บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 การสรุ ปผลการดาเนินงาน
จากการดาเนิ นงานวิจยั โดยทาการวิเคราะห์การลดความเสี่ ยงโครงการล่าช้าและในด้านลด
ต้นทุนร้อยละ 5 ของโครงการอาคารจ่ายกลางของโรงพยาบาลนครชัยศรี ตามจุดประสงค์ขา้ งต้นที่
กาหนดไว้โดยสามารถลดระเวลาการล่าช้าของโครงการลงและลดต้นทุนขององค์กรลงได้โดยใช้
เครื่ องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขและปรับปรุ งตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. โดยการลดต้นทุนโครงการก่อสร้างอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี ในอัตราร้อยละ 5
2. ระยะเวลาการดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี ให้นอ้ ยกว่า
360 วัน
จากการศึกษาแล้วทาการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ จึงสรุ ปมาเป็ นกราฟที่แสดง
ดังต่อไปนี้ดงั รู ปที่ 5.1
จานวนเงินทีล่ ดได้ เกินในอัตราร้ อยละ 5
1,260,000.00

1,240,000.00
1,220,000.00
1,200,000.00
1,180,000.00

ก่อนปรับปรุง

1,160,000.00

หลังปรับปรุง

1,140,000.00
1,120,000.00
1,100,000.00

ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

รู ปที่ 5.1 กราฟแสดงการลดต้นทุนในอัตราร้อยละ 5 หรื อมากกว่า
ข้อมูลจากกราฟ
อัตราร้อยละ 5 ของต้นทุนรวม (ก่อนปรับปรุ ง) = 1,156,856.35 บาท
ร่ วมวิเคราะห์ลดต้นทุนกับวิศวกรโครงการเป็ นอัตราร้อยละ 5.4 (หลังปรับปรุ ง) = 1,250,000 บาท
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สรุ ปผลจากการวิเคราะห์คือ จากการศึกษาแก้ไขและดาเนิ นตามวัตถุประสงค์จึงสามารถลด
ต้ นทุนรวมได้ มากกว่ าแผนเดิ มจากการดาเนิ นการในอัตราร้ อยละ 5 ของต้ นทุนรวมทั้งหมดเป็ น
จานวนเงินที่สามารถลดได้ มากกว่ าวัตถุประสงค์ เดิมถึง 93,143,56 บาท ซึ่ งสามารถลดได้ มากเกิ น
อัตราร้ อยละ 5 ของต้ นทุนรวมทั้งหมดในอัตราร้ อยละ 5.4
ในการลดระยะเวลาความล่ า ช้ า ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยการน าเครื่ อ งมื อ มาใช้ จึ ง สามารถลด
ระยะเวลาการดาเนิ นการลงได้ถึ ง 119 วันจากในระยะเวลาด าเนิ นงาน 360 วันและท าการน า
เครื่ องมือมาวิเคราะห์แก้ไขดังแสดงในรู ปที่ 5.2

จานวนวันดาเนินงาน
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รู ปที่ 5.2 กราฟแสดงระยะเวลาการดาเนินงาน
ข้อมูลจากกราฟ
จานวนวันที่ดาเนินงานทั้งหมด (ก่อน) = 360วัน
นาเครื่ องมือมาแก้ไขและปรับปรุ ง (หลัง) = 241วัน
สรุ ปผลจากการวิเคราะห์ จากการศึกษาแก้ไขและดาเนิ นตามวัตถุ ประสงค์จึงสามารถลด
ระยะเวลาด าเนิ น งานลงได้จ ากจ านวนวัน ที่ ส ามารถลดได้ม ากกว่า วัต ถุ ป ระสงค์เ ดิ ม 360 วัน
ซึ่ งสามารถลดเวลาในการดาเนินงานให้เหลือ 241 วัน และสามารถลดจานวนวันการดาเนินการได้
ถึง 119 วัน จึงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ ขนั้ ต้ นในการศึกษางานไว้
จากการดาเนิ นงานวิจยั โดยทาการวิเคราะห์การลดความเสี่ ยงโครงการล่าช้าโดยสิ่ งที่ทาให้
เกิดผลกระทบต่อด้านต้นทุนและระยะเวลาคือความเสี่ ยงในงานก่อสร้ างโครงการอาคารจ่ายกลาง
โรงพยาบาลนครชัยศรี จึงมาทาการแก้ไขปรับปรุ งความเสี่ ยงให้ลดลงเหลือในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได้

ผลกระทบของความเสี่ ยง
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
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รู ปที่ 5.3 ตารางเมตริ กส์ก่อนปรับปรุ ง
นาค่าที่สูงถึงสู งมากมาลดลงให้เหลือในระดับที่ยอมรับได้หรื อในระดับปานกลางจะมีค่าที่

ผลกระทบของความเสี่ ยง
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รู ปที่ 5.4 ตารางเมตริ กส์หลังปรับปรุ ง
จากการวิเคราะห์และทาการแก้ไขปรับปรุ งความเสี่ ยงที่สูงถึ งสู งมากให้มาอยู่ในลาดับที่
เป็ นที่ยอมรับและอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม จากปานกลางจนเหลือน้อยในที่สุดซึ่ งทาให้ค่าความเสี่ ยง
ลดลงได้อย่างมากจึงเป็ นที่ยอมรับได้และเป็ นที่น่าพึงพอใจแก่ผศู ้ ึกษาทาการวิจยั อย่างมาก
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. อยากให้องค์กรจัดทาระบบ Safety First เพื่อความปลอดภัยในการดาเนินงานของพนักงาน
2. จัดซื้ อจัดหาอุปกรณ์เครื่ องมือที่มีคุณภาพในการใช้งานที่ยาวนาน
3. วางแผนการจัดรู ปแบบการดาเนินงานให้เป็ นลาดับขั้นตอนแล้วจึงเริ่ มดาเนินงานก่อสร้าง

