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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารเปนโครงการที่มีความซับซอนมากกวาโครงการ
ประเภทสรางใหมโดยมีสาเหตุจากปจจัยตางๆ เชน จํานวนผูที่เกี่ยวของกับโครงการที่มากขึ้น และ
สภาพอาคารรวมทั้งอุปกรณอาคารที่ชํารุดและเปลี่ยนแปลงไประหวางการใชงาน เปนตน ดังนั้น
การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารจึงมีโอกาสที่จะเกิดความลาชามากกวาโครงการ
ประเภทสรางใหม โดยเฉพาะการกอสรางโครงการประเภทพาณิชยกรรมซึ่งเปนโครงการที่มี
ขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการกอสรางเนื่องจากการดําเนินธุรกิจประเภทดังกลาวมีการแขงขันสูง
ดังนั้นการที่โครงการเกิดความลาชาไมเพียงแตสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณของ
การกอสรางโครงการเทานั้น แตยังสงผลกระทบถึงรายไดของเจาของโครงการอีกดวย
ปจจุบันโครงการหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ต มีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง จากการสํารวจขอมูลหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ตในป 2551 พบวา
หางคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ตไดแจงแผนการขยายสาขาตอกระทรวงพาณิชย มีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 98 แหง (เวปไซตประชาชาติธุรกิจ 2551) ทั้งนี้ในการดําเนินธุรกิจการเลือกทําเลที่ตั้งของ
รานคาเปนสิ่งสําคัญซึ่งธุรกิจการคาปลีกก็ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเชนกัน เพ็ญสิน แขมณี
กลาววา ทําเลที่ตั้งของหางคาปลีกเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยนอกจากจะ
ใชเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกใหลูกคาและดึงดูดใหซื้อสินคาแลว ทําเลที่ตั้งยังเปน
เครื่องมือที่มีประโยชนในการตอสูกับคูแขงไดอีกดวย เนื่องจากทําเลที่โดดเดนเปนสิ่งที่คูแขงไม
สามารถลอกเลียนแบบได (เพ็ญสิน แขมณี 2549: 37) อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาตั้งแตป
2549 เปนตนมา มีการดําเนินโครงการกอสรางหางคาปลีกสมัยใหมฯในเขตกรุงเทพมหานครโดย
การเชาพื้นที่อาคารหางสรรพสินคาเพื่อดัดแปลงอาคารสําหรับใชเปนพื้นที่กอสรางโครงการเปน
จํานวนมาก เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทสรางใหมมีความซับซอนมากขึ้นโดยมีสาเหตุจาก
ขอจํากัดเรื่องกฎหมายและตนทุนในสวนของคาที่ดินที่สูงขึ้น ทั้งนีใ้ นสวนของกฎหมายพบวา
กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครป 2549 มีขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราสวนพื้นที่อาคาร และ
อัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวมที่เขมงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินในเขต
กรุงเทพมหานคร ทําใหการดําเนินโครงการประเภทพาณิชกรรม ซึ่งรวมถึงโครงการหางคาปลีก
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สมัยใหมประเภทไฮเปอรมารเก็ตที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร ประสบปญหาในการ
ขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปญหาในการหาทีต่ ั้งที่เหมาะสมตามขอกําหนดที่ระบุ
ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
จากรายละเอียดของขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินสําหรับอาคารพาณิชย
กรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร ตามที่ระบุในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพ
มหานคร พ.ศ. 2549 (2549) ไดระบุเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของที่ดินสําหรับใชเปนที่ตั้ง
โครงการประเภทดังกลาว โดยกําหนดวาที่ดินจะตองตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากจุดศูนยกลาง
สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนหรือตั้งอยูริมถนนสาธารณะ โดยไดกําหนดขนาดเขตทางของถนน
สาธารณะที่อยูต ิดที่ดินสําหรับใชเปนที่ตั้งโครงการแตกตางกันไปตามประเภทของลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ระบุในกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 โดยขนาดของ
เขตทางที่มคี วามกวางนอยที่สุดจะตองมีขนาดไมนอยกวา 16 เมตรและ30 เมตร และจะตองยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร
แมวาที่ดินที่จัดอยูในประเภท พ.3 พ.4 และ พ.5 ซึ่งกําหนดใหใชประโยชนเปนที่ดินเพื่อพาณิชย
กรรม ทําใหไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะทีต่ ั้งของที่ดินแตอยางใด แตเมื่อพิจารณาถึงตนทุน
ในสวนทีด่ ินในบริเวณที่มีศักยภาพซึ่งในปจจุบันมีราคาสูง ทําใหความเปนไปไดของโครงการที่จะ
ประสบความสําเร็จมีนอยลง ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจหางคาปลีกสมัยใหมประเภทไฮเปอรมาร
เก็ตจึงพิจารณาทางเลือกอื่นในการดําเนินโครงการ โดยการเชาพื้นทีอ่ าคารที่เห็นวามีที่ตั้งที่
เหมาะสมและดําเนินการยื่นขออนุญาตเพื่อดัดแปลงอาคารสําหรับใชเปนที่ตั้งโครงการอยางถูกตอง
ซึ่งโครงการประเภทดังกลาวมีโอกาสที่จะเกิดความลาชามากกวาโครงการประเภทสรางใหมทั่วไป
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของความลาชาที่เกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคาร
กรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต
3. สมมุติฐานของการศึกษา
ปจจัยดานการบริหารและจัดการ (Management Related Factors) เปนปจจัยที่เปน
สาเหตุของความลาชาที่เกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารกรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหม
ขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต
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4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ประเภทของโครงการที่ใชเปนกรณีศึกษานั้น ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนศูนยการคา Community Center ประเภทหางคาปลีกสมัยใหม
ขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่โครงการ 10,000 – 30,000 ตรม.
4.2 ขอบเขตประเภทของงานที่ศึกษาจะประกอบดวยงานกอสราง (Construction)
ปรับปรุง(Renovation) และดัดแปลง (Modification) อาคารเดิม ทัง้ ในสวนงานสถาปตยกรรมและ
ตกแตง งานโครงสรางและงานระบบอาคาร
5. ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับรายละเอียด ทฤษฎี บทความ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
5.2 ดําเนินการจัดทําแบบฟอรมเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Analysis) บุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
5.3 ดําเนินการสัมภาษณบุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวของกับโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมขนาดใหญ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
5.4 นําขอมูลทีไ่ ดมาศึกษาและวิเคราะหดวยการใชสถิติแบบสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) แบบการวัดสัดสวน (Proportion) และวิธีการวิเคราะหโดยไมใชสถิติแบบ
การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) หรือ การวิเคราะหเชิงตรรกะ (Logical Analysis)
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ทําใหทราบปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใช
เปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ เพื่อที่จะไดสามารถวางแผนปองกันไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการโดยรวมตอไป
6.2 สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใชในโครงการที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันไดตอไป
6.3 เปนขอมูลพื้นฐานการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต
7. อุปสรรค
7.1 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
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โครงการที่ดําเนินการกอสรางเสร็จสิ้นมาเปนเวลานาน ดังนั้นการกําหนดบุคลากรที่เปนกลุม
ผูเชี่ยวชาญสําหรับสัมภาษณจึงจําเปนตองเปนบุคลากรที่มีขอมูลเกี่ยวกับโครงการดังกลาว ซึ่ง
ปจจุบันเปนบุคลากรในระดับผูบริหารหรือระดับหัวหนาขององคกร ดังนั้นจึงจําเปนตองใชระยะ
เวลานานในการติดตอ และนัดหมายในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล
7.2 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการประเภทอาคารเพื่อธุรกิจและการคา (Commercial Project) ดังนั้นจึงมีปญหาในสวนของ
ขอมูลที่เปนความลับทางดานธุรกิจขององคกร

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเกี่ยวกับความปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารกรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร
จําเปนตองศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตลอดจนผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ประกอบดวยประเด็นและเนื้อหาไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจคา
ปลีกขนาดใหญและธุรกิจคาปลีกแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย รวมทั้งแนวคิดเรื่องความลาชา
ในการดําเนินโครงการกอสรางโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
1.1 ความหมายของการคาปลีก
ธุรกิจการคาปลีกเปนธุรกิจที่มีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ จาก
การคาดการณของหอการคาไทย-เยอรมัน (2550) มีความเห็นวาในป 2551 ธุรกิจคาปลีกจะมีมูลคา
ทางการคาทั้งสิ้นประมาณ 7,800 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 234,000 ลานบาท ทั้งนี้จาก
การศึกษาและการวิจัยที่ผานมามีผูใหคํานิยามและคําจํากัดความของการคาปลีก (Retailing) ดังนี้
Lim (2533), จิตร (2549 : 5) และ ศิริวรรณ (2546 : 10) ใหคํานิยามและคําจํากัดความ
ของการคาปลีกที่ใกลเคียงกัน โดยหมายถึงการขายสินคาในปริมาณนอยใหแกผูบริโภคคนสุดทาย
เพื่อการใชสอยที่แทจริง โดย Lim กลาววาการคาปลีกคือธุรกิจที่เกีย่ วกับการขายสินคาหรือบริการ
ในปริมาณนอยแตอยูใ นราคากําไร โดยขายใหกับลูกคาเพื่อใชงานในชีวิตประจําวันเทานั้น ในขณะ
ที่จิตร กลาววา การคาปลีกหมายถึง การจําหนายสินคาใหผูบริโภคคนสุดทายซึ่งซื้อสินคาไปเพื่อ
บริโภคของตนเองหรือครอบครัว ในสวนของ ศิริวรรณ ไดกลาวถึงความหมายและลักษณะของ
การคาปลีกวามีรายละเอียดดังนี้
1. เปนกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการขายสินคาหรือบริการ
2. ลูกคาคือผูบริโภคคนสุดทายที่ซื้อสินคาหรือบริการเพื่อใชสวนตัว
3. เปนตัวกลางระหวางผูผลิตและผูบริโภคคนสุดทาย
4. ผูคาปลีกจะซื้อสินคาในปริมาณมากและทยอยขายในปริมาณนอย
5
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5. ผูคาปลีกจําเปนตองซื้อสินคาที่หลากหลายเพื่อนํามาจําหนาย
6. ผูคาปลีกสามารถทําธุรกิจบริการควบคูกับกับการขายสินคา
7. ผูคาปลีกจะขายสินคาใหผูบริโภคที่มีความหลากหลาย
จากการศึกษาพบวาองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีการใหคํานิยามและคําจํากัด
ความของการคาปลีกและคาสงโดยกระทรวงพาณิชย (2550) กําหนดความหมายของการคาปลีก
ตามที่ระบุในรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง โดยหมายความถึงการ
ประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค และกําหนดความหมายของธุรกิจ
ปลีกหรือคาสงโดยหมายความถึงกิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซึ่งสินคาอุปโภคบริโภคทีใ่ ชสวน
บุคคลหรือใชในครัวเรือนในชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ นอกจากนั้นไดกําหนดลักษณะของธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงทีต่ องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มีขนาดพื้นที่ของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา
แหงใดแหงหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป โดยพื้นที่ของสถานประกอบธุรกิจหมายความถึง
พื้นที่รวมของทุกชั้นภายในอาคารและพื้นที่ภายนอกอาคารที่ประกอบกิจการขายสินคา พื้นที่ที่ให
บุคคลอื่นเชาและคลังสินคาที่อยูในบริเวณเดียวกันหรือตอเนื่องกับพื้นที่ที่ประกอบกิจการขายสินคา
2. ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มียอดรายไดหรือประมาณการรายไดของทุกสาขา
ในปที่ผานมาหรือประมาณการรายไดของแผนธุรกิจในปแรกรวมกันตั้งแต หนึ่งพันลานบาทขึ้นไป
หรือตามจํานวนที่กําหนดเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
3. ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งผูประกอบกิจการคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาต
จากผูประกอบกิจการคาปลีกหรือคาสงตามขอ1 หรือ 2 ใหใชสทิ ธิในทรัพยสินทางปญญาหรืออยาง
อื่น เพื่อประกอบธุรกิจภายใตการสงเสริมและการควบคุมตามแผนการดําเนินธุรกิจของบุคคลที่
อนุญาตนั้น โดยผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีหนาที่ตอ งจายคาตอบแทนการใชสิทธิดังกลาว
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย (2548 : 21) ใหคํานิยามและคําจํากัดความที่เกี่ยวของกับ
การคาปลีกตามลักษณะการใชสอยอาคารในกฎกระทรวงเรื่องกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ โดย
กลาววา อาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงหมายถึงอาคารที่ใชประโยชนในการขายปลีกหรือขายสง
เพื่อทั้งการขายปลีกและขายสง ซึ่งสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน
ในขณะที่หอการคาไทย-เยอรมัน (2550) ใหคํานิยามและคําจํากัดความของการคาปลีกแบบเดิม
(Traditional Trade) ตามลักษณะที่ตั้งและลักษณะของการทําธุรกิจโดยกลาววาการคาปลีกแบบเดิม
(Traditional Trade) หมายถึงการขายสินคาพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวันโดยมีทําเลที่ตั้งรานคาอยู
ทั่วไปตามทองถิ่นขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งบางรานอาจมีการจําหนายเครื่องใชไฟฟาหรือในบาง
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)
ดังนี้
1. ซูเปอรเซ็นเตอร (Supercenter, Hypermart, Discount Store)
2. หางสรรพสินคา (Department Store)
3. ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket)
4. รานสะดวกซื้อ (Convenience Store)
5. รานคาปลีกในรูปแบบขายสง (Cash & Carry)
6. รานคาปลีกขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty Store)
7. รานคาปลีกเฉพาะอยางเนนราคาถูก (Category Killer)
ในขณะที่หอการคาไทย-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. รานสะดวกซื้อ (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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แผนผังที่ 1 ผังโครงสรางแสดงประเภทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย
ที่มา : Thai Chamber of Commerce-German, “Ninth German. Technology Symposium : The Thai
Retail Market.”, 2007. (Mimeographed)
1.3 การเลือกทําเลที่ตั้งของหางคาปลีก
การเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาเปนสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจการคา ซึ่งธุรกิจ
การคาปลีกก็ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเชนกัน เนื่องจากทําเลที่ตั้งของหางคาปลีกเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยนอกจากจะใชเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก
ใหลกู คาและดึงดูดใหซื้อสินคาแลว ทําเลที่ตั้งยังเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการตอสูกับคูแขงได
อีกดวย เนื่องจากทําเลที่โดดเดนเปนสิ่งที่คูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได (เพ็ญสิน แขมมณี 2549
: 37) ทั้งนี้มีการกําหนดรูปแบบของทําเลที่ตั้งของรานคาปลีก (Location Type) โดยศิริวรรณ (2546 :
85) แบงรูปแบบของทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกเปน 3 ประเภทไดแก ประเภทศูนยกลางธุรกิจ
(Central Business Districts) ประเภทศูนยการคา (Shopping Centers) และประเภทธุรกิจโดยลําพัง
(Stand-alone Location) ในขณะที่เพ็ญสิน (2549 : 43) แบงรูปแบบของทําเลที่ตั้งของรานคาปลีก
เปน 3 ประเภทไดแก ประเภทศูนยการคา (Shopping Centers) ประเภทยานธุรกิจในตัวเมือง
(Central Business Districts) และประเภทที่ตั้งเฉพาะตน (Freestanding)
2. ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย
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2.1 ที่มาของธุรกิจคาปลีกแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย
ในระยะแรกของการจัดตั้งธุรกิจคาปลีกสมัยใหมจะเปนการรวมทุนระหวาง
นักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจตางประเทศ เชน หางแม็คโครเปดสาขาแรกที่ลาดพราว การเปดหางบิ๊กซี
ฯ สาขาแรกทีแ่ จงวัฒนะในป พ.ศ. 2537 การเปดหางเทสโกโลตัส สาขาแรกภายในบริเวนหางซี
คอนสแควรในป พ.ศ. 2538 และการเปดหางคารฟรู สาขาแรกที่ถนนสุขาภิบาล 3 ในป พ.ศ. 2539
อยางไรก็ตามหลังจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของไทยในป 2540 นักธุรกิจไทยที่เปนผูถือหุนใหญ
ในขณะนั้นไดขายหุนใหกับบริษัทตางชาติเขามาถือหุนใหญ เชน กลุมเทสโกจากประเทศอังกฤษ
เขามาซื้อหุนของหางโลตัสกวา 91% กลุมคารฟูรจากประเทศฝรั่งเศสเขามาซื้อหุนของคารฟูรฯกวา
40% และกลุมกาสิโนจากประเทศฝรั่งเศสเขามาซื้อหุนหางบิ๊กซีฯกวา 60 % (หอการคาไทย มปป)
เสาวนีย (2546 : 8) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปดเสรีทางการคาปลีกของประเทศไทย
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาปลีกตางชาติ ไดกําหนดลักษณะการประกอบการของธุรกิจคาปลีก
แบบไฮเปอรมาเก็ตโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ลักษณะการประกอบการคาปลีกสมัยใหมแบบไฮเปอรมาเก็ต
1. แนวความคิด
2. ขนาดของเงินลงทุน
3. ทําเลที่ตั้ง
4. โครงสราง และตกแตง
5. ขนาดพื้นที่ขาย
6. กลุมเปาหมาย
7. กลยุทธดานสินคา
8. จํานวนรายการสินคา
9. กลยุทธสงเสริมการตลาด
10. พนักงานบริการ
11. ตัวอยาง

Discount และ One stop Checking
300 – 500 ลานบาท
ชานเมือง และหัวเมืองใหญในตางจังหวัด
2 ชั้น เรียบงาย เพดานสูงสําหรับเก็บสินคา
10,0000 – 25,000 ตารางเมตร
ลูกคาระดับลางและกลาง
ราคาถูก มีทั้งขายปลีกและแพค
60,000 – 70,000 รายการ
การลดราคา บัตรสมาชิก บัตรเครดิต
ลูกคาบริการตนเอง
หางเทสโกโลตัส หางบิ๊กซฯ หางคารฟูร

ที่มา : เสาวนีย เตชะไพบูลย, “การเปดเสรีทางการคาของประเทศไทย ผลกระทบจากการเปดเสรี
การคาปลีกตางชาติ” (รายงานวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริหารชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา, 2546), 8.
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ปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการดําเนินธุรกิจหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอร
มารเก็ตในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 3 รายไดแกหางเทสโก-โลตัส หางบิ๊กซีฯ และหางคารฟูฯ
อยางไรก็ตามเนื่องจากจากสภาวะการแขงขันของธุรกิจคาปลีกที่สูงขึน้ ในปจจุบัน ผูประกอบการ
ตองปรับเปลี่ยนกลยุทธโดยการนําความตองการของลูกคามาเปนหลักในการกําหนดรูปแบบการ
ขายและนําไปสูรูปแบบของรานคาปลีกที่แยกยอยลงไป (ฐิติพร 2551 : 29) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

แผนภาพที่ 2 รูปแบบรานหางคาปลีกขนาดใหญแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย
ที่มา : ฐิติพร จาตุรวงศ, เจาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นําอักษรการ
พิมพ จํากัด, 2551), 30.
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ตารางที่ 2 รูปแบบรานคาปลีกขนาดใหญของหางคาปลีกขามชาติ
กลุมทุน
หางเทสโก โลตัส

หางบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร

หางคารฟูร

รูปแบบคาปลีก
ซุปเปอรเซ็นเตอร
รานคุมคา
ตลาดโลตัส
โลตัสเอกเพลส
ซุปเปอรเซ็นเตอร มาตรฐาน
ซุปเปอรเซ็นเตอร คอมแพ็ค
ลีดเดอรไฟรซ
ไฮเปอรมารท

ขนาดพื้นที่
10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
6 – 8,000 ตารางเมตร
700 – 1,500 ตารางเมตร
500 ตารางเมตร
6,500 ตารางเมตรขึ้นไป
4,500 ตารางเมตร
300 ตารางเมตร
6,000 – 10,000 ตารางเมตร

ที่มา : ฐิติพร จาตุรวงศ, เจาะธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ นําอักษรการ
พิมพ จํากัด, 2551), 31.
ตารางที่ 3 การขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ตั้งแตป 2547 - 2551

1 ไฮเปอรมารเก็ต

2 แคช แอนด แครี่
3 รานสะดวกซื้อ
4 หางสรรพสินคา

5 ซุปเปอรมารเก็ต

ประเภท
- หางเทสโก โลตัส
- หางบิ๊กซีฯ
- หางคารฟูร
- หางแมคโคร
- เซเวน อีเลฟเวน
- แฟมิลี่ มารท
- หางเซ็นทรัล
- หางโรบินสัน
- หางเดอะมอลล
- ทอป ซุปเปอรมาเก็ต

2547
108
44
20
29
2,861
NA
14
18
16
66

2548
184
50
23
29
3,311
NA
15
19
6
81

2549
292
54
23
29
3,621
542
18
19
6
92

2550
404
54
26
40
4,230
542
18
19
6
101

2551
450
60
29
41
4,460
542
18
19
6
101

ที่มา : หอการคาไทย, คนไทยไดประโยชนจากธุรกิจคาปลีกขามชาติจริงหรือ (ม.ป.ท,ม.ป.ป), 7.
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2.2 รายละเอียดผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบไฮเปอรมาเก็ตในประเทศไทย
จากการศึกษาพบวาหางหางเทสโกโลตัสฯ และหางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร มี
รูปแบบและรายละเอียดการดําเนินธุรกิจที่ใกลเคียงกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หางเทสโกโลตัสฯ (Tesco Lotus) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2536 ภายใตชื่อโลตัส
ซูปเปอรเซ็นเตอร โดยถือหุนภายใตชื่อบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือเจริญโภคภัณฑ ปจจุบันผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือบริษัทเทสโก จํากัด ซึ่งเปน
ผูประกอบการคาปลีกที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ 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 รวมจํานวนทั้งสิ้น 320
(เวปไซตหางเทสโกโลตัสฯ 2551)
2. หางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (BigC Supercenter) กอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2537
และไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2538 ปจจุบันผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทคือกลุมบริษัทคาสิโน ซึ่งเปนผูประกอบการคาปลีกที่มีชื่อเสียงในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยถือหุนภายใตชื่อบริษัทในเครือไดแกบริษัท Geant International B.V. และบริษัท
เสาวนีย โฮลดิ้งว จํากัด โดยมีรูปแบบรานคาจํานวน 3 ประเภทไดแก แบบ Hypermarket แบบ
Compact และแบบ Mini BigC รวมจํานวนทั้งสิ้น 66 สาขาทั่วประเทศ (เวปไซตหางบิ๊กซี 2551)
3. หางคารฟูร (CarreFour) กอตั้งขึ้นในประเทศไทยในป พ.ศ. 2539
ปจจุบันผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือกลุมบริษัทคารฟูร โดยถือหุนภายใตชื่อบริษัทเซ็นคาร จํากัด
โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญอยูในประเทศฝรั่งเศสประกอบดวยรูปแบบรานคาจํานวน 1 แบบไดแก
รานคาแบบ Hypermarket โดยปจจุบันมีสาขารวมจํานวนทั้งสิ้น 30 สาขาทั่วประเทศ มีสาขาเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจํานวน 27 สาขา (เวปไซตหางคารฟูร 2551)
2.3 รูปแบบการดําเนินธุรกิจและโครงสรางองคกร
จากการศึกษาพบวา โดยทั่วไปหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญแบบไฮเปอรมา
เก็ตมีลักษณะการดําเนินธุรกิจคาปลีกโดยประกอบดวย 2 สวน ไดแก ธุรกิจทาวนเซ็นเตอรหรือมอล
แอเรีย (Town Center or Mall Area ) และธุรกิจการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคในสวนของ
ซูเปอรสโตร (Superstore) ในสวนของหางเทสโกโลตัสฯ พบวารายรับที่สําคัญประกอบดวยรายได
จากการขายสินคาอุปโภคบริโภคบริเวณซูเปอรสโตร (Superstore) และรายไดจากการบริหารพื้นที่
เชาบริเวณมอลแอเรีย (Mall Area ) ซึ่งแบงการจัดพื้นที่เชาเปน 3 ประเภทไดแก รานคาในศูนย
อาหาร (Food Court) รานคาพื้นที่เชาถาวร (Permanent Lease Area) และรานคาพื้นที่เชาชั่วคราว
(Temporary Lease Area) ซึ่งจากการศึกษาพบวารายไดที่มาจากการขายสินคาอุปโภคและบริโภค มี
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ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานคอนขางสูงไดแก ราคาตนทุนสินคา คาจัดสงสินคาหรือ
คาใชจายทางการตลาดเปนตน ในขณะที่รายรับจากการจัดการพื้นที่เชามีตนทุนในการดําเนินการต่ํา
เนื่องจากผูเชาพื้นที่ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนดังกลาวทั้งหมด (อัญชลี 2546)
จากการสัมภาษณบุคลากรของหางเทสโกโลตัสฯ (เกษมสุข บุญเจริญ 2552) เกี่ยวกับ
รายละเอียดหนวยงานภายในของหางเทสโกโลตัสฯ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการ
กอสรางโครงการพบวาประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. ฝายวิจัยธุรกิจที่ดิน (Site Research) ทําหนาที่วิเคราะหหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมกับการจัดทําโครงการ ในสวนของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ฝายวิจัยธุรกิจที่ดิน
จะทําหนาที่จัดหาอาคารที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการจัดทําโครงการ
2. ฝายจัดหาที่ดิน (Property Acquisition) ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับเจาของ
ที่ดินหรือเจาของอาคารที่ฝายวิจัยธุรกิจที่ดินเห็นวามีศักยภาพในทางธุรกิจ เพื่อเชาที่ดินหรืออาคาร
เพื่อจัดทําโครงการ
3. ฝายบริหารผังรานและอุปกรณการขายสินคา (Layout & Fixture Design) ทํา
หนาที่ออกแบบและกําหนดการจัดวางชั้นวางสินคาตางๆภายในพื้นที่ขายของโครงการ (Store
Area) รวมทั้งพื้นที่สําหรับการจัดสินคาโปรโมชั่นตางๆ
4. ฝายบริหารพื้นที่เชาและโฆษณา (Multimedia Management) ทําหนาที่ดูแล
รานคาเชาบริเวณพื้นที่ Town Center ที่อยูภายในบริเวณโครงการ
5. ฝายสตูดิโอจัดเรียงสินคา (Schematic Studio) ทําหนาที่รวมกับฝายบริหารผัง
รานและอุปกรณการขายสินคาในการกําหนดรายละเอียดพื้นที่และตําแหนงจัดวางสินคา
6. ฝายออกแบบและกอสราง (Design & Construction) ในชวงริเริ่มโครงการจะทํา
หนาที่ในการออกแบบวางผังบริเวณและวางผังอาคารเบื้องตน (Schematic Lay-Out) เพื่อเปนขอมูล
ในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการในดานตางๆเพื่อเสนอขออนุมัติจัดทําโครงการ ในชวง
ออกแบบและกอสรางจะทําหนาที่ประสานงานใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการของโครงการ
(Project Requirement) กับผูออกแบบและผูบริหารโครงการรวมทั้งทําหนาที่เปนตัวแทนของ
เจาของโครงการในการตรวจสอบโครงการ
7. ฝายบริหารอาคาร เครื่องจักรกลและการใชพลังงาน (Facility Management) ทํา
หนาที่ดูแลการใชสอยอาคารหลังการเปดใชอาคารแลว
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แผนผังที่ 2 แผนผังองคกรของหางเทสโกโลตัสฯ ในสวนของงานกอสราง
ที่มา : สัมภาษณ เกษมสุข บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552.
ในสวนของหางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (BigC Supercenter) มีการดําเนินธุรกิจ
ทาวนเซ็นเตอร (Town Center) โดยการใหเชาพื้นที่ภายในโครงการที่อยูนอกเหนือจากพื้นที่
ซูเปอรสโตร (Superstore) ซึ่งพื้นที่บริเวณทาวนเซ็นเตอรจะประกอบดวยรานคาเชาหลัก และ
รานคายอย ซึ่งจะดําเนินธุรกิจรานอาหาร รานคาเฉพาะอยาง เปนตน สําหรับพื้นที่ในสวนของ
ซูเปอรสโตร (Superstore) จะจําหนายสินคาสินคาอุปโภคและบริโภคโดยแบงหมวดหมูของสินคา
เปน 4 ประเภทไดแก แผนกอาหารสด (Fresh Food) จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคประเภทของ
สด แผนกอาหารแหง (Dry Food) จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคประเภทของแหง แผนกซอฟทไลท
(Soft Line) จําหนายสินคาประเภทเสื้อผาและเครื่องสําอาง แผนกฮารทไลน (Hard Line) จําหนาย
สินคาประเภทเครื่องนอนและอุปกรณเครื่องใชตางๆ (ธนัตน โกแมนพิชัย2546 : 51)
จากการสัมภาษณบุคลากรของหางบิ๊กซีฯ (นิพนธ เจียญสุข 2553) เกี่ยวกับ
หนวยงานภายในของหางบิ๊กซีฯ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงการพบวามีรายละเอียดดังนี้
1. หนวยงานฝายพัฒนาโครงการ (Property) ประกอบดวยฝายโครงการและ
ออกแบบ (Construction Project & Design Concept) โดยฝายโครงการทําหนาที่เปนตัวแทนของ
หางคาปลีกมีหนาที่ดูแลการบริหารงานกอสรางโครงการทั้งหมด ในขณะที่ฝายออกแบบมีหนาที่
ดูแลงานเกี่ยวกับการออกแบบ และทําหนาที่ประสานงานกับผูออกแบบและผูบริหารโครงการ
2. หนวยงานฝายบริหารพื้นที่เชา (Town Center) หรือ (Town Development) มี
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หนาที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารพื้นที่เชาภายในโครงการที่อยูนอกเหลือจากพื้นที่ซูเปอรสโตร
แกผูประกอบการภายนอกที่สนใจเขามาทําธุรกิจในพื้นที่โครงการ รวมทั้งเปนผูใ หขอมูลผังรานคา
ภายนอกพื้นที่ซูเปอรสโตรแกฝายออกแบบเพื่อประสานงานกับผูออกแบบโครงการเพื่อใชเปน
ขอมูลในการออกแบบตอไป
3. หนวยงานฝายกฎหมาย (Legal) มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและการทําสัญญาที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงการ ตั้งแตขนั้ ตอนการทําสัญญาจัดซื้อ
และเชาที่ดินหรือพื้นที่อาคารสําหรับใชเปนพื้นที่โครงการจนถึงขั้นตอนสงมอบอาคาร
4. หนวยงานฝายปฏิบัติการ (Operation) มีหนาที่ดูแลการใชงานอาคารของ
โครงการหลังจากที่ไดรับมอบอาคาร รวมทั้งมีหนาทีว่ างผังชั้นวางสินคา (Fixture Plan) ในบริเวณ
พื้นที่ซูเปอรสโตร (Superstore) ประกอบดวยการกําหนดตําแหนงชั้นวางสินคาและรายละเอียดของ
ชั้นวางสินคา (Store Fixture) ของแผนกขายสินคาตามหมวดหมู ซึ่งในระหวางขั้นตอนการ
ออกแบบจะมีหนาที่ในการประสานงานและแจงเรื่องขอมูลดังกลาวใหฝายพัฒนาโครงการทราบ

แผนผังที่ 3 แผนผังองคกรของหางบิ๊กซีฯ
ที่มา : สัมภาษณ นิพนธ เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบิ๊กซีฯ, 10 มีนาคม 2553.
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2.4 ประเภทของแบบที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางหางคาปลีกสมัยใหมฯ
โครงการดัดแปลงอาคารสําหรับธุรกิจคาปลีกไฮเปอรมาเก็ต เปนโครงการ
ประเภทอาคารเพื่อธุรกิจการคา (Commercial Project) ซึ่งมีรายละเอียดและประเภทของแบบที่
แตกตางจากโครงการกอสรางทั่วไป จากการสัมภาษณบุคลากรของหางบิ๊กซีฯ (นิพนธ เจียญสุข
2553) เกี่ยวกับประเภทของแบบที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯพบวามีดังนี้
1. ฝายวิจัยธุรกิจที่ดิน (Site Research) ทําหนาที่วิเคราะหหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
2. แบบสถาปตยกรรม (Architectural Drawing)
3. แบบวิศวกรรมโครงสราง (Civil Engineer Drawing)
4. แบบวิศวกรรมงานระบบ (M&E Engineer Drawing)
5. แบบตกแตงภายใน (Interior Drawing)
6. แบบตกแตงปายกราฟฟก (Graphic Drawing)
7. แบบผังพื้นที่ขาย (Store Lay-Out)
8. แบบผังรานคาเชาของโครงการ (Leasing Plan)
9. แบบรายละเอียดชั้นวางสินคา (Fixture Plan)
2.5 รูปแบบสัญญาจางงานกอสราง และวิธกี ารดําเนินโครงการฯ
ในการพิจารณารายละเอียดของการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ มี
องคประกอบหลายสวนที่มีความสําคัญโดยโครงการที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการบริหารและ
การจัดการใหโครงการบรรลุตามเปาหมายไดแก จัดทําโครงการใหไดคุณภาพตามที่กําหนด โดยให
เสร็จสิ้นทันตามเวลาที่วางแผนไว และควบคุมคาใชจายใหอยูภายใตงบประมาณที่วางแผนไว
สําหรับชวงกอนการดําเนินโครงการ (Pre-Construction Phase) มีขั้นตอนที่สําคัญที่ผูเกี่ยวของ
โดยเฉพาะเจาของโครงการจําเปนตองใหความสําคัญเปนอยางมาก ไดแก ขั้นตอนการคัดเลือก
รูปแบบสัญญาจางงานกอสรางและรูปแบบการบริหารโครงการ ทั้งนี้จากการศึกษาพบวามีการแบง
ประเภทของสัญญาจางงานกอสราง (Contract & Procurement System) และวิธีการดําเนินโครงการ
กอสราง (Construction Project Delivery System) ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.5.1 รูปแบบสัญญาจางงานกอสราง
Gray and Larson (2001) กลาววารูปแบบของสัญญาแบงเปน 2
ประเภทไดแก สัญญาแบบคงที่ตายตัว (Fixed Price) เชน สัญญาจางเหมารวม (Lump Sum
Contract) และสัญญาราคาตอหนวย (Unit Price Contract) สวนสัญญาอีกประเภทไดแก สัญญาราคา
เปลีย่ นแปลง (คาใชจายในการกอสรางและคาบริการของผูรับเหมา (Cost Reimbursable)

17
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), ประเภทคิดคาใชจายทั้งหมดบวกเงินพิเศษ (Cost - Plus with Guaranteed Maximum and
Incentive) และประเภทมีรางวัลและคาปรับในการทํางาน (Bonus/Penalty, Time and Completiion)
จากการสัมภาษณบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและผูบริหารโครงการที่
เกี่ยวของกับโครงการประเภทหางคาปลีกขนาดใหญแบบไฮเปอรมาเก็ตพบวา เจาของโครงการทั้ง
สององคกรเลือกใชรูปแบบสัญญาจางงานกอสรางของโครงการแบบสัญญาแบบคงทีต่ ายตัว (Fixed
Price) สําหรับการดําเนินโครงการกอสรางหางคาปลีกสมัยใหม (นิพนธ เจียรสุข 2553 และ
ประสงค ธาราไชย 2552)
2.5.2 รูปแบบการดําเนินโครงการกอสราง
พาสิทธิ์ (2544) กลาววา รูปแบบการดําเนินโครงการกอสราง (Project
Delivery System) แบงเปน 4 ประเภท ไดแก ระบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build)
ระบบออกแบบ-กอสราง (Design-Build) ระบบผูบ ริหารโครงการในฐานะตัวแทนเจาของ (C.M. as
Advisor) และระบบผูบ ริหารโครงการในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ (C.M. at Risk)
ทั้งนี้จากการสัมภาษณประสงค (2552) พบวา รูปแบบการดําเนินโครงการกอสราง
(Project Delivery System) สามารถแบงเปน 4 ประเภท ไดแก
1. แบบเจาของงานทําหนาที่ผูบริหารโครงการเอง (Owner as P.M.) หรือแบบ
เจาของงาน/ผูบริหารโครงการ+ผูออกแบบ+ผูรับหมากอสราง
2. แบบผูออกแบบทําหนาที่ผูบริหารโครงการ (Designer as P.M.) หรือแบบ
เจาของงาน+ผูออกแบบ/ผูบริหารโครงการ+ผูรับเหมากอสราง
3. แบบผูรับเหมากอสรางทําหนาที่ผูบริหารโครงการ (Contractor as P.M.)หรือ
แบบเจาของงาน+ผูออกแบบ+ผูรับเหมากอสราง/ผูบริหารโครงการ
4. แบบผูบริหารโครงการมืออาชีพทําหนาที่ผูบริหารโครงการ (Professional P.M.)
หรือแบบเจาของงาน+ผูออกแบบ+ผูบริหารโครงการ+ผูรับเหมากอสราง
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แผนภาพที่ 3 ระบบการทําสัญญาแบบเจาของงานทําหนาที่ผูบริหารโครงการเอง
ที่มา : สัมภาษณ ประสงค ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.

แผนภาพที่ 4 ระบบการทําสัญญาแบบผูออกแบบทําหนาที่ผูบริหารโครงการ
ที่มา : สัมภาษณ ประสงค ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.
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แผนภาพที่ 5 ระบบการทําสัญญาแบบผูรับเหมากอสรางทําหนาที่ผูออกแบบและผูบริหารโครงการ
ที่มา : สัมภาษณ ประสงค ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.

แผนภาพที่ 6 ระบบการทําสัญญาแบบผูบริหารโครงการมืออาชีพทําหนาที่ผูบริหารโครงการ
ที่มา : สัมภาษณ ประสงค ธาราไชย, นายกสมาคมวิศวกรรมสถานฯ, 7 มิถุนายน 2552.
สําหรับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯนั้น จากการสัมภาษณบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการ พบวา เจาของโครงการในสวนหางบิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร พิจารณาเลือกใชวิธี
บริหารโครงการแบบระบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) หรือแบบแบบดั้งเดิม
(Traditional Approach) (นิพนธ เจียรสุข 2553)
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แผนผังที่ 4 ผังองคกรสําหรับวิธีบริหารโครงการแบบดั้งเดิมของหางบิ๊กซีฯ
ที่มา : สัมภาษณ นิพนธ เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบิ๊กซีฯ, 10 มีนาคม 2553.

แผนผังที่ 5 ขั้นตอนการจัดทําโครงการฯของหางบิ๊กซีฯ
ที่มา : สัมภาษณ นิพนธ เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบิ๊กซีฯ, 10 มีนาคม 2553.
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สําหรับในสวนของหางเทสโก-โลตัส จากการสัมภาษณบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการพบวา ไดพิจารณาเลือกใชวิธีบริหารโครงการแบบระบบออกแบบ-ประมูลกอสราง (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)

แผนผังที่ 6 ผังองคกรสําหรับวิธีบริหารโครงการแบบดั้งเดิมหางเทสโกโลตัสฯ
ที่มา : สัมภาษณ เกษมสุข บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552.
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แผนผังที่ 7 ขั้นตอนการจัดทําโครงการฯของหางเทสโกโลตัสฯ
ที่มา : สัมภาษณ เกษมสุข บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552.
3. ความลาชาในโครงการกอสราง
ความลาชาในโครงการกอสรางสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการที่
กําหนดไว จากการศึกษาขอมูลของงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่ผานมาพบวาปญหาจากความ
ลาชาของโครงการกอสรางเปนปญหาที่สําคัญ และเกิดขึ้นเปนประจําในโครงการกอสราง โดย
ความลาชาที่เกิดขึ้นในแตละโครงการจะมีระยะเวลาของความลาชาแตกตางกัน พนม (2551 : 140)
กลาววาโดยทั่วไปการดําเนินโครงการกอสรางมักจะไมดําเนินไปตามตารางกําหนดมากนัก
สวนมากจะชากวาตารางกําหนดเวลา เพราะการปฏิบัติงานกอสรางมีเงื่อนไขอื่นๆเปนขอจํากัดอยู
จึงทําใหงานกอสรางลาชาไปกวาเวลาที่กําหนดไว ซึ่งการที่ไมสามารถดําเนินโครงการใหเปนไป
ตามแผนที่วางไวอาจทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณของโครงการได
3.1 คํานิยามและคําจํากัดความของความลาชาของโครงการกอสราง
ที่ผานมามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความลาชาของโครงการกอสรางในมุมมอง
ที่ตางกัน และไดใหคํานิยามรวมทั้งคําจํากัดความของความลาชาของโครงการกอสรางดังนี้
ภากร (2550 : 4) กลาววา ความลาชาคือชวงเวลาที่ขยายออกไป เนื่องจากมีงานกอน
หนาที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จและเนื่องมาจากสิ่งที่ไมคาดหมายหรือเกิดปญหาอื่นๆขึ้น
สัญชัย (2549 : 3) กลาววา ความลาชาคือชวงของเวลาที่เกินออกไปจากแผนการ
ดําเนินงานที่มาจากบางสวนของกิจกรรมยอยหรือทุกกิจกรรมที่อยูในกิจกรรมหลัก
ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดคําจํากัดความของ
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ความลาชาวา ความลาชาคือ ระยะเวลาการดําเนินโครงการที่เกินจากระยะเวลาที่กําหนด และสงผล
กระทบทําใหโครงการไมสามารถเปดใชอาคารไดทั้งหมดตามกําหนดเวลาที่วางไว
3.2 ประเภทของความลาชาของโครงการกอสราง
การจัดประเภทของความลาชาของโครงการกอสรางมีความสัมพันธกับกับ
การใหคํานิยามและคําจํากัดความของความลาชา จากงานวิจัยเกี่ยวกับความลาชาของโครงการ
กอสรางที่ผานมาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีมุมมองในการแบงประเภทของความลาชาของ
โครงการกอสรางที่แตกตางกันดังนี้
วีณัฐกานต (2547 : 5) และสมัครและณรงค (2550) แบงประเภทของความลาชาของ
โครงการกอสรางเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. Excusable Delay หมายถึง ความลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางที่เจาของ
โครงการสามารถยอมรับผลของความลาชาที่เกิดขึ้นได แบงเปนสองประเภท ไดแก Compensable
Delay เปนความลาชาที่ผูรับเหมาโครงการจะไดรับการชดเชยในเรื่องของเวลาและเงินชดเชยจาก
เจาของโครงการ และ Non-compensable Delay เปนความลาชาที่ผูรับเหมากอสรางจะไดรับการ
ชดเชยเฉพาะในรูปของเงินชดเชยจากเจาของโครงการเทานั้น
2. Non-excusable Delay หมายถึง ความลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางโดยมี
สาเหตุจากกลุมผูรับเหมากอสราง ซึ่งความลาชาดังกลาวเจาของโครงการไมสามารถยอมรับผลของ
ความลาชาที่เกิดขึ้นได ทําใหผูรับเหมากอสรางจะไมไดรับการชดเชยทั้งในเรื่องของเวลาและเงิน
จากเจาของโครงการ
3. Concurrent Delay หมายถึง ความลาชาที่เกิดจากความลาชาตั้งแตสอง
กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกัน
Al-Ghafly (2007) แบงประเภทของความลาชาของโครงการเปน 3 ประเภทดังนี้
1. Excusable Delay and Non-excusable Delay โดยในสวนของ Excusable
Delay ประกอบดวย Excusable Compensable Delay หมายถึง ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบสามารถ
เรียกรองคาเสียหายได และ Excusable Non-compensable Delay หมายถึง ความลาชาที่ใหอภัยได
แบบไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได สวน Non-excusable Delay หมายถึง ความลาชาทีไ่ ม
สามารถใหอภัยได
2. Independent and Concurrent Delay โดย Independent Delay หมายถึงความ
ลาชาที่เกิดจากสาเหตุความลาชาจํานวน 1 สาเหตุเทานั้น สวน Concurrent Delay หมายถึง ความ
ลาชาที่เกี่ยวของหรือเกิดจากสาเหตุตั้งแตสองสาเหตุขึ้น
3. Critical Delay and Non-Critical Delay โดย Critical Delay หมายถึงความ
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ลาชาที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบกับกิจกรรมบนเสนสายงานวิกฤติ สวน Non-Critical Delay หมายถึง
ความลาชาที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่อยูนอกเสนสายงานวิกฤติ
ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดประเภทของความ
ลาชาของโครงการกอสรางเปน 3 ประเภทดังนี้
1. ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบสามารถเรียกรองคาเสียหายได (Excusable
Compensable Delay) หมายถึง ความลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางที่ไมเกี่ยวของหรือเกิดจาก
ผูรับเหมากอสราง โดยผูรับเหมากอสรางจะไดรับการชดเชยทั้งในเรื่องของเวลาและเงินชดเชยจาก
เจาของโครงการ
2. ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได (Excusable
Non-compensable Delay) หมายถึง ความลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางที่ไมเกี่ยวของหรือเกิดจาก
ทั้งผูรับเหมากอสราง เจาของโครงการ และผูที่เกี่ยวของกับเจาของโครงการ โดยผูรับเหมากอสราง
จะไดรับการชดเชยในเรื่องของเวลา
3. ความลาชาที่ใหอภัยไมได (Non-excusable Delay) หมายถึง ความลาชาที่
เกิดขึ้นในงานกอสรางที่เกี่ยวของหรือเกิดจากผูรับเหมากอสราง โดยที่ผูรับเหมากอสรางจะไมไดรับ
การชดเชยทั้งในเรื่องของเวลาและเงินชดเชยจากเจาของโครงการ
3.3 ปจจัยและสาเหตุของความลาชาของโครงการกอสราง
การแบงปจจัยและสาเหตุของความลาชาของโครงการกอสรางขึ้นอยูก ับ
ประเภทของโครงการและวัตถุประสงคของงานวิจัย จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความลาชาของ
โครงการกอสรางที่ผานมาพบวา มีมุมมองในการวิจัยที่แตกตางกันตามกลุมสาเหตุและปจจัยของ
ความลาชาของโครงการกอสรางที่ไดแก การแบงกลุมสาเหตุในเชิงปฏิบัติการกอสราง การแบงกลุม
สาเหตุทั้งในเชิงการบริหารจัดการและเชิงปฏิบัติการกอสราง การแบงกลุมสาเหตุตามกลุมบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 แบงตามกลุมสาเหตุในเชิงปฏิบัติการกอสราง
วีณัฐกานต (2547) ทําวิทยานิพนธเรื่องการศึกษาแนวทางการปองกัน
และแกไขความลาชาในงานกอสรางบานพักอาศัย แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความ
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 แบงปจจัยที่
ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 230 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสราง
เกิดความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่เกี่ยวเนื่องจากชวงประมาณราคาและวางแผน
งาน สาเหตุความลาชาที่มีผลกระทบจากชวงคัดเลือกและจัดหาทีมงานกอสราง สาเหตุความลาชา
ในชวงเตรียมการกอสรางและการกอสรางงานชั่วคราว และสาเหตุความลาชาในชวงกอสราง
3.3.2 แบงตามกลุมสาเหตุทั้งในเชิงการจัดการและเชิงปฏิบัติการกอสราง
ภากร (2550) ทําวิทยานิพนธเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความลาชาในโครงการคาปลีกขนาดใหญ แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 2
ปจจัยหลักไดแกปจจัยทางดานการบริหาร (Managerial Factors) และปจจัยดานปฏิบัติการ
(Operational Factors) และแบงปจจัยทางดานการบริหารเปน 75 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําให
โครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุที่เกี่ยวกับบุคลากร สาเหตุที่เกี่ยวกับ
เครื่องจักร สาเหตุที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณกอสราง และสาเหตุที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการทํางาน
สําหรับปจจัยทางดานปฏิบัติการถูกแบง 79 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุตามชวงเวลาในการกอสราง
เปน 4 กลุมไดแก ชวงงานเข็ม ชวงงานโครงสราง ชวงงานสถาปตยกรรม และชวงงานโครงสราง
สัญชัย (2549) ทําวิทยานิพนธเรื่องสาเหตุความลาชาของผูรับเหมากอสรางใน
โครงการกอสรางอาคารขนาดใหญ แบงปจจัยที่สงผลกระทบทําใหเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัย
และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 9 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่
เกิดจากวัสดุกอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากคนงาน สาเหตุความลาชาที่เกิดจากอุปกรณและ
เครื่องจักร สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการจัดการและวางแผน สาเหตุความลาชาที่เกี่ยวกับการเงิน
สาเหตุความลาชาที่เกิดจากควบคุมงาน สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูรับเหมาชวง สาเหตุความลาชา
ที่เกิดจากการประสานงานและติดตอสื่อสาร และสาเหตุความลาชาที่เกิดจากปจจัยอื่น
สมัคร และ ณรงค (2550) ทําการศึกษาเรื่องปญหา ปจจัยและการปรับปรุงงาน
กอสรางที่ลาชาของงานราชการ แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 46 ปจจัย
และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 12 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่
เกิดจากเจาของโครงการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูออกแบบ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากที่ปรึกษา
และบริหารโครงการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากสิ่งแวดลอม สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูรับเหมา
กอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากปญหาดานการเงินของผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่
เกิดจากเทคโนโลยีการกอสรางของผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากปญหาดานการ
จัดการของผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูรับเหมากอสรางรายยอย สาเหตุความ
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ลาชาที่เกิดจากปญหาวัสดุกอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากปญหาดานสังคม และสาเหตุความ
ลาชาที่เกิดจากปญหาดานการเมือง
Sugiharto and Hampson (2003) ทําการศึกษาเรื่องสาเหตุสําคัญของความลาชาของ
โครงการกอสรางในประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษาโครงการประเภทธุรกิจการคาแบงปจจัยที่ทําให
โครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัยและแบงกลุมสาเหตุทที่ ําใหโครงการกอสรางเกิด
ความลาชาเปน 6 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่เกิดจากบุคลากร สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการ
จัดการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการออกแบบและงานเอกสาร สาเหตุความลาชาที่เกิดจากวัสดุ
กอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากรายละเอียดโครงการ และสาเหตุความลาชาที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก
Al-Ghafly (2007) ทําวิทยานิพนธเรื่องความลาชาของโครงการกอสรางระบบระบาย
น้ําสาธารณะในประเทศซาอุดิอาระเบีย แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 60
ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 6 กลุมไดแก สาเหตุความ
ลาชาที่เกิดจากผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการบริหารจัดการของเจาของโครงการ
สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการออกแบบและการวางแผนลวงหนา สาเหตุความลาชาที่เกิดจาก
นโยบายและขอกําหนดจากทางราชการ สาเหตุความลาชาที่เกี่ยวกับรายละเอียดและสภาพแวดลอม
ของพื้นที่ และสาเหตุความลาชาที่เกิดจากการควบคุมงานกอสราง
3.3.3 แบงตามกลุมสาเหตุที่เกี่ยวกับบุคลากร
สุนทร (2546) ทําวิทยานิพนธเรื่องปญหาความลาชาของโครงการ
กอสรางทางโดยวิธีการจางเหมาของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม แบงปจจัยที่ทําใหโครงการ
กอสรางเกิดความลาชาเปน 75 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชา
เปน 4 กลุมไดแก ไดแก สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูวาจาง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูรับจาง
สาเหตุความลาชาที่เกิดจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ และสาเหตุความลาชาที่เกิดจากปจจัยภายนอก
Alaghbari and others (2550) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการกอสรางในประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษาโครงการเคหะเพื่อพักอาศัย แบงปจจัยที่ทําให
โครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิด
ความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิด
จากเจาของโครงการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากที่ปรึกษาและบริหารโครงการ และสาเหตุความ
ลาชาที่เกิดจากปจจัยภายนอก
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4. สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดจากเอกสารตลอดจนผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณผูชํานาญการที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมฯ พบวา
เจาของโครงการทั้งในสวนหางบิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร และหางเทสโกโลตัสฯ จะพิจารณาเลือกใช
วิธีการดําเนินโครงการ (Project Delivery System) แบบระบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (DesignBid-Build) หรือแบบแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) และเลือกใชรูปแบบสัญญาจางงาน
กอสราง (Contract System) แบบสัญญาแบบคงที่ตายตัว (Fixed Price) ไดแก สัญญาจางเหมารวม
(Lump Sum Contract) (นิพนธ 2551 และ เกษมสุข 2551) ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่
เกีย่ วของผูวิจัยไดกําหนดคําจํากัดความของความลาชาของงานวิจัยวา ความลาชาคือระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการที่เกินจากระยะเวลาที่กําหนดและสงผลกระทบทําใหโครงการไมสามารถเปดใช
อาคารไดทั้งหมดตามกําหนดเวลาที่วางไว รวมทั้งไดกําหนดประเภทของความลาชาของโครงการ
กอสรางเปน 3 ประเภทไดแก ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบสามารถเรียกรองคาเสียหายได
(Excusable Compensable Delay) ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได
(Excusable Non-compensable Delay) และความลาชาที่ใหอภัยไมได (Non-excusable Delay)

บทที่ 3
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาที่เกิดในโครงการประเภทดัด แปลง
อาคารกรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต เปนการศึกษาโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดและระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อบรรลุจุดประสงคของงานวิจัยดังนี้
1. แนวทางในการดําเนินการ

แผนผังที่ 7 ขั้นตอนการทําวิจัย
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2. วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาที่เกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคาร
กรณีศึกษาหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต เปนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจาก
หนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวของทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการแบบเชิงลึก (In-Depth Analysis) โดยกลุม
ผูชํานาญการจะประกอบดวยบุคลากรที่มีประสบการณและมีสวนเกี่ยวของกับโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯและนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาขอสรุปของงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯและทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไว
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูว ิจัยไดกําหนดเครื่องมือสําหรับใชในการรวบรวมขอมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ
ผูช ํานาญการฯ ประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 2 ประเภทดังนี้
3.1 แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Question) เพื่อใชเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณผูชํานาญการและผูที่มีประสบการณในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
ประกอบดวยแบบสอบถามดังนี้
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ
2. แบบสอบถามขอมูลเรื่องปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2 แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Question) เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นและความถูกตองของขอมูลจากกลุมผูชํานาญการฯ ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
1. แบบสอบความเชื่อมั่นและความถูกตองของขอมูล
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. การกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมผูชํานาญการและผูที่มีประสบการณในโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารหรือโครงการกอสรางหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ตประกอบดวย
กลุมบุคลากรที่รับผิดชอบในระดับโครงการ (Project Level) ดังนี้
4.1 กลุมบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ ไดแก บุคลากรในสวนของ
วิศวกรโครงการอาวุโสและสถาปนิกโครงการอาวุโส ของหางคาปลีกสมัยใหมฯคือ หางบิ๊กซี
ซูเปอรเซ็นเตอร จํานวน 2 คนและหางเทสโก-โลตัสจํานวน 2 คน
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4.2 กลุมบุคลากรในสวนของกลุมผูบริหารโครงการ ไดแก บุคลากรในสวนของ
ผูบริหารโครงการ และผูจัดการโครงการ ของบริษัทที่ปรึกษาโครงการคือ บริษัทเอนจิเนียริง่ พลัส
จํากัด จํานวน 1 คนและบริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด หรือ พีพีเอส จํานวน 2 คน
โดยขอบเขตของงานวิจัยจะเกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปน
พื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ต เฉพาะโครงการที่อยูในกรุงเทพมหา
นครที่ดําเนินการกอสรางตั้งแตป พ.ศ. 2537 – 2551 และมีขนาดพื้นที่โครงการระหวาง 10,000
ตารางเมตรถึง 30,000 ตารางเมตร และประกอบดวยโครงการดังนี้
1. หางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาลาดพราว
2. หางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาแฟรชั่นไอซแลนด
3. หางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาหัวหมาก
4. หางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาดอนเมือง
5. หางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาวงศสวาง
6. หางเทสโก-โลตัส สาขาซีคอนสแควร
7. หางเทสโก-โลตัส สาขาวังหิน
8. หางเทสโก-โลตัส สาขาปนเกลา
9. หางเทสโก-โลตัส สาขาฟอรจูนทาวน
ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถกําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางทีเ่ ฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เนื่องจากเปนโครงการที่มลี ักษณะเฉพาะและมีองคกรที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการเปนจํานวนนอย ทําใหผูวิจัยสามารถระบุกลุมตัวอยางไดอยางชัดเจน
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูชํานาญการและผูที่มีประสบการณในโครงการที่
เกี่ยวของ มีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ผูชํานาญการฯ ประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 2 ประเภทดังนี้
5.1 เก็บขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวของ
กับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญฯ จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
รวมทั้งรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
5.2 จัดทําแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ โดยมี
โครงสรางในประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับปจจัยจํานวน 6 กลุมปจจัยไดแก
1. กลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
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2. กลุมปจจัยเกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและนอกโครงการ
3. กลุมปจจัยเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
4. กลุมปจจัยเกี่ยวของกับการเงิน
5. กลุมปจจัยเกี่ยวของกับการออกแบบ
6. กลุมปจจัยอื่นๆ ที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
5.3 เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใชในการสัมภาษณ
กลุมผูช ํานาญการที่มีประสบการณในโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญฯ ไดแก กลุมเจาของ
โครงการ (Project Owner) และกลุมผูบริหารโครงการและควบคุมโครงการ (Project Manager) ที่
เกี่ยงของ และมีประสบการณในการดําเนินโครงการกอสรางโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญฯ
เปนระยะเวลานาน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับนํามาวิเคราะหตอไป
5.4 ดําเนินการตรวจสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของขอมูลที่ไดรับ โดย
การจัดทําแบบสอบถามปลายเปดเพื่อนําเสนอผลการรวบรวมขอมูลกลับไปใหกลุมผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหในขั้นสุดทายเพื่อ
สรุปผลตอไป
6. การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล
การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาที่เกิดในโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมารเก็ต มี
จุดประสงคเพื่อตรวจสอบหาปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ รวมทั้งวิเคราะหวา ปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯในเชิงบริหาร (Management Factors) เปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมา
เก็ตฯหรือไม โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
6.1 ขั้นตอนการวิเคราะหหาปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯโดยใชสถิติแบบ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แบบการวัดสัดสวน (Proportion) เพื่อพิจารณาหาปจจัยที่
เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1. ปจจัยที่มีผูชํานาญการลงความเห็นวาเปนปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุ
ความลาชาฯ จะถือวาเปนปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
2. ปจจัยที่ไมมีผูชํานาญการลงความเห็นวาเปนปจจัยที่เปนตนเหตุของ
สาเหตุความลาชาฯ จะถือวาไมใชปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
6.2 ขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯโดยการนําขอมูลที่ได
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จากการสัมภาษณซึ่งเปนขอมูลประเภทแสดงความคิดเห็น (Subjective) และขอมูลเอกสารที่ผูวิจัย
ไดทําการศึกษามาประมวลผลและวิเคราะห โดยวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบไมใชสถิติ แบบการ
วิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) หรือ วิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะ (Logical Analysis) โดย
การเชื่อมโยงในเชิงเหตุและผลในประเด็นตางๆ เพื่อวิเคราะหวาปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯใน
เชิงบริหาร (Management Factors) เปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตฯหรือไม โดย
มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหมุมมองของผูชํานาญการมีตอปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการฯจํานวน 3 กลุมไดแก ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถควบคุม
ได ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถควบคุมได และปจจัยที่สามารถปองกัน
และแกไขไดโดยไมสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ
2. การวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบ (Impact) ของปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการฯที่มีตอระยะเวลาการดําเนินโครงการ

บทที่ 4
ผลการสํารวจ
การศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ เปน
การศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการ
จํานวน 7 คนเพื่อหาขอมูลเกีย่ วกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวาสามารถแบงขอมูลดังกลาวเปน 2 กลุมไดแก ปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการฯและปจจัยที่ไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ
จากขอมูลรายละเอียดตามตารางสรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการ
(ตารางที่ 7) พบวามี 10 ปจจัยจาก 36 ปจจัยที่ผูชํานาญการเห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯ โดยสามารถแบงปจจัยดังกลาวเปน 2 กลุมไดแก ปจจัยทีผ่ ูชํานาญการสวนใหญ (จํานวน
มากกวา 3 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 2 ปจจัยและปจจัยที่ผูชํานาญการ
บางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 8 ปจจัย ในขณะ
ที่พบวามี 26 ปจจัยจาก 36 ปจจัยที่ผูชํานาญการทั้งหมด (จํานวน 7 คน) เห็นวาไมใชสาเหตุความ
ลาชาของโครงการฯโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปจจัยที่ผูชํานาญการสวนใหญ (จํานวนมากกวา 3 คน) มีความเห็นวาเปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการฯ
1. ปจจัยที่เกี่ยวกับเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นที่สําหรับจัดทําโครงการฯ
2. ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
1.2 ปจจัยที่ผูชํานาญการบางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) มีความเห็นวาเปน
สาเหตุความลาชาของโครงการฯ
1. ปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
2. ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯ ของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ
3. ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯ ของบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการฯ
4. ปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
5. ปจจัยเกี่ยวกับความถูกตอง การสรางไดและระยะเวลาในการจัดทําแบบ
36
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6. ปจจัยเกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
7. ปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับทางราชการ
8. ปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
1.3 ปจจัยที่ผูชํานาญการทั้งหมด (จํานวน 7 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาฯ
1. ปจจัยเกี่ยวของกับนโยบายในการขยายสาขา
2. ปจจัยเกีย่ วกับวิธีการดําเนินโครงการและวิธีการทําสัญญากอสราง
3. ปจจัยเกี่ยวกับผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
4. ปจจัยเกี่ยวกับวิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางฯ
5. ปจจัยเกี่ยวกับวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ ผูออกแบบฯ
6. ปจจัยเกี่ยวกับวิธกี ารบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
7. ปจจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรฯในระหวางการดําเนินโครงการ
8. ปจจัยเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการวางแผนงาน
9. ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
10. ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการเบิกจายคางวด คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมาฯ
11. ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
12. ปจจัยเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
13. ปจจัยเกี่ยวกับรายเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
14. ปจจัยที่เกี่ยวกับผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town Center & Mall Area
15. ปจจัยเกี่ยวกับผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการฯ
16. ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
17. ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
18. ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
19. ปจจัยเกี่ยวกับวิธกี ารกําหนดหนาที่ฯและระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
20. ปจจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจฯ
21. ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลฯ
22. ปจจัยเกี่ยวกับฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
23. ปจจัยเกี่ยวกับฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบฯ
24. ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารฯ
25. ปจจัยเกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภค และสภาพอากาศ
26. ปจจัยเกี่ยวกับการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการ

ที่มา : สัมภาษณผูชํานาญการที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ, สถาปนิกและวิศวกร
โครงการอาวุโส, 2552-2553.
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2. ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯแบงเปน 2 กลุมไดแก ปจจัยที่ผูชํานาญการ
สวนใหญ (จํานวนมากกวา 3 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ และปจจัยที่
ผูชํานาญการบางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯโดย
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ปจจัยที่ผูชํานาญการสวนใหญมีความเห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามี 2 ปจจัยที่ผูชํานาญการสวน
ใหญ (จํานวนมากกวา 3 คน) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯดังนี้
2.1.1 ปจจัยที่เกี่ยวกับเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการฯ
การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีความแตกตางจาก
โครงการประเภทสรางใหมโดยมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได
(Uncontrollable Factors) ไดแก เจาของอาคารฯ ธนาคารที่เปนเจาหนี้ของเจาของอาคารฯ และผูเชา
พื้นที่รายอื่นที่อยูภายในอาคารเดียวกัน โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของ
อาคารฯเนื่องจากเหตุผลทางดานธุรกิจของเจาของอาคารฯ
2. ปญหาจากการทีข่ อมูลอาคารที่ไดรับจากเจาของอาคารฯไม
ครบถวนและถูกตองเนื่องจากมีการปรับปรุงและดัดแปลงอาคารในระหวางการเปดใชอาคาร
3. ปญหาจากการทีเ่ จาของอาคารฯมีปญหาเรื่องหนี้สินดอยคุณภาพ
(NPL) กับธนาคารเนื่องจากการไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจในป 2540
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาปญหาที่เกิดจากปจจัย
ดังกลาวมีความแตกตางกันในแตละโครงการโดยขึ้นอยูกับทัศนคติในการทํางานและการใหความ
รวมมือของเจาของอาคารฯ ซึ่งการที่โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีขนาดพื้นที่โครงการที่ใหญ
กวาผูเชาพื้นที่รายอื่นทําใหเจาของโครงการมีอํานาจในการตอรองกับเจาของอาคารฯมากกวาผูเชา
รายอื่นที่มีพื้นที่โครงการเล็กกวา ดังนั้นในกรณีที่เกิดปญหาทีเ่ กี่ยวกับเจาของอาคารฯจึงสามารถ
แกไขปญหาดวยวิธีการตอรอง (Negotiation) โดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
2.1.2 ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
การปรับเปลี่ยนแบบหรือรายละเอียดของโครงการเปนสิ่งที่สามารถ
เกิดขึ้นในทุกโครงการโดยเฉพาะในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯหรือโครงการ
ประเภทอาคารธุรกิจการคา (Commercial Project) เนื่องจากการกําหนดขอบเขตและรายละเอียด

40
ของโครงการจะเกี่ยวของกับปจจัยดานธุรกิจและการตลาดซึ่งเปนปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัย
ดังกลาวไดแก ปญหาเรื่องแบบขัดแยงที่มีสาเหตุจากจากการปรับแกไขแบบสถาปตยกรรมและแบบ
วิศวกรรม (Architectural & Engineering Drawings) แบบผังพื้นที่ขายสินคา (Store Layout) และ
การแกไขแบบผังพื้นที่รานคาเชาและศูนยอาหาร (Leasing Plan) ในชวงระหวางการกอสราง ซึ่งการ
ที่โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีจํานวนและประเภทของแบบที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดังนั้น
การแกไขแบบในระหวางชวงเวลาดังกลาวจึงสงผลกระทบกับแบบหรืองานในสวนอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวา การแกไขแบบฯเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมไดในโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ อยางไรก็ตามเนื่องจากผูบริหารโครงการ
ผูอ อกแบบและผูรับเหมากอสรางมีความคุนเคยกับรายละเอียดของแบบและขั้นตอนในการดําเนิน
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯรวมทั้งการที่บุคลากรของโครงการมีขอมูลจากการดําเนินโครงการ
ที่ผานมา ดังนั้นจึงสามารถดําเนินการปรับแกไขแผนงานและแบบไดอยางรวดเร็ว
2.2 ปจจัยที่ผูชํานาญการบางสวนมีความเห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามี 8 ปจจัยที่ผูชํานาญการ
บางสวน (จํานวน 3 คนหรือนอยกวา) เห็นวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯดังนี้
2.2.1 ปจจัยที่เกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
ในชวงการจัดหาผูรับเหมากอสราง (Bidding Phase) เจาของโครงการจะ
ใชวิธีการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางแบบจํากัดตัวผูเสนอราคา (Selective Tendering) โดยการ
พิจารณาจากผูรับเหมากอสรางทีผ่ านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน (Pre Qualification) แลว
เทานั้น โดยผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
และสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการไดแก ปญหาที่มีสาเหตุจากการเสนอราคา
ประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางรายใหมที่ไมเคยรวมงานกับเจาของโครงการ เนื่องจากไม
มีขอมูลราคาของโครงการที่ผานมาฯสําหรับใชอา งอิงในการประมาณราคา
ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวา เนื่องจากเจาของ
โครงการและผูบริหารโครงการมีความเขมงวดในการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของ
ผูรับเหมากอสรางในชวงระหวางการกอสราง (Construction Phase) ใหเปนไปตามขอตกลงที่ระบุ
ในแบบ แผนงานและสัญญา ดังนั้นที่ผานมาจึงไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
2.2.2 ปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับทางราชการ
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ปญหาของโครงการที่มีสาเหตุจากกฎระเบียบและขอบังคับฯเปนปญหาที่
เกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตกอสรางซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนเริ่มตนโครงการ (Inception Stage) โดย
ผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาที่ผานมาพบปญหาทีเ่ กิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาจากการที่เจาหนาที่ราชการมีการพิจารณาและตีความเนื้อหา
ของกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯที่แตกตางกัน
2. ปญหาเรื่องการออกกฎระเบียบและขอบังคับทีเ่ ครงครัดในการดําเนิน
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเนื่องจากนโยบายในการจํากัดการขยายสาขาของหางคาปลีกฯ
ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาการที่เจาของ
โครงการมีนโยบายในการดําเนินโครงการใหถูกตองตามขอกําหนดทางกฎหมายโดยมีเจาหนาที่ใน
ฝายกฎหมายหรือฝาย Permit ทําหนาที่ในการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการ รวมทั้งมีการทํางาน
ในลักษณะคูขนาน (Dual Track) โดยใหผูบริหารโครงการและผูออกแบบใชเวลาในระหวางรอการ
อนุมัติใบอนุญาตกอสรางในการจัดทํารายละเอียดในสวนของแผนงานโครงการ แบบตกแตงปาย
กราฟฟก (Graphic Drawing) และแบบรายละเอียดชั้นวางสินคา (Fixture Plan) ดังนั้นปจจัยดังกลาว
จึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
2.2.3 ปจจัยที่เกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
ที่ผานมาหางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯไดพิจารณาเลือกใชวิธีการทํา
สัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum Contract) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการประเภท
ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) นอกจากนั้นการที่เจาของโครงการทั้งสององคกรมี
นโยบายในการคัดเลือกผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางจากองคกรที่เคย
รวมงานกับเจาของโครงการ ทําใหโครงการไดบุคลากรที่มีความคุนเคยกับรูปแบบและเนื้อหา
สัญญาของโครงการ อยางไรก็ตามผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาเรื่องความขัดแยงของขอมูล ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ผูออกแบบมี
ระยะเวลาในการออกแบบทีจ่ ํากัด
2. ปญหาเรื่องผูรับเหมากอสรางบางรายไมอานสัญญาใหรอบคอบกอน
ตกลงทําสัญญาเนื่องจากมีความคุนเคยกับเนื้อหาและรายละเอียดสัญญาของโครงการฯ
ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวา การที่บุคลากรที่
เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญเคยรวมงานกับเจาของโครงการมากอน ทําใหมีความคุนเคยรวมทั้ง
มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของสัญญา ดังนั้นในกรณีที่เกิดปญหาที่มีสาเหตุจากความ
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ชัดเจนของเนื้อหาสัญญาจึงสามารถใชวิธีการตอรอง (Negotiation) เพื่อหาขอสรุปในการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
2.2.4 ปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางาน
ของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ
หางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯใหความสําคัญกับจํานวนบุคลากร
ประสบการณ และทักษะของบุคลากรภายในองคกรของตนเองเพื่อใหสามารถดูแลและรับผิดชอบ
โครงการไดอยากมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาเรื่องบุคลากรในสวนของเจาของโครงการในระดับปฏิบัติงาน
(Operational Level) บางสวนขาดความเขาใจในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
2. ปญหาเรื่องบุคลากรบางสวนขาดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการ
ทํางาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางการกอสรางบอยครั้ง
ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวา มีบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการเพียงสวนนอยที่มีปญหาเรื่องประสบการณและทักษะฯ นอกจากนั้นการที่
บุคลากรของโครงการในสวนอื่นมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมา
หลายโครงการ ดังนั้นจึงสามารถใชขอมูลจากโครงการที่ผานมาในการตรวจสอบและแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
2.2.5 ปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางาน
ของบุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
ผูบริหารโครงการและผูออกแบบเปนองคกรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดังนั้นจึงมีบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการจํานวนไมมาก ในขณะทีผ่ ูรับเหมากอสราง
เปนองคกรที่มีขนาดใหญเมื่อพิจารณารวมถึงจํานวนบุคลากรในสวนของคนงานกอสราง (Labors)
ทั้งนี้ผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวาที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาจากการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่เคยรับผิดชอบงานในโครงการที่
ผานมา เนื่องจากผูรับเหมากอสรางมีการปรับยายบุคลากรในระหวางการกอสราง
2. ปญหาจากการทีบ่ ุคลากรในระดับปฏิบัติงาน (Operation Level)
และระดับคนงาน (Labor) ขาดฝมือและทักษะที่เพียงพอในการทํางาน โดยมีสาเหตุจากจากการที่
เจาของโครงการไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในระดับดังกลาวไดทั่วถึง
3. ปญหาเรื่องบุคลากรบางสวนขาดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการ
ทํางานเนื่องจากการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางการดําเนินโครงการบอยครั้ง
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ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวาเนื่องผูบริหาร
โครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางมีประสบการณและเคยผานการดําเนินโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึงมีขอมูลในการคัดเลือกและจัดเตรียมจํานวนบุคลากรและ
คนงานใหเพียงพอและเหมะสมกับโครงการและไมพบปญหาที่เกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว
2.2.6 ปจจัยที่เกี่ยวกับความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และ
ระยะเวลาในการจัดทําแบบ
ปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของแบบ (Drawing Accuracy) และการสราง
ไดของแบบ (Built Ability) รวมทั้งระยะเวลาในการจัดทําแบบเปนปญหาที่สงผลกระทบกับ
โครงการในชวงขั้นตอนการกอสราง (Construction Phase) โดยผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คน
เห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาเรื่องความผิดพลาดของแบบที่เกิดจากการทีผ่ ูออกแบบรายใหม
ไมมีประสบการณในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ
2. ปญหาเรื่องความผิดพลาดของแบบที่เกิดจากการทีผ่ ูออกแบบรายเกา
ใชขอมูลจากโครงการที่ผานมาในการทํางานโดยขาดการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับโครงการ
3. ปญหาเรื่องการกําหนดรายละเอียดของแบบที่นอยหรือมากเกิน ซึ่งมี
สาเหตุจากการที่ผูออกแบบมีขอจํากัดเรือ่ งระยะเวลาในการจัดทําแบบ
ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวาการที่โครงการมี
รูปแบบของแตละสาขาทีค่ ลายคลึงกัน รวมทั้งการที่มีขอมูลเพิ่มเติมจากการสํารวจอาคาร (Building
Survey) ทําใหผูบริหารโครงการและผูรับเหมากอสรางมีขอมูลรายละเอียดของโครงการที่สามารถ
ใชในการตรวจสอบและแกไขความถูกตองของแบบกอนดําเนินการกอสรางจริง ดังนั้นปจจัย
ดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
2.2.7 ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การตลาด รวมทั้งนโยบายทางการ
คาของหางคูแขงจะมีผลกับการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ
หรือโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial project) และเปนตนเหตุของการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและรายละเอียดของโครงการ โดยผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนิน
โครงการที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาจากการเปลี่ยนแปลงของแบบ โดยมีสาเหตุจากการทีป่ จจัย
ทางดานเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ปญหาเรื่องผลกระทบจากคูแขงทางการคา โดยมีสาเหตุจากการทีใ่ น
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ระหวางการดําเนินโครงการมีคูแขงทางการคามาเปดสาขาในบริเวณใกลเคียง
ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวา เนื่องจากบุคลากร
ของโครงการมีประสบการณจากการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ
ดังนั้นจึงสามารถใชขอมูลจากการดําเนินโครงการทีผ่ านมาในปรับแกไขรูปแบบและรายละเอียด
ของงานกอสราง (Design and Construction Details) ที่ไดจัดทําไวแลวอยางรวดเร็วโดยไมสงผล
กระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
2.2.8 ปจจัยที่เกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารฯ
อาคารที่ใชในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะมีแตกตาง
กันตามลักษณะของการใชงานไดแก อาคารที่อยูในระหวางการใชงานและอาคารที่ไมไดอยูใน
ระหวางการใชงาน ทั้งนี้ในสวนของอาคารที่ไมไดอยูในระหวางการใชงานจะไมพบปญหาที่
เกี่ยวกับการสงมอบพื้นทีเ่ นื่องจากพื้นทั้งหมดของอาคารอยูในการครอบครองของเจาของอาคารฯ
และเจาของอาคารฯไมตองการที่จะดําเนินธุรกิจในพื้นที่ดังกลาวอีกตอไป ในขณะที่อาคารที่อยูใน
ระหวางการใชงานจะพบปญหาที่เกี่ยวของกับการสงมอบพื้นทีฯ่ โดยผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก
7 คนเห็นวาที่ผา นมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาจากการที่เจาของอาคารฯไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหเจาของ
โครงการไดตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในสัญญาเนื่องจากเหตุผลทางดานธุรกิจของเจาของอาคารฯ
2. ปญหาจากการที่เจาของอาคารฯไมสามารถสงมอบพื้นที่ในสวนที่ผู
เชารายอื่นเปนผูถือสิทธิในการครอบครองไดตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากผูเชาดังกลาวไมสามารถ
สงมอบพื้นที่คืนใหเจาของอาคารฯไดตามกําหนดเวลาที่ตกลง
ในขณะที่ผูชํานาญการสวนใหญจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวา การที่บุคลากรของ
โครงการมีประสบการณจากการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึง
สามารถปรับแกไขแผนงานโครงการและรายละเอียดของแบบที่มีสาเหตุจากความลาชาในการสง
มอบพื้นที่อาคารฯและการปรับเปลี่ยนขนาดและตําแหนงของพื้นที่โครงการโดยไมสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3. ปจจัยที่ไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามี 26 ปจจัยที่ผูชํานาญการทั้งหมด
(จํานวน 7 คน) เห็นวาไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯดังนี้
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3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายในการขยายสาขา
จากการพิจารณาในสวนของนโยบายในการขยายสาขาใหมในแตละปของ
หางบิ๊กซีฯและหางเทสโก-โลตัสฯพบวาที่ผานมาหางบิ๊กซีฯมีนโยบายในการเปดสาขาประเภท
ไฮเปอรมารเก็ตฯแหงใหมจํานวนปละ 4 สาขาเปนอยางนอย ในขณะที่หางเทสโก-โลตัสฯมี
นโยบายในการเปดสาขาประเภทไฮเปอรมารเก็ตฯแหงใหมจํานวนปละ 5-8 สาขา โดยผูชํานาญการ
ทั้งหมดจํานวน 7 คนเห็นวาจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในแตละปเปนจํานวนที่บุคลากรที่เกีย่ วของทุก
ฝายสามารถดูแลรับผิดชอบไดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการดําเนินโครงการและวิธีการทําสัญญากอสราง
ที่ผานมาหางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯจะเลือกวิธีการดําเนินโครงการ
(Project Delivery System) และวิธีการทําสัญญา (Contract System) ที่แตกตางกันในแตละโครงการ
โดยพิจารณาจากขนาดของโครงการและประเภทของโครงการ ทั้งนี้พบวาในการดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อจัดทําโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ (Fit-Out in Existing Project)
เจาของโครงการทั้งสององคกรจะเลือกใชวิธีการดําเนินโครงการและวิธกี ารทําสัญญาที่เหมือนกัน
ไดแก วิธกี ารดําเนินโครงการแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) หรือประเภทออกแบบ-ประมูลกอสราง (Design-Bid-Build) และวิธกี ารทําสัญญาแบบประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed
Price Contract) โดยสวนใหญแลวหางเทสโก-โลตัสฯจะเลือกใชผรู ับเหมากอสรางเพียงบริษัทเดียว
ในขณะที่หางบิ๊กซีฯจะรวมงานกับผูรบั เหมากอสรางแตกตางกันในแตละโครงการ สําหรับในสวน
ของผูบริหารโครงการและผูออกแบบพบวาเจาของโครงการทั้งสององคกรจะเลือกใชผูบริหาร
โครงการและผูออกแบบในแตละโครงการจากตางบริษัทกัน โดยผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คน
เห็นวาวิธีการดําเนินโครงการและวิธีการทําสัญญาดังกลาวมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯและไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวกับผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
เนื่องจากทั้งหางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯรวมทั้งบุคลากรในสวนอื่นของ
โครงการมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึง
สามารถกําหนดขั้นตอนการดําเนินโครงการและการวางผังวงจรการดําเนินโครงการที่มีความ
เหมาะสมกับวิธีการดําเนินโครงการ (Project Delivery System) ประเภท ออกแบบ - ประมูล กอสราง (Design-Bid-Build) โดยผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนเห็นวาที่ผานมาไมพบปญหาทีม่ ี
สาเหตุจากการกําหนดขั้นตอนและผังวงจรการดําเนินโครงการที่ผิดพลาดหรือไมเหมาะสมจน
สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แผนผังที่ 9 ขั้นตอนการจัดทําโครงการฯของหางเทสโกโลตัสฯ
ที่มา : สัมภาษณ เกษมสุข บุญเจริญ, วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโกโลตัสฯ, 5 กันยายน 2552.

แผนผังที่ 10 ขั้นตอนการจัดทําโครงการฯ ของหางบิ๊กซีฯ
ที่มา : สัมภาษณ นิพนธ เจริญสุข, วิศวกรโครงการอาวุโส หางบิ๊กซีฯ, 10 มีนาคม 2553.
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3.4 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางสําหรับโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯ
ที่ผานมาหางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯใชวิธกี ารจัดหาผูรับเหมากอสราง
(Procurement) ที่เหมือนกันไดแก วิธีการประมูลแบบจํากัดตัวผูเสนอราคา (Selective Tendering)
โดยผูรับเหมากอสรางที่มีสิทธิเขารวมในการประกวดราคาจะตองผานขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ
เบื้องตน (Pre Qualification) จากเจาของโครงการแลวเทานั้น สําหรับการดําเนินการในสวนของการ
คัดเลือกผูรับเหมากอสรางพิเศษ (Specialist) พบวาเจาของโครงการทั้งสององคกรมีนโยบายในการ
จัดหาโดยตรง (Direct Purchase) เฉพาะในสวนของงานที่ตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ไดแก ผูรับเหมางานระบบทางลาดเลื่อน (Travelator) และลิฟทโดยสาร ผูรับเหมางานปายกราฟฟก
และผูรับเหมางานสเตนเลสในสวนพื้นที่รานขายอาหาร (Food Court) และผูรับเหมากอสรางหอง
เย็น (Cold Storage) เปนตน โดยผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนเห็นวาวิธีการคัดเลือกและจัดจาง
ผูรบั เหมากอสรางของโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีการประมูลแบบจํากัดตัวผูเสนอราคา
ทําใหโครงการไดผูรับเหมากอสรางที่มีคุณภาพรวมทั้งมีความเขาใจในการดําเนินโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯและไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
3.5 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ
ผูออกแบบสําหรับโครงการดัดแปลงอาคารฯ
หางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯมีวิธกี ารคัดเลือกผูบริหารโครงการฯและ
ผูออกแบบสําหรับโดยการพิจารณาคัดเลือกจากองคกรที่อยูในรายชื่อบริษัทที่ไดผานขั้นตอนการคัด
สรรคุณสมบัติเบื้องตน (Pre Qualification) แลวเทานั้น ทั้งนี้ที่ผานมาเจาของโครงการทั้งสอง
องคกรจะพิจารณาคัดเลือกผูบริหารโครงการและผูออกแบบโดยใหมีความสมดุลกับจํานวน
โครงการที่ตองรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 การคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการจะทําสัญญาโดยแบงตาม
ประเภทของการใหบริการไดแก หนาที่บริหารและควบคุมงานกอสราง (Construction Management
& Supervision) และการสํารวจปริมาณงานและราคา (Quantity Surveyor)
3.5.2 การคัดเลือกและจัดจางผูออกแบบในสวนของการออกแบบงาน
สถาปตยกรรมจะทําสัญญาโดยแบงตามประเภทของการใหบริการไดแก งานออกแบบ
สถาปตยกรรมภายนอกและงานตกแตงภายใน งานออกแบบปายกราฟฟก งานออกแบบชั้นวาง
สินคาและอาหารภายในบริเวณพื้นที่ขายและสวนรานขายอาหาร (Store Area & Food Court) โดยที่
ผานมาเจาของโครงการมีนโยบายในการจางผูออกแบบงานสถาปตยกรรมที่สามารถดูแลรับผิดชอบ

48
ในสวนงานออกแบบทั้งหมดไดพรอมกัน เนื่องจากเห็นวาจะทําใหผูออกแบบสามารถผลิตงานที่มี
คุณภาพและมีความถูกตองมากขึ้น นอกจากนั้นทําใหมีความสะดวกในการประสานงานมากขึ้น
ทั้งนี้พบวาผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนเห็นวาวิธีการคัดเลือกผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบที่ใชในโครงการที่ผานมามีความเหมาะสมเนื่องจากทําใหโครงการไดบุคลากรที่มี
ประสบการณและความเขาใจในรายละเอียดรวมทั้งขั้นตอนของการดําเนินโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯและไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
3.6 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
เนื่องจากหางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯมีแผนกกฎหมายหรือแผนก Permit ทํา
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบเนื้อหาและรายละเอียดของเอกสารสัญญากอน
การตกลงทําสัญญา จึงทําใหสัญญาของโครงการมีความถูกตองและสมบูรณนอกจากนั้นการที่
ผูบริหารโครงการซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการบริหารสัญญามีประสบการณในการดําเนินโครงการ
กอสรางหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนจํานวนหลายโครงการ ดังนั้นทั้งเจาของโครงการและผูบริหาร
โครงการจึงสามารถบริหารสัญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คน
เห็นวาทั้งเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีวิธีการจัดทําเอกสารสัญญา (Contract Documents
Preparation) และวิธกี ารบริหารสัญญา (Contract Administration) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับโครงการฯเนื่องจากมีการปรับปรุงและแกไขสัญญาอยูตลอดเวลาโดยการศึกษาจากรายละเอียด
และขอมูลจาการดําเนินโครงการที่ผานมา
3.7 ปจจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการในระหวางการ
ดําเนินโครงการ
ที่ผานมาผูบริหารขององคกรที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะไม
มีการโยกยายบุคลากรในระดับบริหารโครงการ (Project Level) ในระหวางที่โครงการยังไมแลว
เสร็จ เนื่องจากเห็นวาบุคลากรดังกลาวเปนผูที่ดูแลรับผิดชอบและวางแนวทางการทํางานตั้งแต
เริ่มตนโครงการ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระดับบริหารโครงการจึงสงผลกระทบกับการ
ดําเนินโครงการ ในขณะทีเ่ ห็นวาการเปลี่ยนแปลงในสวนของบุคลากรระดับปฏิบัติการ (Operation
Level) จะสงผลกระทบนอยกวาเนื่องจากโดยทั่วไปบุคลากรระดับปฏิบัติการจะมีหนาที่ในการ
ดําเนินการตามแผนงานที่วางไวเทานั้น นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการก็สามารถจัดหาบุคลากรใหมมาทดแทนไดอยางรวดเร็ว โดยผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน
7 คนเห็นวาวิธีการดังกลาวมีความเหมาะสมและไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
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3.8 ปจจัยที่เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการวางแผนงาน
ในการดําเนินโครงการที่ผานมามีการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดเวลา (Project
Scheduling) และแผนกําหนดการใชทรัพยากร (Resources Allocation) อยูบอยครั้งโดยมีสาเหตุจาก
การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางการกอสราง อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ
มีความจําเปนตองเปดตามกําหนดการทีว่ างไว ดังนั้นในกรณีที่ไมสามารถเปดใชอาคารไดทั้งหมด
ในเวลาเดียวกัน จึงตองปรับเปลี่ยนแผนงานกอสรางโดยการเรงงานใหโครงการสามารถเปดใชสอย
พื้นที่ไดในบางสวน (Practical Completion) เพื่อใหโครงการสามารถเปดไดตามกําหนดเวลาเดิม ซึ่ง
พื้นที่โครงการที่สําคัญที่สุดไดแก พื้นที่ขายสินคา (Store Area) พื้นที่รานคาเชา (Town Center) และ
พื้นที่รานขายอาหาร (Food Court) เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีผลกับรายรับของโครงการโดยตรง โดย
ผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนเห็นวาเนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการมีประสบการณ
ในการรวมงานกับโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ดังนั้นจึงสามารถ
วางแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนและแกไขแผนงานใหตรงกับ
รายละเอียดของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.9 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
เจาของโครงการจะคัดเลือกผูรับเหมากอสรางที่มีคุณสมบัติเบื้องตน (Pre
Qualification) ตามทีก่ ําหนดเพื่อเขายื่นซองประกวดราคา (Bid Submission) หลังจากนั้นจะมีการ
เปดซองประกวดราคาโดยที่ผานมาเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีหลักในการพิจารณา
โดยการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสารและนําผูประกวดราคาที่เสนอราคาต่ําสุด
มาจํานวนหนึ่งเพื่อพิจารณาดานความเหมาะสมของแผนงานและเทคนิคการกอสราง (Technical
Evaluation) และเชิญผูประกวดราคากลุม ดังกลาวมาเจรจาเพื่อตอรองในเรื่องของการปรับดุลและ
การตอรองราคา (Balance Bidding and Negotiation) รวมทั้งรายละเอียดของแผนงาน โดยพบวา
กลุมผูรับเหมากอสรางที่ไดรับการคัดเลือกสวนใหญจะเปนผูรับเหมากอสรางที่เคยรวมงานกับ
เจาของโครงการมากอน ทั้งนี้ผชู ํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวาวิธีการประมูลและ
ตอรองราคาดังกลาวมีความเหมาะสมและทําใหโครงการไดผูรับเหมากอสรางที่มีคุณภาพ
ประสบการณ และมีความเขาใจในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯรวมทั้งไมพบปญหาที่
เกิดจากปจจัยดังกลาว
3.10 ปจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆใน
ระหวางดําเนินโครงการ
การสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการที่ผานมามี
ประสิทธิภาพ แมวาจะพบปญหาเรื่องการสั่งการและการตัดสินใจที่ผิดพลาดในสวนของประเด็น
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ปญหาใหมที่อยูนอกเหนือจากวิธีการทํางานแบบเดิม (Routine Work) อยางไรก็ตามเนื่องจาก
บุคลากรของโครงการที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการกอสรางมีประสบการณในการดําเนินโครงการหาง
คาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ทําใหสามารถตรวจสอบและแกไขโดยการปรับแกไขงานที่
ผิดพลาดใหถูกตอง (Correction) อยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
โดยผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวาบุคลากรของโครงการมีการสั่งการและการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
3.11 ปจจัยที่เกี่ยวกับฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
หางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯมีฐานะดานการเงินที่เขมแข็ง เนื่องจากการเขา
มารวมทุนของบริษัทขามชาติในชวงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังพื้นตัวจากวิกฤติ
เศรษฐกิจป 2540 ทั้งนี้จากการพิจารณาในสวนของนโยบายดานการเงิน (Financial Policy) พบวา
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีงบประมาณโครงการที่มากกวาหรือเทากับงบประมาณของ
โครงการประเภทสรางใหมดังนั้นโครงการจึงมีฐานะดานการเงินที่ดี นอกจากนั้นพบวาการที่
เจาของโครงการไมมีนโยบายในการตัดลดงบประมาณในระหวางการดําเนินโครงการทําให
โครงการไมมีการหยุดชะงักเนื่องจากปญหาดานการเงิน โดยกลุมผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คน
มีความเห็นวาฐานะดานการเงินของเจาของโครงการมีความเขมแข็งและไมพบปญหาเกิดจากปจจัย
ดังกลาวทีผ่ ลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.12 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมากอสราง
ผูบริหารโครงการและผูออกแบบ
ที่ผานมาพบวาในกรณีที่ผูรับจางทั้งในสวนของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ
และผูรับเหมากอสรางสามารถผลิตงานไดตามปริมาณงานที่ระบุไวในแผนงานและภายใน
กําหนดเวลาที่ระบุไวในสัญญา เจาของโครงการจะดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนที่ระบุไวใน
สัญญา อยางไรก็ตามในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารและควบคุมงาน และความ
ผิดพลาดที่เกี่ยวกับการออกแบบหรือความผิดพลาดใดๆที่มีสาเหตุจากผูบริหารและควบคุม
โครงการและผูออกแบบจนเกิดความเสียหายตอโครงการ เจาของโครงการอาจพิจารณาปรับเงิน
โดยหักจากคาบริการวิชาชีพในงวดสุดทาย
ทั้งนี้ในกรณีที่ผูรับเหมากอสรางไมสามารถดําเนินการไดตามเวลาที่กําหนด เจาของ
โครงการจะทําการระงับการจายคางวดงานในงวดงานนั้นหรืออนุมัติการเบิกจายคางวดงานเพียง
บางสวน จนกระทั่งผูรับเหมากอสรางสามารถดําเนินการกอสรางไดทันตามปริมาณงานในงวด
ตอไปเจาของโครงการก็จะอนุมัติเบิกจายคางวดงานในงวดนั้นๆ รวมทั้งคางวดงานกอนหนาตาม
จํานวนเงินที่ระงับการเบิกจายไว โดยผูช ํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนเห็นวาวิธีการเบิกจายคางวด
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งานของผูรับเหมากอสรางและคาบริการวิชาชีพของผูบริหารโครงการและผูอ อกแบบมีความ
เหมาะสมกับโครงการและไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.13 ปจจัยที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
จากการดําเนินโครงการที่ผานมาพบวาการปรับเปลีย่ นงบประมาณโครงการมี
ความเหมาะสมและไมพบปญหาที่เกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว เนื่องจากเจาของโครงการทั้งสอง
องคกรมีผูถือหุนใหญที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงรวมทั้งการที่เจาของโครงการมีขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณของโครงการ ดังนั้นที่ผานมาจึงการกําหนดงบประมาณของแตละโครงการที่เหมาะสม
และไมมใี นการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการระหวางการดําเนินโครงการแตอยางใด ทั้งนี้
ผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวานโยบายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนงบประมาณ
โครงการมีความเหมาะสมกับโครงการและทําใหโครงการมีสภาพทางการเงินที่เขมแข็ง
3.14 ปจจัยที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
เนื่องจากขอจํากัดดังกลาวเปนปจจัยที่เกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกอาคารเพื่อ
ดําเนินโครงการ นอกจากนั้นการที่ผูที่เกี่ยวของสวนใหญมีความคุนเคยกับขั้นตอนการทํางานกับ
โครงการที่มีลักษณะพื้นที่โครงการแบบดังกลาว ดังนั้นผูบริหารโครงการจึงมีการวางผังโครงการที่
เหมาะสมกับการทํางานตั้งแตเริ่มตน ทําใหสามารถบริหารการใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ผูชํานาญการทั้งหมดจํานวน 7 คนมีความเห็นวา การที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยที่
สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
3.15 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล ใน
ระหวางดําเนินโครงการ
ผูบริหารโครงการมีการกําหนดขั้นตอนการจัดสงขอมูลแผนงาน รวมทั้งการ
ชี้แจงขอมูลถาม-ตอบ และการอนุมัติเอกสารขอมูลโครงการไวในแผนงานของโครงการในสวน
ของขอกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบบุคลากรฝายตางๆ (Line of Command) และระเบียบวิธี
ปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) โดยผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวา โครงการมี
การกําหนดวิธีการจัดสงขอมูล การชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลที่ครบถวนและเหมาะสม
ดังนั้นจึงไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผาน
มาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาจากความลาชาในการอนุมัตแิ ละชี้แจงเอกสารและขอมูล
เนื่องจากผูที่มีหนาที่ในการอนุมัติและชี้แจงไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่ระบุไวในเอกสาร
2. ปญหาจากความผิดพลาดในการอนุมัติเอกสารและการชี้แจงเอกสาร
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ขอมูลเนื่องจากขาดการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ถี่ถวน
อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาจากที่ผูที่เกี่ยวของกับโครงการมี
ประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาเปนจํานวนหลายโครงการ ดังนั้น
บุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการและผูรับเหมากอสรางจึงสามารถตรวจพบความผิดพลาดจาก
การอนุมัติเอกสารหรือแบบ และสามารถทํางานไปกอนลวงหนาในขณะที่รอการอนุมัติหรือแกไข
งานจากเจาของโครงการหรือผูออกแบบโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.16 ปจจัยที่เกี่ยวกับผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town Center & Mall Area
ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณพื้นที่สวน Town Center หรือ Mall Area จะประกอบดวย
ผูเชารายใหญ (Anchor Tenant) และผูเชารายเล็กหรือผูเชารวม (Co-Tenant) โดยบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการไดแก แผนกบริหารพื้นที่ Town Center หรือ Mall Area จะมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการประสานงานในการสรุปตําแหนงและขนาดพื้นที่ของรานคาเชาบริเวณ Town Center หรือ
Mall Area ในขณะที่แผนกพัฒนาโครงการ (Property) หรือ แผนกออกแบบและกอสราง (Design &
Construction) รวมทั้งผูบริหารโครงการจะมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการประสานงานในสวนของการ
กอสรางของรานคาเชา โดยผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาการดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของกับผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณพื้นที่สวน Town Center หรือ Mall Area มีประสิทธิภาพและ
ไมพบปญหาที่มีสาเหตุจากปจจัยดังกลาว ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาใน
การดําเนินโครงการที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาที่เกี่ยวของกับการกอสรางของผูเชารายเล็กหรือผูเชารวม (Co Tenant) เนื่องจากผูเชารายเล็กหรือผูเชารวมไมมีความคุนเคยกับขั้นตอนการทํางานรวมกับเจาของ
โครงการทําใหไมเขาใจระบบและแผนงานกอสรางของโครงการ
2. ปญหาที่เกี่ยวของกับการสรุปเรื่องพื้นที่และตําแหนงรานคาของผูเชาราย
ใหญ (Anchor Tenant) เนื่องจากผูเชารายใหญจะมีการขอปรับเปลี่ยนตําแหนงขอบเขตและขนาด
ของพื้นที่รานคาในระหวางขั้นตอนการกอสรางโดยมีสาเหตุจากปจจัยดานธุรกิจ
อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาปจจัยดังกลาวไมสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากเจาของโครงการสามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับความลาชาใน
การตกแตงรานคาเชาโดยการเรงงานในสวนของหนารานหรือพื้นที่ขายที่จําเปนตองเปดใชงานใน
วันเปดสาขาใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
3.17 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
เจาของโครงการทั้งสององคกรมีการกําหนดขอบเขตงาน หนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละฝายอยางชัดเจน โดยมีการระบุทีมงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานโดยตรง (Official
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Contact) ของแตละโครงการอยางชัดเจนเพื่อความสะดวกในการดําเนินการ ซึ่งบุคลากรดังกลาวมี
ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีหนาที่ประสานงานระหวางฝายตางๆ เพื่อให
โครงการเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในแผนงาน โดยผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาใน
การดําเนินโครงการที่ผานมาไมพบปญหาที่เกิดจากวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวาง
บุคลากรภายในโครงการที่สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวา ที่ผานมาพบปญหาที่มีสาเหตุจาก
ปจจัยดังกลาว 2 ประเด็นไดแก ปญหาเรื่องความลาชาในการประสานงานเรื่องเอกสารจากเจาของ
โครงการ และปญหาเรื่องความลาชาในการประสานงานเรื่องเอกสารและแบบจากผูออกแบบ
อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาเนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมี
ประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ ทําใหมีความคุนเคย
และเขาใจขั้นตอนในการประสานงานเรื่องขอมูลจากเจาของโครงการและผูออกแบบ ดังนั้นปจจัย
ดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.18 ปจจัยที่เกี่ยวกับรายเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
หางบิ๊กซีฯและหางเทสโกโลตัสฯเปนองคกรขนาดใหญที่มีลักษณะการจัดผัง
องคกรแบบแบงตามหนาที่ (Functional Structure) และบริหารงานในรูปบริษัทจํากัด (Corporation
of Limited Company) โดยมีบริษัทขามชาติ (Transnational Corporations) เปนผูถือหุนใหญและทํา
หนาที่บริหารจัดการรวมทั้งกําหนดนโยบายการทํางานของสาขาที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดย
ผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวารูปแบบการจัดโครงสรางองคกรและผังองคกรแบบ
ดังกลาวมีความเหมาะสมกับโครงการและไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมาพบ
ปญหาเรื่องบุคลากรในสวนของเจาของโครงการมีการประสานงานและการสื่อสารแบบลัดขั้นตอน
หรือแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) และมีการทํางานขามสายงาน (Cross
Function) โดยมีสาเหตุจากการจัดโครงสรางองคกรแบบแบงตามหนาที่ทําใหมีแผนกยอยเปน
จํานวนมาก อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ เนื่องจากในขณะที่บุคลากรมีการทํางานแบบลัดขั้นตอนและการ
ทํางานขามสายงานเพื่อความรวดเร็วในการทํางาน แตในขณะเดียวกันก็จะมีการแจงใหผูที่เกี่ยวของ
หรือผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบเปนลายลักษณอักษรตามระเบียบที่กําหนดไว ดังนั้นในกรณีที่
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นผูที่เกี่ยวของในสวนอื่นก็สามารถตรวจพบและแกไขไดอยางรวดเร็ว
3.19 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆในระหวาง
การดําเนินโครงการ
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ผูบริหารโครงการจะจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการโดยมีการกําหนดขอบเขต
หนาที่ และความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
(Project Procedure) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประสานงานและสื่อสารระหวางฝายตางๆในระหวาง
การดําเนินโครงการ โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมา
ไมพบปญหาที่มีสาเหตุจากการประสานงานและสื่อสารเนื่องจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในแผนงาน นอกจากนั้นการที่บุคลากรในสวนของเจาของโครงการ ผูออกแบบ
และผูรับเหมากอสรางมีประสบการณในการทําโครงการประเภทคาปลีกสมัยใหมฯมาเปนจํานวน
หลายโครงการจึงมีความเขาใจในขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของโครงการ โดยที่ผานมาไมพบ
ปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมา
พบปญหาเกี่ยวกับการประสานงานและสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication)
หรือแบบขามสายงาน (Cross Function) และปญหาที่เกิดจากทักษะบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การติดตอประสานงาน (Official Contact) มีไมเพียงพอ อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็น
วาเนื่องจากโครงการมีการกําหนดขั้นตอนการประสานงานและตรวจสอบอยางเปนระบบ ดังนั้น
การที่โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯซึ่งเปนโครงการที่มีรูปแบบคลายคลึงกัน ทําใหสามารถใช
ขอมูลจากการดําเนินโครงการที่ผานมาในการตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
โดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
3.20 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธกี ารกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of
Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure)
ผูบริหารโครงการไดจัดทําแผนงานกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของทุก
ฝาย (Line of Command) รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางชัดเจน
และมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ โดยผูชํานาญการจํานวน 4 คน
จาก 7 คนเห็นวาที่ผานมาไมพบปญหาที่เกิดจากวิธีปฏิบัติของโครงการฯ
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผาน
มาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการประสานงานและสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal
Communication) เนื่องจากโครงการมีขอจํากัดดานเวลา
2. ปญหาจากการที่ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางราย
ใหมไมเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ เนื่องจากไมคุนเคยกับการดําเนินโครงการ
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ
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อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวา เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โครงการสวนใหญมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการ
ทําใหมีความเขาใจในระบบการทํางานรวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการประเภทหางคาปลีก
สมัยใหมฯ ดังนั้นปจจัยดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.21 ปจจัยที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารฯ
เจาของโครงการจะมีหนาที่รับผิดชอบในการประสานงานที่เกี่ยวกับขอเอกสาร
และขอมูลแบบอาคารจากเจาของอาคารฯ โดยมีการกําหนดตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานโดยตรง
(Official Contact) ของแตละโครงการเพื่อความสะดวกในการดําเนินการ โดยผูชํานาญการจํานวน
4 คนจาก 7 คนเห็นวาที่ผานมาไมพบปญหาที่เกิดจากวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของ
อาคารฯที่สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 3 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมา
พบปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลและเอกสารที่ไดรับจากเจาของอาคารฯเนื่องจากอาคารที่
ใชในการดําเนินโครงการมีการเปดใชมานานและมีการปรับเปลี่ยนและดัดแปลงอาคารในระหวาง
การเปดใชงานทําใหขอมูลมีความผิดพลาด อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญดังกลาวเห็นวาเนื่องจาก
เจาของโครงการมีการดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญในการสํารวจอาคาร (Building Surveyor) เพื่อหา
ขอมูลอาคารที่ถูกตอง ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.22 ปจจัยเกี่ยวกับผูเชาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
บุคลากรในสวนของเจาของโครงการไดแก แผนกพัฒนาโครงการ (Property)
หรือแผนกออกแบบและกอสราง (Design & Construction) จะมีหนาที่ในการประสานงานกับ
เจาของอาคารฯเกี่ยวกับตําแหนงและขนาดพื้นทีข่ องโครงการ รวมทั้งการประสานงานที่เกี่ยวของ
กับงานกอสรางของโครงการ โดยผูชํานาญการจํานวน 5 คนจาก 7 คนเห็นวา การดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของกับผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการฯมีประสิทธิภาพและไมพบปญหาที่เกิดจาก
ปจจัยดังกลาว ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 2 คนจาก 7 คนเห็นวาในระหวางการดําเนินโครงการ
ที่ผานมาพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการกอสรางในสวนโครงสรางและงานระบบอาคาร เนื่องจาก
การดําเนินงานกอสรางในสวนโครงสรางและงานระบบอาคารของโครงการบางสวนตองผานพื้นที่
ที่อยูนอกโครงการ
2. ปญหาเกี่ยวกับการขอปรับแกไขพื้นที่จากเจาของอาคารฯโดยมีสาเหตุจาก
เหตุผลทางดานธุรกิจของเจาของอาคารฯ
อยางไรก็ตามกลุมผูชํานาญการดังกลาวเห็นวา เนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหม
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ฯมีขนาดพื้นที่โครงการที่ใหญกวาผูเชาพื้นที่รายอื่นทําใหมีอํานาจในการตอรอง (Negotiation) กับ
เจาของโครงการมากกวาผูเชารายอื่น นอกจากนั้นการที่โครงการมีรูปแบบและรายละเอียดที่
คลายกัน ดังนั้นจึงสามารถใชขอมูลจากโครงการที่ผานมาในปรับแกไขแผนงานโครงการและ
รายละเอียดของแบบโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.23 ปจจัยที่เกี่ยวกับจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
การดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะประกอบดวยผูรับเหมารายยอย
(Subcontractor) และผูรับเหมางานพิเศษ (Specialist) เปนจํานวนมากเชน ผูรับเหมางานในสวนหอง
เย็น (Cold Storage) ผูรับเหมางานลิฟทและทางลาดเลื่อน (Travelator) ผูรับเหมางานชั้นวางสินคา
(Fixture) ผูรับเหมางานสแตนเลส และผูรับเหมางานปายตกแตงกราฟฟก เปนตน ทั้งนี้ผูชํานาญการ
จํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาเนื่องจากผูรับเหมาสวนใหญมีประสบการณในการรวมงานกับเจาของ
โครงการมากอน ทําใหสามารถเขาใจขั้นตอนการทํางานของโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯและ
สามารถทํางานไดตามแผนงานและขั้นตอนที่ผูบริหารโครงการกําหนด ดังนั้นที่ผานมาจึงไมพบ
ปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมาพบ
ปญหาจากการทีผ่ ูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมากขอเขาใชพื้นที่ในการทํางานพรอม
กันในชวงใกลเปดสาขา อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาเนื่องจากผูบริหารโครงการ
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยการควบคุมงานอยางเขมงวดโดยใหผูรับเหมายอยทุกราย
ดําเนินการและปฏิบัติตามสัญญาและแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงที่อาจ
สงผลกระทบกับกําหนดการเปดใชอาคารทีเ่ จาของโครงการไดกําหนดไวแลว ดังนั้นปจจัยดังกลาว
จึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.24 ปจจัยเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
ผูบริหารโครงการใหความสําคัญกับการควบคุมโครงการ (Project Controlling)
และติดตามความคืบหนาของโครงการ (Project Monitoring) โดยการจัดทําแผน (Action Plan) และ
แผนกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) เพื่อกําหนดรายละเอียดของงานในแตละ
กิจกรรมเพื่อใชเปนแนวทางในควบคุมและติดตามความคืบหนาของโครงการ โดยในสวนของการ
กําหนดแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) พบวาในกรณีที่ผูรับเหมากอสรางไม
สามารถทํางานใหเสร็จไดตามสัญญา ผูรับเหมากอสรางก็จะถูกหักหรือถูกระงับการจายคางวดงาน
เปนบางสวนจนกระทั่งสามารถทํางานไดทันในจุดตรวจสอบตอไป เจาของโครงการก็จะอนุมัติการ
เบิกจายคางวดงานคงคางคืนใหผูรับเหมากอสรางเพือ่ ปองกันไมใหผูรับเหมากอสรางเกิดปญหาดาน
การเงินซึ่งอาจสงผลกระทบกับการทํางานในภายหลัง โดยผูชํานาญการจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็น
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วาวิธีการควบคุมและติดตามความคืบหนาดังกลาวมีความเหมาะสมกับโครงการและไมพบปญหาที่
เกิดจากปจจัยดังกลาว
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมา
พบปญหาเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงานเนื่องจากผูบริหารโครงการ
รายใหมไมเขาใจขั้นตอนในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯซึ่งเปนโครงการที่มีการ
ปรับเปลี่ยนแบบและรายละเอียดของโครงการอยูเสมอ ดังนั้นจึงไมสามารถควบคุมและติดตาม
ความคืบหนาของแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาการที่
เจาของโครงการมีบุคลากรทีม่ ีประสบการณทําหนาที่ในการตรวจสอบ (Audit) ความถูกตองและ
ความคืบหนาของโครงการในชวงระหวางการกอสราง ดังนั้นจึงสามารถตรวจพบและแกไขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
3.25 ปจจัยที่เกี่ยวกับฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ
ผูรับเหมากอสราง
ผูบริหารโครงการรวมและผูอ อกแบบเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มี
ฐานะดานการเงินและผลประกอบการที่ดี ในขณะที่เมื่อพิจารณาในสวนของผูรับเหมากอสราง
พบวาเนื่องจากโครงการมีขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) ซึ่งรวมถึงการ
ตรวจสอบดานการเงินที่เขมงวด ดังนั้นผูร ับเหมากอสรางที่สามารถเขารวมประกวดราคาจึงมีฐานะ
ดานการเงินที่เขมแข็ง โดยผูชํานาญการจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาฐานะดานการเงินของผูบริหาร
โครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางมีความเขมแข็ง นอกจากนั้นเนื่องจากผูบริหารและ
ควบคุมโครงการ และผูออกแบบที่ไมมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการดําเนินงาน ทํา
ใหที่ผานมาไมพบปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาว
ในขณะที่ผูชํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวา ในการดําเนินโครงการที่ผานมา
พบวาการที่ผูรับเหมากอสรางของโครงการชนะการประกวดราคาในโครงการอื่นทําใหตองมีการ
ปรับแผนงบการเงินและงบประมาณของบริษัทรวมทั้งแผนการใชเงิน (Cash Flow) ของแตละ
โครงการขึ้นใหมซึ่งสงผลกระทบตอปริมาณคนงาน เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณของโครงการ
อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวาการที่เจาของโครงการรวมทั้งผูบริหารและควบคุม
โครงการ ทําการควบคุมและติดตาม (Controlling and Monitoring) ความกาวหนาของโครงการ
อยางใกลชิดอยูตลอดเวลา รวมทั้งมีการจัดทําและบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถ
ควบคุมและแกไขปญหาดังกลาวโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
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3.26 ปจจัยที่เกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภค และสภาพอากาศ
เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีขั้นตอนการดําเนินการกอสรางอยู
ภายในตัวอาคาร ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงขึ้นอยูกับสภาพของอาคารที่เชาเพื่อจัดทําโครงการ โดย
การที่ทั้งหางบิ๊กซีฯและหางเทสโก-โลตัสฯมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯเปนจํานวนหลายสาขา จึงมีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกอาคารทีเ่ ขมงวดและมี
ประสิทธิภาพ โดยผูชํานาญการจํานวน 6 คนจาก 7 คนเห็นวาที่ผานมาไมพบปญหาทีเ่ กิดจากระบบ
ขนสงและสาธารณูปโภคและสภาพอากาศที่สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ในขณะที่ผชู ํานาญการจํานวน 1 คนจาก 7 คนเห็นวาในการดําเนินโครงการที่ผานมา
พบปญหาในสวนของระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เนื่องจากการที่เจาของโครงการทั้งสอง
องคกรใหความสําคัญเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของอาคารทําใหตองเลือกอาคารที่มีความพรอม
ทางดานธุรกิจแตไมมีความพรอมทางดานการกอสราง อยางไรก็ตามผูชํานาญการดังกลาวเห็นวา
การที่เจาของโครงการไดดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญในการสํารวจอาคาร (Building Surveyor) เพื่อหา
ขอมูลเพิ่มเติม ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงสามารถตรวจพบไดจากการสํารวจอาคารกอนที่จะเริ่มการ
กอสรางจริง ทําใหผูบริหารโครงการสามารถดําเนินการวางแผนการทํางานและการกําหนดปริมาณ
งานของโครงการไดอยางถูกตองโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
4. สรุปขอมูลจากการสัมภาษณผูชํานาญการ
4.1 จากการศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูชํานาญการพบวา มีปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาของโครงการฯจํานวน 10 ปจจัย ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาสามารถแบงปจจัย
ดังกลาวไดเปน 2 ประเภทประกอบดวย ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถ
ควบคุมได (Uncontrollable Factor) จํานวน 4 ปจจัยไดแก
1. ปจจัยที่เกี่ยวกับเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการฯ
2. ปจจัยเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารฯ
3. ปจจัยเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
4. ปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
ในขณะที่มีปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถควบคุมได
(Controllable Factor) จํานวน 6 ปจจัยไดแก
1. ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในชวงระหวางการกอสราง
2. ปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
3. ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯ ในสวนของเจาของโครงการ
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4. ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนฯในสวนของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมา
5. ปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
6. ปจจัยเกี่ยวกับความถูกตอง การสรางไดของแบบ ระยะเวลาในการจัดทําแบบ
4.2 จากการศึกษาขอมูลพบวา มีปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ 6 ปจจัยที่
ผูชํานาญการทั้งสองวิชาชีพมีมุมมองที่แตกตางกัน ในขณะที่มี 4 ปจจัยที่ผูชํานาญการทั้งสอง
วิชาชีพมีมุมมองที่ตรงกันวาเปนเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับเจาของ
อาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการฯ ปจจัยเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของ
อาคารฯ ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในชวงระหวางการกอสราง และปจจัยเกี่ยวกับจํานวน
ประสบการณและทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของผูบ ริหารโครงการฯ
4.3 จากการศึกษาพบวามีปจจัยที่ไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯจํานวน 26
ปจจัย เนื่องจากผูชํานาญการเห็นวาจากการที่บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการมีประสบการณในการ
ดําเนินโครงการคาปลีกสมัยใหม และการที่โครงการมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการทํางานที่
เปนระบบและมีความเหมาะสมกับโครงการ ทําใหสามารถวางแผนปองกันรวมทั้งตรวจสอบและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ

บทที่ 5
ผลการวิเคราะห

จากการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯพบวา สามารถแบงปจจัย
ดังกลาวไดเปน 2 ประเภทไดแก ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถควบคุม
ได (Uncontrollable Factor) และปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถควบคุมได
(Controllable Factor) และพบวาความแตกตางของสถานภาพและบทบาท (Status and Role) ในการ
ทํางาน มีผลทําใหมุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯมี
ความแตกตางกัน โดยพบวาเจาของโครงการจะใหความสําคัญกับปจจัยที่สงผลกระทบ (Impact)
กับกระบวนการทํางาน (Work Process) ในทุกชวงของการดําเนินโครงการ ในขณะที่ผูบริหาร
โครงการจะใหความสําคัญกับปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการกอสราง (Construction
Process) ในชวงระหวางการกอสราง
1. ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถควบคุมได
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถควบคุมไดเกิดจากปจจัย
ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมและคาดการณได (Uncontrollable & Unpredictable Factor) และ
สงผลกระทบทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชาโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลกระทบที่เกิดจากปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถ
ควบคุมได (Uncontrollable Factor)
ปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ทั้งในชวงกอนการกอสราง (Pre Construction Phase) และชวงระหวางการกอสราง (Construction
Phase) ไดแก ผลกระทบทําใหเจาของโครงการตองชะลอการเริ่มดําเนินโครงการ ผลกระทบทําให
โครงการมีระยะเวลาในชวงการกอสรางนอยลง และผลกระทบทําใหโครงการตองเสียเวลา
เนื่องจากการแกไขงานที่ผิดพลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ผลกระทบทําใหเจาของโครงการตองชะลอการเริ่มดําเนินโครงการ
เนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนโครงการขนาดใหญประเภท
60

61
ธุรกิจการคา (Commercial Project) ทําใหตองเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกจํานวนมาก โดยพบวา
ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบทําใหเจาของโครงการตองชะลอการดําเนินโครงการออกไปไดแก
เจาของอาคารฯและขอกําหนดของทางราชการ ซึ่งโดยทั่วไปเจาของโครงการสามารถหลีกเลี่ยง
ปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวไดดวยการคัดเลือกอาคารทีม่ ีความพรอมสําหรับใชเปนพื้นที่ในการ
ดําเนินโครงการและการดําเนินโครงการใหถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการคา
ปลีกสมัยใหมฯมีขอจํากัดเรื่องเวลาทําใหเจาของโครงการไมสามารถจัดหาอาคารที่มีความพรอมทั้ง
ในดานการกอสราง ดานศักยภาพทางธุรกิจและดานกฎหมายไดพรอมกันทั้งหมด ดังนั้นการที่
เจาของโครงการใหความสําคัญกับปจจัยเรื่องทําเลที่ตั้งของอาคารและศักยภาพในการแขงขันทาง
ธุรกิจมากกวาปจจัยดานอื่น ทําใหที่ผานมามีอาคารที่มีปญหาจากการทีเ่ จาของอาคารฯมีปญหาเรื่อง
หนี้สินดอยคุณภาพ (NPL) แตตั้งอยูอยูในทําเลที่มีศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจสูงไดรับการ
คัดเลือกและถูกเชาสําหรับใชเปนพื้นที่ในการดําเนินโครงการ
ทั้งนี้พบวาเนื่องจากเจาของโครงการมีนโยบายในการดําเนินโครงการใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ดังนั้นการที่โครงการเกิดปญหาเกีย่ วกับการขอใบอนุญาตกอสรางและปญหาเรื่องหนี้
NPL ของเจาของอาคาร ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนเริ่มตนโครงการ (Inception Stage) ทําให
เจาของโครงการตองเลื่อนการดําเนินโครงการออกไปจนกวาจะหาขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวได
โดยเห็นวาปญหาดังกลาวไมเพียงแตสงผลกระทบทําใหโครงการเกิดความลาชาแตยังสามารถสงผล
กระทบทําใหโครงการถูกระงับการกอสรางไดในภายหลัง นอกจากนั้นการที่เปาหมาย (Goal) ของ
การดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯคือผลกําไรจากการคา ดังนั้นกําหนดการเปดสาขาจึงถูก
กําหนดดวยปจจัยและความเหมาะสมทางธุรกิจมากกวาปจจัยดานการกอสราง ทําใหเจาของ
โครงการไมสามารถเลื่อนกําหนดการเปดสาขาตามที่วางไว ดังนั้นการชะลอการดําเนินโครงการจึง
สงผลกระทบทําใหโครงการมีระยะเวลาการดําเนินโครงการ (Project Duration) ที่นอยลงในขณะที่
มีงบประมาณโครงการที่เทาเดิมและมีปริมาณงานของโครงการทีเ่ ทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น ทําใหไม
สามารถดําเนินโครงการใหเสร็จไดตามกําหนด
1.1.2 ผลกระทบทําใหโครงการมีระยะเวลาในชวงการกอสรางนอยลง
การปรับปรุงและดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับดําเนินโครงการ
หางคาปลีกสมัยใหมฯจะสามารถดําเนินการไดตอเมื่อเจาของโครงการไดรับการสงมอบพื้นที่
อาคารจากเจาของอาคารฯแลวเทานั้น ดังนั้นปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกไดแก ความลาชาในการ
สงมอบพื้นที่ของเจาของอาคารฯจึงสงผลกระทบทําใหเจาของโครงการไมสามารถสงมอบพื้นที่
ทํางานใหผูรับเหมากอสรางไดตามกําหนดและสงผลทําใหโครงการมีระยะเวลาในชวงการกอสราง
(Construction Phase) นอยลง
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ทั้งนีพ้ บวาการที่เจาของอาคารฯไมสามารถสงมอบพืน้ ที่การทํางานใหเจาของ
โครงการฯไดตามกําหนด ทําใหทั้งผูบริหารโครงการและผูรับเหมากอสรางตองปรับเปลี่ยน
แผนงานกอสราง (Construction Planning) และแผนกําหนดระยะเวลาการกอสราง (Construction
Scheduling) ที่วางไวใหเหมาะสมกับระยะเวลาการกอสรางที่นอยลง ซึ่งแมวาบุคลากรของโครงการ
จะมีประสบการณและขอมูลที่ไดจากการดําเนินโครงการที่ผานมา อยางไรก็ตามการที่โครงการมี
งบประมาณในการกอสรางที่เทาเดิมตามที่ตกลงไวในสัญญาทําใหไมสามารถเรงงานดวยการเพิ่ม
จํานวนคนงานหรือทํางานลวงเวลา (Over Time) เพื่อใหโครงการเสร็จไดตามเวลาที่กําหนดได
1.1.3 ผลกระทบทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการแกไขงานที่ผิดพลาด
การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปนโครงการทีด่ ําเนินการ
อยูภ ายในอาคารที่ไดกอสรางเสร็จสิ้นแลว จึงจําเปนตองมีขอมูลของอาคารที่ถูกตองและครบถวน
สําหรับใชในการกําหนดรายละเอียดและขอบเขตของโครงการ (Scope of Work) รวมทั้งการวาง
แผนการทํางานและการออกแบบ ดังนั้นการที่เจาของอาคารฯไมสามารถจัดสงขอมูลดังกลาวให
เจาของโครงการไดอยางครบถวนและถูกตอง จึงสงผลกระทบกับประสิทธิภาพและความถูกตองใน
การออกแบบและกอสราง (Design and Construction) นอกจากนั้นเนื่องจากโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯเปนโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) ดังนั้นจึงไมสามารถหลีกเลี่ยง
การแกไขงานที่เกิดจากปจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและการตลาดฯได
ทั้งนีพ้ บวาความผิดพลาดในการออกแบบที่เกิดจากการใชขอมูลที่ไมถูกตองและ
การขาดขอมูลที่ครบถวน รวมทั้งการที่เจาของโครงการมีการปรับแกไขรายละเอียดของโครงการ
และรูปแบบของโครงการโดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพ (Competitiveness) ในการแขงขันทาง
ธุรกิจทําใหโครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานกอสรางที่ดําเนินการไปแลวใหถูกตอง ทั้งใน
สวนของงานกอสรางบริเวณพื้นที่โครงการ (Site Work) และงานในสวนที่ตองสั่งทําจากโรงงาน
(Order Work) เชน งานปายกราฟฟก ชั้นวางสินคาบริเวณพื้นที่ขายสินคา (Sale Area) และชุดโตะ
อาหารบริเวณสวนขายอาหาร (Food Court) เปนตน ซึ่งการที่ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นและสงผล
กระทบกับการดําเนินโครงการในชวงการกอสราง (Construction Phase) ซึ่งเปนชวงที่ใกล
กําหนดการเปดสาขา จึงทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหเสร็จทันตาม
กําหนดเวลาการเปดสาขาที่วางไวและเปนสาเหตุทําใหโครงการเกิดความลาชา
1.2 มุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่
ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factor)
สาเหตุทเี่ จาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและความเห็นที่ตรงกัน
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วาปจจัยที่เกี่ยวของกับเจาของอาคารฯและปจจัยเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของ
อาคารฯเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ เนื่องจากเจาของอาคารฯเปนปจจัยที่มี
ความเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯตลอดทั้งโครงการ ดังนั้นปญหาที่
เกิดจากปจจัยดังกลาวจึงสงผลกระทบกับทุกกระบวนการทํางาน (Work Process) ของโครงการ
รวมทั้งสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ (Project Duration) และระยะเวลาใน
ขั้นตอนการกอสราง (Construction Period) ที่วางไว ดังนั้นการที่ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมหรือคาดการณได จึงทําใหการกําหนดเวลาในแผนโครงการ (Project Planning)
และแผนกําหนดระยะเวลาการกอสราง (Construction Scheduling) ขาดความถูกตองและเหมาะสม
ในขณะที่พบวาสาเหตุทเี่ จาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและ
ความเห็นที่แตกตางกันในสวนของปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับของทางราชการและปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจฯ โดยผูบริหารโครงการเห็นวาปจจัย
ดังกลาวไมใชสาเหตุความลาชาของโครงการฯ เนื่องจากปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวเปนปญหาที่
ไมไดสงกระทบโดยตรงกับกระบวนการกอสราง (Construction Process) โดยปญหาที่เกิดจากปจจัย
เกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับฯเปนปญหาเรื่องใบอนุญาตกอสรางซึ่งเกิดขึ้นในชวงเริ่มตน
โครงการ (Inception Stage) ทําใหผูบริหารโครงการมีเวลาที่เพียงพอในการวางแผนงานกอสราง
(Construction Planning) และแผนกําหนดระยะเวลาการกอสราง (Construction Scheduling) ให
เหมาะสม ในขณะที่ปญหาที่เกิดจากปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจฯเปนปญหาที่สงผลกระทบกับ
การปรับเปลี่ยนแบบซึ่งเปนปญหาในกระบวนการออกแบบ (Design Process) ที่สามารถแกไขได
อยางรวดเร็วในขั้นตอนการกอสราง โดยการใชประสบการณและองคความรู (Experience and
Knowledge) ที่ไดจากการดําเนินโครงการที่ผานมา
2. ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถควบคุมได
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯทีส่ ามารถควบคุมไดเกิดจากปจจัยภายในที่
สามารถควบคุมและคาดการณได (Controllable & Predictable Factor) และสงผลกระทบทําใหการ
ดําเนินโครงการเกิดความลาชาโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลกระทบที่เกิดจากปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถ
ควบคุมได (Controllable Factor)
ปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบกับทั้งกระบวนการออกแบบ
(Design Process) และกระบวนการกอสราง (Design and Construction Process) ของโครงการ
ในชวงระหวางการกอสราง (Construction Phase) ไดแก ผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลา
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เนื่องจากการแกไขงานที่ผิดพลาด และผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานกอสราง (Method Statement) และผลกระทบที่ทําใหโครงการตอง
เสียเวลาเนื่องจากความขัดแยงโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการแกไขงานที่ผิดพลาด
แมวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะเปน
บุคลากรที่เคยรวมงานกับเจาของโครงการหรือมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีก
สมัยใหมฯมาหลายโครงการ อยางไรก็ตามการที่โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ เปนโครงการ
ขนาดใหญประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) ทําใหการดําเนินโครงการตองเกี่ยวของกับ
ปจจัยจํานวนมาก โดยพบวามีปจจัยภายในที่สงผลกระทบกับความถูกตองของงานและทําให
โครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานไดแก ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลา
กอสราง ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนและทักษะฯของบุคลากรทั้งในสวนของเจาของโครงการและ
บุคลากรในสวนอื่น รวมทั้งปจจัยเกี่ยวกับความถูกตองและการสรางไดของแบบฯ ซึ่งปญหาที่เกิด
จากปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบกับประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ (Administrative
Phase) รวมทั้งความถูกตองในการออกแบบและกอสราง (Design and Construction Phase)
ทั้งนี้พบวาปจจัยภายในดังกลาวจะสงผลกระทบกับงานในสวนของงานกอสราง
(Construction Work) หรืองานในระดับปฏิบัติการ (Operation Level) โดยผลกระทบในสวนของ
งานกอสรางจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนแบบและการสรางไดของแบบ รวมทั้งจํานวนและทักษะใน
การทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการฯ ทําใหงานกอสรางของโครงการขาด
คุณภาพและความถูกตองและสงผลใหโครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานที่ผิดพลาด (Defect
Work) ซึ่งการที่งานแกไขดังกลาวเปนงานเพิ่มเติมที่ไมไดระบุไวในแผนโครงการ ดังนั้นการ
ดําเนินการดังกลาวจึงสงผลกระทบกับเวลาในสวนของงานที่ถูกกําหนดไวแลวในแผนโครงการ
และเปนสาเหตุทําใหโครงการเกิดความลาชา ในขณะที่ปจจัยเกี่ยวกับจํานวนและทักษะฯของ
บุคลากรในสวนของเจาของโครงการจะสงผลกระทบกับการทํางานที่เกี่ยวของกับขอมูลอาคารฯ
รวมทั้งการตรวจสอบ (Audit) ความถูกตองของโครงการซึ่งเปนหนาที่ของเจาของโครงการ ทําให
งานกอสรางของโครงการขาดความถูกตองและตองเสียเวลาในการแกไขงานใหถูกตองในภายหลัง
ซึ่งการที่ปญหาดังกลาวขางตนสงผลกระทบกับโครงการในชวงการกอสราง (Construction Phase)
ซึ่งเปนชวงที่ใกลกําหนดการเปดสาขา ทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ใหเสร็จทันตามกําหนดเวลาการเปดสาขาที่วางไว
2.1.2 ผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธกี าร
ทํางานกอสราง (Method Statement)
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แมวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะเคยรวมงาน
กับเจาของโครงการและมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาหลาย
โครงการ อยางไรก็ตามพบวาในชวงเวลาที่เจาของโครงการตองดําเนินโครงการจํานวนหลายสาขา
ในเวลาเดียวกันทําใหมีความจําเปนตองจัดหาผูรับเหมากอสรางรายใหมเพื่อใหสามารถดําเนิน
โครงการใหเสร็จสิ้นครบตามจํานวนที่วางแผนไว ซึง่ การที่ผูรับเหมารายใหมไมมีประสบการณและ
ขอมูลราคาของโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จึงมีการเสนอราคาที่ต่ําเกินไปเนื่องจาก
ตองการชนะการประมูล สงผลทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน (Method Statement) และ
รายละเอียดในการทํางานในภายหลังเพื่อใหสามารถทํางานไดภายในงบประมาณที่จํากัด
ทั้งนีแ้ มวาขั้นตอนการประกวดราคา (Bidding Process) จะเกิดขึ้นในชวงกอนการ
กอสราง (Pre Construction Phase) อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวสงผลกระทบกับการ
ดําเนินโครงการในชวงระหวางการกอสราง (Construction Phase) และแมวาการเสนอราคาประมูล
ที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง (Low Bids Related) จะเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุมไดดวย
การใชประสบการณและขอมูลจากการดําเนินโครงการที่ผานมาในการกําหนดรายละเอียดของ
สัญญาและขั้นตอนการประกวดราคา (Bidding Process) ใหครบถวนและถูกตอง รวมทั้งใชการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาที่ผูเขารวมประกวดราคาเสนอโดยการเปรียบเทียบจากขอมูล
ราคาของโครงการที่ผานมา อยางไรก็ตามการที่ผูรับเหมากอสรางมีงบประมาณในการทํางานที่
จํากัด ทําใหมีความจําเปนตองลดตนทุนในการทํางานโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน (Work
Method Statement) การลดจํานวนบุคลากรของโครงการ (Man Power) การลดคาตอบแทนในการ
ทํางาน และการขอปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการกอสราง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะสงผลกระทบ
กับคุณภาพและความถูกตองในการทํางานทําใหโครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานที่ผิดพลาด
(Defect Work) ในภายหลัง ซึ่งการที่งานแกไขดังกลาวเปนงานเพิ่มเติมที่ไมไดระบุไวในแผน
โครงการ ดังนั้นจึงสงผลกระทบกับเวลาในสวนของงานที่ถกู กําหนดไวแลวในแผนโครงการและ
เปนสาเหตุทําใหโครงการเกิดความลาชา
2.1.3 ผลกระทบที่ทําใหโครงการตองเสียเวลาเนื่องจากความขัดแยง
การที่บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีประสบการณ
ในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯหรือเคยรวมงานกับเจาของโครงการทําใหโครงการ
สามารถลดปญหาและความผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานได อยางไรก็ตามพบวาขอดีดังกลาว
สามารถสงผลเสียกับโครงการไดเชนกัน เนื่องจากการที่ผูรับเหมากอสรางที่เคยรวมงานกับเจาของ
โครงการมาเปนจํานวนหลายโครงการจึงมีความคุนเคยกับเนื้อหาและรายละเอียดของสัญญาทําให

66
ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเนื้อหาและรายละเอียดของสัญญากอนตกลงทําสัญญา สงผล
ใหเกิดความขัดแยงและสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการในภายหลัง
ทั้งนีแ้ มวาขั้นตอนการตกลงทําสัญญา (Bidding Phase) จะเกิดขึ้นในชวงกอนการ
กอสราง (Pre Construction Phase) อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
จะสงผลกระทบกับกระบวนการออกแบบและกอสราง (Design and Construction Process) ในชวง
ระหวางการกอสราง (Construction Phase) ทั้งนี้แมวาปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
(Ambiguous of Contract Condition Related) จะเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุมไดโดยการ
กําหนดขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนการทํา
สัญญาใหครบถวนและเหมาะสม อยางไรก็ตามเนื่องจากการกําหนดขอบเขตโครงการฯและ
ระยะเวลาของขั้นตอนการทําสัญญาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมหลายดานเชน ความ
เหมาะสมทางดานการกอสรางรวมทั้งความเหมาะสมดานธุรกิจและดานการตลาด เปนตน ซึ่งการ
พิจารณาดังกลาวตองเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝาย ดังนั้นปจจัยดังกลาวจึงเปนปจจัยที่สามารถ
ควบคุมได (Controllable Factor) เพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งปญหาที่เกิดจากปจจัยเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของเนื้อหาสัญญาเปนตนเหตุของความขัดแยง (Conflict) และกลายเปนขอพิพาท (Dispute)
ระหวางเจาของโครงการและผูรับเหมากอสราง และสงผลกระทบทําใหโครงการตองถูกระงับหรือ
หยุดชั่วคราวเนื่องจากการขอยุติการกอสรางของเจาของโครงการหรือผูรับเหมากอสราง
2.2 มุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่
สามารถควบคุมได (Controllable Factor)
สาเหตุทเี่ จาของโครงการและผูบ ริหารโครงการมีมุมมองและความเห็นที่ตรงกันวา
ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในชวงระหวางการกอสรางและปจจัยเกี่ยวกับจํานวน
ประสบการณและทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและ
ผูรับเหมากอสรางเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯเนื่องจากแมวาปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่
สามารถควบคุมหรือคาดการณได อยางไรก็ตามการที่ปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวสงผลกระทบ
กับทุกกระบวนการทํางาน (Work Process) ของโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบกับรายละเอียดและ
ความถูกตองของแบบซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการกอสราง รวมทั้งเปนปญหาทีส่ ามารถเกิดขึ้น
ไดตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงสงผลทําใหไมสามารถควบคุมการดําเนินโครงการ
ใหเปนไปตามกําหนดเวลาที่วางไวในแผนโครงการ (Project Planning) และแผนกําหนดระยะเวลา
การกอสราง (Construction Scheduling)
ในขณะที่พบวาสาเหตุที่เจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและ
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ความเห็นที่แตกตางกันในสวนของปจจัยเกี่ยวกับความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา ปจจัยเกี่ยวกับ
สภาวะเศรษฐกิจฯ ปจจัยเกี่ยวกับจํานวน ประสบการณและทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ และปจจัยเกี่ยวกับความถูกตอง การสรางไดของแบบและระยะเวลาในการ
จัดทําแบบที่จํากัด โดยผูบริหารโครงการมีความเห็นวาปจจัยดังกลาวไมใชสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯเนื่องจากปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวไมไดสงผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการ
กอสราง (Construction Process) แตสามารถแกไขไดในขั้นตอนการกอสราง ดวยการใช
ประสบการณ ขอมูลและองคความรู (Experience and Data & Knowledge) ที่ไดจากการดําเนิน
โครงการที่ผานมา นอกจากนั้นพบวาสาเหตุที่เจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีมุมมองและ
ความเห็นที่แตกตางกันในสวนของปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของ
ผูรับเหมากอสรางโดยเจาของโครงการมีความเห็นวาปจจัยดังกลาวไมใชสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯเนื่องจากเห็นวาปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวสามารถควบคุมไดดวยการบริหารและ
ควบคุมงาน (Management and Supervision) ที่เขมงวด
3. ปจจัยที่สามารถปองกันและแกไขไดโดยไมสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนโครงการที่มีรูปแบบและรายละเอียดของโครงการที่
คลายคลึงกันในแตละโครงการ ยกเวนรายละเอียดในสวนของผังพื้นที่ขายสินคา (Store Layout)
ดังนั้นปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการจึงเปนปจจัยที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่มคี วาม
คลายคลึงกัน (Resemblance) หรือเปนปจจัยที่เกิดขึ้นเปนประจํา (Routine) ในทุกโครงการ ทําให
สามารถใชประสบการณและขอมูลจากโครงการที่ผานมาในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
จากปจจัยดังกลาวโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การปองกันปญหาที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนโครงการที่มกี ารขยายสาขาใหมทุกป และ
นอกจากการดําเนินโครงการประเภทสรางใหมแลว ยังมีโครงการประเภทปรับปรุง (Renovation
Project) เพื่อซอมแซมความเสียหายและเพิ่มศักยภาพ (Competitiveness) ในการแขงขันทางธุรกิจ
ใหกับสาขาเดิมที่เปดทําการมานาน ซึ่งการที่เจาของโครงการมีนโยบายในการคัดเลือกผูบริหาร
โครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางจากกลุมองคกรที่เคยรวมงานกันมากอนทําใหบุคลากร
ของโครงการสามารถเก็บประสบการณ รวมทั้งขอมูลและองคความรู (Data and Knowledge) จาก
แตละโครงการ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะหและคาดการณแนวโนมของปญหาหรือความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และสามารถวางแผนงานหรือแนวทางในการปองกัน (Prevention) ปญหาที่
เคยเกิดขึ้นกับการดําเนินโครงการที่ผานมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3.2 การแกไขปญหาที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
แมวาโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯจะเปนโครงการที่มีรูปแบบและรายละเอียด
ของแตละโครงการที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการกอสรางเปนโครงการที่มีปจจัย
เกี่ยวของเปนจํานวนมากซึ่งรวมถึงปจจัยที่ไมสามารถควบคุมและคาดการณได (Uncontrollable &
Unpredictable Factor) ทําใหไมสามารถปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการไดทั้งหมด อยางไร
ก็ตามการที่บุคลากรที่เกีย่ วของกับโครงการทุกฝายมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯมาหลายโครงการจึงมีการพัฒนาทักษะและความชํานาญ (Skill and Expert) ในการ
ทํางาน ทําใหสามารถแกไข (Correction) ปญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยไม
สงผลกระทบทําใหโครงการเกิดความลาชา
4. สรุปผลการวิเคราะห
การวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อ
ใชพื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต มีจุดประสงคเพื่อหาปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ และวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากปจจัยดังกลาวรวมทั้ง
มุมมองของผูชํานาญการที่มีตอปจจัยที่เกี่ยวของกับโครงการโดยมีขอสรุปดังนี้
4.1 ความลาชาของโครงการฯมีสาเหตุจากปจจัย 2 ประเภทไดแก ปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factor) และปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถควบคุมได (Controllable Factor) โดยปญหาที่เกิดจาก
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable Factor) จะ
สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการตลอดทั้งโครงการ ในขณะทีป่ ญหาที่เกิดจากปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯที่สามารถควบคุมได (Controllable Factor) จะสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการในชวงการกอสราง (Construction Phase) เทานั้น เนื่องจากปญหา
ดังกลาวสามารถคาดการณและปองกันไดในชวงกอนการกอสราง (Pre Construction Phase)
4.2 ความแตกตางของสถานภาพและบทบาท (Status and Role) ในการทํางานมีผล
ทําใหมุมมองของผูชํานาญการเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯมีความแตกตาง
กัน โดยพบวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯจากมุมมองของเจาของ
โครงการ มีคามากกวาคาเฉลี่ยของปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯจากมุมมองของ
ผูบริหารโครงการในอัตราสวน 1.9 ตอ 1 โดยคาเฉลี่ยของปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯ จากมุมมองของเจาของโครงการเทากับ 3.75 ปจจัยตอ 1 คน ในขณะที่คาเฉลี่ยของปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯจากมุมมองของผูบริหารโครงการเทากับ 2 ปจจัยตอ 1 คน เนื่องจาก
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เจาของโครงการจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของโครงการตั้งแตการเริ่มตนศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ (Project Feasibility Study) จนถึงขั้นตอนการเปดใชอาคารหรือการเปดสาขา ในขณะ
ที่ผูบริหารโครงการซึ่งมีหนาที่ในการบริหารโครงการและการควบคุมงานกอสรางจะเริ่มมีสวน
รวมกับโครงการในชวงการประกวดราคา (Bidding Process) โดยมีขอบเขตหนาทีส่ วนใหญที่
เกี่ยวของกับกระบวนการกอสราง (Construction Process) ซึ่งเปนชวงเวลาที่ปญหาบางสวนไดถูก
แกไขไปแลว นอกจากนั้นผูบริหารโครงการยังสามารถขจัดหรือลด (Eliminate or Reduce) ปญหาที่
จะเกิดขึ้นไดดวยการบริหารโครงการและการควบคุมงานที่เขมงวด
4.3 ปจจัยที่ผูชํานาญการมีความเห็นวาไมใชสาเหตุของความลาชาของโครงการฯ
เปนปจจัยที่สงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่ผานมาหรือในโครงการประเภทอื่น
อยางไรก็ตามการทีเ่ จาของโครงการมีประสบการณในการดําเนินโครงการมาเปนจํานวนมาก
รวมทั้งการที่เจาของโครงการมีนโยบายในการคัดเลือกผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและจากกลุม
องคกรที่เคยรวมงานกันมากอน ดังนั้นทั้งบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและบุคลากรในสวน
อื่นจึงสามารถใชขอมูลและองคความรู (Data and Knowledge) รวมทั้งทักษะและความชํานาญ
(Skill and Expert) จากการดําเนินโครงการที่ผานมาในการทํางานและบริหารจัดการ (Management)
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถขจัดหรือลด (Eliminate or Reduce) ผลกระทบของปญหาที่เกิด
จากปจจัยตางๆไมใหสงผลกระทบรุนแรงจนเปนสาเหตุที่ทําใหโครงการเกิดความลาชา

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปน
พื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ต เปนการศึกษาที่มีวัตถุประสงค
เพื่อหาปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯโดยมีสมมุติฐานของงานวิจัยวาปจจัยดานการ
บริหารจัดการ (Management Related Factor) เปนปจจัยที่เปนสาเหตุของความลาชาของโครงการฯ
1. ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการพบวามีปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการฯจํานวน 10 ปจจัย ทั้งนี้มีขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการฯดังกลาวดังนี้
1.1 จากการวิเคราะหปจจัยจํานวน 6 กลุมพบวา กลุมปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการ
บริหารจัดการ (Management Related Factor) ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
1.2 ปจจัยที่ผูชํานาญการลงความเห็นวาเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการฯจํานวน 4 ปจจัยจากจํานวนทั้งหมด 10 ปจจัย เกิดจากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
(Uncontrollable Factor) เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเปนโครงการที่ตองเกี่ยวของกับ
ปจจัยภายนอกซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถคาดการณได (Unpredictable) คือ เจาของอาคารฯ รวมทั้ง
การที่โครงการประเภทดังกลาวเปนโครงการประเภทเพื่อธุรกิจการคา (Commercial Project) ทําให
ตองเกี่ยวของกับปจจัยทางธุรกิจซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถคาดการณไดเชนกัน ดังนั้นปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดดังกลาวจึงสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
1.3 ปจจัยที่เกี่ยวกับเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการฯและปจจัย
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบในชวงระหวางการกอสราง เปนปจจัยที่ผูชํานาญการสวนใหญเห็นวา
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯรวมทั้งเปนปจจัยทีผ่ ูชํานาญการทั้งในสวนของเจาของ
โครงการและผูบริหารโครงการมีความคิดเห็นที่ตรงกันวาเปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ
เนื่องจากเจาของอาคารฯเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดและสามารถสงผลกระทบกับการดําเนิน
โครงการไดตลอดเวลา ในขณะที่การปรับเปลี่ยนแบบฯเปนปจจัยที่สงผลกระทบกับงานกอสรางใน
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ทุกสวนเนื่องจากโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมีแบบที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนแบบในงานสวนใดสวนหนึ่งจึงสงผลกระทบกับงานในสวนอื่นที่เหลือ
1.4 สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูชํานาญการลงความเห็นวาปจจัยสวนใหญ (จํานวน 26
ปจจัยจาก36 ปจจัย) ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการฯ เกิดจากการที่บุคลากรที่
เกี่ยวของกับโครงการทุกฝายเปนบุคลากรที่เคยรวมงานกับเจาของโครงการและมีประสบการณใน
การดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯมาเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงสามารถหาวิธีปองกันและ
แกไขปญหาที่เกิดจากปจจัยดังกลาวโดยไมสงผลกระทบทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา
2. ขอเสนอแนะ
2.1 การดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาที่เกิดใน
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภท
ไฮเปอรมาเก็ตฯ เปนการศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและ
บุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ดังนั้นจึงควรดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูลจาก
บุคลากรในสวนของผูรับเหมากอสราง เพื่อหาขอสรุปจากมุมมองของผูรับเหมากอสราง
2.2 การวิจัยในครั้งนี้เปนการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารของโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นเพือ่ ใหไดขอมูลเปรียบเทียบ ดังนั้นจึงควร
ดําเนินการวิจัยในโครงการประเภทสรางใหมของหางคาปลีกสมัยใหม เพื่อเปรียบเทียบขอสรุปที่ได
จากการวิจัยระหวางโครงการประเภทดัดแปลงอาคารและโครงการประเภทสรางใหม
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สวนที่ 1 : คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
การวิจัยนี้เปนงานวิจยั เรื่อง ปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร ของภาควิชาเทคนิค
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้เพื่อใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณ และถูกตอง จึงมีความจําเปนที่จะตองขอทราบขอมูลบางประการจากหนวยงานของทาน
ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาทานผูรับผิดชอบในการกรอกแบบสอบถาม โปรดใหขอมูลที่ครบถวน
และตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เพื่อความถูกตอง และสมบูรณของผลการวิจัย คําตอบของทาน
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาความลาชาของโครงการ เพื่อใช
เปนแนวทางในการปองกันความลาชาของโครงการ อันจะเปนการยกระดับมาตรฐานงานกอสราง
ตอไป แบบสอบถามชุดนี้ ผูวิจัยเพียงมุงหวังที่จะทราบขอมูล เพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้เทานั้น มิไดมี
จุดประสงคอื่นใดเคลือบแฝงอยู จึงใครขอความกรุณาทาน ไดโปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามที่
แนบมานี้ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาหารายละเอียดของปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาที่เกิด
ในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ประเภทไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร
2. รายละเอียดของการวิจัย
(1) โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนศูนยการคา Community Center
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่
โครงการขนาด 10,000 – 30,000 ตารางเมตรเทานั้น
(2) ขอบเขตงานทีท่ ําการศึกษาประกอบดวยงานปรับปรุง (Renovation) และ
ดัดแปลง (Modification) อาคารเดิม ทั้งในสวนงานสถาปตยกรรม โครงสราง และงานระบบอาคาร
(3) ชวงเวลาของโครงการที่ทําการศึกษาประกอบดวยชวงกอนการกอสราง
(Pre – Construction Phase) และความลาชาที่เกิดขึ้นในชวงระหวางการกอสราง (Construction
Phase)
3. ผูตอบแบบสอบถาม
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(1) เจาของโครงการ ไดแก หนวยงานภายในองคกรผูประกอบการคาปลีก
สมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตที่เกี่ยวของกับโครงการกอสราง
(2) กลุมผูบริหารโครงการ ไดแก ผูบริหารโครงการ และผูจัดการโครงการ
4. วิธีตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและปจจัยที่เปนตนเหตุของ
สาเหตุความลาชาที่เกิดในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีก
สมัยใหมขนาดใหญประเภทไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถามสวนที่ 1 และ 2 ดังนี้
(1) คําถามสวนที่ 1 : กรุณาทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในชองวางเพียงหัวขอ
ละ 1 ชองเทานั้น
(2) คําถามสวนที่ 2 : กรุณาตอบคําถามตามหัวขอที่ระบุในแบบสอบถามใน
สวนที่ 2 เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหงานวิจัย โดยขอมูลทั้งหมดจะเปนความลับและไมมีการ
นําไปเปดเผยแตอยางใด แตจะนําเสนอขอมูลในภาพรวมและใชเพื่อการวิจัยเทานั้น
(3) ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีในการให
ขอมูลและตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้
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สวนที่ 2 : แบบสัมภาษณ เรื่องปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญประเภท
ไฮเปอรมาเก็ตในกรุงเทพมหานคร
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา (Policy, Project
Delivery System and Contract System Related)
1.1 นโยบายในการขยายโครงการ ทั้งโครงการแบบกอสรางใหมและแบบดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการ วิธีการทําสัญญาของโครงการที่เลือกใชในปจจุบัน
และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.4 ผังโครงสรางการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.5 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางสําหรับโครงการดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ ผูออกแบบสําหรับโครงการดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.7 วิธกี ารบริหารสัญญากอสรางและขั้นตอนการปรับแกไขสัญญา
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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1.8 เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่เกี่ยวกับเวลาและความลาชาในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.9 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.10 วิธีการบริหารโครงการแบบกอสรางใหมและแบบโครงการดัดแปลงอาคารมีความแตกตาง
กันอยางไร และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.11 วิธีการจัดทําโครงการ วิธีการทําสัญญาของโครงการ และวิธีการบริหารสัญญาทีใ่ ชใน
ปจจุบัน เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม
และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
1.12 ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและ
วิธีการทําสัญญาที่เปนสาเหตุใหโครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ (Human Related)
2.1 รายละเอียดบุคลากรในสวนของเจาของโครงการและบุคลากรในสวนของผูบริหาร
โครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมากอสราง ที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
2.2 รายละเอียดบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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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 เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
2.6 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town Center มีผลกระทบกับระยะเวลาการ เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และ อยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
2.7 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และ อยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
2.8 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการในระหวางการดําเนินโครงการ เปน
สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
2.9 จํานวนผูเกี่ยวของในสวนของเจาของโครงการที่มีจํานวนมาก เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและ
มีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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2.10 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี
ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
2.11 ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับทั้งบุคลากรของโครงการ และนอก
โครงการ ที่เปนสาเหตุใหโครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการวางแผนและบริหารจัดการ (Planning and Management Related)
3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงาน (Construction Planning) ที่เลือกใชในปจจุบัน
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม (Controlling) ติดตาม (Monitoring) ความคืบหนาของแผนงาน
และปรับแกไขแผนงาน (Amendment) ในกรณีที่เกิดความลาชา
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.3 วิธีการประมูล (Tendering) การตอรอง (Negotiation) ที่เลือกใชในปจจุบัน เปนสาเหตุให
เกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.4 วิธีการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการในปจจุบันมีประสิทธิภาพหรือไม และเปน
สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.5 วิธีการกําหนดและการแกไขขอบเขตโครงการในระหวางดําเนินโครงการ เปนสาเหตุให
เกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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3.6 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการ เปน
สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.7 วิธกี ารกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of Command) และระเบียบ
วิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.8 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการ เปน
สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.9 วิธีการจัดสงขอมูล การชี้แจงขอมูล การอนุมัติเอกสารขอมูล และการบริหารจัดการเอกสาร
ขอมูล และการเขาถึงขอมูลของฝายตางๆในระหวางดําเนินโครงการ เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.10 วิธีการประสานงานระหวางผูรับเหมาตางๆที่มีจํานวนมาก เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี
ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.11 การประสานงานในการเขาใชพื้นที่ในชวงใกลเปดโครงการของฝายตางๆ มีประสิทธิภาพ
หรือไม และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.12 วิธีการประสานงานกับเจาของอาคาร และผูเชารายอื่นที่อยูภายในอาคารเดียวกัน เปน
สาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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3.13 วิธีการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.14 ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ที่เปนสาเหตุให
โครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน (Financial Related)
4.1 ในระหวางดําเนินโครงการสภาวะดานการเงินของเจาของโครงการ เปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
4.2 ในระหวางดําเนินโครงการสภาวะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ
ผูรับเหมากอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี
ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
4.4 วิธีการเบิกจายคางวด คาบริการวิชาชีพของผูบริหารโครงการและผูออกแบบ เปนสาเหตุให
เกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
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4.6 ในกรณีที่ตองแกไขปญหาเกิดจากความลาชาฯ ผูเกี่ยวของใหความสําคัญกับปจจัยในสวน
ใดมากที่สุดระหวาง งบประมาณในการกอสราง คุณภาพงาน และเวลาในการกอสราง
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
4.7 รูปแบบการกําหนดคาปรับในกรณีที่โครงการมีความลาชาในปจจุบัน สามารถปองกัน
ปญหาความลาชาไดหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
4.8 ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินที่เปนสาเหตุใหโครงการเกิด
ความลาชาหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ (Design Related)
5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี
ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหา
และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ เปนสาเหตุ
ใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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5.5 การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจพื้นที่อาคารเดิมมีความจําเปนหรือไม และเปนสาเหตุ
ใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5.6 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่ มีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม
และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5.7 การออกแบบที่มีรายละเอียดของแบบ ขอกําหนด วิธีการกอสราง และรายละเอียดวัสดุที่
มากจนเกินไป เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
หรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
5.8 ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการออกแบบที่เปนสาเหตุให
โครงการเกิดความลาชาหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
6. ปจจัยภายนอก และปจจัยอื่นๆ (External Related and Others)
6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ เปนสาเหตุ
ใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
6.2 ปญหาเกีย่ วกับวัฒนธรรมองคกรทั้งของภายในองคกรและระหวางองคกรของผูที่เกี่ยวของ
กับโครงการ เปนสาเหตุใหเกิด ปญหาและมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
หรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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6.3 สภาวะเศรษฐกิจและคูแขงทางการคา เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมีผลกระทบกับ
ระยะเวลา การดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
6.4 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและมี
ผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
6.5 การปรับราคาของวัสดุกอสรางในระหวางดําเนินโครงการ เปนสาเหตุใหเกิดปญหา
และมีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
6.6 ปญหาที่เกิดจากคนงาน อุปกรณ เครื่องจักร และวัสดุกอสราง เปนสาเหตุใหเกิดปญหาและ
มีผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการหรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
6.7 ในระหวางดําเนินโครงการ มีปจจัยภายนอกอื่นที่เปนสาเหตุใหโครงการเกิดความลาชา
หรือไม และอยางไร
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร
เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทั่วไปขององคกร
- ตอนที่ 2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
1. ขอมูลสวนบุคคล นายอนันตชัย ประเสริฐศรี - สถาปนิกโครงการอาวุโส บริษัท บิ๊กซีฯ
1.1 ลักษณะการทํางานขององคกร
เจาของโครงการ ()
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ( )
1.2 ตําแหนงงานในปจจุบัน
ผูบริหารองคกร ( )
วิศวกรโครงการ ( )
สถาปนิกโครงการ ()
วิศวกรที่ปรึกษา ( )
1.3 ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
ตั้งแต 11 – 15 ป ()
ตั้งแต 16 – 20 ป ( )
มากกวา 20 ป ( )
1.4 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ()
มากกวา 10 ป ( )
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ()
ระดับปริญญาโท ( ) ระดับปริญญาเอก ( )
2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยทีเ่ ปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผชู ํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี้
3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา
นายอนันตชัย กลาววา ในระหวางที่มีการดําเนินโครงประเภทการดัดแปลง
อาคารฯ ทางเจาของโครงการมีนโยบายในการเปดโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอร
มาเก็ตเปนจํานวนประมาณปละ 4 สาขา โดยมีการกระจายงานใหแกบุคลากรที่รับผิดชอบของแตละ
โครงการใหมีความเหมาะสมกับจํานวนของโครงการ ทั้งในสวนของบุคลากรภายนอกและบุคลากร
ภายในของเจาของโครงการ โดยพิจารณาจากรูปแบบของโครงการและความเชี่ยวชาญของแตละ
องคกร ยกเวนในบางปที่มกี ารเปดสาขาเปนจํานวนมากกวาปกติซึ่งอาจสงผลกระทบกับระยะเวลา
การดําเนินโครงการไดเนื่องจากผูที่เกี่ยวของมีงานที่ตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเห็นวา
นโยบายในการขยายสาขาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
นายอนันตชัย กลาววา องคกรของเจาของโครงการเปนองคกรที่มีขนาดใหญ
โดยมีการจัดโครงสรางองคกรแบบแบงตามหนาที่ (Functional Structure) ประกอบดวยฝายและ
แผนกยอยจํานวนมากที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในแตละสวนของโครงการ ซึ่งที่ผานมาในบาง
โครงการพบปญหาเนื่องจากการประสานงานแบบลัดขั้นตอนหรือแบบไมเปนทางการ (Informal
Communication) อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวเปนเพียงปญหาในระดับบุคลากร ดังนั้นเห็นวา
โครงสรางองคกรและผังองคกรไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผานมา
จะเลือกใชวิธีการจัดทําโครงการประเภทออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) ซึ่งเห็นวา
มีความเหมาะสมกับโครงการ โดยในสวนของประเภทของสัญญาจะเลือกใชการทําสัญญาแบบ
ประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) โดยที่ผูรับเหมากอสรางที่ไดรับเชิญเขา
รวมประกวดราคาสวนใหญจะเปนผูรับเหมากอสรางที่เคยรวมงานกับเจาของโครงการและผาน
ขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) จากเจาของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเขาใจใน
ระบบการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ โดยเห็นวาวิธีการจัดทํา
โครงการแบบออกแบบ-กอสราง (Design-Build) มีความไดเปรียบในกรณีที่โครงการมีรูปทรงของ
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อาคารหรือรายละเอียดโครงการที่ไมแตกตางจากโครงการเดิม อยางไรก็ตามจากการทีโ่ ครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีรูปทรงของพื้นทีโ่ ครงการที่แตกตางจากโครงการปกติทั่วไป เนื่องจาก
การกําหนดตําแหนงของพื้นที่เชาวาจะเลือกบริเวณใดตองไดรับความยินยอมจากเจาของอาคารดวย
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการประเภทออกแบบ-ประมูล-กอสรางที่ใชอยูมีความเหมาะสม
กับโครงการ ดังนั้นเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการปะเภท
ดัดแปลงอาคารฯที่ใชอยูม ีความเหมาะสม และไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
นายอนันตชัย กลาววา รูปแบบของผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ใชอยูเ ปนรูปแบบที่ใชดําเนินการมาหลายโครงการ ซึ่งที่ผานมาไมพบ
ปญหาแตอยางใดเนื่องจากผูเกี่ยวของทุกฝายมีความเขาใจและมีความคุนเคยกับระบบการทํางาน
ดังกลาว ดังนั้นจึงเห็นวาผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.5 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสราง
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาทางเจาของโครงการมีนโยบายในการเชิญผูรับเหมากอสรางที่เคยมีสวนรวมกับโครงการ
ของหางบิ๊กซีฯ เขารวมการประกวดราคา เนื่องจากเห็นวากลุมผูรับเหมากอสรางดังกลาวมีศักยภาพ
เพียงพอในการทํางานและมีความคุนเคยกับงานโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ซึ่งในสวน
ของรายละเอียดวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนที่ชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการปะเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาทางเจาของโครงการมีนโยบายในการจัดหาผูบริหารและควบคุมโครงการ รวมทั้งผูออกแบบที่
เคยมีสวนรวมกับโครงการของหางบิ๊กซีฯ เนื่องจากเหตุผลเดียวกันกับการจัดจางผูรับเหมากอสราง
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ
จัดเตรียมสัญญาที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความคุนเคยกับเนื้อหาที่ระบุไวใน
สัญญา อยางไรก็ตามที่ผานมาพบปญหาในสวนที่เกี่ยวกับขอบเขตงานและโครงการเนื่องจาก
บริเวณพื้นที่กอสรางมีรายละเอียดและปจจัยที่ยังมองไมเห็น (Unforeseen Factor) จนกวาจะเริ่ม
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กอสรางจริง จึงทําใหปญหาและเนื้องานดังกลาวไมถูกระบุไวในสัญญา อีกทั้งยังพบปญหาเกี่ยวกับ
เอกสารประกอบสัญญาที่ไมสมบูรณ ทําใหเกิดปญหาที่เกี่ยวกับแบบเพิ่มเติม (Addenda) และ
ปญหาเรื่องผูรับเหมากอสรางบางรายไมอานสัญญาใหรอบคอบ ดังนั้นจึงเห็นวาความชัดเจนของ
เนื้อหาสัญญาเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาจะมีการบริหารสัญญาที่เขมงวดเพื่อใหการทํางานเปนไปตามเนื้อหาทีร่ ะบุไวในสัญญา
อยางไรก็ตามมักจะพบปญหาเนื่องจากบริเวณพื้นที่กอสรางมีรายละเอียดและปจจัยที่ยังมองไมเห็น
(Unforeseen Factor) ทําใหตองมีการปรับแกไขสัญญาอยูหลายครั้ง อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการ
บริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูน อกโครงการ
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา สําหรับบุคลากรในสวนของเจาของโครงการจะพบ
ปญหาเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณและทักษะในการทํางาน โดยเห็นวาปญหาดังกลาว
อาจจะมีสาเหตุจากการที่แตละแผนกมีเปาหมาย (Goal) ในการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นแตละ
แผนกจึงใหความสําคัญกับโครงการกอสรางในมุมมองที่แตกตางกัน ในขณะที่โครงการมีขอจํากัด
ดานเวลาจึงมีความตองการบุคลากรที่มีความพรอมในการทํางานในโครงการที่มีความกดดันสูง
รวมทั้งมีความอดทนและมีทัศนคติ (Attitudes) ที่ดีในการทํางาน รวมทั้งปญหาเรื่องบุคลากร
บางสวนขาดความเขาใจในการดําเนินโครงการดัดแปลงอาคารฯ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในสวนของ
จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ
จึงเห็นวาเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายอนันตชัย กลาววา ในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
พบวาเปนองคกรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นจึงมีบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯเปนจํานวนไมมาก และพบวาองคกรทีม่ ีประสบการณในการทํางานกับเจาของ
โครงการหรือโครงการคาปลีกสมัยใหมฯมากอนจะมีความพรอมในการดําเนินโครงการแบบ
ดัดแปลงอาคารฯมากกวา เนื่องจากมีขอมูลจากการดําเนินโครงการที่ผานมา ในสวนขององคกร
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ผูรับเหมากอสรางพบวาเมื่อไมพิจารณาถึงจํานวนบุคลากรในสวนคนงานจะเปนองคกรที่มีขนาด
กลาง อยางไรก็ตามพบวาในบางโครงการมีปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของบุคลากรเนื่องจากบุคลากร
เดิมที่มีประสบการณไดรับการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น ซึ่งสวนมากไดแกบุคลากรระดับปฏิบัติงาน
(Operational Level) ทําใหบุคลากรในบางโครงการมีฝมือและทักษะที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน
รวมทั้งการที่ในบางโครงการมีปริมาณงานที่มากเกินกวาปกติทําใหบุคลากรที่มหี นาที่ดูแลควบคุม
ตองทํางานหนักเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเห็นวาปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดและไมสง ผลรุนแรง
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะมี
ขั้นตอนการประสานงานกับเจาของอาคาร โดยจะพบปญหาเรื่องการที่เจาของอาคารฯไมสามารถ
สงมอบพื้นที่ไดตรงตามเวลาเนื่องจากปญหาจากผูเชาเดิม นอกจากนั้นจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการกอสรางเนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากเจาของอาคารไมครบถวนหรือไมตรงกับพื้นที่จริง
ซึ่งปญหาจากปจจัยที่ยังมองไมเห็น (Unforeseen Factor) เหลานี้จะสงผลกระทบรุนแรงกับ
ระยะเวลาการกอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีฯ่ เปนปจจัยที่เปนสาเหตุความ
ลาชาฯ
3.2.4 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town Center
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ
พบปญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับรานคาเชาใหสามารถเปดรานไดพรอมกับการเปดอาคาร โดย
มีสาเหตุจากการที่เจาของโครงการไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหรานคาไดตรงตามเวลา ทําใหเจาของ
รานคาเชาไมสามารถกอสรางไดเสร็จตามเวลา รวมทั้งสาเหตุจากการที่ฝายบริหารรานคา Town
Center ไมสามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของพื้นที่รานคาไดตามเวลา โดยปญหา
สวนใหญจะเกิดจากผูเชารายเล็กเนื่องจากไมมีประสบการณการณในเรื่องงานกอสราง แมวาปญหา
ดังกลาวจะสงผลตอภาพลักษณของโครงการบางในวันเปดสาขา แตจากการทีโ่ ครงการยอมใหมีการ
เปดใชสอยพื้นที่ไดในบางสวน (Practical Completion) ในสวนของหนาราน ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชา
พื้นที่รานคาบริเวณ Town Center ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.5 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ
เกี่ยวของกับผูเชาพื้นที่รานคารายอื่นจํานวนมากที่อยูภ ายในอาคารเดียวกัน อยางไรก็ตามพบวาที่
ผานมาอาจสงผลกับระยะเวลาการกอสรางบาง แตเนื่องจากโครงการมีการแผนงานที่ละเอียดและ
รอบคอบโดยคํานึกถึงปจจัยดังกลาวไวลวงหนาแลว จึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนิน
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โครงการ จึงเห็นวาผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน ไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาพบวาในบางโครงการไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูบริหารระดับกลาง
และหัวหนาฝายเนื่องจากไดรับการเลื่อนตําแหนง ซึ่งบุคลากรในระดับดังกลาวจะเปนผูที่ดูแลงาน
โครงการของแตละองคกร อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการกําหนดระเบียบและขั้นตอนการทํางานอยาง
ชัดเจนเปนระบบ จึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมา จะมีนโยบายในการจัดจางบุคลากรในสวนของผูร ับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวน
มากทําใหสามารถดําเนินการไดพรอมกันในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตามตองมีการวางแผนงาน
ลวงหนาที่รัดกุม โดยใหผูรับเหมารายยอยประสานงานกับผูรับเหมาหลักเพื่อวางแผนการทํางาน
ดังนั้นการประสานงานกับผูรับเหมารายยอยของโครงการจึงไมพบปญหาแตอยางใด จึงเห็นวา
จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ เจาของ
โครงการจะเปนผูกําหนดวันเริ่มตนโครงการและวันเปดสาขา สําหรับเปนขอมูลใหแกผูบริหาร
โครงการสําหรับใชในการวางแผนงานหลักโครงการ (Master Schedule) เพื่อเปนแนวทางสําหรับ
ผูรับเหมากอสรางใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนงานกอสรางตอไป ซึ่งเปาหมายของทุกฝายคือการ
วางแผนและดําเนินการใหโครงการสามารถเปดใชงานไดทั้งหมดตามกําหนดเวลาที่วางไว อยางไร
ก็ตามในกรณีที่เกิดปญหาไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่วางไว ตองปรับแผนงานโดยให
สามารถเปดใชสอยพื้นที่ไดในบางสวน (Practical Completion) โดยใหพื้นที่โครงการที่สําคัญที่สุด
ไดแก พื้นที่ขายสินคา (Store Area) สามารถเปดไดตามกําหนดเวลาที่วางไว ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการ
วางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
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นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การกําหนดจัดทําแผน (Action Plan) และแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) เพื่อ
ประเมิน ควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานซึ่งที่ผานมาในบางโครงการพบวาผูบริหาร
โครงการที่ไมมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกฯ มักจะมีปญหาในการวางแผน
รวมทั้งควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานเนื่องจากไมมีความเขาใจในขั้นตอนและ
ลักษณะการทํางานของโครงการประเภทหางคาปลีกฯ อยางไรก็ตามเนื่องจากเจาของโครงการมี
บุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบความคืบหนาของโครงการ ดังนั้นวิธีการควบคุม และติดตามความ
คืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาใชวิธีการประมูล (Tendering) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) ซึ่งที่ผานมา
พบวาผูรับเหมากอสรางที่มีประสบการณในโครงการหางคาปลีกฯ กับผูรับเหมากอสรางรายใหมจะ
มีความเขาใจในการทํางานที่แตกตางกัน เนื่องจากบุคลากรทีเ่ คยเกี่ยวของกับโครงการมีความเขาใจ
ขั้นตอนการทํางานของเจาของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเขาใจในระบบและขั้นตอนของการประมูล
และการตอรองที่ใชในโครงการรวมทั้งการประมาณราคา ดังนั้นที่ผานมาผูชนะการประกวดราคาจึง
มักเปนผูรับเหมากอสรางรายเดิม โดยเห็นวาวิธีการประมูล และการตอรองที่ใชในโครงการไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.4 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การวางระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) เกี่ยวกับขั้นตอนการประสานงานและ
การสื่อสารระหวางแตละฝายเปนอยางดีตั้งแตเริ่มตนโครงการ แมวาในบางโครงการเกิดปญหา
เนื่องจากบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตอประสานงาน (Official Contact) ไมมีทักษะและ
ประสบการณเพียงพอ รวมทั้งไมไดปฏิบัติตามแผนงานและขัน้ ตอนที่วางไวตั้งแตแรก เนื่องจากไม
เคยรวมงานกับเจาของโครงการมากอน อยางไรก็ตามเห็นวาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสามารถ
ตรวจสอบและแกไขได จึงเห็นวาวิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ ไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.5 วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การวางแผนการบริหารและควบคุมงาน รวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละ
ฝาย (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางชัดเจนตั้งแต
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เริ่มโครงการ อยางไรก็ตามพบวาในบางโครงการเกิดปญหาเนือ่ งจากบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการประสานงาน (Official Contact) ไมมีประสบการณและทักษะเพียงพอ รวมทั้งไมมีความ
เขาใจและไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดรวมทั้งขั้นตอนที่วางไวตั้งแตแรก อยางไรก็ตามเห็นวาไม
สงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนั้นวิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ
และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.6 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
นายอนันตชัย กลาววา บุคลากรในระดับบริหารมีการกําหนดกระบวนการสั่ง
การ และการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็วในการแกปญหาเนื่องจากมีประสบการณในการดําเนิน
โครงการมาเปนจํานวนหลายสาขา ในขณะที่ในบางโครงการที่มีผูรวมงานรายใหมอาจพบปญหา
เกี่ยวกับการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ เนื่องจากไมคุนเคยกับระบบการทํางาน อยางไรก็
ตามพบวาไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการจัดทําโครงการ ดังนั้นปญหาจากการสั่งการและ
การตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.7 วิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ใน
บางโครงการพบปญหาความลาชาที่เกิดจากการอนุมัติเอกสารและชี้แจงเอกสารขอมูล โดยจะพบ
ปญหาจากการทีผ่ ูชี้แจงมีความลาชาในการตอบ และขอมูลที่ชี้แจงไมถูกตองครบถวน โดยมักพบ
ปญหาที่เกิดจากผูออกแบบ อยางไรก็ตามเห็นวาปญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การชี้แจงและการ
อนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากบุคลากร
ในสวนอื่นสามารถดําเนินการไดลวงหนา ดังนั้นจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา เจาของโครงการเปนองคกรที่มีฐานะดานการเงินที่
เขมแข็ง สงผลใหโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีฐานะดานการเงินทีเ่ ขมแข็ง ซึ่งงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมีมากกวาโครงการประเภทสรางใหมเนื่องจาก
มีงานเพิ่มเติมในสวนของงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ ดังนั้นจึงเห็นวาฐานะดานการเงินของ
เจาของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
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ผานมาพบวาในสวนของผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติ (Pre Qualification)
เพื่อปองกันปญหาดานการเงินของผูที่เกีย่ วของทุกฝายรวมทั้งผูรับเหมากอสราง ถึงแมวาในบาง
โครงการจะพบวาผูรับเหมากอสรางมีปญหาดานการเงินโดยมีสาเหตุจากโครงการอื่น และสงผล
กระทบตอผูรับเหมายอยในสวนของตนจนสงผลกระทบกับการกอสรางบาง แตไมสงผลกระทบ
รุนแรงกับระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นเห็นวาฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ
และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
นายอนันตชัย กลาววา สําหรับการประมาณราคาของผูรับเหมากอสรางจะใช
วิธีการประมาณราคาแบบราคาประกอบตอหนวย (Assemblies System Estimates) โดยใชขอมูลจาก
แบบและรายละเอียดที่ไดรับจากเจาของโครงการ ซึ่งวิธีดังกลาวเหมาะสมกับโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ เนื่องจากมีรายละเอียดที่แตกตางจากการดําเนินโครงการทั่วไป อยางไรก็ตามใน
การดําเนินโครงการที่ผา นมาพบวาในบางโครงการมีปญหาเนื่องจากผูรบั เหมากอสรางที่ชนะการ
ประกวดราคามีการเสนอราคาที่ต่ําเกินกวาราคากลาง ซึ่งในภายหลังมักมีความพยายามในการลด
ตนทุนในการกอสรางดวยวิธีการยื่นขออนุมัติใชวัสดุกอสรางที่ไมตรงตามแบบ ทําใหเกิดความ
ลาชาในการอนุมัติและปรับเปลี่ยนวัสดุ รวมทั้งสงผลกระทบกับคุณภาพของโครงการ อยางไรก็ตาม
ไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาของโครงการ จึงเห็นวาการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของ
ผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบ
นายอนันตชัย กลาววา การเบิกจายเงินคางวดของเจาของโครงการจะจายตรง
ตามจํานวนและเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ในทางตรงขามพบวาในบางโครงการมีการยื่นเรื่องขอ
เบิกคางวดงานลาชากวากําหนด ดังนั้นวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมาฯ
ผูบริหารโครงการและผูออกแบบจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่
ผานมา เจาของโครงการไมมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการระหวางการกอสราง
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
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นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
มีขั้นตอนในการประสานงานกับเจาของอาคารในการขอขอมูลเอกสารแสดงรายละเอียดของอาคาร
เดิมและขอมูลแบบของอาคารเดิมจากเจาของอาคารเพื่อใชในการทําสัญญาและทําแบบโครงการ
ซึ่งขอมูลที่ไดรับมาพบวาไมครบถวนและถูกตองทั้งหมดเนื่องจากอาคารไดเปดใชมานานทําใหมี
การปรับเปลี่ยนและดัดแปลงอาคารในระหวางการใชงาน ดังนั้นในบางโครงการเจาของโครงการ
จึงจําเปนตองดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญในการสํารวจอาคารเพื่อหาขอมูลที่จําเปน โดยเห็นวาการ
รวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาพบวาการรวบรวม การจัดสงขอมูล จะมีปญหาความลาชาในสวนของผูออกแบบเนื่องจาก
เปนองคกรขนาดเล็กจึงมีขอจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากร ซึ่งสงผลกระทบกับกิจกรรมตอเนื่องที่มี
ความจําเปนตองใชขอมูลแบบดังกลาว อยางไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบโครงการมีความคลายคลึงกัน
ในแตละโครงการ ดังนั้นผูที่เกี่ยวของฝายอื่นจึงสามารถใชขอมูลจากโครงการที่ผานมา ในการ
ดําเนินการไดลวงหนา ดังนั้นวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการจึง
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ
นายอนันตชัย กลาววา ในบางโครงการพบปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของ
แบบไดแก ปญหาเรื่องความขัดแยงของแบบ และปญหาเรื่องความครบถวนและถูกตองของแบบ
โดยเห็นวามีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องเวลาและบุคลากรของผูออกแบบ ในสวนของการสรางได
ของแบบเห็นวารายละเอียดของแบบมีไมครบถวนทําใหผูรับเหมากอสรางตองมีการขอแบบและ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากผูออกแบบภายหลัง อยางไรก็ตามเนื่องจากรายละเอียดของแบบที่ใชในงาน
โครงการของหางบิ๊กซีฯ สวนใหญจะไมซับซอน ดังนั้นจึงไมพบปญหาในการสรางไดของแบบ
แมวาในบางครั้งจะสงผลกระทบกับคุณภาพของงานเนื่องจากผูที่เกี่ยวของมีเวลาจํากัดในการจัดทํา
แบบ จึงเห็นวาความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
นายอนันตชัย กลาววา ในดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารมีการ
ปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางโดยมีสาเหตุจากทั้งเจาของโครงการและผูออกแบบ
ซึ่งการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในโครงการประเภท
ธุรกิจการคา (Commercial Project) ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีตองความเขาใจในระบบการทํางาน
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ของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ และควรมีการวางแผนงานในสวนที่รับผิดชอบโดยคํานึงถึง
ปจจัยดังกลาวไวลวงหนา ดังนั้นจึงเห็นวาการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปน
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
นายอนันตชัย กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
พบวาในบางโครงการมีปญหาเรื่องของการแบงขอบเขตพื้นที่ที่ไมมีความชัดเจนโดยเฉพาะขอบเขต
งานในสวนของระบบอาคาร ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปจจัยที่มีผลกระทบกับการสงมอบพื้นที่และ
ระยะเวลาในและเวลาในการดําเนินโครงการเปนอยางมาก ดังนั้นจึงเห็นวาการสงมอบพื้นที่
โครงการจากเจาของอาคารเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
นายอนันตชัย กลาววา เนื่องจากเจาของโครงการมีบุคลากรที่มีประสบการณ
ในการติดตอและประสานงานกับเจาหนาที่ราชการ โดยเห็นวาปญหาที่พบในระหวางขั้นตอนการ
ประสานงานกับเจาหนาที่ราชการที่สงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ ของบางโครงการมักจะมีสาเหตุจากความขัดแยงของผูเสียผลประโยชนทองถิ่น อยางไรก็
ตามเห็นวาการดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
นายอนันตชัย กลาววา ในบางโครงการมีปจจัยที่สงผลกระทบจากคูแขงทาง
การคาเนื่องจากมีการกอสรางโครงการในบริเวณใกลเคียงกันและมีกําหนดการเปดโครงการในเวลา
ใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองเรงกําหนดการเปดใหเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลกระทบกับการ
ออกแบบโดยมีการเพิ่มขอบเขตในบางโครงการใหไมดอยกวาคูแขง เนื่องจากมีความจําเปนตอง
เพิ่มความสามารถในการแขงขันกับคูแขงรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแบบผังพื้นที่ขายและรานคา ซึ่ง
เกิดจากปจจัยดานสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา ดังนั้นจึงเห็นวาสภาวะเศรษฐกิจ
การตลาดและคูแขงทางการคาเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
นายอนันตชัย กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปน
โครงการที่มีความตองการระบบสาธารณูปโภคของอาคารในปริมาณที่สูง ซึ่งในบางโครงการ
จําเปนตองติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ซึ่งปญหาบางเรื่องจะพบเมื่อโครงการไดเริ่มการ
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กอสรางแลวซึ่งเปนเรื่องปกติของโครงการประเภทดัดแปลอาคารฯ อยางไรก็ตามเนื่องจากผูที่
เกี่ยวของสวนใหญมีความคุนเคยกับขั้นตอนการทํางานดังกลาวและสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานจน
ไมสงผลกระทบกับการกอสราง จึงเห็นวาระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
นายอนันตชัย กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของสวนใหญมีความคุนเคยกับ
ขั้นตอนการทํางานกับโครงการที่มีลักษณะพื้นที่โครงการแบบดังกลาว จึงมีการวางผังโครงการที่
เหมาะสมกับการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด ไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร
เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทั่วไปขององคกร
- ตอนที่ 2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
1. ขอมูลสวนบุคคล นายนิพนธ เจริญสุข - วิศวกรโครงการอาวุโส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอรฯ
1.1 ลักษณะการทํางานขององคกร
เจาของโครงการ ()
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ( )
1.2 ตําแหนงงานในปจจุบัน
ผูบริหารองคกร ( )
วิศวกรโครงการ ()
สถาปนิกโครงการ ( )
วิศวกรที่ปรึกษา ( )
1.3 ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
ตั้งแต 11 – 15 ป ( )
ตั้งแต 16 – 20 ป ()
มากกวา 20 ป ( )
1.4 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
มากกวา 10 ป ()
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ( )
ระดับปริญญาโท () ระดับปริญญาเอก ( )
2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
เนื่องจากงานวิจัยเรือ่ งปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี้
3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา
นายนิพนธ กลาววา ในชวงเวลาที่มีการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ ทางหางบิ๊กซีฯมีนโยบายในการเปดโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมาเก็ต
เปนจํานวนประมาณปละ 4 สาขา ประกอบดวยโครงการประเภทสรางใหมและโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ โดยมีการกําหนดจํานวนบริษัทฯที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในแตละโครงการใหมี
ความเหมาะสมกับจํานวนของโครงการทีด่ ูแลและรับผิดชอบ ดังนั้นนโยบายในการขยายสาขาจึง
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
นายนิพนธ กลาววา องคกรของเจาของโครงการเปนองคกรที่มีขนาดใหญ
ประกอบดวยฝายตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการหางคาปลีกฯ โดยแผนกที่ดูแลรับผิดชอบในสวนของ
งานกอสรางโดยตรงไดแกฝายพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property Development) ซึ่งประกอบดวย
แผนกยอยที่มีหนาทีด่ ูแลรับผิดชอบในแตละสวนของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยแตละ
แผนกจะมีบุคลากรที่มีประสบการณและความชํานาญในการดําเนินโครงการ รวมทั้งมีการกําหนด
ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน แมวาที่ผานมาในบางโครงการมีปญหาเนื่องจากการประสานงานแบบ
ลัดขั้นตอนหรือแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) อยางไรก็ตามในขณะเดียวกันก็จะ
มีการแจงใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบดวยเชนกันเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
เพื่อที่วาในกรณีที่เกิดความผิดพลาดก็สามารถแกไขไดโดยเร็ว ดังนั้นโครงสรางองคกรและผัง
องคกรจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
นายนิพนธ กลาววา จากการพิจารณาเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการแบบ
ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) มีความเหมาะสมกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ โดยเลือกใชการทําสัญญาแบบประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) ที่มี
นโยบายในการพิจารณาจัดจางผูรับเหมากอสรางที่มีประสบการณในการดําเนินโครงการกอสราง
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ และผานขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) จาก

104
เจาของโครงการแลว ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของ
โครงการที่ผานมามีความเหมาะสมและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
นายนิพนธ กลาววา จากรูปแบบของผังโครงสรางวงจรของโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ จะพบปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการสํารวจพื้นที่อาคารเดิมและการขอใบอนุญาตจาก
ราชการ อยางไรก็ตามมีการกําหนดและปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกับโครงการโดยใช
ขอมูลจากการดําเนินโครงการที่ผานมา จึงเห็นวาผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.5 วิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาผูรับเหมากอสรางสวนใหญที่เขารวมประกวดราคาจะเปนผูรับเหมากอสรางที่เคยมีสวนรวมกับ
โครงการของหางบิ๊กซีฯมากอน ซึ่งกลุมผูรับเหมากอสรางดังกลาวไดผานขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) มาแลว ทําใหแนใจไดวามีประสบการณและความสามารถเพียงพอ
สําหรับในสวนของวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสราง จะดําเนินการโดยมีขั้นตอนที่
ชัดเจนสามารถตรวจสอบไดทําใหมีความยุติธรรมกับทุกฝาย โดยการคัดเลือกผูประกวดราคาต่ําสุด
จํานวนหนึ่งมาเพื่อพิจารณาดานความเหมาะสมของแผนงานและเทคนิคการกอสราง และเมื่อมีการ
คัดเลือกผูรับเหมากอสรางแลวก็จะมีการหนังสือแจงใหเปนผูชนะการประกวด (letter of Award)
ในสวนของการคัดเลือกผูรับเหมายอยนั้นพบวา ทางเจาของโครงการมีนโยบายในการจัดหา
โดยตรง (Direct Purchase) เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือก และจัด
จางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
นายนิพนธ กลาววา โครงการมีวิธีการคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ
ผูออกแบบโดยใชวิธีตามปกติทวั่ ไป ซึ่งเจาของโครงการมีนโยบายในการคัดเลือกผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบโดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณในการทําโครงการประเภทหางคา
ปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ไมพบ
ปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสัญญา เนื่องจากผูรับเหมากอสรางและผูที่เกี่ยวของมีความคุนเคยกับ
เนื้อหาสัญญาเปนอยางดี ในสวนของเจาของอาคารก็มีการปรับแกไขสัญญาจนเปนที่พอใจของทั้ง
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สองฝาย แมวาที่ผานมาพบปญหาเล็กนอยในสวนของความไมชัดเจนของเนื้อหาสัญญา รายละเอียด
ของแบบ ขอกําหนดรายการทางดานเทคนิค (Technical Specifications) และความไมชัดเจนในสวน
ของรายการแบบเพิ่มเติม (Addenda) อยางไรก็ตามเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาจะมีการบริหารสัญญาที่เขมงวดเพื่อใหการทํางานเปนไปตามเนื้อหาที่ระบุไวในสัญญาเนื่องจาก
โครงการมีขอจํากัดดานเวลา โดยเจาของโครงการและผูบริหารโครงการจะใหความสําคัญตั้งแต
ขั้นตอนการจัดทําเอกสารสัญญาและการบริหารสัญญา โดยมีแผนกกฎหมายเปนผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารสัญญากอนที่จะตกลงทําสัญญา แมวาจะมีปญหาเกี่ยงกับการขอ
เขาใชพื้นที่ของผูรับเหมายอยจํานวนมากในชวงกอนเปดโครงการ แตเนื่องจากมีการบริหารสัญญา
ที่เขมงวด ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาฯ
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูน อกโครงการ
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ
นายนิพนธ กลาววา ในสวนของบุคลากรของเจาของโครงการไมมีปญหา
เกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณและทักษะในการทํางาน เนื่องจากไดใหความสําคัญโดยเริ่ม
ตั้งแตขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซึ่งบุคลากรทีร่ ับผิดชอบดูแลโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯจะมีประสบการณและทักษะสูงเกี่ยวกับโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ
เนื่องจากผานการรับผิดชอบโครงการมาเปนจํานวนมาก ในสวนของจํานวนบุคลากรที่ดูแลในแต
ละโครงการมีการพิจารณาจัดสรรใหมีความเหมาะสมกับขนาดและรายละเอียดของโครงการ
รวมทั้งจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวา จํานวนบุคลากร
ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใชปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาฯ
3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายนิพนธ กลาววา ที่ผานมาพบวาในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ
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ผูออกแบบ มีการจัดทีมงานโดยพิจารณาจากประสบการณในการรวมโครงการกับเจาของโครงการ
เพื่อใหไดทีมงานที่มีความคุนเคยกับโครงการ อยางไรก็ตามพบวาในบางโครงการมีความจําเปนใช
งานบุคลากรที่ไมมีประสบการณเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ในสวนของผูรับเหมากอสราง
พบวาบุคลากรระดับปฏิบัติงาน (Operational Level) ในบางโครงการมีฝมือ และทักษะในการ
ทํางานที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานทั่วไปทําใหเกิดปญหาเรื่องคุณภาพของงานจนสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการดําเนินโครงการ รวมทั้งปญหาเรื่องทัศนคติในการทํางานเนื่องจากการปรับเปลี่ยน
แบบบอยครั้ง ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการสามารถสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการและเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายนิพนธ กลาววา เนื่องจากโครงการเปนโครงการประเภทดัดแปลงอาคาร
ฯ ดังนั้นจึงมีขั้นตอนที่ตองประสานงานกับเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา การโอนพื้นทีแ่ ละขอมูล
รายละเอียดของอาคาร ซึ่งในสวนของขอมูลรายละเอียดของอาคารสามารถแกปญหาโดยการสํารวจ
อาคารเพื่อเก็บขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม ในขณะที่ในสวนของสัญญาและการโอนพื้นทีก่ ็จะดําเนินการ
ใหแลวเสร็จกอนเริ่มขั้นตอนการออกแบบเพื่อปองกันปญหาทีท่ ําใหโครงการเกิดความลาชา ดังนั้น
จึงเห็นวาเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีฯ่ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.4 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town Center
นายนิพนธ กลาววา ในระหวางดําเนินโครงการจะมีการเสนอปรับเปลี่ยน
ขนาดและขอบเขตของพื้นที่รานคาเนื่องจากเหตุผลทางดานธุรกิจและการตลาด ซึ่งขั้นตอนในการ
ดําเนินการหาขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของพื้นที่รานคาจะใชระยะเวลานานเนื่องจากแผนก
บริหารรานคาเชาบริเวณ Town Center ที่หนาที่รับผิดชอบมีความตองการในสวนของผลประโยชน
ทางดานธุรกิจสูงสุด โดยที่ผานมาพบวาปญหาที่เกิดจากผูเชารายเล็กจะเกี่ยวของกับปญหาดาน
กอสราง ในขณะที่ปญหาที่เกิดจากผูเชารายใหญจะเกี่ยวของกับปญหาดานขอบเขตพื้นที่ อยางไรก็
ตามเห็นวาผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town Center ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.5 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ
เกี่ยวของกับผูเชาพื้นที่รานคารายอื่นที่อยูในอาคารเดียวกัน โดยพบวาการดําเนินงานกอสรางใน
สวนโครงสรางและงานระบบอาคารมีผลกระทบตอรานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการหรือกระทบตอ
งานระบบอาคารในสวนอื่นของอาคาร นอกจากนั้นในกรณีที่ทางเจาของอาคารมีการปรับปรุง
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อาคารไปพรอมกันก็จะพบปญหาเกี่ยวกับการกอสรางและขอบเขตของพื้นที่โครงการ อยางไรก็ตาม
พบวาที่ผานมาไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการกอสรางแตอยางใดเนื่องจากสามารถ
ปรับแกแผนงานเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่
โครงการฯไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาพบวาปญหาจากการที่บุคลากรที่มีประสบการณไดรับการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น ทําใหไม
สามารถดูแลโครงการไดทั่วถึงเชนเดิมซึ่งเกิดขึ้นกับทุกองคกร อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการกําหนด
ระเบียบและขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจนเปนระบบมาตรฐาน จึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาจะประกอบดวยบุคลากรในสวนของผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมากไดแก
ผูรับเหมางานหองเย็น ผูรับเหมางานลิฟทและทางลาดเลื่อน ผูรับเหมางานชั้นวางของ ผูรับเหมา
งานสแตนเลส และผูรับเหมางานปายตกแตงกราฟฟก อยางไรก็ตามเนื่องจากมีการวางแผนงาน
ลวงหนาโดยการใหผูรับเหมารายยอยจัดสงแผนงานใหกบั ผูรับเหมาหลักเพื่อวางแผนงานตั้งแต
ชวงแรก ทําใหสามารถบริหารและควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการประสานงานกับ
ผูรับเหมารายยอยของโครงการจึงไมพบปญหาแตอยางใด จึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของ
โครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ
นายนิพนธ กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการ
กําหนดแผนงานหลักโครงการ (Master Schedule) ใหผูรับเหมากอสรางใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนงานโดยจะมีการแบงงวดงานออกเปน 3 งวดงาน ไดแก ขั้นตอนงานกอสรางฐานรากอาคาร
ขั้นตอนงานกอสรางโครงสรางหลักอาคารและขั้นตอนการสงมอบอาคาร โดยแผนงานของทุกฝาย
มีเปาหมายหลักรวมกันไดแกการดําเนินโครงการใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการ
วางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
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นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การกําหนดจัดทําแผน (Action Plan) และแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone Schedule) จํานวน 3
จุด เพื่อตรวจสอบและประเมินความกาวหนาของโครงการ ในกรณีที่ผูรับเหมากอสรางไมสามารถ
ทํางานใหเสร็จตามที่ระบุไวในสัญญาโดยไมมีเหตุอันควร ก็จะทําการหักหรือระงับการจายคางวด
งานโดยมีจุดประสงคเพียงเพื่อใหผูรับเหมากอสรางเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยหลีกเลี่ยง
ไมใหกระทบกับฐานะการเงินของผูรับเหมากอสรางซึ่งอาจสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ
ดังนั้นจึงเห็นวาการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความ
ลาชาฯ
3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาใชวิธีการประมูล (Tendering) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) ซึ่งไมพบปญหา
ที่สงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสราง และเนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประมูลมีความ
เขาใจขั้นตอนการทํางาน และมีประสบการณในการทําโครงการกับหางบิ๊กซีฯ ดังนั้นจึงมีความ
เขาใจในระบบและขั้นตอนของการประมูล และการตอรองที่ใชในโครงการ ในกรณีที่มีผูเสนอ
ราคาที่คลาดเคลื่อนจากราคากลางมากก็จะมีการเรียกเขามาชี้แจงเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการ
ประมาณราคาซึ่งสวนใหญพบวาจะเปนผูรับเหมากอสรางรายใหม ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประมูล
และการตอรองที่ใชในโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.4 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
นายนิพนธ กลาววา แมวาในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
จะมีผูที่เกี่ยวของจํานวนมาก อยางไรก็ตามมีการวางแผนการบริหารและควบคุมงาน รวมถึงการ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝาย (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของ
โครงการ (Project Procedure) อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถปองกันและแกไขปญหาได
แมวาในบางโครงการจะเกิดปญหาเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการที่มีหนาที่ในการ
ประสานงานไมมีประสบการณเพียงพอ และปญหาจากการสือ่ สารและประสานงานแบบไมเปน
ทางการในระหวางขั้นตอนการกอสรางระหวางผูบริหารโครงการและผูออกแบบเนื่องจากตองการ
ความรวดเร็ว อยางไรก็ตามโครงการมีขั้นตอนการตรวจสอบจึงสามารถแกไขได จึงเห็นวาวิธีการ
ประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.5 วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมี
การวางแผนการบริหารและควบคุมงาน รวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละ
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ฝาย (Line of Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางชัดเจน
รวมทั้งมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการของแตละแผนกและองคกร อยางไรก็ตามพบวาในบาง
โครงการพบปญหาเนื่องจากการที่มีผูรวมงานรายใหมซึ่งไมคุนเคยกับโครงการที่มีการปรับเปลี่ยน
แบบบอยครั้งรวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติทําใหสงผลใหงานเกิดความลาชา ดังนั้นเพื่อใหงานสามารถ
เสร็จสิ้นตามเวลาจึงทําใหมีการทํางานที่อยูนอกหนาที่และความรับผิดชอบ อยางไรก็ตามเห็นวาไม
สงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาของโครงการ จึงเห็นวาวิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ
และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.6 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
นายนิพนธ กลาววา บุคลากรในระดับบริหารมีการกําหนดกระบวนการสั่ง
การและการตัดสินใจ (Commanding & Decision Making Process) ทีช่ ัดเจนและรวดเร็วในการ
แกปญหา อยางไรก็ตามเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาดังนั้นในสวนของบุคลากรในระดับปฏิบัติงานจึง
มีการสั่งการและการตัดสินใจที่ผิดพลาดสงผลกระทบใหเกิดความลาชา ซึ่งสวนมากจะเปนประเด็น
ปญหาใหมที่อยูนอกเหนือจากวิธีการทํางานเดิม (Routine Work) อยางไรก็ตามพบวาไมสงผล
กระทบกับระยะเวลาการจัดทําโครงการ ดังนั้นปญหาจากการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
จึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.7 วิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ในบาง
โครงการพบปญหาความลาชาที่เกิดจากการอนุมัติเอกสารและชี้แจงเอกสารขอมูลซึ่งความรุนแรง
ของปญหาจะขึ้นอยูกับสถานการณโดยรวมของโครงการ โดยเห็นวาในระหวางที่โครงการโดยรวม
มีความลาชา การชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลที่ลาชาและผิดพลาดจะสงผลกระทบรุนแรง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอนุมัติเอกสารขอมูลเกี่ยวกับวัสดุจากผูออกแบบเนื่องจากการสัง่ สินคาบาง
ชนิดตองใชระยะเวลานาน อยางไรก็ตามเห็นวาโดยทั่วไปปญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดสงขอมูล การ
ชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและ
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
นายนิพนธ กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีฐานะดานการเงินที่
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เขมแข็งเนื่องจากเจาของโครงการเปนองคกรที่มีฐานะดานการเงินทีม่ ั่นคงเขมแข็ง รวมทั้งมีการจัด
งบประมาณโครงการที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นวาฐานะดานการเงินของเจาของโครงการไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาพบวาในสวนของผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนการคัดกรองผูรวมโครงการ (Pre Qualification)
เพื่อปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับการเงินของผูรับเหมากอสราง อยางไรก็ตามในบางโครงการพบวา
ผูรับเหมากอสรางมีปญหาดานการเงินในระหวางการกอสรางโดยมีสาเหตุมาจากโครงการอื่น ใน
สวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ และผูออกแบบไมพบปญหาดานการเงินทีส่ งผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากเห็นวาไมมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการ
ทํางาน ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางจึงไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการที่ผานมาพบวาในบางโครงการมี
มีปญหาเนื่องจากผูรบั เหมากอสรางมีการเสนอราคาที่สูงเกินไปจากราคากลางที่เจาของโครงการ
ประเมินไว ซึ่งโดยมากมีสาเหตุจากการประมาณราคาเผื่อไว ซึ่งสวนมากจะเปนผูเขาประกวดราคา
รายใหม ในกรณีที่มีการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปทางเจาของโครงการก็จะมีการสอบถาม
รายละเอียดการเสนอราคาเพื่อปองกันปญหาในภายหลัง ดังนั้นการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไป
ของผูรับเหมากอสรางจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบ
นายนิพนธ กลาววา การเบิกจายเงินคางวดของเจาของโครงการจะจายตรง
ตามจํานวนและเวลาที่กําหนดไวในสัญญายกเวนกรณีที่ทํางานไมเสร็จตามงวดงานหรือผูบริหาร
โครงการและผูอ อกแบบทํางานผิดพลาด ดังนั้นจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผาน
มา ในกรณีที่เจาของโครงการไดอนุมัติงบประมาณโครงการแลวจะไมมีนโยบายในการปรับเปลี่ยน
งบประมาณโครงการระหวางการดําเนินโครงการ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการจึง
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มามีขั้นตอนในการประสานงานกับเจาของอาคารในการขอขอมูลเอกสารแสดงรายละเอียดของ
อาคารเดิมและขอมูลแบบของอาคารเดิม ซึ่งในทางปฏิบัตทิ างเจาของโครงการสามารถใชขอมูลจาก
โครงการที่ผานมาสําหรับดําเนินการในขั้นตอนการประมาณราคา ในขณะทีข่ ั้นตอนการทําสัญญามี
ความตองการขอมูลที่ครบถวนและใกลเคียงที่สุดเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําเนื้อหาสัญญา รวมทั้ง
ในขั้นตอนกอสรางที่จําเปนตองจัดรายละเอียดของแบบกอสรางใหครบถวนและถูกตองที่สุดเพื่อใช
สําหรับการกอสราง อยางไรก็ตามเห็นวาการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาพบวาการรวบรวม การจัดสงขอมูลจะมีปญหาความลาชาที่เกิดจากผูออกแบบ อยางไรก็ตาม
เนื่องจากรูปแบบโครงการมีความคลายคลึงกับโครงการที่ผานมา จึงสามารถใชขอมูลดังกลาวใน
การดําเนินการไดลวงหนา นอกจากนั้นยังสามารถใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจอาคาร ดังนั้นวิธีการ
รวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ
นายนิพนธ กลาววา ในสวนของผูออกแบบรายใหมจะพบปญหาเรื่องความ
ถูกตองของแบบเนื่องจากประสบการณในการทํางานกับโครงการคาปลีก โดยผูออกแบบรายใหม
จะมีปญหาเรื่องขอมูลของโครงการ ในขณะที่ผูออกแบบรายเกาจะมีปญหาในการใชขอมูลแบบจาก
โครงการที่ผา นมาโดยไมมีการปรับแกไขใหเหมาะสมกับโครงการดัดแปลงอาคารฯ ในสวนของ
การสรางไดของแบบเนื่องจากรายละเอียดของแบบในงานโครงการของหางบิ๊กซีฯ สวนใหญจะไม
ซับซอน ดังนั้นจึงไมพบปญหาในการสรางไดของแบบแตอยางใด อยางไรก็ตามในบางโครงการ
เนื่องจากขอจํากัดเรื่องระยะเวลาในการจัดทําแบบจึงพบปญหาเรื่องความถูกตองของแบบ และ
รายละเอียดของแบบ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาดังกลาวเปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
นายนิพนธ กลาววา ในดําเนินโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial
Project) เห็นวา การปรับเปลี่ยนแบบเปนสิ่งมี่หลีกเลี่ยงไมไดในโครงการประเภทนี้ เนื่องจากมี
ปจจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในเชน การปรับเปลี่ยนเนื่องจากความตองการของฝายที่รับผิดชอบดาน
การตลาด ซึ่งลวนเปนสาเหตุจากปจจัยจากภายนอกเชน ปจจัยจากความตองการของผูบริโภค เปน
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ตนโดยเห็นวาการแกไขแบบสถาปตยกรรมและแบบวิศวกรรม (Architectural & Engineering
Drawings) และการแกไขแบบผังพื้นที่รานคาเชาและศูนยอาหาร (Leasing Plan) ในระหวาง
ชวงเวลาการกอสรางจะสงผลกระทบกับระยะเวลาดําเนินโครงการมากที่สุด ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
ขั้นตอนการการสงมอบพื้นที่โครงการ (Building Hand-Over) จากเจาของอาคาร จะมีการตกลงกัน
กอนที่จะมีการตกลงทําสัญญา ซึ่งที่ผานมาสามารถดําเนินการไดตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน
อยางไรก็ตามในบางโครงการจะไมสามารถดําเนินการสงมอบไดทั้งหมดภายในเวลาเดียวกัน ทําให
สงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางโดยรวมของโครงการ โดยปญหาที่พบจะอยูใ นสวนของ
กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ในสวนรานคาเชาเดิมที่เคยมีผูเชารายอื่นเชาอยู ดังนั้นจึงเห็นวาเห็นวาขั้นตอน
การสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
นายนิพนธ กลาววา เจาของโครงการเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานกับ
เจาหนาที่ราชการเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาต ซึ่งในแตละโครงการจะมีขั้นตอนและรายละเอียดที่มี
ความแตกตางกันเนื่องจากบุคลากรของทางราชการมีดุลพินิจที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามเนื่องจาก
เจาของโครงการมีบุคลากรที่มีประสบการณในการติดตอและ ประสานงานกับเจาหนาที่ราชการ
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการบางในบางโครงการแตไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
นายนิพนธ กลาววา ในบางโครงการที่มีการเริ่มกอสรางโครงการในชวงเวลา
เดียวกัน จะยิ่งทําใหโครงการจําเปนตองเปดใหไดตามกําหนดที่ไดแจงไวตั้งแตตน อยางไรก็ตาม
สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดที่ไมหยุดนิ่งและคูแขงทางการคาสงผลกระทบผลทําใหเกิดการปรับแก
ไขแบบระหวางดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
เปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผาน
มา ไมพบปญหาดังกลาวเนื่องจากเปนปจจัยที่ทราบตั้งแตขั้นตอนการเลือกอาคาร ดังนั้นจึงสามารถ
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วางแผนงานไดตั้งแตเริ่มโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพ
อากาศไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
นายนิพนธ กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผาน
มา ไมพบปญหาดังกลาวเนื่องจากเปนปจจัยทีท่ ราบตั้งแตขั้นตอนการเลือกอาคาร รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของมีประสบการณจากการดําเนินโครงการที่ผานมา ดังนั้นจึงสามารถวางแผนงานไดตั้งแต
เริ่มโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาฯ
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร
เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทั่วไปขององคกร
- ตอนที่ 2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
1. ขอมูลสวนบุคคล นายเกษมสุข บุญเจริญ - วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโก-โลตัสฯ
1.1 ลักษณะการทํางานขององคกร
เจาของโครงการ ()
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ( )
1.2 ตําแหนงงานในปจจุบัน
ผูบริหารองคกร ()
วิศวกรโครงการ ( )
สถาปนิกโครงการ ( )
วิศวกรที่ปรึกษา ( )
1.3 ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
ตั้งแต 11 – 15 ป ()
ตั้งแต 16 – 20 ป ( )
มากกวา 20 ป ( )
1.4 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
มากกวา 10 ป ()
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ()
ระดับปริญญาโท ( ) ระดับปริญญาเอก ( )
2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยทีเ่ ปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท

115
ดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผชู ํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี้
3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา
นายเกษมสุข กลาววา หางเทสโกโลตัสฯมีนโยบายในการเปดโครงการหาง
คาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมารเก็ตเปนจํานวนประมาณปละ 6-8 สาขา โดยเห็นวาจํานวน
โครงการที่เปดในแตละปมีจํานวนที่เหมาะสมกับศักยภาพในการทํางานของทุกฝาย ดังนั้นจึงเห็นวา
นโยบายในการขยายสาขาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของ
หางเทสโกโลตัสฯ
3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
นายเกษมสุข กลาววา หางเทสโกโลตัสฯ เปนองคกรทีม่ ีขนาดใหญโดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการกอสรางโดยตรงไดแก แผนกวิจัยธุรกิจที่ดิน, แผนก
จัดหาที่ดิน, แผนกบริหารผังรานและอุปกรณการขายสินคา, แผนกบริหารพื้นที่เชาและโฆษณา,
แผนกสตูดิโอจัดเรียงสินคา แผนกออกแบบและกอสราง และแผนกบริหารอาคาร เครื่องจักรกล
และพลังงาน โดยแผนกวิจัยธุรกิจที่ดินจะมีหนาที่ในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําโครงการ
ของพื้นที่วาบริเวณใดมีศักยภาพเพียงพอในการจัดทําโครงการ หลังจากนั้นจะใหแผนกจัดหาที่ดิน
เปนผูหาพื้นในบริเวณที่ไดรับขอมูลจากแผนกวิจัยธุรกิจที่ดินเพื่อจัดทําโครงการ หลังจากนั้นฝาย
ออกแบบจะรับผิดชอบในการวางผังโครงการ (Layout) เพื่อเปนขอมูลสําหรับใหผูออกแบบใชเปน
แนวทางในการออกแบบตอไป ซึ่งเห็นวาการจัดโครงสรางองคกรดังกลาวมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวารูปแบบโครงสรางองคกรและผังองคกรไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโก
โลตัสแบงเปน 2 ประเภทไดแก โครงการประเภท Fit-Out in Existing Project หมายถึง โครงการ
ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารเกาหรืออาคารที่เปดใชงานแลวเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับจัดทําโครงการฯ
และโครงการประเภท Fit-Out in Bare-Shell Project หมายถึง โครงการประเภทสรางใหมที่มีหลาย
โครงการยอยอยูภายในอาคารเดียวกัน ทั้งนีโ้ ครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของหางเทสโก
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โลตัสฯ เลือกใชวิธีการจัดทําโครงการแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) หรือประเภท ออกแบบประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) และเลือกใชการทําสัญญาแบบประเภทเหมารวม (Lump Sum
or Fixed Price Contract) ซึ่งเห็นวาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
ในขณะที่วิธีการดําเนินโครงการประเภท TURNKEY จะเหมาะสมกับโครงการประเภทปรับปรุง
(Renovation) และโครงการประเภท NEW CONCEPT ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและ
วิธีการทําสัญญากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหาง
เทสโกโลตัสฯ
3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
นายเกษมสุข กลาววา ผังโครงสรางวงจรของโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ มีความเหมาะสมกับการจัดทําโครงการประเภท ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-BidBuild) โดยแผนกวิจัยธุรกิจที่ดินจะมีหนาที่ในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําโครงการของ
พื้นที่วาบริเวณใดมีศักยภาพเพียงพอในการจัดทําโครงการ หลังจากนั้นจะใหแผนกจัดหาทีด่ ินเปนผู
หาพื้นในบริเวณที่ไดรับขอมูลจากแผนกวิจัยธุรกิจที่ดินเพือ่ จัดทําโครงการ สวนฝายออกแบบจะมี
หนาที่รับผิดชอบในสวนงานออกแบบและกอสราง โดยหลังจากที่ไดแบบเบื้องตนของโครงการ
(Schematic Design) ก็จะนําขอมูลที่ไดจากการออกแบบเบื้องตนไปทําการศึกษาความเปนไปได
ของโครงการ (Feasibility Study) กอนที่จะตัดสินใจดําเนินโครงการตอไป ซึ่งที่ผานมาไมพบ
ปญหาที่เกิดจากการวางผังวงจรของโครงการที่ไมถูกขั้นตอน ดังนั้นจึงเห็นวาผังโครงสรางวงจรการ
จัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีความเหมาะสมและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.5 วิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง
นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของ
หางเทสโกโลตัสฯ จะเลือกใชวิธีดําเนินการจัดหาผูรับเหมากอสราง (Procurement) โดยเชิญ
ผูรับเหมากอสรางที่ผานขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification) จากทางเจาของ
โครงการแลวเขารวมประกวดราคา ซึ่งที่ผานมาพบวา สวนใหญแลวผูเขารวมการประกวดราคาจะ
เปนผูรับเหมากอสรางที่เคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯมากอน จึงเขาใจใน
รายละเอียดและขั้นตอนการคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางของโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
นายเกษมสุข กลาววา ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ
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และผูออกแบบ จะพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทประจําที่เคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโก
โลตัสฯ มากอน เนื่องจากโครงการกอสรางหางคาปลีกฯจะมีรายละเอียดขอมูลของแบบเปนจํานวน
มาก จึงพิจารณาเห็นวาการคัดเลือกผูรวมงานที่เคยรวมงานกันมากอนจะสามารถลดความผิดพลาด
ในการทํางานได ซึ่งการที่บริษัทดังกลาวไดผานขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification)
จากทางเจาของโครงการแลว ดังนั้นจึงมีศักยภาพเพียงพอในการทํางานและมีความเขาใจในขั้นตอน
การทํางาน จึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
นายเกษมสุข กลาววา การที่สัญญามีขอกําหนดที่มีรายละเอียดผูกมัดมาก
เกินไปทําใหการทํางานจะทําใหการทํางานมีความยุงยาก และเห็นวาเนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของ
สวนใหญเคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมาเปนจํานวนมาก ดังนั้นจะมี
ความเขาใจในรายละเอียดของเนื้อหาสัญญาเปนอยางดี นอกจากนั้นในที่กรณีที่เกิดปญหาใน
ระหวางการทํางานก็จะสามารถตอรองในรายละเอียดปลีกยอยไดโดยไมจําเปนตองอางถึงเนื้อหา
ของสัญญา โดยเฉพาะในสวนของผูร ับเหมากอสรางซึ่งมีความสัมพันธในการทํางานที่ดีกับเจาของ
โครงการ ดังนั้นในกรณีที่เกิดปญหาจึงสามารถใชการตอรองหรือเจรจาเพื่อหาขอสรุป ทําใหที่ผาน
มาไมเคยเกิดปญหาจากความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการ จึงเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ทั้ง
เจาของโครงการและผูบริหารโครงการจะใหความสําคัญกับการบริหารสัญญา โดยมีการควบคุม
การทํางานอยางเขมงวดเพื่อใหเปนไปตามเนื้อหาในสัญญา และที่สําคัญเจาของโครงการจะมี
นโยบายในการบริหารสัญญาโดยใหมคี วามยุติธรรมกับทั้งสองฝาย ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหาร
สัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูน อกโครงการ
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารฯมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนโครงการที่รับผิดชอบ รวมทั้งยังมีประสบการณ
เนื่องจากไดผานการดําเนินโครงการของหางเทสโก-โลตัสฯมาหลายโครงการ นอกจากนั้นจะมีทีม
Set Up ของแตละโครงการทําหนาที่ติดตอประสานงานของแตละฝายเพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน ดังนั้นจึงเห็นวา จํานวนบุคลากรรวมทั้ง ประสบการณ และทักษะในการทํางานของ
บุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯสวนใหญเคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมากอน จึงมี
ความเขาใจและคุนเคยในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ในกรณีที่มีบุคลากรที่ไมมี
ประสบการณก็อาจเกิดปญหาในชวงแรก อยางไรก็ตามก็จะมีการควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
โดยบุคลากรที่มีประสบการณเพือ่ ใหไดงานที่ถูกตองมีคุณภาพ ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากร
รวมทั้ง ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุม
โครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบวา
ในบางโครงการอาจเกิดปญหาเรื่องความลาชาในการสงมอบและขาดความครบถวนของขอมูล
เนื่องจากอาคารที่ใชจัดทําโครงการมีการเปดใชมาเปนเวลานานหรือมีการยุติการใชงาน รวมทั้ง
ปญหาจากการที่เจาของอาคารมีปญหาเรื่องหนี้สินดอยคุณภาพ (NPL) โดยเฉพาะในชวงหลังป
2540 ทําใหเกิดความยุงยากในขั้นตอนการประสานงานกับธนาคารหรือบอรด บสท. ซึ่งใชเวลานาน
ในการดําเนินการและสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเจาของอาคาร
ที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯเปนปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.4 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Mall Area
นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาพบวาในบางโครงการมีปญหาจากการที่เจาของรานคาเชาไมสามารถดําเนินการตกแตง
รานคาเชาและจัดเตรียมอุปกรณใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด ดังนั้นจึงตองมีการปรับแผนงานเพื่อให
สามารถเปดใชสอยพื้นที่ไดในสวนหนาราน โดยจะอนุญาตใหเจาของรานคาเชาเขามาดําเนินการ
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ตกแตงรานคาเพิ่มเติมในภายหลัง โดยจะตองไมสงผลกระทบกับธุรกิจของโครงการและรานคาอื่น
ดังนั้นจึงเห็นวารานคาเชาภายในโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.5 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากบุคลากรทุกฝายรวมทั้งผูเชาพื้นที่รานคาที่อยู
นอกพื้นที่โครงการมองเห็นผลดีของการเปดโครงการหางเทสโกโลตัสฯ จึงใหความรวมมือกับทั้ง
เจาของอาคารและโลตัสเปนอยางดี ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการฯไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา ตามปกติทางเจาของโครงการไมมีนโยบายในการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
ระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของ
หางเทสโกโลตัสฯ
3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่
ผานมาพบวาผูรับเหมายอยสวนใหญมีประสบการณในการทํางานโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ
หรือเคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯมากอนจึงเขาใจขั้นตอนการทํางาน ดังนั้นจึง
เห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ
วางแผนงานที่เหมาะสมเนื่องจากผูที่รับผิดชอบไดแกผูบริหารและควบคุมโครงการมีการปรับปรุง
แกไขโดยใชขอมูลจากโครงการที่ผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการวางแผนงานของโครงการไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
นายเกษมสุข กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการ
จัดทํารายงานแสดงสถานภาพของโครงการ (Project Status Report) เพื่อรายงานความกาวหนาของ
โครงการใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ โดยโครงการจะใหความสําคัญทั้งในสวนของเวลา
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งบประมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมดูแลโครงการ ดังนั้นจึงเห็น
วาวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจ จัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
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) ในสวนของงานที่ตองการผูชํานาญพิเศษเฉพาะทาง และ
เนื่องจากผูเขาประกวดราคามีประสบการณในการทําโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ ทุกฝายจึงมี
ความเขาใจในวิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ ดังนั้นวิธีการประมูล และการ
ตอรองที่เลือกใชในโครงการจึงไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ
ของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3.4 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯสวนใหญโดยเฉพาะผูรับเหมากอสรางจะมีประสบการณและเคยผานงานที่เกี่ยวของกับ
โครงการของหางเทสโกโลตัสฯมาเปนระยะเวลานานและเปนจํานวนหลายสาขา ดังนั้นจึงมีความ
ชํานาญ ประสบการณ ความรูแ ละความเขาใจในระบบการทํางาน ดังนั้นจึงไมมีปญหาในการ
ประสานงานแตอยางใด โดยในสวนของเจาของโครงการจะมีทีม Set Up ของแตละโครงการทํา
หนาที่ติดตอประสานงานของแตละฝายเพื่อความสะดวกในการประสานงาน และในวาวนของ
ผูบริหารโครงการจะมีทีม Tenant Coordinator ประสานงานกับรานคาเชาตางๆ ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3.5 วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผาน
มีการกําหนดหนาทีข่ องบุคลากร รวมทั้งมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางชัดเจน
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนัน้ จึงเห็นวาวิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ
ของหางเทสโกโลตัสฯ
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3.3.6 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯสวนใหญมีประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จึงมีขอมูล
ในการดําเนินโครงการ ทําใหสามารถสั่งการและการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นปญหาจากการ
สั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3.7 วิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล
นายเกษมสุข กลาววา ในบางโครงการมีปญหาที่เกี่ยวกับการชี้แจงเอกสาร
ขอมูลทีเ่ นื่องจากผูชี้แจงมีความลาชาในการตอบและขอมูลที่ชี้แจงไมถูกตอง อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ผูที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯสวนใหญมีประสบการณในการดําเนินโครงการ
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จึงสามารถตรวจพบและแกไขปญหาดังกลาวไดกอนที่จะทําการ
กอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารจัดสงขอมูล การชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมใชปจจัยทีเ่ ปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา ในการพิจารณาเรื่องปญหาที่เกีย่ วของกับการเงินนั้น
จําเปนตองแยกพิจารณาเปน 2 สวน ไดแก การเบิกจายดานการเงินไมตรงเวลาเนื่องจากงบประมาณ
ไมเพียงพอและเนื่องจากการที่ทางผูรับเหมากอสรางไมสามารถทํางานไดตรงตามกําหนดเวลา ใน
ปจจุบันทางหางเทสโกโลตัสฯมีขั้นตอนการทํางานตามมาตรฐานสากลซึ่งใหความสําคัญกับสัญญา
ดังนั้นขั้นตอนการเบิกจายเงินคางวดตางๆจะตองดําเนินการไปตามที่ระบุในสัญญา ดังนั้นจึงเห็นวา
ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ และไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายเกษมสุข กลาววา เพื่อปองกันปญหาเรื่องการเงินของผูบริหารโครงการ
ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง ทางหางเทสโกโลตัสฯจึงใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) อยางเขมงวด รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาวะดานการเงิน ดังนั้นดวย
วิธกี ารดังกลาวทําใหสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับสภาวะดานการเงินที่อาจเกิดขึ้นได จึงเห็นวา
ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
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3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากผูเขาประกวดราคาสวนใหญมีประสบการณ
ในการกอสรางโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ จึงมีขอมูลรายละเอียดสําหรับใชในการประมาณ
ราคางานกอสราง รวมทั้งการที่ทางหางเทสโกโลตัสฯไดใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) อยางเขมงวดในขั้นตอนการคัดสรรผูเขารวมประกวดราคา จึงไมพบ
ปญหาเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไป ดังนั้นจึงเห็นวาการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไป
ของผูรับเหมากอสรางไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมใชปจจัยทีเ่ ปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบ
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากหางเทสโกโลตัสฯ มีลักษณะและขั้นตอนการ
ทํางานตามมาตรฐานสากลโดยใหความสําคัญกับสัญญา ทําใหขั้นตอนการเบิกจายเงินคางวดตางๆ
จะตองดําเนินการไปตามที่ระบุในสัญญา ดังนั้นในกรณีที่ผูบริหารโครงการและผูออกแบบสามารถ
ดําเนินการไดตามขอบเขตงานที่ระบุในสัญญา ทางหางเทสโกโลตัสก็จะอนุมัติการเบิกจายเงินคา
งวดตรงตามเวลา ซึ่งที่ผานมาไมพบปญหาที่เกี่ยวของกับการเบิกจายคางวดงานจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพฯไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา โดยทั่วไปเห็นวาการลดงบประมาณโครงการใน
ระหวางขั้นตอนการกอสรางจะสงผลกระทบกับการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตามใน
การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมเคยมีการลดงบประมาณโครงการระหวางการ
กอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัส
3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
นายเกษมสุข กลาววา ในกรณีที่ขอมูลไมครบถวนก็ตองมีการสํารวจพื้นที่
เพิ่มเติม ซึ่งในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมาไมพบปญหารุนแรงที่เกี่ยวกับ
การรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารจนสงผลกระกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
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ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความ
ลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
จะมีการกําหนดทีมงานและผูรับผิดชอบในสวนของเจาของโครงการใหเปนผูรับผิดชอบในแตละ
โครงการ โดยมีหนาที่ประสานงานกับทุกฝายเพื่อใหโครงการเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไวใน
แผนงาน รวมทั้งการที่โครงการมีการวางแผนการบริหารขอมูลทีม่ ีประสิทธิภาพและชัดเจน ดังนั้น
วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการจึงไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความ
ลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ
นายเกษมสุข กลาววา ปญหาความลาชาที่เกิดจากความถูกตองของแบบ การ
สรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบสามารถเกิดขึ้นได เนื่องจากทางเจาของอาคารเดิม
ทําการกอสรางอาคารไมตรงตามแบบ ทําใหขอมูลแบบที่ไดรับจากเจาของโครงการไมสมบูรณ
ดังนั้นในบางครั้งผูออกแบบจึงใชขอมูลที่ไมถูกตองในการออกแบบทําใหตองเสียเวลาในการแกไข
อยางไรก็ตามไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาความถูกตอง
ของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
นายเกษมสุข กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
มีการปรับเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาในระหวางการกอสรางซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดใน
โครงการประเภทคาปลีกฯ อยางไรก็ตามในฐานะเจาของโครงการเห็นวาการบริหารโครงการและผู
ที่เกี่ยวของฝายอื่นๆตองยอมรับและเขาใจระบบการทํางานของโครงการประเภทนี้ และหาทาง
ปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อแกไขปญหาจากการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางจึงไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
นายเกษมสุข กลาววา ในการดําเนินโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯ
จะมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่ (Building Hand-Over) ไวในสัญญา โดยการ
ดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมาพบปญหาเรื่องการสงมอบพื้นทีอ่ าคารไมไดตาม
กําหนดเวลาที่ตกลงไวในสัญญาบาง อยางไรก็ตามไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนิน
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โครงการ จึงเห็นวาการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความ
ลาชาฯของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
นายเกษมสุข กลาววา เจาของโครงการมีเจาหนาที่ในฝายกฎหมายหรือฝาย
Permit รับผิดชอบในการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการโดยตรง โดยจะมีฝายออกแบบและ
กอสรางเปนฝายสนับสนุนเรื่องขอมูลและแบบที่ใชในการขออนุญาต อยางไรก็ตามเนื่องจากในบาง
โครงการทางเจาของอาคารเดิมทําการกอสรางอาคารไมตรงตามแบบที่ไดขออนุญาตไว และในบาง
โครงการมีปญหาเรื่องใบอนุญาตกอสรางหรือใบอนุญาตเปดใชอาคารโดยมีสาเหตุจากเจาหนาที่
ราชการและกฎหมาย ซึ่งทางเจาของโครงการจําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการเพื่อใหโครงการ
สามารถดําเนินการไดถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งสงผลกระทบกับระยะเวลาของโครงการ ดังนั้นจึง
เห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ และ
เปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
นายเกษมสุข กลาววา โดยทั่วไปการดําเนินโครงการกอสรางประเภทธุรกิจ
การคา (Commercial Project) จะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการ
คา โดยในสวนของเจาของโครงการจะมีหนวยงานดานการตลาดซึ่งไมไดเกี่ยวของกับโครงการ
กอสรางโดยตรงแตมีหนาที่ในการใหขอมูลทางดานการตลาดเพื่อกําหนดแนวทางในการออกแบบ
ซึ่งปจจัยดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงอาจสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการบางแตไมสงผลกระทบรุนแรงจนกระทบกับกําหนดการเปดโครงการ ดังนั้นจึงเห็น
วาสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
นายเกษมสุข กลาววา ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
จะมีผลกับโครงการประเภทสรางใหม แตเนือ่ งจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะมีขั้นตอน
การดําเนินการกอสรางอยูภ ายในตัวอาคาร รวมทั้งมีขั้นตอนการคัดเลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาเกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
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3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
นายเกษมสุข กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการบริหารพื้นที่ที่
มีประสิทธิภาพเนื่องจากบุคลากรมีความชํานาญและมีขอมูลจากการจัดทําโครงการที่ผานมา ดังนั้น
จึงเห็นวาปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร
เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทั่วไปขององคกร
- ตอนที่ 2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
1. ขอมูลสวนบุคคล นายธเรศน เจียรไพศาลเจริญ - วิศวกรโครงการอาวุโส หางเทสโก-โลตัสฯ
1.1 ลักษณะการทํางานขององคกร
เจาของโครงการ ()
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ( )
1.2 ตําแหนงงานในปจจุบัน
ผูบริหารองคกร ()
วิศวกรโครงการ ( )
สถาปนิกโครงการ ( )
วิศวกรที่ปรึกษา ( )
1.3 ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
ตั้งแต 11 – 15 ป ()
ตั้งแต 16 – 20 ป ( )
มากกวา 20 ป ( )
1.4 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
มากกวา 10 ป ()
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ( )
ระดับปริญญาโท () ระดับปริญญาเอก ( )
2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี้
3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา
นายธเรศน กลาววา หางเทสโกโลตัสฯมีนโยบายในการเปดโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมารเก็ตเปนจํานวนประมาณปละ 6 - 8 สาขา โดยเห็นวาที่ผานมา
จํานวนโครงการที่เปดในแตละปมีจํานวนที่เหมาะสม ทําใหสามารถควบคุมดูแลโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวานโยบายในการขยายสาขาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
นายธเรศน กลาววา หางเทสโกโลตัสฯเปนองคกรทีม่ ีขนาดใหญ โดยมีแผนก
ตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการดัดแปลงอาคารฯโดยตรงไดแก แผนกวิจัยธุรกิจที่ดิน, แผนกจัดหา
ที่ดิน, แผนกบริหารผังรานและอุปกรณการขายสินคา, แผนกบริหารพื้นที่เชาและโฆษณา, แผนก
สตูดิโอจัดเรียงสินคา, แผนกออกแบบและกอสราง และแผนกบริหารอาคาร เครื่องจักรกลและ
พลังงาน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการเชน ฝายการตลาด ที่มี
หนาที่ในการกําหนดรายละเอียดของชนิดและจํานวนของสินคาที่จะจัดวาง ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การวางผังรานและอุปกรณการขายสินคาของโครงการ เปนตน ดังนั้นจากการที่องคกรมีขนาดใหญ
ทําใหในบางครั้งพบการทํางานที่มีการดําเนินการขามสายงาน (Cross Function) เปนจํานวนมาก จึง
เปนสาเหตุทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางการดําเนินโครงการ และมีผลทําใหโครงการ
เกิดความลาชาขึ้นไดถาขาดการบริหารจัดการงานอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเนื่องจาก
โครงการมีการบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวารูปแบบโครงสราง
องคกรและผังองคกรไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทส
โกโลตัสฯ
3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
นายธเรศน กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัส
แบงเปน 2 ประเภทไดแก โครงการประเภท Fit-Out in Existing Project หมายถึง โครงการดัดแปลง
พื้นที่ภายในอาคารเกาหรืออาคารที่เปดใชงานแลวเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับจัดทําโครงการฯ และ
โครงการประเภท Fit-Out in Bare-Shell Project หมายถึง โครงการประเภทสรางใหมที่มีหลาย
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โครงการยอยอยูภายในอาคารเดียวกัน โดยเลือกใชวิธีการจัดทําโครงการแบบดั้งเดิม (Traditional
Approach) หรือประเภท ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) และเลือกใชการทําสัญญา
แบบประเภทเหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) ซึ่งเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการแบบ
ดั้งเดิมมีความเหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
นายธเรศน กลาววา ผังโครงสรางวงจร (Flow Chart) ของการจัดทําโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ โดย
เปนลักษณะและรูปแบบทั่วไปของการจัดทําโครงการประเภท ออกแบบ-ประมูล-กอสราง (DesignBid-Build) ซึ่งเมื่อพิจารณาในสวนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานตามที่ระบุในผังโครงสรางวงจร
ของการจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ เห็นวามีความครบถวนและเหมาะสม ดังนั้นจึงมีเห็นวาผัง
โครงสรางวงจร (Flow Chart) ของการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยทีเ่ ปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ

3.1.5 วิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการทั้งโครงการประเภทสรางใหม
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และประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯจะใชวิธีดําเนินการจัดหาผูรับเหมากอสราง
(Procurement) แบบจํากัดตัวผูเสนอราคา (Selective Tendering) โดยจะมอบหมายใหผูบริหารและ
ควบคุมโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาและจัดจางผูรับเหมากอสราง
และทําการจัดเตรียมเอกสารและสงหนังสือเชิญชวนเขาประกวดราคาใหแกผูรับเหมากอสรางที่ได
ผานการพิจารณาคุณสมบัตเิ บื้องตน (Pre Qualification) เขารวมประกวดราคา ซึ่งสวนใหญจะเปน
ผูรับเหมากอสรางที่เคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ มากอน ซึ่งที่ผานมาพบวา
ผูเขารวมประกวดราคามีความเขาใจขั้นตอนของการประกวดราคาทําใหไมมีปญหาในการ
ดําเนินการ จึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความ
ลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
นายธเรศน กลาววา ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบในโครงการดัดแปลงอาคารฯ ทางเจาของโครงการจะพิจารณาคัดเลือกจากองคกรที่
อยูในรายชื่อบริษัทที่ไดผานขั้นตอนการคัดสรรคุณสมบัติ (Pre Qualification) แลว ซึ่งที่ผานมาจะ
พิจารณาคัดเลือกจากองคกรที่เคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมากอน จึง
เห็นวาวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาพบวา ผูที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญจะมีความคุนเคยกันเนื่องจากเคยรวมงานกันมากอน
โดยเฉพาะผูรับเหมากอสรางจะมีการทํางานในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnering) จึงทําใหที่
ผานมาโครงการไมเคยเกิดความลาชาเนื่องจากมีความคุนเคยและมีความเขาใจในรายละเอียดของ
เนื้อหาสัญญาของโครงการ ดังนัน้ จึงเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายธเรศน กลาววา เนื่องทางเจาของโครงการและผูบริหารโครงการมีการ
ปรับแกไขเนือ้ หาและรายละเอียดสัญญาของโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯ ใหมีความ
สมบูรณและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอยูเสมอโดยใชขอมูลจากการดําเนินโครงการที่ผานมา รวมทั้งมี
การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามขั้นตอนและเนื้อหาทีร่ ะบุในสัญญา โดยใหความสําคัญทั้งใน
เรื่องของคุณภาพ งบประมาณและระยะเวลาในการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาที่ใช
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ในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของ
หางเทสโกโลตัสฯ
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูน อกโครงการ
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ
นายธเรศน กลาววา บุคลากรในสวนของเจาของโครงการประกอบดวยหลาย
ฝายทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางโดยตรงและสวนที่ไมไดเกี่ยวของกับงานกอสรางโดยตรง
ซึ่งที่ผานมาไมพบปญหาที่เกิดจากจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางาน เนื่องจาก
กลุมบุคลากรดังกลาวไดผานการดําเนินโครงการมาหลายโครงการ ดังนั้นจึงมีประสบการณ ความรู
และทักษะในการทํางานสูง ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากรรวมทั้ง ประสบการณ และทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี
บุคลากรที่เกี่ยวของจํานวนมาก จึงมีความเปนไปไดที่จะเกิดปญหาเนื่องจากการขาดประสบการณ
และทักษะในการทํางาน อยางไรก็ตามจากการทีแ่ ตละฝายจัดใหมีบุคลากรที่มีประสบการณ และ
ทักษะทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบและควบคุมดูแลการทํางานอยางเขมงวด ทําใหโครงการสามารถ
ดําเนินไปไดตามแผนที่วางไว ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการฯไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบวา
ในบางโครงการอาจเกิดปญหาเรื่องความลาชาในการสงมอบขอมูลจากเจาของอาคารฯ ปญหาเรื่อง
ขอมูลขาดความถูกตองและครบถวน เนื่องจากอาคารที่ใชจดั ทําโครงการมีการเปดใชมาเปน
เวลานานหรือมีการยุติการใชงานอาคาร รวมทั้งปญหาจากการที่เจาของอาคารฯ มีปญหาเรื่องหนี้สิน
ดอยคุณภาพ ทําใหเกิดความยุงยากในขั้นตอนการบริหารงานกับธนาคารหรือบอรด บสท. ซึ่งเปน
เจาหนี้ของเจาของอาคารฯ และการที่ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่ควบคุมไมได จึงสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการ
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ดัดแปลงอาคารฯ เปนปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโก
โลตัสฯ
3.2.4 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Mall Area
นายธเรศน กลาววา สาเหตุของปญหาที่เกี่ยวของกับรานคาเชาของโครงการ
เกิดจากการที่เจาของรานคาเชาบริเวณ Mall Area ไมสามารถดําเนินการตกแตงรานคาใหเสร็จตาม
กําหนดเวลาที่ตกลงกันไวกับทางเจาของโครงการทําใหสงผลกระทบกับระยะเวลาการเปด อยางไร
ก็ตามในกรณีที่เกิดปญหาดังกลาวทางโครงการจะแกไขโดยการทําผนังชั่วคราวเพื่อใหโครงการ
สามารถเปดไดตามกําหนดเวลาเปดโครงการที่ตั้งไว รวมทั้งการที่สวนใหญแลวปญหาดังกลาวจะ
เกิดกับผูเชารายเล็ก (Tenant) จึงไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึง
เห็นวาผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Mall Area ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.5 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
นายธเรศน กลาววา โดยทั่วไปการประสานงานที่เกี่ยวของกับรานคาเชาราย
อื่นที่อยูภายในอาคารเดียวกันนั้นจะดําเนินการโดยผานทางเจาของอาคารฯ ซึ่งจากการที่หางเทสโก
โลตัสฯเปนผูเชารายใหญดังนั้นจึงไดรับความรวมมือทีด่ ี แมวาในระหวางขั้นตอนการกอสราง
โครงการในสวนโครงสรางและงานระบบอาคารอาจมีผลกระทบตอรานคาเชาที่อยูนอกพื้นที่
โครงการบาง อยางไรก็ตามเนื่องจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีการวางแผนงานลวงหนา และมีการ
ควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว จึงสามารถปองกันปญหาที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางโครงการและผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูน อกพื้นที่โครงการฯ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาและ
ความขัดแยงที่เกิดจากผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการฯไมใชปจ จัยที่เปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ
นายธเรศน กลาววา ปญหาจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โครงการดัดแปลงอาคารฯที่พบในระหวางการดําเนินโครงการจะเปนการเปลี่ยนแปลงในสวนของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ(Operational Level) หรือคนงาน (Labor) มากกวาการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูบริหารในระดับกลางและหัวหนาฝาย (Managerial Level) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติการ สามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดงายและรวดเร็ว ดังนั้นจึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
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3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาพบวาผูรับเหมารายยอย (Sub Contractor) สวนใหญ มีความเขาใจในขั้นตอนและรายละเอียดงาน
กอสรางของโครงการเนื่องจากสวนใหญมีประสบการณในการทํางานรวมกับเจาของโครงการมา
เปนจํานวนหลายโครงการ จึงสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะในการทํางานใหดีขึ้น นอกจากนั้น
การที่เจาของโครงการไมมีนโยบายในการเอาเปรียบผูรับเหมาแตอยางใด ทําใหปญหาที่เกี่ยวของ
กับผูรับเหมารายยอยของโครงการไมรุนแรงจนสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ
นายธเรศน กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจําเปนตอง
ใชบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานทั้งในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯและโครงการ
ดัดแปลงอาคารเปนผูวางแผนงานโครงการ ซึ่งที่ผานมาพบวาผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ
ลวนมีประสบการณและเคยผานงานประเภทดังกลาวมาแลว ทั้งนี้วางแผนโครงการควรไดรับการ
เอาใจใสจากบุคลากรทั้งในสวนของเจาของโครงการและผูบริหารโครงการ โดยที่ผานมาโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ มักจะพบปญหาที่เปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม (Uncontrollable
Factor) ซึ่งเปนหนาที่ของผูที่มีหนาที่วางแผนงานที่จะตองเปลี่ยนปจจัยกลาวใหเปนปจจัยที่สามารถ
ควบคุมได (Controllable Factor) โดยเห็นวาการวางแผนงานโครงการที่ผานมามีความละเอียดและ
รอบคอบตั้งแตชวงเริ่มโครงการทําใหสามารถปองกันปญหาที่จะตามมาภายหลังได ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการวางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯ
ของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
นายธเรศน กลาววา มีการกําหนดจุดควบคุม เพือ่ ความสะดวกในการควบคุม
โครงการหลายแบบ เชน การควบคุมติดตามความกาวหนาของโครงการแบบรายวัน รายสัปดาห
และรายเดือน เปนตน ในกรณีที่โครงการเกิดความลาชาก็จะมีการเพิ่มคนเพื่อเรงงานใหทันตาม
กําหนดเวลา นอกจากนั้นเพื่อใหสามารถควบคุมติดตาม (Project Monitoring) การดําเนินการ
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆสําหรับผูที่มีสวน
เกี่ยวของเพื่อใหทุกฝายสามารถดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการควบคุม
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และติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัส
3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
นายธเรศน กลาววา วิธีการประมูลราคาและการตอรองที่ใชในโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมาเห็นวามีประสิทธิภาพและไมพบปญหาแตอยางใด เนื่องจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการมีความเขาใจขั้นตอนการทํางานและมีประสบการณในการทํา
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขวิธีการประมูลและการตอรองที่เลือกใช
ในโครงการโดยใชขอมูลจากโครงการที่ผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประมูล และการตอรองที่
เลือกใชในโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทส
โกโลตัสฯ
3.3.4 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
นายธเรศน กลาววา การประสานงานและการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพอาจ
เปนปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการกอสรางได สําหรับการดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ เนื่องจากบุคลากรในสวนของเจาของโครงการ
ประกอบดวยบุคลากรที่เกี่ยวของหลายฝาย ดังนั้นทางเจาของโครงการจึงมีการกําหนดตัวเจาหนาที่
ผูร ับผิดชอบเพื่อทําหนาที่ดูแลในแตละโครงการเพื่อทําหนาที่เปนคนกลางในการประสานงานกับ
ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูรับเหมากอสราง นอกจากนั้นในชวงการกอสรางยังมีการจัดให
มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสานไดแก ฝาย Set Up เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับฝายตางๆ
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานและการสื่อสารไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3.5 วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มาพบวา ผูทเี่ กี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีประสบการณและมีความคุนเคยกับระบบการทํางาน
ของเจาของโครงการ ดังนั้นจึงมีความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ นอกจากนั้นการ
ที่ผูบริหารโครงการมีการกําหนดหนาที่และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางชัดเจนเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร ทําใหสามารถติดตาม ตรวจสอบการทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
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3.3.6 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯสวนใหญมีประสบการณในการจัดทําโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯมาเปน
จํานวนหลายสาขา ทําใหบุคลากรของโครงการมีการสั่งการและการตัดสินใจทีร่ วดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีประสบการณและขอมูลจากโครงการที่ผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาจาก
การสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.3.7 วิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ทาง
ผูบริหารโครงการจะมีการกําหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการชี้แจงขอมูลถาม-ตอบ และการอนุมัติเอกสาร
ขอมูลโครงการไวในแผนงานอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่เกีย่ วของทุกฝาย ดังนั้นจึงเห็น
วาวิธีการจัดสงขอมูล การชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการโดยทั่วไปเห็นวาปญหาดาน
การเงินของโครงการกอสรางมีผลกระทบกับระยะเวลาในการกอสรางอยางมาก อยางไรก็ตามจาก
ขอมูลในการดําเนินโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯนั้น เมื่อพิจารณาในสวนของเจาของ
โครงการไมพบปญหาเรื่องการเงินหรืองบประมาณโครงการ เนื่องจากในระหวางดําเนินโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ เจาของโครงการมีสภาพคลองดานการเงิน (Current Assets) สินทรัพย
และหนี้สิน (Net Worth) และยอดรายรับประจําป (Annual Turnover) ขององคกรอยูใ นเกณฑดี
รวมทั้งมีการจัดงบประมาณโครงการที่เพียงพอ แมวาในบางครั้งการปรับเปลี่ยนระบบขององคกร
ภายในระหวางการกอสรางโครงการอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนตางๆ
รวมถึงนโยบายดานการเบิกจายเงิน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวอาจสงผลใหเกิดปญหาในการเบิก
จายเงินไดในบางกรณี อยางไรก็ตามไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากหางเทสโกโลตัสฯใหความสําคัญกับขั้นตอน
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การคัดกรองคุณสมบัติ (Pre Qualification) อยางเขมงวด รวมทั้งมีการพิจารณาเกี่ยวกับฐานะดาน
การเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
ผูรับเหมากอสรางนั้นทางเจาของโครงการรวมทั้งผูบริหารและควบคุมโครงการจะมีการดําเนินการ
ติดตาม (Monitoring) แผนการใชเงินของผูรับเหมากอสรางตลอดเวลาดําเนินโครงการเพื่อปองกัน
ปญหาดานการเงินของผูรับเหมากอสราง ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ
และผูรับเหมากอสรางจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ และไมใชปจจัยทีเ่ ปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากขั้นตอนการประกวดราคาของโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมามีการกําหนดระเบียบและขั้นตอนในการประกวดราคา (Procurement) ที่
ชัดเจนและไดมาตรฐาน รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน (Pre Qualification) ดาน
การเงินของผูเขาประกวดราคา นอกจากนั้นการที่ผูรบั เหมากอสรางที่เขารวมประกวดราคาสวน
ใหญมีประสบการณในการกอสรางโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯมากอนทําใหมีขอมูล
รายละเอียดสําหรับใชในการประมาณราคางานกอสราง ดังนั้นการดําเนินโครงการที่ผานมาจึงไม
พบปญหาเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง ดังนั้นจึงเห็นวาการเสนอ
ราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบ
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผาน
มานั้น เจาของโครงการไดดําเนินการตามขั้นตอนการเบิกจายเงินคางวดตามที่ระบุในสัญญาทั้งใน
สวนของผูรับเหมากอสราง ผูบริหารโครงการและผูออกแบบ โดยที่ผานมาไมพบปญหาที่เกี่ยวของ
กับการเบิกจายคางวดงานจนสงผลกระทบกับระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
นายธเรศน กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมเคย
มีการลดงบประมาณโครงการระหวางขั้นตอนการกอสราง แตจากการที่สภาพเศรษฐกิจที่เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอทําใหในบางโครงการจําเปนตองปรับเปลี่ยนงบประมาณของโครงการให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเพื่อไมใหไมสงผลกระทบกับระยะเวลาในการกอสราง
จึงแกปญหาดวยการแกไขรายละเอียดงานและวัสดุใหเหมาะสมกับงบประมาณที่นอยลง ดังนั้นจึง
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เห็นวาการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
นายธเรศน กลาววา รายละเอียดขั้นตอนการรวบรวมและจัดสงขอมูลจาก
เจาของอาคารฯจะแตกตางกันในแตละโครงการ ในกรณีที่เจาของอาคารมีขอมูลอาคารรวมทั้งแบบ
กอสรางของอาคารเดิมครบถวนก็จะไมพบปญหาในการรวบรวมและจัดสงขอมูล แตในโครงการที่
เจาของอาคารฯมีการจัดสงขอมูลไมครบถวน จึงมีความจําเปนตองขอเอกสารและขอมูลเพิ่มเติมจาก
เจาของอาคารฯ รวมทั้งตองมีการสํารวจพื้นทีอ่ าคารเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมสําหรับใชในการจัดทํา
แบบ อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวสามารถดําเนินการไดในชวงกอนการกอสราง จึงไม
สงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสง
ขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหาง
เทสโกโลตัสฯ
3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
ประกอบดวยบุคลากรที่เกี่ยวของหลายฝายทําใหอาจเกิดปญหาที่เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดสง
ขอมูลระหวางเจาของโครงการ ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบและผูร ับเหมากอสราง อยางไรก็ตาม
การบริหารจัดการที่ดสี ามารถปองกันและลดปญหาในสวนนี้ได โดยในสวนของเจาของโครงการ
จะมีการกําหนดตัวบุคลากรใหเปนผูรับผิดชอบในแตละโครงการ เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางฝายตางๆ รวมทั้งการประสานงานเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดสงขอมูลภายในโครงการ
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการไมใชปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ
ปรับเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในโครงการประเภทคาปลีก
สมัยใหมฯ อยางไรก็ตามที่ผานมาพบวาเนื่องจากโครงการมีผอู อกแบบและผูรับเหมากอสรางที่มี
ประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหม จึงมีความคุน เคยกับรายละเอียด
ของแบบและสามารถดําเนินการจัดทําและแกไขแบบไดแมจะมีขอจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้นปญหา
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ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบจึงไมใชปจจัยทีเ่ ปน
สาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
เปนโครงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคา ดังนั้นในระหวางการกอสรางจึงไดรับผลกระทบจากปจจัย
ดานธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทําใหเจาของโครงการมีความจําเปนตองมีการ
ปรับแกไขแบบในระหวางการดําเนินโครงการ ซึ่งปญหาดังกลาวเปนสิ่งที่หลีกเลีย่ งไมไดใน
โครงการประเภทนี้ อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการมีผอู อกแบบและผูรับเหมากอสรางที่มี
ความคุนเคยกับรายละเอียดของแบบและขั้นตอนในการดําเนินโครงการ ทําใหปญหาดังกลาวไม
กระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและกําหนดเวลาเปดโครงการที่วางไว ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
นายธเรศน กลาววา ที่ผานมาพบปญหาเรื่องการสงมอบพื้นทีโ่ ครงการจาก
เจาของโครงการไมไดตามกําหนดเวลาที่ตกลงไวในสัญญาบาง อยางไรก็ตามสามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้น ทําใหไมสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาการสง
มอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
นายธเรศน กลาววา ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตมีขั้นตอนที่
ซับซอนและอาจสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ อยางไรก็ตามในสวนของเจาของ
โครงการจะมีเจาหนาที่ในแผนก Permit รับผิดชอบดูแลประสานงานกับเจาหนาที่ราชการโดยตรง
โดยที่ฝายออกแบบและกอสรางจะเปนเพียงผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน
แบบเพื่อใชในการประสานงาน ซึ่งแผนกดังกลาวจะมีความเชี่ยวชาญในการติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่ราชการ ดังนั้นแมวาการดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอบังคับที่ออกโดยทาง
ราชการจะสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการบาง แตไมรุนแรงจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการเนื่องจากการดําเนินโครงการในสวนการกอสราง (Construction
Phase) จะเริ่มตนเมื่อโครงการไดรับใบอนุญาตแลวเทานั้น ดังนั้นจึงเห็นวาการดําเนินการที่
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เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
นายธเรศน กลาววา สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดเปนปจจัยที่มีผลกะทบกับ
รูปแบบและรายละเอียดของโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) โดยฝายการตลาด
จะเปนฝายที่รับผิดชอบในการติดตามขอมูลดังกลาวและแจงขอมูลกลับมายังแผนกออกแบบและ
กอสรางเพื่อเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนแกไขแบบ นอกจากนั้นปจจัยดังกลาวยังมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจของรานคาบริเวณ Mall Area อีกดวย อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โครงการมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีก จึงสามารถวางแผนปองกันและ
แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาจาก
สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
นายธเรศน กลาววา ในการกอสรางโดยทั่วไปเห็นวาสภาพอากาศมี
ผลกระทบกับระยะเวลาการทํางาน อยางไรก็ตามเนื่องจากการกอสรางของโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯ จะดําเนินการภายในตัวอาคาร ดังนั้นจึงไมพบปญหาเรื่องสภาพอากาศ
นอกจากนั้นการคัดเลือกอาคารสําหรับจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะมีการพิจารณา
เกี่ยวกับระบบขนสงและสาธารณูปโภคของอาคารอยางละเอียดวามีความเหมาะสมในการจัดทํา
โครงการหรือไม ดังนั้นจึงเห็นวาระบบขนสง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสภาพอากาศไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
นายธเรศน กลาววา เนื่องจากเจาของโครงการและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
ประสบการณในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมาเปนจํานวนหลายสาขา ดังนั้นจึง
สามารถวางแผนโครงการและผังบริเวณพื้นที่กอสรางใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงเห็นวาปญหาที่
เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาของโครงการ
ดัดแปลงอาคารฯของหางเทสโกโลตัสฯ
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร
เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทั่วไปขององคกร
- ตอนที่ 2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
1. ขอมูลสวนบุคคล นายจรัล วีรพงษวัฒนกุล - วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอนจิเนียริ่งพลัสฯ
1.1 ลักษณะการทํางานขององคกร
เจาของโครงการ ( )
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ()
1.2 ตําแหนงงานในปจจุบัน
ผูบริหารองคกร ()
วิศวกรโครงการ ( )
สถาปนิกโครงการ ( )
วิศวกรที่ปรึกษา ( )
1.3 ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
ตั้งแต 11 – 15 ป ( )
ตั้งแต 16 – 20 ป ( )
มากกวา 20 ป ()
1.4 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
มากกวา 10 ป ()
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ()
ระดับปริญญาโท ( ) ระดับปริญญาเอก ( )
2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี้
3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา
นายจรัล กลาววา ในชวงเวลาดังกลาวหางบิ๊กซีฯ มีนโยบายในการเปด
โครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมาเก็ตฯ เปนจํานวนประมาณปละ 4 สาขา โดยเห็น
วาจํานวนของการขยายสาขาในแตละปมีความเหมาะสมกับจํานวนและศักยภาพของผูที่เกี่ยวของ
กับโครงการทุกฝายและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
นายจรัล กลาววา องคกรมีหนาที่ดําเนินการในสวนของผูบริหารโครงการ
และควบคุมโครงการของโครงการกอสรางหางบิ๊กซีฯ โดยองคกรเปนเปนองคกรที่มีขนาดกลาง
และมีประสบการณในการบริหารและควบคุมโครงการประเภทหางคาปลีกฯจํานวนหลายสาขา
โดยเห็นวาโครงสรางองคกรและผังองคกรไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
นายจรัล กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมาจะเลือกใช
วิธีการจัดทําโครงการแบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) อยางไรก็ตามในอนาคต
อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทําโครงการโดยการนําวิธีการจัดทําโครงการแบบออกแบบกอสราง (Design-Build) มาใช โดยที่ผานมาบริษัทฯ มีขอบเขตงานที่ดูแลรับผิดชอบเฉพาะในสวน
ของการจัดการงานกอสราง (Construction Management) และงานในสวนการสํารวจปริมาณงาน
และราคา (Quantity Surveyor) เทานั้น ทั้งนี้จะไมครอบคลุมถึงงานในสวนของการบริหารโครงการ
(Project Management) แตอยางใด โดยจากประสบการณในการทําโครงการของหางบิ๊กซีฯ มาเปน
จํานวนหลายสาขา เห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการที่ผานมา
มีความเหมาะสมและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
นายจรัล กลาววา รูปแบบของผังโครงสรางวงจรของโครงการกอสรางของ
หางบิ๊กซีฯมีความเหมาะสมกับรูปแบบของการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยมีการ
ปรับแกไขขั้นตอนตางๆใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการโดยการใชขอมูลจากการดําเนิน
โครงการที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งไดใหความสําคัญกับขั้นตอนการสํารวจอาคารฯ เนื่องจาก
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โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีความสัมพันธกับสภาพอาคารเดิม เนื่องจากการทํางานโดยที่
ไมมีรายละเอียดของอาคารที่เพียงพอจะทําใหเกิดปญหาในภายหลังได และเห็นวาผังโครงสราง
วงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.5 วิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง
นายจรัล กลาววา บริษัทฯจะดําเนินงานในขอบเขตงานของการสํารวจ
ปริมาณงานและราคา (Quantity Surveyor) รวมทั้งการจัดหาผูรับเหมากอสรางและขั้นตอนการ
ประกวดราคาทั้งหมด ซึ่งที่ผานมาผูรับเหมากอสรางโครงการที่เขารวมการประกวดราคาสวนใหญ
จะเปนผูรับเหมากอสรางที่เคยมีสว นรวมกับโครงการของหางบิ๊กซีฯมากอน ซึ่งไดผานขั้นตอนการ
คัดกรองคุณสมบัติ (Pre Qualification) แลว จึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
นายจรัล กลาววา โดยทั่วไปเห็นวาผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
ที่มีศักยภาพไมเพียงพอจะมีผลทําใหโครงการเกิดความลาชาขึ้นได ในสวนของโครงการจะมีการ
คัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ ผูออกแบบโดยใชวิธกี ารตามปกติ ซึ่งเจาของโครงการจะ
คัดเลือกและจัดจางผูบ ริหารโครงการ และผูออกแบบโดยพิจารณาจากบริษัทที่มศี ักยภาพรวมทั้งมี
ประสบการณในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือกและจัดจาง
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
นายจรัล กลาววา ในบางโครงการพบปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสัญญาบาง
เนื่องจากผูรับเหมากอสรางไมอานสัญญาใหรอบคอบกอนตกลงทําสัญญา อยางไรก็ตามเห็นวา
ปญหาดังกลาวเปนเนื้อหาและประเด็นปลีกยอยสามารถตกลงและแกไขไดในภายหลัง ดังนั้นจึง
เห็นวาความชัดเจนของเนื้อหาสัญญาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการของหางบิ๊กซีฯ ที่ผานมาจะมีวิธีการ
บริหารงานที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดทําโครงการแบบออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-BidBuild) โดยในโครงการที่ผานมามีการบริหารสัญญาที่เขมงวดเพื่อใหการทํางานเปนไปตามเนื้อหาที่
ระบุไวในสัญญา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูน อกโครงการ
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ
นายจรัล กลาววา ประสบการณ และทักษะของบุคลากรในสวนของเจาของ
โครงการมีความสําคัญกับการดําเนินโครงการเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการ
ประสานงานเพื่อไมใหกระทบกับเวลาการดําเนินโครงการ เนื่องจากบุคลากรที่ไมเขาใจในการ
จัดทําโครงการประเภทนี้อาจทําใหโครงการเกิดความลาชาขึ้นได อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากร
ในสวนของเจาของโครงการไดผานการดําเนินโครงการมาหลายโครงการ จึงมีการจัดเตรียมจํานวน
บุคลากรที่เพียงพอกับจํานวนโครงการ รวมทั้งยังมีการจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณและทักษะ
ในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ มาดูแลรับผิดชอบโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวา จํานวน
บุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายจรัล กลาววา ปญหาเกี่ยวกับการขาดประสบการณและทักษะของ
บุคลากรในสวนของผูรับเหมากอสรางสงผลกับระยะเวลาในการกอสรางมาก ตั้งแตขั้นตอนการ
เตรียมงานจนถึงขั้นตอนการกอสราง จากขอมูลที่ผานมาพบวาเกิดจากการทํางานชา การทํางานไม
ถูกตองตามแบบและการทํางานไมไดมาตรฐาน ซึ่งในที่สุดจะสงผลกระทบโดยตรงกับระยะเวลา
การกอสราง ถึงแมวาจะมีการใชผทู ี่มีประสบการณในการทํางานมาควบคุมดูแลอยางใกลชิดก็ไม
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทั้งหมดเนื่องจากในขั้นตอนการกอสรางจําเปนตองใชทักษะ
สวนตัวของบุคลากรในการทํางาน ดังนั้นขั้นตอนการคัดเลือกคนงานจึงควรมีการคัดกรองโดย
พิจารณาจากใบประกาศนียบัตรรับรองฝมือการทํางานของบุคลากรวามีมาตรฐานเพียงพอ จึงเห็นวา
ปญหาเกี่ยวกับจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการสามารถสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเปนปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพืน้ ที่สําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายจรัล กลาววา ปญหาที่เกิดจากการประสานงานกับเจาของอาคารสงผลกับ
การกอสรางเปนอยางมาก ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของจึงจําเปนจะตองมีประสบการณทั้งในโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯและประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ เพื่อที่จะไดสามารถวางแผนปองกัน
หรือแกปญหาที่จะทําใหโครงการเกิดความลาชา เนื่องจากเห็นวาปญหาดังกลาวเปนปจจัยทีส่ ามารถ
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ควบคุมไดยาก ซึ่งที่ผานมาสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาเปน
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.4 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town Center
นายจรัล กลาววา เนื่องจากในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี
บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการทั้งในทางตรงและทางออมเปนจํานวนมาก ดังนั้นการประสานงาน
จึงจําเปนตองมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนของผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Town
Center ทางผูบริหารโครงการตองประสานงานผานแผนกโครงการฯ ของเจาของโครงการ ซึ่งจะทํา
หนาที่เปนผูประสานงานกับแผนกบริหารรานคาเชาบริเวณ Town Center โดยปญหาที่พบจะพบ
ปญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตําแหนงหรือขนาดของรานคา อยางไรก็ตามเห็นวาผูเชาพื้นที่รานคา
บริเวณ Town Center ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.5 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
นายจรัล กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
จะตองเกี่ยวของกับผูเชาพื้นที่รานคารายอื่นที่อยูในอาคารเดียวกัน ซึ่งการประสานงานจะตอง
ดําเนินการผานเจาของโครงการและเจาของอาคาร ดังนั้นในทางปฏิบัติจะมีขั้นตอนที่ซับซอนและ
ใชระยะเวลานาน โดยปญหาที่พบจะพบปญหาเกี่ยวกับรานคาที่อยูติดกับพื้นที่โครงการและปญหา
เรื่องการใชระบบอาคารรวมกัน แตที่ผานมาโดยรวมไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการฯ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯ
3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาไมพบปญหาความลาชาที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของโครงการ เนื่องจากมีการ
กําหนดระเบียบและขัน้ ตอนการทํางานอยางชัดเจน รวมทั้งเจาของโครงการไมมีนโยบายในการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการยกเวนกรณีที่จําเปน จึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
นายจรัล กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะประกอบดวย
ผูรบั เหมารายยอยที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ดังนัน้ เพื่อปองกันปญหาที่เกิดขึ้น จึงจําเปนตองมีการ
วางแผนงานลวงหนา เพื่อที่จะไดสามารถบริหารและควบคุมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประเด็นปญหาที่พบจะเปนกรณีที่งานดังกลาวเปนงานที่ตองเกี่ยวพันและตอเนื่องกับงานสวนอื่นๆ
เชน งานลิฟท, ทางลาดเลื่อน, หองเย็น เปนตน อยางไรก็ตามที่ผานมาไมพบวาการประสานงานกับ
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ผูรับเหมารายยอยของโครงการมีปญหาจนกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการโดยรวม ดังนั้น
จึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ
นายจรัล กลาววา วิธีการวางแผนงานโครงการเปนสิ่งที่สําคัญในการควบคุม
เวลา โดยในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ทางบริษัทฯจะทําหนาที่วางแผนงาน
โครงการโดยอางอิงจากแผนงานหลัก (Master Schedule) ของเจาของโครงการ โดยมีเปาหมายหลัก
ไดแกการดําเนินโครงการใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด ตามดวยการดําเนินโครงการใหอยูภายใน
งบประมาณที่กําหนด และการดําเนินโครงการใหไดตามคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการ
วางแผนงานของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
นายจรัล กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแบบบอยครัง้ ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมแผนงานและติดตามความ
คืบหนาของแผนงานใหเหมาะสมกับรายละเอียดแบบและขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นวา
ปญหาของการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงานจะเกิดจากความไมชัดเจนของขอบเขต
งานรวมทั้งรายละเอียดงานและโครงการ จึงมีการกําหนดแผนกําหนดจุดตรวจสอบ (Milestone
Schedule) เพื่อทําการประเมินความกาวหนาของโครงการ โดยในกรณีที่ผูรับเหมากอสรางไม
สามารถทํางานใหเสร็จตามที่ระบุไวในสัญญาโดยไมมีเหตุอันควร เจาของโครงการก็จะระงับการ
จายคางวดงานเปนบางสวนเพื่อใหผูรับเหมากอสรางเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นการ
ติดตามความคืบหนาของแผนงานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ตามเห็นวาการควบคุม และ
ติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
นายจรัล กลาววา จากการดําเนินโครงการที่ผานมาพบวา วิธีการประมูล
(Tendering) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering) ที่ใชจะพบปญหาเล็กนอยเกี่ยวกับ
รายละเอียดและขอกําหนดปลีกยอยที่เกี่ยวกับการประมูล แตไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
กอสรางโครงการแตอยางใด ซึ่งปจจุบันทางเจาของโครงการมีแนวความคิดในการปรับปรุงวิธีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดขั้นตอนการจัดทําโครงการเพื่อลดงบประมาณของโครงการโดยใชวิธีการ
จัดทําโครงการแบบ ออกแบบ-กอสราง (Design-Build) อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการประมูล และการ
ตอรองที่เลือกใชในโครงการที่ผานมาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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3.3.4 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ผูบริหาร
โครงการมีหนาที่ในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการประสานงานของทุกฝาย อยางไรก็ตาม
เนื่องจากโครงการมีขอจํากัดดานเวลา ดังนั้นในบางโครงการจึงพบปญหาจากการสื่อสารและ
ประสานงานแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) ในระหวางการดําเนินโครงการบาง
รวมทั้งพบการประสานงานและสื่อสารที่ผิดพลาด ทําใหจําเปนตองปรับปรุงแกไขงานในสายงาน
วิกฤติ (Critical Path) เพื่อไมใหสงกระทบกับระยะเวลาดําเนินโครงการ อยางไรก็ตามเห็นวาวิธีการ
ประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.5 วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
นายจรัล กลาววา ผูบริหารโครงการไดกําหนดหนาทีข่ องบุคลากร รวมทั้งมี
การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางครบถวนชัดเจนตามหลักปฏิบัติทั่วไป โดยพบวา
การวางแผน บริหารและควบคุมงาน การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ (Line of
Command) และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ (Project Procedure) อยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ปองกันและแกไขปญหาได โดยที่ผานมาตองควบคุมดูแลใหทุกฝายปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว
อยางเครงครัด เนื่องจากในกรณีที่มีผูที่เกี่ยวของบางสวนไมปฏิบัติตามจะสงผลกระทบกับระยะเวลา
ดําเนินโครงการได อยางไรก็ตามเห็นวาวิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.6 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
นายจรัล กลาววา ในบางโครงการมีการสั่งการและการตัดสินใจที่ผิดพลาด
และลาชาในบางประเด็น อยางไรก็ตามพบวาผูบริหารโครงการก็สามารถหาวิธีแกไขไดทันเวลา
กอนดําเนินการกอสราง และไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการจัดทําโครงการ ดังนั้นปญหาจากการ
สั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.7 วิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล
นายจรัล กลาววา ในบางโครงการพบปญหาความลาชาที่เกิดจากการอนุมัติ
เอกสารและชี้แจงเอกสารขอมูล เนื่องจากจําเปนตองมีความรวดเร็วในการชี้แจงและการอนุมัติ
เอกสารขอมูล รวมทั้งตองมีขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยมากพบวาจะ
เกิดจากกลุมบุคลากรที่ไมไดอยูบริเวณพื้นที่กอสรางไดแก กลุมผูออกแบบ อยางไรก็ตามเห็นวา
ปญหาเกี่ยวกับวิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ ดังนั้นวิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลจึงไมใชปจ จัยที่เปนสาเหตุความ
ลาชาฯ
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3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
นายจรัล กลาววา โดยทั่วไปในกรณีที่เจาของโครงการมีฐานะทางการเงินที่
ไมเขมแข็งจะสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ เนื่องจากในกรณีที่ไมเบิกจายคางวด
แกผูรับเหมากอสรางไดตรงเวลา จะสงผลใหไมสามารถเรงงวดงานจากผูรับเหมากอสรางได
อยางไรก็ตามจากขอมูลในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมาพบวาเจาของ
โครงการเปนองคกรที่มีฐานะดานการเงินที่เขมแข็ง ดังนั้นจึงเห็นวาฐานะดานการเงินของเจาของ
โครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมา
พบวาในสวนของผูรับเหมากอสรางจะมีขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติ (Pre Qualification) เพื่อ
ปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับการเงินของผูรับเหมากอสราง รวมทั้งในสวนของผูบริหารและควบคุม
โครงการ และผูออกแบบ ซึ่งโดยทั่วไปฐานะดานการเงินขององคจะมีผลกับการทํางานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการควบคุมและเรงรัดเวลาในการทํางาน อยางไรก็ตามที่ผานมาไมพบปญหาดานการเงิน
จนสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ
ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการที่ผานมาพบวาในบางโครงการมี
ปญหาเนื่องจากผูรับเหมากอสรางรายใหมมีการยื่นเสนอราคากอสรางที่ต่ําเกินไปจากราคากลางที่
เจาของโครงการไดประเมินไวเนื่องจากตองการชนะการประกวดราคา ทําใหผูบริหารโครงการตอง
ควบคุมคุณภาพงานอยางใกลชิดเนื่องจากผูรับเหมากอสรางพยายามลดตนทุนในระหวางขั้นตอน
การกอสราง และทําใหในบางโครงการไดงานที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานและมีปญหาในการเรงรัด
งาน ดังนั้นภาระในการควบคุมดูแลจึงมาตกอยูกบั ผูควบคุมงาน เนื่องจากการหลีกเลี่ยงปญหา
ดังกลาวจําเปนตองควบคุมคุณภาพงานอยางใกลชิด จึงเห็นวาการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของ
ผูรับเหมากอสราง เปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบ
นายจรัล กลาววา การเบิกจายเงินคางวดของเจาของโครงการจะจายตรงตาม
จํานวนและตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญายกเวนกรณีที่ทํางานไมเสร็จตามงวดงานหรือผูบริหาร
โครงการและผูออกแบบทํางานผิดพลาด ซึ่งทางเจาของโครงการก็จะเก็บคางวดงานไวจนกวาจะ
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แกปญหาที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้น ดังนั้นวิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา
ผูบริหารโครงการและผูออกแบบจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการที่ผานมาไมเคยเกิดปญหาการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการระหวางการกอสรางแตอยางใด เนื่องจากเจาของโครงการไมมี
นโยบายในการปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการระหวางการกอสราง ดังนั้นเห็นวาการปรับเปลี่ยน
งบประมาณโครงการจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ขั้นตอน
การประสานงานกับเจาของอาคารเปนหนาที่ของเจาของโครงการ โดยทางผูบริหารและควบคุม
โครงการจะดําเนินการเฉพาะในสวนที่จําเปนและเรงดวนเทานั้น โดยการดําเนินการดังกลาวจะตอง
แจงใหเจาของโครงการทราบ ซึ่งที่ผานมาพบวาเจาของอาคารใหความรวมมือเปนอยางดี จึงเห็นวา
วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.2 วิธกี ารรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมา
พบวาการรวบรวม การจัดสงขอมูล และการตอบแบบสอบถามระหวางผูรับเหมากอสรางและ
ผูบริหารโครงการจะมีความรวดเร็ว เนื่องจากเห็นวาความลาชาจากปญหาดังกลาวจะสงผลกระทบ
กับระยะเวลาการกอสรางซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับเหมากอสรางและผูบริหารโครงการ
โดยตรง ในขณะเดียวกันจะมีปญหาอยูบางในสวนของผูออกแบบและสวนของเจาของโครงการซึ่ง
อาจจะเนื่องมาจากผูที่รับผิดชอบในการตัดสินใจมีหลายฝายหรือมีขนั้ ตอนในการดําเนินการมาก
เพราะมีหลายฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ โดยเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวาง
บุคลากรภายในโครงการจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ
นายจรัล กลาววา ในกรณีของการสรางไดของแบบเห็นวาแบบที่สามารถ
นํามาประมาณราคาไดแสดงวาแบบดังกลาวสามารถกอสรางได เนื่องจากในการประมาณราคานั้นผู
ประมาณราคาจะตองทราบถึงรายละเอียดของวัสดุรวมทั้งวิธีการสรางจึงจะสามารถประมาณราคา
ได ในสวนของคุณภาพงานนั้นพบวารายละเอียดของแบบในงานโครงการของหางบิ๊กซีฯ สวนใหญ
จะมีรายละเอียดทีไ่ มซับซอนมากจนกระทั่งผูรับเหมากอสรางไมสามารถดําเนินการได ในทางตรง
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ขามแบบที่มีรายละเอียดมากจะทําใหงานสามารถกอสรางไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึงแมวาแบบดังกลาว
จะมีความซับซอนแตถามีเวลาในการเตรียมงานทีเ่ พียงพอก็จะสามารถปองกันปญหาดังกลาวได จึง
เห็นวาความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
นายจรัล กลาววา เนื่องจากในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
และโครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial Project) การปรับเปลี่ยนแบบเปนสิ่งที่ยอมรับได
ในกรณีที่ไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางของโครงการหรือเปนกรณีพิเศษทีท่ างเจาของ
โครงการยอมรับไดแมวาจะตองสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางของโครงการ ซึ่งในกรณีที่
การปรับเปลี่ยนแบบสงผลกระทบกับระยะเวลาของโครงการ เจาของโครงการก็จะเพิ่มงบประมาณ
โครงการเพื่อใชในการเพิ่มบุคลากรเพื่อเรงงานใหเสร็จตามกําหนดการเดิม ซึ่งที่ผานมาผูรับเหมากอ
สรางก็อาจจะพิจารณาขอรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้เองเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับเจาของ
โครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบปญหา
เกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารในบางโครงการ ซึ่งที่ผานมาปญหาดังกลาวจะ
สงผลกระทบกับระยะเวลาในการกอสราง จึงเห็นวาเห็นวาการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของ
อาคารเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการจะกําหนดใหเจาของโครงการเปน
ผูรับผิดชอบในการประสานงานเรื่องใบอนุญาตกับเจาหนาที่ราชการ ในสวนของผูบริหารโครงการ
จะประสานงานเรื่องประเด็นยอย โดยที่ผานมาพบวาสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสรางบางใน
สวนของการยื่นเรื่องขออนุญาตในการเชื่อมตอทอน้ําและไฟฟาจากทางราชการ อยางไรก็ตามพบวา
เนื่องจากเจาของโครงการมีประสบการณในการติดตอและ ประสานงานกับเจาหนาที่ราชการ
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการบางในบางโครงการแตไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
นายจรัล กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ จะมี
ผลกระทบจากปจจัยดานการตลาดและคูแขงทางการคา เนื่องจากทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนแบบใน
ระหวางการดําเนินโครงการซึ่งปญหาดังกลาวไมสามารถหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ตามการปรับเปลี่ยน
แบบทุกครั้งจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการดําเนินการเพื่อไมใหสงผลกระทบกับระยะเวลา
การดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคาไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
นายจรัล กลาววา เนื่องจากการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะ
มีการพิจารณาเกี่ยวกับความพรอมและความเหมาะสมของอาคารในการดําเนินโครงการกอนจะตก
ลงทําสัญญาเชาอาคาร จึงเห็นวาระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
นายจรัล กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางทุกฝายมีความรูและ
ประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จึงสามารถบริหารพื้นที่กอสรางได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาที่เกิดจากการที่พื้นทีก่ อสรางมีขอบเขตจํากัดไมใชปจจัย
ที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร
เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทั่วไปขององคกร
- ตอนที่ 2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
1. ขอมูลสวนบุคคล ดร.ประสงค ธาราไชย – วิศวกรอาวุโส และประธานบริษัท พีพีเอส ฯ หรือ
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส
1.1 ลักษณะการทํางานขององคกร
เจาของโครงการ ( )
ผูบริหารและควบคุมโครงการ ()
1.2 ตําแหนงงานในปจจุบนั
ผูบริหารองคกร ()
วิศวกรโครงการ ( )
สถาปนิกโครงการ ( )
วิศวกรที่ปรึกษา ( )
1.3 ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
ตัง้ แต 11 – 15 ป ( )
ตั้งแต 16 – 20 ป ( )
มากกวา 20 ป ()
1.4 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
มากกวา 10 ป ()
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ( )
ระดับปริญญาโท ( ) ระดับปริญญาเอก ( )
2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี้
3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา
ดร.ประสงค กลาววา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการขยายสาขาทีถ่ ูกตองให
ตรวจสอบขอมูลจากเจาของโครงการโดยตรง อยางไรก็ตามเห็นวาจํานวนของการขยายสาขามี
ความเหมาะสมและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
ดร.ประสงค กลาววา องคกรไดดําเนินการในสวนของผูบริหารโครงการ
และควบคุมโครงการ โดยเปนองคกรที่มีขนาดกลางและมีความคลองตัวในการทํางาน จึงเห็นวา
โครงสรางองคกรและผังองคกรของบริษัทฯไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา เนือ่ งจากหางเทสโกโลตัสฯมีประเภทของโครงการ
หลายรูปแบบแตกตางกันตามขนาดและลักษณะรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นการเลือกวิธีการ
จัดทําโครงการจึงตองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของแตละโครงการ โดยวิธีการจัดทําโครงการ
ที่เลือกใชมีจํานวน 4 วิธี ประกอบดวย Owner as P.M., Designer P.M., Contractor as P.M. และ
Professional as P.M. โดยเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผานมามีความเหมาะสมและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
ดร.ประสงค กลาววา ผังโครงสรางวงจรในแตละโครงการจะถูก
ออกแบบใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของแตละโครงการ และเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับผัง
โครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ถูกตอง ใหตรวจสอบขอมูลจาก
เจาของโครงการโดยตรง อยางไรก็ตามเห็นวาผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.5 วิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง
ดร.ประสงค กลาววา การคัดเลือกและจัดจางผูรับเหมากอสรางจะดําเนินการ
โดยเชิญผูรับเหมากอสรางที่ผานขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification) เขารวม
ประกวดราคา อยางไรก็ตามลักษณะพิเศษของการจัดทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯไดแก
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ระบบการทํางานแบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) โดยมีผูบริหารโครงการทําหนาที่ผูตรวจสอบ
โครงการ (Project Auditor) และควบคุมดูแลโครงการ ในกรณีที่มีผูรับเหมากอสรางรายใหมสนใจ
เขารวมเสนอราคาโครงการก็สามารถติดตอเพื่อยื่นความประสงคตอเจาของโครงการ ซึ่งทางเจาของ
โครงการจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติวามีความเหมาะสมหรือไม เพื่อที่จะบรรจุเขาในรายชื่อ
ผูรับเหมาที่ผานการตรวจสอบแลว (List of Qualified Person) สําหรับพิจารณาในโครงการตอไป
ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสรางที่ผานมามีประสิทธิภาพและไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
ดร.ประสงค กลาววา วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ
ผูออกแบบสําหรับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯจะดําเนินการตามวิธีและขั้นตอนมาตรฐาน
ทั่วไปซึ่งเจาของโครงการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยเห็นวาวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหาร
และควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
ดร.ประสงค กลาววา ที่ผานมาโครงการไมเคยเกิดความลาชาโดยมีสาเหตุ
จากปญหาจากความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญ
เคยรวมงานกับโครงการกอสรางของหางเทสโกโลตัสฯมากอนทําใหมีความคุนเคยและเขาใจใน
เนื้อหาของสัญญา ดังนั้นจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
ดร.ประสงค กลาววา การบริหารโครงการหมายถึงการบริหารตนทุน เวลา
คุณภาพ ทรัพยากร และความเสี่ยง ซึ่งโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ใหความสําคัญกับทุกสวนที่
กลาวมา ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารสัญญาของโครงการที่ผานมานั้นพบวามีประสิทธิภาพ
และไมเคยเกิดปญหาความลาชาที่มีสาเหตุจากปญหาเกี่ยวกับการบริหารสัญญาโครงการ
นอกจากนั้นเห็นวาความไวเนื้อเชื่อใจระหวางแตละฝายมีความสําคัญไมนอยกวาเนื้อหาของสัญญา
จึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูน อกโครงการ
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรใน
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สวนของเจาของโครงการมีความสําคัญ อยางไรก็ตามสามารถเรียนรูไดในระหวางการทํางาน
สําหรับในสวนของจํานวนบุคลากรพบวามีจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดและรายละเอียดของการ
ดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยเห็นวาทัศนคติในการทํางานของบุคลากรทุกฝายมี
ความสําคัญไมนอยกวาจํานวน ประสบการณ และทักษะในการทํางาน ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนของ
บุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของโครงการไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
ดร.ประสงค กลาววา มีความเห็นเชนเดียวกับบุคลากรในสวนของเจาของ
โครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
ดร.ประสงค กลาววา ความลาชาของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่มี
สาเหตุจากเจาของอาคารสามารถเกิดขึ้นกับผูเชาที่มีพื้นที่โครงการขนาดเล็ก อยางไรก็ตามเนือ่ งจาก
โครงการของหางเทสโกโลตัสฯมีพื้นที่ขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับผูเชารายอื่นที่อยูภายในอาคาร
เดียวกัน ดังนั้นหางเทสโกโลตัสฯจึงเปนผูเชารายใหญของอาคารทําใหขั้นตอนการประสานงานกับ
เจาของอาคารมีความราบรื่นเนื่องจากมีอํานาจในการตอรอง ดังนั้นจึงไมมีปญหากับเจาของอาคาร
แตอยางใด อยางไรก็ตามเห็นวาเจาของอาคารจําเปนจะตองมีทัศนคติที่ดีกับการดําเนินโครงการดวย
เชนกัน ดังนั้นจึงเห็นวา เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.4 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Mall Area
ดร.ประสงค กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯพบวา
สวนใหญผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณพื้นที่สวน Mall Area จะประกอบดวยผูเชารายใหญ และผูเชาราย
ยอย โดยผูเชารายใหญ (Anchor Tenant) จะมีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอกันทําใหไมมีปญหา
แตอยางใด ในสวนของผูเ ชารายยอยพบวาที่ผานมามีการประสานงานที่ดีระหวางเจาของโครงการ
ผูบริหารและควบคุมงาน และผูเชาทําใหสามารถปองกันปญหาความลาชาได จึงเห็นวาผูเชาพื้นที่
รานคาบริเวณ Town Center ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.5 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
ดร.ประสงค กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
พบวาทางเจาของอาคารจะมีนโยบายในการปลอยพื้นที่เชาโดยมุงเนนทีผ่ เู ชารายใหญ (Anchor
Tenant) ทําใหผูเชาพื้นที่ที่อยูภายในในอาคารจะประกอบดวยผูเชารายใหญหลายรายซึ่งสวนใหญมี
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ความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอกัน ดังนั้นจึงทําใหการดําเนินโครงการไมมีปญหาแตอยางใด
สําหรับผูเชารายยอยนั้นทางเจาของอาคารจะรับเปนตัวแทนในการประสานงาน ซึ่งที่ผานมาพบวา
เจาของรานคารายยอยไมไดเปนอุปสรรคทําใหโครงการเกิดความลาชาแตอยางใดเนื่องจากเห็นวา
การเปดหางเทสโกโลตัสฯจะทําใหมีผูเขามาใชอาคารมากยิ่งขึ้นอันจะสงผลดีตอธุรกิจของตนเอง จึง
เห็นวาผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นทีโ่ ครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกันไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯ
3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ ในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชา
เนื่องจากโครงการมีการวางแผนงานและการบริหารจัดการที่ดี จึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ในระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
ดร.ประสงค กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการจัดหา
ผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) เปนผูดูแลโครงการ ซึ่งผูรับเหมาหลักดังกลาวมีหนาทีจ่ ัดจางและ
ควบคุมดูแลผูรับเหมารายยอยอื่นๆ (Sub Contractor) โดยเห็นวาผูรับเหมารายยอยของโครงการเปน
เพียงองคประกอบยอยของโครงการเทานั้น แมวาในบางโครงการจะเกิดปญหาจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลากอสรางบาง อยางไรก็ตามก็ไมไดสงผลกระทบรุนแรงตอระยะเวลาการดําเนินโครงการ
โดยรวมแตอยางใด ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมากไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงาน
ดร.ประสงค กลาววา ผูบริหารโครงการ (Project Manager) จะเปนผูวางแผน
งานและนําเสนอแผนงานตอเจาของโครงการ อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯ มีความจําเปนตองเปดตามกําหนดการที่วางไวตั้งแตเริ่มโครงการ ดังนั้นในกรณีที่โครงการ
เกิดความลาชาผูบริหารโครงการจึงจําเปนตองปรับแผนงานโดยมุงใหความสําคัญกับการกอสราง
ในสวนพื้นที่ขาย (Store Area) เปนลําดับแรก โดยการปรับแผนกอสรางโครงการใหเสร็จโดย
สามารถใชสอยไดในบางสวน (Practical Completion) ตามที่เจาของโครงการตองการซึ่งสวนที่
สําคัญที่สุดไดแก สวนพื้นที่ขาย (Store Area) ซึ่งที่ผานมาไมมีปญหาที่เกี่ยวของกับแผนงานแตอยาง
ใด จึงเห็นวารายละเอียดวิธีการวางแผนงานไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ

155
3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
ดร.ประสงค กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาไมพบปญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงาน รวมทั้งปญหาใน
การปรับแกไขแผนงานแตอยางใด เนื่องจากมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนตั้งแตเริ่ม
โครงการ ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการควบคุมและติดตามความคืบหนาของแผนงานไมใชปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาฯ
3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา วิธีการประมูลและการตอรองที่ใชในโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผานมามีประสิทธิภาพและไมมีปญหาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมทั้งมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ อีกทั้งมีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ระหวางเจาของโครงการและผูรับเหมากอสรางทําใหไมมีปญหาในการ
ประมูลและตอรอง จึงเห็นวาวิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการไมใชปจ จัยที่เปน
สาเหตุความลาชาฯ
3.3.4 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
ดร.ประสงค กลาววา ในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผาน
มามีการระบุถึงขอกําหนด และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการประสานงานและสื่อสารระหวาง
ฝายตางๆอยางชัดเจน นอกจากนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมทั้งมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ รวมทั้งมีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึงไมมีปญหาที่เกี่ยวกับการประสานงานและการสื่อสารจนสงผล
กระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการแตอยางใด จึงเห็นวาวิธีการประสานงานและการสื่อสาร
ระหวางฝายตางๆไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.5 วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากผูบริหารและควบคุมโครงการไดจัดทํา
แผนงานสําหรับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯโดยมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการอยางชัดเจนและมีความเหมาะสมกับลักษณะของการจัดทํา
โครงการ นอกจากนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมทั้งมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ อีกทั้งมีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึงไมมีปญหาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการแต
อยางใด ดังนั้นจึงเห็นวา วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
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ไมใชปจ จัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.6 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯที่ผานมาสวนใหญมีประสบการณและขอมูลในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีก
สมัยใหมดังนั้นจึงมีการสั่งการและการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่มีการ
ทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ดังนั้นปญหาจากการสั่งการและการ
ตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาประสิทธิภาพ
ในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.7 วิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากผูบริหารและควบคุมโครงการมี
ประสบการณจากการดําเนินโครงการที่ผานมา ดังนั้นจึงมีการกําหนดวิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติ
เอกสารขอมูลอยางชัดเจน รวมทั้งมีความเขมงวดในการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนดไว และเนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมทั้งมี
ประสบการณในการทําโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ รวมทัง้ มีการทํางานในลักษณะของระบบ
พันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ดังนั้นจึงเห็นวาวิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูลไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของ
หางเทสโกโลตัสฯที่ผานมาพบวา เจาของโครงการไมมีปญหาเรื่องสภาวะดานการเงินโดยในกรณีที่
ผูรับจางสามารถดําเนินการตามเนื้อหาที่ระบุไวในสัญญาทางผูวาจางหรือหางเทสโกโลตัสฯ ก็จะ
ดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนและกําหนดเวลาทีร่ ะบุไวในสัญญา นอกจากนั้นเนื่องจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสวนใหญมีความคุนเคยรวมทั้งมีประสบการณในการทําโครงการ
ของหางเทสโกโลตัสฯ และมีการทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึงเห็นวา
ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมามี
ระบบการคัดเลือกผูรวมงานที่ดี โดยกําหนดใหมีขนั้ ตอนการคัดกรองคุณสมบัติ (Pre Qualification)
ดังนั้นจึงไมพบปญหาเกี่ยวกับฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ
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ผูรับเหมากอสรางจนสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนินโครงการแตอยางใด ดังนั้นจึงเห็นวา
ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯ
3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมามี
ระบบการคัดกรองและคัดเลือกผูรวมงานที่ดี รวมทั้งผูเขาประกวดราคาสวนใหญมีประสบการณใน
การกอสรางโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ รวมทั้งมีประสบการณในการทําโครงการของ
หางเทสโกโลตัสฯ และเนื่องจากมีการทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) จึง
ไมพบปญหาเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางแตอยางใด ดังนั้นจึง
เห็นวา การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบ
ดร.ประสงค กลาววา จากการที่เจาของโครงการไมมีปญหาเรื่องสภาวะดาน
การเงิน ดังนั้นในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผานจึงพบวา ในกรณีที่
ผูรับเหมากอสรางสามารถดําเนินการตามปริมาณงานและขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา ทางเจาของ
โครงการก็จะดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนและเวลาที่ระบุไวในสัญญา ในสวนของผูบริหาร
โครงการและผูออกแบบ ทางเจาของโครงการก็ดําเนินการจายคางวดงานตามจํานวนและเวลาที่ระบุ
ไวในสัญญาเชนกัน รวมทั้งมีการทํางานในลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ทําใหที่
ผานมาไมพบปญหาจนสงผลกระทบกับระยะเวลาดําเนินโครงการแตอยางใด ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการและผูออกแบบไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผาน
พบวา เจาของโครงการไมเคยมีการลดงบประมาณโครงการระหวางการกอสรางแตอยางใด ในทาง
ตรงขามในบางโครงการมีการเพิ่มงบประมาณเนื่องจากการปรับเปลี่ยนปริมาณงาน จึงเห็นวาการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
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ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากเจาของอาคารพิจารณาเห็นวาการเปด
โครงการหางเทสโกโลตัสฯ จะสงผลดีในทางธุรกิจตอเจาของอาคารและผูเชารายอื่น ดังนั้นเจาของ
อาคารและบุคลากรในสวนของเจาของอาคาร ดังนั้นจึงใหความรวมมือในการรวบรวมและจัดสง
ขอมูลโครงการแกผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผานมามี
การวางแผนการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดขอบเขตงานและ หนาที่
ความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มโครงการ ดังนั้นจึงสามารถปองกันปญหา
เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการได จึงเห็นวาวิธีการรวบรวม
และจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ
ดร.ประสงค กลาววา ผูออกแบบจําเปนตองใหความสําคัญกับความถูกตอง
และการสรางไดของแบบอีกทั้งควรใหความสําคัญกับ Lean Concept โดยตองคํานึงถึงทรัพยากรใน
สวนอื่นไดแก Man Money Machine และ Method อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการประเภท
ดัดแปลงอาคารฯที่ผานมามีขนั้ ตอนการคัดกรองคุณสมบัติ (Pre Qualification) รวมทั้งการที่
ผูออกแบบมีประสบการณในการดําเนินโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ รวมทั้งมีการทํางานใน
ลักษณะของระบบพันธมิตรธุรกิจ (Partnering) ดังนั้นจึงไมพบปญหาเกี่ยวกับความถูกตองของแบบ
การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบแตอยางใด จึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯ
3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
ดร.ประสงค กลาววา การปรับเปลี่ยนแบบระหวางขั้นตอนการกอสราง
สามารถดําเนินการไดในกรณีที่จําเปนเทานั้น รวมทั้งตองพิจารณาในสวนของเวลาในการ
ดําเนินการวาจะสงผลกระทบกับแผนงานโครงการหรือไม ในกรณีที่จะสงผลกระทบรุนแรงกับ
เวลาในการกอสรางผูบริหารโครงการจําเปนตองประสานงานกับเจาของโครงการเพื่อหาขอสรุป
กอนตัดสินใจดําเนินการ โดยที่ผานมาพบวาโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯมีการปรับเปลี่ยน
แบบในระหวางชวงเวลากอสรางอยูเสมอในระหวางการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาการปรับเปลี่ยน
แบบในระหวางชวงเวลากอสรางเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากเจาของอาคารเห็นถึงประโยชนของการเปด
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หางเทสโกโลตัสฯ วาจะสงผลดีตอเจาของอาคารและผูเชารายอื่นที่อยูในอาคารเดียวกัน ดังนั้น
เจาของอาคารจึงใหความรวมมือในการโอนและสงมอบพื้นที่ตามขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญา
ดังนั้นจึงเห็นวาปญหาที่เกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปน
สาเหตุความลาชาฯ
3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
ดร.ประสงค กลาววา เนื่องจากที่ผานมามีการปรับปรุงและแกไข รวมทั้งมี
การออกระเบียบและขอกําหนดทางกฎหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการประเภทหาง
คาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นในบางโครงการจึงมีขั้นตอนในการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการที่
ซับซอนและใชเวลามากขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากเจาของโครงการ ผูบริหารและควบคุมโครงการ
มีประสบการณและขอมูลจากการดําเนินโครงการที่ผานมา ดังนั้นวิธีการประสานงานกับเจาหนาที่
ราชการจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
ดร.ประสงค กลาววา ปจจัยดานสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขง
ทางการคาสงผลกระทบทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนแบบระหวางการดําเนินโครงการ ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนแบบดังกลาวสงผลกระทบกับระยะเวลาการกอสราง อยางไรก็ตามเห็นวาไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
ดร.ประสงค กลาววา หางเทสโกโลตัสฯ มีขั้นตอนในการคัดเลือกอาคาร
สําหรับจัดทําโครงการโดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในดานระบบขนสงและสาธารณูปโภค
ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
ดร.ประสงค กลาววา บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลง
อาคารฯมีประสบการณในการดําเนินโครงการที่มีพื้นที่จํากัดและมีการบริหารพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลงอาคาร
เพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของ
โครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพืน้ ที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
- ตอนที่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทั่วไปขององคกร
- ตอนที่ 2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
1. ขอมูลสวนบุคคล คุณธัช ธงภักดิ์ – วิศวกรอาวุโส บริษัท พีพีเอส ฯ หรือ โปรเจค แพลนนิ่ง
เซอรวิส
1.1 ลักษณะการทํางานขององคกร
เจาของโครงการ ( )
ผูบริหารและควบคุมโครงการ (  )
1.2 ตําแหนงงานในปจจุบัน
ผูบ ริหารองคกร ( )
วิศวกรโครงการ ( )
สถาปนิกโครงการ ( )
วิศวกรที่ปรึกษา (  )
1.3 ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
ตั้งแต 11 – 15 ป ( )
ตั้งแต 16 – 20 ป ( )
มากกวา 20 ป (  )
1.4 ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับโครงการคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ
ตั้งแต 1 – 5 ป ( )
ตั้งแต 6 – 10 ป ( )
มากกวา 10 ป (  )
1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ( )
ระดับปริญญาโท (  ) ระดับปริญญาเอก ( )
2. แบบสอบถามความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลจากการสัมภาษณ
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาของโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชํานาญการ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
ดังกลาวดังนี้
3.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับนโยบาย วิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
3.1.1 นโยบายในการขยายสาขา
นายธัช กลาววา หางเทสโกโลตัสฯมีนโยบายในการเปดโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯประเภทไฮเปอรมาเก็ตเปนจํานวนปละประมาณ 4-5 สาขา อยางไรก็ตามเพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับการขยายสาขาที่ถูกตองใหตรวจสอบจากเจาของโครงการโดยตรง โดยเห็นวาจํานวน
ของการขยายสาขามีความเหมาะสมและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.2 รายละเอียดโครงสรางองคกรและผังองคกร
นายธัช กลาววา องคกรมีหนาที่ดําเนินการในสวนของผูบริหารโครงการ
และควบคุมโครงการของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยเปนองคกรที่มีขนาดกลางและมี
การแบงหนาที่ในการทํางานอยางชัดเจน ซึ่งมีประสบการณในการดําเนินโครงการของหางเทสโก
โลตัสฯเปนจํานวนหลายสาขา จึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.3 รายละเอียดวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญากอสรางของโครงการ
นายธัช กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ของหางเทสโกโลตัสฯ
มีที่มาจากการที่ทางราชการมีการออกขอกําหนดทางกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ
หางคาปลีกฯ โดยที่ผานมาการจัดทําโครงการหางคาปลีกประเภทดัดแปลงอาคารฯ (Fit-Out
Project) ประเภท Hypermarket จะเลือกใชวิธีการจัดทําโครงการแบบ Design - Bid - Build สําหรับ
โครงการที่มีขนาดเล็กลงมาเชน โครงการประเภท Express นั้นไมมีขอมูลที่ชัดเจน เนื่องจากไมได
อยูในความรับผิดชอบของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการจัดทําโครงการและวิธีการทําสัญญา
กอสรางมีความเหมาะสมและไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.4 ผังโครงสรางวงจรการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
นายธัช กลาววา ผังโครงสรางวงจรของโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบของการจัดทําโครงการ ซึ่งที่ผานมาไมพบปญหาจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.5 วิธกี ารคัดเลือก และจัดจางผูรับเหมากอสราง
นายธัช กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีวิธีการและขั้นตอน
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การคัดเลือกผูรับเหมากอสรางโดยจะดําเนินการตามขั้นตอนของวิธีจัดทําโครงการแบบ Design Bid – Build ไดแก การจัดทําแบบ ออกหนังสือชี้ชวนในการประกวดราคา (Tender) จนกระทั่ง
Award งานใหแกผูรับเหมาที่ไดรับเลือก ซึง่ เจาของโครงการจะใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัด
กรองคุณสมบัติ (Pre Qualification) ของผูรับเหมากอสราง โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ
บริษัทผูรับเหมากอสรางและใชวิธีการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม ซึ่ง
ผูรบั เหมากอสรางที่ผานขั้นตอนดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหเขารวมประกวดราคา ทั้งนี้ทางเจาของ
โครงการจะใชวิธีการในลักษณะการบริหารงานแบบ Plan Do Check Action เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบศักยภาพและความพรอมของบริษัทผูรับเหมากอสราง ในกรณีที่มีผูรับเหมารายใหมมี
ความสนใจเขาประกวดราคาทางเจาของโครงการก็จะใชมาตรฐานแบบเดียวกันในการคัดกรอง จึง
เห็นวาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.6 วิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ
นายธัช กลาววา ในการพิจารณาคัดเลือกและจัดจางผูบริหารโครงการ และ
ผูออกแบบ จะพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทที่เคยรวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ซึ่งการ
ที่กําหนดใหมีขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติ (Pre Qualification) ดังนั้นผูบริหารและควบคุม
โครงการ ผูออกแบบที่เขารวมโครงการจึงมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินโครงการ ดังนั้นจึงเห็น
วาวิธกี ารคัดเลือกและจัดจางผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯ
3.1.7 ความชัดเจนของเนื้อหาสัญญา
นายธัช กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ เปนโครงการที่
มีระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 5- 6 เดือน ซึ่งเปนระยะเวลาการกอสรางที่สั้น ซึ่งที่ผานมาไม
เคยมีปญหาความขัดแยงระหวางฝายตางๆโดยมีสาเหตุที่เกี่ยวของกับสัญญาแตอยางใด เนื่องจากที่
ผานมาผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะผูรับเหมากอสรางจะมีรูปแบบการทํางานแบบพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Partnering) ทําใหความขัดแยงเนื่องจากสัญญามีนอย ดังนั้นจึงเห็นวาความชัดเจนของเนื้อหา
สัญญาไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.1.8 วิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ เจาของ
โครงการและผูบริหารโครงการมีวิธีการบริหารสัญญาโครงการที่มีประสิทธิภาพโดยการให
ความสําคัญตั้งแตขั้นตอนการจัดทําเอกสารสัญญาจนสิ้นสุดโครงการโดยใชขอมูลจากการดําเนิน
โครงการที่ผานมา ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการบริหารสัญญาที่ใชในโครงการดัดแปลงอาคารฯไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ

163
3.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรของโครงการและบุคลากรที่อยูน อกโครงการ
3.2.1 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของเจาของโครงการ
นายธัช กลาววา ที่ผานมาเห็นวาเนื่องจากเจาของโครงการไดผานการดําเนิน
โครงการมาเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีขอมูลในการจัดเตรียมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอกับ
โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯรวมทั้งมีบุคลากรที่มที ักษะและประสบการณ ดังนั้นจึงเห็นวา
จํานวนบุคลากรรวมทั้ง ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวนของเจาของ
โครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.2 จํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของบุคลากรในสวน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายธัช กลาววา ในบางโครงการที่มผี ูรับเหมากอสรางโครงการหรือ
ผูออกแบบที่ไมมีประสบการณกับการทําโครงการรวมกับหางเทสโกโลตัสฯ หรือโครงการหางคา
ปลีกสมัยใหมฯพบวา สามารถผลิตผลงานที่ดีไดเนื่องจากบุคลากรขององคกรเหลานั้นมีความมุงมั่น
และตั้งใจในการทํางาน ในทางกลับกันในบางครั้งพบวาองคกรที่เคยผานงานกับเจาของโครงการ
มาแลวมีปญหาทําใหเกิดความลาชาของงาน เนื่องจากมีทัศนคติและความมุงมั่นในการทํางานที่
ลดลง ดังนั้นจึงเห็นวาประสบการณอาจเปนปจจัยที่ชวยในการทํางานแตทัศนคติของบุคลากรตอ
งานก็เปนสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นจึงเห็นวาจํานวนบุคลากร ประสบการณ และทักษะในการทํางานของ
บุคลากรในสวนของผูบริหารและควบคุมโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสรางไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.3 เจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการดัดแปลงอาคารฯ
นายธัช กลาววา ในการจัดทําโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯที่ผานมา
พบวาปญหาที่เกี่ยวของกับเจาของอาคารจะขึ้นอยูกับทัศนคติของเจาของอาคารแตละคน ดังนั้นใน
แตละโครงการปญหาที่เกิดจากเจาของอาคารที่ใหเชาพื้นทีส่ ําหรับจัดทําโครงการจะมีความแตกตาง
กัน ซึ่งจากขอมูลที่ผานมาพบวาปญหาที่เกิดกับโครงการประเภทสรางใหมจะเกิดนอยกวาโครงการ
ประเภทดัดแปลงอาคารฯ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการโอนพื้นทีเ่ นื่องจากการสงมอบพื้น
ที่ดินจะยุงยากและมีขั้นตอนนอยกวาขั้นตอนการสงมอบพื้นที่อาคาร อยางไรก็ตามเห็นวา เจาของ
อาคารที่ใหเชาพื้นทีฯ่ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.4 ผูเชาพื้นที่รานคาบริเวณ Mall Area
นายธัช กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีจํานวนผูเชา
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พื้นที่รานคาบริเวณพื้นที่สวน Mall Area จํานวนมาก ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาดังกลาวจึงตองมีการ
บริหารจัดการพื้นที่โครงการทีด่ ี อยางไรก็ตามพบวาผูบริหารโครงการมีการเตรียมวางแผนการ
จัดการพื้นที่ไวลวงหนาโดยใชประสบการณและขอมูลจากโครงการที่ผานมา ดังนั้นผูเชาพื้นที่
รานคาบริเวณ Mall Area จึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.5 ผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการแตอยูภายในอาคารเดียวกัน
นายธัช กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ จะเกี่ยวของกับ
ผูเชาพื้นที่รานคารายอื่นที่อยูในอาคารเดียวกันซึ่งประกอบดวยผูเชารายใหญและผูเชารายยอย ซึ่ง
การจัดการบริหารพื้นที่โครงการรวมทั้งการประสานงานกับเจาของอาคารที่ดีจะสามารถปองกัน
ปญหากับผูเชาพื้นที่รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการ อยางไรก็ตามทางเจาของโครงการและผูบริหาร
โครงการจําเปนตองวางแผนการจัดการพื้นที่ไวลวงหนาดวยเชนกัน ดังนั้นจึงเห็นวาผูเชาพื้นที่
รานคาที่อยูนอกพื้นที่โครงการฯ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.6 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในระหวางการดําเนินโครงการ
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมา
ไมพบปญหาความลาชาที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของโครงการจนสงผลกระทบกับ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ อยางไรก็ตามอาจเกิดปญหาเล็กนอยเนื่องจากสาเหตุที่
ผูรับเหมากอสรางบางรายรับงานเกินกวากําลังคนที่มี ทําใหสงผลกระทบกับงานโครงการของหาง
เทสโกโลตัสฯที่อยูในระหวางการกอสราง อยางไรก็ตามเห็นวาการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
ระหวางการดําเนินโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.2.7 จํานวนผูรับเหมารายยอยของโครงการที่มีจํานวนมาก
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมา มี
การกําหนดขั้นตอนการประสานงานโดยกําหนดใหตองดําเนินการผานแผนกออกแบบและกอสราง
ในสวนของเจาของโครงการเทานั้น เนื่องจากการประสานงานขามขั้นตอนอาจทําใหเกิดปญหาขึ้น
ได อยางไรก็ตามเนื่องจากผูรับเหมารายยอยของโครงการสวนใหญมีประสบการณในการรวมงาน
กับเจาของโครงการรวมทั้งมีการจัดการที่ดขี องผูบริหารโครงการ ดังนั้นการประสานงานกับ
ผูรับเหมารายยอยของโครงการจึงไมพบปญหาแตอยางใด จึงเห็นวาจํานวนผูรับเหมารายยอยของ
โครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
3.3.1 รายละเอียดวิธีการวางแผนงานของโครงการ
นายธัช กลาววา การดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มีการ
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ปรับเปลี่ยนแผนกําหนดเวลา (Project Scheduling) อยูบอยครั้ง โดยมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยน
แบบในระหวางการกอสรางเนื่องจากปจจัยทางดานการตลาด อยางไรก็ตามเนื่องจากผูบริหาร
โครงการมีการวางแผนงานหลักที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการวางแผนงานของโครงการไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.2 รายละเอียดวิธีการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน
นายธัช กลาววา ในระหวางการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ มี
การควบคุมและติดตามความกาวหนาของแผนงานโดยมีการกําหนดเวลาจุดตรวจสอบ (Milestone
Schedule) ที่เหมาะสม เพื่อใชในการควบคุม และติดตามความคืบหนาของแผนงาน ดังนั้นจึงเห็นวา
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.3 วิธีการประมูล และการตอรองที่เลือกใชในโครงการ
นายธัช กลาววา ที่ผานมาพบวาโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ใชวิธีการ
ประมูลประเภทออกแบบ-ประมูล-กอสราง (Design-Bid-Build) และวิธีการทําสัญญาแบบประเภท
เหมารวม (Lump Sum or Fixed Price Contract) แบบจํากัดผูเขารวมประมูล (Limited Tendering)
โดยที่ผานมาเนื่องจากผูเขาประกวดราคามีประสบการณในการทําโครงการหางคาปลีกสมัยใหมฯ
ทําใหเขาใจในขั้นตอนและรายละเอียดในการเสนอราคา ดังนั้นวิธีการประมูล และการตอรองที่
เลือกใชในโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.4 วิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวางฝายตางๆ
นายธัช กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
สวนใหญมีประสบการณและเคยผานงานที่เกี่ยวของกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ มาเปน
ระยะเวลานานจึงมีความเขาใจในระบบการทํางาน ซึ่งผูบริหารโครงการจะมีบทบาทสําคัญในการ
ประสานงานและสื่อสารระหวางฝายตางๆ โดยเห็นวาวิธีการประสานงานและการสื่อสารระหวาง
ฝายตางๆ ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.5 วิธกี ารกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการ
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมา
ใหความสําคัญกับการกําหนดหนาที่ของบุคลากร รวมทั้งมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของ
โครงการโดยพบปญหาบางเล็กนอยในโครงการที่มีผูรวมงานรายใหม อยางไรก็ตามเห็นวาวิธกี าร
กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และระเบียบวิธีปฏิบัติของโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความ
ลาชาฯ
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3.3.6 ประสิทธิภาพในการสั่งการและการตัดสินใจของฝายตางๆ
นายธัช กลาววา เนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ
สวนใหญมีประสบการณและคุนเคยในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึง
มีความชํานาญ ทําใหสามารถสั่งการและการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นปญหาจากการสั่งการ
และการตัดสินใจของฝายตางๆจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.3.7 วิธกี ารชี้แจงและการอนุมัติเอกสารขอมูล
นายธัช กลาววา ในบางโครงการมีการชี้แจงเอกสารขอมูลที่ความลาชา
รวมทั้งมีการชี้แจงคําตอบทีไ่ มถูกตอง อยางไรก็ตามเห็นวาปญหาเกี่ยวกับวิธกี ารชี้แจงและการ
อนุมัติเอกสารขอมูลไมไดสงผลกระทบรุนแรงกับระยะเวลาการดําเนินโครงการและไมใชปจจัยที่
เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงิน
3.4.1 ฐานะดานการเงินของเจาของโครงการ
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่
ผานมาพบวา เจาของโครงการมีฐานะดานการเงินที่เขมแข็ง นอกจากนั้นเจาของโครงการยังมีการ
จัดงบประมาณโครงการที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ จึงเห็นวาฐานะดานการเงิน
ของเจาของโครงการไมใชปจจัยที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ แตในทางตรงกันขาม หาก
เจาของโครงการมีฐานะทางการเงินที่ไมเขมแข็ง จะเปนเหตุความลาชาอยางแนนอน
3.4.2 ฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง
นายธัช กลาววา เนื่องจากการทํางานในฐานะผูบริหารและควบคุมโครงการ
และผูออกแบบที่ไมมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการทํางาน ดังนั้นฐานะดานการเงิน
ของผูบริหารและควบคุมโครงการ และผูออกแบบจึงไมสงผลกระทบกับการดําเนินโครงการ ใน
สวนของผูรับเหมากอสรางพบวาเนื่องจากเจาของโครงการใหความสําคัญกับขั้นตอนการคัดกรอง
คุณสมบัติ (Pre Qualification) จึงสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับสภาวะดานการเงินของ
ผูรับเหมากอสรางที่อาจเกิดขึ้นได ดังนั้นฐานะดานการเงินของผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และ
ผูรับเหมากอสรางจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.3 การเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง
นายธัช กลาววา เนื่องจากผูเขาประกวดราคาของโครงการประเภท
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ดัดแปลงอาคารฯสวนใหญเคยรวมงานในการกอสรางโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ดังนั้นจึงไม
พบปญหาเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลที่ต่ําเกินไปเนื่องจากมีขอมูลในการประมาณราคา จึงเห็นวา
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.4 วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการ
และผูออกแบบ
นายธัช กลาววา ในกรณีที่ผูรับเหมากอสรางสามารถดําเนินการไดตามที่ระบุ
ในสัญญา ทางเจาของโครงการก็จะอนุมัติการเบิกจายเงินคางวดงานตามจํานวนและเวลา ที่ระบุใน
สัญญาซึ่งที่ผานมาไมเคยมีปญหาความลาชา ในสวนของผูบริหารโครงการและผูออกแบบ
ก็มีการดําเนินการแบบเดียวกัน โดยเห็นวานโยบายเกี่ยวกับการจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพเปน
จุดแข็งของโครงการทําใหมีผูสนใจเขารวมงานกับโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ดังนั้นจึงเห็นวา
วิธีการเบิกจายคางวดงาน คาบริการวิชาชีพของผูรับเหมา ผูบริหารโครงการและผูออกแบบไมใช
ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.4.5 การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ที่ผานมา
ไมเคยมีนโยบายในการการลดงบประมาณโครงการระหวางขั้นตอนการกอสราง ดังนั้นจึงเห็นวา
การปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3.5.1 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลจากเจาของอาคาร
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯทางเจาของ
อาคารมีหนาที่ในการประสานงานจัดสงขอมูลอาคาร รวมทั้งขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับสวน
ราชการและผูเชารายอื่นที่อยูภายในอาคาร และเนื่องจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายมองเห็นถึง
ผลประโยชนของการเปดโครงการจึงใหความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวม
และจัดสงขอมูลจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.2 วิธีการรวบรวมและจัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการ
นายธัช กลาววา เนื่องจากโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ ประกอบดวย
เจาหนาที่เกี่ยวของหลายฝาย จึงมีขั้นตอนการรวบรวมและจัดสงขอมูลทีย่ ุงยากและซับซอน อยางไร
ก็ตามเนื่องจากมีการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการที่ชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการรวบรวมและ
จัดสงขอมูลระหวางบุคลากรภายในโครงการไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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3.5.3 ความถูกตองของแบบ การสรางไดของแบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบ
นายธัช กลาววา ในบางโครงการที่มีการเลือกใชผูออกแบบรายใหมที่ไมมี
ประสบการณในการทํางานกับโครงการคาปลีกสมัยใหมฯ อาจพบปญหาเรื่องความถูกตองของ
แบบและการสรางไดของแบบ อยางไรก็ตามเนื่องจากผูที่เกี่ยวของกับโครงการในสวนอื่นมี
ประสบการณในโครงการของหางเทสโกโลตัสฯ ดังนั้นจึงสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดกอน
ขั้นตอนการกอสรางจริง ในสวนของระยะเวลาในการจัดทําแบบที่จํากัดเห็นวาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมไดในโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ โดยเห็นวาความถูกตองของแบบ การสรางไดของ
แบบ และระยะเวลาในการจัดทําแบบจึงไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.4 การปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง
นายธัช กลาววา ฝายการตลาดจะมีหนาที่ในการใหขอมูลรายละเอียดที่สงผล
กระทบกับการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแบบ เนื่องจากปจจัยทางธุรกิจและการตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูบริหารโครงการจึงตองบริหารโครงการโดยคํานึงถึงปจจัย
ดังกลาว โดยเห็นวาการปรับเปลี่ยนแบบในระหวางชวงเวลากอสรางสงผลกระทบกับระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการและเปนปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.5.5 ปญหาเกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคาร
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ พบวาการ
ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายเห็นถึงประโยชนของการเปดโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯ วาจะสงผลดี
กับธุรกิจของตนเอง จึงใหความรวมมือในการสงมอบพื้นที่โครงการ แมจะพบปญหาบางในบาง
โครงการ อยางไรก็ตามเห็นวาการสงมอบพื้นที่โครงการจากเจาของอาคารไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุ
ความลาชาฯ
3.6 ปจจัยอื่นที่เปนตนเหตุของสาเหตุความลาชาฯ
3.6.1 การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และขอบังคับที่ออกโดยทางราชการ
นายธัช กลาววา การประสานงานกับเจาหนาที่ราชการจะเปนขั้นตอนที่
เกิดขึ้นกอนขั้นตอนการกอสราง ซึ่งในการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการจะมีปจจัยที่ไมมีความ
แนนอน (Uncertainty Factor) เนื่องจากในแตละหนวยงานของทางราชการและในแตละทองที่จะมี
ขั้นตอนการทํางานที่แตกตางกัน สําหรับในสวนเจาของโครงการจะมีเจาหนาที่ในฝายกฎหมายและ
ประชาสัมพันธองคกรทําหนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ราชการ ซึ่งแผนกดังกลาวจะมี
ประสบการณในการดําเนินโครงการประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯเปนจํานวนหลายโครงการ
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ดังนั้นจึงเห็นวาวิธีการประสานงานกับเจาหนาที่ราชการสงผลกระทบกับระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ แตไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.2 สภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา
นายธัช กลาววา ในการดําเนินโครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯหรือ
โครงการประเภทธุรกิจการคา (Commercial project) พบวาปจจัยดานการตลาดและปจจัยจากคูแ ขง
ทางการคามีผลกระทบกับรูปแบบและรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งสงผลกระทบทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบและรายละเอียดของโครงการในระหวางการกอสราง ซึ่งเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวของมีประสบการณในการดําเนินโครงการ
ประเภทหางคาปลีกสมัยใหมฯ ดังนั้นจึงสามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได จึงเห็นวา
ไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.3 ระบบขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศ
นายธัช กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปนโครงการทีอ่ ยูภายใน
อาคารที่สรางเสร็จแลว ซึ่งในขั้นตอนการเลือกอาคารเจาของโครงการจะมีการพิจารณาความพรอม
ของอาคารวามีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ ดังนั้นจึงเห็นวาระบบขนสงและ
สาธารณูปโภค รวมทั้งสภาพอากาศไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
3.6.4 ปญหาที่เกิดจากการที่พนื้ ที่กอสรางมีขอบเขตจํากัด
นายธัช กลาววา โครงการประเภทดัดแปลงอาคารฯเปนโครงการที่อยูภายใน
อาคารซึ่งในบางอาคารมีขอจํากัดดานพื้นที่ อยางไรก็ตามการทีผ่ ูบริหารโครงการสามารถบริหาร
การใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงเห็นวาปญหาที่เกิดจากการที่พื้นที่กอสรางมีขอบเขต
จํากัดไมใชปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชาฯ
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