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บทคัดย่อ 
 การสูญเสียวัสดุในการก่อสร้างเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกโครงการ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยและการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาท าโดยการสังเกตปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง และเก็บข้อมูลการ
ป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้างจากแบบสอบถามของผู้ที่รับรู้สถานการณ์หน้างาน  ซึ่งทราบปัญหาการสูญเสียวัสดุ
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร 

 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร พบว่าปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุมีทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ 
ล าดับที่ 1 ปัจจัยจากการปฏิบัติงาน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความช านาญในการใช้วัสดุและการ
อ่านแบบก่อสร้าง ล าดับที่ 2 คือ ปัจจัยจากการกองเก็บวัสดุ สาเหตุการสูญเสียวัสดุจากปัจจัยนี้ส่วนใหญ่มาจาก การที่
ไม่มีการจัดท าคลังเก็บวัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะของวัสดุที่ต้องการใช้ ล าดับที่ 3 คือ ปัจจัยจากการขนย้ายวัสดุ 
สาเหตุการสูญเสียวัสดุจากปัจจัยนี้ส่วนใหญ่มาจาก ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความระมัดระวังในการขนย้ายวัสดุ ท าให้วัสดุเกิด
การแตกหัก หรือเกิดการเสียหาย 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้น าสาเหตุที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรมาสร้างแบบสอบถาม
เพ่ือหาแนวทางการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจะช่วยลดปัญหาในการสูญเสียวัสดุก่อสร้างให้น้อยลง 

ค าส าคัญ: การสูญเสีย, วัสดุก่อสร้าง, โครงการบ้านจัดสรร 

Abstract 
Loss of construction material is one of the main problems that occurs to every project. Thus, 

this research aims to study the factor of construction material loss and prevention of construction 
material loss in housing development project in Bangkok and surrounding province areas. The tools 
used in this research are observation; observing factors of material loss and collect the data on 
prevention method from on-site workers who knows the problem of such material loss occurred in 
the case of housing development project. 
 From the study of material loss factor in housing development project, there are 5 most 
influential factors. The first 3 most influential factors are; first is the factor of operation – mostly 
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caused by inexperience of workers in using materials and reading construction plan. Secondly, 
material management – there is no proper management tending the material. There is no 
inventory that suits the type of material. Thirdly, moving of material – mostly caused by worker’s 
inexperience in moving materials and causes materials to be broken and damaged. 

This study has list the cause of material loss in the housing development project to create a 
questionnaire in order to find out a prevention solution to the loss of construction material in 
order to help lessen such loss. 

Keywords: loss, construction materials, housing development project 

1. ที่มาและความส าคัญ 
การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็เหมือนกับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ คือ เมื่อถึงขั้นตอนการด าเนินงานจ าเป็นต้อง

มีปัจจัยที่เป็นรูปธรรมมาสนับสนุนกระบวนการด าเนินการ คือ เงินทุน (Money) ก าลังคน (Man) เครื่องทุ่นแรง 
(Machine) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ (Material) ถือเป็นปัจจัยหลัก
อย่างหนึ่งของการก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่ารวมกันค่อนข้างสูง ในโครงการก่อสร้างในแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็น คอนกรีต
ส าเร็จรูป อิฐ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอัดแรง และอ่ืนๆอีกมากมาย ถ้าโครงการก่อสร้างใดขาด
วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ในขณะที่ท าการก่อสร้าง จะท าให้เกิดผลเสียในการท างานอย่างแน่นอน วัสดุก่ อสร้างจึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการและควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่โครงการก่อสร้างจะต้อง
เสียไป รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมผลก าไรในงานก่อสร้างอีกด้วย (สุชา กิตติวรารัตน์ และ ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์, 2555)                                         

การสูญเสียวัสดุในการก่อสร้างเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกโครงการโดยสาเหตุของการสูญเสียวัสดุนั้น มา
จากหลายสาเหตุ เช่น การสูญหายของวัสดุ ความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการขนย้ายที่ผิดวิธีหรือขาดเครื่องมือที่ดี
พอ การน าวัสดุไปใช้ผิดประเภทหรือผิดต าแหน่ง การขาดการเอาใจใส่ในระบบควบคุมดูแลและป้องกันวัสดุที่เสียหาย
ง่าย และมีการสูญเปล่าเกิดขึ้นมากเกินไป เป็นต้น (เจต เทียมเศวต, 2550) 

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียวัสดุก่อสร้างดังกล่าว จึงเป็นผลให้ผู้วิจัยเกิดจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย 
เพ่ือจะศึกษาสาเหตุที่ท าให้สูญเสียวัสดุในโครงการก่อสร้างประเภทบ้านจัดสรร และหาแนวทางการป้องกันสาเหตุ
ดังกล่าวที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการสูญเสียวัสดุในการก่อสร้างต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้สูญเสียวัสดุในโครงการก่อสร้างประเภทบ้านจัดสรร 
2.2 เพ่ือหาแนวทางการป้องกันการสูญเสียวัสดุในโครงการก่อสร้างประเภทบ้านจัดสรร 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1. ทฤษฎี 
 3.1.1. การสูญเสียวัสดุก่อสร้าง 
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 (เจต เทียมเสวต, 2550) ได้ให้ความหมายของการสูญเสียวัสดุไว้ว่า การที่ท าให้ปริมาณวัสดุ
เกินจากปริมาณวัสดุในส่วนของเนื้องานจริงที่ท าได้ และในส่วนของค าว่าของเสีย หมายถึง ปริมาณเศษวัสดุต่างๆ ที่ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อได้ สาเหตุของการสูญเสียวัสดุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจที่ท าให้วัสดุ
สิ้นเปลือง ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

3.1.1.1. การสูญเสียเนื่องจากการทุจริตของพนักงาน เป็นการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นจ านวน
มาก และมักจะเกิดตลอดเวลา ถ้าพนักงานผู้ท าหน้าที่ควบคุมและรักษาวัสดุนั้นไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ พยายามหาโอกาส
ที่จะทุจริตวัสดุก่อสร้างต่างๆ เข้าเป็นประโยชน์ส่วนตน 

3.1.1.2. การสูญเสียเนื่องจากการจัดเก็บไม่ถูกต้อง วัสดุบางประเภทจะช ารุดแตกหักเสียหายได้
ง่าย ถ้าไม่ได้รับการยก จัดหรือวาง ในลักษณะที่ถูกต้อง วัสดุบางชนิดจะเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ การจัดเก็บวัสดุ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรต้องท าเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายให้น้อยที่สุด  

3.1.1.3. การสูญเสียเนื่องจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียวัสดุจากสาเหตุนี้ เกิดขึ้นจากการใช้ช่าง
ที่ขาดความรู้ความช านาญ ความรอบคอบความละเอียดถี่ถ้วน และความหละหลวมในการควบคุมงาน         

3.1.1.4. การสูญเสียเนื่องจากการถูกโจรกรรม สูญเสียด้านนี้ เกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างจน
งานเสร็จ เป็นการเกิดขึ้นต่อทุกงานและทุกหนทุกแห่ง เป็นความสูญเสียประเภทหนึ่งที่ผู้ประกอบการก่อสร้างจะต้อง
เผชิญ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องชดเชยเพิ่มขึ้น 

3.1.1.5. การสูญเสียเนื่องจากแบบก่อสร้าง การสูญเสียจากสาเหตุนี้ เกิดได้จาก 2 สาเหตุ คือ (1) 
ความผิดพลาดจากแบบงานก่อสร้างหรือจากรายละเอียดของแบบ และ (2) การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง 

3.1.1.6. การสูญเสียเนื่องจากการวางแผนการใช้วัสดุ สิ่งที่จะต้องพิจารณานั้นมีสาเหตุที่ประกอบ
ไปด้วย การจัดท าแผนการใช้วัสดุ การปรับแก้แผนการใช้วัสดุเป็นสิ่งรองรับแผนการใช้วัสดุที่ได้วางไว้นานเกินไป จน
อาจไม่ทันต่อสภาพเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติงานจริงและการพิจารณาสภาพของหน้างาน 

3.1.1.7. การสูญเสียเนื่องจากการขนย้ายในเขตก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างนอกจากจะเกิดความ
เสียหาย สูญเสีย และเสื่อมสภาพในขั้นตอนการขนส่งไปให้หน่วยงานแล้ว ยังจะเกิดขึ้นอีกในตอนที่จะท าการขนย้าย
จากที่เก็บไปยังจุดที่จะใช้หรือติดตั้งภายในเขตงาน 

3.1.1.8. การสูญเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมงานในระหว่างท าการก่อสร้าง การ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมงาน โดยปกติผู้ประกอบการจะได้รับการชดเชย แต่การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมนั้น ควรกระท า
ก่อนที่งานจะก้าวหน้าไปถึง ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หากท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ก็จะต้อง
บันทึกการเพิ่มลดปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีงบประมาณท่ีท าไว้ให้ชัดเจน 

3.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(เจต เทียมเสวต, 2550) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบและสัดส่วนการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง

ในอาคารขนาดใหญ่ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุในการก่อก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ มี
ทั้งหมด 8 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. เกิดจากปัจจัยจากการ
ปฏิบัติงาน โดยสาเหตุของการสูญเสียเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความช านาญในการใช้วัสดุ 2. เกิดจากปัจจัยจาก
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การขนย้ายวัสดุ สาเหตุของการสูญเสียเกิดจาก ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความระมัดระวังในการขนย้ายวัสดุ และ 3. เกิดจาก
ปัจจัยจากการวางแผนการใช้วัสดุ โดยสาเหตุของการสูญเสียเกิดจาก การที่ไม่มีการวางการตัดขนาดของวัสดุให้ตรง
ตามความต้องการ 

(อัครัช และ ธนดล , 2556) ได้ท าการศึกษาการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารสูง 
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุในการก่อสร้างอาคารสูง มีทั้งหมด 14 สาเหตุ โดยสาเหตุที่มี
ผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้างมากที่สุด 5 สาเหตุด้วยกัน คือ 1. สาเหตุการสูญเสียอันเกิดจากการกองเก็บวัสดุ
ก่อสร้างไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 21.2 ซึ่งเกิดจากการขาดการวางแผนจัดพ้ืนที่ผังบริเวณส าหรับกองเก็บวัสดุของ
แต่ละชนิดอย่างเหมาะสม หรือเกิดจากความมักง่ายของช่างทั้งหลาย 2 . สาเหตุการสูญเสียอันเกิดจากการสั่งซื้อวัสดุ
ก่อสร้างผิดพลาดจากแบบ คิดเป็นร้อยละ 21.2 ซึ่งเกิดจากการขาดความรอบคอบในการท างาน ต่อเนื่องมาจากฝ่าย
ถอดแบบท าเอกสารแบบไม่เป็นทางการ หรือไม่มีระบบที่ถูกต้อง ท าให้ฝ่ายจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาจมีการสั่งซื้อวัสดุ
ก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบได้ 3. สาเหตุการสูญเสียอันเกิดจากการขาดการวางแผนการท างานที่ดี คิดเป็นร้อยละ 19.2 
ซึ่งเกิดจากขาดความรอบคอบในการจัดล าดับขั้นตอนการท างานให้สอดคล้องกับแบบและลักษณะอาคารที่ก่อสร้าง 
การขาดการประสานงานซึ่งกันและกันของกลุ่มงานต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง 4 . สาเหตุการสูญเสียอันเกิดจากการ
แก้ไขงานเนื่องจากผิดแบบหรือเปลี่ยนแปลงแบบ คิดเป็นร้อยละ 19.2 ซึ่งเกิดจากแบบก่อสร้างคลาดเคลื่อน การให้
รายละเอียดผิดพลาด การออกแบบผิด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบ 5 . ความสูญเสียอันเกิดจากการประมาณจ านวน
วัสดุก่อสร้างผิดพลาด คิดเป็นร้อยละ 19.2 เกิดจากการขาดความรอบคอบในการส ารวจปริมาณจ านวนวัสดุก่อสร้าง
ของในประเภทงานต่างๆ 

(Rafael and Leonhard, 2006) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินที่มาของการสูญเสียวัสดุในโครงการ
ก่อสร้าง โดยได้ท าการศึกษาโครงการก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กล่าวถึงที่มาของการ
สูญเสียวัสดุก่อสร้างไว้ว่ามาจาก 6 สาเหตุ ได้แก่ 1. แบบก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 44.17 การสูญเสียจากสาเหตุนี้เกิดได้
จาก 2 สาเหตุ คือ (ก) ความผิดพลาดจากแบบก่อสร้างหรือจากรายละเอียดของแบบ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง โดยความผิดพลาดของ แบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบนั้น เป็นผลมาจากความผิดพลาดของ
วิศวกร หรือผู้ออกแบบ 2. การจัดหาวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 21.67 เกิดจากการผิดพลาดในการจัดซื้อวัสดุและการขนส่ง
วัสดุ ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสีย โดยการจัดซื้อวัสดุนั้นปกติแล้วเกิดจากการติดต่อที่เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ส่วนในเรื่องของการขนส่งนั้นจะเกิดในช่วงของการขนขึ้นและขนลง หรืออาจจะเป็นระหว่างขนส่งที่ไม่ได้ควบคุม
วัสดุที่ดีพอ 3. การควบคุมดูแลวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 12.50 การควบคุมดูแลวัสดุหรือการจัดเก็บวัสดุที่ไม่เหมาะสมนั้น 
ก็สามารถเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียวัสดุได้ โดยการควบคุมวัสดุที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่องานในโครงการ
ได้ คือ เวลาที่จะใช้วัสดุนั้นไม่มีวัสดุที่พร้อมจะใช้งาน เนื่องจากวัสดุเกิดจากสูญเสียทั้งจากการเก็บวัสดุโดย ไม่มีการปก
คลุมหรือป้องกันที่เหมาะสม และวัสดุเกิดการสูญเสียเนื่องจากการขนย้ายในโครงการ ซึ่งเกิดจากการกระแทกหรือการ
ยกและวางไม่ถูกวิธี 4. การปฏิบัติงาน หรือการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 9.17 ขั้นตอนการท างานนั้นก็เป็นส่วนส าคัญ
ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียวัสดุ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความช านาญในงานที่ท า และเกิดจากการที่มี
เครื่องมือเครื่องจักร ที่ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 5. วัสดุที่เหลือจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 6.67 การ
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เหลือเศษวัสดุจากขั้นตอนของการท างานนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการสูญเสียเหล่านั้นประกอบด้วย 
เศษวัสดุที่เหลือจากการตัดที่เกี่ยวกับขนาดซึ่งต้องการขนาดพอดีจากการออกแบบ จึงท าให้เหลือเศษวัสดุ ดังกล่าว
เกิดขึ้น 6. สาเหตุอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.8 ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระหว่างการก่อสร้าง
ได้ ซึ่งอาจได้แก่ แผ่นดินไหว อุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้าง หรือสภาพอากาศ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็น 2 กรณ ี

4.1.1. การหาปัจจัยการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง ใช้วิธีการสังเกตโดยการไปสังเกตการที่โครงการก่อสร้าง
หมู่บ้านจัดสรร โดยเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 4 เดือน วัสดุในการเก็บข้อมูลมี 4 ชนิด คือ แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป อิฐมวลเบา 
ซีเมนต์ และกระเบื้องเซรามิค 

4.1.2. การหาการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง ใช้วิธีท าแบบสอบถาม คือกลุ่มตัวอย่าง ผู้จัดการ
โครงการ วิศวกรโครงการ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และอ่ืนๆ จ านวน 8 กลุ่มตัวอย่าง 

4.2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
4.2.1. การสังเกต การเก็บข้อมูลในส่วนปัจจัยการสูญเสียวัสดุก่อสร้างนั้นจะใช้วิธีการสังเกตการสูญเสีย

ของวัสดุในบ้านแต่ละหลังที่เก็บข้อมูล โดยจะบันทึกจ านวนวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างของวันนั้น รายละเอียดของ
สาเหตุการสูญเสีย จ านวนหน่วยของวัสดุที่มีการสูญเสีย จากนั้นน าปัจจัยการสูญเสียของแต่ละวัสดุที่มีการสูญเสียมาก
ที่สุด 3 อันดับมาใช้ในการตั้งค าถามแบบสอบถาม 

4.2.2. แบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
4.2.2.1. ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งหน้าที ่
4.2.2.2. ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง โดย 

น าค าตอบของกลุ่มตัวอย่างมาท าการรวบรวมวิธีป้องกันต่างๆ จากนั้นน ามาเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล 
4.3. สถิติที่ใช้ในการศึกษา  

4.3.1. ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติท่ีใช้กันมากในงานวิจัย เพราะค านวณและท าความเข้าใจได้ 
ง่าย นิยมเรียกว่า เปอร์เซ็นต์ ใช้สัญลักษณ์ % การใช้สูตรในการค านวณหาค่าร้อยละมีดังนี้ 
 

ร้อยละ = 
ตัวเลขต้องการจะเปรียบเทียบ 

จ านวนเต็ม
 x 100                       (1) 

 
4.3.2 ค่าเฉลี่ย เป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอันตรภาค (Interval Scales) หรือระดับ 

อัตราส่วน (Ratio Scales) ซึ่งข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลใช้แทนขนาด หรือปริมาณ ซึ่งวัดออกมาเป็นค่าของ
ตัวเลขโดยตรง เช่น อายุ รายได้ โดยใช้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากแบบสอบถามดังสูตรต่อไปนี ้
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     x̅ =  
∑x

n
                                         (2) 

 
เมื่อ   x̅/.แทน ค่าเฉลี่ย 

                             ∑x/ แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

                    n  .แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.3.3 การแจกแจงความถี ่(Frequency distribution) คือ การน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาจัดใหม่ 
ให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่เรียงจากมากไปน้อยหรือเรียงจากน้อยไปมากเพ่ือแสดงให้ทราบว่าข้อมูลแต่ละค่าหรือ
ข้อมูลแต่ละกลุ่มเกดขึ้นซ้ าๆกันกี่ครั้งซึ่งเป็นการย่อข้อมูลเพ่ือให้แปลความหมายได้มากขึ้นโดยต้องสร้างตาตารางแจก
แจงความถ่ีขึ้น 

4.4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล  
4.4.1. ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างบ้านในโครงการบ้านจัดสรร โดยการน าข้อมูลที่ได้มาแจกแจงความถี่เพ่ือหาค่าร้อยละของปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างที่ท าการศึกษาท้ังหมด 4 ชนิด โดยแบ่งหัวข้อปัจจัยจากการศึกษางานวิจัยใน
ประเทศ และวิธีการด าเนินงานในโครงการที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกัน โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัย  

4.4.1.1. ปัจจัยจากการจัดส่งวัสดุ เช่น เกิดจากความไม่ระมัดระวังในการขนส่งของทาง 
บริษัทวัสดุ ท าให้วัสดุเกิดการเสียหายในระหว่างจัดส่งมายังหน้างาน 

4.4.1.2. ปัจจัยจากการกองเก็บวัสดุ เช่น วัสดุบางประเภทที่ช ารุด แตกหัก เสียหายง่าย ถูกจัด
วางในลักษณะหรือพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น  

4.4.1.3. ปัจจัยจากการขนย้ายวัสดุ เช่น ใช้วิธีการขนย้ายที่ไม่เหมาะสมกับประเภทหรือชนิดของ
วัสดุนั้นๆ เป็นต้น 

4.4.1.4. ปัจจัยจากการปฏิบัติงาน เช่น ให้ช่างที่ไม่มีความรู้ ความช านาญ ในงานนั้นๆ ท างาน
ส่งผลให้งานไม่ผ่านต้องท าใหม่ เป็นต้น 

4.4.1.5. ปัจจัยจากแบบก่อสร้าง เช่น มีการเปลี่ยนแปลงแบบ หรือแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจยากหรือเข้าใจผิด ซึ่งก่อให้เกิดการท างานที่ผิดพลาดได้ เป็นต้น 

4.4.2 ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางป้องกันของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสีย
ของวัสดุก่อสร้าง จากวัสดุที่ท าการศึกษาทั้งหมด 4 ชนิด ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 8 ชุด น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีการ Content Analysis จากนั้นน ามาแจกแจงความถ่ีของข้อมูล และหาค่า
ร้อยละ 
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5. ผลและวิจารณ์ 
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ87.50 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อย 
ละ50.00 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ62.50  โดยเป็นผู้รับเหมา ร้อยละ50.00 และส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี ร้อยละ62.50 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร 
 ก) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สาเหตุของการสูญเสียวัสดุแผ่นพื้นส าเร็จรูปนั้น มาจากปัจจัยการ 

จัดส่งวัสดุ ร้อยละ50.00 ซึ่งมีสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียได้แก่ การไม่ได้ตรวจเช็ควัสดุหน้างาน ท าให้ได้รับวัสดุที่
ไม่ได้คุณภาพ ส่วนอีกปัจจัยนั้นมาจากปัจจัยการขนย้ายวัสดุ ร้อยละ50.00 ซึ่งมีสาเหตุที่ท าให้สูญเสียได้แก่ ความไม่
ระมัดระวังในการขนย้าย และการวางแผ่นพื้น 

 ข) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สาเหตุของการสูญเสียวัสดุอิฐมวลเบานั้น ส่วนใหญ่มาจากปัจจัย การ 
ปฏิบัติงาน ร้อยละ47.62 ซึ่งมีสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียได้แก่ ความช านาญของช่าง กล่าวคือ ช่างไม่มีความรู้เรื่อง
แบบและมาตรฐานของบริษัทมากเพียงพอ การตัดอิฐแล้วเหลือเศษ แต่ไม่น าเศษมาใช้ต่อให้คุ้มค่า การใช้เครื่องมือไม่
เหมาะสม และการท าผิดจากแบบ 

 ค) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สาเหตุของการสูญเสียวัสดุซีเมนต์นั้น ส่วนใหญ่มาจากปัจจัย การ 
ปฏิบัติงาน ร้อยละ66.66 ซึ่งมีสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียได้แก่ การฉาบช่วยผนังก่ออิฐ กล่าวคือ การฉาบหนาเกิน
ระดับที่มาตรฐานของบริษัทก าหนดไว้ ปูนที่หก หรือหล่นลงพ้ืนจากการท างาน เช่น การปาดหน้าปูน หรือปูนหกจาก
กระป๋องปูนระหว่างโม่ผสมปูนไปยังต าแหน่งที่ต้องการฉาบผนัง การท าผิดแบบ และมาตรฐานของบริษัท 

 ง) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สาเหตุของการสูญเสียวัสดุกระเบื้องเซรามิคนั้น ส่วนใหญ่มาจากปัจจัย 
การปฏิบัติงาน ร้อยละ43.48 ซึ่งมีสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียได้แก่ ความไม่ระมัดระวังในการท างานของช่าง(ร้อยละ
17.39) กล่าวคือ ในการท างานของช่างต่างๆ โดยไม่มีการป้องกันผิวกระเบื้อง ท าให้กระเบื้องเกิดรอย จนท าให้ต้องมี
การแก้ไขงานกระเบื้องอีกครั้ง ความช านาญของช่าง กล่าวคือ ช่างไม่มีความรู้เรื่องแบบและมาตรฐานของบริษัทมาก
พอ การท าผิดจากแบบ และการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม 

5.3 ผลการวิเคราะห์ส่วนที่ 3 แนวทางป้องกันของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการ
บ้านจัดสรร 

5.3.1 แนวทางป้องกันการสูญเสียของวัสดุแผ่นพื้นส าเร็จรูป 
ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นพ้ืน ขนาด รอยร้าว แตกหัก หรือปูนได้อายุการใช้งานแล้ว

หรือไม่ก่อนน าไปใช้งาน 
ข) ควรวางวัสดุบนพ้ืนที่เรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ลาดเอียงและมีการน าวัสดุมาหนุนรองทุกชั้น 

และวิธีการหนุนต้องถูกต้อง 
5.3.2 แนวทางป้องกันการสูญเสียของวัสดุอิฐมวลเบา 
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ก) ควรจัดพ้ืนที่ให้การกองเก็บอิฐมวลเบาควรมีพ้ืนที่เรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือลาดเอียง 
อาจจะมีวัสดุรองอิฐ เช่น พาเหรด เป็นต้น 

ข) เศษอิฐที่สามารถน าไปใช้ต่อได้ตามมาตรฐานบริษัทคือ กว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. และยาวไม่
น้อยกว่า 10 ซม. ให้น าไปใช้ต่อ 

ค) ควรจัดอบรมช่างเพ่ือฝึกเทคนิคในการก่ออิฐมวลเบาตามมาตรฐานของบริษัท และเข้า
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างทั้งก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า 

ง) เคลียร์แบบให้เข้าใจ และอธิบายทางช่างให้ชัดเจน และเข้าตรวจสอบงานเป็นระยะๆ 
5.3.3 แนวทางป้องกันการสูญเสียของวัสดุซีเมนต์ 

ก) ในการกองเก็บควรมีวัสดุรองพ้ืนที่กันความชื้นเพ่ือให้ปูนสูงจากพ้ืนป้องกันความชื้นจากพ้ืนดิน 
หรือพ้ืนบ้าน เช่น พาเหรด พลาสติก เป็นต้น 

ข) ควรน าวัสดุมารอง เช่น ถุงปูน พลาสติก มารองบริเวณที่ฉาบ เมื่อปูนหกสามารถที่จะน า
กลับมาใช้ใหม่ได้หากปูนนั้นไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก 

ค) ควรเคลียร์แบบให้เข้าใจและอธิบายทางช่างเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และถูกต้องตามแบบ 
5.3.4 แนวทางป้องกันการสูญเสียของวัสดุกระเบื้องเซรามิค 

ก) ควรจัดท าพ้ืนที่เก็บวัสดุของตัวเอง เช่น คลังเก็บวัสดุ หรือห้องที่มีการปิดล็อคท่ีมิดชิด 
ข) ควรจัดอบรม หรือท าข้อตกลงกับช่างว่าหากเกิดความเสียหายของวัสดุจะท าการหักเงิน 
ค) ควรตรวจสอบการท างานของช่างทั้งก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน 
ง) ควรท าความเข้าใจจากแบบให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากมีปัญหาควร

ปรึกษาฝ่ายช่างโครงการ และสอบถามการอัพเดตแบบต่อโครงการ 

6. สรุปผล 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรมีทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยปัจจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การสูญเสียวัสดุมากที่สุดคือ ปัจจัยจากการปฏิบัติงาน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความช านาญใน
การใช้วัสดุและการอ่านแบบก่อสร้าง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุรองลงมาคือ ปัจจัยจากการกองเก็บวัสดุ 
สาเหตุการสูญเสียวัสดุจากปัจจัยนี้ส่วนใหญ่มาจาก การที่ไม่มีการจัดท าคลังเก็บวัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะของวัสดุที่
ต้องการใช้ ปัจจัยล าดับที่ 3 คือ ปัจจัยจากการขนย้ายวัสดุ สาเหตุการสูญเสียวัสดุจากปัจจัยนี้ส่วนใหญ่มาจาก 
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความระมัดระวังในการขนย้ายวัสดุ ท าให้วัสดุเกิดการแตกหัก หรือเกิดการเสียหายได้ ปัจจัยล าดับที่ 4 
คือ ปัจจัยจากการจัดส่งวัสดุ สาเหตุการสูญเสียวัสดุจากปัจจัยนี้ส่วนใหญ่มาจาก วัสดุเกิดความเสียหายระหว่างการ
ขนส่งวัสดุจากบริษัทถึงสถานที่ก่อสร้าง และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุล าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยจากแบบ
ก่อสร้าง โดยสาเหตุการสูญเสียวัสดุจากปัจจัยนี้ส่วนใหญ่มาจาก การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความสับสนและเข้าใจผิด 
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จากการศึกษาแนวทางป้องกันของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางป้องกันการสูญเสียของวัสดุแผ่นพ้ืน คือ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นพ้ืน ขนาด รอยร้าว 
แตกหัก หรือปูนได้อายุการใช้งานแล้วหรือไม่ก่อนน าไปใช้งาน แนวทางการป้องกันการสูญเสียของวัสดุอิฐมวลเบา คือ 
ควรจัดอบรมช่างเพ่ือฝึกเทคนิคในการก่ออิฐมวลเบาตามมาตรฐานของบริษัท และเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ช่างทั้งก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า แนวทางป้องกันการสูญเสีย
ของวัสดุซีเมนต์ คือ ในการกองเก็บควรมีวัสดุรองพ้ืนที่กันความชื้นเพ่ือให้ปูนสูงจากพ้ืนป้องกันความชื้นจากพ้ืนดิน 
หรือพ้ืนบ้าน เช่น พาเหรด พลาสติก เป็นต้น แนวทางป้องกันการสูญเสียของวัสดุกระเบื้องเซรามิค คือ ควรตรวจสอบ
การท างานของช่างทั้งก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน  

7. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาโครงงานเรื่อง ปัจจัยและการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร โดยได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารย์เฉลิมเกียรติ หรรษาจรูญโรจน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฉบับนี้ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ค าชี้แนะและ
ให้ค าปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้โครงงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และ
ส าเร็จลงด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณต่อคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่าน และผู้ตอบแบบสอบถาม ที่กรุณา
เสียเวลาให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของโครงงานนี้เป็นอย่างมาก รวมทั้ง
อาจารย์ทุกท่านในสาขาการจัดการงานก่อสร้างที่แนะน าในการแก้ไขเพ่ือให้โครงงานฉบับนี้สมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ที่คอยเป็นก าลังใจ ให้แก่ผู้
ศึกษาเสมอมา จนส าเร็จการศึกษา ประโยชน์และคุณค่าของโครงงานฉบับนี้ ขอมอบเป็นกตัญญูบูชาบิดา มารดา ครู
บาอาจารย์ และผู้ที่มีพระคุณทุกท่านเสมอมา 
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