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ป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าของโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ โดยผู้วิจัยเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิด
ของลี น และการนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าช่ ว ยในการบริ ห ารเพื่ อ เป็ น แนวทางป้ อ งกั น ดั ง กล่ า ว
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ABSTRACT
Factors delaying project completion and proposed solutions were
examined for the Metropolitan Rapid Transit (MRT) Purple Line project (Bang Yai Bang Sue) in Bangkok, Thailand. Collected samples were 140 people involved with
the planning and execution of the project. Data was gathered by questionnaire. It was
analyzed by stepwise regression and lateness factors were identified. Results shown
that the most influential factors were materials and equipment; planning and
administrative management; human resources; construction supervision; construction
workers; and unforeseeable circumstances, in decreasing order of importance.
These findings suggest that the principles of lean construction and the application of
new technologies might be introduced to resolve some issues. These would include
COSMOS simulation; cloud and mobile computing; building information modeling
(BIM); and unmanned aerial vehicles (UAV).
Keywords: Delaying factors, Construction Project, Metropolitan Rapid Transit (MRT) Purple Line project
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4.2 จํานวนคน และค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
4.3 จํานวนคน และค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
วุฒิการศึกษา
4.4 จํานวนคน และค่าร้อยละของข้อมูลการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามประสบการณ์ในการทํางาน
4.5 จํานวนคน และค่าร้อยละของข้อมูลการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามลักษณะงานปัจจุบัน
4.6 จํานวนคน และค่าร้อยละของข้อมูลการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามตําแหน่งในองค์กรของท่าน
4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
4.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
4.9 ผลการตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
4.10 สรุ ป แนวทางป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความล่ า ช้า ในการดํ า เนิ น โครงการก่ อ สร้ า ง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
ค.1 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆกับความล่าช้า
ของโครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง(บางใหญ่ - บางซื่ อ ) และสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้าน
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2.1 เส้นทาง และสถานีต่างๆ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
3.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
ค.1 แผนภาพความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติในรูปแบบ ควอนไทล์
-ควอนไทล์ พลอต ของค่าความคาดเคลื่อน
ค.2 แผนภาพการกระจายของข้อมูลในการวิเคราะห์การถดถอย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของเนื้อหา
ในปัจจุบันโครงการก่อสร้างเพื่อจัดทําบริการสาธารณะขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เนื่องจากมี
ความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับหลายภาคเศรษฐกิจ อาทิเช่นอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ไม่ว่า
จะเป็นปูนซีเมนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้างต่างๆ เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมการขนส่ง และกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างยังมีความสําคัญก่อให้เกิดการจ้างงานใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้ประชาชนมีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยทําให้เกิดการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง ปัจจุบันรัฐบาลมีแผนกระตุ้ น
เศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยจัดทําโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการดําเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่
ใช้งบประมาณสูง ระยะเวลาดําเนินการยาวนานและมีขั้นตอนการก่อสร้างที่ซับซ้อน จึงทําให้มีหลาย
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อโครงการให้เกิดความล่าช้า ซึ่งหากเกิดความล่าช้าดังกล่าวนั้นจะมีผลกระทบต่อ
งบประมาณที่จัดสรรไว้ของรัฐบาล และส่งผลต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางการคมนาคมในบริเวณที่มีการ
ก่อสร้าง รวมไปถึงประชาชนที่ต้องการใช้บริการอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่บางซื่อ) เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายแรกที่ทําการก่อสร้างงานโยธาและงานระบบแล้วเสร็จ โดยเปิดใช้
งานเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งการเปิดใช้งานมีความล่าช้าจากแผนการระยะแรก ปัจจุบันยังมีโครงการ
รถไฟฟ้าอีกหลายสายทางที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงการฯ
งานวิ จั ย นี้ จึ ง จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาและจั ด ลํ า ดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ร ะยะเวลาโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า พร้อมทั้งหาแนวทางควบคุมปัจจัยดังกล่าว โดยศึกษาจากกรณีศึกษาโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและจัดลําดับปัจจัยที่ส่งผลให้ระยะเวลาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า
2. หาแนวทางควบคุมปัจจัยที่ทาํ ให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
ศึ ก ษาจากโครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง (บางใหญ่ - บางซื่ อ ) ด้ ว ยการใช้
แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกร และช่างเทคนิค
ในบริษัทผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทเจ้าของงาน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถจัดลําดับปัจจัยที่ส่งผลให้ระยะเวลาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า
2. ทราบถึงแนวทางควบคุมปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้าเพื่อ
ไปปรับใช้ในการควบคุมระยะเวลาการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา

Ref. code: 25615710038281XYJ

3

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ จะนําเสนอคําจํากัดความของความล่าช้า ประเภทของความล่าช้า
และงานวิจัยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนด
ปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
ล่าช้า และแนวทางควบคุมไม่ให้เกิดปัจจัยดังกล่าว
2.1 คําจํากัดความของความล่าช้า
Bramble and Callahan (2010) ได้ให้ความหมายของความล่าช้าในงานก่อสร้างไว้ว่า
“ความล่าช้า คือ ระยะเวลาบางส่วนของโครงการก่อสร้างถูกขยายเวลาออกไปหรือปฏิบัติงานไม่ได้
เนื่ อ งจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ค าดการไม่ ไ ด้ (A delay is the time during which some part of
construction project has been extended or nor perform due to an unanticipated
circumstance.)”
ประกอบ บํ ารุงผล (2532) ได้อธิบายความของความล่าช้าในงานก่อสร้าง หมายถึง
ช่วงเวลาที่ขยายออกไปมากกว่าแผนที่กําหนด เนื่องจากมีงานก่อนหน้าที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
เนื่องจากเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมายหรือเกิดปัญหาต่างๆขึ้น โดยความล่าช้าในงานก่อสร้างอาจเกิดขึ้นได้
จากหลายปัจจัย เช่น เกิดจากตัวผู้รับเหมาเองหรือเกิดจากปัญหาภายนอกอื่นๆที่มากระทบกับงาน
ก่ อ สร้ า งโดยสาเหตุ ค วามล่ า ช้ า ในงานก่ อ สร้ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผู้ รั บ เหมาโดยทั่ ว ไปมาจากหลั ก การ
บริหารงานก่อสร้างหรือ 5M ได้แก่ วัสดุ (material) เงินทุน (money) กําลังคน (man) เครื่องจักร
(machine) และการจัดการ (management) ซึ่งแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันหากบริหารส่วนใดส่วน
หนึ่งล้มเหลวก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ไปด้วย
ศรั ณ ย์ วรรณจารุ วั ฒ น์ (2553) ได้ ใ ห้ คํ า จํ า กั ด ความของความล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า ง
หมายถึ ง การใช้เ วลาในการก่อ สร้างจริงที่ มากกว่า เมื่อเปรีย บเทียบกั บแผนงานที่ วางไว้ ก่อนเริ่ ม
ก่อสร้าง อันเนื่องมากจากสาเหตุต่างๆ
จากการศึกษาคําจํากัดความความล่าช้าในงานก่อสร้าง ทําให้เข้าใจนิยามเบื้องต้นของคํา
ดังกล่าวว่าระยะเวลาก่อสร้างโครงการขยายออกไปจากแผนที่กําหนดอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
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2.2 ประเภทของความล่าช้า
Scott (1997) ได้แบ่งประเภทของความล่าช้าที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3
ประเภท คื อ ความล่ าช้ าประเภทต้องชดเชย (Compensable Delay) ความล่ าช้ าประเภทยอมรับได้
(Excusable Delay) และความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ (Non-excusable Delay) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1.ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย (Compensable Delay) เป็นความล่าช้าที่เกิด
จากความผิดของเจ้าของงาน เช่น เจ้าของงานมีคําสั่งให้หยุดงาน เจ้าของงานทําการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหรือข้อกําหนด ความล่าช้าในการอนุมัติผลทดสอบ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของงานต้องขยายเวลาใน
การก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาและต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ (Excusable Delay) เป็นความล่าช้าที่ไม่ได้เกิด
จากความผิดของทั้งเจ้าของงานและผู้รับเหมา หรือสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น
ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ การประท้วงหยุดงาน การค้นพบซากอารยะธรรมโบราณในพื้นที่
ก่อสร้างเป็นต้น ซึ่งเจ้าของงานอาจขยายเวลาในการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาแต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายจากปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ (Non-excusable Delay) เป็นความล่าช้าที่เกิด
จากความผิดของผู้รับเหมาเช่น สิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบและข้อกําหนด ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน ความล่าช้าเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดในการทํางานของผู้รับเหมา เป็นต้น
ซึ่ ง เจ้ า ของงานไม่ จํ า เป็น ต้ อ งขยายเวลาในการก่ อสร้ า งให้ กับ ผู้รั บ เหมาและไม่ต้ อ งรับ ผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในประเภทนี้
2.3 สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งให้โครงการก่อสร้างล่าช้า
ฤทธิ์ชาร์ด ดีอํามาตย์ (2536) ได้กล่าวถึงสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างที่มีผลกระทบ
ต่อโครงการก่อสร้าง มาจาก 4 กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันดําเนินงานในโครงการ ได้แก่
1.ผู้ว่าจ้าง
ปัญหาที่เกิดจากนโยบายทั้งในแง่การตัดสินใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ
ของโครงการและเป็ น ผู้ ถื อ และจ่ า ยเงิ น ค่ า ดํ า เนิ น การของโครงการ บทบาทของ ผู้ ว่ า จ้ า งที่ มั ก มี
ผลกระทบต่อเวลา คือ
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- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือรายละเอียดของโครงการ มักพบเสมอๆ โดย
ไม่จํากัดจะเป็นช่วงเวลาใด ไม่เว้นแต่เริ่มวางโครงการจนถึงโครงการแล้วเสร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้จะ
ทําให้ความยากง่ายหรือสิ่งอื่นๆ ที่จะมีผลต่อเวลา ผลกระทบจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มี
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป เช่น การเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มต้นโครงการจะมีผลกระทบหรือรุนแรง
น้อยกว่าตอนปลายๆ ของโครงการ
- สภาวะการณ์จ้างผู้รับเหมา โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มักมีงานมากมายซึ่งแต่
ละงานมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความยากลําบากเกิดขึ้นทันทีหากมีการแยกการจ้างงานออกเป็น
ส่วนย่อยๆ หลายส่วน หลายบริษัท การประสานงานเพื่อให้ทุกส่วนดําเนินการไปอย่างสอดคล้อง
ผสมผสานกันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทีมงานมีทักษะการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์
หากทีมงานที่มีไม่มีทักษะและประสบการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้งานก่อสร้างโครงการล่าช้าออกไป
เนื่องจากความสับสนวุ่นวาย การรองานของอีกทีมงานหนึ่ง ความเสียหายที่เกิดจากงานที่มาทําทีหลัง
เป็นต้น
- ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางด้านการเงิน ทุกองค์กรที่ร่วมกันในโครงการ
ก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือต่างเป็นองค์กรทางธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรดังนั้นรายรับและ
รายจ่ายจะถูกวางแผนขึ้นอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หากรายรับที่ผู้
รับจ้างซึ่งก็คือผู้รับเหมาได้รับไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ ก็จะเกิดปัญหาทางด้านเงินทุนหมุนเวียน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเวลาของโครงการอย่างรุนแรง รายรับของผู้รับเหมาก็คือรายจ่ายของผู้ว่าจ้าง
2. กลุ่มผู้ออกแบบ
สาเหตุที่ส่งผลกระทบที่เกิดจากผู้ออกแบบนั้นเป็นเรื่องที่เกิดความสัมพันธ์ของงาน
ออกแบบซึ่งมาจากผู้ออกแบบหลายทีมงานหลายระบบหรือเกิดจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของ
ผู้ออกแบบงาน โดยแยกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้
- การออกแบบที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จะเกิดขึ้นเสมอหากผู้ออกแบบได้รับข้อมูล
มาอย่างผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่มต้นทําแผนแม่บท จนถึงการใส่รายละเอียดและระบบ
ประกอบ ซึ่งสิ่งที่มักพบอยู่บ่อยครั้งได้แก่ การไม่สํารวจรังวัดรายละเอียดที่ดินก่อนการออกแบบ การ
ได้รับข้อมูลเรื่องการสํารวจชั้นดินผิดพลาดและการใช้ Parameter ในการคํานวณออกแบบผิดพลาด
เป็นต้น
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ผู้ออกแบบจะทําการออกแบบคร่าวๆ เพื่อขอยื่นขอ
อนุญาตจากทางราชการก่อน เมื่อถึงเวลาก่อสร้างก็จะทําการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดซึ่งหากการ
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แก้ไขนั้นทําไม่สมบูรณ์และครบถ้วน จะทําให้แบบต่างๆ ขัดแย้งกันอย่างมาก หรือการแก้ไขแบบจาก
ผู้ออกแบบอีกกลุ่มหนึ่งที่มิใช่กลุ่มเดิม
- ขาดความพิถีพิถันในส่วนของรายละเอียด โครงการที่ออกแบบมาที่ยังขาดส่วน
ของรายละเอียด ซึ่งถูกเรียกว่า Sketch Design ซึ่งเมื่อก่อสร้างจะเกิดปัญหามากจนต้องแก้ไขโดยการ
ทําแบบรายละเอียด (Shop Drawing) จากผู้รับเหมาเองและต้องส่งแบบนี้ไปขออนุมัติจากผู้ออกแบบ
ก่อนถึงจะก่อสร้างต่อได้
- การออกแบบเผื่ อ หรื อ ซ้ํ า ซ้ อ นมากเกิ น ความจํ า เป็ น การประมาณการของ
ปริมาณงานผิดพลาดก็จะส่งผลกระทบเวลาของโครงการ หากผู้ออกแบบใช้ Parameter หรือวิธีการ
คิดคํานวณสมัยใหม่ก็สามารถที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดตรงนี้ได้
3. กลุ่มผู้ควบคุมงาน
ผลกระทบที่เกิดจากผู้ควบคุมงาน โดยเฉพาะ Construction Management (CM )
สามารถจําแนกได้ดังนี้
- ขาดประสบการณ์ ผู้บริหารงานก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง มีความ
รอบรู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เพื่อที่สามารถมองเห็นภาพของงานได้ทะลุปรุโปร่งและวางแผนหรือ
ตัดสินใจได้อย่างชัดเจน แต่กลับใช้วิศวกรใหม่ๆ หรือจ้างช่างเทคนิคจบใหม่มาทําหน้าที่นี้เพื่อที่จะลด
ค่าใช้จ่าย
- ขอบเขตงานไม่ชัดเจน ขอบเขตงานในหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ควรทําความตกลง
กั บผู้ ว่าจ้ างให้ชั ดเจนว่ า จะทํ าอะไรบ้าง มี จํานวนบุ ค ลากรที่ป ระจํ า อยู่ ใ นงานเท่า ไหร่ อะไรไม่ใ ช่
ขอบเขตของสัญญา
- ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ สั บ สนไม่ รั ด กุ ม ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู้ ค วบคุ ม งานกั บ
ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกือบทุกโครงการ ผู้ควบคุมงานที่ดีจึงต้องเป็นผู้ที่บริหารความ
ขัดแย้งได้ดี เทคนิคการบริหารความขัดแย้งอย่างหนึ่งคือ การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติให้ชัดเจนไม่
สับสนและรัดกุมโดยเฉพาะงานที่เกิดการกระทบทั่งกันง่าย
- ปัญหาอื่นๆ เช่น ผู้ควบคุมงานในระดับที่ตัดสินใจได้ ไม่อยู่ประจําหรือทํางานให้
โครงการไม่เต็มเวลา ผู้ควบคุมงานที่หวังผลประโยชน์ซึ่งหากไม่ได้ผลประโยชน์นั้น ก็มักจะกลั่นแกล้ง
หรือหน่วงให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน เป็นต้น
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4. กลุ่มผู้รับเหมา
เป็นกลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างโดยตรงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีผลมากและรุนแรงที่สุด
ต่อเวลาของโครงการ ความล่าช้าต่อการแล้วเสร็จของโครงการที่เกิดจากกลุ่มผู้รับเหมานี้ คือ
- วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง การจั ด แผนการสั่ ง ซื้ อ การจั ด ส่ ง วั ส ดุ เ ข้ า สู่ โ ครงการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงาน ปัญหาที่เกิดจากวัสดุคงจะไม่มี หากไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้
เช่น วัสดุขาดแคลนและการใช้วัสดุก่อสร้างสิ้นเปลืองเกินปกติอันเนื่องมาจากวัสดุเกิดความสูญเสีย
จากการกองเก็บ เป็นต้น
- บุคลากร การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาร่วมปฏิบตั ิงานทําให้มีบุคลากรหลายกลุ่ม
หลายสายการบั ง คั บ บั ญ ชาซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น อาจทํ า ให้ ก ารควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ สั่ ง การทํ า ได้
ยากลําบากหรือคลาดเคลื่อนมากกว่าที่สั่งการสู่คนงานโดยตรงและการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดู
เกษตรกรรมซึ่งคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเมื่อถึงฤดูก็จะกลับไปทําอาชีพหลักของตน
ทําให้เกิดความล่าช้าต่อการทํางานในโครงการ
- เงินทุน งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเนื่องจากต้องจ่ายเงินล่วงหน้า
หรือเงินเริ่มต้นซื้อหรือจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและที่สําคัญคือจัดหาวัสดุก่อสร้างเข้าไปในหน้างาน
เพื่อทํางานให้เสร็จในงวดแรกๆ เมื่อเริ่มก่อสร้างก็ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าแรงคนงาน
- วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง การก่ อ สร้ า งยุ ค ปั จจุ บั น มี ก ารนํ า เทคนิ ค ใหม่ ๆ มาใช้ ใ นงาน
ก่อสร้าง โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อการเร่งรัดเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างให้สั้นลง งานก่อสร้าง
ควรเขียนเทคนิคการก่อสร้างที่สําคัญๆ ลงไว้ในสัญญา เพราะเนื่องจากผู้รับเหมามักใช้วิธีของตนเองที่
คิดว่าดีที่สุดแล้วมาปฏิบัติซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
- การจัดการก่อสร้าง การจัดการที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นผลดีกับระยะเวลาของ
โครงการ การใช้เทคนิคการจัดการที่ดี เช่น CPM มาจัดการเรื่องเวลาในการปฏิบัติงานของโครงการ
ปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายในองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ประสาท กปิลกาญจน์ (2542) ได้ทําการศึกษาเรื่องวิจัยสาเหตุของการขอขยายเวลา
ก่อสร้างถนนและแนวทางป้องกัน โดยได้ทําการศึกษาจากโครงการก่อสร้างถนนที่เกิดการขอขยาย
เวลาก่อสร้างของกรมทางหลวง จํานวน 120 โครงการ จากเอกสารบันทึกการประชุมปัญหาการจ้าง
งานของกรมทางหลวง แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างใหม่ 52 โครงการและโครงการซ่อมบํารุง 68
โครงการ
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สาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้าง 29 สาเหตุ สรุปได้ว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุขอขยาย
เวลาในโครงการไว้ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างใหม่ มีอันดับความถี่สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
อันดับที่ 1 สาเหตุจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน มีค่าเท่ากับ 66.67%
อันดับที่ 2 สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงแบบ มีค่าเท่ากับ 16.67%
อันดับที่ 3 สาเหตุจากสภาพผิดปกติของภูมิอากาศ มีค่าเท่ากับ 14.29%
อันดับที่ 4 สาเหตุจากอุปสรรคจากสาธารณูปโภค มีค่าเท่ากับ 9.52%
อันดับที่ 5 สาเหตุจากผลกระทบจากหน่วยงานอื่น มีค่าเท่ากับ 2.38%
2. โครงการซ่อมบํารุง มีอันดับความถี่สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
อันดับที่ 1 สาเหตุจากผู้รับเหมาที่ทํางานอยู่ก่อนส่งงานล่าช้า มีค่าเท่ากับ 69.49%
อันดับที่ 2 สาเหตุจากอุปสรรคจากสาธารณูปโภค มีค่าเท่ากับ 10.17%
อันดับที่ 3 สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง มีค่าเท่ากับ 8.62%
อันดับที่ 4 สาเหตุจากอนุมัติผลทดสอบล่าช้า มีค่าเท่ากับ 5.17%
อันดับที่ 5 สาเหตุจากสภาพผิดปกติของภูมิอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.69%
และได้แบ่งสาเหตุความล่าช้าออกเป็นความล่าช้าที่ต้องชดเชย (Compensable Delay) กับความ
ล่าช้าที่อ้างได้ (Excusable Delay) ตามประเภทงานก่อสร้างไว้ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างใหม่
- ความล่าช้าที่ต้องชดเชย ร้อยละ 86.98
- ความล่าช้าที่ยอมรับได้ ร้อยละ 13.02
2. โครงการซ่อมบํารุง
- ความล่าช้าที่ต้องชดเชย ร้อยละ 94.92
- ความล่าช้าที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5.08
ณัฐพร เพิ่มทรัพย์ (2544) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสาเหตุและมาตรการป้องกัน
ความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคาร โดยจําแนกงานก่อสร้างออกเป็น 22 ประเภทหลัก ในแต่ละประเภท
ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารถึงสาเหตุตลอดจนแนวทางการป้องกันความ
ล่าช้าที่มักเกิดขึ้นในงานก่อสร้างอาคาร ผลการศึกษาได้จําแนกที่มาของสาเหตุออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสาเหตุความล่าช้าที่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับเหมาเอง ซึ่งจําแนกย่อย
ออกเป็นสาเหตุที่เกิดจากการจัดการด้านวัสดุ สาเหตุที่เกิดจากการจัดการด้านกําลังคน สาเหตุที่เกิด
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จากการจัดการด้านเครื่องมือและเครื่องจักร สาเหตุที่เกิดจากการจัดการด้านการเงินและสาเหตุที่เกิด
จากการจัดการด้านการก่อสร้างไม่ดี
2. กลุ่มที่มีสาเหตุมาจากเจ้าของงานซึ่งประกอบไปด้วยสาเหตุความล่าช้าจาก ส่งมอบ
พื้นที่ก่อสร้างช้าและจ่ายเงินค่าผลงานช้า
3. กลุ่มที่มีสาเหตุมาจากผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยสาเหตุความ
ล่าช้าจากแบบไม่ชัดเจนหรือขัดแย้ง แบบเปลี่ยนแปลง อนุมัติวัสดุล่าช้า เปลี่ยนชนิดวัสดุก่อสร้าง
ตรวจรับงานช้า
4. กลุ่มที่มีสาเหตุมาจากผู้รับเหมาช่วงซึ่งประกอบไปด้วยสาเหตุความล่าช้าจาก
ผู้รับเหมาช่วงไม่มีความชํานาญ ผู้รับเหมาช่วงเข้างานช้า ผู้รับเหมาช่วงทํางานไม่มีคุณภาพ ผู้รับเหมา
ช่วงทํางานล่าช้า
5. สาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย
สาเหตุความล่าช้าจาก ระบบราชการล่าช้า ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ติดอุปสรรค์ใต้
ดินที่มองไม่เห็น ขนาดพื้นที่ก่อสร้างผิดไปจากแบบ ฝนตกทํางานไม่ได้และปัญหาพื้นที่ข้างเคียง
สุนทร สุกะริจิ (2546) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างทาง
โดยวิธีจ้างเหมาของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยที่นําข้อมูลจากสํานักก่อสร้างทางของกรม
ทางหลวงโดยรวบรวมจากเอกสารการประมูลงาน การลงนามสัญญาการจ้างการพิจารณาต่ออายุ
สัญญา การรายงานความก้าวหน้าประจําเดือนรวมทั้งสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องจากโครงการ
ก่อสร้างที่ได้ลงนามทําสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2544 ที่มีความล่าช้า จํานวน
108 โครงการ ซึ่งในการวิจัยได้แยกปัญหาความล่าช้าเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง
ความล่าช้าจากผู้รับจ้าง ความล่าช้าจากสิ่งกีดขวางกายภาพและความล่าช้าที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาความล่าช้าเฉลี่ยต่อโครงการมากที่สุดคือ
อันดับที่ 1 ปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากสิ่งกีดขวางกายภาพ เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง
อันดับที่ 2 ปัญหาความล่าช้าที่เกิดกับผู้รับจ้างในด้านการประมูลงานที่ต่ํากว่าราคาต้นทุน
อันดับที่ 3 ปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากผู้ว่าจ้าง ในด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อันดับที่ 4 ปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เกิดจากการขาดแคลน
แหล่งวัสดุก่อสร้าง
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ชลิต ชูแสง (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้า
ในโครงการก่อสร้างงานสะพานและงานถนน การวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยความล่าช้าระหว่าง
สะพานและงานถนนโดยทําการออกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มพื้นที่ชนบทและกลุ่ม
พื้นที่ชุมชนเมือง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างงานสะพานและ
งานถนน ในมุมมองของกลุ่มพื้นที่ชนบท และกลุ่มพื้นที่ชุมชนเมือง ที่มีความเห็นร่วมกัน คือ 1. การ
ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและบุคลากรระดับช่างเทคนิค วิศวกร 2.การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ของผู้รับเหมา 3.การใช้เงินของผู้รับเหมาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือใช้ผิดประเภท 4.ปัญหา
ด้านสภาพภูมิอากาศที่ แปรปรวนและภัยธรรมชาติ
วีระ พลเสนา (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางยกระดับรูปแบบคานรูปกล่องและคานรูปตัวไอ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่และระดับผลกระทบของความถี่ เพื่อนํามาหาค่าระดับความ
รุนแรงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในโครงการดังกล่าว แล้วหาวิธีการป้องกันความล่าช้าที่
เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในโครงการยกระดับรูปแบบคานรูปกล่องและ
คานรูปตัวไอส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยด้านบุคลากรที่ขาดแคลน รองลงมาคือขาดความรู้เทคนิคและขาด
ประสบการณ์ในการควบคุมงานและวางแผนงาน อันดับที่สาม คือปัจจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้
ในการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
วุฒิพงศ์ อ่อนศรีสมบัติ (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสํารวจความ
คิดเห็นไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ออกแบบ กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และ
กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม
เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า 5 อันดับแรก คือ 1.การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่
เพี ย งพอ 2.การขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น ของผู้รั บ เหมา 3.การจ่ า ยงวดไม่ เ ป็น ไปตามกํา หนด
4.ผู้ควบคุมงานมีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ 5.การออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ใน
การก่อสร้างและรายละเอียดกําหนดการต่างๆ โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความล่าช้า ที่จําแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้องชดเชยเลย 2.สาเหตุ
ของความล่าช้าประเภทยอมรับได้ 3.สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ ในด้านผลกระทบที่มี
ต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในด้านระดับความถี่ที่มีต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับที่
เกิดขึ้นบางโครงการ

Ref. code: 25615710038281XYJ

11

Majid and McCaffer (1998) ได้ ทํ า การศึ ก ษาปั จ จั ย ของความล่ า ช้ า ที่ อ้ า งไม่ ไ ด้ ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลมาจากการกระทํ า ของผู้ รั บ เหมา (Factors of Non-Excusable Delays That Influence
Contractors Performance) โดยแผนผั ง สาเหตุ แ ละผลกระทบ (Cause-Effect Diagram or
Ishikawa Diagram) ได้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แยกแยะ และระดับความสําคัญของปัจจัย
ความล่าช้าที่เกิดขึ้น
จากการวิจัยพอที่จะสรุปสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความล่าช้าจากรับเหมาได้ดังนี้
1. ความล่าช้าเกี่ยวกับวัสดุ (Materials-related Delays)
2. ความล่าช้าเกี่ยวกับแรงงาน (Labor-related Delays)
3. ความล่าช้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ (Equipment-related Delays)
4. ความล่าช้าจากการเงิน (Financial Delays)
5. การวางแผนไม่ถูกต้อง (Improper Planning)
6. ขาดการควบคุม (Lack of Control)
7. ความล่าช้าจากผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor Delays)
8. การประสานที่แย่ (Poor Coordination)
9. การบังคับบัญชาไม่ทั่วถึง (Inadequate Supervision)
10. วิธีการก่อสร้างไม่ถูกต้อง (Improper Construction Methods)
11. ความขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค (Technical Personnel Shortages)
12. การสื่อสารที่แย่ (Poor Communication)
Fugar and Agyakwah-Baah (2010) ได้ทําการศึกษาสาเหตุความล่าช้าของโครงการ
ก่ อ สร้ า ง ในประเทศกราน่ า โดยทํา แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของ
ผู้รับเหมา บริษัทรับจ้างเป็นที่ปรึกษา และเจ้าของงาน โดยผลการศึกษาพบว่าสาเหตุความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้าง ในประเทศกราน่า 10 อันดับแรกคือ
1. ผู้รับเหมาได้รับการจ่ายเงินจากเจ้าของงานล่าช้า
2. รับเหมาประเมินค่าก่อสร้างต่ํากว่าต้นทุนการก่อสร้าง
3. ผู้รับเหมาประเมินความซับซ้อนของโครงสร้างของการก่อสร้างต่ําเกินไป
4. ผู้รับเหมาไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้
5. การบังคับบัญชาไม่ดีพอ
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6. ผู้รับเหมาประมาณวันที่สิ้นสุดโครงการก่อนโครงการจะเสร็จจริง
7. ขาดแคลนวัสดุการก่อสร้าง
8. การบริหารงานโครงการไม่ดีพอ
9. มีความผันผวนของราคาค่าก่อสร้าง
10. การจัดการหน้างานก่อสร้างไม่ดีพอ
Abd.El-Razek ,Bassiono and Mobarak (2010) ได้ ทํ า การศึ ก ษาสาเหตุ ห ลั ก ของ
ความล่าช้าในโครงการก่อสร้างที่ประเทศอียิปต์ โดยทําแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสํารวจใน
มุมมองความคิดเห็นของผู้รับเหมา,บริษัทรับจ้างเป็นที่ปรึกษา และเจ้าของงาน โดยผลการศึกษาพบว่า
สาเหตุที่ทําให้โครงการก่อสร้างที่อียิปต์มีความล่าช้า 10 อันดับแรก คือ
1. การเงินของผู้รับเหมาก่อสร้างในขณะก่อสร้าง
2. เจ้าของงานจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาล่าช้า
3. เจ้าของงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง
4. เจ้าของงานชําระเงินบางส่วนแทนการชําระเต็มช่วงที่ยังมีการก่อสร้าง
5. ไม่มีความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง และการบริหารสัญญาก่อสร้าง
6. วัสดุก่อสร้างจัดส่งช้า
7. การติดต่อประสานงานของผู้ที่เกี่ยวข้องลําบาก (ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และเจ้าของงาน)
8. เจ้าของงานตัดสินใจในการก่อสร้างช้า
9. ตารางงานของผู้รับเหมาช่วง
10. การเตรียมแบบก่อสร้าง และตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง
2.4 ลีน (Lean)
2.4.1 ความหมายของลีน
เกียรติขจร โฆมานะสิน (2540) ได้ให้ความหมายของลีนไว้ว่า ลีนแปลว่าผอม
หรือบาง ถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรจะหมายถึงองค์กรที่ดําเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆ
กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที และมี
ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง
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2.4.2 ความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน
ระบบลีนกําเนิดขึ้นมาในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์กล่าวกันว่าในอดีตการผลิต
สิ น ค้ า ต่ า งๆ รวมทั้ ง รถยนต์ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบงานหั ต ถกรรมหรื อ งานฝี มื อ (Craft/Handmade
Production) ไม่มีสายการผลิต ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะดําเนินการผลิตโดยอาศัยทักษะความชํานาญของ
พนักงานเป็นหลัก ดังนั้น จึงมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยค่อนข้างสูง แต่สามารถผลิตสินค้าที่หลากหลาย
ชนิ ดได้ตามที่ ต้องการของลูกค้ าต่ อมาในช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 Henry Ford ผู้ก่อตั้งบริษั ท Ford
Motor ได้นําเอาหลั กการจั ดการแบบวิทยาศาสตร์ ของ Frederick W. Taylor มาใช้ร่วมกับหลัก
การศึ ก ษาเวลาและการเคลื่ อ นไหวของ Frank & LilIian Gilbreth และริ เ ริ่ ม แนวคิ ด ในการสร้ า ง
สายการผลิตให้มีลักษณะคล้ายกับการไหลของสายน้ํา โดยถือว่าทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่
ในกระบวนการคือความสูญเปล่า ต้องพยายามขจัดให้หมดไป และนําเอานวัตกรรมระบบสายพานลํา
เลียงมาใช้ในสายการประกอบรถยนต์ของบริษัท โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ทดแทนกันได้ ทําให้ใช้เวลาในการผลิตลดลง จากวิธีการดังกล่าวชิ้นส่วนและวัตถุดิบจะถูกผลิตขึ้นแล้ว
ส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป โดยไม่ได้พิจารณาถึงความต้องการเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าสําเร็จรูป
ระบบดั ง กล่ า วจึ ง เรี ย กว่ า “ระบบการผลิ ต แบบเน้ น ปริ ม าณ” (Mass Production) คื อ ผลิ ต แบบ
ปริมาณมาก รุ่นการผลิตมีขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนทางอ้อมต่อ
หน่วยให้ต่ําลง
หลายปี ต่ อ มาจากความสํ า เร็ จ ของบริ ษั ท Ford, Eiji Toyota และ Taiichi Ohno
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท Toyota พยายามนํ า แนวคิ ด ของ Ford ไปปรั บ ปรุ ง ระบบการผลิ ต ของตนที่
ประเทศญี่ปุ่น แต่พวกเขาพบว่าสภาพของบริษัทไม่เหมาะกับการนําไปใช้งาน เนื่องจากในขณะนั้น
ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในสภาพหลังสงคราม ปัจจัยการผลิตต่างๆและเงินทุนมีจํากัด ทําให้ไม่สามารถลงทุน
สร้างระบบการผลิตที่เน้นปริมาณตามแบบอย่างของ Ford นอกจากนั้นตลาดรถยนต์ของญี่ปุ่นมีขนาด
เล็กและความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลาย การผลิตสินค้าชนิดเดียวในปริมาณมากๆ จึงไม่
เหมาะสมกับพวกเขาและทีมงานของบริษัทจึงร่วมกันพัฒนาระบบการผลิตขึ้นจากประสบการณ์ โดย
เริ่มต้นจากการค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ การนําข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
งานที่ได้จากพนักงานมาทดลองปฏิบัติ และประยุกต์แนวคิดของระบบซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือระบบดึง
มาสร้างระบบการผลิตที่เรียกว่าการผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System : TPS) หรือที่
รู้จักกันดีในชื่อของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time Production System : JIT) ซึ่งมี
หลักการสําคัญคือ การผลิตเฉพาะสินค้าหรือชิ้นส่วนที่จําเป็นตามปริมาณที่ต้องการ ภายในเวลาที่
ต้องการ โดยมุ่งเน้นการกําจัดความสูญเปล่า (Waste/Muda) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน และให้
ความสําคัญทางคุณภาพควบคู่กันไปด้วย
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ในปี ค.ศ. 1990 James P. Womack, Daniel T. Jones และ Daneil Roos ได้ร่วมกัน
แต่ งหนั งสื อ เล่ ม หนึ่ งชื่อ “The Machine that Changed the World” ซึ่ งเปรี ยบเที ยบปัจ จัย แห่ ง
ความสําเร็จระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา เพื่ออธิบายบริษัท
เหล่านี้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกระบวนการได้อย่างไร จากนั้นทั่วโลกจึงได้เริ่มรู้จัก
และคําว่า “ระบบ LEAN” เป็นต้นมา
Shigeo Shingo ที่ปรึกษา Toyota กล่าวว่า “ระบบการผลิตแบบ Toyota ไม่ใช่ระบบ
ที่มีแนวคิดขัดแย้งกับระบบการผลิตของ Ford แต่เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดประสานกับสภาพตลาดของประเทศญี่ปุ่นโดยมุ่งทําการผลิตจํานวนมาก ด้วยขนาดที่รุ่นการผลิต
ที่เล็กและมีระดับคงคลังต่ํา” ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าผู้ริเริ่มแนวคิดระบบ LEAN ก็คือ Henry Ford
แต่นําแนวคิดมาประยุกต์ใช้จนเกิดผลลัพท์เป็นรูปธรรมก็คือ บริษัท Toyota หรืออีกนัยนึงระบบการ
ผลิตแบบ Toyota ก็คือวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ของระบบ Lean
จากการอธิบายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่มุ่งเน้นการ
สร้างความคุ้มค่าของต้นทุนการผลิต โดยพยายามลดความสูญเปล่าในการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร
ทั้งหมดให้มีจํานวนน้อยลง รวมถึงเวลา (Swink, 2011) ดังนั้นความสูญเปล่า (Wasted) จึงเป็นศัตรู
ตัวสําคัญของระบบการผลิตแบบลีน (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, 2552)
2.4.3 ความสูญเปล่า 7 ประการ
โตโยต้า ซึ่งเป็นบริษัทผู้ริเริ่มแนวคิดระบบการผลิตแบบลีนนั้น ได้จําแนกความ
สูญเปล่าต่างๆ ไว้เป็น 7 ประการ คือ
1. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) คือการผลิตที่เร็วกว่า มากกว่า หรือ
ก่อนที่กระบวนการต่อไปจะต้องการ ซึ่งเกิดมาจากการพยากรณ์ที่ไม่เหมาะสม ทําให้การมีเวลานําที่
ยาวนาน ความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นและต้องใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการมาก
2. การรอคอย (Waiting) คือการเกิดการรอคอยต่างๆ ในขณะทําการผลิตเช่น
การรอตั้ ง เครื่ อ ง รอคอยวั ส ดุ หรื อ รอชิ้ น งาน เป็ น ต้ น เป็ น การแสดงถึ ง การใช้ เ วลาอย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทําให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและส่งมอบ เกิดต้นทุนสูญเปล่า
3. การขนย้าย (Transportation) จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ซึ่ง
เกิดได้ทั้งในส่วนของพื้นที่ในการเก็บรักษาของคงคลังและในระหว่างกระบวนการผลิต อาจเกิดมาจาก
การวางผังโรงงานที่ไม่ดี การขาดระเบียบในการจัดชิ้นงาน ทําให้เกิดเสียแรงงานและเวลา ในการ
ขนส่ง ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น เกิดความเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้าย
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4. กระบวนการที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate Processing) เป็นการใช้
เครื่องมือ ที่ไม่ถูกต้อง มาตรฐานในการทํางานไม่เพียงพอ การจัดลําดับงานไม่เหมาะสม การนํา
เครื่องจักรใหญ่ๆที่มีความสามารถในการผลิตได้ทีละมากๆ มาผลิตจํานวนน้อยทําให้เสียค่าใช้จ่ายเกิน
ความจําเป็น ทําให้เกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็นเสียเวลาและแรงงาน
5. วัสดุเก็บคงคลัง (Unnecessary Inventory) นํามาสู่การมีเวลานําที่ยาวนาน
เสียพื้นที่จัดเก็บ เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและต้นทุนจม หรือเกิดความเสื่อมสภาพและล้าสมัยของ
วัสดุ
6. การเคลื่ อ นที่ ที่ ไ ม่ จํ า เป็ น (Unnecessary Motions) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่อนที่เคลื่อนไหวของพนักงาน เกิดมาจากท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสม เช่นการโค้งตัว การ
เอื้อมหยิบ เป็นต้น การจัดวางผังและการจัดลําดับงานที่ไม่เหมาะสม ทําให้เกิดความเมื่อยล้าและส่งผล
ต่อการทํางาน ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
7. ของเสีย (defect) อาจเกิดมาจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ความเสียหาย
ขณะผลิตหรือขนย้าย ทําให้เสียเวลาและแรงงานในการตรวจสอบแก้ไข เกิดต้นทุนสูญเปล่าความสูญ
เปล่าที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ควรถูกกําจัดหรือทําให้ลดลงในกระบวนการผลิตต่างๆ
2.4.4 การนําแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้งาน
วิ ท ยา สุ ห ฤทดํ า รง, ยุ พ า กลอนกลาง, และ สุ น ทร ศรี ลั ง กา ได้ ก ล่ า วว่ า
กระบวนการและขั้นตอนการนําเอาแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้งานมีความซับซ้อน และไม่ง่ายที่จะ
ทําให้ประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืนในการนําธุรกิจให้อยู่รอด ขั้นตอนกระบวนการของแนวคิด
แบบลีนนั้นมีเครื่องมือหลายชนิด และเครื่องมือที่สําคัญลําดับต้นๆ คือ การสร้างหรือการวาดแผนผัง
สายธารคุ ณ ค่ า (Value Stream mapping) ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการเริ่ ม ต้ น การวิ เ คราะห์
กระบวนการ และเป็นจุดเริ่มในการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มในการนํา
เครื่องมือของลีนต่างๆมาใช้ โดยจากการผู้วิจัยได้ศึกษาแผนผังสายธารแห่งคุณค่า พบว่ามีนักวิชาการ
หลายท่านได้อธิบายแผนผังดังกล่าวไว้ดังนี้คือ
Hine, Rich และ Esain (1999) ได้กล่าวว่า แผนผังสายธารแห่งคุณค่า เป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการโดยทําการเปรียบเทียบกระบวนการภายในของตนที่เป็นอยู่กับกระบวนการ
ภายในของตนถ้าทุกกิจกรรมในกระบวนการล้วนเป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า โดยใช้เทคนิค Process
Activity Mapping เทคนิ ค นี้ ใ ช้ ใ นการกํ า จั ด ความสู ญ เปล่ า ความไม่ ส ม่ํ า เสมอ และความไม่
สมเหตุสมผล ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และบริการลูกค้าง่ายขึ้น
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โกศล สุธรรมดี (2548) กล่าว่า แผนผังสายธารแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภาพกระบวนการด้วยการแสดงลําดับขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆที่มุ่งส่งมอบคุณค่า
ให้กับลูกค้า และทําให้ทราบภาพรวมของกระบวนการ รวมทั้งการปรับปรุงการไหลของทรัพยากร
และสามารถระบุกิจกรรม เพื่อขจัดความสูญเปล่า ดังนั้นแผนผังสายธารแห่งคุณค่า จึงมักใช้จําแนก
กิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่า โดยนําข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
สถานะปั จ จุ บั น ( Current State) แล้ ว นํ า ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาเข้ า สู่ ก ระบวนการวางแผนและการ
เชื่อมโยงส่วนต่างๆในองค์กร และทําหน้าที่รวบรวมความสัมพันธ์ทั้งด้านหน้าที่และด้านการปฏิบัติการ
ที่มีอยู่ในสายธารคุณค่าเข้าไว้ด้วยกันหมด
ประดิษฐ์ วงษ์มณีรุ่ง และคณะ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบคลังสินค้าให้
เกิดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ โดยการกําจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงานนั้นจะต้องมีการระบุจําแนกความ
สูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกิจกรรม ขั้นตอน หรือกระบวนการดําเนินงานในคลังสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้ 2 ประเภท (1) กิ จ กรรมที่ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า (Value-Added Activities หรื อ VA) คื อ กิ จ กรรมใดๆ
ก็ตามที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุดิบ หรือทําให้เกิดข้อมูลข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และ (2) กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ พิ่ ม คุ ณ ค่ า (Non-Value Added
Activities หรือ NVA) คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ใช้ทรัพยากร เช่น เวลา พนักงาน เครื่องจักร พื้นที่
เป็นต้น แต่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเรียกกิจกรรมประเภทนี้ว่า “ความสูญเปล่า”
นอกจากนี้กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่ายังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า
แต่จําเป็นต้องทํากิจกรรมประเภทนี้ไม่สามารถกําจัดทิ้งได้ทันที แต่ควรลดให้เหลือเท่าที่จําเป็น หรือมี
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า และไม่มีความจําเป็นต้องทําเป็นกิจกรรมที่
สามารถกําจัดทิ้งได้ทันที หลายๆ ครั้งกิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรมที่ทํากันมานาน แต่ไม่มีใคร
สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงจึงทําสืบต่อกันมาเรื่อยๆ
การเขียน VSM เป็นการระบุกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสายธารคุณค่าสําหรับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นภาพการไหลของวัสดุและการไหลของข้อมูล และในการ
ปรับปรุงกระบวนการจะต้องรู้จักสังเกตและเข้าใจกระบวนการนั้นๆ ก่อน แล้วจึงทําการวาดแผนผัง
กระบวนการที่จะชํวยให้เห็นภาพจริงของความสูญเปล่าที่มาขัดขวางการไหล การกําจัดความสูญเปล่า
นั้นจะช่วยให้สามารถลดเวลานําในการผลิตและการบริการลงได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตหรือบริการ
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ได้ตรงตามความต้องการลูกค้า โดยใช้ในการเขียนแผนภาพกิจกรรมการไหลของผลิตภัณฑ์ (Process
Activity Mapping) แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม (Value Add Activities : VA) คือ กิจกรรมที่มีคุณค่า
ในการดํ า เนิ น งานการผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร โดยถ้ า ไม่ มี กิ จ กรรมเหล่ า นี้ จ ะทํ า ให้ ก ารไหลของ
กระบวนการไม่มีคุณภา และไม่สามารถส่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้
2. กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (Non Value Added Activities : NVA) คือ ความ
สูญเปล่า และเป็น กิจกรรมที่ไม่จําเป็นควรทําการปรับลด หรือยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เช่น เวลารอ
คอย การกอง/สุ่มผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต โดยไม่เชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปในทันที
การทํางานหรือกิจกรรมเดียวกันซ้ําๆ
3. กิจกรรมที่จําเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (Necessary but Non Value Added :
NNVA) คือ ความสูญเปล่าแต่จําเป็นต้องยอมให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น การเดิน
ระยะไกลเพื่อหยิบชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือเครื่องมือระหว่างผลิต ซึ่งการกําจัด
การทํางานเช่นนี้จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานครั้งใหญ่ เช่นการวางผังโรงงาน
ใน
กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที
2.5 แบบจําลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM)
2.5.1 แบบจําลองสารสนเทศอาคาร คือ
แบบจําลองสารสนเทศอาคารเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการ
ออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคาร โดยการสร้ า งแบบจํ า ลองอาคาร (Building Model) พร้ อ มข้ อ มู ล
สารสนเทศ (Information) ในองค์ประกอบของแบบจําลองอาคารนั้นๆ จําลองการก่อสร้างอาคารจริง
และในปัจจุบัน BIM ถูกนํามาใช้กับงานออกแบบสถาปัตยกรรมมากขึ้น เนื่องจากความสามารถในการ
ผนวกการทํางานออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
อีก
ทั้งยังสามารถนําแบบจําลองอาคาร และข้อมูลต่างๆ ในแบบจําลองอาคารไปใช้ในการทํางานขั้นต่อๆ
ไป
2.5.2 หลักการและกระบวนการของแบบจําลองสารสนเทศอาคาร
การทํ า งานของแบบจํ า ลองสารสนเทศอาคาร เป็ น การสร้ า งแบบจํ า ลอง
(Building Model) ขึ้ น ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โดยแบบจํ า ลองอาคารนี้ ป ระกอบขึ้ น จาก
องค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร (Building Component) เช่น เสา ผนัง พื้น หลังคา ประตู หน้าต่าง
ซึ่งเป็นองค์ประกอบต่างๆ จะประกอบไปด้วยข้อมูลกราฟฟิก (Graphics) ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น
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ขนาด ระยะ สี วัสดุ เป็นต้น และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟฟิก ( Non-Graphic) เช่น ข้อมูลผู้ผลิต รุ่น ราคา
เป็นต้น ซึ่งแบบจําลองจะทําการเก็บแบบจําลองข้อมูลอาคารพร้อมข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด รวมไว้ที่
ฐานข้อมูลกลางของระบบ
แบบจําลองสารสนเทศอาคารสามารถแสดงผลแบบจําลองอาคารให้อยู่ในรูปของ
มุมมอง (View) ลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมตามการใช้งานได้ เช่น มุมมองรูป 2 มิติ ได้แก่ ผังพื้น
รู ป ด้ า น รู ป ตั ด หรื อ มุ ม มองรู ป 3 มิ ติ ได้ แ ก่ รู ป ทั ศ นี ย ภาพ รู ป Isometric เป็ น ต้ น นอกจากนี้
ยั ง สามารถแสดงผลในรู ป ของตารางรายการข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น ปริ ม าณวั ส ดุ หรื อ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
จากแบบจํ าลองอาคารได้ อีกด้วย และเนื่องจากแบบจํ าลองสารสนเทศอาคารทั้ งหมดรวมอยู่ ใ น
ฐานข้อมูลกลาง ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดในแบบจําลองอาคาร การแก้ไขก็
จะส่งผลไปยังฐานข้อมูลกลาง ทําให้การแสดงผลแบบจําลองอาคารในทุกมุมมองที่เกี่ยวข้อง มีความ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
2.6 การจําลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอสมอส (COSMOS Beta Version)
โปรแกรมคอสมอสเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ในการสร้างแบบจําลองและการจําลอง
สถานการณ์ ซึ่ ง เป็ น การนํ า กิ จ กรรมย่ อ ยของการดํ า เนิ น งานมาจํ า ลองสถานการณ์ โดยการทํ า
แบบจําลอง (Model) จะสามารถระบุชื่อของทรัพยากร ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน และเวลาที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยแบบจําลองจะประกอบด้วยข้อมูลขั้นตอน
การดําเนินงาน ปริมาณทรัพยากร ระยะเวลา และเงื่อนไขในการดําเนินงาน ข้อมูลที่ละเอียดจะทํา
ให้ ผ ลการทดลองที่ ไ ด้ จ ากแบบจํ า ลองมี ค วามใกล้ เ คี ย งสถานการณ์ จ ริ ง โปรแกรมคอสมอสเป็ น
โปรแกรมที่สามารถอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อน ได้และมีประสิทธิภาพ ทําให้ทราบถึงผลกระทบต่อ
กระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจเห็นแนวโน้มของ
สถานการณ์ และสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นโปรแกรมคอสมอสสามารถ
วิเคราะห์จุดบกพร่องโดยการทดลองลดหรือเพิ่ม ปริมาณทรัพยากร หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และนําผลการทดลองที่ได้ไปใช้ประกอบ การตัดสินใจการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น (ธนิถา ปานรังศรี, 2558)
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2.7 ข้อมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
การรถไฟฟ้ า ขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ รับ มอบหมายให้ ดําเนิ น การ
โครงการรถไฟฟ้ าส่วนต่อขยายและสายใหม่ รวมระยะทาง 94 กิโลเมตร โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เป็นเส้นทาง ที่ รฟม. ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเป็นลําดับแรก
มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร โดยจะก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้าแบบยกระดับ (ลอยฟ้า) ตลอดทั้งสาย
มีสถานีจํานวน 16 สถานี ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ สถานีตลาดบางใหญ่ สถานีสามแยกบางใหญ่
สถานีบางพลู สถานีบางรักใหญ่ สถานีท่าอิฐ สถานีไทรม้า สถานีสะพานพระนั่งเกล้า สถานีแยก
นนทบุรี สถานีศรีพรสวรรค์ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี สถานีกระทรวงสาธารณสุข สถานีแยกติวา
นนท์ สถานีวงศ์สว่าง สถานีบางซ่อน และสถานีเตาปูน โดยมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเปลี่ยนเส้นทาง
(Interchange Station) ระหว่างสายสีม่วงและสายสีน้ําเงิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีแนวทางวิ่งใหญ่อยู่กลางถนน มีจุดเริ่มต้นบนถนนกาญจนา
ภิเษก เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนติวานนท์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ และถนนประชาราษฎร์ 2 ใช้ระบบรถไฟฟ้ารางหนัก (Heavy Rail)
แบบเดียวกับสายสีเขียวและสีน้ําเงิน มีที่จอดแล้วจรอยู่ 4 แห่ง คือสถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยก
บางใหญ่ สถานีท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการ การสํารวจและ
ออกแบบรายละเอียด โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอนจิเนียริ่ง คอนซัล
แต้นส์ จํากัด บริษัท พีบี เอเชีย จํากัด บริษัท แปซิฟิค คอนซัลแทนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ไทยเอนจิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จํากัด บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จํากัด ดีอี-คอนซัลท์ดอยซ์
ไอเซนบาห์น-คอนซัลติ้ง จีเอ็มบีเอช และบริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จํากัด
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ภาพที่ 2.1 เส้นทางและสถานีต่างๆของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
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2.7.1 รูปแบบของสถานีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
รูปแบบของสถานีจากพื้นดินจะผ่านชั้น Concourse ก่อนจะไปขึ้นรถไฟฟ้าที่ชั้น
ชานชาลา ชั้น Concourse เป็นชั้นขายตั๋ว และผ่านไปยังพื้นที่ซึ่งขึ้นไปยังชั้นชานชาลาที่อยู่กลาง
เรี ย กว่า Center Platform ส่ วนทางขึ้นลงจากระดั บพื้นดิ นอยู่น อกเขตทางเท้า หรือ นอกเขตทาง
จํา เป็ น ต้ อ งเวนคื น ที่ ดิ น ของเอกชน ซึ่ง ทํ า ให้ ส ามารถกํ าหนดรูป แบบของทางขึ้ นลงได้ถึ ง 3 ชนิ ด
แตกต่างจากสายสีเขียว BTS ที่ทางขึ้น-ลงอยู่บนทางเท้าที่แคบและติดกับกันสาดของตึกแถว ทําให้ดู
คับแคบไม่สะดวกสบายเหมือนโครงการนี้ และไม่มีรูปแบบที่หลากหลาย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี
แต่ละสถานีประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 3 ชั้น คือ
- Ground Level (ชั้นล่าง) เป็นทางขึ้น-ลง อยู่ด้านในทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งถนน
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการพักคอย สามารถกันแดดกันฝน และมีระบบป้องกันน้ําท่วม ผู้โดยสาร
สามารถต่อเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ระดับผิวถนนได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดรวมพลเมื่อมีการ
อพยพผู้โดยสารหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้โดยสารสามารถใช้บันไดเดิน หรือบันไดเลื่อน สู่ชั้น Concourse
Level หรือชั้นบริการผู้โดยสาร นอกจากนั้นแล้วยังมีทางลาด และลิฟต์โดยสารสําหรับผู้ที่นั่งรถเข็น
และผู้พิการไว้บริการโดยเฉพาะ ตั้งแต่ชั้น Ground Level จนถึง Platform (ชานชลา) เพื่ออํานวย
ความสะดวกในทุกสถานี
- Concourse Level (ชั้น 2) ชั้นบริการผู้โดยสาร มีลักษณะแบบเปิดโล่งและ
สามารถใช้ เป็ นสะพานลอยข้ ามถนนได้ ชั้ นนี้จะประกอบด้ วย ตู้ข ายตั๋วอัต โนมัติ เครื่ องตรวจตั๋ ว
อัตโนมัติ โดยในบางสถานีผู้โดยสารสามารถใช้บริเวณนี้เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังอาคารข้างเคียง หรือ
อาคารจอดรถ ของโครงการได้ที่ชั้น 2ของสถานียังมีห้องควบคุมต่างๆ และระบบป้องกันอัคคีภัย
นอกจากนั้นยังมีร้านค้าสะดวกซื้อไว้บริการที่ชั้นนี้ด้วย
- Platform หรือ ชานชาลา (ชั้น 3) เป็นชั้นสําหรับรถไฟฟ้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร
ที่ชั้นนี้มีระบบประตูกั้นชานชาลาแบบครึ่งตัว (Half-Height Platform Screen) เพื่อป้องกันไม่ใ ห้
ผู้โดยสารตกลงไปในราง ประตูกั้นจะเปิดต่อเมื่อรถไฟฟ้าเข้ามาจอดเทียบชานชาลาเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ก็เพื่อป้องการอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดแก่ผู้โดยสารที่กําลังรอขึ้นและลงรถไฟฟ้า ชานชาลาของ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงถูกออกแบบให้รองรับขบวนรถไฟได้สูงสุด 6 ตู้โดยสาร และตรงบริเวณพื้นชาน
ชาลา จะมีเครื่องหมายแสดงตําแหน่งประตูรถไฟฟ้าเมื่อเข้าจอด เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
แก่ผู้โดยสารที่ขึ้นและลงรถไฟฟ้า นอกจากนี้ที่ด้านปลายชานชาลาทั้งสองด้านยังมีบันไดขึ้นลง และ
บันไดสําหรับหนีภัยในกรณีฉุกเฉินด้วย
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 แนวทางการดําเนินวิจัย
วิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้า
: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
การวิจัย ซึ่งแบ่งวิธีการทําวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังภาพ
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ทําให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้าจากการศึกษาทฤษฎี จาก
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสอบถาม
3.1 นําปัจจัยทีก่ ําหนดใน
หัวข้อ 2. ร่างข้อคําถามใน
แบบสอบถาม

3.2 ตรวจคุณภาพ
แบบสอบถาม

3.3 ปรับปรุงแบบสอบถามให้
สมบูรณ์

4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีความถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน
6. สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะของงานวิจัย
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่
ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้า : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและโครงสร้างของแบบสอบถามดังต่อไปนี้
3.2.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
1. เตรียมข้อมูล คือ ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากประสบการณ์การ
ทํ า งาน เพื่ อ กํ า หนดปั จ จั ย หลั ก และปั จ จั ย ย่ อ ยที่ ส่ ง ผลให้ โ ครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง
(บางใหญ่ – บางซื่อ) ล่าช้า
2. ร่างแบบสอบถาม คือ กําหนดชนิดหรือรูปแบบคําถามในแบบสอบถาม และ
ร่างข้อคําถามที่ได้จากการกําหนดปัจจัยในหัวข้อที่ 1. เพื่อวัดระดับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านั้นต่อ
ความล่าช้าของโครงการ
3. ตรวจคุณภาพแบบสอบถามโดยการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
(1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) คือ การที่แบบสอบถาม
มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยวิธีการในการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาโดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC:
Index of item Objective Congruence) หรือดัชนีความเหมาะสม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนขึ้นไป
ประเมินเนื้อหาของข้อคําถามเป็นรายข้อที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
ให้ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
หลังจากนั้นคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องฯ โดยใช้สูตร
ของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน มีสูตรการคํานวณ (Rovinelli and Hambleton, 1977, น.49-60)
∑R

IOC =
N
โดยที่ IOC เป็นค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์
ΣR เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N เป็นจํานวนผู้เชี่ยวชาญ
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โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องฯ ของข้อคําถามที่ได้จากการคํานวณจาก
สูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ถ้า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อนั้นไว้ใช้ได้แต่ถ้าได้ค่า IOC ต่ํากว่า
0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดทิ้ง โดยกําหนดรูปแบบของแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1
รูปแบบของแบบตรวจสอบที่ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผลการพิจารณา
จุดประสงค์ที่/
ข้อคําถาม
เนื้อหาที่
+1
0
-1
1.......................
1.............................................
............
............
............
2.............................................
............
............
............
3.............................................
............
............
............
2.......................
4.............................................
............
............
............
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําแบบสอบถามขั้นต้นไปทดสอบความเที่ยงตรง (Content
Validity) ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
- อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมโยธา
มหาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
2. ดร. นที สุริยานนท์
- อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมโยธา
มหาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3. คุณอนุรักษ์ พึ่งรสธรรม
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
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(2) ความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ความสามารถของแบบสอบถามที่สามารถ
ให้คะแนนหรือผลการวัดได้คงที่ กล่าวคือถ้านําแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างเดิม ผลที่ได้จาก
แบบสอบถามทั้ง 2 ครั้งจะมีความสัมพันธ์กันดี แต่ละคนในกลุ่มตัวอย่างควรให้คะแนนคงที่หรือใน
อันดับที่คงที่
โดยผู้วิจัยทําการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุ งแก้ไขตามการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ไปทําการทดสอบ
(Pilot Study) จํ า นวน 30 ชุ ด กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งเป็นวิธีที่หาความเชื่อมั่นกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
หรือแบบสอบถามที่มีการให้ค่าคะแนนไม่เท่ากัน เช่น มาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)
α=

เมื่อ

K
K-1

1-

α
K
Si2
St2

ΣSi2
St2

คือ ค่าความเชื่อมั่น
คือ จํานวนข้อ
คือ ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ
คือ ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนรวม

ในการแปลผลค่าความเชื่อมั่นเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค คือ
ค่าความเชื่อมั่นจะต้องไม่ต่ํากว่า 0.7 (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ผลการหาความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถามทั้ งชุ ด ได้ ค่า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ
0.976 ซึ่งมีค่าไม่ต่ํากว่า 0.7 จึงสรุปได้ค่าแบบสอบถามดังกล่าวเหมาะสมต่อการนําไปใช้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยเนื้อหาแบบสอบถามประกอบไปด้วยหัวข้อปัจจัยที่ส่งผล
ให้การดําเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า จํานวน 10 ปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2
หัวข้อปัจจัยที่อยู่ในหัวข้อคําถามในแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามแล้ว
ปัจจัยหลัก

ปัจจัยย่อย

X1 การเงิน

X1.1 ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาล่าช้า
X2.1 ความล่าช้าในการนําส่งเอกสารขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ โดยผู้รับเหมา เช่น
แบบปฏิบัติงาน (shop drawing) แบบสร้างจริง (as-built drawing) หนังสือขออนุมัติ
วัสดุก่อสร้าง หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ หรือเอกสารขออนุญาตต่างๆ ที่จําเป็นต้อง
ได้รับอนุมัติจาก เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) บริษัทที่ปรึกษา หรือหน่วยงานราชการก่อนถึง
จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้
X2.2 ความล่าช้าในการอนุมัติเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในปัจจัย 2.1 โดยเจ้าของงาน
(ผู้ว่าจ้าง) บริษัทที่ปรึกษา หรือหน่วยงานราชการ
X2.3 ความล่าช้าจากการส่งมอบพื้นที่บริเวณหน้างานเพื่อดําเนินการก่อสร้าง

X2
การวางแผนงาน
และ
การบริหาร
จัดการ

X2.4 ความล่าช้าในการตัดสินใจและการสั่งการของเจ้าของงาน
X2.5 ความล่าช้าอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงงาน (variation order) โดยเจ้าของงาน
หรือผู้ออกแบบ
X2.6 ความบกพร่องในการวางแผนงาน (schedule)
X2.7 ความบกพร่องของการติดตามความก้าวหน้าของงาน ทั้งในส่วนปฏิบัติงาน เช่น
การก่อสร้างหน้างาน และส่วนบริหารงาน เช่น การออกแบบปฏิบัติงาน (shop
drawing) หรืองานเอกสารต่างๆ เป็นต้น
X2.8 ความล่าช้าอันเกิดจากสายการบังคับบัญชาของเจ้าของงาน ผูร้ ับเหมา หรือบริษัท
ที่ปรึกษามีจํานวนระดับชั้นมากเกินไป
X2.9 การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความถนัดของบุคลากรหรือแรงงานก่อสร้าง

X3
การควบคุมงาน

X3.1 ฝ่ายออกแบบของผู้รับเหมาใช้เวลาออกแบบปฏิบัติงาน (shop drawing) นาน ทํา
ให้เหลือเวลาก่อสร้างน้อย
X3.2 รายละเอียดของแบบปฏิบัติงาน (shop drawing) ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง
X3.3 การเลือกเทคนิคก่อสร้างไม่เหมาะสมต่อการทํางาน
X3.4 การเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียดการก่อสร้างบ่อยครั้ง
X3.5 ความล่าช้าในการตรวจหน้างานของบริษัทที่ปรึกษา
X3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการทํางานของผู้รับเหมาช่วง
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ตารางที่ 3.2
หัวข้อปัจจัยที่อยู่ในหัวข้อคําถามในแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามแล้ว(ต่อ)
ปัจจัยหลัก
X4
การประสาน
และติดต่อสื่อสาร
X5
แรงงาน

X6
บุคลากร

X7
วัสดุอุปกรณ์
และ
เครื่องจักรกล

ปัจจัยย่อย
X4.1 บุคลากรขาดทักษะที่ดีในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
X4.2 บุคลากรขาดความร่วมมือในการทํางานและไม่มีลักษณะการทํางานเป็นทีม
X4.3 ขาดเครื่องมือที่ช่วยในการประสานงานร่วมกัน เช่น ตัวกลางการเก็บ และแชร์เอกสาร
X5.1 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
X5.2 แรงงานก่อสร้างไม่มีทักษะในการทํางาน ทําให้ต้องแก้ไขงานบ่อยครั้ง
X5.3 การใช้แรงงานจากคนงานต่างด้าวทําให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย
X6.1 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนก
ต่างๆ ของโครงการ ไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน
X6.2 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียน
แบบช่างเทคนิค และอื่นๆ ไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน
X6.3 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนก
ต่างๆ ของโครงการมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
X6.4 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียน
แบบ ช่างเทคนิค และอื่นๆ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ
X6.5 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนก
ต่างๆ ของโครงการละเลยต่อหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ
X6.6 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียน
แบบ ช่างเทคนิค และอื่นๆ ละเลยต่อหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ
X7.1 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
X7.2 การขาดตลาดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ
X7.3 ความล่าช้าในการผลิตชิ้นส่วนสําเร็จรูปของโรงงาน เช่น แผ่นพื้นรางสําเร็จรูป
(viaduct segment) แผ่นพื้นสําเร็จรูป หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆ
X7.4
X7.5
X7.6
X7.7
X7.8
X7.9

ความล่าช้าของผู้จัดจําหน่าย (supplier) ในการจัดส่งวัสดุ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกล
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลไม่เหมาะสมกับงาน
สถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลห่างจากพื้นที่ทํางาน
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการจัดเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการขนส่ง
เครื่องจักรไม่สามารถทํางานในช่วงเวลาที่ประชาชนพักผ่อนได้
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ตารางที่ 3.2
หัวข้อปัจจัยที่อยู่ในหัวข้อคําถามในแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามแล้ว(ต่อ)
ปัจจัยหลัก

ปัจจัยย่อย

X8
พื้นที่ก่อสร้าง

X8.1 ความล่าช้าในการรื้อย้ายและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟ สายไฟฟ้า หรือ
ท่อระบายน้ํา
X8.2 พื้นที่ก่อสร้างคับแคบส่งผลให้ไม่สามารถนําเครื่องจักรหนักเข้าทํางานได้ หรือทํา
ให้ไม่สะดวกต่อการก่อสร้าง

X9
ความปลอดภัย

X9.1 การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง

X10
เหตุสุดวิสัยอื่นๆ

X10.1 ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนักหรืออากาศร้อนผิดปกติ

3.2.2 โครงสร้างแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ ใ ช้ใ นการวิจั ยจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน โดยส่ วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 2 จะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-Ended Question) และส่วนที่ 3 จะเป็นแบบ
สอบถามแบบปลายเปิด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ลักษณะงานในปัจจุบัน ตําแหน่งในองการณ์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของ
แต่ละปัจจัยทีม่ ีผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
เป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วยปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ทําให้เกิด
ความล่ าช้ าในการดําเนินการก่ อสร้ างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่- บางซื่อ) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบตามรายการที่กําหนดให้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่อง 5 ระดับ ดังนี้
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คะแนน
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องสามารถหาได้จากคะแนนเฉลี่ย
ของแต่ระดับความคิดเห็นซึ่งสามารถแปลความหมายได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นต่างๆ และเสนอแนะ
เป็ น แบบสอบถามที่ ใ ห้ ผู้ ต อบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทําให้เกิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
3.3 กลุ่มตัวอย่าง
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของงาน โดยผู้วิจัยสามารถ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดย Tabachnick & Fidell (2001) ได้อธิบายว่าขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณควรมีขนาดไม่น้อยกว่า
n ≥ 50+8m
n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
m คือ ตัวแปรอิสระ
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จากตารางที่ 3.1 หลังจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจะเห็นได้ว่างานวิจัยนี้ได้
กําหนดให้มีปัจจัยที่ทําให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้าทั้งหมด 10 ปัจจัย
n ≥ 50+8(10) = 130 คน
เพราะฉะนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะดําเนินการศึกษางานวิจัยนี้ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า
130 คน
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามที่ได้การตอบรับครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลผ่านวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.4.1 การวิ เคราะห์ข้อมู ลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้
(1) ค่าร้อยละ (Percentage)
ร้อยละ (%) =
เมื่อ

X(100)
N

(3.1)

X คือ จํานวนข้อมูลที่ต้องนํามาหาค่าร้อยละ
N คือ ขนาดข้อมูลทั้งหมด

(2) ค่าตัวกลางเลขคณิต (Mean)
X̅ =
เมื่อ

∑X
N

(3.2)

คือ ค่าเฉลี่ย
∑X คือ ผลรวมของข้อมูลทัง้ หมด
N คือ จํานวนข้อมูล

X̅
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(3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
S.D. =

เมื่อ

S.D.
X
X̅
n

2

∑(X-X)

n-1

(3.3)

คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ ข้อมูลแต่ละจํานวน
คือ ค่าเฉลี่ย
คือ จํานวนข้อมูล

3.4.2 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อวิเคราะห์หาและจัดลําดับปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า สามารถอธิบายได้ดังนี้คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้าง
ที่ร่วมกันทํานายหรือพยากรณ์ หรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ โดยเขียนความสัมพันธ์ใน
รูปแบบสมการได้ดังนี้
(3.4)
สมการในรูปประชากร Y = β0 + β1X1 + β2X2 +….+ βkXk + ϵ
สมการในรูปของตัวอย่าง Y = b0 + b1X1 + b2X2 +….+ bkXk + e (3.5)
สมการพยากรณ์
Ŷ = b0 + b1X1 + b2X2 +….+ bkXk
(3.6)
สัญลักษณ์ที่ใช้มีความหมายดังนี้
Xi คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ตัวที่ I (จะใช้สัญลักษณ์ Xi สําหรับค่าที่ได้จาก
ตัวอย่างและสําหรับค่าประมาณหรือตัวทํานาย)
Y คือ ค่าของตัวแปรตาม (จะใช้สัญลักษณ์ y สําหรับค่าที่ได้จากตัวอย่างและ
ใช้ค่า Ŷ สําหรับค่าประมาณหรือตัวทํานาย)
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k

คือ จํานวนตัวแปรอิสระ
β0 คื อ ค่ า คงที่ ข องสมการถดถอย (จะใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ b0 สํ า หรั บ ค่ า ที่ ไ ด้ จ าก
ตัวอย่างและสําหรับค่าประมาณหรือค่าทํานาย) โดยที่ β0 หรือ b0 จะเป็นนจุดตัด (intercept) แกน Y
ของสมการ
βi คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยของตั ว แปร Xi แต่ ล ะตั ว (จะใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ bi
สําหรับค่าที่ได้จากตัวอย่างและสําหรับค่าประมาณหรือค่าทํานาย) โดยที่ค่า βi หรือ bi จะแสดงอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของค่า xi ต่อค่า Y ดังนี้ คือ ถ้า xi เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทําให้ค่า y เปลี่ยนไป bi หน่วย
ϵ คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ระหว่างค่า Y และ (จะใช้สัญลักษณ์ e สําหรับ
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง)
3.4.3 เงื่อนไขวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อนมีดังนี้
(1) ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง (Linear
Relation)
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงตรวจสอบ
โดยการวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเสปี ย ร์ แ มน (Spearman Rank Correlation
Coefficient) โดยสามารถคํานวณจากสูตรได้ดังต่อไปนี้
rs = 1-

6∑D2

N(N2 -1)

(3.7)

คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
เมื่อ rs
∑D2 คือ ผลรวมกําลังสองของผลต่างของอันดับคะแนนแต่ละคู่
N
คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
และสามารถกําหนดสมมุติฐานของการทดสอบได้ดังนี้
H0 :  = 0 (ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน)
H1 :  ≠ 0 (ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน)
โดยค่า rs จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1
rs มีค่า +1 เป็นสหสัมพันธ์บวกและมีความสัมพันธ์กันมาก (สมบรูณ์) ตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน
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rs มีค่า -1 เป็นสหสัมพันธ์ลบและมีความสัมพันธ์กันมาก (สมบรูณ์) ตัวแปรตาม
กับตัวแปรอิสระจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกัน
rs มีค่า 0 ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง
(2) ความคลาดเคลื่อน (ei) เป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
(Normality)
สามารถตรวจสอบโดยใช้ 2 วิธีคือ
1.ตรวจสอบโดยใช้แผนภาพความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบ
ปกติ ( probability plot) ในรูปแบบ ควอนไทล์-ควอนไทล์ พลอต ( Quantile-Quantile (Q-Q) plot)
ของค่าความคลาดเคลื่อน ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่อยู่ในแนวเส้นตรง จะสรุปได้ว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Douglas, William and Samuel, 2012)
2. ทดสอบโดยใช้สถิติโคโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ (KolmogorovSmirnov) โดยมีสมมุตฐิ านการทดสอบดังนี้คือ
H0 : ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
H1 : ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ
โดยถ้าค่า P-Value จากการทดสอบได้มากกว่านัยสําคัญ 0.05 แสดง
ว่ายอมรับสมมุติฐานหลัก ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ (Douglas, William and
Samuel, 2012)
(3) ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation)
ตรวจสอบโดยพิจารณาจากค่าทางสถิติเดอร์-วัตสัน (Durbin-Watson)
โดยสามารถคํานวณจากสูตรได้ดังต่อไปนี้
∑nt=2 (et -et-1 )2
d=
∑nt=1 (e)2
เมื่อค่า d คือ ค่า Durbin-Watson
et คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
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โดยถ้ า ค่ า Durbin-Watson อยู่ ใ นช่ ว ง 1.5-2.5 จะสรุ ป ได้ ว่ า ค่ า ความ
เคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน (Noruris, 2005)
(4) ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่สัมพันธ์กันเอง (Muticollinearity)
ตรวจสอบโดยพิจารณาจากค่าสถิติ 3 ค่า
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (rs) ถ้าหากค่าสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าไม่เกิน 0.80 (Gujarati & Porter,2009) แสดงว่าตัวแปรอิสระเป็น
อิสระต่อกัน
2. ค่าความทน (TOL) โดยค่า TOL มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถ้าหากค่า TOL
เข้าใกล้ 1 แสดงว่าค่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน แต่ถ้าค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันสูง
3. อั ต ราการแปรปรวนเฟ้ อ (VIF) โดยค่ า VIF ปกติ จ ะมี ค่ า เท่ า 0 ถึ ง
อนันต์ ถ้าหากค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีเป็นอิสระต่อกัน (Gujarati & Porter,2009)
โดยที่ค่า ค่าความทน และ ค่า อัตราการแปรปรวนเฟ้อ
เป็นส่วนกลับต่อกันดังแสดงได้ในสมการนี้
Toli =
VIFi =

1
VIF
1

= 1-Ri2

i = 1,2,3,……,k

1-R2i

โดยที่ค่า Ri คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ i
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการดํ า เนิ น งานก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า :
กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 140 คน และนําข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวมประมวลผล
และวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ซึ่งแบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 6 ส่วนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1
จํานวนคนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
จํานวนคน
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
N=140
เพศ
หญิง
37
ชาย
103

ร้อยละ
26.43
73.57

จากตารางที่4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 103 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.57 ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง มีจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.43

Ref. code: 25615710038281XYJ

36
ตารางที่ 4.2
จํานวนคนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
จํานวนคน
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
N=140
อายุ (ปี)
ไม่เกิน 30
31-40
41-50
51-60

56
63
15
6

ร้อยละ

40.0
45.0
10.7
4.3

จากตารางที่4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจํานวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีอายุไม่เกิน 30 ปี มีจํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และอายุระหว่าง 51-60 ปี มีจํานวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.29
ตารางที่ 4.3
จํานวนคนและค่าร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา
จํานวนคน
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
N=140
วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
15
ปริญญาตรี
101
ปริญญาโท
24
ปริญญาเอก
0

ร้อยละ
10.71
72.14
17.14

0

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท คิดเป็นจํานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.1 และต่ํากว่าปริญญาตรี มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7
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ตารางที่ 4.4
จํานวนคนและค่าร้อยละของข้อมูลการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ์ใน
การทํางาน
จํานวนคน
ข้อมูลการทํางาน
ร้อยละ
N=140
ประสบการณ์ในการทํางาน (ปี)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26 ปีขึ้นไป

53
48
17
8
7
7

37.86
34.29
12.14
5.71
5.00
5.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในทํางาน 1-5 ปี มี
จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 37.86 รองลงมามีประสบการณ์ในการทํางาน 6-10 ปี มีจํานวน 48
คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 ประสบการณ์การทํางาน 11-15 ปี มีจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.14
ประสบการณ์ 16-20 ปี มีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 และประสบการณ์ในการทํางาน 21-25 ปี
และ26 ปีขึ้นไป มีจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00
ตารางที่ 4.5
จํานวนคน และค่าร้อยละของข้อมูลการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะงานปัจจุบัน
จํานวนคน
ข้อมูลการทํางาน
ร้อยละ
N=140
ลักษณะงานปัจจุบัน
กลุ่มผู้รับเหมา
95
67.86
กลุ่มที่ปรึกษา
20
14.29
กลุ่มเจ้าของงาน
25
17.86
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะงานปัจจุบันเป็นกลุ่ม
ผู้รับเหมา มีจํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมาเป็นกลุ่มที่ปรึกษา มีจํานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 และกลุ่มเจ้าของงาน มีจํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9
ตารางที่ 4.6
จํานวนคน และค่าร้อยละของข้อมูลการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหน่งในองค์กรของท่าน
จํานวนคน
ร้อยละ
ข้อมูลการทํางาน
N=140
ตําแหน่งในองค์กรของท่าน
ผู้จัดการโครงการ
5
3.57
วิศวกรโครงการ
21
15.00
วิศวกร
96
68.57
โฟร์แมน
12
8.57
อื่นๆ
6
4.29
จากตารางที่ 4.6พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งวิศวกร มีจํานวน 96 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.57รองลงมาตําแหน่งวิศวกรโครงการ มีจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 โฟร์
แมน มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ผู้จัดการโครงการ มีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57
และตําแหน่งอื่นๆ มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.29
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของแต่ละปัจจัยที่มีต่อ
ระดับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของแต่ละปัจจัยที่
มีต่อระดับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 4.7
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า

S.D.

ระดับความล่าช้า
หรือ ระดับความ
บกพร่อง

1.063

ปานกลาง

0.945

มาก

0.951

มาก

4.107

0.935

มาก

3.864

0.991

มาก

3.978

1.048

มาก

X

X1 การเงิน
2.507
X1.1 ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาล่าช้า
X2 การวางแผนงานและการบริหารจัดการ
X2.1 ความล่าช้าในการนําส่งเอกสารขออนุมัติหรือขอ
อนุ ญ าตต่ า งๆ โดยผู้ รั บ เหมา เช่ น แบบปฏิ บั ติ ง าน ( shop
drawing) แบบสร้ า งจริ ง ( as-built drawing) หนั งสื อ ขออนุ มั ติ 3.921
วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง หนั ง สือ ขออนุ ญ าตเข้ า พื้ นที่ หรื อ เอกสารขอ
อนุญาตต่างๆ ที่จําเป็นต้องได้รับอนุมัติจาก เจ้าของงาน (ผู้ว่า
จ้าง) บริษัทที่ปรึกษา หรือหน่วยงานราชการก่อนถึงจะเริ่ม
X2.2 ความล่าช้าในการอนุมัติเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้
ในปัจจัย 2.1 โดยเจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) บริษัทที่ปรึกษา หรือ 3.871
หน่วยงานราชการ
X2.3 ความล่าช้าจากการส่งมอบพื้นที่บริเวณหน้างานเพื่อ

ดําเนินการก่อสร้าง
X2.4 ความล่าช้าในการตัดสินใจและการสัง่ การของ
X2.5 ความล่าช้าอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงงาน
(variation order) โดยเจ้าของงานหรือผู้ออกแบบ
X2.6 ความบกพร่องในการวางแผนงาน (schedule)

3.036 0.940

ปานกลาง

X2.7 ความบกพร่องของการติดตามความก้าวหน้าของ

งาน ทั้งในส่วนปฏิบัติงาน เช่น การก่อสร้างหน้างาน และส่วน 2.957
บริหารงาน เช่น การออกแบบปฏิบัติงาน (shop drawing)
หรืองานเอกสารต่างๆ เป็นต้น

0.839

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.7
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ระดับความล่าช้า
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
S.D.
X
หรือ ระดับความ
(บางใหญ่-บางซื่อ)ล่าช้า
บกพร่อง
X2.8 ความล่ า ช้ า อั น เกิ ด จากมี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาของ
ปานกลาง
2.729 0.880
เจ้าของงาน ผู้รับเหมา หรือบริษัทที่ปรึกษามีจํานวนระดับชั้น
X2.9 การมอบหมายงานไม่ เ หมาะสมกั บ ความถนั ด ของ
ปานกลาง
2.879 0.971
บุคลากร หรือแรงงานก่อสร้าง
รวม
3.483 0.633
ปานกลาง
X3 การควบคุมงาน
X3.1 ฝ่ายออกแบบของผู้รับเหมาใช้เวลาออกแบบ
3.307 1.010
ปานกลาง
ปฏิบัติงาน (shop drawing) นาน ทําให้เหลือเวลาก่อสร้างน้อย
X3.2 รายละเอียดของแบบปฏิบัติงาน (shop drawing) ไม่
3.686 1.241
มาก
เพียงพอต่อการก่อสร้าง
ปานกลาง
X3.3 การเลือกเทคนิคก่อสร้างไม่เหมาะสมต่อการทํางาน 3.021 1.035
มาก
X3.4 การเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง 4.057 1.058
ปานกลาง
X3.5้ ความล่าช้าในการตรวจหน้างานของบริษัทที่ปรึกษา 2.807 0.928
X3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการทํางานของผู้รับเหมาช่วง
2.900 1.101
ปานกลาง
รวม
3.296 0.719
ปานกลาง
X4 การประสานและติดต่อสือ่ สาร
X4.1 บุคลากรขาดทักษะที่ดีในการประสานงานและ
3.000 0.952
ปานกลาง
ติดต่อสื่อสาร
X4.2 บุคลากรขาดความร่วมมือในการทํางานและไม่มี
ปานกลาง
3.093 0.981
X4.3 ขาดเครื่องมือที่ช่วยในการประสานงานร่วมกัน เช่น
2.536 0.963
ปานกลาง
ตัวกลางการเก็บ และแชร์เอกสาร
2.876 0.826
ปานกลาง
รวม

Ref. code: 25615710038281XYJ

41
ตารางที่ 4.7
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ)ล่าช้า
X5 แรงงาน
X5.1 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
X5.2 แรงงานก่อสร้างไม่มีทักษะในการทํางาน ทําให้ต้อง
แก้ไขงานบ่อยครั้ง
X5.3 การใช้แรงงานจากคนงานต่างด้าวทําให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมาย
รวม
X6 บุคลากร
X6.1 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการ ไม่มี
ความรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน
X6.2 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน
วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค และอื่นๆ ไม่มี
ความรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน
X6.3 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการมีจํานวน
ไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
X6.4 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกร
สํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค และ
อื่นๆ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ

X

S.D.

ระดับความล่าช้า
หรือ ระดับความ
บกพร่อง

3.957 1.112

มาก

3.821 1.095

มาก

2.579 1.032

ปานกลาง

3.452 0.887

ปานกลาง

3.229 1.177

ปานกลาง

3.236 1.179

ปานกลาง

2.857 1.008

ปานกลาง

3.364 1.047

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.7
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ระดับความล่าช้า
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
S.D.
X
หรือ ระดับความ
(บางใหญ่-บางซื่อ)ล่าช้า
บกพร่อง
X6 บุคลากร
X6.5 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกร

โครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการละเลยต่อหน้าที่
และขาดความรับผิดชอบ
X6.6 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน
วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค และอื่นๆ
ละเลยต่อหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ
รวม
X7 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล
X7.1 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครือ่ งจักรกลมีปริมาณไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน
X7.2 การขาดตลาดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลที่
ใช้ในการก่อสร้างโครงการ
X7.3 ความล่าช้าในการผลิตชิ้นส่วนสําเร็จรูปของโรงงาน
เช่น แผ่นพื้นรางสําเร็จรูป (viaduct segment) แผ่นพื้น
สําเร็จรูป หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆ
X7.4 ความล่าช้าของผู้จัดจําหน่าย (supplier) ในการจัดส่ง
X7.5 การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลไม่

เหมาะสมกับงาน
X7.6 สถานที่จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลห่างจาก

พื้นที่ทํางาน

3.179 1.047

ปานกลาง

3.229 1.102

ปานกลาง

3.182 0.963

ปานกลาง

3.000 1.119

ปานกลาง

2.864 1.101

ปานกลาง

3.157 1.020

ปานกลาง

2.886

1.039

ปานกลาง

2.607

0.987

ปานกลาง

2.471

0.992

น้อย
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ตารางที่ 4.7
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ระดับความล่าช้า
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
S.D. หรือ ระดับความ
X
(บางใหญ่-บางซื่อ)ล่าช้า
บกพร่อง
X7.7 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการ

จัดเก็บ
X7.8 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการขนส่ง
X7.9 เครื่องจักรไม่สามารถทํางานในช่วงเวลาที่ประชาชน

พักผ่อนได้
รวม

2.343

0.920

น้อย

2.443

0.931

น้อย

3.264

1.043

ปานกลาง

2.782 0.834

ปานกลาง

X8 พื้นที่ก่อสร้าง
X8.1 ความล่าช้าในการรื้อย้ายและก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภค เช่น เสาไฟ สายไฟฟ้า หรือท่อระบายน้ํา

3.950

0.884

มาก

3.450

1.134

ปานกลาง

X8.2 พื้นที่ก่อสร้างคับแคบส่งผลให้ไม่สามารถนํา

เครื่องจักรหนักเข้าทํางานได้ หรือทําให้ไม่สะดวกต่อการ
ก่อสร้าง
รวม

3.700 0.901

มาก

X9 ความปลอดภัย
X9.1 การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง
รวม

2.843
2.843

1.127
1.127

ปานกลาง
ปานกลาง

3.150

1.175

ปานกลาง

3.557

1.158

มาก

X10 เหตุสุดวิสยั อื่นๆ
X10.1 ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนัก

หรืออากาศร้อนผิดปกติ
X10.2 ภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม อัคคีภัย ภัยแล้ง หรือ

อื่นๆ
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ตารางที่ 4.7
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ระดับความล่าช้า
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
S.D. หรือ ระดับความ
X
(บางใหญ่-บางซื่อ)ล่าช้า
บกพร่อง
X10.3 ปัญหาร้องเรียนจากชุมชนบริเวณการก่อสร้าง

3.371

1.062

ปานกลาง

X10.4 ปัญหาทางการเมือง เช่น การชุมนุมการประท้วง
หรือการเมืองไม่มีเสถียรภาพ เป็นต้น

2.714

1.201

ปานกลาง

3.198 0.877

ปานกลาง

2.843 0.742

ปานกลาง

รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
มีความล่าช้าในระดับใด (Y)

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกี ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบขั้นตอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 เพื่อหาปัจจัยที่สําคัญทีส่ ่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า ให้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 4.8
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
ลําดับที่ของสมการถดถอย (Model)
ตัวแปรอิสระ
1
2
3
4
5
ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
0.685
0.491
0.376
0.330
0.306
เครื่องจักรกล (X7)
ปัจจัยด้านการวางแผนงานและ
0.503
0.353
0.304
0.291
บริหารจัดการ (X2)
ปัจจัยด้านบุคลากร (X6)
0.236
0.195
0.164

6
0.292
0.236
0.143
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ตารางที่ 4.8
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า (ต่อ)
ลําดับที่ของสมการถดถอย (Model)
ตัวแปรอิสระ
1
2
3
4
5
6
ปัจจัยด้านแรงงาน (X5)
0.149
0.137
0.115
ปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัย (X10)
0.100
0.095
ปัจจัยด้านการควบคุมงาน (X3)
0.134
ค่าคงที่
0.939 -0.276 -0.182 -0.265 -0.337 -0.389
R
0.769
0.854
0.879
0.888
0.892
0.896
R2
0.592
0.729
0.773
0.788
0.796
0.803
R2 Change
0.592
0.137
0.044
0.015
0.008
0.007
Adjust R2
0.589
0.725
0.768
0.782
0.789
0.794
F
200.275** 184.258** 153.955** 125.699** 104.732** 90.189**
Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล (X7) เป็นตัวแปร
แรกที่เข้าสู่สมการถดถอย ซึ่งมีความสามารถในการอธิบายความผันแปรของความล่าช้าของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ได้ร้อยละ 59.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (R2 =
0.592, Sig.=0.000) ตัวแปรที่สองที่เข้าสู่สมการถดถอย คือ ปัจจัยด้านการวางแผนงานและบริหาร
จัดการ (X2) มีความสามารถในการอธิบายเพิ่มได้อีกร้อยละ 13.7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.05 (R2 = 0.729, Sig =0.000) ตัวแปรที่สามที่เข้าสู่สมการถดถอย คือ ปัจจัยด้านบุคลากร (X6)
มีความสามารถในการอธิบายเพิ่มได้อีกร้อยละ 4.4 อย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติระดับ 0.05 (R2 =
0.044, Sig =0.000) ตัวแปรที่สี่ที่เข้าสู่สมการถดถอย คือ ปัจจัยด้านแรงงาน (X5) มีความสามารถใน
การอธิบายเพิ่มได้อีกร้อยละ 1.5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (R2 = 0.015, Sig =0.000) ตัว
แปรที่ห้าที่เข้าสู่สมการถดถอย คือ ปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัย (X10) มีความสามารถในการอธิบายเพิ่มได้
อีกร้อยละ 0.8 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (R2 = 0.008, Sig =0.000) และตัวแปรสุดท้ายที่
เข้าสู่สมการถดถอยคือ ปัจจัยด้านการควบคุมงาน (X3) มีความสามารถอธิบายเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.7
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (R2 = 0.007, Sig =0.000)
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โดยเมื่อรวมตัวแปรทั้ง 6 ตัว อันได้แก่ ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล (X7)
ปัจจัยด้านการวางแผนงานและการบริหารจัดการ (X2) ปัจจัยด้านบุคลากร (X6) ปัจจัยด้านแรงงาน
(X5) ปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัย (X10) และปัจจัยด้านการควบคุมงาน (X3) สามารถในการอธิบายความผัน
แปรของความล่า ช้าของโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่ว ง (บางใหญ่- บางซื่ อ) ได้ร้อ ยละ 80.3 อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (R2 = 0.803, P=0.000)
ทังนี้ สามารถแสดงเป็นสมการถดถอยความผันแปรของตัวแปรตามได้ดังนี้
Y= -0.389 + 0.292 X7 + 0.236 X2 + 0.143 X6 + 0.134 X3 + 0.115 X5 + 0.095X10

(4.1)

โดยที่
Y คือ ระดับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ
X2 คื อ ระดับ ความล่ าช้ าหรื อระดั บ ความบกพร่อ งของปั จจั ยการวางแผนงานและ
บริหารการจัดการที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า
X3 คือ ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยการควบคุมงานที่ส่งผลให้
โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า
X5 คือ ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยแรงงานที่ส่งผลให้โครงการ
ก่อสร้างฯ ล่าช้า
X6 คือ ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยบุคลากรที่ส่งผลให้โครงการ
ก่อสร้างฯ ล่าช้า
X7 คื อ ระดั บ ความล่ า ช้ า หรื อ ระดั บ ความบกพร่ อ งของปั จ จั ย วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องจักรกลที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า
X10 คือ ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่ส่งผลให้
โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า
ระดับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯและระดับความล่าช้าหรือระดับความ
บกพร่องของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯล่าช้ามีค่าระหว่าง 1 ถึง 5
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โดยที่
คะแนน
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่อง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จากสมการค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของแต่ละปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยแสดงถึงระดับความล่าช้า
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ที่เปลี่ยนไปเมื่อระดับความล่าช้าหรือ
ระดับความบกพร่องของปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนไป 1 ระดับ แต่ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่อง
ปัจจัยที่เหลือคงที่สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ถ้าระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรกล (X7) เพิ่ ม ขึ้น 1 ระดั บ แต่ระดับความล่าช้าหรือระดั บความบกพร่องของปั จจั ยการ
วางแผนงานและบริหารจัดการ (X2) ปัจจัยการควบคุมงาน (X3) ปัจจัยแรงงาน (X5) ปัจจัยบุคลากร
(X6) และปั จ จั ย เหตุสุ ด วิ สั ยอื่ นๆ (X10) คงที่ จะทํา ให้ ร ะดั บความล่ า ช้า ในการก่อ สร้ า งโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เพิ่มขึ้น 0.292 ระดับ
2. ถ้าระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยการวางแผนงานและบริหาร
การจัดการ (X2) เพิ่มขึ้น 1 ระดับแต่ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยการควบคุม
งาน (X3) ปัจจัยแรงงาน (X5) ปัจจัยบุคลากร (X6) ปัจจัยวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล (X7) และ
ปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ (X10) คงที่ จะทําให้ระดับความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) เพิ่มขึ้น 0.236 ระดับ
3. ถ้าระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยปัจจัยบุคลากร (X6) เพิ่มขึ้น
1 ระดับ แต่ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยการวางแผนงานและบริหารจัดการ
(X2) ปัจจัยการควบคุมงาน (X3) ปัจจัยแรงงาน (X5) ปัจจัยวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล(X7)
และปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ (X10) คงที่ จะทําให้ระดับความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เพิ่มขึ้น 0.143 ระดับ
4. ถ้าระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยการควบคุมงาน (X3) เพิ่มขึ้น
1 ระดับแต่ระดับระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยการวางแผนงานและบริหาร
จัดการ (X2) ปัจจัยการควบคุมงาน (X3) ปัจจัยแรงงาน (X5) ปัจจัยบุคลากร (X6) และปัจจัยเหตุ
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สุ ด วิ สั ย อื่ น ๆ (X10) คงที่ จะทํ า ให้ ร ะดั บ ความล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง
(บางใหญ่-บางซื่อ) เพิ่มขึ้น 0.134 ระดับ
5. ถ้าระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยแรงงาน (X5) เพิ่มขึ้น 1
ระดับแต่ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยการวางแผนงานและบริหารจัดการ (X2)
ปั จ จั ย การควบคุ ม งาน (X3) ปั จ จั ย แรงงาน (X5) ปั จ จั ย บุ ค ลากร (X6) ปั จ จั ย วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และ
เครื่องจักรกล (X7) และปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ (X10) คงที่ จะทําให้ระดับความล่าช้าในการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เพิ่มขึ้น 0.115 ระดับ
6. ถ้าระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ (X10)
เพิ่มขึ้น 1 ระดับแต่ระดับผลกระทบของปัจจัยการวางแผนงานและบริหารจัดการ (X2) ปัจจัยการ
ควบคุมงาน (X3) ปัจจัยแรงงาน (X5) ปัจจัยบุคลากร (X6) ปัจจัยวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล (X7)
และปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ (X10) คงที่ จะทําให้ระดับความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เพิ่มขึ้น 0.095 ระดับ
ตัวอย่างการใช้สมการโดยทดลองแทนค่าระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่อง
ทุกปั จจั ยในสมการโดยให้ เป็ นระดั บความล่ าช้ าหรื อระดั บความบกพร่ องมากที่ สุ ดเท่ ากั บ 5 เพื่ อ
พยากรณ์ระดับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เป็นดังนี้
Y = -0.389 + 0.292(5) + 0.236(5) + 0.143(5) + 0.134(5) + 0.115(5) + 0.095(5)
Y = 4.69

(4.2)

จากการแทนค่ า ดั ง กล่ า วสามารถคาดคะเนระดั บ ความล่ า ช้ า ของโครงการก่ อ สร้ า ง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ได้ระดับที่ 4.69 ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ
ล่าช้ามากที่สุด
จากที่อธิบายข้ างต้นสามารถเรียงลําดับปัจจัยทีส่งผลให้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
(1) ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล (X7) (b = 0.292, Sig. < 0.05)
(2) ปัจจัยด้านการวางแผนงานและการบริหารการจัดการ (X2) (b = 0.236, Sig < 0.05)
(3) ปัจจัยด้านบุคลากร (X6) (b = 0.143, Sig < 0.05)
(4) ปัจจัยด้านแรงงาน (X5) (b = 0.115, Sig < 0.05)
(5) ปัจจัยด้านการควบคุมงาน (X3) (b = 0.134, Sig < 0.05)
(6) ปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัย (X10) (b = 0.095, Sig < 0.05)
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4.4 แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่ – บางซื่อ)
จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้นที่ทําให้โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า ผู้วิจัยเสนอแนวทางป้องกันปัจจัย
ดังกล่าว ดังนี้
4.4.1 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล (X7)
เหตุปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล ส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า
มากที่สุด โดยดูจากสัมประสิทธิ์ถดถอยหน้าตัวแปร X7 ในสมการที่ 4.2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.292 จะเห็น
ได้ ว่ า ปั จ จั ย นี้ มี ผ ลกระทบทํ า ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า นั้ น เป็ น ลํ า ดั บ ที่ 1 เมื่ อ เที ย บกั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ มี
สัมประสิทธิ์น้อยกว่า นอกจากนั้นปัจจัยนี้ยังสามารถอธิบายความผันแปรของระดับความล่าช้าของ
โครงการฯได้ถึง 59.2 เปอร์เซ็น จากความสามารถทั้งหมดของสมการที่ 4.2 ที่อธิบายความผันแปร
ของระดับความล่าช้าโครงการฯได้ 80.3 เปอร์เซ็นโดยดูจากค่า R2 ในโมเดลลําดับที่ 1 และลําดับที่ 6
ของสมการถดถอย ดังตารางที่ 4.8 ทั้งนี้เกิดจากที่โครงการฯ เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ขั้นตอน
การทํางานซับซ้อน ทําให้ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ที่ทันสมัย เป็นจํานวนมาก และใช้
หลากหลายประเภทตามลักษณะกิจกรรมก่อสร้างในโครงการฯ ซึ่งยากต่อการวางแผนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่ องจั กรให้ได้ปริ มาณที่เหมาะสมและทันตามกําหนด อีกทั้ งยังยากต่อการจั ดหา
บุคลากรที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้โครงการฯ เกิดความสูญเปล่าด้านการ
รอคอย (time waste) เนื่องจากงานหยุดชะงักและการว่างงานของแรงงาน ด้านงานที่ต้องแก้ไข
(defect) ที่ เ กิ ด จากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ผิ ด ประเภท และด้ า นการเก็ บ วั ส ดุ ค งคลั ง (unnecessary
inventory) ที่เกิดจากการเก็บวัสดุในหน่วยงานมากเกินความจําเป็น ผู้วิจัยเสนอการนําหลักการ
ลีนคอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาช่วยในการวางแผนและจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าดังกล่าว โดยใช้แนวคิดการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาวัสดุ
(supplier relationship management) การจัด โครงการฝึ ก อบรมหลั กสู ต รการใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และเครื่องจักร และเทคโนโลยีการจําลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอสมอส
ซิมมิวเลเตอร์ (COSMOS Simulator) ประยุกต์ใช้ในโครงการฯ ดังนี้
4.4.1.1 หลักการการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
ผู้รับเหมาสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ในฐานะพันธมิตร
(partnership) (Leenders, Johnson, Flynn and Fearson, 2006) ที่มีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
และมีการสื่อสารถึงกันตลอดเวลา ทําให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างบริษัทในการเตรียมวัสดุและส่งมอบ
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วัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการลดต้นทุนวัสดุ ลดระดับวัสดุคงคลัง และลดความ
เสี่ ย งวั ส ดุ ไ ม่เ พี ย งพอ อี กทั้ ง ความสั ม พัน ธ์ ใ นฐานะพัน ธมิต รจะทํ าให้ ซัพ พลายเออร์ต อบสนองใน
การเปลี่ยนแปลงความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรได้ดียิ่งขึ้น ช่วยกําจัดความสูญเปล่าด้าน
การรอคอยวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ความสูญเปล่าด้านงานที่ต้องแก้ไขที่เกิดจากการได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องจักรไม่ได้คุณภาพ และความสูญเปล่าที่เกิดจากการจัดเก็บวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ
ไว้ในหน่วยงานมากเกินจําเป็น
4.4.1.2 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง ลดความผิดพลาด มีความรวดเร็ว และปลอดภัยในการ
ทํางาน เพื่อลดความสูญเปล่าด้านงานที่ต้องแก้ไขที่เกิดจากการใช้เครื่องมือผิดประเภท
4.4.1.3 เทคโนโลยีการจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอสมอสซิมมิวเลเตอร์ (COSMOS Sumulator)
การวิเคราะห์กระบวนการและการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานหน้างานให้มีประสิทธิภาพ (จิรวัฒน์ ดําริอนันต์ และธนิถา ปานรังศรี,
2561) ด้วยวิธีการจําลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอสมอสซิมมิวเลเตอร์ เป็นวิธีที่สามารถใช้
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทํางานในแบบจําลองภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่มีอยู่จริง
อีกทั้งสามารถทดลองลดหรือเพิ่มปริมาณทรัพยากรในแบบจําลองได้ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่จะใช้ใน
หน้างานจริงให้มีปริมาณที่เหมาะสมที่สุด (optimum) หรือทําให้มีอัตราผลผลิตสูงสุด (maximum
productivity) และลดเวลาสูญเปล่าด้านการรอคอย (waiting) ที่เกิดจากแรงงาน หรือเครื่องจักร
ว่างงาน (time waste) นําไปสู่การลดต้นทุน รวมถึงลดเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการจํ า ลองสถานการณ์ ง านก่ อ สร้ า ง: กรณี ศึ ก ษาเขื่ อ นคลองท่ า ด่ า นของ จิ ร วั ฒ น์
ดําริอนันต์ และศิวกร สวัสดิ์สุข (2558) ที่ทําการจําลองสถานการณ์งานขนส่งและบดอัดคอนกรีตเพื่อ
วิเคราะห์และปรับปรุงการก่อสร้าง โดยแต่เดิมใช้รถบรรทุกในงานขนส่ง และบดอัดคอนกรีตจํานวน
15 คั น หลั ง จากจํ า ลองสถานการณ์ พ บว่ า งานก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า วควรใช้ ร ถบรรทุ ก แค่ เ พี ย ง 8 คั น
เนื่องจากมีจํานวนรถบรรทุกที่มากขึ้นไม่ได้ทําให้อัตราผลผลิตมากขึ้น กลับทําให้แถวคอยรถบรรทุก
ยาวขึ้น เป็นเหตุให้รถบรรทุกแต่ละคันเสียเวลาในแถวคอยนานขึ้นโดยไม่สร้างผลผลิตใดๆ
4.4.2 ด้านการวางแผนงานและการบริหารจัดการ (X2)
เหตุปัจจัยด้านการวางแผนงานและการบริหารจัดการส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ
ล่าช้า โดยดูจากสัมประสิทธิ์ถดถอยหน้าตัวแปร X2 ในสมการที่ 4.2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.236 จะเห็นได้
ว่าปัจจัยนี้มีผลกระทบทําให้เกิดความล่าช้านั้นเป็นลําดับที่ 2 เมื่อเทียบกับสัมประสิทธิ์ถดถอยปัจจัย
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อื่นๆในสมการ ทั้งนี้เกิดจากการที่โครงการฯเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมก่อสร้างเป็นจํานวน
มาก และมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน จึงยากต่อการวางแผนและการบริหารจัดการให้ทุกกิจกรรม
ก่อสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดความสูญเปล่า (waste) ระหว่างดําเนินงาน และให้แล้วเสร็จตาม
แผน แนวทางป้องกันสามารถทําได้โดยการสร้างผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping, VSM)
ซึ่งจัดเป็นพื้นฐานของแนวคิดแบบลีน [10] และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในโครงการฯ ดังนี้
4.4.2.1 แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping)
ผู้บริหารโครงการนําหลักการการบริหารแบบลีน (lean) และผังสายธาร
คุณค่ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ โดยมีวัฒถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทํางาน โดยจัดให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายในด้วยกัน เพื่อการจัดทําแผนผัง
สายธารคุณค่าสถานะปัจจุบัน (current state value stream mapping) ทั้งด้านการบริหารโครงการ
เช่น ขั้นตอนอนุมัติเอกสาร ขั้นตอนการจัดซื้อและจัดจ้าง ขั้นตอนการเบิกเงิน และด้านปฏิบัติงาน เช่น
ขั้นตอนการทํางานในแต่ละงานก่อสร้าง เพื่อแสดงภาพรวมกระบวนการทํางาน โดยแผนผังสาย
ธารคุณค่าแสดงให้เห็นถึงการไหลของงาน การไหลของข้อมูล และระยะเวลารวมในกระบวนการ
ทีมงานร่วมกันระบุคุณค่าของกิจกรรม และค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ จากนั้นวาง
แนวทางลดหรือขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ แล้วออกแบบพัฒนากระบวนการใหม่
โดยการวาดแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคต (future state value stream mapping)
4.4.2.2 เทคโนโลยีคลาวด์และโมบายล์ (Cloud and Mobile)
เปลี่ ยนรูปแบบการเก็ บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้เป็นรู ปแบบดิจิทั ล
และนําไปจัดเก็บไว้บนคลาวด์ (Cloud) แทนการเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทําให้บุคคลากรที่อยู่หน้างาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญในการก่อสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาและทันต่อเหตุการณ์ สามารถแก้ปัญหาได้
ทั น ที สามารถรายงานปั ญ หานั้ น ได้ ต ามเวลาจริ ง (real time) ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ (mobile
devices) ได้ทุกเวลาเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งบุคลากรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยที่จะไม่
เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูลเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลไว้หลายที่ จึงสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ
ข้อมูลได้ และทําให้ระบบถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

4.4.2.3 เทคโนโลยี แ บบจํ า ลองสารสนเทศอาคาร (Building Information
Modeling, BIM)
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นํ า เทคโนโลยี แ บบจํ า ลองสารสนเทศอาคารเข้ า มาช่ ว ยตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการ
ออกแบบจนถึงการก่อสร้าง โดยจําลองโครงสร้างเป็นแบบ 3 มิติ เพื่อช่วยให้เจ้าของงาน ผู้ปฏิบัติหน้า
งาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นภาพที่ชัดเจน เข้าใจตรงกัน ลดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างที่เกิดขึ้น
จากแบบก่อสร้าง 2 มิติ (สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข, 2558) และยังช่วยลดการขัดแย้ง
ที่เกิดจากงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ชนกัน (clash) ก่อนการก่อสร้างจริง
เนื่องจากผู้ออกแบบทุกฝ่ายออกแบบงานในแบบจําลองเดียวกันที่อยู่ในฐานข้อมูลคลาวด์เดียวกัน อีก
ทั้งยังช่วยลดการทํางานซ้ําซ้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบจําลอง
3 มิติที่สร้างขึ้น โดยการแก้ไขนั้นจะส่งผลไปยังทุกมุมมองที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของกราฟิกแบบจําลอง
ทั้ง 2 มิติและ3 มิติ รวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก เช่น แบบปฏิบัติงาน (shop drawing) และรายงาน
ปริมาณวัสดุ เป็นต้น
4.4.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (X6) และปัจจัยด้านแรงงาน (X5)
เหตุปัจจัยด้านบุคลากรและปัจจัยแรงงานส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า โดยดู
จากสัมประสิทธิ์ถดถอยหน้าตัวแปร X6 และ X5 ในสมการที่ 4.2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.143 และ 0.115
ตามลําดับจะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยนี้มีผลกระทบทําให้เกิดความล่าช้านั้นเป็นลําดับที่ 3 และ 4
เมื่อเทียบกับสัมประสิทธิ์ถดถอยปัจจัยอื่นๆในสมการ ทั้งนี้เกิดจากโครงการฯเป็นโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่มีกิจกรรมก่อสร้างเป็นจํานวนมากและมีขั้นตอนก่อสร้างที่สลับซับซ้อนทําให้โครงการ
จะต้องสรรหาบุคลากรและแรงงานเที่มีประสบการณ์และมีทักษะจํานวนมาก ซึ่งยากต่อการสรรหา
บุคลากรและแรงงานดังกล่าวได้เพียงพอในงบประมาณที่จํากัด ดังนั้นบริษัทผู้รับเหมาจะต้องให้
ความสําคัญกับบุคลากรและแรงงานที่มีอยู่ โดยการจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรและแรงงานให้มีความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทําเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรและแรงงานไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ ส่งเสริมให้
มีการทํางานแบบเป็นทีม นอกจากนั้นควรให้มีการจัดประชุมหารือกันในแต่ละแผนกเพื่อแก้ปัญหา
และหาทางพัฒนางานที่ทําอยู่ให้ดีขึ้น อีกทั้งหัวหน้าแผนกควรมอบหมายงานตามความถนัดและความ
เหมาะสมในศั ก ยภาพของลู ก ทีม แต่ ล ะคน ตามแนวคิ ด การบริ ห ารแบบวิ ท ยาศาสตร์ (scientific
management) ของ เฟรดเดอริ ก เทย์เลอร์ ที่ว่า “การจัดคนให้ เ หมาะสมกับงาน” เพื่อที่จ ะลด
ระยะเวลาเริ่มต้นในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการลีนคอนสตรั๊กชั่น และยังช่วยให้กระบวนการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปราศจากการทํางานซ้ําหรือการกลับมาแก้งาน ที่เกิดจากงานที่ทํา
โดยบุคลากรหรือแรงงานที่ไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ดังกล่าว
ในส่วนของการแก้ปัญหาบุคลากรหรือแรงงานที่มีจํานวนไม่เพียงพอนั้น สามารถ
แก้ปัญหาได้โดยการจ้างบริษัท หรือบุคคลภายนอก (outsource) ที่มปี ระสบการณ์เข้ามาช่วยในส่วน
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งานที่มีบุคลากรหรือแรงงานไม่เพียงพอนั้น หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ทีส่ ามารถ
ช่วยลดการทํางานที่พึ่งกําลังคนได้
4.4.4 การควบคุมงาน (X3)
เหตุ ปั จ จั ย ด้ า นการควบคุ ม งานส่ ง ผลให้ โ ครงการก่ อ สร้ า งฯ ล่ า ช้ า โดยดู จ าก
สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยหน้ า ตั ว แปร X3 ในสมการที่ 4.2 ซึ่ ง มี ค่ า เท่ า กั บ 0.143 ทั้ ง นี้ เ กิ ด จากการที่
โครงการฯเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมจํานวนมากและการดําเนินงานซับซ้อนหลาย
ขั้นตอน อีกทั้งมีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนทั้งส่วนเอกชนและส่วนราชการ ส่งผลให้ยากต่อการควบคุม
งานให้กิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการเป็นไปตามกําหนดเวลา ดังนั้นผู้รับเหมาจะต้องนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยควบคุมงานในโครงการคือเทคโนโลยีแบบจําลองสารสนเทศที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) หรือที่เรียกโดยทั่วไป
ว่า โดรน (drone) มาช่วยในการตรวจหน้างานก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าของงาน และตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาจากการตรวจ
หน้างานแบบเดินเท้า อีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้าง หรือนํามาตรวจสอบ
โครงสร้างที่อยู่ในจุดที่เข้าถึงยาก (Anwar, Izhar and Najam, 2018) หรือส่วนที่อยู่ในพื้นที่อันตราย เช่น
โครงสร้างหัวเสา (pier head) โครงหลังคาด้านบน พื้นที่แคบ หรือพื้นที่อับอากาศ โดยผู้ควบคุมงาน
สามารถดูวิดีโอจากหน้าจอแสดงผลในขณะที่กําลังบิน (real time) ซึ่งจะช่วยให้โครงการประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากประโยชน์ดังกล่าวโดรนยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกดังต่อไปนี้
1) ใช้สํารวจพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด โดยข้อมูลที่ได้จากโดรนนั้นจะได้ทั้งเป็นภาพถ่ายและ
ภาพวิดีโอมุมสูง และยังสามารถทําแผนที่ 3 มิติได้ (Anwar, Izhar and Najam, 2018) ข้อมูลเหล่านี้
สามารถใช้ในการเตรียมการและวางแผนงานก่อสร้างได้
2) ใช้ช่วยงานสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในการตรวจจับและลดปริมาณฝุ่นละออง โดยใช้
โดรนโปรยละอองน้ําจากอากาศในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดมลพิษในหน่วยงานและชุมชนข้างเคียง
3) ใช้โดรนถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อประกอบรายงานประจําเดือนแทนการจ้างถ่ายโดย
การใช้เฮลิคอปเตอร์ (helicopter) ซึ่งในปัจจุบันโครงการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ก็ได้นําโดรนมาใช้ถ่ายภาพทาง
อากาศและตรวจหน้างาน
4.4.5 เหตุสุดวิสัย (X10)
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เหตุปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัยส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ ล่าช้า โดยดูจากสัมประสิทธิ์
ถดถอยหน้าตัวแปร X10 ในสมการที่ 4.2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.095 เนื่องจากเป็นเหตุการที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นผู้รับเหมาจะต้องจัดทําแผนรับสถานการณ์เหตุสุดวิสัย ทดสอบ และฝึกอบรมการ
นําแผนไปใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ก่อสร้างและแผนระยะเวลาของโครงการเสียหาย โดยแผนดังกล่าว
ควรรวมถึงการดําเนินการเหล่านี้
1) เตรียมเครื่องสูบน้ําเพื่อใช้ในการระบายน้ําออกจากหน้างาน เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
และจะต้องสํารวจทิศทางการระบายน้ําของพื้นที่โดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสูบน้ําออกจากหน้างาน
ก่อสร้างแล้วไปท่วมพื้นที่ใกล้เคียง
2) ขุดลอกท่อระบายน้ําเพื่อกําจัดสิ่งอุดตัน
3) ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ ทั้งปริมาณฝนและระดับน้ํา เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการ
งานก่อสร้าง
4) เตรียมวิธีป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เป็นเหตุให้ประชาชนหรือผู้สัญจรผ่านเดือดร้อน เช่น
- ติดตั้งตาข่ายนิรภัย เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างตกหล่น
- ล้างและทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
- จัดสถานที่ล้างล้อรถ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุหรือดินติดออกไปสู่ถนนสาธารณะ
- มีระบบสายด่วน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
- จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปพูดคุยกับประชาชนให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง
5) ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าหากมีการปิดจราจรหรือเบี่ยงถนนจราจร
4.5 ผลการตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
จากหัวข้อที่ 4.4 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ จากนั้นนําแนวทางดังกล่าวมาทําแบบสอบถามโดยมัวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบว่าแนวทางเหล่านั้นสามารถป้องกันไม่ให้โครงการก่อสร้างฯล่าช้าหรือลดความล่าช้าได้หรือไม่
โดยสอบถามความคิดเห็นจากวิศวกรระดับหัวหน้างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยมากและมากที่สุดกับแนวทางดังกล่าวช่วยไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ
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ตารางที่ 4.9
ผลการตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้า

X

ระดับความคิดเห็น

4

เห็นด้วยมาก

4.2

เห็นด้วยมาก

4

เห็นด้วยมาก

4

เห็นด้วยมาก

4.2

เห็นด้วยมาก

4.8

เห็นด้วยมากที่สุด

X7 ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล
1. หลั ก การการจั ด การสั ม พั น ธ์ กั บ ซั พ พลายเออร์ ใ นฐานะ
พั น ธมิ ต รช่ ว ยให้ ซั พ พลายเออร์ ส่ ง มอบวั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพ ช่ ว ย
ตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร
2. การจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และ
เครื่องจักรเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง ลดความผิดพลาด มี
ความรวดเร็ว และปลอดภัยต่อการทํางาน
3. เทคโนโลยีการจําลองสถาณการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมคอสมอสซิมมิวเลเตอร์ (Cosmos Simulator) เพื่อ
ช่วยในการจัดทรัพยากรที่ใช้ในหน้างานจริงให้มีปริมาณเหมาะสม
ที่สุด หรือทําให้มีผลผลิตสูงสุด
X2 ปัจจัยด้านการวางแผนงานและการบริหารจัดการ
1. การจัดทําแผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping)
แสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานเพื่อกําจัดความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นในกระบวนการและออกแบบพัฒนากระบวนการใหม่
2. เทคโนโลยีคลาด์และโมบายล์ (Cloud and Mobile) ช่วยในการ
เก็บเอกสารต่างๆไว้บนคลาวด์ เพื่อที่บุคลากรหน้างานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่สําคัญในการก่อสร้างได้ทุกที่ทุกเวลา และช่วยให้
บุคลากรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันไม่เกิดการขัดแย้งของข้อมูล
3. เทคโนโลยี แ บบจํ า ลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information) เข้ า มาช่ ว ยตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนออกแบบจนถึ ง การ
ก่อสร้าง
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ตารางที่ 4.9
ผลการตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (ต่อ)
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการ
ระดับความคิดเห็น
X
ก่อสร้างรถไฟฟ้า
X6 ปัจจัยด้านบุคลากร และ X5 ปัจจัยด้านแรงงาน
1. ฝึกอบรมให้บุคลากรและแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทํา

4.6

เห็นด้วยมากที่สุด

4.4

เห็นด้วยมาก

4.4

เห็นด้วยมาก

4.4

เห็นด้วยมาก

4

เห็นด้วยมาก

1. จัดทําแผนรับสถานการณ์เหตุสุดวิสัย ทดสอบ และฝึกอบรม
การนําแผนไปใช้

4

เห็นด้วยมาก

2. เตรียมเครื่องสูบน้ําเพื่อใช้ระบายน้ําออกจากหน้างาน

3.8

เห็นด้วยมาก

2. จัดประชุมหารือกันในแต่ละแผนกเพื่อแก้ปัญหาและหาทาง
พัฒนางานที่ทําอยู่ให้ดีขึ้น
3. การมอบหมายงานตามความถนัดและเหมาะสมในศักยภาพใน
แต่ละคน
4. การจ้ า งบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลภายนอก (outsource) ที่ มี
ประสบการณ์เข้ามาช่วยในส่วนงานที่มีบุคลากรหรือแรงงานไม่
เพียงพอ
X3 ปัจจัยด้านการควบคุมงาน
1. เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (drone) มาช่วย
 ในการตรวจหน้างาน ติดตามความก้าวหน้า
 ในการตรวจความสมบู ร ณ์ ข องโครงสร้ า งที่ อ ยู่ ใ นจุ ด
เข้าถึงยาก หรือส่วนที่อยู่ในพื้นที่อันตราย
 ใช้ โ ดรนถ่ า ยภาพทางอากาศ เพื่ อ ประกอบรายงาน
ประจําเดือน
 ใช้สํารวจพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด
 ใช้ ช่ ว ยงานสิ่ ง แวดล้ อ มของหน่ ว ยงานในการตรวจจั บ
และลดปริมาณฝุ่นละออง
X10 ปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัย
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ตารางที่ 4.9
ผลการตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (ต่อ)
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการ
ระดับความคิดเห็น
X
ก่อสร้างรถไฟฟ้า
3. ขุดลอกท่อระบายน้ําเพื่อกําจัดสิ่งอุดตัน

3.8

เห็นด้วยมาก

4. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศทั้งปริมาณฝนและระดับน้ํา

4

เห็นด้วยมาก

5. ติดตั้งตาข่ายนิรภัย เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างตกหล่น

4

เห็นด้วยมาก

6. ล้างและทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้
ฝุ่นฟุ้งกระจาย
7. จัดสถานที่ล้างล้อรถ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุหรือดินติดออก
ไปสู่ถนนสาธารณะ

3.8

เห็นด้วยมาก

3.8

เห็นด้วยมาก

8. มีระบบสายด่วน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

4

เห็นด้วยมาก

9. จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปพูดคุยกับประชาชนให้ได้รับ
ข่าวสารที่ถูกต้อง
10. ประชาสั มพั นธ์ ล่ วงหน้ าหากมี การปิ ดจราจรหรื อเบี่ ยงถนน
จราจร

4.4

เห็นด้วยมาก

4.6

เห็นด้วยมากที่สุด
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4.6 สรุปแนวทางป้องกันแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
ตารางที่ 4.10
สรุปแนวทางป้องกันแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
แนวทางป้องกัน
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
X2 การวางแผนงานและการบริหารจัดการ
X2.1 ความล่าช้าในการนําส่งเอกสารขออนุมัติหรือ
ขออนุ ญ าตต่ า งๆ โดยผู้ รั บ เหมา เช่ น แบบปฏิ บั ติ ง าน  แผนผังสายธารคุณค่า
(shop drawing) แบบสร้างจริง (as-built drawing) หนังสือ  เทคโนโลยีแบบจําลอง
ขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ หรือ
สารสนเทศอาคาร
เอกสารขออนุญ าตต่า งๆ ที่ จํ าเป็ นต้ องได้ รั บอนุมั ติจ าก
 เทคโนโลยีคลาวด์และโมบายล์
เจ้าของงาน (ผู้ ว่าจ้ าง) บริษัท ที่ปรึ กษา หรือหน่ วยงาน
ราชการก่อนถึงจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้
X2.2 ความล่าช้าในการอนุมัติเอกสารต่างๆ ตามที่
 อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ระบุไว้ในปัจจัย 2.1 โดยเจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) บริษัทที่
ผู้รับเหมา
ปรึกษา หรือหน่วยงานราชการ
X2.3 ความล่าช้าจากการส่งมอบพื้นที่บริเวณหน้างาน  อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
เพื่อดําเนินการก่อสร้าง
ผู้รับเหมา
X2.4 ความล่าช้าในการตัดสินใจและการสัง่ การของ



เจ้าของงาน
X2.5 ความล่าช้าอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงงาน
(variation order) โดยเจ้าของงานหรือผู้ออกแบบ
X2.6 ความบกพร่องในการวางแผนงาน (schedule)





อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ผู้รับเหมา
เทคโนโลยีแบบจําลอง
สารสนเทศอาคาร
เทคโนโลยีแบบจําลอง
สารสนเทศอาคาร
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ตารางที่ 4.10
สรุปแนวทางป้องกันแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
แนวทางป้องกัน
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
X2.7 ความบกพร่องของการติดตามความก้าวหน้าของ
งาน ทั้งในส่วนปฏิบัติงาน เช่น การก่อสร้างหน้างาน และ  เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
 เทคโนโลยีคลาวด์และโมบายล์
ส่วนบริหารงาน เช่น การออกแบบปฏิบัติงาน (shop
drawing) หรืองานเอกสารต่างๆ เป็นต้น
X2.8 ความล่าช้าอันเกิดจากสายการบังคับบัญชาของ
 แผนผังสายธารคุณค่า
เจ้าของงาน ผู้รับเหมา หรือบริษัทที่ปรึกษามีจํานวน
ระดับชั้นมากเกินไป
 หัวหน้ามอบหมายงานตาม
X2.9 การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความถนัด
ความถนัดและความเหมาะสม
ของบุคลากรหรือแรงงานก่อสร้าง
ในศักยภาพของลูกทีมแต่ละคน
X3 การควบคุมงาน
 เทคโนโลยีแบบจําลอง
X3.1 ฝ่ายออกแบบของผู้รับเหมาใช้เวลาออกแบบ
ปฏิบัติงาน (shop drawing) นาน ทําให้เหลือเวลาก่อสร้างน้อย
สารสนเทศอาคาร
X3.2 รายละเอียดของแบบปฏิบัติงาน (shop drawing)  เทคโนโลยีแบบจําลอง
ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง
สารสนเทศอาคาร
 จัดการฝึกอบรมให้บุคลากร
X3.3 การเลือกเทคนิคก่อสร้างไม่เหมาะสมต่อการทํางาน
และแรงงานมีความเชี่ยวชาญ
 เทคโนโลยีแบบจําลอง
X3.4 การเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียดการ
ก่อสร้างบ่อยครั้ง
สารสนเทศอาคาร
X3.5 ความล่าช้าในการตรวจหน้างานของบริษทั ที่ปรึกษา
X3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการทํางานของผู้รับเหมาช่วง



เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ



เทคโนโลยีแบบจําลอง
สารสนเทศอาคาร
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ตารางที่ 4.10
สรุปแนวทางป้องกันแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
แนวทางป้องกัน
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
X5 แรงงาน
 จ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก


เทคโนโลยีการจําลอง
สถานการณ์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์คอสมอสซิม
มิวเลเตอร์



ต้องแก้ไขงานบ่อยครั้ง
X5.3 การใช้แรงงานจากคนงานต่างด้าวทําให้เกิด
ปัญหาทางกฎหมาย
X6 บุคลากร

จัดการฝึกอบรมให้แรงงานมี
ความเชี่ยวชาญ



จ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก

X6.1 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการ



จัดการฝึกอบรมให้แรงงานมี
ความเชี่ยวชาญ
จ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก

X5.1 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

X5.2 แรงงานก่อสร้างไม่มีทักษะในการทํางาน ทําให้

โครงการ วิศวกรโครงการ ผูจ้ ัดการแผนกต่างๆ ของ
โครงการ ไม่มคี วามรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน



X6.2 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกร



สํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค
และอื่นๆ ไม่มคี วามรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน



จัดการฝึกอบรมให้แรงงานมี
ความเชี่ยวชาญ
จ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก



จ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก

X6.3 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ

วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการมี
จํานวนไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการก่อสร้าง

Ref. code: 25615710038281XYJ

61
ตารางที่ 4.10
สรุปแนวทางป้องกันแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
X6.4 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกร

สํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค
และอื่นๆ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ
X6.4 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกร

สํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค
และอื่นๆ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ

แนวทางป้องกัน



จ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก



จ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอก



จัดประชุมในระดับบริหารเพื่อ
รายงานความคื บ หน้ า และ
ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาและ
หาทางพัฒนาที่ทําอยู่ให้ดีขึ้น



จัดประชุมในแผนกเพื่อรายงาน
ความคืบหน้าและปรึกษาหารือ
เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ห า ท า ง
พัฒนาที่ทําอยู่ให้ดีขึ้น



จัดการความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จํ า ล อ ง
สถานการณ์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

X6.5 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ

วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการละเลย
ต่อหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ
X6.6 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกร

สํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค
และอื่นๆ ละเลยต่อหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ
X7 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล

X7.1 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครือ่ งจักรกลมีปริมาณไม่

เพียงพอต่อการใช้งาน
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ตารางที่ 4.10
สรุปแนวทางป้องกันแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า
X7.2 การขาดตลาดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

แนวทางป้องกัน


จัดการความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์



จัดการความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์
เทคโนโลยีการจําลอง
สถานการณ์ด้วยโปรแกรม

เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ
X7.3 ความล่าช้าในการผลิตชิ้นส่วนสําเร็จรูปของ
โรงงาน เช่น แผ่นพื้นรางสําเร็จรูป (viaduct segment)



แผ่นพื้นสําเร็จรูป หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆ

คอมพิวเตอร์
X7.4 ความล่าช้าของผู้จัดจําหน่าย (supplier) ในการ



จัดการความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์



จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักร
จัดการความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์
จัดการความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์
จัดการความสัมพันธ์กับ
ซัพพลายเออร์

จัดส่งวัสดุ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกล
X7.5 การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลไม่

เหมาะสมกับงาน
X7.6 สถานที่จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลห่าง

จากพื้นที่ทํางาน
X7.7 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการ
จัดเก็บ
X7.8 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการ
ขนส่ง
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ตารางที่ 4.10
สรุปแนวทางป้องกันแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) (ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
(บางใหญ่-บางซื่อ) ล่าช้า

แนวทางป้องกัน


วางแผนกิจกรรมการก่อสร้าง
การใช้เครื่องจักรที่เสียงดังหรือ
ที่ทําให้พื้นที่รอบข้างได้รับแรง
สั่นให้ดําเนินการก่อสร้างใน
ช่วงเวลาปกติ



จัดทําแผนรับสถานการณ์เหตุ
สุดวิสัย ทดสอบและฝึกอบรม
- เตรียมเครื่องสูบน้ํา
- ขุดลอกท่อ
- ติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศ
จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้า
ไปพูดคุยกับประชาชน
จัดทําแผนรับสถานการณ์เหตุ
สุดวิสัย ทดสอบและฝึกอบรม

X7.9 เครื่องจักรไม่สามารถทํางานในช่วงเวลาที่

ประชาชนพักผ่อนได้

X10 เหตุสุดวิสยั อื่นๆ
X10.1 ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก

หนักหรืออากาศร้อนผิดปกติ
X10.2 ภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม อัคคีภัย ภัยแล้ง หรือ

อื่นๆ
X10.3 ปัญหาร้องเรียนจากชุมชนบริเวณการก่อสร้าง

X10.4 ปัญหาทางการเมือง เช่น การชุมนุมการประท้วง
หรือการเมืองไม่มีเสถียรภาพ เป็นต้น
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลวิจัย
งานวิจัยนี้ จึงมีจุ ดประสงค์เพื่อวิ เคราะห์หาปั จจัยที่ส่งผลให้การดําเนินการโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าล่าช้า พร้อมทั้งหาแนวทางควบคุมปัจจัยดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินการแล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา โดยเลือกศึกษาจากกรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ด้วย
แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรและช่าง
เทคนิค ในบริษัทผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทเจ้าของงาน จํานวน 140 คน โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดผล
กระทบของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ง านก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง (บางใหญ่ -บางซื่ อ ) ล่ า ช้ า
3. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากนั้นนําผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลให้
การดําเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าวล่าช้าโดยใช้วิธีความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) มี 6 ปัจจัย เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร
2. ปัจจัยด้านการวางแผนงานและการบริหารจัดการ
3. ปัจจัยด้านบุคลากร
4. ปัจจัยด้านการควบคุมงาน
5. ปัจจัยด้านแรงงาน และ
6. ปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัย ตามลําดับ
จากนั้นนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าของโครงการใน
ลักษณะเดียวกันนี้ โดยผู้วิจัยเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดของลีนและการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย
ในการบริหารเพื่อเป็นแนวทางป้องกันดังกล่าว ประกอบด้วย
1. การจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอสมอสซิมมิวเลเตอร์
2. เทคโนโลยีคลาวด์และโมบายล์
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3. เทคโนโลยีการจําลองข้อมูลอาคาร
4. เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จั ด ทํ า เพื่ อ วิเ คราะห์ ห าและลํ า ดั บ ปัจ จั ย ที่ ส่ง ให้ โ ครงการก่ อ สร้ า ง
รถไฟฟ้าล่าช้าโดยเก็บแบบสอบถามวัดระดับผลกระทบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
จากปัจจัยทั้ง 10 ปัจจัยต่อความล่าช้าของโครงการและนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อที่จะสามารถลําดับปัจจัยดังกล่าว และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยที่
สามารถพยากรณ์หรืออธิบายความผันแปรของความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในหน่วย
ระดับผลกระทบได้ แต่สมการถดถอยดังกล่าวไม่สามารถพยากรณ์ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
เป็นระยะเวลาได้ ดังนั้นงานวิจัยต่อไปควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บจากข้อมูลจริงเพื่อให้ได้สมการที่
สามารถพยากรณ์เป็นระยะเวลาความล่าช้าของโครงการได้
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สุนทร สุกะริจิ. (2546). ปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างทางโดยวิธีจ้างเหมาของกรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา.
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสอบถามโครงการวิจัย
เรื่อง
ปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้า : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
FACTOR CONTRIBUTING TO CONSTRUCTION DELAYS IN THE METROPOLITAN
RAPID TRANSIT PURPLE LINE (BANGYAI-BANGSUE) PROJECT, BANGKOK, THAILAND
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1.แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของแต่ละปัจจัยที่มี
ผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
2.กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่านทุกข้อกําหนดไว้
เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานวิจัย
3.ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถาม ตามความเป็ น จริ ง ครั้ ง นี้ จะไม่ มี ก ารนํ า ไปเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะโดยทางผู้จัดทําจะนําข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ในการทําวิจัยนี้เท่านั้น
ขอบคุณ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัย
นางสาว นันท์ธิดา กระจ่างตา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับตัวท่าน
1.ข้อมูลส่วนตัว
1.1 เพศ
 ชาย

 หญิง

1.2 อายุ
 ไม่เกิน 30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
1.3 วุฒิการศึกษา
 ต่ํากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
2.ข้อมูลการทํางาน
2.1 ประสบการณ์ทาํ งาน
 1-5 ปี
 6-10 ปี
 11-15 ปี
 16-20 ปี
 21-25 ปี
 26 ปีขึ้นไป
2.2 ลักษณะงานในปัจจุบนั
 กลุ่มผูร้ ับเหมา  กลุ่มทีปรึกษา
 กลุ่มเจ้าของงาน
2.3 ตําแหน่งในองค์กรของท่าน
 ผู้จัดการโครงการ  วิศวกรโครงการ
 วิศวกร
 โฟร์แมน
 อื่นๆ………………
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องของแต่ละปัจจัยที่มีผล
ต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
1 = ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องน้อยมาก
2 = ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องน้อย
3 = ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องปานกลาง
4 = ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องล่าช้ามาก
5 = ระดับความล่าช้าหรือระดับความบกพร่องมากที่สุด
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ปัจจัยหลัก

ระดับความล่าช้า /
ระดับความบกพร่อง

ปัจจัยย่อย
5

1. การเงิน

2.การวางแผนงาน
และการบริหารจัดการ

4

3

2

1

1.1 ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาล่าช้า
2.1 ความล่าช้าในการนําส่งเอกสารขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ โดยผู้รับเหมา เช่น แบบปฏิบัติงาน (shop
drawing) แบบสร้างจริง (as-built drawing) หนังสือขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่
หรือเอกสารขออนุญาตต่างๆ ที่จําเป็นต้องได้รับอนุมัติจาก เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) บริษัทที่ปรึกษา หรือ
หน่วยงานราชการก่อนถึงจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้
2.2 ความล่าช้าในการอนุมัติเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในปัจจัย 2.1 โดยเจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) บริษัทที่
ปรึกษา หรือหน่วยงานราชการ
2.3 ความล่าช้าจากการส่งมอบพื้นที่บริเวณหน้างานเพื่อดําเนินการก่อสร้าง
2.4 ความล่าช้าในการตัดสินใจและการสั่งการของเจ้าของงาน
2.5 ความล่าช้าอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงงาน (variation order) โดยเจ้าของงานหรือผู้ออกแบบ
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2.6 ความบกพร่องในการวางแผนงาน (schedule)

ระดับความล่าช้า /
ปัจจัยหลัก

ระดับความบกพร่อง

ปัจจัยย่อย
5

4

3

2

1

2.7 ความบกพร่องของการติดตามความก้าวหน้าของงาน ทั้งในส่วนปฏิบัติงาน เช่น การก่อสร้างหน้างาน

และส่วนบริหารงาน เช่น การออกแบบปฏิบัติงาน (shop drawing) หรืองานเอกสารต่างๆ เป็นต้น
2.การวางแผนงาน 2.8 ความล่าช้าอันเกิดจากมีสายการบังคับบัญชาของเจ้าของงาน ผู้รับเหมา หรือบริษัทที่ปรึกษามีจํานวน
และการบริหารจัดการ ระดับชั้นมากเกินไป
2.9 การมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับความถนัดของบุคลากรหรือแรงงานก่อสร้าง
3.1 ฝ่ายออกแบบของผู้รับเหมาใช้เวลาออกแบบปฏิบัติงาน (shop drawing) นาน ทําให้เหลือเวลาก่อสร้างน้อย
3.2 รายละเอียดของแบบปฏิบัติงาน (shop drawing) ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง
3.3 การเลือกเทคนิคก่อสร้างไม่เหมาะสมต่อการทํางาน
3. การควบคุมงาน

3.4 การเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียดการก่อสร้างบ่อยครั้ง
3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการทํางานของผู้รับเหมาช่วง
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3.5 ความล่าช้าในการตรวจหน้างานของบริษัทที่ปรึกษา

ระดับความล่าช้า /
ปัจจัยหลัก

ระดับความบกพร่อง

ปัจจัยย่อย
5

4.

การประสาน
และติดต่อสื่อสาร

4

3

2

1

4.1 บุคลากรขาดทักษะที่ดีในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
4.2 บุคลากรขาดความร่วมมือในการทํางานและไม่มีลักษณะการทํางานเป็นทีม
4.3 ขาดเครื่องมือที่ช่วยในการประสานงานร่วมกัน เช่น ตัวกลางการเก็บ และแชร์เอกสาร

5.1 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
5. แรงงาน

5.2 แรงงานก่อสร้างไม่มีทักษะในการทํางาน ทําให้ต้องแก้ไขงานบ่อยครั้ง
5.3 การใช้แรงงานจากคนงานต่างด้าวทําให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย
6.1 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการ

6. บุคลากร

ไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน
และอื่นๆ ไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ในการทํางาน
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6.2 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค

ระดับความล่าช้า /
ปัจจัยหลัก

ระดับความบกพร่อง

ปัจจัยย่อย
5

4

3

2

1

6.3 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการมี
จํานวนไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
6.4 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค
6. บุคลากร

และอื่นๆ มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างโครงการ
6.5 บุคลากรระดับบริหาร อาทิเช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของโครงการ
ละเลยต่อหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ
6.6 บุคลากรระดับปฏิบัติการ อาทิเช่น วิศวกรสํานักงาน วิศวกรควบคุมงาน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค
และอื่นๆ ละเลยต่อหน้าที่ และขาดความรับผิดชอบ

7. วัสดุอุปกรณ์

7.2 การขาดตลาดของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ
7.3 ความล่าช้าในการผลิตชิ้นส่วนสําเร็จรูปของโรงงาน เช่น แผ่นพื้นรางสําเร็จรูป (viaduct segment)
แผ่นพื้นสําเร็จรูป หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆ
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และ
เครื่องจักรกล

7.1 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ระดับความล่าช้า /
ปัจจัยหลัก

ระดับความบกพร่อง

ปัจจัยย่อย
5

4

3

2

1

7.4 ความล่าช้าของผู้จัดจําหน่าย (supplier) ในการจัดส่งวัสดุ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกล
7. วัสดุอุปกรณ์

และ
เครื่องจักรกล

7.5 การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลไม่เหมาะสมกับงาน
7.6 สถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลห่างจากพื้นที่ทํางาน
7.7 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการจัดเก็บ
7.8 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลเสียหายจากการขนส่ง
7.9 เครื่องจักรไม่สามารถทํางานในช่วงเวลาที่ประชาชนพักผ่อนได้
8.1 ความล่าช้าในการรื้อย้ายและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟ สายไฟฟ้า หรือท่อระบายน้ํา

8. พื้นที่ก่อสร้าง

8.2 พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งคั บ แคบส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถนํ า เครื่ อ งจั ก รหนั ก เข้ า ทํ า งานได้ หรื อ ทํ า ให้ ไ ม่ ส ะดวก
ต่อการก่อสร้าง
9.1 การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง

10. เหตุสุดวิสยั อื่นๆ 10.1 ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนักหรืออากาศร้อนผิดปกติ
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9. ความปลอดภัย

ระดับความล่าช้า /
ปัจจัยหลัก

ปัจจัยย่อย

ระดับความบกพร่อง
5

4

3

2

1

10.2 ภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม อัคคีภัย ภัยแล้ง หรืออื่นๆ
10.3 ปัญหาร้องเรียนจากชุมชนบริเวณการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) มีความล่าช้าในระดับใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามเงื่อนไขของวิธีการถดถอยพหุคูณ
1. เงื่อนไขระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง ตรวจสอบโดยการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) พบว่า
ปัจจัยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บาง
ซื่อ) อย่างมีนัยสําคัญ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.44-0.75 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านมีค่าระหว่าง 0.18-0.73 ตามตารางที่ ค.1 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สัม พันธ์ดังกล่ าวมีค่าไม่เกิ น 0.80 จึงสามารถสรุปได้ว่าปั จจัยแต่ ละด้านไม่มีความสัม พันธ์กันเอง
(muticollinearity) (Gujarati and Porter, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 5
ตารางที่ ค.1
ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆกับความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางใหญ่-บางซื่อ) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้าน
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
X9 X10 Y
X1 1.000
X2 .335** 1.000
X3 .397** .592** 1.000
X4 .323** .467** .568** 1.000
X5 .214* .464** .582** .527** 1.000
X6 .350** .606** .633** .554** .598** 1.000
X7 .413** .405** .553** .726** .528** .554** 1.000
X8 .178* .393** .457** .418** .440** .489** .511** 1.000
X9 .313** .333** .401** .511** .457** .569** .558** .422** 1.00
X10 .311** .428** .484** .501** .437** .572** .535** .453** 0.515** 1.000
Y .444** .677** .701** .656** .656** .747** .728** .526** 0.577** .643** 1.000
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2. ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติ สามารถตรวจสอบโดย
ใช้แผนภาพความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติ (probability plot) ในรูปแบบ ควอนไทล์ควอนไทล์ พลอต (Quantile-Quantile (Q-Q) plot) ของค่าความคาดเคลื่อน ระหว่างค่าคะแนน
มาตรฐานที่เก็บได้จริง (Z-score of observed value) กับค่าคะแนนมาตรฐานคาดหวังที่มีการแจก
แจงแบบปกติ (Z-score of expect normal) ดังรูปที่ 1 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่อยู่ใน
แนวเส้นตรง จึงสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวมีการแจกแจงแบบปกติ (Douglas, William
and Samuel, 2012) นอกจากนี้เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติโคโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ (KolmogorovSmirnov) พบค่านัยสําคัญทางสถิติมีค่าเท่ากับ 0.20 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่ายอมรับค่า
สมมติฐานหลัก (H0) คือค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Douglas, William
and Samuel, 2012)

ภาพที่ ค.1 แผนภาพความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติในรูปแบบ ควอนไทล์-ควอนไทล์
พลอต ของค่าความคาดเคลื่อน
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3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจะต้องมีความคงที่ (Homoscedasticity)
ตรวจสอบได้ โดยใช้ แผนภาพการกระจาย (scatter plot) ของข้อมูลในการวิ เคราะห์การถดถอย
ระหว่างค่าคะแนนมาตรฐานความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่พยากรณ์ของข้อมูลในการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Z-score of regression standardized predicted value) กับค่าคะแนนมาตรฐานความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานของข้อมูลในการวิเคราะห์การถดถอย (Z-score of regression standardize
residual) ดังแสดงในรูปที่ ค.2

ภาพที่ ค.2 แผนภาพการกระจายของข้อมูลในการวิเคราะห์การถดถอย
จากรูปที่ ค.2 การกระจายของข้อมูลในการวิเคราะห์การถดถอยมีการกระจายอยู่ในช่วง
แคบเข้าใกล้ศนู ย์ โดยมีการกระจายของข้อมูลทั้งในส่วนทีม่ ีค่ามากกว่าศูนย์และน้อยกว่าศูนย์เท่าๆกัน
จึงสรุปได้ว่าค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีความคงที่ (Hair, Black, Babin, Anderson
and Tatham, 2006)
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4. ความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าจะต้องเป็นอิสระต่อกันสามารถตรวจสอบโดยใช้
วิธีทางสถิติ เดอร์บิน-วัตสัน (Durbin-Watson) พบว่าค่า เดอร์บิน-วัตสันมีค่าเท่ากับ 1.77 ซึ่งอยู่
ในช่วง 1.50-2.50 จึงสามารถสรุปได้ค่าค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่ามีอิสระต่อกัน (Noruris, 2005)
5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่สัมพันธ์กัน สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระได้โดยการวิเคราะห์จากค่าสถิติ 3 ค่า คือ 1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
2. ค่าความทน (tolerance) และ 3. อัตราการแปรปรวนเฟ้อ (variance inflation factor) จากการ
ตรวจสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนของปัจจัยด้วยกันเองมีค่าตั้งแต่ 0.18-0.73
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 0.80 ในส่วนค่าความทนของแต่ละปัจจัย
มีค่าระหว่าง 0.38-0.56 โดยมีค่ามากกว่า 0.10 และอัตราการแปรปรวนเฟ้อมีค่าระหว่าง 2.64-1.78
ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 10 ค่ า สถิ ติ ทั้ ง 3 ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย แต่ ล ะปั จ จั ย ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันเอง (Gujarati and Porter, 2009)
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