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งานวิจัยนีจ้ ะทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครโดยจะดําเนินการโดยใช
การสัมภาษณและการใชแบบสอบถามกลุมผูชํานาญการที่ประกอบดวยบุคลากรในสวนของเจาของ
โครงการและบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางหางคาปลีก
สมัยใหมในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จากการศึกษาพบวากลุม ปจจัยดานการบริหารจัดการ
(Management Factor) ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปน
พื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดยปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯจะ
ประกอบดวยปจจัยจํานวน 10 ปจจัยไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นที่สําหรับจัดทํา
โครงการฯ ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง ปจจัยเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของเนื้อหาสัญญา ปจจัยเกี่ยวกับจํานวน ประสบการณและทักษะของบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการ ปจจัยเกี่ยวกับจํานวน ประสบการณและทักษะของบุคลากรในสวนของผูบริหาร
โครงการ ปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง ปจจัยเกี่ยวกับความ
ถูกตอง การสรางไดของแบบและระยะเวลาในการจัดทําแบบ ปจจัยเกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับการสง
มอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารฯ ปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับทางราชการ ปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
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This research aimed to find factors causing delay in building modification
project for Hyper Market in Bangkok. The data were gathered via interview and
questionnaire surveys from experienced personnel including Project owners and Project
consultants involved in Modern trade construction project in Bangkok. The study found that
Management related factor is not the cause of delay in building modification project for
Hyper Market in Bangkok The study also found that the major cause of delay are Building
Owner Related, Design Change, Ambiguous of Contract Condition, Insufficient Manpower
& Experience and Skill of Owner's Staff, Insufficient Manpower & Experience and Skill of
Project Stakeholder's Staff, Low Bids, Drawing Accuracy & Buildability and Time
Limitation in Design Phase, Late Site Liberation by Building Owner, Government
Regulations & Permit Difficulty, Marketing & Economic Uncertainty and Business
Competitors
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กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําแนะนําและแนวคิดที่เปน
ประโยชนตองานวิจัยจาก ผูชวยศาสตราจารยปณิตา วงศมหาดเล็ก อาจารยที่ปรึกษาและควบคุม
การคนควาวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรทุกทาน ตลอดจนวิทยากรทุกทานที่ไดใหองคความรู ประสบการณ เกี่ยวกับวิชาการบริหาร
จัดการโครงการงานกอสราง
ขอขอบคุณทานผูชํานาญการทุกทาน ที่มองเห็นถึงความสําคัญของการคนควาอิสระเลม
นี้ และไดใหความอนุเคราะหในการใหความรูและขอมูลในการศึกษาวิจัย และใหคําแนะนําใน
การศึกษา และแนะนําแนวทางในการวิจัยแกผูวิจัยเปนอยางดี
ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อน และผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือ คําแนะนํา และใหกําลังใจจนการคนควาวิจัยเลมนี้สําเร็จลงได
ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกครอบครัวที่คอยใหกําลังใจในการทํางานวิจัย จน
การคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลงได รวมทั้งขอขอบคุณครูและอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ ประ
ศาสตรความรูต ลอดชีวิตการศึกษาที่ผานมา
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