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ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิ ศวกรรมระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
ธีรดลน์ ศรีรอด1* การุณ ใจปญั ญา2 และ ศักดา กตเวทวารักษ์3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัย และระดับความสําคัญของปจั จัยที่มผี ลต่อการ
สูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ รวมทัง้ ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปญั หา และป้องกัน
การสูญเสียวัสดุ งานวิจยั นี้ แบ่งเป็ น สามระบบ คือ (1) ปรับอากาศและระบายอากาศ (2) สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั
และ (3) ไฟฟ้าและสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ พนักงานในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับหน้ างานหรือทราบ
ปญั หาการสูญเสียวัสดุในงานระบบประกอบอาคารดี ได้แก่ ผู้จดั การโครงการ Project Manager วิศวกรโครงการ
Project Engineer วิศวกรสนาม Site Engineer ผูช้ าํ นาญงานอาวุโส Senior Supervisor ผูช้ าํ นาญงาน Supervisor และ
ผูค้ วบคุมงาน Foreman ได้กลุ่มตัวอย่าง 270 คน จาก 15 โครงการ สถิติท่นี ํ ามาใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ
Percentage ค่าเฉลีย่ Mean ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน Standard Deviation และใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One-Way ANOVA เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลกับปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุประกอบ
อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษแต่ละระบบ และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธกี ารของ HSD Tukey’s HSD test
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบระดับสูงต่อการสูญเสียวัสดุในงานระบบประกอบอาคารทัง้ สามระบบ
อันดับแรก คือ การถูกโจรกรรม ปจั จัยทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรม
ระบบประกอบอาคารทัง้ สามระบบน้อยที่สุด คือ ความล่าช้าของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความสําคัญของปจั จัย จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ผลบ่งชีว้ ่าว่า ผูม้ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการสูญเสียวัสดุทงั ้ สามระบบแตกต่างกันบางด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คําสําคัญ: การสูญเสียวัสดุ อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกัน
อัคคีภยั ระบบไฟฟ้าและสือ่ สาร
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Factors Affecting the Loss of Engineering Systems’ Materials in
Extra Large Buildings
Teeradol Srirod1* Karun Jaipunya2 and Sakda Katavettavarak3
Abstract
This research intends to identify factors that affect the loss of materials in mechanical and electrical works
specifically in large buildings, and solution to proper management. This research is categorized into 3
systems which are Air-condition & ventilation system, Fire protection & sanitary system, and Electrical system.
Samples being used in this research are those who work on site involving in field works and tend to
acknowledge these problems well. Individuals are selected from each project within the company, from a total
of 15 projects, whose are Project manager, Project engineer, Site engineer, senior supervisor, Supervisor,
and Foreman. Thus we have a total of 270 individuals as a sample. The methods being used in the analytical
process are percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and HSD (Turkey’s HSD test). It was
found that “robbery” has the most impact that responsible for the loss of materials, while “project delayed” has
the least. However, each individuals with different role tends to have different thoughts and comments on this
issue, which equal to .05 statistically
Keywords: Loss of materials, Extra large building, Air-condition & ventilation system, Fire protection &
sanitary system, and Electrical system
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1. บทนํา
ในปี 2554 อุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัว
ต่ อเนื่ องจากปี ก่ อน โดยคาดว่ าการก่ อสร้างภาครัฐจะ
ขยายตัวได้ค่อนข้างดี เป็ นปจั จัยหนุ นต่ อธุรกิจก่อสร้าง
โดยรวม เนื่องจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
หลายโครงการมีความคืบหน้ ามากขึ้น และอาจมีการ
ก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสาย
ต่ า ง ๆ รวมทัง้ การก่ อ สร้ า งตามแผนการลงทุ น ด้ า น
โครงสร้างพืน้ ฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
นอกจากนี้ ยังมีโ ครงการลงทุ นทัง้ ขนาดเล็กและใหญ่
ได้แก่โครงการ บริหารจัดการนํ้ า ฟื้ นฟูโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสาธารณูปโภคทีเ่ สียหายจากภาวะนํ้าท่วมอีก [1]
การก่อสร้างของภาคเอกชนก็สามารถพยุงตัวไปได้
ถึง ปลายปี 2555 ด้ว ยแผนกลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิจ ที่น่ า จะ
กระจายความเสี่ย งไปยัง โครงการพาณิ ช ยกรรมและ
อสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองต่างจังหวัดมากขึ้น ขณะที่
รายได้มาจากงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ
รายได้ระดับกลางถึงสูง ยังมีความต้องการบ้านหลังที่
สอง และผูป้ ระกอบธุรกิจบางกลุ่มอาจมุ่งรับงานก่อสร้าง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ามากขึน้ ทิศทาง
ดังกล่าวน่ าจะหนุ นให้มูลค่าตลาดธุรกิจก่อสร้างปี 2555
อยู่ทก่ี รอบ 923,000 - 934,000 ล้านบาท และเติบโตที่
ร้อยละ 12.2 - 13.5 จากปี 2554 [2]
เมื่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมก่อสร้างปรับตัวเพิม่ ขึน้
ส่งผลต่อแนวโน้มของระบบงานภายในอาคาร เช่น ระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและป้องกัน
อัคคีภยั ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
เจ้ า ของโครงการ วิ ศ วกร สถาปนิ ก ช่ า งงานระบบ
จําเป็ นต้องใช้วสั ดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในการทํางาน
ในปริมาณมาก โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ดังนัน้
หากการสูญเสีย ซึ่ง อาจเกิดได้จ ากหลายสาเหตุ เช่ น
ระบบป้องกันการสูญเสียวัสดุไร้ประสิทธิภาพ ระบบการ
จัดการ และการควบคุมด้านวัสดุไม่รดั กุม ระบบการขน
ย้ายวัสดุไม่เหมาะสม และมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติม
งานระหว่างดําเนินงานก่อสร้าง [3] จะทําให้สูญเปล่ า
มหาศาล อีกทัง้ วัสดุก่อสร้างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เป็ นเหตุ
ปจั จัยด้านลบที่ส่งผลต่ อต้นทุนและความสามารถในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการ
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อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งทีก่ ารสูญเสียวัสดุท่ี ส่วนใหญ่
เกิดจาก เข้าใจหรือตีความหมายของแบบก่ อสร้างไม่
ครบถ้วน ประเมินปริมาณความต้องการใช้วสั ดุมากเกิน
ควร ที่ค นงานไม่ มีค วามชํ า นาญ และขนย้ า ยวัสดุ ไ ม่
ระมัดระวัง [4] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเจต เทียม
เศวต [5] ที่สรุ ปว่ าป จั จัยที่มีผลกระทบและสัดส่วนการ
สูญเสียวัสดุในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่มากสุด สาม
อันดับแรก คือ การปฏิบตั ิงาน การขนย้ายวัสดุ และการ
วางแผนใช้วสั ดุ โดยการสูญเสียวัสดุเป็ นปญั หาหลักที่มี
นัยสําคัญทัง้ ประสิทธิภาพของงาน และผลกระทบต่ อ
ภาพรวมโครงการทัง้ ยังเป็ นปจั จัยสําคัญในการจัดการ
ระบบทํางานตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบโครงการ [6]
สิทธิ [7] กล่าวว่า ผูบ้ ริหารต้องจัดวางความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของพนักงานในหน่วยงานอย่างรัดกุม และศึกษา
ช่ อ งโหว่ ท่ีอ าจทํ า ให้เ ป็ น ช่ อ งทางทุ จ ริต เบีย ดบัง ของ
พนักงานสนามได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของทวีสุข [8]
สรุ ป ว่ า ขัน้ ตอนการสู ญ เสีย วัส ดุ ท่ีห น้ า งานของการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คือ การวางแผนการใช้วสั ดุ
ซึ่ง ขัน้ ตอนนี้ค วรประกอบด้ว ย จัด ทําแผนการใช้ว ัสดุ
และปรับ แก้แ ผนพิจ ารณาสภาพของหน้ า งาน อีก ทัง้
งานวิจยั ของ Rafael และ Leonhard [9] ได้กล่าวว่าหนึ่ง
ในหกสาเหตุ หลักของคือ ความผิดพลาดในการจัดซื้อ
วัส ดุ แ ละการขนส่ ง วัสดุ ปกติแ ล้ว เกิด ความเข้า ใจไม่
ตรงกันระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย
จากตัวอย่างปญั หาการสูญเสียวัสดุงานระบบข้างต้น
เป็ นผลให้งานวิจยั นี้จะวิเคราะห์หาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการสูญเสียวัสดุในงานระบบวิศวกรรมอาคารขนาด
ใหญ่พเิ ศษ และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงปจั จัยดังกล่าว
ที่เ กิด ขึ้น เพื่ อ เป็ น แนวทางลดการสู ญ เสีย วัส ดุ ข อง
โครงการต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาการสูญเสีย
วัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ ดังนี้
2.1 หาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุใน
งานวิศวกรรมระบบ
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2.2 หาระดับความสําคัญของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
สูญเสียวัสดุ
2.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล
กับปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุ
2.4 เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันการสูญเสียวัสดุ
3. ขอบเขตของการวิ จยั
งานวิจยั นี้ เรื่องปจั จัยที่มผี ลกระทบต่ อการสูญเสีย
วัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
3.1 การศึกษาวัสดุในหมวดวัสดุทท่ี ําการศึกษาการ
สูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาด
ใหญ่พเิ ศษ ในการวิจยั นี้ แบ่งเป็ น สาม ระบบ คือ
1) ระบบปรับ อากาศและระบายอากาศ 2)
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั และ 3) ระบบไฟฟ้า
และสือ่ สาร
3.2 ใช้ตวั อย่างโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
พิเศษทีม่ พี น้ื ที่รวมกันทุกชัน้ หรือในหลังเดียวกัน ตัง้ แต่
10,000 ตารางเมตรขึน้ ไป 15 โครงการ ดังนี้
1) AIA-CMC 2) Siam Cement Group HQ 3)
UBC – III & Emporiu-2 Development 4) Central
Plaza Rama9 (Office Tower) 5) Mega Bangna
6) Watergate Pavillion 7) Mahidol 50 Years prathep
8) Park Ventures Office and Hotel Building 9)
Holiday Inn Maikhao Beach Resort 10) Central
Festival Pattaya Beach Hotel 11) Chula Block L 12)
Chamchuri Square 13) PTT Polymer Logistics Ltd.
14) Holiday Inn, Pattaya 15) Siam Square
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุ คคลที่เกี่ยวข้องกับหน้ างานหรือ
ทราบปญั หาการสูญเสียวัสดุในงานระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่พเิ ศษ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หน้ างานหรือทราบปญั หาการสูญเสียวัสดุในงานระบบ
ประกอบอาคารเป็ นอย่างดี ที่ประจําอยู่ในโครงการของ
การก่ อสร้างอาคารขนาดใหญ่ พิเศษ 6 ราย ของแต่ ละ
โครงการคือ ผู้จดั การโครงการ (Project Manager)
วิศวกรโครงการ (Project Engineer) วิศวกรสนาม (Site
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Engineer) ผูช้ ํานาญงานอาวุโส (Senior Supervisor)
ผูช้ าํ นาญงาน (Supervisor) และผูค้ วบคุมงาน (Foreman)
3.4 ตัวแปรประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล (ประเภทอาคารที่ป ฏิบ ัติ ง าน ตํ า แหน่ ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และประสบการณ์การทํางาน)
และ ตัวแปรตาม (ปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการสูญเสีย
วัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พิเศษทัง้ สามระบบ
4. วิ ธีวิจยั
เครื่องมือในการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การสร้างแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้วจิ ยั คือ แบบสอบถาม โดยมีขนั ้ ตอน
สร้างดังนี้
4.1.1 ทบทวนวรรณกรรมวิจยั การสูญเสียวัสดุ
ในงานก่ อ สร้ า งอาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางสร้างแบบสอบถาม โดยปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
4.1.2 ศึกษาแนวทางและกําหนดขอบเขต และ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหาและโครงสร้าง เพื่อจะ
สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาํ แนะนําในการสร้างคําถาม
4.1.3 ปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ เพื่อเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างวิจยั
4.2 แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น สองตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทอาคารที่
ผู้ ต อบแบบสอบถามปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ตํ า แหน่ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ประสบการณ์ ก ารทํ า งานของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม อายุ และระดับ การศึก ษาของผู้ต อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุใน
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ประกอบด้วย 13
ปจั จัยหลัก ดังนี้
1) แบบก่ อ สร้ า ง เช่ น รายการประกอบแบบไม่
ครบถ้วน
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2) การเปลีย่ นแปลงแบบ เช่น มีงานเพิม่ ลดระหว่าง
ดําเนินงาน
3) การจัดหาวัสดุ เช่น การสังวั
่ สดุไม่ถูกต้องกับการ
ใช้งานจริง
4) การควบคุมดูแลวัสดุ เช่น การเก็บรักษาวัสดุไม่
เหมาะสมกับวัสดุนนั ้ ๆ
5) บุค ลากรหรือ ผู้ป ฏิบ ัติง าน ขาดความรู้ ความ
ชํานาญ ทําให้วสั ดุเสียหายไม่ได้ขนาดตามทีก่ าํ หนด
6) ผูค้ วบคุมไม่ซ่อื ตรงต่อหน้าที่ เช่น ยักยอกวัสดุ
ออกไปจากสถานทีก่ ่อสร้าง
7) การวางแผนใช้วสั ดุ เช่น การกําหนดวันสังซื
่ ้อ
วัสดุทไ่ี ม่แน่นอน
8) โครงการล่าช้า ทําให้วสั ดุคงค้างเสียหาย
9) การแก้ไขข้อบกพร่องในงานก่อสร้าง เนื่องจาก
ตรวจสอบทีไ่ ม่ผ่าน
10) วัสดุถูกโจรกรรม
11) ระบบการเบิกจ่ายวัสดุไร้ประสิทธิภาพ หรือขาด
การตรวจสอบ
12) ผูม้ อี าํ นาจในการสังซื
่ อ้ วัสดุ มีหลายคน
13) สาเหตุอ่นื ๆ เช่น พิบตั ิภยั ทางธรรมชาติ และ
อุบตั เิ หตุ
แต่ละข้อมีคําตอบให้เลือก ห้า ระดับ ตามแนวทาง
ของ Likert (ห้า หมายถึง มีความสําคัญต่อการสูญเสีย
มากที่สุด จนถึง หนึ่ ง หมายถึง มีค วามสําคัญต่ อ การ
สูญเสียน้อยทีส่ ดุ )
4.3 การเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูลมี สองประเภท คือ ข้อมูลได้จากการใช้
แบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงปจั จัยที่มีผลต่อการสูญเสีย
วัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พิเ ศษทัง้ สามระบบ และข้อ มูล ได้จ ากการทบทวน
วรรณกรรม ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสู ญ เสีย วัส ดุ ใ นงาน
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
เมื่อ ได้ข้อ มูล จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ ม
ตัวอย่างจนครบตามจํานวนแล้ว ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามวิธที างสถิตเิ พื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows
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4.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยใช้ แ บบ
สอบถามแล้ว ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ดังนี้
4.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล (ประเภท
อาคารที่ผู้ต อบแบบสอบถามปฏิบ ัติง านอยู่ ตํ า แหน่ ง
ความรับ ผิด ชอบ ประสบการณ์ ก ารทํา งานของผู้ต อบ
แบบสอบถาม อายุ และระดับ การศึก ษาของผู้ต อบ
แบบสอบถาม) ใช้วิธีก ารหาค่ า ความถี่ (Frequency)
แล้วสรุปเป็ นร้อยละ (Percentage)
4.4.2 การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
สูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาด
ใหญ่พเิ ศษ ใช้วธิ กี ารหาค่าความถี่ ร้อยละ แล้วสรุปเป็ น
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยมีเกณฑ์แปลความหมายเพื่อจัดระดับ
ความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายระดับความสําคัญ
ของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการสูญเสียวัสดุในงาน
วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความสําคัญ
4.50-5.00
มากทีส่ ดุ
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยทีส่ ดุ
4.4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (ประเภทอาคารที่ ป ฏิ บ ั ติ ง าน
ตําแหน่ งหน้าที่ความรับผิดชอบ และประสบการณ์การ
ทํางาน กับปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุในงาน
วิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษในแต่ละ
ระบบ) ใช้วิธีก ารวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA)
กรณีพบความแตกต่ างเป็ นรายกลุ่ม ผู้วิจยั จะทดสอบ
ความแตกต่ างเป็ นรายคู่อีก ครัง้ ด้วยวิธีการของ HSD
(Tukey’s HSD test)
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

5. ผลวิ จยั
จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ดังนี้
5.1 สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิจยั บ่งชี้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่ี
ประจําอยู่ในโครงการทีเ่ ป็ นอาคารประเภทสํานักงาน คิด
เป็ นร้อยละ 40.00 ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
โครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม ผูช้ ํานาญงาน
อาวุโส ผูช้ ํานาญงาน) และผูค้ วบคุมงาน ร้อยละ 16.70
เท่ า กัน และข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลด้ า นประสบการณ์ ก าร
ทํางานจําแนกตามระบบงาน ทัง้ หมด 270 คน ดังนี้
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ผู้ตอบแบบ
สอบถามส่วนใหญ่ มปี ระสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี
(ร้อยละ 25.60) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การทํางาน
5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.20 และงานระบบไฟฟ้าและ
สื่อ สาร
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ ก ารทํา งาน 5 – 10 ปี คิด เป็ นร้อยละ
27.80
อายุบุคคลด้านจําแนกตามระบบงานพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 30 – 40 ปี (ร้อยละ
37.80) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50
ปี (ร้อยละ 34.40 ทัง้ สองกรณี) และงานระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 30 – 40 ปี
(ร้อยละ 35.60)
ระดั บ การศึ ก ษาจํ า แนกตามระบบงาน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับป.วส. (ร้อยละ
45.60) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่ ม ีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
(ร้อยละ 44.40) และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่ มีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
(ร้อยละ 46.70)
5.2 การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่ อการ
สูญเสียวัสดุในงานวิ ศวกรรมระบบประกอบอาคาร
ผลศึกษาปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการสูญเสียวัสดุใน
งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่ พิเ ศษ
จําแนกตามระบบงาน สามระบบ มีดงั นี้
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5.2.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ผลศึกษา ปจั จัยที่มีความสําคัญต่ อการสูญเสียวัสดุใน
งานวิศ วกรรมระบบประกอบอาคารระดับ ปานกลาง
(ค่ า เฉลี่ย 2.61) ป จั จัย ที่ผู้ต อบแบบสอบถามคิด ว่ า มี
ความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุในมากทีส่ ดุ คือ บุคลากร
หรือผู้ปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.77) และปจั จัยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิด ว่ า มีความสําคัญ ต่ อ การสูญ เสีย วัสดุ
น้อยทีส่ ดุ คือ การเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมงานระหว่าง
ดําเนินงาน (ค่าเฉลีย่ 1.39)
5.2.2 ระบบสุขาภิ บาลและป้ องกันอัคคีภยั
ป จั จัย ที่มีค วามสํา คัญ ต่ อ การสูญ เสีย วัส ดุ อ ยู่ ใ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.93) ปจั จัยที่ผตู้ อบแบบสอบถาม
คิดว่ามีความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุมากทีส่ ดุ คือ การ
จัดหาวัสดุ เช่น สังวั
่ สดุท่ไี ม่ตรงกับการใช้งานจริง ผู้ท่ี
ควบคุ ม และรัก ษาวัส ดุ ไ ม่ ซ่ือ ตรงต่ อ หน้ า ที่ (ค่ า เฉลี่ย
4.02 ทัง้ สองกรณี ) จัด อยู่ ใ นระดับ มาก และป จั จัย ที่
ผู้ต อบแบบสอบถามคิด ว่ า สํ า คัญ น้ อ ยที่สุ ด คือ การ
ควบคุ ม ดูแ ลวัสดุ เช่ น การเก็บ รักษาวัสดุแ ละขนย้า ย
ไม่ถูกวิธี (ค่าเฉลีย่ 1.82)
5.2.3 ระบบไฟฟ้ าและสื่อสาร ผลการสูญเสีย
วัส ดุ ใ นงานวิศ วกรรมระบบประกอบอาคารด้า นงาน
ระบบไฟฟ้ าและสื่อ สารอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (เฉลี่ย
2.86) ปจั จัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีความสําคัญ
ต่ อ การสูญเสียวัสดุม ากที่สุด คือ การวางแผนใช้ว ัสดุ
เช่น สังซื
่ ้อวัสดุ ท่ไี ม่ แน่ น อน (เฉลี่ยเท่ากับ 4.03) และ
ป จั จัย ที่ผู้ต อบแบบสอบถามคิด ว่ า มีค วามสํา คัญ น้ อ ย
ทีส่ ุด คือ การแก้ไขข้อบกพร่อง ทีไ่ ม่ผ่านการตรวจสอบ
(ค่าเฉลีย่ 1.99)
5.2.4 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การสู ญ เสี ย วัส ดุใ นงานวิ ศ วกรรมระบบประกอบ
อาคารทัง้ สามระบบ โดยภาพรวมปจั จัยต่าง ๆ เหล่านี้
มีความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคารทั ง้ สามระบบในระดั บ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.80) ปจั จัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามี
ความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุในงานทัง้ สามระบบมาก
ที่สุ ด คือ ถู ก โจรกรรม (ค่ า เฉลี่ย 3.73) และป จั จัย ที่
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า มีความสําคัญ น้ อยที่สุด คือ
โครงการล่าช้า (ค่าเฉลีย่ 2.39)
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5.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
สูญเสียวัสดุในงานวิ ศวกรรมระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษในแต่ละระบบ
5.3.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ ประเภทของอาคารทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามกําลังปฏิบตั ิ
ตําแหน่ งหน้ าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์
การทํางาน อายุ และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มี
ผลกระทบต่ อความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
การสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่ พิเ ศษในงานระบบปรับ อากาศและระบาย
อากาศทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
5.3.2 ระบบสุขาภิ บาลและป้ องกันอัคคีภยั
ผู้ท่มี ีตําแหน่ ง หน้ า ที่ความรับผิดชอบที่แ ตกต่ างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษในงานระบบสุขาภิบาล
และป้องกันอัคคีภยั แตกต่างกันในด้านการควบคุมดูแล
วัสดุ และด้านสาเหตุอ่นื ๆ เช่น ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
และอุบตั เิ หตุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5.3.3 ระบบไฟฟ้ าและสื่อสาร ผลการศึกษา
พบว่า ผูท้ ม่ี ตี ําแหน่ งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีแ่ ตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่ อการสูญเสียวัสดุใ นงานวิศวกรรม
ระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่ พิเ ศษในงานระบบ
ไฟฟ้ าและสื่อ สารแตกต่ า งกันในด้า นการควบคุม ดูแ ล
วัสดุ และด้านพนักงานหลายคนมีอํานาจการสังซื
่ อ้ วัสดุ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

6.2 ป จั จัย บุ ค ลากรหรือ ผู้ป ฏิบ ัติง านที่ข าดความรู้
ความชํานาญ ความรอบคอบ ความละเอียดถีถ่ ว้ น จึงทํา
ให้วสั ดุเสียหายไม่ได้ขนาดตามที่กําหนด มีผลต่ อการ
สูญเสีย วัสดุใ นงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารทัง้
สามระบบ ในระดับมาก
6.3 ปจั จัยการจัดหาวัสดุ เช่น สูญเสียเนื่องจากการ
ขนส่งวัสดุไม่ถูกต้องกับงานจริง และผู้รบั ผิดชอบที่ไม่
ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีนัยสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุในงาน
วิศ วกรรมระบบประกอบในงานระบบสุ ข าภิบ าลและ
ป้องกันอัคคีภยั มากทีส่ ดุ
6.4 ปจั จัยการวางแผนใช้วสั ดุ เช่น กําหนดวันสังซื
่ อ้
วัสดุท่ไี ม่แน่ นอน มีนัยสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุในงาน
วิศวกรรมระบบประกอบในงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
มากทีส่ ดุ

6. สรุปผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ของการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ ทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรนํ า มา
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
6.1 ปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุในงาน
วิศวกรรมระบบทีอ่ ยู่ในระดับมากทัง้ ในระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั และ
ไฟฟ้าและสือ่ สาร คือ ผูร้ บั ผิดชอบไม่ซ่อื ตรงต่อหน้าที่
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