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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ในการดาเนินการบริหารงานโครงการ
ล่าช้ ากว่ากาหนดของ โครงการจ้ างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพื้นที่
จั งหวั ดภูเก็ต และเสนอมาตรการในการป้ องกัน พร้ อมทั้งแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาสาหรั บ
อนาคต โดยใช้ ห ลั ก การเครื่ อ งมือ ผังก้ า งปลา (Fish Bone Diagram) มาวิ เคราะห์ ปั ญ หาและ
สาเหตุอย่างเป็ นระบบ (Cause & Effect Diagram) และวิธีการของ Why-Why Analysis มาใช้
ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุลึกลงไปและหาวิธแี ก้ ปัญหานั้น
ผลการดาเนินการวิจัยนี้ได้ ทาการวิเคราะห์และพบว่าการบริ หารงานโครงการล่ าช้ า กว่ า
กาหนด มาจาก 3 สาเหตุหลักคือ 1)เกิดจากความเข้ าใจคลาดเคลื่อนในการตีความจากตัวหนังสือ
ที่ร ะบุ ไว้ ในสัญ ญาทาให้ ต้อ งทาการแก้ ไขการตั้ งค่ า อุ ป กรณ์ ห ลายครั้ งและใช้ เ วลาเยอะเกิ น ไป
2)เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตบอร์ดควบคุมหลัก ทาให้ อุปกรณ์ส่ั งการเอง 3)เกิด
จากการออกแบบบอร์ดควบคุมชุดใหม่แล้ วไม่ได้ ทาการทดสอบโดยละเอียด
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ABSTRACT
Study and analysis of problems in the implementation of project management later
than the deadline of Project to hire, dismantle, and install FRTU-RCS Interface equipment
in Phuket Province. What is the reason for the problems incurred and used the Fish Bone
Diagram and Cause & Effect Diagram help systematically consolidate the problem and using
Why-Why Analysis help to the fine cause of the problems and how to solve the problems.
The result of this research was analyzed and found that the project management was
delayed due to 3 main reasons which are 1) Caused by misunderstandings in the interpretation
of the letter specified in the contract, resulting in the need to revise the device settings multiple
times and spend too much time. 2) caused by an error in the production process of the main
control board Make the device by itself. 3) Caused by the design of a new set of control
boards that have not been thoroughly tested

ทีม่ าของปั ญหา
บริษัทในเครือบริษัท อีโนวา กรุ๊ป ได้ เข้ าร่ วมประมูลงานโครงการจ้ างเหมารื้อถอนและ
ติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และเป็ นผู้
ชนะการประมูล โดยจะต้ องรื้อถอนและติดตั้ง ตู้ควบคุม RCS และอุปกรณ์ FRTU จานวน 135
ชุด รวมมูลค่างานรวมทั้งหมดคือ 9,180,000.00 บาท กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จภายใน 250
วัน โดยเริ่มสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2560 และหมดสัญญาในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งในการ
บริหารงานโครงการนี้แล้ วเสร็จล่าช้ ากว่ากาหนด เป็ นเวลา 1 เดือนกับอีก 92 วัน จากเหตุการณ์
ความล่าช้ าในการบริหารงาน ทาให้ การไฟฟ้ ามีบทปรับเป็ นจานวนเงินประมาณ 6 แสนบาท ซึ่งยัง
ไม่รวมกับค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานที่เกิดขึ้นอีกจานวนหนึ่ง โดยเมื่อสรุปตัวเลขทางการเงินพบว่า
ต้ อ งสูญ เงิ น กับ ความล่ า ช้ า ที่เ กิ ดขึ้ น ไปเป็ นจ านวนมากจนทาให้ ผ ลประกอบการในโครงการนี้
ขาดทุน
จากเหตุการณ์ ดังกล่ า วทาให้ ผ้ ู ทาการวิ จั ยมี ความสนใจในการที่จะศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
สาเหตุในการดาเนินการบริหารงานโครงการล่าช้ ากว่ากาหนดของ โครงการจ้ างเหมารื้อถอนและ
ติดตั้งอุ ป กรณ์ FRTU-RCS Interface ในพื้ นที่จั งหวั ดภูเ ก็ตเพื่ อ เสนอมาตรการในการป้ องกัน
พร้ อมทั้งแนวทางในการแก้ ไขปัญหาสาหรับอนาคต ในการบริหารงานโครงการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุในการดาเนินการบริ หารงานโครงการล่ าช้ ากว่ ากาหนดของ
โครงการจ้ างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพื้ นที่จังหวั ดภูเก็ต และ
เสนอมาตรการในการป้ องกันพร้ อมทั้งแนวทางในการแก้ ไขปัญหาสาหรับอนาคต

ขอบเขตงานการศึกษา
ขอบเขตการศึ ก ษาของงานวิ จั ย นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ใ นการด าเนิ น การ
บริหารงานโครงการล่าช้ ากว่ากาหนด โดยจะศึกษาในเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้ อง กับงานด้ านรื้อถอน
และติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS และทดสอบอุปกรณ์เป็ นหลักและมุ่งเน้ นเรื่องการวางแผนการ
ทางาน เพื่อเสนอมาตรการในการป้ องกันพร้ อมทั้งแนวทางในการแก้ ไขปัญหาสาหรับอนาคต

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
เพื่อให้ ทราบถึงสาเหตุหลักหรือต้ นตอของปัญหา รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่ทาให้
การดาเนินการบริหารงานโครงการ จ้ างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ใน
พื้ นที่จังหวัดภูเก็ต ล่าช้ ากว่ากาหนด เพื่อเสนอมาตรการในการป้ องกันพร้ อมทั้งแนวทางในการ
แก้ ไขปัญหาสาหรับอนาคต

ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้องทีน่ ามาใช้ในการวิจยั นี้
1. ความหมายของความล่าช้ า หมายถึง ช่วงเวลาที่ขยายออกไป เนื่องจากมีงานก่อนหน้ าที่ยัง
ดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ เนื่องจากเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมายหรือเกิดปั ญหาต่างๆขึ้น ความล่าช้ าในงาน
อาจเกิดขึ้นได้ จากหลายปัจจัย ซึ่งอาจเกิดจากตัวผู้รับเหมาเอง หรือเกิดจากปัญหาภายนอกอื่น ๆ
ที่มากระทบกับงานที่ดาเนินการอยู่
2. ประเภทของความล่าช้ า
ความล่าช้ าสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทตามสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นดังนี้
(อ้ างถึง Robert, R., Virginia, F., Sammie, G. and Alfred, M. ในมารุต ชาวสวน)
2.1 ความล่ าช้ าที่ให้ อภัยได้ (Excusable Delay or Delay Claims) ได้ แก่ ความล่ าช้ า ที่
ไม่ได้ เกิดจากความผิดของทั้งเจ้ าโครงการและผู้รับเหมา สาเหตุของความล่ าช้ าที่เกิดขึ้นนั้นเป็ น
เหตุสุดวิสัย เช่น ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเจ้ าของงานอาจขยายเวลาในการก่อสร้ าง
ให้ กบั ผู้รับเหมาแต่ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายจากปัญหาที่เกิดขึ้น
2.2 ความล่ า ช้ า ที่ให้ อ ภั ยไม่ ได้ (Non-Excusable Delay) ได้ แ ก่ ความล่ า ช้ า ที่เ กิดจาก
ผู้รับเหมาเป็ นผู้กระทาขึ้น หรือเป็ นผลจากการกระทาโดยตรงของผู้รับเหมา เช่น การวางแผนการ
ทางานผิดพลาดจานวนคนงานไม่เพียงพอกับงาน และเครื่องจักรไม่มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น

2.3 ความล่าช้ าที่เกิดขึ้นพร้ อมกัน (Concurrent Delay) ได้ แก่ ความล่าช้ าที่เกิดขึ้นตั้งแต่
2 เหตุ ก ารณ์ ข้ ึ น ไป เกิดขึ้ น พร้ อ มกัน โดยที่หากเกิดขึ้ น เพี ยงเหตุ ก ารณ์ เ ดี ยวก็มีผลกระทบต่ อ
ระยะเวลาของโครงการเช่นกัน การพิ จารณาความล่ าช้ าที่เกิดขึ้นพร้ อมกันนี้ ควรพิ จารณาโดยใช้
แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) เพื่อให้ ง่ายต่อการพิจารณา เช่น โครงการก่อสร้ างหนึ่งเจ้ าของโครงการ
ไม่สามารถส่งวัสดุเข้ ามาได้ ตามแผนงาน และขณะเดียวกันผู้รับเหมาก็ขาดแคลนแรงงานทาให้ ไม่
สามารถทางานตามแผนงานที่กาหนดไว้ ได้ ในกรณีเช่นนี้ผ้ ูรับเหมาไม่สามารถเรียกร้ องค่าเสียหาย
ได้ แต่อาจจะได้ รับการขยายเวลา (Time Extension) ออกไปได้
3. สาเหตุของความล่าช้ า
สาเหตุท่ที าให้ โครงการล่ าช้ า/แนวทางแก้ ไข ความล่ าช้ าในงานโครงการล้ วนเป็ นสิ่งที่
ทั้งผู้ว่าจ้ างและผู้รับจ้ างไม่ต้องการให้ เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อเกิดความล่าช้ าขึ้น ผู้รับจ้ างต้ องเสียหาย
ในหลายประการ อาทิเช่ น ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงหรื อค่าเช่ าเครื่ องจักรที่อาจจะเพิ่ มขึ้น ต้ นทุ น
ทางอ้ อมและดอกเบี้ยเงินกู้ในช่ วงเวลาที่ล่าช้ าและค่าเสียโอกาสในการที่จะได้ รับงานในโครงการ
อื่นๆ
3.1 ปั จจัยที่ทาให้ เกิดความล่าช้ าในงาน มีดังนี้ (อ้างถึงใน เกชา ธีระโกเมน และคณะ.
(2540)
A. ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้ งานล่าช้ าไปนี้คือ เหตุการณ์ภายนอก ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะทาให้ มี
ผลกระทบกับโครงการทันทีไม่มากก็น้อย ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
B. ปัจจัยที่พอจะมีแนวทางแก้ ไขได้ บ้างบางส่วน
ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้ งานล่าช้ านี้ คือ เหตุการณ์ภายใน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึนจะ
ทาให้ เกิดความล่าช้ าต่อกาหนดการแล้ วเสร็จของโครงการในลักษณะการสะสม เหตุการณ์ลักษณะ
นี้พอจะมีแนวทางแก้ ไขได้ บ้างบางส่วน ซึ่งต้ องรีบดาเนินการโดยทันทีท่มี ีสัญญาณส่อเหตุเกิดขึ้น
หากยังปล่อยให้ เหตุ การณ์ยืดเยื้อออกไปจะเกิดผลเสียหายอย่างมาก จนอาจทาให้ แผนการแล้ ว
เสร็จของงานโครงการล่าช้ าออกไป
C. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และมีแนวทางแก้ ไข
ปั จ จั ยที่เ ป็ นสาเหตุ ให้ เ กิดความล่ า ช้ า ที่สาคั ญ คื อ การขาดการประสานงาน ความ
ร่ ว มมื อ และการเตรี ย มตั ว ล่ วงหน้ า เพื่ อ ท างาน ทั้ง ฝ่ ายผู้ บริ ห ารโครงการ ผู้ ค วบคุ ม งาน และ
ผู้รับเหมา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้ องในโครงการทุกฝ่ าย
ในช่วงเริ่มโครงการ ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ ายพยายามที่จะตั้งเป้ าหมายในการทางานเพื่อให้
ได้ ผลงานออกมาดีท่สี ุด โดยมองถึงวัตถุประสงค์หลักของเจ้ าของโครงการ ได้ แก่ คุณภาพดี เสร็จ
ตามกาหนดเวลา และค่าใช้ จ่ายประหยัดที่สุด การที่จะให้ บรรลุถึงวั ตถุประสงค์หลักดังกล่ า วได้
ผู้ปฏิบัติงานเองจะต้ องมีคุณสมบัติในการทางานที่ดี เพื่ อช่ วยกันทางานให้ แล้ วเสร็จตามกาหนด
ความล่ าช้ าที่เกิดขึ้นเนื่ องจาก ผู้ ปฏิบัติงานบางฝ่ ายขาดคุ ณสมบั ติบางประการ ซึ่ งหากสามารถ

ควบคุ มและแก้ ไขให้ เ หมาะสมแล้ ว จะทาให้ เกิด ความคล่ อ งตัว มาก และโครงการจะสามารถ
ดาเนินการไปด้ วยความราบรื่น
4. การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM
http://staff.cs.psu.ac.th/natikan/344-381/pret-cpm_1/pert.htm
การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิถีวิกฤตของโครงการ ขั้นตอน
การวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้ วย
การแยกแยะงาน (job breakdown) เป็ นขั้ น ตอนการแจกแจงของกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
จาเป็ นต้ องทาในโครงการทั้งหมดว่า มีกิจกรรมอะไรบ้ างที่ต้องทา กิจกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์
กันอย่างไร กิจกรรมใดต้ องทาก่อน กิจกรรมใดต้ องทาหลัง
การประมาณการเวลาของกิจกรรม (activity time estimation) เป็ นการประมาณการเวลา
ที่ต้องใช้ ทาแต่ ละกิจกรรมโดยอาศั ยผู้ ชานาญงานในแต่ ละกิจกรรม สาหรั บข่ ายงาน CPM การ
ประมาณการจะทาโดยประมาณการเพี ยงค่าเดี ยว โดยถือว่ าค่ านี้ มีความเป็ นไปได้ มากที่สุด มี
โอกาสน้ อยมากที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน
วิเคราะห์หาวิถี วิก ฤต (critical path analysis) หลังจากเขียนข่า ยงานเสร็จแล้ วขั้น ตอน
สุดท้ายคือการหาวิถีวิกฤตของข่ายงาน จากวิถีวิกฤตนี้จะทาให้ ทราบถึงเวลาแล้ วเสร็จของโครงการ
ว่าเป็ นเท่าใด และกิจกรรมใดบ้ างที่อยู่ในวิถีวิกฤต ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนตัดสินใจเพื่อควบคุม
โครงการ หรือเร่งรัดโครงการต่อไป
วิถีวิกฤต (critical path) เป็ นวิถีท่ปี ระกอบด้ วยกิจกรรมที่มีเวลาลอยตัวเป็ นศูนย์
การคานวณเวลาเริ่ มต้ นเร็วที่สุด (ES) และเวลาแล้ วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ทาโดยอาศั ย
หลักเกณฑ์สาคัญ 2 ประการ คือ
1. เวลาแล้ วเสร็จเร็วที่สดุ ของกิจกรรมมีค่าเท่ากับเวลาเริ่มต้ นเร็วที่สุดของกิจกรรมบวกกับ
เวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมนั้น ซึ่งสามารถเขียนเป็ นความสัมพันธ์ คือ
EF = ES + t
เมื่อ t เป็ นเวลาในการทากิจกรรม
2.

สาหรับวงกลมที่มีกิจกรรมเข้ าเพียงกิจกรรมเดียว ES ของกิจกรรมต่ างๆ ที่ออกจากวงกลมนั้น จะมีค่า
เท่ากับ EF ของกิจกรรมที่เข้ าสู่วงกลม แต่ถ้ามีกิจกรรมหลายกิจกรรมเข้ าที่วงกลม ES ของกิจกรรมที่ออก
จากวงกลมมีค่าเท่ากับค่า EF ที่มากที่สดุ ของกิจกรรมที่เข้ าวงกลม ดังแสดงในรูป

3. แผนผังก้ า งปลา หรื อ เรี ยกแบบเป็ นทางการว่ า แผนผังสาเหตุแ ละผล (Cause and
Effect Diagram) แผนผั ง สาเหตุ แ ละผลเป็ นแผนผั ง ที่ แ สดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั ญ หา
(Problem) กับสาเหตุท้ังหมดที่เ ป็ นไปได้ ท่ีอ าจก่ อ ให้ เ กิดปั ญ หานั้ น (Possible Cause) เราอาจ
คุ้ น เคยกับ แผนผั ง สาเหตุ แ ละผล ในชื่ อ ของ “ผั ง ก้ า งปลา (Fish Bone Diagram)” เนื่ อ งจาก
หน้ าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จักในชื่อของแผนผังอิชิ
กาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้ รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คา
โอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
4. เทคนิควิเคราะห์หาสาเหตุ Why-Why Analysis เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์หาปั จจัยที่
เป็ นต้ นเหตุให้ เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็ นระบบ มีข้ันมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคิด
แบบคาดเดา โดยวิธีคิดของ Why Why Analysis ดังในภาพที่ 2.5.1 เมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ให้ ทาการพิจารณาประกอบกับการสังเกต ณ สถานที่เกิดปรากฏการณ์จริง หัวข้ อ
สารวจหรื อสาเหตุท่ีทาให้ เกิดปรากฏการณ์น้ั น หั วข้ อสารวจใดเป็ น NG และ OK หลังจากนั้ น
พิ จารณาต่อเฉพาะปั จจัยที่เป็ น NG โดยการตั้งคาถามว่า “ทาไม” จนกว่ าจะพบสาเหตุท่แี ท้ จริ ง
ของการที่ทาให้ หัวข้ อที่สารวจเกิดการNGและทาการกาหนดมาตรการการแก้ ไข

วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ ดาเนินการตามขั้นตอนงานวิจัยต่อไปนี้
1. เลือกโครงการตัวอย่างและรวบรวมข้ อมูลของโครงการ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เลือกโครงการจ้ างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS
Interface ในพื้ นที่จังหวั ดภูเก็ต มาเพื่ อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั ญหา ที่ทาให้ โครงการเกิดความ
ล่าช้ า โดยได้ รวบรวมข้ อมูลจริงจากทีมผู้บริหารงานโครงการ ทีมงานผู้ควบคุมงานโครงการ เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาต่างๆ ที่มีผลทาให้ การดาเนินการบริ หารงานโครงการล่ าช้ า
กว่ากาหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ ดังนี้
1.1 ปริมาณงานและสถานที่ติดตั้งของงานโครงการ
สถานที่ติดตั้งของงานโครงการนี้คือ อยู่ในเขตพื้ นที่จังหวัดภูเก็ต จานวนการติดตั้ง
135 แห่ง โดยถูกแยกพื้นที่ในการติดตั้งออกเป็ น 4 พื้นที่หลักๆ ดังนี้

ลาดับ

การไฟฟ้ าเขต

พื้นที่จังหวัดที่ติดตั้ง

จานวนที่ติดตั้ง (ชุด)

1

กฟจ.ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

66

2
กฟส.ฉลอง
จังหวัดภูเก็ต
3
กฟฟ.ป่ าตอง
จังหวัดภูเก็ต
4
กฟอ.ถลาง
จังหวัดภูเก็ต
รวมรื้อถอน/ติดตั้ง/ทดสอบนาเข้ าใช้ านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

7
31
31
135

ระยะเวลาในการดาเนินการติดตั้ง ทดสอบ พร้ อมนาเข้ าใช้ งาน รวมจานวน 135 ชุด
ภายใน 250 วัน โดยแต่ละชุดต้ องสามารถใช้ งานร่วมกับระบบ SCADA/DMS
1.2 ขอบเขตการรับผิดชอบงาน (SCOPE OF WORK)
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งด าเนิ น การส ารวจ ออกแบบ จั ด หา รื้ อถอนตู้ ค วบคุ ม Remote
Control Switched พร้ อมอุปกรณ์ FRTU เดิมออก (ยกเว้ นวิทยุส่ือสาร) และจัดหาพร้ อมติดตั้ง
ตู้ควบคุม Remote Control Switch พร้ อมอุปกรณ์ FRTU ใหม่เข้ าทดแทนของเดิมจานวน 135
ชุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และการนาเข้ าใช้ งานตู้ควบคุม RCS และอุปกรณ์ FRTU ร่วมกับอุปกรณ์
RCS เดิม, อุปกรณ์ระบบวิทยุส่ ือสารเดิมของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคได้ อย่า งมีเสถียรภาพ รวม
จานวน 135 ชุด โดยแต่ละชุดต้ องสามารถใช้ งานร่วมกับระบบ SCADA/DMS ที่ศูนย์ควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้ าจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ าเขต ๒ ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ของการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคได้ อย่ า งสมบู ร ณ์ ต ามเงื่ อ นไขที่ก าหนด ทั้ง นี้ อุ ป กรณ์ FRTU และ
ตู้ ควบคุ ม พร้ อ มอุ ป กรณ์ ป ระกอบทั้งหมดที่ร้ ื อถอนพร้ อ มบรรจุ ภัณ ฑ์ โดยผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ดทา
รายการอุ ป กรณ์ แ ละน าส่ ง คื น ที่ ค ลั ง พั ส ดุ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค เขต ๒ ภาคใต้ (จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช)
1.3 มูลค่างานโครงการ

มูลค่ างานรวมทั้งหมดคือ 9,180,000.00 บาท (เก้ าล้ านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
ถ้ วน) โดยแบ่งแยกเป็ นรายการได้ ดังนี้

2. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์หาสาเหตุ
2.1 วิเคราะห์ปัญหาเรื่ องของเวลาที่ทาให้ งานเกิดความล่ าช้ า โดยการหาเส้ นทางงานที่
ก่อให้ เกิดงานวิกฤต ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของงานในแต่ละกิจกรรมโดยจาแนกเป็ นหัวข้ อ
ย่อยๆ นาเอางานในแต่ละหัวมาเขียนโครงข่ายงานของโครงการทั้งหมด โดยใช้ หลักการ Critical
path method (CPM) และนางานในแต่ล่ะหัวข้ อไปเขียนโครงข่ายการทางานในรูปแบบ Activity
on node (AON) ได้ ดังรูป

2.2 ทาการหาระยะเวลาของแต่ละเส้ นทางงานโดยเขียนงานออกมาเป็ นแต่ละเส้ นทางเพื่อ
หางานวิกฤต

เส้นทาง

ชื่อกิจกรรม

1
2
3
4
5
6

A-B-C
D-E-F-G-H
A-B-I-J-K-L-M
A-B-I-J-K-M
A-B-I-J-M
A-B-I-M
A-B-C-N-O-PQ-R
A-B-C-N-O-PQ-R-S-T-U
A-B-C-N-O-PQ-R-S-T-U-V
A-B-C-N-O-P-QR-S-T-U-W-XB1-F1-J1-N1-Q1
A-B-C-N-O-P-QR-S-T-U-W-A1E1-I1-M1-Q1
A-B-C-N-O-P-QR-S-T-U-Y-ZD1-H1-L1-P1Q1
A-B-C-N-O-P-QR-S-T-U-Y-C1G1-K1-O1-Q1
A-D-W-X-B1F1+J1-N1-R1
A-D-W-A1-E1I1-M1-R1
A-D-Y-Z-D1H1-L1-P1-R1
A-D-Y-C1-G1K1-O1-R1
A-D-E-V

7
8
9
10

11

12

13
14
15
16
17
18

ผลรวมวันแต่ละกิจกรรม(วัน)
1+10+10
20+10+8+8+8
1+10+10+1+5+5+14
1+10+10+1+5+14
1+10+10+1+14
1+10+10+14

จานวน
วัน
ทางาน
21
54
46
41
36
35

1+10+10+14+7+5+7+14

68

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30

173

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+2

175

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+30+5+3+2+3+30+15

261

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+30+10+2+3+150+15

383

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+20+20+10+2+3+80+15

323

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+20+10+2+3+75+15

298

1+20+30+5+3+2+3+30+15

109

1+20+30+10+2+3+150+15

231

1+20+20+10+2+3+80+15

151

1+20+20+10+2+3+75+15

146

1+20+10+2
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ตารางแสดงจานวนวันทางาน ของงานทั้งหมดในโครงการนี้ ตามเวลาจริงที่เกิน
1. ผลการดาเนินการ
พบว่าเส้ นทางวิกฤตมีอยู่ 4 เส้ นทาง คือ
1. เส้ นทางที่ 10 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-W-X-B1-F1-J1-N1Q1 ใช้ เวลาทั้งสิ้นจานวน 261 วัน
2. เส้ นทางที่ 11 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-W-A1-E1-I1-M1-Q1
ใช้ เวลาทั้งสิ้นจานวน 383 วัน
3. เส้ นทางที่ 12 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-Y-Z-D1-H1-L1-P1Q1 ใช้ เวลาทั้งสิ้นจานวน 323 วัน
4. เส้ นทางที่ 13 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-Y-C1-G1-K1-O1-Q1
ใช้ เวลาทั้งสิ้นจานวน 298 วัน
2. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพิ่มเติม โดยเลือกงานที่อยู่ในเส้ นทางวิกฤตที่ใช้ เวลาทางานจริง
เกินจากเวลาตามแผน มาวิเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดได้ 18 งาน

ชื่องาน
C1
N1
N2
O1
Q1
R4
U4
W2
W3
X2
X3
X4
Y2
Y3
Z2
Z3
A12
B12

คาอธิบาย
รวบรวม Catalogue จาก Supplier
จัดหาคุณสมบัติอุปกรณ์จากผู้จาหน่าย
เปรียบเทียบคุณสมบัตอิ ุปกรณ์กบั ข้ อกาหนดตามสัญญา
เปรียบเทียบคุณสมบัตอิ ุปกรณ์กบั ข้ อกาหนดตามสัญญา
ตรวจสอบความถูกต้ องของใบเสนอราคาจากผู้จาหน่าย
ส่งเอกสารให้ ผ้ มู ีอานาจเซ็นต์และจัดส่งไปยังผู้จาหน่าย
ประสานงานเพื่อนาสินค้ าออกจากคลังกรมศุลกากรไทย
การประกอบอุปกรณ์ (W, X, Y, Z)
ทาการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้
เดินสายไฟภายในตู้
ทาการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้
เดินสายไฟภายในตู้
ตรวจเช็คความถูกต้ องในการเดินสายไฟ
ทาการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้
เดินสายไฟภายในตู้
ทาการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้
เดินสายไฟภายในตู้
การทดสอบ FRT (A1, B1, C1, D1)
ดาเนินการทดสอบ
ดาเนินการทดสอบ

จานวนวัน
ตาม
แผนงาน
3.0
3.0
2.0
2.0
3.0
2.0
14.0

จานวนวัน
ตามจริง

ช้ากว่าแผน
(วัน)

6.0
8.0
4.0
4.0
5.0
7.0
23.0

3.0
5.0
2.0
2.0
2.0
5.0
9.0

8.0
8.0
0.5
0.5
0.5
3.0
4.0
3.0
4.0

12.0
14.0
1.5
2.0
1.0
8.0
9.0
8.0
9.0

4.0
6.0
1.0
1.5
0.5
5.0
5.0
5.0
5.0

4.5
0.5

6.5
1.5

2.0
1.0

C12
C13
D12
D13
M13
N13
O13
P13

ดาเนินการทดสอบ
จัดทารายงานการทดสอบ
ดาเนินการทดสอบ
จัดทารายงานการทดสอบ
งานติดตั้งและทดสอบ ETE ( M1, N1, O1, P1)
ดาเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
ดาเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
ดาเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
ดาเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์

2.0
1.5
2.0
1.5

6.0
2.5
6.0
2.5

4.0
1.0
4.0
1.0

29.0
3.0
20.0
20.0

143.0
28.0
69.0
74.0

114.0
25.0
49.0
54.0

ตารางสรุปงานย่อยที่ใช้ เวลาเกินจากแผนงาน
จากผลการดาเนินงานเพิ่มเติม ดังกล่าว จะเห็นได้ ว่างานวิกฤตที่ได้ มา เป็ นงานที่อยู่ใน
กลุ่มของงาน
 งานประกอบอุปกรณ์และงานทดสอบ FRT
 งานติดตั้งและทดสอบ ETE
ซึ่ งกลุ่ มงานเหล่ า นี้ มีผลต่ อเนื่ องกัน ดังนั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งยกงานในกลุ่ มนี้ มาวิ เคราะห์หา
สาเหตุ จ ริ ง ๆที่ ท าให้ ง านย่ อ ยต่ า งๆล่ า ช้ า นั้ น เกิ ด จากอะไรได้ บ้ า ง โดยเครื่ อ งมื อ Why-Why
Analysis ช่วยวิเคราะห์
ทาให้ พบว่าสาเหตุหลักหรือต้ นตอของปัญหาจริงๆแล้ วคือ
1. ในส่วนของงานประกอบอุปกรณ์และงานทดสอบ FRT ล้ าช้ านั้น
 มาจากการขาดการวางแผนที่ดีในการบริ หารงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน
ทาให้ ทมี งานเหนื่อยล้ า เนื่องจากการใช้ บุคลากรชุดเดียวกันในการปฏิบัติงาน
2. ในส่วนของงานติดตั้งและทดสอบ ETE
 เกิ ด ความล่ า ช้ า จากการที่ต้ อ งเปลี่ ย นการตั้ ง ค่ า ของอุ ป กรณ์ FRTU บ่ อ ยครั้ ง
เกี่ยวกับฟังก์ช่ันการตรวจจับ Fault ของตัวอุปกรณ์ FRTU
เกิดปั ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ FRTU-RCS สั่งการ ปลด-สับ เองโดยไม่ได้ มีการสั่งการ
จากศูนย์ควบคุมและสั่งการระยะไกล

การสรุปผลการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้ใช้ หลักการ Critical path method (CPM) และนางานในแต่ล่ะหัวข้ อ เขียน
โครงข่ายการทางานในรูปแบบ Activity on node (AON) เพื่อหาเส้ นทางวิกฤตในงานนั้นๆ ซึ่ง
สามารถค้ น พบเส้ น ทางวิ ก ฤตได้ จ ริ ง และยั ง ใช้ เครื่ อ งมื อ Why-Why Analysis มาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมไปถึงการหาวิธีแก้ ปัญหา และใช้ ทฤษฎีผังก้ างปลา (Fish Bone
Diagram) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ทาให้ ค้นพบถึงสาเหตุท่แี ท้จริงของปัญหาในแต่ล่ะข้ อดังนี้

1. ขาดการวางแผนที่ดี ใ นการบริ ห ารงานประเภทเดี ย วกั น หลายโครงการในเวลา
เดียวกันและทีมงานเหนื่อยล้ าจากการใช้ บุคลากรชุดเดียวกันในการปฏิบัติงานมีสาเหตุจากความ
ผิดพลาดเกี่ยวกับงานในโครงการอื่นที่ทางานไม่ได้ ตามแผนงาน แล้ วได้ ขอใช้ ทมี งานที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนของการประกอบที่มีงานอยู่ในขณะนั้น ไปช่วยงานติดตั้งในโครงการอื่น ทาให้ มีผลกระทบ
กับหน้ าที่หลักของคนคนนั้น
2. เกิดความล่าช้ า จากการที่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์ FRTU บ่อยครั้ง เกี่ยวกับ
ฟั ง ก์ ช่ั น การตรวจจั บ Fault ของตั ว อุ ป กรณ์ FRTUมี ส าเหตุ ห ลั ก จากการที่ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนในการตีความจากตัวหนังสือที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยในความเป็ นจริงแล้ ว ตัวอุปกรณ์
ก็ส ามารถท างานได้ ต รงตามฟั ง ก์ ช่ั น เพี ย งแต่ ไ ด้ มี ก ารตั้ ง ค่ า ไม่ เ หมาะสมและไปตรงกัน กับ
ผลิ ตภัณฑ์อ่ ืนที่ใช้ งานอยู่ ซึ่ งในกรณีเช่ นนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ บ่อยมาก ผู้วิจัยจึงได้ นาเครื่ องมือ
Why-Why Analysis มาใช้ ในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมไปถึงการหาวิธีแก้ ปัญ หา
อีกหนึ่งวิธี
3. เกิดปั ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ FRTU-RCS สั่งการ ปลด-สับ เองโดยไม่ได้ มีการสั่งการ
จากศูนย์ควบคุมและสั่งการระยะไกลในส่วนของกรณีน้ ี ผู้ วิจัยได้ วิเคราะห์ ถึ งปั ญหาที่เกิ ดว่ า มี
องค์ประกอบจากอะไรได้ บ้าง จนพบสาเหตุหลัก ของปั ญหาว่ าเกิดจากคอนเน๊คเตอร์ 4 PIN บน
PCB Board ที่ต่อ เข้ า กับ สวิ ท ย์ ส่ั ง งาน Close/Trip อุป กรณ์ ของชุ ด Panel Board มีคราบน้า ยา
ประสาน(Flux) และเศษตะกั่ว ที่ใช้ บัดกรีบน PCB Board ซึ่งไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกต้ อง
ถอดคอดเน็คเตอร์ออกจากบอร์ด จึงจะสามารถมองเห็นได้ ทาให้ มีโอกาสที่จะเกิดการนากระแส
ได้ ระหว่างขาคอนเน็คเตอร์ท้งั สี่ขา เสมือนเป็ นการรับคาสั่ง Close/Trip มาจากสวิทย์โดยตรง ใน
กรณีน้ ีเกิดจากการความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิ ต ที่ใช้ บุคลากรไม่ มีความชานาญและขาด
ประสบการณ์

แนวทางแก้ไขและป้องกัน
ผู้วิจัยได้ ใช้ เครื่องมือ Why-Why Analysis ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมไป
ถึงการหาวิธแี ก้ ปัญหา โดยได้ เสนอแนวทางการแก้ ไขและป้ องกันไว้ ดังนี้
1. ในการบริหารงานโครงการควรใช้ ทมี บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารหรือควรจะ
หาที่ปรึกษาในด้ านการบริหารงานโครงการมาให้ คาแนะนาในการบริหาร
2. ในการปฏิบัติเมื่อมีความเห็นต่าง ควรนาข้ อมูลที่มี ปรึกษาผู้ชานาญการหรือหากสงสัย
ถึงเงื่อนไขต่างๆที่ระบุในสัญญาที่เป็ นตัวหนังสือและเกรงว่ าจะตีความผิดไป ให้ ปรึ กษาผู้ท่เี ขียน
เงื่อนไขนั้นๆหรือปรึกษาผู้ชานาญการทันที
3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่องที่สาคัญ และ/หรือจัดอบรมเนื้อหาที่
สาคัญ ก่อนการปฏิบัติงาน

4. จั ดฝึ กอบรมเกี่ยวกับ การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ พร้ อ มด้ ว ยขั้ น ตอนต่ า งๆในการ
ปฏิบัติ อยู่เป็ นประจา
5. ควรจัดการบริหารเรื่องคน หมุนเวียนในการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาเรื่องทางานเกิน
กาลัง
6. หลังจากออกแบบและผลิตตัวต้ นแบบออกมาแล้ ว ควรจะนาไปทดสอบการใช้ งานกับ
อุปกรณ์จริง ให้ ครบทุกฟั งก์ช่ัน ก่อนนามาติดตั้งจริ ง และควรตรวจสอบชิ้นงานโดยละเอียดใน
ขั้นตอนการผลิต
7. ควรทาการทดสอบ 100% เพื่ อป้ องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะปั ญหาที่
ตามมาจะเยอะมากกว่าเดิม
8. ผู้ควบคุมการผลิตต้ องมีวินัยในตนเองและรอบคอบ หมั่นตรวจสอบงานในไลน์ผลิต
เสมอ
9. ควรตรวจสอบเรื่องการวางแผนงานให้ รอบคอบและควรวางแผนเผื่อเวลาในการผลิต
ด้ วย เนื่องจากระหว่างการผลิตอาจเกิดปัญหาได้

ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้ได้ ศึกษาปัจจัยของความล่าช้ าในงานรื้อถอนติดตั้งและทดสอบ ถ้ าจะสมบูรณ์
มากกว่านี้ควรทาการศึกษาค่าใช้ จ่ายที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากปั จจัยที่เกิดขึ้นโดยละเอียด เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ
2. ปัจจัยของความล่าช้ าควรได้ รับการศึกษาจากทุกฝ่ าย เช่น ความล่าช้ าที่เกิดจากเจ้ าของ
โครงการ ความล่ า ช้ า ที่ เ กิ ด จากผู้ รั บ จ้ า ง ความล่ า ช้ า ที่ เ กิ ด จากที ม ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ จะได้ น ามา
เปรียบเทียบปัจจัยล่าช้ าที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์กบั ทุกๆฝ่ าย
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