บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การบริ หารโดยทัว่ ไปต้องมีหลักการและหน้าที่สาคัญของการจัดการในการดาเนินงาน
โครงการ จาเป็ นต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า ซึ่ งอาจทาได้หลายวิธี ในการกาหนดเวลาทางาน
ในโครงการนี้จะใช้ระบบแผนภูมิ 5 วิธีและ กาหนดแผนการดาเนินงาน
2.1 เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
ในปี ค.ศ. 1946 JUSE หรอ Union of Japanese Scientists and Engineers ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
พร้ อ ม กับ การจัด ตั้ง กลุ่ ม Quality Control Research Group ขึ้ น ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1954 Dr. J. M.
Juran ได้ถู ก เชิ ญ มายัง ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจแก่ ค้น คว้า ให้ก ารศึ ก ษาและ
เผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องระบบการควบคุ มคุ ณภาพทัว่ ทัง่ ประเทศ โดยมี จุดหมายเพื่ อ
ลบภาพพจน์สิ นค้า คุ ณภาพราคาลู ก ออกจากสิ นค้าที่ "Made in Japan" และเพิ่ ม พลัง ล่ ง ออกไป
พร้ อมๆ กัน หลัง จากนั้น มาตรฐานอุ ตสาหกรรมของประเทศญี่ ป่น ซึ่ งก็ คื อ Japanese Industrial
Standards (JIS) marking system ได้ถู ก ก าหนดเป็ นกฎหมายในปี ค.ศ. 1950 พร้ อ ม ๆ กับ การ
เชื้ อ เชิ ญ Dr. พ. E. Deming มาเปิ ดสั ม มนาทาง QC ให้ แ ก่ ผู บ้ ริ ห ารระดับ ต่ า ง ๆ และวิ ศ วกรใน
ประเทศ นับเป็ นการจุดประกายของการตระหนักถึงการพัฒนาคุ ณภาพ อันตามมาด้วยการก่อตั้ง
รางวัล Deming Prize อัน มี ช้ื อ เสี ย ง เพื่ อ มอบให้ แ ก่ โ รงงานซึ่ งมี ค วามก้า วหน้ า ในการพัฒ นา
คุ ณภาพดี เด่ นของประเทศ ผูบ้ ริ หารระดับสู งภายในองค์ก รในการนาเทคนิ ค เหล่ า นี้ ม าใช้ง าน
โดยได้รับ ความร่ ว มมื อจากพนัก งานทุ ก ๆ คน นับ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการพัฒ นาและรวบรวม
เครื่ องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ที่เรี ยกว่า QC 7 Tools
•
•
•
•
•
•
•

แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรื อผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
กราฟ (Graph)
ใบตรวจสอบ (Check sheet)
ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
ฮีสโตแกรม (Histogram)
แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
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2.1.1 แผนภูมิพาเรโต้
แผนภูมิพาเรโตเป็ นแผนภูมิใช้แสดงสาเหตุของปั ญหาที่ทาให้ผลิตภัณฑ์เกิดข้อบกพร่ อง
ได้แสดงสาเหตุหลักและสาเหตุรองตามลาดับเพื่ อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจว่าควรปรั บ ปรุ ง
สาเหตุใดก่อนและใช้ตรวจสอบผลที่เกิ ดขึ้นหลังจากการแก้ไขปรับปรุ งแผนภูมิพาเรโต้มีลกั ษณะ
คล้ายกับ ฮีสโตแกรม คือเป็ นกราฟแท่งรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเท่ากันและในแต่ละแท่ง จะ
เรี ยงชิ ดติดกัน แต่แผนภูมิพาเรโต้จะประกอบด้วยแกนตั้ง 2 แกนและแกนนอน 1 แกน คือ แกนตั้ง
ต้านซ้ายเป็ นจานวนของการเกิดสาเหตุขอ้ บกพร่ อง และแกนตั้งต้านขวาเป็ นร้อยละ สะสมของการ
เกิดสาเหตุขอ้ บกพร่ อง ส่ วนแกนนอนเป็ นสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่ องโดย เรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้อยและมีเส้นแสดงร้อยละสะสมดังแสดงในรู ปที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างแผนภูมิพาเรโต้ [1]
จากการสร้างตารางแผนภูมิพาเรโต้ จะนาข้อมูลมาคียล์ งใน Excel เพื่อท่าตาราง กราฟ
แบบแท่งขึ้นมาดังแสดงในรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 แสดงตารางข้อมูลตัวอย่างเพื่อทาแผนภูมิพาเรโต้ใน Excel [1]
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2.1.2 แผนผังก้างปลา
หรื อเรี ย กเป็ นทางการว่า แผนผัง สาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram) แผนผัง
สาเหตุและผลเป็ นแผนผังที่แสดงถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่
เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิ ดปั ญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ น้ เคยกับแผนผังสาเหตุและผล ใน
ชื่ อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่ องจากหน้าตาแผนภูมิ มีลกั ษณะคล้ายปลาที่ เ หลื อ
แต่ ก้า ง หรื อ หลายๆ คนอาจรู ้ จัก ในชื่ อ ของแผนผัง อิ ชิ ก าว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่ งได้รั บ การ
พัฒนาครั้ งแรกเมื่ อ ปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์ค าโอรุ อิ ชิ ก าว่า แห่ ง มหาวิท ยาลัย โตเกี ย ว
แผนภาพก้างปลาเป็ นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาที่ดอ้ งการแก้ไข กับสาเหตุที่ทา
ให้ เ กิ ด ปั ญ หาซึ่ งผู ้วิ เ คราะห์ ส ามารถมองภาพรวมของปั ญ หาและสาเหตุ ทั้ง หมดได้ ง่ า ยขึ้ น
แผนภาพก้า งปลามี ลกั ษณะคล้ายกับก้างปลา โดยส่ วนหัวของก้า งปลาจะแสดงปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
ส่ วนก้างปลาหลักจะแสดงสาเหตุ หลัก และก้างปลาย่อยแสดงสาเหตุ ย่อย ซึ่ งการหาสาเหตุหลัก
ของปั ญหาจะใช้หลักการของ 4M 1E ได้แก่ พนักงาน (Man) เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ (Machine)
วัตถุ ดิบ (Material) วิธี ก ารท างาน (Method) และสภาพแวดล้อม (Environment) หรื อจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนสาเหตุหลักได้ข้ ึนอยูก่ บั ปั ญหา เพื่อจาแนกสาเหตุของปั ญหางานดังแสดงในรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 แสดงตัวอย่างแผนผังก้างปลา
การนาแผนภูมิกา้ งปลามาประยุกต์ใช้ในงานบริ หารโครงการก่อสร้ าง ต้องปรับเปลี่ ยน
สาเหตุ หลักของปั ญหานั้นๆตามรู ปแบบการทางานของการก่ อสร้ างด้วย เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ ง
ของการทางานแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามลาดับงานที่แผนกาหนดไว้
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2.1.3 กราฟ (Graph)
คื อ แผนภาพประเภทใดประเภทหนึ่ งที่ เ ป็ นการน าเสนอข้อ มู ล เป็ นรู ป ภาพแทนค า
บรรยายโดยมีเป้ าหมายหลักคือ ต้องทาให้ผูท้ ี่ดูกราฟสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ วที่สุดเป็ นที่
นิยมในการแสดงข้อมูลให้แก่ผบู ้ ริ หารดังแสดงในรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างกราฟแสดงของเสี ยในแต่ละวัน
การจะจัดทากราฟต้องมีขอ้ มูลเพื่อนามาเปรี ยบเทียบในรู ปแบบของกราฟเป็ นการพิมพ์
ข้อมูลใน Excel ซึ่ งจะเป็ นค่าตัวเลขจานวนสิ่ งของในแต่ละวัน/เดื อนซึ่ งในรู ปแบบกราฟสามารถ
โชว์จ านวนสิ่ ง ของในแต่ ล ะวัน หรื อ เดื อ นในรู ป แบบที่ ผู อ้ ่ า นเข้า ใจง่ า ยมากที่ สุ ด เป็ นเครื่ องมื อ
คุณภาพอย่างหนึ่งและนาข้อมูลมาคียล์ ง Excel เพื่อสร้างกราฟดังแสดงในรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 แสดงตารางตัวอย่างข้อมูลเพื่อสร้างกราฟ [1]
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2.1.4 ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
หรื อเป็ นที่นิยมเรี ยกกันว่า Check Sheet เป็ นแผนงานที่ได้ออกแบบมาอย่าง
เฉพาะเจาะจงต่องานนั้นๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลสาคัญ ๆ ได้ง่ายและเป็ นระบบดังแสดง
ในรู ปที่ 2.6

รู ปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างใบตรวจสอบข้อบกพร่ อง
วิธีการใช้ โดยส่ วนใหญ่ จะประยุกต์ ใช้ 2 แบบได้ แก่
1. ใช้ บันทึกข้ อมูล เช่น ใบรายงานผลการปฏิ บตั ิงานประจาวัน (Daily report) ใบบันทึก รายงาน
ของเครื่ องจักร (Machine report) ข้อมูลส่ วนใหญ่ที่บนั ทึกจะเป็ นสิ่ งที่พบ ณ ขณะที่ ตรวจสอบ เช่น
ระดับน้ ามันในเครื่ องจัก ร อยู่ในระดับ M (Medium) ความเร็ วของสายพาน 50 rpm. (Round pre
minutes) อุณหภูมิเตาอบ 90 องศาเซลเซียส เป็ นด้น
2. ใช้ ตรวจสอบ โดยเราจะท าตารางเป็ นช่ องๆ ตามที่ เรากาหนด สาหรั บ check sheet เช่ น ใบ
รายงานผลการตรวจสอบสิ นค้า ใบรายงานการตรวจสอบการทาความสะอาดห้องน้ าของ แม่บา้ น
เช่น ตรวจสอบพบว่าสิ นค้าไม่มีตาหนิ เราก็ขีดว่า “ผ่าน’, หรื อ สิ นค้าครบตาม จานวนที่จดั ส่ ง และ
เราขนขึ้นรถส่ งของเรี ยบร้อยแล้วไม่ “พบปั ญหา เราก็ขีดว่า “ผ่าน’’ เป็ นต้น
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2.1.5 ผังกระจาย (Scatter Diagram)
คือผังที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ว่ามีแนมโน้มไป
ในทางใด เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริ งดังแสดงในรู ปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7 แสดงตัวอย่างผังการกระจายข้อมูล
เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่นิยมใช้ในการแก้ไขปั ญหาคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
จาก คุณสมบัติ 2 ประการ เช่น อุณหภูมิของเตาหลอม กับความแข็งของชิ้นงาน หรื อ อุณหภูมิ กับ
อัตรา การเติบโต ปริ มาณวัตถุดิบที่ใส่ เข้าไปเพิ่ม กับ ความเหนี ยวที่เกิดขึ้น เป็ นต้น สาหรับขั้นตอน
การ จัดทา ผังความสัมพันธ์มีตงั ต่อไปนี้
เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยบันทึกข้อมูลสิ่ งที่เราสนใจมาเป็ นคู่ๆ อย่างน้อย 30 ข้อมูล ยิ่ง
มากก็ จะยิง่ น่าเชื่อถือ แต่อาจทาให้เสี ยเวลาทั้งในการจัดเก็บ และการคานวณ โดยต้องเป็ นข้อมูลที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น เครื่ องจักรเดียวกัน วันที่ผลิตที่ไม่ห่างกันมาก เช่น ช่วงสัปดาห์เดียวกัน วัน
เดียวกัน ก็ยงิ่ ดี โดยเราจะบันทึกข้อมูลในตาราง
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2.1.6 ฮีสโตแกรม (Histogram)
เป็ นแผนภู มิ แท่ ง ที่ บ อกถึ ง ความถี่ ที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ล ะชั้นความถี่ น้ ันๆ โดยแต่ ล ะแท่ ง
จะวางเรี ย งติ ด กัน แกนนอนจะก ากับ ด้ว ยค่ า ขอบบนและขอบล่ า งของชั้น นั้น หรื อ ใช้ค่ า กลาง
(Midpoint) ส่ วนแกนตั้งเป็ นค่า ความถี่ ใ นแต่ล ะชั้นความสู ง ของแต่ละแท่ง จะขึ้ นอยู่กบั ความถี่ ที่
เกิดขึ้นนั้นดังแสดงในรู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.8 แสดงลักษณะของฮีสโตแกรม
แผนภู มิ แท่ ง ล าดับ การกระจาย เป็ นเครื่ องมื อที่ เหมาะสมลับการใช้งานของข้อมูลที่
สามารถวัดได้ในเชิงปริ มาณ เช่น ความยาว,น้ าหนัก,ความหนา แนวคิดที่สาคัญของ ฮีสโตแกรม คือ
1. ข้อมูลมีการกระจายตัว แนวโน้มเข้าสู่ ศูนย์กลาง หรื อค่ามาตรฐานที่เรากาหนด
2. ขอบเขตการกระจายตัวของข้อมูลที่เกิดขึ้น ซึ่ งอาจมีความผันผวน หรื อมีค่าที่ไม่เท่ากันซึ่ งความ
ไม่ เท่ า กันนั้นอาจมี ส าเหตุ ม าจากหลายปั จจัย เช่ นเกิ ดจากปั จ จัย การผลิ ต วัตถุ ดิบ พนัก งาน
เครื่ องจักร หรื อสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความถี่ ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นด้น
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2.1.7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
คื อ แผนภู มิ ที่ มี ก ารแสดงค่ า ที่ ย อมรั บ ได้ต าม(ข้อ ก าหนด : Specification) เพื่ อ เป็ น
แนวทาง ในการควบคุ มกระบวนการ โดยการติ ดตามผลชองข้อมูลที่เกิ ดขึ้ น เที ยบกับ Spec และ
ขีดจากัด บน - ค่าง (Control limit) ที่ได้ทาการคานวณไว้ตามวิธีการทางสถิติดงั แสดงในรู ปที่ 2.9

รู ปที่ 2.9 แสดงรู ปแบบแผนภูมิควบคุม
จากหลักการทางสถิ ติที่ว่า ข้อมู ลที่ ได้จากกระบวนการผลิ ตมี การแจกแจงแบบ ปกติ
(Normal distribution) จะมี พ ารามิ เตอร์ เข้า มาเกี่ ย วข้อง 2 ค่ า คื อ ค่ า เฉลี่ ย (m) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (s) มีการกระจายรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยช่วง +3s และ -3s ค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.9974
กราฟแสดงความน่ าจะเป็ นของการแจกแจงแบบปกติ
UCL ( Upper control limit) คือ ขีดจากัดควบคุมทางสู ง
CL ( Central line )

คือ เส้นแกนกลาง

LCL ( Lower control limit) คือ ขดจากัดควบคุมทางต่า
จากกราฟ ถ้าจุดต่าง ๆ กระจายอยู่ภายในขอบเขตของขี ดจากัดควบคุ มทางสู ง และ
ขี ด จ ากัด ควบคุ ม ทางต่ า อย่า งสมาเสมอ ก็ แ สดงว่า กระบวนการผลิ ต อยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม
(in control)
*จะน ำแผนภู มิ ม ำประยุ ก ต์ กั บ งำนบริ ห ำรโครงกำรก่ อ สร้ ำงอำคำรจ่ ำ ยกลำง
โรงพยำบำลนครชัยศรีเพียง 2 แผนภูมิเท่ ำนั้น*
 แผนภูมิพาเรโต้
 แผนผังก้างปลา
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2.2 ระบบแผนภูมิ Critical Path Method (CPM)
เป็ นการวางแผนงานที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรม ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลา และล าดับ
ก่อนหลังของแต่ละกิจกรรมว่ากิจกรรมใดควรทา ก่อน-หลัง เพื่อที่จะบริ หารโครงการหรื อแผนงาน
ให้บรรลุ เป้ าหมายได้ ในระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและผลกระทบต่อต้นทุน
และใช้ ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ใช้หลักการวิเคราะห์จ่ายงาน จาแนกกิจกรรมย่อยและความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกันระหว่างกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาวิธีการป้ องกันและแก้ไขความเที่ยงเบนไปจากแผนที่วาง
ไว้ดงั แสดงในรู ปที่ 2.10

รู ปที่ 2.10 แผนภูมิ Critical Path Method (CPM) [2]
จะขอกล่ า วถึ ง การเขี ย นข่ า ยงานแบบ CPM ซึ่ ง CPM เป็ นการก าหนดข่ า ยงานที่ มี
ความสัมพันธ์ กันระหว่างเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่ งขั้นตอนการจัดทาและข้อกาหนดทัว่ ๆไปของ CPM
มีดงั แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์และการสร้างแผนภูมิ CPM
1. ศึกษาแบบรายการประกอบแบบสัญญา และ
เงื่อนไขของโครงการ เพื่อทราบรายละเอียดความ
ยากง่าย
2. จัดการแบ่งโครงการออกเป็ นหน่วยงานย่อย
เรี ยงลาดับการทางานก่อนหลัง

4. จัดหาปริ มาณงานของแต่ละงานย่อยแล้วทา
ตารางเวลาทางานและกาลังงานในแต่ละกิจกรรม

3. ทาตารางแสดงรายละเอียดการทางานของแต่ละ
หน่วยงานย่อยเพื่อให้เห็นการทางาน

6. ทาตารางคานวณเวลาทางาน

5. ออกแบบ Network Diagram ของโครงการ และ
คานวณค่าเวลาทางานใน Network Diagram
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2.3 ระบบแผนภูมิ Gantt Chart
การทาแผนกาหนดเวลาก่ อสร้ าง หรื อ แผนงานก่ อสร้ างแบบ Gantt Chart นี้ ได้มีการ
พัฒนา มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยชาวอเมริ กนั สองทาคือ Henry L. Gantt และ Frederic
W. Taylor โดยในช่วงแรกจะถูกนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก แล้วจึงขยายมาสู่ ภาคธุ รกิ จ
ก่อสร้าง หลักการสาคัญของแผนงานแบบ Gantt Chart นี้ คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานที่
จะทากับเวลาออกมาเป็ นลักษณะรู ปกราฟดังแสดงในรู ปที่ 2.11
แผนงานก่อสร้าง
โครงการ โรงงานผลิตดี
เจ้าของ บริ ษทั บุญมัน่
วงเงินค่าก่อสร้าง 999,999,999

รายการ
งานโครงสร้าง ค.ส.ล
ประกบชิ้นส่วนโครงเหล็ก
ติดตั้งโครงเหล็ก
งาน metal sheet
งานภายในอาคาร
งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล

ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง บริ ษทั ช.เอกเจริ ญชัย จากัด
เริ่ มสัญญา 11 ม.ค 2544 สิ้นสุ ด 1 ม.ค 2545

เวลา

สัปดาห์ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10
5
6
4
8
15

รู ปที่ 2.11 Gantt Chart แสดงตัวอย่างโครงการก่อสร้าง [3]
แผนกาหนดเวลา Gantt Chart จะได้รับการพัฒนาและใช้ในวงการก่อสร้างมานานแต่ก็
ยัง เป็ นที่นิยมใช้งานโดยทัว่ ไปเพราะ
1. ความไม่ซบั ซ้อนของรู ปแบบแผนกาหนดเวลา
2. จัดทาได้ง่าย
3. เข้าใจง่ายสาหรับผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับ
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2.4 ความเสี่ ยงในงานก่อสร้ าง [4]
ความเสี่ ยง (Risk) คือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of event)
โดยมีปัจจัยเสี่ ยงที่เป็ นสาเหตุที่มาของความเสี่ ยงนั้นๆ ที่ทาให้องค์กรเกิดความสู ญเสี ย หรื อไม่บรรลุ
ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยเกิ ดความล่ าช้าในโครงการมี ผลกระทบต่อต้นทุ นมีลกั ษณะเฉพาะ
มี ความไม่แน่นอน และจะมีผลต่อความเสี ยหายต่อกันไปตามลาดับ คล้ายลักษณะโดมิโน่ลม้ และ
ยังมี ความเสี่ ยงของโครงการก่อสร้ างที่แตกต่างกันไปตามสิ่ งแวดล้อมของโครงการ เช่ น สถานที่
ก่อสร้าง ภาวะเศรษฐกิจเป็ นต้น
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างความเสี่ ยงของโครงการก่อสร้างที่อาจส่ งผลให้เกิดความล่าช้าและการเงิน
กลุ่มความเสี่ ยง
1. การเงินและเศรษฐกิจ

2. การเมืองและสิ่ งแวดล้อม

3. การออกแบบก่อสร้าง

4. การก่อสร้าง

5. การดาเนินโครงการ

6. เหตุสุดวิสยั

ความเสี่ ยง
1) อัตราแลกเปลี่ยน
2) อัตราดอกเบี้ย
3) อัตราเงินเฟ้อ
4) สภาพคล่องทางการเงิน
1) นโยบายของรัฐบาล
2) กฎหมายที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
3) กฎหมายทางด้านสิ่ งแวดล้อม
4) การต่อต้านโครงการ
1) การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
2) การออกแบบก่อสร้างผิดพลาด
3) รายการประกอบแบบก่อสร้างผิดพลาด
1) ความล่าช้าในการก่อสร้าง
2) ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างเกินงบประมาณ
3) คุณภาพของงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
4) อุบตั ิเหตุระหว่างการก่อสร้าง
1) ความเสร็ จสมบูรณ์ของโครงการ
2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเกินงบประมาณ
3) ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาเกินงบประมา
4) อุบตั ิเหตุระหว่างการดาเนินโครงการ
1) น้ าท่วม
2) ไฟไหม้
3) แผ่นดินไหว
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ซึ่ งความเสี่ ยง หรื อความไม่แน่ นอนของโครงการจะแปรผันตามขนาดของโครงการ
โดยโครงการขนาดใหญ่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง มากกว่า ขนาดเล็ ก เพราะมี มู ล ค่ า โครงการสู ง ใช้เวลา
ก่อสร้าง นาน ประกอบด้วยผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย ซึ่ งมีความเสี่ ยงด้านความค่าช้าอาจเลยแผนกาหนด
ค่อนค่าง สู ง ความเสี่ ยงแยกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ความเสี่ ยงที่เกิดจากเหตุภายนอกอาคาร หรื อความ
เสี่ ยง ทัว่ ไป (General risks) เช่ นความเสี่ ยงการเงิ น และเศรษฐกิ จ ความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ความ
เสี่ ยง การเมืองและสิ่ งแวดล้อม 2) ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุภายในโครงการ หรื อความเสี่ ยงเฉพาะ
ของ โครงการ เช่ นการเปลี่ ยนแปลงแบบก่อสร้ าง ความล่ าช้าของโครงการหรื อค่าใช้จ่ายในงาน
ก่อสร้างเกินงบประมาณ การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างหรื อแรงงานก่อสร้างเป็ นต้น
2.4.1 เกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยงของโครงการก่อสร้ าง
การประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาความสาคัญ หรื อ
ระดับ ความส าคัญของความเสี่ ย งนั้นๆ (Degree of risk) ว่า ความเสี่ ย งใดที่ มี ค วามส าคัญ และมี
ผลกระทบ ต่อโครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่ งประกอบไปด้วย การระบุความเสี่ ยง การประเมินความ
เสี่ ยง การตอบสนองคับความเสี่ ยง และการติดตามและควบคุมความเสี่ ยง
ตารางที่ 2.3 ทฤษฎีของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)
ระดับ

โอกาสจะเกิด

คาอธิบาย

5

สู งมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สู ง

มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสู ง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก
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ตารางที่ 2.4 ทฤษฎีของความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact)
ระดับ

โอกาสจะเกิด

5

รุ นแรง

4

ค่อนข้างรุ นแรง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
มีการสู ญเสี ยอย่างรุ นแรง เช่น เสี ยทรัพย์สิน
มากมาย มีการบาดเจ็บถึงชีวิตเป็ นต้น
มีการสู ญเสี ยมาก เช่น เสี ยทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสต้องพักงานเป็ นต้น
มีการสู ญเสี ยปานกลาง เช่น เสี ยทรัพย์สินปาน
กลาง มีการบาดเจ็บต้องพักงานเป็ นต้น
มีการสู ญเสี ยน้อย เช่น เสี ยทรัพย์สินน้อย มีการ
บาดรุ นแรงเจ็บน้อยเป็ นต้น
มีการสู ญเสี ยน้อยมาก เช่น สู ญเสี ยทรัพย์สิน
เล็กน้อยไม่มีอาการบาดเจ็บรุ นแรงเป็ นต้น

ผลกระทบของความเสี่ ยง

ซึ่ งจะบ่งบอกความรุ นแรงในระดับต่างๆ ที่สามารถวัดผลได้โดยการนา โอกาสที่จะเกิด
เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ (Likelihood) มารวมกับ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) ก็ ส ามารถน ามา
วิเคราะห์ การประเมินความเสี่ ยงสาหรับโครงการ รวมไปถึงการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดในการก่อสร้างโครงการได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2.11
5

สู งมาก

4

สู ง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

รู ปที่ 2.11 เมตริ กส์ความเสี่ ยงหรื อตารางความเสี่ ยง (Risk matrix)
ดังนั้นจึงทาการประเมินความเสี่ ยงของความเสี่ ยงที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อค้นหาโอกาสเกิด
และผลกระทบของความเสี่ ยงนั้นๆและนามาวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 การประเมินความเสี่ ยงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของโครงการก่อสร้าง
ความเสี่ยง

โอกาสทีจ่ ะเกิด

ผลกระทบ

การเงินและเศรษฐกิจ (A)

3

4

อัตราแลกเปลี่ยน (A1)

3

2

อัตราดอกเบี้ย (A2)

3

3

อัตราเงินเฟ้อ (A3)

2

4

หมายเหตุ
โครงการมีการนาเข้าเครื่ องจักรจาก
ต่างประเทศ
โครงการที่ใช้เงินทุนที่เป็ นเงินกูส้ ดั ส่ วนน้อย
-

สภาพคล่องทางการเงิน (A4)
การเมืองและสิ่ งแวดล้อม (B)

3

4

นโยบายของรัฐบาล (B1)

2

4

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (B2)

3

5

กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม (B3)

2

5

การออกแบบสิ่ งก่อสร้าง (C)

4

4

การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง (C1)

3

4

การก่อสร้าง (D)

4

4

ความล่าช้าในการก่อสร้าง (D1)

3

3

ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้ างเกินงบประมาณ

3

4

-

3

3

-

การต่อต้านโครงการ (B4)

การออกแบบก่อสร้างผิดพลาด (C2)

นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีในการนาเข้า
เครื่ องจักรจากต่างประเทศ
ถ้าเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูใ่ นการ
ควบคุมภายใต้กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
เป็ นโรงงานหรื ออื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน เป็ นต้น
มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างโดยเจ้าของ
โครงการ ทาให้เกิดความล่าช้าในโครงการ
ความผิดพลาดของแบบ มีผลกระทบต่อ
โครงการ ทาให้เกิดความล่าช้าในโครงการ
ความล่าช้าในการก่อสร้างมีผลต่อการแล้ว
เสร็ จของโครงการ ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้า
ตามลาดับ

(D2)
คุณภาพของงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
(D3)
อุบตั ิเหตุในการก่อสร้าง (E)

-

เหตุสุดวิสยั (E1)

2

2

-

น้ าท่วม (E2)

2

3

-

ไฟไหม้ (E3)

1

1

-

แฟนดินไหว

โครงการไม่ได้อยูใ่ นเขตแผ่นดินไหว
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จากความเสี่ ยงที่คาดว่าเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างได้นามาทาการประเมินลงในตาราง
เมตริ กส์เพื่อหาระดับความเสี่ ยงว่ามีมากน้อยเพียงใดและมาจากปั จจัยเสี่ ยงในด้านอะไรดังแสดงใน
รู ปที่ 2.12

ผลกระทบของความเสี่ ยง

5

B4

4

B3

สู งมาก

A4,B2 A1,B1,C2,D3 C1 , D1

สู ง

3

E2

A3 , D2 , D4

ปานกลาง

2

E1

A2

น้อย

2

3

1

E3
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

รู ปที่ 2.12 ตัวอย่างเมตริ กส์ความเสี่ ยงของโครงการที่ทาการประเมินแล้ว

ตารางที่ 2.6 ระดับความเสี่ ยงของโครงการ
ระดับความเสี่ ยง
สู งมาก
สู ง

ปานกลาง
น้อย

คาอธิบาย
การต่อต้านโครงการ กฎหมายทางด้านสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง และความล่าช้าในการก่อสร้าง
อัตราแลกเปลี่ยน สภาพคล่องทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้างผิดพลาด คุณภาพของงาน
ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้ อ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเกินงบประมาณ
อุบตั ิเหตุ ในการก่อสร้าง น้ าท่วม และไฟไหม้
แผ่นดินไหว
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2.5 ต้ นทุนในงานก่ อสร้ างโครงการ BOQ (Bill of Quantities) [5]
คือบัญชี แสดงปริ มาณวัสดุ และปริ มาณแรงงาน ประกอบกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้าง
โดย รายละเอี ยดจะประกอบด้วย ปริ มาณวัสดุ ปริ มาณแรงงาน ราคาต่อหน่ วยของทั้ง วัส ดุ และ
แรงงาน ความสาคัญ BOQ คื อใช้เป็ นกลไกในการตรวจสอบราคา ส่ วนใหญ่จะใช้เพื่อประกอบ
สัญญาการ รับเหมาก่อสร้างหรื อเป็ นเอกสารประกอบการประกวดราคา อีกความสาคัญหนึ่ งสาหรับ
ผูว้ า่ จ้างคือ BOQ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบราคาหาผูร้ ับเหมาตามเงื่อนไข
ของราคาที่ เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็ นข้อมูลตรวจสอบปริ มาณงานที่ก่อสร้างจริ งว่าเป็ นไปตามจานวน
และ คุณสมปดที่ระบุไว้ในสัญญาหรื อไม่ และหากมีส่วนขาดส่ วนเกิน ข้อมูลนี้ ก็จะใช้เป็ นบรรทัด
ฐานใน การคิดราคาต่อไป หรื อเป็ นราคากลางวัสดุของผูร้ ับเหมากับ ผูว้ า่ จ้างดังแสดงในตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 ตัวอย่างราคากลางของการก่อสร้าง
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ใช้เป็ นสื่ อในการหาราคากลางสาหรับค่าก่อสร้าง ใช้อา้ งอิงราคาและประกอบสัญญาใน
ว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง ใช้เป็ นเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณาทางสิ นเชื่ อ เป็ นข้อมูลอ้างอิงราคา
งานเพิ่ม - งานลดนอกเหนือจากแบบใช้เป็ นข้อมูลในการจัดหาปริ มาณวัสดุเข้าใช้ในหน่วยงานของ
ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับเหมา และอีกความสาคัญของ BOQ คือใช้เป็ นข้อมูลตรวจสอบงานที่ ก่อสร้างจริ งให้
เป็ นไปตามคุ ณสมบัติและจานวนที่ ระบุไว้ในแบบ/สัญญาการก่ อสร้ าง แต่อย่างไรก็ ตามรู ปแบบ
และวิธีการทา BOQ ของแต่ละท่านผูจ้ ดั ทานั้นย่อมมีเทคนิ คและวิธีการที่ต่างกันไป การ ทา BOQ
ให้ได้ปริ มาณวัสดุและราคาให้ใกล้เคียงความเป็ นจริ งที่สุดยังต้องอาศัยปั จจัยประกอบอีก หลายส่ วน
การคานวณปริ มาณวัสดุโครงสร้างด้วยวิธีการทา Bar-Cut List ก็เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ จะช่วยให้
BOQ มีความแม่นยามากขึ้น
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วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ าง
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวของมีความสาคัญในการอ้างอิงข้อมูลที่นามาประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางในการทาวิจยั ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
วิสูตรจิระคาเกิง (2544) [6] เป็ นการวิจยั เกี่ยวคับการวางแผนงานและแผนกาหนดเวลางานก่อสร้าง
เป็ นการบริ หารงานก่อสร้ างซึ่ งทาอย่างเป็ นระบบจะประกอบด้วยข้อมูลด้านเวลา ทรัพยากร และ
ต้น ทุ น ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ โ ครงการและน าวิ ธี ใ ช้ Gantt Chart และ มาปรั บ ปรุ ง
ระยะเวลา ต้นทุน การดาเนิ นการ จนถึ งผังแสดงเหตุและผล(ผังก้างปลา)ในการแก้บญ
ั หาในงาน
บริ หารงานก่อสร้างโครงการโรงพยาบาล
ธนกฤษ ซ่ นเซ่ ง (2557) [7] เป็ นการวิจยั ในการลดของเสี ยในกระบวนการฉี ดพลาสติก กรณี ศึกษา
กระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสู ญเสี ยต่างๆ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของ
กระบวนการตากว่าที่กาหนด เช่ นใช้เวลานานในการผลิตสิ นค้ามีคุณภาพที่ต่า โดยการนาแผนภูมิ
Pareto diagram มาลดของเสี ย ในกระบวนการผลิ ตจึ งได้นามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการลดต้นทุ น งาน
โครงการก่อสร้าง
สรรเสริ ญ จิวจินดา (2547) [8] การปรับปรุ งคุ ณภาพงานบริ การบารุ งรักษาโดยใช้กระบวนการ
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์โดยนาเครื่ องมือคุณ ภาพ 7 ชนิ ดมาใช้หลังจากนั้นทาการวางแผนปรับปรุ ง
คุณภาพงานบริ การบารุ งรักษาโดยกระบวนการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์โดยการนามาประยุกต์ใช้
ในโครงการก่อสร้างของโรงพยาบาลนครชัยศรี

