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บทที ่1  
บทน ำ 

 
 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีลกัษณะพิเศษต่างจากธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจ
ซ้ือมาขายไปเน่ืองจากมีการด าเนินการแยกเป็นโครงการ โดยตอ้งมีกระบวนการในการประมาณการกิจกรรม
ของงานก่อสร้าง มีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบังานก่อสร้างหลกั มีการประเมิน
ตน้ทุนค่าวสัดุและค่าแรงงาน มีการจดัขอ้เสนอราคาเพื่อแข่งขนัในการรับงาน เม่ือไดรั้บงานแลว้นอกจาก
การด าเนินงานตามแผนงาน จะตอ้งมีการเบิกจ่ายเงินเป็นงวด มีกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามแต่สถานท่ี ๆ เขา้
ปฏิบติังานไดก้ าหนด ทั้งน้ีธุรกิจรับเหมายงัมีความเก่ียวขอ้งกบัคน วสัดุ เคร่ืองจกัร และค่าใชจ่้ายจ านวนมาก  

 

ธุรกิจรับเหมางานระบบไฟฟ้าจดัวา่เป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งมากพอสมควร กระบวนการในการประกวด
ราคา ดว้ยการเสนอราคาเพื่อการคดัเลือกเพื่อเป็นผูรั้บเหมางานจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ี
จะเสนอตวัเพื่อใหไ้ดง้าน ความบกพร่องในส่วนงานการเสนอราคางานจึงเป็นเหตุท่ีท าให้งานท่ีควรไดรั้บท า
ตอ้งหลุดหรือไม่ไดรั้บการคดัเลือก จึงมีความจ าเป็นการศึกษาขั้นตอนในกระบวนการเสนอราคาส าหรับงาน
รับเหมาระบบไฟฟ้าเพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็ว แม่นย  า และมีความน่าเช่ือถือ เป็นการเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขนัไดดี้ข้ึน 

 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 
 

 การคดัเลือกผูรั้บเหมางานระบบไฟฟ้าเขา้ปฏิบติังาน ตอ้งมีการประกวดราคา และเสนอราคาเพื่อ
คดัเลือกผูรั้บเหมา การคดัเลือกผูรั้บเหมานั้นจะค านึงถึงเร่ืองของประสบการณ์ ผลงาน ระยะเวลา และความ
สมเหตุผลของราคาท่ีเสนอ ซ่ึงกระบวนการเสนอราคานั้นมีหลายขั้นตอน ในท่ีน้ีใช้กรณีศึกษาจากบริษทั
รับเหมางานระบบไฟฟ้าท่ีผูศึ้กษาท างานอยู ่ โดยขอบเขตงานรับเหมาไฟฟ้าน้ี ไดแ้ก่ การวางระบบไฟฟ้าใน
อาคาร ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการเดินสายไฟฟ้า การวางต าแหน่งของอุปกรณ์ ตลอดจนการเดินสายไฟ
เตรียมไวส้ าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น 
 

 ระบบแสดงสวา่งในอาคาร 
 ระบบวงจรควบคุมและป้องกนั 
 ระบบการจดัจุดจ่ายไฟฟ้าส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ระบบไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เฉพาะกิจ 
 ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
 ระบบเคร่ืองท าน ้าร้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ระบบ CCTV สัญญาณเตือนภยั   



2 
 

การพิจารณาเฉพาะงานท่ีมีแบบ และรายละเอียดประกอบแบบแลว้    ซ่ึงปัจจุบนักระบวนการเสนอ
ราคามีปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

1. ขาดความชัดเจนของข้อมูลโครงการ ก่อให้เกิดผลเสียด้านการประมาณการกิจกรรม และ
ระยะเวลาด าเนินการ 

2. ไม่สามารถก าหนดทรัพยากรท่ีตอ้งการใชอ้ยา่งครบถว้น ท าใหข้าดการประเมินตน้ทุนโครงการ
ท่ีเหมาะสม 

3. ขาดความเช่ือมัน่ในความแม่นย  าของการก าหนดราคา  
4. ไม่มีขั้ นตอนหรือก าหนดการท่ีเป็นมาตรฐานในการควบคุมให้เกิดการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5. เกิดความล่าชา้ในการประเมินตน้ทุนโครงการและไม่สามารถส่งราคาไดท้นั  
 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เสียโอกาสในการไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมางานระบบท่ีเหมาะสม 
ในดา้นเวลาและราคา  มีผลท าให้งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าท่ีตอ้งการล่าช้ากว่าก าหนดและเกิดผลกระทบ
ต่อเน่ืองไปถึงงานท่ีตอ้งไดจ้ากการก่อสร้างระบบไฟฟ้านั้น ๆ 
 

 จากปัญหาดงักล่าว ท าให้เกิดความจ าเป็นในการศึกษาเพื่อก าหนดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
เสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในปัจจุบนั ซ่ึงมีสภาพคือ 
 

1. ไม่มีมาตรฐานและขอ้ก าหนดของงาน 
2.  ไม่มีแบบฟอร์มท่ีชดัเจน  
3. ไม่มีความชดัเจนในขั้นตอนและวธีิการท่ีจะจดัท าขอ้เสนออยา่งเป็นระบบและรวบรัด  

 

การศึกษาน้ีเป็นการน าเสนอการพฒันา และปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการการเสนอราคางานรับเหมางาน
ระบบไฟฟ้า โดย 
 

1. ประยกุตใ์ชแ้ผนภูมิการไหลของกระบวนและวธีิปฏิบติังาน (METHOD STUDY)  
2. ก าหนดมาตรฐานการประมาณราคาของหน่วยงานราชการเนน้เฉพาะตามรูปแบบการประเมิน

ราคาของกรมโยธาธิการและผงัเมือง    ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางท่ีหน่วยงานราชการทัว่ไป
น ามาใชง้าน   

3. น าขอ้มูลความรู้มาปรับปรุงขั้นตอนเดิมให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนทั้งดา้นการประมาณกิจกรรม
เวลาการด าเนินงาน ตน้ทุนส่วนของวสัดุและแรงงานใหมี้ความแม่นย  าและรวดเร็ว  

 

จากการพฒันากระบวนการน้ี โดยการประยุกต์ใชแ้ผนภูมิการไหลของกระบวนและวิธีปฏิบติังาน
ผ่านความรู้ของคนในองค์รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคา ท าให้สามารถลดขั้นตอนใน
กระบวนการเสนอราคาและแนวทางการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนใหมี้ระบบระเบียบมากข้ึน โดยจะตอ้งมี
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ขอ้มูลในส่วนของความตอ้งการในงานท่ีจะประมูล ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง  ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนวสัดุ  ส่งผล
ให้เกิดความกระชบัในการด าเนินการตามระยะเวลาในการเสนอราคาและท าให้เวลาแต่ละขั้นตอนลดลง   
อีกทั้งความแม่นย  าในการประมาณการสูงข้ึน เกิดความเช่ือมัน่ต่อตน้ทุนและราคาท่ีเสนอเป็นท่ียอมทั้งของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประมูลนั้น  ๆ  
 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 
   

1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์กระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าในอาคาร 
2. เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการเสนอราคา  
3. เพื่อน าหลกัการศึกษาวิธีปฏิบติังาน (METHOD STUDY) มาใชเ้พื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา

ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าในอาคาร เพื่อลด
ความล่าชา้และเพิ่มความเช่ือมัน่ในการเสนอราคา 

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ขอบเขตการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. ศึกษาถึงกระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าภายในอาคารท่ีลูกคา้มีแบบมาให ้
2. วางแผนระบบการเสนอราคาท่ีเหมาะสมให้กบัองค์กรเพื่อพฒันาในเกิดประสิทธิภาพในการ

เสนอราคา 
3. เป็นเพียงการแสดงแบบอยา่งการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบักระบวนการเสนอราคางานรับเหมาในงานก่อสร้าง อ่ืน ๆ 
เฉพาะงานท่ีมีขนาดเล็ก 

 

1.4  ขั้นตอนวธิีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนวธีิการด าเนินงานมีดงัน้ี 
 

1. ศึกษากระบวนการเสนอราคางานในแต่ละคร้ัง  
2. วเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้าง 
3. น าเสนอแนวคิดในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ  
4. ปรับปรุงกระบวนการการน าเสนอราคางานก่อสร้าง 
5. ศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงแกไ้ข และหลงัการปรับปรุงแกไ้ข  
6. การจดัท ารายงานผลการศึกษา 
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 
 

        1. การเสนอราคาท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
       2. ลดกระบวนการในการเสนอราคาท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเปล่า 
        3. ลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการเสนอราคาในนอ้ยลง  
 4. เกิดความเช่ือมัน่ในดา้นการประมาณกิจกรรมและตน้ทุนโครงการ 

5. เกิดความน่าเช่ือถือในการเสนอราคา 
 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์ 
 

 ค านิยามศพัทมี์ดงัน้ี 

1. ธุรกจิรับเหมำก่อสร้ำง หมายถึง ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ี     

                                                   จดทะเบียนเป็น ผูรั้บเหมาหรือผูป้ระกอบการก่อสร้างควบคุม 

                                                   ตามพระราชบญัญติัการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง  

2. ใบเสนอรำคำ หมายถึง เอกสารท่ีออกใหก้บัลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้ไดพ้ิจารณาราคาก่อนท่ีจะ 

                                     ตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ 

3. กำรควบคุม หมายถึง หนา้ท่ีในการควบคุมงานใหกิ้จการต่างๆ เป็นไปตามแผนงานท่ี วางไวซ่ึ้ง 
                                  จะตอ้งไดท้ั้งปริมาณ คุณภาพ เวลาและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมโดยมีการเก็บ 
                                  ผลงานท่ีไดต้าม จริงมาเปรียบเทียบกบัแผนงานก่อสร้างหลกัท่ีไดก้ าหนด 
                                  ไว ้

4. วสัดุ หมายถึง วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและรายการ  
5. แรงงำน หมายถึง  ผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่พนกังาน ช่างคนงาน ผูรั้บเหมาช่วง 
6. บัญชีแสดงปริมำณวสัดุและแรงงำน หมายถึง รายละเอียดปริมาณวสัดุและแรงงานท่ีใชแ้สดง      

                                                                        เป็นบญัชีเพื่อใชใ้นการค านวณค่าใชจ่้ายใน 
                                                                       โครงการรับเหมาก่อสร้าง เรียกทัว่ ๆ ไปวา่ BOQ  
                                                                        (Bill of Quantity) 

7. ผู้ประกอบกำรรับเหมำก่อสร้ำง หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนเป็น ผูรั้บเหมาหรือ 

                                                                ผูป้ระกอบการก่อสร้างควบคุมตามพระราชบญัญติัการ 

                                                                ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522  
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8. ผู้รับเหมำงำน หมายถึง ผูรั้บจา้งท่ีลงนามในเอกสารสัญญา ซ่ึงยอมรับและตกลงท่ีจะด าเนินการ 

                                      ก่อสร้างใหลุ้ล่วงแลว้เสร็จดว้ยดี เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้น 

                                      เอกสารสัญญา รวมทั้งตอ้งรับผดิชอบในผลของงานของผูรั้บจา้งช่วง 

9. ผู้รับจ้ำงช่วง หมายถึง ผูรั้บจา้งท่ีรับท างานใหผู้รั้บจา้งหลกัอีกทอดหน่ึง ในการท างานก่อสร้าง 

                                   ใด ๆ การท่ีผูรั้บจา้งก่อสร้างจะจา้งผูจ้า้งช่วงใหท้  างานส่วนใดส่วนหน่ึง 

                                   ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของงาน หรือผูว้า่จา้งก่อนเสมอ และ 

                                   ส าหรับงานก่อสร้างของราชการ จะตอ้งมีหนงัสืออนุมติัเป็นลายลกัษณ์ 

                                   อกัษรจากผูว้า่จา้ง 

 



บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 บทน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและงานในระบบไฟฟ้า 

2. ขั้นตอนของการประมาณราคางานระบบไฟฟ้าของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. การศึกษาวธีิปฏิบติังาน 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1.  ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและงานในระบบไฟฟ้า 
  

กระบวนการเสนอราคามีความส าคญัมากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า เพราะการเสนอ
ราคาเป็นกระบวนการท่ีท าให้ทราบถึงต้นทุนในการลงทุน ผลตอบแทนในการลงทุน ดังรูปท่ี 2.1  
เพราะฉะนั้นในการเสนอราคาจึงตอ้งศึกษากระบวนการต่าง ๆ  เช่น ราคาของวสัดุอุปกรณ์ ราคากลางในงาน
รับเหมา การขนส่งสินคา้  ระยะเวลาท่ีส่งผลต่อค่าจา้งแรงงาน  
 

 
 

รูปที ่2.1 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตน้ทุนและ ผลตอบแทน 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้า 

 

ตน้ทุนในการลงทุน 

 

ตน้ทุนท่ีคงท่ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงาน
ระบบไฟฟ้า 

 

ตน้ทุนผนัแปร 
ค่าแรงงานคนงาน,ค่า
วสัดุก่อสร้าง,ค่าขนส่ง 

 

ผลตอบแทนในการลงทุน 

 

วเิคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงิน 

 

ร่างแบบค าร้องนี ้ให้นกัศกึษากรอกรายละเอยีด

โดยปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ตาม

ความคิดทา่น เพื่อเตรียมพร้อมน าเสนอในวนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2552  รายละเอยีดเพิ่มเติมจะ

ประกาศให้ทราบโดยดว่น 
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จากการศึกษาวเิคราะห์การเสนอราคางานระบบไฟฟ้าโดยทัว่ไป จะตอ้งมีการประมาณราคาของ 
วสัดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการต่าง ๆ  จากแบบแปลนไฟฟ้าดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 2.2  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งทราบงาน
ระบบไฟฟ้าท่ีตอ้งประมาณการ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

รูปที ่2.2 แบบแปลนตวัอยา่งงานระบบไฟฟ้า 
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งานระบบไฟฟ้าท่ีตอ้งประมาณการประกอบดว้ย  

1. ระบบไฟฟ้าก าลงัและแสงสวา่ง ( Power and Lighting System )  

2. ระบบตวัน าไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า 

3. ระบบท่อเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ขอ้ต่อท่อ 

4. ระบบอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

5. ขอ้มูลตารางรายการโหลดของอุปกรณ์ 

2.1.1 ระบบไฟฟ้าก าลงัและแสงสว่าง 

ในระบบไฟฟ้าก าลงัและแสงสว่าง ( Power and Lighting System ) ระบบไฟฟ้าก าลงั (Power)       

คือ ระบบ   ท่ีใชเ้ป็นตวัควบคุมหรือตวัปิดกั้นการจ่ายกระแสไฟฟ้าไดแ้ก่แผงควบคุมไฟฟ้า    ( Center Load ) 

หรือ MDB , มิเตอร์ไฟฟ้าหรือหมอ้แปลงไฟฟ้า , ปลัก๊หรือเตา้รับ , เตา้รับทีว ีและเตา้รับโทรศพัท ์เป็นตน้  

อุปกรณ์ดงักล่าวมาน้ี สามารถนบัจ านวนหน่วยไดจ้ากแบบแปลนไฟฟ้าระบบแสงสวา่ง ( Lighting ) 

ไดแ้ก่ ดวงโคมไฟฟ้าภายในและรอบนอกอาคาร จากแบบแปลนไฟฟ้าจะระบุจุดและชนิดของอุปกรณ์ไว้

อย่างละเอียด  ท าให้สะดวกต่อการนบัมากประมาณการจะตอ้งใช้ประสบการณ์และวิธีการศึกษาจากแบบ

แปลนอยา่งละเอียดวา่ ในแบบแปลนนั้น ๆ ระบุไวว้า่จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชนิดใดท่ีสามารถนบัได ้อีก  

2.1.2 ระบบตัวน าไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า 

ในระบบตวัน าไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า ระบบน้ีท่ีจริงแลว้ถา้คิดประมาณการอย่างละเอียดจริง ๆ แลว้

เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถจะนบัได ้ซ่ึงผูป้ระมาณการจะตอ้งเป็นคนละเอียดรอบคอบมากหรือให้ความส าคญัต่อ

การประมาณการมาก  โดยการประมาณการจะตอ้งหาเส้นทางการเดินสายไฟฟ้าจากแบบแปลนไฟฟ้าให้ได้

ก่อนว่าจะ เดินทางตรงหรือเล้ียวไปทางไหนบา้ง สายไฟฟ้าท่ีใช้เป็นสายขนาดใดบา้ง (ตามาตรฐานการ

เดินสายของการ ไฟฟ้า ) แลว้จึงน ามาเทียบกบัมาตราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นแบบแปลน เช่น 1 : 100 , 1 : 200 , 

หรืออ่ืน ๆ  เป็นตน้  

แบบแปลนไฟฟ้าบางแบบแสดงการเดินสายไฟฟ้าไมค่อยชดัเจนมากเท่าไร ผูป้ระมาณการอาจตอ้ง

ใชว้ิธีประมาณ การใชส้ายไฟฟ้าแต่ละชนิดอยา่งใกลเ้คียงความจริงแลว้เผื่อความยาวไวเ้ป็นเปอร์เซ็นต ์เช่น 

10 - 20 เปอร์เซ็นต ์ 
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2.1.3 ระบบท่อเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ข้อต่อท่อ 

ในระบบท่อเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ขอ้ต่อท่อ ท่อเดินสายไฟฟ้าจะคิดวา่เป็นฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
ไวอี้ก ชั้นหน่ึงก็ไดเ้น่ืองจากวิธีการเดินสายไฟฟ้าในท่อจะระบุไวโ้ดยการไฟฟ้าวา่จะตอ้งเดินสายไฟฟ้าใน
ท่อ 1 เส้นในประมาณสัดส่วนท่ีก่ีเปอร์เซ็นต์ต่อหนา้ตดัของท่อแต่ละขนาด (โดยทัว่ไปแลว้เพื่อการระบาย
ความร้อนภายในท่อ การไฟฟ้าจะก าหนดไวป้ระมาณ 60 เปอร์เซ็นต)์ ผูป้ระมาณการจึงควรใชข้อ้มูลดงักล่าว
น ามาประกอบการคิด ประมาณการใช้ท่อว่าจะตอ้งใช้ท่อจ านวนเท่าใด และใช้ท่อขนาดใดได้บา้ง การ
ประมาณการระบบท่อเดิน สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ขอ้ต่อท่อจึงสามารถใชว้ธีินบัโดยเทียบจากมาตราส่วนจาก
แบบแปลนไฟฟ้า หรือวธีิประมาณแลว้เผื่อเป็นเปอร์เซ็นตป์ระมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นตก์็ไดท้ั้งน้ีก็ตอ้งทราบ
ความสูงของผนงัแต่ละชั้นดว้ย  

2.1.4 ระบบอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

ในระบบอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า อุปกรณ์ชนิดน้ีได้แก่อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเช่ือมต่อสายไฟฟ้า
ขนาด ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและมาตรฐานการเดินสายไฟของการไฟฟ้า อุปกรณ์
ประกอบดว้ย เทป พนัสายไฟ  งานประมาณราคางานไฟฟ้า การหาปริมาณงานไฟฟ้า ส าหรับการประมาณ
การถอดแบบงานไฟฟ้านั้นแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1. ประเภทท่ีนบัได ้เช่น พวก ดวงโคม , สวิตต์ และเตา้รับ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถดูสัญลกัษณ์จาก
แบบและรายการประกอบแบบดงัรูปท่ี 2.3  ส่ิงเหล่าน้ีสามารถนบัไดจ้ากแบบแปลนวา่จะตอ้งใช้
จ  านวนเท่าใด  

2. ประเภทท่ีนบัไม่ได ้เช่น พวกท่อร้อยสายไฟ ,  สายไฟ ,  เทปพนัสายไฟ และ ขอ้ต่อท่อ เป็นตน้    
ตอ้งใชว้ธีิ ประมาณการและเผือ่ไปอีกประมาณ 10 - 15 เปอร์เซ็นต ์เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดผู ้
ประมาณการจะตอ้งหา ความรู้และศึกษาเก่ียวกบัขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งแม่นย  า 
 

2.1.5 ข้อมูลตารางรายการโหลดของอุปกรณ์ 

ในขอ้มูลตารางรายการโหลดของอุปกรณ์ สายไฟท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ  ดงัรูปท่ี 2.4 คือ
รายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดท่ีไดอ้อกแบบไว ้เช่น  

 ขนาดโหลดทั้งหมด  
 ขนาดสายเมนหลกั/เมนยอ่ย  
 ขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์เมนหลกั/เมนยอ่ย  
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โดยปกติอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีติดตั้งท่ีหนา้งานกบัตารางโหลดตอ้งตรงกนั  

 
 
 

 
 

รูปที ่2.3  แบบแปลนงานระบบไฟฟ้าและรายการประกอบแบบ 
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รูปที ่2.4  ตวัอยา่งรายการโหลดของอุปกรณ์และสายไฟในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ  
 

2.2  ขั้นตอนของการประมาณราคางานระบบไฟฟ้า  
 

ภายหลงัจากไดรั้บแบบและรายละเอียดประกอบแบบแลว้มีดงัน้ี 
 

1. ศึกษาท าความเขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป รวมทั้งรายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละการ
ติดตั้ง 

2. การถอดแบบหรือการส ารวจหาปริมาณของวสัดุและอุปกรณ์ 
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2.2.1 การศึกษาท าความเข้าใจและวเิคราะห์แบบรูป 
 

ในการศึกษาท าความเขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูปรวม   ตอ้งศึกษารายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
และการติดตั้งดงัน้ี 

 

ก. รายละเอียดงานระบบไฟฟ้าประกอบดว้ย : 
 

 ระบบไฟฟ้าก าลงัและแสงสวา่ง  
 ระบบล่อฟ้าและการต่อลงดิน  
 ระบบโทรศพัทแ์ละส่ือสาร  
 ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ 
 ระบบเสียงประกาศ  
 ระบบสัญญาณทีวรีวม   
 ระบบอ่ืน ๆ  

 

ข. รายละเอียดของรูปแบบประกอบไปดว้ยระบบต่าง ๆ  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ผูอ้อกแบบจะจ าแนก
แบบออกไดด้งัน้ี  
 

 สารบญัแบบ   
 สัญลกัษณ์วสัดุอุปกรณ์, 
 รายละเอียดงาน   
 SINGLE LINE DIAGRAM   
 ลกัษณะแผงสวติซ์    
 RISER DIAGRAM   
 ตารางโหลด (LOAD SCHEDULE)   
 รูปลกัษณ์ของวสัดุอุปกรณ์และ  
 DETAIL การติดตั้งท่ีจ  าเป็นตอ้งแสดง  

o ผงัไฟฟ้าบริเวณ   
o แบบไฟฟ้าก าลงั  
o แสงสวา่งของอาคารทุกชั้น   
o แบบล่อฟ้าและการต่อลงดิน  
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o แบบระบบท่ีเก่ียวขอ้งของอาคารทุกชั้นเช่น โทรศพัท ์สัญญาณแจง้เพลิงไหม ้
เป็นตน้ 

2.2.2 การถอดแบบหรือการส ารวจหาปริมาณของวสัดุและอุปกรณ์ 
 
 

ในการถอดแบบหรือการส ารวจหาปริมาณของวสัดุและอุปกรณ์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
 

1. วสัดุอุปกรณ์ท่ีนบัได ้
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งวดัความยาว 
 

2.2.2.1 วสัดุอุปกรณ์ทีนั่บได้ 
 

การถอดวสัดุอุปกรณ์จะถอดเป็นชุด โดยเนน้ท่ีอุปกรณ์ยอ่ยท่ีปรากฏในแบบ ซ่ึงไดแ้ก่  
 

 ดวงโคมสวติซ์  
 เตา้รับ  
 พดัลม  
 อุปกรณ์ระบบแจง้เพลิงไหม ้ 
 อุปกรณ์ระบบโทรศพัท ์ 
 อุปกรณ์ระบบเสียง  
 อุปกรณ์ระบบทีวี เป็นตน้  

 

การถอดจะถอดแยกเป็นของแต่ละระบบเพื่อสะดวกในการกรอกขอ้มูลลงดงัตวัอย่างดงัรูปท่ี 2.5 
ส าหรับอุปกรณ์ท่ีนบัได ้

 

2.2.2.2  วสัดุอุปกรณ์ทีต้่องวัดความยาว 
 

การถอดวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งวดัความยาว ไดแ้ก่  
 

 ทางเดินสายไฟฟ้า (ท่อร้อยสายไฟฟ้ารางเดินสาย รางเคเบิล)  
 สายไฟ  
 สายโทรศพัท ์ 

 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งวดัความยาวจะถอดเป็นเมตร โดยจะเร่ิมไล่ถอดตาม SINGLE LINE DIAGRAM 
จาก INCOMING ท่ีรับเขา้สู่โครงการจนถึงอุปกรณ์ตวัสุดทา้ย เช่น ดวงโคมหรือเตา้รับ เป็นตน้ และการถอด
จะถอดแยกเป็นของแต่ละระบบเพื่อสะดวกในการกรอกขอ้มูลลง ดงัรูปท่ี 2.6  
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ส าหรับสายไฟฟ้า และท่อต่าง ๆ ท่ีนับเป็นความยาว เพื่อท่ีจะกรอกขอ้มูลในบญัชีแสดงรายการ
ปริมาณวสัดุ BOQ ต่อไป 

 

รูปที ่2.5  ตวัอยา่งตารางป้อนจ านวนดวงโคม สวิตซ์ เตา้รับ 
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รูปที ่2.6  ตวัอยา่งตารางป้อนจ านวนสายไฟฟ้าและท่อต่าง ๆ  
 

 2.2.3 บัญชีแสดงปริมาณวสัดุ และปริมาณแรงงาน (BILL OF QUANTITIES, BOQ) 
 

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุ และปริมาณแรงงาน ประกอบกับราคาท่ีใช้ในงานระบบไฟฟ้า โดย
รายละเอียดประกอบดว้ย ปริมาณแรงงาน ปริมาณวสัดุ ราคาต่อหน่วยของวสัดุและแรงงาน ดงัตารางท่ี  1.1   
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ตารางที ่2.1  ตวัอยา่งบญัชีแสดงปริมาณวสัดุ (BOQ) งานระบบเหมาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
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   2.2.3.1 การประมาณราคาของโครงการในส่วนท่ีเป็นค่าแรงงาน 
 

แรงงานเป็นตวัประกอบท่ีเปล่ียนแปลงไดม้าก และยากในการประมาณราคาท่ีสุด นอ้ยคร้ังท่ีคนสอง
คน จะมีความเห็นตรงกนัเก่ียวกบัเวลาท่ีใชส้ าหรับการท างานหน่ึง ๆ  ให้แลว้เสร็จ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความช านาญ
และประสบการณ์ การประสานงาน การบริหารงาน สถานท่ีก่อสร้าง ระยะเวลาท างาน ภาวะเศรษฐกิจ 
สภาวะแวดลอ้ม สภาวะอากาศ ฤดูการ ตลอดจนนโยบายของรัฐ หรือแมก้ระทั้งการลาหยุดและการลากลบั
บา้นของคนงานตามเทศกาลต่าง ๆ  เป็นตน้  

 

จากขอ้มูลดงักล่าวมาแลว้ สามารถน ามาใชเ้ปรียบเทียบ ในการประมาณราคาไดดี้ การประเมิน และ 
วิเคราะห์เวลาท างาน จะให้ขอ้มูลท่ีตอ้งการในการประมาณราคาเก่ียวกบัค่าแรง การประมาณราคาท างาน
ของงานต่าง ๆ  หาไดจ้ากอตัราชัว่โมงคนจากการท างาน ซ่ึงรวบรวมไดจ้ากงานท่ีท าแลว้ ๆ มา คือจาก
ประสบการณ์นัน่เอง อตัราชัว่โมงคนท่ีท า งานต่าง ๆ  เหล่าน้ี เป็นค่าเฉล่ียและไม่คงท่ี จ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ข
และปรับปรุงอยูเ่สมอตามลกัษณะงาน ค่าเหล่าน้ีจะรวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการท างานในการท างานส่วน
นั้นดว้ย เช่น การเตรียมการ การเบิกของ คืนของ การเตรียมเคร่ืองมือ และค่าสูญเสียจากแรงงาน เช่น การอู้
งาน เป็นตน้ 

 

2.2.3.2 การประมาณราคาของโครงการในส่วนท่ีเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ 
 

การประมาณราคาของโครงการในส่วนท่ีเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์เป็นการด าเนินการเป็น 2 ดา้นคือ 
 

1. การสืบราคาของวสัดุอุปกรณ์ 

2. การส ารวจราคา วสัดุ-อุปกรณ์ 
 

 การสืบราคาของวสัดุอุปกรณ์ 

เม่ือไดรั้บรายละเอียดชนิดและจ านวนอุปกรณ์  ท่ีใช้ทั้งหมดในโครงการแลว้ ก็ตอ้งมีการสืบราคา
ของวสัดุอุปกรณ์ โดยปกติวสัดุอุปกรณ์ทัว่ไปเช่น ท่อร้อยสาย รางเดินสาย สายไฟ สวิตซ์ เตา้รับฯลฯ จะมี
ราคามาตรฐานอยูแ่ลว้ซ่ึงสามารถดูจากคู่มือราคาขาย (PRICE LIST) และส่วนลดท่ีได ้ ก็จะไดร้าคาทุนท่ี
ค่อนขา้งใกลเ้คียง ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงของระบบไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน 
ๆ  เช่น อุปกรณ์สวติซ์เกียร์แรงสูง หมอ้แปลงไฟฟ้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า MAIN CB ตู ้MDB รวมถึงงานระบบ
อ่ืน ๆ  อาจขอราคาจากผูจ้  าหน่ายสินคา้นั้น ๆ  โดยตรงก็ได ้
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การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่ม ต่างก็เป็นวิธีการท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
วิจยั  แต่ความความต่างอยู่ตรงไหน เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัควรรู้เพื่อจะไดเ้ลือกวิธีเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัของตน  มีสาระดงัต่อไปน้ี 

 การส ารวจราคา วสัดุ-อุปกรณ์ 
 

  ในแต่ละทอ้งถ่ินราคาค่าวสัดุ-อุปกรณ์อาจมีราคาไม่เท่ากนั ตามแต่ละสภาพทอ้งถ่ินแต่ก็อาจมีราคา
ต่างกนัไม่มากนกัในท่ีน้ีจะไม่ระบุราคาของวสัดุ-อุปกรณ์จะตอ้งหมัน่ตรวจสอบราคาในแต่ละร้านเพื่อให้
ทราบราคาท่ีแน่นอน และใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด ก่อนท่ีจะรับเหมางานใด  ๆ  ตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ดา้นราคา ซ่ึงอาจตอ้งคิดเผื่อเอาไวบ้า้ง แต่ถา้ผูว้า่จา้งไดจ้ดัเตรียมวสัดุ-อุปกรณ์เอาไวแ้ลว้ ก็อาจคิดแต่ค่าแรง
เพียงอยา่งเดียว ดงัแสดงในรูปท่ี 2.7 
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รูปที ่2.7  ตวัอยา่งตารางส ารวจราคาวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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2.3. การศึกษาวธิีปฏบิัติงาน  
 

แผนภูมิการไหลในกระบวนการ คือ การแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนย่อย ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

ท างาน เพื่อท่ีจะให้เห็นภาพชัดยิ่งข้ึน และง่ายต่อการจดัการ ประโยชน์จากการใช้แผนภูมิการไหลใน

กระบวนการ คือสามารถก าจดังานท่ีไร้ประสิทธิภาพ และงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม ออกไปได ้

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.8  สัญลกัษณ์ของ แผนภูมิการไหลในกระบวนการ[2] 
 

 วธีิการสร้างแผนภูมิการไหลในกระบวนการ  
 

ขั้นตอนในวธีิการสร้างแผนภูมิการไหลในกระบวนการมีดงัน้ี 
 

1. ก าหนดกระบวนการท่ีตอ้งการจะท าการศึกษา และระบุจุดเร่ิมตน้ จุดส้ินสุดของกระบวนการ  
2. หลงัจากท่ีไดท้  าการเลือกหวัขอ้ท่ีจะศึกษาแลว้ ให้แบ่งแยกขั้นตอนในกระบวนการออกเป็น 

กิจกรรมยอ่ย ๆ  ซ่ึงในการก าหนดหวัขอ้ของแต่ละกิจกรรม ควรจะลงไปท่ีสถานท่ีเกิดจริง และดู
สภาพแวดลอ้มจริง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 

3.ใชส้ัญลกัษณ์แทนแต่ละกิจกรรม 
4. เม่ือไดล้ าดบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเรียบร้อยแลว้ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเขียนแต่ละกิจกรรมลงใน

แผนผงัการไหลในกระบวนการ พร้อมทั้งก าหนดสัญลกัษณ์ในแต่ละขั้นตอน โดยใส่เป็นจุด 
ใหก้บัช่อง SYMBOL ในแผนผงั 

5. เม่ือก าหนดจุดในแต่ละขั้นตอนแลว้ ท าการลากเส้นเช่ือมต่อในแต่ละจุด เพื่อดูล าดบัความต่อเน่ือง
ของแต่ละกิจกรรม 
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6. เม่ือก าหนดหวัขอ้ขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อไปเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้วา่ในแต่ละขั้นตอนนั้นใช้
เวลาไปเท่าไหร่ มีระยะทางการเดินทางเท่าไหร่ ซ่ึงจะตอ้งท าการบนัทึกค่าดงักล่าวใส่ไวใ้นแต่ละ
ขั้นตอนดว้ย ส าหรับบางขั้นตอนอาจไม่สามารถท่ีจะบนัทึกเร่ืองของระยะทางได ้แต่ท่ีส าคญั
จะตอ้งรู้เวลาท่ีใชไ้ปในทุกขั้นตอน เพื่อจะไดข้จดัเวลาท่ีไม่จ  าเป็นออก และวางแผนการปรับปรุง
ต่อไป 

7. รวมการเกิดของแต่ละกิจกรรม 
8. ค  านวณค่าผลรวมของเวลา และระยะทางทั้งหมด แยกตามชนิดของแต่ละกิจกรรม 

 

 ขั้นตอนของการศึกษางาน  (WORK STUDY) [3]  
 

ขั้นตอนของการศึกษางานซ่ึงน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอ
ราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้า มีดงัต่อไปน้ี 
 

1. เลือกงานท่ีตอ้งการจะท าการศึกษา (SELECT) 
2. บนัทึกขอ้มูลท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา (RECORD) 
3. ตรวจวเิคราะห์อยา่งละเอียด (EXAMINE) 
4. วเิคราะห์และพฒันา (ANALYTICAL DEVELOPMENT) 
5. การน าไปใชง้าน (IMPLEMENT) 

การเขียนแผนภูมิการไหลในกระบวนการ และการศึกษาขั้นตอนการศึกษางาน ท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบั
การเสนอราคาไดเ้ห็นปัญหาและปรับปรุงปัญหาและกระบวนการไดมี้ระบบมากข้ึน 
 

2.4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพอมีขอ้สรุปดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการศึกษาวิธีการท างาน (METHOD STUDY) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการท างานสองวิธีของ
แผนกแล่ คือ การแล่แลว้ดึงกา้งตลอดจนเพื่อหาโอกาสในการลดระยะทางการเคล่ือนท่ีของพนกังาน (การ
ใหม่วิธี ) และ การแล่แลว้เจาะกา้ง (วิธีการเดิม )ในขณะท างาน โดยใชแ้ผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเน่ือง
ประเภทคน (FLOW PROCESS CHART - MAN TYPE) และไดอะแกรมการเคล่ือนท่ี (FLOW 
DIAGRAM) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ในระยะเวลาการท างานท่ีเท่ากนั 8 ชัว่โมง
วธีิการแล่แลว้เจาะกา้งจะท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน 31.81 % และมีผลก าไรเพิ่มข้ึน 29.30 % [4] 
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 โรงงานผลิตช้ินส่วนเฟอร์นิเจอร์ไมท่ี้ท าการศึกษา มีปัญหาดา้นความคล่องตวัของกระบวนการผลิต
เน่ืองจากเคร่ืองจกัรถูกจดัวางแบบไม่ต่อเน่ืองและระยะทางระหวา่งเคร่ืองจกัร แต่ละเคร่ืองนั้นอยูไ่กลกนั ท า
ใหข้าดความต่อเน่ืองในการผลิต ไดมี้การน าเทคนิคแผนภูมิการไหลของขบวนการผลิต (FLOW PROCESS 
CHART) มาใช้ท าการศึกษากระบวนการท างานตั้งแต่วตัถุดิบเขา้มาในโรงงานจนกระทัง่ท าส าเร็จเป็น
ผลิตภณัฑ์พร้อมท่ีจะท าการจดัส่ง ภายหลงัการปรับปรุงพบวา่สามารถลดระยะทางลงทั้งส้ิน 39.96% เวลา
ลดลงทั้งส้ิน 20.8% และขั้นตอนลดลงทั้งส้ิน13.89% มีผลท าใหก้ระบวนการท างานโดยรวมมีความคล่องตวั
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โรงงานสามารถเพิ่มผลผลิตไดถึ้ง 1,075 มดั คิดเป็น 408,500 บาท ต่อเดือน 
และสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจา้งแรงงานไดถึ้ง 12,000 บาท ในแต่ละเดือน [4] 

 

อรุณ บริรักษ ์(2550)  กล่าวถึงความหมายของการจดัซ้ือจดัหา (Procurement) โดยเรียบเรียงจาก ค า

บรรยายของ ดร.วิทยา สุหฤทด ารง ไว ้คือ กระบวนการท่ีบริษทัหรือองค์กรต่าง ๆ  ตกลงท าการ ซ้ือขาย

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องธุรกิจอยา่งมีจงัหวะเวลาและมี

ตน้ทุน (Cost) ท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพปริมาณท่ีถูกตอ้ง ตรงตาม

เวลาท่ีตอ้งการ ในราคา (Price) ท่ีเหมาะสมจากแหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

นอกจากความหมายของการจดัซ้ือจดัหาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ปัจจุบนัไดเ้กิดมีความหมายใหม่

ของการจดัซ้ือข้ึนอีกซ่ึงคือ การจดัซ้ือแบบลีน (Lean Purchasing) หรือการจดัการพสัดุแบบลีน (Lean Supply 

Management) การจดัซ้ือแบบลีนนั้นได้ถูกน ามาใช้ก่อนในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ ซ่ึงเป็นการน าเอา

ระบบการผลิตแบบทนัเวลา (Just in Time; JIT) และเทคนิคต่าง ๆ  มาใชเ้พื่อเพิ่มมูลค่าในกระบวนการจดัซ้ือ

จดัหาพสัดุ ลดระดบัสินคา้คงคลงั และลดระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ จึง

จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการติดต่อส่ือสารและแบ่งปัน (Share) ขอ้มูลแบบต่อเน่ือง และทนัที (Leenders, et 

al., 2006) 

 



บทที ่ 3 
วธีิการด าเนินการศึกษา 

 
 

การศึกษาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร  เป็นการศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคารับเหมาระบบไฟฟ้าภายในอาคารจากกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

1. ศึกษากระบวนการเสนอราคางานในแต่ละคร้ัง  
2. วเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้าง 
3. น าเสนอแนวคิดในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ  
4. ปรับปรุงกระบวนการน าเสนอราคางานก่อสร้าง 
5. ศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงแกไ้ข และหลงัการปรับปรุงแกไ้ข  
 

3.1  การด าเนินการศึกษากระบวนการเสนอราคา 
 

การศึกษาจะเร่ิมจากการวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคารับเหมาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดย
รวบรวมกระบวนการในการเสนอราคาของระบบงานในแต่ละคร้ัง  วิเคราะห์กระบวนการ จดัท าฐานขอ้มูล
ของการเสนอราคาท่ีผ่านมาเพื่อหาขอ้สรุปของขั้นตอนการเสนอราคาว่าในการเสนอราคามีกระบวนการ
อยา่งไรบา้ง และสร้างผงักระบวนการซ่ึงจะมีส่วนงานหลกั 3 ส่วนคือ 

 

1. การแสดงความจ านงท่ีจะใหด้ าเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า   
2. การวเิคราะห์แบบหรือออกแบบงาน 
3. การประมาณราคาเพื่อออกใบ BOQ 
 

3.2 การวเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคาร 
 

การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคารในกรณีศึกษาน้ี 
เป็นการศึกษาโดยอาศยัขอ้มูลการสังเกต จดบนัทึก และทบทวนการกระบวนการท างานในปัจจุบนั  เพื่อ
เตรียมขอ้มูลการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ  

  

 ตั้งแต่เร่ิมการติดต่อของลูกคา้  
 อ่านแบบประมาณราคา  
 จนถึงการส่งราคาและรอค าตอบจากลูกคา้  
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ในกรณีศึกษาน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใน
อาคารของงานโครงการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจ านวน 5 โครงการ ช่วงเวลา 20 มกราคม 2557 ถึง 10 สิงหาคม 2559 
ของบริษทัท่ีด าเนินการดา้นการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคาร 

 

3.3 การน าเสนอแนวคดิในการใช้เคร่ืองมอืเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ  
 

หลงัจากไดข้อ้มูลจะด าเนินการท าขั้นตอนและขอ้มูลยอ่ยจะไดผ้งัการไหลของกระบวนการส าหรับ
การเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคารตามรูปท่ี 3.1 ดงัต่อไปน้ี 
 

                                 รอลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการในการวา่จา้งผูรั้บเหมา 
                    

                                 รอลูกคา้ส่งแบบงาน 
 

                         นดัพบลูกคา้เพื่อดูรายละเอียดหนา้งาน 
 

                          เขา้ดูรายละเอียดหนา้งาน 
 

                          ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ดูหนา้งาน 
 

                       ตกลงเร่ืองวนัท่ีเร่ิมงาน และวนัส่งมอบงาน 
 

                       รอค าตอบจากลูกคา้ 
 

ท าการถอดแบบ 
 

ค านวณวสัดุท่ีใชใ้นการท างาน 
 

เปรียบเทียบราคาวสัดุ 
 

ค านวณราคาวสัดุ 
 

ค านวณค่าแรง 
  

ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด 
 

ท าการยืน่เสนอราคา ค่าแรง และราคาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้
 

รอค าตอบรับจากลูกคา้ 
 
รูปที ่3.1 ผงัการไหลของกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคาร 
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งานในแต่ละคร้ังจะวเิคราะห์ปัญหา จดัท าฐานขอ้มูลของการเสนอราคาท่ีผา่นมาเพื่อหาขอ้สรุปของ
ขั้นตอนการเสนอราคาวา่  ในการเสนอราคามีกระบวนการอยา่งไรบา้ง และร่วมกนัเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การเสนอราคาของแต่ละบุคคลท าการวิเคราะห์หาขั้นตอนท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า ขั้นตอนท่ีไม่เพิ่มมูลค่าให้
การเสนอราคา ท าสถิติระยะเวลาของการเสนอราคา เม่ือไดข้อ้มูลระยะเวลาของการเสนอราคาท่ีผา่นมา น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการเสนอราคาเพื่อหาสาเหตุของความล่าช้าใน
กระบวนการเสนอราคา 

 

3.4 การปรับปรุงกระบวนการน าเสนอราคางานก่อสร้าง 
 

ในการปรับปรุงกระบวนการน าเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคาร จะคน้หาสาเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการน าเสนอราคา จากการวเิคราะห์ท าใหท้ราบถึงสาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ท่ีมี
ผลต่อการเสนอราคามีความล่าช้า การเสนอราคามีความไม่แม่นย  า ขาดประสิทธิภาพ การปรับปรุงให้การ
เสนอราคามีประสิทธิภาพมากข้ึน ทางบริษทั จึงไดท้  าการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการประมาณราคารวม 5 ท่าน จ านวน 4 คร้ัง โดยมีการสรุปแนวทางแกไ้ขดว้ยวธิกีารด าเนินงานต่อไปนี้ 

 

1.รวบรวมกระบวนการเสนอราคางานในแต่ละคร้ัง วเิคราะห์ปัญหา 
2.น าเสนอแนวคิดในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ  
3.น าแผนภูมิการไหลในกระบวนการมาประยกุตใ์ชแ้ละปรับปรุงกระบวนการ  
4.เปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงแกไ้ข และหลงัการปรับปรุงแกไ้ข  
 

ตารางท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.2 แสดงการคดัเลือกกระบวนการท่ีน ามาปรับปรุง และวธีิการปรับปรุง
กระบวนการ 

 

ตารางที ่3.1 การคดัเลือกกระบวนการท่ีน ามาปรับปรุง 
 

ล าดบัท่ี กระบวนการ/ขั้นตอนยอ่ย 
1. รอลูกคา้ส่งแบบงาน 
2. …………… 
3.  

 

ตารางที ่3.2 วธีิการปรับปรุงกระบวนการ(ตวัอยา่งตาราง) 
 

ล าดบัท่ี กระบวนการ/ขั้นตอนยอ่ย ปรับปรุงโดย 
1. รอลูกคา้ส่งแบบงาน .................................. 
2.   
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3.5 การศึกษาเปรียบเทยีบผลก่อนการปรับปรุงแก้ไข และหลงัการปรับปรุงแก้ไข  
 

เม่ือด าเนินการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนแลว้ จะท าตารางเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุง 

และ หลงัการปรับปรุงแกไ้ข   จากการศึกษาขั้นตอนการประมาณราคาในโครงการท่ีผา่นมา โดยเก็บขอ้มูล

ดา้นเวลา และการไหลของกระบวนการท่ีใช้ในการประมาณราคาเพื่อเสนอราคางานรับเหมางานระบบ

ไฟฟ้า และผลท่ีไดท้  าสนทนากลุ่ม (Focus Group)  การปรับปรุงกระบวนการในการเสนอราคางานรับเหมา

ระบบไฟฟ้าในอาคารดว้ย แผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื่อท่ีจะหาตน้เหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดความ

ล่าชา้ในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าในอาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร   เป็นการศึกษา

วเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาโดยมีขั้นตอนวธีิการด าเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

1. ศึกษากระบวนการเสนอราคางานในแต่ละคร้ัง  
2. วเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้าง 
3. น าเสนอแนวคิดในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ  
4. ปรับปรุงกระบวนการน าเสนอราคางานก่อสร้าง 
5. ศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงแกไ้ข และหลงัการปรับปรุงแกไ้ข  
 

4.1 การศึกษากระบวนการเสนอราคางาน 
 

การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคารับเหมาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร     เป็นการรวบรวม
กระบวนการในการเสนอราคาของระบบงานในแต่ละคร้ัง    จากการสังเกต และจดบนัทึกกระบวนการและ
ขั้นตอน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคารับเหมาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พบว่าโดย
ส่วนมากจะมีขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการเสนอราคาดงัต่อไปน้ี 

 

1. มีความตอ้งการในการวา่จา้งงานจากลูกคา้   

2. รอแบบจากลูกคา้   

3. นดัพบลูกคา้เพื่อดูรายละเอียดหนา้งาน   

4. เขา้ดูรายละเอียดหนา้งาน   

5. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดูหนา้งาน   

6. ตกลงเร่ืองวนัท่ีเร่ิมงาน และวนัท่ีส่งมอบงาน   

7. รอค าตอบขอ้สรุปของงานระบบอ่ืน ๆ ของโครงงานจากลูกคา้   

8. ท าการถอดแบบ   

9. ค านวณวสัดุท่ีใชใ้นการท างาน   

10. เปรียบเทียบราคาวสัดุ   

11. ค านวณราคาวสัดุ   

12. ค านวณค่าแรง   
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13. ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด   

14. ยืน่เสนอราคา   

15. รอค าตอบจากลูกคา้  

จากการวเิคราะห์กระบวนการเสนอราคามการรับเหมาระบบไฟฟ้าภายในอาคารพบวา่มีรายละเอียด
การด าเนินการและปัญหาในการด าเนินการดงัน้ี 

 

1. ลูกคา้มีความตอ้งการในการวา่จา้งงานจากผูรั้บเหมา โดยในการวา่จา้งผูรั้บเหมานั้นผูว้า่จา้งจะ

พิจารณาจาก 

 ความน่าเช่ือถือ  

 ผลงานท่ีผา่นมา 

2. ผูรั้บรับเหมาจะตอ้งรอแบบจากลูกคา้ โดยในขั้นตอนการรอแบบจากลูกคา้น้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีใช้

เวลามาก เพราะในงานระบบจะตอ้งมีการติดต่อประสานงานกบัส่วนงานอ่ืน ๆ เพื่อไม่ใหก้าร

ด าเนินงานติดขดักนัเช่น 

 งานโครงสร้าง  

 งานประปา  

 งานระบบต่าง ๆ 

3. ผูรั้บเหมาจะมีการนดัพบลูกคา้เพื่อขอดูรายละเอียดหนา้งาน การนดัพบลูกคา้อาจจะเป็นการนดั

พบเพื่อพดูคุย หรือเป็นการส่ือสารโดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร เก่ียวกบัขอ้ตกลงของงานท่ีจะท าการ

รับเหมา 

4. ในการเขา้ดูรายละเอียดหนา้งาน จะเป็นการส ารวจหนา้งานวา่แบบท่ีไดรั้บมานั้นมีระยะต่าง ๆ 

ตรงกบัหนา้งานหรือไม่ เพื่อ 

 การเตรียมวสัดุใชง้าน 

 การจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์บางอยา่ง  

 ลดความเสียหายระหวา่งการด าเนินงาน  

 การส ารวจพื้นท่ีสัญจรในการเขา้ท างาน  

 การวางแผนในการเดินทาง 

5. ในการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดูหนา้งาน   จะเป็นการตรวจสอบเพื่อท่ีจะท าการแกไ้ข

รายการต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งตามแบบท่ีตอ้งการก่อนเพื่อความมัน่ใจก่อนการก าหนดเวลางาน 
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6. การตกลงเร่ืองวนัท่ีเร่ิมงาน และวนัท่ีส่งมอบงาน จะสามารถท าไดห้ลงัจากท่ีไดเ้ขา้ส ารวจหนา้

งานและไดส้รุปแบบรวมถึงแผนงานแลว้จึงสามารถระบุวนัท่ีจะเขา้ท างานได ้เพราะทางหนา้

งานตอ้งมีการประสานงานกบังานระบบอ่ืน ๆ ดว้ย 

7. เม่ือมีขอ้สรุปของงานระบบอ่ืน ๆ ของโครงงานแลว้จะตอ้งรอค าตอบจากลูกคา้เพื่อการ

ด าเนินการพิจารณาแบบและถอดแบบงานต่อไป 

8. การถอดแบบนั้นเป็นขั้นตอนในการแยกปริมาณของงาน ปริมาณของวสัดุ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

งานเพราะ  ฉะนั้นกระบวนการในขั้นตอนการถอดแบบจึงตอ้งใชผู้ท่ี้มีความช านาญ 

ประสบการณ์ในการท างาน เพื่อความรวดเร็วและความแม่นย  า 

9. การค านวณวสัดุท่ีใชใ้นการท างาน ตอ้งถอดชนิดและปริมาณวสัดุ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งมีความ

ละเอียดรอบคอบวสัดุเพราะจะส่งผลต่อความคืบหนา้ของงาน และงบประมาณของการรับเหมา 

การมีวสัดุไม่เพียงพอหรือถูกตอ้งต่อการท างานจะส่งผลใหง้านล่าชา้ ถา้วสัดุมีปริมาณท่ีมาก

เกินไปจะท าใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณ 

10. ในกระบวนการของการจดัซ้ือวสัดุ  ตอ้งเปรียบเทียบราคาวสัดุ โดยมีการจดัท า Price List ของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของร้านคา้แต่ละร้าน เพื่อการลดเวลาในการเสาะหาราคาวสัดุ และท าใหรู้้ถึง

งบประมาณท่ีใช ้

11. หลงัจากทราบราคาวสัดุจาก Price List แลว้จะท าการค านวณราคาในใบบญัชีแสดงปริมาณวสัดุ

และแรงงาน หรือ BOQ 

12. ค านวณค่าแรง ค่าแรงจะตอ้งรวมถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ค่าเดินทาง และค่าความ

เส่ียงในการท างาน เม่ือสรุปค่าแรงทั้งหมดไดแ้ลว้ก็ท  าการแยกค่าแรงไปตามส่วนงานต่าง ๆ 

เช่น งานระบบแสงสวา่ง งานติดตั้งเตา้รับไฟฟ้า งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

13. ในการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด จะเป็นการตรวจทานตาราง BOQ อีกคร้ังเพื่อป้องกนัเร่ือง

ความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

14. ในการยืน่เสนอราคามีปัจจยัท่ีส าคญั เร่ืองของรายการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รายการการแสดง

ความน่าเช่ือถือ  และราคาท่ีลูกคา้รับได ้

15. หลงัจากเสนอราคาแลว้จะตอ้งรอค าตอบจากลูกคา้  
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ขอ้สรุปของขั้นตอนการเสนอราคามีกระบวนการงานหลกั 3 ส่วนคือ 
 

1. การแสดงความจ านงท่ีจะใหด้ าเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า  
2. การวเิคราะห์แบบหรือออกแบบงาน 
3. การประมาณราคาเพื่อออกใบ BOQ 

 

 

ในขั้นตอนการแสดงความจ านงท่ีจะให้ด าเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ลูกค้าจะอาจจะมีการ
ออกแบบมาแล้ว   หรือถา้ยงัไม่มีแบบจะตอ้งมีกระบวนการออกแบบ  ส่วนใหญ่ลูกคา้จะมีการออกแบบ
มาแล้วก็จะมีขั้ นตอนการด าเนินการตามกรณีศึกษา แต่ในกรณีท่ีลูกค้าย ังไม่มีแบบมาให้จะต้องมี
กระบวนการเพิ่มในส่วนของการวิเคราะห์งานและการออกแบบระบบงานให้ด้วย  ในการศึกษาน้ีจะ
ครอบคลุมเฉพาะกรณีท่ีมีแบบ 

 

 

ในขั้นตอนการวเิคราะห์แบบตอ้งมีการพิจารณาดูรายละเอียดหนา้งานการเขา้ดูรายละเอียดหนา้งาน 

จะเป็นการส ารวจหนา้งานวา่แบบท่ีไดรั้บมานั้นมีระยะต่าง ๆ ตรงกบัหนา้งานหรือไม่ เพื่อเตรียมงาน โดยมี

การเตรียมวสัดุใช้งาน มีการจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์บางอยา่ง มีการวางแผนในการเดินทาง เม่ือตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดูหน้างานแลว้จะสามารถก าหนดลกัษณะของงานซ่ึงเป็นองคป์ระกอบในการประมาณ

การเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการส าหรับงานยอ่ยและโครงงานทั้งหมด   ท าให้สามารถประมาณการเวลา

และสถานท่ีท่ีจะเร่ิมและการส้ินสุดของการด าเนินการของแต่ละงานย่อยของโครงการ   พร้อมทั้งการ

ประมาณการเวลาส้ินสุดของโครงการ ในขั้นตอนการวิเคราะห์แบบน้ีจึงเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งละเอียดรอบ

ครอบ ถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

การประมาณราคาเพื่อออกใบ BOQ เป็นส่วนงานท่ีส าคัญท่ีสุดส่วนหน่ึง  ภายหลังจากการ

ด าเนินการถอดแบบ  จะสามารถก าหนดชนิดและปริมาณวสัดุท่ีตอ้งใชง้าน โดยจะค านวณปริมาณวสัดุท่ี

ใชใ้นการท างาน   เปรียบเทียบราคาวสัดุเพื่อการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ไดร้าคาวสัดุท่ีต ่าและวสัดุท่ี

มีคุณภาพ  ค านวณราคาวสัดุตามประมาณการวสัดุท่ีตอ้งใช้ ประมาณการงานท่ีตอ้งใช้แรงงาน ปริมาณ

แรงงานแต่ละประเภทและจ านวนแรงงานท่ีตอ้งใช ้ ค  านวณค่าแรงให้ใกลเ้คียงความเป็นจริงตามประมาณ

การกิจกรรมและค่าแรงงานท่ีตอ้งจ่าย  ประเมินค านวณค่าเช่าและค่าเส่ือมสภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ท่ีตอ้งใช้  โดยจดัท าขอ้สรุปประมาณการตน้ทุนโครงการเป็นส่วนของตน้ทุนวสัดุ ตน้ทุนแรงงาน และ

ต้นทุนทางอ้อมต่าง ๆ   ทั้ งน้ีต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนการจัดท าข้อเสนอราคาท่ีต้อง

เหมาะสม ถูกตอ้งและรวดเร็ว  
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4.2  วเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางาน 

 

จากการสังเกต จดบนัทึก และทบทวนการกระบวนการท างานในปัจจุบนั สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคารในกรณีศึกษาน้ี เป็นการวิเคราะห์ปัญหาใน
กระบวนการเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคารของงานโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับจ านวน 5 
โครงการ ช่วงเวลา 20 มกราคม 2557 ถึง 10 สิงหาคม 2559 ของบริษทัท่ีด าเนินการดา้นการรับเหมาก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าในอาคารพบปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

  

1. การติดต่อของลูกคา้เพื่อรับแบบงานและส ารวจหนา้งาน  
2. อ่านแบบและประมาณตน้ทุนโครงการ  
3. การส่งราคาและรอค าตอบจากลูกคา้  
 

ปัญหาในส่วนการติดต่อของลูกคา้เพื่อรับแบบงานดงัน้ี 
 

 ต้องมีกระบวนการในการน าเสนอข้อมูลด้านประสบการณ์และผลงานในอดีต ฐานะ
การเงิน ความน่าเช่ือถือ เพื่อการยอมรับของลูกคา้  

 เม่ือผา่นพิจารณาความน่าเช่ือถือแลว้ จะมีการรอแบบจากลูกคา้ 
 เป็นกระบวนการท่ีไม่สามารถทวงถาม เร่งรัด และติดตามไดอ้ยา่งอิสระ 
 การเขา้ส ารวจหน้างานเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดเป็นอยา่งมากท าให้ใชเ้วลานาน

ในการตรวจสอบขอ้มูล 
 การเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดม้ากบัแบบใหต้รงกนัต าแหน่งต่าง ๆ ของงานตอ้งมีความถูกตอ้ง 

หากผดิพลาดจะมีผลต่อการท างานในภายหลงั จึงเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลาพอสมควร 
 

ปัญหาในส่วนอ่านแบบและประมาณตน้ทุนโครงการมีดงัน้ี 
 

 ตอ้งใชเ้วลามากในการถอดแบบ 
 ความไม่ละเอียดรอบคอบการถอดแบบจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการก าหนดลกัษณะ

งาน มีผลต่อเน่ืองถึงการประมาณการปริมาณและและชนิดของวสัดุและแรงงานท่ีตอ้งใช ้
 จ าเป็นตอ้งมีการตรวจทานโดยผูช้  านาญการ 
 ตอ้งมีขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาวสัดุ และการคน้หาร้านท่ีขายวสัดุในราคาท่ีถูกท่ีสุด มี

การจดัส่งสินคา้ไดต้ามตอ้งการ 
 ความไม่ถนดัในการค านวณค่าใชจ่้าย วสัดุ แรงงาน และค่าใชจ่้ายทางออ้มต่าง ๆ จากมีผล

ต่อการประมาณการตน้ทุนโครงการ 
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 ความล่าชา้ในการประมาณตน้ทุนโครงการจะมีผลต่อความลม้เหลวของกระบวนการเสนอ
ราคา 

 

ปัญหาการส่งราคาและรอค าตอบจากลูกคา้มีดงัน้ี 
 

 การแข่งขนัท่ีสูงท าใหโ้อกาสของการไดรั้บงานท่ีต ่าลง  
 การก าหนดราคางานมีผลต่อการให้ไดรั้บการตอบรับให้ไดง้าน ถา้เกิดความผิดพลาดหรือ

ความล่าชา้ในการประมาณการตน้ทุนโครงการจะมีผลต่อการเสนอราคาโดยตรง 
 การส่งขอ้เสนอท่ีมีราคาไม่เหมาะสม เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการโครงการไม่ตรงใจลูกคา้ 

ยอ่มผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 
 ปัญหาการต่อรองและการตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นองคป์ระกอบส าคญั

ในการตดัสินใจของลูกคา้ 
 

4.3  การน าเสนอแนวคดิในการใช้เคร่ืองมอืเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ  
 

แนวคิดในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ จะเป็นการรวบรวมขั้นตอนกระบวน
เสนอราคา ซ่ึงเป็นการบนัทึกขอ้มูลในตารางผงัการไหล ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ระบุสัญลกัษณ์ของแต่ละกิจกรรรมของกระบวนการเดิม 
2. ใส่เวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนยอ่ย 
3. ท าการจดัการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อคดัเลือกกระบวนการและ

ขั้นตอนท่ีจะน ามาปรับปรุง 
4. จดัการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคดัเลือกกระบวนการและ

ขั้นตอนท่ีจะน ามาปรับปรุง  
 
 

หลงัจากไดข้อ้มูลจะด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ       จะใชผ้งัการไหลส าหรับกระบวนการ
เสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคารดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 พร้อมทั้งขอ้มูลประมาณการเวลาท่ีใช้
ในแต่ละขั้นตอนยอ่ย จะใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการจดัการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion)   ส าหรับ
การคดัเลือกกระบวนการและขั้นตอนท่ีจะน ามาปรับปรุง โดยจะมีการจดัการประชุมหารือในการประชุม
กลุ่มยอ่ย  เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุง โดยตอ้งมีการคดัเลือกกระบวนการและขั้นตอนท่ีจะ
น ามาปรับปรุง ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.1 พบว่า กระบวนแต่เดิมมีการด าเนินตามขั้นตอนทั้งส้ิน 15 ขั้นตอน  
เป็นการด าเนินการ 8 ขั้นตอน การรอคอย 4 ขั้นตอนและ การตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ไม่พิจารณาขั้นตอนการ
เดินทาง และการพกัหยดุรอ  โดยจะตอ้งใชเ้วลาทั้งส้ิน 34 วนั 
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ตารางที ่4.1 กระบวนการเสนอราคางานเดิม (ก่อนการปรับปรุง) 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนยอ่ย 
เวลาโดย 
ประมาณ 

(วนั) 

     

1.ลูกคา้มีความตอ้งการในการวา่จา้ง
ผูรั้บเหมา 

      

2.รอลูกคา้ส่งแบบงาน 4      
3.นดัพบลูกคา้เพื่อดูรายละเอียดหนา้งาน 2      
4.เขา้ดูรายละเอียดหนา้งาน 1      
5.ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ดูหนา้
งาน 

3      

6.ตกลงเร่ืองวนัท่ีเร่ิมงาน และวนัส่งมอบ
งาน 

2      

7.รอค าตอบจากลูกคา้ 3      
8.ท าการถอดแบบ  6      
9.ค านวณวสัดุท่ีใชใ้นการท างาน 1      
10.เปรียบเทียบราคาวสัดุ 3      
11.ค านวณราคาวสัดุ 1      
12.ค านวณค่าแรง 2      
13.ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด 1      
14.ท าการยืน่เสนอราคา ค่าแรง และราคา
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้

1      

15.รอค าตอบรับจากลูกคา้ 4      
รวม 34 8  4 3  

 
ในการด าเนินการประชุมและสนทนากลุ่มย่อย (FOCUS GROUP) เพื่อวิเคราะห์ผงัการไหลของ

กระบวนการ สามารถได้ขอ้สรุปในการคดัเลือกกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความล่าช้าจะตอ้งปรับปรุง ดงั
ตารางท่ี 4.2 และ น าเสนอวิธีการปรับปรุงกระบวนการ ดงัตารางท่ี 4.3 วิธีการปรับปรุงขั้นตอนเหล่าน้ีได้
สรุปมาจาก การประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อท่ีจะท าให้ระยะเวลาของการเสนอราคางานนั้นนอ้ยลง ขั้นตอนท่ี
สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางาน 
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ตารางที ่4.2 กระบวนท่ีน ามาการปรับปรุง 
ล าดบัท่ี กระบวนการ/ขั้นตอนยอ่ย(เหตุผล) 
1. รอลูกคา้ส่งแบบงาน : แบบในงานรับเหมาจดัไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของงาน ถา้ไดแ้บชา้

กระบวนการของการเสนอราคาก็จะล่าชา้มากข้ึน (ไม่มีการทวงถามและติดตาม ลงใน
ตารางเวลา) 

2. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ดูหนา้งาน : การเขา้ส ารวจหนา้งานเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชค้วาม
ละเอียดเป็นอยา่งมาท าใหใ้ชเ้วลานานในการตรวจสอบขอ้มูลหลงัจากการเขา้ส ารวจหนา้งาน
แลว้ตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัแบบวา่ต าแหน่งต่างๆตรงกนัหรือไม่ 

3. ท าการถอดแบบ ในงานรับเหมาก่อสร้างการถอดแบบตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบเป็นอยา่ง
มาก และตอ้งท าการตรวจทานหลายๆคร้ัง โดยเฉพาะในงานโครงการใหญ่จะท าใหใ้ชเ้วลาใน
การถอดแบบมาก 

4. เปรียบเทียบราคาวสัดุ การเปรียบเทียบราคาวสัดุเป็นขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากในหาร้านคา้
เพื่อท่ีจะทราบราคาของวสัดุ และกระบวนการในการจดัส่งสินคา้ของร้านคา้ต่างๆ ผูรั้บเหมา
จ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หาร้านท่ีขายวสัดุในราคาท่ีถูกท่ีสุด มีการจดัส่งสินคา้ไดต้ามตอ้งการ  

5. ค านวณค่าแรงและค่าวสัดุ เป็นการรวบรวมขอ้มูลหลงัจากการถอดแบบ และการเปรียบเทียบ
ราคาวสัดุต่างๆจากร้านคา้ มาค านวณเพื่อหาราคาทุน 

 

 
รูปที ่4.1 การประชุมกลุ่มยอ่ยหาขอ้สรุปของกระบวนการท่ีน ามาปรับปรุง 
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ตารางที ่4.3 วธีิการปรับปรุงกระบวนการ 
ล าดบั
ท่ี 

กระบวนการ/ขั้นตอนยอ่ย ปรับปรุงโดย 

1. รอลูกคา้ส่งแบบงาน ใชก้ารทวงถามเพื่อรวบรัดเวลา อาจจะก าหนด
ระยะเวลาในการทวงถามเช่น ใชก้ารทวงถาม 3 วนั 1 
คร้ัง หรือสอบถามความคืบหนา้ของส่วนงานอ่ืนๆ 

2. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ดูหนา้
งาน 

ใชผู้ท่ี้มีประสบการณ์ในการวเิคราะห์ ท าการสนทนา
กลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์จะมีมุมมองในการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีมากกวา่ช่วยใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้  าการ
ส ารวจหนา้งานมานั้นมีความรวดเร็ว และมี
ขอ้ผดิพลาดนอ้ย 

3. ท าการถอดแบบ มีการท าฐานขอ้มูล SINGLE LINE DIAGRAM การ
ท าฐานขอ้มูลจะช่วยใหง้านรวดเร็วข้ึน และท าใหเ้กิด
ขอ้ผดิพลาดไดน้อ้ย เช่น งานอาคาร คอนโดท่ีมีขนาด
เท่ากนั หรือใกลเ้คียงถา้ไดมี้การท าฐานขอ้มูลไว ้ก็จะ
สามารถน าขอ้มูลนั้นมาเปรียบเทียบ หรือใชข้อ้มูลเดิม
ในการถอดแบบ 

4. เปรียบเทียบราคาวสัดุ มีการท าฐานขอ้มูลของราคาวสัดุ (ตามพื้นท่ีต่างๆ)

จดัท า Price List ของอุปกรณ์ต่างๆ ของร้านคา้แต่ละ

ร้าน เพื่อการลดเวลาในการเสาะหาราคาวสัดุ และท า

ใหรู้้ถึงงบประมาณท่ีใช้ 

5. ค านวณค่าแรง ใชโ้ปรแกรม ในการค านวณ  การจดัท า BOQ เป็นงาน
ท่ีมีความส าคญั ตอ้งมีความรอบคอบ และความถูกตอ้ง
แม่นย  า เพราะท าใหลู้กคา้สามารถสรุปราคากบั
ผูรั้บเหมาไดใ้นราคาท่ีสมเหตุสมผลเกิดความเป็น
ธรรมทั้ง 2 ฝ่ายดงันั้น ผูท้  า BOQ ตอ้งมีประสบการณ์ 
และมีความเขา้ใจถึงลกัษณะความยากง่ายของหนา้งาน
จริงรวมถึงขั้นตอนกระบวนการท างานก่อสร้างของ
ผูรั้บเหมาดว้ย  
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การปรับปรุงกระบวนการถอดแบบ วิธีการปรับปรุงโดยการเปิดดูขอ้มูลงานท่ีมีขนาดของพื้นท่ี
ใกลเ้คียงกนั เป็น MS. Excel File ดงัตารางท่ี 4.4 ท่ีสามารถสืบคน้ง่าย เพื่อหาปริมาณของวสัดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณได้รวดเร็วข้ึน การท าฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาวสัดุอุปกรณ์  วิธีการปรับปรุงโดยการท า
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ แยกประเภทของอุปกรณ์ ท าขอ้มูลราคาของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ เพื่อให้งานต่อ
การคน้หา โดยอาศยัขั้นตอนและมาตรฐานการประมาณราคาของกรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็นตน้แบบ ท า
ฐานขอ้มูลราคาวสัดุ อุปกรณ์ท าขอ้มูลราคาวสัดุ อุปกรณ์ตามร้านคา้ในเขตต่างๆ  ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 4.2 ถึง 4.3 
รวมถึงระยะเวลาในการจดัส่งวสัดุและอุปกรณ์ดว้ย(ถา้มี) 
 

 
รูปที ่4.2 ตวัอยา่งขอ้มูลของมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด จ านวนบรรจุ พร้อมราคา 
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รูปที ่4.3 ตวัอยา่งขอ้มูลของสายไฟฟ้า ขนาด จ านวนบรรจุ พร้อมราคา 
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รูปที ่4.4  บญัชีแสดงปริมาณงานและราคางานระบบไฟฟ้า 

 

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (  Bill of  Quantities , BOQ )

โครงการ :     ปรับปรุงบา้นทาวน์เฮา้ทส์องชั้น

สถานท่ีก่อสร้าง :      บา้นเลขท่ี  84/17

เจา้ของ :    คุณพรเทพ อณุกลูศิริ
ล  าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย คา่วสัดุต่อ รวมคา่วสัดุ

งานระบบไฟฟ้า

1 โคมกนัน ้า 1x18 w 1 ชุด 425 425

2 ชุดไฟซ่อน T5 28 w 8 ชุด 530 4,240

3 ชุดไฟซ่อน T5 21 w 1 ชุด 510 510

4 ชุดไฟซ่อน T5 14 w 7 ชุด 485 3,395

5 ชุดไฟซ่อน T5 8 w 1 ชุด 460 460

6 ดาวไลทส่ี์เหล่ียม 4" 18 w 14 ชุด 550 7,700

7 ดาวไลทส่ี์เหล่ียมติดลอยกล่องสีด า 18 w 9 ชุด 590 5,310

8 คา่แรงติดตั้งไฟกร่ิง 4 ชุด 150 600

9 ดาวไลทก์ลม 4 " 18 w 11 ชุด 370 4,070

10 โคมฮาโลเจน 3 " 50 w 4 ชุด 390 1,560
11 แท่งกราวด ์1.80 ม. 1 ชุด 350 350
12 ตูค้วบคุม+สายเมน 16 THW 1 ชุด 13,600 13,600
13 สาย 1x1.5 THW+สายกราวด์ 850 เมตร 15 12,750
14 สาย 1x2.5 THW+แอร์ 600 เมตร 20 12,000
15 สาย TV RG6 30 เมตร 18 540
16 สายโทรศพัท์ 15 เมตร 15 225
17 เตา้รับ+หน้ากาก+บอ็กซ์ 24 ชุด 290 6,960
18 สวิทซ+์หน้ากาก+บอ็กซ์ 27 ชุด 150 4,050
19 สวิทซส์องทาง+หน้ากาก+บอ็กซ์ 10 ชุด 210 2,100
20 สวิทซดิ์มเมอร์+หน้ากาก+บอ็กซ์ 2 ชุด 240 480
21 เตา้รับTV+หน้ากาก+บอ็กซ์ 2 ชุด 335 670
22 เตา้รับโทรศพัท+์หน้ากาก+บอ็กซ์ 1 ชุด 305 305
23 ทอ่และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (เหมา) 1 ชุด 15,000
24 คา่แรงติดตั้งโคมระยา้เหนือโตะ๊ทานขา้ว 1 ชุด 550 550

รวมทกุรายการ 97,850.00          
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ในการปรับปรุงวธีิการด าเนินงานการประมาณราคาต่อไปน้ี 
 

1. ศึกษาขั้นตอนการประมาณราคาแบบเดิมและปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
2. สร้างแนวทางใหม่โดยอาศยัขั้นตอนและมาตรฐานการประมาณ 
3. น าเสนอแนวทางขั้นตอนการประมาณราคาท่ีปรับปรุงมาทบทวน 
4. ประมาณการเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน และ ประเมินความเม่นย  าของราคาท่ีได ้
 

 ด าเนินการศึกษาขั้นตอนการประมาณราคาแบบเดิมและปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
 

รวบรวมกระบวนการเสนอราคา งานในแต่ละคร้ังวิเคราะห์ปัญหา จดัท าฐานขอ้มูลของการเสนอ
ราคาท่ีผา่นมาเพื่อหาขอ้สรุปของขั้นตอนการเสนอราคาวา่ในการเสนอราคามีกระบวนการอยา่งไรบา้ง และ
ร่วมกนัเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเสนอราคาของแต่ละบุคคลท าการวเิคราะห์หาขั้นตอนท่ีก่อให้เกิดความ
ล่าชา้ ขั้นตอนท่ีไม่เพิ่มมูลค่าใหก้ารเสนอราคา ท าสถิติระยะเวลาของการเสนอราคา เม่ือไดข้อ้มูลระยะเวลา
ของการเสนอราคาท่ีผา่นมา น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการเสนอราคาเพื่อหา
สาเหตุของความล่าชา้ในกระบวนการเสนอราคา 
 

 
รูปที ่4.5 ขั้นตอนของการประมาณราคา 
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 สร้างแนวทางใหม่โดยอาศยัขั้นตอนและมาตรฐานการประมาณราคา 

 
โดยอาศยัของกรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็นตน้แบบ จากการประชุมกลุ่มคร้ังท่ี 1 และ 2 ไดข้อ้มูล

ของขั้นตอนการเสนอราคาท่ีผ่านมาแลว้ ผูศึ้กษาไดน้ าแผนภูมิการไหลในกระบวนการและการศึกษาการ
ปฏิบติังาน มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและทบทวนการด าเนินการ กระบวนการท่ีเป็นสาเหตุของความ
ล่าช้าไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในการเสนอราคา โดยการท าฐานข้อมูลราคาวสัดุ อุปกรณ์ท าข้อมูลราคาวสัดุ 
อุปกรณ์ตามร้านคา้ในเขตต่างๆ รวมถึงระยะเวลาในการจดัส่งวสัดุและ อุปกรณ์ดว้ย  

 

 
 

รูปที ่4.6  ราคาของสายไฟ VAF  แต่ละขนาด 
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รูปที ่4.7 ราคาของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
 

 การน าเสนอแนวทางขั้นตอนการประมาณราคาท่ีปรับปรุงมาทบทวน  
 

โดยไดน้ าตารางมาท าการประมาณการถอดปริมาณงานมาประยุกตใ์ช ้และพฒันาการประมาณราคา 
เม่ือไดท้  ารายการราคาวสัดุ ก็จะท าให้สามารถทราบถึงราคาของวสัดุท่ีเหมาสมกบัความตอ้งการของลูกคา้
และ ทราบราคาของวสัดุเร็วข้ึนท าใหส้ามารถท ารายการ BOQ ไดร้วดเร็วข้ึน 
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รูปที ่4.8  ตารางการท า BOQ 
 

 
 

รูปที ่4.9 ตารางการท า BOQ 
 การประมาณการเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน และ ประเมินความเม่นย  าของราคาท่ีได ้ 

 

ใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านแสดงความเห็นในการประมาณการเวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน และ 
ประเมินความเม่นย  าของราคาท่ีได ้ และเป็นขอ้มูล เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคา
ต่อไป  
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 4.4. ผลการศึกษาเปรียบเทยีบผลก่อนการปรับปรุงแก้ไข และหลงัการปรับปรุงแก้ไข  
 

จากวิธีด าเนินการตามท่ีน าเสนอในส่วนท่ีผ่านมา จากการศึกษาขั้นตอนการประมาณราคาใน
โครงการท่ีผา่นมา ทางผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลดา้นเวลา และการไหลของกระบวนการท่ีใชใ้นการประมาณราคา
เพื่อเสนอราคางานรับเหมางานระบบไฟฟ้า โดยใช้การท าสนทนากลุ่ม  การปรับปรุงกระบวนการในการ
เสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าในอาคารด้วย แผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื่อท่ีจะหาตน้เหตุท่ี
แทจ้ริงท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยเฉล่ียขั้นตอนการเสนอ
ราคางานนั้นมีตามตารางท่ี 4.4   

 
 

ตารางที ่4.4  กระบวนการเสนอราคางาน ท่ีท าสีเพื่อก าหนดจุดท่ีจะด าเนินการปรับปรุง (ก่อนการปรับปรุง) 
 

 
กระบวนการ/ขั้นตอนยอ่ย 

เวลาโดย 
ประมาณ 

(วนั) 

     

1.ลูกคา้มีความตอ้งการในการวา่จา้งผูรั้บเหมา       
2.รอลูกคา้ส่งแบบงาน 3-4      
3.นดัพบลูกคา้เพื่อดูรายละเอียดหนา้งาน 1-2      
4.เขา้ดูรายละเอียดหนา้งาน 1      
5.ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ดูหนา้งาน 2-3      
6.ตกลงเร่ืองวนัท่ีเร่ิมงาน และวนัส่งมอบงาน 1-2      
7.รอค าตอบจากลูกคา้ 2-3      
8.ท าการถอดแบบ  1-6      
9.ค านวณวสัดุท่ีใชใ้นการท างาน 1      
10.เปรียบเทียบราคาวสัดุ 2-3      
11.ค านวณราคาวสัดุ 1      
12.ค านวณค่าแรง 1-2      
13.ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด 1      
14.ท าการยืน่เสนอราคา ค่าแรง และราคาวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใช ้

1      

15.รอค าตอบรับจากลูกคา้ 3-4      
รวม 34 8  4 3  
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หลงัจากการใชแ้ผนภูมิการไหลในกระบวนการมาช่วยในการวิเคราะห์ โดยประชุมกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเสนอราคา ใหมี้ความรวดเร็ว และแม่นย  ามากข้ึน โดยไม่ส่งผลเสียต่อการเสนอราคาเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการเสนอราคาก่อนการปรับปรุง ดงัตารางท่ี 4.5  

 
ตารางที ่4.5  กระบวนการเสนอราคางาน หลงัด าเนินการปรับปรุง (หลงัการปรับปรุง) 

 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนยอ่ย 
เวลา

โดยประมาณ 
(วนั) 

     

1.ลูกคา้มีความตอ้งการในการวา่จา้ง
ผูรั้บเหมา 

      

2.รอลูกคา้ส่งแบบงาน 1      
3.นดัพบลูกคา้เพื่อดูรายละเอียดหนา้งาน 2      
4.เขา้ดูรายละเอียดหนา้งาน 1      
5.ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเขา้ดูหนา้
งาน 

1      

6.ตกลงเร่ืองวนัท่ีเร่ิมงาน และวนัส่งมอบ
งาน 

2      

7.รอค าตอบจากลูกคา้ 2      
8.ท าการถอดแบบ (แม่นย  าข้ึน) 4      
9.ค านวณวสัดุท่ีใชใ้นการท างาน 1      
10.เปรียบเทียบราคาวสัดุ 1      
11.ค านวณราคาวสัดุ 1      
12.ค านวณค่าแรง 1      
13.ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งละเอียด 1      
14.ท าการยืน่เสนอราคา ค่าแรง และราคา
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

1      

15.รอค าตอบรับจากลูกคา้ 3      
รวม 22 8  4 3  
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หลังจากท าการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาใหม่นั้ น ท าให้ลดระยะเวลาท่ีใช้ไปในแต่ละ
ขั้นตอนน้อยลง ความส าเร็จในการด าเนินงานมากข้ึน โดยการปรับปรุงจะใช้ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานของแต่ละกระบวนการ และมีการท าฐานขอ้มูล การถอดแบบ การสั่งของ การติดต่อร้านคา้ และ
การท างานเป็นทีม ท าใหก้ระบวนการในการเสนอราคามีความรวดเร็ว และมีความแม่นย  าทางดา้นของราคา
มากข้ึน 

 

หลงัจากการท่ีไดน้ าแผนภูมิการไหลในกระบวนการมาเป็น  WORK STUDY  พบวา่ กระบวนการ
เสนอราคางานรับเหมาสามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการเสนอราคาจากเดิม 34 วนั เหลือเพียง 22  วนั  ค านวณ
เปอร์เซ็นตข์องความเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

ก่อนการปรับปรุง   34 วนั 
หลงัปรับปรุง          22  วนั 
ลดระยะเวลา           12    วนั 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์  12*100/30 = 40   



บทที ่5  

สรุปและอภปิรายผล 

5.1   สรุปผลการด าเนินงาน 

  การใชแ้ผนภูมิการไหลในกระบวนการในการลดความสูญเสียจากการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากการ

เสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าในอาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความล่าชา้ในการเสนอราคางาน ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในการท างาน ท าให้สูญเสียโอกาส จากนั้นจึงใชแ้นวคิดในการประหยดัเวลาและ

ค่าใชจ่้ายในการท างาน ซ่ึงกรณีศึกษาปัจจยัท่ีท าใหค้วามล่าชา้เกิดข้ึนน้ี ไดใ้ชก้รณีศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดเ้คยท างาน

อยูเ่อง โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการทดลองเพื่อเก็บขอ้มูล และสังเกตปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาการท างาน จาก

เดิมการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าใชเ้วลาประมาณ 34 วนั   

        หลงัจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้าใน
อาคารโดยการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) และไดน้ าแผนภูมิการไหลในกระบวนการมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการศึกษา  พบวา่ กระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะสามารถ
ลดเวลาท่ีใชใ้นการเสนอราคาเหลือเพียง 22 วนั     

 5.2   ปัญหาและอปุสรรค 

          การศึกษาแผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื่อลดความล่าชา้ของการเสนอราคางาน เป็นงานวิจยั

เชิงลึก ท าการศึกษาปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีอยูใ่นช่วงของการเสนอราคา เพื่อให้ไดข้อ้มูลมาใชว้ิเคราะห์ จึง

อาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได้เพราะมีขั้นตอนบางขั้นตอนท่ีสามารถลดเวลาได้ แต่เน่ืองจากยงัไม่สามารถ

ทดลองได ้จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าการศึกษาในโครงการต่อไป 
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