบ.ม./
ชม. จากผลการเปรียบเทียบพบวาการใชเทคนิคการทําเลียนแบบ ในการจัดการโลจิสติกสสามารถลดเวลา
สูญเสียในงานเทคอนกรีต ลดคาแรงรถเครนและชางคอนกรีต เพ่ิมอัตราผลผลิตการเทคอนกรีต และชวยในการ
ตัดสินใจในการทํางานและการจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.  บทนํา 

การบริหารโครงการกอสรางใหไดตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ภายใตขอบเขตงาน งบประมาณ 
และกําหนดเวลาที่จํากัดนั้น โดยใชทรัพยากรตางๆที่มีอยูใหบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพของงานที่ทําให
เจาของพอใจ เปนความทาทายสําหรับทีมงานผูบริหารโครงการ ดังนั้น  ผูบริหารโครงการตองมีหลักการบริหาร
อยางเปนระบบ เพ่ือควบคุมตนทุนการกอสรางใหได ตองมีการเตรียมการลวงหนา ทั้งในชวงกอนเริ่มงาน
กอสรางและชวงโครงการกอสรางกําลังดําเนินการ การจัดการกับทรัพยากรตางๆ ทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี 
เครื่องจักร และเงินลงทุนในการดําเนินงาน ตองบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อมีการติดตามควบคุม
โครงการก็จะสามารถบงชี้ใหเห็นผลกําไรหรือขาดทุนของโครงการหรือความอยูรอดองคกรได   
ผูบริหารโครงการกอสรางตองเลือกใชเครื่องมือในการบริหารจัดการตางๆ มาใช เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชงิ
การแขงขันของธุรกิจ และก็พบวาเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่กําลังเปนที่สนใจของธุรกิจทั้งหลาย ไดแก 
การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management : SCM) และการจัดการโลจิสติกส (Logistics 
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Management)      การจัดการโลจิสติกสนับเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่จะนํามาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางการคาซึ่งจะทําใหสินคาและบริการมีตนทุนถูกลง สินคาและบริการถึงมือผูบริโภคเร็วขึ้นและถูกตอง
ตามสัญญาที่ตกลงกันไว  การจัดการดานโลจิสติกสเปนกุญแจท่ีสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการบริหาร
โครงการใหมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมงบประมาณ ระยะเวลา และงานมีคุณภาพตามความตองการของ
ลูกคาหรือเจาของงานพอใจได  

ในโครงการกอสรางกิจกรรมหนึ่งเรามักเห็นกันบอยๆ  คือการเทคอนกรีตงานโครงสรางของอาคาร  
มักจะพบรถเครน กับรถบรรทุกคอนกรีตสําเร็จที่จอดรอกันเปนแถวๆ หรือมีแตรถเครนหนึ่งคันที่กําลังจอดรอ
รถบรรทุกคอนกรีต  นั้นอาจเกิดขึ้นบอยๆในโครงการกอสราง จะมีคําถามตอไปวา คอนกรีตจะเริ่มกอตัวกอน
หรือไม คาแรงงานและใชเวลามากไปหรือเปลา ปญหาเหลานั้นเนื่องจากมาหลายสาเหตุ เชน การติดตอ
ประสานงาน การวางแผนการทํางาน การจัดสรรทรัพยากรทํางานไมเหมาะสม หรือปญหาจากการจราจรติดขัด 
เปนตน จะมีสักกี่โครงการที่ผูจัดการโครงการกอสราง หรือผูจัดการโรงงานผลิตคอนกรีตใหความสําคัญกับ
กิจกรรมนี้ ที่จะเขามาบริหารจัดการดานโลจิสติกสที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกลาว เพ่ือลดคาวงรอบเวลาของ
งานกอสรางใหส้ันลงไดโดยการลดเวลาที่สูญเสียจากการรอคอย เพราะสิ่งเหลานั้นก็คือ ตนทุนการกอสรางตอ
หนวยงานกอสรางที่ต่ําลง  และระยะเวลาของการทํางานที่เร็วขึ้น นอกเหนือจากนั้นผลประโยชนจะไดคืนสูสังคม 
เชน ปญหาการจราจรลดลง  ส่ิงแวดลอมดีขึ้น เปนตน   
 
2.  ความรูเบื้องตนของโปรแกรม ABC 

จากการวิจัยพบวากระบวนการกอสรางใดๆ  ที่มีลักษณะของการทํางานซ้ําๆเปนวัฏจักร  หรอืงานตอง
อาศัยเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งเปนหลักในการวางแผนงาน หากไดมีการศึกษาที่ลงลึกในรายละเอียดจะเปน
ประโยชน   และชวยการบริหารการจัดการงานกอสรางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรมการจําลองการ
เลียนแบบการกอสรางโดยใชกิจกรรมเปนหลัก (Activity – Based) ระบบทําการเลียนแบบ ออกแบบจําลอง และ
ใชแบบจําลองนั้นมาทําการทดลองเพื่อศึกษาและทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของกระบวนการ  ผลที่ไดจากการ
เลียนแบบอาจมีดังนี้ ผลผลิตของกระบวนการ การใชประโยชนของทรัพยากร ระยะเวลา และขอมูลทางดาน
ราคาของกระบวนการ เปนตน   

เทคนิคการจําลองและการทําเลียนแบบวิธี ABC ถูกพัฒนาขึ้นโดย Jonathan J. Shi ในป 1999  โดย
พัฒนาตอเนื่องมาจากเทคนิคการทําเลียนแบบกระบวนการกอสรางวิธีอื่นๆ เชน RESQUE และ Cyclone เปน
ตน โดย ABC ใชกิจกรรมเปนพ้ืนฐานในการสรางแบบจําลอง สัญลักษณที่ใชในการจําลองจะมีแคกิจกรรมอยาง
เดียวเทานั้นในการจําลองกระบวนการกอสราง ซึ่งตางจากการจําลองกระบวนการกอสรางดวยวิธีอื่นที่มีลักษณะ
ตางๆมากมายกิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้นจะถูกเชื่อมโยงกันเปนผังโครงขายงานของกิจกรรมดวยลูกศร ดังรูปที่ 1   
 
 

 
 

รูปท่ี 1.  ตัวอยางแบบจําลองการใหบริการลูกคาที่ธนาคารดวยโปรแกรม ABC 
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3.  วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา 
 
 จุดประสงคหลักของงานวิจัยนี้คือ วิธีการจัดการทางดานโลจิสติกสที่เกิดขึ้นในกระบวนการตางๆของ
งานเทคอนกรีตในโครงการกอสราง การแนะนําวิธีการเลียนแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับกระบวนการกอสราง
นั้นคือระบบการจําลองการเลียนแบบวิธีการ ABC   เพ่ือใหเปนที่รูจักกันกวางขวางขึ้นในวงการกอสราง  เพ่ือให
เกิดการนําไปใชโดยแพรหลาย  อันจะกอใหเกิดประโยชนเปน อยางมากกับวงการนี้  ซึ่งจะสงผลใหการทํางาน
วิจัยในเรื่องดังกลาวมีความตอเนื่องและหลากหลายมากขึ้น  อันจะทําใหวิธีการเหลานี้ไดรับการพัฒนาจนกระทั่ง
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหและวางแผนงานกอสรางไดจริงและโดยงายตอไป การนําเสนอกระทําโดยการใช
กระบวนการรูปแบบเทคอนกรีตโครงสรางคานและเสาชั้น 4 - 5 ของอาคารที่พักอาศัยหลังหนึ่ง ในจังหวัด
ขอนแกนเปนกรณีศึกษา  การลําเลียงคอนกรีตไปเทโดยใชรถเครนยก กระบวนการดังกลาวไดเกิดขึ้นจริงใน
สถานที่กอสรางแลว  และจะนํามาเปรียบเทียบในกระบวนการจําลองการเลียนแบบของโปรแกรม ABC  ที่มี
วิเคราะหเพ่ือหาจํานวนรถบรรทุกคอนกรีตและรถเครนที่เหมาะสมที่จะใชจริงในการกอสราง  เพ่ือใหได
เปอรเซ็นตการสูญเสียเวลาจากการรอคอยนอยที่สุด และจะแสดงใหเห็นรายละเอียด กระบวนการของเวลา  การ
ใชประโยชนของทรัพยากรในตัวโปรแกรม หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหหาอัตราผลผลิตการเทคอนกรีตสูงสุด  และ
คาใชจายแรงงานในกระบวนการ   

เพ่ือใหการศึกษาในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค   ขอบเขตของกรณีศึกษารูปแบบการเทคอนกรีต
โครงสรางครั้งนี้ จะศึกษากระบวนการเลียนแบบในวงจรการทํางานของรถเครนเพราะวาเปนกําหนดทรัพยากรที่
มีคาใชจายสูง ดังนั้นจะทําการเปลี่ยนจํานวนรถเครนที่ใชในกระบวนการเพื่อทดลองหาจํานวนรถที่เหมาะสม 
และจํานวนชางคอนกรีตจะเพ่ิมเปนชุดตามจํานวนรถเครน สวนรถบรรทุกคอนกรีตสําเร็จ  จะทําการเปลี่ยน
จํานวนคันใหการทํางานของรถเครนเพื่อใหไดเปอรเซ็นตการสูญเสียเวลาจากการรอคอยนอยที่สุด ในการ
วิเคราะหจะพิจารณานําไปเปรียบเทียบอัตราผลผลิตการเทคอนกรีต เวลาการทํางาน  และคาแรงงานที่เกิดใน
กระบวนการเทคอนกรีต  ในหลายๆกรณี   
  
4.  ข้ันตอนวิธีการศึกษา 
 
 กระบวนการที่ศึกษาเปนการเทคอนกรีตงานโครงสรางคานและเสา  ของอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชัน้ 
โดยนําขอมูลตัวอยางของงานโครงสรางเฉพาะชั้น 4 และชั้น 5 เทานั้น จํานวนของคอนกรีตที่จะตองเทชั้นละ  84  
ลูกบาศกเมตร ผูรับเหมาอาคารหลังนี้ไดใชคอนกรีตผสมเสร็จจาก  Plant ซึ่งอยูหางไกลจากหนวยงานประมาณ  
10 กิโลเมตร ในการลําเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังหนวยงาน  ณ  จุดซึ่งมีรถเครนถายคอนกรีตอยู  
การใชรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ เมื่อรถบรรทุกคอนกรีตความจุ 5 ลูกบาศกเมตร เดินทางมาถึงก็จะทําการ
ถายคอนกรีตใส Bucket ความจุคอนกรีต 0.5 ลูกบาศกเมตร รถเครนก็จะยก ไปยังตําแหนงเทคอนกรีต  เท
คอนกรีตเสร็จก็ยก Bucket เปลา กลับมารับคอนกรีตที่รถบรรทุกที่ตําแหนงเดิม ทั้งหมด 10 เท่ียว ดัง
แบบจําลองรูปที่ 2  
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Load Concrete Truck move

Conc. Form Truck to Backet

 Backet & Conc. move

Conc. Place

 Backet & Conc. return

Truck return

                    
 
     รูปท่ี 2. แสดงแบบจําลองในการเทคอนกรีต   รูปท่ี 3. การเทคอนกรีตโดยใชรถเครน 
 
 

ผลที่ไดจากการทํางานเทคอนกรีต สรุปเปนคาใชจายไดดังตารางที่ 1 
 

ตาราที่ 1. แสดงผลของคาแรงการเทคอนกรีต  

รายการ/ชั้น ชั้น 4-5 

ปริมาณคอนกรีต (ลบ.ม.) 168 
เวลาที่ใชเทคอนกรีต (ชม.) 54 
คาแรงชางคอนกรีต 5 คน (บาท) 6,075 
คาเชาเครน 1 คัน (1,200บาท/ชม.) 64,800 
อัตราการเทคอนกรีต (ลบ.ม./ชม.) 3.11 
รวมคาแรงเปนเงินท้ังสิ้น (บาท) 70,875 

 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลผลิตการเทคอนกรีตกับผูอื่นๆที่ไดศึกษามาถือวานอย และคาใชจายคอนขาง

สูง   สาเหตุหลักอาจมาจากผูรับเหมาขาดการวางแผนที่ดี และมีการกําหนดทรัพยากรที่ใชในกระบวนการ
กอสรางไมเหมาะสม   
 
4.1  แบบจําลองการเลียนแบบ 

แบบจําลองการเลียนแบบกระบวนการเทคอนกรีตโครงสรางในกระบวนการจริง ที่ใชศึกษาถูกสรางโดย
โปรแกรม ABC ไดดังรูปที่ 4  
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รูปท่ี 4. แบบจําลองการเทคอนกรีตในโปรแกรม ABC 
 

การกําหนดเวลาในแตละกิจกรรมในแบบจําลองที่นําเขาในโปรแกรมตองมีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีมีการ
จับเวลารวมกับความเห็นของผูมีประสบการณ  ทําใหสามารถประมาณเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม ดังจะไดแสดง
ในตารางที่ 2  ทั้งนี้เวลาที่ประมาณไวถูกสมมุติใหมีการกระจายตัวแบบสามเหลี่ยม  (Triangular Distribution)  
ซึ่งการกระจายรูปแบบนี้มีพารามิเตอร (Parameter)  ของการกระจายตัวมี  3  ชนิด  คือพารามิเตอรที่เปนตัว
ระบุคาต่ําสุด  (Minimum)  คาฐานนิยม  (Mode)  และคาสูงสุด  (Maximum)  ซึ่งหมายความวาเมื่อกิจกรรม
อันหนึ่งซ้ําๆกันหลายๆครั้ง  เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมจะมีคาใกลกับคาฐานนิยม  ในขณะเดียวกันจะมีคาต่ําสุด
และสูงสุดไมเกินคาต่ําสุดและคาสูงสุดที่กําหนด 
 จํานวนของทรัพยากรที่ใชในกระบวนการเทคอนกรีต คือ รถเครน รถบรรทุกคอนกรีต ชางคอนกรีต 
และคนงาน จะถูกปอนเขาในโปรแกรม  โดยตองใสจํานวนเริ่มตนเขาไปโปรแกรมเพื่อทําการเลียนแบบ จากนั้น
ทําการปรับเปล่ียนคาจนกวาจะไดจํานวนทรัพยากรที่เหมาะสม และใหการทํางานของรถเครนเพื่อใหได
เปอรเซ็นตการสูญเสียเวลาจากการรอคอยนอยที่สุด 
 

ตารางที่ 2.  เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมตางๆ 

เวลาที่ใช (นาที) กิจกรรม 
คาต่ําสุด คาฐานนิยม คาสูงสุด 

1. ผสมและถายคอนกรีต 5 m3 จากเครื่องผสมสูรถ 5 7.5 10 
2. รถเดินทางจากเครื่องผสมไปยังรถเครน 20 25 30 
3. ถายคอนกรีตจากรถใส Bucket 
 

0.40 0.92 1.17 

4. รถเปลาเดินทางกลับ 
 

15 20 25 

5. รถเครนยก Bucket ที่มีคอนกรีตไปยังที่เทคอนกรีต 0.5 0.75 1.98 
6. ปลอยคอนกรีตออกจาก Bucket 1.50 2.50 5.25 
7. รถเครนยก Bucket เปลามายังรถคอนกรีต 0.42 0.75 1.50 
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4.2 ผลการศึกษาของโปรแกรม  ABC 
ในกระบวนการเลียนแบบ แบบจําลองที่ถูกสรางขึ้นรอบการทํางานแตละแบบจําลองเปนเวลา 480  

นาที หรือ 8 ชั่วโมง โดยทําการเปลี่ยนจํานวนรถเครนและรถบรรทุกคอนกรีตที่ใชในกระบวนการเพื่อทดลองหา
จํานวนรถที่เหมาะสม  ที่จะทําใหไดเปอรเซ็นตเวลาการรอคอยที่เหมาะสมที่สุด  
 

ตารางที่ 3. เปอรเซ็นตเวลาการรอคอยและรอบการทํางานของรถเครน 1 คัน 
 

Truck (คัน) % Idle time Cycle Operating (รอบ) 
1 50.95 40 
2 11.69 71 
3 10.82 73 
4 9.39 74 

5 9.40 73 
 

 
ตารางที่ 4. เปอรเซ็นตเวลาการรอคอยและรอบการทํางานของรถเครน 2 คัน 

 
Truck (คัน) % Idle time Cycle Operating (รอบ) 

1 69.69 50 
2 41.17 98 
3 14.82 139 
4 11.22 147 

5 10.34 147 
6 10.39 144 

 
 

 
จากตารางที่ 3 เมื่อกําหนดใชรถเครน 1 คัน รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน จะทําใหเปอรเซ็นตเวลาที่

สูญเสียและจํานวนรอบการทํางานของเครนเหมาะสมที่สุด  และตารางที่ 4 รถเครน 2 คัน รถบรรทุกคอนกรีต 4 
คัน จะทําใหเปอรเซ็นตเวลาที่สูญเสียและจํานวนรอบการทํางานของเครนเหมาะสมที่สุด ผลการรายงานใน
โปรแกรม ABC จํานวนรถเครน 2 คัน  รถบรรทุก 4 คัน จะให ดังรูปที่ 5  
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รูปท่ี 5. ผลการรายงานในโปรแกรม ABC 
 
5. วิเคราะหผลการศึกษา 
 การวิเคราะหผลจากการศึกษาจากการจําลองการเลียนแบบ จะนําขอมูลในโปรมแกรม ABC ที่แสดง
เปอรเซ็นตการรอคอย (% Idle time) และรอบการทํางานของจํานวนเครนที่เหมาะสมที่สุด ที่ไดจําลองการ
เลียนแบบใน 480 นาที ผลการศึกษาจะแสดงเปรียบเทียบใหเห็นถึงคาแรงงานของเครนและชางคอนกรีตที่ใชใน
กระบวนการที่เหมาะที่สุด  เวลาการทํางาน และอัตราผลผลิตการเทคอนกรีต ดังตารางที่ 4 ของทั้ง 3 กรณี  ซึ่ง
ไดแก  
กรณีท่ี 1  กรณีเทคอนกรีตโครงสรางชั้น 4-5 ที่ทํางานเสร็จแลว ที่ใชเปนกรณีศึกษา จํานวนครั้งที่เรียกใชเครน 
8 ครั้ง โดยคิดคาเชาเครนเฉลี่ยที่ 1,000 บาท/ชั่วโมง  
 

ผลของการทําเลียนแบบกระบวนการเทคอนกรีตโดยวิธี ABC  ไดจํานวนทรัพยากรที่เหมาะสม  
จํานวนครั้งที่เรียกใชเครน 6 ครั้ง คิดคาเชาเครนเฉลี่ยที่ 1,000 บาท/ชั่วโมง  มี 2 กรณี คือ 

 
กรณีท่ี 2  รถเครน 1 คัน รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน   
กรณีท่ี 3  รถเครน 2 คัน รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน   
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ตารางที่ 4. เปรียบเทียบคาแรงการเทคอนกรีต 

รายการ กรณี 1 กรณี 2 กรณี 3 

% เวลารอคอย  - 9.37 11.22 
จํานวนรอบการทํางาน (รอบ) - 74 147 
ปริมาณคอนกรีตที่เทได ใน 8 ชั่วโมง (ลบ.ม.) - 37 73.5 
อัตราผลผลิตการเทคอนกรีต (ลบ.ม./ชม.) 3.11 4.63 9.19 
เวลาที่ใชเทคอนกรีต (ชม.) 54 36.29 18.28 
คาแรงชางคอนกรีต 

 

 (บาท/ชม.) 
6,075 4,083 4,113 

คาเชาเครน (บาท) 54,000 36,290 36,560 
รวมคาแรงทั้งสิ้น 60,075 40,373 40,773 

หมายเหตุ :  
คาแรงชางคอนกรีต  22.50 บาท/ชั่วโมง,  
คาเชาเครน 1 คนั วันละ 8,000 บาท หรือ 1,000 บาท/ชั่วโมง 
 
6.  สรุปผลการศึกษาและวิจารณ 

ผลที่ไดจากการทํากระบวนการเลียนแบบของกระบวนการเทคอนกรีตงานกอสรางในการศึกษานี้ เมื่อ
ศึกษาในรายละเอียดของกระบวนของการกิจกรรม ดังกลาว การใชจํานวนรถบรรทุกคอนกรีตมากหรือนอย
เกินไปจะสงผลใหการทํางานของรถเครนในการขนสงคอนกรีตไปเท  ทํางานเปนไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ  
จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  การใชรถเครนและรถบรรทุกคอนกรีต เมื่อเลือกใชจํานวนรถเครน 1 คัน 
และ 2 คัน  จาํนวนรถบรรทุกคอนกรีตที่ทําใหเปอรเซ็นตการสูญเสียเวลาเนื่องจากการรอคอยของรถเครนนอย
สุด เทากับ 4 คัน  ผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายในกระบวนการทั้ง 3 กรณี คาแรงชางคอนกรีตและ
คาเชาเครนในกรณีที่ 1 มีความแตกตางจากกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 มากถึง 32 เปอรเซ็นต เวลาในการทํางาน
และอัตราผลผลิตการเทคอนกรีต  ในกรณีที่ 2 และ 3 ขึ้นอยูกับผูบริหารโครงการ วาตองการเวลาในการทํางาน
ใหเร็วขึ้นก็จะตองเลือกกรณีที่ 3  ทั้งนี้จะตองขึ้นอยูสถานที่กอสราง จํานวนรถ และองคประกอบในดานอื่นๆ  
จะเห็นไดวาการทําแบบจําลองและกระบวนการเลียนแบบ สามารถใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหออกแบบ
กระบวนการที่ซับซอนดังเชนกระบวนการกอสรางในกรณีศึกษานี้ไดเปนอยางดี การประยุกตใชวิธีการนี้กับ
กระบวนการกอสรางจะทําใหไดมาซึ่งระบบการจัดการกอสรางมีประสิทธิภาพขึ้น สามารถนํามาชวยผูจัดการ
โครงการในการตัดสินใจวาจะใชเครื่องจักรชนิดไหน ขนาดเทาไร และจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม 

ดังนั้นการเคลื่อนยายวัตถุดิบหรือกรณีการขนสงคอนกรีตดังกลาว  ถือวาเปนประเด็นที่สําคัญของการ
จัดการโลจิสติกสเหมือนกัน และแนนอนที่สุดคือ มีความสําคญัตอกระบวนการทํางานในแตละกิจกรรมที่มีความ
ตอเนื่องกันในโครงการกอสราง กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ เคล่ือนยายวัสดุตางๆไมใชเพียงแค
การจัดยานพาหนะไปรับสินคาและสงถึงผูรับสินคาปลายทางเพียงเทานั้น แตการบริหารการขนสงตองจะ
สมบรูณตอเมื่อไดดําเนินการกิจกรรมตางๆตั้งแต การจัดการคําสั่งซื้อ  การวางแผนวัตถุดิบ  การวางแผนการ
จัดเก็บ การวางแผนการขนสง จนผลิตภัณฑนั้นสงถึงมือลูกคา เพียงเทานี้ก็สามารถทําใหการบริหารโครงการมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยางแนนอน 
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