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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันธุรกิจศูนยการคามีการแขงขันกันสูง ผูประกอบการหลายรายตางพยายามผลักดัน
ตัว เองใหสอดคลองกับรสนิยมและความตองการของผูบริโ ภคที่เปลี่ยนไปตามยุค สมัย ทําให
เจาของธุรกิจมีการขยายโครงการไปตามหัวเมืองใหญของประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอความ
ตองการในดานงานกอสรางอาคารที่มีสูงขึ้น และมีสภาพการแขงขัน ที่สูงในสภาวะเศรษฐกิจ
ปจ จุบัน ปจ จัยเรื่องเวลา จึงเปน สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงในการดําเนิน การกอสราง กลาวคือ หาก
ดําเนิน การกอสรางโดยใชเวลานานเทาใด ก็เปน ผลเสียตอโครงการมากขึ้น เทานั้น เชน อัต รา
ดอกเบี้ยของเงิน ที่นํามาลงทุน ในโครงการ หรือ การสูญเสียผลประโยชนที่ไดรับจากการเปด
ดําเนินการที่ลาชาออกไป เปนตน จึงเปนเหตุใหเกิดความพยายามที่จะหาวิธีการบริหารโครงการ
รูปแบบตางๆเพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินโครงการกอสรางใหสั้นลงเพื่อใหกอสรางแลวเสร็จ
และเปดดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา
จากรูปแบบการบริหารโครงการแบบเดิมคือรูปแบบ DESIGN-BID-BUILD ที่นิยมใชกัน
อยูในปจจุบันนั้น ไมมีความเหมาะสมเพียงพอสําหรับโครงการที่มีขอจํากัดในดานเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาคารขนาดใหญที่มีความซับซอน ตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการออกแบบนานกวา
โครงการปกติ ทําใหเกิดรูปแบบการบริหารโครงการเพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางลง
โดยวิธีก ารบริหารการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track) ซึ่งเปน การนําเอารูปแบบการ
บริหารโครงการแบบเดิมคือรูปแบบ DESIGN-BID-BUILD มาแบงงานออกเปนสวนๆ แลวซอน
ลําดับงานกันระหวางการออกแบบและกอสราง โดยในแตละสวนงานไมตองรอใหแบบสมบูรณ ก็
สามารถทําการประกวดราคาและกอสรางในสว นที่ออกแบบเสร็จแลว กอนได (Tarek Hegazy
2545: ไมปรากฏเลขหนา) ซึ่งรูปแบบดังกลาวกําลังเปนที่สนใจและถูกนํามาปรับใชกับโครงการ
ประเภทศูนยการคา
แตในปจจุบัน ในโครงการกอสรางยังขาดบุคลากรที่มีความรูและประสบการณใ นการ
บริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด ตลอดจนไมเขาใจบทบาทและแนวทางในการทํางานที่ถูกตอง
ทําใหเกิดผลกระทบตอโครงการทั้งในปจจัยดานงบประมาณกอสราง เวลาในการกอสราง และ
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คุณภาพของงานกอสราง ซึ่งปจจัยดังกลาว ลวนเปนปจจัยหลักที่เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาตางๆใน
โครงการกอสราง (ไตรวัฒน วิรยศิริ 2544:26) โดยเฉพาะการกอสรางโครงการประเภทศูนยการคา
ซึ่งเปนโครงการที่มีขอ จํากัดเรื่องเวลาในการกอสราง เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจประเภทดังกลาว
มีการแขงขันกันสูง ดังนั้น การที่โครงการเกิดความลาชา ไมเพียงแตสงผลกระทบทําใหเกิดปญหา
ดานงบประมาณของโครงการเทานั้น แตความลาชาที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางยังเปนเหตุที่ทําให
โครงการเปดใชอาคารไดลาชา สงผลตอการดําเนินธุรกิจขององคกรอีกดวย
ดังนั้นงานวิจัยนี้ ผูวิจัยสนใจจะศึกษาสาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาขึ้นในโครงการกอสราง
อาคารประเภทศูนยการคา ที่ใชการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด โดยคาดหวังวาผลการศึกษา
จะเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หรือนําไปใชในการพัฒนากระบวนการ
ทํางานในโครงการกอสรางตอ อีกทั้งยังสามารถใชเพื่อพัฒนากระบวนการกอสรางของโครงการที่
ใชการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัดอีกดวย
2.ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาโครงการกอสรางที่ใชการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุทที่ ําใหเกิดความลาชาในโครงการกอสรางศูนยการคา ที่ใชรูปแบบ
การบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track)
3. สมมุติฐานของการศึกษา
การตัดสินใจของเจาของโครงการเปนสาเหตุทําเกิดความลาชาในโครงการกอสราง
ศูนยการคา ที่ใชรูปแบบการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track)
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ประเภทของโครงการที่ใชเปนกรณีศึกษานั้น ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะโครงการประเภท
ศูนยการคา ที่ใชการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track) โดยใหความสนใจโครงการที่
มีขนาดพื้นที่อาคารไมเกิน 50,000 ตารางเมตร ที่มีที่ตั้งอยูในเขตปริมณฑลเทานั้น
4.2 ขอบเขตประเภทของงานที่ศึกษา ผูวิจัยเลือกศึกษาขอบเขตงานในระหวางการกอสราง
เฉพาะในสวนงานโครงสราง และงานสถาปตยกรรมเทานั้น
4.3 ทําการศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่ ทําเกิด ความลาชาขึ้น ในระหวางการกอสรางโครงการ
ประเภทศูนยการคา ที่ใชรูปแบบการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track)
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5. ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับรายละเอียด ทฤษฎี บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ธุรกิจศูนยการคา
5.1.2 การบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด
5.1.3 ความลาในโครงการกอสราง
5.2 ทําการรวบรวมขอมูลเพื่อใชใ นการศึกษาเนื่องจากโครงการที่ใ ชทําการศึกษาเปน
โครงการที่ทําการกอสรางแล ว เสร็จ ไปแลว ทางผู วิจัยจึง เลือกทํ าการศึ ก ษาและวิเคราะหโ ดย
การศึก ษาจากขอมูลที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง ซึ่งเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในระหวางการ
ทํางาน
5.3 กําหนดเกณฑในการคัดเลือกจัดเก็บขอมูลโดยทางผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการรวบรวม
ขอมูลโดยจะทําการจัดเก็บเอกสารที่มีการบันทึกขึ้นในระหวางการเริ่มดําเนินการกอสราง จนถึง
อาคารกอสรางแลวเสร็จ รวมระยะเวลาโดยประมาณ 11 เดือน ซึ่งเกณฑในการคัดเลือกขอมูลที่ใช
จัด เก็บเกิด จากการสอบถามเบื้องตนกับผูเกี่ยวข องในโครงการ เพื่อใหทราบถึง ขอมูลที่มีอยูใ น
โครงการ และนํามาใชในขั้นตอนการวิเคราะห
5.4 ตรวจสอบคัดแยกขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห โดยขอมูลที่ไดมาจะตองนํามาคัดกรอง
เพื่อตรวจสอบความถูกตองใหต รงประเด็นกับเนื้อหาที่จะทําการศึกษา เนื่องจากขอมูลที่ไดมามี
เนื้อหาและรูปแบบตางกัน จึงจําเปน ตองนําขอมูลทั้งหมดมาจัด หมวดหมูและคัด แยก เลือกใช
เฉพาะที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
5.5 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลเพื่อหาขอสรุปถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาขึ้น
ในโครงการกอสรางที่ใชการบริหารโครงการแบบเรงรัด
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ผลที่ไดจากการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงสาเหตุของความลาชาที่เกิดขึ้นในโครงการ
กอสรางโครงการศูนยการคา ที่ใชการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด
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6.1 สามารถนําหลักการ ทฤษฎี การบริหารโครงการแบบเรงรัด มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานจริง ไดอยางเหมาะสม
6.2 สามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองมาใชเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการ
บริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด
6.3 บทสรุปของงานวิจัย เปนขอมูลพื้นฐานในการเริ่มตนวางแผนโครงการในลักษณะ
ใกลเคียงกัน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนื้อหาในบทนี้เปนรายละเอียดขอมูลและบทความประกอบที่เกี่ยวของ ซึ่งใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการศึกษาสาเหตุที่ทําเกิดความลาชาในโครงการกอสรางศูนยการคา ที่ใชรูปแบบการ
บริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track) โดยเนื้อหาจะประกอบไปดวย 1)ธุรกิจศูนยการคา
2)การบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด3)ความลาในโครงการกอสราง
1. ธุรกิจศูนยการคา
1.1 ความหมายของศูนยการคา
จากการทบทวนวรรณกรรมและบทความที่เกี่ยวของของ ภัคพลมั่นเหมาะ(2551: 6) กําพล
อนันต พรพาณิชย (2553: 8) และ ณัฐธนนท แมนทอง (2556:7) ผูวิจัยสรุปความหมายและประวัติ
ความเปนมาของศูนยการคาไดดังนี้
ศูน ยก ารค า หมายถึง ศูน ย ก ารคาที่ เปน การรวมกัน ของร านขายสิ น คา ที่มีร ะดับ ความ
หลากหลายประเภท ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยร า นขายสิ น ค า มี ร ะดั บ โรงหนั ง สมบู ร ณ แ บบ
หา งสรรพสิน คา ขนาดเล็ก รา นขายหนัง สื อ รา นอาหารและสถานบัน เทิ งโดยใหผู ใ ชบ ริก าร
ศูนยการคาสามารถเลือกซื้อสินคาและใชบริการไดตามความพอใจ โดยสวนใหญศูนยการคาเพื่อ
กิจกรรมชีวิตประจําวันจะมีพื้นที่ประมาณ 25-100 ไร มีพื้นที่ใหเชาประมาณ 14,000-47,000 ตาราง
เมตร และมีผูเชาพื้น ที่หลัก 3 รายขึ้นไป ซึ่ง ศูนยก ารคาจะสามารถรองรับผูบริโ ภคภายในรัศมี
ประมาณ 8-12 กิโลเมตร
1.2 ประวัติความเปนมาของศูนยการคา
ศูนยการคาที่เกิดขึ้นจากในอดีตจนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการของศูนยการคาในแตละยุคสมัยมี
ความแตกตางกันไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไดเปลี่ยนแปลงไป (ชนินทร
ชนินทร สถาปตย,2527: 21-24) ไดทําการศึกษาถึง การเจริญเติบโตของการคาตั้งแตอดีตเกิดขึ้น
5
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และมีวิวัฒนาการมาพรอม ๆ กับการเจริญเติบโตของชุมชนตั้งแตมนุษยในสมัยโบราณที่เริ่มตั้งถิ่น
ฐานทําการเกษตรกรรม ซึ่งพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีปจจัย4ประการของมนุษ ยเปน พื้น ฐานในการ
เปน อยู และเมื่อมนุษ ยเริ่มพัฒ นาตัว เอง ในขณะเดียวกัน สภาพแวดลอมเปลี่ยนไปดว ย จํานวน
ประชากรก็เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อความอยูรอดจึงตองทํางานมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความชํานาญแตละ
อยางของแตละคนหรือกลุมคน ซึ่งของบางอยางที่จําเปนตอการดํารงชีพที่ตนเองไมมีเวลาทํา หรือ
หามาได ดังนั้น จึงเกิดการแลกเปลี่ยนของหรือปจจัยซึ่งกันและกัน ในตอนแรกก็ใชของมาแลกกัน
ตอมาก็มีก ารสมมติตัว แทนในการแลกเปลี่ยนซึ่งก็คือเงิน และในที่สุด จึงมาเปน การซื้อขายใน
ปจจุบัน
เริ่มแรกทีเดียวการคาขายมักอาศัยเสนทางคมนาคมที่สะดวกตามธรรมชาติ คือ ทางน้ํา
ตามวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับแมน้ํา ลําคลอง มาชานาน มีเรือเปนพาหนะในการคาขาย
และเกิดเปนตลาดน้ํา ซึ่งการคาขายเปนหนึ่งในอาชีพสําหรับสมัยนั้น ตอมา (ประมาณสมัยรัชกาลที่
4-5) มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบก ทําใหลดความสําคัญของเสนทางคมนาคมทางน้ําไปมี
การเรขายสินคาตามเสนทางคมนาคม (ในยานชุมชน) เมื่อพอมีเงินจึงมีการตั้งรกรากเปดกิจการราน
ชํา, รานแผงลอย ฯลฯ มีการรวมกลุมรานคาเปนยาน ๆ โดยมักจะอยูตามมุมถนนสายใจกลางเมือง
หรือ ริมสองขางทางถนน ประชาชนมัก จะมาหาซื้อเครื่องใช เชน เสื้อผา เครื่องนุงหม อุปกรณ
การเกษตร เปนตน (โดยมีลักษณะการกอสรางแบบเดียวกับตลาดปนังและสิงคโปร) รานคายอยนี้
เรียกวา “General store” เปนรานที่รับเอาผลผลิตมาขาย มักจะขายเปนสินคาเฉพาะอยางไป ซึ่ง
รานคาเหลานี้เปดบริการเฉพาะกลางวัน เปนตัวที่กอเกิดเปนศูนยการคาในปจจุบัน จนกระทั่งในป
พ.ศ. 2468 การคาปลีกไดเริ่มขยายตัวในรูปของสหกรณ และไดรับความนิยมที่แพรหลาย ในป พ.ศ.
2491 ซึ่งการคาที่เกิดขึ้นพอจําแนกได 2 อยาง คือการขายปลีก กับการขายสง และมักจะเปนการซื้อ
ขายของจํานวนที ละมาก ๆ ดังนั้น การขายปลีก จึ งไดเจริ ญแพรหลายออกไปจากการที่สภาพ
เศรษฐกิจที่บีบตัว ผูคนไมมีเวลาเที่ยวเตรเพื่อซื้อหาสินคาไดหลายที่จึงทําใหเกิดการรวมตัวของ
รานคายอยตาง ๆ เขามาเปนศูนยการคาที่มีสินคาหลายชนิด เพื่อใหผูที่มาซื้อมาจับจายสินคาใชสอย
สะดวก
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ศูนยการคาในระยะแรกของไทย มีลักษณะเปนตึกแถวในยาน หรือละแวกเดียวกัน จําหนาย
สินคาหลายประเภท สามารถตอรองสินคาได ซึ่งทําเลที่ตั้งของกิจการคานี้อยูในยานพาหุรัด สําเพ็ง
และบางลําพู รวมไปถึงโรงละคร โรงงิ้ว โรงลิเก และโรงภาพยนตร เริ่มขึ้นตามยานตาง ๆ
ตอมาในป พ.ศ. 2495 นักการคาจีนไดประยุกตแนวความคิดตามแบบฝรั่ง พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานแบบหางสรรพสินคาขึน้ มาในบริเวณเยาวราช ขายสินคาประเภทตาง ๆ ซึ่งสวนใหญสั่ง
มาจากตางประเทศทั้งจากอเมริกาและญี่ปุน โดยมีลักษณะของสินคาเปนพวกเครื่องประดับ เสื้อผา
เครื่องใชไฟฟา และของใชชีวิตประจําวัน หางสรรพสินคาในระยะนั้น ไดแก หางใตฟา และหาง
แมวดํา
ความนิยมของกิจการแบบนี้ สงผลใหเกิดหางสรรพสินคาขึ้นอีกหลายแหงที่มีชื่อเสียงจน
มาถึงในปจ จุบัน คือหางเซ็นทรัล ซึ่งเปด ทําการแหงแรกที่วังบูร พา ในป พ.ศ.2501 และนับเปน
หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในขณะนั้น สวนหางสรรพสินคาที่มีชื่ออีกแหงหนึ่ง คือหางไนติงเกล
โอลิมปคทําเลที่ตั้งของหางสรรพสินคาไดเปลี่ยนไปจากยานเยาวชนมาเปนวังบูรพา และ
การจัดการไดเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในสวนของประเภทสินคาที่มีใหเลือกมากกวาเดิม การตกแตง
ภายในของหาง การจัดวางสินคา ตลอดจนการตั้งราคาที่พัฒนาตามแบบหางสรรพสินคาในยุโรป
และอเมริกา
กิจการหางสรรพสินคาไดพัฒนาเจริญกาวหนาขึ้นมาเรื่อยๆ มีการเปดสาขาใหมเพิ่มขึ้น เชน
หางเซ็น ทรัล สาขาสีลม ในป พ.ศ. 2507 หา งสรรพสิน คาไทยไดมารูจ ากประเทศญี่ปุน เขามา
ดําเนินการที่ราชประสงคแขงขันกับหางสรรพสินคาในประเทศไทย สรุปไดวา หางสรรพสินคานั้น
มีลักษณะเหมือนกับการรวมรานคาปลีกเฉพาะอยางมาอยูภายในสถานที่เดียวกัน ซึ่งเปนการรวม
ธุรกิจการคาหลากหลายประเภทใหอยูในอาคารเดียวกัน อาทิเชน รานขายเสื้อผา รานอาหาร ราน
อุปกรณเครื่องเขียน เปนตน โดยรูปแบบหางสรรพสินคาดังกลาวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น ยกตัวอยาง
เชนหางบางลําพูสรรพสินคา เมอรรี่คิงส ตั้งฮั่วเส็ง หางแกวฟา เอดิสัน พาตา เอทีเอ็มคาเธย เปนตน
ประมาณป พ.ศ. 2512 แบบของหา งสรรพสิน ค าได เปลี่ย นแปลงครั้ งใหญ จ าการเป น
หางสรรพสินคาโดด ๆ มาเปนศูนยการคา มีทั้งหางสรรพสินคาและรานคาตาง ๆ รวมอยูในอาคาร
เดียวกัน เชน ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และศูนยการคาราชดําริ (ตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2515) ในระยะนี้ผู
ลงทุนมักนํามาตรฐานศูนยการคาในตางประเทศมาเปนตัวอยาง
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ปจ จุบั น ระบบการค าอีก ลัก ษณะหนึ่ ง ซึ่ งได รับการพั ฒ นาใหสมบูร ณ แบบมากขึ้ น ใน
ลักษณะของชอปปงคอมเพล็กซ หรือศูนยการคานานาชาติ คือนอกจากจะมีหางสรรพสินคาและ
รานคาตาง ๆ แลวยังประกอบไปดวยสิ่งอื่น ๆ ภายในอาคารเดียวกัน เชน อาคารสํานักงาน โรงแรม
โรงภาพยนตร สวนสนุก หองจัดนิทรรศการ ละศู นยแสดงสินคา เปนตน ตัว อยางเชน เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว อัมรินทรพลาซา มาบุญครองเซ็นเตอรฟอรจูนทาวน เดอะมอลลพันธทิพยพลาซา
เวิลดเทรดเซ็นเตอร สยามเซ็นเตอร เปนตน
ป พ.ศ. 2537 ยุคใหมของธุรกิจศูนยการคานาสนใจมากขึ้น เกิดการรวมลงทุนเพื่อพัฒนา
ศูนยการคาใหกาวเขาสูคอมเพล็กซขนาดใหญ ตัวอยางเชน เซ็นทรัลบางนา ซิตี้ คอมเพล็กซ (การ
รวมลงทุนระหวางเซ็นทรัล กับ 4 กลุมนักธุรกิจชื่อดัง) เซ็นทรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ (เซ็นทรัล
รวมลงทุน กับ กลุมบุญนําทรัพย) ซีค อนสแควร (มีหางโรบินสัน กับ สยามจัสโก) ฟว เจอรพาร
คพลาซา บางแค (มีหางโรบินสัน กับเยาวฮัน) โดยที่ศูนยการคาตางๆ ยังคงมีการแขงขันและการ
พัฒนาศูนยการคาในรูปแบบตาง ๆ อยูตลอดเวลา
1.3 ลักษณะของศูนยการคา
จุฑาภรณสุวรรณเพชร (2528:25-28)ไดกลาวถึง ลักษณะของศูนยการคาไมมีศูนยกลางทาง
การคาหลักที่ชัดเจน กระจัดกระจายไปทั่วเพราะไมมีการควบคุมธุรกิจการคาเกิดขึ้นเนื่องจากการ
รวมกลุมของผูอาศัยของชุมชนปรากฏวามีอาคารรานคาตั้งอยูสองขางถนนตรอก และมักจะเปน
รานคาชนิด ขายปลีกในระยะตอมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นยานการคาไดเกิดขึ้นหลายแหงใน
บริเวณรอบนอกเมืองโดยทั่วไป
ศูนยการคาเปนศูนยของกิจกรรมทางการคาและธุรกิจประเภทตาง ๆ ในบริเวณเดียวกัน
เกิดขึ้น เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชน ดังนั้น ความสําเร็จ ของศูน ยการคาจึงขึ้น อยูกับ
ความสามารถในการสนองตอความตองการของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ อยางสอดคลองกับสภาวะ
และเวลาซึ่งอาจจะสรุปลักษณะของศูนยการคาทีม่ ีอยูในกรุงเทพมหานครเปน 4 ลักษณะ
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1.3.1 ศูนยการคาลักษณะตึกแถวเรียงรายตามความยาวติดอยูกับสองขางถนน
สภาพทั่วไปแออัดเบียดเสียด อาคารรานคา สูงๆ ต่ําๆ ลักษณะการวางผังเปนคูหา
กวาง 3-4 เมตร ยาว 10-12 เมตร หันหนาเรียงรายเขาหาถนนเปนแถวความยาวสูงสามชั้น ชั้นลางเปน
สวนคาขาย ชั้นบนใชเปนหองนอนและหองพักผอน
1.3.2 ศูนยการคาลักษณะตึกแถวตั้งฉากกับถนนใหญ
ศูนยการคาลักษณะนี้ยังคงใชสวนบนเปนที่พัก อาศัยและสว นลางทําการคา ขาย
ตามรู ป แบบของผู ค นที่ อ าศั ย ในละแวกนั้ น เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให ผู ค นเข า มาใช บริ ก าร ลั ก ษณะของ
ศูนยการคานั้น จะตองออกมาในลักษณะที่เปนคอมเพล็กซ ซึ่งเปนรูปแบบโครงการที่มีการรวมเอา
กิจกรรมหลาย ๆ อยางเขามาไวดวยกัน เพื่อเปนการสงเสริมกันและกันจึงจะสามารถดึงดูดลูกคาได
เชน มีศูนยอาหาร โรงภาพยนตร สวนสนุก เปนตน
1.3.3 ศูนยการคาลักษณะตึกแถวหลายแถวขนานกับถนนใหญ
ลักษณะของตึกแถวแบบนี้คลายกับตึกแถวสองฟากถนน แตเพิ่มเติมแถวดานหลัง
ขนานกับตึกแถวดานนอกที่ติดกับถนนใหญ เวนชองวางระหวางตึกแถวทั้งสองไวเปนสวนบริการ
ขอดีของศูนยการคาลักษณะนี้
1) มีที่จอดรถใหความสะดวกสบายแกลูกคา ผูมาติดตอซึ่งไมไกลจากรานคา
2) เปนสิ่งที่ชวยลดความคับคั่งของรถบนถนนใหญ
3) มีทางบริการสําหรับรานคา
4) ลักษณะอาคารจัดเปนกลุมกอนอยางมีระเบียบ
ขอเสียของศูนยการคาลักษณะนี้
1) ไมสามารถแยกทางเดินของพนักงานกับทางเดินของลูกคาออกเปนสัดสวน
2) ตําแหนงรานคาอยูหางกันทําใหการเดินของลูกคาไมตอเนื่อง
3) ขาดการกันแดดกันฝนที่ดี อันเนื่องมาจากอาคารแตละกลุมไมตอเนื่องกัน
1.3.4 ศูนยการคาแบบครบวงจร
ศูนยการคาแบบนี้พบวามีการรวมเอารานคายอยมารวมกันโดยอยูในการควบคุม
ดูแลของผูบริหารรวม โดยแตละรานยังคงบริหารตัวเอง
ขอดีของศูนยการคาลักษณะนี้
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1) มีที่จอดรถโดยเฉพาะและเพียงพอตอความตองการ
2) ผูมาใชบริการไมเสียเวลาในการเดินทางซื้อสินคาหลายอยางในแตละสถานที่
3) มีพื้นที่เปดโลง,ที่พักผอนภายในศูนย และมีการตกแตงใหดูรมรื่น
4) การใชที่ดินใหเกิดประโยชนมากที่สุด
5) รานคามีการจัดเรียงตําแหนงเปนกลุมกอนเดียวกัน ทําใหทางเดินของลูกคามี
ความตอเนื่องกัน และอาคารมีรูปแบบของหลังคาที่สามารถกันแดดกันฝนไดดี
ขอเสียของศูนยการคาลักษณะนี้
1) สินคาหรือบริการมีราคาสูง
2) สินคาสวนใหญเปนของฟุมเฟอย
3) ลูกคาสวนใหญเปนกลุมเฉพาะผูมีรายไดปานกลางถึงรายไดสูง
4) ขาดความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย
ศูนยการคาแบบครบวงจร เปนที่นิยมอยางแพรหลายเนื่องจากพลเมืองที่มีมากขึ้น
เมื่อมีรายไดสูงขึ้น ผูประกอบการจึงหาทางขยับขยายจากในเมืองออกไปจับกลุมลูกคาแถวชานเมือง
ซึ่งจากการที่ ประชาชนในแถบชานเมืองมีรถยนตมากขึ้น การที่จะขับรถยนตเขาไปในเมืองจึง
ประสบความยุงยาก หลายประการ เชน การจราจรคับคั่ง หาที่จอดรถลําบากฉะนั้นจึงเปนเหตุผล
หลักใหกลุมลูกคาแถบชานเมืองเลือกที่จะใชบริการศูนยการคาในแถบนอกเมืองมากกวาแมจะไกล
บาง แตสามารถเดินทางไดสะดวกมากกวาในยานชุมชนเมือง
สรุปไดวาปจจุบันผูประกอบการรูด ีวา กิจการคาที่ดีนั้น ไมไดขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งที่
ตองอยูใจกลางเมืองเพียงอยางเดียว แตการอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนอยางดีใหแก
ลูกคา เชนที่จอดรถ หรือ ความอํานวยความสะดวกสบายในการเลือกซื้อเลือกชมสินคา ถือวาเปน
สวนสําคัญยิ่งกวาปจจัยในดานอื่นๆ
1.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาพื้นที่ประกอบการ
มาลินี ศรีสุว รรณ(2542: 84)ไดใ หคําจํากัดความวา พื้น ที่ประกอบการ หมายถึง พื้น ที่
ภายในศูนยการคาที่เปดใหบริการแกผูเชา โดยเจาของโครงการเปนผูดําเนินการเองหรือจัดเปน
พื้นที่ใหเชา และมีการใหบริการทีค่ รบวงจร โดยจุดสําคัญในการดึงดูดลูกคาควรที่จะมีรานคาหลาย
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ประเภทสิน คาหลาย ๆ ชนิด เพื่อใหเกิด ความแตกตางทั้งสิน คาอุปโภคและบริก าร การจัด วาง
ตําแหนงพื้น ที่ประกอบการ ควรตองคํานึงถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การคาของศูน ยก ารคา
โดยรวม จากการศึกษาของณัฐธนนท แมนทอง (2556: 19) มีรายละเอียดการแบงสวนพื้นที่การ
ใหบริการของอาคารศูนยการคาขนาดใหญออกเปนสวน ๆ ไดดังตอไปนี้
1.4.1 สวนหางสรรพสินคา
รานคาขนาดใหญเปดใหบริก ารภายในศูน ยก ารคามีลัก ษณะครบวงจร มัก แบง
บริเวณขายสินคาออกเปนสวน ๆ แตละสวนจัดขายสินคาแตละชนิดแตกตางกัน มีการบริหารงานเปน
เอกเทศโดยแบงเปนแผนกตาง ๆ อยางชัดเจน ลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางสะดวกสบาย ทํา
ใหลูกคาเกิดความอยากจะเขามาใชบริการ ดังมีรายละเอียดของแผนกตาง ๆ ดังนี้
1) แผนกเสื้อผาและเครื่องประดับชาย
2) แผนกเสื้อผาและเครื่องประดับหญิง
3) แผนกเสื้อผาและของเลนเด็ก
4) แผนกอุปกรณตกแตงบาน
5) แผนกเครื่องกีฬาและอุปกรณเดินปา
6) แผนกเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสื่อสาร
7) แผนกเครื่องเขียนและหนังสือ
8) แผนกประดับยนตและเครื่องมือ
9) แผนกซุปเปอรมารเก็ต
10) แผนกศูนยอาหาร
1.4.2 ประเภทรานคาหลักและรานคาทั่วไป
ความหมายของรานคาหลัก หมายถึงรานคาที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดผูซื้อสินคา
ใหเขามาภายในศูนยการคาได ใน ค.ศ. 1990 จากงานวิจัยของ (Benjamin, Boyle &Sirmans, 1998:
p.118) ไดมี การสํ ารวจศู นย การค าจํ านวน 5 แห ง ที่ตั้ ง อยูใ นกรี น ส โ บโร รั ฐนอรธ แคโรไลนา
สหรัฐอเมริกา พบวาประเภทรานคาหลักสวนใหญ เปนซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งเปนรานคาหลักที่ใหญ
ที่สุด โดยสามารถแบงประเภทรานคาหลักในศูนยการคาออกไดเปนซุปเปอรมารเก็ต ศูนยบันเทิง
โรงภาพยนตร โรงละคร ลานสเก็ตน้ําแข็ง และสถานออกกําลังกาย เปนตน รานคาหลักเหลานี้จะมี
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พื้นที่ขนาดใหญ สวนประเภทรานคาทั่วไปในศูนยการคาจะประกอบไปดวยประเภทรานคาตาง ๆ
เชน ประเภทรานอาหาร ประเภทธนาคารตาง ๆ ประเภทรานสุขภาพและความงาม ประเภทราน
แฟชั่น ประเภทศูนยความรู ประเภทรานคาบริการ ซึ่งรานคาทั่วไปเหลานี้จะใชพื้นที่นอยกวารานคา
หลัก
1.4.3 สวนศูนยอาหาร
รานคาหรือกลุมการคาที่ใหบริการประเภทอาหารและเครื่องดื่มของวางและขนม
ที่มีกิจกรรมการผลิตภายในบริเวณนั้น ๆ ดวยประกอบดวย
1) ศูน ยอาหาร หมายถึง กลุมรานอาหารและเครื่องดื่มที่ใหบริการชนิดนี้มัก มี
เคานเตอรยาวและมีถาดอาหารอยูในตูเรียงเปนแถว ผูซื้อจําเปนตองเขามาแลกซื้อคูปอง เพื่อเลือก
อาหาร แลวจึงนําไปรับประทานที่โตะ วิธีนี้เหมาะสําหรับคนจํานวนมาก ๆ และมี ความตองการ
อาหารแตกตางกัน ไมจําเปนตองเสียเวลาเขาแถว และมีความสะดวกในการหาที่นั่งในแตละชองจะ
แขงขัน ในดานคุณ ภาพของอาหาร ปริมาณและราคา การจัด พื้นที่ค วรอยูใ นสภาพบรรยากาศที่
เหมาะสมใหความสะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะและใชงานไดดีดวย
2) ประเภทรานอาหารจานดวน เปนลักษณะรานขายอาหารและเครื่องดื่มประเภท
ฟาสตฟูด ฮอทดอก แฮมเบอรเกอร ไกทอด ฯลฯ การบริการจะชวยตัวเอง (self service) เนน ที่
ความสะดวกรวดเร็วและบรรยากาศและเปนที่นิยมในหมูวัยรุน
3) ประเภทภัตตาคาร หมายถึง รานที่เปดใหบริการเฉพาะอาหาร รานอาหารชนิดนี้
คอนขางจะทันสมัยสําหรับผูที่มีรสนิยมสูงและเครื่องเรือนคอนขางหรูหรา ตลอดจนสามารถจะ
อํานวยความสะดวกสบายไมทําใหลูกคารบกวนซึ่งกันและกัน
4) ประเภทเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม หมายถึง รานที่เปดใหบริการเครื่องดื่ม ขนม และ
ของทานเลนเปนหลัก อาหารชนิดนีม้ ีทงั้ รูปแบบการบริการจะชวยตัวเอง (self service) เนนที่ความ
สะดวกรวดเร็ว และ รูปแบบที่มีพนักงานคอยอํานวยความสะดวก
1.4.4 สวนศูนยบันเทิงศูนยกีฬาและสวนสนุก
รานคาหรือกลุมการคาที่ใ หบริก ารประเภทกิจ กรรม ออกกําลังกายความ เนน
สนุกสนาน การพักผอนหยอนใจ ประกอบดวย
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1) ศูนยกีฬา จัดเปนพื้นที่เฉพาะกีฬาเฉพาะอยางที่เปนที่นิยมและไมใชเนื้อที่มาก
นัก สามารถเลนไดทีละหลายคน เชน โบวลิ่ง ปงปอง สนุกเกอร เปนตน
2) ศู น ย เ กมส เ ป น พื้ น ที่ สั น ทนาการที่ นิ ย มในกลุ ม วั ย รุ น โดยพื้ น ที่ ดั ง กล า ว
ประกอบดวยกิจกรรมกลายอยาง เชน เกมสคอมพิวเตอร เกมสอาเขต ถายรูปสติกเกอร เปนตน
3) สวนสนุก พื้น ที่ใ หบริก ารเครื่องเล น ที่ใ ชเครื่องจัก รโดยทั่ว ไปมัก จัด ไวชั้ น
บนสุดของอาคารหรือชั้นดาดฟา บางแหงอาจจะมีลักษณะเปนสวนน้ํา ใหบริการความบันเทิงแก
เด็กและวัยรุน โดยใชเครื่องเลนเครื่องจักร เชน มาหมุน บานบอลสําหรับเด็กเล็ก เปนตน
4) โรงภาพยนตร สวนใหญจะเปนการลงทุนและดําเนินการเองโดยจะติดตอกับ
กลุมผูเชาที่ดําเนินธุร กิจชนิดนี้โดยเฉพาะ ขนาดของโรงภายนต ที่นิยมกอสรางในโครงการ โดย
สว นมากมีจํานวนที่นั่ง โดยประมาณ 200-300 ที่นั่ง โรงภาพยนตร มีก ารกําหนดการเขาออกที่
แนนอน โดยทั่วไปจะอยูชนั้ บนสุดภายในศูนยการคา มีระบบสัญจรลักษณะเฉพาะตัว ถือวาเปนจุด
ดึงดูดที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของศูนยการคา
1.4.5 สวนจัดแสดงงาน
พื้นที่ที่จัดขึ้นเพื่อสามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเชน กีฬา การประชุม
นิทรรศการที่ตองมีผูที่ใชบริการทีละมาก ๆ งานแสดงสินคา คอนเสิรต หรืออาจเปนสวนที่ใชเปน
บริเวณเผยแพรสินคาผูผลิตนํามาแสดงเพื่อใหสินคาและผลิตภัณฑ ซึ่งสวนจัดแสดงงานจําเปนตอง
เปนสถานที่ที่สามารถรองรับผูเขาใชบริการพรอมๆกันไดเปนจํานวนมาก โดยทั่วไปแบงออกเปน
1) หองประชุมอเนกประสงค ไดแก พื้นที่ประชุมขนาดใหญ ที่จัดเปนหองเฉพาะ
มีประตูเขาออกที่ชัดเจน มีหองควบคุมแสงเสียง และมีการแบงสวนการใชสอยพื้นที่สามารถเพิ่ม
หรือลดขนาดไดดวย ผนังเลื่อน ใชสําหรับจัดงาน ที่ตองการพื้นที่และการเขาออกที่เปนสัดสวน เชน
คอนเสิรต การแขงขันกีฬาบางประเภท เปนตน
2) โถงอเนกประสงค คือพื้นที่บริเวณจุดรวมระบบสัญจร เปนที่วางหรือที่พัก ใน
บางโอกาสอาจจั ด เป น โถงอเนกประสงค เ พื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ หรื อ การจั ด
นิทรรศการ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเสร็จสิ้นก็จะทําหนาที่เปนโถงพักคอยดังเดิม
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1.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาระบบสัญจรในศูนยการคา
ณัฐธนนท แมนทอง (2556: 26) ไดศึกษาและใหคําจํากัดความไวดังตอไปนี้ระบบสัญจร เปน
พื้นทีใ่ ชสอยของอาคารทีผ่ ูใชอาคารสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ และรวมถึงองคประกอบอื่น ๆ ที่มีสว นสนับสนุนและเกี่ยวของ และมีหลักการคํานวณ
ขนาดความกวางของทางเดินจากจํานวนคนที่ผานมากที่สุด คือ 90 คน/ ความกวาง 1 เมตร/ นาที โดย
แบงรูปแบบของระบบสัญจรภายในของอาคารศูนยการคาขนาดใหญตามลักษณะการใชงานดังนี้
1.5.1 ระบบสัญจรแนวราบ
ทางที่ใชสัญจรในแนวระนาบโดยเชื่อมโยงภายในระดับเดียวกัน ไดแก
1) ทางเดินหลัก หมายถึง ทางเดินขนาดใหญที่เชื่อมระหวางหางสรรพสินคาหรือ
รานคาขนาดใหญที่มีอิทธิพลดึงดูดลูกคา ทางเดินหลัก นี้อาจเปน ทางเดินที่ใชเดินติด ตอระหวาง
พื้นที่ที่ดึงดูดลูกคา 2 แหง หรืออาจเปนเสนทางเดินที่ใชเดินจากทางเขาหลักสูพื้นที่ที่ดึงดูด ลูกคา
ทางเดินหลักอาจมีไดมากกวา 1 เสนทาง โดยเชื่อมกันดวยทางเดินรอง แตจากทางเดินหลักนี้ลูกคา
ควรสามารถเขาถึงรานคาไดทุกราน ตลอดเสนทางตองหลีกเลี่ยงการเอียงลาดหรือเปลี่ยนระดับของ
พื้น ทางเดินและตองไมมีสิ่งกีด ขวางการเขารานคา ความกวางของทางเดิน ที่ใ ชกันทั่ว ไปกวาง
ประมาณ 4-7 เมตร แต ใ นประเทศอัง กฤษใช กัน ประมาณ 3-8 เมตร ทางเดิน หลัก ที่ก ว างตอ ง
หลีกเลี่ยงบรรยากาศทีอ่ ึดอัด โดยทั่วไปมักจะมีการตกแตงและมีสวนประกอบอื่น ๆ เชน บริเวณที่
ขายเครื่องดื่มและนั่งพัก สําหรับทางเดินที่แคบมักไมมีสิ่งที่เพิ่มความสนใจใด ๆ ซึ่งอาจกลายเปนสิ่ง
กีดขวางได
ความยาวของทางเดิน หลักไมมีขอจํากัดที่แนนอน ในความคิดของผูลงทุนสว น
ของทางเดินที่ยาวเกินไปคือ ทางเดินหนารานคาที่ไมมีผูเชา อยางไรก็ตามผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ศู น ย ก ารค า ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าพบว า ความสู ง สุ ด ของทางเดิ น ที่ ใ ช ติ ด ต อ ระหว า ง
หางสรรพสินคาขนาดใหญ 2 แหง อาจมีค วามยาวไดประมาณ 180 เมตร แตไมควรยาวเกิน 240
เมตร
2) ทางเดินรอง หมายถึง ทางเดินขนาดกลาง ที่ใชเชื่อมระหวางกลุมรานคายอย
หรือกลุมพื้น ที่ดึงดูด ยอย โดยกระจายตัว อยูทั่ว ไป ทางเดิน รองนี้อาจเปน ทางเดิน ที่แยกมาจาก
ทางเดินหลัก ความกวางของทางเดินรองที่ใชกันโดยทั่วไปกวางประมาณ 3-5 เมตร ทางเดินรองที่
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กวางโดยทั่วไปมักจะจัดวางรานคาเฉพาะทาง เชน ซอมรองเทาหรือทํากุญแจ บริการตามมุมตาง ๆ
ที่เปนจุดอับได สําหรับทางเดิน ที่แคบรานคาที่อยูส องฟากมักใชเปนผนังกระจกตกแตงหนาราน
หรือใชเปนทางเขาอีกทางหนึ่ง ความยาวของทางเดินรองไมมีขอจํากัดที่แนนอน ขึ้นกับการจัดกลุม
พื้นที่วามีลักษณะเปนเชนไร
3) ทางเดินยอย หมายถึง ทางเดิน ขนาดเล็กที่ใ ชสําหรับเชื่อมภายในกลุมการคา
หรือพื้นที่ใหเชาขนาดเล็ก มักแทรกอยูในลักษณะกลุมการคาชนิดแผงลอย หรือซุมขายสินคา ความ
กวางของทางเดินยอยที่ใชกันทั่วไปกวางประมาณ 1.20-3.00 เมตร จะถูกกําหนดโดยกลุมการคานั้น
ๆ วาเปนสินคาประเภทไหนโดยปกติทางสัญจรประเภทนี้มักเรียงยาวขนานกับแนวหนาราน หรือ
กระจายตัวอยูทั่วไปตามกลุมการประเภทตาง ๆ ความยาวของทางเดินยอยไมมีขอจํากัดที่แนนอน
ขึ้นอยูกับการจัดกลุมพื้นที่วามีลักษณะเปนเชนไร
4) การจัดทางเดินภายในชนินทร ชนินทรสถาปตย (2527: 127)ไดศึกษาถึงการจัด
ทางเดินภายในสําหรับผูเดิน ซื้อสินคาภายในศูนยการคา มัก จะมีรานอยู 2 ฝงทางเดิน นี้จะไมถูก
รบกวน มองไมเห็นความสับสนของยานพาหนะบนถนนใดๆ ทั้งสิ้นมีแตผูเดินเทาเทานั้น การจัด
ทางเดินภายในจําเปนตองตั้งตนดวยการพิจารณาจากตําแหนงของทางเขาอาคาร ซึ่งจะตองพิจารณา
จากผูเดินซื้อสินคาวาเขาลงรถประจําทางที่ไหนจอดรถที่ไหน การเคลื่อนไหวบนทางเทาของยาน
การคานั้นหนาแนนที่ใด เพื่อที่จะดึงดูดคนจํานวนมากใหเขามาซื้อสินคาและยังตองคํานึงถึงวาเมื่อ
นําเขามาแลวจะตองนําไปสวนใดบางและจะทําใหทางเดินนั้นสิ้นสุด อยางไรที่จุด สิ้น สุด ควรมี
คุณสมบัติเหมือนจุดเริ่มตน เชนที่จอดรถและปายรถประจําทาง
การที่จะดึงดูดคนเขามาเดินซื้อสินคาในทางเดินภายในนั้น ตองมีจุดสรางความ
สนใจดวยควรมีความกวางพอสําหรับความสะดวกสบาย สรางความตื่นเตน รบเราความสนใจดวย
สินคาดวยสีสัน ดวยขนาดของที่วางใหอิสระแกผูเดิน เลือกที่จะหยุดพัก ถาทางเดินนั้นยาวและแคบ
อาจสรางความเบื่อหนาย การทําพื้นที่เปดโลงมากขึ้นเปนจังหวะอาจลดความอึดอัดลงไดลักษณะ
บรรยากาศภายในควรบงถึงความไมตึงเครียด มานั่ง ตนไม ประติมากรรม บอน้ํา เปนตน
การระบายคนออกจากทางเดินภายในควรทําอยางรวดเร็ว เนื่องจากในกรณีเกิด
เพลิงไหม ตองสามารถระบายคนออกจากอาคารใหหมดภายในระยะเวลาอัน สั้น ฉนั้น การทํ า
ชองทางออกจึงตองมีมากพอและตองมีปายบอกที่ชัดเจนสําหรับทางออกไปสูภ ายนอกอาคาร
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1.5.2 ระบบสัญจรแนวดิ่ง
ทางที่ใชสัญจรในแนวตั้ง โดยเชื่อมโยงในระหวางชั้นอาคาร การที่จะทําใหการ
สัญจรแนวดิ่งมีประสิทธิภาพดีนั้นจะตองวางแผนในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการสัญจร
อยางรัด กุม โดยการพิจ ารณาความเหมาะสมของอัต ราความหนาแนน ของการสัญจรในพื้น ที่
ประกอบการ เพื่อนําไปประกอบการกําหนดจํานวนของลิฟตและบันไดเลื่อนที่ตองใชในการสัญจร
ทั้งหมดและแตละชั้น และขอสําคัญคือ จะตองจัดตําแหนงใหเหมาะสม เพื่อใหสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสัญจรแตละตําแหนงประสานกันไดอยางเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และสภาพการ
สัญจร จึงจะทําใหลูกคากระจายและไหลเวียนกันอยางทั่งถึงทุกพื้นที่เพราะหากจัดตําแหนงไม
เหมาะสมอาจจะทําใหก ารสัญจรลดลงประมาณ รอยละ 30 หรือมากกวา ปจจุบัน ระบบสัญจร
แนวดิ่งมี 3 ลักษณะคือ
1) บันได เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการสัญจรทางตั้งที่มีวัตถุประสงคในการ
ใชสําหรับการสัญจรระหวางชั้น เนื่องจากตองเดิน ขึ้น ลงดวยตัว เองจึงไมเปนที่นิยมนักสําหรับ
ศูนยการคา โดยสวนใหญลูกคามักเลี่ยงหรือไปใชบริการอยางอื่นที่สะดวกกวา สําหรับศูนยการคา
โดยทั่ว ไปจะใชเสริมใหเกิด ความสมดุลหากศู น ยก ารคาที่ มีทางเดิน ยาวเกิน ไปหรือเพื่อความ
ปลอดภัยและความสวยงาม โดยมีหลักการจัดวางตอไปนี้
- ตองถูกตองตาม พ.ร.บ. หรือ กฎหมาย ของทองถิ่นนั้น ๆ
- หากเปนบันไดหนีไฟตองมีโครงสรางหรืออุปกรณพิเศษ
- บันไดควรอยูในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดงาย

2) บันไดเลื่อน เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการสัญจรทางตั้งที่เหมาะสมที่จะใช
สําหรับการสัญจรระหวางชั้น บันไดเลื่อนสามารถขนสงผูใชบริการไดจํานวนมากอยางคลองแคลว
โดยเฉพาะการสั ญจรที่หนาแน น ในศูน ย ก ารคาหรือห างสรรพสิน ค า บั น ไดเลื่อ นชว ยในการ
สนับสนุน การกระจายความแนน ไดอย างสม่ําเสมอและทั่ ว ถึง เพราะบัน ไดเลื่อนทํา งานอยา ง
ตอเนื่อง จึงปองกันไมใหฝูงคนหนาแนนมากเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถปรับได
ตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงการสัญจรไดดีที่สุด โดยสามารถปรับเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได
เพื่อใหการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของฝูงคนในแตละเวลาและแตละสวนของพื้นที่ได
นอกจากนี้บันไดเลื่อนยังเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มลูกคาโดยการแปลงสภาพผูทมี่ าโดยไมไดตั้งใจ

17
ซื้อสินคาใหกลายเปนลูกคาได เหตุผลเพราะวาความเปดโลงของบริษัทที่ตั้งบันไดเลื่อน ชวยให
มองเห็นสินคาและรานคาไดอยางกวางขวาง และการมองเห็นนี้มักทําใหเกิดความอยากไดสินคา
โดยไมไดตั้งใจ ความรูสึกดังกลาวยอมไมเกิดขณะอยูในลิฟต อีกทั้งถามีการติดตั้งบันไดเลื่อนใน
พื้นที่ชั้นบน ๆ จะทําใหปริมาณการสัญจรเพิ่มขึ้น อีกรอยละ 50 โดยจะสงผลตอเนื่องใหยอดขาย
เพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกันดวย กลักการจัดวางตําแหนงบันไดเลื่อนทีเ่ หมาะสมมีหลักการดังตอไปนี้
- บันไดเลื่อนควรอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดงายไมมีสิ่งกีดขวาง
- บันไดเลื่อนควรอยูในเสนทางของทางสัญจรหลัก
- บัน ไดเลื่อนควรอยูใ นตํา แหน งที่ สามารถมองเห็น ไดง ายจากที่ต า ง ๆ ภายใน

ศูนยการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งจากทางเขาศูนยการคาและจากทางเขารานคาหลัก
- บันไดเลื่อนในแตละอั นตองมีขอบเขตของพื้ นที่ที่รับผิด ชอบอยางชัดเจนและ

เฉลี่ยกันรับผิดชอบจนทั่วพื้นที่ทั้งหมด
3) ลิฟต เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการสัญจรทางตั้งที่มีวัตถุประสงคในการ
ในการใชสําหรับการสัญจรสูชั้นที่มีความสูงมากกวา 3 ชั้น ที่ลูกคาเจาะจงจะไปโดยไมตองการหยุด
ที่ชั้นอื่น ๆ เพราะหากใชลิฟตเพื่อการสัญจรระหวางชั้น จะทําใหตองเสียเวลารอลิฟตนานและ
ประสิทธิภาพการสัญจรจะต่ํา ในการจัดวางตําแหนงของลิฟต มีหลักในการออกแบบใหเหมาะสม
ตามหลักการดังตอไปนี้
- ใหกําหนดตําแหนงลิฟตอยูในสวนที่มองเห็นงายจากโถง และตองมีปายบอกให

ชัดเจน
- อยูร วมกับบันไดหลักหรือบันไดหนีไฟ เปนสวนหนึ่งของการสัญจรแนวตั้งเพื่อ

จะไดสามารถใชบันไดรวมกับลิฟตไดทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน
- ลิฟตควรอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดงายไมมีสิ่งกีดขวาง
- ลิฟตควรอยูใกลเสนทางของทางสัญจรหลัก
- ลิ ฟ ต แ ต ละตั ว ต องมี ข อบเขตของพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบอย า งชั ด เจนและเฉลี่ ย กั น

รับผิดชอบจนทั่วพื้นที่ทั้งหมด
- ไมควรใชลิฟตขนสงรวมกับลิฟตที่บริการลูกคา
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1.6 หลักการที่เกี่ยวของกับการออกแบบศูนยการคา
1.6.1 ระดับขนาดของศูนยการคา
Joseph de chiara (1969: 234) ไดกลาวถึง การแบงระดับขนาดของศูนยการคา
สําหรับเมือง โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) ศูนยการคาละแวก (Neighborhood center) ศูนยการคาระดับนี้จะจําหนายสินคา
ประเภทซื้อสะดวกและขายไดงายและอาจมีบริการเกี่ยวกับสวนตัว เชน ทําผม ตัดผม เสริมสวย เปน
ตน โดยภายในศูนยการคาระดับนี้จะมีรานซูเปอรมารเก็ต และรานขายยาเปนบริการหลัก สําหรับ
สถานที่ตั้งนั้นจะอยูบริเวณใกลกับทางแยกของถนนสายรองหรือถนนสายรวม เปนตน รัศมีการ
ใหบริการศูนยการคาระดับนี้มีประมาณ 1 กิโลเมตร หรือบริการแกประชาชนไมนอยกวา 4,000 คน
มีรานคาประมาณ 5-20 ราน และมีพื้นที่ศูนยการคาประมาณ 30,000-75,000 ตารางฟุต
2) ศูนยการคาของชุมชน (Community-size-center) ศูนยการคาระดับนี้จะจําหนาย
สินคาบางอยางเชนเดียวกันกับศูนยการคาละแวก แตสินคาประเภทเลือกซื้อเพิ่มขึ้นมา เชน เครื่อง
แต ง กาย เป น ต น โดยภายในศู น ย ก ารค า จะประกอบไปด ว ยร า นจํ า หน า ยสิ น ค า ทั่ ว ไปและ
หางสรรพสินคาขนาดไมใหญนัก โดยที่ตั้งของศูนยการคาระดับนี้จะอยูบริเวณใกลกับทางแยกของ
ถนนสายหลัก ถนนสายประธาน หรือถนนสายพิเศษ รัศมีการให บริการของศูนยการคาระดับนี้มี
ประมาณ 3 กิโลเมตรใหบริการแกประชาชน 35,000 คน มีรานคาประมาณ 15-40 ราน และมีพื้นที่
ศูนยการคาประมาณ 100,000-250,000 ตารางฟุต
3) ศูนยการคาของภูมิภาค (Regional center) ศูนยการคาระดับนี้จะจําหนายสินคา
เช น เดี ย วกั น กั บ ศู น ย ก ารค า ระดั บ ชุ ม ชน แต สิ น ค า ทั่ ว ไปที่ เ ป น สิ น ค า ถาวรเพิ่ ม ขึ้ น มา เช น
เครื่องประดับ เฟอรนิเจอร เปนตน โดยภายในศูนยการคาจะประกอบไปดวยรานจําหนายสินคาที่มี
พื้นที่ขนาดใหญ 1-2 แหง โดยที่ตั้งของศูนยการคาระดับนี้จะอยูบริเวณใกลกับทางแยกของถนนสาย
ประธาน หรือถนนสายพิเศษ รัศมีการใหบริการของศูนยการคาระดับนี้มีประมาณ 4 ไมล ใหบริการ
แกประชาชน 150,000คน มีรานคา 40-80 ราน และมีพื้นที่ศูนยการคาประมาณ 400,000-1,000,000
ตารางฟุต
กิจฐเชต ไกรวาส (2538: 280) ไดทําการศึกษา พบวาศูนยการคานั้นจะแบงไดเปน
3 ระดับ โดยแบงระดับของศูนยการคาดังกลาวนั้นจะใชขนาดของศูนยการคา ประเภทของสินคา
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จํานวนลูกคา ระยะทางในการเดินทางเขามาใชบริการของลูกคา และระดับความสําคัญของถนนที่
ผานศูนยการคามาใชเปนเกณฑในการแบง นอกจากนี้แลวยังพบวาศูนยการคาในแตละระดับนั้นจะ
มีที่ตั้งแตกตางกันออกไป
1.6.2 รานคา-สินคาและการจัดวางภายใน
ชนินทร ชนินทรสถาปตย(2527: 127)กลาววา รานคานับวาเปนการดึงดูดลูกคา
ควรมีรานคาหลาย ๆ ประเภท สิน คาหลายชนิด เพื่อใหเกิด ความแตกตาง ทั้งสินคาอุปโภคและ
บริการ เชน หางสรรพสินคา รานของชํา รานยา รานอาหาร ธนาคาร รานตัดผม และไปรษณีย ฯลฯ
การจั ด วางตํ า แหน ง ร า นค า ใหญ เ ล็ ก ภายในศู น ย ก ารค า ควรจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจการคาของศูนยการคาโดยรวม พยายามใหผูซื้อเดินผานหนารานโดย
ทั่วถึง พยายามไมใหมีการเดินที่เปนทางตัน เพื่อจะไดขายไดเร็ว ทําใหเกิดกลุม (cluster) ที่แตละ
รานและทางเดินสงเสริมซึ่งกันและกัน (Magnets) หรือรานคาที่ดึงดูดคนมาก ๆ ควรแยกหางกัน
ประมาณ 90 เมตร
1.6.3 การจัดทางเดินภายใน
ชนิน ทร ชนิน ทรสถาปตย (2527: 127)ไดศึกษาการที่จะดึงดูดคนเขามาเดินซื้อ
สิน คาในทางเดิน ภายในนั้น ตองมีจุด สรางความสนใจดว ย ควรมีค วามกวางพอสําหรับความ
สะดวกสบาย สรางความตื่น เตน รบเราความสนใจดว ยสิน คา ดวยสีสัน ดวยขนาดของที่วางให
อิสระแกผูเดิน เลือกที่จะหยุดพัก ถาศูนยการคานั้นยาวและแคบอาจสรางความเบื่อหนาย การทํา
ที่วางมากขึ้นเปนจังหวะอาจชวยลดความคับแคบแออัดลงได ลักษณะบรรยากาศภายในควรบงถึง
ความไมตรึงเครียด เชนการนํามานั่ง ตนไม ประติมากรรม บอน้ํา หรือ แสง สี เสียง เขามาชวย และ
ในสภาพภูมิอากาศ เชน ฝนตก แดดออกอยางในประเทศไทย โครงการควรตองทําหลังคาคลุมใน
สวนทางเดินภายในที่มีลักษณะเปดโลง เพื่อความสะดวกของลูกคาที่เขามาในโครงการ
การระบายคนออกจากทางเดินภายในควรทําอยางรวดเร็วในกรณีไฟไหมเพราะมี
ลักษณะเชน เดียวกับทางเดินของอาคาร การทําชองทางออกตองมีมากพอเพียงและตองแสดงวา
ทางออกนั้นจะออกไปถึงสวนใดของภายนอก
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1.6.4 ทางเดินภายในศูนยการคา (mall)
มาลินี ศรีสุวรรณ (2542: 82)ไดกลาวถึง ทางเดินเชื่อมตอระหวาง ที่เปดโลงและ
รานคาภายในศูนยการคาควรมีตนไม ดอกไม น้ําพุ รูปปน ตูโทรศัพท กรงนก นาฬิกา ฯลฯ มีที่
สําหรับจัดการแสดง เชน แฟชั่นโชว นิทรรศการ ฯลฯ ทางสัญจรภายในศูนยการคานี้ นอกจากใช
เปนทางเดินเชื่อมตอระหวางรานคาและพื้นที่ดึงดูดลูกคา จากทางเดินหลักควรเขารานคาไดทุกราน
ตลอดเสนทางตองหลีกเลี่ยงการเอียงลาดหรือการเปลี่ยนระดับของพื้นทางเดินและตองไมมีสิ่งกีด
ขวางทางเขารานคา ความกวางของทางเดิน หลัก ที่ใ ชทั่ว ไปประมาณ 5-8 เมตร และความยาว
ระหวางพื้นที่ดึงดูดลูกคา 2 แหง จะยาวประมาณ 180 เมตร แตไมควรเกิน 240 เมตร
ในกรณีที่ที่ดิน ราคาแพงและที่ดินขนาดใหญหายาก การสรางทางเดินซอนกัน
หลายชั้นจึงเปนการแกปญหาหนึ่งที่ใชกันทั่วไป ทําใหขนาดของศูนยการคาและทางเดินสั้นลง แต
การซอนชั้นกันทําใหรานคาชั้นบน ๆ เสียเปรียบ เพื่อมิใหเกิดการไดเปรียบและเสียเปรียบจึงตองจัด
ให
1) ทุกชั้นมีทางเขาไดโดยตรงจากที่จอดรถ
2) ทุกชั้นตองไมมีทางเดินปลายตันที่ปราศจากพื้นที่ดึงดูดลูกคา
3) มีบันไดเลื่อนเชื่อมตอกันไดทุกชั้น
4) ทุกชั้นตองมีความตอเนื่องทางสายตาระหวางกันใหมากที่สุด โดยลูกคาควร
มองเห็นรานคาในชั้นอื่นไดอยางนอยหนึ่งชั้น สําหรับการใหแสงควรใหเปนแบบธรรมชาติที่สุด
และเนนที่หนารานเปนจุด
1.6.5 การสัญจรแนวดิ่ง
แบงออกเปน 2 ลัก ษณะคือการสัญจรโดยใชร ะบบเครื่องกลและการใชบัน ได
ธรรมดาการสัญจรโดยใชเครื่อง ไดแก การใชลิฟตและบันไดเลื่อนหรือสายพานเลื่อน การใชลิฟต
ถูกจํากัดดานจํานวนคน แตการขับเคลื่อนประหยัดกวาและยังประหยัดเนื้อที่กวาบันไดเลื่อนสวน
การใชบันไดธรรมดานั้นจะไดผลเต็มที่เมื่อศูนยการคาสูงไมเกิน 3 ชั้น การออกแบบควรจะใหมี
ขนาดใหญก วาปกติและสามารถนําสายตาขึ้น ไปเรื่อย ๆ อยางไรก็ดี ในชั้นการใชงานอาจจะใช
ประกอบกัน ตามแตกรณี เชน ศูนยก ารคาที่มีร ะดับชั้น นอย อาจใชบันไดธรรมดา บริเวณที่ตอง
ระบายคนออก
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1.6.6 สวนประกอบยอยของศูนยการคา
อาจตองคํานึงถึงตั้งแตทางเขาจนถึงทางเดินภายใน เชน มานั่ง กระถางตนไม ที่ดื่ม
น้ํา สิ่งที่ควรคํานึงถึงมากไดแก จุดหยุดของศูนยการคา ซึ่งเราสามารถสรางบรรยากาศใหตื่นเตน
ชวนแกการสนใจ หรือการใชลานอเนกประสงคหรือการสรางบรรยากาศใหรมรื่น ชวนพักผอน
ลานอาหาร นอกจากส ว นประกอบใหญ ๆ แล ว ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ส ว นประกอบย อ ย ๆ เช น
ประติมากรรม ที่สรางความรูสึกทีผ่ อนคลายในการเดิน บริเวณโทรศัพทสาธารณะ หรือบอรดแสดง
ผังที่ตั้งรานตาง ๆ แผงลอยขายชั่วคราวตลอดจนปายภายในตาง ๆ ดวย
1.6.7 พื้นที่ดึงดูดลูกคา (magnet)
มาลินี ศรีสุวรรณ (2542: 82)ไดกลาวถึงพื้นที่ดึงดูดลูกคา คือ จุด หรือบริเวณที่
ตองการเปนตัวที่จะดึงดูดความสนใจที่คนทั่วไปสนใจที่จะเขาไปชมหรือซื้อสินคา โดยพื้นที่บริเวณ
นี้จะเปนที่รวมของสินคาไวอยางครบครัน เชน สวนสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต หรือเปนจุดที่รวม
ของคนจํานวนมาก เชน โรงภาพยนตร ศูนยอาหาร ฯลฯ การกําหนดพื้นที่ดึงดูดลูกคาอาจมี 1 หรือ 2
หรือมากกวา
1.6.8 การจัดกลุมรานคาทั่วไป
มาลินี ศรีสุวรรณ (2542: 84)ไดกลาวถึงการจัดกลุมรานคาทั่วไปที่ดี ตองมุงจัด
รานใหตั้งอยูในที่ตั้ง ที่มีลูกคาผานมากที่สุด วิธีการจัดกลุมรานคาที่ประสบผลสําเร็จตามที่มุงหมาย
จะตองใชพื้นฐานแนวคิดจากลักษณะการดึงดูดของแมเหล็ก ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ พื้นที่ปลาย ๆ
ของทางเดินใหเปนพื้นที่ของผูเชารายใหญ ที่สามารถดึงดูดลูกคาไดดีที่สุด และจัดรานคายอยตาง ๆ
เรียงตอกันไปตลอดความยาวของทางเดินทั้งสองขาง เพราะเหตุที่รานคาทุกรานจะพยายามอยาง
ที่สุดเพื่อใหลูกคาสนใจสินคาและเขาราน ดังนั้น วิธีการดังกลาวจะมีผลตอพฤติกรรมของลูกคาโดย
ลูกคาจะถูกพื้นที่ที่อยูปลายของทางเดินชักจูงใหเดินไปเพราะความหลากหลายของสินคา ที่พื้น ที่
นั้นๆ เสนอใหและยังสามารถเปรียบเทียบกับสินคาตามทางเดินไดอีกดวย ดวยเหตุนี้ลูกคาจึงหยุด
ตามรานคาระหวางทาง เพราะความนาสนใจของสินคาที่เสนอใหเลือก และเปรียบเทียบราคากัน
ดังนั้น ในการจัดกลุมพื้นที่จึงตองพิจารณาหลีกเลี่ยงทางเดินที่มีปลายตัน หรือจัดทําเลของรานคาที่
อยูนอกเสนทางที่มุงไปยังพื้นที่ ๆ ดึงดูดลูกคา
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1.6.9 การจัดที่วาง
ความสัมพัน ธข องที่วางทางสถาปต ยกรรมกับประโยชนใ ชสอย ซึ่งที่วางทาง
สถาปตยกรรม คือ ที่วางที่ถูกยึด ถือดวยประโยชนใชสอย ฉะนั้นประโยชนใชสอยตาง ๆ จะเปน
ตัวกําหนดขนาดของที่วางแตละแหงในอาคาร หรือนอกอาคาร
รูปราง และขนาดของที่วางนั้นอาจจะมีตัวกําหนดขนาดจากจุดประสงคของการทํา
ที่วางภายในหรือภายนอกอาคารจะมีหรือไมมีหลังคาขึ้นอยูกับความจําเปนใชสอยแลวแตกรณีการ
จัดเนื้อที่ภายในงานสถาปตยกรรม อาจจะแสดงใหเห็นไดทั้งในการจัดผังพื้น และในรูปตัดที่แสดง
ใหเห็นสวนตาง ๆ ภายในอาคาร การศึกษาเพื่อใหไดพื้นที่ที่ใชประโยชนไดคุมคานั้น จะตองศึกษา
ขอมูลของการใชสอยโดยละเอียดครบถวน เพื่อใหสามารถกําหนดขนาดของเนื้อที่ ตําแหนง ที่ตั้ง
และการตอเนื่องกับสวนอื่น ๆ ใหมีความสะดวกในการติดตอใหมีความยืดหยุนในการใชสอยได
พอควร สามารถดัดแปลงหรือปรับขนาดใหใหญเล็กไดตามความตองการตลอดจนมีบรรยากาศที่ดี
ไมอึดอัด มืดทึบ หรือคับแคบจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ควรพิจารณาดวย ก็คือ ตองมีการจัดให
มีเนื้อที่วางเพื่อการสัญจรติดตอระหวางสวนตาง ๆ อันไดแก ทางผาน ทางเดินรวม โถงทางเขา โถง
รวม บันได ลิฟต เปนตน ใหเนื้อที่เหลานี้ใชประโยชนไดเต็มที่ ติดตอสะดวก ใชเนื้อที่เพื่อการติดตอ
ไมสิ้นเปลือง สะดวกในการเขาถึงสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ก็จะเปนการใชพื้นที่ไดอยางรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ
2. การบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด
2.1 คําจํากัดความของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
George Jergeas (2003: ไมปรากฏเลขหนา) อาจารยประจํามหาวิทยาลัย University of
Calgary ไดกลาวถึงคําจํากัดความของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track) ไววา
การบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track) หมายถึงแนวความคิด ในการบริหารจัดการที่
นําไปสูความสําเร็จของการสงมอบโครงการที่รวดเร็ว กอนเวลาที่กําหนด รวมถึงการประยุกตใชวิธี
ใหมๆ ในการบริหารจัดการของการจัดจางและความกาวหนาในกระบวนการเหลานี้ นําไปสูการ
ปฏิบัติดังตอไปนี้
1) การรวบรวมขั้นตอนของการออกแบบ และการกอสรางเขาดวยกัน
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2) การเกี่ยวพันของผูรับเหมาทั้งในขั้นตอนการออกแบบและกอสราง
3) การแบงสวนงาน
4) การคาบเกี่ยวของการแบงสว นงาน ทํา ใหส ามารถกอ สรา งสว นตางๆของ
โครงการเพื่อดําเนินการขณะที่การออกแบบในสวนอื่นๆยังดําเนินตอไป
5) การใชความรูความชํานาญของผูจัดหา ในขั้นตอนการออกแบบ และกอสราง
The Associated General Contractor (1995: ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวถึงคําจํากัดความ
ของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track) ไววา
การดํา เนิ น งานแบบเรง รัด หมายถึง ระบบการสง มอบโครงการ ซึ่ง รน กระบวนการ
ออกแบบ-ประกวดราคา-กอสราง ดวยการคาบเกี่ยวกันของขั้นตอนการออกแบบ-กอสรางจะเริ่มตน
การกอสรางโดยแบงงานออกเปนสวนๆ กอนจะมีแบบกอสรางที่สมบูรณ การดําเนินงานแบบเรงรัด
นั้น ตองการคัด เลือกผูรับเหมาตั้งแตขั้น ตอนเริ่ มตน การพัฒ นาแบบรางของการออกแบบ และ
ผูออกแบบกับผูรับเหมาตองประสานงานรวมกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
The Construction Management Association of America (2002) ไดกลาวถึงคําจํากัดความ
ไวดังนี้
การดําเนิน งานแบบเรงรัด หมายถึง กระบวนการแบงแยกการออกแบบของโครงการ
ออกเปนชวงๆโดยเปนวิธีการที่ยอมรับใหมีการกอสรางไดกอนที่แบบจะเสร็จสมบูรณ มีลักษณะ
การดําเนินการที่คาบเกี่ยวกันระหวางขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนกอสราง
The Consultants in Risk Management (2003: ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวถึงคําจํากัดความ
ไวดังนี้
การกอสรางแบบเรงรัดหมายถึง วิธีการบริหารงานกอสราง ซึ่งรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก
การออกแบบ-กอ สร าง และการดํา เนิ น งาน เมื่อ ผูรั บเหมาเริ่ม งานกอ สร างกอ นที่ มีแ บบและ
รายละเอียดประกอบแบบที่สมบูรณ
พรทิพยดํารงรักษธรรม (2547: 7) ทําวิทยานิพนธเรื่องการบริหารโครงการกอสรางแบบ
เรงรัด ที่มีผลตอกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม ไดกลาวถึงคําจํากัดความไวดังนี้
การบริหารโครงการแบบเรงรัด (FAST TRACK) หมายถึง แนวความคิด ในการบริหาร
จัด การกระบวนการออกแบบ-กอสรางและการดําเนิน งาน รวมถึงการจัด ซื้อจั ด จาง อันนําไปสู
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ความสําเร็จในการสงมอบโครงการที่รวดเร็วกอนเวลาที่กําหนด เปนวิธีการที่ยอมใหมีการกอสราง
ได กอนที่แบบจะเสร็จสมบูรณ โดยการคาบเกี่ยวกันของขั้นตอนการออกแบบและกอสราง ซึ่งแบง
งานออกเปนสวนๆ ทําใหสามารถเริ่มงานกอสรางในสวนที่ออกแบบเสร็จแล วไดกอน ในขณะที่
การออกแบบในสวนอื่นๆยังคงดําเนินตอไป
สรุปความหมายของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (FAST TRACK)
ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดคําจํากัดความของการบริหาร
โครงการแบบเรงรัด (Fast Track) คือ แนวความคิด ในการบริหารโครงการกอสราง ที่นําไปสู
ความสําเร็จของการสงมอบโครงการที่รวดเร็วกอนเวลาที่กําหนด โดยใชวิธีคาบเกี่ยวกันของสวน
งานออกแบบและกอสราง ซึ่งเปนวิธีการที่ยอมใหมีการกอสรางไดกอนที่แบบจะเสร็จสมบูรณ
2.2 หลักการและแนวความคิดในการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
การบริหารโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการขนาดใหญ ซึ่งมีค วามซับซอนและ
ยุงยากมากกวาการกอสรางปกติ ทั้งทางดานการบริหารจัด การตลอดจนเทคนิค วิธีก ารกอสราง
ดังนั้นในการบริหารโครงการขนาดใหญ จึงจําเปนตองมีความรูพื้นฐานในหลายๆ ดานประกอบกัน
เพื่อใหสามารถเขาใจและปฏิบัติงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุยังเปาหมายของ
โครงการในภาพรวม โดยมีเนื้อหาที่สําคัญ ซึ่งสามารถนํามาเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย ได
ดังตอไปนี้
1) เหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
2) แนวความคิดในการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
3) การแบงแยกวิธีการดําเนินงานออกแบบ/ กอสรางแบบเรงรัด (Fast Track)
4) หลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
2.2.1 เหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการบริหารโครงการแบบเรงรัด(Fast Track)
George Jergeas (2003: ไมปรากฏเลขหนา)กลาววา การเลือกใชรูปแบบการบริหาร
โครงการแบบเรงรัด (Fast Track) เนื่องมาจากสาเหตุ และความตองการของเจาของโครงการ
รวมถึงปจจัยดานอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไปนี้ไดแก
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1) ความตองการของเจาของโครงการ ไดแก เพื่อที่จะไดผลกําไรที่มากที่สุด หรือ
ลดระยะเวลาในการออกแบบ-กอสราง และเปดใชอาคารไดเร็วขึ้น
2) ขอจํากัดทางดานเวลา ไดแก มีระยะเวลาในการดําเนินงานที่คอนขางสั้นและ
จํากัด เนื่องจากตองการความรวดเร็วในการออกแบบ-กอสราง โดยมีหลักเกณฑที่จะลดแผนงาน
การดําเนินงานใหสั้นลง เพื่อใหสามารถดําเนินงานควบคูกันไปไดมากกวาหนึ่งขั้นตอนโครงการ
3) ลดการแบง แยกของการใหบ ริก ารออกแบบ–กอ สร างให นอ ยลง เป น การ
รวบรวมและประสานการดําเนินงานทั้ง 2 ระบบ ไดแก การออกแบบ และกอสรางเขาดวยกัน โดย
อาศัยการคาบเกี่ยวกันของกิจกรรมตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปไดควบคูกัน
วิสูตร แสงอรุณ เลิศ และนาถพงศ พัฒนพันธชัย (2549: 11) กลาววา ปจจุบัน
โครงการอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งตองใชเวลาในการออกแบบและขั้นตอนตางๆ ที่ตองยืดออกไป มี
แนวโนมที่จะใชวิธี Fast-Track และ Phase Construction กันมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชวิธีการทับซอนกันของการออกแบบและกอสราง หรือที่เรียกวาวิธีการแบบ FastTrackไดแก
1) เงื่อนไขทางดานการเงิน ไดแก การลดคาใชจายและการเพิ่มของประโยชนที่
โครงการจะไดรับซึ่งสามารถกระทําไดโดยใชวิธีการลดระยะเวลาการกอสรางของโครงการ
2) เงื่อนไขทางดานความซับซอนของโครงการ ไดแก ในโครงการขนาดใหญที่มี
ความซับซอน ควรที่จะทําการประมูลแยกสวนเพื่อประโยชนในการทํางาน โดยจะตองไมเกิดการ
ขัดแยงกันเอง
3) เงื่อนไขทางดานการเมือง ไดแก การตัดสินใจของรัฐบาล และนโยบายในดาน
เงิ น ลงทุ น ที่ จ ะกํ า หนดระยะเวลาเริ่ ม ต น และเวลาแล ว เสร็ จ ของโครงการ เช น โครงการ
สาธารณูปโภคตางๆ
4) เงื่อนไขทางดานการตลาด ไดแก การกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอมที่
สามารถทําการผลิต ได อยางเต็มที่ใ นขณะที่คูแ ขงกําลั งทําการกอสรา งหรืออยูใ นขั้น ตอนการ
ออกแบบอยู
ดวยเงื่อนไขตางๆ ที่ไดกลาวมานี้ การที่จะทําใหโครงการดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว
นั้น จะตองอยูภายใตทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการรวมมือระหวางเจาของโครงการ สถาปนิก
วิศวกร และผูบริหารโครงการ ซึ่งการประสานงานที่ดีนบั ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบไปจนเสร็จสิ้น
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โครงการ ผูบริหารโครงการจะตองใชความรูและทักษะตางๆ ที่มีมาเพื่อรวบรวมและประสานงาน
ในการคาบเกี่ยวกันของการออกแบบ และการกอสราง
2.2.2 แนวความคิดในการบริหารโครงการแบบเรงรัด(Fast Track)
Tarek Hegazy (2002: 14) กลาววา แนวความคิดในการดําเนิน งานออกแบบ/
กอสราง ที่พบกันอยูโดยทั่วไปนั้นมีหลายวิธี โดยมีวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุดในรัฐนิวเจอรซี่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สามารถจัดแบงไดเปน 3 วิธีใหญๆ ไดแก
1) แบบดั้งเดิมหรือแบบแบงแยกขั้นตอน (Traditional or Separate Processing)
วิธีนี้ใชใ นกรณีที่โ ครงการมีการแบงสวนงานหรือขั้น ตอนออกเปนสวนๆ แยก
ออกจากกันโดยแตละขั้น ตอนจะปฏิบัติงานใหลุลว งตอเนื่องไปเปน ลําดับ วิธีนี้แบบตองเสร็จ
สมบูรณกอนการประมูล และการเริ่มงานกอสราง รายละเอียดลําดับขั้นตอนการทํางาน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการดําเนินโครงการแบบแบงแยกขั้นตอน
ที่มา : Tarek Hegazy,Computer-Based Construction Project Management (New jersey: Prentice
,2002)
2) แบบแบงสวนงานหรือแบบขนาน (Phased Construction or Parallel
Processing)
วิธีนี้ใชในกรณีที่โครงการมีการแบงขั้นตอนงานเปนอิสระแยกสวนออกจากกัน
เชน งานฐานราก,งานพื้นชั้น 1, งานพื้นชั้น 2 เปนตน โดยขั้นตอนตางๆ สามารถขนานกันได เชน
ตองทํางานในทุกขั้นตอนใหลุลวงไปในชวงเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตามแตละขั้นตอนยังคงตองมี
แบบที่สมบูรณกอนการประมูลและการเริ่มงานกอสรางรายละเอียดลําดับขั้นตอนการทํางาน ดัง
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงการดําเนินโครงการแบบแบงสวนงานหรือแบบขนาน
ที่มา : Tarek Hegazy, Computer-Based Construction Project Management (New jersey:
Prentice,2002)

3) แบบเรงรัด หรือแบบทับซอนกันของงาน (Fast Track or Staggered Processing)
วิธีนี้ใชในกรณีที่โครงการมีขั้นตอนที่สามารถทํางานทับซอนกันได โดยการทับ
ซอนกันระหวางการออกแบบและการกอสรางภายในแตละขั้นตอน ดังนั้นสามารถทําการจัด จาง
ผูรับเหมาในแตละงานไดกอนที่แบบรายละเอียดจะเสร็จสมบูรณ ซึ่งมีศักยภาพในการลดระยะเวลา
โครงการโดยรวมไดสูงรายละเอียดลําดับขั้นตอนการทํางาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการดําเนินโครงการแบบเรงรัด หรือแบบทาบเกี่ยวกัน
ที่มา : Tarek Hegazy, Computer-Based Construction Project Management (New jersey: Prentice
,2002)
ลักษณะการดําเนินโครงการดังกลาวนี้ มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจ
เลือกการจัดทําและสงมอบโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนในทิศทางเดียวกันและเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุดสําหรับการดําเนินงานการออกแบบ-กอสรางแบบPhased
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Construction และ Fast Track นั้นตองการการประสานงาน และการบริหารจัดการในระดับที่สูงเพื่อ
นําไปสูค วามสําเร็จ ของโครงการ ซึ่งการจัด ทําและสงมอบโครงการแบบ PCM (Professional
Construction Management) อาจเปนทางเลือกที่นาสนใจถาการลดระยะเวลาของโครงการ (Timesaving) นั้นเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดของเจาของโครงการ
จากขอมูลที่กลาวมาขางตนTarek Hegazy (2002: 16) ไดสรุปขอมูลดังกลาววาจาก
ภาพที่ 1แสดงใหเห็น วาการดํา เนิน งานการออกแบบ-กอสรางแบบดั้งเดิ ม หรือแบบลําดับขั้ น
(Traditional or Separate Processing) หรือที่รูจักกันโดยทั่วไป คือ การออกแบบ ประมูลกอสราง
(Design – Bid – Build) จะใชระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการคอนขางยาวนานกวาการ
ดําเนินงานออกแบบ-กอสรางแบบ Phased Construction หรือแบบ Parallel Processing และการ
ดําเนินงานออกแบบ-กอสรางแบบ Fast Track หรือแบบ Staggered Processingซึ่งจะมีการซอน
เหลื่อมกันของกลุมงานที่ไมเกี่ยวของกันโดยจะเริ่มทํางานในชวงตางๆ กันในระยะเวลาของการ
กอสราง ดังนั้น ถางานใดที่ออกแบบเสร็จ กอนก็ สามารถทําการเปดประมูล และเริ่ มดําเนิน การ
กอสรางไปไดกอน โดยการออกแบบของแตละกลุมงานจะตองเสร็จสมบูรณเมื่อไดรับการประมูล
แต Fast Track จะมีการซอนเหลื่อมกันของกลุมงานอิสระแตละกลุมภายในโครงการดวย ทําใหFast
Track มีโอกาสที่จะทําใหเกิดการลดระยะเวลาโครงการไดมากกวา Phased Construction
2.2.3 การแบงแยกวิธีการดําเนินงานออกแบบ/ กอสรางแบบเรงรัด (Fast Track)
A.F. Den Otter (2009: ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา แนวความคิดในการแบงแยก
วิธีการของระบบ Fast Track สามารถจําแนกไดเปน 3 วิธีใหญ ดังนี้
1) การรวบรัดเวลาโครงการ (Shortening project phases)
สามารถทําไดโดยการเพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน (Increasing working speed)
ดวยการใชวิธีการ,ระบบ และเครื่องมือในการออกแบบ-กอสรางที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น แตการ
เพิ่มความเร็วในการทํางานอาจมีความเสี่ยงตอการสูญเสียคุณภาพของงานไดสูง ผูรวมงานจะเกิด
แรงกดดันมาก และตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อเปนคาตอบแทนพนักงานในการเรงงานดังกลาว
รูปแบบการรวบรัดเวลาของโครงการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน รายละเอียดดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงการรวบรัดเวลาของโครงการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน
ที่มา : Den Otter, A.F. and Prins, M., “fast-Tracking by high performance design teams.”
Processing CIB-would Building Congress, Wellington 2001.
การดํ า เนิ น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของงานแบบขนานกั น ไป (Executing traditional
Sequential Activities parallel) วิธีนี้ผูดําเนินงานตองทํางานโดยที่ไมมีขอมูลที่เพียงพอในการ
ออกแบบในแตละชวง ซึ่งตองเพิ่มการติดตอเพื่อบริหารจัดการระหวางงานในแตละขั้นตอน วิธีนี้
อาจชวยเพิ่มความรวดเร็วได แตก็ทําใหลดความสามารถในการปฏิบัติงาน, ทําใหเวลาอาจลาชา
ออกไปได, ตองมีการใหคําแนะนําและชี้แจงอยางชัดเจน รวมถึงการใชวิธีนี้อาจลดประสิทธิผล
โดยรวมในการทํางานได รูปแบบการการทํางานแบบคูขนานรายละเอียดดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงการรวบรัดเวลาโครงการ โดยการทํางานแบบคูขนาน
ที่มา : Den Otter, A.F. and Prins, M., “fast-Tracking by high performance design teams.”
Processing CIB-would Building Congress, Wellington 2001.
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2) การแบงโครงการออกเปนหลายโครงการยอย (The Division of a Project in
Parallel Phased Sub-Projects)
กรณีนี้โครงการไมเพียงแตมีการแบงแยกลําดั บขั้น ตอนตามรายละเอียดในการ
กอสราง ไดแก การออกแบบ - ประกวดราคา และกอสราง วิธีนี้จึงเปนการแยกโครงการออกเปน
สวนยอยหลายโครงการ ซึ่งแตละโครงการยอยจะสามารถแบงลําดับขั้นของรายละเอียดในการ
กอสรางไดอีกทีหนึ่ง โดยทุกๆ โครงการยอยจะถูกกําหนดใหแบงแยกการบริหารจัดการอยางเปน
อิสระ จึงชวยลดการขยายเวลาลงไดสําหรับโครงการที่มีความซับซอน แมวาการติดตอระหวางแต
ละโครงการย อยนั้น จะมีค วามซับ ซอนมากเมื่อเทีย บกับ การติ ด ตอ ระหวา งแตล ะขั้น ตอนใน
โครงการแบบทั่วไป จึงทําใหการติดตอสื่อสารระหวางหัวหนาโครงการของแต ละโครงการยอย
และหัวหนาโครงการทั้งหมดนั้น เปนสิ่งจําเปนและเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงาน แตทั้งนี้การลด
เวลาโดยรวมของโครงการนั้นสามารถไดมาจากการดําเนินงานของแตละโครงการยอยขนานกันไป
รูปแบบการแบบสวนงานออกเปนหลายโครงการยอย รายละเอียดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงการแบงโครงการออกเปนหลายโครงการยอย
ที่มา : Den Otter, A.F. and Prins, M., “fast-Tracking by high performance design teams.”
Processing CIB-would BuildingCongress, Wellington 2001.
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3) การรวมขั้นตอนโครงการเขาดวยกัน (Combining Project-Phase)
หลักการทั่วไปของ Fast Track จะมีหัวใจสําคัญอยูที่การทํางานขนานกันไปของ
กิจ กรรมการออกแบบ โดยที่ขั้นตอนหลัก ยังคงดําเนิน งานขนานกันไป ปญหาดานเวลาที่ลาชา
ออกไปเนื่องจากขอมูลที่ไมสมบูรณ และการประสานงานในการติดตอระหวางขั้นตอนนั้นจึงเปน
เนือ้ หาสําคัญของการใชระบบนี้ ซึ่งเนื้อหาของขั้นตอนโครงการอาจจะแตกตางกันเมื่อเทียบกับวิธี
Sequential phasing ตัวอยางเชน โดยทั่วไปแลวงาน HVAC จะใชเวลามากหรือนอยอยูที่การกําหนด
งาน Structure และงาน Spatial Conceptแตการใชวิธี Parallel Phasing ในงานนี้จึงจําเปนตองทํา
มากกวาระดับพื้นฐานโดยทั่วไป คือตองพัฒนาแนวทางของระบบ HVAC ควบคูไปดวย ซึ่งวิธีนี้
นอกจากจะลดเวลาการทํางานแลว ยังทําใหเกิด การประสานกัน มากขึ้น ระหวางงาน Structure
Spatial Concept และ HVAC System อีกดวย
2.2.4 หลักการพืน้ ฐานของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
George Jergeas (2003: ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา การบริหารโครงการแบบ
เรงรัด (Fast Track)มีลักษณะพิเศษ และเฉพาะเจาะจงมากกวาโครงการกอสรางโดยทั่วไป โดยมี
หลักการพื้นฐานในการบริหารโครงการลักษณะนี้ ไดแก
1) การคาบเกี่ยวกันของสวนงาน (Work Package Overlap) ไดแก
- การแบงสวนงานใหดําเนินงานแบบคูขนาน (Parallel) กันไป
- การคาบเกี่ยวกันของขั้นตอน (Overlap Stages) ในแตละสวนงาน

2) การตัดสินใจลวงหนา (Early Decision) ไดแก
- ตองอาศัยประสบการณในการใชอํานาจ และการตัดสิน
- ตองเริ่มตนงานออกแบบลวงหนากอนที่จะมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
- ตองยอมรับการตัดสินใจที่อาจเกิดความผิดพลาดไดตลอดเวลา

3) การรวบรวมและสอดประสานทีมงานโครงการ (Integrated Project Team)
- ผูที่เกี่ยวของสวนใหญตองทํางานรวมกัน และมีสวนรวมในการดําเนินงานตาม

ความสามารถของแตละฝาย เพื่อไปสูวัตถุประสงคของโครงการรวมกัน
- การเปนหุนสวน หรือพันธมิตรกัน เชน Consortium, Joint Venture, Partnering
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- ผลประโยชนรวมกันของการเปนหุ นสวน หรือพันธมิตรกัน คือ เพื่อหาความ

ชํานาญเพิ่มเติมใหเพียงพอที่จะใชกับโครงการ, เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน,เพื่อลด
ภาระงานโดยรวมที่ตองทําเนื่องจากขอผูก มัด จากรูปแบบ Fast Track และกําหนดระยะเวลา
โครงการ และเพื่อพัฒนาดานการออกแบบ และกอสรางรวมกัน
4) จํานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น (Additional Staff) ไดแก
- ตองเพิ่มจํานวนแรงงานมากขึ้น ในชวงเรงรีบของโครงการ ที่ ตองทํางานแบบ

คูขนาน
- ตองเพิ่ มทรัพ ยากรการบริ หารจัด การมากขึ้น เพื่ อเชื่ อมโยงและประสานงาน

ระหวางองคกรอิสระฝายตางๆ ระหวางการออกแบบ, การประกวดราคา และการกอสราง
5) เทคนิคการรนแผนการดําเนินงาน (Schedule Reduction Techniques) เนื่องจาก
โครงการตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทําใหตองใชผูบริหารโครงการ และเทคนิคการ
รนแผนการดําเนินงาน
6) ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (Additional Risks) เนื่องจาก ตองตัดสินใจบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่มีอยูจํากัดทําใหไมสามารถเลือกแนวทางที่ถูกที่สุดไดตั้งแตครั้งแรก และตองอาศัยความรู
ในดานการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการดําเนิน
โครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
2.3 คุณลักษณะของบุคลากรและทีมงานในโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track)
โครงการกอสรางขนาดใหญ ประกอบไปดวยกลุมที่เกี่ยวของกับโครงการหลายฝายดวยกัน
ไดแก เจาของโครงการ, ที่ปรึกษาบริหารโครงการ, ผูออกแบบ, ผูบริหารควบคุมงานกอสราง และ
ผู รั บ เหมาต า งๆ โดยแต ล ะฝ า ยมี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ แ ตกต า งกั น ไปตามความรู และ
ประสบการณในสาขาของตน ซึ่งการกําหนดขอบเขตและหนาที่ของแตละฝายอยางชัดเจน, การจัด
โครงสรา งองค ก รที่เ หมาะสม ตลอดจนการมี สว นร ว ม และการติด ตอ สื่อ สารระหวา งกลุม ผู
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้น เปนสิ่งที่สําคัญอันนําไปสูความสําเร็จในการบริหารโครงการแบบ
เรงรัด (Fast Track) อีกทั้งยังชวยลดปญหา และขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการทํางานไดอีก
ดวยโดย George Jergeas (2003: ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวถึง คุณลัก ษณะของทีมงานที่พึง
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ประสงค (Desirable Team Characteristics) สําหรับโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track) ไว
ดังตอไปนี้
1) ซือ่ สัตย เปดกวาง นาเชื่อถือ
2) คาดการณและหลีกเลี่ยงปญหากอนที่จะเกิดขึ้น
3) สนับสนุนซึ่งกันและกัน
4) เขาถึงทุกฝายที่เกี่ยวของ
5) เปนองคกรแบบ Lean Organization คือ ชวยเหลือกันในการติดตอสื่อสาร และ
พูดคุยเพื่อใหเกิดการตัดสินใจอยางรวดเร็ว
6) ทํางานเต็มเวลา
7) อํานาจการตัดสินใจและหนาที่มีความชัดเจน เชื่อมโยงกัน และมีการแกปญหา
เฉพาะหนาที่ดี
นอกจากนี้ยังกลาวถึงในหัว ขอ คน และความสัมพันธระหวางกัน (People and
Relationship)สําหรับโครงการกอสรางแบบ (Fast Track) ไดแก ตองมีความสามารถทางดานเทคนิค
, ยืดหยุน,คาดการณผลลัพธไดสอดคลองกับความเปนจริง , มองมุมกวาง, มีความสามารถในการ
บริหารจัดการและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
2.4 ขอดี ขอเสีย และขอจํากัดของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
The Associated General Contractor (1995: มาปรากฏเลขหนา) ไดอธิบายถึงรูปแบบการ
บริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track) วามีลักษณะเฉพาะ ซึ่งแตกตางไปจากการบริหารโครงการ
โดยทั่วไป โดยมีขอดี ขอเสียของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track) ดังนี้
2.4.1 ขอดีของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
1) การเลือกผูรับเหมาตั้งแตขั้นตอนเอกสารการออกแบบ ชวยใหควบคุมคาใชจาย
ของโครงการระหวางจัดเตรียมเอกสารการประกวดราคาได
2) วั ส ดุ ที่ ต อ งใช เ วลาในการจั ด ซื้ อ เป น เวลานานนั้ น อาจสั่ ง ได ก อ น ตั้ ง แต
กระบวนการออกแบบ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางใหมรี ะยะเวลาสั้นลง
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3) การพัฒนาการเชื่อมตอของสายงานวิกฤติ (Critical path schedule) สําหรับการ
ออกแบบ, การจัดซื้อจัดจาง และการกอสราง ทําใหสิ้นสุดโครงการ และเจาของเขาใชอาคารไดเร็ว
ขึ้น
4) เวลาที่ถูก ใชไประหวางการประกวดราคาแบบทั่ว ไป สามารถนํามาใชแทน
ในชวงการกอสรางได
5) เวลาในการจัด ทํา และสงมอบโครงการสั้น ลง เพราะโครงการถูก สรางขึ้น
ขณะที่ทําการออกแบบ และจัดเตรียมเอกสาร
6) การสิ้น สุด โครงการเร็วขึ้น ชว ยลดคาใชจายดานการเงิน และดอกเบี้ยของ
เจาของโครงการ
7) สําหรับโครงการที่มีขอจํากัดทางดานเวลาในการสิ้นสุดโครงการ ระบบ Fast
Trackอาจเปนแนวทางแกไขได
2.4.2 ขอเสียของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)
1) การตัดสินใจกอนที่จะมีแบบ และรายละเอียดที่สมบูรณของโครงการ มีความ
เสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ถามีหลักการใหมๆ เกิดขึ้น หรือมีเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
2) เจาของตองการใหโครงการเปนไปตามแผนงานที่ไดตั้งไว และมองเห็น แต
จุดสิ้นสุดของโครงการ โดยปราศจากขอมูลที่สมบูรณ
3) การเริ่มตน ของขั้น ตอนการกอสราง กอนที่การออกแบบ และรายละเอียด
ประกอบแบบจะเสร็จสิ้นนั้น มีความเสี่ยงที่เปนไปไดวาหลังจากการตัดสินใจทําไปแลวนั้น อาจ
ตองมีการแกไขใหมเพื่อบริหารสัญญา และเปลี่ยนแปลงหนางาน ซึ่งเปนสาเหตุของความลาชา และ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้น
4) ป ญหาค าใชจ ายดา นการเงิ น และการสู ญเสีย การควบคุม คา ใช จา ยในการ
กอสราง รวมถึงคุณภาพของงานเปนปญหาประจําที่ตองพบในการชวงแรกของขั้นตอนการวางแผน
งาน และการกอสราง
5) ประเด็นดานการขออนุญาตกอสรางอาคาร อาจไมไดรับการยินยอมใหมีการขอ
อนุญาตกอสรางอาคารจากทางเจาหนาที่ราชการโดยที่แบบกอสรางยังไมสมบูรณ
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6) มัก มีค วามเสี่ยงตอการฟองรอง อัน เนื่องมาจากการกอสรางโดยใชเอกสาร
สัญญาที่ยังไมสมบูรณ
3. ความลาชาในโครงการกอสราง
จากการศึกษาขอมูลของงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ผานมา พบวาปญหาจาก
ความลาชาของโครงการกอสรางเปน ปญหาที่สําคัญ และเกิดขึ้นเปนประจําในโครงการกอสราง
โอภาส สิมะธัมนันท (2553: 22) กลาววา ความลาชาที่เกิดขึ้นในแตละโครงการจะมีระยะเวลาของ
ความลาชาแตกตางกัน โดยทั่ว ไปการดําเนิน โครงการกอสราง มัก จะไมดําเนินไปตามตารางที่
กําหนดมากนัก สวนมากมักเกิดความลาชากวาตารางกําหนดเวลา เพราะการปฏิบัติงานกอสรางมี
เงื่อนไขอื่นๆเปนขอจํากัดอยู จึงทําใหงานกอสราง ลาชาไปกวากําหนดเวลาไว ซึ่งการที่ไมสามารถ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนที่วางไว อาจทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณของโครงการได
3.1 คํานิยามและคําจํากัดความของความลาชาของโครงการกอสราง
ที่ผานมามีงานวิจัยที่ศึก ษาเกี่ยวกับความลาชาของโครงการกอสรางในมุมมองที่ตางกัน
และไดใหคํานิยามรวมทั้งคําจํากัดความของความลาชาของโครงการกอสราง ดังนี้
ภากรอันประนิตย (2550: 4) กลาววา ความลาชาคือชวงเวลาที่ขยายออกไป เนื่องจากมีงาน
กอนหนาที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จและเนื่องมาจากสิ่งที่ไมคาดหมายหรือเกิดปญหาอื่นๆขึ้น
สัญชัย เผือกโสภา (2549 : 3) กลาววา ความลาชาคือชวงเวลาที่เกินออกไปจากแผนการ
ดําเนินงานที่มาจากบางสวนของกิจกรรมยอยหรือทุกกิจกรรมที่อยูในงานหลัก
โอภาส สิมะธัมนันท (2553 : 23) กลาววา ความลาชาคือการดําเนินโครงการที่เกินจาก
ระยะเวลาที่กําหนด และสงผลกระทบทําให โ ครงการไมสามารถเปด ใชอาคารไดทั้งหมดตาม
กําหนดเวลาที่วางไว
ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสรุปและกําหนดคําจํากัด
ความของความลาชาคือ การดําเนินงานกอสรางที่ไมแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด ซึ่งจะสงผล
กระทบทําใหโครงการใชเวลาในการกอสราง มากเกินกวาแผนที่วางไว

36
3.2 ความลาชาที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางที่ใชการบริหารการกอสรางแบบเรงรัด
จากการศึกษาบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของการบริห ารโครงการกอสราง
แบบเรงรัด พบวาเกิดปญหาขึ้นในการใชงานซึ่งสงผลกระทบทําใหเกิดความลาชาขึ้นในขั้นตอน
ของการกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้
Barry and Michael (2011: 6) กลาววา ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความลาชาสูงสุดในโครงการ
กอสรางที่ใชการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track) คือการไดรับอนุญาตใหกอสราง
จากทางเจาหนาที่และการอนุมัติแบบจากทางเจาของโครงการ ซึ่งการขาดใบอนุญาตใหทําการ
กอสรางทําใหเกิดการชะลอหรือระงับงานกอสรางจากทางเจาหนาที่ได เพราะการออกแบบยัง
สมบูรณ จึงไมสามารถรับประกันไดวาจะไดรับการอนุมัติจากทางเจาหนาที่
Patrick P. McLaughlin., and other (2009: ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา ทางเจาของ
โครงการควรเขาใจในกระบวนการทํางานของระบบการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast
Track) ซึ่ ง ต อ งยอมรั บ ได ว า การดํ า เนิ น งานโดยที่ ไ ม มี แ บบที่ ส มบู ร ณ มี โ อกาสแก ไ ขและ
เปลี่ ย นแปลงค อ นข า งสู ง ซึ่ง ส ง ผลทํ า ใหเ กิ ด ความล าช า และค า ใชจ า ยตามมาในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
Stanley D. Bynum (1983: 37-38) ไดกลาวไววาในกรณีที่ทางเจาของโครงการเปนผูแกไข
หรือ เปลี่ยนแปลงแบบที่ใ ชใ นการกอสราง ทางผูรับเหมาควรมีสิทธิ์ ที่จ ะขอขยายเวลาในการ
กอสรางและการรับประกันราคาที่สูงขึ้น ตราบใดที่การเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดมาจากความผิดพลาด
ของผูรับเหมาเอง
Karen (2003: ไมปรากฏเลขหนา) กลาววา ในการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด ทาง
ลูกคาตองรับรูและยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบกอสรางสวนที่มีการกอสรางไปแลว
นั้น อาจตองมีการแกไขหรือกอสรางใหม และควรเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยอมทําใหเกิด
ความลาชาและคาใชจายที่เพิ่มขึ้น โดยเปนเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไมมีขอยกเวน
3.3 ประเภทของความลาชาของโครงการกอสราง
การจัดประเภทของความลาชาของโครงการกอสราง มีความสัมพันธกันกับการใหคํานิยาม
และคําจํากัดความของความลาชา จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับความลาชาของโครงการกอสรางที่ผานมา
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ทั้งในประเทศ และตางประเทศ มีมุมมองในการแบงประเภทของความลาชาของโครงการกอสรางที่
แตกตางกัน ดังนี้
วีณัฐกานต รัตนธีร วงศ (2547: 5) แบงประเภทของความลาชาของโครงการกอสราง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) Excusable Delay หมายถึง ความลาชาที่เกิด ขึ้น ในงานกอสรางที่เจาของ
โครงการสามารถยอมรั บ ผลของความล า ช า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได แบ ง ออกเป น สองประเภท ได แ ก
Compensable Delay เปนความลาชาที่ผูรับเหมาโครงการจะไดรับการชดเชยในเรื่องของเวลาและ
เงินชดเชยจากเจาของโครงการและ Non-Compensable Delay เปนความลาชาที่ผูรับเหมากอสรางจะ
ไดรับการชดเชยเฉพาะในรูปแบบของเงินชดเชยจากเจาของโครงการเทานั้น
2) Non-excusable Delay หมายถึง ความลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางโดยมีสาเหตุ
จากกลุมผูรับเหมากอสราง ซึ่งความลาชาดังกลาวเจาของโครงการไมสามารถยอมรับผลของความ
ลาชาที่เกิดขึ้นได ทําใหผูรับเหมากอสรางจะไมไดรับการชดเชยใดๆทั้งในเรื่องของเวลาและเงินจาก
เจาของโครงการ
3) Concurrent Delay หมายถึง ความลาชาที่เกิดจากความลาชาตั้งแตสองกิจกรรม
ขึ้นไปในเวลาเดียวกัน
โอภาส สิ มะธั มนัน ท (2553: 24) แบ งประเภทของความลาช าของโครงการกอ สรา ง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) ความล า ช าที่ ใ ห อ ภั ย ได แ บบสามารถเรี ย กร อ งค า เสี ย หายได (Excusable
Compensable Delay) หมายถึ ง ความล าช าที่ เกิ ด ในงานก อสร างที่ไ มเ กี่ย วข อ งหรือ เกิ ด จาก
ผูรับเหมากอสราง โดยผูรับเหมากอสรางจะไดรับการชดเชยทั้งในเรื่องของเงินและเวลาจากเจาของ
โครงการ
2) ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได (Excusable NonCompensable Delay) หมายถึง ความลาชาที่เกิดขึ้น ในโครงการที่ไมเกี่ยวของหรือเกิด จากทั้ง
ผูรับเหมากอสราง เจาของโครงการ และผูที่เกี่ยวของกับเจาของโครงการ โดยผูรับเหมากอสรางจะ
ไดรับการชดเชยในเรื่องเวลา
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3) ความลาชาที่ใหอภัยไมได (Non-excusable Delay) หมายถึงความลาชาที่เกิดขึ้น
ในงานกอสรางที่เกี่ยวของหรือเกิดจากผูรับเหมากอสราง โดยผูรับเหมากอสรางจะไมไดรับการ
ชดเชยทั้งในเรื่องของเวลาและเงินชดเชยจากเจาของโครงการ
Al-Ghafly (2007: ไมปรากฏเลขหนา) แบงประเภทของความลาชาของโครงการออกเปน 3
ประเภทดังนี้
1) Excusable Delay and Non-excusable Delay โดยในสวนหนึ่งของ Excusable
Delay ประกอบดวย Excusable Compensable Delay หมายถึงความลาชาที่ใหอภัยไดแบบสามารถ
เรียกรองคาเสียหายได และ Excusable Non-excusable Delay หมายถึง ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบ
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายได สวน Non-excusable Delay หมายถึง ความลาชาที่ไมสามารถให
อภัยได
2) Independent and Concurrent Delay โดย Independent Delay หมายถึงความ
ลาชาที่เกิดจากสาเหตุความลาชาจํานวน 1 สาเหตุเทานั้น สวน Concurrent Delay หมายถึง ความ
ลาชาที่เกี่ยวของหรือเกิดจากสาเหตุตั้งแตสองสาเหตุขึ้นไป
3) Critical Delay and Non-Critical Delay โดย Critical Delay หมายถึง ความลาชา
ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบกับกิจกรรมบนเสนสายงานวิกฤต สวน Non-Critical Delay หมายถึงความ
ลาชาที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่อยูนอกเสนสายงานวิกฤต
ทั้งนี้จ ากการศึก ษาขอมูลประเภทของความลาชาของโครงการก อสรางจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปและกําหนดประเภทของความลาชาของโครงการกอสรางเปน 3 ประเภท
ดังนี้
1) ความลาชาที่ใหอภัยไดแบบสามารถเรียกรองคาเสียหายได หมายถึง ความลาชา
ที่เกิดในงานกอสรางที่ไมเกี่ยวของหรือเกิดจากผูรับเหมากอสราง โดยผูรับเหมากอสรางจะไดรับ
การชดเชยทั้งในเรือ่ งของเงินและเวลาจากเจาของโครงการ
2) ความลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางที่เจาของโครงการสามารถยอมรับผลของ
ความลาชาที่เกิดขึ้นได เปนความลาชาที่ผูรับเหมาโครงการจะไดรับการชดเชยในเรื่องของเวลาและ
เงินชดเชย หรืออยางใดอยางหนึ่งจากทางเจาของโครงการ
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3) ความลาชาที่เกิดขึ้นในงานกอสรางโดยมีสาเหตุจากกลุมผูรับเหมากอสราง ซึ่ง
ความล า ช า ดั ง กล า วเจ า ของโครงการไม ส ามารถยอมรั บ ผลของความล า ช า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ซึ่ ง
ผูรับเหมากอสรางจะไมไดรับการชดเชยใดๆทั้งในเรื่องของเวลาและเงินจากเจาของโครงการ
3.4 ปจจัยและสาเหตุของความลาชาของโครงการกอสราง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความลาชาของโครงการกอสรางที่ผานมาพบวา มีมุมมอง
ในการวิจัยที่แตกตางกันตามสาเหตุและปจจัยของความลาชาของโครงการกอสราง การแบงกลุม
สาเหตุของความลาชาของโครงการ สามารถแบงได 3 กลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.4.1 แบงตามกลุมสาเหตุในเชิงปฏิบัติการกอสราง
วีณัฐกานต รัต นธีรวงศ (2547: 9) ทําวิทยานิพนธเรื่องการศึกษาแนวทางการ
ปองกันและแกไขความลาชาในโครงการบานพักอาศัย แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความ
ลาชาเปน 139 ปจ จัย และแบงกลุมสาเหตุตามชวงเวลาในการดําเนินโครงการเปน 8 กลุมไดแก
สาเหตุความลาชาในชวงกอนกอสราง สาเหตุความลาชาในชวงเตรียมการกอสราง สาเหตุความ
ลาชาในชวงงานดิน สาเหตุความลาชาในชวงงานเสาเข็มและงานฐานราก สาเหตุความลาชาในชวง
งานโครงสรางบนดิน สาเหตุความลาชาในชวงงานสถาปตยกรรม สาเหตุความลาชาในชวงงาน
ประปาและสุขาภิบาล และสาเหตุความลาชาในชวงงานไฟฟา
พีระพล เดชะดนุวงศ (2545: 16) ทําวิทยานิพนธเรื่องการคาดการณแนวโนมความ
ลาชาในการกอสรางอาคารขนาดใหญในกรุงเทพมหานครในอนาคต ชวงป พ.ศ.2545-2550 แบง
ปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาเปน 230ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความ
ลาชาเปน 4 กลุม ไดแก สาเหตุความลาชาที่เกี่ยวเนื่องมาจากชวงประมาณราคาและวางแผนงาน
กอสราง สาเหตุความลาชาที่มีผลกระทบจากชวงคัดเลือกและจัดหาทีมงานกอสราง สาเหตุความสา
ชาในชวงเตรียมการกอสรางและการกอสรางงานชั่วคราว และสาเหตุความลาชาในชวงงานกอสราง
3.4.2 แบงตามกลุมสาเหตุทั้งในเชิงการจัดการและเชิงปฏิบัติการกอสราง
ภากรอันประนิตย (2550: 6)ทําวิทยานิพนธเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
ลาชาในโครงการคาปลีกขนาดใหญ แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 2 ปจจัย
หลั ก ได แ ก ป จ จั ย ทางด า นการบริ ห าร (Managerial Factors) และป จ จั ย ด า นการปฏิ บั ติ ก าร
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(Operation Factor)และแบ งปจ จัยด านการบริหารเป น 75 ปจ จั ย และแบงกลุมสาเหตุที่ทํ าให
โครงการกอสรางเกิด ความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุที่เกี่ยวกับบุค ลากร สาเหตุที่เกี่ยวกับ
เครื่องจักร สาเหตุเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณกอสราง และสาเหตุที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการทํางาน สําหรับ
ปจจัยทางดานปฏิบัติการถูกแบงเปน 79 ปจจัย และแบงสาเหตุตามชวงเวลาในการกอสรางเปน 4
กลุมไดแก ชวงงานเสาเข็ม ชวงงานโครงสราง ชวงสถาปตยกรรม และชวงงานระบบ
สัญชัย เผือกโสภา (2549: 14) ทําวิทยานิพนธเรื่องสาเหตุความลาชาของผูรับเหมา
ในโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญ แบงปจจัยที่สงผลกระทบทําใหเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัย
และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาเปน 9 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่เกิดจากวัสดุ
กอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการคนงาน สาเหตุความลาชาที่เกิดจากอุปกรณและเครื่องจักร
สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการจัดการและการวางแผน สาเหตุความลาชาที่เกี่ยวกับการเงิน สาเหตุ
ความลาชาที่เกิดจากการควบคุมงาน สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูรับเหมาชวงสาเหตุความลาชาที่
เกิดจากกระประสานงานและการติดตอสื่อสาร และสาเหตุความลาชาที่เกิดจากปจจัยอื่น
สมั ค ร ต น โลห และ ณรงค เหลื อ งบุ ต รนาค (2550: ไม ป รากฏเลขหน า )
ทําการศึกษาเรื่องปญหา ปจจัยและการปรับปรุงงานกอสรางที่ลาชาของงานราชการ แบงปจจัยที่ทํา
ใหโครงการเกิดความลาชาเปน 46 ปจจัยและแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความ
ลาชาเปน 12 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่เกิดจากเจาของโครงการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจาก
ผูออกแบบ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากที่ปรึกษาและผูบริหารโครงการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอม สาเหตุค วามลาชาที่เกิด จากผูรับเหมากอสราง สาเหตุค วามลาชาที่เกิด จากปญหา
ทางดานการเงินของผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิด จากเทคโนโลยีก ารกอสรางของ
ผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากปญหาดานการจัดการของผูรับเหมากอสราง สาเหตุ
ความลาชาที่ เกิดจากผูรับเหมากอสรางรายยอย สาเหตุค วามลาชาที่เกิด จากปญหาวัสดุกอสราง
สาเหตุความลาชาที่เกิดจากปญหาดานสังคม และสาเหตุความลาชาที่เกิดจากปญหาดานการเมือง
Sugiharto and Hampson (2003: ไมปรากฏเลขหนา) ทําการศึกษาเรื่องสาเหตุ
สําคัญของความลาชาของโครงการกอสรางในประเทศอินโดนิเซีย กรณีศึกษาโครงการประเภท
ธุรกิจการคา แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางลาชาเปน 31 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําให
โครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 6 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่เกิดจากบุคลากร สาเหตุความ
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ลาชาที่เกิดจากการจัดการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากการออกแบบและงานเอกสาร สาเหตุความ
ลาชาที่เกิดจากวัสดุกอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิดจากรายละเอียดโครงการ และสาเหตุความลาชา
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก
3.4.3 แบงตามกลุมสาเหตุที่เกี่ยวกับบุคลากร
สุนทร สุก ะริจิ (2546: 27) ทําวิทยานิพนธเรื่องปญหาความลาชาของโครงการ
กอสรางโดยวิธีการจา งเหมาของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม แบงปจ จัยที่ทําใหโ ครงการ
กอสรางเกิดความลาชาเปน 75 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชา
เปน 4 กลุม ไดแก สาเหตุความลาชาทีเ่ กิดจากผูวาจาง สาเหตุที่เกิดจากผูรับจาง สาเหตุความลาชาที่
เกิดจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ และสาเหตุความลาชาที่เกิดจากปจจัยภายนอก
โอภาส สิมะธัมนันท (2553: 26) ทําสารนิพนธเรื่อง ปจจัยที่เปนสาเหตุความลาชา
ของโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับหางคาปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร
แบงปจจัยที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 36 ปจ จัย และไดก ลาวถึงกลุมสาเหตุที่
เกี่ยวกับบุคลากรหรือผูเกี่ยวของในโครงการที่ทําใหโครงการกอสรางเกิดความลาชาเปน 4 กลุม
ไดแก เจาของโครงการ เจาของอาคารที่ใ หเชาพื้น ที่สําหรับจัด ทําโครงการฯ ผูออกแบบ และ
ผูรับเหมาหลัก
Alaghbari and others (2550: ไมปรากฏเลขหนา) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่ทําให
เกิดความลาชาของโครงการกอสราง ในประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษา โครงการเคหะเพื่อพักอาศัย
แบงปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาเปน 31 ปจจัย และแบงกลุมสาเหตุที่ทําใหโครงการกอสรางเกิด
ความลาชาเปน 4 กลุมไดแก สาเหตุความลาชาที่เกิดจากผูรับเหมากอสราง สาเหตุความลาชาที่เกิด
จากเจาของโครงการ สาเหตุความลาชาที่เกิดจากที่ปรึกษาและ บริหารโครงการ และสาเหตุความ
ลาชาที่เกิดจากปจจัยภายนอก
สรุปการทบทวนวรรณกรรม
ในบทนี้ไดมีการอภิปรายถึงรูปแบบธุร กิจศูน ยการคาการบริหารโครงการกอสรางแบบ
เรงรัด (Fast Track) รวมถึงความลาชาที่เกิดขึ้นในโครงการกอสราง เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน
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การศึก ษาสาเหตุที่ทํา ใหเกิด ความลาชาในโครงการกอสรางศูนยการคา ที่ใชรูปแบบการบริหาร
โครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track) และวิเคราะหผลการศึกษาในบทถัดไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธดี ําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความล า ช า ขึ้ น ในระหว า งการก อ สร า งอาคารประเภท
ศูนยการคา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูล
ที่ตองการศึกษาจากกลุมผูเกี่ยวของในโครงการโดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของงานวิจัยดังภาพที่ 7
ศึกษาขอมูลเบื้องตนทั้งขอมูลเชิงทฤษฎี ผลงานวิจัย บทความ และหนังสือตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track), ความลาชาที่เกิดขึ้น
ในโครงการ รวมถึงศึกษาหนาที่การทํางานของผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ

ทําการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการสรางเกณฑในการคัดเลือกจัดเก็บขอมูล
จัดรูปแบบขอมูลใหอยูในรูปแบบสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการนําไปใช

คัดแยกขอมูลโดยคัดเลือกเฉพาะขอมูลที่กลาวถึงความลาชาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการกอสรางของโครงการ
เพื่อใชทําการวิเคราะห
วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนในการวิจัย
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1.ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
1.1 การศึกษาขอมูล งานวิจัย เอกสารและบทความทางวิชาการ
ในขั้นตอนนี้ จะเปนการศึกษาขอมูลจากหนังสือเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทความทางวิ ชาการ รวมถึงสื่อออนไลน ตางๆ เกี่ยวกับ คํา จํากัด ความ,ประวัติ ค วามเปน มา,
แนวความคิดและความรูพื้นฐาน, ขั้นตอนและกระบวนการบริหารโครงการ รวมถึง ขอดี ขอเสีย
และขอจํากัดของการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track) และเนื่องจากการศึกษาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับความลาชา จึงตองศึก ษาขอมูลเกี่ยวกับคํานิยามและคําจํากัด ความของความลาชาของ
โครงการกอสราง ,ประเภทของความลาชาของโครงการกอสราง,หนาที่ บทบาทของผูเกี่ยวของใน
โครงการในแตละสวนงาน รวมถึงศึกษาปจจัยและสาเหตุของความลาชาที่เกิดขึ้นในโครงการ
กอสรางกอสรางที่ใชการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track)และสรุปผล เพื่อเปน
เกณฑเบื้องตนในการรวบรวมขอมูลและประเด็นที่เกิดขึ้น ที่กระทบกับระยะเวลาในการกอสราง
ของโครงการ
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการศึกษา วารสาร บทความเชิงวิชาการ และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับขอมูล
และเอกสารที่ใชในระหวางการกอสรางอาคาร เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภท
ทั้งหมดของขอมูลที่จ ะทําการรวบรวม และนําไปประยุก ตใช ในการศึกษา โดยผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมขอ มูลจากผูที่มี สว นเกี่ ยวข องในการดําเนิน การกอ สรา งของโครงการ ตั่ งแตเริ่ มต น
จนกระทั่งโครงการกอสรางแลวเสร็จและทําการเปดใชอาคาร ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการ
รวบรวมโดยจะทําการจัดเก็บขอมูลที่มีการบันทึกวันเวลาลงในเอกสารตั้งแตชวงเดือน มกราคม
2556 จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2556 รวมระยะเวลาโดยประมาณ 11 เดือน ซึ่งชวงเวลาดังกลาวที่
ทางผูวิจัยทําการเลือกเก็บขอมูล เปนชวงเวลาทีโ่ ครงการใชดําเนินการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จ
โดยขอมูลและเอกสารที่จะใชในการรวบรวมและวิเคราะห ผูวิจัยไดจําแนกแหลงที่มาของขอมูลที่
ใชในการศึกษาออกเปน2 ประเภท ดังนี้
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1.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เปนแหลงขอมูลที่ไดจากการสอบถามบุค ลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ เปนการ
เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ โดยจะใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
หลัก เกณฑใ นการพิจ ารณาคื อ กลุม ตัว อยา งตอ งเป น บุ ค คลที่มี สว นเกี่ ย วข องระหว างการเริ่ ม
ดําเนินการกอสราง จนถึงอาคารกอสรางแลวเสร็จ รวมระยะเวลาโดยประมาณ 11 เดือน โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการกําหนดกลุมตัวอยางดังนี้
1) ทํา การตรวจสอบผู ที่มี ส ว นเกี่ ย วขอ งกั บ โครงการ ตามขอบเขตงาน โดย
แบงเปน สวนเจาของโครงการ, สวนงานออกแบบ, งานบริหารโครงการ, สวนงานกอสราง
2) ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อผูเกี่ยวของในโครงการจากรายชื่อในรายงานการ
ประชุมประจําสัปดาห และรายงานการประชุมประจําเดือน ที่มีการลงชื่อเมื่อมีการเขารวมประชุม
3) ทําการสอบถามเบื้องตนเกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบภายในโครงการ ของผูที่จะ
ทําการสัมภาษณ เพื่อเปนการตรวจสอบเบื้องตนถึงความเกี่ยวพันในโครงการ
โดยผูวิจัยทําการเลือกเก็บเฉพาะขอมูลดานทัศนคติและความคิด เห็น (Attitudes
and Opinions) ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและบทความทางวิชาการเพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การออกแบบบทสัมภาษณที่ใชในการดําเนินการเก็บขอมูล หลังจากที่ไดออกแบบบทสัมภาษณแลว
จึงไดมีก ารเขาสอบถามผูเกี่ยวของในโครงการ โดยเนื้อหานั้น จะเป นลัก ษณะคําถามปลายเปด
(Open Ended Question) เพื่อใหผูตอบไดมีการแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ โดยลักษณะของ
การสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณแบบมีคําถามที่แนนอน (Structure Interview) และหากมีขอสงสัย
ระหวางการสัมภาษณก็สามารถสอบถามไดทันที โดยประเด็นของคําถามนั้น จะเนนเกี่ยวกับหนาที่
รับผิดชอบในโครงการ , เอกสารที่ใชในกระบวนการกอสราง ,ระบบและรูปแบบในการเก็บขอมูล
ของหนวยงาน รวมถึงเอกสารที่ตองแจงใหทุกหนวยงานทราบเมื่อมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการ
ทํางาน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาเปนเกณฑในการคัดเลือกขอมูลที่จะทําการจัดเก็บ
โดยลักษณะของคําถาม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการออกแบบคําถามเพื่อใชสัมภาษณ
ลําดับ

คําถาม

เหตุผลในการถาม

1. หนาที่รับผิดชอบของผูใหสัมภาษณใน เพื่อใหทราบถึงหนาที่รับผิดชอบของผูให
โครงการ

สัมภาษณใ นโครงการ เพราะในแตล ะ
สวนงานที่เกี่ยวของมีหนาที่การทํางานที่
แตกตางกัน

2. ลักษณะหรือขั้นตอนในการทํางานของ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนการทํ า งานแบบ
ผูใหสัมภาษณมีขั้นตอนอยางไรบาง

กวางๆ โดยจะเนนที่ขั้นตอนหลัก เพื่อนํามา
วิ เ คราะห ถึ ง รู ป แบบการทํ า งานของผู ใ ห
สัมภาษณ

3. ขั้น ตอนในระหวา งการก อสร างของ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนในการทํ า งานใน
โครงการ มีขั้นตอนอยางไร
4.

โครงการ วามีขั้นตอน และวิธีการอยางไร

ลําดับขั้นตอนหรือกระบวนการสั่งการ เพื่อให ทราบถึ งกระบวนการในการทํางาน
หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขงาน หลังจากไดรับคําสั่งการภายในโครงการ
มีขั้นตอนอยางไร

5. เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งในระหว า งการ เพื่อใหทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
กอสรางในสวนของงานโครงสรางและ ขอมูลในการเลือกจัดเก็บขอมูล
งานสถาปตยกรรมมีอะไรบาง
6. เอกสารใดในโครงการที่ตองจัด สงให เพื่อให ทราบถึ งเอกสารที่ใ ช ใ นการทํางาน
ทุก ส ว นงานรั บทราบตลอดเวลาการ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร หา ก มี ก า ร แ ก ไ ข ห รื อ
ก อ ส ร า ง เ มื่ อ มี ก า ร แ ก ไ ข ห รื อ เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงในการทํางาน
7

เอกสารที่ใชเพื่อรายงานความกาวหนา เพื่อใหทราบถึงเอกสารที่ใชสรุประยะเวลาที่
ของการทํ า งาน ตามแผนงานที่ ใชในการกอสราง โดยเทียบกับเนื้องานของ
กําหนด

โครงการ
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1.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เปน ขอมูลที่มีอยูใ นลัก ษณะของเอกสารตางๆ ที่มีบุค คลหรือหนว ยงานไดทําการเก็บ
รวบรวมไว ซึ่งเปนขอมูลที่เกิดขึ้นภายในโครงการโดยผูวิจัยไดทําการคัดเลือกจัดเก็บตามขอมูลที่
ไดจากแบบสัมภาษณในขอมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data)ซึ่งเปนเอกสารที่เกิดขึ้นในระหวางการ
กอสรางจาก ตั้งแตผูรับเหมาหลักเริ่มสัญญาการกอสราง จนถึงโครงการเปดใชอาคาร ระยะเวลา
โดยประมาณ 11 เดือน (มกราคม 2556-พฤศจิกายน 2556) โดยเหตุผลในการเลือกเก็บขอมูลใน
ชว งเวลาดังกลาว เนื่องจากเปน ชว งเวลาที่ใชทําการกอสรางโครงการ ซึ่งจากขอมูลขั้น ปฐมภูมิ
(Primary Data)ผู วิ จั ย สามารถรวบรวมข อ มู ลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งก อ สร า งของโครงการดั ง
รายละเอียด ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงเอกสารที่ใชทําการรวบรวม
ลําดับ

ขอมูล

1.

แ ผ น ง า น ห ลั ก ข อ ง
โครงการ
(Master Schedule)
รายงานการประชุมประจํา
สัปดาห ( Weekly Report
)

2.

3.

รายละเอียดขอมูล

รูปแบบเอกสาร

เปนแผนงานหลักของโครงการที่ใช รู ป แ บ บ ไ ฟ ล
วางแผนการกอสรางทั้งหมด
Excel

เปน รายงานที่ใ ชแจงความคืบหนา
ของงานกอสร างโครงการประจํ า
สัปดาห รายงานปญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการรวมถึง
การเบิก จา ยงวดงาน รายงานงาน
เพิ่ม-ลด และขอมูลการเปลี่ยนแปลง
จากเจาของโครงการและผูออกแบบ
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เป น เอกสารที่ นํ า ข อ มู ล รายงาน
ประจํ า เดื อ น (Monthly ประจํ า สั ป ดาห ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด
Report)
ระหว า งเดื อ นมาทํ า การสรุ ป เป น
รูปแบบรายงาน

เ ป น รู ป แ บ บ
เอ ก ส า ร ข น า ด
กระดาษ A4

เ ป น รู ป แ บ บ
เอ ก ส า ร ข น า ด
กระดาษ A4
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงเอกสารที่ใชทําการรวบรวม (ตอ)
4.

5.

6.

เอกสารสอบถามขอมูล
เบื้องตนจากทางผูออกแบบ
(Reference For
Information)

เปนเอกสารจากผูรับเหมาหลักและ
ผูบริห ารงานกอ สรางที่ใ ชทํ าการ
สอบถามไปยังผูออกแบบในกรณีที่
เกิด ปญหาในการกอสรางอัน เกิ ด
จากแบบ
แบบเพื่อใชในการแกไขงาน เป น แบบที่ ใ ช ทํ า การแก ไ ขงาน
กอสราง (Revise Drawing) ก อ สร า ง ในกรณี ที่ มี ก ารแก ไ ข
นอกเหนื อ จากแบบที่ ใ ช ใ นการ
กอสราง
เ อ ก ส า ร อ นุ มั ติ ง า น เปนเอกสารอนุมัติจากทางเจาของ
เปลี่ยนแปลงและแกไข งาน โครงการเพื่อใชเปน คําสั่งการให
กอสราง
ทางผูรับเหมาหลักดําเนินการ

เปนรูปแบบไฟล
PDF

รู ป แ บ บ ไ ฟ ล
Auto cad

เ ป น รู ป แ บ บ
เอกสารขนาด
กระดาษ A4

1.3 การจัดรูปแบบขอมูล
เนื่องจากรูปแบบขอมูลที่ทําการรวบรวม มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งขอมูลที่อยูในรูปแบบ
ของเอกสาร (Document) และที่อยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic File) ทางผูวิจัย
จึงทําการจัดรูปแบบของขอมูลที่ทําการรวบรวม ใหอยูในระบบสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพ
ขอมูลใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธหรือมีความเกี่ยวของกัน เพื่อความสะดวกในการนําขอมูล
ไปใชในขั้น ตอนการวิเคราะห และสรุปผล โดยการดําเนินการประมวลผลขอมูลใหเปน ระบบ
สารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
1.3.1 การจัดแบงขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บมาแบงแยก ตามที่มา
ของขอมูล และการใชงานของขอมูล ซึ่ง ทางผูวิจัยไดทําการเปลี่ยนแปลงสภาพของขอมูลทั้งหมดที่
ทําการรวบรวม ใหอยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic File) เหมือนกันทั้งหมด เพื่อ
ความเปนระเบียบของขอมูลและเพื่อความสะดวกในการใชงาน
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1.3.2 การจัดเรียงขอมูล ทางผูวิจัยใชการจัดเรียงลําดับขอมูลตามลําดับของวัน และ
เวลาที่บัน ทึกอยูในเอกสาร โดยจัดเรียงจากวันที่เริ่มทําการก อสรางจนถึงวันที่เปด ใชอาคารเพื่อ
ความสะดวกในการคนหา
1.4 การคัดแยกขอมูล
เนือ่ งจากขอมูลที่ทําการรวบรวมประกอบดวยขอมูลจากหลายสวน ทางผูวิจัยจึงทําการคัด
แยก โดยคัดเลือกเฉพาะเอกสารทีใ่ ชในระหวางการกอสรางโครงการเพื่อใชในการวิเคราะห โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.4.1 ทําการคัดแยกเอกสารโดยคัดเลือกเฉพาะเอกสารที่มีการอธิบายหรือกลาวถึง
อุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง
1.4.2 ทําการคั ด เลือกจัด เก็ บเอกสารที่มี ก ารรายงานถึงความลาช าที่เกิด ขึ้น ใน
ระหวางการกอสรางของโครงการ
1.4.3 คัดแยกเอกสารในสวนของแบบที่ใชทําการแกไขงานกอสราง หรือรายงาน
และเอกสารที่มีการกลาวถึงงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ เพื่อใชในการวิเคราะหผลกระทบ
ที่เกิดขึน้ หลังจากการแกไขและเปลี่ยนแปลง
1.5 ขอจํากัดและอุปสรรคในการรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวามีขอจํากัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ขอมูลบางสวนถือเปนความลับของทางบริษัท ไมอาจนํามาเผยแพรได
2) เนื่องจากโครงการที่เลือกทําการศึกษา เปนโครงการที่ทําการกอสรางแลวเสร็จ
เปนเวลา 2 ป เอกสารที่ทําการรวบรวมจึงมีการกระจัดกระจาย และสูญหาย
จากขอจํากัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทางผูวิจัยไดทําการแกไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ในการศึกษาอาจกลาวถึงภาพรวมหรือหลักการโดยทั่วไปเทานั้น สําหรับขอมูล
แบบเจาะจงหรือเอยถึงองคกรที่เกี่ยวของในโครงการจะไมทําการเผยแพร แตสามารถนําเสนอผลที่
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ไดจ ากการรวบรวมมาทําการวิเคราะหและสรุปผลในภาพรวมได โดยไมก ลาวถึงชื่อองคก รที่
เกี่ยวของ
2) ในการรวบรวมขอมูล ทางผูวิจัยไดทําการสืบคนจากหนวยงานตนสังกัดที่ทํา
การจัดทําเอกสารเพื่อความครบถวนและถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
2 สรุป
งานวิจัยนี้ไดมีการสรางบทสัมภาษณเพื่อเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเบื้องตน โดย
ใชผลจากแบบสอบถามเปน เกณฑใ นการเลือกจัดเก็บขอมูล เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวม
ทั้งหมดมาใชในการวิเคราะหในบทถัดไป

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการวิจยั เรื่ อง สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร
ประเภทศูนย์การค้า ที่ใช้การบริ หารโครงการแบบเร่ งรัด (Fast Track)มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลจากการรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างดําเนินการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการมาทําการคัดแยกและ
เลือกใช้เฉพาะข้อมูลที่มีการกล่าวถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างมาทําการวิเคราะห์ รวมถึง
สรุ ปผลที่ได้จากข้อมูลทั้งหมด โดยใช้รูปแบบตารางและภาพประกอบการบรรยาย
โดยเนื้อหาในบทนี้จะแบ่งเป็ นการรายงานผลการศึกษา 3 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการสรุ ปข้อมูล
ที่ใช้ในการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องในโครงการ ส่ วนที่

2 เป็ นการอธิบายข้อมูล

รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษา และในส่ วนที่ 3 จะเป็ นการอธิบายความล่าช้า
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ของส่ วนงานโครงสร้างและส่ วนงานสถาปัตยกรรม
1. สรุปข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปข้อมูลที่
จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1.1 แผนงานหลักของโครงการ(Master Schedule)
เป็ นแผนงานหลักของโครงการซึ่งใช้ เป็ นตัว กําหนดการดําเนินงานก่อสร้าง ในแต่ละงาน
และในแต่ละขั้นตอน โดยจะแสดงถึงปริ มาณงานของแต่ละงาน หน่วยของงานแต่ละงาน อัตราใน
การทํางานแต่ละงาน และประมาณวันที่เริ่ มต้นและวันที่แล้วเสร็ จ ซึ่งผูว้ ิจยั คัดเลือก แผนงานหลัก
ของโครงการ เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหา และประมาณวันที่เริ่ มต้นและวันที่แล้ว
เสร็ จตามแผนงาน และประมาณวันที่เริ่ มต้นและวันที่แล้วเสร็ จตามการทํางานจริ ง
51

52
1.2 รายงานการประชุ มประจําสั ปดาห์ (Weekly Report) และรายงานการประชุ ม
ประจําเดือน (Monthly Report)
เป็ นรายงานที่ใช้ การบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและมติของที่
ประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยเนื้อ หาหลักที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์จะ เป็ นรายงานที่ใช้แจ้งความ
คืบหน้าของงานก่อสร้างโครงการประจําสัปดาห์ รายงานปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน
โครงการรวมถึงการเบิกจ่ายงวดงาน รายงานงานเพิ่มลด รายงานความล่าช้าที่เกิดขึ้นในแต่ละส่ วน
งาน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของโครงการและผูอ้ อกแบบ ซึ่งผูว้ ิจยั คัดเลือกรายงานการ
ประชุมประจําสัปดาห์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางาน
รวมถึงระยะเวลาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในแต่ละส่ วนงานตามที่มีรายงานในบันทึก
1.3 เอกสารสอบถามข้ อมูลเบือ้ งต้ นจากทางผู้ออกแบบ (Reference For Information)
เป็ นเอกสารจากผูร้ ับเหมาหลักที่ใช้ทาํ การสอบถามไปยังผูบ้ ริ หารงานก่อสร้างและ
ผูอ้ อกแบบในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง สอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในงานก่อสร้างที่กระทบกับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม รวมถึงสอบถามข้อสรุ ป
ในกรณี ที่แบบหรื อข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ครบถ้วน ขัดแย้งกัน ซึ่งผูว้ ิจยั คัดเลือกเอกสาร
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากทางผูอ้ อกแบบ (Reference For Information) เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางาน ที่กระทบกับระยะเวลาการก่อสร้าง
1.4 แบบเพือ่ ใช้ ในการแก้ ไขงานก่อสร้ าง (Revise Drawing)
เป็ นเอกสารแบบที่ใช้ทาํ การแก้ไขงานก่อสร้าง ในกรณี ที่มีการแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงงาน
นอกเหนือจากแบบที่ใช้ในการก่อสร้างผูว้ ิจยั คัดเลือกแบบเพื่อใช้ในการแก้ไขงานก่อสร้าง ( Revise
Drawing)

ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียดปริ มาณงานก่อสร้างที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขที่สมั พันธ์กบั ระยะเวลาที่เกิดความล่าช้าขึ้น
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1.5 เอกสารอนุมัติงานเปลีย่ นแปลงและแก้ ไขงานก่ อสร้ าง
เป็ นเอกสารอนุมตั ิจากทางเจ้าของโครงการเพื่อใช้เป็ นคําสัง่ และยืนยัน ให้ทางผูร้ ับเหมา
หลักดําเนินการก่อสร้าง ในกรณี งานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขนอกเหนือจากรายการที่ได้รับ
อนุมตั ิโดยเจ้าของโครงการ ซึ่งผูว้ ิจยั คัดเลือกเอกสารอนุมตั ิงานเปลี่ยนแปลงและแก้ไขงานก่อสร้าง
เพื่อตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลงและแก้ไขที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของโครงการให้ดาํ เนินการ
2. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของอาคาร
การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทัว่ ไปของโครงการก่อสร้างศูนย์การค้า สําหรับใช้เป็ นข้อมูล
เบื้องต้นในการอ้างอิงเพื่อพิจารณาหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการที่
จะทําการเก็บข้อมูลและนํามาใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
2.1 อาคารทีใ่ ช้ เป็ นกรณีศึกษา
โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า
ที่ต้ งั โครงการ ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ. สระบุรี
พื้นที่ต้ งั โครงการ

50 ไร่

พื้นที่อาคาร

44,000 ตารางเมตร

ขนาดของโครงการ ความกว้างของอาคาร 96.60เมตร
268.80 เมตร

ความยาวของอาคาร
ความสู งอาคาร จากพื้นถึงยอด

บนสุ ดของอาคาร 17.50 เมตร

งบประมาณการก่อสร้าง โดยประมาณ

880 ล้านบาท

ระยะเวลาในการก่อสร้าง

310 วัน (กุมภาพันธ์ 2556– พฤศจิกายน 2556)

2.2 รายละเอียดทัว่ ไปของอาคารทีใ่ ช้ เป็ นกรณีศึกษา
ข้อมูลโดยทัว่ ไปของโครงการที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
2.2.1 โครงสร้ างอาคาร
อาคารเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สูง 2 ชั้น โดยฐานรากใช้เป็ นระบบเสาเข็ม
ตอกลึก 21 เมตร พื้นชั้น 1 ใช้เป็ นพื้นสําเร็ จรู ป (Hollow Core) วางบนคานคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
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(Precast) เสาโครงสร้างใช้เป็ นระบบคอนกรี ตสําเร็ จรู ป( Precast) ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 งานโครงสร้าง
พื้นชั้น 2 ส่ วนใหญ่กว่า 90% ใช้เป็ นระบบพื้นคอนกรี ตอัดแรง (Post Tension) และอีก 10% ใช้เป็ น
พื้นระบบคอนกรี ตหล่อในที่ในส่ วนของพื้นที่หอ้ งนํ้าและส่ วนของพื้นที่ครัวในศูนย์อาหาร โครง
หลังคาเป็ นรู ปแบบโครงถักเหล็ก ( Truss) สลับกับหลังคาคอนกรี ตบริ เวณพื้นที่เครื่ องทําความเย็น
(Cooling Tower) หลังคาในส่ วนโครงถักเหล็ก (Truss)มุงด้วยหลังคาเหล็กรี ดลอน (Metal Sheet)
2.2.2 งานสถาปัตยกรรม
งานผนังภายนอกอาคารใช้เป็ นผนังก่อคอนกรี ตบล็อกหนา 9ซม. ฉาบปูนเรี ยบ
ทาสี ส่ วนงานผนังภายในส่ วนใหญ่กว่า 90% ใช้เป็ นผนังก่อคอนกรี ตบล็อกหนา 7 ซม. และอีก 10%
ใช้เป็ นผนังก่ออิฐมอญครึ่ งแผ่น ในส่ วนของห้องนํ้า และห้องเครื่ องไฟฟ้ า อาคารตกแต่งผิวภายนอก
ด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิ ต (Aluminium Composite) ติดตั้งบนโครงถักเหล็ก (Truss)พื้นทางเดิน
หน้าอาคารเป็ นพื้นปูกระเบื้องคอนกรี ตผิวพ่นสลับพื้นขัดมันและพื้นปูหญ้าเทียม รายละเอียดแบบ
ของโครงการ ดังภาพที่ 8-10

ภาพที่ 8 แสดงผังบริ เวณของโครงการ
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ภาพที่ 9 แสดงผังรู ปด้านอาคาร
56

ภาพที่ 10 แสดงผังรู ปตัดอาคาร
57
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พืน้ ทีใ่ ช้ สอยภายในอาคาร
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ชั้น 1

ประกอบด้วยพื้นที่คา้ ปลีกขนาดใหญ่

(Department Store) พื้นที่คา้ ปลีกค้าส่ ง (Super Maket) ศูนย์อุปกรณ์ไฟฟ้ า (Business Unit) ศูนย์
อุปกรณ์กีฬา (Business Unit) ศูนย์จาํ หน่ายเครื่ องเขียน ( Business Unit) ศูนย์จาํ หน่ายอุปกรณ์
สํานักงาน (Business Unit) ร้านค้าเช่าในส่ วนที่เป็ นร้านอาหาร ,ร้านค้าทัว่ ไป ( Retail) ส่ วนของ
ร้านค้าขนาดเล็กที่มีขนาดพื้นที่ 7-10 ตร.ม. (Bazaar) และพื้นที่บริ การส่ วนหลัง (Back of the house)
พื้นที่ ใช้ส อยภายในอาคาร ชั้น

2 ประกอบด้วยพื้นที่คา้ ปลีกขนาดใหญ่

(Department Store) โรงภาพยนตร์จาํ นวน 6 โรง (Theater)ร้านค้าเช่า ( Retail) พื้นที่ศูนย์อาหาร
(Food Park) และพื้นที่สาํ หรับขายอุปกรณ์มือถือ (IT Booth) และพื้นที่บริ การส่ วนหลัง (Back of the
house) รู ปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อาคาร รายละเอียด ตามรู ปภาพที่ 11 และ 12

ภาพที่ 11 ผังแสดงการใช้พ้ืนที่อาคารชั้น 1

BU

Super Maket
Retail

BU

Back Of The House

Retail
Retail

Department Store
BU

Bazaar

BU
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ภาพที่ 12 ผังแสดงการใช้พ้ืนที่อาคารชั้น 2

Food Park

Retail

Retail

Back Of The House

Booth IT

Department Store

Retail

Theater
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3. สรุ ปความล่ าช้ าทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างการก่ อสร้ างของโครงการ
การศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่เริ่ ม
ดําเนินการก่อสร้างอาคารจนกระทั้งโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ รวมถึงข้อมูลทางด้านปัจจัยต่างๆที่
ส่ งผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่มีผลทําให้เกิดความ
ล่าช้าขึ้นในโครงการซึ่งผูว้ ิจยั ได้ แบ่ง สาเหตุ ที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นในระหว่างการก่อสร้างของ
โครงการออกเป็ น 2 ส่ วนส่ วนแรกจะเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นในส่ วนงานโครงสร้าง
และส่ วนที่สองจะเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นในส่ วนงานสถาปั ตยกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดความล่ าช้ าขึน้ ในส่ วนงานโครงสร้ าง
3.1.1 ปรับตําแหน่ งอาคารบนพืน้ ทีด่ ิน
จากการแก้ไขตําแหน่ง

การวางอาคารบนพื้นที่ดิน ตามแบบใหม่ที่ผอู ้ อกแบบได้รับ

อนุมตั ิจากเจ้าของโครงการ ทําให้งานเสาเข็มในส่ วนงานก่อสร้าง ที่ได้ดาํ เนินการตามแบบเดิมไป
แล้วนั้น ต้องมีการแก้ไขโครงสร้างฐานรากเพื่อให้ตรงกับตําแหน่งอาคารตามแบบใหม่และให้
สามารถใช้เสาเข็มเดิมในการก่อสร้างอาคารได้ ซึ่งจากพื้นที่ที่โครงการทําการตอกเสาเข็มตาม
แบบเดิมพื้นที่อาคารถูกใช้ประโยชน์เป็ นพื้นที่คา้ ปลีกขนาดใหญ่

(Department) แต่จากการปรับ

ตําแหน่งอาคารตามแบบใหม่จากผูอ้ อกแบบพื้นที่จะถูกเปลี่ยนประโยชน์การใช้สอยเป็ นพื้นที่
บริ การส่ วนหลัง (Back of the house) และพื้นที่โรงภาพยนตร์ ( Theater)ซึ่งเป็ นส่ วนที่รับนํ้าหนัก
มากกว่าส่ วนของพื้นที่คา้ ปลีกขนาดใหญ่ (Department) เนื่องจากเป็ นพื้นที่เป็ นในส่ วนของห้อง
เครื่ องหม้อแปลงและพื้นที่เก็บของเป็ นหลักจึงทําให้ผอู ้ อกแบบงานโครงสร้างจําเป็ นต้องแก้ไขแบบ
เสาเข็มและฐานราก ทําให้เกิดความล่าช้าขึ้นอันเกิดจากการที่ตอ้ งแก้ไขแบบและแก้ไขงานฐานราก
โดยการเพิ่มเสาเข็มและแก้ไขรู ปแบบฐานราก ในจุดที่ตอ้ งรองรับนํ้าหนักการใช้งานที่มากขึ้น
รายละเอียดการปรับย้ายตําแหน่งอาคาร ตามภาพแนบที่ 13
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ตําแหน่งอาคาร ที่ตอ้ งแก้ไขงานเสาเข็ม

แนวเขตที่ดิน

ตําแหน่งอาคาร ตามแบบเดิม
ตําแหน่งอาคาร ตามแบบชุดแก้ไข

ภาพที่ 13ผังแสดงการปรับย้ายตําแหน่งอาคารบนพื้นที่ดิน
3.1.2 ปรับระดับความสู งฐานรากและตอม่ อใต้ อาคาร
จากการออกแบบของทางผูอ้ อกแบบ ที่มีการกําหนดความสูงพื้นชั้นที่ 1 ของ
โครงการ ให้สูงกว่าระดับพื้นดินเดิมโดยประมาณ 3.00 เมตร จึงทําเกิดพื้นที่วา่ งใต้อาคารที่ไม่ได้ใช้
ประโยน์ข้ ึน ซึ่งมีพ้นื ที่โดยประมาณ 17,000 ตารางเมตรฝ่ ายเจ้าของโครงการจึงสัง่ การให้ผอู ้ อกแบบ
แก้ไขระดับความสู งของฐานรากและตอม่อใต้อาคารโดยปรับระดับความสูงของฐานรากให้อยูท่ ี่
ระดับ -3.00 จากระดับพื้นดินเดิมเพื่อให้สามารถ ปรับใช้พ้นื ที่ ช้ นั ใต้ดิน เพื่อทํา เป็ นที่จอดรถได้ใน
อนาคต แต่เนื่องจากขาดการประสานงานกันในระหว่างผูบ้ ริ หารโครงการและเจ้าของโครงการ ทํา
ให้ผบู ้ ริ หารโครงการไม่ได้รับคําสัง่ ที่ชดั เจนจากเจ้าของโครงการ ในการแก้ไขระยะความสูงของ
ฐานรากและตอม่อทําให้หน้างานดําเนินงานก่อสร้างตามแบบชุดเดิมคือระดับฐานราก สูงกว่าระดับ
พื้นดินเดิมโดยประมาณ 0.60 เมตร และทําการก่อสร้างไปแล้วตามแบบเดิม 20% ของจํานวนฐาน
รากทั้งหมด ทําให้ตอ้ งทําการแก้ไขระดับของฐานรากให้เป็ นไปตามแบบที่ทางผูอ้ อกแบบกําหนด
รายละเอียดตําแหน่งการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ช้ นั ใต้ดิน ตามภาพแนบที่ 14
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ระดับพืน้ ชั้น 2
ระดับพืน้ ชั้น 1
พืน้ ทีช่ ้ันใต้ ดนิ ทีม่ กี ารแก้ไขความสู งฐานราก

ภาพที่ 14แสดงตําแหน่งพื้นที่ช้ นั ใต้ดินที่มีการแก้ไขระดับความสูงฐานราก
3.1.3 มีการเปลีย่ นแปลงผู้เช่ าในส่ วนของโรงภาพยนตร์
ในขั้นตอนของการขายพื้นที่เช่าให้กบั ร้านค้าภายในโครงการ จําเป็ นต้อง
ดําเนินการไปพร้อมกับการออกแบบและก่อสร้าง เนื่องจากเวลาที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด จึงจําเป็ นต้อง
ดําเนินการควบคู่กนั จากการที่ โครงการไม่มีแบบที่สมบูรณ์ในการนําเสนอพื้นที่เช่าภายในอาคาร
ให้กบั ผูเ้ ช่าในส่ วนโรงภาพยนต์ จึงเกิด เป็ นผลเสี ยต่อการพิจารณาพื้นที่ของลูกค้าเนื่องจากแบบที่
สมบูรณ์เป็ นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาพื้นที่เช่าภายในโครงการ เพราะเป็ นเอกสารที่แสดง
ให้เห็นถึงตําแหน่งของร้านค้า ทางเข้าออกของโครงการ รวมถึงทิศทางการสัญจรทั้งภายนอกและ
ภายในโครงการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายในอาคารซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวล้วนเป็ นปัจจัย
หลักที่สามารถระบุวา่ ตําแหน่งพื้นที่ในอาคารส่ วนใด เป็ นตําแหน่งที่เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ
ของร้านค้า
จากสาเหตุที่โครงการไม่มีแบบที่สมบูรณ์ในการนําเสนอพื้นที่เช่ากับลูกค้า จึงเป็ น
เหตุทาํ ให้มีการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่า เนื่องจากผูเ้ ช่ารายเดิมขอยกเลิกการเจรจาเช่าพื้นที่

ทําให้ระดับ

ความสู งของหลังคาเหล็กบริ เวณโรงภาพยนตร์ที่จดั เตรี ยมไว้ตามข้อกําหนดการออกแบบของผูเ้ ช่า
รายแรกไม่เพียงพอกับมาตรฐานการออกแบบของผูเ้ ช่ารายใหม่ จึงจําเป็ นต้องมีการแก้ไขระดับ
ความสู งโครงสร้างหลังคาโดยการยกความสูงของหลังคาขึ้นจากเดิมระดับความสูงจากพื้นถึงท้อง
โครงเหล็ก

(Truss) อยูท่ ี่ระดับ 8.65 เมตร ต้องปรับแก้เป็ นที่ระดับจากพื้นถึงท้องโครงเหล็ก

(Truss)10.00 เมตร โดยการการยกโครงหลังคาเหล็กที่ทาํ การติดตั้งแล้วในพื้นที่โรงภาพยนต์ลง เพื่อ
ต่อเสาโครงสร้างให้สูงขึ้น ให้ได้ระยะความสูงจากพื้นถึงโครงเหล็กเป็ นไปตามข้อกําหนดการ
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ออกแบบที่ผเู ้ ช่ารายใหม่กาํ หนด เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นในการปรับระดับความสูง
หลังคาเป็ นจํานวน 20 วัน รายละเอียดการเพิม่ ความสูงหลังคาโรงภาพยนตร์ตามภาพแนบที่ 15
ระดับความสูงหลังคา ตามแบบแก้ไข
ระดับความสูงหลังคา ตามแบบเดิม

ภาพที่ 15 รู ปตัดแสดงระดับโครงหลังคาที่มีการแก้ไขระดับความสูง
3.1.4เพิม่ พืน้ ทีอ่ าคาร8,000ตารางเมตร
ด้วยศักยภาพของพื้นที่ต้ งั โครงการสามารถตอบสนองการเช่าพื้นที่จากกลุ่มลูกค้า
ได้ในปริ มาณมาก จึงทําให้ทางเจ้าของโครงการมีนโยบายเพิ่มพื้นที่เช่าภายในอาคารขึ้นจากเดิม
อาคารมีพ้นื ที่ท้ งั หมด 36,000 ตารางเมตร แต่จากแบบที่ทางผูบ้ ริ หารสัง่ การให้ผอู ้ อกแบบแก้ไข
อาคารจะมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 44,000ตารางเมตร (พื้นที่เพิ่มขึ้น 8,000 ตารางเมตร) จึงเป็ นเหตุให้มี
ขอบเขต งานก่อสร้างเพิ่มเติมตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบเพื่อตอบสนองพื้นที่เพิ่มขึ้น

8,000

ตารางเมตร รวมถึงกระบวนการก่อสร้างที่ตอ้ งเพิ่มเติมตั้งแต่ในขั้นตอนการตอกเข็มของอาคาร
จนถึงในการขยายพื้นที่ในชั้น 2ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าเกินจากแผนที่กาํ หนด รายละเอียดของ
ตําแหน่งอาคารที่มีการขยายพื้นที่ตามภาพแนบที่ 16
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พื้นที่อาคารเพิ่มเติม ตามแบบแก้ไข
ขอบเขตพื้นที่อาคารตามแบบเดิม

ภาพที่ 16แสดงส่ วนขยายพื้นที่ของอาคาร ชั้น 1
3.1.5ปรับย้ ายตําแหน่ งห้ องนํา้ ชั้น2 ของโครงการ
จากการขยายพื้นที่เพิ่มเติมในส่ วนพื้นที่คา้ ปลีกขนาดใหญ่ (Department)ที่ช้ นั 2
ของอาคาร ตามคําสัง่ จากทางเจ้าของโครงการ ส่ งผลกระทบกับตําแหน่งห้องนํ้าต้องมีการปรับย้าย
ตําแหน่งห้องนํ้าใหม่ตามแบบที่ผอู ้ อกแบบนําเสนอกับเจ้าของโครงการ เนื่องจากพื้นที่เพิม่ เติมใน
ส่ วนพื้นที่คา้ ปลีกขนาดใหญ่ (Department)เป็ นตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งห้องนํ้าตามแบบเดิม
แต่เนื่องจากตําแหน่งของห้องนํ้าตามแบบใหม่จากทางผูอ้ อกแบบ โครงสร้างพื้นบริ เวณดังกล่าวเป็ น
พื้นโครงสร้างคอนกรี ตอัดแรง (Post

tension) และได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จตามแบบเดิมทาง

ผูอ้ อกแบบจึงจําเป็ นต้องทําการรื้ อถอนพื้นคอนกรี ตอัดแรง (Post

tension)เดิมออกเสริ มคาน

โครงสร้างเหล็ก และจัดทําพื้นคอนกรี ตหล่อในที่ทดแทนพื้นเดิม ซึ่งมีกระบวนการทํางานที่ยงุ่ ยาก
และค่าใช้จ่ายสู งในการดําเนินการทั้งในส่ วนของการรื้ อถอนพื้นคอนกรี ตอัดแรง (Post tension)เดิม
ออก และการเสริ มคานโครงสร้างเหล็กเพื่อดําเนินการจัดทําพื้นห้องนํ้าใหม่
ทําให้ทีมผูอ้ อกแบบและผูบ้ ริ หารโครงการต้องจัดทําสรุ ปรู ปแบบการย้ายตําแหน่ง
ห้องนํ้าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างเพื่อเป็ นข้อมูลในการนําเสนอ
ให้กบั ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจก่อนดําเนินการจึงทําให้เกิดความล่าช้าขึ้นทั้งในกระบวนการออกแบบ
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ระยะเวลาในการตัดสิ นใจของเจ้าของโครงการ และระยะเวลาในการก่อสร้าง รายละเอียดห้องนํ้าที่
มีการปรับย้ายตําแหน่ง ตามภาพแนบที่ 17
ตําแหน่งห้องนํ้า ตามแบบแก้ไข
ตําแหน่งห้องนํ้า ตามแบบเดิม

ขอบเขตพื้นที่คา้ ปลีกขนาดใหญ่ (Department)

ภาพที่ 17 แสดงตําแหน่งห้องนํ้าที่มีการปรับย้าย
3.1.6งานเพิม่ เติมเสาเข็มบริเวณหลังคาทางเข้ าอาคาร
ด้วยรู ปแบบหลังคาทางเข้าอาคา

ร(Canopy) ที่ได้รับอนุมตั ิแบบ จากทางเจ้าของ

โครงการ มีตาํ แหน่งของเสาโครงสร้าง ไม่ตรงตามตําแหน่งของเสาเข็มและฐานรากที่โครงการได้
ดําเนินการไว้ต้ งั แต่เริ่ มก่อสร้าง เนื่องจากผังเสาเข็มที่ใช้ในการทํางานตั้งแต่ตน้ เป็ นแบบที่ถูก
ออกแบบไว้ก่อนที่จะมีการออกแบบส่ วนของผนังตกแต่ง (Façade) และหลังคาทางเข้าอาคาร
(Canopy) ที่สมบูรณ์จึงทําให้ตอ้ งเพิม่ เติมงานตอกเสาเข็มและแก้ไขงานฐานรากบริ เวณหลังคา
ทางเข้าอาคาร ( Canopy)ตามแบบที่รับอนุมตั ิจากเจ้าของโครงการ ซึ่งในขั้นตอนการแก้ไขมี
กระบวนการที่ยงุ่ ยาก เนื่องจากตําแหน่งที่จะทําการตอกเสาเข็มเพิ่มเติม พื้นที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการ
นํารถตอกเสาเข็มเข้าทํางาน ทางโครงการจึงจําเป็ นต้องติดตั้งปั้ นจัน่ เพื่อใช้ในการทํางานทดแทน
จากเนื้องานเพิ่มขึ้นและรู ปแบบการทํางานที่ยงุ่ ยาก เป็ นเหตุให้ในส่ วนงานหลังคาทางเข้าอาคาร
(Canopy) ล่าช้ากว่าแผนที่โครงการกําหนด6 วัน ตําแหน่งที่มีการเพิม่ เติมฐานรากเพื่อรองรับหลังคา
ทางเข้าอาคาร รายละเอียดตามภาพแนบที่ 18
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ระดับพืน้ ชั้น 2

ระดับพืน้ ชั้น 1
ตําแหน่งฐานรากที่แก้ไขตามแบบหลังคาทางเข้าอาคาร
ตําแหน่งฐานรากตามสภาพหน้างาน

ภาพที่ 18 แสดงตําแหน่งฐานรากบริ เวณหลังคาทางเข้าอาคาร (Canopy)
3.1.7 เพิม่ ถังเก็บนํา้ คอนกรีตชั้นใต้ ดิน
ด้วยพื้นที่อาคารที่เพิ่มขึ้น 8,000 ตารางเมตร จากแบบเดิมที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อ
รองรับปริ มาณลูกค้าที่คาดว่าจะที่เข้ามาใช้อาคารที่มีจาํ นวนมากขึ้นจากแบบเดิมส่ งผลต่อปริ มาณ
การใช้น้ าํ ภายในอาคารที่สูงขึ้นตามพื้นที่อาคารที่เพิม่ ทําให้ถงั เก็บนํ้าคอนกรี ตชั้นใต้ดินที่ทาํ การ
ก่อสร้างไว้ตามขนาดพื้นที่ผงั อาคารเดิม (พื้นที่อาคาร 36,000) ไม่เพียงพอกับการใช้งานที่เพิ่มมาก
ขึ้น จากการศึกษาเอกสารที่ได้จากการรวบรวม พบว่าทางโครงการจึงจําเป็ นต้องทําการก่อสร้างถัง
เก็บนํ้าคอนกรี ตชั้นใต้ดินเพิ่มเติมขึ้นอีก1 จุด เพื่อรองรับปริ มาณการใช้น้ าํ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานเพิ่มเติม
ดังกล่าวเป็ นงานเพิ่มเติมที่ไม่อยูใ่ นแผนงานก่อสร้างและการออกแบบไว้ต้ งั แต่ตน้ เป็ นเหตุให้ตอ้ ง
ขยายเวลาในส่ วนงานก่อสร้างถังเก็บนํ้าใต้ดินเพิม่ เติมจากแผนงานเดิมที่กาํ หนด13 วัน
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ตารางที่ 3แสดงสรุ ปประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความ
ล่าช้าขึ้นในงานส่ วนโครงสร้างรวมถึงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า
รายการ

สาเหตุ

-แก้ไขงานตอกเสาเข็ม และ

-เนื่องจากแบบตําแหน่งอาคารจาก

งานฐานรากตามตําแหน่ง

ผูอ้ อกแบบขัดแย้งกับแนวเขตที่ดินที่ใช้

อาคารที่มีการแก้ไข

ในการก่อสร้าง

-ปรับระดับความสู งฐานราก

-ผูอ้ อกแบบไม่ได้ทาํ การออกแบบเพื่อ

และตอม่อใต้อาคารเพื่อให้

เตรี ยมโครงสร้างไว้ให้สามารถใช้

งานล่าช้า (วัน)
19 วัน

11 วัน

สามารถใช้ประโยชน์พ้นื ที่ช้ นั ประโยชน์พ้ืนที่ช้ นั ใต้ดินเป็ นที่จอดรถ
ใต้ดินเป็ นที่จอดรถได้ใน

ได้ในอนาคตจากความต้องการของ

อนาคต

เจ้าของโครงการ

-แก้ไขความสู งหลังคาในส่ วน -มีการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าพื้นที่โครง
ของโรงภาพยนตร์

20 วัน

ภาพยนต์ ทําให้ตอ้ งมีการปรับแก้ความ
สูงหลังคาโรงภาพยนต์ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดการออกแบบของผูเ้ ช่าราย
ใหม่

-เพิ่มพื้นที่อาคาร 8,000

-ผูบ้ ริ หารมีนโยบายที่ตอ้ งการเพิ่มพื้นที่

ตารางเมตร

เช่าภายในอาคาร ทําให้มีการแก้ไขแบบ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กบั โครงการ จากเดิม
อาคารมีพ้นื ที่ 36,000 ตารางเมตร โดย
ขยายพื้นที่อาคารเป็ น 44,000 ตารางเมตร

31 วัน
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ตารางที่ 3แสดงสรุ ปประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความ
ล่าช้าขึ้นในส่ วนงานโครงสร้างรวมถึงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า (ต่อ)
สาเหตุ

งานล่าช้า (วัน)

-ปรับย้ายตําแหน่งห้องนํ้าชั้น 2

-เนื่องจากเจ้าของโครงการต้องการขยาย

17 วัน

ของโครงการ

พื้นที่ส่วนค้าปลีกขนาดใหญ่

รายการ

(Department) ซึ่งกระทบกับตําแหน่ง
ห้องนํ้า จึงจําเป็ นต้องมีการปรับย้าย
ตําแหน่งใหม่
-งานเพิ่มเติมเสาเข็มบริ เวณ

-เนื่องจากงานฐานรากที่เตรี ยมไว้บริ เวณ

หลังคาทางเข้าอาคาร

หลังคาทางเข้าอาคารตั้งแต่เริ่ มงาน

6 วัน

ก่อสร้าง ไม่ตรงตามแบบหลังคาทางเข้า
อาคารแบบใหม่ที่ได้รับอนุมตั ิจาก
เจ้าของโครงการ
-เพิม่ ถังเก็บนํ้าคอนกรี ตชั้นใต้ดิน -เพิม่ เติมถังเก็บนํ้าใต้ดิน ตามพื้นที่

13 วัน

อาคารที่เพิ่มขึ้น

3.2 สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดความล่ าช้ าขึน้ ในส่ วนงานสถาปัตยกรรม
3.2.1สาเหตุอนั เกิดจากการไม่ ได้ รับข้ อมูลเรื่องแนวเขตทีด่ ินทีค่ รบถ้ วนในการ
ออกแบบ
จากคําสัง่ ของเจ้าของโครงการที่ตอ้ งการให้ผอู ้ อกแบบเริ่ มกระบวนการออกแบบ
วางผังอาคารก่อนที่จะได้รับการยืนยันแนวเขตที่ดินที่ชดั เจนเพื่อใช้ในการออกแบบวางผังอาคาร
พบว่า เกิดปั ญหาขึ้นในกระบวนการทํางาน เนื่องจากประสบปัญหาการเรื่ องแนวที่ดินภายใน
โครงการ โดยมีที่ดินบางส่ วนที่โครงการไม่สามารถเจรจาซื้อขายกับเจ้าของที่ดินได้ ซึ่งตําแหน่ง
ที่ดินดังกล่าว เป็ นตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งที่ต้ งั ของอาคารในผังบริ เวณตามแบบเดิมจาก
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ผูอ้ อกแบบจากประเด็นดังกล่าวทําให้เจ้าของโครงการสัง่ การให้ผอู ้ อกแบบหาแนวทางแก้ไข และ
ปรับแก้ตาํ แหน่งอาคารใหม่ เพื่อให้ตรงตามแนวเขตที่ดินที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของโครงการ จึง
จําเป็ นต้องมีการแก้ไขงานครอบผัง และปรับรู ปแบบการถมดินใหม่ รายละเอียดการแก้ไขตําแหน่ง
อาคารบนพื้นที่ดิน ตามภาพแนบที่ 19
ตําแหน่งแปลงที่ดินที่ไม่สามารถซื้ อขายกับเจ้าของที่ได้

แนวเขตที่ดิน

ตําแหน่งอาคาร ตามแบบเดิม
ตําแหน่งอาคาร ตามแบบชุดแก้ไข

ภาพที่ 19 แสดงการปรับแก้ตาํ แหน่งอาคารบนที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคาร
3.2.2 สาเหตุความล้ าช้ าทีเ่ กิดขึน้ ในส่ วนงานก่ อผนังภายในอาคาร
ในขั้นตอนของการขายพื้นที่เช่าให้กบั ร้านค้าภายในโครงการ จําเป็ นต้อง
ดําเนินการไปพร้อมกับการออกแบบและก่อสร้าง เนื่องจากเวลาที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดจากการที่ไม่มีแบบ
ที่สมบูรณ์ในการนําเสนอพื้นที่เช่าภายในอาคาร เนื่องจากต้องทําการออกแบบไปพร้อมกับการขาย
พื้นที่เช่า เป็ นเหตุผลหลักที่ทาํ ให้ลูกค้าไม่ยนื ยันการเช่าพื้นที่ เนื่องจากแบบที่สมบูรณ์ เป็ น
องค์ประกอบหลักในการพิจารณาพื้นที่เช่าภายในโครงการ เพราะเป็ นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึง
ตําแหน่งและขอบเขตของร้านค้า ทางเข้าออกของโครงการ รวมถึงทิศทางการสัญจรทั้งภายนอก
และภายในโครงการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายในอาคารซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ล้วนเป็ น
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องค์ประกอบหลักที่สามารถระบุวา่ ตําแหน่งพื้นที่ในอาคารส่ วนใด เป็ นตําแหน่งที่เหมาะสมต่อการ
ดําเนินธุรกิจของร้านค้า
จากสาเหตุที่โครงการไม่มีแบบที่สมบูรณ์ในการนําเสนอพื้นที่เช่ากับลูกค้า เป็ น
เหตุผลทําให้ฝ่ายประสานงานพื้นที่เช่าร้านค้าเช่าของโครงการ ไม่สามารถนําเสนอพื้นที่ให้กบั ลูกค้า
ที่สนใจได้ เนื่องจากลูกค้าส่ วนใหญ่จาํ เป็ นต้องมีแบบที่สมบูรณ์ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเช่าพื้นที่
ขายในโครงการ จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ ผูร้ ับเหมาหลักของโครงการไม่
สามารถเริ่ มงานก่อผนังร้านค้าภายในได้ เนื่องจากไม่ทราบขอบเขตที่ชดั เจนของร้านค้าในแต่ละ
ร้าน เป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นในส่ วนงานก่อผนังร้านค้าภายในอาคาร26 วัน
3.2.3สาเหตุอนั เกิดจากการถูกระงับการก่อสร้ างจากเจ้ าหน้ าทีเ่ ทศบาล
จากแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริ งตามหน้างาน เป็ นแบบที่ถูกพัฒนาและปรับแก้
ตามความต้องการของทางเจ้าของโครงการ ซึ่งมีการแก้ไขจนมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากแบบชุดที่
ใช้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ ทําให้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหน้างานก่อสร้างพบว่า รู ปแบบ
ที่ใช้ก่อสร้างจริ งนั้นมีรูปแบบที่ไม่ตรงตามแบบที่ขออนุญาตกับทางเทศบาล (มีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ของอาคาร) จึงทําให้เจ้าหน้าที่เทศบาลจําเป็ นต้องสัง่ ระงับงานก่อสร้างของโครงการชัว่ คราวเพื่อ
ตรวจสอบอาคาร โดยเจ้าหน้าที่มีคาํ สัง่ ให้ทางโครงการเร่ งจัดทําแบบขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหม่
ส่ งให้ทางเทศบาลพิจารณาและออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อให้โครงการสามารถดําเนินการ
ก่อสร้างต่อได้ ซึ่งคําสัง่ ระงับการก่อสร้างจากทางเทศบาล ทําให้โครงการต้องถูกระงับการก่อสร้าง
ทั้งหมด 14 วันรายละเอียดรู ปแบบอาคารตามแบบขออนุญาตตามภาพแนบที่ 20
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ขอบเขตอาคารตามแบบขออณุญาต

ขอบเขตอาคารตามแบบขออณุญาตเดิม

ดัดแปลงอาคาร

ภาพที่ 20ผังแสดงขอบเขตอาคารตามแบบขออนุญาต
3.2.4สาเหตุความล่ าช้ าอันเกิดจากการเริ่มก่ อสร้ างโดยไม่ มีแบบทีส่ มบูรณ์
รู ปแบบผนังตกแต่งหน้าอาคาร ( Façade)

ที่ทางผูอ้ อกแบบจัดส่ งให้หน้างาน

ดําเนินการก่อสร้าง มีรูปแบบเป็ นโครงถักเหล็ก (Truss) สูงจากระดับคานชั้นหลังคา 4.50 เมตร และ
ห่อหุ่มด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิ ต (Aluminium Composite) แต่จากการตรวจสอบโครงสร้างคาน
หลังคาของอาคารซึ่งเป็ นโครงสร้างส่ วนที่รองรับ นํ้าหนัก โครงเหล็ก ของผนังตกแต่งหน้าอาคาร
(Façade) และเป็ นส่ วนที่ได้ดาํ เนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ พบว่าไม่สามารถรองรับโครงเหล็ก ผนังตก
แต่งหน้าอาคาร (Façade) ที่ความสู ง 4.50 เมตรได้ เนื่องจากไม่ได้ถูกออกแบบไว้ต้ งั แต่ตน้ และเป็ น
ส่ วนที่ดาํ เนินการก่อสร้างไป โดยที่ไม่มีแบบงานผนังตกแต่งหน้าอาคารที่สมบูรณ์จากผูอ้ อกแบบ
สถาปั ตยกรรม โดยโครงสร้างคานหลังคาตามหน้างานที่ได้ดาํ เนินการก่อสร้างไปแล้วตามแบบเดิม
สามารถรองรับความสู งโครงเหล็กได้เพียง 3.50 เมตร จึงจําเป็ นต้องมีการปรับแก้แบบชุดผนังตก
แต่งหน้าอาคาร ( Façade) ทั้งหมด เพื่อให้สมั พันธ์กบั โครงสร้างอาคารที่สามารถ รองรับได้ ทําให้
เกิดความล่าช้าในการแก้ไขความสู งโครงเหล็ก ผนังตกแต่งหน้าอาคาร (Façade) ที่ได้มีการประกอบ
และเตรี ยมติดตั้งบนอาคารไว้เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง การแก้ไข
ความสู งของโครงถักเหล็ก (Truss)ที่ตามภาพแนบที่ 21
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เส้นประแนวโครงเหล็กผนังตกแต่งหน้า

1.00

อาคาร (Façade)ก่อนแก้ไขความสูง
เส้นประแนวโครงเหล็กผนังตกแต่งหน้า

3.50

อาคาร (Façade)หลังแก้ไขความสูง

ระดับพืน้ ชั้น 2

ระดับพืน้ ชั้น 1

ภาพที่ 21 รู ปตัดแสดงความสู งผนังตกแต่งหน้าอาคาร (Façade) ที่มีการแก้ไขความสูงของโครงถัก
เหล็ก (Truss)
3.2.5สาเหตุอนั เกิดจากประสานงานในโครงการ
จากแบบแก้ไขงานผนังตกแต่งภายนอกอาคาร ( Façade) ชุดที่ 2ที่ได้รับอนุมตั ิจาก
เจ้าของโครงการ มีรูปแบบที่แตกต่างจากแบบผนังตกแต่งภายนอกอาคาร ( Façade)ชุดที่ 1 ที่ได้รับ
อนุมตั ิในครั้งแรก โดยระยะยืน่ ของโครงถักเหล็ก (Truss)จากผนังอาคารที่แตกต่างกันโดยประมาณ
0.30 เมตร จากแบบชุดที่ 1 โครงถักเหล็ก (Truss) มีระยะยืน่ จากผนังอาคาร1.80 เมตร แบบแก้ไข
งานผนังตกแต่งภายนอกอาคาร ( Façade) ชุดที่ 2โครงถักเหล็ก (Truss) มีระยะยืน่ จากผนังอาคาร
1.50 เมตร จากการศึกษาเอกสารที่ได้จากการรวบรวม พบว่าเกิดปัญหาในการประสานงานระหว่าง
ผูบ้ ริ หารโครงการและผูร้ ับเหมาหลัก เกิดความผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการรับ

-ส่ งข้อมูล ทําให้

ผูร้ ับเหมาช่วงงานผนังตกแต่งภายนอกอาคาร ( Façade) ซึ่งต้องได้รับข้อมูลแบบแก้ไขจากผูร้ ับเหมา
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หลักเพื่อดําเนินการไม่ได้รับข้อมูลแบบที่ถูกต้องในการทํางาน โดยใช้แบบแก้ไขชุดที่ 1 ในการ
ก่อสร้างและติดตั้งโครงถักเหล็ก (Truss) กับผนังอาคาร จึงทําให้ผนังตกแต่งอาคาร ( Façade)มีระยะ
ยืน่ ของโครงถักเหล็ก (Truss) จากผนัง ไม่ตรงตามแบบจากทางผูอ้ อกแบบที่แก้ ทําให้ผบู ้ ริ หาร
โครงการสัง่ ให้ทางผูร้ ับเหมางานผนังตกแต่งภายนอกอาคาร ( Façade) เร่ งดําเนินการแก้ไขโครงถัก
เหล็ก (Truss) เพื่อให้ถูกต้องตามแบบจากทางผูอ้ อกแบบ ส่ งผลให้งานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพ
สิ ต (Aluminium Composite) ซึ่งเป็ นขั้นตอนการทํางานที่ตอ้ งดําเนินการต่อจากการติดตั้งโครงถัก
เหล็ก (Truss) ต้องล่าช้าไปจากแผนงานที่กาํ หนด 13 วัน ตําแหน่งแก้ไขโครงถักเหล็กบริ เวณผนัง
ตกแต่งภายนอกอาคาร (Façade) ตามภาพแนบที่ 22
0.30

ระยะยืน่ โครงถักเหล็ก จากแบบแก้ไข
ระยะยืน่ โครงถักเหล็ก จากแบบแก้ไข

ระดับพืน้ ชั้น 2

ภาพที่ 22รู ปตัดแสดงระยะโครงเหล็กบริ เวณผนังตกแต่งอาคาร (Façade)
3.2.6สาเหตุอนั เกิดจากผลกระทบของงานล่ าช้ าในส่ วนงานผนังตกแต่ ง
ผลจากงานล่าช้าในส่ วนผนังตกแต่งอาคารภายนอก

(Façade)

ซึ่งไม่สามารถ

ดําเนินการให้แล้วเสร็ จตามแผนงานที่กาํ หนดจึงทําให้ไม่สามารถรื้ อถอนนัง่ ร้านที่ใช้ในการทํางาน
ได้ ส่ งผลให้งานทางเดินโดยรอบอาคารและงานบ่อนํ้าพุไม่สามารถทําการก่อสร้างได้ เนื่องจาก
ตําแหน่งที่ใช้ก่อสร้างทางเดินและบ่อนํ้าพุอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกับนัง่ ร้านที่ใช้เพื่อก่อสร้างผนัง
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ตกแต่งอาคาร(Façade) ส่ งผลให้ไม่สามารถเริ่ มงานได้ตามแผนงานที่กาํ หนด เป็ นเหตุให้ระยะเวลา
ในการเริ่ มงานก่อสร้างล่าช้าไปจากแผนงาน 11 วันผังแสดงตําแหน่งนัง่ ร้านที่ใช้ในการดําเนินการ
ผนังตกแต่งอาคารภายนอก (Façade) และพื้นที่ทางเท้าหน้าอาคาร ตามภาพแนบที่ 23

ตําแหน่งพื้นที่ทางเท้าหน้าอาคาร
ตําแหน่งนัง่ ร้านที่ใช้ในการดําเนินการผนัง
ตกแต่งอาคารภายนอก (Façade)

ภาพที่ 23 ผังแสดงตําแหน่งนัง่ ร้านที่ใช้ในการดําเนินการผนังตกแต่งอาคารภายนอก (Façade) และ
พื้นที่ทางเท้าหน้าอาคาร
3.2.7 งานเพิม่ เติมผนังกระจก และวัสดุปูพนื้ ทางเดินบริเวณร้ านค้ าชั้น 1 ในส่ วน
ต่ อขยายอาคาร
เนื่องจากมีการแก้ไขรู ปแบบพื้นที่ร้านค้าและรู ปแบบทางเดินบริ เวณส่ วนต่อขยาย
ของอาคารจากเจ้าของโครงการอยูบ่ ่อยครั้ง ทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในการออกแบบของ
ผูอ้ อกแบบโดยงานผนังกระจกและงานปูกระเบื้องพื้นทางเดินบริ เวณร้านค้าชั้น 1ในส่ วนต่อขยาย
ของอาคารไม่ได้ถูกระบุลงในแบบที่ใช้ดาํ เนินการก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากผูอ้ อกแบบขาดการตรวจสอบ
รายละเอียดในแบบให้ถูกต้อง ทําให้เนื้องานดังกล่าวล่าช้ากว่ากําหนดที่ระบุไว้ในแผนงาน เนื่องจาก
ต้องเป็ นงานเพิ่มเติมและวัสดุที่ใช้ในการดําเนินการก่อสร้าง(กระจกลามิเนต และกระเบื้องปูพ้ืน)
เป็ นวัสดุที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการผลิตจากจากผูผ้ ลิตสิ นค้า (Supplier) เป็ นเวลา 15 วัน
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ตารางที่ 4แสดงสรุ ปประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความ
ล่าช้าขึ้นในส่ วนงานสถาปั ตยกรรม รวมถึงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า
สาเหตุ

งานล่าช้า (วัน)

ทางผูอ้ อกแบบไม่ได้รับข้อมูลเรื่ องแนวเขตที่ดิน

7 วัน

รายการ
-สาเหตุอนั เกิดจากการ

ไม่ได้รับข้อมูลเรื่ องแนว ที่ถูกต้องในการออกแบบ จึงทําให้แบบตําแหน่ง
เขตที่ดินที่ครบถ้วนใน

อาคารขัดแย้งกับแนวเขตที่ดินที่

การออกแบบ
-สาเหตุความล้าช้าที่
เกิดขึ้นในส่ วนงานก่อ
ผนังภายในอาคาร
-สาเหตุอนั เกิดจากการ

เนื่องจากยังไม่มีการสรุ ปแนวผนังกั้นร้านค้าจาก
จากทางฝ่ ายขายเพื่อให้ผอู ้ อกแบบจัดทําแบบ
แนวก่อผนังภายใน
เนื่องจากโครงการดําเนินการก่อสร้างไม่ตรง

26 วัน

21 วัน

ถูกระงับการก่อสร้างจาก ตามแบบที่ใช้ยนื่ ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เทศบาล

เทศบาล

-สาเหตุความล่าช้าอันเกิด เนื่องจากโครงสร้างคานชั้นหลังคา ไม่ได้ถูก
จากการเริ่ มก่อสร้างโดย

ออกแบบให้รองรับความสูงของผนังตกแต่ง

ไม่มีแบบที่สมบูรณ์

อาคารภายนอก (Façade) ที่ระดับ 4.50 เมตรได้

-สาเหตุอนั เกิดจาก
เนื่องจากผูร้ ับเหมาช่วงงานผนังตกแต่งอาคาร
ประสานงานในโครงการ (Façade) ทําการก่อสร้างระยะยืน่ ของโครงถัก
เหล็ก (Truss) ไม่ตรงตามแบบจากทาง
ผูอ้ อกแบบ เนื่องจากไม่ได้รับแบบชุดแก้ไข
ล่าสุ ดจากผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ
-สาเหตุอนั เกิดจาก
เกิดจากผลกระทบจากงานล่าช้าในส่ วนงานผนัง
ผลกระทบของงานล่าช้า ตกแต่งหน้าอาคาร (Façade)ทําให้ไม่สามารถรื้ อ
ในส่ วนงานผนังตกแต่ง ถอนนัง่ ร้านที่ใช้ในการทํางานได้เนื่องจาก
ตําแหน่งที่ใช้ก่อสร้างทางเดินและบ่อนํ้าพุอยูใ่ น
ตําแหน่งเดียวกับนัง่ ร้านที่ใช้เพื่อก่อสร้างผนัง
ตกแต่งอาคาร (Façade)

13 วัน

9 วัน

14 วัน
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ตารางที่ 4แสดงสรุ ปประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความ
ล่าช้าขึ้นในส่ วนงานสถาปั ตยกรรม รวมถึงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า (ต่อ)
รายการ

สาเหตุ

-งานเพิ่มเติมผนังกระจก

เกิดความผิดพลาดขึ้นในการออกแบบของ

และวัสดุปูพ้ืนทางเดิน

ผูอ้ อกแบบ ตกหล่น ขาดการตรวจสอบ ขาด

บริ เวณร้านค้าชั้น 1 ในส่ วน

รายละเอียดที่ชดั เจนในแบบที่ส่งให้หน้างาน

ต่อขยายอาคาร

ดําเนินการ

งานล่าช้า (วัน)
15 วัน

13

4

14

6 สาเหตุอันเกิดจากผลกระทบของงานล่าช้าในส่วนงานผนังตกแต่ง
งานเพิ�มเติมผนังกระจก และวัสดุปูพื�นทางเดินบริเวณร้านค้าชั�น1 ใน
7
่ ่
15

9

5 สาเหตุอันเกิดจากประสานงานในโครงการ

สาเหตุความล่าช้าอันเกิดจากการเริ�มก่อสร้างโดยไม่มีแบบที�สมบูรณ์

21

3 สาเหตุอันเกิดจากการถูกระงับการก่อสร้างจากเจ้าหน้าที�เทศบาล

7
26

การออกแบบ

สาเหตุอันเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลเรื�องแนวเขตที�ดินที�ครบถ้วนใน

2 สาเหตุความล้าช้าที�เกิดขึ�นในส่วนงานก่อผนังภายในอาคาร

1

สาเหตุที�ทําให้เกิดความล่าช้าในส่วนงานสถาปัตยกรรม

6
13

17

5 ปรับย้ายตําแหน่งห้องนํ�าชั�น 2 ของโครงการ

6 งานเพิ�มเติมเสาเข็มบริเวณหลังคาทางเข้าอาคาร
7 เพิ�มเติมถังเก็บนํ�าคอนกรีตชั�นใต้ดิน

20
45

11

19

4 เพิ�มพื�นที�อาคาร 8,000 ตารางเมตร

ประโยชน์พื�นที�ชั�นใต้ดินเป็นที�จอดรถได้ในอนาคต

แก้ไข
ปรับระดับความสูงฐานรากและตอม่อใต้อาคารเพื�อให้สามารถใช้

แก้ไขงานตอกเสาเข็ม และงานฐานรากตามตําแหน่งอาคารที�มีการ

(วัน)

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาค

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

จํานวน มกราคม

3 แก้ไขความสูงหลังคาในส่วนของโรงภาพยนตร์

2

1

สาเหตุที�ทําให้เกิดความล่าช้าในส่วนงานโครงสร้าง

รายละเอียด

Small Format Schedule

ตารางที่ 5 แสดงสรุ ปสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าขึ้นในส่ วนงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม รวมถึงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า

78

79
สรุ ป
จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้างของส่ วนงาน
โครงสร้าง และงานสถาปั ตยกรรม มีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของโครงการ

ตาม

รายละเอียดในตารางที่ 5 ที่แสดงให้เห็นถึง สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้า ขึ้นในส่ วนงานโครงสร้าง
และสถาปั ตยกรรม รวมถึงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า
ต่อไป

และจะมีการนําข้อมูลไปวิเคราะห์ในบท

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
บทนี้จ ะแสดงการวิเคราะหขอมูล เรื่องศึก ษาสาเหตุที่ทําใหเกิด ความลาชาในโครงการ
กอสรางศูนยการคาที่ใชการบริหารงานกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track) ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจาก
การรวบรวมมาวิเคราะหโดยจะแบงเปน 3สวน ดังนี้
สวนที่ 1 วิเคราะหผลการศึกษา
สวนที่ 2 สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. วิเคราะหผลการศึกษา
จากผลการศึกษาสามารถสรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาขึ้นในสวนงานโครงสรางและ
งานสถาปตยกรรมออกไดเปน 3 สาเหตุ ดังนี้
1.1 สาเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบจากเจาของโครงการ
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา 8 จาก 14 เปนสาเหตุความลาชาที่เกิดขึ้นในระหวางการ
กอสราง เปนผลจากการที่เจาของโครงการตัดสินใจใหมีการปรับแกไขรายละเอียดของโครงการ
หรือรูปแบบของโครงการโดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพ (Competitiveness) ในการแขงขันทาง
ธุรกิจ ทําใหโครงการตองเสียเวลาในการแกไขงานกอสรางที่ ดําเนินการไปแลวใหถูกตอง ทั้งใน
สวนของงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม ซึ่งดวยเวลาที่มีอยูอยางจํากัด จึงทําใหไมมีเวลาที่
เพียงพอในการแกไขงานใหเสร็จทันตามแผนงานที่วางไวและเปนสาเหตุทําใหโครงการเกิดความ
ลาชา
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1.2 สาเหตุอันเกิดจากการดําเนินการกอสรางโดยที่ไมมีแบบกอสรางหรือขอมูลที่
ครบถวนสมบูรณจากเจาของโครงการ
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา 4 จาก 14 สาเหตุค วามลาชาที่เกิดขึ้นในระหวางการ
กอสรางอันเปนผลมาจากการดําเนินการกอสรางโดยที่ไมมีแบบกอสรางโครงการ และขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการทํางานที่ถูก ตองและครบถว นสมบูรณ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอความถูกตอง
แมนยําของงานกอสราง ซึ่งการดําเนินการกอสรางกอนที่จะมีแบบ และรายละเอียดของโครงการที่
สมบูร ณ นั้น มีค วามเสี่ย งตอการเปลี่ย นแปลงงานกอ สรา งภายหลั ง อั น เนื่อ งมาจากตองมีก าร
ปรับเปลี่ยนหรือแกไขงานกอสรางที่ไดดําเนินการไปแลวตามแบบเดิมจึงเปนผลทําใหเกิดความ
ลาชาขึ้นจากการที่ตองแกไขทั้งในสวนงานออกแบบและกอสรางงานเพื่อใหมีรูปแบบตรงใกลเคียง
และสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบใหม ตามแบบที่ไปรับการอนุมัติจากทางเจ าของ
โครงการ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามที่ George Jergeas (2003: ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวไว
วา การตัด สิน ใจกอนที่จ ะมีแ บบและรายละเอียดที่ สมบูร ณ ข องโครงการ มีค วามเสี่ยงตอการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง ถามีหลักการใหมๆ เกิดขึ้น หรือมีเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
1.3 สาเหตุอันเกิดจากการประสานงานผิดพลาดของบุคลากรในโครงการ
สาเหตุความลาชา 2 จาก 14 สาเหตุ ที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางเกิดจากการ
ประสานงานผิดพลาดของบุคลากรในโครงการ จากการศึกษาพบวาบุคลากรในระดับปฏิบัติงานทั้ง
ในสวนของฝายเจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูบริหารโครงการ ผูรับเหมาหลัก และผูรับเหมาราย
ยอยบางสวนขาดประสบการณความรูและความเขาใจในโครงการกอสรางที่ใชรูปแบบการบริหาร
โครงการกอสรางแบบเรงรัด
2 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาสาเหตุที่ทําเกิดความลาชาในโครงการกอสรางศูนยการคาที่
ใชรูปแบบการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast Track) ซึ่งเปนการศึกษาความลาชาที่
เกิ ด ขึ้ น ในระหว า งการก อ สร า งอาคารโดยมุ ง เน น เฉพาะในส ว นงานโครงสร า งและงาน
สถาปตยกรรม เพราะเปนสวนงานหลักในการกอสรางอาคาร
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สําหรับวิธีที่ใชในการศึกษา คือการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องของ
ธุรกิจศูนยการคาการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด ความลาในโครงการกอสราง จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดศึกษามาเปนแนวทางในการกําหนดแบบสัมภาษณเบื้องตน และดําเนินการสัมภาษณผูที่
มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการกอสรางของโครงการ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาใช
เปนเกณฑในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในโครงการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาในโครงการกอสรางศูนยการคา
จากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความลาชาของโครงการกอสรางฯ เกิดจากการ
ตัดสินใจของเจาของโครงการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก ซึ่งเปน
สาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได และจากรูปแบบการบริหารโครงการกอสรางแบบเรงรัด (Fast
Track) เปนโครงการที่แบงสว นงานออกเปนสวนงานยอยหลายสวน โดยใชวิธีคาบเกี่ยวกันของ
สวนงานออกแบบและกอสราง ซึ่งเปนวิธีการทีย่ อมใหมีการกอสรางไดกอนที่แบบจะเสร็จสมบูรณ
เปนเหตุผลใหทางเจาของโครงการตัดสินใจใหดําเนินการกอสรางไปโดยที่ไมตองมีแบบที่สมบูรณ
ดังนั้นหากเกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนินการหรือแบบกอสรางหรืองานสวนใดสวนหนึ่ง
จากสวนงานหลักออกเปนสวนงานยอยหลายสวนตามรูปแบบการบริหารโครงการกอสรางแบบ
เรงรัด (Fast Track) จึงสงผลกระทบกับงานในสวนอื่นๆที่ตองดําเนินการตออีกดวย
3 ขอเสนอแนะในการวิจัย
3.1 ในการศึ ก ษาครั้งตอไป ผูศึก ษาเห็น วาควรนํ าเอาโครงการที่มีข นาดใกลเคียงกั บ
กรณีศึก ษาและใชก ารบริหารโครงการแบบเรงรัด เหมือนกัน โดยนํามาเปรียบเทียบและหาขอ
แตกตางระหวางสองโครงการ เพื่อหาขอแตกตางของทั้งสองโครงการที่ใชการบริหารโครงการ
กอสรางแบบเรงรัด เหมือนกัน วาจะเกิดสาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาในกรณีเดียวกับโครงการที่
ศึกษาหรือไม
3.2

ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารโครงการแบบเรงรัด (Fast Track)

แลรูปแบบที่ใกลเคียงกันเชน Phase Construction เพื่อศึกษาความแตกตาง ขอดี ขอเสีย และความ
เหมาะสมในการนําไปใชในโครงการกอสรางหางสรรพสินคา ที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ และ
สามารถลดระยะเวลาโดยรวมของโครงการไดอยางแทจริง
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รายการอ้ างอิง
ณัฐธนนท์ แม้นทอง. “แนวทางการพัฒนาพื้นที่เช่าที่สอดคล้องการตัดสิ นใจเช่าของผูป้ ระกอบการ
ภายในศูนย์การค้า.”การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการพัฒนา
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ค ณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผั ง เมื อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
ภัคพล มัน่ เหมาะ. “แนวทางการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของท้องถิ่น
กรณี ศึกษาย่านรังสิ ต.” การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผัง เมื อ ง บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
กําพล อนันตพรพาณิ ชย์. “พัฒนาการคอมมูนิต้ ีในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล”วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขานวัต กรรมการพัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ค ณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
ชนินทร์ ชนินทร์สถาปั ตย์.“ศูนย์การค้าวงเวียนใหญ่.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาผังเมืองบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
จุ ฑ าภรณ์ สุ ว รรณเพชร.“ผลกระทบของศู น ย์ก ารค้า ขนาดใหญ่ ช านเมื อ งต่ อ การใช้ที่ ดิ น และ
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ภาคผนวก ก
แผนงานหลักการก่อสร้าง
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ภาคผนวก ข
แบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
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ภาพที่ 25 แสดงผังบริ เวณอาคารส่ วนที่ 2
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ภาพที่ 26 แสดงผังพื้นอาคารชั้นที่ 1
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ภาพที่ 27 แสดงผังพื้นอาคารชั้นที่ 2
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ภาพที่ 28 แสดงผังหลังคา
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ภาพที่ 29 แสดงรู ปด้านอาคาร
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ภาคผนวก ค
แบบขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
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ภาคผนวก ง
ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างจริ ง

108
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