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                    การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการจัดการงานกอสรางในสภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ  เพ่ือศึกษาการใชหลักวิศวกรรมคุณคาในการจัดการงานกอสราง เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานจริงใน
การจัดการงานกอสรางท่ีเจาของโครงการมีบริษัทท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมคุณคาในงานกอสรางมาชวยดูแล
ในการควบคุมตนทุนของโครงการ  การศึกษาครอบคลุมเฉพาะนิติบุคคลในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครใน
หมวดธุรกิจกอสราง  โดยทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณ ระดับ
เจาของโครงการ ท่ีปรึกษาโครงการ  ผลการศึกษาพบวา 
 โครงการกอสรางแบงหนาท่ีของตําแหนงตางๆ ในการควบคุมงานกอสรางมีดังนี้  เจาของโครงการ
ใหนโยบายท่ีปรึกษาโครงการไปปฏิบัติงาน  สวนท่ีปรึกษาโครงการมีหนาท่ีเปนตัวกลางในการสื่อสารนโยบาย
ของเจาของโครงการไปยังวิศวกรผูออกแบบและผูรับเหมา  วิศวกรผูออกแบบโครงการมีหนาท่ีออกแบบ
โครงสรางของสิ่งกอสราง และแรงตานทานของวัสดุ เพ่ือหาวัสดุและขนาดของวัสดุท่ีเหมาะสมกับงานกอสราง
นั้นๆ  หนาท่ีของผูรับเหมาคือการปฏิบัติงานทุกอยางใหเปนไปตามเอกสารสัญญา ดวยวัสดุและฝมือแรงงาน 
ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสัญญาใหเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคและแบบ 

 หมวดงานในโครงการกอสรางมี 3 หมวด คือ งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบซึ่ง
สามารถนําวิศวกรรมคุณคาในงานกอสรางเขามาใชเพ่ือการลดตนทุนของโครงการโดยท่ียังคงคุณภาพของงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางการประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงของแตละหมวดงานสามารถสรุปไดดังนี ้

 งานโครงสราง หมวดงานนี้เปนจุดหนึ่งท่ีจะใชวิศวกรรมคุณคาไดโดยการ Redesign ใหม  งาน
สถาปตยกรรมมีการลดตนทุนโดยเจาของโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเอง โดยหนวยจัดซื้อสวนกลางของ
บริษัทซึ่งจะใชวิธีรวมยอดซื้อหลายโครงการซึ่งทําใหราคาตนทุนลดลง งานระบบเปนหมวดงานท่ีจะมีผล
มากในการลดตนทุนในงานกอสราง โดยคุณภาพงานไมไดลดลง สวนนี้จะลดคาใชจายไดมากเนื่องจาก
ราคาอุปกรณเหลานี้สูงเปนหลักลานบาท  

วิศวกรรมคุณคาเปนสวนหนึ่งของการลดตนทุนคากอสรางซึ่งเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา โครงการ  
โครงการทุกโครงการก็สามารถทําไดแตจะอยูท่ีสวนใด เวลาใดก็ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีทํางานรวมกัน ท้ังเจาของ
โครงการ ท่ีปรึกษาโครงการ วิศวกรผูออกแบบทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีจะชวยทําใหตนทุนของ
โครงการลดลงได ถาหากทําไดก็จะไดคากอสรางท่ีถูกลงและเปนมาตรฐานในการทํางานในครั้งตอไป 
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   This research deals with the application of Value Engineering principles to effect 

the reduction of Cost Budgeting improvement of the overall efficiency in Construction 

Management and effective control of construction time of the project. 

           A case study of a Condominium construction Project on Jaran-sanitwong Road 

Thonbury which was executed during an Economic Crises years of 2008-9 was presented. 

The application of Value Engineering principles were tested and trialed with good results, 

resulting in saving a considering amount of assets and delivering time to the customers. 

           It is recommended that V.E. should be applied to whenever possible occasions to 

any construction project but should also be under supervision of qualified and experienced 

personnels in order to achieve the required results. 
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 การคนควาอิสระนี้สําเร็จไดดวยดีเนื่องมาจากผูศึกษาคนควาไดรับความกรุณาอยางยิ่ง
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน ซ่ึงทานไดสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําใน
การจัดทําการคนควาอิสระนี้อยางละเอียดทุกขั้นตอน ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ ท่ีนี ้
 ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีใหความรูในการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง ซ่ึงความรูเหลานี้เปน
ความรูท่ีจะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการทํางานไดเปนอยางด ี

 ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณคุณธนวัฒน  อัจฉริยวุธและคุณสมเกียรติ  ธัญอัครศิษฐ
ท่ีไดสละเวลาใหผูศึกษาคนควาไดเขาพบเพ่ือสัมภาษณ จนการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดี 
  สุดทายนี้ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และขอบคุณภรรยา พ่ี และ
นอง สําหรับครอบครัวท่ีอบอุน อันเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูศึกษาสามารถทําส่ิงตาง  ๆไดดีเสมอมา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




