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งานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้โทรทัศน์วงจรปิ ดในการจัดการโครงการก่อสร้าง
โดยทําการศึกษาในกลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดูแล ควบคุม และมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจที่มีผล
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จัดการ และปั ญหาจากการประยุกต์ใช้ เพื่อจะนํามาวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษา

ต่อการดําเนิ นงานของโครงการก่อสร้าง เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร และทําการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับรู ปแบบการใช้งานโทรทัศน์วงจรปิ ดในโครงการก่ อสร้าง ทั้งด้านการ
จากการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้โทรทัศน์วงจรปิ ด ในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น ส่ วน
ใหญ่ จะมี ลกั ษณะการใช้งานคล้ายกัน คือ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้รวดเร็ ว ช่ วยลด
เงื่ อนไขและข้อจํากัดการดําเนิ นการโครงการก่ อสร้ าง เหตุ ผลหลักในการเลือกใช้ด้านเวลาและ
ต้นทุน คือใช้โทรทัศน์วงจรปิ ดในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานและเครื่ องจักร และ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างเพื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับแผนงาน สําหรับการจัดการ
ด้านคุณภาพ มีการใช้โทรทัศน์วงจรปิ ดเพื่อติดตามขั้นตอนการก่อสร้าง
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หา ที่ เ กิ ด จากการใช้โ ทรทัศ น์ ว งจรปิ ด ในด้า นการจัด การ

โครงการก่ อ สร้ า งที่ พ บมาก คื อ โทรทัศ น์ ว งจรปิ ดที่ ติ ด ตั้ง กี ด ขวางการทํา งานในช่ ว งที่ มี ค วาม
ซับซ้อนของงานมากขึ้น และปั ญหาด้านเทคนิ คที่พบมากที่สุด คือ โทรทัศน์วงจรปิ ดที่ทาํ ให้ภาพมี
คุณภาพและมีความคมชัด จะมีราคาค่อนข้างสูง
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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.
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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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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาํ เร็ จรุ ล่วงไปได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างยิง่ จาก อาจารย์ ดร.นนท์ คุณคํ้าชู
อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆด้วยความเอาใจ
ใส่ ทุ ก ขั้น ตอน เพื่ อ ให้ ก ารวิ จ ัย เสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ใ นที่ สุ ด ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.ขวัญ ชัย
โรจนกนันท์ ประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.องอาจ หุ ดากร กรรมการ ทั้งสองที่ให้เกียรติมาเป็ น
กรรมการสอบ และได้ช้ ีแนะแนวทางออกให้กบั งานวิจยั ครั้งนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาเทคนิ คสถาปั ตยกรรม สาขาวิชาการจัดการโครงการ
ก่อสร้างทุกๆ ท่านที่มอบโอกาส ความรู ้ดา้ นการจัดการต่างๆ อย่างเป็ นระบบ ทําให้สามารถนําไป
ปรับใช้ต่อชีวิตการทํางานได้อย่างดี
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ขอขอบคุณ บริ ษทั นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จํากัด, บริ ษทั Q HOUSE จํากัด, บริ ษทั
DIM DESIGN จํากัด, บริ ษทั เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด, บริ ษทั แสงฟ้ าก่อสร้าง จํากัดและ
บริ ษทั นี โอ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด ที่ให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลรู ปแบบการไปประยุกต์ใช้งาน รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ
ขอขอบพระคุณ บริ ษทั นี โอ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด ทั้งคุณคํารณ ฉัตรโพธิ์ และคุณสุ ฤทธิ์
แก้วเทศ ที่ มอบโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุ นทุนทรัพย์ ในการศึกษาครั้ งนี้ ดว้ ย พร้ อมทั้ง
เพื่อนร่ วมงานที่เข้าใจสถานการณ์ทางการศึกษาของผูว้ ิจยั
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ ปี 53 ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลและคอยให้คาํ ปรึ กษาโดยตลอด จน
สามารถสําเร็ จรุ ร่วงไปได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณ คุณศศธร บริ สุทธิ์นฤดม ที่แนะนําและช่วยเหลือในด้าน
วิชาการ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณ คุ ณยี่โบ้ แซ่ อุ่ย และครอบครั วฉัตรโพธิ์ ที่ให้โอกาสทางการศึกษา
เสมอมา จวบจนมาถึงทุกวันนี้
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