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บทคัดยอ
ในปจจุบันคอนโดมิเนียมเปนที่อยูอาศัยที่ไดรับความนิยม แมวามีหลายปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม แต
คุ ณ ภาพยั ง เป นสิ่ง สํ าคั ญที่ ทํ าใหผู ซื้อ เกิ ดความพึ ง พอใจ การศึ ก ษานี้ มุง เนน ถึ ง ผลกระทบของความเสียหายที่ เกิ ดขึ้นและมี
ผลกระทบกับมูลคาและความพึงพอใจของลูกคา โดยการพิจารณาภาพจําลองความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและความเสียหาย
ที่เกิดจากรอยแตกราว ในระดับความเสียหายที่ตางกัน 4 ระดับ ประเมินจากคาคะแนนระดับการยอมรับไดและมูลคาตามความ
พึงพอใจ จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 60 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญดานงานกอสรางและกลุมคนทั่วไป ผลการศึกษา
พบวาการยอมรับไดตอความเสียหายและราคาของทั้งสองกลุมตัวอยางมีแนวโนมคลายคลึงกัน แตเมื่อเปรียบเทียบในแตละระดับ
ความรุนแรง พบวาระดับความรุนแรงที่มากกวา 30% ทั้งสองกลุมตัวอยางมีการประเมินที่มีความแตกตางกัน ซึ่งอาจสรุปไดวา
กลุมผูเชี่ยวชาญประเมินจากการรับรู ความรูความเขาใจและประสบการณถึงผลกระทบและสาเหตุเพราะความเสียหายเล็กนอยที่
ไมสงผลเสียที่อันตรายตออาคารหรือการอยูอาศัยกลุมผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยการประเมินที่นอยกวา ในขณะที่กลุมคนทั่วไป
ประเมินความพึงพอใจจากประสบการณและการรับรูสวนบุคคล ซึ่งการวิจัยนี้นาจะเปนประโยชนในการชวยพัฒนาขอกําหนด
หรือมาตรฐานการตรวจสอบซอมแซมใหดีขึ้นเหมาะสมกับเกณฑการวัดของผูเชี่ยวชาญและตอบสนองตามความตองการของ
ลูกคา
คําสําคัญ: การรับรูม ูลคา ความเสียหายของการกอสราง ความพึงพอใจของลูกคา คอนโดมิเนียม

ABSTRACT
The problem of building defects in new construction can impact value and satisfaction. Condominium
buildings, which have become popular forms of housing and investment, are one example. Although many
factors affect a customer's decision to buy a condominium, construction quality is an important one. This
study focuses on the impact of building defects on customers’ perceived value and satisfaction. Building
damage caused by moisture and cracks, at four different levels, was assessed by rating customer acceptance
and satisfaction levels, drawn from a sample survey of 60 people. The sample included both construction
experts and customers. The results show that both groups tend to report similar acceptance and satisfaction
levels with the different defects. However, when the different condition levels were compared, differences
were found at the 10-20% condition level. The acceptance levels by the experts were affected by their
knowledge, perceived value and quality. The acceptance levels by the customers, on the other hand, Thus,
the acceptance of building defects varies according to the experience and satisfaction of each person.
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Although the perceptions of both groups were similar, the perceived value and acceptance of condition
defects more than at level 30% were different. This might partly explain how difference perception of experts
and customer to defects that affecting living and safety.
Keyword: Perceived Value, Building Defect, Customers’ Satisfaction, Condominium

บทนํา
ความเสียหาย หรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับอาคารมักสรางความกังวลใหผูใชอาคาร โดยเฉพาะอาคารประเภทพักอาศัย ซึ่ง
ความเสียหายมีทั้งในสวนที่สงผลตอความแข็งแรงของโครงสรางอาคารและไมสงผลตอความแข็ง แรงแตเป นสิ่งที่ส งผลต อ
ความรูสึก ความพึงพอใจดานความสวยงามของอาคาร ซึ่งในปจจุบัน อาคารพักอาศัยรวม หรือ คอนโดมิเนียม (Condominium)
เปนที่พักอาศัยที่ไดรับความนิยม มีอัตราการเติบโตและการแขงขันที่สูง เปนผลใหในกระบวนการกอสรางใชระยะเวลาที่รวดเร็ว
เพื่อความคุมคากับการลงทุน ผลจากการเติบโตนี้ ทําใหแมวาจะมีการควบคุมคุณภาพและขอกําหนดตางๆ ที่คอยดูแลใหอาคาร
ไดมาตรฐาน โดยปกติในกระบวนการกอสรางอาคารประเภทนี้มีที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง และฝายควบคุมคุณภาพ ที่จะ
ตรวจสอบกอนที่อาคารจะไดรับการรับมอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตรวจสอบหลังอาคารสรางเสร็จแตยังพบวามีความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับหองพักคอนโดมิเนียม โดยความเสียหายเกิดขึ้นมากที่สุดคือ งานผนัง (เอกรินทร มหาวิริโย, 2559) ซึ่งปกติ
การตรวจสอบจะมีเกณฑการวัดที่เปนมาตรฐาน แตในการยอมรับไดและความพึงพอใจ โดยเฉพาะในมุมมองของผูบริโภคจะมี
มาตรฐานที่แตกตางกันออกไป ซึ่งประเด็นนี้ทําใหการประเมินและการยอมรับไดของแตละกลุมคนมีความแตกตางกันทั้งในแงการ
รับรูถึงคุณภาพ มูลคารวมถึงการใชงานอาคารที่จะมีผลตอการอยูอาศัย ซึ่งการรับรูถึงความเสียหายในมุมมองของแตละบุคคล
นาจะมีความสัมพันธกับมูลคาที่อาจจะเปนตัวแปรของการยอมรับได โดยคาดวาการประเมินถึงการยอมรับไดนาจะชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อนําประเด็นเรื่องราคามาเปรียบเทียบ
ดั ง นั้ น การวิ จั ย นี้ จึ ง ต อ งการทราบถึ ง การยอมรั บ ได ใ นแต ล ะระดั บ ความรุน แรงของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะมี
ความสัมพันธกับมุมมองการรับรูดานความงาม คุณภาพและความรูสึกคุมคาถึงมูลคาวามีผลกระทบเพียงใดและมีแนวโนมเหมือน
หรือตางกันอยางไร โดยนําประเด็นเรื่องราคามาชวยในการประเมิน เพราะนาจะชวยใหเห็นถึงผลของการรับรู การยอมรับไดที่มี
ความสั มพั น ธ กับ มูลค าได ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง คาดว า จะทํ าให สามารถประเมิ นมุ มมองในการยอมรั บได ที่ น า จะขึ้ น อยูกับ
ประสบการณและความรูสึกถึงความคุมคากับมูลคา ของลูกคาและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการกอสราง และการใชคอนโดมิเนียม
เปนอาคารอางอิงเนื่องจากเปนอาคารที่นาจะมีผลกระทบตอความรูสึกและความตองการของผูใชงานที่สามารถเห็นไดชัดและ
สงผลโดยตรง

วัตถุประสงคการศึกษา
1. ศึกษาความสัมพันธของระดับความเสียหายกับการยอมรับไดถึงความรุนแรง ที่มีผลตอมูลคาและความพึงพอใจ
2. ศึกษาถึงการรับรูและความเขาใจ ระหวางผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานงานกอสรางและบุคคลทั่วไป (ลูกคา) เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงการรับรูถึงความเสียหายมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
3. ความสําคัญของการรับรูตอความเสียหายที่มีตอมูลคา นาจะชวยเปนแนวทางในการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบและ
วางแผนการซอมแซมเพื่อใหตรงกับความความตองการและความพึงพอใจของลูกคาและผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
กอสราง โดยอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานงานกอสราง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อการเขาใจความหมายและนําแนวคิดมาเปนแนวทางในการศึกษา โดย
แบงเนื้อหาหลักๆ ออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบและการกอสราง สวนที่ 2
การรับรู สวนที่ 3 คุณภาพตอมูลคา
สวนที่ 1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบและการกอสราง ในกระบวนการของการทําโครงการกอสราง
แบงไดเปน 3 สวนหลักๆ คือ 1.ชวงกอนการกอสราง เปนการจัดทําแผนงานหลักงานกอสราง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
ความสมบูรณของแบบ 2. ชวงระหวางการกอสรางเปนการบริหารจัดการโครงการ เพื่อใหงานกอสรางสามารถดําเนินการบรรลุ
ตามแผนงานที่วางไว ทั้งดานคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ 3.ชวงหลังการเปดใชโครงการและการสงมอบพื้นที่แกลูกคา
44

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
___________________________________________________________________________________________________
โดยมีกระบวนการตรวจสอบรายการงานกอสรางของโครงการ การตรวจสอบขอบกพรองของงาน พรอมทั้งติดตามดูแลให
ผูรับเหมาแกไขความบกพรองของงานกอสราง และขั้นสุดทายวางแผนงานหลังงานกอสรางเสร็จ เพื่อบริหารงานหลังจากมีการ
เปดใชอาคารแลว จะเห็นไดวาลูกคามีสวนเกี่ยวของหลังการเปดใชอาคาร ซึ่งปกติความเสียหายตางๆ จะไดรับการแกไขใหอยูใน
มาตรฐาน แตดวยมุมมองในความพึงพอใจหรือความคาดหวังของแตละบุคคล มีความแตกตางกัน ดังนั้นแมจะมีการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานแตอาจจะไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พยายามจําลองความเสียหายในหลายๆ ระดับตั้งแต
เล็กนอยจนถึงเสียหายรุนแรงเพื่อใหเห็นความแตกตางไดชัดเจน โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน การ
ออกแบบที่ไมเหมาะสม ระบบการจัดการกอสราง การเลือกใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพหรือการติดตั้งที่ไมไดประสิทธิภาพ ความ
เสียหายดังกลาวสงผลตอความงาม การใชงาน และความคงทนมั่นคงของอาคาร (Meor Hasan et al, 2016) โดยมีการจําแนก
สภาพของความเสียหายเปน 4 ระดับ จากการประเมินผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่สงผลตอประสิทธิภาพความสวยงามและ
ความคงทนของเปลือกอาคาร โดยแบงลักษณะและระดับความรุนแรงความเสียหาย ดังตาราง 1
ตาราง 1 อธิบายระดับสภาพและระดับความเสียหาย
ระดับสภาพ
1. สภาพดี
(สงผลกับพื้นที่ <5%)
2. เสียหายเล็กนอย
(สงผลกับพื้นที่ 5-10%)
3. เสียหายขยายวงกวาง
(สงผลกับพื้นที่ 11-30%)
4. สภาพแย
(สงผลกับพื้นที่ >30%)

ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความเสียหายที่สงผลตอความงาม เชน คราบบนพื้นผิว รอยขวน
ความเสียหายทีส่ งผลกับความงามและการใชงานหรือความสบาย เชน รอยแตกลายงา คราบสกปรก
และคราบความชื้น ที่เกิดจากเชื้อรา
ความเสียหายทีส่ งผลกับการใชงานหรือความสบายและทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและอาจเปน
สาเหตุของอุบัติเหตุเล็กๆ นอยๆ เชน รอยแตกราว สังเกตเห็นไดชัดเจน ความเสียหายของขอบ หรือ
มุม การลอกลอนของผนัง การซึมทะลุของผนัง ความเสียหายของพืน้ ผิว (สีและผิวสัมผัส)
ความเสียหายซึ่งทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและอาจเปนสาเหตุของอุบัติเหตุรุนแรง เชน รอย
แตกราวลึก การผุพงั ของพื้นผิว ความเสียหายจากน้ําซึมทะลุผนัง ผนังมีการแตกหรือแยกออก
จากกัน

ที่มา : ดัดแปลงจาก Gaspar and Brito (2008) และ Fauzi (2012)
สวนที่ 2 การรับรู
1. การรับรูถึงความพึงพอใจ (Perceived Satisfaction) ความพึงพอใจเปนสิ่งที่บงบอกถึงการรับรูถึงความงาม ความ
สมบูรณแบบของสิ่งนั้น ๆ ประสบการณการรับรูของผูบริโภค ที่มาหรือกระบวนการกอนที่สิ่งๆนั้นจะออกมาสมบูรณ รวมทั้ง
ความรูสึกถึงความคุมคาของราคาและประโยชนที่จะไดรับ มูลคาจึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูบริโภค ซึ่งมุมมองของผูบริโภค มี 4 แบบ คือ 1. ความคุมคาตองมีราคาต่ํา 2. คุณคา คือ สิ่งที่ผูบริโภคตองการในสินคา 3. คุณ
คาที่ผูบริโภคไดรับในราคาที่จายไป 4. คุณคาที่ผูบริโภคไดรับตอบสนองความตองการความพึงพอใจ (Haddadi et al, 2016)
จากงานวิจัยของ Safaruddin (2014) พบวาระดับของความเสียหายของอาคาร สงผลตอความพึงพอใจของผูอยูอาศัย โดยทั่วไป
ความพึงพอใจสามารถกําหนดระดับของความยินดีในการจายเงินซื้อของผูซื้อได โดย Song et al. (2006) ไดทําการประเมิน
ความพึงพอใจของผูซื้อจากประสบการณที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ กลาวคือ ความรูสึกพึงพอใจของเจาของบานเมื่อบานที่ซื้อนั้น
สามารถตอบสนองตามความตองการและความปรารถนา ซึ่งถาตรงตามความคาดหวัง ผูซ้ือแทบจะไมมีการรองเรียนเกี่ยวกับ
สภาพบาน มาตรฐานเปนอีกปจจัยหนึ่ง กลาวคือเมื่อบานมีการรองรับดวยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่ไดรับการยอมรับ สิ่งนี้
สามารถสรางความพึงพอใจและการยอมรับไดจากผูซื้อ ในทางกลับกัน ความไมพึงพอใจแสดงถึงความแตกตางของความตองการ
ที่ แ ท จ ริ ง ของผู บ ริ โ ภคที่ มี ไ ม เ หมื อ นกั น และเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ต รงตามความคาดหวั ง ของผู ซื้ อ
(Fauzi et al., 2012) ความตองการที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับคุณภาพจากลูกคาและความซับซอนที่มากขึ้นของงานกอสราง ทําใหมี
การพัฒนาในดานตาง ๆ รวมทั้ง การจัดลําดับความสําคัญตอความตองการ เพื่อใหสามารถตอบสนอง ตรงตามความตองการของ
ลูกคาแตละกลุม (Miron and Formoso, 2003)
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2. การรับรูถึงมูลคา (Perceived Value) หมายถึงอรรถประโยชนทั้งหมดที่ผูบริโภคไดรับจากการบริโภคสินคาหรือบริการ
โดยคุณคาที่รับรูเปนอัตราสวนหรือการแลกเปลี่ยนระหวางคุณภาพกับแนวคิดของความคุมคาของเงิน ซึ่งนิยามของคุณคาที่รับรู
ถูกอธิบายวาเปนการประเมินโดยรวมของลูกคากับความคุมคาเงินที่จายไป (อนันต เชี่ยวชาญกิจการ, 2561) การรับรูมูลคาของผู
ซื้อแสดงถึงการแลกเปลี่ยนระหวางประโยชนที่ไดรับและความพึงพอใจของมูลคาที่จายไป Monroe (1990) การรับรูถึงมูลคาจะ
แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับมุมมองของแตละบุคคล ซึ่งมูลคาที่อยูอาศัยจากมุมมองผูอยูอาศัยและนักลงทุน มีเปาหมายและการ
รับรูที่ตางกัน มูลคาขึ้นอยูกับประโยชนที่ไดรับบนพื้นฐานของความพึงพอใจ โดยมุมมองของนักลงทุนใหความสําคัญเรื่อง การ
ลงทุน เวลา และงานที่เกิดขึ้น ในขณะที่ผูอยูอาศัยจะคํานึงถึงคุณภาพ ผลที่เกิดขึ้นจากการใชงานและปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอ
ความพึงพอใจ ซึ่งในทายที่สุดแลวจะตองตอบสนองใหตรงกับความตองการของผูใชงานมากที่สุด (Miron and Formosa, 2010)
ความพึงพอใจของลูกคาสามารถวัดไดจากคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑที่ถูกกําหนดโดยลูกคา ซึ่งพบวามีความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจของลูกคาและการยอมรับไดในราคา (Martin-Consuegra et al., 2007)
สวนที่ 3 คุณภาพตอมูลคา รูปลักษณภายนอกเปนสิ่งที่สําคัญในการตัดสินใจของผูบริโภคซึ่งในงานวิจัยของ Jaeger et
al. (2018) อางถึงการรับรูถึงคุณภาพของแอปเปลจากลักษณะภายนอก โดยสํารวจใน 2 กลุมคือ ผูเชี่ยวชาญและผูบริโภคทั่วไป
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคาดหวังถึงคุณภาพและความสมบูรณแบบที่มากกวา และยังพบปจจัยที่นาสนใจคือ ราคา
เพราะเมื่อมีการลดราคากับแอปเปลที่มีลักษณะภายนอกไมสมบูรณ สงผลใหมีการยอมรับไดเพิ่มมากขึ้น อางถึง (Hopkin ,2016)
จากงานวิจัยแสดงใหเห็นการลําดับความสําคัญของผลกระทบขอบกพรองเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกคา เนื่องจากใน
ปจจุบันอุตสาหกรรมการสรางบานมุงเนนไปในเรื่องของราคา นั่นอาจสงผลกระทบตอการละเลยถึงคุณภาพ แมวาปจจัยหลักของ
มูลคาคอนโดมิเนียม คือปจจัยที่เกี่ยวของในเรื่องของรูปแบบ พื้นที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการเขาถึง เปนตน แตยังพบวา
คุณภาพงานกอสราง มีผลตอราคาประเมินราคา คิดเปน 20% ของปจจัยทั้งหมด ยุพิน คํานึงเนตร (2547) อางอิง Karna (2004)
พบวาเมื่อลูกคาไดรับคุณภาพหรือประสิทธิภาพของงานกอสรางที่มากกวามาตรฐาน เปนการเพิ่มความพึงพอใจ เพราะการตัดสิน
คุณภาพของแตละบุคคลมีความแตกตางกันซึ่งทําใหความคาดหวังถึงคุณภาพเปนสิ่งที่ใชตัดสินคุณภาพ ซึ่งจากงานวิจัยนี้พบวามี
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาตองานกอสราง โดยมี 5 ปจจัยหลักคือ 1. ความมั่นใจถึงคุณภาพ 2. สภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัย 3. การดําเนินงาน 4. ความเชี่ยวชาญความสามารถของชาง 5. ผูรับเหมา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยที่มีผลตอราคาที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดพักอาศัย สวนใหญเปนปจจัยภายนอก
เชน ที่ตั้ง ทัศนียภาพ ระยะหางจากสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนตน ซึ่งหากพิจารณาแลวยังพบวามีอีกปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอการรับรูดานราคา คือปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูของลูกคาและขอบกพรองตาง ๆ อาจกลาวไดวา เปนปจจัยที่ขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจจากการรับรูและความเขาใจของแตละบุคคล และเนื่องจากเกณฑการวัด หรือมาตรฐานที่ตางกันของแตละบุคคล
การศึกษาลักษณะนี้จึงเปนการศึกษาเชิงพฤติกรรม เพื่อทราบถึงความตองการของลูกคาในแงของคุณภาพ ราคาและการยอมรับ
ไดของแตละบุคคล ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อทราบถึงความรูสึกพึงพอใจและการยอมรับไดตอความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับอาคาร โดยมีกรณีศึกษาคือ คอนโดมิเนียม และเพื่อใหทราบถึ งความแตกต างของการรั บรู ความรูความเขาใจและ
ประสบการณที่ตางกันของแตละกลุมคน การศึกษานี้จึงออกแบบใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานกอสรางและลูกคา เปนกลุมคนที่ใช
ในการพิจารณาความแตกตาง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการรับรูและความเขาใจในความตองการของทั้งสองฝาย ในแงของการยอมรับไดใน
มูลคาและความคุมคาที่ตางกัน เพื่อนํามาวิเคราะหและปรับปรุงใหงานออกแบบและกอสรางสามารถตอบสนองความตองการของ
ทุกฝายและการใชงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

วิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีการศึกษา

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายถึงผลกระทบของความเสียหายภายในหองพักคอนโดมิเนียมที่สงผลตอความพึงพอใจ
และมูลคา ในมุมมองการยอมรับไดที่แตกตางของแตละกลุมคน และเพื่อหาความเหมาะสมของเครื่องมือและวิธีการที่ใช จึงได
แบงวิธีการทํางาน คือ ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ กําหนดแนวทางวิธีการทดลองและกําหนดตัวแปรที่จะใชในการ
ทดลอง สํารวจขอมูลและออกแบบการทดลอง เก็บขอมูล วิเคราะห อภิปรายและสรุปผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดตัวแปร เพื่อจัดกลุม วางขอบเขตของขอมูลที่ตองการ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีตัวแปร
สําคัญคือ
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ตัวแปรควบคุม เนื่องจากความเสียหายที่ตรวจพบในขั้นตอนการกอสรางและหลังกอสรางผนัง เปนบริเวณที่เห็นได
ชัดเจน มีการรองเรียนและเกิดความเสียหายมากที่สุด โดยพบวาความเสียหายของงานผนังที่ลูกคาตรวจพบคิดเปน 31.55% ของ
จํานวนความเสียหายทั้งหมดที่ตรวจพบในขั้นตอนการกอสราง (เอกรินทร มหาวิริโย, 2559) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงไดจําลอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผนัง โดยกําหนดผนังมีขนาดความกวางประมาณ 2.7 เมตร และสูง 2.4 เมตร เปนคอนโดมิเนียม
ระดับกลาง-บน หองมีขนาดทั้งหมด 30 ตร.ม. ราคาประมาณ 100,000 บาทตอตารางเมตร ซึ่งใชภาพจําลองผนังหองของ
โครงการพาทิโอและกําหนดผังหองจากคอนโดมิเนียมที่มีขนาดใกลเคียง ดังภาพ 2

ภาพ 2 (ซาย) ผังหองแสดงบริเวณที่เกิดความเสียหาย (แนวเสนประ) ที่มา: ผูวิจัย (ขวา) ภาพผนังสําหรับจําลองความเสียหาย
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ตัวแปรตน การศึกษานี้ ไดกําหนดปจจัยกลุมตัวอยางตามลักษณะตาง ๆ ของความเสียหายและกลุมเปาหมาย ซึ่งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในแตละระดับความรุนแรง มีการกําหนดความเสียหายโดยการใชภาพจําลองเนื่องจากสามารถกําหนดระดับความ
รุนแรงที่ชัดเจนและสามารถอา งอิงได โดยพยายามใหสอดคลองกับ งานวิจั ยของ Gaspar and Brito (2008) และ(Fauzi et al.
(2012) โดยแบงเปน ปจจัยตาง ๆ ไดแก
1. ชนิดของความเสียหาย ไดพิจารณาถึงการใชตัวอยางในการทดลอง ควรมีความตางกันของสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย
หรือมีลักษณะใกลเคียงแตความรุนแรงที่เกิดขึ้นสงผลตอความเปนอยูของผูพักอาศัย จึงไดเลือกความเสียหาย 2 ประเภทคือ ความ
เสียหายที่เกิดจากความชื้นและความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว
2. ระดับความเสียหาย จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาความเสียหายหลักๆ สามารถแบงเปนระดับที่ชัดเจน โดยแบงตาม
ระดับความรุนแรงซึ่งวัดไดจากปริมาณพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงไดทําการแบงความเสียหายเปน 4 ระดับ โดยกําหนดระดับ
ความรุนแรงเริ่มตนจากความเสียหายที่ 10% ของพื้นที่ผนังสําหรับความเสียหายที่เกิดจากความชื้น และเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นที
ละ10% คือ 10%, 20%, 30% และ 40% ตามลําดับ สวนรอยแตกราวใชวิธีการกําหนดจากจํานวนรอยแตกราวและความลึก ซึ่งแบง
ระดับความรุนแรงโดยอางอิงจากลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามตาราง 1 การแบงความเสียหายในลักษณะนี้เพื่อใหเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงและแนวโนมระดับการยอมรับไดของผูบริโภคไดอยางชัดเจน ดังภาพ 3และ 4

ภาพ 3 ความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ในระดับความรุนแรง 10% 20% 30% และ40%
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ภาพ 4 ความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว ในระดับความรุนแรง 10% 20% 30% และ40%
ตัวแปรตาม การศึกษางานวิจัยนี้เปนการประเมินความรูสึกถึงการยอมรับไดถึงความเสียหายและมูลคา โดยดานการ
ประเมินความพึงพอใจของการยอมรับได ใชมาตรวัดของลิเคิรท (Linkert Scale) ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ คือ 1-2 รูสึกยอมรับไดนอย
ระดับ 3 คือ รูสึกปานกลางและ 4-5 รูสึกยอมรับไดมาก (Berndt, 2013; Ahzahar et al., 2011) และใชเกณฑการวัดดานราคา เปน
การวัดแบบแบงชวง (Interval Scale) โดยการแบงชวง คิดเปนอัตราสวนจาก 100% ของราคาที่กําหนดไว และแบงเปนราคาที่ลดลง
ชวงละ 10% ตัวแปรตามนี้เปนการประเมินถึงความรูสึกดังนั้นจึงกําหนดใหสามารถตอบขอมูลที่เปนการยอมรับไดและยอมรับไมได
เลยแตแรก ซึ่งแบงเปน 2 สวนคือ การเห็นดวยกับราคาที่คิดวาเหมาะสมในประเด็นดานราคา เพราะความพึงพอใจมีผลกับการซื้อ จึง
กําหนดใหสามารถตัดสินใจไมซื้อได และความรูสึกไมยอมรับไดหรือไมสามารถแกไขได ในประเด็นหลังการซอมแซมความเสียหาย ซึ่ง
ใน 2 ประเด็นนี้จะไมนํามาคิดรวมในการวิเคราะหคาเฉลี่ยตาง ๆ แตจะแยกเปนอีกประเด็น
2. การคัดเลือกกลุม ประชากร การเก็บขอมูลในลักษณะนี้เปนการเลือกเก็บขอมูลเฉพาะบางสวนของประชากรและเพื่อให
กลุมตัวอยางเปนตัวแทนที่เหมาะสม จึงไดแบงเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้
2.1 การกําหนดลักษณะกลุมตัวอยางประชากร การวิจัยนี้เปนเปรียบเทียบความแตกตางของสองกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยาง
แรกคือ ผูที่มีความรูดานความเชี่ยวชาญและประสบการณดานงานออกแบบและกอสราง (ชางผูรับเหมา สถาปนิก วิศวกร) งานวิจัยนี้
จึงเลือกใชวิธีสุมตัวอยางแบบ การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposing Sampling) และกลุมตัวอยางที่สองคือ บุคคลทั่วไปซึง่
เปนเจาของรวมถึงผูพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling)
2.2 ขนาดกลุมตัวอยาง จากงานวิจัยของ ชินกร นอยคํายาง (2552) ไดอางถึงทฤษฎีของ Student ที่ไดกําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยางขนาดเล็กที่สดุ ที่จะทําการวิเคราะหทางสถิติใด ๆ เปนจํานวน 30 คน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงกําหนดลักษณะกลุมตัวอยางเปน 2
กลุม โดยแบงเปน ผูที่มีความรูดานความเชี่ยวชาญดานงานออกแบบกอสราง และบุคคลทั่วไปซึ่งเปนเจาของรวมถึงผูพักอาศัยภายใน
คอนโดมิเนียม โดยเก็บขอมูลแตละกลุมจํานวนกลุมละ 30 คน รวมทั้งสิ้นอยางนอย 60 คน
2.3 การพิทักษสิทธิ ปองกันความเสี่ยงและรักษาความลับ ขอมูลที่ไดจากผูเขารวมทดสอบที่ตอบแบบสอบถาม และขอมูลของ
โครงการตาง ๆ ที่นํามาใชอางอิง จะถูกปกปดเปนความลับ ไมมีการเปดเผยหรือเผยแพรขอมูล โดยการนําเสนอขอมูล ใชรูปแบบการ
นําเสนอเปนคาสถิติและจะถูกใชสําหรับการวิจัยนี้เทานั้น
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3. การออกแบบการทดลอง ซึ่งกําหนดแบบจําลอง รูปแบบ ตัวแปร และความสัมพันธของตัวแปร เพื่อใชในการวิเคราะห
ขอมูล โดยไดกําหนดรูปแบบเครื่องมือ ดังนี้
3.1 กําหนดรูปแบบภาพจําลอง โดยใชวิธีการนําภาพหองพักภายในคอนโดมิเนียมที่มีสภาพสมบูรณ นํามาทําภาพใหม ผาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร Photoshop โดยเพิ่มภาพความเสียหายแตละประเภทเขาไป ซึ่งทําใหไดภาพความเสียหายในระดับตางๆ ดัง
ภาพ 3 และ4 ในการทดลองจะใหผูรวมทําการทดลองดูภาพจากคอมพิวเตอร หรือภาพจากเครื่องมืออุปกรณอิเลคทรอนิกส (iPad
ขนาดหนาจอ 9.7 นิ้ว) ทั้งนี้ภาพจําลองที่สรางขึ้นพยามยามแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของความเสียหายในระดับที่ตางกัน
3.2 กําหนดรูปแบบ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเบื้องตน โดยแบบสอบถามให
ระบุ เพศ ชวงอายุ อาชีพ สวนที่ 2 ลักษณะคอนโดมิเนียมที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อ สถานภาพการครอบครอง
กรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม ลักษณะการเลือกคอนโดมิเนียมสรางเสร็จพรอมอยู หรือซื้อจองกอนสราง สวนที่ 3 ความรูสึกถึงความ
เสียหาย ที่เกิดขึ้นภายในหองชุดคอนโดมิเนียม เปนการประเมินโดยการวัดระดับแบบแบงมาตรวัดลําดับ และการวัดระดับแบบชวงใน
เรื่องของราคา โดยใหพิจารณาจากภาพ
4. เก็บขอมูลและวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน ในสองสวนแรกจะเปนการเก็บขอมูลเบื้องตน
ของผูทดสอบเอง ในสวนที่สองการเก็บขอมูลจะเก็บเฉพาะกลุมคนทั่วไปเทานั้นและสวนที่สามเปนการทดสอบโดยใหผูทดสอบดูภาพ
จําลองของความเสียหายทั้งสองประเภทและ 4 ระดับความรุนแรง ซึ่งจํานวนผูรวมตอบแบบสอบถามแบงเปนกลุม ละ 30 คน แตเนื่อง
ดวยไดกําหนดในแบบสอบถาม ถึงการประเมินราคาที่มีความรูสึกเห็นดวยและไมเห็นดวยของราคาที่ไดกําหนดไว ดังนั้นจํานวนคน (n)
ในหัวขอดังกลาวอาจมีคานอยกวา 30 คน
4.2 วิเคราะหผลหาความมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหผลหาความมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งใช
การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ Correlation matrix
4.3 วิธีการในการวิเคราะหขอมูล เมื่อไดขอมูลจากการตอบแบบสอบถามและวิเคราะหผลหาคาทางสถิติ จะพบวามีประเด็นที่
สามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลที่มีความสอดคลองกับการวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 1.การเปรียบเทียบการรับรูถ ึงความ
เสียหายระหวางกลุมคนทั่วไปและกลุมผูเชี่ยวชาญ 2. เปรียบเทียบความแตกตางของประเภทความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและ
รอยแตกราว 3. หาความสัมพันธระหวางการยอมรับไดและรอยละของราคาที่ลดลง

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

จากการสัมภาษณในกลุมผูเขารวมตอบแบบสอบถามจํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ และกลุมคนทั่วไป กลุมละ
30 คน โดยผลจากการเก็บขอมูลแบงเปน 3 สวน มีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน จากการเก็บขอมูลมีผูเขารวมทําแบบเปนเพศชายทั้งหมด 30 คน เพศหญิง 30 คน โดยกลุมคนทั่วไป
แบงเปนเพศชาย 8 คนเพศหญิง 22 คน กลุมผูเชี่ยวชาญแบงเปนเพศชาย 22 คน และเพศหญิง 8 คน โดยผูเขารวมทดสอบสวนใหญ
มีอายุระหวาง 31-40 ป แบงเปนกลุมคนทั่วไป มี 19 คน คิดเปน 63.33% และกลุมผูเชี่ยวชาญ มี 17 คน คิดเปน 56.66% ของ
จํานวนคนในแตละกลุม
สวนที่ 2 ลักษณะคอนโดที่มีผลตอความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อจําแนกไดเปน ลักษณะการเลือกซื้อประเภท คอนโดกอน
สราง มีจํานวน 12 คน คิดเปน 40% สรางเสร็จพรอมอยูมีจํานวน 18 คน คิดเปน 60% และลักษณะการใชงาน ประเภทอยูอาศัย
จํานวน 22 คน คิดเปน 73.33% และลงทุนใหเชา/ขายตอ มีจํานวน 8 คน คิดเปน 26.66%
สวนที่ 3 ไดสอบถามถึงความเสียหายที่รูสึกวาเปนปญหามากที่สดุ ซึ่งกลุมคนทั่วไปตอบคําถามจํานวน 26 คน คิดเปน 86.66%
และกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 29 คน คิดเปน 96.73% ซึ่งสามารถสรุปได 8 ประเภท คือ 1. น้ํารั่ว, น้ําซึม 2. โครงสราง 3. รอยราว,
รอยแตก,ผนังราว 4. ระบบน้ํา,ไฟ 5. การระบายน้ํา 6. ฐานราก 7. วัสดุ, แปลนไมตรงตามมาตรฐาน 8.
สาธารณูปโภค โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากคําตอบของกลุมตัวอยาง โดยน้ํารั่ว, น้ําซึม เปนประเด็นที่ใหความสําคัญมากซึ่ง คิด
เปน 53.84% ของจํานวนกลุมคนทั่วไปและ 37.93% สําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญ
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5.1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตาง กลุมคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญของตัวแปรที่เกิดจากความเสียหาย โดยแบงตาม
ประเภทความเสียหายคือ ความชื้น รอยแตกราว และระดับความรุนแรง โดยตาราง 4, 5, 6และ 7 ไดแสดงขอมูลจํานวนกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยของขอมูล คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความแปรปรวน (t) และคา p-value
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรการยอมรับไดตอความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหวางคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญ
ระดับ
ความรุนแรง
10%
20%
30%
40%

N
30
30
30
30

การยอมรับไดตอความเสียหายที่เกิดจากความชื้น
ผูเชี่ยวชาญ
S.D.
N
คาเฉลี่ย
S.D.
1.09
30
2.16
1.14
1.00
30
2.23
1.00
0.77
30
1.93
1.04
0.60
30
1.60
0.93

คนทั่วไป
คาเฉลี่ย
1.96
1.76
1.56
1.33

คา t
0.07
0.44
6.05
5.62

p-value
0.79
0.50
*0.01
*0.02

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.05
ตาราง 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรราคาที่ลดลงตอความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหวางคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญ
ระดับ
ความรุนแรง
10%
20%
30%
40%

N
27
29
29
30

คนทั่วไป
คาเฉลี่ย
60.74
67.93
75.51
82.66

รอยละของราคาทีล่ ดลงของความเสียหายที่เกิดจากความชื้น
ผูเชี่ยวชาญ
S.D.
N
คาเฉลี่ย
S.D.
33.61
26
42.30
34.79
31.89
27
42.96
33.83
29.10
28
56.42
39.64
27.53
28
62.50
35.23

คา t
0.075
0.131
14.078
7.744

p-value
0.786
0.719
*0.000
*0.007

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.05
จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญในความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ตามตาราง 4 พบวาทั้งสอง
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยการยอมรับไดที่ลดลงตามระดับความรุนแรง แตในระดับความรุนแรง 20% ของกลุมผูเชี่ยวชาญกลับมีคาเฉลี่ย
2.23 ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยในระดับความรุนแรงที่ 10% คือ 2.167 ทั้งนี้คาเฉลี่ยโดยรวมของกลุมผูเชี่ยวชาญตอการยอมรับไดสูงกวา
กลุมคนทั่วไป และในความรุนแรง 30% และ 40% พบวาคาเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต าง p-value < 0.05 หมายถึงมี
นัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับรอยละราคาที่ลดลงของความเสียหายที่เกิดจากความชื้นเพราะเเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับตาราง 5
พบวาคาเฉลี่ยของทั้งสองกลุมตัวอยางมีความสอดคลองกันคือ เมื่อความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งการยอมรับไดและราคาจะแนวโนม
เพิ่มขึ้นและลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเห็นไดชัดเจนในคาเฉลี่ยของกลุมผูเชี่ยวชาญ ที่ระดับความรุนแรง 20% มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ระดับความรุนแรงที่ 10% และในระดับความรุนแรงอื่นๆ พบวามีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและลดลงที่สัมพันธกัน
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรการยอมรับไดตอความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว ระหวางคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญ
ระดับ
ความรุนแรง
10%
20%
30%
40%

N
30
30
30
30

คนทั่วไป
คาเฉลี่ย
2.10
1.66
1.50
1.20

การยอมรับไดตอความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว
ผูเชี่ยวชาญ
S.D.
N
คาเฉลี่ย
S.D.
1.02
30
2.50
1.30
0.75
30
1.70
0.95
0.77
30
1.40
0.77
0.40
30
1.13
0.43

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.05

คา t
2.53
1.29
0.15
1.01

p-value
0.11
0.25
0.69
0.31

ตาราง 6 พบวาประเด็นการยอมรับไดตอความเสียหายลดลงตามระดับความรุนแรง มีการประเมินยอมรับไดนอยในระดับความ
รุนแรง 10% และยอมรับไดนอยมากเมื่อความรุนแรงมากกวา 20% ซึ่งประเมินเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองกลุมตัวอยาง แตกลุม
คนทั่วไปมีคาเฉลี่ยการยอมรับไดที่นอยกวาผูเชี่ยวชาญ ในระดับความรุนแรงที่ 10% และ 20% แตในระดับความรุนแรง 30% และ
40% กลุมคนทั่วไปมีคาเฉลี่ยที่มากกวาผูเชี่ยวชาญ
ตาราง 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรราคาที่ลดลงตอความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว ระหวางคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญ
ระดับ
ความรุนแรง
10%
20%
30%
40%

N
28
29
30
30

รอยละของราคาที่ลดลงของความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว
คนทั่วไป
ผูเชี่ยวชาญ
คาเฉลี่ย
S.D.
N
คาเฉลี่ย
S.D.
57.14
33.31
27
34.81
34.79
63.79
32.00
27
55.86
34.90
78.33
28.17
30
70.00
35.42
88.66
21.12
30
72.33
33.90

คา t
0.15
0.63
5.74
22.22

p-value
0.69
0.42
*0.02
*0.00

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p-value < 0.05
ตาราง 7 จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยกลุมคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญพบวาราคาที่ลดลงมีความสัมพันธกับระดับความรุ น แรง
เชนเดียวกับการยอมรับได ที่ระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นราคาจะลดลง และคาเฉลี่ยโดยรวมของกลุมคนทั่วไปมีคามากกวาคาเฉลี่ยของ
กลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งคาเฉลี่ยความแตกตางทีม่ ีนัยสําคัญทางสถิติ พบในระดับความรุนแรงที่ 30% และ40% เทานั้น
จากตารางการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละของราคาที่ลดลงของความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและรอยแตกราว ในกลุมคน
ทั่วไปมีการประเมินราคาในระดับความรุนแรง 10% มีคาเฉลี่ย 60.74% มากกวากลุมผูเชี่ยวชาญที่มีคาเฉลี่ย 42.30% และในความ
เสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว กลุมคนทั่วไปมีคาเฉลี่ยในระดับความรุนแรง 10% คือ 57.14% และผูเชี่ยวชาญ 34.81% ซึ่งจาก
คาเฉลี่ยของทั้งสองกลุมตัวอยางพบวาแมการยอมรับไดในราคามีแนวโนมลดลง ในระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น แตทั้งสองกลุม
ตัวอยางประเมินราคาที่ตางกัน โดยกลุมคนทั่วไป มีคาเฉลี่ยรอยละราคาลดลงที่มากกวาผูเชี่ยวชาญ และทั้งสองกลุมตัวอยางประเมิน
ราคาของความเสียหายที่เกิดจากความชื้นในระดับ 10% ที่มากกวาความเสียหายจากรอยแตกราว แตในความรุนแรงที่ 40% กลุมคน
ทั่วไปมีคาเฉลี่ยที่เกิดจากความชื้นคือ 82.66% และ 62.50% ซึ่งนอยกวาความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว คือ 88.66% และ
72.33% ของกลุมคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญ ตามลําดับ
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R² = 0.9081
y = -7.3364x - 53.373
R² = 0.9999
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ภาพ 6 (ซาย) การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางราคาที่ลดลงและระดับความรุนแรงที่เกิดจากความเสียหายจากความชื้น
(ขวา) การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางราคาทีล่ ดลงและระดับความรุนแรงที่เกิดจากความเสียหายจากรอยแตกราว
ภาพ 6 แสดงถึงคาเฉลี่ยความสัมพันธที่แตกตางกันของกลุมคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญคือ กลุมคนทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลง
คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในแตระดับความรุนแรงที่คอนขางคงที่ ในขณะที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยในระดับความรุนแรงที่ 10-20% และ 3040% ตางกันประมาณ 0.6% และ 6% ตามลําดับ แตในระดับความรุนแรง 20-30% ตางกันถึง 13 % โดยกลุมคนทั่วไปมีคาเฉลี่ย
ราคาที่ลดลงมากกวากลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจากความสัมพันธระหวางราคาที่ลดลงและระดับความรุนแรงที่เกิดจากความเสียหายจากรอย
แตกราว มีแนวโนมคลายคลึงกับความเสียหายที่เกิดจากความชื้นคือ การประเมินราคาของผูเชี่ยวชาญในทุกระดับความรุนแรงมี
คาเฉลี่ยของราคาที่ลดลงนอยกวากลุมคนทั่วไป แตคาเฉลี่ยในระดับความรุนแรงที่ 20% ของผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจาก 10% มากถึง
21% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมคนทั่วไปมีคาเฉลี่ยตางกันมากที่สุดที่ระดับความรุนแรง 20-30% เพิ่มขึ้น 15%
5.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิเคราะหแบบ Correlation matrix ซึ่งเปนการวิเคราะห
เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู พบวาความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ในกลุมคนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญมีคาความสัมพันธ
กันระหวางการยอมรับไดกับรอยละของราคาที่ลดลงในแตละคู พบวามีความสัมพันธกันในระดับความรุนแรงที่ 10% 30% และ40%
สวนความเสียหายที่เกิดจากรอยแตกราว แสดงคาความสัมพันธกันระหวางตัวแปรอิสระ ซึ่งในกลุมคนทั่วไป มีความสัมพันธกันใน
ระดับความรุนแรงที่ 10% 20% และ30% แตในกลุมผูเชี่ยวชาญมีความสัมพันธกันเพียงระดับความรุนแรงที่ 20% เทานั้น

การอภิปรายผล

ความแตกตางถึงการรับรูและความเขาใจ ระหวางผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานงานกอสรางและบุคคลทั่วไป (ลูกคา) พบวา มี
นัยสําคัญทางสถิติในความเสียหายที่เกิดจากความชื้น คือการยอมรับไดตอความเสียหายและราคาที่ลดลง ในระดับความรุนแรงที่
30% และ 40% จากผลการวิเคราะหอธิบายไดถึงมุมมองที่แตกตางกันในสองกลุมตัวอยางที่นาจะมีผลมาจากการรับรูความเขาใจหรือ
ประสบการณดานงานกอสรางที่ตางกัน และยิ่งเห็นไดชัดในระดับความรุนแรงที่มากขึ้น กลาวคือเมื่อระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น
มากกวา 30% แมวาทั้งสองกลุมตัวอยางมีการประเมินการยอมรับไดนอยมากเชนกันแตกลุมผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยประเมินที่นอยกวา
ซึ่งนาจะมาจากความกังวลและรูสึกถึงความอันตรายจากความเสียหาย การซอมแซมหรือสาเหตุของความเสียหายที่อาจจะมีผลตอการ
อยูอาศัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Pedro et al. (2011) วาการรับรูไดถึงความเสียหายของผูออกแบบ เจาของโครงการและ
นักวิจัย มีความแตกตางกัน
การยอมรับไดถึงความพึงพอใจ พบวาการยอมรับไดถึงความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและรอยแตกราว มีความสัมพันธกับ
ราคาที่ลดลงในทุกระดับความรุนแรง ซึ่งการลดลงของราคาที่เกิดขึ้นพบวาเปนไปในทิศทางเดียวกับการยอมรับได ซึ่งการประเมินดาน
ราคาชวยใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการยอมรับไดชัดเจนยิง่ ขึ้น แสดงดังคาเฉลี่ยการเปรียบเทียบพบวาแมทั้งสองกลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยในทุกระดับความรุนแรงที่สอดคลองและสัมพันธกัน แตกลุมคนทั่วไปยอมรับไดกับความเสียหายและราคาที่ลดลงไดนอยกวา
กลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งในรายละเอียดยังพบวาคาเฉลี่ยในระดับความรุนแรงที่ 10% ของทั้งสองกลุมตัวอยางคอนขางแตกตางกันอยาง
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ชัดเจนจากคาเฉลี่ยผลการวิเคราะหแตในระดับที่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นความแตกตางของทั้งสองกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน
ซึ่งจากงานวิจัยของ Karna (2004) พบวาความพึงพอใจของลูกคาขึ้นอยูกับประสิทธิภาพที่ไดรับและสูงกวามาตรฐาน และจากภาพ 6
แผนภูมิเปรียบเทียบสองกลุมตัวอยางเห็นไดวามีการประเมินดานราคาที่ตางกันซึ่งแสดงถึงความเสียหายที่เกิดจากความชื้นในระดับ
10-20% มีการประเมินถึงรอยละราคาที่ลดลงไมตางกันมาก ในขณะที่ความเสียหายจากรอยแตกราวระดับความรุนแรง 20% รอยละ
ของราคาที่ลดลงตางจาก 10% อยางมาก ซึ่งตางจากกลุมคนทั่วไปที่มีการประเมินราคาในระดับที่คอนขางคงที่ตามระดับความรุนแรง
มากกวา และจากตาราง 4-6 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของทั้งสองกลุมตัวอยางพบวาราคาที่ลดลงมีความสัมพันธกับการยอมรับได ใน
ระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น แตทั้งสองกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของราคาที่ตางกัน โดยกลุมคนทั่วไปมีคาเฉลี่ยรอยละราคาลดลงที่
มากกวาผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจสรุปไดวาความเสียหายที่เกิดจากความชื้นมีการผลตอการยอมรับไดในราคาที่มากกวารอยแตกราว แตเมื่อ
ระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นความเสียหายจากรอยแตกราวมีผลตอการยอมรับไดมากกวา ทั้งนี้อาจเนี่องดวยความเสียหายที่เกิด
จากรอยแตกราวทําใหรูสึกถึงอันตรายตอการอยูอาศัย ซึ่งสงผลตอความรูสึกยอมรับไดของทั้งสองกลุมตัวอยาง

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงการยอมรับถึงความเสียหายที่มีผลตอการรับรูและมูลคาของลูกคา โดยใชกรณีศึกษาคือ
คอนโดมิเนียม โดยใชการวิเคราะหประเภทความเสียหาย คือความเสียหายที่เกิดจากความชื้นและรอยแตกราว ใน 4 ระดับความ
รุนแรง (10%, 20%, 30% และ40%) ซึ่งใชการทดสอบจากภาพจําลองที่กําหนดและประเมินดวยคาคะแนนระดับการยอมรับไดและ
มูลคาตามความพึงพอใจที่คิดวาเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือกลุมบุคคลทั่วไปและกลุม
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจากการเก็บขอมูลสามารถสรุปและวิเคราะหไดวา การรับรูถึงการยอมรับไดและราคาที่ลดลงจากการประเมินของกลุม
คนทั่วไปและผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยการยอมรับไดนอยและนอยมากในทุกระดับความรุนแรง และจากคาเฉลี่ยการเปรียบเทียบความ
แตกตางของทั้งสองกลุม ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลตอราคาที่ลดลงและในระดับความรุนแรงที่มากกวา 30% พบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญของทั้งสองกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจกลาวไดวาแมความเสียหายจะมีผลตอราคาเหมือนกัน แตก็ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงและ
ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงการรับรู ดานคุณภาพ มูลคา ความพึงพอใจ ประสบการณ หรือแมกระทั่งการประเมินถึง
ผลเสียที่ไดรับจากความเสียหายของอาคารที่มีมุมมองตางกันในแตละบุคคล ซึ่งในความเสียหายประเภทอื่นๆ นาจะมีแนวโนมเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน คือความเสียหายที่ทําใหรูสึกถึงอันตรายจะมีผลตอความรูสกึ ในแงของราคาที่มากกวาและเห็นไดชัดวาแมระดับของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเล็กนอย ก็สงผลตอการรับรูในดานตางๆ ดังนั้นควรมีการดําเนินการตรวจสอบและแกไขอยางไร ใหความ
เสียหายไมเกินระดับความรุนแรง 10% ที่อาจเพียงพอตอการยอมรับไดของทั้งสองกลุมตัวอยาง
ซึ่งงานวิจัยนี้พยายามใหเห็นถึงความแตกตางของการรับรูความเสียหายที่เกิดขึ้นในมุมมองของลูกคาและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
งานกอสราง ที่นาจะชวยในการลําดับถึงความสําคัญของการซอมแซมความเสียหายที่ไมเพียงแตแกไขใหตรงตามมาตรฐาน เพราะจาก
ผลการทดลองกลุมคนที่มีสวนเกี่ยวของดานงานกอสรางจะใหความสําคัญและมีมุมมองตอความเสียหายตางจากกลุมคนทั่วไป ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาลูกคาใหความสําคัญถึงความคุมคาและมูลคาที่เสียไปมากกวา ดังนั้นงานวิจัยนี้
นาจะมีประโยชนในแงของการชวยเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสอบและการกอสราง รวมถึงการประเมินการวางแผนการซอมแซมให
ตรงตามมาตรฐานและความตองการของลูกคา
ทั้งนี้งานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียง 2 ประเภท ซึ่งความเสียหายประเภทอื่นๆ อาจจะมีผลการทดลองที่
ตางกันขึ้นอยูกับประเภทความเสียหายและการใชภาพจําลองในการประเมินอาจมีขอบกพรองและไมสามารถใชในการวิเคราะหหรือ
ประเมินไดละเอียดชัดเจนและเหมาะสมที่สุด แตเนื่องดวยระยะเวลาและขอจํากัดบางประการ จึงพยามยามใชวิธีที่มีสามารถอางอิงได
จากการทบทวนวรรณกรรมมาเปรียบเทียบแทน ซึ่งในการศึกษาตอไป การใชภาพจริงมาอางอิงนาจะทําใหไดผลการทดลองที่ดีขึ้น
และพบประเด็นอื่นๆ เพิม่ ขึ้นอีกที่นาจะมีผลตอการยอมรับไดและมูลคา รวมทั้งระดับความรุนแรงที่ควรมีระดับความเสียหายที่นอยลง
และละเอียดขึ้น เพราะนาชวยใหเห็นถึงรายละเอียดและประเด็นอื่น ๆ ของความเสียหาย ซึ่งคาดวาจะสามารถใชเปรียบเทียบใหเห็น
ภาพไดตรงกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงไดชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ประเภทของอาคาร การใชงานอาคาร บริบท สภาพแวดลอมของอาคารที่
ตางกัน อาจใหผลการยอมรับไดถึงความเสียหายและมูลคาอาคารที่ตางกันออกไปดวยเชนกัน
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