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The purpose of this study is to investigate the various factors which effect 
to the Provisional sum in the High-rise Condominium project in Bangkok which is the 
continuing grow in Real Estate business. Including the additional management and 
contractor suggestions to manage the Provision sum regarding to cost overrun in term 
of quality research. The target group of this research are consultant and contractor 
representative who involve for project budget handling.  

The questionnaire was developed based on the interview result of group 
interview and focus interview compared with the study and related article in point of 
cost overrun and 7 factors of cost overrun. The related 7 factors are 1. Owner Related 
Factors 2.Site Management Related Factors 3.Design Related Factors 4.Information 
and Communication Related Factors 5. Practice Related Factors 6. The environmental 
and physical Related Factors 7. Other Related Factors  

The study result show that organization's role/position and target group's 
working experience have influence to their opinion on the important of factors which 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาในเร่ืองการจัดการงบประมาณการกอสรางท่ีไมสามารถควบคุมงบประมาณให

อยูในงบประมาณท่ีจัดสรรไวเบ้ืองตนหรือปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) นั้นเปนปญหาท่ี

มักพบไดในทุกโครงการในขณะน้ี (Otim, Nakacwa, andKyakula, 2012) ควบคูไปพรอมกับการ

เติบโตอยางตอเนื่อง ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในปจจุบันเนื่องจากความตองการอาคารพักอาศัยใน

ยานใจกลางเมืองยังมีอยูมาก (CBRE ประเทศไทย, 2017)  ทําใหการปรับตัวในการแขงขันทางดาน

การออกแบบจึงมีมากข้ึนและตองมีความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด

อสังหาริมทรัพย  ดังนั้นงบประมาณท่ีถูกกําหนดข้ึนเบ้ืองตนในชวงการออกแบบที่ยังมีขอมูลไม

ชัดเจนเพ่ือตองการเรงตอบสนองตลาดเหลานี้จะสงผลใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย  ซ่ึงงานวิจัย

สวนใหญกลาวถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) ไวเชน การมีขอมูลไม

เพียงพอ (Lack of Information)  การเปล่ียนแปลงแบบในชวงการออกแบบและระหวางการกอสราง 

การขาดความรูและการวางแผนงานท่ีไมเพียงพอ การสื่อสารท่ีไมท่ัวถึง  ขาดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดี หรือการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอสราง (Ade Asmi et al., 2013)เปนตน  แตมีเพียง

สวนนอยท่ีจะกลาวถึงวิธีการจัดการงบประมาณโครงการเพ่ือความคุมงบประมาณตามท่ีตั้งไว  ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากการมีขอมูลไมเพียงพอ (Lack of Information)  การเปล่ียนแปลงแบบในชวงการ

ออกแบบและระหวางการกอสรางจึงจําเปนตองเลือกวิธีการในการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวเผ่ือไว

เพ่ือใหงบประมาณโครงการครอบคลุมงานท้ังหมด    ดังนั้นการจัดทํางบประมาณในลักษณะของ 

Provisional Sum จึงถูกนํามาใชกับการประมาณงบประมาณท่ีมีขอมูลของแบบท่ีไมเพียงพอ   แต

งบประมาณช่ัวคราวเฉพาะที่เรียกวา Provisional Sum  มักไมไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในเอกสาร

สัญญากอสรางของโครงการในภาคเอกชนของประเทศไทย   ซ่ึงจากสัญญามาตรฐาน FIDIC 

(Conditions of Contract Definitions) ไดระบุวา Provisional sum หมายถึงงบประมาณช่ัวคราวท่ีถูก

1 
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ระบุรวมอยูในสัญญา  เพื่อใชในการดําเนินการจัดหาเครื่องมือ  วัสดุ หรือการบริการ (FIDIC, 1999)  

ซ่ึงสอดคลองกับสัญญามาตรฐาน ICE (Conditions of Contract Definitions) (ICE, 1999)  สวน

สัญญามาตรฐาน JCT(Conditions of Contract Definitions) ไดระบุเพิ่มเติมวา Provisional sum ยัง

หมายถึงงบประมาณท่ีเตรียมไวสําหรับงานซ่ึงเปนรูปแบบงานอาจระบุไดหรือระบุไมไดและ

สําหรับงานเฉพาะทาง(Performance Specified Work) (JCT, 1999)  จากสัญญามาตรฐานตางๆท่ี

ระบุขางตนสรุปไดวา Provisional Sum ถือเปนงบประมาณหน่ึงท่ีถูกรวมอยูในสัญญากอสราง   

งบประมาณช่ัวคราว (Provisional Sum) ท่ีกลาวไวขางตนจะถูกจะนํามาบริหารในกรณีท่ีงานใน

สวนงบประมาณช่ัวคราวมีความชัดเจนของแบบมากข้ึน  แตหากงบประมาณช่ัวคราวมีการ

คาดการณท่ีผิดพลาดอาจสงผลตอการบริหารงบประมาณโครงการจนนําไปสูการเกิดปญหาตนทุน

บานปลายได  ซ่ึงผลกระทบอาจมีความรุนแรงตอโครงการในแตละระดับแตกตางตามรายละเอียด

งานและขนาดของโครงการท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญกันไป   

ดังนั้นผูท่ีมีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดทําหรือควบคุมงบประมาณของโครงการ  ซ่ึง

รวมท้ังฝายเจาของโครงการ  ผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับ

งบประมาณช่ัวคราวดังกลาวเพื่อไมใหการกอสรางเกินจากงบประมาณโครงการท่ีระบุในสัญญาจน

เกิดปญหาตนทุนบานปลาย ซ่ึงผูบริหารโครงการในแตละโครงการอาจมีความคิดเห็นหรือความ

เขาใจในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับเร่ือง ปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) และ งบประมาณใน

ลักษณะงบประมาณช่ัวคราว (Provisional Sum) แตกตางกันไปซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยท่ีหลากหลาย เชน 

ประสบการณในการวางแผน  ขอมูลในการดําเนินการ  ประเภทอาคาร  บุคลากรที่เกี่ยวของ  วิธีการ

ดําเนินการหรือระยะเวลาดําเนินการ  ซ่ึงแตละปจจัยสงผลกระทบตอกันมากนอยเพียงไร  มีผลทํา

ใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดการงบประมาณชั่วคราวหรือไม อยางไร  ดังนั้นหากสามารถ

จํากัดขอบเขตใหปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบดังกลาวใหมีบทบาทลดลงไดก็จะสามารถควบคุม

งบประมาณรวมของโครงการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวยตามลําดับ   

ประเด็นท่ีนาสนใจในการวิจัยในคร้ังนี้จะมุงเนนไปยังการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผล

กระทบตอการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวและการจัดการงบประมาณช่ัวคราวดังกลาวใหอยูใน

งบประมาณโครงการไดอยางไรในมุมมองของผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาแตละโครงการ ผู

ท่ีเกี่ยวของโดยตรงท่ีตองใหความสําคัญในการวิจัย คือ ฝายผูบริหารงานกอสราง และฝายผูรับเหมา
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โดยมีบุคลากรท่ีมีตําแหนงเปนผูจัดการโครงการ (Project Manager) และผูตรวจสอบงบประมาณ 

(Quantity Surveyor) ของแตละฝายท่ีมีบทบาทและความรับผิดชอบหลักในการพิจารณาจัดการเร่ือง

งบประมาณโครงการ โดยจะทําการพิจารณาเปรียบเทียบมุมมองและแนวทางการจัดการ

งบประมาณของผูจัดการโครงการของท้ัง 2 ฝายท่ีรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวกับงานประเภทอาคารพัก

อาศัยท่ีเปนอาคารสูง  เนื่องจากเปนประเภทงานท่ีถือวามีความซับซอนในดานการออกแบบไมมาก

นักแตมักเกิดความคลาดเคล่ือนในการจัดเตรียมงบประมาณโครงการอยูบอยครั้ง  โดยคัดเลือก

โครงการท่ีมีปจจัยพื้นฐานท่ีเหมือนกัน เชน ผูวาจาง, ผูออกแบบ และรูปแบบโครงการท่ีเหมือนกัน  

เปนตน   เพื่อวิเคราะหวาความแตกตางของบทบาทขององคกร  คุณวุฒิ  วัยวุฒิ หรือประสบการณ 

ระหวางฝายผูบริหารงานกอสราง และฝายผูรับเหมา นั้นสงผลใหผูจัดการโครงการ และผูตรวจสอบ

งบประมาณ มีความเขาใจในเร่ืองของปญหาตนทุนบานปลาย และ งบประมาณช่ัวคราว มากนอย

เพียงใด ท้ังยังเพ่ือใหทราบถึงปจจัยสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนในการจัดทํางบประมาณช่ัวคราว

และเปนปจจัยท่ีควรใหความสําคัญรวมถึงการตัดสินใจในการเลือกวิธีการจัดการงบประมาณ

ช่ัวคราวใหเกิดความแมนยําแตกตางกันหรือไม 

2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหเกิดปญหาความคลาดเคลื่อนในการจัดทํางบประมาณ

ช่ัวคราว 

2.2 เพื่อศึกษาแนวความคิดในการจัดการงบประมาณเปรียบเทียบระหวางฝายผู

บริหารงานกอสราง และฝายผูรับจาง   

2.3 เพื่อหาแนวทางเสนอแนะการจัดการงบประมาณช่ัวคราวภายใตเง่ือนไขของ

สัญญา ใหเกิดความแมนยํา  และลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในโครงการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันตอไป 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 

บทบาทขององคกรของผูจัดการโครงการ และผูตรวจสอบงบประมาณ เปนปจจัยท่ีมี

ผลตอการพิจารณาแนวทางการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวและแนวทางการจัดการงบประมาณท่ีเกิน

จากงบประมาณในสัญญา 
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4.  ขอบเขตการศึกษา 

4.1.  ศึกษาโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยท่ีเปนอาคารสูงโดยมีเจาของโครงการ

เปนภาคเอกชนซ่ึงอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และมีลักษณะท่ีมีปจจัยพื้นฐานท่ีเหมือนกัน คือ ผูวา

จาง, ผูออกแบบ และท่ีปรึกษาโครงการ  

4.2. พิจารณากลุมเปาหมายในการศึกษา  โดยกําหนดใหเปนบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการงบประมาณของท้ังฝายผูบริหารงานกอสรางและฝายผูรับเหมา 

5.  ขั้นตอนของการศึกษา 

5.1.  รวบรวมขอมูลวิธีการในการจัดทําราคางบประมาณเบ้ืองตนของโครงการท่ี

เกี่ยวของ 

5.2.  รวบรวมขอมูลประเด็นปญหาท่ีอาจถือเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในการจัดทํา

งบประมาณโครงการ 

5.3.  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของงบประมาณชั่วคราวใน

โครงการกอสรางประเภทอาคารพักอาศัยท่ีเปนอาคารสูง 

5.4.  คนควาบทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง การ

ควบคุมตนทุนโครงการ และปญหาตนทุนบานปลาย  

5.5. ออกแบบเอกสารแบบสอบถามและบทสัมภาษณผู เกี่ยวของ   โดยกําหนด

รายละเอียดของคําถามจากขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยตางๆใหสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ

ท่ีกําลังศึกษา  เพื่อเก็บขอมูลจากแนวความคิดและวิธีการของผูใหสัมภาษณที่อยูในกลุมบุคคลท่ีมี

บทบาทเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณเบ้ืองตนนี้ 

5.6.  ทําการเปรียบเทียบขอมูลความคิดเห็นของผูจัดการโครงการท่ีมีบทบาทเกี่ยวของ

กับการจัดทํางบประมาณเบ้ืองตนทั้งฝายผูบริหารงานกอสราง และฝายผูรับเหมา 

5.7.  วิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการเปรียบเทียบจากผลของแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล   

และหาขอสรุปของแนวทางในการจัดทําการประมาณราคาตอไป 

5.8.  สรุปผลการศึกษาโครงการตามวัตถุประสงค 
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6.   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1  ทราบถึงมุมมองความคิดเห็นจากผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาวาปจจัยท่ีทํา

ใหเกิดความคาดเคล่ือนในการประมาณราคาในสวนงบประมาณช่ัวคราว เพื่อลดความคาดเคล่ือน

ในการประมาณราคาในสวนนี้เพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนของการจัดการงบประมาณช่ัวคราว

กรณีท่ีเกินงบประมาณท่ีตั้งไว 
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บทท่ี 2 

แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษางานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย 
โดยจําแนกเปนรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1 แนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวของ 
1.1 ความหมาย และคําจํากัดความ 
1.2 สัญญาการกอสราง 
1.3 การบริหารตนทุนโครงการ(Cost Management) 

2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3 สรุปแนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.แนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.1 ความหมาย และคําจํากัดความ  
เนื่องจากการบริหารตนทุนโครงการ การควบคุมงบประมาณ และการประมาณ

ราคานั้นมักมีคําศัพทท่ีหลากหลายซ่ึงถูกนํามาใชสําหรับการจัดการงบประมาณซ่ึงอาจจะมี
ความหมายท่ีใกลเคียงกันแตถูกนําไปใชแตกตางกันตามสถานการณ ชวงเวลา หรือบทบาทของผูใช 
ดังนั้นผูเขียนจึงรวบรวมความหมายของคําศัพทท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในคําจํากัดความและความหมายของคําศัพทท่ีสําคัญและเพื่อจํากัดขอบเขตของ
การศึกษาในคร้ังนี้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 งบประมาณชัว่คราว (Provisional Sum)คืองบประมาณซ่ึงประมาณการ
โดยท่ีปรึกษาดานตนทุน  ซ่ึงจะถูกนําไปรวมอยูในเอกสารการประมูลเพื่อเจาะจงองคประกอบของ
งานท่ียังไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะกําหนดราคาได ซ่ึงแบงเปน 2 กรณีคือ กรณีระบุได ซ่ึงจะถูกรวมอยู
ในราคาสัญญากอสราง  และกรณีระบุไมได จะไมรวมอยูในราคาสัญญากอสราง (Designing 
Building WIKI, 2013)
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BCC Business Management (2013) ระบุไววา Provisional Sum นั้นไมมีขอตกลงท่ี
ชัดเจน  ซ่ึงโดยท่ัวไปจะอางอิงถึงราคาในการทํางานท่ีตองใชงาน หรือขอบเขตท่ีระบุไมไดไมวา
กรณีใด และจะถูกรวมอยูในสัญญาแบบคาดคะเนท่ีใกลเคียงท่ีสุดหรือเรียกวา “Best Guess” 
“Provisional Sum” means a sum(if any) which is specified in the Contract as a provisional sum, 
for the execution of any part of the Works or for the supply of Plant, Materials or services under 
the Clause “Provisional Sum” (FIDICConditions of Contract Definitions) 

“Provisional Sum” means a sum included and so designated in the Contract as a 
specific contingency for the execution of work or the supply of goods materials or services which 
may used in whole or in part or not at all the direction and discretion of the Engineer. 
(ICEConditions of Contract Definitions) 

Provisional Sum : includes a sum provided for work whether or not identified as 
being for defined or undefined work and a provisional sum for Performance Specified Work 
(ICEConditions of Contract Definitions) 

สัญญามาตรฐาน FIDIC ไดระบุวา Provisional sumหมายถึงงบประมาณช่ัวคราวท่ีถูก
ระบุรวมอยูในสัญญา เพื่อใชในการดําเนินการจัดหาเคร่ืองมือ  วัสดุ หรือการบริการซ่ึงสอดคลอง
กับสัญญามาตรฐาน ICE (Institute of Civil Engineers) ท่ีระบุวาเปนตัวเลขท่ีรวมในสัญญาเปนการ
สํารองสําหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในการดําเนินงานหรือจัดหาวัสดุบริการสวนสัญญามาตรฐาน JCT 
(Joint Contracts Tribunal) ไดระบุเพิ่มเติมวา Provisional sumยังหมายถึงงบประมาณท่ีเตรียมไว
สําหรับงานซ่ึงเปนรูปแบบงานอาจระบุไดหรือระบุไมไดและสําหรับงานเฉพาะทาง(Performance 
Specified Work) (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils / International Federation of 
Consulting Engineers, 1999) 

เนื่องจากมีผูใหความหมายของคําวา “Provisional Sum” ไวหลากหลายซ่ึงในการศึกษา
คร้ังนี้ขอจะยึดถือความหมายท่ีระบุตามมาตรฐานสัญญา FIDIC เปนหลักซ่ึงระบุวา“Provisional 
Sum”หรืองบประมาณช่ัวคราวน้ีจะถูกระบุรวมอยูในสัญญา  ดังนั้นขอบเขตของการศึกษาจะเนนไป
ยังงบประมาณท่ีอยูในสัญญานั่นคือชวงของการกอสรางโครงการ 

1.1.2 คาเผื่อสํารอง (Contingency) 
การประมาณราคากอสรางโดยท่ัวไปมักจะมีวิธีการรองรับความไมแนนอนของราคาและ

ปริมาณดวยการบวกเปอรเซ็นตเพ่ิมเติมหรือเรียกวาคาเผ่ือสํารอง เพื่อใหการประมาณราคามีความ
ใกลเคียงหรือครอบคลุมความเส่ียงในหลายๆดานท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการกอสรางใหมากท่ีสุด 
ซ่ึงมีผูกลาวถึงไวดังนี้ 
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คาเผ่ือสํารองมักจะอยูในรูปของเปอรเซ็นตท่ีบวกเพิ่มเขาไปจากราคาสุดทายของการ
ประมาณราคาตนทุนคากอสราง  เปอรเซ็นตท่ีบวกเพิ่มดังกลาวไมมีทฤษฎีหรือหลักการท่ีแนนอน
แตอาศัยการตัดสินใจจากขอมูลของโครงการท่ีมีอยูขอมูลจากโครงการในอดีตและประสบการณ
ของผูประมาณราคา (คริส เชิดสุริยา, 2546) 

ความหมายของ Contingency เปนจํานวนเงินหรือเปอรเซ็นตท่ีเพิ่มเขาไปใน
งบประมาณ  เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในงานกอสรางท่ีไมไดคาดการณไวลวงหนา  ซ่ึงมักเกิด
จากการศึกษาสัญญาท่ีไมละเอียดเพียงพอ, การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และขอจํากัดหรือเง่ือนไข
อ่ืนๆท่ีไมสามารถคาดการณได(Hart et.al., 2007) 

อักษร ช่ืนชลัมพู (2553)ไดกลาววา จุดประสงคของการบวกเพิ่มคาเผ่ือสํารองวาใชเพื่อ
รองรับงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนจาก 

1. ความไมสมบูรณของการออกแบบ 
2. อุปสรรคในการกอสราง 
3. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการตลาด 
4. ความเส่ียงดานกําหมายระเบียบบังคับ 
5. ความผิดพลาดในการประมาณราคา 
6. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
7. งานท่ีถูกละเลยมองขาม 
8. การกอสรางท่ีตองอาศัยรูปแบบวิธีการท่ีไมคุนเคย 
9. คาใชจายเร่ืองความปลอดภัย ท่ีไมไดคาดการณไว 
10. ราคาวัสดุท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

1.1.3 การประมาณตนทุน (Cost Estimate)หมายถึง  การวิเคราะห การใหความเห็น 
การพยากรณ หรือการคาดหมายลวงหนา  ถือเปนการวิเคราะหหรือการใหความเห็นเกี่ยวกับ
คาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิต  

1.1.4 การควบคุมตนทุน (Cost Controlling)หมายถึงการควบคุมการเปล่ียนแปลงที่
อาจจะเกิดข้ึนไดของงบประมาณโครงการเพ่ือใหแนใจวาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโครงการ
เปนไปอยางเหมาะสม โดยเปนคําใชเรียกแทนการรวบรวมวิธีการท้ังหมดของการควบคุมตนทุน
ของโครงการ ตลอดระยะเวลาของโครงการต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ  และเปนกระบวนการ
ตรวจสอบตนทุน(Cost Checking) ท่ีเกิดข้ึนในแตละองคประกอบของงานเพ่ือเปรียบเทียบเปาหมาย 
(Target) ท่ีกําหนดไวแลวในแผนตนทุน(Cost Plan)  
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1.1.5 อาคารสูง ความหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดให
หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดท่ีมีความสูงต้ังแตยี่สิบสามเมตรข้ึนไป 
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นท่ีดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

1.1.6 ผูเก่ียวของในงานกอสราง ไดแบงผูเกี่ยวของในงานกอสรางตามบทบาทหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ ออกเปนกลุมตางๆ ดังตอไปนี้(ชุติมา กูมานะชัย, 2550) 

1.1.6.1 เจาของโครงการหรือลูกคา (Owner, Clients, Developer) เปนกลุมท่ี
ริเร่ิมใหมีโครงการกอสราง ตองมีหลักปฏิบัติงานและความรับผิดชอบดานการลงทุน ไดแก การ
จัดหาทุน สําหรับโครงการขนาดใหญ กลุมเจาของโครงการอาจแตงต้ังกลุมผูบริหารโครงการ และ
กลุมผูบริหารงานกอสรางเปนผูปฏิบัติงานแทน ซ่ึงเจาของโครงการน้ีอาจอยูในรูปแบบของบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล เอกชน หนวยงานราชการตางๆ และอาจเปนไดท้ังลูกคาท้ังลูกคาในประเทศและ
ตางประเทศอีกดวย  

1.1.6.2 ผูใชอาคาร (User)หมายถึง ผูท่ีอยูอาศัย หรือเปนผูท่ีใชสอยอาคารเม่ือ
สรางเสร็จแลวโดยอาจเปนเจาของอาคารหรือไมก็ได 

1.1.6.3 ผูออกแบบ (Designer)เปนกลุมท่ีรับนโยบาย วัตถุประสงค และความ
ตองการจากกลุมเจาของ เพื่อทําการกําหนดรูปแบบ และรายการกอสรางตามความตองการท่ีกลุม
เจาของใหศึกษาระหวางดําเนินการออกแบบ รวมถึงเขาไปตรวจสอบสถานท่ีกอสรางระหวางการ
กอสราง  โดยไมจําเปนตองเขาไปสํารวจเต็มเวลาเพ่ือการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันภัย 
กลุมผูออกแบบอยางนอยตองประกอบดวยสถาปนิก ผูสํารวจปริมาณ วิศวกรโครงสราง และวิศวกร
บริการตางๆ 

1.1.6.4 ผูรับเหมากอสราง หรือ ผูกอสราง(Contractor, Builder)เปนกลุมท่ีรับ
ทําการกอสรางตามรูปแบบและรายการที่กําหนด ตองประสานงานกับกลุมออกแบบ และกลุม
เจาของหรือกลุมตัวแทนเจาของ บางกรณีท่ีเจาของกําหนดผูกอสรางไวแลว กลุมกอสรางอาจเขา
รวมงานต้ังแตข้ันออกแบบ ซ่ึงกลุมผูรับเหมานี้สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1.6.4.1 ผูรับเหมาหลัก(Main Contractor หรือ General Contractor) 
คือ ผูรับเหมาซ่ึงรับทํางานสวนใหญหรืองานท้ังหมดของโครงการ โดยการทําสัญญา และรับมา
โดยตรงจากเจาของโครงการ 

1.1.6.4.2 ผูรับเหมาชวง (Sub  Contractor) คือผูรับเหมา ซ่ึงรับงาน
บางสวนจากผูรับเหมาหลัก และทําสัญญากับผูรับเหมาหลัก ภายใตความเห็นชอบของเจาของ
โครงการ 
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1.1.6.4.3 ผูรับเหมายอย(Sub Nominated Contractor) คือ ผูรับเหมา ซ่ึง
รับงานบางสวนจากเจาของโครงการ ซ่ึงงานน้ันๆอาจเปนเพียงงานท่ีตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

1.1.6.5 ผูบริหารโครงการ (Project Administrator)เปนกลุมท่ีปฏิบัติงานแทน
เจาของ เหมาะสําหรับโครงการขนาดใหญท่ีเจาของไมสามารถติดตามงานได งานสวนใหญหนักไป
ทางดานธุรการ การลงทุน การเงิน การตลาด การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค ประสานงานกับ
กลุมอ่ืนแทนเจาของ 

1.1.6.6 ผูบริหารจัดการกอสราง หรือ ผูบริหารงานกอสราง (Construction 
Management)มีหนาท่ีควบคุมแลและบริหารงานกอสรางใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ภายใน
งบประมาณท่ีกําหนด และไดคุณภาพตามแบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง โดยจะ
เปนตัวแทนเจาของโครงการประสานงานกับบุคลกรอ่ืนๆกําหนดหลักเกณฑการจัดหา
ผูรับเหมากอสราง ราคากอสราง และวิธีการกอสราง ควบคุมคุณภาพงานกอสราง กําหนดวิธีจายเงิน
คากอสราง 

1.1.6.7 ผูควบคุมงานกอสราง (Construction supervisor)มีหนาท่ีควบคุมดูแล
และบริหารงานกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และไดผลงานท่ีมี
คุณภาพ  ถูกตองตามสัญญา  และเ ง่ือนไขท่ีตกลงกันไวระหว าง เจ าของโครงการ  และ
ผูรับเหมากอสราง โดยการตรวจงานในระหวางการกอสราง 

1.1.6.8 ผูจัดการอาคาร (Building Manager) เปนผูดูแลรักษา และจัดระบบ
ตางๆของอาคารหลักจากการกอสรางอาคารเสร็จส้ิน เพื่อใหอาคารสามารถทํางานไดอยางปกติและ
ผูใชอาคารสามารถใชงานอาคารไดโดยไมมีปญหาใดๆ 

1.1.6.9 ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือ  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นแลวแตกรณี  ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้(พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.
2543) 

การบริหารงานกอสราง (Construction Management)  เปนรูปแบบการบริหารจัดการท่ี
สําคัญรูปแบบหน่ึงของวงจรโครงการกอสราง ซ่ึงวงจรดังกลาวนี้โดยท่ัวไปจะประกอบดวยการ
บริหารจัดการท่ีสําคัญ 3 สวนไดแก การบริหารโครงการกอสราง (Project Management : PM) การ
บริหารจัดการงานกอสราง (Construction Management :CM) และการบริหารทรัพยากรอาคาร 
(Facility Management : FM) ดังแสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 1 
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พนม ภัยหนาย(2542)ไดแบงประเภทสัญญากอสรางไว 3  ประเภท ไดแก 

1. การกอสรางโดยบัญชีแรงงาน (Construction by Force Account) วิธีนี้เจาของงาน
เปนผูวาจางแรงงานโดยตรง  อาจเรียกวิธีนี้วา การจางแรงงานรายวัน (Day Labor) หรือวิธีบัญชี
แรงงาน (Force Account Method) การจางแรงงานอาจจางเปนรายวัน  จางเปนช้ินงาน  หรือจางให
ทํางานจนแลวเสร็จเรียบรอยท้ังหมด  โดยเจาของโครงการจะวาจางเฉพาะแรงงานเทานั้น  วิธีนี้จึง
เหมาะกับงานขนาดเล็กท่ีไมยุงยากซับซอนและใชเวลาทํางานไมนาน 

2. สัญญาประกวดราคากอสราง (Competitive-bid Contracts) สัญญาประกวดราคา
กอสรางนี้  แบงเปน 2 แบบ คือ 

2.1 การเสนอราคาแบบรวบยอด (Lump Sum Bid) มักใชกับงานกอสรางอาคาร
โดยคิดรวมท้ังยอดคาแรงงานและคาวัสดุท่ีใชจนกระท่ังงานแลวเสร็จ การใชสัญญาประเภทนี้ หาก
ผูวาจางประสงคจะทําการเปล่ียนแปลงแบบรูปและรายการกอสรางหรือเพิ่มขอกําหนด  ก็จะทําการ
ตกลงราคากันใหมเฉพาะในสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ดังนั้นแบบรูปและรายการกอสรางตองมี
รายละเอียดชัดเจนครบถวน  เพื่อใชอางอิงการเปรียบเทียบในข้ันตอนการตรวจรับงานและคิดมูลคา
งานเปล่ียนแปลงตอไป 

2.2 การเสนอราคาตอหนวย (Unit-Price Bid) มักใชกับงานท่ีไมทราบปริมาณ
จํานวนแนนอน  เชน งานถนนทางหลวง  เข่ือน  สนามบิน เปนตน 

3. สัญญาแบบการเจรจาตกลง (Negotiated Contracts) เปนสัญญาลักษณะการเจรจาตก
ลงราคากันระหวางผูวาจางกับผูรับเหมากอสรางโดยตรงเพียงรายเดียว หรือหลายๆรายก็ได  และผล
ของการเจรจาตกลงราคากันจึงจะถูกเปล่ียนเปนเง่ือนไขไวตอกันตามรูปแบบสัญญาตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

3.1 สัญญาแบบราคาคงท่ีแนนอน ( Fixed Price) การทําสัญญาแบบนี้เปนกําหนด
ราคาคากอสรางไวตายตัวจนกวาจะส้ินสุดสัญญาท่ีกระทําไวตอกัน สวนมากมักใชกับงานกอสราง
ขนาดเล็กหรืองานท่ีมีระยะเวลาการกอสรางไมนานเกินไป เนื่องจากสะดวกตอผูวาจางเพราะไม
ตองปรับราคากันอีกถึงแมวาราคาคาวัสดุ  คาอุปกรณ หรือคาแรงงานจะสูงข้ึนก็ตาม  โดยท่ัวไป
สัญญาแบบนี้มีอายุไมเกิน 1 ป  

3.2 สัญญาแบบข้ึนลงไดบางสวน (Fixed Price with Escalator)มีลักษณะเปนการ
ปรับราคาบางสวนของงาน เชน พิจารณาปรับราคาเฉพาะคาวัสดุ คาอุปกรณ คาแรงงาน เปนตน 
เหตุท่ีนําสัญญาแบบน้ีมาใช เนื่องจากวาถาเปนงานกอสรางขนาดใหญตองใชเวลากอสรางนาน 
ผูรับเหมามักจะไมกลารับงานเพราะความผันผวนของราคาวัสดุและคาแรง ซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึน
เสมอการใชสัญญาแบบนี้จึงเปนแรงจูงใจใหผูรับเหมากลาเสนอราคาประมูลแขงขันกันมากรายข้ึน
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เปนการยุติธรรมกับผูเหมาอีกดวยแตโดยท่ัวไปจะกําหนดเปนเง่ือนไขไววาจะปรับราคาใหสูงข้ึน
กวาเดิมไดไมเกินกี่เปอรเซ็นตของราคาท่ีเสนอประมูลงานในคร้ังแรก 

3.3 สัญญาแบบคงท่ีซ่ึงเปล่ียนเง่ือนไขได (Fixed Price with Redetermination) 
เนื่องจากบางโครงการมีระยะเวลาการกอสรางท่ียาวนาน ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจยอมเปล่ียนแปลงไปสงผล
ใหราคาสินคาและการบริการตางๆมีแนวโนมสูงข้ึน จึงเปนเหตุผลในการเลือกใชสัญญาแบบน้ี  
กลาวคือในคร้ังแรกจะตกลงทําสัญญาแบบราคาคงท่ีไวกอนตามระยะเวลาท่ีเห็นพองตองกัน  หลังจาก
นั้นคูกรณีจะพิจารณาปรับราคากันใหมทุกรายการรวมทั้งกําไรไวดวยตามสภาพจริงของราคาสินคา
และบริการ ซ่ึงจะแตกตางจากสัญญาแบบราคาคงท่ีข้ึนลงไดบางสวน เพราะปรับใชเฉพาะคาวัสดุ
อุปกรณ และคาแรงงานเทานั้น 

3.4 สัญญาแบบราคางานที่เรงรัด (Fixed Price with Incentive) สัญญาท่ีกําหนด
ราคาไวคงท่ีตามระยะเวลาท่ีทําสัญญากันแตกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมวา หากสามารถทําการกอสราง
ไดเสร็จกอนกําหนดเวลาตามสัญญาผูวาจางตองจายเงินเพิ่มเติมตามอัตราสวนท่ีตกลงกันไว แตถา
ผูรับเหมาทํางานเสร็จลาชาออกไปจากกําหนดการเดิมผูรับเหมาตองจายเงินชดใชใหกับผูวาจางอีก
เชนกัน 

3.5 สัญญาแบบคาใชจายรวมคาคงท่ี (Cost Plus Fixed Fee) เปนสัญญาท่ีคูกรณี
กําหนดการจายเงินเฉพาะเนื้องานท่ีแทจริงรวมกับจายคาธรรมเนียมหรือคาดําเนินงานใหกับผูรับเหมา
จํานวนหนึ่ง สัญญาประเภทนี้ใชในงานกอสรางเฉพาะอยางซ่ึงผูรับเหมาและผูวาจางตางไมเคยมี
ประสบการณหรือมีความสันทัดงานดานนั้น ๆ มากอน จึงเปนงานท่ีมีลักษณะพิเศษ 

3.6 สัญญาแบบคาใชจายกับคาธรรมเนียมคงท่ีโดยการเฉล่ียผลกําไร (Cost Plus 
Fixed Fee with Sharing) การจะใชสัญญาแบบนี้นั้นท้ังผูวาจางและผูรับเหมาตองพิจารณากําหนด
รวมกันในเบ้ืองตนวาราคางานควรเปนจํานวนเงินเทาใด และกําหนดเปนเปาหมายของราคาเอาไว ซ่ึง
ผูวาจางจะจายเงินเฉพาะราคางานท่ีแทจริง รวมกับคาธรรมเนียมจํานวนหนึ่งใหกับผูรับเหมา แตถา
ผูรับเหมาสามารถทํางานใหเสร็จส้ินลง โดยใชเงินไปนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวผูวาจางจะเฉล่ีย
ยอดเงินท่ีเหลือใหกับผูรับเหมาตามอัตราสวนท่ีตกลงกันไวแตแรก 

การท่ีจะเลือกใชสัญญากอสรางประเภทใดนั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมตาง ๆ หลายดาน
ซ่ึงจะตองทําเอกสารสัญญาระหวางกันโดยมีผูมีอํานาจกระทําการของคูสัญญาแตละฝายเปนผูพิจารณา
ลงนาม  โดยทั่วไปเจาของงานจะไดรับคําแนะนําจากสถาปนิก วิศวกร หรือนักกฎหมาย  สําหรับการ
ประกวดราคากอสราง(Competitive-bid Contracts) ท่ีใชในการเสนอราคาแบบรวมยอด(Lump Sum 
Bid)หรือการเสนอราคาแบบราคาตอหนวย(Unit Price Bid)จะกระทําเม่ือแบบรูปและรายการกอสราง
แลวเสร็จ  สวนสัญญาแบบการเจรจาตกลงราคา (Negotiated Contracts) อาจทําข้ึนกอนแบบรูปและ
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รายการกอสรางจะเสร็จส้ินสมบูรณ  การประมาณราคาจึงไมสามารถกระทําไดถูกตอง  กรณีนี้จึงมักจะ
ทําสัญญาโดยใชสัญญาแบบคาใชจายรวมกับคาธรรมเนียมคงท่ี(Cost Plus Fixed Fee) 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับสัญญา (Andrew, John and Lawrence ,1996 
อางถึงในฉัตรชัย มงคลหมู, 2554) พบวา รูปแบบของสัญญากอสรางท่ีมีความเหมาะสมกับงาน
ออกแบบกอสรางยังไมสมบูรณคือ สัญญาวาจางแบบกําหนดราคาพรอมกับตอบแทน  หรือการ
ประกันราคาโครงการดวยมูลคาโครงการสูงสุด (Fixed Price with Incentive or Guaranteed Maximum 
Price Contract)และสัญญาวาจางออกแบบและกอสราง (Design Build Contract) โดยระบุวาปจจัย
ของความเส่ียงหรือการตัดสินใจสําหรับการเลือกใชสัญญาประเภทนี้คือ 

1. เกิดจากไมสามารถประมาณราคาได หรือ ทรัพยากรที่ใชไมแนนอน 

2. ตองการหลีกเล่ียงปญหาการต้ังคาเผ่ือสํารองสูงท่ีจะนํามารวมในสัญญาเหมารวม 

1.3 การบริหารตนทุนโครงการ 
การบริหารโครงการคือการจัดการ การใชทรัพยากรตางๆท่ีมีอยูอยางเหมาะสม

และสมบูรณท่ีสุดเพ่ือใหการดําเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยท่ีทรัพยากร
ดังกลาวหมายถึง บุคลากร รวมถึงความเช่ียวชาญความสามารถ ความรวมมือของทีมงาน  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช  และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนขอมูลระบบงานเทคนิคและเวลา โครงการตอง
ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคตามเปาหมายท้ัง ดานตนทุน  เวลา และคุณภาพสําหรับงานวิจัยใน
คร้ังน้ีผูเขียนขอเนนในรายละเอียดของเร่ืองการบิหารตนทุนโครงการเปนหลักเนื่องจากจะเกี่ยวของ
โดยตรงกับการเกิดปญหางบประมาณบานปลาย ซ่ึงจากการศึกษามีผูใหคําอธิบายในเร่ืองการ
บริหารตนทุนโครงการไวมากมาย ดังนี้  

Donald Barrie (1994) ไดใหความหมายของการควบคุมตนทุน คือกระบวนการ

ควบคุมคาใชจายใหอยูภายใตงบประมาณท่ีตั้งไวตลอดระยะเวลาดําเนินการกอสราง  และไดแบง

วิธีการควบคุมตนทุนงานกอสรางท่ีสําคัญหลักๆไว คือ วิธีการควบคุมโดยรวมดูผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการชําระเงินตามความคืบหนาของงาน (Profit or Loss Based Progress Payment)  

Nunnally(1998) อธิบายไววาการควบคุมตนทุนของโครงการไมเพียงจะเกี่ยวของ

กับการวัด การเก็บบันทึกคาใชจายและความคืบหนาการทํางานของโครงการเทานั้น  แตยังเกี่ยวของ

กับการเปรียบเทียบความคืบหนาท่ีเกิดข้ึนจริงกับท่ีวางแผนไว  วัตถุประสงคหลักของการควบคุม

ตนทุนของโครงการคือการไดรับกําไรสูงสุดไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและคุณภาพท่ีนาพอใจใน
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การทํางาน  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายของการควบคุมตนทุน  จะมีความสําคัญอยาง

ยิ่งในการประเมินและการควบคุมตนทุนของโครงการที่จะมาถึงในอนาคต 

วิสูตร จิระดําเกิง (2555)ไดกลาววา "การบริหารโครงการ คือการจัดการทรัพยากร

ตางๆท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและสมบูรณท่ีสุด  เพื่อใหการดําเนินการโครงการบรรลุจุดประสงคท่ีตั้ง

ไว" โดยไดกลาวถึงเร่ืองของการประมาณราคากอสรางซ่ึงเปนองคประกอบหน่ึงของการบริหาร

โครงการ อาจแบงประเภทตามความละเอียด  และระยะเวลาที่ตองใชในการทําการประมาณราคาได 

ดังนี้  

1. การประมาณราคาขั้นตนสามารถทําไดหลายรูปแบบ  ข้ึนอยูกับระดับความ
ถูกตองและระยะเวลาท่ีใชการประมาณราคาข้ันตนโดยที่ยังไมมีแบบและขอกําหนดท่ีสมบูรณอาจ
ใชวิธีการ ดังนี้ 

1.1 การประมาณราคาโดยราคาตอหนวยการใช เปนการคํานวณราคาท่ีใหผล
คอนขางหยาบมักใชในข้ันตอนเร่ิมโครงการ  โดยใชวิธีนับหนวยการใชของอาคาร เชน งาน
โรงแรมอาจนับจํานวนหองพัก  โรงพยาบาลอาจนับจํานวนเตียงผูปวย เปนตน   

1.2 การประมาณราคาโดยราคาตอหนวยพื้นท่ี  มักใชวิธีนี้ในการออกแบบท่ี
ดําเนินการจนไดแบบราง  ซ่ึงประกอบดวย  แบบแปลนสถาปตยกรรม  รูปดาน รูปตัด  และ
ขอกําหนดงานกอสรางข้ันตนแลว  สามารถนํามาใชคํานวณพื้นท่ีใชสอยได และใชขอมูลตนทุน
กอสรางอาคารท่ีมีอยูเดิมมาใชคํานวณงบประมาณ  โดยเลือกใชขอมูลจากโครงการที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน  ปรับปรุงตนทุนตามสภาพปจจัยท่ีเกี่ยวของ และการเปล่ียนแปลงตามเวลาท่ีดําเนินการ 

1.3 การประมาณราคาโดยราคาประกอบตอหนวย  การใชราคาประกอบตอ
หนวย หมายถึงราคาตอหนวยของระบบ  หรือแตละสวนยอยของงานกอสราง  เชน งานฐานราก 
งานพ้ืน งานผนัง  การประมาณราคาโดยวิธีราคาประกอบตอหนวยนี้ เปนประโยชนในการศึกษา
เปรียบเทียบตนทุนของแตละระบบ  เลือกใชไดเหมาะสมสอดคลองกับงบประมาณ 

2. การประมาณราคาอยางละเอียดในการประมาณราคาอยางละเอียดโดยท่ัวไปจะ
เปนการประมาณราคาเม่ือมีแบบ  และขอกําหนดงานกอสรางเรียบรอยสมบูรณแลวเร่ิมจากการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารแลวจึงทําการศึกษาแบบและขอกําหนดงาน เพื่อวาง
แนวทางวิธีการกอสรางท่ีเหมาะสมหลังจากนั้นเขาไปตรวจสอบสถานท่ีกอสราง  ศึกษาเง่ือนไข
สัญญา  รายละเอียดดานเทคนิคของวัสดุอุปกรณท่ีใช  รวมถึงมาตรฐานการกอสราง  ระยะเวลาของ
สัญญา  การจายงวดงาน เปนตนข้ันตอนตอไปคือการเตรียมเอกสารบัญชีปริมาณงาน  เร่ิมจากการ
กําหนดงานท่ีตองทําโดยการจัดทําโครงสรางรายการงาน (Work Breakdown Structure) เพื่อ
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แบงแยกรายละเอียดงานที่ตองทําใหครบถวน  โดยระดับความละเอียดของกิจกรรมข้ึนอยูกับความ
ตองการของผูบริหารงานกอสราง  ความเหมาะสมในการทํางาน  และแผนการทํางาน  จากนั้นจึงทํา
การคํานวณปริมาณงานจากแบบและกรอกประมาณงาน  ราคาตอหนวย  ราคารวมของแตละ
รายการ  และราคารวมท้ังส้ิน  ข้ันตอนสุดทายของการประมาณราคาควรมีการตรวจสอบความ
ถูกตอง  กอนจัดทําเอกสารเสนอราคาตอไป 

ปริญญา ศุภศรี (2547)ไดกลาววาการบริหารตนทุนงานกอสราง (Cost Management) 

เปนเร่ืองของตนทุนการกอสรางซ่ึงเกี่ยวของตั้งแตเร่ิมวางโครงการ  การประมูล  การกอสราง การ

สงมอบโครงการ  รวมถึงการสรุปผลการดําเนินการหลังจากโครงการแลวเสร็จ  โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1.การทําการประเมินโครงการ (Value Engineering) 

2.การประมูลงาน (Bidding) 

3.การวิเคราะหตนทุน/ราคา (Cost/Price Analysis)  

4.การวิเคราะหการเงิน (Financial Analysis)  

5.การควบคุมตนทุนโครงการ (Cost Control)  

ซ่ึงการควบคุมตนทุนโครงการ (Cost Control) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

ดําเนินการควบคุมตนทุนโครงการใหเปนไปตามแผนงานระยะตางๆ โดยประกอบดวย การ

ทบทวนการออกแบบ (Design Preview) การทํางบประมาณ (Budget Cost Planning) รวมถึงการ

สรุปใหกับผูบริหาร (Summary to Management)ซ่ึงจะอยูในรูปของการรายงานตนทุน (Cost 

Report)   เพ่ือใหการควบคุมงบประมาณใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด  โดยอาศัยการเปรียบเทียบ

งบประมาณกับตนทุนท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงจะเกี่ยวของกับงบประมาณกอสราง ตลอดระยะเวลาของ

โครงการตั้งแตเร่ิมตนจนถึงส้ินสุดโครงการ 

ณรงค(2553) ไดอธิบายไววาการควบคุมตนทุนคือการควบคุมงบประมาณใหใชอยาง

คุมคามากท่ีสุด  และเปนไปตามแผนท่ีวางไว  การควบคุมคาใชจายจึงเปนหลักการคาดหมาย

คาใชจาย  โดยอาศัยการประเมินการเปรียบเทียบงบประมาณ  การปรับปรุงแกไขของแผนและการ

ตัดสินใจตามงบประมาณท่ีจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค การควบคุมตนทุนสามารถแบงได 2 สวน

ท่ีสําคัญ คือ 

1.  การควบคุมระหวางการออกแบบรายละเอียด  เพ่ือใหไดราคาคากอสรางภายใต

งบประมาณท่ีทางเจาของกําหนด 
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2.การควบคุมราคาระหวางการกอสราง  เพ่ือควบคุมคาใชจายในการกอสรางใหต่ํากวา

ราคาท่ีประมูลไดโดยผูรับเหมา 

จุดประสงคของการควบคุมคาใชจาย 

1.เพื่อใหคากอสรางอยูภายใตงบประมาณท่ีกําหนดไว  โดยใหความสนใจไปท่ี

กิจกรรมท่ีเกิดปญหา 

2.เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประมาณราคาของฝายประมาณราคา 

3. ใชขอมูลท่ีไดพยากรณคาใชจาย ณ วันส้ินสุดโครงการ 

4. เพ่ือใหสวนตางๆของอาคารเกิดประโยชนสูงสุดระหวางการดําเนินงาน  และตอง

สมเหตุสมผลกับเงินท่ีลงทุน ดังนั้นจึงตองมีการจัดสรรงบใหสมดุล 

ปยวัชร  ชัยเสรี และทยุติ อิสริยฤทธานนท (2554)ไดกลาวไวในบทความวา การ

ควบคุมตนทุนโครงการ(Cost Control) เปนสวนหนึ่งของการบริหารตนทุนโครงการ(Cost 

Management) ดังนั้นหากจะให การควบคุมตนทุนมีประสิทธิภาพอยางสมบูรณจะตองคิดและทํา

แบบการบริหารตนทุนโครงการกลาวคือตองบูรณาการศาสตรหลายสาขาเขาดวยกัน  และตองทํา

ตั้งแตเร่ิมตนโครงการ  ซ่ึงสามารถอธิบายโดยสังเขป  ตามชวงเวลาดําเนินโครงการ ดังตอไปนี้ 

1. ชวงการออกแบบ  

ซ่ึงมีความสําคัญตั้งแตชวงกอนการออกแบบ (Pre-Design Stage)  ชวงระหวางการ

ออกแบบข้ันตน (Design Stage-Preliminary Design)  ชวงระหวางการออกแบบข้ันพัฒนา (Design 

Stage-Design Development) และชวงระหวางการออกแบบรายละเอียด (Design Stage - Detailed 

Design)ในชวงของการออกแบบน้ันนอกจากความชัดเจนของความตองการจากเจาของโครงการท่ี

เปนส่ิงสําคัญแลวนั้น  การจัดทํารายงานของงบประมาณสําหรับการออกแบบก็เปนสวนหน่ึงท่ี

สําคัญควบคูไปกับการออกแบบ  เนื่องจากเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการควบคุมตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนและ

เปนกรอบในการพิจารณาในสวนของการออกแบบและเลือกใชวัสดุ  โดยการทํากรอบงบประมาณ

โครงการจะแบงเปน 2 สวน คือ   

1. งบประมาณการจาง   (Contractual Budget)  เปนงบประมาณท่ีพัฒนามาจากการ

ทํารายละเอียดของงาน( Work Breakdown structure )   
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2. งบประมาณเผ่ือ (Contingency) เปนงบประมาณท่ีถูกเพิ่มเติมเขาไปใน

งบประมาณสัญญาเพื่อเปนการสํารองงบประมาณสําหรับส่ิงท่ีคาดการณไมถึงในระหวางการ

กอสราง 

ส่ิงสําคัญในชวงของการออกแบบ คือการพิจารณาถึงปญหาความขัดแยงของแบบ  

วิธีการและข้ันตอนการกอสรางตามแบบเนื่องจากอาจเกิดปญหาไมสามารถกอสรางไดจริง  หรือมี

วิธีการกอสรางท่ีใหความชํานาญพิเศษสงผลใหงบประมาณสูงข้ึน  โดยหลังจากท่ีมีการออกแบบ

ในชวงทายสุด จําเปนตองมีการถอดแบบคํานวณปริมาณงานข้ันตน (Preliminary Quantity Takeoff) 

และทําการประมาณราคาตนทุน  เปนรูปแบบของการทําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาB.O.Q 

(Bill of Quantity) เพื่อใหทราบวาการออกแบบสอดคลองกับงบประมาณเบ้ืองตนท่ีตั้งไวหรือไม 

หากเกินงบประมาณเบ้ืองตนทางผูออกแบบตองนําเสนอรายละเอียดใหชัดเจนเพ่ือใหเจาของ

โครงการพิจารณาการปรับแบบ (Drawing Review) หรือทําการควบคุมตนทุนแบบวิศวกรรมคุณคา 

Value Engineering  เพื่อพิจารณาเลือกในส่ิงม่ีเหมาะสมและอยูในงบประมาณกอนทําการสรุปแบบ  

รวมถึงดําเนินการประกวดแบบและกอสรางตอไป 

2. ชวงระหวางการประกวดราคา (Tender Stage) เปนชวงการพิจารณาคัดเลือก

ผูรับเหมาดวยการพิจารณาเราคาพรอมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา(Bill of Quantity) ซ่ึงตรง

ครบถวนตามแบบและขอกําหนดของผูวาจาง (Term of reference : TOR ) ท้ังนี้หากราคาท่ีนําเสนอ

ยังสูงกวางบประมาณท่ีตั้งไว  ก็สามารถใชวิธีการควบคุมตนทุนแบบวิศวกรรมคุณคา ( Value 

Engineering) โดยนําเสนอแนวทางการปรับวิธีการการกอสรางเพ่ือเสนอตอผูออกแบบและเจาของ

โครงการตอไป  

3.  ชวงระหวางการกอสราง (Construction Stage)  เปนชวงท่ีตองดําเนินการติดตาม

หรือตรวจสอบงบประมาณอยูอยางตอเนื่องเพื่อปองกันปญหาตนทุนบานปลาย แตหากดําเนินการ 

บริหารตนทุนโครงการตามข้ันตอนอยางถูกตองจนถึงตกลงวาจางแลว  ปญหาตนทุนบานปลายจะ

ไมเกิดข้ึน  การควบคุมตนทุนในชวงนี้จึงนอยมาก  อาจมีแคตรวจสอบปริมาณงานแตละงวดงาน

ตามท่ีผูรับเหมาเสนอขอเบิกเทานั้น   
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งานกอสรางเปนงานท่ีประกอบดวยงานยอยและรายละเอียดมากมาย  อาจมีการ

ผิดพลาดแบบคาดไมถึงอยูบาง  ซ่ึงไดมีการวางแผนการแกไขปญหานี้แลวต้ังแตตนโดยการใชเงิน

จากงบประมาณเผ่ือ (ContingencyBudget) ท่ีจัดสรรไวแลวแยกตามแตละสัญญาการจัดซ้ือจัดจาง

และจากวิเคราะหปญหาตนทุนโครงการท่ีบานปลายพบวามีสาเหตุหลัก ดังตอไปนี้ 

1. ไมมีการกําหนดโครงสรางรายการงาน (Work Break Down Structure) ท้ังหมดท่ี

จําเปนตองมีเพ่ือใหโครงการแลวเสร็จสมบูรณจึงเกิดงานความผิดพลาดทําใหตนทุนท่ีคาดไวนอย

กวาท่ีเปนจริง 

2. ไมมีการจัดทําโครงสรางรายการตนทุน (Cost Break Down Structure) ท้ังหมดของ

งานแตละสัญญาใหชัดเจน 

3. การประมาณราคาตนทุนไมแมนยําเพียงพอ และไมสอคลองกับสภาวะราคา ณ 

ชวงเวลาดําเนินโครงการ 

4. ไมมีการจัดทํากรอบงบประมาณโครงการ ( Budget Framework) ของแตละสัญญา

อยางชัดเจน  จึงไมสามารถควบคุมมูลคางานตามสัญญาใหสอดคลองกับงบประมาณจริงท่ีมีอยู 

5. ไมมีการจัดสรรแบงงานและงบประมาณแตละสวนใหผูท่ีรับผิดชอบอยางครบถวน 

6. ใชงบประมาณท่ีมีอยูไมคุมคา หรือลงทุนในส่ิงท่ีทําใหไมเกิดประโยชน  

7. แบบ (Drawing) และ/หรือรายการ (Specification) ขาดความสมบูรณ ไมครบถวน

ตามความตองการของโครงการ (Project Requirement)  ไมถูกตองตามมาตรฐาน  ไมถูกตองตาม

กฎหมาย  รวมถึงความขัดแยงของแบบ 

กิตตินุช ชุลิกาวิทย (2554)กลาววาการบริหารตนทุนโครงการ  ประกอบดวย
กระบวนการที่จะทําใหทีมงานโครงการสามารถดําเนินโครงการใหเสร็จส้ินสมบูรณไดภายใน
งบประมาณท่ีไดขออนุมัติหรือกําหนดไว ดังนั้นจะเห็นไดวาการบริหารตนทุนโครงการจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จไดนั้น  ผูจัดการโครงการตองม่ันใจวาโครงการนั้นๆถูก
วางแผนและกําหนดไวเปนอยางดี  นอกจากนั้นการประมาณการท้ังทางดานเวลาและตนทุนตอง
ถูกตองแมนยํา  และงบประมาณท่ีไดตั้งไวก็เหมาะสมกับความเปนจริง  โดยท่ัวไปแลวการบริหาร
โครงการประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ1. การวางแผนทรัพยากร (Resource Planning)2. การประมาณ
ราคาตนทุน (Cost Estimating) 3. การจัดทํางบประมาณตนทุน (Cost Budgeting) 4. การควบคุม
ตนทุน (Cost Control)สามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้ 
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1. การวางแผนทรัพยากร (Resource Planning)  เปนการพิจารณาและกําหนดวา  
ทรัพยากรใดบางท่ีควรจะใชในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ  และควรใชในปริมาณท่ีเทาใด  
ประเภทของโครงการและลักษณะขององคกรถือเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการวางแผนทรัพยากร  ซ่ึง
ตองอาศัยผูท่ีมีประสบการณความรูความชํานาญในโครงการท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงและคุนเคยกับ
องคกรท่ีจะดําเนินโครงการ  เพื่อท่ีจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใชทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับ
โครงการนั้นตอไป 

2. การประมาณราคาตนทุน (Cost Estimating)เปนการนําขอมูลทรัพยากรทั้งหมดที่
จําเปนมาพิจารณาเพื่อกําหนดเปนแผนการบริหารตนทุนซ่ึงจะตองระบุรายละเอียดอยางชัดเจนถึง
วิธีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีตนทุนโครงการท่ีเกินข้ึนจริงแตกตางออกไปจากท่ี
ประมาณการไว  ขอมูลท่ีควรจะมีประกอบกับการประมาณการตนทุน ไดแก  หลักเกณฑพื้นฐาน
และขอสมมติฐานท่ีใชในการประมาณการตนทุน  และเทคนิคท่ีนํามาใชในการประมาณตนทุน 
เปนตน สามารถสรุปไดกังนี้  

    2.1 ลักษณะการประมาณการตนทุนท่ีนิยมใชแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
2.1.1 การประมาณการตามลําดับความสําคัญอยางคราวๆ  (Rough order magnitude 

(ROM)estimate)   ซ่ึงเปนการประมาณการอยางหยาบๆกวางๆในชวงเร่ิมตนโครงการ  หรือในบาง
โครงการอาจถูกจัดทําข้ึนกอนท่ีโครงการจะเร่ิมตนเพื่อใหผูจัดการโครงการและผูบริหารระดับสูง
ไปใชในการตัดสินใจความถูกตองจะอยูระหวาง -25% กับ +75% นั่นหมายความวา  ตนทุนท่ี
แทจริงอาจมีคาตํ่ากวาท่ีประมาณการไว 25% และอาจสูงกวาท่ีประมาณการไว 75% 

2.1.2 การประมาณการในลักษณะงบประมาณ (Budgetary estimate)  เพ่ือ
วางแผนจัดสรรเงินทุนท่ีมีอยูใหกับกิจกรรมตางๆของโครงการ  ความถูกตองจะอยูระหวาง -10% 
กับ +25% 

2.1.3 การประมาณการชวงสุดทาย (Definitive estimate) ซ่ึงเปนการประมาณ
ตนทุนท่ีเท่ียงตรงแมนยํามากท่ีสุดและมักจะถูกนําไปใชในการบริหารการจัดซ้ือ  ความถูกตองจะอยู
ระหวาง -5% กับ +10% 

2.2  เทคนิคในการประมาณตนทุนท่ีเปนท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไปอยู3 วิธี คือ 
2.2.1. การประมาณการจากบนลงลาง (Top down estimate) เนนการนําขอมูล

ตนท่ีเกิดข้ึนจริงของโครงการท่ีเคยทํามากอน  และมีลักษณะคลายคลึงกัน  มาใชเปนพื้นฐานในการ
ประมาณการตนทุนในโครงการปจจุบัน  ขอดีของวิธีการนี้คือประหยัดเวลา สวนขอเสียคือวิธีการนี้
มีความถูกตองเท่ียงตรงนอยเนื่องจากตองอาศัยประสบการณจากผูเชี่ยวชาญเปนอยางมาก  
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2.2.2. การประมาณการจากลางข้ึนบน (Bottom-up estimate)  เปนการประมาณ
การของแตละกิจกรรมในโครงการแลวรวมตนทุนเหลานั้นท้ังหมดเพื่อใหไดตนทุนโครงการ ความ
ถูกตองเที่ยงตรงของคาประมาณการจะข้ึนอยูกับขนาดของกิจกรรมแตละกิจกรรม  รวมถึง
ประสบการณของผูประมาณการ ขอดีของวิธีการนี้คือไดเห็นถึงรายละเอียดของงานในโครงการเพื่อ
ชวยในการพิจารณาตัดสินใจ สวนขอเสียคือมักเสียเวลาและคาใชจายมากกวาวิธีการอ่ืน 

2.2.3. การประมาณการดวยตัวแบบทางคณิตศาสตร (Parametric modeling) 
เปนการนําคุณสมบัติของโครงการมากําหนดตัวแปรในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรข้ึนเพื่อใช
ประมาณการตนทุนของโครงการนั้นๆ ซ่ึงการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรข้ึนเพื่อคํานวณ
คาแรงงานตอวันไดโดยกําหนดและใสคาท่ีเหมาะสมใหกับตัวแปรท่ีเกี่ยวของ 

3. การจัดทํางบประมาณตนทุน (Cost Budgeting) ในสวนนี้การจัดทํารายละเอียดของ
กิจกรรมหรือ WBS(Work Breakdown Structure)  เปนส่ิงสําคัญเนื่องจากตองทําการจัดสรรตนทุน
โครงการท่ีประมาณการไวใหเหมาะสมกับกิจกรรมแตละงานและใชในการวัดและตรวจสอบการ
บริหารตนทุนของแตละกิจกรรมตลอดอายุของกิจกรรมนั้นๆตอไปซ่ึงตองใชความชํานาญและ
ความชํานาญของผูจัดการโครงการเปนสําคัญ 

4. การควบคุมตนทุน (Cost Control)การควบคุมตนทุนเปนการควบคุมการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนไดของงบประมาณโครงการเพ่ือใหแนใจวาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนใน
โครงการเปนอยางเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุง Cost  baseline แลว  พรอมท้ังยังแจงใหบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับโครงการไดทราบถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีตอตนทุนโครงการ  ขอมูล
เอกสารท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานในข้ันตอนนี้  ไดแก  Cost baseline แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ขอมูลการขอเปล่ียนแปลงโครงการ และแผนการบริหารตนทุน(Cost management 
plan) 

การบริหารตนทุนโครงการเปนกระบวนการบริหารจัดการ  โดยการวางแผนการ
ประมาณการงบประมาณ และควบคุมตนทุน เพ่ือใหโครงการแลวเสร็จสมบูรณตามงบประมาณท่ี
กําหนดไว โดยมีสวนประกอบ 3 สวนดังนี้(รัตนา สายคณิตอางถึงใน สุธิราจันทรา, 2556) 

1. การประมาณราคาตนทุน 
2. งบประมาณตนทุน 
3. การควบคุมตนทุน 
การบริหารโครงการมีเทคนิคในการประมาณการตนทุนโครงการ  สามารถดําเนินการ

ไดหลายวิธีแลวแตความเหมาะสมกับการนําไปใชซ่ึงตองรูจักกิจกรรมหรือรายละเอียดของ
โครงการนั้นซ่ึงมีเทคนิคในการประมาณตนทุน ดังนี้ 
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1. การประมาณโดยอาศัยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คือเทคนิคการประมาณตนทุน
โดยผูเช่ียวชาญที่มีความรู และประสบการณอยางกวางขวาง  จึงทําใหสามารถประมาณการตนทุน
ไดอยางมีเหตุผลคอนขางถูกตอง 

2. ประมาณตนทุนจากโครงการที่คลายกัน คือ เทคนิคท่ีประมาณการตนทุนโดยมีการ
อางอิงจากขอมูลของโครงการที่คลายๆกับท่ีเคยทําไวแลว 

3. การประมาณโดยอาศัยฟงกช่ันตนทุน คือการหาความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร
ระหวางตนทุนและปจจัยตางๆในรูปแบบสมการแสดงความสัมพันธโดยใชวิธีทางสถิติ คือวิธียก
กําลังสองนอยท่ีสุดเพื่อเปนคาพารามิเตอรของสมการจากน้ันจึงใชสมการดังกลาวประมาณตนทุน
โครงการตอไป 

ฟลเลอร(Pilcher อางถึงใน สุพัตรา วีรปรีชาเมธ, 2535 และเอกมล ปราบแสนผาย
,2553) ไดศึกษาระบบควบคุมตนทุนกอสรางและไดกลาวสรุปไววา ระบบควบคุมตนทุนคือ การ
เก็บรวบรวมขอมูลมาประมวลผลเพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบกับงบประมาณ และกําหนดมาตรฐานตนทุน
ในอนาคต อีกท้ังขอมูลดานตนทุนท่ีเก็บรวบรวมไดจากการปฏิบัติงานจริง จะชวยช้ีแนวโนมการ
ปฏิบัติงานในอนาคตได และในป 1976 เขาไดเสนอถึงความหมายของระบบตนทุนการกอสรางไว
อีกวาเปนกระบวนการหนึ่งท่ีตองทําตลอดงานโครงการตั้งแตท่ีผูวาจางมีความคิดท่ีจะกอสราง
โครงการจนถึงวันท่ีโครงการสําเร็จและเสร็จส้ินงานลงโดยพยายามจะควบคุมตนทุนใหอยูใน
งบประมาณท่ีกําหนดไวตั้งแตการเร่ิมดําเนินโครงการจนถึงไดรับเงินงวดสุดทาย โดยยึดหลักวา
จะตองเปนประโยชนตอเจาของบริษัทสถาปนิกและผูรับเหมาหลัก และยังไดแบงการควบคุม
ตนทุนกอสรางเปน 2 ลักษณะใหญ คือ 

1. การควบคุมตนทุนโดยประมาณในระหวางข้ันตอนของการออกแบบ เพื่อใหการ
ออกแบบอยูภายในราคาท่ีไดประมาณการไวตั้งแตแรก 

2. การควบคุมตนทุนโดยผูรับเหมาในระหวางท่ีมีการกอสราง  ซ่ึงเปนความพยายาม
ของผูรับเหมาที่จะควบคุมตนทุนใหอยูภายในวงเงินซ่ึงผูวาจางจะจายใหจนงานส้ินสุดตามราคาท่ีได
ประมาณการเอาไวกอน 

ท้ังนี้ ฟลเลอร ยังไดกลาววาวัตถุประสงคของการทําระบบควบคุมตนทุนกอสราง มี
ดังนี้ 

1. จากการทํารายงานี่ไดจัดทําเปนระยะๆเม่ือตรวจพบวางานกอสรางในสวนใด มี
การดําเนินงานอยางไมประหยัด  หรือไมมีประสิทธิภาพตองแจงใหผูเกี่ยวของทราบทันที เพื่อใหมี
การดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็วท่ีสุด 

2. เพื่อใชเปนขอมูลหรือเปนแนวทางในการประมาณราคาตอไปในอนาคต 
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เปนการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินราคาการเปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน

ระหวางดําเนินการตามสัญญา  โดยในระหวางอยูในสัญญาการกอสรางอัตราราคาตางๆ ท่ีใช

คํานวณเปนคาดําเนินการตางๆอาจจะแตกตางจากท่ีคิดประมาณราคาเดิมไว ก็สามารถนําขอมูล

รายงานดานตนทุนท่ีเก็บรักษาไวมาชวยในการกําหนดอัตราใหม และชวยใหผูรับเหมาใชเปน

พื้นฐานของการตัดสินใจได 

พิชญและนที (อางถึงในคมวรรธ สุนิติบรรยง, 2550) ไดเสนอเหตุผลและอธิบาย

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในมุมมองของผูท่ีกระทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงงานกอสรางไวดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงจากความตองการของเจาของโครงการเนื่องจากเจาของโครงการ

มักไมใชผูท่ีมีความเช่ียวชาญในทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม  จึงเปนการยากท่ีเจาของโครงการ

จะส่ือสารและถายทอดความตองการของตนใหสถาปนิกและผูออกแบบไดอยางครบถวนสงผลให

เกิดการออกแบบท่ีไมสมบูรณ  หรือเกิดจากการท่ีเจาของโครงการขอใหเรงทํางานในบางพ้ืนท่ีของ

อาคารใหแลวเสร็จกอน เปนตน  

2. การเปล่ียนแปลงเนื่องจากความบกพรองของเจาของโครงการเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํา

ใหเกิดงานเปล่ียนแปลงท้ังในรายละเอียดงานและวิธีการหรือข้ันตอนในการทํางานของผูรับเหมา 

3. การเปล่ียนแปลงตามความตองการของผูรับเหมา เกิดข้ึนเพื่อประโยชนในการ

ทํางานของผูรับเหมาเองโดยไมทําใหเจาของโครงการเสียประโยชนจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

เชน การขอเปล่ียนแปลงเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเปนเสาเหล็กซ่ึงทําใหการกอสรางดําเนินการงายข้ึน

และรวดเร็วคน เปนตน  ท้ังนี้ในสัญญากอสรางบางแหงอาจมีขอกําหนดท่ีมีช่ือเรียกวา “ขอกําหนด

วิศวกรรมคุณคา(Value Engineering Clause)” เพื่อเปนเง่ือนไขในการจูงใจใหผูรับเหมาในการคิด

และเสนอแนะเทคนิค หรือข้ันตอนในการกอสรางอ่ืนท่ีจะชวยใหงานกอสรางมีตนทุนการกอสราง

ท่ีต่ําลง  ท้ังนี้หากเจาของโครงการเห็นชอบดวยกับวิธพีการกอสรางดังกลาวชวยใหงานกอสรางมี

ตนทุนท่ีต่ําลงจริง ผูรับเหมากอสรางจะไดรับเงินสวนแบงจากตนทุนท่ีลดลงนี้เปนรางวัลดวย 

4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากความบกพรองของผูรับเหมากอสรางอาจเกิดข้ึนโดย

ความไมตั้งใจหรือต้ังใจแลวแตกรณี เชน เกิดความผิดพลาดในชวงของงานฐานรากซ่ึงผูรับเหมา

ตอกเข็มผิดไปทําใหเกิดการเยื้องศูนยของฐานรากหลายตัว ผูรับเหมาจึงตองวางแผนแกไขโดยเสนอ

วิธีการแกไขเพื่อขออนุมัติจากฝายเจาของโครงการ เปนตน  
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5. การเปล่ียนแปลงเนื่องจากอุปสรรคในการกอสรางงานกอสรางเปนงานท่ีมักพบกับ

อุปสรรคเฉพาะหนาในระหวางการดําเนินงานคอนขางบอยมาก ตัวอยางอุปสรรคที่พบ ไดแก วัสดุ

กอสรางขาดตลาด น้ําทวม ระดับน้ําใตดินสูง สภาพดินออน ไฟไหม สภาวะเศรษฐกิจซบเซา เปน

ตน  

6. การเปล่ียนแปลงเนื่องจากกฎหมายท่ีเปล่ียนไปถึงแมวาจะเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไม

บอยนัก  แตหากในระหวางการดําเนินการกอสรางมีกฎหมายออกมาใหมหรือมีกรปรับปรุงหรือ

แกไขกฎหมายท่ีมีใชอยูเดิมเกิดข้ึน ก็จะกระทบตอวิธีการทํางานของงานกอสรางเปนสวนใหญ 

และพิชญและนที (2545) ยังไดจําแนกการเปล่ียนแปลงในงานกอสรางออกเปน 3 

ประเภท คือ 

1. การเปล่ียนแปลงของขอบเขตงานกอสรางท่ีเกิดจากการเพิ่มหรือลดรายการของงาน

ท่ีคูสัญญาตกลงกัน 

2. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงานในสวนของแบบกอสราง รายการประกอบ

แบบหรือปริมาณงาน 

3. การเปล่ียนแปลงเทคนิคหรือวิธีการหรือข้ันตอนในการกอสราง  มักจะสรางปญหา

ใหกับผูควบคุมงานและผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานกอสรางโดยการเปล่ียนแปลงเทคนิคหรือ

วิธีการในการกอสรางจะสงผลกระทบทําใหงานกอสรางตองลาชา (Delay) ออกไป หรือการ

ดําเนินงานกอสรางหยุดชะงักทําใหตนทุนในการกอสรางเพิ่มสูงข้ึน (Cost Overrun) รวมถึงคุณภาพ

ของงาน (Quality)ท่ีไดอาจไมดีเทาท่ีควร 

แหลงท่ีทําใหเกิดงานเปล่ียนแปลงหลักๆและสงผลกระทบตอผูรับเหมาสามารถท่ีจะ

แบงแยกไดดังตอไปนี้ฉัตรชัย มงคลหมู (2553) 

1. เจาของโครงการในชวงการกอสราง เจาของโครงการมีบทบาทในงานเปล่ียนแปลง 

งานเพ่ิม-ลดซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนเปนสาเหตุใหเกิดงานเปล่ียนแปลงได 

1.1    ตองการพัฒนาโครงการใหเปนท่ีตองการของตลาด 

1.2    ความไมแนนอนของเจาของโครงการสําหรับการออกคําส่ังงานเปล่ียนแปลง

เจาของโครงการสามารถออกคําส่ังงานเปล่ียนแปลงไปยังผูรับเหมานัน้ได2 ทาง ไดแก 

1.2.1เจาของโครงการสงขอมูลงานเปล่ียนแปลงไปยังผูรับเหมาโดยตรง 
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1.2.2 สงขอมูลงานเปล่ียนแปลงผานทางผูบริหารโครงการ(ในกรณีท่ีมี

ผูบริหารโครงการเขารวมงานดวย) 

2. ผูออกแบบโครงการโดยท่ัวไปผูออกแบบจะมีการประสานงานกับเจาของโครงการนํา
วัตถุประสงคและความตองการของเจาของโครงการมาพรอมท้ังนาํเสนอรูปแบบของผูอกแบบตอ
เจาของโครงการ เพื่อใชในการตัดสินใจกอนท่ีจะสงผานขอมูลงานเปล่ียนแปลงไปยงัผูรับเหมาหรือ
ผูบริหารโครงการ วตัถุประสงคของโครงการ ไดแก 

2.1  การแกไขแบบ หรือ จัดสงแบบลาชา 
2.2  การเปล่ียนแปลงวัสดุ อุปกรณ 
2.3  การปรับเปล่ียนรูปแบบ หรือวัตถุประสงค 

3.  ผูบริหารโครงการเปนชวงท่ีสําคัญและสงผลกระทบตอโครงการมากท่ีสุด เนื่องจาก
โครงการไดอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางการแกไขปญหา – อุปสรรคตางๆท่ีเกดิข้ึนตองการ
ตัดสินใจอยางรวดเร็วและถูกตองเพ่ือไมใหเปนปญหาอุปสรรคกับโครงการวัตถุประสงคของงาน
เปล่ียนแปลงไดแก 

3.1 แบบกอสรางซ่ึงขัดแยงกับสภาพความเปนจริงหรือภายในรายละเอียดของ
แบบขัดแยงซ่ึงกันและกันจนเปนสาเหตุไมสามารถดําเนินการตอไปได 

3.2  ส่ิงท่ีคาดไมถึงในขณะดําเนินการกอสราง เชน สภาพน้ําใตดิน เปนตน 
3.3   แผนงาน หรือขอกําหนดไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง 
3.4   การเรงงานเพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานท่ีกําหนด 

4. ผูรับเหมาโดยปกติผูรับเหมาจะดําเนนิการและบริหารงานกอสรางของโครงการให
เปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา สวนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนนัน้ท่ีสามารถพบเห็นบอยคร้ัง จะ
เปนการขอเปรียบเทียบวัสด ุ หรือข้ันตอนการกอสราง เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะนั้น เชน วัสดุ
กอสรางบางชนิดไมสามารถจัดหาใหไดตรงตามความตองการและตองการใหแลวเสร็จตามกําหนด
จึงเปนตองมีการขออนุมัติงานเปล่ียนแปลง 

Collins (1970อางถึงในฉัตรชัย  มงคลหมู, 2553)ไดศึกษาถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงงาน (Impact – The Real Effect of Change Orders) โดยสรุปผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงเปน 3 ประเภท คือ 

1. Direct Cost ผลกระทบท่ีมีตอตนทุนของโครงการโดยตรง ไดแก คาแรงงาน คา
โสหุย คาวัสดกุอสราง คาเคร่ืองจักรกล และคาควบคุมงานของบุคลากร 

2. Time Extension การเปล่ียนแปลงงานยังอาจจะมีผลกระทบตอความลาชาของ
โครงการได ซ่ึงความลาชาในกจิกรรมหนึ่งอาจจะมีผลตอกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีตอเนื่องได ถากิจกรรมใด
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มีความคลองตัว (Float) มากพอก็อาจจะไมมีผลกระทบในทางกลับกนัถากิจกรรมใดมีความคลองตัว
ต่ําจะไดรับผลกระทบ ซ่ึงในท่ีสุดจะมีผลตอความลาชาของโครงการดวย 

3. Impact Cost ผลกระทบตอดานอ่ืนๆ ซ่ึงแบงออกเปน 4  ลักษณะ คือ 
3.1 Acceleration การเรงงานมีหลายลักษณะ เชน การทํางานลวงเวลา การเพิ่ม

แรงงานซ่ึงทุกกรณีจะตองมีคาใชจายเกิดข้ึน 
3.2 Job Rhythm ผลกระทบตอจงัหวะของการทํางานจะมีผลมากตองานท่ีมีลักษณะ

การทําเปนวัฏจักร ความลาชาเพียง 1 วัน อาจทําใหงานบางประเภทลาชาถึง 1 สัปดาห 
3.3 Morale การแกไขเปล่ียนแปลงงานบอยๆ จะมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ

ของผูปฏิบัติงานได ทําใหผลิตภาพ (Productivity) ลดลง ซ่ึงจะมีผลตอคาใชจายดวย 
3.4 Learning Curve การเปล่ียนแปลงงานอาจจะมีผลตอผูปฏิบัติงาน ท่ีการเรียนรู

งานในแงของประสบการณและความชํานาญเร่ิมจะเขาท่ี และมีผลิตภาพ (Productivity) สูง ซ่ึงผล
จากการเปล่ียนแปลงจะมีผลตอการผลิตและมีผลกระทบตอคาใชจายในท่ีสุด 

 
2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เวนิช วัฒนภูริภากร (2555)ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในการบริหาร
ตนทุนโครงการกอสรางอาคารสูงและแนวทางวิธีการปฏิบัติในการบริหารตนทุนโครงการกอสราง
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากจากผูควบคุมโครงการ  ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาผูควบคุม
โครงการมีความเห็นที่ตรงกันวาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารตนทุนมากท่ีสุด คือ ปจจัย
ดานการประมาณการตนทุน  ปจจัยดานการวางแผนโครงการ ดานความรูความสามารถของ
ผูบริหาร ดานการวางแผนทรัพยากร ดานการควบคุมตนทุน การศึกษาไดนําขอมูลจากการสัมภาษณ
มาเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารตนทุน
โครงการ  ซ่ึงประกอบดวยเครื่องมือช้ีวัดความสําเร็จในการบริหารโครงการ 4 องคประกอบคือ 
ดานเวลา ดานการเงิน ดานประสิทธิผล และดานความพึงพอใจของผูรับบริการรวมถึงแนวคิดอ่ืนๆ 
เชน ตัวแบบปจจัยแหงความสําเร็จของ Pau; C. Dinsmoreเปนตน  จากผลการวิจัยเวนิชไดสรุปไววา 
ส่ิงท่ีผูบริหารควรตระหนักถึงคือการคิดประยุกตถึงศาสตรใหมๆท่ีจะนํามาปรับใชลดตนทุนใน
องคกร  การสรางรูปแบบการบริหารจัดการควบคุมตนทุนข้ึนมาใหเปนมาตรฐานในการบริหารการ
ดําเนินงานเพื่อเปนส่ิงท่ียึดเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคนรุนหลังเพื่อนําไปสูความสําเร็จใน
การบริหารตนทุนอยางบูรณาการ 

อักษร ช่ืนชลัมพู(2553)ไดทําการศึกษาปจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอคาใชจายและการ
พิจารณาคาเผ่ือสํารอง (Contingency) ในการเสนอราคาประมูลของบริษัทผูรับเหมากอสรางงาน
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โครงสราง  โดยจากการศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามบุคลากรท่ีมีสวนรับผิดชอบใน
การกอสรางซ่ึงในมุมมองของผูรับเหมากอสรางมองวาปจจัยท่ีมีความเส่ียงประกอบดวย  การ
เปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอสราง  ความผันผวนของราคานํ้ามันเช้ือเพลิง  และความม่ันคงทางดาน
การเงินของผูวาจาง  โดยผูรับเหมาจะทําการปองกันความเส่ียงดังกลาวดวยการคิดคาเผ่ือสํารองกับ
โครงการท่ีมีความเส่ียงสูงประมาณ 10-15% และโครงการท่ีมีความเส่ียงตํ่าคิดคาเผ่ือสํารองระหวาง 
5-10%   จะเห็นไดวาผลการสํารวจในคร้ังนี้ไมวาจะเปนผูรับเหมาเองยังจําเปนตองใหความสําคัญ
กับเร่ืองของความเส่ียงในเร่ืองของงบประมาณโดยเลือกใชวิธีการคิดคาเผ่ือสํารองเพ่ือไมใหเกิด
ปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)ในภายหลังได 

Abdul Rahman et al.(2013)ไดทําการศึกษาเร่ืองการบริหารตนทุนโครงการ (Cost 
Management)ในโครงการกอสรางขนาดใหญในตอนใตของมาเลเซีย เพ่ือศึกษาเทคนิคท่ีใชในการ
จัดการงบประมาณในแบบการบริหารตนทุนโครงการ โดยทําการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับโครงการกอสรางท้ังเจาของโครงการ  ผูบริหารโครงการ และ
ผูรับเหมา ท่ีมีประสบการณ จากผลการสํารวจพบวาโครงการกอสรางในประเทศมาเลเซียมักพบ
ปญหาเร่ืองตนทุนบานปลายซ่ึงเกินงบประมาณไป 5-10% ของงบประมาณโครงการ  โดยมีเทคนิค
ท่ีใชในการทําจัดการงบประมาณ Cost Management ท่ีหลากหลายวิธีซ่ึงสามารถเรียงลําดับ
ความสําคัญตามการใชงานไดดังน้ี 

ลําดับท่ี 1 Cash Flow Forecasting 2. Tender Budgeting/EstimatingandElemental cost 
Plan 3.Financial Report and Cost Report 4.Judgment 5.Value Management 6. Cost Code system 
7. Working Budgeting/On-going Job Budgeting 

โดยผูทําการวิจัยไดสรุปประเด็นการวิจัยไววา 
 1.85% ของผลการสํารวจเห็นดวยวางานกอสรางเกิดปญหาเร่ืองปญหาตนทุนบาน

ปลาย Cost Overrun  
 2. โครงการกอสรางในประเทศมาเลเซียจํานวน 11.32% เปนโครงการท่ีเผชิญ

ปญหาตนทุนบานปลายท่ีมากกวา 15% ซ่ึงโดยปกติจะอยูท่ีประมาณ 1-15% 
 3. เทคนิคการจัดการ Cash Flow Forecasting, Tender Budgeting/Estimating and 

Elemental cost Plan เปนเทคนิค 3 ลําดับท่ีคอนขางนิยมนํามาใชในการตัดสินใจในเร่ืองการจัดการ
งบประมาณ 

 4.  เทคนิค Value Management เปนเทคนิคท่ีมีประโยชนมาก แตยังไมเปนท่ี
แพรหลายในประเทศมาเลเซีย 
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Ade Asmiet al.(2013)ไดสรุปไวในงานวิจัยเร่ืองการควบคุมปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา
ตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)ในโครงการกอสรางในประเทศมาเลเซีย  Controlling Cost 
Overrun Factors in Construction Project in Malaysia โดยการสัมภาษณกลุมเจาของโครงการ  
Consult,  Contractor  กับโครงการท่ีสามารถแบงปจจัยเปน 8 หมวดหมูโดยมีปจจัยท่ีสําคัญในลําดับ
ท่ีหนึ่งคือ การบริหารจัดการหนวยงาน (Contractor Site Management)และลําดับถัดมาคือเร่ือง
ขอมูลและการสื่อสาร (Information and Communication)ในขณะที่เร่ืองของการบริหารการเงิน
(Financial Management)ถูกมองเปนปจจัยสําคัญในลําดับสุดทาย   ท้ังนี้การศึกษายังนําเสนอ 15 
ประเด็นท่ีจะทําใหชวยลดการเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)โดยสํารวจตามมุมมอง
และประสบการณของผูเกี่ยวของเพื่อทําการจัดกลุมกลยุทธซ่ึงสามารถจัดกลุมเปน 3 กลุม ไดดังนี้  

1. Pro Active เปนกลยุทธท่ีนําแผนงานมาใชเพื่อวางแผนคาดการณและปองกัน
ประเด็นปญหาท่ีอาจสงผลใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) 

2.  Re- Active  เปนกลยุทธท่ีสามารถนําไปใชเพื่อชวยลดผลกระทบของปจจัยท่ีเกิดข้ึน
ในข้ันตอนการจัดการโครงการ 

3. Organization Strategy เปนกลยุทธท่ีข้ึนอยูกับรูปแบบการจัดการ หรือแนวทางตาม
นโยบายขององคกร   

Otim, Nakacwa and Kyakula(2012)ไดอธิบายไวในงานวิจัยเร่ือง Cost Control 
Techniques Used On Building Construction Sites in Uganda วาโครงการกอสรางหลายโครงการ
ในประเทศ Uganda รวมถึงท่ัวโลกประสบปญหาจาก Cost และ Time ซ่ึงการศึกษาน้ีทําการศึกษา
เทคนิคการควบคุมตนทุนท่ีเกี่ยวของในโครงการกอสราง  โดยมีโครงการ130 โครงการท่ีกําลัง
เผชิญปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)และอยูระหวางการหาแนวทางการแกปญหา  ซ่ึงผล
จากแบบสอบถามไดอธิบายประเด็นท่ีสําคัญไว 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1.เทคนิคในการควบคุมตนทุน ประกอบดวย 7 เทคนิคท่ีถูกนํามาใชงาน 
โดยสามารถเรียงลําดับตามความนิยมไดดังนี้ 1. Work Programmers 2.Evaluation of Work Carried 
Out 3. Inspection of Work 4. Record Keeping 5.The Project Budget 6. Site Meeting 7. Report 

ประเด็นท่ี 2.การเกิดปญหาเร่ืองวัตถุดิบส้ินเปลืองภายในหนวยงาน(Material Wastage 
On Sites)เกิดจากปจจัยหลักๆ ดังนี้  

1. ขาดการควบคุมท่ีดีของผูควบคุมงานรวมถึงแรงงานในการเลือกใชวัสดุตางๆ  
2. ขาดการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและท่ัวถึง  
3. การจัดการภายในหนวยงานไมไดประสิทธิภาพ 
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ประเด็นท่ี 3.เคร่ืองมือท่ีใชในหนวยงาน (Equipment Use on Site) โครงการสวนใหญ
ไมไดมีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรเปนของตนเอง  ใชลักษณะการเชาเสียสวนใหญ  ท้ังนี้ใน  
ปจจุบันเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรถูกนํามาใชทดแทนแรงงานคนเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีมากข้ึน ดังนั้นการ
ลงทุนเร่ืองเคร่ืองจักรเปนหนึ่งปจจัยท่ีตองถูกวางแผนการจัดการท่ีเหมาะสมกับ โครงการแต
ละประเภท 

ประเด็นท่ี 4.ความสําเร็จของโครงการ (Time of Completion of Project) มีเพียง 33% 
ของโครงการท่ีดําเนินงานแลวเสร็จทันแผนงานท่ีวางไว  สวนโครงการท่ีเหลือยังคงเผชิญ กั บ
ปญหาการกอสรางท่ีลาชาอันเนื่องมาจากปญหาเร่ืองสภาพอากาศท่ีไมดี, การเบิก จ า ย เ งิ น ท่ี
ลาชา, คุณภาพแรงงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ, การเปล่ียนแปลงแบบ, ความลาชาในการสงมอบวัสดุ
ใหทันในเวลาและความลมเหลวท่ีเกี่ยวของกับผูมีอํานาจในทองถ่ินใน การตรวจสอบการ
ทํางาน เปนตน 

Veronika, Riantini, and Trigunarsyah (2006) ไดทําการศึกษาเร่ืองแนวทางการแกไข
ปญหาเร่ืองราคาวัสดุท่ีมีการผันผวน Corrective Action Recommendation For project cost 
Variance in Construction Material Management โดยการศึกษาไดระบุสาเหตุของการเกิดปญหา
ราคาวัสดุท่ีมีการผันผวนและแนวทางการแกไขซ่ึงสามารถแบงเปนกลุมของสาเหตุไว คือ  

1. Planning S Scheduling 
2. Organization & Personnel 
3. Procurement 
4. Delivery 
5. Quality assistance - Quality Control 
6. Storage and Storage Facilities 
7. Usage 
8. Chang order 
9. Monitoring and control 
10. External factors 
ซ่ึงผลการศึกษาโดยอางอึงวิธีการ Delphi Method ซ่ึงเปนวิธีการประเมินเชิงคุณภาพ

เพื่อคาดการณแนวโนมในอนาคต โดยมีวิธีการในลักษณะ Corrective Action จะเนนท่ีการแกไข
ปญหา โดยมองจากผลกระทบปจจุบันเปนหลัก  มุงเนนเร่ืองการแกไขเพื่อใหงานสามารถดําเนินไป
ไดโดยปกติ และPreventive Action เปนการแกไขปญหาที่สาเหตุ ผลการศึกษาไดระบุแนวทาง 
Corrective Action ในแตละประเด็นปญหาซ่ึงยอยเปน 57 ปญหา ซ่ึงขอยกเปนตัวอยางไวดังนี้ 
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ปญหาเร่ืองการประมาณราคาท่ีผิดพลาด แนวทางแกไขเชิง Corrective action คือทําการเตรียม
ขอมูลและรายละเอียดของงบประมาณจากแหลงท่ีมาโดยตรง  ปญหาเร่ืองแบบกอสรางไมสมบูรณ 
แนวทางแกไขเชิง Corrective action คือทําการปรับปรุงขอมูลและช้ีแจงในระหวางการประมูลให
ทุกฝายทราบ เปนตน 

งานวิจัยไดกลาวถึงปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)มีปจจัยมาจากการควบคุม
ตนทุนท่ีไมประสบความสําเร็จในระหวางการออกแบบและชวงดําเนินการกอสราง ซ่ึงเคร่ืองมือ
การจัดการปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun)ในระหวางการกอสรางนั้นการควบคุมและการ
เก็บขอมูลเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการจัดการ อีกปญหาหนึ่งของการควบคุมตนทุนคือการขาด
ความรูและการวางแผนท่ีไมเพียงพอซ่ึงตองดําเนินการควบคูไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรการ
กอสรางท่ีดี องคประกอบของการจัดการทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางและความสัมพันธ
ระหวาง ตนทุน(Cost)และเวลา(Time) รวมท้ังวัตถุดิบ (Material), เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร(Plant) และ
แรงงาน(Labor)  ซ่ึงการควบคุมตนทุนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีการจัดการท่ีดีและ
เหมาะสมท้ังเร่ืองการถูกมอบหมายงานใหเหมาะสมกับผูท่ีมีความสามารถหรือการเลือกใช
เคร่ืองมือใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท 

ผลจากการวิเคราะหหลังจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในงานวิจัยจากบทท่ี 2 พบวาปญหาในเร่ืองของงบประมาณ
ท่ีบานปลายน้ันมักเกิดจากเร่ืองของการเปล่ียนแปลงงานกอสราง  การบริหารจัดการหนวยงาน เร่ือง
ขอมูลและการส่ือสาร เร่ืองการประมาณราคาท่ีผิดพลาด หรือปญหาเร่ืองแบบซ่ึงจะสอดคลองกับ
งานวิจัยของVeronika et al.(2006) และ  Ade Asmi et al.( 2013)   จากบทความของ ปริญญา ศุภศรี
ปยวัชร  ชัยเสรี และทยุติ อิสริยฤทธานนท  กิตตินุชชุลิกาวิทยและ วิสูตร จิระดําเกิง ลวนแตมีความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันวาควรจะตองควบคุมและจัดการเก่ียวกับตนทุนโครงการตั้งแตเ ร่ิม
วางโครงการ  การประมูล  การกอสราง จนกระท่ังทําการสงมอบงานใหโครงการ  รวมไปถึงการ
สรุปผลการดําเนินการหลังจากโครงการแลวเสร็จ  เพื่อเปนการติดตามงบประมาณอยางตอเนื่อง   
ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของผูจัดการโครงการท่ีตองใชประสบการณ และวิธีการหลายอยางท่ีตอง
ติดตามและจัดการการควบคุมตนทุนในทุกชวงเวลาของโครงการเพ่ือรายงานปญหาและเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาใหเจาของโครงการทราบตอไป    

ประเด็นเร่ืองชวงเวลาของปญหางบประมาณบานปลายนั้น ปยวัชร  ชัยเสรี และทยุติ 
อิสริยฤทธานนท ไดระบุเนนคือชวงการออกแบบซ่ึงแตละชวงในการพัฒนาแบบนั้นมีความสําคัญท่ี
จะนําไปสูขอสรุปของความตองการของเจาของโครงการไดอยางชัดเจน  รวมไปถึงหากสามารถ
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ติดตามเร่ืองงบประมาณไปต้ังแตชวงการออกแบบก็จะทําใหมองเห็นภาพรวมของโครงการกอนเขา
สูการประมูลและการกอสรางตอไปไดลวงหนา   

สวนประเด็นถัดมาท่ีมีความสําคัญคือวิธีการของการประมาณราคาเพ่ือกําหนด
งบประมาณโครงการนั้น ผศ. ดร.กิตตินุช และ อ.วิสูตร จิระดําเกิง ไดระบุโดยสรุปวาส่ิงสําคัญของ
การทําประมาณราคาคือการจัดทํารายละเอียดงานWork Breakdown Structure เพื่อจําแนก
รายละเอียดของงานใหครบถวนและชัดเจน และตองกําหนดวิธีการที่เลือกใชใหเหมาะสมกับ
ระยะเวลาและสถานการณและประสบการณของผูเกี่ยวของของแตละโครงการดวย   

สําหรับเคร่ืองมือหรือแนวทางการแกปญหาหากเกิดงบประมาณบานปลาย
Otim,Nakacwa and Kyakula(2014)และVeronika et al.(2006) ไดระบุถึงเทคนิคการแกปญหาไวคือ 
การนําวิธีการ Corrective Active ท่ีจะเนนท่ีการแกไขปญหา โดยมองจากผลกระทบปจจุบันเปน
หลัก  มุงเนนเร่ืองการแกไขเพื่อใหงานสามารถดําเนินไปไดโดยปกติ และPreventive Action เปน
การแกไขปญหาท่ีสาเหตุเขามาเปนเคร่ืองมือชวยในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาดังกลาว ในขณะท่ีAde Asmiet.al.(2013) ระบุวาเทคนิคการจัดการ Cash Flow Forecasting, 
Tender Budgeting/Estimating and Elemental cost Plan เปนเทคนิค 3 ลําดับท่ีคอนขางนิยมนํามาใช
ในการตัดสินใจในเร่ืองการจัดการงบประมาณ แตเทคนิค Value Management ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีมี
ประโยชนมาก นั้นยังไมเปนท่ีแพรหลายในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงจะแตกตางจากผลการวิเคราะหจาก
แบบสอบถามซ่ึงระบุวาไดนําเทคนิคลําดับแรกท่ีพิจารณาเลือกใชคือการจัดทําวิศวกรรมคุณคา
(Value Engineering)  ทางดานเทคนิคการกอสราง / เทียบเทาวัสดุ  เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณ
โครงการที่มีอยู รองลงมาคือการจัดทํางบประมาณงานเปล่ียนแปลงเพื่อขออนุมัติโครงการและทํา
การปรับแกแบบเพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการเปนลําดับตอมา  และทายท่ีสุดคือ
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายของการควบคุมตนทุน หรือการายงานผล เพราะจะมี
ความสําคัญท่ีจะใชเปนฐานขอมูลในการนํามาใชประกอบการประเมินและการควบคุมตนทุนของ
โครงการท่ีจะมาถึงในอนาคตตอไป 

3 สรุปการทบทวนแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนั้น ปญหาตนทุนบานปลายและเร่ืองการ

บริหารตนทุนโครงการยังเปนท่ีใหความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากธุรกิจการกอสรางในปจจุบัน

ประสบปญหาตนทุนบานปลายในหลายโครงการท้ังในประเทศและตางประเทศ  แตจากงานวิจัย

ตางๆนั้นยังไมพบงานวิจัยใดท่ีกลาวถึงเร่ืองของงบประมาณช่ัวคราวไวอยางชัดเจน  อาจเนื่องมาก
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จากโครงการกอสรางสวนใหญไมไดมีการระบุงบประมาณช่ัวคราวไว ซ่ึงผูเขียนมีความสนใจใน

ของงบประมาณช่ัวคราวท่ีถูกต้ังข้ึนมาเพื่อใหเห็นภาพรวมของงบประมาณโครงการท้ังหมด ซ่ึงหาก

งบประมาณช่ัวคราวท่ีตั้งไวคลาดเคล่ือนไปผูท่ีเกี่ยวของจะมีวิธีการหรือรูปแบบในการจัดการ

งบประมาณช่ัวคราวดังกลาวอยางไร 

การศึกษาในคร้ังนี้มุงเนนเพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนของ

งบประมาณชั่วคราว (Provisional sum)ท่ีถูกระบุอยูในสัญญาจนอาจเกิดปญหางบประมาณบาน

ปลาย (Cost Overrun) แตเนื่องจากเร่ืองปญหางบประมาณบานปลายน้ันสงผลกระทบท้ังฝายผู

บริหารงานกอสรางซ่ึงเปนตัวแทนโครงการและผูรับเหมาเอง  ดังนั้นผูเขียนจึงนําเสนอแนวทางการ

วิเคราะหขอมูล  โดยการทําแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลท้ัง 2 ฝายนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห

มุมมองของแตละฝายวามีความคิดเห็นวาปจจัยใดท่ีสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนของงบประมาณ

ช่ัวคราว (Provisional sum)  และในสวนประเด็นของแนวทางการจัดการเพื่อชวยปองกันไมใหเกิด

ความคลาดเคล่ือนหรือจัดการงบประมาณหลังจากที่เกิดปญหาแลวนั้น  ผูเขียนไดนําเสนอวิธีการ

ดําเนินงานวิจัยและข้ันตอนการวิจัยไวในบทท่ี 3 ซ่ึงจะทําใหทราบถึงกรอบแนวคิดในการ

ดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลมาเปรียบเทียบกับแนวความคิดของงานวิจัยอ่ืนๆท่ีมีรายละเอียด

ใกลเคียงกันวาผลการศึกษามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 การศึกษาแนวทางการจัดการงบประมาณช่ัวคราวภายใตเง่ือนไขของสัญญา  เปน

การศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมีรายละเอียดและระเบียบวิธีการ

วิจัยเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของงานวิจยั ดงันี้ 

1. ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจัย 

1.1. กําหนดประเด็นปญหา ระบุข้ันตอนการศึกษาและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  

1.2. กําหนดกลุม เป าหมายตัวอย าง ท่ี เกี่ ยวของ เ พ่ือ เก็บขอมูล  ประกอบดวย

กลุมเปาหมายเพื่อทดลอง และกลุมเปาหมายท่ีสัมภาษณจริง 

1.3. ทบทวนบทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.4. ออกแบบเอกสารแบบสอบถามและบทสัมภาษณผูเกี่ยวของโดยนําขอมูลจากการ

ทบทวนงานวิจัยมาเปนขอมูลในการออกแบบ  โดยกําหนดรายละเอียดของคําถามจากขอมูลท่ีได

จากงานวิจัยตางๆใหสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับโครงการท่ีกําลังศึกษา  เพื่อเก็บขอมูลจาก

แนวความคิดและวิธีการของผูใหสัมภาษณท่ีอยูในกลุมบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการจัดทํา

งบประมาณเบ้ืองตนนี้ 

1.5. ทําการทดลองสัมภาษณกลุมเปาหมายกลุมท่ี 1  ถัดมาสัมภาษณกลุมเปาหมายกลุม

ท่ี 2  รวมถึงสัมภาษณผูบริหารระดับผูอํานวยการโครงการ (Project Director) จากฝายของผู 

บริหารงานกอสราง  เพื่อเก็บขอมูลสําหรับการปรับปรุงแบบสอบถามและบทสัมภาษณ  และ

สัมภาษณกลุมเปาหมายท่ี 3 ตอไป 

1.6. รวบรวมขอมูลแบบสอบถามและสัมภาษณจากกลุมเปาหมายกลุมท่ี 3 

1.7. วิเคราะหขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบ และหาขอสรุปถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบให

เกิดความคาดเคล่ือนในการจัดทํางบประมาณช่ัวคราว  รวมถึงแนวทางในการจัดทําการประมาณ

ราคาตอไป 

1.8. สรุปผลการศึกษาโครงการตามวัตถุประสงค 
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

จากภาพท่ี 3 เปนการแสดงลําดับข้ันตอนของการดําเนินงานวิจัยโดยเร่ิมจากการ

กําหนดประเด็นปญหา ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนําขอมูลตางๆมาประกอบการออกแบบ

สอบถาม และนําไปทดสอบถามกลุมเปาหมายท่ี1, 2 และ 3 ตามท่ีไดพิจารณาเลือกไว และนําผลมา

วิเคราะหรวมถึงทําการเปรียบเทียบกับบทสัมภาษณของผูอํานวยการโครงการและงายวิจัยที่

เกี่ยวของจนนํามาสูการสรุปผลการศึกษา 
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากภาพท่ี 4 แสดงใหเห็นถึงการระบุความสัมพันธของข้ันตอนในการวิจัยท่ีสงผล

มาถึงกรอบแนวคิดในงานวิจัยซ่ึงกรอบแนวคิดขางตนทําการแบงชวงเวลาของสาเหตุท่ีทําใหเกิด

งบประมาณช่ัวคราวและสงผลตอการจัดทํางบประมาณช่ัวคราว รวมไปถึงแนวทางการจัดการ
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งบประมาณช่ัวคราวหากเกิดปญหาเกินจากงบประมาณท่ีตั้งไว ซ่ึงผูเขียนจะอธิบายรายละเอียดใน

กรอบแนวคดในการวิจัยนี้ในบทที่ 4 และ5  ตามลําดับตอไป 

3. การกําหนดกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ 

เนื่องจากผูวิจัยมีความสนใจในแนวคิดการบริหารงบประมาณของกลุมเปาหมายท่ี

รับผิดชอบในระดับผูจัดการโครงการ และพนักงานท่ีอยูในตําแหนงของผูสํารวจตรวจสอบ

งบประมาณโครงการในองคกรท่ีมีบทบาทเปนผูบริหารงานกอสราง รวมถึงผูรับเหมา ในโครงการ

ประเภทอาคารพักอาศัยท่ีเปนอาคารสูง  ผูเขียนไดแบงกลุมเปาหมายไวดังนี้  

กลุมเปาหมายที่ 1 เปนกลุมเปาหมายในลักษณะ Pilot Interview โดยทําการกําหนด

กลุมเปาหมายที่ 1 จากบุคลากรซ่ึงเปนวิศวกร และสถาปนิกจํานวน 12 คน ท่ีอยูในบริษัทของผู

บริหารงานกอสราง ดวยวิธีการสัมภาษณเปนกลุม (Group Interview)  

กลุมเปาหมายที่ 2 กลุมเปาหมายเฉพาะกลุม ซ่ึงในท่ีนี้คือ บุคลากรท่ีอยูใน

กลุมเปาหมายท่ี 1 แตเปนบุคลกรมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํางบประมาณและมีความเขาใจ

ในเร่ือง งบประมาณช่ัวคราว (Provision Sum) และผูบริหารระดับผูอํานวยการโครงการจํานวน 1 

ทาน ซ่ึงมีประสบการณทํางานในการบริหารงานกอสรางมามากกวา 30 ป  ดวยวิธีการสวนการ

สนทนากลุม (Focus Group) เพื่อวิเคราะหถึงแนวความคิดและวิธีการจัดการเร่ืองงบประมาณ

ช่ัวคราวหากเกิดปญหาเกินจากงบประมาณท่ีตั้งไว โดยขอมูลจากบทสัมภาษณดังกลาวจะนํามา

ปรับปรุงเปนขอมูลในการจัดทําแบบสอบถามรวมถึงประกอบการวิเคราะหแนวความคิดในการ

จัดการเร่ืองงบประมาณเกินตนทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังนี้ขอมูลนี้ผูเขียนจะสรุปอยูในขอเสนอแนะในบทท่ี 4 

และ5 ตอไป 

 กลุมเปาหมายท่ี 3 ซ่ึงในที่นี้ คือ บุคลากรท่ีอยูในบริษัทของผูบริหารงานกอสรางและ

อยูในบริษัทผูรับเหมาที่มีตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณโดยตรงซ่ึงจะประกอบดวย

กลุมบุคลากรท้ังหมด จํานวน 25 คน ประกอบดวยผูบริหารงานกอสรางจํานวน 11 คน และ

ผูรับเหมา จํานวน 14 คน เพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดและวิธีการจัดการเร่ืองงบประมาณช่ัวคราว 
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ภาพท่ี 5 ผังแสดงกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับงานวิจัย 

จากภาพท่ี 5 แสดงถึงกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับงานวิจัยโดยจะมีความสัมพันธ

กับภาพท่ี 6 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 2 ชวงคือ 1.ชวงของ Pilot 

Interview ซ่ึงเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายท่ี 1 และ 2 และปรับปรุงขอมูลจนพัฒนาแบบสอบถาม

นําไปสูการดําเนินงานวิจัยในชวงท่ี 2. Final Interview ซ่ึงเปนการสํารวจความคิดเห็นระหวางผู

บริหารงานกอสรางและผูรับเหมาและนําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาตอไป 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลจากกลุม

ประชากรตัวอยางโดยใชรูปแบบของการสัมภาษณเปนกลุม(Group Interview), การสนทนากลุม

(Focus Group)   และเอกสารแบบสอบถาม 

การสัมภาษณกลุม (Group Interview) เปนการสัมภาษณพรอมกันในเวลาเดียวกัน คร้ัง

ละ 2 คนข้ึนไป อาจเปนกลุมใหญหรือกลุมเล็กก็ได ทุกคนตอบคําถามเดียวกันหมด  การสัมภาษณ

กลุม ใชเม่ือนักวิจัยตองการขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากผูใหสัมภาษณ

ท้ังกลุม  

สวนการสนทนากลุม (Focus Group) เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview)

แบบหนึ่ง  เปนการสัมภาษณและสนทนาแบบเจาะประเด็นดวยการเชิญผูรวมสนทนามารวมเปน
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กลุมอยางเจาะจง ตามคุณสมบัติท่ีนักวิจัยกําหนด แลวเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนา โตตอบ ถก

ปญหา  อภิปรายรวมกัน แลกเปล่ียนทัศนะกันอยางกวางขวางในประเด็นตางๆ โดยมีจุดมุงหมาย

เฉพาะเจาะจง เพื่อท่ีจะหาขอมูลท่ีถูกตองตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามวิจัยเร่ืองใดเรื่อหนึ่ง

โดยเฉพาะ(วรรณี  แกมเกตุ, 2551 : 254-255)     

 
ภาพท่ี 6 แสดงลําดับความสัมพันธของกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับวิธีการดําเนินงาน 

สําหรับเอกสารแบบสอบถาม นั้นมีการกําหนดรูปแบบและคําถามของแบบสอบถาม

เปน  4  สวน ไดแก 

สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามในสวนของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  

ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลองคกร และขอมูลของโครงการที่ตอบ



40 

 

แบบสอบถามรับผิดชอบอยู หรือโครงการท่ีดําเนินงานผานมาแลว ลักษณะของคําถามเปนแบบ

ปลายปด (Closed-Ended Question)  

สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามในสวนของขอมูลขององคกรท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการ

บริหารตนทุนโครงการ  โดยเปนลักษณะคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) และปลายเปด

(Open-Ended Question)ซ่ึงเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดเพิ่มเติมมากข้ึน 

 สวนท่ี 3   เปนรูปแบบการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนในการประมาณราคาเบ้ืองตนในสวนของงบประมาช่ัวคราว และการพิจารณาจัดการ

งบประมาณช่ัวคราวดังกลาว  โดยมีการกําหนดปจจัยท่ีมีผลกระทบซ่ึงอางอิงจากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเกิดปญหาตนทุนบาน

ปลาย และนําขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบ โดยสามารถแบงระบุเปนปจจัยท่ีสําคัญ 7 ปจจัย ดังนี้ 

1. ปจจัยดานเจาของโครงการ 

2. ปจจัยดานการจัดการ 

3. ปจจัยดานการออกแบบ 

4. ปจจัยดานการส่ือสาร 

5. ปจจัยดานการปฏิบัติงาน 

6. ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

7. ปจจัยอ่ืนๆ 

สวนการใหคะแนนใชแนวคิดของ Likert  เปนการใหขอมูลในลักษณะของมาตร

ประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับความถ่ี และความรุนแรงของปญหา   การใหคะแนน   

   มากท่ีสุด    5 คะแนน 

 มาก     4 คะแนน 

 ปานกลาง    3 คะแนน 

 นอย     2 คะแนน 

 นอยท่ีสุด    1 คะแนน 
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สวนท่ี 4  เปนแบบสอบถามในสวนของแนวทางการพิจารณาจัดการงบประมาณ

ช่ัวคราวของโครงการ โดยใชเปนลักษณะคําถามปลายปด (Closed-Ended Question) และปลายเปด

(Open-Ended Question)ซ่ึงเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดเพิ่มเติมมากข้ึน 

5. การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  

 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยางเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน

สําหรับการนําไปวิเคราะห  โดยประเด็นของการศึกษาจะสอดคลองกับคําถามท่ีถูกแบงเปน 4 สวน 

คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป จะทําการวิเคราะหเปนคารอยละ (Percentage) จากสูตร 

                                   

 

โดยท่ี    P แทน คารอยละ 

            n  แทน จํานวนท่ีสนใจ 

            N แทน  จํานวนท้ังหมด 

 

สวนท่ี 2 ความเขาใจในเร่ือง Cost Management 

สวนท่ี 3 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวของโครงการ  

สวนท่ี 4 แนวทางการพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวของโครงการ   

ซ่ึงจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ คาเฉล่ีย จากสูตร 

 

 

โดยท่ี    X    แทน คาเฉล่ีย   

            Ex   แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

            N    แทน  จํานวนท้ังหมด 

จากการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามของท้ังผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมานั้น

ตองนํามาวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการท่ีท้ัง 2 บทบาท เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ี

P = n x100   
              N 

X = Ex   
              N 
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สงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวรวมถึงแนวทางการจัดการงบประมาณช่ัวคราวเพื่อ

ไมใหเกิดปญหาตนทุนบานปลาย Cost Overrun จากการวิเคราะหนี้จะเปนแนวทางหนึ่งในการ

พัฒนาการจัดการปญหาตนทุนบานปลายใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในอนาคต 

6. สรุปขอมูลกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลจากการสัมภาษณแบบกลุม (Group Interview) ในกลุมเปาหมายท่ี 1 พบวา บุคลากร

ในบริษัทผูบริหารงานกอสรางท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองงบประมาณโดยตรงมีเพียง รอยละ 20 

ของผูเขารวมสัมภาษณ สวนท่ีเหลือรอยละ 80  เปนวิศวกรโครงการและสถาปนิกท่ีมีสวนเกี่ยวของ

ในการจัดทํางบประมาณบางสวนในลักษณะเปนเฉพาะเร่ืองหรือหมวดงานเทานั้นและไมไดมี

หนาท่ีในการรับผิดชอบงานดานงบประมาณโดยตรง  รวมถึงยังไมเขาใจความหมายของ

งบประมาณช่ัวคราว (Provision Sum) อีกท้ังยังมีความสับสนระหวางคําวาคาเผ่ือสํารอง

(Contingency) โดยคิดวามีความหมายเดียวกับงบประมาณช่ัวคราว (Provisional sum)  ในลําดับถัด

มาผูเขียนไดจํากัดขอบเขตกลุมเปาหมายใหเจาะจงมากข้ึนโดยทําการสนทนากลุม(Focus Group) 

ซ่ึงมีผูรวมสนทนาเปนกลุมเปาหมายที่ 2 ซ่ึงไดทําการสนทนาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ

งบประมาณโครงการ เพื่อสรุปประเด็นท่ีเปนปจจัยที่เกี่ยวของและนําขอมูลไปประกอบการ

ออกแบบสอบถามเพ่ือนําไปใชกับกลุมเปาหมายท่ี 3 ตอไป 

 โดยผูใหสัมภาษณจากกลุมเปาหมายท่ี 1 และ 2 นั้นไดระบุปจจัยท่ีมีความเห็นวา

อาจจะสงผลใหเกิดปญหาดานงบประมาณภายในโครงการท่ีรับผิดชอบอยู  ดังนั้นผูเขียนจึงนํา

ขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงสามารถแบงเปน ปจจัยท่ีเกี่ยวของได 7 

ปจจัย ดังนี้ 

1. ปจจัยจากเจาของโครงการ 

1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ 

1.2 มีการเปล่ียนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  

และสังคมท่ีเปนปจจุบัน 

1.3 มีการเปล่ียนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 

1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตท่ีไมไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา 
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2.   ปจจัยดานการจัดการ 

2.1  ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) 

2.2  ความลาชาในการตัดสินใจ 

2.3  ความผิดพลาดในการถอดแบบ ประมาณราคาเบ้ืองตน 

2.4  ประสบการณของท่ีปรึกษา /ผูควบคุมงาน 

2.5  การติดตามและควบคุมท่ีไมเพียงพอ 

3.  ปจจัยดานการออกแบบ 

3.1   ความถ่ีในการเปล่ียนแปลง 

3.2   ความไมสมบูรณของแบบ  ขอกําหนด และรายการประกอบแบบที่ไมชัดเจน 

3.3   ความผิดพลาดในการออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริง 

3.4   แบบกอสรางมีความขัดแยง ไมสอดคลองกัน 

3.5   การเปล่ียนแปลงแบบในชวงระหวางการกอสราง 

4.   ปจจัยดานการส่ือสาร 

4.1   การส่ือสารระหวางบุคลากรภายในองคกรมีความไมชัดเจน ไมท่ัวถึง 

4.2   ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร 

4.3   รูปแบบเอกสารท่ีนํามาใชมีรูปแบบท่ีเขาใจและใชงานไดยาก 

5.   ปจจัยดานการปฏิบัติงาน 

5.1   ความลาชาในการจัดทําแบบ  การตรวจสอบ และการอนุมัติแบบ 

5.2   เปล่ียนวิธีการกอสราง   เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ 

5.3   การขอเทียบเทาวัสดุ เปล่ียนประเภท รุน ยี่หอ ของวัสดุเนื่องจากไมสามารถหา

วัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ 

6.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภายของโครงการ 

6.1 สถานท่ีตั้งของโครงการ 

6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง 

6.3 สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง 
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6.4 ส่ิงท่ีเกิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นท่ี  หรือระหวางการ

กอสราง 

7.  ปจจัยอ่ืนๆ 

7.2  ขนาดของโครงการท่ีมีขนาดใหญมีผลกระทบตอการตัดสินใจ 

7.2  ระยะเวลาการกอสรางท่ียาวนาน 

7.3 สัญญาการกอสรางท่ีคลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด 

7.4  รูปแบบของสัญญากอสรางมีผลตอการวางแผนการกอสราง 

7.5 การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุและคาแรงงาน  

จากภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆท้ัง 7 ปจจัยตามขอมูลขางตนนั้นจะเกี่ยวของท้ัง 

เจาของโครงการ  ผูออกแบบ ผูบริหารงานกอสราง รวมถึงผูรับเหมาโดยจะอยูในทุกชวงของการ

กอสรางในทุกชวงต้ังแตชวงแนวคิดในการออกแบบ Conceptual Design  ชวงการจัดทําสัญญา และ

ประมูลงาน Contact & Biding  ชวงการกอสราง Construction  ชวงสงมอบงาน Handover  ซ่ึง

ผูเขียนไดนําขอมูลเร่ืองบุคลกรและชวงเวลาท่ีเกี่ยวของกับการเกิดงบประมาณช่ัวคราว   

ผูเขียนไดทําการสัมภาษณมุมมองของผูอํานวยการโครงการ (Project Director) ฝายผู

บริหารงานกอสรางเพ่ิมเติมในประเด็นของวิธีการในการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณ

ช่ัวคราว  และแนวทางการแกปญหางบประมาณช่ัวคราว  (Provisional sum) เกินจากงบประมาณใน

สัญญา  โดยนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับงานวิจัยท่ีระบุถึงเร่ืองของปจจัยท่ีสงผลใหเกิด

ปญหาตนทุนบานปลาย    ซ่ึงผูเขียนไดสรุปวิธีการในการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณ

ช่ัวคราว มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประเมินจากประสบการณท่ีผานมา                                                                

2. อางอิงขอมูลราคากลางจากโครงการท่ีผานมา / จากขอมูลตามนโยบายของบริษัท 

3. ใชราคาตอหนวย Unit Price มาพิจารณา            

4. พิจารณาจากแบบที่มีและระบุเง่ือนไขพ้ืนฐานในการประมาณราคาเบ้ืองตน      

5. อางอิงขอมูล / Spec จากโครงการอื่นท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานใกลเคียงกัน    

6. สราง Model เพื่อระบุ Scope ในการประมาณราคา    
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7. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการตรวจสอบและรายงานการจัดการงบประมาณ

สํารอง 

8. ทําการเผ่ือเปอรเซ็นตราคาเพ่ิมเติม  

สวนแนวทางการแกปญหางบประมาณช่ัวคราว  (Provisional sum) เกินจากงบประมาณ

ในสัญญา มีดังน้ี     

1. ทําการปรับแกแบบ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการ 

2. ทําการคุณคาวิศวกรรม (Value Engineering) ทางดานเทคนิคการกอสราง  

เทียบเทาวัสดุ  เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการท่ีมีอยู 

3. บริหารงบประมาณในสวนอ่ืนท่ีมีการสํารองไวมาชวยในเฉพาะ  

4. เร่ืองท่ีเปนปญหางบประมาณเกินจากท่ีตั้งไว  

5. จัดทํางบประมาณงานเปล่ียนแปลงเพ่ือขออนุมัติโครงกา 

6. แยกหมวดงานท่ีเปนงานสวนงบประมาณสํารองใหอยูนอกเหนือ                       

จากสัญญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปนเฉพาะเร่ือง 

7. แยกหมวดงานท่ีเปนงานสวนงบประมาณสํารองใหโครงการเปนผูดําเนินการ 

8. จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการท่ีผานมาใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

ซ่ึงผูอํานวยการโครงการ (Project Director) ฝายผูบริหารงานกอสราง ไดใหสัมภาษณ

วาแนวทางวิธีการในการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณช่ัวคราว  และแนวทางการแกปญหา

งบประมาณช่ัวคราว  (Provisional sum) เกินจากงบประมาณในสัญญาขางตนนั้น เปนเพียงวิธีการที่

เกิดข้ึนจากการเก็บเกี่ยวประสบการณในการทํางานตลอดระยะเวลา 20 ป ท่ีผานมาท้ังบทบาทท่ีเปน

ท้ังผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมา  และไดนํามาประยุกตใชตามความเหมาะสมกับสถานการณ

ของแตละโครงการโดยไมไดมีวิธีการท่ีแนนอนตายตัวท่ีถือเปนระเบียบบังคับ ซ่ึงในแตละโครงการ

อาจมีการเรียกช่ืองบประมาณสวนนี้แตกตางกันไป แตยังคงมีคําจํากัดความท่ีเปนเนื้อหาเดียวกันวา

เปนการจัดทํางบประมาณข้ึนมารองรับการออกแบบที่มีความไมสมบูรณของแบบหรือไมมีความ

ชัดเจนของขอบเขตงาน เพื่อใหเจาของโครงการทราบถึงงบประมาณภาพรวมท่ีตองคํานึงถึงท้ังหมด
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และนําไปใชในการวางแผนงบประมาณโครงการท้ังหมดตอไป  งบประมาณช่ัวคราวน้ีสามารถ

เกิดข้ึนไดตั้งแตชวงเร่ิมตนโครงการไปจนกระท่ังการสงมอบโครงการ  ดังนั้นการใหความสําคัญ

กับปจจัยตางๆเหลานี้จึงเปนส่ิงท่ีควรทําความเขาใจเพ่ือใหการบริหารงานท้ังในบทบาทของท้ังผู

บริหารงานกอสรางแลผูรับเหมาเองมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป ผลจากการสัมภาษณตามกรอบ

แนวคิดในการวิจัยขางตนนั้นเปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งท่ีตองรวบรวมนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห

เพื่อใหสอดคลองกับสมมติฐานและวัตถุประสงคของการศึกษาตอไป   

ซ่ึงจากสมมติฐานของงานวิจัยในคร้ังนี้  ผูเขียนมีความคิดเห็นวาบทบาทขององคกรท่ี

แตกตางกันจะเปนปจจยัหนึ่งท่ีมีผลตอการพิจารณาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนในการ

จัดทํางบประมาณช่ัวคราว  และแนวทางการจัดการงบประมาณท่ีเกินจากงบประมาณในสัญญา  

ดังนั้นผูเขียนจงึทําการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลจกการสัมภาษณกลุมเปาหมายท้ังหมด โดยมี

รายละเอียดในบทท่ี 4 ตอไป 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล และผลการศึกษา 

ตามท่ีผูวจิยัไดกลาวถึงงานวิจยัท่ีเกีย่วของรวมถึงวิธีการดาํเนินงานวิจยัไปในบทท่ีผานมา

นั้น ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอการเกดิปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) และการบริหารตนทุน

โครงการ (Cost Management) ในโครงการกอสรางนั้น สามารถระบุเปนปจจยัท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ความคาดเคล่ือนของงบประมาณช่ัวคราวท่ีสําคัญได 7 ปจจยั ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  ปจจัยจากเจาของโครงการ 

2.  ปจจัยดานการจัดการ 

3.  ปจจัยดานการออกแบบ 

4.  ปจจัยดานการส่ือสาร 

5.  ปจจัยดานการปฏิบัติงาน 

6.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภายของโครงการ 

7.  ปจจัยอ่ืนๆ 

จากปจจัยท่ีสําคัญในแตละปจจัยขางตนนั้น  ผูเขียนไดออกแบบเอกสารแบบสอบถาม

โดยการนําปจจัยท่ีสงผลกระทบท้ัง 7 ปจจัยนั้น ใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูประเมินระดับ

ความสําคัญของแตละปจจัย  โดยทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารงานกอสรางกับ

ผูรับเหมา  เพื่อนํามาวิเคราะหแนวโนมของระดับความสําคัญของปจจัย  และนําไปสูการพิจารณา

เลือกแนวทางจัดการงบประมาณช่ัวคราวหากกรณีเกิดปญหางบประมาณช่ัวคราวเกินจาก             

งบประมานในสัญญาตอไป   

จากการรวบรวมขอมูลตามเอกสารแบบถามและนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ โดย

นําเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะห  เปน 4 สวน ดังนี้  

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

2. ขอมูลขององคกรท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณช่ัวคราว   

47 
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3  การประเมินระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนในการ

ประมาณราคาเบ้ืองตนใน สวนของงบประมาณช่ัวคราว 

4. การศึกษาแนวทางในการพิจารณาจัดการงบประมาณช่ัวคราว 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมเปาหมายท่ี 3 นั้นมีผลการ

สํารวจ ดังนี้  

1.1.1 จํานวนกลุมเปาหมาย 

       จากการที่ผูเขียนไดจัดสงเอกสารแบบสอบถามไปยังผูเกี่ยวของในงานวิจัยคร้ังนี้

ซ่ึงไดแก ผูจัดการโครงการ  ผูประมาณราคา ซ่ึงไดรับขอมูลจากแบบสอบถามเปนรายละเอียดตาม 

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

บทบาทของกลุมเปาหมาย จํานวน รอยละ 

  
  

ผูบริหารงานกอสราง Consult 11 44.00% 

ผูรับเหมา Contractor 14 56.00% 

รวม 25 100.00% 

 

กลุมเปาหมายในงานวิจัยตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1 ประกอบดวย ผูบริหารงานกอสราง

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 44.0 และเปนผูรับเหมา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 56.0 

       1.1.2 ขอมูลท่ัวไป 

                 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล  ขอมูล

องคกร และขอมูลของโครงการที่ผูตอบแบบสอบถามรับผิดชอบอยู หรือโครงการท่ีดําเนินงานผาน

มาแลว ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายปด (Closed-Ended Question) ขอมูลจากแบบสอบถาม

จํานวน  25 ชุด ผลการศึกษามีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป 
ผูบริหารงานกอสราง ผูรับเหมา 

จํานวน N=11 รอยละ จํานวน N=14 รอยละ 

เพศ 
    

ชาย 10 90.91 10 71.43 

หญิง 1 9.09 4 28.57 

อายุ 
    

31-40 3 27.27 4 28.57 

41-50 7 63.64 10 71.43 

51-60 1 9.09 0 0.00 

ระดับการศึกษา 
    

ปริญญาตรี 8 72.73 14 100.00 

มากกวาปริญญาตรี 3 27.27 0 0.00 

สาขาท่ีจบการศึกษา 
    

 สถาปตยกรรม 1 9.09 5 35.71 

 วิศวกรรมโยธา 7 63.64 8 57.14 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 18.18 1 7.14 

 วิศวกรรมไฟฟา 1 9.09 0 0.00 

ประสบการณ 
  

นอยกวา 10 ป 4 36.36 8 57.14 

 11-20 ป 6 54.55 6 42.86 

มากกวา 20 ป 1 9.09 0 0.00 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป 
ผูบริหารงานกอสราง ผูรับเหมา 

จํานวน N=11 รอยละ จํานวน N=14 รอยละ 

ตําแหนงงานในปจจุบัน 

ผูจัดการโครงการ 6 54.55 6 42.86 

วิศวกรโครงการ 3 27.27 4 28.57 
ผูประมาณราคา 2 18.18 4 28.57 

ประเภทของเจาของโครงการ   

หนวยงานรัฐบาล 3 27.27 0 0.00 

รัฐวิสาหกิจ 0 0.00 1 7.14 

เอกชน 8 72.73 13 92.86 

ลักษณะโครงการ   

อาคารที่พักอาศัย 8 72.73 10 71.43 

สํานักงาน 0 0.00 3 21.43 

โรงแรม 0 0.00 1 7.14 

โรงพยาบาล 2 18.18 0 0.00 

อ่ืนๆ 1 9.09 0 0.00 

สถานท่ีตั้ง   

ยานสุขุมวิท 8 72.73 10 71.43 

ยานพหลโยธิน 3 27.27 3 21.43 

ยานรัชดา 0 0.00 1 7.14 

มูลคาสัญญาจาง   

 100-199 ลานบาท  0 0.00 5 35.71 

 200-499 ลานบาท  1 9.09 0 0.00 

 500-999 ลานบาท  3 27.27 2 14.29 

 1,000-1,999 ลานบาท  3 27.27 1 7.14 

 มากกวา 2,000 ลานบาท  4 36.36 6 42.86 
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จากผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี 2 สรุปไดดังนี้ 

 ฝายผูบริหารงานกอสรางสวนใหญเปนผูชาย ซ่ึงมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 90.91 มีอายุ

อยูในชวง 41-50 ป จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 63.64 มีระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี จํานวน 8 

คน คิดเปนรอยละ 72.73 และจบสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 มีประสบการณ

ทํางานอยูในชวง 11-20 ป คิดเปนรอยละ 54.55  ตําแหนงงานในปจจุบันเปนผูจัดการโครงการ จํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ54.55  ประเภทของเจาของโครงการท่ีรับผิดชอบสวนใหญเปนภาคเอกชนซ่ึงมีลักษณะ

โครงการเปนอาคารพักอาศัย และต้ังอยูในยานสุขุมวิท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ72.73 มีมูลคาสัญญา

กอสรางสวนใหญมากกวา 2,000 ลานบาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ36.36 

สวนฝายผูรับเหมาสวนใหญเปนผูชาย ซ่ึงมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 71.14 มีอายุอยู

ในชวง 41-50 ป จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 71.43  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิด

เปนรอยละ 100.00 และจบสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน  8 คน คิดเปนรอยละ 57.14  มีประสบการณทํางาน

อยูในชวง นอยกวา 10 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14   ตําแหนงงานในปจจุบันเปนผูจัดการโครงการ 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86   ประเภทของเจาของโครงการท่ีรับผิดชอบสวนใหญเปนภาคเอกชน 

จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 92.86 ซ่ึงมีลักษณะโครงการเปนอาคารพักอาศัย และต้ังอยูในยานสุขุมวิท 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ71.43 มีมูลคาสัญญากอสรางสวนใหญมากกวา 2,000 ลานบาท จํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ42.86 

จากขางตนจะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญของท้ัง 2 ฝาย เปนผูชายซ่ึงจะมีอายุอยู

ในชวง 41-50 ป ท่ีมีตําแหนงงานเปนผูจัดการโครงการ ซ่ึงจบทางดานสาขาวิศวกรรมโยธาและรับผิดชอบ

งานในโครงการเอกชนซ่ึงมีลักษณะเปนอาคารพักอาศัยอยูในยานสุขุมวิท และมีมูลคาสัญญามากกวา 

2,000 ลานบาท  แตจะแตกตางกันท่ีประสบการณการทํางาน ซ่ึงฝายผูบริหารงานกอสรางจะมีประสบการณ

ทํางานมากกวาผูรับเหมา  ดังนั้นผลจากการทําแบบสอบถามอาจช้ีใหเห็นถึงมุมมองท่ีตางกันเนื่องมากจาก

ประสบการณทํางานก็เปนได 

2. ขอมูลขององคกรท่ีเก่ียวของกับเร่ืองการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณชั่วคราว   
 สําหรับขอมูลในสวนนี้  ผูเขียนไดกําหนดประเด็นหลักท่ีเกี่ยวของไว ดังนี้  
2.1. รูปแบบสัญญาในโครงการท่ีรับผิดชอบ 
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2.2. การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณและ/หรือตัดสินใจในการกําหนดราคา

งบประมาณกอสราง 

2.3. การอบรมหลักสูตรเร่ืองการบริหารตนทุนโครงการ 

2.4. เคร่ืองมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ 

2.5. การรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ 

2.6. ชวงเวลาในการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ 

ผลการศึกษาจากขอมูลคําถามในหัวขอ 2.1-2.6 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังนี้  

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลขององคกรท่ี 

                    เกี่ยวของกับเร่ืองการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณช่ัวคราว 

ขอมูลเก่ียวกับงบประมาณชัว่คราว 
ผูบริหารงานกอสราง ผูรับเหมา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รูปแบบสัญญาในโครงการท่ีรับผิดชอบ N =11, N1=14       

สัญญาเหมารวม(Lump Sum 10 90.91 9 64.29 

สัญญาแบบราคาตอหนวย (Unit Price) 1 9.09 5 35.71 

การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ และ/หรือ ตัดสินใจในการกําหนดราคางบประมาณ
กอสราง 

มีสวนรวม                       7 63.64 8 57.14 

ไมมีสวนรวม                       4 36.36 6 42.86 

การอบรมหลักสูตรเรื่อง Cost Management N =11, N1=14       

เคยไดรับการอบรม  6 54.55 9 64.29 

ไมเคยไดรับการอบรม  5 45.45 5 35.71 

เคร่ืองมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ N =14, N1=20     

วิธีการ Work Break Down Structure (WBS) 7 50.00 11 55.00 

กําหนดรหัสตนทุน Cost Code 1 7.14 5 25.00 

วิธีการ Earned Value Analysis 2 14.29 1 5.00 

วิธีการอ่ืนๆ 4 28.57 3 15.00 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจําแนกตามขอมูล 

                    ขององคกรท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการบริหารตนทุนโครงการ และงบประมาณช่ัวคราว(ตอ) 

ขอมูลเก่ียวกับการบริหารตนทุนโครงการ 

และงบประมาณชั่วคราว 

ผูบริหารงานกอสราง ผูรับเหมา 

จํานวน     รอยละ จํานวน รอยละ 

การรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ N =14, N1=18     

รายงานภาพรวมท้ังโครงการแบบ Project 

Cost Plan 6 

 

42.86 12 

 

66.67 

รายงานเฉพาะหมวดงาน 5 35.71 5 27.78 

วิธีการอ่ืนๆ 3 21.43 1 5.56 

ชวงเวลาในการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ N =12, N1=18   

ทุกสัปดาห 0 0.00 3 16.67 

ทุกเดือน 6 50.00 10 55.56 

ทุก 3 เดือน 2 16.67 1 5.56 

อ่ืนๆ 4 33.33 4 22.22 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3 สรุปไดดังนี้ 

ฝายผูบริหารงานกอสรางสวนใหญเปนสัญญาเหมารวม(Lump Sum) ซ่ึงมีจํานวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 90.91 ซ่ึงมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ และ/หรือ ตัดสินใจในการกําหนดราคา

งบประมาณกอสราง จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 63.64   เคยไดรับการอบรมการอบรมหลักสูตรเร่ือง 

Cost Management จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 55.54  ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับไมเคยไดรับการอบรม 

จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 45.45  โดยสวนใหญมีการเลือกใชวิธีการ Work Break Down Structure 

(WBS)เปนเคร่ืองมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการจํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 

63.64  สวนการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการเปนลักษณะรายงานภาพรวมท้ัง

โครงการแบบ Project Cost Plan จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 42.86  ซ่ึงจะมีการรายงานทุกเดือนจํานวน 

6 คน  คิดเปนรอยละ 50.0  
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 ฝายผูรับเหมาสวนใหญเปนสัญญาเหมารวม(Lump Sum) เชนกัน  ซ่ึงมีจํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 64.29 ซ่ึงมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ และ/หรือ ตัดสินใจในการกําหนดราคา

งบประมาณกอสราง จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 57.14   ซ่ึงเคยไดรับการอบรมการอบรมหลักสูตร

เร่ือง Cost Management จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 64.29  โดยสวนใหญมีการเลือกใชวิธีการ Work 

Break Down Structure (WBS) เปนเคร่ืองมือในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ จํานวน 

11 คน  คิดเปนรอยละ 55.0  สวนการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ เปน

ลักษณะรายงานภาพรวมท้ังโครงการแบบ Project Cost Plan  จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 66.67   

สวนจะมีการรายงานทุกเดือนจํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 55.56  

จากขางตนจะเห็นไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญของทั้ง 2 ฝาย มีความคิดเห็นในเร่ือง

เกี่ยวกับการบริหารตนทุนโครงการและงบประมาณช่ัวคราวใกลเคียงกัน ซ่ึงผูเขียนมีความคิดเห็นวาขอมูล

พื้นฐานขางตนอาจจะสงผลใหเกิดแนวโนมวาผลในการตอบแบบสอบถามในเร่ืองของแนวทางการจัดการ

งบประมาณช่ัวคราวในหัวขอ 3 และ 4   จะมีรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน 

สําหรับรายละเอียดตามหัวขอ 2.7 - 2.9 ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4 ดังตอไป  
2.7. โครงการของทานท่ีดําเนินงานอยูนั้นมีงบประมาณช่ัวคราว หรือไม 

2.8. งบประมาณช่ัวคราว Provisional sum มีสัดสวนเทาใดในสัญญา 

2.9. งานประเภทใดบางท่ีตองจัดทํางบประมาณช่ัวคราว Provisional Sum 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามโครงการท่ีมีงบประมาณช่ัวคราว 

ขอมูลเก่ียวกับงบประมาณชัว่คราว 
ผูบริหารงานกอสราง ผูรับเหมา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

โครงการของทานท่ีดําเนนิงานอยูนัน้มีงบประมาณช่ัวคราว หรือไม N =11, N1=14   
มี 4 36.36 9 64.29 

ไมมี 7 63.64 5 35.71 

งบประมาณช่ัวคราวมีสัดสวนเทาใดในสัญญา N =4, N1=9       

นอยกวา 5% 1 25.00 2 22.22 
5-10% 3 75.00 7 77.78 

มากกวา 10% 0 0.00 0 0.00 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามโครงการท่ีมีงบประมาณช่ัวคราว (ตอ) 

ขอมูลเก่ียวกับงบประมาณชัว่คราว 
ผูบริหารงานกอสราง ผูรับเหมา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งานประเภทใดบางท่ีตองจัดทํางบประมาณช่ัวคราว N=15, N1=18     

งานโครงสราง 1 6.67 1 5.56 

งานสถาปตยกรรม 2 13.33 3 16.67 

งานถนนและสาธารณูปโภค 2 13.33 3 16.67 

งานภูมิสถาปตยกรรม 4 26.67 4 22.22 

งานตกแตงภายใน 4 26.67 5 27.78 

งานไฟตกแตงอาคาร Facade Lighting 2 13.33 2 11.11 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 4  สรุปไดดังนี้ 

ฝายผูบริหารงานกอสรางสวนใหญรับผิดชอบโครงการที่ไมมีงบประมาณช่ัวคราว

จํานวน  7 คน  คิดเปนรอยละ 63.64   งบประมาณช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนมีสัดสวน 5-10% จํานวน  3 คน  

คิดเปนรอยละ75.00 สวนงานประเภทใดบางท่ีตองจัดทํางบประมาณช่ัวคราว สวนใหญเปนงานภูมิ

สถาปตยกรรม และงานตกแตงภายใน จํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 รองลงมาคือ งาน

สถาปตยกรรม  งานถนนและสาธารณูปโภค และงานไฟตกแตงอาคาร มีสัดสวนเทากันคิด เปนรอย

ละ 13.33 สวนงานโครงสรางเกิดข้ึนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 6.67  

ฝายผูรับเหมาสวนใหญรับผิดชอบโครงการท่ีมีงบประมาณช่ัวคราวจํานวน  9 คน  คิด

เปนรอยละ 64.29   งบประมาณช่ัวคราว Provisional sum มีสัดสวน 5-10% จํานวน  7 คน  คิดเปน

รอยละ 77.72 สวนงานประเภทใดบางท่ีตองจัดทํางบประมาณช่ัวคราว Provisional Sum     สวน

ใหญเปนงานตกแตงภายในท่ีตองจัดทํางบประมาณช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 27.78 รองลงมาคืองาน

ภูมิสถาปตยกรรมคิดเปนรอยละ 22.22  สวนงานสถาปตยกรรม  และงานถนนและสาธารณูปโภค 

คิดเปนรอยละ 16.67 สวนงานโครงสรางเกิดข้ึนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.56 



56 

 

 

จากขอมูลขางตนพบวาโครงการสวนใหญท่ีผูรับเหมารับผิดชอบอยูนั้นมักจะมีงานท่ี

ตองจัดทํางบประมาณช่ัวคราว  ซ่ึงอาจจะส่ือใหเห็นวาฝายของผูรับเหมานาจะมีประสบการณใน

เร่ืองการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวมากกวาฝายผูบริหารกอสรางโดยประเภทงานท่ีท้ัง 2 ฝายมัก

พบวาตองทําการเตรียมงบประมาณช่ัวคราวไวคืองานตกแตงภายใน และงานภูมิสถาปตยกรรม 

สวนงานอ่ืนๆก็มีโอกาสเกิดข้ึนไดมีคาเฉล่ียใกลเคียงกัน  

2.10  ความคิดเห็นในกรณีหากการจัดการงบประมาณช่ัวคราว Provisional Sum ไดดี

จะเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหงบประมาณโครงการไมเกิดปญหาตนทุนบานปลาย (Cost Overrun) 

หรือไม อยางไร 

ผลจากแบบสอบถามท้ังจากฝายผูบริหารโครงการและผูรับจางนั้นระบุวาหากมีการ

จัดการงบประมาณช่ัวคราว ไดดีจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหงบประมาณโครงการไมเกิดปญหาตนทุน

บานปลาย แตเนื่องจากงบประมาณช่ัวคราวไมไดเกิดข้ึนในทุกโครงการดังนั้นหากมีการดูแลจัดการ

งบประมาณโครงการในทุกชวงเวลาจะสามารถลดปญหาเร่ืองของงบประมาณเกินจากสัญญาได 

3  การศึกษาการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการประมาณราคา

เบ้ืองตนในสวนของงบประมาณชั่วคราว และการพิจารณาจัดการงบประมาณช่ัวคราวของโครงการ 

  ในการวิเคราะหการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคลาด 

เคล่ือนในการประมาณราคาเบ้ืองตนในสวนของงบประมาณช่ัวคราวน้ัน จะนําเสนอเปนตารางแสดงผล

การศกึษาจากความคิดเหน็ของฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับผูรับเหมาเปนคาเฉล่ียในการ

ประเมินระดับความสําคัญของปจจยั  เพื่อแสดงใหเหน็ถึงความคิดเหน็ของท้ัง 2 ฝายวามีความคิดเหน็ท่ี

แตกตางกนัหรือไม   ผลจากการรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบท้ัง 29 ปจจยั มีรายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 1 

และ 2
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ความคิดเห็นจากฝายผูบริหารงานกอสราง 

 
แผนภูมิท่ี 1    แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหาร  

                    งานกอสรางเกี่ยวกับปจจัยท้ังหมด 
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ความคิดเห็นจากฝายผูรับเหมา 

 
แผนภูมิท่ี 2   แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูรับเหมา 

             เกี่ยวกับปจจัยท้ังหมด 
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จากแผนภูมิท่ี 1 และ 2 เปนแผนภูมิท่ีแสดงมุมมองความคิดเห็นของฝายผูบริหารงาน

กอสรางในการจัดลําดับความสําคัญของแตละปจจัยในลักษณะภาพรวมของปจจัยท้ังหมด  ซ่ึงท่ีผล

การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความคาดเคล่ือนพบวา  5 ลําดับแรก มี

รายละเอียดตามตารางท่ี  5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงลําดับความสําคัญของปจจัยใน 5 ลําดับแรกเปรียบเทียบระหวางผูบริหารงาน 

                กอสรางกับผูรับเหมา 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ผูบริหารงานกอสราง 
ความ
คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

ลําดับท่ี 1 

ปจจัยขอ 7.5 การเปลี่ยนแปลงราคา
วัสดุและแรงงาน และปจจัยขอ 3.5 
การเปล่ียนแปลงแบบระหวางการ
กอสราง 

แตกตาง 
ปจจัยขอ 1.1 เร่ืองความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน กอนการออกแบบ 

ลําดับท่ี 2 
ปจจัยขอ 1.3 การเปลี่ยนแปลงแบบ
เน่ืองจากงบประมาณไมเพียงพอ 

แตกตาง 
ปจจัยขอ 2.1 เร่ืองความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน (Scope of Work) 

ลําดับท่ี 3 

ปจจัยขอ 3.2 ความไมสมบูรณของ
แบบ  ขอกําหนด และรายการประกอบ 
แบบท่ีไมชัดเจน 
ปจจัยขอ 3.1 ความถี่ในการ
เปล่ียนแปลง 
และปจจัยขอ 1.4 เร่ืองการเพ่ิมงาน
นอกขอบเขตท่ีไมไดอยูในขอกําหนด
แบบกอสรางตามสัญญา 

สอดคลอง 
ปจจัยขอ 3.2 ความไมสมบูรณของ
แบบ  ขอกําหนด และรายการประกอบ 
แบบท่ีไมชัดเจน 

ลําดับท่ี 4 

ปจจัยขอ 3.3 ความผิดพลาดในการ
ออกแบบท่ีไมสามารถกอสรางไดจริง 
และปจจัยขอ 2.3 ความผิดพลาดใน
การถอดแบบ  ประมาณราคาเบ้ืองตน 

สอดคลอง 

ปจจัยขอ 3.3 ความผิดพลาดในการ
ออกแบบท่ีไมสามารถกอสรางไดจริง 
และปจจัยขอ 1.4 เร่ืองการเพ่ิมงาน
นอกขอบเขตท่ีไมไดอยูในขอกําหนด
แบบกอสรางตามสัญญา 

ลําดับท่ี 5 
ปจจัยขอ 1.1 เร่ืองความไมชัดเจนของ
ขอบเขตงาน กอนการออกแบบ 

แตกตาง 
ปจจัยขอ 2.3 ความผิดพลาดในการ
ถอดแบบ  ประมาณราคาเบ้ืองตน 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงลําดับความสําคัญของปจจัยใน 5 ลําดับแรกเปรียบเทียบระหวางผูบริหารงาน 

                กอสรางกับผูรับเหมา (ตอ) 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ผูบริหารงานกอสราง 
ความ
คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

ลําดับ
สุดทาย 

เรื่องรูปแบบของสัญญากอสรางมีผล
ตอการวางแผนการกอสรางและปญหา
ดานการจราจร และการขนสง 

แตกตาง 
ปจจัยขอ 6.3 เรื่องสาธารณูปโภค
โดยรอบโครงการ และอาคารปลูก
สรางขางเคียง   

 

จากแผนภูมิท่ี 1 และ 2 และตารางท่ี 5 นั้น จะเห็นไดวามุมมองภาพรวมท้ัง 29 ปจจัย 

ผูบริหารงานกอสรางไดจัดเรียงลําดับความสําคัญ 5 ลําดับแรกซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอยถึง 9 ปจจัย 

ยอยในขณะท่ีผูรับเหมามี 6 ปจจัยยอย แตปจจัยยอยดังกลาวนั้นเปนปจจัยในเร่ืองเดียวกันแตมีลําดับ

ความสําคัญของแตละเร่ืองจะแตกตางกัน ซ่ึงผูบริหารงานกอสรางมีความเห็นวา  ปจจัยขอ 7.5 การ

เปล่ียนแปลงราคาวัสดุและแรงงาน  และปจจัยขอ 3.5 การเปล่ียนแปลงแบบระหวางการกอสราง มี

ความสําคัญในลําดับแรก สวนผูรับจางมีความเห็นวาเปนปจจัยขอ 1.1 เร่ืองความไมชัดเจนของ

ขอบเขตงาน กอนการออกแบบ  ผูเขียนมีความคิดเห็นวาการท่ีผูบริหารงานกอสรางใหน้ําหนักไป

กับเร่ืองการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุ อาจเปนเพราะจําเปนตองมีการสืบคนราคาเพื่อจัดทําราคา

กลางดังนั้น  หากปจจัยนี้มีความไมชัดเจนจะสงผลกระทบมากกวาเร่ืองอ่ืน รวมถึงเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงในระหวางการกอสราง แตสําหรับผูเขียนมีความเห็นที่สอดคลองกับผูรับเหมาในปจจัย

ท่ีสําคัญมากท่ีสุดกอนประเด็นอ่ืนๆควรเปนเร่ืองของความไมชัดเจนของขอบเขตงาน กอนการ

ออกแบบ  เพราะถือเปนการเร่ิมตนของการเกิดโครงการ และยังนําไปสูการออกแบบท่ีความไม

สมบูรณ  ดังนั้นการจัดทําราคากลางหรืองบประมาณช่ัวคราวตางๆมีโอกาสท่ีจะคาดเคล่ือนไดมาก

ข้ึนดวย แตถึงอยางไรก็ตามปจจัยเร่ืองอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในลําดับถัดมาก็มีสวนสําคัญ  ดังนั้น

ผูเกี่ยวของทุกฝายก็ควรใหความสําคัญตามสถานการณและลักษณะงานของแตละโครงการตอไป  

ในการวิเคราะหระกับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนในการ

ประมาณราคาเบ้ืองตนในสวนของงบประมาณช่ัวคราว โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางฝายผู
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บริหารงานกอสรางกับผูรับเหมาเพื่อแบงเปนตามปจจัยแตละดานท้ัง 7 ดาน และมีรายละเอียดยอย 

29 ปจจัย ดังนี้ 

 

3.1 ปจจัยจากเจาของโครงการ 

 
แผนภูมิท่ี 3  แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง

เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยจากเจาของโครงการ 

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผู

บริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยจากเจาของโครงการ  ตามแผนภูมิท่ี 3 

และตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับให

ชัดเจนข้ึน ดังตารางท่ี 6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 แสดงระดับความสําคัญของปจจัยจากเจาของโครงการจากความคิดเห็นของฝาย 

                 ผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ผูบริหารงานกอสราง 
ความ
คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

ลําดับที่ 1 
เรื่องการเปล่ียนแปลงแบบเน่ืองจาก
งบประมาณไมเพียงพอ 

แตกตาง 
เรื่องความไมชัดเจนของขอบเขต
งาน (Scope of Work) 

ลําดับที่ 2 
เรื่องการเพ่ิมงานนอกขอบเขตที่ไมได
อยูในขอกําหนดแบบกอสรางตาม
สัญญา 

สอดคลอง 
เรื่องการเพ่ิมงานนอกขอบเขตที่
ไมไดอยูในขอกําหนดแบบกอสราง
ตามสัญญา 

ลําดับที่ 3 
เรื่องความไมชัดเจนของขอบเขตงาน 
(Scope of Work 

แตกตาง 
เรื่องการเปล่ียนแปลงแบบเน่ืองจาก
งบประมาณไมเพียงพอ 

ลําดับสุดทาย 
เรื่องการเปล่ียนแปลงแบบเพ่ือให
รองรับและสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนปจจุบัน 

สอดคลอง 
เรื่องการเปล่ียนแปลงแบบเพ่ือให
รองรับและสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปนปจจุบัน 

สรุปปจจัยจากเจาของโครงการ 

จากขอมูลแผนภูมิท่ี 3 และตารางท่ี 6 นั้น  สาเหตุท่ีทําใหฝายผูบริหารงานกอสรางเห็น

วาปจจัยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณท่ีไมเพียงพอนั้นเปนปจจัยสําคัญลําดับท่ี 1 

อาจเปนเพราะผูบริหารงานกอสรางจะมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทําราคากลางรวมถึง

งบประมาณท่ีโครงการตั้งไวโดยตรงจึงสามารถมองภาพรวมไดมากกวา ซ่ึงจะสอดคลองกับปจจัย

ในลําดับถัดมาเนื่องจากท้ังการเปล่ียนแปลงแบบและการเพ่ิมงานนอกเหนือจากขอบเขตงานเปนผล

ตอเน่ืองมาจากความไมชัดเจนของแบบตั้งแตการออกแบบระหวางเจาของโครงการและผูออกแบบ

ซ่ึงอาจจะมีขอจํากัดเร่ืองการเรงจัดทําแบบเพ่ือใหสามารถดําเนินการกอสรางไดทันกับแผนการ

ตลาดของโครงการจึงทําใหเกิดการเพิ่มงานในชวงระหวางการกอสรางแทน สําหรับปจจัยเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงเพื่อรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนปจจุบันนั้น ผูบริหารงาน

กอสรางสวนใหญท่ีทําแบบสอบถามมักรับผิดชอบโครงการในระยะประมาณ 1-2 ป และยังอยู

ในชวงท่ีเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงไมมากนัก  จึงอาจไมสงผลกระทบในสวนนี้ มีเพียงผู
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บริหารงานกอสรางบางสวนท่ีรับผิดชอบโครงการในระยะยาวประมาณ 3-5 ป ซ่ึงเวลาในการ

กอสรางเปนเวลานานอาจพบปญหาเร่ืองของความตองการของตลาดผูบริโภคเปล่ียนไปหาก

โครงการนั้นๆไมมีจุดแข็งท่ีนาสนใจเพียงพอ จึงตองทําการปรับเปล่ียนแบบใหทันตอความนิยมใน

ตลาดอสังหาริมทรัพยตอไป  

ในขณะท่ีผูรับเหมาอาจจะเห็นวาเร่ืองความไมชัดเจนเร่ืองขอบเขตงาน(Scope of 

Work) จะท่ีมีผลกระทบคอนขางมากในเร่ืองการวางแผนท้ังเร่ืองงบประมาณและการจัดการรวมถึง

ข้ันตอนและวิธีการกอสรางในชวงการกอสรางซ่ึงเปนชวงท่ีจําเปนตองเรงดําเนินการงานตามท่ีระบุ

ในสัญญาใหอยูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อไมใหถูกปรับ รวมถึงเพื่อใหไดผลประโยชนเพิ่มเติม 

เชน คาจางจูงใจเพ่ือกระตุนผลงาน (Incentive)  เพิ่มมากข้ึนดวยหากสามารถดําเนินการกอสรางท่ีทําให

ลดตนทุนและดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จเร็วมากท่ีสุด 

3.2  ปจจัยดานการจัดการ 

 

 
แผนภูมิท่ี 4   แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารโครงการ  
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                     เปรียบเทียบกับผูรับจาง เกี่ยวกับปจจัยดานการจัดการ 

จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิท่ี 4 และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อให

เห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนข้ึน ดังตารางท่ี 7 ดังนี้ 

ตารางท่ี 7  ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการจัดการ จากความคิดเห็นฝาย 

                 ผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา 

ลําดับ

ความสําคัญ 
ผูบริหารงานกอสราง 

ความ

คิดเห็น 
ผูรับเหมา 

ลําดับท่ี 1 
เร่ืองความผิดพลาดในการถอด

แบบประมาณราคาเบ้ืองตน 
แตกตาง 

เร่ืองความไมชัดเจนของ

ขอบเขตงาน (Scope of Work) 

ลําดับท่ี 2 
ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน 

(Scope of Work) 
แตกตาง 

เร่ืองความผิดพลาดในการถอด

แบบ ประมาณราคาเบ้ืองตน 

ลําดับท่ี 3 ความลาชาในการตัดสินใจ สอดคลอง ความลาชาในการตัดสินใจ 

ลําดับท่ี 4 
ประสบการณของท่ีปรึกษา  

/ ผูควบคุมงาน 
สอดคลอง เร่ืองการติดตามและควบคุมท่ี

ไมเพียงพอและประสบการณ

ของท่ีปรึกษา / ผูควบคุมงาน ลําดับ

สุดทาย 

เร่ืองการติดตามและควบคุมท่ีไม

เพียงพอ 
สอดคลอง 

 

สรุปปจจัยดานการจัดการ 

จากขอมูลแผนภูมิท่ี 4 และตารางท่ี 7 นั้น  สาเหตุท่ีทําใหฝายผูบริหารงานกอสรางเห็น

วาปจจัยเร่ืองความผิดพลาดในการถอดแบบนั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญในลําดับท่ี 1 อาจเปนเพราะการ

จัดทําราคากลางถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองใหความสําคัญเพื่อใหราคากลางเกิดความ

แมนยํามากท่ีสุด และยังสามารถใชเปนฐานในการตั้งงบประมาณของโครงการ และในข้ันตอนการ

ประมูลราคาเพื่อหาผูรับเหมาตอไป ซ่ึงปจจัยเร่ืองความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) 

ท่ีมีความสําคัญในลําดับถัดมาน้ัน ก็ถือเปนองคประกอบหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําราคากลางหรือ
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งบประมาณโครงการตางๆ กัน  ถึงแมวาฝายผูรับเหมาใหความสําคัญในลําดับท่ี 1  และท่ี 2 แตกตาง

จากฝายผูบริหารโครงการแตยังเปนปจจัยในเร่ืองเดียวกันเพราะฝายผูรับเหมานั้นก็ตองมีการ

ประมาณราคากอสรางในชวงประมูลงาน ดังนั้นถือวาท้ังสองฝายใหความสําคัญกับปจจัยขางตนท่ี

สอดคลองกัน 

3.3  ปจจัยดานการออกแบบ 

 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง  

                    เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานการออกแบบ 

จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมท่ี 5 ขางตน  และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบ

เพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนข้ึน ดังตารางท่ี 8 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8  ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการออกแบบ จากความคิดเห็น   

                  ฝายผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา 

ลําดับ

ความสําคัญ 
ผูบริหารงานกอสราง 

ความ

คิดเห็น 
ผูรับเหมา 

ลําดับที่ 1 
การเปล่ียนแปลงในระหวางการ

กอสราง 
แตกตาง 

ปจจัยเรื่องความไมสมบูรณของ

แบบขอกําหนด และรายการ

ประกอบแบบท่ีไมชัดเจน 

ลําดับที่ 2 
เรื่องความถ่ีในการเปล่ียนแปลง และ 

ปจจัยเรื่องความไมสมบูรณของแบบ

ขอกําหนด และรายการประกอบแบบที่

ไมชัดเจน 

แตกตาง 
ความผิดพลาดในการออกแบบท่ี

ไมสามารถกอสรางไดจริง 

ลําดับที่ 3 แตกตาง 
การเปล่ียนแปลงในระหวางการ

กอสราง 

ลําดับที่ 4 
ความผิดพลาดในการออกแบบท่ีไม

สามารถกอสรางไดจริง 
แตกตาง เรื่องความถ่ีในการเปลี่ยนแปลง 

ลําดับสุดทาย 
เรื่องแบบกอสรางมีความขัดแยง  

ไมสอดคลองกัน 
สอดคลอง 

เรื่องแบบกอสรางมีความขัดแยง 

ไมสอดคลองกัน 

 

สรุปปจจัยดานการออกแบบ 

จากขอมูลแผนภูมิท่ี 5 และตารางท่ี 8 นั้น  จากมุมมองของฝายผูบริหารโครงการเห็นวา

ปจจัยเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในชวงระหวางการกอสรางเปนปจจัยท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 อาจเปน

เพราะมีโอกาสท่ีจะสงผลกระทบกับงบประมาณช่ัวคราวไดมาก แตจะเกิดข้ึนมากหรือนอยนั้นตอง

ข้ึนอยูกับรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงแบบหรือรายการประกอบแบบท่ีเกิดข้ึนดวย  

สําหรับในมุมมองของผูรับเหมาปจจัยเร่ืองของความไมสมบูรณของแบบมีความสําคัญ

เปนลําดับท่ี 1 นั้น  อาจมีผลมาจากผูรับเหมาสวนใหญท่ีทําแบบสอบถามจะมีสวนเกี่ยวของกับการ

ประมาณราคาในชวงประมูลงานรวมถึงจะมีฝายตรวจสอบเร่ืองการข้ันตอนการกอสรางเพ่ือใหเกิด

การลดตนทุนการกอสรางไปพรอมกันดังนั้นปจจัยเร่ืองของความไมสมบูรณของแบบท่ีนั้นจะสงผล
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กระทบมากตอราคาคากอสรางท่ีทําการประมูล  อีกท้ังหากเกิดปญหาเร่ืองความผิดพลาดในการ

ออกแบบที่ไมสามารถกอสรางไดจริงจนทําใหเกิดการเปล่ียนแบบจะทําใหแผนงานการกอสรางท่ี

กําหนดไวคลาดเคล่ือนออกไปดวย 

3.4  ปจจัยดานการส่ือสาร 

 
 

แผนภูมิท่ี 6   แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง  

                     เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานการส่ือสาร 

จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิท่ี 6 ขางตน และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบ

เพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนข้ึน ดังตารางท่ี 9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9  ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการส่ือสารจากความคิดเห็น 

          ฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา 

ลําดับ

ความสําคัญ 
ผูบริหารงานกอสราง 

ความ

คิดเห็น 
ผูรับเหมา 

ลําดับท่ี 1 

เร่ืองการส่ือสารระหวางบุคลากร

ภายในองคกรมีความไมชัดเจน ไม

ท่ัวถึง    

สอดคลอง 

เร่ืองการส่ือสารระหวาง

บุคลากรภายในองคกรมีความ

ไมชัดเจน ไมท่ัวถึง    

ลําดับท่ี 2 
เร่ืองขาดการประสานงานกนั

ระหวางองคกร   
สอดคลอง 

เร่ืองขาดการประสานงานกนั

ระหวางองคกร   

ลําดับ

สุดทาย 

เร่ืองรูปแบบเอกสารท่ีนํามาใชมี

รูปแบบท่ีเขาใจและใชงานไดยาก 
สอดคลอง 

เร่ืองรูปแบบเอกสารท่ีนํามาใช

มีรูปแบบท่ีเขาใจและใชงานได

ยาก 

 

สรุปปจจัยดานการส่ือสาร 

  สําหรับปจจัยในดานนี้ท้ังฝายผูบริหารกอสรางและผูออกแบบนั้นมีความคิดเห็นท่ี

สอดคลองกันตามขอมูลจากแผนภูมิท่ี 6 และตารางท่ี 9  โดยอาจเปนเพราะเปนปจจัยท่ีมักเกิดข้ึนกับ

ทุกองคกร แตผูเขียนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสําหรับองคกรแตละองคกรอาจเกิดปญหาจากปจจัยนี้

แตตองข้ึนอยูกับลักษณะการทํางานและขนาดขององคกรดวย ซ่ึงการส่ือสารภายในองคกรท่ีมีขนาด

เล็กมักจะมีลักษณะไมเปนทางการซ่ึงเหมาะกับการใชงานท่ีสามารถส่ือสารกันอยางท่ัวถึงได  

สําหรับองคกรขนาดกลางจํานวนบุคลากรที่มีมากข้ึนจําเปนตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมและท่ัวถึง

มากข้ึน ในขณะท่ีองคกรขนาดใหญจะมีบุคลากรหลายฝายท่ีเกี่ยวของดังนั้นการจัดการในดานการ

ส่ือสารจึงจําเปนตองมีลักษณะเปนแบบทางการเพ่ือใหเกิดความเปนระบบท่ีสามารถส่ือสารได

ท่ัวถึงและยังติดตามหรือสืบคนขอมูลไดสะดวกและเปนระเบียบมากยิ่งข้ึน เปนตน 
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3.5  ปจจัยดานการปฏิบัติงาน 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7    แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง 

                       เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานการปฏิบัติงาน 

 

จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิท่ี 7 และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อให

เห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนข้ึน ดังตารางท่ี 10 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10   ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานการปฏิบัติงานจากความคิดเห็น 

                   ฝายผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา 

ลําดับ

ความสําคัญ 
ผูบริหารงานกอสราง 

ความ

คิดเห็น 
ผูรับเหมา 

ลําดับท่ี 1 

เร่ืองเปล่ียนวิธีการกอสราง  

เนื่องจากขอจํากัดทางดาน

งบประมาณ 

สอดคลอง 

เร่ืองเปล่ียนวิธีการกอสราง  

เนื่องจากขอจํากัดทางดาน

งบประมาณ 

ลําดับท่ี 2 

เร่ืองความลาชาในการจดัทําแบบ  

การตรวจสอบ และการอนุมัติ

แบบ 

สอดคลอง 

เร่ืองความลาชาในการจดัทํา

แบบ  การตรวจสอบ และการ

อนุมัติแบบ 

ลําดับ

สุดทาย 

เร่ืองการขอเทียบเทาวัสดุ เปล่ียน

ประเภท รุน ยีห่อ ของวัสดุ

เนื่องจากไมสามารถหาวัสดไุด

ตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทน

จําหนายเลิกกจิการ 

สอดคลอง 

เร่ืองการขอเทียบเทาวัสดุ 

เปล่ียนประเภท รุน ยี่หอ ของ

วัสดุเนื่องจากไมสามารถหา

วัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต 

หรือ ตัวแทนจาํหนายเลิก

กิจการ 

 

สรุปปจจัยดานการปฏิบัติงาน 

จากขอมูลแผนภูมิท่ี 7 และตารางท่ี 10 นั้น  ปจจัยในดานนี้ท้ังฝายผูบริหารกอสรางและ

ผูรับเหมาน้ันมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันคือปจจัยการเปล่ียนวิธีการกอสรางถือเปนเร่ืองสําคัญ

มากเปนลําดับท่ี 1 ซ่ึงอาจเปนเพราะมีผลกระทบตอระยะเวลาในการกอสราง เนื่องจากตองทําการ

ปรับแบบ รอสรุปแบบ เสนอราคา อนุมัติราคาใหม รวมท้ังการจัดหาวัสดุใหมอีกดวย ซ่ึงเปน

ผลกระทบตอการเพิ่มเติมคาใชจายแทรกเขาไปในงบประมาณของท้ัง 2 ฝาย 
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3.6  ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภาพของโครงการ 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 8  แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหารงานกอสราง  

                     เปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม 

 

จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิท่ี 8 และแสดงเปนตารางสรุปการเปรียบเทียบเพื่อให

เห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนข้ึน ดังตารางท่ี 11 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11  ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานสภาพแวดลอม จากความคิดเห็นฝาย      

                    ผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ผูบริหารงานกอสราง 
ความ
คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

ลําดับท่ี 1 

การขนสงและ ส่ิงท่ีเกิดเพิ่มเติม 
(Unseen) หลังจากทําการสํารวจ
สภาพพื้นที ่ หรือระหวางการ
กอสราง 

สอดคลอง 

ส่ิงท่ีเกิดเพิ่มเติม (Unseen) 
หลังจากทําการสํารวจสภาพ
พื้นที ่ หรือระหวางการ
กอสราง 

ลําดับท่ี 2 
สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ 
และอาคารปลูกสรางขางเคียง   

แตกตาง 
เร่ืองปญหาดานการจราจร
และการขนสงและเร่ืองสถาน
ท่ีตั้งโครงการ 

ลําดับท่ี 3 เร่ืองสถานท่ีตั้งโครงการ   แตกตาง  - 

ลําดับ
สุดทาย 

เร่ืองปญหาดานการจราจรและ
การขนสง 

แตกตาง 
สาธารณูปโภคโดยรอบ
โครงการ และอาคารปลูก
สรางขางเคียง   

 

สรุปปจจัยดานสภาพแวดลอม 

สวนปจจัยในดานนี้ ท้ังฝายผูบริหารกอสรางและผู รับเหมาน้ันมีความคิดเห็นท่ี

สอดคลองกันตามขอมูลจากแผนภูมิท่ี 8 และตารางท่ี 11  โดยมีปจจัยเร่ืองส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพิ่มเติม

(Unseen) หลังจากการทําการสํารวจพื้นท่ีแลว หรือระหวางกอสราง สําคัญเปนลําดับท่ี 1 อาจเปน

เพราะมักเกิดข้ึนในโครงการที่ผูทําแบบสอบถามรับผิดชอบอยูจนทําใหงานกอสรางในชวง

โครงสรางเกิดความลาชาไดเสมอ โดยปจจัยท่ีสําคัญในลําดับถัดมาคือปจจัยเร่ืองสาธารณูปโภค

โดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง อาจเปนเพราะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับราชการท้ัง

เร่ืองของพื้นท่ีท่ีเปนสาธารณะ ท้ังทางเดินเทา เสาไฟฟา ตนไม  ทางเขาโครงการท่ีตองทําเอกสารยื่น

ขออนุญาตหากตองมีการเปล่ียนแปลงหรือเกี่ยวของกับสวนสาธารณะซ่ึงหากไมทราบปญหาเหลานี้

ตั้งแตชวงทํางบประมาณช่ัวคราว อาจมีการวางแผนผิดพลาดไดจนทําใหเกิดปญหางบประมาณ
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ช่ัวคราวคาดเคล่ือนไดเชนกันไมมากก็นอยแลวแตสาเหตุของปญหา ในขณะท่ีเร่ืองของสถานท่ีตั้ง

และปญหาดานการจราจรและขนสงนั้นผูบริหารโครงการเห็นวาจะเปนความรับผิดชอบท่ีทาง

ผูรับเหมาตองรับความเส่ียงนั้นโดยตรงหากเกิดปญหาจนทําใหเกิดงบประมาณคาดเคล่ือน 

3.7  ปจจัยอ่ืนๆ 

 
แผนภูมิท่ี 9   แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหาร       

                     งานกอสรางเปรียบเทียบกับผูรับเหมา เกี่ยวกับปจจัยดานอ่ืนๆ 

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของระดับความสําคัญจากความคิดเห็นของฝายผูบริหาร

โครงการ เปรียบเทียบกับผูรับจาง เกี่ยวกับปจจัยดานอ่ืนๆ  ตามแผนภูมิท่ี 9 และแสดงเปนตาราง

สรุปการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงความสอดคลองหรือแตกตางกันของแตละลําดับใหชัดเจนข้ึน ดัง

ตารางท่ี 12 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12   ตารางแสดงลําดับของความสําคัญของปจจัยดานอ่ืนๆ จากความคิดเห็นฝาย 

                     ผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา 
ลําดับ

ความสําคัญ 
ผูบริหารงานกอสราง 

ความ
คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

ลําดับที่ 1 
เรื่องการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุ
และคาแรงงาน 

แตกตาง 
ปจจัยเรื่องระยะเวลากอสรางที่
ยาวนาน 

ลําดับที่ 2 
สัญญาการกอสรางที่คลุมเครือ หรือ
อาจแปลความหมายของสัญญา
ผิดพลาด 

สอดคลอง 
สัญญาการกอสรางที่คลุมเครือ 
หรืออาจแปลความหมายของ
สัญญาผิดพลาด 

ลําดับที่ 3 ปจจัยเรื่องระยะเวลากอสรางที่ยาวนาน แตกตาง 
เรื่องการเปล่ียนแปลงของราคา
วัสดุและคาแรงงาน 

ลําดับที่ 4 
ขนาดของโครงการท่ีมีขนาดใหญมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจ 

แตกตาง 
รูปแบบของสัญญากอสรางมีผล
ตอการวางแผนการกอสราง 

ลําดับสุดทาย 
รูปแบบของสัญญากอสรางมีผลตอการ
วางแผนการกอสราง 

แตกตาง 
ขนาดของโครงการท่ีมีขนาดใหญ
มีผลกระทบตอการตัดสินใจ 

สรุปปจจัยอ่ืนๆ 

จากขอมูลแผนภูมิท่ี 9 และตารางท่ี 12 นั้น  ปจจัยท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 1, 2 และ 3 นั้น

เปนปจจัยเร่ืองการเปล่ียนแปลงคาวัสดุ และแรงงาน   ปจจัยเร่ืองสัญญากอสรางท่ีคลุมเครือ หรือ

อาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด และปจจัยเร่ืองระยะเวลาการกอสรางท่ียาวนาน ท้ัง 3 

ปจจัยเปนปจจัยท่ีท้ังฝายผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาใหความสําคัญเหมือนกันแตอาจจะ

เรียงลําดับความสําคัญแตกตางกัน  อาจเนื่องมากจากผูบริหารงานกอสรางไมไดมีการจับเก็บขอมูล

เร่ืองของราคาวัสดุและแรงงานของโครงการท่ีผานมาไวมากนักเม่ือเทียบกับฝายของผูรับเหมาท่ี

มักจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบมากกวา  รวมถึงมีสวนนอยท่ีไดรับผิดชอบโครงการท่ี

มีระยะเวลานานจึงอาจจะไมมีประสบการณเพียงพอทําใหการจัดทําสัญญาขาดรายละเอียดบางสวน

ท่ีสงผลใหเอกสารสัญญาอาจไมครอบคลุมกับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได  ทําใหมีตองใหความสําคัญใน

เร่ืองนี้มากเปนพิเศษ 
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ผูรับเหมาสวนใหญท่ีรับผิดชอบโครงการที่มีการกอสรางเปนเวลานานมักเกิดปญหา

เร่ือง คาใชจายอ่ืนๆท่ีเพิ่มเติมเขามา  เม่ือเทียบกับโครงการระยะส้ัน ท้ังเร่ืองการจัดจางผูรับเหมาราย

ยอย เร่ืองตัวแทนการจัดหาวัสดุ(Suppliers) เร่ืองนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการกอสรางท่ี

เปล่ียนไปพรอมๆกับคาใชจายท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน อีกท้ังในเร่ืองของสัญญาการกอสรางหากเกิดปญหา

เร่ืองการปรับแบบและสงผลใหระยะเวลายาวนานเพ่ิมข้ึน หรือแมแตเกิดการเปล่ียนแปลงบุคลากร

ไดงาย  ซ่ึงบุคลากรอาจไมมีประสบการณก็สงผลทําใหการดําเนินงานอาจขาดชวงและทํางานไม

ตอเน่ือง เปนตน 

4  แนวทางในการพิจารณาจัดการงบประมาณชั่วคราวของโครงการ 

การศึกษาแนวทางในการพิจารณาจัดการงบประมาณช่ัวคราวในสวนนี้มีคําถามได

แบงเปนหัวขอท่ีเกี่ยวของกัน  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1  ปจจัยท่ีทําใหเกิดงบประมาณช่ัวคราว ผลการสํารวจความคิดเห็นสามารถอธิบาย

ไดตามตารางท่ี 13 ดังนี้  

ตารางท่ี 13  ตารางแสดงคารอยละและลําดับของความสําคัญของปจจัยท่ีทําใหเกิดงบประมาณ   

                    ช่ัวคราวจากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา 

ลําดับ 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดงบประมาณ

ชั่วคราว 

การจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

ผูบริหารงานกอสราง ความ
คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ 

1 ปจจัยจากเจาของโครงการ 32.18 1 แตกตาง 25.51 2 

2 ปจจัยดานการออกแบบ 27.59 2 แตกตาง 26.72 1 

3 ปจจัยดานการจัดการ    11.49 3 สอดคลอง 18.22 3 

4 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมและ
ทางกายภาพของโครงการ 

11.49 3 แตกตาง 4.86 6 

5 ปจจัยดานปฏิบัติงาน 10.34 4 สอดคลอง 11.34 4 

6 ปจจัยดานการสื่อสาร    3.45 5 สอดคลอง 8.50 5 

7 ปจจัยอื่นๆ  3.45 5 แตกตาง 4.86 6 

  รวม 100.00     100.00   
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จากความคิดเห็นทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาตามขอมูลจากตารางท่ี 13 นั้นมี

ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันเห็นวาปจจัยจากเจาของโครงการ  ปจจัยดานการออกแบบ  และปจจัย

ดานการจัดการ เปนปจจัยท่ีสําคัญใน 3 ลําดับแรกท่ีสงผลใหเกิดงบประมาณช่ัวคราว อาจเปนเพราะ

เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเจาของโครงการและผูออกแบบเพื่อสรุปรายละเอียดงานออกมาให

ชัดเจน เพราะโครงการสวนใหญท่ีท้ัง 2 ฝายรับผิดชอบนั้นพบปญหาท่ีเกิดจากเจาของโครงการ 

สวนความชัดเจนของงานดังกลาวนั้นก็จะถูกนํามาจัดการอีกคร้ังในชวงการกอสรางเพื่อใหทันตาม

กําหนดท่ีระบุในสัญญาตอไป 

4.2  ชวงเวลาในการพิจารณางบประมาณช่ัวคราว และผูเกี่ยวของ  

ผลการสํารวจความคิดเห็นเปรียบเทียบกันระหวางฝายผูบริหารกอสรางและ

ผูรับเหมาสามารถอธิบายไดตามตารางท่ี 14 ดังนี้  

ตารางท่ี 14  ตารางแสดงคารอยละของชวงเวลา และผูเกี่ยวของในการพิจารณางบประมาณ 

                    ช่ัวคราว จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา 

ชวงเวลา 

ความคิดเห็นตามความถ่ี 

ผูบริหารงาน

กอสราง 
ความ

คิดเห็น 

ผูรับเหมา ผูเก่ียวของ 

รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ Owner Designer Consult 

1.ชวงแนวคิดในการ 

   ออกแบบ 

  Conceptual Design     

31.43 1 แตกตาง 23.26 3 / / 
 

2.ชวงการจัดสัญญาและ 

   ประมูลงาน   

   Contact & Bidding 

31.43 1 แตกตาง 32.56 1 / / / 

3. ชวงการกอสราง  

    Construction       
22.85 2 แตกตาง 18.6 4 / / / 

4. ชวงสงมอบงาน  

    Handover      
14.29 3 แตกตาง 25.58 2 / 

 
/ 

รวม 100.00 100.00 
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สําหรับประเด็นเร่ืองของชวงเวลาในการพิจารณางบประมาณช่ัวคราวตามผลการ

สํารวจจากตารางท่ี 14 นั้น จากผลการวิเคราะหพบวา  ความคิดเห็นจากฝายผูบริหารงานกอสราง

เห็นวาการพิจารณางบประมาณช่ัวคราวน้ันตองพิจารณาทุกชวงของโครงการ   โดยเห็นวาควร

พิจารณาเปนพิเศษในชวง Conceptual Design  และชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน  Contact & 

Bidding   เนื่องจากถือเปน ชวงเร่ิมตนของโครงการหากมีการปรับเปล่ียนขอบเขตงานและลง

รายละเอียดงานเพื่อใหเกิดความชัดเจนในชวงนี้จะสงผลใหสามารถติดตามงบประมาณโครงการได

อยางใกลชิดและมองเห็นปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและจัดหาแนวทางการแกปญหาไดทันทวงที  

 สวนความคิดเห็นของผูรับเหมา เห็นวาควรพิจารณาเปนพิเศษในชวงการจัดสัญญาและ

ประมูลงาน  Contact & Bidding   เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดในชวงการกอสราง 

สําหรับผูเกี่ยวของในแตละชวงนั้นท้ังสองฝายเห็นสอดคลองกันวาเจาของโครงการ

ตองพิจารณางบประมาณในทุกชวงของโครงการ   ผูออกแบบมีสวนเกี่ยวของในชวง Conceptual 

Design   ชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน  Contact & Biddingและชวงการกอสราง Construction     

สวนผูบริหารงานกอสรางมีสวนเกี่ยวของในชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน  Contact & Bidding   

ชวงการกอสราง Construction     และชวงสงมอบงาน Handover 

4.3 ปจจัยสําคัญท่ีนํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณช่ัวคราว  

ผลการสํารวจความคิดเห็นเปรียบเทียบกันระหวางฝายผูบริหารกอสรางและ

ผูรับเหมาสามารถอธิบายไดตามตารางท่ี 14 ดังนี้ 

ตารางท่ี 15  ตารางแสดงคารอยละของปจจัยท่ีนํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนด  งบประมาณ 

                  ช่ัวคราว จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา 

ลําดับ 
ปจจัยสําคัญท่ีนํามาใชในการประเมิน

เพ่ือกําหนด   
งบประมาณชั่วคราว  

การจัดเรียงลําดับความสําคัญตามท่ีความถี่ 

ผูบริหารงานกอสราง ความ
คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ 

1 
การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุและ
คาแรงงาน 0.00 

1 สอดคลอง 0.00 
1 

2 
ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน 
(Scope of Work) 0.00 

2 แตกตาง 0.00 
1 
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ตารางท่ี 15  ตารางแสดงคารอยละของปจจัยท่ีนํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนด  งบประมาณ 

                  ช่ัวคราว จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา(ตอ) 

ลําดับ 
ปจจัยสําคัญท่ีนํามาใชในการประเมินเพ่ือ

กําหนด   
งบประมาณชั่วคราว  

การจัดเรียงลําดับความสําคัญตามท่ีความถี่ 

ผูบริหารงาน
กอสราง ความ

คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ 

3 
เปลี่ยนวิธีการกอสราง  เน่ืองจากขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ 0.00 

3 แตกตาง 0.00 
2 

4 ความลาชาในการตัดสินใจ 0.00 4 สอดคลอง 0.00 4 

5 
การขอเทียบเทาวัสดุ เปลี่ยนประเภท รุน 
ยี่หอ ของวัสดุ 0.00 

4 แตกตาง 0.00 
3 

6 ระยะเวลาการกอสรางที่ยาวนาน 0.00 5 แตกตาง 0.00 2 

  รวม 0.00     0.00   

จากขอมูลเร่ืองของปจจัยสําคัญนํามาใชในการประเมินเพ่ือกําหนด  งบประมาณ

ช่ัวคราว จากมุมมองของท้ัง 2 ฝายตามตารางท่ี 15 นั้น พบวาจากปจจัยท้ัง 7 ปจจัย ซ่ึงมีปจจัยยอย 29 

ปจจัยท่ีคาดวาจะสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนของงบประมาณช่ัวคราวน้ัน  ผูตอบแบบสอบถามได

พิจารณาปจจัยสําคัญท่ีประกอบดวย 6 ปจจัยยอยดังนี้ ปจจัยเร่ืองการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุและ

คาแรงงาน  ปจจัยเร่ืองการเปล่ียนวิธีการกอสราง เนื่องจากขอกําหนดทางดานงบประมาณ ปจจัย

เร่ืองระยะเวลาการกอสรางท่ียาวนาน  ปจจัยเร่ืองความไมชัดเจนของขอบเขตงาน(Scope of work) 

ปจจัยเร่ืองความลาชาในการตัดสินใจ ปจจัยเร่ืองการขอเทียบเทาวัสดุ เปล่ียนประเภท ยี่หอของวัสดุ 

ซ่ึงท้ังฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมานั้นเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีสําคัญเปนลําดับ 1 , 

2 และ 3 ในลักษณะใกลเคียงกันซ่ึงสอดคลองกับผลจากการสํารวจในหัวขอปจจัยในแตละดานตาม

ขอ  4 .3 และแสดงเปนแผนภูมิ เปรียบเทียบความถี่ สําหรับปจจัยที่นํามาใชรายละเอียด  

ตามแผนภู มิ ท่ี  10 

4.4 วิธีการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณช่ัวคราว Provisional sum  

ผลจากการสํารวจสามารถอธิบายไดตาม แผนภูมิท่ี 10,11 และตารางท่ี 16 ดังน้ี 
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แผนภูมิท่ี 10  แสดงคารอยละของวิธีการจดัการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณช่ัวคราว จากความ 

                       คิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง 

 
แผนภูมิท่ี 11   แสดงคารอยละของวิธีการจัดการการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณช่ัวคราว จาก   
                       ความคิดเห็นฝายผูรับเหมา 
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ตารางท่ี 16  ตารางแสดงคารอยละของวิธีการจัดการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณช่ัวคราว   

                    จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา 

 

ลําดับ 
วิธีการประเมินเพ่ือกําหนดงบประมาณ

ชั่วคราว  

ความคิดเห็นตามความถ่ี 

ผูบริหารงาน
กอสราง ความ 

คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ 

1 
อางอิงขอมูล / Spec จากโครงการอื่นท่ีมี
ลักษณะพ้ืนฐานใกลเคียงกัน   

14.75 1 สอดคลอง 13.98 1 

2 
พิจารณาจากแบบท่ีมีและระบุเง่ือนไขพ้ืนฐาน
ในการประมาณราคาเบ้ืองตน      

13.11 2 แตกตาง 11.83 3 

3 ประเมินจากประสบการณที่ผานมา                     13.11 2 แตกตาง 11.83 3 

4 
อางอิงขอมูลราคากลางจากโครงการท่ีผานมา     
/ จากขอมูลตามนโยบายของบริษัท   

13.11 2 แตกตาง 11.83 3 

5 ใชราคาตอหนวย Unit Price มาพิจารณา         13.11 2 สอดคลอง 12.90 2 

6 ทําการเผ่ือเปอรเซ็นตราคาเพ่ิมเติม         13.11 2 แตกตาง 13.98 1 

7 
สราง Model เพ่ือระบุ Scope ในการประมาณ
ราคา  

11.48 3 แตกตาง 10.75 4 

8 
กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการตรวจสอบ
และรายงานการจัดการงบประมาณสํารอง 

8.20 4 แตกตาง 12.90 2 

  รวม 100.00     100.00   

 

จากผลการวิเคราะหตามแผนภูมิท่ี 10, 11 และตารางท่ี 16 จะเห็นไดวาท้ัง 2 ฝายมีการ

เลือกใชวิธีการตามท่ีไดจากบทสัมภาษณของผูอํานวยการโครงการทุกวิธีการ  แตแตกตางกันตาม

ความถ่ีและการเลือกใช  โดยมีความเห็นท่ีสอดคลองกันในลําดับท่ี 1 คือ การอางอิง/ Spec จาก

โครงการอื่นท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานใกลเคียงกันผูรับเหมาจะมีการเพิ่มเติมเร่ืองเผ่ือเปอรเซ็นตเขาไปดวย  

สวนในลําดับถัดมาวิธีการอ่ืนๆก็มีการใชงานท่ีมีความถ่ีในการใชท่ีใกลเคียงกัน แตฝายผูรับเหมามัก

ไมใชวิธีการสราง Model เพื่อระบุ Scope ในการประมาณราคา อาจเปนเพราะมีขอมูลท่ีเปนระบบ
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ใหสามารถอางอิงไดงาย  รวมท้ังมีการเกิดงบประมาณช่ัวคราวในหลายโครงการท่ีไดรับผิดชอบจึง

อาจจะมีประสบการณมากกวาก็เปนได   

ตารางท่ี 17  แสดงคารอยละของการเผ่ืองบประมาณจากความคิดเห็นผูบริหารงานกอสราง    

                    เปรียบเทียบกับฝายผูรับเหมา 

ลําดับ การเผ่ืองบประมาณ 

ความคิดเห็นตามความถ่ี 

ผูบริหารโครงการ ผูรับจาง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ประมาณ 5% 1 9.09 0 0.00 

2 ประมาณ10% 3 27.27 5 35.71 

3 ประมาณ15% 6 54.55 8 57.14 

4 มากกวา15% 1 9.09 1 7.14 

  รวม 11 100.00 14 100.00 

 สวนในเรื่องการเผ่ือคาเปอรเซ็นตของงบประมาณและจากผลการวิเคราะหตามขอมูล

จากตารางท่ี 17 พบวาผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมาสวนใหญมีการเผ่ืองบประมาณไว

ประมาณ 15%  รองลงมาคือเผ่ืองบประมาณไวประมาณ 10%  ซ่ึงหากวิเคราะหรวมกับขอมูลท่ัวไป

ตามตารางท่ี 4 ในหัวขอยอยท่ี 4.2.8 งบประมาณช่ัวคราวมีสัดสวนเทาใดในสัญญา   พบวาโครงการ

สวนใหญท่ีท้ัง 2 ฝายรับผิดชอบนั้นมีสัดสวนของมูลคางานท่ีเปนงบประมาณช่ัวคราวอยูในชวง

ประมาณ 5-10%  ซ่ึงแปลวาการเผ่ืองบประมาณดังกลาวตามตารางท่ี 17 ขางตนท่ีอยูในชวง 10% 

และ15% นั้นสอดคลองกับขอมูลจากตารางท่ี 4 ซ่ึงสามารถครอบคลุมงบประมาณช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึน

ในโครงการท่ีท้ัง 2 ฝายรับผิดชอบได  แตถึงอยางไรการระบุคาเผ่ือสํารองท่ีสวนใหญมักระบุไว 

15% นั้นก็จะชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความคาดเคล่ือนในงบประมาณช่ัวคราวสวนนี้ไดมากข้ึน

ดวย 

ซ่ึงผูเขียนเห็นวารูปแบบหรือวิธีการท่ีนํามาใชในการจัดการงบประมาณช่ัวคราวของ

แตละฝายอาจเกิดจากการที่ไมมีแบบแผนหรือขอกําหนดตายตัวซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณท่ี

ผูอํานวยการโครงการกลาวไว  แตหากบริษัทใดมีการรวบรวมขอมูลระหวางการจัดทํางบประมาณ
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ในเร่ืองตางๆในโครงการที่ผานมาไวไดดีนั้นก็จะสามารถนํามาอางอิงหรือเรียนรูจากขอมูลเหลานี้

เพื่อนํามาปรับใชในโครงการของตนเองตอไปได  อีกท้ังรวมกับประสบการณท่ีผานมาของผูจัดทํา

งบประมาณดังกลาวแลวดวย  ก็จะสามารถชวยลดความไมคลาดเคล่ือนในการจัดทํางบประมาณ

ช่ัวคราวไดมากข้ึนอีกทางหนึ่ง  ดังนั้นนโยบายและรูปแบบการทํางานของแตละบริษัทจึงมีบทบาท

ท่ีสําคัญท่ีส่ือมายังการจัดทํางบประมาณโครงการเชนกัน 

4.5 แนวทางการแกปญหางบประมาณช่ัวคราวเกินจากงบประมาณในสัญญา 

หลังจากท่ีไดทราบถึงวิธีการท่ีท้ัง 2 ฝายใชพิจารณาเพ่ือประกอบการประเมินใน

ระหวางการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวแลวนั้น  บอยคร้ังท่ีผูเกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณขาด

การวางแผนท่ีดีสงผลใหเกิดงบประมาณช่ัวคราวเกินจากงบประมาณในสัญญา  ดังนั้นการพิจารณา

เลือกใชแนวทางในการแกปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณและนโยบายน้ันเปนเร่ืองท่ีสําคัญและ

ควรเขาใจถึงวิธีการตางๆเพื่อท่ีจะสามารถนําไปปรับใชตามความเหมาะสมกับปญหาตางๆตอไป  

ซ่ึงขอมูลจากผลการสํารวจตามการพิจารณาเลือกใชวิธีการแกไขปญหากรณีท่ีงบประมาณช่ัวคราว

เกินจากงบประมาณในสัญญานั้นสามารถอธิบายไดตามตารางท่ี 18  แผนภูมิท่ี 12 และ 13  

โดยจากผลการวิเคราะหตามขอมูลแผนภูมิท่ี 12 และ 13 และตารางท่ี 18 พบวา   

ความคิดเห็นของผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับผูรับเหมาพบวาแนวทางการจัดการท่ีท้ัง 2 

ฝายมีความคิดเห็นสอดคลองกันตามความถ่ีท่ีมีการพิจารณาเลือกใชมากท่ีสุด คือ วิธีการจัดทํา

วิศวกรรมคุณคา (Value Engineering)  ทางดานเทคนิคการกอสราง  การจัดทํางบประมาณงาน

เปล่ียนแปลงเพื่อขออนุมัติโครงการ ในขณะท่ีผูรับเหมาเห็นวาควรแยกหมวดงานท่ีเปนงานสวน

งบประมาณช่ัวคราวใหอยูนอกเหนือจากสัญญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปนเฉพาะเร่ือง  ลําดับ

รองลงมาคือ วิธีการทําการปรับแกแบบ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการ  การบริหาร

งบประมาณในสวนอ่ืนท่ีมีการสํารองไวมาชวยในเฉพาะเร่ืองท่ีเปนปญหางบประมาณเกินจากท่ีตั้ง

ไว และสุดทายตองทําการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการท่ีผานมาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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แผนภูมิท่ี 12  แสดงคารอยละความถ่ีของแนวทางการแกปญหางบประมาณช่ัวคราวเกินจาก  

                     งบประมาณในสัญญาจากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง 

 
แผนภูมิท่ี 13  แสดงคารอยละความถ่ีของแนวทางการแกปญหางบประมาณช่ัวคราวเกินจาก 
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                      งบประมาณในสัญญาจากความคิดเห็นฝายผูรับเหมา 

ตารางท่ี 18  ตารางแสดงการพิจารณาเลือกใชแนวทางการแกปญหางบประมาณช่ัวคราว เกินจาก  

                   งบประมาณในสัญญาจากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสรางเปรียบเทียบกับฝาย 

                   ผูรับเหมา 

ลําดับ 
แนวทางการแกปญหางบประมาณชั่วคราว  

เกินจากงบประมาณในสัญญา 

ความคิดเห็นตามความถี ่

ผูบริหารงาน

กอสราง ความ 

คิดเห็น 

ผูรับเหมา 

รอยละ ลําดับ รอยละ ลําดับ 

1 

จัดทําวิศวกรรมคุณคา ( Value Engineering ) ทางดาน

เทคนิคการกอสราง    / เทียบเทาวัสด ุเพื่อให

สอดคลองกับงบประมาณโครงการที่มีอยู 

20.00 1 สอดคลอง 18.42 1 

2 
จัดทํางบประมาณงานเปล่ียนแปลงเพ่ือขออนุมัติ

โครงการ  
20.00 1 แตกตาง 17.11 2 

3 
ทําการปรับแกแบบ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณ

โครงการ 
16.00 2 แตกตาง 14.47 3 

4 

บริหารงบประมาณในสวนอื่นที่มีการสํารองไวมาชวย

ในเฉพาะเร่ืองท่ีเปนปญหางบ 

ประมาณเกินจากที่ต้ังไว  

16.00 2 แตกตาง 11.84 4 

5 
 แยกหมวดงานท่ีเปนงานสวนงบประมาณช่ัวคราวให

โครงการเปนผูดําเนินการ 
12.00 3 แตกตาง 10.53 5 

6 
จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับงบประมาณ

โครงการที่ผานมาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
10.00 4 สอดคลอง 11.84 4 

7 

แยกหมวดงานท่ีเปนงานสวนงบประมาณช่ัวคราวให

อยูนอกเหนือจากสญัญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปน

เฉพาะเร่ือง 

6.00 5 แตกตาง 15.79 2 

  รวม 100.00     100.00   

 

จากภาพรวมของการศึกษาซ่ึงไดทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นของท้ังฝายผูบริหาร

การกอสรางและฝายผูรับเหมานั้นสวนใหญมีความสอดคลองกันกับความคิดเห็นของงานวิจัยท่ีสรุป

ไวในบทท่ี 2 ท่ีผานมา  โดยกลาวถึงวิธีการที่นําไปใชปฏิบัติจริงตามบทสัมภาษณของ ผูอํานวยการ
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โครงการฝายผูบริหารงานกอสรางท่ีมีประสบการณนั้นช้ีใหเห็นวา ท้ัง 2 ฝายตางก็ตองมีสวน

เกี่ยวของกับการควบคุมตนทุนโครงการตลอดชวงเวลาของการเกิดข้ึนของโครงการ  ดังนั้นหาก

ผูเกี่ยวของมีวิธีการ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับแตละ

โครงการนั้นก็ตองข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคลดวย  เนื่องจากแตละองคกรก็มีความ

แตกตางกัน  จึงไมสามารถระบุเปนแนวทางปฏิบัติท่ีเฉพาะเจาะจงไดวาแนวทางการจัดการปญหา

ขางตนท่ีผูเขียนศึกษาไดศึกษาไวนั้นจะสามารถนําไปใชและเกิดประสิทธิผลเทากันทุกโครงการ  

ดังนั้นผลของการศึกษาในคร้ังนี้จึงเปนเพียงแนวทางหน่ึงในการพิจารณานําไปประยุกตใชตาม

ความเหมาะสมตอไป 

4.6  การทบทวนหรือตรวจสอบงบประมาณในสวน Provisional sum  

จากผลการสํารวจความคิดเห็นท้ัง 2 ฝายหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ

ตามท่ีระบุในสัญญา  และทําการสงมอบงานใหแกผูวาจาง / เจาของโครงการวามีการทบทวนหรือ

ตรวจสอบงบประมาณช่ัวคราวในโครงการหรือไม  สามารถอธิบายขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดตาม

ตารางท่ี 19 ดังนี้ 

ตารางท่ี 19  แสดงคารอยละของการทบทวนและตรวจสอบงบประมาณหลังจากกอสรางแลวเสร็จ  

                    จากความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง เปรียบเทียบกับผูรับเหมา 

ลําดับ 
การทบทวน / ตรวจสอบ

งบประมาณ 

ความคิดเห็นตามความถ่ี 

ผูบริหารโครงการ ผูรับจาง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ไมเคย 5 45.45 2 14.29 

2 บางโครงการ 6 54.55 7 50.00 

3 ทุกโครงการ 0 0.00 5 35.71 

4 รวม 11 100.00 14 100.00 

จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 19 พบวาผูบริหารงานกอสรางมีการทบทวนหรือ

ตรวจสอบงบประมาณในสวนงบประมาณช่ัวคราวหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเปนบาง

โครงการซ่ึงมีสัดสวนมากกวาการไมเคยทําการทบทวนเลยเพียงเล็กนอย  แสดงใหเห็นวาอาจเปน
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เพราะการท่ีไมมีนโยบายท่ีชัดเจนวาตองทบทวนหรือไมท้ังท่ีเปนหนาท่ีรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวของ

กับเร่ืองงบประมาณ อีกท้ังลักษณะของผูรับผิดชอบอาจจะขาดความใสใจในเร่ืองดังกลาวมาก

เพียงพอ  ซ่ึงถึงแมวาในมุมมองของผูรับเหมาจะมีสัดสวนของการทนทวนและตรวจสอบท่ีมีความ

คิดเห็นเปนสวนใหญท่ีมีถึงรอยละ 50 นั้น  คือมีการจัดเก็บขอมูลเปนบางโครงการ  ลําดับถัดมาจะมี

การทบทวนและจัดเก็บทุกโครงการถึงรอยละ 35.71   และไมเคยมีการทบทวนถือเปนสัดสวนท่ี

นอย  อาจเปนผลเน่ืองจากองคกรของฝายผูรับเหมามักมีการกําหนดนโยบาย และรูปแบบมีความ

ชัดเจนงายตอการตรวจสอบมากกวาฝายผูบริหารงานกอสรางเพราะตองเกี่ยวของกับระบบ ISO 

และการ การตรวจสอบภายในองคกร(Audit)  เปนตน 

ผูเขียนมีความเห็นวาหลังจากดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามท่ีระบุในสัญญา  และทํา

การสงมอบงานใหแกผูวาจาง / เจาของโครงการแลวนั้น  โดยปกติแลวการดําเนินงานตองมีการ

ตรวจสอบการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือประเมินผลวาประสบความสําเร็จ หรือมีขอบกพรองท่ีควร

ปรับปรุงในสวนใดหรือไม  ซ่ึงเร่ืองของงบประมาณชั่วคราวก็เชนเดียวกันผูเกี่ยวของควรจะมีการ

ทบทวนหรือตรวจสอบเพ่ือทําการจัดเก็บขอมูลทุกดานและนําไปปรับปรุง ปองกันสําหรับโครงการ

ในอนาคต   



87 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 

จากวิเคราะหจากขอมูลแบบสอบถามท่ีลงรายละเอียดเพิ่มข้ึนโดยเปรียบเทียบความ

คิดเห็นระหวางฝายผูบริหารโครงการและฝายผูรับจาง เพื่อประเมินระดับความสําคัญของปจจัยท่ี

สงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนในการการประมาณราคาเบ้ืองตนในสวนของงบประมาณช่ัวคราว และการ

พิจารณาจัดการงบประมาณช่ัวคราวของโครงการนั้น แบงเปนปจจัยที่มีความคิดเห็นสอดคลองกัน และ

ความคิดเห็นแตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  สรุปผลการวิจัย กับสมมติฐาน 

ผลของการวิจัยในคร้ังนี้พบวา  โครงการกอสรางท่ีกลุมเปาหมายรับผิดชอบท้ังฝาย

ผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาน้ัน  มีเพียงบางโครงการเทานั้นท่ีมีงบประมาณช่ัวคราว   โดย

ประเภทงานท่ีมักตองจัดทํางบประมาณคือ  ประเภทงานตกแตงภายใน  งานภูมิสถาปตยกรรม เปน

ตน ซ่ึงปจจัยท่ีทําใหเกิดความคาดเคล่ือนรวมไปถึงการพิจารณาเลือกในการจัดการปญหาของแต

ฝายท่ีมีวิธีการแตกตางกัน โดยข้ึนอยูกับประสบการณของผูจัดทํารวมไปถึงนโยบายขององคกรท่ีจะ

ส่ือผานมายังวิธีการท่ีพิจารณาเลือกนํามาใชในแตละโครงการ  ซ่ึงโครงการท่ีมีลักษณะท่ีจัดอยูใน

กลุมประเภทงานเดียวกัน แตละบริษัทหรือองคกรตางก็มีวิธีการจัดทําการประมาณราคาท่ีแตกตาง

กันไปตามขอจํากัดท่ีกลาวไวขางตน    

จากขอสรุปขางตนทําใหเห็นวาผลการศึกษาคร้ังนี้มีแนวทางท่ีสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีผูเขียนต้ังไวคือบทบาทขององคกรของผูจัดการโครงการ และผูตรวจสอบงบประมาณ เปนปจจัยท่ี

มีผลตอการพิจารณาแนวทางการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวและแนวทางการจัดการงบประมาณท่ี

เกินจากงบประมาณในสัญญา เนื่องจากจุดประสงคและการใหความสําคัญของการจัดการ

งบประมาณแตกตางกันตามนโยบายของแตละองคกรจากประสบการณของผูเขียนเห็นวา การจัดทํา

งบประมาณช่ัวคราวในบทบาทของผูบริหารงานกอสรางเปนข้ันตอนหนึ่งในการจัดทํางบประมาณ

โครงการซึ่งตองสามารถอธิบายการจัดทํา และคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของในการจัดทํางบประมาณ

เพื่อใหคําปรึกษาแกเจาของโครงการใหทราบถึงภาพรวมของงบประมาณโครงการท้ังหมดท่ี
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สอดคลองกับแบบรูปและความตองการท่ีเจาของโครงการประสงค  ตั้งแตชวงกอนการประมูล 

ตลอดจนตองรายงานปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหากเกิดปญหางบประมาณบานปลาย อีกท้ังยังตองหา

แนวทางแกปญหาดังกลาวเพื่อใหเจาของโครงการพิจารณาตอไปดวย แตสําหรับในสวนของ

ผูรับเหมานั้นอาจไมไดมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวเชนเดียวกับผูบริหารงาน

เนื่องจากเปนไปตามขอตกลงในสัญญาท่ีกระทํารวมกัน  แตสําหรับมุมมองของผูเขียนเห็นวา

ผูรับเหมาน้ันเปนสวนหนึ่งในชวงระหวางการกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจากปญหางบประมาณ

ช่ัวคราวคาดเคล่ือนไปจากท่ีกําหนดในสัญญา ดังนั้นผูรับเหมาจึงจําเปนตองเขาใจวิธีการจัดการใน

เร่ืองความคาดเคล่ือนของงบประมาณช่ัวคราวน้ีเชนกัน เพื่อเปนการปองกันและแกปญหาในเกิด

ประสิทธิผลรวมกันกับทุกฝาย  

ท้ังนี้ผูเขียนไดทําการสรุปรายละเอียดการดําเนินงานในแตละชวงเวลาตามความ

คิดเห็นของผูเขียน ซ่ึงจะเปนการแกปญหาในลักษณะ Preventive Action คือการแกไขปญหาโดย

พิจารณาท่ีสาเหตุ เพื่อไมใหเกิดปญหาอีก  เนื่องจากแนวทางการพิจารณาเพ่ือแกปญหากรณี

งบประมาณเกินจากสัญญา ตามผลการศึกษาในบทที่ 3,4 นั้น ถือวาเปนแนวทางการแกไขปญหาใน

ลักษณะCorrective Action คือจะเนนท่ีการแกไขปญหา โดยมองจากผลกระทบปจจุบันเปน

หลัก  มุงเนนเร่ืองการแกไขเพื่อใหงานสามารถดําเนินไปไดโดยปกติ  

 ซ่ึงไมวาผูท่ีรับผิดชอบตอการจัดทํางบประมาณช่ัวคราวหรืองบประมาณโครงการจะ

อยูในบทบาทใดก็ตามควรจะใหความสําคัญ เพื่อชวยลดปจจัยตางๆท่ีจะสงผลใหเกิดความคาด

เคล่ือนในการจัดทํางบประมาณสําหรับโครงการในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ชวงแนวคิดในการออกแบบ Conceptual Design  

1.1.1 เจาของโครงการควรสรุปความตองการในการออกแบบใหชัดเจน 

1.1.2 ตองมีการกําหนดระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงแบบใหชัดเจนเพื่อใหไม

เกิดผลกระทบกับงานท่ีเกี่ยวของในสวนอ่ืนๆ 

1.1.3 ควรมีการพิจารณาเร่ืองของวัสดุโดยการเลือกวัสดุสํารอง 1 -3 ราย เพื่อ

ปองกันการเกิดปญหาเร่ืองยกเลิกการผลิตและนําเสนอตอเจาของโครงการตอไป 
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1.1.4 ทําการต้ังงบประมาณโครงการเบ้ืองตนเปนรายการยอยแตละหมวดให

ชัดเจนเพื่อใหโครงการมีขอมูลในการตัดสินใจในเบ้ืองตน 

1.1.5 ผูบริหารงานกอสรางท่ีอาจมีสวนเกี่ยวของในชวงการจัดทํางบประมาณ

เบ้ืองตนตองแนะนําขอดีขอเสียใหกับเจาของโครงการและผูออกแบบเพื่อพิจารณาแยกงานท่ียังไม

ชัดเจนออกจากสัญญาหรืออยางนอยควรต้ังงบประมาณช่ัวคราวไวใหครอบคลุมกับขอบเขตงาน

ดังกลาว 

1.1.6 ทําการทบทวนการออกแบบควบคูไปกับการติดตามและตรวจสอบเร่ืองของ

งบประมาณกอสรางในระหวางการออกแบบอยางตอเนื่อง 

1.2 ชวงการจัดทําสัญญา และประมูลงาน Contact & Biding 

1.2.1 ผูบริหารงานกอสรางตองตรวจสอบขอมูลในการนํามาใชประกอบการคิด

ราคากลาง และการจัดทําเอกสารสัญญาเปนระยะเพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.2.2 ผูบริหารงานกอสรางตองช้ีแจงรายละเอียดของงานใหชัดเจนตอผู ท่ี

เกี่ยวของกับการประมูลท้ังหมดในรูปแบบการทํารายละเอียดของงาน work Breakdown Structure 

ใหชัดเจน 

1.2.3 ผูรับเหมาตองตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบท่ีไดรับมาเพ่ือใชใน

การประมูลอยางละเอียดโดยหากมีขอสงสัยสวนใดใหรีบทําเอกสารสอบถามแบบเพ่ือนําขอมูลจาก

การชี้แจงมาประกอบการจัดทําการเสนอราคาประมูลตอไป 

1.3   ชวงการกอสราง Construction 

1.3.1 ท้ังฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาควรกําหนดหรือมอบหมายให

บุคลากรท่ีมีความเขาใจในเรื่องของข้ันตอน วิธีการกอสราง นโยบายของบริษัท รวมถึงปจจัย

ภายนอกอยางภาพรวมเศรษฐกิจและสังคม   เพื่อสามารถคํานึงภาพรวมและยังสามารถลง

รายละเอียดในงบประมาณตางๆอยางรอบคอบมากข้ึน 
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1.3.2  ท้ังฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาควรมีการจัดทําแนวทางการจัดการ 

หรือวิธีการท่ีเปนข้ันตอนเพ่ือใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของในองคกรสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประสิทธิภาพตอไป 

1.3.3 ท้ังฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมาควรจัดใหมีการประชุมยอยเฉพาะ

เร่ืองเพื่อใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการและสามารถติดตามไดอยางตอเนื่อง 

1.3.4 ท้ังฝายผูบริหารกอสรางและผู รับเหมาจัดทํารายงานการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการประมาณราคาในระหวางการกอสรางและรายงานผลเปนรายสัปดาห

หรือรายเดือนตามความเหมาะสมของแตละโครงการ  

1.4  ชวงสงมอบงาน Handover 

1.4.1 ทําการรวบรวมขอมูลท่ี เกี่ ยวของกับการประมาณราคาหรือจัดทํา

งบประมาณ เพื่อใชเปนขอมูลในระหวางการประมาณราคาใหเกิดความแมนยํามากข้ึนเพื่อลดการ

เกิดปญหาตนทุนบานปลายและยังสามารถใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับโครงการในอนาคต  

1.4.2 แตละองคกรควรมีการอบรมพื้นฐานใหกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบรวมถึง

ทีมงานท่ีเกี่ยวของในโครงการเพ่ือใหทราบถึงภาพรวมของงบประมาณท่ีกําลังดําเนินการ เนื่องจาก

ปญหาตนทุนบานปลายเกิดจากปจจัยหลายปจจัยต้ังแตเร่ิมตนโครงการจนกระท่ังสงมอบงาน ดังนั้น

บุคลากรในทีมงานทุกคนลวนมีสวนเก่ียวของไมมากก็นอยตามความรับผิดชอบของแตละบุคคล 

หากทุกคนมีความเขาใจในภาพรวมของปญหาตนทุนบานปลายก็จะสามารถปองกันไมใหเกิด

ปญหาตนทุนบานปลายได 

แนวทางการดําเนินงานขางตนถือเปนเพียงสวนหนึ่งของแนวทางท่ีอาจจะชวยลดความ

คาดเคล่ือนในจัดทํางบประมาณราคา  รวมไปถึงชวยลดความเส่ียงท่ีจะสงผลใหเกิดปญหาตนทุน

บานปลายของโครงการกอสรางได 

2. ขอเสนอแนะ  

การศึกษาในคร้ังนี้ผูเขียนไดทราบถึงปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคาดเคล่ือนในเรื่องการ

ประมาณราคาเพ่ือจัดสรรงบประมาณช่ัวคราวท่ีระบุอยูในสัญญากอสราง รวมไปถึงแนวทางการ

การจัดการหากเกิดปญหางบประมาณเกินจากท่ีประมาณการไวซ่ึงเปนมุมมองความคิดเห็นจากท้ัง

ฝายผูบริหารงานกอสรางและผูรับเหมา  ซ่ึงท้ัง 2 ฝายตองเก่ียวของกับเร่ืองของงบประมาณอยู
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แลวแตจะแตกตางตามบทบาทหนาท่ีหรือชวงเลาท่ีแตละฝายท่ีจะใหความสําคัญแตกตางกันออกไป  

ซ่ึงการศึกษาเร่ืองงบประมาณช่ัวคราวคร้ังนี้นั้น  อาจเปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาท่ีสงผลตอ

ภาพรวมของงบประมาณโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย  เนื่องจากเร่ืองการจัดทํางบประมาณ

ช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนในโครงการกอสรางอาจไมไดเกินข้ึนกับทุกโครงการจะเห็นไดจากขอมูลจาก

สํารวจแบบสอบถามนั้นระบุวามีเพียงบางโครงการเทานั้น  ท่ีมีการจัดทํางบประมาณช่ัวคราว ซ่ึงก็

เปนเร่ืองท่ีไมสามารถกําหนดไววางบประมาณชั่วคราวจะเปนประเด็นหลักท่ีสงผลกระทบกับ

ภาพรวมของงบประมาณโครงการในโครงการอ่ืนๆหรือไม  แตหากผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ

บริหารงบประมาณนั้นใหความสนใจในเร่ืองของการจัดการงบประมาณช่ัวคราวไดตั้งแตเร่ิมตน

โครงการเพื่อวางแผนวาจะดําเนินการกับงบประมาณดังกลาวอยางไรนั้นก็จะทําใหการบริหาร

งบประมาณโครงการท้ังหมดมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ท่ีเกิดจากการกําหนดขอบเขตท่ีมีลักษณะเฉพาะกลุมเพื่อ

มุงเนนประเภทกลุมงานอสังหาริมทรัพย ท่ีมีลักษณะเปนอาคารพักอาศัยท่ีเปนอาคารสูงซ่ึงมีเจาของ

โครงการเปนภาคเอกชน สวนกลุมเปาหมายในการสํารวจนั้นเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทเกี่ยวของใน

เร่ืองงบประมาณโครงการทั้งฝายผูบริหารกอสรางและผูรับเหมา ท่ีรับผิดชอบในโครงการเดียวกัน

เพ่ือจํากัดขอบเขตในการศึกษาใหชัดเจนมากข้ึนและยังมุงเนนไปที่ประเด็นงบประมาณช่ัวคราวท่ี

อยูในสัญญากอสราง  งานวิจัยในคร้ังนี้ถือเปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบท่ีทําใหเกิดความคาด

เคล่ือนในการจัดทํางบประมาณท่ีเปนลักษณะเฉพาะกลุม ดังนั้นผลของการศึกษาเปนเพียงแนวทาง

ท่ีเกิดข้ึนตามขอบเขตของงานวิจัย  ซ่ึงผูเขียนเล็งเห็นวาผลการศึกษาขางตนจะเปนประโยชนตอผูท่ี

มีความสนใจท่ีจะนําขอมูลดังกลาวไปประยุกตใชกับประเด็นปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในโครงการท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกันกับท่ีผูเขียนท่ีศึกษาไวหรือเพื่อใชประกอบการศึกษาในขอบเขตที่แตกตางจาก

การศึกษาในคร้ังนี้ 

สําหรับงานวิจัยในอนาคตผูเขียนเห็นควรใหดําเนินการขยายขอบเขตของการศึกษา 

และประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม รวมท้ังกลุมเปาหมายท่ีกวางมากข้ึน เพื่อใหเห็นถึงแนวความคิดท่ี

อาจจะมีท้ังสอดคลองและแตกตางกันกับงานวิจัยในคร้ังนี้ เชน การกําหนดกลุมเปาหมายในการ

สัมภาษณตามชวงของการเกิดโครงการ โดยเนนชวงเวลาเร่ิมตนโครงการ ซ่ึงกลุมเปาหมายคือ 

เจาของโครงการและผูออกแบบ เพื่อพิจารณาเร่ืองงบประมาณโครงการและใหเกิดความชัดเจน
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ตั้งแตเร่ิมตนโครงการเพ่ือศึกษาวาหากใหความสําคัญกับประมาณช่ัวคราวต้ังแตเร่ิมตนโครงการ

แลวนั้นในชวงประมูล และกอสรางจะพบปญหาดังกลาวอีกหรือไม  หรือการศึกษาในกลุมของ

โครงการของภาครัฐวามีงบประมาณช่ัวคราวในรูปแบบใดบางและมีวิธีการแกไขปญหาความ

คลาดเคล่ือนนี้อยางไร หรือการศึกษาในกลุมอาคารบริการสาธารณะเพ่ือพิจารณารายละเอียดใน

ประเด็นท่ีแตกตางออกไป  เปนตน 
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แบบสอบถาม 
การศึกษาแนวทางการจดัการปจจัยท่ีสงผลใหเกดิความคลาดเคลื่อน 

ในสวนของงบประมาณชัว่คราว 
 

คําช้ีแจง:   แบบสอบถามนีเ้ปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาตามหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิา
การจัดการโครงการกอสรางภาควิชาเทคนคิสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร
รายละเอียดในแบบสอบถามฉบับน้ีเปนคําถามเกีย่วกับ ปจจัยที่สงผลใหเกดิความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
สวนของงบประมาณช่ัวคราวและการพจิารณาจัดการงบประมาณชัว่คราวของโครงการโดยจะนําขอมลูจาก
แบบสอบถามมาวเิคราะหและจัดลําดบัความสําคัญของปจจัยตาง เๆพ่ือหาแนวทางในการจัดการงบประมาณ
สํารองดังกลาวใหมีประสิทธภิาพตอไป 

แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมลูสวนบุคคล  
สวนท่ี 2 ขอมลูขององคกรทีเ่กีย่วของกับเรือ่ง การบริหารตนทุนโครงการ (Cost management)

และงบประมาณช่ัวคราว (Provisional sum) 
สวนท่ี 3 การประเมินระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อน  

ในสวนของงบประมาณชัว่คราว และการพิจารณาจัดการงบประมาณชัว่คราวของโครงการ 
สวนท่ี 4 แนวทางพิจารณาจัดการงบประมาณสํารองของโครงการ 
การศึกษาจําเปนจะตองใชขอมูลจากการความรู ประสบการณ และความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ผูวิจัยจึงขอความกรุณาใหผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามตามความจริง ทั้งนี้ขอมูลท่ีไดรับจาก
การตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเปนความลับ โดยจะใชในการวิเคราะหโครงการวิจัยในภาพรวมเทานั้น 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูง หวังวาผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี ้
จะเปนประโยชนตอการทํางานของผูที่อยูในวงการกอสรางตอไป  

 
ผูทําการวิจัย 

นางสาวเพ็ญนภา   แตงพิศ 
 นักศึกษาปรญิญาโท สาขาการจัดการโครงการกอสราง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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สวนท่ี 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลขอมูลองคกร  ขอมูลดานการทํางาน และประสบการณทํางาน 
ในเบ้ืองตนของผูถกูสัมภาษณ 
คําชีแ้จง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน[    ]หนาขอความหรือเขียนขอความลงในชองวางที่สอดคลอง
กับ  ขอมูลของผูถกูสัมภาษณ 
 
1.เพศ  
  [    ]    ชาย                       [    ]     หญิง 
 
2.อายุ 
  [    ]    20-30 ป                       [    ]  31-40 ป 
  [    ]    41-50 ป                       [    ]  51-60 ป 
  [    ]    61ปขึ้นไป                       
 
3. ระดับการศึกษา 
  [    ]    ตํ่ากวาปรญิญาตร ี [    ]    ปริญญาตรี [    ]    สูงกวาปรญิญาตร ี
 
4. สาขางานท่ีทานจบการศึกษา 

 [    ]    สถาปตยกรรม  [    ]    วิศวกรรมโยธา 
 [    ]    วิศวกรรมเครื่องกล [    ]    วิศวกรรมไฟฟา 
 [    ]    อ่ืนๆ )โปรดระบุ................................... ( .......... 
 

5. ประสบการณทํางานดานงานกอสราง 
  [    ]    นอยกวา 10 ป  [    ]    11-20 ป  [    ]    มากกวา 20 ป 
 
6. ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  [    ]    ผูจัดการโครงการ   [    ]    วิศวกรโครงการ    
 [    ]    ผูประมาณราคา(QS)    [    ]    อ่ืนๆโปรดระบุ............................................ 
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ขอมูลโครงการกอสราง อาคารสูงท่ีมีความสูงมากกวา 8 ช้ัน หรือ 23 เมตรข้ึนไป  ท่ีผูถูกสัมภาษณมี
สวนรับผดิชอบทํางานอยูในปจจุบัน หรือโครงการทีผ่านมาแลว 
 
7.ประเภทของเจาของโครงการ 
  [    ]    หนวยงานรัฐบาล   [    ]    รัฐวิสาหกิจ [    ]    ภาคเอกชน 
 
8.ลักษณะของโครงการ 
  [    ]    อาคารท่ีพักอาศัย  [    ]    สํานักงาน  [    ]    โรงแรม 
  [    ]    โรงพยาบาล  [    ]    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................................... 
 
9.สถานที่ต้ังของโครงการ (ในกรุงเทพมหานคร) 
  [    ]    ยานสุขุมวิท  [    ]    ยานพหลโยธิน [    ]    ยานรัชดา 
   
10.มูลคาสัญญาจางกอสราง...............................ลานบาท 
 
สวนที2่:ขอมูลขององคกรท่ีเกีย่วของกับเรือ่ง การบริหารตนทุนโครงการ (Cost management)และงบประมาณ
ช่ัวคราว(Provisional sum) 
คําชีแ้จง: โปรดทําเครื่องหมายลงใน[    ]   หนาขอความหรือเขียนขอความลงในชองวางท่ีสอดคลอง
กับความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณ 
 
1. โครงการทีท่านกําลงัดําเนินงานหรือรบัผิดชอบอยูนัน้มีรูปแบบสัญญาเปนแบบใด 
 [    ]   สัญญาเหมารวม(Lump Sum) 
 [    ]   สัญญาแบบราคาตอหนวย (Unit Price) 
 [    ]   สัญญาแบบคาใชจายกบัคาธรรมเนียมคงทีโ่ดยการเฉลีย่ผลกาํไร(Cost Plus Fixed Fee with 
Sharing) 
 [    ]   สัญญาตนทุนกอสรางแบบคาธรรมเนียมคงท่ี (Cost Plus Fixed Fee Contract) 
 [    ]   สัญญาตนทุนกอสรางแบบคาธรรมเนียมแบบรอยละ (Cost Plus Percentage Fee Contract) 
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 [    ]   สัญญาตนทุนกอสรางแบบประกนัราคาสูงสุดโดยคาธรรมเนียมคงที่ (Cost Plus P Fixed 
Fee with Guaranteed Maximum Contract) 
 [    ]   สัญญาแบบกําหนดตนทุน (Target Cost Contract) 
2.ทานมีสวนรวมในการจัดทาํงบประมาณ และ/หรือตัดสินใจในการกําหนดราคางบประมาณกอสราง
หรือไม  
  [    ]   มีสวนรวม   
  [    ]   ไมมีสวนรวม 
3.ทานเคยไดรับการอบรมหลักสูตรเรื่อง Cost Management บางหรือไม 
  [    ]   เคย   [    ]   ไมเคย 
4.ทานใชเครื่องมือใดบางในการควบคุมตนทุนการกอสรางของโครงการ 
  [    ]  วิธีการ Work Break Down Structure (WBS) 
  [    ]  กําหนดรหัสตนทุน Cost Code 
  [    ]  วิธีการ Earned Value Analysis 
  [    ]  วิธีการอ่ืนๆ............................................. 
5.ทานมีการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการโดยวิธีการใดบาง 
  [    ]  รายงานภาพรวมท้ังโครงการแบบ Project Cost Plan 
  [    ]  รายงานเฉพาะหมวดงาน 
  [    ]  วิธีการอ่ืนๆ.............................................. 
6.ชวงเวลาในการรายงานการควบคุมตนทุนงานกอสรางของโครงการ 
  [    ]   ทุกสัปดาห 
  [    ]   ทุกเดือน 
  [    ]   ทุก 3 เดอืน 
  [    ]   อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
7.โครงการของทานที่ดําเนินงานอยูน้ันมีงบประมาณช่ัวคราวProvisional sum หรือไม 
  [    ]   มี    
  งบประมาณสํารอง Provisional sum        [    ]   ถูกระบุอยูในสัญญาการกอสราง  
       [    ]  ไมถูกระบุอยูในสัญญาการกอสราง 
  [    ]   ไมมี 
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8. งบประมาณช่ัวคราว Provisional sum มีสัดสวนเทาใดในสัญญา 
[    ]   นอยกวา 5%    

  [    ]   5-10% 
[    ]   มากกวา 10% 
 

9. งานประเภทใดบางที่ตองจัดทํางบประมาณช่ัวคราว Provisional sum  
[    ]   งานโครสราง   [    ]   งานสถาปตยกรรม 
[    ]   งานถนนและสาธารณูปโภค  [    ]   งานภูมิสถาปตยกรรม 

  [    ]   งานตกแตงภายใน   [    ]   งานไฟตกแตงอาคาร Facade Light 
10. ทานคิดวาหากการจัดการงบประมาณช่ัวคราวProvisional Sum ไดดีจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําให
งบประมาณโครงการไมเกนิปญหา Cost Overrun หรือไม อยางไร 
 ระบุเหตุผล.................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................. 
 
สวนท่ี3 :การประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลใหเกดิความคลาดเคลื่อน  ในการประมาณ

ราคาเบ้ืองตนในสวนของงบประมาณช่ัวคราว และการ พจิารณาจัดการงบประมาณช่ัวคราว
ของโครงการ 

 
คําชีแ้จง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการพิจารณาจัดการงบประมาณช่ัวคราวของโครงการโดยเลือก
เพียง 1 ระดับของแตละปจจัยระดับความสําคัญ  หมายถึง  ผลกระทบตองบประมาณที่จะทําให
คลาดเคลื่อนเพิ่มข้ึน( 1 =นอยที่สุด,  2= นอย,  3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากทีสุ่ด ) 
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1. ปจจัยจากเจาของโครงการ

    1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ

    1.2 มกีารเปล่ียนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

          และสังคมท่ีเปนปจจุบัน

 1.3 มกีารเปล่ียนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ

 1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตท่ีไมไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา

2.ปจจัยดานการจัดการ

2.1ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work)

   2.2 ความลาชาในการตัดสินใจ

   2.3 ความผิดพลาดในการถอดแบบ  ประมาณราคาเบ้ืองตน

   2.4 ประสบการณของท่ีปรึกษา /ผูควบคุมงาน

   2.5 การติดตามและควบคุมท่ีไมเพียงพอ

3. ปจจัยดานการออกแบบ

   3.1 ความถ่ีในการเปล่ียนแปลง

   3.2 ความไมสมบูรณของแบบ  ขอกําหนด และรายการประกอบแบบท่ีไมชัดเจน

   3.3  ความผิดพลาดในการออกแบบท่ีไมสามารถกอสรางไดจริง

   3.4  แบบกอสรางมคีวามขัดแยง ไม  สอดคลองกัน

   3.5   การเปล่ียนแปลงแบบในชวงระหวางการกอสราง

4.ปจจัยดานการสื่อสาร

   4.1 การส่ือสารระหวางบุคลากรภายในองคกรมคีวามไมชัดเจน ไมท่ัวถึง

   4.2 ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร

   4.3 รูปแบบเอกสารท่ีนํามาใชมรูีปแบบท่ีเขาใจและใชงานไดยาก

5.ปจจัยดานการปฏิบัติงาน

5.1 ความลาชาในการจัดทําแบบ  การตรวจสอบ และการอนุมติัแบบ

5.2 เปล่ียนวิธีการกอสราง  เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ

5.3 การขอเทียบเทาวัสดุ เปล่ียนประเภท รุน ย่ีหอ ของวัสดุเนื่องจากไมสามารถ

     หาวัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ

6. ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภาพของโครงการ

    6.1 สถานท่ีต้ังของโครงการ

    6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง

    6.3   สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง

    6.4   ส่ิงท่ีเกิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นท่ี  

            หรือระหวางการกอสราง

7.ปจจัยอ่ืนๆ

   7.1 ขนาดของโครงการท่ีมขีนาดใหญมผีลกระทบตอการตัดสินใจ

   7.2 ระยะเวลาการกอสรางท่ียาวนาน

   7.3 สัญญาการกอสรางท่ีคลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด

   7.4 รูปแบบของสัญญากอสรางมผีลตอการวางแผนการกอสราง

   7.5 การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุและคาแรงงาน

นอยท่ีสุด

(1)

นอย  

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

ปจจัยท่ีเก่ียวของ
มากท่ีสุด(5)

ระดับความสําคัญ
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ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
สวนที่ 4: แนวทางพิจารณาจัดการงบประมาณช่ัวคราวของโครงการ 
คําชีแ้จง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน[    ]   หนาขอความหรือเขียนขอความลงในชองวางที่สอดคลอง
กับ  ความคิดเห็นของผูถกูสัมภาษณ 
 
1..ทานมีความคิดเห็นวาปจจัย(ทีร่ะบุตามตารางในสวนที ่3 ) ที่ทําใหเกดิงบประมาณชั่วคราวProvisional 
sum(กรณุาเรียงลําดับจาก ความสําคัญจากมากไปหานอย  จากอันดับท่ี 1ไปอันดับท่ี 7) 
 1. สาเหตุจากปจจัยจากเจาของโครงการ      อันดับท่ี ………. 
  2. สาเหตุจากปจจัยดานการจัดการ       อันดับท่ี  ……… 
  3. สาเหตุจากปจจัยดานการออกแบบ   อันดับที่  ……… 
  4. สาเหตุจากปจจัยดานการส่ือสาร      อันดับที่  ……… 
  5. สาเหตุจากปจจัยดานปฏบัิติงาน   อันดับที่  ……… 
  6. สาเหตุจากปจจัยดานสภาพแวดลอมและ 
ทางกายภาพของโครงการ      อันดับท่ี  ……… 
 7. ปจจัยอ่ืนๆ       อันดับท่ี  ……… 
 
2.ทานมีความคิดเห็นวามีสาเหตุใดบาง (ทีร่ะบุตามตารางในสวนที่ 3 )ท่ีจะทําใหงบประมาณชัว่คราว 
Provisional sum คลาดเคลื่อน จนเกิด Cost Overrun 
 อันดับท่ี 1 ………………………………………………………. 
 อันดับท่ี 2 ………………………………………………………. 
 อันดับท่ี 3 ……………………………………………………….. 
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 ระบุเหตุผล..................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................. 
 
3.ทานคิดวาควรพิจารณางบประมาณช่ัวคราว Provisional sum ในชวงใดบาง และควรเกีย่วของกับใคร
บาง(สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[    ]   1.ชวงแนวความคิดในการออกแบบConceptual Design      
 ผูเกีย่วของ [    ]   เจาของโครงการ [    ]   ผูออกแบบ [    ]   ที่ปรึกษา 
[    ]2. ชวงการจัดสัญญาและประมูลงาน Contact &Bidding  
 ผูเกีย่วของ [    ]   เจาของโครงการ [    ]   ผูออกแบบ [    ]   ที่ปรึกษา 
[    ]   3.ชวงการกอสราง Construction       
 ผูเกีย่วของ [    ]   เจาของโครงการ [    ]   ผูออกแบบ [    ]   ที่ปรึกษา 
 [    ]   4.ชวงสงมอบงาน Handover      
 ผูเกีย่วของ [    ]   เจาของโครงการ [    ]   ผูออกแบบ [    ]   ที่ปรึกษา 
 
4.ทานมีความคิดเห็นวาปจจัยสําคัญ (ทีร่ะบุตามตารางในสวนที่ 3 )ท่ีนํามาใชในการประเมินเพื่อกําหนด
งบประมาณช่ัวคราวProvisional sum มีอยางไรบาง 
อันดับที่ 1 ………………………………………………………. 
อันดับที่ 2 ………………………………………………………. 
อันดับที่ 3 ……………………………………………………….. 
 
5.ทานมีวธิีการจัดการการประเมินเพื่อกําหนดงบประมาณช่ัวคราว Provisional sum อยางไรบาง 
   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

[    ]   ประเมินจากประสบการณทีผ่านมา 
 [    ]   อางอิงขอมูลราคากลางจากโครงการท่ีผานมา      
/ จากขอมูลตามนโยบายของบริษัท      
 [    ]   ใชราคาตอหนวย Unit Price มาพิจารณา             
 [    ]   พิจารณาจากแบบท่ีมแีละระบุเงื่อนไขพื้นฐานในการประมาณราคาเบ้ืองตน 
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 [    ]   อางอิงขอมูล / Spec จากโครงการอ่ืนที่มีลักษณะพืน้ฐานใกลเคียงกัน    
 [    ]   สราง Model เพื่อระบุ Scope ในการประมาณราคา     
            [    ]   กําหนดระยะเวลาทีแ่นนอนในการตรวจสอบและรายงาน    
การจัดการงบประมาณสํารอง 
 [    ]   ทําการเผื่อเปอรเซ็นตราคาเพ่ิมเติม             

 [    ]   5%   [    ]   10%  [    ]   15% [    ]   มากกวา 15% 
 [    ]  วิธีการอ่ืนๆ............................................................................................ 
 
6. ทานมีแนวทางการแกปญหางบประมาณช่ัวคราว Provisional sum –เกินจากงบประมาณในสัญญา
อยางไร(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [    ]   ทําการปรับแกแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการ    
 [    ]   ทําการ Value Engineering  ทางดานเทคนิคการกอสราง     
/ เทียบเทาวัสดุ เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณโครงการท่ีมีอยู 
 [    ]   บริหารงบประมาณในสวนอ่ืนที่มีการสํารองไวมาชวยในเฉพาะ   
เรื่องท่ีเปนปญหางบประมาณเกนิจากที่ต้ังไว  
 [    ]   จัดทํางบประมาณงานเปล่ียนแปลงเพ่ือขออนุมัติโครงการ    

[    ]   แยกหมวดงานทีเ่ปนงานสวนงบประมาณสํารองใหอยูนอกเหนอื   
จากสัญญาโดยจัดทําสัญญาจางใหมเปนเฉพาะเรื่อง 
 [    ]   แยกหมวดงานทีเ่ปนงานสวนงบประมาณสํารองใหโครงการ   
เปนผูดําเนนิการ 
 [    ] จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการท่ีผานมาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
7. เม่ือการดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ตามท่ีระบใุนสัญญา  และทําการสงมอบงานใหแกผูวาจาง/
เจาของโครงการแลวนั้น  บรษิัท/ทานไดมีการทบทวนหรอืตรวจสอบงบประมาณในสวน Provisional 
sum อีกหรือไม 
 [    ]  ไมเคย                             [    ] ทุกโครงการ 
 [    ] บางโครงการ     [    ]    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................................... 
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8.ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข  

ตารางแสดงจาํนวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจากความ 

คิดเห็นของผูบริหารงานโครงการและผูรบัเหมาดานการประเมนิระดับความสําคญัของปจจยัที่สงผลใหเกดิ

ความคลาดเคลือ่นในการประมาณราคาเบือ้งตนในสวนของงบประมาณชัว่คราว 
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ตารางที่ 19ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจากความคิดเห็นของผูบริหารงาน
กอสราง ดานการประเมนิระดับความสําคัญของปจจยัที่สงผลใหเกดิความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณราคาเบื้องตนในสวนของงบประมาณช่ัวคราว 

 

คาเฉล่ีย

X

1. ปจจัยจากเจาของโครงการ

    1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ 18.18 0 0 36.36 45.45 3.91 1.51 5

    1.2 มกีารเปล่ียนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

          และสังคมทีเ่ปนปจจุบนั
27.27 0 27.27 27.27 18.18 3.18 1.6 12

 1.3 มกีารเปล่ียนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 0 9.09 18.18 27.27 45.45 4.18 0.98 2

 1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตทีไ่มไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา 9.09 9.09 9.09 9.09 63.64 4.09 1.45 3

2.ปจจัยดานการจัดการ

2.1ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) 9.09 18.18 18.18 9.09 45.45 3.64 1.5 8

   2.2 ความลาชาในการตัดสินใจ 9.09 9.09 36.36 9.09 36.36 3.55 1.37 9

   2.3 ความผิดพลาดในการถอดแบบ  ประมาณราคาเบือ้งตน 18.18 0 0 27.27 54.55 4 1.55 4

   2.4 ประสบการณของทีป่รึกษา /ผูควบคุมงาน 18.18 0 27.27 27.27 27.27 3.45 1.44 10

   2.5 การติดตามและควบคุมทีไ่มเพียงพอ 18.18 18.18 18.18 27.27 18.18 3.09 1.45 13

3. ปจจัยดานการออกแบบ

   3.1 ความถ่ีในการเปล่ียนแปลง 9.09 0 18.18 18.18 54.55 4.09 1.3 3

   3.2 ความไมสมบรูณของแบบ  ขอกําหนด และรายการประกอบแบบทีไ่มชัดเจน 0 0 18.18 54.55 27.27 4.09 0.7 3

   3.3  ความผิดพลาดในการออกแบบทีไ่มสามารถกอสรางไดจริง 9.09 0 18.18 27.27 45.45 4 1.26 4

   3.4  แบบกอสรางมคีวามขัดแยง ไม  สอดคลองกัน 9.09 0 27.27 36.36 27.27 3.73 1.19 7

   3.5   การเปล่ียนแปลงแบบในชวงระหวางการกอสราง 0 0 9.09 45.45 45.45 4.36 0.67 1

4.ปจจัยดานการสื่อสาร

   4.1 การส่ือสารระหวางบคุลากรภายในองคกรมคีวามไมชัดเจน ไมทัว่ถึง 9.09 27.27 18.18 18.18 27.27 3.27 1.42 11

   4.2 ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร 9.09 36.36 18.18 9.09 27.27 3.09 1.45 13

   4.3 รูปแบบเอกสารทีน่ํามาใชมรูีปแบบทีเ่ขาใจและใชงานไดยาก 9.09 36.36 27.27 9.09 18.18 2.91 1.3 15

5.ปจจัยดานการปฏิบัติงาน

5.1 ความลาชาในการจัดทําแบบ  การตรวจสอบ และการอนุมติัแบบ 9.09 9.09 45.45 18.18 18.18 3.27 1.19 11

5.2 เปล่ียนวิธีการกอสราง  เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ 0 0 45.45 27.27 27.27 3.82 0.87 6

5.3 การขอเทยีบเทาวัสดุ เปล่ียนประเภท รุน ย่ีหอ ของวัสดุเนื่องจากไมสามารถ

     หาวัสดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ
27.27 9.09 36.36 18.18 9.09 2.73 1.35 17

6. ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภาพของโครงการ

    6.1 สถานทีต้ั่งของโครงการ 18.18 27.27 27.27 0 27.27 2.82 1.4 16

    6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง 27.27 27.27 27.27 0 18.18 2.55 1.44 18

    6.3   สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง 18.18 9.09 45.45 9.09 18.18 3 1.34 14

    6.4   ส่ิงทีเ่กิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นที ่ 

            หรือระหวางการกอสราง
9.09 0 27.27 36.36 27.27 3.73 1.19 7

7.ปจจัยอ่ืนๆ

   7.1 ขนาดของโครงการทีม่ขีนาดใหญมผีลกระทบตอการตัดสินใจ 18.18 9.09 27.27 36.36 9.09 3.09 1.3 13

   7.2 ระยะเวลาการกอสรางทีย่าวนาน 9.09 0 54.55 9.09 27.27 3.45 1.21 10

   7.3 สัญญาการกอสรางทีค่ลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด 18.18 0 27.27 18.18 36.36 3.55 1.51 9

   7.4 รูปแบบของสัญญากอสรางมผีลตอการวางแผนการกอสราง 27.27 18.18 27.27 18.18 9.09 2.55 1.37 18

   7.5 การเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุและคาแรงงาน 0 0 18.18 27.27 54.55 4.36 0.81 1

ปจจัยท่ีเก่ียวของ

ความคิดเห็นฝายผูบริหารงานกอสราง

นอยท่ีสุด

(1)

ระดับความสําคัญ (รอยละ)

นอย  

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)
มากท่ีสุด(5) S.D. Rank
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ตารางที่ 20ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจากความคิดเห็นของผูรับเหมา 
ดานการประเมินระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลใหเกดิความคลาดเคลือ่นในการประมาณราคา
เบื้องตนในสวนของงบประมาณช่ัวคราว 

 
 

คาเฉล่ีย

X

1. ปจจัยจากเจาของโครงการ

    1.1 ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) กอนการออกแบบ 18.18 0 0 36.36 45.45 4.57 0.85 1

    1.2 มกีารเปล่ียนแปลงแบบเพื่อใหรองรับและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

          และสังคมท่ีเปนปจจบัุน
27.27 0 27.27 27.27 18.18 3.43 0.94 13

 1.3 มกีารเปล่ียนแปลงแบบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 0 9.09 18.18 27.27 45.45 3.50 0.94 12

 1.4 การเพิ่มงานนอกขอบเขตท่ีไมไดอยูในขอกําหนด แบบกอสรางตามสัญญา 9.09 9.09 9.09 9.09 63.64 4.21 0.89 4

2.ปจจัยดานการจัดการ

2.1ความไมชัดเจนของขอบเขตงาน (Scope of Work) 9.09 18.18 18.18 9.09 45.45 4.50 0.76 2

   2.2 ความลาชาในการตัดสินใจ 9.09 9.09 36.36 9.09 36.36 3.86 0.95 8

   2.3 ความผิดพลาดในการถอดแบบ  ประมาณราคาเบ้ืองตน 18.18 0 0 27.27 54.55 4.14 0.66 5

   2.4 ประสบการณของท่ีปรึกษา /ผูควบคุมงาน 18.18 0 27.27 27.27 27.27 3.71 0.73 10

   2.5 การติดตามและควบคุมท่ีไมเพียงพอ 18.18 18.18 18.18 27.27 18.18 3.71 1.07 10

3. ปจจัยดานการออกแบบ

   3.1 ความถ่ีในการเปล่ียนแปลง 9.09 0 18.18 18.18 54.55 3.79 1.05 9

   3.2 ความไมสมบูรณของแบบ  ขอกําหนด และรายการประกอบแบบท่ีไมชัดเจน 0 0 18.18 54.55 27.27 4.29 0.73 3

   3.3  ความผิดพลาดในการออกแบบท่ีไมสามารถกอสรางไดจริง 9.09 0 18.18 27.27 45.45 4.21 0.70 4

   3.4  แบบกอสรางมคีวามขัดแยง ไม  สอดคลองกัน 9.09 0 27.27 36.36 27.27 3.57 0.76 11

   3.5   การเปล่ียนแปลงแบบในชวงระหวางการกอสราง 0 0 9.09 45.45 45.45 4.07 1.14 6

4.ปจจัยดานการสื่อสาร

   4.1 การส่ือสารระหวางบุคลากรภายในองคกรมคีวามไมชัดเจน ไมท่ัวถึง 9.09 27.27 18.18 18.18 27.27 3.50 0.85 12

   4.2 ขาดการประสานงานกันระหวางองคกร 9.09 36.36 18.18 9.09 27.27 3.43 0.76 13

   4.3 รูปแบบเอกสารท่ีนํามาใชมรูีปแบบท่ีเขาใจและใชงานไดยาก 9.09 36.36 27.27 9.09 18.18 3.21 0.80 15

5.ปจจัยดานการปฏิบัติงาน

5.1 ความลาชาในการจดัทําแบบ  การตรวจสอบ และการอนุมติัแบบ 9.09 9.09 45.45 18.18 18.18 3.50 1.02 12

5.2 เปล่ียนวธิีการกอสราง  เนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ 0 0 45.45 27.27 27.27 3.71 0.83 10

5.3 การขอเทียบเทาวสัดุ เปล่ียนประเภท รุน ย่ีหอ ของวสัดุเนื่องจากไมสามารถ

     หาวสัดุไดตาม Spec เลิกผลิต หรือ ตัวแทนจําหนายเลิกกิจการ
27.27 9.09 36.36 18.18 9.09 3.36 0.74 14

6. ปจจัยดานสภาพแวดลอมและทางกายภาพของโครงการ

    6.1 สถานท่ีต้ังของโครงการ 18.18 27.27 27.27 0 27.27 2.86 0.66 16

    6.2 ปญหาดานการจราจร และการขนสง 27.27 27.27 27.27 0 18.18 2.86 0.95 17

    6.3   สาธารณูปโภคโดยรอบโครงการ และอาคารปลูกสรางขางเคียง 18.18 9.09 45.45 9.09 18.18 2.71 0.91 17

    6.4   ส่ิงท่ีเกิดเพิ่มเติม (Unseen) หลังจากทําการสํารวจสภาพพื้นท่ี  

            หรือระหวางการกอสราง
9.09 0 27.27 36.36 27.27 3.36 0.93 14

7.ปจจัยอ่ืนๆ

   7.1 ขนาดของโครงการท่ีมขีนาดใหญมผีลกระทบตอการตัดสินใจ 18.18 9.09 27.27 36.36 9.09 3.36 0.63 14

   7.2 ระยะเวลาการกอสรางท่ียาวนาน 9.09 0 54.55 9.09 27.27 4.07 0.73 6

   7.3 สัญญาการกอสรางท่ีคลุมเครือ หรืออาจแปลความหมายของสัญญาผิดพลาด 18.18 0 27.27 18.18 36.36 4.00 0.78 7

   7.4 รูปแบบของสัญญากอสรางมผีลตอการวางแผนการกอสราง 27.27 18.18 27.27 18.18 9.09 3.50 1.09 12

   7.5 การเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุและคาแรงงาน 0 0 18.18 27.27 54.55 3.86 1.29 8

ปจจัยท่ีเก่ียวของ

ความคิดเห็นฝายผูรับเหมา
ระดับความสําคัญ (รอยละ)

นอยท่ีสุด

(1)

นอย  

(2)
ปานกลาง(3)

มาก

(4)
มากท่ีสุด(5) S.D. Rank
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ภาคผนวก ค  
ตวัอยางภาพประเภทงานท่ีมีการจัดทํางบประมาณชัว่คราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพที ่7 ประ

 

ะเภทงานท่ีมีกการจัดทํางานงงบประมาณชั่

 

ชัว่คราว 
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ภาพที ่7 ประะเภทงานท่ีมีกการจัดทํางานงงบประมาณช่ัช่ัวคราว (ตอ)  
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