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คาํสาํคญั : แนวทางบริหารการจดัการ 
 วิชยั  กิจวฒันาบูลย ์ :  แนวทางบริหารจดัการในการปรับปรุงจากโรงงานเก่าไปสู่
โรงงานท่ีสามารถประกอบการผลิตได ้กรณีศึกษา : บริษทั อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  : ผศ.ดร.พิบูลย ์ จินาวฒัน์. 202  หนา้ 
 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การก่อสร้างใน
กรณีศึกษาการปรับปรุงโรงงานเก่าสู่โรงงานใหม่ ในสภาวะท่ีเร่งด่วน ซ่ึงเป็นการทาํงานท่ีมีกรอบ
ของเวลามาเป็นกรอบในการทาํงานใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพ
การดาํเนินโครงการ ขอ้มูลโครงการ การวางแผนการดาํเนินการปรับปรุงโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความสําเร็จในการนาํแนวทางบริหารจดัการในการปรับปรุงจากโรงงานเก่าไปสู่โรงงานท่ี
สามารถประกอบการผลิตได ้
 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การบริหารงานก่อสร้างในกรณีศึกษาการปรับปรุงโรงงานเก่าสู่
โรงงานใหม่ในสภาวะท่ีเร่งด่วนโดยมีเง่ือนไขดา้นเวลาเขา้มาเป็นตวัแปรท่ีสาํคญันั้น ในการบริหาร
โครงการดงักล่าวใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีตามกรอบเวลาท่ีกาํหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตอ้ง
อาศยั 3 องคป์ระกอบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การบริหารบุคลากรภายในโครงการทั้งหมด คือทั้งบุคลากร
ภายในองคก์รเอง และบุคลากรของบริษทัผูรั้บเหมาช่วง องคป์ระกอบท่ีสอง คือการวางแผนงาน
และการกาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ ซ่ึงไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน และการวางแผน
ต่างๆ ไดแ้ก่ การวางแผนดา้นระยะเวลา เงินทุน ทรัพยากรบุคคล วสัดุ และอุปกรณ์ การวางแผนใน
การปฏิบติังานจริง และท่ีสาํคญัคือ การคาดคะเนความเส่ียง และการแกปั้ญหาสาํหรับเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดท่ีจะเกิดข้ึน  องค์ประกอบตัวสุดท้าย  คือขั้นตอนการดําเนินงานและปฏิบัติจริง 
กระบวนการทาํงานทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบโครงการ ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ สามารถส่งมอบงาน
ให้กบัเจา้ของโครงการไดท้นัเวลาและสามารถทาํให้ลูกคา้ผลิตสินคา้ส่งออกต่างประเทศและใน
ประเทศได ้ และผลงานกไ็ดต้ามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้
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 The objectives of this Independent Study are to show how to approach in 

crash programming of the refurbishing an old factory to modern factory  under forced  

time limitation. 

 The method of this Independence study is analyzing available secondary 

data  composed of the various stages of Project planning, Project’s data and Project 

execution under the objectives of studying the successful methodology of Project 

management in refurbishing an old factory to Modern factory. 

 The results showed that the way to refurbishing the old factory to a 

modern factory applying crash programming method is assembled by 3 elements.  

First , Project’s Personnel Management . Second, Sets or the strategy and planning for 

time’s limit, personnel Budget and material and risk evaluation. Third, the steps of 

operation for the real action from the beginning to the end. With the result that  the 

project can be finished with  quality and also on time which the main contractor had 

signed contract with the factory’s owner. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 รายงานโครงการศึกษาส่วนบุคคลฉบบัน้ีลุล่วงไปดว้ยดี เป็นผลมาจากคาํแนะนาํของ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิบูลย ์ จินาวฒัน์  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงท่านใหก้ารช้ีแนะตั้งแต่เร่ิมตน้
ในการศึกษารายงานโครงการศึกษาส่วนบุคคลฉบบัน้ี ตลอดจนช่วยแนะแนวทางต่างๆ ในการเขียน 
และเรียบเรียงจนเสร็จสมบูรณ์รวมถึง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก  และอาจารยใ์น
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน 

 ผูศึ้กษาขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากอาจารยทุ์กท่าน และรู้สึกเป็น
เกียรติท่ีไดรั้บความรู้ และคาํแนะนาํ   รวมทั้งความช่วยเหลือ ตั้งแต่ตน้จนจบ จึงใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง  ขอขอบคุณผูร่้วมงานและผูป้ฏิบติังานท่ีหน่วยงานทุกท่าน ท่ีทาํ
ให้การทํางานในคร้ังน้ีประสบความสําเร็จ  และจะนําองค์ความรู้ในการบริหารงาน  และ
ประสบการณ์การในการทาํงาน มาหล่อหลอมเป็นองคค์วามรู้ในการบริหารงานท่ีสามารถนาํมา
ศึกษาเป็นโครงการศึกษาส่วนบุคคลฉบบัน้ีได ้

 สุดทา้ยน้ี ขา้พเจ้า ขอขอบคุณคุณแม่และครอบครัวท่ีให้กาํลงัใจและคณะอาจารย์
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีไดใ้ห้ความรู้ต่างๆ และให้ประสบการณ์
ใหม่ๆ ทั้งหลายแก่ขา้พเจา้ ซ่ึงทาํให้รายงานฉบบัน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและขอมอบประสบการณ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดความรู้ต่างๆ ท่ีมีในรายงานฉบบัน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ  ท่านต่อไป 
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