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1

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาในเรื่องการจัดการงบประมาณการกอสรางที่ไมสามารถควบคุมงบประมาณให
อยูในงบประมาณที่จัดสรรไวเบื้องตนหรือปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) นั้นเปนปญหาที่
มักพบไดในทุกโครงการในขณะนี้ (Otim, Nakacwa, andKyakula, 2012) ควบคูไปพรอมกับการ
เติบโตอยางตอเนื่อง ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันเนื่องจากความตองการอาคารพักอาศัยใน
ยานใจกลางเมืองยังมีอยูมาก (CBRE ประเทศไทย, 2017) ทําใหการปรับตัวในการแขงขันทางดาน
การออกแบบจึ ง มี ม ากขึ้ น และต อ งมี ค วามรวดเร็ ว เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของตลาด
อสังหาริมทรัพย ดังนั้นงบประมาณที่ถูกกําหนดขึ้นเบื้องตนในชวงการออกแบบที่ยังมีขอมูลไม
ชัดเจนเพื่อตองการเรงตอบสนองตลาดเหลานี้จะสงผลใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย ซึ่งงานวิจัย
สวนใหญกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) ไวเชน การมีขอมูลไม
เพียงพอ (Lack of Information) การเปลี่ยนแปลงแบบในชวงการออกแบบและระหวางการกอสราง
การขาดความรูและการวางแผนงานที่ไมเพียงพอ การสื่อสารที่ไมทั่วถึง ขาดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดี หรือการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสราง (Ade Asmi et al., 2013)เปนตน แตมีเพียง
สวนนอยที่จะกลาวถึงวิธีการจัดการงบประมาณโครงการเพื่อความคุมงบประมาณตามที่ตั้งไว ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการมีขอมูลไมเพียงพอ (Lack of Information) การเปลี่ยนแปลงแบบในชวงการ
ออกแบบและระหวางการกอสรางจึงจําเปนตองเลือกวิธีการในการจัดทํางบประมาณชั่วคราวเผื่อไว
เพื่อใหงบประมาณโครงการครอบคลุมงานทั้งหมด ดังนั้นการจัดทํางบประมาณในลักษณะของ
Provisional Sum จึงถูกนํามาใชกับการประมาณงบประมาณที่มีขอมูลของแบบที่ไมเพียงพอ แต
งบประมาณชั่วคราวเฉพาะที่เรียกวา Provisional Sum มักไมไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในเอกสาร
สัญญาก อสรา งของโครงการในภาคเอกชนของประเทศไทย ซึ่ง จากสัญญามาตรฐาน FIDIC
(Conditions of Contract Definitions) ไดระบุวา Provisional sum หมายถึงงบประมาณชั่วคราวที่ถูก
1

2
ระบุรวมอยูในสัญญา เพื่อใชในการดําเนินการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ หรือการบริการ (FIDIC, 1999)
ซึ่งสอดคลองกับสัญญามาตรฐาน ICE (Conditions of Contract Definitions) (ICE, 1999) สวน
สัญญามาตรฐาน JCT(Conditions of Contract Definitions) ไดระบุเพิ่มเติมวา Provisional sum ยัง
หมายถึ งงบประมาณที่ เตรีย มไวสําหรั บงานซึ่งเปน รูปแบบงานอาจระบุได ห รือระบุ ไมไ ดและ
สําหรับงานเฉพาะทาง(Performance Specified Work) (JCT, 1999) จากสัญญามาตรฐานตางๆที่
ระบุขางตนสรุปไดวา Provisional Sum ถือเปนงบประมาณหนึ่งที่ถูกรวมอยูในสัญญากอสราง
งบประมาณชั่วคราว (Provisional Sum) ที่กลาวไวขางตนจะถูกจะนํามาบริหารในกรณีที่งานใน
ส ว นงบประมาณชั่ ว คราวมี ค วามชั ด เจนของแบบมากขึ้ น แต ห ากงบประมาณชั่ ว คราวมี ก าร
คาดการณที่ผิดพลาดอาจสงผลตอการบริหารงบประมาณโครงการจนนําไปสูการเกิดปญหาตนทุน
บานปลายได ซึ่งผลกระทบอาจมีความรุนแรงตอโครงการในแตละระดับแตกตางตามรายละเอียด
งานและขนาดของโครงการที่มีขนาดเล็กหรือใหญกันไป
ดังนั้นผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดทําหรือควบคุมงบประมาณของโครงการ ซึ่ง
รวมทั้งฝายเจาของโครงการ ผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับ
งบประมาณชั่วคราวดังกลาวเพื่อไมใหการกอสรางเกินจากงบประมาณโครงการที่ระบุในสัญญาจน
เกิดปญหาตนทุนบานปลาย ซึ่งผูบริหารโครงการในแตละโครงการอาจมีความคิดเห็นหรือความ
เขาใจในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่อง ปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) และ งบประมาณใน
ลักษณะงบประมาณชั่วคราว (Provisional Sum) แตกตางกันไปซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลาย เชน
ประสบการณในการวางแผน ขอมูลในการดําเนินการ ประเภทอาคาร บุคลากรที่เกี่ยวของ วิธีการ
ดําเนินการหรือระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งแตละปจจัยสงผลกระทบตอกันมากนอยเพียงไร มีผลทํา
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการงบประมาณชั่วคราวหรือไม อยางไร ดังนั้นหากสามารถ
จํ ากั ด ขอบเขตให ป จ จั ย ตา งๆที่ มี ผ ลกระทบดั ง กล า วให มีบ ทบาทลดลงไดก็ จ ะสามารถควบคุ ม
งบประมาณรวมของโครงการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยตามลําดับ
ประเด็น ที่ น า สนใจในการวิจั ย ในครั้ งนี้ จ ะมุ ง เนน ไปยั ง การศึก ษาถึง ป จ จั ย ที่ สง ผล
กระทบตอการจัดทํางบประมาณชั่วคราวและการจัดการงบประมาณชั่วคราวดังกลาวใหอยูใน
งบประมาณโครงการไดอยางไรในมุมมองของผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาแตละโครงการ ผู
ที่เกี่ยวของโดยตรงที่ตองใหความสําคัญในการวิจัย คือ ฝายผูบริหารงานกอสราง และฝายผูรับเหมา

3
โดยมีบุคลากรที่มีตําแหนงเปนผูจัดการโครงการ (Project Manager) และผูตรวจสอบงบประมาณ
(Quantity Surveyor) ของแตละฝายที่มีบทบาทและความรับผิดชอบหลักในการพิจารณาจัดการเรื่อง
งบประมาณโครงการ โดยจะทํ า การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บมุ ม มองและแนวทางการจั ด การ
งบประมาณของผูจัดการโครงการของทั้ง 2 ฝายที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานประเภทอาคารพัก
อาศัยที่เปนอาคารสูง เนื่องจากเปนประเภทงานที่ถือวามีความซับซอนในดานการออกแบบไมมาก
นักแตมักเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดเตรียมงบประมาณโครงการอยูบอยครั้ง โดยคัดเลือก
โครงการที่มีปจจัยพื้นฐานที่เหมือนกัน เชน ผูวาจาง, ผูออกแบบ และรูปแบบโครงการที่เหมือนกัน
เปนตน เพื่อวิเคราะหวาความแตกตางของบทบาทขององคกร คุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือประสบการณ
ระหวางฝายผูบริหารงานกอสราง และฝายผูรับเหมา นั้นสงผลใหผูจัดการโครงการ และผูตรวจสอบ
งบประมาณ มีความเขาใจในเรื่องของปญหาตนทุนบานปลาย และ งบประมาณชั่วคราว มากนอย
เพียงใด ทั้งยังเพื่อใหทราบถึงปจจัยสงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนในการจัดทํางบประมาณชั่วคราว
และเปนปจจัย ที่ควรใหความสําคัญรวมถึงการตัดสินใจในการเลือกวิธีการจัดการงบประมาณ
ชั่วคราวใหเกิดความแมนยําแตกตางกันหรือไม
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาความคลาดเคลื่อนในการจัดทํางบประมาณ
ชั่วคราว
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวความคิ ด ในการจั ด การงบประมาณเปรี ย บเที ย บระหว า งฝ า ยผู
บริหารงานกอสราง และฝายผูรับจาง
2.3 เพื่ อ หาแนวทางเสนอแนะการจั ด การงบประมาณชั่ ว คราวภายใต เ งื่ อ นไขของ
สัญญา ใหเกิดความแมนยํา และลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกันตอไป
3. สมมติฐานของการศึกษา
บทบาทขององคกรของผูจัดการโครงการ และผูตรวจสอบงบประมาณ เปนปจจัยที่มี
ผลตอการพิจารณาแนวทางการจัดทํางบประมาณชั่วคราวและแนวทางการจัดการงบประมาณที่เกิน
จากงบประมาณในสัญญา
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4. ขอบเขตการศึกษา
4.1. ศึกษาโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยที่เปนอาคารสูงโดยมีเจาของโครงการ
เปนภาคเอกชนซึ่งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และมีลักษณะที่มีปจจัยพื้นฐานที่เหมือนกัน คือ ผูวา
จาง, ผูออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการ
4.2. พิจารณากลุมเปาหมายในการศึกษา โดยกําหนดใหเปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
จัดการงบประมาณของทั้งฝายผูบริหารงานกอสรางและฝายผูรับเหมา
5. ขั้นตอนของการศึกษา
5.1. รวบรวมข อ มู ล วิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า ราคางบประมาณเบื้ อ งต น ของโครงการที่
เกี่ยวของ
5.2. รวบรวมข อ มู ล ประเด็ น ป ญ หาที่ อ าจถื อ เป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด ทํ า
งบประมาณโครงการ
5.3. ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และความสัมพั นธของงบประมาณชั่ว คราวใน
โครงการกอสรางประเภทอาคารพักอาศัยที่เปนอาคารสูง
5.4. คนควาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับเรื่อง การ
ควบคุมตนทุนโครงการ และปญหาตนทุนบานปลาย
5.5. ออกแบบเอกสารแบบสอบถามและบทสั ม ภาษณ ผู เ กี่ ย วข อ ง โดยกํ า หนด
รายละเอียดของคําถามจากขอมูลที่ไดจากงานวิจัยตางๆใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ
ที่กําลังศึกษา เพื่อเก็บขอมูลจากแนวความคิดและวิธีการของผูใหสัมภาษณที่อยูในกลุมบุคคลที่มี
บทบาทเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณเบื้องตนนี้
5.6. ทําการเปรียบเทียบขอมูลความคิดเห็นของผูจัดการโครงการที่มีบทบาทเกี่ยวของ
กับการจัดทํางบประมาณเบื้องตนทั้งฝายผูบริหารงานกอสราง และฝายผูรับเหมา
5.7. วิเคราะหขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบจากผลของแบบสอบถามเพื่อประเมินผล
และหาขอสรุปของแนวทางในการจัดทําการประมาณราคาตอไป
5.8. สรุปผลการศึกษาโครงการตามวัตถุประสงค

5
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ทราบถึงมุมมองความคิดเห็นจากผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาวาปจจัยที่ทํา
ใหเกิดความคาดเคลื่อนในการประมาณราคาในสวนงบประมาณชั่วคราว เพื่อลดความคาดเคลื่อน
ในการประมาณราคาในสวนนี้เพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนของการจัดการงบประมาณชั่วคราว
กรณีที่เกินงบประมาณที่ตั้งไว
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บทที่ 2
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย
โดยจําแนกเปนรายละเอียดดังตอไปนี้
1 แนวคิดตางๆที่เกี่ยวของ
1.1 ความหมาย และคําจํากัดความ
1.2 สัญญาการกอสราง
1.3 การบริหารตนทุนโครงการ(Cost Management)
2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3 สรุปแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.แนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.1 ความหมาย และคําจํากัดความ
เนื่องจากการบริหารตนทุนโครงการ การควบคุมงบประมาณ และการประมาณ
ราคานั้ น มั ก มี คํ า ศั พ ท ที่ ห ลากหลายซึ่ ง ถู ก นํ า มาใช สํ า หรั บ การจั ด การงบประมาณซึ่ ง อาจจะมี
ความหมายที่ใกลเคียงกันแตถูกนําไปใชแตกตางกันตามสถานการณ ชวงเวลา หรือบทบาทของผูใช
ดังนั้นผูเขียนจึงรวบรวมความหมายของคําศัพทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเข า ใจในคํ า จํ า กั ด ความและความหมายของคํ า ศั พ ท ที่ สํ า คั ญ และเพื่ อ จํ า กั ด ขอบเขตของ
การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 งบประมาณชัว่ คราว (Provisional Sum)คืองบประมาณซึ่งประมาณการ
โดยที่ปรึกษาดานตนทุน ซึ่งจะถูกนําไปรวมอยูใ นเอกสารการประมูลเพื่อเจาะจงองคประกอบของ
งานที่ยังไมมีขอ มูลเพียงพอทีจ่ ะกําหนดราคาได ซึ่งแบงเปน 2 กรณีคือ กรณีระบุได ซึ่งจะถูกรวมอยู
ในราคาสัญญากอสราง และกรณีระบุไมได จะไมรวมอยูในราคาสัญญากอสราง (Designing
Building WIKI, 2013)
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BCC Business Management (2013) ระบุไววา Provisional Sum นั้นไมมีขอตกลงที่
ชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปจะอางอิงถึงราคาในการทํางานที่ตองใชงาน หรือขอบเขตที่ระบุไมไดไมวา
กรณีใด และจะถูกรวมอยูในสัญญาแบบคาดคะเนที่ใกลเคียงที่สุดหรือเรียกวา “Best Guess”
“Provisional Sum” means a sum(if any) which is specified in the Contract as a provisional sum,
for the execution of any part of the Works or for the supply of Plant, Materials or services under
the Clause “Provisional Sum” (FIDICConditions of Contract Definitions)
“Provisional Sum” means a sum included and so designated in the Contract as a
specific contingency for the execution of work or the supply of goods materials or services which
may used in whole or in part or not at all the direction and discretion of the Engineer.
(ICEConditions of Contract Definitions)
Provisional Sum : includes a sum provided for work whether or not identified as
being for defined or undefined work and a provisional sum for Performance Specified Work
(ICEConditions of Contract Definitions)
สัญญามาตรฐาน FIDIC ไดระบุวา Provisional sumหมายถึงงบประมาณชั่วคราวที่ถูก
ระบุรวมอยูในสัญญา เพื่อใชในการดําเนินการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ หรือการบริการซึ่งสอดคลอง
กับสัญญามาตรฐาน ICE (Institute of Civil Engineers) ที่ระบุวาเปนตัวเลขที่รวมในสัญญาเปนการ
สํารองสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไดในการดําเนินงานหรือจัดหาวัสดุบริการสวนสัญญามาตรฐาน JCT
(Joint Contracts Tribunal) ไดระบุเพิ่มเติมวา Provisional sumยังหมายถึงงบประมาณที่เตรียมไว
สําหรับงานซึ่งเปนรูปแบบงานอาจระบุไดหรือระบุไมไดและสําหรับงานเฉพาะทาง(Performance
Specified Work) (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils / International Federation of
Consulting Engineers, 1999)
เนื่องจากมีผูใหความหมายของคําวา “Provisional Sum” ไวหลากหลายซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ขอจะยึดถือความหมายที่ระบุตามมาตรฐานสัญญา FIDIC เปนหลักซึ่งระบุวา“Provisional
Sum”หรืองบประมาณชั่วคราวนี้จะถูกระบุรวมอยูในสัญญา ดังนั้นขอบเขตของการศึกษาจะเนนไป
ยังงบประมาณที่อยูในสัญญานั่นคือชวงของการกอสรางโครงการ
1.1.2 คาเผื่อสํารอง (Contingency)
การประมาณราคากอสรางโดยทั่วไปมักจะมีวิธีการรองรับความไมแนนอนของราคาและ
ปริมาณดวยการบวกเปอรเซ็นตเพิ่มเติมหรือเรียกวาคาเผื่อสํารอง เพื่อใหการประมาณราคามีความ
ใกลเคียงหรือครอบคลุมความเสี่ยงในหลายๆดานที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการกอสรางใหมากที่สุด
ซึ่งมีผูกลาวถึงไวดังนี้
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คาเผื่อสํารองมักจะอยูในรูปของเปอรเซ็นตที่บวกเพิ่มเขาไปจากราคาสุดทายของการ
ประมาณราคาตนทุนคากอสราง เปอรเซ็นตที่บวกเพิ่มดังกลาวไมมีทฤษฎีหรือหลักการที่แนนอน
แตอาศัยการตัดสินใจจากขอมูลของโครงการที่มีอยูขอมูลจากโครงการในอดีตและประสบการณ
ของผูประมาณราคา (คริส เชิดสุริยา, 2546)
ความหมายของ Contingency
เป น จํ า นวนเงิ น หรือ เปอร เ ซ็ น ต ที่เ พิ่ ม เขา ไปใน
งบประมาณ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในงานกอสรางที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา ซึ่งมักเกิด
จากการศึกษาสัญญาที่ไมละเอียดเพียงพอ, การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และขอจํากัดหรือเงื่อนไข
อื่นๆที่ไมสามารถคาดการณได(Hart et.al., 2007)
อักษร ชื่นชลัมพู (2553)ไดกลาววา จุดประสงคของการบวกเพิ่มคาเผื่อสํารองวาใชเพื่อ
รองรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจาก
1. ความไมสมบูรณของการออกแบบ
2. อุปสรรคในการกอสราง
3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาด
4. ความเสี่ยงดานกําหมายระเบียบบังคับ
5. ความผิดพลาดในการประมาณราคา
6. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
7. งานที่ถูกละเลยมองขาม
8. การกอสรางที่ตองอาศัยรูปแบบวิธีการที่ไมคุนเคย
9. คาใชจายเรื่องความปลอดภัย ที่ไมไดคาดการณไว
10. ราคาวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.1.3 การประมาณตนทุน (Cost Estimate)หมายถึง การวิเคราะห การใหความเห็น
การพยากรณ หรื อ การคาดหมายล ว งหนา ถือเปน การวิ เ คราะหห รือ การใหความเห็ น เกี่ ย วกั บ
คาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิต
1.1.4 การควบคุมตนทุน (Cost Controlling)หมายถึงการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นไดของงบประมาณโครงการเพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ
เปนไปอยางเหมาะสม โดยเปนคําใชเรียกแทนการรวบรวมวิธีการทั้งหมดของการควบคุมตนทุน
ของโครงการ ตลอดระยะเวลาของโครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ และเปนกระบวนการ
ตรวจสอบตนทุน(Cost Checking) ที่เกิดขึ้นในแตละองคประกอบของงานเพื่อเปรียบเทียบเปาหมาย
(Target) ที่กําหนดไวแลวในแผนตนทุน(Cost Plan)
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1.1.5 อาคารสูง ความหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดให
หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบสามเมตรขึ้นไป
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นที่ดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
1.1.6 ผูเกี่ยวของในงานกอสราง ไดแบงผูเกี่ยวของในงานกอสรางตามบทบาทหนาที่ที่
เกี่ยวของ ออกเปนกลุมตางๆ ดังตอไปนี้(ชุติมา กูมานะชัย, 2550)
1.1.6.1 เจาของโครงการหรือลูกคา (Owner, Clients, Developer) เปนกลุมที่
ริเริ่มใหมีโครงการกอสราง ตองมีหลักปฏิบัติงานและความรับผิดชอบดานการลงทุน ไดแก การ
จัดหาทุน สําหรับโครงการขนาดใหญ กลุมเจาของโครงการอาจแตงตั้งกลุมผูบริหารโครงการ และ
กลุมผูบริหารงานกอสรางเปนผูปฏิบัติงานแทน ซึ่งเจาของโครงการนี้อาจอยูในรูปแบบของบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล เอกชน หนวยงานราชการตางๆ และอาจเปนไดทั้งลูกคาทั้งลูกคาในประเทศและ
ตางประเทศอีกดวย
1.1.6.2 ผูใชอาคาร (User)หมายถึง ผูที่อยูอาศัย หรือเปนผูที่ใชสอยอาคารเมื่อ
สรางเสร็จแลวโดยอาจเปนเจาของอาคารหรือไมก็ได
1.1.6.3 ผูออกแบบ (Designer)เปนกลุมที่รับนโยบาย วัตถุประสงค และความ
ตองการจากกลุมเจาของ เพื่อทําการกําหนดรูปแบบ และรายการกอสรางตามความตองการที่กลุม
เจาของใหศึกษาระหวางดําเนินการออกแบบ รวมถึงเขาไปตรวจสอบสถานที่กอสรางระหวางการ
กอสราง โดยไมจําเปนตองเขาไปสํารวจเต็มเวลาเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันภัย
กลุมผูออกแบบอยางนอยตองประกอบดวยสถาปนิก ผูสํารวจปริมาณ วิศวกรโครงสราง และวิศวกร
บริการตางๆ
1.1.6.4 ผูรับเหมากอสราง หรือ ผูกอสราง(Contractor, Builder)เปนกลุมที่รับ
ทําการกอสรางตามรูปแบบและรายการที่กําหนด ตองประสานงานกับกลุมออกแบบ และกลุม
เจาของหรือกลุมตัวแทนเจาของ บางกรณีที่เจาของกําหนดผูกอสรางไวแลว กลุมกอสรางอาจเขา
รวมงานตั้งแตขั้นออกแบบ ซึ่งกลุมผูรับเหมานี้สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.1.6.4.1 ผูรับเหมาหลัก(Main Contractor หรือ General Contractor)
คือ ผูรับเหมาซึ่งรับทํางานสวนใหญหรืองานทั้งหมดของโครงการ โดยการทําสัญญา และรับมา
โดยตรงจากเจาของโครงการ
1.1.6.4.2 ผูรับเหมาชวง (Sub Contractor) คือผูรับเหมา ซึ่งรับงาน
บางสวนจากผูรับเหมาหลัก และทําสัญญากับผูรับเหมาหลัก ภายใตความเห็นชอบของเจาของ
โครงการ
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1.1.6.4.3 ผูรับเหมายอย(Sub Nominated Contractor) คือ ผูรับเหมา ซึ่ง
รับงานบางสวนจากเจาของโครงการ ซึ่งงานนั้นๆอาจเปนเพียงงานที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1.1.6.5 ผูบริหารโครงการ (Project Administrator)เปนกลุมที่ปฏิบัติงานแทน
เจาของ เหมาะสําหรับโครงการขนาดใหญที่เจาของไมสามารถติดตามงานได งานสวนใหญหนักไป
ทางดานธุรการ การลงทุน การเงิน การตลาด การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค ประสานงานกับ
กลุมอื่นแทนเจาของ
1.1.6.6 ผู บ ริ ห ารจั ด การก อ สรา ง หรือ ผู บริ ห ารงานก อ สร า ง (Construction
Management)มี ห น า ที่ ค วบคุ ม แลและบริ ห ารงานก อ สร า งให เ ป น ไปตามแผนที่ ว างไว ภายใน
งบประมาณที่กําหนด และไดคุณภาพตามแบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง โดยจะ
เป น ตั ว แทนเจ า ของโครงการประสานงานกั บ บุ ค ลกรอื่ น ๆกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารจั ด หา
ผูรับเหมากอสราง ราคากอสราง และวิธีการกอสราง ควบคุมคุณภาพงานกอสราง กําหนดวิธีจายเงิน
คากอสราง
1.1.6.7 ผูควบคุมงานกอสราง (Construction supervisor)มีหนาที่ควบคุมดูแล
และบริห ารงานก อ สรา งให เ ป น ไปตามแผนงาน ตามเป า หมายที่กํ า หนดไว และได ผ ลงานที่ มี
คุ ณ ภาพ ถู ก ต อ งตามสั ญ ญา และเงื่ อ นไขที่ ต กลงกั น ไว ร ะหว า งเจ า ของโครงการ และ
ผูรับเหมากอสราง โดยการตรวจงานในระหวางการกอสราง
1.1.6.8 ผูจัดการอาคาร (Building Manager) เปนผูดูแลรักษา และจัดระบบ
ตางๆของอาคารหลักจากการกอสรางอาคารเสร็จสิ้น เพื่อใหอาคารสามารถทํางานไดอยางปกติและ
ผูใชอาคารสามารถใชงานอาคารไดโดยไมมีปญหาใดๆ
1.1.6.9 ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นแลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้(พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3)พ.ศ.
2543)
การบริหารงานกอสราง (Construction Management) เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่
สําคัญรูปแบบหนึ่งของวงจรโครงการกอสราง ซึ่งวงจรดังกลาวนี้โดยทั่วไปจะประกอบดวยการ
บริหารจัดการที่สําคัญ 3 สวนไดแก การบริหารโครงการกอสราง (Project Management : PM) การ
บริหารจัดการงานกอสราง (Construction Management :CM) และการบริหารทรัพยากรอาคาร
(Facility Management : FM) ดังแสดงรายละเอียดตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดดงบทบาทหนนาที่ของผูบริหารงานก
ห
อสรรางในวงจรกาารบริหารโครรงการกอสราง
(ปรับปรุงจากกชุติมา กูมานนะชัย,2550 )
จากภาพที่ 1 ขางตนแสดดงใหเห็นวาการบริหารงานนในแตละสววนนั้นจําเปนตตองมีการ
ซอนทับกันของขอบเขตก
ข
การทํางานเนืนื่องจากเปนงานโครงการ
ง
กอสรางเปนนลักษณะงานที่มีความ
ตอเนื่องกัน เช
เ น บางครั้งงานในส
ง
วนของ PM อาจซอนทับในชชวงของขั้นตออนประกวดราาคาจัดหา
ผูรับเหมา และลงนามใน
แ
นสัญญากอสราง ซึ่งเปนหน
ห าที่หลักขออง CM สววนงานในชวงสงมอบ
โครงการ(Haand over) ที่CM
C รับผิดชออบในการดูแลการก
ล อสรางและส
ง
งมอบใใหเจาของโครงการซึ่ง
เปนชวงที่ตอเนื
อ ่องกับขอบบเขตการรับผิดชอบของฝ
ด
าย FM ที่จะตองดู
อ แลอาคารรตอไป เปนตน
สําหรับงานวิวิจัยในครั้งนี้จะเนนศึกษาาในสวนที่เกี่ยวของในชววงของการกาารบริหาร
จัดการงานกอสร
อ าง (Consstruction Mannagement :CCM) ซึ่งอยูในชชวงที่ทางเจาของโครงการรตกลงทํา
สัญญากับ ทาางฝายผูรับเหหมากอสรา งแล
ง ว เนื่องจากผูเ ขีย นใหห ค วามสนใจ กับ ประเด็นเรื
เ ่อ งของ
งบประมาณชัชั่วคราว(Provvisional sum)ที่ถูกระบุรวมมอยูในสัญญาการกอสรางซึซึ่งมีผูเกี่ยวของร
อ วมกัน
ทั้งเจาของโคครงการ ผูบริหารงานก
ห
อสรราง และผูรับเหมา เปนหลัก สําหรับผังบบุคลากรที่เกียวข
่ย องกับ
สวนของผูบริหารงานกอสร
ส างแบงไดตามภาพที
ต
่2
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ภาพที่ 2 แสสดงแผนภูมิระบบงานในก
ะ
ารบริหารจัดการงานก
ก
อสรราง (Construcction Manageement
Organizationn Chart ) (ปรับปรุ
บ งจากชุตมา
ิ กูมานะชัย,2550
ย
)
1.2 สัญญาการกอสราง
สัญญากการกอสรางทีที่จะกลาวถึงในการศึ
ใ
กษาครั้งนี้จะพิจาารณารายละเเอียดของ
ประเภทสัญ ญาว า สัญ ญ าประเภทใดดบ า งที่ มีลั ก ษณะ
ษ หรื อ ขออบเขตที่ ใ กล เ คี ย งกับ งานนก อ สร า ง
ประเภทที่ยังไม
ง มีรายละเเอียดที่สมบูรณ
ร ในชวงที่มีมีการทําสัญญาเพื
ญ ่อใหสออดคลองกับเนนื้อหาใน
การศึกษาทีสนใจในเรื
ส่
่องขของการจัดกาารงบประมาณ
ณชั่วคราว เพืื่อพิจารณาวางบประมาณชชั่วคราวที่
ถูกระบุในสัญญามั
ญ กพบไดดในสัญญาปรระเภทใด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สัญญาการกอสรางอางถึ
า งใน(อักษร ชื่นชลัมพู, 2553)หมายถึถึง ความตกลลงรวมกัน
ระหวางสองฝายโดยฝายใใดฝายหนึ่งสัญญาว
ญ าจะจัดหาบริ
ด
การวัสดุ
ส และทรัพยยากรที่จําเปนเพื่อสราง
สิ่งกอสรางออยางใดอยางหหนึ่งตามที่กําหนด และอีกฝ
ก ายหนึ่งสัญญาว
ญ าจะจายยคาตอบแทนนใหตามที่
ไดดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ สัญญาที
ญ ่ดีจะตองมีเนื้อหาเดนชัด สามารถปปฏิบัติได แลละมีความ
เปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของททุกฝาย
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พนม ภัยหนาย(2542)ไดแบงประเภทสัญญากอสรางไว 3 ประเภท ไดแก
1. การกอสรางโดยบัญชีแรงงาน (Construction by Force Account) วิธีนี้เจาของงาน
เปนผูวาจางแรงงานโดยตรง อาจเรียกวิธีนี้วา การจางแรงงานรายวัน (Day Labor) หรือวิธีบัญชี
แรงงาน (Force Account Method) การจางแรงงานอาจจางเปนรายวัน จางเปนชิ้นงาน หรือจางให
ทํางานจนแลวเสร็จเรียบรอยทั้งหมด โดยเจาของโครงการจะวาจางเฉพาะแรงงานเทานั้น วิธีนี้จึง
เหมาะกับงานขนาดเล็กที่ไมยุงยากซับซอนและใชเวลาทํางานไมนาน
2. สัญญาประกวดราคากอสราง (Competitive-bid Contracts) สัญญาประกวดราคา
กอสรางนี้ แบงเปน 2 แบบ คือ
2.1 การเสนอราคาแบบรวบยอด (Lump Sum Bid) มักใชกับงานกอสรางอาคาร
โดยคิดรวมทั้งยอดคาแรงงานและคาวัสดุที่ใชจนกระทั่งงานแลวเสร็จ การใชสัญญาประเภทนี้ หาก
ผูวาจางประสงคจะทําการเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการกอสรางหรือเพิ่มขอกําหนด ก็จะทําการ
ตกลงราคากันใหมเฉพาะในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแบบรูปและรายการกอสรางตองมี
รายละเอียดชัดเจนครบถวน เพื่อใชอางอิงการเปรียบเทียบในขั้นตอนการตรวจรับงานและคิดมูลคา
งานเปลี่ยนแปลงตอไป
2.2 การเสนอราคาตอหนวย (Unit-Price Bid) มักใชกับงานที่ไมทราบปริมาณ
จํานวนแนนอน เชน งานถนนทางหลวง เขื่อน สนามบิน เปนตน
3. สัญญาแบบการเจรจาตกลง (Negotiated Contracts) เปนสัญญาลักษณะการเจรจาตก
ลงราคากันระหวางผูวาจางกับผูรับเหมากอสรางโดยตรงเพียงรายเดียว หรือหลายๆรายก็ได และผล
ของการเจรจาตกลงราคากั น จึ ง จะถู ก เปลี่ ย นเป น เงื่ อ นไขไว ต อ กั น ตามรู ป แบบสั ญ ญาต า งๆ
ดังตอไปนี้
3.1 สัญญาแบบราคาคงที่แนนอน ( Fixed Price) การทําสัญญาแบบนี้เปนกําหนด
ราคาคากอสรางไวตายตัวจนกวาจะสิ้นสุดสัญญาที่กระทําไวตอกัน สวนมากมักใชกับงานกอสราง
ขนาดเล็กหรืองานที่มีระยะเวลาการกอสรางไมนานเกินไป เนื่องจากสะดวกตอผูวาจางเพราะไม
ตองปรับราคากันอีกถึงแมวาราคาคาวัสดุ คาอุปกรณ หรือคาแรงงานจะสูงขึ้นก็ตาม โดยทั่วไป
สัญญาแบบนี้มีอายุไมเกิน 1 ป
3.2 สัญญาแบบขึ้นลงไดบางสวน (Fixed Price with Escalator)มีลักษณะเปนการ
ปรับราคาบางสวนของงาน เชน พิจารณาปรับราคาเฉพาะคาวัสดุ คาอุปกรณ คาแรงงาน เปนตน
เหตุที่นําสัญญาแบบนี้มาใช เนื่องจากวาถาเปนงานกอสรางขนาดใหญตองใชเวลากอสรางนาน
ผูรับเหมามักจะไมกลารับงานเพราะความผันผวนของราคาวัสดุและคาแรง ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น
เสมอการใชสัญญาแบบนี้จึงเปนแรงจูงใจใหผูรับเหมากลาเสนอราคาประมูลแขงขันกันมากรายขึ้น
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เปนการยุติธรรมกับผูเหมาอีกดวยแตโดยทั่วไปจะกําหนดเปนเงื่อนไขไววาจะปรับราคาใหสูงขึ้น
กวาเดิมไดไมเกินกี่เปอรเซ็นตของราคาที่เสนอประมูลงานในครั้งแรก
3.3 สัญญาแบบคงที่ซึ่งเปลี่ยนเงื่อนไขได (Fixed Price with Redetermination)
เนื่องจากบางโครงการมีระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน ซึ่งภาวะเศรษฐกิจยอมเปลี่ยนแปลงไปสงผล
ให ราคาสิ นค าและการบริ การต างๆมีแนวโนมสูงขึ้น จึ งเปนเหตุ ผลในการเลื อกใชสัญญาแบบนี้
กลาวคือในครั้งแรกจะตกลงทําสัญญาแบบราคาคงที่ไวกอนตามระยะเวลาที่เห็นพองตองกัน หลังจาก
นั้นคูกรณีจะพิจารณาปรับราคากันใหมทุกรายการรวมทั้งกําไรไวดวยตามสภาพจริงของราคาสินคา
และบริการ ซึ่งจะแตกตางจากสัญญาแบบราคาคงที่ขึ้นลงไดบางสวน เพราะปรับใชเฉพาะคาวัสดุ
อุปกรณ และคาแรงงานเทานั้น
3.4 สัญญาแบบราคางานที่เรงรัด (Fixed Price with Incentive) สัญญาที่กําหนด
ราคาไวคงที่ตามระยะเวลาที่ทําสัญญากันแตกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา หากสามารถทําการกอสราง
ไดเสร็จกอนกําหนดเวลาตามสัญญาผูวาจางตองจายเงินเพิ่มเติมตามอัตราสวนที่ตกลงกันไว แตถา
ผูรับเหมาทํางานเสร็จลาชาออกไปจากกําหนดการเดิมผูรับเหมาตองจายเงินชดใชใหกับผูวาจางอีก
เชนกัน
3.5 สัญญาแบบคาใชจายรวมคาคงที่ (Cost Plus Fixed Fee) เปนสัญญาที่คูกรณี
กําหนดการจายเงินเฉพาะเนื้องานที่แทจริงรวมกับจายคาธรรมเนียมหรือคาดําเนินงานใหกับผูรับเหมา
จํานวนหนึ่ง สัญญาประเภทนี้ใชในงานกอสรางเฉพาะอยางซึ่งผูรับเหมาและผูวาจางตางไมเคยมี
ประสบการณหรือมีความสันทัดงานดานนั้น ๆ มากอน จึงเปนงานที่มีลักษณะพิเศษ
3.6 สัญญาแบบคาใชจายกับคาธรรมเนียมคงที่โดยการเฉลี่ยผลกําไร (Cost Plus
Fixed Fee with Sharing) การจะใชสัญญาแบบนี้นั้นทั้งผูวาจางและผูรับเหมาตองพิจารณากําหนด
รวมกันในเบื้องตนวาราคางานควรเปนจํานวนเงินเทาใด และกําหนดเปนเปาหมายของราคาเอาไว ซึ่ง
ผูวาจางจะจายเงินเฉพาะราคางานที่แทจริง รวมกับคาธรรมเนียมจํานวนหนึ่งใหกับผูรับเหมา แตถา
ผูรับเหมาสามารถทํางานใหเสร็จสิ้นลง โดยใชเงินไปนอยกวาเปาหมายที่กําหนดไวผูวาจางจะเฉลี่ย
ยอดเงินที่เหลือใหกับผูรับเหมาตามอัตราสวนที่ตกลงกันไวแตแรก
การที่จะเลือกใชสัญญากอสรางประเภทใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมตาง ๆ หลายดาน
ซึ่งจะตองทําเอกสารสัญญาระหวางกันโดยมีผูมีอํานาจกระทําการของคูสัญญาแตละฝายเปนผูพิจารณา
ลงนาม โดยทั่วไปเจาของงานจะไดรับคําแนะนําจากสถาปนิก วิศวกร หรือนักกฎหมาย สําหรับการ
ประกวดราคากอสราง(Competitive-bid Contracts) ที่ใชในการเสนอราคาแบบรวมยอด(Lump Sum
Bid)หรือการเสนอราคาแบบราคาตอหนวย(Unit Price Bid)จะกระทําเมื่อแบบรูปและรายการกอสราง
แลวเสร็จ สวนสัญญาแบบการเจรจาตกลงราคา (Negotiated Contracts) อาจทําขึ้นกอนแบบรูปและ
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รายการกอสรางจะเสร็จสิ้นสมบูรณ การประมาณราคาจึงไมสามารถกระทําไดถูกตอง กรณีนี้จึงมักจะ
ทําสัญญาโดยใชสัญญาแบบคาใชจายรวมกับคาธรรมเนียมคงที่(Cost Plus Fixed Fee)
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสัญญา (Andrew, John and Lawrence ,1996
อางถึงในฉัตรชัย มงคลหมู, 2554) พบวา รูปแบบของสัญญากอสรางที่มีความเหมาะสมกับงาน
ออกแบบกอสรางยังไมสมบูรณคือ สัญญาวาจางแบบกําหนดราคาพรอมกับตอบแทน หรือการ
ประกันราคาโครงการดวยมูลคาโครงการสูงสุด (Fixed Price with Incentive or Guaranteed Maximum
Price Contract)และสัญญาวาจางออกแบบและกอสราง (Design Build Contract) โดยระบุวาปจจัย
ของความเสี่ยงหรือการตัดสินใจสําหรับการเลือกใชสัญญาประเภทนี้คือ
1. เกิดจากไมสามารถประมาณราคาได หรือ ทรัพยากรที่ใชไมแนนอน
2. ตองการหลีกเลี่ยงปญหาการตั้งคาเผื่อสํารองสูงที่จะนํามารวมในสัญญาเหมารวม
1.3 การบริหารตนทุนโครงการ
การบริหารโครงการคือการจัดการ การใชทรัพยากรตางๆที่มีอยูอยางเหมาะสม
และสมบู รณ ที่สุด เพื่ อ ให ก ารดํ า เนินการโครงการบรรลุวั ตถุ ประสงค ที่ตั้ง ไว โดยที่ท รัพ ยากร
ดังกลาวหมายถึง บุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญความสามารถ ความรวมมือของทีมงาน เครื่องมือ
เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนขอมูลระบบงานเทคนิคและเวลา โครงการตอง
ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคตามเปาหมายทั้ง ดานตนทุน เวลา และคุณภาพสําหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ผูเขียนขอเนนในรายละเอียดของเรื่องการบิหารตนทุนโครงการเปนหลักเนื่องจากจะเกี่ยวของ
โดยตรงกับการเกิดป ญหางบประมาณบานปลาย ซึ่งจากการศึกษามีผูใ หคําอธิ บายในเรื่องการ
บริหารตนทุนโครงการไวมากมาย ดังนี้
Donald Barrie (1994) ไดใหความหมายของการควบคุมตนทุน คือกระบวนการ
ควบคุมคาใชจายใหอยูภายใตงบประมาณที่ตั้งไวตลอดระยะเวลาดําเนินการกอสราง และไดแบง
วิธีก ารควบคุ มตนทุนงานกอสรางที่สําคัญหลัก ๆไว คือ วิธีการควบคุ มโดยรวมดูผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการชําระเงินตามความคืบหนาของงาน (Profit or Loss Based Progress Payment)
Nunnally(1998) อธิบายไววาการควบคุมตนทุนของโครงการไมเพียงจะเกี่ยวของ
กับการวัด การเก็บบันทึกคาใชจายและความคืบหนาการทํางานของโครงการเทานั้น แตยังเกี่ยวของ
กับการเปรียบเทียบความคืบหนาที่เกิดขึ้นจริงกับที่วางแผนไว วัตถุประสงคหลักของการควบคุม
ตนทุนของโครงการคือการไดรับกําไรสูงสุดไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและคุณภาพที่นาพอใจใน
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การทํางาน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายของการควบคุมตนทุน จะมีความสําคัญอยาง
ยิ่งในการประเมินและการควบคุมตนทุนของโครงการที่จะมาถึงในอนาคต
วิสูตร จิระดําเกิง (2555)ไดกลาววา "การบริหารโครงการ คือการจัดการทรัพยากร
ตางๆที่มีอยูอยางเหมาะสมและสมบูรณที่สุด เพื่อใหการดําเนินการโครงการบรรลุจุดประสงคที่ตั้ง
ไว" โดยไดกลาวถึงเรื่องของการประมาณราคากอสรางซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของการบริหาร
โครงการ อาจแบงประเภทตามความละเอียด และระยะเวลาที่ตองใชในการทําการประมาณราคาได
ดังนี้
1. การประมาณราคาขั้นตนสามารถทําไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับระดับความ
ถูกตองและระยะเวลาที่ใชการประมาณราคาขั้นตนโดยที่ยังไมมีแบบและขอกําหนดที่สมบูรณอาจ
ใชวิธีการ ดังนี้
1.1 การประมาณราคาโดยราคาตอหนวยการใช เปนการคํานวณราคาที่ใหผล
คอนขางหยาบมัก ใช ใ นขั้น ตอนเริ่มโครงการ โดยใชวิธี นับ หนว ยการใชของอาคาร เชน งาน
โรงแรมอาจนับจํานวนหองพัก โรงพยาบาลอาจนับจํานวนเตียงผูปวย เปนตน
1.2 การประมาณราคาโดยราคาตอหนวยพื้นที่ มักใชวิธีนี้ในการออกแบบที่
ดํ า เนิ น การจนได แ บบร าง ซึ่ ง ประกอบด ว ย แบบแปลนสถาป ต ยกรรม รู ป ด า น รู ป ตั ด และ
ขอกําหนดงานกอสรางขั้นตนแลว สามารถนํามาใชคํานวณพื้นที่ใชสอยได และใชขอมูลตนทุน
กอสรางอาคารที่มีอยูเดิมมาใชคํานวณงบประมาณ โดยเลือกใชขอมูลจากโครงการที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน ปรับปรุงตนทุนตามสภาพปจจัยที่เกี่ยวของ และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ดําเนินการ
1.3 การประมาณราคาโดยราคาประกอบตอหนวย การใชราคาประกอบตอ
หนวย หมายถึงราคาตอหนวยของระบบ หรือแตละสวนยอยของงานกอสราง เชน งานฐานราก
งานพื้น งานผนัง การประมาณราคาโดยวิธีราคาประกอบตอหนวยนี้ เปนประโยชนในการศึกษา
เปรียบเทียบตนทุนของแตละระบบ เลือกใชไดเหมาะสมสอดคลองกับงบประมาณ
2. การประมาณราคาอยางละเอียดในการประมาณราคาอยางละเอียดโดยทั่วไปจะ
เปนการประมาณราคาเมื่อมีแบบ และขอกําหนดงานกอสรางเรียบรอยสมบูรณแลวเริ่มจากการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารแลวจึงทําการศึกษาแบบและขอกําหนดงาน เพื่อวาง
แนวทางวิธีการกอสรางที่เหมาะสมหลังจากนั้นเขาไปตรวจสอบสถานที่กอสราง ศึกษาเงื่อนไข
สัญญา รายละเอียดดานเทคนิคของวัสดุอุปกรณที่ใช รวมถึงมาตรฐานการกอสราง ระยะเวลาของ
สัญญา การจายงวดงาน เปนตนขั้นตอนตอไปคือการเตรียมเอกสารบัญชีปริมาณงาน เริ่มจากการ
กําหนดงานที่ตองทําโดยการจัดทําโครงสรางรายการงาน (Work Breakdown Structure) เพื่อ
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แบงแยกรายละเอียดงานที่ตองทําใหครบถวน โดยระดับความละเอียดของกิจกรรมขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูบริหารงานกอสราง ความเหมาะสมในการทํางาน และแผนการทํางาน จากนั้นจึงทํา
การคํานวณปริ ม าณงานจากแบบและกรอกประมาณงาน ราคาตอ หนว ย ราคารวมของแตละ
รายการ และราคารวมทั้งสิ้น ขั้นตอนสุดทายของการประมาณราคาควรมีการตรวจสอบความ
ถูกตอง กอนจัดทําเอกสารเสนอราคาตอไป
ปริญญา ศุภศรี (2547)ไดกลาววาการบริหารตนทุนงานกอสราง (Cost Management)
เปนเรื่องของตนทุนการกอสรางซึ่งเกี่ยวของตั้งแตเริ่มวางโครงการ การประมูล การกอสราง การ
สงมอบโครงการ รวมถึงการสรุปผลการดําเนินการหลังจากโครงการแลวเสร็จ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.การทําการประเมินโครงการ (Value Engineering)
2.การประมูลงาน (Bidding)
3.การวิเคราะหตนทุน/ราคา (Cost/Price Analysis)
4.การวิเคราะหการเงิน (Financial Analysis)
5.การควบคุมตนทุนโครงการ (Cost Control)
ซึ่งการควบคุมตนทุนโครงการ (Cost Control) เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการ
ดํ า เนิ น การควบคุ ม ต น ทุ น โครงการให เ ป น ไปตามแผนงานระยะต า งๆ โดยประกอบด ว ย การ
ทบทวนการออกแบบ (Design Preview) การทํางบประมาณ (Budget Cost Planning) รวมถึงการ
สรุปใหกับผูบริหาร (Summary to Management)ซึ่งจะอยูในรูปของการรายงานตนทุน (Cost
Report)

เพื่อใหการควบคุมงบประมาณใหเกิดความคุมคามากที่สุด โดยอาศัยการเปรียบเทียบ

งบประมาณกับตนทุนที่ระบุในสัญญา ซึ่งจะเกี่ยวของกับงบประมาณกอสราง ตลอดระยะเวลาของ
โครงการตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการ
ณรงค(2553) ไดอธิบายไววาการควบคุมตนทุนคือการควบคุมงบประมาณใหใชอยาง
คุมคามากที่ สุด และเปนไปตามแผนที่วางไว การควบคุ มคาใช จา ยจึง เปน หลักการคาดหมาย
คาใชจาย โดยอาศัยการประเมินการเปรียบเทียบงบประมาณ การปรับปรุงแกไขของแผนและการ
ตัดสินใจตามงบประมาณที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค การควบคุมตนทุนสามารถแบงได 2 สวน
ที่สําคัญ คือ
1.

การควบคุมระหวางการออกแบบรายละเอียด เพื่อใหไดราคาคากอสรางภายใต

งบประมาณที่ทางเจาของกําหนด
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2.การควบคุมราคาระหวางการกอสราง เพื่อควบคุมคาใชจายในการกอสรางใหต่ํากวา
ราคาที่ประมูลไดโดยผูรับเหมา
จุดประสงคของการควบคุมคาใชจาย
1.เพื่ อ ให ค า ก อ สร า งอยู ภ ายใต ง บประมาณที่ กํ า หนดไว โดยให ค วามสนใจไปที่
กิจกรรมที่เกิดปญหา
2.เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประมาณราคาของฝายประมาณราคา
3. ใชขอมูลที่ไดพยากรณคาใชจาย ณ วันสิ้นสุดโครงการ
4. เพื่อใหสวนตางๆของอาคารเกิดประโยชนสูงสุดระหวางการดําเนินงาน และตอง
สมเหตุสมผลกับเงินที่ลงทุน ดังนั้นจึงตองมีการจัดสรรงบใหสมดุล
ปยวัชร ชัยเสรี และทยุติ อิสริยฤทธานนท (2554)ไดกลาวไวในบทความวา การ
ควบคุมตนทุนโครงการ(Cost Control) เปนสวนหนึ่งของการบริหารตนทุนโครงการ(Cost
Management) ดังนั้นหากจะให การควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพอยางสมบูรณจะตองคิดและทํา
แบบการบริหารตนทุนโครงการกลาวคือตองบูรณาการศาสตรหลายสาขาเขาดวยกัน และตองทํา
ตั้งแตเริ่มตนโครงการ ซึ่งสามารถอธิบายโดยสังเขป ตามชวงเวลาดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้
1. ชวงการออกแบบ
ซึ่งมีความสําคัญตั้งแตชวงกอนการออกแบบ (Pre-Design Stage) ชวงระหวางการ
ออกแบบขั้นตน (Design Stage-Preliminary Design) ชวงระหวางการออกแบบขั้นพัฒนา (Design
Stage-Design Development) และชวงระหวางการออกแบบรายละเอียด (Design Stage - Detailed
Design)ในชวงของการออกแบบนั้นนอกจากความชัดเจนของความตองการจากเจาของโครงการที่
เปนสิ่งสําคัญแลวนั้น การจัดทํารายงานของงบประมาณสําหรับการออกแบบก็เปนสวนหนึ่งที่
สําคัญควบคูไปกับการออกแบบ เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ชวยในการควบคุมตนทุนที่จะเกิดขึ้นและ
เปนกรอบในการพิจารณาในสวนของการออกแบบและเลือกใชวัสดุ โดยการทํากรอบงบประมาณ
โครงการจะแบงเปน 2 สวน คือ
1. งบประมาณการจาง (Contractual Budget) เปนงบประมาณที่พัฒนามาจากการ
ทํารายละเอียดของงาน( Work Breakdown structure )
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2.

งบประมาณเผื่อ (Contingency)

เปนงบประมาณที่ถูกเพิ่มเติมเขาไปใน

งบประมาณสัญญาเพื่อเปนการสํารองงบประมาณสําหรับสิ่งที่คาดการณไมถึงในระหวางการ
กอสราง
สิ่งสําคัญในชวงของการออกแบบ คือการพิจารณาถึงปญหาความขัดแยงของแบบ
วิธีการและขั้นตอนการกอสรางตามแบบเนื่องจากอาจเกิดปญหาไมสามารถกอสรางไดจริง หรือมี
วิธีการกอสรางที่ใหความชํานาญพิเศษสงผลใหงบประมาณสูงขึ้น โดยหลังจากที่มีการออกแบบ
ในชวงทายสุด จําเปนตองมีการถอดแบบคํานวณปริมาณงานขั้นตน (Preliminary Quantity Takeoff)
และทําการประมาณราคาตนทุน เปนรูปแบบของการทําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาB.O.Q
(Bill of Quantity) เพื่อใหทราบวาการออกแบบสอดคลองกับงบประมาณเบื้องตนที่ตั้งไวหรือไม
หากเกิ นงบประมาณเบื้องต นทางผูออกแบบตองนําเสนอรายละเอีย ดใหชัดเจนเพื่อใหเ จาของ
โครงการพิจารณาการปรับแบบ (Drawing Review) หรือทําการควบคุมตนทุนแบบวิศวกรรมคุณคา
Value Engineering เพื่อพิจารณาเลือกในสิ่งมี่เหมาะสมและอยูในงบประมาณกอนทําการสรุปแบบ
รวมถึงดําเนินการประกวดแบบและกอสรางตอไป
2. ชวงระหวางการประกวดราคา (Tender Stage) เปนชวงการพิจารณาคัดเลือก
ผูรับเหมาดวยการพิจารณาเราคาพรอมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา(Bill of Quantity) ซึ่งตรง
ครบถวนตามแบบและขอกําหนดของผูวาจาง (Term of reference : TOR ) ทั้งนี้หากราคาที่นําเสนอ
ยังสูงกวางบประมาณที่ตั้งไว ก็สามารถใชวิธีการควบคุมตนทุนแบบวิศวกรรมคุณคา ( Value
Engineering) โดยนําเสนอแนวทางการปรับวิธีการการกอสรางเพื่อเสนอตอผูออกแบบและเจาของ
โครงการตอไป
3. ชวงระหวางการกอสราง (Construction Stage) เปนชวงที่ตองดําเนินการติดตาม
หรือตรวจสอบงบประมาณอยูอยางตอเนื่องเพื่อปองกันปญหาตนทุนบานปลาย แตหากดําเนินการ
บริหารตนทุนโครงการตามขั้นตอนอยางถูกตองจนถึงตกลงวาจางแลว ปญหาตนทุนบานปลายจะ
ไมเกิดขึ้น การควบคุมตนทุนในชวงนี้จึงนอยมาก อาจมีแคตรวจสอบปริมาณงานแตละงวดงาน
ตามที่ผูรับเหมาเสนอขอเบิกเทานั้น
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งานก อ สร า งเป น งานที่ ป ระกอบด ว ยงานย อ ยและรายละเอี ย ดมากมาย อาจมี ก าร
ผิดพลาดแบบคาดไมถึงอยูบาง ซึ่งไดมีการวางแผนการแกไขปญหานี้แลวตั้งแตตนโดยการใชเงิน
จากงบประมาณเผื่อ (ContingencyBudget) ที่จัดสรรไวแลวแยกตามแตละสัญญาการจัดซื้อจัดจาง
และจากวิเคราะหปญหาตนทุนโครงการที่บานปลายพบวามีสาเหตุหลัก ดังตอไปนี้
1. ไมมีการกําหนดโครงสรางรายการงาน (Work Break Down Structure) ทั้งหมดที่
จําเปนตองมีเพื่อใหโครงการแลวเสร็จสมบูรณจึงเกิดงานความผิดพลาดทําใหตนทุนที่คาดไวนอย
กวาที่เปนจริง
2. ไมมีการจัดทําโครงสรางรายการตนทุน (Cost Break Down Structure) ทั้งหมดของ
งานแตละสัญญาใหชัดเจน
3. การประมาณราคาตนทุนไมแมนยําเพียงพอ และไมสอคลองกับสภาวะราคา ณ
ชวงเวลาดําเนินโครงการ
4. ไมมีการจัดทํากรอบงบประมาณโครงการ ( Budget Framework) ของแตละสัญญา
อยางชัดเจน จึงไมสามารถควบคุมมูลคางานตามสัญญาใหสอดคลองกับงบประมาณจริงที่มีอยู
5. ไมมีการจัดสรรแบงงานและงบประมาณแตละสวนใหผูที่รับผิดชอบอยางครบถวน
6. ใชงบประมาณที่มีอยูไมคุมคา หรือลงทุนในสิ่งที่ทําใหไมเกิดประโยชน
7. แบบ (Drawing) และ/หรือรายการ (Specification) ขาดความสมบูรณ ไมครบถวน
ตามความตองการของโครงการ (Project Requirement) ไมถูกตองตามมาตรฐาน ไมถูกตองตาม
กฎหมาย รวมถึงความขัดแยงของแบบ
กิ ต ติ นุ ช ชุ ลิ ก าวิ ท ย (2554)กล า วว า การบริ ห ารต น ทุ น โครงการ ประกอบด ว ย
กระบวนการที่จะทําใหทีมงานโครงการสามารถดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้นสมบูรณไดภายใน
งบประมาณที่ไดขออนุมัติหรือกําหนดไว ดังนั้นจะเห็นไดวาการบริหารตนทุนโครงการจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จไดนั้น ผูจัดการโครงการตองมั่นใจวาโครงการนั้นๆถูก
วางแผนและกําหนดไวเปนอยางดี นอกจากนั้นการประมาณการทั้งทางดานเวลาและตนทุนตอง
ถูกตองแมนยํา และงบประมาณที่ไดตั้งไวก็เหมาะสมกับความเปนจริง โดยทั่วไปแลวการบริหาร
โครงการประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ1. การวางแผนทรัพยากร (Resource Planning)2. การประมาณ
ราคาตนทุน (Cost Estimating) 3. การจัดทํางบประมาณตนทุน (Cost Budgeting) 4. การควบคุม
ตนทุน (Cost Control)สามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้
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1. การวางแผนทรัพยากร (Resource Planning) เปนการพิจารณาและกําหนดวา
ทรัพยากรใดบางที่ควรจะใชในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ และควรใชในปริมาณที่เทาใด
ประเภทของโครงการและลักษณะขององคกรถือเปนตัวแปรที่สําคัญในการวางแผนทรัพยากร ซึ่ง
ตองอาศัยผูที่มีประสบการณความรูความชํานาญในโครงการที่มีลักษณะที่คลายคลึงและคุนเคยกับ
องคกรที่จะดําเนินโครงการ เพื่อที่จะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใชทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับ
โครงการนั้นตอไป
2. การประมาณราคาตนทุน (Cost Estimating)เปนการนําขอมูลทรัพยากรทั้งหมดที่
จําเปนมาพิจารณาเพื่อกําหนดเปนแผนการบริหารตนทุนซึ่งจะตองระบุรายละเอียดอยางชัดเจนถึง
วิธีก ารบริ ห ารจั ดการที่ เหมาะสมในกรณีที่ตน ทุนโครงการที่เ กิ น ขึ้นจริงแตกต างออกไปจากที่
ประมาณการไว ขอมูลที่ควรจะมีประกอบกับการประมาณการตนทุน ไดแก หลักเกณฑพื้นฐาน
และขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการตนทุน และเทคนิคที่นํามาใชในการประมาณตนทุน
เปนตน สามารถสรุปไดกังนี้
2.1 ลักษณะการประมาณการตนทุนที่นิยมใชแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
2.1.1 การประมาณการตามลําดับความสําคัญอยางคราวๆ (Rough order magnitude
(ROM)estimate) ซึ่งเปนการประมาณการอยางหยาบๆกวางๆในชวงเริ่มตนโครงการ หรือในบาง
โครงการอาจถูกจัดทําขึ้นกอนที่โครงการจะเริ่มตนเพื่อใหผูจัดการโครงการและผูบริหารระดับสูง
ไปใชในการตัดสินใจความถูกตองจะอยูระหวาง -25% กับ +75% นั่นหมายความวา ตนทุนที่
แทจริงอาจมีคาต่ํากวาที่ประมาณการไว 25% และอาจสูงกวาที่ประมาณการไว 75%
2.1.2 การประมาณการในลักษณะงบประมาณ (Budgetary estimate) เพื่อ
วางแผนจัดสรรเงินทุนที่มีอยูใหกับกิจกรรมตางๆของโครงการ ความถูกตองจะอยูระหวาง -10%
กับ +25%
2.1.3 การประมาณการชวงสุดทาย (Definitive estimate) ซึ่งเปนการประมาณ
ตนทุนที่เที่ยงตรงแมนยํามากที่สุดและมักจะถูกนําไปใชในการบริหารการจัดซื้อ ความถูกตองจะอยู
ระหวาง -5% กับ +10%
2.2 เทคนิคในการประมาณตนทุนที่เปนที่นิยมใชกันโดยทั่วไปอยู3 วิธี คือ
2.2.1. การประมาณการจากบนลงลาง (Top down estimate) เนนการนําขอมูล
ตนที่เกิดขึ้นจริงของโครงการที่เคยทํามากอน และมีลักษณะคลายคลึงกัน มาใชเปนพื้นฐานในการ
ประมาณการตนทุนในโครงการปจจุบัน ขอดีของวิธีการนี้คือประหยัดเวลา สวนขอเสียคือวิธีการนี้
มีความถูกตองเที่ยงตรงนอยเนื่องจากตองอาศัยประสบการณจากผูเชี่ยวชาญเปนอยางมาก
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2.2.2. การประมาณการจากลางขึ้นบน (Bottom-up estimate) เปนการประมาณ
การของแตละกิจกรรมในโครงการแลวรวมตนทุนเหลานั้นทั้งหมดเพื่อใหไดตนทุนโครงการ ความ
ถู ก ต อ งเที่ ย งตรงของค า ประมาณการจะขึ้ น อยู กั บ ขนาดของกิ จ กรรมแต ล ะกิ จ กรรม รวมถึ ง
ประสบการณของผูประมาณการ ขอดีของวิธีการนี้คือไดเห็นถึงรายละเอียดของงานในโครงการเพื่อ
ชวยในการพิจารณาตัดสินใจ สวนขอเสียคือมักเสียเวลาและคาใชจายมากกวาวิธีการอื่น
2.2.3. การประมาณการดวยตัวแบบทางคณิตศาสตร (Parametric modeling)
เปนการนําคุณสมบัติของโครงการมากําหนดตัวแปรในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรขึ้นเพื่อใช
ประมาณการต น ทุ น ของโครงการนั้ น ๆ ซึ่ ง การสร า งตั ว แบบทางคณิ ต ศาสตร ขึ้ น เพื่ อ คํ า นวณ
คาแรงงานตอวันไดโดยกําหนดและใสคาที่เหมาะสมใหกับตัวแปรที่เกี่ยวของ
3. การจัดทํางบประมาณตนทุน (Cost Budgeting) ในสวนนี้การจัดทํารายละเอียดของ
กิจกรรมหรือ WBS(Work Breakdown Structure) เปนสิ่งสําคัญเนื่องจากตองทําการจัดสรรตนทุน
โครงการที่ประมาณการไวใหเหมาะสมกับกิจกรรมแตละงานและใชในการวัดและตรวจสอบการ
บริหารตนทุนของแตละกิจกรรมตลอดอายุของกิจกรรมนั้นๆตอไปซึ่งตองใชความชํานาญและ
ความชํานาญของผูจัดการโครงการเปนสําคัญ
4. การควบคุมตนทุน (Cost Control)การควบคุมตนทุนเปนการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดของงบประมาณโครงการเพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
โครงการเปนอยางเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุง Cost baseline แลว พรอมทั้งยังแจงใหบุคคลที่
เกี่ยวของกับโครงการไดทราบถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีตอตนทุนโครงการ ขอมูล
เอกสารที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ไดแก Cost baseline แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ขอมูลการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และแผนการบริหารตนทุน(Cost management
plan)
การบริหารต น ทุ นโครงการเป นกระบวนการบริหารจัด การ โดยการวางแผนการ
ประมาณการงบประมาณ และควบคุมตนทุน เพื่อใหโครงการแลวเสร็จสมบูรณตามงบประมาณที่
กําหนดไว โดยมีสวนประกอบ 3 สวนดังนี้(รัตนา สายคณิตอางถึงใน สุธิราจันทรา, 2556)
1. การประมาณราคาตนทุน
2. งบประมาณตนทุน
3. การควบคุมตนทุน
การบริหารโครงการมีเทคนิคในการประมาณการตนทุนโครงการ สามารถดําเนินการ
ได ห ลายวิ ธี แ ล ว แต ค วามเหมาะสมกั บ การนํ า ไปใช ซึ่ ง ต อ งรู จั ก กิ จ กรรมหรื อ รายละเอี ย ดของ
โครงการนั้นซึ่งมีเทคนิคในการประมาณตนทุน ดังนี้
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1. การประมาณโดยอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คือเทคนิคการประมาณตนทุน
โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรู และประสบการณอยางกวางขวาง จึงทําใหสามารถประมาณการตนทุน
ไดอยางมีเหตุผลคอนขางถูกตอง
2. ประมาณตนทุนจากโครงการที่คลายกัน คือ เทคนิคที่ประมาณการตนทุนโดยมีการ
อางอิงจากขอมูลของโครงการที่คลายๆกับที่เคยทําไวแลว
3. การประมาณโดยอาศัยฟงกชั่นตนทุน คือการหาความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร
ระหวางตนทุนและปจจัยตางๆในรูปแบบสมการแสดงความสัมพันธโดยใชวิธีทางสถิติ คือวิธียก
กําลังสองนอยที่สุดเพื่อเปนคาพารามิเตอรของสมการจากนั้นจึงใชสมการดังกลาวประมาณตนทุน
โครงการตอไป
ฟลเลอร(Pilcher อางถึงใน สุพัตรา วีรปรีชาเมธ, 2535 และเอกมล ปราบแสนผาย
,2553) ไดศึกษาระบบควบคุมตนทุนกอสรางและไดกลาวสรุปไววา ระบบควบคุมตนทุนคือ การ
เก็บรวบรวมขอมูลมาประมวลผลเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับงบประมาณ และกําหนดมาตรฐานตนทุน
ในอนาคต อีกทั้งขอมูลดานตนทุนที่เก็บรวบรวมไดจากการปฏิบัติงานจริง จะชวยชี้แนวโนมการ
ปฏิบัติงานในอนาคตได และในป 1976 เขาไดเสนอถึงความหมายของระบบตนทุนการกอสรางไว
อีกวาเปนกระบวนการหนึ่งที่ตองทําตลอดงานโครงการตั้งแตที่ผูวาจางมีความคิดที่จะกอสราง
โครงการจนถึงวันที่โครงการสําเร็จและเสร็จสิ้นงานลงโดยพยายามจะควบคุมตนทุนใหอยูใน
งบประมาณที่กําหนดไวตั้งแตการเริ่มดําเนินโครงการจนถึงไดรับเงินงวดสุดทาย โดยยึดหลักวา
จะตองเปนประโยชนตอเจาของบริษัทสถาปนิกและผูรับเหมาหลัก และยังไดแบงการควบคุม
ตนทุนกอสรางเปน 2 ลักษณะใหญ คือ
1. การควบคุมตนทุนโดยประมาณในระหวางขั้นตอนของการออกแบบ เพื่อใหการ
ออกแบบอยูภายในราคาที่ไดประมาณการไวตั้งแตแรก
2. การควบคุมตนทุนโดยผูรับเหมาในระหวางที่มีการกอสราง ซึ่งเปนความพยายาม
ของผูรับเหมาที่จะควบคุมตนทุนใหอยูภายในวงเงินซึ่งผูวาจางจะจายใหจนงานสิ้นสุดตามราคาทีไ่ ด
ประมาณการเอาไวกอน
ทั้งนี้ ฟลเลอร ยังไดกลาววาวัตถุประสงคของการทําระบบควบคุมตนทุนกอสราง มี
ดังนี้
1. จากการทํารายงานี่ไดจัดทําเปนระยะๆเมื่อตรวจพบวางานกอสรางในสวนใด มี
การดําเนินงานอยางไมประหยัด หรือไมมีประสิทธิภาพตองแจงใหผูเกี่ยวของทราบทันที เพื่อใหมี
การดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็วที่สุด
2. เพื่อใชเปนขอมูลหรือเปนแนวทางในการประมาณราคาตอไปในอนาคต
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เปนการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินราคาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
ระหว างดํ าเนินการตามสัญญา โดยในระหวางอยูในสั ญญาการกอสรางอัตราราคาต างๆ ที่ใ ช
คํานวณเปนคาดําเนินการตางๆอาจจะแตกตางจากที่คิดประมาณราคาเดิมไว ก็สามารถนําขอมูล
รายงานดานตนทุนที่เก็บรักษาไวมาชวยในการกําหนดอัตราใหม และชวยใหผูรับเหมาใชเปน
พื้นฐานของการตัดสินใจได
พิชญและนที (อางถึงในคมวรรธ สุนิติบรรยง, 2550) ไดเสนอเหตุผลและอธิบาย
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของผูที่กระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงงานกอสรางไวดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงจากความตองการของเจาของโครงการเนื่องจากเจาของโครงการ
มักไมใชผูที่มีความเชี่ยวชาญในทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม จึงเปนการยากที่เจาของโครงการ
จะสื่อสารและถายทอดความตองการของตนใหสถาปนิกและผูออกแบบไดอยางครบถวนสงผลให
เกิดการออกแบบที่ไมสมบูรณ หรือเกิดจากการที่เจาของโครงการขอใหเรงทํางานในบางพื้นที่ของ
อาคารใหแลวเสร็จกอน เปนตน
2. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความบกพรองของเจาของโครงการเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงทั้งในรายละเอียดงานและวิธีการหรือขั้นตอนในการทํางานของผูรับเหมา
3. การเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูรับเหมา เกิดขึ้นเพื่อประโยชนในการ
ทํางานของผูรับเหมาเองโดยไมทําใหเจาของโครงการเสียประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เชน การขอเปลี่ยนแปลงเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเปนเสาเหล็กซึ่งทําใหการกอสรางดําเนินการงายขึ้น
และรวดเร็วคน เปนตน ทั้งนี้ในสัญญากอสรางบางแหงอาจมีขอกําหนดที่มีชื่อเรียกวา “ขอกําหนด
วิศวกรรมคุณคา(Value Engineering Clause)” เพื่อเปนเงื่อนไขในการจูงใจใหผูรับเหมาในการคิด
และเสนอแนะเทคนิค หรือขั้นตอนในการกอสรางอื่นที่จะชวยใหงานกอสรางมีตนทุนการกอสราง
ที่ต่ําลง ทั้งนี้หากเจาของโครงการเห็นชอบดวยกับวิธพีการกอสรางดังกลาวชวยใหงานกอสรางมี
ตนทุนที่ต่ําลงจริง ผูรับเหมากอสรางจะไดรับเงินสวนแบงจากตนทุนที่ลดลงนี้เปนรางวัลดวย
4. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความบกพรองของผูรับเหมากอสรางอาจเกิดขึ้นโดย
ความไมตั้งใจหรือตั้งใจแลวแตกรณี เชน เกิดความผิดพลาดในชวงของงานฐานรากซึ่งผูรับเหมา
ตอกเข็มผิดไปทําใหเกิดการเยื้องศูนยของฐานรากหลายตัว ผูรับเหมาจึงตองวางแผนแกไขโดยเสนอ
วิธีการแกไขเพื่อขออนุมัติจากฝายเจาของโครงการ เปนตน
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5. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอุปสรรคในการกอสรางงานกอสรางเปนงานที่มักพบกับ
อุปสรรคเฉพาะหนาในระหวางการดําเนินงานคอนขางบอยมาก ตัวอยางอุปสรรคที่พบ ไดแก วัสดุ
กอสรางขาดตลาด น้ําทวม ระดับน้ําใตดินสูง สภาพดินออน ไฟไหม สภาวะเศรษฐกิจซบเซา เปน
ตน
6. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกฎหมายที่เปลี่ยนไปถึงแมวาจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไม
บอยนัก แตหากในระหวางการดําเนินการกอสรางมีกฎหมายออกมาใหมหรือมีกรปรับปรุงหรือ
แกไขกฎหมายที่มีใชอยูเดิมเกิดขึ้น ก็จะกระทบตอวิธีการทํางานของงานกอสรางเปนสวนใหญ
และพิชญ และนที (2545) ยั งไดจํ าแนกการเปลี่ยนแปลงในงานกอสรางออกเปน 3
ประเภท คือ
1. การเปลี่ยนแปลงของขอบเขตงานกอสรางที่เกิดจากการเพิ่มหรือลดรายการของงาน
ที่คูสัญญาตกลงกัน
2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานในสวนของแบบกอสราง รายการประกอบ
แบบหรือปริมาณงาน
3. การเปลี่ยนแปลงเทคนิคหรือวิธีการหรือขั้นตอนในการกอสราง มักจะสรางปญหา
ใหกับผูควบคุมงานและผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานกอสรางโดยการเปลี่ยนแปลงเทคนิคหรือ
วิธีการในการกอสรางจะสงผลกระทบทําใหงานกอสรางตองลาชา

(Delay) ออกไป หรือการ

ดําเนินงานกอสรางหยุดชะงักทําใหตนทุนในการกอสรางเพิ่มสูงขึ้น (Cost Overrun) รวมถึงคุณภาพ
ของงาน (Quality)ที่ไดอาจไมดีเทาที่ควร
แหลงที่ทําใหเกิดงานเปลี่ยนแปลงหลักๆและสงผลกระทบตอผูรับเหมาสามารถที่จะ
แบงแยกไดดังตอไปนี้ฉัตรชัย มงคลหมู (2553)
1. เจาของโครงการในชวงการกอสราง เจาของโครงการมีบทบาทในงานเปลี่ยนแปลง
งานเพิ่ม-ลดซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนสาเหตุใหเกิดงานเปลีย่ นแปลงได
1.1 ตองการพัฒนาโครงการใหเปนที่ตองการของตลาด
1.2 ความไมแนนอนของเจาของโครงการสําหรับการออกคําสั่งงานเปลี่ยนแปลง
เจาของโครงการสามารถออกคําสั่งงานเปลี่ยนแปลงไปยังผูรับเหมานัน้ ได2 ทาง ไดแก
1.2.1เจาของโครงการสงขอมูลงานเปลี่ยนแปลงไปยังผูรบั เหมาโดยตรง
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1.2.2 สงขอมูลงานเปลี่ยนแปลงผานทางผูบริหารโครงการ(ในกรณีที่มี
ผูบริหารโครงการเขารวมงานดวย)
2. ผูออกแบบโครงการโดยทัว่ ไปผูออกแบบจะมีการประสานงานกับเจาของโครงการนํา
วัตถุประสงคและความตองการของเจาของโครงการมาพรอมทั้งนําเสนอรูปแบบของผูอ กแบบตอ
เจาของโครงการ เพื่อใชในการตัดสินใจกอนทีจ่ ะสงผานขอมูลงานเปลี่ยนแปลงไปยังผูรับเหมาหรือ
ผูบริหารโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ ไดแก
2.1 การแกไขแบบ หรือ จัดสงแบบลาชา
2.2 การเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ
2.3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือวัตถุประสงค
3. ผูบริหารโครงการเปนชวงทีส่ ําคัญและสงผลกระทบตอโครงการมากที่สดุ เนื่องจาก
โครงการไดอยูใ นระหวางการดําเนินการกอสรางการแกไขปญหา – อุปสรรคตางๆทีเ่ กิดขึ้นตองการ
ตัดสินใจอยางรวดเร็วและถูกตองเพือ่ ไมใหเปนปญหาอุปสรรคกับโครงการวัตถุประสงคของงาน
เปลี่ยนแปลงไดแก
3.1 แบบกอสรางซึ่งขัดแยงกับสภาพความเปนจริงหรือภายในรายละเอียดของ
แบบขัดแยงซึ่งกันและกันจนเปนสาเหตุไมสามารถดําเนินการตอไปได
3.2 สิ่งที่คาดไมถึงในขณะดําเนินการกอสราง เชน สภาพน้ําใตดิน เปนตน
3.3 แผนงาน หรือขอกําหนดไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง
3.4 การเรงงานเพือ่ ใหสอดคลองกับแผนงานที่กําหนด
4. ผูรับเหมาโดยปกติผูรับเหมาจะดําเนินการและบริหารงานกอสรางของโครงการให
เปนไปตามเงือ่ นไขของสัญญา สวนการเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้นนัน้ ที่สามารถพบเห็นบอยครั้ง จะ
เปนการขอเปรียบเทียบวัสดุ หรือขั้นตอนการกอสราง เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะนั้น เชน วัสดุ
กอสรางบางชนิดไมสามารถจัดหาใหไดตรงตามความตองการและตองการใหแลวเสร็จตามกําหนด
จึงเปนตองมีการขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลง
Collins (1970อางถึงในฉัตรชัย มงคลหมู, 2553)ไดศึกษาถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงงาน (Impact – The Real Effect of Change Orders) โดยสรุปผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเปน 3 ประเภท คือ
1. Direct Cost ผลกระทบที่มีตอตนทุนของโครงการโดยตรง ไดแก คาแรงงาน คา
โสหุย คาวัสดุกอสราง คาเครื่องจักรกล และคาควบคุมงานของบุคลากร
2. Time Extension การเปลี่ยนแปลงงานยังอาจจะมีผลกระทบตอความลาชาของ
โครงการได ซึ่งความลาชาในกิจกรรมหนึ่งอาจจะมีผลตอกิจกรรมอืน่ ๆ ที่ตอเนื่องได ถากิจกรรมใด
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มีความคลองตัว (Float) มากพอก็อาจจะไมมีผลกระทบในทางกลับกันถากิจกรรมใดมีความคลองตัว
ต่ําจะไดรับผลกระทบ ซึ่งในที่สุดจะมีผลตอความลาชาของโครงการดวย
3. Impact Cost ผลกระทบตอดานอื่นๆ ซึ่งแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ
3.1 Acceleration การเรงงานมีหลายลักษณะ เชน การทํางานลวงเวลา การเพิ่ม
แรงงานซึ่งทุกกรณีจะตองมีคาใชจายเกิดขึน้
3.2 Job Rhythm ผลกระทบตอจังหวะของการทํางานจะมีผลมากตองานที่มลี ักษณะ
การทําเปนวัฏจักร ความลาชาเพียง 1 วัน อาจทําใหงานบางประเภทลาชาถึง 1 สัปดาห
3.3 Morale การแกไขเปลี่ยนแปลงงานบอยๆ จะมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ
ของผูปฏิบัติงานได ทําใหผลิตภาพ (Productivity) ลดลง ซึ่งจะมีผลตอคาใชจายดวย
3.4 Learning Curve การเปลี่ยนแปลงงานอาจจะมีผลตอผูปฏิบัติงาน ที่การเรียนรู
งานในแงของประสบการณและความชํานาญเริ่มจะเขาที่ และมีผลิตภาพ (Productivity) สูง ซึ่งผล
จากการเปลี่ยนแปลงจะมีผลตอการผลิตและมีผลกระทบตอคาใชจายในที่สุด
2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เวนิช วัฒนภูริภากร (2555)ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการบริหาร
ตนทุนโครงการกอสรางอาคารสูงและแนวทางวิธีการปฏิบัติในการบริหารตนทุนโครงการกอสราง
โดยการสัมภาษณ แบบเจาะลึกจากจากผูควบคุมโครงการ ซึ่งผลจากการศึกษาพบวาผูควบคุม
โครงการมีความเห็นที่ตรงกันวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารตนทุนมากที่สุด คือ ปจจัย
ด า นการประมาณการต น ทุ น ป จ จัย ด า นการวางแผนโครงการ ด า นความรู ค วามสามารถของ
ผูบริหาร ดานการวางแผนทรัพยากร ดานการควบคุมตนทุน การศึกษาไดนําขอมูลจากการสัมภาษณ
มาเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารตนทุน
โครงการ ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือชี้วัดความสําเร็จในการบริหารโครงการ 4 องคประกอบคือ
ดานเวลา ดานการเงิน ดานประสิทธิผล และดานความพึงพอใจของผูรับบริการรวมถึงแนวคิดอื่นๆ
เชน ตัวแบบปจจัยแหงความสําเร็จของ Pau; C. Dinsmoreเปนตน จากผลการวิจัยเวนิชไดสรุปไววา
สิ่งที่ผูบริหารควรตระหนักถึงคือการคิดประยุกตถึงศาสตรใหมๆที่จะนํามาปรับใชลดตนทุนใน
องคกร การสรางรูปแบบการบริหารจัดการควบคุมตนทุนขึ้นมาใหเปนมาตรฐานในการบริหารการ
ดําเนินงานเพื่อเปนสิ่งที่ยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคนรุนหลังเพื่อนําไปสูความสําเร็จใน
การบริหารตนทุนอยางบูรณาการ
อักษร ชื่นชลัมพู(2553)ไดทําการศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอคาใชจายและการ
พิจารณาคาเผื่อสํารอง (Contingency) ในการเสนอราคาประมูลของบริษัทผูรับเหมากอสรางงาน
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โครงสราง โดยจากการศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามบุคลากรที่มีสวนรับผิดชอบใน
การกอสรางซึ่งในมุมมองของผูรับเหมากอสรางมองวาปจจัยที่มีความเสี่ยงประกอบดวย การ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสราง ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และความมั่นคงทางดาน
การเงินของผูวาจาง โดยผูรับเหมาจะทําการปองกันความเสี่ยงดังกลาวดวยการคิดคาเผื่อสํารองกับ
โครงการที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ 10-15% และโครงการที่มีความเสี่ยงต่ําคิดคาเผื่อสํารองระหวาง
5-10% จะเห็นไดวาผลการสํารวจในครั้งนี้ไมวาจะเปนผูรับเหมาเองยังจําเปนตองใหความสําคัญ
กับเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณโดยเลือกใชวิธีการคิดคาเผื่อสํารองเพื่อไมใหเกิด
ปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)ในภายหลังได
Abdul Rahman et al.(2013)ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารตนทุนโครงการ (Cost
Management)ในโครงการกอสรางขนาดใหญในตอนใตของมาเลเซีย เพื่อศึกษาเทคนิคที่ใชในการ
จัดการงบประมาณในแบบการบริหารตนทุนโครงการ โดยทําการจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจ
ความคิดเห็น ของผูเกี่ ยวของกับโครงการกอสร างทั้งเจาของโครงการ ผูบริหารโครงการ และ
ผูรับเหมา ที่มีประสบการณ จากผลการสํารวจพบวาโครงการกอสรางในประเทศมาเลเซียมักพบ
ปญหาเรื่องตนทุนบานปลายซึ่งเกินงบประมาณไป 5-10% ของงบประมาณโครงการ โดยมีเทคนิค
ที่ใชในการทําจัดการงบประมาณ Cost Management ที่หลากหลายวิธีซึ่งสามารถเรียงลําดับ
ความสําคัญตามการใชงานไดดังนี้
ลําดับที่ 1 Cash Flow Forecasting 2. Tender Budgeting/EstimatingandElemental cost
Plan 3.Financial Report and Cost Report 4.Judgment 5.Value Management 6. Cost Code system
7. Working Budgeting/On-going Job Budgeting
โดยผูทําการวิจัยไดสรุปประเด็นการวิจัยไววา
1.85% ของผลการสํารวจเห็นดวยวางานกอสรางเกิดปญหาเรื่องปญหาตนทุนบาน
ปลาย Cost Overrun
2. โครงการกอสรางในประเทศมาเลเซียจํานวน 11.32% เปนโครงการที่เผชิญ
ปญหาตนทุนบานปลายที่มากกวา 15% ซึ่งโดยปกติจะอยูที่ประมาณ 1-15%
3. เทคนิคการจัดการ Cash Flow Forecasting, Tender Budgeting/Estimating and
Elemental cost Plan เปนเทคนิค 3 ลําดับที่คอนขางนิยมนํามาใชในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการ
งบประมาณ
4. เทคนิค Value Management เปนเทคนิคที่มีประโยชนมาก แตยังไมเปนที่
แพรหลายในประเทศมาเลเซีย
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Ade Asmiet al.(2013)ไดสรุปไวในงานวิจัยเรื่องการควบคุมปจจัยที่ทําใหเกิดปญหา
ตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)ในโครงการกอสรางในประเทศมาเลเซีย Controlling Cost
Overrun Factors in Construction Project in Malaysia โดยการสัมภาษณกลุมเจาของโครงการ
Consult, Contractor กับโครงการที่สามารถแบงปจจัยเปน 8 หมวดหมูโดยมีปจจัยที่สําคัญในลําดับ
ที่หนึ่งคือ การบริหารจัดการหนวยงาน (Contractor Site Management)และลําดับถัดมาคือเรื่อง
ขอมูลและการสื่อสาร (Information and Communication)ในขณะที่เรื่องของการบริหารการเงิน
(Financial Management)ถูกมองเปนปจจัยสําคัญในลําดับสุดทาย ทั้งนี้การศึกษายังนําเสนอ 15
ประเด็นที่จะทําใหชวยลดการเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)โดยสํารวจตามมุมมอง
และประสบการณของผูเกี่ยวของเพื่อทําการจัดกลุมกลยุทธซึ่งสามารถจัดกลุมเปน 3 กลุม ไดดังนี้
1. Pro Active เปนกลยุทธที่นําแผนงานมาใชเพื่อวางแผนคาดการณและปองกัน
ประเด็นปญหาที่อาจสงผลใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)
2. Re- Active เปนกลยุทธที่สามารถนําไปใชเพื่อชวยลดผลกระทบของปจจัยที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนการจัดการโครงการ
3. Organization Strategy เปนกลยุทธที่ขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดการ หรือแนวทางตาม
นโยบายขององคกร
Otim, Nakacwa and Kyakula(2012)ไดอธิบายไวในงานวิจัยเรื่อง Cost Control
Techniques Used On Building Construction Sites in Uganda วาโครงการกอสรางหลายโครงการ
ในประเทศ Uganda รวมถึงทั่วโลกประสบปญหาจาก Cost และ Time ซึ่งการศึกษานี้ทําการศึกษา
เทคนิคการควบคุมตนทุนที่เกี่ยวของในโครงการกอสราง โดยมีโครงการ130 โครงการที่กําลัง
เผชิญปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)และอยูระหวางการหาแนวทางการแกปญหา ซึ่งผล
จากแบบสอบถามไดอธิบายประเด็นที่สําคัญไว 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1.เทคนิคในการควบคุมตนทุน ประกอบดวย 7 เทคนิคที่ถูกนํามาใชงาน
โดยสามารถเรียงลําดับตามความนิยมไดดังนี้ 1. Work Programmers 2.Evaluation of Work Carried
Out 3. Inspection of Work 4. Record Keeping 5.The Project Budget 6. Site Meeting 7. Report
ประเด็นที่ 2.การเกิดปญหาเรื่องวัตถุดิบสิ้นเปลืองภายในหนวยงาน(Material Wastage
On Sites)เกิดจากปจจัยหลักๆ ดังนี้
1. ขาดการควบคุมที่ดีของผูควบคุมงานรวมถึงแรงงานในการเลือกใชวัสดุตางๆ
2. ขาดการตรวจสอบที่เหมาะสมและทั่วถึง
3. การจัดการภายในหนวยงานไมไดประสิทธิภาพ
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ประเด็นที่ 3.เครื่องมือที่ใชในหนวยงาน (Equipment Use on Site) โครงการสวนใหญ
ไมไดมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรเปนของตนเอง ใชลักษณะการเชาเสียสวนใหญ ทั้งนี้ใน
ปจจุบันเครื่องมือ เครื่องจักรถูกนํามาใชทดแทนแรงงานคนเพื่อใหเกิดผลงานที่มากขึ้น ดังนั้นการ
ลงทุนเรื่องเครื่องจักรเปนหนึ่งปจจัยที่ตองถูกวางแผนการจัดการที่เหมาะสมกับ
โครงการแต
ละประเภท
ประเด็นที่ 4.ความสําเร็จของโครงการ (Time of Completion of Project) มีเพียง 33%
ของโครงการที่ดําเนินงานแลวเสร็จทันแผนงานที่วางไว สวนโครงการที่เหลือยังคงเผชิญ กั บ
ปญหาการกอสรางที่ลาชาอันเนื่องมาจากปญหาเรื่องสภาพอากาศที่ไมดี, การเบิก
จ า ย เ งิ น ที่
ลาชา, คุณภาพแรงงานที่ไมมีประสิทธิภาพ, การเปลี่ยนแปลงแบบ, ความลาชาในการส ง มอบวั ส ดุ
ใหทันในเวลาและความลมเหลวที่เกี่ยวของกับผูมีอํานาจในทองถิ่นใน
การตรวจสอบการ
ทํางาน เปนตน
Veronika, Riantini, and Trigunarsyah (2006) ไดทําการศึกษาเรื่องแนวทางการแกไข
ปญหาเรื่องราคาวัสดุที่มีการผันผวน Corrective Action Recommendation For project cost
Variance in Construction Material Management โดยการศึกษาไดระบุสาเหตุของการเกิดปญหา
ราคาวัสดุที่มีการผันผวนและแนวทางการแกไขซึ่งสามารถแบงเปนกลุมของสาเหตุไว คือ
1. Planning S Scheduling
2. Organization & Personnel
3. Procurement
4. Delivery
5. Quality assistance - Quality Control
6. Storage and Storage Facilities
7. Usage
8. Chang order
9. Monitoring and control
10.External factors
ซึ่งผลการศึกษาโดยอางอึงวิธีการ Delphi Method ซึ่งเปนวิธีการประเมินเชิงคุณภาพ
เพื่อคาดการณแนวโนมในอนาคต โดยมีวิธีการในลักษณะ Corrective Action จะเนนที่การแกไข
ปญหา โดยมองจากผลกระทบปจจุบันเปนหลัก มุงเนนเรื่องการแกไขเพื่อใหงานสามารถดําเนินไป
ไดโดยปกติ และPreventive Action เปนการแกไขปญหาที่สาเหตุ ผลการศึกษาไดระบุแนวทาง
Corrective Action ในแตละประเด็นปญหาซึ่งยอยเปน 57 ปญหา ซึ่งขอยกเปนตัวอยางไวดังนี้
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ปญหาเรื่องการประมาณราคาที่ผิดพลาด แนวทางแกไขเชิง Corrective action คือทําการเตรียม
ขอมูลและรายละเอียดของงบประมาณจากแหลงที่มาโดยตรง ปญหาเรื่องแบบกอสรางไมสมบูรณ
แนวทางแกไขเชิง Corrective action คือทําการปรับปรุงขอมูลและชี้แจงในระหวางการประมูลให
ทุกฝายทราบ เปนตน
งานวิจัยไดกลาวถึงปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)มีปจจัยมาจากการควบคุม
ตนทุนที่ไมประสบความสําเร็จในระหวางการออกแบบและชวงดําเนินการกอสราง ซึ่งเครื่องมือ
การจัดการปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)ในระหวางการกอสรางนั้นการควบคุมและการ
เก็บขอมูลเปนเครื่องมือที่จําเปนในการจัดการ อีกปญหาหนึ่งของการควบคุมตนทุนคือการขาด
ความรูและการวางแผนที่ไมเพียงพอซึ่งตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรการ
กอสรางที่ดี องคประกอบของการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการกอสรางและความสัมพันธ
ระหวาง ตนทุน(Cost)และเวลา(Time) รวมทั้งวัตถุดิบ (Material), เครื่องมือ เครื่องจักร(Plant) และ
แรงงาน(Labor)
ซึ่งการควบคุมตนทุนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีการจัดการที่ดีและ
เหมาะสมทั้ ง เรื่ อ งการถู ก มอบหมายงานให เ หมาะสมกั บ ผู ที่ มี ค วามสามารถหรื อ การเลื อ กใช
เครื่องมือใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท
ผลจากการวิเคราะหหลังจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในงานวิจัยจากบทที่ 2 พบวาปญหาในเรื่องของงบประมาณ
ที่บานปลายนั้นมักเกิดจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานกอสราง การบริหารจัดการหนวยงาน เรื่อง
ขอมูลและการสื่อสาร เรื่องการประมาณราคาที่ผิดพลาด หรือปญหาเรื่องแบบซึ่งจะสอดคลองกับ
งานวิจัยของVeronika et al.(2006) และ Ade Asmi et al.( 2013) จากบทความของ ปริญญา ศุภศรี
ปยวัชร ชัยเสรี และทยุติ อิสริยฤทธานนท กิตตินุชชุลิกาวิทยและ วิสูตร จิระดําเกิง ลวนแตมีความ
คิ ด เห็ น ที่ ส อดคล อ งกั น ว า ควรจะต อ งควบคุ ม และจั ด การเกี่ ย วกั บ ต น ทุ น โครงการตั้ ง แต เ ริ่ ม
วางโครงการ การประมูล การกอสราง จนกระทั่งทําการสงมอบงานใหโครงการ รวมไปถึงการ
สรุปผลการดําเนินการหลังจากโครงการแลวเสร็จ เพื่อเปนการติดตามงบประมาณอยางตอเนื่อง
ซึ่งเปนหนาที่ที่สําคัญของผูจัดการโครงการที่ตองใชประสบการณ และวิธีการหลายอยางที่ตอง
ติดตามและจัดการการควบคุมตนทุนในทุกชวงเวลาของโครงการเพื่อรายงานปญหาและเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาใหเจาของโครงการทราบตอไป
ประเด็นเรื่องชวงเวลาของปญหางบประมาณบานปลายนั้น ปยวัชร ชัยเสรี และทยุติ
อิสริยฤทธานนท ไดระบุเนนคือชวงการออกแบบซึ่งแตละชวงในการพัฒนาแบบนั้นมีความสําคัญที่
จะนําไปสูขอสรุปของความตองการของเจาของโครงการไดอยางชัดเจน รวมไปถึงหากสามารถ
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ติดตามเรื่องงบประมาณไปตั้งแตชวงการออกแบบก็จะทําใหมองเห็นภาพรวมของโครงการกอนเขา
สูการประมูลและการกอสรางตอไปไดลวงหนา
ส ว นประเด็ น ถั ด มาที่ มี ค วามสํ า คั ญ คื อ วิ ธี ก ารของการประมาณราคาเพื่ อ กํ า หนด
งบประมาณโครงการนั้น ผศ. ดร.กิตตินุช และ อ.วิสูตร จิระดําเกิง ไดระบุโดยสรุปวาสิ่งสําคัญของ
การทําประมาณราคาคือการจัดทํารายละเอียดงานWork Breakdown Structure เพื่อจําแนก
รายละเอีย ดของงานใหครบถวนและชัดเจน และตองกําหนดวิธีการที่เลื อกใชใหเหมาะสมกับ
ระยะเวลาและสถานการณและประสบการณของผูเกี่ยวของของแตละโครงการดวย
สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ หรื อ แนวทางการแก ป ญ หาหากเกิ ด งบประมาณบานปลาย
Otim,Nakacwa and Kyakula(2014)และVeronika et al.(2006) ไดระบุถึงเทคนิคการแกปญหาไวคือ
การนําวิธีการ Corrective Active ที่จะเนนที่การแกไขปญหา โดยมองจากผลกระทบปจจุบันเปน
หลัก มุงเนนเรื่องการแกไขเพื่อใหงานสามารถดําเนินไปไดโดยปกติ และPreventive Action เปน
การแกไขปญหาที่สาเหตุเขามาเปนเครื่องมือชวยในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาดังกลาว ในขณะที่Ade Asmiet.al.(2013) ระบุวาเทคนิคการจัดการ Cash Flow Forecasting,
Tender Budgeting/Estimating and Elemental cost Plan เปนเทคนิค 3 ลําดับที่คอนขางนิยมนํามาใช
ในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการงบประมาณ แตเทคนิค Value Management ซึ่งเปนเทคนิคที่มี
ประโยชนมาก นั้นยังไมเปนที่แพรหลายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะแตกตางจากผลการวิเคราะหจาก
แบบสอบถามซึ่งระบุวาไดนําเทคนิคลําดับแรกที่พิจารณาเลือกใชคือการจัดทําวิศวกรรมคุณคา
(Value Engineering) ทางดานเทคนิคการกอสราง / เทียบเทาวัสดุ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณ
โครงการที่มีอยู รองลงมาคือการจัดทํางบประมาณงานเปลี่ยนแปลงเพื่อขออนุมัติโครงการและทํา
การปรั บ แก แ บบเพื่อ ให ส อดคลอ งกับ งบประมาณโครงการเป น ลํา ดับตอ มา และท ายที่สุด คื อ
ขั้นตอนการเก็ บรวบรวมขอมูลคาใชจ ายของการควบคุ มตน ทุน หรือการายงานผล เพราะจะมี
ความสําคัญที่จะใชเปนฐานขอมูลในการนํามาใชประกอบการประเมินและการควบคุมตนทุนของ
โครงการที่จะมาถึงในอนาคตตอไป
3 สรุปการทบทวนแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ปญหาตนทุนบานปลายและเรื่องการ
บริหารตนทุนโครงการยังเปนที่ใหความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากธุรกิจการกอสรางในปจจุบัน
ประสบปญหาตนทุนบานปลายในหลายโครงการทั้งในประเทศและตางประเทศ แตจากงานวิจัย
ตางๆนั้นยังไมพบงานวิจัยใดที่กลาวถึงเรื่องของงบประมาณชั่วคราวไวอยางชัดเจน อาจเนื่องมาก
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จากโครงการกอสรางสวนใหญไมไดมีการระบุงบประมาณชั่วคราวไว ซึ่งผูเขียนมีความสนใจใน
ของงบประมาณชั่วคราวที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใหเห็นภาพรวมของงบประมาณโครงการทั้งหมด ซึ่งหาก
งบประมาณชั่วคราวที่ ตั้งไวคลาดเคลื่อนไปผูที่เกี่ยวของจะมีวิธีการหรือรูปแบบในการจั ดการ
งบประมาณชั่วคราวดังกลาวอยางไร
การศึก ษาในครั้ ง นี้ มุง เนน เพื่อ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ส ง ผลให เ กิ ด ความคาดเคลื่ อ นของ
งบประมาณชั่วคราว (Provisional sum)ที่ถูกระบุอยูในสัญญาจนอาจเกิดปญหางบประมาณบาน
ปลาย (Cost Overrun) แตเนื่องจากเรื่องปญหางบประมาณบานปลายนั้นสงผลกระทบทั้งฝายผู
บริหารงานกอสรางซึ่งเปนตัวแทนโครงการและผูรับเหมาเอง ดังนั้นผูเขียนจึงนําเสนอแนวทางการ
วิเคราะหขอมูล โดยการทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลทั้ง 2 ฝายนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห
มุมมองของแตละฝายวามีความคิดเห็นวาปจจัยใดที่สงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนของงบประมาณ
ชั่วคราว (Provisional sum) และในสวนประเด็นของแนวทางการจัดการเพื่อชวยปองกันไมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนหรือจัดการงบประมาณหลังจากที่เกิดปญหาแลวนั้น ผูเขียนไดนําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยและขั้นตอนการวิจัยไวในบทที่ 3

ซึ่งจะทําใหทราบถึงกรอบแนวคิดในการ

ดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลมาเปรียบเทียบกับแนวความคิดของงานวิจัยอื่นๆที่มีรายละเอียด
ใกลเคียงกันวาผลการศึกษามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาแนวทางการจัดการงบประมาณชั่วคราวภายใตเงื่อนไขของสัญญา เปน
การศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมีรายละเอียดและระเบียบวิธีการ
วิจัยเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของงานวิจยั ดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
1.1. กําหนดประเด็นปญหา ระบุขั้นตอนการศึกษาและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.2. กํ า หนดกลุ ม เป า หมายตั ว อย า งที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ประกอบด ว ย
กลุมเปาหมายเพื่อทดลอง และกลุมเปาหมายที่สัมภาษณจริง
1.3. ทบทวนบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.4. ออกแบบเอกสารแบบสอบถามและบทสัมภาษณผูเกี่ยวของโดยนําขอมูลจากการ
ทบทวนงานวิจัยมาเปนขอมูลในการออกแบบ โดยกําหนดรายละเอียดของคําถามจากขอมูลที่ได
จากงานวิจัยตางๆใหสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการที่กําลังศึกษา เพื่อเก็บขอมูลจาก
แนวความคิดและวิธีการของผูใหสัมภาษณที่อยูในกลุมบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดทํา
งบประมาณเบื้องตนนี้
1.5. ทําการทดลองสัมภาษณกลุมเปาหมายกลุมที่ 1 ถัดมาสัมภาษณกลุมเปาหมายกลุม
ที่ 2 รวมถึงสัมภาษณผูบริหารระดับผูอํานวยการโครงการ (Project Director) จากฝายของผู
บริหารงานกอสราง เพื่อเก็บขอมูลสําหรับการปรับปรุงแบบสอบถามและบทสัมภาษณ

และ

สัมภาษณกลุมเปาหมายที่ 3 ตอไป
1.6. รวบรวมขอมูลแบบสอบถามและสัมภาษณจากกลุมเปาหมายกลุมที่ 3
1.7. วิเคราะหขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบ และหาขอสรุปถึงปจจัยที่สงผลกระทบให
เกิดความคาดเคลื่อนในการจัดทํางบประมาณชั่วคราว รวมถึงแนวทางในการจัดทําการประมาณ
ราคาตอไป
1.8. สรุปผลการศึกษาโครงการตามวัตถุประสงค
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
จากภาพที่ 3 เปนการแสดงลําดับขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัยโดยเริ่มจากการ
กํา หนดประเด็ น ป ญ หา ศึ ก ษางานวิจั ย ที่ เ กี่ย วข อ งเพื่อ นํา ขอ มู ลต า งๆมาประกอบการออกแบบ
สอบถาม และนําไปทดสอบถามกลุมเปาหมายที่1, 2 และ 3 ตามที่ไดพิจารณาเลือกไว และนําผลมา
วิ เ คราะห ร วมถึ ง ทํ า การเปรี ย บเที ย บกั บ บทสั ม ภาษณ ข องผู อํ า นวยการโครงการและงายวิ จั ย ที่
เกี่ยวของจนนํามาสูการสรุปผลการศึกษา
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 4 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นถึงการระบุความสัมพันธของขั้นตอนในการวิจัยที่สงผล
มาถึงกรอบแนวคิดในงานวิจัยซึ่งกรอบแนวคิดขางตนทําการแบงชวงเวลาของสาเหตุที่ทําใหเกิด
งบประมาณชั่วคราวและสงผลตอการจัดทํางบประมาณชั่วคราว รวมไปถึงแนวทางการจัดการ
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งบประมาณชั่วคราวหากเกิดปญหาเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว ซึ่งผูเขียนจะอธิบายรายละเอียดใน
กรอบแนวคดในการวิจัยนี้ในบทที่ 4 และ5 ตามลําดับตอไป
3. การกําหนดกลุม เปาหมายที่เกี่ยวของ
เนื่องจากผูวิจัยมีความสนใจในแนวคิดการบริหารงบประมาณของกลุมเปาหมายที่
รั บ ผิ ด ชอบในระดั บ ผู จั ด การโครงการ และพนั ก งานที่ อ ยู ใ นตํ า แหน ง ของผู สํ า รวจตรวจสอบ
งบประมาณโครงการในองคกรที่มีบทบาทเปนผูบริหารงานกอสราง รวมถึงผูรับเหมา ในโครงการ
ประเภทอาคารพักอาศัยที่เปนอาคารสูง ผูเขียนไดแบงกลุมเปาหมายไวดังนี้
กลุมเปาหมายที่ 1 เปนกลุมเปาหมายในลักษณะ Pilot Interview โดยทําการกําหนด
กลุมเปาหมายที่ 1 จากบุคลากรซึ่งเปนวิศวกร และสถาปนิกจํานวน 12 คน ที่อยูในบริษัทของผู
บริหารงานกอสราง ดวยวิธีการสัมภาษณเปนกลุม (Group Interview)
กลุมเปาหมายที่ 2

กลุมเปาหมายเฉพาะกลุม ซึ่งในที่นี้คือ

บุคลากรที่อยูใน

กลุมเปาหมายที่ 1 แตเปนบุคลกรมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํางบประมาณและมีความเขาใจ
ในเรื่อง งบประมาณชั่วคราว (Provision Sum) และผูบริหารระดับผูอํานวยการโครงการจํานวน 1
ทาน ซึ่งมีประสบการณทํางานในการบริหารงานกอสรางมามากกวา 30 ป ดวยวิธีการสวนการ
สนทนากลุม (Focus Group) เพื่อวิเคราะหถึงแนวความคิดและวิธีการจัดการเรื่องงบประมาณ
ชั่วคราวหากเกิดปญหาเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว โดยขอมูลจากบทสัมภาษณดังกลาวจะนํามา
ปรับปรุงเปนขอมูลในการจัดทําแบบสอบถามรวมถึงประกอบการวิเคราะหแนวความคิดในการ
จัดการเรื่องงบประมาณเกินตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งนี้ขอมูลนี้ผูเขียนจะสรุปอยูในขอเสนอแนะในบทที่ 4
และ5 ตอไป
กลุมเปาหมายที่ 3 ซึ่งในที่นี้ คือ บุคลากรที่อยูในบริษัทของผูบริหารงานกอสรางและ
อยูในบริษัทผูรับเหมาที่มีตําแหนงที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณโดยตรงซึ่งจะประกอบดวย
กลุมบุคลากรทั้งหมด จํานวน 25 คน ประกอบดวยผูบริหารงานกอสรางจํานวน 11 คน และ
ผูรับเหมา จํานวน 14 คน เพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดและวิธีการจัดการเรื่องงบประมาณชั่วคราว
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ภาพที่ 5 ผังแสดงกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของสําหรับงานวิจัย
จากภาพที่ 5 แสดงถึงกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของสําหรับงานวิจัยโดยจะมีความสัมพันธ
กับภาพที่ 6 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 2 ชวงคือ 1.ชวงของ Pilot
Interview ซึ่งเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายที่ 1 และ 2 และปรับปรุงขอมูลจนพัฒนาแบบสอบถาม
นําไปสูการดําเนินงานวิจัยในชวงที่ 2. Final Interview ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็นระหวางผู
บริหารงานกอสรางและผูรับเหมาและนําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาตอไป
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย กํ า หนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม
ประชากรตัวอยางโดยใชรูปแบบของการสัมภาษณเปนกลุม(Group Interview), การสนทนากลุม
(Focus Group) และเอกสารแบบสอบถาม
การสัมภาษณกลุม (Group Interview) เปนการสัมภาษณพรอมกันในเวลาเดียวกัน ครั้ง
ละ 2 คนขึ้นไป อาจเปนกลุมใหญหรือกลุมเล็กก็ได ทุกคนตอบคําถามเดียวกันหมด การสัมภาษณ
กลุม ใชเมื่อนักวิจัยตองการขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผูใหสัมภาษณ
ทั้งกลุม
สวนการสนทนากลุม (Focus Group) เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview)
แบบหนึ่ง เปนการสัมภาษณและสนทนาแบบเจาะประเด็นดวยการเชิญผูรวมสนทนามารวมเปน
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กลุมอยางเจาะจง ตามคุณสมบัติที่นักวิจัยกําหนด แลวเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนา โตตอบ ถก
ปญหา อภิปรายรวมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอยางกวางขวางในประเด็นตางๆ โดยมีจุดมุงหมาย
เฉพาะเจาะจง เพื่อที่จะหาขอมูลที่ถูกตองตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามวิจัยเรื่องใดเรื่อหนึ่ง
โดยเฉพาะ(วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 254-255)

ภาพที่ 6 แสดงลําดับความสัมพันธของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับวิธีการดําเนินงาน
สําหรับเอกสารแบบสอบถาม นั้นมีการกําหนดรูปแบบและคําถามของแบบสอบถาม
เปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามในสวนของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประกอบด ว ยคํ า ถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ข อ มู ล องค ก ร และข อ มู ล ของโครงการที่ ต อบ
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แบบสอบถามรับผิดชอบอยู หรือโครงการที่ดําเนินงานผานมาแลว ลักษณะของคําถามเปนแบบ
ปลายปด (Closed-Ended Question)
สวนที่ 2

เปนแบบสอบถามในสวนของขอมูลขององคกรที่เกี่ยวของกับเรื่องการ

บริหารตนทุนโครงการ โดยเปนลักษณะคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) และปลายเปด
(Open-Ended Question)ซึ่งเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดเพิ่มเติมมากขึ้น
สวนที่ 3

เปนรูปแบบการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความ

คลาดเคลื่อนในการประมาณราคาเบื้องตนในสวนของงบประมาชั่วคราว และการพิจารณาจัดการ
งบประมาณชั่วคราวดังกลาว โดยมีการกําหนดปจจัยที่มีผลกระทบซึ่งอางอิงจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดปญหาตนทุนบาน
ปลาย และนําขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบ โดยสามารถแบงระบุเปนปจจัยที่สําคัญ 7 ปจจัย ดังนี้
1. ปจจัยดานเจาของโครงการ
2. ปจจัยดานการจัดการ
3. ปจจัยดานการออกแบบ
4. ปจจัยดานการสื่อสาร
5. ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
6. ปจจัยดานสภาพแวดลอม
7. ปจจัยอื่นๆ
สว นการให ค ะแนนใช แ นวคิด ของ Likert เป น การให ขอ มูลในลั ก ษณะของมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ
ระดับความถี่ และความรุนแรงของปญหา

การใหคะแนน

มากที่สุด

5 คะแนน

มาก

4 คะแนน

ปานกลาง

3 คะแนน

นอย

2 คะแนน

นอยที่สุด

1 คะแนน
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สวนที่ 4

เปนแบบสอบถามในสวนของแนวทางการพิจารณาจัดการงบประมาณ

ชั่วคราวของโครงการ โดยใชเปนลักษณะคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) และปลายเปด
(Open-Ended Question)ซึ่งเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดเพิ่มเติมมากขึ้น
5. การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยางเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการนําไปวิเคราะห โดยประเด็นของการศึกษาจะสอดคลองกับคําถามที่ถูกแบงเปน 4 สวน
คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จะทําการวิเคราะหเปนคารอยละ (Percentage) จากสูตร
P = n x100
N

โดยที่ P แทน คารอยละ
n แทน จํานวนที่สนใจ
N แทน จํานวนทั้งหมด
สวนที่ 2 ความเขาใจในเรื่อง Cost Management
สวนที่ 3 การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณชั่วคราวของโครงการ
สวนที่ 4 แนวทางการพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวของโครงการ
ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ คาเฉลี่ย จากสูตร
X = Ex
N

โดยที่ X แทน คาเฉลี่ย
Ex แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
N แทน จํานวนทั้งหมด
จากการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามของทั้งผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมานั้น
ตองนํามาวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการที่ทั้ง 2 บทบาท เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่
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สงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณชั่วคราวรวมถึงแนวทางการจัดการงบประมาณชั่วคราวเพื่อ
ไมใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย Cost Overrun จากการวิเคราะหนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาการจัดการปญหาตนทุนบานปลายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
6. สรุปขอมูลกรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลจากการสัมภาษณแบบกลุม (Group Interview) ในกลุมเปาหมายที่ 1 พบวา บุคลากร
ในบริษัทผูบริหารงานกอสรางที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณโดยตรงมีเพียง รอยละ 20
ของผูเขารวมสัมภาษณ สวนที่เหลือรอยละ 80 เปนวิศวกรโครงการและสถาปนิกที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดทํางบประมาณบางสวนในลักษณะเปนเฉพาะเรื่องหรือหมวดงานเทานั้นและไมไดมี
หน า ที่ ใ นการรั บ ผิ ด ชอบงานด า นงบประมาณโดยตรง รวมถึ ง ยั ง ไม เ ข า ใจความหมายของ
งบประมาณชั่วคราว (Provision

Sum)

อีกทั้งยังมีความสับสนระหวางคําวาคาเผื่อสํารอง

(Contingency) โดยคิดวามีความหมายเดียวกับงบประมาณชั่วคราว (Provisional sum) ในลําดับถัด
มาผูเขียนไดจํากัดขอบเขตกลุมเปาหมายใหเจาะจงมากขึ้นโดยทําการสนทนากลุม(Focus Group)
ซึ่งมี ผูรว มสนทนาเปน กลุม เป าหมายที่ 2

ซึ่ง ไดทําการสนทนาถึงปจจัย ที่สงผลกระทบตอ

งบประมาณโครงการ เพื่ อ สรุ ป ประเด็ น ที่ เ ป น ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและนํ า ข อ มู ล ไปประกอบการ
ออกแบบสอบถามเพื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมายที่ 3 ตอไป
โดยผูใหสัมภาษณจากกลุมเปาหมายที่ 1 และ 2 นั้นไดระบุปจจัยที่มีความเห็นวา
อาจจะสงผลใหเกิดปญหาดานงบประมาณภายในโครงการที่รับผิดชอบอยู ดังนั้นผูเขียนจึงนํา
ขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแบงเปน ปจจัยที่เกี่ยวของได 7
ปจจัย ดังนี้
1. ปจจัยจากเจาของโครงการ
1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนปจจุบัน
1.3 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ
1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตที่ไมไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา
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2. ปจจัยดานการจัดการ
2.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work)
2.2 ความลาชาในการตัดสินใจ
2.3 ความผิดพลาดในการถอดแบบ ประมาณราคาเบื้องตน
2.4 ประสบการณของที่ปรึกษา /ผูควบคุมงาน
2.5 การติดตามและควบคุมที่ไมเพียงพอ
3. ปจจัยดานการออกแบบ
3.1 ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
3.2 ความไมสมบูรณของแบบ ขอกําหนด และรายการประกอบแบบที่ไมชัดเจน
3.3 ความผิดพลาดในการออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริง
3.4 แบบกอสรางมีความขัดแยง ไมสอดคลองกัน
3.5 การเปลี่ยนแปลงแบบในชวงระหวางการกอสราง
4. ปจจัยดานการสื่อสาร
4.1 การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคกรมีความไมชัดเจน ไมทั่วถึง
4.2 ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร
4.3 รูปแบบเอกสารที่นํามาใชมีรูปแบบที่เขาใจและใชงานไดยาก
5. ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
5.1 ความลาชาในการจัดทําแบบ การตรวจสอบ และการอนุมัติแบบ
5.2 เปลี่ยนวิธีการกอสราง เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ
5.3 การขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยนประเภท รุน ยี่หอ ของวัสดุเนื่องจากไมสามารถหา
วัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ
6. ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภายของโครงการ
6.1 สถานที่ตั้งของโครงการ
6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง
6.3 สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง
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6.4 สิ่งที่เกิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นที่ หรือระหวางการ
กอสราง
7. ปจจัยอื่นๆ
7.2 ขนาดของโครงการที่มีขนาดใหญมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
7.2 ระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน
7.3 สัญญาการกอสรางที่คลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด
7.4 รูปแบบของสัญญากอสรางมีผลตอการวางแผนการกอสราง
7.5 การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและคาแรงงาน
จากภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆทั้ง 7 ปจจัยตามขอมูลขางตนนั้นจะเกี่ยวของทั้ง
เจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูบริหารงานกอสราง รวมถึงผูรับเหมาโดยจะอยูในทุกชวงของการ
กอสรางในทุกชวงตั้งแตชวงแนวคิดในการออกแบบ Conceptual Design ชวงการจัดทําสัญญา และ
ประมูลงาน Contact & Biding ชวงการกอสราง Construction ชวงสงมอบงาน Handover ซึ่ง
ผูเขียนไดนําขอมูลเรื่องบุคลกรและชวงเวลาที่เกี่ยวของกับการเกิดงบประมาณชั่วคราว
ผูเขียนไดทําการสัมภาษณมุมมองของผูอํานวยการโครงการ (Project Director) ฝายผู
บริหารงานกอสรางเพิ่มเติมในประเด็นของวิธีการในการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณ
ชั่วคราว และแนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราว (Provisional sum) เกินจากงบประมาณใน
สัญญา โดยนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับงานวิจัยที่ระบุถึงเรื่องของปจจัยที่สงผลใหเกิด
ปญหาตนทุนบานปลาย ซึ่งผูเขียนไดสรุปวิธีการในการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณ
ชั่วคราว มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเมินจากประสบการณที่ผานมา
2. อางอิงขอมูลราคากลางจากโครงการที่ผานมา / จากขอมูลตามนโยบายของบริษัท
3. ใชราคาตอหนวย Unit Price มาพิจารณา
4. พิจารณาจากแบบที่มีและระบุเงื่อนไขพื้นฐานในการประมาณราคาเบื้องตน
5. อางอิงขอมูล / Spec จากโครงการอื่นที่มีลักษณะพื้นฐานใกลเคียงกัน
6. สราง Model เพื่อระบุ Scope ในการประมาณราคา
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7. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการตรวจสอบและรายงานการจัดการงบประมาณ
สํารอง
8. ทําการเผื่อเปอรเซ็นตราคาเพิ่มเติม
สวนแนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราว (Provisional sum) เกินจากงบประมาณ
ในสัญญา มีดังนี้
1. ทําการปรับแกแบบ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการ
2. ทําการคุณคาวิศวกรรม (Value Engineering) ทางดานเทคนิคการกอสราง
เทียบเทาวัสดุ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการที่มีอยู
3. บริหารงบประมาณในสวนอื่นที่มีการสํารองไวมาชวยในเฉพาะ
4. เรื่องที่เปนปญหางบประมาณเกินจากที่ตั้งไว
5. จัดทํางบประมาณงานเปลี่ยนแปลงเพื่อขออนุมัติโครงกา
6. แยกหมวดงานที่เปนงานสวนงบประมาณสํารองใหอยูนอกเหนือ
จากสัญญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปนเฉพาะเรื่อง
7. แยกหมวดงานที่เปนงานสวนงบประมาณสํารองใหโครงการเปนผูดําเนินการ
8. จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการที่ผานมาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ซึ่งผูอํานวยการโครงการ (Project Director) ฝายผูบริหารงานกอสราง ไดใหสัมภาษณ
วาแนวทางวิธีการในการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณชั่วคราว และแนวทางการแกปญหา
งบประมาณชั่วคราว (Provisional sum) เกินจากงบประมาณในสัญญาขางตนนั้น เปนเพียงวิธีการที่
เกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยวประสบการณในการทํางานตลอดระยะเวลา 20 ป ที่ผานมาทั้งบทบาทที่เปน
ทั้งผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมา และไดนํามาประยุกตใชตามความเหมาะสมกับสถานการณ
ของแตละโครงการโดยไมไดมีวิธีการที่แนนอนตายตัวที่ถือเปนระเบียบบังคับ ซึ่งในแตละโครงการ
อาจมีการเรียกชื่องบประมาณสวนนี้แตกตางกันไป แตยังคงมีคําจํากัดความที่เปนเนื้อหาเดียวกันวา
เปนการจัดทํางบประมาณขึ้นมารองรับการออกแบบที่มีความไมสมบูรณของแบบหรือไมมีความ
ชัดเจนของขอบเขตงาน เพื่อใหเจาของโครงการทราบถึงงบประมาณภาพรวมที่ตองคํานึงถึงทั้งหมด
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และนําไปใชในการวางแผนงบประมาณโครงการทั้งหมดตอไป งบประมาณชั่วคราวนี้สามารถ
เกิดขึ้นไดตั้งแตชวงเริ่มตนโครงการไปจนกระทั่งการสงมอบโครงการ ดังนั้นการใหความสําคัญ
กับปจจัยตางๆเหลานี้จึงเปนสิ่งที่ควรทําความเขาใจเพื่อใหการบริหารงานทั้งในบทบาทของทั้งผู
บริหารงานกอสรางแลผูรับเหมาเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป ผลจากการสัมภาษณตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยขางตนนั้นเปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งที่ตองรวบรวมนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห
เพื่อใหสอดคลองกับสมมติฐานและวัตถุประสงคของการศึกษาตอไป
ซึ่งจากสมมติฐานของงานวิจัยในครั้งนี้ ผูเขียนมีความคิดเห็นวาบทบาทขององคกรที่
แตกตางกันจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพิจารณาเรื่องปจจัยที่สงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนในการ
จัดทํางบประมาณชั่วคราว และแนวทางการจัดการงบประมาณที่เกินจากงบประมาณในสัญญา
ดังนั้นผูเขียนจึงทําการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลจกการสัมภาษณกลุมเปาหมายทั้งหมด โดยมี
รายละเอียดในบทที่ 4 ตอไป
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล และผลการศึกษา
ตามที่ผูวจิ ยั ไดกลาวถึงงานวิจยั ที่เกีย่ วของรวมถึงวิธีการดําเนินงานวิจยั ไปในบทที่ผานมา
นั้น ปจจัยที่มผี ลกระทบตอการเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) และการบริหารตนทุน
โครงการ (Cost Management) ในโครงการกอสรางนั้น สามารถระบุเปนปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอ
ความคาดเคลื่อนของงบประมาณชัว่ คราวที่สาํ คัญได 7 ปจจัย ที่สําคัญ ดังนี้
1. ปจจัยจากเจาของโครงการ
2. ปจจัยดานการจัดการ
3. ปจจัยดานการออกแบบ
4. ปจจัยดานการสื่อสาร
5. ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
6. ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภายของโครงการ
7. ปจจัยอื่นๆ
จากปจจัยที่สําคัญในแตละปจจัยขางตนนั้น ผูเขียนไดออกแบบเอกสารแบบสอบถาม
โดยการนําปจจัยที่สงผลกระทบทั้ง 7

ปจจัยนั้น ใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูประเมินระดับ

ความสําคัญของแตละปจจัย โดยทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารงานกอสรางกับ
ผูรับเหมา เพื่อนํามาวิเคราะหแนวโนมของระดับความสําคัญของปจจัย และนําไปสูการพิจารณา
เลื อ กแนวทางจั ด การงบประมาณชั่ ว คราวหากกรณี เ กิ ด ป ญ หางบประมาณชั่ ว คราวเกิ น จาก
งบประมานในสัญญาตอไป
จากการรวบรวมขอมูลตามเอกสารแบบถามและนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ โดย
นําเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะห เปน 4 สวน ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. ขอมูลขององคกรที่เกี่ยวของกับเรื่องการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณชั่วคราว
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3

การประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนในการ

ประมาณราคาเบื้องตนใน สวนของงบประมาณชั่วคราว
4. การศึกษาแนวทางในการพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราว
1. ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมเปาหมายที่ 3 นั้นมีผลการ
สํารวจ ดังนี้
1.1.1 จํานวนกลุมเปาหมาย
จากการที่ผูเขียนไดจัดสงเอกสารแบบสอบถามไปยังผูเกี่ยวของในงานวิจัยครั้งนี้
ซึ่งไดแก ผูจัดการโครงการ ผูประมาณราคา ซึ่งไดรับขอมูลจากแบบสอบถามเปนรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม
บทบาทของกลุมเปาหมาย

จํานวน

รอยละ

ผูบริหารงานกอสราง Consult

11

44.00%

ผูรับเหมา Contractor

14

56.00%

รวม

25

100.00%

กลุมเปาหมายในงานวิจัยตามที่แสดงในตารางที่ 1 ประกอบดวย ผูบริหารงานกอสราง
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 44.0 และเปนผูรับเหมา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 56.0
1.1.2 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ประกอบด วยขอมูลสวนบุ คคล ขอมูล
องคกร และขอมูลของโครงการที่ผูตอบแบบสอบถามรับผิดชอบอยู หรือโครงการที่ดําเนินงานผาน
มาแลว ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายปด (Closed-Ended Question) ขอมูลจากแบบสอบถาม
จํานวน 25 ชุด ผลการศึกษามีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป

ผูบริหารงานกอสราง

ผูรับเหมา

จํานวน N=11

จํานวน N=14

รอยละ

รอยละ

เพศ
ชาย

10

90.91

10

71.43

หญิง

1

9.09

4

28.57

31-40

3

27.27

4

28.57

41-50

7

63.64

10

71.43

51-60

1

9.09

0

0.00

ปริญญาตรี

8

72.73

14

100.00

มากกวาปริญญาตรี

3

27.27

0

0.00

สถาปตยกรรม

1

9.09

5

35.71

วิศวกรรมโยธา

7

63.64

8

57.14

วิศวกรรมเครื่องกล

2

18.18

1

7.14

วิศวกรรมไฟฟา

1

9.09

0

0.00

นอยกวา 10 ป

4

36.36

8

57.14

11-20 ป

6

54.55

6

42.86

มากกวา 20 ป

1

9.09

0

0.00

อายุ

ระดับการศึกษา

สาขาที่จบการศึกษา

ประสบการณ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลทั่วไป (ตอ)
ผูบริหารงานกอสราง
ผูรับเหมา
ขอมูลทั่วไป
จํานวน N=11
รอยละ
จํานวน N=14 รอยละ
ตําแหนงงานในปจจุบัน
ผูจัดการโครงการ
วิศวกรโครงการ
ผูประมาณราคา
ประเภทของเจาของโครงการ
หนวยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
ลักษณะโครงการ
อาคารที่พักอาศัย
สํานักงาน
โรงแรม
โรงพยาบาล
อื่นๆ
สถานที่ตั้ง
ยานสุขุมวิท
ยานพหลโยธิน
ยานรัชดา
มูลคาสัญญาจาง
100-199 ลานบาท
200-499 ลานบาท
500-999 ลานบาท
1,000-1,999 ลานบาท
มากกวา 2,000 ลานบาท

6
3
2

54.55
27.27
18.18

6
4
4

42.86
28.57
28.57

3
0
8

27.27
0.00
72.73

0
1
13

0.00
7.14
92.86

8
0
0
2
1

72.73
0.00
0.00
18.18
9.09

10
3
1
0
0

71.43
21.43
7.14
0.00
0.00

8
3
0

72.73
27.27
0.00

10
3
1

71.43
21.43
7.14

0
1
3
3
4

0.00
9.09
27.27
27.27
36.36

5
0
2
1
6

35.71
0.00
14.29
7.14
42.86
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จากผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 2 สรุปไดดังนี้
ฝายผูบริหารงานกอสรางสวนใหญเปนผูชาย ซึ่งมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.91 มีอายุ
อยูในชวง 41-50 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 มีระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี จํานวน 8
คน คิดเปนรอยละ 72.73 และจบสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 มีประสบการณ
ทํางานอยูในชวง 11-20 ป คิดเปนรอยละ 54.55 ตําแหนงงานในปจจุบันเปนผูจัดการโครงการ จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ54.55 ประเภทของเจาของโครงการที่รับผิดชอบสวนใหญเปนภาคเอกชนซึ่งมีลักษณะ
โครงการเปนอาคารพักอาศัย และตั้งอยูในยานสุขุมวิท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ72.73 มีมูลคาสัญญา
กอสรางสวนใหญมากกวา 2,000 ลานบาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ36.36
สวนฝายผูรับเหมาสวนใหญเปนผูชาย ซึ่งมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 71.14 มีอายุอยู
ในชวง 41-50 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 71.43 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 100.00 และจบสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 มีประสบการณทํางาน
อยูในชวง นอยกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 ตําแหนงงานในปจจุบันเปนผูจัดการโครงการ
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86 ประเภทของเจาของโครงการที่รับผิดชอบสวนใหญเปนภาคเอกชน
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 92.86 ซึ่งมีลักษณะโครงการเปนอาคารพักอาศัย และตั้งอยูในยานสุขุมวิท
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ71.43 มีมูลคาสัญญากอสรางสวนใหญมากกวา 2,000 ลานบาท จํานวน 6 คน
คิดเปนรอยละ42.86
จากขางตนจะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญของทั้ง 2 ฝาย เปนผูชายซึ่งจะมีอายุอยู
ในชวง 41-50 ป ที่มีตําแหนงงานเปนผูจัดการโครงการ ซึ่งจบทางดานสาขาวิศวกรรมโยธาและรับผิดชอบ
งานในโครงการเอกชนซึ่งมีลักษณะเปนอาคารพักอาศัยอยูในยานสุขุมวิท และมีมูลคาสัญญามากกวา
2,000 ลานบาท แตจะแตกตางกันที่ประสบการณการทํางาน ซึ่งฝายผูบริหารงานกอสรางจะมีประสบการณ
ทํางานมากกวาผูรับเหมา ดังนั้นผลจากการทําแบบสอบถามอาจชี้ใหเห็นถึงมุมมองที่ตางกันเนื่องมากจาก
ประสบการณทํางานก็เปนได
2. ขอมูลขององคกรที่เกี่ยวของกับเรื่องการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณชั่วคราว
สําหรับขอมูลในสวนนี้ ผูเขียนไดกําหนดประเด็นหลักที่เกี่ยวของไว ดังนี้
2.1. รูปแบบสัญญาในโครงการที่รับผิดชอบ

52

2.2. การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณและ/หรือตัดสินใจในการกําหนดราคา
งบประมาณกอสราง
2.3. การอบรมหลักสูตรเรื่องการบริหารตนทุนโครงการ
2.4. เครื่องมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ
2.5. การรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ
2.6. ชวงเวลาในการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ
ผลการศึกษาจากขอมูลคําถามในหัวขอ 2.1-2.6 มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลขององคกรที่
เกี่ยวของกับเรื่องการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณชั่วคราว
ผูบริหารงานกอสราง
ผูรับเหมา
ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณชัว่ คราว
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รูปแบบสัญญาในโครงการที่รบั ผิดชอบ N =11, N1=14
90.91
64.29
สัญญาเหมารวม(Lump Sum
10
9
9.09
35.71
สัญญาแบบราคาตอหนวย (Unit Price)
1
5
การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ และ/หรือ ตัดสินใจในการกําหนดราคางบประมาณ
กอสราง
63.64
57.14
มีสวนรวม
7
8
36.36
42.86
ไมมีสวนรวม
4
6
การอบรมหลักสูตรเรื่อง Cost Management N =11, N1=14
54.55
เคยไดรับการอบรม
6
45.45
ไมเคยไดรับการอบรม
5
เครื่องมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ N =14, N1=20
50.00
วิธีการ Work Break Down Structure (WBS)
7
7.14
กําหนดรหัสตนทุน Cost Code
1
14.29
วิธีการ Earned Value Analysis
2
28.57
วิธีการอื่นๆ
4

9
5

64.29
35.71

11
5
1
3

55.00
25.00
5.00
15.00
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจําแนกตามขอมูล
ขององคกรที่เกี่ยวของกับเรื่องการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณชั่วคราว(ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารตนทุนโครงการ
และงบประมาณชั่วคราว

ผูบริหารงานกอสราง
จํานวน

รอยละ

ผูรับเหมา
จํานวน

รอยละ

การรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ N =14, N1=18
รายงานภาพรวมทั้งโครงการแบบ Project
Cost Plan

6

42.86

12

66.67

รายงานเฉพาะหมวดงาน

5

35.71

5

27.78

วิธีการอื่นๆ

3

21.43

1

5.56

ชวงเวลาในการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ N =12, N1=18
ทุกสัปดาห

0

0.00

3

16.67

ทุกเดือน

6

50.00

10

55.56

ทุก 3 เดือน

2

16.67

1

5.56

อื่นๆ

4

33.33

4

22.22

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3 สรุปไดดังนี้
ฝายผูบริหารงานกอสรางสวนใหญเปนสัญญาเหมารวม(Lump Sum) ซึ่งมีจํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 90.91 ซึ่งมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ และ/หรือ ตัดสินใจในการกําหนดราคา
งบประมาณกอสราง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 เคยไดรับการอบรมการอบรมหลักสูตรเรื่อง
Cost Management จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 55.54 ซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกับไมเคยไดรับการอบรม
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 โดยสวนใหญมีการเลือกใชวิธีการ Work Break Down Structure
(WBS)เปนเครื่องมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
63.64 สวนการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการเปนลักษณะรายงานภาพรวมทั้ง
โครงการแบบ Project Cost Plan จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 42.86 ซึ่งจะมีการรายงานทุกเดือนจํานวน
6 คน คิดเปนรอยละ 50.0
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ฝายผูรับเหมาสวนใหญเปนสัญญาเหมารวม(Lump Sum) เชนกัน ซึ่งมีจํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 64.29 ซึ่งมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ และ/หรือ ตัดสินใจในการกําหนดราคา
งบประมาณกอสราง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 ซึ่งเคยไดรับการอบรมการอบรมหลักสูตร
เรื่อง Cost Management จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 64.29 โดยสวนใหญมีการเลือกใชวิธีการ Work
Break Down Structure (WBS) เปนเครื่องมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 55.0 สวนการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ เปน
ลักษณะรายงานภาพรวมทั้งโครงการแบบ Project Cost Plan จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 66.67
สวนจะมีการรายงานทุกเดือนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.56
จากขางตนจะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญของทั้ง 2 ฝาย มีความคิดเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารตนทุนโครงการและงบประมาณชั่วคราวใกลเคียงกัน ซึ่งผูเขียนมีความคิดเห็นวาขอมูล
พื้นฐานขางตนอาจจะสงผลใหเกิดแนวโนมวาผลในการตอบแบบสอบถามในเรื่องของแนวทางการจัดการ
งบประมาณชั่วคราวในหัวขอ 3 และ 4 จะมีรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน
สําหรับรายละเอียดตามหัวขอ 2.7 - 2.9 ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 4 ดังตอไป
2.7. โครงการของทานที่ดําเนินงานอยูนั้นมีงบประมาณชั่วคราว หรือไม
2.8. งบประมาณชั่วคราว Provisional sum มีสัดสวนเทาใดในสัญญา
2.9. งานประเภทใดบางที่ตองจัดทํางบประมาณชั่วคราว Provisional Sum
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามโครงการที่มีงบประมาณชั่วคราว
ผูบริหารงานกอสราง
ผูรับเหมา
ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณชัว่ คราว
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
โครงการของทานที่ดําเนินงานอยูนนั้ มีงบประมาณชัว่ คราว หรือไม N =11, N1=14
มี
4
36.36
9
ไมมี
7
63.64
5
งบประมาณชัว่ คราวมีสัดสวนเทาใดในสัญญา N =4, N1=9
นอยกวา 5%
1
25.00
2
5-10%
3
75.00
7
มากกวา 10%
0
0.00
0

64.29
35.71
22.22
77.78
0.00
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามโครงการที่มีงบประมาณชั่วคราว (ตอ)
ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณชัว่ คราว

ผูบริหารงานกอสราง
จํานวน

รอยละ

ผูรับเหมา
จํานวน

รอยละ

งานประเภทใดบางที่ตองจัดทํางบประมาณชั่วคราว N=15, N1=18
งานโครงสราง

1

6.67

1

5.56

งานสถาปตยกรรม

2

13.33

3

16.67

งานถนนและสาธารณูปโภค

2

13.33

3

16.67

งานภูมิสถาปตยกรรม

4

26.67

4

22.22

งานตกแตงภายใน

4

26.67

5

27.78

งานไฟตกแตงอาคาร Facade Lighting

2

13.33

2

11.11

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 4 สรุปไดดังนี้
ฝ ายผู บริ หารงานกอสรางส ว นใหญรับ ผิด ชอบโครงการที่ไ ม มีง บประมาณชั่ ว คราว
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 งบประมาณชั่วคราวที่เกิดขึ้นมีสัดสวน 5-10% จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ75.00 สวนงานประเภทใดบางที่ตองจัดทํางบประมาณชั่วคราว สวนใหญเปนงานภูมิ
สถาปตยกรรม และงานตกแตงภายใน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 รองลงมาคือ งาน
สถาปตยกรรม งานถนนและสาธารณูปโภค และงานไฟตกแตงอาคาร มีสัดสวนเทากันคิด เปนรอย
ละ 13.33 สวนงานโครงสรางเกิดขึ้นนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.67
ฝายผูรับเหมาสวนใหญรับผิดชอบโครงการที่มีงบประมาณชั่วคราวจํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 64.29 งบประมาณชั่วคราว Provisional sum มีสัดสวน 5-10% จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 77.72 สวนงานประเภทใดบางที่ตองจัดทํางบประมาณชั่วคราว Provisional Sum สวน
ใหญเปนงานตกแตงภายในที่ตองจัดทํางบประมาณชั่วคราว คิดเปนรอยละ 27.78 รองลงมาคืองาน
ภูมิสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 22.22 สวนงานสถาปตยกรรม และงานถนนและสาธารณูปโภค
คิดเปนรอยละ 16.67 สวนงานโครงสรางเกิดขึ้นนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.56
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จากขอมูลขางตนพบวาโครงการสวนใหญที่ผูรับเหมารับผิดชอบอยูนั้นมักจะมีงานที่
ตองจัดทํางบประมาณชั่วคราว ซึ่งอาจจะสื่อใหเห็นวาฝายของผูรับเหมานาจะมีประสบการณใน
เรื่องการจัดทํางบประมาณชั่วคราวมากกวาฝายผูบริหารกอสรางโดยประเภทงานที่ทั้ง 2 ฝายมัก
พบวาตองทําการเตรีย มงบประมาณชั่วคราวไวคืองานตกแตงภายใน และงานภูมิสถาปตยกรรม
สวนงานอื่นๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นไดมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน
2.10 ความคิดเห็นในกรณีหากการจัดการงบประมาณชั่วคราว Provisional Sum ไดดี
จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหงบประมาณโครงการไมเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost

Overrun)

หรือไม อยางไร
ผลจากแบบสอบถามทั้งจากฝายผูบริหารโครงการและผูรับจางนั้นระบุวาหากมีการ
จัดการงบประมาณชั่วคราว ไดดีจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหงบประมาณโครงการไมเกิดปญหาตนทุน
บานปลาย แตเนื่องจากงบประมาณชั่วคราวไมไดเกิดขึ้นในทุกโครงการดังนั้นหากมีการดูแลจัดการ
งบประมาณโครงการในทุกชวงเวลาจะสามารถลดปญหาเรื่องของงบประมาณเกินจากสัญญาได
3 การศึกษาการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สง ผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณราคา
เบื้องตนในสวนของงบประมาณชั่วคราว และการพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวของโครงการ
ในการวิเคราะหการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความคลาด
เคลื่อนในการประมาณราคาเบือ้ งตนในสวนของงบประมาณชั่วคราวนัน้ จะนําเสนอเปนตารางแสดงผล
การศึกษาจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับผูรับเหมาเปนคาเฉลีย่ ในการ
ประเมินระดับความสําคัญของปจจัย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝายวามีความคิดเห็นที่
แตกตางกันหรือไม ผลจากการรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบทัง้ 29 ปจจัย มีรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1
และ 2
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ความคิดเห็นจากฝายผูบริหารงานกอสราง

แผนภูมิที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหาร
งานกอสรางเกี่ยวกับปจจัยทั้งหมด

58

ความคิดเห็นจากฝายผูรับเหมา

แผนภูมิที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูรับเหมา
เกี่ยวกับปจจัยทั้งหมด
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จากแผนภูมิที่ 1 และ 2 เปนแผนภูมิที่แสดงมุมมองความคิดเห็นของฝายผูบริหารงาน
กอสรางในการจัดลําดับความสําคัญของแตละปจจัยในลักษณะภาพรวมของปจจัยทั้งหมด ซึ่งที่ผล
การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอความคาดเคลื่อนพบวา 5 ลําดับแรก มี
รายละเอียดตามตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 ตารางแสดงลําดับความสําคัญของปจจัยใน 5 ลําดับแรกเปรียบเทียบระหวางผูบริหารงาน
กอสรางกับผูรับเหมา
ลําดับ
ความสําคัญ

ความ
คิดเห็น

ผูรับเหมา

ลําดับที่ 1

ปจจัยขอ 7.5 การเปลี่ยนแปลงราคา
วัสดุและแรงงาน และปจจัยขอ 3.5
การเปลี่ยนแปลงแบบระหวางการ
กอสราง

แตกตาง

ปจจัยขอ 1.1 เรื่องความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน กอนการออกแบบ

ลําดับที่ 2

ปจจัยขอ 1.3 การเปลี่ยนแปลงแบบ
เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ

แตกตาง

ปจจัยขอ 2.1 เรื่องความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน (Scope of Work)

ลําดับที่ 3

ลําดับที่ 4

ลําดับที่ 5

ผูบริหารงานกอสราง

ปจจัยขอ 3.2 ความไมสมบูรณของ
แบบ ขอกําหนด และรายการประกอบ
แบบที่ไมชัดเจน
ปจจัยขอ 3.2 ความไมสมบูรณของ
ปจจัยขอ 3.1 ความถี่ในการ
สอดคลอง แบบ ขอกําหนด และรายการประกอบ
เปลี่ยนแปลง
แบบที่ไมชัดเจน
และปจจัยขอ 1.4 เรื่องการเพิ่มงาน
นอกขอบเขตที่ไมไดอยูในขอกําหนด
แบบกอสรางตามสัญญา
ปจจัยขอ 3.3 ความผิดพลาดในการ
ปจจัยขอ 3.3 ความผิดพลาดในการ
ออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริง
ออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริง
สอดคลอง และปจจัยขอ 1.4 เรื่องการเพิ่มงาน
และปจจัยขอ 2.3 ความผิดพลาดใน
นอกขอบเขตที่ไมไดอยูในขอกําหนด
การถอดแบบ ประมาณราคาเบื้องตน
แบบกอสรางตามสัญญา
ปจจัยขอ 1.1 เรื่องความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน กอนการออกแบบ

แตกตาง

ปจจัยขอ 2.3 ความผิดพลาดในการ
ถอดแบบ ประมาณราคาเบื้องตน
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงลําดับความสําคัญของปจจัยใน 5 ลําดับแรกเปรียบเทียบระหวางผูบริหารงาน
กอสรางกับผูรับเหมา (ตอ)
ลําดับ
ความสําคัญ

ผูบริหารงานกอสราง

ลําดับ
สุดทาย

เรื่องรูปแบบของสัญญากอสรางมีผล
ตอการวางแผนการกอสรางและปญหา
ดานการจราจร และการขนสง

ความ
คิดเห็น

ผูรับเหมา

แตกตาง

ปจจัยขอ 6.3 เรื่องสาธารณูปโภค
โดยรอบโครงการ และอาคารปลูก
สรางขางเคียง

จากแผนภูมิที่ 1 และ 2 และตารางที่ 5 นั้น จะเห็นไดวามุมมองภาพรวมทั้ง 29 ปจจัย
ผูบริหารงานกอสรางไดจัดเรียงลําดับความสําคัญ 5 ลําดับแรกซึ่งประกอบดวยปจจัยยอยถึง 9 ปจจัย
ยอยในขณะที่ผูรับเหมามี 6 ปจจัยยอย แตปจจัยยอยดังกลาวนั้นเปนปจจัยในเรื่องเดียวกันแตมีลําดับ
ความสําคัญของแตละเรื่องจะแตกตางกัน ซึ่งผูบริหารงานกอสรางมีความเห็นวา ปจจัยขอ 7.5 การ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและแรงงาน และปจจัยขอ 3.5 การเปลี่ยนแปลงแบบระหวางการกอสราง มี
ความสําคัญในลําดับแรก สวนผูรับจางมีความเห็นวาเปนปจจัยขอ 1.1 เรื่องความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน กอนการออกแบบ ผูเขียนมีความคิดเห็นวาการที่ผูบริหารงานกอสรางใหน้ําหนักไป
กับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ อาจเปนเพราะจําเปนตองมีการสืบคนราคาเพื่อจัดทําราคา
กลางดั ง นั้ น หากป จ จั ย นี้ มี ค วามไม ชั ด เจนจะส ง ผลกระทบมากกว า เรื่ อ งอื่ น รวมถึ ง เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงในระหวางการกอสราง แตสําหรับผูเขียนมีความเห็นที่สอดคลองกับผูรับเหมาในปจจัย
ที่สําคัญมากที่สุดกอนประเด็นอื่นๆควรเปนเรื่องของความไมชัดเจนของขอบเขตงาน กอนการ
ออกแบบ เพราะถือเปนการเริ่มตนของการเกิดโครงการ และยังนําไปสูการออกแบบที่ความไม
สมบูรณ ดังนั้นการจัดทําราคากลางหรืองบประมาณชั่วคราวตางๆมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนไดมาก
ขึ้ น ด ว ย แต ถึ ง อย า งไรก็ ต ามป จ จั ย เรื่ อ งอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งในลํ า ดั บ ถั ด มาก็ มี ส ว นสํ า คั ญ ดั ง นั้ น
ผูเกี่ยวของทุกฝายก็ควรใหความสําคัญตามสถานการณและลักษณะงานของแตละโครงการตอไป
ในการวิเคราะหระกับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนในการ
ประมาณราคาเบื้องตนในสวนของงบประมาณชั่วคราว โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางฝายผู
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บริหารงานกอสรางกับผูรับเหมาเพื่อแบงเปนตามปจจัยแตละดานทั้ง 7 ดาน และมีรายละเอียดยอย
29 ปจจัย ดังนี้
3.1 ปจจัยจากเจาของโครงการ

แผนภูมิที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง
เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยจากเจาของโครงการ
จากผลการวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย ของระดั บ ความสํ า คั ญ จากความคิ ด เห็ น ของฝ า ยผู
บริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยจากเจาของโครงการ ตามแผนภูมิที่ 3
และตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับให
ชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยจากเจาของโครงการจากความคิดเห็นของฝาย
ผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา
ลําดับ
ความสําคัญ

ผูบริหารงานกอสราง

ความ
คิดเห็น

ผูรับเหมา

ลําดับที่ 1

เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอ

แตกตาง

ลําดับที่ 2

เรื่องการเพิ่มงานนอกขอบเขตที่ไมได
อยูในขอกําหนดแบบกอสรางตาม
สัญญา

เรื่องการเพิ่มงานนอกขอบเขตที่
สอดคลอง ไมไดอยูในขอกําหนดแบบกอสราง
ตามสัญญา

ลําดับที่ 3

เรื่องความไมชัดเจนของขอบเขตงาน
(Scope of Work

แตกตาง

เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให
ลําดับสุดทาย รองรับและสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนปจจุบัน

เรื่องความไมชัดเจนของขอบเขต
งาน (Scope of Work)

เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให
สอดคลอง รองรับและสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนปจจุบัน

สรุปปจจัยจากเจาของโครงการ
จากขอมูลแผนภูมิที่ 3 และตารางที่ 6 นั้น สาเหตุที่ทําใหฝายผูบริหารงานกอสรางเห็น
วาปจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณที่ไมเพียงพอนั้นเปนปจจัยสําคัญลําดับที่ 1
อาจเป นเพราะผูบริ หารงานกอสร างจะมีสว นเกี่ย วของโดยตรงกับการจั ดทําราคากลางรวมถึง
งบประมาณที่โครงการตั้งไวโดยตรงจึงสามารถมองภาพรวมไดมากกวา ซึ่งจะสอดคลองกับปจจัย
ในลําดับถัดมาเนื่องจากทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบและการเพิ่มงานนอกเหนือจากขอบเขตงานเปนผล
ตอเนื่องมาจากความไมชัดเจนของแบบตั้งแตการออกแบบระหวางเจาของโครงการและผูออกแบบ
ซึ่งอาจจะมีขอจํากัดเรื่องการเรงจัดทําแบบเพื่อใหสามารถดําเนินการกอสรางไดทันกับแผนการ
ตลาดของโครงการจึงทําใหเกิดการเพิ่มงานในชวงระหวางการกอสรางแทน สําหรับปจจัยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปนปจจุบันนั้น ผูบริหารงาน
กอสรางสวนใหญที่ทําแบบสอบถามมักรับผิดชอบโครงการในระยะประมาณ 1-2 ป และยังอยู
ในช ว งที่ เ ศรษฐกิ จ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไม ม ากนั ก จึ ง อาจไม ส ง ผลกระทบในส ว นนี้ มี เ พี ย งผู

63

บริหารงานกอสรางบางสวนที่รับผิดชอบโครงการในระยะยาวประมาณ 3-5 ป ซึ่งเวลาในการ
ก อ สร า งเป น เวลานานอาจพบปญหาเรื่อ งของความต อ งการของตลาดผู บริ โ ภคเปลี่ ย นไปหาก
โครงการนั้นๆไมมีจุดแข็งที่นาสนใจเพียงพอ จึงตองทําการปรับเปลี่ยนแบบใหทันตอความนิยมใน
ตลาดอสังหาริมทรัพยตอไป
ในขณะที่ผูรับเหมาอาจจะเห็นวาเรื่องความไมชัดเจนเรื่องขอบเขตงาน(Scope of
Work) จะที่มีผลกระทบคอนขางมากในเรื่องการวางแผนทั้งเรื่องงบประมาณและการจัดการรวมถึง
ขั้นตอนและวิธีการกอสรางในชวงการกอสรางซึ่งเปนชวงที่จําเปนตองเรงดําเนินการงานตามที่ระบุ
ในสัญญาใหอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อไมใหถูกปรับ รวมถึงเพื่อใหไดผลประโยชนเพิ่มเติม
เชน คาจางจูงใจเพื่อกระตุนผลงาน (Incentive) เพิ่มมากขึ้นดวยหากสามารถดําเนินการกอสรางที่ทําให

ลดตนทุนและดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จเร็วมากที่สุด
3.2 ปจจัยดานการจัดการ

แผนภูมิที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารโครงการ
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เปรียบเทียบกับผูรับจาง เกี่ยวกับปจจัยดานการจัดการ
จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิที่ 4 และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อให
เห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการจัดการ จากความคิดเห็นฝาย
ผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา
ลําดับ
ความสําคัญ
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4

ผูบริหารงานกอสราง
เรื่องความผิดพลาดในการถอด
แบบประมาณราคาเบื้องตน
ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน
(Scope of Work)
ความลาชาในการตัดสินใจ
ประสบการณของที่ปรึกษา
/ ผูควบคุมงาน

ลําดับ

เรื่องการติดตามและควบคุมที่ไม

สุดทาย

เพียงพอ

ความ
คิดเห็น
แตกตาง
แตกตาง

ผูรับเหมา
เรื่องความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน (Scope of Work)
เรื่องความผิดพลาดในการถอด
แบบ ประมาณราคาเบื้องตน

สอดคลอง ความลาชาในการตัดสินใจ
สอดคลอง เรื่องการติดตามและควบคุมที่
ไมเพียงพอและประสบการณ
สอดคลอง

ของที่ปรึกษา / ผูควบคุมงาน

สรุปปจจัยดานการจัดการ
จากขอมูลแผนภูมิที่ 4 และตารางที่ 7 นั้น สาเหตุที่ทําใหฝายผูบริหารงานกอสรางเห็น
วาปจจัยเรื่องความผิดพลาดในการถอดแบบนั้นเปนปจจัยที่สําคัญในลําดับที่ 1 อาจเปนเพราะการ
จัดทําราคากลางถือเปนหนาที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะตองใหความสําคัญเพื่อใหราคากลางเกิดความ
แมนยํามากที่สุด และยังสามารถใชเปนฐานในการตั้งงบประมาณของโครงการ และในขั้นตอนการ
ประมูลราคาเพื่อหาผูรับเหมาตอไป ซึ่งปจจัยเรื่องความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work)
ที่มีความสําคัญในลําดับถัดมานั้น ก็ถือเปนองคประกอบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการจัดทําราคากลางหรือ
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งบประมาณโครงการตางๆ กัน ถึงแมวาฝายผูรับเหมาใหความสําคัญในลําดับที่ 1 และที่ 2 แตกตาง
จากฝ ายผูบริห ารโครงการแต ยั ง เปน ป จ จัย ในเรื่อ งเดีย วกั น เพราะฝ า ยผูรับ เหมานั้ น ก็ ตองมี ก าร
ประมาณราคากอสรางในชวงประมูลงาน ดังนั้นถือวาทั้งสองฝายใหความสําคัญกับปจจัยขางตนที่
สอดคลองกัน
3.3 ปจจัยดานการออกแบบ

แผนภูมิที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง
เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานการออกแบบ
จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมที่ 5 ขางตน และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบ
เพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 8 ดังนี้
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการออกแบบ จากความคิดเห็น
ฝายผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา
ลําดับ

ผูบริหารงานกอสราง

ความสําคัญ

การเปลี่ยนแปลงในระหวางการ

ลําดับที่ 1

กอสราง
เรื่องความถี่ในการเปลี่ยนแปลง และ

ลําดับที่ 2

ปจจัยเรื่องความไมสมบูรณของแบบ
ขอกําหนด และรายการประกอบแบบที่

ลําดับที่ 3

ไมชัดเจน
ความผิดพลาดในการออกแบบที่ไม

ลําดับที่ 4

สามารถกอสรางไดจริง

ลําดับสุดทาย

เรื่องแบบกอสรางมีความขัดแยง
ไมสอดคลองกัน

ความ

ผูรับเหมา

คิดเห็น

ปจจัยเรื่องความไมสมบูรณของ
แตกตาง

แบบขอกําหนด และรายการ
ประกอบแบบที่ไมชัดเจน

แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
สอดคลอง

ความผิดพลาดในการออกแบบที่
ไมสามารถกอสรางไดจริง
การเปลี่ยนแปลงในระหวางการ
กอสราง
เรื่องความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
เรื่องแบบกอสรางมีความขัดแยง
ไมสอดคลองกัน

สรุปปจจัยดานการออกแบบ
จากขอมูลแผนภูมิที่ 5 และตารางที่ 8 นั้น จากมุมมองของฝายผูบริหารโครงการเห็นวา
ปจจัยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชวงระหวางการกอสรางเปนปจจัยที่สําคัญลําดับที่ 1 อาจเปน
เพราะมีโอกาสที่จะสงผลกระทบกับงบประมาณชั่วคราวไดมาก แตจะเกิดขึ้นมากหรือนอยนั้นตอง
ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแบบหรือรายการประกอบแบบที่เกิดขึ้นดวย
สําหรับในมุมมองของผูรับเหมาปจจัยเรื่องของความไมสมบูรณของแบบมีความสําคัญ
เปนลําดับที่ 1 นั้น อาจมีผลมาจากผูรับเหมาสวนใหญที่ทําแบบสอบถามจะมีสวนเกี่ยวของกับการ
ประมาณราคาในชวงประมูลงานรวมถึงจะมีฝายตรวจสอบเรื่องการขั้นตอนการกอสรางเพื่อใหเกิด
การลดตนทุนการกอสรางไปพรอมกันดังนั้นปจจัยเรื่องของความไมสมบูรณของแบบที่นั้นจะสงผล
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กระทบมากตอราคาคากอสรางที่ทําการประมูล อีกทั้งหากเกิดปญหาเรื่องความผิดพลาดในการ
ออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริงจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแบบจะทําใหแผนงานการกอสรางที่
กําหนดไวคลาดเคลื่อนออกไปดวย
3.4 ปจจัยดานการสื่อสาร

แผนภูมิที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง
เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานการสื่อสาร
จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิที่ 6 ขางตน และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบ
เพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 9 ดังนี้
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการสื่อสารจากความคิดเห็น
ฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา
ลําดับ

ผูบริหารงานกอสราง

ความสําคัญ

ความ
คิดเห็น

เรื่องการสื่อสารระหวาง

เรื่องการสื่อสารระหวางบุคลากร
ลําดับที่ 1

ภายในองคกรมีความไมชัดเจน ไม สอดคลอง บุคลากรภายในองคกรมีความ
ไมชัดเจน ไมทั่วถึง

ทั่วถึง
ลําดับที่ 2

ผูรับเหมา

เรื่องขาดการประสานงานกัน
ระหวางองคกร

ลําดับ

เรื่องรูปแบบเอกสารที่นํามาใชมี

สุดทาย

รูปแบบที่เขาใจและใชงานไดยาก

สอดคลอง

เรื่องขาดการประสานงานกัน
ระหวางองคกร
เรื่องรูปแบบเอกสารที่นํามาใช

สอดคลอง มีรูปแบบที่เขาใจและใชงานได
ยาก

สรุปปจจัยดานการสื่อสาร
สําหรับปจจัยในดานนี้ทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูออกแบบนั้นมีความคิดเห็นที่
สอดคลองกันตามขอมูลจากแผนภูมิที่ 6 และตารางที่ 9 โดยอาจเปนเพราะเปนปจจัยที่มักเกิดขึ้นกับ
ทุกองคกร แตผูเขียนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสําหรับองคกรแตละองคกรอาจเกิดปญหาจากปจจัยนี้
แตตองขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานและขนาดขององคกรดวย ซึ่งการสื่อสารภายในองคกรที่มีขนาด
เล็ ก มัก จะมี ลัก ษณะไมเ ป นทางการซึ่ ง เหมาะกับ การใชง านที่ สามารถสื่ อสารกั น อยางทั่ ว ถึ ง ได
สําหรับองคกรขนาดกลางจํานวนบุคลากรที่มีมากขึ้นจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมและทั่วถึง
มากขึ้น ในขณะที่องคกรขนาดใหญจะมีบุคลากรหลายฝายที่เกี่ยวของดังนั้นการจัดการในดานการ
สื่อสารจึงจําเปนตองมีลักษณะเปนแบบทางการเพื่อใหเกิดความเปนระบบที่สามารถสื่อสารได
ทั่วถึงและยังติดตามหรือสืบคนขอมูลไดสะดวกและเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น เปนตน
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3.5 ปจจัยดานการปฏิบัติงาน

แผนภูมิที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง
เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานการปฏิบัติงาน
จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิที่ 7 และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อให
เห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 10 ดังนี้
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการปฏิบัติงานจากความคิดเห็น
ฝายผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา
ลําดับ

ผูบริหารงานกอสราง

ความสําคัญ
ลําดับที่ 1

ลําดับที่ 2

ความ
คิดเห็น

เรื่องเปลี่ยนวิธกี ารกอสราง

เรื่องเปลี่ยนวิธกี ารกอสราง

เนื่องจากขอจํากัดทางดาน

สอดคลอง เนื่องจากขอจํากัดทางดาน

งบประมาณ

งบประมาณ

เรื่องความลาชาในการจัดทําแบบ

เรื่องความลาชาในการจัดทํา

การตรวจสอบ และการอนุมตั ิ

สอดคลอง แบบ การตรวจสอบ และการ

แบบ

อนุมัติแบบ
เรื่องการขอเทียบเทาวัสดุ

เรื่องการขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยน
ลําดับ
สุดทาย

ผูรับเหมา

เปลี่ยนประเภท รุน ยี่หอ ของ

ประเภท รุน ยีห่ อ ของวัสดุ
เนื่องจากไมสามารถหาวัสดุได
ตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทน
จําหนายเลิกกิจการ

สอดคลอง

วัสดุเนื่องจากไมสามารถหา
วัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต
หรือ ตัวแทนจําหนายเลิก
กิจการ

สรุปปจจัยดานการปฏิบัติงาน
จากขอมูลแผนภูมิที่ 7 และตารางที่ 10 นั้น ปจจัยในดานนี้ทั้งฝายผูบริหารกอสรางและ
ผูรับเหมานั้นมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันคือปจจัยการเปลี่ยนวิธีการกอสรางถือเปนเรื่องสําคัญ
มากเปนลําดับที่ 1 ซึ่งอาจเปนเพราะมีผลกระทบตอระยะเวลาในการกอสราง เนื่องจากตองทําการ
ปรับแบบ รอสรุปแบบ เสนอราคา อนุมัติราคาใหม รวมทั้งการจัดหาวัสดุใ หมอีก ด วย ซึ่ง เปน
ผลกระทบตอการเพิ่มเติมคาใชจายแทรกเขาไปในงบประมาณของทั้ง 2 ฝาย
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3.6 ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภาพของโครงการ

แผนภูมิที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง
เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม
จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิที่ 8 และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อให
เห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 11 ดังนี้
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานสภาพแวดลอม จากความคิดเห็นฝาย
ผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา
ลําดับ
ความสําคัญ
ลําดับที่ 1

ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับ
สุดทาย

ผูบริหารงานกอสราง

ความ
คิดเห็น

การขนสงและ สิ่งที่เกิดเพิ่มเติม
(Unseen) หลังจากทําการสํารวจ
สอดคลอง
สภาพพื้นที่ หรือระหวางการ
กอสราง

ผูรับเหมา
สิ่งที่เกิดเพิ่มเติม (Unseen)
หลังจากทําการสํารวจสภาพ
พื้นที่ หรือระหวางการ
กอสราง

เรื่องปญหาดานการจราจร
สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ
แตกตาง และการขนสงและเรื่องสถาน
และอาคารปลูกสรางขางเคียง
ที่ตั้งโครงการ
เรื่องสถานที่ตั้งโครงการ
แตกตาง
สาธารณูปโภคโดยรอบ
เรื่องปญหาดานการจราจรและ
แตกตาง โครงการ และอาคารปลูก
การขนสง
สรางขางเคียง
สรุปปจจัยดานสภาพแวดลอม
ส ว นป จ จั ย ในด า นนี้ ทั้ ง ฝ า ยผู บ ริ ห ารก อ สร า งและผู รั บ เหมานั้ น มี ค วามคิ ด เห็ น ที่

สอดคลองกันตามขอมูลจากแผนภูมิที่ 8 และตารางที่ 11 โดยมีปจจัยเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม
(Unseen) หลังจากการทําการสํารวจพื้นที่แลว หรือระหวางกอสราง สําคัญเปนลําดับที่ 1 อาจเปน
เพราะมั ก เกิ ด ขึ้ น ในโครงการที่ ผู ทํ า แบบสอบถามรั บ ผิ ด ชอบอยู จ นทํ า ให ง านก อ สร า งในช ว ง
โครงสรางเกิดความลาชาไดเสมอ โดยปจจัยที่สําคัญในลําดับถัดมาคือปจจัยเรื่องสาธารณูปโภค
โดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง อาจเปนเพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับราชการทั้ง
เรื่องของพื้นที่ที่เปนสาธารณะ ทั้งทางเดินเทา เสาไฟฟา ตนไม ทางเขาโครงการที่ตองทําเอกสารยื่น
ขออนุญาตหากตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกี่ยวของกับสวนสาธารณะซึ่งหากไมทราบปญหาเหลานี้
ตั้งแตชวงทํางบประมาณชั่วคราว อาจมีการวางแผนผิดพลาดไดจนทําใหเกิดปญหางบประมาณ
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ชั่วคราวคาดเคลื่อนไดเชนกันไมมากก็นอยแลวแตสาเหตุของปญหา ในขณะที่เรื่องของสถานที่ตั้ง
และปญหาดานการจราจรและขนสงนั้นผูบริหารโครงการเห็นวาจะเปนความรับผิดชอบที่ทาง
ผูรับเหมาตองรับความเสี่ยงนั้นโดยตรงหากเกิดปญหาจนทําใหเกิดงบประมาณคาดเคลื่อน
3.7 ปจจัยอื่นๆ

แผนภูมิที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหาร
งานกอสรางเปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆ
จากผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหาร
โครงการ เปรียบเทียบกับผูรับจาง เกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆ ตามแผนภูมิที่ 9 และแสดงเปนตาราง
สรุปการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนขึ้น ดัง
ตารางที่ 12 ดังนี้
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานอื่นๆ จากความคิดเห็นฝาย
ผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา
ลําดับ
ความสําคัญ

ผูบริหารงานกอสราง

ลําดับที่ 1

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
และคาแรงงาน

ความ
คิดเห็น

ผูรับเหมา

แตกตาง

ปจจัยเรื่องระยะเวลากอสรางที่
ยาวนาน

ลําดับที่ 2

สัญญาการกอสรางที่คลุมเครือ หรือ
อาจแปลความหมายของสัญญา
ผิดพลาด

สอดคลอง

สัญญาการกอสรางที่คลุมเครือ
หรืออาจแปลความหมายของ
สัญญาผิดพลาด

ลําดับที่ 3

ปจจัยเรื่องระยะเวลากอสรางที่ยาวนาน

แตกตาง

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัสดุและคาแรงงาน

ลําดับที่ 4

ขนาดของโครงการที่มีขนาดใหญมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจ

แตกตาง

รูปแบบของสัญญากอสรางมีผล
ตอการวางแผนการกอสราง

รูปแบบของสัญญากอสรางมีผลตอการ
วางแผนการกอสราง

แตกตาง

ขนาดของโครงการที่มีขนาดใหญ
มีผลกระทบตอการตัดสินใจ

ลําดับสุดทาย

สรุปปจจัยอื่นๆ
จากขอมูลแผนภูมิที่ 9 และตารางที่ 12 นั้น ปจจัยที่สําคัญเปนลําดับที่ 1, 2 และ 3 นั้น
เปนปจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาวัสดุ และแรงงาน ปจจัยเรื่องสัญญากอสรางที่คลุมเครือ หรือ
อาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด และปจจัยเรื่องระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน ทั้ง 3
ปจจัยเปนปจจัยที่ทั้งฝายผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาใหความสําคัญเหมือนกันแตอาจจะ
เรียงลําดับความสําคัญแตกตางกัน อาจเนื่องมากจากผูบริหารงานกอสรางไมไดมีการจับเก็บขอมูล
เรื่องของราคาวัสดุและแรงงานของโครงการที่ผานมาไวมากนักเมื่อเทียบกับฝายของผูรับเหมาที่
มักจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบมากกวา รวมถึงมีสวนนอยที่ไดรับผิดชอบโครงการที่
มีระยะเวลานานจึงอาจจะไมมีประสบการณเพียงพอทําใหการจัดทําสัญญาขาดรายละเอียดบางสวน
ที่สงผลใหเอกสารสัญญาอาจไมครอบคลุมกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นได ทําใหมีตองใหความสําคัญใน
เรื่องนี้มากเปนพิเศษ
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ผูรับเหมาสวนใหญที่รับผิดชอบโครงการที่มีการกอสรางเปนเวลานานมักเกิดปญหา
เรื่อง คาใชจายอื่นๆที่เพิ่มเติมเขามา เมื่อเทียบกับโครงการระยะสั้น ทั้งเรื่องการจัดจางผูรับเหมาราย
ยอย เรื่องตัวแทนการจัดหาวัสดุ(Suppliers)

เรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการกอสรางที่

เปลี่ยนไปพรอมๆกับคาใชจายที่เพิ่มสูงมากขึ้น อีกทั้งในเรื่องของสัญญาการกอสรางหากเกิดปญหา
เรื่องการปรับแบบและสงผลใหระยะเวลายาวนานเพิ่มขึ้น หรือแมแตเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ไดงาย ซึ่งบุคลากรอาจไมมีประสบการณก็สงผลทําใหการดําเนินงานอาจขาดชวงและทํางานไม
ตอเนื่อง เปนตน
4 แนวทางในการพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวของโครงการ
การศึกษาแนวทางในการพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวในสวนนี้มีคําถามได
แบงเปนหัวขอที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ปจจัยที่ทําใหเกิดงบประมาณชั่วคราว ผลการสํารวจความคิดเห็นสามารถอธิบาย
ไดตามตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 ตารางแสดงคารอยละและลําดับของความสําคัญของปจจัยที่ทําใหเกิดงบประมาณ
ชั่วคราวจากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา
ลําดับ

ปจจัยที่ทําใหเกิดงบประมาณ
ชั่วคราว

การจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ผูบริหารงานกอสราง
รอยละ

ลําดับ

ความ
คิดเห็น

ผูรับเหมา
รอยละ

ลําดับ

1

ปจจัยจากเจาของโครงการ

32.18

1

แตกตาง

25.51

2

2

ปจจัยดานการออกแบบ

27.59

2

แตกตาง

26.72

1

3

ปจจัยดานการจัดการ

11.49

3

สอดคลอง

18.22

3

4

ปจจัยดานสภาพแวดลอมและ
ทางกายภาพของโครงการ

11.49

3

แตกตาง

4.86

6

5

ปจจัยดานปฏิบัติงาน

10.34

4

สอดคลอง

11.34

4

6

ปจจัยดานการสื่อสาร

3.45

5

สอดคลอง

8.50

5

7

ปจจัยอื่นๆ

3.45

5

แตกตาง

4.86

6

รวม

100.00

100.00
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จากความคิดเห็นทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาตามขอมูลจากตารางที่ 13 นั้นมี
ความคิดเห็นที่สอดคลองกันเห็นวาปจจัยจากเจาของโครงการ ปจจัยดานการออกแบบ และปจจัย
ดานการจัดการ เปนปจจัยที่สําคัญใน 3 ลําดับแรกที่สงผลใหเกิดงบประมาณชั่วคราว อาจเปนเพราะ
เปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับเจาของโครงการและผูออกแบบเพื่อสรุปรายละเอียดงานออกมาให
ชัดเจน เพราะโครงการสวนใหญที่ทั้ง 2 ฝายรับผิดชอบนั้นพบปญหาที่เกิดจากเจาของโครงการ
สวนความชัดเจนของงานดังกลาวนั้นก็จะถูกนํามาจัดการอีกครั้งในชวงการกอสรางเพื่อใหทันตาม
กําหนดที่ระบุในสัญญาตอไป
4.2 ชวงเวลาในการพิจารณางบประมาณชัว่ คราว และผูเกี่ยวของ
ผลการสํารวจความคิดเห็ นเปรีย บเทีย บกันระหวางฝายผูบริหารกอสร างและ
ผูรับเหมาสามารถอธิบายไดตามตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 14 ตารางแสดงคารอยละของชวงเวลา และผูเกี่ยวของในการพิจารณางบประมาณ
ชั่วคราว จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา
ความคิดเห็นตามความถี่
ชวงเวลา

ผูบริหารงาน
กอสราง
รอยละ

ลําดับ

31.43

1

31.43

ความ
คิดเห็น

ผูรับเหมา

ผูเกี่ยวของ

รอยละ

ลําดับ

Owner

แตกตาง

23.26

3

/

/

1

แตกตาง

32.56

1

/

/

/

22.85

2

แตกตาง

18.6

4

/

/

/

14.29

3

แตกตาง

25.58

2

/

Designer Consult

1.ชวงแนวคิดในการ
ออกแบบ
Conceptual Design
2.ชวงการจัดสัญญาและ
ประมูลงาน
Contact & Bidding
3. ชวงการกอสราง
Construction
4. ชวงสงมอบงาน
Handover
รวม

100.00

100.00

/
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สําหรับประเด็นเรื่องของชวงเวลาในการพิจารณางบประมาณชั่วคราวตามผลการ
สํารวจจากตารางที่ 14 นั้น จากผลการวิเคราะหพบวา ความคิดเห็นจากฝายผูบริหารงานกอสราง
เห็นวาการพิจารณางบประมาณชั่วคราวนั้นตองพิจารณาทุกชวงของโครงการ

โดยเห็นวาควร

พิจารณาเปนพิเศษในชวง Conceptual Design และชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน Contact &
Bidding เนื่องจากถือเปน ชวงเริ่มตนของโครงการหากมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตงานและลง
รายละเอียดงานเพื่อใหเกิดความชัดเจนในชวงนี้จะสงผลใหสามารถติดตามงบประมาณโครงการได
อย า งใกล ชิ ด และมองเห็ น ป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และจั ด หาแนวทางการแก ป ญ หาได ทั น ท ว งที
สวนความคิดเห็นของผูรับเหมา เห็นวาควรพิจารณาเปนพิเศษในชวงการจัดสัญญาและ
ประมูลงาน Contact & Bidding เพื่อลดผลกระทบที่เกิดในชวงการกอสราง
สําหรับผูเกี่ยวของในแตละชวงนั้นทั้งสองฝายเห็นสอดคลองกันวาเจาของโครงการ
ตองพิจารณางบประมาณในทุกชวงของโครงการ ผูออกแบบมีสวนเกี่ยวของในชวง Conceptual
Design ชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน Contact & Biddingและชวงการกอสราง Construction
สวนผูบริหารงานกอสรางมีสวนเกี่ยวของในชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน Contact & Bidding
ชวงการกอสราง Construction และชวงสงมอบงาน Handover
4.3 ปจจัยสําคัญที่นํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณชั่วคราว
ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น เปรี ย บเที ย บกั น ระหว า งฝ ายผู บ ริ ห ารก อ สร า งและ
ผูรับเหมาสามารถอธิบายไดตามตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 15 ตารางแสดงคารอยละของปจจัยที่นํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนด งบประมาณ
ชั่วคราว จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา
การจัดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ความถี่
ปจจัยสําคัญที่นํามาใชในการประเมิน
ลําดับ
เพื่อกําหนด
ผูรับเหมา
ผูบริหารงานกอสราง
ความ
งบประมาณชั่วคราว
คิดเห็น
รอยละ
ลําดับ
รอยละ ลําดับ
1
2

การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและ
คาแรงงาน
ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน
(Scope of Work)

0.00
0.00

1

สอดคลอง

0.00

2

แตกตาง

0.00

1
1
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงคารอยละของปจจัยที่นํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนด งบประมาณ
ชั่วคราว จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา(ตอ)
ปจจัยสําคัญที่นํามาใชในการประเมินเพื่อ
ลําดับ
กําหนด
งบประมาณชั่วคราว
3
4
5
6

เปลี่ยนวิธีการกอสราง เนื่องจากขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ

การจัดเรียงลําดับความสําคัญตามที่ความถี่
ผูบริหารงาน
กอสราง
รอยละ
0.00

ความลาชาในการตัดสินใจ
การขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยนประเภท รุน
ยี่หอ ของวัสดุ

0.00
0.00

ระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน

0.00

รวม

0.00

ลําดับ

ความ
คิดเห็น

ผูรับเหมา
รอยละ ลําดับ

3

แตกตาง

0.00

4

สอดคลอง

0.00

4

แตกตาง

0.00

5

แตกตาง

0.00

2
4
3
2

0.00

จากข อ มู ล เรื่ อ งของปจ จั ย สํา คัญ นํา มาใช ใ นการประเมิน เพื่ อกํ า หนด งบประมาณ
ชั่วคราว จากมุมมองของทั้ง 2 ฝายตามตารางที่ 15 นั้น พบวาจากปจจัยทั้ง 7 ปจจัย ซึ่งมีปจจัยยอย 29
ปจจัยที่คาดวาจะสงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนของงบประมาณชั่วคราวนั้น ผูตอบแบบสอบถามได
พิจารณาปจจัยสําคัญที่ประกอบดวย 6 ปจจัยยอยดังนี้ ปจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและ
คาแรงงาน ปจจัยเรื่องการเปลี่ยนวิธีการกอสราง เนื่องจากขอกําหนดทางดานงบประมาณ ปจจัย
เรื่องระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน ปจจัยเรื่องความไมชัดเจนของขอบเขตงาน(Scope of work)
ปจจัยเรื่องความลาชาในการตัดสินใจ ปจจัยเรื่องการขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยนประเภท ยี่หอของวัสดุ
ซึ่งทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมานั้นเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่สําคัญเปนลําดับ 1 ,
2 และ 3 ในลักษณะใกลเคียงกันซึ่งสอดคลองกับผลจากการสํารวจในหัวขอปจจัยในแตละดานตาม
ข อ 4.3 และแสดงเป น แผนภู มิ เ ปรี ย บเที ย บความถี่ สํา หรั บ ป จ จั ย ที่ นํา มาใช ร ายละเอี ย ด
ตามแผนภู มิ ที่ 10
4.4 วิธีการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณชั่วคราว Provisional sum
ผลจากการสํารวจสามารถอธิบายไดตาม แผนภูมิที่ 10,11 และตารางที่ 16 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 10 แสดงคารอยละของวิธีการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณชัว่ คราว จากความ
คิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง

แผนภูมิที่ 11 แสดงคารอยละของวิธีการจัดการการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณชั่วคราว จาก
ความคิดเห็นฝายผูรับเหมา
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงคารอยละของวิธีการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณชั่วคราว
จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา

ลําดับ

1
2

วิธีการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณ
ชั่วคราว
อางอิงขอมูล / Spec จากโครงการอื่นที่มี
ลักษณะพื้นฐานใกลเคียงกัน
พิจารณาจากแบบที่มีและระบุเงื่อนไขพื้นฐาน
ในการประมาณราคาเบื้องตน

ความคิดเห็นตามความถี่
ผูบริหารงาน
ผูรับเหมา
กอสราง
ความ
รอยละ

ลําดับ

คิดเห็น

รอยละ

ลําดับ

14.75

1

สอดคลอง

13.98

1

13.11

2

แตกตาง

11.83

3

3

ประเมินจากประสบการณที่ผานมา

13.11

2

แตกตาง

11.83

3

4

อางอิงขอมูลราคากลางจากโครงการที่ผานมา
/ จากขอมูลตามนโยบายของบริษัท

13.11

2

แตกตาง

11.83

3

5

ใชราคาตอหนวย Unit Price มาพิจารณา

13.11

2

สอดคลอง

12.90

2

6

ทําการเผื่อเปอรเซ็นตราคาเพิ่มเติม

13.11

2

แตกตาง

13.98

1

11.48

3

แตกตาง

10.75

4

8.20

4

แตกตาง

12.90

2

7
8

สราง Model เพื่อระบุ Scope ในการประมาณ
ราคา
กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการตรวจสอบ
และรายงานการจัดการงบประมาณสํารอง
รวม

100.00

100.00

จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิที่ 10, 11 และตารางที่ 16 จะเห็นไดวาทั้ง 2 ฝายมีการ
เลือกใชวิธีการตามที่ไดจากบทสัมภาษณของผูอํานวยการโครงการทุกวิธีการ แตแตกตางกันตาม
ความถี่และการเลือกใช โดยมีความเห็นที่สอดคลองกันในลําดับที่ 1 คือ การอางอิง/ Spec จาก
โครงการอื่นที่มีลักษณะพื้นฐานใกลเคียงกันผูรับเหมาจะมีการเพิ่มเติมเรื่องเผื่อเปอรเซ็นตเขาไปดวย
สวนในลําดับถัดมาวิธีการอื่นๆก็มีการใชงานที่มีความถี่ในการใชที่ใกลเคียงกัน แตฝายผูรับเหมามัก
ไมใชวิธีการสราง Model เพื่อระบุ Scope ในการประมาณราคา อาจเปนเพราะมีขอมูลที่เปนระบบ
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ใหสามารถอางอิงไดงาย รวมทั้งมีการเกิดงบประมาณชั่วคราวในหลายโครงการที่ไดรับผิดชอบจึง
อาจจะมีประสบการณมากกวาก็เปนได
ตารางที่ 17 แสดงคารอยละของการเผื่องบประมาณจากความคิดเห็นผูบริหารงานกอสราง
เปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา
ความคิดเห็นตามความถี่
ลําดับ

การเผื่องบประมาณ

ผูบริหารโครงการ

ผูรับจาง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1

ประมาณ 5%

1

9.09

0

0.00

2

ประมาณ10%

3

27.27

5

35.71

3

ประมาณ15%

6

54.55

8

57.14

4

มากกวา15%

1

9.09

1

7.14

รวม

11

100.00

14

100.00

สวนในเรื่องการเผื่อคาเปอรเซ็นตของงบประมาณและจากผลการวิเคราะหตามขอมูล
จากตารางที่ 17

พบวาผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาสวนใหญมีการเผื่องบประมาณไว

ประมาณ 15% รองลงมาคือเผื่องบประมาณไวประมาณ 10% ซึ่งหากวิเคราะหรวมกับขอมูลทั่วไป
ตามตารางที่ 4 ในหัวขอยอยที่ 4.2.8 งบประมาณชั่วคราวมีสัดสวนเทาใดในสัญญา พบวาโครงการ
สวนใหญที่ทั้ง 2 ฝายรับผิดชอบนั้นมีสัดสวนของมูลคางานที่เปนงบประมาณชั่วคราวอยูในชวง
ประมาณ 5-10% ซึ่งแปลวาการเผื่องบประมาณดังกลาวตามตารางที่ 17 ขางตนที่อยูในชวง 10%
และ15% นั้นสอดคลองกับขอมูลจากตารางที่ 4 ซึ่งสามารถครอบคลุมงบประมาณชั่วคราวที่เกิดขึ้น
ในโครงการที่ทั้ง 2 ฝายรับผิดชอบได แตถึงอยางไรการระบุคาเผื่อสํารองที่สวนใหญมักระบุไว
15% นั้นก็จะชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความคาดเคลื่อนในงบประมาณชั่วคราวสวนนี้ไดมากขึ้น
ดวย
ซึ่งผูเขียนเห็นวารูปแบบหรือวิธีการที่นํามาใชในการจัดการงบประมาณชั่วคราวของ
แตละฝายอาจเกิดจากการที่ไมมีแบบแผนหรือขอกําหนดตายตัวซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณที่
ผูอํานวยการโครงการกลาวไว แตหากบริษัทใดมีการรวบรวมขอมูลระหวางการจัดทํางบประมาณ
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ในเรื่องตางๆในโครงการที่ผานมาไวไดดีนั้นก็จะสามารถนํามาอางอิงหรือเรียนรูจากขอมูลเหลานี้
เพื่อนํามาปรับใชในโครงการของตนเองตอไปได อีกทั้งรวมกับประสบการณที่ผานมาของผูจัดทํา
งบประมาณดังกลาวแลวดวย ก็จะสามารถชวยลดความไมคลาดเคลื่อนในการจัดทํางบประมาณ
ชั่วคราวไดมากขึ้นอีกทางหนึ่ง ดังนั้นนโยบายและรูปแบบการทํางานของแตละบริษัทจึงมีบทบาท
ที่สําคัญที่สื่อมายังการจัดทํางบประมาณโครงการเชนกัน
4.5 แนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราวเกินจากงบประมาณในสัญญา
หลังจากที่ไดทราบถึงวิธีการที่ทั้ง 2 ฝายใชพิจารณาเพื่อประกอบการประเมินใน
ระหวางการจัดทํางบประมาณชั่วคราวแลวนั้น บอยครั้งที่ผูเกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณขาด
การวางแผนที่ดีสงผลใหเกิดงบประมาณชั่วคราวเกินจากงบประมาณในสัญญา ดังนั้นการพิจารณา
เลือกใชแนวทางในการแกปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณและนโยบายนั้นเปนเรื่องที่สําคัญและ
ควรเขาใจถึงวิธีการตางๆเพื่อที่จะสามารถนําไปปรับใชตามความเหมาะสมกับปญหาตางๆตอไป
ซึ่งขอมูลจากผลการสํารวจตามการพิจารณาเลือกใชวิธีการแกไขปญหากรณีที่งบประมาณชั่วคราว
เกินจากงบประมาณในสัญญานั้นสามารถอธิบายไดตามตารางที่ 18 แผนภูมิที่ 12 และ 13
โดยจากผลการวิเคราะหตามขอมูลแผนภูมิที่ 12 และ 13 และตารางที่ 18 พบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับผูรับเหมาพบวาแนวทางการจัดการที่ทั้ง 2
ฝายมีความคิดเห็นสอดคลองกันตามความถี่ที่มีการพิจารณาเลือกใชมากที่สุด คือ วิธีการจัดทํา
วิศวกรรมคุณคา (Value Engineering) ทางดานเทคนิคการกอสราง การจัดทํางบประมาณงาน
เปลี่ยนแปลงเพื่อขออนุมัติโครงการ ในขณะที่ผูรับเหมาเห็นวาควรแยกหมวดงานที่เปนงานสวน
งบประมาณชั่วคราวใหอยูนอกเหนือจากสัญญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปนเฉพาะเรื่อง ลําดับ
รองลงมาคือ วิธีการทําการปรับแกแบบ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการ การบริหาร
งบประมาณในสวนอื่นที่มีการสํารองไวมาชวยในเฉพาะเรื่องที่เปนปญหางบประมาณเกินจากที่ตั้ง
ไว และสุดทายตองทําการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการที่ผานมาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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แผนภูมิที่ 12 แสดงคารอยละความถี่ของแนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราวเกินจาก
งบประมาณในสัญญาจากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง

แผนภูมิที่ 13 แสดงคารอยละความถี่ของแนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราวเกินจาก

84

งบประมาณในสัญญาจากความคิดเห็นฝายผูรับเหมา
ตารางที่ 18 ตารางแสดงการพิจารณาเลือกใชแนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราว เกินจาก
งบประมาณในสัญญาจากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝาย
ผูรับเหมา
ความคิดเห็นตามความถี่
ลําดับ

แนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราว

ผูบริหารงาน

เกินจากงบประมาณในสัญญา

กอสราง

ผูรับเหมา
ความ

รอยละ

ลําดับ

คิดเห็น

รอยละ

ลําดับ

20.00

1

สอดคลอง

18.42

1

20.00

1

แตกตาง

17.11

2

16.00

2

แตกตาง

14.47

3

16.00

2

แตกตาง

11.84

4

12.00

3

แตกตาง

10.53

5

10.00

4

สอดคลอง

11.84

4

6.00

5

แตกตาง

15.79

2

จัดทําวิศวกรรมคุณคา ( Value Engineering ) ทางดาน
1

เทคนิคการกอสราง / เทียบเทาวัสดุ เพื่อให
สอดคลองกับงบประมาณโครงการที่มีอยู

2
3

จัดทํางบประมาณงานเปลี่ยนแปลงเพือ่ ขออนุมัติ
โครงการ
ทําการปรับแกแบบ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณ
โครงการ
บริหารงบประมาณในสวนอื่นที่มีการสํารองไวมาชวย

4

ในเฉพาะเรื่องที่เปนปญหางบ
ประมาณเกินจากที่ตั้งไว

5
6

แยกหมวดงานที่เปนงานสวนงบประมาณชั่วคราวให
โครงการเปนผูดําเนินการ
จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
โครงการที่ผานมาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แยกหมวดงานที่เปนงานสวนงบประมาณชั่วคราวให

7

อยูนอกเหนือจากสัญญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปน
เฉพาะเรื่อง
รวม

100.00

100.00

จากภาพรวมของการศึกษาซึ่งไดทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นของทั้งฝายผูบริหาร
การกอสรางและฝายผูรับเหมานั้นสวนใหญมีความสอดคลองกันกับความคิดเห็นของงานวิจัยที่สรุป
ไวในบทที่ 2 ที่ผานมา โดยกลาวถึงวิธีการที่นําไปใชปฏิบัติจริงตามบทสัมภาษณของ ผูอํานวยการ
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โครงการฝายผูบริหารงานกอสรางที่มีประสบการณนั้นชี้ใหเห็นวา ทั้ง 2 ฝายตางก็ตองมีสวน
เกี่ยวของกับการควบคุมตนทุนโครงการตลอดชวงเวลาของการเกิดขึ้นของโครงการ ดังนั้นหาก
ผู เ กี่ย วข องมี วิ ธีก าร รวมถึ ง เครื่องมื อที่เ หมาะสมที่จ ะนํ า ไปประยุ ก ตใ ช ใ ห ส อดคลองกั บ แตล ะ
โครงการนั้นก็ตองขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคลดวย เนื่องจากแตละองคกรก็มีความ
แตกตางกัน จึงไมสามารถระบุเปนแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงไดวาแนวทางการจัดการปญหา
ขางตนที่ผูเขียนศึกษาไดศึกษาไวนั้นจะสามารถนําไปใชและเกิดประสิทธิผลเทากันทุกโครงการ
ดังนั้นผลของการศึกษาในครั้งนี้จึงเปนเพียงแนวทางหนึ่งในการพิจารณานําไปประยุกตใชตาม
ความเหมาะสมตอไป
4.6 การทบทวนหรือตรวจสอบงบประมาณในสวน Provisional sum
จากผลการสํารวจความคิดเห็นทั้ง 2 ฝายหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ตามที่ระบุในสัญญา และทําการสงมอบงานใหแกผูวาจาง / เจาของโครงการวามีการทบทวนหรือ
ตรวจสอบงบประมาณชั่วคราวในโครงการหรือไม สามารถอธิบายขอมูลซึ่งมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 19 ดังนี้
ตารางที่ 19 แสดงคารอยละของการทบทวนและตรวจสอบงบประมาณหลังจากกอสรางแลวเสร็จ
จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา
ลําดับ

การทบทวน / ตรวจสอบ
งบประมาณ

ความคิดเห็นตามความถี่
ผูบริหารโครงการ

ผูรับจาง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1

ไมเคย

5

45.45

2

14.29

2

บางโครงการ

6

54.55

7

50.00

3

ทุกโครงการ

0

0.00

5

35.71

4

รวม

11

100.00

14

100.00

จากผลการวิเคราะหตามตารางที่ 19 พบวาผูบริหารงานกอสรางมีการทบทวนหรือ
ตรวจสอบงบประมาณในสวนงบประมาณชั่วคราวหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเปนบาง
โครงการซึ่งมีสัดสวนมากกวาการไมเคยทําการทบทวนเลยเพียงเล็กนอย แสดงใหเห็นวาอาจเปน
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เพราะการที่ไมมีนโยบายที่ชัดเจนวาตองทบทวนหรือไมทั้งที่เปนหนาที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวของ
กับเรื่องงบประมาณ อีกทั้งลักษณะของผูรับผิดชอบอาจจะขาดความใสใจในเรื่องดังกลาวมาก
เพียงพอ ซึ่งถึงแมวาในมุมมองของผูรับเหมาจะมีสัดสวนของการทนทวนและตรวจสอบที่มีความ
คิดเห็นเปนสวนใหญที่มีถึงรอยละ 50 นั้น คือมีการจัดเก็บขอมูลเปนบางโครงการ ลําดับถัดมาจะมี
การทบทวนและจัดเก็บทุกโครงการถึงรอยละ 35.71

และไมเคยมีการทบทวนถือเปนสัดสวนที่

นอย อาจเปนผลเนื่องจากองคกรของฝายผูรับเหมามักมีการกําหนดนโยบาย และรูปแบบมีความ
ชัดเจนงายตอการตรวจสอบมากกวาฝายผูบริหารงานกอสรางเพราะตองเกี่ยวของกับระบบ ISO
และการ การตรวจสอบภายในองคกร(Audit) เปนตน
ผูเขียนมีความเห็นวาหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามที่ระบุในสัญญา และทํา
การสงมอบงานใหแกผูวาจาง / เจาของโครงการแลวนั้น โดยปกติแลวการดําเนินงานตองมีการ
ตรวจสอบการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อประเมินผลวาประสบความสําเร็จ หรือมีขอบกพรองที่ควร
ปรับปรุงในสวนใดหรือไม ซึ่งเรื่องของงบประมาณชั่วคราวก็เชนเดียวกันผูเกี่ยวของควรจะมีการ
ทบทวนหรือตรวจสอบเพื่อทําการจัดเก็บขอมูลทุกดานและนําไปปรับปรุง ปองกันสําหรับโครงการ
ในอนาคต
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
จากวิเคราะหจากขอมูลแบบสอบถามที่ลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบความ
คิดเห็นระหวางฝายผูบริหารโครงการและฝายผูรับจาง เพื่อประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่
สงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนในการการประมาณราคาเบื้องตนในสวนของงบประมาณชั่วคราว และการ
พิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวของโครงการนั้น แบงเปนปจจัยที่มีความคิดเห็นสอดคลองกัน และ
ความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย กับสมมติฐาน
ผลของการวิจัยในครั้งนี้พบวา โครงการกอสรางที่กลุมเปาหมายรับผิดชอบทั้งฝาย
ผูบริห ารกอสร างและผู รับเหมานั้น มีเ พียงบางโครงการเทานั้น ที่มีงบประมาณชั่ว คราว โดย
ประเภทงานที่มักตองจัดทํางบประมาณคือ ประเภทงานตกแตงภายใน งานภูมิสถาปตยกรรม เปน
ตน ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดความคาดเคลื่อนรวมไปถึงการพิจารณาเลือกในการจัดการปญหาของแต
ฝายที่มีวิธีการแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับประสบการณของผูจัดทํารวมไปถึงนโยบายขององคกรที่จะ
สื่อผานมายังวิธีการที่พิจารณาเลือกนํามาใชในแตละโครงการ ซึ่งโครงการที่มีลักษณะที่จัดอยูใน
กลุมประเภทงานเดียวกัน แตละบริษัทหรือองคกรตางก็มีวิธีการจัดทําการประมาณราคาที่แตกตาง
กันไปตามขอจํากัดที่กลาวไวขางตน
จากขอสรุปขางตนทําใหเห็นวาผลการศึกษาครั้งนี้มีแนวทางที่สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ผูเขียนตั้งไวคือบทบาทขององคกรของผูจัดการโครงการ และผูตรวจสอบงบประมาณ เปนปจจัยที่
มีผลตอการพิจารณาแนวทางการจัดทํางบประมาณชั่วคราวและแนวทางการจัดการงบประมาณที่
เกิ น จากงบประมาณในสั ญ ญา เนื่ อ งจากจุ ด ประสงค แ ละการให ค วามสํ า คั ญ ของการจั ด การ
งบประมาณแตกตางกันตามนโยบายของแตละองคกรจากประสบการณของผูเขียนเห็นวา การจัดทํา
งบประมาณชั่วคราวในบทบาทของผูบริหารงานกอสรางเปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทํางบประมาณ
โครงการซึ่งตองสามารถอธิบายการจัดทํา และคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณ
เพื่ อ ให คํ าปรึก ษาแก เ จา ของโครงการให ท ราบถึง ภาพรวมของงบประมาณโครงการทั้ง หมดที่
87

88

สอดคลองกับแบบรูปและความตองการที่เจาของโครงการประสงค ตั้งแตชวงกอนการประมูล
ตลอดจนตองรายงานปญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดปญหางบประมาณบานปลาย อีกทั้งยังตองหา
แนวทางแก ปญหาดัง กล า วเพื่อ ใหเ จาของโครงการพิจารณาตอไปดว ย แตสํา หรั บ ในส ว นของ
ผูรั บ เหมานั้น อาจไม ไ ด มี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า งบประมาณชั่ ว คราวเช น เดี ย วกั บ ผู บ ริ ห ารงาน
เนื่ องจากเปนไปตามข อตกลงในสัญญาที่กระทํารว มกัน แตสําหรั บมุมมองของผูเ ขี ยนเห็น วา
ผูรับเหมานั้นเปนสวนหนึ่งในชวงระหวางการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากปญหางบประมาณ
ชั่วคราวคาดเคลื่อนไปจากที่กําหนดในสัญญา ดังนั้นผูรับเหมาจึงจําเปนตองเขาใจวิธีการจัดการใน
เรื่องความคาดเคลื่อนของงบประมาณชั่วคราวนี้เชนกัน เพื่อเปนการปองกันและแกปญหาในเกิด
ประสิทธิผลรวมกันกับทุกฝาย
ทั้งนี้ ผูเ ขี ย นได ทํ า การสรุ ปรายละเอี ย ดการดํ า เนิน งานในแตล ะช ว งเวลาตามความ
คิดเห็นของผูเขียน ซึ่งจะเปนการแกปญหาในลักษณะ Preventive Action คือการแกไขปญหาโดย
พิ จ ารณาที่ ส าเหตุ เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ป ญ หาอี ก เนื่ อ งจากแนวทางการพิ จ ารณาเพื่ อ แก ป ญ หากรณี
งบประมาณเกินจากสัญญา ตามผลการศึกษาในบทที่ 3,4 นั้น ถือวาเปนแนวทางการแกไขปญหาใน
ลักษณะCorrective

Action คือจะเนนที่การแกไขปญหา โดยมองจากผลกระทบปจจุบันเปน

หลัก มุงเนนเรื่องการแกไขเพื่อใหงานสามารถดําเนินไปไดโดยปกติ
ซึ่งไมวาผูที่รับผิดชอบตอการจัดทํางบประมาณชั่วคราวหรืองบประมาณโครงการจะ
อยูในบทบาทใดก็ตามควรจะใหความสําคัญ เพื่อชวยลดปจจัยตางๆที่จะสงผลใหเกิดความคาด
เคลื่อนในการจัดทํางบประมาณสําหรับโครงการในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชวงแนวคิดในการออกแบบ Conceptual Design
1.1.1 เจาของโครงการควรสรุปความตองการในการออกแบบใหชัดเจน
1.1.2 ตองมีการกําหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแบบใหชัดเจนเพื่อใหไม
เกิดผลกระทบกับงานที่เกี่ยวของในสวนอื่นๆ
1.1.3 ควรมีการพิจารณาเรื่องของวัสดุโดยการเลือกวัสดุสํารอง 1 -3 ราย เพื่อ
ปองกันการเกิดปญหาเรื่องยกเลิกการผลิตและนําเสนอตอเจาของโครงการตอไป
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1.1.4 ทําการตั้ งงบประมาณโครงการเบื้องตน เปนรายการย อยแตละหมวดให
ชัดเจนเพื่อใหโครงการมีขอมูลในการตัดสินใจในเบื้องตน
1.1.5 ผูบริหารงานกอสรางที่อาจมีสวนเกี่ยวของในชวงการจัดทํางบประมาณ
เบื้องตนตองแนะนําขอดีขอเสียใหกับเจาของโครงการและผูออกแบบเพื่อพิจารณาแยกงานที่ยังไม
ชัดเจนออกจากสัญญาหรืออยางนอยควรตั้งงบประมาณชั่วคราวไวใหครอบคลุมกับขอบเขตงาน
ดังกลาว
1.1.6 ทําการทบทวนการออกแบบควบคูไปกับการติดตามและตรวจสอบเรื่องของ
งบประมาณกอสรางในระหวางการออกแบบอยางตอเนื่อง
1.2 ชวงการจัดทําสัญญา และประมูลงาน Contact & Biding
1.2.1 ผูบริหารงานกอสรางตองตรวจสอบขอมูลในการนํามาใชประกอบการคิด
ราคากลาง และการจัดทําเอกสารสัญญาเปนระยะเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
1.2.2 ผู บ ริ ห ารงานก อ สร า งต อ งชี้ แ จงรายละเอี ย ดของงานให ชั ด เจนต อ ผู ที่
เกี่ยวของกับการประมูลทั้งหมดในรูปแบบการทํารายละเอียดของงาน work Breakdown Structure
ใหชัดเจน
1.2.3 ผูรับเหมาตองตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบที่ไดรับมาเพื่อใชใน
การประมูลอยางละเอียดโดยหากมีขอสงสัยสวนใดใหรีบทําเอกสารสอบถามแบบเพื่อนําขอมูลจาก
การชี้แจงมาประกอบการจัดทําการเสนอราคาประมูลตอไป
1.3 ชวงการกอสราง Construction
1.3.1 ทั้ ง ฝ า ยผู บ ริ ห ารก อ สร า งและผู รั บ เหมาควรกํ า หนดหรื อ มอบหมายให
บุคลากรที่มีความเขาใจในเรื่ องของขั้นตอน วิธีการก อสราง นโยบายของบริษัท รวมถึงปจ จัย
ภายนอกอย า งภาพรวมเศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ สามารถคํ า นึ ง ภาพรวมและยั ง สามารถลง
รายละเอียดในงบประมาณตางๆอยางรอบคอบมากขึ้น
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1.3.2 ทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาควรมีการจัดทําแนวทางการจัดการ
หรือวิธีการที่เปนขั้นตอนเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของในองคกรสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป
1.3.3 ทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาควรจัดใหมีการประชุมยอยเฉพาะ
เรื่องเพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการและสามารถติดตามไดอยางตอเนื่อง
1.3.4 ทั้ ง ฝ า ยผู บ ริ ห ารก อ สร า งและผู รั บ เหมาจั ด ทํ า รายงานการติ ด ตามและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการประมาณราคาในระหวางการกอสรางและรายงานผลเปนรายสัปดาห
หรือรายเดือนตามความเหมาะสมของแตละโครงการ
1.4 ชวงสงมอบงาน Handover
1.4.1 ทํ า การรวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประมาณราคาหรื อ จั ด ทํ า
งบประมาณ เพื่อใชเปนขอมูลในระหวางการประมาณราคาใหเกิดความแมนยํามากขึ้นเพื่อลดการ
เกิดปญหาตนทุนบานปลายและยังสามารถใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับโครงการในอนาคต
1.4.2 แตละองคกรควรมีการอบรมพื้นฐานใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบรวมถึง
ทีมงานที่เกี่ยวของในโครงการเพื่อใหทราบถึงภาพรวมของงบประมาณที่กําลังดําเนินการ เนื่องจาก
ปญหาตนทุนบานปลายเกิดจากปจจัยหลายปจจัยตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งสงมอบงาน ดังนั้น
บุคลากรในทีมงานทุกคนลวนมีสวนเกี่ยวของไมมากก็นอยตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล
หากทุกคนมีความเขาใจในภาพรวมของปญหาตนทุนบานปลายก็จะสามารถปองกันไมใหเกิด
ปญหาตนทุนบานปลายได
แนวทางการดําเนินงานขางตนถือเปนเพียงสวนหนึ่งของแนวทางที่อาจจะชวยลดความ
คาดเคลื่อนในจัดทํางบประมาณราคา รวมไปถึงชวยลดความเสี่ยงที่จะสงผลใหเกิดปญหาตนทุน
บานปลายของโครงการกอสรางได
2. ขอเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้ผูเขียนไดทราบถึงปจจัยที่สงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนในเรื่องการ
ประมาณราคาเพื่อจัดสรรงบประมาณชั่วคราวที่ระบุอยูในสัญญากอสราง รวมไปถึงแนวทางการ
การจัดการหากเกิดปญหางบประมาณเกินจากที่ประมาณการไวซึ่งเปนมุมมองความคิดเห็นจากทั้ง
ฝายผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมา ซึ่งทั้ง 2 ฝายตองเกี่ยวของกับเรื่องของงบประมาณอยู
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แลวแตจะแตกตางตามบทบาทหนาที่หรือชวงเลาที่แตละฝายที่จะใหความสําคัญแตกตางกันออกไป
ซึ่งการศึกษาเรื่ องงบประมาณชั่ วคราวครั้งนี้นั้น อาจเปนเพีย งสวนหนึ่งของปญหาที่สงผลตอ
ภาพรวมของงบประมาณโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเรื่องการจัดทํางบประมาณ
ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางอาจไมไดเกินขึ้นกับทุกโครงการจะเห็นไดจากขอมูลจาก
สํารวจแบบสอบถามนั้นระบุวามีเพียงบางโครงการเทานั้น ที่มีการจัดทํางบประมาณชั่วคราว ซึ่งก็
เปนเรื่องที่ไมสามารถกําหนดไววางบประมาณชั่วคราวจะเปนประเด็นหลักที่สงผลกระทบกับ
ภาพรวมของงบประมาณโครงการในโครงการอื่นๆหรือไม แตหากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณนั้นใหความสนใจในเรื่องของการจัดการงบประมาณชั่วคราวไดตั้งแตเริ่มตน
โครงการเพื่อวางแผนวาจะดําเนินการกับงบประมาณดังกลาวอยางไรนั้นก็จะทําใหการบริหาร
งบประมาณโครงการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลของการวิ จั ย ในครั้งนี้ที่เ กิด จากการกํ า หนดขอบเขตที่มีลัก ษณะเฉพาะกลุ มเพื่ อ
มุงเนนประเภทกลุมงานอสังหาริมทรัพย ที่มีลักษณะเปนอาคารพักอาศัยที่เปนอาคารสูงซึ่งมีเจาของ
โครงการเปนภาคเอกชน สวนกลุมเปาหมายในการสํารวจนั้นเปนบุคลากรที่มีบทบาทเกี่ยวของใน
เรื่องงบประมาณโครงการทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมา ที่รับผิดชอบในโครงการเดียวกัน
เพื่อจํากัดขอบเขตในการศึกษาใหชัดเจนมากขึ้นและยังมุงเนนไปที่ประเด็นงบประมาณชั่วคราวที่
อยูในสัญญากอสราง งานวิจัยในครั้งนี้ถือเปนการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบที่ทําใหเกิดความคาด
เคลื่อนในการจัดทํางบประมาณที่เปนลักษณะเฉพาะกลุม ดังนั้นผลของการศึกษาเปนเพียงแนวทาง
ที่เกิดขึ้นตามขอบเขตของงานวิจัย ซึ่งผูเขียนเล็งเห็นวาผลการศึกษาขางตนจะเปนประโยชนตอผูที่
มีความสนใจที่จะนําขอมูลดังกลาวไปประยุกตใชกับประเด็นปญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันกับที่ผูเขียนที่ศึกษาไวหรือเพื่อใชประกอบการศึกษาในขอบเขตที่แตกตางจาก
การศึกษาในครั้งนี้
สําหรับงานวิจัยในอนาคตผูเขียนเห็นควรใหดําเนินการขยายขอบเขตของการศึกษา
และประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม รวมทั้งกลุมเปาหมายที่กวางมากขึ้น เพื่อใหเห็นถึงแนวความคิดที่
อาจจะมีทั้งสอดคลองและแตกตางกันกับงานวิจัยในครั้งนี้ เชน การกําหนดกลุมเปาหมายในการ
สัมภาษณตามชวงของการเกิดโครงการ โดยเนนชวงเวลาเริ่มตนโครงการ ซึ่งกลุมเปาหมายคือ
เจาของโครงการและผูออกแบบ เพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณโครงการและใหเกิดความชัดเจน
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ตั้งแตเริ่มตนโครงการเพื่อศึกษาวาหากใหความสําคัญกับประมาณชั่วคราวตั้งแตเริ่มตนโครงการ
แลวนั้นในชวงประมูล และกอสรางจะพบปญหาดังกลาวอีกหรือไม หรือการศึกษาในกลุมของ
โครงการของภาครัฐวามีงบประมาณชั่วคราวในรูปแบบใดบางและมีวิธีการแกไขปญหาความ
คลาดเคลื่อนนี้อยางไร หรือการศึกษาในกลุมอาคารบริการสาธารณะเพื่อพิจารณารายละเอียดใน
ประเด็นที่แตกตางออกไป เปนตน
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แบบสอบถาม
การศึกษาแนวทางการจัดการปจจัยที่สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ในสวนของงบประมาณชัว่ คราว
คําชี้แจง: แบบสอบถามนีเ้ ปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการโครงการกอสรางภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียดในแบบสอบถามฉบับนี้เปนคําถามเกีย่ วกับ ปจจัยที่สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
สวนของงบประมาณชั่วคราวและการพิจารณาจัดการงบประมาณชัว่ คราวของโครงการโดยจะนําขอมูลจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆเพื่อหาแนวทางในการจัดการงบประมาณ
สํารองดังกลาวใหมีประสิทธิภาพตอไป
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 ขอมูลขององคกรทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ ง การบริหารตนทุนโครงการ (Cost management)
และงบประมาณชัว่ คราว (Provisional sum)
สวนที่ 3 การประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ในสวนของงบประมาณชัว่ คราว และการพิจารณาจัดการงบประมาณชัว่ คราวของโครงการ
สวนที่ 4 แนวทางพิจารณาจัดการงบประมาณสํารองของโครงการ
การศึกษาจําเปนจะต องใชขอมูลจากการความรู ประสบการณ และความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม ผูวิจัยจึงขอความกรุณาใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามตามความจริง ทั้งนี้ขอมูลที่ไดรับจาก
การตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเปนความลับ โดยจะใชในการวิเคราะหโครงการวิจัยในภาพรวมเทานั้น
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูง หวังวาผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
จะเปนประโยชนตอการทํางานของผูที่อยูในวงการกอสรางตอไป
ผูทําการวิจัย
นางสาวเพ็ญนภา แตงพิศ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการโครงการกอสราง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลขอมูลองคกร ขอมูลดานการทํางาน และประสบการณทาํ งาน
ในเบื้องตนของผูถกู สัมภาษณ
คําชีแ้ จง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน[ ]หนาขอความหรือเขียนขอความลงในชองวางที่สอดคลอง
กับ
ขอมูลของผูถ กู สัมภาษณ
1.เพศ
[ ] ชาย

[ ] หญิง

2.อายุ
[ ] 20-30 ป
[ ] 41-50 ป
[ ] 61ปขึ้นไป

[ ] 31-40 ป
[ ] 51-60 ป

3. ระดับการศึกษา
[ ] ต่ํากวาปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรี

[ ] สูงกวาปริญญาตรี

4. สาขางานที่ทานจบการศึกษา
[ ] สถาปตยกรรม
[ ] วิศวกรรมโยธา
[ ] วิศวกรรมเครื่องกล
[ ] วิศวกรรมไฟฟา
[ ] อื่นๆ ................................... (โปรดระบุ)..........
5. ประสบการณทํางานดานงานกอสราง
[ ] นอยกวา 10 ป

[ ] 11-20 ป

[ ] มากกวา 20 ป

6. ตําแหนงงานในปจจุบัน
[ ] ผูจัดการโครงการ
[ ] วิศวกรโครงการ
[ ] ผูประมาณราคา(QS)
[ ] อื่นๆโปรดระบุ............................................
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ขอมูลโครงการกอสราง อาคารสูงที่มีความสูงมากกวา 8 ชั้น หรือ 23 เมตรขึ้นไป ทีผ่ ถู ูกสัมภาษณมี
สวนรับผิดชอบทํางานอยูในปจจุบัน หรือโครงการทีผ่ านมาแลว
7.ประเภทของเจาของโครงการ
[ ] หนวยงานรัฐบาล

[ ] รัฐวิสาหกิจ

8.ลักษณะของโครงการ
[ ] อาคารที่พักอาศัย
[ ] โรงพยาบาล

[ ] สํานักงาน
[ ] โรงแรม
[ ] อื่นๆ(โปรดระบุ).......................................

9.สถานที่ตั้งของโครงการ (ในกรุงเทพมหานคร)
[ ] ยานสุขุมวิท
[ ] ยานพหลโยธิน

[ ] ภาคเอกชน

[ ] ยานรัชดา

10.มูลคาสัญญาจางกอสราง...............................ลานบาท
สวนที2่ :ขอมูลขององคกรทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ ง การบริหารตนทุนโครงการ (Cost management)และงบประมาณ
ชั่วคราว(Provisional sum)
คําชีแ้ จง: โปรดทําเครื่องหมายลงใน[ ] หนาขอความหรือเขียนขอความลงในชองวางที่สอดคลอง
กับความคิดเห็นของผูถ ูกสัมภาษณ
1. โครงการทีท่ านกําลังดําเนินงานหรือรับผิดชอบอยูน นั้ มีรูปแบบสัญญาเปนแบบใด
[ ] สัญญาเหมารวม(Lump Sum)
[ ] สัญญาแบบราคาตอหนวย (Unit Price)
[ ] สัญญาแบบคาใชจายกับคาธรรมเนียมคงทีโ่ ดยการเฉลีย่ ผลกําไร(Cost Plus Fixed Fee with
Sharing)
[ ] สัญญาตนทุนกอสรางแบบคาธรรมเนียมคงที่ (Cost Plus Fixed Fee Contract)
[ ] สัญญาตนทุนกอสรางแบบคาธรรมเนียมแบบรอยละ (Cost Plus Percentage Fee Contract)
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[ ] สัญญาตนทุนกอสรางแบบประกันราคาสูงสุดโดยคาธรรมเนียมคงที่ (Cost Plus P Fixed
Fee with Guaranteed Maximum Contract)
[ ] สัญญาแบบกําหนดตนทุน (Target Cost Contract)
2.ทานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ และ/หรือตัดสินใจในการกําหนดราคางบประมาณกอสราง
หรือไม
[ ] มีสวนรวม
[ ] ไมมีสวนรวม
3.ทานเคยไดรับการอบรมหลักสูตรเรื่อง Cost Management บางหรือไม
[ ] เคย
[ ] ไมเคย
4.ทานใชเครื่องมือใดบางในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ
[ ] วิธีการ Work Break Down Structure (WBS)
[ ] กําหนดรหัสตนทุน Cost Code
[ ] วิธีการ Earned Value Analysis
[ ] วิธีการอืน่ ๆ.............................................
5.ทานมีการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการโดยวิธีการใดบาง
[ ] รายงานภาพรวมทั้งโครงการแบบ Project Cost Plan
[ ] รายงานเฉพาะหมวดงาน
[ ] วิธีการอืน่ ๆ..............................................
6.ชวงเวลาในการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ
[ ] ทุกสัปดาห
[ ] ทุกเดือน
[ ] ทุก 3 เดือน
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ...................................
7.โครงการของทานที่ดําเนินงานอยูนนั้ มีงบประมาณชัว่ คราวProvisional sum หรือไม
[ ] มี
งบประมาณสํารอง Provisional sum [ ] ถูกระบุอยูในสัญญาการกอสราง
[ ] ไมถูกระบุอยูในสัญญาการกอสราง
[ ] ไมมี
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8. งบประมาณชั่วคราว Provisional sum มีสัดสวนเทาใดในสัญญา
[ ] นอยกวา 5%
[ ] 5-10%
[ ] มากกวา 10%
9. งานประเภทใดบางที่ตองจัดทํางบประมาณชั่วคราว Provisional sum
[ ] งานโครสราง
[ ] งานสถาปตยกรรม
[ ] งานถนนและสาธารณูปโภค
[ ] งานภูมสิ ถาปตยกรรม
[ ] งานตกแตงภายใน
[ ] งานไฟตกแตงอาคาร Facade Light
10. ทานคิดวาหากการจัดการงบประมาณชั่วคราวProvisional Sum ไดดีจะเปนสวนหนึ่งที่ทําให
งบประมาณโครงการไมเกินปญหา Cost Overrun หรือไม อยางไร
ระบุเหตุผล.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
สวนที3่ :การประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อน ในการประมาณ
ราคาเบื้องตนในสวนของงบประมาณชัว่ คราว และการ พิจารณาจัดการงบประมาณชัว่ คราว
ของโครงการ
คําชีแ้ จง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามความคิดเห็นของผูถ ูกสัมภาษณเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มผี ลกระทบตอการพิจารณาจัดการงบประมาณชัว่ คราวของโครงการโดยเลือก
เพียง 1 ระดับของแตละปจจัยระดับความสําคัญ หมายถึง ผลกระทบตองบประมาณที่จะทําให
คลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้น( 1 =นอยที่สุด, 2= นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากทีส่ ุด )
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ระดับความสําคั ญ
ปจจัยที่เกี่ยวของ
1. ปจจัยจากเจาของโครงการ
1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนปจจุบัน
1.3 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ
1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตที่ไมไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา
2.ปจจัยดานการจัดการ
2.1ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work)
2.2 ความลาช าในการตัดสินใจ
2.3 ความผิดพลาดในการถอดแบบ ประมาณราคาเบื้องตน
2.4 ประสบการณของที่ปรึกษา /ผูควบคุมงาน
2.5 การติดตามและควบคุมที่ไมเพียงพอ
3. ปจจัยดานการออกแบบ
3.1 ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
3.2 ความไมสมบูรณของแบบ ขอกําหนด และรายการประกอบแบบที่ไมชัดเจน
3.3 ความผิดพลาดในการออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริง
3.4 แบบกอสรางมีความขัดแยง ไม สอดคลองกัน
3.5 การเปลี่ยนแปลงแบบในช วงระหวางการกอสราง
4.ปจจัยดานการสื่อสาร
4.1 การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคกรมีความไมชัดเจน ไมทั่วถึง
4.2 ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร
4.3 รูปแบบเอกสารที่นํามาใช มรี ูปแบบที่เขาใจและใช งานไดยาก
5.ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
5.1 ความลาช าในการจัดทําแบบ การตรวจสอบ และการอนุมตั ิแบบ
5.2 เปลี่ยนวิธีการกอสราง เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ
5.3 การขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยนประเภท รุน ยี่หอ ของวัสดุเนื่องจากไมสามารถ
หาวัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ
6. ปจจัยดานสภาพแวดล อมและทางกายภาพของโครงการ
6.1 สถานที่ตั้งของโครงการ
6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง
6.3 สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง
6.4 สิ่งที่เกิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นที่
หรือระหวางการกอสราง
7.ปจจัยอื่นๆ
7.1 ขนาดของโครงการที่มขี นาดใหญมผี ลกระทบตอการตัดสินใจ
7.2 ระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน
7.3 สัญญาการกอสรางที่คลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด
7.4 รูปแบบของสัญญากอสรางมีผลตอการวางแผนการกอสราง
7.5 การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและคาแรงงาน

นอ ยที่ สุ ด
(1)

นอ ย
(2)

ปานกลาง
(3)

มาก
(4)

มากที่ สุ ด(5)
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
สวนที่ 4: แนวทางพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวของโครงการ
คําชีแ้ จง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน[ ] หนาขอความหรือเขียนขอความลงในชองวางที่สอดคลอง
กับ
ความคิดเห็นของผูถกู สัมภาษณ
1..ทานมีความคิดเห็นวาปจจัย(ทีร่ ะบุตามตารางในสวนที่ 3 ) ที่ทําใหเกิดงบประมาณชั่วคราวProvisional
sum(กรุณาเรียงลําดับจาก ความสําคัญจากมากไปหานอย จากอันดับที่ 1ไปอันดับที่ 7)
1. สาเหตุจากปจจัยจากเจาของโครงการ
อันดับที่ ……….
อันดับที่ ………
2. สาเหตุจากปจจัยดานการจัดการ
3. สาเหตุจากปจจัยดานการออกแบบ
อันดับที่ ………
4. สาเหตุจากปจจัยดานการสื่อสาร
อันดับที่ ………
5. สาเหตุจากปจจัยดานปฏิบัติงาน
อันดับที่ ………
6. สาเหตุจากปจจัยดานสภาพแวดลอมและ
ทางกายภาพของโครงการ
อันดับที่ ………
7. ปจจัยอื่นๆ
อันดับที่ ………
2.ทานมีความคิดเห็นวามีสาเหตุใดบาง (ทีร่ ะบุตามตารางในสวนที่ 3 )ที่จะทําใหงบประมาณชัว่ คราว
Provisional sum คลาดเคลื่อน จนเกิด Cost Overrun
อันดับที่ 1 ……………………………………………………….
อันดับที่ 2 ……………………………………………………….
อันดับที่ 3 ………………………………………………………..
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ระบุเหตุผล..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.ทานคิดวาควรพิจารณางบประมาณชัว่ คราว Provisional sum ในชวงใดบาง และควรเกีย่ วของกับใคร
บาง(สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 1.ชวงแนวความคิดในการออกแบบConceptual Design
ผูเกีย่ วของ [ ] เจาของโครงการ [ ] ผูออกแบบ [ ] ที่ปรึกษา
[ ]2. ชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน Contact &Bidding
ผูเกีย่ วของ [ ] เจาของโครงการ [ ] ผูออกแบบ [ ] ที่ปรึกษา
[ ] 3.ชวงการกอสราง Construction
ผูเกีย่ วของ [ ] เจาของโครงการ [ ] ผูออกแบบ [ ] ที่ปรึกษา
[ ] 4.ชวงสงมอบงาน Handover
ผูเกีย่ วของ [ ] เจาของโครงการ [ ] ผูออกแบบ [ ] ที่ปรึกษา
4.ทานมีความคิดเห็นวาปจจัยสําคัญ (ทีร่ ะบุตามตารางในสวนที่ 3 )ที่นํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนด
งบประมาณชัว่ คราวProvisional sum มีอยางไรบาง
อันดับที่ 1 ……………………………………………………….
อันดับที่ 2 ……………………………………………………….
อันดับที่ 3 ………………………………………………………..
5.ทานมีวธิ ีการจัดการการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณชัว่ คราว Provisional sum อยางไรบาง
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ )
[ ] ประเมินจากประสบการณทผี่ านมา
[ ] อางอิงขอมูลราคากลางจากโครงการที่ผานมา
/ จากขอมูลตามนโยบายของบริษัท
[ ] ใชราคาตอหนวย Unit Price มาพิจารณา
[ ] พิจารณาจากแบบที่มแี ละระบุเงื่อนไขพื้นฐานในการประมาณราคาเบื้องตน
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[ ] อางอิงขอมูล / Spec จากโครงการอื่นที่มีลักษณะพืน้ ฐานใกลเคียงกัน
[ ] สราง Model เพื่อระบุ Scope ในการประมาณราคา
[ ] กําหนดระยะเวลาทีแ่ นนอนในการตรวจสอบและรายงาน
การจัดการงบประมาณสํารอง
[ ] ทําการเผื่อเปอรเซ็นตราคาเพิ่มเติม
[ ] 5% [ ] 10% [ ] 15% [ ] มากกวา 15%
[ ] วิธีการอืน่ ๆ............................................................................................
6. ทานมีแนวทางการแกปญ
 หางบประมาณชั่วคราว Provisional sum –เกินจากงบประมาณในสัญญา
อยางไร(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] ทําการปรับแกแบบ เพือ่ ใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการ
[ ] ทําการ Value Engineering ทางดานเทคนิคการกอสราง
/ เทียบเทาวัสดุ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการที่มีอยู
[ ] บริหารงบประมาณในสวนอื่นที่มีการสํารองไวมาชวยในเฉพาะ
เรื่องที่เปนปญหางบประมาณเกินจากที่ตงั้ ไว
[ ] จัดทํางบประมาณงานเปลีย่ นแปลงเพื่อขออนุมัติโครงการ
[ ] แยกหมวดงานทีเ่ ปนงานสวนงบประมาณสํารองใหอยูนอกเหนือ
จากสัญญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปนเฉพาะเรื่อง
[ ] แยกหมวดงานทีเ่ ปนงานสวนงบประมาณสํารองใหโครงการ
เปนผูด ําเนินการ
[ ] จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการที่ผานมาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เมื่อการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามที่ระบุในสัญญา และทําการสงมอบงานใหแกผวู าจาง/
เจาของโครงการแลวนั้น บริษัท/ทานไดมีการทบทวนหรือตรวจสอบงบประมาณในสวน Provisional
sum อีกหรือไม
[ ] ไมเคย
[ ] ทุกโครงการ
[ ] บางโครงการ
[ ] อื่นๆ(โปรดระบุ).......................................
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8.ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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ภาคผนวก ข
ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูต อบแบบสอบถามจากความ
คิดเห็นของผูบ ริหารงานโครงการและผูร บั เหมาดานการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิด
ความคลาดเคลือ่ นในการประมาณราคาเบือ้ งตนในสวนของงบประมาณชัว่ คราว
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ตารางที่ 19ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจากความคิดเห็นของผูบริหารงาน
กอสราง ดานการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณราคาเบื้องตนในสวนของงบประมาณชัว่ คราว
ความคิ ดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง
ปจจัยที่เกี่ยวของ
1. ปจจัยจากเจาของโครงการ
1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ปนปจจุบนั
1.3 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ
1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตทีไ่ มไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา
2.ปจจัยดานการจัดการ
2.1ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work)
2.2 ความลาช าในการตัดสินใจ
2.3 ความผิดพลาดในการถอดแบบ ประมาณราคาเบือ้ งตน
2.4 ประสบการณของทีป่ รึกษา /ผูควบคุมงาน
2.5 การติดตามและควบคุมทีไ่ มเพียงพอ
3. ปจจัยดานการออกแบบ
3.1 ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
3.2 ความไมสมบูรณของแบบ ขอกําหนด และรายการประกอบแบบทีไ่ มชัดเจน
3.3 ความผิดพลาดในการออกแบบทีไ่ มสามารถกอสรางไดจริง
3.4 แบบกอสรางมีความขัดแยง ไม สอดคลองกัน
3.5 การเปลี่ยนแปลงแบบในช วงระหวางการกอสราง
4.ปจจัยดานการสื่อสาร
4.1 การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคกรมีความไมชัดเจน ไมทวั่ ถึง
4.2 ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร
4.3 รูปแบบเอกสารทีน่ ํามาใช มรี ูปแบบทีเ่ ขาใจและใช งานไดยาก
5.ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
5.1 ความลาช าในการจัดทําแบบ การตรวจสอบ และการอนุมตั ิแบบ
5.2 เปลี่ยนวิธีการกอสราง เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ
5.3 การขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยนประเภท รุน ยี่หอ ของวัสดุเนื่องจากไมสามารถ
หาวัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ
6. ปจจัยดานสภาพแวดล อมและทางกายภาพของโครงการ
6.1 สถานทีต่ ั้งของโครงการ
6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง
6.3 สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง
6.4 สิ่งทีเ่ กิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นที่
หรือระหวางการกอสราง
7.ปจจัยอื่นๆ
7.1 ขนาดของโครงการทีม่ ขี นาดใหญมผี ลกระทบตอการตัดสินใจ
7.2 ระยะเวลาการกอสรางทีย่ าวนาน
7.3 สัญญาการกอสรางทีค่ ลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด
7.4 รูปแบบของสัญญากอสรางมีผลตอการวางแผนการกอสราง
7.5 การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและคาแรงงาน

ระดับความสํา คัญ (รอ ยละ)
คาเฉลี่ ย
มาก
มากที่ สุ ด(5)
X
(4)

นอ ยที่ สุ ด
(1)

นอ ย
(2)

ปานกลาง
(3)

18.18

0

0

36.36

45.45

27.27

0

27.27

27.27

0
9.09

9.09
9.09

18.18
9.09

9.09
9.09
18.18
18.18
18.18

18.18
9.09
0
0
18.18

9.09
0
9.09
9.09
0

S.D.

Rank

3.91

1.51

5

18.18

3.18

1.6

12

27.27
9.09

45.45
63.64

4.18
4.09

0.98
1.45

2
3

18.18
36.36
0
27.27
18.18

9.09
9.09
27.27
27.27
27.27

45.45
36.36
54.55
27.27
18.18

3.64
3.55
4
3.45
3.09

1.5
1.37
1.55
1.44
1.45

8
9
4
10
13

0
0
0
0
0

18.18
18.18
18.18
27.27
9.09

18.18
54.55
27.27
36.36
45.45

54.55
27.27
45.45
27.27
45.45

4.09
4.09
4
3.73
4.36

1.3
0.7
1.26
1.19
0.67

3
3
4
7
1

9.09
9.09
9.09

27.27
36.36
36.36

18.18
18.18
27.27

18.18
9.09
9.09

27.27
27.27
18.18

3.27
3.09
2.91

1.42
1.45
1.3

11
13
15

9.09
0

9.09
0

45.45
45.45

18.18
27.27

18.18
27.27

3.27
3.82

1.19
0.87

11
6

27.27

9.09

36.36

18.18

9.09

2.73

1.35

17

18.18
27.27
18.18

27.27
27.27
9.09

27.27
27.27
45.45

0
0
9.09

27.27
18.18
18.18

2.82
2.55
3

1.4
1.44
1.34

16
18
14

9.09

0

27.27

36.36

27.27

3.73

1.19

7

18.18
9.09
18.18
27.27
0

9.09
0
0
18.18
0

27.27
54.55
27.27
27.27
18.18

36.36
9.09
18.18
18.18
27.27

9.09
27.27
36.36
9.09
54.55

3.09
3.45
3.55
2.55
4.36

1.3
1.21
1.51
1.37

13
10
9
18
1

0.81

111

ตารางที่ 20ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจากความคิดเห็นของผูรับเหมา
ดานการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกิดความคลาดเคลือ่ นในการประมาณราคา
เบื้องตนในสวนของงบประมาณชัว่ คราว
ความคิ ดเห็นฝายผูรับเหมา
ปจจัยที่เกี่ยวของ
1. ปจจัยจากเจาของโครงการ
1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนปจจุบัน
1.3 มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ
1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตที่ไมไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา
2.ปจจัยดานการจัดการ
2.1ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work)
2.2 ความลาช าในการตัดสินใจ
2.3 ความผิดพลาดในการถอดแบบ ประมาณราคาเบื้องตน
2.4 ประสบการณของที่ปรึกษา /ผูควบคุมงาน
2.5 การติดตามและควบคุมที่ไมเพียงพอ
3. ปจจัยดานการออกแบบ
3.1 ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
3.2 ความไมสมบูรณของแบบ ขอกําหนด และรายการประกอบแบบที่ไมชัดเจน
3.3 ความผิดพลาดในการออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริง
3.4 แบบกอสรางมีความขัดแยง ไม สอดคลองกัน
3.5 การเปลี่ยนแปลงแบบในช วงระหวางการกอสราง
4.ปจจัยดานการสื่อสาร
4.1 การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคกรมีความไมชัดเจน ไมทั่วถึง
4.2 ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร
4.3 รูปแบบเอกสารที่นํามาใช มรี ูปแบบที่เขาใจและใช งานไดยาก
5.ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
5.1 ความลาช าในการจัดทําแบบ การตรวจสอบ และการอนุมตั ิแบบ
5.2 เปลี่ยนวิธีการกอสราง เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ
5.3 การขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยนประเภท รุน ยี่หอ ของวัสดุเนื่องจากไมสามารถ
หาวัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ
6. ปจจัยดานสภาพแวดล อมและทางกายภาพของโครงการ
6.1 สถานที่ตั้งของโครงการ
6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง
6.3 สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง
6.4 สิ่งที่เกิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นที่
หรือระหวางการกอสราง
7.ปจจัยอื่นๆ
7.1 ขนาดของโครงการที่มขี นาดใหญมผี ลกระทบตอการตัดสินใจ
7.2 ระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน
7.3 สัญญาการกอสรางที่คลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด
7.4 รูปแบบของสัญญากอสรางมีผลตอการวางแผนการกอสราง
7.5 การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุและคาแรงงาน

ระดับความสําคัญ (รอ ยละ)
มาก
ปานกลาง(3)
มากที่ สุ ด(5)
(4)

นอ ยที่ สุ ด
(1)

นอ ย
(2)

18.18

0

0

36.36

27.27

0

27.27

0
9.09

9.09
9.09

9.09
9.09
18.18
18.18
18.18

คาเฉลี่ ย
X

S.D.

Rank

45.45

4.57

0.85

1

27.27

18.18

3.43

0.94

13

18.18
9.09

27.27
9.09

45.45
63.64

3.50
4.21

0.94
0.89

12
4

18.18
9.09
0
0
18.18

18.18
36.36
0
27.27
18.18

9.09
9.09
27.27
27.27
27.27

45.45
36.36
54.55
27.27
18.18

4.50
3.86
4.14
3.71
3.71

0.76
0.95
0.66
0.73
1.07

2
8
5
10
10

9.09
0
9.09
9.09
0

0
0
0
0
0

18.18
18.18
18.18
27.27
9.09

18.18
54.55
27.27
36.36
45.45

54.55
27.27
45.45
27.27
45.45

3.79
4.29
4.21
3.57
4.07

1.05
0.73
0.70
0.76
1.14

9
3
4
11
6

9.09
9.09
9.09

27.27
36.36
36.36

18.18
18.18
27.27

18.18
9.09
9.09

27.27
27.27
18.18

3.50
3.43
3.21

0.85
0.76
0.80

12
13
15

9.09
0

9.09
0

45.45
45.45

18.18
27.27

18.18
27.27

3.50
3.71

1.02
0.83

12
10

27.27

9.09

36.36

18.18

9.09

3.36

0.74

14

18.18
27.27
18.18

27.27
27.27
9.09

27.27
27.27
45.45

0
0
9.09

27.27
18.18
18.18

2.86
2.86
2.71

0.66
0.95
0.91

16
17
17

9.09

0

27.27

36.36

27.27

3.36

0.93

14

18.18
9.09
18.18
27.27
0

9.09
0
0
18.18
0

27.27
54.55
27.27
27.27
18.18

36.36
9.09
18.18
18.18
27.27

9.09
27.27
36.36
9.09
54.55

3.36
4.07
4.00
3.50
3.86

0.63
0.73
0.78
1.09
1.29

14
6
7
12
8
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางภาพประเภทงานที่มีการจัดทํางบประมาณชัว่ คราว

1133

ภาพที่ 7 ประะเภทงานที่มีการจัดทํางานงงบประมาณชัชัว่ คราว

1144

ภาพที่ 7 ประะเภทงานที่มีการจัดทํางานงงบประมาณชัชั่วคราว (ตอ)

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล

นางสาวเพ็ญนภา แตงพิศ

วัน เดือน ปเกิด

21 พฤศจิกายน 2523

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สถบ.)สาขาผังเมืองและชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2555

ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.)
สาขาวิชาการจัดโครงการกอสราง บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน

สถาปนิกโครงการ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลโพรเจคแอ็ดมินิสเตรชั่น จํากัด (Inter PAC)
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