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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีได้ จัดทําขึนเพือศึกษาและวิเคราะห์ถึงการบริหารงานทีไม่นาํ เอาหลักการและ
วิ ธีการดําเนิ นการบริ หารโครงการทีดี มาใช้ เพื อให้ โครงการสามารถบรรลุ ถึ งวั ตถุ ประสงค์ ตาม
เงือนไขของสัญญาทังทางด้ านระยะเวลาและมูลค่าการก่อสร้ างตามสัญญาจ้ างงาน ซึงในกรณีศึกษา
ทีดําเนินการวิจัยนีเป็ นโครงการก่อสร้ างอาคาร ชัน เพือใช้ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้และท่อ ง
เทียงของจั งหวั ดชั ยนาท โดยค้ น คว้ า หาสาเหตุ ของปั จ จั ยต่ า งๆทีเกี ยวข้ อ งในช่ วงระหว่ า งงาน
ก่อสร้ าง นํามารวบรวมและศึกษาถึงความเกียวข้ องและเชือมโยงกันเพือให้ เห็นถึงสาเหตุทแท้
ี จริง
และกําหนดเป็ นมาตรการป้ องกันและการแก้ ไขเพื อไม่ให้ เกิดขึนในอนาคต โดยจะใช้ หลักการ
เครื องมื อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ผั ง ก้ า งปลา (Fish Bone Diagram) เพื อหาสาเหตุ จ ากปั จ จั ยที
เกียวข้ องในแต่ละด้ าน จากนันจะใช้ แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) เพือใช้ ในการกําหนดปัญหา
หลัก % ทีเป็ นสาเหตุททํี าให้ เกิดปั ญหา % ของทังโครงการและจากนันจะใช้ วิธี Why-Why
Analysis มาใช้ วิเคราะห์ปัญหาและลงลึกถึงสิงทีทําให้ เกิดรากของปัญหาอย่างแท้ จริง
จากผลการดําเนินการวิจัยนีได้ ทาํ การวิจัยถึงงบประมาณทีถูกแบ่งแยกออกเป็ น ส่วน
เนืองจากใช้ บริษัทกิจการร่ วมค้ า บริษัท (Joint Venture) เพือรับงานและแบ่งงานออกเป็ น
ส่วนหลัก และจากการวิจัยสรุปสาเหตุททํี าให้ งบประมาณทีใช้ ในโครงการเพิมขึนจริงมาจากสาเหตุ
หลักคือ ) ผู้จัดการโครงการไม่ปฏิบัติการประจําทีไซค์งานทําให้ ขาดการประสานงานโดยตรงกับ
ผู้ควบคุมงาน .60% ) การบริ หารโครงการโดยทีไม่ มีการจั ดทําแผนงานย่ อย และการไม่
อัพเดทแผนงานอย่างสมําเสมอ . % ) คุณภาพของงานไม่ได้ ตามมาตรฐานต้ องแก้ ไขงาน
บ่อยครัง . % ) เกิดความขัดแย้ งทีหน้ างานเนืองจากผู้จัดการโครงการไม่สร้ างความสามัคคี
ในการทํางานร่วม บริษัท . % ) การตัดสินใจไม่เด็ดขาดจากฝ่ ายผู้บริหารเพือยกเลิกการ
บริหารงานโครงการของผู้จัดการโครงการ . % ตามลําดับ
* นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study and analyze traditional project management
that not be applied as an effective method for manage projects according to contractual
conditions, there are in terms of times and costs. In this research, two storey building
construction project to serve as a learning center and traveling center of Chai Nat Province is
used to be the case study. The causes of various factors involved during the construction
phase were conducted and studied to find the relevance to obtain the root causes. Preventive
measures were established to prevent them from occurring in the future. Cause and effect
diagram was used to find the cause of relevant factors in each factor. Then, the Pareto chart
was used to determine the 20% of the main problems that cause 80% of the problem in the
whole project. The Why-why analysis was applied to in-depth analyze the problem to deserve
the empirical root causes.
The result of this research can be divided into 2 parts due to this company case
study is Two Joint Venture Companies. It can be concluded the reasons why the budget used
in the project is exaggerated was derived from the main reasons which are 1) The project
manager does not work on the job site, resulting in lack of direct coordination with the
supervisor equal 37.60% 2) Project management without creating sub-plans and not
updating the plan regularly equal 35.41% 3) The quality of work is not concordant to
standard, work must be corrected often equal 16.49%. 4) On-site conflicts because project
managers create unity in working with two companies equal 5.67% 5) Un-decisive decisions
from management to cancel project of project managers equal 4.83% respectively

ทีมาของปั ญหา
ตลอดการดําเนินโครงการ บริษัทประสบกับปัญหาในด้ านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
เรืองความเหมาะสมของการเบิกเงินงวดงานในแต่ละงวด ปั ญหาการจัดการความพร้ อมการเข้ า
หน้ างานล่ าช้ า การวางแผนและอัพเดตแผนการทํา งาน การวางกําลังคนงานให้ เหมาะสมและ
เพียงพอตามแผนการทํางาน การจัดการและควบคุมดูแลการบริหารพืนทีการทํางาน การเคลียร์
แบบงานทางวิศวกรรม การจัดลําดับการทํางานตามความสําคัญและเหมาะสม การทําเอกสาร
ประกอบการทํางาน การเปลียนแปลงโยกย้ ายกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามตรวจงานจ้ าง ตลอดจน
การติดต่อประสานงานระหว่างองค์การทีเกียวข้ อง ซึงปัญหาในแต่ละส่วนล้ วนส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินโครงการทังด้ านระยะเวลาการดําเนินงานตลอดจนต้ นทุนการดําเนินโครงการทีสูงเกินกว่าที
ประมาณการไว้ เบืองต้ น และยังเกิดความไม่ชัดเจนในการแก้ ปัญหาจนทําให้ ส่งมอบงานล่าช้ ากว่า
สัญ ญางานทีกํา หนดให้ งานต้ อ งแล้ วเสร็จภายในระยะเวลา
วั น ( เดื อ น) และรวมกั บ



ระยะเวลาทีส่งงานอีกล่ าช้ า
วัน ทําให้ ระยะเวลาในการดําเนินงานรวมเป็ นจํานวน
วัน
(ประมาณ เดือน)
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นทํา ให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจทีจะทําการศึกษาและหาวิ ธีทีจะ
จั ด การเพื อแก้ ปั ญ หาทีอาจจะเกิดขึนในรู ป แบบเดี ยวกัน กับ ตั ว อย่ า งของการบริ หารโครงการ
ก่อสร้ างเช่นเดียวกับโครงการนี และเพือให้ ทราบถึงเหตุผลทีแท้ จริงว่าเกิดจากสาเหตุใดเป็ นสําคัญ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
1. รวบรวมและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในระหว่างการดําเนินโครงการ และพร้ อม
จําแนกประเภทของปัญหาออกเป็ นหมวดหมู่
2. นําเครื องมือและทฤษฎีทีเหมาะสมมาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ และนําหลักเกณฑ์มาใช้ เ ป็ น
แนวทางสําหรับการหาวิธแี ก้ ปัญหา
3. สร้ างรูปแบบเพือนําไปใช้ ในการดําเนินการโครงการทีมีลักษณะคล้ ายคลึงกัน หรื อนําไป
ประยุกต์ใช้ ต่อได้ อย่างเหมาะสม

ขอบเขตงานการศึกษา
สําหรับงานวิจัยนีจะดําเนินการในส่วนของการบริหารงานภายในองค์กรเพือให้ ทราบ
ถึง จุ ดด้ อยทีเป็ นผลทําให้ การดําเนินโครงการ เกิดปั ญหาหรือเป็ นสาเหตุททํี าให้ การดําเนินการไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายหรือการส่งมอบงานโดยล่าช้ า โดยรวบรวมข้ อมูลจากงานส่วนย่อยหลายๆ
งานทีจะต้ องนํามาทํางานสอดคล้ องและประสานเข้ าด้ วยกัน อาทิเช่น กระบวนการรวบรวมข้ อมูล
หน้ างานเพื อจัดเตรี ยมงานและทําแผนงานก่อสร้ าง การทําแผนกระแสเงินเข้ า - เงินออก การ
ควบคุมและวางแผนการนําเข้ าวัสดุให้ สอดคล้ องกับการดําเนินการ การจัดเตรียมกําลังแรงงานช่าง
และคนงาน

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ในการศึกษาและวิจัยชินนีจะสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการทํางานโครงการงาน
ก่อสร้ างให้ สาํ เร็จด้ วยระบบการทํางานทีดี วิธีการวางแผนการใช้ งบประมาณของโครงการ และ
สร้ างเป็ นมาตรฐานสําหรับการทํางาน

ทฤษฎีทีเกียวข้องทีนํามาใช้ในการวิจยั นี ได้แก่
1. ความสูญเปล่ า (Wastes) ประการ คือ กิจกรรมทีไม่ ก่อให้ เ กิดคุ ณ ค่ า ทังในส่ ว นทีผู้
ปฏิบัติกิจกรรมนัน และผู้ทรัี บบริ การทีเกิดจากกิจกรรมเหล่ านัน ซึงอาจจะเป็ นสิงทีกระทําโดยผู้
ปฎิบัติงานทีไม่ร้ ูตัวว่าเป็ นความสูญเปล่ า หรื ออาจจะเป็ นสิงทีผู้ปฎิบัติงานต้ องจัดการดําเนินการ



เพือแก้ ไขสิงทีผิดพลาด ซึงบางครังก็ปฎิบัติการโดยเป็ นประจําตามปกติทุกๆวัน ซึงผลเสียทีเกิด
จากความสู ญ เปล่ า นั น มี ม ากมายหลายด้ า น เช่ น ทํา ให้ ต้ น ทุ น สู ง เกิ น จากที ประมาณการไว้
ระยะเวลาล่าช้ ากว่ากําหนดการณ์ เกิดของเสียและสินเปลืองทรัพยากรหรือวัตถุดิบ ฯลฯ
2. การวิเคราะห์การแก้ ปัญหาด้ วย Why Why Analysis เป็ นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้ า
ของปั ญหา โดยหากเราสามารถค้ นพบสาเหตุรากเหง้ าและกําจัดได้ แล้ ว ปั ญหาเดิมจะไม่เกิดซํา
หากปัญหาเดิมเกิดซํา แสดงว่าจากการวิเคราะห์ของเรานันมาผิดทางหรือ อาจจะมีบางสาเหตุตก
หล่นไป ซึงอาจจะต้ องนํากลับมาทําการวิเคราะห์ใหม่ เครืองมือนีเป็ นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพสูง
เมือผู้ททํี าการวิเคราะห์มีความเข้ าใจและมีความชํานาญในงานทีตนได้ ดาํ เนินการอยู่
3. แผนผังก้ างปลา หรือเรียกแบบเป็ นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect
Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็ นแผนผังทีแสดงถึงความสัมพั นธ์ระหว่ างปั ญหา (Problem)
กับสาเหตุทงหมดที
ั
เป็ นไปได้ ทอาจก่
ี อให้ เกิดปัญหานัน (Possible Cause) ซึงสาเหตุของปัญหา จะ
เขียนไว้ ในก้ างปลาแต่ละก้ าง ก้ างย่อยเป็ นสาเหตุของก้ างรองและก้ างรองเป็ นสาเหตุของก้ างหลัก
เป็ นต้ น
4. การวิเคราะห์ด้วยพาเรโต้ Pareto "หลักการพาเรโต" ตังขึนในปี 1895 ตามชือผู้สร้ างกฎ
"วิลเฟรโด พาเรโต" ซึงเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน ผู้ค้นพบหลักการ 80/20 ได้ กล่าวไว้ ว่า
80% ของรายได้ ประชาชาติของประเทศในยุโรป มาจากกลุ่มคนเพี ยง 20% และ กลุ่ มทีเหลื อ
80% ของประเทศมีร ายได้ ร วมกันเพี ยง 20% เท่า นั น กฎดั งกล่ า วอธิบ ายถึ งสิงทีสํา คั ญ หรื อ มี
ประโยชน์จะมีอยู่เป็ นจํานวนทีน้ อยกว่าสิงทีไม่สาํ คัญ หรือไม่มีประโยชน์ซึงมีจาํ นวนทีมากกว่า ใน
อัตราส่วน 20 ต่อ 80 จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันการเรียนรู้กฎของพาเรโต้ ถือเป็ นสิงจํา เป็ น
อย่างหนึง เพือให้ องค์กรสามารถปรับตัวได้ ทนั แก้ ไขปัญหาต่างๆ ได้ อย่างทันท่วงทีมากยิงขึน
5. การบริหารและควบคุมงานก่อสร้ าง การดําเนินการควบคุมงานก่อสร้ างให้ บรรลุเป้ าหมาย
ของโครงการ จะประกอบไปด้ วย “การวางแผนงาน” คือ การกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องและตรงกับเป้ าหมายของงานทีจะทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงานทราบล่วงหน้ าว่าจะทํา
อะไร อย่ า งไร เมื อไร และจะต้ อ งมี ก ารคาดการณ์ ถึ ง ความต้ อ งการทรั พ ยากรต่ า งๆ “การ
ปฎิบัติงาน” คือ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานทีวางเอาไว้ ซึงจะถือว่ าเป็ นอีกขันตอนหนึ งทีมี
ความสําคัญ เพราะถ้ าเกิดความผิดพลาดอาจจะมีผลกระทบต่อขันตอนอืนๆ ซึงจะมีผลทําให้ งาน
ทังโครงการต้ องล่ าช้ า นันหมายถึงค่าใช้ จ่ายและระยะเวลาของการดําเนินโครงการทีเพิ มมากขึน
และ “การประเมินผล” คือ การพิจารณาเปรียบเทียบข้ อมูลทีได้ จากการทํางานจริงกับแผนงานที
วางไว้ ว่าได้ งานตามกํา หนดเวลา หรือไม่ ซึงถ้ าไม่เป็ นไปตามแผนงาน เช่น เกิดความล่าช้ าก็ต้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุทเกิ
ี ดขึน และรวบรวมข้ อมูลเพื อสรุปหาแนวทางแก้ ไขและการนําไปปรับปรุง
แผนงาน เป็ นต้ น



วิธีการดําเนินการศึกษา
ในการวิจัยครังนี ทางผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการตามขันตอนงานวิจัยต่อไปนี
1. เลือกโครงการทีจะใช้ เป็ นกรณีศึกษา
จากโครงการทีจะทําการเลือกมาเพือการการศึกษาและทําการวิจัย มีขอบเขตของงานนี
จะเกียวกับ งานก่อสร้ างอาคารพร้ อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ซึงประกอบด้ วยรายละเอียดของ
งานดังนี
1.1 งานโครงสร้ าง ดําเนิ นการถมดินบดอัดแน่ น ปรั บพื นที วางผังแปลนอาคาร ตอก
เสาเข็ม งานจัดเตรียมฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน เทพืนแต่ละชัน เสาแต่ละชัน จนถึงโครงสร้ าง
หลังคาของอาคาร
1.2 งานสถาปัตยกรรม ได้ แก่ งานผนัง วงกบ ประตุ หน้ าต่าง งานฝ้ าเพดาน งานพืนผิว
ผนัง งานวัสดุพืน งานทาสี งานอุปกรณ์สขุ ภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งภายใน
1.3 งานระบบสุขาภิบาล ได้ แก่ งานจัดเตรียมระบบถังเก็บนําใต้ ดิน , บนดิน และงานเดิน
ท่อประปาเพือใช้ ในห้ องนําทังอาคาร
1.4 งานระบบไฟฟ้ าในและนอกอาคาร ตังแต่สายเมนเข้ าอาคาร ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ า
อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ
1.5 งานครุภัณฑ์เครืองเสียง – ระบบสือสารภายในห้ องประชุม
1.6 งานวางระบบแจ้ งเตือนไฟไหม้ ในอาคาร
1.7 งานภายนอกอาคาร ได้ แก่ งานจัดภูมิทศั น์ งานทําลานจอดรถ งานตีเส้ นจราจร งาน
ถนน
1.8 โครงการมีการแบ่งความรับผิดชอบจาก บริษัท ร่วมกันดําเนินโครงการ
ตารางที แสดงสัดส่วนการแบ่งงานเพือดําเนินการระหว่าง บริษัท



2. ทําการรวบรวมข้ อมูลจริงของโครงการ
สําหรับข้ อมูลจริงส่วนแรกจะเป็ นข้ อมูลงานทีเกิดขึนจริงโดยจะรวบรวมจากผู้ควบคุมงาน
ฝ่ ายลู ก ค้ า เกียวกับ ผลการดํา เนิ นงานในแต่ ละช่ วงเดื อ นทีดํา เนิ น การ ซึ งจะทํา การอธิบ ายตาม
แผนงานหลักทีทางฝ่ ายบริ หารโครงการได้ จัดทําแผนงานส่งให้ กับทางทีมผู้ ควบคุ มงานในตอน
เริมต้ นโครงการด้ วย

ภาพที แสดงแผนการทํางานโครงการเริมต้ นทีส่งขออนุมัติการทํางานในเดือนแรก
เปอร์เซ็นต์งานล่าช้ าของงานในแต่ละช่วงเดือน
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ภาพที แสดงปริมาณเปอร์เซ็นต์งานล่าช้ าในแต่ละช่วงเดือน



จากภาพที ซึ งแสดงปริ มาณเปอร์ เ ซ็น ต์ งานล่ า ช้ า จากแผนงานทีวางไว้ ตังแต่ เ ริ ม
โครงการ จะเห็นได้ ว่าปั ญหาความล่าช้ าจะเริมเกิดขึนตังแต่ในช่วงเดือนที ของโครงการ ซึงนัน
หมายความว่ าแผนทีจัดทําไว้ ก่อนหน้ านี ไม่มีการปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วง ซึงอาจจะด้ วยทีทางทีมงานบริหารโครงการไม่มีประสบการณ์ในการดําเนินการขนาดใหญ่ มา
ก่อน และการทีขาดการดูแลและเอาใจใส่ของทีมผู้บริ หาร ทีไม่ได้ รับข้ อมูลในการดําเนินการของ
โครงการนีเลย ก็ยังคงปล่อยให้ มีการล่าช้ าเพิมขึนจนถึงในเดือนที ทีจะหมดสัญญาจ้ าง ซึงเป็ น
การแก้ ไขสถานการณ์ทช้ี า และไม่ทนั การ จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้ ถูกทางผู้ว่าจ้ างปรับเงินทีส่งมอบงาน
ล่าช้ า และทําให้ งานโครงการนีเกิดมูลค่าความเสียหายอย่างสูง
3. การเปรียบเทียบข้ อมูลทีรวบรวมทังหมดของโครงการและแยกปัญหาทีเกิดขึนในโครงการ
- ระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญาระบุไว้ เป็ นเวลา
วัน จะเริ มนับจากวันทีลง
นามในสัญญาจ้ าง ซึง จะเริ มนั บตังแต่ วันที มิถุนายน
และหมดสัญญาจ้ างในวั นที
มกราคม
ในการดําเนินการจริงนันใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการทังหมด เดือนรวมกับ
ระยะเวลาทีใช้ ในการเดินเรืองส่งมอบงานอีกประมาณ เดือน รวมเป็ นจํานวนวันที ล่าช้ าอีก
วัน ( + =
วัน)
- ระยะเวลาในการดําเนินโครงการเปรียบเทียบแยกตามแต่ละงานตามรายละเอียดใน
ภาพที จะแสดงให้ เห็นถึงการใช้ ระยะเวลาในแต่ละงาน เพือดําเนินการในแต่ละงานจะเห็นได้ ว่า
งานส่วนใหญ่จะล่าช้ ากว่าจํานวนวันทีวางแผนไว้ ในตอนต้ น ซึงหมายถึงการทีไม่มีการวางแผนย่อย
หรือวางแผนงานสํารอง เพือทีจะพยายามยึดถือระยะเวลาให้ สามารถดําเนินงานให้ แล้ วเสร็จตาม
แผนข้ างต้ น
ระยะเวลาทีใช้ในการดําเนิ นการจริ งเปรี ยบเทียบกับช่วงวางแผนงาน
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ภาพที แสดงรายการเปรียบเทียบการดําเนินงานในแต่ละงาน

ภาพที แสดงแผนภูมิการจัดการทีมงานในการดําเนินโครงการจริง
จากแผนภูมิการจัดการทีมงานจะเห็นได้ ว่า ทางฝังของบริษัท A จะใช้ บุคลากรค่อนข้ าง
น้ อ ย และไม่ ค่ อ ยสมดุ ล กั บ ปริ ม าณงานที จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ เนื องด้ ว ยในเนื องานส่ ว นใหญ่
(มากกว่ า % ที เป็ นส่ ว นที ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบจากส่ ว นของบริ ษั ท A) ซึ งหลั ง จากทีได้ มี ก าร
ดําเนินงานจริง ทางบริษัท A ก็ประสบปั ญหาในเรืองไม่มีบุคลากรทีจะต้ องจัดเตรียมเกียวกับการ
จัดทําเอกสารต่างๆ ทีต้ องใช้ ในโครงการ
การใช้ งบประมาณในการทํางานของแต่ละงาน และจะแยกส่วนของความรับผิดชอบใน
แต่ ละบริ ษัทด้ วย เพื อให้ เ ห็น ถึ งตั ว เลขของงบประมาณทีใช้ จ ริ ง และจะนํา มาเปรี ยบเทียบกับ
รายการปริมาณงานทีเสนอขายงานให้ กบั ทางผู้ว่าจ้ าง ซึงจะทําให้ ทราบถึงต้ นทุนการใช้ งบประมาณ
ทีแท้ จริงของโครงการ



ตารางที แสดงรายการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการจริงเปรียบเทียบกับ BOQ
ลําดับ

รายการ

จํ านวน หน่วย

ราคางาน (บาท)
BOQ

มูลค่าส่วนต่าง

Actual

1

งานโครงสร้ างวิศวกรรม

1

งาน

9,411,934.90

18,104,074.93

(8,692,140.03)

2

สถาปัตยกรรม

1

งาน

9,951,826.05

12,400,692.23

(2,448,866.18)

3

งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

1

งาน

1,310,931.52

548,526.44

762,405.08

4

งานระบบไฟฟ้ าและระบบสือสาร

1

งาน

1,454,574.18

1,748,332.09

(293,757.91)

5

งานผังบริเวณและสิงก่อสร้ างอืนๆ

1

งาน

2,731,148.44

838,000.16

1,893,148.28

6

งานระบบปรับอากาศ

1

งาน

1,441,236.00

1,378,861.99

62,374.01

7

งานครุภณ
ั ฑ์จัดซือหรือสังทํา

1

งาน

5,724,180.94

4,667,041.95

1,057,138.99

8

งานภูมิทศั น์

1

งาน

321,150.00

242,401.70

78,748.30

9

ค่าปรับเนืองจากส่งมอบงานช้ า

-

8,030,774.38

(8,030,774.38)

ราคางานรวม

32,346,982.03 47,958,705.87 (15,611,723.84)

ซึงในส่วนของค่าใช้ จ่ายทีเพิ มขึนดังกล่าวจะเป็ นผลสืบเนืองมาจากปั ญหาในระหว่างทีดําเนินการ
โครงการหลายๆปั จจั ย ตามแต่ละช่ วงของเดือนทีทํางาน ซึงทางผู้วิจัยได้ จัดทํารายการรวบรวม
ปั ญหาทีเกิดขึนทังหมดลงในตารางที โดยจะทําการแยกข้ อมูลในแต่ละช่วงของเดือนการทํางาน
ซึงข้ อมูลนีได้ มาจากการสอบถาม รวบรวม และสัมภาษณ์มาจากทางฝ่ ายผู้ควบคุมงาน ฝ่ ายวิศวกร
ทีทํางานในโครงการ เจ้ าหน้ าทีจัดเตรียมเอกสาร และหัวหน้ าฝ่ ายจัดซือ และโดยทางผู้วิจัยเองก็ได้
ทําการเก็บข้ อมูลบางส่วนในระหว่างทีดําเนินการอยู่ ในส่วนทีปรึกษา งานติดตัง งานระบบไฟฟ้ า
ด้ วยเช่นกัน
4. การวิเคราะห์หาสาเหตุ และพร้ อมเสนอแนะมาตรการป้ องกันและแนวทางแก้ ไขปัญหา
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทีได้ จากการดําเนินงานโครงการ โดยข้ อมูลทีรวบรวมได้ จะ
มาจากผู้ ทีดําเนิ นการทํา งานร่ วมอยู่ ในโครงการเป็ นหลั กนั น ทําให้ พบได้ ว่า สาเหตุ ทีทํา ให้ ก าร
ดําเนินโครงการไม่ประสบความสําเร็จและมีผลกระทบทําให้ งบประมาณในการดําเนินโครงการนัน
เกินจากทีประมาณการ มีสาเหตุโดยการสรุปผลแล้ วมี เรืองหลักๆ ดังนี
4.1 ผู้จัดการโครงการไม่ได้ อยู่ประจําหน้ างาน ทําให้ งานไม่ต่อเนือง, ขาดการติดตามงาน
และประสานกั บ ที ม ผู้ ค วบคุ ม งาน แก้ ไ ขสถานการณ์ ล่ า ช้ า การอั พ เดตหน้ า งานไม่ ทั น ตาม
สถานการณ์ ทําให้ ข้อมูลในการทํางานคลาดเคลือน
4.2 ไม่มีการอัพเดตแผนงาน หรือจัดทําแผนการดําเนินการย่อยให้ ทันตามสถานการณ์
ทํางานแบบไม่มีแบบแผนการทํางาน ไม่จัดทําแผนงานย่อยและแผนการใช้ เงิน (Cash Flow) ทํา
ให้ ทางสํานักงานไม่สามารถ Tracking งานได้



4.3 การเร่งรัดงานโดยปราศจากการตรวจสอบ งานขาดคุณภาพ ตรวจสอบไม่ได้ งานเกิด
ความเสียหาย เนืองจากงานทีไม่มีคุณภาพ เป็ นผลให้ ต้องแก้ ไขงานซําหลายครัง
4.4 การขาดความสามัคคีระหว่ างทีมงาน บริ ษัท ทําให้ ไม่ สามารถวางแผนร่ วมกัน
ทํางานได้ การขัดขวางการทํางานกัน เนืองจากขาดการวางแผนทีดี ทําให้ งานล่าช้ า
4.5 ทีมผู้บริหารปล่อยให้ ผ้ ูจัดการโครงการคนเดิมดําเนินการต่อ โดยไม่เปลียนแปลงการ
ดําเนินการโดย ผู้จัดการโครงการคนอืนทีมีความรับผิดชอบมากกว่า
ตารางที จํานวนเงินในส่วนทีเพิมขึนจากทีประมาณการทุกๆ สาเหตุ
ลําดับ

สาเหตุของการเพิมงบประมาณ

งบประมาณทีใช้
ตามแผนงาน

งบประมาณ
ทีใช้ตามจริง

ส่วนต่าง

%

4.1.1

ผู้จัดการโครงการไม่ได้ อยู่ประจําหน้ างาน

6,136,967

26,562,554

4.1.2

ไม่มีการอัพเดตแผนงาน หรือจัดทําแผนงานย่อย

5,486,967

24,723,620

20,425,587 37.60%
19,236,653 35.41%

4.1.3

การเร่งรัดงานโดยปราศจากการตรวจสอบ

1,616,000

10,576,933

8,960,933

16.49%

4.1.4

การขาดความสามัคคีกนั ระหว่าง 2 บริษัท

1,400,000

4,481,953

3,081,953

5.67%

4.1.5

ผู้บริหารไม่ยอมเปลียนตัวผู้จัดการโครงการ

1,400,000

4,021,633

2,621,633

4.83%

สรุปผลการดําเนินการ
จากการดํา เนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย จากข้ อ มู ล ที ได้ จ ากการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ที ทํา ให้
งบประมาณในโครงการงานก่อสร้ างเพิมขึนจากการประเมินราคาโครงการนัน มีสาเหตุมาจากการ
ที ผู้ จัดการโครงการไม่ ได้ อ ยู่ ประจํา หน้ า งานเพื อบริ หารโครงการอย่ า งต่ อเนืองนั น มีผลทําให้
งบประมาณโครงการเพิ มขึนคิดเป็ นร้ อยละ . การบริ หารโครงการโดยทีไม่ มีก ารจั ดทํา
แผนงานย่อ ย และการไม่อัพเดทแผนงานอย่า งสมําเสมอนัน มีผลทําให้ งบประมาณโครงการ
เพิ มขึ นคิ ด เป็ นร้ อ ยละ . จากนั น เมื อโครงการมี ก ารดํา เนิ น การล่ า ช้ า สะสม ทํา ให้ ต้ อ ง
ดําเนินการเร่ งรัดงาน แต่กท็ าํ โดยปราศจากการควบคุมและติดตาม ปล่อยให้ คนงานทํางานโดย
ปราศจากการตรวจสอบคุณภาพของงาน มีผลทําให้ งบประมาณโครงการเพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ
16.49 เมือมีการเร่ งงานโดยไม่มีแผนงาน และงานในส่วนของบริษัท B ทีจะต้ องเข้ ามาทํางาน
ระบบนัน ทําให้ เกิดการขัดแย้ งกัน ไม่มีการประชุมหารือร่ วมกันทํางาน มีผลทําให้ งบประมาณ
โครงการเพิ มขึนคิดเป็ นร้ อยละ . และสุดท้ ายเมือโครงการมีปัญหาสะสมมากมาย แต่ทาง
ผู้บริหารจากส่วนกลางก็ไม่ได้ จัดการแก้ ปัญหาโดยการเปลียนตัวผู้จัดการโครงการใหม่ทมีี ความ
รั บ ผิ ดชอบและความพร้ อมในการทํางานทีมากกว่ ามาแทน ก็มีผลทําให้ งบประมาณโครงการ
เพิมขึนคิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ



ข้อเสนอแนะ
ในส่วนข้ อเสนอแนะเพิมเติม จําเป็ นทีจะต้ องมีการจัดเตรียมความพร้ อมก่อนการเริ ม
ดําเนินโครงการ เช่น การจัดเตรียม หรือรวบรวมข้ อมูลตังแต่ข้อมูลย้ อนหลังของฝ่ ายขายทีได้ จาก
การถอดปริมาณและราคาต่างๆ และหลั งจากทีได้ เริ มดําเนินการเริ มงานจริ งแล้ ว จะต้ องมีการ
กําหนดหน้ าทีทีต้ องรับผิดชอบให้ ชัดเจน เพือให้ ทมี งานสามารถวางแผนงานให้ สอดคล้ องกัน ทํา
ให้ ดาํ เนินงานได้ อย่างราบรืน และจัดให้ มีการประชุมเพืออัพเดทสถานการณ์ และความก้ าวหน้ า
ของการดําเนินงานเป็ นประจําทุก ๆ สัปดาห์ การดําเนินการงานก่อสร้ าง จะต้ องมีรูปแบบชัดเจน
เกียวกับแผนการดําเนิ นงานในแต่ ละส่วนของงาน และมีการวางแผนร่ วมกับทางผู้ ควบคุ มงาน
พร้ อมทังมีการตรวจสอบตลอดการดําเนินการก่อสร้ า ง เพือให้ งานทีทํามีคุณภาพและเป็ นไปตาม
ความต้ องการของโครงการ
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