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52055307  :   สาขาการจดัการโครงการก่อสร้าง 
คําสําคญั   :   ระบบผนงัภายนอกอาคารสําเร็จรูป 
 อคัรวฒัน์  ตรัยจิรพงศ์   :  การเพิ่มประสทิธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนงั 
ภายนอกอาคารสําเร็จรูป. อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   :   อาจารย์ ดร.ขวญัชยั 
โรจน์กนนัท์.   234 หน้า. 
 การศกึษานีเ้ป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนงัภายนอกอาคารสําเร็จรูป 
โดยศกึษาการเปล่ียนแปลงเทคนิคการก่อสร้างผนงัภายนอกอาคารจากการก่ออิฐฉาบปนูเป็นระบบผนงัภายนอก 
อาคารสําเร็จรูปในโครงการก่อสร้างจริงซึง่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความเส่ียงโครงการในกิจกรรมก่อสร้างท่ี 
จะทําให้งานลา่ช้า(ดําเนินการก่อสร้างและสรุปผลการเปล่ียนแปลง) 
 วิธีดําเนินการศกึษาได้ทําการศกึษาจากการเปล่ียนแปลงเทคนิคการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างจริง
ในช่วงการวางแผนงานก่อสร้างและวิเคราะห์ความเส่ียงโครงการโดยระบคุวามเส่ียงท่ีจะทําให้โครงการก่อสร้าง
ลา่ 
ช้าจากกิจกรรมก่อสร้างในหมวดงานหลกั 3 หมวด คือ งานโครงสร้าง งานระบบ และงานสถาปัตยกรรม โดย
วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงในการจดัทํากิจกรรมก่อสร้างทัง้การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จากนัน้เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียง ทําการจดัลําดบัความสําคญัความเส่ียงและวางแผนตอบสนอง 
ความเส่ียง บริหารความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการตอบสนองความเส่ียง ปรับปรุงแผนงานก่อสร้างอยา่ง 
ละเอียด การเตรียมงานเบือ้งต้น โดยควบคมุความเส่ียงและความเปล่ียนแปลง และดําเนินการก่อสร้างโดยการ 
เปล่ียนแปลงเทคนิคการก่อสร้าง ติดตามและประเมินผลแต่ละช่วงของการก่อสร้างจากภาพถ่ายและข้อมลูการ 
ก่อสร้าง 
 ผลของการศกึษาพบวา่การเปล่ียนแปลงเทคนิคการก่อสร้างผนงัภายนอกอาคารจากการก่ออิฐฉาบปนู
เป็นระบบผนงัภายนอกอาคารสําเร็จรูปในโครงการท่ีทําการศกึษาสามารถเพิ่มประสทิธิภาพของการก่อสร้าง 
ช่วยลดการทํางานชัว่คราวในท่ีสงูและท่ีเส่ียงภยั ลดปริมาณขยะจากการก่อสร้าง ลดปัญหาการแก้ไขผลงาน 
ก่อสร้างเน่ืองจากผนงัภายนอกท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน ลดความเส่ียงโครงการก่อสร้างลา่ช้าและสามารถนําขัน้ตอน 
ในการเปล่ียนแปลงเทคนิคการก่อสร้าง ดงักลา่วมารวบรวมเพิ่มเติมข้อเสนอแนะจดัทําคูมื่อการเปล่ียนแปลงการ 
ก่อสร้างจากระบบปกติ-ผนงัภายนอกอาคารสําเร็จรูปสําหรับโครงการก่อสร้างโครงการอ่ืนๆเพ่ือลดความเส่ียง 
โครงการก่อสร้างลา่ช้า และเพิ่มประสทิธิภาพของการก่อสร้างได้ 
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 The purpose of this study is increase effectiveness of conventional building construction by 
changing construction technique from exterior masonry wall with plaster to exterior precast wall 
panel system. This study is come from a real construction project. That change resulting from the risk 
analysis from construction activities can cause project delay and decrease the risk. The risk 
management and change management can improve baseline planning. 
 The process of this study started with analyzing a real construction project in planning 
phase to identify the risk from construction activities with 3 categories, structural work, mechanical 
and electrical work, and architectural work. Risk was analyzed by quantitative and qualitative 
method, to categorized, related to planning, control and monitored the risk with change management 
in construction technique. Next step was to monitor the construction from photograph and 
construction progress report. 
 Result of this study by changing construction technique from exterior masonry wall with 
plaster to exterior precast wall panel can increase the effectiveness of building construction 
technology and reducing a temporary work in high and risk area, decrease garbage from 
construction and reduce the construction quality problem. This also prevented risk from project 
delay. The process of changing construction technique was an analyzing to prepare a manual for 
changing construction technique. Manual of changing construction technique will be used as a 
guideline to save time in process of changing, and reduce risk of project delay. 
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 การค้นคว้าอิสระฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาให้คําแนะนําและแก้ไข 
จาก อาจารย์ ดร. ขวญัชยั โรจนกนนัท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ ทําการศกึษา 
ขอขอบพระคณุอยา่งสงู ขอขอบคณุ ท่านผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พิบลูย์ จินาวฒัน์ ผู้อนมุตัผิล 
การสอบคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ ทําให้ผู้ ทําการศกึษามีโอกาสในการศกึษาตอ่สาขาวิชาการจดัการ 
โครงการก่อสร้าง ตลอดจน คําสอน ความรู้ และประสบการ์ณ ท่ีทา่นอาจารย์สัง่สอนเป็นประโยชน์ 
และเป็นประสบการ์ณท่ีดียิง่ สําหรับผู้ ทําการศกึษา 
 ขอขอบคณุ  อาจารย์ ภาควชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาจารย์
พิเศษ, และวิทยากรรับเชิญ ทกุท่าน ท่ีได้ประสทิธ์ประสาท วิทยาการให้กบั ผู้ ทําการศกึษา 
 ขอขอบคณุ บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) ท่ีให้โอกาสผู้ ทําการศกึษา 
ในการมีสว่นร่วมในการบริหารการก่อสร้าง, นําเสนอแนวความคดิในการก่อสร้าง, และรับผิดชอบ 
การจดัการและการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้าง ขอขอบคณุ คณุพฒันพงษ์ และคณุสรุพนัธุ์ 
ตนมุธัยา กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ท่ีให้โอกาสผู้ ทําการศกึษาดแูลและรับผิดชอบโครงการ 
การก่อสร้างตา่งๆ ท่ีสําคญัขององค์กร ขอขอบคณุ นายช่างวิษุวตั ิศตสขุ ท่ีให้ความไว้วางใจในการ 
ปฎิบตังิาน ท่ีผา่นมา ขอขอบคณุ นายช่าง ศมศกัดิ ์จนัทร์พวง ผู้จดัการโครงการ ท่ีสนบัสนนุและให้ 
โอกาสในการศกึษาตอ่และให้ความช่วยเหลือทางด้านตา่งๆด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบคณุ บริษัท เฟรเกนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั คณุเจมส์ ดอูนั ประธานกรรมการบริษัท. 
คณุจอหน์น่ี ล ูผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง, และคณุอดุม มีเจริญ ผู้จดัการฝ่ายก่อสร้างท่ีเลง็เห็นถึง 
ประโยชน์ของการศกึษาสาขาวิชาการจดัการโครงการก่อสร้าง, ให้โอกาสในการนําเสนอการ 
เปล่ียนแปลงวธีิการก่อสร้าง, และอนญุาตในการเปิดเผยข้อมลูโครงการเพ่ือการศกึษา 
 ขอขอบคณุ คณุเสกสรร ปนุนา ผู้จดัการฝ่ายผลติ บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จํากดั ท่ีให้ความ 
ชว่ยเหลือทางด้านข้อมลูทางเทคนิค ของการก่อสร้างระบบผนงัภายนอกอาคารสําเร็จรูป 
 ท้ายท่ีสดุขอขอบพระคณุบดิา มารดาและครอบครัวของผู้ ทําการศกึษา ท่ีได้มอบความรัก, 
ความอบอุน่, กําลงัใจ และสอนให้เป็นคนดี มีเหตผุล ให้ทําทกุอยา่งด้วยความขยนั อดทน และมี 
ความตัง้ใจจริง ผู้ ทําการศกึษาขอระลกึพระคณุท่านตลอดไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


