ค
ชื่ อโครงงาน

: การบริ หารโครงการในงานก่อสร้างโดยหลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
กรณี ศึกษางานก่อสร้างโครงการของโรงพยาบาลนครชัยศรี

หน่ วยกิต

: 6 หน่วยกิต

ผู้จัดทา

: นายอภินนั ท์ งามจรัสศรี วชิ ยั

อาจารย์ทปี่ รึกษา

: อาจารย์ธนารักษ์ หี บแก้ว

ระดับการศึกษา

: ปริ ญญาตรี

สาขาวิชา

: วิศวอุตสาหการ

คณะ

: วิศวกรรมศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2560

บทคัดย่ อ
บริ ษัท ช.เอกเจริ ญชั ย กรุ๊ ป จ ากัด เป็ นบริ ษัท ที่ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งอาคารพาณิ ช ย์แ ละ
รั บออกแบบบ้านและสิ่ งก่ อสร้ างต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายในจังหวัดนครปฐม ซึ่ ง
บางครั้งก็เกิดปั ญหาการดาเนิ นงานภายในองค์กรที่ไม่สามารถดาเนิ นงานตามขั้นตอนตามที่กาหนด
แผนงานก่อนเกิดการก่อสร้างอาคารจึงทาให้เกิดความล่าช้าในสัญญาจ้าง 360 วัน และลดต้นทุนใน
การก่อสร้างอย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่ งผูว้ ิจยั จึงได้ทาการนาหลักการของการบริ หารโครงการตามหลัก
วิศวกรรมอุตสาหการมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งการดาเนิ นงานแต่ละขั้นตอนที่สามารถทาให้เป็ นไป
ตามแบบแผนงานตามที่กาหนดไว้ โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้ างจริ งคือ 241 วันซึ่ งเร็ วกว่าแผน
119 วัน และสามารถลดต้ น ทุ น เป็ นจ านวนเงิ น 1,250,000 บาทซึ่ งมากกว่ า เป้ า หมายคื อ
1,156,856 บาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงิ น 93,144 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.4 เกิ นกว่าเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
ร้อยละ 5 อีกทั้งได้ทาการประเมินความเสี่ ยงในโครงงานก่อสร้างโดยผลรวมสามารถลดความเสี่ ยง
ในงานก่อสร้ างโครงการโรงพยาบาลนครชัยศรี โดยการปรับปรุ งทาการประเมินความเสี่ ยงให้อยู่
เกณฑ์ที่สามารยอมรับได้
คาสาคัญ : การบริ หารงานก่อสร้าง/การลดความเสี่ ยงในงานก่อสร้าง/การลดต้นทุน/การลดระยะเวลา
เครื่ องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
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Abstract
Cho. Eakcharoenchai Group Company Limited is a company that does construction of
commercial buildings and home designs and constructions, which is widely known in Nakhon
Pathom Province. Sometimes causes operational problems with internal operations that cannot be
performed according to the procedure as required by the plans before construction occurs, thus
causing a 360 days delays from the contract and reduces the cost of the construction to at least 5%.
The researcher then applied the principle of project management according to the industrial
engineering principle to analyse the improvement of each operation that can be implemented
according to the planned plan specified to an actual of 241 days, which was faster than the 119 days
plan and can be reduced the cost of 1,250,000 THB, which was more than the target of 1,156,856
THB, which can be calculated to 93,144 THB differences or 5.4% more than the estimated price.
In addition, risk assessment was carried out in the construction project, in which the overall risk
was minimized in the construction of Nakhon Chaisri Hospital Project, whereas the risk assessment
result was acceptance.
Keywords : Construction Management / Time Reduction / Cost Reduction / Risk Assessment
Reduction In Construction / Industrial Engineering Management Tools
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