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 การศึกษาครั- งนี- มีวตัถุประสงคเ์พื+อนาํผลที+ไดจ้ากการวเิคราะห์ไปใชเ้ห็นเครื+องมือ
ประกอบการพิจารณาสาํหรับการจดัการงบประมาณของโครงการก่อสร้าง ตั-งแต่เริ+มตน้โครงการ 
การออกแบบ จนกระทั-งถึงขั-นตอนการก่อสร้าง สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของหมวดงาน
ต่างๆ โดยจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละหมวดงาน 
 สัดส่วนของราคาค่าก่อสร้างไดจ้ากผลของค่าเฉลี+ยสัดส่วนในแต่ละหมวดงาน และ
นาํมาเป็น เกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณ และตรวจสอบการบริหารจดัการงบประมาณไดใ้นทุก
ขั-นตอนของโครงการ 
 ผลการศึกษาพบวา่ 

๑. ค่าเฉลี+ยสัดส่วนของราคาค่าก่อสร้างของหมวดงานหลกั จะมีค่าการเปลี+ยนแปลง
ไป เมื+อรูปแบบของการออกแบบโครงสร้างใชว้สัดุที+ก่อสร้างไดง่้าย และรวดเร็ว 

๒. ค่าเฉลี+ยสัดส่วนของราคาค่าก่อสร้าง ของหมวดงานแต่ละโครงการจะแปรผนัตาม
ลกัษณะเฉพาะของโครงการ เงื+อนไขของสภาพพื-นที+ก่อสร้าง เงื+อนไขดา้นการ
ขนส่ง และรูปแบบการก่อสร้าง 

๓. สามารถนาํค่าสัดส่วนมาใชใ้นการบริหารงบประมาณโครงการประเภทสถานพกั
ตากอากาศ บนพื-นที+เกาะ โดยตอ้งพิจารณาร่วมกบัพื-นที+ก่อสร้าง เงื+อนไขดา้นการ
ขนส่ง และรูปแบบการก่อสร้าง 
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 The purposed of this study to use the results as tools for budgeting 

management consideration for the construction project. Since starting the 

project design until the construction period. Determined the accuracy of the 

work by using percentage ratio. 

 Proportion of the construction costs as a result of the 

average proportion of each work and use to be the rule for arrange the 

budgeted and monitoring budget management in every step of the project. 

 

 The results revealed that: 

1. The average of the proportion of the main construction cost. Be 

change when the structure design were selected the simple and 

fast construction materials. 

2. The average of the proportion of the construction cost there 

would be change depended on the project characteristic, the 

condition of the area, transportation terms and model of 

construction 

3. Proportion can be applied to project budget administration for 

the resort on the island. Must be considered to the terms of the 

construction area, transportation and model of construction. 
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การคน้ควา้อิสระฉบบันี�สาํเร็จไดด้ว้ยดี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
วิเชษฎ ์   สุวิสิทฐ ์ ซึ* งเป็นอาจารยที์*ปรึกษา และควบคุมสารนิพนธ์ ที*กรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษา และ
ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้อิสระฉบบันี�  รวมทั�งตรวจทานปรับปรุงเนื�อหา
ของการคน้ควา้อิสระฉบบันี�  และขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตรจารย ์ ดร.พิบูลย ์ จินาวฒัน์ และ 
อาจารย ์ดร.ขวญัชยั โรจนกนนัท ์ที*กรุณาใหเ้กียรติมาเป็นกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทุกท่านตลอดจนวิทยาการ และผูรู้้ทั�งหลายที*ไดใ้ห้องคค์วามรู้ ประสบการณ์ ในวิชาการจดัการ
โครงการก่อสร้าง 

ขอขอบพระคุณ คุณณวฒัน์ ทองสว่าง ที*ให้ทั�งโอกาส และเวลา รวมถึงคาํแนะนาํใน
การศึกษา แนวทางการวิจยัเป็นอยา่งดีแก่ผูศึ้กษา 

ขอขอบคุณเพื*อนๆ พี*ๆ ทุกท่านที*ให้ความช่วยเหลือ คาํแนะนาํ และกาํลงัใจจนการ
คน้ควา้อิสระฉบบันี�สาํเร็จลงได ้

อีกทั�งบุคคลที*มีความสาํคญัยิ*งต่อผูศึ้กษาคือ คุณพ่อ และคุณแม่ผูใ้ห้ชีวิต และสนบัสนุน
ตลอดมา ซึ* งผูศึ้กษาขอระลึกถึงพรคุณท่านทั�งสองตลอดไป 

ขอขอบคุณผูเ้กี*ยวขอ้งทุกท่านที*มิไดก้ล่าวนามมาขา้งตน้ที*ช่วยให้การคน้ควา้อิสระนี�
ดาํเนินไปจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ประโยชน์อนัใดที*จะเกิดจากโครงการศึกษาคน้ควา้อิสระนี� ยอ่มเป็น
ผลมาจากความกรุณาของทุกท่านที*กล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษารู้สึกซาบซึ� งเป็นอยา่งยิ*งจึงใคร่
ขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี�  
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