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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์ในการด าเนินการบริหารงานโครงการ

ล่าช้ากว่าก าหนดของ โครงการจ้างเหมาร้ือถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพ้ืนที่

จังหวัดภูเกต็ และเสนอมาตรการในการป้องกันพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาส าหรับ

อนาคต โดยใช้หลักการเคร่ืองมือ ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) มาวิเคราะห์ปัญหาและ

สาเหตุอย่างเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) และวิธีการของ Why-Why Analysis มาใช้

ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุลึกลงไปและหาวิธแีก้ปัญหานั้น 

 ผลการด าเนินการวิจัยน้ีได้ท าการวิเคราะห์และพบว่าการบริหารงานโครงการล่าช้ากว่า

ก าหนด มาจาก 3 สาเหตุหลักคือ 1)เกดิจากความเข้าใจคลาดเคล่ือนในการตีความจากตัวหนังสือ

ที่ระบุไว้ในสัญญาท าให้ต้องท าการแก้ไขการต้ังค่าอุปกรณ์หลายคร้ังและใช้เวลาเยอะเกินไป              

2)เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตบอร์ดควบคุมหลัก ท าให้อุปกรณ์สั่ งการเอง 3)เกิด

จากการออกแบบบอร์ดควบคุมชุดใหม่แล้วไม่ได้ท าการทดสอบโดยละเอยีด 
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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 

 

ทีม่าของปัญหา 

 บริษัทในเครือบริษัท อีโนวา กรุ๊ป ได้เข้าร่วมประมูลงานโครงการจ้างเหมาร้ือถอนและ

ติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และเป็นผู้

ชนะการประมูล โดยจะต้องร้ือถอนและติดตั้ง ตู้ควบคุม RCS และอุปกรณ์ FRTU จ านวน 135 

ชุด รวมมูลค่างานรวมทั้งหมดคือ 9,180,000.00 บาท ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ภายใน 250

วัน โดยเร่ิมสญัญาวันที่ 20 กนัยายน 2560 และหมดสญัญาในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซ่ึงในการ

บริหารงานโครงการน้ีแล้วเสรจ็ล่าช้ากว่าก าหนด เป็นเวลา 1 เดือนกับอีก 92 วัน จากเหตุการณ์

ความล่าช้าในการบริหารงาน ท าให้การไฟฟ้ามีบทปรับเป็นจ านวนเงินประมาณ 6 แสนบาท ซ่ึงยัง

ไม่รวมกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกดิข้ึนอกีจ านวนหน่ึง โดยเม่ือสรุปตัวเลขทางการเงินพบว่า

ต้องสูญเงินกับความล่าช้าที่เกิดข้ึนไปเป็นจ านวนมากจนท าให้ผลประกอบการในโครงการน้ี

ขาดทุน 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ท าการวิจัยมีความสนใจในการที่จะศึกษาและวิเคราะห์

สาเหตุในการด าเนินการบริหารงานโครงการล่าช้ากว่าก าหนดของ โครงการจ้างเหมาร้ือถอนและ

ติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพ้ืนที่จังหวัดภูเกต็เพ่ือเสนอมาตรการในการป้องกัน

พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาส าหรับอนาคต ในการบริหารงานโครงการต่อไป 

 

 

 

 



 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุในการด าเนินการบริหารงานโครงการล่าช้ากว่าก าหนดของ 

โครงการจ้างเหมาร้ือถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ในพ้ืนที่จังหวัดภูเกต็ และ

เสนอมาตรการในการป้องกนัพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาส าหรับอนาคต 

 

ขอบเขตงานการศึกษา 

 ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุในการด าเนินการ

บริหารงานโครงการล่าช้ากว่าก าหนด โดยจะศึกษาในเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านร้ือถอน

และติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS และทดสอบอุปกรณ์เป็นหลักและมุ่งเน้นเร่ืองการวางแผนการ

ท างาน เพ่ือเสนอมาตรการในการป้องกนัพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาส าหรับอนาคต 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุหลักหรือต้นตอของปัญหา รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ท  าให้

การด าเนินการบริหารงานโครงการ จ้างเหมาร้ือถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ใน

พ้ืนที่จังหวัดภูเกต็ ล่าช้ากว่าก าหนด เพ่ือเสนอมาตรการในการป้องกันพร้อมทั้งแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาส าหรับอนาคต 

 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งทีน่ ามาใชใ้นการวิจยันี้  

1. ความหมายของความล่าช้า หมายถึง ช่วงเวลาที่ขยายออกไป เน่ืองจากมีงานก่อนหน้าที่ยัง

ด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ เน่ืองจากเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมายหรือเกิดปัญหาต่างๆข้ึน ความล่าช้าในงาน

อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ซ่ึงอาจเกิดจากตัวผู้รับเหมาเอง หรือเกิดจากปัญหาภายนอกอื่นๆ 

ที่มากระทบกบังานที่ด าเนินการอยู่ 

2. ประเภทของความล่าช้า 

 ความล่าช้าสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้นดังน้ี  

 (อ้างถึง Robert, R., Virginia, F., Sammie, G. and Alfred, M. ในมารุต ชาวสวน) 

2.1 ความล่าช้าที่ให้อภัยได้ (Excusable Delay or Delay Claims) ได้แก่ ความล่าช้าที่

ไม่ได้เกิดจากความผิดของทั้งเจ้าโครงการและผู้รับเหมา สาเหตุของความล่าช้าที่เกิดข้ึนน้ันเป็น

เหตุสุดวิสัย เช่น ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเจ้าของงานอาจขยายเวลาในการก่อสร้าง

ให้กบัผู้รับเหมาแต่ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากปัญหาที่เกดิข้ึน  

2.2 ความล่าช้าที่ให้อภัยไม่ได้ (Non-Excusable Delay) ได้แก่ ความล่าช้าที่เกิดจาก

ผู้รับเหมาเป็นผู้กระท าขึ้น หรือเป็นผลจากการกระท าโดยตรงของผู้รับเหมา เช่น การวางแผนการ

ท างานผิดพลาดจ านวนคนงานไม่เพียงพอกบังาน และเคร่ืองจักรไม่มีประสทิธภิาพ เป็นต้น 



 

2.3 ความล่าช้าที่เกิดขึ้นพร้อมกนั (Concurrent Delay) ได้แก่ ความล่าช้าที่เกดิข้ึนต้ังแต่ 

2 เหตุการณ์ข้ึนไป เกิดข้ึนพร้อมกัน โดยที่หากเกิดข้ึนเพียงเหตุการณ์เดียวกมี็ผลกระทบต่อ

ระยะเวลาของโครงการเช่นกัน การพิจารณาความล่าช้าที่เกิดข้ึนพร้อมกันน้ี ควรพิจารณาโดยใช้

แผนภมูิแท่ง (Bar Chart) เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณา เช่น โครงการก่อสร้างหน่ึงเจ้าของโครงการ

ไม่สามารถส่งวัสดุเข้ามาได้ตามแผนงาน และขณะเดียวกันผู้รับเหมากข็าดแคลนแรงงานท าให้ไม่

สามารถท างานตามแผนงานที่ก  าหนดไว้ได้ ในกรณีเช่นน้ีผู้รับเหมาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย

ได้ แต่อาจจะได้รับการขยายเวลา (Time Extension) ออกไปได้ 

3. สาเหตุของความล่าช้า 

 สาเหตุที่ท  าให้โครงการล่าช้า/แนวทางแก้ไข ความล่าช้าในงานโครงการล้วนเป็นสิ่งที่

ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างไม่ต้องการให้เกดิขึ้น เน่ืองจากเมื่อเกดิความล่าช้าขึ้น ผู้รับจ้างต้องเสียหาย

ในหลายประการ อาทิเช่น ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงหรือค่าเช่าเคร่ืองจักรที่อาจจะเพ่ิมข้ึน ต้นทุน

ทางอ้อมและดอกเบ้ียเงินกู้ในช่วงเวลาที่ล่าช้าและค่าเสียโอกาสในการที่จะได้รับงานในโครงการ

อื่นๆ 

3.1 ปัจจัยที่ท  าให้เกิดความล่าช้าในงาน มีดังน้ี (อา้งถึงใน เกชา ธีระโกเมน และคณะ. 

(2540) 

A. ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้งานล่าช้าไปน้ีคือ เหตุการณ์ภายนอก ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนจะท าให้มี

ผลกระทบกบัโครงการทนัทไีม่มากกน้็อย ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

B. ปัจจัยที่พอจะมีแนวทางแก้ไขได้บ้างบางส่วน 

 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้งานล่าช้านี้  คือ เหตุการณ์ภายใน ซ่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์น้ีขึ้นจะ

ท าให้เกิดความล่าช้าต่อก าหนดการแล้วเสรจ็ของโครงการในลักษณะการสะสม เหตุการณ์ลักษณะ

น้ีพอจะมีแนวทางแก้ไขได้บ้างบางส่วน ซ่ึงต้องรีบด าเนินการโดยทนัทีที่มีสัญญาณส่อเหตุเกิดข้ึน 

หากยังปล่อยให้เหตุการณ์ยืดเย้ือออกไปจะเกิดผลเสียหายอย่างมาก จนอาจท าให้แผนการแล้ว

เสรจ็ของงานโครงการล่าช้าออกไป 

C. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และมีแนวทางแก้ไข 

 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าที่ส าคัญ คือ การขาดการประสานงาน ความ

ร่วมมือและการเตรียมตัวล่วงหน้าเพ่ือท างาน ทั้งฝ่ายผู้บริหารโครงการ ผู้ควบคุมงาน และ

ผู้รับเหมา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกฝ่าย 

 ในช่วงเร่ิมโครงการ ผู้ปฏบัิติงานทุกฝ่ายพยายามที่จะต้ังเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้

ได้ผลงานออกมาดีที่สุด โดยมองถึงวัตถุประสงค์หลักของเจ้าของโครงการ ได้แก่ คุณภาพดี เสรจ็

ตามก าหนดเวลา และค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด การที่จะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวได้ 

ผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องมีคุณสมบัติในการท างานที่ดี เพ่ือช่วยกันท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

ความล่าช้าที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก ผู้ปฏิบัติงานบางฝ่ายขาดคุณสมบัติบางประการ ซ่ึงหากสามารถ



 

ควบคุมและแก้ไขให้เหมาะสมแล้วจะท าให้เกิดความคล่องตัวมาก และโครงการจะสามารถ

ด าเนินการไปด้วยความราบร่ืน 

4. การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM 

http://staff.cs.psu.ac.th/natikan/344-381/pret-cpm_1/pert.htm 

 การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT/CPM มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิถีวิกฤตของโครงการ ขั้นตอน

การวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย 

 การแยกแยะงาน ( job breakdown) เป็นข้ันตอนการแจกแจงของกิจกรรมต่างๆ ที่

จ าเป็นต้องท าในโครงการทั้งหมดว่า มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องท า กิจกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์

กนัอย่างไร กจิกรรมใดต้องท าก่อน กจิกรรมใดต้องท าหลัง 

 การประมาณการเวลาของกจิกรรม (activity time estimation) เป็นการประมาณการเวลา

ที่ต้องใช้ท าแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ช านาญงานในแต่ละกิจกรรม ส าหรับข่ายงาน CPM การ

ประมาณการจะท าโดยประมาณการเพียงค่าเดียว โดยถือว่าค่าน้ีมีความเป็นไปได้มากที่สุด มี

โอกาสน้อยมากที่จะเกดิความคลาดเคล่ือน 

 วิเคราะห์หาวิถีวิกฤต (critical path analysis) หลังจากเขียนข่ายงานเสร็จแล้วขั้นตอน

สดุท้ายคือการหาวิถีวิกฤตของข่ายงาน จากวิถีวิกฤตน้ีจะท าให้ทราบถึงเวลาแล้วเสรจ็ของโครงการ

ว่าเป็นเท่าใด และกิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในวิถีวิกฤต ซ่ึงจะน าไปสู่การวางแผนตัดสินใจเพ่ือควบคุม

โครงการ หรือเร่งรัดโครงการต่อไป 

 วิถีวิกฤต (critical path) เป็นวิถีที่ประกอบด้วยกจิกรรมที่มีเวลาลอยตัวเป็นศูนย์ 

 การค านวณเวลาเร่ิมต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด (EF) ท าโดยอาศัย

หลักเกณฑส์ าคัญ 2 ประการ คือ 

 1. เวลาแล้วเสรจ็เรว็ที่สดุของกจิกรรมมีค่าเทา่กบัเวลาเร่ิมต้นเรว็ที่สุดของกจิกรรมบวกกับ

เวลาที่ใช้ในการท ากจิกรรมน้ัน ซ่ึงสามารถเขียนเป็นความสมัพันธ ์คือ 

EF = ES + t 

เมื่อ t เป็นเวลาในการท ากจิกรรม 

2. ส าหรับวงกลมที่มีกิจกรรมเข้าเพียงกิจกรรมเดียว ES ของกิจกรรมต่างๆ ที่ออกจากวงกลมนั้น จะมีค่า

เท่ากับ EF ของกิจกรรมที่เข้าสู่วงกลม แต่ถ้ามีกิจกรรมหลายกิจกรรมเข้าที่วงกลม ES ของกิจกรรมที่ออก

จากวงกลมมค่ีาเท่ากบัค่า EF ที่มากที่สดุของกจิกรรมที่เข้าวงกลม ดงัแสดงในรปู 

 

 
    

 

 

 

 

   



 

 3. แผนผังก้างปลา หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ัน (Possible Cause) เราอาจ

คุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในช่ือของ “ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)” เน่ืองจาก

หน้าตาแผนภมิูมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จักในช่ือของแผนผังอิชิ

กาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงได้รับการพัฒนาคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คา

โอรุ อชิิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกยีว 

 4. เทคนิควิเคราะห์หาสาเหตุ Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ 

เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซ่ึงไม่ใช่การคิด

แบบคาดเดา โดยวิธีคิดของ Why Why Analysis ดังในภาพที่ 2.5.1 เม่ือมีปรากฏการณ์อย่างใด

อย่างหน่ึงเกดิข้ึน ให้ท าการพิจารณาประกอบกบัการสงัเกต ณ สถานที่เกดิปรากฏการณ์จริง หัวข้อ

ส ารวจหรือสาเหตุที่ท  าให้เกิดปรากฏการณ์น้ัน หัวข้อส ารวจใดเป็น NG และ OK หลังจากน้ัน

พิจารณาต่อเฉพาะปัจจัยที่เป็น NG โดยการตั้งค าถามว่า “ท าไม” จนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง

ของการที่ท  าให้หัวข้อที่ส ารวจเกดิการNGและท าการก าหนดมาตรการการแก้ไข 

  

วิธีการด าเนนิการศึกษา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนงานวิจัยต่อไปนี้  

1. เลือกโครงการตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลของโครงการ  

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือกโครงการจ้างเหมาร้ือถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS 

Interface ในพ้ืนที่จังหวัดภูเกต็ มาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหา ที่ท  าให้โครงการเกิดความ

ล่าช้า โดยได้รวบรวมข้อมูลจริงจากทมีผู้บริหารงานโครงการ ทมีงานผู้ควบคุมงานโครงการ เพ่ือ

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่มีผลท าให้การด าเนินการบริหารงานโครงการล่าช้า

กว่าก าหนด โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกบังานโครงการ ดังน้ี 

1.1 ปริมาณงานและสถานที่ติดตั้งของงานโครงการ 

  สถานที่ติดต้ังของงานโครงการน้ีคือ อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ จ านวนการติดต้ัง 

135 แห่ง โดยถูกแยกพ้ืนที่ในการติดต้ังออกเป็น 4 พ้ืนที่หลักๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ การไฟฟ้าเขต พ้ืนที่จังหวัดที่ติดต้ัง จ านวนที่ติดต้ัง (ชุด) 

1 กฟจ.ภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ 66 

2 กฟส.ฉลอง จังหวัดภเูกต็ 7 

3 กฟฟ.ป่าตอง จังหวัดภเูกต็ 31 

4 กฟอ.ถลาง จังหวัดภเูกต็ 31 

รวมร้ือถอน/ติดต้ัง/ทดสอบน าเข้าใช้านในพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ 135 

  

   ระยะเวลาในการด าเนินการติดตั้ง ทดสอบ พร้อมน าเข้าใช้งาน รวมจ านวน 135 ชุด 

ภายใน 250 วัน โดยแต่ละชุดต้องสามารถใช้งานร่วมกบัระบบ SCADA/DMS  

1.2 ขอบเขตการรับผิดชอบงาน (SCOPE OF WORK) 

   ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการส ารวจ ออกแบบ จัดหา ร้ือถอนตู้ ควบคุม Remote 

Control Switched พร้อมอุปกรณ์ FRTU เดิมออก (ยกเว้นวิทยุสื่อสาร) และจัดหาพร้อมติดตั้ง

ตู้ควบคุม Remote Control Switch พร้อมอุปกรณ์ FRTU ใหม่เข้าทดแทนของเดิมจ านวน 135 

ชุดในพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ และการน าเข้าใช้งานตู้ควบคุม RCS และอุปกรณ์ FRTU ร่วมกบัอุปกรณ์ 

RCS เดิม, อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างมีเสถียรภาพ รวม

จ านวน 135 ชุด โดยแต่ละชุดต้องสามารถใช้งานร่วมกบัระบบ SCADA/DMS ที่ศูนย์ควบคุมการ

จ่ายไฟฟ้าจังหวัดภเูกต็ และศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต ๒ ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ทั้งน้ีอุปกรณ์ FRTU และ

ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดที่ ร้ือถอนพร้อมบรรจุภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างต้องจัดท า

รายการอุปกรณ์และน าส่งคืนที่คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคใต้ (จังหวัด

นครศรีธรรมราช) 

1.3 มูลค่างานโครงการ 



 

   มูลค่างานรวมทั้งหมดคือ 9,180,000.00 บาท (เก้าล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นบาท

ถ้วน) โดยแบ่งแยกเป็นรายการได้ดังน้ี 

 2. ศึกษาปัญหาที่เกดิข้ึนและวิเคราะห์หาสาเหตุ 

2.1 วิเคราะห์ปัญหาเร่ืองของเวลาที่ท  าให้งานเกิดความล่าช้า โดยการหาเส้นทางงานที่ 

ก่อให้เกดิงานวิกฤต ซ่ึงสามารถอธบิายรายละเอียดของงานในแต่ละกจิกรรมโดยจ าแนกเป็นหัวข้อ

ย่อยๆ น าเอางานในแต่ละหัวมาเขียนโครงข่ายงานของโครงการทั้งหมด โดยใช้หลักการ Critical 

path method (CPM) และน างานในแต่ล่ะหัวข้อไปเขียนโครงข่ายการท างานในรูปแบบ Activity 

on node (AON) ได้ดังรูป 

 

 



 

2.2 ท าการหาระยะเวลาของแต่ละเส้นทางงานโดยเขียนงานออกมาเป็นแต่ละเส้นทางเพ่ือ

หางานวิกฤต 

 

เสน้ทาง ช่ือกิจกรรม ผลรวมวนัแต่ละกิจกรรม(วนั) 

จ านวน

วนั

ท างาน 

1 A-B-C 1+10+10 21 

2 D-E-F-G-H 20+10+8+8+8 54 

3 A-B-I-J-K-L-M 1+10+10+1+5+5+14 46 

4 A-B-I-J-K-M 1+10+10+1+5+14 41 

5 A-B-I-J-M 1+10+10+1+14 36 

6 A-B-I-M 1+10+10+14 35 

7 
A-B-C-N-O-P-

Q-R 
1+10+10+14+7+5+7+14 68 

8 
A-B-C-N-O-P-

Q-R-S-T-U 
1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30 173 

9 
A-B-C-N-O-P-

Q-R-S-T-U-V 
1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+2 175 

10 

A-B-C-N-O-P-Q-

R-S-T-U-W-X-

B1-F1-J1-N1-Q1 

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+30+5+3+2+3+30+15 261 

11 

A-B-C-N-O-P-Q-

R-S-T-U-W-A1-

E1-I1-M1-Q1 

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+30+10+2+3+150+15 383 

12 

A-B-C-N-O-P-Q-

R-S-T-U-Y-Z-

D1-H1-L1-P1-

Q1 

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+20+20+10+2+3+80+15 323 

13 

A-B-C-N-O-P-Q-

R-S-T-U-Y-C1-

G1-K1-O1-Q1 

1+10+10+14+7+5+7+14+60+15+30+20+10+2+3+75+15 298 

14 
A-D-W-X-B1-

F1+J1-N1-R1 
1+20+30+5+3+2+3+30+15 109 

15 
A-D-W-A1-E1-

I1-M1-R1 
1+20+30+10+2+3+150+15 231 

16 
A-D-Y-Z-D1-

H1-L1-P1-R1 
1+20+20+10+2+3+80+15 151 

17 
A-D-Y-C1-G1-

K1-O1-R1 
1+20+20+10+2+3+75+15 146 

18 A-D-E-V 1+20+10+2 33 

 



 

  ตารางแสดงจ านวนวันท างาน ของงานทั้งหมดในโครงการน้ี ตามเวลาจริงที่เกนิ 

1. ผลการด าเนินการ 

พบว่าเส้นทางวิกฤตมีอยู่ 4 เส้นทาง คือ 

1. เส้นทางที่ 10 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-W-X-B1-F1-J1-N1-

Q1 ใช้เวลาทั้งสิ้นจ านวน 261 วัน 

2. เส้นทางที่ 11 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-W-A1-E1-I1-M1-Q1

ใช้เวลาทั้งสิ้นจ านวน 383 วัน 

3. เส้นทางที่ 12 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-Y-Z-D1-H1-L1-P1-

Q1 ใช้เวลาทั้งสิ้นจ านวน 323 วัน 

4. เส้นทางที่ 13 โดยมีงาน A-B-C-N-O-P-Q-R-S-T-U-Y-C1-G1-K1-O1-Q1 

ใช้เวลาทั้งสิ้นจ านวน 298 วัน 

2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ิมเติม โดยเลือกงานที่อยู่ในเส้นทางวิกฤตที่ใช้เวลาท างานจริง

เกนิจากเวลาตามแผน มาวิเคราะห์เพ่ิมเติมทั้งหมดได้ 18 งาน  

 

 

ช่ืองาน ค าอธิบาย 

จ านวนวนั 

ตาม

แผนงาน 

จ านวนวนั 

ตามจริง 

ชา้กว่าแผน 

(วนั) 

C1 รวบรวม Catalogue จาก Supplier 3.0 6.0 3.0 

N1 จัดหาคุณสมบัติอุปกรณ์จากผู้จ าหน่าย 3.0 8.0 5.0 

N2 เปรียบเทยีบคุณสมบัตอิุปกรณก์บัข้อก าหนดตามสญัญา 2.0 4.0 2.0 

O1 เปรียบเทยีบคุณสมบัตอิุปกรณก์บัข้อก าหนดตามสญัญา 2.0 4.0 2.0 

Q1 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคาจากผู้จ าหน่าย 3.0 5.0 2.0 

R4 ส่งเอกสารให้ผู้มีอ านาจเซน็ต์และจัดส่งไปยังผู้จ าหน่าย 2.0 7.0 5.0 

U4 ประสานงานเพื่อน าสนิค้าออกจากคลังกรมศลุกากรไทย 14.0 23.0 9.0 

  การประกอบอุปกรณ ์(W, X, Y, Z)       

W2 ท าการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้ 8.0 12.0 4.0 

W3 เดินสายไฟภายในตู้ 8.0 14.0 6.0 

X2 ท าการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้ 0.5 1.5 1.0 

X3 เดินสายไฟภายในตู้ 0.5 2.0 1.5 

X4 ตรวจเชค็ความถูกต้องในการเดินสายไฟ 0.5 1.0 0.5 

Y2 ท าการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้ 3.0 8.0 5.0 

Y3 เดินสายไฟภายในตู้ 4.0 9.0 5.0 

Z2 ท าการประกอบอุปกรณ์ภายในตู้ 3.0 8.0 5.0 

Z3 เดินสายไฟภายในตู้ 4.0 9.0 5.0 

  การทดสอบ FRT (A1, B1, C1, D1)       

A12 ด าเนินการทดสอบ 4.5 6.5 2.0 

B12 ด าเนินการทดสอบ 0.5 1.5 1.0 



 

C12 ด าเนินการทดสอบ 2.0 6.0 4.0 

C13 จัดท ารายงานการทดสอบ 1.5 2.5 1.0 

D12 ด าเนินการทดสอบ 2.0 6.0 4.0 

D13 จัดท ารายงานการทดสอบ 1.5 2.5 1.0 

  งานติดตั้งและทดสอบ ETE ( M1, N1, O1, P1)       

M13 ด าเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 29.0 143.0 114.0 

N13 ด าเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 3.0 28.0 25.0 

O13 ด าเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 20.0 69.0 49.0 

P13 ด าเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 20.0 74.0 54.0 

 

  ตารางสรุปงานย่อยที่ใช้เวลาเกนิจากแผนงาน 

 จากผลการด าเนินงานเพ่ิมเติม ดังกล่าว จะเหน็ได้ว่างานวิกฤตที่ได้มา เป็นงานที่อยู่ใน

กลุ่มของงาน 

 งานประกอบอุปกรณ์และงานทดสอบ FRT  

 งานติดตั้งและทดสอบ ETE  

   ซ่ึงกลุ่มงานเหล่าน้ีมีผลต่อเน่ืองกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงยกงานในกลุ่มน้ีมาวิเคราะห์หา

สาเหตุจริงๆที่ท  าให้งานย่อยต่างๆล่าช้าน้ันเกิดจากอะไรได้บ้าง โดยเคร่ืองมือ Why-Why 

Analysis ช่วยวิเคราะห์ 

   ท าให้พบว่าสาเหตุหลักหรือต้นตอของปัญหาจริงๆแล้วคือ 

1. ในส่วนของงานประกอบอุปกรณ์และงานทดสอบ FRT ล้าช้านั้น  

 มาจากการขาดการวางแผนที่ดีในการบริหารงานหลายโครงการในเวลาเดียวกัน 

ท าให้ทมีงานเหน่ือยล้า เน่ืองจากการใช้บุคลากรชุดเดียวกนัในการปฏบัิติงาน  

2. ในส่วนของงานติดตั้งและทดสอบ ETE 

  เกิดความล่าช้า จากการที่ต้องเปล่ียนการต้ังค่าของอุปกรณ์ FRTU บ่อยคร้ัง 

เกี่ยวกบัฟังกช่ั์นการตรวจจับ Fault ของตัวอุปกรณ์ FRTU 

   เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ FRTU-RCS สั่งการ ปลด-สับ เองโดยไม่ได้มีการสั่งการ

จากศูนย์ควบคุมและสั่งการระยะไกล 

 

การสรุปผลการด าเนนิงาน 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้หลักการ Critical path method (CPM) และน างานในแต่ล่ะหัวข้อเขียน

โครงข่ายการท างานในรูปแบบ Activity on node (AON) เพ่ือหาเส้นทางวิกฤตในงานน้ันๆ ซ่ึง

สามารถค้นพบเส้นทางวิกฤตได้จริง และยังใช้ เคร่ืองมือ Why-Why Analysis มาใช้ในการ

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมไปถึงการหาวิธีแก้ปัญหา และใช้ทฤษฎีผังก้างปลา (Fish Bone 

Diagram) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ท าให้ค้นพบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ล่ะข้อดังน้ี 



 

1. ขาดการวางแผนที่ดีในการบริหารงานประเภทเดียวกัน หลายโครงการในเวลา

เดียวกันและทมีงานเหน่ือยล้าจากการใช้บุคลากรชุดเดียวกันในการปฏบัิติงานมีสาเหตุจากความ

ผิดพลาดเกี่ยวกับงานในโครงการอื่นที่ท  างานไม่ได้ตามแผนงาน แล้วได้ขอใช้ทมีงานที่ปฏบัิติงาน

ในส่วนของการประกอบที่มีงานอยู่ในขณะน้ัน ไปช่วยงานติดต้ังในโครงการอื่น ท าให้มีผลกระทบ

กบัหน้าที่หลักของคนคนน้ัน  

2. เกดิความล่าช้า จากการที่ต้องเปล่ียนการต้ังค่าของอุปกรณ์ FRTU บ่อยคร้ัง เกี่ยวกับ

ฟังก์ช่ันการตรวจจับ Fault ของตัวอุปกรณ์ FRTUมีสาเหตุหลักจากการที่ เกิดความเข้าใจ

คลาดเคล่ือนในการตีความจากตัวหนังสือที่ระบุไว้ในสัญญา โดยในความเป็นจริงแล้ว ตัวอุปกรณ์

ก็สามารถท างานได้ตรงตามฟังก์ช่ัน เพียงแต่ได้มีการตั้ งค่าไม่เหมาะสมและไปตรงกันกับ

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้งานอยู่ ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีสามารถเกิดข้ึนได้บ่อยมาก ผู้วิจัยจึงได้น าเคร่ืองมือ 

Why-Why Analysis มาใช้ในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมไปถึงการหาวิธีแก้ปัญหา 

อกีหน่ึงวิธ ี

3. เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ FRTU-RCS สั่งการ ปลด-สับ เองโดยไม่ได้มีการสั่งการ

จากศูนย์ควบคุมและสั่งการระยะไกลในส่วนของกรณีน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดว่ามี

องค์ประกอบจากอะไรได้บ้าง จนพบสาเหตุหลักของปัญหาว่าเกิดจากคอนเน๊คเตอร์4PIN บน 

PCB Board ที่ต่อเข้ากับสวิทย์สั่งงาน Close/Trip อุปกรณ์ ของชุด Panel Board มีคราบน ้ายา

ประสาน(Flux) และเศษตะกั่ว ที่ใช้บัดกรีบน PCB Board ซ่ึงไม่สามารถมองเหน็จากภายนอกต้อง

ถอดคอดเนค็เตอร์ออกจากบอร์ด จึงจะสามารถมองเหน็ได้ ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดการน ากระแส

ได้ระหว่างขาคอนเนค็เตอร์ทั้งสี่ขา เสมือนเป็นการรับค าสั่ง Close/Trip มาจากสวิทย์โดยตรง ใน

กรณีน้ีเกิดจากการความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต ที่ใช้บุคลากรไม่มีความช านาญและขาด

ประสบการณ์ 

 

แนวทางแกไ้ขและป้องกนั 

ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือ Why-Why Analysis ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมไป

ถึงการหาวิธแีก้ปัญหา โดยได้เสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกนัไว้ดังน้ี 

1. ในการบริหารงานโครงการควรใช้ทมีบริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารหรือควรจะ

หาที่ปรึกษาในด้านการบริหารงานโครงการมาให้ค าแนะน าในการบริหาร 

2. ในการปฏบัิติเม่ือมีความเหน็ต่าง ควรน าข้อมูลที่มี ปรึกษาผู้ช านาญการหรือหากสงสัย

ถึงเง่ือนไขต่างๆที่ระบุในสัญญาที่เป็นตัวหนังสือและเกรงว่าจะตีความผิดไป ให้ปรึกษาผู้ที่เขียน

เง่ือนไขน้ันๆหรือปรึกษาผู้ช านาญการทนัที 

3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่ส าคัญ และ/หรือจัดอบรมเน้ือหาที่

ส าคัญ ก่อนการปฏบัิติงาน 



 

4. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือพร้อมด้วยข้ันตอนต่างๆในการ

ปฏบัิติ อยู่เป็นประจ า 

5. ควรจัดการบริหารเร่ืองคน หมุนเวียนในการปฏบัิติงานเพ่ือลดปัญหาเร่ืองท างานเกิน

ก าลัง 

6. หลังจากออกแบบและผลิตตัวต้นแบบออกมาแล้ว ควรจะน าไปทดสอบการใช้งานกับ

อุปกรณ์จริง ให้ครบทุกฟังก์ช่ัน ก่อนน ามาติดตั้งจริง และควรตรวจสอบช้ินงานโดยละเอียดใน

ขั้นตอนการผลิต 

7. ควรท าการทดสอบ 100% เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ เพราะปัญหาที่

ตามมาจะเยอะมากกว่าเดิม 

8. ผู้ควบคุมการผลิตต้องมีวินัยในตนเองและรอบคอบ หมั่นตรวจสอบงานในไลน์ผลิต

เสมอ 

9. ควรตรวจสอบเร่ืองการวางแผนงานให้รอบคอบและควรวางแผนเผื่อเวลาในการผลิต

ด้วย เน่ืองจากระหว่างการผลิตอาจเกดิปัญหาได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. งานวิจัยน้ีได้ศึกษาปัจจัยของความล่าช้าในงานร้ือถอนติดตั้งและทดสอบ ถ้าจะสมบูรณ์

มากกว่าน้ีควรท าการศึกษาค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปอันเน่ืองมาจากปัจจัยที่เกิดข้ึนโดยละเอียด เมื่อ

สิ้นสดุโครงการ 

2. ปัจจัยของความล่าช้าควรได้รับการศึกษาจากทุกฝ่าย เช่น ความล่าช้าที่เกิดจากเจ้าของ

โครงการ ความล่าช้าที่ เกิดจากผู้รับจ้าง ความล่าช้าที่ เกิดจากทีมผู้บริหารเพ่ือจะได้น ามา

เปรียบเทยีบปัจจัยล่าช้าที่เกดิข้ึนได้อย่างมีประสทิธภิาพ ซ่ึงจะมีประโยชน์กบัทุกๆฝ่าย 
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