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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัโครงการก่อสร้างในประเทศไทยพบว่ามีโครงการจ านวนมากที่ไม่สามารถก่อสร้างไดต้รง
ตามแบบ ในทุกๆ โครงการจะมีงานเปล่ียนแปลงขณะด าเนินการก่อสร้างเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะการ
ออกแบบและก่อสร้างโครงการประเภทบา้นพกัอาศยั เน่ืองมาจากการด าเนินการประสานงานโดยตรง
กบัเจา้ของบา้นซ่ึงส่งผลใหง้านเปล่ียนแปลงขณะด าเนินการก่อสร้างมีโอกาสเกิดขึ้นไดง่้าย ผูว้จิยัจึงได้
ท  าการศึกษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการลดผลกระทบของงานเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะ
ด าเนินการก่อสร้าง โดยท าการคน้หาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงงานจากการสัมภาษณ์ เจา้ของบา้น 
สถาปนิก วิศวกร และผูรั้บเหมา จ านวน 50 คน จากนั้นน าสาเหตุที่ไดม้าหาความถ่ีและผลกระทบที่
เกิดขึ้นกบัโครงการ ดว้ยการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากนั้ นผูว้ิจัยได้พิจารณาหาสาเหตุที่มีความถ่ีและผลกระทบใน
ระดบัสูงโดยใชว้ธีิเมทริกซ์การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Matrix) และน าสาเหตุนั้นมาหา
แนวทางลดผลกระทบ โดยสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน จากการศึกษาวิจยัพบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้น
บ่อยและมีผลกระทบสูงมีทั้งส้ิน 12 ขอ้ โดยมีสาเหตุมาจากเจา้ของบา้น ผูอ้อกแบบ และผูรั้บเหมา คิด
เป็นร้อยละอยูท่ี่ 56.52, 28.26 และ 15.22  ตามล าดบั โดยเกิดขึ้นใน งานโครงสร้างหลงัคา, งานผนัง 
ประตู หน้าต่าง, งานระบบไฟฟ้า และงานตกแต่ง และการเปล่ียนแปลงในขณะด าเนินการก่อสร้าง
ดงักล่าวมีผลสืบเน่ืองมาตั้งแต่กระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผนแนวทางการ
ออกแบบ และขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง การศึกษาวิจยัน้ีจะช่วยใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในโครงการ
ก่อสร้างบา้นพกัอาศยัมีแนวทางในการปฏิบตัิงานที่สามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงงานขณะด าเนินการก่อสร้างของโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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ABSTRACT 

 Currently, numerous number of construction projects in Thailand, especially residential 
projects, have problems due to changes during construction. Several projects constructed different 
from construction drawing because of various reasons including changes from the project owner. In 
this research, causes and solutions were observed to find out the impact on the construction. 50 
people were interviewed including building owners, architects, and contractors. After discovered a 
list of causes, the frequency and impact of construction were identified by interrogating with sample 
group of 120 people. Then, the high level of frequency and high impact in construction using Risk 
Assessment Matrix were considered to find their solutions by consulting 9 experts, The results 
showed 12 regular causes which high impact in construction. The causes derived from building 
owners, architectures, and contractors which are: 56.52%, 28.26%, and 15.22% respectively. The 
building components were a highly impact include roof structure, wall door window, electrical 
system and decoration. The major causes come from designing process especially programming 
process and drawing process. This research could help and guide any related people in residential 
construction to effective decreasing the risk and impact of changes during the construction period. 


