
 
 

การจัดการการสูญเสียของวัสดุก่อสรา้ง 
กรณีศึกษาโครงการก่อสรา้งในมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 

Waste Management of Construction Materials : Case Study of Construction Projects 
in Srinakharinwirot University Ongkharak Campus 

 
 

 
 
 
 
 

นายธนวัฒน ์ จันทรเ์ขียว 
นายสันติสุข ฐานคร 

 
 
 
 
 
 
 

โครงงานวิศวกรรมนี้ เปน็สว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา 2559 



การจัดการการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 

WASTE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION MATERIALS : CASE STUDY OF CONSTRUCTION 
PROJECTS IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ONGKHARAK CAMPUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนวัฒน์  จันทร์เขียว 
นายสันติสุข  ฐานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงงานวิศวกรรมน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



การจัดการการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง 
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 

ปีการศึกษา 2559 
 
โดย                อาจารย์ท่ีปรกึษา 
นายธนวัฒน์ จันทร์เขียว          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ธีระเจตกูล 
นายสันติสุข ฐานคร  

 
 

บทคัดย่อ 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปที่มีอยู่ในประเทศจําพวกแร่ หินปูน แร่เหล็ก ป่าไม้ น้ัน มีอยู่
อย่างจํากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในยุคที่มีการพัฒนาเติบโตรวดเร็วในปัจจุบัน                 
ในระยะยาวได้ จึงทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้มาผลิตวัสดุก่อสร้างน้ันเริ่มลดน้อย ซึ่งสวนทางกับราคา
ของวัสดุก่อสร้างที่นับวันเริ่มมีราคาที่สูงขึ้น วัสดุบางชนิดที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศต้องนําเข้าวัสดุจาก
ต่างประเทศ ทําให้การก่อสร้างมีราคาต้นทุนของวัสดุสูงขึ้นไปด้วย งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาหาปัจจัยที่ทําให้เกิด
การสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง โดยวิเคราะห์และพิจารณาปริมาณความสูญเสีย ร่วมกับการสํารวจลักษณะ
ทางกายภาพ และการสัมภาษณ์ผู้ควบคุมงานตามวัตถุประสงค์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือลด
ปริมาณการสูญเสียของวัสดุในการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ผลการศึกษาโครงการ
ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จํานวน 3 โครงการ พบว่า ในด้านของประสบการณ์
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ลําดับความสําคัญของวัสดุที่เกิดการสูญเสียมากที่สุด คือ เหล็ก ปูนฉาบ คอนกรีต 
และไม้แบบ โดยวัสดุก่อสร้างแต่ละอย่างจะมีลักษณะการสูญเสียและวิธีการแก้ปัญหาต่างกันไป ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี ส่วนลักษณะทางกายภาพของแต่ละโครงการท่ีผู้ควบคุมงาน             
ให้ความสําคัญต่อวัสดุที่สูญเสียเป็นอันดับต้นๆ จะมีลักษณะการจัดเก็บรักษาและแยกประเภทของวัสดุ
ก่อสร้างในโครงการน้ันๆ อย่างเป็นระเบียบ   
 
คําสําคัญ: ความสูญเสีย วัสดุก่อสร้าง 
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Abstract 
 

 Exhausted natural resources are available in limestone, iron ore, forestry, iron ore 
and forestry. Can’t meet the needs of humans in the current rapid growth in the long run. 
Therefore, the natural resources used to produce construction materials began to 
decrease. Which is against the price of building materials that start at a higher price.            
Some materials that can’t be produced domestically require imported materials.                     
The construction cost of materials is higher. This research aims to investigate the factors 
that cause loss of construction materials. By analyzing and considering the amount of loss. 
In conjunction with the Physical Characteristics Survey and the Job Controller Interview. 
To provide management guidance to reduce material wastage in construction and increase 
construction efficiency. The results of the construction project in Srinakharinwirot 
University (Ongkharak), 3  projects, found that in the field of construction supervisor 
experience The priority of the most loss-making material is steel, concrete, plaster and 
wood. Construction materials, however, are characterized by loss and different solutions. 
Most of them are caused by bad management. The physical characteristics of each project 
that the supervisor pays attention to are the top losers. It will have the characteristics of 
storing and sorting the construction materials in the project in an orderly manner.  
 
Keywords: Waste, Construction materials 
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คําตอบในปัญหาต่างๆ ระหว่างจัดทําโครงงานน้ี ด้วยความเอาใจใส่อย่างย่ิง 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทตัวอย่าง ที่ทางคณะผู้จัดทําได้เข้าไป
ศึกษาวิจัยที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับคณะ
ผู้จัดทําโครงงาน ทางคณะผู้จัดทําโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ท้ายที่สุดน้ี ทางคณะผู้จัดทําโครงงานขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนให้
กําลังใจในการศึกษาตลอดมา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงงานวิศวกรรมน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
นําไปศึกษาไม่มากก็น้อยต่อไป ความดีและประโยชน์ใดๆ จากโครงงานวิศวกรรมน้ี ขอมอบให้กับผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาทั้งหมด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคญัของโครงงาน 
  ความต้องการของทรัพยากรธรรมชาติในยุคปัจจุบันน้ันมีความต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เพราะสาเหตุน้ีเราจึงควรให้ความสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากข้ึน เน่ืองจากในยุคสมัย
ปัจจุบันยังคงมีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองให้เห็นกันโดยทั่ว โดยทรัพยากรที่เกิดการสูญเสียอย่างหน่ึง
คือ วัสดุก่อสร้าง ซึ่งวัสดุเป็นสิ่งจําเป็นในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นงานที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์
และสิ่งมนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ล้วนแต่จําเป็นต้องใช้วัสดุจําพวก ปูนซีเมนต์ เหล็ก ไม้ 
ฯลฯ ทั้งสิ้น  
 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปที่มีอยู่ในประเทศจําพวกแร่ หินปูน แร่เหล็ก ป่าไม้ น้ันมีอยู่
อย่างจํากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในยุคที่มีการพัฒนาเติบโตรวดเร็วในปัจจุบันใน
ระยะยาวได้ จึงทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้มาผลิตวัสดุก่อสร้างน้ันเริ่มลดน้อย ซึ่งสวนทางกับราคาของ
วัสดุก่อสร้างที่นับวันเริ่มมีราคาที่สูงขึ้น วัสดุบางชนิดที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศต้องนําเข้าวัสดุจาก
ต่างประเทศซึ่งมีราคาต้นทุนของวัสดุสูงขึ้นไปด้วย (เน่ืองจากคุณภาพและค่าขนส่งของวัสดุ) จึงมีความ
ต้องการท่ีจะลดการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างในโครงการต่างๆ โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ ของ 
Rudolliph W. Trenton ที่กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ เพราะฉะน้ันแล้วการจัดการวัสดุที่จะนํามาใช้ในการ
ก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการวางแผนในการก่อสร้างอย่างย่ิง ณ ปัจจุบัน  
 ในประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและมีการขยายตัวของเมืองต่างๆท่ัวประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้มีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศส่วนหน่ึงเป็น
บริษัทที่มีการลงทุนในขนาดเล็กและกลาง โดยบริษัทเหล่าน้ีจะมีเจ้าของเป็นคนไทยและดําเนินการบริหาร
ด้วยตนเองและยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในช่วง
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด ส่งผลให้สิ่งก่อสร้าง
และโรงงานถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีแดง คอนโด ทางด่วน ทางหลวง เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่ึงในสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีการพัฒนาและปรับปรุง
อาการต่างๆ ซึ่งมีการขยายตัวของโครงการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีงบประมาณลงทุนในโครงการต่างๆ 
ปีละหลายร้อยล้านบาท บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เข้ามาดําเนินการทั้งหมดเป็นบริษัทของคนไทย ซึ่งบาง
บริษัทอาจมีการวางแผน และการบริหารท่ียังไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับมาน้ันไม่เพียงพอใน
การก่อสร้างโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ บางบริษัทหนีงาน บางบริษัทล้มละลายไม่สามารถทํางานต่อได้  
จากการสังเกตการณ์ดําเนินงานก่อสร้างของโครงการต่าง จะเห็นมีเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือจากการใช้งาน
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ในโครงการก่อสร้างถูกทิ้งร้างไว้ ที่พบเห็นในปริมาณที่ค่อนข้างมากคือ เหล็กเสริมคอนกรีต เศษเสาเข็มที่
ถูกตัด เศษไม้แบบและค้ํายันสําหรับคอนกรีต และกองวัสดุที่เสียหาย กองทิ้งไว้อยู่ในทุกหน่วยงานก่อสร้าง  
 จากที่กล่าวมาในข้างต้น เห็นได้ว่าการบริหารจัดการด้านทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
น้ันเป็นสิ่งที่ควรได้รับความสนใจในเป็นพิเศษ ทั้งน้ีการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างทีดีจะเป็นการช่วยในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหน่ึง นอกจากเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้ว ประโยชน์อีกอย่างของ
การบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างคือประหยัดต้นทุนในโครงการก่อสร้าง 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนวทางการจัดการเพ่ือลดปริมาณการสญูเสียของวัสดุในการ
ก่อสร้าง 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน  
 1.3.1 ศึกษาหาปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
 1.3.2 ศึกษาแนวทางการจัดการปัญหา ที่ทําให้เกิดการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
 1.3.3 ศึกษาโครงการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.4.1 ทราบปัจจัยในการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
   1.4.2 ทราบแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้าง 
 1.4.3 สามารถนําแนวคิดบริหารจัดการไปใช้ เพ่ือป้องกันการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

 
 ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัญหาการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง สํานักงานปกป้อง
สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection หรือ USEPA) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน และปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้พัฒนาแนวคิดในการ
ลดปริมาณเศษวัสดุที่แหล่งกําเนิด (Source Reduction) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า
การนําของเสียมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหน่ึง (Recycle) นอกจากน้ียังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
มากกว่าการนําของเสียมาจัดการในภายหลัง โดยแนวความคิดน้ีสามารถนํามาใช้ได้ในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของการเกิดเศษวัสดุในกระบวนการก่อสร้างเพ่ิอลดเศษวัสดุก่อสร้างจากแหล่งกําเนิดได้ 
     

 
 

รูปที ่2.1 แนวทางการลดปริมาณขยะ 
ที่มา : USEPA. (2541). Waste minimization Opportunity Assessment Manual. 

 

 2.1 ปัจจัยการสูญเสียของวัสดุ 
  ปัจจัยการสูญเสียของวัสดุที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการก่อสร้างมักจะเกิดจาก 3 ลักษณะ 
(วสันต์ ธีระเจตกูล. 2555: 3-5) 
   2.1.1 การสูญเสียจากมาตรฐานของสินค้าและข้อจํากัดในการติดต้ัง 
    การติดต้ัง ทักษะ/ฝีมือคนงานก็มีผลต่อการสูญเสียธรรมชาติของวัสดุก่อสร้างที่ขาย
อยู่ในท้องตลาด มีขนาดและคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยเฉพาะขนาดของวัสดุก่อสร้าง เช่น ขนาด 
กระเบ้ืองปูพ้ืน ไม้อัด แผ่นฝ้าเพดาน แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป กระเบ้ืองมุงหลังคา ไม่สามารถวางให้ลงตัวได้ ซึ่ง
ขนาดเหล่าน้ี เมื่อนําไปประกอบหรือติดต้ัง อาจจะต้องมีส่วนที่ต้องตัดทิ้ง การป้องกันการสูญเสียจากขนาด
ของวัสดุที่ดีมักจะขึ้นอยู่กับการออกแบบให้มีขนาดพอกับวัสดุที่ใช้ หรือเพ่ิมปริมาณมากกว่าการออกแบบ 
   2.1.2 การสูญเสียจากข้อจํากัดในการใช้เครื่องมือช่วยติดต้ังและการขนส่ง 
    การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการติดต้ัง บางคร้ังจะต้องมีการสูญเสียวัสดุ
ค่อนข้างมากเช่นการใช้ป๊ัมเทคอนกรีต จะต้องใช้คอนกรีตมีค่าความเทได้สูง หรืออาจต้องเพ่ิมปริมาณของ
เน้ือปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของคอนกรีต เพ่ือลดความเสียดทานระหว่างคอนกรีตกับท่อขนส่ง ในการขนส่ง
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ทั่ว ๆ ไปและการขนส่งโดยเคร่ืองจักรบางคร้ังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหาย จากการแตกหักของวัสดุ
ได้น้ัน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายมากก็จะทําให้วัสดุมีโอกาสแตกหักมากขึ้น หรือมีความสูญเสียจากการจัดเก็บ 
   2.1.3 การสูญเสียเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี 
    การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดการสูญเสียวัสดุในการก่อสร้างได้สูง 
เช่น มีการประสานงานที่ผิดพลาดในการจัดซื้อคอนกรีตสําเร็จรูป เพ่ือเทคานและพ้ืนอาคาร มีรถขนส่ง 
คอนกรีตมารอเพ่ือเทคอนกรีตพร้อมกันหลายคัน ทําให้การเทคอนกรีตของรถขนส่งคอนกรีตในแต่ละคัน
เสร็จไม่กันตามเวลา ทําให้คอนกรีตเร่ิมก่อตัว เริ่มสูญเสียกําลัง ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่ออกแบบ ไว้ ทํา
ให้คอนกรีตเหล่าน้ันไม่สามารถนํามาใช้ในงานโครงสร้างได้ จึงต้องนําไปทิ้งหรือนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ การ
จัดเก็บวัสดุก่อสร้างหรือการบริหารสินค้าคงคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็ทําให้เกิดการสูญเสียได้ง่าย เช่น
จัดเก็บไม่ดีทําให้วัสดุเสียหาย หมดอายุ ทําให้ต้องจัดซื้อใหม่ 
 
 2.2 การเพิ่มปริมาณงานทดแทนการสูญเสีย 
  ปริมาณงานที่ผู้ประมาณราคาจะต้องเพ่ิมเข้าไป เพ่ือทดแทนการสูญเสียจากปริมาณงานปกติ 
ที่หาได้จากแบบก่อสร้าง (Determining Allowance for Waste) จะต้องเป็นปริมาณงานที่เหมาะสม เพ่ือ
ทดแทนปริมาณงานที่เกิดความเสียหายจากทั้ง 3 สาเหตุ โปเปสคูและคณะ (2004) ได้แนะนําค่าการ
สูญเสียที่ต้องเพ่ิมเข้าไปดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.1  
 
 ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 

ประเภทวัสดุ ค่าการสูญเสยี (%) 
  คอนกรีตผสมเสร็จ 7.5 
  เหล็กเสริม #10 - 15 มาตรฐานอเมริกา 5.7 
  เหล็กเสริม #20 - 25 มาตรฐานอเมริกา 4 
  เหล็กเสริม #30 ขึ้นไป มาตรฐานอเมริกา 3.2 
  ไม้แบบ 25 
  อิฐ 6 
  มอร์ต้า 13 
  ไม้กัด 16.7 
  แผ่นมุงหลังคาคอนกรีต (Roof Concrete Tile) 15 
  สี 10 

       ที่มา : วสันต์ ธีระเจตกูล.  (2555). สัญญา ข้อกําหนดและประมาณการก่อสร้าง. หน้า 3-5 
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 2.3 แนวทางการลดปริมาณขยะของ USEPA 
  United States Environmental Protection Agency หรือ USEPA เป็นหน่วยงานที่ทํา
หน้าปกป้องสิ่งแวดล้อมระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้กําหนด วิธีการในการลดปริมาณของเสียที่เป็น
พิษหรือการกําจัดขยะ (Waste Minimization) ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
  1 Source Reduction หมายถึง กิจกรรมที่ลดปริมาณ หรือกําจัดของเสียที่ เป็นพิษที่
แหล่งกําเนิด โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการผลิต 
  2 Recycle หมายถึง การนําเศษวัสดุมาใช้ใหม่ โดยกลับมาใช้ในกระบวนการเดิมหรือไปใช้
ในกระบวนการอ่ืนอีกครั้ง หรือการนํ้าขยะที่มีค่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ืน (Reclamation) ซึ่งเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการกําจัดเศษวัสดุที่เกิดขึ้น 
 กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น โดย USEPA ได้
เน้นในส่วนของกระบวนการ Source Reduction มากกว่าการ Recycle เน่ืองจากการลดปริมาณของ
ของเสียโดยเริ่ม ต้ังแต่แหล่งกําเนิดทําให้สามารถลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การแก้ไขบําบัดของเสียให้อยู่ในสภาพที่กลับมาใช้ในภายหลังซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และยังมี
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม (Relative Environmental Desirability) มากกว่า 
 ในกระบวนการลดปริมาณของเสียหรือกําจัดของเสียที่แหล่งกําเนิด (Source Reduction) มี
ขั้นตอนต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การควบคุมแหล่งกําเนิดของวัสดุ 
และการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต 

 
 

รูปที่ 2.3 กระบวนการลดขยะจากแหล่งกําเนิด 
ที่มา : USEPA. (2541). Waste minimization Opportunity Assessment Manual. 
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        2.3.1 การควบคุมแหล่งกําเนิด (Source Control) 
    การควบคุมแหล่งกําเนิดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง มีองค์ประกอบ 3 กระบวนการ ดังน้ี 
  2.3.1.1 Input Material Change คือ การเปลี่ยนวัตถุดิบที่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่ง
ประกอบด้วย 
   1) การเลือกวัตถุดิบที่ปราศจากสิ่งเจือปน (Material Purification) 
   2) การเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่มาแทนที่วัสดุชนิดเดิมที่ใช้อยู่ และมีปัญหาที่ทําให้เกิดของเสีย 
(Material Substitution) 
  2.3.1.2. Technology Change คือ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย 
   1) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Process Change) เป็นแนวทางที่เน้นการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่ง การขนย้ายวัตถุดิบ ได้แก่ การใช้
รถยนต์แทนจักรยานยนต์ในการขนย้าย เพ่ือป้องกันวัสดุแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง 
   2) การเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการวางแผน (Equipment or Layout Changes) เป็น
แนวทางที่เน้นการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้เหมาะสมในการทํางานมากขึ้น และช่วย
ลดปัญหาการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต หรือเน้นการเปลี่ยนแปลงผังการทํางานใหม่ให้เหมาะสม 
   3) การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) เป็น แนวทางที่เน้นการใช้การระบบอัตโนมัติ
เพ่ือช่วยในการควบดุมการผลิต การทํางาน และสะดวกในการตรวจสอบการทํางาน 
   4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะการทํางาน (Change in Operation Setting) เป็นแนวทาง
ที่เน้นการปรับปรุงสภาพสภาวะการทํางานให้ดีขึ้น เพ่ือป้องกันการเกิดของเสียของวัตถุดิบ เช่น การ
ปรับปรุงอัตราการทํางาน (Flow Rate) การปรับอุณหภูมิ แสงสว่าง เป็นต้น 
  2.3.1.3. Good Operation Practices คือ การเปลี่ยน แปลงกระบวนการทํางานที่ต้องมี
ระเบียบ การปฏิบัติงาน การบริหารงาน การดําเนินงานที่ดี ซึ่งมีแนวทางตาม USEPA ดังน้ี 
   1) มาตรการในการปฏิบัติงาน (Procedural Measures) เป็นแนวทางในการกําหนด
ระเบียบในการปฏิบัติงานให้พนักงาน การให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางานที่ดี การบริหารงาน
บุคคลที่ดี เป็นต้น 
   2) การป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) เป็นแนวทางในการป้องกันความสูญเสีย
ที่เกิดในระหว่างกระบวนการผลิต เช่น การลดการร่ัวไหลในอุปกรณ์ ลดการใช้น้ํา สารเคมี หรือลดพลังงาน
ที่ใช้เกินความจําเป็น 
   3) การบริหารงาน (Management Practices) เป็นแนวทางในการบริหารการทํางาน
โดยให้การอบรมกับพนักงาน การให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทํางานที่ดี การบริหารงานบุคคลที่ดี 
เป็นต้น 
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   4) การปรับปรุงการขนย้ายวัสดุ (Material Handling) เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ขนย้ายวัสดุเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งในการขนย้ายเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดของเสียขึ้น เช่น การ
กําหนดพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย และจัดระเบียบการเบิกวัสดุให้เป็นไปตามงวดงาน ของผู้รับเหมา เพ่ือ
ป้องกันวัสดุไปกองหน้างานเกินความจําเป็น ซึ่งอาจเกิดการสูญหาย แตกหัก และกีดขวางการทํางานไต้ 
   5) การวางแผนการผลิต (Production Scheduling) เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ผลิต การทํางาน และการซ่อมบํารุง เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
  2.3.2 การเปลี่ยนแปลงการผลิต (Production Change)  
  การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเป็นกระบวนการเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใช่ในการผลิตใหม่ (Change in Product 
Composition) และการเปลี่ยนแปลงผลิตกัณฑ์ (Product Substitution) 
 
 2.4 หลักการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ (หลักการ Zero Waste Design) 
  หลักการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยมีหลักการ 5 ข้อดังน้ี 
  2.4.1 Reduce  
  การลดการใช้การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จําเป็น และการลดการบริโภคทรัพยากรท่ีใช้แล้ว
หมดไป เช่น นํ้ามันก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ 
  2.4.2 Reuse  
  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนําสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ํา ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ําได้
หลาย ๆ ครั้ง เช่น การใช้ลูกปูนใช้แล้วนํามาทุบทําเป็นพ้ืนเดินในบริเวณที่มีนํ้าขัง แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 
  2.4.3 Recycle   
  การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช้ใหม่เป็นการลด
การใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจําพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียมซึ่งทรัพยากรเหล่าน้ี 
สามารถนํามารีไซเคิลได้ ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนําไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุง
กระดาษ การนําแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด 
  2.4.4 Repair 
   การรู้จักซ่อมแซมฟ้ืนฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่สึกหรอให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
  2.4.5 Reject   
  รู้จักปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่า เป็นการทําลายทรัพยากรและสร้างมลพิษ ให้
เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม 
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 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  2.5.1 สุชา กิตติวรารัตน์ และ ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ (2555) ได้ทําการวิจัยที่ศึกษาการจัดการ
เพ่ือลดเศษวัสดุก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมของบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก ผู้ทําการวิจัยสรุปปัจจัยของการ
เกิดเศษวัสดุก่อสร้าง ผลจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงการ การจําลองแบบก่อสร้าง และ
การวิเคราะห์ร่ามกับหลักการ United States Environmental Protection Agency หรือ USEPA เป็น
หน่วยงานที่ทําหน้าปกป้อง สิ่งแวดล้อมระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
  ผลจากงานวิจัยน้ีงานฝ้าเพดานมีลําดับการสูญเสียเป็นอันดับ 1 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่ลงตัวของขนาดวัสดุในแบบก่อสร้าง  ความช้ืน เน่ืองจากความช้ีนน้ันอาจทําให้วัสดุประเภทฝ้า
เพดานเสียหายได้ และในส่วนของพ้ืนที่ในการทํางาน พบว่ามีความผิดพลาดเน่ืองจากผลกระทบจากงาน
อ่ืนทําให้ฝ้ายิปซัมเสียหายอีกด้วย 
  กระบวนการลดปริมาณหรือกําจัดของเสียที่แหล่งกําเนิด (Source Reduction) ของ 
USEPA ซึ่งสามารถช่วยลดการเกิดเศษวัสดุได้ในส่วนของการควบคุมแหล่งกําเนิด (Source Control) ใน
กรณีของหมวดงานฝ้าเพดานซึ่งโครงการระบุเป็นฝ้าเพดานฉาบเรียบ การเปลี่ยนแปลงวัสดุน้ันเป็นไปได้
ยาก เน่ืองจากมาตรฐานของวัสดุฝ้ายิปซัมฉาบเรียบตามท้องตลาด คือ 1.20 X 2.40 เมตร 
  การเปลี่ยนแปลงการวางแผน (Layout Change) โดยการวางแผนลําดับขั้นตอนการ ทํางาน
ก่อนหลังอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพ่ือป้องกันการสูญเสียจากงานท่ีส่งผลกระทบต่อกัน เช่น การติดต้ังบันได
และการลดระดับของพ้ีนห้องน้ัาที่อยู่ใต้บันได ต้องสอดคล้องกับการขังนํ้าที่ห้องนํ้าขั้น 2 ก่อนการติดต้ังฝ้า
เพดาน ขั้นที่ 1 เพ่ือป้องกันนํ้าที่ซึมลงมาทําให้ฝ้าเสียหาย 
  ในส่วนของด้านการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่ต้องมีระเบียบ (Good Operating 
Practices) มีข้อปรับปรุง เช่นเดียวกันกับหมวดงานพ้ืนและผนัง 
  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ (Product Substitution) สามารถแก้ไขโดยการ
ออกแบบ ระยะของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับระยะของวัสดุเพ่ือลดการตัดเศษวัสดุ หรือหากมีการตัดเศษวัสดุ
ควรจะมีขนาดที่ สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครั้งหน่ึง หรือการออกแบบ โดยใช้วิธีประสานทางพิกัดของ
วัสดุแต่ละชนิด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณเศษวัสดุของโครงการแล้ว ยังช่วยให้สามารถทํางานได้
รวดเร็วย่ิงขึ้น เน่ืองจากไม่ต้องเสียเวลาในการตัดวัสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโครงการที่มีปริมาณการ
ก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบเดียวกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะส่งผลชัดเจนและยังช่วยให้สามารถทํางานได้ 
รวดเร็วย่ิงขึ้น เน่ืองจากไม่ต้องเสียเวลาในการตัดวัสดุเป็นจํานวนมาก 
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ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์ความสูญเสียของวัสดุตามปัจจัยด้านกายภาพและหลักการของ USEPA 

 
  
 ที่มา: สุชา กิตติวรารัตน์ และ ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ (2555) การจัดการเพ่ือลดเศษวัสดุก่อสร้างในงาน    
         สถาปัตยกรรมของบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก  
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 2.5.2 Faniran & Caban (2541) ได้ทําการวิจัยที่ศึกษาสาเหตุของการเกิดเศษวัสดุก่อสร้าง 
สรุปสาเหตุหลัก 12 ประเภท ดังตารางที่ 2.3 โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของการสูญเสียของวัสดุ
ก่อสร้างซึ่งพบว่า การตัดวัสดุให้เหลือเศษเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง 
 

ตารางที่ 2.3 สาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญเสยีวัสดุก่อสร้าง 
ลําดับ สาเหตุการสูญเสีย 

1. การเปลี่ยนแปลงแบบ 
2. การตัดวัสดุให้เหลือเศษช้ินเลก็ 
3. การสูญเสียวัสดุ เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์ไม่ดี 
4. การออกแบบ หรือรายละเอียดผิดพลาด 
5. สภาพอากาศไม่ดี 
6. การขนย้ายวัสดุไม่เหมาะสม 
7. การขาดการควบคุมและวางแผนการใช้วัสดุ 
8. การจัดซื้อวัสดุที่ผิดพลาด 
9. การกองเก็บวัสดุไม่เหมาะสม 
10. อุบัติเหตุในการทํางาน 
11. ฝีมือแรงงานตํ่ากว่ามาตรฐาน 
12. การทําลายวัสดุและการลักขโมย 

 
ที่มา : Faniran & Caban (2541). Minimizing Waste on Construction Project Sites, 182-188. 
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 2.5.3 Karim & Marosszeky, (2542) ได้ศึกษาสาเหตุของการเกิดเศษวัสดุก่อสร้าง โดยพบว่า
เศษวัสดุก่อสร้างสามารถเกิดได้ในทุกขึ้นตอนหากขาดทักษะและความเอาใจใส่ต่อรายละเอียดการทํางานที่
เพียงพอ โดยการเกิดขยะในช่วงของการก่อสร้างส่วนใหญ่น้ันมีสาเหตุจากข้ึนตอนการเตรียมงานก่อนการ
ก่อสร้าง เช่น การสั่งซี้อวัสดุมากเกินไป การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุที่ไม่เหมาะสม กระบวนการทํางาน 
การขาดความรู้ความสามารถ และขาดความเอาใจใส่ในการทํางาน โดยในการก่อสร้างน้ัน แต่ละ
กระบวนการจะส่ง ผลต่อเน่ืองไปยังอีกกระบวนการหน่ึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการตัดวัสดุให้เหลือเศษ
เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง นอกจากน้ี การวางแผนจัดการวัสดุก่อสร้างให้
รอบคอบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการประสานงานที่ถูกต้องและชัดเจนกับผู้ร้บเหมารายย่อย
ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลดการสูญเสียวัสดุ   

 
 

   รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของการเกิดเศษวัสดุในแต่ละกระบวนการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ที่มา : Karim, K., & Marosszeky, M. (2542). Waste Minimisation in Comercial Construction. 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงาน  

 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความสูญเสียของวัสดุ
ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) จากการเก็บรวมรวบข้อมูล
เก่ียวกับการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างให้ออกมาเป็นตัวเลขหรือปริมาณราคาที่เกิดจากความสูญเสียน้ันทําได้
ยาก เน่ืองจากภายในโครงการก่อสร้างต่างๆ ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลการสูญเสียของวัสดุต่างๆ ในรูปของ
ตัวเลขเลย ด้วยสาเหตุน้ีการเก็บรวมรวบข้อมูลปัจจัยของความสูญเสีย และวิธีการจัดการปัญหาจะเป็น
ข้อมูลที่ได้มาจากกรณีศึกษา และประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยตรง โดยเลือกทําการเก็บข้อมูลโดย
การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การต้ังประเด็นของปัญหา 
2) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 3) การเก็บข้อมูลในสนาม 4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) การเขียนรายงาน 
 

 3.1 ดําเนินการศึกษาและรวบรวมประเด็นจากเอกสารงานวิจัย 
  ทําการศึกษาโดยการค้นคว้าหาข้อมูล จากงานวิจัย รายงาน บทความ บันทึกการประชุมของ
องค์กร หนังสือในห้องสมุด อินเตอร์เน็ต นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับการศึกษาโครงงานน้ี และอาจเกิดทฤษฎีที่สามรถนําไปใช้งานได้ 
 

 3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น โดยการลงสํารวจพ้ืนที่โครงการก่อสร้างเพ่ือหา
ปัจจัยต่างๆท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียของวัสดุ สํารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโครงการก่อสร้าง  
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ของหัวหน้างานโดยตรง เพ่ือนําข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งก่อให้เกิดเศษวัสดุก่อสร้าง 
   3.2.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงการ 
   ทําการศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการก่อสร้าง สํารวจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ลงสํารวจการจัดพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บกองเศษวัสดุ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียของเศษวัสดุก่อสร้าง โดยมีสถานที่สําคัญที่ทําการสํารวจ 
3 ประเด็น ได้แก่ 
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    3.2.1.1 สภาพของสถานที่โรงเก็บวัสดุ 
    3.2.1.2 สถานที่กองเก็บวัสดุหน้าโครงการ 
    3.2.1.3 พ้ืนที่ในการทํางานและลักษณะงาน 
 
 ข้อมูลในส่วนน้ีถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะ
ทางกายภาพ ของโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินจากเทคนิค การควบคุมงานก่อสร้าง
(Construction Control Technique) เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความสูญเสียขึ้น 
 
  3.2.2 ประสบการณ์ของหัวหนา้งาน 
   เพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น และศึกษาลักษณะ
ทางกายภายของโครง จึงได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลความสูญเสียของวัสดุในของโครงการก่อสร้าง และ
ประสบการณ์ของหัวหน้าคนงาน ด้วยการสัมภาษณ์หัวหน้างานในแต่ละโครงการโดยตรงว่าเกิดความ
สูญเสียกับวัสดุประเภทใดมากที่สุด 4 อันดับ (เรียงตามปริมาณราคาวัสดุที่สูญเสีย) โดยมีประเด็นสําคัญที่
ทําการสํารวจอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ 
    3.2.2.1 การสูญเสียของวัสดุก่อสร้างในโครงการ 4 อันดับ (เรียงตามปริมาณราคา) 
    3.2.2.2 แนวทางและการจัดการปัญหาการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
 

 3.3 การเก็บข้อมูลในสนาม  
  การเก็บข้อมูลในสนามของการศึกษานี้มาจาก สามแหล่งด้วยกันคือ 1) จากเอกสาร เช่น
รายงานการประชุม บันทึกการทํางาน 2) การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และ 3) การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมในสถานประกอบการ ทั้งน้ีได้ดําเนินการในช่วงเวลา ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือน
มีนาคม 2560 โดยทําการเก็บข้อมูลสํานักงานละ 4 ครั้ง 1) สอบถามวันเวลาว่างพร้อมกับเก็บข้อมูลสภาพ
ของโครงการเบ้ืองต้น 2) สอบถามรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการศึกษา ขอเอกสารประกอบ 3) สอบถามเพ่ืม
เติม 4) สํารวจพ้ืนที่โครงการก่อสร้างคร้ังสุดท้าย 
  3.3.1 เอกสาร เช่น รายงานการประชุม, รายงานบึนทึกการตอกเสาเข็ม, บันทึกรายการสั่ง
วัสดุก่อสร้าง 
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  3.3.2 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 3.1 แสดงวันที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ชื่ออาคาร ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
อาคารปฎิบัติการ
วิศวกรรมโยธา 

 24 ม.ค 2560 25 ม.ค 2560 7 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 

อาคารวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

24 ม.ค 2560 25 ม.ค 2560 7 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 

โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงเรียนสาธิต 
มศว องครักษ์ (ฝ่าย
มัธยม) 

14 ม.ีค 2560 16 ม.ีค 2560 21 ม.ีค 2560 22 ม.ีค 2560 

อาคารนวัตกรรมสุข
ภาวะ อาหารและนิติ
กรรม 

17 ม.ค 2560 18 ม.ค 2560 24 ม.ค 2560 25 ม.ค 2560 

 
  3.3.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในสถานประกอบการ 
   การสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จะทําในวันเดียวกับที่ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากข้อมูลข้างต้นที่ได้รวบรวมมาจะถูกนํามาวิเคราะห์ โดยทําการแยกประเภทข้อมูลของ
วัสดุที่เกิดการสูญเสีย เพ่ือจัดกลุ่มให้ตรงตามประเด็นคําถาม คําตอบที่ได้จะเป็นการอธิบายปัจจัยและ
ลักษณะการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างน้ันๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์หาวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 
แล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาจัดลําดับตามปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น (เรียงลําดับวัสดุตามปริมาณราคาที่
สูญเสีย) โดยประเด็นคําถามน้ัน คือ 
 วิเคราะห์ผลการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างในโครงการ 
  3.4.1 ความสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง ตามลําดับปริมาณราคา จากประสบการณ์หัวหน้างาน 
  3.4.2 สาเหตุและลักษณะการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
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  3.4.3 วิธีการจัดการกับความสูญเสีย 
 3.5 การเขียนรายงาน 
   ผลจากการวิจัยที่ได้จะถูกนําไปอธิบายความในเชิงพรรณนา โดยจะเป็นการเปรียบเทียบ
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงการ ในส่วนของพ้ืนที่ของการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ กับ 
ประสบการณ์ของหัวหน้างาน ในเรื่องของการสูญเสีย และวิธีการจัดการวัสดุก่อสร้าง 
 
 3.6 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.1 ผังขั้นตอนการดําเนินงานโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บข้อมูลในสนาม 

วิเคราะห์ข้อมูล 

เขียนรายงาน 

ดําเนินการศึกษาและรวบรวมประเด็นจากเอกสารงานวิจัย 

เลือกกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 4.1 ลักษณะทางกายภาพของโครงการ 
 ทําการศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเบ่ีองต้นของโครงการก่อสร้าง สํารวจสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพต่าง ๆ ของโครงการ การจัดพ้ืนที่เพ่ือเก็บกองเศษวัสดุ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

  4.1.1 ข้อมูลโครงการ 
   4.1.1.1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา อาคาร
G และ F) ดังแสดงในรูปที่ 4.1.1 
 เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 สถานที่ติดต่อ   : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตําบลองครักษ ์อําเภอองครักษ์ จังหวัด          
นครนายก โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22012 

 สัญญาจ้างเลขที่  : วศ 2/2559 
 วงเงินค่าก่อสร้าง : 686,000,000 (หกร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) 
 เริ่มสัญญา   : วันที่ 25 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2561 
 ระยะเวลา   : 910 วัน 
 ผู้รับเหมาหลัก  : กิจการร่วมคา้วีซีเอ็ม  
  
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 4.1.1 แสดงข้อมูลโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศึกษา อาคาร G 
และ F) 
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    4.1.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อม
ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ระยะที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 4.1.2 
 เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 สถานที่ติดต่อ   : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตําบลองครักษ ์อําเภอองครักษ์ จังหวัด          
นครนายก โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22012 

 วงเงินค่าก่อสร้าง : 69,900,000 (หกสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
 เริ่มสัญญา   : วันที่ 7 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 
 ระยะเวลา   : 240 วัน 
 ผู้รับเหมาหลัก  : บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4.1.2 แสดงข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรบัปรุง
บริเวณโดยรอบ ระยะที่ 2 
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   4.1.1.3 โครงการก่อสร้าง อาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม 1 หลัง (ส่วนที่
เหลือ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ดังแสดงในรูปที่ 4.1.3 
 เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 สถานที่ติดต่อ   : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตําบลองครักษ ์อําเภอองครักษ์ จังหวัด          
นครนายก โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22012  

 วงเงินค่าก่อสร้าง : 385,500,000 (สามร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 เริ่มสัญญา   : วันที่ 2 เมษายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 22 มีนาคม 2560 
 ระยะเวลา   : 720 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.1.3 แสดงข้อมูลโครงการก่อสร้าง อาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม 1 หลัง (ส่วนที่
เหลือ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 
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  4.1.2 การดําเนินการด้านวัสดุ 
   4.1.2.1 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ดังแสดงในรูปที่ 4.1.4-4.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
   รปูที่ 4.1.4 สถานที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์            รูปที่ 4.1.5 กองเหล็กในพ้ืนที่ทํางาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4.1.6 กองเศษเหล็กบริเวณด้านหลังโครงการ   รูปที่ 4.1.7 แสดงพ้ืนที่รอบบริเวณก่อสร้าง 
 
 

- สถานที่จัดเก็บวัสดุมีการจัดโกดังเก็บของที่เป็นระเบียบ ปิดมิดชิด มีทางเข้าออกสะดวก ในโกดัง
เก็บเฉพาะอุปกรณ์ก่อสร้าง มีคนงานคอยดูแลจัดเก็บตลอดระยะเวลาทํางาน 

- สถานที่เตรียมการก่อสร้าง  ส่วนที่ต้องนําวัสดุไปใช้งานมีพ้ืนที่การจัดเรียงวัสดุอยู่บริเวณโถงพ้ืน
ช้ัน 1 จัดเรียงวัสดุเป็นระเบียบ แบ่งตามประเภท 

- สถานที่บริเวณพื้นที่ทํางานจะมีเศษวัสดุทิ้งเกลื่อนกลาด ไม่ได้ทําการคัดแยกตามประเภทไว้ มีทั้ง
เศษเหล็ก เศษไม้แบบ เศษปูน ฯลฯ และในโครงการน้ีมีการติดต้ังไซโลปูนไว้  
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   4.1.2.2 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์         
อาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมธัยม) พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 4.1.8-
4.1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.1.8 กองเศษเหล็กทีชํ่ารุด   รูปที่ 4.1.9 การจัดวางและแยกประเภทในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.1.10 เศษคอนกรีตทีแ่ตก  รูปที่ 4.1.11 กองเศษเหล็กที่ชํารุด         รูปที่ 4.1.12 กองนั่งร้าน  
 

- สถานที่จัดเก็บวัสดุมีการจัดโกดังเก็บของที่เป็นระเบียบ ปิดมิดชิด มีทางเข้าออกสะดวก ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อบ้างเน่ืองจากฝนตก ในโกดังเก็บเฉพาะอุปกรณ์ก่อสร้าง มีคนงานคอยดูแลจัดเก็บ
ตลอดระยะเวลาทํางาน 

- สถานที่เตรียมการก่อสร้าง  ส่วนที่ต้องนําวัสดุไปใช้งานมีพ้ืนที่การจัดเรียงวัสดุอยู่บริเวณลานด้าน
ในโครงการก่อสร้าง จัดเรียงวัสดุตามประเภท แยกเป็นเหล็กเส้น น่ังร้าน กองเศษเหล็กเตรียมขาย 
กองไม้แบบที่ไม่สามารถใช้งานได้ เหล็ก H-Beam  

- สถานที่บริเวณพ้ืนที่ทํางาน จะมีเศษวัสดุทิ้งเกลื่อนกลาด เศษปูน เศษอิฐ หลังการก่อฉาบ เศษ
กระเบ้ือง และในโครงการน้ีมีการติดต้ังไซโลปูนไว้  
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   4.1.2.3 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์         
อาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ดังแสดงในรูปที่ 4.1.13-4.1.16 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.1.13 สถานที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์      รูปที่ 4.1.14 กองสายไฟในบริเวณพ้ืนที่ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 4.1.15 กองเหล็กในพ้ืนที่ทํางาน       รูปที่ 4.1.16 กองนั่งร้านบริเวณรอบๆโครงการ 
 

- สถานที่จัดเก็บวัสดุ  มีการจัดโกดังเก็บของที่ปิดมิดชิด วางวัสดุก่อสร้าง และของอุปกรณ์การ
ก่อสร้างได้เกลื่อนกลาด ขาดการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน  

- สถานที่เตรียมการก่อสร้าง  ส่วนที่ต้องนําวัสดุไปใช้งาน มีพ้ืนที่การจัดเรียงวัสดุอยู่ทั่วบริเวณที่
สามารถวางของได้ ขาดการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตรงไหนวางของได้ก็จะวางไปก่อน  

- สถานที่บริเวณพ้ืนที่ทํางาน มีกองเศษวัสดุก่อสร้างหลายกอง เช่น กองไม้เศษแบบ กองเศษปูนที่
เหลือจากการเทพ้ืนอาคาร กองเศษเหล็ก เป็นต้น 
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   4.1.2.4 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 
อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร F) ดังแสดงในรูปที่ 4.1.17-4.1.22 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4.1.17 กองเหล็กบริเวณก่อสร้าง     รูปที่ 4.1.18 เศษปูนและเศษเหล็ก   
 
 
 
 
 
 

   รูปที่ 4.1.19 เศษเหล็กที่เหลือ        รูปที่ 4.1.20 กองเก็บปูนถุง   
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4.1.21 เศษคอนกรีตมวลเบา          รูปที่ 4.1.22 การจัดเก็บคอนกรีตมวลเบา 
 

- สถานที่จัดเก็บวัสดุ  เน่ืองจากมีพ้ืนที่ใช้สอยน้อยทําให้ต้องจัดเก็บวัสดุหลายๆท่ี แต่วัสดุที่ลงส่วน
ใหญ่ อยู่ใกล้กับแหล่งที่จะทําการก่อสร้าง 

- สถานที่เตรียมการก่อสร้าง  ส่วนที่ต้องนําวัสดุไปใช้งาน มีพ้ืนที่การจัดเรียงวัสดุอยู่บริเวณรอบๆ
โครงการก่อสร้าง จัดเรียงวัสดุตามประเภท แยกเป็นเหล็ก อิฐมวลเบา ปูนซีเมนต์ 

- สถานที่บริเวณพ้ืนที่ทํางาน จะมีเศษวัสดุทิ้งหลังจากการทํางานน้ันๆ เสร็จ  
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ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงข้อมูลโครงการที่ทําการศึกษา 
บริษัทรบัเหมา

ก่อสร้าง 
ชื่ออาคาร ลักษณะโดยรวม 

บริษัท วีซีเอ็ม 
แกรนด์ 

ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากัด 

อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมโยธา 
(อาคาร F) มีพ้ืนที่ใช้สอยน้อย จัดเรียงวัสดุอยู่ใกล้กับสถานที่

ทํางาน หรือ บริเวณตัวอาคาร เศษวัสดุก่อสร้างจะ
พบเห็นได้ตามพ้ืนที่การทํางาน อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 

อาคารโรงเรียนสาธิต มศว 
องครักษ์ 

มีพ้ืนที่ขนาดใญ่ จัดระเบียบแบ่งแยกประเภทกอง
วัสดุที่จะนําไปใช้งานได้อย่างมีระบบ เศษวัสดุ
ก่อสร้างจะพบเห็นได้ตามพ้ืนที่การทํางาน 

บริษัท 
บ้านอังสนา 

จํากัด 

อาคารนวัตกรรมสุขภาวะ  
อาหารและนิติกรรม 

มีพ้ืนที่การจัดเรียงวัสดุอยู่ทั่วบริเวณที่สามารถวาง
ของได้ ขาดการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตรงไหนวาง
ของได้ก็จะวางไปก่อน 

 
 จะเห็นได้ว่า แต่ละบริษัทจะมีการวางแผนการเก็บและดูแลรักษาอุปกรณ์ คล้าย ๆ กัน ขึ้นอยู่กับ
หัวหน้างานจะวางแผนการจัดเก็บ 
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4.2 ข้อมูลของหัวหน้างานท่ีได้รับการสัมภาษณ ์
 ในโครงงานวิศวกรรมการจัดการสูญเสียของเศษวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ทําการศึกษาโดยการสัมภาษณ์หัวหน้างานในแต่ละโครงการ มี
ประเด็นสําคัญที่ทําการสํารวจอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ 
 1. การสูญเสียของวัสดุก่อสร้างในโครงการ 4 อันดับ (เรียงอันดับตามปริมาณราคา) 
 2. แนวทางและการจัดการปัญหาการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
 
 
 ตารางที่ 4.2.1 ตารางแสดงข้อมูลหัวหน้างานที่ได้รับการสัมภาษณ ์

เพศ 
อายุ ประสบการณ์การทํางาน 

ตํ่าสุด  สูงสุด เฉลี่ย ตํ่าสุด  สูงสุด เฉลี่ย 

ชาย 10 คน 25 ปี 45 ปี 32 ปี 2 ปี 24 ปี 11 ปี 
 
 ตารางที่ 4.2.2 ตารางแสดงข้อมูลตําแหน่งหัวหน้างานที่ได้รับการสัมภาษณ์ 

ตําแหน่ง 

ผู้จัดการโครงการ 1 คน 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 คน 

ประมาณราคา 1 คน 

วิศวกรสนาม 7 คน 
 
 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีชายจํานวน 10 คน อายุเฉลี่ย 32 ปี และประสบการณ์การทํางานเฉลี่ย 11 ปี 
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4.3 การวิเคราะห์ผลการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างในโครงการ 
 4.3.1 ความสูญเสียของวัสดุก่อสร้างเรียงตามลําดับตามปริมาณราคา 
  จากข้อมูลของหัวหน้างานที่ได้รับการสัมภาษณ์ สามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
ได้เป็นรายช่ือวัสดุก่อสร้างที่เกิดการสูญเสียมากที่สุด จัดลําดับเป็นคะแนน 
โดยให้ วัสดุที่เลือกอันดับ 1 มี 4 คะแนน วัสดุที่เลือกอันดับ 2 มี 3 คะแนน  
 วัสดุที่เลือกอันดับ 3 มี 2 คะแนน  วัสดุที่เลือกอันดับ 4 มี 1 คะแนน     พบว่า 
ตารางที่ 4.3.1 ตารางแสดงข้อมูลการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง (เรียงลําดับตามปริมาณราคา) 

ลําดับ วัสดุที่สญูเสีย ความถ่ีการเลอืก จํานวน 10 คน คะแนนท่ีได้ % 
1  เหล็ก 9 30.00 30.93 

2 คอนกรีต 8 22.00 22.68 

3 ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ 7 15.00 15.46 

4 ไม้เเบบ 2 6.00 6.19 

5 กระเบ้ือง 2 5.00 5.15 

6 ท่อไฟฟ้า 1 4.00 4.12 

7 เหล็กคาน 1 4.00 4.12 

8 สายไฟฟ้า 1 3.00 3.09 

9 ท่อพีวีซี 1 2.00 2.06 

10 น่ังร้าน 1 2.00 2.06 

11 อุปกรณ์ในงานทั่วไป 2 2.00 2.06 

12 สี 1 1.00 1.03 

13 เสาเข็ม 1 1.00 1.03 
  รวม 37 97.00 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.3.1  วัสดุที่สูญเสียมากที่สุดจากการให้คะแนนความสําคัญของวิศวกรโครงการ
ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)  จํานวน  10 คน 4 อันดับแรกได้แก่  เหล็ก คอนกรีต 
ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ และไม้แบบ  ส่วนรายการอ่ืนจะมีการสูญเสียอยู่บ้าง แต่มีในปริมาณที่น้อย 
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4.3.2 ปัจจัยและลักษณะการสูญเสียของวัสดุ 
 วัสดุที่สูญเสียมากที่สุดจากการให้คะแนนความสําคัญของวิศวกร ภายในโครงการก่อสร้างใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)  จํานวน  10 คน 4 อันดับแรกได้แก่  เหล็ก คอนกรีต  
ปูนซีเมนต์ ตามลําดับ โดยมีปัจจัยและลักษณะการเสียหาย ดังน้ี 
 4.3.2.1 ปัจจัยและลักษณะการสูญเสียของ เหล็ก 
ตารางที่ 4.3.2 ตารางแสดงข้อมูลลักษณะความเสียหาย สาเหตุ และวิธีการจัดการของเหล็กจากการ
สัมภาษณ์ 

 ลักษณะการเสียหายของวัสดุ สาเหตุ 
1. เหล็กเหลือจากการใช้งานเกินจําเป็น 
2.. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบ ส่งผล
เหล็กที่สั่งมาไม่ได้นํามาใช้ 

1. การสูญเสียเน่ืองจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี  
 -การคิดปริมาณเหล็ก (Barcut list) ที่นํามาใช้เกิน
จําเป็น 
 -ช่างตัดเหล็กขาดความเอาใจใส่ในการใช้งานวัสดุ  
 เน้นทํางานง่ายเป็นหลัก 
 -การเปลี่ยนแปลงแบบ ทําให้เหล็กที่สั่งมาใช้งานไม่ได้ 
วิธีจัดการ 

1. แก้ไขเฉพาะหน้า โดยการหมุนเวียนนําเหล็กไปใช้  
2. เตรียมความพร้อมก่อน   
  - สรุปแบบให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อ   
  - คิดปริมาณงาน ให้เหลือเศษเหล็กน้อย และสามารถนําเหล็กที่ตัดมาหมุนเวียนใช้กับขนาดอ่ืนได้ 
3. คนทํา Barcut list ต้องควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 

 
ลักษณะความสูญเสียที่เกิดขึน้กับเหล็ก 
 จากการสัมภาษณ์ และลงตรวจสอบพ้ืนที่โครงการก่อสร้างพบว่า สาเหตุการสูญเสียของเหล็ก
เกิดจากหัวหน้างานและคนงานขาดความเอาใจใส่ในการบริหารจัดการเหล็ก เป็นสาเหตุให้เกิดเศษเหล็กที่
ตัดเหลือมากเกินความจําเป็น โดยลักษณะของความเสียหายของเหล็กมาจากการบริหารจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ คํานวณ Barcut List ผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงแบบ ทําให้เกิดเศษเหล็กมากเกินกว่าที่
วางแผนไว้ และอีกสาเหตุหลักคือคนงานตัดเหล็กโดยเน้นความสะดวกเป็นหลักไม่คํานึงถึงเศษเหล็กที่ตัด
เหลือว่ามากน้อยเพียงไร 
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ตารางที่ 4.3.3 ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียของเหล็ก (วิเคราะห์ตามหลักการ USEPA) 

สาเหตุ ปัจจัยเน่ืองจากการบริหารจัดการไม่ดี ตามหลักการ USPA 
-การคิดปริมาณเหล็กที่
นํามาใช้เกินจําเป็น 

- Bacut list คํานวณปริมาณเหล็ก
ผิดพลาด 

- Automation 
- Management Practices 
- Loss Prevention 

-ช่างตัดเหล็กขาดความเอา
ใจใสใ่นการใช้งานวัสดุ 

-หัวหน้าคนงาน ไม่ตรวจสอบ หรือให้
คําแนะนําขณะตัดเหล็ก 

- Procedural Measures 
- Management Practices 

-การเปลี่ยนแปลงแบบ ทํา
ให้เหล็กทีส่ั่งมาใช้งานไม่ได้ 

-อาจเกิดจากความผิดพลาดในการ
ออกแบบ หรือเปลี่ยนแบบตามความ
ต้องการของเจ้าของโครงการก่อสร้าง 

- Production Scheduling 
- Procedural Measures 
- Reuse 

  โครงการที่ 1 จะมีการจัดวางเหล็กอย่างไม่เป็นระเบียบ ในสถานที่ที่อยู่ใกล้กับที่ทํางาน (รูป
ที่ 4.3.3) จะมีเศษวัสดุทิ้งเกลื่อนกลาด แต่ในส่วนที่ต้องนําวัสดุไปใช้งาน (รูปที่ 4.3.1 และ 4.3.2) จะมีการ
จัดเรียงอย่างมีระเบียบ 
  โครงการที่ 2 จะมีการจัดเรียงวัสดุอย่างเป็นระเบียบ แบ่งแยกตามประเภทใช้งานได้อย่างลง
ตัว (รูปที่ 4.3.4 และ4.3.5) ทั้งเศษเหล็กที่นํามาให้อีกได้ เศษเหล็กที่เตรียมนําไปขายรีไซเคิล เน่ืองจากมี
พ้ืนที่ในการใช้สอยมาก 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.3.1 กองเศษเหล็กทิ้งข้าง สถานที่จดัเก็บวัสดุ  รูปที่ 4.3.2 จัดวางเหล็กแยกตามประเภท 
   และอุปกรณ์    
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รูปที่ 4.3.3 กองเศษเหล็กบริเวณหลังพ้ืนที่ทํางาน  รูปที่ 4.3.4 กองเหล็กในโครงการขนาดใหญ ่
 
 
 
 
 
 
        รูปที่ 4.3.5 เศษเหลก็ทิง้เกลื่อนกลาดบริเวณพ้ืนที่ทํางาน 
 
  4.3.2.2 ปัจจัยและลักษณะการสูญเสียของปูนฉาบและปูนปรับระดับ 
ตารางที่ 4.3.4 ตารางแสดงข้อมูลลักษณะความเสียหาย สาเหตุ และวิธีการจัดการของปูนฉาบและปูน
ปรับระดับ 

ลักษณะการเสยีหายของวัสดุ สาเหตุ 
1. ฉาบหรือเทไม่ได้ระดับทําให้ต้องฉาบซ้ํา 
2. ปูนฉาบ และปูนปรับระดับเสียความสามารถใน
การใช้งาน เน่ืองจากการจัดเก็บที่ไม่ดี 

1. การสูญเสียเน่ืองจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี 
 -คนคุมงาน ไม่ตรวจสอบขณะ ก่อ ฉาบ หรือเท
คอนกรีต ทําให้พ้ืนไม่ได้ระดับ กําแพงล้ม ผนังผิว
ไม่เรียบ ส่งผลให้ต้องฉาบหรือเทซ้ําอีกรอบ 
 -การจัดเก็บปูนฉาบ ปูนปรับระดับ ไม่ดีทําให้ปูน
สูญเสียคณุภาพไม่สามารถนําไปใช้ได้ 

วิธีจัดการ 
1. หัวหน้างานตรวจสอบเช็คงานอย่างใกล้ชิด 
 - ขณะก่อ ฉาบหรือเทคอนกรีต หัวหน้างานต้องค่อยตรวจสอบความเรียบร้อยของงานตลอดเวลา 

 

ลักษณะความสูญเสียที่เกิดขึน้กับปูนฉาบและปูนปรับระดับ 

จากการสัมภาษณ์ และลงตรวจสอบพ้ืนที่โครงการก่อสร้างพบว่า การสูญเสียของปูนฉาบ,ปูนปรับ
ระดับน้ันเกิดจากการหัวหน้างานขาดความเอาใจใส่และฝีมือคนงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหา
กําแพงล้ม พ้ืนไม่ได้ระดับเป็นต้น ก่อให้เกิดการสูญเสียของปูนฉาบและปูนปรับระดับ เพราะต้องมีการฉาบ
หรือเทปูนซ้ําอีกรอบเพ่ือปรับระดับ โดยลักษณะของความเสียหายของ ปูนฉาบและปูนปรับระดับ ที่ได้จาก
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การสัมภาษณ์น้ันคือ การเทพ้ืนไม่ได้ระดับ และผนังเอียงเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุเพราะผู้ควบคุมขาดการ
ควบคุมงานที่ดี และไม่ตรวจสอบความถูกต้องขณะทํางาน 

 ในการลงพื้นที่สํารวจโครงการก่อสร้าง พบว่าในแต่ละโครงการก็จะมีพ้ืนที่จัดเก็บ และการจัดเก็บ
ดูแลปูนต่างกันไป โดยลักษณะการสูญเสียที่พบคือ ปูนถุงที่นํามาใช้น้ันเหลือค้างในถุง ส่งผลให้เกิดปัญหา
เมื่อปูนที่เหลือในถุงโดนความช้ืนจะทําให้ปูนเสื่อมคุณภาพ ซึ่งส่งผลมาจากการจัดเก็บที่ไม่ดี แต่บาง
โครงการก็มีวิธีจัดการปัญหาดังน้ี 

 โครงการท่ี 1 ใช้ปูนถุงในการฉาบผนัง เมื่อคนงานแกะถุงปูนออก เพ่ือที่จะนําผงปูนน้ันมาใช้ใน
การฉาบผนัง ในหลายๆ ครั้งปูนถุงที่นําไปใช้ยังคงเหลือค้างอยู่ในถุงปูน และถูกต้ังทิ้งไว้โดยขาดการจัดเก็บ
ที่ดีทําให้ผงปูนสัมผัสกับความช้ืน ส่งผลให้ปูนเสียคุณภาพไม่สามารถนําไปใช้งานได้ (รูปที่ 4.3.7) 

 โครงการที่ 2 ใช้ไซโลในการจัดเก็บปูนผง โดยในขณะทํางานหรือต้องการใช้ปูน สามารถผสมปูน
ได้ทันทีตามปริมาณความต้องการที่จะนําไปใช้ ดังน้ันไซโลคือตัวแก้ปัญหาการจัดเก็บปูนและควบคุมการ
สูญเสียของปูนผงได้อย่างดี (รูปที่ 4.3.6, 4.3.8) 

 

ตารางที่ 4.3.5 ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียของปูนฉาบและปูนปรับระดับ (วิเคราะห์ตามหลักการ 
USEPA) 

สาเหตุ ปัจจัยเน่ืองจากการบริหารจัดการไม่ดี ตามหลักการ USPA 
-หัวหน้าผู้คุมคนงาน ไม่
ตรวจสอบขณะ ก่อ ฉาบ 
หรือเทปูน เกิดปัญหาพ้ืน
ไม่ได้ระดับ กําแพงล้ม ผนัง
ผิวไม่เรียบ ส่งผลให้ต้องฉาบ
หรือเทปูนซ้ําอีกรอบ 

-ขาดระบบการจัดการกระบวนการ
ทํางานที่ดี  

- Procedural Measures 
- Management Practices 
- Equipment or Layout 
Changes 

-การจัดเก็บปูนฉาบ และปูน
ปรับระดับ ไม่ดีทําให้ปูน
สูญเสียคณุภาพไม่สามารถ
นําไปใช้ได้ 

-ขาดระบบการจัดการพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บวัสดุที่ดี 

- Procedural Measures 
- Management Practices 
- Equipment or Layout 
Changes 
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           รูปที่ 4.3.7 ปูนก่อฉาบทีถู่กแกะทิ้งไว้ 
 
          รูปที่ 4.3.6 ไซโลเกบ็ปูนซีเมนต์ 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รูปที่ 4.3.8 ไซโลเก็บปูน และหินกับทรายที่พร้อมใช้ผสม 
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 4.3.2.3 ปัจจัยและลักษณะการสูญเสียของคอนกรีต 
ตารางที่ 4.3.6 ตารางแสดงข้อมูลลักษณะความเสียหาย สาเหตุ และวิธีการจัดการของคอนกรีต 

ลักษณะการเสยีหายของวัสดุ สาเหตุ 
1. คอนกรีตเสียความสามารถในการใช้
งาน 
2. เกิดความผิดพลาดในการเทคอนกรีต
ลงไม้แบบทําให้ต้องเทปูนใหม่ 
3. สั่งปริมาณคอนกรีตมาเทเกินจําเป็น 
(ความคลาดเคลื่อนแบบสะสม) 

1. การสูญเสียจากข้อจํากัดในการใช้เครื่องมือช่วยติดต้ัง
และการขนส่ง 
 - คอนกรีตเสียความสามารถในการเท เน่ืองจากโดนทิ้ง
ค้างไว้ในรถนานเกินไป คนคมุงานและคนงานไม่พร้อม
ในการเทคอนกรีต พ้ืนที่ทํางานไม่พร้อม มีรถขวางทาง
จราจรยากต่อการขนส่ง 
2. การสูญเสียเน่ืองจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี 
 - การคิดปริมาณงาน การปรับระดับ ในพ้ืนที่ใหญ่ๆ  
 - คนคุมงานขาดการเอาใจใส่ในงาน เข้าแบบใหญ่กว่าที่
ได้รับ ส่งผลใหแ้บบแตก 

วิธีจัดการ 
1. เตรียมความพร้อมก่อน 
  - วางแผนจัดตารางเวลางานให้ชัดเจน ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาให้ดี 
  - ตรวจสอบความแข็งแรง ความถูกต้องของแบบ และวางระดับในการเทให้ดี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อนสร้าง 
 - ก่อนสั่งรถขนส่งคอนกรีต ควรตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อนติดต่อสั่งซื้อ 

 

ลักษณะความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคอนกรีต  
 จากการสัมภาษณ์ และลงตรวจสอบพ้ืนที่โครงการก่อสร้างพบว่า การสูญเสียของคอนกรีตน้ัน
เกิดจากคอนกรีตเสื่อมสภาพในการเทหรือเสื่อมคุณภาพลง เน่ืองจากเกิดปัญหาระหว่างการขนส่งหรือ
ขณะทํางานส่งผลให้คอนกรีตถูกทิ้งค้างไว้บนรถนานเกินไปเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสีย โดยลักษณะของ
ความเสียหายของคอนกรีตที่ได้จากการสัมภาษณ์น้ันเกิดจาก ข้อจํากัดในการติดต้ัง และการบริหารจัดการ
ที่ไม่ดี เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดปัญหา เช่น บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างไม่พร้อมมีสิ่งกีดขวางทางจาราจรยากที่รถ
ขนส่งคอนกรีตจะเข้าไป รวมไปถึงคนงานหน้างานไม่พร้อมที่จะเทคอนกรีตส่งผลให้คอนกรีตถูกทิ้งค้างไว้
ในรถนานจนเสื่อมคุณภาพ และอีกสาเหตุคือความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณปริมาณคอนกรีตในพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย 
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 ตารางท่ี 4.3.7 ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียของคอนกรีต  (วิเคราะห์ตามหลักการ USEPA) 

 
 

สาเหตุ ปัจจัยเน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการใช้
เครื่องมือช่วยติดต้ัง

และการขนส่ง 

ปัจจัยเน่ืองจากการ
บริหารจัดการไม่ดี 

ตามหลักการ USPA 

-คอนกรีตเสีย
ความสามารถใน
การเทเน่ืองจาก
โดนทิ้งค้างไว้ในรถ
นานเกินไป 

-คอนกรีต มี
ระยะเวลาจํากัดใน
การใช้งาน ขนาด
ของรถขนปูนใหญ ่

 
 

- 

- Process Change 
- Material Handling 
- Change in Operation 
Setting 

-หัวหน้าคนคุมงาน
และคนงานไม่
เตรียมความพร้อม
ก่อนการเท
คอนกรีต พ้ืนที่
ทํางานไม่พร้อม มี
รถขวางทางจราจร 

 
 

- 

-ขาดการจัดระบบการ
ทํางานที่ดี ไม่มีการ
ประสานงานระหว่าง
รถขนคอนกรีตกับ
หัวหน้าคนดูแลการเท
ปูนซีเมนต์ 

- Management 
Practices 
- Procedural 
Measures 
- Production 
Scheduling 

-การคิดปริมาณงาน 
การปรับระดับ ใน
พ้ืนที่ใหญ่ๆ   

 
 

- 

-ผู้คํานวณปริมาณ
ปูนซีเมนต์ขาด
ประสบการณ์การ
ทํางานในโครงการ
ขนาดใหญ ่

- Management 
Practices 
- Procedural 
Measures 
- Loss Prevention 

-คนคุมงานขาดการ
เอาใจใส่ในงาน เข้า
แบบใหญก่ว่าที่
ได้รับ ส่งผลใหแ้บบ
แตก 

 
- 

-ขาดระบบการจัดการ
กระบวนการทํางานที่
ดี 

- Management 
Practices 
- Procedural 
Measures 
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 4.3.2.4 ปัจจัยและลักษณะการสูญเสียของไม้แบบ 
ตารางที่ 4.3.8 ตารางแสดงข้อมูลลักษณะความเสียหาย สาเหตุ และวิธีการจัดการของไม้แบบ 

ลักษณะการเสยีหายของวัสดุ สาเหตุ 
1. ไม้แบบพังบ่อย ส่งผลให้ต้องเปลี่ยน
ไม้แบบตลอดเป็นการสิ้นเปลือง 

1. การสูญเสียจากมาตรฐานของสินค้าและข้อจํากัด
ในการติดต้ัง 
 -มีอายุการใช้งาน หรือคุณภาพของไม้แบบตามราคา
ที่ซื้อ (ถ้าซื้อของถูกใช้ได้ 2-3 ครั้งทําให้ต้องเปลี่ยน
บ่อยๆ) 
 -ต้องตัดให้แบบให้ได้ตามรูปแบบของคาน ส่งผลให้
เกิดเศษเหลือของไม้แบบ 
2. การสูญเสียเน่ืองจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี 
 -คนงานถอดไม้แบบรุนแรงทาํให้ไม้แบบแตกหัก 

วิธีจัดการ 
1. หัวหน้าคนงานต้องควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 
 - วางแผนจัดการคิดปริมาณงาน ให้ใช้วัสดุให้คุ้มค่าทีสุ่ด เช่น สั่งมาในขนาดพอเหมาะ กับพ้ืนที่
เฉพาะส่วน หรือเพ่ิมเกรดไม้แบบ เพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งาน 
 - หัวหน้างานต้องคุมงานเวลาถอดไม้แบบไม่ให้รุนแรงจนเกินไป 
  - มีนโยบายทําให้เสียงเบา เพ่ือลดแรงที่ใช้ในการถอดไม้แบบ 
2. เตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การทาํงาน 
 - มีสวัสดิการ ร้านค้า ห้องนํ้า ที่เหมาะสม 
 - จัดเวลางานให้เหมาะสม มีสถานที่ใหค้นงานได้พักผ่อนก่อนการทํางาน 

 

ลักษณะความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับไม้แบบ  
 จากการสัมภาษณ์ และลงตรวจสอบพ้ืนที่โครงการก่อสร้างพบว่า การสูญเสียของไม้แบบเกิดจาก
หัวหน้าคนงานขาดความเอาใจใส่ และฝีมือคนงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาไม้แบบแตกขณะเท
ปูน หรือไม้แบบพังก่อนถึงอายุการใช้งาน (รูปที่ 4.3.10) ซึ่งเกิดจากการสูญเสียเน่ืองจากมาตรฐานของสิ้น
ค้า และการบริหารจัดการที่ไม่ดี เป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียข้างต้น โดยลักษณะการสูญเสียน้ันที่ได้จาก
การลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ คือ ใช้ไม้มาตรฐานตํ่าเพราะราคาถูกจึงชํารุดได้ง่าย รวมไปถึงความชํานาญของ
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คนงานในการประกอบไม้แบบ และความเอาใจใส่ดูแลของหัวหน้างาน ต้องค่อยตรวจสอบความถูกต้อง
ขณะประกอบไม้แบบให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย 
ตารางที่ 4.3.9 ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียของไม้แบบ  (วิเคราะห์ตามหลักการ USEPA) 

 
   

สาเหตุ ปัจจัยเน่ืองจาก
มาตรฐานของสินค้าและ
ข้อจํากัดในการติดต้ัง 

ปัจจัยเน่ืองจาก
การบริหาร
จัดการไม่ดี 

ตามหลักการ USPA 

-คุณภาพของไม้แบบที่
นํามาใช้  
อายุการใช้งาน หรือ
คุณภาพของไม้แบบ
ตามราคาที่ซื้อ (ถ้าซื้อ
ของถูกใช้ได้ 2-3 ครั้ง
ทําให้ต้องเปลี่ยน
บ่อยๆ) 

-คุณภาพความแข็งแรง
ทนทานของไม้แบบ ซึ่ง
คุณภาพของไม้จะ
เพ่ิมขึ้นตามราคาของไม้
แบบ 

 
 

- 

- Material 
Substitution 
- Equipment or 
Layout Changes   
 

-ต้องตัดให้แบบให้ได้
ตามรูปแบบของคาน 
ส่งผลให้เกิดเศษเหลือ
ของไม้แบบ 

-การใช้งานไม้แบบน้ัน
ต้องตัดให้ได้รูปทรง
ตามท่ีออกแบบไว้
เพ่ือที่จะเทปูน การตัดไม้
แบบน้ี จะมีเศษเหลือ
ภายหลังการตัดทิ้งไว้  
(ตามงานวิจัยของ  
Faniran & Caban) 

- - Process Change  
- Loss Prevention 
- Procedural 
Measures 
- Management 
Practices 
 

-คนงานถอดไม้แบบ
รุนแรงทําให้ไมแ้บบ
แตกหัก 

- -ขาดระบบการ
จัดการ
กระบวนการ
ทํางานที่ดี 

- Procedural 
Measures 
- Management 
Practices 
- Change in 
Operation Setting 
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      รูปที่ 4.3.9 กองเศษไม้แบบที่ชํารุด 
 
 
 จากข้อมูลที่ได้รวมรวบในพ้ืนที่โครงการก็สร้างและการสัมภาษณ์ ทําให้สามารถหาข้อสรุปได้ว่า
การความสูญเสียส่วนใหญ่ เกิดจากตัวบุคคลคือหัวหน้างานเองและคนงานที่ทําการก่อสร้างเป็นปัจจัยทํา
ให้เกิดความสูญเสียของวัสดุก่อสร้างขึ้น โดยสามารถจัดการปัญหาความสูญเสียเหล่าน้ีได้ที่ตัวบุคคล ทั้ง
หัวหน้าคุมงานและแรงงาน โดยหัวหน้างานจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดในการก่อสร้าง คิดถึงปัญหาท่ีจะ
ตามมาเสมอ ส่วนแรงงานจะต้องทําตามที่คนคุมงานสั่ง หากไม่แน่ใจหรือพบปัจจัยที่สามารถส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียก็ควรเสนอวิธีที่ดีกว่าในการทํางานได้ หากทําได้เท่าน้ีก็จะสามารถลดการสูญเสียของวัสดุใน
การก่อสร้างได้ 
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บทที่ 5 
 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
 5.1 สรุปผลการวิจัยการจัดการความสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง 
  ผลการศึกษาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จํานวน 3 
โครงการพบว่า ในด้านของประสบการณ์หัวหน้างานก่อสร้าง ให้ลําดับความสําคัญของวัสดุที่เกิดการ
สูญเสียมากที่สุดคือ เหล็ก ปูนฉาบ คอนกรีต และไม้แบบ โดยวัสดุก่อสร้างแต่ล่ะอย่างจะมีลักษณะการ
สูญเสียและวิธีการแก้ปัญหาต่างกันไป ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี ส่วนลักษณะ
ทางกายภาพของแต่ละโครงการที่หัวหน้างานให้ความสําคัญต่อวัสดุที่สูญเสียเป็นอันดับต้นๆ จะมีลักษณะ
การจัดเก็บรักษาและแยกประเภทของวัสดุก่อสร้างในโครงการน้ันๆอย่างเป็นระเบียบ   
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ  
  ในการศึกษาปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียของวัสดุก่อสร้างน้ัน ผู้จัดทําไม่สามารถเก็บข้อมูล
เป็นตัวเลขได้ เน่ืองจากข้อมูลน้ีไม่มีใครรวบรวมเก็บไว้เป็นเอกสาร ถ้าจะรวบรวมต้องใช้เวลาในการทํางาน
ในโครงการก่อสร้างน้ันๆ ซึ้งต้องให้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล ทําให้ต้องศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดย
การสัมภาษณ์แต่ละคนน้ัน บางคนชํานาญแต่สายงานของตน คิดว่าในสายงานของตนมีวัสดุที่เกิดการ
สูญเสียมากที่สุด ดังน้ันผู้จัดทําจึงมีผู้ถูกทําการสัมภาษณ์ 10 คน และนําอันดับข้อมูลน้ันมาจัดอันดับ
ความสําคัญ จนได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ  
  จากที่กล่าวมาข้างต้น หากใครสนใจจะทําเรื่องเก่ียวกับการจัดการการสูญเสียของวัสดุ
ก่อสร้าง ควรรวบรวมข้อมูล ให้ได้เป็นตัวเลข และมีจํานวนโครงการท่ีศึกษาในหลายๆโครงการ ทั้งคอนโด 
บ้านจัดสรร โรงเรียน เป็นต้น และนําข้อมูลที่ได้มารวบรวมและหาค่าเฉล่ีย เพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่
เพ่ิมขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
สภาพของสถานที่โรงเก็บวัสดุและกองวัสดุ 
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ภาคผนวก ก (ต่อ) 
1. การดําเนนิการด้านวัสดุ 
 1.1 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์อาคารวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ดังแสดงในรูปที่ ก.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก.1 แสดงสถานที่จัดเก็บวัสดุ 
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ภาคผนวก ก (ต่อ) 
 
 1.2 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ ก.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ก.2 แสดงสถานที่จัดเก็บวัสดุ 
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ภาคผนวก ก (ต่อ) 

 1.3 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์   อาคาร
นวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ดังแสดงในรูปที่ ก.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ก.3 แสดงสถานที่จัดเก็บวัสดุ 
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ภาคผนวก ก (ต่อ) 

 
 1.4 สถานที่จัดเก็บวัสดุ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร
ปฎิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคารF) ดังแสดงในรูปที่ ก.4  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
         
 
 

 
        

 
 
 
 
 

รูปที่ ก.4 สถานที่จัดเก็บวัสดุ 
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ภาคผนวก ข. 
วัสดุที่เกิดการสูญเสียในโครงการก่อสร้าง 
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ภาคผนวก ข.  (ต่อ) 
 
1. การสูญเสียจากมาตรฐานของสินค้าและข้อจํากัดในการติดต้ัง ดังแสดงในรูป ข.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  เศษเหลือของโครงฝ้า           เศษเหลือของกระเบ้ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  เศษไม้แบบที่ใช้การไม่ได้              เศษกระจกจากการตัดใช้ 

 
 

รูปที่ ข.1 การสูญเสียจากมาตรฐานของสินค้าและข้อจํากัดในการติดต้ัง 
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ภาคผนวก ข.  (ต่อ) 
 

2 การสูญเสียจากข้อจํากัดในการใช้เครื่องมือช่วยติดต้ังและการขนส่ง ดังแสดงในรูป ข.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษอิฐมวลเบาจากการขนย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษเสาเข็มที่เกิดการแตกหัก 
 
 

รูปที่ ข.2 การสูญเสียจากข้อจํากัดในการใช้เครื่องมือช่วยติดต้ังและการขนส่ง 
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ภาคผนวก ข.  (ต่อ) 
 
3 การสูญเสียเน่ืองจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี ดังแสดงในรูป ข.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษปูนที่เหลือจากการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษปูนที่เหลือจากการก่อสร้าง 

 
รูปที่ ข.3 การสูญเสียเน่ืองจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ ์
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ภาคผนวก ค 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียงลําดับตามประสบการณ์จากราคา 

4.2.1 วิศวกรไฟฟ้า อายุ 41 ปี ประสบการณ์การทํางาน 20 ปี อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและ
สอบเทียบทางวิศวกรรม (อาคาร I) 

ลําดับ วัสดุที่
สูญเสีย 

สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 

1. เหล็ก 1. การคิดปริมาณงาน (Barcut List)  
2. ความบกพร่องของคนคุมงาน  
     - การดัดเหล็กผิดขนาด เช่น ต้องใช้เหล็ก  
RB 6 mm แต่ไปดัดเหล็ก RB 9 mm  
    - ใช้ความง่ายเป็นหลัก เช่น คนงานใส่เหล็ก
เกินก็ไม่เอาออก คิดว่าใส่เกิน ดีกว่าขาด 

ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 
- นําเหล็กที่เหลือ ไปใช้กับ
งานในพ้ืนที่อ่ืน 
- ขาย 

2. คอนกรีต 1. การจัดตารางเวลาไม่ดี ทําให้คอนกรีตเสีย
คุณภาพ 
   - รถขนส่งคอนกรีตมารอหน้าไซร้งาน 
   - คนคุมงาน และคนงานไมพ่ร้อมในการเท 
   - พ้ืนที่ทํางานไม่พร้อม มีรถขวางทางจราจร 
   - อุปกรณ์ในการทํางานไม่พร้อม เช่น เครน 
เครื่องจี้ปูน จอบ สามเหลี่ยม ฯ 

แก้ที่ตัวบุคคล 
 - การประสานงานกัน
ระหว่างผู้รับเหมาให้ดี 
  

3. ไม้แบบ 1. คุณภาพคนงาน 
   - คนงานถอดไม้แบบไม่ดี ไม่ใช้ความ
ระมัดระวังในการถอด ทําให้ไม้แบบพัง เสียหาย 
2. คุณภาพไม้แบบ อายุการใช้งาน  

คนคุมงาน 
- ต้องมีคนคุมงานคอย
ควบคุมการถอดไม้แบบ 
- มีนโยบายทําให้เสียงเบา 
เพ่ือลดแรงที่ใช้ในการถอด
ไม้แบบ 
สภาพแวดล้อม 
- ปรับสภาพให้พ้ืนที่ก่อสร้าง
มีความปลอดโปร่ง เอ้ือต่อ
การทํางาน 
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4. ปูนฉาบ , 
ปูนปรับ
ระดับ 

1. ความผิดพลาดจากงานสายโครงสร้าง และ
เซอร์เวย์ 
ทําให้ต้องมาใช้ปูเพ่ือปรับแก้ให้ตรงตามแบบ 
   - การให้เส้นระดับผิดพลาด 
   - การเร่งงาน 
   - คุณภาพคนคุมงาน และคนงาน 

คนคุมงาน 

 

4.2.2 วิศวกรโครงการ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและสอบเทียบทางวิศวกรรม (อาคาร I) 

ลําดับ วัสดุที่
สูญเสีย 

สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 

1. ไม้แบบ 1. รูปแบบของไม้แบบ 
   - กําหนดรูปแบบ ลักษณะการจัดเรียง 
   - ค้ํายัน 
2. คุณภาพคนงาน 

คนคุมงาน 
- ต้องมีคนคุมงานคอย
ควบคุมการถอดไม้แบบ 
-วางแผนจัดการคิดปริมาณ
งาน 
 

2. คอนกรีต 1. การถอดแบบ ปริมาณงาน 
  - การปรับระดับ ในพ้ืนที่ใหญ่ๆ เช่น พท.1000 
ตารางเมตร เทเกิน 1 เซนติเมตร จะเสีย
คอนกรีตไป 10 ลูกบาศ์กเมตร  

แก้ที่ตัวบุคคล 
  

3. เหล็ก 1. การคํานวณปริมาณงานผิดพลาด ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 
- นําเหล็กที่เหลือ ไปใช้กับ
งานในพ้ืนที่อ่ืน 
- ขาย 

4. ปูนก่อ, ปูน
ฉาบ 

1. ช่างขาดฝีมือ   
 - ก่ออิฐล้ม ทบุทิ้ง ก่อใหม่  
 - งานก่อล้ม สง่ผลให้มีงานฉาบเพ่ิม 

ควบคุมงาน 
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4.2.3. วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรโยธา อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 
G)   

ลําดับ วัสดุที่
สูญเสีย 

สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 

1. ปูนฉาบ,ปูน
ก่อ 

1. ผลมาจากงานโครงสร้าง  
 - ทํางานออกมาไม่ตรงแบบ ทําให้ต้องใช้ปูน
เพ่ือปรับระดับ 
2. ช่างขาดฝีมือ   
- งานก่อล้ม สง่ผลให้มีงานฉาบเพ่ิม 

ควบคุมงาน 

2. เหล็ก 1. การคํานวณปริมาณงานผิดพลาด 
 

ควบคุมอย่างใกล้ชิด  
  

3. คอนกรีต 1. การบริการจัดการ 
  - ตารางเวลา 

แก้ที่ตัวบุคคล 

4. อุปกรณ์ใน
งานทั่วไป 

1. การเคลียร์พ้ืนที่ก่อนการก่อสร้าง 
2. อุปกรณ์ safety  
 - รั่วก้ัน  แผ่นกันตก  หมวก ถุงมือ 
3.งานบริการ ย้ายออฟฟิต 

คนคุมงาน 

 

4.2.4. วิศวกรสนาม ประสบการณ์การทํางาน 2 ปี อายุ 25 ปี โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน
สาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรบัปรุงบริเวณโดยรอบ 

ลําดับ วัสดุที่
สูญเสีย 

สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 

1. เหล็ก 1. ผลมาจากงานโครงสร้าง  
 - มีการเปลี่ยนแปลงแบบทาํให้เหล็กทีส่ั่งมาใช้
ไม่ได้ 

ควบคุมงาน 
-ต้องสรุปแบบให้ชัดเจน
ก่อนการสั่งซื้อ 

2. กระเบ้ือง 1. การจัดเก็บที่ไม่ดี 
 - ทําให้เกิดการแตกหัก ,ป่ิน 

ควบคุมอย่างใกล้ชิด  
 -เพ่ิมความระมัดระวังใน
การจัดเก็บ 
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3. น่ังร้าน 1. ควบคุมงาน,ช่างฝีมือ 
  - คนงานร้ือถอดไม่ดี ไม่ใช้ความระมัดระวังใน
การถอด ทําใหน่ั้งร้านพัง เสียหาย 

แก้ที่ตัวบุคคล 
-เพ่ิมความระมดัระวังใน
การร้ือและใช้เครื่องจักรยก
จัดเก็บให้เป็นระเบียบ 

4. สี 1. ควบคุมงาน 
 - ก่อนทาสีไมม่ีการซ่อมรอยร้าวก่อน ทําใหต้้อง
ทาซ้ําหลายๆรอบ 

คนควบคุมงาน 
-ซ่อมผนังหรือพ้ืนให้
เรียบร้อยก่อนทาสี 

 

4.2.5. ผู้จัดการโครงการ ประสบการณ์การทํางาน 13 ปี อายุ 37 ปี อาคารวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G)   

ลําดับ วัสดุที่
สูญเสีย 

สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 

1 ท่อไฟฟ้า 
EMT IMC 

1. ควบคุมงาน 
2. ช่างติดต้ังไม่มีความชํานาญ  

ควบคุมงานอย่างใก้ลชิด 
 -ช่างมักง่ายในการใช้วัสดุ  
ต้องมีช่างที่มีความชํานาญ 

2. สายไฟฟ้า 1. การจัดการ 
 -การเผื่อสายในการต่ออุปกรณ์เยอะเกินไป 

คนคุมงาน 
 -ใช้สายไฟให้พอเหมาะกับ
อุปกรณ์ที่ตัดต่อ  

3. ท่อ PVC 1. ควบคุมงาน, ช่างฝีมือ 
  - การติดต้ังท่อมีความผิดพลาด ต้องแก้ไข
บ่อยๆ 

แก้ที่ตัวบุคคล 
 -ต้องมีช่างที่มีความ
ชํานาญ 
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 4.2.6. วิศวกรสนาม ประสบการณ์การทํางาน 4 ปี อายุ 27 ปี อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและ
สอบเทียบทางวิศวกรรม (อาคาร I)  

ลําดับ วัสดุที่
สูญเสีย 

สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 

1. เหล็กคาน 
 H-Beam, 

WF, I-Beam 

1. การคํานวณปริมาณงานผิดพลาด 
 - ไม่ทํา Bar-cut ในการสั่งวัสดุเข้ามาใช้หน้า
งาน ทําให้เกิด เศษวัสดุ 

ควบคุมงาน 
 -ต้องสรุปแบบ bar-cut 
ตัววัสดุเพ่ือลดเศษ หรือวน
เศษวัสดุกลับมาให้ใหมใ่ห้
ได้มากที่สุด 

2. คอนกรีต 1. ควบคุมงาน 
 -เข้าแบบใหญก่ว่าที่ได้รับ 
 -แบบแตก เสยีปริมาณคอนกรีตมากขึ้น 

ควบคุมอย่างใกล้ชิด  
 -เช็คความแข็งแรงและ
ความถูกต้องของแบบ
ก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต 

3. เหล็กเส้น 1. ควบคุมงาน,ช่างฝีมือ 
  - คนงานจะเลือกเหล็กเส้นเต็มมาใช้ แทนที่จะ
เลือกหยิบเหลก็ที่เหลืออยู่ที่มคีวามยาวพอใช้ 

แก้ที่ตัวบุคคล 
 -ควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบเหล็กทุกขนาดว่า
มีขนาดใดเหลอือยู่บ้าง และ
เก็บกองไว้เพ่ือการนําไปใช้
ได้สะดวก แทนการนํา
เหล็กเส้นเต็มไปตัด 

4. ปูนฉาบ , 
ปูนปรับ
ระดับ 

1. การจัดเก็บที่ไม่ดี 
 - อากาศโดนปูนในถุงทําใหแ้ข็งตัวไม่สามารถ
นําไปใช้งานได้ 

คนควบคุมงาน 
 -เก็บในที่มิดชิด ป้องกัน
ความช้ืน 
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 4.2.7.: ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์การทํางาน 20 ปี อายุ 45 ปี โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ 

ลําดับ วัสดุที่สูญเสีย สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 
1. เหล็กเส้น คิดเป็นเศษ  ตนควบคุมงาน 

 -ตัดทําตัวเหล็กให้เหลือ
เศษให้น้อยที่สดุ 

2. คอนกรีต แบบแตก เช็คระดับไม่ได้ คนควบคุมงาน 
  -ตัดเข้าแบบ และ
ตรวจสอบให้เรียบร้อย  
วางระดับให้ดี 

3. ปูนฉาบ ความหนา ไม่เสมอกัน คนควบคุมงาน 
  -ต้องควบคุมฉาก  ระดับ
ด่ิงให้ได้ตามมาตรฐานของ
การฉาบ 

4. ปูนปรับ
ระดับ 

Topping 

ความหนาไม่ได้ระดับ คนควบคุมงาน 
  -ต้องทําระดับต้ังแต่ทํา
โครงสร้างให้ได้ระดับ 

 

4.2.8. พนักงานประมาณราคา ประสบการณ์การทํางาน 8 ปี อายุ 28 ปี อาคารนวัตกรรมสุข
ภาวะ อาหารและนิติกรรม 

ลําดับ วัสดุที่สูญเสีย สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 
1. คอนกรีต เทคอนกรีตไม่ถูกวิธี ผิดจากแบบ เกิดประมาณ 

10% 
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 

2. เหล็กเส้น ตัดเหล็กมีเศษ จํานวนมาก สั่งตัดจากโรงงาน ตาม
ขนาดที่ต้องการใช้ เพ่ือลด
เศษเหล็ก 

3. กระเบ้ือง เศษเยอะ ทําแบบใหม่เพ่ือหาวิธีลด
เศษ 

4. เสาเข็ม เสาเข็มหัก หมุนเวียนไปใช้ในตําแหน่ง
อ่ืน 
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 4.2.9. วิศวกรสนาม ประสบการณ์การทํางาน 3 ปี อายุ 26 ปี โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน
สาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรบัปรุงบริเวณโดยรอบ 

 

ลําดับ วัสดุที่สูญเสีย สาเหตุการสูญเสีย การแก้ปัญหา 
1. เหล็กเส้น ช่างตัดเหล็กไม่ยอมหมุนเศษเหล็กมาใช้ใหม่ 

ตาม Barcut List 
คนทํา Barcut List ต้อง
เป็นคนคุมชุดช่างตัดเหล็ก
อย่างใกล้ชิด 

2. คอนกรีต การวางแผนในการเทคอนกรีตไม่ดีพอ ใน
บางครั้งอาจทําให้คอนกรีตหมดอายุ เพราะมา
จอดรอนาน  

ตัดเข้าแบบ และตรวจสอบ
ให้เรียบร้อย  
วางระดับให้ดี 

3. ปูนฉาบ ความผิดพลาดของช่างสํารวจ หัวหน้างานตรวจสอบเช็ค
งาน Survey อย่างใกล้ชิด 
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ประวัติย่อผู้ทําโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 
 

ประวัติย่อผู้ทําโครงงาน 

 
 
 

ช่ือ ช่ือสกุล      นาย ธนวัฒน์ จันทร์เขียว  
วันเดือนปีเกิด      7 มีนาคม 2538 
สถานที่เกิด      เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    133 ซ.ร่มเกลา้ 54 แขวงคลองสามประเวศ   
       เขตลาดกระบัง จ.กรุงเพทฯ  10520 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   087-695-2030     
ประวัติการศึกษา      
 
2556 – ปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี ศึกษาอยู่ทีม่หาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (องครักษ์)  
2550 - 2556     ระดับมัธยม ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
2545 - 2550     ระดับประถม ศึกษาอยู่ทีโ่รงเรียนวัดบํารุงรื่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
ติดรูปถ่าย 
ใส่ชุดครุย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 
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ประวัติย่อผู้ทําโครงงาน 

 
 

 
ช่ือ ช่ือสกุล      นาย สันติสุข ฐานคร  
วันเดือนปีเกิด      29 ตุลาคม 2537 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    550/12 ต.พุเตย อ.วิเชียนบุรี จ.เพชรบูรณ์   
       ถนน กรุงเททฯ  67180 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   097-943-1203    
ประวัติการศึกษา      
 
2556 – ปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี ศึกษาอยู่ทีม่หาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (องครักษ์)  
2550 - 2556     ระดับมัธยม ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุศร, ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
2545 - 2550     ระดับประถม บุญรักษ์วรณุศร, ร.ร.สันพัฒนา 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ใส่ชุดครุย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 
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