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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้ าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้าง เขตพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้าง
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทาวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ วิศวกร สถาปนิก
ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่ ว ไป ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถาม
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงแบบในงานก่ อ สร้ า ง
จานวน 200 ชุด มีผู้ตอบกลับมาจานวน 180 ชุด โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป จากการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ในเรื่ อ งผู้ ว่ า จ้ า งต้ อ งการเปลี่ ย นวั ส ดุ ก ารตกแต่ ง บ้ า น
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้างมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ
ปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัสดุทางด้านสถาปัตยกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และปัจจัยเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนแบบให้เหมาะสมกับฮวงจุ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ในส่วนของปัจจัยด้านการวางแผน
มี ค่าเฉลี่ ย ของผลกระทบอยู่ ในระดับน้อย ในของส่ ว นปัจจัยด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ ยของ
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และในของส่วนปัจจัยด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยของผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางาน
มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบในงานก่อสร้างที่แตกต่างกันอย่าง
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ABSTRACT

In this research study, the researcher has studied about factors, which affects a change
in the construction plan. The research aims to study about factors that affect a change in the
construction plan in Mueang Chiang Mai district, Chiang Mai and to study the preventive
guidelines, and to solve the problem of change in construction. Moreover, the researcher has
used the questionnaire as an instrument to do the research. Representative samples that were
used in the research were engineers, architects, contractors and construction’s owners. The
questionnaire was divided in to three parts: the first part was the questionnaire about general,
the second part was the questionnaire about comments and factors, and the third part was the
questionnaire, which asks for more suggestions about comments that affects a change in the
construction plan for 200 sets. Later, there were 180 people have answered back by bringing
this data to analyze statistical results with SPSS program. From the study, we could conclude
that the factor about construction’s owners that want to change the home decoration materials
was the factor that was the most in affecting a change in the construction plan with an average
of 3.66. The following factor was the change of architectural materials with an average of 3.61
and the factor about the modification of the plan to be appropriate for the Feng Shui with an
average of 3.56. As for the factor about planning, it had an average of the effect in the low level.
In addition, the coordination factor had an average of the effect in the moderate level and the
factor of usability also had an average of the effect in the moderate level.
The result of the study has found that genders, ages, education levels, job positions and
experiences have the different opinions’ level on the factor, which affects a change in the
construction plan significantly.
Keywords: changes, house plans, constructions

