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บทที่ 1
บทนำ
ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็ นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีลกั ษณะพิเศษต่างจากธุ รกิจการผลิต หรื อธุ รกิจ
ซื้ อมาขายไปเนื่องจากมีการดาเนินการแยกเป็ นโครงการ โดยต้องมีกระบวนการในการประมาณการกิจกรรม
ของงานก่อสร้าง มีกาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการที่ตอ้ งสอดคล้องกับงานก่อสร้ างหลัก มีการประเมิน
ต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน มีการจัดข้อเสนอราคาเพื่อแข่งขันในการรับงาน เมื่อได้รับงานแล้วนอกจาก
การดาเนิ นงานตามแผนงาน จะต้องมีการเบิ กจ่ายเงิ นเป็ นงวด มีกฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามแต่สถานที่ ๆ เข้า
ปฏิบตั ิงานได้กาหนด ทั้งนี้ธุรกิจรับเหมายังมีความเกี่ยวข้องกับคน วัสดุ เครื่ องจักร และค่าใช้จ่ายจานวนมาก
ธุรกิจรับเหมางานระบบไฟฟ้ าจัดว่าเป็ นธุ รกิจที่มีคู่แข่งมากพอสมควร กระบวนการในการประกวด
ราคา ด้วยการเสนอราคาเพื่อการคัดเลือกเพื่อเป็ นผูร้ ับเหมางานจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างยิง่ ในการที่
จะเสนอตัวเพื่อให้ได้งาน ความบกพร่ องในส่ วนงานการเสนอราคางานจึงเป็ นเหตุที่ทาให้งานที่ควรได้รับทา
ต้องหลุดหรื อไม่ได้รับการคัดเลือก จึงมีความจาเป็ นการศึกษาขั้นตอนในกระบวนการเสนอราคาสาหรับงาน
รับเหมาระบบไฟฟ้ าเพื่อการปรั บปรุ งกระบวนการให้รวดเร็ ว แม่นยา และมี ความน่ าเชื่ อถื อ เป็ นการเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันได้ดีข้ ึน

1.1 หลักกำรและเหตุผล
การคัดเลือกผูร้ ับเหมางานระบบไฟฟ้ าเข้าปฏิบตั ิงาน ต้องมีการประกวดราคา และเสนอราคาเพื่อ
คัดเลือกผูร้ ับเหมา การคัดเลือกผูร้ ับเหมานั้นจะคานึ งถึงเรื่ องของประสบการณ์ ผลงาน ระยะเวลา และความ
สมเหตุ ผลของราคาที่เสนอ ซึ่ งกระบวนการเสนอราคานั้นมีหลายขั้นตอน ในที่น้ ี ใช้กรณี ศึกษาจากบริ ษทั
รับเหมางานระบบไฟฟ้ าที่ผศู้ ึกษาทางานอยู่ โดยขอบเขตงานรับเหมาไฟฟ้ านี้ ได้แก่ การวางระบบไฟฟ้ าใน
อาคาร ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเดินสายไฟฟ้ า การวางตาแหน่งของอุปกรณ์ ตลอดจนการเดินสายไฟ
เตรี ยมไว้สาหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่น








ระบบแสดงสว่างในอาคาร
ระบบวงจรควบคุมและป้ องกัน
ระบบการจัดจุดจ่ายไฟฟ้ าสาหรับสิ่ งอานวยความสะดวก
ระบบไฟฟ้ าสาหรับอุปกรณ์เฉพาะกิจ
ระบบเครื่ องปรับอากาศ
ระบบเครื่ องทาน้ าร้อน
ระบบ CCTV สัญญาณเตือนภัย
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การพิจารณาเฉพาะงานที่มีแบบ และรายละเอียดประกอบแบบแล้ว ซึ่ งปั จจุบนั กระบวนการเสนอ
ราคามีปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ขาดความชัดเจนของข้อมู ล โครงการ ก่ อให้เกิ ดผลเสี ย ด้า นการประมาณการกิ จกรรม และ
ระยะเวลาดาเนินการ
2. ไม่สามารถกาหนดทรัพยากรที่ตอ้ งการใช้อย่างครบถ้วน ทาให้ขาดการประเมินต้นทุนโครงการ
ที่เหมาะสม
3. ขาดความเชื่อมัน่ ในความแม่นยาของการกาหนดราคา
4. ไม่ มี ข้ ัน ตอนหรื อก าหนดการที่ เ ป็ นมาตรฐานในการควบคุ ม ให้ เ กิ ด การท างานอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
5. เกิดความล่าช้าในการประเมินต้นทุนโครงการและไม่สามารถส่ งราคาได้ทนั
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เสี ยโอกาสในการได้คดั เลือกผูร้ ับเหมางานระบบที่เหมาะสม
ในด้านเวลาและราคา มีผลทาให้งานก่ อสร้ างระบบไฟฟ้ าที่ ตอ้ งการล่ าช้ากว่ากาหนดและเกิ ดผลกระทบ
ต่อเนื่องไปถึงงานที่ตอ้ งได้จากการก่อสร้างระบบไฟฟ้ านั้น ๆ
จากปั ญหาดังกล่าว ทาให้เกิ ดความจาเป็ นในการศึกษาเพื่อกาหนดปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
เสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้ าในปัจจุบนั ซึ่งมีสภาพคือ
1. ไม่มีมาตรฐานและข้อกาหนดของงาน
2. ไม่มีแบบฟอร์ มที่ชดั เจน
3. ไม่มีความชัดเจนในขั้นตอนและวิธีการที่จะจัดทาข้อเสนออย่างเป็ นระบบและรวบรัด
การศึกษานี้ เป็ นการนาเสนอการพัฒนา และปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการการเสนอราคางานรับเหมางาน
ระบบไฟฟ้ า โดย
1. ประยุกต์ใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนและวิธีปฏิบตั ิงาน (METHOD STUDY)
2. กาหนดมาตรฐานการประมาณราคาของหน่วยงานราชการเน้นเฉพาะตามรู ปแบบการประเมิน
ราคาของกรมโยธาธิ ก ารและผังเมื อง ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานกลางที่ หน่ วยงานราชการทัว่ ไป
นามาใช้งาน
3. นาข้อมูลความรู ้ มาปรับปรุ งขั้นตอนเดิ มให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ข้ ึ นทั้งด้านการประมาณกิ จกรรม
เวลาการดาเนินงาน ต้นทุนส่ วนของวัสดุและแรงงานให้มีความแม่นยาและรวดเร็ ว
จากการพัฒนากระบวนการนี้ โดยการประยุกต์ใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนและวิธีปฏิบตั ิงาน
ผ่า นความรู ้ ข องคนในองค์ ร วมถึ ง การวิเ คราะห์ ก ระบวนการเสนอราคา ท าให้ ส ามารถลดขั้น ตอนใน
กระบวนการเสนอราคาและแนวทางการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนให้มีระบบระเบียบมากขึ้น โดยจะต้องมี
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ข้อมูลในส่ วนของความต้องการในงานที่จะประมูล ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายและต้นทุนวัสดุ ส่ งผล
ให้เกิ ดความกระชับในการดาเนิ นการตามระยะเวลาในการเสนอราคาและทาให้เวลาแต่ละขั้นตอนลดลง
อีกทั้งความแม่นยาในการประมาณการสู งขึ้น เกิดความเชื่ อมัน่ ต่อต้นทุนและราคาที่เสนอเป็ นที่ยอมทั้งของผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับงานประมูลนั้น ๆ

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั นี้
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าในอาคาร
2. เพื่อค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเสนอราคา
3. เพื่อนาหลักการศึกษาวิธีปฏิบตั ิงาน (METHOD STUDY) มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา
ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าในอาคาร เพื่อลด
ความล่าช้าและเพิ่มความเชื่อมัน่ ในการเสนอราคา

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ขอบเขตการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษาถึงกระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าภายในอาคารที่ลูกค้ามีแบบมาให้
2. วางแผนระบบการเสนอราคาที่ เหมาะสมให้กบั องค์กรเพื่อพัฒนาในเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการ
เสนอราคา
3. เป็ นเพียงการแสดงแบบอย่างการปรับปรุ งกระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบั กระบวนการเสนอราคางานรับเหมาในงานก่อสร้ าง อื่น ๆ
เฉพาะงานที่มีขนาดเล็ก

1.4 ขั้นตอนวิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานมีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษากระบวนการเสนอราคางานในแต่ละครั้ง
วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้าง
นาเสนอแนวคิดในการใช้เครื่ องมือเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปรับปรุ งกระบวนการการนาเสนอราคางานก่อสร้าง
ศึกษาเปรี ยบเทียบผลก่อนการปรับปรุ งแก้ไข และหลังการปรับปรุ งแก้ไข
การจัดทารายงานผลการศึกษา
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดงั นี้
1. การเสนอราคาที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
2. ลดกระบวนการในการเสนอราคาที่ก่อให้เกิดความสู ญเปล่า
3. ลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการเสนอราคาในน้อยลง
4. เกิดความเชื่อมัน่ ในด้านการประมาณกิจกรรมและต้นทุนโครงการ
5. เกิดความน่าเชื่อถือในการเสนอราคา

1.6 คำนิยำมศัพท์
คานิยามศัพท์มีดงั นี้
1. ธุรกิจรับเหมำก่ อสร้ ำง หมายถึง ผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ผูป้ ระกอบการที่
จดทะเบียนเป็ น ผูร้ ับเหมาหรื อผูป้ ระกอบการก่อสร้างควบคุม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
2. ใบเสนอรำคำ หมายถึง เอกสารที่ออกให้กบั ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาราคาก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ
3. กำรควบคุม หมายถึง หน้าที่ในการควบคุมงานให้กิจการต่างๆ เป็ นไปตามแผนงานที่ วางไว้ซ่ ึง
จะต้องได้ท้ งั ปริ มาณ คุณภาพ เวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมโดยมีการเก็บ
ผลงานที่ได้ตาม จริ งมาเปรี ยบเทียบกับแผนงานก่อสร้างหลักที่ได้กาหนด
ไว้
4. วัสดุ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบและรายการ
5. แรงงำน หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่พนักงาน ช่างคนงาน ผูร้ ับเหมาช่วง
6. บัญชี แสดงปริมำณวัสดุและแรงงำน หมายถึง รายละเอียดปริ มาณวัสดุและแรงงานที่ใช้แสดง
เป็ นบัญชีเพื่อใช้ในการคานวณค่าใช้จ่ายใน
โครงการรับเหมาก่อสร้าง เรี ยกทัว่ ๆ ไปว่า BOQ
(Bill of Quantity)
7. ผู้ประกอบกำรรับเหมำก่ อสร้ ำง หมายถึง ผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนเป็ น ผูร้ ับเหมาหรื อ
ผูป้ ระกอบการก่อสร้างควบคุมตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
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8. ผู้รับเหมำงำน หมายถึง ผูร้ ับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็ จด้วยดี เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
เอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผูร้ ับจ้างช่วง
9. ผู้รับจ้ ำงช่ วง หมายถึง ผูร้ ับจ้างที่รับทางานให้ผรู้ ับจ้างหลักอีกทอดหนึ่ง ในการทางานก่อสร้าง
ใด ๆ การที่ผรู ้ ับจ้างก่อสร้างจะจ้างผูจ้ า้ งช่วงให้ทางานส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของงาน หรื อผูว้ า่ จ้างก่อนเสมอ และ
สาหรับงานก่อสร้างของราชการ จะต้องมีหนังสื ออนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผูว้ า่ จ้าง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
บทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้ าและงานในระบบไฟฟ้ า
2. ขั้นตอนของการประมาณราคางานระบบไฟฟ้ าของกรมโยธาธิ การและผังเมือง
3. การศึกษาวิธีปฏิบตั ิงาน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างงานระบบไฟฟ้าและงานในระบบไฟฟ้า
กระบวนการเสนอราคามี ความสาคัญมากในธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้ างระบบไฟฟ้ า เพราะการเสนอ
ราคาเป็ นกระบวนการที่ ท าให้ ท ราบถึ ง ต้น ทุ น ในการลงทุ น ผลตอบแทนในการลงทุ น ดัง รู ป ที่ 2.1
เพราะฉะนั้นในการเสนอราคาจึงต้องศึกษากระบวนการต่าง ๆ เช่น ราคาของวัสดุอุปกรณ์ ราคากลางในงาน
รับเหมา การขนส่ งสิ นค้า ระยะเวลาที่ส่งผลต่อค่าจ้างแรงงาน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้ า

ผลตอบแทนในการลงทุน

ต้นทุนในการลงทุน

ต้นทุนที่คงที่
เครื่ องมือที่ใช้ในงาน
ระบบไฟฟ้ า

ต้นทุนผันแปร
ค่าแรงงานคนงาน,ค่า
วัสดุก่อสร้าง,ค่าขนส่ง

วิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงิน

รู ปที่ 2.1 ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้ า ต้นทุนและ ผลตอบแทน
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จากการศึกษาวิเคราะห์การเสนอราคางานระบบไฟฟ้ าโดยทัว่ ไป จะต้องมีการประมาณราคาของ
วัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดาเนินการต่าง ๆ จากแบบแปลนไฟฟ้ าดังตัวอย่างในรู ปที่ 2.2 ซึ่งจาเป็ นต้องทราบงาน
ระบบไฟฟ้ าที่ตอ้ งประมาณการ ก่อนที่จะเริ่ มดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 2.2 แบบแปลนตัวอย่างงานระบบไฟฟ้ า
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งานระบบไฟฟ้ าที่ตอ้ งประมาณการประกอบด้วย
1. ระบบไฟฟ้ ากาลังและแสงสว่าง ( Power and Lighting System )
2. ระบบตัวนาไฟฟ้ าหรื อสายไฟฟ้ า
3. ระบบท่อเดินสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ขอ้ ต่อท่อ
4. ระบบอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้ า
5. ข้อมูลตารางรายการโหลดของอุปกรณ์
2.1.1 ระบบไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง
ในระบบไฟฟ้ ากาลังและแสงสว่าง ( Power and Lighting System ) ระบบไฟฟ้ ากาลัง (Power)
คือ ระบบ ที่ใช้เป็ นตัวควบคุมหรื อตัวปิ ดกั้นการจ่ายกระแสไฟฟ้ าได้แก่แผงควบคุมไฟฟ้ า ( Center Load )
หรื อ MDB , มิเตอร์ไฟฟ้ าหรื อหม้อแปลงไฟฟ้ า , ปลัก๊ หรื อเต้ารับ , เต้ารับทีวี และเต้ารับโทรศัพท์ เป็ นต้น
อุปกรณ์ดงั กล่าวมานี้ สามารถนับจานวนหน่วยได้จากแบบแปลนไฟฟ้ าระบบแสงสว่าง ( Lighting )
ได้แก่ ดวงโคมไฟฟ้ าภายในและรอบนอกอาคาร จากแบบแปลนไฟฟ้ าจะระบุจุดและชนิ ดของอุปกรณ์ ไว้
อย่างละเอียด ทาให้สะดวกต่อการนับมากประมาณการจะต้องใช้ประสบการณ์และวิธีการศึกษาจากแบบ
แปลนอย่างละเอียดว่า ในแบบแปลนนั้น ๆ ระบุไว้วา่ จะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดที่สามารถนับได้ อีก
2.1.2 ระบบตัวนาไฟฟ้ าหรือสายไฟฟ้ า
ในระบบตัวนาไฟฟ้ าหรื อสายไฟฟ้ า ระบบนี้ ที่จริ งแล้วถ้าคิดประมาณการอย่างละเอียดจริ ง ๆ แล้ว
เป็ นอุปกรณ์ที่สามารถจะนับได้ ซึ่ งผูป้ ระมาณการจะต้องเป็ นคนละเอียดรอบคอบมากหรื อให้ความสาคัญต่อ
การประมาณการมาก โดยการประมาณการจะต้องหาเส้นทางการเดินสายไฟฟ้ าจากแบบแปลนไฟฟ้ าให้ได้
ก่อนว่าจะ เดิ นทางตรงหรื อเลี้ ยวไปทางไหนบ้าง สายไฟฟ้ าที่ใช้เป็ นสายขนาดใดบ้าง (ตามาตรฐานการ
เดินสายของการ ไฟฟ้ า ) แล้วจึงนามาเทียบกับมาตราส่ วนที่กาหนดไว้ในแบบแปลน เช่น 1 : 100 , 1 : 200 ,
หรื ออื่น ๆ เป็ นต้น
แบบแปลนไฟฟ้ าบางแบบแสดงการเดินสายไฟฟ้ าไมค่อยชัดเจนมากเท่าไร ผูป้ ระมาณการอาจต้อง
ใช้วิธีประมาณ การใช้สายไฟฟ้ าแต่ละชนิ ดอย่างใกล้เคียงความจริ งแล้วเผื่อความยาวไว้เป็ นเปอร์ เซ็นต์ เช่น
10 - 20 เปอร์เซ็นต์
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2.1.3 ระบบท่ อเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ข้อต่ อท่ อ
ในระบบท่อเดินสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ขอ้ ต่อท่อ ท่อเดินสายไฟฟ้ าจะคิดว่าเป็ นฉนวนหุ ้มสายไฟฟ้ า
ไว้อีก ชั้นหนึ่ งก็ได้เนื่ องจากวิธีการเดินสายไฟฟ้ าในท่อจะระบุไว้โดยการไฟฟ้ าว่าจะต้องเดินสายไฟฟ้ าใน
ท่อ 1 เส้นในประมาณสัดส่ วนที่กี่เปอร์ เซ็นต์ต่อหน้าตัดของท่อแต่ละขนาด (โดยทัว่ ไปแล้วเพื่อการระบาย
ความร้อนภายในท่อ การไฟฟ้ าจะกาหนดไว้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์) ผูป้ ระมาณการจึ งควรใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
นามาประกอบการคิด ประมาณการใช้ท่อว่าจะต้องใช้ท่อจานวนเท่าใด และใช้ท่อขนาดใดได้บา้ ง การ
ประมาณการระบบท่อเดิน สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ขอ้ ต่อท่อจึงสามารถใช้วธิ ี นบั โดยเทียบจากมาตราส่ วนจาก
แบบแปลนไฟฟ้ า หรื อวิธีประมาณแล้วเผื่อเป็ นเปอร์ เซ็นต์ประมาณ 10 – 15 เปอร์ เซ็นต์ก็ได้ท้ งั นี้ ก็ตอ้ งทราบ
ความสู งของผนังแต่ละชั้นด้วย
2.1.4 ระบบอุปกรณ์ การเดินสายไฟฟ้า
ในระบบอุ ปกรณ์ การเดิ นสายไฟฟ้ า อุ ปกรณ์ ชนิ ดนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ ที่ใ ช้ในการเชื่ อมต่อสายไฟฟ้ า
ขนาด ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานการเดินสายไฟของการไฟฟ้ า อุปกรณ์
ประกอบด้วย เทป พันสายไฟ งานประมาณราคางานไฟฟ้ า การหาปริ มาณงานไฟฟ้ า สาหรับการประมาณ
การถอดแบบงานไฟฟ้ านั้นแยกออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ประเภทที่นบั ได้ เช่ น พวก ดวงโคม , สวิตต์ และเต้ารับ เป็ นต้น ซึ่ งสามารถดูสัญลักษณ์จาก
แบบและรายการประกอบแบบดังรู ปที่ 2.3 สิ่ งเหล่านี้สามารถนับได้จากแบบแปลนว่าจะต้องใช้
จานวนเท่าใด
2. ประเภทที่นบั ไม่ได้ เช่น พวกท่อร้อยสายไฟ , สายไฟ , เทปพันสายไฟ และ ข้อต่อท่อ เป็ นต้น
ต้องใช้วธิ ี ประมาณการและเผือ่ ไปอีกประมาณ 10 - 15 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดผู ้
ประมาณการจะต้องหา ความรู ้ และศึ กษาเกี่ ยวกับข้อกาหนดหรื อข้อบังคับของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องแม่นยา
2.1.5 ข้ อมูลตารางรายการโหลดของอุปกรณ์
ในข้อมูลตารางรายการโหลดของอุปกรณ์ สายไฟที่ใช้สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ดังรู ปที่ 2.4 คือ
รายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั้งหมดที่ได้ออกแบบไว้ เช่น
 ขนาดโหลดทั้งหมด
 ขนาดสายเมนหลัก/เมนย่อย
 ขนาดเซอร์ กิตเบรคเกอร์ เมนหลัก/เมนย่อย
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โดยปกติอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งที่หน้างานกับตารางโหลดต้องตรงกัน

รู ปที่ 2.3 แบบแปลนงานระบบไฟฟ้ าและรายการประกอบแบบ
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างรายการโหลดของอุปกรณ์และสายไฟในเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ

2.2 ขั้นตอนของการประมาณราคางานระบบไฟฟ้ า
ภายหลังจากได้รับแบบและรายละเอียดประกอบแบบแล้วมีดงั นี้
1. ศึกษาทาความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป รวมทั้งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และการ
ติดตั้ง
2. การถอดแบบหรื อการสารวจหาปริ มาณของวัสดุและอุปกรณ์
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2.2.1 การศึกษาทาความเข้ าใจและวิเคราะห์ แบบรู ป
ในการศึกษาทาความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ปรวม ต้องศึกษารายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
และการติดตั้งดังนี้
ก. รายละเอียดงานระบบไฟฟ้ าประกอบด้วย :








ระบบไฟฟ้ ากาลังและแสงสว่าง
ระบบล่อฟ้ าและการต่อลงดิน
ระบบโทรศัพท์และสื่ อสาร
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบเสี ยงประกาศ
ระบบสัญญาณทีวรี วม
ระบบอื่น ๆ

ข. รายละเอียดของรู ปแบบประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วผูอ้ อกแบบจะจาแนก
แบบออกได้ดงั นี้










สารบัญแบบ
สัญลักษณ์วสั ดุอุปกรณ์ ,
รายละเอียดงาน
SINGLE LINE DIAGRAM
ลักษณะแผงสวิตซ์
RISER DIAGRAM
ตารางโหลด (LOAD SCHEDULE)
รู ปลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์และ
DETAIL การติดตั้งที่จาเป็ นต้องแสดง
o ผังไฟฟ้ าบริ เวณ
o แบบไฟฟ้ ากาลัง
o แสงสว่างของอาคารทุกชั้น
o แบบล่อฟ้ าและการต่อลงดิน
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o แบบระบบที่เกี่ยวข้องของอาคารทุกชั้นเช่น โทรศัพท์ สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
เป็ นต้น
2.2.2 การถอดแบบหรือการสารวจหาปริมาณของวัสดุและอุปกรณ์
ในการถอดแบบหรื อการสารวจหาปริ มาณของวัสดุและอุปกรณ์ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
1. วัสดุอุปกรณ์ที่นบั ได้
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งวัดความยาว
2.2.2.1 วัสดุอุปกรณ์ ทนี่ ับได้
การถอดวัสดุอุปกรณ์จะถอดเป็ นชุด โดยเน้นที่อุปกรณ์ยอ่ ยที่ปรากฏในแบบ ซึ่ งได้แก่








ดวงโคมสวิตซ์
เต้ารับ
พัดลม
อุปกรณ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้
อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์
อุปกรณ์ระบบเสี ยง
อุปกรณ์ระบบทีวี เป็ นต้น

การถอดจะถอดแยกเป็ นของแต่ละระบบเพื่อสะดวกในการกรอกข้อมูลลงดังตัวอย่างดังรู ปที่ 2.5
สาหรับอุปกรณ์ที่นบั ได้
2.2.2.2 วัสดุอุปกรณ์ ทตี่ ้ องวัดความยาว
การถอดวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งวัดความยาว ได้แก่
 ทางเดินสายไฟฟ้ า (ท่อร้อยสายไฟฟ้ ารางเดินสาย รางเคเบิล)
 สายไฟ
 สายโทรศัพท์
วัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งวัดความยาวจะถอดเป็ นเมตร โดยจะเริ่ มไล่ถอดตาม SINGLE LINE DIAGRAM
จาก INCOMING ที่รับเข้าสู่ โครงการจนถึงอุปกรณ์ตวั สุ ดท้าย เช่น ดวงโคมหรื อเต้ารับ เป็ นต้น และการถอด
จะถอดแยกเป็ นของแต่ละระบบเพื่อสะดวกในการกรอกข้อมูลลง ดังรู ปที่ 2.6
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สาหรั บสายไฟฟ้ า และท่อต่าง ๆ ที่นับเป็ นความยาว เพื่อที่จะกรอกข้อมูลในบัญชี แสดงรายการ
ปริ มาณวัสดุ BOQ ต่อไป

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างตารางป้ อนจานวนดวงโคม สวิตซ์ เต้ารับ
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รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างตารางป้ อนจานวนสายไฟฟ้ าและท่อต่าง ๆ
2.2.3 บัญชี แสดงปริมาณวัสดุ และปริมาณแรงงาน (BILL OF QUANTITIES, BOQ)
บัญ ชี แ สดงปริ ม าณวัส ดุ และปริ ม าณแรงงาน ประกอบกับ ราคาที่ ใ ช้ใ นงานระบบไฟฟ้ า โดย
รายละเอียดประกอบด้วย ปริ มาณแรงงาน ปริ มาณวัสดุ ราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างบัญชี แสดงปริ มาณวัสดุ (BOQ) งานระบบเหมาระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร
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2.2.3.1 การประมาณราคาของโครงการในส่ วนที่เป็ นค่าแรงงาน
แรงงานเป็ นตัวประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้มาก และยากในการประมาณราคาที่สุด น้อยครั้งที่คนสอง
คน จะมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเวลาที่ใช้สาหรับการทางานหนึ่ง ๆ ให้แล้วเสร็ จ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความชานาญ
และประสบการณ์ การประสานงาน การบริ หารงาน สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาทางาน ภาวะเศรษฐกิ จ
สภาวะแวดล้อม สภาวะอากาศ ฤดูการ ตลอดจนนโยบายของรัฐ หรื อแม้กระทั้งการลาหยุดและการลากลับ
บ้านของคนงานตามเทศกาลต่าง ๆ เป็ นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว สามารถนามาใช้เปรี ยบเทียบ ในการประมาณราคาได้ดี การประเมิน และ
วิเคราะห์เวลาทางาน จะให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการในการประมาณราคาเกี่ยวกับค่าแรง การประมาณราคาทางาน
ของงานต่าง ๆ หาได้จากอัตราชัว่ โมงคนจากการทางาน ซึ่ งรวบรวมได้จากงานที่ทาแล้ว ๆ มา คือจาก
ประสบการณ์นนั่ เอง อัตราชัว่ โมงคนที่ทา งานต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นค่าเฉลี่ยและไม่คงที่ จาเป็ นต้องมีการแก้ไข
และปรับปรุ งอยูเ่ สมอตามลักษณะงาน ค่าเหล่านี้ จะรวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง กับการทางานในการทางานส่ วน
นั้นด้วย เช่น การเตรี ยมการ การเบิกของ คืนของ การเตรี ยมเครื่ องมือ และค่าสู ญเสี ยจากแรงงาน เช่น การอู้
งาน เป็ นต้น
2.2.3.2 การประมาณราคาของโครงการในส่ วนที่เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์
การประมาณราคาของโครงการในส่ วนที่เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์เป็ นการดาเนินการเป็ น 2 ด้านคือ
1. การสื บราคาของวัสดุอุปกรณ์
2. การสารวจราคา วัสดุ -อุปกรณ์
 การสื บราคาของวัสดุอุปกรณ์
เมื่อได้รับรายละเอียดชนิ ดและจานวนอุปกรณ์ ที่ใช้ท้ งั หมดในโครงการแล้ว ก็ตอ้ งมีการสื บราคา
ของวัสดุอุปกรณ์ โดยปกติวสั ดุอุปกรณ์ทวั่ ไปเช่น ท่อร้อยสาย รางเดินสาย สายไฟ สวิตซ์ เต้ารับฯลฯ จะมี
ราคามาตรฐานอยูแ่ ล้วซึ่ งสามารถดูจากคู่มือราคาขาย (PRICE LIST) และส่ วนลดที่ได้ ก็จะได้ราคาทุนที่
ค่อนข้างใกล้เคียง ส่ วนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็ นอุปกรณ์หลักที่มีราคาค่อนข้างสู งของระบบไฟฟ้ า หรื อระบบอื่น
ๆ เช่น อุปกรณ์สวิตซ์เกียร์ แรงสู ง หม้อแปลงไฟฟ้ าเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า MAIN CB ตู้ MDB รวมถึงงานระบบ
อื่น ๆ อาจขอราคาจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้านั้น ๆ โดยตรงก็ได้
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การสนทนากลุ่ มและการสั มภาษณ์ ก ลุ่ ม ต่ า งก็ เ ป็ นวิธี ก ารที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการ
วิจยั แต่ความความต่างอยู่ตรงไหน เป็ นสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั ควรรู ้เพื่อจะได้เลื อกวิธีเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ของตน มีสาระดังต่อไปนี้
 การสารวจราคา วัสดุ-อุปกรณ์
ในแต่ละท้องถิ่นราคาค่าวัสดุ-อุปกรณ์อาจมีราคาไม่เท่ากัน ตามแต่ละสภาพท้องถิ่นแต่ก็อาจมีราคา
ต่างกันไม่มากนักในที่น้ ี จะไม่ระบุราคาของวัสดุ -อุปกรณ์ จะต้องหมัน่ ตรวจสอบราคาในแต่ละร้ านเพื่อให้
ทราบราคาที่แน่ นอน และใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด ก่อนที่จะรับเหมางานใด ๆ ต้องคานึงถึงปั จจัย
ด้านราคา ซึ่ งอาจต้องคิดเผื่อเอาไว้บา้ ง แต่ถา้ ผูว้ า่ จ้างได้จดั เตรี ยมวัสดุ-อุปกรณ์เอาไว้แล้ว ก็อาจคิดแต่ค่าแรง
เพียงอย่างเดียว ดังแสดงในรู ปที่ 2.7
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รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างตารางสารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ า
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2.3. การศึกษาวิธีปฏิบัติงาน
แผนภูมิการไหลในกระบวนการ คือ การแสดงให้เห็ นถึ งขั้นตอนย่อย ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างาน เพื่ อที่ จ ะให้เห็ นภาพชัดยิ่ง ขึ้ น และง่ า ยต่ อการจัดการ ประโยชน์ จากการใช้แผนภู มิ ก ารไหลใน
กระบวนการ คือสามารถกาจัดงานที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพ และงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ออกไปได้

รู ปที่ 2.8 สัญลักษณ์ของ แผนภูมิการไหลในกระบวนการ[2]
 วิธีการสร้างแผนภูมิการไหลในกระบวนการ
ขั้นตอนในวิธีการสร้างแผนภูมิการไหลในกระบวนการมีดงั นี้
1. กาหนดกระบวนการที่ตอ้ งการจะทาการศึกษา และระบุจุดเริ่ มต้น จุดสิ้ นสุ ดของกระบวนการ
2. หลังจากที่ได้ทาการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาแล้ว ให้แบ่งแยกขั้นตอนในกระบวนการออกเป็ น
กิจกรรมย่อย ๆ ซึ่ งในการกาหนดหัวข้อของแต่ละกิจกรรม ควรจะลงไปที่สถานที่เกิดจริ ง และดู
สภาพแวดล้อมจริ ง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.ใช้สัญลักษณ์แทนแต่ละกิจกรรม
4. เมื่อได้ลาดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็ นขั้นตอนการเขียนแต่ละกิจกรรมลงใน
แผนผังการไหลในกระบวนการ พร้อมทั้งกาหนดสัญลักษณ์ในแต่ละขั้นตอน โดยใส่ เป็ นจุด
ให้กบั ช่อง SYMBOL ในแผนผัง
5. เมื่อกาหนดจุดในแต่ละขั้นตอนแล้ว ทาการลากเส้นเชื่ อมต่อในแต่ละจุด เพื่อดูลาดับความต่อเนื่ อง
ของแต่ละกิจกรรม
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6. เมื่อกาหนดหัวข้อขั้นตอนเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเราจาเป็ นที่จะต้องรู ้วา่ ในแต่ละขั้นตอนนั้นใช้
เวลาไปเท่าไหร่ มีระยะทางการเดินทางเท่าไหร่ ซึ่ งจะต้องทาการบันทึกค่าดังกล่าวใส่ ไว้ในแต่ละ
ขั้นตอนด้วย สาหรับบางขั้นตอนอาจไม่สามารถที่จะบันทึกเรื่ องของระยะทางได้ แต่ที่สาคัญ
จะต้องรู ้เวลาที่ใช้ไปในทุกขั้นตอน เพื่อจะได้ขจัดเวลาที่ไม่จาเป็ นออก และวางแผนการปรับปรุ ง
ต่อไป
7. รวมการเกิดของแต่ละกิจกรรม
8. คานวณค่าผลรวมของเวลา และระยะทางทั้งหมด แยกตามชนิดของแต่ละกิจกรรม
 ขั้นตอนของการศึกษางาน (WORK STUDY) [3]
ขั้นตอนของการศึกษางานซึ่ งนามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเสนอ
ราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ า มีดงั ต่อไปนี้
1. เลือกงานที่ตอ้ งการจะทาการศึกษา (SELECT)
2. บันทึกข้อมูลที่ก่อให้เกิดปั ญหา (RECORD)
3. ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด (EXAMINE)
4. วิเคราะห์และพัฒนา (ANALYTICAL DEVELOPMENT)
5. การนาไปใช้งาน (IMPLEMENT)
การเขียนแผนภูมิการไหลในกระบวนการ และการศึกษาขั้นตอนการศึกษางาน ทาให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับ
การเสนอราคาได้เห็นปั ญหาและปรับปรุ งปัญหาและกระบวนการได้มีระบบมากขึ้น

2.4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพอมีขอ้ สรุ ปดังต่อไปนี้
เทคนิ คการศึกษาวิธีการทางาน (METHOD STUDY) เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการทางานสองวิธีของ
แผนกแล่ คือ การแล่แล้วดึงก้างตลอดจนเพื่อหาโอกาสในการลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงาน (การ
ใหม่วิธี ) และ การแล่แล้วเจาะก้าง (วิธีการเดิม )ในขณะทางาน โดยใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตต่อเนื่ อง
ประเภทคน (FLOW PROCESS CHART - MAN TYPE) และไดอะแกรมการเคลื่ อนที่ (FLOW
DIAGRAM) เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลาการทางานที่เท่ากัน 8 ชัว่ โมง
วิธีการแล่แล้วเจาะก้างจะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 31.81 % และมีผลกาไรเพิ่มขึ้น 29.30 % [4]
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โรงงานผลิตชิ้นส่ วนเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ที่ทาการศึกษา มีปัญหาด้านความคล่องตัวของกระบวนการผลิต
เนื่องจากเครื่ องจักรถูกจัดวางแบบไม่ต่อเนื่องและระยะทางระหว่างเครื่ องจักร แต่ละเครื่ องนั้นอยูไ่ กลกัน ทา
ให้ขาดความต่อเนื่องในการผลิต ได้มีการนาเทคนิคแผนภูมิการไหลของขบวนการผลิต (FLOW PROCESS
CHART) มาใช้ทาการศึ กษากระบวนการทางานตั้งแต่วตั ถุ ดิบเข้ามาในโรงงานจนกระทัง่ ทาสาเร็ จเป็ น
ผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะทาการจัดส่ ง ภายหลังการปรับปรุ งพบว่าสามารถลดระยะทางลงทั้งสิ้ น 39.96% เวลา
ลดลงทั้งสิ้ น 20.8% และขั้นตอนลดลงทั้งสิ้ น13.89% มีผลทาให้กระบวนการทางานโดยรวมมีความคล่องตัว
และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โรงงานสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1,075 มัด คิดเป็ น 408,500 บาท ต่อเดือน
และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้ถึง 12,000 บาท ในแต่ละเดือน [4]
อรุ ณ บริ รักษ์ (2550) กล่าวถึงความหมายของการจัดซื้ อจัดหา (Procurement) โดยเรี ยบเรี ยงจาก คา
บรรยายของ ดร.วิทยา สุ หฤทดารง ไว้ คือ กระบวนการที่ บริ ษทั หรื อองค์กรต่าง ๆ ตกลงทาการ ซื้ อขาย
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ตอ้ งการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุ รกิจอย่างมีจงั หวะเวลาและมี
ต้นทุน (Cost) ที่เหมาะสม โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพปริ มาณที่ถูกต้อง ตรงตาม
เวลาที่ตอ้ งการ ในราคา (Price) ที่เหมาะสมจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ
นอกจากความหมายของการจัดซื้ อจัดหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ปั จจุบนั ได้เกิดมีความหมายใหม่
ของการจัดซื้ อขึ้นอีกซึ่ งคือ การจัดซื้ อแบบลีน (Lean Purchasing) หรื อการจัดการพัสดุแบบลีน (Lean Supply
Management) การจัดซื้ อแบบลี นนั้นได้ถูกนามาใช้ก่อนในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตสิ นค้า ซึ่ งเป็ นการนาเอา
ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time; JIT) และเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าในกระบวนการจัดซื้ อ
จัดหาพัสดุ ลดระดับสิ นค้า คงคลัง และลดระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้น้อยที่ สุดเท่า ที่ จะทาได้ จึ ง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดต่อสื่ อสารและแบ่งปั น (Share) ข้อมูลแบบต่อเนื่ อง และทันที (Leenders, et
al., 2006)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาเพื่อการปรับปรุ งกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้ าในอาคาร เป็ นการศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคารับเหมาระบบไฟฟ้ าภายในอาคารจากกรณี ศึกษา โดยมีข้ นั ตอนวิธีการ
ดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษากระบวนการเสนอราคางานในแต่ละครั้ง
วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้าง
นาเสนอแนวคิดในการใช้เครื่ องมือเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปรับปรุ งกระบวนการนาเสนอราคางานก่อสร้าง
ศึกษาเปรี ยบเทียบผลก่อนการปรับปรุ งแก้ไข และหลังการปรับปรุ งแก้ไข

3.1 การดาเนินการศึกษากระบวนการเสนอราคา
การศึกษาจะเริ่ มจากการวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคารับเหมาระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร โดย
รวบรวมกระบวนการในการเสนอราคาของระบบงานในแต่ละครั้ง วิเคราะห์กระบวนการ จัดทาฐานข้อมูล
ของการเสนอราคาที่ ผ่านมาเพื่อหาข้อสรุ ปของขั้นตอนการเสนอราคาว่าในการเสนอราคามี กระบวนการ
อย่างไรบ้าง และสร้างผังกระบวนการซึ่ งจะมีส่วนงานหลัก 3 ส่ วนคือ
1. การแสดงความจานงที่จะให้ดาเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
2. การวิเคราะห์แบบหรื อออกแบบงาน
3. การประมาณราคาเพือ่ ออกใบ BOQ

3.2 การวิเคราะห์ ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าในอาคาร
การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าในอาคารในกรณี ศึกษานี้
เป็ นการศึกษาโดยอาศัยข้อมูลการสังเกต จดบันทึก และทบทวนการกระบวนการทางานในปั จจุบนั เพื่อ
เตรี ยมข้อมูลการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
 ตั้งแต่เริ่ มการติดต่อของลูกค้า
 อ่านแบบประมาณราคา
 จนถึงการส่ งราคาและรอคาตอบจากลูกค้า
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ในกรณี ศึกษานี้ จะเป็ นการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าใน
อาคารของงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจานวน 5 โครงการ ช่วงเวลา 20 มกราคม 2557 ถึง 10 สิ งหาคม 2559
ของบริ ษทั ที่ดาเนินการด้านการรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้ าในอาคาร

3.3 การนาเสนอแนวคิดในการใช้ เครื่องมือเพือ่ นามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
หลังจากได้ขอ้ มูลจะดาเนินการทาขั้นตอนและข้อมูลย่อยจะได้ผงั การไหลของกระบวนการสาหรับ
การเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้ าในอาคารตามรู ปที่ 3.1 ดังต่อไปนี้

รอลูกค้าที่มีความต้องการในการว่าจ้างผูร้ ับเหมา
รอลูกค้าส่ งแบบงาน
นัดพบลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดหน้างาน
เข้าดูรายละเอียดหน้างาน
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเข้าดูหน้างาน
ตกลงเรื่ องวันที่เริ่ มงาน และวันส่ งมอบงาน
รอคาตอบจากลูกค้า
ทาการถอดแบบ
คานวณวัสดุที่ใช้ในการทางาน
เปรี ยบเทียบราคาวัสดุ
คานวณราคาวัสดุ
คานวณค่าแรง
ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
ทาการยืน่ เสนอราคา ค่าแรง และราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
รอคาตอบรับจากลูกค้า
รู ปที่ 3.1 ผังการไหลของกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้ าในอาคาร
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งานในแต่ละครั้งจะวิเคราะห์ปัญหา จัดทาฐานข้อมูลของการเสนอราคาที่ผา่ นมาเพื่อหาข้อสรุ ปของ
ขั้นตอนการเสนอราคาว่า ในการเสนอราคามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และร่ วมกันเสนอปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
การเสนอราคาของแต่ละบุคคลทาการวิเคราะห์หาขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความล่าช้า ขั้นตอนที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้
การเสนอราคา ทาสถิติระยะเวลาของการเสนอราคา เมื่อได้ขอ้ มูลระยะเวลาของการเสนอราคาที่ผา่ นมา นา
ข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ร ะยะเวลาในแต่ ล ะขั้น ตอนของการเสนอราคาเพื่ อ หาสาเหตุ ข องความล่ า ช้ า ใน
กระบวนการเสนอราคา

3.4 การปรับปรุงกระบวนการนาเสนอราคางานก่อสร้ าง
ในการปรับปรุ งกระบวนการนาเสนอราคางานก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าในอาคาร จะค้นหาสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการนาเสนอราคา จากการวิเคราะห์ทาให้ทราบถึงสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่มี
ผลต่อการเสนอราคามีความล่าช้า การเสนอราคามีความไม่แม่นยา ขาดประสิ ทธิ ภาพ การปรับปรุ งให้การ
เสนอราคามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทางบริ ษทั จึงได้ทาการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) ของผูเ้ กี่ยวข้อง
กับการประมาณราคารวม 5 ท่าน จานวน 4 ครั้ง โดยมีการสรุ ปแนวทางแก้ไขด้วยวิธกี ารดาเนินงานต่อไปนี้
1.รวบรวมกระบวนการเสนอราคางานในแต่ละครั้ง วิเคราะห์ปัญหา
2.นาเสนอแนวคิดในการใช้เครื่ องมือเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
3.นาแผนภูมิการไหลในกระบวนการมาประยุกต์ใช้และปรับปรุ งกระบวนการ
4.เปรี ยบเทียบผลก่อนการปรับปรุ งแก้ไข และหลังการปรับปรุ งแก้ไข
ตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 แสดงการคัดเลือกกระบวนการที่นามาปรับปรุ ง และวิธีการปรับปรุ ง
กระบวนการ
ตารางที่ 3.1 การคัดเลือกกระบวนการที่นามาปรับปรุ ง
ลาดับที่
1.
รอลูกค้าส่ งแบบงาน
2.
……………
3.

กระบวนการ/ขั้นตอนย่อย

ตารางที่ 3.2 วิธีการปรับปรุ งกระบวนการ(ตัวอย่างตาราง)
ลาดับที่
กระบวนการ/ขั้นตอนย่อย
1.
รอลูกค้าส่ งแบบงาน
2.

ปรับปรุ งโดย
..................................
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3.5 การศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงแก้ไข และหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อดาเนินการปรับปรุ งกระบวนการและขั้นตอนแล้ว จะทาตารางเปรี ยบเทียบผลก่อนการปรับปรุ ง
และ หลังการปรับปรุ งแก้ไข จากการศึกษาขั้นตอนการประมาณราคาในโครงการที่ผา่ นมา โดยเก็บข้อมูล
ด้านเวลา และการไหลของกระบวนการที่ใช้ในการประมาณราคาเพื่อเสนอราคางานรับเหมางานระบบ
ไฟฟ้ า และผลที่ได้ทาสนทนากลุ่ม (Focus Group) การปรับปรุ งกระบวนการในการเสนอราคางานรับเหมา
ระบบไฟฟ้ าในอาคารด้วย แผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื่อที่จะหาต้นเหตุที่แท้จริ งที่ทาให้เกิ ดความ
ล่าช้าในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าในอาคาร

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้ าในอาคาร เป็ นการศึ ก ษา
วิเคราะห์และปรับปรุ งกระบวนการเสนอราคาโดยมีข้ นั ตอนวิธีการดาเนิ นการศึกษาดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษากระบวนการเสนอราคางานในแต่ละครั้ง
วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้าง
นาเสนอแนวคิดในการใช้เครื่ องมือเพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปรับปรุ งกระบวนการนาเสนอราคางานก่อสร้าง
ศึกษาเปรี ยบเทียบผลก่อนการปรับปรุ งแก้ไข และหลังการปรับปรุ งแก้ไข

4.1 การศึกษากระบวนการเสนอราคางาน
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคารับเหมาระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร เป็ นการรวบรวม
กระบวนการในการเสนอราคาของระบบงานในแต่ละครั้ง จากการสังเกต และจดบันทึกกระบวนการและ
ขั้นตอน เพื่ อใช้ใ นการวิเ คราะห์ ก ระบวนการเสนอราคารั บ เหมาระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร พบว่า โดย
ส่ วนมากจะมีข้ นั ตอนการดาเนินการเพื่อการเสนอราคาดังต่อไปนี้
1. มีความต้องการในการว่าจ้างงานจากลูกค้า
2. รอแบบจากลูกค้า
3. นัดพบลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดหน้างาน
4. เข้าดูรายละเอียดหน้างาน
5. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการดูหน้างาน
6. ตกลงเรื่ องวันที่เริ่ มงาน และวันที่ส่งมอบงาน
7. รอคาตอบข้อสรุ ปของงานระบบอื่น ๆ ของโครงงานจากลูกค้า
8. ทาการถอดแบบ
9. คานวณวัสดุที่ใช้ในการทางาน
10. เปรี ยบเทียบราคาวัสดุ
11. คานวณราคาวัสดุ
12. คานวณค่าแรง
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13. ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
14. ยืน่ เสนอราคา
15. รอคาตอบจากลูกค้า
จากการวิเคราะห์กระบวนการเสนอราคามการรับเหมาระบบไฟฟ้ าภายในอาคารพบว่ามีรายละเอียด
การดาเนินการและปั ญหาในการดาเนินการดังนี้
1. ลูกค้ามีความต้องการในการว่าจ้างงานจากผูร้ ับเหมา โดยในการว่าจ้างผูร้ ับเหมานั้นผูว้ า่ จ้างจะ
พิจารณาจาก
 ความน่าเชื่ อถือ
 ผลงานที่ผา่ นมา
2. ผูร้ ับรับเหมาจะต้องรอแบบจากลูกค้า โดยในขั้นตอนการรอแบบจากลูกค้านี้จะเป็ นขั้นตอนที่ใช้
เวลามาก เพราะในงานระบบจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับส่ วนงานอื่น ๆ เพื่อไม่ให้การ
ดาเนินงานติดขัดกันเช่น
 งานโครงสร้าง
 งานประปา
 งานระบบต่าง ๆ
3. ผูร้ ับเหมาจะมีการนัดพบลูกค้าเพื่อขอดูรายละเอียดหน้างาน การนัดพบลูกค้าอาจจะเป็ นการนัด
พบเพื่อพูดคุย หรื อเป็ นการสื่ อสารโดยใช้เครื่ องมือสื่ อสาร เกี่ยวกับข้อตกลงของงานที่จะทาการ
รับเหมา
4. ในการเข้าดูรายละเอียดหน้างาน จะเป็ นการสารวจหน้างานว่าแบบที่ได้รับมานั้นมีระยะต่าง ๆ
ตรงกับหน้างานหรื อไม่ เพื่อ
 การเตรี ยมวัสดุใช้งาน
 การจัดเครื่ องมือและอุปกรณ์บางอย่าง
 ลดความเสี ยหายระหว่างการดาเนินงาน
 การสารวจพื้นที่สัญจรในการเข้าทางาน
 การวางแผนในการเดินทาง
5. ในการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการดูหน้างาน จะเป็ นการตรวจสอบเพื่อที่จะทาการแก้ไข
รายการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามแบบที่ตอ้ งการก่อนเพื่อความมัน่ ใจก่อนการกาหนดเวลางาน
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6. การตกลงเรื่ องวันที่เริ่ มงาน และวันที่ส่งมอบงาน จะสามารถทาได้หลังจากที่ได้เข้าสารวจหน้า
งานและได้สรุ ปแบบรวมถึงแผนงานแล้วจึงสามารถระบุวนั ที่จะเข้าทางานได้ เพราะทางหน้า
งานต้องมีการประสานงานกับงานระบบอื่น ๆ ด้วย
7. เมื่อมีขอ้ สรุ ปของงานระบบอื่น ๆ ของโครงงานแล้วจะต้องรอคาตอบจากลูกค้าเพื่อการ
ดาเนินการพิจารณาแบบและถอดแบบงานต่อไป
8. การถอดแบบนั้นเป็ นขั้นตอนในการแยกปริ มาณของงาน ปริ มาณของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานเพราะ ฉะนั้นกระบวนการในขั้นตอนการถอดแบบจึงต้องใช้ผทู้ ี่มีความชานาญ
ประสบการณ์ในการทางาน เพื่อความรวดเร็ วและความแม่นยา
9. การคานวณวัสดุที่ใช้ในการทางาน ต้องถอดชนิดและปริ มาณวัสดุ เป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งมีความ
ละเอียดรอบคอบวัสดุเพราะจะส่ งผลต่อความคืบหน้าของงาน และงบประมาณของการรับเหมา
การมีวสั ดุไม่เพียงพอหรื อถูกต้องต่อการทางานจะส่ งผลให้งานล่าช้า ถ้าวัสดุมีปริ มาณที่มาก
เกินไปจะทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
10. ในกระบวนการของการจัดซื้ อวัสดุ ต้องเปรี ยบเทียบราคาวัสดุ โดยมีการจัดทา Price List ของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของร้านค้าแต่ละร้าน เพื่อการลดเวลาในการเสาะหาราคาวัสดุ และทาให้รู้ถึง
งบประมาณที่ใช้
11. หลังจากทราบราคาวัสดุจาก Price List แล้วจะทาการคานวณราคาในใบบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุ
และแรงงาน หรื อ BOQ
12. คานวณค่าแรง ค่าแรงจะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงาน ค่าเดินทาง และค่าความ
เสี่ ยงในการทางาน เมื่อสรุ ปค่าแรงทั้งหมดได้แล้วก็ทาการแยกค่าแรงไปตามส่ วนงานต่าง ๆ
เช่น งานระบบแสงสว่าง งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้ า งานติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
13. ในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด จะเป็ นการตรวจทานตาราง BOQ อีกครั้งเพื่อป้ องกันเรื่ อง
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
14. ในการยืน่ เสนอราคามีปัจจัยที่สาคัญ เรื่ องของรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายการการแสดง
ความน่าเชื่ อถือ และราคาที่ลูกค้ารับได้
15. หลังจากเสนอราคาแล้วจะต้องรอคาตอบจากลูกค้า
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ข้อสรุ ปของขั้นตอนการเสนอราคามีกระบวนการงานหลัก 3 ส่ วนคือ
1. การแสดงความจานงที่จะให้ดาเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้ า
2. การวิเคราะห์แบบหรื อออกแบบงาน
3. การประมาณราคาเพือ่ ออกใบ BOQ
ในขั้นตอนการแสดงความจ านงที่ จ ะให้ ดาเนิ น การก่ อสร้ า งระบบไฟฟ้ า ลู ก ค้า จะอาจจะมี ก าร
ออกแบบมาแล้ว หรื อถ้ายังไม่มีแบบจะต้องมีกระบวนการออกแบบ ส่ วนใหญ่ลูกค้าจะมีการออกแบบ
มาแล้ ว ก็ จ ะมี ข้ ัน ตอนการด าเนิ น การตามกรณี ศึ ก ษา แต่ ใ นกรณี ที่ ลู ก ค้า ยัง ไม่ มี แ บบมาให้ จ ะต้อ งมี
กระบวนการเพิ่ ม ในส่ วนของการวิเ คราะห์ ง านและการออกแบบระบบงานให้ ด้วย ในการศึ ก ษานี้ จ ะ
ครอบคลุมเฉพาะกรณี ที่มีแบบ
ในขั้นตอนการวิเคราะห์แบบต้องมีการพิจารณาดูรายละเอียดหน้างานการเข้าดูรายละเอียดหน้างาน
จะเป็ นการสารวจหน้างานว่าแบบที่ได้รับมานั้นมีระยะต่าง ๆ ตรงกับหน้างานหรื อไม่ เพื่อเตรี ยมงาน โดยมี
การเตรี ยมวัสดุ ใช้งาน มีการจัดเครื่ องมือและอุปกรณ์บางอย่าง มีการวางแผนในการเดินทาง เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้จากการดูหน้างานแล้วจะสามารถกาหนดลักษณะของงานซึ่ งเป็ นองค์ประกอบในการประมาณ
การเวลาที่ตอ้ งใช้ในการดาเนิ นการสาหรับงานย่อยและโครงงานทั้งหมด ทาให้สามารถประมาณการเวลา
และสถานที่ ที่ จะเริ่ ม และการสิ้ นสุ ดของการดาเนิ นการของแต่ ละงานย่อยของโครงการ พร้ อมทั้ง การ
ประมาณการเวลาสิ้ นสุ ดของโครงการ ในขั้นตอนการวิเคราะห์ แบบนี้ จึงเป็ นขั้นตอนที่ ตอ้ งละเอี ยดรอบ
ครอบ ถูกต้อง และรวดเร็ ว
การประมาณราคาเพื่ อ ออกใบ BOQ เป็ นส่ ว นงานที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ส่ ว นหนึ่ ง ภายหลัง จากการ
ดาเนินการถอดแบบ จะสามารถกาหนดชนิ ดและปริ มาณวัสดุที่ตอ้ งใช้งาน โดยจะคานวณปริ มาณวัสดุที่
ใช้ในการทางาน เปรี ยบเทียบราคาวัสดุเพื่อการจัดซื้ อที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ได้ราคาวัสดุที่ต่าและวัสดุที่
มีคุณภาพ คานวณราคาวัสดุ ตามประมาณการวัสดุ ที่ตอ้ งใช้ ประมาณการงานที่ตอ้ งใช้แรงงาน ปริ มาณ
แรงงานแต่ละประเภทและจานวนแรงงานที่ตอ้ งใช้ คานวณค่าแรงให้ใกล้เคียงความเป็ นจริ งตามประมาณ
การกิจกรรมและค่าแรงงานที่ตอ้ งจ่าย ประเมินคานวณค่าเช่าและค่าเสื่ อมสภาพของเครื่ องมือและอุปกรณ์
ที่ตอ้ งใช้ โดยจัดทาข้อสรุ ปประมาณการต้นทุนโครงการเป็ นส่ วนของต้นทุนวัสดุ ต้นทุนแรงงาน และ
ต้น ทุ น ทางอ้อ มต่ า ง ๆ ทั้ง นี้ ต้อ งตรวจสอบข้อ มู ล อย่า งละเอี ย ด ก่ อ นการจัด ท าข้อ เสนอราคาที่ ต้อ ง
เหมาะสม ถูกต้องและรวดเร็ ว
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4.2 วิเคราะห์ ปัญหาในกระบวนการเสนอราคางาน
จากการสังเกต จดบันทึก และทบทวนการกระบวนการทางานในปั จจุบนั สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ในกระบวนการเสนอราคางานก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าในอาคารในกรณี ศึกษานี้ เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาใน
กระบวนการเสนอราคางานก่ อ สร้ า งระบบไฟฟ้ าในอาคารของงานโครงการต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้รับ จ านวน 5
โครงการ ช่วงเวลา 20 มกราคม 2557 ถึง 10 สิ งหาคม 2559 ของบริ ษทั ที่ดาเนิ นการด้านการรับเหมาก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้ าในอาคารพบปั ญหาในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การติดต่อของลูกค้าเพื่อรับแบบงานและสารวจหน้างาน
2. อ่านแบบและประมาณต้นทุนโครงการ
3. การส่ งราคาและรอคาตอบจากลูกค้า
ปั ญหาในส่ วนการติดต่อของลูกค้าเพื่อรับแบบงานดังนี้
 ต้องมี ก ระบวนการในการน าเสนอข้อมู ล ด้านประสบการณ์ แ ละผลงานในอดี ต ฐานะ
การเงิน ความน่าเชื่อถือ เพื่อการยอมรับของลูกค้า
 เมื่อผ่านพิจารณาความน่าเชื่อถือแล้ว จะมีการรอแบบจากลูกค้า
 เป็ นกระบวนการที่ไม่สามารถทวงถาม เร่ งรัด และติดตามได้อย่างอิสระ
 การเข้าสารวจหน้างานเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้ความละเอียดเป็ นอย่างมากทาให้ใช้เวลานาน
ในการตรวจสอบข้อมูล
 การเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้มากับแบบให้ตรงกันตาแหน่งต่าง ๆ ของงานต้องมีความถูกต้อง
หากผิดพลาดจะมีผลต่อการทางานในภายหลัง จึงเป็ นกระบวนการที่ใช้เวลาพอสมควร
ปั ญหาในส่ วนอ่านแบบและประมาณต้นทุนโครงการมีดงั นี้
 ต้องใช้เวลามากในการถอดแบบ
 ความไม่ละเอียดรอบคอบการถอดแบบจะทาให้เกิดความผิดพลาดในการกาหนดลักษณะ
งาน มีผลต่อเนื่องถึงการประมาณการปริ มาณและและชนิดของวัสดุและแรงงานที่ตอ้ งใช้
 จาเป็ นต้องมีการตรวจทานโดยผูช้ านาญการ
 ต้องมีข้ นั ตอนการเปรี ยบเทียบราคาวัสดุ และการค้นหาร้านที่ขายวัสดุในราคาที่ถูกที่สุด มี
การจัดส่ งสิ นค้าได้ตามต้องการ
 ความไม่ถนัดในการคานวณค่าใช้จ่าย วัสดุ แรงงาน และค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่าง ๆ จากมีผล
ต่อการประมาณการต้นทุนโครงการ
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 ความล่าช้าในการประมาณต้นทุนโครงการจะมีผลต่อความล้มเหลวของกระบวนการเสนอ
ราคา
ปัญหาการส่ งราคาและรอคาตอบจากลูกค้ามีดงั นี้
 การแข่งขันที่สูงทาให้โอกาสของการได้รับงานที่ต่าลง
 การกาหนดราคางานมีผลต่อการให้ได้รับการตอบรับให้ได้งาน ถ้าเกิดความผิดพลาดหรื อ
ความล่าช้าในการประมาณการต้นทุนโครงการจะมีผลต่อการเสนอราคาโดยตรง
 การส่ งข้อเสนอที่มีราคาไม่เหมาะสม เวลาที่ใช้ในการดาเนิ นการโครงการไม่ตรงใจลูกค้า
ย่อมผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า
 ปั ญหาการต่อรองและการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ในการตัดสิ นใจของลูกค้า

4.3 การนาเสนอแนวคิดในการใช้ เครื่องมือเพือ่ นามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
แนวคิดในการใช้เครื่ องมือเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ จะเป็ นการรวบรวมขั้นตอนกระบวน
เสนอราคา ซึ่งเป็ นการบันทึกข้อมูลในตารางผังการไหล ดังต่อไปนี้
1. ระบุสัญลักษณ์ของแต่ละกิจกรรรมของกระบวนการเดิม
2. ใส่ เวลาโดยประมาณของแต่ละขั้นตอนย่อย
3. ทาการจัดการประชุ มกลุ่ มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อคัดเลื อกกระบวนการและ
ขั้นตอนที่จะนามาปรับปรุ ง
4. จัดการประชุ มกลุ่มย่อย เพื่อดาเนิ นการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุ งคัดเลือกกระบวนการและ
ขั้นตอนที่จะนามาปรับปรุ ง
หลังจากได้ขอ้ มูลจะดาเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ จะใช้ผงั การไหลสาหรับกระบวนการ
เสนอราคางานก่อสร้างระบบไฟฟ้ าในอาคารดังแสดงในตารางที่ 4.1 พร้อมทั้งข้อมูลประมาณการเวลาที่ใช้
ในแต่ละขั้นตอนย่อย จะใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการจัดการประชุ มกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) สาหรับ
การคัดเลื อกกระบวนการและขั้นตอนที่จะนามาปรับปรุ ง โดยจะมีการจัดการประชุ มหารื อในการประชุ ม
กลุ่มย่อย เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุ ง โดยต้องมีการคัดเลือกกระบวนการและขั้นตอนที่จะ
นามาปรับปรุ ง ข้อมูลตามตารางที่ 4.1 พบว่า กระบวนแต่เดิ มมีการดาเนิ นตามขั้นตอนทั้งสิ้ น 15 ขั้นตอน
เป็ นการดาเนิ นการ 8 ขั้นตอน การรอคอย 4 ขั้นตอนและ การตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ไม่พิจารณาขั้นตอนการ
เดินทาง และการพักหยุดรอ โดยจะต้องใช้เวลาทั้งสิ้ น 34 วัน
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ตารางที่ 4.1 กระบวนการเสนอราคางานเดิม (ก่อนการปรับปรุ ง)
เวลาโดย
กระบวนการ/ขั้นตอนย่อย
ประมาณ
(วัน)

1.ลูกค้ามีความต้องการในการว่าจ้าง
ผูร้ ับเหมา

2.รอลูกค้าส่ งแบบงาน
4

3.นัดพบลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดหน้างาน
2

4.เข้าดูรายละเอียดหน้างาน
1

5.ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเข้าดูหน้า
3
งาน

6.ตกลงเรื่ องวันที่เริ่ มงาน และวันส่ งมอบ
2
งาน

7.รอคาตอบจากลูกค้า
3

8.ทาการถอดแบบ
6

9.คานวณวัสดุที่ใช้ในการทางาน
1

10.เปรี ยบเทียบราคาวัสดุ
3

11.คานวณราคาวัสดุ
1

12.คานวณค่าแรง
2

13.ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
1

14.ทาการยืน่ เสนอราคา ค่าแรง และราคา
1
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

15.รอคาตอบรับจากลูกค้า
4
รวม
34
8
4
3
ในการดาเนินการประชุ มและสนทนากลุ่มย่อย (FOCUS GROUP) เพื่อวิเคราะห์ผงั การไหลของ
กระบวนการ สามารถได้ขอ้ สรุ ปในการคัดเลื อกกระบวนการที่ ก่อให้เกิ ดความล่ าช้าจะต้องปรั บปรุ ง ดัง
ตารางที่ 4.2 และ นาเสนอวิธีการปรับปรุ งกระบวนการ ดังตารางที่ 4.3 วิธีการปรับปรุ งขั้นตอนเหล่านี้ ได้
สรุ ปมาจาก การประชุ มสนทนากลุ่ม เพื่อที่จะทาให้ระยะเวลาของการเสนอราคางานนั้นน้อยลง ขั้นตอนที่
สามารถนามาปรับปรุ งกระบวนการเสนอราคางาน
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ตารางที่ 4.2 กระบวนที่นามาการปรับปรุ ง
ลาดับที่
กระบวนการ/ขั้นตอนย่อย(เหตุผล)
1.
รอลูกค้าส่ งแบบงาน : แบบในงานรับเหมาจัดได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของงาน ถ้าได้แบช้า
กระบวนการของการเสนอราคาก็จะล่าช้ามากขึ้น (ไม่มีการทวงถามและติดตาม ลงใน
ตารางเวลา)
2.
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเข้าดูหน้างาน : การเข้าสารวจหน้างานเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้ความ
ละเอียดเป็ นอย่างมาทาให้ใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อมูลหลังจากการเข้าสารวจหน้างาน
แล้วต้องนาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับแบบว่าตาแหน่งต่างๆตรงกันหรื อไม่
3.
ทาการถอดแบบ ในงานรับเหมาก่อสร้างการถอดแบบต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็ นอย่าง
มาก และต้องทาการตรวจทานหลายๆครั้ง โดยเฉพาะในงานโครงการใหญ่จะทาให้ใช้เวลาใน
การถอดแบบมาก
4.
เปรี ยบเทียบราคาวัสดุ การเปรี ยบเทียบราคาวัสดุเป็ นขั้นตอนที่ใช้เวลามากในหาร้านค้า
เพื่อที่จะทราบราคาของวัสดุ และกระบวนการในการจัดส่ งสิ นค้าของร้านค้าต่างๆ ผูร้ ับเหมา
จาเป็ นที่จะต้องค้นหาร้านที่ขายวัสดุในราคาที่ถูกที่สุด มีการจัดส่ งสิ นค้าได้ตามต้องการ
5.
คานวณค่าแรงและค่าวัสดุ เป็ นการรวบรวมข้อมูลหลังจากการถอดแบบ และการเปรี ยบเทียบ
ราคาวัสดุต่างๆจากร้านค้า มาคานวณเพื่อหาราคาทุน

รู ปที่ 4.1 การประชุมกลุ่มย่อยหาข้อสรุ ปของกระบวนการที่นามาปรับปรุ ง
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ตารางที่ 4.3 วิธีการปรับปรุ งกระบวนการ
กระบวนการ/ขั้นตอนย่อย
ปรับปรุ งโดย

ลาดับ
ที่
1. รอลูกค้าส่ งแบบงาน

2.

3.

4.

ใช้การทวงถามเพื่อรวบรัดเวลา อาจจะกาหนด
ระยะเวลาในการทวงถามเช่น ใช้การทวงถาม 3 วัน 1
ครั้ง หรื อสอบถามความคืบหน้าของส่ วนงานอื่นๆ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเข้าดูหน้า ใช้ผทู้ ี่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ทาการสนทนา
งาน
กลุ่มผูท้ ี่มีประสบการณ์จะมีมุมมองในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มากกว่าช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ทาการ
สารวจหน้างานมานั้นมีความรวดเร็ ว และมี
ข้อผิดพลาดน้อย
ทาการถอดแบบ
มีการทาฐานข้อมูล SINGLE LINE DIAGRAM การ
ทาฐานข้อมูลจะช่วยให้งานรวดเร็ วขึ้น และทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้นอ้ ย เช่น งานอาคาร คอนโดที่มีขนาด
เท่ากัน หรื อใกล้เคียงถ้าได้มีการทาฐานข้อมูลไว้ ก็จะ
สามารถนาข้อมูลนั้นมาเปรี ยบเทียบ หรื อใช้ขอ้ มูลเดิม
ในการถอดแบบ
เปรี ยบเทียบราคาวัสดุ
มีการทาฐานข้อมูลของราคาวัสดุ (ตามพื้นที่ต่างๆ)
จัดทา Price List ของอุปกรณ์ต่างๆ ของร้านค้าแต่ละ
ร้าน เพื่อการลดเวลาในการเสาะหาราคาวัสดุ และทา
ให้รู้ถึงงบประมาณที่ใช้

5.

คานวณค่าแรง

ใช้โปรแกรม ในการคานวณ การจัดทา BOQ เป็ นงาน
ที่มีความสาคัญ ต้องมีความรอบคอบ และความถูกต้อง
แม่นยา เพราะทาให้ลูกค้าสามารถสรุ ปราคากับ
ผูร้ ับเหมาได้ในราคาที่สมเหตุสมผลเกิดความเป็ น
ธรรมทั้ง 2 ฝ่ ายดังนั้น ผูท้ า BOQ ต้องมีประสบการณ์
และมีความเข้าใจถึงลักษณะความยากง่ายของหน้างาน
จริ งรวมถึงขั้นตอนกระบวนการทางานก่อสร้างของ
ผูร้ ับเหมาด้วย
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การปรั บปรุ งกระบวนการถอดแบบ วิธีการปรั บปรุ งโดยการเปิ ดดู ขอ้ มูลงานที่ มีขนาดของพื้นที่
ใกล้เคียงกัน เป็ น MS. Excel File ดังตารางที่ 4.4 ที่สามารถสื บค้นง่าย เพื่อหาปริ มาณของวัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณได้รวดเร็ วขึ้ น การทาฐานข้อมูล เปรี ย บเที ยบราคาวัสดุ อุป กรณ์ วิธี การปรั บปรุ งโดยการทา
ฐานข้อมูลเกี่ ยวกับอุปกรณ์ แยกประเภทของอุปกรณ์ ทาข้อมูลราคาของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ เพื่อให้งานต่อ
การค้นหา โดยอาศัยขั้นตอนและมาตรฐานการประมาณราคาของกรมโยธาธิ การและผังเมืองเป็ นต้นแบบ ทา
ฐานข้อมูลราคาวัสดุ อุปกรณ์ทาข้อมูลราคาวัสดุ อุปกรณ์ตามร้านค้าในเขตต่างๆ ตัวอย่างดังรู ปที่ 4.2 ถึง 4.3
รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่ งวัสดุและอุปกรณ์ดว้ ย(ถ้ามี)

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างข้อมูลของมิเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาด จานวนบรรจุ พร้อมราคา
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รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างข้อมูลของสายไฟฟ้ า ขนาด จานวนบรรจุ พร้อมราคา
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บัญชี แสดงปริ มาณงานและราคาค่ าก่อ สร้ าง ( Bill of Quantities , BOQ )
โครงการ : ปรับปรุงบ้านทาวน์เ ฮ้าท์สองชั้น
สถานทีก่ อ่ สร้าง : บ้านเลขที่ 84/17
เจ้าของ : คุณพรเทพ อณุกลู ศิริ
ลาดับ
รายการ
งานระบบไฟฟ้ า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โคมกันน้ า 1x18 w
ชุดไฟซ่อน T5 28 w
ชุดไฟซ่อน T5 21 w
ชุดไฟซ่อน T5 14 w
ชุดไฟซ่อน T5 8 w
ดาวไลท์สี่เ หลี่ยม 4" 18 w
ดาวไลท์สี่เ หลี่ยมติดลอยกล่องสีดา 18 w
ค่าแรงติดตั้งไฟกริ่ ง
ดาวไลท์กลม 4 " 18 w
โคมฮาโลเจน 3 " 50 w
แท่งกราวด์ 1.80 ม.
ตูค้ วบคุม+สายเมน 16 THW
สาย 1x1.5 THW+สายกราวด์
สาย 1x2.5 THW+แอร์
สาย TV RG6
สายโทรศัพท์
เต้ารับ+หน้ากาก+บ็อกซ์
สวิทซ์+หน้ากาก+บ็อกซ์
สวิทซ์สองทาง+หน้ากาก+บ็อกซ์
สวิทซ์ดมิ เมอร์+หน้ากาก+บ็อกซ์
เต้ารับTV+หน้ากาก+บ็อกซ์
เต้ารับโทรศัพท์+หน้ากาก+บ็อกซ์
ท่อและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (เหมา)
ค่าแรงติดตั้งโคมระย้าเหนื อโต๊ะทานข้าว
รวมทุกรายการ

ปริ มาณ

หน่วย

ค่าวัสดุตอ่

รวมค่าวัสดุ

1
8
1
7
1
14
9
4
11
4
1
1
850
600
30
15
24
27
10
2
2
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

425
530
510
485
460
550
590
150
370

425
4,240
510
3,395
460
7,700
5,310
600
4,070

390
350
13,600
15
20
18
15
290
150
210
240
335
305
550

รู ปที่ 4.4 บัญชีแสดงปริ มาณงานและราคางานระบบไฟฟ้ า

1,560
350
13,600
12,750
12,000
540
225
6,960
4,050
2,100
480
670
305
15,000
550
97,850.00
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ในการปรับปรุ งวิธีการดาเนินงานการประมาณราคาต่อไปนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการประมาณราคาแบบเดิมและปั ญหาที่เกิดขึ้น
2. สร้างแนวทางใหม่โดยอาศัยขั้นตอนและมาตรฐานการประมาณ
3. นาเสนอแนวทางขั้นตอนการประมาณราคาที่ปรับปรุ งมาทบทวน
4. ประมาณการเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน และ ประเมินความเม่นยาของราคาที่ได้
 ดาเนินการศึกษาขั้นตอนการประมาณราคาแบบเดิมและปั ญหาที่เกิดขึ้น
รวบรวมกระบวนการเสนอราคา งานในแต่ละครั้งวิเคราะห์ปัญหา จัดทาฐานข้อมูลของการเสนอ
ราคาที่ผา่ นมาเพื่อหาข้อสรุ ปของขั้นตอนการเสนอราคาว่าในการเสนอราคามีกระบวนการอย่างไรบ้าง และ
ร่ วมกันเสนอปั ญหาที่เกิดขึ้นในการเสนอราคาของแต่ละบุคคลทาการวิเคราะห์หาขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความ
ล่าช้า ขั้นตอนที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้การเสนอราคา ทาสถิติระยะเวลาของการเสนอราคา เมื่อได้ขอ้ มูลระยะเวลา
ของการเสนอราคาที่ผา่ นมา นาข้อมูลมาวิเคราะห์ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการเสนอราคาเพื่อหา
สาเหตุของความล่าช้าในกระบวนการเสนอราคา

รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนของการประมาณราคา
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 สร้างแนวทางใหม่โดยอาศัยขั้นตอนและมาตรฐานการประมาณราคา
โดยอาศัยของกรมโยธาธิ การและผังเมืองเป็ นต้นแบบ จากการประชุ มกลุ่มครั้งที่ 1 และ 2 ได้ขอ้ มูล
ของขั้นตอนการเสนอราคาที่ผ่านมาแล้ว ผูศ้ ึกษาได้นาแผนภูมิการไหลในกระบวนการและการศึกษาการ
ปฏิบตั ิงาน มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งและทบทวนการดาเนิ นการ กระบวนการที่เป็ นสาเหตุของความ
ล่ า ช้า ไม่ ก่ อให้เกิ ดมู ล ค่ า ในการเสนอราคา โดยการท าฐานข้อมู ล ราคาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ท าข้อมู ล ราคาวัส ดุ
อุปกรณ์ตามร้านค้าในเขตต่างๆ รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่ งวัสดุและ อุปกรณ์ดว้ ย

รู ปที่ 4.6 ราคาของสายไฟ VAF แต่ละขนาด
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รู ปที่ 4.7 ราคาของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
 การนาเสนอแนวทางขั้นตอนการประมาณราคาที่ปรับปรุ งมาทบทวน
โดยได้นาตารางมาทาการประมาณการถอดปริ มาณงานมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาการประมาณราคา
เมื่อได้ทารายการราคาวัสดุ ก็จะทาให้สามารถทราบถึงราคาของวัสดุ ที่เหมาสมกับความต้องการของลูกค้า
และ ทราบราคาของวัสดุเร็ วขึ้นทาให้สามารถทารายการ BOQ ได้รวดเร็ วขึ้น
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รู ปที่ 4.8 ตารางการทา BOQ

รู ปที่ 4.9 ตารางการทา BOQ
 การประมาณการเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน และ ประเมินความเม่นยาของราคาที่ได้
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านแสดงความเห็นในการประมาณการเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน และ
ประเมินความเม่นยาของราคาที่ได้ และเป็ นข้อมูล เพื่อที่จะนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเสนอราคา
ต่อไป
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4.4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนการปรับปรุงแก้ไข และหลังการปรับปรุงแก้ไข
จากวิ ธี ดาเนิ นการตามที่ นาเสนอในส่ วนที่ ผ่า นมา จากการศึ ก ษาขั้นตอนการประมาณราคาใน
โครงการที่ผา่ นมา ทางผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลด้านเวลา และการไหลของกระบวนการที่ใช้ในการประมาณราคา
เพื่อเสนอราคางานรับเหมางานระบบไฟฟ้ า โดยใช้การทาสนทนากลุ่ม การปรับปรุ งกระบวนการในการ
เสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าในอาคารด้วย แผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื่อที่จะหาต้นเหตุที่
แท้จริ งที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าในอาคาร โดยเฉลี่ยขั้นตอนการเสนอ
ราคางานนั้นมีตามตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 กระบวนการเสนอราคางาน ที่ทาสี เพื่อกาหนดจุดที่จะดาเนินการปรับปรุ ง (ก่อนการปรับปรุ ง)
กระบวนการ/ขั้นตอนย่อย
1.ลูกค้ามีความต้องการในการว่าจ้างผูร้ ับเหมา
2.รอลูกค้าส่ งแบบงาน
3.นัดพบลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดหน้างาน
4.เข้าดูรายละเอียดหน้างาน
5.ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเข้าดูหน้างาน
6.ตกลงเรื่ องวันที่เริ่ มงาน และวันส่ งมอบงาน
7.รอคาตอบจากลูกค้า
8.ทาการถอดแบบ
9.คานวณวัสดุที่ใช้ในการทางาน
10.เปรี ยบเทียบราคาวัสดุ
11.คานวณราคาวัสดุ
12.คานวณค่าแรง
13.ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
14.ทาการยืน่ เสนอราคา ค่าแรง และราคาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้
15.รอคาตอบรับจากลูกค้า
รวม

เวลาโดย
ประมาณ
(วัน)
3-4
1-2
1
2-3
1-2
2-3
1-6
1
2-3
1
1-2
1
1
3-4
34
















8


4

3

44
หลังจากการใช้แผนภูมิการไหลในกระบวนการมาช่ วยในการวิเคราะห์ โดยประชุ มกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการเสนอราคา ให้มีความรวดเร็ ว และแม่นยามากขึ้น โดยไม่ส่งผลเสี ยต่อการเสนอราคาเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการเสนอราคาก่อนการปรับปรุ ง ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 กระบวนการเสนอราคางาน หลังดาเนินการปรับปรุ ง (หลังการปรับปรุ ง)

กระบวนการ/ขั้นตอนย่อย
1.ลูกค้ามีความต้องการในการว่าจ้าง
ผูร้ ับเหมา
2.รอลูกค้าส่ งแบบงาน
3.นัดพบลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดหน้างาน
4.เข้าดูรายละเอียดหน้างาน
5.ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเข้าดูหน้า
งาน
6.ตกลงเรื่ องวันที่เริ่ มงาน และวันส่ งมอบ
งาน
7.รอคาตอบจากลูกค้า
8.ทาการถอดแบบ (แม่นยาขึ้น)
9.คานวณวัสดุที่ใช้ในการทางาน
10.เปรี ยบเทียบราคาวัสดุ
11.คานวณราคาวัสดุ
12.คานวณค่าแรง
13.ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
14.ทาการยืน่ เสนอราคา ค่าแรง และราคา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
15.รอคาตอบรับจากลูกค้า
รวม

เวลา
โดยประมาณ
(วัน)



1
2
1
1




2



2
4
1
1
1
1
1
1
3
22












8


4

3
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หลัง จากท าการปรั บ ปรุ ง กระบวนการเสนอราคาใหม่ น้ ัน ท าให้ ล ดระยะเวลาที่ ใ ช้ไ ปในแต่ ล ะ
ขั้นตอนน้อยลง ความส าเร็ จในการดาเนิ นงานมากขึ้ น โดยการปรั บปรุ งจะใช้ผูท้ ี่ มีป ระสบการณ์ ใ นการ
ดาเนิ นงานของแต่ละกระบวนการ และมีการทาฐานข้อมูล การถอดแบบ การสั่งของ การติดต่อร้านค้า และ
การทางานเป็ นทีม ทาให้กระบวนการในการเสนอราคามีความรวดเร็ ว และมีความแม่นยาทางด้านของราคา
มากขึ้น
หลังจากการที่ได้นาแผนภูมิการไหลในกระบวนการมาเป็ น WORK STUDY พบว่า กระบวนการ
เสนอราคางานรับเหมาสามารถลดเวลาที่ใช้ในการเสนอราคาจากเดิม 34 วัน เหลือเพียง 22 วัน คานวณ
เปอร์เซ็นต์ของความเปลี่ยนแปลงดังนี้
ก่อนการปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ลดระยะเวลา
คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์

34 วัน
22 วัน
12 วัน
12*100/30 = 40

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
5.1 สรุปผลการดาเนินงาน
การใช้แผนภูมิการไหลในกระบวนการในการลดความสู ญเสี ยจากการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจากการ
เสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าในอาคาร มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความล่าช้าในการเสนอราคางาน ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อผลิตภาพในการทางาน ทาให้สูญเสี ยโอกาส จากนั้นจึงใช้แนวคิดในการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการทางาน ซึ่ งกรณี ศึกษาปั จจัยที่ทาให้ความล่าช้าเกิดขึ้นนี้ ได้ใช้กรณี ศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ได้เคยทางาน
อยูเ่ อง โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล และสังเกตปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาการทางาน จาก
เดิมการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าใช้เวลาประมาณ 34 วัน
หลังจากการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ ทาให้เกิ ดความล่ าช้าในการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ าใน
อาคารโดยการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) และได้นาแผนภูมิการไหลในกระบวนการมาเป็ นเครื่ องมือ
ในการศึกษา พบว่า กระบวนการเสนอราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้ ามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะสามารถ
ลดเวลาที่ใช้ในการเสนอราคาเหลือเพียง 22 วัน

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
การศึกษาแผนภูมิการไหลของกระบวนการเพื่อลดความล่าช้าของการเสนอราคางาน เป็ นงานวิจยั
เชิงลึก ทาการศึกษาปั จจัยที่เกิดขึ้นในขณะที่อยูใ่ นช่วงของการเสนอราคา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้วิเคราะห์ จึง
อาจทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดได้เพราะมีข้ นั ตอนบางขั้นตอนที่สามารถลดเวลาได้ แต่เนื่ องจากยังไม่สามารถ
ทดลองได้ จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาการศึกษาในโครงการต่อไป
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ชื่อ – สกุล

นาย อิศเรศ พันธเสน

วัน เดือน ปี เกิด

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

199/289 หมู่ที่5 ตาบลพันท้ายนรสิ งห์ อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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