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              งานวิจัยนีจ้ะทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาของโครงการดัดแปลง
อาคารเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานครโดยจะดําเนินการโดยใช
การสัมภาษณและการใชแบบสอบถามกลุมผูชํานาญการท่ีประกอบดวยบุคลากรในสวนของเจาของ
โครงการและบุคลากรในสวนของผูบริหารโครงการท่ีเกี่ยวของกับโครงการกอสรางหางคาปลีก
สมัยใหมในกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้จากการศึกษาพบวากลุมปจจัยดานการบริหารจัดการ 
(Management Factor) ไมใชปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯโครงการดัดแปลงอาคารเพ่ือใชเปน
พ้ืนท่ีสําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดยปจจัยท่ีเปนสาเหตุความลาชาฯจะ
ประกอบดวยปจจัยจํานวน 10 ปจจัยไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวกับเจาของอาคารท่ีใหเชาพ้ืนท่ีสําหรับจัดทํา
โครงการฯ ปจจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบในระหวางชวงเวลากอสราง ปจจัยเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของเนื้อหาสัญญา ปจจัยเกี่ยวกับจํานวน ประสบการณและทักษะของบุคลากรในสวนของ
เจาของโครงการ ปจจัยเกี่ยวกับจํานวน ประสบการณและทักษะของบุคลากรในสวนของผูบริหาร
โครงการ ปจจัยเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลท่ีต่ําเกินไปของผูรับเหมากอสราง ปจจัยเกี่ยวกับความ
ถูกตอง การสรางไดของแบบและระยะเวลาในการจัดทําแบบ ปจจัยเกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับการสง
มอบพ้ืนท่ีโครงการจากเจาของอาคารฯ ปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับทางราชการ ปจจัยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การตลาดและคูแขงทางการคา 
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                      This research aimed to find factors causing delay in building modification 
project for Hyper Market in Bangkok. The data were gathered via interview and 
questionnaire surveys from experienced personnel including Project owners and Project 
consultants involved in Modern trade construction project in Bangkok. The study found that 
Management related factor is not the cause of delay in building modification project for 
Hyper Market in Bangkok The study also found that the major cause of delay are Building 
Owner Related, Design Change, Ambiguous of Contract Condition, Insufficient Manpower 
& Experience and Skill of Owner's Staff, Insufficient Manpower & Experience and Skill of 
Project Stakeholder's Staff, Low Bids, Drawing Accuracy & Buildability and Time 
Limitation in Design Phase, Late Site Liberation by Building Owner, Government 
Regulations & Permit Difficulty, Marketing & Economic Uncertainty and Business 
Competitors 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําแนะนําและแนวคิดท่ีเปน
ประโยชนตองานวิจัยจาก ผูชวยศาสตราจารยปณิตา  วงศมหาดเล็ก อาจารยท่ีปรึกษาและควบคุม
การคนควาวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี ้
 ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรทุกทาน ตลอดจนวิทยากรทุกทานท่ีไดใหองคความรู ประสบการณ เกี่ยวกับวิชาการบริหาร
จัดการโครงการงานกอสราง 
 ขอขอบคุณทานผูชํานาญการทุกทาน ท่ีมองเห็นถึงความสําคัญของการคนควาอิสระเลม
นี้ และไดใหความอนุเคราะหในการใหความรูและขอมูลในการศึกษาวิจัย และใหคําแนะนําใน
การศึกษา และแนะนําแนวทางในการวิจัยแกผูวิจัยเปนอยางด ี
 ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือน และผูท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความ
ชวยเหลือ คําแนะนํา และใหกําลังใจจนการคนควาวิจัยเลมนี้สําเร็จลงได 
 ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจในการทํางานวิจัย จน
การคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลงได รวมท้ังขอขอบคุณครูและอาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิ ประ
ศาสตรความรูตลอดชีวิตการศึกษาท่ีผานมา  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




