บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ มุงการศึกษาเปรียบเทียบสัญญาบริการซอมบํารุงระบบลิฟทในอาคารสูง
โดยผู ศึ ก ษาได นํ า เสนอเอกสาร งานศึ ก ษา ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข อ งเฉพาะประเด็ น สํ า คั ญ เพื่ อ ให
สอดคลองสัมพันธกับจุดมุงหมายของงานศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และเปนขอมูลพื้นฐานที่
นําไปสูกรอบความคิดในการศึกษา มีเนื้อหาดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

การบริหารจัดการอาคารสูง
ระบบลิฟทโดยสาร
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
งานศึกษาที่เกี่ยวของ

2.1. การบริหารจัดการอาคารสูง
การศึกษาเปรียบเทียบสัญญาบริการซอมบํารุงระบบลิฟทในอาคารสูง จําเปนตองทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสูง มีการจําแนกการจัดการงานออกเปน 7 หมวดงาน ดังนี้
1. การจัดการงานวิศวกรรม ผูบริหารอาคารจะตองทําหนาที่ควบคุม ดูแลบํารุงรักษางาน
ระบบอุปกรณเครื่องจักรของอาคารใหมีประสิทธิภาพใชงานไดอยางสูงสุดตลอดเวลา
โดยตองมีการตรวจสอบและวางแผนงานบํารุง รักษาเชิงปองกัน

รวมทั้งจัดทํา

งบประมาณซอมบํารุงอุปกรณเครื่องจักรของอาคารหากอุปกรณ และ เครื่องจักรของ
อาคาร ไดรับการบํารุงรักษาอยางดีสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลา จะสามารถยืดอายุเวลา
การใชงาน ของอุปกรณและเครื่องจักรของอาคารไดนานยิ่งขึ้น และ ยัง สามารถ
ชวยลดงบประมาณคาซอมแซมลงไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของอาคารสูง ถือ วา สําคัญ ที่สุดดังนั้น พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร จึง
กํ า หนดให ง านระบบวิ ศ วกรรมของอาคาร สู ง จะต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เครื่ อ ง
ปองกันอัคคีภัยไวในอาคาร เชน เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องจับ
ความรอน (Heat Detector) ระบบเตือนภัย (Pull Station)ระบบหัวฉีดน้ําอัตโนมัติ
(Sprinkler) อุปกรณสายฉีดน้ําดับเพลิง และ ถังดับเพลิง เปนตน
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2. การจัดการบัญชีการเงิน ผูบริหารอาคารจะตองจัดทําและกําหนดนโยบาย และขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน เชน การรับเงิน การจายเงิน งบดุลบัญชี รายงาน บัญชี
รับ-จาย มาตรการเรงรัดจัดเก็บหนี้คางชําระรวมถึงการควบคุมคาใชจายประจําเดือน
ของอาคาร โดยการจัดทํางบประมาณการณคาใชจายประจําป ในการบริหารจัดการ
อาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารที่เปนนิติบุคคลอาคารชุดพระราชบัญญัติอาคารชุด
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551กําหนดใหผูจัดการตองติดประกาศ รายงานบัญชีรับ-จาย
ของนิติบุคคลอาคารชุด ใหเจาของรวมไดรับรูที่บอรดติดประกาศของอาคาร เปน
ระยะเวลา 15 วัน
3. การจัดการดานนิติกรรม และกฎหมาย อาคารสูงที่เปนนิติบุคคลอาคารชุด จะตองมี
การบริการจัดการอาคารโดยอยูภายใตกฎเกณฑ ขอกําหนดของพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด พ.ศ.2522 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
รวมถึงการนําเอาขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ระเบียบการใชอาคาร ระเบียบการ
ตกแตงอาคาร มติจากที่ประชุมใหญเจาของรวม และมติจากการประชุมคณะกรรมการ
มาใชประกอบกันในการบริหารจัดการอาคาร โดยมีผูจัดการนิติบุคคลฯ เปนตัวแทน
ของเจาของรวมในการควบคุมดูแลจัดการอาคาร และเปนตัวแทนเจาของรวมในการ
ทํานิติกรรม และสัญญาตางๆ เชนประกันภัยอาคารรักษาความปลอดภัย รักษาความ
สะอาด บํารุงรักษาลิฟต และบริษัทบริหารจัดการอาคาร เปนตน
4. การจั ด การด า นธุ ร กรรมบริ ก าร ได แ ก งานด า นการให บ ริ ก ารต า งๆ ที่ ท างอาคาร
จัดบริการไวเพื่ออํานวยความสะดวก ความเรียบรอย ความปลอดภัย ใหกับผูพักอาศัย
หรือผูใชสอยอาคาร ใหไดรับความสะดวกสบายเชน งานดานการรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความสะอาด งานดูแลบํารุงรักษาตนไม งานจัดเก็บขยะมูลฝอย งานจัดระบบ
ที่ จ อดรถ โดยผู บ ริ ห ารอาคารจะต อ งทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของแตละฝายในการใหบริการที่ดี
5. การจัดการงานดานบุคคล งานบริหารจัดการอาคารสูง คือการบริหารคนใหทํางานได
ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดที่กําหนดไวดังนั้น จึง
ตองมีการจัดทําแผนผังองคกรของอาคาร และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
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เจาหนาที่ประจําอาคารทุกตําแหนงไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะอาคารที่เปน นิติบุคคล
อาคารชุดพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ไดมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และ
คุณสมบัติของผูจัดการนิติบุคคล และ คณะกรรมการไวเชนกัน งานการบริหารจัดการ
อาคารสู ง นั้ น ต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลหลายฝ า ย ที่ จ ะต อ งร ว มกั น ทํ า งาน และ
ประสานงานรวมกัน เชน เจาของรวม คณะกรรมการ ผูจัดการนิติบุคคลผูจัดการ
อาคาร เจาหนาที่ธุรการ และการเงิน ชางประจําอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย
เจาหนาที่ทําความสะอาดผูดูแลสวนตนไม เจาหนาที่ที่มีสัญญาใหบริการตางๆ ไวกับ
อาคาร เชน บริษัทประกันภัยอาคาร บริษัทลิฟต ผูตรวจสอบระบบอาคารปลอดภัย
บริษัทกําจัดแมลง เปนตน ดวยการบริหารจัดการอาคารนั้น ตองเกี่ยวของกับบุคคล
หลายฝายเพื่อใหการจัดการงานอาคารนั้น ประสบความสําเร็จ ผูบริหารจัดการอาคาร
จะตองเปนผูที่มีศาสตร และศิลปในการบริหารจัดการ และการใชคนใหทํางาน อีกทั้ง
ตองเปนผูมีประสบการณและความชํานาญในการบริหารงานอาคารสูง

รูปที่ 2.1 แสดงการจัดการองคกรสําหรับบริหารอาคารชุด
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6. การจัดการระบบคุณภาพมาตรฐาน งานบริหารจัดการอาคารสูง มีบุคคลหลายฝายเขา
มาเกี่ยวของ ดังนั้นการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตละตําแหนงตองรวมกันทํางาน และ
ประสานงานกัน จึงมีความจําเปนตองกําหนดขั้นตอน และ วิธีการปฎิบัติงานเพื่อเปน
แนวทางใหเจาหนาที่แตละฝายสามารถนําไปปฎิบัติงานไดอยางถูกตองปจจุบันนี้
บริษัทบริหารจัดการอาคาร ที่มีความเปน มืออาชีพ จะตองจัด ทําคู มือขั้นตอนการ
บริหารจัดการอาคารไว เพื่อเปนมาตรฐานการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. การจัดเก็บระบบเอกสาร ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการอาคารสูง
ไดรับประโยชนจากการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะทําใหการจัดเก็บเอกสารมี
ความงาย และสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหการคนหา และนําขอมูลไปใชประโยชนใน
การบริหารจัดการอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องดวยเอกสารของอาคารมีมากมาย
หลายประเภท เชน เอกสารสวนราชการที่เกี่ยวกับขอมูลอาคาร จากกรมที่ดินและฝาย
โยธา การใชสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพทเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร และ
ประกันสังคม เอกสารเกี่ยวกับขอมูลระบบงานวิศวกรรมของอาคาร เอกสารเกี่ยวกับ
รายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น เอกสารด า นงานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญาต า งๆ ของอาคาร
เอกสารเกี่ยวกับงานบุคคลเจาหนาที่ของอาคาร และเอกสารขอมูลของผูพักอาศัยและ
ผูใชสอยอาคาร เปนตน หากการจัดระบบการเก็บเอกสารของอาคารสูงไมมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย หรือจําแนกหมวดหมูไมชัดเจน หรือไมมีการนําระบบคอมพิวเตอร
เขามาใชงาน คงจะสรางความสับสนวุนวายในการคนหาเอกสารตางๆ ดังนั้นจึงทําให
เราตองคํานึงถึงความสําคัญในการจัดเก็บเอกสาร
การบริหารจัดการมีขอบเขตการใหบริการดังนี้
• ใหบริการที่เปนมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผูพักอาศัยรักษาสภาพ
อาคารและ ทรัพยสินสวนกลางใหไดมาตรฐานสูงสุด
• มีความมั่นคงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมรักษามาตรฐานดานสิ่งแวดลอม
เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยในอาคาร
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• การอนุรักษพลังงาน ดําเนินการวางแผนและรณรงคใหมีการใชพลังงานอยาง
ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
• การบริหารงานบัญชีและการเงินใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุก
ขั้นตอน
• การบริหารจัดการการทํางานของผูรับเหมาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประโยชนที่ไดในการจากการบริหารจัดการอาคารที่ดี
• บริหารอาคารและควบคุมคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ
• มีคุณภาพการปฏิบัติงานดานอาคารสถานที่
• เพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากอาคารสถานที่ใหสูงขึ้น
• บริหารจัดการการใชพลังงานภายในอาคารอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชน
สูงสุด
• ชวยรักษาและยืดอายุการใชงานอาคาร
• สรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
• สรางภาพลักษณที่ดีอยางยั่งยืน
• สรางและเพิ่มมูลคาใหแกอาคารในระยะยาว
อาคารสูงในทุก ๆ อาคาร จะมีระบบขนสงที่เรียกวาลิฟทติดตั้งอยูภ ายในอาคาร ซึ่งเปน
อุปกรณที่อํานวยความสะดวกใหกับผูใชอาคารโดยในอาคารสูงที่มีการกอสรางเสร็จแลว และ
หมดการรับประกันตามสัญญาในระบบขนสงตามที่ตกลงกันใว โดยทั่วไปจะอยู ที่ 2 ป หรือ
ขึ้นอยูกับขอตกลงที่มีระบุลงในสัญญา
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2.2. ระบบลิฟทโดยสาร
ระบบลิฟทโดยสาร ในอาคารสูงเปนระบบขนสงในแนวดิ่ง โดยมีระบบขับเคลื่อนทางกล
เชน สลิง เครื่องมอเตอร ระบบรอก มูลเลยระบบความปลอดภัย และทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
เชน ระบบไมโครคอนโทรเลอร เขามาควบคุมรับการสั่งงานผานปุมกดหนาชั้นและภายในลิฟท
เพื่อไปยังชั้นที่ตองการ(Elevator & Escalator Design Guideline, (2012), คูมือการใชงานและ
บํารุงรักษางานระบบลิฟท.(2550))
สวนประกอบของลิฟต ทั่วๆ ไปประกอบไปดวยสวนหลักๆ ดังรูปที่ 2.2 และมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. เครื่องจักรขับลิฟต (Traction Machine) เปนอุปกรณหลักของระบบลิฟต ทําหนาที่
ขับเคลื่อนลิฟตขึ้นลง
2. ชุดลูกถวง (Counterweight) ประกอบดวยโครงเหล็กซึ่งบรรจุกอนน้ําหนักที่ทําดวย
เหล็กหลอ ทําหนาที่ถวงดุลกับน้ําหนักของลิฟตและจํานวนผูโดยสารเพื่อใหมอเตอร
ลิฟตทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ

รูปที่ 2.2. แสดงสวนประกอบของลิฟท
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3. รางลิฟต (Guide Rail)เปนเหล็กรูปตัว T ทําหนาที่นํารองใหลิฟตวิ่งขึ้นลงในแนวที่
กําหนดและรักษาตําแหนงตัวลิฟตใหทรงตัวและไดศูนยตลอดเวลา รางลิฟตมีหลาย
ขนาดขึ้นอยู กับขนาดของตัว ลิฟต น้ําหนักบรรทุกและความเร็ ว ลิ ฟต

เปน ตน

โดยทั่วไประบบลิฟตจะมีรางขนาดใหญสําหรับนํารองตัวลิฟตและรางขนาดเล็กกวา
สําหรับนํารองชุดลูกถวง
4. ตูโดยสาร (Lift Car) ประกอบไปดวยหองโดยสารที่ยึดกับโครงเหล็กกลาที่แข็งแรง
พรอมอุปกรณนิรภัย (Safety Gear) ปองกันไมใหลิฟตตก เมื่อสลิงขาดตูโดยสารมี
ขนาดแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทและน้ําหนักบรรทุกของลิฟต
5. บัฟเฟอร (Buffer) เปนอุปกรณปองกันไมใหตัวลิฟตกระแทกกับพื้นบอลิฟต กรณี
ลิฟตวิ่งเลยชั้นลางสุดเนื่องจากความผิดพลาดของระบบควบคุม บัฟเฟอรจะผอนแรง
กระแทกเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอผูโดยสาร
6. ตูคอนโทรล (Controller) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของลิฟตทั้งระบบ เชน ควบคุม
ความเร็ว ควบคุมการเปดปดประตูจัดคิวการวิ่งรับสงผูโดยสาร เปนตน และชนิดของ
คอนโทรลดังกลาวยังแตกยอยออกตามประเภทระบบขับเคลื่อนดวย เชน VVVF , DC
Drive เปนตน
7. ประตูหนาชั้น (Landing Door) ระบบลิฟตทั่วไปจะมีประตู 2 สวน คือประตูในลิฟต
(Car Door) และประตูหนาชั้นตางๆ ตามจํานวนชั้นจอดของลิฟต ปกติประตูหนาชั้น
จะเปดปดไดก็ตอเมื่อตัวลิฟตจะตองจอดอยูที่ชั้นนั้นและประตูที่ชั้นอื่นจะเปดไมได
ทั้งนี้เพื่อใหการใชงานมีความปลอดภัยสูงสุด ประตูลิฟตมีหลายแบบ ที่พบเห็นกัน
โดยทั่วไปจะมี
- เปดจากกึ่งกลาง (Center Opening)
- เปดจากดานขาง (Slide Opening)
8. สลิงลิฟต (Wire Rope)ใชสําหรับแขวนตัวลิฟตและชุดลูกถวง และฉุดใหลิฟตขึ้นลง
ดวยแรงเสียดทานของลวดสลิงกับรองของมูลเลย
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9. ปุมกด (Button)ใชสําหรับเรียกลิฟตรับสงไปยังชั้นตางๆ ที่ตองการ แผงปุมกดมีอยู 2
สวนคือ
- แผงปุมกดในลิฟต (Car Operating Panel) ประกอบดวยปุมเรียกไปตามชั้นตางๆ ปุม
ปด เปดประตู ปุมแจงเหตุและอินเตอรคอม
- แผงปุมกดหนาชั้น (Hall Button) ประกอบดวยปุมเรียกลิฟตมารับขาขึ้นและขาลงอ
ยางละปุม
10. สายเคเบิล (Travelling Cable)เปนสายไฟที่วิ่งขึ้นลงพรอมกับตัวลิฟต ทําหนาที่เชื่อม
สัญญาณ เชน ปุมกดและสวิทซตางๆ ที่ตูลิฟตกับตูคอนโทรลในหองเครื่อง
2.3. เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของการศึกษาเปรียบเทียบสัญญาบริการซอมบํารุงระบบ
ลิฟทในอาคารสูง สามารถเปรียบเทียบไดหลายวิธี เชน มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (Present Value,
PV) ผลประโยชนตอเงินลงทุน(Benefit/Cost analysis, B/C) การวิเคราะหผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Internal Rate of Return, IRR) และ เวลาคืนทุน(Payback Period, PB) อยางไรก็ตามในที่นี้
จะนําเสนอเพียงวิธีการคํานวณและเนื้อหาดังตอไปนี้ดังตอไปนี้(ไพบูลย แยมเผื่อน(2548) และ
(เฉลิมเกียรติ วงศวนิชทวี(2552))
1. การวิเคราะหตน ทุนเชิงเศรษฐกิจจึงแยกตนทุนตามชวงเวลา
2. มูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (Present Value, PV)
3. การวิเคราะหความไวโดยใชคาสามคา(O-ML-P)
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2.3.1. การวิเคราะหตนทุนเชิงเศรษฐกิจจึงแยกตนทุนตามชวงเวลา
อายุของโครงการหรือสายการผลิตอาจมีระยะเวลาสั้นเพียงไมกี่ปห รืออาจจะถึง 20-50 ป
หรือ อมตะนิรันดรกาล คาใชจายนั้นจะถูกแบงกลุมตามชวงเวลาของโครงการ โดยแยกเปนสาม
กลุม ดังนี้
• ชวงแรกเริ่มกอตั้งโรงงานหรือ เริ่มโครงการ
ตนทุนแรกเริ่ม (First cost) หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของ
การลงทุน เชน คาที่ดิน คากอสรางโรงงาน คาเครื่องจักรที่ใชในการผลิต คาใชจายเหลานี้ในการ
คํานวณมักจะรวมเปนเงินจํานวนเดียวและถือวาจายไปในขณะแรกเริ่มของโครงการ
บางครั้งอาจจะจายในแตละปในชวงตนๆของโครงการเพราะบางครั้งการกอสราง

แตใน
การติดตั้ง

เครื่องจักรเพื่อการผลิตอาจจะทําเปนชวงๆอาจกินเวลาหนึ่ง สองหรือสามป ตนทุนสวนนี้มกั จะ
เปนตนทุนคงที่ซึ่งจะเฉลี่ยหรือคิดเปนคาเสื่อมราคามาเปนตนทุนคงที่ในการวิเคราะหในวิชานี้
• ชวงดําเนินการผลิตหรือดําเนินโครงการ
ตนทุนดําเนินงานและซอมบํารุง (Operating and maintenance Costs) หมายถึง คาใชจาย
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดตลอดการผลิตในชวงอายุการใชงานของโครงการ เพื่อใหสิ่งที่ลงทุนนั้นทํา
การผลิตหรือใหบริการตนทุนนี้ถือวามีกระแสจายเปนทุก ๆ สิ้นชวงเวลา เชน ทุก ๆ สิ้นเดือน ทุก
ๆ สิ้นป จะมีจาํ นวนมากนอยอยางไรก็แลวแตหลักการและวิธีการที่ใชในการประเมิน ตนทุนสวน
นี้อาจซับซอนกวาตนทุนแรกเริ่ม ซึ่งมักจะประกอบดวย คาแรงงาน คาวัตถุดิบ คาพลังงาน คา
โสหุย คาดอกเบี้ย คาอะไหล ฯลฯ
• ชวงหมดอายุของโครงการ
เมื่อสิ้นอายุของโครงการ ซากของสิ่งที่ลงทุนยังคงมีอยู เชน ที่ดินซึ่งเปนไปไดที่ขายได
ราคามากกวาตอนซื้อมา เครื่องจักรซึ่งอาจยังใชการได หรืออาจเปรียบเสมือนเปนเศษเหล็ก หรือ
อาจตองเสียเงินในการรื้อถอน มูลคาที่จะไดจากการขายซากเปนถือเปนรายได หรือเปนการลด
ตนทุน จึงเปนกระแสเงินสดที่ตรงขามกับตนทุนแรกเริ่ม และตนทุนดําเนินงานและซอมบํารุง
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2.3.2. การเปรียบเทียบโครงการดวยวิธีมูลคาเทียบเทาปปจจุบัน ที่อายุโครงการเทากัน
วิธีมูลคาเทียบเทาปปจจุบัน (present worth) เปนวิธีที่ไดรบั ความนิยมมากวิธีหนึ่ง ในตํารา
หลายๆเลม อาจมีตัวแปรที่ใชแตกตางกัน เชน Pw (Present worth), Pv (Present value),NPV(Net
Present Value), P หรือ อื่นๆ ในที่นี้จะใชสัญลักษณ Pw แทน P เพื่อแทนคามูลคาเทียบเทาป
ปจจุบัน และ ควร ใชเครื่องหมายลบ สําหรับลูกศรกระแสเงินสดลง เชน การลงทุน คาใชจาย และ
เครื่องหมายบวก เมื่อลูกศรกระแสเงินสดชีข้ ึ้น เชน รายได ผลประโยชน มูลคาซาก เปนตน
ในการเลือกทางเลือก สามารถสรุปแนวทางการเลือกดังนี้
กรณีมีทางเลือกเดียว (One alternative) ถา

Pw ≥ 0

หมายถึงอัตราผลตอบแทนได

ตามที่คาดหมาย หรือ สูงกวา ดังนั้นทางเลือกนั่นควรเลือก
กรณีมีทางเลือกหลายทางเลือก (Two or more alternative)ที่มีอายุเทากัน เมื่อทางเลือก
หรือโครงการตองถูกคัดเลือกเพียงหนึ่งเดียว ตามหลักการทั่วไปก็จะเลือก ทางเลือกที่มีคา

Pw

มากที่สุด
ในกรณีที่เปรียบเทียบคาใชจา ยอยางเดียวตองมี

รายไดหรือผลประโยชนหรือใชงานได

เหมือนกันเทานั้น
ลักษณะของโครงการที่จะทําการพิจารณาคัดเลือก จะนําขอมูล แนวคิด ประสบการณ มา
สรางทางเลือกหรือโครงการ เลือกโครงการที่เกี่ยวของมาพิจารณา แบบ Mutually Exclusive
Project หรือ Independent Project โครงการเดียว(Mutually Exclusive Project) เลือกโครงการเดียว
โครงการที่อิสระ(Independent Project) เลือกหลายโครงการได และนํามาพิจารณาคัดเลือกตามวิธี
ที่เหมาะสม
Pw =

n

∑
i =1

F
(1 + i) n
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2.3.3. การวิเคราะหคาความไวโดยวิธีคา สามคา(O-ML-P)
การวิเคราะหคา ความไวในกรณีที่ใชคาสามคา ในการประเมินคาตางๆอาจสามารถกลาว
ไดวา คาที่คาดหมาย (Expected Value) ของแตละตัวแปร คํานวณไดจากคาทั้ง 3 คือ คาที่ไดจาก
การมองโลกในแงดี (Optimistic), คาที่ควรจะเปนที่สุด (Most likely) และ คาที่มองโลกในแงราย
(Pessimistic) ซึ่งทั้ง 3 คานีไ้ ดขอมูลมาจากผูที่รับผิดชอบ ผูมีประสบการณ หรือ ผูที่ทํางานในแต
ละกิจการ ซึง่ จะนําคาทั้งสามมาชั่งน้ําหนัก (weight) เพื่อใหไดคาที่ใกลเคียงกับที่ควรจะเปนโดย
อาจจะใหน้ําหนักเทากันทั้งหมด คือ 0.3333 หรือ อาจใหน้ําหนักตามความพอใจ หรือตามมติของ
ทีมวิเคราะห หรืออาจใชทฤษฎีทางความนาจะเปน Probabilistic หรือ Stochastic โดยใชลักษณะ
ที่สําคัญอยางหนึ่งในการแจกแจงของสวนโคง คือ เปนความบายเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation, s) ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีการกระจายคาของตัวแปร ความบายเบนมาตรฐานนี้เปนการวัด
จากทางดานซายและทางดานขามของคามัธยฐาน (Medium, M) ตามแกนนอน ถาเสนโคงมี
ลักษณะเปนการแจกแจงแบนปกติ (Normal Distribution) ซึ่งมีคาเฉลี่ย (Mean, X) คามัธยฐาน
(Medium, M) และคาฐานนิยม (Mode, Mo) อยูตรงจุดแบงครึ่งของพื้นที่ภายใตเสนโคงพอดี คา
ของ 1s (One Standard Deviation) จะมีพื้นที่ภายใตเสนโคง 68% คาของ 2s และ 3s จะมีพื้นที่
ภายใตเสนโคง 95% และ 99% ตามลําดับการประมาณคาของตัวแปรทั้งสาม (O, ML, P) ถูก
กําหนดขึ้นตามหลักการทางสถิติ โดยพิจารณาความนาจะเปนไปได (Probability) ของแตละตัว
แปรวา จะมีโอกาสเปนเทาไร

O&P

ML E(x)

รูปที่ 2.3 แสดงการกระจายคาของคาประมาณสามคา

P&O
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2.4. งานศึกษาที่เกี่ยวของ
อภิสิทธิ์ กุสลานันท (2550) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหเปรียบเทียบราคาคากอสรางอาคาร
เพื่ อ หาสั ด ส ว นงานของโครงการชุ ด พั ก อาศั ย ที่ เ ป น อาคารสู ง และอาคารขนาดใหญ พิ เ ศษใน
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2548-2550 นําเสนอการเปรียบเทียบเพื่อหาสัดสวนในงาน ตนทุน และ
คาใชจายในการกอสราง นํามาเปรียบเทียบ จํานวน 9 โครงการ เพื่อใชเปนกรอบในการตั้งแตเริ่ม
โครงการ โดยแบงออกเปน ดังนี้
1.สัดสวนงานที่ไดจากราคางานกอสราง
2.สัดสวนงานที่ไดจากการปรับราคากอสรางที่มีความใกลเคียงกันและการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
3.สัดสวนงานที่แปรผัน ขึ้นอยูกับรายละเอียดเงื่อนใขของโครงการนั้น ๆ
บุณพจน ตันสกุล(2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษาตนทุนและอัตราคาบริการ: กรณีศึกษาอัตรา
คาบริการโรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยมีผลการศึกษา ตนทุนของภาควิชารังสีวิทยามีอิทธิพล
มาจากคาน้ํายาและเมื่อเปรียบเทียบกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมบัญชีกลางพบวาตนทุนมี
ความแตกตางเพราะเกิดจากการคิดคํานวณตนทุนตางกันปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิดตนทุนและ
อัตราคาบริการของภาควิชาพยาธิวิทยา คือ คาน้ํายาและวัสดุ เมื่อเปรีย บเทีย บกับกระทรวง
สาธารณสุ ข และกรมบั ญ ชี ก ลางพบว า อัต ราค า บริ ก ารที่ แ ตกต า งกัน เนื่อ งมาจากวิ ธีก ารคิ ด ที่
แตกตางกันรวมถึงคาน้ํายาและวัสดุซื้อมาในราคาที่ตางกันภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและ
กายภาพบําบัด ภาควิชาอายุรศาสตร และภาควิชาศัลยศาสตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิดตนทุน
และอัตราคาบริ การคือ คาแรงและคาครุภัณ ฑ เมื่อเปรียบเที ย บกั บกระทรวงสาธารณสุขและ
กรมบัญชีกลางพบวา ตนทุนมีความแตกตาง

