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การศึก ษานี้มีวัต ถุประสงค เพื่อศึก ษาปจ จัยที่ทําใหเกิด งานเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผล
ทําใหเกิดความลาชาและคาใชจายเพิ่มขึ้นของงานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญ
ธนาคารแหงประเทศไทย
วิธี ก ารศึ ก ษา โดยรวบรวมข อมู ล งานเปลี่ ย นแปลง ที่ เ กิ ด ขึ้น จากการบั น ทึ ก ของ
งานเปลี่ยนแปลงของผูรับเหมาหลัก นํามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเจาของกับผูออกแบบ
และที่ปรึกษาบริหารโครงการ เพื่อหาปจจัยที่ทําใหเกิดขึ้น
จากการศึกษาพบวาปจจัยหลักที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นจากเจาของ มีความ
ตองการเปลี่ยนแปลงการใชงาน เพื่อตอบสนองตามการใชงานตามการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
ขององคกร เกิดขึ้นจากผูออกแบบและที่ปรึกษาบริหารโครงการ ออกแบบผิดพลาดและตรวจสอบ
แบบผิดพลาด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหระยะเวลางานกอสรางลาชาและงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น
จากสัญญาและสูญเสียโอกาสในการใชงานอาคาร
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The objective of this study is to investigating the factors causing change order Which
impact to cost and time overrun in new construction project of Bank of Thailand Head Office.
The study is made on the reviews and analyses of documents related to change
order of main contractor contract.
The study revealed the most important factors are the changes that were made to
fulfill urgent need of organization and policy-makers. These factors brought about errors in
design, defects and construction scheduling.
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําการคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จตามเปาหมายได ก็ดวยการแนะนําชวยเหลือ
จากหลายท า น ผู ศึ ก ษาขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ณิ ต า วงศ ม หาดเล็ ก
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแกผูศึกษาอยางใกลชิดดวยดีตลอด
มาและอาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู ที่ชวยใหความรู โดยเฉพาะทานผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย
จินาวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบคนควาอิสระ ที่ใหคําแนะนํา คนควาและใหกําลังใจตอผู
ศึกษา จึงนํามาสูความสําเร็จของงานฉบับนี้
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย เจาหนาที่ประจํา ภาควิชาเทคนิคสถาปต ยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู แนะนํา ติดตาม อํานวยการ ให
ความสะดวกและขอบคุณอยางยิ่งสําหรับผูเ อื้อเฟอขอมูลใหกับผูศึกษา จนเกิดผลสําเร็จมาโดยตลอด
การคน ควาอิสระฉบับนี้บรรลุต ามเปาหมายและสําเร็จ ไปได ผูศึก ษาคิด วาจะเปน
ประโยชน ต อผู อ า น เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรูใ นการศึ ก ษาและประสบการณ ใ นการทํา งาน สร า ง
ความกาวหนา พัฒนาวงการกอสรางและประเทศชาติ ตอไป
คุณงาม ความดีและประโยชนที่เกิดขึ้นจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบให
แด บิดา มารดา คณะอาจารย ผูใหคําแนะนําและผูใหความอนุเคราะหขอมูล บุคคลตางๆ ที่ใหความ
ชวยเหลือ ที่ผูศึกษาไมไดกลาวไวในที่นี้ทั้งหมด
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