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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั ท่ีมีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายงานก่อสร้างอาคาร
เชิงเขา เน่ืองจากลกัษณะธรรมชาติท่ีต่างกนั ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง งานวิจยัไดแ้บ่งขั้นตอน
ก่อสร้างเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตย ์ งานเคร่ืองปรับอากาศ         
งานไฟฟ้าและงานสุขาภิบาล ปัจจยัท่ีทาํการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ปัจจยัดา้นบริหาร และ 
ปัจจยัเฉพาะ การศึกษาน้ีไดใ้ชก้ารรวบรวมขอ้มูลจากงานจริง  มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูล จากบญัชี
รายการราคาค่าก่อสร้างประมาณการ 
 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั ดา้นการบริหาร ผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมาหลกั ผูบ้ริหารโครงการ
(C.M.) ต่างก็ขาดประสบการณ์  เป็นปัจจยัในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง สาํหรับปัจจยั เฉพาะคือ            
ความลาดชนั ของสถานท่ีเป็นปัจจยัสาํคญั ในงานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร เคร่ืองจกัรท่ีใชอ้ยู ่     
ไม่สามารถดาํเนินงานไดเ้ตม็ ความสามารถ และ การปรับราคาของผูจ้าํหน่าย ของงานปรับอากาศ
ไฟฟ้า และงานสุขาภิบาล ความล่าชา้ ของการอนุมติัแบบ  ดงันั้น  ปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ี ควรไดรั้บ
การพิจารณาดูแลอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั  เพื่อการบริหารงานก่อสร้างท่ีดีได ้
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 This study aims to determine the impact of the construction cost of 

building on the  steep hills. Due to the different stages of construction, it was divided 

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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กติติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเล่มน้ีสํา เ ร็จได้ด้วยความกรุณาให้ค ําแนะนําและแก้ไขจาก             
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิบูลย ์จินาวฒัน์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่านให้การช้ีแนะตั้งแต่เร่ิมตน้      
ในการศึกษารายงานโครงการศึกษาส่วนบุคคลฉบบัน้ีตลอดจนช่วยแนะแนวทางต่างๆในการเขียน 
และเรียบเรียงจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอบคุณครอบครัว เพื่อน พี่ นอ้ง และผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีให้ความช่วยเหลือแนะนาํและให้
กาํลังใจ  จนการคน้ควา้อิสระเล่มน้ีสําเร็จลงได้ และจะนําองค์ความรู้ในการบริหารงานและ
ประสบการณ์ในการทาํงาน มาหล่อหลอมเป็นองคค์วามรู้ในการบริหารงานท่ีสามารถนาํมาศึกษา
เป็นโครงการศึกษาส่วนบุคคลฉบบัน้ีได ้
 สุดท้าย น้ี  ข้าพเจ้า  ขอขอบคุณคณาอาจารย์  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีไดใ้หค้วามรู้ต่างๆ และใหป้ระสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งหลายแก่ขา้พเจา้ ซ่ึงทาํให้
รายงานฉบบัน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และขอมอบประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ต่างๆท่ีมีในรายงาน
ฉบบัน้ี เพื่อประโยชน์ต่อทุกๆท่านต่อไป 
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