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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                   โครงการประเภทดัดแปลงอาคารเปนโครงการท่ีมีความซับซอนมากกวาโครงการ
ประเภทสรางใหมโดยมีสาเหตุจากปจจัยตางๆ เชน จํานวนผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการท่ีมากขึ้น และ
สภาพอาคารรวมท้ังอุปกรณอาคารท่ีชํารุดและเปล่ียนแปลงไประหวางการใชงาน เปนตน ดังนั้น
การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความลาชามากกวาโครงการ
ประเภทสรางใหม โดยเฉพาะการกอสรางโครงการประเภทพาณิชยกรรมซ่ึงเปนโครงการท่ีมี
ขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการกอสรางเนื่องจากการดําเนินธุรกิจประเภทดังกลาวมีการแขงขันสูง 
ดังนั้นการท่ีโครงการเกิดความลาชาไมเพียงแตสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณของ
การกอสรางโครงการเทานั้น แตยังสงผลกระทบถึงรายไดของเจาของโครงการอีกดวย  
                   ปจจุบันโครงการหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ต มีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง จากการสํารวจขอมูลหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ตในป 2551 พบวา 
หางคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ตไดแจงแผนการขยายสาขาตอกระทรวงพาณิชย มีจํานวนท้ังส้ิน
ประมาณ 98 แหง (เวปไซตประชาชาติธุรกิจ 2551) ท้ังนี้ในการดําเนินธุรกิจการเลือกทําเลท่ีตั้งของ
รานคาเปนส่ิงสําคัญซ่ึงธุรกิจการคาปลีกก็ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเชนกัน เพ็ญสิน แขมณี
กลาววา ทําเลท่ีตั้งของหางคาปลีกเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยนอกจากจะ
ใชเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหลูกคาและดึงดูดใหซ้ือสินคาแลว ทําเลท่ีตั้งยังเปน
เครื่องมือท่ีมีประโยชนในการตอสูกับคูแขงไดอีกดวย เนื่องจากทําเลท่ีโดดเดนเปนส่ิงท่ีคูแขงไม
สามารถลอกเลียนแบบได (เพ็ญสิน แขมณ ี2549: 37) อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาตั้งแตป 
2549 เปนตนมา มีการดําเนินโครงการกอสรางหางคาปลีกสมัยใหมฯในเขตกรุงเทพมหานครโดย
การเชาพ้ืนท่ีอาคารหางสรรพสินคาเพ่ือดัดแปลงอาคารสําหรับใชเปนพ้ืนท่ีกอสรางโครงการเปน
จํานวนมาก เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทสรางใหมมีความซับซอนมากขึ้นโดยมีสาเหตจุาก
ขอจํากัดเรื่องกฎหมายและตนทุนในสวนของคาท่ีดินท่ีสูงขึ้น ท้ังนีใ้นสวนของกฎหมายพบวา 
กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครป 2549 มีขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคาร และ
อัตราสวนพ้ืนท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคารรวมท่ีเขมงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินในเขต
กรุงเทพมหานคร ทําใหการดําเนินโครงการประเภทพาณิชกรรม ซ่ึงรวมถึงโครงการหางคาปลีก
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สมัยใหมประเภทไฮเปอรมารเก็ตท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร ประสบปญหาในการ
ขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปญหาในการหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมตามขอกําหนดท่ีระบุ
ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549  
                   จากรายละเอียดของขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินสําหรับอาคารพาณิชย 
กรรมท่ีมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร ตามท่ีระบุในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ. 2549 (2549) ไดระบุเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของท่ีดินสําหรับใชเปนท่ีตั้ง
โครงการประเภทดังกลาว โดยกําหนดวาท่ีดินจะตองตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากจุดศูนยกลาง
สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนหรือตั้งอยูริมถนนสาธารณะ โดยไดกําหนดขนาดเขตทางของถนน
สาธารณะท่ีอยูติดท่ีดินสําหรับใชเปนท่ีตั้งโครงการแตกตางกันไปตามประเภทของลักษณะการใช
ประโยชนท่ีดินตามท่ีระบุในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 โดยขนาดของ
เขตทางท่ีมีความกวางนอยท่ีสุดจะตองมีขนาดไมนอยกวา 16 เมตรและ30 เมตร และจะตองยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร 
แมวาท่ีดินท่ีจัดอยูในประเภท พ.3 พ.4 และ พ.5 ซ่ึงกําหนดใหใชประโยชนเปนท่ีดินเพ่ือพาณิชย
กรรม ทําใหไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะท่ีตั้งของท่ีดินแตอยางใด แตเม่ือพิจารณาถึงตนทุน
ในสวนท่ีดินในบริเวณท่ีมีศักยภาพซ่ึงในปจจุบันมีราคาสูง ทําใหความเปนไปไดของโครงการท่ีจะ
ประสบความสําเร็จมีนอยลง ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจหางคาปลีกสมัยใหมประเภทไฮเปอรมาร
เก็ตจึงพิจารณาทางเลือกอ่ืนในการดําเนินโครงการ โดยการเชาพ้ืนท่ีอาคารท่ีเห็นวามีท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมและดําเนินการยื่นขออนุญาตเพ่ือดัดแปลงอาคารสําหรับใชเปนท่ีตั้งโครงการอยางถูกตอง 
ซ่ึงโครงการประเภทดังกลาวมีโอกาสท่ีจะเกิดความลาชามากกวาโครงการประเภทสรางใหมท่ัวไป 
 
2.   ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศกึษา 
                   เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเปนสาเหตขุองความลาชาท่ีเกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคาร
กรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต 
 
3.   สมมุติฐานของการศึกษา 
                   ปจจัยดานการบริหารและจัดการ (Management Related Factors) เปนปจจัยท่ีเปน
สาเหตขุองความลาชาท่ีเกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารกรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหม
ขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต 
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4.   ขอบเขตของการศึกษา 
                   4.1   ประเภทของโครงการท่ีใชเปนกรณีศึกษานั้น ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนศูนยการคา Community Center ประเภทหางคาปลีกสมัยใหม
ขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพ้ืนท่ีโครงการ 10,000 – 30,000 ตรม. 
                   4.2   ขอบเขตประเภทของงานท่ีศึกษาจะประกอบดวยงานกอสราง (Construction)  
ปรับปรุง(Renovation) และดัดแปลง (Modification) อาคารเดิม ท้ังในสวนงานสถาปตยกรรมและ
ตกแตง งานโครงสรางและงานระบบอาคาร 
 
5.   ขั้นตอนของการศึกษา 

5.1   ศึกษาคนควาเกี่ยวกับรายละเอียด ทฤษฎี บทความ และผลงานวิจัยท่ี 
เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา 

5.2   ดําเนินการจัดทําแบบฟอรมเพ่ือใชในการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth  
Analysis) บุคลากรท่ีมีประสบการณเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 

5.3    ดําเนินการสัมภาษณบุคลากรท่ีมีประสบการณเกี่ยวของกับโครงการหางคา 
ปลีกสมัยใหมขนาดใหญ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห 

5.4   นําขอมูลท่ีไดมาศึกษาและวิเคราะหดวยการใชสถิติแบบสถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Analysis) แบบการวัดสัดสวน (Proportion) และวิธีการวิเคราะหโดยไมใชสถิติแบบ
การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) หรือ การวิเคราะหเชิงตรรกะ (Logical Analysis)  
 
6.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

6.1    ทําใหทราบปจจัยท่ีทําใหเกิดความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใช 
เปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ เพ่ือท่ีจะไดสามารถวางแผนปองกันไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการโดยรวมตอไป 

6.2 สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประยุกตใชในโครงการท่ีมีลักษณะ 
ใกลเคียงกันไดตอไป 

6.3 เปนขอมูลพ้ืนฐานการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวของตอไปในอนาคต 
 
7.  อุปสรรค 

7.1    เนื่องจากการวิจัยในครั้งนีเ้ปนการดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 4 

โครงการท่ีดําเนินการกอสรางเสร็จส้ินมาเปนเวลานาน ดังนั้นการกําหนดบุคลากรท่ีเปนกลุม
ผูเช่ียวชาญสําหรับสัมภาษณจึงจําเปนตองเปนบุคลากรท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับโครงการดังกลาว ซ่ึง
ปจจุบันเปนบุคลากรในระดับผูบริหารหรอืระดับหัวหนาขององคกร ดังนั้นจึงจําเปนตองใชระยะ
เวลานานในการติดตอ และนัดหมายในการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล 

7.2    เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับ 
โครงการประเภทอาคารเพ่ือธุรกิจและการคา (Commercial Project) ดังนั้นจึงมีปญหาในสวนของ
ขอมูลท่ีเปนความลับทางดานธุรกิจขององคกร  
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บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเกี่ยวกับความปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลง 

อาคารกรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร 
จําเปนตองศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตลอดจนผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ประกอบดวยประเด็นและเนื้อหาไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจคา
ปลีกขนาดใหญและธุรกิจคาปลีกแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย รวมท้ังแนวคดิเรื่องความลาชา
ในการดําเนินโครงการกอสรางโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1.   ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

1.1     ความหมายของการคาปลีก 
          ธุรกิจการคาปลีกเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ จาก 

การคาดการณของหอการคาไทย-เยอรมัน (2550) มีความเห็นวาในป 2551 ธุรกิจคาปลีกจะมีมูลคา
ทางการคาท้ังส้ินประมาณ 7,800 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 234,000 ลานบาท ท้ังนี้จาก
การศึกษาและการวิจัยท่ีผานมามีผูใหคํานิยามและคําจํากัดความของการคาปลีก (Retailing) ดังนี ้
                        Lim (2533), จิตร (2549 : 5) และ ศิริวรรณ (2546 : 10) ใหคํานิยามและคําจํากัดความ
ของการคาปลีกท่ีใกลเคียงกัน โดยหมายถึงการขายสินคาในปริมาณนอยใหแกผูบริโภคคนสุดทาย
เพ่ือการใชสอยท่ีแทจริง โดย Lim กลาววาการคาปลีกคือธุรกิจท่ีเกีย่วกับการขายสินคาหรือบริการ
ในปริมาณนอยแตอยูในราคากําไร โดยขายใหกับลูกคาเพ่ือใชงานในชีวิตประจําวันเทานั้น ในขณะ
ท่ีจิตร กลาววา การคาปลีกหมายถึง การจําหนายสินคาใหผูบริโภคคนสุดทายซ่ึงซ้ือสินคาไปเพ่ือ
บริโภคของตนเองหรือครอบครัว ในสวนของ ศิริวรรณ ไดกลาวถึงความหมายและลักษณะของ
การคาปลีกวามีรายละเอียดดังนี ้ 

1.  เปนกิจกรรมท่ีเกีย่วของกับการขายสินคาหรือบริการ 
2.  ลูกคาคือผูบริโภคคนสุดทายท่ีซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือใชสวนตัว 
3.  เปนตัวกลางระหวางผูผลิตและผูบริโภคคนสุดทาย 
4.  ผูคาปลีกจะซ้ือสินคาในปริมาณมากและทยอยขายในปริมาณนอย 
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5.  ผูคาปลีกจําเปนตองซ้ือสินคาท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาจําหนาย 
6.  ผูคาปลีกสามารถทําธุรกิจบริการควบคูกับกับการขายสินคา 
7.  ผูคาปลีกจะขายสินคาใหผูบริโภคท่ีมีความหลากหลาย  

                        จากการศึกษาพบวาองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีการใหคํานิยามและคําจํากัด
ความของการคาปลีกและคาสงโดยกระทรวงพาณิชย (2550)  กําหนดความหมายของการคาปลีก
ตามท่ีระบุในรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง โดยหมายความถึงการ
ประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค และกําหนดความหมายของธุรกิจ
ปลีกหรือคาสงโดยหมายความถึงกิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซ่ึงสินคาอุปโภคบริโภคท่ีใชสวน
บุคคลหรือใชในครัวเรือนในชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ นอกจากนั้นไดกําหนดลักษณะของธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงท่ีตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา 
แหงใดแหงหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป โดยพ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจหมายความถึง 
พ้ืนท่ีรวมของทุกช้ันภายในอาคารและพ้ืนท่ีภายนอกอาคารท่ีประกอบกิจการขายสินคา พ้ืนท่ีท่ีให
บุคคลอ่ืนเชาและคลังสินคาท่ีอยูในบริเวณเดียวกันหรือตอเนื่องกับพ้ืนท่ีท่ีประกอบกิจการขายสินคา 

2. ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมียอดรายไดหรือประมาณการรายไดของทุกสาขา 
ในปท่ีผานมาหรือประมาณการรายไดของแผนธุรกิจในปแรกรวมกันตั้งแต หนึ่งพันลานบาทขึ้นไป 
หรือตามจํานวนท่ีกําหนดเพ่ิมขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 

3. ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงผูประกอบกิจการคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาต 
จากผูประกอบกิจการคาปลีกหรือคาสงตามขอ1 หรือ 2 ใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรืออยาง
อ่ืน เพ่ือประกอบธุรกิจภายใตการสงเสริมและการควบคุมตามแผนการดําเนินธุรกิจของบุคคลท่ี
อนุญาตนั้น โดยผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีหนาท่ีตองจายคาตอบแทนการใชสิทธิดังกลาว  
                        ท้ังนี้กระทรวงมหาดไทย (2548 : 21)  ใหคํานิยามและคําจํากัดความท่ีเกี่ยวของกับ
การคาปลีกตามลักษณะการใชสอยอาคารในกฎกระทรวงเรื่องกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ โดย
กลาววา อาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงหมายถึงอาคารท่ีใชประโยชนในการขายปลีกหรือขายสง
เพ่ือท้ังการขายปลีกและขายสง ซ่ึงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
ในขณะท่ีหอการคาไทย-เยอรมัน (2550) ใหคํานิยามและคําจํากัดความของการคาปลีกแบบเดิม 
(Traditional Trade) ตามลักษณะท่ีตั้งและลักษณะของการทําธุรกิจโดยกลาววาการคาปลีกแบบเดิม 
(Traditional Trade) หมายถึงการขายสินคาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวันโดยมีทําเลท่ีตั้งรานคาอยู
ท่ัวไปตามทองถ่ินขนาดเล็กท่ัวประเทศ ซ่ึงบางรานอาจมีการจําหนายเครื่องใชไฟฟาหรือในบาง
แหงมีการจําหนายเวชภัณฑใหแกลูกคาดวย 
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1.2    ประเภทของการคาปลีก 
          หลักเกณฑในการแบงประเภทของธุรกิจการคาปลีกมีหลายวิธีไดแก การแบง 

ประเภทตามรูปแบบรานคา ตามลักษณะของการดําเนินการและตามขนาดของราน เปนตน จาก
การศึกษาพบวา จิตร (2549 : 25) แบงประเภทของธุรกิจคาปลีกเปน 2 ประเภทไดแก รานคาปลีก
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรานคาปลีกแบบสมัยใหม (Modern Trade) โดยระบุ
รายละเอียดประเภทรานคาปลีกแบบดังเดิม (Traditional Trade) ไดแก ตลาดสด หาบเรและแผงลอย 
รานชํา รานคาและตลาดนัดโดยมีรายละเอียดในสวนรานคาปลีกแบบสมัยใหม (Modern Trade) 
ดังนี ้

1. ซูเปอรเซ็นเตอร (Supercenter, Hypermart, Discount Store) 
2. หางสรรพสินคา (Department Store) 
3. ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) 
4. รานสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
5. รานคาปลีกในรูปแบบขายสง (Cash & Carry) 
6. รานคาปลีกขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) 
7. รานคาปลีกเฉพาะอยางเนนราคาถูก (Category Killer) 

                        ในขณะท่ีหอการคาไทย-เยอรมัน (2550) แบงประเภทของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
(Modern Trade) เปน 7 ประเภทดังนี้  

1. ไฮเปอรมาเก็ต (Hypermarket) ไดแก Big C, Carrefour และ Tesco-Lotus 
2. รานซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) ไดแก Tops Supermarket 
3. รานสะดวกซ้ือ (Convenience) ไดแก 7-Eleven 
4. รานคาปลีกแบบ Cash and Carry ไดแก Makro 
5. รานคาปลีกเฉพาะ(Category Killer) ไดแก Power Buy และ Super Sport 
6. รานคาปลีกเฉพาะขนาดเล็ก (Specialty Store) ไดแก Boots และ Watson’s 
7. หางสรรพสินคา (Department Store) ไดแก Central และ The Mall 
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แผนผังท่ี 1 ผังโครงสรางแสดงประเภทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 
ท่ีมา : Thai Chamber of Commerce-German, “Ninth German. Technology Symposium : The Thai 
Retail Market.”, 2007. (Mimeographed)                
 

1.3    การเลือกทําเลที่ตั้งของหางคาปลีก 
          การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาเปนส่ิงสําคัญในการทําธุรกิจการคา ซ่ึงธุรกิจ 

การคาปลีกก็ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเชนกัน เนื่องจากทําเลท่ีตั้งของหางคาปลีกเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยนอกจากจะใชเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก
ใหลูกคาและดึงดูดใหซ้ือสินคาแลว ทําเลท่ีตั้งยังเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนในการตอสูกับคูแขงได
อีกดวย เนื่องจากทําเลท่ีโดดเดนเปนส่ิงท่ีคูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได (เพ็ญสิน แขมมณี 2549 
: 37) ท้ังนี้มีการกําหนดรูปแบบของทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก (Location Type) โดยศิริวรรณ (2546 : 
85) แบงรูปแบบของทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีกเปน 3 ประเภทไดแก ประเภทศูนยกลางธุรกิจ 
(Central Business Districts) ประเภทศูนยการคา (Shopping Centers) และประเภทธุรกิจโดยลําพัง 
(Stand-alone Location) ในขณะท่ีเพ็ญสิน (2549 : 43) แบงรูปแบบของทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก
เปน 3 ประเภทไดแก ประเภทศูนยการคา (Shopping Centers) ประเภทยานธุรกิจในตัวเมือง 
(Central Business Districts) และประเภทท่ีตั้งเฉพาะตน (Freestanding)  
 
2.   ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย 
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2.1     ที่มาของธุรกิจคาปลีกแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย 
          ในระยะแรกของการจัดตั้งธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะเปนการรวมทุนระหวาง 

นักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจตางประเทศ เชน หางแม็คโครเปดสาขาแรกท่ีลาดพราว การเปดหางบ๊ิกซี
ฯ สาขาแรกท่ีแจงวัฒนะในป พ.ศ. 2537 การเปดหางเทสโกโลตัส สาขาแรกภายในบริเวนหางซี
คอนสแควรในป พ.ศ. 2538 และการเปดหางคารฟูรสาขาแรกท่ีถนนสุขาภิบาล 3 ในป พ.ศ. 2539 
อยางไรก็ตามหลังจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของไทยในป 2540 นักธุรกิจไทยท่ีเปนผูถือหุนใหญ
ในขณะนั้นไดขายหุนใหกับบริษัทตางชาติเขามาถือหุนใหญ เชน กลุมเทสโกจากประเทศอังกฤษ
เขามาซ้ือหุนของหางโลตัสกวา 91% กลุมคารฟูรจากประเทศฝรั่งเศสเขามาซ้ือหุนของคารฟูรฯกวา 
40% และกลุมกาสิโนจากประเทศฝรั่งเศสเขามาซ้ือหุนหางบ๊ิกซีฯกวา 60 % (หอการคาไทย มปป)   

เสาวนีย (2546 : 8) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปดเสรีทางการคาปลีกของประเทศไทย  
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาปลีกตางชาติ ไดกําหนดลักษณะการประกอบการของธุรกิจคาปลีก
แบบไฮเปอรมาเก็ตโดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 
            ตารางท่ี 1 ลักษณะการประกอบการคาปลีกสมัยใหมแบบไฮเปอรมาเก็ต  
 

1. แนวความคิด Discount และ One stop Checking 
2. ขนาดของเงินลงทุน 300 – 500 ลานบาท  
3. ทําเลท่ีตั้ง ชานเมือง และหัวเมืองใหญในตางจังหวัด 
4. โครงสราง และตกแตง 2 ช้ัน เรียบงาย เพดานสูงสําหรับเก็บสินคา 
5. ขนาดพ้ืนท่ีขาย 10,0000 – 25,000 ตารางเมตร 
6. กลุมเปาหมาย ลูกคาระดับลางและกลาง 
7. กลยุทธดานสินคา ราคาถูก มีท้ังขายปลีกและแพค  
8.  จํานวนรายการสินคา 60,000 – 70,000 รายการ 
9. กลยุทธสงเสริมการตลาด การลดราคา บัตรสมาชิก บัตรเครดิต 
10. พนักงานบริการ ลูกคาบริการตนเอง 
11. ตัวอยาง หางเทสโกโลตัส หางบ๊ิกซฯ หางคารฟูร 

 
ท่ีมา : เสาวนีย  เตชะไพบูลย, “การเปดเสรีทางการคาของประเทศไทย ผลกระทบจากการเปดเสรี
การคาปลีกตางชาต”ิ  (รายงานวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริหารช้ันสูง สถาบันพระปกเกลา, 2546), 8.    
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ปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการดําเนินธุรกิจหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอร 
มารเก็ตในประเทศไทยจํานวนท้ังส้ิน 3 รายไดแกหางเทสโก-โลตัส หางบ๊ิกซีฯ และหางคารฟูฯ
อยางไรก็ตามเนื่องจากจากสภาวะการแขงขันของธุรกิจคาปลีกท่ีสูงขึน้ในปจจุบัน ผูประกอบการ
ตองปรับเปล่ียนกลยุทธโดยการนําความตองการของลูกคามาเปนหลักในการกําหนดรูปแบบการ
ขายและนําไปสูรูปแบบของรานคาปลีกท่ีแยกยอยลงไป (ฐิติพร 2551 : 29) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 
 

แผนภาพท่ี 1 รานหางคาปลีกตามแนวความคิดแบบแยกยอย (Segmentation Approach)  
ท่ีมา : ฐิติพร  จาตุรวงศ, เจาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นําอักษรการ
พิมพ จํากัด, 2551), 29.                         
   

 
 

แผนภาพท่ี 2 รูปแบบรานหางคาปลีกขนาดใหญแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย  
ท่ีมา : ฐิติพร  จาตุรวงศ, เจาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นําอักษรการ
พิมพ จํากัด, 2551), 30.                         
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            ตารางท่ี 2 รูปแบบรานคาปลีกขนาดใหญของหางคาปลีกขามชาติ  
 

กลุมทุน รูปแบบคาปลีก ขนาดพ้ืนท่ี 
หางเทสโก โลตัส ซุปเปอรเซ็นเตอร 

รานคุมคา 
ตลาดโลตัส 
โลตัสเอกเพลส 

10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
6 – 8,000 ตารางเมตร 
700 – 1,500 ตารางเมตร 
500 ตารางเมตร 

หางบ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร ซุปเปอรเซ็นเตอร มาตรฐาน 
ซุปเปอรเซ็นเตอร คอมแพ็ค 
ลีดเดอรไฟรซ 

6,500 ตารางเมตรขึ้นไป 
4,500 ตารางเมตร 
300 ตารางเมตร 

หางคารฟูร ไฮเปอรมารท 6,000 – 10,000 ตารางเมตร 
 
ท่ีมา : ฐิติพร  จาตุรวงศ, เจาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นําอักษรการ
พิมพ จํากัด, 2551), 31.                         
 
            ตารางท่ี 3 การขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ตั้งแตป 2547 - 2551  
 

 ประเภท 2547 2548 2549 2550 2551 
1 ไฮเปอรมารเก็ต        -  หางเทสโก โลตัส 

                                -  หางบ๊ิกซีฯ 
                                -  หางคารฟูร 

108  
44    
20 

184  
50    
23 

292  
54    
23 

404  
54    
26 

450  
60   
29 

2 แคช แอนด แครี ่      -  หางแมคโคร 29 29 29 40 41 
3 รานสะดวกซ้ือ         -  เซเวน อีเลฟเวน 

                                -  แฟมิล่ี มารท 
2,861  
NA     

3,311  
NA     

3,621  
542     

4,230  
542     

4,460 
542     

4 หางสรรพสินคา       -  หางเซ็นทรัล 
                                -  หางโรบินสัน 
                                -  หางเดอะมอลล 

14    
18    
16 

15    
19     
6 

18 
 19    
 6 

18   
19    
6 

18  
19    
6 

5 ซุปเปอรมารเก็ต      -  ทอป ซุปเปอรมาเก็ต 66 81 92 101 101 
 

ท่ีมา : หอการคาไทย, คนไทยไดประโยชนจากธุรกิจคาปลีกขามชาติจริงหรือ (ม.ป.ท,ม.ป.ป), 7.  
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2.2    รายละเอียดผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย 
          จากการศึกษาพบวาหางหางเทสโกโลตัสฯ และหางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร มี 

รูปแบบและรายละเอียดการดําเนินธุรกิจท่ีใกลเคียงกันโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. หางเทสโกโลตัสฯ (Tesco Lotus) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2536 ภายใตช่ือโลตัส  

ซูปเปอรเซ็นเตอร โดยถือหุนภายใตช่ือบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเท็ม จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทใน
เครือเจริญโภคภัณฑ ปจจุบันผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือบริษัทเทสโก จํากัด ซ่ึงเปน
ผูประกอบการคาปลีกท่ีมีช่ือเสียงในประเทศอังกฤษ จากขอมูลในป 2551 พบวาหางเทสโกโลตัสฯ 
มีรูปแบบรานคาจํานวน 4 ประเภทไดแก แบบ Hypermarket จํานวน 75 สาขา แบบ Market จํานวน 
28 สาขา แบบ Expressจํานวน 189 สาขา และแบบ Value จํานวน 28 สาขา รวมจํานวนท้ังส้ิน 320 
(เวปไซตหางเทสโกโลตัสฯ 2551) 

2. หางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร (BigC Supercenter) กอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2537  
และไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2538 ปจจุบันผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทคือกลุมบริษัทคาสิโน ซ่ึงเปนผูประกอบการคาปลีกท่ีมีช่ือเสียงในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยถือหุนภายใตช่ือบริษัทในเครือไดแกบริษัท Geant International B.V. และบริษัท
เสาวนีย โฮลดิ้งว จํากัด โดยมีรูปแบบรานคาจํานวน 3 ประเภทไดแก แบบ Hypermarket แบบ 
Compact และแบบ Mini BigC รวมจํานวนท้ังส้ิน 66 สาขาท่ัวประเทศ (เวปไซตหางบ๊ิกซี 2551)   

3. หางคารฟูร (CarreFour)  กอตั้งขึ้นในประเทศไทยในป พ.ศ. 2539  
ปจจุบันผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือกลุมบริษัทคารฟูร โดยถือหุนภายใตช่ือบริษัทเซ็นคาร จํากัด 
โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญอยูในประเทศฝรั่งเศสประกอบดวยรูปแบบรานคาจํานวน 1 แบบไดแก 
รานคาแบบ Hypermarket โดยปจจุบันมีสาขารวมจํานวนท้ังส้ิน 30 สาขาท่ัวประเทศ มีสาขาเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจํานวน 27 สาขา (เวปไซตหางคารฟูร 2551)  

2.3    รูปแบบการดําเนินธุรกิจและโครงสรางองคกร 
          จากการศึกษาพบวา โดยท่ัวไปหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญแบบไฮเปอรมา 

เก็ตมีลักษณะการดําเนินธุรกิจคาปลีกโดยประกอบดวย 2 สวน ไดแก ธุรกิจทาวนเซ็นเตอรหรือมอล
แอเรีย (Town Center or Mall Area ) และธุรกิจการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคในสวนของ
ซูเปอรสโตร (Superstore) ในสวนของหางเทสโกโลตัสฯ พบวารายรับท่ีสําคัญประกอบดวยรายได
จากการขายสินคาอุปโภคบริโภคบริเวณซูเปอรสโตร (Superstore) และรายไดจากการบริหารพ้ืนท่ี
เชาบริเวณมอลแอเรีย (Mall Area ) ซ่ึงแบงการจัดพ้ืนท่ีเชาเปน 3 ประเภทไดแก รานคาในศูนย
อาหาร (Food Court) รานคาพ้ืนท่ีเชาถาวร (Permanent Lease Area) และรานคาพ้ืนท่ีเชาช่ัวคราว 
(Temporary Lease Area)  ซ่ึงจากการศึกษาพบวารายไดท่ีมาจากการขายสินคาอุปโภคและบริโภค มี
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ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานคอนขางสูงไดแก ราคาตนทุนสินคา คาจัดสงสินคาหรือ
คาใชจายทางการตลาดเปนตน ในขณะท่ีรายรับจากการจัดการพ้ืนท่ีเชามีตนทุนในการดําเนินการต่ํา 
เนื่องจากผูเชาพ้ืนท่ีตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนดังกลาวท้ังหมด (อัญชลี 2546)   

จากการสัมภาษณบุคลากรของหางเทสโกโลตัสฯ (เกษมสุข บุญเจริญ 2552) เกี่ยวกับ 
รายละเอียดหนวยงานภายในของหางเทสโกโลตัสฯ เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับขั้นตอนการ
กอสรางโครงการพบวาประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้

1. ฝายวิจัยธุรกิจท่ีดิน (Site Research) ทําหนาท่ีวิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
เหมาะสมกับการจัดทําโครงการ ในสวนของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ฝายวิจัยธุรกิจท่ีดิน
จะทําหนาท่ีจัดหาอาคารท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับการจัดทําโครงการ 

2. ฝายจัดหาท่ีดิน (Property Acquisition) ทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับเจาของ 
ท่ีดินหรือเจาของอาคารท่ีฝายวิจัยธุรกิจท่ีดินเห็นวามีศักยภาพในทางธุรกิจ เพ่ือเชาท่ีดินหรืออาคาร
เพ่ือจัดทําโครงการ 

3. ฝายบริหารผังรานและอุปกรณการขายสินคา (Layout & Fixture Design) ทํา 
หนาท่ีออกแบบและกําหนดการจัดวางช้ันวางสินคาตางๆภายในพ้ืนท่ีขายของโครงการ (Store 
Area) รวมท้ังพ้ืนท่ีสําหรับการจัดสินคาโปรโมช่ันตาง  ๆ

4. ฝายบริหารพ้ืนท่ีเชาและโฆษณา (Multimedia Management) ทําหนาท่ีดูแล 
รานคาเชาบริเวณพ้ืนท่ี Town Center ท่ีอยูภายในบริเวณโครงการ 

5. ฝายสตูดิโอจัดเรียงสินคา (Schematic Studio) ทําหนาท่ีรวมกับฝายบริหารผัง 
รานและอุปกรณการขายสินคาในการกําหนดรายละเอียดพ้ืนท่ีและตําแหนงจัดวางสินคา 

6. ฝายออกแบบและกอสราง (Design & Construction) ในชวงริเริ่มโครงการจะทํา 
หนาท่ีในการออกแบบวางผังบริเวณและวางผังอาคารเบ้ืองตน (Schematic Lay-Out) เพ่ือเปนขอมูล
ในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการในดานตางๆเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดทําโครงการ ในชวง
ออกแบบและกอสรางจะทําหนาท่ีประสานงานใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการของโครงการ 
(Project Requirement) กับผูออกแบบและผูบริหารโครงการรวมท้ังทําหนาท่ีเปนตัวแทนของ
เจาของโครงการในการตรวจสอบโครงการ 

7. ฝายบริหารอาคาร เครื่องจักรกลและการใชพลังงาน (Facility Management) ทํา 
หนาท่ีดูแลการใชสอยอาคารหลังการเปดใชอาคารแลว 
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แผนผังท่ี 2 แผนผังองคกรของหางเทสโกโลตัสฯ ในสวนของงานกอสราง  
ท่ีมา : สัมภาษณ เกษมสุข   บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552.  
 
                        ในสวนของหางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร (BigC Supercenter) มีการดําเนินธุรกิจ 
ทาวนเซ็นเตอร (Town Center) โดยการใหเชาพ้ืนท่ีภายในโครงการท่ีอยูนอกเหนือจากพ้ืนท่ี
ซูเปอรสโตร (Superstore) ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณทาวนเซ็นเตอรจะประกอบดวยรานคาเชาหลัก และ
รานคายอย ซ่ึงจะดําเนินธุรกิจรานอาหาร รานคาเฉพาะอยาง เปนตน สําหรับพ้ืนท่ีในสวนของ
ซูเปอรสโตร (Superstore) จะจําหนายสินคาสินคาอุปโภคและบริโภคโดยแบงหมวดหมูของสินคา
เปน 4 ประเภทไดแก แผนกอาหารสด (Fresh Food) จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคประเภทของ
สด แผนกอาหารแหง (Dry Food) จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคประเภทของแหง แผนกซอฟทไลท 
(Soft Line) จําหนายสินคาประเภทเส้ือผาและเครื่องสําอาง แผนกฮารทไลน (Hard Line) จําหนาย
สินคาประเภทเครื่องนอนและอุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ(ธนัตน โกแมนพิชัย2546 : 51) 
                         จากการสัมภาษณบุคลากรของหางบ๊ิกซีฯ (นิพนธ  เจียญสุข 2553) เกี่ยวกับ
หนวยงานภายในของหางบ๊ิกซีฯ ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางโครงการพบวามีรายละเอียดดังนี ้

1. หนวยงานฝายพัฒนาโครงการ (Property) ประกอบดวยฝายโครงการและ 
ออกแบบ (Construction Project & Design Concept) โดยฝายโครงการทําหนาท่ีเปนตัวแทนของ
หางคาปลีกมีหนาท่ีดูแลการบริหารงานกอสรางโครงการท้ังหมด ในขณะท่ีฝายออกแบบมีหนาท่ี 
ดูแลงานเกี่ยวกับการออกแบบ และทําหนาท่ีประสานงานกับผูออกแบบและผูบริหารโครงการ 

2. หนวยงานฝายบริหารพ้ืนท่ีเชา (Town Center) หรือ (Town Development) มี 
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หนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องการบริหารพ้ืนท่ีเชาภายในโครงการท่ีอยูนอกเหลือจากพ้ืนท่ีซูเปอรสโตร 
แกผูประกอบการภายนอกท่ีสนใจเขามาทําธุรกิจในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังเปนผูใหขอมูลผังรานคา
ภายนอกพ้ืนท่ีซูเปอรสโตรแกฝายออกแบบเพ่ือประสานงานกับผูออกแบบโครงการเพ่ือใชเปน
ขอมูลในการออกแบบตอไป 

3. หนวยงานฝายกฎหมาย (Legal) มีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 
กฎหมายและการทําสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางโครงการ ตั้งแตขัน้ตอนการทําสัญญาจัดซ้ือ
และเชาท่ีดินหรือพ้ืนท่ีอาคารสําหรับใชเปนพ้ืนท่ีโครงการจนถึงขั้นตอนสงมอบอาคาร 

4. หนวยงานฝายปฏิบัติการ (Operation) มีหนาท่ีดูแลการใชงานอาคารของ 
โครงการหลังจากท่ีไดรับมอบอาคาร รวมท้ังมีหนาท่ีวางผังช้ันวางสินคา (Fixture Plan) ในบริเวณ
พ้ืนท่ีซูเปอรสโตร (Superstore) ประกอบดวยการกําหนดตําแหนงช้ันวางสินคาและรายละเอียดของ
ช้ันวางสินคา (Store Fixture) ของแผนกขายสินคาตามหมวดหมู ซ่ึงในระหวางขั้นตอนการ
ออกแบบจะมีหนาท่ีในการประสานงานและแจงเรื่องขอมูลดังกลาวใหฝายพัฒนาโครงการทราบ  
 
 

 
 
แผนผังท่ี 3 แผนผังองคกรของหางบ๊ิกซีฯ  
ท่ีมา : สัมภาษณ นิพนธ   เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบ๊ิกซีฯ, 10 มีนาคม 2553.  
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2.4    ประเภทของแบบที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางหางคาปลีกสมัยใหมฯ 
          โครงการดัดแปลงอาคารสําหรับธุรกิจคาปลีกไฮเปอรมาเก็ต เปนโครงการ 

ประเภทอาคารเพ่ือธุรกิจการคา (Commercial Project) ซ่ึงมีรายละเอียดและประเภทของแบบท่ี
แตกตางจากโครงการกอสรางท่ัวไป จากการสัมภาษณบุคลากรของหางบ๊ิกซีฯ (นิพนธ เจียญสุข
2553) เกี่ยวกับประเภทของแบบท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯพบวามีดังนี ้

1. ฝายวิจัยธุรกิจท่ีดิน (Site Research) ทําหนาท่ีวิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
2. แบบสถาปตยกรรม (Architectural Drawing) 
3. แบบวิศวกรรมโครงสราง (Civil Engineer Drawing) 
4. แบบวิศวกรรมงานระบบ (M&E Engineer Drawing) 
5. แบบตกแตงภายใน (Interior Drawing) 
6. แบบตกแตงปายกราฟฟก (Graphic Drawing) 
7. แบบผังพ้ืนท่ีขาย (Store Lay-Out) 
8. แบบผังรานคาเชาของโครงการ (Leasing Plan) 
9. แบบรายละเอียดช้ันวางสินคา (Fixture Plan) 
2.5    รูปแบบสัญญาจางงานกอสราง และวิธกีารดําเนินโครงการฯ 
          ในการพิจารณารายละเอียดของการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ มี 

องคประกอบหลายสวนท่ีมีความสําคัญโดยโครงการท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีการบริหารและ
การจัดการใหโครงการบรรลุตามเปาหมายไดแก จัดทําโครงการใหไดคุณภาพตามท่ีกําหนด โดยให
เสร็จส้ินทันตามเวลาท่ีวางแผนไว และควบคุมคาใชจายใหอยูภายใตงบประมาณท่ีวางแผนไว 
สําหรับชวงกอนการดําเนินโครงการ (Pre-Construction Phase) มีขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีผูเกี่ยวของ
โดยเฉพาะเจาของโครงการจําเปนตองใหความสําคัญเปนอยางมาก ไดแก ขั้นตอนการคัดเลือก
รูปแบบสัญญาจางงานกอสรางและรูปแบบการบริหารโครงการ ท้ังนี้จากการศึกษาพบวามีการแบง
ประเภทของสัญญาจางงานกอสราง (Contract & Procurement System) และวิธีการดําเนินโครงการ
กอสราง (Construction Project Delivery System) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
                                  2.5.1     รูปแบบสัญญาจางงานกอสราง 
                                               Gray and Larson (2001) กลาววารูปแบบของสัญญาแบงเปน 2 
ประเภทไดแก สัญญาแบบคงท่ีตายตัว (Fixed Price) เชน สัญญาจางเหมารวม (Lump Sum 
Contract) และสัญญาราคาตอหนวย (Unit Price Contract) สวนสัญญาอีกประเภทไดแก สัญญาราคา
เปล่ียนแปลง (คาใชจายในการกอสรางและคาบริการของผูรับเหมา (Cost Reimbursable) 
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                        Al-Ghafly (2007) กลาววารูปแบบของสัญญาแบงเปน 5 ประเภทไดแก ประเภท
เหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract), ประเภทราคาตอหนวย (Unit Price Contract or 
Admeasured Valued Contract), ประเภทคิดคาใชจายจริงบวกคาปวยการ (Cost - Plus Fixed Fee 
Contract), ประเภทคิดคาใชจายท้ังหมดบวกเงินพิเศษ (Cost - Plus with Guaranteed Maximum and 
Incentive) และประเภทมีรางวัลและคาปรับในการทํางาน (Bonus/Penalty, Time and Completiion) 
                        จากการสัมภาษณบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและผูบริหารโครงการท่ี
เกี่ยวของกับโครงการประเภทหางคาปลีกขนาดใหญแบบไฮเปอรมาเก็ตพบวา เจาของโครงการท้ัง
สององคกรเลือกใชรูปแบบสัญญาจางงานกอสรางของโครงการแบบสัญญาแบบคงท่ีตายตัว (Fixed 
Price) สําหรับการดําเนินโครงการกอสรางหางคาปลีกสมัยใหม (นิพนธ เจียรสุข 2553 และ 
ประสงค ธาราไชย 2552) 
                                  2.5.2     รูปแบบการดําเนินโครงการกอสราง 
                                               พาสิทธ์ิ (2544) กลาววา รูปแบบการดําเนินโครงการกอสราง (Project 
Delivery System) แบงเปน 4 ประเภท ไดแก ระบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) 
ระบบออกแบบ-กอสราง (Design-Build) ระบบผูบริหารโครงการในฐานะตัวแทนเจาของ (C.M. as 
Advisor) และระบบผูบริหารโครงการในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ (C.M. at Risk) 
                        ท้ังนี้จากการสัมภาษณประสงค (2552) พบวา รูปแบบการดําเนินโครงการกอสราง 
(Project Delivery System) สามารถแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. แบบเจาของงานทําหนาท่ีผูบริหารโครงการเอง (Owner as P.M.) หรือแบบ 
เจาของงาน/ผูบริหารโครงการ+ผูออกแบบ+ผูรับหมากอสราง 

2. แบบผูออกแบบทําหนาท่ีผูบริหารโครงการ (Designer as P.M.) หรือแบบ 
เจาของงาน+ผูออกแบบ/ผูบริหารโครงการ+ผูรับเหมากอสราง 

3. แบบผูรับเหมากอสรางทําหนาท่ีผูบริหารโครงการ (Contractor as P.M.)หรือ 
แบบเจาของงาน+ผูออกแบบ+ผูรับเหมากอสราง/ผูบริหารโครงการ 

4. แบบผูบริหารโครงการมืออาชีพทําหนาท่ีผูบริหารโครงการ (Professional P.M.)  
หรือแบบเจาของงาน+ผูออกแบบ+ผูบริหารโครงการ+ผูรับเหมากอสราง 
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แผนภาพท่ี 3 ระบบการทําสัญญาแบบเจาของงานทําหนาท่ีผูบริหารโครงการเอง  
ท่ีมา : สัมภาษณ ประสงค   ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.  
 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี 4 ระบบการทําสัญญาแบบผูออกแบบทําหนาท่ีผูบริหารโครงการ  
ท่ีมา : สัมภาษณ ประสงค   ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 19 

 
 

แผนภาพท่ี 5 ระบบการทําสัญญาแบบผูรับเหมากอสรางทําหนาท่ีผูออกแบบและผูบริหารโครงการ  
ท่ีมา : สัมภาษณ ประสงค   ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.  
 

 
 

แผนภาพท่ี 6 ระบบการทําสัญญาแบบผูบริหารโครงการมืออาชีพทําหนาท่ีผูบริหารโครงการ 
ท่ีมา : สัมภาษณ ประสงค   ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.  
 
                        สําหรับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯนั้น จากการสัมภาษณบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการ พบวา เจาของโครงการในสวนหางบ๊ิกซี ซูปเปอรเซ็นเตอร พิจารณาเลือกใชวิธี
บริหารโครงการแบบระบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) หรือแบบแบบดั้งเดิม 
(Traditional Approach) (นิพนธ  เจียรสุข 2553)    
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แผนผังท่ี 4 ผังองคกรสําหรับวิธีบริหารโครงการแบบดั้งเดิมของหางบ๊ิกซีฯ  
ท่ีมา : สัมภาษณ นิพนธ   เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบ๊ิกซีฯ, 10 มีนาคม 2553.  
 

 
 
แผนผังท่ี 5 ขั้นตอนการจัดทําโครงการฯของหางบ๊ิกซีฯ  
ท่ีมา : สัมภาษณ นิพนธ   เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบ๊ิกซีฯ, 10 มีนาคม 2553.  
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                         สําหรับในสวนของหางเทสโก-โลตัส จากการสัมภาษณบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการพบวา ไดพิจารณาเลือกใชวิธีบริหารโครงการแบบระบบออกแบบ-ประมูล-
กอสราง (Design-Bid-Build) หรือแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) สําหรับโครงการแบบ
ไฮเปอรมาเก็ต แตสําหรับโครงการขนาดเล็ก ไดแกโครงการประเภท โลตัสคุมคา (Lotus Value) 
ตลาดโลตัส (Lotus Market) และแบบเอกเพลส (Lotus Ecpress) เลือกใชวิธีบริหารโครงการโดย
แบงเปน 3 ประเภทไดแก วิธีบริหารแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) วิธีบริหารแบบเจาของ
งาน+ผูบริหารโครงการ (Owner as Project Manager) และวิธีบริหารแบบเจาของงาน+ผูบริหาร
โครงการ+ผูออกแบบ (Owner as Project Manager and Designer) (เกษมสุข  บุญเจริญ 2552)  
 

 
 

แผนผังท่ี 6 ผังองคกรสําหรับวิธีบริหารโครงการแบบดั้งเดิมหางเทสโกโลตัสฯ 
ท่ีมา : สัมภาษณ เกษมสุข   บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22 

 
 
แผนผังท่ี 7 ขั้นตอนการจัดทําโครงการฯของหางเทสโกโลตัสฯ  
ท่ีมา : สัมภาษณ เกษมสุข   บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552.  
 
3.   ความลาชาในโครงการกอสราง 

ความลาชาในโครงการกอสรางสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ี 
กําหนดไว จากการศึกษาขอมูลของงานวิจัยท้ังในและตางประเทศท่ีผานมาพบวาปญหาจากความ
ลาชาของโครงการกอสรางเปนปญหาท่ีสําคัญ และเกิดขึ้นเปนประจําในโครงการกอสราง โดย
ความลาชาท่ีเกิดขึ้นในแตละโครงการจะมีระยะเวลาของความลาชาแตกตางกัน พนม (2551 : 140) 
กลาววาโดยท่ัวไปการดําเนินโครงการกอสรางมักจะไมดําเนินไปตามตารางกําหนดมากนัก 
สวนมากจะชากวาตารางกําหนดเวลา เพราะการปฏิบัติงานกอสรางมีเง่ือนไขอ่ืนๆเปนขอจํากัดอยู 
จึงทําใหงานกอสรางลาชาไปกวาเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงการท่ีไมสามารถดําเนินโครงการใหเปนไป
ตามแผนท่ีวางไวอาจทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณของโครงการได 

3.1     คํานิยามและคําจํากัดความของความลาชาของโครงการกอสราง 
                                  ท่ีผานมามีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับความลาชาของโครงการกอสรางในมุมมอง
ท่ีตางกัน และไดใหคํานิยามรวมท้ังคําจํากัดความของความลาชาของโครงการกอสรางดังนี ้
                         ภากร (2550 : 4) กลาววา ความลาชาคือชวงเวลาท่ีขยายออกไป เนื่องจากมีงานกอน
หนาท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จและเนื่องมาจากส่ิงท่ีไมคาดหมายหรือเกิดปญหาอ่ืนๆขึ้น  
                         สัญชัย (2549 : 3) กลาววา ความลาชาคือชวงของเวลาท่ีเกินออกไปจากแผนการ
ดําเนินงานท่ีมาจากบางสวนของกิจกรรมยอยหรือทุกกิจกรรมท่ีอยูในกิจกรรมหลัก  

ท้ังนี้จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดคําจํากัดความของ 
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ความลาชาวา ความลาชาคือ ระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ีเกินจากระยะเวลาท่ีกําหนด และสงผล
กระทบทําใหโครงการไมสามารถเปดใชอาคารไดท้ังหมดตามกําหนดเวลาท่ีวางไว 

3.2     ประเภทของความลาชาของโครงการกอสราง 
                                  การจัดประเภทของความลาชาของโครงการกอสรางมีความสัมพันธกับกับ
การใหคํานิยามและคําจํากัดความของความลาชา จากงานวิจัยเกี่ยวกับความลาชาของโครงการ
กอสรางท่ีผานมาท้ังในประเทศและตางประเทศ มีมุมมองในการแบงประเภทของความลาชาของ
โครงการกอสรางท่ีแตกตางกันดังนี ้
                         วีณัฐกานต (2547 : 5) และสมัครและณรงค (2550) แบงประเภทของความลาชาของ
โครงการกอสรางเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1.   Excusable Delay หมายถึง ความลาชาท่ีเกิดขึ้นในงานกอสรางท่ีเจาของ 
โครงการสามารถยอมรับผลของความลาชาท่ีเกิดขึ้นได แบงเปนสองประเภท ไดแก Compensable 
Delay เปนความลาชาท่ีผูรับเหมาโครงการจะไดรับการชดเชยในเรื่องของเวลาและเงินชดเชยจาก
เจาของโครงการ และ Non-compensable Delay เปนความลาชาท่ีผูรับเหมากอสรางจะไดรับการ
ชดเชยเฉพาะในรูปของเงินชดเชยจากเจาของโครงการเทานั้น 

2.   Non-excusable Delay หมายถึง ความลาชาท่ีเกิดขึ้นในงานกอสรางโดยมี 
สาเหตุจากกลุมผูรับเหมากอสราง ซ่ึงความลาชาดังกลาวเจาของโครงการไมสามารถยอมรับผลของ
ความลาชาท่ีเกิดขึ้นได ทําใหผูรับเหมากอสรางจะไมไดรับการชดเชยท้ังในเรื่องของเวลาและเงิน
จากเจาของโครงการ 

3.   Concurrent Delay หมายถึง ความลาชาท่ีเกิดจากความลาชาตั้งแตสอง 
กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกัน 
                         Al-Ghafly (2007) แบงประเภทของความลาชาของโครงการเปน 3 ประเภทดังนี้  

1.   Excusable Delay and Non-excusable Delay โดยในสวนของ Excusable  
Delay ประกอบดวย Excusable Compensable Delay หมายถึง ความลาชาท่ีใหอภัยไดแบบสามารถ
เรียกรองคาเสียหายได และ Excusable Non-compensable Delay หมายถึง ความลาชาท่ีใหอภัยได
แบบไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได สวน Non-excusable Delay หมายถึง ความลาชาท่ีไม
สามารถใหอภัยได 

2.   Independent and Concurrent Delay โดย Independent Delay หมายถึงความ 
ลาชาท่ีเกิดจากสาเหตุความลาชาจํานวน 1 สาเหตุเทานั้น สวน Concurrent Delay หมายถึง ความ
ลาชาท่ีเกี่ยวของหรือเกิดจากสาเหตุตั้งแตสองสาเหตุขึ้น 

3.   Critical Delay and Non-Critical Delay โดย Critical Delay หมายถึงความ 
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ลาชาท่ีเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับกิจกรรมบนเสนสายงานวิกฤติ สวน Non-Critical Delay หมายถึง
ความลาชาท่ีเกิดขึ้นกับกิจกรรมท่ีอยูนอกเสนสายงานวิกฤต ิ

ท้ังนี้จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดประเภทของความ 
ลาชาของโครงการกอสรางเปน 3 ประเภทดังนี ้

1.   ความลาชาท่ีใหอภัยไดแบบสามารถเรียกรองคาเสียหายได (Excusable  
Compensable Delay) หมายถึง ความลาชาท่ีเกิดขึ้นในงานกอสรางท่ีไมเกี่ยวของหรือเกิดจาก
ผูรับเหมากอสราง โดยผูรับเหมากอสรางจะไดรับการชดเชยท้ังในเรื่องของเวลาและเงินชดเชยจาก
เจาของโครงการ 

2.   ความลาชาท่ีใหอภัยไดแบบไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได (Excusable  
Non-compensable Delay) หมายถึง ความลาชาท่ีเกิดขึ้นในงานกอสรางท่ีไมเกี่ยวของหรือเกิดจาก
ท้ังผูรับเหมากอสราง เจาของโครงการ และผูท่ีเกี่ยวของกับเจาของโครงการ โดยผูรับเหมากอสราง
จะไดรับการชดเชยในเรื่องของเวลา 

3.   ความลาชาท่ีใหอภัยไมได (Non-excusable Delay) หมายถึง ความลาชาท่ี 
เกิดขึ้นในงานกอสรางท่ีเกี่ยวของหรือเกิดจากผูรับเหมากอสราง โดยท่ีผูรับเหมากอสรางจะไมไดรับ
การชดเชยท้ังในเรื่องของเวลาและเงินชดเชยจากเจาของโครงการ 

3.3     ปจจัยและสาเหตุของความลาชาของโครงการกอสราง 
                                  การแบงปจจัยและสาเหตุของความลาชาของโครงการกอสรางขึ้นอยูกับ 
ประเภทของโครงการและวตัถุประสงคของงานวิจัย จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความลาชาของ
โครงการกอสรางท่ีผานมาพบวา มีมุมมองในการวิจัยท่ีแตกตางกันตามกลุมสาเหตแุละปจจัยของ
ความลาชาของโครงการกอสรางท่ีไดแก การแบงกลุมสาเหตใุนเชิงปฏิบัติการกอสราง การแบงกลุม
สาเหตท้ัุงในเชิงการบริหารจัดการและเชิงปฏิบัติการกอสราง การแบงกลุมสาเหตตุามกลุมบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของกับโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี ้

          3.3.1     แบงตามกลุมสาเหตใุนเชิงปฏิบัติการกอสราง  
                                              วีณัฐกานต (2547) ทําวิทยานิพนธเรื่องการศึกษาแนวทางการปองกัน
และแกไขความลาชาในงานกอสรางบานพักอาศัย แบงปจจัยท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความ
ลาชาเปน 139 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุตามชวงเวลาการดําเนินโครงการเปน 8 กลุมไดแก สาเหตุ
ความลาชาในชวงกอนกอสราง สาเหตุความลาชาในชวงเตรียมการกอสราง สาเหตุความลาชา
ในชวงงานดิน สาเหตุความลาชาในชวงงานเสาเข็มและงานฐานราก สาเหตุความลาชาในชวงงาน
โครงสรางบนดิน สาเหตุความลาชาในชวงงานสถาปตยกรรม สาเหตุความลาชาในชวงงานประปา
และสุขาภิบาล และสาเหตุความลาชาในชวงงานไฟฟา  
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                         พีระพล (2545) ทําวิทยานิพนธเรื่องการคาดการณแนวโนมความลาชาในการ
กอสรางอาคารขนาดใหญในกรุงเทพมหานครในอนาคต ชวงปพ.ศ.2545- ปพ.ศ.2550 แบงปจจัยท่ี
ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 230 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสราง
เกิดความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาท่ีเกี่ยวเนื่องจากชวงประมาณราคาและวางแผน
งาน สาเหตุความลาชาท่ีมีผลกระทบจากชวงคัดเลือกและจัดหาทีมงานกอสราง สาเหตุความลาชา
ในชวงเตรียมการกอสรางและการกอสรางงานช่ัวคราว และสาเหตุความลาชาในชวงกอสราง 

          3.3.2     แบงตามกลุมสาเหตท้ัุงในเชิงการจัดการและเชิงปฏิบัติการกอสราง 
                                               ภากร (2550) ทําวิทยานิพนธเรื่องการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
ความลาชาในโครงการคาปลีกขนาดใหญ แบงปจจัยท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 2 
ปจจัยหลักไดแกปจจัยทางดานการบริหาร (Managerial Factors) และปจจัยดานปฏิบัติการ 
(Operational Factors) และแบงปจจัยทางดานการบริหารเปน 75 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุท่ีทําให
โครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุท่ีเกี่ยวกับบุคลากร สาเหตุท่ีเกี่ยวกับ
เครื่องจักร สาเหตุท่ีเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณกอสราง และสาเหตุท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนในการทํางาน 
สําหรับปจจัยทางดานปฏิบัติการถูกแบง 79 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุตามชวงเวลาในการกอสราง
เปน 4 กลุมไดแก ชวงงานเขม็ ชวงงานโครงสราง ชวงงานสถาปตยกรรม และชวงงานโครงสราง  
                         สัญชัย (2549) ทําวิทยานิพนธเรื่องสาเหตุความลาชาของผูรับเหมากอสรางใน
โครงการกอสรางอาคารขนาดใหญ แบงปจจัยท่ีสงผลกระทบทําใหเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัย 
และแบงกลุมสาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 9 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาท่ี
เกิดจากวัสดุกอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากคนงาน สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากอุปกรณและ
เครื่องจักร สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากการจัดการและวางแผน สาเหตุความลาชาท่ีเกี่ยวกับการเงิน 
สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากควบคุมงาน สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากผูรับเหมาชวง สาเหตุความลาชา
ท่ีเกิดจากการประสานงานและติดตอส่ือสาร และสาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน  
                        สมัคร และ ณรงค (2550) ทําการศึกษาเรื่องปญหา ปจจัยและการปรับปรุงงาน
กอสรางท่ีลาชาของงานราชการ แบงปจจัยท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 46 ปจจัย
และแบงกลุมสาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 12 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาท่ี
เกิดจากเจาของโครงการ สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากผูออกแบบ สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากท่ีปรึกษา
และบริหารโครงการ สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอม สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากผูรับเหมา 
กอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากปญหาดานการเงินของผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาท่ี
เกิดจากเทคโนโลยีการกอสรางของผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากปญหาดานการ
จัดการของผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากผูรับเหมากอสรางรายยอย สาเหตุความ
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ลาชาท่ีเกิดจากปญหาวัสดุกอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากปญหาดานสังคม และสาเหตุความ
ลาชาท่ีเกิดจากปญหาดานการเมือง  
                        Sugiharto and Hampson (2003) ทําการศึกษาเรื่องสาเหตุสําคัญของความลาชาของ
โครงการกอสรางในประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษาโครงการประเภทธุรกิจการคาแบงปจจัยท่ีทําให
โครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัยและแบงกลุมสาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิด
ความลาชาเปน 6 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากบุคลากร สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากการ
จัดการ สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากการออกแบบและงานเอกสาร สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากวัสดุ
กอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากรายละเอียดโครงการ และสาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก  
                        Al-Ghafly (2007) ทําวิทยานิพนธเรื่องความลาชาของโครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําสาธารณะในประเทศซาอุดิอาระเบีย แบงปจจัยท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 60 
ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 6 กลุมไดแก สาเหตุความ
ลาชาท่ีเกิดจากผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของเจาของโครงการ 
สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากการออกแบบและการวางแผนลวงหนา สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจาก
นโยบายและขอกําหนดจากทางราชการ สาเหตุความลาชาท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดและสภาพแวดลอม
ของพ้ืนท่ี และสาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากการควบคุมงานกอสราง 

          3.3.3     แบงตามกลุมสาเหตุท่ีเกี่ยวกับบุคลากร 
                                               สุนทร (2546) ทําวิทยานิพนธเรื่องปญหาความลาชาของโครงการ
กอสรางทางโดยวิธีการจางเหมาของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม แบงปจจัยท่ีทําใหโครงการ
กอสรางเกิดความลาชาเปน 75 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชา
เปน 4 กลุมไดแก ไดแก สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากผูวาจาง สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากผูรับจาง 
สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากส่ิงกีดขวางทางกายภาพ และสาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก  
                        Alaghbari and others (2550) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการกอสรางในประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษาโครงการเคหะเพ่ือพักอาศัย แบงปจจัยท่ีทําให
โครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุท่ีทําใหโครงการกอสรางเกิด
ความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาท่ีเกิด
จากเจาของโครงการ สาเหตุความลาชาท่ีเกิดจากท่ีปรึกษาและบริหารโครงการ และสาเหตุความ
ลาชาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก  
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4.   สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 
                        จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดจากเอกสารตลอดจนผลงานวิจัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ รวมท้ังการสัมภาษณผูชํานาญการท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมฯ พบวา 
เจาของโครงการท้ังในสวนหางบ๊ิกซี ซูปเปอรเซ็นเตอร และหางเทสโกโลตัสฯ จะพิจารณาเลือกใช
วิธีการดําเนินโครงการ (Project Delivery System) แบบระบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-
Bid-Build) หรือแบบแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) และเลือกใชรูปแบบสัญญาจางงาน
กอสราง (Contract System) แบบสัญญาแบบคงท่ีตายตัว (Fixed Price) ไดแก สัญญาจางเหมารวม 
(Lump Sum Contract) (นิพนธ 2551 และ เกษมสุข 2551) ท้ังนี้จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยท่ี
เกีย่วของผูวิจัยไดกําหนดคําจํากัดความของความลาชาของงานวิจัยวา ความลาชาคือระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการท่ีเกินจากระยะเวลาท่ีกําหนดและสงผลกระทบทําใหโครงการไมสามารถเปดใช
อาคารไดท้ังหมดตามกําหนดเวลาท่ีวางไว รวมท้ังไดกําหนดประเภทของความลาชาของโครงการ
กอสรางเปน 3 ประเภทไดแก ความลาชาท่ีใหอภัยไดแบบสามารถเรียกรองคาเสียหายได 
(Excusable Compensable Delay) ความลาชาท่ีใหอภัยไดแบบไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได 
(Excusable Non-compensable Delay) และความลาชาท่ีใหอภัยไมได (Non-excusable Delay)  
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

 
                   การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาท่ีเกิดในโครงการประเภทดัด แปลง 
อาคารกรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต เปนการศึกษาโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดและระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย
เพ่ือบรรลุจุดประสงคของงานวิจัยดังนี ้
 
1.   แนวทางในการดําเนินการ  
 

 
แผนผังท่ี 7 ขั้นตอนการทําวจิัย  
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2.   วิธีการดําเนินการวิจัย 
                   การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาท่ีเกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคาร
กรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต เปนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยจาก
หนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยทางวิชาการท่ีเกี่ยวของท้ังจากในประเทศและตางประเทศ 
รวมท้ังขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการแบบเชิงลึก (In-Depth Analysis) โดยกลุม
ผูชํานาญการจะประกอบดวยบุคลากรท่ีมีประสบการณและมีสวนเกี่ยวของกับโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาขอสรุปของงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯและทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัยท่ีตั้งไว 
 
3.   เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
                   ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือสําหรับใชในการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ
ผูชํานาญการฯ ประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 2 ประเภทดังนี ้

3.1   แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Question) เพ่ือใชเก็บขอมูลโดย 
การสัมภาษณผูชํานาญการและผูท่ีมีประสบการณในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
ประกอบดวยแบบสอบถามดังนี ้

         1.     แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 
         2.     แบบสอบถามขอมูลเรื่องปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
3.2   แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Question) เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ 

ความเช่ือม่ันและความถูกตองของขอมูลจากกลุมผูชํานาญการฯ ประกอบดวยเนื้อหาดังนี ้
         1.     แบบสอบความเช่ือม่ันและความถูกตองของขอมูล 
         2.     แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

4.   การกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
                   กลุมผูชํานาญการและผูท่ีมีประสบการณในโครงการท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารหรอืโครงการกอสรางหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ตประกอบดวย
กลุมบุคลากรท่ีรับผิดชอบในระดับโครงการ (Project Level) ดังนี ้

4.1    กลุมบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ ไดแก บุคลากรในสวนของ 
วิศวกรโครงการอาวุโสและสถาปนิกโครงการอาวุโส ของหางคาปลีกสมัยใหมฯคือ หางบ๊ิกซี 
ซูเปอรเซ็นเตอร จํานวน 2 คนและหางเทสโก-โลตัสจํานวน 2 คน 
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4.2   กลุมบุคลากรในสวนของกลุมผูบริหารโครงการ ไดแก บุคลากรในสวนของ 
ผูบริหารโครงการ และผูจัดการโครงการ ของบริษัทท่ีปรึกษาโครงการคือ บริษัทเอนจิเนียริง่พลัส 
จํากัด จํานวน 1 คนและบริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด หรือ พีพีเอส จํานวน 2 คน 

โดยขอบเขตของงานวิจัยจะเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปน 
พ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ต เฉพาะโครงการท่ีอยูในกรุงเทพมหา 
นครท่ีดําเนินการกอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2537 – 2551 และมีขนาดพ้ืนท่ีโครงการระหวาง 10,000 
ตารางเมตรถึง 30,000 ตารางเมตร และประกอบดวยโครงการดังนี ้

1.     หางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาลาดพราว 
2.     หางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาแฟรช่ันไอซแลนด 
3.     หางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาหัวหมาก 
4.     หางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาดอนเมือง 
5.     หางบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาวงศสวาง 
6.     หางเทสโก-โลตัส สาขาซีคอนสแควร 
7.     หางเทสโก-โลตัส สาขาวังหิน 
8.     หางเทสโก-โลตัส สาขาปนเกลา 
9.     หางเทสโก-โลตัส สาขาฟอรจูนทาวน 

                   ท้ังนี้ผูวิจัยสามารถกําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางท่ีเฉพาะเจาะจง  
(Purposive Sampling) เนื่องจากเปนโครงการท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีองคกรท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการเปนจํานวนนอย ทําใหผูวิจัยสามารถระบุกลุมตัวอยางไดอยางชัดเจน     
 
5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
                   การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูชํานาญการและผูท่ีมีประสบการณในโครงการท่ี 
เกี่ยวของ มีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการดังนี ้
ผูชํานาญการฯ ประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 2 ประเภทดังนี ้

5.1    เก็บขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวของ 
กับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญฯ จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และรายงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

5.2   จัดทําแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ โดยมี 
โครงสรางในประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับปจจัยจํานวน 6 กลุมปจจัยไดแก 

         1.     กลุมปจจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
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         2.     กลุมปจจัยเกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและนอกโครงการ 
         3.     กลุมปจจัยเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
         4.     กลุมปจจัยเกี่ยวของกับการเงิน 
         5.     กลุมปจจัยเกี่ยวของกับการออกแบบ 
         6.     กลุมปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ 
5.3    เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใชในการสัมภาษณ 

กลุมผูชํานาญการท่ีมีประสบการณในโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญฯ ไดแก กลุมเจาของ
โครงการ (Project Owner) และกลุมผูบริหารโครงการและควบคุมโครงการ (Project Manager) ท่ี
เกี่ยงของ และมีประสบการณในการดําเนินโครงการกอสรางโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญฯ 
เปนระยะเวลานาน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับนํามาวิเคราะหตอไป 

5.4    ดําเนินการตรวจสอบความเช่ือถือได (Reliability) ของขอมูลท่ีไดรับ โดย 
การจัดทําแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือนําเสนอผลการรวบรวมขอมูลกลับไปใหกลุมผูเช่ียวชาญ
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหในขั้นสุดทายเพ่ือ
สรุปผลตอไป   
 
6.   การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล 
                   การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาท่ีเกิดในโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ต มี
จุดประสงคเพ่ือตรวจสอบหาปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ รวมท้ังวิเคราะหวา ปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯในเชิงบริหาร (Management Factors) เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมา
เก็ตฯหรือไม โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการวิเคราะหดังนี ้

6.1   ขั้นตอนการวิเคราะหหาปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯโดยใชสถิติแบบ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แบบการวัดสัดสวน (Proportion) เพ่ือพิจารณาหาปจจัยท่ี
เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี ้

         1.     ปจจัยท่ีมีผูชํานาญการลงความเห็นวาเปนปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหต ุ
ความลาชาฯ จะถือวาเปนปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ 

         2.     ปจจัยท่ีไมมีผูชํานาญการลงความเห็นวาเปนปจจัยท่ีเปนตนเหตขุอง 
สาเหตุความลาชาฯ จะถือวาไมใชปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ 

6.2   ขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนสาเหตคุวามลาชาฯโดยการนําขอมูลท่ีได 
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จากการสัมภาษณซ่ึงเปนขอมูลประเภทแสดงความคิดเห็น (Subjective) และขอมูลเอกสารท่ีผูวิจัย
ไดทําการศึกษามาประมวลผลและวิเคราะห โดยวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบไมใชสถิต ิแบบการ
วิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) หรือ วิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะ (Logical Analysis) โดย
การเช่ือมโยงในเชิงเหตุและผลในประเด็นตางๆ เพ่ือวิเคราะหวาปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯใน
เชิงบริหาร (Management Factors) เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตฯหรือไม โดย
มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี ้

1. การวิเคราะหมุมมองของผูชํานาญการมีตอปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน 
โครงการฯจํานวน 3 กลุมไดแก ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีไมสามารถควบคุม
ได ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีสามารถควบคุมได และปจจัยท่ีสามารถปองกัน
และแกไขไดโดยไมสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ 

2. การวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบ (Impact) ของปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา 
ของโครงการฯท่ีมีตอระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
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บทที่ 4 

 
ผลการสํารวจ 

 
                   การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ เปน
การศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการ
จํานวน 7 คนเพ่ือหาขอมูลเกีย่วกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ ท้ังนีจ้ากการศึกษา
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณพบวาสามารถแบงขอมูลดังกลาวเปน 2 กลุมไดแก ปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการฯและปจจัยท่ีไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
1.     สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ 
                   จากขอมูลรายละเอียดตามตารางสรุปขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการ 
(ตารางท่ี 7) พบวามี 10 ปจจัยจาก 36 ปจจยัท่ีผูชํานาญการเห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯ โดยสามารถแบงปจจัยดังกลาวเปน 2 กลุมไดแก ปจจัยท่ีผูชํานาญการสวนใหญ (จํานวน
มากกวา 3 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 2 ปจจัยและปจจัยท่ีผูชํานาญการ
บางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 8 ปจจัย ในขณะ
ท่ีพบวามี 26 ปจจัยจาก 36 ปจจยัท่ีผูชํานาญการท้ังหมด (จํานวน 7 คน) เห็นวาไมใชสาเหตุความ
ลาชาของโครงการฯโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.1   ปจจัยที่ผูชํานาญการสวนใหญ (จํานวนมากกวา 3 คน) มีความเห็นวาเปนสาเหต ุ
ความลาชาของโครงการฯ 

         1.     ปจจัยท่ีเกี่ยวกับเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการฯ 
         2.     ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
1.2   ปจจัยที่ผูชํานาญการบางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) มีความเห็นวาเปน 

สาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
         1.    ปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา 
         2.     ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯ ของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ 
         3.     ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯ ของบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการฯ 
         4.     ปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
         5.     ปจจัยเกี่ยวกับความถูกตอง การสรางไดและระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
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         6.     ปจจัยเกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคาร 
         7.     ปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับทางราชการ 
         8.     ปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา  
1.3   ปจจัยที่ผูชํานาญการทั้งหมด (จํานวน 7 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาฯ  
         1.     ปจจัยเกี่ยวของกับนโยบายในการขยายสาขา 
         2.     ปจจัยเกีย่วกับวิธีการดําเนินโครงการและวิธีการทําสัญญากอสราง 
         3.     ปจจัยเกี่ยวกับผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
         4.     ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางฯ 
         5.     ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ ผูออกแบบฯ 
         6.     ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการบริหารสัญญาท่ีใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
         7.     ปจจัยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงบุคลากรฯในระหวางการดําเนินโครงการ 
         8.     ปจจัยเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการวางแผนงาน  
         9.     ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการประมูล และการตอรองท่ีเลือกใชในโครงการ 
         10.   ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการเบิกจายคางวด คาบรกิารวิชาชีพของผูรับเหมาฯ 
         11.   ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการ 
         12.   ปจจัยเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัด 
         13.   ปจจัยเกี่ยวกับรายเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
         14.   ปจจัยท่ีเกี่ยวกับผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณ Town Center & Mall Area 
         15.   ปจจัยเกี่ยวกับผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ 
         16.   ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการท่ีมีจํานวนมาก 
         17.   ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
         18.   ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ  
         19.   ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการกําหนดหนาท่ีฯและระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
         20.   ปจจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจฯ 
         21.   ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลฯ  
         22.   ปจจัยเกี่ยวกับฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
         23.   ปจจัยเกี่ยวกับฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบฯ 
         24.   ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารฯ 
         25.   ปจจัยเกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภค และสภาพอากาศ 
         26.   ปจจัยเกี่ยวกับการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัด 
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            ตารางท่ี 7 ตารางสรุปขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการ  
 

 
 

ท่ีมา : สัมภาษณผูชํานาญการท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ, สถาปนิกและวิศวกร
โครงการอาวุโส, 2552-2553. 
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2.     ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
                   ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯแบงเปน 2 กลุมไดแก ปจจัยท่ีผูชํานาญการ
สวนใหญ (จํานวนมากกวา 3 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ และปจจัยท่ี
ผูชํานาญการบางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯโดย
มีรายละเอียดดังนี ้

2.1    ปจจัยที่ผูชํานาญการสวนใหญมีความเห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
                            จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามี 2 ปจจัยท่ีผูชํานาญการสวน
ใหญ (จํานวนมากกวา 3 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯดังนี ้

         2.1.1     ปจจัยที่เกี่ยวกับเจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนทีสํ่าหรับจัดทําโครงการฯ  
                                         การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีความแตกตางจาก
โครงการประเภทสรางใหมโดยมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 
(Uncontrollable Factors) ไดแก เจาของอาคารฯ ธนาคารท่ีเปนเจาหนี้ของเจาของอาคารฯ และผูเชา
พ้ืนท่ีรายอ่ืนท่ีอยูภายในอาคารเดียวกัน โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของ 
อาคารฯเนื่องจากเหตุผลทางดานธุรกิจของเจาของอาคารฯ 

2.  ปญหาจากการท่ีขอมูลอาคารท่ีไดรับจากเจาของอาคารฯไม 
ครบถวนและถูกตองเนื่องจากมีการปรับปรุงและดัดแปลงอาคารในระหวางการเปดใชอาคาร 

3. ปญหาจากการท่ีเจาของอาคารฯมีปญหาเรื่องหนี้สินดอยคุณภาพ  
(NPL) กับธนาคารเนื่องจากการไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจในป 2540 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากปจจัย
ดังกลาวมีความแตกตางกันในแตละโครงการโดยขึ้นอยูกับทัศนคติในการทํางานและการใหความ
รวมมือของเจาของอาคารฯ ซ่ึงการท่ีโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีขนาดพ้ืนท่ีโครงการท่ีใหญ
กวาผูเชาพ้ืนท่ีรายอ่ืนทําใหเจาของโครงการมีอํานาจในการตอรองกับเจาของอาคารฯมากกวาผูเชา
รายอ่ืนท่ีมีพ้ืนท่ีโครงการเล็กกวา ดังนั้นในกรณีท่ีเกิดปญหาท่ีเกี่ยวกับเจาของอาคารฯจึงสามารถ
แกไขปญหาดวยวิธีการตอรอง (Negotiation) โดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

2.1.2 ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
                                         การปรับเปล่ียนแบบหรือรายละเอียดของโครงการเปนส่ิงท่ีสามารถ
เกิดขึ้นในทุกโครงการโดยเฉพาะในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯหรือโครงการ
ประเภทอาคารธุรกิจการคา (Commercial Project) เนื่องจากการกําหนดขอบเขตและรายละเอียด
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ของโครงการจะเกี่ยวของกับปจจัยดานธุรกิจและการตลาดซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัย
ดังกลาวไดแก ปญหาเรื่องแบบขัดแยงท่ีมีสาเหตุจากจากการปรับแกไขแบบสถาปตยกรรมและแบบ
วิศวกรรม (Architectural & Engineering Drawings) แบบผังพ้ืนท่ีขายสินคา (Store Layout) และ
การแกไขแบบผังพ้ืนท่ีรานคาเชาและศูนยอาหาร (Leasing Plan) ในชวงระหวางการกอสราง ซ่ึงการ
ท่ีโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีจํานวนและประเภทของแบบท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดังนั้น
การแกไขแบบในระหวางชวงเวลาดังกลาวจึงสงผลกระทบกับแบบหรืองานในสวนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวา การแกไขแบบฯเปนส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไมไดในโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ อยางไรก็ตามเนื่องจากผูบริหารโครงการ 
ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางมีความคุนเคยกับรายละเอียดของแบบและขั้นตอนในการดําเนิน
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯรวมท้ังการท่ีบุคลากรของโครงการมีขอมูลจากการดําเนินโครงการ
ท่ีผานมา ดังนั้นจึงสามารถดําเนินการปรับแกไขแผนงานและแบบไดอยางรวดเรว็ 
 

2.2    ปจจัยที่ผูชํานาญการบางสวนมีความเห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
                            จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามี 8 ปจจัยท่ีผูชํานาญการ
บางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯดังนี ้

2.2.1 ปจจัยที่เกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
                                         ในชวงการจัดหาผูรับเหมากอสราง (Bidding Phase) เจาของโครงการจะ
ใชวิธีการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางแบบจํากัดตัวผูเสนอราคา (Selective Tendering) โดยการ
พิจารณาจากผูรับเหมากอสรางท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน (Pre Qualification) แลว
เทานั้น โดยผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว
และสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการไดแก ปญหาท่ีมีสาเหตุจากการเสนอราคา
ประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางรายใหมท่ีไมเคยรวมงานกับเจาของโครงการ เนื่องจากไม
มีขอมูลราคาของโครงการท่ีผานมาฯสําหรับใชอางอิงในการประมาณราคา 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวา เนื่องจากเจาของ
โครงการและผูบริหารโครงการมีความเขมงวดในการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของ
ผูรับเหมากอสรางในชวงระหวางการกอสราง (Construction Phase) ใหเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุ
ในแบบ แผนงานและสัญญา ดังนั้นท่ีผานมาจึงไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 

2.2.2 ปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับทางราชการ 
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                                         ปญหาของโครงการท่ีมีสาเหตุจากกฎระเบียบและขอบังคับฯเปนปญหาท่ี
เกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตกอสรางซ่ึงเกิดขึ้นในขั้นตอนเริ่มตนโครงการ (Inception Stage) โดย
ผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาจากการท่ีเจาหนาท่ีราชการมีการพิจารณาและตีความเนื้อหา 
ของกฎระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯท่ีแตกตางกัน 

2. ปญหาเรื่องการออกกฎระเบียบและขอบังคับท่ีเครงครัดในการดําเนิน 
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเนื่องจากนโยบายในการจํากัดการขยายสาขาของหางคาปลีกฯ 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาการท่ีเจาของ
โครงการมีนโยบายในการดําเนินโครงการใหถูกตองตามขอกําหนดทางกฎหมายโดยมีเจาหนาท่ีใน
ฝายกฎหมายหรือฝาย Permit ทําหนาท่ีในการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการ รวมท้ังมีการทํางาน
ในลักษณะคูขนาน (Dual Track) โดยใหผูบริหารโครงการและผูออกแบบใชเวลาในระหวางรอการ
อนุมัติใบอนุญาตกอสรางในการจัดทํารายละเอียดในสวนของแผนงานโครงการ แบบตกแตงปาย
กราฟฟก (Graphic Drawing) และแบบรายละเอียดช้ันวางสินคา (Fixture Plan) ดังนั้นปจจัยดังกลาว
จึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

2.2.3 ปจจัยที่เกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา 
                                         ท่ีผานมาหางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯไดพิจารณาเลือกใชวิธีการทํา
สัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum Contract) ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการประเภท
ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) นอกจากนั้นการท่ีเจาของโครงการท้ังสององคกรมี
นโยบายในการคัดเลือกผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางจากองคกรท่ีเคย
รวมงานกับเจาของโครงการ ทําใหโครงการไดบุคลากรท่ีมีความคุนเคยกับรูปแบบและเนื้อหา
สัญญาของโครงการ อยางไรก็ตามผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาเรื่องความขัดแยงของขอมูล ซ่ึงมีสาเหตุจากการท่ีผูออกแบบมี 
ระยะเวลาในการออกแบบท่ีจํากัด  

2. ปญหาเรื่องผูรับเหมากอสรางบางรายไมอานสัญญาใหรอบคอบกอน 
ตกลงทําสัญญาเนื่องจากมีความคุนเคยกับเนื้อหาและรายละเอียดสัญญาของโครงการฯ 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวา การท่ีบุคลากรท่ี 
เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญเคยรวมงานกับเจาของโครงการมากอน ทําใหมีความคุนเคยรวมท้ัง
มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของสัญญา ดังนั้นในกรณีท่ีเกิดปญหาท่ีมีสาเหตุจากความ
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ชัดเจนของเนื้อหาสัญญาจึงสามารถใชวิธีการตอรอง (Negotiation) เพ่ือหาขอสรปุในการแกปญหา
ท่ีเกิดขึ้นโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

2.2.4 ปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางาน 
ของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ 
                                         หางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯใหความสําคัญกับจํานวนบุคลากร 
ประสบการณ และทักษะของบุคลากรภายในองคกรของตนเองเพ่ือใหสามารถดูแลและรับผิดชอบ
โครงการไดอยากมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาเรื่องบุคลากรในสวนของเจาของโครงการในระดับปฏิบัติงาน  
(Operational Level) บางสวนขาดความเขาใจในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 

2.   ปญหาเรื่องบุคลากรบางสวนขาดทัศนคต ิ(Attitude) ท่ีดีในการ 
ทํางาน เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนแบบในระหวางการกอสรางบอยครั้ง 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวา มีบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการเพียงสวนนอยท่ีมีปญหาเรื่องประสบการณและทักษะฯ นอกจากนั้นการท่ี
บุคลากรของโครงการในสวนอ่ืนมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมา
หลายโครงการ ดังนั้นจึงสามารถใชขอมูลจากโครงการท่ีผานมาในการตรวจสอบและแกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

2.2.5 ปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางาน 
ของบุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
                                         ผูบริหารโครงการและผูออกแบบเปนองคกรท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ดังนั้นจึงมีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการจํานวนไมมาก ในขณะท่ีผูรับเหมากอสราง
เปนองคกรท่ีมีขนาดใหญเม่ือพิจารณารวมถึงจํานวนบุคลากรในสวนของคนงานกอสราง (Labors) 
ท้ังนี้ผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวาท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาจากการปรับเปล่ียนบุคลากรท่ีเคยรับผิดชอบงานในโครงการท่ี 
ผานมา เนื่องจากผูรับเหมากอสรางมีการปรับยายบุคลากรในระหวางการกอสราง 

2.   ปญหาจากการท่ีบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน (Operation Level)  
และระดับคนงาน (Labor) ขาดฝมือและทักษะท่ีเพียงพอในการทํางาน โดยมีสาเหตุจากจากการท่ี
เจาของโครงการไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในระดับดังกลาวไดท่ัวถึง 

3.  ปญหาเรื่องบุคลากรบางสวนขาดทัศนคต ิ(Attitude) ท่ีดีในการ 
ทํางานเนื่องจากการปรับเปล่ียนแบบในระหวางการดําเนินโครงการบอยครั้ง 
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                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวาเนื่องผูบริหาร
โครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางมีประสบการณและเคยผานการดําเนินโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึงมีขอมูลในการคัดเลือกและจัดเตรียมจํานวนบุคลากรและ
คนงานใหเพียงพอและเหมะสมกับโครงการและไมพบปญหาท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว 

2.2.6 ปจจัยที่เกี่ยวกับความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และ 
ระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
                                         ปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของแบบ (Drawing Accuracy) และการสราง
ไดของแบบ (Built Ability) รวมท้ังระยะเวลาในการจดัทําแบบเปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับ
โครงการในชวงขั้นตอนการกอสราง (Construction Phase) โดยผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คน
เห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาเรื่องความผิดพลาดของแบบท่ีเกิดจากการท่ีผูออกแบบรายใหม 
ไมมีประสบการณในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ 

2.  ปญหาเรื่องความผิดพลาดของแบบท่ีเกิดจากการท่ีผูออกแบบรายเกา 
ใชขอมูลจากโครงการท่ีผานมาในการทํางานโดยขาดการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับโครงการ 

3.  ปญหาเรื่องการกําหนดรายละเอียดของแบบท่ีนอยหรือมากเกิน ซ่ึงมี 
สาเหตจุากการท่ีผูออกแบบมีขอจํากัดเรือ่งระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวาการท่ีโครงการมี
รูปแบบของแตละสาขาท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังการท่ีมีขอมูลเพ่ิมเติมจากการสํารวจอาคาร (Building 
Survey) ทําใหผูบริหารโครงการและผูรับเหมากอสรางมีขอมูลรายละเอียดของโครงการท่ีสามารถ
ใชในการตรวจสอบและแกไขความถูกตองของแบบกอนดําเนินการกอสรางจริง ดังนั้นปจจัย
ดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

2.2.7 ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                         การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การตลาด รวมท้ังนโยบายทางการ
คาของหางคูแขงจะมีผลกับการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ
หรือโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial project) และเปนตนเหตุของการเปล่ียนแปลง
รูปแบบและรายละเอียดของโครงการ โดยผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาจากการเปล่ียนแปลงของแบบ โดยมีสาเหตุจากการท่ีปจจัย 
ทางดานเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

2.  ปญหาเรื่องผลกระทบจากคูแขงทางการคา โดยมีสาเหตุจากการท่ีใน 
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ระหวางการดําเนินโครงการมีคูแขงทางการคามาเปดสาขาในบริเวณใกลเคียง 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวา เนื่องจากบุคลากร
ของโครงการมีประสบการณจากการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ 
ดังนั้นจึงสามารถใชขอมูลจากการดําเนินโครงการท่ีผานมาในปรับแกไขรูปแบบและรายละเอียด
ของงานกอสราง (Design and Construction Details) ท่ีไดจัดทําไวแลวอยางรวดเร็วโดยไมสงผล
กระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  

2.2.8 ปจจัยที่เกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคารฯ 
                                         อาคารท่ีใชในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะมีแตกตาง
กันตามลักษณะของการใชงานไดแก อาคารท่ีอยูในระหวางการใชงานและอาคารท่ีไมไดอยูใน
ระหวางการใชงาน ท้ังนี้ในสวนของอาคารท่ีไมไดอยูในระหวางการใชงานจะไมพบปญหาท่ี
เกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ีเนื่องจากพ้ืนท้ังหมดของอาคารอยูในการครอบครองของเจาของอาคารฯ
และเจาของอาคารฯไมตองการท่ีจะดําเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีดังกลาวอีกตอไป ในขณะท่ีอาคารท่ีอยูใน
ระหวางการใชงานจะพบปญหาท่ีเกี่ยวของกับการสงมอบพ้ืนท่ีฯ โดยผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 
7 คนเห็นวาท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1. ปญหาจากการท่ีเจาของอาคารฯไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีใหเจาของ 
โครงการไดตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในสัญญาเนื่องจากเหตุผลทางดานธุรกิจของเจาของอาคารฯ 

2.  ปญหาจากการท่ีเจาของอาคารฯไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีในสวนท่ีผู 
เชารายอ่ืนเปนผูถือสิทธิในการครอบครองไดตามเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากผูเชาดังกลาวไมสามารถ
สงมอบพ้ืนท่ีคืนใหเจาของอาคารฯไดตามกําหนดเวลาท่ีตกลง 
                            ในขณะท่ีผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวา การท่ีบุคลากรของ
โครงการมีประสบการณจากการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึง
สามารถปรับแกไขแผนงานโครงการและรายละเอียดของแบบท่ีมีสาเหตุจากความลาชาในการสง
มอบพ้ืนท่ีอาคารฯและการปรับเปล่ียนขนาดและตําแหนงของพ้ืนท่ีโครงการโดยไมสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
 
3.     ปจจัยที่ไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
                   จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามี 26 ปจจัยท่ีผูชํานาญการท้ังหมด 
(จํานวน 7 คน) เห็นวาไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯดังนี ้
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3.1     ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายในการขยายสาขา 
                             จากการพิจารณาในสวนของนโยบายในการขยายสาขาใหมในแตละปของ
หางบ๊ิกซีฯและหางเทสโก-โลตัสฯพบวาท่ีผานมาหางบ๊ิกซีฯมีนโยบายในการเปดสาขาประเภท
ไฮเปอรมารเก็ตฯแหงใหมจํานวนปละ 4 สาขาเปนอยางนอย ในขณะท่ีหางเทสโก-โลตัสฯมี
นโยบายในการเปดสาขาประเภทไฮเปอรมารเก็ตฯแหงใหมจํานวนปละ 5-8 สาขา โดยผูชํานาญการ
ท้ังหมดจํานวน 7 คนเห็นวาจํานวนสาขาท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละปเปนจํานวนท่ีบุคลากรท่ีเกีย่วของทุก
ฝายสามารถดูแลรับผิดชอบไดท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.2     ปจจัยที่เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการดําเนินโครงการและวิธีการทําสัญญากอสราง 
                             ท่ีผานมาหางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯจะเลือกวิธีการดําเนินโครงการ 
(Project Delivery System) และวิธีการทําสัญญา (Contract System) ท่ีแตกตางกนัในแตละโครงการ
โดยพิจารณาจากขนาดของโครงการและประเภทของโครงการ ท้ังนี้พบวาในการดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือจัดทําโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ (Fit-Out in Existing Project) 
เจาของโครงการท้ังสององคกรจะเลือกใชวิธีการดําเนินโครงการและวิธีการทําสัญญาท่ีเหมือนกัน
ไดแก วิธีการดําเนินโครงการแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) หรือประเภทออกแบบ-ประมูล-
กอสราง (Design-Bid-Build) และวิธีการทําสัญญาแบบประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed 
Price Contract) โดยสวนใหญแลวหางเทสโก-โลตัสฯจะเลือกใชผูรับเหมากอสรางเพียงบริษัทเดียว 
ในขณะท่ีหางบ๊ิกซีฯจะรวมงานกับผูรบัเหมากอสรางแตกตางกันในแตละโครงการ สําหรับในสวน
ของผูบริหารโครงการและผูออกแบบพบวาเจาของโครงการท้ังสององคกรจะเลือกใชผูบริหาร
โครงการและผูออกแบบในแตละโครงการจากตางบริษัทกัน โดยผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คน
เห็นวาวิธีการดําเนินโครงการและวิธีการทําสัญญาดังกลาวมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯและไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 

3.3     ปจจัยที่เกี่ยวกับผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
                             เนื่องจากท้ังหางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯรวมท้ังบุคลากรในสวนอ่ืนของ 
โครงการมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึง
สามารถกําหนดขั้นตอนการดําเนินโครงการและการวางผังวงจรการดําเนินโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมกับวิธีการดําเนินโครงการ (Project Delivery System) ประเภท ออกแบบ - ประมูล - 
กอสราง (Design-Bid-Build) โดยผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนเห็นวาท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีมี
สาเหตจุากการกําหนดขั้นตอนและผังวงจรการดําเนินโครงการท่ีผิดพลาดหรือไมเหมาะสมจน
สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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แผนผังท่ี 9 ขั้นตอนการจดัทําโครงการฯของหางเทสโกโลตัสฯ  
ท่ีมา : สัมภาษณ เกษมสุข   บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552. 
 
 

 
 

แผนผังท่ี 10 ขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ของหางบ๊ิกซีฯ  
ท่ีมา : สัมภาษณ นิพนธ   เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบ๊ิกซีฯ, 10 มีนาคม 2553.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 47 

3.4     ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธกีารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางสําหรับโครงการ 
ดัดแปลงอาคารฯ 
                             ท่ีผานมาหางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯใชวิธีการจัดหาผูรับเหมากอสราง 
(Procurement) ท่ีเหมือนกันไดแก วิธีการประมูลแบบจํากัดตัวผูเสนอราคา (Selective Tendering) 
โดยผูรับเหมากอสรางท่ีมีสิทธิเขารวมในการประกวดราคาจะตองผานขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ
เบ้ืองตน (Pre Qualification) จากเจาของโครงการแลวเทานั้น สําหรับการดําเนินการในสวนของการ
คัดเลือกผูรับเหมากอสรางพิเศษ (Specialist) พบวาเจาของโครงการท้ังสององคกรมีนโยบายในการ
จัดหาโดยตรง (Direct Purchase) เฉพาะในสวนของงานท่ีตองใชบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษ
ไดแก ผูรับเหมางานระบบทางลาดเล่ือน (Travelator) และลิฟทโดยสาร ผูรับเหมางานปายกราฟฟก 
และผูรับเหมางานสเตนเลสในสวนพ้ืนท่ีรานขายอาหาร (Food Court) และผูรับเหมากอสรางหอง
เย็น (Cold Storage) เปนตน โดยผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนเห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจาง
ผูรบัเหมากอสรางของโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีการประมูลแบบจํากัดตัวผูเสนอราคา
ทําใหโครงการไดผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณภาพรวมท้ังมีความเขาใจในการดําเนินโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯและไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 

3.5     ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ  
ผูออกแบบสําหรับโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
                             หางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯมีวิธีการคัดเลือกผูบริหารโครงการฯและ
ผูออกแบบสําหรับโดยการพิจารณาคัดเลือกจากองคกรท่ีอยูในรายช่ือบริษัทท่ีไดผานขั้นตอนการคัด
สรรคุณสมบัติเบ้ืองตน (Pre Qualification) แลวเทานั้น ท้ังนี้ท่ีผานมาเจาของโครงการท้ังสอง
องคกรจะพิจารณาคัดเลือกผูบรหิารโครงการและผูออกแบบโดยใหมีความสมดุลกับจํานวน
โครงการท่ีตองรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี ้
                             3.5.1     การคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการจะทําสัญญาโดยแบงตาม
ประเภทของการใหบริการไดแก หนาท่ีบริหารและควบคุมงานกอสราง (Construction Management 
& Supervision) และการสํารวจปริมาณงานและราคา (Quantity Surveyor) 
                              3.5.2     การคัดเลือกและจัดจางผูออกแบบในสวนของการออกแบบงาน
สถาปตยกรรมจะทําสัญญาโดยแบงตามประเภทของการใหบรกิารไดแก งานออกแบบ
สถาปตยกรรมภายนอกและงานตกแตงภายใน งานออกแบบปายกราฟฟก งานออกแบบช้ันวาง
สินคาและอาหารภายในบริเวณพ้ืนท่ีขายและสวนรานขายอาหาร (Store Area & Food Court) โดยท่ี
ผานมาเจาของโครงการมีนโยบายในการจางผูออกแบบงานสถาปตยกรรมท่ีสามารถดูแลรับผิดชอบ
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ในสวนงานออกแบบท้ังหมดไดพรอมกัน เนื่องจากเห็นวาจะทําใหผูออกแบบสามารถผลิตงานท่ีมี
คุณภาพและมีความถูกตองมากขึ้น นอกจากนั้นทําใหมีความสะดวกในการประสานงานมากขึ้น  

ท้ังนี้พบวาผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนเห็นวาวิธีการคัดเลือกผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบท่ีใชในโครงการท่ีผานมามีความเหมาะสมเนื่องจากทําใหโครงการไดบุคลากรท่ีมี
ประสบการณและความเขาใจในรายละเอียดรวมท้ังขั้นตอนของการดําเนินโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯและไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว  

3.6     ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
                             เนื่องจากหางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯมีแผนกกฎหมายหรือแผนก Permit ทํา
หนาท่ีดูแลและรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบเนื้อหาและรายละเอียดของเอกสารสัญญากอน
การตกลงทําสัญญา จึงทําใหสัญญาของโครงการมีความถูกตองและสมบูรณนอกจากนั้นการท่ี
ผูบริหารโครงการซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการบริหารสัญญามีประสบการณในการดําเนินโครงการ
กอสรางหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนจํานวนหลายโครงการ ดังนั้นท้ังเจาของโครงการและผูบริหาร
โครงการจึงสามารถบริหารสัญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คน
เห็นวาท้ังเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีวิธีการจัดทําเอกสารสัญญา (Contract Documents 
Preparation) และวิธีการบริหารสัญญา (Contract Administration) ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับโครงการฯเนื่องจากมีการปรับปรุงและแกไขสัญญาอยูตลอดเวลาโดยการศึกษาจากรายละเอียด
และขอมูลจาการดําเนินโครงการท่ีผานมา 

3.7     ปจจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการในระหวางการ 
ดําเนินโครงการ 
                             ท่ีผานมาผูบริหารขององคกรท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะไม
มีการโยกยายบุคลากรในระดับบริหารโครงการ (Project Level) ในระหวางท่ีโครงการยังไมแลว
เสร็จ เนื่องจากเห็นวาบุคลากรดังกลาวเปนผูท่ีดูแลรับผิดชอบและวางแนวทางการทํางานตั้งแต
เริ่มตนโครงการ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงบุคลากรในระดับบริหารโครงการจึงสงผลกระทบกับการ
ดําเนินโครงการ ในขณะท่ีเห็นวาการเปล่ียนแปลงในสวนของบุคลากรระดับปฏิบัติการ (Operation 
Level) จะสงผลกระทบนอยกวาเนื่องจากโดยท่ัวไปบุคลากรระดับปฏิบัติการจะมีหนาท่ีในการ
ดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไวเทานั้น นอกจากนั้นในกรณีท่ีเกิดปญหาเกี่ยวกับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการก็สามารถจัดหาบุคลากรใหมมาทดแทนไดอยางรวดเร็ว โดยผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 
7 คนเห็นวาวิธีการดังกลาวมีความเหมาะสมและไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 
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3.8     ปจจัยที่เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการวางแผนงาน 
                             ในการดําเนินโครงการท่ีผานมามีการปรับเปล่ียนแผนกําหนดเวลา (Project 
Scheduling) และแผนกําหนดการใชทรัพยากร (Resources Allocation) อยูบอยครั้งโดยมีสาเหตุจาก
การปรับเปล่ียนแบบในระหวางการกอสราง อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ
มีความจําเปนตองเปดตามกําหนดการท่ีวางไว ดังนั้นในกรณีท่ีไมสามารถเปดใชอาคารไดท้ังหมด
ในเวลาเดียวกัน จึงตองปรับเปล่ียนแผนงานกอสรางโดยการเรงงานใหโครงการสามารถเปดใชสอย
พ้ืนท่ีไดในบางสวน (Practical Completion) เพ่ือใหโครงการสามารถเปดไดตามกําหนดเวลาเดิม ซ่ึง
พ้ืนท่ีโครงการท่ีสําคัญท่ีสุดไดแก พ้ืนท่ีขายสินคา (Store Area) พ้ืนท่ีรานคาเชา (Town Center) และ
พ้ืนท่ีรานขายอาหาร (Food Court) เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีผลกับรายรับของโครงการโดยตรง โดย
ผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนเห็นวาเนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการมีประสบการณ
ในการรวมงานกับโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึงสามารถ
วางแผนงานโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนและแกไขแผนงานใหตรงกับ
รายละเอียดของโครงการท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

3.9     ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ 
                             เจาของโครงการจะคัดเลือกผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองตน (Pre 
Qualification) ตามท่ีกําหนดเพ่ือเขายื่นซองประกวดราคา (Bid Submission) หลังจากนั้นจะมีการ
เปดซองประกวดราคาโดยท่ีผานมาเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีหลักในการพิจารณา
โดยการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารและนําผูประกวดราคาท่ีเสนอราคาต่ําสุด
มาจํานวนหนึ่งเพ่ือพิจารณาดานความเหมาะสมของแผนงานและเทคนิคการกอสราง (Technical 
Evaluation) และเชิญผูประกวดราคากลุมดังกลาวมาเจรจาเพ่ือตอรองในเรื่องของการปรับดุลและ
การตอรองราคา (Balance Bidding and Negotiation) รวมท้ังรายละเอียดของแผนงาน โดยพบวา
กลุมผูรับเหมากอสรางท่ีไดรับการคัดเลือกสวนใหญจะเปนผูรับเหมากอสรางท่ีเคยรวมงานกับ
เจาของโครงการมากอน ท้ังนี้ผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวาวิธีการประมูลและ
ตอรองราคาดังกลาวมีความเหมาะสมและทําใหโครงการไดผูรับเหมากอสรางท่ีมีคุณภาพ 
ประสบการณ และมีความเขาใจในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯรวมท้ังไมพบปญหาท่ี
เกิดจากปจจัยดังกลาว 

3.10   ปจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆใน 
ระหวางดําเนินโครงการ 
                             การส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการท่ีผานมามี
ประสิทธิภาพ แมวาจะพบปญหาเรื่องการส่ังการและการตัดสินใจท่ีผิดพลาดในสวนของประเด็น
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ปญหาใหมท่ีอยูนอกเหนือจากวิธีการทํางานแบบเดิม (Routine Work) อยางไรก็ตามเนื่องจาก
บุคลากรของโครงการท่ีเกี่ยวของกับขั้นตอนการกอสรางมีประสบการณในการดําเนินโครงการหาง
คาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ทําใหสามารถตรวจสอบและแกไขโดยการปรับแกไขงานท่ี
ผิดพลาดใหถูกตอง (Correction) อยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
โดยผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวาบุคลากรของโครงการมีการส่ังการและการ
ตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 

3.11   ปจจัยที่เกี่ยวกับฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
                             หางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯมีฐานะดานการเงินท่ีเขมแข็ง เนื่องจากการเขา
มารวมทุนของบริษัทขามชาติในชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังพ้ืนตัวจากวิกฤติ
เศรษฐกิจป 2540 ท้ังนี้จากการพิจารณาในสวนของนโยบายดานการเงิน (Financial Policy) พบวา
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีงบประมาณโครงการท่ีมากกวาหรือเทากับงบประมาณของ
โครงการประเภทสรางใหมดังนั้นโครงการจึงมีฐานะดานการเงินท่ีด ีนอกจากนั้นพบวาการท่ี
เจาของโครงการไมมีนโยบายในการตัดลดงบประมาณในระหวางการดําเนินโครงการทําให
โครงการไมมีการหยุดชะงักเนื่องจากปญหาดานการเงิน โดยกลุมผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คน
มีความเห็นวาฐานะดานการเงินของเจาของโครงการมีความเขมแข็งและไมพบปญหาเกิดจากปจจัย
ดังกลาวท่ีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

3.12   ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมากอสราง  
ผูบริหารโครงการและผูออกแบบ 
                             ท่ีผานมาพบวาในกรณีท่ีผูรับจางท้ังในสวนของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ
และผูรับเหมากอสรางสามารถผลิตงานไดตามปริมาณงานท่ีระบุไวในแผนงานและภายใน
กําหนดเวลาท่ีระบุไวในสัญญา เจาของโครงการจะดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนท่ีระบุไวใน
สัญญา อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการบริหารและควบคุมงาน และความ
ผิดพลาดท่ีเกี่ยวกับการออกแบบหรือความผิดพลาดใดๆท่ีมีสาเหตุจากผูบรหิารและควบคุม
โครงการและผูออกแบบจนเกิดความเสียหายตอโครงการ เจาของโครงการอาจพิจารณาปรับเงิน
โดยหักจากคาบริการวิชาชีพในงวดสุดทาย  

ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูรับเหมากอสรางไมสามารถดําเนินการไดตามเวลาท่ีกําหนด เจาของ 
โครงการจะทําการระงับการจายคางวดงานในงวดงานนั้นหรืออนุมัติการเบิกจายคางวดงานเพียง
บางสวน จนกระท่ังผูรับเหมากอสรางสามารถดําเนินการกอสรางไดทันตามปริมาณงานในงวด
ตอไปเจาของโครงการก็จะอนุมัติเบิกจายคางวดงานในงวดนั้นๆ รวมท้ังคางวดงานกอนหนาตาม
จํานวนเงินท่ีระงับการเบิกจายไว โดยผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนเห็นวาวิธีการเบิกจายคางวด
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งานของผูรับเหมากอสรางและคาบริการวิชาชีพของผูบริหารโครงการและผูออกแบบมีความ
เหมาะสมกับโครงการและไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

3.13   ปจจัยที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
                             จากการดําเนินโครงการท่ีผานมาพบวาการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการมี
ความเหมาะสมและไมพบปญหาท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว เนื่องจากเจาของโครงการท้ังสอง
องคกรมีผูถือหุนใหญท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงรวมท้ังการท่ีเจาของโครงการมีขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณของโครงการ ดังนั้นท่ีผานมาจึงการกําหนดงบประมาณของแตละโครงการท่ีเหมาะสม
และไมมีในการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการระหวางการดําเนินโครงการแตอยางใด ท้ังนี้
ผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวานโยบายเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนงบประมาณ
โครงการมีความเหมาะสมกับโครงการและทําใหโครงการมีสภาพทางการเงินท่ีเขมแข็ง 

3.14   ปจจัยที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                             เนื่องจากขอจํากัดดังกลาวเปนปจจัยท่ีเกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกอาคารเพ่ือ
ดําเนินโครงการ นอกจากนั้นการท่ีผูท่ีเกี่ยวของสวนใหญมีความคุนเคยกับขั้นตอนการทํางานกับ
โครงการท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีโครงการแบบดังกลาว ดังนั้นผูบริหารโครงการจึงมีการวางผังโครงการท่ี
เหมาะสมกับการทํางานตั้งแตเริ่มตน ทําใหสามารถบริหารการใชพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ผูชํานาญการท้ังหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวา การท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยท่ี
สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 

3.15   ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล ใน 
ระหวางดําเนินโครงการ 
                             ผูบริหารโครงการมีการกําหนดขั้นตอนการจัดสงขอมูลแผนงาน รวมท้ังการ
ช้ีแจงขอมูลถาม-ตอบ และการอนุมัติเอกสารขอมูลโครงการไวในแผนงานของโครงการในสวน
ของขอกําหนดหนาท่ี และความรับผิดชอบบุคลากรฝายตางๆ (Line of Command) และระเบียบวิธี
ปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) โดยผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวา โครงการมี
การกําหนดวิธีการจัดสงขอมูล การช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลท่ีครบถวนและเหมาะสม 
ดังนั้นจึงไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 
                             ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผาน
มาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้

1.     ปญหาจากความลาชาในการอนุมัตแิละช้ีแจงเอกสารและขอมูล 
เนื่องจากผูท่ีมีหนาท่ีในการอนุมัติและช้ีแจงไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีระบุไวในเอกสาร  

2.     ปญหาจากความผิดพลาดในการอนุมัติเอกสารและการช้ีแจงเอกสาร 
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ขอมูลเนื่องจากขาดการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีถ่ีถวน  
อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาจากท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการมี 

ประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาเปนจํานวนหลายโครงการ ดังนั้น
บุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการและผูรับเหมากอสรางจึงสามารถตรวจพบความผิดพลาดจาก
การอนุมัติเอกสารหรือแบบ และสามารถทํางานไปกอนลวงหนาในขณะท่ีรอการอนุมัติหรือแกไข
งานจากเจาของโครงการหรือผูออกแบบโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

3.16   ปจจัยที่เกี่ยวกับผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Town Center & Mall Area 
                             ผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณพ้ืนท่ีสวน Town Center หรือ Mall Area จะประกอบดวย
ผูเชารายใหญ (Anchor Tenant) และผูเชารายเล็กหรือผูเชารวม (Co-Tenant) โดยบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการไดแก แผนกบริหารพ้ืนท่ี Town Center  หรือ Mall Area จะมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการประสานงานในการสรุปตําแหนงและขนาดพ้ืนท่ีของรานคาเชาบริเวณ Town Center หรือ 
Mall Area ในขณะท่ีแผนกพัฒนาโครงการ (Property) หรือ แผนกออกแบบและกอสราง (Design & 
Construction) รวมท้ังผูบริหารโครงการจะมีหนาท่ีรับผิดชอบในการประสานงานในสวนของการ
กอสรางของรานคาเชา โดยผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาการดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของกับผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณพ้ืนท่ีสวน Town Center หรือ Mall Area มีประสิทธิภาพและ
ไมพบปญหาท่ีมีสาเหตุจากปจจัยดังกลาว ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาใน
การดําเนินโครงการท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้  
                             1.     ปญหาท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางของผูเชารายเล็กหรือผูเชารวม (Co -
Tenant) เนื่องจากผูเชารายเล็กหรือผูเชารวมไมมีความคุนเคยกับขั้นตอนการทํางานรวมกับเจาของ
โครงการทําใหไมเขาใจระบบและแผนงานกอสรางของโครงการ 
                             2.     ปญหาท่ีเกี่ยวของกับการสรุปเรื่องพ้ืนท่ีและตําแหนงรานคาของผูเชาราย
ใหญ (Anchor Tenant) เนื่องจากผูเชารายใหญจะมีการขอปรับเปล่ียนตําแหนงขอบเขตและขนาด
ของพ้ืนท่ีรานคาในระหวางขั้นตอนการกอสรางโดยมีสาเหตุจากปจจัยดานธุรกิจ  

อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาปจจัยดังกลาวไมสงผลกระทบกบั 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากเจาของโครงการสามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับความลาชาใน
การตกแตงรานคาเชาโดยการเรงงานในสวนของหนารานหรือพ้ืนท่ีขายท่ีจําเปนตองเปดใชงานใน
วันเปดสาขาใหเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

3.17   ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
                             เจาของโครงการท้ังสององคกรมีการกําหนดขอบเขตงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
ของแตละฝายอยางชัดเจน โดยมีการระบุทีมงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานโดยตรง (Official 
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Contact) ของแตละโครงการอยางชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการดําเนินการ ซ่ึงบุคลากรดังกลาวมี
ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีหนาท่ีประสานงานระหวางฝายตางๆ เพ่ือให
โครงการเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในแผนงาน โดยผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาใน
การดําเนินโครงการท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกิดจากวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวาง
บุคลากรภายในโครงการท่ีสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวา ท่ีผานมาพบปญหาท่ีมีสาเหตุจาก 
ปจจัยดังกลาว 2 ประเด็นไดแก ปญหาเรื่องความลาชาในการประสานงานเรื่องเอกสารจากเจาของ
โครงการ และปญหาเรื่องความลาชาในการประสานงานเรื่องเอกสารและแบบจากผูออกแบบ 
อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมี
ประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ทําใหมีความคุนเคย
และเขาใจขั้นตอนในการประสานงานเรื่องขอมูลจากเจาของโครงการและผูออกแบบ ดังนั้นปจจัย
ดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

3.18   ปจจัยที่เกี่ยวกับรายเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
                             หางบ๊ิกซีฯและหางเทสโกโลตัสฯเปนองคกรขนาดใหญท่ีมีลักษณะการจัดผัง
องคกรแบบแบงตามหนาท่ี (Functional Structure) และบริหารงานในรูปบริษัทจํากัด (Corporation 
of Limited Company) โดยมีบริษัทขามชาติ (Transnational Corporations) เปนผูถือหุนใหญและทํา
หนาท่ีบริหารจัดการรวมท้ังกําหนดนโยบายการทํางานของสาขาท่ีตั้งอยูในประเทศไทย โดย
ผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวารูปแบบการจัดโครงสรางองคกรและผังองคกรแบบ
ดังกลาวมีความเหมาะสมกับโครงการและไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว  

ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมาพบ 
ปญหาเรื่องบุคลากรในสวนของเจาของโครงการมีการประสานงานและการส่ือสารแบบลัดขั้นตอน
หรือแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) และมีการทํางานขามสายงาน (Cross 
Function) โดยมีสาเหตุจากการจัดโครงสรางองคกรแบบแบงตามหนาท่ีทําใหมีแผนกยอยเปน
จํานวนมาก อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาปญหาท่ีเกิดขึ้นไมสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ เนื่องจากในขณะท่ีบุคลากรมีการทํางานแบบลัดขั้นตอนและการ
ทํางานขามสายงานเพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน แตในขณะเดียวกันก็จะมีการแจงใหผูท่ีเกี่ยวของ
หรือผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบเปนลายลักษณอักษรตามระเบียบท่ีกําหนดไว ดังนั้นในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นผูท่ีเกี่ยวของในสวนอ่ืนก็สามารถตรวจพบและแกไขไดอยางรวดเร็ว 

3.19   ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆในระหวาง 
การดําเนินโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

                             ผูบริหารโครงการจะจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการโดยมีการกําหนดขอบเขต
หนาท่ี และความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
(Project Procedure) ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประสานงานและส่ือสารระหวางฝายตางๆในระหวาง
การดําเนินโครงการ โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมา
ไมพบปญหาท่ีมีสาเหตุจากการประสานงานและส่ือสารเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติตาม
ขอกําหนดท่ีระบุไวในแผนงาน นอกจากนั้นการท่ีบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ ผูออกแบบ 
และผูรับเหมากอสรางมีประสบการณในการทําโครงการประเภทคาปลีกสมัยใหมฯมาเปนจํานวน
หลายโครงการจึงมีความเขาใจในขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของโครงการ โดยท่ีผานมาไมพบ
ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว  

ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมา 
พบปญหาเกี่ยวกับการประสานงานและส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) 
หรือแบบขามสายงาน (Cross Function) และปญหาท่ีเกิดจากทักษะบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การติดตอประสานงาน (Official Contact) มีไมเพียงพอ อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็น
วาเนื่องจากโครงการมีการกําหนดขั้นตอนการประสานงานและตรวจสอบอยางเปนระบบ ดังนั้น
การท่ีโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯซ่ึงเปนโครงการท่ีมีรูปแบบคลายคลึงกัน ทําใหสามารถใช
ขอมูลจากการดําเนินโครงการท่ีผานมาในการตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
โดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  

3.20   ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธกีารกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of  
Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) 
                             ผูบริหารโครงการไดจัดทําแผนงานกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของทุก
ฝาย (Line of Command) รวมท้ังระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางชัดเจน 
และมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คน
จาก 7 คนเห็นวาท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกิดจากวิธีปฏิบัติของโครงการฯ 
                             ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผาน
มาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้
                             1.     ปญหาเกี่ยวกับการประสานงานและส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Informal 
Communication) เนื่องจากโครงการมีขอจํากัดดานเวลา 
                             2.     ปญหาจากการท่ีผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางราย
ใหมไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ เนื่องจากไมคุนเคยกับการดําเนินโครงการ
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ  
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อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวา เนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ 
โครงการสวนใหญมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ 
ทําใหมีความเขาใจในระบบการทํางานรวมท้ังระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการประเภทหางคาปลีก
สมัยใหมฯ ดังนั้นปจจัยดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

3.21   ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารฯ 
                             เจาของโครงการจะมีหนาท่ีรับผิดชอบในการประสานงานท่ีเกี่ยวกับขอเอกสาร
และขอมูลแบบอาคารจากเจาของอาคารฯ โดยมีการกําหนดตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานโดยตรง 
(Official Contact) ของแตละโครงการเพ่ือความสะดวกในการดําเนินการ โดยผูชํานาญการจํานวน 
4 คนจาก 7 คนเห็นวาท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกิดจากวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของ
อาคารฯท่ีสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมา 
พบปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลและเอกสารท่ีไดรับจากเจาของอาคารฯเนื่องจากอาคารท่ี
ใชในการดําเนินโครงการมีการเปดใชมานานและมีการปรับเปล่ียนและดัดแปลงอาคารในระหวาง
การเปดใชงานทําใหขอมูลมีความผิดพลาด อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญดังกลาวเห็นวาเนื่องจาก
เจาของโครงการมีการดําเนินการจางผูเช่ียวชาญในการสํารวจอาคาร (Building Surveyor) เพ่ือหา
ขอมูลอาคารท่ีถูกตอง ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนนิโครงการ 

3.22   ปจจัยเกี่ยวกับผูเชาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
                             บุคลากรในสวนของเจาของโครงการไดแก แผนกพัฒนาโครงการ (Property) 
หรือแผนกออกแบบและกอสราง (Design & Construction) จะมีหนาท่ีในการประสานงานกับ
เจาของอาคารฯเกี่ยวกับตําแหนงและขนาดพ้ืนท่ีของโครงการ รวมท้ังการประสานงานท่ีเกี่ยวของ
กับงานกอสรางของโครงการ โดยผูชํานาญการจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวา การดําเนินการในสวน
ท่ีเกี่ยวของกับผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการฯมีประสิทธิภาพและไมพบปญหาท่ีเกิดจาก
ปจจัยดังกลาว ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวาในระหวางการดําเนินโครงการ
ท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี ้
                             1.   ปญหาเกี่ยวกับการกอสรางในสวนโครงสรางและงานระบบอาคาร เนื่องจาก
การดําเนินงานกอสรางในสวนโครงสรางและงานระบบอาคารของโครงการบางสวนตองผานพ้ืนท่ี
ท่ีอยูนอกโครงการ 
                              2.   ปญหาเกี่ยวกับการขอปรับแกไขพ้ืนท่ีจากเจาของอาคารฯโดยมีสาเหตจุาก
เหตุผลทางดานธุรกิจของเจาของอาคารฯ 

อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดงักลาวเห็นวา เนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหม 
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ฯมีขนาดพ้ืนท่ีโครงการท่ีใหญกวาผูเชาพ้ืนท่ีรายอ่ืนทําใหมีอํานาจในการตอรอง (Negotiation)  กับ
เจาของโครงการมากกวาผูเชารายอ่ืน นอกจากนั้นการท่ีโครงการมีรูปแบบและรายละเอียดท่ี
คลายกัน ดังนั้นจึงสามารถใชขอมูลจากโครงการท่ีผานมาในปรับแกไขแผนงานโครงการและ
รายละเอียดของแบบโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

3.23   ปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
                             การดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะประกอบดวยผูรับเหมารายยอย 
(Subcontractor) และผูรับเหมางานพิเศษ (Specialist) เปนจํานวนมากเชน ผูรับเหมางานในสวนหอง
เย็น (Cold Storage) ผูรับเหมางานลิฟทและทางลาดเล่ือน (Travelator) ผูรับเหมางานช้ันวางสินคา 
(Fixture) ผูรับเหมางานสแตนเลส และผูรับเหมางานปายตกแตงกราฟฟก เปนตน ท้ังนี้ผูชํานาญการ
จํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาเนื่องจากผูรับเหมาสวนใหญมีประสบการณในการรวมงานกบัเจาของ
โครงการมากอน ทําใหสามารถเขาใจขั้นตอนการทํางานของโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯและ
สามารถทํางานไดตามแผนงานและขั้นตอนท่ีผูบริหารโครงการกําหนด ดังนั้นท่ีผานมาจึงไมพบ
ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 
                   ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมาพบ
ปญหาจากการท่ีผูรับเหมารายยอยของโครงการท่ีมีจํานวนมากขอเขาใชพ้ืนท่ีในการทํางานพรอม
กันในชวงใกลเปดสาขา อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาเนื่องจากผูบริหารโครงการ
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดดวยการควบคุมงานอยางเขมงวดโดยใหผูรับเหมายอยทุกราย
ดําเนินการและปฏิบัติตามสัญญาและแผนงานท่ีวางไว เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงท่ีอาจ
สงผลกระทบกับกําหนดการเปดใชอาคารท่ีเจาของโครงการไดกําหนดไวแลว ดังนั้นปจจัยดังกลาว
จึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

3.24   ปจจัยเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
                             ผูบริหารโครงการใหความสําคัญกับการควบคุมโครงการ (Project Controlling) 
และติดตามความคืบหนาของโครงการ (Project Monitoring) โดยการจัดทําแผน (Action Plan) และ
แผนกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) เพ่ือกําหนดรายละเอียดของงานในแตละ
กิจกรรมเพ่ือใชเปนแนวทางในควบคุมและติดตามความคืบหนาของโครงการ โดยในสวนของการ
กําหนดแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) พบวาในกรณีท่ีผูรับเหมากอสรางไม
สามารถทํางานใหเสร็จไดตามสัญญา ผูรับเหมากอสรางก็จะถูกหักหรือถูกระงับการจายคางวดงาน
เปนบางสวนจนกระท่ังสามารถทํางานไดทันในจุดตรวจสอบตอไป เจาของโครงการก็จะอนุมัติการ
เบิกจายคางวดงานคงคางคืนใหผูรับเหมากอสรางเพ่ือปองกันไมใหผูรับเหมากอสรางเกิดปญหาดาน
การเงินซ่ึงอาจสงผลกระทบกับการทํางานในภายหลัง โดยผูชํานาญการจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็น
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วาวิธีการควบคุมและติดตามความคืบหนาดังกลาวมีความเหมาะสมกบัโครงการและไมพบปญหาท่ี
เกิดจากปจจัยดังกลาว 

ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมา 
พบปญหาเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงานเนื่องจากผูบริหารโครงการ
รายใหมไมเขาใจขั้นตอนในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯซ่ึงเปนโครงการท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนแบบและรายละเอียดของโครงการอยูเสมอ ดังนั้นจึงไมสามารถควบคมุและติดตาม
ความคืบหนาของแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาการท่ี
เจาของโครงการมีบุคลากรท่ีมีประสบการณทําหนาท่ีในการตรวจสอบ (Audit) ความถูกตองและ
ความคืบหนาของโครงการในชวงระหวางการกอสราง ดังนั้นจึงสามารถตรวจพบและแกไขความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

3.25   ปจจัยที่เกี่ยวกับฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ 
ผูรับเหมากอสราง 
                             ผูบริหารโครงการรวมและผูออกแบบเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดกลางท่ีมี
ฐานะดานการเงินและผลประกอบการท่ีดี ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาในสวนของผูรับเหมากอสราง
พบวาเนื่องจากโครงการมีขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) ซ่ึงรวมถึงการ
ตรวจสอบดานการเงินท่ีเขมงวด ดังนั้นผูรับเหมากอสรางท่ีสามารถเขารวมประกวดราคาจึงมีฐานะ
ดานการเงินท่ีเขมแข็ง โดยผูชํานาญการจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาฐานะดานการเงินของผูบริหาร
โครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางมีความเขมแข็ง นอกจากนั้นเนื่องจากผูบริหารและ
ควบคุมโครงการ และผูออกแบบท่ีไมมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการดําเนินงาน ทํา
ใหท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาว 

ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวา ในการดําเนินโครงการท่ีผานมา 
พบวาการท่ีผูรับเหมากอสรางของโครงการชนะการประกวดราคาในโครงการอ่ืนทําใหตองมีการ
ปรับแผนงบการเงินและงบประมาณของบริษัทรวมท้ังแผนการใชเงิน (Cash Flow) ของแตละ
โครงการขึ้นใหมซ่ึงสงผลกระทบตอปริมาณคนงาน เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณของโครงการ 
อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาการท่ีเจาของโครงการรวมท้ังผูบริหารและควบคุม
โครงการ ทําการควบคุมและติดตาม (Controlling and Monitoring) ความกาวหนาของโครงการ
อยางใกลชิดอยูตลอดเวลา รวมท้ังมีการจัดทําและบริหารสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถ
ควบคุมและแกไขปญหาดังกลาวโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  
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3.26   ปจจัยที่เกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภค และสภาพอากาศ 
                             เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีขั้นตอนการดําเนินการกอสรางอยู
ภายในตัวอาคาร ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงขึ้นอยูกับสภาพของอาคารท่ีเชาเพ่ือจัดทําโครงการ โดย
การท่ีท้ังหางบ๊ิกซีฯและหางเทสโก-โลตัสฯมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯเปนจํานวนหลายสาขา จึงมีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกอาคารท่ีเขมงวดและมี
ประสิทธิภาพ โดยผูชํานาญการจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกิดจากระบบ
ขนสงและสาธารณูปโภคและสภาพอากาศท่ีสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

ในขณะท่ีผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการท่ีผานมา 
พบปญหาในสวนของระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เนื่องจากการท่ีเจาของโครงการท้ังสอง
องคกรใหความสําคัญเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของอาคารทําใหตองเลือกอาคารท่ีมีความพรอม
ทางดานธุรกิจแตไมมีความพรอมทางดานการกอสราง อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวา
การท่ีเจาของโครงการไดดําเนินการจางผูเช่ียวชาญในการสํารวจอาคาร (Building Surveyor) เพ่ือหา
ขอมูลเพ่ิมเติม ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงสามารถตรวจพบไดจากการสํารวจอาคารกอนท่ีจะเริ่มการ
กอสรางจริง ทําใหผูบริหารโครงการสามารถดําเนินการวางแผนการทํางานและการกําหนดปริมาณ
งานของโครงการไดอยางถูกตองโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ  
 
4.  สรุปขอมูลจากการสัมภาษณผูชํานาญการ 
                   4.1   จากการศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการพบวา มีปจจัยท่ีเปน 
สาเหตุความลาชาของโครงการฯจํานวน 10 ปจจัย ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวาสามารถแบงปจจัย
ดังกลาวไดเปน 2 ประเภทประกอบดวย ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีไมสามารถ
ควบคุมได (Uncontrollable Factor) จํานวน 4 ปจจัยไดแก 

1. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการฯ 
2. ปจจัยเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารฯ 
3. ปจจัยเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับท่ีออกโดยทางราชการ 
4. ปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 

ในขณะท่ีมีปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีสามารถควบคุมได  
(Controllable Factor) จํานวน 6 ปจจัยไดแก 

1. ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบในชวงระหวางการกอสราง 
2. ปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา 
3. ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯ ในสวนของเจาของโครงการ 
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4. ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯในสวนของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมา 
5.  ปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
6.  ปจจัยเกี่ยวกับความถูกตอง การสรางไดของแบบ ระยะเวลาในการจัดทําแบบ 

                   4.2   จากการศึกษาขอมูลพบวา มีปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 6 ปจจัยท่ี
ผูชํานาญการท้ังสองวิชาชีพมีมุมมองท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีมี 4 ปจจัยท่ีผูชํานาญการท้ังสอง
วิชาชีพมีมุมมองท่ีตรงกันวาเปนเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวกับเจาของ
อาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการฯ ปจจัยเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของ
อาคารฯ ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบในชวงระหวางการกอสราง และปจจัยเกี่ยวกับจํานวน 
ประสบการณและทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการฯ 
                   4.3   จากการศึกษาพบวามีปจจัยท่ีไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯจํานวน 26 
ปจจัย เนื่องจากผูชํานาญการเห็นวาจากการท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการมีประสบการณในการ
ดําเนินโครงการคาปลีกสมัยใหม และการท่ีโครงการมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการทํางานท่ี
เปนระบบและมีความเหมาะสมกับโครงการ ทําใหสามารถวางแผนปองกันรวมท้ังตรวจสอบและ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60 

 
บทที่ 5 

 
ผลการวิเคราะห 

 
 
                   จากการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯพบวา สามารถแบงปจจัย
ดังกลาวไดเปน 2 ประเภทไดแก ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีไมสามารถควบคุม
ได (Uncontrollable Factor) และปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีสามารถควบคุมได 
(Controllable Factor) และพบวาความแตกตางของสถานภาพและบทบาท (Status and Role) ในการ
ทํางาน มีผลทําใหมุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯมี
ความแตกตางกัน โดยพบวาเจาของโครงการจะใหความสําคัญกับปจจัยท่ีสงผลกระทบ (Impact) 
กับกระบวนการทํางาน (Work Process) ในทุกชวงของการดําเนินโครงการ ในขณะท่ีผูบริหาร
โครงการจะใหความสําคัญกับปจจัยท่ีสงผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการกอสราง (Construction 
Process) ในชวงระหวางการกอสราง  
 
1.  ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถควบคุมได  
                   ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีไมสามารถควบคุมไดเกิดจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมและคาดการณได (Uncontrollable & Unpredictable Factor) และ
สงผลกระทบทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชาโดยมีรายละเอียดดังนี ้     

1.1   ผลกระทบที่เกิดจากปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถ 
ควบคุมได (Uncontrollable Factor)   
                           ปญหาท่ีเกิดจากปจจยัดังกลาวจะสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ท้ังในชวงกอนการกอสราง (Pre Construction Phase) และชวงระหวางการกอสราง (Construction 
Phase) ไดแก ผลกระทบทําใหเจาของโครงการตองชะลอการเริ่มดําเนินโครงการ ผลกระทบทําให
โครงการมีระยะเวลาในชวงการกอสรางนอยลง และผลกระทบทําใหโครงการตองเสียเวลา
เนื่องจากการแกไขงานท่ีผิดพลาดโดยมีรายละเอียดดังนี ้
                           1.1.1   ผลกระทบทําใหเจาของโครงการตองชะลอการเร่ิมดําเนินโครงการ 

             เนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนโครงการขนาดใหญประเภท 
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ธุรกิจการคา (Commercial Project) ทําใหตองเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกจํานวนมาก โดยพบวา
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบทําใหเจาของโครงการตองชะลอการดําเนินโครงการออกไปไดแก 
เจาของอาคารฯและขอกําหนดของทางราชการ ซ่ึงโดยท่ัวไปเจาของโครงการสามารถหลีกเล่ียง
ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวไดดวยการคัดเลือกอาคารท่ีมีความพรอมสําหรับใชเปนพ้ืนท่ีในการ
ดําเนินโครงการและการดําเนินโครงการใหถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการคา
ปลีกสมัยใหมฯมีขอจํากัดเรื่องเวลาทําใหเจาของโครงการไมสามารถจัดหาอาคารท่ีมีความพรอมท้ัง
ในดานการกอสราง ดานศักยภาพทางธุรกิจและดานกฎหมายไดพรอมกันท้ังหมด ดังนั้นการท่ี
เจาของโครงการใหความสําคัญกับปจจัยเรื่องทําเลท่ีตั้งของอาคารและศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุรกิจมากกวาปจจัยดานอ่ืน ทําใหท่ีผานมามีอาคารท่ีมีปญหาจากการท่ีเจาของอาคารฯมีปญหาเรื่อง
หนี้สินดอยคุณภาพ (NPL) แตตั้งอยูอยูในทําเลท่ีมีศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจสูงไดรับการ
คัดเลือกและถูกเชาสําหรับใชเปนพ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการ  

  ท้ังนี้พบวาเนื่องจากเจาของโครงการมีนโยบายในการดําเนินโครงการใหถูกตอง 
ตามกฎหมาย ดังนั้นการท่ีโครงการเกิดปญหาเกีย่วกับการขอใบอนุญาตกอสรางและปญหาเรื่องหนี้ 
NPL ของเจาของอาคาร ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนเริ่มตนโครงการ (Inception Stage) ทําให
เจาของโครงการตองเล่ือนการดําเนินโครงการออกไปจนกวาจะหาขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวได
โดยเห็นวาปญหาดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบทําใหโครงการเกิดความลาชาแตยังสามารถสงผล
กระทบทําใหโครงการถูกระงับการกอสรางไดในภายหลัง นอกจากนั้นการท่ีเปาหมาย (Goal) ของ
การดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯคือผลกําไรจากการคา ดังนั้นกําหนดการเปดสาขาจึงถูก
กําหนดดวยปจจัยและความเหมาะสมทางธุรกิจมากกวาปจจัยดานการกอสราง ทําใหเจาของ
โครงการไมสามารถเล่ือนกําหนดการเปดสาขาตามท่ีวางไว ดังนั้นการชะลอการดําเนินโครงการจึง
สงผลกระทบทําใหโครงการมีระยะเวลาการดําเนินโครงการ (Project Duration) ท่ีนอยลงในขณะท่ี
มีงบประมาณโครงการท่ีเทาเดิมและมีปริมาณงานของโครงการท่ีเทาเดิมหรือเพ่ิมขึ้น ทําใหไม
สามารถดําเนินโครงการใหเสร็จไดตามกําหนด 
                           1.1.2   ผลกระทบทําใหโครงการมีระยะเวลาในชวงการกอสรางนอยลง 

             การปรับปรุงและดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับดําเนินโครงการ 
หางคาปลีกสมัยใหมฯจะสามารถดําเนินการไดตอเม่ือเจาของโครงการไดรับการสงมอบพ้ืนท่ี
อาคารจากเจาของอาคารฯแลวเทานั้น ดังนั้นปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกไดแก ความลาชาในการ
สงมอบพ้ืนท่ีของเจาของอาคารฯจึงสงผลกระทบทําใหเจาของโครงการไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ี
ทํางานใหผูรับเหมากอสรางไดตามกําหนดและสงผลทําใหโครงการมีระยะเวลาในชวงการกอสราง 
(Construction Phase) นอยลง    
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  ท้ังนีพ้บวาการท่ีเจาของอาคารฯไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีการทํางานใหเจาของ 
โครงการฯไดตามกําหนด ทําใหท้ังผูบริหารโครงการและผูรับเหมากอสรางตองปรับเปล่ียน
แผนงานกอสราง (Construction Planning) และแผนกําหนดระยะเวลาการกอสราง (Construction 
Scheduling) ท่ีวางไวใหเหมาะสมกับระยะเวลาการกอสรางท่ีนอยลง ซ่ึงแมวาบุคลากรของโครงการ
จะมีประสบการณและขอมูลท่ีไดจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา อยางไรก็ตามการท่ีโครงการมี
งบประมาณในการกอสรางท่ีเทาเดิมตามท่ีตกลงไวในสัญญาทําใหไมสามารถเรงงานดวยการเพ่ิม
จํานวนคนงานหรือทํางานลวงเวลา (Over Time) เพ่ือใหโครงการเสร็จไดตามเวลาท่ีกําหนดได 
                           1.1.3   ผลกระทบทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการแกไขงานที่ผิดพลาด 

             การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปนโครงการท่ีดําเนินการ 
อยูภายในอาคารท่ีไดกอสรางเสร็จส้ินแลว จึงจําเปนตองมีขอมูลของอาคารท่ีถูกตองและครบถวน
สําหรับใชในการกําหนดรายละเอียดและขอบเขตของโครงการ (Scope of Work) รวมท้ังการวาง
แผนการทํางานและการออกแบบ ดังนั้นการท่ีเจาของอาคารฯไมสามารถจัดสงขอมูลดังกลาวให
เจาของโครงการไดอยางครบถวนและถูกตอง จึงสงผลกระทบกับประสิทธิภาพและความถูกตองใน
การออกแบบและกอสราง (Design and Construction) นอกจากนั้นเนื่องจากโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯเปนโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) ดังนั้นจึงไมสามารถหลีกเล่ียง
การแกไขงานท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและการตลาดฯได 

  ท้ังนีพ้บวาความผิดพลาดในการออกแบบท่ีเกิดจากการใชขอมูลท่ีไมถูกตองและ 
การขาดขอมูลท่ีครบถวน รวมท้ังการท่ีเจาของโครงการมีการปรับแกไขรายละเอียดของโครงการ
และรูปแบบของโครงการโดยมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ (Competitiveness) ในการแขงขันทาง
ธุรกิจทําใหโครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานกอสรางท่ีดําเนินการไปแลวใหถูกตอง ท้ังใน
สวนของงานกอสรางบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ (Site Work) และงานในสวนท่ีตองส่ังทําจากโรงงาน 
(Order Work) เชน งานปายกราฟฟก ช้ันวางสินคาบริเวณพ้ืนท่ีขายสินคา (Sale Area) และชุดโตะ
อาหารบริเวณสวนขายอาหาร (Food Court) เปนตน ซ่ึงการท่ีปญหาดังกลาวเกิดขึ้นและสงผล
กระทบกับการดําเนินโครงการในชวงการกอสราง (Construction Phase) ซ่ึงเปนชวงท่ีใกล
กําหนดการเปดสาขา จึงทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการแกไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นใหเสร็จทันตาม
กําหนดเวลาการเปดสาขาท่ีวางไวและเปนสาเหตทํุาใหโครงการเกิดความลาชา 

1.2   มุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที ่
ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factor)    

  สาเหตุท่ีเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและความเห็นท่ีตรงกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63 

วาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับเจาของอาคารฯและปจจัยเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของ
อาคารฯเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ เนื่องจากเจาของอาคารฯเปนปจจัยท่ีมี
ความเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯตลอดท้ังโครงการ ดังนั้นปญหาท่ี
เกิดจากปจจัยดังกลาวจึงสงผลกระทบกับทุกกระบวนการทํางาน (Work Process) ของโครงการ 
รวมท้ังสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ (Project Duration) และระยะเวลาใน
ขั้นตอนการกอสราง (Construction Period) ท่ีวางไว ดังนั้นการท่ีปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีไม
สามารถควบคุมหรือคาดการณได จึงทําใหการกําหนดเวลาในแผนโครงการ (Project Planning) 
และแผนกําหนดระยะเวลาการกอสราง (Construction Scheduling) ขาดความถูกตองและเหมาะสม 

ในขณะท่ีพบวาสาเหตุท่ีเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและ 
ความเห็นท่ีแตกตางกันในสวนของปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับของทางราชการและปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจฯ โดยผูบริหารโครงการเห็นวาปจจัย
ดังกลาวไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯ เนื่องจากปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวเปนปญหาท่ี
ไมไดสงกระทบโดยตรงกับกระบวนการกอสราง (Construction Process) โดยปญหาท่ีเกิดจากปจจัย
เกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับฯเปนปญหาเรื่องใบอนุญาตกอสรางซ่ึงเกิดขึ้นในชวงเริ่มตน
โครงการ (Inception Stage) ทําใหผูบริหารโครงการมีเวลาท่ีเพียงพอในการวางแผนงานกอสราง 
(Construction Planning) และแผนกําหนดระยะเวลาการกอสราง (Construction Scheduling) ให
เหมาะสม ในขณะท่ีปญหาท่ีเกิดจากปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจฯเปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับ
การปรับเปล่ียนแบบซ่ึงเปนปญหาในกระบวนการออกแบบ (Design Process) ท่ีสามารถแกไขได
อยางรวดเร็วในขั้นตอนการกอสราง โดยการใชประสบการณและองคความรู (Experience and 
Knowledge) ท่ีไดจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา 
 
2.  ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถควบคุมได  
                   ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีสามารถควบคุมไดเกิดจากปจจัยภายในท่ี
สามารถควบคุมและคาดการณได (Controllable & Predictable Factor) และสงผลกระทบทําใหการ
ดําเนินโครงการเกิดความลาชาโดยมีรายละเอียดดังนี้      

2.1   ผลกระทบที่เกิดจากปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถ 
ควบคุมได (Controllable Factor)   
                           ปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบกับท้ังกระบวนการออกแบบ 
(Design Process) และกระบวนการกอสราง (Design and Construction Process) ของโครงการ
ในชวงระหวางการกอสราง (Construction Phase) ไดแก ผลกระทบท่ีทําใหโครงการตองเสียเวลา
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เนื่องจากการแกไขงานท่ีผิดพลาด และผลกระทบท่ีทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทํางานกอสราง (Method Statement) และผลกระทบท่ีทําใหโครงการตอง
เสียเวลาเนื่องจากความขัดแยงโดยมีรายละเอียดดังนี ้
                           2.1.1   ผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการแกไขงานที่ผิดพลาด 

             แมวาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะเปน 
บุคลากรท่ีเคยรวมงานกับเจาของโครงการหรือมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯมาหลายโครงการ อยางไรก็ตามการท่ีโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ เปนโครงการ
ขนาดใหญประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) ทําใหการดําเนินโครงการตองเกี่ยวของกับ
ปจจัยจํานวนมาก โดยพบวามีปจจัยภายในท่ีสงผลกระทบกับความถูกตองของงานและทําให
โครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานไดแก ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลา
กอสราง ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนและทักษะฯของบุคลากรท้ังในสวนของเจาของโครงการและ
บุคลากรในสวนอ่ืน รวมท้ังปจจัยเกี่ยวกับความถูกตองและการสรางไดของแบบฯ ซ่ึงปญหาท่ีเกิด
จากปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบกับประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ (Administrative 
Phase) รวมท้ังความถูกตองในการออกแบบและกอสราง (Design and Construction Phase)   

  ท้ังนี้พบวาปจจัยภายในดังกลาวจะสงผลกระทบกับงานในสวนของงานกอสราง  
(Construction Work) หรืองานในระดับปฏิบัติการ (Operation Level) โดยผลกระทบในสวนของ
งานกอสรางจะเกิดจากการปรับเปล่ียนแบบและการสรางไดของแบบ รวมท้ังจํานวนและทักษะใน
การทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการฯ ทําใหงานกอสรางของโครงการขาด
คุณภาพและความถูกตองและสงผลใหโครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานท่ีผิดพลาด (Defect 
Work) ซ่ึงการท่ีงานแกไขดังกลาวเปนงานเพ่ิมเติมท่ีไมไดระบุไวในแผนโครงการ ดังนั้นการ
ดําเนินการดังกลาวจึงสงผลกระทบกับเวลาในสวนของงานท่ีถูกกําหนดไวแลวในแผนโครงการ
และเปนสาเหตุทําใหโครงการเกิดความลาชา ในขณะท่ีปจจัยเกี่ยวกับจํานวนและทักษะฯของ
บุคลากรในสวนของเจาของโครงการจะสงผลกระทบกับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลอาคารฯ
รวมท้ังการตรวจสอบ (Audit) ความถูกตองของโครงการซ่ึงเปนหนาท่ีของเจาของโครงการ ทําให
งานกอสรางของโครงการขาดความถูกตองและตองเสียเวลาในการแกไขงานใหถูกตองในภายหลัง 
ซ่ึงการท่ีปญหาดังกลาวขางตนสงผลกระทบกับโครงการในชวงการกอสราง (Construction Phase) 
ซ่ึงเปนชวงท่ีใกลกําหนดการเปดสาขา ทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการแกไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น
ใหเสร็จทันตามกําหนดเวลาการเปดสาขาท่ีวางไว 
                           2.1.2   ผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธกีาร
ทํางานกอสราง (Method Statement) 
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             แมวาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะเคยรวมงาน 
กับเจาของโครงการและมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลาย
โครงการ อยางไรก็ตามพบวาในชวงเวลาท่ีเจาของโครงการตองดําเนินโครงการจํานวนหลายสาขา
ในเวลาเดียวกันทําใหมีความจําเปนตองจัดหาผูรับเหมากอสรางรายใหมเพ่ือใหสามารถดําเนิน
โครงการใหเสร็จส้ินครบตามจํานวนท่ีวางแผนไว ซ่ึงการท่ีผูรับเหมารายใหมไมมีประสบการณและ
ขอมูลราคาของโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จึงมีการเสนอราคาท่ีต่ําเกินไปเนื่องจาก
ตองการชนะการประมูล สงผลทําใหตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน (Method Statement) และ
รายละเอียดในการทํางานในภายหลังเพ่ือใหสามารถทํางานไดภายในงบประมาณท่ีจํากัด 

  ท้ังนีแ้มวาขั้นตอนการประกวดราคา (Bidding Process) จะเกิดขึ้นในชวงกอนการ 
กอสราง (Pre Construction Phase) อยางไรก็ตามปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวสงผลกระทบกับการ
ดําเนินโครงการในชวงระหวางการกอสราง (Construction Phase) และแมวาการเสนอราคาประมูล
ท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง (Low Bids Related) จะเปนปจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมไดดวย
การใชประสบการณและขอมูลจากการดําเนินโครงการท่ีผานมาในการกําหนดรายละเอียดของ
สัญญาและขั้นตอนการประกวดราคา (Bidding Process) ใหครบถวนและถูกตอง รวมท้ังใชการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาท่ีผูเขารวมประกวดราคาเสนอโดยการเปรียบเทียบจากขอมูล
ราคาของโครงการท่ีผานมา อยางไรก็ตามการท่ีผูรับเหมากอสรางมีงบประมาณในการทํางานท่ี
จํากัด ทําใหมีความจําเปนตองลดตนทุนในการทํางานโดยการปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน (Work 
Method Statement) การลดจํานวนบุคลากรของโครงการ (Man Power) การลดคาตอบแทนในการ
ทํางาน และการขอปรับเปล่ียนวัสดุท่ีใชในการกอสราง ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะสงผลกระทบ
กับคุณภาพและความถูกตองในการทํางานทําใหโครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานท่ีผิดพลาด 
(Defect Work) ในภายหลัง ซ่ึงการท่ีงานแกไขดังกลาวเปนงานเพ่ิมเติมท่ีไมไดระบุไวในแผน
โครงการ ดังนั้นจึงสงผลกระทบกับเวลาในสวนของงานท่ีถูกกําหนดไวแลวในแผนโครงการและ
เปนสาเหตุทําใหโครงการเกิดความลาชา 
                           2.1.3   ผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากความขัดแยง 
                                      การท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีประสบการณ
ในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯหรือเคยรวมงานกับเจาของโครงการทําใหโครงการ
สามารถลดปญหาและความผิดพลาดท่ีเกิดจากการทํางานได อยางไรก็ตามพบวาขอดีดังกลาว
สามารถสงผลเสียกับโครงการไดเชนกัน เนื่องจากการท่ีผูรับเหมากอสรางท่ีเคยรวมงานกับเจาของ
โครงการมาเปนจํานวนหลายโครงการจึงมีความคุนเคยกับเนื้อหาและรายละเอียดของสัญญาทําให
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ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเนื้อหาและรายละเอียดของสัญญากอนตกลงทําสัญญา สงผล
ใหเกิดความขัดแยงและสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการในภายหลัง 

  ท้ังนีแ้มวาขั้นตอนการตกลงทําสัญญา (Bidding Phase) จะเกิดขึ้นในชวงกอนการ 
กอสราง (Pre Construction Phase) อยางไรก็ตามปญหาท่ีเกิดจากความไมชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
จะสงผลกระทบกับกระบวนการออกแบบและกอสราง (Design and Construction Process) ในชวง
ระหวางการกอสราง (Construction Phase) ท้ังนี้แมวาปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา 
(Ambiguous of Contract Condition Related) จะเปนปจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมไดโดยการ
กําหนดขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ รวมท้ังการกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนการทํา
สัญญาใหครบถวนและเหมาะสม อยางไรก็ตามเนื่องจากการกําหนดขอบเขตโครงการฯและ
ระยะเวลาของขั้นตอนการทําสัญญาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายดานเชน ความ
เหมาะสมทางดานการกอสรางรวมท้ังความเหมาะสมดานธุรกิจและดานการตลาด เปนตน ซ่ึงการ
พิจารณาดังกลาวตองเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝาย ดังนั้นปจจัยดังกลาวจึงเปนปจจัยท่ีสามารถ
ควบคุมได (Controllable Factor) เพียงบางสวนเทานั้น ซ่ึงปญหาท่ีเกิดจากปจจัยเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของเนื้อหาสัญญาเปนตนเหตุของความขัดแยง (Conflict) และกลายเปนขอพิพาท (Dispute) 
ระหวางเจาของโครงการและผูรับเหมากอสราง และสงผลกระทบทําใหโครงการตองถูกระงับหรือ
หยุดช่ัวคราวเนื่องจากการขอยุติการกอสรางของเจาของโครงการหรือผูรับเหมากอสราง  

2.2   มุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที ่
สามารถควบคุมได (Controllable Factor)    

 สาเหตุท่ีเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและความเห็นท่ีตรงกันวา 
ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบในชวงระหวางการกอสรางและปจจัยเกี่ยวกับจํานวน  
ประสบการณและทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและ
ผูรับเหมากอสรางเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯเนื่องจากแมวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ี
สามารถควบคุมหรือคาดการณได อยางไรก็ตามการท่ีปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวสงผลกระทบ
กับทุกกระบวนการทํางาน (Work Process) ของโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบกับรายละเอียดและ
ความถูกตองของแบบซ่ึงเปนขอมูลสําคัญท่ีใชในการกอสราง รวมท้ังเปนปญหาท่ีสามารถเกิดขึ้น
ไดตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงสงผลทําใหไมสามารถควบคุมการดําเนินโครงการ
ใหเปนไปตามกําหนดเวลาท่ีวางไวในแผนโครงการ (Project Planning) และแผนกําหนดระยะเวลา
การกอสราง (Construction Scheduling)  

ในขณะท่ีพบวาสาเหตท่ีุเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและ 
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ความเห็นท่ีแตกตางกันในสวนของปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา ปจจัยเกี่ยวกับ
สภาวะเศรษฐกิจฯ ปจจัยเกี่ยวกับจํานวน ประสบการณและทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ และปจจัยเกี่ยวกับความถูกตอง การสรางไดของแบบและระยะเวลาในการ
จัดทําแบบท่ีจํากัด โดยผูบริหารโครงการมีความเห็นวาปจจัยดังกลาวไมใชสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯเนื่องจากปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวไมไดสงผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการ
กอสราง (Construction Process) แตสามารถแกไขไดในขั้นตอนการกอสราง ดวยการใช
ประสบการณ ขอมูลและองคความรู (Experience and Data & Knowledge) ท่ีไดจากการดําเนิน
โครงการท่ีผานมา นอกจากนั้นพบวาสาเหตุท่ีเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและ
ความเห็นท่ีแตกตางกันในสวนของปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของ
ผูรับเหมากอสรางโดยเจาของโครงการมีความเห็นวาปจจัยดังกลาวไมใชสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯเนื่องจากเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวสามารถควบคุมไดดวยการบริหารและ
ควบคุมงาน (Management and Supervision) ท่ีเขมงวด 
 
3.  ปจจัยที่สามารถปองกันและแกไขไดโดยไมสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ   
                  โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนโครงการท่ีมีรูปแบบและรายละเอียดของโครงการท่ี
คลายคลึงกันในแตละโครงการ ยกเวนรายละเอียดในสวนของผังพ้ืนท่ีขายสินคา (Store Layout) 
ดังนั้นปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการจึงเปนปจจัยท่ีมีเนื้อหาและรายละเอียดท่ีมีความ
คลายคลึงกัน (Resemblance) หรือเปนปจจัยท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา (Routine) ในทุกโครงการ ทําให
สามารถใชประสบการณและขอมูลจากโครงการท่ีผานมาในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
จากปจจัยดังกลาวโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี ้

3.1   การปองกันปญหาท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
 โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนโครงการท่ีมีการขยายสาขาใหมทุกป และ 

นอกจากการดําเนินโครงการประเภทสรางใหมแลว ยังมีโครงการประเภทปรับปรุง (Renovation 
Project) เพ่ือซอมแซมความเสียหายและเพ่ิมศักยภาพ (Competitiveness) ในการแขงขันทางธุรกิจ 
ใหกับสาขาเดิมท่ีเปดทําการมานาน ซ่ึงการท่ีเจาของโครงการมีนโยบายในการคัดเลือกผูบริหาร
โครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางจากกลุมองคกรท่ีเคยรวมงานกันมากอนทําใหบุคลากร
ของโครงการสามารถเก็บประสบการณ รวมท้ังขอมูลและองคความรู (Data and Knowledge) จาก
แตละโครงการ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะหและคาดการณแนวโนมของปญหาหรือความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และสามารถวางแผนงานหรือแนวทางในการปองกัน (Prevention) ปญหาท่ี
เคยเกิดขึ้นกับการดําเนินโครงการท่ีผานมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.2   การแกไขปญหาท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
  แมวาโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะเปนโครงการท่ีมีรูปแบบและรายละเอียด 

ของแตละโครงการท่ีคลายคลึงกัน อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการกอสรางเปนโครงการท่ีมีปจจัย
เกี่ยวของเปนจํานวนมากซ่ึงรวมถึงปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมและคาดการณได (Uncontrollable & 
Unpredictable Factor) ทําใหไมสามารถปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับโครงการไดท้ังหมด อยางไร
ก็ตามการท่ีบุคลากรท่ีเกีย่วของกับโครงการทุกฝายมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการจึงมีการพัฒนาทักษะและความชํานาญ (Skill and Expert) ในการ
ทํางาน ทําใหสามารถแกไข (Correction) ปญหาหรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยไม
สงผลกระทบทําใหโครงการเกิดความลาชา      
 
4.  สรุปผลการวิเคราะห 
                     การวิเคราะหปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือ
ใชพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต มีจุดประสงคเพ่ือหาปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ และวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวรวมท้ัง
มุมมองของผูชํานาญการท่ีมีตอปจจัยท่ีเกี่ยวของกับโครงการโดยมีขอสรุปดังนี ้

4.1   ความลาชาของโครงการฯมีสาเหตุจากปจจัย 2 ประเภทไดแก ปจจัยท่ีเปน 
สาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factor) และปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีสามารถควบคุมได (Controllable Factor) โดยปญหาท่ีเกิดจาก
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factor) จะ
สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการตลอดท้ังโครงการ ในขณะท่ีปญหาท่ีเกิดจากปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯท่ีสามารถควบคุมได (Controllable Factor) จะสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการในชวงการกอสราง (Construction Phase) เทานั้น เนื่องจากปญหา
ดังกลาวสามารถคาดการณและปองกันไดในชวงกอนการกอสราง (Pre Construction Phase)   

4.2   ความแตกตางของสถานภาพและบทบาท (Status and Role) ในการทํางานมีผล 
ทําใหมุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯมีความแตกตาง
กัน โดยพบวาคาเฉล่ียของปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯจากมุมมองของเจาของ
โครงการ มีคามากกวาคาเฉล่ียของปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯจากมุมมองของ
ผูบริหารโครงการในอัตราสวน 1.9 ตอ 1 โดยคาเฉล่ียของปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯ จากมุมมองของเจาของโครงการเทากับ 3.75 ปจจัยตอ 1 คน ในขณะท่ีคาเฉล่ียของปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯจากมุมมองของผูบริหารโครงการเทากับ 2  ปจจัยตอ 1 คน เนื่องจาก
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เจาของโครงการจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของโครงการตั้งแตการเริ่มตนศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ (Project Feasibility Study) จนถึงขั้นตอนการเปดใชอาคารหรือการเปดสาขา ในขณะ
ท่ีผูบริหารโครงการซ่ึงมีหนาท่ีในการบริหารโครงการและการควบคุมงานกอสรางจะเริ่มมีสวน
รวมกับโครงการในชวงการประกวดราคา (Bidding Process) โดยมีขอบเขตหนาท่ีสวนใหญท่ี
เกี่ยวของกับกระบวนการกอสราง (Construction Process) ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีปญหาบางสวนไดถูก
แกไขไปแลว นอกจากนั้นผูบริหารโครงการยังสามารถขจัดหรือลด (Eliminate or Reduce) ปญหาท่ี
จะเกิดขึ้นไดดวยการบริหารโครงการและการควบคุมงานท่ีเขมงวด 

4.3   ปจจัยท่ีผูชํานาญการมีความเห็นวาไมใชสาเหตุของความลาชาของโครงการฯ 
เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการท่ีผานมาหรือในโครงการประเภทอ่ืน 
อยางไรก็ตามการท่ีเจาของโครงการมีประสบการณในการดําเนินโครงการมาเปนจํานวนมาก 
รวมท้ังการท่ีเจาของโครงการมีนโยบายในการคัดเลือกผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและจากกลุม
องคกรท่ีเคยรวมงานกันมากอน ดังนั้นท้ังบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและบุคลากรในสวน
อ่ืนจึงสามารถใชขอมูลและองคความรู (Data and Knowledge) รวมท้ังทักษะและความชํานาญ 
(Skill and Expert) จากการดําเนินโครงการท่ีผานมาในการทํางานและบริหารจัดการ (Management) 
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถขจัดหรือลด (Eliminate or Reduce) ผลกระทบของปญหาท่ีเกิด
จากปจจัยตางๆไมใหสงผลกระทบรุนแรงจนเปนสาเหตุท่ีทําใหโครงการเกิดความลาชา 
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บทที่ 6 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปน 

พ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต เปนการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือหาปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯโดยมีสมมุติฐานของงานวิจัยวาปจจัยดานการ
บริหารจัดการ (Management Related Factor) เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุของความลาชาของโครงการฯ  
 
1.   ผลการศึกษา  

                จากการศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามีปจจัยท่ีเปนสาเหต ุ
ความลาชาของโครงการฯจํานวน 10 ปจจัย ท้ังนี้มีขอสรุปท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนสาเหต ุ
ความลาชาของโครงการฯดังกลาวดังนี ้

1.1     จากการวิเคราะหปจจัยจํานวน 6 กลุมพบวา กลุมปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ 
บริหารจัดการ (Management Related Factor) ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 

1.2     ปจจัยท่ีผูชํานาญการลงความเห็นวาเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตคุวามลาชาของ 
โครงการฯจํานวน 4 ปจจัยจากจํานวนท้ังหมด 10 ปจจัย เกิดจากปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได 
(Uncontrollable Factor) เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเปนโครงการท่ีตองเกี่ยวของกับ
ปจจัยภายนอกซ่ึงเปนปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณได (Unpredictable) คือ เจาของอาคารฯ รวมท้ัง
การท่ีโครงการประเภทดังกลาวเปนโครงการประเภทเพ่ือธุรกิจการคา (Commercial Project) ทําให
ตองเกี่ยวของกับปจจัยทางธุรกิจซ่ึงเปนปจจยัท่ีไมสามารถคาดการณไดเชนกัน ดังนั้นปจจัยท่ีไม
สามารถควบคุมไดดังกลาวจึงสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

1.3     ปจจัยท่ีเกี่ยวกับเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการฯและปจจัย 
เกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบในชวงระหวางการกอสราง เปนปจจัยท่ีผูชํานาญการสวนใหญเห็นวา
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯรวมท้ังเปนปจจัยท่ีผูชํานาญการท้ังในสวนของเจาของ
โครงการและผูบริหารโครงการมีความคิดเห็นท่ีตรงกันวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 
เนื่องจากเจาของอาคารฯเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดและสามารถสงผลกระทบกับการดําเนิน
โครงการไดตลอดเวลา ในขณะท่ีการปรับเปล่ียนแบบฯเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบกับงานกอสรางใน
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ทุกสวนเนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีแบบท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดังนั้นการ
ปรับเปล่ียนแบบในงานสวนใดสวนหนึ่งจึงสงผลกระทบกับงานในสวนอ่ืนท่ีเหลือ 

1.4     สาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูชํานาญการลงความเห็นวาปจจัยสวนใหญ (จํานวน 26  
ปจจัยจาก36 ปจจัย) ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ เกิดจากการท่ีบุคลากรท่ี
เกี่ยวของกับโครงการทุกฝายเปนบุคลากรท่ีเคยรวมงานกับเจาของโครงการและมีประสบการณใน
การดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงสามารถหาวิธีปองกันและ
แกไขปญหาท่ีเกิดจากปจจัยดังกลาวโดยไมสงผลกระทบทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา 
 
2.   ขอเสนอแนะ 

2.1    การดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาท่ีเกิดใน 
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภท
ไฮเปอรมาเก็ตฯ เปนการศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและ
บุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ดังนั้นจึงควรดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูลจาก
บุคลากรในสวนของผูรับเหมากอสราง เพ่ือหาขอสรุปจากมุมมองของผูรับเหมากอสราง 

2.2 การวิจัยในครั้งนี้เปนการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับโครงการประเภทดัดแปลง 
อาคารของโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นเพ่ือใหไดขอมูลเปรียบเทียบ ดังนั้นจึงควร
ดําเนินการวิจัยในโครงการประเภทสรางใหมของหางคาปลีกสมัยใหม เพ่ือเปรียบเทียบขอสรุปท่ีได
จากการวิจัยระหวางโครงการประเภทดัดแปลงอาคารและโครงการประเภทสรางใหม  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73 

             
                                                            บรรณานุกรม 
            
กระทรวงพาณิชย. “รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง.” 2549. (อัดสําเนา)           
เกษมสุข  บุญเจริญ. วิศวกรอาวุโส หางเทสโก-โลตัส. สัมภาษณ, 5 กันยายน 2552.    
ฐิติพร  จาตุรวงศ. เจาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นําอักษรการพิมพ  
                   จํากัด, 2551.                         
ธนัตถ  โกแมนพิชัย. “การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ กรณ ี
                   ศึกษาหางบ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอรจํากัด.” วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต         
                   สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547.                
นิพนธ  เจียญสุข. วิศวกรอาวุโส หางบ๊ิกซี ซุปเปอรเซนเตอร จํากดั. สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2553.                  
บริษัท สกายบุกส จํากัด. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549. กรุงเทพมหานคร:  
                   บริษัท พีเอ็นเค แอนด สกายรพริ้นติ้ง จํากัด, 2549.                 
ประสงค  ธาราไชย. นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วิศวกรรมสถาน 
                   แหงประเทศไทย. สัมภาษณ, 7 มิถุนายน 2552.  
พาสิทธ์ิ  หลอธีรสิทธ. “รูปแบบของระบบการจัดทําและสงมอบโครงการ.” เอกสารประกอบการ 
                   ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 7, 2544.                        
พนม  ภัยหนาย. การบริหารงานกอสราง. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ดี เอส  
                   บี โปรดักส, 2551.                  
พีรพล  เดชาดนุวงศ. “การคาดการณแนวโนมความลาชาในการกอสรางอาคารขนาดใหญใน 
                   กรุงเทพมหานครในอนาคต ชวงปพ.ศ.2545- ปพ.ศ.2550.”  วิทยานิพนธปริญญา 
                   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
                   เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2545. 
เพ็ญสิน  แขมมณ.ี หลักการคาปลีก. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย 
                   ธุรกิจบัณฑิต, 2549.            
ภากร  อันประนิตย. “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความลาชาในโครงการหางคาปลีกขนาด 
                   ใหญ.”  วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการ 
                   บริหารการกอสราง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี  
                   2550.                    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74 

รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน. การบริหารการคาปลีก. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ธรรม 
                   สาร จํากัด. 2546.    
วาท่ี รอยเอก จิตร  ศิรธรานนท. การคาปลีกและคาสงของไทย. นนทบุร:ี ศูนยถายเอกสารปรีชา 
                   พาณิชย, 2549.        
วีณัฐกานต  รัตนธีรวงศ. “การศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาความลาชาในงานกอสราง 
                   บานพักอาศัย.”  วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
                   โยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2547.                             
สุนทร  สุกะริจ.ิ “ปญหาความลาชาของงานโครงการกอสรางทางโดยวิธีจางเหมาของกรมทางหลวง  
                   กระทรวงคมนาคม.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
                   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546. 
สัญชัย  เผือกโสภา. “สาเหตุความลาชาของผูรับเหมากอสรางในโครงการกอสรางอาคารขนาด 
                   ใหญ.”  วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
                   บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2549 
สมัคร  ตนโลห และณรงค  เหลืองบุตรนาค. “ปญหา ปจจัยและการปรับปรุงงานกอสรางท่ีลาชา 
                   ของงานราชการ.” ม.ป.ท.,ม.ป.ป (อัดสําเนา)               
เสาวนีย  เตชะไพบูลย. “การเปดเสรีทางการคาของประเทศไทย ผลกระทบจากการเปดเสรีการคา 
                   ปลีกตางชาต.ิ”  หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ 
                   นักบริหารช้ันสูง สถาบันพระปกเกลา, 2546.    
หอการคาไทย. “คนไทยไดประโยชนจากธุรกิจคาปลีกขามชาติจริงหรือ.” ม.ป.ท,ม.ป.ป 
อัญชลี  ล่ิวสกุล. “การจัดการองคกรคาปลีกในสวนพ้ืนท่ีเชา ของหางเทสโก-โลตัส.” วิทยานิพนธ 
                   ปริญญาวรสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่ือสารภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย  
                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546.                     
Alaghbari, Alwi and others. “The significant factors causing delay of building construction  
                   project in Malaysia.” Engineering Construction and Architectural Management 14  
                   (2007): 192-206.         
Big-C Supercenter Thailand Homepage. Store Location [Online]. accessed 9 September 2009.  
                   Available from http://www.bigc.co.th/en/stores/bigc/                 
Carefour Thailand Homepage. Store Location [Online]. accessed 9 September 2009. Available  
                   from http://www.bigc.co.th/en/stores/bigc/                
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 75 

Gray, Clifford F., and Erik W Larson. “Project Management: The Managerial Process”.  
                   n.p., 2000.     
Lim, Yoke Mui. “Retail Activity in Malaysia: from Shophouse to Hypermsrket.” Paper presented  
                   at the Pacific Rim Real Estate Society 9th Annual Conference, Brisbane, Australia, 
                   20-22 January 2003.                                  
Mohamed Ahmed  Al-ghafly. “Delay in the Construction of Public Utility Project in Saudi  
                   Arabia.” Master of Science in Construction Engineering and Management King  
                   Fahd University of Petroleum and Minerals, 2007.             
Sugiharto, Alwi and Keth Hampson. “Identifying the important causes of delays in building  
                   construction projects.” Paper presented at the 9th East Asia-Pacific Conference on  
                   Structural Engineering and Construction, Bali, Indonesia, 2003                
Thai Chamber of Commerce-German, “Ninth German. Technology Symposium : The Thai Retail  
                   Market.”, 2007. (Mimeographed)                
Tesco-Lotus Thailand Homepage. Store Locator [Online]. accessed 14 September 2009.  
                   Available from http://www.tescolotus.net/left.php?menu=location_ en&data=  
                   searchlocation&lang=en&type=&id= 
      
             
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. ตัวอยางแบบสอบถาม     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 78 

 
สวนท่ี 1 : คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 
การวิจัยนี้เปนงานวิจยัเรื่อง  ปจจัยท่ีทําใหเกิดความลาชาของโครงการดัดแปลง 

อาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร ของภาควิชาเทคนิค
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้เพ่ือใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณ และถูกตอง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอทราบขอมูลบางประการจากหนวยงานของทาน 
ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาทานผูรับผิดชอบในการกรอกแบบสอบถาม โปรดใหขอมูลท่ีครบถวน  
และตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือความถูกตอง และสมบูรณของผลการวิจัย คําตอบของทาน
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาความลาชาของโครงการ เพ่ือใช
เปนแนวทางในการปองกันความลาชาของโครงการ อันจะเปนการยกระดับมาตรฐานงานกอสราง
ตอไป แบบสอบถามชุดนี ้ผูวิจัยเพียงมุงหวังท่ีจะทราบขอมูล เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้เทานั้น มิไดมี
จุดประสงคอ่ืนใดเคลือบแฝงอยู จึงใครขอความกรุณาทาน ไดโปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามท่ี
แนบมานี ้ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางด ี
 
1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาหารายละเอียดของปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาท่ีเกิด 
ในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ประเภทไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร 
  
2. รายละเอียดของการวิจัย 

(1) โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนศูนยการคา Community Center  
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพ้ืนท่ี
โครงการขนาด 10,000 – 30,000 ตารางเมตรเทานั้น 

(2) ขอบเขตงานท่ีทําการศึกษาประกอบดวยงานปรับปรุง (Renovation) และ 
ดัดแปลง (Modification) อาคารเดิม ท้ังในสวนงานสถาปตยกรรม โครงสราง และงานระบบอาคาร 

(3)  ชวงเวลาของโครงการท่ีทําการศึกษาประกอบดวยชวงกอนการกอสราง  
(Pre – Construction Phase) และความลาชาท่ีเกิดขึ้นในชวงระหวางการกอสราง (Construction 
Phase) 
3. ผูตอบแบบสอบถาม 
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(1) เจาของโครงการ ไดแก หนวยงานภายในองคกรผูประกอบการคาปลีก 
สมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตท่ีเกี่ยวของกับโครงการกอสราง  

(2) กลุมผูบริหารโครงการ ไดแก ผูบริหารโครงการ และผูจัดการโครงการ 
                         
4. วิธีตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของ 
ผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและปจจัยท่ีเปนตนเหตุของ
สาเหตุความลาชาท่ีเกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีก
สมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถามสวนท่ี 1 และ 2 ดังนี้ 

(1) คําถามสวนท่ี 1 : กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในชองวางเพียงหัวขอ 
ละ 1 ชองเทานั้น 

(2) คําถามสวนท่ี 2 : กรุณาตอบคําถามตามหัวขอท่ีระบุในแบบสอบถามใน 
สวนท่ี 2 เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหงานวิจัย โดยขอมูลท้ังหมดจะเปนความลับและไมมีการ
นําไปเปดเผยแตอยางใด แตจะนําเสนอขอมูลในภาพรวมและใชเพ่ือการวิจัยเทานั้น 

(3) ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีในการให 
ขอมูลและตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ 
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สวนท่ี 2 : แบบสัมภาษณ เรื่องปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภท
ไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร 
 
1.  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา (Policy, Project  
     Delivery System and Contract System Related) 

1.1   นโยบายในการขยายโครงการ ท้ังโครงการแบบกอสรางใหมและแบบดัดแปลงอาคารฯ 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     1.2    รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     1.3    รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการ วิธีการทําสัญญาของโครงการท่ีเลือกใชในปจจุบัน   
              และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     1.4    ผังโครงสรางการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     1.5    วิธีการคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางสําหรับโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
    1.6    วิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ ผูออกแบบสําหรับโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

1.7   วิธีการบริหารสัญญากอสรางและขั้นตอนการปรับแกไขสัญญา 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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1.8   เง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญาท่ีเกี่ยวกับเวลาและความลาชาในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

1.9   ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการ  
         ดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

1.10 วิธีการบริหารโครงการแบบกอสรางใหมและแบบโครงการดัดแปลงอาคารมีความแตกตาง 
         กันอยางไร และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

1.11 วิธีการจัดทําโครงการ วิธีการทําสัญญาของโครงการ และวิธีการบริหารสัญญาท่ีใชใน 
         ปจจุบัน เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม               
         และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     1.12   ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและ 
              วิธีการทําสัญญาท่ีเปนสาเหตุใหโครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการ (Human Related) 
     2.1    รายละเอียดบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและบุคลากรในสวนของผูบริหาร        
              โครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมากอสราง ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     2.2    รายละเอียดบุคลากรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ    
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของ 
         โครงการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
         หรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

2.4   จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหาร 
             โครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ 
              ระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

2.5   เจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ เปนสาเหตุใหเกิด   
         ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

2.6   ผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณ Town Center มีผลกระทบกับระยะเวลาการ เปนสาเหตุใหเกิด   
              ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และ อยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

2.7   ผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน เปนสาเหตุใหเกิด   
         ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรอืไม และ อยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

2.8   การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการในระหวางการดําเนินโครงการ เปน 
         สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

2.9   จํานวนผูเกี่ยวของในสวนของเจาของโครงการท่ีมีจํานวนมาก เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและ  
         มีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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2.10 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการท่ีมีจํานวนมาก เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี 
          ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     2.11  ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับท้ังบุคลากรของโครงการ และนอก 
              โครงการ ท่ีเปนสาเหตุใหโครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนและบริหารจัดการ (Planning and Management Related) 

3.1   รายละเอียดวิธีการวางแผนงาน (Construction Planning) ท่ีเลือกใชในปจจุบัน  
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม (Controlling) ติดตาม (Monitoring) ความคืบหนาของแผนงาน
และปรับแกไขแผนงาน (Amendment) ในกรณีท่ีเกิดความลาชา 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.3   วิธีการประมูล (Tendering) การตอรอง (Negotiation) ท่ีเลือกใชในปจจุบัน เปนสาเหตุให 
              เกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.4   วิธีการศึกษาเกี่ยวกับความเส่ียงของโครงการในปจจุบันมีประสิทธิภาพหรือไม และเปน 
         สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.5   วิธีการกําหนดและการแกไขขอบเขตโครงการในระหวางดําเนินโครงการ เปนสาเหตุให 
         เกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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3.6   วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการ เปน   
         สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.7   วิธีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of Command) และระเบียบ 
         วิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ 
         ระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.8    ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการ เปน
สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.9    วิธีการจัดสงขอมูล การช้ีแจงขอมูล การอนุมัติเอกสารขอมูล และการบริหารจัดการเอกสาร
ขอมูล และการเขาถึงขอมูลของฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการ เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.10 วิธีการประสานงานระหวางผูรับเหมาตางๆท่ีมีจํานวนมาก เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี  
ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
    3.11  การประสานงานในการเขาใชพ้ืนท่ีในชวงใกลเปดโครงการของฝายตางๆ มีประสิทธิภาพ 
             หรือไม และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

3.12 วิธีการประสานงานกับเจาของอาคาร และผูเชารายอ่ืนท่ีอยูภายในอาคารเดียวกัน เปน  
         สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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3.13 วิธีการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ 
         ระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     3.14  ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ท่ีเปนสาเหตุให 
              โครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเงิน (Financial Related) 
     4.1   ในระหวางดําเนินโครงการสภาวะดานการเงินของเจาของโครงการ เปนสาเหตุใหเกิด 
              ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

4.2   ในระหวางดําเนินโครงการสภาวะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ 
         ผูรับเหมากอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน 
         โครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     4.3    การเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี 
              ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

4.4 วิธีการเบิกจายคางวด คาบริการวิชาชีพของผูบริหารโครงการและผูออกแบบ เปนสาเหตุให
เกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

4.5 การปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
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4.6   ในกรณีท่ีตองแกไขปญหาเกิดจากความลาชาฯ ผูเกี่ยวของใหความสําคัญกับปจจัยในสวน 
         ใดมากท่ีสุดระหวาง งบประมาณในการกอสราง คุณภาพงาน และเวลาในการกอสราง  

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

4.7    รูปแบบการกําหนดคาปรับในกรณีท่ีโครงการมีความลาชาในปจจุบัน สามารถปองกัน  
          ปญหาความลาชาไดหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     4.8    ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเงินท่ีเปนสาเหตุใหโครงการเกิด 
               ความลาชาหรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ (Design Related) 

5.1     วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี  
          ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

5.2     วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหา
และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ เปนสาเหตุ
ใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

5.4 การปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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5.5 การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีอาคารเดิมมีความจําเปนหรือไม และเปนสาเหต ุ
          ใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร                           

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

5.6     ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ี มีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม 
และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

5.7     การออกแบบท่ีมีรายละเอียดของแบบ ขอกําหนด วิธีการกอสราง และรายละเอียดวัสดุท่ี
มากจนเกินไป เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
หรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

5.8     ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบท่ีเปนสาเหตุให  
          โครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
 
6.  ปจจัยภายนอก และปจจัยอ่ืนๆ (External Related and Others) 

6.1     การดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับท่ีออกโดยทางราชการ เปนสาเหต ุ
         ใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

6.2 ปญหาเกีย่วกับวัฒนธรรมองคกรท้ังของภายในองคกรและระหวางองคกรของผูท่ีเกี่ยวของ
กับโครงการ เปนสาเหตุใหเกิด ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
หรือไม และอยางไร                   

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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6.3    สภาวะเศรษฐกิจและคูแขงทางการคา เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ      
          ระยะเวลา การดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร                 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

6.4    ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมท้ังสภาพอากาศ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี 
          ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร                 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

6.5    การปรับราคาของวัสดุกอสรางในระหวางดําเนินโครงการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหา   
          และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 

6.6   ปญหาท่ีเกิดจากคนงาน อุปกรณ เครื่องจักร และวัสดุกอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและ  
         มีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร 

              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
     6.7   ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยภายนอกอ่ืนท่ีเปนสาเหตุใหโครงการเกิดความลาชา 

         หรือไม และอยางไร 
              ……………………………………………………………………………………………...    
     …………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม 

 
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอนดังนี ้

- ตอนท่ี 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล  นายอนันตชัย  ประเสริฐศร ี- สถาปนิกโครงการอาวุโส บริษัท บ๊ิกซีฯ 

1.1   ลักษณะการทํางานขององคกร 
  เจาของโครงการ      ()          ผูบริหารและควบคุมโครงการ     (     )              

1.2   ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร       (     )          วิศวกรโครงการ     (     )          สถาปนิกโครงการ   () 
  วิศวกรท่ีปรึกษา       (     )                  

1.3   ประสบการณทํางาน 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          ตั้งแต   11 – 15 ป     () 
  ตั้งแต   16 – 20 ป     (     )           มากกวา 20 ป       (     )                   

1.4   ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   ()          มากกวา   10 ป         (     )              

1.5   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ระดับปริญญาตร ี     ()          ระดับปริญญาโท   (     )         ระดับปริญญาเอก     (     )           
 

2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ  
     เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี ้

3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา 
              นายอนันตชัย กลาววา ในระหวางท่ีมีการดําเนินโครงประเภทการดัดแปลง 

อาคารฯ ทางเจาของโครงการมีนโยบายในการเปดโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอร
มาเก็ตเปนจํานวนประมาณปละ 4 สาขา โดยมีการกระจายงานใหแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบของแตละ
โครงการใหมีความเหมาะสมกับจํานวนของโครงการ ท้ังในสวนของบุคลากรภายนอกและบุคลากร
ภายในของเจาของโครงการ โดยพิจารณาจากรปูแบบของโครงการและความเช่ียวชาญของแตละ
องคกร ยกเวนในบางปท่ีมีการเปดสาขาเปนจํานวนมากกวาปกตซ่ึิงอาจสงผลกระทบกับระยะเวลา
การดําเนินโครงการไดเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของมีงานท่ีตองรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามเห็นวา
นโยบายในการขยายสาขาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตคุวามลาชาฯ 

3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              นายอนันตชัย กลาววา องคกรของเจาของโครงการเปนองคกรท่ีมีขนาดใหญ  

โดยมีการจัดโครงสรางองคกรแบบแบงตามหนาท่ี (Functional Structure) ประกอบดวยฝายและ
แผนกยอยจํานวนมากท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในแตละสวนของโครงการ ซ่ึงท่ีผานมาในบาง
โครงการพบปญหาเนื่องจากการประสานงานแบบลัดขั้นตอนหรือแบบไมเปนทางการ (Informal 
Communication) อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวเปนเพียงปญหาในระดับบุคลากร ดังนั้นเห็นวา
โครงสรางองคกรและผังองคกรไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตคุวามลาชาฯ 

3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ 
              นายอนันตชัย กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผานมา 

จะเลือกใชวิธีการจัดทําโครงการประเภทออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) ซ่ึงเห็นวา
มีความเหมาะสมกับโครงการ โดยในสวนของประเภทของสัญญาจะเลือกใชการทําสัญญาแบบ
ประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) โดยท่ีผูรับเหมากอสรางท่ีไดรับเชิญเขา
รวมประกวดราคาสวนใหญจะเปนผูรับเหมากอสรางท่ีเคยรวมงานกับเจาของโครงการและผาน
ขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) จากเจาของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเขาใจใน
ระบบการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ โดยเห็นวาวิธีการจัดทํา
โครงการแบบออกแบบ-กอสราง (Design-Build) มีความไดเปรียบในกรณีท่ีโครงการมีรูปทรงของ
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อาคารหรือรายละเอียดโครงการท่ีไมแตกตางจากโครงการเดิม อยางไรก็ตามจากการท่ีโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีรูปทรงของพ้ืนท่ีโครงการท่ีแตกตางจากโครงการปกติท่ัวไป เนื่องจาก
การกําหนดตําแหนงของพ้ืนท่ีเชาวาจะเลือกบริเวณใดตองไดรับความยินยอมจากเจาของอาคารดวย 
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการประเภทออกแบบ-ประมูล-กอสรางท่ีใชอยูมีความเหมาะสม
กับโครงการ ดังนั้นเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการปะเภท
ดัดแปลงอาคารฯท่ีใชอยูมีความเหมาะสม และไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              นายอนันตชัย กลาววา รูปแบบของผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการ 

ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีใชอยูเปนรูปแบบท่ีใชดําเนินการมาหลายโครงการ ซ่ึงท่ีผานมาไมพบ
ปญหาแตอยางใดเนื่องจากผูเกี่ยวของทุกฝายมีความเขาใจและมีความคุนเคยกับระบบการทํางาน
ดังกลาว ดังนั้นจึงเห็นวาผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.5 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสราง   
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมาทางเจาของโครงการมีนโยบายในการเชิญผูรับเหมากอสรางท่ีเคยมีสวนรวมกับโครงการ
ของหางบ๊ิกซีฯ เขารวมการประกวดราคา  เนื่องจากเห็นวากลุมผูรับเหมากอสรางดังกลาวมีศักยภาพ
เพียงพอในการทํางานและมีความคุนเคยกับงานโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ซ่ึงในสวน
ของรายละเอียดวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.6 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 
                               นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการปะเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 

มาทางเจาของโครงการมีนโยบายในการจัดหาผูบริหารและควบคุมโครงการ รวมท้ังผูออกแบบท่ี
เคยมีสวนรวมกับโครงการของหางบ๊ิกซีฯ เนื่องจากเหตผุลเดียวกันกับการจัดจางผูรับเหมากอสราง 
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา  
                              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ 

จัดเตรียมสัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีความคุนเคยกับเนื้อหาท่ีระบุไวใน
สัญญา อยางไรก็ตามท่ีผานมาพบปญหาในสวนท่ีเกี่ยวกับขอบเขตงานและโครงการเนื่องจาก
บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางมีรายละเอียดและปจจัยท่ียังมองไมเห็น (Unforeseen Factor) จนกวาจะเริ่ม
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กอสรางจริง จึงทําใหปญหาและเนื้องานดังกลาวไมถูกระบุไวในสัญญา อีกท้ังยังพบปญหาเกี่ยวกับ
เอกสารประกอบสัญญาท่ีไมสมบูรณ ทําใหเกิดปญหาท่ีเกี่ยวกับแบบเพ่ิมเติม (Addenda) และ 
ปญหาเรื่องผูรับเหมากอสรางบางรายไมอานสัญญาใหรอบคอบ ดังนั้นจึงเห็นวาความชัดเจนของ
เนื้อหาสัญญาเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
                                   นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี
ผานมาจะมีการบริหารสัญญาท่ีเขมงวดเพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเนื้อหาท่ีระบุไวในสัญญา 
อยางไรก็ตามมักจะพบปญหาเนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางมีรายละเอียดและปจจัยท่ียังมองไมเห็น 
(Unforeseen Factor) ทําใหตองมีการปรับแกไขสัญญาอยูหลายครั้ง อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการ
บริหารสัญญาท่ีใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูนอกโครงการ 
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 

ของเจาของโครงการ 
              นายอนันตชัย กลาววา สําหรับบุคลากรในสวนของเจาของโครงการจะพบ 

ปญหาเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณและทักษะในการทํางาน โดยเห็นวาปญหาดังกลาว
อาจจะมีสาเหตจุากการท่ีแตละแผนกมีเปาหมาย (Goal) ในการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นแตละ
แผนกจึงใหความสําคัญกับโครงการกอสรางในมุมมองท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีโครงการมีขอจํากัด
ดานเวลาจึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีความพรอมในการทํางานในโครงการท่ีมีความกดดันสูง 
รวมท้ังมีความอดทนและมีทัศนคติ (Attitudes) ท่ีดีในการทํางาน รวมท้ังปญหาเรื่องบุคลากร
บางสวนขาดความเขาใจในการดําเนินโครงการดัดแปลงอาคารฯ ดังนั้นเม่ือพิจารณาในสวนของ
จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ
จึงเห็นวาเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 

              นายอนันตชัย กลาววา ในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 
พบวาเปนองคกรท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นจึงมีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯเปนจํานวนไมมาก และพบวาองคกรท่ีมีประสบการณในการทํางานกับเจาของ
โครงการหรือโครงการคาปลีกสมัยใหมฯมากอนจะมีความพรอมในการดําเนินโครงการแบบ
ดัดแปลงอาคารฯมากกวา เนื่องจากมีขอมูลจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา ในสวนขององคกร
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ผูรับเหมากอสรางพบวาเม่ือไมพิจารณาถึงจํานวนบุคลากรในสวนคนงานจะเปนองคกรท่ีมีขนาด
กลาง อยางไรก็ตามพบวาในบางโครงการมีปญหาท่ีเกี่ยวกับคุณภาพของบุคลากรเนื่องจากบุคลากร
เดิมท่ีมีประสบการณไดรับการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น ซ่ึงสวนมากไดแกบุคลากรระดับปฏิบัติงาน 
(Operational Level) ทําใหบุคลากรในบางโครงการมีฝมือและทักษะท่ีไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
รวมท้ังการท่ีในบางโครงการมีปริมาณงานท่ีมากเกินกวาปกตทํิาใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีดูแลควบคุม
ตองทํางานหนักเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามเห็นวาปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดและไมสงผลรุนแรง
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนทีสํ่าหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะมี 

ขั้นตอนการประสานงานกับเจาของอาคาร โดยจะพบปญหาเรื่องการท่ีเจาของอาคารฯไมสามารถ
สงมอบพ้ืนท่ีไดตรงตามเวลาเนื่องจากปญหาจากผูเชาเดิม นอกจากนั้นจะเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ระหวางการกอสรางเนื่องจากขอมูลท่ีไดรับจากเจาของอาคารไมครบถวนหรือไมตรงกับพ้ืนท่ีจริง 
ซ่ึงปญหาจากปจจัยท่ียังมองไมเห็น (Unforeseen Factor) เหลานี้จะสงผลกระทบรุนแรงกับ
ระยะเวลาการกอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีฯ เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาฯ  

3.2.4 ผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Town Center  
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ 

พบปญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับรานคาเชาใหสามารถเปดรานไดพรอมกับการเปดอาคาร โดย
มีสาเหตุจากการท่ีเจาของโครงการไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีใหรานคาไดตรงตามเวลา ทําใหเจาของ
รานคาเชาไมสามารถกอสรางไดเสร็จตามเวลา รวมท้ังสาเหตุจากการท่ีฝายบริหารรานคา Town 
Center ไมสามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของพ้ืนท่ีรานคาไดตามเวลา โดยปญหา
สวนใหญจะเกิดจากผูเชารายเล็กเนื่องจากไมมีประสบการณการณในเรื่องงานกอสราง แมวาปญหา
ดังกลาวจะสงผลตอภาพลักษณของโครงการบางในวันเปดสาขา แตจากการท่ีโครงการยอมใหมีการ
เปดใชสอยพ้ืนท่ีไดในบางสวน (Practical Completion) ในสวนของหนาราน ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชา
พ้ืนท่ีรานคาบริเวณ Town Center ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.5 ผูเชาพ้ืนที่รานคาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
                                   นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ
เกี่ยวของกับผูเชาพ้ืนท่ีรานคารายอ่ืนจํานวนมากท่ีอยูภายในอาคารเดียวกัน อยางไรก็ตามพบวาท่ี
ผานมาอาจสงผลกับระยะเวลาการกอสรางบาง แตเนื่องจากโครงการมีการแผนงานท่ีละเอียดและ
รอบคอบโดยคํานึกถึงปจจัยดังกลาวไวลวงหนาแลว จึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนิน
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โครงการ จึงเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน ไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ                    

3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ 
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมาพบวาในบางโครงการไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในสวนของผูบริหารระดับกลาง
และหัวหนาฝายเนื่องจากไดรับการเล่ือนตําแหนง ซ่ึงบุคลากรในระดับดังกลาวจะเปนผูท่ีดูแลงาน
โครงการของแตละองคกร อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการกําหนดระเบียบและขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจนเปนระบบ จึงเห็นวาการเปล่ียนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมา จะมีนโยบายในการจัดจางบุคลากรในสวนของผูรับเหมารายยอยของโครงการท่ีมีจํานวน
มากทําใหสามารถดําเนินการไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตามตองมีการวางแผนงาน
ลวงหนาท่ีรัดกุม โดยใหผูรับเหมารายยอยประสานงานกับผูรับเหมาหลักเพ่ือวางแผนการทํางาน 
ดังนั้นการประสานงานกับผูรับเหมารายยอยของโครงการจึงไมพบปญหาแตอยางใด จึงเห็นวา
จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ 

                                    นายอนันตชัย กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ เจาของ
โครงการจะเปนผูกําหนดวันเริ่มตนโครงการและวันเปดสาขา สําหรับเปนขอมูลใหแกผูบริหาร
โครงการสําหรับใชในการวางแผนงานหลักโครงการ (Master Schedule) เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ
ผูรับเหมากอสรางใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงานกอสรางตอไป ซ่ึงเปาหมายของทุกฝายคือการ
วางแผนและดําเนินการใหโครงการสามารถเปดใชงานไดท้ังหมดตามกําหนดเวลาท่ีวางไว อยางไร
ก็ตามในกรณีท่ีเกิดปญหาไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานท่ีวางไว ตองปรับแผนงานโดยให
สามารถเปดใชสอยพ้ืนท่ีไดในบางสวน (Practical Completion) โดยใหพ้ืนท่ีโครงการท่ีสําคัญท่ีสุด
ไดแก พ้ืนท่ีขายสินคา (Store Area) สามารถเปดไดตามกําหนดเวลาท่ีวางไว ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการ
วางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
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                                    นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การกําหนดจัดทําแผน (Action Plan) และแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) เพ่ือ
ประเมิน ควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานซ่ึงท่ีผานมาในบางโครงการพบวาผูบริหาร
โครงการท่ีไมมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกฯ มักจะมีปญหาในการวางแผน
รวมท้ังควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานเนื่องจากไมมีความเขาใจในขั้นตอนและ
ลักษณะการทํางานของโครงการประเภทหางคาปลีกฯ อยางไรก็ตามเนื่องจากเจาของโครงการมี
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความคืบหนาของโครงการ ดังนั้นวิธีการควบคุม และติดตามความ
คืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ  
                                    นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี
ผานมาใชวิธีการประมูล (Tendering) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) ซ่ึงท่ีผานมา
พบวาผูรับเหมากอสรางท่ีมีประสบการณในโครงการหางคาปลีกฯ กับผูรับเหมากอสรางรายใหมจะ
มีความเขาใจในการทํางานท่ีแตกตางกัน เนื่องจากบุคลากรท่ีเคยเกี่ยวของกับโครงการมีความเขาใจ
ขั้นตอนการทํางานของเจาของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเขาใจในระบบและขั้นตอนของการประมูล 
และการตอรองท่ีใชในโครงการรวมท้ังการประมาณราคา ดังนั้นท่ีผานมาผูชนะการประกวดราคาจึง
มักเปนผูรับเหมากอสรางรายเดิม โดยเห็นวาวิธีการประมูล และการตอรองท่ีใชในโครงการไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.4 วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ 
                                    นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การวางระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) เกี่ยวกับขั้นตอนการประสานงานและ
การส่ือสารระหวางแตละฝายเปนอยางดีตั้งแตเริ่มตนโครงการ แมวาในบางโครงการเกิดปญหา
เนื่องจากบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตอประสานงาน (Official Contact) ไมมีทักษะและ
ประสบการณเพียงพอ รวมท้ังไมไดปฏิบัติตามแผนงานและขัน้ตอนท่ีวางไวตั้งแตแรก เนื่องจากไม
เคยรวมงานกับเจาของโครงการมากอน อยางไรก็ตามเห็นวาความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นสามารถ
ตรวจสอบและแกไขได จึงเห็นวาวิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ ไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.5 วิธกีารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
                                    นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การวางแผนการบริหารและควบคุมงาน รวมถึงการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละ
ฝาย (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางชัดเจนตั้งแต
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เริ่มโครงการ อยางไรก็ตามพบวาในบางโครงการเกิดปญหาเนือ่งจากบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการประสานงาน (Official Contact) ไมมีประสบการณและทักษะเพียงพอ รวมท้ังไมมีความ
เขาใจและไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดรวมท้ังขั้นตอนท่ีวางไวตั้งแตแรก อยางไรก็ตามเห็นวาไม
สงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนั้นวิธีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.6 ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ 
                                    นายอนันตชัย กลาววา บุคลากรในระดับบริหารมีการกําหนดกระบวนการส่ัง
การ และการตัดสินใจท่ีถูกตองและรวดเร็วในการแกปญหาเนื่องจากมีประสบการณในการดําเนิน
โครงการมาเปนจํานวนหลายสาขา ในขณะท่ีในบางโครงการท่ีมีผูรวมงานรายใหมอาจพบปญหา
เกี่ยวกับการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ เนื่องจากไมคุนเคยกับระบบการทํางาน อยางไรก็
ตามพบวาไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการจัดทําโครงการ ดังนั้นปญหาจากการส่ังการและ
การตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.7 วิธกีารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล 
                                    นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ใน
บางโครงการพบปญหาความลาชาท่ีเกิดจากการอนุมัติเอกสารและช้ีแจงเอกสารขอมูล โดยจะพบ
ปญหาจากการท่ีผูช้ีแจงมีความลาชาในการตอบ และขอมูลท่ีช้ีแจงไมถูกตองครบถวน โดยมักพบ
ปญหาท่ีเกิดจากผูออกแบบ อยางไรก็ตามเห็นวาปญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การช้ีแจงและการ
อนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากบุคลากร
ในสวนอ่ืนสามารถดําเนินการไดลวงหนา ดังนั้นจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน 
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
              นายอนันตชัย กลาววา เจาของโครงการเปนองคกรท่ีมีฐานะดานการเงินท่ี 

เขมแข็ง สงผลใหโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีฐานะดานการเงินท่ีเขมแข็ง ซ่ึงงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมีมากกวาโครงการประเภทสรางใหมเนื่องจาก
มีงานเพ่ิมเติมในสวนของงานรื้อถอนและปรับปรุงพ้ืนท่ี ดังนั้นจึงเห็นวาฐานะดานการเงินของ
เจาของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 
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ผานมาพบวาในสวนของผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัต ิ(Pre Qualification) 
เพ่ือปองกันปญหาดานการเงินของผูท่ีเกีย่วของทุกฝายรวมท้ังผูรับเหมากอสราง ถึงแมวาในบาง
โครงการจะพบวาผูรับเหมากอสรางมีปญหาดานการเงินโดยมีสาเหตุจากโครงการอ่ืน และสงผล
กระทบตอผูรับเหมายอยในสวนของตนจนสงผลกระทบกับการกอสรางบาง แตไมสงผลกระทบ
รุนแรงกับระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นเห็นวาฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ 
และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
              นายอนันตชัย กลาววา สําหรับการประมาณราคาของผูรับเหมากอสรางจะใช 

วิธีการประมาณราคาแบบราคาประกอบตอหนวย (Assemblies System Estimates) โดยใชขอมูลจาก
แบบและรายละเอียดท่ีไดรับจากเจาของโครงการ ซ่ึงวิธีดังกลาวเหมาะสมกับโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ เนื่องจากมีรายละเอียดท่ีแตกตางจากการดําเนินโครงการท่ัวไป อยางไรก็ตามใน
การดําเนินโครงการท่ีผานมาพบวาในบางโครงการมีปญหาเนื่องจากผูรบัเหมากอสรางท่ีชนะการ
ประกวดราคามีการเสนอราคาท่ีต่ําเกินกวาราคากลาง ซ่ึงในภายหลังมักมีความพยายามในการลด
ตนทุนในการกอสรางดวยวิธีการยื่นขออนุมัติใชวัสดุกอสรางท่ีไมตรงตามแบบ ทําใหเกิดความ
ลาชาในการอนุมัติและปรับเปล่ียนวัสดุ รวมท้ังสงผลกระทบกับคุณภาพของโครงการ อยางไรก็ตาม
ไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาของโครงการ จึงเห็นวาการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของ
ผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบ 

              นายอนันตชัย กลาววา การเบิกจายเงินคางวดของเจาของโครงการจะจายตรง 
ตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา ในทางตรงขามพบวาในบางโครงการมีการยื่นเรื่องขอ
เบิกคางวดงานลาชากวากําหนด ดังนั้นวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมาฯ 
ผูบริหารโครงการและผูออกแบบจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนนิโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ี 

ผานมา เจาของโครงการไมมีนโยบายในการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการระหวางการกอสราง 
ดังนั้นการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร 
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                               นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ  
มีขั้นตอนในการประสานงานกับเจาของอาคารในการขอขอมูลเอกสารแสดงรายละเอียดของอาคาร
เดิมและขอมูลแบบของอาคารเดิมจากเจาของอาคารเพ่ือใชในการทําสัญญาและทําแบบโครงการ 
ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับมาพบวาไมครบถวนและถูกตองท้ังหมดเนื่องจากอาคารไดเปดใชมานานทําใหมี
การปรับเปล่ียนและดัดแปลงอาคารในระหวางการใชงาน ดังนั้นในบางโครงการเจาของโครงการ
จึงจําเปนตองดําเนินการจางผูเช่ียวชาญในการสํารวจอาคารเพ่ือหาขอมูลท่ีจําเปน โดยเห็นวาการ
รวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
                                    นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี
ผานมาพบวาการรวบรวม การจัดสงขอมูล จะมีปญหาความลาชาในสวนของผูออกแบบเนื่องจาก
เปนองคกรขนาดเล็กจงึมีขอจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากร ซ่ึงสงผลกระทบกับกิจกรรมตอเนื่องท่ีมี
ความจําเปนตองใชขอมูลแบบดังกลาว อยางไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบโครงการมีความคลายคลึงกัน
ในแตละโครงการ ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของฝายอ่ืนจึงสามารถใชขอมูลจากโครงการท่ีผานมา ในการ
ดําเนินการไดลวงหนา ดังนั้นวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการจึง
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
              นายอนันตชัย กลาววา ในบางโครงการพบปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของ 

แบบไดแก ปญหาเรื่องความขัดแยงของแบบ และปญหาเรื่องความครบถวนและถูกตองของแบบ 
โดยเห็นวามีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องเวลาและบุคลากรของผูออกแบบ ในสวนของการสรางได
ของแบบเห็นวารายละเอียดของแบบมีไมครบถวนทําใหผูรับเหมากอสรางตองมีการขอแบบและ
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากผูออกแบบภายหลัง อยางไรก็ตามเนื่องจากรายละเอียดของแบบท่ีใชในงาน
โครงการของหางบ๊ิกซีฯ สวนใหญจะไมซับซอน ดังนั้นจึงไมพบปญหาในการสรางไดของแบบ
แมวาในบางครั้งจะสงผลกระทบกับคุณภาพของงานเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของมีเวลาจํากัดในการจัดทํา
แบบ จึงเห็นวาความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา  

3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
              นายอนันตชัย กลาววา ในดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารมีการ 

ปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางโดยมีสาเหตุจากท้ังเจาของโครงการและผูออกแบบ 
ซ่ึงการปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดในโครงการประเภท
ธุรกิจการคา (Commercial Project) ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีตองความเขาใจในระบบการทํางาน
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ของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ และควรมีการวางแผนงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ปจจัยดังกลาวไวลวงหนา ดังนั้นจึงเห็นวาการปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปน
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา 

3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคาร 
              นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ  

พบวาในบางโครงการมีปญหาเรื่องของการแบงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีไมมีความชัดเจนโดยเฉพาะขอบเขต
งานในสวนของระบบอาคาร ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบกับการสงมอบพ้ืนท่ีและ
ระยะเวลาในและเวลาในการดําเนินโครงการเปนอยางมาก ดังนั้นจึงเห็นวาการสงมอบพ้ืนท่ี
โครงการจากเจาของอาคารเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ  
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ 

                                    นายอนันตชัย กลาววา เนื่องจากเจาของโครงการมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ
ในการติดตอและประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการ โดยเห็นวาปญหาท่ีพบในระหวางขั้นตอนการ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการท่ีสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนนิโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ ของบางโครงการมักจะมีสาเหตุจากความขัดแยงของผูเสียผลประโยชนทองถ่ิน อยางไรก็
ตามเห็นวาการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับท่ีออกโดยทางราชการไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                    นายอนันตชัย กลาววา ในบางโครงการมีปจจัยท่ีสงผลกระทบจากคูแขงทาง
การคาเนื่องจากมีการกอสรางโครงการในบริเวณใกลเคียงกันและมีกําหนดการเปดโครงการในเวลา
ใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองเรงกําหนดการเปดใหเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลกระทบกับการ
ออกแบบโดยมีการเพ่ิมขอบเขตในบางโครงการใหไมดอยกวาคูแขง เนื่องจากมีความจําเปนตอง
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับคูแขงรวมท้ังมีการปรับเปล่ียนแบบผังพ้ืนท่ีขายและรานคา ซ่ึง
เกิดจากปจจัยดานสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา ดังนั้นจึงเห็นวาสภาวะเศรษฐกิจ 
การตลาดและคูแขงทางการคาเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ 
                                    นายอนันตชัย กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปน
โครงการท่ีมีความตองการระบบสาธารณูปโภคของอาคารในปริมาณท่ีสูง ซ่ึงในบางโครงการ
จําเปนตองติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมเติม ซ่ึงปญหาบางเรื่องจะพบเม่ือโครงการไดเริ่มการ
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กอสรางแลวซ่ึงเปนเรื่องปกติของโครงการประเภทดัดแปลอาคารฯ อยางไรก็ตามเนื่องจากผูท่ี
เกี่ยวของสวนใหญมีความคุนเคยกับขั้นตอนการทํางานดังกลาวและสามารถปรับเปล่ียนแผนงานจน
ไมสงผลกระทบกับการกอสราง จึงเห็นวาระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมท้ังสภาพอากาศ
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                                    นายอนันตชัย กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของสวนใหญมีความคุนเคยกับ
ขั้นตอนการทํางานกับโครงการท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีโครงการแบบดังกลาว จึงมีการวางผังโครงการท่ี
เหมาะสมกับการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัด ไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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แบบสอบถาม 

 
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอนดังนี ้

- ตอนท่ี 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล  นายนิพนธ   เจริญสุข - วิศวกรโครงการอาวุโส บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอรฯ 

1.1   ลักษณะการทํางานขององคกร 
  เจาของโครงการ      ()          ผูบริหารและควบคุมโครงการ     (     )              

1.2   ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร       (     )          วิศวกรโครงการ     ()          สถาปนิกโครงการ   (     ) 
  วิศวกรท่ีปรึกษา       (     )                  

1.3   ประสบการณทํางาน 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          ตั้งแต   11 – 15 ป     (     ) 
  ตั้งแต   16 – 20 ป     ()           มากกวา 20 ป       (     )                   

1.4   ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          มากกวา   10 ป         ()              

1.5   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ระดับปริญญาตร ี     (     )          ระดับปริญญาโท   ()         ระดับปริญญาเอก     (     )           
  

2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ  
     เนื่องจากงานวิจัยเรือ่งปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี ้

3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา 
              นายนิพนธ กลาววา ในชวงเวลาท่ีมีการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลง 

อาคารฯ ทางหางบ๊ิกซีฯมีนโยบายในการเปดโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมาเก็ต
เปนจํานวนประมาณปละ 4 สาขา ประกอบดวยโครงการประเภทสรางใหมและโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ โดยมีการกําหนดจํานวนบริษัทฯท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบในแตละโครงการใหมี
ความเหมาะสมกับจํานวนของโครงการท่ีดูแลและรับผิดชอบ ดังนั้นนโยบายในการขยายสาขาจึง
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              นายนิพนธ กลาววา องคกรของเจาของโครงการเปนองคกรท่ีมีขนาดใหญ  

ประกอบดวยฝายตางๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกฯ โดยแผนกท่ีดูแลรับผิดชอบในสวนของ
งานกอสรางโดยตรงไดแกฝายพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property Development) ซ่ึงประกอบดวย
แผนกยอยท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในแตละสวนของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยแตละ
แผนกจะมีบุคลากรท่ีมีประสบการณและความชํานาญในการดําเนินโครงการ รวมท้ังมีการกําหนด
ขั้นตอนการทํางานท่ีชัดเจน แมวาท่ีผานมาในบางโครงการมีปญหาเนื่องจากการประสานงานแบบ
ลัดขั้นตอนหรือแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) อยางไรก็ตามในขณะเดียวกันก็จะ
มีการแจงใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบดวยเชนกันเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
เพ่ือท่ีวาในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดก็สามารถแกไขไดโดยเร็ว ดังนั้นโครงสรางองคกรและผัง
องคกรจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ 
              นายนิพนธ กลาววา จากการพิจารณาเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการแบบ 

ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) มีความเหมาะสมกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ โดยเลือกใชการทําสัญญาแบบประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) ท่ีมี
นโยบายในการพิจารณาจัดจางผูรับเหมากอสรางท่ีมีประสบการณในการดําเนินโครงการกอสราง
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ และผานขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) จาก
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เจาของโครงการแลว ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของ
โครงการท่ีผานมามีความเหมาะสมและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตคุวามลาชาฯ 

3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              นายนิพนธ กลาววา จากรูปแบบของผังโครงสรางวงจรของโครงการประเภท 

ดัดแปลงอาคารฯ จะพบปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการสํารวจพ้ืนท่ีอาคารเดิมและการขอใบอนุญาตจาก
ราชการ อยางไรก็ตามมีการกําหนดและปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกับโครงการโดยใช
ขอมูลจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา จึงเห็นวาผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.5 วิธกีารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง   
              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 

มาผูรับเหมากอสรางสวนใหญท่ีเขารวมประกวดราคาจะเปนผูรับเหมากอสรางท่ีเคยมีสวนรวมกับ
โครงการของหางบ๊ิกซีฯมากอน ซ่ึงกลุมผูรับเหมากอสรางดังกลาวไดผานขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) มาแลว ทําใหแนใจไดวามีประสบการณและความสามารถเพียงพอ 
สําหรับในสวนของวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสราง จะดําเนินการโดยมีขั้นตอนท่ี
ชัดเจนสามารถตรวจสอบไดทําใหมีความยุติธรรมกับทุกฝาย โดยการคัดเลือกผูประกวดราคาต่ําสุด
จํานวนหนึ่งมาเพ่ือพิจารณาดานความเหมาะสมของแผนงานและเทคนิคการกอสราง และเม่ือมีการ
คัดเลือกผูรับเหมากอสรางแลวก็จะมีการหนังสือแจงใหเปนผูชนะการประกวด (letter of Award) 
ในสวนของการคัดเลือกผูรับเหมายอยนั้นพบวา ทางเจาของโครงการมีนโยบายในการจัดหา
โดยตรง (Direct Purchase) เพ่ือความสะดวกในการจัดซ้ือ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการคัดเลือก และจัด
จางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.6 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 
                               นายนิพนธ กลาววา โครงการมีวิธีการคัดเลือกและจดัจางผูบริหารโครงการ  

ผูออกแบบโดยใชวิธีตามปกติท่ัวไป ซ่ึงเจาของโครงการมีนโยบายในการคัดเลือกผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบโดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณในการทําโครงการประเภทหางคา
ปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา  
                              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ไมพบ 

ปญหาท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาสัญญา เนื่องจากผูรับเหมากอสรางและผูท่ีเกี่ยวของมีความคุนเคยกับ
เนื้อหาสัญญาเปนอยางด ีในสวนของเจาของอาคารก็มีการปรับแกไขสัญญาจนเปนท่ีพอใจของท้ัง
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สองฝาย แมวาท่ีผานมาพบปญหาเล็กนอยในสวนของความไมชัดเจนของเนื้อหาสัญญา รายละเอียด
ของแบบ ขอกําหนดรายการทางดานเทคนิค (Technical Specifications) และความไมชัดเจนในสวน
ของรายการแบบเพ่ิมเติม (Addenda) อยางไรก็ตามเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
                                   นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน
มาจะมีการบริหารสัญญาท่ีเขมงวดเพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเนื้อหาท่ีระบุไวในสัญญาเนื่องจาก
โครงการมีขอจํากัดดานเวลา โดยเจาของโครงการและผูบริหารโครงการจะใหความสําคัญตั้งแต
ขั้นตอนการจัดทําเอกสารสัญญาและการบริหารสัญญา โดยมีแผนกกฎหมายเปนผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารสัญญากอนท่ีจะตกลงทําสัญญา แมวาจะมีปญหาเกี่ยงกับการขอ
เขาใชพ้ืนท่ีของผูรับเหมายอยจํานวนมากในชวงกอนเปดโครงการ แตเนื่องจากมีการบริหารสัญญา
ท่ีเขมงวด ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาท่ีใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาฯ 
 

3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูนอกโครงการ 
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 

ของเจาของโครงการ 
              นายนิพนธ กลาววา ในสวนของบุคลากรของเจาของโครงการไมมีปญหา 

เกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณและทักษะในการทํางาน เนื่องจากไดใหความสําคัญโดยเริ่ม
ตั้งแตขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซ่ึงบุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯจะมีประสบการณและทักษะสูงเกี่ยวกับโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ 
เนื่องจากผานการรับผิดชอบโครงการมาเปนจํานวนมาก ในสวนของจํานวนบุคลากรท่ีดูแลในแต
ละโครงการมีการพิจารณาจัดสรรใหมีความเหมาะสมกับขนาดและรายละเอียดของโครงการ  
รวมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวา จํานวนบุคลากร 
ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาฯ 

3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 

              นายนิพนธ กลาววา ท่ีผานมาพบวาในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ  
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ผูออกแบบ มีการจัดทีมงานโดยพิจารณาจากประสบการณในการรวมโครงการกับเจาของโครงการ
เพ่ือใหไดทีมงานท่ีมีความคุนเคยกับโครงการ อยางไรก็ตามพบวาในบางโครงการมีความจําเปนใช
งานบุคลากรท่ีไมมีประสบการณเนื่องจากมีการปรับเปล่ียนบุคลากร ในสวนของผูรับเหมากอสราง
พบวาบุคลากรระดับปฏิบัติงาน (Operational Level) ในบางโครงการมีฝมือ และทักษะในการ
ทํางานท่ีไมไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ัวไปทําใหเกิดปญหาเรื่องคุณภาพของงานจนสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการ รวมท้ังปญหาเรื่องทัศนคติในการทํางานเนื่องจากการปรับเปล่ียน
แบบบอยครั้ง ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการสามารถสงผลกระทบกบัระยะเวลาการดําเนิน
โครงการและเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนทีสํ่าหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายนิพนธ กลาววา เนื่องจากโครงการเปนโครงการประเภทดัดแปลงอาคาร 

ฯ ดังนั้นจึงมีขั้นตอนท่ีตองประสานงานกับเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา การโอนพ้ืนท่ีและขอมูล
รายละเอียดของอาคาร ซ่ึงในสวนของขอมูลรายละเอียดของอาคารสามารถแกปญหาโดยการสํารวจ
อาคารเพ่ือเก็บขอมูลท่ีจําเปนเพ่ิมเติม ในขณะท่ีในสวนของสัญญาและการโอนพ้ืนท่ีก็จะดําเนินการ
ใหแลวเสร็จกอนเริ่มขั้นตอนการออกแบบเพ่ือปองกันปญหาท่ีทําใหโครงการเกิดความลาชา ดังนั้น
จึงเห็นวาเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีฯ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.4 ผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Town Center  
              นายนิพนธ กลาววา ในระหวางดําเนินโครงการจะมีการเสนอปรับเปล่ียน 

ขนาดและขอบเขตของพ้ืนท่ีรานคาเนื่องจากเหตุผลทางดานธุรกิจและการตลาด ซ่ึงขั้นตอนในการ
ดําเนินการหาขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของพ้ืนท่ีรานคาจะใชระยะเวลานานเนื่องจากแผนก
บริหารรานคาเชาบริเวณ Town Center ท่ีหนาท่ีรับผิดชอบมีความตองการในสวนของผลประโยชน
ทางดานธุรกิจสูงสุด โดยท่ีผานมาพบวาปญหาท่ีเกิดจากผูเชารายเล็กจะเกี่ยวของกับปญหาดาน
กอสราง ในขณะท่ีปญหาท่ีเกิดจากผูเชารายใหญจะเกี่ยวของกับปญหาดานขอบเขตพ้ืนท่ี อยางไรก็
ตามเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณ Town Center ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.5 ผูเชาพ้ืนที่รานคาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
                                   นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ
เกี่ยวของกับผูเชาพ้ืนท่ีรานคารายอ่ืนท่ีอยูในอาคารเดียวกัน โดยพบวาการดําเนินงานกอสรางใน
สวนโครงสรางและงานระบบอาคารมีผลกระทบตอรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการหรือกระทบตอ
งานระบบอาคารในสวนอ่ืนของอาคาร นอกจากนั้นในกรณีท่ีทางเจาของอาคารมีการปรับปรุง
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อาคารไปพรอมกันก็จะพบปญหาเกี่ยวกับการกอสรางและขอบเขตของพ้ืนท่ีโครงการ อยางไรก็ตาม
พบวาท่ีผานมาไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการกอสรางแตอยางใดเนื่องจากสามารถ
ปรับแกแผนงานเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี
โครงการฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ 
              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมาพบวาปญหาจากการท่ีบุคลากรท่ีมีประสบการณไดรับการเล่ือนตําแหนงท่ีสูงขึ้น ทําใหไม
สามารถดูแลโครงการไดท่ัวถึงเชนเดิมซ่ึงเกิดขึ้นกับทุกองคกร อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการกําหนด
ระเบียบและขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจนเปนระบบมาตรฐาน จึงเห็นวาการเปล่ียนแปลงบุคลากร
ในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดดัแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมาจะประกอบดวยบุคลากรในสวนของผูรับเหมารายยอยของโครงการท่ีมีจํานวนมากไดแก 
ผูรับเหมางานหองเย็น ผูรับเหมางานลิฟทและทางลาดเล่ือน ผูรับเหมางานช้ันวางของ ผูรับเหมา
งานสแตนเลส และผูรับเหมางานปายตกแตงกราฟฟก อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการวางแผนงาน
ลวงหนาโดยการใหผูรับเหมารายยอยจัดสงแผนงานใหกบัผูรับเหมาหลักเพ่ือวางแผนงานตั้งแต
ชวงแรก ทําใหสามารถบริหารและควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการประสานงานกับ
ผูรับเหมารายยอยของโครงการจึงไมพบปญหาแตอยางใด จึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของ
โครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ 

                                    นายนิพนธ กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการ
กําหนดแผนงานหลักโครงการ (Master Schedule) ใหผูรับเหมากอสรางใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนงานโดยจะมีการแบงงวดงานออกเปน 3 งวดงาน ไดแก ขั้นตอนงานกอสรางฐานรากอาคาร 
ขั้นตอนงานกอสรางโครงสรางหลักอาคารและขั้นตอนการสงมอบอาคาร โดยแผนงานของทุกฝาย
มีเปาหมายหลักรวมกันไดแกการดําเนินโครงการใหเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการ
วางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
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                                    นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การกําหนดจัดทําแผน (Action Plan) และแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) จํานวน 3 
จุด เพ่ือตรวจสอบและประเมินความกาวหนาของโครงการ ในกรณีท่ีผูรับเหมากอสรางไมสามารถ
ทํางานใหเสร็จตามท่ีระบุไวในสัญญาโดยไมมีเหตุอันควร ก็จะทําการหักหรือระงับการจายคางวด
งานโดยมีจุดประสงคเพียงเพ่ือใหผูรับเหมากอสรางเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยหลีกเล่ียง
ไมใหกระทบกบัฐานะการเงินของผูรับเหมากอสรางซ่ึงอาจสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ 
ดังนั้นจึงเห็นวาการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจยัท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาฯ 

3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ  
                                    นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน
มาใชวิธีการประมูล (Tendering) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) ซ่ึงไมพบปญหา
ท่ีสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสราง และเนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการประมูลมีความ
เขาใจขั้นตอนการทํางาน และมีประสบการณในการทําโครงการกับหางบ๊ิกซีฯ ดังนั้นจึงมีความ
เขาใจในระบบและขั้นตอนของการประมูล และการตอรองท่ีใชในโครงการ ในกรณีท่ีมีผูเสนอ
ราคาท่ีคลาดเคล่ือนจากราคากลางมากก็จะมีการเรียกเขามาช้ีแจงเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการ
ประมาณราคาซ่ึงสวนใหญพบวาจะเปนผูรับเหมากอสรางรายใหม ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประมูล 
และการตอรองท่ีใชในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.4 วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ 
                                    นายนิพนธ กลาววา แมวาในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
จะมีผูท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก อยางไรก็ตามมีการวางแผนการบริหารและควบคุมงาน รวมถึงการ
กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละฝาย (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของ
โครงการ (Project Procedure) อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถปองกนัและแกไขปญหาได 
แมวาในบางโครงการจะเกิดปญหาเนื่องจากบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีมีหนาท่ีในการ
ประสานงานไมมีประสบการณเพียงพอ และปญหาจากการส่ือสารและประสานงานแบบไมเปน
ทางการในระหวางขั้นตอนการกอสรางระหวางผูบริหารโครงการและผูออกแบบเนื่องจากตองการ
ความรวดเร็ว อยางไรก็ตามโครงการมีขั้นตอนการตรวจสอบจึงสามารถแกไขได จึงเห็นวาวิธีการ
ประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.5 วิธกีารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
                                    นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การวางแผนการบริหารและควบคุมงาน รวมถึงการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละ
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ฝาย (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางชัดเจน 
รวมท้ังมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการของแตละแผนกและองคกร อยางไรก็ตามพบวาในบาง
โครงการพบปญหาเนื่องจากการท่ีมีผูรวมงานรายใหมซ่ึงไมคุนเคยกับโครงการท่ีมีการปรับเปล่ียน
แบบบอยครั้งรวมท้ังระเบียบวิธีปฏิบัติทําใหสงผลใหงานเกิดความลาชา ดังนั้นเพ่ือใหงานสามารถ
เสร็จส้ินตามเวลาจึงทําใหมีการทํางานท่ีอยูนอกหนาท่ีและความรับผิดชอบ อยางไรก็ตามเห็นวาไม
สงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาของโครงการ จึงเห็นวาวิธีการกําหนดหนาท่ี ความรบัผิดชอบ 
และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.6 ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ 
                                    นายนิพนธ กลาววา บุคลากรในระดับบริหารมีการกําหนดกระบวนการส่ัง
การและการตัดสินใจ (Commanding & Decision Making Process) ท่ีชัดเจนและรวดเร็วในการ
แกปญหา อยางไรก็ตามเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาดังนั้นในสวนของบุคลากรในระดับปฏิบัติงานจึง
มีการส่ังการและการตัดสินใจท่ีผิดพลาดสงผลกระทบใหเกิดความลาชา ซ่ึงสวนมากจะเปนประเด็น
ปญหาใหมท่ีอยูนอกเหนือจากวธีิการทํางานเดิม (Routine Work) อยางไรก็ตามพบวาไมสงผล
กระทบกับระยะเวลาการจัดทําโครงการ ดังนั้นปญหาจากการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
จึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.7 วิธกีารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล 
                                    นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ในบาง
โครงการพบปญหาความลาชาท่ีเกิดจากการอนุมัติเอกสารและช้ีแจงเอกสารขอมูลซ่ึงความรุนแรง
ของปญหาจะขึ้นอยูกับสถานการณโดยรวมของโครงการ โดยเห็นวาในระหวางท่ีโครงการโดยรวม
มีความลาชา การช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลท่ีลาชาและผิดพลาดจะสงผลกระทบรุนแรง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอนุมัติเอกสารขอมูลเกี่ยวกับวัสดุจากผูออกแบบเนื่องจากการส่ังสินคาบาง
ชนิดตองใชระยะเวลานาน  อยางไรก็ตามเห็นวาโดยท่ัวไปปญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การ
ช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและ
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  
 

3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน 
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
              นายนิพนธ กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีฐานะดานการเงินท่ี 
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เขมแข็งเนื่องจากเจาของโครงการเปนองคกรท่ีมีฐานะดานการเงินท่ีม่ันคงเขมแข็ง รวมท้ังมีการจัด
งบประมาณโครงการท่ีเหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นวาฐานะดานการเงินของเจาของโครงการไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 

มาพบวาในสวนของผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนการคัดกรองผูรวมโครงการ (Pre Qualification) 
เพ่ือปองกันปญหาท่ีเกี่ยวของกับการเงินของผูรับเหมากอสราง อยางไรก็ตามในบางโครงการพบวา
ผูรับเหมากอสรางมีปญหาดานการเงินในระหวางการกอสรางโดยมีสาเหตมุาจากโครงการอ่ืน ใน
สวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ และผูออกแบบไมพบปญหาดานการเงินท่ีสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากเห็นวาไมมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการ
ทํางาน ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางจึงไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการท่ีผานมาพบวาในบางโครงการมี 

มีปญหาเนื่องจากผูรบัเหมากอสรางมีการเสนอราคาท่ีสูงเกินไปจากราคากลางท่ีเจาของโครงการ
ประเมินไว ซ่ึงโดยมากมีสาเหตุจากการประมาณราคาเผ่ือไว ซ่ึงสวนมากจะเปนผูเขาประกวดราคา
รายใหม ในกรณีท่ีมีการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปทางเจาของโครงการก็จะมีการสอบถาม
รายละเอียดการเสนอราคาเพ่ือปองกันปญหาในภายหลัง ดังนั้นการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไป
ของผูรับเหมากอสรางจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบ 

              นายนิพนธ กลาววา การเบิกจายเงินคางวดของเจาของโครงการจะจายตรง 
ตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญายกเวนกรณีท่ีทํางานไมเสร็จตามงวดงานหรือผูบริหาร
โครงการและผูออกแบบทํางานผิดพลาด ดังนั้นจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนนิโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผาน 

มา ในกรณีท่ีเจาของโครงการไดอนุมัติงบประมาณโครงการแลวจะไมมีนโยบายในการปรับเปล่ียน
งบประมาณโครงการระหวางการดําเนินโครงการ ดังนั้นการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการจึง
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร 

                               นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 
มามีขั้นตอนในการประสานงานกับเจาของอาคารในการขอขอมูลเอกสารแสดงรายละเอียดของ
อาคารเดิมและขอมูลแบบของอาคารเดิม ซ่ึงในทางปฏิบัตทิางเจาของโครงการสามารถใชขอมูลจาก
โครงการท่ีผานมาสําหรับดําเนินการในขั้นตอนการประมาณราคา ในขณะท่ีขั้นตอนการทําสัญญามี
ความตองการขอมูลท่ีครบถวนและใกลเคียงท่ีสุดเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําเนื้อหาสัญญา รวมท้ัง
ในขั้นตอนกอสรางท่ีจําเปนตองจัดรายละเอียดของแบบกอสรางใหครบถวนและถูกตองท่ีสุดเพ่ือใช
สําหรับการกอสราง อยางไรก็ตามเห็นวาการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
                                    นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน
มาพบวาการรวบรวม การจัดสงขอมูลจะมีปญหาความลาชาท่ีเกิดจากผูออกแบบ อยางไรก็ตาม
เนื่องจากรูปแบบโครงการมีความคลายคลึงกับโครงการท่ีผานมา จึงสามารถใชขอมูลดังกลาวใน
การดําเนินการไดลวงหนา นอกจากนั้นยังสามารถใชขอมูลท่ีไดจากการสํารวจอาคาร ดังนั้นวิธีการ
รวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
              นายนิพนธ กลาววา ในสวนของผูออกแบบรายใหมจะพบปญหาเรื่องความ 

ถูกตองของแบบเนื่องจากประสบการณในการทํางานกับโครงการคาปลีก โดยผูออกแบบรายใหม
จะมีปญหาเรื่องขอมูลของโครงการ ในขณะท่ีผูออกแบบรายเกาจะมีปญหาในการใชขอมูลแบบจาก
โครงการท่ีผานมาโดยไมมีการปรับแกไขใหเหมาะสมกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ ในสวนของ
การสรางไดของแบบเนื่องจากรายละเอียดของแบบในงานโครงการของหางบ๊ิกซีฯ สวนใหญจะไม
ซับซอน ดังนั้นจึงไมพบปญหาในการสรางไดของแบบแตอยางใด อยางไรก็ตามในบางโครงการ
เนื่องจากขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการจัดทําแบบจึงพบปญหาเรื่องความถูกตองของแบบ และ
รายละเอียดของแบบ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาดังกลาวเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
              นายนิพนธ กลาววา ในดําเนินโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial  

Project) เห็นวา การปรับเปล่ียนแบบเปนส่ิงม่ีหลีกเล่ียงไมไดในโครงการประเภทนี้ เนื่องจากมี
ปจจัยท่ีเกี่ยวของท้ังภายในเชน การปรับเปล่ียนเนื่องจากความตองการของฝายท่ีรับผิดชอบดาน
การตลาด ซ่ึงลวนเปนสาเหตุจากปจจัยจากภายนอกเชน ปจจัยจากความตองการของผูบริโภค เปน
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ตนโดยเห็นวาการแกไขแบบสถาปตยกรรมและแบบวิศวกรรม (Architectural & Engineering 
Drawings) และการแกไขแบบผังพ้ืนท่ีรานคาเชาและศูนยอาหาร (Leasing Plan) ในระหวาง
ชวงเวลาการกอสรางจะสงผลกระทบกับระยะเวลาดําเนินโครงการมากท่ีสุด ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา 

3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคาร 
              นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ  

ขั้นตอนการการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการ (Building Hand-Over) จากเจาของอาคาร จะมีการตกลงกัน
กอนท่ีจะมีการตกลงทําสัญญา ซ่ึงท่ีผานมาสามารถดําเนินการไดตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกัน 
อยางไรก็ตามในบางโครงการจะไมสามารถดําเนินการสงมอบไดท้ังหมดภายในเวลาเดียวกัน ทําให
สงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางโดยรวมของโครงการ โดยปญหาท่ีพบจะอยูในสวนของ
กรรมสิทธ์ิของพ้ืนท่ีในสวนรานคาเชาเดิมท่ีเคยมีผูเชารายอ่ืนเชาอยู ดังนั้นจึงเห็นวาเห็นวาขั้นตอน
การสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  
 

3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ  
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกบักฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ 

                                    นายนิพนธ กลาววา เจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานกับ
เจาหนาท่ีราชการเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาต ซ่ึงในแตละโครงการจะมีขั้นตอนและรายละเอียดท่ีมี
ความแตกตางกันเนื่องจากบุคลากรของทางราชการมีดุลพินิจท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามเนื่องจาก
เจาของโครงการมีบุคลากรท่ีมีประสบการณในการติดตอและ ประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการ 
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการบางในบางโครงการแตไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                    นายนิพนธ กลาววา ในบางโครงการท่ีมีการเริ่มกอสรางโครงการในชวงเวลา
เดียวกัน จะยิ่งทําใหโครงการจําเปนตองเปดใหไดตามกําหนดท่ีไดแจงไวตั้งแตตน อยางไรก็ตาม
สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดท่ีไมหยุดนิ่งและคูแขงทางการคาสงผลกระทบผลทําใหเกิดการปรับแก
ไขแบบระหวางดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ 
                                    นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผาน
มา ไมพบปญหาดังกลาวเนื่องจากเปนปจจัยท่ีทราบตั้งแตขั้นตอนการเลือกอาคาร ดังนั้นจึงสามารถ
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วางแผนงานไดตั้งแตเริ่มโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมท้ังสภาพ
อากาศไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                                    นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผาน
มา ไมพบปญหาดังกลาวเนื่องจากเปนปจจัยท่ีทราบตั้งแตขั้นตอนการเลือกอาคาร รวมท้ังผูท่ี
เกี่ยวของมีประสบการณจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา ดังนั้นจึงสามารถวางแผนงานไดตั้งแต
เริ่มโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาฯ  
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แบบสอบถาม 

 
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอนดังนี ้

- ตอนท่ี 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล    นายเกษมสุข   บุญเจริญ - วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโก-โลตัสฯ  

1.1   ลักษณะการทํางานขององคกร 
  เจาของโครงการ      ()          ผูบริหารและควบคุมโครงการ     (     )              

1.2   ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร       ()          วิศวกรโครงการ     (     )          สถาปนิกโครงการ   (     ) 
  วิศวกรท่ีปรึกษา       (     )                  

1.3   ประสบการณทํางาน 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          ตั้งแต   11 – 15 ป     () 
  ตั้งแต   16 – 20 ป     (     )           มากกวา 20 ป       (     )                   

1.4   ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          มากกวา   10 ป         ()              

1.5   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ระดับปริญญาตร ี     ()          ระดับปริญญาโท   (     )         ระดับปริญญาเอก     (     )           

 
2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ  

     เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี ้

3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา 
              นายเกษมสุข กลาววา หางเทสโกโลตัสฯมีนโยบายในการเปดโครงการหาง 

คาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมารเก็ตเปนจํานวนประมาณปละ 6-8 สาขา โดยเห็นวาจํานวน
โครงการท่ีเปดในแตละปมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพในการทํางานของทุกฝาย ดังนั้นจึงเห็นวา 
นโยบายในการขยายสาขาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของ
หางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              นายเกษมสุข กลาววา หางเทสโกโลตัสฯ เปนองคกรท่ีมีขนาดใหญโดยมี 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการกอสรางโดยตรงไดแก แผนกวิจัยธุรกิจท่ีดิน, แผนก
จัดหาท่ีดิน, แผนกบริหารผังรานและอุปกรณการขายสินคา, แผนกบริหารพ้ืนท่ีเชาและโฆษณา, 
แผนกสตูดิโอจัดเรียงสินคา แผนกออกแบบและกอสราง และแผนกบริหารอาคาร เครื่องจักรกล
และพลังงาน โดยแผนกวิจัยธุรกิจท่ีดินจะมีหนาท่ีในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ
ของพ้ืนท่ีวาบริเวณใดมีศักยภาพเพียงพอในการจัดทําโครงการ หลังจากนั้นจะใหแผนกจัดหาท่ีดิน
เปนผูหาพ้ืนในบริเวณท่ีไดรับขอมูลจากแผนกวิจัยธุรกิจท่ีดินเพ่ือจัดทําโครงการ หลังจากนั้นฝาย
ออกแบบจะรับผิดชอบในการวางผังโครงการ (Layout) เพ่ือเปนขอมูลสําหรับใหผูออกแบบใชเปน
แนวทางในการออกแบบตอไป ซ่ึงเห็นวาการจัดโครงสรางองคกรดังกลาวมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวารูปแบบโครงสรางองคกรและผังองคกรไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ 
              นายเกษมสุข กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโก 

โลตัสแบงเปน 2 ประเภทไดแก โครงการประเภท Fit-Out in Existing Project หมายถึง โครงการ
ดัดแปลงพ้ืนท่ีภายในอาคารเกาหรืออาคารท่ีเปดใชงานแลวเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการฯ 
และโครงการประเภท Fit-Out in Bare-Shell Project หมายถึง โครงการประเภทสรางใหมท่ีมีหลาย
โครงการยอยอยูภายในอาคารเดียวกัน ท้ังนีโ้ครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของหางเทสโก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 116 

โลตัสฯ เลือกใชวิธีการจัดทําโครงการแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) หรือประเภท ออกแบบ-
ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) และเลือกใชการทําสัญญาแบบประเภทเหมารวม (Lump Sum 
or Fixed Price Contract) ซ่ึงเห็นวาเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
ในขณะท่ีวิธีการดําเนินโครงการประเภท TURNKEY จะเหมาะสมกับโครงการประเภทปรับปรุง 
(Renovation) และโครงการประเภท NEW CONCEPT ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและ
วิธีการทําสัญญากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหาง
เทสโกโลตัสฯ 

3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              นายเกษมสุข กลาววา ผังโครงสรางวงจรของโครงการประเภทดัดแปลง 

อาคารฯ มีความเหมาะสมกับการจัดทําโครงการประเภท ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-
Build) โดยแผนกวิจัยธุรกิจท่ีดินจะมีหนาท่ีในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําโครงการของ
พ้ืนท่ีวาบริเวณใดมีศักยภาพเพียงพอในการจัดทําโครงการ หลังจากนั้นจะใหแผนกจัดหาท่ีดินเปนผู
หาพ้ืนในบริเวณท่ีไดรับขอมูลจากแผนกวิจัยธุรกิจท่ีดินเพ่ือจัดทําโครงการ สวนฝายออกแบบจะมี
หนาท่ีรับผิดชอบในสวนงานออกแบบและกอสราง โดยหลังจากท่ีไดแบบเบ้ืองตนของโครงการ 
(Schematic Design) ก็จะนําขอมูลท่ีไดจากการออกแบบเบ้ืองตนไปทําการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ (Feasibility Study) กอนท่ีจะตัดสินใจดําเนนิโครงการตอไป ซ่ึงท่ีผานมาไมพบ
ปญหาท่ีเกิดจากการวางผังวงจรของโครงการท่ีไมถูกขั้นตอน ดังนั้นจึงเห็นวาผังโครงสรางวงจรการ
จัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีความเหมาะสมและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.5 วิธกีารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง   
              นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของ 

หางเทสโกโลตัสฯ จะเลือกใชวิธีดําเนินการจดัหาผูรับเหมากอสราง (Procurement) โดยเชิญ
ผูรับเหมากอสรางท่ีผานขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification) จากทางเจาของ
โครงการแลวเขารวมประกวดราคา ซ่ึงท่ีผานมาพบวา สวนใหญแลวผูเขารวมการประกวดราคาจะ
เปนผูรับเหมากอสรางท่ีเคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯมากอน จึงเขาใจใน
รายละเอียดและขั้นตอนการคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางของโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.6 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคมุโครงการ ผูออกแบบ 
                               นายเกษมสุข กลาววา ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ  
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และผูออกแบบ จะพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทประจําท่ีเคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโก
โลตัสฯ มากอน เนื่องจากโครงการกอสรางหางคาปลีกฯจะมีรายละเอียดขอมูลของแบบเปนจํานวน
มาก จึงพิจารณาเห็นวาการคัดเลือกผูรวมงานท่ีเคยรวมงานกันมากอนจะสามารถลดความผิดพลาด
ในการทํางานได ซ่ึงการท่ีบริษัทดังกลาวไดผานขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification) 
จากทางเจาของโครงการแลว ดังนั้นจึงมีศักยภาพเพียงพอในการทํางานและมีความเขาใจในขั้นตอน
การทํางาน จึงเห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา  
                              นายเกษมสุข กลาววา การท่ีสัญญามีขอกําหนดท่ีมีรายละเอียดผูกมัดมาก 

เกินไปทําใหการทํางานจะทําใหการทํางานมีความยุงยาก และเห็นวาเนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
สวนใหญเคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมาเปนจํานวนมาก ดังนั้นจะมี
ความเขาใจในรายละเอียดของเนื้อหาสัญญาเปนอยางดี นอกจากนั้นในท่ีกรณีท่ีเกิดปญหาใน
ระหวางการทํางานก็จะสามารถตอรองในรายละเอียดปลีกยอยไดโดยไมจําเปนตองอางถึงเนื้อหา
ของสัญญา โดยเฉพาะในสวนของผูรับเหมากอสรางซ่ึงมีความสัมพันธในการทํางานท่ีดีกับเจาของ
โครงการ ดังนั้นในกรณีท่ีเกิดปญหาจงึสามารถใชการตอรองหรือเจรจาเพ่ือหาขอสรุป ทําใหท่ีผาน
มาไมเคยเกิดปญหาจากความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ จึงเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท้ัง 

เจาของโครงการและผูบริหารโครงการจะใหความสําคัญกับการบริหารสัญญา โดยมีการควบคุม
การทํางานอยางเขมงวดเพ่ือใหเปนไปตามเนื้อหาในสัญญา และท่ีสําคัญเจาของโครงการจะมี
นโยบายในการบริหารสัญญาโดยใหมีความยุติธรรมกับท้ังสองฝาย ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหาร
สัญญาท่ีใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูนอกโครงการ 
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 

ของเจาของโครงการ 
              นายเกษมสุข กลาววา จํานวนบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารฯมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนโครงการท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังยังมีประสบการณ
เนื่องจากไดผานการดําเนินโครงการของหางเทสโก-โลตัสฯมาหลายโครงการ นอกจากนั้นจะมีทีม 
Set Up ของแตละโครงการทําหนาท่ีติดตอประสานงานของแตละฝายเพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน ดังนั้นจึงเห็นวา จํานวนบุคลากรรวมท้ัง ประสบการณ และทักษะในการทํางานของ
บุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 

              นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภท 
ดัดแปลงอาคารฯสวนใหญเคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมากอน จึงมี
ความเขาใจและคุนเคยในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ในกรณีท่ีมีบุคลากรท่ีไมมี
ประสบการณก็อาจเกิดปญหาในชวงแรก อยางไรกต็ามก็จะมีการควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณเพ่ือใหไดงานท่ีถูกตองมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากร
รวมท้ัง ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุม
โครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนทีสํ่าหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบวา  

ในบางโครงการอาจเกิดปญหาเรื่องความลาชาในการสงมอบและขาดความครบถวนของขอมูล 
เนื่องจากอาคารท่ีใชจัดทําโครงการมีการเปดใชมาเปนเวลานานหรือมีการยุติการใชงาน รวมท้ัง
ปญหาจากการท่ีเจาของอาคารมีปญหาเรื่องหนี้สินดอยคุณภาพ (NPL) โดยเฉพาะในชวงหลังป 
2540 ทําใหเกิดความยุงยากในขั้นตอนการประสานงานกับธนาคารหรือบอรด บสท. ซ่ึงใชเวลานาน
ในการดําเนินการและสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเจาของอาคาร
ท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.4 ผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Mall Area  
              นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมาพบวาในบางโครงการมีปญหาจากการท่ีเจาของรานคาเชาไมสามารถดําเนินการตกแตง
รานคาเชาและจัดเตรียมอุปกรณใหเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นจึงตองมีการปรับแผนงานเพ่ือให
สามารถเปดใชสอยพ้ืนท่ีไดในสวนหนาราน โดยจะอนุญาตใหเจาของรานคาเชาเขามาดําเนินการ
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ตกแตงรานคาเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยจะตองไมสงผลกระทบกับธุรกิจของโครงการและรานคาอ่ืน 
ดังนั้นจึงเห็นวารานคาเชาภายในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.5 ผูเชาพ้ืนที่รานคาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
              นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากบุคลากรทุกฝายรวมท้ังผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยู 

นอกพ้ืนท่ีโครงการมองเห็นผลดีของการเปดโครงการหางเทสโกโลตัสฯ จึงใหความรวมมือกับท้ัง
เจาของอาคารและโลตัสเปนอยางดี ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการฯไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ 
              นายเกษมสุข กลาววา ตามปกติทางเจาของโครงการไมมีนโยบายในการ 

เปล่ียนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาการเปล่ียนแปลงบุคลากรใน
ระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของ
หางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
              นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ี 

ผานมาพบวาผูรับเหมายอยสวนใหญมีประสบการณในการทํางานโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ 
หรือเคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯมากอนจึงเขาใจขั้นตอนการทํางาน ดังนั้นจึง
เห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ 

                                    นายเกษมสุข กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ
วางแผนงานท่ีเหมาะสมเนื่องจากผูท่ีรับผิดชอบไดแกผูบริหารและควบคุมโครงการมีการปรับปรุง
แกไขโดยใชขอมูลจากโครงการท่ีผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการวางแผนงานของโครงการไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
                                    นายเกษมสุข กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการ
จัดทํารายงานแสดงสถานภาพของโครงการ (Project Status Report) เพ่ือรายงานความกาวหนาของ
โครงการใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ โดยโครงการจะใหความสําคัญท้ังในสวนของเวลา 
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งบประมาณ คุณภาพ รวมท้ังมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการควบคุมดูแลโครงการ ดังนั้นจึงเห็น
วาวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ 
                                    นายเกษมสุข กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ใชวิธีการประมูล 
ประเภทออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) และวิธีการทําสัญญาแบบประเภทเหมา
รวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) โดยมี
การจัดจางผูรับเหมาชวง (Subcontractor) ในสวนของงานท่ีตองการผูชํานาญพิเศษเฉพาะทาง และ
เนื่องจากผูเขาประกวดราคามีประสบการณในการทําโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ ทุกฝายจึงมี
ความเขาใจในวิธีการประมูล และการตอรองท่ีเลือกใชในโครงการ ดังนั้นวิธีการประมูล และการ
ตอรองท่ีเลือกใชในโครงการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ
ของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.3.4 วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ 
                                    นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯสวนใหญโดยเฉพาะผูรับเหมากอสรางจะมีประสบการณและเคยผานงานท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการของหางเทสโกโลตัสฯมาเปนระยะเวลานานและเปนจํานวนหลายสาขา ดังนั้นจึงมีความ
ชํานาญ ประสบการณ ความรูและความเขาใจในระบบการทํางาน ดังนั้นจึงไมมีปญหาในการ
ประสานงานแตอยางใด โดยในสวนของเจาของโครงการจะมีทีม Set Up ของแตละโครงการทํา
หนาท่ีติดตอประสานงานของแตละฝายเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน และในวาวนของ
ผูบริหารโครงการจะมีทีม Tenant Coordinator ประสานงานกับรานคาเชาตางๆ ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.3.5 วิธกีารกําหนดหนาที่ ความรับผดิชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
                                    นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผาน
มีการกําหนดหนาท่ีของบุคลากร รวมท้ังมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางชัดเจน
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนัน้จึงเห็นวาวิธีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ
ของหางเทสโกโลตัสฯ 
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3.3.6 ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ 
                                    นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯสวนใหญมีประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จึงมีขอมูล
ในการดําเนินโครงการ ทําใหสามารถส่ังการและการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นปญหาจากการ
ส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.3.7 วิธกีารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล 
                                    นายเกษมสุข กลาววา ในบางโครงการมีปญหาท่ีเกี่ยวกับการช้ีแจงเอกสาร
ขอมูลท่ีเนื่องจากผูช้ีแจงมีความลาชาในการตอบและขอมูลท่ีช้ีแจงไมถูกตอง อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯสวนใหญมีประสบการณในการดําเนินโครงการ
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จึงสามารถตรวจพบและแกไขปญหาดังกลาวไดกอนท่ีจะทําการ
กอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดสงขอมูล การช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน 
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
              นายเกษมสุข กลาววา ในการพิจารณาเรื่องปญหาท่ีเกีย่วของกับการเงินนั้น 

จําเปนตองแยกพิจารณาเปน 2 สวน ไดแก การเบิกจายดานการเงินไมตรงเวลาเนื่องจากงบประมาณ
ไมเพียงพอและเนื่องจากการท่ีทางผูรับเหมากอสรางไมสามารถทํางานไดตรงตามกําหนดเวลา ใน
ปจจุบันทางหางเทสโกโลตัสฯมีขั้นตอนการทํางานตามมาตรฐานสากลซ่ึงใหความสําคัญกับสัญญา 
ดังนั้นขั้นตอนการเบิกจายเงินคางวดตางๆจะตองดําเนนิการไปตามท่ีระบุในสัญญา  ดังนั้นจึงเห็นวา
ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ และไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
              นายเกษมสุข กลาววา เพ่ือปองกันปญหาเรื่องการเงินของผูบริหารโครงการ  

ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง ทางหางเทสโกโลตัสฯจึงใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) อยางเขมงวด รวมท้ังมีการตรวจสอบสภาวะดานการเงิน ดังนั้นดวย
วิธีการดังกลาวทําใหสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับสภาวะดานการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นได จึงเห็นวา
ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ   
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3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
              นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากผูเขาประกวดราคาสวนใหญมีประสบการณ 

ในการกอสรางโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ จึงมีขอมูลรายละเอียดสําหรับใชในการประมาณ
ราคางานกอสราง รวมท้ังการท่ีทางหางเทสโกโลตัสฯไดใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) อยางเขมงวดในขั้นตอนการคัดสรรผูเขารวมประกวดราคา จึงไมพบ
ปญหาเกี่ยวกบัการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไป ดังนั้นจึงเห็นวาการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไป
ของผูรับเหมากอสรางไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบ 

              นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากหางเทสโกโลตัสฯ มีลักษณะและขั้นตอนการ 
ทํางานตามมาตรฐานสากลโดยใหความสําคัญกับสัญญา ทําใหขั้นตอนการเบิกจายเงินคางวดตางๆ
จะตองดําเนินการไปตามท่ีระบุในสัญญา ดังนั้นในกรณีท่ีผูบริหารโครงการและผูออกแบบสามารถ 
ดําเนินการไดตามขอบเขตงานท่ีระบุในสัญญา ทางหางเทสโกโลตัสก็จะอนุมัติการเบิกจายเงินคา
งวดตรงตามเวลา ซ่ึงท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายคางวดงานจนสงผลกระทบกบั
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพฯไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
              นายเกษมสุข กลาววา โดยท่ัวไปเห็นวาการลดงบประมาณโครงการใน 

ระหวางขั้นตอนการกอสรางจะสงผลกระทบกับการทํางานอยางหลีกเล่ียงไมได อยางไรก็ตามใน
การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมเคยมีการลดงบประมาณโครงการระหวางการ
กอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัส 
 

3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร 

                               นายเกษมสุข กลาววา ในกรณีท่ีขอมูลไมครบถวนก็ตองมีการสํารวจพ้ืนท่ี 
เพ่ิมเติม ซ่ึงในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมาไมพบปญหารุนแรงท่ีเกี่ยวกับ
การรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารจนสงผลกระกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
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ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
                                    นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
จะมีการกําหนดทีมงานและผูรับผิดชอบในสวนของเจาของโครงการใหเปนผูรับผิดชอบในแตละ
โครงการ โดยมีหนาท่ีประสานงานกับทุกฝายเพ่ือใหโครงการเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
แผนงาน รวมท้ังการท่ีโครงการมีการวางแผนการบริหารขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและชัดเจน ดังนั้น
วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
              นายเกษมสุข กลาววา ปญหาความลาชาท่ีเกิดจากความถูกตองของแบบ การ 

สรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบสามารถเกิดขึ้นได เนื่องจากทางเจาของอาคารเดิม
ทําการกอสรางอาคารไมตรงตามแบบ ทําใหขอมูลแบบท่ีไดรับจากเจาของโครงการไมสมบูรณ 
ดังนั้นในบางครั้งผูออกแบบจึงใชขอมูลท่ีไมถูกตองในการออกแบบทําใหตองเสียเวลาในการแกไข 
อยางไรก็ตามไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาความถูกตอง
ของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
              นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ  

มีการปรับเปล่ียนแบบเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในระหวางการกอสรางซ่ึงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดใน
โครงการประเภทคาปลีกฯ อยางไรก็ตามในฐานะเจาของโครงการเห็นวาการบริหารโครงการและผู
ท่ีเกี่ยวของฝายอ่ืนๆตองยอมรับและเขาใจระบบการทํางานของโครงการประเภทนี้ และหาทาง
ปรับเปล่ียนแผนงานเพ่ือแกไขปญหาจากการปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง ดังนั้น
การปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคาร 
              นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯ 

จะมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ี (Building Hand-Over) ไวในสัญญา โดยการ
ดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมาพบปญหาเรื่องการสงมอบพ้ืนท่ีอาคารไมไดตาม
กําหนดเวลาท่ีตกลงไวในสัญญาบาง อยางไรก็ตามไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนิน
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โครงการ จึงเห็นวาการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาฯของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ  
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ 

                                    นายเกษมสุข กลาววา เจาของโครงการมีเจาหนาท่ีในฝายกฎหมายหรือฝาย 
Permit รับผิดชอบในการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการโดยตรง โดยจะมีฝายออกแบบและ
กอสรางเปนฝายสนับสนุนเรื่องขอมูลและแบบท่ีใชในการขออนุญาต อยางไรก็ตามเนื่องจากในบาง
โครงการทางเจาของอาคารเดิมทําการกอสรางอาคารไมตรงตามแบบท่ีไดขออนุญาตไว และในบาง
โครงการมีปญหาเรื่องใบอนุญาตกอสรางหรือใบอนุญาตเปดใชอาคารโดยมีสาเหตุจากเจาหนาท่ี
ราชการและกฎหมาย ซ่ึงทางเจาของโครงการจําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการเพ่ือใหโครงการ
สามารถดําเนินการไดถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงสงผลกระทบกับระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นจึง
เห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ และ
เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                    นายเกษมสุข กลาววา โดยท่ัวไปการดําเนินโครงการกอสรางประเภทธุรกิจ
การคา (Commercial Project) จะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการ
คา โดยในสวนของเจาของโครงการจะมีหนวยงานดานการตลาดซ่ึงไมไดเกี่ยวของกับโครงการ
กอสรางโดยตรงแตมีหนาท่ีในการใหขอมูลทางดานการตลาดเพ่ือกําหนดแนวทางในการออกแบบ 
ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงอาจสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการบางแตไมสงผลกระทบรุนแรงจนกระทบกับกําหนดการเปดโครงการ ดังนั้นจึงเห็น
วาสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ 
                                    นายเกษมสุข กลาววา ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมท้ังสภาพอากาศ
จะมีผลกับโครงการประเภทสรางใหม แตเนือ่งจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะมีขั้นตอน
การดําเนินการกอสรางอยูภายในตัวอาคาร รวมท้ังมีขั้นตอนการคัดเลือกอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาเกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมท้ังสภาพอากาศไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
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3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                                    นายเกษมสุข กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการบริหารพ้ืนท่ีท่ี
มีประสิทธิภาพเนื่องจากบุคลากรมีความชํานาญและมีขอมูลจากการจัดทําโครงการท่ีผานมา ดังนั้น
จึงเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ  
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แบบสอบถาม 

 
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอนดังนี ้

- ตอนท่ี 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล  นายธเรศน   เจียรไพศาลเจริญ - วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโก-โลตัสฯ 

1.1   ลักษณะการทํางานขององคกร 
  เจาของโครงการ      ()           ผูบริหารและควบคุมโครงการ     (     )              

1.2   ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร       ()           วิศวกรโครงการ    (     )          สถาปนิกโครงการ   (     ) 
  วิศวกรท่ีปรึกษา       (     )                  

1.3   ประสบการณทํางาน 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          ตั้งแต   11 – 15 ป     () 
  ตั้งแต   16 – 20 ป     (     )           มากกวา 20 ป       (     )                   

1.4   ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          มากกวา   10 ป         ()              

1.5   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ระดับปริญญาตร ี     (     )          ระดับปริญญาโท   ()         ระดับปริญญาเอก     (     )           
 

2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ  
     เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี ้

3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา 
              นายธเรศน กลาววา หางเทสโกโลตัสฯมีนโยบายในการเปดโครงการหางคา 

ปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมารเก็ตเปนจํานวนประมาณปละ 6 - 8 สาขา โดยเห็นวาท่ีผานมา
จํานวนโครงการท่ีเปดในแตละปมีจํานวนท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถควบคุมดูแลโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวานโยบายในการขยายสาขาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              นายธเรศน กลาววา หางเทสโกโลตัสฯเปนองคกรท่ีมีขนาดใหญ โดยมีแผนก 

ตางๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการดัดแปลงอาคารฯโดยตรงไดแก แผนกวิจัยธุรกิจท่ีดิน, แผนกจัดหา
ท่ีดิน, แผนกบริหารผังรานและอุปกรณการขายสินคา, แผนกบริหารพ้ืนท่ีเชาและโฆษณา, แผนก
สตูดิโอจัดเรียงสินคา, แผนกออกแบบและกอสราง และแผนกบริหารอาคาร เครื่องจักรกลและ
พลังงาน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการเชน ฝายการตลาด ท่ีมี
หนาท่ีในการกําหนดรายละเอียดของชนิดและจํานวนของสินคาท่ีจะจัดวาง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ
การวางผังรานและอุปกรณการขายสินคาของโครงการ เปนตน ดังนั้นจากการท่ีองคกรมีขนาดใหญ
ทําใหในบางครั้งพบการทํางานท่ีมีการดําเนินการขามสายงาน (Cross Function) เปนจํานวนมาก จึง
เปนสาเหตุทําใหเกิดการปรับเปล่ียนแบบในระหวางการดําเนินโครงการ และมีผลทําใหโครงการ
เกิดความลาชาขึ้นไดถาขาดการบริหารจัดการงานอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเนื่องจาก
โครงการมีการบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวารูปแบบโครงสราง
องคกรและผังองคกรไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทส
โกโลตัสฯ  

3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ 
              นายธเรศน กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัส 

แบงเปน 2 ประเภทไดแก โครงการประเภท Fit-Out in Existing Project หมายถึง โครงการดัดแปลง
พ้ืนท่ีภายในอาคารเกาหรืออาคารท่ีเปดใชงานแลวเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการฯ และ
โครงการประเภท Fit-Out in Bare-Shell Project หมายถึง โครงการประเภทสรางใหมท่ีมีหลาย
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โครงการยอยอยูภายในอาคารเดียวกัน โดยเลือกใชวิธีการจัดทําโครงการแบบดั้งเดิม (Traditional 
Approach) หรือประเภท ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) และเลือกใชการทําสัญญา
แบบประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) ซ่ึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการแบบ
ดั้งเดิมมีความเหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              นายธเรศน กลาววา ผังโครงสรางวงจร (Flow Chart) ของการจัดทําโครงการ 

ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ โดย
เปนลักษณะและรูปแบบท่ัวไปของการจัดทําโครงการประเภท ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-
Bid-Build) ซ่ึงเม่ือพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานตามท่ีระบุในผังโครงสรางวงจร
ของการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ เห็นวามีความครบถวนและเหมาะสม ดังนั้นจึงมีเห็นวาผัง
โครงสรางวงจร (Flow Chart) ของการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

 
 
 

3.1.5 วิธกีารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง   
              นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการท้ังโครงการประเภทสรางใหม 
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และประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯจะใชวิธีดําเนินการจดัหาผูรับเหมากอสราง 
(Procurement) แบบจํากัดตัวผูเสนอราคา (Selective Tendering) โดยจะมอบหมายใหผูบริหารและ
ควบคุมโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาและจัดจางผูรับเหมากอสราง 
และทําการจัดเตรียมเอกสารและสงหนังสือเชิญชวนเขาประกวดราคาใหแกผูรับเหมากอสรางท่ีได
ผานการพิจารณาคุณสมบัตเิบ้ืองตน (Pre Qualification) เขารวมประกวดราคา ซ่ึงสวนใหญจะเปน
ผูรับเหมากอสรางท่ีเคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ มากอน ซ่ึงท่ีผานมาพบวา
ผูเขารวมประกวดราคามีความเขาใจขั้นตอนของการประกวดราคาทําใหไมมีปญหาในการ
ดําเนินการ จึงเห็นวาวิธีการคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.6 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 
                              นายธเรศน กลาววา ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ  

และผูออกแบบในโครงการดัดแปลงอาคารฯ ทางเจาของโครงการจะพิจารณาคัดเลือกจากองคกรท่ี
อยูในรายช่ือบริษัทท่ีไดผานขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) แลว ซ่ึงท่ีผานมาจะ
พิจารณาคัดเลือกจากองคกรท่ีเคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมากอน จึง
เห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา  
                              นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 

มาพบวา ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญจะมีความคุนเคยกันเนื่องจากเคยรวมงานกันมากอน
โดยเฉพาะผูรับเหมากอสรางจะมีการทํางานในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnering) จึงทําใหท่ี
ผานมาโครงการไมเคยเกิดความลาชาเนื่องจากมีความคุนเคยและมีความเขาใจในรายละเอียดของ
เนื้อหาสัญญาของโครงการ ดังนัน้จึงเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายธเรศน กลาววา เนื่องทางเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีการ 

ปรับแกไขเนือ้หาและรายละเอียดสัญญาของโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯ ใหมีความ
สมบูรณและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอยูเสมอโดยใชขอมูลจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา รวมท้ังมี
การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามขั้นตอนและเนื้อหาท่ีระบุในสัญญา โดยใหความสําคัญท้ังใน
เรื่องของคุณภาพ งบประมาณและระยะเวลาในการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาท่ีใช
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ในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของ
หางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูนอกโครงการ 
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 

ของเจาของโครงการ 
              นายธเรศน กลาววา บุคลากรในสวนของเจาของโครงการประกอบดวยหลาย 

ฝายท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานกอสรางโดยตรงและสวนท่ีไมไดเกี่ยวของกับงานกอสรางโดยตรง 
ซ่ึงท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกิดจากจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางาน เนื่องจาก
กลุมบุคลากรดังกลาวไดผานการดําเนินโครงการมาหลายโครงการ ดังนั้นจึงมีประสบการณ ความรู
และทักษะในการทํางานสูง ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากรรวมท้ัง ประสบการณ และทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 

              นายธเรศน กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี 
บุคลากรท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก จึงมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหาเนื่องจากการขาดประสบการณ 
และทักษะในการทํางาน อยางไรก็ตามจากการท่ีแตละฝายจัดใหมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ และ
ทักษะทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบและควบคุมดูแลการทํางานอยางเขมงวด ทําใหโครงการสามารถ
ดําเนินไปไดตามแผนท่ีวางไว ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนทีสํ่าหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบวา  

ในบางโครงการอาจเกิดปญหาเรื่องความลาชาในการสงมอบขอมูลจากเจาของอาคารฯ ปญหาเรื่อง
ขอมูลขาดความถูกตองและครบถวน เนื่องจากอาคารท่ีใชจดัทําโครงการมีการเปดใชมาเปน
เวลานานหรือมีการยุติการใชงานอาคาร รวมท้ังปญหาจากการท่ีเจาของอาคารฯ มีปญหาเรื่องหนี้สิน
ดอยคุณภาพ ทําใหเกิดความยุงยากในขั้นตอนการบริหารงานกับธนาคารหรือบอรด บสท. ซ่ึงเปน
เจาหนี้ของเจาของอาคารฯ และการท่ีปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีควบคุมไมได จึงสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการ
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ดัดแปลงอาคารฯ เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโก
โลตัสฯ 

3.2.4 ผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Mall Area 
              นายธเรศน กลาววา สาเหตุของปญหาท่ีเกี่ยวของกับรานคาเชาของโครงการ 

เกิดจากการท่ีเจาของรานคาเชาบริเวณ Mall Area ไมสามารถดําเนินการตกแตงรานคาใหเสร็จตาม
กําหนดเวลาท่ีตกลงกันไวกับทางเจาของโครงการทําใหสงผลกระทบกับระยะเวลาการเปด อยางไร
ก็ตามในกรณีท่ีเกิดปญหาดังกลาวทางโครงการจะแกไขโดยการทําผนังช่ัวคราวเพ่ือใหโครงการ
สามารถเปดไดตามกําหนดเวลาเปดโครงการท่ีตั้งไว รวมท้ังการท่ีสวนใหญแลวปญหาดังกลาวจะ
เกิดกับผูเชารายเล็ก (Tenant) จึงไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึง
เห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณ Mall Area ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.5 ผูเชาพ้ืนที่รานคาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
              นายธเรศน กลาววา โดยท่ัวไปการประสานงานท่ีเกี่ยวของกับรานคาเชาราย 

อ่ืนท่ีอยูภายในอาคารเดียวกันนั้นจะดําเนินการโดยผานทางเจาของอาคารฯ ซ่ึงจากการท่ีหางเทสโก
โลตัสฯเปนผูเชารายใหญดังนั้นจึงไดรับความรวมมือท่ีด ีแมวาในระหวางขั้นตอนการกอสราง
โครงการในสวนโครงสรางและงานระบบอาคารอาจมีผลกระทบตอรานคาเชาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี
โครงการบาง อยางไรก็ตามเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีการวางแผนงานลวงหนา และมีการ
ควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว จึงสามารถปองกันปญหาท่ีอาจเปนสาเหตใุหเกิดความ
ขัดแยงระหวางโครงการและผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาและ
ความขัดแยงท่ีเกิดจากผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ 
              นายธเรศน กลาววา ปญหาจากการเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ 

โครงการดัดแปลงอาคารฯท่ีพบในระหวางการดําเนินโครงการจะเปนการเปล่ียนแปลงในสวนของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ(Operational Level) หรือคนงาน (Labor) มากกวาการเปล่ียนแปลงในสวน
ของผูบริหารในระดับกลางและหัวหนาฝาย (Managerial Level) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติการ สามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดงายและรวดเร็ว ดังนั้นจึงเห็นวาการเปล่ียนแปลง
บุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
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3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
              นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 

มาพบวาผูรับเหมารายยอย (Sub Contractor) สวนใหญ มีความเขาใจในขั้นตอนและรายละเอียดงาน
กอสรางของโครงการเนื่องจากสวนใหญมีประสบการณในการทํางานรวมกับเจาของโครงการมา
เปนจํานวนหลายโครงการ จึงสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะในการทํางานใหดีขึ้น นอกจากนั้น
การท่ีเจาของโครงการไมมีนโยบายในการเอาเปรียบผูรับเหมาแตอยางใด ทําใหปญหาท่ีเกี่ยวของ
กับผูรับเหมารายยอยของโครงการไมรุนแรงจนสงผลกระทบกบัระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ 

                                    นายธเรศน กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจําเปนตอง
ใชบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานท้ังในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯและโครงการ
ดัดแปลงอาคารเปนผูวางแผนงานโครงการ ซ่ึงท่ีผานมาพบวาผูท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ
ลวนมีประสบการณและเคยผานงานประเภทดังกลาวมาแลว ท้ังนี้วางแผนโครงการควรไดรับการ
เอาใจใสจากบุคลากรท้ังในสวนของเจาของโครงการและผูบริหารโครงการ โดยท่ีผานมาโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ มักจะพบปญหาท่ีเปนปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม (Uncontrollable 
Factor) ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูท่ีมีหนาท่ีวางแผนงานท่ีจะตองเปล่ียนปจจัยกลาวใหเปนปจจัยท่ีสามารถ
ควบคุมได (Controllable Factor) โดยเห็นวาการวางแผนงานโครงการท่ีผานมามีความละเอียดและ
รอบคอบตั้งแตชวงเริ่มโครงการทําใหสามารถปองกันปญหาท่ีจะตามมาภายหลังได ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการวางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ
ของหางเทสโกโลตัสฯ  

3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
                                    นายธเรศน กลาววา มีการกําหนดจุดควบคุม เพ่ือความสะดวกในการควบคุม
โครงการหลายแบบ เชน การควบคุมติดตามความกาวหนาของโครงการแบบรายวัน รายสัปดาห
และรายเดือน เปนตน ในกรณีท่ีโครงการเกิดความลาชาก็จะมีการเพ่ิมคนเพ่ือเรงงานใหทันตาม
กําหนดเวลา นอกจากนั้นเพ่ือใหสามารถควบคุมติดตาม (Project Monitoring) การดําเนินการ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆสําหรับผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของเพ่ือใหทุกฝายสามารถดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการควบคุม 
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และติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัส 

3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ 
                                    นายธเรศน กลาววา วิธีการประมูลราคาและการตอรองท่ีใชในโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมาเห็นวามีประสิทธิภาพและไมพบปญหาแตอยางใด เนื่องจาก
บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการมีความเขาใจขั้นตอนการทํางานและมีประสบการณในการทํา
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ รวมท้ังมีการปรับปรุงแกไขวิธีการประมูลและการตอรองท่ีเลือกใช
ในโครงการโดยใชขอมูลจากโครงการท่ีผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประมูล และการตอรองท่ี
เลือกใชในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทส
โกโลตัสฯ 

3.3.4 วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ 
                                    นายธเรศน กลาววา การประสานงานและการส่ือสารท่ีไมมีประสิทธิภาพอาจ
เปนปจจัยท่ีเปนตนเหตขุองสาเหตุความลาชาของโครงการกอสรางได สําหรับการดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ เนื่องจากบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ
ประกอบดวยบุคลากรท่ีเกี่ยวของหลายฝาย ดังนั้นทางเจาของโครงการจึงมีการกําหนดตัวเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเพ่ือทําหนาท่ีดูแลในแตละโครงการเพ่ือทําหนาท่ีเปนคนกลางในการประสานงานกับ
ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสราง นอกจากนั้นในชวงการกอสรางยังมีการจัดให
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประสานไดแก ฝาย Set Up เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับฝายตางๆ 
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานและการส่ือสารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.3.5 วิธกีารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
                                    นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 
มาพบวา ผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีประสบการณและมีความคุนเคยกบัระบบการทํางาน
ของเจาของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ นอกจากนั้นการ
ท่ีผูบริหารโครงการมีการกําหนดหนาท่ีและระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางชัดเจนเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัตงิานของบุคลากร ทําใหสามารถติดตาม ตรวจสอบการทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
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3.3.6 ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ 
                                    นายธเรศน กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯสวนใหญมีประสบการณในการจัดทําโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯมาเปน
จํานวนหลายสาขา ทําใหบุคลากรของโครงการมีการส่ังการและการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีประสบการณและขอมูลจากโครงการท่ีผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาจาก
การส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.3.7 วิธกีารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล 
                                    นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ทาง
ผูบริหารโครงการจะมีการกําหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการช้ีแจงขอมูลถาม-ตอบ และการอนุมัติเอกสาร
ขอมูลโครงการไวในแผนงานอยางชัดเจนเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูท่ีเกีย่วของทุกฝาย ดังนั้นจึงเห็น
วาวิธีการจัดสงขอมูล การช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน 
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
              นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการโดยท่ัวไปเห็นวาปญหาดาน 

การเงินของโครงการกอสรางมีผลกระทบกับระยะเวลาในการกอสรางอยางมาก อยางไรก็ตามจาก
ขอมูลในการดําเนินโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯนั้น เม่ือพิจารณาในสวนของเจาของ
โครงการไมพบปญหาเรื่องการเงินหรืองบประมาณโครงการ เนื่องจากในระหวางดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ เจาของโครงการมีสภาพคลองดานการเงิน (Current Assets) สินทรัพย
และหนี้สิน (Net Worth) และยอดรายรับประจําป (Annual Turnover) ขององคกรอยูในเกณฑด ี
รวมท้ังมีการจัดงบประมาณโครงการท่ีเพียงพอ แมวาในบางครั้งการปรับเปล่ียนระบบขององคกร
ภายในระหวางการกอสรางโครงการอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนตางๆ
รวมถึงนโยบายดานการเบิกจายเงิน ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวอาจสงผลใหเกิดปญหาในการเบิก
จายเงินไดในบางกรณี อยางไรก็ตามไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
              นายธเรศน กลาววา เนื่องจากหางเทสโกโลตัสฯใหความสําคัญกับขั้นตอน 
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การคัดกรองคุณสมบัต ิ(Pre Qualification) อยางเขมงวด รวมท้ังมีการพิจารณาเกี่ยวกับฐานะดาน
การเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
ผูรับเหมากอสรางนั้นทางเจาของโครงการรวมท้ังผูบริหารและควบคุมโครงการจะมีการดําเนินการ
ติดตาม (Monitoring) แผนการใชเงินของผูรับเหมากอสรางตลอดเวลาดําเนินโครงการเพ่ือปองกัน
ปญหาดานการเงินของผูรับเหมากอสราง ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ 
และผูรับเหมากอสรางจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ และไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
              นายธเรศน กลาววา เนื่องจากขั้นตอนการประกวดราคาของโครงการประเภท 

ดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมามีการกําหนดระเบียบและขั้นตอนในการประกวดราคา (Procurement) ท่ี
ชัดเจนและไดมาตรฐาน รวมท้ังมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน (Pre Qualification) ดาน
การเงินของผูเขาประกวดราคา นอกจากนั้นการท่ีผูรบัเหมากอสรางท่ีเขารวมประกวดราคาสวน
ใหญมีประสบการณในการกอสรางโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯมากอนทําใหมีขอมูล
รายละเอียดสําหรับใชในการประมาณราคางานกอสราง ดังนั้นการดําเนินโครงการท่ีผานมาจึงไม
พบปญหาเกี่ยวกบัการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาการเสนอ
ราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.4.4 วิธีการเบกิจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบ 

              นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผาน 
มานั้น เจาของโครงการไดดําเนินการตามขั้นตอนการเบิกจายเงินคางวดตามท่ีระบุในสัญญา ท้ังใน
สวนของผูรับเหมากอสราง ผูบริหารโครงการและผูออกแบบ โดยท่ีผานมาไมพบปญหาท่ีเกี่ยวของ
กับการเบิกจายคางวดงานจนสงผลกระทบกบัระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
              นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมเคย 

มีการลดงบประมาณโครงการระหวางขั้นตอนการกอสราง แตจากการท่ีสภาพเศรษฐกิจท่ีเกิดความ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอทําใหในบางโครงการจําเปนตองปรับเปล่ียนงบประมาณของโครงการให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเพ่ือไมใหไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการกอสราง
จึงแกปญหาดวยการแกไขรายละเอียดงานและวัสดุใหเหมาะสมกบังบประมาณท่ีนอยลง ดังนั้นจึง
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เห็นวาการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร 

                               นายธเรศน กลาววา รายละเอียดขั้นตอนการรวบรวมและจัดสงขอมูลจาก 
เจาของอาคารฯจะแตกตางกันในแตละโครงการ ในกรณีท่ีเจาของอาคารมีขอมูลอาคารรวมท้ังแบบ
กอสรางของอาคารเดิมครบถวนก็จะไมพบปญหาในการรวบรวมและจัดสงขอมูล แตในโครงการท่ี
เจาของอาคารฯมีการจัดสงขอมูลไมครบถวน จึงมีความจําเปนตองขอเอกสารและขอมูลเพ่ิมเติมจาก
เจาของอาคารฯ รวมท้ังตองมีการสํารวจพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับใชในการจัดทํา
แบบ อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวสามารถดําเนินการไดในชวงกอนการกอสราง จึงไม
สงผลกระทบรนุแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสง
ขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหาง
เทสโกโลตัสฯ 

3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
                                    นายธเรศน กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
ประกอบดวยบุคลากรท่ีเกี่ยวของหลายฝายทําใหอาจเกิดปญหาท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดสง
ขอมูลระหวางเจาของโครงการ ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสราง อยางไรก็ตาม
การบริหารจัดการท่ีดสีามารถปองกันและลดปญหาในสวนนี้ได โดยในสวนของเจาของโครงการ
จะมีการกําหนดตัวบุคลากรใหเปนผูรับผิดชอบในแตละโครงการ เพ่ือทําหนาท่ีประสานงาน
ระหวางฝายตางๆ รวมท้ังการประสานงานเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดสงขอมูลภายในโครงการ 
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
              นายธเรศน กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ 

ปรับเปล่ียนแบบเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาซ่ึงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดในโครงการประเภทคาปลีก
สมัยใหมฯ อยางไรก็ตามท่ีผานมาพบวาเนื่องจากโครงการมีผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางท่ีมี
ประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหม จึงมีความคุนเคยกับรายละเอียด
ของแบบและสามารถดําเนินการจัดทําและแกไขแบบไดแมจะมีขอจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้นปญหา
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ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบจึงไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
              นายธเรศน กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ  

เปนโครงการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการคา ดังนั้นในระหวางการกอสรางจึงไดรับผลกระทบจากปจจัย
ดานธุรกิจท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทําใหเจาของโครงการมีความจําเปนตองมีการ
ปรับแกไขแบบในระหวางการดําเนินโครงการ ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดใน
โครงการประเภทนี้ อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการมีผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางท่ีมี
ความคุนเคยกับรายละเอียดของแบบและขั้นตอนในการดําเนินโครงการ ทําใหปญหาดังกลาวไม
กระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและกําหนดเวลาเปดโครงการท่ีวางไว ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคาร 
              นายธเรศน กลาววา ท่ีผานมาพบปญหาเรื่องการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจาก 

เจาของโครงการไมไดตามกําหนดเวลาท่ีตกลงไวในสัญญาบาง อยางไรกต็ามสามารถแกปญหาท่ี
เกิดขึ้น ทําใหไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาการสง
มอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
 

3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ  
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ 

                                    นายธเรศน กลาววา ขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตมีขั้นตอนท่ี
ซับซอนและอาจสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ อยางไรก็ตามในสวนของเจาของ
โครงการจะมีเจาหนาท่ีในแผนก Permit รับผิดชอบดูแลประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการโดยตรง 
โดยท่ีฝายออกแบบและกอสรางจะเปนเพียงผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงาน
แบบเพ่ือใชในการประสานงาน ซ่ึงแผนกดังกลาวจะมีความเช่ียวชาญในการติดตอประสานงานกับ
เจาหนาท่ีราชการ ดังนั้นแมวาการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอบังคับท่ีออกโดยทาง
ราชการจะสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการบาง แตไมรุนแรงจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากการดําเนินโครงการในสวนการกอสราง (Construction 
Phase) จะเริ่มตนเม่ือโครงการไดรับใบอนุญาตแลวเทานั้น ดังนั้นจึงเห็นวาการดําเนินการท่ี
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เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับท่ีออกโดยทางราชการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                    นายธเรศน กลาววา สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดเปนปจจัยท่ีมีผลกะทบกับ
รูปแบบและรายละเอียดของโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) โดยฝายการตลาด
จะเปนฝายท่ีรับผิดชอบในการติดตามขอมูลดังกลาวและแจงขอมูลกลับมายังแผนกออกแบบและ
กอสรางเพ่ือเปนขอมูลในการปรับเปล่ียนแกไขแบบ นอกจากนั้นปจจัยดังกลาวยังมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจของรานคาบริเวณ Mall Area อีกดวย อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีก จึงสามารถวางแผนปองกนัและ
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาจาก
สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ 
                                    นายธเรศน กลาววา ในการกอสรางโดยท่ัวไปเห็นวาสภาพอากาศมี
ผลกระทบกับระยะเวลาการทํางาน อยางไรก็ตามเนื่องจากการกอสรางของโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ จะดําเนินการภายในตัวอาคาร ดังนั้นจึงไมพบปญหาเรื่องสภาพอากาศ 
นอกจากนั้นการคดัเลือกอาคารสําหรับจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมีการพิจารณา
เกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภคของอาคารอยางละเอียดวามีความเหมาะสมในการจัดทํา
โครงการหรือไม ดังนั้นจึงเห็นวาระบบขนสง รวมท้ังระบบสาธารณูปโภคและสภาพอากาศไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 

3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                                    นายธเรศน กลาววา เนื่องจากเจาของโครงการและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
ประสบการณในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมาเปนจํานวนหลายสาขา ดังนั้นจึง
สามารถวางแผนโครงการและผังบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี จึงเห็นวาปญหาท่ี
เกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ 
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แบบสอบถาม 

 
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอนดังนี ้

- ตอนท่ี 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล  นายจรัล   วีรพงษวัฒนกุล - วิศวกรท่ีปรึกษาอาวุโส  บริษัท เอนจิเนียริ่งพลัสฯ 

1.1   ลักษณะการทํางานขององคกร 
  เจาของโครงการ      (     )           ผูบริหารและควบคุมโครงการ     ()              

1.2   ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร       ()           วิศวกรโครงการ    (     )          สถาปนิกโครงการ   (     ) 
  วิศวกรท่ีปรึกษา       (     )                  

1.3   ประสบการณทํางาน 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          ตั้งแต   11 – 15 ป     (     ) 
  ตั้งแต   16 – 20 ป     (     )           มากกวา 20 ป       ()                   

1.4   ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          มากกวา   10 ป         ()              

1.5   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ระดับปริญญาตร ี     ()          ระดับปริญญาโท   (     )         ระดับปริญญาเอก     (     )           
 

2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ  
     เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี ้

3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา 
              นายจรัล กลาววา ในชวงเวลาดังกลาวหางบ๊ิกซีฯ มีนโยบายในการเปด 

โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมาเก็ตฯ เปนจํานวนประมาณปละ 4 สาขา โดยเห็น
วาจํานวนของการขยายสาขาในแตละปมีความเหมาะสมกับจํานวนและศักยภาพของผูท่ีเกี่ยวของ
กับโครงการทุกฝายและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              นายจรัล กลาววา องคกรมีหนาท่ีดําเนินการในสวนของผูบริหารโครงการ 

และควบคุมโครงการของโครงการกอสรางหางบ๊ิกซีฯ โดยองคกรเปนเปนองคกรท่ีมีขนาดกลาง
และมีประสบการณในการบริหารและควบคุมโครงการประเภทหางคาปลีกฯจํานวนหลายสาขา 
โดยเห็นวาโครงสรางองคกรและผังองคกรไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ 
              นายจรัล กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมาจะเลือกใช 

วิธีการจัดทําโครงการแบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) อยางไรกต็ามในอนาคต
อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดทําโครงการโดยการนําวิธีการจัดทําโครงการแบบออกแบบ-
กอสราง (Design-Build) มาใช  โดยท่ีผานมาบริษัทฯ มีขอบเขตงานท่ีดูแลรับผิดชอบเฉพาะในสวน 
ของการจัดการงานกอสราง (Construction Management) และงานในสวนการสํารวจปริมาณงาน
และราคา (Quantity Surveyor) เทานั้น ท้ังนี้จะไมครอบคลุมถึงงานในสวนของการบริหารโครงการ 
(Project Management) แตอยางใด โดยจากประสบการณในการทําโครงการของหางบ๊ิกซีฯ มาเปน
จํานวนหลายสาขา เห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการท่ีผานมา
มีความเหมาะสมและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              นายจรัล กลาววา รูปแบบของผังโครงสรางวงจรของโครงการกอสรางของ 

หางบ๊ิกซีฯมีความเหมาะสมกับรูปแบบของการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยมีการ
ปรับแกไขขั้นตอนตางๆใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการโดยการใชขอมูลจากการดําเนิน
โครงการท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งไดใหความสําคัญกับขั้นตอนการสํารวจอาคารฯ เนื่องจาก
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โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีความสัมพันธกับสภาพอาคารเดิม เนื่องจากการทํางานโดยท่ี
ไมมีรายละเอียดของอาคารท่ีเพียงพอจะทําใหเกิดปญหาในภายหลังได และเห็นวาผังโครงสราง
วงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.1.5 วิธกีารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง   
              นายจรัล กลาววา บริษัทฯจะดําเนินงานในขอบเขตงานของการสํารวจ 

ปริมาณงานและราคา (Quantity Surveyor) รวมท้ังการจัดหาผูรับเหมากอสรางและขั้นตอนการ
ประกวดราคาท้ังหมด ซ่ึงท่ีผานมาผูรับเหมากอสรางโครงการท่ีเขารวมการประกวดราคาสวนใหญ
จะเปนผูรับเหมากอสรางท่ีเคยมีสวนรวมกับโครงการของหางบ๊ิกซีฯมากอน ซ่ึงไดผานขั้นตอนการ
คัดกรองคุณสมบัต ิ(Pre Qualification) แลว จึงเห็นวาวิธีการคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง 
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.6 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 
                               นายจรัล กลาววา โดยท่ัวไปเห็นวาผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 

ท่ีมีศักยภาพไมเพียงพอจะมีผลทําใหโครงการเกิดความลาชาขึ้นได ในสวนของโครงการจะมีการ
คัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ ผูออกแบบโดยใชวิธีการตามปกติ ซ่ึงเจาของโครงการจะ
คัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ และผูออกแบบโดยพิจารณาจากบริษัทท่ีมีศักยภาพรวมท้ังมี
ประสบการณในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจาง
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา  
                              นายจรัล กลาววา ในบางโครงการพบปญหาท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาสัญญาบาง 

เนื่องจากผูรับเหมากอสรางไมอานสัญญาใหรอบคอบกอนตกลงทําสัญญา อยางไรก็ตามเห็นวา
ปญหาดังกลาวเปนเนื้อหาและประเด็นปลีกยอยสามารถตกลงและแกไขไดในภายหลัง ดังนั้นจึง
เห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการของหางบ๊ิกซีฯ ท่ีผานมาจะมีวิธีการ 

บริหารงานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการจัดทําโครงการแบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-
Build) โดยในโครงการท่ีผานมามีการบริหารสัญญาท่ีเขมงวดเพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเนื้อหาท่ี
ระบุไวในสัญญา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาท่ีใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูนอกโครงการ 
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 

ของเจาของโครงการ 
              นายจรัล กลาววา ประสบการณ และทักษะของบุคลากรในสวนของเจาของ 

โครงการมีความสําคัญกับการดําเนินโครงการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการ
ประสานงานเพ่ือไมใหกระทบกับเวลาการดําเนินโครงการ เนื่องจากบุคลากรท่ีไมเขาใจในการ
จัดทําโครงการประเภทนี้อาจทําใหโครงการเกิดความลาชาขึ้นได อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากร
ในสวนของเจาของโครงการไดผานการดําเนินโครงการมาหลายโครงการ จงึมีการจัดเตรียมจํานวน
บุคลากรท่ีเพียงพอกับจํานวนโครงการ รวมท้ังยังมีการจัดหาบุคลากรท่ีมีประสบการณและทักษะ
ในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ มาดูแลรับผิดชอบโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวา จํานวน
บุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 

              นายจรัล กลาววา ปญหาเกี่ยวกับการขาดประสบการณและทักษะของ 
บุคลากรในสวนของผูรับเหมากอสรางสงผลกับระยะเวลาในการกอสรางมาก ตั้งแตขั้นตอนการ
เตรียมงานจนถึงขั้นตอนการกอสราง จากขอมูลท่ีผานมาพบวาเกิดจากการทํางานชา การทํางานไม
ถูกตองตามแบบและการทํางานไมไดมาตรฐาน ซ่ึงในท่ีสุดจะสงผลกระทบโดยตรงกับระยะเวลา
การกอสราง ถึงแมวาจะมีการใชผูท่ีมีประสบการณในการทํางานมาควบคุมดูแลอยางใกลชิดก็ไม
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดท้ังหมดเนื่องจากในขั้นตอนการกอสรางจําเปนตองใชทักษะ
สวนตัวของบุคลากรในการทํางาน ดังนั้นขั้นตอนการคัดเลือกคนงานจึงควรมีการคัดกรองโดย
พิจารณาจากใบประกาศนียบัตรรับรองฝมือการทํางานของบุคลากรวามีมาตรฐานเพียงพอ จึงเห็นวา
ปญหาเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการสามารถสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนนิโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเปนปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนที่สําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายจรัล กลาววา ปญหาท่ีเกิดจากการประสานงานกับเจาของอาคารสงผลกับ 

การกอสรางเปนอยางมาก ดังนั้นบุคลากรท่ีเกี่ยวของจึงจําเปนจะตองมีประสบการณท้ังในโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯและประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ เพ่ือท่ีจะไดสามารถวางแผนปองกัน
หรือแกปญหาท่ีจะทําใหโครงการเกิดความลาชา เนื่องจากเห็นวาปญหาดังกลาวเปนปจจัยท่ีสามารถ
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ควบคุมไดยาก ซ่ึงท่ีผานมาสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเปน
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.4 ผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Town Center  
              นายจรัล กลาววา เนื่องจากในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี 

บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการท้ังในทางตรงและทางออมเปนจํานวนมาก ดังนั้นการประสานงาน
จึงจําเปนตองมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนของผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณ Town 
Center ทางผูบริหารโครงการตองประสานงานผานแผนกโครงการฯ ของเจาของโครงการ ซ่ึงจะทํา
หนาท่ีเปนผูประสานงานกับแผนกบริหารรานคาเชาบริเวณ Town Center โดยปญหาท่ีพบจะพบ
ปญหาเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนตําแหนงหรือขนาดของรานคา อยางไรก็ตามเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคา
บริเวณ Town Center ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.2.5 ผูเชาพ้ืนที่รานคาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
                                   นายจรัล กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
จะตองเกี่ยวของกับผูเชาพ้ืนท่ีรานคารายอ่ืนท่ีอยูในอาคารเดียวกัน ซ่ึงการประสานงานจะตอง
ดําเนินการผานเจาของโครงการและเจาของอาคาร ดังนั้นในทางปฏิบัติจะมีขั้นตอนท่ีซับซอนและ
ใชระยะเวลานาน โดยปญหาท่ีพบจะพบปญหาเกี่ยวกับรานคาท่ีอยูติดกับพ้ืนท่ีโครงการและปญหา
เรื่องการใชระบบอาคารรวมกัน แตท่ีผานมาโดยรวมไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯ 

3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ 
              นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมาไมพบปญหาความลาชาท่ีมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงบุคลากรของโครงการ เนื่องจากมีการ
กําหนดระเบียบและขัน้ตอนการทํางานอยางชัดเจน รวมท้ังเจาของโครงการไมมีนโยบายในการ
เปล่ียนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการยกเวนกรณีท่ีจําเปน จึงเห็นวาการเปล่ียนแปลง
บุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
              นายจรัล กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะประกอบดวย 

ผูรบัเหมารายยอยท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดงันัน้เพ่ือปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้น จึงจําเปนตองมีการ
วางแผนงานลวงหนา เพ่ือท่ีจะไดสามารถบริหารและควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ประเด็นปญหาท่ีพบจะเปนกรณีท่ีงานดังกลาวเปนงานท่ีตองเกี่ยวพันและตอเนื่องกับงานสวนอ่ืนๆ 
เชน งานลิฟท, ทางลาดเล่ือน, หองเย็น เปนตน อยางไรก็ตามท่ีผานมาไมพบวาการประสานงานกับ
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ผูรับเหมารายยอยของโครงการมีปญหาจนกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการโดยรวม ดังนั้น
จึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ 

                                    นายจรัล กลาววา วิธีการวางแผนงานโครงการเปนส่ิงท่ีสําคัญในการควบคุม
เวลา โดยในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ทางบริษัทฯจะทําหนาท่ีวางแผนงาน
โครงการโดยอางอิงจากแผนงานหลัก (Master Schedule) ของเจาของโครงการ โดยมีเปาหมายหลัก
ไดแกการดําเนินโครงการใหเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ตามดวยการดําเนินโครงการใหอยูภายใน
งบประมาณท่ีกําหนด และการดําเนินโครงการใหไดตามคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการ
วางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
                                    นายจรัล กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี 
การปรับเปล่ียนรายละเอียดของแบบบอยครัง้ ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมแผนงานและติดตามความ
คืบหนาของแผนงานใหเหมาะสมกับรายละเอียดแบบและขอบเขตงานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเห็นวา
ปญหาของการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงานจะเกิดจากความไมชัดเจนของขอบเขต
งานรวมท้ังรายละเอียดงานและโครงการ จึงมีการกําหนดแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone 
Schedule) เพ่ือทําการประเมินความกาวหนาของโครงการ โดยในกรณีท่ีผูรับเหมากอสรางไม
สามารถทํางานใหเสร็จตามท่ีระบุไวในสัญญาโดยไมมีเหตุอันควร เจาของโครงการก็จะระงับการ
จายคางวดงานเปนบางสวนเพ่ือใหผูรับเหมากอสรางเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นการ
ติดตามความคืบหนาของแผนงานจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ตามเห็นวาการควบคุม และ
ติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ 
                                    นายจรัล กลาววา จากการดําเนินโครงการท่ีผานมาพบวา วิธีการประมูล 
(Tendering) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) ท่ีใชจะพบปญหาเล็กนอยเกี่ยวกับ
รายละเอียดและขอกําหนดปลีกยอยท่ีเกี่ยวกับการประมูล แตไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
กอสรางโครงการแตอยางใด ซ่ึงปจจุบันทางเจาของโครงการมีแนวความคิดในการปรับปรุงวิธีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการเพ่ือลดขั้นตอนการจัดทําโครงการเพ่ือลดงบประมาณของโครงการโดยใชวิธีการ
จัดทําโครงการแบบ ออกแบบ-กอสราง (Design-Build) อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการประมูล และการ
ตอรองท่ีเลือกใชในโครงการท่ีผานมาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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3.3.4 วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ 
                                    นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ผูบริหาร
โครงการมีหนาท่ีในการปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากการประสานงานของทุกฝาย อยางไรก็ตาม
เนื่องจากโครงการมีขอจํากัดดานเวลา ดังนั้นในบางโครงการจึงพบปญหาจากการส่ือสารและ
ประสานงานแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) ในระหวางการดําเนินโครงการบาง 
รวมท้ังพบการประสานงานและส่ือสารท่ีผิดพลาด ทําใหจําเปนตองปรบัปรุงแกไขงานในสายงาน
วิกฤติ (Critical Path) เพ่ือไมใหสงกระทบกับระยะเวลาดําเนินโครงการ อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการ
ประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.5 วิธกีารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
                                    นายจรัล กลาววา ผูบริหารโครงการไดกําหนดหนาท่ีของบุคลากร รวมท้ังมี
การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางครบถวนชัดเจนตามหลักปฏิบัติท่ัวไป โดยพบวา
การวางแผน บริหารและควบคุมงาน การกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of 
Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ปองกันและแกไขปญหาได โดยท่ีผานมาตองควบคุมดูแลใหทุกฝายปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว
อยางเครงครัด เนื่องจากในกรณท่ีีมีผูท่ีเกี่ยวของบางสวนไมปฏิบัติตามจะสงผลกระทบกับระยะเวลา
ดําเนินโครงการได อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.6 ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ 
                                    นายจรัล กลาววา ในบางโครงการมีการส่ังการและการตัดสินใจท่ีผิดพลาด
และลาชาในบางประเด็น อยางไรก็ตามพบวาผูบริหารโครงการก็สามารถหาวิธีแกไขไดทันเวลา
กอนดําเนินการกอสราง และไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการจัดทําโครงการ ดังนั้นปญหาจากการ
ส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.7 วิธกีารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล 
                                    นายจรัล กลาววา ในบางโครงการพบปญหาความลาชาท่ีเกิดจากการอนุมัติ
เอกสารและช้ีแจงเอกสารขอมูล เนื่องจากจําเปนตองมีความรวดเร็วในการช้ีแจงและการอนุมัติ
เอกสารขอมูล รวมท้ังตองมีขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยมากพบวาจะ
เกิดจากกลุมบุคลากรท่ีไมไดอยูบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางไดแก กลุมผูออกแบบ อยางไรก็ตามเห็นวา
ปญหาเกี่ยวกับวิธีการช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ ดังนั้นวิธีการช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาฯ 
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3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน 
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
              นายจรัล กลาววา โดยท่ัวไปในกรณีท่ีเจาของโครงการมีฐานะทางการเงินท่ี 

ไมเขมแข็งจะสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ เนื่องจากในกรณีท่ีไมเบิกจายคางวด
แกผูรับเหมากอสรางไดตรงเวลา จะสงผลใหไมสามารถเรงงวดงานจากผูรับเหมากอสรางได 
อยางไรก็ตามจากขอมูลในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมาพบวาเจาของ
โครงการเปนองคกรท่ีมีฐานะดานการเงินท่ีเขมแข็ง ดังนั้นจึงเห็นวาฐานะดานการเงินของเจาของ
โครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
              นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมา 

พบวาในสวนของผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัต ิ(Pre Qualification) เพ่ือ
ปองกันปญหาท่ีเกี่ยวของกับการเงินของผูรับเหมากอสราง รวมท้ังในสวนของผูบริหารและควบคุม
โครงการ และผูออกแบบ ซ่ึงโดยท่ัวไปฐานะดานการเงินขององคจะมีผลกับการทํางานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการควบคุมและเรงรัดเวลาในการทํางาน อยางไรก็ตามท่ีผานมาไมพบปญหาดานการเงิน
จนสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ 
ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
              นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการท่ีผานมาพบวาในบางโครงการมี 

ปญหาเนื่องจากผูรับเหมากอสรางรายใหมมีการยื่นเสนอราคากอสรางท่ีต่ําเกินไปจากราคากลางท่ี
เจาของโครงการไดประเมินไวเนื่องจากตองการชนะการประกวดราคา ทําใหผูบริหารโครงการตอง
ควบคุมคุณภาพงานอยางใกลชิดเนื่องจากผูรับเหมากอสรางพยายามลดตนทุนในระหวางขั้นตอน
การกอสราง และทําใหในบางโครงการไดงานท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานและมีปญหาในการเรงรัด
งาน ดังนั้นภาระในการควบคุมดูแลจึงมาตกอยูกบัผูควบคุมงาน เนื่องจากการหลีกเล่ียงปญหา
ดังกลาวจําเปนตองควบคุมคุณภาพงานอยางใกลชิด จึงเห็นวาการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของ
ผูรับเหมากอสราง เปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบ 

              นายจรัล กลาววา การเบิกจายเงินคางวดของเจาของโครงการจะจายตรงตาม 
จํานวนและตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญายกเวนกรณีท่ีทํางานไมเสร็จตามงวดงานหรือผูบริหาร
โครงการและผูออกแบบทํางานผิดพลาด ซ่ึงทางเจาของโครงการก็จะเก็บคางวดงานไวจนกวาจะ
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แกปญหาท่ีเกิดขึ้นจนเสร็จส้ิน ดังนั้นวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา 
ผูบริหารโครงการและผูออกแบบจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
              นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการท่ีผานมาไมเคยเกิดปญหาการ 

ปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการระหวางการกอสรางแตอยางใด เนื่องจากเจาของโครงการไมมี
นโยบายในการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการระหวางการกอสราง ดังนั้นเห็นวาการปรับเปล่ียน
งบประมาณโครงการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร 

                               นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ขั้นตอน 
การประสานงานกับเจาของอาคารเปนหนาท่ีของเจาของโครงการ โดยทางผูบริหารและควบคุม
โครงการจะดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีจําเปนและเรงดวนเทานั้น โดยการดําเนินการดังกลาวจะตอง
แจงใหเจาของโครงการทราบ ซ่ึงท่ีผานมาพบวาเจาของอาคารใหความรวมมือเปนอยางดี จึงเห็นวา
วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.2 วิธกีารรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
                                    นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมา
พบวาการรวบรวม การจัดสงขอมูล และการตอบแบบสอบถามระหวางผูรับเหมากอสรางและ
ผูบริหารโครงการจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากเห็นวาความลาชาจากปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการกอสรางซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูรับเหมากอสรางและผูบริหารโครงการ
โดยตรง ในขณะเดียวกันจะมีปญหาอยูบางในสวนของผูออกแบบและสวนของเจาของโครงการซ่ึง
อาจจะเนื่องมาจากผูท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจมีหลายฝายหรือมีขัน้ตอนในการดําเนินการมาก
เพราะมีหลายฝายท่ีเกี่ยวของกับโครงการ โดยเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวาง
บุคลากรภายในโครงการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
              นายจรัล กลาววา ในกรณีของการสรางไดของแบบเห็นวาแบบท่ีสามารถ 

นํามาประมาณราคาไดแสดงวาแบบดังกลาวสามารถกอสรางได เนื่องจากในการประมาณราคานั้นผู
ประมาณราคาจะตองทราบถึงรายละเอียดของวัสดุรวมท้ังวิธีการสรางจึงจะสามารถประมาณราคา
ได ในสวนของคุณภาพงานนั้นพบวารายละเอียดของแบบในงานโครงการของหางบ๊ิกซีฯ สวนใหญ
จะมีรายละเอียดท่ีไมซับซอนมากจนกระท่ังผูรับเหมากอสรางไมสามารถดําเนินการได ในทางตรง
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ขามแบบท่ีมีรายละเอียดมากจะทําใหงานสามารถกอสรางไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึงแมวาแบบดังกลาว
จะมีความซับซอนแตถามีเวลาในการเตรียมงานท่ีเพียงพอกจ็ะสามารถปองกันปญหาดังกลาวได จึง
เห็นวาความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
              นายจรัล กลาววา เนื่องจากในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ  

และโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) การปรับเปล่ียนแบบเปนส่ิงท่ียอมรับได
ในกรณีท่ีไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางของโครงการหรือเปนกรณีพิเศษท่ีทางเจาของ
โครงการยอมรับไดแมวาจะตองสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางของโครงการ ซ่ึงในกรณีท่ี
การปรับเปล่ียนแบบสงผลกระทบกับระยะเวลาของโครงการ เจาของโครงการก็จะเพ่ิมงบประมาณ
โครงการเพ่ือใชในการเพ่ิมบุคลากรเพ่ือเรงงานใหเสร็จตามกําหนดการเดิม ซ่ึงท่ีผานมาผูรับเหมากอ 
สรางกอ็าจจะพิจารณาขอรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้เองเพ่ือรักษาความสัมพันธท่ีดีกับเจาของ
โครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคาร 
              นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบปญหา 

เกี่ยวกบัการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารในบางโครงการ ซ่ึงท่ีผานมาปญหาดังกลาวจะ
สงผลกระทบกับระยะเวลาในการกอสราง จึงเห็นวาเห็นวาการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของ
อาคารเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ  
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ 

                                    นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการจะกําหนดใหเจาของโครงการเปน
ผูรับผิดชอบในการประสานงานเรื่องใบอนุญาตกับเจาหนาท่ีราชการ ในสวนของผูบริหารโครงการ
จะประสานงานเรื่องประเด็นยอย โดยท่ีผานมาพบวาสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางบางใน
สวนของการยื่นเรื่องขออนุญาตในการเช่ือมตอทอน้ําและไฟฟาจากทางราชการ อยางไรก็ตามพบวา
เนื่องจากเจาของโครงการมีประสบการณในการติดตอและ ประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการ 
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการบางในบางโครงการแตไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                    นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จะมี
ผลกระทบจากปจจัยดานการตลาดและคูแขงทางการคา เนื่องจากทําใหเกิดการปรับเปล่ียนแบบใน
ระหวางการดําเนินโครงการซ่ึงปญหาดังกลาวไมสามารถหลีกเล่ียงได อยางไรก็ตามการปรับเปล่ียน
แบบทุกครั้งจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือไมใหสงผลกระทบกับระยะเวลา
การดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคาไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ 
                                    นายจรัล กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ
มีการพิจารณาเกี่ยวกับความพรอมและความเหมาะสมของอาคารในการดําเนินโครงการกอนจะตก
ลงทําสัญญาเชาอาคาร จึงเห็นวาระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมท้ังสภาพอากาศไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                                    นายจรัล กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางทุกฝายมีความรูและ
ประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จึงสามารถบริหารพ้ืนท่ีกอสรางได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัย
ท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 150 

 
แบบสอบถาม 

 
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอนดังนี ้

- ตอนท่ี 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล  ดร.ประสงค   ธาราไชย – วิศวกรอาวุโส และประธานบริษัท พีพีเอส ฯ หรือ 
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส 

1.1   ลักษณะการทํางานขององคกร 
  เจาของโครงการ      (     )          ผูบริหารและควบคุมโครงการ     ()              

1.2   ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร       ()          วิศวกรโครงการ     (     )          สถาปนิกโครงการ   (     ) 
  วิศวกรท่ีปรึกษา       (     )                  

1.3   ประสบการณทํางาน 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          ตัง้แต   11 – 15 ป     (     ) 
  ตั้งแต   16 – 20 ป     (     )           มากกวา 20 ป       ()                   

1.4   ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          มากกวา   10 ป         ()              

1.5   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ระดับปริญญาตร ี     (     )          ระดับปริญญาโท   (     )         ระดับปริญญาเอก     ( )           
  

2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ  
     เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี ้

3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา 
              ดร.ประสงค  กลาววา เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการขยายสาขาท่ีถูกตองให 

ตรวจสอบขอมูลจากเจาของโครงการโดยตรง อยางไรก็ตามเห็นวาจํานวนของการขยายสาขามี
ความเหมาะสมและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              ดร.ประสงค  กลาววา องคกรไดดําเนินการในสวนของผูบริหารโครงการ 

และควบคุมโครงการ โดยเปนองคกรท่ีมีขนาดกลางและมีความคลองตัวในการทํางาน จึงเห็นวา
โครงสรางองคกรและผังองคกรของบริษัทฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ 
              ดร.ประสงค  กลาววา เนือ่งจากหางเทสโกโลตัสฯมีประเภทของโครงการ 

หลายรูปแบบแตกตางกันตามขนาดและลักษณะรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นการเลือกวิธีการ
จัดทําโครงการจึงตองเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะของแตละโครงการ โดยวิธีการจัดทําโครงการ
ท่ีเลือกใชมีจํานวน 4 วิธี ประกอบดวย Owner as P.M., Designer P.M., Contractor as P.M. และ 
Professional as P.M. โดยเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผานมามีความเหมาะสมและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              ดร.ประสงค  กลาววา ผังโครงสรางวงจรในแตละโครงการจะถูก 

ออกแบบใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของแตละโครงการ และเพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับผัง
โครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีถูกตอง ใหตรวจสอบขอมูลจาก
เจาของโครงการโดยตรง อยางไรกต็ามเห็นวาผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.5 วิธกีารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง   
              ดร.ประสงค กลาววา การคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการ 

โดยเชิญผูรับเหมากอสรางท่ีผานขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification) เขารวม
ประกวดราคา อยางไรก็ตามลักษณะพิเศษของการจัดทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯไดแก 
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ระบบการทํางานแบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) โดยมีผูบริหารโครงการทําหนาท่ีผูตรวจสอบ
โครงการ (Project Auditor) และควบคุมดูแลโครงการ ในกรณีท่ีมีผูรับเหมากอสรางรายใหมสนใจ
เขารวมเสนอราคาโครงการก็สามารถติดตอเพ่ือยื่นความประสงคตอเจาของโครงการ ซ่ึงทางเจาของ
โครงการจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติวามีความเหมาะสมหรือไม เพ่ือท่ีจะบรรจเุขาในรายช่ือ
ผูรับเหมาท่ีผานการตรวจสอบแลว (List of Qualified Person) สําหรับพิจารณาในโครงการตอไป 
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางท่ีผานมามีประสิทธิภาพและไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.1.6 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 
                              ดร.ประสงค  กลาววา วิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ  

ผูออกแบบสําหรับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะดําเนินการตามวิธีและขั้นตอนมาตรฐาน
ท่ัวไปซ่ึงเจาของโครงการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยเห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหาร
และควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา  
                              ดร.ประสงค  กลาววา ท่ีผานมาโครงการไมเคยเกิดความลาชาโดยมีสาเหต ุ

จากปญหาจากความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา เนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญ
เคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมากอนทําใหมีความคุนเคยและเขาใจใน
เนื้อหาของสัญญา ดังนั้นจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              ดร.ประสงค  กลาววา การบริหารโครงการหมายถึงการบริหารตนทุน เวลา  

คุณภาพ ทรัพยากร และความเส่ียง ซ่ึงโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ใหความสําคญักับทุกสวนท่ี
กลาวมา ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสัญญาของโครงการท่ีผานมานั้นพบวามีประสิทธิภาพ
และไมเคยเกิดปญหาความลาชาท่ีมีสาเหตุจากปญหาเกี่ยวกบัการบริหารสัญญาโครงการ 
นอกจากนั้นเห็นวาความไวเนื้อเช่ือใจระหวางแตละฝายมีความสําคัญไมนอยกวาเนื้อหาของสัญญา 
จึงเห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  
 

3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูนอกโครงการ 
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 

ของเจาของโครงการ 
              ดร.ประสงค  กลาววา ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรใน 
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สวนของเจาของโครงการมีความสําคัญ อยางไรก็ตามสามารถเรียนรูไดในระหวางการทํางาน 
สําหรับในสวนของจํานวนบุคลากรพบวามีจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและรายละเอียดของการ
ดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยเห็นวาทัศนคติในการทํางานของบุคลากรทุกฝายมี
ความสําคัญไมนอยกวาจํานวน ประสบการณ และทักษะในการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนของ
บุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 

              ดร.ประสงค  กลาววา มีความเห็นเชนเดียวกับบุคลากรในสวนของเจาของ 
โครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ              

3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนทีสํ่าหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              ดร.ประสงค  กลาววา ความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีมี 

สาเหตุจากเจาของอาคารสามารถเกิดขึ้นกับผูเชาท่ีมีพ้ืนท่ีโครงการขนาดเล็ก อยางไรก็ตามเนือ่งจาก
โครงการของหางเทสโกโลตัสฯมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเม่ือเปรียบเทียบกับผูเชารายอ่ืนท่ีอยูภายในอาคาร
เดียวกัน ดังนั้นหางเทสโกโลตัสฯจึงเปนผูเชารายใหญของอาคารทําใหขั้นตอนการประสานงานกับ
เจาของอาคารมีความราบรื่นเนื่องจากมีอํานาจในการตอรอง ดังนั้นจึงไมมีปญหากับเจาของอาคาร
แตอยางใด อยางไรก็ตามเห็นวาเจาของอาคารจําเปนจะตองมีทัศนคติท่ีดีกับการดําเนินโครงการดวย
เชนกัน ดังนั้นจึงเห็นวา เจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.4 ผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Mall Area 
              ดร.ประสงค  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯพบวา 

สวนใหญผูเชาพ้ืนท่ีรานคาบริเวณพ้ืนท่ีสวน Mall Area จะประกอบดวยผูเชารายใหญ และผูเชาราย
ยอย โดยผูเชารายใหญ (Anchor Tenant) จะมีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอกันทําใหไมมีปญหา
แตอยางใด ในสวนของผูเชารายยอยพบวาท่ีผานมามีการประสานงานท่ีดีระหวางเจาของโครงการ 
ผูบริหารและควบคุมงาน และผูเชาทําใหสามารถปองกันปญหาความลาชาได จึงเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ี
รานคาบริเวณ Town Center ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.5 ผูเชาพ้ืนที่รานคาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
              ดร.ประสงค  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ  

พบวาทางเจาของอาคารจะมีนโยบายในการปลอยพ้ืนท่ีเชาโดยมุงเนนท่ีผูเชารายใหญ (Anchor 
Tenant) ทําใหผูเชาพ้ืนท่ีท่ีอยูภายในในอาคารจะประกอบดวยผูเชารายใหญหลายรายซ่ึงสวนใหญมี
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ความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอกัน ดังนั้นจึงทําใหการดําเนินโครงการไมมีปญหาแตอยางใด 
สําหรับผูเชารายยอยนั้นทางเจาของอาคารจะรับเปนตัวแทนในการประสานงาน ซ่ึงท่ีผานมาพบวา
เจาของรานคารายยอยไมไดเปนอุปสรรคทําใหโครงการเกิดความลาชาแตอยางใดเนื่องจากเห็นวา
การเปดหางเทสโกโลตัสฯจะทําใหมีผูเขามาใชอาคารมากยิ่งขึ้นอันจะสงผลดีตอธุรกิจของตนเอง จึง
เห็นวาผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกันไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯ 

3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ 
              ดร.ประสงค  กลาววา การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ีทําใหเกิดความลาชา 
เนื่องจากโครงการมีการวางแผนงานและการบริหารจัดการท่ีดี จึงเห็นวาการเปล่ียนแปลงบุคลากร
ในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการจัดหา
ผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) เปนผูดูแลโครงการ ซ่ึงผูรับเหมาหลักดังกลาวมีหนาท่ีจัดจางและ
ควบคุมดูแลผูรับเหมารายยอยอ่ืนๆ (Sub Contractor) โดยเห็นวาผูรับเหมารายยอยของโครงการเปน
เพียงองคประกอบยอยของโครงการเทานั้น แมวาในบางโครงการจะเกิดปญหาจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลากอสรางบาง อยางไรก็ตามก็ไมไดสงผลกระทบรุนแรงตอระยะเวลาการดําเนินโครงการ
โดยรวมแตอยางใด ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการท่ีมีจํานวนมากไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงาน 

                                    ดร.ประสงค  กลาววา ผูบริหารโครงการ (Project Manager) จะเปนผูวางแผน
งานและนําเสนอแผนงานตอเจาของโครงการ อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ มีความจําเปนตองเปดตามกําหนดการท่ีวางไวตั้งแตเริ่มโครงการ ดังนั้นในกรณีท่ีโครงการ
เกิดความลาชาผูบริหารโครงการจึงจําเปนตองปรับแผนงานโดยมุงใหความสําคัญกับการกอสราง
ในสวนพ้ืนท่ีขาย (Store Area) เปนลําดับแรก โดยการปรับแผนกอสรางโครงการใหเสร็จโดย
สามารถใชสอยไดในบางสวน (Practical Completion) ตามท่ีเจาของโครงการตองการซ่ึงสวนท่ี
สําคัญท่ีสุดไดแก สวนพ้ืนท่ีขาย (Store Area) ซ่ึงท่ีผานมาไมมีปญหาท่ีเกี่ยวของกับแผนงานแตอยาง
ใด จึงเห็นวารายละเอียดวิธีการวางแผนงานไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  
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3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี
ผานมาไมพบปญหาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงาน รวมท้ังปญหาใน
การปรับแกไขแผนงานแตอยางใด เนื่องจากมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการท่ีชัดเจนตั้งแตเริ่ม
โครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาฯ  

3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา วิธีการประมูลและการตอรองท่ีใชในโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผานมามีประสิทธิภาพและไมมีปญหาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ เนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมท้ังมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ อีกท้ังมีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ระหวางเจาของโครงการและผูรับเหมากอสรางทําใหไมมีปญหาในการ
ประมูลและตอรอง จึงเห็นวาวิธีการประมูล และการตอรองท่ีเลือกใชในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาฯ  

3.3.4 วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา ในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผาน
มามีการระบุถึงขอกําหนด และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการประสานงานและส่ือสารระหวาง
ฝายตางๆอยางชัดเจน นอกจากนั้นบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมท้ังมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ รวมท้ังมีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึงไมมีปญหาท่ีเกี่ยวกับการประสานงานและการส่ือสารจนสงผล
กระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการแตอยางใด จึงเห็นวาวิธีการประสานงานและการส่ือสาร
ระหวางฝายตางๆไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.5 วิธกีารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากผูบริหารและควบคุมโครงการไดจัดทํา
แผนงานสําหรับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯโดยมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
รวมท้ังระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางชัดเจนและมีความเหมาะสมกับลักษณะของการจัดทํา
โครงการ นอกจากนั้นบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมท้ังมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ อีกท้ังมีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึงไมมีปญหาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการแต
อยางใด ดังนั้นจึงเห็นวา วิธีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
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ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ   
3.3.6 ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ 

                                    ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯท่ีผานมาสวนใหญมีประสบการณและขอมูลในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีก
สมัยใหมดังนั้นจึงมีการส่ังการและการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการท่ีมีการ
ทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ดังนั้นปญหาจากการส่ังการและการ
ตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาประสิทธิภาพ
ในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.7 วิธกีารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา  เนื่องจากผูบริหารและควบคุมโครงการมี
ประสบการณจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา ดังนั้นจึงมีการกําหนดวิธีการช้ีแจงและการอนุมัติ
เอกสารขอมูลอยางชัดเจน รวมท้ังมีความเขมงวดในการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
กําหนดไว และเนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมท้ังมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ รวมท้ังมีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการช้ีแจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน 
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
              ดร.ประสงค  กลาววา ในการดําเนนิโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของ 

หางเทสโกโลตัสฯท่ีผานมาพบวา เจาของโครงการไมมีปญหาเรื่องสภาวะดานการเงินโดยในกรณีท่ี
ผูรับจางสามารถดําเนินการตามเนื้อหาท่ีระบุไวในสัญญาทางผูวาจางหรือหางเทสโกโลตัสฯ ก็จะ
ดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนและกําหนดเวลาท่ีระบุไวในสัญญา นอกจากนั้นเนื่องจาก
บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมท้ังมีประสบการณในการทําโครงการ
ของหางเทสโกโลตัสฯ และมีการทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึงเห็นวา
ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
              ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมามี 

ระบบการคัดเลือกผูรวมงานท่ีดี โดยกําหนดใหมีขัน้ตอนการคัดกรองคุณสมบัต ิ(Pre Qualification) 
ดังนั้นจึงไมพบปญหาเกี่ยวกับฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 157 

ผูรับเหมากอสรางจนสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการแตอยางใด ดังนั้นจึงเห็นวา 
ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯ 

3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
              ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมามี 

ระบบการคัดกรองและคัดเลือกผูรวมงานท่ีดี รวมท้ังผูเขาประกวดราคาสวนใหญมีประสบการณใน
การกอสรางโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ รวมท้ังมีประสบการณในการทําโครงการของ
หางเทสโกโลตัสฯ และเนื่องจากมีการทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึง
ไมพบปญหาเกี่ยวกบัการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางแตอยางใด ดังนั้นจึง
เห็นวา การเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบ 

              ดร.ประสงค  กลาววา จากการท่ีเจาของโครงการไมมีปญหาเรื่องสภาวะดาน 
การเงิน ดังนั้นในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผานจึงพบวา ในกรณีท่ี
ผูรับเหมากอสรางสามารถดําเนินการตามปริมาณงานและขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญา ทางเจาของ
โครงการก็จะดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนและเวลาท่ีระบุไวในสัญญา ในสวนของผูบริหาร
โครงการและผูออกแบบ ทางเจาของโครงการก็ดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนและเวลาท่ีระบุ
ไวในสัญญาเชนกัน รวมท้ังมีการทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ทําใหท่ี
ผานมาไมพบปญหาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาดําเนินโครงการแตอยางใด ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบรกิารวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการและผูออกแบบไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
              ดร.ประสงค  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผาน 

พบวา เจาของโครงการไมเคยมีการลดงบประมาณโครงการระหวางการกอสรางแตอยางใด ในทาง
ตรงขามในบางโครงการมีการเพ่ิมงบประมาณเนื่องจากการปรับเปล่ียนปริมาณงาน จึงเห็นวาการ
ปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร 
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                                    ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากเจาของอาคารพิจารณาเห็นวาการเปด
โครงการหางเทสโกโลตัสฯ จะสงผลดใีนทางธุรกิจตอเจาของอาคารและผูเชารายอ่ืน ดังนั้นเจาของ
อาคารและบุคลากรในสวนของเจาของอาคาร ดังนั้นจึงใหความรวมมือในการรวบรวมและจัดสง
ขอมูลโครงการแกผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
              ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผานมามี 

การวางแผนการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดขอบเขตงานและ หนาท่ี
ความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มโครงการ ดังนั้นจึงสามารถปองกันปญหา
เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการได จึงเห็นวาวิธีการรวบรวม
และจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
              ดร.ประสงค  กลาววา ผูออกแบบจําเปนตองใหความสําคัญกับความถูกตอง 

และการสรางไดของแบบอีกท้ังควรใหความสําคัญกับ Lean Concept โดยตองคํานึงถึงทรัพยากรใน
สวนอ่ืนไดแก Man Money Machine และ Method อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯท่ีผานมามีขัน้ตอนการคัดกรองคุณสมบัต ิ(Pre Qualification) รวมท้ังการท่ี
ผูออกแบบมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ รวมท้ังมีการทํางานใน
ลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ดังนั้นจึงไมพบปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของแบบ 
การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบแตอยางใด จึงเห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯ 

3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
              ดร.ประสงค  กลาววา การปรับเปล่ียนแบบระหวางขั้นตอนการกอสราง 

สามารถดําเนินการไดในกรณีท่ีจําเปนเทานั้น รวมท้ังตองพิจารณาในสวนของเวลาในการ
ดําเนินการวาจะสงผลกระทบกับแผนงานโครงการหรือไม ในกรณีท่ีจะสงผลกระทบรุนแรงกับ
เวลาในการกอสรางผูบริหารโครงการจําเปนตองประสานงานกับเจาของโครงการเพ่ือหาขอสรุป
กอนตัดสินใจดําเนินการ โดยท่ีผานมาพบวาโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการปรับเปล่ียน
แบบในระหวางชวงเวลากอสรางอยูเสมอในระหวางการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาการปรับเปล่ียน
แบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคาร 
              ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากเจาของอาคารเห็นถึงประโยชนของการเปด 
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หางเทสโกโลตัสฯ วาจะสงผลดีตอเจาของอาคารและผูเชารายอ่ืนท่ีอยูในอาคารเดียวกัน ดังนั้น
เจาของอาคารจึงใหความรวมมือในการโอนและสงมอบพ้ืนท่ีตามขอตกลงท่ีกําหนดไวในสัญญา 
ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาท่ีเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปน
สาเหตุความลาชาฯ 
 

3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ  
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ 

                                    ดร.ประสงค  กลาววา เนื่องจากท่ีผานมามีการปรับปรุงและแกไข รวมท้ังมี
การออกระเบียบและขอกําหนดทางกฎหมายเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการประเภทหาง
คาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นในบางโครงการจึงมีขั้นตอนในการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการท่ี
ซับซอนและใชเวลามากขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากเจาของโครงการ ผูบริหารและควบคุมโครงการ
มีประสบการณและขอมูลจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา ดังนั้นวิธีการประสานงานกับเจาหนาท่ี
ราชการจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา ปจจัยดานสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขง
ทางการคาสงผลกระทบทําใหเกิดการปรับเปล่ียนแบบระหวางการดําเนินโครงการ ซ่ึงการ
ปรับเปล่ียนแบบดังกลาวสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสราง อยางไรก็ตามเห็นวาไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ                

3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา หางเทสโกโลตัสฯ มีขั้นตอนในการคัดเลือกอาคาร
สําหรับจัดทําโครงการโดยพิจารณาความเหมาะสมท้ังในดานระบบขนสงและสาธารณูปโภค 
ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                                    ดร.ประสงค  กลาววา บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯมีประสบการณในการดําเนินโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดและมีการบริหารพ้ืนท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจยัท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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แบบสอบถาม 

 
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร 

เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ 
โครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอนดังนี ้

- ตอนท่ี 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลท่ัวไปขององคกร 
- ตอนท่ี 2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
1.  ขอมูลสวนบุคคล  คุณธัช  ธงภักดิ์ – วิศวกรอาวุโส บริษัท พีพีเอส ฯ หรือ โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอรวิส 

1.1   ลักษณะการทํางานขององคกร 
  เจาของโครงการ      (     )           ผูบริหารและควบคุมโครงการ     (    )              

1.2   ตําแหนงงานในปจจุบัน 
  ผูบริหารองคกร       (     )           วิศวกรโครงการ    (     )          สถาปนิกโครงการ   (     ) 
  วิศวกรท่ีปรึกษา       (     )                  

1.3   ประสบการณทํางาน 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          ตั้งแต   11 – 15 ป     (     ) 
  ตั้งแต   16 – 20 ป     (     )           มากกวา 20 ป       (     )                   

1.4   ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ 
  ตั้งแต   1 – 5 ป         (     )           ตั้งแต   6 – 10 ป   (     )          มากกวา   10 ป         (    )              

1.5   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ระดับปริญญาตร ี     (     )          ระดับปริญญาโท   (   )         ระดับปริญญาเอก     (     )           
  

2.  แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ  
     เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี ้ 

3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา 
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา 
              นายธัช  กลาววา หางเทสโกโลตัสฯมีนโยบายในการเปดโครงการหางคา 

ปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมาเก็ตเปนจํานวนปละประมาณ 4-5 สาขา อยางไรก็ตามเพ่ือใหได
ขอมูลเกี่ยวกับการขยายสาขาท่ีถูกตองใหตรวจสอบจากเจาของโครงการโดยตรง โดยเห็นวาจํานวน
ของการขยายสาขามีความเหมาะสมและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร 
              นายธัช  กลาววา องคกรมีหนาท่ีดําเนินการในสวนของผูบริหารโครงการ 

และควบคุมโครงการของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยเปนองคกรท่ีมีขนาดกลางและมี
การแบงหนาท่ีในการทํางานอยางชัดเจน ซ่ึงมีประสบการณในการดําเนินโครงการของหางเทสโก
โลตัสฯเปนจํานวนหลายสาขา จึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ 
              นายธัช  กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของหางเทสโกโลตัสฯ  

มีท่ีมาจากการท่ีทางราชการมีการออกขอกําหนดทางกฎหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ
หางคาปลีกฯ โดยท่ีผานมาการจัดทําโครงการหางคาปลีกประเภทดัดแปลงอาคารฯ (Fit-Out 
Project) ประเภท Hypermarket จะเลือกใชวิธีการจัดทําโครงการแบบ Design - Bid - Build สําหรับ
โครงการท่ีมีขนาดเล็กลงมาเชน โครงการประเภท Express นั้นไมมีขอมูลท่ีชัดเจน เนื่องจากไมได
อยูในความรับผิดชอบของบริษัท  ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
กอสรางมีความเหมาะสมและไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
              นายธัช  กลาววา ผังโครงสรางวงจรของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี 

ความเหมาะสมกับรูปแบบของการจัดทําโครงการ ซ่ึงท่ีผานมาไมพบปญหาจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.5 วิธกีารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง   
              นายธัช  กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีวิธีการและขั้นตอน 
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การคัดเลือกผูรับเหมากอสรางโดยจะดําเนินการตามขั้นตอนของวิธีจัดทําโครงการแบบ Design - 
Bid – Build ไดแก การจัดทําแบบ ออกหนังสือช้ีชวนในการประกวดราคา (Tender) จนกระท่ัง 
Award งานใหแกผูรับเหมาท่ีไดรับเลือก ซ่ึงเจาของโครงการจะใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัด
กรองคุณสมบัต ิ(Pre Qualification) ของผูรับเหมากอสราง โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ
บริษัทผูรับเหมากอสรางและใชวิธีการตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลเพ่ิมเติม ซ่ึง
ผูรบัเหมากอสรางท่ีผานขั้นตอนดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหเขารวมประกวดราคา ท้ังนี้ทางเจาของ
โครงการจะใชวิธีการในลักษณะการบริหารงานแบบ Plan Do Check Action เพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบศักยภาพและความพรอมของบริษัทผูรับเหมากอสราง ในกรณีท่ีมีผูรับเหมารายใหมมี
ความสนใจเขาประกวดราคาทางเจาของโครงการก็จะใชมาตรฐานแบบเดียวกันในการคัดกรอง จึง
เห็นวาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.6 วิธกีารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ 
                               นายธัช  กลาววา ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ และ 

ผูออกแบบ จะพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทท่ีเคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ซ่ึงการ
ท่ีกําหนดใหมีขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification) ดังนั้นผูบริหารและควบคุม
โครงการ ผูออกแบบท่ีเขารวมโครงการจึงมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็น
วาวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯ 

3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา  
                              นายธัช  กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ เปนโครงการท่ี 

มีระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 5- 6 เดือน ซ่ึงเปนระยะเวลาการกอสรางท่ีส้ัน ซ่ึงท่ีผานมาไม
เคยมีปญหาความขัดแยงระหวางฝายตางๆโดยมีสาเหตท่ีุเกี่ยวของกับสัญญาแตอยางใด เนื่องจากท่ี
ผานมาผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะผูรับเหมากอสรางจะมีรูปแบบการทํางานแบบพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Partnering) ทําใหความขัดแยงเนื่องจากสัญญามีนอย ดังนั้นจึงเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหา
สัญญาไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ เจาของ 

โครงการและผูบริหารโครงการมีวิธีการบริหารสัญญาโครงการท่ีมีประสิทธิภาพโดยการให
ความสําคัญตั้งแตขั้นตอนการจัดทําเอกสารสัญญาจนส้ินสุดโครงการโดยใชขอมูลจากการดําเนิน
โครงการท่ีผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาท่ีใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูนอกโครงการ 

3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 
ของเจาของโครงการ 

              นายธัช  กลาววา ท่ีผานมาเห็นวาเนื่องจากเจาของโครงการไดผานการดําเนิน 
โครงการมาเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีขอมูลในการจัดเตรียมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอกับ
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯรวมท้ังมีบุคลากรท่ีมีทักษะและประสบการณ ดังนั้นจึงเห็นวา
จํานวนบุคลากรรวมท้ัง ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของ
โครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน 
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 

              นายธัช  กลาววา ในบางโครงการท่ีมีผูรับเหมากอสรางโครงการหรือ 
ผูออกแบบท่ีไมมีประสบการณกับการทําโครงการรวมกับหางเทสโกโลตัสฯ หรอืโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯพบวา สามารถผลิตผลงานท่ีดีไดเนื่องจากบุคลากรขององคกรเหลานั้นมีความมุงม่ัน
และตั้งใจในการทํางาน ในทางกลับกันในบางครั้งพบวาองคกรท่ีเคยผานงานกับเจาของโครงการ
มาแลวมีปญหาทําใหเกิดความลาชาของงาน เนื่องจากมีทัศนคติและความมุงม่ันในการทํางานท่ี
ลดลง ดังนั้นจึงเห็นวาประสบการณอาจเปนปจจัยท่ีชวยในการทํางานแตทัศนคติของบุคลากรตอ
งานก็เปนส่ิงท่ีสําคัญ ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของ
บุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพ้ืนทีสํ่าหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ 
              นายธัช  กลาววา ในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯท่ีผานมา 

พบวาปญหาท่ีเกี่ยวของกับเจาของอาคารจะขึ้นอยูกับทัศนคติของเจาของอาคารแตละคน ดังนั้นใน
แตละโครงการปญหาท่ีเกิดจากเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทําโครงการจะมีความแตกตาง
กัน ซ่ึงจากขอมูลท่ีผานมาพบวาปญหาท่ีเกิดกับโครงการประเภทสรางใหมจะเกิดนอยกวาโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการโอนพ้ืนท่ีเนื่องจากการสงมอบพ้ืน
ท่ีดินจะยุงยากและมีขั้นตอนนอยกวาขั้นตอนการสงมอบพ้ืนท่ีอาคาร อยางไรก็ตามเห็นวา เจาของ
อาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีฯ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.4 ผูเชาพ้ืนที่รานคาบริเวณ Mall Area 
              นายธัช  กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีจํานวนผูเชา 
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พ้ืนท่ีรานคาบริเวณพ้ืนท่ีสวน Mall Area จํานวนมาก ดังนั้นเพ่ือปองกันปญหาดังกลาวจึงตองมีการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีโครงการท่ีดี อยางไรก็ตามพบวาผูบริหารโครงการมีการเตรียมวางแผนการ
จัดการพ้ืนท่ีไวลวงหนาโดยใชประสบการณและขอมูลจากโครงการท่ีผานมา ดังนั้นผูเชาพ้ืนท่ี
รานคาบริเวณ Mall Area จึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.5 ผูเชาพ้ืนที่รานคาที่อยูนอกพ้ืนที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน 
                                   นายธัช  กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะเกี่ยวของกับ
ผูเชาพ้ืนท่ีรานคารายอ่ืนท่ีอยูในอาคารเดียวกันซ่ึงประกอบดวยผูเชารายใหญและผูเชารายยอย ซ่ึง
การจัดการบริหารพ้ืนท่ีโครงการรวมท้ังการประสานงานกับเจาของอาคารท่ีดีจะสามารถปองกนั
ปญหากับผูเชาพ้ืนท่ีรานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการ อยางไรก็ตามทางเจาของโครงการและผูบริหาร
โครงการจําเปนตองวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีไวลวงหนาดวยเชนกัน ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพ้ืนท่ี
รานคาท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีโครงการฯ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ 
              นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมา 

ไมพบปญหาความลาชาท่ีมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงบุคลากรของโครงการจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ อยางไรก็ตามอาจเกิดปญหาเล็กนอยเนื่องจากสาเหตุท่ี
ผูรับเหมากอสรางบางรายรับงานเกินกวากําลังคนท่ีมี ทําใหสงผลกระทบกบังานโครงการของหาง
เทสโกโลตัสฯท่ีอยูในระหวางการกอสราง อยางไรก็ตามเห็นวาการเปล่ียนแปลงบุคลากรใน
ระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก 
              นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมา มี 

การกําหนดขั้นตอนการประสานงานโดยกําหนดใหตองดําเนินการผานแผนกออกแบบและกอสราง
ในสวนของเจาของโครงการเทานั้น เนื่องจากการประสานงานขามขั้นตอนอาจทําใหเกิดปญหาขึ้น
ได อยางไรก็ตามเนื่องจากผูรับเหมารายยอยของโครงการสวนใหญมีประสบการณในการรวมงาน
กับเจาของโครงการรวมท้ังมีการจัดการท่ีดขีองผูบริหารโครงการ ดังนั้นการประสานงานกับ
ผูรับเหมารายยอยของโครงการจึงไมพบปญหาแตอยางใด จึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของ
โครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ 

                                    นายธัช  กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 165 

 
ปรับเปล่ียนแผนกําหนดเวลา (Project Scheduling) อยูบอยครั้ง โดยมีสาเหตุจากการปรับเปล่ียน
แบบในระหวางการกอสรางเนื่องจากปจจัยทางดานการตลาด อยางไรก็ตามเนื่องจากผูบริหาร
โครงการมีการวางแผนงานหลักท่ีเหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการวางแผนงานของโครงการไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน 
                                    นายธัช  กลาววา ในระหวางการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี
การควบคุมและติดตามความกาวหนาของแผนงานโดยมีการกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ (Milestone 
Schedule) ท่ีเหมาะสม เพ่ือใชในการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน ดังนั้นจึงเห็นวา
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ 
                                    นายธัช  กลาววา ท่ีผานมาพบวาโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ใชวิธีการ
ประมูลประเภทออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) และวิธีการทําสัญญาแบบประเภท
เหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) 
โดยท่ีผานมาเนื่องจากผูเขาประกวดราคามีประสบการณในการทําโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ 
ทําใหเขาใจในขั้นตอนและรายละเอียดในการเสนอราคา ดังนั้นวิธีการประมูล และการตอรองท่ี
เลือกใชในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.3.4 วิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวางฝายตางๆ 
                                    นายธัช  กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ 
สวนใหญมีประสบการณและเคยผานงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ มาเปน
ระยะเวลานานจึงมีความเขาใจในระบบการทํางาน ซ่ึงผูบริหารโครงการจะมีบทบาทสําคัญในการ
ประสานงานและส่ือสารระหวางฝายตางๆ โดยเห็นวาวิธีการประสานงานและการส่ือสารระหวาง
ฝายตางๆ ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.5 วิธกีารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ 
                                    นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมา
ใหความสําคัญกับการกําหนดหนาท่ีของบุคลากร รวมท้ังมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของ
โครงการโดยพบปญหาบางเล็กนอยในโครงการท่ีมีผูรวมงานรายใหม อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการ
กําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความ
ลาชาฯ 
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3.3.6 ประสิทธิภาพในการส่ังการและการตัดสินใจของฝายตางๆ 
                                    นายธัช  กลาววา เนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
สวนใหญมีประสบการณและคุนเคยในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึง
มีความชํานาญ ทําใหสามารถส่ังการและการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นปญหาจากการส่ังการ
และการตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ  

3.3.7 วิธกีารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล 
                                    นายธัช  กลาววา ในบางโครงการมีการช้ีแจงเอกสารขอมูลท่ีความลาชา
รวมท้ังมีการช้ีแจงคําตอบท่ีไมถูกตอง อยางไรก็ตามเห็นวาปญหาเกี่ยวกับวิธีการช้ีแจงและการ
อนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมใชปจจัยท่ี
เปนสาเหตุความลาชาฯ  
 

3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน 
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ 
              นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ี 

ผานมาพบวา เจาของโครงการมีฐานะดานการเงินท่ีเขมแข็ง นอกจากนั้นเจาของโครงการยังมีการ
จัดงบประมาณโครงการท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาฐานะดานการเงิน
ของเจาของโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ แตในทางตรงกันขาม หาก
เจาของโครงการมีฐานะทางการเงินท่ีไมเขมแข็ง จะเปนเหตุความลาชาอยางแนนอน 

3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง 
              นายธัช  กลาววา เนื่องจากการทํางานในฐานะผูบริหารและควบคุมโครงการ  

และผูออกแบบท่ีไมมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการทํางาน ดังนั้นฐานะดานการเงิน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ และผูออกแบบจึงไมสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ ใน
สวนของผูรับเหมากอสรางพบวาเนื่องจากเจาของโครงการใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) จึงสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับสภาวะดานการเงินของ
ผูรับเหมากอสรางท่ีอาจเกิดขึ้นได ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ
ผูรับเหมากอสรางจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง 
              นายธัช  กลาววา เนื่องจากผูเขาประกวดราคาของโครงการประเภท 
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ดัดแปลงอาคารฯสวนใหญเคยรวมงานในการกอสรางโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ดังนั้นจึงไม
พบปญหาเกี่ยวกบัการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปเนื่องจากมีขอมูลในการประมาณราคา จึงเห็นวา
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ 
และผูออกแบบ 

              นายธัช  กลาววา ในกรณีท่ีผูรับเหมากอสรางสามารถดําเนินการไดตามท่ีระบุ 
ในสัญญา ทางเจาของโครงการก็จะอนุมัติการเบิกจายเงินคางวดงานตามจํานวนและเวลา ท่ีระบุใน
สัญญาซ่ึงท่ีผานมาไมเคยมีปญหาความลาชา ในสวนของผูบริหารโครงการและผูออกแบบ 
ก็มีการดําเนินการแบบเดียวกัน โดยเห็นวานโยบายเกี่ยวกับการจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพเปน
จุดแข็งของโครงการทําใหมีผูสนใจเขารวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ดังนั้นจึงเห็นวา 
วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการและผูออกแบบไมใช
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ 
              นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ท่ีผานมา 

ไมเคยมีนโยบายในการการลดงบประมาณโครงการระหวางขั้นตอนการกอสราง ดังนั้นจึงเห็นวา
การปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
 

3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร 

                               นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯทางเจาของ 
อาคารมีหนาท่ีในการประสานงานจัดสงขอมูลอาคาร รวมท้ังขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของกับสวน
ราชการและผูเชารายอ่ืนท่ีอยูภายในอาคาร และเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมองเห็นถึง
ผลประโยชนของการเปดโครงการจึงใหความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวม
และจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ 
                                    นายธัช  กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ประกอบดวย
เจาหนาท่ีเกี่ยวของหลายฝาย จึงมีขั้นตอนการรวบรวมและจัดสงขอมูลท่ียุงยากและซับซอน อยางไร
ก็ตามเนื่องจากมีการกําหนดขั้นตอนในการดําเนนิการท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและ
จัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ 
              นายธัช  กลาววา ในบางโครงการท่ีมีการเลือกใชผูออกแบบรายใหมท่ีไมมี 

ประสบการณในการทํางานกับโครงการคาปลีกสมัยใหมฯ อาจพบปญหาเรื่องความถูกตองของ
แบบและการสรางไดของแบบ อยางไรก็ตามเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการในสวนอ่ืนมี
ประสบการณในโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ดังนั้นจึงสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดกอน
ขั้นตอนการกอสรางจริง ในสวนของระยะเวลาในการจัดทําแบบท่ีจํากัดเห็นวาเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไมไดในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ โดยเห็นวาความถูกตองของแบบ การสรางไดของ
แบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบจึงไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง 
              นายธัช  กลาววา ฝายการตลาดจะมีหนาท่ีในการใหขอมูลรายละเอียดท่ีสงผล 

กระทบกับการปรับเปล่ียนรายละเอียดของแบบ เนื่องจากปจจัยทางธุรกิจและการตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูบริหารโครงการจึงตองบริหารโครงการโดยคํานึงถึงปจจัย
ดังกลาว โดยเห็นวาการปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการและเปนปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพ้ืนที่โครงการจากเจาของอาคาร 
              นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบวาการ 

ท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายเห็นถึงประโยชนของการเปดโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ วาจะสงผลดี
กับธุรกิจของตนเอง จึงใหความรวมมือในการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการ แมจะพบปญหาบางในบาง
โครงการ อยางไรก็ตามเห็นวาการสงมอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ความลาชาฯ  
 

3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ  
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ 

                                    นายธัช  กลาววา การประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการจะเปนขั้นตอนท่ี
เกิดขึ้นกอนขั้นตอนการกอสราง ซ่ึงในการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการจะมีปจจัยท่ีไมมีความ
แนนอน (Uncertainty Factor) เนื่องจากในแตละหนวยงานของทางราชการและในแตละทองท่ีจะมี
ขั้นตอนการทํางานท่ีแตกตางกัน สําหรับในสวนเจาของโครงการจะมีเจาหนาท่ีในฝายกฎหมายและ
ประชาสัมพันธองคกรทําหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการ ซ่ึงแผนกดังกลาวจะมี
ประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนจํานวนหลายโครงการ 
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ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาท่ีราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ แตไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
                                    นายธัช  กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯหรือ
โครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial project) พบวาปจจัยดานการตลาดและปจจัยจากคูแขง
ทางการคามีผลกระทบกับรูปแบบและรายละเอียดของโครงการ รวมท้ังสงผลกระทบทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบและรายละเอียดของโครงการในระหวางการกอสราง ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไมได อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของมีประสบการณในการดําเนินโครงการ
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึงสามารถบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได จึงเห็นวา 
ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ 
                                    นายธัช  กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปนโครงการท่ีอยูภายใน
อาคารท่ีสรางเสร็จแลว ซ่ึงในขั้นตอนการเลือกอาคารเจาของโครงการจะมีการพิจารณาความพรอม
ของอาคารวามีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ ดังนั้นจึงเห็นวาระบบขนสงและ
สาธารณูปโภค รวมท้ังสภาพอากาศไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 

3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พ้ืนที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด 
                                    นายธัช  กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปนโครงการท่ีอยูภายใน
อาคารซ่ึงในบางอาคารมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี อยางไรก็ตามการท่ีผูบริหารโครงการสามารถบริหาร
การใชพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้จึงเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีกอสรางมีขอบเขต
จํากัดไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯ 
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