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บทคัดยอ 

          เนื่องจากการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ขององคการบริหารสวนตําบลบางแมนาง จังหวัดนนทบุรี 

ใหแกเจาของอาคารพบวาเจาของอาคารนั้นไมสามารถสงรายงานของการตรวจสอบอาคารตามระยะเวลาที่กําหนดได นํามาสู

การศึกษาเร่ืองนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของเจาของอาคารในการรับการตรวจสอบอาคาร ในการ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทของอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 การศึกษานี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey research method)  และการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากเจาของอาคารที่ไดรับใบรับรอง

การตรวจสอบอาคาร (ร.1) จากองคการบริหารสวนตําบลบางแมนาง ซึ่งมีจํานวนอาคารเทากับ 12 อาคาร ขอมูลที่ศึกษา

แบงเปน 3 ประเด็น คือ 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความเขาใจในของการตรวจสอบอาคาร 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคาร และ3) ความคิดเห็นการแกไขปญหาของการตรวจสอบอาคาร ผลการศึกษา

พบวาระดับคะแนนความคิดเห็นของเจาของอาคารในประเด็นตาง ๆ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีดังตอไปนี้ 1). ประเด็น

ความรูความเขาใจของการตรวจสอบอาคารอยูในระดับปานกลาง (2.88)  และ มีคะแนนในประเด็นยอยสูงสุด คือ - ตองมีการ

ตรวจสอบการวิบัติของโครงสรางอาคาร (3.92)  2). ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบอาคารอยูในระดับปานกลาง 

(2.76)   - การตรวจสอบอาคารมีคาใชจายมากเกินไป (3.83)  3). ประเด็นการแกไขปญหาของการตรวจสอบอาคารอยูใน

ระดับมาก (3.82)   - เมื่อตรวจสอบอาคารแลวถาอาคารไมถูกตองตามกฎหมายเจาของอาคารพรอมที่จะทําการแกไข (4.08) 

คําสําคัญ: การตรวจสอบอาคาร  เจาของอาคาร ปญหาและอุปสรรค    

Abstract 

In regard to a building inspection certificate (Ror.1 )  issued by the Bang Mae Nang Subdistrict 

Nonthaburi Province Administration to a building owner, it was found that the building owner was unable to 

submit the report of the building inspection within the specified period. This study aims to identify the 

problems and obstacles encountered in arranging building inspections in compliance with the Ministerial 

Regulations of B.E. 2548 which prescribe the type of building that must be inspected. This study used a survey 

research method and questionnaire as research instrument. The questionnaire was completed by 12 building 

owners who received a building inspection certificate from the Bang Mae Nang Subdistrict Administration. The 

studied data is consisting of 3 aspects as follows: 1) Knowledge and understanding of building inspection;      

2) Problems and obstacles related to building inspections; and 3) Ways to solve problems relating to building 

inspections. Responses to questions by building owners were according to  a five-points of Likert scale. Results 
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show that building owners: 1). Had a moderate level of knowledge and understanding of building inspection 

(2.88) with the highest score for this sub aspect being for “Must be examined for failure of the building 

structure” (3.92); 2 ) . Met with a moderate level of problems and obstacles related to building inspections 

(2.76) with the highest score for this sub aspect being for “Building inspection fee is too expensive” (3.83); and 

3). Had a high level of understanding how to solve problems connected with building inspections (3.82) with 

the highest score for this sub aspect being for “When checking the building, if the building is illegal, the 

building owner is ready to make corrections” (4.08) 

Keywords:  Inspection of building,  owners,  problems and obstacle 

1.  ที่มาและความสําคัญ 

จากเหตุการณในอดีต เชน เหตุการณไฟไหมโรงงานผลิตเคร่ืองสําอางที่ จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2559  เกิดเหตุเพลิง

ไหมอพารทเมน ยานติวานนท จังหวัดนนทบุรี  เมื่อป พ.ศ. 2559 อาคารสนามแบดมินตัน ที่จังหวัดนนทบุรี  ถลมเมื่อ  พ.ศ. 

2560  เกิดเหตุปายโฆษณาขนาดใหญลมหลนทับอาคารขางเคียง ตําบลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อตนป พ.ศ. 2561 

เปนตน (ขอมูลอิเล็กทรอนิกส,2 พฤษภาคม 2562)และอีกหลายเหตุการณที่มิไดกลาวถึง  เห็นไดวาเหตุการณที่เกิดข้ึนทําใหมี

ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก จากขอมูลการตรวจสอบขององคกรปกครองทองถ่ิน พบวาเจาของอาคารมิได

ดําเนินการตรวจสอบดูแลและไมทราบถึงวาอาคารนั้นตองไดรับการตรวจสอบและสวนมากขอเลื่อนการตรวจสอบ ซึ่งการ

ตรวจสอบอาคารจะประกอบดวยขอบกพรองของระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟา ความแข็งแรงของโครงสราง 

การตอเติมอาคารโดยไมไดรับการอนุญาตและการใชอาคารผิดประเภท เปนตน นําไปสูการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการ

ตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจาของอาคาร 

2.  วัตถุประสงค 

          2.1 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของเจาของอาคารในการรับการตรวจสอบอาคาร ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง

กําหนดประเภทของอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 

          2.2 เพื่อศึกษาขอคิดเห็นในการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจาของอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ  

          2.3 ขอบเขตของการศึกษา  การศึกษาการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ

อาคาร พ.ศ. 2548 ของเจาของอาคารจะศึกษาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ  จังหวัด

นนทบุรี 

          2.4 ประโยชนที่ไดจากการศึกษา 

                2.4.1 ไดทราบระดับความคิดเห็นของเจาของอาคารที่มีตอการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง  

                2.4.2 สามารถนําเสนอขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อสงเสริมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในองคการ

บริหารสวนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

3.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กฎหมายอาคาร โดยพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับการควบคุมการกอสรางอาคาร ไดถูกตราข้ึนใชในประเทศไทย

ตั้งแต พ.ศ.2476 ซึ่งในปจจุบันมีพระราชบัญญัติที่ประกาศใช  ดังตอไปนี้ 

           พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ถูกตราข้ึนแทน พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.2476   



 
 

 

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535          

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543    

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550  

          3.1   ประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ 

          “รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร” สําหรับผูตรวจสอบอาคาร ของกรมโยธาธิการ ตามมาตรา 32 ทวิ แหง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงกําหนดประเภทของอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 

          1. อาคารสูง 

          2. อาคารขนาดใหญพิเศษ 

          3. อาคารชุมชนคน 

          4. โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

          5. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมโรงแรม ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองข้ึนไป 

          6. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

          7. อาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

          8. โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น และมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

          9. ปายที่มีความสูงจากฐานรากตั้งแต  15  เมตรข้ึนไป  หรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตร  หรือปายที่ติดหรือตั้งบน

หลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรข้ึนไป 

          3.2  บุคคลที่เก่ียวของในการตรวจสอบอาคาร 

          1. ผูตรวจสอบอาคาร  

          2. ผูครอบครองอาคาร คือ เจาของอาคารตามกฎหมายอาคารชุด 

          3. วิศวกร 

          4. สถาปนิก 

          5. นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 

          6. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

          7. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

          8. ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

          9. ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองทองถ่ินอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 

พิจิตร  สุขสําราญ (2559) ศึกษาปญหาขอขัดของในการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลหนองละลอก จังหวัดระยอง พบวาทุกสวนที่เก่ียวของควรประสานความรวมมือกันเพื่อใหอาคารมีความมั่นคง

แข็งแรง ปลอดภัยตอผูใชอาคาร 

อุทัย  คําเสนาะ (2551) แนวทางในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทของอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ 

พ.ศ. 2548 ของอาคารชุดพักอาศัย กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวาการใชสอยอุปกรณ

ตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินของสวนกลางไมเพียงพอตอการใชและตองซอมแซมในระยะที่เร็วกวากําหนดเนื่องจากมีคนมาใชอาคาร

ชุดเปนจํานวนมาก 

 



 
 

 

 

4.   วิธีดําเนินการวิจัย 

          4.1   กระบวนการวิจัย 

การศึกษานี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research method)  และการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จากเจาของอาคารที่ไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) จากองคการบริหารสวนตําบลบางแมนาง ซึ่งมีจํานวนอาคาร

เทากับ 12 อาคาร โดยผูวิจัยนําแบบสอบถาม และอธิบายเก่ียวกับการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง พรอมทั้งเก็บ

แบบสอบถามกลับคืนในทันที โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป   2) ความคิดเห็น

เก่ียวกับความรูความเขาใจในการตรวจสอบอาคาร  3) ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคาร 

และ 4) ความคิดเห็นการแกไขปญหาของการตรวจสอบอาคาร โดยแบบสอบถามสวนที่  1 ใชวิธีการหาคาความถ่ี 

(Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) สวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ใชเทคนิค Linkert Scale แบง

ระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับมีคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 

5 คะแนน   การแปลผล   เห็นดวยมากที่สุด  

4 คะแนน   การแปลผล   เห็นดวยมาก  

3 คะแนน   การแปลผล   เห็นดวยปานกลาง  

2 คะแนน   การแปลผล   เห็นดวยนอย  

1 คะแนน   การแปลผล   เห็นดวยนอยที่สุด  

ซึ่งผลคะแนนที่ไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตามที่ไดรับจริง ซึ่งการแปลความหมายตาม

เคร่ืองมือ Linkert Scale (กานดา, 2530) 

คาเฉลี่ยระหวาง   4.50 - 5.00   หมายความวา     เห็นดวยมากที่สุด 

คาเฉลี่ยระหวาง   3.50 - 4.49    หมายความวา    เห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง   2.50 - 3.49    หมายความวา    เห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง   1.50 - 2.49    หมายความวา    เห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 - 1.49    หมายความวา    เห็นดวยนอยที่สุด 

 ในการจัดทําแบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยไดสรางข้ึนเองโดยทําการศึกษา กรอบ กฎระเบียบของการตรวจสอบอาคาร 

และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยทําความเขาใจกับเนื้อหาที่จะทําการวิจัยเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามโดย

สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและทําการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม 

จากนั้นนําไปเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย  

          4.2   การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหความตองการและความคิดเห็นของกลุมเจาของอาคารเก่ียวกับความพรอมในการรับการตรวจสอบ

อาคาร จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหหา

คาสถิติ ดังนี้ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชการพรรณนาขอมูลเพื่ออธิบาย ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปน คารอยละ (Percentage) 



 
 

 

 

สวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงปริมาณ ไดแก คาเฉลี่ย (    ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอขอมูลในแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลดําเนินการวิจัย (กัลยา,2549) 

                                   

                                             (1 )               SD  =                                (2)                                                                  
 

 

5.   ผลการศึกษา 

          5.1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 58.33  อาคารสวนใหญเปนปายโฆษณาที่มีความสูง15.00ข้ึนไป 

หรือมีพื้นที่ 50 ตรม.ข้ึนไป หรือปายที่ติดบน หลังคาหรือดาดฟาที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตรม. ข้ึนไป รอยละ 75.00  เปนอาคาร

ประเภทโครงเหล็ก รอยละ 75.00  มีอายุการใชงานของอาคารอยูในระหวาง 5-10 ป รอยละ 41.67 มีรายไดจากการใช

อาคารตอปนอยกวา 150,000 บาท รอยละ 33.33  สวนมากจะทราบวาอาคารของตนนั้นจะตองทําการตรวจสอบอาคาร 

รอยละ 83.33  

ตารางที่ 1 รอยละมากที่สุดของขอมูลพื้นฐานทั่วไปของเจาของอาคารผูตอบแบบสอบถาม 

 

รอยละมากที่สุดของขอมูลพื้นฐานทั่วไปของเจาของอาคารผูตอบแบบสอบถาม           รอยละ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย           58.33  

อาคารสวนใหญเปนปายโฆษณาที่มีความสูง15.00ข้ึนไป หรือมีพื้นที่ 50 ตรม. ข้ึนไป  

หรือปายที่ติดบน หลังคาหรือดาดฟา ที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตรม. ข้ึนไป 

          75.00 

เปนอาคารประเภทโครงเหล็ก           75.00 

มีอายุการใชงานของอาคารอยูในระหวาง 5-10 ป           41.67 

มีรายไดจาการใชอาคารตอปนอยกวา 150,000 บาท           33.33 

สวนมากทราบวาอาคารของตนนั้นจะตองทําการตรวจสอบ           83.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

          5.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความเขาใจในการตรวจสอบอาคาร 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความเขาใจในการตรวจสอบอาคาร 

 

          

 

 



 
 

 

 

 

          5.3  ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคาร 

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความถ่ีของความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของการ

ตรวจสอบอาคาร 

 
           

          5.4  ความคิดเห็นการแกไขปญหาของการตรวจสอบอาคาร 

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความถ่ีของความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขปญหาของการตรวจสอบอาคาร 

 



 
 

 

 

 

6.   สรุป อภิปรายผล  

          6.1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 58.33 อาคารสวนใหญเปนปายโฆษณาที่มีความสูง15.00ม. ข้ึนไป 

หรือมีพื้นที่ 50 ตรม.ข้ึนไป หรือปายที่ติดบน หลังคาหรือดาดฟา ที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตรม. ข้ึนไป รอยละ 75.00  เปนอาคาร

ประเภทโครงเหล็ก รอยละ 75.00  มีอายุการใชงานของอาคารอยูในระหวาง 5-10 ป รอยละ 41.67 มีรายไดจากการใช

อาคารตอปนอยกวา 150,000 บาท รอยละ 33.33 สวนมากจะทราบวาอาคารของตนนั้นจะตองทําการตรวจสอบอาคาร รอย

ละ 83.33 

          6.2 ความรูความเขาใจในการตรวจสอบอาคารของเจาของอาคาร 

             ความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความเขาใจในการตรวจสอบอาคารในภาพรวมมีคาเฉลี่ย  2.88  มีคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาจําแนกรายขอ พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบอาคารมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก พบวาอันดับที่ 1 

ไดแก ขอที่ 6  ในการตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบการวิบัติของโครงสรางอาคาร โดยมีคาเฉลี่ย  3.92  มีคาระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาเจาของอาคารใหความสําคัญกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางเปนอยางมาก    

จากผลการวิจัยเห็นวาควรจะตองมีการตรวจสอบโครงสรางอยางสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัยตอการใชอาคารของทุกคน  

อันดับที่ 2 คือขอที่ 4 การตรวจสอบอาคารเจาของอาคารตองสงรายงานใหเจาพนักงานทองถ่ินรับและออกใบรับรองการ

ตรวจสอบ (ร.1)  มีคาเฉลี่ย  3.83  มีคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก นั่นแสดงวาเจาของอาคารมองวาจะตองนํารายงาน

การตรวจสอบอาคารสงใหกับหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบเร่ืองนี้เพื่อใหออกใบรับรองใหถูกตองตามกฎหมาย จากผลการวิจัย

เห็นวาเจาของอาคารควรจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  และอันดับที่ 3  คือขอที่ 3 อาคารของทานตองจัดใหมี

การตรวจสอบใหญ ทุก 5 ป  มีคาเฉลี่ย  3.75  มีคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาเจาของอาคารนั้นยังคง

ใหความสําคัญกับการตรวจสอบอาคารเปนอยางมากจึงตองการใหมีการตรวจสอบใหญทุก ๆ 5 ป จากผลการวิจัยเห็นวาเปน

เร่ืองที่ถูกตองเพราะวาการตรวจสอบใหญทุก ๆ 5 ปนั้นจะทําใหอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยตอผูใช

อาคาร  

          6.3  ปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบอาคารของเจาของอาคาร   

ปญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในภาพรวมมีคาเฉลีย่  2.76  มีคาระดับปญหาและอุปสรรคอยูในระดับ

ปานกลาง  เมื่อพิจารณาจําแนกรายขอ พบวาปญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก 

พบวาอันดับที่ 1 ไดแก ขอที่ 4  การตรวจสอบอาคารมีคาใชจายที่มากเกินไป โดยมีคาเฉลี่ย  3.83  มีคาระดับปญหาและ

อุปสรรคอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาเจาของอาคารยังคงใหความสําคัญเร่ืองราคาเปนหลัก จากผลการวิจัยนั้นอาจเกิดจาก

การที่ไมมีราคาที่เปนมาตรฐานหรือเจาของอาคารอาจจะไมไดตรวจสอบจํานวนผูตรวจสอบอาคารเพื่อติดตอขอใหเสนอราคา

จะไดนํามาเปรียบเทียบราคา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมืองได  อันดับที่  2  คือขอที่ 5 

ไมทราบถึงความแตกตางระหวางบุคคลกับนิติบุคคลที่ข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร  มีคาเฉลี่ย  3.00  มีคาระดับปญหา

และอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง นั่นแสดงวาเจาของอาคารมองวาผูตรวจสอบอาคารจะเปนบุคคลกับนิติบุคคลก็ไดโดย

เจาของอาคารไมไดมองวาเปนขอขัดของแตก็ยังคงใหความสําคัญอยูบาง จากผลการวิจัยเห็นวาเจาพนักงานทองถ่ินยังขาดการ

ประชาสัมพันธใหเจาของอาคารทราบกฎกระทรวงกําหนดใหมีผูตรวจสอบอาคารซึ่งสงผลโดยตรงกับราคาที่ผูตรวจสอบเสนอ 

อีกทั้งเจาของอาคาร อาจจะไมไดคนควาถึงรูปแบบการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารวาสามารถดําเนินการไดทั้ง 2 



 
 

 

 

ลักษณะโดยสามารถคนควาไดจากเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมืองเชนกัน   และอันดับที่ 3  คือขอที่ 3 ระยะเวลาที่ใช

ในการตรวจสอบอาคารของราชการใหเวลานอยเกินไป  มีคาเฉลี่ย  3.00  มีคาระดับปญหาและอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 

แสดงใหเห็นวาเจาของอาคารตองการระยะเวลาที่ทางราชการใหในการตรวจสอบมากข้ึน จากผลการวิจัยเห็นวาเจาพนักงาน

ทองถ่ินควรมีการประชาสัมพันธหรือสงเอกสารถึงเจาของอาคารกอนที่จะถึงเวลาในการตรวจสอบอาคารเพื่อเปนการเตือน

เจาของอาคารวาควรดําเนนิการตรวจสอบอาคารกอนถึงระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด  

          6.4  การแกไขปญหาในการตรวจสอบอาคารของเจาของอาคาร 

การแกไขปญหาของการตรวจสอบอาคารในภาพรวมมีคาเฉลี่ย  3.82  มีคาระดับการแกไขปญหาอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาจําแนกรายขอ พบวาการแกไขปญหาของการตรวจสอบอาคารมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก พบวาอันดับที่ 1 

ไดแก ขอที่ 1  เมื่อตรวจสอบอาคารแลวถาอาคารที่ตรวจไมถูกตองตามกฎหมาย ทานพรอมที่จะแกไขตามกฎหมาย โดยมี

คาเฉลี่ย  4.08  มีคาระดับการแกไขปญหาอยูในระดับมาก แสดงวาเจาของอาคารใหความสําคัญกับการแกไขอาคารใหถูกตอง

ตามกฎหมาย จากผลการวิจัยเห็นวาเปนเร่ืองที่ดีที่เจาของอาคารใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ซึ่งจะเกิดผลประโยชนตอการใช

อาคารสําหรับทุกคน  อันดับที่ 2 คือขอที่ 3 ตองการใหทางราชการขยายระยะเวลาในการตรวจสอบอาคาร  มีคาเฉลี่ย  4.00  

มีคาระดับการแกไขปญหาอยูในระดับมาก นั่นแสดงวาเจาของอาคารไมสามารถตรวจสอบอาคารและนําสงเอกสารใหกับทาง

ราชการในระยะเวลาที่กําหนดได จากผลการวิจัยเห็นวาหนวยงานราชการควรมีการประชาสัมพันธใหเจาของอาคารทราบ

เวลาที่ชัดเจนและควรสงเอกสารถึงเจาของอาคารเพื่อเปนการเตรียมตัวกอนถึงระยะเวลาที่กําหนด และอันดับที่ 3  คือขอที่ 5  

ตองการใหออกกฎหมายรองรับอัตราข้ันสูงสุดของคาตรวจสอบ  มีคาเฉลี่ย  3.92  มีคาระดับการแกไขปญหาอยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นวาเจาของอาคารยังคงใหความสําคัญกับเร่ืองคาใชจายในการตรวจสอบอาคารเปนหลักจากผลการวิจัยเห็นวาควร

ใหกระทรวงมหาดไทยโดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมืองควรออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราข้ัน

สูงสุดของคาตรวจสอบอาคารโดยกําหนดตามประเภทและขนาดของอาคาร     

7.  เอกสารอางอิง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2558. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522           

กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2558. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 

กานดา พนูลาภทว.ี 2530. สถิติเพ่ือการวิจัย. กรุงเทพฯ. ฟสิกสเซ็นเตอร 

กัลยา วานิชยบัญชา. 2549. สถิติสําหรับงานวิจัย 

พิจิตร  สุขสําราญ. 2559. ศึกษาปญหาขอขัดของในการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหนองละลอก จังหวัดระยอง 

อุทัย  คําเสนาะ. 2551. แนวทางในการปฏิบัตติามกฎกระทรวงกําหนดประเภทของอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 

2548 ของอาคารชุดพักอาศัย กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 


