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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในงานก่อสร้าง                   
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556  กรณีศึกษา  บริษัท อุดมกิจวิศวก์ จ ากัด  ” คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ             
1) เพื่อจัดท าข้อสรุปต้นทุนของแต่ละหมวดงานและเปรียบเทียบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของแต่ละหมวด
งานตั้งแต่ พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2556  2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างในแต่ละหมวดงาน โดยท าการศึกษาจากข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่านมา
ของบริษัทจ านวน 6 โครงการ จากนั้นท าการสรุปและวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ของแต่ละหมวดงานและหาว่าปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้างทั้ง 6 โครงการ คือ     
1) ปัจจัยด้านต้นทุนวัสดุ มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกๆ ปีเฉลี่ย 3.12 % 2) ปัจจัยด้านต้นทุนค่าแรงงาน ซึ่ง
มีสัดส่วนผันแปรตามไปต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ย 29.73 %  มีสาเหตุมาจากจากกลไกทางการตลาด 
ภาวการณ์ผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลก  ภัยทางธรรมชาติ  และนโยบายทางการเมือง จากผล
การศึกษาที่ได้ มีข้อสรุปของปัจจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาคือ 1) ปัจจัยด้านวัสดุ และ         
2) ปัจจัยด้านแรงงาน และมีข้อสรุปสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ปัจจัยที่ท าให้ราคาค่า
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น มหาอุทกภัย ปี 2554  และนโยบายทางการเมือง 

 

 



 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นสาขาเศรษฐกิจส าคัญสาขาหนึ่งที่เป็นตัวแปรในด้านการพัฒนา 
และการลงทุนของประเทศ   ซึ่งการก่อสร้างของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ภาค  คือ ภาครัฐบาล
และภาคเอกชน  งานก่อสร้างของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศใน
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ถนน  ทางด่วน  ทางรถไฟ  และบริการของ
รัฐต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการด ารงชีวิต  ส่วนภาคเอกชนจะเน้นการก่อสร้างที่อยู่
อาศัย  อาคารพาณิชย์  อาคารส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาพื้นที่ที่
ได้รับอนุญาตก่อสร้างในปี 2554  เทียบกับปี 2555  พบว่า  พื้นที่ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในปี 
2555   ทั่วประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 6.4 คือจาก 70.2 ล้านตารางเมตร 
เป็น 74.7 ล้านตารางเมตร (การประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2555  ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2556, 
หน้า 2 ) และจากการส ารวจความต้องการที่อยู่อาศัยของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง
พบข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้จะมีการ
หยุดชะงักไปบ้างอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554 แต่เมื่อมาถึงปี 2555 
ความต้องการที่อยู่อาศัยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดิม (สมาคมไทยรับสร้างบ้าน, 2556) 
 ในภาวะปัจจุบัน ซึ่งราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่ก าลังสูงขึ้น (พัชรา ตัณฑยรรยง   
นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, 2556) บริษัทอุดมกิจวิศวก์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างก็ก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าก่อสร้าง  ที่ไม่ เป็นไปตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ ดังนั้นการวางแผนก่อนเร่ิมโครงการผู้บริหารจ า เป็นต้องติดตามวิเคราะห์
แนวโน้มในด้านต้นทุนค่าก่อสร้างในแต่ละหมวดงาน และในระหว่างก่อสร้างหากปรากฏว่ามี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกินกว่ารายการ ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา(BOQ) จะก่อให้เกิดการขาด
สภาพคล่องทางการเงินย่อมส่งผลให้งานล่าช้าสะสมจนส่งผลกระทบถึงต้นทุนโครงการและภาวะ
ขาดทุนในที่สุด 

แนวทางการแก้ปัญหาที่ส าคัญคือ การได้รับรู้สถานะต้นทุนอย่างทันเหตุการณ์ หากมีสิ่ง
ผิดปกติเกิดขึ้นและเป็นปัจจัยที่จะส่งผลไปถึงต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกินกว่าบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ 
และราคา (BOQ) 

จากแนวทางและปัญหาดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างมาก จึงเป็นผลให้เกิดความมุ่งหมายที่
จะท าการศึกษาเร่ือง “ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในงานก่อสร้าง พ.ศ.2550 – พ.ศ. 
2556 กรณีศึกษา บริษัท อุดมกิจวิศวก์ จ ากัด ” ด้วยความมุ่งหวังของผลการวิจัยที่จะท าให้ได้รับรู้
สาเหตุของปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุ่นค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)       



 

ของแต่ละหมวดงาน เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใน
โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา    

1.  เพื่อจัดท าข้อสรุปต้นทุนของแต่ละหมวดงานและเปรียบเทียบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของแต่ 
ละหมวดงานต้ังแต่ พ.ศ.2550 – พ.ศ. 2556    

2.  เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าการก่อสร้างในแต่ละ 
หมวดงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

1.  ปัจจัยที่ท าให้ราคาค่าก่อสร้างในแต่ละหมวดงานเพิ่มขึ้นมาจากราคาน้ ามันที่ปรับตัว
สูงขึ้น มีผลกระทบต่อค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น 

2.  ปัจจัยที่ท าให้ราคาค่าก่อสร้างในแต่ละหมวดงานเพิ่มขึ้นมาจากนโยบายทางการเมือง 
3.  ปัจจัยที่ท าให้ราคาค่าก่อสร้างในแต่ละหมวดงานเพิ่มขึ้นมาจากมหาอุทกภัย ปี 2554 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขอบเขตและเป้าหมายในการศึกษา คือ การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาค่าก่อสร้างในแต่ละหมวดงาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. ท าการศึกษาเก็บข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ผ่านมาของ บริษัทอุดมกิจวิศวก์ จ ากัด ที่มี 
ระยะเวลาก่อสร้างช่วงปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556 โดยท าการศึกษาเฉพาะในส่วนงานหมวดงานดิน ,
หมวดงานโครงสร้างทั่วไป, หมวดงานทางด้านสถาปัตยกรรม , หมวดงานระบบประปา – 
สุขาภิบาล, หมวดงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - โทรศัพท์ – โทรทัศน ์

2. ศึกษาเฉพาะมุมมองในส่วนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของต้นทุนในแต่ละ
หมวดงานที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้าง 

วิธีด าเนินการศึกษา 

1.  ท าการศึกษาปัญหาที่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างของบริษัท อุดมกิจวิศวก์ จ ากัด ในการ
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

2.  ท าการศึกษาด้านปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าก่อสร้าง  ทั้งราคาต้นทุนและราคาที่

น าเสนอก่อสร้างในโครงการที่ท าการวิจัย 

3.  น าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดงาน 
2.  เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ส าหรับวางแผนต้นทุนของโครงการก่อสร้าง 

อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในงานก่อสร้าง พ.ศ. 2550  –  พ.ศ. 2556
กรณีศึกษา  บริษัท อุดมกิจวิศวก์ จ ากัด   กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้   

งบประมาณโครงการ 

 ในการวางแผนงานโครงการนอกจากจะต้องวางแผนงานทางด้านเทคนิคซึ่งประกอบด้วย 
การใช้ทรัพยากร   การท ากิจกรรม    (ระยะเวลาในการท ากิจกรรม , รวมทั้งล าดับขั้นก่อน-หลังของ
กิจกรรม)และผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ แล้ว   สิ่งที่ท าส าคัญล าดับต่อไปคือจะต้องมีการจัดท างบ 
ประมาณของโครงการ 

 โดยทั่วไป งบประมาณ หมายถึง แผนในการใช้ทรัพยากรขององค์กรและแผนการจัดสรร
ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ  รวมทั้งแผนรายรับรายจ่าย โดยจัดท าในหน่วยของ
จ านวนเงิน ดังนั้นหลักกว้างๆ ในการจัดท างบประมาณของโครงการคือ  จ านวนทรัพยากรที่ต้องใช้ 
และการประมาณต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องกาใช้แต่ละชนิดออกมาเป็นจ านวนเงิน เมื่อน าต้นทุน
ต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมมารวมกันก็จะได้เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการที่จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กร เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้วประมาณการนั้นก็จะ 
เปลี่ยนแปลงเป็นงบประมาณของโครงการต่อไป (รัตนา สายคณิต , 2546  อ้างถึงใน พนิดา           
ก้องกังวาล, 2555 ) 
 

 



 

แหล่งข้อมูลต้นทุนโครงการ 

ต้นทุน หมายถึง  สิ่งที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรืบริการซึ่งน าประโยชน์มาในกิจการ
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการมากที่สุด จึงต้องพยายามลดต้นทุนให้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิด
ก าไรสูงสุดแก่กิจการ (ศศิวิมล มีอ าพล, 2545) 

 ในการท าระบบต้นทุนก่อสร้าง  การเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นหัวใจส าคัญของ 
การประมาณผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งข้อมูลต้นทุนก่อสร้างนั้น คอริเออร์ (Collier       
อ้างถึงใน เอกมล ปราบแสนพ่าย, 2553 : 18 ) กล่าวว่าต้นทุนของแรงงานก่อสร้างประกอบไปด้วย 

1.  ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) 
2.  ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) 

ซึ่งโดยทั่วไปยังแบ่งออกเป็นต้นทุนทางด้านแรงงาน วัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร ผู้รับเหมาช่วง     
ค่าโสหุ้ย (Job Overhead Cost) ค่าใช้จ่ายด าเนินการ (Operating Overhead Cost) และก าไรซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.   ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost)   ขึ้นกับอัตราค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับคนท างานและ
ปริมาณงานที่ท าได ้

2.  ต้นทุนวัสดุ (Material Cost) คือต้นทุนก่อสร้างทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสินค้าและ
ส่วนประกอบของอาคารที่ใช้หรือติดตั้งอยู่ภายในหน่วยงานก่อสร้างรวมทั้งค่าขนส่งและภาษี 

3.   ต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร (Plant and Equipment Cost)   ประกอบไปด้วยต้นทุน  
ผู้ประกอบการ (Owning Cost) และต้นทุนการปฏิบัติการ(Operating  Cost) 

4.   ผู้รับเหมาช่วง(Subcontractor) เป็นกลุ่มของผู้ที่ท างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาหลักซึ่ง
เป็นส่วนของงานที่ผู้รับเหมาต้องแสดงให้เจ้าของงานทราบ 

5.   ค่าใช้จ่ายด าเนินการ(Operating Overhead Cost) เป็นต้นทุนของการปฏิบัติงานใน 
งานก่อสร้าง ซึ่งไม่สามารถจะจัดให้อยู่งานใดงานหนึ่งได้ 
 เบรวร่ีและพอลสัน(Barrie  and  Paulson อ้างถึงใน เอกมล ปราบแสนพ่าย, 2553 : 18) ได้
กล่าวว่า  แหล่งข้อมูลต้นทุนส าหรับการควบคุมต้นทุนก่อสร้างในงานสนาม คือ  ใบลงเวลาแรงงาน 
และของเคร่ืองจักร การวัดส ารวจปริมาณแรงงานในสนาม  ข้อมูลอ่ืนๆที่จะช่วยในการคาดการณ์ค่า 
ใช้จ่ายล่วงหน้า ข้อมูลที่ได้จากส่วนอ่ืนของงานควบคุมต้นทุน ตารางเวลาการจัดหาและการประกัน
คุณภาพโดยแหล่งข้อมูล 2 ข้อแรก คือ ใบลงเวลา และใบวัดปริมาณงาน  เป็นข้อมูลต้นทุนที่เป็น  
พื้นฐานมากที่สุดในการจัดท ารายวันเป็นระยะ Committee  on  Basic  Accounting  and Cost 



 

Control Procedures , ASCE (1951) ได้จัดแบ่งค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างไว้ดังนี้ บัญชีชั่วโมง        
การท างานบัญชีเงินเดือน  การจัดซื้อวัสดุ  เคร่ืองจักร ฯลฯ  ผู้รับเหมาช่วง  ค่าบรรทุกและการขนส่ง 

การบริหารต้นทุนโครงการ 

การบริหารต้นทุนโครงการ เป็นกระบวนการบริหารจัดการ โดยการวางแผนการประมาณ 
การงบประมาณ และควบคุมต้นทุน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วนดังนี้ (รัตนา สายคณิต, 2546)   

1.  ประมาณราคาต้นทุน 
2.  งบประมาณต้นทุน 
3.  การควบคุมต้นทุน 
การบริหารโครงการมีเทคนิคในการประมาณการต้นทุนโครงการ สามารถด าเนินการได้

หลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมกับการน าไปใช้ซึ่งต้องรู้กิจกรรมหรือรายละเอียดของโครงการนั้น 
(รัตนา สายคณิต, 2546) ได้ให้เทคนิคในการประมาณต้นทุนดังนี้ 

1.   ประมาณโดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คือเทคนิคการประมาณต้นทุนโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง จึงท าให้สามารประมาณต้นทุนได้อย่างมี
เหตุผลและค่อนข้างถูกต้อง 

2.   ประมาณต้นทุนจากโครงการที่คล้าย ๆ กันคือเทคนิคที่ประมาณการต้นทุนโดยมีการ
อิงข้อมูลจากโครงการที่คล้ายๆ กับที่เคยท าไปแล้ว 

3.   การประมาณโดยอาศัยฟังก์ชันต้นทุนคือการหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหว่าง
ต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ในรูปสมการแสดงความสัมพันธ์โดยใช้วิธีทางสถิติ คือวิธียกก าลังสองน้อย
ที่สุดเพื่อเป็นค่าพารามิเตอร์ของสมการ  จากนั้นจึงใช้สมการดังกล่าวประมาณต้นทุนโครงการ
ต่อไป   
การควบคุมต้นทุน 

ฟิลเชอร์ (Picher อ้างถึงใน สุรัติ ใหญ่ท้วม, 2549, หน้า 10) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ 
การท าระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ดังนี้ 

1.   จากรายงานที่ได้จัดท าเป็นระยะๆ เมื่อตรวจสอบพบว่างานก่อสร้างในส่วนใดมีการ
ด าเนินงานอย่างไม่ประหยัด  หรือไม่มีประสิทธิภาพอ่ืนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที เพื่อให้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

2.   เป็นข้อมูลหรืแนวทางในการประมาณราคาต่อไปในอนาคต 



 

3.   เป็นการจัดเตรียมข้อมูลในการเมินราคาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่ใช้ค านวณเป็น     
ค่าด าเนินการต่าง ๆ  อาจแตกต่างจากที่คิดประมาณราคาไว้แต่เดิม ก็สามารถน าข้อมูลรายงานด้าน
ต้นทุนที่เก็บรักษาไว้มาช่วยในการก าหนดอัตราราคาใหม่  และช่วยให้ผู้รับเหมาใช้เป็นพื้นฐานของ
การตัดสินใจได้  ฟิลเชอร์ ได้กล่าวอีกว่า  วัตถุประสงค์ข้อแรกนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักและส าคัญ
ในช่วงของการท าระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ส่วนวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อหลังจะเป็นการใช้ข้อมูล
เก่า ซึ่งเก็บรวบรวมไว้มากกว่า 
 คอริเออร์ (Collier อ้างถึงใน สุรัติ ใหญ่ท้วม, 2549, หน้า 10) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการท าระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ว่า 

1.   เพื่อให้วางก่อสร้างด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและให้เกิดก าไรมากที่สุด 
2.   ตรวจสอบและแก้ไขต้นทุนหรือข้อมูลต่างๆ ในรายการประมาณราคา และเพื่อจัดท า

ข้อมูลส าหรับวางแผน  และควบคุมงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งเป็นการจัดหาข้อมูล   
ส าหรับการประมาณราคา  การหาต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ  เพื่อค านวณหาก าไรของโครงการ
ของคอลและเชียร์ ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการท าระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้ดังนี้ 
            1.1  เพื่อช่วยปรับปรุงข้อมูลด้นแรงงาน และผลผลิตจากเคร่ืองจักรให้เหมาะสมเพื่อ
ใช้ในการประมาณราคาในโครงการต่อไป 

      1.2  เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ลีวี่ (Levy อ้างถึงใน สุรัติ ใหญ่ท้วม, 2549, หน้า 11) ได้ให้ความเห็นว่าการท าระบบ

ควบคุมต้นทุนก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานและคาดการณ์
ก าไรได้ล่วงหน้า อีกทั้งยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางด้านบริหาร และการวางแผน
การเงินก็ต้องอาศัยรายงานด้านต้นทุนต่างๆ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องถูกต้องที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
2.5  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 
 (ประกอบ บ ารุงผล, 2544, หน้า 30 อ้างถึงใน วิชานันท์ ชะม้าย, 2551, หน้า 14-15)  กล่าว
ไว้ว่า  งานก่อสร้างประกอบด้วยทรัพยากร 4 อย่าง คือ 

1. ก าลังคน หมายถึง บุคคลอันประกอบด้วยผู้บริหาร สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค    
ช่างฝีมือ และผู้ใช้แรงงาน ซึ่งร่วมกันด าเนินงานก่อสร้าง การด าเนินงานของบุคคลกลุ่มนี้ ถ้า
บริหารงาน และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ตนท า คุณภาพของ
งานก็จะเป็น ที่ยอมรับและส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.  วัสดุ คือ วัตถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
ก่อสร้างจะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่องานก่อสร้าง  ทั้งนี้เพราะเหตุที่ได้ก าหนดราคาค่าก่อสร้างไว้แล้ว
ก่อนที่จะท าสัญญาและเร่ิมการก่อสร้าง  ซึ่งระยะเวลาของการก่อสร้างบางคร้ังนานนับปี  การจัดซื้อ



 

วัสดุในระยะเวลาที่ต่างกันตามแผนงาน ไม่สามารถจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไว้ก่อนตั้งแต่เร่ิมสัญญาได้
เพราะการเงินที่ใช้ในโครงการไม่อ านวยและถ้าท าได้ก็ไม่คุ้มกับดอกผลของเงินที่ใช้ไป 
 การจัดการในด้านวัสดุในการก่อสร้างมุ่งที่จะท าการควบคุมด้านปริมาณ ราคา  คุณภาพ 
การวางแผนและก าหนดเวลาที่จะใช้วัสดุ  การก าหนดมาตรการใช้วัสดุ  เพื่อให้มีการสูญเปล่าน้อย
ที่สุด หาวิธีการเก็บรักษา จัดวิธีการควบคุมสต๊อกวัสดุที่สถานที่ก่อสร้าง 

1. เคร่ืองมือ คือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเครื่องจักรที่น ามาใช้ในการก่อสร้าง  จ าเป็นต้อง 
ใช้เคร่ืองทุ่นแรงที่เหมาะสม เช่น  ทาวเวอร์เครน  คอนกรีตปั๊ม ลิฟท์โดยสารคนงาน เป็นต้น เคร่ือง
ทุ่นแรงเหล่านี้มีสมรรถนะสูงและราคาแพงจึงต้องมีระบบการจัดซื้อ การใช้และการบ ารุงรักษาอย่าง 
ดีและต้องค านึงถึงอายุการใช้งาน  น้ ามันเชื้อเพลิง กระแสไฟฟ้า และราคาของอะไหล่  สิ่งส าคัญใน
การใช้เคร่ืองทุ่นแรงเหล่านี้คือความปลอดภัย 

2. เงิน  คือ  เงินตรารวมทั้งเครดิตต่างๆ  ซึ่งเงินเป็นทรัพยากรหลักของการก่อสร้าง  การ 
จ้างเหมางานก่อสร้างโดยทั่วไปจะมีระยะเวลานานกว่างานจะแล้วเสร็จ เจ้าของจึงก าหนดจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้างตามผลงานแล้วเสร็จในส่วนหนึ่งเป็นงวดๆ ไป หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุกๆเดือน
โดยมีความมุ่งหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างท างานก้าวหน้าไปอย่างไม่ขาดตอน โดยใช้ทุนของโดยใช้
ทุนของตัวเองในโครงการน้ีน้อยที่สุด  โดยหลักการพิจารณาการจ่ายเงินจ้างเหมาก่อสร้างไม่ว่าแบบ
ใดวงเงินที่จ่ายจะน้อยกว่ามูลค่าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ใช้จ่าจริง  ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายเจ้าของมีอัตราเสี่ยง
น้อย และให้ผู้รับเหมาต้องระดมทุนเพื่อธุรกิจของต้นบ้าง      ฉะนั้นการบริหารโครงการก่อสร้างจึง
จ าเป็นต้องท างานให้เสร็จทันตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด   และใช้เงินที่ได้รับมานั้นสนับสนุน
โครงการน้ันๆ เท่านั้น  
 ทรัพยากรทั้ง  4 อย่างที่กล่าวมานี้จะผสมผสานกันจนเสร็จเป็นรูปงานก็ด้วยวิธีการและ
เทคนิคการจัดการที่ด ี

 (พนม ภัยหน่าย, 2538, หน้า 7-9 อ้างถึงใน อภิวิชญ์ พูลสูง, 2551, หน้า 28-29)  กล่าวไว้ว่า  
ข้อจ ากัดในงานก่อสร้างมีอยู่หลายประการผู้ -บริหารงานก่อสร้าง  ผู้รับเหมาก่อสร้าง ควรต้อง
พิจารณาว่าการท างานแต่ละกิจกรรมมีปัญหาหรือข้อจ ากัดอย่างไร  ซึ่งเมื่อทราบล่วงหน้างานที่ท า
นั้นมีข้อจ ากัดอย่างไรแล้ว จะช่วยให้สามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่างรอบคอบต่อไป 

1.  ข้อจ ากัดในด้านการเงิน  นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของงานก่อสร้าง ดังนั้นจะต้องมีการ
ประมาณการด้านการเงินอย่างรอบคอบอาจ  ต้องมีทุนส ารองในระดับหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในช่วงรอเงิน 
งวดจากเจ้าของงาน เป็นต้น 



 

2.  ข้อจ ากัดด้านการคมนาคม  บางคร้ังการขนส่งหรือการติดต่อ กระท าได้ล่าช้า มีผลท า
ให้งานเกิดความล่าช้า และอาจท าให้งานก่อสร้างไม่สามารถด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 

3.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับคนงานและอัตราค่าจ้าง ในท้องที่บางแห่งไม่สามารถหาคนงานที่มี
ความช านาญเฉพาะอย่างได้  เช่น เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ท าให้
งานล่าช้าจากแผนงานที่วางไว้ เป็นต้น 

4.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ  ลมฟ้าอากาศนับว่าเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญประการหนึ่ง
เพราะบางคร้ังไม่สามารถจะป้องกันได้ เช่น น้ าท่วม ลมพายุ ฝนตกหนัก เหล่านี้เป็นต้น 

5.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับแบบรูปและรายการก่อสร้างมักมีปัญหาอยู่เป็นอันมาก เช่น แบบเขียน 
ไม่ชัดเจน คลุมเครือ  เขียนผิด  หรือมีรายละเอียดต่างๆ ไม่เพียงพอ  ลักษณะดังกล่าวอาจท าให้งาน
ก่อสร้างต้องล่าช้าหรือหยุดชะงักลงได้ 

6.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ บางครั้งอาจขาดตลาดหรือต้องมีการน าเข้า 
ต่างประเทศ  การป้องกันอาจมีการหาแหล่งวัสดุไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือก่อสร้าง 

7.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา  ข้อจ ากัดในเร่ืองนี้มีปัญหาอยู่มากเกี่ยวกับการวางแผนงาน เช่น 
จะจัดวางรูปงานอย่างไร งานชนิดไหนจะท าก่อนหลัง  จัดแบ่งคนงานและเวลาออกอย่างไรจึงจะ
ประสานกันได้ดี  ถ้าจัดให้มีการวางแผนและด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  งานจะ
ส าเร็จลุล่วงตรงตามเวลาที่ก าหนด ปัญหาข้อนี้จึงเกี่ยวโยงไปถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 

8.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง งานก่อสร้างบางอย่างหรืองานก่อสร้างในสถานที่บาง 
แห่งไม่สามารถด าเนินงานไปได้ตามวิธีปกติ เช่น  การก่อสร้างติดกับโรงพยาบาล  ต้องควบคุมเสียง
หรือการสั่นสะเทือน  ดังนั้นการเลือกวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมจะเป็นการลดข้อจ ากัดในงาน
ก่อสร้างได้ทางหนึ่ง 

9.  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย  เป็นผลกระทบกับงายก่อสร้างโดย 
ตรง  เช่น  ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรที่ก าหนดขนาดรถบรรทุกปัญหาเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
หรือปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งถ้าวางแผนไว้ไม่รัดกุม  ก็อาจท าให้งานชะงักหรือ 
ไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร 

10.  ข้อจ ากัดด้านอ่ืนๆ เช่น  ความร่วมมือประสานงานของคนงาน  ปัญหาของฝ่ายว่าจ้าง 
เป็นต้น 

ทฤษฎีความส าเร็จในโครงการก่อสร้าง 

ความส าเร็จในโครงการก่อสร้าง หมายถึงโครงการก่อสร้างที่ได้รับการบริหารและจัดการ
ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเจ้าของโครงการหรือเจ้าของงาน โดยได้คุณภาพ



 

ตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานทันต่อเวลา และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย(งบประมาณ)ของโครงการ 
ได้ตามที่ก าหนดไว้ ค าว่าคุณภาพงานที่ก าหนด หมายถึง  คุณภาพของงานที่สัมผัสได้  เช่น  ความ
เรียบร้อย ความแข็งแรง การใช้วัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด  และยังหมายถึง  ความสามารถ
ในการท างานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานที่ท า  เช่น งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เมื่อ
ก่อสร้างเสร็จแล้วต้องสามารถได้งานตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ  สามารถระบุน้ าหนัก
รถบรรทุกของการจราจรได้โดยไม่เสียหายก่อนระยะเวลาที่ก าหนด วัสดุที่ใช้ได้มาตรฐาน ด้านเวลา
นั้น มักถูกควบคุมด้วยเจ้าของงานที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขของธุรกิจ เช่น การก่อสร้างอาคารห้าง 
สรรพสินค้าเพื่อให้ทันต่อการเปิดบริการในช่วงเทศกาล    ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาต่อการบริหารงานก่อ- 
สร้างเสมอ  หรือในบางกรณีอิทธิพลของการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการก าหนดเวลาแล้วเสร็จของ
โครงการด้วย  ผู้บริหารงานก่อสร้างหรือทีมงานไม่สามารถบอกว่า ท าไม่ได้ สร้างไม่ทัน เว้นแต่เป็น
เหตุสุดวิสัย   แต่จะคิดว่าท าอย่างไรให้สามารถด าเนินการจัดการเพื่อให้สามารถสร้างได้  ทางด้าน
งบประมาณเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างมักให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆเสมอ             
ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนดไว้ หรือในราคาของงานจะ  
ต้องบริหารเงินทุนได้ดีบางโครงการต้องอาศัยเงินทุนสูง ซึ่งหากสภาพคล่องของบริษัทไม่ดีก็อาจ
ส่งผลถึงการหยุดการก่อสร้างได้ 
  (สุทธิ ภาษีผล, 2543 อ้างถึงใน วิชานันท์ ชะม้าย, 2551, หน้า 11-13) องค์ประกอบแสดง
ความส าเร็จของโครงการ หมายถึง โครงการมีการท างานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถท างานให้ส าเร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้และได้คุณภาพตามรูปแบบและสัญญาซึ่งหาก
วิเคราะห์โดยละเอียดแล้วความส าเร็จของโครงการที่สมบูรณ์จะต้องครอบคลุมความหมายที่กว้าง
กว่านั้นซึ่งก็คือ  ความส าเร็จของโครงการหนึ่งเป็นผลจากการที่ โครงการมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลองค์ประกอบที่แสดงถึงความส าเร็จของ โครงการหนึ่งๆ ควร
ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดการด้านการเงินและเวลา ( Time and Cost Management )หมายถึง   ประสิทธิผล
ใน การบริหารงานและการจัดการโครงการ  ต้ังแต่เร่ิมจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการว่าสามารถเสร็จสิ้น
ภายใต้เวลา และงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด 

2.  ผลงานด้านเทคนิค (Technical  Performance) แสดงถึงคุณภาพของผลงานโครงการที่
เป็นไปตามสัญญา  และถูกต้องตาม  Specification  สามารถท างานในเชิงเทคนิคได้อย่างถูกต้อง  
และสมกับสภาพแวดล้อมของโครงการ  นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่โครงการมีระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย 



 

3.   ความพึงพอใจในการบริหารและจัดการโครงการ(Management and Organization 
Satisfaction) หมายถึง  การที่มีทีมงานได้ให้ความร่วมมือในการท างาน  มีการท างานประสานงาน
อย่างดีจนกระทั่ง โครงการสิ้นสุด และสามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการได้ นอกจาก 
นั้นความพอใจของทีมงานยังรวมถึงความภูมิใจ  ความรู้สึกถึงงานที่ท้าทายได้ให้ประสบการณ์กับ
ทีมงาน  ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรระยะยาว 

4.   ความพึงพอใจในผลงาน ( Business Performance Satisfaction )  แสดงได้จากผลการ
ตอบกลับ หรือจาการประเมินผลจากลูกค้า  รวมทั้งผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ 

5.   การปิดโครงการ (  Project  Termination )  เป็นการจบโครงการอย่างไม่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  หรือมีน้อยที่สุด รวมทั้งการบันทึกผลการท างาน การแก้ปัญหา ซึ่งสามารถใช้
อ้างอิงได้ในโครงการต่อๆไป 
อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมขององค์กรในระยะยาว ความส าเร็จขององค์กรย่อมขึ้นอยู่กับความ 
ส าเร็จของโครงการทุกโครงการ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตระหนักว่าองค์ประกอบของความ ส าเร็จ
ของโครงการหนึ่งนั้น  มีมากกว่าด้านการเงิน คุณภาพ  และเวลา นั่นคือแรงจูงใจของบุคลากร       
ในงานก่อสร้าง ความหมายของความส าเร็จของโครงการมักประกอบด้วย การสร้างผลก าไร
โครงการแล้วเสร็จตามก าหนด  สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ  ผลการท างาน (Performance) ของ
บุคลากรโครงการ(Project Manager) วิศวกรโครงการ(Project  Engineer) ผู้ควบคุมงาน(Supervisor)    
คนงาน (Worker)  ฯลฯ  ซึ่งผลการท างานของคนเหล่านั้น ย่อมขึ้นกับเป้าหมาย   ความต้องการของ
บุคลากร แรงจูงใจด้านบวก (Motivators) และแรงจูงใจด้านลบ (Demodulators)   ความส าคัญของ
แรงจูงใจที่มีผลต่อการท างานมักถูกมองข้ามไป   หรือไม่ก็ถูกคาดคิดไปว่าแรงจูงใจของแต่ละบุคคล
ในการท างานจะเหมือนกัน ผู้จัดการโครงการและวิศวกรโครงการควรจะทราบและท าความเข้าใจ
ว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างาน หรือรู้สึกท้อถอย ย่อยแตกออกไป
ตามสภาพพื้นฐานบุคคลหรือพื้นฐานต าแหน่งงาน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจบุคลากรให้ความร่วม 
มือในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งแนวทางขจัดหรือลดแรงจูงใจด้านลบของบุคลากร 
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องก็จะส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จด้วยดี ( วิชานันท์  ชะม้าย , 2551, 
หน้า 11 อ้างอิงจาก สุทธิ ภาษีผล, 2543, แรงจูงใจของบุคลากรในงานก่อสร้าง, CPAC NEW, ฉบับ
ที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน) 

 

 



 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ  ต้องท าให้ผลการด าเนินงานนั้นก่อ
ประโยชน์สูงสุด มีก าไรสูงสุดและลดต้นทุนให้ต่ าสุด  ดังนั้นจึงต้องพยายามท าให้งานแล้วเสร็จโดย
มีต้นทุนของการก่อสร้างอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่งมาจากการไม่ตรวจสอบแบบอย่างละเอียด  ท าให้ปริมาณวัสดุที่ใช้จริงผิดไปจากที่ประมาณการ
ไว้  ความเสียหายจากการใช้วัสดุผิดประเภท  รวมทั้งดัชนีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด  ซึ่งส่งผล
ไปถึงค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายการคมนาคมที่เพิ่มขึ้น (พนิดา  ก้องกังวาล, 
2555 )  รวมไปถึงความไม่แน่นอนของวัสดุทั้งในด้านราคาและปริมาณ  อีกทั้งการขาดแคลนช่าง 
ฝีมือแรงงาน  ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง  โดยเมื่อถึงช่วงท านาช่าง 
ฝีมือแรงงานส่วนหนึ่งจะกลับถิ่นฐานเพื่อท านา  ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น  จึงต้องมีการวางแผนโครงการเพื่อรองรับกับความเสี่ยงนี้ เพื่อให้งาน
สามารถด าเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด   งานบางประเภทจึงต้องน าเอาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขนาดใหญ่
เข้าไปยังหน่วยงาน  ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ  ค่าใช้จ่ายของโครงการสูงกว่าที่ประมาณการไว้ (จิตเรศ  
ด ารงรัตน์, 2551)นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้แก่  ปัจจัยทางด้านการประมาณราคา  
ปัจจัยทางด้านการติดตามผลงาน (กิตติพงษ์  รุ่งแสง , 2551) ซึ่งในด้านแรงงานและด้านวัสดุควรมี
การควบคุมโดยควรมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนในเร่ืองของเวลา   และควรสร้างระบบจัดซื้อ-จัดหา
วัสดุที่มีคุณภาพ (เอกมล  ปราบแสนพ่าย, 2553) 
 ปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก คือ การไม่ทราบสถานะ
การเงินที่แท้จริงขณะที่ก าลังด าเนินงานอยู่  เนื่องจากไม่มีระบบการจัดการด้านการเงินที่ดี ผลที่ตาม 
มาคือ ไม่สามารถรู้ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของโครงการขณะก่อสร้าง   ท าให้ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
ของโครงการได้ ( วชิวุธ  อยู่อ าไพ, 2551 )  โดยทั้งนี้งานก่อสร้างจะมีค่าด าเนินการส่วนใหญ่ก าหนด 
อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 15  เมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการ  บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลักส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับค่าใช้จ่ายการด าเนินการ   แต่ความถูกต้องของการคิดค่าใช้จ่ายด าเนินการ ณ ปัจจุบัน
อยู่ในระดับปานกลาง  โดยพบว่า  โครงการประเภทที่อยู่อาศัยและส านักงานมีจ านวนรายการค่าใช้ 
จ่ายการด าเนินการมากที่สุด  รองลงมาคือ  โครงการประเภทโรงพยาบาล  โรงแรม  และ โครงการ
สาธารณูปโภค  ส่วนโครงการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมมีจ านวนรายการน้อยที่สุดหากพิจารณา
แบ่งโครงการออกเป็นโครงการภาครัฐและภาคเอกชนพบว่า  งานราชการมีจ านวนรายการค่าใช้จ่าย 
ด าเนินการสูงกว่างานเอกชน (วิโรจน์  โสภณธราดล, 2544) 

 



 

วิธีการท่ีใช้ในการศึกษาและค้นคว้า 

 การศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยการรวบรวมข้อมูลด้านบัญชีต้นทุนในแต่ละหมวด
งานที่เกิดขึ้นจริงในโครงการก่อสร้าง ของบริษัท อุดมกิจวิศวก์ จ ากัด ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จ านวน 6 โครงการ ในประเภทโครงการที่พักอาศัยขนาด 3 – 8 ชั้นและน ามาจัดท า
ข้อสรุปต้นทุนของแต่ละหมวดงานเพื่อเปรียบ เทียบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละหมวดงานตั้งแต่ พ.ศ.
2550 – พ.ศ. 2556  และวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าก่อสร้าง 

สรุปผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง ตั้งแต่ ปี 2550 – ปี 2556  
ของบริษัทอุดมกิจวิศวก์ จ ากัด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง คือ ปัจจัยทางด้าน
ต้นทุนค่าวัสดุ และปัจจัยทางด้านต้นทุนค่าแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาเหตุมาจากกลไกทาง
การตลาดภาวการณ์ผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลก  ภัยทางธรรมชาติ  และนโยบายทางการ
เมือง ซึ่งต้นทุนค่าวัสดุมีการปรับตัวสูงขึ้นทุกๆ ปีเฉลี่ย 3.12 % และต้นทุนค่าแรงงานจะผันแปรตาม
ต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ย 29.73 % ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้างของ 
บริษัทอุดมกิจวิศวก์ จ ากัด   

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า  อัตราต้นทุนค่าแรงงานที่ผันแปรตามต้นทุนวัสดุเฉลี่ย 
29.73 % นั้นท าให้สามารถประมาณการต้นทุนของโครงการใหม่ๆของบริษัทอุดมกิจวิศวก์ จ ากัด 
ในอนาคตได้ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาใช้เป็นพื้นฐานของบริษัทต่อไป 
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