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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัย ที่ให้เกิดความล่าช้าต่อการ

ด าเนินการจัดหาวัสดุในโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการสูญเสียด้านเวลา น าไปสู่ผลกระทบทั้งผู้ว่าจ้างต้องแบกรับต้นทุน
ทรัพยากรที่สูงขึ้นทั้งค่าแรง วัสดุ ดอกเบี้ยเงินกู้ และสูญเสียโอกาสในการพัฒนาส่วนอ่ืน ๆ ส่วนผู้รับ
จ้างต้องเสียค่าปรับ และได้รับค่างวดตอบแทนช้าลง       
  โดยการงานวิจัยนี้ เลือกใช้กรณีศึกษา และการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้
แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ เป็นกลยุทธ์ในการศึกษาและเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยเลือกเก็บ
เอกสาร 9 ชุด จาก 3 กรณีศึกษา โดยแต่ละกรณีศึกษามี 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กลุ่มเจ้าของ
โครงการ กลุ่มผู้ออกแบบ และกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และทั้ง 3 กรณีศึกษามีรูปแบบระบบสัญญาที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ระบบสัญญาแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ระบบสัญญาออกแบบ-ก่อสร้าง 
(Design–build) และระบบออกแบบ-ประมูล–ก่อสร้าง (Design-bid-build) เป็นต้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการหาสาเหตุปัจจัยหลักของความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุ และพิสูจน์สมมติฐาน
ที่ว่า การวางแผนการด าเนินการที่บกพร่อง และรูปแบบสัญญาการก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ส่งผลต่อความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุ      
  ผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กันแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการรับรู้เรื่องการด าเนินงาน
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ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดหาวัสดุเพ่ือท าการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน และ
ทุกรูปแบบโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็น
ว่า การวางแผนการด าเนินการที่บกพร่องของผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่งผลต่อความล่าช้าในการด าเนินการ
จัดหาวัสดุ ทั้งในส่วนของการค านวณระยะเวลา Lead time ของเจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ และการ
ประมาณจ านวนวัสดุรวมถึงการวางแผนการขนส่งวัสดุของหัวหน้าโฟร์แมน ซึ่งหากมีการปรับปรุงการ
บริหารจัดการด้านการท างานของทีมงานฝ่ายรับเหมาก่อสร้างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถลด
ปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการจัดหาวัสดุได้     
  นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบสัญญาการก่อสร้าง อาจส่งผลต่อความล่าช้าในการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ กล่าวคือ รูปแบบการด าเนินการก่อสร้างที่ให้อ านาจในการตัดสินใจกับการ
ด าเนินการของผู้รับเหมาก่อสร้างมาก เช่น รูปแบบการด าเนินการก่อสร้างระบบจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turnkey) และรูปแบบการด าเนินการก่อสร้างระบบออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-build) 
ตามล าดับ  มีแนวโน้มที่จะขาดความชัดเจนของแบบก่อสร้างในช่วงต้นของโครงการเมื่อเทียบกั บ
รูปแบบการด าเนินการก่อสร้างระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-bid-build) ดังนั้นจึงอาจมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของแบบก่อสร้าง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาวัสดุได้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาดังกล่าว เจ้าของโครงการหรือ
ผู้ออกแบบควรพิจารณาแบบก่อสร้างอย่างถี่ถ้วน และตกลงการการเลือกใช้วัสดุกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
ให้ชัดเจนก่อนด าเนินการก่อสร้างทุกครั้ง  

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ, โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายใน

อาคารส านักงาน, ส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ABSTRACT 
 

  This research studies factors causing the delay of materials provision in 
interior office renovation projects in high-rise building in Bangkok. Due to the factor 
mentioned above as a result of losing time both effects that leads employers having 
to bear the cost of higher resource including labor, materials, loan and losing 
opportunities to develop in other parts while contractor are fined and compensation 
payments have slowed down. The objective is to study factors and weight of factors 
in such renovation projects, by employing case study, interview, and questionnaire as 
a research strategy and methods. The researcher collects nine set of questionnaires 
from three case studies. Three groups of stakeholders, including project owners, 
designers, and contractors were selected in each case. Quantitative and qualitative 
analysis were also used in this research. The results of this study show that there are 
two main factors that all stakeholders defined as causes contributing to the delay in 
of materials provision, which are material purchasing planning and material delivery 
process. On the contrary, there are also two main factors that all stokeholds see 
them as causes of the delay differently which are problems from sub-contract and 
loss and damage of materials used during the on-site construction stage. The findings 
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would be beneficial for the stakeholders as the guidelines to make their decisions in 
order to reduce the possibility of the delay of materials provision in interior office 
renovation projects. 

 
Keywords: Factors causing the delay of materials provision, Interior office renovation 
project, High rise office building in Bangkok 
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ต่าง ๆ และแนะน าบุคคลที่สามารถช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ท่านถัดมาคือ อาจารย์ 
ดร. นที สุริยานนท์ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์กรรมการที่แนะน าเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ภายในงานวิจัยที่
แตกต่างออกไป ท าให้ได้เนื้อหาการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต่อมาขอขอบคุณเจ้าของ
โครงการ และทีมงานโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้า
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลได้อย่างเต็มที่         
  สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ ที่ดูแล
สนับสนุนทุกสิ่ง และให้ก าลังใจท าให้การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี     
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บทที่ 1                                                                                                             
บทน ำ 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันพ้ืนที่ของอาคารส านักงานสูงให้เช่าส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะครอบคลุม
พ้ืนที่ใจกลางย่านธุรกิจบริเวณ สีลม สาธร ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิท และบางส่วนของพ้ืนที่รัชดาภิเษก ซึ่ง
ข้อมูลจากแผนกจัดหาพ้ืนที่ส านักงาน ซีบีอาร์อี ได้กล่าวถึงความต้องการของตลาดอาคารส านักงานใน
กรุงเทพมหานครพบว่า อัตราพ้ืนที่ว่างในอาคารส านักงาน ณ สิ้นปี 2557 นั้นอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 10% 
และจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับดังกล่าวในปี 2558 แต่อาจจะมีพ้ืนที่ว่างเพ่ิมขึ้นชั่วคราวเนื่องจากจะมีพ้ืนที่
ส านักงานใหม่เพ่ิมเข้าสู่ตลาดราว 200,000 ตารางเมตรในปีที่ผ่านมานี้ (นิธิพัฒน์ ทองพันธุ์, 2558) 
  ข้อมูลจากฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จ ากัด กล่าวถึง
แนวโน้มตลาดอาคารส านักงานใหม่ว่า ส าหรับพ้ืนที่อาคารส านักงานทั้งหมด ณ สิ้นปี 2556 มีประมาณ 
8,098,000 ตารางเมตร ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครช่วง 14 ปีที่ผ่านมา โดยที่มากกว่า 84% หรือมากกว่า 
6,860,000 ตารางเมตรของพ้ืนที่ส านักงานในปัจจุบันสร้างเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2530-2542 (สุรเชษฐ์ 
กองชีพ, 2558) ดังนั้นความต้องการของตลาดอาคารส านักงานหลังช่วงปี พ.ศ. 2543-2557 มีแนวโน้มของ
อุปทานที่ลดลง กล่าวคือ จะเป็นไปในทางปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานมากข้ึน (นิธิพัฒน์ ทองพันธุ์, 
2558)               
  ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้พ้ืนที่ส านักงานที่มีอยู่ แต่ไม่ได้
ต้องการอาคารส านักงานเพ่ิมขึ้น จึงน ามาสู่ความสนใจทางด้านโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในส านักงานที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน           
  ในกระบวนการออกแบบ ปรับปรุง และจัดหาวัสดุ จนถึงกระบวนการก่อสร้างของงาน
ตกแต่งภายในอาคารส านักงานนั้น มีขั้นตอนที่เกี่ยวพันธ์กับหลายบุคคลด้วยกัน อาทิเช่น เจ้าของโครงการ 
ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ หากบางขั้นตอนผิดพลาดที่
บุคคลบุคคลหนึ่งแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานโครงการและท าให้เกิดความล่าช้าได้   
  งานวิจัยครั้งนี้สนใจขั้นตอนของการด าเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับปรุง
พ้ืนที่ภายในส านักงาน เนื่องจากวัสดุก่อสร้างเป็นทรัพยากรที่มีบทบาทส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ถ้าสามารถ
จัดหาวัสดุได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบ ทั้งคุณภาพ ปริมาณ และ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ รวมถึงสามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างไปยังหน้างานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ก็จะท าให้ลด
ปัญหาความล่าช้าจากการด าเนินการจัดหาวัสดุต่าง ๆ และท าให้งานของโครงการก่อสร้างนั้นบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ (Khumpaisal, 2008) 
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  โดยปัญหาจากความล่าช้าในการปฏิบัติงานของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น อาจส่งผลเสียใน
เชิงกว้าง ได้แก่  ผู้ว่าจ้างต้องแบกรับต้นทุนทรัพยากรที่สูงขึ้นทั้งค่าแรง วัสดุ ดอกเบี้ยเงินกู้ และอาจสูญเสีย
โอกาสในการจะพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ผู้รับจ้างอาจจะต้องถูกปรับจากความล่าช้าในกรณีที่เป็นความผิดของผู้
รับจ้าง ท าให้ได้รับค่างวดตอบแทนช้าลง และส่งผลกระทบกับงานในขั้นตอนต่อ ๆ มา (กองกูณฑ์ โต
ชัยวัฒน์, 2551)            
  งานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้า  ในช่วงของ
กระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาค่าน้ าหนักของปัจจัย ตามความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับปรุงพ้ืนที่
ภายใน ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับการวิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ประกอบกับแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือหลักในการพิจารณาความส าคัญ 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

  1.2.1  เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้าง จากผู้มี
ส่วนได้เสียโครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงาน      
  1.2.2  เพ่ือหาค่าน้ าหนักของปัจจัย ซึ่งน ามาสู่การเสนอแนะ เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าใน
การด าเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

1.3  สมมติฐำนกำรวิจัย          
 การวางแผนการด าเนินการที่บกพร่อง และรูปแบบรูปแบบสัญญาก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ส่งผลต่อความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุ 

1.4  ขอบเขตกำรวิจัย 

  1.4.1  ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของพื้นที่ที่จะศึกษา  โดยจะศึกษาถึงการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ ภายในอาคารส านักงานสูงที่เกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร     
  1.4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยทีท่ าให้
เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน   
  1.4.3  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบและ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง   
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1.5.1  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในส านักงาน เช่น เจ้าของ
โครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการการ
จัดหาวัสดุ            
  1.5.2  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในส านักงาน เช่น เจ้าของ
โครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ทราบถึงค่าน้ าหนักของปัจจัย และวิธีในการลดผลกระทบจาก
ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุ 

1.6 นิยำมศัพท์ 

  1.6.1  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือความสูงอาคาร
ประมาณ 23 เมตร 
  1.6.2  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการ
ตั้งแต่ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน                          
  1.6.3  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วง
การออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ ตลอดจนการขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม
การใช้วัสดุในหน้างานก่อสร้าง 
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บทที่ 2                                                                                                             
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่สามารถน ามาใช้ประกอบการ
วิจัยครั้งนี้ สามารถล าดับการศึกษาได้ดังนี้ 

 2.1  ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2  ขั้นตอนการบริหารตกแต่งพ้ืนที่ภายใน 
 2.3  การส่งมอบพ้ืนที่เช่าคืนและการเข้ามาปรับปรุง ตกแต่งพ้ืนที่ภายในของอาคาร

ส านักงาน 
 2.4  กระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นท่ีภายในอาคารส านักงาน 
 2.5  แนวคิดด้านการจัดซื้อ จัดหา และขนส่งวัสดุก่อสร้างเพ่ือลดผลกระทบต่อความล่าช้า

การด าเนินการจัดหาวัสดุ 
 2.6  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.7  สาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง     

  2.8  ประเภทสัญญาที่กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินการและส่งมอบโครงการ  
 

 2.1  ข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับอำคำรส ำนักงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้องต้น ชนิดการถือกรรมสิทธิ์ ตัวอย่างเงื่อนไขการเช่าทั่วไป  และ

ความต้องการของอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร (แผนกวิจัย บริษัทซีบีริชาร์ด เอลวิส, 2558)   
2.1.1  ข้อมูลเบื้องต้น 

  ปัจจุบันพ้ืนที่ของอาคารส านักงานให้เช่าส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะ
ครอบคลุมพ้ืนที่ใจกลางย่านธุรกิจตั้งแต่บริเวณ สีลม สาธร ถนนวิทยุ ถนนสุขุมวิท และบางส่วนของพ้ืนที่
รัชดาภิเษก ซึ่งท าเลที่ตั้งของอาคารส านักงานที่อยู่ติดกับระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 
กลายมาเป็นเงื่อนไขส าคัญล าดับต้นในการเลือกอาคารส านักงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณภาพของอาคาร
ส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะมาตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้เช่าอาคาร
ส านักงานได้ เป็นต้น 

 2.1.2  ชนิดกำรถือกรรมสิทธิ์  
  โดยชนิดการถือกรรมสิทธิ์ของอาคารส านักงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ แบบเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว (Single Ownership) และแบบเป็นเจ้าของหลายคน (Multiple 
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Ownership) ซึ่งสามารถอธิบายความแตกต่างได้ในตารางที่ 2.1 ดังนี้          
ตารางที่ 2.1 

                  
ชนิดการถือกรรมสิทธิ์ของอาคารส านักงาน 

 แบบ Single Ownership  แบบ Multiple Ownership 
มีเจ้าของคนเดียว มีเจ้าของหลายคน 

การด าเนินการใด ๆ โดยเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว การด าเนินการใด ๆ ขึ้นอยู่กับผู้เช่ารายนั้น ๆ และ
ระเบียบข้อตกลงของอาคาร 

ไม่ต้องจ้างนิติบุคคล จ้างนิติบุคคล 

มีสภาพคล่องทางด้านการจัดการพ้ืนที่มากกว่า มีสภาพคล่องทางด้านการจัดการพ้ืนที่น้อยกว่า 
ให้เช่าเพียงอย่างเดียว ให้เช่าและขาย 

หมายเหตุ. จาก การรวบรวมข้อมูล, โดย ผู้วิจัย, 2558. 
 

 2.1.3  เงื่อนไขกำรเช่ำโดยท่ัวไป 
          2.1.3.1  เงื่อนไขกำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน  
             โดยปกติแล้วระยะเวลาการเช่าอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร

มีระยะเวลาอยู่ที่ 3 ปี เพ่ือท าการพาณิชย์ ซึ่งถ้าหากหมดสัญญาอาจจะมีการต่อสัญญาได้หลังครบก าหนด
ระยะเวลาสัญญา 3 ปี ส าหรับค่าเช่าของการต่อสัญญานั้นเป็นไปตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ในช่วงแรก และใน
กรณีที่ผู้เช่าต้องการเช่าอาคารส านักงานมากกว่า 3 ปี ผู้เช่าจะต้องไปจดทะเบียนที่ส านักงานที่ดิน และ
ด าเนินการตามข้อก าหนด เช่น ต้องมีการช าระค่าธรรมเนียมทะเบียนการเช่า และอากรแสตมป์ที่ผู้เช่าต้อง
จ่ายตลอดเงื่อนไขการเช่า 

           2.1.3.2  กำรคิดพื้นที่เช่ำ 
                      การคิดพ้ืนที่ เช่าส่วนใหญ่นั้น เจ้าของอาคารจะวัดจากหน้าต่าง 

(Window) ไปจนถึงพ้ืนที่กลางอาคาร (Core area) รวมถึงเสา แต่ไม่นับรวมส่วนห้องน้ า โถงลิฟต์ และ
ทางเดิน  

          2.1.3.3  ค่ำมัดจ ำ 
                      การคิดค่ามัดจ าจะคิดเป็นค่าเช่ารวม 3 เดือน ผู้เช่าสามารถเรียกคืนได้

โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากหมดอายุสัญญา 
          2.1.3.4  ช่วงตกแต่งภำยในโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 
              โดยปกติแล้วผู้เป็นเจ้าของอาคารจะก าหนดช่วงการให้เข้ามาตกแต่ง

ปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโดยที่ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่อาคาร



6 
 

ส านักงานด้วยเช่นกัน หากเป็นพ้ืนที่อาคารส านักงานขนาดใหญ่เจ้าของอาคารอาจจะยืดระยะเวลาในการ
เข้ามาตกแต่ง ปรับปรุงพื้นท่ีภายในออกไปเป็นระยะเวลา 2 เดือนได้ 

 2.1.4  ควำมต้องกำรของตลำดอำคำรส ำนักงำน 
           ข้อมูลจากแผนกจัดหาพ้ืนที่ส านักงาน บริษัทซีบีริชาร์ด เอลวิส ได้กล่าวถึงความ

ต้องการของตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครพบว่า อัตราพ้ืนที่ว่างในอาคารส านักงาน ณ สิ้นปี 
2557 นั้นอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 10% และจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับดังกล่าวในปี 2558 ถึงแม้จะเกิดเหตุ
ทางการเมือง แต่ปริมาณการใช้พ้ืนที่ และค่าเช่ายังคงปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งปี แต่อาจจะมีพ้ืนที่ว่างเพ่ิมขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากจะมีพ้ืนที่ส านักงานใหม่เพ่ิมเข้าสู่ตลาดราว 200,000 ตารางเมตรในปีนี้ (นิธิพัฒน์ ทอง
พันธุ์, 2558) ตามภาพท่ี 2.1 

 
 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 อัตราพ้ืนที่ว่างในตลาดอาคารส านักงานของกรุงเทพมหานคร ปี 2553-2557. จาก แผนกจัดหา
พ้ืนที่ส านักงาน บริษัทซีบีริชาร์ด เอลวิส, โดย นธิิพัฒน์ ทองพันธุ์, 2558. 

  ข้อมูลจากฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จ ากัด  กล่าวถึง
แนวโน้มตลาดอาคารส านักงานใหม่ว่า ส าหรับพ้ืนที่อาคารส านักงานทั้งหมด ณ สิ้นปี2556 มีประมาณ 
8,098,000 ตารางเมตร ซึ่งพ้ืนที่รวมของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วง 
14 ปีที่ผ่านมา โดยที่มากกว่า 84% ของพ้ืนที่อาคารส านักงานในปัจจุบัน หรือมากกว่า 6,860,000 ตาราง
เมตร สร้างเสร็จในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530–2542 มากกว่า 456,000 ตารางเมตรต่อปี ซึ่งมากกว่า 5 เท่า
เมื่อเทียบกับช่วงหลังปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา (สุรเชษฐ์ กองชีพ, 2558) 
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ภาพที่ 2.2 อัตราพ้ืนที่ว่างในตลาดอาคารส านักงานของกรุงเทพมหานคร ปี 2553-2557. จาก ฝ่ายวิจัย 
บริษัทคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล, โดย นธิิพัฒน์ ทองพันธุ์, 2558. 

  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติการลดลงของอัตราพ้ืนที่ว่างในอาคารส านักงาน และ
แนวโน้มอุปทานที่ลดลงของอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานครข้างต้นนั้น สรุปได้ว่าเมื่อแนวโน้ม
อุปทานที่ลดลงจากช่วงหลังปี 2543 เป็นต้นมา หมายความว่าปริมาณการเพ่ิมขึ้นของการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานจะน้อยลง แต่ความต้องการการใช้พ้ืนที่ของตลาดอาคารส านักงานยังสูง ส่งผลให้อัตราพื้นที่ว่างใน
อาคารส านักงานลดลง ดังนั้นความต้องการของตลาดอาคาส านักงานหลังช่วงปี 2543 จะเป็นไปในทาง
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานเก่า แก่ผู้เช่ามากกว่าการก่อสร้างอาคารส านักงาน
ขึ้นมาใหม่ 

2.2  ขั้นตอนกำรบริหำรงำนตกแต่งพื้นที่ภำยใน 
  จากการศึกษาเนื้อหาขั้นตอนเกี่ยวกับ การบริหารงานตกแต่งพ้ืนที่ภายในจาก (บริษัทซีบีริ
ชาร์ด เอลวิส, 2558) สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการบริหารงานตกแต่งพ้ืนภายใน. จาก บริษัทซีบีริชาร์ด เอลวิส, 2558. 

                    จากแผนภาพที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการบริหารงานตกแต่งพ้ืนที่ภายใน โดยประกอบด้วย 3 
ส่วนหลักๆด้วยกัน ได้แก่ 1.) ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction) เช่น การวางแผนงานและก าหนด
ความต้องการ (Establish needs ,Project strategy) การคัดเลือกทีมงานในโครงการและบริหารจัดการ
ออกแบบ (Team selection & Design management) การบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement 
management) และการขออนุมัติแบบจากผู้ให้เช่าพ้ืนที่ (Landlord’s approval of design) 2.) ช่วงการ
ก่อสร้างและหลังก่อสร้าง (Construction & Post Construction) เช่น การบริหารการตกแต่งพ้ืนที่ภายใน 
(Implementation management) การส่งมอบพื้นท่ีให้ลูกค้า (Project handover and close-out) และ 
3.) การย้ายเข้าพ้ืนที่ (Move in)  

  โดยงานวิจัยนี้ได้เน้นไปที่การบริหารงานตกแต่งพ้ืนที่ภายใน ในขั้นตอนของการบริหาร
ด้ านการจัดหา (Procurement Management)  และการบริหาร พ้ืนที่ ภายใน ( Implementation 
Management) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีความส าคัญต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดหาวัสดุ ให้สามารถ
จัดหาวัสดุได้ตรงตามแผนงาน และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

2.2.1  กำรบริหำรด้ำนกำรจัดหำ (Procurement Management) 
          (Khumpaisal, 2008) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการจัดหาวัสดุในช่วง

การบริหารการก่อสร้าง โดยปัจจัยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกิดจากบุคคล (Personal issues) ประกอบด้วย  
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                2.2.1 .1  กำรใช้ เทคนิคกำรประมำณรำคำหลำยวิธี  (Pricing mixes)                       
                หรือผู้ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และวัสดุของผู้รับเหมาก่อสร้างใช้
เทคนิคการประมาณราคามากกว่า 1 วิธี  จึงเกิดความสับสนในการตกลงราคาวัสดุและราคางานที่ถูกต้อง 

           2.2.1.2  มูลค่ำของโครงกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงหลังจำกกำรตกลง (Post-bid 
negotiated terms)           
               หรือการเปลี่ยนแปลงของสัญญา และมูลค่าของโครงการหลังจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ตกลงปฏิบัติการก่อสร้างตามราคาที่ตกลงไว้กับเจ้าของโครงการแล้ว ซึ่งจะเกิดความ
เสี่ยงในการต่อรองมูลค่าสัญญารวมถึงส่งผลการจัดหาวัสดุต่อไป  

           2.2.1.3  กำรเปลี่ยนแปลงแบบหรือรำยกำรประกอบแบบบ่อย (Design and 
specification revisions)          
               เกิดจากการที่เจ้าของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงแบบ หรือความ
ต้องการ ส่งผลให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเปลี่ยนแปลงการออกแบบ และรายการประกอบ
แบบรวมถึงต้องท าการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และจัดหาวัสดุใหม่  

            2.2.1.4  กำรบริหำรงำน ณ สถำนที่ก่อสร้ำง (Dealing and Trading)  
      เช่น การที่เจ้าของงานมีการเพ่ิมงาน หรือต้องการให้สร้างหรือติดตั้ง
เพ่ิมเติมในสถานที่ก่อสร้าง (site) ส่งผลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเพ่ิมจ านวนแรงงาน หรือเพ่ิมเวลาท างาน
ของแรงงาน ส่งผลกระทบต่อมูลค่าโครงการ หรือ การที่ผู้รับเหมาก่อสร้างท างานเพ่ิมโดยไม่คิดมูลค่าจาก
เจ้าของโครงการ หรือการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างมีแรงงานที่ไม่มีประสบการณ์หรือประสิทธิภาพในการจัดหา
วัสดุหรือติดตั้งวัสดุ ส่งผลต่อเวลา และความล่าช้าของโครงการก่อสร้างเช่นกัน  

  2.2.2  กำรบริหำรพื้นที่ภำยใน (Implementation Management) 

   โดยที่ปรึกษาโครงการจะต้องท าหน้าที่ในการควบคุม ติดตาม การท างานให้
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของโครงการ ตรวจสอบ และอนุมัติการจ่ายเงินตามงวดงาน รวมถึงให้
ค าแนะน า และรายงานผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ และงบประมาณ กรณีเมื่อมีงานลด งานเพ่ิม 
หรือการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ในสัญญา 
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2.3  กำรส่งมอบพื้นที่เช่ำคืน และกำรเข้ำมำปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่ภำยในของอำคำรส ำนักงำน 
 

ภาพที่ 2.4 การส่งมอบพ้ืนที่เช่าคืนและการเข้ามาปรับปรุง ตกแต่งพ้ืนที่ภายในของอาคารส านักงาน 
รวบรวม. จาก การรวบรวมกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่งภายในของอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
,โดย ผู้วิจัย, 2558.  
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 จากภาพที่ 2.4 แสดงขั้นตอนการส่งมอบพ้ืนที่เช่าคืนของผู้เช่ารายเก่าจนถึงขั้นตอนการ
เข้ามาปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานของผู้เช่ารายใหม่ โดยช่วงแรกนั้นจะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า
รายเก่า ในกรณีที่สัญญาเช่าของผู้เช่ารายเก่าหมดอายุลง และหากไม่ต่อสัญญาเช่าต่อนั้น ผู้เช่ารายเก่า
จ าเป็นต้องออกจากพ้ืนที่ และต้องด าเนินการจัดการพ้ืนที่เช่าให้กลับเป็นเหมือนตอนแรกที่เข้ามาเช่า 
(Reinstate) จากนั้นจึงท าการส่งมอบพื้นท่ีเช่าคืนให้แก่เจ้าของอาคาร  

 ช่วงถัดมาจะเป็นช่วงของผู้เช่ารายใหม่ ซึ่งก่อนที่ผู้เช่ารายใหม่จะเข้ามาท าการปรับปรุง 
ตกแต่งพ้ืนที่ภายในได้นั้น ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาคู่มือระเบียบข้อบังคับของอาคารเสียก่อน เพ่ือเป็น
แนวทางควบคู่กับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของอาคาร จากนั้นจึงยื่นแบบให้กับเจ้าของ
อาคาร ถ้าแบบได้รับการอนุมัติจากเจ้าของอาคารถึงสามารถเข้ามาท าการปรับปรุง ตกแต่งภายในพ้ืนที่
ส านักงานได้ นอกจากนี้ระหว่างการเข้าปรับปรุง ตกแต่ง พ้ืนที่ภายในนั้นฝ่ายทีมงานจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อคับของอาคาร เช่น ช่วงเวลาการเข้าปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ก่อสร้างและการขนส่งต่าง  ๆ ที่
อาจเป็นการรบกวนผู้เช่าภายในอาคารส านักงานข้างเคียงอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.4  กระบวนกำรจัดหำวัสดุของโครงกำรปรับปรุงพื้นที่ภำยในอำคำรส ำนักงำน  

ภาพที่ 2.5 กระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน. จาก การบริหาร
ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง, โดย Khumpaisal, 2008. 
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  จากภาพที่ 2.5 กระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน
นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ 1.) ขั้นตอนการจัดท าแบบและก าหนดรายการวัสดุที่ใช้โดย
เจ้าของโครงการ และผู้ออกแบบ ซึ่งในข้ันตอนนี้ทางผู้ออกแบบควรมีการศึกษาการจัดวางฟังก์ชั่นการใช้งาน 
รวมถึงการศึกษาเลือกประเภทวัสดุ เพ่ือลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในภายหลัง ท าให้ต้องเสียเวลาในการ
กลับมาแก้ไข 2.) ขั้นตอนการจัดหาวัสดุให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบ โดย
ฝ่ายจัดซื้อของผู้รับเหมาก่อสร้าง จะท าหน้าด าเนินการจัดซื้อวัสดุกับทางผู้จัดจ าหน่ายวัสดุ ควบคุมการ
ประมาณการจัดซื้อและระยะเวลาที่ใช้วัสดุ (Lead Time) เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการจัดหา
วัสดุ 3.) ขั้นตอนการขออนุมัติพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการและจัดเก็บวัสดุจากฝ่ายอาคาร โดยฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง 
หรือที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างควรศึกษาระเบียบข้อบังคับอาคาร และปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น ระยะเวลาการเข้า-ออกภายในอาคาร ช่วงเวลาที่ไม่
สามารถท างานเสียงดัง และมีกลิ่นรบกวนผู้เช่าข้างเคียงได้ 4.) ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุเข้าสู่หน้างานก่อสร้าง 
โดยผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาช่วง ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจ าเป็นต้องส ารวจเส้นทางการเข้าออกอาคาร 
และลิฟท์ขนของว่าพร้อมส าหรับการขนส่งวัสดุหรือไม่ เช่น เส้นทางการเข้าออกอาคารที่แคบท าให้ไม่
สามารถขนส่งวัสดุโดยรถบรรทุกได้ ไม่มีลิฟท์ขนของหรือลิฟท์ขนของไม่เพียงพอต่อการขนส่งวัสดุขึ้นส่งหน้า
งาน ซึ่งหากทราบปัญหาดังกล่าวก่อนแล้วก็จะท าให้มีการวางแผนและเตรียมการได้อย่างทันท่วงที 5.) 
ขั้นตอนการติดตั้งงานโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาช่วง และ6.) ขั้นตอนการตรวจสอบงาน โดย
เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น (Khumpaisal, 2008) 

2.5  แนวคิดด้ำนกำรจัดซื้อ จัดหำ และขนส่งวัสดุก่อสร้ำงเพื่อลดผลกระทบต่อควำมล่ำช้ำในกำร
ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ 
                     การจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับขั้นตอนในการก่อสร้างนั้น ถือเป็น
เรื่องที่ทีมผู้บริหารงานก่อสร้างควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุก่อสร้างเป็นทรัพยากรที่มี
บทบาทส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ถ้าสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการหรือ
ผู้ออกแบบ ทั้งคุณภาพ ปริมาณ และงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างไปยังหน้างานได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ก็จะท าให้งานของโครงการก่อสร้างนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนงานของโครงการก่อสร้าง และสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความล่าช้าจากการ
จัดหาวัสดุ อันเนื่องมาจากวัสดุขาดแคลนหรือวัสดุเสียหาย เป็นต้น ดังนั้นข้อควรพิจารณาในการจัดเตรียม
วัสดุก่อสร้างที่ทีมผู้บริหารงานก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุจาก (สมชาย โพพาทอง, 
2554) สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
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 2.5.1  ข้อพิจำรณำในกำรจัดซื้อ และจัดหำวัสดุก่อสร้ำง 
          2.5.1.1  กำรวำงแผนกำรใช้วัสดุ  
             การวางแผนการใช้วัสดุ หรือการจัดช่วงเวลาการใช้วัสดุ เป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการวางแผนการก่อสร้าง ซึ่งก่อนที่จะวางแผนการก่อสร้างได้นั้น ผู้ควบคุมงานจะต้องส ารวจ
ปริมาณ ประเภท และคุณภาพของวัสดุที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วนเสียก่อน และเมื่อตรวจปริมาณ ประเภท 
และคุณภาพของวัสดุแน่นอนแล้วจึงท าการวางแผนการใช้วัสดุ ซึ่งการวางแผนที่ดีควรวางแผนให้รัดกุม  
ควบคุมงานให้ด าเนินไปตามแผน และค านึงถึงปริมาณวัสดุที่จะใช้ในแต่ละช่วงเวลา ไม่มากจนเกินไป  และ
ไม่น้อยจนเกินไป การจัดหาวัสดุที่มากจนเกินไปจะเกิดปัญหาในเรื่องสถานที่เก็บ และค่าใช่จ่ายในการดูแล
รักษา แต่หากน้อยเกินไปก็อาจจะท าให้วัสดุขาดแคลน ก่อให้เกิดความล่าช้าจากการจัดหาวัสดุ ท าให้งาน
ก่อสร้างต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อแผนงานทั้งโครงการ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีหลักการในการจัดหาวัสดุ เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้วัสดุในการก่อสร้าง ดังนี้ 

         (1)  ประมำณวัสดุที่จะต้องใช้ 
                  ผู้จัดหาวัสดุจ าเป็นต้องทราบประเภท และปริมาณของวัสดุที่

จะต้องใช้ ให้เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุท าให้งาน
หยุดชะงัก โดยผู้จัดหาสามารถพิจารณาได้จากแผนงานก่อสร้าง และจากการส ารวจปริมาณ 

         (2)  ระยะเวลำที่จะใช้ 
                  ผู้จัดหาวัสดุจ าเป็นต้องทราบว่าวัสดุประเภทนั้น จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลาใด ต้องการใช้ในปริมาณเท่าไร และจะหมดเมื่อไร เพ่ือจะได้ประมาณระยะเวลาที่จะต้องเติมวัสดุ
ชนิดนั้นในช่วงเวลาถัดไป 

         (3)  จุดสั่งเพิ่ม  
                           ผู้จัดหาควรประมาณจุดสั่งเพ่ิมให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถจัดหา

วัสดุป้อนเข้าสู่การก่อสร้างได้ทันท่วงที และลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการก่อสร้าง ซึ่งข้อควรค านึงในจุดสั่งเพ่ิมคือ จะต้องก าหนดไว้ขณะที่ยังมีวัสดุเหลืออยู่และ
เพียงพอส าหรับการก่อสร้างในช่วงที่ก าลังรอวัสดุงวดใหม่มาถึง 

         (4)  วัสดุเผื่อเหลือเผื่อขำด  
                            ในการสั่งวัสดุ ผู้จัดหาวัสดุควรจะมีการสั่งวัสดุส ารองไว้ส่วนหนึ่งใน

ปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไป และไม่น้อยจนเกินไป เพ่ือรองรับหากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น วัสดุขาดแคลน
อันเนื่องมาจากความเสียหายจากการขนส่ง ความผิดพลาดจากการท างานของคนงาน หรือการจัดเก็บ ซึ่ง
เป็นวัสดุชนิดที่ผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งให้โครงการได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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      2.5.1.2  กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุ  
              ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศหรือสภาวะเงินเฟ้อ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีราคาสูงขึ้น รวมถึง
ราคาค่าก่อสร้างก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์นี้ค่อนข้างมาก ยิ่งโครงการใดที่
มีการก่อสร้างเป็นเวลานานหรือมีเหตุให้เกิดความล่าช้า จนระยะเวลาในการก่อสร้างนั้นต้องถูกยืดเวลา
ออกไป จึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายจากราคาวัสดุก็ย่อมสูงขึ้นเช่นกัน 

      2.5.1.3  แหล่งวัสดุ  
              แหล่งวัสดุในที่นี้ หมายถึงทั้งแหล่งผลิตวัสดุ และแหล่งจ าหน่ายวัสดุ ซึ่ง

ในการเลือกแหล่งวัสดุนั้นผู้จัดหา ควรเลือกแหล่งวัสดุที่เอ้ืออ านวยต่อโครงการมากที่สุด ทั้งท าเลที่ตั้งและ
เส้นทางการขนส่งจากแหล่งวัสดุมาโครงการ ทั้งนี้หากกการเลือกแหล่งวัสดุไม่เหมาะสมกับโครงการแล้วนั้น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับราคาวัสดุก่อสร้างมากขึ้น และก่อให้เกิดความล่าช้าจากการ
จัดหาวัสดุ ส่งผลต่อความก้าวหน้าของแผนงานอีกด้วย ดังนั้น ผู้จัดหาวัสดุจ าเป็นต้องพิจารณาเรื่องแหล่ง
วัสดุอย่างรอบคอบ เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ โดยมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 

           (1)  ประเภทคุณภำพ และปริมำณวัสดุที่มี 
                             สิ่งส าคัญในการเลือกแหล่งวัสดุคือ ควรเลือกแหล่งวัสดุที่มี

ปริมาณวัสดุส าหรับการจัดสั่งสู่โครงการก่อสร้างในปริมาณที่มากพอ ไม่ให้ขาดตอน ทั้งในส่วนของการผลิต
และแหล่งจ าหน่าย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาแหล่งวัสดุที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท และควรเป็นแหล่ง
วัสดุที่มีความน่าเชื่อถือได้ เป็นต้น  

           (2)  ควำมรับผิดชอบ และตรงต่อเวลำ 
                             ก่อนจะเลือกแหล่งวัสดุที่จะจัดวัสดุส่งโครงการ ผู้จัดหาควรสืบ

ประสบการณ์การท างานของแหล่งวัสดุนั้นเสียก่อนว่าท างานอย่างไร ตรงต่อเวลาหรือเกิดปัญหาอย่างไร 
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกแหล่งวัสดุนั้น แหล่งวัสดุที่ดีควรเป็นแหล่งวัสดุที่สามารถจัดส่ง
ได้ถึงหน้างานทันตามระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถท าได้ก็จะส่งผลกระทบต่อแผนงานของโครงการ 
ท าให้กิจกรรมก่อสร้างในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ทางผู้จัดหาวัสดุเองก็ควรจะต้องแจ้งการสั่งวัสดุ
แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะวัสดุที่ต้องใช้เป็นจ านวนมาก หรือวัสดุที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ เพ่ือที่ผู้จ าหน่ายและ
ผู้ผลิตจะได้จัดส่งวัสดุได้เพียงพอและทันกับเวลาที่ต้องการใช้งาน 

           (3)  สถำนที่ตั้งของแหล่งวัสดุ 
                    ผู้จัดหาวัสดุควรเลือกแหล่งวัสดุที่อยู่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้าง หรือ

สถานที่ท างานของโครงการให้มากท่ีสุด เพ่ือลดปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปจากการขนส่งวัสดุมายัง
สถานที่ก่อสร้าง และเวลาที่ต้องเสียไป กล่าวคือ ถ้าแหล่งวัสดุอยู่ไกลจากสถานที่ก่อสร้างมากเท่าไร ทั้ง
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สภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร จะท าให้ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของยานพาหนะสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น 
ราคาวัสดุต่อหน่วยก็จะสูงขึ้นตาม เนื่องจากแหล่งผลิตวัสดุหรือแหล่งจ าหน่ายจ าเป็นต้องรวมค่าขนส่งเข้าไป
ด้วย 

 การเลือกแหล่งวัสดุเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ควรท าการส ารวจไปพร้อม ๆ กับ
การเลือกสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือลดผลกระทบต่องบประมาณโครงการ และความก้าวหน้าของแผนงาน
โครงการ           
  2.5.2  ข้อพิจำรณำด้ำนกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง 

  อย่างแรกก่อนที่จะมีการขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้างนั้น ฝ่ายจัดหาวัสดุควร
ตรวจสอบเส้นทางเข้า-ออกของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง ว่าจะสามารถเดินทางมาที่
สถานที่ก่อสร้างได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และไม่เกิดปัญหาใด ๆ ระหว่างทาง ส่งผลให้ต้นทุนต่างๆของ
โครงการสูงขึ้น เช่น ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าชดเชยความเสียหาย และเกิดความล่าช้าในการจัดหาวัสดุขึ้นสู่
หน้างาน เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือให้การขนส่งวัสดุก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ฝ่ายจัดหาวัสดุควร
พิจารณาประเด็นส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

  2.5.2.1  กำรจัดส่งวัสดุหรืออุปกรณ์  
              เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายจัดหาและฝ่ายภาคสนามจะต้องร่วมมือกันพิจารณา

เลือกวิธีที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 วิธีดังนี้ 
           (1)  ให้ผู้จัดจ ำหน่ำยจัดส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ไปยังสถำนที่ก่อสร้ำง
โดยตรง 
                     การจัดส่งวิธีนี้ผู้จัดหาจะต้องแจ้งให้ฝ่ายภาคสนามทราบล่วงหน้า 
ก่อนที่วัสดุหรืออุปกรณ์จะมาถึงสถานที่ก่อสร้าง เพื่อที่ฝ่ายภาคสนามจะได้เตรียมสถานที่ส าหรับการเก็บวัสดุ 
และเมื่อวัสดุมาถึงจะต้องเตรียมตรวจรับและลงนามในใบสั่งของ (invoice) พร้อมทั้งรายงานสภาพของวัสดุ
หลังตรวจรับว่าวัสดุช ารุดเสียหายหรือไม่ เพ่ือลดปัญหาวัสดุก่อสร้างไม่พอใช้ในภายหลัง และถ้าไม่พอจะได้
จัดหาได้ทันเวลา 
             (2)  ให้ผู้จัดส่งวัสดุฝำกเก็บไว้นอกสถำนที่ก่อสร้ำง 
                             โดยวิธีนี้อาจเป็นกรณีที่สถานที่ก่อสร้างมีพ้ืนที่จ ากัด ไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการจัดเก็บ จ าเป็นต้องจัดเก็บวัสดุไว้นอกสถานที่ก่อสร้าง หรืออาจเก็บไว้ที่คลังวัสดุกลางของบริษัท เมื่อ
ต้องการใช้จึงท าใบเบิกวัสดุเป็นงวด ๆ ไป  

      2.5.2.2  กำรตรวจรับวัสดุก่อสร้ำง  
             ทันทีที่วัสดุถูกจัดส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควร

ตรวจสอบจ านวนชิ้น หรือวัดปริมาตร รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดว่ามีคุณภาพ ความแข็งแรง ครบและ
ตรงตามรายการในใบสั่งของหรือไม่ ซึ่งแนวทางในการตรวจรับมีดังนี้ 
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                (1)  กำรตรวจรับเอกสำร 
                              อย่างแรกต้องตรวจใบสั่งของว่ามีการระบุหมายเลขของในใบสั่ง
ซื้อตรงกับส าเนาใบสั่งซื้อจากหน่วยงานกลาง ทั้งชนิดของวัสดุ จ านวน และสถานที่ก่อสร้างตรงกัน ทั้งนี้อาจ
เกิดการผิดพลาดได้เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่สั่งวัสดุชนิดเดียวกัน จ านวนเท่า ๆ กัน ในเวลาใกล้เคียงกัน 
ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควรตรวจสอบเรื่องนี้ เพ่ือลดการเสียเวลาในการขนย้ายสินค้าใหม่อีกรอบ 
                                 (2)  กำรตรวจนับวัสดุ  
                     ควรตรวจนับจ านวนชิ้น จ านวนแผ่น จ านวนท่อน จ านวนหีบห่อ 
วัดจ านวนปริมาตร หรือขนาดหน้าตัดว่าตรงตามในใบสั่งหรือไม่  
              (3)  กำรตรวจลักษณะและคุณภำพ  
                     ตรวจสอบว่าวัสดุชนิดนั้นตรงตามเกรดหรือไม่ ชนิดการใช้งาน
ต้องถูกต้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงวัสดุนั้นได้มาตรฐานตามมอก.ก าหนดหรือไม่ 
 
2.6  แนวคิดด้ำนกำรจัดเก็บ และควบคุมกำรใช้วัสดุก่อสร้ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

         การจัดเก็บและการควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง ในขณะที่ก าลังก่อสร้างหรือช่วงก่อนการ
ก่อสร้างนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากหากมีการจัดเก็บและควบคุมการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิ 
จะช่วยลดความเสียหายของวัสดุ ส่งผลดีต่องบประมาณโครงการ และระยะเวลารวมของแผนงานโครงการ
ก่อสร้างได้ (สมชาย โพพาทอง, 2554)        
  2.6.1  สถำนที่เก็บรักษำวัสด ุ

          วัสดุก่อสร้างในโครงการหนึ่ง ๆ นั้นจ าเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างหลายประเภทและ
ใช้เป็นจ านวนมาก ทั้งวัสดุที่ใช้ส าหรับผสมคอนกรีต วัสดุส าเร็จรูป และวัสดุตกแต่ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้
ควรมีสถานที่เก็บรักษาก่อนการใช้งานเพ่ือลดความสูญหาย หรือการช ารุดของวัสดุก่อสร้าง ส าหรับโครงการ
ก่อสร้างที่มีพ้ืนที่บริเวณโดยรอบกว้างขวางนั้น การเก็บวัสดุอาจกองเป็นลานโล่ง ๆ หรือสร้างโกดังบริเวณ
รอบพ้ืนที่นั้น แต่ส าหรับโครงการก่อสร้างที่มีพ้ืนที่จ ากัด เช่น เป็นโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่ย่านธุรกิจ
หนาแน่น ปัญหาด้านการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างจะมีค่อนข้างสูงกว่าโครงการที่อยู่นอกย่านธุรกิจหนาแน่น ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้จัดการจัดหาวัสดุที่ควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและท าการแก้ไข โดยผู้จัดการจัดหาวัสดุ
อาจแก้ปัญหาโดยให้ผู้จ าหน่ายวัสดุทยอยส่งวัสดุมายังสถานที่ก่อสร้างตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพ่ือใช้งานจะ
เป็นการดีที่สุด เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ข้างเคียงส าหรับการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง แต่หากเป็น
กรณีที่วัสดุก่อสร้างหายาก ต้องใช้เวลาในการสั่งท า หรือเป็นวัสดุที่ซื้อเพ่ือตุนกันการขึ้นราคาและขาดตลาด 
ก็จ าเป็นต้องเช่าพื้นทีข้่างเคียงเพ่ือเป็นสถานที่เก็บรักษาวัสดุนั้นไว้ 

  โดยแบ่งสถานที่รักษาวัสดุในงานก่อสร้างได้ 3 ประเภทดังนี้ 
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        2.6.1.1  ลำนกองวัสดุ                  
                ส าหรับใช้กองวัสดุก่อสร้างประเภทของหยาบ ได้แก่ ทราย หินเกล็ด 
หินย่อย ไซโลเก็บปูนซีเมนต์ เพ่ือใช้ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้ควรจัดเตรียมพ้ืนที่ให้กับรถบรรทุก
วัตถุดิบให้เข้ามารับ-ส่งวัสดุได้สะดวก ค าถึงถึงต าแหน่งที่ถูกทิศทางลม เพ่ือไม่ให้ฝุ่นละอองจากกองวัสดุ
เหล่านี้ไปรบกวนชาวบ้านพื้นที่ข้างเคียง 

               2.6.1.2  พื้นที่ก่อสร้ำงท่ีสร้ำงเสร็จแล้ว 
              ส าหรับกรณีที่สถานที่ก่อสร้างที่มีพ้ืนที่จ ากัด อาจจะใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง

ส่วนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเป็นที่เก็บวัสดุ และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของโครงการเสียก่อนว่าจะใช้พ้ืนที่
ก่อสร้างบริเวณไหน ทั้งนี้ควรค านึงถึงสถานที่จัดเก็บกับประเภทของวัสดุเพ่ือป้องกันความเสียหายของ
สถานที่ด้วย เช่น หากจัดเก็บวัสดุก่อสร้างบริเวณที่จอดรถควรเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทของหยาบ ได้แก่ 
ทราย หินเกล็ด หินย่อย เป็นต้น หากเป็นสถานที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างบริเวณที่มีงานตกแต่ง ควรค านึงถึง
น้ าหนัก และสันคมของวัสดุนั้น ๆ เพื่อไม่ให้สถานที่จัดเก็บวัสดุบริเวณนั้นเกิดความเสียหาย 

       2.6.1.3  โกดังเก็บวัสดุ 
              โกดังเก็บวัสดุนั้นควรตั้งอยู่ใกล้กับถนนภายในโครงการที่รถบรรทุก

ขนาดใหญ่ผ่าน เพ่ือสะดวกต่อการไปประกอบหน้างานและใกล้กับส านักงานชั่วคราว เพ่ือความสะดวก
ทางด้านการจัดการควบคุมการใช้ เช่น การเบิกจ่ายวัสดุ การตรวจสอบ ความปลอดภัยจากการโจรกรรม  
ร่วมถึงควรตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสูง น้ าท่วมไม่ถึงในหน้าฝน เพ่ือป้องกันการเสียหายของวัสดุ เป็นต้น  

  2.6.2  กำรควบคุมวัสดุก่อสร้ำงในงำนภำคสนำม 
          การควบคุมการใช้วัสดุของโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ นั้น ผู้บริหารจัดการต้องท า

ความเข้าใจกับต้นทุน ตลอดจนต้องเข้าใจกระบวนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุ 
เนื่องจากแต่ละโครงการก่อสร้างมีระบบการจัดการวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาที่พบจากการควบคุมวัสดุ
ภาคสนามส่วนใหญ่คือ การใช้ปริมาณวัสดุที่สูงกว่าที่ก าหนดในบัญชีงบประมาณ อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
จากการใช้งานในภาคสนาม เช่น อิฐที่ใช้ส าหรับก่อผนังแตกหักจากการขนส่ง การเสียเศษเหล็กจากการตัด
และผูกเหล็กแล้ว นอกจากนี้การสูญเสียวัสดุบางครั้งอาจเกิดจากการควบคุมการใช้งานที่ไม่รัดกุมและขาด
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ท าให้วัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งข้อควรพิจารณาอันเป็นสาเหตุให้เกิดการ
สูญเสียระหว่างการก่อสร้างจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุสามารถสรุปได้ 4 ประการดังต่อไปนี้ 

     2.6.2.1  กำรสูญเสียวัสดุเนื่องจำกกำรจัดเก็บที่ไม่มีประสิทธิภำพ          
               วัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน การเก็บ
วัสดุอุปกรณ์แต่ละประเภทจึงแตกต่างตามไปด้วย วัสดุบางประเภทช ารุดและแตกหักได้ง่าย บางประเภท
เสื่อมสภาพเร็วเนื่องจากการเป็นวัสดุที่ใช้แค่ภายในอาคาร หรือบางชนิดสามารถเก็บไว้ในที่โล่งแจ้งได้ เป็น
ต้น ดังนั้นเพ่ือลดปัญหาการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างอันเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ผู้ควบคุมวัสดุควรให้
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ความส าคัญอย่างรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมผังบริเวณของสถานที่ก่อสร้าง เส้นทางบรรทุกของ 
ทราบขั้นตอนการใช้วัสดุแต่ละประเภทว่าวัสดุประเภทใดใช้ก่อน วัสดุประเภทใดใช้หลัง วางแผนการ
ปริมาณการจัดซื้อและจุดสั่งเพ่ิมให้เหมาะสมกับเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงก าหนดสถานที่เก็บให้มีการขนย้ ายให้
น้อยที่สุด เป็นต้น 

     2.6.2.2  กำรสูญเสียวัสดุเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน 
             การสูญเสียวัสดุในลักษณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ได้ล่วงหน้าและ

ป้องกันได้ยาก เนื่องจากเป็นการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่พบส่วน
ใหญ่มักเกิดจากการขาดประสบการณ์ของช่าง ไม่เข้าใจงานที่ต้องปฏิบัติและการคุมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ของผู้ควบคุมภาคสนาม เช่น การขาดการวางแผนในการตัดวัสดุ ท าให้การตัดวัสดุผิดพลาดและไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ นอกจากนี้การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือรายละเอียดตามแบบก่อสร้าง ยังเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียวัสดุก่อสร้างด้วยเช่นกัน ท าให้ต้องรื้อหรือทุบทิ้งเพ่ือท าใหม่ เช่น งานก่ออิฐ
ผนังท าผิดจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง งานหล่อพ้ืนคอนกรีตผิดระดับจากที่ก าหนดไว้ในแบบ
มาก ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นการลดการสูญเสียวัสดุอันเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ควรคัดเลือกช่างที่มีความ
ประสบการณ์การในการท างานหน้างานจริง และมีการควบคุมหรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน 

     2.6.2.3  กำรสูญเสียวัสดุเนื่องจำกกำรถูกโจรกรรม 
             การสูญเสียวัสดุจากการโจรกรรมนั้นนับเป็นการสูญเสียวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างอีกลักษณะหนึ่ง ท าให้วัสดุขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างส่งผลให้ระยะเวลาของแผนงาน
โครงการต้องยืดระยะเวลาออกไป โดยสาเหตุอาจมาจากวัสดุก่อสร้างนั้นมีขนาดเล็กสามารถหยิบฉวยไปได้
ง่าย หรือสถานที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างไกลจากชุมชน ไม่มียามรักษาการณ์ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่หละหลวมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นอกจากสาเหตุดังกล่าวแล้ว หน่วยงานของโครงการก่อสร้างมัก
จัดสถานที่พักส าหรับคนงานให้อยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างด้วย ซึ่งคนงานก่อสร้างเป็นบุคคลที่มาจากหลาย
แหล่งแตกต่างกัน ทั้งดีและไม่ดี ดังนั้นเพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวทางโครงการก่อสร้างควรสร้างรั้วชั่วคราว 
มียามรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตรวจสอบการเข้า-ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาล และก่อน
รับคนงานก่อสร้างเข้ามาท างาน ควรตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด เป็นต้น 

     2.6.2.4  กำรสูญเสียวัสดุเนื่องจำกกำรเบียดบัง 
             การสูญเสียวัสดุโดยวิธีนี้อาจเกิดขึ้นได้ โดยสาเหตุมาจากการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมและดูแลวัสดุในโครงการก่อสร้างไม่ซื่อสัตย์ เมื่อมีโอกาสก็จะเบียดบัง
วัสดุก่อสร้างต่างๆเข้ามาเป็นประโยชน์ของตน 
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2.7  สำเหตุที่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในโครงกำรก่อสร้ำง      
  (Bramble & Callanhan, 1987) ได้ให้ความหมายของความล่าช้าในงานก่อสร้างไว้ว่า 
ความล่าช้า คือ ระยะเวลาบางส่วนของโครงการก่อสร้างถูกขยายเวลาออกไป หรือปฏิบัติงานไม่ได้  

         ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เน้นเกี่ยวกับความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุก่อสร้าง
งานตกแต่งภายใน กรณีที่ เป็นอาคารส านักงาน ซึ่งสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาวัสดุ
ก่อสร้างงานตกแต่งภายใน สามารถสรุปได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

         2.7.1  ควำมล่ำช้ำจำกลักษณะส่วนบุคคล 
           ซึ่งความล่าช้าในลักษณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่ป้องกันได้ยากและคาดการณ์ไม่ได้

ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตัวบุคคลนั้นเอง  ได้แก่ การขาด
ประสบการณ์การท างานของผู้ควบคุมงานและช่างก่อสร้าง ไม่เข้าใจงานที่ต้องปฏิบัติและการคุมงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การตัดวัสดุก่อสร้างหากมีการวางแผนไม่ดี จะท าให้เกิดการตัดวัสดุผิดพลาดและไม่
สามารถน าไปใช้ได้ นอกจากนี้การทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมวัสดุหรือคนงานที่ไม่ซื่อสัตย์ เมื่อมีโอกาสก็
จะเบียดบังวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เข้าเป็นประโยชน์ของตน สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ านวน
วัสดุก่อสร้างที่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และอาจจะส่งผลให้แผนงานโครงการก่อสร้างต้องเลื่อน เวลา
ออกไป เนื่องจากความล่าช้าในการต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างมาใหม่เพ่ือทดแทนส่วนที่เสียหายไป 

          2.7.2  ควำมล่ำช้ำจำกกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล 
           ความล่าช้าที่เกิดข้ึนกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความเก่ียวข้องกับสาเหตุความล่าช้าใน

โครงการก่อสร้าง โดยสามารถสรุปสาเหตุของความล่าช้าจากกลุ่มบุคคล ได้ดังนี้ (วรพล จันทนสิน, 2553) 
          2.7.2.1  เจ้ำของโครงกำร 
             เป็นปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ปัญหาการท างานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง และสภาวะทางด้านการเงินของเจ้าโครงการเอง 
          2.7.2.2  ที่ปรึกษำโครงกำร 
                      เป็นปัญหาความล่าช้าที่ เกิดจากการวางแผนงานที่ไม่รัดกุม ท าให้

ขอบเขตการท างานไม่ชัดเจน นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากผู้ควบคุมงานที่อยู่ในระดับที่ตัดสินใจได้  ไม่ได้อยู่
ประจ าโครงการก่อสร้างตลอด เป็นต้น 

                 2.7.2.3  ผู้ออกแบบ 
              เป็นปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการออกแบบผิดพลาดท าให้ไม่สามารถ

ก่อสร้างได้ จึงท าให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ และขาดความรอบคอบในการก าหนดรายละเอียดของ
แบบก่อสร้าง 
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                  2.7.2.4  ผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
             เป็นปัญหาความล่าช้าที่ส่วนใหญ่มาจากเรื่องวัสดุก่อสร้าง เช่น แผนการ

จัดหาวัสดุก่อสร้างเข้าสู่โครงการ ปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างอันเนื่องจากการสูญเสียวัสดุจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การสูญเสียวัสดุจากการกองเก็บ ปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วม
ปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดจากเงินทุนของผู้รับเหมาก่อสร้างเอง เป็นต้น 

          2.7.3  ควำมล่ำช้ำจำกกฎข้อบังคับกำรเข้ำตกแต่งภำยในของอำคำรส ำนักงำน 
          กฎหรือข้อบังคับการเข้าตกแต่งของอาคารส านักงานนั้น หมายถึงกฎหรือข้อบังคับ

ที่ก าหนดขึ้นมาโดยผู้เป็นเจ้าของอาคารเพ่ือให้ผู้ที่จะมาเช่าภายในอาคารปฏิบัติตาม ทั้งในระหว่างก่อนเข้า
ด าเนินการ และระหว่างเข้าด าเนินการ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้เช่าเอง
รวมถึงเพ่ือไม่ให้การปฏิบัติงานระหว่างการก่อสร้างนั้นไปรบกวนผู้เช่าข้างเคียง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
เอกสารกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่งภายในของอาคารส านักงานต่าง ๆ จาก (โจนส์ แลง ลาซาลล์, 2558) 
และได้สรุปเป็นกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่งภายในของอาคารส านักงานที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาวัสดุ ท าให้ระยะเวลาของแผนงาน
โครงการก่อสร้างต้องเลื่อนออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                           2.7.3.1  เจ้ำของโครงกำรและท่ีปรึกษำโครงกำร 
                                         ในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการหรือที่ปรึกษาโครงการที่มีท าหน้าบริหาร
โครงการแทนเจ้าของโครงการนั้นควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่งภายในของอาคาร
ส านักงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางร่วมในการวางแผนงานและบริหารโครงการก่อสร้างปรับปรุง
และตกแต่งพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ทางเจ้าของอาคารก าหนดไว้ ซึ่งหาก
เจ้าของโครงการหรือที่ปรึกษาโครงการละเลย ไม่ศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่งภายใน
อาคารส านักงานของเจ้าอาคารแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น งานที่ท าเสร็จไปแล้วบางส่วนอาจต้องรื้อทุบ
ท าใหม่ หรือเสียค่าปรับต่าง ๆ ท าให้วัสดุก่อสร้างบางส่วนเสียหายและไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อแผนงานของโครงการ เป็นต้น 
           2.7.3.2  ผู้ออกแบบ 
                                         ก่อนจะท าการออกแบบผู้ออกแบบควรศึกษากฎข้อบังคับการเข้า
ตกแต่งภายในของอาคารส านักงานเสียก่อน ทั้งเรื่องของเกณฑ์ในการออกแบบ รวมถึงรายละเอียดการ
เลือกใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น วัสดุต้านไฟส าหรับงานผนัง หรืองานฝ้าเพดาน ตามที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับการเข้า
ตกแต่งของเจ้าของอาคาร จากนั้นจึงยื่นแบบเพ่ือให้เจ้าของอาคารตรวจสอบและอนุมัติ ซึ่งหากผู้ออกแบบ
ศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่งภายในของอาคารส านักงานแล้วนั้น ก็จะลดปัญหาเรื่องการ
เสียเวลาในการต้องกลับมาแก้แบบก่อสร้างใหม่อีกครั้ง และสามารถเตรียมด าเนินการในส่วนขั้นตอนของ
การก่อสร้างต่อไปได ้
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            2.7.3.3  ผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
                        ผู้รับเหมาก่อสร้างควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่ง
ภายในของอาคารส านักงานอย่างรอบคอบในเรื่องการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาความเสียหายของวัสดุ
ก่อสร้างจากการขนส่งหรือการปฏิบัติงานภายในอาคาร เนื่องจากทางเจ้าของอาคารอาจมีข้อจ ากัดต่าง ๆ 
เช่น การใช้ลิฟต์ ทางเข้า-ออกอาคารของรถขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ข้อจ ากัดเรื่องยานพาหนะ และจ านวนที่
จอดรถส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้นทีมผู้รับเหมาก่อสร้างควรมีการวางแผนก่อนลงพ้ืนที่หน้างานจริงให้
รอบคอบเสียก่อน เพ่ือลดปัญหาความผิดพลาดเรื่องการขนส่งวัสดุ ส่งผลให้วัสดุเกิดความเสียหาย เสียเวลา 
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ท าให้แผนงานก่อสร้างต่อเพ่ิมเวลาออกไป นอกจากนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างควรศึกษา
และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการเข้าตกแต่งภายในของอาคารส านักงานในเรื่องช่วงเวลาการเข้าท างานเพ่ือ
ไม่ให้รบกวนผู้เช่าข้างเคียง เช่น ช่วงการท างานของงานประเภทที่ส่งเสียงดัง เกิดฝุ่นละออง และกลิ่นจาก
น้ ายาเชื่อม เป็นต้น 
 
2.8  ประเภทสัญญำที่กล่ำวถึงรูปแบบกำรด ำเนินกำรและส่งมอบโครงกำร    
  ได้มีผู้ท าการศึกษาและแบ่งประเภทของสัญญาไว้มากมาย ซึ่งใช้เกณฑ์ในการแบ่งแตกต่าง
กันไป เช่น (พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์, 2544) ได้แบ่งรูปแบบของสัญญาก่อสร้างออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 
  2.7.1  ระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้ำง (Design-bid-build; D-B-B)  

           ระบบในลักษณะนี้แบ่งการท างานเป็น 3 ขั้นตอนหลัก โดยเจ้าของโครงการจะท า
สัญญา 2 ฉบับ ฉบับแรกท าสัญญากับบริษัทรับออกแบบ ซึ่งบางโครงการก่อสร้างนั้นผู้ออกแบบอาจ
ครอบคลุมถึงการท าหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการควบคุมงานก่อสร้างด้วย ส่วนสัญญาอีกฉบับ
เจ้าของโครงการจะท าสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทเหมาจ่าย  (lump sum) 
โดยผ่านการประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเจ้าของโครงการมักเลือก
เจ้าที่เสนอราคาต่ าสุด         

 2.7.2  ระบบออกแบบ-ก่อสร้ำง (Design-build; D-B)    
                     ระบบนี้ในช่วงแรกนั้นเจ้าของโครงการจะมีเฉพาะข้อมูลโครงการเบื้องต้น ซึ่งระบุ
เพียงวัตถุประสงค์หลัก ๆ เท่านั้น เจ้าของบริษัทออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างที่มีความสนใจ จะยื่น
ข้อเสนอการให้บริการทั้งในส่วนของการออกแบบ และการก่อสร้าง หากเจ้าของโครงการรับข้อเสนอการ
ให้บริการนั้น เจ้าของโครงการจะท าสัญญาขึ้นมา 1 ฉบับกับบริษัทนั้น ซึ่งระบบในลักษณะนี้ผู้ออกแบบ
สามารถออกแบบเป็นส่วน ๆ ส่วนไหนออกแบบเสร็จก็สามารถก่อสร้างได้ก่อน ส่งผลให้ระยะเวลารวมของ
การโครงการลดลง 

 2.7.3  ระบบกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง (Construction management; CM) 
            ระบบนี้เป็นการจัดท าและส่งมอบโครงการจากเจ้าของโครงการ โดยให้บริษัทที่
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ปรึกษาโครงการมาท าหน้าที่หลักในการบริหารและจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งออกแบบและ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถให้บริการเพ่ิมเติมตามข้อตกลงกับเจ้าของโครงการโดย
สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบดังนี้  

  1.  บริหารโครงการในฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการ (CM as Advisor) 
     2.  บริหารโครงการในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ (CM at Risk หรือ CM@Risk) 

  2.7.4  ระบบให้เอกชนร่วมลงทุน (Public-private partnership)   
                     คือขบวนการถ่ายโอนโครงการที่ด าเนินการผลิตระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนๆที่เมื่อก่อนจะด าเนินการจากภาครัฐไปสู่เอกชน และรูปแบบที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือการ
ให้สัมปทาน ซึ่งเรียกว่า ระบบก่อสร้าง-ด าเนินการ-ถ่ายโอน (build operation & transfer; BOT) โดย
ภาคเอกชนจะเป็นฝ่ายด าเนินการเพ่ือหาแหล่งเงินทุนมาท าการออกแบบและก่อสร้าง เมื่อโครงการก่อสร้าง
เสร็จจะถือว่าภาคเอกชนเป็นเจ้าของและสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือเก็บรายได้จากโครงการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในสัมปทาน กระทั้งจนครบก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้จะต้องถ่ายโอนความเป็น เจ้าของคืน
ให้กับภาครัฐ  

 (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2547) ได้แบง่รูปแบบของสัญญาก่อสร้างออกเป็น 6 รูปแบบดังนี้ 
          2.7.1  กำรว่ำจ้ำงผู้ออกแบบและผู้รับเหมำแยกกัน (Single prime contract) 

                     รูปแบบสัญญาลักษณะนี้ถือเป็นการว่าจ้างแบบดั้งเดิม โดยเจ้าของโครงการจะจ้าง
ผู้ออกแบบให้ออกแบบ และจัดท าแบบก่อสร้างพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วถึงจะท าการ
ด าเนินการประกวดราคาเพ่ือคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างต่างเ ซ็น
สัญญาโดยตรงกับเจ้าของโครงการ นอกจากนี้ส าหรับผู้ออกแบบอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนที่เป็นที่
ปรึกษาในระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงจัดท าเงื่อนไขสัญญางวดงานและตรวจสอบงาน
ก่อสร้าง 
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ภาพที่ 2.6 รูปแบบการว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลักแยกกัน. จากการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง, 
โดย กวี หวังนิเวศน์กุล, 2547, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

             
  2.7.2  กำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงมำกกว่ำหนึ่งรำย (Separate prime contracts) 
                    รูปแบบการว่าจ้างลักษณะคล้ายกับรูปแบบที่ 2.6.4.1 แต่ต่างกันที่เจ้าของ

โครงการอาจตัดเนื้องานบางรายการออกไปจ้างผู้ รับเหมา ก่อสร้างรายอ่ืนต่างหาก เ พ่ือให้ ได้
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความช านาญเฉพาะด้าน หรือประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งการท าเช่นนี้จะ
เกิดประโยชน์กับเจ้าของโครงการมากขึ้น แต่มีข้อเสียคือเจ้าของโครงการจะต้องเซ็นสัญญาก่อสร้างกับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างหลายรายอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการประสานงาน เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างท าให้เสียเวลา ซึ่งส่วนนี้เจ้าของโครงการต้องรับภาระการประสานงาน และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เอง 

 
 
 
 
 
 

 
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 รูปแบบการว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลักแยกกัน. จากการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง, 
โดย กวี หวังนิเวศน์กุล, 2547, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

 
 2.7.3  กำรว่ำจ้ำงงำนออกแบบ และรวมกำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (Design & manage 

contract) 
           รูปแบบการว่าจ้างลักษณะนี้เจ้าของโครงการต้องการลดภาระเนื่องจากการไม่

สะดวกในการประสานงานกับงานฝ่ายก่อสร้าง จึงเพ่ิมเงื่อนไขหน้าที่ให้กับผู้ออกแบบเป็นฝ่ายท าหน้าที่ดูแล
ประสานงาน และตรวจสอบผลงานการเบิกงวดงานต่าง ๆ แทนเจ้าของโครงการให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ทางเจ้าของโครงการจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายให้ผู้ออกแบบ
เป็นค่าตอบแทนด้วย 
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ภาพที่ 2.8 รูปแบบการว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลักแยกกัน. จากการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง, 
โดย กวี หวังนิเวศน์กุล, 2547, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
   

 2.7.4  กำรว่ำจ้ำงงำนออกแบบ และก่อสร้ำงรวมกัน (Design & construction 
contract) 

    รูปแบบการว่าจ้างลักษณะนี้ฝ่ายผู้ออกแบบ และฝ่ายก่อสร้างจะท างานร่วมกัน 
และเสนอราคาค่าก่อสร้างรวมกันทั้งราคาค่าออกแบบ และราคาค่าก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ ซึ่งข้อดีของ
การว่าจ้างงานออกแบบ และก่อสร้างรวมกันคือ ท าให้เจ้าของโครงการประหยัดเวลาในการติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากเจ้าของโครงการติดต่อกับฝ่ายผู้ออกแบบ และฝ่ายก่อสร้างเพียงราย
เดียว เจ้าของโครงการเพียงเตรียมเงินส าหรับจ่ายตามผลงาน ทั้งนี้ข้อเสียของการว่าจ้างงานออกแบบ และ
ก่อสร้างรวมกันคือ เนื่องจากฝ่ายออกแบบ และฝ่ายก่อสร้างเป็นคนคนเดียวกัน ท าให้ไม่สามารถเข้าไป
ตรวจสอบในส่วนรายละเอียดของงานออกแบบ และก่อสร้างได้อย่างรอบคอบ และหากเจ้าของโครงการไม่
มีความรู้หรือไม่มีประสบการณ์งานก่อสร้างด้วยแล้ว ก็อาจส่งผลกระทบในเรื่องของคุณภาพของงานก่อสร้าง
ได้ ดังนั้นเจ้าของโครงการสามารถแก้ไขประเด็นนี้ได้โดยการจ้างทีมที่ปรึกษาโครงการเข้ามาดูแลบริหาร
จัดการแทน 
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ภาพที่ 2.9 รูปแบบการว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลักแยกกัน. จากการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง, 
โดย กวี หวังนิเวศน์กุล, 2547, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 

 2.7.5  กำรว่ำจ้ำงออกแบบและก่อสร้ำงรวมกันพร้อมลงทุนก่อน (Turnkey contract) 
              การว่าจ้างงานในลักษณะนี้คล้ายกับการว่าจ้างงานออกแบบและก่อสร้างรวมกัน 
แต่ส่วนที่ต่างคือผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างจะต้องเป็นฝ่ายลงทุนให้ก่อน ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงการจัดเตรียม
สถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้ครบครัน ซึ่งหากเจ้าโครงการพอใจก็เพียงแค่เตรียมเงินไว้จ่ายตามงวดที่
ตกลงกันไว้ ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าของโครงการมักจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงและเป็นที่
มั่นใจของผู้ลงทุน 

 2.7.6  กำรว่ำจ้ำงทีมผู้จัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง (Construction management 
contract) 

            การว่าจ้างในลักษณะนี้คล้ายกับการว่าจ้างงานออกแบบและรวมการจัดการงาน
ก่อสร้าง ซึ่งเดิมเจ้าของโครงการได้มอบหมายหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบให้กับผู้ออกแบบเป็นผู้ดูแล
แทน แต่เมื่อโครงการมีความมูลค่าสูงขึ้นและมีความซับซ้อนของงานก่อสร้างมากขึ้น เจ้าของโครงการ
จ าเป็นต้องจัดหาผู้บริหารงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความช านาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะทีม CM นี้จะ
มาเป็นผู้ท าหน้าที่เสมือนเจ้าของโครงการเอง ซึ่งจะมาช่วยดูแลการท างานและควบคุมต้นทุนของโครงการ 
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ภาพที่ 2.10 รูปแบบการว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลักแยกกัน. จากการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง
, โดย กวี หวังนิเวศน์กุล, 2547, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
  จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัญหาที่พบในโครงการปรับปรุง ตกแต่งพ้ืนที่
ภายในอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร จะเกี่ยวเนื่องกับลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ท า
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการ และผู้รับเหมา เช่น การ
ปรับเปลี่ยนแบบของเจ้าโครงการหรือผู้ออกแบบ ท าให้ที่ปรึกษาโครงการที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ตรวจสอบงานจะต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการปรับแบบ  หรือกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาวัสดุ
ก่อสร้างได้ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ภายใน อาจ
ส่งผลกระทบให้เจ้าของโครงการต้องแบกรับต้นทุนทรัพยากรที่สูงขึ้นทั้งค่าแรง วัสดุ ดอกเบี้ยเงินกู้ และอาจ
สูญเสียโอกาสในการจะพัฒนาด้านอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ปัญหาที่พบในโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ตกแต่งภายใน
อาคารส านักงานยังได้แก่ กฎข้อบังคับที่เคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่นของเจ้าของอาคาร และรูปแบบของสัญญา
ก่อสร้างที่ซับซ้อน อาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้างของโครงการ
ปรับปรุง ตกแต่งพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานด้วย เป็นต้น  

  การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 นี้ ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหา และปัจจัยบางประการที่
ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคาร
ส านักงานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมยังสามารถท าให้ผู้วิจัยก าหนดตัว
แปรและวิธีการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหา และปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าจากการปฏิบัติการใน
โครงการจริง และสามารถพัฒนาข้อเสนอแนะเพ่ือลดปัญหา และอุปสรรคอันเกิดกับกระบวนการจัดหาวัสดุ
การปรับปรุงพื้นท่ีภายในอาคารส านักงานต่อไป  
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บทที่ 3                                                                                                             
ระเบียบการวิจัย 

  การศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุง
พ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้ 
  3.1  ตัวแปรในงานวิจัย 
  3.2  กรณีศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  3.3  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  3.4  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
3.1  ตัวแปรในการวิจัย 

  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้การวิจัยเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 
  3.3.1  ตัวแปรต้น        
            เ พ่ือศึกษาลักษณะโดยทั่ว ไปของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ( Informants’ profiles) 
ประกอบไปด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้           
           3.3.1.1  สถานภาพของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ ในโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน      
               หมายถึงประเภทและความเกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูล ที่มีกับโครงการ
ปรับปรุงพื้นท่ีภายในอาคารส านักงาน ได้แก่            
    (1)  เจ้าของโครงการ       
           หมายถึง ผู้บริหารงานหรือว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้เข้ามา
บริหารงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง เจ้าของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน
สูง ในเขตกรุงเทพมหานคร         
        (2)  ผู้ออกแบบ        
           หมายถึง บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และการวางแผนงาน
ก่อสร้าง                 
        (3)  ผู้รับเหมาก่อสร้าง       
           หมายถึง ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่
จะด าเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา รวมทั้งต้อง
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รับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย             
           3.3.1.2  รูปแบบสัญญาก่อสร้าง ที่เจ้าของโครงการกระท าร่วมกับผู้ออกแบบ 
หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง           
     โดยก าหนดให้แต่ละกรณีศึกษามีรูปแบบสัญญาและการส่งมอบ
โครงการ (Project delivery system) แตกต่างกัน โดยกรณีศึกษาที่ 1 ใช้ระบบสัญญาแบบจ้างเหมา
เบ็ดเสร็จ (Turnkey) กรณีศึกษาที่ 2 ใช้ระบบสัญญาออกแบบ-ก่อสร้าง (Design–build) และกรณีศึกษาที่ 
3 ใช้ระบบออกแบบ-ประมูล–ก่อสร้าง (Design-bid-build)      
  3.3.2  ตัวแปรตาม         
            ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุโครงการ
ปรับปรุงพื้นท่ีภายในอาคารส านักงาน             
  3.3.3  ตัวแปรแทรกซ้อน        
           สามารถแบ่งได้เป็น 5 ตัวแปร ได้แก่ 1.) ท าเลที่ตั้ง 2.) จ านวนชั้นและระดับความ
สูงอาคาร 3.) ชั้นที่ตั้งของกรณีศึกษา 4.) ขนาดพื้นที่ส านักงาน และ5.) จ านวนลิฟท์ในอาคาร  

3.2  กรณีศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล        
  ผู้วิจัยได้ก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ประเภทที่เป็นกรณีศึกษา
และประเภทที่เป็นบุคคล          
  3.2.1  กรณีศึกษา         
   ได้แก่ โครงการอาคารส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงในการเลือกโครงการ  โดยก าหนดให้เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคาร
ส านักงานในเขตกรุงเทพมหานคร  เหตุผลที่เลือก 3 โครงการเพราะต้องการที่จะเปรียบเทียบการความ
ล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการ ทั้ง 3 โครงการ  โดยจะท าการเลือกพิจารณากรณีศึกษาที่มี
เกณฑ์ดังนี้            
           3.2.1.1  เกณฑ์ในการเลือกอาคารส านักงาน    
     (1)  กรณีศึกษาต้องเป็นอาคารส านักงานสูงที่มีท าเลอยู่ในเขตศูนย์กลาง
เศรษฐกิจหรือรอบศูนย์กลางเศรษฐกิจ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร     
              (2)  กรณีศึกษาต้องเป็นอาคารส านักงานสูงตั้งแต่ 8 ชั้น หรือ 23 เมตร
ขึ้นไป            3.2.1.2   เกณฑ์ในการเลือกโครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงาน 
              (1)  กรณีศึกษาต้องเป็นโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน
ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 300-400 ตารางเมตร        
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     (2)  กรณีศึกษาต้องเป็นโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน
ที่มีรูปแบบสัญญาแตกต่างกัน 

ตารางที่ 3.1 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

1. ท าเลที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท 
เขตศูนย์กลาง

เศรษฐกิจ 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตรอบศูนย์กลาง

เศรษฐกิจ 

ถนนสุขุมวิท 
เขตศูนย์กลาง

เศรษฐกิจ 

2. จ านวนชั้นของอาคาร
ส านักงาน 

13 ชั้น 44 ชั้น 30 ชั้น 

3. ความสูงจากระดับพื้นดิน 32.5 เมตร 118.8 เมตร 81 เมตร 

4. ขนาดพ้ืนที่ของส านักงาน 350 ตารางเมตร 326.69 ตารางเมตร 310 ตารางเมตร 
5. ชั้นที่ตั้งของกรณีศึกษา ชั้น 8 ชั้น 12 ชั้น 17 

6. จ านวนลิฟท์โดยสารใน
อาคาร 

2 ตัว 16 ตัว 6 ตัว 

7. จ านวนลิฟท์ขนของใน
อาคาร 

- 
(ใช้ลิฟท์โดยสาร) 

1 ตัว 1 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ตารางที่ 3.2                                                                                                           

รูปแบบสัญญาก่อสร้าง / รูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่อาคารของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน
สูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

1. รูปแบบสัญญาก่อสร้าง ระบบจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ    
(Turnkey) 

ระบบออกแบบ- 
ก่อสร้าง        
(Design –Built) 

ระบบออกแบบ-
ประมูล-ก่อสร้าง 
(Design-Bid-Built) 

2. รูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่
อาคาร 

แบบ              
Single Owner 

แบบ              
Single Owner 

แบบ              
Single Owner 

 
ผู้วิจัยได้พิจารณาโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูง โดยได้ก าหนดขอบเขต

ของรูปแบบสัญญาก่อสร้าง ที่เจ้าของโครงการ (ผู้เช่าพ้ืนที่ส านักงาน) กระท าร่วมกับผู้ออกแบบ หรือ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยแต่ละกรณีศึกษาจะมีรูปแบบสัญญาและระบบการส่งมอบโครงการ (Project 
delivery system) แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสมมติฐานการวิจัย ที่ต้องการทราบว่า รูปแบบสัญญา
การก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่งผลต่อความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุหรือไม่ ซึ่ง จากการลง
พ้ืนที่ส ารวจ พบว่า กรณีศึกษาที่ 1 ใช้ระบบสัญญาแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) กรณีศึกษาที่ 2 ใช้
ระบบสัญญาออกแบบ-ก่อสร้าง (Design–build) โดยทั้ง 2 กรณีศึกษาผู้รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่ออกแบบ
และก่อสร้าง และกรณีศึกษาท่ี 3 ใช้ระบบออกแบบ-ประมูล–ก่อสร้าง (Design-bid-build) 
มีการคัดเลือกผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยการเชิญทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างเข้า
ประกวดราคา    
  3.2.2  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล         
            ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  จึงเป็นผู้ที่ทราบเกี่ยวกับข้อมูล
การจัดหาวัสดุ แผนการก่อสร้าง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ  

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลที่ต้องการคือความคิดเห็นจากประสบการณ์
การท างานเชิงลึกของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ( Information)  ได้แก่  เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง จ านวนทั้งหมด 9 ชุด จากท้ัง 3 กรณีศึกษา ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ และค่าน้ าหนักของ
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ทฤษฎี เอกสาร บทความ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ แล้ว น ามาวิเคราะห์และสรุปเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยสามารถสรุปและแบ่งหัวข้อหลักในการด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ 3 ส่วน
คือ 
  ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นด้านสถานภาพ ประสบการณ์
ท างาน และบทบาทหน้าที่การท างานในโครงการ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์  
  ส่วนที่สอง แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่  1.) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหา
วัสดุ 2.) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิดและผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อโครงการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงระดับค่าน้ าหนักปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.3.1  ค าถามส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ค าถามย่อยดังนี้ 
             1.)  ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง............ปี   
   2.)  ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน ……..โครงการ   
   3.)  สถานภาพในโครงการก่อสร้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
    (  ) เจ้าของโครงการ (ผู้เช่าอาคาร)     
    (  ) ผู้ออกแบบ       
    (  ) ผู้รับเหมาก่อสร้าง      
   4.)  อธิบายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

  3.3.2  ค าถามส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับระดับผลกระทบของปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้า
ต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ (Quantitative data) โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็นค าถามย่อย 23 ค าถาม และได้
ก าหนดเกณฑ์ระดับของโอกาสที่เกิดและระดับผลกระทบ คือ 1.= น้อยมาก 2.= น้อย 3.= ปานกลาง 4.= 
มาก 5.= มากที่สุด เพ่ือสามารถวัดค่าระดับโอกาสที่เกิดและระดับผลกระทบให้เป็นไปในความหมายหรือนัย
ยะเดียวกันดังนี้ (สุรกานต์ รัตนวิฑูรย์, 2555) 
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ตารางที่ 3.3 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดข้ึนในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดข้ึนน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 
3 ปานกลาง เกิดข้ึนเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดข้ึนบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 
5 สูงมาก เกิดข้ึนทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 
ตารางที่ 3.4 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ
(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 
3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถ

ยอมรับได้) 
4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานมากท่ีสุด (ไม่สามารถ
ยอมรับได้) 

  
  ค าถามในส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 23 ค าถามซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวกับโอกาสที่เกิด และระดับ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลค่าโครงการ เวลา และคุณภาพ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ระดับของโอกาสที่เกิดและระดับ
ผลกระทบ คือ 1.= น้อยมาก 2.= น้อย 3.= ปานกลาง 4.= มาก 5.= มากที่สุด โดยอาศัยการอ้างอิงจาก
ตารางที่ 3.3 ถึงตารางที่ 3.4 ประกอบการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 3.5 

ค าถามเกี่ยวกับระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 โอกาสที่จะเกิด 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= บ่อย  5= 
บ่อยมาก 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
มูลค่าโครงการ เวลา และ

คุณภาพ 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= มาก  5= 
มากที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเชา่พื้นที่อาคาร 
1. ระเบียบข้อบังคับการเข้าตกแต่งพื้นทีภ่ายในของอาคารส านกังาน ที่
เข้มงวด เคร่งครัด และขาดความยืดหยุน่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสด ุ
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..         

          

2.  เง่ือนไขสัญญาก่อสร้างยุ่งยาก ซับซอ้น ยากแก่ความเขา้ใจ 
            รูปแบบสัญญากอ่สร้างโครงการของท่านเป็นแบบใด  
                  ระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (design-bid-build) 
                   ระบบออกแบบ- ก่อสรา้ง (design –build) 
ระบบการบริหารงานก่อสร้าง (CM)     
                   ระบบให้เอกชนร่วมลงทุน(public-private partnership) 
อื่นๆ  
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..         

          

3.  รูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่อาคารของทา่นเป็นแบบใด  
โปรดระบุ เช่น 
                      แบบ Single Ownership 
                      แบบ Multiple Ownership 
อื่นๆ  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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ตารางที่ 3.5 

ค าถามเกี่ยวกับระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ต่อ) 

 โอกาสที่จะเกิด 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= บ่อย  5= 
บ่อยมาก 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
มูลค่าโครงการ เวลา และ

คุณภาพ 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= มาก  5= 
มากที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
4.  ประมาณการจัดซ้ือวัสดุก่อสรา้งไม่เหมาะสมเช่น ประมาณการจัดซ้ือน้อย
เกินไป จึงเกิดการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างส่งผลให้งานต้องหยุดชะงัก 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

5.  ประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดกุ่อสร้างไม่เหมาะสมเช่น ความผิดพลาดใน
การค านวณ Lead Time ของวัสดุที่ใช้ระยะเวลาในผลิตมาก ท าให้ได้วัสดุ
ก่อสร้าง ไม่ทันตามที่ก าหนดในแผนงาน 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

6.  ผู้จัดจ าหนา่ยวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มีปรมิาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
7.  เส้นทางการเข้า-ออกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ภายในสถานทีก่่อสร้างไม่
เอื้ออ านวย 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม)   
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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ตารางที่ 3.5 

ค าถามเกี่ยวกับระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ต่อ) 

 โอกาสที่จะเกิด 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= บ่อย  5= 
บ่อยมาก 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
มูลค่าโครงการ เวลา และ

คุณภาพ 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= มาก  5= 
มากที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8.  เส้นทางการเข้าออกของลิฟต์ขนของไม่เอื้ออ านวย 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม)  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง  
ด้านการจัดเก็บ 

9.  ไม่ค านึงถึงสถานที่จัดเก็บกับประเภทของวัสดุก่อสร้าง ท าให้วัสดุเกิด
ความเสียหายหรือเส่ือมสภาพ 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

ด้านการควบคุมวัสดกุ่อสร้างใน site งานก่อสร้าง 

10.  การสูญเสียของวัสดกุ่อสร้างเนื่องจากการปฏิบัติงาน 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

11.  การสูญเสียวัสดกุ่อสร้างเนื่องจากการถูกขโมย 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

ลักษณะและการปฏิบัตงิานส่วนบุคคล 
ด้านลักษณะส่วนบุคคล 

12.  ความไม่ช านาญการในการใชว้ัสดุและเครื่องมือ 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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ตารางที่ 3.5  

ค าถามเกี่ยวกับระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ต่อ) 

 โอกาสที่จะเกิด 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= บ่อย  5= 
บ่อยมาก 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
มูลค่าโครงการ เวลา และ

คุณภาพ 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= มาก  5= 
มากที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

     เจ้าของโครงการ 

13.  เจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างหรือเป้าหมายของโครงการ
เช่น ก าหนดการเปิดใช้โครงการเร็วกวา่สัญญาเดิมที่ก าหนด 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................   

          

14.  เจ้าของโครงการมีปัญหาการท างานกับผู้รับเหมา เช่น การประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆในโครงการมีปัญหา   
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................   

          

15.  เจ้าของโครงการมีปัญหาสภาวะทางการเงิน เช่น ระเบียบการเบกิจ่าย
เงินงวดที่เคร่งครัดและไม่ยืดหยุ่น      
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

    ผู้ออกแบบ 

16.  ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาดท าให้ต้องมีการแก้ไขแบบ ส่งผลให้เกิด
ความล่าในการด าเนินการจัดหาวัสดุกอ่สร้าง 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

17.  ผู้ออกแบบ ขาดความรอบคอบในการก าหนดรายละเอยีดของแบบ
ก่อสร้าง  (โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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ตารางที่ 3.5 

ค าถามเกี่ยวกับระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ต่อ) 

 โอกาสที่จะเกิด 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= บ่อย  5= 
บ่อยมาก 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
มูลค่าโครงการ เวลา และ

คุณภาพ 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= มาก  5= 
มากที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

    ที่ปรึกษาโครงการ 
18.  ขอบเขตการท างาน เช่น สถานที่เวลา ผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจไม่ชัดเจน 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

19.   ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจของคณะที่ปรึกษาไม่ได้ประจ าใน site 
ก่อสร้าง 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................         

          

    ผู้รับเหมา 

20.  ปัญหาที่เกิดจากการจา้งผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏบิัติงาน เช่น การ
ประสานงานการจัดหาวัสดุกับผู้รับเหมารายย่อย (subcontractor)  
 (โปรดอธบิายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

21.  เงินส ารองของผู้รับเหมาไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัสด ุ(Petty Cash) 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

ปัจจัยภายนอก 

22.  ความล่าช้าจากการร้ือถอนพื้นทีภ่ายในของผู้เช่ารายเกา่ 
(Reinstatement)เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า (Rent Free) น้อยเกินไป
ส่งผลให้ไม่สามารถรื้อถอนได้ตามเวลาทีก่ าหนด 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
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ตารางที่ 3.5 

ค าถามเกี่ยวกับระดับโอกาสที่จะเกิด และระดับผลกระทบของปัญหาที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ต่อ) 

 โอกาสที่จะเกิด 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= บ่อย  5= 
บ่อยมาก 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
มูลค่าโครงการ เวลา และ

คุณภาพ 
1= น้อยมาก  2= น้อย  
3= ปานกลาง4= มาก  5= 
มากที่สุด 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23. การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ 
(โปรดอธิบายเพิ่มเติม) 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

          

 

  3.3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (informants) จากกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเจ้าของโครงการ (ผู้เช่าพ้ืนที่
ส านักงาน) กลุ่มผู้ออกแบบ และกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ตามล าดับ โดยแต่ละกลุ่มจะมีผู้ให้ข้อมูลกลุ่มละ 3 
ท่าน โดยผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ โดยได้
ก าหนดระดับของโอกาสเกิด และผลกระทบ ตามแบบ Likert Scale โดยให้ 1 แทนโอกาสเกิด และ
ผลกระทบในระดับที่น้อยที่สุด และ 5 แทนโอกาสเกิด และผลกระทบในระดับที่มากหรือรุนแรงที่สุด         
(Khumpaisal, 2008) จากนั้นทางผู้วิจัยจะน าค่าโอกาสเกิด และผลกระทบที่ได้มาค านวณหาค่าน้ าหนัก
ตามสมการที่ 1   

W = L X C       (1) 

เมื่อ   W   หมายถึง  ค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความล่าช้า    
 L    หมายถึง  ความถี่หรือโอกาสเกิดของสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ใน 

กรณีศึกษา 
 C  หมายถึง  ผลกระทบของปัจจัยต่อกรณีศึกษา  
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ตารางที่ 3.6   
 
การจัดแบ่งระดับของผลกระทบ  
  ระดับผลกระทบ คะแนน 

ระดับผลกระทบต ่า (Low) 1.00-6.00 คะแนน 

ระดับผลกระทบปานกลาง (Medium) 6.01-10.00 คะแนน 
ระดับผลกระทบสูง (High) 10.01-16.00 คะแนน 

ระดับผลกระทบสูงมาก (Extreme) 16.01-25.00 คะแนน 

หมายเหตุ. จาก แผนบริหารความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ, 2552.  
 
 จากนั้น ผู้วิจัยจะหาค่าน้ าหนักเฉลี่ยของปัจจัยต่าง ๆ โดยค านวณจากค่าน้ าหนักของปัจจัย

ของกรณีศึกษาท้ัง 3 กรณี ตามสมการที่ 2  
 
    AW = Wn1 + Wn2 + Wn3     (2) 
      N  
เมื่อ     AW       หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ  
 Wn       หมายถึง  ค่าน้ าหนักของปัจจัยต่างๆในกรณีศึกษา 1 2 และ 3  

  N  หมายถึง  จ านวนกรณีศึกษา 
 
  3.3.4  สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยการจัดล าดับน้ าหนักของปัจจัยพร้อมทั้ง
อภิปรายผลการวิจัย และเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้วิจัยจะเน้นไปที่ระดับค่าน้ าหนักของสาเหตุปัจจัยที่มี
ความส าคัญ นั้นคือค่าน้ าหนักของปัจจัยที่สูงถึงสูงมาก ซึ่งมีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 10.01 ขึ้นไป ตามตัวอย่าง
งานวิจัยของสรุกานต์ รัตนวิฑูรย์, 2555 ที่ได้ศึกษาเรื่องระดับความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่เกิด
จากตัวรูปแบบการด าเนินการและส่งมอบโครงการระบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง ในมุมมองของเจ้าของ
โครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ พบค่าน้ าหนักปัจจัยต่ า และสูง
ปะปนกันในแต่ละปัญหา มีเพียงบางปัจจัยเท่านั้นที่มีค่าน้ าหนักสูงถึงสูงมาก 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

  งานวิจัยนี้ ในมุมมองของเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ให้

ความส าคัญกับปัจจัย และค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุ

ก่อสร้าง ซึ่งในการน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 

  4.1  ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ใน

มุมมองของเจ้าของโครงการ          

  4.2  ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ใน

มุมมองของผู้ออกแบบ           

  4.3  ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ใน

มุมมองของผู้รับเหมาก่อสร้าง         

โดยผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ 

เพ่ือวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักปัจจัย ผลที่ได้คือมีค่าน้ าหนักปัจจัยต่ า และสูงปะปนกันในแต่ละปัญหา และ

เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ ผู้วิจัยจึงเน้นไปที่ตัวค่าน้ าหนักของปัจจัยที่มีความส าคัญ นั้นคือค่าน้ าหนักของ

ปัจจัยทีสู่งถึงสูงมาก ซึ่งมีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 10.01 ขึ้นไป  

4.1  ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของ

เจ้าของโครงการ  

  ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่า

น้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ จากกลุ่มเจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยจะขออภิปรายค่า

น้ าหนักของปัจจัย (Quantitative data) ที่เจ้าของโครงการให้ความส าคัญในระดับปัจจัยทีสู่งถึงสูงมาก โดย

เรียงความส าคัญจากมากไปหาน้อย และจะมีการอภิปรายเชิงคุณภาพ (Qualitative data) มาประกอบด้วย
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  4.1.1  ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.1 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของเจ้าของ

โครงการ ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

การประมาณการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม 1 5 5 25  
19 2 3 4 12 

3 4 5 20 

การประมาณระยะเวลาท่ีใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม 
(Lead Time) 

1 5 5 25  
19 2 3 4 12 

3 4 5 20 

ผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานท่ี
ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด เนื่องจาก มี
ปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ 
 

1 5 5 25  
18 2 3 3 9 

3 4 5 20 

 

  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 

4.1) จากกลุ่มเจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มเจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนักของ

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างมากที่สุด 

ซ่ึงได้แก่ การประมาณการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (ค่าน้ าหนัก 19) การประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุ

ก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) (ค่าน้ าหนัก 19) และผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่

สถานที่ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มีปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ (ค่าน้ าหนัก 18)

  ทั้งนี้เจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจาก

ความบกพร่องด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาทางฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างเอง ท าให้ได้วัสดุที่สั่งไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินการก่อสร้าง และไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้แผนงานปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคาร

ส านักงานต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป 
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  4.1.2  ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

ตารางที่ 4.2 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของเจ้าของ

โครงการ ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

ปัญหาท่ีเกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน 1 5 5 25  
15.67 2 4 4 16 

3 2 3 6 

 
  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 

4.2) จากกลุ่มเจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มเจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนักของ

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล เรื่องปัญหาที่เกิด

จากการผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงานมากท่ีสุด (ค่าน้ าหนัก 15.67) เป็นอันดับสองรองจากปัจจัยด้านการ

วางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง          

  โดยเจ้าของโครงการกรณีศึกษาที่ 1 ได้ให้ความเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมา

ช่วงมาร่วมปฏิบัติงานนั้น สาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาช่วงขาดการวางแผนในการท างาน เช่น มีการมาท าสี  

และประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่หน้างานแทนที่จะท าให้แล้วเสร็จบางส่วนหรือทั้งหมดที่โรงงาน ท าให้มีเศษวัสดุ

และฝุ่นเกลื่อนกลาดบริเวณหน้างาน ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าด าเนินการวางแผน หรือปฏิบัติงาน

ของผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาช่วงรายอ่ืน ๆ ในขั้นตอนการจัดหาวัสดุก่อสร้างขึ้นสู่หน้างาน ส่งผลให้

แผนงานปรับปรุงพ้ืนที่ภายในต้องเพ่ิมระยะเวลาออกไป เป็นต้น      

  ส่วนเจ้าของโครงการกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาที่เกิด

จากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงานนั้น สาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาช่วงเบิกเงินผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก

ไปก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ส าหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าแรง แต่พบว่าเกิดปัญหาเรื่องการหนีงาน
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ของผู้รับเหมาช่วงหลายครั้ง จึงส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุขึ้นสู่หน้างาน 

และการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 4.1.3  ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.3 

ค่าน ้าหนักของปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของเจ้าของ

โครงการ ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

เส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอื้ออ านวย 
 

1 3 5 15  
12 2 4 3 12 

3 3 3 9 

         

  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของสาเหตุปัจจัยต่าง  ๆ 

(ตารางที่ 4.3) จากกลุ่มเจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มเจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับค่า

น้ าหนักของปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เรื่อง

ปัญหาเส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอ้ืออ านวยมากที่สุด (ค่าน้ าหนัก 12) เป็นอันดับสามรองจาก

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล เรื่องปัญหาที่เกิดจากการผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน   

  โดยเจ้าของโครงการกรณีศึกษาท่ี 1 ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุเกิดจากทางอาคารส านักงาน

ของโครงการปรับปรุงพื้นท่ีภายในนั้น ไม่มีลิฟท์ส าหรับใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ลิฟท์ขนของ) ในอาคาร 

  ส่วนเจ้าของโครงการกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิด

จากทางอาคารส านักงานของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในนั้น มีลิฟท์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ลิฟท์ขนของ) 

เพียงตัวเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการขนส่งวัสดุขึ้นสู่หน้างาน รวมถึงวัสดุที่มีขนาดใหญ่ จงึไม่สามารถขนส่งวัสดุ

สู่หน้างานทางลิฟท์ได้ เช่น แผ่นกระจกและโต๊ะประชุมขนาดใหญ่ เป็นต้น 
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  4.1.4  ด้านลักษณะส่วนบุคคลและด้านการควบคุมวัสดุก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.4 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนจัดหาวัสดุในมุมมองของเจ้าของโครงการ ด้าน

ลักษณะส่วนบุคคล และด้านการควบคุมวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านลักษณะส่วนบุคคล 

ความไม่ช านาญการในการใช้วัสดุและเครื่องมือ 
 

1 4 5 20  
11.67 2 3 4 12 

3 1 3 3 

ด้านการควบคุมวัสดุก่อสร้าง 

การสูญเสียของวัสดุก่อสร้างเนื่องจากการปฏิบัติงาน 1 4 4 16  
11 2 3 3 9 

3 2 4 8 

     

  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 

4.4) จากกลุ่มเจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มเจ้าของโครงการให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนักของ

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุด้านลักษณะส่วนบุคคล เรื่องปัญหาความไม่

ช านาญการในการใช้วัสดุและเครื่องมือ (ค่าน้ าหนัก 11.67) และด้านการควบคุมวัสดุก่อสร้าง เรื่องปัญหา

การสูญเสียของวัสดุก่อสร้างเนื่องจากการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนัก 11) เป็นอันดับสี่รองจากปัจจัยด้านการ

ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เรื่องเส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอ้ืออ านวย     

  โดยเจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจากช่าง

ที่ขาดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้งจึงต้องรื้องานเก่าเพ่ือท าใหม่ ส่งผล

กระทบให้ต้องเพ่ิมระยะเวลาในการท างานออกไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีศึกษาที่ 1 พบว่า เกิดปัญหาความไม่

ช านาญการณ์ของช่างในการปูพื้นไม้ กรณีศึกษาที่ 2 เกิดปัญหาความไม่ช านาญการณ์ของช่างในการปูไม้ติด

ผนัง และกรณีศึกษาท่ี 3 เกิดปัญหาความไม่ช านาญการณ์ของช่างในการปูพ้ืนกระเบื้อง เป็นต้น 
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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ 

อันเนื่องจาก 23 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่า

น้ าหนักของปัจจัย จากกลุ่มเจ้าของโครงการทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่าระดับของค่าน้ าหนักของปัจจัยมีการ

กระจายตัวแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเป็นรูปแบบแผนภูมิแท่ง

โดยใช้เกณฑ์จากแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ดังแสดงในภาพที่ 4.1 โดยมีค่าน้ าหนักของปัจจัยที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมากในมุมมองของเจ้าของ

โครงการ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นในตารางที่ 4.1-4.4 ได้แก่       

           4.1.4.1  ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น การประมาณการจัดซื้อ

วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม  (ค่าน้ าหนัก19) การประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead 

Time) (ค่าน้ าหนัก 19) และผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างได้ทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มีปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ (ค่าน้ าหนัก 18)    

           4.1.4.2  ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคลเรื่องปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วง

มาร่วมปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนัก15.67)        

           4.1.4.3  ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้างเรื่องปัญหาเส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขน

ของไม่เอ้ืออ านวย (ค่าน้ าหนัก 12) และ        

           4.1.4.4  ด้านลักษณะส่วนบุคคลเรื่องปัญหาความไม่ช านาญการในการใช้วัสดุและ

เครื่องมือ (ค่าน้ าหนัก 11.67) และด้านการควบคุมวัสดุก่อสร้างเรื่องปัญหาการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง

เนื่องจากการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนัก 11 ) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.1  ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของ

เจ้าของโครงการ. 
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4.2  ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของ

ผู้ออกแบบ 

  ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่า

น้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ จากกลุ่มผู้ออกแบบทั้ง 3 กรณีศึกษา ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยจะขออภิปรายค่าน้ าหนัก

ของปัจจัย (Quantitative data) ที่เจ้าของโครงการให้ความส าคัญในระดับปัจจัยที่สูงถึงสูงมาก โดย

เรียงความส าคัญจากมากไปหาน้อย และจะมีการอภิปรายเชิงคุณภาพ (Qualitative data) มาประกอบด้วย 

                    4.2.1  ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.5 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานท่ี
ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด เนื่องจาก มี
ปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ 

1 5 5 25  
18.67 2 3 5 15 

3 4 4 16 

การประมาณการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม 
 

1 5 5 25  
17.33 2 3 5 15 

3 4 3 12 

การประมาณระยะเวลาท่ีใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม 
(Lead Time) 

1 5 5 25  
16.33 2 3 5 15 

3 3 3 9 

 

  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 

4.5) จากกลุ่มผู้ออกแบบทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มผู้ออกแบบให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ท า

ให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ผู้

จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มี
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ปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ (ค่าน้ าหนัก 18.67) การประมาณการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (ค่า

น้ าหนัก 17.33) และการประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) (ค่าน้ าหนัก 

16.33) ตามล าดับ           

  ทั้งนี้ผู้ออกแบบทั้ง 3 กรณีศึกษา ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจากความ

บกพร่องด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาทางฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างเอง ท าให้ได้วัสดุที่สั่งไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินการก่อสร้าง และไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้แผนงานปรับปรุง พ้ืนที่ภายในอาคาร

ส านักงานต้องเพ่ิมระยะเวลาออกไป 

           4.2.2  ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

ตารางที่ 4.6 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

ปัญหาท่ีเกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน 1 5 5 25  
13.67 2 2 2 4 

3 3 4 12 

         

  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 
4.6) จากกลุ่มผู้ออกแบบทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มผู้ออกแบบให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคลเรื่องปัญหาที่เกิดจากการ
ผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงานมากที่สุด (ค่าน้ าหนัก 13.67) เป็นอันดับสองรองจากปัจจัยด้านการวางแผน
จัดซื้อจดัหาวัสดุก่อสร้าง  

โดยผู้ออกแบบกรณีศึกษาที่ 1 ได้ให้ความเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วง
มาร่วมปฏิบัติงานนั้น สาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาช่วงขาดการวางแผนในการท างาน เช่น มีการมาท าสีและ
ประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่หน้างานแทนที่จะท าให้แล้วเสร็จบางส่วนหรือทั้งหมดที่โรงงาน ท าให้มีเศษวัสดุและ
ฝุ่นเกลื่อนกลาดบริเวณหน้างาน ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าด าเนินการวางแผนหรือปฏิบัติงานของ
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ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่น ๆ ในขั้นตอนการจัดหาวัสดุก่อสร้างข้ึนสู่หน้างาน ส่งผลให้แผนงาน
ปรับปรุงพื้นท่ีภายในอาคารส านักงานต้องยืดระยะเวลาออกไป เป็นต้น  

ส่วนเจ้าของโครงการกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาที่เกิด
จากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงานนั้น สาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาช่วงเบิกเงินผู้รับเหมาหลักไปก่อน
ลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ส าหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าแรง แต่พบว่าเกิดปัญหาเรื่องการหนีงานของ
ผู้รับเหมาช่วงหลายครั้ง จึงส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุขึ้นสู่หน้างาน และ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.2.3  ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.7 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของผู้ออกแบบ 

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

เส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอื้ออ านวย 
 

1 4 3 12  
12 2 4 3 12 

3 3 4 12 

         

  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 
4.7) จากกลุ่มผู้ออกแบบทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มผู้ออกแบบให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เรื่องปัญหาเส้นทางการเข้าออก
ของลิฟท์ขนของไม่เอ้ืออ านวยมากที่สุด (ค่าน้ าหนัก 12) เป็นอันดับสามรองจากปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
ส่วนบุคคลเรื่องปัญหาที่เกิดจากการผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน  

โดยผู้ออกแบบกรณีศึกษาที่ 1 ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุเกิดจากทางอาคารส านักงานของ
โครงการปรับปรุงพื้นท่ีภายในนั้น ไม่มีลิฟท์ส าหรับใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ลิฟท์ขนของ) ในอาคาร  

ส่วนผู้ออกแบบกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจากทาง
อาคารส านักงานของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในนั้น มีลิฟท์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ลิฟท์ขนของ) เพียงตัว
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เดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการขนส่งวัสดุขึ้นสู่หน้างาน รวมถึงวัสดุที่มีขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถขนส่งวัสดุสู่หน้า
งานทางลิฟท์ได้ เช่น แผ่นกระจกและโต๊ะประชุมขนาดใหญ่ เป็นต้น    

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ 
อันเนื่องจาก 23 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่า
น้ าหนักของสาเหตุปัจจัย จากกลุ่มผู้ออกแบบทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่าระดับของค่าน้ าหนักของปัจจัยมีการ
กระจายตัวแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเป็นรูปแบบแผนภูมิแท่ง
โดยใช้เกณฑ์จากแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ดังแสดงในภาพที่ 4.2 โดยมีค่าน้ าหนักของปัจจัยที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมากในมุมมองของผู้ออกแบบ 
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นในตารางที่ 4.5-4.47 ได้แก่  

         4.2.3.1  ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มีปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่
เพียงพอ (ค่าน้ าหนัก 18.67) การประมาณการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (ค่าน้ าหนัก 17.33) และการ
ประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) (ค่าน้ าหนัก 16.33)  

         4.2.3.2  ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล เรื่องปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วง
มาร่วมปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนัก 13.67) และ  

         4.2.3.3  ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เรื่องปัญหาเส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขน
ของไม่เอ้ืออ านวย (ค่าน้ าหนัก 12) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.2  ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด าเนินการในการจัดหาวัสดุ ใน
มุมมองของผู้ออกแบบ. 
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4.3  ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

  ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่า

น้ าหนักของปัจจัยต่างๆ จากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 กรณีศึกษา ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยจะขออภิปรายค่า

น้ าหนักของปัจจัย (Quantitative data) ที่เจ้าของโครงการให้ความส าคัญในระดับที่ปัจจัยสูงถึงสูงมาก โดย

เรียงความส าคัญจากมากไปหาน้อย และจะมีการอภิปรายเชิงคุณภาพ (Qualitative data) มาประกอบด้วย 

                    4.3.1  ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.8 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ  ในมุมมองของ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการวางแผนจัดซื อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
การประมาณการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม 
 

1 4 4 16  
17 2 3 5 15 

3 4 5 20 

ผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานท่ี
ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด เนื่องจาก มี
ปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ 

1 4 4 16  
17 2 3 5 15 

3 4 5 20 

การประมาณระยะเวลาท่ีใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม 
(Lead Time) 
 

1 4 4 16  
14.33 2 3 5 15 

3 3 4 12 

 

  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 

4.8) จากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนัก

ของปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างมาก

ที่สุด ซึ่งได้แก่ การประมาณการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (ค่าน้ าหนัก 17)  ผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
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ไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มีปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่

เพียงพอ (ค่าน้ าหนัก 17) และการประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) (ค่า

น้ าหนัก 14.33) ตามล าดับ          

  ทั้งนี้ปัญหาเรื่องการประมาณการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 

กรณีศึกษาได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจากความบกพร่องด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุ

ก่อสร้างของหัวหน้าโฟร์แมน ที่ท าหน้าที่ ในการประมาณจ านวนวัสดุให้กับฝ่ายจัดซื้อของฝ่าย

ผู้รับเหมาก่อสร้างเอง ค านวณปริมาณการใช้วัสดุผิดพลาดท าให้วัสดุไม่เพียงพอต่อการด าเนิ นงาน 

จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อเพ่ิม ส่งผลให้การด าเนินการต้องหยุดชะงัก เป็นต้น     

  ปัญหาเรื่องผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างได้ทันตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มีปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 กรณีศึกษา ได้

ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจากความบกพร่องด้านการวางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง

และการท างานของฝ่ายผู้จัดจ าหน่ายเอง โดยผู้รับเหมาก่อสร้างในกรณีศึกษาที่ 1 และ 3 ได้ให้ความเห็น

สอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจากการผลิตวัสดุที่ล่าช้าทางฝ่ายผู้จัดจ าหน่าย ท าให้ไม่ทันต่อการจัดส่งสู่หน้า

งานและการไม่ตรวจสินค้าในคลัง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนระหว่างทางฝ่ายผู้จัดจ าหน่าย กับ

ทางฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 2 ให้ความเห็นว่า สาเหตุเกิดจากผู้จัด

จ าหน่ายค านวณระยะเวลา Lead Time ผิดพลาดกรณีที่เป็นวัสดุที่สั่งจากต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถ

จัดส่งวัสดุก่อสร้างสู่หน้างานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น      

  ส่วนปัญหาเรื่องการประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) โดย

ผู้รับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 1 และ 3 ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดใน

การค านวณระยะเวลา Lead Time ของฝ่ายจัดซื้อทางผู้รับเหมาก่อสร้างที่ผิดพลาด ท าให้ต้องใช้เวลาใน

การรอวัสดุเข้าสู่หน้างาน ส่วนกรณีศึกษาที่ 2 ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุเกิดจากผู้จัดจ าหน่าย ค านวณ

ระยะเวลา Lead Time ผิดพลาดกรณีที่เป็นวัสดุที่สั่งจากต่างประเทศ ส่งผลให้แผนงานปรับปรุงพ้ืนที่

ภายในอาคารส านักงานต้องเพ่ิมระยะเวลาออกไป 
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  4.3.2  ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.9 

ค่าน ้าหนักของปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ  ในมุมมองของ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

ปัจจัย กรณีศึกษา โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ค่าน ้าหนัก
ของปัจจัย 

ค่า
น ้าหนัก

เฉลี่ยของ
ปัจจัย 

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

เส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอื้ออ านวย 
 

1 4 3 12  
11 2 4 3 12 

3 3 3 9 

      
  จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่าน้ าหนักของปัจจัยต่าง  ๆ (ตารางที่ 
4.9) จากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างได้ให้ความส าคัญกับค่า
น้ าหนักของปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เรื่อง
ปัญหาเส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอ้ืออ านวยมากที่สุด (ค่าน้ าหนัก 11) เป็นอันดับสองรองจาก
ปัจจัยด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง        
  โดยผู้รับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 1 ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุเกิดจากทางอาคาร
ส านักงานของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในนั้น ไม่มีลิฟท์ส าหรับใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ลิฟท์ขนของ) ใน
อาคาร ทางฝ่ายผู้ดูแลอาคารจึงอนุญาตให้น าลิฟท์โดยสารมาดัดแปลงเพ่ือใช้ส าหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ขึ้นสู่หน้างานได้ ทั้งนี้เนื่องจากลิฟท์ที่ใช้ เป็นลิฟท์โดยสารจึงมีขอจ ากัดเรื่องเวลาในการใช้งาน ทางฝ่าย
อาคารไม่อนุญาตให้ใช้ลิฟท์โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีคนใช้งานจ านวนมาก ดังนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างจึง
จ าเป็นต้องเพ่ิมแรงงานคน เพ่ือขนส่งวัสดุก่อสร้างขึ้นสู่หน้างานโดยใช้บันไดแทน ทั้งในวัสดุก่อสร้างที่
สามารถเข้าลิฟท์ได้และไม่สามารถเข้าลิฟท์ได้ เป็นต้น       
  ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สาเหตุเกิด
จากทางอาคารส านักงานของโครงปรับปรุงพ้ืนที่ภายในนั้น มีลิฟท์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ลิฟท์ขนของ) เพียงตัว
เดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการขนส่งวัสดุขึ้นสู่หน้างาน รวมถึงวัสดุที่มีขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถขนส่งวัสดุสู่หน้า
งานทางลิฟท์ได้จ าเป็นต้องใช้การขนส่งทางบันไดแทน เช่น แผ่นกระจกและโต๊ะประชุมขนาดใหญ่ เป็นต้น  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ 

อันเนื่องจาก 23 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามค่า

น้ าหนักของปัจจัย จากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่าระดับของค่าน้ าหนักของปัจจัยมีการ

กระจายตัวแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเป็นรูปแบบแผนภูมิแท่ง

โดยใช้เกณฑ์จากแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ดังแสดงในภาพที่ 4.3 โดยมีค่าน้ าหนักของปัจจัยที่อยู่ในระดับสูงถึงสูงมากในมุมมองของผู้ออกแบบ 

ดังทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้นในตารางที่ 4.5-4.47 ได้แก่        

           4.3.2.1  ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น การประมาณการจัดซื้อ

วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (ค่าน้ าหนัก 17) ผู้จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่ก่อสร้าง

ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก มีปริมาณวัสดุก่อสร้างไม่เพียงพอ (ค่าน้ าหนัก 17) และการ

ประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) (ค่าน้ าหนัก 14.33)    

           4.3.2.2  ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้างเรื่องปัญหาเส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขน

ของไม่เอ้ืออ านวย (ค่าน้ าหนัก 11) ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4.3  ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินการจัดหาวัสดุ ในมุมมองของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง. 



59 
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนของปัจจัยด้านการปฏิบัติงานส่วน

บุคคล เรื่องปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน หรือปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล เรื่อง

ปัญหาความไม่ช านาญการในการใช้วัสดุและเครื่องมือ และปัจจัยด้านการควบคุมวัสดุก่อสร้าง เรื่องปัญหา

การสูญเสียของวัสดุก่อสร้างเนื่องจากการปฏิบัติงานนั้น ในการรับรู้ของเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบนั้น 

ให้ความส าคัญกับค่าน้ าหนักว่ายังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุ

มากที่สุด ทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน และเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ

ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอเป็นรูปแบบแผนภูมิเส้นในการเปรียบเทียบการให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยของทั้ง 3 กลุ่ม

ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์จากแผนบริหารความเสี่ยงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2552 ดังแสดงในภาพที่ 4.4 



60 
 

 
ภาพที่ 4.4  เปรียบเทียบการให้ค่าน้ าหนักของปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินการจัดหา
วัสดุ ของทั้ง 3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง. 
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บทที่ 5 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

5.1  อภิปรายผล 

  ใบบทนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลจากการเก็บค่าน้้าหนักของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้า ใน
เชิงเปรียบเทียบการให้ค่าน้้าหนักของปัจจัยในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ 
ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง และอภิปรายผลจากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเข้ามา
ประกอบด้วย ซึ่งจากผลการวิจัยในบทที่ 4 พบว่าเจ้าของโครงการให้ความส้าคัญปัจจัยที่เห็นว่า เป็นสาเหตุ
หลักที่ท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุมากที่สุดถึง 7 ปัจจัยด้วยกัน ในขณะที่ผู้ออกแบบ
และผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความความส้าคัญกับค่าน้้าหนักของปัจจัยที่เห็นว่าเป็นสาเหตุหลักอยู่ที่ 5 และ 4 
ปัจจัยตามล้าดับ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1.) ค่าน้้าหนักของ
ปัจจัยที่ทั้ง 3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเห็นสอดคล้องกัน และ2.) ค่าน้้าหนักของปัจจัยที่ทั้ง 3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เห็น
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

5.2  ค่าน้้าหนักของปัจจัยที่ทั้ง 3 กลุ่มผู้เกีย่วข้องเห็นสอดคล้องกัน  

  โดยทั้ง 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้
ให้ค่าน้้าหนักของปัจจัยที่เห็นสอดคล้องกันว่า เป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหา
วัสดุมากที่สุด ประกอบด้วย 4 ปัจจัยด้วยกันคือ 1.) การประมาณการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (ค่า
น้้าหนัก 19, 17.33, 17 ตามล้าดับ) 2.) การประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) 
(ค่าน้้าหนัก 19, 16.33, 14.33 ตามล้าดับ) 3.) ผู้จัดจ้าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่
ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด (ค่าน้้าหนัก 19, 16.33, 14.33 ตามล้าดับ) และ 4.) เรื่องเส้นทางการ
เข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอ้ืออ้านวย  (ค่าน้้าหนัก 12, 12, 11 ตามล้าดับ)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมชาย โพพาทอง, 2554 ที่กล่าวไว้ว่า  

“การจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับขั้นตอนในการก่อสร้างนั้น ถือเป็น
เรื่องที่ทีมผู้บริหารงานก่อสร้างควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุก่อสร้างเป็นทรัพยากรที่มี
บทบาทส าหรับใช้ในการก่อสร้าง ถ้าสามารถจัดหาวัสดุได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการหรือ
ผู้ออกแบบ ทั้งคุณภาพ ปริมาณ และงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถจัดส่งวัสดุก่อสร้างไปยังหน้างานได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ก็จะท าให้งานของโครงการก่อสร้างนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
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ในแผนงานของโครงการก่อสร้าง และสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความล่าช้าจากการ
จัดหาวัสดุ อันเนื่องมาจากวัสดุขาดแคลนหรือวัสดุเสียหาย”  

  ซึ่งจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของปัจจัยที่ท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหา
วัสดุ ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง (ได้แก่ การประมาณการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม การ
ประมาณระยะเวลาที่ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม และผู้จัดจ้าหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่
สถานที่ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด) พบว่าสาเหตุหลักของความล่าช้าจากมาทางฝ่าย
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากเป็นขั้นตอนการท้างานที่ฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้
ผู้วิจัยยังพบว่าสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นสามารถแบ่งได้อีกเป็น 2 ประเด็น 
ได้แก่  

  5.2.1  ความล่าช้าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถควบคุมได้ คือ เรื่องการบริหารจัดการด้าน
การท้างานของทีมงานฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากในการสัมภาษณ์จากทั้ง 3 
กรณีศึกษาพบว่า หนึ่งในสาเหตุที่ท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ คือความผิดพลาดในการ
ประมาณจ้านวนวัสดุของฝ่ายหัวหน้าโฟร์แมน และความผิดพลาดในการค้านวณระยะเวลา Lead Time 
ของฝ่ายจัดซื้อ ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการสั่งวัสดุเพ่ิมและต้องรอวัสดุเพ่ือใช้ในการก่อสร้างช้ากว่าใน
แผนงานที่ก้าหนด เป็นต้น  

  5.2.2  ความล่าช้าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้ คือ เรื่องความบกพร่องด้าน
การวางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างและการท้างานของฝ่ายผู้จัดจ้าหน่าย ทั้งในส่วนความผิดพลาด
ในการค้านวณระยะเวลา Lead Time ของฝ่ายจัดซื้อของผู้จัดจ้าหน่าย และไม่สามารถผลิตวัสดุจัดสั่งขึ้นสู่
หน้างานได้ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด เป็นต้น  

  ส่วนปัจจัยเรื่องเส้นทางการเข้าออกของลิฟท์ขนของไม่เอ้ืออ้านวยส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการด้าเนินการจัดหาวัสดุนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มพบว่ามี ความเข้าใจและทราบถึง
ปัญหาตรงกันคือ เกิดจากปัจจัยภายนอกทางด้านลักษณะทางกายภาพของอาคาร ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าหากเกิด
ปัญหาดังกล่าว ในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้างควรจะศึกษากฎระเบียบการเข้าตกแต่งภายในของอาคารอย่าง
ละเอียด เช่น ช่วงเวลาการใช้ลิฟท์ของคนในอาคาร เพ่ือเตรียมการวางแผนส้าหรับการขนส่งวัสดุขึ้นสู่หน้า
งาน ให้ได้ทันตามระยะเวลา และไม่ให้เกิดความเสียหายของวัสดุ เป็นต้น 
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5.3  ค่าน้้าหนักของปัจจัยทั้ง 3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เห็นแตกต่างกัน 

  ในส่วนของค่าน้้าหนักของปัจจัยที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นแตกต่างกันใน 3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องนั้น 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักด้วยกันคือ  

  5.3.1  กลุ่มเจ้าของโครงการและกลุ่มผู้ออกแบบเท่านั้น ที่ให้ความส้าคัญกับค่าน้้าหนัก
ของปัจจัยด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล เรื่องปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน (ค่า
น้้าหนัก 15.67, 13.67 ตามล้าดับ) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหา
วัสดุมากที่สุด โดยเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบให้ความเห็นว่าสาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาช่วงขาดการ
วางแผนในการท้างาน และพบว่าเกิดปัญหาเรื่องการหนีงานของผู้รับเหมาช่วงหลายครั้ง จึงส่งผลกระทบให้
เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุขึ้นสู่หน้างาน และการปฏิบัติงาน ในทางกลับกันในส่วนความคิด
เห็นของผู้รับเหมาก่อสร้างกลับเห็นว่าปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน ไม่ได้เป็น
สาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุมากนัก (ค่าน้้าหนัก 10)  

  5.3.2  กลุ่มเจ้าของโครงการเท่านั้น ที่ให้ความส้าคัญกับค่าน้้าหนักของปัจจัยว่าด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล เรื่องปัญหาความไม่ช้านาญการในการใช้วัสดุและเครื่องมือ (ค่าน้้าหนัก  11.67) และ
ด้านการควบคุมวัสดุก่อสร้าง เรื่องปัญหาการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างเนื่องจากการปฏิบัติงาน (ค่าน้้าหนัก 
11) ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุมากที่สุด โดยเจ้าของ
โครงการให้ความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนั้น เกิดจากช่างที่ขาดประสบการณ์ในการท้างาน ท้าให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้งจึงต้องรื้องานเก่าเพ่ือท้าใหม่ เช่น ความผิดพลาดจากการปูพ้ืนไม้ ปูพื้นกระเบื้อง และปู
ไมต้ิดผนัง เป็นต้น  

  แต่ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างกลับเห็นว่า ปัญหาที่เกิดจากความไม่ช้านาญการใน
การใช้วัสดุและเครื่องมือ โดยให้ค่าน้้าหนัก 9.67, 5.67 ตามล้าดับ ไม่ได้ส่งผลกระทบจนท้าให้เกิดการ
สูญเสียของวัสดุก่อสร้าง (ให้ค่าน้้าหนัก 5.33, 7 ตามล้าดับ) ดังนั้นจึงให้ความเห็นผ่านค่าน้้าหนักว่า ไม่ได้
เป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ  

  ซึ่งจากการให้ค่าน้้าหนักปัจจัยที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น  ผู้วิจัยตั้ง
ข้อสังเกตที่สามารถเป็นไปได้อยู่ 2 ประเด็นหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่  

   5.3.2.1  การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนของเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบ เนื่องจาก
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่วนหน้างานโดยตรง และปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง
สามารถควบคุมไม่ให้เกิด หรือท้าให้เกิดลดลงได้ จึงไม่ส่งผลกระทบจนเป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดความล่าช้า
ต่อการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน โดยหากเกิด
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ปัญหาขึ้นแล้วทางฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างควรปรับเปลี่ยนวิธีด้าเนินการเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อความล่าช้า เช่น ใน
กรณีที่ผู้รับเหมาช่วงขาดการวางแผนในการท้างาน ผู้รับเหมาก่อสร้างจะแจ้งปัญหาและผลกระทบกับทาง
ผู้รับเหมาช่วงเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนวิธีด้าเนินการ และในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงหนีงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างจะให้
ผู้รับเหมาช่วงส้ารองเงินจ่ายล่วงหน้าส้าหรับใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปก่อน หรือผู้รับเหมาก่อสร้างอาจหา
ผู้รับเหมาช่วงรายใหม่มาท้างานแทนทันที 

  ในส่วนของปัญหาที่เกิดจากความไม่ช้านาญการในการใช้วัสดุและเครื่องมือ จึงท้าให้เกิด
การสูญเสียของวัสดุก่อสร้างเนื่องจากการปฏิบัติ งาน ถ้า เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นแล้ว ทางฝ่าย
ผู้รับเหมาก่อสร้างกลับมองเป็นเรื่องปกติที่ในการท้างานของฝ่ายก่อสร้างที่ทุกหน้างานจะต้องประสบ หาก
เป็นความผิดพลาดของการท้างานในระดับที่รับได้ และไม่กระทบเกินกว่าปริมาณวัสดุที่สั่งมาเผื่อเหลือเผื่อ
ขาดในช่วงแรก เป็นต้น  

   5.3.2.2  ความต้องการปัดภาระในการรับผิดชอบ ในส่วนของการชดใช้ค่าใช้
เสียหายของราคาวัสดุ และระยะเวลาที่เสียไปของผู้รับเหมาก่อสร้าง กล่าวคือ หากพิจารณาในส่วนของการ
ด้าเนินการไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน หรือช่วงที่มีการด้าเนินการก่อสร้าง
โดยฝ่ายก่อสร้าง หน้าที่หลักจะอยู่ที่ฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งสิ้น เพ่ือให้การด้าเนินการเป็นไปอย่างความ
เรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมาย แต่หากเกิดปัญหาขึ้นในกรณีที่ผู้รับเหมายากจะท้าการแก้ไข ทางฝ่าย
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาจหาช่องทางในการหลีกเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการปัดภาระให้กับผู้รับเหมาช่วง หรือปฏิเสธ
ด้านการท้างานที่ผิดพลาดของฝ่ายก่อสร้าง เนื่องจากทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบใน
ส่วนค่าเสียหายของวัสดุและค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, 2551 ที่
กล่าวไว้ดังนี้  

  “ความล่าช้าจากการปฏิบัติงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจส่งผลเสียได้ทั้งองค์กร ได้แก่ ผู้ว่า
จ้างต้องแบกรับต้นทุนทรัพยากรที่สูงขึ้นทั้งค่าแรง วัสดุ ดอกเบี้ยเงินกู้ และอาจสูญเสียโอกาสในการพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ ส่วนผู้รับจ้างอาจจะต้องถูกปรับความล่าช้าในกรณีที่เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ได้รับค่างวดตอบ
แทนช้าลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น และต้องเสียค่าปรับและถูกเรียกร้องในรูปของเงินและเวลา ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่องานในขั้นตอนต่อ ๆ มา เป็นต้น” 
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5.4  รูปแบบสัญญาการก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่งผลต่อความล่าช้าในการ
ด้าเนินการจัดหาวัสดุ 

นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่อาจน้าไปสู่ความล่าช้าในการ
ด้าเนินการจัดหาวัสดุของผู้รับเหมาก่อสร้าง คือเรื่องรูปแบบสัญญาการก่อสร้างที่แตกต่างกันของแต่ละ
กรณีศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแบบของเจ้าของโครงการ หรือผู้ออกแบบ
เมื่อโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือให้ตรงตามความต้องการที่ได้วางแผนไว้ในช่วงต้น กล่าวคือ หาก
รูปแบบสัญญาการก่อสร้างของกรณีศึกษาใดให้ อ้านาจในการตัดใจ กับการด้าเนินการของฝ่าย
ผู้รับเหมาก่อสร้างมาก เช่น รูปแบบสัญญาการก่อสร้างระบบ Turnkey และ Design-Built ตามล้าดับ การ
ขออนุมัติวัสดุจากทางฝ่ายเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบนั้น สามารถท้าได้อย่างรวดเร็วกว่ารูปแบบสัญญา
การก่อสร้างระบบ Design-Bid-Built เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม หากรูปแบบการด้าเนินการของกรณีศึกษาใดให้อ้านาจในการตัดใจกับการ
ด้าเนินการของฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้างมาก ก็อาจส่งผลให้แบบก่อสร้างในช่วงต้นของโครงการไม่ชัดเจน เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของฝ่ายเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีอาจผลในช่วงที่
โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้าให้เจ้าของโครงการจ้าเป็นต้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเพ่ือให้ตรงกับ
ความตอ้งการ  

ตัวอย่างเช่นในกรณีศึกษาที่ 1 ใช้รูปแบบสัญญาการก่อสร้างระบบจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) โดยรูปแบบนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะท้าตั้งแต่หาแหล่งเงินทุน ออกแบบ ควบคุม และด้าเนินการ
ก่อสร้างตลอดจบโครงการ ข้อดีคือสามารถด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการ
ออกแบบไป และก่อสร้างไปโดยไม่ต้องรอรายละเอียดของแบบก่อสร้าง (Detailed Design) แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นในกรณีศึกษานี้พบว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างมีข้อจ้ากัดด้านเวลา ไม่สามารถจัดซื้อจัดหาวัสดุได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด จึงต้องเลือกใช้วัสดุเทียบเท่าโดยไม่ได้ตกลงผ่านในแบบก่อสร้าง ซึ่งอาจไม่ตรงตามความ
ต้องการของเจ้าของโครงการ เมื่อก่อสร้างเสร็จทางเจ้าของโครงการจึงจ้าเป็นต้องขอให้แก้งานใหม่ เพ่ือให้
ได้วัสดุตรงตามท่ีก้าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

  อย่างคล้ายคลึงกัน ในกรณีศึกษาที่ 2 ที่ใช้รูปแบบสัญญาการก่อสร้างระบบออกแบบ-
ก่อสร้าง (Design-Built) โดยรูปแบบนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีหน้าที่ตั้งแต่การออกแบบตลอดจนการก่อสร้าง
โครงการให้แล้วเสร็จทั้งหมด ข้อดีคือสามารถด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการ
ออกแบบไปและก่อสร้างไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ในท้ายที่สุดแล้ว
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รูปแบบโครงการไม่เป็นไปตามที่เจ้าของโครงการต้องการทุกประการ เนื่องจากในช่วงต้นที่ฝ่ายออกแบบตก
ลงกับเจ้าของโครงการนั้นเป็นเพียงแบบร่างโครงการเท่านั้น จึงก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น
เมื่อโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางเจ้าของโครงการจึงจ้าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงแบบใหม่บางส่วน จึง
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด้าเนินการจัดหาวัสดุในส่วนนั้น  

  ในทางตรงข้าม ในกรณีศึกษาที่ 3 ใช้รูปแบบสัญญาการก่อสร้างระบบออกแบบ-ประมูล-
ก่อสร้าง (Design-Bid-Built) โดยรูปแบบนี้เจ้าของโครงการจะจ้างผู้ออกแบบ เพ่ือออกแบบโครงการให้แล้ว
เสร็จก่อน จากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ชนะการประกวดราคาก็จะด้าเนินการก่อสร้างโครงการตามที่
ผู้ออกแบบได้จัดท้าไว้ ข้อดีคือสามารถลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงแบบจากเจ้าของโครงการในภายหลัง
โครงการสร้างเสร็จได้ เนื่องจากเจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบและปรับปรุงแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตรงตามความต้องการก่อนจะด้าเนินการก่อสร้าง ดังนั้นปัญหาที่พบในกรณีศึกษานี้จึงเป็นเรื่องความล่าช้าใน
การขออนุมัติวัสดุของฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง จากทีมเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบมากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบในกรณีศึกษานี้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนต้าแหน่งการ
วางเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่านั้น 

  อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการด้าเนินการก่อสร้างแบบใด ทางเจ้าของโครงการและ
ผู้รับเหมาก่อสร้างก็ควรคัดเลือกผู้ออกแบบที่มีคุณภาพ กล่าวคือ หากผู้ออกแบบไม่มีประสบการณ์ก่อสร้าง
จริง จึงอาจออกแบบโดยไม่ค้านึงต่อความยากง่าย หรือความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้าง ก็อาจจะเกิด
ปัญหาตามมาภายหลังท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบและก่อให้เกิดความล่าช้าได้  ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้
เป็นปัญหาส้าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งในวงการก่อสร้างทุกประเภท 

5.5  สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าใน
มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบและการ
รับรู้เรื่องการด้าเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามการด้าเนินการจัดหาวัสดุเพ่ือท้าการปรับปรุงพ้ืนที่ภายใน
อาคารส้านักงานและทุกรูปแบบโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักซึ่ง
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การวางแผนการด้าเนินการที่บกพร่องของผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่งผลต่อความล่าช้าใน
การด้าเนินการจัดหาวัสดุ ทั้งในส่วนของการค้านวณระยะเวลา Lead Time ของเจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อ และ
การประมาณจ้านวนวัสดุรวมถึงการวางแผนการขนส่งวัสดุของหัวหน้าโฟร์แมน ซึ่งหากมีการปรับปรุงด้าน
การบริหารจัดการด้านการท้างานของทีมงานฝ่ายรับเหมาก่อสร้างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถลด
ปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินการจัดหาวัสดุได้  ทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างเองก็ไม่ควรมองข้าม
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เรื่องการจ้างทีมผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน ควรเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีทักษะและประสบการณ์ เพ่ือลด
การสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง  

นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบสัญญาการก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้าง อาจส่งผลต่อความ
ล่าช้าในการด้าเนินการจัดหาวัสดุ ในส่วนของปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงแบบของเจ้าของโครงการหรือ
ผู้ออกแบบเมื่อโครงการแล้วเสร็จ กล่าวคือ รูปแบบสัญญาการก่อสร้างที่ให้อ้านาจในการตัดสินใจกับการ
ด้าเนินการของผู้รับเหมาก่อสร้างมาก เช่น รูปแบบสัญญาการก่อสร้างระบบจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) และรูปแบบสัญญาการก่อสร้างระบบออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-build) ตามล้าดับ จะมีความ
รวดเร็วในการขออนุมัติวัสดุจากเจ้าของโครงการ อย่างไรก็ตามรูปแบบสัญญาการก่อสร้างทีใ่ห้อ้านาจในการ
ตัดสินใจกับการด้าเนินการของผู้รับเหมาก่อสร้างมาก ความชัดเจนของแบบก่อสร้างในช่วงต้นของโครงการ
ก็มีน้อยกว่า รูปแบบสัญญาการก่อสร้างระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-bid-build) ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการลดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของฝ่ายเจ้าของโครงการ  ผู้ออกแบบ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง 
เจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบควรพิจารณาแบบก่อสร้างอย่างถี่ถ้วน และตกลงการท้างานกับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง  

5.6  ข้อจ้ากัดงานวิจัย 

  1. งานวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาอาคารส้านักงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น และ
ไม่ได้จ้ากัดความสูงอาคาร ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้อาจจะไม่สามารถใช้กับอาคารประเภทอ่ืนๆได้  
เว้นเสียแต่ต้องเอาไปปรับปัจจัยอ่ืนๆที่เป็นผลกระทบตามบริบทของที่ตั้งโครงการ                      
  2. การวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แผนงานในโครงการ ( schedule 
analysis) แต่หาปัจจัยและค่าน้้าหนักของปัจจัยของความล่าช้าเท่านั้น 

5.7  ข้อเสนอแนะ 

  1.  เนื่องด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจ้ากัด ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ภายในเพียงแค่ 3 กลุ่มหลัก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าในงานวิจัยครั้งต่อไปสามารถสัมภาษณ์ผู้
ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดจ้าหน่ายวัสดุด้วยแล้วอาจจะเป็นประโยชน์กับงานวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น   

  2.  จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด้าเนินการจัดหาวัสดุ พบว่า
สาเหตุของปัจจัยหนึ่งมาจากความล่าช้าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ เรื่องความบกพร่อง
ด้านการวางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างและการท้างานของฝ่ายผู้จัดจ้าหน่าย ซึ่งหากการวิจัยครั้ง
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ต่อไปได้มีการสัมภาษณ์ผู้จัดจ้าหน่ายวัสดุ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมายิ่งขึ้น ผู้วิจัยควรระบุปัจจัยย่อย
ของปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของผู้จัดจ้าหน่ายด้วย 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(เจ้าของโครงการ กรณีศึกษาที่ 1) 

เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่
ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก       
 และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  
  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 
  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่
ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน     
  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ
ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม
การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมลูพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.)  ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง    0   ปี 

2.)  ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน 0  โครงการ 

3.)  สถานภาพในโครงการก่อสร้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (/ ) เจ้าของโครงการ (ผู้เช่าพื้นที่อาคาร) 

 (  ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรึกษาโครงการ 

 (  ) ผู้รับเหมา 

4.)  ช่วยอธิบายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

 1.  ตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบและผู้รับเหมา รวมถึงการประสานงานกับนิติบุคคลฝ่ายอาคาร 

 2.  รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างหน้างานให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นรับทราบ 

 3.  ตัวแทนบริษัทในการช าระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้รับเหมาตั้งเบิก 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการ

จัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามความคิดเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(ผู้ออกแบบ กรณีศึกษาที่ 1) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมลูพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.) ประสบการณ์ท างานที่เกีย่วขอ้งกับงานก่อสร้าง    8   ป ี

2.) ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน 30 โครงการ 

3.) สถานภาพในโครงการก่อสร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (  ) เจา้ของโครงการ (ผู้เช่าพื้นทีอ่าคาร) 

 (/ ) ผู้ออกแบบ 

 (/ ) ที่ปรึกษาโครงการ 

 (  ) ผู้รับเหมา 

4.) อธิบายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

 อยู่ต าแหน่ง FF@E Design ซ่ึงจะแตกตา่งจากผู้ออกแบบตกแต่งภายใน คือ ต้องท าตั้งแต่ concept ตลอดจน material ซ่ึง
ผู้ออกแบบจะต้องทราบรายการวัสดุทุกอย่างทุกประเภท และหาซ้ือได้จากซัพพลายเออร์เจ้าไหน ราคาเท่าไร เพื่อที่จะได้ควบคุม timeline การ
ท างานด้วย 
 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการ

จัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามความคิดเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(ผู้รับเหมาฯ กรณีศึกษาที่ 1) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมลูพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.) ประสบการณ์ท างานที่เกีย่วขอ้งกับงานก่อสร้าง    3   ป ี

2.) ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน 5 โครงการ 

3.) สถานภาพในโครงการก่อสร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (  ) เจา้ของโครงการ (ผู้เช่าพื้นทีอ่าคาร) 

 (  ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรกึษาโครงการ 

 (/) ผู้รับเหมา 

ช่วยอธิบายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

- รับเหมา ตกแต่งพื้นที ่จัดหาเฟอร์นิเจอรโ์ดยตรงกับผู้ว่าจ้าง จนถึงการส่งงาน 
- ประสานงานเร่ืองแบบตกแต่งกับผูอ้อกแบบ 
- ติดต่อฝ่ายอาคาร ยื่นแบบเพื่อขอเข้ากอ่สร้างหน้างาน 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการ

จัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามความคิดเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(เจ้าของโครงการ กรณีศึกษาที่ 2) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมลูพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.)  ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง    9   ป ี

2.)  ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน น้อยกว่า 9  โครงการ 

3.)  สถานภาพในโครงการกอ่สร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (/ ) เจ้าของโครงการ (ผู้เช่าพื้นที่อาคาร) 

 (  ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรกึษาโครงการ 

 (  ) ผู้รับเหมา 

4.)  ช่วยอธิบายบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

 ตรวจแบบงานตกแต่งและงานระบบก่อนด าเนินการ  ควบคุมดูแลการท างานใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ตรง

ตาม TOR 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการ

จัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามความคิดเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(ผู้ออกแบบ กรณีศึกษาที่ 2) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 



89 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมลูพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.)  ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง    18   ป ี

2.)  ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน 10-20 โครงการ 

3.)  สถานภาพในโครงการกอ่สร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (  ) เจา้ของโครงการ (ผู้เช่าอาคาร) 

 (/ ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรกึษาโครงการ 

 (  ) ผู้รับเหมา 

4.)  ช่วยอธิบายบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

- ผู้ออกแบบ 
- โปรเจคโคออดิเนเตอร์ 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการ

จัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามความคิดเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(ผู้รับเหมาฯ กรณีศึกษาที่ 2) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.)  ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง    7   ป ี

2.)  ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน 30 โครงการ 

3.)  สถานภาพในโครงการกอ่สร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (  ) เจา้ของโครงการ (ผู้เช่าพื้นทีอ่าคาร) 

 (  ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรกึษาโครงการ 

 (/) ผู้รับเหมา 

4.)  อธิบายบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

- รับเหมา ตกแต่งพื้นที ่จัดหาเฟอร์นิเจอรโ์ดยตรงกับผู้ว่าจ้าง จนถึงการส่งงาน 
- ประสานงานเร่ืองแบบตกแต่งกับผูอ้อกแบบ 
- ติดต่อฝ่ายอาคาร ยื่นแบบเพื่อขอเข้ากอ่สร้างหน้างาน 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณแ์ละระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความคดิเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(เจ้าของโครงการ กรณีศึกษาที่ 3) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.)  ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง    0   ป ี

2.)  ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน 0  โครงการ 

3.)  สถานภาพในโครงการกอ่สร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (/ ) เจ้าของโครงการ (ผู้เช่าพื้นที่อาคาร) 

 (  ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรกึษาโครงการ 

 (  ) ผู้รับเหมา 

4.)  อธิบายบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

 1.  ตรวจแบบงานตกแต่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนที่จะด าเนินการเพื่อลดความผิดพลาด 

 2.  ก าหนดระยะเวลาในการจบงานทั้งโครงการ และระยะเวลาการท างานแต่ละอย่างตอนชว่งด าเนินโครงการ 

 3. ช าระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้รับเหมาตัง้เบิก 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณแ์ละระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความคดิเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(ผู้ออกแบบกรณีศึกษาที่ 3) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.)  ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง    8   ป ี

2.)  ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน  มากกว่า 20 โครงการ 

3.)  สถานภาพในโครงการกอ่สร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (  ) เจา้ของโครงการ (ผู้เช่าอาคาร) 

 (/ ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรกึษาโครงการ 

 (  ) ผู้รับเหมา 

4.)  อธิบายบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

 - ออกแบบและปรับเปลี่ยนแบบตามความต้องการเจ้าของโครงการ 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณแ์ละระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความคดิเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวิทยานิพนธ ์(ผู้รับเหมาฯกรณีศึกษาที่ 3) 
เร่ือง  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพื้นที่

ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อ
การด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานซึ่งได้ก าหนดกรณีศึกษาเป็น
อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานครโดยนางสาวกนกภรณ์ แก้วจินดา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เบอร์ติดต่อ 095-6252555) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันและกระบวนการจัดหาวัสดุของโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานสูงในเขต
กรุงเทพมหานคร, เพ่ือศึกษาปัจจัยและค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการ
จัดหาวัสดุ, เพ่ือประมวล สังเคราะห์ และน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนการจัดหา
วัสดุ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้จัดท าข้ึนทั้งหมดเพียง 9 ชุดเท่านั้น โดยมีเนื้อหาในการสัมภาษณ์อยู่ 3 ส่วน
หลักๆด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุ และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสที่เกิด
และผลกระทบ โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้       
  1.)  ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
  2.)  แนวคิดด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง    
  3.)  แนวคิดด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง      
  4.)  แนวคิดด้านการจัดเก็บ และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง    
  5.)  ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล      
  6.)  ปัจจัยภายนอก 

  และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

  1.)  อาคารส านักงานสูง  หมายถึง อาคารตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป หรือประมาณ 23 เมตร 

  2.)  การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินการตั้งแต่

ช่วงการออกแบบจนถึงการก่อสร้างของพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 

  3.)  การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง  หมายถึง การด าเนินการจัดหาวัสดุตั้งแต่ช่วงการ

ออกแบบ ก าหนดรายการประกอบแบบ จัดซื้อจัดหา การขนส่งวัสดุสู่สถานที่ก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม

การใช้วัสดุใน site งานก่อสร้าง 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของและสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.) ประสบการณ์ท างานที่เกีย่วขอ้งกับงานก่อสร้าง    15   ป ี

2.) ประสบการณ์ในงานอาคารจ านวน 30 โครงการ 

3.) สถานภาพในโครงการก่อสร้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 (  ) เจา้ของโครงการ (ผู้เช่าอาคาร) 

 (  ) ผู้ออกแบบ 

 (  ) ที่ปรกึษาโครงการ 

 (/) ผู้รับเหมา 

4.)  อธิบายบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ โดยสังเขป 

- รับเหมา ตกแต่งพื้นที ่ 
- ประสานงานเร่ืองแบบตกแต่งกับผูอ้อกแบบและเจา้ของโครงการ 
- ถ้าได้แบบมาก็เอามาท า shop drawing 

ส่วนที่ 2 : โปรดระบุระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณแ์ละระดับผลกระทบทีท่ าให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการจัดหาวัสดุของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารส านักงานกรณีศึกษา : อาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความคดิเห็นของท่าน 

โดยให้ท าเครื่องหมายในชอ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด โอกาสที่จะเกิดในโครงการก่อสร้าง 

1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

2 น้อย เกิดขึ้นน้อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

3 ปานกลาง เกิดขึ้นเป็นบางครั้งในโครงการก่อสร้าง 

4 สูง เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโครงการก่อสร้าง 

5 สูงมาก เกิดขึ้นทุกครั้งในโครงการก่อสร้าง 

 

ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ 

1 น้อยมาก ไม่กระทบหรือแทบจะไม่กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพ(สามารถยอมรับได้) 

2 น้อย กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพน้อย (สามารถยอมรับได้) 

3 ปานกลาง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพปานกลาง (ไม่สามารถยอมรับได้) 

4 สูง กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมาก (ไม่สามารถยอมรับได้) 

5 สูงมาก กระทบด้านมูลโครงการ เวลา และคุณภาพมากที่สุด (ไม่สามารถยอมรับได้) 
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ภาคผนวก ข 

ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในกระบวนจัดหาวัสดุของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ภายใน ของอาคารส านักงานสูงในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                   

 
สถานภาพ 

 
สาเหตุ / ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
1. ระเบียบข้อบังคับการเข้าตกแต่ง
พื้นที่ภายในของอาคารส านกังาน ที่
เข้มงวด เคร่งครัด 

1 2 2 4  
8.33 2 3 4 12 

3 3 3 9 
2.  เง่ือนไขสัญญาก่อสร้างยุ่งยาก 
ซับซ้อน ยากแก่ความเข้าใจ 

1 3 3 9  
7.33 2 2 2 4 

3 3 3 9 
3.  รูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ยุ่งยาก ซับซ้อน ยากแก่ความเขา้ใจ 

1 1 1 1  
2  2 2 2 4 

3 1 1 1 

ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
4.  การประมาณการจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างไม่เหมาะสมเช่น 

1 5 5 25  
19 2 3 4 12 

3 4 5 20 
5.  การประมาณระยะเวลาที่ใช้
วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead 
Time) 

1 5 5 25  
19 2 3 4 12 

3 4 5 20 
6.  ซัพพลายเออร์หน่ายวัสดุ
ก่อสร้างไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่
สถานที่ก่อสร้างได้ทันตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด  

1 5 5 25  
18 2 3 3 9 

3 4 5 20 

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
7.  เส้นทางการเข้า-ออกของ
รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ภายใน
สถานที่ก่อสร้างไม่เอื้ออ านวย 

1 3 3 9  
6 2 3 2 6 

3 3 1 3 
8.  เส้นทางการเข้าออกของลิฟต์
ขนของไม่เอื้ออ านวย 

1 3 5 15  
12 2 4 3 12 

3 3 3 9 
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สถานภาพ 

 
สาเหตุ/ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดเก็บและการควบคุมวัสดุก่อสร้าง 
9.  ไม่ค านึงถึงสถานที่จัดเก็บกับ
ประเภทของวัสดุกอ่สร้าง ท าให้
วัสดุเกิดความเสียหายหรอื
เส่ือมสภาพ 

1 2 3 6  
6.67 2 1 4 4 

3 2 5 10 

10.  การสูญเสียของวัสดกุ่อสร้าง
เนื่องจากการปฏิบัติงาน 

1 4 4 16  
11 2 3 3 9 

3 2 4 8 
11.  การสูญเสียวัสดกุ่อสร้าง
เนื่องจากการถกูขโมย 
 

1 1 4 4  
5.33 2 2 4 8 

3 1 4 4 

ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล  

ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
12.  ความไม่ช านาญการในการใช้
วัสดุและเครื่องมือ 

1 4 5 20  
11.67 2 3 4 12 

3 1 3 3 

ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

    เจ้าของโครงการ 
13.  เจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้างหรือเปา้หมายของ
โครงการเช่น 

1 1 1 1  
4.67 2 1 3 3 

3 2 5 10 
14.  เจ้าของโครงการมีปัญหาการ
ท างานกับผู้รับเหมา 

1 1 4 4  
4.33 2 2 3 6 

3 1 3 3 
15.  เจ้าของโครงการมีปัญหา
สภาวะทางการเงิน เช่น ระเบียบ
การเบิกจา่ยเงินงวดที่เคร่งครัดและ
ไม่ยืดหยุ่น      

1 1 4 4  
6 2 1 4 4 

3 2 5 10 

    ผู้ออกแบบ 
16.  ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาด
ท าให้ต้องมีการแก้ไขแบบ  

1 1 1 1  
4.33 2 2 2 2 

3 2 5 10 
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สถานภาพ 

 
สาเหตุ/ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าของโครงการ 
 

17.  ผู้ออกแบบ ขาดความ
รอบคอบในการก าหนดรายละเอียด
ของแบบก่อสรา้ง 

1 1 1 1  
2.67 2 2 2 4 

3 1 3 3 

    ที่ปรึกษาโครงการ 
18.  ขอบเขตการท างาน เช่น 
สถานที่เวลา ผู้มหีน้าที่ในการ
ตัดสินใจไม่ชัดเจน 

1 1 1 1  
2.67 2 1 3 3 

3 2 2 4 
19.  ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ของคณะที่ปรึกษาไม่ได้ประจ าใน 
site ก่อสร้าง 

1 1 1 1  
2.67 2 3 1 3 

3 4 1 4 

    ผู้รับเหมา 
20.  ปัญหาที่เกิดจากการจา้ง
ผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน 

1 5 5 25  
15.67 2 4 4 16 

3 2 3 6 
21.  เงินส ารองของผู้รับเหมาไม่
เพียงพอต่อการจัดหาวัสด ุ

1 2 3 6  
5.33 2 2 3 6 

3 1 4 4 

ปัจจัยภายนอก 
22.  ความล่าช้าจากการร้ือถอน
พื้นที่ภายในของผู้เช่ารายเกา่ 
(Reinstatement)เช่น ระยะเวลา
ปลอดค่าเช่า (Rent Free) น้อย
เกินไปส่งผลให้ไม่สามารถรื้อถอนได้
ตามเวลาที่ก าหนด 

1 1 1 1  
2 
 

2 2 2 4 

3 1 1 1 

23.  การเปลี่ยนแปลงของราคา
วัสดุเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ 

1 1 1 1  
3 2 2 2 4 

3 1 4 4 
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สถานภาพ 

 
สาเหตุ / ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ออกแบบ 
 
 
 
 

ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
1.  ระเบียบขอ้บังคับการเข้าตกแต่ง
พื้นที่ภายในของอาคารส านกังาน ที่
เข้มงวด เคร่งครัด 

1 2 3 6  
8 2 3 3 9 

3 3 3 9 
2.  เง่ือนไขสัญญาก่อสร้างยุ่งยาก 
ซับซ้อน ยากแก่ความเข้าใจ 

1 1 3 3  
2.67 2 1 2 2 

3 1 3 3 
3.  รูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ยุ่งยาก ซับซ้อน ยากแก่ความเขา้ใจ 

1 1 1 1  
1 2 1 1 1 

3 1 1 1 

ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
4.  การประมาณการจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างไม่เหมาะสม 

1 5 5 25  
17.33 2 3 5 15 

3 4 3 12 
5.  การประมาณระยะเวลาที่ใช้
วัสดุก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead 
Time) 

1 5 5 25  
16.33 2 3 5 15 

3 3 3 9 
6.  ผู้จัดจ าหนา่ยวัสดุก่อสร้างไม่
สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่
ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

1 5 5 25  
18.67 2 3 5 15 

3 4 4 16 

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
7.  เส้นทางการเข้า-ออกของ
รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ภายใน
สถานที่ก่อสร้างไม่เอื้ออ านวย 

1 3 3 9  
6 2 3 1 3 

3 3 2 6 
8.  เส้นทางการเข้าออกของลิฟต์
ขนของไม่เอื้ออ านวย 

1 4 3 12  
12 2 4 3 12 

3 3 4 12 

ด้านการจัดเก็บและการควบคุมวัสดุก่อสร้าง 
9.  ไม่ค านึงถึงสถานที่จัดเก็บกับ
ประเภทของวัสดุกอ่สร้าง ท าให้
วัสดุเกิดความเสียหายหรอื
เส่ือมสภาพ 

1 1 2 2  
3 2 1 4 4 

3 1 3 3 

 



112 
 

 
สถานภาพ 

 
สาเหตุ / ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ออกแบบ 
 

10.  การสูญเสียของวัสดกุ่อสร้าง
เนื่องจากการปฏิบัติงาน 

1 3 3 9  
5.33 2 2 3 6 

3 2 2 1 
11.  การสูญเสียวัสดกุ่อสร้าง
เนื่องจากการถกูขโมย 
 

1 1 5 5  
4.67 2 1 5 5 

3 2 2 4 

ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล  

ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
12.  ความไม่ช านาญการในการใช้
วัสดุและเครื่องมือ 

1 4 5 20  
9.67 2 1 5 5 

3 2 2 4 

ด้านการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

    เจ้าของโครงการ 
13.  เจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลง
แบบก่อสร้างหรือเปา้หมายของ
โครงการ 

1 1 3 3  
7.33 

 
2 1 4 4 

3 3 5 15 
14.  เจ้าของโครงการมีปัญหาการ
ท างานกับผู้รับเหมา 

1 2 3 6  
4.67 2 1 4 4 

3 2 2 4 
15.  เจ้าของโครงการมีปัญหา
สภาวะทางการเงิน เช่น ระเบียบ
การเบิกจา่ยเงินงวดที่เคร่งครัดและ
ไม่ยืดหยุ่น      

1 1 4 4  
6.67 2 2 2 4 

3 3 4 12 

    ผู้ออกแบบ 
16.  ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาด
ท าให้ต้องมีการแก้ไขแบบ  

1 1 3 3  
5.67 2 2 2 4 

3 2 5 10 
17.  ผู้ออกแบบ ขาดความ
รอบคอบในการก าหนดรายละเอียด
ของแบบก่อสรา้ง 

1 1 3 3  
3 2 1 3 3 

3 1 3 3 

3 2 1 2 
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สถานภาพ 

 
สาเหตุ/ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ออกแบบ 
 
 
 
 
 

     ที่ปรึกษาโครงการ 
18.  ขอบเขตการท างาน เช่น 
สถานที่เวลา ผู้มหีน้าที่ในการ
ตัดสินใจไม่ชัดเจน 

1 3 3 9  
4.67 2 1 3 3 

3 2 1 2 
19.  ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ของคณะที่ปรึกษาไม่ได้ประจ าใน 
site ก่อสร้าง 

1 4 1 4  
4.33 2 5 1 5 

3 4 1 4 

   ผู้รับเหมา 
20.  ปัญหาที่เกิดจากการจา้ง
ผู้รับเหมาช่วงมาร่วมปฏิบัติงาน 

1 5 5 25  
13.67 2 2 2 4 

3 3 4 12 
21.  เงินส ารองของผู้รับเหมาไม่
เพียงพอต่อการจัดหาวัสด ุ

1 2 3 6  
5 2 1 5 5 

3 1 4 4 

ปัจจัยภายนอก 
22.  ความล่าช้าจากการร้ือถอน
พื้นที่ภายในของผู้เช่ารายเกา่ 
(Reinstatement)เช่น ระยะเวลา
ปลอดค่าเช่า (Rent Free) น้อย
เกินไปส่งผลให้ไม่สามารถรื้อถอนได้
ตามเวลาที่ก าหนด 

1 2 2 4  
 

2.67 
2 1 3 3 

3 1 1 1 

23.  การเปลี่ยนแปลงของราคา
วัสดุเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ 

1 1 4 4  
3.67 2 1 4 4 

3 1 3 3 
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สถานภาพ 

 
สาเหตุ / ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับเหมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบข้อบังคับอาคาร / รูปแบบสัญญาก่อสร้างและสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคาร 
ระเบียบข้อบังคับการเข้าตกแต่ง
พื้นที่ภายในของอาคารส านกังาน ที่
เข้มงวด เคร่งครัด 

1 2 2 4  
8.33 2 3 3 9 

3 3 4 12 
เง่ือนไขสัญญาก่อสร้างยุ่งยาก 
ซับซ้อน ยากแก่ความเข้าใจ 

1 1 1 1  
2 2 1 2 2 

3 1 3 3 
รูปแบบสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ยุ่งยาก ซับซ้อน ยากแก่ความเขา้ใจ 

1 1 1 1  
1 2 1 1 1 

3 1 1 1 

ด้านการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
การประมาณการจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง
ไม่เหมาะสม 

1 4 4 16  
17 2 3 5 15 

3 4 5 20 
การประมาณระยะเวลาที่ใชว้ัสดุ
ก่อสร้างไม่เหมาะสม (Lead Time) 

1 4 4 16  
14.33 

 
2 3 5 15 

3 3 4 12 
ซัพพลายเออร์จ าหน่ายวัสดกุ่อสร้าง
ไม่สามารถส่งวัสดุเข้าสู่สถานที่
ก่อสร้างได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

1 4 4 16  
17 2 3 5 15 

3 4 5 20 

ด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

เส้นทางการเข้า-ออกของรถบรรทุก
วัสดุอุปกรณ์ภายในสถานทีก่่อสร้าง
ไม่เอื้ออ านวย 

1 3 3 9  
5.33 2 3 1 3 

3 2 2 4 
เส้นทางการเข้าออกของลิฟต์ขน
ของไม่เอื้ออ านวย 

1 4 3 12  
11 2 4 3 12 

3 3 3 9 

ด้านการจัดเก็บและการควบคุมวัสดุก่อสร้าง 
ไม่ค านึงถึงสถานที่จัดเก็บกับ
ประเภทของวัสดุกอ่สร้าง ท าให้
วัสดุเกิดความเสียหายหรอื
เส่ือมสภาพ 

1 1 4 4  
3.33 2 1 4 4 

3 1 2 2 
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สถานภาพ 

 
สาเหตุ / ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับเหมา 
 

การสูญเสียของวัสดุกอ่สร้าง
เนื่องจากการปฏิบัติงาน 

1 3 3 9  
5.67 2 2 3 6 

3 1 2 2 
การสูญเสียวัสดุกอ่สร้างเนื่องจาก
การถูกขโมย 
 

1 2 4 8  
5 2 1 5 5 

3 1 2 2 

ลักษณะและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล  

ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ความไม่ช านาญการในการใช้วัสดุ
และเครื่องมือ 

1 3 4 12  
7 2 1 5 5 

3 2 2 4 

เจ้าของโครงการ 
เจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้างหรือเป้าหมายของโครงการ 

1 1 3 3  
6.33 2 1 4 4 

3 3 4 12 
เจ้าของโครงการมีปัญหาการท างาน
กับผู้รับเหมา 

1 2 3 6  
4.67 2 1 4 4 

3 2 2 4 
เจ้าของโครงการมีปัญหาสภาวะ
ทางการเงิน เช่น ระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินงวดที่เคร่งครัดและไม่
ยืดหยุ่น      

1 1 4 4  
7.67 2 2 2 4 

3 3 5 15 

ผู้ออกแบบ 
ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาดท าให้
ต้องมีการแก้ไขแบบ  

1 2 2 4  
7.67 2 2 2 4 

3 3 5 15 
ผู้ออกแบบ ขาดความรอบคอบใน
การก าหนดรายละเอยีดของแบบ
ก่อสร้าง 

1 2 2 4  
3.33 2 1 3 3 

3 1 3 3 

ที่ปรึกษาโครงการ 
ขอบเขตการท างาน เช่น สถานที่
เวลา ผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจไม่
ชัดเจน 

1 1 3 3  
3.33 2 1 3 3 

3 2 2 4 
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สถานภาพ 

 
สาเหตุ / ปัญหา 

 
กรณีศึกษา 

 
โอกาสเกิด 

 
ผลกระทบ 

ค่า
น้ า

หนั
ก 

ขอ
งส

าเห
ต ุ

ค่า
น้ า

หนั
กเ

ฉล
ี่ย

ขอ
งง

สา
เห

ต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับเหมา 
 

ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจของ
คณะที่ปรึกษาไม่ได้ประจ าใน site 
ก่อสร้าง 

1 3 1 3  
4 2 5 1 5 

3 4 1 4 

ผู้รับเหมา 
ปัญหาที่เกิดจากการจ้างผู้รับเหมา
ช่วงมาร่วมปฏบิัติงาน 

1 4 4 16  
10 2 2 2 4 

3 2 5 10 
เงินส ารองของผู้รับเหมาไม่เพียงพอ
ต่อการจัดหาวัสด ุ

1 2 3 6  
5.33 2 1 5 5 

3 1 5 5 

ปัจจัยภายนอก 
ความล่าช้าจากการร้ือถอนพื้นที่
ภายในของผู้เช่ารายเก่า 
(Reinstatement)เช่น ระยะเวลา
ปลอดค่าเช่า (Rent Free) น้อย
เกินไปส่งผลให้ไม่สามารถรื้อถอนได้
ตามเวลาที่ก าหนด 

1 2 2 4  
 

2.67 
2 1 3 3 

3 1 1 1 

การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ 

1 2 2 4  
4.33 2 2 4 8 

3 1 1 1 
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