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 การบริหารโครงการกอสรางของอาคาร เร่ิมต้ังแตการวางแผนงานของโครงการ
จนกระทั่งโครงการกอสรางแลวเสร็จ การบริหารโครงการกอสรางจึงมีความสําคัญในทุกภาคสวน
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการในทุกข้ันตอน ควรกระทําการวางแผนอยางรอบคอบและ
ละเอียดถี่ถวน เพื่อชวยลดปญหาในระหวางการดําเนินการกอสรางของโครงการ ดังนั้น การศึกษา
ขอมูลทั้งหมดของโครงการที่มีการดําเนินการแลวเสร็จเพื่อใหทราบถึงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อ
เปนกรณีและแนวทางในเตรียมการกับโครงการกอสรางดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ปจจัยที่สงผลกระทบตอตอราคาคากอสราง ตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการ
กอสรางแลวเสร็จ มีหลายปจจัยที่ทําใหตนทุนของคากอสรางมีมูลคาเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนปจจัย
ภายใน และ ปจจัยจากภายนอก เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการเปนไปไดอยางราบรื่นและมี
ขอผิดพลาดนอยที่สุดจึงตองทําการศึกษาถึงสาเหตุตางๆ เหลานั้นเพื่อนํามาเปนกรณีศึกษา 
และสามารถเปนตัวอยางในการนําไปประยุกตหรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการวางแผนงานของ
โครงการได 
 จากการศึกษาไดผลสรุปวา  
 1. ปจจัยหลักที่สงผลใหราคาตนทุนคากอสรางจริงสูงข้ึนกวาคากอสรางประมาณการ
อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณของผูรับเหมางาน 
 2. ปจจัยรองสงผลใหราคาตนทุนคากอสรางจริงสูงข้ึนกวาคากอสรางประมาณการอัน
เนื่องมาจากการวาจางแรงงานที่ขาดฝมือและประสิทธิภาพในการทํางาน 
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 Construction project management start from planning of the project until 

construction is completed. Construction project management is important in all sectors and 

stakeholders to the implementation of all stages of planning should be done carefully and 

thoroughly to help reduce problems during the construction of the project. So after the 

completion of the project, lesson should be learnt to identify issues that happen to be the case 

and plan for the preparation of the project to the most effective. 

 Factors affecting the cost of construction from beginning of the project to the 

project completion were identified. There are several factors that increase the cost of 

construction is worth more. Factors such as internal factors and external factors. To project 

management is seamless with minimum error, learnt lessons from case studies should be 

ultilized to the full. 

 The conclusion of the study can be summarized as follows : 

 1. The main factors resulting in the actual construction cost higher than the 

construction cost estimate due to the lack of contractor experience. 

 2. Secondary factors resulting in the actual construction cost higher than the 

construction cost estimate due to the lack of employment skills and performance. 
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การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับคําแนะนาํเกี่ยวกับการศึกษา
และการวิเคราะหขอมูลตลอดจนถึงกระบวนการวิธีการแกไขปญหาตางๆ จาก ผูชวยศาสตราจารย
บัญชา ชุมเกษร ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจยัขอขอบพระคุณอาจารยเปน
อยางสูงมา ณ ทีน่ี ้

ขอขอบพระคุณคุณพอและคุณแมที่คอยเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนในทกุๆ ดาน 
ดวยความรัก ความหวงใย ผูวิจัยจะระลกึถึงพระคุณของทานตลอดไป 

ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาการจัดการโครงการกอสราง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ตลอดจนประสบการณตางๆ เกี่ยวกับการ
บริหารโครงการกอสรางมาเปนอยางดีใหแกผูศึกษามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ ทีน่ี ้
 ขอบคุณบุคลากรในคณะสถาปตยกรรมที่ใหการสนับสนุนและความชวยเหลือมาเปนอยาง
ดี ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี ้

ขอบคุณกลุมเพื่อน ปริญญาตรีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ไดให
กําลังใจต้ังแตเร่ิมทําการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา และ นายนพพร แซอู ที่ไดชวยเหลืองานในดาน
เอกสารเกือบทั้งหมด ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี ้

ขอบคุณกลุมเพื่อน ปริญญาโทคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดให
กําลังใจ เปนแรงผลักดันและใหการชวยเหลือซ่ึงกนัและกันเปนอยางดีมาโดยตลอดต้ังแตเร่ิม
ทําการศึกษา ระหวางการศึกษา มาโดยตลอดจนสําเร็จการศึกษา ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี ้

ขอบคุณบุคคลทานอ่ืนที่ไมไดกลาวไวที่ไดใหกําลังใจในทุกดาน จนการคนควาอิสระฉบับนี้
สําเร็จ ขอขอบคุณทุกทานมา ณ ทีน่ี ้

สุดทายนี้ขอขอบคุณผูที่ชวยในดานการแกรูปแบบเลมงานคนควาอิสระและการใหกาํลังใจ
รวมถึงเปนแรงผลักดันเปนอยางดีในระยะเวลาชวงสุดทายของงานคนควาอิสระฉบับนี้ ใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีตามกาํหนด ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


