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สรายุทธ เกษมกมลวาทิน : ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรี สอร์ ท
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างอาคาร
เชิงเขา เนื่ องจากลักษณะธรรมชาติที่ต่างกัน ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง งานวิจยั ได้แบ่งขั้นตอน
ก่อสร้างเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปั ตย์ งานเครื่ องปรับอากาศ
งานไฟฟ้ าและงานสุ ขาภิบาล ปั จจัยที่ทาํ การศึกษา แบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ ปั จจัยด้านบริ หาร และ
ปั จจัยเฉพาะ การศึกษานี้ ได้ใช้การรวบรวมข้อมูลจากงานจริ ง มาเปรี ยบเทียบกับข้อมูล จากบัญชี
รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัย ด้านการบริ หาร ผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมาหลัก ผูบ้ ริ หารโครงการ
(C.M.) ต่างก็ขาดประสบการณ์ เป็ นปั จจัยในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง สําหรับปั จจัย เฉพาะคือ
ความลาดชัน ของสถานที่เป็ นปั จจัยสําคัญ ในงานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร เครื่ องจักรที่ใช้อยู่
ไม่สามารถดําเนิ นงานได้เต็ม ความสามารถ และ การปรับราคาของผูจ้ าํ หน่าย ของงานปรับอากาศ
ไฟฟ้ า และงานสุ ขาภิบาล ความล่าช้า ของการอนุมตั ิแบบ ดังนั้น ปั จจัยทั้งหลายเหล่านี้ ควรได้รับ
การพิจารณาดูแลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อการบริ หารงานก่อสร้างที่ดีได้
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This study aims to determine the impact of the construction cost of
building on the steep hills. Due to the different stages of construction, it was divided
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into five stages: the

construction of the foundations, structures, works of

architecture, the air conditioning, electricity and sanitation. The study is divided into
two main parts: the execution and the

specific factor. The study used to gathered

specific information from the actual work.

Comparative data from the actual

construction cost and the estimates prior to the bidding was performed.
Result of the research found that during the execution; the designer, the
main

contractor, and the C.M. all were inexperienced. A factor in all phases of

construction. For the specific factor, the slope of the hill along with the unevenness
of the terrain are critical factors in the constructions of foundations and the building
structures. The available machines were

not at full capacity and the price of

electricity, sanitary hardware; Air-conditioned units were at

the mercy of the

supplier. The approval of shop drawing submitted were so slow. All of these factors
were important and should be considered carefully in order to be a good construction
practice.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้า อิ ส ระเล่ ม นี้ สํ า เร็ จ ได้ ด้ ว ยความกรุ ณาให้ ค ํา แนะนํ า และแก้ ไ ขจาก
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ จิ นาวัฒน์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ท่านให้การชี้ แนะตั้งแต่เริ่ มต้น
ในการศึกษารายงานโครงการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับนี้ ตลอดจนช่วยแนะแนวทางต่างๆในการเขียน
และเรี ยบเรี ยงจนเสร็ จสมบูรณ์
ขอบคุณครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง และผูเ้ กี่ ยวข้อง ที่ให้ความช่วยเหลือแนะนําและให้
กํา ลัง ใจ จนการค้น คว้า อิ ส ระเล่ ม นี้ สํา เร็ จ ลงได้ และจะนํา องค์ค วามรู ้ ใ นการบริ ห ารงานและ
ประสบการณ์ในการทํางาน มาหล่อหลอมเป็ นองค์ความรู ้ในการบริ หารงานที่สามารถนํามาศึกษา
เป็ นโครงการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับนี้ได้
สุ ดท้ า ยนี้ ข้ า พเจ้ า ขอขอบคุ ณ คณาอาจารย์ ภาควิ ช าเทคนิ ค สถาปั ต ยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ความรู ้ต่างๆ และให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งหลายแก่ขา้ พเจ้า ซึ่งทําให้
รายงานฉบับนี้ ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และขอมอบประสบการณ์ที่ก่อให้เกิ ดความรู ้ต่างๆที่มีในรายงาน
ฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อทุกๆท่านต่อไป
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