บทคัดยอ
เรื่อง

: แนวทางพัฒ นาระบบการสนับสนุนงานกอสรางของสำนักยุทธโยธาทหาร เพื่อ
รองรับเปาหมายและวิสัยทัศน ป พ.ศ. ๒๕๘๐ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

โดย

: พันเอก ศักฐิจพล ทิมสินญสกุล

สาขาวิชา

: วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางดานความมั่นคงและการทหาร

อาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย : นาวาอากาศเอก

(สามารถ หมัดนุรักษ)
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เอกสารวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาระบบ
การสนับสนุนงานกอสราง และสภาพระบบการสนับสนุนงานกอสรางของสำนักยุทธโยธาทหาร เพื่อ
เสนอแนวทางพัฒนาระบบการสนับสนุนงานกอสรางของสำนักยุทธโยธาทหาร ในขอบเขตของการ
สนับสนุนการออกแบบรูปรายการและประมาณราคากอสราง รวมถึงการตรวจรับรองแบบรูปรายการ
และประมาณราคากอสราง
วิธีดำเนินการวิจัย ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การศึ ก ษารวบรวมข อมู ล แบบวิจ ั ย เอกสาร (Documentary Research) และการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึก
(In-Depth Interview) โดยใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดมาจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย
ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ในระดับผูบริหาร ระดับผูเชี่ยวชาญ และระดับผูปฏิบัติการ รวมทั้งใชขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ที่ไดมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัยพบวา ขั้นตอนการออกแบบรูปรายการและประมาณราคากอสราง และการ
ตรวจรับรองแบบรูปรายการและประมาณราคากอสราง ยังมีการวางแผนงานที่ไมดีพอ เนื่องจากปจจัย
ของเวลาและปริมาณงานที่ลนมือ ทำใหมีความผิดพลาดหลายประการ เมื่อนำไปใชในการกอสรางจริง
ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนงานกอสรางดังกลาว ประกอบดวย ๑) แนวทางปองกันและลด
ความผิดพลาด ไดแก วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู
และ ๒) แนวทางพัฒนาระบบการสนับสนุนงานกอสราง ไดแก การนำเทคโนโลยี BIM มาประยุกตใชใน
หนวยงาน ทั้งนี้เพื่อใหระบบการสนับสนุนงานกอสรางของสำนักยุทธโยธาทหาร เปนไปดวยความถูกตอง
มีมาตรฐาน และทันเวลา สามารถตอบสนองความตองการของหนวยรับการสนับสนุนไดอยางแทจริง
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The purpose of this research is to study the theoretical concepts regarding
the development guidelines for construction support systems and the Office of Civil
Engineering construction support system condition, to propose ideas to develop the
construction support system in the area of design support and assay set of drawings and
construction cost estimation.
This research used the qualitative research process by collecting data from
documentary research and in-depth interview by using primary data obtained from
selected group interviews. Including secondary data obtained from theories and
concepts study and reviews of various literatures related.
The result of the research shows that set of drawings and construction cost
estimation design and assay have not been fully planned, according to time and
workload factors which cause many mistakes in construction. The guidelines for the
development of the construction support system consist of 1) process to prevent and
reduce errors such as the PDCA quality management cycle, risk management and
knowledge management, and 2) guidelines for the development of construction support
systems, including BIM technology application in agencies. In order to provide accuracy,
standard and punctuality of the construction support system of the Office of Civil
Engineering which is truly meet the needs of support units.

