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Abstract 

  Kongpop Construction Limited Partnership is a construction company that has been 

contracted by 09 Ice Lob Co., Ltd., Don Wan Branch, to construct a factory to produce ice cubes. The 

contract was formed due to the need of expansion of production capacity of the first factory at Mueng, 

Maha Sarakham Province, to service customers in Wapi Pathum, Maha Sarakham Province,  and their 

higher demands. This was another big project for factory construction that has to have buildings and 

machinery to be designed for production, maintenance, and accordance with technical principles of food 

engineering. Therefore, good planning and sufficient manpower was required. The work must completed 

on time. This project was scheduled for a period of 4 months to produce ice cubes. The student was 

responsible  for planning of the construction supervision and the implementation of this project. The 

position related to this project supervisors was be done according to their weekly plan. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงงำน 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กอ้งภพก่อสร้าง เป็นบริษทั ดา้นการก่อสร้างท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากทาง

บริษทั 09 น ้าแข็งหลอด จ ากดั สาขา ดอนหวา่น ใหท้ าการก่อสร้างโรงงานส าหรับผลิตน ้าแข็งหลอด

เพื่อจ าหน่าย เน่ืองจากตอ้งการขยายก าลงัการผลิตของโรงงานจากสาขาแรก ท่ีตั้งอยู ่ 

อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อขยายงานบริการลูกค้าในส่วนของ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ให้

ทันเวลาของการบริการ เป็นอีกหน่ึงโปรเจคใหญ่ ส าหรับการก่อสร้างโรงงานมีอาคารและ

เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งออกแบบขบวนการผลิต การซ่อมบ ารุง ตามหลกัการทางวิศวกรรมและถูกตอ้ง

ส าหรับโรงงานผลิตอาหาร จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนท่ีดีและก าลงัคนท่ีเพียงพอ จึงจะท างานแลว้

เสร็จตามก าหนดเวลาโดยโครงการน้ีมีก าหนดระยะเวลา 4 เดือน จะท าการผลิตน ้ าแข็งหลอด

ออกจ าหน่าย ทางผูจ้ดัท าจึงไดรั้บหน้าท่ีในการควบคุมงานก่อสร้างและแผนการด าเนินงานของ

โครงการน้ี 

บริษทั 09 น ้ าแข็งหลอด จ ากดั ไดด้ าเนินกิจการจ าหน่ายน ้ าแข็งหลอด มายาวนานถึง 30 ปี โดย     

การประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ าแข็งหลอด และเป็นโรงงานแรกๆในจังหวดัมหาสารคาม และ

มองเห็นโอกาสท่ีจะขยายยอดจ าหน่ายน ้ าแข็งหลอดไปยงัสถานท่ีอ่ืน จากตวัอ าเภอเมือง เพื่อลด

ความแออดัจากโรงงานแรก จึงไดท้ าการเกิดโครงการก่อสร้างไปยงั ต.ดอนหว่าน จ.มหาสารคาม

และเพื่อการขยายการบริการไปยงั อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพื่อเพิ่มยอดการขายและบริการท่ี

ทนัเวลา 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนงานก่อสร้างอาคารโรงผลิตน ้าแขง็หลอด 

1.2.2 เพื่อศึกษาระยะเวลาของงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน 

1.2.3 เพื่อเพื่อศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะจบออกไปท างาน 

1.2.4 เพื่อศึกษาไดรู้้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบั สภาพแวดลอ้มภายนอกวิทยาลยัฯ 

1.2.5 เพื่อศึกษาน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกงานมาประยุกตใ์ชใ้นการท างาน

ต่อไป 

1.2.6 ศึกษามีโอกาสเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ชีวิตการท างานท่ีแทจ้ริง 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

                  1.3.1  ศึกษาการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของบริษทั 09 น ้าแขง็หลอด จ ากดั  

                  1.3.2  ศึกษาและตรวจสอบขอ้บกพร่องของการควบคุมงานก่อสร้างของ 

บริษทั 09 น ้าแขง็หลอด จ ากดั 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดเ้รียนรู้และทราบขั้นตอนงานก่อสร้างต่างๆ 

1.4.2 ไดเ้รียนรู้และทราบถึงระยะเวลาท่ีจะท าโครงการ 

1.4.3 ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น วฒันธรรมขององคก์รท่ีท างานเรา 

1.4.4 ไดฝึ้กตวัเองให้เป็นคนท่ีมีระเบียบวินัยมากขึ้น เช่นการเขา้มาท างานให้ตรงต่อ 

เวลา 

1.4.5 ไดฝึ้กตนเองเร่ืองความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.4.6 ไดมี้โอกาสรู้จกัผูค้นมากมายมากขึ้น 

1.4.7 ไดป้ระสบการณ์จริงจากการท างานจากการฝึกงาน 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง 
การวางแผน คือ การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานหรือปฏิบติังานให้สอดคลอ้งและ

ตรงกับเป้าหมายของงานท่ีจะ ท าเพื่อให้ผูป้ฏิบติัทราบล่วงหน้าว่าจะท าอะไรอย่างไร เม่ือไร การ
คาดการณ์ถึงความตอ้งการทรัพยากรด้านก าลงัคน วสัดุ อุปกรณ์และวางแผนให้การใช้ทรัพยากร
เหล่าน้ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยอาศยัสถิติและขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวม้าใชใ้นการ
วางแผนงานใหใ้ชง้านไดต้ามความเป็นจริงและอยา่งไดผ้ล 

2.1.1 ความส าคัญในการวางแผน 
1. ท าให้การท างานของบุคคลประสานงานกันโดยมีแผนเป็นกรอบในการ

ด าเนินงาน 
2. ช่วยใหเ้กิดความประหยดัทรัพยากรในการบริหาร 
3. ช่วยใหก้ารด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4. เป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีการงานของหวัหนา้งานไดเ้ป็นอยา่งดี 
5. สามารถระดมสรรพก าลงัของทรัพยากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
6. ผูบ้งัคบับญัชาสามารถควบคุมการปฏิบติังานต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย 
7. ผูบ้ ังคบับัญชาสามารถทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานได้เป็น

อยา่งดี และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
การควบคุม คือ การก ากบัดูแลด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้

หมายถึงการติดตามสอดส่องการด าเนินงานไม่ใหเ้บ่ียงเบนไปจากเป้าหมายท่ีควรเป็น ดงันั้นหากเรา
ตอ้งการควบคุมอะไร เราตอ้งก าหนด แผนงาน แนวปฏิบติัหรือเป้าหมายก่อนเสมอจดัระบบงานไม่
ดี ปัญหาน้ีเกิดจากการละเลยการจดัระบบงาน ไม่วา่ การก าหนดหนา้ท่ีงานใหช้ดัเจน ก าหนดความถ่ี
ในการควบคุมท่ีเหมาะสม ไม่มีระบบการติดต่อประสานงาน ไม่มีระบบบนัทึกท่ีจ าเป็นหัวหนา้งาน
ไม่เห็นความส าคญั การควบคุมงานเป็นหน้าท่ีของหัวหน้างาน ดงันั้นจึงส่งผลกระทบมาก ๆ หาก
หัวหน้างานควบคุมบา้งไม่ควบคุมบา้งจะท าให้ผูมี้หนา้ท่ีรองๆลงไปไม่เห็นความส าคญั ดงันั้นการ
ก าหนดจุดควบคุม และระบบรายงานสมรรถนะต่าง ๆมีความส าคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่งขาด
แคลนเคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุมงาน เช่นการใช้Software เคร่ืองมือวดั อตัโนมติัการไม่ได้
รับความร่วมมือจากผูป้ฏิบัติงาน เป็นความเขา้ใจหรือประสบการณ์ท่ี เกิดจากหัวหน้างานท าการ
ควบคุมงานแบบหยุมหยิม ไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์ของงาน ดงันั้นจึงต่อตา้นและไม่ให้ความร่วมมือ
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ไม่มีหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานในการควบคุม การควบคุมงานอาจกลายเป็นความพอใจไม่พอใจของ
หัวหนา้หน่วยงาน เน่ืองจากไม่มีหลกัเกณฑ์และมาตรฐานใด ๆ บางอย่างเคร่งครัดแบบไม่มีเหตุผล
บางเร่ืองปล่อยปละละเลย 

การท าแผนงานโครงการก่อสร้าง มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาแบบรูปและรายการ พิจารณาถึงวสัดุท่ีใช้ เง่ือนไขการจ่ายเงินงวด และ

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
2. แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย เพื่อให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ 

การแบ่งงานยอ่ย แบ่งไดด้งัน้ี 
3. จดัล าดบัของงานย่อย พิจารณาว่า มีงานใดท าก่อน งานใดท าทีหลงั และงานใด

ท าพร้อมกนั เพื่อก าหนดเวลาท างานแต่ละงาน ใหต้่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั 
4. ประมาณเวลาการท างาน การประมาณเวลาท างานไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริง การ

ท างานก็จะเป็นไปอย่างราบร่ืน และมีอุปสรรคนอ้ย ขอ้มูลในการประมาณเวลาการท างาน 
มีดงัน้ี 

- ปริมาณของงานยอ่ย 
- สถิติและขอ้มูลการท างาน 
- สาเหตุ ต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการท างาน เช่น สภาพภูมิประเทศ 

สภาพดินฟ้าอากาศ ประสิทธิภาพของคนและเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
วิสูตร จิระด าเกิง [2553 .393] กล่าววา่การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นส่วน

หน่ึงของการบริหารงานก่อสร้าง ซ่ึงงานก่อสร้าง ประกอบดว้ยทรัพยากร 4 ประเภท คือ คน เงิน 

วสัดุ และเคร่ืองจกัร ผสมผสานกนั จนโครงการส าเร็จ โดยใชวิ้ธีปฏิบติัและการจดัการ ดงันั้น จึง

กล่าวไดว้า่ การบริหารงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

1.คน 

2. เงิน 
3. วสัดุ 
4. เคร่ืองจกัร 
5. วิธีปฏิบติั 
6. การจดัการ 

2.1.2 หลักส าคัญของการจัดการ  คือการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ คือ คน เงิน วัสดุ และ
เคร่ืองจกัร มาด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามตอ้งการ โดยเลือกวิธีปฏิบติัและ
การจดัการ 
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2.1.3 กระบวนการจัดการงานก่อสร้าง แบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนงาน การจดั
ระบบงาน การอ านวยการและด าเนินงาน และการควบคุมผลงาน 

1. การวางแผนงาน คือการตดัสินใจล่วงหน้า เพื่อก าหนดว่า จะท าอะไร อย่างไร 
เม่ือไร และใครเป็นผูก้ระท า การวางแผน เป็นการเช่ือมต่อปัจจุบัน กับส่ิงท่ีตอ้งการใน
อนาคต 

2. การจัดระบบงาน คือการวางระบบงาน หรือจัดระเบียบในหน่วยงาน เพื่อ
ด าเนินการให้เกิดผลงาน ตามท่ีวางแผนไว ้โดยรวมกลุ่มงานท่ีเหมือนกนั เขา้ดว้ยกนั และ
มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โครงสร้างของหน่วยงานท่ีชดัเจนและเหมาะสม จะ
คล่องตวัในการท างาน 

3. การอ านวยการและด าเนินงาน คือการปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ส่ิงท่ีส าคญัคือ ระบบการส่ือสารท่ีดี สะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้การประสานงาน
และการท างาน ในระหว่างผูร่้วมงาน เป็นทิศทางเดียวกนั ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหาร ตอ้งเป็น
ผูน้ าท่ีดี สามารถแนะน าและโน้มน้าว ให้ผูร่้วมงาน ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี เพื่อ
ประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน 

4. การควบคุมผลงาน คือการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยการ
ตรวจสอบผลงานท่ีท าไดเ้ทียบกบัแผนงานท่ีก าหนด อาจมีการแกไ้ขงานท่ีเบ่ียงเบนไปจาก
มาตรฐานและแผนงาน 

 
วิสูตร จิระด าเกิง [2553 .472]กล่าววา่ กระบวนการวางแผน ด าเนินการ และการควบคุม

โครงการ เพื่อใหไ้ดส่ิ้งก่อสร้าง ท่ีใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเกิดขึ้น เช่น 

งบประมาณและเวลา เป็นตน้ 

วิธีการบริหารงานก่อสร้าง จะเป็นการผสมผสานกัน ระหว่างวิธีทางเทคนิค และวิธีการ
บริหารสมัยใหม่ ซ่ึงมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปะ การบริหารงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จ ตอ้งสามารถรวมวิทยาศาสตร์และศิลปะ เขา้ดว้ยกนัให้ได ้ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์จะช่วย
ในการตัดสินใจ เลือกแนวทาง เทคนิค และวิธีด าเนินการ ความรู้ด้านศิลปะจะช่วยในการ
บริหารงานบุคคลท่ีร่วมงาน ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

งานก่อสร้าง เป็นงานท่ีมีบุคคลหลายวิชาชีพ มาท างานร่วมกนั การด าเนินโครงการก่อสร้าง 
มีลกัษณะแตกต่างไปจากการด าเนินโครงการประเภท อ่ืน ๆ คือ มีลกัษณะผสมผสานระหว่าง งาน
เทคนิค การเงิน และการบริหารทั่วไป ดังนั้น แนวทางในการด าเนินงานก่อสร้างสมยัใหม่ โดย
วิธีการบริหารงานก่อสร้าง จึงนับว่าเป็นส่วนท่ีส าคญั ท่ีจะช่วยให้โครงการก่อสร้าง เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยปราศจากปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นนอ้ยท่ีสุด 
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2.2 ล าดับวิธีการสร้าง Gantt chart 
 

1. สร้างตารางท่ีแถวด้านขา้งซ้ายแสดงช่ือกิจกรรมท่ีต้องท าในโครงการ และหัวตาราง
ดา้นบนแสดงล าดบัเวลาท่ีอาจก าหนดใหเ้ป็นชัว่โมง วนั สัปดาห์ หรือเดือน เป็นตน้ 

2. ก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ แต่ละกิจกรรมแทนดว้ยแถบ
ทึบท่ีมีความยาวแสดงถึงระยะเวลาของกิจกรรม โดยมกัก าหนดให้จุดเร่ิมตน้เป็นเวลาเร่ิมเร็วท่ีสุด
และจุดส้ินสุดเป็นเวลาท่ีเสร็จเร็วท่ีสุดของกิจกรรม 

3.บนัทึกกิจกรรมท่ีตอ้งท าอย่างเป็นระบบตามล าดบัก่อนหลงั โดยให้ล าดบักิจกรรมท่ีท า
ก่อนอยู่ดา้นบน ไล่ลงมาตามล าดบัถึงกิจกรรมสุดทา้ยท่ีตอ้งเกิดขึ้นต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ีจ านวนกิจกรรม
รวมทั้งหมดไม่ควรมีจ านวนมากเกินไปเพราะจะท าให้เกิดความซับซ้อนเกินไป หากกิจกรรมมี
จ านวนมากก็อาจท าตารางกิจกรรมแยกเฉพาะส่วนออกมาต่างหาก นอกจากนั้นอาจมีบางกิจกรรมท่ี
ก าหนดใหอ้ยูท่ี่จุดเวลาใดจุดเวลาหน่ึงเพียงจุดเดียวท่ีเรียกวา่ หลกัไมล ์(Milestone) เพื่อแสดงถึงจุดท่ี
จะใหมี้การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆในช่วงก่อนหนา้ 

4. หากผูจ้ดัการโครงการตอ้งการสร้างระบบขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ขึ้นเพื่อใช้ติดตามประเมิน
ความคืบหน้าและการบรรลุผลของโครงการ ผู ้จัดการโครงการอาจอาศัยเกณฑ์การจัดท า
งบประมาณเพื่อตรวจสอบติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆและแสดงการกระจายของงบประมาณ
ไล่ตามกรอบเวลาท่ีมีการด าเนินกิจกรรมของโครงการ โดยการค านวณงบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นแต่
ละช่วงเวลาตามขอ้มูลประมาณการการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น แรงงานทั่วไป หัวหน้างาน 
วิศวกร วสัดุอุปกรณ์ และค่าสาธาณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ หากค่าใช้จ่ายคิดตามอตัราเหมาจ่ายเป็น
ช่วงเวลาท่ียาวนานเกินกว่าหน่วยเวลาปกติของโครงการท่ีก าหนดขึ้น ก็อาจใช้การหารเฉล่ียตาม
ระยะเวลาของกิจกรรมนั้นๆก็ได ้เช่น ค่าใชจ่้ายส าหรับหัวหนา้คุมแรงงานก่อสร้างเหมาจ่าย 1 ปีคิด
เป็นเงิน 360,000 บาท หากหน่วยเวลาท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในโครงการคิดเป็นรายเดือน ก็อาจหารเฉล่ีย
ค่าจา้งหวัหนา้คุมแรงงานเป็นรายเดือนได้ 30,000 บาทต่อเดือน เป็นตน้ เม่ือแสดงยอดรายจ่ายสะสม
คิดเป็นร้อยละต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของโครงการไล่ตามเวลาของโครงการจะไดเ้ส้นโคง้
ของงบประมาณรายจ่ายสะสมท่ีสามารถน ามาใชติ้ดตามและประเมินความคืบหนา้ของโครงการได ้
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2.2.1 การสร้างแผนภาพ Gantt chart 

สมมติใหโ้ครงการประกอบดว้ยกิจกรรมหรืองาน 5 ส่วน คือ งาน A B C D และ E 
ท่ีมีเวลางาน (d) เท่ากบั 1 วนั 8 วนั 2 วนั 2 วนั และ 4 วนัตามล าดบั โดยก าหนดให้ทีมงาน
ตอ้งท ากิจกรรม A ก่อนตามมาดว้ยการท ากิจกรรม C ส่วนการท ากิจกรรม D จะเกิดขึ้นเม่ือ
ได้มีการท ากิจกรรม B และ E มาก่อน เม่ือได้ท ากิจกรรมทั้ งหมดครบถ้วนแล้วจึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการท่ีตั้ งไว ้นอกจากนั้นยงัสมมติให้เส้นงบประมาณ
สะสมแสดงโดยเส้นประในตารางกิจกรรมขา้งล่างซ่ึงสามารถใชติ้ดตามความคืบหน้าของ
โครงการในเชิงการใชท้รัพยากรและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการไดอี้กดว้ย 

 

 

    รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่ง Gantt chart 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

     ช่ือ    บริษทั 09 น ้ำแขง็หลอด จ ำกดั สำขำดอนหวำ่น 
     สถานท่ีตั้ง 212 ดอนหวำ่น อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000 
     หมายเลขโทรศัพท์ 043-712-999 (ส านักงานดอนหว่าน) 
 
 

 
รูปท่ี3.1 โลโก้บริษัท 09 น ้าแข็งหลอด จ ากดั สาขาดอนหว่าน 
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3.2 ลกัษณะธุรกจิของสถานประกอบการ 
      เป็นโรงงำนท่ีผลิตจ ำหน่ำยน ้ำแขง็หลอด ในเขต จงัหวดั มหำสำรคำม มำเกือบ 30 ปี ตลอดระยะเวลำ
ท่ีผำ่นมำมีส ำนกังำนใหญ่ ตัง่อยู ่ต.ท่ำสองคอน อ.เมือง จ.มหำสำรคำม ก ำลงักำรผลิต 520 ตนั/วนั 
เน่ืองจำกสภำพกำรบริโภคน ้ ำแขง็ในพื้นท่ีมีกำรบริโภคมำกขึ้นท ำใหต้อ้งสร้ำงโรงงำนใหม่ เพื่อขยำย
ตลำดไปยงัส่วนอ่ืน จึงไดก่้อสร้ำงท่ี ต.ดอนหวำ่นในเวลำต่อมำ ซ่ึงกระผมไดเ้ขำ้มำมีส่วนในกำร
ออกแบบโรงงำน กำรขอใบอนุญำตต่ำงๆจนถึงกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 

 
3.3 ต าแหน่งและหน้าท่ีงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.3.1 ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 

ผูช่้วยวิศวกรโยธำ มีหนำ้ท่ี วำงแผนงำนก่อสร้ำงใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงใหเ้ป็นไปตำมแบบก่อสร้ำง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี3.2  แผนท่ีแสดงโครงการ“Major Renovate Makro Ramintra” 
 
 
 

3.3.2 หน้าที่งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ผังบริเวณก่อสร้าง โรงน ้าแข็ง 09 น ้าแข็งหลอด สาขาดอนหว่าน 
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1) ผูช่้วยวำงแผนงำนก่อสร้ำง 
2) ด ำเนินงำนขอใบอนุญำตก่อสร้ำง 
3) ควบคุมงำนก่อสร้ำง  
4) ดูแลผูรั้บเหมำ 
5) สรุปงำนโครงกำร 
6) ท ำ Progress Work ควำมคืบหนำ้ในกำรท ำงำนในแต่ละสัปดำห์ 
 

 3.4 พนักงานที่ปรึกษา และ ต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

 

 
 

รูปท่ี 3.3 พนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ   นำยธวชัชยั ดำ้นวงัขวำ (อำย ุ37 ปี)  

ต ำแหน่ง                            วิศวกรออกแบบ  

กำรศึกษำ                           วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ ม.ขอนแก่น พ.ศ.2551 

                                          วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้ำง สถำบนัเทคโนโลย ี 

                                           แห่งเอเชีย พศ.2554 
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                                         สำมญัวิศวกรโยธำ เลขทะเบียน สย.12882 

    แผนก     งำนโครงสร้ำง 

e-mail    - 

โทรศพัท ์  094-4521888 

 

3.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2564 
รวมระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำทั้งส้ิน 4 เดือน 

 
3.6 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.6.1 รวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกหนำ้งำนจริง ถ่ำยรูป และสอบถำมผูรั้บเหมำและโฟร์แมนผูรั้บผิดชอบ

งำนประจ ำพื้นท่ี รวบรวมขอ้มูล จ ำนวนคนงำน และเวลำท่ีใชใ้นกำรท ำงำนของผูรั้บเหมำใชจ้ริง  

 3.6.2 ตรวจสอบข้อมูล 

ตรวจสอบปริมำณงำนท่ีท ำในหนำ้งำนจริงในแต่ละงำนว่ำ เป็นไปตำมขอ้มูลปริมำณงำนท่ีทำง

บริษทัประมำณไวห้รือไม่ 

3.6.3 วิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเครำะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ำกหนำ้งำนจริง หำจ ำนวนคนเทียบกบัเวลำท่ีใชใ้นกำรท ำงำน 

 3.6.4 เปรียบเทียบข้อมูล 

 น ำขอ้มูลจ ำนวนเวลำท่ีใชจ้ริงในแต่ละงำน น ำมำเปรียบเทียบกบัเวลำท่ีคำดกำรณ์ไวห้ำกล่ำชำ้

กวำ่แผนควรจะปรับแผนกำรท ำงำน  
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3.6.5 จัดท าเอกสาร 

 จดัท ำรำยงำน รำยงำนกำรเปรียบเทียบเวลำกำรท ำงำนให้กบัพนกังำนท่ีปรึกษำ 

 3.6.6  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

  ผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินงำนตลอดระยะเวลำปฏิบติังำน ระยะเวลำทั้งหมด 4 เดือน และได้

แบ่งขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำ เป็นดงัตำรำงต่อไปน้ี 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 
1. รวบรวมขอ้มูล     
2. ตรวจสอบขอ้มูล     
3. วิเครำะห์ขอ้มูล     
4. เปรียบเทียบขอ้มูล     
5. จดัท ำเอกสำร     

ตารางท่ี3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. กลอ้งถ่ำยรูป 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. ตลบัเมตร 
4. สมุดจดบนัทึกกำรท ำงำน 
5. แบบแปลนกำรก่อสร้ำงและ สถำปัตย ์( AutoCAD ) 
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บทที่ 4 

แผนงานก่อสร้าง บริษัท 09 น ้าแข็งหลอด จ ากดั สาขา ดอนหว่าน 

 เป็นงานก่อสร้างอาคารโรงงาน 1 ชั้น อาคารโรงงานท านา้แขง็พรอมบา้นพกัคนงาน 2 ชั้น 

บา้นพกัเจา้ของโรงงาน ถนน รางระบายน ้า ลานโรงงาน     

 4.1 งานในส่วนท่ี รับผิดชอบ  

 

รูปท่ี 4.1 ผงับริเวณโรงงาน 
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4.2 วางแผนงานก่อสร้าง 

 

แผนงานก่อสร้างบา้นพกัผนกังาน 2 ชั้น 

 

แผนงานก่อสร้างบา้นพกั 

 

แผนงานก่อสร้างอาคารโรงงาน 1 ช้ัน 
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แผนงานก่อสร้างเท ถนน ลานอาคาร 
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4.3 งานเทส เสาเข็ม 
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4.4 เร่ิมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

งานถมดิน 
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งานเทสเข็ม พร้อมตอกเข็ม 
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หาระยะแท่นเคร่ืองจักร 
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เทแท่นเคร่ืองจักร 
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งานเทพืน้อาคาร 
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งานบ่อเกบ็น ้า 
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งานยึดแท่นเคร่ืองจักร 
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งานบ่อเกบ็น ้า 
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งานเทคานรอบโรงงาน 
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งานติดตั้งห้องเย็นส าหรับเก็บน ้าแข็ง 
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งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้เมนรับหม้อแปลง 
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งานพืน้หินขัด 
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งานวางเคร่ืองจักร 
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งานก่อผนัง 
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งานมุงหลงัคา 
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โครงการแล้วเสร็จ 
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4.5 ปัญหาและอุปสรรค 

       เนื่องจากงานก่อสร้างได้เร่ิมโครงการปลายฝนต้นหนาว บางวันฝนกเ็ป็นอุปสรรคในการท างาน 

ปัญหาหน่ึงท่ีเห็นชัดเจน ของผู้รับเหมา คือแผนงานจะล่าช้าออกไปจากแผนท่ีก าหนดออกไป แต่ก็

ไม่สามารถปรับและด าเนินการอะไรได้ และคนงานบางคร้ังขาดช่วงในการท างาน 

    เร่ืองความปลอดภัยในการท างานไม่ได้มาตรฐาน เป็นงานก่อสร้างท่ีท ากนัเอง นั่งร้านในการ

ท างาน อุปกรณ์ส่วนตัวท่ีไม่ครบส าหรับการท างาน 

  บ่อเกบ็น ้าร่ัวหลงัจากการเทสใช้งานแก้ไขโดยการเกบ็งานฉาบใหม่ 
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บทที่ 5 

สรุป 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1.สรุปผลโครงงานกบัวัตถุประสงค์ 

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โครงงานเล่มน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลแผนการท างานก่อสร้างอาคาร คสล.

1 ชั้น ส าหรับโรงงานผลิตน ้ าแข็งหลอด ในส่วนของโครงการ เร่ิมต้นตั้ งแต่งานออกแบบ งานขอ

ใบอนุญาต และแผนการด าเดินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

โครงการก่อสร้างน้ีท าให้เราได้ทราบถึงขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง วิธีการต่างๆและการ

แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นอยูร่ะหวา่งงานก่อสร้าง เทคนิคต่างๆ 

 5.1.2 ข้อจ ากดัและปัญหาของโครงงาน 

 โครงงานเล่มน้ี คณะผูจ้ดัท าใช้เวลาในการรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าเป็นเวลา 4 เดือน จึงท า

ให้ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ครบทุกหมวดงานทั้ งหมดโดยท่ีรวบรวมมาได้นั้ น มีข้อมูล

บางส่วน ท่ีใช่ระยะเวลานอกเหนือจากท่ีเก็บขอ้มูล 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 ผูจ้ดัท า อยากท าโครงงาน เพื่อรวมรวมขอ้มูลและปัญหาต่างๆของงานภายนอกอาคารใหไ้ดม้าก

ขึ้น เพื่อรวบรวมการแกปั้ญหา ของงานภายนอกอาคาร 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
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 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ท าใหน้กัศึกษาไดส้ัมผสักบัประสบการณ์การท างานจริง ไดป้ฎิบติังานในภายในองคก์ร และท า

ใหต้วันกัศึกษาไดค้วามรู้ท่ีนอกเหนือ เพิ่มเติมจากในห้องเรียนจากหนา้งานจริง  ไดฝึ้กใหเ้ป็นคนมีความ

รับผิดชอบต่องานท่ีท า,การควบคุมคน,การเป็นผูน้ า,การแกปั้ญหาต่างๆในหน้างานจริง และการเรียนรู้

รูปแบบการจดัท าเอกสารต่างท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานต่อไปในอนาคต 

            5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าพบว่าในการท างานจริงๆ มีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงแบบอยู่ตลอดเวลาของผูว้่าจา้ง ท าให้เกิดความเสียหายต่อผูรั้บจา้ง คือเสียทั้งเวลาในการรอ

แก้แบบ เสียทั้งค่าของและค่าแรงในกรณีท่ีตอ้งร้ือส่ิงท่ีท าไปแลว้จากแบบเก่า ซ่ึงท่ีกล่าวมาทั้งหมด

ส่งผลต่อระยะเวลาในการส่งมอบงาน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ขึ้น    

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ในการท างานสหกิจศึกษานั้นมีประโยชน์กบัตวันกัศึกษาเป็นอยา่งมากจึงควรมีการฝึกงานใน

ระบบสหกิจศึกษาต่อไป  เพื่ออนาคตในการท างานของตวันกัศึกษาเอง  
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