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 งานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาการประยุกต์ใชโ้ทรทศัน์วงจรปิดในการจดัการโครงการก่อสร้าง  

โดยทาํการศึกษาในกลุ่มบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแล ควบคุม และมีอาํนาจในการตดัสินใจท่ีมีผล

ต่อการดาํเนินงานของโครงการก่อสร้าง  เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  และทาํการเก็บขอ้มูลดว้ย

วิธีการสัมภาษณ์  เก่ียวกบัรูปแบบการใชง้านโทรทศัน์วงจรปิดในโครงการก่อสร้าง ทั้งดา้นการ

จดัการ และปัญหาจากการประยกุตใ์ช ้ เพื่อจะนาํมาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า การประยกุตใ์ชโ้ทรทศัน์วงจรปิด ในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น ส่วน

ใหญ่จะมีลกัษณะการใช้งานคลา้ยกัน คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้รวดเร็ว  ช่วยลด

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัการดาํเนินการโครงการก่อสร้าง เหตุผลหลกัในการเลือกใช้ด้านเวลาและ

ตน้ทุน  คือใชโ้ทรทศัน์วงจรปิดในการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานและเคร่ืองจกัร และ

ติดตามความกา้วหนา้ของโครงการก่อสร้างเพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัแผนงาน สําหรับการจดัการ

ดา้นคุณภาพ มีการใชโ้ทรทศัน์วงจรปิดเพื่อติดตามขั้นตอนการก่อสร้าง  

 จากการศึกษาพบว่าปัญหา ท่ีเกิดจากการใช้โทรทัศน์วงจรปิด ในด้านการจัดการ

โครงการก่อสร้างท่ีพบมาก คือ โทรทัศน์วงจรปิดท่ีติดตั้ งกีดขวางการทาํงานในช่วงท่ีมีความ

ซบัซอ้นของงานมากข้ึน  และปัญหาดา้นเทคนิคท่ีพบมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์วงจรปิดท่ีทาํให้ภาพมี

คุณภาพและมีความคมชดั จะมีราคาค่อนขา้งสูง 

 

 
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม                                                  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร   
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                           ปีการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ

53055307 : MAJOR : CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
KEY WORD : CLOSED – CIRCUIT TELEVISION, CONSTRUCTION PROJECT 

MANAGEMENT,  INFORMATION TECHNOLOGY 
 SUKJIT CHATPHO : A STUDY OF CCTV APPLICATIONS IN CONSTRUCTION 
PROJECT MANAGEMENT. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : NON KHUNCUMCHOO, 
Ph.D. 106 pp. 
 
 This research studied how to apply Closed - Circuit Television (CCTV) for construction 
project management. The study focused on the staffs who have the authority in making a decision 
that affects the construction project in Bangkok areas only. The data was collected by 
interviewing method asking how CCTV was applied in the project. The operation and problems 
of using CCTV were collected, analyzed, and concluded the study. 

 The study indicated that CCTV applications in the processes of construction projects 
management were relatively similar. They were used to improve the time efficiency and reduce 
the work conditions and limitations. In terms of time and cost, the CCTV was used to inspect the 
staffs and machines. They also used to track the progress against the plan. For quality 
management, the most used of CCTV was to follow up the procedures of the construction. 

 Furthermore, there were some problems of CCTV applications that indicated from the 
study. One was the obstacle of CCTV that complicated the work flows.  Another was the 
technical problem which was the cost of good quality CCTV was quite expensive. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จรุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย ์ดร.นนท ์คุณคํ้าชู 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา แนะนาํ ตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจ
ใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การวิจัยเสร็จสมบูรณ์ได้ในท่ีสุด ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ขวัญชัย          
โรจนกนนัท ์ประธานกรรมการ และอาจารย ์ดร.องอาจ หุดากร กรรมการ ทั้งสองท่ีใหเ้กียรติมาเป็น
กรรมการสอบ และไดช้ี้แนะแนวทางออกใหก้บังานวิจยัคร้ังน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณอาจารยภ์าควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการจดัการโครงการ
ก่อสร้างทุกๆ ท่านท่ีมอบโอกาส ความรู้ดา้นการจดัการต่างๆ  อยา่งเป็นระบบ ทาํให้สามารถนาํไป
ปรับใชต่้อชีวิตการทาํงานไดอ้ยา่งดี 

 ขอขอบคุณ บริษทั นาราคอนซลัท ์แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั,  บริษทั Q HOUSE จาํกดั, บริษทั 
DIM DESIGN จาํกดั, บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั, บริษทั แสงฟ้าก่อสร้าง จาํกดัและ
บริษทั นีโอ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการไปประยุกตใ์ชง้าน รวมถึง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ  

 ขอขอบพระคุณ บริษทั นีโอ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ทั้งคุณคาํรณ ฉัตรโพธ์ิ และคุณสุฤทธ์ิ
แกว้เทศ  ท่ีมอบโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนทุนทรัพย ์ในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย พร้อมทั้ง
เพื่อนร่วมงานท่ีเขา้ใจสถานการณ์ทางการศึกษาของผูว้ิจยั 

  ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ ปี 53 ท่ีช่วยสนบัสนุนขอ้มูลและคอยให้คาํปรึกษาโดยตลอด  จน
สามารถสาํเร็จรุร่วงไปไดด้ว้ยดี  ขอขอบคุณ คุณศศธร บริสุทธ์ินฤดม ท่ีแนะนาํและช่วยเหลือในดา้น
วิชาการ  

ผูว้ิจยั ขอขอบคุณ คุณยี่โบ ้แซ่อุ่ย และครอบครัวฉัตรโพธ์ิ ท่ีให้โอกาสทางการศึกษา
เสมอมา จวบจนมาถึงทุกวนัน้ี  
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