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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนีได้จัดทาํขึนเพือศึกษาและวิเคราะห์ถึงการบริหารงานทไีม่นาํเอาหลักการและ
วิธีการดาํเนินการบริหารโครงการทีดีมาใช้เพือให้โครงการสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตาม
เงือนไขของสญัญาทงัทางด้านระยะเวลาและมูลค่าการก่อสร้างตามสญัญาจ้างงาน ซึงในกรณีศึกษา
ทีดาํเนินการวิจัยนีเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร  ชัน เพือใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และท่อง
เทียงของจังหวัดชัยนาท โดยค้นคว้าหาสาเหตุของปัจจัยต่างๆทีเกียวข้องในช่วงระหว่างงาน
ก่อสร้าง นาํมารวบรวมและศึกษาถึงความเกียวข้องและเชือมโยงกันเพือให้เหน็ถึงสาเหตุทแีท้จริง 
และกาํหนดเป็นมาตรการป้องกันและการแก้ไขเพือไม่ให้เกิดขึนในอนาคต โดยจะใช้หลักการ
เครืองมือการควบคุมคุณภาพ ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพือหาสาเหตุจากปัจจัยที
เกียวข้องในแต่ละด้าน จากนันจะใช้แผนภมิูพาเรโต (Pareto Chart) เพือใช้ในการกาํหนดปัญหา
หลัก % ทเีป็นสาเหตุททีาํให้เกิดปัญหา % ของทงัโครงการและจากนันจะใช้วิธี Why-Why 

Analysis มาใช้วิเคราะห์ปัญหาและลงลึกถึงสงิททีาํให้เกดิรากของปัญหาอย่างแท้จริง 
 จากผลการดาํเนินการวิจัยนีได้ทาํการวิจัยถึงงบประมาณทถูีกแบ่งแยกออกเป็น  ส่วน
เนืองจากใช้บริษัทกิจการร่วมค้า  บริษัท (Joint Venture) เพือรับงานและแบ่งงานออกเป็น  
ส่วนหลัก และจากการวิจัยสรุปสาเหตุททีาํให้งบประมาณทใีช้ในโครงการเพิมขนึจริงมาจากสาเหตุ
หลักคือ ) ผู้จัดการโครงการไม่ปฏบัิติการประจาํทไีซค์งานทาํให้ขาดการประสานงานโดยตรงกับ
ผู้ควบคุมงาน .60% ) การบริหารโครงการโดยทีไม่มีการจัดทาํแผนงานย่อย และการไม่
อัพเดทแผนงานอย่างสมาํเสมอ . % ) คุณภาพของงานไม่ได้ตามมาตรฐานต้องแก้ไขงาน
บ่อยครัง . % ) เกดิความขัดแย้งทหีน้างานเนืองจากผู้จัดการโครงการไม่สร้างความสามัคคี
ในการทาํงานร่วม  บริษัท . % ) การตัดสินใจไม่เดด็ขาดจากฝ่ายผู้บริหารเพือยกเลิกการ
บริหารงานโครงการของผู้จัดการโครงการ . % ตามลาํดับ 

 

* นักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  
** ทปีรึกษาสารนิพนธห์ลัก 



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 

 

ทีมาของปัญหา 
 ตลอดการดาํเนินโครงการ บริษัทประสบกบัปัญหาในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เรืองความเหมาะสมของการเบิกเงินงวดงานในแต่ละงวด ปัญหาการจัดการความพร้อมการเข้า
หน้างานล่าช้า การวางแผนและอัพเดตแผนการทาํงาน การวางกาํลังคนงานให้เหมาะสมและ
เพียงพอตามแผนการทาํงาน การจัดการและควบคุมดูแลการบริหารพืนทีการทาํงาน การเคลียร์
แบบงานทางวิศวกรรม การจัดลําดับการทาํงานตามความสาํคัญและเหมาะสม การทาํเอกสาร
ประกอบการทาํงาน การเปลียนแปลงโยกย้ายกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตรวจงานจ้าง ตลอดจน
การติดต่อประสานงานระหว่างองค์การทเีกียวข้อง ซึงปัญหาในแต่ละส่วนล้วนส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินโครงการทงัด้านระยะเวลาการดาํเนินงานตลอดจนต้นทุนการดาํเนินโครงการทสีูงเกนิกว่าที
ประมาณการไว้เบืองต้น และยังเกิดความไม่ชัดเจนในการแก้ปัญหาจนทาํให้ส่งมอบงานล่าช้ากว่า
สัญญางานทีกาํหนดให้งานต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา  วัน (  เดือน) และรวมกับ



ระยะเวลาทีส่งงานอีกล่าช้า  วัน ทาํให้ระยะเวลาในการดาํเนินงานรวมเป็นจาํนวน  วัน 
(ประมาณ  เดือน) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจทีจะทาํการศึกษาและหาวิธีทีจะ
จัดการเพือแก้ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนในรูปแบบเดียวกันกับตัวอย่างของการบริหารโครงการ
ก่อสร้างเช่นเดียวกบัโครงการนี และเพือให้ทราบถึงเหตุผลทแีท้จริงว่าเกดิจากสาเหตุใดเป็นสาํคัญ 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 1. รวบรวมและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆทเีกิดขึนในระหว่างการดาํเนินโครงการ และพร้อม
จาํแนกประเภทของปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ 

 2. นําเครืองมือและทฤษฎีทีเหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ และนําหลักเกณฑ์มาใช้เป็น
แนวทางสาํหรับการหาวิธแีก้ปัญหา 
 3. สร้างรูปแบบเพือนาํไปใช้ในการดาํเนินการโครงการทีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือนาํไป
ประยุกต์ใช้ต่อได้อย่างเหมาะสม 

 

ขอบเขตงานการศึกษา 
 สาํหรับงานวิจัยนีจะดาํเนินการในส่วนของการบริหารงานภายในองค์กรเพือให้ทราบ
ถึง จุดด้อยทเีป็นผลทาํให้การดาํเนินโครงการ เกิดปัญหาหรือเป็นสาเหตุททีาํให้การดาํเนินการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือการส่งมอบงานโดยล่าช้า โดยรวบรวมข้อมูลจากงานส่วนย่อยหลายๆ 
งานทจีะต้องนาํมาทาํงานสอดคล้องและประสานเข้าด้วยกัน อาทเิช่น กระบวนการรวบรวมข้อมูล
หน้างานเพือจัดเตรียมงานและทาํแผนงานก่อสร้าง การทาํแผนกระแสเงินเข้า - เงินออก การ
ควบคุมและวางแผนการนาํเข้าวัสดุให้สอดคล้องกบัการดาํเนินการ การจัดเตรียมกาํลังแรงงานช่าง
และคนงาน 

 

ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

 ในการศึกษาและวิจัยชินนีจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการทาํงานโครงการงาน
ก่อสร้างให้สาํเร็จด้วยระบบการทาํงานทีดี วิธีการวางแผนการใช้งบประมาณของโครงการ และ
สร้างเป็นมาตรฐานสาํหรับการทาํงาน 

 

ทฤษฎีทีเกยีวขอ้งทีนาํมาใชใ้นการวิจยัน ีไดแ้ก่ 

1. ความสูญเปล่า (Wastes)  ประการ คือ กิจกรรมทีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ทังในส่วนทีผู้
ปฏิบัติกิจกรรมนัน และผู้ทรัีบบริการทเีกิดจากกิจกรรมเหล่านัน ซึงอาจจะเป็นสิงทีกระทาํโดยผู้
ปฎิบัติงานทไีม่รู้ตัวว่าเป็นความสูญเปล่า หรืออาจจะเป็นสิงทผู้ีปฎิบัติงานต้องจัดการดาํเนินการ



เพือแก้ไขสิงทีผิดพลาด ซึงบางครังกป็ฎิบัติการโดยเป็นประจาํตามปกติทุกๆวัน ซึงผลเสียทเีกิด
จากความสูญเปล่านัน มีมากมายหลายด้าน เช่น ทาํให้ต้นทุนสูงเกินจากทีประมาณการไว้ 
ระยะเวลาล่าช้ากว่ากาํหนดการณ์ เกดิของเสยีและสนิเปลืองทรัพยากรหรือวัตถุดิบ ฯลฯ 

2. การวิเคราะห์การแก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis เป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้า
ของปัญหา โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและกาํจัดได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซํา  
หากปัญหาเดิมเกิดซาํ แสดงว่าจากการวิเคราะห์ของเรานันมาผิดทางหรือ อาจจะมีบางสาเหตุตก
หล่นไป ซึงอาจจะต้องนาํกลับมาทาํการวิเคราะห์ใหม่ เครืองมือนีเป็นเครืองมือทมีีประสทิธิภาพสูง
เมือผู้ททีาํการวิเคราะห์มีความเข้าใจและมีความชาํนาญในงานทตีนได้ดาํเนินการอยู่ 

3. แผนผังก้างปลา หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังทีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) 

กบัสาเหตุทงัหมดทเีป็นไปได้ทอีาจก่อให้เกดิปัญหานัน (Possible Cause) ซึงสาเหตุของปัญหา จะ
เขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก 
เป็นต้น 

4.  การวิเคราะห์ด้วยพาเรโต้ Pareto "หลักการพาเรโต" ตังขึนในปี 1895 ตามชือผู้สร้างกฎ 
"วิลเฟรโด พาเรโต" ซึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอติาเลียน ผู้ค้นพบหลักการ 80/20 ได้กล่าวไว้ว่า 
80% ของรายได้ประชาชาติของประเทศในยุโรป มาจากกลุ่มคนเพียง 20% และ กลุ่มทีเหลือ 
80% ของประเทศมีรายได้รวมกันเพียง 20% เท่านัน กฎดังกล่าวอธิบายถึงสิงทีสาํคัญหรือมี
ประโยชน์จะมีอยู่เป็นจาํนวนทน้ีอยกว่าสิงทไีม่สาํคัญ หรือไม่มีประโยชน์ซึงมีจาํนวนทมีากกว่า ใน
อตัราส่วน 20 ต่อ 80 จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันการเรียนรู้กฎของพาเรโต้ ถือเป็นสงิจาํเป็น
อย่างหนึง เพือให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทนั แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทนัทว่งทมีากยงิขนึ  

5. การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง การดาํเนินการควบคุมงานก่อสร้างให้บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการ จะประกอบไปด้วย “การวางแผนงาน” คือ การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานหรือ
ปฏบัิติงานให้สอดคล้องและตรงกบัเป้าหมายของงานทจีะทาํให้ผู้ปฏบัิติงานทราบล่วงหน้าว่าจะทาํ
อะไร อย่างไร เมือไร  และจะต้องมีการคาดการณ์ถึงความต้องการทรัพยากรต่างๆ “การ
ปฎิบัติงาน” คือ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานทีวางเอาไว้ ซึงจะถือว่าเป็นอีกขันตอนหนึงทีมี
ความสาํคัญ เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดอาจจะมีผลกระทบต่อขันตอนอนืๆ ซึงจะมีผลทาํให้งาน
ทังโครงการต้องล่าช้า นันหมายถึงค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของการดาํเนินโครงการทีเพิมมากขึน 
และ “การประเมินผล” คือ การพิจารณาเปรียบเทยีบข้อมูลทไีด้จากการทาํงานจริงกับแผนงานที
วางไว้ว่าได้งานตามกาํหนดเวลา หรือไม่ ซึงถ้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น เกิดความล่าช้ากต้็อง
วิเคราะห์หาสาเหตุทเีกิดขึน และรวบรวมข้อมูลเพือสรุปหาแนวทางแก้ไขและการนาํไปปรับปรุง
แผนงาน เป็นต้น 

  

 



วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 ในการวิจัยครังนี ทางผู้วิจัยได้ดาํเนินการตามขนัตอนงานวิจัยต่อไปนี 

1. เลือกโครงการทจีะใช้เป็นกรณีศึกษา  
 จากโครงการทจีะทาํการเลือกมาเพือการการศึกษาและทาํการวิจัย มีขอบเขตของงานนี
จะเกียวกับ งานก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ซึงประกอบด้วยรายละเอียดของ
งานดังนี 

 1.1 งานโครงสร้าง ดาํเนินการถมดินบดอัดแน่น ปรับพืนที วางผังแปลนอาคาร ตอก
เสาเขม็ งานจัดเตรียมฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน เทพืนแต่ละชัน เสาแต่ละชัน จนถึงโครงสร้าง
หลังคาของอาคาร  
 1.2 งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานผนัง วงกบ ประตุ หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานพืนผิว
ผนัง งานวัสดุพืน งานทาส ีงานอุปกรณ์สขุภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งภายใน 

 1.3 งานระบบสุขาภิบาล ได้แก่ งานจัดเตรียมระบบถังเกบ็นาํใต้ดิน, บนดิน และงานเดิน
ทอ่ประปาเพือใช้ในห้องนาํทงัอาคาร 
 1.4 งานระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร ตังแต่สายเมนเข้าอาคาร ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  
 1.5 งานครุภัณฑเ์ครืองเสียง – ระบบสอืสารภายในห้องประชุม 

 1.6 งานวางระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ในอาคาร 
 1.7 งานภายนอกอาคาร ได้แก่ งานจัดภมูิทศัน์ งานทาํลานจอดรถ งานตีเส้นจราจร งาน
ถนน 

 1.8 โครงการมีการแบ่งความรับผิดชอบจาก  บริษัท ร่วมกนัดาํเนินโครงการ 
 

ตารางที  แสดงสดัส่วนการแบ่งงานเพือดาํเนินการระหว่าง  บริษัท 

 

 

 

 



2. ทาํการรวบรวมข้อมูลจริงของโครงการ 
 สาํหรับข้อมูลจริงส่วนแรกจะเป็นข้อมูลงานทเีกดิขึนจริงโดยจะรวบรวมจากผู้ควบคุมงาน
ฝ่ายลูกค้าเกียวกับผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเดือนทีดําเนินการ ซึงจะทาํการอธิบายตาม
แผนงานหลักทีทางฝ่ายบริหารโครงการได้จัดทาํแผนงานส่งให้กับทางทีมผู้ควบคุมงานในตอน
เริมต้นโครงการด้วย 

 

 

ภาพที  แสดงแผนการทาํงานโครงการเริมต้นทส่ีงขออนุมัติการทาํงานในเดือนแรก 

 

 

 

ภาพที  แสดงปริมาณเปอร์เซน็ต์งานล่าช้าในแต่ละช่วงเดือน 
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 จากภาพที  ซึงแสดงปริมาณเปอร์เซ็นต์งานล่าช้าจากแผนงานทีวางไว้ตังแต่เริม
โครงการ จะเหน็ได้ว่าปัญหาความล่าช้าจะเริมเกิดขึนตังแต่ในช่วงเดือนท ี  ของโครงการ ซึงนัน
หมายความว่าแผนทีจัดทาํไว้ก่อนหน้านี ไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วง ซึงอาจจะด้วยททีางทมีงานบริหารโครงการไม่มีประสบการณ์ในการดาํเนินการขนาดใหญ่มา
ก่อน และการทขีาดการดูแลและเอาใจใส่ของทีมผู้บริหาร ทไีม่ได้รับข้อมูลในการดาํเนินการของ
โครงการนีเลย กยั็งคงปล่อยให้มีการล่าช้าเพิมขึนจนถึงในเดือนท ี  ทจีะหมดสัญญาจ้าง ซึงเป็น
การแก้ไขสถานการณ์ทช้ีา และไม่ทนัการ จึงเป็นสาเหตุทาํให้ถูกทางผู้ว่าจ้างปรับเงินทส่ีงมอบงาน
ล่าช้า และทาํให้งานโครงการนีเกดิมูลค่าความเสยีหายอย่างสงู 

3.  การเปรียบเทยีบข้อมูลทรีวบรวมทงัหมดของโครงการและแยกปัญหาทเีกดิขึนในโครงการ 
- ระยะเวลาการดาํเนินการตามสัญญาระบุไว้เป็นเวลา  วัน จะเริมนับจากวันทีลง

นามในสัญญาจ้าง ซึง จะเริมนับตังแต่วันที  มิถุนายน  และหมดสัญญาจ้างในวันที  
มกราคม  ในการดาํเนินการจริงนันใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการทงัหมด  เดือนรวมกบั
ระยะเวลาทใีช้ในการเดินเรืองส่งมอบงานอกีประมาณ  เดือน รวมเป็นจาํนวนวันท ีล่าช้าอกี  
วัน ( +  =  วัน) 

- ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการเปรียบเทียบแยกตามแต่ละงานตามรายละเอียดใน
ภาพท ี  จะแสดงให้เหน็ถึงการใช้ระยะเวลาในแต่ละงาน เพือดาํเนินการในแต่ละงานจะเหน็ได้ว่า 
งานส่วนใหญ่จะล่าช้ากว่าจาํนวนวันทวีางแผนไว้ในตอนต้น ซึงหมายถึงการทไีม่มีการวางแผนย่อย
หรือวางแผนงานสาํรอง เพือทจีะพยายามยึดถือระยะเวลาให้สามารถดาํเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
แผนข้างต้น 
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ภาพที  แสดงรายการเปรียบเทยีบการดาํเนินงานในแต่ละงาน 

 

 

ภาพที  แสดงแผนภมูิการจัดการทมีงานในการดาํเนินโครงการจริง 
 

 จากแผนภมูิการจัดการทมีงานจะเหน็ได้ว่า ทางฝงัของบริษัท A จะใช้บุคลากรค่อนข้าง
น้อย และไม่ค่อยสมดุลกับปริมาณงานทีจะต้องรับผิดชอบ เนืองด้วยในเนืองานส่วนใหญ่ 
(มากกว่า % ทีเป็นส่วนทีต้องรับผิดชอบจากส่วนของบริษัท A) ซึงหลังจากทีได้มีการ
ดาํเนินงานจริง ทางบริษัท A กป็ระสบปัญหาในเรืองไม่มีบุคลากรทจีะต้องจัดเตรียมเกียวกับการ
จัดทาํเอกสารต่างๆ ทต้ีองใช้ในโครงการ 
 การใช้งบประมาณในการทาํงานของแต่ละงาน และจะแยกส่วนของความรับผิดชอบใน
แต่ละบริษัทด้วย เพือให้เห็นถึงตัวเลขของงบประมาณทีใช้จริง และจะนํามาเปรียบเทียบกับ
รายการปริมาณงานทเีสนอขายงานให้กบัทางผู้ว่าจ้าง ซึงจะทาํให้ทราบถึงต้นทุนการใช้งบประมาณ
ทแีท้จริงของโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที  แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการจริงเปรียบเทยีบกบั BOQ 

 

ลาํดบั รายการ จํานวน  หน่วย  ราคางาน (บาท)  มูลค่าส่วนต่าง 

BOQ Actual 

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม 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 งานระบบสขุาภบิาล และดับเพลิง 1 งาน 1,310,931.52 548,526.44 762,405.08 

4 งานระบบไฟฟ้าและระบบสอืสาร 1 งาน 1,454,574.18 1,748,332.09 (293,757.91) 

5 งานผงับริเวณและสงิก่อสร้างอนืๆ 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 งานครภุณัฑจ์ัดซือหรือสงัทาํ 1 งาน 5,724,180.94 4,667,041.95 1,057,138.99 

8 งานภมูิทศัน์ 1 งาน 321,150.00 242,401.70 78,748.30 

9 ค่าปรับเนอืงจากส่งมอบงานช้า     - 8,030,774.38 (8,030,774.38) 

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

 

ซึงในส่วนของค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนืองมาจากปัญหาในระหว่างทดีาํเนินการ
โครงการหลายๆปัจจัย ตามแต่ละช่วงของเดือนทีทาํงาน ซึงทางผู้วิจัยได้จัดทาํรายการรวบรวม
ปัญหาทเีกิดขึนทงัหมดลงในตารางท ี  โดยจะทาํการแยกข้อมูลในแต่ละช่วงของเดือนการทาํงาน 
ซึงข้อมูลนีได้มาจากการสอบถาม รวบรวม และสมัภาษณ์มาจากทางฝ่ายผู้ควบคุมงาน ฝ่ายวิศวกร
ททีาํงานในโครงการ เจ้าหน้าทจัีดเตรียมเอกสาร และหัวหน้าฝ่ายจัดซือ และโดยทางผู้วิจัยเองกไ็ด้
ทาํการเกบ็ข้อมูลบางส่วนในระหว่างทดีาํเนินการอยู่ ในส่วนทปีรึกษา งานติดตัง งานระบบไฟฟ้า
ด้วยเช่นกนั 

4. การวิเคราะห์หาสาเหตุ และพร้อมเสนอแนะมาตรการป้องกนัและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินงานโครงการ โดยข้อมูลทรีวบรวมได้จะ
มาจากผู้ทีดาํเนินการทาํงานร่วมอยู่ในโครงการเป็นหลักนัน ทาํให้พบได้ว่าสาเหตุทีทาํให้การ
ดาํเนินโครงการไม่ประสบความสาํเรจ็และมีผลกระทบทาํให้งบประมาณในการดาํเนินโครงการนัน
เกนิจากทปีระมาณการ มีสาเหตุโดยการสรุปผลแล้วมี  เรืองหลักๆ ดังนี 

 4.1 ผู้จัดการโครงการไม่ได้อยู่ประจาํหน้างาน ทาํให้งานไม่ต่อเนือง, ขาดการติดตามงาน
และประสานกับทีมผู้ควบคุมงาน  แก้ไขสถานการณ์ล่าช้า การอัพเดตหน้างานไม่ทันตาม
สถานการณ์ ทาํให้ข้อมูลในการทาํงานคลาดเคลือน  
 4.2 ไม่มีการอัพเดตแผนงาน หรือจัดทาํแผนการดาํเนินการย่อยให้ทันตามสถานการณ์ 
ทาํงานแบบไม่มีแบบแผนการทาํงาน ไม่จัดทาํแผนงานย่อยและแผนการใช้เงิน (Cash Flow) ทาํ
ให้ทางสาํนักงานไม่สามารถ Tracking งานได้  



 4.3 การเร่งรัดงานโดยปราศจากการตรวจสอบ งานขาดคุณภาพ ตรวจสอบไม่ได้ งานเกิด
ความเสยีหาย เนืองจากงานทไีม่มีคุณภาพ เป็นผลให้ต้องแก้ไขงานซาํหลายครัง  
 4.4 การขาดความสามัคคีระหว่างทีมงาน  บริษัท ทาํให้ไม่สามารถวางแผนร่วมกัน
ทาํงานได้ การขัดขวางการทาํงานกนั เนืองจากขาดการวางแผนทดีี ทาํให้งานล่าช้า  
 4.5 ทมีผู้บริหารปล่อยให้ผู้จัดการโครงการคนเดิมดาํเนินการต่อ โดยไม่เปลียนแปลงการ
ดาํเนินการโดย ผู้จัดการโครงการคนอนืทมีีความรับผิดชอบมากกว่า 

 

ตารางที  จาํนวนเงินในส่วนทเีพิมขึนจากทปีระมาณการทุกๆ สาเหตุ 

ลาํดบั สาเหตุของการเพิมงบประมาณ 
 งบประมาณทีใช้
ตามแผนงาน  

 งบประมาณ
ทีใชต้ามจริง   ส่วนต่าง  % 

4.1.1 ผู้จัดการโครงการไม่ได้อยู่ประจาํหน้างาน 6,136,967 26,562,554 20,425,587 37.60% 

4.1.2 ไม่มีการอพัเดตแผนงาน หรือจัดทาํแผนงานย่อย 5,486,967 24,723,620 19,236,653 35.41% 

4.1.3 การเร่งรัดงานโดยปราศจากการตรวจสอบ 1,616,000 10,576,933 8,960,933 16.49% 

4.1.4 การขาดความสามัคคีกนัระหว่าง 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 
 จากการดําเนินงานศึกษาวิจัย จากข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์สาเหตุทีทําให้
งบประมาณในโครงการงานก่อสร้างเพิมขึนจากการประเมินราคาโครงการนัน มีสาเหตุมาจากการ
ที ผู้จัดการโครงการไม่ได้อยู่ประจําหน้างานเพือบริหารโครงการอย่างต่อเนืองนัน มีผลทาํให้
งบประมาณโครงการเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ .  การบริหารโครงการโดยทีไม่มีการจัดทาํ
แผนงานย่อย และการไม่อัพเดทแผนงานอย่างสมาํเสมอนัน มีผลทาํให้งบประมาณโครงการ
เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ .  จากนัน เมือโครงการมีการดําเนินการล่าช้าสะสม ทาํให้ต้อง
ดาํเนินการเร่งรัดงาน แต่กท็าํโดยปราศจากการควบคุมและติดตาม ปล่อยให้คนงานทาํงานโดย
ปราศจากการตรวจสอบคุณภาพของงาน มีผลทาํให้งบประมาณโครงการเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ
16.49 เมือมีการเร่งงานโดยไม่มีแผนงาน และงานในส่วนของบริษัท B ทีจะต้องเข้ามาทาํงาน
ระบบนัน ทาํให้เกิดการขัดแย้งกัน ไม่มีการประชุมหารือร่วมกันทาํงาน มีผลทาํให้งบประมาณ
โครงการเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ .  และสุดท้ายเมือโครงการมีปัญหาสะสมมากมาย แต่ทาง
ผู้บริหารจากส่วนกลางกไ็ม่ได้จัดการแก้ปัญหาโดยการเปลียนตัวผู้จัดการโครงการใหม่ทมีีความ
รับผิดชอบและความพร้อมในการทาํงานทีมากกว่ามาแทน กม็ีผลทาํให้งบประมาณโครงการ
เพิมขึนคิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ 

 



ขอ้เสนอแนะ 
 ในส่วนข้อเสนอแนะเพิมเติม จาํเป็นทจีะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเริม
ดาํเนินโครงการ เช่น การจัดเตรียม หรือรวบรวมข้อมูลตังแต่ข้อมูลย้อนหลังของฝ่ายขายทไีด้จาก
การถอดปริมาณและราคาต่างๆ และหลังจากทีได้เริมดาํเนินการเริมงานจริงแล้ว จะต้องมีการ
กาํหนดหน้าททีต้ีองรับผิดชอบให้ชัดเจน เพือให้ทมีงานสามารถวางแผนงานให้สอดคล้องกัน ทาํ
ให้ดาํเนินงานได้อย่างราบรืน และจัดให้มีการประชุมเพืออัพเดทสถานการณ์ และความก้าวหน้า
ของการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกๆ สัปดาห์ การดาํเนินการงานก่อสร้าง จะต้องมีรูปแบบชัดเจน 
เกียวกับแผนการดาํเนินงานในแต่ละส่วนของงาน และมีการวางแผนร่วมกับทางผู้ควบคุมงาน 
พร้อมทงัมีการตรวจสอบตลอดการดาํเนินการก่อสร้าง เพือให้งานททีาํมีคุณภาพและเป็นไปตาม
ความต้องการของโครงการ 
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