บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

การปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายโดยการเป็ นผู ้ช่ ว ยวิ ศ วกรควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
โรงพยาบาลนครชัยศร ณ อาคารจ่ายกลางให้เป็ นไปตามแบบแผนที่กาหนดไว้หรื อให้เสร็ จก่ อน
กาหนดเพื่อลดระยะเวลาความล้าช้าของโครงการก่อสร้ างรวมถึ งด้นทุ นที่ใช้ดาเนิ นงาน โดยการ
ปฏิบตั ิงานดังแสดงในรู ปที่ 4.1 ซึ่งแสดงถึงในแต่ละการขุดเจาะจะเจอกับสิ่ งก่อสร้างเก่าซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งในบัญหาการดาเนิ นการล่าช้า เป็ นคานเก่าใต้พ้ืนดินซึ่ งต้องทาการย้ายตาแหน่งขุดเจาะ ซึ่ งใน
แต่ละการขุดเจาะมีดินมากองรวมกันจานวนมากซึ่ งเป็ นบัญหากีดขวางการจรในการทางานในพื้นที่
อย่างมาก และเมื่อขุดเจาะเสาเข็มแล้วเสร็ จก็จะมีรถปูนคอนกรี ตมาเทลงและหลุมเสาเข็มซึ่ งการเท
คอนกรี ตต้องอย่าเทตอนฝนตกและการเจาะเสาเข็มแต่ละต้นจะมีการเก็บตัวอย่างดิ นไปทดสอบ
ความแข็งแรง เมื่อขุดเจาะไปลึกถึง 18 เมตร จะเจอดินแข็งทางบริ ษ ัทก็จะนาไปทดสอบความแข็ง
ของดินซึ่ งจะเป็ นสี ออกเหลืองๆและดิ นมีความแข็งเป็ นอย่างมาก ซึ่ งสามารถรับน้ าหนักเสาและ
สามารถรองรับความเสี ยหายได้นอ้ ยที่สุดจากแผ่นดินไหวหรื อเกิดการทรุ ดตัวของดิน

รู ปที่ 4.1 การขุดเจาะเสาเข็มด้วยปั้ นจัน่ ที่เจอสิ่ งก่อสร้างเก่าใต้พ้นื ดินซึ่ งเกิดการส่ าช้า

26

การเปิ ดเสาเข็มเพื่อวางเครื่ องสถิติทดสอบและเมื่อถึงขั้นตอนการทดสอบความแข็งแรง
ของเสาเข็ม ทางบริ ษทั ก็จะจ้างผูร้ ับเหมาย่อยมาทาการทดสอบเสาเข็มโดยการใช้เครื่ องสถิติทดสอบ
โดยการใช้ปล่อยตุม้ ไปกระแทกกับเสาเข็มเพื่อวัดความสั่นสะเทือนเครื่ องจะส่ งสัญญานคล้ายโซน่า
เหมื อนคลื่ นที่ ส่งไปใต้สุดเสาเข็มแล้วสะท้อนกลับมาเพื่อวัดค่าความแข็งแรงของเสาเข็มรวมถึ ง
ความกว้างความยาวและความคงทนเป็ นไปตามค่ามาตรฐานหรื อไม่ซ่ ึ งล้าไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานก็
จะมีผลกระทบในต้านความส่ าช้าซึ่ งส่ งผลในเรื่ องต้นทุนด้วยดังแสดงในรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 แสดงการเปิ ดเสาเข็มและหล่อเสาเพื่อวางเครื่ องสถิติทดสอบ
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การติ ดตั้งเครื่ องทดสอบการรั บน้ าหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load
Test) เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปและมีมาตรฐานรองรับ ได้แก่ ASTM D4945-96 นอกจากนั้น การทดสอบ
ดังกล่าวมีขอ้ ดีหลายประการ เช่น
1. สามารถทาการทดสอบได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ เสาเข็มหลายด้นสามารถทาการทดสอบ

ได้ในวันเดียว
2. ต้องการพื้นที่รอบๆ เสาเข็มไม่มากนักในการเตรี ยมการทดสอบ
3. ผลการทดสอบให้ขอ้ มูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเสาเข็มในเรื่ องของกาลังรับน้ าหนักและความ
สมบูรณ์ของเสาเข็ม
4. เป็ นการทดสอบที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ วัดสั ญญาณ จะวัดสัญญาณและแสดงผลในรู ปแบบของการเปลี่ ยนแปลงแรง
เทียบ กับเวลาและการเปลี่ ยนแปลงความเร็ วเทียบกับเวลา โดยอุปกรณ์ หลักจะประกอบไป
ด้วย หัววัดสัญญาณ 2 แบบ ได้แก่
1. เซนเซอร์ความเครี ยด (Strain Transducer)
2. เซนเซอร์ความเร็ ว (Accelerometer)

รู ปที่ 4.3 การติดตั้งเครื่ องทดสอบการรับน้ าหนักเสาเข็มเจาะ [9]
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การทดสอบการรับนา้ หนักของเสาเข็มด้ วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test)
1. ติดตั้ง Strain Transducer และ Accelerometer อย่างละ 2 ชุ ด จะต้องติดตั้งตาแหน่ งบริ เวณ

หัวเสาเข็มบนด้านตรงข้ามซึ่ งกันและกัน ตาแหน่งที่ติดตั้งจะตากว่าหัวเสาเข็มประมาณ 1.5
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม บางครั้งขั้นตอนการติดตั้งอาจจะมีความจาเป็ นต้องขุด
ดินบริ เวณรอบเสาเข็มซึ่ งจุดดังกล่าวจะต้องสะอาดและปราศจากน้ าท่วมขัง
2. ตุม้ น้ าหนักและระยะยก น้ าหนักของลูกตุม้ ที่ใช้น้ นั ควรดูตามความเหมาะสมของขนาด
เสาเข็มและกาลังรับน้ าหนักระยะยกเพื่อปล่อยตุม้ จะถูกกาหนดตามประสบการณ์ของ
วิศวกรผูช้ านาญการในงาน ทดสอบ
3. การบันทึกสัญญาณ หลังการทดลองปล่อยตุม้ ด้วยระยะยกสั้นๆ พร้อมตรวจสอบสัญญาณ
เสร็ จก็ เริ่ มทาการทดสอบไต้โดยปล่อยตุม้ ด้วยระยะยกที่เหมาะสมให้เสาเข็มเกิดการทรุ ด
ตัวถาวรประมาณ 3 มิ ล ลิ เมตร ค่ า การทรุ ดตัวถาวรที่ เกิ ดขึ้ นแต่ ล ะครั้ งในการปล่ อยตุ ม้
กระแทกสามารถวัดไต้โดยใช้กล้อง Theodolite ตังแสดงในรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 เครื่ องอ่านค่าของเสาเข็มเจาะ
ซึ่ งเครื่ องอ่านค่าสามารถบ่งบอกถึ งความยาว และความกว้างของเสาและน้ าหนักของ
เสาเข็มเจาะว่าสามารถทนน้ าหนักของตัวอาคารไต้หรื อไม่ แล้วไต้ความลึกถึงขั้นดินแข็งที่กาหนด
และรับแรงแผ่นดิ นไหวได้หรื อไม่ ซึ่ งจาเป็ นอย่างมากในการก่อสร้ างอาคารต่างๆซึ่ งวัดค่าและบ่ง
บอกถึงต้นทุนขององค์กรหากไม่ผา่ นค่ามาตรฐานที่กาหนดก็จาเป็ นต้องขุดเจาะใหม่
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4.1 การศึกษาปัญหา
ปัญหาในการทาโครงการก่อสร้ างนีค้ ือ
4.1.1 ความเสี่ ยงที่แผนงานจะไม่ เป็ นไปตามทีก่ าหนด
เนื่องจากสาเหตุคนงานลางาน ไม่มาทางาน รวมไปถึงอุปกรณ์วสั ดุบกพร่ องไม่พร้อมใช้
งานและการคานวณแบบที่ผิดพลาดซึ่ งต้องใช้เวลาแก้ไขแบบใหม่ก็จะเกิ ดการล่ าช้าในโครงการ
อาทิเช่น ดังรู ปที่ 4.5 กระบอกสู บไฮดรอลิคแบคโฮหลุดออกจากเบ้ากระบอกสู บจากการใช้งานมาก
และหลายโครงการ ซึ่ งใช้ในการขนย้ายดิ นที่กีดขวางการจราจรในพื้นที่ ซึ่ งทาให้เกิดการล่าช้าและ
รอคอยซึ่ งทาให้งานอื่นๆ หยุดชะงักไปด้วย

รู ปที่ 4.5 การแก้ไขปั ญหากระบอกสู บไฮโดรลิคหลุดออกจากตัวยึดกระบอก
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4.1.1 ปัญหาเรื่ องต้ นทุนในการก่ อสร้ าง
ต้นทุนรวมในการก่อสร้างค่อนข้างสู งรถขนส่ งคนงาน ค่าแรงคนงาน วัสดุสั่งเข้า จัดซื้ อ
จัดหา รวมไปถึ ง รถเครน รถยกและรถสิ บ ล้อจวบจนอุ ป กรณ์ และวัส ดุ ต่า งๆ ที่ ใ ช้ใ นโครงการ
ก่อสร้ าง และความพร้อมของต้นทุนโดยรวมขององค์กร ซึ่ งถ้าเริ่ มงานโครงการช้าและเกิ ดปั ญหา
ต่ า งๆ ก็ จ ะไม่ ไ ด้ง วดงานของสั ญ ญาจ้า ง ซึ่ งจะไม่ ส ามารถเพิ่ ม ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ในที่ สุ ด
โดยหลักการแนว ทางแก้ไขปั ญหาของวิศวอุตสาหการนั้น คือการเตรี ยมความพร้อมในทุกต้านให้
ครอบคลุ มรวมถึ ง การคานวณ การวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาความสู ญเสี ยที่ไม่จาเป็ นจนถึ ง แนว
ทางแก้ไขปั ญหา เฉพาะหน้าที่ค่อนที่จะเริ่ มดาเนินการ ก็จะสามารถลดต้นทุน ลดปั ญหา และเพิ่มผล
ก าไรให้ อ งค์ก รเป็ นอย่า งมากดัง แสดงในรู ป ที่ 4.6 สามารถบอกถึ ง ต้น ทุ น ของอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
ที่ใช้ดาเนินงาน

รู ปที่ 4.6 การใช้เครนยกซึ่ งเป็ นต้นทุนองค์กรที่ค่อนข้างสู ง
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4.2 การศึกษาระบบงาน
การศึ ก ษาระบบโครงการและวิ เ คราะห์ ง านก่ อ สร้ า งอาคารจ่ า ยกลางโรงพยาบาล
นครชัยศรี ที่ได้กาหนดระยะเวลาเริ่ มต้นการก่อสร้างแล้วเสร็ จของโครงการรวมถึงต้นทุนรวมและ
งวดงาน ที่ น ายจ้า งต้อ งจ่ า ยเมื่ อ ครบก าหนดการท างานแล้ว เสร็ จ ซึ่ งใช้ แ ผนภู มิ Gantt Chart
และ Critical Path Method (CPM) รวมถึงแผนภูมิ Pareto และความเสี่ ยงในโครงการก่อสร้ าง และ
แผนผังก้างปลา เพื่อนามา แก้ไขปั ญหาในโครงการรวมถึง BOQ (Bill of Quantities) สามารถนามา
วิเคราะห์ลดต้นทุนโครงการและจัดทาแผนการดาเนินโครงการ จึงสามารถวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ของโครงการและ ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อเกิดความล่าช้าและปั ญหาของโครงการเพื่อลดระยะเวลาและ
ต้นทุนการ ดาเนิ นงานเพื่อแก้ไขปรับปรุ งขีดความสามารถขององค์กรให้เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน
ของโครงการก่อสร้างดังแสดงในรู ปที่ 4.7
นาเสนอแผนงาน
(Program)

จัดซื้ อจัดจ้าง
(Procurement-DB)

ออกแบบ
(Design)

การผลิต
(Production)

การจัดซื้ อจัดจ้าง
(Procurement-DBB)

รู ปที่ 4.7 แสดงถึงลาดับขั้นตอนของการก่อสร้าง [10]
กระบวนการก่ อ สร้ าง (Construction process) จะประสบความส าเร็ จได้ ต้ อ ง
ประกอบด้วย ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างได้แก่ ผูว้ า่ จ้างหรื อเจ้าของโครงการ (Owner)
ผูร้ ับจ้างก่อสร้าง (Contractor) ผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูอ้ อกแบบ วิศวกร ที่ปรึ กษาโครงการ (Consultant) และ
องค์กรทางการเงินเป็ นต้น ซึ่ งยังมีผเู ้ กี่ยวข้องมากก็ยงิ่ มีความซับซ้อนของโครงการมากขึ้น
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4.2.1 แผนการก่อสร้ าง
แผนผังควบคุ มกาหนดแผนงานของโครงการรวมถึงกิ จกรรมต่างๆ ก่อนปรับปรุ งและ
บ่ ง บอกถึ ง ต้นโดยทุ นรวมโครงการดัง แสดงในตารางที่ 4.1 ระยะเวลารวมแล้วเสร็ จโครงการ
360 วันโดยประมาณ (ภายใน 1 ปี ) เริ่ ม 1 เมษายน 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2561
ตารางที่ 4.1 แสดงตารางตัวอย่าง Gantt Chart ก่อนปรับปรุ ง
โครงการ : ก่อสร ้างอาคารจ่ายกลาง (4ชัน้ )
สถานที่ : โรงพยาบาลนครชัยศรี อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ที่

รายการ

1* ปั กผัง
2* ทดสอบดิน

เริม่ งาน 1 เมษายน 2560
วัน
3
20

3* เสาเข็มเจาะ
4* ทดสอบการรับน้ าหนักเสาเข็ม

25

5* หล่อเสาตอม่อ
6 ผนัง ค.ส.ล ลิฟท์ใต ้ดิน

15

ก่อสร ้างฐานราก

20

7

7
10

เมษายน พฤษภาคม มิถน
ุ ายน กรกฎาคม
3
23
17
24
8
24
8

8* หล่อคานคอดินพืน้ ค.ส.ล ชัน้ 1
9 เดินท่อฝั ง SLEEVE งานระบบชัน้ 1
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12

5

12

10 หล่อถังเก็บน้ าใต ้ดิน

20

12

เป็ นแผนงานการก่อสร้างโครงการก่อนปรับปรุ ง ซึ่ งจะกาหนดระยะเวลาโครงการจาก
เริ่ ม จนถึงแล้วเสร็ จในแผนงาน Gantt Chart โดยแรกเริ่ มขั้นตอนจากแผนแม่บทการทางานตั้งแต่ตน้
จนเสร็ จโดยการคาดคะเนการทางานในแต่ละขั้นตอนโดยกาหนดเป็ นระยะเวลาเป็ นวัน,เดื อน,ปี
ตามลาดับของแผนที่กาหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กร เป็ นต้นทุนในการวัด และผลกาไร
จากแผนนี้ ได้โดยง่าย ซึ่ งตามโครงการต่างๆ ส่ วนมากจะใช้แผนนี้ มาทาการวางแผนในการทางาน
ตามขั้นตอนต่างๆเป็ นจานวนมาก โดยมีขอ้ ดีคือ จัดทาง่าย , ไม่ซบั ซ้อน , เข้าใจง่ายในทุกระดับของ
องค์กร
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แผนการงานก่ อสร้ างก่ อนปรั บปรุ งเดิ ม ไม่สามารถแก้ปัญหาการลดระยะเวลาความ
ล่าช้าในโครงการและผลกระทบในด้านของต้นทุน ได้ท้ งั นี้ จึงได้จดั ทาแผนการงานก่อสร้างขึ้นใหม่
ที่ถูก ขยายเวลาเริ่ มดาเนิ นงานออกไปโดยใช้ Gantt Chart ในการจัดทาเพื่อลดระยะเวลาความล่าช้า
ในโครงการโดยเร่ ง รั ดงานมากขึ้ นซึ่ งสามารถลดระยะเวลาดาเนิ นการโครงการได้ถึ ง 119 วัน
จากเดิม 360 วัน จนเหลือเพียงการดาเนิ นงาน 241 วัน
ตารางที่ 4.2 แสดงตารางตัวอย่าง Gantt Chart หลังปรับปรุ ง
โครงการ : ก่อสร ้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ (4ชัน้ )

GANTT CHART

สถานที่ : โรงพยาบาลนครชัยศรี อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ที่

รายการ

เริม่ งาน 5 พฤษภาคม 2560

S-Curve

วัน พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

1* ปั กผัง

3

2* ทดสอบดิน

20

3* เสาเข็มเจาะ

25

4* ทดสอบการรับน้าหนักเสาเข็ม

7

5 หล่อเสาตอม่อ

15

7
27
21
28
13

6* ผนัง ค.ส.ล ลิฟท์ใต ้ดิน

10

7* ก่อสร ้างฐานราก

20

8 หล่อคานคอดินพืน้ ค.ส.ล ชัน้ 1
9 เดินท่อฝั ง SLEEVE งานระบบชัน้ 1
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16

5

16

10 หล่อถังเก็บน้าใต ้ดิน

20

16

สายงานวิกฤต
สายงานคล่องตัว
ใน

ตุลาคม

28
13

ต้องรี บทาการดาเนินงานให้แล้วเสร็ จก่อนเริ่ มกิจกรรมอื่น
ดาเนินงานช่วงไหนก็ได้อยูภ่ ายในระยะเวลาที่กาหนด
กิจกรรมนั้น

จากตารางหลัง ปรั บ ปรุ ง แล้ว จะเห็ น ได้ว่ า ลู ก เลื่ อ นหรื อ ขยายเวลาจากการด าเนิ น
งานออกไปจากก่ อ นปรั บ ปรุ งจะเริ่ มด าเนิ น งานในเดื อ นเมษายน และเลื่ อ นมาด าเนิ น การ
ในเดื อ นพฤษภาคม จึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแผนงานก่ อ สร้ า งใหม่ ท้ ัง หมดและลดระยะเวลา
ดาเนิ นงานลงและแผนงานก่ อสร้ า ง Gantt Chart งานก่ อนปรั บ ปรุ ง และหลัง ปรั บ ปรุ ง ฉบับ จริ ง
โดยรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข
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4.2.1 แผนงานวิกฤตโครงข่ ายลูกศร
ท าการวิเคราะห์ ข้ นั ตอนการด าเนิ นงานเพื่ อ หาวิก ฤตของโครงการนั้นและบ่ ง บอกถึ ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อยที่สามารถทาก่อนหรื อทาพร้อมทาหลังโดยสามารถบ่งบอกว่างานนั้นมีกี่
กิ จ กรรมได้ ซึ่ งกิ จ กรรมใดที่ ล่ า ช้ า ก็ น ามาปรั บ เปลี่ ย นแผนเพื่ อ ลดระยะเวลาของโครงการ
โดยประมาณ 1 ปี หรื อ 360 วันตามสั ญญาของแผนแม่ บ ทและเป็ นตัวชี้ วัด เวลาในการด าเนิ น
กิ จกรรมตามลาดับ ตัวอย่าง A ถึ ง D ของแผนงานก่ อนปรั บปรุ งดังแสดงในรู ปที่ 4.8 ตามลาดับ
ก่อนหลัง

139 วัน
A

110 วัน

42 วัน

69 วัน = 360 วัน

C

B

D

รู ปที่ 4.8 รู ปแบบแผนงานวิกฤตตามลาดับ A ถึง B
แผนงานวิกฤตของกิจกรรมลาดับ A
เดินท่อฝั ง SLEEVE
ก่อสร้างฐานราก

งานระบบชัน้ 1

20

5

หล่อผนัง ค.ส.ล

หล่อบันได

ลิฟท์ชนั้ 1

ชัน้ 1-2

5

5

ทดสอบการ
ปักผัง
3

ทดสอบดิน
20

เสาเข็มเจาะ
25

หล่อคานพืน้

รับน้าหนักเสาเข็ม
หล่อเสาตอม่อ

หล่อพืน้
หล่อคานคอดิน ค.ส.ล ชัน้ 1

หล่อเสารับคาน
ชัน้ 2

15

34

6

7

ผนัง ค.ส.ล ลิฟท์
ใต้ดนิ
10

กันสาด ค.ส.ล
ชัน้ 2

หล่อเสารับคาน
ชัน้ 3

24
เดินท่อฝั ง SLEEVE
เดินระบบชัน้ 2
5

5
หล่อผนัง ค.ส.ล
ลิฟท์ชนั้ 2
5

หล่อถังเก็บน้าใต้ดนิ
20

รู ปที่ 4.9 แสดงภาพ CPM ลาดับ A แผนก่อนปรับปรุ งในระยะเวลา 139 วัน
แผนงานวิกฤต A ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 1 จนถึงกิจกรรมลาดับที่ 16 ของแผนงานวิกฤต
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ก่อนปรับปรุ ง
แผนงานวิกฤตของกิจกรรม ลาดับ B
เดินท่อระบบสุขาภิบาล
+ ท่อร ้อยสาบไฟฟ้ าชัน้ 1
เดินท่อระบบสุขาภิบาลไฟฟ้ าร ้อยสายชัน้ 2

15

เดินท่อระบบสุขาภิบาล-ไฟฟ้ าร ้อยสายชัน้ 3
15

15
งานหล่อบันไดชัน้ 3-4

หล่อบันได
ชัน้ 2-3
5

ติดตัง้ โครงเคร่าฝ้ าเพดานชัน้ 1
15

5

หล่อคานพืน้ กันสาด

หล่อเสารับคาน

หล่อคานพืน้ กันสาด

หล่อเสารับคาน

ค.ส.ล ชัน้ 3

ชัน้ 4

ค.ส.ล ชัน้ 4

ชัน้ หลังคา

หล่อคานพืน้ ,กันสาด-แผง ค.ส.ล หล่อเสา,ผนั งช่องลิฟท์+ห ้องเครือ่ งลิฟท์
ชัน้ หลังคา

หลังคาคลุมบันได

6
24

6

หล่อผนั ง ค.ส.ล.

24

เดินท่อฝั ง SLEEVE

หล่อผนั ง ค.ส.ล

เดินท่อฝั ง SLEEVE

ั้ 4
ห ้องลิฟท์ชน

งานระบบ ชัน้ 3

ั้ 3
ลิฟท์ชน

งานระบบชัน้ 4

ถึงหลังคา

5

5

ก่ออิฐ ตัง้ วงกบประตู-หน ้าต่างชัน้ 1

5

8

15

หล่อบันไดชัน้ 4
ถึงหลังคา

5

5

ก่ออิฐตัง้ วงกบประตู-หน ้าต่าง

เดินท่อฝั ง SLEVEE

ชัน้ 2

ชัน้ หลังคา
25

25

7

โครงหลังคา
มุงหลังคา

5

ก่ออิฐตัง้ วงกบประตู-หน ้าต่างชัน้ 3
ฉาบปูนผนั งภายในชัน้ 1

25

25
ฉาบปูนผนั งภายในชัน้ 2
25

รู ปที่ 4.10 แสดงภาพ CPM ลาดับ B แผนก่อนปรับปรุ งในระยะเวลา 110 วัน
แผนงานวิกฤต B ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 16 จนถึงกิจกรรมลาดับที่ 42 ของแผนงาน
วิกฤตก่อนปรับปรุ ง
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แผนงานวิกฤตของกิจกรรม ลาดับ C
8
้
ปูกระเบือ
้ งผนั งหองน
้
้ าชัน3-4
25

7
้
ติดตังโครงเคร่
้
าฝ้ าเพดานชัน3
25

้
พืน
้ หินขัดชัน3-4
25
ก่ออิฐติดตังวงกบ
้
ประตู-หน ้าต่าง
้
ชัน3

ฉาบปูนภายใน
้
ชัน4

30

30

เดินท่อระบบสุขาภิบาล
้
ท่อรอยสายไฟฟ้
้
าชัน4-หลั
งคา

เดินท่อระบบสุขาภิบาล+ท่อรอยสายไฟฟ้
้
า
ส่วนทีเ่ หลือ

15

20
ติดตังวงกบประตู
้
-หน ้าต่างอลูมเิ นียม
้
ภานในชัน1-2

ฉาบปูนภายใน

30

้
ชัน3
25

รู ปที่ 4.11 แสดงภาพ CPM ลาดับ C แผนก่อนปรับปรุ งในระยะเวลา 42 วัน
แผนงานวิกฤต C ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 42 จนถึงกิจกรรมลาดับที่ 54 ของแผนงานวิกฤต
ก่อนปรับปรุ ง
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แผนงานวิกฤตของกิจกรรม ลาดับ D
ต ิดตั ้งระบบแจงสั
้
ญญานเพล ิงไหม ้
30
ต ิดตั ้งคุรภ
ุ ัณฑ์
60
ต ิดตั ้งล ิฟท์+อุปกรณ์
30
ต ิดตั ้งระบบโทรศัพท์,ปล่องควัณ,ปรับอากาศ,ปั ม
้ น้ า
40
ต ิดตั ้งดวงโคมไฟฟ้ า
ปลั๊ กและอุปกรณ์
25

ฉาบปูนภายนอก
25

ต ิดตั ้งโครงเคร่าฝ้ าและ
ฝ้ าเพดานชั ้น1-4
20
ต ิดตั ้งประตู,หนาต่
้
างภายนอก

ต ิดตั ้งสุขภัณฑ์

ภายในชั ้น1-4

อุปกรณ์

20

เก็บงาน

10

45

ตกแต่งผ ิวพืน
้ ส่วนทีเ
่ หลือ
20
ทดสอบระบบ
15
ก่อสราง
้
รางระบายน้ า
25

ทาสี
50

รู ปที่ 4.12 แสดงภาพ CPM ลาดับ C แผนก่อนปรับปรุ งในระยะเวลา 69 วัน
แผนงานวิกฤต C ตั้งแต่แผนงานวิกฤต D ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 42 จนถึงกิจกรรมลาดับ
ที่ 68 ของแผนงานวิกฤต ก่อนปรับปรุ ง
การวางรู ป แบบของ CPM การวางแผนงานก่ อสร้ างใดๆ ก็ตามแต่ละงานหรื อแต่ ล ะ
โครงการต้องมีการวางแผนงานก่อสร้ างโดยแยกงานออกเป็ นส่ วนๆ จึงจะทราบไต้ว่างานนั้นมี กี่
กิ จกรรม หรื อมีกี่ข้ นั ตอนโดยวิธีน้ ี ก็ทราบไต้แน่ ชดั ว่าแต่ละกิ จกรรม จะต้องใช้ปัจจัยต่างๆเท่ าไร
และสามารถจะก าหนดเวลาที่ ใ ช้ท าโดยระยะเวลาการด าเนิ น งานทั้ง หมดตามสั ญ ญาจ้า งเป็ น
ระยะเวลา 360 วัน จึงได้นาแผนงาน CPM มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ โดยปรับปรุ ง
ใหม่ จนเหลื อระยะเวลา 241 วัน ซึ่ งแต่ ล ะกิ จกรรมสามารถจะก าหนดปั จจัยต่ า งและเวลาตามที่
ต้อ งการได้ ดัง นั้น ความเกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ ก ัน ระหว่ า งกิ จ กรรมเหล่ า นี้ จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ยิ่ ง ที่ ผู ้
ดาเนินงานต้องรู ้ เพราะเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการวางแผนโครงการและความส่ าช้าของโครงการ
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จากการทาการวิเคราะห์แผนงานวิกฤตโครงข่ายลูกศร จึงนามาปรั บปรุ งแก้ ไขใหม่ จากแผน
เดิมเพื่อที่สามารถลดระยะเวลาความล่ าช้ าของโครงการโดยการเรี ยงลาดับกิจกรรมใหม่ ให้นากิจกรรม
เหล่ า นั้นมาท าพร้ อมกันเพิ่ ม มากขึ้ นจึ ง สามารถลดระยะเวลาดาเนิ นงานได้ดัง แสดงในรู ป ที่ 4.13
ตามลาดับก่อนหลัง
120 วัน
A1

41 วัน

40 วัน

40วัน = 241 วัน
D4

C3

B2

รู ปที่ 4.13 รู ปแบบแผนงานวิกฤตตามลาดับ A1 ถึง D4 แผนงานวิกฤตของ
แผนงานวิกฤตของกิจกรรม A1
ั้ 2
หล่อผนั ง ค.ส.ล ลิฟท์ชน
เดินท่อฝั ง SLEEVEงานระบบชัน้ 1

10

4

4

16

เสารับคานชัน้ 3
ก่อสร ้างฐานราก

พืน
้ ค.ส.ล ชัน้ 1

5

20

9

18

5

15

หล่อคาน,
หล่อเสารับคาน

1

ปั กผัง
3

2

เสาเข็มเจาะ
48

เสาตอม่อ

3

5

4

หล่อคานคอดิน
20

7

ชัน้ 2

พืน
้ กันสาด

8

5

ชัน้ 2

13

20
(ZONE1,2)

ผนั ง ค.ส.ล
ลิฟท์
4

6

เดินท่อฝั ง SLEEVE

เดินท่อฝั งSLEEVE

งานระบบชัน้ 2

งานระบบชัน้ 2

4

1

4

1

หล่อบันไดชัน้ 1-2

หล่อถังเก็บน้ าใต ้ดิน

12
15

17
7

รู ปที่ 4.14 แสดงภาพ CPM ลาดับ A1 แผนที่ปรับปรุ งแล้วในระยะเวลา 120 วัน
แผนงานวิกฤต A1 ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 1 จนถึงกิจกรรมลาดับที่ 17 ของแผนงานวิกฤต
หลังปรับปรุ งแล้ว

39

แผนงานวิกฤตของกิจกรรม B2
ตด
ิ ตังโครงเคร่
้
าฝ้ าเพดาน

ตด
ิ ตังโครงเคร่
้
าฝ้ าเพดาน

2

้
ชัน1

้
ชัน2

10

3

10

ปูกระเบือ
้ งพืน
้ ,

พืน
้ หินขัด

้
หองน
้
้ าชัน1

้
ชัน1

3

2
17

18
ปูกระเบือ
้ งพืน
้ ผนั งหองน
้
้า
้
ชัน2

เดน
ิ ท่อระบบประปา้
ไฟฟ้ าชัน1
5

3

17

2

เดน
ิ ท่อระบบประปา-ไฟฟ้ า
้
ชัน2

หล่อผนั ง ค.ส.ล
ั้
ลฟ
ิ ท์ชน3

3

5

หล่อผนั ง ค.ส.ล

2

ั้
ลฟ
ิ ท์ชน4-

4

หลังคา
้
เสารับคานชัน4
5

3

10
เสารับคาน

2

้
ชันหลั
งคา

3

5

13

้
หล่อคานพืน
้ กันสาด ค.ส.ลชัน3
20

18

้
หล่อคานพืน
้ กันสาด ค.ส.ลชัน4
20

(ZONE1,2)

(ZONE1,2)

เดน
ิ ท่อฝั ง SLEEVE งานระบบ

เดน
ิ ท่อฝั ง SLEEVE

้
ชัน3

้
งานระบบชัน4
4

1

้
หล่อบันไดชัน2-3

4

28

2

้
หล่อบันไดชัน3-4

2

7

3

7
ก่ออฐ
ิ ตังวงกบประตู
้
-

ก่ออฐ
ิ ตังวงกบประตู
้
-

้
หน ้าต่าง ชัน1

้
หน ้าต่างชัน2

3

2
17

17

้
ฉาบปูนภายในชัน1
17

2

ฉาบปูนภายใน
้
ชัน2
17

3

รู ปที่ 4.15 แสดงภาพ CPM ลาดับ B2 แผนก่อนปรับปรุ งในระยะเวลา 41 วัน
แผนงานวิกฤต B2 ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 17 จนถึงกิจกรรมลาดับที่ 38 ของแผนงานวิกฤต
หลังปรับปรุ งโดยนากิจกรรมที่ทาก่อน,ทาพร้อม,ทาหลัง ให้ยา้ ยกิจกรรมมาทาพร้อมกันให้มากที่สุด
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แผนงานวิกฤตของกิจกรรม C3
ติดตัง้ โครงเคร่าฝ้ าเพดาน
้ 3
ชัน
48
10

พืน
้ หินขัด
้ 2
ชัน

ติดตัง
้ โครงเคร่าฝ้ าเพดาน

47

้ 4
ชัน

10

55

17
ปูกระเบือ
้ งพืน
้ ,ผนั งหองน
้
้า

พืน
้ หินขัด

้ 3
ชัน

้ 3
ชัน

46

17

เดินท่อประปา-ไฟฟ้ า
้ 3
ชัน

17

ปูกระเบือ
้ งพืน
้ ,ผนั งหองน
้
้า
้ 4
ชัน

53

44
4

54

17

หล่อเสา,ผนั งช่องลิฟท์,หองเครื
้
อ
่ งลิฟท์

้ 4-หลังคา
เดินท่อระบบประปา,ไฟฟ้ าชัน

หลังคาคลุมบันได

ส่วนทีเ่ หลือ

41

15

28

8

51

หล่อคานพืน
้ กันสาด

ก่ออิฐตัง
้ วงกบ ประตู-หน ้าต่าง

้ หลังคา
แผล ค.ส.ล ชัน

้ 4-หลังคา
ชัน

20
เดินท่อฝั ง SLEEVE
้ หลังคา
ชัน
4

40

20

้ 4-หลังคา
ฉาบปูนภายในชัน
17

52

้ 4
หล่อบันไดชัน
ถึงหลังคา

42
7
ก่ออิฐตัง
้ วงกบประตูหน ้าต่าง
้ 3
ชัน
17

43

ฉาบปูนภายใน
้ 3
ชัน

45
17

รู ปที่ 4.16 แสดงภาพ CPM ลาดับ C3 แผนก่อนปรับปรุ งในระยะเวลา 40 วัน
แผนงานวิกฤต C3 ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 38 จนถึงกิจกรรมลาดับที่ 55 ของแผนงานวิกฤต
หลังปรับปรุ งโดยนากิจกรรมที่ทาก่อน,ทาพร้อม,ทาหลัง ให้ยา้ ยกิจกรรมมาทาพร้อมกันให้มากที่สุด
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แผนงานวิกฤตของกิจกรรม D4
ทาสี

69

60
ติดตัง้ ระบบสัญญานแจ ้งเพลิงใหม่

68

15

ติดตัง้ ครุภัณฑ์

67

60
ติดตัง้ ลิฟท์

66

60
ติดตัง้ ระบบโทรศัพท์,ปรับอากาศ,เครือ่ งสูบน้ า,ปล่องควัน

65

50
ติดตัง้ ดวงโคมปลั๊กและอุปกรณ์

61

30

ติดตัง้ โครงเคร่าฝ้ าเพดานและส่วนทีเ่ หลือ

60

35

ฉาบปูนภายนอก

62

35

ติดตัง้ ประตู-หนา้ ต่างภายนอก
พืน้ หินขัดชัน้ 4และส่วนทีเ่ หลือ

และภายในและส่วนทีเ่ หลือ

20

20

เก็บงาน(ทดสอบระบบ)
20

ติดตัง้ สุขภัณฑ์
15

59

รู ปที่ 4.17 แสดงภาพ CPM ลาดับ D4 แผนก่อนปรับปรุ งในระยะเวลา 40 วัน
แผนงานวิกฤต D4 ตั้งแต่กิจกรรมลาดับที่ 55 จนถึงกิจกรรมลาดับที่ 68 ของแผนงานวิกฤต
หลังปรับปรุ งโดยนากิจกรรมที่ทาก่อน,ทาพร้อม,ทาหลัง ให้ยา้ ยกิจกรรมมาทาพร้อมกันให้มากที่สุด
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4.2.3 ต้ นทุนการดาเนินการก่ อสร้ างโครงการ
จากการนาข้อมู ลรายรั บ รายจ่ า ยและต้นทุ นรวมของโครงการ Bill of Quantities (BOQ)
คือเอกสารราคากลางของการรับเหมาก่อสร้างขององค์กรมาวิเคราะห์โครงการโรงพายาบาลนครชัยศรี
อาคารจ่ า ยกลาง เสนอราคาที่ 25,000,000 บาทถ้วน ซึ่ ง เป็ นแนวโน้ มที่ องค์ ก รจะขาดทุ นจากการ
ดาเนิ นการโครงการ ดังกล่าวด้วยการดาเนิ นงานที่ช้ากว่ากาหนดสัญญา เกิ ดจากการปรับเปลี่ยนแผน
แม่ บ ท หรื อการแก้ไ ขแบบ จึ ง ท าให้ก ารดาเนิ นการล่ า ช้า กว่า ก าหนด จึ ง นาแผนภู มิ พ าเรโต้ม าคิ ด
วิเคราะห์ลดต้นทุนโดยรวมขององค์กรเป็ นอัตราร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมดังแสดงในรู ปที่ 4.18

รู ปที่ 4.18 แสดงการวิเคราะห์ตน้ ทุนด้วยพาเรโต้ชาร์จ
จากกราฟพาเรโต้ชาร์จข้างต้นพบว่าสัดส่ วนที่งบประมาณก่อสร้างที่มากที่สุดคือ
1) ต้นทุนการสร้าง
2) ค่าดาเนินการ
3) ครุ ภณั ฑ์
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จากการพิจารณาข้อมูลของกราฟพาเรโต้ชาร์ จข้างต้นพบว่าต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงที่สุด
คือ ต้นทุนการสร้างซึ่ งมีมูลค่ามากถึง 23,137,127 บาท ดังนั้นผูว้ ิจยั โครงการนี้ มีจุดประสงค์ในการลด
ต้นทุนของการดาเนิ นการโครงการในต้านต้นทุนการสร้างโรงพยาบาลนครชัยศรี เป็ นอัตราร้อยละ 5
ของจานวนเงิ นต้นทุนการสร้ า ง ซึ่ งสามรถนามาคานวณเป็ นจานวนเงิ นที่จะต้องนามาปรับปรุ ง ดัง
สมการการคานวณที่ 1

23,137,127×5
100

= 1,156,856.35 บาท

(1)

จากการลดต้นทุนรวมของการดาเนิ นการก่อสร้างร้ อยละ 5 องค์กรจะมีผลกาไรเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 1,156,856.35 บาท ซึ่ งจะนาไปวางแผนต่อไปในขึ้นตอนการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ไ ด้ตาม
เป้ า หมาย ตามตัวเลขดัง กล่ า ว และทาให้ เกิ ดความเสี่ ย งจากการล้ มละลายและขาดทุ นขององค์ กร
ค่ อนข้ างน้ อยลง
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4.2.4 ความเสี่ ยงในงานก่อสร้ าง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงในงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี พบว่ามี
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างแบ่งเป็ น 4 ประเภทกลุ่มหลักของความเสี่ ยงคือ
1) การออกแบบก่อสร้าง
2) การก่อสร้าง
3) การดาเนินโครงการ
4) เหตุสุดวิสัย
ซึ่ ง 4 ประเภทนี้ จะมีความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดความล่าช้าและความสู ญเสี ยขององค์กรรวมถึง
ต้นทุนขององค์กรจึงได้ทาการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเหล่านี้ เพื่อให้ไม่เกิ ดปั ญหาเหล่านี้ ข้ ึ นหรื ออาจ
เกิดผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ ยงของโครงการก่อสร้างที่อาจล่งผลให้เกิดความล่าช้าและต้นทุน
กลุ่มความเสี่ ยง
1. การออกแบบก่อสร้าง

2. การก่อสร้าง

3. การดาเนินโครงการ

4. เหตุสุดวิสัย

ความเสี่ ยง
1) การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
2) การออกแบบก่อสร้างผิดพลาด
3) รายการประกอบแบบก่อสร้างผิดพลาด
1) ความล่าช้าในการก่อสร้าง
2) ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างเกินงบประมาณ
3) คุณภาพของงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
4) อุบตั ิเหตุระหว่างการก่อสร้าง
1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการเกิน
งบประมาณ
2) ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาเกินงบประมาณ
3) อุบตั ิเหตุระหว่างการดาเนิ นโครงการ
1) น้ าท่วม
2) ไฟไหม้
3) แผ่นดินไหว
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จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Risk assessment) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาความสาคัญ
หรื อ ระดับความสาคัญของความเสี่ ยงนั้นๆ (Degree of risk) ว่าความเสี่ ยงใดที่มีความสาคัญ และมี
ผลกระทบต่อโครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่ งประกอบไปด้วย การระบุความเสี่ ยง โดยใช้ตาราง
ประเมินความเสี่ ยงที่ 4.4 แสดงถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับโดย
เรี ยงจากน้อยไปหามากคือ เลขลาดับ 1 - 5 โดยโอกาสที่จะเกิ ดสู งมากคือเลขลาดับที่ 5 และน้อย
มาก คือเลขลาดับที่ 1 ซึ่ งการประเมินความเสี่ ยงนี้จาเป็ นจะต้องทาการประเมินเป็ นทีม
ตารางที่ 4.4 โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)
ระดับ

โอกาสเกิด

คาอธิบาย

5

สู งมาก

มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4

สู ง

มีโอการในการเกิดค่อนข้างสู ง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก

จากการวิเคราะห์ความรุ นแรงของผลกระทบเป็ นการค้นหาความสู ญเสี ยของความเสี่ ยง
ที่มีผลกระทบมากที่สุดจนถึงความสู ญเสี ยอย่างรุ นแรง โดยแบ่งเป็ นเลขลาดับที่ 5 คือผลกระทบที่จะ
เกิ ดสู งมาก และมีการสู ญเสี ยน้อยมากโดยให้เป็ นเลขลาดับที่ 1 ดังนั้นจึงได้ทาการประเมินความ
รุ นแรงของผลกระทบดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact)
ระดับ

ผลกระทบ

คาอธิบาย

5

รุ นแรง

4

ค่อนข้างรุ นแรง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

มี การสู ญเสี ยอย่างรุ นแรง เช่ น เสี ยทรัพย์สิน
มากมาย มีการบาดเจ็บถึงชีวติ เป็ นต้น
มีการสู ญเสี ยมาก เช่น เสี ยทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสต้องพักงานเป็ นต้น
มีการสู ญเสี ยปานกลาง เช่น เสี ยทรัพย์สินปาน
กลาง มีการบาดเจ็บต้องพักงานเป็ นต้น
มี ก ารสู ญเสี ยน้อย เช่ น เสี ย ทรั พ ย์สินน้อย มี
การบาดเจ็บรุ นแรงน้อยเป็ นต้น
มีการสู ญเสี ยน้อยมาก เช่ น สู ญเสี ยทรัพย์สิน
เล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุ นแรงเป็ นต้น

ซึ่ งจะบ่งบอกความรุ นแรงในระดับต่างๆ ที่สามารถวัดผลได้โดยการนาโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ มารวมกับความรุ นแรงของผลกระทบ ก็สามารถนามาวิเคราะห์ การประเมินความ
เสี่ ยงสาหรับโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี ได้ รวมไปถึงการป้ องกันและการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆที่ อาจเกิดในการก่อสร้างโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี ได้

การคานวณหาระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบ

Risk = likelihood x Impact

(2)

การประเมิ นความเสี่ ยงของโครงการก่ อสร้ างอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี
และระบุกิจกรรมที่สามารถประเมินความเสี่ ยงได้ดงั ตารางที่ 4.6 ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 การประเมินความเสี่ ยงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของโครงการก่อสร้าง
ลาดับที่
ความเสี่ ยง
โอกาสที่ ผลกระทบ ระดับความเสี่ ยง
หมายเหตุ
จะเกิด

1

การออกแบบการ
ก่อสร้าง (A)
การเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง (A1)

5

5

25

มีการเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้างโดย
เจ้าของโครงการ
ทาให้โครงการเกิด
ความล่าช้า
ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นของแบบ
ก่อสร้างมี
ผลกระทบต่อ
โครงการ เช่น รอ
การแก้ไขแบบทา
ให้โครงกาล่าช้า

2

การออกแบบก่อสร้าง
ผิด (A2)

5

5

25

3

รายการประกอบแบบ
ก่อสร้างผิดพลาด(A3)

3

3

9

4

การก่อสร้าง (B)
ความล่าช้าในการ
ก่อสร้าง (B1)

4

4

16

เนื่องจากมีการ
แก่ไขแบบ การ
ดาเนินการช้า วัสดุ
อุปกรณ์ไม่ได้
มาตรฐาน พื้นที่
และปั ญหาคนงาน
ดาเนินงาน
ผิดพลาดไม่
ตรงที่วางแผนไว้
หรื อเลย
กาหนดการแล้ว
เสร็ จ

5

ค่าใช้จ่ายในงาน
ก่อสร้างเกิน
งบประมาณ (B2)

4

4

16

6

คุณภาพของงาน
ก่อสร้างไม่ได้
มาตรฐาน (B3)

1

1

1
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ลาดับที่

ความเสี่ ยง

7

อุบตั ิเหตุระหว่างการ
ก่อสร้าง (B4)

โอกาสที่ ผลกระทบ ระดับความเสี่ ยง
จะเกิด
3

4

12

3

3

9

3

3

9

2

3

6

1
1
1

1
1
1

1
1
1

หมายเหตุ
ขาดอุปกรณ์
ป้ องกันและความ
ประมาทของ
คนงาน

การดาเนินโครงการ
(C)
8

9

10

11
12
13

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิน
โครงการเกิน
งบประมาณ (C1)
ค่าใช้จ่ายในการ
บารุ งรักษาเกิน
งบประมาณ (C2)
อุบตั ิเหตุระหว่างการ
ดาเนินโครงการ (C3)
เหตุสุดวิสยั (D)
น้ าท่วม (D1)
ไฟไหม้ (D2)
แผ่นดินไหว (D3)

ผลกระทบของความเสี่ ยง

การประเมินความเสี่ ยงโอกาสที่จะเกิ ดและผลกระทบของโครงการก็จะนามาวิเคราะห์
ในตารางความเสี่ ยงเมตริ กส์ของโครงการเพื่อค้นหาระดับความเสี่ ยง
5

A1,A2

สู งมาก

4

B4

B1,B2

สู ง

3

C3

A3,C1,C2

ปานกลาง

2
1

A2,B1

น้อย

B3,D1,D2,D3

1

2
3
4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

5

รู ปที่ 4.19 ตารางเมตริ กส์ความเสี่ ยงของโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี

49

จากตารางสรุ ปผลความเสี่ ยงเมตริ กส์ ก็จะเห็นได้วา่ ระดับความเสี่ ยงสู งจนถึงระดับความ
เสี่ ยงสู งมากที่ตอ้ งแก้ไขคือ
1. การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง (A1)
2. การออกแบบก่อสร้างผิด (A2)
3. ความล่าช้าในการก่อสร้าง (B1)
4. ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างเกินงบประมาณ (B2)
5. อุบตั ิเหตุระหว่างการก่อสร้าง (B4)
4.3 การวิเคราะห์ ปัญหาโดยใช้ แผนผังก้างปลา
4.3.1 ปัญหาเรื่ องการเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้ าง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงข้างต้นพบว่า A1 คือความเสี่ ยงเรื่ องการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่ อสร้ างผูว้ ิจยั ได้นาความเสี่ ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ โดยใช้แผนผังก้างปลาที่ พบในงาน
ก่อสร้างโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี พบว่ามีสาเหตุปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

เจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลงแบบ
แบบก่อสร้าง
สถานที่
สภาวะเศรษฐกิจ

ปั ญหางานล่ า ช้า จากข้อมู ล ที่ มี อยู่ก่ อนหน้า นี้ พบว่า การเปลี่ ย นแปลงแบบก่ อสร้ างมี
ผลกระทบทาให้การทางานล่าช้า แล้วไม่เสร็ จตามกาหนดของแผนงานที่วางไว้ซ่ ึ งเป็ นปั ญหาหลัก
ในการดาเนิ นงานก่ อสร้ า งอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี ดังนั้นจาเป็ นต้องวิเคราะห์ หา
สาเหตุดงั แสดงในรู ปที่ 4.20
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คน

แบบก่อสร้าง
การ
ออกแบบ
ของ
สถาปนิก

ถอดเหล็ก
โครงสร้าง
ผิด

งบประ
มาณ
ผูว้ า่ จ้าง

ไม่เหมาะสม
ตามแบบ
พื้นที่แคบ

สถานที่

ผูว้ า่ จ้าง
เปลี่ยนแปลง
แบบตาม
เหมาะสม

เลื่อน
กาหนด
เบิกจ่าย

ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้าง

เศรษฐกิจ
ตกต่า

สภาวะเศรษฐกิจ

รู ปที่ 4.20 การวิเคราะห์กา้ งปลาจากปั ญหาการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
การดาเนิ นงานล่าช้าเนื่ องจากเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาจถูกปรับจากงานล่าช้าไม่เสร็ จ
ตามแผนกาหนดที่วางไว้โดยใช้สัญญาของแผนแม่บทเป็ นตัวกาหนดซึ่ งทาให้องค์กรเกิดผลกระทบ
จากการรับงวดงานและดาเนินงานก่อสร้างไม่ตรงตามแผนที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ หาสาเหตุ
1. การวิเคราะห์สาเหตุจาก คน
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยตังต่อไปนี้คือ
 เจ้าของทาการเปลี่ยนแปลงแบบล่อสร้าง
ระดับความพึงพอใจของเจ้าของน้อยและอาจไม่เหมาะสมกับสถานที่จะก่อสร้าง
 งบประมาณผูว้ า่ จ้าง
งบประมาณอาจล่าช้าหรื อปั ญหาการเบิกจ่ายสะดุด
2. การวิเคราะห์สาเหตุจาก แบบก่อสร้าง
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยตังต่อไปนี้
 การออกแบบของสถาปนิก

ไม่ลงตัวกับสถานที่และมีมูลค่าสู งเกินไปจากงบประมาณ
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 ถอดเหล็กโครงสร้างผิด

การออกแบบของสถาปนิ กแต่ในรู ปแบบของโครงสร้ างเป็ นการถอดเหล็กของ
วิศวกรในการคิดคานวณโดยให้อยูใ่ นงบประมาณ
3. การวิเคราะห์สาเหตุจาก สถานที่
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
 สถานที่

สถานที่ก่อสร้างที่ทาการก่อสร้างได้ยากและอาจไม่ตรงตามแบบซึ่ งอาจติดขัดเรื่ อง
สิ่ งก่อสร้างเก่าที่ถูกรื้ อถอนออกไม่หมด
 พื้นที่แคบ
การจราจรในพื้นที่ไม่สะดวกติดขัดและมีสิ่งกีดขวาง
4. การวิเคราะห์สาเหตุจาก เศรษฐกิจ
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้


เศรษฐกิจตกต่า
รัฐบาลขอเลื่อนการเบิกจ่ายจึงเลื่อนการก่อสร้างโรงบาลโดยไม่มีกาหนด
 เลื่อนกาหนดเบิกจ่าย
จากสภาวะเศรษฐกิจอาจมีการเลื่ อนกาหนดเบิกจ่ายจากรัฐบาลซึ่ งทาให้งานเลื่ อน
กาหนดส่ งผลให้แผนงานล่าช้าจากแผนสัญญาจ้างแม่บท

สรุ ปสาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์ร่วมกับทีมงานพบว่า ปั จจัยในการ เปลี่ยนแปลง
แบบของเจ้าของพบว่า การออกแบบของสถาปนิกเกินกาหนดของงบประมาณจากภาครัฐ
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4.3.2 ปัญหาการออกแบบก่อสร้ างผิดพลาด
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงข้างต้นพบว่า A2 คือความเสี่ ยงเรื่ องการออกแบบก่อสร้าง
ผิดพลาด ผูว้ ิจยั ได้นาความเสี่ ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผังก้างปลาที่พบในงาน
ก่อสร้างโครงการอาคารจ่ายโรงพยาบาลนครชัยศรี พบว่ามีสาเหตุปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

งานสถาปัตยกรรม
งานโครงสร้าง
ขาดข้อมูล
แบบรายละเอียด

ปั ญหาการออกแบบก่อสร้ างผิดพลาดล่งผลให้ล่าช้าจากข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ พบว่า
การออกแบบการก่อสร้างผิดพลาดมีผลกระทบทาให้การทางานล่าช้า แล้วไม่เสร็ จตามกาหนดของ
แผนงานที่วางไว้ซ่ ึ งเป็ นปั ญหาหลักในการดาเนิ นงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัย
ศรี ดังนั้นจาเป็ นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุดงั แสดงในรู ปที่ 4.21

คน

โครงสร้าง
ใส่เหล็ก
โครงสร้าง
ไม่ได้

ข้อมูล
วัสดุไม่
ชัดเจน

ข้อมูล

การ
คานวณ
ไม่ลงตัว

ข้อมูล
น้อย
เกินไป

สถาปนิก
ออกแบบ
บกพร่ อง
แบบ
ประกอบการ
ก่อสร้างไม่
ครบถ้วน

ไม่ตรง
คอน
เซ็ปต์

ปัญหาการ
ออกแบบ
ก่อสร้างผิด
ถอดเหล็ก
โครงสร้าง
ผิด

รายละเอียด

รู ปที่ 4.21 การวิเคราะห์กา้ งปลาจากปั ญหาการออกแบบผิดพลาด
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การดาเนิ นงานล่าช้าเนื่ องจากการออกแบบก่อสร้ างผิดพลาดอาจถู กปรับจากงานล่าช้า
ไม่ เสร็ จตามแผนก าหนดที่ วางไว้โดยใช้สัญญาของแผนแม่ บ ทเป็ นตัวกาหนด ซึ่ งท าให้องค์กร
เกิดผลกระทบจากการรับงวดงานและดาเนินงานก่อสร้างไม่ตรงตามแผนที่กาหนดไว้จากเดิม
การวิเคราะห์ หาสาเหตุ
1. การวิเคราะห์สาเหตุจาก คน

มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยตังต่อไปนี้คือ
 ไม่ตรงคอนเซ็ปต์

ไม่ตรงความต้องการของผูว้ า่ จ้างที่กาหนดไว้หรื อออกแบบเวอร์ เกินไว้
 สถาปนิกออกแบบบกพร่ อง
เกิ ด จากการออกแบบที่ วิ ศ วกรโครงการไม่ ส ามารถอ่ า นแบบได้แ ละมี ค วาม
ซับซ้อนเกินไป
2. การวิเคราะห์สาเหตุจาก โครงสร้าง
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยตังต่อไปนี้
 ใส่ เหล็กไม่ไต้

เป็ นการออกแบบโครงสร้างที่ไม่สามารถใส่ เหล็กลงไปได้จึงต้องแก้ไขแบบใหม่
 การคานวณไม่ลงตัว
ไม่สามารถคานวณการรับน้ าหนักภายในอาคารได้และคานวณหาการถอดเหล็ก
โครงสร้างได้
3. การวิเคราะห์สาเหตุจาก ข้อมูล

มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยตังต่อไปนี้
 ข้อมูลน้อยเกินไป

ข้อมู ลในการออกแบบประกอบการก่ อสร้ า งมี ข ้อมู ลน้อยเกิ นไปทาให้ผูท้ าการ
สร้างไม่เข้าและซับสนว่าควรใส่ วสั ดุอุปกรณ์ตรงไหน
 ข้อมูลวัสดุไม่ชดั เจน
แบบรายละเอียดของวัสดุในการล่อสร้างไม่ชดั เจนเนื่ องจากการตกลงกับผูว้ ่าจ้าง
และผูร้ ับเหมาไม่ลงตัวจึงต้องนาไปพิจารณาเพื่อขออนุมตั ิใหม่
4. การวิเคราะห์สาเหตุจาก รายละเอียด
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ปั จจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้
 แบบประกอบการก่อสร้างไม่ครบ
เนื่ องจากขาดรายละเอียดที่สาคัญในการประกอบแบบก่อสร้ างจึงต้องชะงักการ
เริ่ มดาเนินงาน
 ไม่ผา่ นการพิจารณา
แบบประกอบการสร้างต้องผ่าการพิจารณาของคณะผูว้ ่าจ้างหรื อสานักงานโยธา
จังหวัดเพื่อการควบคุมงาน

สรุ ป สาเหตุ ข องปั ญ หาคื อ จากการวิ เ คราะห์ ร่ ว มกับ ที ม งานพบว่า สาเหตุ ห ลัก คื อ
แบบประกอบการก่ อ สร้ า งไม่ ค รบเนื่ อ งจากข้อ มู ล รายละเอี ย ดในการออกแบบไม่ ค รบถ้วนที่
วางคอนเซ็ปต์ไว้จึงต้องนาไปพิจารณาใหม่จึงทาให้เกิดการล่าช้า
4.3.3 ปัญหาความล่าช้ าในงานก่อสร้ าง
จากการวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งข้า งต้นพบว่า B1 คื อความเสี่ ย งเรื่ องความล่ า ช้า ในงาน
ก่ อสร้ างผูว้ ิจยั ได้นาความเสี่ ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ โดยใช้แผนผังก้างปลาที่ พบในงาน
ก่อสร้างโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี พบว่ามีสาเหตุปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ที่พกั
การจราจร
คลังวัสดุ
สถานที่

ปั ญ หางานล่ า ช้ า จากข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นหน้ า นี้ พบว่ า ความล่ า ช้ า ในงานก่ อ สร้ า งมี
ผลกระทบ ในต้านต้นทุน แล้วไม่เสร็ จตามกาหนดของแผนงานที่วางไว้ก่อให้เกิดไม่ได้รับงวดงาน
ที่ใช้เป็ นทุนในการดาเนิ นงานขั้นต่อไป ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลักในการดาเนิ นงานก่ อสร้ างอาคารจ่าย
กลางของโรงพยาบาลนครชัยศรี ดงั นั้นจาเป็ นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุดงั แสดงในรู ปที่ 4.22
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การจราจร
พื้นที่
เส้นทางคับ
แคบ

ไม่มีคงคลัง
จัดเก็บ

คลังวัสดุ

ที่พกั
ไม่
สะดวก
ในการ
สัญจร

ที่พกั คนงาน
อยูไ่ กล
เสี ยเวลา
เดินทาง
ทางเข้าออก
ทางเดียว

อุปกรณ์
สูญหาย

สถานที่
คับแคบ
แออัด

ปัญหา
ความล่าช้า
ในงาน
ก่อสร้าง

สถานที่

รู ปที่ 4.22 การวิเคราะห์กา้ งปลาจากปั ญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง
ความล่ า ช้า ในงานก่ อสร้ า งก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หามากพอควร ซึ่ ง การขนส่ ง หรื อ รถต่ า งๆ
ในการนาวัสดุ มาก่ อสร้ างนั้นต้องกาหนดหรื อทาสถานที่ จดั เก็บและนาสิ่ งกี ดขวางในพื้นออกไป
เพื่อให้การขนส่ งสะดวกเข้าง่ายออกง่ายในพื้นที่น้ นั จาเป็ นอย่างมากเพราะถ้าการก่ อสร้ างมี พ้ืนที่
แคบก็จะทาให้การทางานล่าช้าและติดขัดตามลาดับแผนงาน
การวิเคราะห์ หาสาเหตุ
1. การวิเคราะห์สาเหตุจาก ที่พกั
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้คือ
 ที่พกั คนงานอยูไ่ กล
เสี ย เวลาในการเดิ นทางไป – กลับ และไม่ สามารถสร้ า งแคมป์ ที่ พกั คนงานได้
เนื่องจากมีสถานที่คบั แคบ
 เวลาเดินทาง
คนงานโดยสารรถบรรทุกกลับรถกระบะในบางช่วงเวลาอาจเกิดการจราจรติดขัด
ซึ่งทาให้เสี ยเวลาในการดาเนินงานเป็ นชัว่ โมง
2. การวิเคราะห์สาเหตุจาก จราจร
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
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 พื้นที่คบั แคบ

จากการขนวัสดุเข้าหรื อการนาเครื่ องจักรอุปกรณ์ใหญ่ๆ เข้ามาดาเนิ นการในพื้นที่
แคบทาให้เกิ ดการกี ดขวางของระบบงานอื่นและไม่มีที่เก็บอุ ปกรณ์ ซ่ ึ งทาให้ทิ้ง
เรี่ ยราดตามพื้นที่งาน
 ไม่สะดวกในการสัญจร
โดยมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวทาให้การสัญจรในพื้นที่ค่อนข้างติดขัด อาทิเช่ น
รถส่ ง ปู น คอนกรี ต เข้า ออกได้ย ากเพราะทางคับ แคบ ท าให้ ร ถบรรทุ ก ขนดิ น
ออกไปทิ้งต้องรอคอย
3. การวิเคราะห์สาเหตุจาก คลังวัสดุ
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
 ไม่มีคงคลังจัดเก็บ

ไม่มีพ้ืนที่ ในการสร้ างคงคลังเพื่อจัดเก็บอุ ปกรณ์ ที่นามาใช้ในวันดาเนิ นการวัน
ถัดไป
 อุปกรณ์สูญหาย
ไม่มีคงคลังจัดเก็บอุ ปกรณ์ ที่นามาใช้จึงได้วางทิ้งไว้ที่หน้างานก่ อสร้ างเพื่ อวัน
พรุ่ งนี้จะกลับมาใช้ใหม่แต่ปรากฏว่าอุปกรณ์สูญหายมีผลกระทบด้านต้นทุน
4. การวิเคราะห์สาเหตุจาก สถานที่
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
 เข้าออกทางเดียว

ทางเข้า ออกแคบและมี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งกี ด ขวางทางท าให้ แ คบลงซึ่ งท าให้ก าร
ดาเนินการไม่สะดวกต่อการขนส่ งเข้าและเครื่ องจักร
 สถานที่คบั แคบแออัด
มากจากสิ่ งปลูกสร้างเก่าที่ทาให้สถานที่ในการก่อสร้างคับแคบลง
สรุ ปสาเหตุของปั ญหาคื อ จากการวิเคราะห์ร่วมกับทีมงานพบว่า สาเหตุหลักคือที่พกั
คนงานอยู่ไกลจึ งทาให้เกิ ดปั ญหาความส่ าช้าในงานก่ อสร้ างเพราะ เสี ยเวลาในการเดิ นทางด้วย
ระยะทางที่ไกลและไม่สามารถปลูกแคมคนงานในพื้นที่ได้เพราะคับแคบแออัดเกินไป
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4.3.4 ปัญหาค่ าใช้ จ่ายในงานก่อสร้ างเกินงบประมาณ
จากการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งข้า งต้น พบว่า B2 คื อ ความเสี่ ย งเรื่ อ งค่ า ใช่ จ่ า ยในงาน
ก่ อสร้ า งเกิ นงบประมาณ ผูว้ ิจยั ได้นาความเสี่ ย งดัง กล่ า วมาวิ เคราะห์ ห าสาเหตุ โ ดยใช้แ ผนผัง
ก้างปลาที่พบในงานก่อสร้างโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี พบว่ามีสาเหตุปัจจัย
หลักดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ขนส่ งแรงงาน
เครื่ องจักร
อุปกรณ์วสั ดุ
ค่าบริ หารงานการจัดการเอกสาร

ปั ญหางานค่ า ใช้จ่า ยในงานก่ อสร้ า งเกิ นงบประมาณข้อ มู ล ที่ มี อยู่ก่ อนหน้า นี้ พ บว่า
ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้ างเกิ นงบที่ ต้ งั ไว้มีผลกระทบในด้านต้นทุ น ทาให้องค์กรเกิ ดการหยุดการ
ดาเนิ นงานเนื่ องจากเริ่ ม ขาดทุ นในการก่ อสร้ า ง ซึ่ ง เป็ นปั ญหาหลัก ในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า ง
โครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี ดังนั้นจาเป็ นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุดงั แสดงในรู ป
ที่ 4.23
ขนส่ ง
เครื่ องจักร
เครื่ องจักร
เสี ย

วัสดุไม่
เพียงพอ

อุปกรณ์วสั ดุ

แบคโฮ
ชารุ ด

อุปกรณ์
วัสดุ
ปั ญหา
ค่าใช้จ่ายใน
งานก่อสร้าง
เกิน
งบประมาณ

แรงงาน
ก่อสร้าง

ค่า
ขนส่ง

ค่าใช้จ่าย
ในการ
ดาเนินงาน

แก้ไข
เอกสาร

งานเอกสาร

รู ปที่ 4.23 การวิเคราะห์กา้ งปลาจากปั ญหาค่าใช้จ่ายในงานล่อสร้างเกินงบประมาณ
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ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณเนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่จ่ายค่าดาเนิ นงานที่ไม่ได้เนื้ องานและมา
จากหลายปั จจัยเช่นงานล่าช้าในรอคอยเครื่ องจักรสั่งเข้า วัสดุ สั่งเข้าก็จะเกิ ดการรอคอยเป็ นวัน ๆ
เพื่อนาเครื่ องจักรกับวัสดุ มาดาเนิ นงานจึงเกิ ดการสะดุดของการทางานเป็ นในเรื่ องความค่าช้าที่มี
ผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง
การวิเคราะห์ หาสาเหตุ
1. การวิเคราะห์สาเหตุจาก ขนส่ ง

มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้คือ
 แรงงานก่อสร้าง
จากการขนส่ งแรงงานจากสถานที่ไกลๆ ทาให้สามารถดาเนินงานช้ากว่าที่กาหนด
แผนงานไว้เนื่องจากรถติด,สภาพอากาศและการจราจรในช่วงเช้าทาให้สูญเสี ยค่า
น้ ามันรถไปกลับในทุกวัน
 อุปกรณ์วสั ดุ
เนื่องจากไม่มีคงคลังที่จะจัดเก็บที่หน้างานก่อสร้างจึงต้องนากลับมายังที่พกั โดย
ใช้รถอีกคันหรื อสองคันในการขนส่ งอุปกรณ์วสั ดุทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย
2. การวิเคราะห์สาเหตุจาก เครื่ องจักร

มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
 เครื่ องจักรเสี ย

ปั ญหาในการใช้เครื่ องจักรแล้วเกิดเหตุการณ์ชารุ ดบกพร่ องและไม่สามารถซ่อม
หรื อแก้ไขเฉพาะหน้าไต้จึงต้องไปเช่าเครื่ องจักรและอาจซื้ อเครื่ องจักรใหม่ทาให้
สู ญเสี ยงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
 แบคโฮชารุ ด
กระบอกสู บไฮดรอลิคแบคโฮเกิดหลุดจากเบ้านัน่ เป็ นผลเสี ยในเรื่ องการรอคอย
ความล่าช้าและกระทบต่องบประมาณที่บางครั้งก็สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้แต่
บ้างครั้งก็จาต้องซื้ ออุปกรณ์ตวั ยึดใหม่ทาให้เกิดความส่ าช้าและส่ งผลกระทบ
แน่นอน
3. การวิเคราะห์สาเหตุจาก วัสดุ

มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
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 วัสดุไม่เพียงพอ
วัสดุ ไม่เพียงพออาจเกิ ดจากการดาเนิ นงานบกพร่ องที่ ใช้วสั ดุ แล้วเสี ยหายคือใช้
แล้วทิ้งทาให้ไม่ได้งานหรื อไม่ตรงตามสเป็ คจึงต้องสั่งซื้ อใหม่
 ค่าขนส่ ง

เมื่อสั่งวัสดุใหม่แต่สั่งในจานวนที่นอ้ ยจึงไม่คุม้ ต่อค่าขนส่ งอาจก่อให้เกิดผลระทบ
ในเรื่ องงบประมาณได้
4. การวิเคราะห์สาเหตุจาก งานเอกสาร

มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
 แก้ไขเอกสาร

เอกสารอาจผิดพลาดหรื อไม่ครบล้วนจึงต้องวิง่ ไปวิง่ มาเพื่อขอแก้ไขใหม่และรอ
การอนุมตั ิใหม่จึงทาให้สูญเสี ยทั้งเวลาและงบประมาณ
 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ในบางครั้งการดาเนิ นงานเอกสารจาเป็ นต้องเสี ยค่าโสวฮุย้ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็ นไปอย่างราบรื่ นลักษณะคล้ายการเจรจาและนัดทานมื้อเย็น
สรุ ปสาเหตุ ของปั ญหา จากการวิเคราะห์ ร่วมกับที มงานพบว่า สาเหตุหลักคือ
เครื่ องจักรเสี ยหรื อเกิดการบกพร่ องในการดาเนิ นงานจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อเวลา การรอ
คอยและงบประมาณที่ตอ้ ง เช่ า - ซื้ อเครื่ องจักรใหม่หรื อการนาไปซ่ อมก็จะเกิ ดผลกระทบ
ตามลาดับงาน
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4.3.5 ปัญหาอุบัติเหตุระหว่ างการก่ อสร้ าง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ ยงข้างต้นพบว่า B4 คือความเสี่ ยงเรื่ องอุบ ตั ิเหตุระหว่างการ
ก่อสร้ างผูว้ ิจยั ไต้นาความเสี่ ยงดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้แผนผังก้างปลาที่พบในงาน
ก่อสร้างโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี พบว่ามีสาเหตุปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ผูด้ าเนินงาน
อุปกรณ์ป้องกัน
การแจ้งเตือน
พื้นที่
ปั ญหาอุบตั ิเหตุระหว่างการก่อสร้างพบว่า อุบตั ิเหตุมีผลกระทบทาให้การทางานล่าช้า

เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิ ดขึ้นจากความประมาทของผูด้ าเนิ นงานจึงทาให้งานไม่เสร็ จ
ตามก าหนดของแผนงานที่ ว างไว้ซ่ ึ งเป็ นปั ญหาหลัก ในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า งโครงการ
อาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี ดงั นั้นจาเป็ นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุดงั แสดงในรู ปที่ 4.24
อุปกรณ์ป้องกัน
องค์กรไม่
จัดหา

คน
ขาด
อุปกรณ์

ประมาท
ไม่ช่วยกัน
ระวัง

แคบ
ทางาน
ลาบาก

พื้นที่

ไม่มีป้าย
ระวัง
เศษแก้ว,ตะปู

เหตุ
สุดวิสยั

ไม่มีการ
พูดคุยถึง
อุบตั ิเหตุ

ปั ญหา
อุบตั ิเหตุ
ระหว่างการ
ก่อสร้าง

การแจ้งเตือน
รู ปที่ 4.24 การวิเคราะห์กา้ งปลาจากบัญหาอุบตั ิเหตุระหว่างการก่อสร้าง
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การเกิ ดอุบตั ิ เหตุในงานก่ อสร้ างนั้นอันตรายถึ งชี วิตของคนงานซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งระวัง
และควรมีการพูดคุยให้ตระหนักถึงอุบตั ิเหตุที่ซ่ ึ งเป็ นเหตุถึงแก่ความตายของคนงานและผูอ้ ื่ นได้
ซึ่ ง นามาถึ ง ความสู ญเสี ย ขององค์ก ร ดัง นั้นต้องมี อุป กรณ์ ป้ องกันต่ า งๆ ในช่ วยให้ป ลอดภัย แก่
คนงานหรื อป้ ายระวังการแจ้งเตือนที่ตอ้ งนามาติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างทั้งคนงานและบุคคลภายนอก
โครงการก่อสร้างที่จาเป็ นต้องผ่านเข้ามาในงานก่อสร้างดังนั้นต้องตระหนักถึงปั ญหานี้ให้มากที่สุด
การวิเคราะห์ หาสาเหตุ
1. การวิเคราะห์สาเหตุจาก คน
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 3 ปั จจัยดังต่อไปนี้คือ
 ประมาท
มาจากความประมาทของคนงานหรื ออาจเกิดจากความอ่อนล้าในการทางาน
 ไม่ช่วยกันระวัง
เมื่อมอบหมายงานให้คนงานซึ่งการทางานรวมกันของคนงานก็ต่างคนต่างทาไม่มี
การช่วยกันระวัง
 เหตุสุดวิสัย
อาจเกิดเหตุสุดวิสัยในการทางานซึ่ งไม่สามารถคาดการณ์หรื อกาหนดได้
2. การวิเคราะห์สาเหตุจาก อุปกรณ์ป้องกัน
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
 ขาดอุปกรณ์ป้องกัน
สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่จดั หาและคนงานไม่สามารถเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันมาใช้
เองได้โดยการประหยัดของตัวผูใ้ ช้แรงงาน
 องค์กรไม่จดั หา
ซึ่งเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรและอาจเกิดความสู ญเสี ยที่มากกว่าตัวเงินของ
องค์กรได้ซ่ ึ งไม่มีอุปกรณ์การป้ องกันของคนงาน
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3. การวิเคราะห์สาเหตุจาก การแจ้งเตือน
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้
 ไม่มีป้ายแจ้งเตือน
สาเหตุจากการไม่ทาป้ ายแจ้งเตือนหรื อนามาปั กทิ้งไว้ไห้ผูผ้ า่ นไปผ่านมา
ว่าเป็ นจุดที่อนั ตราย
 ไม่พูดคุยและตระหนักถึงอุบตั ิเหตุ
ไม่มี Morning Talk ในยามเช้าและพูดคุย ให้คนงานตระหนักถึงอุบตั ิเหตุ
การทางานหรื อความเสี่ ยงเรื่ องอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ
4. การวิเคราะห์สาเหตุจาก พื้นที่
มีปัจจัยย่อยที่นามาพิจารณา 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
 แคบทางานลาบาก
สาเหตุมาจากมี พ้ืนที่ ที่จากัดในการดาเนิ นงานซึ่ ง ทาให้ก ารใช้อุ ป กรณ์
วัสดุลาบากไปด้วยอาจก่อให้เกิดงานล่าช้า
 เศษแก้ว , ตะปู
สาเหตุมาจากการดื่ มเครื่ องดื่ มชู กาลังของคนงานเมื่อดื่ มเสร็ จก็โยนทิ้งทา
ให้แก้วแตกแล้วผูท้ ี่ สัญจรผ่านไปมาอาจเดิ นมาเหยียบได้ และเตะปูที่ใช้
ตอก-ถอนที่ไม่มีการเก็บใส่ กระป๋ องให้เรี ยบร้อย
สรุ ป สาเหตุ ข องปั ญ หา จากการวิ เ คราะห์ ร่ ว มกับ ที ม งานพบว่ า สาเหตุ ห ลัก คื อ
ขาดอุปกรณ์เพราะเนื่ องจากไม่มีอุปกรณ์ Safety ก็สามารถทาให้คนงานเดินมาเหยียบเศษ แก้วกับ
ตะปูและอาจทะลุรองเท้าหรื อโดนตะปูตาหรื อแก้วบาดทาให้งานชะงักจึงต้องนาส่ งโรงพยาบาลทา
ให้งานเกิดงานส่ าช้าในโครงการ
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แนวทางการแก้ปัญหา
จากสาเหตุที่ทาการวิเคราะห์เบื้องต้นในด้านปั ญหาความเสี่ ยงในงานก่อสร้างโดย
แผนผังก้างปลาและสามารถนามาสรุ ปลงในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แนวทางการแก้ไขปั ญหาหรื อการป้ องกันปั ญหาดังกล่าว
ลาดับที่
1
2

ปัญหา

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงแบบ การออกแบบของ 1.กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งใช้ประกอบแบบให้ชดั เจนและ
ครบถ้วนก่อนส่งไปให้กรรมการพิจารณา
ก่อสร้าง
สถาปนิก
การออกแบบ
แบบประกอบการ 1.รวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างให้
ครบถ้วนก่อนส่งไปให้สถาปนิกออกแบบ
ก่อสร้างผิดพลาด ก่อสร้างไม่
ครบถ้วน

เครื่ องจักรเสี ย

1.เคลียร์พ้นื ที่โดยรอบปลูกแคมป์ คนงาน
2.เช่าพื้นที่ใกล้เคียงทาการปลูกแคมป์ คนงานเพื่อ
ไม่ให้เสี ยเวลารับ-ส่งคนงานและค่าเดินทาง
1.นาเสนอผูบ้ ริ หารองค์กรให้ทาการ ป้ องกันเชิงรุ ก
2.นาเสนอในการซื้อวัสดุสาหรับ
สับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่ องจักรที่หากเกิดเสี ย หรื อ
ขัดข้อง

3

ความล่าช้าในการ ที่พกั คนงาน
ก่อสร้าง

4

ค่าใช้จ่ายในงาน
ก่อสร้างเกิน
งบประมาณ

5

อุบตั ิเหตุในงาน
ก่อสร้าง

ขาดอุปกรณ์
ป้ องกัน

1.นาเสนอผูบ้ ริ หารองค์กรให้จดั ทา Safety First
2.นาเสนอจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน

6

แผนงานก่อสร้าง
Gantt Chart

สายงานวิกฤต

แผนงานวิกฤต

มีกิจกรรมมาก
เกินไป
ซับซ้อนเข้าใจยาก

1.จัดทาแผนงานก่อสร้างสายงานวิกฤตขึ้นใหม่
2.ปรับปรุ งลดระยะเวลาในงานก่อสร้างให้ รวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้นจากแผนงานก่อสร้างสายงานวิกฤตจากแผนเดิม
1.จัดทาแผนงานวิกฤตขึ้นใหม่
2.นากิจกรรมมาทาพร้อมกันเป็ นงานเร่ งรี บ

7

โครงข่ายลูกศร
CPM

8

ความเสี่ ยงงานล้า ความเสี่ ยงในงาน 1.ลดต้นทุนในอัตราร้อยละ 5
ช้ามีผลกระทบต่อ ล่าช้ามีผลกระทบ 2.จัดทาแผนกิจกรรมใหม่ให้สายงานวิกฤตคล่องตัว
ต้นทุนองค์กร
ต่อต้นทุนองค์กร มากขึ้น
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จากการค้นหาความเสี่ ยงแล้วนามาปรับปรุ งโดยแผนผังก้างปลาเพื่อวัดผลและลดระดับ
ความเสี่ ยงที่มากที่สุดให้เหลื อในระดับปานกลางหรื อน้อยกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
ความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างที่มีปัจจัยผลกระทบในเรื่ องต้นทุนขององค์กรโดย
ผูว้ จิ ยั ร่ วมกันวิเคราะห์การปรับปรุ งร่ วมกับทีมวิศวกรโครงการ
ตารางที่ 4.8 การประเมินความเสี่ ยงของโครงการก่อสร้างปรับปรุ งแล้วโดยแผนผังก้างปลา
ลาดับ

ความเสี่ ยง

1

เปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง (A1)
การออกแบบก่อสร้าง
ผิดพลาด (A2)

2

ความล่าช้าในการ
ก่อสร้าง (B1)
ค่าใช้จ่ายในงาน
ก่อสร้างเกิน
งบประมาณ (B2)
อุบตั ิเหตุในงาน
ก่อสร้าง (B4)

3
4

ผลกระทบของความเสี่ ยง

5

โอกาสที่
จะเกิด
3

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ ยง

3

9

2

2

4

2

2

4

3

2

6

1

1

1

5

สู งมาก

4

สู ง

3

A1,B2

2
1

ปานกลาง

A2,B1

น้อย

B4
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

รู ปที่ 4.25 ตารางเมตริ กส์ประเมินความเสี่ ยงแก้ไขปรับปรุ งแล้ว
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จากตารางสรุ ปผลความเสี่ ยงเมตริ กส์ ก็จะเห็ นได้ว่าระดับความเสี่ ยงสู งมากลดระดับ
ความเสี่ ยงลงมาเหลือในระดับปานกลางและน้อยมากเป็ นที่หน้าพึง พอใจแก่ผูว้ ิจยั และทีมงานทา
ให้ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4.4 ต้ นทุนในงานก่ อสร้ างโครงการ BOQ (Bill of Quantities)
เป็ นการแสดงราคากลางของผูร้ ั บ เหมากับ ผูว้ ่า จ้า งโดยการตกลงกัน ระหว่า ง 2 ฝ่ าย
ซึ่ ง ราคากลางเป็ นที่ น่า พึ ง พอใจและท าการตกลงดาเนิ นงานก่ อสร้ างโครงการอาคารจ่ า ยกลาง
โรงพยาบาลนครชัย ศรี ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ส าคัญ ในการลดต้น ทุ น ของโครงการในอัต ราร้ อ ยละ 5
เพื่อสร้างผลกาไรแก่องค์กรตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการศึกษางานบริ หารโครงการก่อสร้าง
ของผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 4.9 การสรุ ปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการอาคารจ่ายกลางโรงพยาบาลนครชัยศรี

สรุ ปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร (BOQ)
ชื่ อโครงการ
: ก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ผูด้ าเนินการ
: บริ ษทั ช.เอกเจริ ญชัยกรุ๊ป จากัด
ลาดับที่

1

รายการ
ค่ างานส่ วนที่ 1
ค่างานต้นทุน(คานวณราคาทุน)
ค่าดาเนินการภาษี+กาไร

2

ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก
ไม่ตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็ม

23,137,127.00
2,000,000.00

ค่ างานส่ วนที่ 2

429,400.00
รวมเงิน(1)+(2)สรุ ปราคา
25,566,527.00
ขอเสนอราคาเป็ นจานวณ
25,000,000.00
(ยีส่ ิ บห้าล้านบาทถ้วน)

ครุ ภณั ฑ์จดั ซื้ อหรื อสัง่ ซื้ อ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.10 บอกถึงข้อมูลราคากลางในการดาเนินงานตามลาดับและจานวนเงินที่ปรับปรุ ง
ลาดับที่

รายการ

1

ส่ วนที่ 1 ค่ างานต้ นทุน
กลุ่มงานที่ 1
*คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรง
1.1 งานโครงสร้ างวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสร้างฐานราก
1.1.2 งานโครงสร้างทัว่ ไป
1.1.3 งานโครงหลังคา
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานหลังคา
1.2.2 งานฝ้าเพดาน
1.2.3 งานผนัง-ผิวหนัง
1.2.4 งานพื้นผิว
1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุง้ ลวด
1.2.6 งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
1.2.7 งานสุขภัณฑ์
1.28 งานทาสี
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด
1.3 งานระบบสุ ขาภิบาล และดับเพลิง
1.4 งานระบบไฟฟ้ า และสื่ อสาร
1.4.1 งานระบบไฟฟ้า
1.4.2 งานระบบโทรศัพท์
1.4.3 ระบบสัญญานแจ้งเพลิงไหม้
1.4.1 ระบบกระจายสัญญาณโทรศัพท์
1.4.5 ระบบเสียง
1.5 งานระบบปรับอากาศ
1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน
1.7งานระบบเครื่ องกลและระบบพิเศษ
รวมค่ างานกลุ่มที่ 1

2

กลุ่มงานที่ 2
*คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรง
2.1 งานครุ ภณั ฑ์จดั จ้างหรื อสัง่ ทา
2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร
รวมค่ างานกลุ่มที่ 2

ราคาชนิดฐานราก
จานวนเงินทีป่ รับปรุง แนวทางการปรับปรุง
ไม่ ตอกเข็ม ตอกเสาเข็ม

2,736,855.00
5,017,671.00
324,793.00
126,343.00
826,561.00
1,604,664.00
980,105.00
370,210.00
1,150,630.00
487,460.00
432,556.00
648,780.00
1,927,842.00
972,642.00
39,280.00
141,960.00
42,715.00
104,350.00
1,064,711.00
2,219,500.00

ลด 400,000 บาท

จ้างผูร้ ับเหมาช่วงต่อรองราคา

ลด 100,000 บาท

องค์กรเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย

ลด 100,000 บาท

ซื้อสี ในจานวนมากและราคาถูก

ลด 400,000 บาท

ต่อรองราคากับผูจ้ ดั จาหน่าย
ซื้อกับเจ้าประจา

ลด 250,000 บาท

ต่อรองราคากับผูจ้ ดั จาหน่าย

-

21,219,627.00

1,917,500.00
1,917,500.00
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ตารางที่ 4.11 บอกถึงข้อมูลราคากลางในการดาเนินงานตามลาดับ
ลาดับที่
3

ราคาชนิดฐานราก
จานวนเงินทีป่ รับปรุง แนวทางการปรับปรุง
ไม่ ตอกเข็ม ตอกเสาเข็ม

รายการ
กลุ่มงานที่ 3
*คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรง
3.1 งานภูมิทศั น์
3.2งานผังบริ เวณและงานก่อสร้างประกอบ

รวมค่ างานส่ วนที่ 3
รวมค่ างานส่ วนที่ 1
ส่วนที่ 2 หมวดงานคุรุภณั ฑ์จดั ซื้ อ
(คิดราคาผูผ้ ลิตยังไม่รวมภาษี)
1. งานคุรุภณั ฑ์จดั ซื้ อ หรื อสัง่ ซื้ อ
2. ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์
รวมค่ างานส่ วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
(คิดในราคาเหมารวมซึ่ งรวมภาษีแล้ว)
3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
รวมค่ างานส่ วนที่ 3
ผลรวมยอดเงินทั้งหมด

23,137,127.00
429,400.00
429,400.00
489,250.00
489,250.00
24,055,777.00

การลดต้นทุนจากการวิเคราะห์ร่วมกับวิศวกรโครงการและผูเ้ กี่ยวข้องจากความเป็ นไป
ได้ในการลดต้นทุนข้างต้นที่กล่าวมาจึงได้นามาสรุ ปลงตารางดังนี้
ตารางที่ 4.12 สรุ ปรายการจานวนเงินที่ปรับปรุ งแล้วจากการวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ ายวิศวกรโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการ
งานผนัง
งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
งานทาสี
งานระบบปรับอากาศ
งานครุ ภณั ฑ์จดั จ้างหรื อสั่งทา

ราคาต้ นทุน
1,604,664.00
1,150,630.00
432,556.00
1,0164,711.00
1,917,500.00
รวม

ราคาทีล่ ดได้
400,000.00
100,000.00
100,000.00
400,000.00
250,000.00
1,250,000.00
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จากการปรึ กษาหารื อร่ วมกันกับวิศวกรโครงการในการลดต้นทุ นและช่ วยกันทาการ
วิ เ คราะห์ ถึ ง ความเป็ นไปได้ ใ นการลดต้น ทุ น ในโครงการนี้ ผลรวมยอดเงิ น ทั้ง หมดในการ
ด าเนิ น งานโครงการก่ อ สร้ า ง 24,055,777 บาท โดยการตกลงกับ ผู ว้ ่า จ้า งเพื่ อ ขอผลก าไรเป็ น
จานวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่ งรวมเป็ น 26,055,777 บาท ทั้งนี้ ทางองค์กรขอเสนอราคาเป็ นจานวน
25,000,000 บาท ถ้วน ซึ่ งมีแนวโน้มเป็ นผลเสี ยต่อองค์กรเรื่ องการขาดทุ นของโครงการภาครั ฐ
จึ ง จ าเป็ นต้อ งลดต้น ทุ น ในต้า นต่ า งๆ ในจ านวน 1,156,856 บาท หรื อ มากกว่า ทั้ง นี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้
ลดต้นทุนเป็ นจานวนเงิ น 1,250,000 บาท ได้ในอัตราร้ อยละ 5.4 และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ขา้ งต้นจึงเป็ นที่น่าพึงพอใจและประสบความสาเร็ จแก่ผวู ้ จิ ยั อย่างมาก

