ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อค่ าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างรีสอร์ ทเชิงเขาทีจ่ ังหวัดภูเก็ต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

โดย
นายสรายุทธ เกษมกมลวาทิน

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้ าง
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2555
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อค่ าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างรีสอร์ ทเชิงเขาทีจ่ ังหวัดภูเก็ต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
โดย

นายสรายุทธ เกษมกมลวาทิน

การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้ าง
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2555
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

FACTORS EFFECTING THE COST OF CONSTRUCTION OF HILLSIDE RESORT
AT PHUKET

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

By
Mr. Sarayuth Kasemkamolwatin

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Science Program in Construction Project Management
Department of Architectural Technology
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2012
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร อนุ ม ัติ ใ ห้ ก ารค้น คว้า อิ ส ระเรื่ อง “ปั จ จัย
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า งรี สอร์ ทเชิ ง เขาที่ จ ั ง หวัด ภู เ ก็ ต ” เสนอโดย
นายสรายุทธ เกษมกมลวาทิ น เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาตามหลักสู ตรปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง

……...........................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ
.................................................... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.ขวัญชัย โรจนกนันท์)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ทยากร จารุ ชยั มนตรี )
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบลู ย์ จินาวัฒน์)
............/......................../..............

53055313 : สาขาวชิาการจัดการโครงการก่อสร้าง
คําสําคัญ : ค่าใช้จ่าย/ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ก่อสร้าง
สรายุทธ เกษมกมลวาทิน : ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรี สอร์ ท
เชิงเขาที่จงั หวัดภูเก็ต. อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์. 215 หน้า.
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างอาคาร
เชิงเขา เนื่ องจากลักษณะธรรมชาติที่ต่างกัน ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง งานวิจยั ได้แบ่งขั้นตอน
ก่อสร้างเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปั ตย์ งานเครื่ องปรับอากาศ
งานไฟฟ้ าและงานสุ ขาภิบาล ปั จจัยที่ทาํ การศึกษา แบ่งเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ ปั จจัยด้านบริ หาร และ
ปั จจัยเฉพาะ การศึกษานี้ ได้ใช้การรวบรวมข้อมูลจากงานจริ ง มาเปรี ยบเทียบกับข้อมูล จากบัญชี
รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัย ด้านการบริ หาร ผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมาหลัก ผูบ้ ริ หารโครงการ
(C.M.) ต่างก็ขาดประสบการณ์ เป็ นปั จจัยในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง สําหรับปั จจัย เฉพาะคือ
ความลาดชัน ของสถานที่เป็ นปั จจัยสําคัญ ในงานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร เครื่ องจักรที่ใช้อยู่
ไม่สามารถดําเนิ นงานได้เต็ม ความสามารถ และ การปรับราคาของผูจ้ าํ หน่าย ของงานปรับอากาศ
ไฟฟ้ า และงานสุ ขาภิบาล ความล่าช้า ของการอนุมตั ิแบบ ดังนั้น ปั จจัยทั้งหลายเหล่านี้ ควรได้รับ
การพิจารณาดูแลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อการบริ หารงานก่อสร้างที่ดีได้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ปี การศึกษา 2555
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ........................................
ง

ง

53055313: MAJOR: CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
KEY WORDS: COST / PHYSICAL FEATURES OF CONSTRUCTION SITE
SARAYUTH KASEMKAMOLWATIN : FACTORS EFFECTING THE
COST OF CONSTRUCTION OF HILLSIDE RESORT AT PHUKET. INDEPENDENT
STUDY ADVISOR : ASSIS. PROF. PIBUL JINAWATH, Ph.D. 215 pp.

This study aims to determine the impact of the construction cost of
building on the steep hills. Due to the different stages of construction, it was divided
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into five stages: the

construction of the foundations, structures, works of

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

specific factor. The study used to gathered

specific information from the actual work.

Comparative data from the actual

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

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

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

not at full capacity and the price of

electricity, sanitary hardware; Air-conditioned units were at

the mercy of the

supplier. The approval of shop drawing submitted were so slow. All of these factors
were important and should be considered carefully in order to be a good construction
practice.
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ประสบการณ์ในการทํางาน มาหล่อหลอมเป็ นองค์ความรู ้ในการบริ หารงานที่สามารถนํามาศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศที่กาํ ลังพัฒนา สิ่ งหนึ่ งที่มีความสําคัญและเป็ นปั จจัย
ตัวหนึ่ ง ที่ อาจชี้ วดั ความเจริ ญของประเทศได้ นั้นคื อ อุ ตสาหกรรมการก่ อสร้ า ง (Construction
Industry) ซึ่ งเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ
อุตสาหกรรมการก่ อสร้ างประกอบด้วยการลงทุนในลักษณะของโครงการก่ อสร้ างต่างๆทั้งจาก
ภาครั ฐและเอกชน โดยที่การบริ หารงานในทุกๆโครงการจะต้องอาศัย หลักการบริ หารโครงการ
(Project Management Principle) เป็ นเครื่ องมือช่ วยในการจัดการให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรื อ
เป้ าหมายในองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่ได้ถูกกําหนดขึ้นไว้ในด้านระยะเวลาดําเนินโครงการ (Time)
งบประมาณโครงการ (Cost) และคุณภาพ(Quality) การบริ หารด้านความปลอดภัยในการทํางาน
(Safety) และด้านสิ่ งแวดล้อมของการทํางานก่อสร้าง (Environment) โดยใช้เครื่ องมือพื้นฐานใน
การบริ หารโครงการ ที่ประกอบไปด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การ
คัดสรรบุคลากร (Staffing) การควบคุม(Controlling) และการสั่งการ (Directing) หากการใช้
เครื่ องมือดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป้ าหมายต่างๆดังกล่าวของโครงการที่กาํ หนดวางไว้
ข้า งต้น ก็ ส ามารถบรรลุ ผลสํา เร็ จ ตามกํา หนดได้ แต่ หากเป็ นในทางตรงกันข้า มเป้ าหมายของ
โครงการก็อาจไม่สามารถจะบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้โดยครบถ้วน เราจะเห็ นได้ว่าการ
ควบคุ ม ระยะเวลาในการดําเนิ นการก่อสร้ า งนั้น จัดว่า เป็ นองค์ประกอบหรื อเป้ าหมายที่ สํา คัญ
อันหนึ่ งที่ใช้ในการวัดความสามารถในด้านการบริ หารงานก่อสร้างโครงการ ซึ่ งมีความสําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นแหล่งสร้างรายได้ให้ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น
ในรู ปของภาษีอากร ค่าธรรมเนี ยมต่ างๆ การจ้างแรงงาน เป็ นต้น ซึ่ งอุตสาหกรรมก่ อสร้ างมี
ด้วยกันหลายประเภท โดยอาจจะแบ่งเป็ นกลุ่มตามลักษณะของงานได้ 4 ประเภท คือ
1. งานก่อสร้างที่พกั อาศัย (Residential Construction) ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ และ
อาคารชุดพักอาศัย หรื อห้องเช่า เป็ นต้น
2. งานก่ อสร้ างเพื่อธุ รกิ จการค้า (Building Construction for Business) ได้แก่
ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน เป็ นต้น
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3. งานก่อสร้ างด้านอุตสาหกรรม (Industrial Construction) ได้แก่ โรงงานปิ โตรเคมี
เป็ นต้น
4. งานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรื อ งานสาธารณูปโภค (Heavy Engineering or
Infrastructure Construction) ได้แก่ โครงการทางด่วน หรื อระบบขนส่ งมวลชน โรงพยาบาล
โรงเรี ยน เป็ นต้น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่สร้างรายได้เข้า
ประเทศ ในปั จจุบนั นี้นกั ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนิ ยมการท่องเที่ยว จากสถิติการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
(จริ ญญา, 2549) คิดเป็ นประมาณ 10 % ของ GDP ประเทศไทย แบ่งการท่องเที่ยวออกลักษณะ 2
ลักษณะดังนี้
1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีส่วนแบ่งด้านการท่องเที่ยวในพ.ศ. 2549 -2554 ดังนี้
จํานวนนักท่ องเที่ยว
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
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นักท่องเที่ยวรวม (คน)
นักท่องเที่ยวไทย(คน)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
(คน)
ระยะเวลาที่พกั เฉลี่ย(คน)
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อ
หัวต่อวัน(บาท)
ร า ย ไ ด้ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยวโดยรวม(ล้านบาท)
จํ า น ว น ห้ อ ง พั ก สํ า ห รั บ
นักท่องเที่ยว(ห้อง)
อัต ราการเข้า พัก เฉลี่ ย ทั้ง ปี
(ร้อยละ)

4,499,324 5,005,653
1,616,545 1,722,243
2,,882,779 3,248,410
4.52
3,936.98

4.71
4,185.70

5,313,308 6,097,200
3,119,738 3,452,900
3,620,114 2,644,300
4.85
4,517.45

4.78
3,712.14

6,442,358
2,935,454
3,506,904

6,533,884
3,014,300
3,519,584

4.63
4,042.72

4.90
4,219.87

77,595.88 94,239.52 101,684.44 94,006.00

95,153.03 108,000.00

34,297.00 37,543.00

40,367.00

43,571.00

78.00

80.50

60.69

65.82

37,884.00
76.89

79.82

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, ข้อมูลจาก www. Tourism.go.th, แหล่ง
รายงานผูบ้ ริ หาร (executive information system, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
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จากข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมี แนวโน้มเติ บโตขึ้น ดังนั้นนักลงทุนสนใจทํา
ธุ รกิจที่พกั โรงแรม เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโรงแรม/อาคารที่ก่อสร้างบนเชิงเขาเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่
นิยมมาท่องเที่ยวพักผ่อนได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม
ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดภูเก็ตมีลกั ษณะเป็ นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไป
ทิศใต้ พื้นที่โดยรอบประกอบด้วยภูเขา ทะเลและหาดทราย ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70
เป็ นภูเขา มียอดเขาสู งสุ ดมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เท่ากับ 52.9 เมตร และประมาณร้อย
ละ 30 เป็ นพื้นที่ราบอยูต่ อนกลางและตะวันออกเป็ นชายเลนและป่ าชายเลน กิจการที่เปิ ดดําเนินการ
ส่ วนใหญ่เป็ นกิ จการด้านอสังหาริ มทรัพย์ (ขาย/ให้เช่า/ซื้ อ) กิ จการที่เกี่ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว
(โรงแรม/ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/นําเที่ยว) และกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยพื้นที่การลงทุนตั้งอยูใ่ น
เขตอําเภอเมือง คิดเป็ นร้อยละ 54.05 อําเภอกะทู ้ ร้อยละ 29.12 และอําเภอถลาง ร้อยละ 16.83
สําหรับชายฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็ นภูเขาและหาดทราย ที่สวยงาม การก่อสร้างอาคารเชิงเขา ทําให้
นัก ท่องเที่ ย วได้สั มผัสประทับ ใจ แต่เนื่ องจากสภาพพื้นที่ท างด้า นทิ ศตะวันตกเป็ นภูเขาหิ นปูน
ลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน จึงส่ งผลให้การก่อสร้างอาคารเชิงเขา ค.ส.ล. แตกต่างกับการก่อสร้าง
ที่เป็ นพื้นที่ราบ ส่ งผลทําให้มีปัจจัยที่ทาํ ให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเชิงเขาสู งกว่าปกติ
โครงการก่อสร้างอาคารสู ง ในประเทศไทยนั้น มักเลือกใช้รูปแบบการดําเนิ นโครงการ
(Contracting Arrangement) ในรู ปแบบธรรมดาทัว่ ไป (General Contracting) ซึ่ งประกอบด้วย
ขั้นตอนการดําเนิ นงานดังนี้ คือ เริ่ มจากความต้องการของเจ้าของโครงการที่จะจัดทําโครงการขึ้น
โดยการกําหนดเงื่อนไขความต้องการ ขอบเขตและได้ทาํ การวิเคราะห์ในด้านความเหมาะสมในการ
ลงทุนโดยการนี้อาจว่าจ้างที่ปรึ กษาช่วยในการตัดสิ นใจ หลังจากนั้นเจ้าของโครงการก็จะมอบหมาย
ให้ ผูอ้ อกแบบ สถาปนิ ก และวิศ วกร เพื่ อ ทํา การออกแบบจัด ทํา แบบรายละเอี ย ดและรายการ
ประกอบแบบ (Specification) เมื่ อเสร็ จสิ้ น กระบวนการนี้ ก็จะเข้า สู่ ก ระบวนการประมูล เพื่ อ
พิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ดและจั ด ทํา สั ญ ญาจ้ า งให้ แ ก่
ผูร้ ับเหมาก่อสร้ างหลักของโครงการ (General Contractor) เพื่อให้รับผิดชอบดําเนินการก่อสร้ าง
โดยรู ปแบบสัญญาที่ใช้มกั จะเลือกรู ปแบบสัญญาราคาโครงการก่อสร้างแบบเหมารวม (Lump-sum
Contract)โดยความเสี่ ยงในการดําเนินก่อสร้างที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังจากการเซ็นสัญญาจะตก
อยูก่ บั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลักแทบทั้งสิ้ น หลังจากนั้นก็เข้าสู่ ข้ นั ตอนการลงมือก่อสร้างที่หน่วยงาน
โครงการ ซึ่ ง ความล่ า ช้า ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในที่ น้ ี ก็ จะพิ จารณาจากระยะการก่ อสร้ า งของหน่ วยงาน
ก่อสร้างที่ได้ถูกกําหนดไว้ในสัญญาจ้างหรื อในแผนงานก่อสร้างที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วจากเจ้าของ
โครงการแล้วนัน่ เอง โดยในช่วงของการก่อสร้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลัก จะเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญ
อย่า งยิ่ ง ในฐานะผูผ้ ลิ ต งานก่ อ สร้ า งให้เ ห็ น เป็ นรู ป ธรรมขึ้ น มา ซึ่ งขั้น ตอนการก่ อ สร้ า งนั้น จะ
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ประกอบด้วยกิจกรรมจํานวนมากมายและในแต่ละกิจกรรมก็จะต้องมีการใช้ทรัพยากร (Resources)
ในการก่อสร้างต่างๆ เริ่ มตั้งแต่ในช่วงของการเตรี ยมการก่อสร้าง (Pre-Construction Phase) ช่วง
การก่อสร้ าง (Construction Phase) และท้ายสุ ดที่ช่วงการส่ งมอบงานก่อสร้าง โดยแต่ละช่วงยัง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งยังต้องมีการจัดสรรทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ ทั้งโดย
ภาพรวมทั้งหมดและในแต่ละกิจกรรมอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการก่อสร้างอาคาร
เชิงเขาที่ตอ้ งก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต ที่มีขอ้ จํากัดในการทํางานสู งกว่าการก่อสร้างในเขตพื้นที่อื่นๆ
อีกทั้งวัฒนธรรมการทํางานก่อสร้างในประเทศที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ผรู้ ับเหมาก่อสร้างมักจะต้อง
คอยรองรับปั ญหาต่างๆที่เกิ ดขึ้นแทบทั้งหมดไว้ ทั้งปั ญหาทางด้านวิศวกรรมและการบริ หารงาน
ปั ญหาด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ตอ้ งประสานงานเกี่ ยวข้องกับหน่ วยงานของรัฐ รวมทั้ง
ปั ญหาที่ ไ ม่ ส ามารถจะคาดการณ์ ไ ด้ ถึ ง แม้โดยหลัก การแล้วในประเด็นท้า ยสุ ดนั้นจะสามารถ
เรี ยกร้องขอชดเชยในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้ก็ตาม แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองในการชดเชยก็
อาจจะทําการฟ้ องร้องได้ก็ตามที ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้วผูร้ ับเหมาก่อสร้างมักหาทางออกทางอื่น อาทิ
การขอประนี ประนอมค่าชดเชยจากเจ้าของโครงการและถ้าหากว่า ยังไม่ได้รับการตอบสนองก็
มักจะต้องยอมรับสภาพความเสี ยหายดังกล่าวเอาไว้เอง เนื่องจากจะต้องทําการก่อสร้างตามสัญญา
ต่อไปให้เสร็ จสิ้ นและยังจะต้องทําการขอเบิ ก เงิ นงวดงานที่ เหลื ออยู่ต่อไป ซึ่ ง ถ้าหากเกิ ดความ
ขัดแย้งขึ้นมาก็อาจจะทําให้เกิดปั ญหาด้านความสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกันต่อไปได้ ฉะนั้นหาก
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างเองยังไม่สามารถหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้นแล้ว ก็เท่ากับว่า
จะยิ่งทวีความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายอย่างรุ นแรงต่อตัวผูร้ ับเหมาก่อสร้างเองและอาจรุ นแรงถึงขั้นที่
ต้องประสบกับสภาวะการขาดทุนและสุ ดท้ายก็จะส่ งผลกระทบต่อโครงการทั้งด้านคุณภาพงาน
และความปลอดภัย ในการทํา งาน ซึ่ งอาจจะส่ ง ผลให้เกิ ดการขัดแย้ง อย่า งรุ นแรงตามมาจนอาจ
นําไปสู่ การขอยกเลิกสัญญา หรื อการละทิ้งงานของผูร้ ับเหมาก่อสร้างได้ ซึ่ งไม่เกิดผลดีต่อทุกๆฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องและยังความเสี ยหายต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและเศรษฐกิจในประเทศ
ได้ในที่สุด
ผูศ้ ึกษาจึงเห็ นว่าการศึกษาถึ งปั จจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้ างอาคาร
เชิงเขา โครงการภาริ สารี สอร์ ท ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต จะเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ และเป็ น
แนวทางในการเตรี ย มการป้ องกัน แก้ไ ข หรื อ แม้แ ต่ ก ารเสนอราคางานได้อ ย่า งมี ข ้อ ผิด พลาด
น้อยที่สุด
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การทําการวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
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1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านการบริ หารที่กระทบต่อค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้างอาคารเชิ งเขา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้หรื อลดปั ญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเชิงเขาที่
เป็ นปั จจัยเฉพาะที่กระทบต่อค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้างอาคารเชิงเขา

3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการศึ ก ษาปั จจัยที่ ก ระทบต่อค่ าใช้จ่ายงานก่ อสร้ า งอาคารเชิ ง เขาเป็ น
อาคารถาวร ค.ส.ล. โครงการภารี สารี สอร์ ท ต.กมลา อ.กระทู้ ในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ตเท่านั้น เพราะ
ผูศ้ ึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ครอบคลุมมากกว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆ
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ประโยชน์และสิ

4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงปั จจัยด้านการบริ หารที่กระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงาน
ก่อสร้างอาคารเชิงเขา
2. ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเชิงเขาที่เป็ นปั จจัยเฉพาะที่กระทบต่อ
ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานก่อสร้างอาคารเชิงเขาในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
3. เป็ นแนวทางลดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเชิงเขาที่กระทบระยะเวลา
ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานก่อสร้างอาคารเชิงเขา
0

0

5. นิยามศัพท์ (Definition of term)

0

0

“อาคารเชิ งเขา” หมายถึง อาคารที่พกั เชิ งเขาเป็ นอาคารถาวร ค.ส.ล. โครงการภารี สา
รี สอร์ ท ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต สร้างสู งจากระดับนํ้าทะเล 30 เมตรแต่ไม่เกิ น 80 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล ปานกลาง และมีความลาดชันของเขาไม่เกิน 35 องศา (แหล่งที่มา : กฎหมาย
ท้องถิ่น อบต.)
อาคารเชิ งเขา โครงการ………………….มี บริ ษทั ……………………. จํากัด ดําเนินการ
โดยมี
1. ………………………………………………… เป็ นเจ้าของ
2. …………………………………………………..เป็ นเจ้าของ
มีพ้ืนที่ประมาณ 25 ไร่ มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 17,809 ตรม. โดยแบ่งเป็ นดังนี้
1. อาคาร Villa Design 1 มี 5 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 7,410 ตรม. ต่อไปนี้ จะใช้
คําว่า (V 1) อยูท่ ี่ความสู ง 80 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
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2. อาคาร Villa Design 2 มี 2 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 2,156 ตรม. ต่อไปนี้ จะใช้
คําว่า (V 2) อยูท่ ี่ความสู ง ……….. เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
3. อาคาร Hotel Villa มี 9 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 3,222 ตรม. ต่อไปนี้จะใช้คาํ
ว่า H 1-9 อยูท่ ี่ความสู ง 60 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง

4. อาคาร Cliff Villa และ Cliff Sala มี 7 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,764 ตรม.
ต่อไปนี้จะใช้คาํ ว่า Cliff 1-7 อยูท่ ี่ความสู ง 40 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
5. อาคาร Club House มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,784 ตรม. อยูท่ ี่ความสู ง 80 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง

6. อาคาร Swimming Pool มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,473 ตรม. อยูท่ ี่ความสู ง 60 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง

7.งาน Infrastructure ประกอบไปด้วยงานภายนอกต่างๆ เช่น ทางเชื่อมอาคาร Buggy
Path & Walk way ที่ใช้เชื่ อมระหว่างอาคาร งาน Road Retaining Wall Entrance ต่างๆ
Provisional Sum Sundries View Deck เป็ นต้น
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จังหวัด ภูเก็ต

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทย
หาดกมลา

Kamala Beach

ภาพที่ 1 รู ปภาพแผนที่ประเทศไทย
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ภาพที่ 2 รู ปถ่ายดาวเทียมเส้นทางจากปากทางเข้าไปยังที่ต้ งั รี สอร์ ท

ภาพที่ 2 ภาพแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

9

ภาพที่ 3 รู ปภาพตําแหน่งทางเข้าหน่วยงานและที่ต้ งั หน่วยงาน

A = ตําแหน่งทางเข้ารี สอร์ท
B = ตําแหน่งที่ต้ งั โครงการ
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ภาพที่ 4 รู ปภาพทางเข้าหน่วยงาน Paresa Resort Phuket ริ มถนนที่จุด A
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ภาพที่ 5 รู ปภาพทางเข้าหน่วยงาน Paresa Resort Phuket ริ มถนนที่จุด B

12

ภาพที่ 6 รู ปถ่ายทางดาวเทียมที่ต้งั อาคารรี สอร์ ท

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. ทฤษฎีเบือ้ งต้ น
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้างอาคารเชิงเขา การศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆตลอดจนผลงานวิจยั ศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนํามามาจัดวางกรอบของแนวคิด
และแนวทางในการวิจยั ทฤษฎี ต่างๆ ในที่น้ ี จะกล่าวถึงประเด็นสําคัญ คือ ประเภทของโครงการ
ก่อสร้าง ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง วงจรชีวิตของโครงการ หลักสําคัญของการบริ หาร
จัดการ ข้อจํากัดต่างๆในการก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง ทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ เช่น การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ แอลฟา เป็ นต้น รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมีดงั นี้
1. ประเภทของโครงการก่อสร้าง
2. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
3. การควบคุมการก่อสร้าง
ประเภทของโครงการก่ อสร้ าง (Type of Construction project)
Barrie และ Paulson [1] ได้กล่าวถึงประเภทของโครงการก่อสร้าง โดยแบ่งกลุ่มตาม
ลักษณะของงานออกเป็ น 4 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1. งานก่อสร้างอาคารเพื่อธุ รกิจ (Building construction) หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร
เพื่อ วัต ถุ -ประสงค์ใ นเชิ ง ธุ รกิ จเป็ นหลัก เช่ น โรงเรี ย น มหาวิท ยาลัย โรงพยาบาล ศูนย์ก ารค้า
สํานักงาน เป็ นต้น โดยทัว่ ไปแล้วจะมีสัดส่ วนของตลาดงานก่อสร้าง (Construction market) อยู่
ประมาณ 35 - 40 เปอร์ เซ็นต์
2. งานก่อสร้างเพื่อที่อยูอ่ าศัย (Residential construction) โดยทัว่ ไปจะเป็ นการก่อสร้าง
เพื่อวัตถุ-ประสงค์ในการใช้เป็ นที่พกั อาศัย ได้แก่บา้ นเดี่ยว บ้านแถวหรื อทาวน์เฮาส์ อพาร์ ทเมนต์
คอนโดมิเนี ยม เป็ นต้น โดยมีสัดส่ วนประมาณ 30 - 35 เปอร์ เซ็นต์ ของตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทั้งหมด ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะมีภาคเอกชนจะเป็ นผูล้ งทุน
3. งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (Heavy Engineering construction) หรื อเรี ยกว่างานก่อสร้าง
โครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure construction) เป็ นโครงการก่อสร้างที่ส่วนใหญ่ดาํ เนิ นการโดย
ภาครัฐ หรื ออาจมีการร่ วมทุนกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาล ตัวอย่างเช่นเขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่าเรื อ
โรงบําบัดนํ้าเสี ย เป็ นต้น โดยมีสัดส่ วนของงานก่อสร้างประมาณ 20 - 25 เปอร์เซ็นต์
13
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4. งานก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial construction) โดยทัว่ ไปเป็ นการก่อสร้าง
อาคารเพื่ อใช้ใ นขบวนการผลิ ตที่ เกี่ ย วข้องกับ งานด้า นอุ ตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานไฟฟ้ าพลัง
นิ วเคลี ย ร์ โรงงานผลิ ตเครื่ อ งจัก รกล เป็ นต้น การออกแบบงานประเภทนี้ ต้อ งมี ค วาม
ชํานาญเฉพาะด้านเข้ามาเกี่ยวข้องจํานวนมาก โดยมีสัดส่ วนในตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ 5 – 10
เปอร์ เซ็นต์
Hal pin [2] ได้สรุ ปลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้างออกเป็ น 4 ส่ วน
ใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังแสดงไว้ใน แผนภูมิที่ 1

รู ปที่ 2.1 การแบ่งลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

แผนภูมิที่ 1 การแบ่งลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เป้าหมายของโครงการก่ อสร้ าง
วิสูตร จิระดําเกิง [3] ได้สรุ ปว่า การบริ หารโครงการ คือ การจัดการการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การดําเนิ นการโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การใช้ทรั พยากรนั้นรวมถึ ง ความร่ วมมือของที มงาน เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ และสิ่ งอํานวยต่า ง ๆ
เงินทุนและเวลา เป็ นต้น โดยทัว่ ไปแล้วการดําเนิ นโครงการมักกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญ คือ
ต้นทุน คุณภาพ เวลา องค์ประกอบทั้ง 3 ข้างต้น มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด และต้องถูกจัดทํา
ขึ้นอย่างรอบคอบเหมาะสมกับระยะเวลา เช่ น การกําหนดคุ ณภาพของงานสู ง ๆ จะต้องการเงิ น
ลงทุนและระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเร่ งรัดงานก่อสร้างมากเกินไป อาจส่ งผลกระทบต่อ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่อาจได้งานที่มีคุณภาพตํ่า เป็ นต้น ทั้งนี้ในงานก่อสร้างยุคใหม่ อาจเพิ่มมาตรการ
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ด้า นความปลอดภัย และชี ว อนามัย เป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ส่ ว นที่ 4 ซึ่ งเป็ นสิ่ ง จํา เป็ นทั้ง ด้า น
มนุษยธรรม และข้อบังคับทางกฎหมายที่ผบู้ ริ หารงานก่อสร้างต้องคํานึงถึงด้วยเช่นกันทั้งนี้ ถา้ การ
บริ หารจัดการงานก่อสร้างสามารถบรรลุเป้ าหมายทั้ง 4 องค์ประกอบได้ อาจหมายความได้วา่ การ
บริ หารจัดการงานก่อสร้างนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายของโครงการได้
วงจรชี วติ ของโครงการ (The Life cycle of A Construction Project)
Gray และ Larson [4] ได้กล่าวถึงวงจรชีวิตของโครงการ (Project lift cycle) ไว้วา่ จาก
การที่โครงการก่อสร้างจะมีระยะเวลาที่จาํ กัดเป็ นลักษณะชัว่ คราว มีจุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดโครงการที่
ชัดเจนโดยแต่ละช่วงจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม วงจรชีวิตของโครงการจะมีความ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของรู ปแบบขึ้นอยู่กบั ประเภทของโครงการนั้นๆเป็ นสําคัญ ทั้งนี้
วงจรชีวติ โครงการสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ช่วง ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 2 กิจกรรมตามระยะเวลาของวงจรชี วติ โครงการ
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่วงที่ 1: กําหนดโครงการ (Defining stage)
เป็ นช่วงการเริ่ มโครงการ โดยจะมีการศึกษาวัตถุประสงค์และวิเคราะห์โครงการ เพื่อ
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ การประเมินและเลื อกแนวต่างๆในการดําเนิ นโครงการ การ
จัดทําข้อเสนอโครงการ รวมถึงการจัดตั้งทีมทํางานที่เกี่ยวข้องขึ้น อนึ่ ง อาจมีการออกแบบในช่วงนี้
ซึ่ งจะเป็ นการออกแบบขั้นต้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการเท่านั้น
2. ช่วงที่ 2: การวางแผน (Planning stage)
เป็ นการดํา เนิ น การหลัง จากมี ก ารตัด สิ น ในการที่ จ ะทํา โครงการแล้ว โดยจะเป็ น
ขั้นตอนของการออกแบบในขั้นรายละเอียด ซึ่ งจะใช้ประกอบในการวางแผนปฏิบตั ิโครงการโดย
ครอบคลุ มด้าน 1) เวลาของกิจกรรมต่าง ๆ และเวลาของโครงการ 2) ต้นทุนหรื องบประมาณ และ
3) ด้านคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงการจัดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานต่าง ๆ ด้วย
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3. ช่วงที่ 3: การปฏิบตั ิโครงการ (Executing stage)
เป็ นช่ วงในการนําแผนที่ถูกวางไว้นาํ ไปปฏิ บตั ิเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
เริ่ ม จากการ จัดซื้ อ จัด จ้า งกับ ผูร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ า ง จนกระทั่ง การก่ อ สร้ า งแล้ว เสร็ จ ในช่ ว งนี้ จะ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ 1) การเริ่ มปฏิบตั ิโครงการ 2) การติดตามตรวจสอบ
และควบคุ มการปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้ 3) การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในการดําเนินงาน เช่น
ปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงแบบและรายการก่อสร้าง รวมถึงการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วย
4. ช่วงที่ 4: การส่ งมอบโครงการ (Delivering stage)
ในช่วงการส่ งมอบโครงการหรื อปิ ดโครงการ งานที่ทาํ จะประกอบไปด้วย การส่ งมอบ
และการตรวจรับงาน ในบางกรณี อาจมีขบวนการการฝึ กอบรมการใช้งานให้แก่บุคลากรที่จะทํา
หน้าที่ ดาํ เนิ นงาน โดยอาจมีคู่มื อการใช้งานประกอบด้วย นอกจากนี้ อาจมี การจัดทํา รายการปิ ด
โครงการ เพื่อบันทึกปั ญหาและการแก้ไขต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิโครงการ รวมถึ ง
บันทึกการใช้เทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้นที่อาจเป็ นประโยชน์กบั โครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การจัดการโครงการที่ดีน้ นั ผูบ้ ริ หารงานก่อสร้างนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวงจรชี วิตของโครงการก่อสร้าง ซึ่ งเริ่ มต้นจากช่วงการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ขั้นตอนการออกแบบจนกระทัง่ ถึงช่วงการส่ งมอบเพื่อใช้งาน และปิ ดโครงการในท้ายที่สุดแล้ว การ
เข้าใจการพัฒนาวงจรชี วิตของโครงการย่อมจะนําไปสู่ การจัดการโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
มากขึ้น
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Barrie และ Paulson [1] ได้กล่าวถึงการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งการพัฒนาโครงการ
ออกเป็ น6ช่วง
1. ช่วงศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Concept and feasibility studies)
เป็ นช่ วงเริ่ มโครงการด้วยการพิจารณาความต้องการของโครงการ วิเคราะห์ทางเลือก
ต่ า ง ๆ ทั้ง ยัง รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ แ นวทางเป็ นไปได้ท างเทคนิ ค ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ท าง
เศรษฐศาสตร์ และศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เป็ นต้น
2. ช่วงการออกแบบ (Engineering and design)
เป็ นการดํา เนิ น การด้า นการออกแบบ ทั้ง ทางสถาปั ต ยกรรมและวิศ วกรรม ซึ่ ง
ประกอบด้วยการออกแบบขั้นต้น (Preliminary engineering and design) โดยจะเป็ นแนวคิดที่
สํา คัญๆ เช่ น ขนาดรู ป ร่ า ง (Size) ทางเลื อกต่า งๆของเทคโนโลยีที่ จ ะใช้ และการออกแบบใน
รายละเอียด ซึ่ งจะเป็ นการกําหนดรู ปแบบและรายการข้อกําหนดต่างๆเพื่อนําไปใช้ในการก่อสร้าง
ต่อไป
3. ช่วงการจัดซื้ อจัดจ้าง (Procurement)
เป็ นช่วงในการจัดจ้างโดยเริ่ มตั้งแต่การประมูลงานก่อสร้าง จนถึงการตกลงทําสัญญา
จ้างโดยอาจรวมถึ งการทําสัญญาจ้างกับผูร้ ับเหมาช่ วงหรื อผูร้ ับจ้างช่วง ให้เข้าดําเนิ นการในงานที่
ชํานาญเฉพาะด้าน ทั้งยังประกอบไปด้วยการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในโครงการอีกด้วย
4. ช่วงการก่อสร้าง (Construction)
หลังจากผูอ้ อกแบบได้กาํ หนดรู ปแบบและรายละเอียดข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงเจ้าของ
โครงการตกลงว่าจ้างผูร้ ับเหมาให้ทาํ การก่อสร้างแล้ว การก่อสร้างจะเริ่ มด้วยการกําหนดแผนผัง
องค์กร การจัดหาทรัพยากร เช่นคนงาน วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือ โดยมีผเู้ กี่ ยวข้องที่สําคัญได้แก่ผู้
ควบคุมงานผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า (suppliers) เป็ นต้น
5. ช่วงทดสอบก่อนใช้งาน (Start-up and Implementation)
เป็ นช่วงที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ (Testing) การปรับแต่ง (Adjusting) และการแก้ไข
(Correction) กับอุปกรณ์ สําคัญๆ เช่ น งานระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกล เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
6. ช่วงการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (Operation and Utilization)
เป็ นช่ วงการใช้ประโยชน์จากโครงการ โดยทัว่ ไปจะเป็ นส่ วนของเจ้าของโครงการ
(Owner) เข้ามาดําเนิ นการโดยอาจมีการจัดตัวแทนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานก็ได้ ซึ่ งรวมถึงการบํารุ งรักษา
โครงการ (Maintenance) ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
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จากลําดับเหตุการณ์ของวงจรชีวติ ของโครงการข้างต้น สามารถแสดงเป็ นแผนภูมิที่ 3
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แผนภูมิที่ 3 ตัวอย่าง typical แผนภูมิ (Bar chart) วงจรชีวติ ของโครงการก่อสร้างทัว่ ไป
หลักสํ าคัญของการจัดการ
พนม ภัยหน่าย [5] ได้อธิบายถึงหลักสําคัญของการบริ หารจัดการว่า การบริ หารจัดการ
นั้นจะมีข้ นั ตอน หรื ออาจต้องประกอบไปด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้คือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดแผนงานที่จะกระทําอย่างรอบคอบ
ก่อนที่จะดําเนินงาน โดยการวางแผนงานจะต้องคํานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต (Forecasting)
1.2 กําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
1.3 กําหนดนโยบาย (Policy)
1.4 กําหนดโครงการและงานที่จะทํา (Program and Project)
1.5 กําหนดเวลาและรายละเอียดแต่ละโครงการ (Schedules)
1.6 กําหนดวิธีปฏิบตั ิงาน (Program)
1.7 กําหนดงบประมาณ (Budgets)
2. การจัดองค์ก าร (Organizing) คื อ การจัดการวางระบบงาน หรื อจัดระเบี ย บใน
หน่วยงาน ซึ่ งต้องคํานึงถึงเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การจัดรวมกลุ่มงานที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน (Identification and grouping of work)
2.2 การแบ่ งแยกและมอบหมายอํา นาจหน้าที่ความรับ ผิดชอบ (Definition and
delegation of responsibility and authority)
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2.3 การสร้ างความสัมพันธ์ (Establishment of relationships) ให้แต่ละหน่ วยงาน
ภายในองค์การปฏิบตั ิงานสอดคล้องสัมพันธ์กนั เพื่อไปจุดมุ่งหมายเดียวกัน
3. การควบคุ มงาน (Controlling) หมายถึง หน้าที่ในการควบคุมงานให้ดาํ เนินไปตาม
แผนและเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ งต้องประกอบด้วยหลักใหญ่ ๆ ดังนี้
3.1 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน (Performance Standards)
3.2 การตรวจและวัดผลงาน (Measurement)
3.3 การแก้ไขหรื อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ (Corrective action)
3.4 การประเมินผลงาน (Evaluation)
4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การจัดงานให้ประสานกัน รวมถึงการ
สร้างความร่ วมมือกันของบุคลากรในองค์การให้การปฏิบตั ิงานมีลกั ษณะเป็ น Team-Work และต้อง
คํานึงถึงสิ่ งเหล่านี้ประกอบด้วยคือ
4.1 การกําหนดดุลยภาพ (Balancing)
4.2 การกําหนดจังหวะเวลา (Timing)
4.3 การทําให้เป็ นอันหนึ่งเดียวกัน (Integrating )
5. การจูงใจ (Motivating) ถือเป็ นหน้าที่สําคัญของผูบ้ งั คับบัญชาที่จะต้องทํา เพราะจะ
ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิ ทธิ ภาพของงานให้สูงขึ้น ซึ่ งจะต้องคํานึงถึงสิ่ งสําคัญดังนี้
5.1 การคัดเลือกคน (Selection)
5.2 ลักษณะของการติดต่อสื่ อสารสัมพันธ์ (Communication)
5.3 การให้มีส่วนร่ วม (Participation)
5.4 การปรึ กษาหารื อ (Counseling)
5.5 การฝึ กอบรม (Training)
5.6 การกําหนดค่าแรงงาน (Appraisal)
5.7 การสอนงาน (Coaching)
5.8 การลงโทษ (Dismissal)
โครงสร้ างองค์ กรในงานโครงการก่ อสร้ าง ( Organization Structure in Construction Project)
วิสูตร จิระดําเกิง [3] ได้สรุ ปไว้วา่ ในงานก่อสร้างจะมีผเู้ ข้ามาเกี่ยวข้องอยูห่ ลายกลุ่มที่
มี บ ทบาทสํ า คัญ เช่ น เจ้า ของโครงการ (Owner) ผู ้อ อกแบบ ( Designer) ผู ้บ ริ หารก่ อ สร้ า ง
(Professional construction manager) ผูค้ วบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง (Construction supervision)
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ผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลัก ( Contractor ) และ/หรื อ ผูร้ ับจ้างย่อย หรื อผูร้ ับเหมาย่อย ( Subcontractor )
เป็ นต้น

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างโครงสร้างองค์กร
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้ างแต่ละโครงการอาจมีผูเ้ กี่ ยวข้องไม่เหมือนกัน ขึ้ นอยู่กบั ประเภท
ความยากง่ายและเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละโครงการ ในการก่อสร้างอาคารสู งซึ่ งมีความซับซ้อนของ
งานมากโดยทั่ว ไปเจ้า ของงานจะจ้า งผูอ้ อกแบบ ผู้บ ริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลการ
บริ หารงานก่อสร้ าง โดยอาจครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเตรี ยมงานก่อสร้าง ช่ วงออกแบบ การจัดหาผูร้ ับ
จ้าง การจัดทํางบประมาณก่อสร้าง การบริ หารงานระหว่างก่อสร้าง จนกระทัง่ จบโครงการ ตัวอย่าง
โครงสร้างองค์กร ดังแสดงในรู ปที่ 2.4 จากโครงสร้างองค์การในโครงการก่อสร้างข้างต้น เจ้าของ
งานความสัมพันธ์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องโดยมีผรู้ ับเหมาหลักเป็ นผูป้ ระสานการงานระหว่างผูร้ ับจ้าง
ด้วยกัน
ข้ อจํากัดในงานก่ อสร้ าง
แผนภูมิที่ 4 ตัวอย่างโครงสร้างองค์กร
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ข้อจํากัดในงานก่อสร้ างมีอยู่หลายประการ ผูบ้ ริ หารงานก่อสร้ าง ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ควรต้องพิจารณาว่า การทํางานแต่ละอย่างมีปัญหาหรื อข้อจํากัดอย่างไร ซึ่ งเมื่อทราบล่วงหน้าว่างาน
ที่ทาํ นั้นมีขอ้ จํากัดอย่างไรแล้ว จะช่วยให้สามารถวางแผนการดําเนินงานได้อย่างรอบคอบต่อไป
พนม ภัยหน่วย [5] ได้สรุ ปข้อจํากัดในงานก่อสร้างไว้ดงั นี้
1. ข้อจํากัดในด้านการเงิน นับว่าเป็ นหัวใจสําคัญของงานก่อสร้าง ดังนั้นจะต้องมีการ
ประมาณการด้านเงินอย่างรอบคอบ อาจต้องมีทุนสํารองในระดับหนึ่ ง เพื่อใช้จ่ายในช่วงรอเงินงวด
จากเจ้าของงาน เป็ นต้น
2. ข้อจํากัดเกี่ยวกับการคมนาคม บางครั้งการขนส่ งหรื อการติดต่อ กระทําได้ล่าช้า มี
ผลทําให้งานชะงักเกิดความล่าช้า และอาจทําให้งานก่อสร้างไม่สามารถดําเนินไปตามแผนที่วางไว้
ได้
3. ข้อจํากัดเกี่ยวกับคนงานและอัตราค่าจ้าง ในท้องที่บางแห่ งไม่สามารถหาคนงานที่มี
ความชํานาญเฉพาะอย่างได้ เช่ น งานฝี มือ เมื่อเกิดกรณี เช่นนี้ ข้ ึนจะทําให้เกิ ดปั ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ เช่น ทําให้งานล่าช้าจากแผนงานที่วางไว้ เป็ นต้น
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4. ข้อจํากัดเกี่ยวกับลมฟ้ าอากาศ ลมฟ้ าอากาศนับว่าเป็ นข้อจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ ง
เพราะบางครั้งไม่สามารถจะป้ องกันได้ เช่น นํ้าท่วม ลมพายุ ฝนตกหนัก เหล่านี้เป็ นต้น
5. ข้อจํากัดเกี่ ยวกับแบบรู ปและรายการก่อสร้าง มักมีปัญหาอยูเ่ ป็ นอันมาก เช่น แบบ
เขียนไม่ชดั เจน คลุ มเครื อ เขียนผิด หรื อมีรายละเอียดต่างๆไม่เพียงพอ ลักษณะดังกล่าวอาจทําให้
งานที่ก่อสร้างต้องล่าช้าหรื อหยุดชะงักลงได้
6. ข้อจํากัดเกี่ ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือ บางครั้งอาจขาดตลาดหรื อต้องมีการ
นําเข้าจากต่างประเทศ การป้ องกันอาจมีการหาแหล่งวัสดุไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือก่อสร้าง
7. ข้อจํากัดเกี่ ยวกับเวลา ข้อจํากัดในเรื่ องนี้ มีปัญหาอยู่มากเกี่ ยวกับการวางแผนงาน
เช่น จะจัดวางรู ปงานอย่างไร งานชนิดไหนจะทําก่อนหลัง จัดแบ่งคนงานและเวลาออกอย่างไรงาน
จึงประสานกันได้ดี ถ้าจัดให้มีการวางแผนและดําเนินไปตามแผนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว งานจะ
สําเร็ จลุล่วงตรงตามเวลาที่กาํ หนด ปั ญหาข้อนี้จึงเกี่ยวโยงไปถึงการจัดการในด้านอื่นๆ
8. ข้อจํากัดเกี่ ยวกับวิธีการก่อสร้าง งานก่อสร้างบางอย่างหรื อการก่อสร้างในสถานที่
บางแห่ง ไม่สามารถดําเนินงานไปได้ตามวิธีปกติ เช่น การก่อสร้างติดกับโรงพยาบาล ต้องพยายาม
ควบคุมเสี ยงหรื อการสัน่ สะเทือน ดังนั้นการเลือกวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมจะเป็ นการลดข้อจํากัด
ในงานก่อสร้างได้ทางหนึ่ง
9. ข้อจํากัดเกี่ ยวกับระเบี ยบข้อบังคับหรื อกฎหมาย เป็ นผลกระทบกับงานก่อสร้ าง
โดยตรง เช่น ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรที่กาํ หนดขนาดของรถบรรทุก ปั ญหาเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานหรื อปั ญหาเกี่ ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่ งถ้าวางแผนไว้ไม่รัดกุม ก็อาจทําให้งาน
ชะงักหรื อไม่กา้ วหน้าไปเท่าที่ควร
10. ข้อจํากัดด้านอื่นๆ เช่น ความร่ วมมือประสานงานของคนงาน ปั ญหาของฝ่ ายว่าจ้าง
เป็ นต้น
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สั ญญาจ้ างก่ อสร้ าง
เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็ นเอกสารที่มีความสําคัญต่อการดําเนินการก่อสร้างอย่าง
มาก และด้วยความสําคัญดังกล่าว ผูบ้ ริ หารงานก่อสร้าง ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง จําเป็ นต้องศึกษาและทํา
ความเข้าใจในรายละเอียดอย่างรอบคอบรัดกุมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ เนื่ องด้วยเงื่อนไขของ
สัญญาจ้างก่อสร้างจะมีผลต่อต้นทุนและระยะเวลาของการดําเนินโครงการก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
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Ashworth [6] ได้กล่าวถึงนิยามของสัญญาซึ่ งให้คาํ จํากัดความโดย Sir William Ansoy
ไว้วา่ “A contract is a legally binding agreement made between two or more parties, by which
rights are acquired by one or more to acts or forbearances or the part of the other or others”
ซึ่ งหมายความว่า “สัญญาคือข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ที่ทาํ ขึ้นระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ าย
หรื อมากกว่า โดยฝ่ ายหนึ่งตกลงทํางานให้สาํ เร็ จ และอีกฝ่ ายหนึ่ งตกลงจ่ายผลตอบแทนหรื อสิ่ งใดๆ
ที่ตกลงกันไว้ให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ง”
วิสูตร จิระดําเกิง [7] ได้สรุ ปไว้วา่ สัญญาจ้างก่อสร้าง (Construction Contract) ในที่น้ ี
หมายถึง ส่ วนของข้อตกลงระหว่าง เจ้าของงานและผูร้ ับเหมา โดยสาระของสัญญาฯ จะสอดคล้อง
กับข้อกฎหมายและเป็ นที่เข้าใจอย่างดี ระหว่างทั้ง 2 ฝ่ าย สัญญาจ้างก่อสร้ างโดยทัว่ ไปนอกจาก
หมายถึ ง ส่ ว นของข้อ ตกลงตามกฎหมายแล้ว ยัง ประกอบไปด้ว ยส่ ว นต่ า งๆ ซึ่ งสามารถสรุ ป
ส่ วนประกอบของสัญญาจ้างก่อสร้าง (Contract Documents or Contract Elements) ได้ดงั นี้
1. ส่ วนของการเสนอราคาหรื อส่ วนของข้อเสนอ (Bid Forms or Proposal Forms)
2. ส่ วนของข้อตกลง (Agreement Forms)
3. เงื่ อนไขทัว่ ไปและรายการก่อสร้ างมาตรฐาน (General Conditions and Standard
Specifications)
4. ข้อกําหนดพิเศษ (Special Conditions or Special Provisions)
5. แบบรู ป (Drawing)
6. การเพิม่ เติม (Addenda)
ส่ วนประกอบของสั ญญาข้า งต้น อาจเรี ยกว่า เอกสารประกอบสัญญาจ้า ง (Contract
Documents) โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ส่ วนของการเสนอราคา (Bid Form or Proposal Form) หมายถึง แบบแสดง
รายละเอียดของค่างานโดยมีรายละเอียดการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ค่าแรงในงานส่ วนต่างๆซึ่ งจะแสดงใน
รู ปของบัญชี ปริ มาณงาน (Bill of Quantities or B.O.Q.) พร้อมด้วยราคาต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรง
เครื่ องจัก ร ตลอดจนรายละเอี ย ดการคิ ด ค่า ดํา เนิ น การต่ า งๆด้ว ย โดยปกติ แบบเสนอราคานี้ จ ะ
จัดเตรี ยมโดยสถาปนิกหรื อวิศวกรที่ปรึ กษาของเจ้าของโครงการ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินคัดเลือก
ผูร้ ับเหมาก่อสร้ าง ตลอดจนการต่อรองราคาก็ทาํ ได้ง่าย และยังใช้ประกอบในการเบิกจ่ายค่าแรง
หรื อคิดงานลดและเพิ่มในการทํางานก่อสร้างต่อไปด้วย
2. ส่ วนของข้อตกลง (Agreement Form) ข้อตกลง คือ ตัวสัญญาจ้างซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายและเป็ นที่เข้าใจดีท้ งั สองฝ่ าย ปกติจะประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้
- เรื่ องของสัญญา สถานที่ทาํ สัญญา
- วัน เดือน ปี ที่ทาํ สัญญา
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- คู่สัญญา ต้องเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการทําสัญญา ในกรณี ของนิ ติบุคคลพร้อมทั้งระบุ
รายละเอียดส่ วนบุคคลให้ชดั เจน
- วงเงินจ้างในสัญญา
- ระบุผจู ้ ดั หา วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- ระบุอาํ นาจของผูว้ า่ จ้างหรื อตัวแทนให้ชดั เจน
- กําหนดวันเริ่ มลงมือก่อสร้าง วันแล้วเสร็ จ พร้อมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดเป็ นวัน
- การคิดค่าปรับ
- รายละเอียดการจ่ายเงินค่างวดงาน
- กรณี ใดที่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยเจ้าของงานหรื อผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
- ลงลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจทั้งสองฝ่ าย พร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน
3. ส่ วนเงื่ อนไขทัว่ ไปและรายการก่ อสร้ างมาตรฐาน (General Conditions and
Standard Specifications) โดยทัว่ ไปส่ วนนี้ จะรวมอยู่ในส่ วนต้นๆของรายการก่อสร้ างมาตรฐาน
(Standard Specifications) ซึ่ งจะกล่าวถึงรายละเอียดด้านเทคนิคทั้งหมด (Technical Specifications)
ตั้งแต่ขอบเขตของงาน (Scope of Works) วัสดุก่อสร้าง (Materials) ช่างฝี มือ และวิธีการก่อสร้าง
(Workmanship and Construction Method)
4. ข้อกําหนดพิเศษ (Special Conditions / Special Provisions) กําหนดเฉพาะงาน
ก่อสร้างเป็ นโครงการไป นอกเหนือจากที่ระบุในรายการก่อสร้างมาตรฐาน
5. แบบรู ป (Drawing) หมายถึง แบบคู่สัญญาที่จะใช้ในงานก่อสร้างโดยมีรายละเอียด
ต่างๆครบถ้วนและผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะยึดถือแบบชุดนี้เป็ นหลักในการก่อสร้าง
6. การเพิม่ เติม (Addenda) เป็ นส่ วนที่สถาปนิก วิศวกร หรื อเจ้าของงานออกให้กบั ผูเ้ ข้า
ประมูลงานเพิ่มเติม โดยทัว่ ไปจะออกให้ระหว่างช่วงเวลาเริ่ มเชิ ญผูร้ ับเหมาเข้าประกวดราคา หรื อ
ก่อนวันที่เปิ ดซองประกวดราคาโดยเอกสารที่ออกเพิ่มเติมนี้ จะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาด้วย
เอกสารประกอบสัญญา (Contract Documents) ข้างต้นจะมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
ในการทํางานก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีความขัดแย้งขึ้นในงาน
Levy [8] ได้กล่าวถึ งประเภทของสัญญาจ้างก่อสร้างที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในงาน
ก่อสร้าง ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สัญญาแบบราคาต้นทุน บวก ค่าดําเนินการคงที่ (Cost of the work plus a fee)
ในสัญญาแบบราคาต้นทุน บวก ค่าดําเนิ นการคงที่ หรื อเรี ยกสั้นๆว่า สัญญาแบบ
Cost-plus-fee นั้นผูร้ ับเหมาก่อสร้างจะดําเนินงานภายใต้ขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา
(Contract Document) ตามปริ มาณงานที่เป็ นจริ ง พร้อมกับบวกค่าดําเนินการคงที่ตามที่ตกลงกันไว้
อย่างแน่ นอนชัดเจน โดยอาจมีการจ่ายเงินชดเชยพร้อมกับค่าดําเนิ นการให้กบั ผูร้ ับเหมาก่ อสร้าง
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ในส่ วนของงานที่เจ้าของงานต้องการเริ่ มงานโดยเร็ วแม้จะยังไม่มีการตกลงในสัญญากัน ดังนั้นสัญญา
ประเภทนี้จึงเหมาะกับงานที่ตอ้ งการเริ่ มต้นงานก่อสร้างเร็ ว หรื อเป็ นงานที่ตอ้ งทําเป็ นกรณี พิเศษ
2. สัญญาแบบกําหนดวงเงินก่อสร้างสู งสุ ด (Cost of the work plus a fee with a
guaranteed maximum price: GMP)
สัญญาแบบ GMP เป็ นสัญญาที่ใช้กนั ทัว่ ไป โดยมี หลัก ที่ว่า ผูร้ ับเหมาก่อสร้ างจะ
รับประกันวงเงินค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างสู งสุ ดตามที่ระบุในขอบเขตของงานนั้น สัญญาแบบ GMP
มักนําใช้กบั โครงการแบบ “fast tracked” ซึ่ งในขณะที่ตกลงทําสัญญากัน เอกสารเกี่ยวกับงาน
ก่ อ สร้ า ง เช่ น แบบแปลนหรื อ รายการประกอบแบบ ฯลฯ อาจยัง ไม่ แ ล้ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ ทั้ง นี้
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการอาจมีการบริ หารงบประมาณร่ วมกัน เพื่อหาแนวทางในการ
ลดค่าใช้จ่ายในรายการก่อสร้างลง (Cost Saving) โดยทัว่ ไปจะมีการแบ่ง Cost Saving กันระหว่าง
เจ้าของงานและผูร้ ับเหมาก่อสร้ าง ตามสัดส่ วนที่ระบุไว้ในสัญญา อนึ่ ง กรณี ที่มีการสั่งให้ทาํ งาน
ใด ๆ ที่อยูน่ อกเหนือขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในสัญญา ให้นาํ คิดเป็ นส่ วนเพิ่ม–ลดของราคางานได้
3. สัญญาแบบรวมยอด (Stipulated – or Lump – Sum Contract)
เป็ นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ใช้กนั เป็ นส่ วนมากในงานประมูลก่อสร้าง โดยที่ผวู้ า่ จ้างหรื อ
ที่ ปรึ กษาด้านออกแบบจะจัดเตรี ยมแบบแปลนและรายการก่ อสร้ างไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ และส่ ง
ให้กบั ผูร้ ับเหมาก่ อสร้ างทําการประมาณราคาเสนอบัญชี ปริ มาณงานรวมถึ งราคาต่อหน่ วยอย่าง
ชัดเจนและถือเป็ นขอบเขตของงาน (Scope of work) ตามรายการเอกสารเพื่อการประมูลนี้ กรณี มี
งานซึ่ งอยูน่ อกเหนือขอบเขตงานข้างต้น จะถือเป็ นงานลด – เพิม่ ได้
4. สัญญาแบบบริ หารงาน (Construction manager (CM) Contracts)
บริ ษ ทั ตัวแทนเจ้า ของงาน ซึ่ งเรี ย กว่า Construction manager (CM) จะได้รั บ
มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานในทุกกิจกรรมตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบ จัดหาผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
การควบคุ ม งานก่ อสร้ า ง การควบคุ ม ต้นทุ นก่ อสร้ าง จนกระทัง่ ถึ ง การส่ ง มอบงานก่ อสร้ า งนั้น
ในสัญญาแบบบริ หารงานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ลักษณะ คือ
1. CM – for fee
2. CM – at risk
3. Preconstruction services
4. Construction services
5. สัญญาแบบ Design – Build
Beard และคณะ[9] กล่าวว่า สัญญาแบบ Design–Build เป็ นสัญญาจ้างงานก่อสร้ างโดย
ผูร้ ับเหมาก่อสร้ างเป็ นผูด้ าํ เนิ นการทั้งหมดเริ่ มตั้งแต่การจัดตั้งทีมสถาปนิ ก วิศวกรดําเนิ นงานออกแบบ
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ต่ า ง ๆ การจั ด ทํ า ต้ น ทุ น ก่ อ สร้ า ง การบริ หารงานก่ อ สร้ างการควบคุ ม คุ ณภาพ จนถึ ง การ
ส่ งมอบ
อนึ่ ง สัญญาแบบ Design – Build นั้นมีขอ้ ดีที่วา่ การติดต่อประสานงานมีความสะดวก
คล่องตัว เนื่ องด้วยเจ้าของงานจะประสานงานกับผูร้ ับเหมาก่อสร้างเพียงฝ่ ายเดียวเท่านั้น และใน
ระบบดังกล่าวยังสามารถลดข้อขัดแย้งระหว่างทีมงานออกแบบกับทีมงานก่อสร้างลงได้ เนื่องด้วย
เป็ นองค์กรเดียวกัน ทั้งนี้ยงั มีขอ้ ได้เปรี ยบ คือ การออกแบบและการก่อสร้างสามารถดําเนิน-การไป
พร้อมๆกันได้ จึงเหมาะกับงานประเภท “fast track ” เช่น โรงงานปิ โตรเคมีคลั โรงไฟฟ้ า เป็ นต้น
นอกจากนี้ สัญญาจ้างก่อสร้ างอาจมีรูปแบบอื่นหลายรู ปแบบเช่ น 1)The joint venture
agreement 2) Turnkey contracts 3) Build – Operate Transfer (BOT) เป็ นต้น
พนม ภัยหน่วย [5] ได้กล่าวถึงสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ได้แก่ 1) สัญญารับเหมาช่วง
2) สัญญาแบบปรับราคาได้ มีรายละเอียดดังนี้
1. สัญญารับเหมาช่วง (Subcontracts)
ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีรายละเอียดต่างๆหรื อมีงานปลีกย่อยอยูห่ ลายๆงาน งาน
เหล่านี้ บางงานต้องกระทําโดยผูท้ ี่มีความชํานาญงานเฉพาะอย่าง โดยทัว่ ไปแล้วผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
รายแรกหรื อผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor or General Contractor) จะไม่ทาํ งานนั้นๆ
เสี ยเอง เนื่ องจากไม่มีความชํานาญงานโดยเฉพาะ ผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลักจะทําสัญญากับผูร้ ับเหมา
ช่วง (Subcontractors) ที่มีความชํานาญงานดังกล่าว เพื่อเป็ นผูร้ ับช่วงงานหรื อเป็ นผูร้ ับผิดชอบงาน
ต่ อ ไป สั ญ ญาที่ ท ํา ขึ้ น ระหว่า งกัน นี้ เรี ย กว่ า “สั ญ ญารั บ เหมาช่ ว ง” (Sub-Contracts) ซึ่ ง
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลักอาจใช้วิธีเรี ยกประกวดราคาก่อสร้าง โดยให้ผรู้ ับเหมาช่ วงเสนอราคาแบบ
รวมยอด หรื อเสนอราคาแบบราคาต่อหน่ วย หรื อจะใช้วิธีให้เสนอราคามาทั้งสองแบบก็ได้ อนึ่ ง
งานส่ วนใหญ่ที่มกั กระทําโดยผูร้ ับเหมาก่อสร้างหลัก เช่น ในงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ งานฐานราก
โครงสร้างอาคารงานก่ออิฐ งานฉาบปูน เป็ นต้น ส่ วนงานอื่นๆ เช่น งานเดินท่อและติดตั้งสุ ขภัณฑ์
งานติดตั้งไฟฟ้ า งานติดตั้งลิ ฟต์ จะกระทําโดยผูร้ ับเหมาช่วงแต่ละรายไป ในสัญญาจ้างผูร้ ับเหมา
ช่ วงบางประเภท การจ้างผูร้ ับเหมาช่ วงจะอยู่ภายใต้การอนุ มตั ิการจัดจ้างโดยผูว้ ่าจ้างได้ (เพราะ
อาจจะตกลงกันเป็ นเงื่อนไขไว้ในสัญญาก่อสร้างหลัก)
ภัทรวรรธน์ อาจองค์ [10] ได้กล่าวถึงคําจํากัดความของผูร้ ับจ้างช่ วง ซึ่ งจะอยู่ภายใต้
การอนุมตั ิการจัดจ้างโดยผูว้ า่ จ้าง ไว้วา่ หมายถึง ผูช้ าํ นาญการ พ่อค้า และบุคคลอื่นทั้งหมดที่ทาํ งาน
ใดๆ หรื อจัดส่ งสิ นค้า เครื่ องจักร โรงงาน หรื อบริ การใดๆ ซึ่ งมีงบสํารองรวมอยูใ่ นสัญญา ผูซ้ ่ ึ งอาจ
ได้รับการแต่งตั้ง หรื อคัดเลือก หรื อได้รับการอนุ มตั ิโดย ผูว้ า่ จ้าง หรื อวิศวกร และบุคคลทั้งหมดที่
อาศัยอํานาจตามความในสัญญาผูร้ ับจ้างจําต้องให้รับจ้างช่วงใดๆ ให้ถือว่าผูร้ ับจ้างช่วงนั้นคือ ผูร้ ับ
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จ้างช่ วงที่ ได้รับการแต่งตั้ง (Nominated Sub-Contractor) นอกจากนี้ Fellows [11] ได้อธิ บายถึ ง
ความสัมพันธ์ของสัญญาจ้าง มักประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
หลัก ผูร้ ับจ้างช่ วง (Subcontractors) โดยเฉพาะผูร้ ับจ้างช่วงนั้นสามารถแยกออกเป็ น 2 แบบคือ 1)
สัญญาจ้างก่อสร้างแบบทัว่ ไป (Domestic Sub-Contract) หมายถึง สัญญาจ้างงานก่อสร้างที่การจัด
จ้างผูร้ ับจ้างช่วง อยูภ่ ายใต้การพิจารณาอนุมตั ิการจ้างโดยผูร้ ับเหมาหลัก และ 2) สัญญาจ้างก่อสร้าง
แบบมีผรู ้ ับจ้างช่วงที่ได้รับการแต่งตั้ง (Nominated Sub-Contract) หมายถึง สัญญาจ้างงานก่อสร้างที่
การจัดจ้า งผูร้ ั บ จ้า งช่ วง อยู่ภ ายใต้ก ารพิจารณาอนุ ม ตั ิก ารจ้า งโดยเจ้าของโครงการ ดัง แสดงใน
แผนภาพที่ 5
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รู ปที่ 2.5 ความสัมพันธ์ของสัญญาก่อสร้าง (Contractual Relationships)

แผนภูมิที่ 5 ความสัมพันธ์ของสัญญาก่อสร้าง (Contractual Relationships)
ณัฐพร เพิ่มทรัพย์ [17] ได้ทาํ การวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุความล่าช้า
และความสํา คัญของสาเหตุ ที่ ท าํ ให้เกิ ดความล่ า ช้า รวมถึ ง ศึ ก ษาแนวทางป้ องกัน ผูว้ ิจยั มุ่ ง เน้น
การศึกษากับงานก่อสร้ างอาคารในช่ วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction phase) เฉพาะงานใน
ส่ วนของภาครัฐ (Public sector) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 6 กลุ่ม คือ
1. ช่วงก่อนงานก่อสร้าง (หลังมีการเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว)
2. งานเตรี ยมสถานที่ก่อสร้าง
3. งานโครงสร้างใต้ดิน
4. งานโครงสร้างเหนือพื้นดิน
5. งานสถาปั ตยกรรม
6. งานระบบ
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ทรัพยากรที่เกีย่ วข้ องกับงานก่ อสร้ าง
อุตสาหกรรมงานก่อสร้ างจะเกิ ดขึ้ นได้ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ และอาศัยวิธีการ
เทคนิ คการจัดการ การวางแผนจัดสรรทรัพยากรที่ตอ้ งการใช้ให้เกิดความลงตัว เพียงพอกับความ
ต้องการและเสร็ จในเวลาที่กาํ หนด ทรัพยากรในงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วย มนุษย์ (Man) วัสดุ
และอุปกรณ์ (Material) เครื่ องจักร (Machine) เงินทุน (Money) และแหล่งงาน (Marketing) การ
บริ หารจัดการทรัพยากรจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความสําเร็ จของโครงการก่อสร้าง
1.1 มนุษย์ (Man) งานก่อสร้างเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยกําลังคนในการทํางานเป็ นส่ วนใหญ่
และกําลังคนที่ใช้ในแต่ละโครงการต้องใช้จาํ นวนมาก ซึ่ งประกอบด้วย ผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถ
ในหลายระดับ ซึ่ งอาจแบ่งได้ ดังนี้
1. ระดับวางแผนและนโยบาย (Professional) ได้แก่ ระดับผูบ้ ริ หารโครงการ
2. ระดับช่างเทคนิค (Technician) ได้แก่ ระดับผูค้ วบคุมงาน
3. ระดับช่างฝี มือ (Skilled Labor) ได้แก่ ระดับปฏิบตั ิงานฝี มือ
4. ระดับแรงงาน (Labor) ได้แก่ ระดับปฏิบตั ิงานโดยใช้แรงงานอย่างเดียว
บุ คคลที่กล่ าวมานี้ จําเป็ นที่จะต้องมีปริ มาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน และเป็ นบุ คคลที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ สมรรถภาพ มีวินยั และที่สําคัญ จะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการทํางาน
หากบุคลากรที่มีอยูข่ าดคุ ณสมบัติขา้ งต้นแล้วนั้น ย่อมทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อโครงการนั้นๆได้
อีกทั้งยังทําให้สิ้นเปลือง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อต้นทุนในการดําเนินโครงการได้
1.2 วัส ดุ และอุ ปกรณ์ (Material) เป็ นปั จจัยหลัก อีก ตัวหนึ่ ง ของงานก่ อสร้ า ง หาก
โครงการก่อสร้างใดขาดวัสดุและอุปกรณ์ ในขณะดําเนินการอยูน่ ้ นั ย่อมเกิดผลเสี ยหายต่อโครงการ
ได้ เช่ น ทําให้ง านหยุดชะงักลง เป็ นปั ญหาทําให้แรงงานปั่ นป่ วน เนื่ องจาก การที่คนงานไม่ไ ด้
ทํางานนั้น หมายถึ ง คนงานก็จะไม่ไ ด้ค่าแรง และหากต้องหยุดงานเป็ นระยะเวลานาน คนงาน
จําเป็ นต้องดิ้นรนหางานทําใหม่เพื่อให้ได้เงิน เพื่อนํามาใช้ในการดํารงชี วิต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบทํา
ให้โครงการประสบปั ญหาขาดแรงงานได้เมื่อ โครงการจะเริ่ มดําเนินงานต่อ
1.3 เครื่ องจักร (Machine) หมายถึ ง เครื่ องจักร หรื อเครื่ องทุ่นแรง ที่นาํ มาใช้ในงาน
ก่อสร้าง เพื่อตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยี เนื่องจากงานก่อสร้างบางโครงการ หากมีเครื่ อง
ทุ่นแรงไม่เพียงพอ หรื อมีแต่ขาดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ก็จะทําให้ไม่สามารถทํางานได้ หรื อ
หากทําได้ก็ทาํ ได้ล่าช้า เช่น งานก่อสร้างสะพาน งานสร้างเขื่อน งานสร้างอุโมงค์ และงานก่อสร้าง
อาคารสู ง ซึ่ งในปั จจุบนั งานก่อสร้างอาคารมักนิยมที่จะก่อสร้างเป็ นอาคารสู งหลายสิ บชั้น สิ่ งสําคัญ
อีกประการหนึ่ ง คือ เงินที่สนับสนุ นโครงการจากแหล่งเงินทุน ที่ผรู้ ับเหมากูม้ าจะเป็ นตัวบังคับให้
งานก่อสร้างต้องเร่ งรัดให้เสร็ จภายในเวลาอันสั้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่กมู้ ีอตั ราที่สูงขึ้นหากเกิด
ความล่าช้า เพราะฉะนั้นการทํางานโดยใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอและไม่รวดเร็ วที่จะ
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ทําให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ และที่สําคัญคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็ นตัวหนึ่ งที่ทาํ
ให้ผรู้ ับเหมาตัดสิ นใจจะลงทุนที่จะใช้เครื่ องทุ่นแรง
1.4 เงินทุน (Money) หมายถึง เงินสด (Cash) เงินผ่อนหรื อเงินกู้ (Credit) เงินทุนเป็ น
ปั จจัยสนับสนุ นในการบริ หารงานก่อสร้างที่สําคัญที่สุด เนื่ องจาก หากขาดเงินทุนแล้ว ก็จะทําให้
ปั จจัยตัวอื่นๆไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ดว้ ยเช่นกัน ดังนั้นผูป้ ระกอบการจะต้องจัดการสถานะ
ทางการเงิ นให้มน่ั คงเพียงพอที่จะหมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่อง มิฉะนั้นจะทําให้งานก่อสร้าง ต้อง
หยุดชะงักลง
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การควบคุมการก่ อสร้ าง
การควบคุ มโครงการ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่ งของการจัดการโครงการ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการควบคุ ม ก็ เ พื่ อ ให้ ก ารทํา งานดํา เนิ น ไปตามแผนงานที่ ว างไว้ โดยมี ก าร
เปรี ยบเทียบ กําหนดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งกับแผนงาน ในกรณี ที่ทาํ งานไม่เป็ นไปตามแผน
ควรต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และหาวิธีการแก้ไขเพื่อปรับให้การดําเนินการก่อสร้าง เข้าสู่ แผนเดิม
ที่ทาํ ไว้ การควบคุมโครงการก่อสร้าง โดยทัว่ ไปมักจะเน้นถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. การควบคุมคุณภาพ
การควบคุ มคุ ณภาพ เป็ นกระบวนการทดสอบ ตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไข เพื่อ
ให้ผลที่ได้จากการก่อสร้ างมีคุณภาพตามที่กาํ หนดไว้ในแบบรู ป รายการก่อสร้าง และเงื่อนไขของ
สัญญา ภายใต้งบประมาณและกําหนดเวลาที่ทางเจ้าของกําหนด
กระบวนการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย
1. การกําหนดมาตรฐานของวัสดุและผลของการก่อสร้างโดยทัว่ ไปมักจะระบุไว้ใน
รายการ ข้อกําหนด
2. การทดสอบหรื อตรวจสอบเพื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
3. การแก้ไขในกรณี ที่งานมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน
4. การปรับปรุ งมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ทําได้ 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่
ขั้น ตอนที่ 1 ระหว่า งการออกแบบ เป็ นการเลื อ กวัส ดุ แ ละวิธี ก ารก่ อ สร้ า งให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และออกแบบให้ถูกต้องได้มาตรฐาน ตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง เป็ นการควบคุมงานให้ตรงตามแบบรู ปและรายการ
ข้อกําหนด
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โดยควบคุ ม คุ ณ ภาพวัส ดุ ที่ นาํ มาใช้ค วบคุ มฝี มือแรงงานในการทํา งานก่ อสร้ างและ
ตรวจสอบผลงานก่อสร้างที่สร้างเสร็ จแล้ว
องค์ ประกอบของคุณภาพในงานก่ อสร้ าง
1. ลักษณะของคุ ณภาพ ได้แก่ สิ่ งที่ใช้พิจารณาคุณภาพของวัสดุหรื องานก่อสร้างที่
ต้องการควบคุมคุณภาพ เช่น ขนาด สี ความแข็งแรง ผิว อัตราส่ วนนํ้าต่อซี เมนต์ (W/C Ratio) การ
วัดค่ายุบตัวของคอนกรี ต
2. คุณภาพของการออกแบบและการจัดทํารายการก่อสร้าง เป็ นการกําหนดคุณภาพ
งานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ควรกําหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับงานเพราะว่า การ
ใช้มาตรฐานที่สูงมักจะทําให้ค่าก่อสร้างสู งแต่ค่าดูแลรักษาตํ่า ในทางตรงกันข้ามการใช้มาตรฐานที่
ตํ่าทําให้ค่าก่อสร้างตํ่าแต่ค่าดูแลรักษาสู ง
3. คุณภาพของการทํางานตามข้อกําหนด ได้แก่การควบคุมการทํางานให้เป็ นไปตาม
รู ปแบบและรายการก่อสร้าง โดยทัว่ ไปมีหลักการในการตัดสิ นใจดังนี้
- งานโครงสร้าง ให้ยดึ หลักความแข็งแรงและความปลอดภัย
- งานสถาปั ตยกรรม ยึดหลักความสวยงามและเจ้าของงานพอใจ
- งานระบบ ยึดหลักที่วา่ ระบบต้องสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้
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ความต้องการ
ของเจ้าของ

ข้อกําหนดใน
การออกแบบ

ออกแบบ
วิศวกรรม

ข้อกําหนด
ทางเทคนิ ค

วิธีการก่อสร้างที่ใช้ในสนาม
การควบคุมดูแล

คุณภาพของ
งานก่อสร้ าง
ออกแบบวิศวกรรม

การตรวจสอบ

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของคุณภาพ
จากแผนภูมิที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของคุณภาพ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ความ
ต้องการของเจ้าของเตรี ยมรายการก่อสร้างสําหรับการก่อสร้างโครงการ คุณภาพของการควบคุม
งานมักขึ้นอยูก่ บั

30

- วิธีการก่อสร้างที่ทาํ จริ งในสนามรวมถึงฝี มือของช่าง ประสิ ทธิ ภาพของ เครื่ องจักร
อุปกรณ์ และคุณภาพของวัสดุที่ใช้
- การควบคุมดูแลช่างฝี มือแรงงานให้ทาํ ตามแบบรู ปและรายการก่อสร้าง
- การตรวจสอบและขั้น ตอนในการควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ซึ่ งรวมถึ ง ความรู้
ความสามารถของผูค้ วบคุ มงานและความน่าเชื่ อถือของวิธีการทดสอบและเครื่ องมือที่ใช้ทดสอบ
ในการวัดคุ ณภาพตามที่ระบุโดยผูอ้ อกแบบ ควรต้องมีการทดสอบเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ก่อนการ
นําไปใช้ ปั จ จัย ทั้ง สามอย่า งทํา ให้ไ ด้ร ะดับ ของคุ ณ ภาพการทํา งานเป็ นไปตามรู ป แบบและ
รายการข้อกําหนดผลที่ได้จากการควบคุมคุณภาพของการออกแบบและคุณภาพของงานก่อสร้างก็
คือ ได้สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามการควบคุมคุณภาพทั้งการออกแบบและการก่อสร้าง
ต้องการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพพอจะแบ่งได้เป็ นสองหัวข้อ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสําหรับ
คุณภาพในการออกแบบและค่าใช้จ่ายสําหรับคุณภาพของงานก่อสร้าง
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แผนภูมิที่ 7 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกับคุณภาพของงานก่อสร้าง
จากแผนภูมิที่ 7 แสดงกราฟความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกับคุณภาพ
ของงานก่อสร้าง แกนตั้งแสดงถึงค่าใช้จ่ายและแกนนอนแสดงถึงคุณภาพของงานก่อสร้างในรู ปมี
กราฟอยูส่ ามเส้น ได้แก่ เส้นแรกแสดงถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยตรงซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่ทาํ ให้
งานเสร็ จ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ได้แก่ ค่าแรงงาน วัสดุ เครื่ องจักร และการควบคุมงานให้ได้งาน
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ที่มีคุณภาพ จากรู ปจะเห็นได้วา่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายสู งขึ้นคุณภาพจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เส้นที่สอง
แสดงถึ งค่าใช้จ่ายสําหรับการควบคุมคุ ณภาพ (Quality Cost) ซึ่ งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมิน และแก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายมีค่าลดลงเมื่อคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เส้นที่สาม
แสดงถึงกราฟค่าใช้จ่ายรวม ซึ่ งเป็ นผลรวมของกราฟทั้งสองเส้น จุดที่ต่าํ สุ ดของกราฟค่าใช้จ่ายรวม
จะเป็ นจุดที่เหมาะสม
2. การควบคุมความก้ าวหน้ าของงานก่ อสร้ าง
เป็ นการวัด ปริ ม าณงานที่ ท าํ ได้จริ ง เพื่ อเปรี ย บเที ย บกับ แผนงานที่ ว างไว้ ผลของการ
เปรี ยบเทียบเกิดขึ้นได้ 3 กรณี
1. งานล่าช้าไปจากแผนซึ่ งจะเป็ นปั ญหามากที่สุด และจะต้องหาทางแก้ไข
2. งานทําได้ตามแผนไม่มีปัญหา
3. งานทําได้เร็ วกว่าแผนอาจมีปัญหาเรื่ องการเบิกค่าใช้จ่ายตามงวดงาน
% งาน
100
90
แผนงาน
80
ความก้าวหน้าคาดการณ์
70 ปริ มาณงานที่ชา้
วันเสร็ จงานที่วางแผน
60
50
งานจริ ง
วันเสร็ จงานที่คาดการณ์
40
30
20
ระยะเวลาที่ชา้
10
วันที่รายงาน
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แผนภูมิที่ 8 กราฟเปรี ยบเทียบระหว่างแผนงานและงานที่ทาํ ได้จริ ง

% เวลา

กรณี ที่งานล่าช้าไปจากแผน ต้องหาวิธีเพื่อเร่ งงานให้กลับมาอยูต่ ามแผนที่ให้ได้ ซึ่ ง
ทําได้หลายวิธีดงั นี้
1. เพิ่มเวลาทํางาน เช่น ทํางานล่วงเวลา ทํางานหลายกะ หรื อทํางานในวันหยุด การ
เร่ งงานในกรณี น้ ี ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่เพิม่ มากขึ้น
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2. การเพิ่มทรัพยากร ซึ่ งได้แก่ แรงงาน เครื่ องจักร หรื อ วัสดุ ซึ่ งทรัพยากรที่จดั การ
ได้ยากที่สุด ได้แก่ แรงงานที่จะต้องเพิ่มขึ้น
3. นําทรัพ ยากรของกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ ไม่วิกฤต (มีเวลาลอยตัว) มาใช้กบั กิ จกรรมที่
วิกฤต ในกรณี น้ ีจะทําให้เวลาลอยตัวของกิจกรรมที่ไม่วกิ ฤตน้อยลง
4. ยอมให้กิจกรรมวิกฤตนั้นๆ ช้าไปจากแผน ในกรณี ที่สามารถเร่ งกิ จกรรมวิกฤต
อื่นๆ ให้เร็ วขึ้นได้ โดยพยายามให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เกิดน้อยที่สุด
5. ยอมให้โครงการล่ า ช้า โดยยอมเสี ย ค่า ปรั บ ในกรณี ที่ ก ารเร่ ง งานเสี ย ค่า ใช้จ่า ย
มากกว่า ค่าปรับ (แต่มีขอ้ คํานึง คือ การที่จะเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั )
6. เปลี่ยนวิธีการสร้าง
7. ลําดับขั้นตอนการก่อสร้างใหม่
จะเห็นได้วา่ การเร่ งงานมีหลายวิธี ในการเลือกใช้ควรพิจารณาเลือกวิธีที่ผลกระทบกับ
โครงการเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรื อในบางกรณี อาจใช้หลายๆ วิธีดว้ ยกัน
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3. การควบคุมค่ าใช้ จ่าย
เป็ นการควบคุ ม ค่ า ใช้จ่ า ยหลัก ๆ ของโครงการ ซึ่ งได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยทางตรง ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยค่ า เครื่ องมื อ ค่ า วัส ดุ ค่ า เครื่ องจั ก ร ผู ้รั บ เหมาย่ อ ย และค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้ อ ม
ซึ่ งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสํานักงานสนามและสํานักงานใหญ่ การควบคุมค่าใช้จ่ายแบ่งได้ 2 ช่วง
1. การควบคุ ม ราคาระหว่า งการออกแบบรายละเอี ยด เพื่อให้ได้ราคาค่า ก่ อสร้ า ง
ภายใต้งบประมาณที่ทางเจ้าของงานกําหนด
2. การควบคุมราคาระหว่างการก่อสร้าง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้ต่าํ
กว่าราคาที่ประมูลได้โดยผูร้ ับเหมา
จุดประสงค์ของการควบคุมค่าใช้จ่าย
1. เพื่ อให้ค่ า ก่ อสร้ า งอยู่ภ ายใต้ง บประมาณที่ ก ํา หนดไว้ โดยให้ความสนใจไปที่
กิจกรรมที่เกิดปั ญหา
2. เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการประมาณราคาของฝ่ ายประมาณราคา
3. ใช้ขอ้ มูลที่ได้พยากรณ์ค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้ นสุ ดของโครงการ
กราฟค่าใช้จ่ายตามแผนงานกับกราฟค่าใช้จ่ายจริ ง (Planning & Reporting Cost)เป็ น
กราฟที่แสดงการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายของงานจริ งๆ กับค่าใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้ ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 8 ในแต่ละช่วงเวลาที่ตอ้ งทํารายงานกราฟจะแสดงสถานภาพของโครงการว่าค่าใช้จ่าย
มากหรื อน้อยไปจากแผน และในบางครั้งอาจสามารถพยากรณ์ค่าใช้จ่าย ณ วันเสร็ จสิ้ นงานได้ใน
การควบคุ มค่าใช้จ่ายของโครงการที่ดีตอ้ งการ การวางแผน การวัดปริ มาณงาน การประเมิน การ
คาดการณ์ และการควบคุมในองค์ประกอบหลักๆ ของโครงการ ได้แก่ คุณภาพ ปริ มาณงาน ต้นทุน
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ค่าใช้จ่าย และกําหนดเวลา แผนงานต้องมีการระบุรายละเอียดของสิ่ งต่างๆ ในโครงการก่อนที่จะมี
การเริ่ มโครงการ ไม่เช่ นนั้นแล้ว ก็จะไม่มีฐานที่ใช้ในการควบคุมโครงการ การติดตามควบคุ ม
ความก้าวหน้าของงานไม่สามารถทําได้ โดยปราศจากแผนงาน งบประมาณ และกําหนดเวลาที่ระบุ
รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนดังได้กล่าวไว้ในบทก่อนหน้า
การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่ งได้แก่ การควบคุมความก้าวหน้า
การควบคุมคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบควบคุม การเชื่อมโยง WBS และ CPM ระบบเลข
รหัสสําหรับรายงานโครงการ กําหนดเวลาที่ใช้ควบคุมเวลาและค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลาและงาน การรวมต้นทุน กําหนดเวลาและงาน การคํานวณเปอร์ เซ็นต์เสร็ จงานโดยใช้ตาราง
การวัดความก้าวหน้าของงานออกแบบ การวัดปริ มาณงานในงานก่อสร้ าง ระบบ C/SCSC การ
วิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ ค่าใช้จ่าย และระบบวัดสถานภาพของงาน
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ประเภทของความล่ าช้ า
Bramble และ Callahan [12] ได้แบ่งประเภทของความล่าช้าในงานก่อสร้างออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่คือ
1.ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากผูอ้ ื่น ซึ่งไม่ใช่ตวั ผูร้ ับเหมา (Excusable delay) เป็ นความล่าช้า
ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบกพร่ องของผูร้ ับเหมาเองแต่เกิดขึ้นจากผูเ้ กี่ยวข้องอื่นเช่น เจ้าของโครงการ
สถาปนิก วิศวกรที่ควบคุมงาน ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ทั้งนี้สามารถแบ่งความล่าช้าประเภทนี้ ออกได้
เป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 ความล่าช้าแบบเรี ยกร้องความเสี ยหายได้ (Compensable delay) เป็ นความล่าช้าที่
อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าของโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงงานจากเจ้าของโครงการ หรื อ
อาจเกิ ดจากสถาปนิ ก วิศวกร ออกคําสั่งให้ผรู้ ับเหมาดําเนินการ ทั้งนี้ความล่าช้าประเภทนี้ สามารถ
เรี ยกร้ องขอขยายเวลาก่อสร้ างจากระยะเวลาตามสัญญา หรื อค่าเสี ยหายจากการเปลี่ยนแปลงงาน
(Change Order) ได้
1.2 ความล่าช้าแบบเรี ยกร้องค่าเสี ยหายไม่ได้ (Non-Compensable delay) เป็ นความ
ล่าช้าที่อาจเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่น (Third party delay) โดยความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นไม่ได้
เกิดจากเจ้าของโครงการ ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง แต่อาจเป็ นเหตุสุดวิสัย เช่น ความล่าช้าที่มาจากสภาพ
ภูมิอากาศที่ผิดปรกติ การนัดหยุดงานของพนักงาน เป็ นต้น ทั้งนี้ ความล่าช้าที่เกิ ดขึ้นสามารถขอ
ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปได้ แต่ไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้ โดยทัว่ ไปแล้ว
จะมีการระบุสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าวไว้ในเงื่อนไขของสัญญา เพื่อป้ องกันข้อขัดแย้งระหว่างผู้
ว่าจ้างและผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ความล่าช้าที่เกิดจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง (Non – Excusable delay)
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เป็ นความล่าช้าที่มีสาเหตุจากการกระทําของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เช่น การวางแผนการ
ทํา งานที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ ความเป็ นจริ ง เครื่ อ งจัก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ เ พีย งพอ การขาดแคลน
เครื่ องจักรที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน หรื อการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือหรื อมีไม่เพียงพอ เป็ นต้น ทั้งนี้
การจําแนกประเภทของความล่าช้าข้างต้น สามารถแสดงได้ ดังแผนภูมิที่ 9
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แผนภูมิที่ 9 ประเภทของความล่าช้าในงานก่อสร้าง

แผนภูมิที่ 10 สาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้าง
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จากแผนภูมิที่ 10 จะเห็นได้วา่ สาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้าง อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยต่อไปนี้ที่ทาํ ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คือ
1. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
2. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากเจ้าของโครงการ
3. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูอ้ อกแบบ / ผูค้ วบคุมงาน และ
4. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สาเหตุความล่าช้าที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องมาจากปั จจัยข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ฤทธิ์ ชาร์ ด ดีอาํ มาตย์ [13] ได้กล่าวถึงความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูร้ ับเหมาก่อสร้าง มักเกิด
จากปั จจัยด้านการบริ หารจัดการงานก่อสร้าง หรื อหลัก 5 M ได้แก่ 1) วัสดุ (Materials) 2) เงินทุน
(Money) 3) กําลังคน (Man) 4) เครื่ องจักรกล (Machine) และ 5) การจัดการ (Management) ปั จจัย
ทั้ง 5 มีความสัมพันธ์กนั หากการบริ หารจัดการส่ วนใดส่ วนหนึ่ งล้มเหลว จะส่ งผละกระทบไปยัง
ส่ วนอื่นๆ สาเหตุความล่าช้าที่เกิดจากการบริ หารงานก่อสร้างข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้
1.1 วัสดุ ก่อสร้ างขาดแคลน การขาดแคลนของวัสดุ ก่อสร้ างอาจเกิ ดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ เช่ น การกักตุนวัสดุก่อสร้ างเพื่อหวังผลในการเก็งกําไร ปั ญหาด้านการบริ หารวัสดุ
ได้แก่การจัดซื้ อจัดส่ งวัสดุเข้าสู่ โครงการไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ทําให้เกิดการขาดแคลนวัสดุใน
โครงการขึ้น
1.2 การใช้วสั ดุสิ้นเปลืองเกินปกติ ในงานก่อสร้างที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบทัว่ ไป
จะมีวสั ดุที่สูญเสี ยถึง 1 ใน 3 ของวัสดุท้ งั หมด เช่น เศษเหล็กเสริ มคอนกรี ตที่เหลือจากงานก่อสร้าง
สามารถใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นได้ใหม่น้ นั แสดงว่าเศษเหล็กที่ได้จากวัสดุที่สูญเสี ยมี
มากพอสมควร จะเห็ น ได้ว่า การใช้ว สั ดุ ใ ห้เ หลื อ เศษหรื อ วัส ดุ มี ก ารแตกหัก เสี ย มากส่ ง ผลให้
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จาํ เป็ น และหากมีการสิ้ นเปลืองเกินกว่างบประมาณที่วางไว้ อาจกระทบ
ต่อโครงการทําให้งานหยุดชะงัก เพราะไม่มีวสั ดุเพียงพอในการทํางานหรื ออาจต้องหาเงินทุนเพื่อ
ซื้ อวัสดุ เพิ่มเติมในส่ วนที่เสี ยหาย ความบกพร่ องในการบริ หารวัสดุสามารถตรวจด้วยบัญชี แสดง
ปริ ม าณวัส ดุ ก่ อสร้ า ง หากพบว่า มี การใช้วสั ดุ ก่อสร้ างเกิ นกว่า ปริ ม าณที่ แสดงไว้ในบัญชี แสดง
ปริ มาณวัสดุแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น หรื อเป็ นสัญญาณที่แสดงว่าโครงการกําลังอยูใ่ นภาวะ
ขาดทุนได้
1.3 การบริ หารงานของผูร้ ับเหมาย่อยไม่มีระบบ โดยทัว่ ไปผูร้ ับเหมาย่อยหรื อ
ผูร้ ับเหมาช่วงจะเข้ามารับทํางานในโครงการบางส่ วน เช่น งานระบบไฟฟ้ า ระบบสุ ขาภิบาล งาน
สถาปั ตยกรรมตกแต่ง เป็ นต้น ซึ่ งผูร้ ับเหมาช่วงส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อหากเป็ นนิติบุคคล
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ก็อาจมีการบริ หารงานภายในองค์กรที่ยงั ไม่มีระบบที่ชดั เจนแน่นอน จึงง่ายต่อการเกิดปั ญหาในการ
ควบคุ มงบประมาณด้านการเงิน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบไปยังคนงาน กล่ าวคื อ คนงานอาจไม่ได้รับ
ค่ า แรงอย่า งสมํ่า เสมอ อาจมี ก ารลาออกและรั บ คนใหม่ เ ข้า มาทดแทน ทํา ให้ ต้อ งเรี ย นรู้ ง าน
ตลอดเวลาให้เกิดความล่าช้า 1.4 การขาดแคลนบุคลากรงานก่อสร้าง การขาดแคลนบุคลากรในการ
ก่อสร้ างสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ 1) การขาดแคลนคนงาน เนื่ องจากในประเทศไทย
คนงานก่อสร้างส่ วนใหญ่ไม่ใช่คนงานก่อสร้างโดยอาชีพจะใช้การทํางานก่อสร้างเป็ นอาชีพเสริ ม
คือ เมื่อถึงฤดูกาลทําการเกษตรคนงานจะกลับไปทําการเกษตร ถ้าโครงการก่อสร้างอยูใ่ นช่วงนั้น
อาจทําให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็ จของโครงการ 2) การขาดแคลนวิศวกรและช่างเทคนิ ค
ทําให้อาจต้องมีการว่าจ้างวิศวกรจากต่างประเทศเข้ามาทํางาน ปั ญหาที่พบคือ การติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างวิศวกรต่างชาติกบั คนงานไม่เข้าใจกัน ทําให้เกิดความสับสนในการทํางานขึ้นได้
1.5 เงิ นทุน เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ธุรกิจก่อสร้างเกิ ดปั ญหามากที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้า
ผูร้ ับเหมาไม่สามารถทํางานได้ตามแผนงาน หรื อไม่สามารถส่ งงานได้ตามที่วางแผนไว้ เงินงวดที่
ได้รับก็อาจจะไม่พอเพียงที่จะหมุนเวียนเพื่อให้งานสามารถดําเนิ นได้ต่อไป หรื ออาจจะไม่ได้รับ
เงินงวดถัดไปก็จะมีปัญหาทําให้งานล่าช้า หรื อหยุดชะงักลงได้ซ่ ึ งส่ งผลให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ในที่สุดก็อาจมีการยกเลิ กสัญญา ทําให้มีผลกระทบต่อการแล้วเสร็ จโครงการที่งานก่อสร้างจะต้อง
ล่าช้าได้ [14]
1.6 วิธีการก่อสร้ าง เทคนิควิธีที่นาํ มาใช้เพื่อทําการก่อสร้างนั้นมีมากมายหลายวิธี
บางวิธีให้ผลดีต่อสภาวการณ์อย่างหนึ่ ง แต่วิธีการบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับอีกสภาวการณ์หนึ่ง
หรื ออีกโครงการหนึ่ง เจ้าของโครงการหรื อตัวแทนเจ้าของโครงการจึงควรที่จะได้ทาํ การตกลงเรื่ อง
วิธีการก่อสร้างที่สําคัญๆและเขียนไว้ในสัญญาด้วยเพื่อป้ องกันปั ญหาที่ผรู้ ับเหมาจะเลือกใช้วิธีการ
ที่ตนเองเห็ นว่าถูกที่สุดและไม่ตอ้ งลงทุนมาก ดังนั้นการเลือกวิธีการก่อ-สร้างที่เหมาะสมจะนํามา
ซึ่ งประโยชน์สูงสุ ดต่อโครงการอย่างมาก[14]
2. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากเจ้าของงาน เจ้าของโครงการเป็ นกลุ่มที่มีบทบาทสู งสุ ดใน
โครงการก่อสร้าง เนื่องจากเป็ นผูจ้ ่ายเงินค่าตอบแทนหรื อค่าจ้างในการดําเนินงานก่อสร้าง และเป็ น
บุคคลที่มีอาํ นาจการตัดสิ นใจสู งสุ ด ในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบ
จากเจ้าของโครงการจะมีผลต่อระยะเวลาของโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความล่าช้าที่มีสาเหตุมา
จากเจ้าของงานที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างมีดงั นี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
หรื อรายละเอียดของโครงการมักจะพบเสมอๆทุกช่วงของโครงการตั้งแต่เริ่ มโครงการจนกระทัง่
โครงการเสร็ จสิ้ น ถ้าการเปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการในช่วงเริ่ มโครงการ เช่น ในช่ วง
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การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการหรื อช่วงออกแบบความเสี ยหายจะเกิดขึ้นไม่มากนักแต่หาก
เกิดการเปลี่ ยนแปลงในขณะก่อสร้าง ความเสี ยหายก็จะเริ่ มมากยิ่งขึ้น เช่น ยกเลิ กเสาเข็มที่ทาํ ไปแล้ว
บ้างส่ วนนี้ จะทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาแก้ไขแบบรายละเอียด เป็ นต้น การป้ องกันมิให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ขึ้ นคงเป็ นเรื่ องที่ ยากลําบาก แต่ สํ าหรั บการเปลี่ ยน-แปลงแบบรายละเอี ยดโครงการนั้น เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงที่ อาจหาทางป้ องกันมิให้เกิ ดขึ้นได้ เนื่ องด้วยการเปลี่ ยนแปลงชนิ ดนี้ ม กั เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการในลักษณะหรื อรู ปร่ างของเจ้าของหรื อผูใ้ ช้อาคารเป็ นส่ วนใหญ่ [15]
2.2 การทํางานของผูร้ ับเหมา ในการก่อสร้างขนาดใหญ่จาํ เป็ นต้องใช้ผรู้ ับเหมาที่มี
ความชํานาญเฉพาะด้านเข้ามาทํางาน ผูว้ า่ จ้างอาจต้องมีการจ้างผูร้ ับเหมาหลักและผูร้ ับเหมาช่วงเข้า
มาดํา เนิ น งาน การประสานงานที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอาจทํา ให้เ กิ ด ความสั บ สน และมี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาก่อสร้างซึ่ งจะนําไปสู่ ความล่าช้าได้ เพื่อให้ทุกส่ วนดําเนินไปได้ดว้ ยดีจึงจําเป็ นต้องมีการ
ประสานงานที่ดี อาจต้องมีการแต่งตั้งผูป้ ระสานงานเข้ามาดําเนิ นการในส่ วนนี้ เช่ น ผูบ้ ริ หารงาน
ก่อสร้าง หรื อตัวแทนเจ้าของโครงการ เป็ นต้น
2.3 ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางด้านการเงิน กล่าวคือในโครงการก่อสร้างการ
วางแผนทางการเงินเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายต้องเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบเพื่อให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุ รกิจ แต่หากผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้างวางแผนการใช้เงินผิดพลาดไม่เป็ นไปตาม
แผนที่วางแผนไว้ ก็จะทําให้ขาดสภาพคล่องทางด้านเงินหมุนเวียนในการดําเนินการก่อสร้าง และ
หากผูว้ ่าจ้างมีความมัน่ คงทางการเงินสู ง สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาทางด้านการเงินก็จะตกไปอยู่ที่
องค์กรของผูร้ ับจ้าง เช่น ทํางานไม่ได้ผลตามแผนการใช้เงินของโครงการ ทําให้ได้รับเงินน้อยกว่า
แผนงานที่วางไว้ แต่ถ้าหากผูว้ ่าจ้างมี สภาพคล่องตัวทางการเงิ นไม่ดีนัก ก็จะทําให้มีปัญหาทางด้าน
การเงิ นซึ่ งก็ตกอยู่ที่ผูร้ ั บจ้าง อาจเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ผูร้ ับจ้างอ้างหยุดงานได้เพราะต้องรอการชําระ
เงินงวดงานที่ผา่ นมาเสี ยก่อน หรื อขาดแคลนวัสดุก่อสร้างได้ เนื่องจากยังไม่ได้ชาํ ระเงินเป็ นต้น [15]
3. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูอ้ อกแบบและผูค้ วบคุมงาน ปั จจุบนั มักเรี ยกผูค้ วบคุมงาน
ในโครงการก่อสร้ างว่าวิศวกรที่ ปรึ กษา (Consultant) นั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรื อแตกต่าง
ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีคาํ หลายคําที่ใช้อยู่ในโครงการก่อสร้ างได้แก่ ผู้
ควบคุ ม งาน (Inspector) วิศ วกรที่ ป รึ ก ษา (Consultant) และผูบ้ ริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง (Construction
Management) ซึ่ งหน้าที่ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป โดยสาเหตุที่เป็ นปั ญหาที่เกิดจากกลุ่ม
องค์กรนี้ได้แก่
3.1 ขอบเขตของงานไม่ชดั เจน ผูค้ วบคุมงานนั้นอาจมีหน้าที่หรื อขอบเขตของงาน
แตกต่างกันไปหลายอย่าง เช่น ทําหน้าที่เฉพาะควบคุมงาน หรื อทําหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารงานก่อสร้าง
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ซึ่ งขอบเขตของงานในการควบคุ มงานควรทําความตกลงกับเจ้าของโครงการ ซึ่ งเป็ นผูว้ ่าจ้างให้
ชั ด เจนว่ า จะทํ า อะไรบ้ า งเพราะหากว่ า จ้ า งกั น เพี ย งทํ า หน้ า ที่ เ พี ย งควบคุ ม งานเพื่ อ ให้
เป็ นไปตามรู ปแบบรายละเอียดที่ปรากฏตามสัญญาเท่านั้นคงไม่มีปัญหา เพราะขอบเขตมีเพียงอย่าง
เดียวและชัดเจน แต่หากว่าทําหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารงานก่อสร้างควรตกลงขอบเขตกันให้ชดั เจน เช่ น
เจ้าของโครงการจะซื้ อวัสดุ ก่อสร้ างเองและจะจ้างเฉพาะค่าแรงหรื อไม่ หากเจ้าของซื้ อวัสดุ เอง
ผูบ้ ริ หารงานก่อสร้างจะทําหน้าที่อะไรบ้างในการบริ หารวัสดุเหล่านี้ เช่น คํานวณปริ มาณเพื่อการ
สั่งซื้ อ เป็ นต้น จะเห็ นได้ว่าในโครงการก่อสร้ างจะมี ปัญหาหรื อความซับซ้อนของงานมากและ
ค่อนข้างยุ่งยากในการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจกันได้ง่าย ดังนั้น เพื่อให้
โครงการประสบผลสําเร็ จในทุกด้านควรเลือกผูบ้ ริ หารงานก่อสร้าง (Construction Management) ที่
มีประสบการณ์ รวมถึ งการกําหนดขอบเขตของการควบคุมโครงการก่อสร้างให้ชดั เจนตั้งแต่แรก
เพื่อที่จะทําให้โครงการนั้นมีปัญหาน้อยลงและสามารถสําเร็ จลุล่วงในเวลาที่กาํ หนดได้ [16]
3.2 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิสับสนไม่รัดกุม ความขัดแย้งในโครงการก่อสร้างนั้นจะเป็ น
ความขัดแย้งระหว่างผูค้ วบคุมงานกับผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ซึ่ งจะเป็ นผลเสี ยที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าของ
งานก่อสร้างโดยเป็ นผลมาจากวิธีปฏิบตั ิที่ไม่รัดกุม เช่น การตรวจรับรองการจ่ายเงินงวด ซึ่ งควรมี
การตกลงกันให้ชัดเจนว่าวิธีการวัดปริ มาณงานจะวัดอย่างไร กําหนดเวลาสําหรับการตรวจสอบ
ปริ มาณงานและการเซ็นรับรองการจ่ายเงินงวดใช้เวลาเท่าใด เป็ นต้น ดังนั้นจึงควรทําการตกลงกัน
ตั้งแต่เริ่ มต้นโครงการ เพราะหากวิธีการปฏิบตั ิการไม่รัดกุมจะทําให้เกิดการขัดแย้งกันอย่างรุ นแรง
หากผูร้ ับเหมาไม่ได้รับเงินในเวลาที่เหมาะสมเพราะสาเหตุดงั กล่าวอาจเกิดความล่าช้าขึ้นได้ [16]
3.3 ผูค้ วบคุ มงานขาดประสบการณ์ ผูค้ วบคุมงานหรื อผูบ้ ริ หารงานก่อสร้างควร
เป็ นผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ นอย่า งดี เพื่ อ ที่ จ ะได้ม องเห็ น ภาพรวมของงานได้
ครอบคลุ มทุกๆด้าน และวางแผนตัดสิ นใจเพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้อย่างรัดกุม ส่ วน
ใหญ่บริ ษทั ต่างๆ มักมีปัญหาเรื่ องเงิ นค่าจ้างที่จะจ้างบุคลากรมาควบคุ มงาน ทําให้มีบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการควบคุ มงาน หรื ออาจมีผคู้ วบคุมงานที่มีประสบการณ์น้อยหรื อยังไม่รู้ราย-ละเอียด
ของงานในสาขาวิชาชี พอย่างชัดเจน ทําให้วางแผนงานผิดพลาด ประสานงานได้ไม่เต็มที่หรื อไม่
กล้าตัดสิ นใจ ด้วยเหตุดงั กล่าว อาจเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าและส่ งผลกระทบต่อระยะเวลา
ก่อสร้างได้เช่นกัน [16]
3.4 การออกแบบที่ ผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ น สาเหตุ น้ ี มัก จะเกิ ด ขึ้ น เสมอหาก
ผูอ้ อกแบบได้รับ ข้อมู ล มาอย่า งผิดพลาด เช่ น การวางผัง อาคารโดยไม่ มี ก ารทํา รั ง วัดที่ ดินอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหารุ กลํ้าอาคารข้างเคียง หรื อรายงานผลการสํารวจชั้นดินกับสภาพหน้างานไม่ตรงกัน
อาจต้องทําการเจาะสํารวจชั้นดินใหม่รวมถึงอาจต้องแก้ไขงานเสาเข็มและฐานราก เป็ นต้น จะเห็น
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ได้ว่าการออกแบบที่ผิดพลาดคลาดเคลื่ อนอาจต้องมีการแก้ไขงานและเกิ ดการหยุดชะงักของงาน
ก่อสร้างส่ งผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างได้ [16]
3.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ซึ่ งในปั จจุบนั มักพบเสมอ ๆ ว่าผูอ้ อกแบบจะทํา
การออกแบบคร่ าวๆก่อน เพื่อที่จะได้ยื่นขออนุ ญาตจากทางราชการก่อน และเมื่อถึงเวลาที่จะเริ่ ม
การก่อ-สร้างจริ งจะทําการแก้ไขปรับปรุ งและเพิ่มเติมรายละเอียดอีกครั้ง จากลักษณะดังกล่าวอาจ
เกิดการขัดแย้งของแบบเพื่อการก่อสร้างได้ ส่ งผลกระทบทั้งเวลาและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ [16]
3.6 ขาดความพิถีพิถนั ในส่ วนของรายละเอียด จากการที่มีโครงการก่อสร้างอาคาร
เกิ ดขึ้ นมากทําให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องกับโครงการเหล่านั้นล้วนได้รับงานมาอย่างมากตามไปด้วย
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นก็คือ บุคลากรขององค์กรต่าง ๆ มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริ มาณงานที่รับไว้ บางโครงการแบบที่ออกมาเพื่อก่อสร้างยังขาดส่ วนของรายละเอียดอยูม่ าก เพราะเกิดจากการออก-แบบที่เร่ ง
รี บเกิ นไป หรื ออาจเกิดจากการไม่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างของผูอ้ อกแบบเอง ซึ่ งทําให้นึก
ภาพรวมของขั้นตอนการดําเนิ นงานก่อสร้างได้ไม่ชดั เจนหรื อมีความละ-เลยต่อรายละเอียดต่าง ๆ
เหล่ า นั้น และเมื่ อ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ขาดหายไป งานบางอย่า งที่ ต่อ เนื่ อ งกับ งานเหล่ า นั้นก็ จ ะ
ออกแบบผิดพลาดไปด้วย และอาจเป็ นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นได้ [16]
3.7 การออกแบบเผือ่ หรื อซํ้าซ้อนมากเกินความจําเป็ น (Redundant Design) ในการ
วางแผนงานก่อสร้ างปั จจัยที่เป็ นส่ วนสําคัญคือ ต้องทราบปริ มาณงานที่จะทําว่ามีมากน้อยเพียงใด
หากปริ มาณงานมีมากย่อมเป็ นที่แน่นอนว่าระยะเวลา หรื อการใช้ทรัพยากรก็มากตามไปด้วยเช่นกัน
ดังนั้นหากผูอ้ อกแบบใช้ Parameter หรื อวิธีการคิดคํานวณออกแบบที่เป็ นวิทยาการสมัยใหม่ในการ
ออกแบบแล้ว อาจกล่าวได้วา่ จะสามารถใช้ปริ มาณทรัพยากรในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอย่างแน่นอน [16]
4. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ณัฐพร เพิ่มทรัพย์ [17] ได้สรุ ปความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากผลการวิจยั
หลายๆโครงงานวิจยั ความล่าช้าดังกล่าวได้แก่ การขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง การ
ส่ งวัสดุ และอุปกรณ์ ล่าช้า วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ส่งมาไม่มีคุณภาพหรื อเสี ยหาย ผูอ้ ยู่อาศัยข้างเคียง
ร้องเรี ยนจากผลกระทบของการก่อสร้าง เช่น การเกิดเสี ยงรบกวน หรื อการก่อสร้างทําความเสี ยหาย
ให้กบั อาคารข้างเคี ยงซึ่ งอาจทําให้เจ้าของอาคารข้างเคียงยื่นฟ้ องต่อศาลเพื่อเรี ยกร้องให้หยุดการ
ก่อสร้าง หรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ทั้งนี้ความล่าช้าที่มีสาเหตุ
มาจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องอื่ น ๆ อาจรวมถึ ง ข้อจํากัดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับหรื อกฎหมาย ข้อจํากัดที่
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เกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยราชการและระบบการทํางานของทางราชการ เช่นความล่าช้าจากการขอ
อนุญาตและอนุมตั ิต่างๆจากทางราชการที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน เป็ นต้น
2.1.4 ผลกระทบทีเ่ กิดจากความล่ าช้ าในงานก่ อสร้ าง
เมื่อเกิดความล่าช้าของงานก่อสร้างขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อส่ วนต่างๆ ในงานก่อสร้าง ดังนี้
2.1.4.1 ผลกระทบที่เกิดกับผูร้ ับเหมา ผลกระทบที่เกิดจากความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้าง เมื่อมีจาํ นวนงานค้างมาก ทําให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญาที่กาํ หนดไว้ ส่ งผลให้ความเชื่อ
ในตัวผูร้ ั บเหมาของคนภายนอกลดลง [13] เริ่ ม แรกนั้นผูร้ ั บเหมาเริ่ มดําเนิ นกิ จการด้วยความมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เนื่ องจากทํางานเสร็ จรวดเร็ วตามสัญญาหรื อก่อนสัญญาเล็กน้อย ตลอดจนคิด
ค่าก่อสร้างด้วยราคาที่ถูก เพื่อดึงดูดงานก่อสร้างในระยะแรก ต่อมาเมื่อมีบุคคลภายนอกรู ้จกั มากขึ้น
ก็มีผลทําให้ผรู ้ ับเหมาได้งานมากขึ้น เมื่อคิดเทียบในระยะเท่าๆ กับตอนเริ่ มตั้งบริ ษทั เมื่อได้งาน
ก่ อสร้ างมากขึ้ นความล่ าช้า กว่า สัญญาก็เริ่ มปรากฏขึ้นในบางงาน และสถิ ติความล่า ช้าก็เพิ่มขึ้ น
เรื่ อยๆ เนื่ องจากผูร้ ับเหมารับงานมากเกินไป ซึ่ งเป็ นการชี้ บอกว่าประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
ของผูร้ ับเหมาเริ่ มตกตํ่าลง ในเวลาเดียวกันจํานวนผูว้ ่าจ้างงานก่อสร้างใหม่ๆ เริ่ มลดลงด้วย ซึ่ งถ้า
ผูร้ ับเหมารับงานก่อสร้าง ทุกงานต่างเกิดความล่าช้าของงานก่อสร้างเนื่ องจากมีงานที่คา้ งมากขึ้นผล
ที่ ตามมา คื อ ความเชื่ อถื อของผูท้ ี่ จะว่าจ้างลดลง เนื่ องจากผูว้ ่าจ้างต่ างมองว่า ผูร้ ั บเหมานั้นไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน
หลักเกณฑ์ ทเี่ ป็ นข้ อแนะนําในการดําเนินงานของผู้รับเหมา มีดังนี้
1. ไม่ควรเสนอระยะเวลาก่อสร้าง ที่เป็ นไปไม่ได้ หรื อเสนอราคาตํ่าเพื่อให้ได้งาน
2. ไม่ควรทํางานเกินตัว คือ รับเหมางานขนาดใหญ่มากๆ เพียงงานเดียวแล้วทุ่มเทเต็มที่
เพราะถ้าได้ผวู ้ า่ จ้างที่ไม่ดีก็จะมีผลในด้านการเงิน และอื่นๆ ต่อผูร้ ับเหมาอย่างรุ นแรง อาจถึงกับต้อง
เลิกกิจการเพราะงานเพียงชิ้นเดียว
3. ควรจัดสรรเวลาที่จะใช้แสวงหางานใหม่กบั เวลาในการบริ หารติดตามงานก่อสร้างเดิม
ให้อยูอ่ ตั ราส่ วนที่พอเหมาะ
4. ควรตรงต่อเวลาในเรื่ องการจ่ายเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เพราะจะมีผลในด้านระยะเวลาใน
การซื้ อเชื่อได้ยาก
2.1.4.2 ผลกระทบจากโครงการล่าช้าที่เป็ นปัญหาระหว่างผูร้ ับเหมากับเจ้าของงาน
ปั ญหาระหว่างผูร้ ับ เหมากับ เจ้า ของงานที่ สืบเนื่ องมาจากโครงการก่ อสร้ างล่ าช้า กว่า กําหนดใน
สัญญาก่ อสร้ า งซึ่ ง ผูว้ ่า จ้า งจะทํา สั ญญาจ้า งผูร้ ั บ เหมาก่ อสร้ า งอาคาร โดยปกติ จะมี ก ารกํา หนด
ขั้นตอน และระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้างทั้งหมดโดยกําหนดไว้ในแผนงาน หากปรากฏว่า
การดําเนิ นการก่อสร้ างล่าช้าไปกว่าระยะเวลาที่ปรากฏในสัญญาจ้างได้จากข้อความนั้นแสดงให้
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เห็นผลที่เกิดจากความล่าช้าของงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการทําสัญญาก่อสร้างระหว่างผูร้ ับเหมา
กับผูว้ า่ จ้าง ซึ่ งในการรับมอบงานจากผูร้ ับเหมาไปสู่ ผวู ้ า่ จ้างนั้นส่ วนใหญ่งานที่ส่งมอบจะผิดไปจาก
สัญญาก่อสร้างโดยการผิดสัญญารับมอบงานโดยส่ วนใหญ่แบ่งเป็ น 2 กรณี หลักๆ คือ ผูร้ ับเหมา
ส่ ง มอบงานที่ ช ํา รุ ด บกพร่ อง และผูร้ ั บ เหมาส่ ง มอบงานล่ า ช้า กว่า กํา หนด ซึ่ งจะทํา ให้เ กิ ดการ
เรี ยกร้ องสิ ทธิ ทางสัญญาของผูว้ ่าจ้าง หากผูว้ ่าจ้างประสงค์จะสงวนสิ ทธิ์ และหน้าที่ที่มีระหว่างผู้
ว่าจ้างกับผูร้ ับเหมาตามสัญญาแล้ว ผูว้ า่ จ้างต้องบันทึกการสงวนสิ ทธิ์ ที่เกิดขึ้นเพราะผูร้ ับเหมาได้ส่ง
มอบงานเสร็ จนั้นช้ากว่ากําหนด แต่หากผูว้ ่าจ้างยอมรับมอบงานที่ทาํ ไปโดยมิได้แสดงเจตนาจะ
สงวนสิ ทธิ์ ดังกล่ า ว ผูร้ ั บเหมาก็จะพ้นผิดจากการส่ งมอบงานล่าช้า กว่า กําหนดทันที โดยสัญญา
ว่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร หรื อสัญญาอื่นๆ โดยทัว่ ไปส่ วนใหญ่เจ้าของงานมีสิทธิ เรี ยกเบี้ยปรับได้
ในกรณี ที่ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างหรื อผูร้ ับจ้างกระทําผิดสัญญาหรื อไม่ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งดําเนินการ
ส่ ง มอบงานโดยไม่ถูก ต้องตามสั ญญาไม่ว่า จะเป็ นงานชํา รุ ดบกพร่ องหรื องานล่ า ช้า แต่ หากใน
สัญญาไม่ได้กาํ หนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานไว้ โดยพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าการตกลงสัญญา
ดังกล่าว ไม่ได้ถือระยะเวลาการแล้วเสร็ จของงานเป็ นสาระสําคัญ หากปรากฏว่าล่วงพ้นระยะเวลาที่
เหมาะสมอันควรแก่การดําเนิ นการแล้วเสร็ จ เจ้าของงานหรื อผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ์ ที่จะลดสิ นจ้างลงตาม
สภาพของงานที่แล้วเสร็ จบางส่ วนได้ ซึ่ งพิจารณาได้จากประมวลกฎหมายและพาณิ ชย์ มาตรา 596
บัญญัติวา่ “ถ้าผูร้ ับจ้างส่ งมอบการที่ให้ไม่ทนั เวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา หรื อหากไม่ได้กาํ หนดไว้
ในสัญญา เมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุ ผูว้ ่าจ้างสามารถที่จะไม่ลดสิ นจ้างลง หรื อสาระสําคัญ
แห่ ง สั ญญาอยู่ที่ เวลาก็ส ามารถที่ จะเลิ ก สัญญาได้” แต่อย่า งไรก็ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิ ชย์ มาตรา 596 ให้ถือเอาการส่ งมอบงานเป็ นการทํางานเสร็ จสิ้ น ฉะนั้นหากการทํางานผูร้ ับจ้าง
ได้ส่ งมอบงานเสร็ จสิ้ นให้แก่เจ้าของ หรื อผูว้ ่า จ้า งแล้ว แต่รับ เหมาขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ก่อสร้ างออกไปจากสถานที่ต้ งั โครงการล่ าช้ากว่ากําหนดอันควร ทําให้เจ้าของงานหรื อผูว้ ่าจ้าง
เสี ยเวลาในการดําเนิ นงานก่อสร้างในส่ วนอื่นๆ จะไม่ถือเป็ นการส่ งมอบงานล่าช้า ดังนั้น เจ้าของ
งานจะลดสิ นจ้างจากผูร้ ับเหมาหรื อผูร้ ับจ้าง เพราะการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกไปจากสถานที่ต้ งั
โครงการล่ า ช้า ภายหลัง จากการส่ ง มอบงานไม่ไ ด้ ความเสี ย หายใดๆ ที่ เกิ ดขึ้นจากงานดังกล่ า ว
เจ้าของงานหรื อผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ์ จะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูร้ ับเหมาเป็ นอีกกรณี หนึ่ง
2.1.5 ผลกระทบของความล่าช้ า
การพิจารณาผลกระทบของความล่าช้าที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณาได้ใน 2 ประเด็นดังนี้
1. ความรุ นแรง
ความรุ นแรง หมายถึง ผลกระทบของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ที่มากระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้เดิม ให้ตอ้ งถูกเพิ่มหรื อขยายระยะเวลาการ
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ทํางานออกไปจากแผนงานดังกล่าว เช่นในกรณี ผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีความรุ นแรงในระดับ
มากที่สุดจะทําให้ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนงานเดิมที่วางไว้ตอ้ งขยายเวลาออกไปมากกว่ากรณี ที่
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีความรุ นแรงในระดับรุ นแรงมาก เป็ นต้น
2. ความถี่ ความถี่ หมายถึง จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ งที่กระทบต่อ
ระยะเวลาก่อสร้ างตามแผนงานที่วางไว้เดิม ให้ตอ้ งถูกเพิ่มหรื อขยายระยะเวลาการทํางานออกไป
จากแผนงานดังกล่าว การขอขยายเวลาเนื่ องจากความล่าช้าในงานก่อสร้าง ปกติแล้วการขอขยาย
เวลาเนื่ องจากความล่ าช้า ในงานก่อสร้ างของสัญญาจ้างที่จดั ทําขึ้ นตามแบบสัญญาจ้างแนบท้า ย
ระเบี ย บ สํา นัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการพัส ดุ ไม่มี ข ้อความในมาตราใดที่ ระบุ อย่า งชัดเจนให้
นําไปใช้ในการเรี ยกร้อง แต่จะกล่าวเฉพาะค่าปรับในส่ วนที่ 7สัญญาและหลักประกัน ข้อ134 ดัง
รายละเอียดนี้ ค่าปรับ ข้อ 134 การทําสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวัน
ในอัตราตายตัวระหว่างร้ อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยงั ไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่ ง
ต้องการผลสําเร็ จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาํ หนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวใน
อัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้นแต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าวันละ 100 บาท สําหรับการก่อสร้าง
สาธารณู ปโภคที่มีการกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ งในอัตรา หรื อเป็ นจํานวนเงินเท่าใดอยู่ในดุลย
พินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการที่
คู่สัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อกระทบต่อการจราจรแล้วแต่กรณี
ส่ วนสัญญามาตรฐานงานจ้างเหมาของวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ซึ่ งทําการแปลขึ้น
จาก La Fe’de’ration International des Inge’nieurs Conseils หรื อ FIDIC ในส่ วนของ Conditions of
Contract for Works of Civil Engineering Construction (4th Edition 1987) มีความชัดเจนในการ
ระบุการชดเชยเพื่อขยายเวลาจากกําหนดดังรายละเอียดนี้การขยาย 44.1 ในกรณี ดงั จะกล่าวต่อไปนี้
กําหนดเวลาแล้วเสร็ จ
(ก) จํานวน หรื อลักษณะของงานพิเศษ หรื องานเพิ่มเติม หรื อ
(ข) มูลเหตุของล่าช้าใดๆที่อา้ งถึงในเงื่อนไขเหล่านี้ หรื อ
(ค) สภาวะอากาศที่เป็ นอุปสรรคอย่างผิดธรรมชาติ หรื อความล่าช้าใดๆอันเกิ ดจาก
การหน่วงเหนี่ยวไว้ หรื อการขัดขวางโดยผูว้ า่ จ้าง หรื อ
(ง) พฤติการณ์พิเศษอื่นๆซึ่ งอาจเกิดขึ้นนอกเหนือไปจากเพราะการผิดสัญญา หรื อการ
ฝ่ าฝื นสัญญาโดยผูร้ ั บจ้าง หรื อสําหรับ ที่ผูร้ ับจ้างต้องรับ ผิดชอบอยู่ที่การให้ค วามเป็ นธรรมแก่ ผู ้
รั บ จ้า งว่า สมควรได้รับ การขยายเวลาแล้ว เสร็ จของงานหรื อตอนใด หรื อ ส่ วนใดของงานภาย
หลังจากปรึ กษากับผูว้ า่ จ้าง และผูร้ ับจ้างแล้ววิศวกรจะต้องกําหนดจํานวนของส่ วนที่ขยายเวลานั้น
และต้องแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบตามนั้นพร้อมสําเนาให้แก่ผวู ้ า่ จ้างด้วยหนึ่งฉบับ
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. แนวทางการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ ก็เพื่อที่ จะหาปั จจัย ที่ก ระทบต่อระยะเวลา ค่า ใช้จ่า ยงานก่ อสร้ า ง
อาคารเชิงเขาศึกษาปัจจัยวิกฤตที่กระทบต่อระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของงานก่อสร้างอาคาร
เชิ งเขาที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะกิ จกรรมในงานก่อสร้างอาคาร ซึ่ งมีแนวทางและกระบวนการในการทํา
การวิจ ัย เพื่ อ ที่ จ ะให้ ก ารวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เกิ ด ความสมบู รณ์ แ ละบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยมี 5
ขั้นตอนหลัก คือ
1. ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ซึ่ งจะเป็ นการหาข้อมูล
จากตํา รา เอกสาร บทความ และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ ก็ เพื่อ ที่ จะให้ท ราบถึ ง ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
2. ขั้นตอนการวางโครงร่ างการวิจยั ซึ่ งจะเป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การวิจยั ทั้งนี้ก็เพื่อเป็ นการกําหนดกรอบและแนวทางในการทําการวิจยั
3. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ซึ่ งจะเป็ นการทําแบบฟอร์ มในการนําแบบฟอร์ มนี้ ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างที่เป็ นเป้ าหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้มาซึ่ งข้อมูลพื้นฐานในการทําการวิจยั
4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจยั ซึ่ งจะเป็ นการนําข้อมูลที่ได้จากการนํา
แบบฟอร์ มเก็บรวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่กระทบสู่ ความล่าช้าค่าใช้จ่ายและ
คุณภาพ ระดับความคิดเห็ น และปั จจัยวิกฤตที่กระทบสู่ ความล่าช้าค่าใช้จ่ายและคุณภาพ พร้อมทั้ง
สรุ ปผลการวิจยั ในครั้งนี้
5. ขั้นตอนการนําเสนองานวิจยั ซึ่ งจะเป็ นการจัดทํารายงานการวิจยั และนําเสนอผลงานวิจยั
ในครั้งนี้ รวมถึ งผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางป้ องกันหรื อลดปั ญหาปั จจัยวิกฤตที่กระทบสู่
ความล่ า ช้า ที่ มี ผ ลต่ อ งบประมาณและคุ ณ ภาพของงานก่ อ สร้ า งอาคารเชิ ง เขาลงได้ ทั้ง ยัง จะมี
ประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการวางแผนการประสานงานในการบริ หารจัดการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้น
ไปที่งานก่อสร้างอาคารเชิงเขาไม่จาํ กัดประเภท เป็ นสําคัญ
วิธีการดําเนิ นการวิจยั ในครั้ งนี้ จึงประกอบไปด้วย ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
ต่างๆ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการวางโครงร่ างการวิจยั ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุ ปผลการวิจยั ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจยั สามารถสรุ ปขั้นตอนโดยรวม ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 11
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ขั้นตอนการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ
• การกําหนดประเด็นของความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
• ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการวางโครงร่ างการวิจยั
• กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั
• กําหนดขอบเขตของการวิจยั
• กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั
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ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
• เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเป้ าหมาย
• ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
• การแปรผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล

• สรุ ปผลการวิจยั

แผนภูมิที่ 11 แสดงถึงขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรในงานวิจยั นี้ประกอบไปด้วยในโครงการเดียวกันเป็ นอาคารถาวร ค.ส.ล.
เชิงเขา โครงการภารี สารี สอร์ ท ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต เนื่องจากเป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
ในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดโดยวิธีการเลือกตัวอย่างที่เจาะจง (Purposive Sampling)

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้มุ่งเน้นการวิจยั ในเชิ งสํารวจ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลของปั จจัยที่กระทบค่าใช้จ่าย
และคุ ณภาพที่เกิ ดขึ้นจากการทํางานร่ วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ (Owner) ผูอ้ อกแบบ&ที่
ปรึ กษา(Project Managements )และผูร้ ับ เหมาก่อสร้ า งหลัก (Main Contractor หรื อ General
Contractor) สําหรั บ เครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ งเกี่ ย วกับปั จจัย ที่ก ระทบ
ค่าใช้จ่ายและคุ ณภาพที่เกิ ดขึ้นจากการทํางานร่ วมกันของกลุ่มประชากรในครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ
การเก็ บ ข้อ มู ล จากโครงการก่ อ สร้ า งอาคารถาวร ค.ส.ล.เชิ ง เขา โครงการภารี ส ารี ส อร์ ท ที่ ไ ด้
ดําเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จ โดยพิจารณาจากราคาต้นทุนก่อนการก่อสร้างของโครงการและราคา
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ของโครงการหลัง จากการก่ อสร้ างได้ดาํ เนิ นการเสร็ จแล้ว โดยใช้โปแกรม
สําเร็ จรู ป Microsoft Excel มาช่วยในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อทราบปั จจัยที่มีผล
มากระทบค่าใช้จ่ายและคุณภาพจากการทํางานร่ วมกัน
3.1 การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา มีข้นั ตอนในรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสํารวจเพื่อรวบรวมข้อมูล และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
2. ศึกษาข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสัมภาษณ์ผมู้ ี
ประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็ นแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ดําเนินการสร้างแบบสํารวจและรวบรวมข้อมูล
4. ผูว้ จิ ยั นําผลการรวบรวมข้อมูลมาเปรี ยบเทียบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

46

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1. วิธีการศึกษาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้
เป็ นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผล ประกอบด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบถึง
ข้อเท็จจริ งของปั จจัยที่ก ระทบค่าใช้จ่ายและคุ ณภาพที่ จะเกิ ดขึ้นจากการทํา งานร่ วมกันระหว่า ง
เจ้าของโครงการ (Owner) ผูอ้ อกแบบและที่ปรึ กษา (Project Managements )และผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
หลัก (Main Contractor หรื อ General Contractor)สัม ภาษณ์ ผูม้ ี ค วามรู้ ความเข้า ใจ และมี
ประสบการณ์ ในงานก่อสร้ างเพื่อทราบถึ งแนวทางป้ องกันและแก้ปัญหา อันเป็ นผลมาจากกการ
ทํางานร่ วมกันดังกล่าวข้างต้น การรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร V- 1
Item
Quantity
No.
Description of Works
Unit
Baht
SUMMARY
1

Substructure

Ls

1,120,306

2

Structure

Ls

4,807,325

3

Roof Covering

Ls

611,160

4

External Walls

Ls

422,900

5

Internal Walls

Ls

289,550

6

Doors and Windows

Ls

1,546,920

7

External Wall Finishes

Ls

1,912,270

8

Internal Wall Finishes

Ls

455,220

9

External Floor Finishes

Ls

939,190

10 Internal Floor Finishes

Ls

569,710

11 Staircase Finishes

Ls

168,310

12 External Ceiling Finishes

Ls

740,275

13 Internal Ceiling Finishes

Ls

136,265

14 Furniture and Fittings

Ls

72,700

15 Sanitary Fittings

Ls

36,550

16 Plumbing indtallations

Ls

1,237,161

17 Electrical Installations

Ls

640,441

18 Air- Conditioning

Ls

1,574,500

Total
No. Of Unit
#### Total Carried to Final Summary

17,280,753
5
86,403,765
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ตารางที่ 2 ตารางข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Villa Design 2
Item
No.

Description of Works

Unit

Quantity
Baht

SUMMARY
1

Substructure

Ls

530,865.00

2

Structure

Ls

3,666,387.00

3

Roof Covering

Ls

632,960.00

4

External Walls

Ls

351,000.00

5

Internal Walls

Ls

154,200.00

6

Doors and Windows

Ls

1,324,260.00

7

External Wall Finishes

Ls

1,490,830.00

8

Internal Wall Finishes

Ls

262,170.00

9

External Floor Finishes

Ls

637,896.00

10 Internal Floor Finishes

Ls

436,930.00

11 Staircase Finishes

Ls

75,180.00

12 External Ceiling Finishes

Ls

726,875.00

13 Internal Ceiling Finishes

Ls

96,780.00

14 Furniture and Fittings

Ls

40,050.00

15 Sanitary Fittings

Ls

28,300.00

16 Plumbing Installations

Ls

1,204,287.00

17 Electrical Installation

Ls

514,223.00

18 Air Conditioning

Ls

1,824,005.00

Total
No. Of Unit
Total Carried to Final Summary

13,997,198.00
2
27,994,396.00
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ตารางที่ 3 ตารางข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Hotel Villa 1-9
Item
No.

Description of Works

Unit

Quantity
Baht

SUMMARY
1

Substructure

Ls

219,362.00

2

Structure

Ls

894,378.00

3

Roof Covering

Ls

88,020.00

4

External Walls

Ls

128,400.00

5

Internal Walls

Ls

30,780.00

6

Doors and Windows

Ls

498,030.00

7

External Wall Finishes

Ls

524,100.00

8

Internal Wall Finishes

Ls

108,570.00

9

External Floor Finishes

Ls

310,020.00

10 Internal Floor Finishes

Ls

159,290.00

11 Staircase Finishes

Ls

19,800.00

12 External Ceiling Finishes

Ls

178,500.00

13 Internal Ceiling Finishes

Ls

43,515.00

14 Furniture and Fittings

Ls

36,400.00

15 Sanitary Fittings

Ls

14,550.00

16 Plumbing Installations

Ls

699,737.00

17 Electrical Installation

Ls

349,745.00

18 Air Conditioning

Ls

409,088.00

Total
No. Of Unit
Total Carried to Final Summary

4,712,285.00
9
42,410,565.00
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ตารางที่ 4 ตารางข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)
ของโครงการ Pares a Resort Phuket อาคาร Cliff Villa 1-7
Quantity
NO.
Description of work
Unit
Baht
SUMMARY
1

Substructure

Ls

173,138.00

2

Structure

Ls

1,200,695.00

3

Roof Covering

Ls

253,985.00

4

External Walls

Ls

124,430.00

5

Internal Walls

Ls

28,890

6

Doors and Windows

Ls

290,880.00

7

External Wall Finishes

Ls

485,870.00

8

Internal Wall Finishes

Ls

36,300.00

9

External Floor Finishes

Ls

226,780.00

10 Internal Floor Finishes

Ls

113,610.00

11 External Ceiling Finishes

Ls

92,070.00

12 Internal Ceiling Finishes

Ls

21,325.00

13 Furnitures and Fittings

Ls

22,000.00

14 Sanitary Fittings

Ls

9,200.00

15 Plumbing Installations

Ls

641,492.00

16 Electrical Installation

Ls

246,819.00

17 Air Conditioning

Ls

250,024.00

18 stair case

Ls

6,800.00

Total 1 No.
Total Carried to Final Summary

4,224,308.00
7
29,570,156.00
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ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)ของ
โครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Clubhouse
NO.

Description of work

Unit

Quantity
Baht

SUMMARY

1

Substructure

Ls

3,835,905

2

Structure

Ls

12,805,580

3

Roof Covering

Ls

699,200

4

External Walls

Ls

592,550

5

Internal Walls

Ls

440,675

6

Doors and Windows

Ls

2,994,470

7

External Wall Finishes

Ls

2,687,380

8

Internal Wall Finishes

Ls

1,231,390

9

External Floor Finishes

Ls

1,899,710

10

Internal Floor Finishes

Ls

1,483,110

11

External Ceiling Finishes

Ls

606,410

12

Internal Ceiling Finishes

Ls

276,500

13

Furnitures and Fittings

Ls

421,090

14

Sanitary Fittings

Ls

198,800

15

Plumbing Installations

Ls

61,000

16

Electrical Installation

Ls

3,047,780

17

Air Conditioning

Ls

4,582,686

18

stair case

Ls

3,618,919.00

19

lift

Ls

5,390,000.00

Total Carried to Final Summary

46,873,155
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ตารางที่ 6 ตารางข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)ของ
โครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Swimming pool
Quantity
NO.
Description of work
Unit
Baht
SUMMARY

1

Substructure

Ls

958,630.00

2

Structure

Ls

4,799,767.00

3

Roof Covering

Ls

146,470.00

4

External Walls

Ls

141,730.00

5

Internal Walls

Ls

680,060.00

6

Doors and Windows

Ls

1,468,160.00

7

Electrical Installation

Ls

574,570.00

8

Air Conditioning

Ls

1,631,450.00

9

stair case

Ls

635,920.00

10

Internal Floor Finishes

Ls

69,000.00

11

External Ceiling Finishes

Ls

105,725.00

12

Internal Ceiling Finishes

Ls

147,675.00

13

Furnitures and Fittings

Ls

94,270.00

14

Sanitary Fittings

Ls

32,150.00

15

Plumbing Installations

Ls

2,766,886.00

16

Electrical Installation

Ls

649,628.00

17

Air Conditioning

Ls

943,369.00

Total Carried to Final Summary

15,845,460.00
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ตารางที่ 7 ตารางข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket งาน Infrastructure
Item
NO.

Description of work

Unit

Quantity
Baht

SUMMARY

1

Buggy Path

Ls

5,801,841.00

2

Retaining Walls

Ls

3,321,500.00

3

Slope Protection

Ls

6,960,000.00

4

Storm Drainage System

Ls

974,000.00

5

Boundary Fence

Ls

5,060,000.00

6

Main Gate

Ls

12,500.00

7

Main Water Tank and Pump Room

Ls

2,742,374.00

8

Viewing Deck

Ls

1,382,530.00

9

Staircases

Ls

9,047,593.00

10 Steppingstone

Ls

73,840.00

11 Entrance Villa x 5

Ls

1,097,900.00

12 Subentrance Villa X 3

Ls

265,335.00

13 Entrance Hotel X 4

Ls

558,708.00

14 Trellis Entrance Hotel

Ls

42,160.00

15 Entrance Short Cut to Hotel

Ls

197,721.00

16 Entrance Cliff Villa

Ls

262,344.00

17 Entrance Villa V7/1

Ls

87,615.00

18 Sundries

Ls

267,000.00

19 Provisional Sum

Ls

4,000,000.00

20

Plumbing Installations

Ls

19,998,560.00

21

Electrical Installation

Ls

18,951,157.00

Total Carried to Final Summary

81,104,678.00
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ตารางที่ 8 ตารางข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket งาน Preliminary

Item
NO.

Description of work

Unit

Quantity
Baht

SUMMARY

1 Preliminaries Works

Ls

2 Site Management & Misc. Expense

Ls

800,000.00

3 Site Preparation& Survey

Ls

1,500,000.00

4 Temporary Building Fence &Accommodation

Ls

2,200,000.00

5 Heavy Equipment & Machine tool

Ls

7,500,000.00

6 Safety Precaution

Ls

600,000.00

7 Electrical Power &Water Supply

Ls

1,850,000.00

8 Land Rental for Labor Camp

Ls

400,000.00

9 Transportation

Ls

1,200,000.00

10 Salary

Ls

5,400,000.00

11 Security

Ls

800,000.00

12 Protection for Adjacent & Compensation

Ls

500,000.00

13 Insurance (all risk)

Ls

600,000.00

14 Stamp Duty

Ls

450,000.00

15 Shop-Drawing, As built Drawing& Document

Ls

700,000.00

16 Coordinator

Ls

500,000.00

Total Carried to Final Summary

25,000,000.00
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2. วิธีการรวบรวมข้ อมูลประมาณราคาและบัญชี ค่าใช้ จ่าย
ใช้วธิ ี การรวบรวมข้อมูลด้านบัญชีประมาณราคาและบัญชีค่าใช้จ่ายจริ งในโครงการ
แล้วนําผลต่างของราคาที่เกิดขึ้นนํามาเปรี ยบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปั ญหาอะไร โดย
ข้อมูลทั้งหมดที่นาํ มาศึ กษาจากผูร้ ั บเหมาโครงการ รายการค่าใช้จ่ายจริ งในโครงการจากเจ้าของ
โครงการ และนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่อไป
จากตารางที่ 1-8
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิ ดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้าง โดยแบ่งปัจจัยออกเป็ น 5 ปั จจัยหลัก คือ
1. ปั จจัยหลักด้านงานฐานราก
2. ปั จจัยหลักด้านงานโครงสร้าง
3. ปั จจัยหลักด้านงาน สถาปั ตยกรรม
4.ปั จจัยหลักด้านไฟฟ้ าและระบบสื่ อสาร
5. ปั จจัยหลักด้านงานสุ ขาภิบาล
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ภาพที่ 7 Villa Design 1 (Plan)
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ภาพที่ 8 Villa Design 1 (Plan)
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ภาพที่ 9 Villa Design 1(Plan)
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ภาพที่ 10 Villa Design 1(Plan)
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ภาพที่ 11 Villa Design 1(Section)
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ภาพที่ 12 Villa Design(Section)
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ภาพที่ 13 Villa Design(Section)
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ภาพที่ 14 Villa Design 1(Section)
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ภาพที่ 15 Villa Design(Section)
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ภาพที่ 16 Villa Design 1(Elevation)
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ภาพที่ 17 Villa Design(Elevation)
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ภาพที่ 18 Villa Design 2(Plan)
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ภาพที่ 19 Villa Design 2(Plan)
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ภาพที่ 20 Villa Design 2(Plan)

70

ภาพที่ 21 Villa Design 2(section)
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ภาพที่ 22 Villa Design 2 (Roof Plan)
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ภาพที่ 23 Villa Design2(Section)
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ภาพที่ 24 Villa Design 2(Section)
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ภาพที่ 25 Villa Design2(Section)

75

ภาพที่ 26 Villa Design 2(Elevetion)

76

ภาพที่ 27 Villa Design 2(Elevation)
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ภาพที่ 28 Villa Design 2(Elevation)
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ภาพที่ 29 Villa Design 2(Elevation)
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ภาพที่ 30 Hotel villa(Plan)
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ภาพที่ 31 Hotel villa(Plan)
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ภาพที่ 32 Hotel villa (Section)
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ภ4

ภาพที่ 33 Hotel villa (Section)

83

ภาพที่ 34 Hotel villa (Elevation)
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ภาพที่ 35 Hotel villa (Elevation)

85

Cliff villa (Plan)

ภาพที่ 36 Cliff villa (Plan)
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ภาพที่ 37 Cliff villa (Plan)
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ภาพที่ 38 Cliff villa (Plan)

88

ภาพที่ 39 Cliff villa (Section)
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ภาพที่ 40 Cliff villa (Section)
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ภาพที่ 41 Cliff villa (Section)
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ภาพที่ 42 Cliff villa (Elevation)

92

Cliff villa (Elevation)

ภาพที่ 43 Cliff villa (Elevation)
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ภาพที่ 44 Cliff villa (Elevation)
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ภาพที่ 45 Club house (Plan)

95

Club house (Plan)

ภ
ภาพที่ 46 Club house (Plan)
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ภาพที่ 47 Club house (Plan)
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ภาพที่ 48 Club house (Plan)

98

ภาพที่ 49 Club house (Plan)
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ภาพที่ 50 Club house (section)
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ภาพที่ 51 Club house(section)

101

ภาพที่ 52 Clubhouse(Section)

102

ภาพที่ 53 Clubhouse (Elevation)

103

ภาพที่ 54 Clubhouse (Elevation)
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ภาพที่ 55 Clubhouse(Elevation)
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ภาพที่ 56 Swimming pool (plan)
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ภาพที่ 57 Swimming pool (Section)
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ภาพที่ 58 Swimming Pool (Section)

108

ภาพที่ 59 Swimming Pool (Elevation)
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ภาพที่ 60 Swimming pool (Elevation)

110

ภาพที่ 61 Infrastructure Plan
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ภาพที่ 62 Villa Design1 (V1)
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ภาพที่ 63

Villa Design1 (V1)
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ภาพที่ 64 Hotel Villa
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ภาพที่ 65 รู ปด้านข้างและด้านหลังอาคาร Cliff Villa และศาลา
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ภาพที่ 66 Cliff Villa (ขณะก่อสร้าง)
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ภาพที่ 67 Cliff Villa (ขณะก่อสร้าง)
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ภาพที่ 68

Club House
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ภาพที่ 69 รู ปด้านข้างอาคาร Club House
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ภาพที่ 70 Swimming Pool
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ภาพที่ 71 Swimming Pool

121

ภาพที่ 72 Swimming Pool
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ภาพที่ 73 Swimming Pool
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ภาพที่ 74 Swimming Pool
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ภาพที่ 75 Buggy Path
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ภาพที่ 76 Buggy Path
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ภาพที่ 77 Walk Way

127

ภาพที่ 78 Walk Way (ขณะก่อสร้าง)

128

ภาพที่ 79 สถานที่จริ งก่อนก่อสร้าง / ทางขึ้น Villa Desing2
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ภาพที่ 80 บริ เวณที่ต้ งั อาคาร Villa Design 1

บทที่ 4
การวิเคราะห์ และการสรุปปัญหาทีท่ าํ ให้ ขาดทุน
1. การวิเคราะห์ กรณีศึกษาโครงการอาคาร ค.ส.ล. Paresa Resorts Villa Design 1
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาของโครงการอาคาร Villa Design 1 จะใช้วิธีการศึกษาโครงการ
โดยแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
กับราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการอาคาร Villa Design 1 ที่นาํ มาจากศึกษาข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิ
ที่ 1 และแสดงรายละเอียดของปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้าง ซึ่ งจะจําแนก
รายการตามตารางเป็ นหมวดได้ดงั นี้ เกี่ ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อหมวดงานที่ทาํ ให้ราคาค่า
ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุ
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ตารางที่ 9 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชี รายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับ
ราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร V-1
Description of Works

SUMMARY

Contract Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Actual Cost
Labour
Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Diff

Amount
Baht

%

∆

Bath

Substructure

201,655 918,651

1,120,306

225,000 1,025,000

1,250,000

129,694.00

11.58

Structure

865,319 3,942,007

4,807,325

892,440 4,065,560

4,958,000

150,675.00

3.13

Roof Covering

110,009 501,151

611,160

135,000

615,000

750,000

138,840.00

22.72

External Walls

76,122 346,778

422,900

89,370

407,130

496,500

73,600.00

17.4

Internal Walls

52,119 237,431

289,550

50,004

227,796

277,800

11,750.00

4.06

Doors and Windows

278,446 1,268,474

1,546,920

265,608 1,209,992

1,475,600

71,320.00

4.61

External Wall Finishes

344,209 1,568,061

1,912,270

325,420 1,482,470

2,007,890

95,620.00

5.00

Internal Wall Finishes

81,940 373,280

455,220

77,436

352,764

430,200

25,020.00

5.5

External Floor Finishes

169,054 770,136

939,190

181,575

827,175

1,008,750

69,560.00

7.41

Internal Floor Finishes

102,548 467,162

569,710

100,746

458,954

559,700

10,010.00

1.76

External Ceiling Finishes

30,296 138,014

168,310

32,004

145,796

177,800

9,490.00

5.64

Internal Ceiling Finishes

133,250 607,026

740,275

136,962

623,938

760,900

20,625.00

2.79

Furnitures and Fittings

24,528 111,737

136,265

21,690

98,810

120,500

15,765.00

11.57

Sanitary Fittings

13,086

59,614

72,700

11,700

53,300

65,000

7,700.00

10.59

6,579

29,971

36,550

6,822

31,078

37,900

1,350.00

3.69

Electrical Installation

222,689 1,014,472

1,237,161

199,757

910,003

1,109,760

127,401.00

10.3

Air - Conditionaing

115,279 525,162

640,441

99,160

451,730

550,890

89,551.00

13.98

stair case

283,410 1,291,090

1,574,500

342,126 1,558,574

1,900,700

326,200.00

20.72

17,937,890.00
5
89,689,450.00

657,137
5
3,285,685

2. 65

Plumbing Installation

Total
No. Of Unit
Total Carried to Final Summary

17,280,753
5
86,403,765

2. 65
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่าง ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่า
ก่อสร้างประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็นต์ของโครงการ
Paresa Resort Phuket อาคาร V-1

แผนภูมิที่ 12 แบบ PIE Chart ที่1 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณ
การ (Contract Cost)อาคาร Villa Design 1 (V1)
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 13 แบบ PIE Chart ที่2 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ ง
(Actual Cost) อาคาร Villa Design 1 (V-1)
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การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการกับบัญชี รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งในรู ปจํานวนเงินของโครงการ Paresa Resort
Phuket อา คาร V-1
Contract Cost
Actual Cost

แผนภูมิที่ 14 Column Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ กับบัญชี
รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งในรู ปจํานวนเงินของโครงการ Paresa Resort Phuket
อาคาร V-1
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จากการนําเสนอจะเห็นได้ ว่ามีรายการ 10 รายการจาก 18 รายการมีราคาเพิม่ ขึน้
(Plus )
1.1 งาน substructure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
ผลรวมของราคาเพิ่มขึ้นเป็ นเงิน 129,694.00 บาท (11.58% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น
97,215 บาท( 8.68%) และส่ วนค่าแรงเพิ่มขึ้น 32,479 บาท (2 .89%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการ
เปลี่ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 465,897บาท (2.65%)
สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ความลาดชันของที่ต้ งั อาคารมีส่วนทําให้ งานไม้แบบ งานเหล็กเส้น งานคอนกรี ต
ของฐานและตอม่ออาคารมีความยาวไม่เท่ากันในแต่ละต้นและ ด้วยเหตุของความลาดเอียงดังกล่าว
จึงทําให้ตาํ แหน่งของฐานรากมีความลึกไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยความลึกของฐานรากลึ กอยูท่ ี่ประมาณ
2.50 เมตร มีขนาด 1.20*1.20 ม. และต้องเก็บตัวอย่างดินมาเปรี ยบเทียบให้ CM ดูก่อนจะทําการ
ดํา เนิ นงานฐานรากได้ ทํา ให้หน้า งานที่ ดาํ เนิ นการอยู่ไ ม่ส ามารถดํา เนิ น การได้ต่อเนื่ อง ทํา ให้
เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในช่วงที่รอทาง C.M. มาดู
งานดินฐานราก
- จากการขุดที่มีความลึกที่ 2.50 เมตร ซึ่ งมากกว่า BOQ ที่ทางผูร้ ับเหมาคิดที่ความลึ ก
โดยทัว่ ไป 1.50 เมตร(จากการสอบถาม CMตอนประมูล ) และจํานวนดินที่ขุดออกมาก็มีจาํ นวน
มากแต่ที่กองเก็บดิ นมีพ้ืนที่น้อยกีดขวางการทํางานและเนื่ องจากพื้นที่มีความลาดเอียงมากไม่มีที่
ราบสําหรับกองดินจึงต้องทําที่กนั ดินSlideเหตุที่ไม่ขนดินออกเพราะมีขอ้ ตกลงกันว่าเมื่อนําดินออก
แล้วเมื่องานฐานรากเสร็ จทางผูร้ ับเหมาจะต้องนําดินกลับมาคืน และฐานรากส่ วนใหญ่จะห่ างกัน
ประมาณ 4.00 เมตร
งานเหล็กเส้ น
- ความเสี ยหายเกิ ดจากความลึ ก ของฐานรากที่ ลึก ไม่เท่า กันเนื่ องจากต้องขึ้ นอยู่ก ับ
คุณสมบัติของดิ นใต้ฐานราก ทําให้ตอม่อมีความยาวตามความลึกของฐานรากทําให้เสี ยเศษเหล็ก
มากแรงงานที่ผูกตัวเหล็กก็ไม่สามารถเตรี ยมเหล็กเส้นที่ทาํ ตอม่อได้ลว้ งหน้า ต้องทําเป็ นต้นๆ ไป
และเมื่อประกอบเสร็ จแล้วต้องนําไปหน่วยงานที่มีความลาดเอียง ทําให้ผลงานไม่คุม้ ค่ากับราคาที่
ทางผูร้ ับเหมาคิดราคามา
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งานไม้ แบบ
- ไม่สามารถนําไปใช้ได้หลายครั้ งเพราะความลึกของฐานไม่เท่ากัน เกิ ดจากความ
หนาแน่ นของดิ นในแต่ละฐาน อาคารนี้ เป็ นอาคารที่ไม่มีเสาเข็มรองรับ การรับนํ้าหนักของฐาน
รากจึงอยูท่ ี่ความหนาแน่นของดินในแต่ละฐาน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ผูค้ วบคุมงาน ว่าสภาพของดินในแต่ละ
ฐานรากใดที่จะสามารถรับนํ้าหนักไม้ ได้ โดยผูอ้ อกแบบได้กาํ หนดตัวอย่างของดินหรื อกําหนด
ที่ความลึ กของฐานรากประมาณ 2.5 เมตร จึงจะรับนํ้าหนักตัวอาคารได้โดยเลือกเอาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรื อถ้าฐานรากใดวางอยูบ่ นหิ นก้อนใหญ่ ก็ใช้วิธีเจาะเสี ยบเหล็กเส้นโดยใช้ Epoxy A+B เป็ น
ตัวประสาน ความยาวของเหล็กที่เจาะฝังลงไปประมาณ 10 Ø ของแต่ละอย่างหรื อถ้าฐานใดเจอหิ น
ที่มีความหนาไม่เพียงพอก็ให้ทาํ การระเบิดหรื อเจาะหิ น จึงทําให้เสี ยเวลาในการรอผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
การระเบิดหิ นออก
งานคอนกรีต
- เกิ ดความเสี ยหายมากที่สุดตอนลําเลี ยงไปเทหน้างานที่มีความลาดเอียง ทําให้หกหล่น
มาก และการลําเลี ยงคอนกรี ตโดยรางลําเลี ยงคอนกรี ตทําให้ผูค้ วบคุ มการเทคอนกรี ตไม่สามารถ
คํานวณคอนกรี ตที่คา้ งในรางลําเลี ยงได้ถูกต้องและการเทคอนกรี ตในแต่ละครั้งต้องใช้แรงงานอย่าง
มาก เพื่อมาทํารางลําเลียงคอนกรี ต และในขณะเทคอนกรี ตก็จะต้องมีคนงานอยูเ่ ป็ นช่วงตามรางลําเลียง
เพื่อคอยควบคุมการไหลลื่นของคอนกรี ตให้มีการไหลอย่างสมํ่าเสมอไม่ลน้ ลางหรื อขาดตอน
- จากผูป้ ระมาณราคาขาดประสบการณ์ในการมองหน้างานและไม่ได้ไปดูสถานที่จริ ง
ว่าเป็ นอย่างไร ขาดข้อมูล Contour ของสถานที่จริ ง
- จากผูอ้ อกแบบ ๆ กับ สถานที่ จริ ง ไม่ส อดคล้องกันในด้า นระดับ หรื อ บางอาคาร
ออกแบบให้จมลงไปในดินเชิ งเขาแต่พอสํารวจและการทํางานจริ งกับทําไม่ได้เพราะเจอหิ นก้อน
ใหญ่ขวางอยูไ่ ม่สามารถทําได้ CMที่อยูท่ ี่หน้างานก็ไม่กล้าตัดสิ นใจทําให้เสี ยเวลาต้องรอผูอ้ อกแบบ
มาตัดสิ นใจว่าจะทําอย่างไร ทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งรอ ผูอ้ อกแบบลงไปดูความก้าวหน้าหรื อ
แก้ปัญหาเดื อนละครั้ง ถ้าติดปั ญหาอย่างปั ญหาข้างต้น ผูร้ ับเหมาก็ตอ้ งย้ายแรงงานไปทําหลังอื่ น
แทน ทําให้เสี ยหายจากแผนงานที่วางไว้ ผูร้ ับเหมาไม่สามารถ Claimเวลาและค่าใช้จ่าย ได้
- เจ้าของงานไม่แจ้งแต่แรกว่าในโครงการจะมีการอนุ รักษ์ตน้ ไม้เมื่อผูร้ ับเหมาเข้า
ดําเนิ นการแล้วจึ งมาแจ้งภายหลังและไม่มีมาตรการที่แน่ชดั ในเรื่ องของต้นไม้มีขนาดเท่าไร ควร
เอาไว้และขนาดเท่าไรไม่ควรเอาไว้ เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานของผูร้ ับเหมาเพราะ CM ที่บริ หาร
สั ญ ญาโครงการก็ ไ ม่ ส ามารถตัด สิ น ใจได้เลยอนุ รั ก ษ์ท้ ัง หมด ต้อ งรอผูอ้ อกแบบหรื อเจ้า ของ
โครงการมาตัดสิ นทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาออกไปจนกว่าจะได้ความชัดเจน
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1.2 งาน Structure
งานโครงสร้ างเหนื อผิวดิ น( Structure ) สิ่ ง ที่ไ ด้รับ จากการศึ กษาข้อมูลพบว่า ค่า
ก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 150,675บาท ( 3.13% )
โดยแยกเป็ น ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 105,424 บาท ( 2.19% )และค่าแรงเพิ่มขึ้น 45,251 บาท( 0.94% ) โดย
ผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น
465,879บาท (2.65%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- งานเสาอาคารมีความสู งไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ บั ความลาดเอียงของเชิงเขา ทําให้เสี ยเวลา
และค่าใช้จ่ายมาก
- งาน Tie Beam ต้องทําทุกความสู งที่ 3.00ม มีขนาด 0.20*0.40 *4.00 ซึ่ งมีขนาดเล็ก
ไม่คุม้ ค่าเมื่อเที่ยบกับแรงงานที่ใช้ไป
1.3 งาน Roof covering
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 138,840 (22.72%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น97,224บาท
(15.91% ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 31,616 บาท( 6.81%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 465,897บาท (2.65%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิ ดความเสี ยหายจากการขนส่ งเพราะรถที่มาส่ งส่ วนมากไม่สามารถวิ่งขึ้นไปที่
หน่วยงานได้ ต้องขนถ่ายไปยังอีกทีที่สามารถนําวัสดุมุงไปที่หน้างานได้ ทําให้เสี ยหายในช่วงนี้ได้
และที่เสี ยหายมากที่สุดคือช่วงที่ขนถ่ายลงไปที่หน่วยงาน
- การขนย้ายแผ่นมุงหลังคาส่ วนใหญ่ใช้แรงงานขนย้ายไม่สามารถใช้เครื่ องจักรได้
ในช่วงขึ้นบนหลังคา
- เวลาคิดประมาณราคาคิดเป็ นตารางเมตรแต่ของจริ งมีความลาดชัน, ความเอียงการหัก
มุมของหลังคามาเกี่ยวข้องทําให้เสี ยเศษกระเบื้องมุงหลังคามากกว่าที่ประมาณราคาไว้
- Sub-contractor ขอปรับราคาค่ามุงหลังคาเพิ่มขึ้นเพราะความลาดชันของเชิ งเขาทําให้
ยากขึ้นในการส่ งอุปกรณ์ที่ใช้ในการมุงหลังคา
1.4 งาน External wall
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 73,600 บาท( 17.40%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มมขึ้น 51,520
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บาท ( 12.18% ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 22,080 บาท( 5.22%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 465,897 บาท ( 2.65%) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- มี การเพิ่มผนังอาคารเพื่อปิ ดความสู ง ของอาคารด้านริ มทะเลแต่ราคาไม่เพิ่ม ค่า
เตรี ยมการ ค่าขนถ่ายวัสดุ ค่านัง่ ร้าน และค่าแรงตั้งนัง่ ร้าน
- ความลาดเอียงของเชิ งเขาทําให้การส่ งวัสดุที่นาํ มาก่อผนัง เช่น อิฐมอญหล่น
เสี ยหายมาก
- ความลาดเอียงทําให้การลําเลียงและตั้งนัง่ ร้านยากลําบาก
1.5 งาน External Wall Finish
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้ น 95,620 บาท( 5% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 66,934 บาท
(3.5%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 28,686 บาท ( 1.5%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 465,897 บาท (2.65%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- การตั้งนัง่ ร้านเพื่อที่ทาํ งานภายนอกตั้งยากเพราะความลาดเอียงของเชิงเขาต้องคํ้ายัน
มากกว่าพื้นที่เรี ยบมากทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายมาก
- การส่ งวัสดุและแรงงานที่ใช้กบั งานภายนอกได้นอ้ ยกว่างานที่อยูใ่ นพื้นที่เรี ยบ
1.6 External Floor Finish
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 69,560 บาท( 7.41% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 57,771 บาท
(5.93%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 11,789 บาท ( 1.48%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 465,897 บาท (2.65%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- วัสดุที่ใช้ตอ้ งนํามาจากพังงา และ NATURE ของงานกรวดล้างหรื อทรายล้างมักจะ
แตกร้าวง่าย ทําให้เป็ นปั ญหามากกับการดําเนินงาน ต้องคอยควบคุมลดนํ้าและบ่มอย่างต่อเนื่อง
- ช่างท้องถิ่นไม่ค่อยมีจึงต้องใช้ช่างจากที่อื่นซึ่ งมีจาํ นวนจํากัดทําให้ราคาต่อหน่วย
แพงขึ้น
- การลําเลียงวัสดุลงไปหน้างานมักมีความเสี ยหายมาก
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- สระนํ้าใช้กระเบื้องดินเผาที่ทาํ ด้วยมือมีขนาดไม่เท่ากันและสี ไม่สมํ่าเสมอ ช่างต้อง
คอยจัดสี กระเบื้องให้กลมกลืนเสี ยเวลามาก การปูก็ตอ้ งปูให้มีร่องของกระเบื้องประมาณ 5-6 มม.
ทําให้เปลืองปูนยาแนวกระเบื้อง เวลาเก็บเศษกระเบื้องที่ทาํ ให้ยากและช้ากว่าปกติ
1.7 External Ceiling finish
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 20,625 บาท (2.79% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 16,500
บาท (2.23%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 4,125 บาท ( 0.56%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 456,897 บาท (2.65%)สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่าง
- ความลาดชันของเชิ งเขาทําให้ยากต่อการตั้งนัง่ ร้านพื่อที่ให้ช่างขึ้นไปติดตั้งฝ้ าเพดาน
ที่อยูน่ อกอาคาร
- ช่างไม้ที่ใช้ติดตั้งงานฝ้ าเพดานมีความชํานาญไม่เพียงพอทําให้แก้ไขบ่อยๆ
1.8 Staircase finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 326,200 บาท (20.72% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 260,800
บาท (16.58%) และค่าแรงเพิม่ ขึ้น 65,200บาท ( 4.12%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 456,897 บาท (2.65%)สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากฝี มือของช่างต่างชาติทาํ ไม่ดีตอ้ งแก้ไขบ่อย
- วัสดุที่ใช้ทาํ ราวบันใดมีคุณภาพไม่ดีพออายุไม่ได้ตามมาตรฐาน ทํามีการหดตัวมาก
และบิดงอง่าย
- ลูกขั้นบันไดเป็ นงานหน้าเล็ก sub- contractor มักคิดค่าจ้างเป็ นเมตรแต่เวลาประมูล
คิดเป็ นตารางเมตร
1.9 Plumbing Installation
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 1,350 บาท (3.69% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 1,080 บาท
(2.95%) และค่า แรงเพิ่มขึ้น 270บาท ( 0.74%) โดยผลลัพ ธ์ของราคามีก ารเปลี่ ยนแปลงส่ งผล
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กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 456,897 บาท (2.65%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ทางผูผ้ ลิตขอปรับราคาตามภาวะตลาด
1.10 stair case
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 326,200 บาท( 20.72% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 280,702
บาท (17.83%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 45,498 บาท ( 2.89%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 465,897 บาท (2.65%) สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ทางผูผ้ ลิตขอปรับราคาตามภาวะตลาด
- การลําเลียงส่ งพวก coil ร้อน coil เย็น ไปยังหน้างานไม่สะดวกโดยใช้แรงงาน
- ค่าขนส่ งวัสดุจากทางเข้าไปยังหน่วยงานที่มีความลาดเอียงมากส่ วนมากมักจะไม่ยอม
ขึ้นไปยังหน้างาน ให้เหตุผลว่ารถมีกาํ ลังไม่พอ จึงต้องถ่ายวัสดุให้รถของหน่วยนําขึ้นไป
- ค่าหัวของแรงงานต่างชาติทางบริ ษทั ต้องจ่ายให้บริ ษทั นายหน้าที่จดั หาแรงงานโดย
จ่ายให้หวั ละ 250 บาท บวกVAT 7% ทุกคนเท่ากันโดยบริ ษทั นายหน้าต้องไปจ่ายให้กบั หน่วยงาน
ทางราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํารวจท้องที่ กองปราบ ค้ามนุษย์ กองตรวจคนเข้าเมือง อื่นๆ
อีกมากประมาณ 13-17 หน่วยงาน
2. การวิเคราะห์ กรณีศึกษาโครงการอาคาร ค.ส.ล. Paresa Resorts V-2
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาของโครงการอาคาร Villa Design B จะใช้วิธีการศึกษา
โครงการ โดยแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชี รายการระหว่างราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการกับราคาค่าก่อสร้ างจริ งของโครงการอาคาร V-2 ที่นาํ มาจากศึกษาข้อมูลที่ ได้จาก
แผนภูมิที่ 2 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปั ญฐหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อหมวดงานที่ทาํ ให้ราคาค่า
ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุของปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงการ
ก่อสร้าง ซึ่ งจะจําแนกรายการตามหมวดได้ดงั นี้
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ตารางที่ 10 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับราคา
ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการอาคาร Paresa Resort Phuket V-2
Rate per unit
Description of Works

No.

Labour
Cost

Material
Cost

Baht

Baht

∈
Amount
Baht

Work Done
Labour
Cost

Material
Cost

Baht

Baht

∈
Amount
Baht

Percentage
%

∆

Baht

SUM M ARY
1

SUBSTRUCTURE

2

436,636

530,865

491,224

597,233 66,368.00

-12.5

Structure

733,277 2,933,110

3,666,387

784,607 3,138,427

3,923,034 256,647.00

1.07

3

Roof Covering

123,427

509,533

632,960

141,783

567,132

708915 75,955.00

1.12

4

External Walls

80,730

270,270

351,000

78,624

314,496

393120 42,120.00

1.12

5

Internal Walls

26,985

127,215

154,200

32,382

129,528

161910

7,710.00

1.05

6

Doors and Windows

198,639 1,125,621

1,324,260

256,906 1,027,626

1284532 39,728.00

0.97

7

External Wall Finishes

342,891 1,147,939

1,490,830

283,258 1,133,031

1416289 74,541.00

0.95

8

Internal Wall Finishes

52,434

209,736

262,170

50,337

201,346

251683 10,487.00

0.96

9

External Floor Finishes

133,958

503,938

637,896

137,786

551,142

688,928 51,032.00

1.08

10

Internal Floor Finishes

65,540

371,391

436,930

83,891

335,562

419453 17,477.00

0.96

11

Staircase Finishes

12,781

62,399

75,180

13,983

55,934

12

EXTERNAL CEILING FINISHES

181,719

545,156

726,875

157,005

628,020

13

INTERNAL CEILING FINISHES

17,420

79,360

96,780

18,582

74,327

92909

3,871.00

0.96

14

Furnitures and Fittings

7,009

33,041

40,050

7,610

30,438

38048

2,002.00

0.95

15

Sanitary Fittings

5,660

22,640

28,300

5,547

22,187

27734

566

0.98

16

PLUMBING INSTALLATIONS

264,943

939,344

1,204,287

1,264,501 60,214.00

1.05

17

ELECTRICAL INSTALLATIONS

97,702

416,521

514,223

390,810

488512 25,711.00

0.95

18

AIR - CONDITIONING

401,281 1,422,724

1,824,005

375,745 1,502,980

1,878,725 54,720.00

1.03

14,490,468 493,270.00

3.52

Total 1 No.

94,229

13,997,198

106,009

252,900 1,011,601
97,702

69917

5,263.00

0.93

785,025 58,150.00

1.08

2
Total Carried to Final Summary

27,994,396

28,980,936 986,540.00

3.52
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่า
ก่อสร้ างประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้ างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็ นต์ของโครงการ
Paresa Resort Phuket อาคาร V-2

แผนภูมิที่ 15 แบบ PIE Chart ที่1 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
(Contract Cost)อาคาร V-2
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การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการ(Contract Cost)กับบัญชีรายการราคา ค่าก่อสร้างจริ ง( Actual Cost)ในรู ปจํานวนเงิน
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร V-2
Contract Cost
Actual Cost

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 16 แบบ PIE Chartที่ 2 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร V-2
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แผนภูมิที่ 17 Column Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
(Contract Cost) กับบัญชีรายการราคา ค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost) ในรู ปจํานวน
เงินของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร V-2
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จากการนําเสนอจะเห็นได้ ว่า มีรายการ 9 รายการจาก 18 รายการมีราคาเพิม่ ขึน้ (Plus)
2.1 Substructure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 66,368 บาท( 12.50% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 53,094
บาท (9.99%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 13,274 บาท ( 2.51%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิม่ ขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท (3.52%) สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- V-2 อยู่สูงกว่า ติดริ มถนนเหมือนกันV-1 เครื่ องมือหนักไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่ วน
ใหญ่ใช้แรงงาน บริ เวณที่ก่อสร้างเป็ นที่ลาดเอียงทําให้การทํางานและกองวัสดุไม่สะดวกทําให้เกิด
ความล่าช้าได้ผลงานน้อย
2.2 Structure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 256,647 บาท( 1.07% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 205,318
บาท (0.86%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 51,329 บาท ( 0.21%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท (3.52%) สาเหตุที่ทาํ ให้
ปัจจัยเพิ่มขึ้นจาก
- งานหล่ อ เสาอาคารค่อนข้า งยากไม่ส ามารถใช้เครื่ องจัก รเพราะเข้า ไม่ถึ ง ต้องใช้
แรงงานอย่างเดียวไม่วา่ จะเป็ นงานเหล็กเส้นไม้แบบการเทคอนกรี ต
-งานหล่อ Tie Beam ก็เหมือนกัน
2.3 Roof Covering
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 75,955 บาท( 1.12% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 60,764 บาท
(0.896%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 15,191 บาท ( 0.224%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท (3.52%) สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- การขนวัสดุตอ้ งขนด้วยแรงงานจากริ มถนนมายังหน่วยงานทําให้ล่าช้าและได้จาํ นวน
วัสดุนอ้ ยเสี ยหายมาก
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2.4 External Wall
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 42,120 บาท( 1.12% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 33,696 บาท
(0.896%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 8,424 บาท ( 0.224%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท (3.52%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- การตั้งนัง่ ร้านเพื่อที่ทาํ งานภายนอกตั้งยากเพราะความลาดเอียงของเชิงเขาต้องคํ้ายัน
มากกว่าพื้นที่เรี ยบมากทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายมาก
- การส่ งวัสดุและแรงงานที่ใช้กบั งานภายนอกได้นอ้ ยกว่างานที่อยูใ่ นพื้นที่เรี ยบ
2.5 Internal Walls
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 7,710 บาท( 1.05% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น6,168 บาท
(0.84%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 1,542 บาท ( 0.21%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท (3.52%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากการขนย้ายวัสดุที่ตอ้ งใช้แรงงาน
- ฝ่ ายประมาณราคาผิดพลาด
2.6 External Floor Finish
สิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ค่ า ก่ อ สร้ า งในหมวดงานนั้ นมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ผลรวมของราคาเพิ่ม ขึ้ น 51,032 บาท( 7.41% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่ า วัส ดุ
เพิ่มขึ้น 40,825 บาท (5.93%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 10,207บาท ( 1.48%) โดยผลลัพธ์ของราคามี
การเปลี่ ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้ง หมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท
(3.52%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V-1
2.7 External Ceiling Finishs
สิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ค่ า ก่ อ สร้ า งในหมวดงานนั้ นมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ผลรวมของราคาเพิ่ม ขึ้ น 58,150บาท( 1.08% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่า วัส ดุ
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เพิ่มขึ้น46,520 บาท (0.87%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 11,630 บาท ( 0.21%) โดยผลลัพธ์ของราคามี
การเปลี่ ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้ง หมดของโครงการเพิ่ มขึ้นคิ ดเป็ น 493,270 บาท
(3.52%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V-1
2.8 Plumbing Installations
สิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ค่ า ก่ อ สร้ า งในหมวดงานนั้ นมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ผลรวมของราคาเพิ่ม ขึ้ น 60,214 บาท( 1.05% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่ า วัส ดุ
เพิ่มขึ้น 45,160 บาท (0.735%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 15,054 บาท ( 0.315%) โดยผลลัพธ์ของรา
คามีการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท
(3.52%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากอาคารอยูน่ อกรัศมีของเครื่ องจักร (tower crane) ต้องใช้แรงงานส่ วนใหญ่
- ทางผูผ้ ลิตขอปรับราคาตามภาวะตลาด
2.9 Air condition
สิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ค่ า ก่ อ สร้ า งในหมวดงานนั้ นมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ผลรวมของราคาเพิ่ม ขึ้ น 54,720 บาท( 1.03% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่ า วัส ดุ
เพิ่มขึ้น 46,512 บาท (0.88%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 8,208 บาท ( 0.15%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการ
เปลี่ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 493,270 บาท (3.52%)
สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V-1
3. การวิเคราะห์ กรณีศึกษาโครงการอาคาร ค.ส.ล. Paresa Resorts Hotel Villa 1-9 (H1-9)
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาของโครงการอาคาร H 1-9 จะใช้วิธีการศึกษาโครงการ โดย
แสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับ
ราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการอาคาร H 1-9 ที่นาํ มาจากศึกษาข้อมูลท่ได้จากแผนภูมิที่ 3 และ
แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ปั ญ หาต่า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ต่อ หมวดงานที่ ท าํ ให้ราคาค่า ก่ อสร้ า งมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงไปเพื่อให้ทราบถึ งต้นเหตุของปั ญหาและผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นต่อโครงการก่ อสร้ า ง
ซึ่ งจะจําแนกรายการตามหมวดได้ดงั นี้
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ตารางที่ 11 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชี รายการระหว่างราคาค่าก่อสร้ างประมาณการกับ
ราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการอาคาร Paresa Resort Phuket H1-9
Description of Works

No.

Contract Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Actual Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Diff

%

∆

Baht

SUMMARY
1

Substructure

38,388 180,974

219,362

43,995

207,405

251,400

32,038

14.61

2

Structure

174,404 719,974

894,378

185,250

764,750

950,000

55,622

6.22

3

Roof Covering

17,164

70,856

88,020

19,309

79,711

99,020

11,000

12.5

4

External Walls

29,532

98,868

128,400

36,432

121,968

158,400

30,000

23.36

5

Internal Walls

4,617

26,163

30,780

3,810

21,590

25,400

5,380

17.48

6

Doors and Windows

74,705 423,326

498,030

60,023

340,128

400,151

97,879

19.65

7

External Wall Finishes

120,543 403,557

524,100

145,843

488,257

634,100

110,000

20.99

8

Internal Wall Finishes

21,714

86,856

108,570

21,714

86,856

108,570

-

-

9

External Floor Finishes

65,104 244,916

310,020

71,190

267,810

339,000

28,980

9.35

10

Internal Floor Finishes

23,894 135,397

159,290

23,850

135,150

159,000

290

0.18

11

Staircase Finishes

16,830

19,800

2,970

16,830

19,800

-

-

12

External Ceiling Finishes

44,625 133,875

178,500

54,625

153,875

208,500

30,000

16.81

13

Internal Ceiling Finishes

7,833

35,682

43,515

7,833

35,682

43,515

-

-

14

Furnitures and Fittings

6,370

30,030

36,400

6,370

30,030

36,400

-

-

15

Sanitary Fittings

2,910

11,640

14,550

2,910

11,640

14,550

-

-

16

Plumbing Installation

91,740 607,997

699,737

91,740

667,997

759,737

60,000

8.57

17

Electrical Installation

47,610 302,135

349,745

47,610

332,135

379,745

30,000

8.58

18

Air - Conditionaing

83,385 325,703

409,088

83,385

395,703

479,088

70,000

17.11

5,066,376 244,091
9
9
45,597,384 3,186,819

5.18%

Total
No. Of Unit
Total Carried to Final Summary

2,970

4,712,285
9
42,410,565

5.18%
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่า
ก่อสร้างประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็นต์ของโครงการ
Paresa Resort Phuket อาคาร H 1-9

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 18 แบบ PIE Chart ที่1 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
(Contract Cost)อาคาร H 1-9
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 19 แบบ PIE Chartที่ 2 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร V 1-9
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การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ระหว่าง ข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการกับบัญชี รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร
H 1-9
Contract Cost
Actual Cost

แผนภูมิที่ 20 Column Chart ระหว่าง ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
กับบัญชีรายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket
อาคาร H 1-9
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จากการนําเสนอจะเห็นได้ ว่ามีรายการ 10 รายการจาก 18 รายการ มีราคาเพิม่ ขึน้ (Plus )
3.1 งาน substructure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 32,038 บาท( 14.61%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 25,630
บาท( 11.68%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 6,408 บาท (2.93%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 บาท (8.75% )สาเหตุที่ทาํ
ให้ปัจจัยเพิม่ ขึ้นจาก
- ข้อมูลเหมือน V-1 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 60 เมตร
3.2 งาน structure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้ น 55,622 บาท (6.22%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 44,498
บาท( 5.28% ) และค่าแรงเพิ่มขึน้ 11,124 บาท (0.94%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091บาท( 8.75) สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V-1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 60 เมตรงาน
3.3 งาน Roof covering
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 11,000 บาท( 12.50%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 8,800 บาท
( 10.62% ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 2,200 บาท( 1.88%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 บาท (8.75%)สาเหตุที่ทาํ ให้ปัจจัย
เพิ่มขึ้นจาก
- ข้อมูลเหมือน V-1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 60 เมตร
3.4 งาน External wall
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้ น 30,000 บาท(23.36%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 24,000
บาท(18.68%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 6,000 บาท( 4.67%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 บาท (8.75%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Villa Design 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
60 เมตร
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3.5 งาน External wall finish
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 110,000 บาท( 20.99%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 93,500
บาท( 17.84%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 16,500 บาท( 3.15% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 (8.75% )สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Villa Design 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
60 เมตร
3.6 งานExternal Floor Finish
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
ผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 28,980 บาท(9.35%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 23,184 บาท(
7.48%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 5,796 บาท(1.87%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 บาท( 8.75%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 60 เมตร
3.7 งานExternal Ceiling Finish
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท(16.81%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 25,500บาท
( 14,28%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 4,500 บาท(2.53%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 บาท( 8.75%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 60 เมตร
3.8 งาน Plumbing installations
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 60,000 บาท (8.57%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 48,000
บาท( 6.85%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 12,000 บาท( 1.72% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 บาท ( 8.57% )สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 2แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 60 เมตร
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3.9 งาน Electrical Installation
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท (8.58%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 24,000
บาท( 6.87%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 6,000 บาท( 1.71% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091 บาท ( 8.57% )สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากการปรับราคาของท้องตลาดที่ไม่สามารถยืนราคาได้
- ขาดแรงงานที่มีความสามารถในท้องถิ่นต้องส่ งมาจากกรุ งเทพฯต้องเสี ยค่าที่พกั ค่า
เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางมายังสถานที่ทาํ งาน
- ค่าหัวของแรงงานต่างชาติที่ตอ้ งเสี ย, แรงงานต่างชาติส่วนมากขาดทักษะ
3.10 งาน Air conditioning installations
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 70,000 บาท (17.11%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 52,500
บาท ( 12.82% ) และค่าแรงเพิม่ ขึ้น17,500 บาท ( 4.29%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 404,091บาท (8.75%) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมื อน V- 1แต่อยู่ลึกกว่าอยู่ที่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 60
เมตร
4. กรณีศึกษาข้ อมูลโครงการอาคาร ค.ส.ล. เชิงเขา อาคาร Paresa Resort Phuket Cliff 1-7
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาของโครงการอาคาร Cliff 1-7 จะใช้วิธีการศึกษาโครงการ
โดยแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณราคา
ค่าก่อสร้ างจริ งของโครงการอาคาร Cliff 1-7 ที่นาํ มาจากศึกษาข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิที่ 4 และ
แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ หมวดงานที่ ท ํา ให้ ร าคาค่ า ก่ อ สร้ า งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุของปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้าง ซึ่ ง
จะจําแนกรายการตามหมวดได้ดงั นี้
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ตารางที่ 12 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับราคา
ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการอาคาร Paresa Resort Phuket Cliff 1-7
Description of Works

No.

Contract Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht

SUMMARY

Baht

30,299 142,839

∈

Amount
Baht
173,138.00

Actual Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
108,583

∈

Amount

Diff

%

∆

Baht

Baht

174,819

193,138.00 20,000.00

11.55

Baht

1

Substructure

2

Structure

234,136 966,559 1,200,695.00

610,849 1,071,209 1,300,695.00 100,000.00

8.33

3

Roof Covering

49,527 204,458

253,985.00

126,989

239,878

283,985.00 30,000.00

11.81

4

External Walls

28,619

95,812

124,430.00

61,844

160,492

204,430.00 80,000.00

64.29

5

Internal Walls

28,890

7,000

31,890

38,890 10,000.00

34.61

6

Doors and Windows

290,880.00

50,472

229,399

270,880.00 61,481.00

21.14

7

External Wall Finishes

485,870.00

137,216.00 459,374.00

596,590.00 26,496.00

5.45

8

Internal Wall Finishes

9

External Floor Finishes

5,200 23,690
0
0
43,633 247,249
0
0
111,750 374,120
0
0
6,534 29,766
0
0
52,159 174,621

10

Internal Floor Finishes

21,623

11

External Ceiling Finishes

12

36,300.00

11,034

28,864

35,300.00

1,000.00

2.75

226,780.00

179,781

200,031

229,780.00

3,000.00

1.32

91,987

113,610.00

25,767

100,087

123,610.00 10,000.00

8.80

20,443

71,627

92,070.00

34,079

76,275

98,080.00

6,010.00

6.53

Internal Ceiling Finishes

4,074

17,251

21,325.00

5,234

16,441

20,325.00

1,000.00

4.69

13

Furnitures and Fittings

3,960

18,040

22,000.00

3,960

18,040

22,000.00

-

-

14

Sanitary Fittings

1,564

7,636

9,200.00

1,564

7,636

9,200.00

-

-

15

Plumbing Installation

96,224 545,268

641,492.00

100,724

570,768

671,492.00 30,000.00

4.68

16

Electrical Installation

37,023 209,796

246,819.00

40,023

226,796

266,819.00 20,000.00

8.10

17

Air - Conditionaing

37,504 212,520

250,024.00

44,250

250,750

295,000.00 44,976.00

17.99

18

stair case

1,020

6,800.00

5,780

5,780

Total
No. Of Unit
Total Carried to Final Summary

5,780

785,292 3,439,019 4,224,308.00
7
29,570,156.00

6,800.00

-

1,555,149 3,868,529 4,667,014.00 317,001.00
7
7
32,669,098.00 2,219,007.00

-

7.50
7.50
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่า
ก่อสร้ างประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้ างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็ นต์ของโครงการ
Paresa Resort Phuket อาคาร Cliff 1-7

แผนภูมิแบบ PIE Chartที่ 2 ข้อมูลด้านบัญชีรายการราคา ค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost)
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Cliff 1-7

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 21 แบบ PIE Chart ที่1
ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
(Contract Cost) อาคาร Cliff Villa 1-7
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แผนภูมิที่ 22 แบบ PIE Chart ที่1

ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ

(Contract Cost) อาคาร Cliff Villa 1-7
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การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการกับบัญชี รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร cliff
1-7

Contract Cost

Actual Cost

แผนภูมิที่ 23 Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ กับบัญชี
รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Cliff Villa 1-7
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จากการนําเสนอจะเห็นได้ ว่ามีรายการ 13 รายการจาก 18 รายการมีราคาเพิม่ ขึน้ (Plus )
4.1 งาน substructure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้ น 20,000 บาท( 11.55% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้ น 15,000
บาท( 8.67%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 5,000 บาท(2.88% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
4.2 งาน structure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่ อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 100,000 บาท( 8.33%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 75,000
บาท( 6.25%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 25,000 บาท ( 2.08%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
4.3 งาน Roof Covering
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท 11.81)% โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 22,500
บาท( 8.85%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 7,500 บาท (2.96%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
4.4 งาน External walls
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้ น 80,000 บาท (64.29 %) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 60,000
บาท ( 48.21%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 20,000 บาท (16.08% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
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4.5 งาน Internal walls
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท(34.61%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 7,500 บาท
( 25.95%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 2,500 บาท( 8.66%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 2แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
4.6 งาน External wall Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น26,496บาท( 5.45% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 19,872 บาท(
4.08% ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 6,624 บาท( 1.37%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคา
เพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
4.7 งาน Internal Floor Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท(8.80%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 7,500 บาท(
6.60%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 2,500 บาท(2.20%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากความผิดพลาดของการประมาณราคา
- เกิดจากความผิดพลาดของการควบคุมงาน
- เกิดจากฝี มือช่างไม่ประณี ตต้องทําหลายครั้ง
4.8 งาน External Ceiling Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 6,010 บาท (6.53% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 4,507 บาท(
4.89%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 1,503 บาท( 1.64% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V-1, 2 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
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4.9 งาน Plumbing installation
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท ( 4.68%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 22,500
บาท(3.51%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 7,500 บาท( 1.17%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50% ) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 2 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
4.10 งาน Electrical installations
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 20,000 บาท (8.10%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 15,000
บาท (6.07%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 5,000 บาท ( 2.03%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน H 1-9 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
4.11 งาน Air conditioning
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่ อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้ น 44,976 บาท (17.99% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 33,732
บาท(13.49%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 11,244 บาท( 4.50% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 317,001 บาท( 7.50%) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน H1-9 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 40 เมตร
5. การวิเคราะห์ กรณีศึกษาโครงการอาคาร ค.ส.ล. Paresa Resorts
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาของโครงการอาคาร Clubhouse จะใช้วิธีการศึกษาโครงการ
โดยแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
กับราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการอาคาร Clubhouseที่นาํ มาจากศึกษาข้อมูลท่ได้จากแผนภูมิที่ 5
แลรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นต่ อ หมวดงานที่ ท ํา ให้ ร าคาค่ า ก่ อ สร้ า งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุของปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้าง ซึ่ ง
จะจําแนกรายการตามหมวดได้วา่
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ตารางที่ 13 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับราคา
ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Clubhouse
No.

Description of Works

Contract Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Actual Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Diff

Baht

Baht

Amount

%

∆

SUMMARY
1

Substructure

1,150,772 2,685,134

3,835,905 1,234,530 2,880,570

4,115,100

279,195

7.28

2

Structure

3,841,674 8,963,906

12,805,580 4,125,000 9,625,000

13,750,000

944,420

7.38

3

Roof covering

209,760

489,440

699,200

241,800

564,200

806000

106,800

15.27

4

External Walls

177,765

414,785

592,550

176,280

411,320

587,600

4,950

0.84

5

Internal Walls

132,203

308,473

440,675

169,500

395,500

565,000

124,325

28.21

6

Doors and Windows

898,341 2,096,129

2,994,470 1,054,500 2,460,500

2,994,470

0

0

7

External Wall Finishes

806,214 1,881,166

2,687,380

894,000 2,086,000

2,980,000

292,620

10.89

8

Internal Wall Finishes

369,417

861,973

1,231,390

363,000

847,000

1,210,000

21,390

1.74

9

External Floor Finishes

569,913 1,329,797

1,899,710

630,450 1,471,050

2,101,500

201,790

10.62

10

Internal Floor Finishes

444,933 1,038,177

1,483,110

442,500 1,032,500

1,475,000

8,110

0.55

11

Staircase Finishes

181,923

424,487

606,410

207,000

483,000

690,000

83,590

13.78

12

External Ceiling Finishes

82,950

193,550

276,500

107,700

251,300

359,000

82,500

29.84

13

Internal Ceiling Finishes

126,327

294,763

421,090

194,303

453,373

647,675

226,585

53.81

14

Furniture and Fittings

59,640

139,160

198,800

69,000

161,000

198,800

-

-

15

Sanitary Fittings

18,300

42,700

61,000

19,500

45,500

61,000

-

-

16

Plumbing Installation

914,334 2,133,446

3,047,780 1,017,300 2,373,700

3,391,000

343,220

11.26

17

Electrical Installation

1,374,806 3,207,880

4,582,686 1,545,045 3,605,105

5,150,150

567,464

12.38

18

Air - Conditionaing

1,085,676 2,533,243

3,618,919 1,290,632 3,011,474

4,302,106

683,187

18.88

19

Lift

1,617,000 3,773,000

5,390,000 1,890,000 4,410,000

6,300,000

910,000

16.88

52,240,131 4,880,146

10.41

Total Carried to Final Summary

46,873,155
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่า
ก่อสร้ างประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้ างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็ นต์ของโครงการ
Paresa Resort Phuket อาคาร Clubhouse

แผนภูมิที่ 24 แบบ PIE Chart ที่1 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
(Contract Cost) อาคาร Clubhous
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 25 แบบ PIE Chartที่ 2 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost ) ของ
โครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Clubhouse
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การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณ
การกับบัญชีรายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Clubhous
Contract Cost

Actual Cost

แผนภูมิที่ 26 Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับบัญชี
รายการราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Club house
จากการนําเสนอจะเห็นได้วา่ มีรายการ13 รายการจาก 18 รายการมีราคาเพิ่มขึ้น (Plus)
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5.1 งาน substructure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 279,195 บาท( 7.28%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 223,356
บาท(5.82%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 55,839 บาท(1.46%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท (10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.2 งาน Structure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 944,420 บาท( 7.38%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 755,536
บาท(5.90%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 188,664 บาท(1.48% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท (10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.3 งาน Roof covering
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 106,800 บาท( 15.27%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 85,440
บาท(12.21%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 21,360 บาท ( 3.06%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท (10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.4 งาน Internal walls
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 124,325 บาท( 28.21%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 99,460
บาท (22.56%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 24,865 บาท (5.65%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท( 10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
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- ข้อมูลเหมือน V- 2 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.5 งาน External Walls Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 292,620 บาท (10.89%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 234,096
บาท ( 8.71%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 58,524 บาท (2.18% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท ( 10.41%)สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Cliff 1-7 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.6 งาน External Floor Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 201,790 บาท (10.62%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 161,432
บาท ( 8.49% ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 40,358 บาท ( 2.13%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4.88,0,146 บาท( 10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.7 งาน Staircase Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 83,590 บาท (13.78%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 58,513
บาท (9.65%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 25,077 บาท( 2.76%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท
( 10.41%)
สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- หน้างานเครื่ องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้ตอ้ งใช้แรงงาน
- ตัวงานมักมีหน้าแคบ subcontract ,มักจะเหมาเป็ นรายตัวซึ่ งมักจะแพงกว่าปกติ
วัสดุมกั ไม่หมุนเวียนเพราะแต่ละตัวมีความกว้างยาวไม่ค่อยเท่ากัน
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5.8 งาน External Ceiling Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 82,500 บาท( 29.84%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 57,750
บาท (20.89% ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 24,750 บาท( 8.95%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท( 10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.9 งาน Internal Ceiling Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 226,585 บาท(53.81%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 181,268
บาท( 43.04%)
และค่ า แรงเพิ่ ม ขึ้ น 45,317 บาท (10.77%) โดยผลลัพ ธ์ ข องราคามี ก าร
เปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพรวมทั้ง หมดของโครงการเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น 4,880,146 บาท(
10.41%) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.10 งาน Plumbing Installations
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 343,220 บาท (11.26%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 274,576
บาท (9.00%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 68,644 บาท ( 2.26% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท (10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 2แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.11 งาน Electrical Installations
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 567,464 บาท( 12.38%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 453,971
บาท (9.90%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 113,493 บาท (2.48%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท( 10.41%)สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
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- ข้อมูลเหมือน H 1-9 แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80
เมตรข้อมูลเหมือน อาคาร Villa Design 1
5.12 งาน Air - Conditioning
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 683,187 บาท (18.88%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 546,549
บาท(15.10%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 136,638 บาท ( 3.78% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท (10.41%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 80 เมตร
5.13 งาน Lift
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 910,000 บาท (16.88%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 728,0000
บาท (13.50%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 182,000 บาท (3.38%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 4,880,146 บาท ( 10.49% ) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากการก่อสร้างล่าช้าทํา supplier ไม่สามารถยืนราคาได้
- มีการปรับเปลี่ยนวัสดุตกแต่งภายใน Lift ที่ระบุไม่ชดั เจน (ผูป้ ระมาณราคาไม่ได้
ซักถามให้ชดั เจน
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6. การวิเคราะห์ กรณีศึกษาโครงการอาคาร ค.ส.ล. Paresa Resorts Swimming pool
การวิเคราะห์ กรณี ศึกษาของโครงการอาคาร swimming pool จะใช้วิธีการศึกษา
โครงการ โดยแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชี รายการระหว่างราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการกับราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการอาคาร Swimming pool ที่นาํ มาจากศึกษาข้อมูลที่
ได้จากแผนภูมิที่ 6 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อหมวดงานที่ทาํ ให้ราคา
ค่า ก่ อสร้ า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปเพื่อให้ทราบถึ ง ต้นเหตุ ข องปั ญหาและผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นต่ อ
โครงการก่อสร้าง ซึ่ งจะจําแนกรายการตามหมวดได้ ดังนี้
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ตารางที่ 14 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับราคา
ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Swimming pool
No.

Description of Works

Contract Cost
Labour
Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Actual Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Diff

%

∆

Baht

SUMMARY
1

Substructure

191,726

766,904

926,104

1,157,630

199,000

20.76

2

Structure

4,799,767 1,241,715 4,157,045

5,398,760

598,993

12.48

3

External Walls

33,688

112,782

146,470

43,139

144,421

187,560

41,090

28.05

4

Internal Walls

28,346

113,384

141,730

28,346

113,384

141,730

-

-

5

Doors and Windows

102,009

578,051

680,060

99,000

561,000

660,000

20,060

2.95

6

External Wall Finishes

337,677 1,130,483

1,468,160

411,010 1,375,990

1,787,000

318,840

21.72

7

Internal Wall Finishes

109,168

465,402

574,570

448,392

553,570

21,000

3.65

8

External Floor Finishes

375,234 1,256,217

1,631,450

400,522 1,340,878

1,741,400

109,950

6.74

9

Internal Floor Finishes

114,466

521,454

635,920

114,120

519,880

634,000

1,920

0.3

10

Staircase Finishes

11,730

57,270

69,000

11,730

57,270

69,000

-

-

11

External Ceiling Finish

24,317

81,408

105,725

31,217

104,508

135,725

30,000

12

Internal Ceiling Finishe

29,535

118,140

147,675

29,535

118,140

147,675

-

-

13

Furniture and Fittings

16,026

78,244

94,270

16,026

78,244

94,270

-

-

14

Sanitary Fittings

4,823

27,328

32,150

4,823

27,328

32,150

-

-

15

Plumbing Installation

553,377 2,213,509

2,766,886

598,000 2,392,000

2,990,000

223,114

8.06

16

Electrical Installation

17

Air - Conditionaing

1,103,946 3,695,821

958,630

231,526

105,178

-28.38

97,444

552,184

649,628

99,844

565,784

665,628

16,000

2.46

160,373

782,996

943,369

160,310

782,690

943,000

369

0.04

Total Carried to Final S 3,293,884 12,551,576 15,845,460 3,626,040 13,713,058 17,339,098

1,493,638

9.43
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็นต์ของโครงการ Paresa
Resort Phuket อาคาร Swimming pool

แผนภูมิที่ 27 แบบ PIE Chart ที่1 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
(Contract Cost) อาคาร Swimming pool
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 28 แบบ PIE Chartที่2 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost )
ของโครงการ Paresa Resort Phuket อาคาร Swimming pool
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การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการกับบัญชี รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งในรู ปของจํานวนเงินของโครงการ Paresa
Resort Phuket อาคาร Swimming pool
Contract Cost

Actual Cost

แผนภูมิที่ 29 Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชีรายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับบัญชี
รายการ ราคาค่าก่อสร้างจริ งในรู ปของจํานวนเงินของโครงการ Paresa Resort Phuket
อาคาร Swimming pool จากการนําเสนอจะเห็นได้ว่ามีรายการ 8 รายการจาก 18
รายการมีราคาเพิม่ ขึ้น (Plus )
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6.1 งาน substructure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 199,000 บาท (20.76%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 139,300
บาท( 14.53%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 59,700 บาท( 6.23%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท( 9.43%)สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 50 เมตร
- โครงสร้างตั้งอยูบ่ น Micro Pile เส้นผ่าศูนย์กลางของ Micro Pile 4 นิ้ว ยาว 12.00
เมตร Safe Load 14 ton ภายใน Micro Pile กรอกด้วยนํ้าปูนที่เข้มข้นให้เต็มท่อ Micro Pile
6.2 งาน Structure
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่ อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 598,993 บาท( 12.48%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 419,295
บาท ( 8.73%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 179,698 บาท( 3.75%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท( 9.43%)สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน V- 1แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 50 เมตร
6.3 งาน External Walls
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 41,090 บาท (21.72%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 28,763
บาท( 15.20% ) และค่าแรงเพิม่ ขึ้น 12,327 บาท (6.52% ) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท ( 9.43%)สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Clubhouse แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
50 เมตร
6.4 งาน External Wall Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่ อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 318,840 บาท (6.74% ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 223,188
บาท ( 4.71%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 95,652 บาท ( 2.03%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท (9.43%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
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- ข้อมูลเหมือน Clubhouse แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
50 เมตร
6.5 งาน External floor Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 109,950 บาท ( 6.74%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 76,965
บาท (4.72%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 32,985 บาท ( 2.02%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท (9.43%) สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Clubhouse แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
50 เมตร
6.6 งาน External Ceiling Finishes
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท (28.38 % ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 21,000
บาท (19.87%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 9,000 บาท( 8.51%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท(11.45%) สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Clubhouse แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
50 เมตร
6.7 งาน Plumbing Installations
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 223,114 บาท( 8.06%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 145,024
บาท(5.65%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 78,090 บาท (2.41%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท ( 9.43%)สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Clubhouse แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
50 เมตร
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6.8 งาน Electrical Installations
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 223,114 บาท (8.06 % ) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 156,180
บาท (5.64 % ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 66,934 บาท (2.42%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 1,493,638 บาท(9.43%)สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน Clubhouse แต่อยูล่ ึกกว่าอยูท่ ี่ความสู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
50 เมตร
7. การวิเคราะห์ กรณีศึกษางานภายนอกอาคาร (Infrastructure Work)
การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาของงานภายนอกอาคารที่ อ อกแบบมาเพื่ อ รองรั บ และ
สนับสนุนในด้านความปลอดภัยความสะดวกสบายของโครงการ จะใช้วธิ ี การศึกษางานต่างๆของ
งานภายนอกโครงการ โดยแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชี รายการระหว่างราคา
ค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract Cost) กับราคาค่าก่อสร้างจริ ง(Actual Cost) ของโครงการ ที่
นํามาจากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิที่ 7 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ต่อหมวดงานที่ทาํ ให้ราคาค่าก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุของปั ญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้าง ซึ่ งจะจําแนกรายการตามหมวดได้ ดังนี้
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ตารางที่ 15 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชีรายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับราคา
ค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket งาน Infrastructure
No.

Description of Works

SUMMARY
1

Buggy Path

2

Contract Cost
Labour
Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Actual Cost
Labour
Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Diff
%

∆

Baht

1,740,552 4,061,289

5,801,841

2,250,300 5,250,700

7,501,000

1,699,159

29.29

Retaining Walls

830,375 2,491,125

3,321,500

1,055,375 3,166,125

4,221,500

900,000

27.1

3

Slope Protection

2,436,000 4,524,000

6,960,000

2,786,000 5,174,000

6,960,000

0

4

Storm Drainage System

5

Boundary Fence

6

Main Gate

7

Main Water Tank and Pump

685,594 2,056,781

2,742,374

713,094 2,139,281

2,852,374

110,000

4.01

8

Viewing Deck

276,506 1,106,024

1,382,530

284,506 1,138,024

1,422,530

40,000

2.89

9

Staircases

2,261,898 6,785,695

9,047,593

2,886,750 7,060,250

9,947,000

899,407

9.94

10

Steppingstone

11

Entrance Villa x 5

12

Subentrance Villa X 3

13

Entrance Hotel X 4

14

292,200

681,800

1,265,000 3,795,000
2,500

10,000

974,000
5,060,000
12,500

292,200

681,800

1,272,500 3,817,500
2,500

10,000

974,000
5,090,000
12,500

30,000
-

0.59
-

-

14,768

59,072

73,840

14,768

59,072

73,840

274,475

823,425

1,097,900

299,475

898,425

1,197,900

61,027

204,308

265,335

61,027

204,308

265,335

134,090

424,618

558,708

136,490

432,218

568,708

Trellis Entrance Hotel

10,540

31,620

42,160

10,540

31,620

42,160

-

-

15

Entrance Short Cut to Hotel

45,476

152,245

197,721

45,476

152,245

197,721

-

-

16

Entrance Cliff Villa

62,963

199,381

262,344

62,963

199,381

262,344

-

-

17

Entrance Villa V7/1

21,904

65,711

87,615

21,904

65,711

87,615

-

-

18

Sundries

50,730

216,270

267,000

50,730

216,270

267,000

-

-

19

Provisional Sum

20

Plumbing Installation

5,599,597

14,398,963

19,998,560

5,859,597

21

Electrical Installation

5,116,812

13,834,345

18,951,157

5,656,797

Carried to Final Summary

1,400,000 2,600,000

22,583,006 58,521,672

4,000,000

83,182,768

1,625,000 3,375,900

-

-

100,000
10,000

9.11
1.79

5,000,900

1,000,900

25.02

15,838,963

21,698,560

1,700,000

8.50

15,294,303

20,951,100

1,999,943

10.55

8,489,409

10.21

25,987,990 67,005,197

92,993,187
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่า
ก่อสร้ างประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้ างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็ นต์ของโครงการ
Paresa Resort Phuket งาน Infrastruture

แผนภูมิแบบ PIE Chartที่2 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost )ของ
โครงการ Paresa Resort Phuket งาน Infrastructure

แผนภูมิที่ 30 แบบ PIE Chart ที่1 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract
Cost) งาน Infrastrutur
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง
แผนภู มิ ที่ 31

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แบบ PIE
Chartที่ 2 ข้ อ มู ล ด้ า นบั ญ ชี ร ายการราคาค่ า ก่ อ สร้ า งจริ ง
(Actual Cost) ของโครงการ Paresa Resort Phuket งาน Infrastructure
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การเปรี ยบเที ยบแบบ Column Chart ของข้อมูล ด้านบัญชี รายการราคาค่าก่ อสร้ า ง
ประมาณการกับบัญชี รายการราคา ค่า ก่ อสร้ า งจริ ง ในรู ปของจํานวนเงิ นของโครงการ Paresa
Resort Phuket อาคารInfrastructure
Contract Cost
Actual Cost

แผนภู มิ ที่ 32 Column Chart ของข้อมู ล ด้า นบัญชี รายการราคาค่ า ก่ อสร้ า งประมาณการ
กับ บัญ ชี ร ายการราคา ค่ า ก่ อ สร้ า งจริ งในรู ปของจํา นวนเงิ น ของโครงการ
Paresa Resort Phuket งาน Infrastructure
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จากการนําเสนอจะเห็นได้ ว่ามีรายการ 11 รายการ จาก 18 รายการมีราคาเพิ่มขึน้ (Plus)
7.1 งาน Buggy Path
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่ ม ขึ้ น 1,699,159 บาท (29.29%) โดยแยกเป็ นส่ ว นของค่ า วัส ดุ เ พิ่ ม ขึ้ น
1,104,453 บาท (19.03%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 594,705 บาท (10.26%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการ
เปลี่ ย นแปลงส่ งผลกระทบต่ อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่ม ขึ้นคิ ดเป็ น 10,888,509 บาท
(13.09%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
เป็ นทางเชื่อม ค.ส.ล.ที่เชื่อมระหว่างอาคารลาดไปตาม contour เชิงเขา โครงสร้างส่ วน
ใหญ่จะวางบนดินมีบางส่ วนต้องทําโครงสร้าง ค.ส.ล. มารองรับ ซึ่ ง SCOPE ของงานกระจายไปทั้ง
โครงการ ทําให้ไม่สามารถใช้เครื่ องจักรได้ตลอดความยาวของ BUGGY PATH ได้จึงทําให้เสี ย
ค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานมากกว่าปกติ
- แรงงานต้องเคลื่อนย้ายไปตามสภาพของ contour ของเชิงเขา ทําให้แรงงานไม่
สามารถทํางานได้เท่ากับปกติ
- การเทคอนกรี ตใช้แรงงานมนุษย์สามารถใช้เครื่ องจักรได้นอ้ ยมาก เพราะต้องลาด
ไปตาม Contour ของเชิงเขา
7.2 Retainning Wall
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 900,000บาท (27.10%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 585,000
บาท (17.55%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 315,000 บาท (9.55%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 10,888,509 บาท (13.09%)สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เป็ นกําแพงกันดินที่สร้างควบคู่ไปกับ BUGGY PATH ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะคล้ายกัน
- ข้อมูลเหมือนกับ Buggy Path

183
7.3 Boundary Fence
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 30,000บาท (0.59%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 24,000
บาท (0.48%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น6,000 บาท (.011%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 10,888,509 บาท (13.09%)สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เป็ นรั้วอิฐบล็อกที่ทาํ สี ดึงปูนผิวผนังมีเฉพาะหน้าโครงการ
7.4 Main Water Tank and Pumproom
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 110,000บาท (4.01%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 82,500
บาท (3.01%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น27,500 บาท (1.00%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 10,888,509 บาท (13.09%)สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
-เป็ นอาคารที่อยู่ติดกับอาคาร V-2 ไม่สามารถที่จะใช้เครื่ องมือหนักเช่ น Mobile
crane ได้ตอ้ งใช้รางการเทคอนกรี ตทําให้เสี ยแรงงานและวัสดุในการทํารางเทคอนกรี ต
-การนําตัวเหล็กเส้นหรื อไม้แบบไปที่หน้างานต้องใช้แรงงานไม่สามารถจัดส่ งโดย
Mobile craneได้
7.5 Viewing Deck
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 40,000บาท (2.89%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น 29,200
บาท (2.11%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น10,800 บาท (0.78%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 10,888,509 บาท (13.09%)สาเหตุที่
ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- มีหลายจุด เกิดจากการวางแผนดําเนินงานผิดพลาด
-เกิดจากการใช้แรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพทํางานหลายครั้ง
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7.6 งาน Stair cases
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่ ม ขึ้ น 2,499,407 บาท ( 27.63%) โดยแยกเป็ นส่ ว นของค่ า วัส ดุ เ พิ่ ม ขึ้ น
1,624,614 (17.95%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 874,793 บาท ( 9.68%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการ
เปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพรวมทั้ง หมดของโครงการเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น 10,888,509 บาท(
13.09%)สาเหตุทที่ าํ ให้ ราคาเพิม่ ขึน้ มาจากปัจจัยหลายอย่ างเช่ น
- เป็ นทางเชื่ อมระหว่างอาคารที่ปลูกอยูต่ าม contoul ของเชิ งเขาให้คนเดิน ข้อมูล
ลักษณะเดียวกับ Buggy Path แต่ทาํ เป็ นช่วงๆ
7.7 Entrance Villa x 5
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 100,000 บาท (9.11%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 75,000
บาท ( 6.83%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 25,000 บาท (2.28%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลง
ส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิม่ ขึ้นคิดเป็ น 10,888,509 บาท(13.09%)สาเหตุที่ทาํ
ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เป็ นทางเข้าอาคารที่ทาํ ด้วยไม้มีการปรับราคาค่าวัสดุ
- ซุ ม้ ทางเข้าอยูล่ ึกจาก Main Entrance ประมาณ 40 เมตรที่ระดับนํ้าทเลปานกลางทํา
ให้การขนวัสดุได้นอ้ ยและช้า
7.8 งาน Provisional sum
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 1,500,000 บาท (37.5%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 975,000
บาท ( 24.37%)
และค่ า แรงเพิ่ม ขึ้ น 525,000 บาท (13.13%) โดยผลลัพ ธ์ ข องราคามี ก าร
เปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบต่อภาพรวมทั้ง หมดของโครงการเพิ่ม ขึ้ นคิ ดเป็ น 10,888,509 บาท
(13.09%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เป็ นงบประมาณที่ใช้กบั ที่พกั หรื อที่ให้รถ Golf หลบกัน เพราะ Buggy path ทําไว้
ให้รถวิง่ ได้ทางเดียว สวนกันไม่ได้
- แรงงานต้องเคลื่อนที่ทาํ เป็ นจุดๆทําให้เสี ยหายมาก
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7.9 งาน Pumping installation
สิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ค่ า ก่ อ สร้ า งในหมวดงานนั้ นมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 2,000,000 บาท( 10.00%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุ
เพิ่มขึ้น1,300,000 บาท (6.50% ) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 700,000 บาท ( 3.50%) โดยผลลัพธ์ของรา
คามีการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 10,888,509
บาท ( 13.09%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- ข้อมูลเหมือน CLUB HOUSE
7.10 งาน Electrical Distribution
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่ ม ขึ้ น 1,999,943 บาท ( 10.55%) โดยแยกเป็ นส่ ว นของค่ า วัส ดุ เ พิ่ ม ขึ้ น
1,299,963 บาท ( 6.85%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 699,980 บาท( 3.70%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการ
เปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพรวมทั้ง หมดของโครงการเพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น 10,888,509 บาท
(13.09%)สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากการปรับราคาของท้องตลาดที่ไม่สามารถยืนราคาได้
- แรงงานในท้องถิ่นมีความสามารถใม่เพียงพอต้องส่ งมาจากกรุ งเทพฯต้องเสี ยค่าที่
พักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางมายังสถานที่ทาํ งาน
- ค่าหัวของแรงงานต่างชาติที่ตอ้ งเสี ย ข้อมูลเดียวกับ Villa Design 1,
- แรงงานต่างชาติส่วนมากขาดทักษะ
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8. การวิเคราะห์ กรณีศึกษางานเตรียมการเบือ้ งต้ น (Preliminary Work)
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาของงานเตรี ยมการเบื้องต้นเพื่อใช้ในการบริ หารงาน การทํา
แบบเพื่อการก่อสร้าง การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ การจัดหาสํานักงาน ที่พกั แรงงาน การจัดหา
อุ ป กรณ์ แ ละการขนส่ ง ต่ า งๆ เงิ น เดื อ นพนัก งาน เป็ นต้น จะใช้วิธี ก ารศึ ก ษางานต่ า งๆของ
โครงการ โดยแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาข้อมูลด้านบัญชี รายการระหว่างราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการ (Contract Cost) กับราคาค่าก่อสร้างจริ ง(Actual Cost) ของโครงการ ที่นาํ มาจาก
การศึกษาข้อมูลที่ได้จากแผนภูมิที่ 8 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อหมวด
งานที่ทาํ ให้ราคาค่าก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุของปั ญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้าง ซึ่ งจะจําแนกรายการตามหมวดได้ดงั นี้
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ตารางที่ 16 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชี รายการระหว่างราคาค่าก่อสร้างประมาณการกับ
ราคาค่าก่อสร้างจริ งของโครงการ Paresa Resort Phuket งาน Preliminary
Description of Works

Contract Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Amount
Baht

Actual Cost
Labour Material
Cost
Cost
Baht
Baht

∈

Diff

Baht

Baht

Amount

∆

%

Preliminaries Works
1

Site Management & Misc Expense

800,000

800,000

800,000

800,000

-

-

2

Site Preparation& Servey

1,500,000

1,500,000

1,800,000

1,800,000

-

-

3

Temporary Building Fence&Accommodation

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

-

-

4

Heavy Equipment&Machin tool

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

-

-

5

Safty Precution

600,000

600,000

600,000

600,000

-

-

6

Electrical Power &Water Supply

1,850,000

1,850,000

2,250,000

2,250,000

400,000

22

7

Land Rental forlabour Camp

400,000

400,000

1,880,000

1,880,000 1,480,000

370

8

Transportation

1,200,000

1,200,000

1,800,000

1,800,000

600,000

50

9

Sarary

5,400,000

5,400,000

8,928,000

8,928,000 3,528,000

65

9

Security

800,000

800,000

540,000

540,000

260,000

33

10

Protection for Adjacent&Compensation

500,000

500,000

604,800

604,800

104,800

21

11

Insurance (all risk)

600,000

600,000

1,050,000

1,050,000

450,000

75

12

Stamp Duty

450,000

450,000

450,000

450,000

13

ShopD&rawing,Asbuilt Drawing& Document

700,000

700,000

700,000

14

Co- ordinator

500,000

500,000

500,000

25,000,000

25,000,000 31,602,800

500,000

-

-

-

-

-

-

30,902,800 5,762,800

23.05
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การเปรี ยบเทียบ แผนภูมิแบบ Pie Chart ระหว่างข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่า
ก่อสร้ างประมาณกับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้ างจริ งในรู ปเปอร์ เซ็ นต์ของโครงการ
Paresa Resort Phuket Preliminary

แผนภูมิที่ 33 แบบ PIE Chart ที่1 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ (Contract
Cost) งาน Preliminary
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 34 แบบ PIE Chartที่2 ข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ ง (Actual Cost )
ของโครงการ Paresa Resort Phuket งาน Preliminary
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การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้าง
ประมาณการกับบัญชี รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ งในรู ปของจํานวนเงินของโครงการ Paresa Resort
Phuket อา คาร Preliminary Work
Contract Cost

Actual Cost

แผนภู มิ ที่ 35 Column Chart ของข้อมู ล ด้า นบัญชี รายการราคาค่ า ก่ อสร้ า งประมาณการ
กับ บัญ ชี ร ายการราคา ค่ า ก่ อ สร้ า งจริ งในรู ป ของจํา นวนเงิ น ของโครงการ
Paresa Resort Phuket งาน Preliminary จากการนําเสนอจะเห็นได้วา่ มีรายการ 6
รายการ จาก 18 รายการมีราคาเพิม่ ขึ้น (Plus)
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8.1 งาน Electrical Power &Water Supply
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 400,00 บาท ( 22%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 312,000บาท
( 17.16%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 88,000 บาท(4.84%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 5,762,800 บาท (23.05%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารด้วยเหตุที่ตาํ แหน่งของอาคารที่ออกแบบ
มาแล้วตรงกับตําแหน่งของต้นไม้ทางโครงการต้องการอนุ รักษ์ไม้ไว้ เลยขยับตัวอาคารออกไป การ
ขยับตัวอาคารต้องรอผูอ้ อกแบบมาดูแลตัดสิ นใจ เรื่ องตําแหน่งอาคารใหม่ แต่กว่าผูอ้ อกแบบจะลง
มาดูก็ประมาณ เดือนละครั้ง จากการขยายเวลาทําให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่าไฟเพิม่ ขึ้น
8.2 งาน Land Rental forlabour Camp
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิม่ ขึ้น1,480,000 บาท ( 370%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 5,762,800 บาท (23.05%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เหมือนข้อ 8.1 ทางบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นสําหรับบ้านพักคนงาน ตามเวลาที่
งานล่าช้าออกไปอีกเป็ นเงิ น 1,480,000 บาท คิดเป็ น 37 % จากเดิมที่คิดไว้ 400,000 บาท ที่ไม่
สามารถเรี ยกเก็บจากเจ้าของโครงการได้
8.3 งาน Transportation
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น600,000 บาท ( 50%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 5,762,800 บาท (23.05%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เหมือนข้อ 8.1 แต่บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่ารถที่ตอ้ งใช้กบั โครงการและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของพนักงานกลับภูมิลาํ เนา โดยในสัญญาของทางบริ ษทั จะต้องจ่ายให้พนักงานอย่างน้อย 1
เดือน เดือนละ1 ครั้ง เป็ นเงิน 600,000 บาทโดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์เพิม่ ขึ้น 50%
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8.4 Salary
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 3,528,000 บาท ( 65%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 5,762,800 บาท (23.05%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เหมือนข้อ 8.1 ทําให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานเพิ่มขึ้นอีก 3,528,000
บาท จากความล่าช้าของโครงการคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เพิ่มขึ้น 65 %
8.5 Protection for Adjacent&Compensation
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่ อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 104,800 บาท ( 21%) โดยแยกเป็ นส่ วนของค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 75,456บาท
( 15.12%) และค่าแรงเพิ่มขึ้น 29,344 บาท(5.88%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 5,762,800 บาท (23.05%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิ่มขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เหมื อนข้อ 8.1 เมื่อขยายเวลาออกไป ต้องมี การซ่ อมแซมและเปลี่ ยนอุป กรณ์
ป้ องกันบางอย่างเพิ่มขึ้น แต่ตาข่ายและผ้าใบที่ใช้ป้องกันมีการเปื่ อยยุ่ยโดยบริ ษทั ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 104,800 บาท (21%) จากที่คิดไว้ประมาณ 500,000 บาท
8.6 Insurance (all risk)
สิ่ งที่ได้รับจากการศึกษาข้อมูลพบว่าค่าก่อสร้ างในหมวดงานนั้นมีการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่ งผลรวมของราคาเพิ่มขึ้น 450,000 บาท ( 75%) โดยผลลัพธ์ของราคามีการเปลี่ยนแปลงส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 5,762,800 บาท (23.05%)สาเหตุที่ทาํ ให้
ราคาเพิม่ ขึ้นมาจากปั จจัยหลายอย่างเช่น
- เหมือนข้อ 8.1จากการขยายเวลาออกไปทําให้ทางบริ ษทั เสี ยค่าประกันความเสี่ ยงที่
จะเกิ ดขึ้ นกับ โครงการเพิ่ ม ตามเวลาขยายออกไปเป็ นเงิ นอี ก 450,000บาทจากที่ คิ ดไว้ป ระมาณ
600,000 บาท
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9. การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบระหว่ างกลุ่มอาคารทั้ง 6 ประเภท,งาน Infrastructure และงาน
Preliminary
การวิเคราะห์ กรณีศึกษาโครงการ Paresa Resort Phuket
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาของโครงการ Paresa Resorts จะใช้วิธีการศึกษาโครงการ
โดยแสดงข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าจากการศึ ก ษาข้อมูล ด้า นบัญชี เปรี ย บเที ย บกันระหว่า งกลุ่ ม อาคารทั้ง 6
อาคารของโครงการ งาน Infrastructure และ งานPreliminary ที่นาํ มาจากศึกษาข้อมูลที่ได้จาก
แผนภูมิ และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อหมวดงานที่ทาํ ให้ทราบทิศทาง
ราคาค่าก่อสร้ างมีการเปลี่ ยนแปลงไม่เท่ากันจากต้นเหตุใด ที่เกิ ดขึ้นต่อโครงการก่ อสร้ าง ตาม
แผนภูมิตารางได้ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 36 แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ
(Contract Cost)กับข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้างจริ ง ในรู ปแบบ
จํานวนเงินต้นทุนของโครงการ Paresa Resort Phuket
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ตารางที่ 17 ตารางเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านบัญชี รายการราคาค่าก่อสร้ างจริ งของกลุ่มอาคารทั้ง 6
อาคารในรู ปแบบจํานวนเงินและในรู ปแบบเปอร์ เซนต์ที่หักจากต้นทุนของโครงการ
Parasa Resort Phuket

Description

V1

V2

H 1-9

C 1-7

Clubhouse

swim

SUBSTRUCTURE

-129,694 11.58 -66,368 12.50 -32,038 14.61 20,000 11.55 279,195 7.28 - 199,000.00 20.76

STRUCTURE

-150,675 3.13 -256,647 7.00 -55,622 6.22 40,000 3.33 944,420 7.38 - 598,993.00 12.48
-138,840 22.72 -75,955 12.00 -11,000 12.50 30,000 11.81 106,800 15.27
-

ROOF COVERING
INTERNAL WALLS

-73,600 17.40 -42,120 12.00 -30,000 23.36 30,000 24.11 4,950 0.84 - 41,090.00 28.05
11,750 4.06 -7,710 5.00 5,380 17.48 10,000 34.61 124,325 28.21
-

DOORS AND WINDOWS

71,320 4.61 39,728 3.00

EXTERNAL WALL FINISHES

-95,620 5.00 74,541 5.00 -110,000 20.99 110,720 22.79 292,620 10.89 - 318,840.00 21.72

INTERNAL WALL FINISHES

25,020
-69,560
10,0100

EXTERNAL WALLS

97,879 19.65 20,000 6.88 520,530 17.38 20,060.00 2.95

STAIRCASE FINISHES

5.50 10,487 4.00 - - 1,000
7.41 -51,032 8.00 -28,980 9.35 3,000
1.76 17,4770 4.00
2900 0.18 10,000
00.00
-9,490 5.64 5,263 7.00 - - 6,010

EXTERNAL CEILING FINISHES

-20,625 2.79 -58,150 8.00 -30,000 16.81 1,000 4.69 18,500 6.69 - 30,000.00 28.38

INTERNAL CEILING FINISHES

15,765 11.57

3,871 4.00

-

-

FURNITURES AND FITTINGS

7,700 10.59
-1,350 3.69

2,002 5.00
566 2.00

-

-

EXTERNAL FLOOR FINISHES
INTERNAL FLOOR FINISHES

SANITARY FITTINGS

-

2.75 21,390 1.74 21,000.00 3.65
1.32 201,790 10.62 - 109,950.00 6.74
8.80 8,110 0.55 1,920.00 0.30
6.53 83,590 13.78

-

-

- 126,585 30.06

-

-

- - 31,200 15.69
30,000 4.68 4,000 6.56

-

-

AIR - CONDITIONING

127,401 10.30 -60,214 5.00 -60,000 8.57 20,000 8.10 343,220 11.26 - 223,114.00 8.06
89,5510 13.98
8.58 44,976 17.99 567,464 12.38 - 16,000.00 2.46
00.00 25,7110 5.00 -30,0000 00.00
-326,200 20.72 -54,720 3.00 -70,000 17.11 - - 683,187 18.88 369.00 0.04

Total Carried to Final Summary

-465,897

PLUMBING INSTALLATIONS
ELECTRICAL INSTALLATIONS

2.65 -493,270

3.52

-354,091 7.51 -376,706

8.92 -5,366,976 11.45

-1,493,638 9.43
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แผนภูมิที่ 37 เปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชีรายการราคา ค่าของกลุ่มอาคาร
6 อาคาร ในรู ปของจํานวนเงินจากต้นทุน ของโครงการ Paresa Resort Phuket
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แผนภูมิที่ 38 การเปรี ยบเทียบแบบ Column Chart ของข้อมูลด้านบัญชี รายการราคา ค่าก่อสร้างจริ ง
ของ กลุ่มอาคาร 6 อาคาร ในรู ปของเปอร์ เซนต์ ที่หกั จากต้นทุน ของโครงการ Paresa
Resort Phuket
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การประมวลผลจากการศึกษาจากตารางเปรียบเทียบของกลุ่มอาคาร 6 อาคาร
ผลที่ได้จากการศึกษาหลังจากทําการวิเคราะห์แล้วพบว่าในแต่ละอาคารมีปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิ ดขึ้นต่ออาคารมีความแตกต่างกันและคล้ายคลึงกันในแต่ละอาคารแต่ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นนั้น
เป็ นตัวสะท้อนภาพของปั จจัยหลักที่สาํ คัญของโครงการคือค่าก่อสร้างของอาคารทั้ง 6 อาคาร
ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจึงเป็ นเพียงเครื่ องมือในการศึกษาข้อมูลเพื่อให้
สามารถเตรี ยมการและพิจารณาถึงปั ญหาจากกรณี ศึกษาดังกล่าวได้ในเบื้องต้น ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าใน
การสรุ ปข้อมูลรวมทุกอาคารมาเป็ นตารางประมวลผลของการศึกษาได้ดงั นี้
จากตารางจากตารางเปรี ยบเทียบของกลุ่มอาคาร 6อาคาร เห็นได้วา่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในภาพรวมทั้งหมดของอาคารๆนั้นมีผลกระทบในส่ วนใดจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดของ
อาคารVilla Design 1 มี ดังนี้คือ
ROOF COVER ขาดทุนมากสุ ด = 22.72% ถือว่ามากยอมรับไม่ได้
STRUCTURE ขาดทุนน้อยสุ ด = 3.13%
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จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการไม่มากนัก = 2.65%
อาคารVilla Design 2 มี ดังนี้คือ
SUBSTRUTURE ขาดทุนมากสุ ด = 12.50% ถือว่ามากยอมรับไม่ได้
AIR-CONDITIONING ขาดทุนน้อยสุ ด = 54,720 บาท (3.00%)
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการไม่มากนัก = 3.52%
อาคาร HOTEL VILLA 1-9 มี ดังนี้คือ
EXTERNAL WALLS ขาดทุนมากสุ ด = 30,000บาท (23.36%) ถือว่ามากยอมรับไม่ได้
STRUCTURE ขาดทุนน้อยสุ ด = 55,622 บาท (6.22%)
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการค่อนข้างมากพอประมาณ = 7.51%
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อาคาร CLIFF VILLA 1-7 มี ดังนี้คือ
INTERNAL WALLS ขาดทุนมากสุ ด = 34.61% ถือว่ามากยอมรับไม่ได้
EXTERNAL FLOOR FINISHES ขาดทุนน้อยสุ ด = 1.32%
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการค่อนข้างมากพอประมาณ = 8.92%
อาคารCLUBHOUSE มี ดังนี้คือ
INTERNAL CEILING FINISHES ขาดทุนมากสุ ด = 30.06% ถือว่ามากยอมรับ
ไม่ได้
SANITARY FITTINGS ขาดทุนน้อยสุ ด = 6.56%
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จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการมากสุ ด = 11.45%
อาคารSWIMMINGPOOL มี ดังนี้คือ
EXTERNAL CEILING FINISHES ขาดทุนมากสุ ด = 28.38%ถือว่ามากยอมรับไม่ได้
ELECTRICAL INSTALLATIONSขาดทุนน้อยสุ ด = 2.46%
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการมาก = 9.43%
งาน INFRASTRUCTURE มี ดังนี้
งาน BUGGY PATH ขาดทุนมากสุ ด = 29.29 %ถือว่ามากยอมรับไม่ได้
งาน BOUNDARY FENCE ขาดทุนน้อยสุ ด = 0.59%
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการมาก = 10.21%
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งาน PRELIMINARY มี ดังนี้
LAND RENTAL FOR LABOUR CAMP
ขาดทุนมากสุ ด = 370 %ถือว่ามากยอมรับไม่ได้
PROTECTION FOR ADJACENT& COMPENSATION ขาดทุนน้ อยสุ ด = 21%
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ของโครงการจากแผนภูมิ
แล้วมีลกั ษณะของการเปลี่ ยนแปลงที่ค่อนข้างสู ง แต่หากมองในภาพรวมของโครงการจะพบว่า
มูลค่าของงานกระทบต่อโครงการมาก = 23.05%
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ราคาต่อสภาพจริ งของอาคารทั้ง 6 อาคารของโครการ PARESA RESORT . ซึ้ งปรากฎว่ามีท้ งั 2
แบบ ได้แก่ รายการที่ทิศทางไปทางเดียวกันกับทิศทางไม่ไปทางเดียวกัน
- รายการที่มีทิศทางเดี ยว เช่ น งาน SUBSTRUCTURE, STRUUTURE, COVER
ROOF.
- รายการที่มีทิศทางไม่ไปทางเดียวกัน เช่น งาน EXTERNAL MALL , EXTERNAL
FLOOR FINISHES และอื่นๆ
รายการที่มีทิศทางที่มีทิศทางเดียว
- งาน SUBSTRUCTURE มีอาคาร SWIMMING POOL ที่มีการขาดทุนมากที่สุด
เพราะอาคารนี้ เป็ นอาคารเดี ยวที่มีเข็มรับอาคาร โดยเป็ นเข็มแบบ MICRO PILE เจาะโดยวิธีแท่ง
และ GROUT ด้วยนํ้าปูน แต่ทางบริ ษทั ต้องทําฐาน CONCRETE มาเป็ น MICROPILE เพื่อปรับ
ระดับให้ฐานรากอาคารวางบนแท่นCONCRETR ซึ้ งทางบริ ษทั จะรับค่าตอบแทนเช่ นไม้แบบ,
เหล็กเส้น, คอนกรี ตในราคา BOQ ซึ่ งไม่คุม้ ค่า จึงทําให้หมวดงาน SUB STRCTUREของอาคารนี้
จึงสู งกว่าทุกอาคารหากจะสร้างอาคารใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันควรเพิม่ ขึ้นประมาณ 10%
- งาน STRUCTURE อาคาร SWIMMING POOL เป็ นอาคาร เป็ นอาคารที่มีการ
ขาดทุนมากที่สุดเพราะอาคารนี้ สร้างหลัง อาคารCLUB HOUSE ทําให้การลําเลียงวัสดุไปยังหน้า
งานทํางานได้ยากมากเพราะโครงอาคาร CLUB HOUSE บังอยูแ่ ล้วที่สร้างอาคารตรงส่ วนที่มีความ
ลาดชั้นมากที่สุดทําให้ กองเก็บ วัสดุค่อนข้างลําบากมากที่สุด
- งานROOF COVER อาคาร V1 เป็ นอาคารที่มีการขาดทุนมากที่สุดเพราะเป็ นอาคาร
หลังแรกที่ทาํ เสร็ จก่ อน จึงมีการผิดพลาดจากการควบคุ มหน้างานไม่ดีเช่ น การเสี ยหายจากการ
ลําเลียงกระเบื้องหลังคามาก
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- งาน EXTERNAL MALL FINISHES มีอาคาร CLIFF 1-7 มีการขาดทุนมากที่สุด
เพราะอาคาร CLIFF 1-7 เป็ นอาคารชั้นเดียวแต่มีความสู งจากพื้นของ SLOP ไปถึงพื้นของอาคาร
ค่อนข้างมากจาก รู ปหลังแรก ซึ่ งงานมีแต่เสาแบบคาน TIE BEAM เท่านั้นทําให้มีเนื้ องานน้อยแต่
ยังใช้แรงงานมากลําเลียงวัสดุ ยากมากเพาะอยูต่ ่าํ สุ ด จากทางเข้าหน้าหน่วยงาน ประมาณ 40 เมตร
ทางความสู ง
- EXTERNAL FLOOR FINISHES มีอาคารCLUB HOUSE มีการขาดทุนมากที่สุด
เพราะอาคารCLUB HOUSE มีระบุรายละเอียดของกระเบื้องเครื อบทองไม่ละเอียดทางผูป้ ระมาณ
ราคาของบริ ษทั ให้ราคาตารางเมตรละ 2200 และราคาจริ งตารางเมตรละ 100,000 บาท มีท้ งั หมด
150 ตารางเมตรส่ วนรายการที่มีทิศทางที่ไม่ได้ไปทางเดี ยวกัน หลายรายการของทุกอาคารมีท้ งั
ขาดทุนและไม่ขาดทุนสลับกันไปดังนั้นผูเ้ ขียนจึงขอไม่เขียนถึงเพราะเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถนํามา
เปรี ยบเทียบกันได้
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10. สาเหตุของปัญหา
สาเหตุ ข องปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นกับ โครงการที่ ได้นาํ มาเป็ นโครงการกรณี ศึกษามี ปัญหา
หลากหลายปั ญหาซึ่ งแต่ละปั ญหาที่เกิ ดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหา สิ่ งที่พบ
หลังจากที่ ได้ทาํ การศึกษาก่ อนหน้านี้ สามารถสรุ ปได้ว่าปั ญหามีอะไรและปั ญหาที่เกิ ดขึ้นมาจาก
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้เ พื่ อ หาสาเหตุ ว่า มาจากปั จ จัย อะไรบ้า ง ซึ่ งปั จ จัย ที่ เ ป็ นสาเหตุ ที่
ก่อให้เกิดปั ญหากับโครงการจากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าจะมีสองส่ วนคือ ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ
ค่า ก่ อสร้ า งทางตรงและปั ญหาที่ เกิ ดกับ ค่ าก่ อสร้ า งทางอ้อม โดยสามารถสรุ ป แบ่ง เป็ นปั จจัย ที่
ก่อให้เกิดปั ญหาได้เป็ น 5 หัวข้อใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
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ปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ จากราคาค่ าก่ อสร้ างทางตรง
1. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากการบริ หารงาน
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการบริ หารงาน ทั้งนี้ปัจจัยที่ทาํ ให้
เกิดปั ญหามีจากหลายสาเหตุและสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
1.1 การวางตัวบุคคลต่างๆไม่เหมาะกับงานความรู ้ความสามารถของบุคลากรนั้นๆ
มีกาํ หนดตําแหน่งหน้าที่ของบุคคลากรไม่ชดั เจนทับซ้อนในการบังคับบัญชา
1.2 การประสานงานระหว่า งผูอ้ อกแบบกับ ผูร้ ั บ เหมาไม่ค่ อยสัม พัน ธ์ ก ัน ด้ว ย
ระยะทางและเวลาที่ทางผูอ้ อกแบบจะให้
1.3 ไม่มีการตัดสิ นใจที่ฉบั ไว ไม่วา่ เจ้าของ, ผูอ้ อกแบบ, C.M. หรื อ ผูร้ ับเหมา ต่อ
ปั ญหาเกิดขึ้น การจะแก้ไขแต่ละปั ญหาต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
1.4 การใช้เครื่ องจักรและเครื่ องมือไม่ครอบคลุ มบริ เวณที่จะก่อสร้ างทําให้ใช้
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรได้ไม่เต็มที่ไม่คุม้ ค่าเช่า
2. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากราคาของวัสดุ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ ปั จจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหากับราคาของวัสดุ
เกิดจากการที่ตอ้ งมีการใช้วสั ดุที่มีราคาสู งขึ้น ทั้งนี้ปัญหาที่พบมีจากหลายสาเหตุและสามารถแจก
แจงรายละเอียดได้ดงั นี้
2.1 การเปลี่ ยนแปลงของราคาตามกลไกทางการตลาด ในการเปลี่ ยนแปลงของ
ราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาจมีการเปลียนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนิ นการก่อสร้าง
ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของราคานั้นมีความเกี่ ยวเนื่องกับระยะเวลาที่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างและ
ช่วงระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้าง
2.2 การเปลี่ยนแปลงของราคาตามลักษณะทางกายภาพ ในการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัส ดุ ต ามลัก ษณะทางกายภาพคื อ สถานที่ สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ ภูมิ ศ าสตร์ ท าํ เลที่ ต้ งั ของ
โครงการที่มีผลต่อราคาของวัสดุก่อสร้าง เช่น การเข้าถึงโครงการมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ซึ่ งปั จจัย
ดัง กล่ า วนี้ เป็ นตัว แปรที่ ท าํ ให้ ร าคาของค่ า วัส ดุ ก่ อ สร้ า งเพิ่ ม ขึ้ น มาจากองค์ป ระกอบอื่ น ๆ ที่
สนับสนุน อาทิ ค่าขนส่ ง รวมถึงแหล่งที่จาํ หน่ายของวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างในแต่ละภาค แต่
ละจังหวัด จะมีราคาที่มีความแตกต่างกัน เป็ นต้น
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3. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากปริ มาณของวัสดุ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปริ มาณของวัสดุเกิ ดจาก
การที่ตอ้ งมีการใช้วสั ดุ ในเชิ งปริ มาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิ ดปั ญหามีจากหลายสาเหตุ
และสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
3.1 การสู ญเสี ยของวัสดุอนั เนิ่องมาจากลักษณะการใช้วสั ดุ ปั จจัยจากการสู ญเสี ย
ของวัส ดุ อ ัน เนื่ อ งมาจากลัก ษณะการใช้ว สั ดุ คื อ การใช้ว สั ดุ ใ นการก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะส่ ว นมี
องค์ประกอบของลักษณะงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้วสั ดุในประเภทงานต่าง ๆ มักพบว่าใน
ปริ มาณงานหนึ่ง ๆ นั้น การใช้วสั ดุในการก่อสร้างจะต้องมีการสู ญเสี ยปริ มาณของวัสดุมากกว่าที่
เนื้องานจริ ง
3.2 การสู ญเสี ยของวัสดุอนั เนื่ องมาจากความบกพร่ อง คือ การสู ญเสี ยของวัสดุที่
เกิดจากการผิดพลาดของการทํางานนอกจากนี้ ยงั มีการสู ญเสี ยของวัสดุที่เกิดจากปั ญหาต่าง ๆ ที่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าผิดพลาดหรื อสํารวจสถานที่ก่อสร้างไม่ละเอียดรอบคอบ
4. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากแรงงาน
จากการศึ ก ษาและวิเคราะห์ข ้อมูล ที่ ได้ปั จจัย ที่เกิ ดขึ้ นจากแรงงานนั้น มีหลาย
ปัจจัย โดยนิยามคําว่าค่าแรงงานนั้นไม่ได้จาํ กัดเฉพาะในส่ วนของแรงงานที่ใช้ แต่ยงั ครอบคลุมถึง
วัสดุอุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหากับโครงการที่
พบมีจากหลายสาเหตุและสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
4.1 การเปลี่ ยนแปลงค่าแรงงานตามของปริ มาณงาน การเปลี่ยนแปลงค่าแรงงาน
ตามปริ มาณของงานเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณวัสดุมากขึ้นและ
ต้องใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้นตามปริ มาณของวัสดุ ซึ่ งในส่ วนค่าแรงงานกรณี จา้ งแรงงานแบบรายวัน
จะมีผลกระทบเกิดขึ้นมากกว่าการจ้างแรงงานแบบเหมาค่าแรงและในส่ วนของปริ มาณที่เพิ่มขึ้นมี
หลายสาเหตุที่ทาํ ให้ปัจจัยของค่าแรงงานเพิ่มตามไปด้วย เช่น กรณี ก่อสร้างผิดแบบหรื อมาตรฐาน
ในการก่อสร้างไม่ตรงตามขอกําหนด เป็ นต้น
4.2 ค่าแรงงานของแรงงานต่างชาติ มักเป็ นปั ญหาที่เกิดจากลักษณะและวิถีชีวิต
ของแรงงานที่เข้ามาทํางานในโครงการก่อสร้าง (มีLICENSES ไม่ตอ้ งเสี ยค่าหัวมาก) ซึ่ งในแต่ละ
โครงการมีความแตกต่างกันไป แต่ในจังหวัดภูเก็ตแรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานที่ได้มาจากแรงงาน
ต่างชาติเป็ นหลัก ซึ่ งจะมีแรงงานเป็ นส่ วนน้อยที่เป็ นแรงงานโดยตรงเฉพาะ ดังนั้นการสื่ อสารของ
แรงงานต่างชาติมีผลกระทบต่อโครงการได้เป็ นอย่างมาก
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4.3 การเปลี่ยนแปลงค่าแรงงานจากระยะทางการลําเลียงวัสดุจากบนเขาลงสู่ หน้า
งานที่อยู่ด้านล่ างของเชิ งเขาโดยแรงงานก่อสร้ างทําให้ได้วสั ดุ ที่ตอ้ งการน้อยลงมี ผลกระทบต่อ
โครงการเป็ นอย่างมากทําให้ตอ้ งเพิ่มแรงงานมากขึ้นเพื่องานเสร็ จตามเวลากําหนด
5. ปั จจัยที่เกิดจากขึ้นจากเครื่ องจักร
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ปัจจัย ที่เกิ ดขึ้ นจากเครื่ องจักรนั้น มีหลาย
ปัจจัย โดยนิยามคําว่าเครื่ องจักรนั้นไม่ได้จาํ กัดเฉพาะในส่ วนของเครื่ องจักรที่ใช้ แต่ยงั ครอบคลุม
ถึงวัสดุอุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหากับโครงการ
ที่พบมีจากหลายสาเหตุและสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
5.1 การใช้เครื่ องจักรไม่สัมพันธ์กบั สถานที่เช่นสถานที่เป็ นที่ก่อสร้างอาคารค.ส.ล
ตั้งอยูต่ าม contour ของเชิงเขา แต่ได้กาํ หนดใช้ tower crane เพียงตัวเดียวซึ่ งทําให้ไม่สามารถsupply
วัสดุที่ตอ้ งการใช้ตามจุดต่างๆได้ทว่ั ถึง
5.2 การต้องมีรถบรรทุกที่มีกาํ ลังมากพอโดยที่ไม่ได้มีการกําหนดในแผนที่ จะ
สามารถนํา พาวัส ดุ ที่ จะใช้ง านจากหน้า ทางเข้า หน่ วยงานขึ้ นที่ หน่ วยงานเพราะรถบรรทุ ก ของ
supplier ท้องถิ่นส่ วนมากมักจะมีกาํ ลังไม่พอที่จะนําวัสดุข้ ึนมาส่ งหน่วยงานได้
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ปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ จากราคาค่ าก่ อสร้ างทางอ้ อม
จากการศึก ษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ ปั จจัยที่เกิ ดขึ้นกับค่า ก่อสร้ างทางอ้อมนั้นมี
หลายสาเหตุ แต่ในบางปั จจัยนั้นอาจมีท้ งั ความเหมือนกันและต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น
ในแต่ละโครงการ
1. ปั จจัยที่เกิดจากค่าภาษี ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากค่าภาษีต่าง ๆ ยังไม่พบปั ญหา แต่ท้ งั นี้ ใน
การบริ หารจัดการควรจะต้องพิจารณาส่ วนภาษีเป็ นสําคัญเพราะมีหลายโครงการที่มีปัญหากับภาษี
ทําให้บางโครงการถึงกับขาดทุนเพราะขาดการวางแผนเรื่ องภาษีที่เกิดขึ้นในโครงการเช่น การซื้ อ
ของแล้วไม่เก็บใบเสร็ จไว้เวลายืน่ ภาษีไม่มีใบเสร็ จก็ตอ้ งหาใบเสร็ จมาเพิม่ มา
2. ปั จจัยที่เกิดจากค่าโสหุ ้ย (Burden หรื อ Overhead Cost) ในส่ วนของค่าโสหุ ้ย
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการมีการเปลี่ ยนแปลงเนื่ องจากการวางแผนงานที่ผิดพลาดทําให้ค่า
โสหุ ้ยต่าง ๆ สู งมากขึ้น โดยค่าโสหุ ้ยนี้คือองค์ประกอบที่สนุบสนุ นการดําเนินการของโครงการ
เช่ น บุคลากร ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าเอกสาร ค่าดําเนิ นการในส่ วนงานต่าง ๆ ที่ทาํ ให้งานก่ อสร้ าง
สามารถดําเนินการได้
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3. ปั จ จัย จากปั ญ หาที่ เ กิ ด นอกเหนื อ ความคาดหมาย ในส่ ว นของปั จ จัย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
นอกเหนือจากความคาดหมายจะเป็ นกรณี เดียวกับการสู ญเสี ยอันเนื่ องมาจากความบกพร่ อง เพราะ
ในการบริ หารการก่อสร้ างต้องพิจารณาปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถว้ นเพื่อลดภาระหรื อปั ญหา
ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูร้ ับเหมาซึ่ งวิสัยทัศน์จะมีความแตกต่างกันในการ
คาดการณ์ เหตุ ก ารณ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ น หลัง จากรวบรวมปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในโครงการและจัด
หมวดหมู่ของปั ญหาเพื่อให้ทราบถึงปั จจัยของสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วสามารถจําแนกรายละเอียดตาม
ข้อมูลข้างต้น ทําให้แยกปั จจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหาได้
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11. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่ อโครงการ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ที่ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการนั้นพบว่ามีหลายส่ วน
ของช่วงดําเนินการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น ซึ่ งผลกระทบที่เกิดขึ้น
บางกรณี อาจมาจากสาเหตุแค่เพียงสาเหตุเดียวแต่ส่งผลกระทบกับหมวดงานของโครงการได้หลาย
ส่ วน โดยผลกระทบที่เกิดจากราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงทําให้ตน้ ทุนของราคาค่าก่อสร้างสู งขึ้น
และส่ งผลให้เวลาที่ดาํ เนินการก่อสร้างมากขึ้นด้วย
12. แนวทางการแก้ ปัญหา
จากปั ญหาที่พบจากการศึกษาและวิเคราะห์ทาํ ให้ทราบว่าต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นมา
จากปั จจัยใดที่เป็ นสาเหตุหลักของปัญหา ดังนั้นการแก้ไขปั ญหาจึงควรเริ่ มจากต้นเหตุของปั ญหาที่
เกิดขึ้นดังนี้
ปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ จากราคาค่ าก่ อสร้ างทางตรง
1. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากการบริ หารงาน
1.1 การวางตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ถูกกับงานและกําหนดตําแหน่ง
หน้าที่บงั คับบัญชาให้ชดั เจน
1.2 การประสานงานระหว่า งผูอ้ อกแบบกับผูร้ ั บเหมาควรให้ก ระชับ ควรมีก าร
ประชุมที่หน่วยงานทุกๆอาทิตย์หรื อบ่อยๆเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะให้งานบรรลุเป้ าหมาย
1.3 ควรมีการตัดสิ นใจที่ฉบั ไวไม่วา่ เจ้าของ ผูอ้ อกแบบ C.M. ผูร้ ับเหมา ต่อปั ญหา
ที่เกิดขึ้น
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1.4 การใช้เครื่ องจักรและเครื่ องมื อให้ครอบคลุ มบริ เวณที่จะก่ อสร้ างทําให้ใช้
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรได้ไม่เต็มที่และคุม้ ค่าเช่า
2. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากราคาของวัสดุ
2.1 การเปลี่ยนแปลงของราคาตามกลไกลทางการตลาด ในการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาจมีการเปลี่ ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนิ นการก่อสร้ าง
ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของราคานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาที่ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างและ
ช่วงระยะเวลาในการดําเนินการก่อสร้าง เช่น ค่านํ้ามันที่ส่งผลต่อราคาค่าวัสดุหรื อค่าขนส่ ง ดังนั้น
วิธีการป้ องกันและแก้ไขต้องเริ่ มตั้งแต่การประมาณการโดยการศึกษาถึงแนวโน้มอัตราการปรับตัว
จากการศึกษาข้อมูลของการเปลี่ ยนแปลงจากอดีตว่ามีแนวโน้มสู งขึ้นหรื อไม่และในอีกวิธีการที่
หลาย ๆ โครงการนํามาใช้คือหลังจากได้เซ็นต์สัญญากับเจ้าของโครงการแล้วหรื อก่อนที่ราคาวัสดุ
จะปรั บ ตัวขึ้ นอาจมี ก ารเจรจากับ ทางผูผ้ ลิ ตรื อผูจ้ าํ หน่ า ยในการประกันราคาวัสดุ โดยการเซ็ นต์
สัญญาเพือ่ สั่งซื้อสิ นค้า เพื่อยืนราคาวัสดุให้คงราคาเดิมไว้ในโครงการนั้น ๆ
2.2 การเปลี่ยนแปลงของราคาตามลักษณะทางกายภาพ ในการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัส ดุ ต ามลัก ษณะทางกายภาพคื อ สถานที่ สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อ ภูมิ ศ าสตร์ ท าํ เลที่ ต้ งั ของ
โครงการที่มีผลต่อราคาของวัสดุ ก่อสร้าง ดังนั้นในก่อนการยื่นประมูลหรื อเสนอราคาควรมีการ
สํารวจปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ความสะดวกในการทํางานว่าจะสามารถทําได้ยากหรื อง่าย เป็ น
ต้น เพื่ อ สามารถเผื่อ ราคาในส่ วนค่ า ดํา เนิ น การได้ถู ก ต้อ ง และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ผูผ้ ลิ ตหรื อ ผู ้
จําหน่ายบริ เวณใกล้เคียง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างแต่ละที่ตน้ ทุนของค่าวัสดุอาจมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นควรจะสํารวจราคาของผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ าํ หน่ ายบริ เวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้ างเพื่อให้ทราบ
ราคาต้นทุนที่ชดั เจน เช่น ต่างจังหวัดที่ห่างไกลจากเมืองอาจมีราคาค่าวัสดุแพงกว่าอันเนื่องมาจาก
ค่าขนส่ ง เป็ นต้น
3. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากปริ มาณของวัสดุ
3.1 การสู ญเสี ยของวัสดุอนั เนื่องมาจากลักษณะการใช้วสั ดุ ปั จจัยจากการสู ญเสี ย
ของวัสดุอนั เนื่ องมาจากลักษณะการใช้วสั ดุพบว่าในการประมาณราคางานก่อสร้างสิ่ งที่สําคัญคือ
การประมาณการเผือ่ การใช้วสั ดุในงานแต่ละหมวด ซึ่ งการเผือ่ การสู ญเสี ยวัสดุในแต่ละประเภทงาน
นั้นมีความแตกต่างกัน
3.2 การสู ญเสี ยของวัสดุ อนั เนื่ องมาจากความบกพร่ อง การสู ญเสี ยของวัสดุ อนั
เนื่องมาจากความบกพร่ องมีสองส่ วนคือ การบกพร่ องจากการประมาณราคา และ การบกพร่ องจาก
วิธีการก่อสร้าง
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4. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากแรงงาน
4.1 การเปลี่ยนแปลงค่าแรงงานตามของปริ มาณงาน การเปลี่ยนแปลงค่าแรงงาน
ตามปริ มาณของงานเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณวัสดุมากขึ้นและ
ต้องใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้นตามปริ มาณของวัสดุ ซึ่ งในส่ วนค่าแรงงานกรณี จา้ งแรงงานแบบรายวัน
จะมีผลกระทบเกิดขึ้นมากกว่าการจ้างแรงงานแบบเหมาค่าแรงและในส่ วนของปริ มาณที่เพิ่มขึ้นมี
หลายสาเหตุที่ทาํ ให้ปัจจัยของค่าแรงงานเพิ่มตามไปด้วย เช่น กรณี ก่อสร้างผิดแบบหรื อมาตรฐาน
ในการก่อสร้างไม่ตรงตามขอกําหนด เป็ นต้น
4.2 ค่าแรงงานของแรงงานต่างชาติ ควรขึ้นบัญชีแรงงาน (LICENSES) ให้ถูกต้อง
จะได้ไม่เป็ นปั ญหา ที่จะเกิดจากลักษณะและวิถีชีวติ ของแรงงานที่เข้ามาทํางานในโครงการก่อสร้าง
ซึ่ งในแต่ละโครงการมีความแตกต่างกันไป แต่ในจังหวัดภูเก็ตแรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานที่ได้มา
จากแรงงานต่างชาติเป็ นหลัก ซึ่ งจะมีแรงงานเป็ นส่ วนน้อยที่เป็ นแรงงานโดยตรงเฉพาะ ดังนั้นการ
สื่ อสารของแรงงานต่างชาติควรมีคนกลางในการสื่ อสารเพื่อป้ องกันมผลกระทบต่อโครงการได้เป็ น
อย่างมาก
5. ปั จจัยที่เกิดขึ้นจากเครื่ องจักรและเครื่ องมือ
5.1 การใช้เครื่ องจักรให้สัมพันธ์กบั สถานที่เช่นสถานที่เป็ นที่ก่อสร้างอาคารค.ส.ล
ตั้งอยูต่ าม contour ของเชิ งเขา การใช้ tower crane ต้องใช้หลายตัวโดยต้องวางแผนให้คอบคลุม
พื้นที่และไม่ทบั ซ้อนกันซึ่งทําให้สามารถsupply วัสดุที่ตอ้ งการใช้ตามจุดต่างๆได้ทว่ั ถึง
5.2 ต้องมีรถบรรทุกที่มีกาํ ลังมากพอที่จะสามารถนําพาวัสดุที่จะใช้งานจากหน้า
ทางเข้าหน่วยงานขึ้นไปที่หน่วยงานไว้ในแผน
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ปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ จากราคาค่ าก่ อสร้ างทางอ้ อม
1. ปั จจัยที่เกิดจากค่าภาษี ซึ่ งปัจจัยเรื่ องภาษีที่ตอ้ งชําระควรมีการวางแผนการชําระ
ภาษี
2. ปั จจัยที่เกิดจากค่าโสหุ ้ย (Burden หรื อ Overhead Cost) ในส่ วนของค่า
โสหุ ้ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องมีการวางแผนงานที่ดีเพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนสนับสนุ นโครงการเช่ น จํานวนบุค ลากร ค่า นํ้า ค่า ไฟฟ้ า ค่า เอกสารต่าง ๆ
เป็ นต้น
3. ปั จจัยจากปั ญหาที่เกิ ดนอกเหนื อความคาดหมาย ในส่ วนของปั จจัยที่เกิ ดขึ้น
นอกเหนือจากความคาดหมายจะเป็ นกรณี เดียวกับการสู ญเสี ยอันเนื่องมาจากความบกพร่ อง เพราะ
ในการบริ หารการก่อสร้างแล้วต้องพิจารณาปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อลดภาระหรื อ
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ปั ญหาให้นอ้ ยที่สุด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูร้ ับเหมาซึ่ งวิสัยทัศน์จะมีความแตกต่างกันใน
การคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้นสามารถจะสรุ ปได้วา่ การขาดทุนของโครงการนี้ อยูท่ ี่ตาํ แหน่งที่ต้ งั ของอาคารคือ
อาคารที่อยูไ่ กลทางเข้าลึกลงไปทางเชิงเขาใกล้ทะเลจะมีการขาดทุนมากกว่าอาคารที่อยูใ่ กล้ทางเข้า
การขนส่ งวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารทําได้ชา้ เพราะความลาดเอียงของเชิ งเขา ทําให้แรงงานที่ใช้ขนส่ ง
ส่ วนใหญ่ขนส่ ง ได้น้อยและช้า ต้องเพิ่ มแรงงานในการขนส่ งวัสดุ หัทนั กับเวลาและเกิ ดความ
เสี ยหายของวัสดุมากกว่าปกติ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและการเสนอแนะ
1. สรุปผลจากการศึกษาและวิเคราะห์
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ตน้ ทุนค่าก่อสร้างจริ งเพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่า
ก่ อสร้ างประมาณการ กรณี ศึ ก ษาโครงการก่อสร้ า งอาคารถาวร ค.ส.ล โครงการภารี ส ารี สอร์ ท
ต. กมลา อ.กระทู้ จ. ภูเก็ต จะมีขอ้ สรุ ปดังนี้
กรณี ศึกษา อาคาร (villa design 1,2) H1-9,cliff 1-7,clubhouse,swimming pool เป็ น
การก่อสร้างโดยบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุและมีการว่าจ้างแรงงานแบบรายวัน และมีผรู้ ับเหมาช่ วง
โดยการว่าจ้างจะเป็ นลักษณะสัญญาแบบราคาต่อหน่วย หรื อ Unit Price Contract จะพบว่าปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในโครงการมาจากสาเหตุใด ซึ่ งจากผลรวมสรุ ปจากการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อให้
ทราบถึงปั จจัยที่เกิดขึ้นต่ออาคารได้ดงั นี้
1. ความเสี ยหายทีเ่ กิดจากมนุษย์ (MAN)
- เกิดจากความประมาทของผูร้ ับจ้าง ที่คิดว่าหน่วยงานนี้ เหมือนกับโครงการที่เคยทํา
มา ศึกษาแบบไม่ละเอียด ไม่อ่าน TOR ให้รอบคอบ และตกลงเรื่ องการรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น การ
รักษาต้นไม้โดยค่าใช้จ่ายผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
- ผูอ้ อกแบบไม่ชดั เจน เนื่ องจากได้รับค่าตอบแทนรับจ้างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้
การออกแบบล่าช้าไม่ชดั เจนเรื่ องความละเอียดของแบบ
- C.M. ไม่ค่อยยอมตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆของโครงการ คอยแต่จะให้ผอู้ อกแบบหรื อ
เจ้าของโครงการตัดสิ นใจ
- เกิ ดจากการใช้แรงงานต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งทางผูร้ ับจ้างต้องจ่ายค่าแรงคนงาน
คนละ 250 บาท บวก VAT เท่ากันไม่วา่ จะเป็ นช่างหรื อกรรมกร ทางผูจ้ ดั หาแรงงานต่างชาติมกั จะ
ส่ งแรงงานที่เป็ นกรรมกรมาให้ ไม่ค่อยมีช่างฝี มือ จึงทําให้ได้ผลงานน้อยกว่าค่าจ้าง
2. ความเสี ยหายของวัสดุ (MATERIAL)
ค่าวัสดุที่ใช้ในหน่วยงานไม่มีการควบคุมจํานวนการใช้เท่าที่ควรจึงเกิดการใช้วสั ดุเกิน
จากการประมาณการ การขนส่ งวัสดุไปยังหน่วยงานเกิดความเสี ยหายมาก เช่น
- การเทคอนกรี ตด้วยราง ทําให้เกิดความเสี ยหายจากคอนกรี ตที่คา้ งอยูบ่ นรางต้องตักทิ้ง
- กระเบื้องหลังคาเสี ยหายจากการประมาณการผิดพลาดเนื่ องจากไม่ได้คิดค่า Slopes
ของหลังคาเสี ยหายเนื่องจากการขน เสี ยหายจากแรงงานที่ทาํ ผิดพลาด
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3. ความเสี ยหายจากเครื่องจักร ( MACHINE)
- เกิดจากการใช้ TOWER CRANE ได้ไม่เต็มที่ เพราะที่ต้ งั อยูไ่ ม่สามารถหมุนได้
รอบตัว เพราะติดเชิงเขาอีกด้าน ใช้ MOBILE ช่วยก็ไม่สามารถเข้าได้ทุกอาคาร เพราะไม่ได้ทาํ ถนน
ชัว่ คราวให้มนั วิง่ การใช้เครื่ องลม COMPRESSVER ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4. ความเสี ยหายจากการเงิน (MONEY)
- เกิดจากงานเพิ่มไม่สามารถคิดตามสภาพปั จจุบนั ณ เวลานั้น ให้คิดได้ตามราคาที่
เสนอตาม BOQ ซึ่ งทําสัญญาไว้ต้ งั แต่ 3 ปี ที่แล้ว
- เกิดจากการคืนเงิน RETENTION เพียงครึ่ งเดียว ผูว้ ่าจ้างอ้างว่างานไม่เรี ยบร้อย
ทั้งๆที่ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาพักแล้ว
- เกิ ด จากการไม่ จ่า ยค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด จากความล่ า ช้า จากการเปลี่ ย นแบบ และ
เพิ่มเติมงานใหม่นอกสัญญา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล่าช้า คือ
- ค่าเช่าที่สาํ หรับสํานักงานสนาม, บ้านพักคนงาน
- ค่าเงินเดือนพนักงาน
- ค่านํ้า, ค่าไฟฟ้ าชัว่ คราว
- ค่าเดินทางของพนักงานระดับบริ หาร
- ค่านํ้ามันรถที่ใช้ในหน่วยงาน และอื่นๆ
5. ความเสี ยหายจากการบริหาร (MANAGEMENT)
ผูร้ ับจ้างวางตัวพนักงานระดับบริ หารซ้อนกันไม่ชดั เจนว่าใครควรขึ้นกับใคร ใครมี
อํานาจในการตัดสิ นใจอย่างไร ขาดบุคลากร ขาดประสบการณ์ดา้ นการสร้างอาคารเชิงเขา ทําให้
การวางแผนงานไม่ตรงเป้ าหมาย การใช้เครื่ องมือไม่เต็มความสามารถ การประมาณจํานวนวัสดุที่
ต้องใช้กบั โครงการผิดพลาดและการบริ หารการเงินที่ใช้กบั โครงการไม่ไหลลื่น ดังที่ควรเป็ น
ปริ มาณวัสดุ และแรงงานที่ เปลี่ ยนแปลงมีผลต่ออาคารโดยรวมมากที่สุด เพิ่มขึ้นคิดเป็ น
2.65% 3.52% , 6.24% , 7.50%, 10.40%, 9.43% ตามลําดับ มีสาเหตุมาจากการสํารวจหน้างานไม่
ละเอียด ถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่ก่อสร้ าง ความลาดชันของเชิ งเขาทําให้มีพ้ืนที่ทาํ งานและพื้นที่
วางวัสดุ น้อย วิธีการและขั้นตอนการใช้วสั ดุ ใช้ในการก่อสร้าง และการประมาณการ เผื่อการสู ญเสี ย
ของการใช้วสั ดุมีการประมาณการผิดพลาดทําให้บางส่ วนต้องใช้วสั ดุเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ โดย
สาเหตุเหล่านี้ทาํ ให้ตอ้ งมีการสั่งซื้ อวัสดุในปริ มาณที่มากขึ้นกว่าที่ได้ประมาณการไว้
งาน Infrastructure อันได้แก่งาน Buggy path งานWalkways งาน Boundary fence
และงานที่เป็ นงานProvisional sum ฯลฯ เช่นงาน Buggy path เป็ นงานทางเชื่อมระหว่างอาคารที่ให้
รถ Golf วิ่ง งานWalk way ก็เป็ นทางเท้าที่เชื่อมระหว่างอาคารเช่นเดียวกับ Buggy path และงานที่
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เป็ นงาน Provisional sum ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่มีรายละเอียดกําหนดมาแบบกว้างๆ โดยกําหนดวงเงินมา
ก้อนหนึ่งเป็ นต้น
งาน Preliminary เป็ นงานเตรี ยมการสําหรับงานทั้งโครงการที่มีไว้รองรับงานหรื อช่วย
เสริ มงานหลักที่กล่าวผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นงานทางตรงหรื องานทางอ้อม จะพบว่าปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นในงานมาจากสาเหตุ ใ ด ซึ่ งผลจากการศึ ก ษาและวิเคราะห์ สาเหตุ ท าํ ให้ทราบถึ ง ปั จจัย ที่
เกิดขึ้นต่องาน Preliminary ดังนี้ ส่ วนที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่องาน Preliminary โดยรวมมากที่สุด
เพิ่มขึ้นคิดเป็ น 23.05% มี สาเหตุ มาจากการเปลี่ ยนแบบและการกําหนดตําแหน่ งของอาคารโดย
ผูอ้ อกแบบที่ ท ับ ซ้ อ นกับ ตํา แหน่ ง ของต้น ไม้ที่ เ จ้า ของต้อ งการอนุ รั ก ษ์ไ ว้ การออกแบบที่ ไ ม่
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งทําให้มีงานเพิ่ม-ลด มาก เช่ น เส้นความลาดชันของแบบที่แสดงอยู่เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับความเป็ นจริ งไม่ตรงกันทุกอาคาร ความสู งของเสาที่รับอาคาร ตามแบบที่แสดงทาง
วิศวกรรม ถือว่าไม่สามารถรับนํ้าหนักได้ ถ้าปราศจากคาน Tie beam งานที่กล่าวมาเป็ นตัวที่ทาํ ให้เกิด
ความล่าช้าที่ตอ้ งขยายเวลาการก่อสร้างไป ส่ งผลกระทบต่องาน Preliminary ที่ได้ประมาณการไว้
ดังนั้น พอจะสรุ ปได้ว่าการขาดทุนของโครงการนี้ อยู่ที่ตาํ แหน่ งที่ต้ งั ของอาคาร คือ
อาคารที่อยูไ่ กลทางเข้าลึกลงไปทางเชิงเขาใกล้ทะเลจะมีการขาดทุนมากกว่าอาคารที่อยูใ่ กล้ทางเข้า
เนื่ องจาก การขนส่ งวัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารทําได้ชา้ เพราะความชันและลาดเอียงของเชิงเขา ทําให้
แรงงานที่ใช้ขนส่ งส่ วนใหญ่ขนส่ งได้นอ้ ยและช้า ต้องเพิ่มแรงงานในการขนส่ งวัสดุใหัทนั กับเวลา
และเกิดความเสี ยหายของวัสดุมากกว่าปกติ
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2. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาฉบับนี้เป็ นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการว่ามี
ปั จจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาค่าก่อสร้างของโครงการประเภทอาคารที่สร้างอยูเ่ ชิงเขา ซึ่ ง
ปั ญหาและปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นในกรณี ศึกษานี้ ลว้ นแต่เป็ นปั ญหาที่ส่งผลต่อโครงการทั้งหมด
เนื่องมาจากปั จจัยในหลาย ๆ ด้าน ซึ่ งแต่ละอาคารจะมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ผเู้ ขียนจัดทําขึ้น
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาว่านอกจากต้นทุนของราคาค่าวัสดุและต้นทุนของราคาค่าแรงงาน
ในการก่ อ สร้ า งที่ ไ ด้ป ระมาณการไว้ล่ ว งหน้า นั้น สามารถมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้เ นื่ อ งมาจาก
ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิ ดขึ้น ซี่ งจะส่ งผลให้ตน้ ทุนของราคาค่าก่อสร้างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ราคาที่ได้ประมาณการไว้ โดยการศึกษาฉบับนี้ จะเป็ นเพียงกรณี ศึกษาตัวอย่าง เพื่อเป็ นแนวทาง
เบื้ อ งต้น ในการเตรี ย มการวางแผนการบริ หารจัด การโครงการก่ อ สร้ า งล่ ว งหน้า ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โครงการที่ผศู ้ ึกษา ได้ศึกษานี้เหมาะสําหรับการก่อสร้างที่จงั หวัดภูเก็ตหรื อ
จังหวัดใกล้เคียงที่มีภูมิประเทศเหมือนกันคือเป็ นที่ราบเชิงเขา
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2551
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524 – 2527
พ.ศ. 2527 – 2539
พ.ศ. 2540 - ปั จจุบนั

นายสรายุทธ เกษมกมลวาทิน
506/1 หมู่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฐนันต์ทอง จํากัด 819/18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ช่างก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
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ผูค้ วบคุมงาน บริ ษทั ไทยซูมิคอน จํากัด
ผูจ้ ดั การโครงการ บริ ษทั เอส.บี. ครี เอเตอร์ จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ฐนันต์ทอง จํากัด
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Check List
รายการที่ผรู ้ ับจ้างควรคํานึงถึงก่อนที่จะประมูลงานทัว่ ๆไป แต่ในที่น้ ีผศู้ ึกษาขอกล่าวถึ ง
เฉพาะหน่วยงานที่ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
- ศึกษารายละเอียดของ T.O.R. (Term of reference) ต้องการสิ่ งใด มีความชัดเจนเพียงใด
- ความละเอียดและความชัดเจนของแบบ (Drawing)
- ความเข้าใจระหว่างผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้าง (Under Standing)
- การอนุรักษ์ตน้ ไม้
- เงินเบิกล่วงหน้า (Advance)
- เงินประกันผลงาน (Retention)
- การเบิกค่าวัสดุล่วงหน้า (Material on site)
- ความเข้าใจในการตรวจรับงานโดยเฉพาะวัสดุที่ทาํ ด้วยมือ (Hand made)
- การกําหนดวันล่วงหน้าที่จะใช้กบั หน่วยงาน
- ความลาดชันของเชิงเขา (Slope)
- ความหนาแน่นของสภาพดินที่สามารถรับนํ้าหนักของอาคาร (Soil condition)
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