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บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย นี ้ เป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ายการข้ อ บกพร่ อ งของงาน
สถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน โดยใช้กรณีศึกษางานก่อสร้างโรงแรม
1 แห่ง ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลรายการงานบกพร่องด้วยซอฟแวร์
“FINALCAD” ซึ่งเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล
เชิงสถิติของรายการงานบกพร่อง โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูล มาวิเคราะห์ในเชิง
ลึกเพื่อหาสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องเหล่านั้น รวมทั้งทำการวิเคราะห์
ต้นทุนทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ทำการศึกษาหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของข้อบกพร่องของ
งานเหล่านั้น โดยผลการวิจัยพบว่า สาเหตุหลัก 3 ประการของการเกิด
รายการข้อบกพร่องของงานได้แก่ การควบคุมงานที่ไม่ดีพอ การจัดลำดับ
งานไม่เหมาะสม และช่างขาดทักษะฝีมือในการทำงาน ส่วนต้นทุนด้านเวลา
ในการแก้ไขข้อบกพร่องของงานเกิดความล่าช้าเฉลี่ย 7.87 วัน จากเวลา
การทำงานปกติ 30 วัน และต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของงานเฉลี่ยร้อยละ 2.50 จากมูลค่างานตามสัญญา อีกทั้งยังพบว่า ปัจจัย
หลัก 3 ปัจจัย ที่เป็นแนวทางของการป้องกันการเกิดซ้ำของข้อบกพร่องของ
งาน ได้แก่ การจัดลำดับงานให้เหมาะสม การควบคุ มงานที่เพียงพอ และ
การปรับ ปรุงกระบวนการตรวจสอบงานให้ด ีย ิ ่ง ขึ ้น ผู้ว ิจ ัย คาดหวั ง ว่ า
ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ โดยสามารถนำผลจากงานวิจัยนี้
ไปใช้เป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ต่อไป
คำสำคัญ: การตรวจสอบงานก่อสร้าง, การส่งมอบงาน, ค่าใช้จ่ายซ่อมงานที่
บกพร่อง, งานที่บกพร่อง, งานทำซ้ำ

Abstract
The purpose of this research was to study and analyze the
defect data of architectural and interior works of a hotel located
in Bangkok, Thailand as a studied project during final inspection
and handing over processes. The researcher used database from
computer software called “FINALCAD” which has been keeping

the quantities, types, locations as well as issued dates and
closed dates of all defects in the focused project. In-depth data
analysis with various assumptions had been undertaken in the
research in purpose of obtaining significant factors that could
show main causes of defects and preventions of defect’s
recurrence. Cost and Time of rectification were also considered
in order to recognize approximated costs and delays of rework.
The research has found that “Less of supervision”, “Improper
sequence of works” and “Workers have no skill” are 3-main
causes of defects, 7.87 days were delayed from 30 days normal
working time due to occurrence of defective works and 2.50%
of contract price is cost of defect’s rectification. Additionally, 3key factors to prevent recurrence of defects in studied project
consisting of “Control sequence of works”, “More supervision”
and “ Improve inspection process” . Researcher hope that
the result of this research can be applied to improve project
quality and prevent defect’s recurrence in other similar projects.
Keywords: Construction Inspection, Defect cost, Defective work,
Handover, Rework

1. บทนำ
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมีความผันผวนและอ่อนไหวต่อ
ปัจจัยภายนอกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสภาวะทางด้านเศรษฐกิจทั้งในและ
นอกประเทศ รวมถึงสถานการณ์และปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ เช่น ปัญหาด้าน
ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคเกิดใหม่ เป็นต้น ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในธุรกิจก่อสร้างควรมีการพัฒนาตนเอง รู้ทันสถานการณ์รอบตัว และ
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รู้จักปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของตนเองเพื่อนำไปพัฒนา แก้ไข และป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านั้นไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ำอีก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งเป็นการ
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เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันในแวดวงธุรกิจ
ก่อสร้างได้มีจำนวนคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ปัจ จัย อย่า งหนึ่งที่จ ะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ
ก่อสร้างได้ คือการลดค่าใช้จ่า ยในการดำเนินงาน หรือการลดต้นทุนการ
ผลิต หลายองค์กรที่ขาดการบริหารจัดการที่ดี จะมีการสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ค่า วัสดุแ ละค่าแรงงานไปกับ การแก้ไขงานที่ไม่มีคุณภาพ งานบกพร่อง
(Defects) [1] และงานทำซ้ำ (Re-work) ซึ่งกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ
และระยะเวลาการดำเนินโครงการ โดยอาจจะทำให้สูญเสียความเชื่อมั่น
และความน่าเชื่อถือของลูกค้าในสายงานธุรกิจได้ งานบกพร่องหรืองาน
ทำซ้ำ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาใน
กระบวนการทำงานของการก่อสร้างหากไม่มีการจัดการวางแผนการทำงาน
ที่ดี เช่น กระบวนการออกแบบที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบครบถ้วน
เพีย งพอ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อทำการก่อสร้างจริง การขาดวิธีการ
ทำงานที่เหมาะสมถูกต้อง การขาดการตรวจสอบงานตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่องานในลำดับถัด ๆ ไป ทำให้
เกิดการแก้ไขงาน ซึ่งเป็นการสูญเสีย ทั้งค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและแรงงานโดย
ไม่จำเป็น
งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์ ได้แก่ วัต ถุประสงค์แรก เพื่อ
หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องหรืองานทำซ้ำ วัตถุประสงค์
ที่สอง เพื่อหาต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขงาน
บกพร่อง และวัตถุประสงค์ที่สาม เพื่อหาปัจจัยที่เป็นแนวทางป้องกันการ
เกิดซ้ำงานบกพร่องเหล่านั้น
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รูปที่ 1 ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาเหตุและผล [2]
2.1.2 วิธีวจิ ัยแบบเดลฟาย (Delphi Method) [3]
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1944 เมื่อมีการก่อ ตั้ง
องค์กรวิจัยและพัฒนาเพื่อ คาดการณ์ขีดความสามารถของเทคโนโลยีใน
อนาคตทางการทหาร โดยหน่วยงานที่มีชื่อว่าแรนด์ (RAND เป็นอักษรย่อ
ของ Research and Development) ต่อมาในปี ค.ศ. 1959 นักวิจัยจาก
บริษ ัท แรนด์ ได้พ ัฒนาวิธ ีก ารที่ใช้ในการพยากรณ์ความรู้ที่เกิดจากการ
รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องนั้น ๆ ขึ้น ซึ่งคำว่า
“เดลฟาย” ใช้เป็นชื่อเรียกของกระบวนการวิจัยนี้ เป็นคำพูดในทำนองติด
ตลกของนักวิจัยบางคนในบริษัทแรนด์ ที่เปรียบเปรยว่า วิธีก ารนี้คล้ายการ
พยากรณ์ในเทวสถานเทพอพอลโล เมืองเดลฟาย ประเทศกรีก เมื่อ 800 ปี
ก่อนคริสตกาล ก่อนจะใช้เรียกวิธีการดังกล่าวอย่างแพร่หลายจนเป็นภาษาที่
ใช้เรียกอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนการวิจัยแบบเดลฟาย ดัง
ในรูปที่ 2

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) [2]
แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
(Problem) กั บ สาเหตุ ท ั ้ ง หมดที ่ เ ป็ น ไปได้ ท ี ่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หานั้ น
(Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) " เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้าย
ปลาที่เหลือแต่ก้าง
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหมาย
ของแผนผังก้างปลานี้ว ่า "เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่า งเป็ น
ระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
หนึ่งปัญหา”
แผนผั ง สาเหตุ แ ละผลใช้ เ พื ่อ ค้น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาหรือ ใช้เป็ น
แนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจในปัญหา
ของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา โดยส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or
Effect) จะแสดงอยู่ที่ตำแหน่งหัว ปลา สาเหตุข องปัญ หาจะเขีย นไว้ใ น
ก้างปลาแต่ละก้าง โดยก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็น
สาเหตุของก้างหลัก ตัวอย่างการเขียนแผนผังสาเหตุและผล (Cause and
Effect Diagram) ดังในรูปที่ 1
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การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการที่มุ่งแสวงหาความรู้ที่ยังไม่มี
คำตอบแน่ชัดจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการใช้
แบบสอบถามแบบวนรอบ จนได้ ม ติ เ สี ย งสอดคล้ อ งโดยเสี ย งข้ า งมาก
(Consensus) ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะไม่ทราบว่ามีผู้ใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันโดยตรง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทุกคน
จะต้องตอบแบบสอบถามทุกขั้นตอน ซึ่งการตอบแบบสอบถามต้องกระทำ
หลายรอบเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
2.2 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
คมกริช จันทา [4] วิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม
ส่ ว นงานสถาปัต ยกรรม กรณี ศ ึ ก ษาโครงการคอนโดมิ เ นี ย ม 1 แห่ ง ซึ่ ง
ผู้ทำการวิจัยเก็บข้อมูลของข้อบกพร่องในช่วงส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ผลการ
วิเคราะห์พบว่าสาเหตุของข้อบกพร่อง คือ 1) ขาดการวางแผนงานที่ดี 2)
ขาดการประสานงานที่ดี 3) ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม และ 4)
ไม่มีการเตรียมวัสดุเพื่อป้องกันความเสียหาย
พรศักดิ์ เจริญวนันท์ [5] วิเคราะห์สาเหตุ ประเภท และผลกระทบของ
ข้อบกพร่องงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยผลการวิจัยพบว่า งานก่อสร้างมีโอกาสเกิ ดข้อบกพร่องร้อยละ 28.83
จากงานก่อสร้างทั้งหมด สาเหตุของข้อบกพร่องเกิดจากผู้ควบคุมงานและ
คนงานเป็นส่วนใหญ่ ข้อบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการได้ค่าจ้าง
ของผู้รับจ้างล่าช้าออกไปโดยเฉลี่ยประมาณ 26 วัน และส่งผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นในการแก้ไขงานโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.91 ของ
มู ล ค่ า โครงการ โดยข้ อ บกพร่ อ งส่ ว นใหญ่ เป็ น ข้ อ บกพร่ อ งด้ า นงาน
สถาปัตยกรรม
N.Ahzahar, et al. [6] ทำการศึกษาเรื่อง “A study of contribution
factors to building failures and defects in construction industry”
โดยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวและงานบกพร่องใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะระบุ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวและการเกิดงานบกพร่องในโครงการ
ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณรัฐปีนัง (Penang) ประทศมาเลเซีย เพื่อนำไปสู่การลด
ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง ข้อมูลได้
ถูกเก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยผู้วิจัยประสบผลสำเร็จในการระบุปัจจัย
ที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความล้ ม เหลวและการเกิ ด รายการงานบกพร่ อ งใน
โครงการก่อ สร้า ง ผลที่ได้จ ากการศึก ษาวิจ ัย ยั ง ได้ ช่ว ยพั ฒนาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการก่อสร้าง ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของมาเลเซียให้ดียิ่งขึ้น
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ห้องพัก เป็นประชากรทั้งหมดของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐาน
ว่า จำนวนรายการงานบกพร่องเฉลี่ยต่อ 1 ห้อง คือ 100 ข้อ ดังนั้น จำนวน
รายการงานบกพร่องทั้งหมดตามสมมติฐาน คือ 10,100 ข้อ และกำหนด
กลุ่มตัวอย่าง (ตัวแปรที่ต้องการทราบค่า) คือจำนวนห้องพักที่เหมาะสม
สำหรับการศึกษาวิจัย โดยสะท้อนจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็น จำนวน
รายการงานบกพร่อง โดยการอ้างอิงสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน่ [7]
ดังแสดงในสมการที่ (1)
𝑛=

𝑁
1+𝑁𝑒 2

(1)

n หมายถึงจำนวนรายการงานบกพร่อง (ตัวแปรที่ต้องการทราบค่า)
เพื ่ อ นำไปหาจำนวนห้ อ งพัก ที ่ เ หมาะสมสำหรั บ การศึก ษาวิ จ ัย , N คือ
จำนวนรายการงานบกพร่องทั้งหมดของโครงการที่ได้จากการประมาณการ
จำนวน 10,100 ข้อ และ e คือความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ
ได้ โดยผู้วิจัยกำหนดให้ e = 0.015 หรือ 1.50% เมื่อแทนค่าลงในสมการที่
(1) จะได้ ค่า n จำนวน 3,086 ข้อ ซึ่งหากคิดย้อ นกลับ ตามสมมติฐ าน
รายการงานบกพร่องที่เกิดขึ้น 100 ข้อ ต่อ ห้องพัก 1 ห้อ ง จะทำให้ได้
จำนวนห้องพักสำหรับงานวิจ ัยนี้ จำนวน 30 ห้อง โดยผู้วิจัยได้กำหนด
ตำแหน่ ง ห้ อ งพัก ที่ ท ำการเก็ บ ข้ อ มูล ให้ ก ระจายทั ่ ว พื ้น ที่ ข องโครงการ
กรณีศึกษา เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของข้อมูลและสะท้อนถึงผลของการ
ทำงานของทั้งโครงการให้มากที่สุด ดังในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนภาพกลุ่มตัวอย่างห้องพักทีท่ ำการเก็บข้อมูล

3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจาก 3 แหล่งที่มา ได้แก่ ข้อมูลที่ถูก
บันทึกในระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ “FINALCAD” ข้อมูลที่ได้จากการจด
บันทึกภาคสนาม และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ
โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ “FINALCAD” จะเป็น
3. วิธีการดำเนินงานวิจัย
ข้อมูลดิบ ซึ่งบอกรายละเอียดของรายการงานบกพร่องทั้งหมด ข้อมูลที่ได้
3.1 ขอบเขตงานวิจยั และกลุ่มเป้าหมาย
จากการจดบัน ทึ ก ภาคสนาม จะเป็ น ข้อ มู ลที่ ไ ด้ จ ากการจดบัน ทึ ก เช่น
ตำแหน่งห้องพัก ประเภทของห้องพัก หมายเลขห้อ งพัก จำนวนคนงาน
3.1.1 ขอบเขตงานวิจยั
รายวัน กลุ่มแรงงาน ประเภทการจ้างเหมา อัตราการใช้วัสดุ/ อุป กรณ์
ผู้วิจัยได้ทำการประมาณจำนวนข้อบกพร่องของงานสถาปัตยกรรมและ จำนวนวันในการทำงานประจำเดือน และอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่
งานตกแต่งภายในจากห้องพักทั้งหมดของโครงการกรณีศึกษา จำนวน 101 สะท้อนถึงเวลาทำงานและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องเหล่านั้น และ
CEM01-3

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ทำการศึกษา
เพื่อนำไปหามติสอดคล้องจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามวิธีการ
วิจัย แบบเดลฟาย (Delphi Method) เพื่อตัดสินใจเลือกกลุ่มปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ทำการศึกษา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันด้านมุมมองความคิดเห็น และหลีกเลี่ยงการเกิดมโนคติด้านความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการทำงานที่เพียงพอ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผู้เชีย่ วชาญทีถ่ ูกคัดเลือกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธกี ารเดลฟาย
ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกคัดเลือก

ตำแหน่งงาน

จำนวน (คน)

ตัวแทนเจ้าของโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

3

ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ

ผู้จัดการ + วิศวกรอาวุโส

2+2

ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาหลัก

ผู้จัดการ + วิศวกรอาวุโส

3+1

ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาย่อย

ผู้จัดการ + วิศวกรอาวุโส

1+1

รวม
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ผู้วิจัยทำการจัดส่งแบบสอบถามแบบวนรอบตามวิธีวิจัย แบบเดลฟาย
(Delphi Method) ให้ผู้เชี่ย วชาญในสาขาที่ เกี ่ย วข้อ งจำนวน 13 ท่า น
แสดงความคิ ด เห็ น โดยผู ้ ว ิ จ ั ย จะทำการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจนได้มติสอดคล้องโดยเสียงข้างมาก เพื่อสรุปแผนผัง
ก้า งปลาที่เป็นตัวแทนของปัจจัย ที่ทำให้เกิดงานบกพร่อ งในโครงการที่
ทำการศึ ก ษาวิ จ ัย 3 อั น ดั บ แรก และในขั ้ น ตอนสุ ด ท้ า ย ผู ้ ว ิ จ ั ย จัดทำ
แบบสอบถาม โดยจั ด ทำรายการปั จ จั ย ที ่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด งาน
บกพร่องทั้ง 3 อันดับ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญกำหนดระดับคะแนนจาก 1-10
เป็นระดับความคิดเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นสาหตุของการเกิดงานบกพร่อง
ทั้ง 3 อันดับจากน้อยไปหามาก ซึ่งผู้วิจัยจะนำระดับ คะแนนมาสรุป ผล
สาเหตุก ารเกิดงานบกพร่องในโครงการกรณีศึก ษา โดยแผนภาพแสดง
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง ดังในรูปที่ 5

13

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนงานวิจยั เพื่อหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง ผู้วิจัยใช้
ข้อ มูล รายการงานบกพร่อ งที่ ถ ูก บันทึก จากซอฟแวร์ “FINALCAD” มา
จัดลำดับรายการงานบกพร่องที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก แล้วใช้
ทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า แผนผังก้างปลา (Fish bone diagram) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องทั้ง 3 อันดับนั้น โดยกำหนดที่ตำแหน่ง
หัวปลาเป็นรายการงานบกพร่อง และกำหนดปัจจัยหลัก จำนวน 8 ปัจจัย
ลงในตำแหน่งก้างปลา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากหลักความคิด 4M+MILK โดย
4M ประกอบด้ว ย Man, Material, Machine และ Method ส่ว น MILK
หมายถึ ง Management, Information, Leadership และ Knowledge
ตามลำดับ ตัวอย่างการกำหนดแผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการ
เกิดงานบกพร่อง ดังในรูปที่ 4
รูปที่ 5 ขั้นตอนงานวิจัยเพือ่ หาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง

รูปที่ 4 แผนผังก้างปลาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง

3.2.2 ขั้นตอนงานวิจยั เพื่อหาต้นทุนที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง
ผู้วิจัย จัดทำบันทึกรายงานประจำวันสำหรับการแก้ไขงานบกพร่อ ง
จำนวน 30 ห้องพัก ซึ่งรายละเอียดในรายงานประจำวันจะประกอบด้วย
ข้อมูลหมายเลขห้องพัก ประเภทและขนาดห้องพัก วันที่ทำการแก้ไขงาน
บกพร่อง กลุ่มแรงงานที่ทำการแก้ไขงานบกพร่อง จำนวนแรงงานที่ใช้ใน
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การแก้ไขงานบกพร่องหรือประเภทการจ้างเหมาการแก้ไขงานบกพร่อ ง
รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง และระยะเวลาทำงาน
ระบุช่วงเวลาทำงานปกติหรือทำงานล่วงเวลา
ในการวิเคราะห์ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่อง ผู้วิจัยนำ
ข้ อ มู ล จากการบัน ทึ ก ทั้ ง หมดมาวิเ คราะห์ โ ดยใช้ ทฤษฎีส ายงานวิก ฤติ
(Critical Path Method) [8] ซึ่งใช้ผลวิเคราะห์ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsoft Project เวอร์ชั่น 2016 เพื่อ หาจำนวนวันที่ ทำให้ งานล่ า ช้ า
เนื่องจากการแก้ไขงานบกพร่อง เปรียบเทียบกันจำนวนวันทำงานปกติหาก
ไม่มีรายการงานบกพร่องเหล่านั้น
ในการวิเคราะห์ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่อง ผู้วิจัยได้
ทำการวิเคราะห์จากการบันทึกค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และค่าใช้จ่ายด้าน
วัสดุอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าดำเนินการอื่น ๆ) จากข้อมูลในรายงานประจำวัน
โดยคำนวณค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละห้องพัก จำนวน 30 ห้อง แล้วนำมา
เปรียบเทียบเป็นร้อยละของงบประมาณการก่อสร้างของแต่ละห้องพักนั้น
จากมูลค่างานตามสัญญา
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทำการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างต้นทุน
ด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายกับประเภทการจ้างเหมาและประเภทห้องพัก
โดยแผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาต้นทุนในการแก้ไขงาน
บกพร่อง ดังในรูปที่ 6
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3.2.3 ขั้นตอนงานวิจยั เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงาน
บกพร่อง ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากซอฟแวร์ “FINALCAD” มาจัดลำดับ
รายการงานบกพร่องที่มีจำนวนครั้งในการแก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก แล้ว
ใช้ทฤษฎีแผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นแนวทางในการป้องกัน
การเกิดซ้ำของกลุ่มรายการงานบกพร่องทั้ง 5 อันดับนั้น โดยการกำหนดที่
ตำแหน่งหัวปลาเป็น กลุ่มรายการงานบกพร่องทั้ง 5 อันดับ และกำหนด
ปัจจัยหลักตามหลักความคิด 4M+MILK จำนวน 8 ปัจจัย ลงในตำแหน่ง
ก้างปลา
ผู้ว ิจ ัย ทำการจัดส่งแบบสอบถามแบบวนรอบตามวิธ ีก ารวิจ ัย ด้ ว ย
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 13 ท่าน แสดงความคิดเห็น โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด จนได้มติสอดคล้องโดยเสียงข้างมาก แล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญกำหนดระดับคะแนนจาก 1-10 เป็นระดับความคิดเห็นว่าปัจจัย
เหล่านั้นเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่องในโครงการ
ศึกษาจากน้อยไปมาก โดยแผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพือ่ หา
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง ดังในรูปที่ 7

รูปที่ 7 ขั้นตอนงานวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดงานบกพร่องซ้ำ

รูปที่ 6 ขั้นตอนงานวิจัยเพื่อหาต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง
CEM01-5
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4. ผลการดำเนินงานวิจัย

ระดับคะแนนสูงใกล้เคียงกันตั้งแต่ 101 – 117 คะแนน ได้แก่ วิธีการทำงาน
ไม่เหมาะสม, ขาดการควบคุมงานที่เพียงพอ, งานติดตั้งของงานระบบส่งผล
4.1 ผลการวิจยั การหาสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง
เสียหาย, ขาดการประสานงานที่ดี, การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม และงาน
ระบบขัดแย้งกับตกแต่งภายใน ตามลำดับ และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีระดับ
4.1.1 ลำดับรายการงานบกพร่องที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก
ผู้วิจัยทำการรวบรวมรายการงานบกพร่องของห้องพักจำนวน 30 ห้อง คะแนนต่ำกว่ากลุ่มแรกอย่างเห็นได้ชัด แต่มีการไล่ระดับคะแนนลงมาเป็น
จากซอฟแวร์ “FINALCAD” และทำการจัดเรียงลำดับรายการงานบกพร่อง เส้นตรง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างมั่นใจว่าสาเหตุของการเกิด
ที่มีป ริมาณมากที่สุด โดยมี รายการงานบกพร่องที่มีป ริมาณมากที่สุด 3
งานบกพร่
องอันดับ ที่ 1 งานทาสีผนัง (Wall painted defects) เกิดจาก
อันดับแรก ดังตารางที่ 2
ปัจจัยในกลุ่มที่ 1 เป็นหลัก โดยแต่ละปัจจัยมีความน่าจะเป็นใกล้เคีย งกัน
มากที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 1 งานทาสีผนัง ส่วน
ตารางที่ 2 อันดับรายการงานบกพร่องทีม่ ปี ริมาณมากที่สดุ 3 อันดับแรก
ปัจจัยกลุ่มที่ 2 ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่ 1 งาน
จำนวนรายการจาก
อันดับที่
รายการงานบกพร่อง
ทาสีผนัง และแต่ละปัจ จัย มีความน่า จะเป็นที่ทำให้ เกิด งานบกพร่ อ งนี้
30 ห้อง
ใกล้เคียงกัน
1
งานทาสีผนัง (Wall painted defects)
615
ปัจ จัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อ งอันดับ ที่ 2 งานทาสีฝ้า
2
งานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)
574
เพดาน (Ceiling painted defects) ดังในรูปที่ 9
3

งานผนังไม้วีเนียร์ (Wall veneer defects)

560

4.1.2 ผลการตอบแบบสอบถามตามวิธีการเดลฟาย
ผู้วิจัยทำการส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน แสดงความ
คิดเห็นถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อ งทั้ง 3 อันดับ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการปรับแก้ความคิดเห็นของตนเองจำนวน 1 ครั้ง หลังจาก
ได้เห็นความคิดเห็นรวมของผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ก่อนที่ผู้วิจัยจะสรุปความ
คิดเห็นสอดคล้อ งของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน ถึ งสาเหตุที่ทำให้เกิด งาน
บกพร่องทั้ง 3 อันดับ ในลำดับถัดมา
ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน ถึง
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องพร้อมระดับคะแนนของแต่ละ
ปัจจัย ตามรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 1 งานทาสีผนัง
(Wall painted defects) ดังในรูปที่ 8

รูปที่ 9 ระดับคะแนนสาเหตุการเกิดงานบกพร่องงานทาสีฝ้าเพดาน

จากรูปที่ 9 การให้ระดับคะแนนปัจจัยที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่
2 งานทาสีฝ้าเพดาน ระดับคะแนนของแต่ละปัจจัยมีความใกล้เคียงกันมาก
ไล่ระดับลงไปเป็นเส้นตรง และไม่สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มได้ โดยปัจจัยที่มี
ระดับคะแนนสูงที่สุด 3 ลำดับแรกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
อันดับที่ 2 งานทาสีฝ้าเพดาน ได้แก่ การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม, งาน
ติดตั้งของงานระบบส่งผลเสียหาย และงานระบบขัดแย้งกับตกแต่งภายใน
ตามลำดับ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคิดว่าทุกปัจจัยเป็นสาเหตุของการ
เกิดงานบกพร่องอันดับที่ 2 งานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)
ไล่เรียงกันไป ไม่มีปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุหลักที่เด่นชัด เพราะงานบกพร่องงาน
ทาสีฝ้าเพดาน มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่น เกิดจากปัญหางาน
ระบบเหนือฝ้า เกิดจากฝีมือช่างในการติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟ หรือแม้กระทั่ง
รูปที่ 8 ระดับคะแนนสาเหตุการเกิดงานบกพร่องงานทาสีผนัง
เกิดจากฝีมือของช่างทาสีฝ้าเพดานเอง
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 3 งานผนังไม้วี
จากรูปที่ 8 การให้ระดับคะแนนปัจจัยที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่
1 งานทาสีผนัง สามารถแยกปัจจัยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มี เนียร์ (Wall Veneer defects) ดังในรูปที่ 10
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ประเภท เพราะหากงานเหล่านั้นขาดการควบคุมและติดตามงานที่ดีพอ ย่อม
ส่งผลให้งานนั้น ๆ เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ ส่วนปัจจัยอันดับที่ 2 คือ การ
จัดลำดับงานไม่เหมาะสม เป็นปัจจัยเฉพาะที่เกิดขึ้นในโครงการกรณีศึกษา
ซึ่งมีการแบ่งผู้รับเหมาตามหมวดหมู่งาน ทำให้ในบางครั้งการทำงานของ
ผู้รับเหมาเจ้าหนึ่งไปกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของผู้รับเหมาอีก
เจ้าหนึ่ง หากต่างคนต่างทำและไม่มี การจัดลำดับงานที่เหมาะสม ย่อมเกิด
ข้อบกพร่องของงานขึ้นได้ และปัจจัยอันดับที่ 3 คือ แรงงานขาดทักษะฝีมือ
จะเห็นได้ชัดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องอันดับที่ 3 งานผนังไม้วี
เนียร์ ซึ่งเป็นลักษณะงานเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์กับงานอื่น แต่ข้อบกพร่อง
ของงานเกิดจากทักษะฝีมือของผู้ปฏิบัติงานเอง

รูปที่ 10 ระดับคะแนนสาเหตุการเกิดงานบกพร่องงานผนังไม้วีเนียร์

4.2 ผลการวิจยั การหาต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง

การให้ระดับคะแนนปัจจัยที่ทำให้เกิดงานบกพร่องอันดับที่ 3 งานผนัง
ไม้วีเนียร์ มีปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่มีคะแนนมากกว่าปัจจัยอื่นอย่างเห็นได้ชัด นั่น
ก็คือ ขาดการควบคุมงานที่ดีพอ โดยมีคะแนน 103 คะแนน ส่วนปัจจัยที่มี
คะแนนสูงเป็นอันดับสองมีคะแนนแค่ 90 คะแนน และมีการไล่ระดับคะแนน
ลงไปเป็นแนวเส้นตรง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ว่า
ขาดการควบคุมงานที่ดีพอ เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
อั น ดั บ ที ่ 3 งานผนั ง ไม้ ว ี เ นี ย ร์ (Wall veneer defects) เนื ่ อ งจากงาน
บกพร่องเกี่ยวกับผนังไม้วีเนียร์คือการผิดเพี้ยนของสีเนื่องจากความร้อนที่
ได้รับจากแสงแดด การขาดการควบคุมอุณภูมิห้องหลังจากทำการติดตั้งผนัง
ไม้วีเนียร์ไปแล้ว และความเสียหายบนพื้นผิวของผนังไม้เนื่องจากโดนวัสดุ
ของแข็งกระแทกหรือขูด โดยผู้เชี่ยวชาญน่าจะมองว่างานบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้
เป็นงานบกพร่องเฉพาะเรื่อง ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานก่อนหน้า เช่นงาน
ระบบประกอบอาคาร แต่เกิดจากการขาดการดูแลเอาใส่ที่เพียงพอของผู้
ควบคุมงาน และการขาดความรู้ประสบการณ์ของคนทำงานเอง ส่วนปัจจัย
อื ่ น ๆ ก็ เ ป็ น สาเหตุข องการเกิ ดงานบกพร่อ งนี ้ไ ด้ และมี ร ะดั บ คะแนน
ใกล้เคียงลดหลั่นกันไป
สรุปปัจจัยที่เป็น 3 สาเหตุหลักของการเกิดงานบกพร่องทั้งหมดของ
โครงการกรณีศึกษา ได้จากผลรวมคะแนนปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิด
งานบกพร่องที่มีปริมาณมากที่สุดทั้ง 3 อันดับ คืองานทาสีผนัง งานทาสีฝ้า
เพดาน และงานผนังไม้วีเนียร์ ดังตารางที่ 3

4.2.1 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่อง
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่บันทึก ภาคสนามของการแก้ไขงานบกพร่องทั้งหมด
มาสร้างเป็นกราฟแสดงระดับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง
ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง

จากรูปที่ 11 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับ
มูลค่างานตามสัญญาของห้องพักจำนวน 30 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 2.50
โดยมีค่าสูงสุดร้อยละ 3.48 และมีค่าต่ำสุดร้อยละ 1.09 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงานก่อน-หลัง ซึ่งคาดว่า
เกิดจากปัจจัย 2 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ผู้รับ เหมาเกิดความชำนาญในการแก้ไขรายการงาน
ตารางที่ 3 สรุป 3 ปัจจัยหลักทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องของโครงการ
บกพร่อง เพราะลักษณะงานบกพร่องมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละห้อง โดย
อันดับที่
ปัจจัย
คะแนนรวม
ผู้รับเหมามีการพั ฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และพัฒนากระบวนการ
1
ขาดการควบคุมงานที่เพียงพอ
313
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น งานแก้ไขผนังแตกร้าว ผู้รับเหมามีการ
2
การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม
279
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของการแตกร้าวใหม่เมื่อ
3
แรงงานขาดทักษะฝีมือ
252
ทราบว่าการแก้ไขผนังแตกร้าวแบบเดิมไม่ได้ผล และมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
ใช้งานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น
ประการที่สอง รายการงานบกพร่องมีจำนวนแนวโน้มน้อยลง หลังจาก
จาก 3 ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องทั้งหมดของ
โครงการกรณีศึกษา มีผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยอันดับที่ 1 คือ ขาดการ ผู้รับเหมาทราบลักษณะการตรวจงานของผู้ตรวจแล้ว ทำให้เกิดการป้องกัน
ควบคุมงานที่เพียงพอ เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อ งในงานหลาย และมีการแก้ไขงานให้บกพร่องน้อยลงในห้องถัดๆ ไป
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ตารางที่ 4 อันดับรายการงานบกพร่องทีม่ ีจำนวนการแก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก
4.2.2 ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่อง
จำนวนครั้งในการ
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่บันทึกภาคสนามของการแก้ไขงานบกพร่องทั้งหมด
อันดับที่
รายการงานบกพร่อง
แก้ไขงานบกพร่อง
มาสร้างเป็นกราฟแสดงระยะเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง ดัง
1
งานตู้ไม้ (Shelf - wood defects)
7
รูปที่ 12
2

งานประตูไม้ (Door - wood defects)

6

3

งานทาสีผนัง (Wall painted defects)

6

4

งานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)

5

5

งานรอยต่อผนังกับฝ้า (Wall & Ceiling joint)

5

4.3.2 ผลการตอบแบบสอบถามตามวิธีการเดลฟาย
ผู้วิจัยได้สรุปความคิดเห็นสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน ถึง
ปัจจัยที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่องพร้อมระดับคะแนน
ของแต่ละปัจจัย ดังรูปที่ 13
รูปที่ 12 ร้อยละเวลาที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30 ห้อง
จากรูปที่ 12 ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับเวลาการ
ทำงานปกติของห้องพักจำนวน 30 ห้อง พบว่าเกิดความล่าช้าเฉลี่ย ร้อยละ
9.58 หรือ ล่าช้าประมาณ 7.87 วัน จากการทำงานปกติ 30 วัน โดยเกิด
ความล่าช้ามากที่สุดร้อยละ 15.79 และน้อยที่สุดร้อยละ 7.22 ระยะเวลาที่
ใช้แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มล่าช้าน้อยลงตามลำดับการทำงานก่อน - หลัง
รวมทั้งการแก้ไขงานบกพร่องของห้องตัวอย่าง จากรูปคือลำดับงานที่ 11
ห้องพักหมายเลข JS 601 ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบและวัสดุก่อสร้างบ่อยๆ
มีระยะเวลาการแก้ไขงานบกพร่องมากที่สุด
จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องทั้ง 30
ห้อง ตามลำดับการทำงานก่อน-หลัง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความล่าช้าในการ
แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงาน แต่เมื่อความล่าช้า
ในการแก้ไขงานบกพร่องลดลงถึงประมาณร้อยละ 8-9 ผู้ปฏิบัติงานจะไม่
สามารถลดระยะเวลาการแก้ไขงานบกพร่องลงได้อีก โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า
เกิดจากขั้นตอนและวิธีการทำงานบางงานที่ไม่สามารถลดระยะเวลาลงได้อีก
หรือไม่สามารถข้ามขั้นตอนการทำงานได้ เช่น งานซ่อมผนังแตกร้าวและงาน
ทาสี โดยคนงานต้องทำการฉาบแต่งและต้องรอให้พื้นผิวผนังแห้ งก่อนถึงจะ
ทาสีได้ หรือ การทาสีรอบถัด ๆ ไป ต้อ งรอให้สีที่ทารอบก่ อ นหน้ า แห้ ง
เสียก่อน เป็นต้น
4.3 ผลการวิจยั การหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง

รูปที่ 13 ระดับคะแนนปัจจัยแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
จากระดับคะแนนในรูปที่ 13 พบปัจจัยที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ
ที่โ ดดเด่น 1 ปัจ จัย คือ “ควบคุมลำดับ การทำงาน” โดยมีคะแนน 119
คะแนน มากกว่าปัจจัยอันดับสอง คือ “เพิ่มการควบคุมงาน” ที่มีคะแนน
เพีย ง 105 คะแนน โดยปัจ จัยที่เป็นแนวทางป้อ งกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องจากอันดับที่ 2 – 15 มีระดับคะแนนใกล้เคียงกันลดหลั่นกันไปเป็น
เส้นตรง ซึ่งหมายถึงทุกปัจจัยที่เหลือสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
การเกิดซ้ำของงานบกพร่องและมีความสำคัญใกล้เคียงกัน
จากผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน สามารถสรุป 3 ปัจจัย
หลัก ที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่องได้ ดังตารางที่ 5

4.3.1 ลำดับรายการงานบกพร่องที่มีจำนวนครั้งในการแก้ไขมากที่สุด
ตารางที่ 5 ปัจจัยทีเ่ ป็นแนวทางป้องกันการเกิดงานบกพร่องซ้ำ 3 อันดับแรก
5 อันดับแรก
อันดับที่
แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
คะแนน
ผู้วิจัยทำการรวบรวมรายการงานบกพร่องของห้องพักจำนวน 30 ห้อง
1
ควบคุมลำดับการทำงาน
119
จากซอฟแวร์ “FINALCAD” และทำการจัดเรียงลำดับรายการงานบกพร่อง
2
เพิ่มการควบคุมงาน
105
ที่มีจำนวนครั้งในการแก้ไขงานมากที่สุด พบว่ารายการงานบกพร่องที ่มี
3
พัฒนากระบวนการตรวจสอบงาน
99
จำนวนครั้งในการแก้ไขงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังตารางที่ 4

CEM01-8

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 13 ท่าน เป็นผู้เกี่ยวข้องทีไ่ ด้รับรู้
ข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการเป็นอย่างดี โดยปัญหาที่ผู้วิจยั ทุกท่าน
เห็นคล้ายคลึงกันคือ งานบกพร่องส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดลำดับงาน
และการประสานงานระหว่างผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้รับเหมางาน
ระบบกับผู้รับเหมางานตกแต่งภายในไม่ดีพอ ทำให้ปัญหาจากผู้รับเหมางาน
ระบบส่งผลต่อ ความเสีย หายทั้งด้า นเวลาและค่า ใช้จ ่ายของงานตกแต่ง
ภายในที่ตามมา ทั้งนี้ เนื่อ งจากการไม่ใส่ใจในขั้นตอนการทำงานของผู้
ควบคุมงาน และความหละหลวมในขั้นตอนการตรวจสอบงาน ฉะนั้น แนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดซ้ำของ
งานบกพร่อง จึงควรปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม การเพิ่มความ
เข้มงวดในการติดตามและตรวจสอบงานทุกขั้นตอนให้มากขึ้น

5. บทสรุป
จากผลการวิเคราะห์ข ้อ มูลรายการงานบกพร่องของโครงการงาน
ก่อสร้างโรงแรม 1 แห่ง เพื่อหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
เพื่อหาต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง และเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิด
ซ้ำของงานบกพร่องของงานก่อสร้าง สามารถสรุปผลงานวิจัย ดังนี้
5.1 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง
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ลำดับที่ 2 คือ “การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม” และลำดับที่ 3 คือ “แรงงาน
ขาดทักษะฝีมือ”
5.2 ต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง
5.2.1 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับมูลค่างานตาม
สัญญาของห้องพักจำนวน 30 ห้อง เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 2.50 โดยมีค่าสูงสุด
ร้อยละ 3.48 และมีค่าต่ำสุดร้อยละ 1.09 โดยผู้วิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การแก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงานก่อน-หลัง ซึ่ง
เกิดจากผู้ปฏิบัติงานเกิดประสบการณ์และความชำนาญจากการแก้ไขงาน
ก่อนหน้า และจำนวนรายการงานบกพร่องมีปริมาณน้อยลงตามลำดับ
5.2.2 ต้นทุนด้านเวลาที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง
ต้นทุนด้านเวลาในการแก้ไขงานบกพร่องเทียบกับเวลาการทำงานปกติ
ของห้องพักจำนวน 30 ห้อง พบว่า เกิดความล่าช้าเฉลี่ย ร้อยละ 9.58 หรือ
ล่าช้าประมาณ 7.87 วัน จากการทำงานปกติ 30 วัน โดยเกิดความล่าช้ามาก
ที่สุดร้อยละ 15.79 และน้อยที่สุด ร้อยละ 7.22 โดยผู้วิจัย มีความเห็นว่า
ระยะเวลาที่ใช้แก้ไขงานบกพร่องมีแนวโน้มลดลงตามลำดับการทำงานก่อนหลัง ซึ่งน่าจะเกิดจากประสบการณ์และความชำนาญในการแก้ปัญหาจาก
การทำงานก่อนหน้า แต่เมื่อความล่าช้าในการแก้ไขงานบกพร่องลดลงจนถึง
ประมาณร้อยละ 8-9 จะไม่สามารถลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงไปกว่า
นั้นได้ เนื่องจากเหตุผลด้านวิธีการทำงานที่ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ รวมทั้ง
ยังพบว่าการแก้ไขงานบกพร่องของห้องตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
และวัสดุก่อสร้างบ่อยๆ มีระยะเวลาการแก้ไขงานบกพร่องมากที่สุด

5.1.1 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง อันดับที่ 1 งานทาสีผนัง
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องที่มีปริมาณ
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คืองานทาสีผนัง (Wall painted defects) ได้แก่
ลำดับที่ 1 คือ “งานระบบขัดแย้งกับตกแต่งภายใน” ลำดับที่ 2 คือ “การ
จัดลำดับงานไม่เหมาะสม” และลำดับที่ 3 คือ “ขาดการประสานงานที่ดี”
5.3 แนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
5.1.2 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง อันดับที่ 2 งานทาสีฝ้าเพดาน
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องที่มีปริมาณ
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 คืองานทาสีฝ้าเพดาน (Ceiling painted defects)
ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ “การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม” ลำดับที่ 2 คือ “งาน
ติดตั้งของงานระบบส่งผลเสียหาย” และลำดับที่ 3 คือ “งานระบบขัดแย้ง
กับตกแต่งภายใน”
5.1.3 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่อง อันดับที่ 3 งานผนังไม้วีเนียร์
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องที่มีปริมาณ
มากที่สุดเป็นอันดับ ที่ 3 คือ งานผนัง ไม้ว ีเนีย ร์ (Wall veneer defects)
ได้ แ ก่ ลำดั บ ที่ 1 คื อ “ขาดการควบคุ มงานที ่เ พีย งพอ” ลำดั บ ที่ 2 คือ
“คนงานไม่เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุใช้งาน” และลำดับที่ 3 คือ “คนงานขาด
ประสบการณ์”
5.1.4 สาเหตุของการเกิดงานบกพร่องของโครงการกรณีศึกษา
ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นตัวแทนสาเหตุของการเกิดงานบกพร่องของ
โครงการกรณีศึกษา ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ “ขาดการควบคุมงานที่เพียงพอ”

ปัจจัย 3 ลำดับแรก ที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของงานบกพร่อง
ในโครงการกรณีศึกษา ได้แก่ ลำดับที่ 1 คือ “ควบคุมลำดับการทำงาน”
ลำดั บ ที ่ 2 คื อ “เพิ ่ ม การควบคุ ม งาน” และลำดั บ ที ่ 3 คื อ “พั ฒ นา
กระบวนการตรวจสอบงาน”

6. ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษางานวิ จ ั ย นี ้ เป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล รายการงาน
บกพร่องของงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในในช่วงการส่งมอบ
งานแก่เจ้าของโครงการเท่านั้น ดังนั้น ผลของสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง
ต้นทุนในการแก้ไขงานบกพร่อง และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องจึงสะท้อนเฉพาะรายการงานที่ศึกษาเท่านั้น ซึ่งยังไม่รวมสาเหตุ
ของการเกิดงานบกพร่องหมวดงานอื่น ๆ ยังไม่รวมต้นทุนในการแก้ไขงาน
บกพร่องของหมวดงานอื่น ๆ และยังไม่รวมแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำของ
งานในหมวดงานอื่น ๆ เช่น งานบกพร่องที่เกิดระหว่างงานโครงสร้างอาคาร
งานบกพร่องที่เกิดระหว่างงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น งานบกพร่องที่เกิด
จากการระบบประกอบอาคาร เป็นต้น ดังนั้น ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จึงไม่
สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งโครงการ
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ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หากมีการทำงานวิจัยเพิ่มเติมที่ต่อเนื่องจาก
งานวิจัยฉบับนี้ เพื่อให้ได้รับทราบผลที่เกิดจากงานบกพร่องในหมวดงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะทำให้ผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์และ
รับรู้ถึงข้อมูลมากขึ้น สามารถมองเห็นถึงสาเหตุการเกิดงานบกพร่อง ต้นทุน
ที่ใช้ในการแก้ไขงานบกพร่อง และแนวทางป้อ งกันการเกิดซ้ำ ของงาน
บกพร่องทั้งโครงการได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หากมีการทำงานวิจัยกรณีเดียวกันในหลาย ๆ โครงการที่
คล้ายคลึงกัน ยิ่งสามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีข้อมูล
ที่ใช้เปรียบเทียบและอาจรับรู้ปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ มากขึ้น เพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสากรรมก่อสร้างต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัท อาร์คีไทพ์ คอนสตรัคชั่น คอนซัลแทนส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลของโครงการกรณีศึกษา ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง และให้โอกาสผู้วิจัยได้เป็นส่วน
หนึ่งของทีมงานบริห ารโครงการดังกล่าว ผู้ว ิจ ัย ได้รับประสบการณ์ที่มี
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและวิชาชีพวิศวกรรมอย่างหาที่สุดไม่ได้
ขอขอบคุณ Mr. Ariel Sardou, ผู้จ ัดการทั่ว ไป ที่ให้ก ารสนับ สนุน และ
ส่ ง เสริ ม การทำงานของผู ้ จ ั ย เป็ น อย่ า งดี ขอขอบคุ ณ Mr. Christophe
Chastagner, ผู ้ จ ั ด การโครงการ ที ่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้าง และขอขอบคุณเพื่อน
ร่วมงานทุกคน ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในทุก ๆ ด้านเป็น
อย่างดี

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

พระจอมเกล้าธนบุรี.
วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า
98-104
[6] N. Ahzahar, N.A. Karim, S.H. Hassan and J. Eman (2011). A
Study of Contribution Factors to Building Failures and
Defects in Construction Industry. The 2nd International
Building Control Conference 2011, Penang, Malaysia, 11-12
July 2011, pp. 249-255.
[7] อัจฉราวรรณ งามญาณ (2554). อันเนื่องมาแต่สูตรของยามาเน่.
วารสารบริหารธุรกิจ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 131, หน้า 55
[8] อาจอง สุขประเสริฐ (2559). การประยุกต์เทคนิค PERT/ CPM ในการ
จัดการกิจกรรมในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร. งานนิพนธ์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า 17-29

เอกสารอ้างอิง
[1] M. Subhi, S. Dinesh and R. Resmi (2017). A Review on
Construction Defects, International Journal of Informative
& Futuristic Research, 4, pp.7079-7084.
[2] ชนัญชิดา ตัญฑเกษม, ธีรนพ ทองแถม ณ อยุธยา, สุกัญญา มาซา และ
หงษ์ฟ้า อินไชยา (2558). การปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการขนส่ง
พัสดุ กรณีศึกษา บริษัทขอนแก่นชนะชัยขนส่ง จำกัด. รายงานสัมมนา
การจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 10-12
[3] นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2560). การนำเทคนิคเดลฟายไปใช้สำหรับ
งานวิจัย. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปี
ที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 52-53
[4] คมกริช จันทา (2555). การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานก่อสร้าง
คอนโดมีเนียมส่วนงานสถาปัตยกรรม
กรณีศึกษาโครงการ
คอนโดมิเนียม 1 แห่ง. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า
89-95
[5] พรศักดิ์ เจริญวนันท์ (2552). การวิเคราะห์สาเหตุ ประเภท และ
ผลกระทบของข้อบกพร่องงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
CEM01-10

