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Interior construction is one of the activities that generates construction waste, 
however, previous studies about construction waste have not focused on this issue. Therefore, the 
objective of this study is to determine the factors affecting waste generation in interior 
construction in order to effectively minimize the quantity of interior construction waste. It is 
conducted by using the Direct Waste Analysis (DWA) method in the case study of Phra 
Pariyadhidhamma Building interior project in Pathum Wanaram Temple, as well as, by 
employing the Delphi Technique to collect data from interior construction experts. 

  

By using the Direct Waste Analysis approach, it is found that finishing materials are 
the main interior waste. A cutting process is the major factor of waste generation in this project. 
However, the DWA method still has its limitation to clarify the real factors. 
From the Delphi Technique, the top five reasons that lead to waste generation in interior 
construction are changes of design, lack of on-site material control, lack of materials’ cutting 
plans, poor quality of tools, and poor workmanship, respectively. Hence, this study simulates the 
plan of cutting materials to reduce waste. It suggests that the design process, considering modular 
coordination of material size, is an effective way to solve the waste generation problem. 
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 บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัโครงการก่อสร้างในประเทศไทยมีจ านวนเพิม่ขึ้นเร่ือย ๆ โดยในปี 2560  

มีการขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นพื้นที่ 63,468,000 ลา้นตารางเมตร  ดงัแสดงในภาพที่ 1  
ทั้งน้ีอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นก่อใหเ้กิดมลภาวะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน แต่ยงัไม่มี
หน่วยงานใดที่มีหนา้ที่รับผดิชอบโดยตรงในการจดัการเศษวสัดุก่อสร้าง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง อีกทั้งปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นยงัเป็นการสร้างภาระดา้นตน้ทุน 
ต่อโครงการก่อสร้างอนัเน่ืองมาจากการขนยา้ยเศษวสัดุและการจดัการขยะที่เกิดขึ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  
0.5 - 1.0 ของมูลค่าโครงการ และอาจมีค่ามากถึงร้อยละ 10 ของก าไรที่ไดรั้บ (คฑาวฒิุ พึ่งดอกไม,้ 2545) 

 
ภาพที่ 1 : จ านวนส่ิงก่อสร้างที่ไดรั้บอนุญาตก่อสร้างภายในประเทศไทย  

ในขณะเดียวกนั ผูรั้บเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มกัมีวธีิการจดัการกบัเศษวสัดุเหล่าน้ีอยา่งไม่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ในกรุงเทพมหานครมีการลกัลอบทิ้งเศษวสัดุก่อสร้างโดยเฉล่ียประมาณวนัละ 300 ตนั  
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของปริมาณขยะทั้งหมดโดยเศษวสัดุก่อสร้างในประเทศไทยถูกรวมกบัขยะมูลฝอย
ทัว่ไป และไม่มีการแบ่งประเภทของวสัดุ (กรมควบคุมมลพษิ, 2550) 

ที่ผา่นมามีผูศึ้กษา และวจิยัเก่ียวกบัปริมาณเศษวสัดุก่อสร้างในหลายประเทศ โดยจาก
การศึกษาพบวา่ในประเทศแคนาดามีปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้างมากถึง 11 ลา้นตนัต่อปีและมี
แนวโนม้เพิม่มากขึ้น (Beragama, 2011) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศ
ฟินแลนดมี์ปริมาณเศษวสัดุที่เกิดจากงานก่อสร้างคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 20 19 และ15 
จากปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศ (B.A.G.Bosink. & H.J.H.Brouwers., 1996) โดย

216,579 218,440 231,048 239,740 249,723 255,351 256,622 
239,156 238,352 234,201 

141,529 152,370 147,848 151,910 158,235 150,764 150,814 147,366 145,245 149,823 

60,826 60,821 60,766 70,180 74,704 
80,978 

72,305 72,837 62,847 63,468 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จ านวนส่ิงก่อสร้างทีไ่ด้รับอนุญาตก่อสร้างในประเทศไทย 

จ านวนส่ิงกอ่สร้าง (หลงั) จ านวนผูไ้ดรั้บอนุญาต (ราย) พ้ืนท่ีส่ิงกอ่สร้าง (พนัตารางเมตร) 
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พบวา่มีอตัราการเกิดเศษวสัดุในการก่อสร้างจ านวน 21.38 กิโลกรัมต่อตารางเมตรส าหรับบา้นพกั
อาศยั และ18.99 กิโลกรัมต่อตารางเมตรในอาคารที่ไม่ใช่บา้นพกัอาศยั (Sadhan K Ghosh., H.S. Haldar., 
S. Chatterjee., & P. Ghosh., 2009)  

ส าหรับการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัเศษวสัดุจากโครงการก่อสร้างในประเทศไทย พบวา่วสัดุ
หลกัที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนโครงการก่อสร้าง ไดแ้ก่ คอนกรีต คอนกรีตบล็อก กระเบื้องปูพื้น  
อิฐมอญ โดยพบวา่อิฐมอญก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดเน่ืองจากการขนยา้ย (นคร กกแกว้, 
2545) และพบวา่ฝ้าเพดานยปิซมัเป็นวสัดุที่เกิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดในงานสถาปัตยกรรม 
บา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ อนัเน่ืองมาจากความไม่ลงตวัของขนาดวสัดุในแบบก่อสร้าง (สุชา กิตติวรารัตน์, 
2554) 

นอกจากน้ี การศึกษาวจิยัขา้งตน้ยงัพบวา่ปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้างถูกรวบรวม 
โดยไม่ไดแ้ยกประเภทของงาน ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ เศษวสัดุจากงานก่อสร้างสามารถเกิดขึ้น
ตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ โดยแบ่งเป็นเศษวสัดุที่เกิดจากงานร้ือถอน (Demolition Waste) เศษวสัดุจาก
โครงสร้างทางวศิวกรรม (Structural component waste) เศษวสัดุจากงานสถาปัตยกรรม (Non-Structural 
Component Waste) และเศษวสัดุจากงานตกแต่งหรือมณัฑนศิลป์ (Decorating Waste) 

จากการศึกษากิจกรรมของงานก่อสร้างที่ส่งผลต่ออตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุ พบวา่กิจกรรม 
ที่ท  าใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุก่อสร้างในสดัส่วนที่มากที่สุดคือการตั้งไมแ้บบ โดยคิดเป็นร้อยละ 28  
ของเศษวสัดุทั้งหมดที่เกิดขึ้น อยา่งไรก็ดี ไมแ้บบมกัถูกผูรั้บเหมาน ากลบัมาใชใ้หม่ภายในโครงการ 
หลายคร้ังเพือ่เป็นการลดค่าใชจ่้าย กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุในสดัส่วนรองลงมาคือการติดตั้ง
วสัดุปิดผวิและวสัดุตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 20 (C.S. Poon., Ann T.W. Yu., & L.H. Ng., 2003) ดงัที่แสดง 
ในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 : กิจกรรมที่ท  าให้เกิดปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง  

การตั้งไมแ้บบ
28%

การติดตั้งวสัดุปิดผิว 
วสัดุตกแต่ง

20%งานคอนกรีต
13%

งานกอ่วสัดุ
13%

การขนส่ง ขนยา้ย
10%

การตั้งนัง่ร้าน
9%

การเกบ็รักษาวสัดุ
7%

แผนภูมแิสดงกจิกรรมทีก่่อให้เกดิเศษวสัดุจากโครงการก่อสร้าง
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วสัดุปิดผวิและวสัดุตกแต่งส่วนใหญ่มาจากวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน 
หรือมณัฑนศิลป์ (Decorating Waste) โดยในโครงการก่อสร้างตกแต่งภายใน แนวทางการออกแบบ 
อาคารเขียวที่ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติตามเกณฑก์ารประเมินของ Leadership in Energy & 
Environmental Design for Interior Design & Construction (LEED ID+C) ไดก้  าหนดมาตรฐานส าหรับ
ผูอ้อกแบบ และผูก่้อสร้างตกแต่งภายในอาคารเพือ่รักษาส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้การก่อสร้างตกแต่งภายใน
ตอ้งมีการจดัการเศษวสัดุก่อสร้าง และจะตอ้งมีปริมาณเศษวสัดุก่อสร้างไม่เกิน 12.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
โดยค านวณจากน ้ าหนกัเทียบกบัพื้นที่ก่อสร้างของอาคาร(U.S.GreenBuildingCouncil, 2016) 

การลดปริมาณของเสีย (Waste Minimization) ของอุตสาหกรรมก่อสร้างไดถู้กก าหนด 
โดย United States Environmental Protection Agency ไวส้องแนวทางคือ การลดของเสียจาก
แหล่งก าเนิด (Source Reduction) และการน าของเสียกลบัมาใชอี้ก (Recycle) โดยแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพมากกวา่คือการลดของเสียจากแหล่งก าเนิด ในการน้ี จึงจ าเป็นที่จะตอ้งทราบถึง 
ชนิดของวสัดุที่เกิดขึ้น เพือ่ทราบถึงสาเหตุการเกิดปริมาณเศษวสัดุและสามารถจดัการเศษวสัดุได ้
อยา่งเหมาะสม (USEPA, 2017)  

ทั้งน้ีเม่ือทราบถึงสาเหตุของการเกิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในแลว้ จะสามารถ
น าไปสู่การจดัการที่ตน้เหตุได ้โดยการศึกษาขอ้มูลที่ผา่นมาเก่ียวกบัปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้าง 
นั้นเป็นการเก็บขอ้มูลรวมทั้งโครงการ ท าใหก้ารศึกษาปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในขาด
ขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกบัอตัราส่วนปริมาณเศษวสัดุ งานวจิยัน้ีจึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะตอ้ง 
เก็บขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในดว้ยวธีิการวดัปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่ง
โดยตรงและสอบถามสาเหตุจากผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ใหท้ราบถึงสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจนสามารถ
ลดปริมาณการเกิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างอยา่งถูกวธีิตามแนวทางขา้งตน้ของ USEPA โดยนอกจาก
จะเป็นการลดตน้ทุนในการก าจดัปริมาณของเสียแลว้ การลดปริมาณเศษวสัดุที่เกิดจากงานตกแต่ง
ภายในจากแหล่งก าเนิดยงัส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยลดปริมาณขยะที่เป็นมลภาวะ และลดอตัรา
การลกัลอบขนเศษวสัดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่รกร้างไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.2 ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 ศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุก่อสร้างที่เกิดจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน
ดว้ยวธีิการวดัปริมาณโดยตรง (Direct Waste Analysis) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

1.2.2 เสนอแนวทางการลดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน ในขั้นตอนการ
วางแผนการท างานดว้ยวธีิการสร้างแบบจ าลอง (Simulation) 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะหมวดงานตกแต่งภายในที่เป็นงานตกแต่งผนัง รวมถึง
ครุภณัฑป์ระเภทประกอบกบัตวัอาคาร (Built-in Furniture) ที่มีราคาค่าก่อสร้างตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท 
ตามตารางเมตรใชส้อยซ่ึงเป็นราคากลางของงานตกแต่งตามมาตรฐานในปัจจุบนั 
 1.3.2 การศึกษาน้ีจะใชว้ธีิเก็บขอ้มูลเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารพระปริยติั
ธรรม วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงเป็นที่เร่ิมการตกแต่ง
ภายใน ไปจนถึงวนัส่งมอบงานในวนัที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่รวมการเขา้ไปด าเนินการเก็บงาน 
หรือแกไ้ขงานภายหลงัจากนั้น และไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั เพือ่ใหท้ราบถึงปริมาณเศษวสัดุจาก
งานตกแต่งภายในที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ 

1.3.3 การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ประเภทของเศษวสัดุที่ท  าการศึกษาสามารถตรวจวดัไดโ้ดย 
การชัง่น ้ าหนกัไดเ้ท่านั้น 

1.3.4 การเก็บขอ้มูลในการศึกษาน้ีท าเฉพาะขั้นตอนการก่อสร้างเท่านั้น ไม่รวมการเก็บ
ปริมาณเศษวสัดุจากขั้นตอนการออกแบบ 

1.3.5 เศษวสัดุที่น ามาท าการศึกษา หมายถึงเศษวสัดุเฉพาะในขั้นตอนการก่อสร้างรวมกบังานร้ือ
ถอนในกรณีที่ผดิไปจากแบบเท่านั้น ไม่รวมเศษวสัดุจากการร้ือถอนเพือ่สร้างหรือปรับปรุงอาคาร 

1.4 วิธีด าเนินโครงการวิจัย 
 1.4.1 ศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัวธีิการประเมินปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง องคป์ระกอบ
ของเศษวสัดุ และสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวสัดุ 

1.4.2 เก็บขอ้มูลเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในทั้งปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้น  
และระบุสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุดว้ยวิธีการวดัปริมาณโดยตรง (Direct Waste Analysis) 

1.4.3 ศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
10 คน ดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

1.4.4 เปรียบเทียบผลที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการวดัปริมาณโดยตรง (Direct Waste 
Analysis) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

1.4.5 จ าลองวธีิการท างานดว้ยวธีิการสร้างแบบจ าลอง (Simulation)ในขั้นตอนการออกแบบ 
เพือ่ลดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4.6 สรุปผลที่ได ้และน าเสนอแนวทางการลดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่ง
ภายในโดยมีรายละเอียดดงัแสดงในภาพที่ 3 



 17 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

เศษวสัดุก่อสร้างจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน หมายถึงเศษวสัดุที่เหลือใชจ้ากการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในที่รวมถึงเศษวสัดุที่สามารถน าไปใชใ้นโครงการอ่ืนได ้และวสัดุที่ไม่สามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้ซ่ึงเป็นเศษวสัดุที่ไม่รวมกบัเศษวสัดุจากงานก่อสร้างอาคาร และงานร้ือถอน  

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                               
 เพือ่เป็นแนวทางการลดปริมาณการเกิดเศษวสัดุงานตกแต่งภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสามารถพฒันางานคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการเศษวสัดุในอนาคต 

 
 

ภาพที่ 3 : ขั้นตอนวธีิการด าเนินการศึกษา
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ความหมายของเศษวัสดุก่อสร้าง 
เศษวสัดุก่อสร้างหมายถึงของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างหรือผลิตภณัฑท์ี่เหลือจากการใชใ้น

งานก่อสร้าง โดยมีความหมายเดียวกบัขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและร้ือถอน (Constructions and 
Demolitions Waste) ซ่ึงเป็นของเสียที่เกิดจากการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร และการร้ือถอน 
โครงสร้างต่าง ๆ  อาทิ อาคารบา้นเรือน ถนน สนามกีฬา สนามบิน เป็นตน้ ของเสียเหล่าน้ีประกอบดว้ย
เศษอิฐ หิน คอนกรีต ดิน หิน ไม ้เศษยางลาดผวิจราจร แกว้ พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก ผนงัอาคาร 
แผน่กนัความร้อน กระเบื้องหลงัคา วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อน ้ าในอาคาร กล่องกระดาษ พรมเก่า  
เศษกระเบื้องปูพื้น ตอไม ้หรือวสัดุอ่ืน  ๆที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่กล่าวมา (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 
ทั้งน้ี USEPA (2017) ไดก้ าหนดวธีิการค านวณปริมาณความสูญเสียดว้ยวธีิการท า Material Balance 
เพือ่ใหท้ราบถึงปริมาณของเสีย ผา่นการบนัทึกชนิดของวสัดุที่เขา้สู่กระบวนการผลิต (Mass In) 
และวสัดุที่ออกจากกระบวนการผลิต (Mass Out) ทั้งน้ี วสัดุที่ออกจากกระบวนการผลิตดงักล่าวถูก
ระบุรวมกบัวสัดุที่เหลือจากการใชง้านของโครงการทั้งหมด ไม่วา่จะสามารถน าไปใชง้านต่อไปใน
โครงการอ่ืนไดห้รือไม่ โดยสามารถค านวณร้อยละของความสูญเสียของวสัดุตามสูตรการค านวณดงัน้ี  

ร้อยละความสูญเสียของวสัดุ =         ปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น      x     100  
   ปริมาณวสัดุที่ใชจ้ริงตามเน้ืองาน 

2.2 วิธีการหาปริมาณเศษวัสดุ (Quantification methodology) 
 การศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน จ าเป็นที่จะตอ้งเร่ิมจาก
การศึกษาปริมาณการเกิดเศษวสัดุ โดยหลกัเกณฑก์ารเก็บขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้าง
แบ่งเป็น 6 หมวดหลกัตามลกัษณะของการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลจากหนา้งาน (Site Visit)  
การค านวณอตัราการเกิด (Generation Rate Calculation) การสร้างแบบจ าลองตวัแปร(Variables 
Modelling) การวเิคราะห์จากอายกุารใชง้าน (Lifetime analysis ) การสะสมขอ้มูลแบบจดัหมวดหมู่ 
(Classification System Accumulation) และวิธีเฉพาะอ่ืน ๆ  (Other Particular Methods) โดยการเลือกใช้
วธีิต่าง ๆ ขา้งตน้เพือ่ศึกษาปริมาณเศษวสัดุขึ้นอยูก่บัปัจจยัทางกายภาพ ขอบเขตการศึกษาและความ
แม่นย  าที่ผูศึ้กษาตอ้งการเพือ่หาปริมาณความสูญเสียของวสัดุแต่ละชนิด โดยในบางกรณีมีการใช้
วธีิการเก็บขอ้มูลหลายแบบร่วมกนั ทั้งน้ี รายละเอียดของแต่ละวธีิในการหาปริมาณเศษวสัดุ
สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี  (Wu, Yu, Shen, & Liu, 2014) 
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2.2.1 การเก็บขอ้มูลจากหนา้งาน 
การหาปริมาณเศษวสัดุจากหนา้งานสามารถท าไดส้องวธีิ คือหาสดัส่วนปริมาณของเสีย 

ดว้ยการเทียบเป็นน ้ าหนกั (by weight) ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยมใชใ้นการหาปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 
จากชุมชน และวธีิการหาสดัส่วนปริมาณการเกิดของเสียโดยการเทียบเป็นปริมาตร (by volume) 
โดยการส ารวจปริมาณของเสียจากสถานที่ก่อสร้างสามารถแบ่งการรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งทางตรง
และการรวบรวมขอ้มูลทางออ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

            2.2.1.1 การวดัปริมาณทางตรง (Direct Measurement)  
            วธีิหาปริมาณเศษวสัดุโดยตรงเป็นการวดัปริมาณของเสียดว้ยวิธีการชัง่น ้ าหนกัเศษ

วสัดุจากพื้นที่หนา้งาน หากไม่สามารถท าการชัง่น ้ าหนกัไดก้็สามารถค านวณเป็นปริมาตรของเสียที่
เกิดขึ้นในสถานที่จริง การท า Direct Waste Analysis (DWA) เร่ิมดว้ยการคดัแยกชนิดของเสียตาม
ชนิดของวสัดุ โดยอาจท าดว้ยมือ หรือในกรณีที่ไม่สามารถแยกไดด้ว้ยมือทั้งหมด เน่ืองจากปริมาณ
ของเสียมีจ านวนมาก ก็สามารถท าไดด้ว้ยการแบ่งเป็นขั้นตอนคดัแบบหยาบเพือ่มาคดัแบบละเอียด
อีกคร้ังเพือ่ระบุชนิดและประมาณการสดัส่วนการเกิดของเสียดว้ยน ้ าหนกั หรือดว้ยปริมาตรของเศษ
วสัดุที่เกิดขึ้น  

            2.2.1.2 การวดัปริมาณทางออ้ม (Indirect Measurement)  
             การหาปริมาณเศษวสัดุทางออ้มเป็นวธีิการที่นิยมน ามาใชใ้นการศึกษาปริมาณ 

เศษวสัดุมากกวา่แบบการวดัปริมาณโดยตรง เน่ืองจากประหยดัเวลาและแรงงานในการเก็บขอ้มูล
มากกวา่ การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิน้ีไม่ไดว้ดัเป็นน ้ าหนกัโดยตรงแต่จะวดัปริมาณเศษวสัดุจากลกัษณะของการ
ขนยา้ยเศษวสัดุ เช่นวธีิการนบัจากปริมาณเศษวสัดุจากจ านวนรถบรรทุกที่ขนเศษวสัดุออกจากพื้นที่
ก่อสร้างไปทิ้ง เป็นตน้   

2.2.2 การค านวณอตัราการเกิด (Generation Rate Calculation) 
วธีิการค านวณอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุ เป็นวธีิที่นิยมใชใ้นการหาปริมาณเศษวสัดุ 

จากงานก่อสร้าง เน่ืองจากสามารถน ามาใชใ้นงานก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารทั้งในระดบัภูมิภาค
และระดบัโครงการ หลกัการของวธีิการน้ีท าไดโ้ดยการก าหนดอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุ 
ในแต่ละกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 วธีิดงัน้ี 

          2.2.2.1 การวดัค่าเฉล่ียต่อหวั เป็นวธีิคิดปริมาณที่พฒันามาจากการคาดคะเนปริมาณ 
เศษวสัดุมูลฝอยในการหาปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้าง โดยเร่ิมจากการเก็บขอ้มูลปริมาณ 
เศษวสัดุยอ้นหลงั แลว้น ามาเฉล่ียปริมาณเศษวสัดุต่อหวัวา่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุเท่าไหร่ต่อปี 
และน าไปคูณจ านวนประชากรที่เปล่ียนแปลงไปในปีอ่ืน ๆ 
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           2.2.2.2 การคาดการณ์มูลค่าทางการเงิน  
เป็นการหาปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้างที่แสดงใหเ้ห็นกิจกรรมในงานก่อสร้างดว้ย

วธีิการใชม้วลรวมหารพื้นที่ (กิโลกรัม/ตารางเมตร) จากนั้นจึงน าขอ้มูลที่ไดม้าค  านวณมูลค่าทางการ
เงินของเศษวสัดุที่เสียไป (กิโลกรัม/บาท) วธีิน้ีจึงเป็นการประมาณเศษวสัดุที่แม่นย  ากวา่การวดั
ค่าเฉล่ียต่อหวั 

          2.2.2.3 การค านวณตามพื้นที่  
เป็นวธีิที่สามารถใชไ้ดท้ั้งระดบัภูมิภาคและระดบัโครงการจะใชว้ธีิการค านวณตามพื้นที่ 

จากการศึกษาอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุจากการทบทวนวรรณกรรมแลว้น าขอ้มูลที่ไดค้  านวณ
ปริมาณเศษวสัดุก่อสร้างดว้ยการคูณอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุจากพื้นที่ก่อสร้าง  

2.2.3 การสะสมขอ้มูลแบบจดัหมวดหมู่ (Classification System Accumulation) 
 วธีิน้ีไดรั้บการพฒันาต่อมาจากวธีิการค านวณอตัราการเกิด ดว้ยการจ าแนกประเภทงาน 
จากนั้นจึงค  านวณปริมาณของเสียดว้ยวธีิการค านวณ หรือวธีิการเก็บขอ้มูลจากหนา้งานท าให้
สามารถใชห้าปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้าง และประมาณเศษวสัดุจากการร้ือถอนได ้ 
โดยผลลพัธท์ี่ไดจ้ากวธีิน้ีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวา่การหาปริมาณเศษวสัดุแบบเดิม 

2.2.4 การวเิคราะห์จากอายกุารใชง้าน (Lifetime Analysis) 
การวเิคราะห์จากอายกุารใชง้านอาคารเป็นวธีิค  านวณเศษวสัดุของงานร้ือถอน  

โดยคาดการณ์อายไุขของการสร้างอาคารแลว้เม่ือถึงวนัส้ินสุดอายไุขของอาคาร ปริมาณมวล 
เศษวสัดุจากงานร้ือถอนจะเท่ากบัปริมาณวสัดุจากการสัง่ซ้ือ ดว้ยการคาดการณ์จากขอ้มูลการใช้
วสัดุก่อสร้างที่ผา่นมา และประมาณอายกุารใชง้านเฉล่ียของวสัดุนั้น 

2.2.5 การสร้างแบบจ าลองเพือ่ประเมิน (Variables Modelling) 
 การสร้างแบบจ าลองเพือ่ประเมิน เป็นวธีิการค านวนดว้ยการสนันิษฐานปริมาณเศษวสัดุ
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในพื้นที่ก่อสร้าง จากการสร้างแบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปรกบัขอ้มูลเป็น โดยหากตอ้งการใหก้ารประเมินมีความเที่ยงตรงมากขึ้นควรใชก้ารสังเกตการณ์
รายละเอียดเพิม่เติมจากการท างานหนา้งาน 

2.2.6 วิธีเฉพาะอ่ืน ๆ (Other Particular Methods) 
นอกเหนือจากวธีิค  านวณที่กล่าวไปนั้นยงัมีวธีิอ่ืน ๆ ที่ถูกน ามาใช ้เช่น การก าหนดอตัรา

ร้อยละของการเกิดปริมาณเศษวสัดุจากชนิดของวสัดุ (Fix Percentage of Purchased Materials) 
โดยใชก้ารก าหนดอตัราการเกิดของเสียจากร้อยละของปริมาณวสัดุที่ท  าการสัง่ซ้ือเป็นปริมาณ 
เศษวสัดุจากทั้งโครงการเป็นตน้ 
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2.3 องค์ประกอบของเศษวัสดุจากงานก่อสร้าง 
 วสัดุในโครงการก่อสร้างมีหลากหลายชนิดแตกต่างกนั โดยเศษวสัดุจากงานก่อสร้าง
ประกอบดว้ยสองส่วนส าคญัคือ เศษวสัดุที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างใหม่ และเศษวสัดุที่เกิด 
จากการร้ือถอน Brooke and Brian (2000) ไดท้  าการศึกษาขอ้มูลอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุ 
ของเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา พบวา่วสัดุที่มีอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดคือ ไม ้
รองลงมาคือ กระเบื้องเซรามิค แกว้ ยาง และหิน ตามล าดบั 

ในขณะเดียวกนั Science of British Columbia (1991)ไดแ้บ่งเศษวสัดุก่อสร้างเป็น 10 ชนิด 
ไดแ้ก่ วสัดุจากไม ้ยปิซมับอร์ด วสัดุก่อและกระเบื้อง ไมแ้ปรรูป กระดาษ ยาง เหล็ก พลาสติก บรรจุ
ภณัฑ ์และไฟเบอร์กลาส จากการค านวณปริมาณสดัส่วนการเกิดเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง 
พบวา่ไมเ้ป็นวสัดุหลกัอนัดบัแรกที่มีอตัราส่วนการก่อใหเ้กิดเศษวสัดุถึงร้อยละ 25 ในขณะที่วสัดุ
จ  าพวกแผน่ยปิซมั มีอตัราส่วนดงักล่าวเป็นอนัดบัสอง โดยคิดเป็นร้อยละ 15 จากจ านวนเศษวสัดุ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง  

นอกจากน้ี USEPA (2017) ไดร้ะบุวา่เศษวสัดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างและงาน 
ร้ือถอนของอาคารและโครงสร้างทางวศิวกรรม อนัรวมถึงโครงการสร้างสะพานและโรงงาน 
เศษวสัดุจากงานก่อสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น 8 ชนิด ไดแ้ก่ วสัดุจากไม ้ยปิซมับอร์ด คอนกรีต 
กระจกกระดาษ ยาง เหล็ก และส่วนประกอบของอาคาร โดยจากการเปรียบเทยีบองคป์ระกอบ 
ของเศษวสัดุจากงานก่อสร้างของแต่ละหน่วยงาน พบวา่ไมเ้ป็นวสัดุหลกัที่ก่อใหเ้กิดปริมาณ 
เศษวสัดุมากที่สุดในการก่อสร้าง 

จากการศึกษาปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้างของ Brooke and Brian (2000) Science of 
British Columbia (1991) และ USEPA (2017) นั้นแสดงให้เห็นวา่มีเศษวสัดุชนิดเดียวกนั แตกต่าง
เฉพาะปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจากการเก็บขอ้มูลดงัที่กล่าวไปขา้งตน้ ทั้งสามงานวจิยัยงัมีขอ้สรุป 
ที่พอ้งกนัวา่ ไม ้เป็นวสัดุส าคญัที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดในงานก่อสร้าง ดงัที่แสดง 
ในตารางที่  1
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2.4 สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียของวัสดกุ่อสร้าง 
 ที่ผา่นมา การศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวสัดุก่อสร้างมกัเป็นการศึกษาโดยการเหมารวม 
ทั้งโครงการ ไม่ไดถู้กแยกประเภทงาน ดงันั้นการศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุจากการ
ก่อสร้างตกแต่งภายในจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพือ่สอบถามถึงสาเหตุที่
ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในดว้ยค าถามปลายเปิด และท าการศึกษาสาเหตุที่
ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้าง 

ทั้งน้ี Binh, Hanigupta., and Segun (1999) ไดท้  าการศึกษาและล าดบัความส าคญัของ
สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจ านวน 12 สาเหตุ นอกจากน้ีจากการศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิด
ปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้าง Gul Polata, Atilla Damcia, Harun Turkoglua, and Asli Pelin 
Gurgun (2017) ไดแ้บ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ การออกแบบ  
การจดัซ้ือ การจดัการวสัดุ การจดัเก็บ การท างาน การบริหารพื้นที่ และสาเหตภุายนอก พร้อมทั้ง
ระบุผลกระทบที่ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุมาก ปานกลาง 
ต ่า โดยเม่ือเปรียบเทียบการศึกษาของ Binh et al. (1999) พบวา่สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุ
ก่อสร้างมีในสาเหตุครบทั้ง 7 กลุ่มขา้งตน้ 

2.5 กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
เทคนิคเดลฟายเป็นวธีิการทางวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญหลาย ๆ  คน 

เพือ่เป็นพยากรณ์ภาพในอนาคตหรือส่ิงที่คาดวา่จะเป็น อนัจะน าไปสู่การจดัเตรียม ควบคุม แกไ้ข 
ซ่ึงเป็นวธีิการรวบรวมความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองที่ท  าการศึกษา 
เพือ่สรุปมติจากขอ้คน้พบที่ไดใ้หมี้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยที่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจะไม่ประชุม
กนั เพือ่ใหผู้เ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความเห็นอยา่งอิสระ และท าใหไ้ดข้อ้มูลที่น่าเช่ือถือ ดว้ยการใช้
แบบสอบถาม โดยจะตอ้งส่งแบบแบบสอบถามกลบัไปยงัผูเ้ช่ียวชาญแลว้แสดงค่าสถิติเบื้องตน้ 
ไดแ้ก่ มธัยฐาน (Median) และการวดัการกระจายของขอ้มูลเพือ่ยนืยนัค  าตอบเดิม หรือจะเปล่ียนแปลง
ค าตอบพร้อมทั้งระบุเหตุผลเพือ่ท  าการสรุปผลการศึกษา (มนตช์ยั เทียนทอง, 2554)โดยมีขั้นตอน
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.5.1 ลกัษณะของปัญหา 
 ลกัษณะของเทคนิคเดลฟายไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางและถูกน ามาประยกุตใ์ช้
ส าหรับการศึกษาอยา่งแพร่หลาย อยา่งไรก็ตามเทคนิคเดลฟายนั้นไม่สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
กบังานวจิยัทุกประเภท ดงันั้น การศึกษาดว้ยเทคนิคเดลฟายนั้นจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะของปัญหา
ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอ้งเป็นการศึกษาความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั
ระหวา่งเป้าหมาย และเป็นการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงเหมาะส าหรับท าการศึกษาวจิยั 



 24 
 
โดยการรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เพือ่หาแนวโนม้ของความเป็นไปได ้ 
โดยการศึกษาที่ผา่นมามีการศึกษาปริมาณเศษวสัดุจากทั้งโครงการ เพือ่ท  าการศึกษาสาเหตุ 
ที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิด
เศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเทคนิคเดลฟาย 

2.5.2 การพจิารณาคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ  
เทคนิคเดลฟายเป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง โดยมีส่ิงที่ตอ้ง

ค  านึงถึง คือ ความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญ กล่าวคือ ผลของการศึกษาจะมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ย
เพยีงใดนั้น ขึ้นอยูก่บัความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนของผูเ้ช่ียวชาญ การคดัเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญเพือ่แสดงความคิดเห็นในกระบวนการวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟายยงัไม่มีจ  านวนสรุป 
เป็นที่แน่ชดัทางวชิาการที่เหมาะสมกบังานวจิยัแต่ละช้ิน ดงันั้นผูว้จิยัจึงเป็นผูพ้ิจารณาจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ให้เหมาะสมกบังานวิจยัของตน  

โดยในการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญจ าเป็นตอ้งค านึงถึงคุณสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญตามคุณลกัษณะ 
ของกลุ่มเป็นส าคญั ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญควรมีความรู้เป็นเอกพนัธ ์(Homogeneous Group) เช่น ผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบอาชีพเดียวกนั มีความรู้ และประสบการณ์ท างานที่คลา้ยกนั (ประไพพมิพ ์สุธีวสินนนท ์
และประสพชยั พสุนนท,์ 2559) โดยในการศึกษาน้ีไดท้  าการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน
เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมีความรู้ความเป็นเอกพนัธ ์และมีประสบการณ์ท างานทางดา้นงาน
ตกแต่งภายใน ซ่ึงในการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจะก าหนดเฉพาะงานตกแต่งภายในที่มีราคากลาง 
ในการคิดเป็นรูปดา้นไม่เกินตารางเมตรละ 3,000บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 30,000บาท แต่หาก
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีคุณลกัษณะที่แตกต่างกนัมากอาจใชจ้  านวนผูเ้ช่ียวชาญจ านวนเพิม่มากขึ้นตาม
ตารางจ านวนผูเ้ช่ียวชาญและค่าความคลาดเคล่ือนของ Macmillan (1971) ดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 : แสดงความลดลงของความคลาดเคล่ือนของผูร่้วมโครงการ  
จ านวนผูเ้ขา้ร่วม การลดลงของความคาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนที่

ลดลง 
1-5 
5-9 

9-13 
13-17 
17-21 
21-25 
25-29 

1.20-0.70 
0.70-0.58 
0.58-0.54 
0.54-0.50 
0.50-0.48 
0.48-0.46 
0.46-0.44 

0.5 
0.12 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 
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2.5.3 ลกัษณะของแบบสอบถาม 
เม่ือไดป้ระเด็นที่ตอ้งการท าการวจิยัและคดัเลือกจ านวนกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแลว้ จึงท าการสร้าง

เคร่ืองมือในการวจิยัคือแบบสอบถาม โดยทัว่ไปมกัจะมี 2 ลกัษณะ คอื แบบสอบถามปลายเปิด 
และแบบสอบถามปลายปิดแบบประมาณค่าล าดบัความส าคญั จ  านวน 2-4 รอบ เม่ือพบวา่
แบบสอบถามฉบบัที่ 2 หรือ 3 กลุ่มของค าตอบมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก ก็สามารถยติุการวจิยัได ้
โดยทัว่ไปมกัแบ่งเป็น 4 รอบดงัน้ี 

รอบที่ 1 ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามหรือสมัภาษณ์ในเร่ืองที่ตอ้งการศึกษาในแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพือ่แสดงความเห็นอยา่งกวา้ง เพือ่รวบรวมไปสร้างแบบสอบถามในรอบที่สองต่อไป 

รอบที่ 2 หลงัจากไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามในรอบแรกจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จึงท า 
การรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดดว้ยกนั มาสร้างค าถามในรูปแบบของมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) เพือ่สอบถามในรอบต่อไป  

รอบที่ 3  ผูว้จิยัน าค  าตอบที่ไดจ้ากรอบที่ 2 โดยน าค  าตอบที่ไดม้าค  านวณหาค่าสถิติที่แสดง
ถึงมติที่สอดคลอ้งกนั แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ประกอบดว้ยค่าสถิติที่แสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ดว้ยค่ามธัยฐาน อีกกลุ่มเป็นค่าสถิติที่แสดงความสอดคลอ้งของความคิดเห็น เม่ือหาค่าเฉล่ีย 
ในรูปแบบของค่ามธัยฐาน และค่าพสิยัระหวา่งควอไทล ์(Interquatile Range) เพือ่แสดง 
ความสอดคลอ้ง แลว้จึงสร้างแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยใชค้  าถามเดียวกบัรอบที่ 2 เพียงแต่เพิม่
ต  าแหน่งค่าเฉล่ียและค่าพสิยัระหวา่งควอไทลข์องผูเ้ช่ียวชาญส่งกลบัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญท าอีกคร้ัง 
เพือ่พจิารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนกบักลุ่มวา่จะเปล่ียนแปลงค าตอบหรือไม่ หากค าตอบ
ของตนไม่สอดคลอ้งกนักบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืน 

รอบที่ 4 ด าเนินการเหมือนรอบที่ 3 หากค าตอบในรอบที่ 3 มีความสอดคลอ้งกนักไ็ม่
จ  าเป็นตอ้งส่งแบบสอบถามในรอบที่ 4 โดยทัว่ไปค าตอบที่ไดจ้ากแบบสอบถามในรอบที่ 3  
และรอบที่ 4 มีความแตกต่างกนัเพยีงเล็กนอ้ยส่วนมากจึงตดัแบบสอบถามรอบที่ 4 ออกแลว้เสนอ
ผลวจิยัจากค าตอบที่ไดใ้นรอบที่ 3 เม่ือไดรั้บขอ้มูลผูว้จิยัสามารถน าขอ้มูลมาล าดบัความส าคญั  
และความสอดคลอ้งเพือ่น าไปวเิคราะห์ในงานวจิยัดงัที่แสดงในภาพที่ 4            
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ภาพที่ 4 : ขั้นตอนการวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟาย 

           2.5.3.1 หาค่ามธัยฐาน  
           ความคิดเห็นร่วมกนัของผูเ้ช่ียวชาญสามารถวเิคราะห์ค่าสถิติไดจ้ากค่ามธัยฐาน  

เพือ่สรุปความส าคญัของค าถามในแบบสอบถาม โดยมีค่ามธัยฐานที่มากกวา่หรือเท่ากบั 4.00 ขึ้นไป 
แสดงวา่ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นดว้ยถึงความส าคญัในประเด็นที่ตอบค าถาม โดยมีความหมาย 
ของค่ามธัยฐานดงัแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 :  ค่าความหมายของค่ามธัยฐาน 
ค่ามัธยฐาน ความหมายระดับค่ามธัยฐาน 

ระหวา่ง 4.50-5.00 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยในระดบัมากที่สุด 
ระหวา่ง 3.50-4.49 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยในระดบัมาก 
ระหวา่ง 2.50-3.49 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
ระหวา่ง 1.50-2.49 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
ระหวา่ง 0.00-1.49 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สุด 
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           2.5.3.2 ค่าพสิยัระหวา่งควอไทล ์ 
           ค่าพสิัยระหวา่งควอไทล ์เป็นการหาค่าเพือ่พจิารณาความสอดคลอ้งกนัของความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยก าหนดเกณฑแ์สดงค่าความสอดคลอ้ง ของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 
ในการศึกษาปัจจยัที่ก่อให้เกิดเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน จะใชค้่าพสิยัระหวา่งควอไทลต์ั้งแต่ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.5 ลงมาแสดงใหเ้ห็นวา่สาเหตุนั้น ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามสอดคลอ้งร่วมกนั 
หรือมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั เพือ่น าขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณ 
เศษวสัดุก่อสร้างจากงานตกแต่งภายในต่อไป ดงัที่แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 :  ตารางแสดงค่าความหมายของค่ามธัยฐาน 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) ระดับความเห็นด้วยของผู้เช่ียวชาญ 
ระหวา่ง 0.00-0.50 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมี ความสอดคลอ้งกนัสูงมาก 
ระหวา่ง 0.51-1.00 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมี ความสอดคลอ้งกนัสูง 
ระหวา่ง 1.01-1.99 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมี ความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 
ระหวา่ง 2.00-2.99 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมี ความสอดคลอ้งกนัต ่า                                                                  
ระหวา่ง  3 ขึ้นไป ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไม่สอดคลอ้งกนั  
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน มีความจ าเป็นที่จะตอ้ง 

ทราบถึงอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุก่อน จากการศึกษาปริมาณเศษวสัดุที่ผา่นมาพบวา่ปริมาณเศษวสัดุ 
จากงานตกแต่งภายในถูกระบุรวมกบัเศษวสัดุจากงานก่อสร้าง ท าใหข้าดขอ้มูลยอ้นหลงัในการหา

อตัราส่วนปริมาณเศษวสัดุ และจากการศึกษาวธีิการเก็บขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุพบวา่ วธีิการเก็บปริมาณ

เศษวสัดุโดยตรงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการเก็บปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน เน่ืองจากงานตกแต่ง
ภายในเป็นโครงการที่ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างไม่มากนกั และเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในสามารถ

คดัแยกไดด้ว้ยมือ จากนั้นจึงน าเศษวสัดุไปชัง่น ้ าหนกัโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ท  าใหส้ามารถ 

จดบนัทึกขอ้มูลปริมาณและสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุไดอ้ยา่งแม่นย  า  

ในการศึกษาน้ีจึงใชก้ารเก็บขอ้มูลขอ้มูลแบบ DWA (Direct Waste Analysis) ซ่ึงเป็นการเก็บ

ปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจริง เพือ่หาสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในจากกรณีศึกษา
อาคารพระปริยตัิธรรม วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร ซ่ึงสามารถเขา้ท าการเก็บขอ้มูลไดต้ั้งแต่ก่อนเร่ิม

โครงการ และขอความร่วมมือจากผูรั้บเหมาหลกั ช่างผูด้  าเนินงาน ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ในการคดัแยก

เศษวสัดุ โดยกรณีศึกษาเป็นอาคารสูง 4 ชั้นประกอบดว้ย หอ้งรับรอง หอ้งประชุมใหญ่ หอ้งประชุมเล็ก 
หอ้งสมุด หอ้งเรียนจ านวน 7 หอ้ง และหอ้งอบรม รวมพื้นที่งานตกแต่งภายใน 400 ตารางเมตร และมี

มูลค่าโครงการก่อนบวกค่าด าเนินงาน ภาษีมูลค่าเพิม่ จ  านวน 4,768,000 บาทถว้น ดงัแสดงในภาพ

ตวัอยา่งเม่ือโครงการแลว้เสร็จในภาพที่ 5 - 10 
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ภาพที่ 5 : งานตกแต่งภายในหอ้งรับรอง โครงการกรณีศึกษาอาคารพระปริยตัิธรรม  
วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร 

 

 

ภาพที่ 6 : งานตกแต่งภายในหอ้งรับรอง โครงการกรณีศึกษา อาคารพระปริยตัิธรรม  
วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร      
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ภาพที่ 7 : งานตกแต่งภายในหอ้งสมุด โครงการกรณีศึกษา อาคารพระปริยตัิธรรม  
วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร 
 

 

ภาพที่ 8 : งานตกแต่งภายในหอ้งเรียน โครงการกรณีศึกษา อาคารพระปริยตัิธรรม  
วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร 
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ภาพที่ 9 : งานตกแต่งภายในหอ้งเรียน โครงการกรณีศึกษา อาคารพระปริยตัิธรรม  
วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร 
 

 

ภาพที่ 10 : งานตกแต่งภายในหอ้งอบรม โครงการในกรณีศึกษา อาคารพระปริยตัิธรรม  
วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร 
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3.1 วิธีการเก็บข้อมูลแบบ DWA (Direct Waste Analysis) 
 การเก็บขอ้มูลเศษวสัดุก่อสร้างโดยตรงดว้ยวิธี DWA (Direct Waste Analysis) ท าใหท้ราบ
ถึงปริมาณที่แทจ้ริงของเศษวสัดุจากการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน โดยโครงการมีขอ้จ ากดัทางดา้น
ระยะเวลาในการท างานเพยีง 60 วนั เพือ่ให้การก่อสร้างลุล่วงในเวลาที่ก  าหนด การด าเนินงาน
ก่อสร้างมีความจ าเป็นตอ้งใชช่้าง 2 กลุ่มพร้อมกนั โดยหอ้งเรียนจ านวน 7 หอ้ง และหอ้งอบรม
จ านวน 1 หอ้ง ด าเนินการโดยช่างชุดที่ 1 ในส่วนของหอ้งรับรอง หอ้งประชุมใหญ่ หอ้งประชุมเล็ก 
และหอ้งสมุด ด าเนินการโดยช่างชุดที่ 2 ท  าใหผ้ลที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลถูกแบ่งเป็น 2 ชุด จากนั้นจึง
รวมปริมาณ และสรุปสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในเม่ือโครงการแลว้เสร็จ โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 การคดัแยกเศษวสัดุ  
 การเก็บขอ้มูลมีความจ าเป็นที่จะตอ้งขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  
เจา้ของโครงการโดยเฉพาะผูรั้บเหมาก่อสร้างในการคดัแยกเศษวสัดุที่เก่ียวขอ้งกบังานตกแต่ง
ภายใน ไวใ้นกระสอบ หรือภาชนะที่สามารถน ามาชัง่น ้ าหนกัไดด้ว้ยตราชัง่ โดยจะยงัไม่น าไปทิ้ง
หากยงัไม่มีการน ามาชัง่น ้ าหนกั เม่ือท าการชัง่น ้ าหนกัแลว้จึงน าเศษวสัดุออกนอกพื้นที่ก่อสร้างสู่
สถานที่กองเก็บเศษวสัดุ ดงัที่แสดงตวัอยา่งเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในดงัภาพที ่11 - 13 
 

 

ภาพที่ 11 : การคดัแยกเศษวสัดุชนิดไมจ้ากงานตกแต่งภายในเพือ่เตรียมชัง่น ้ าหนกั 
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ภาพที่ 12 : การคดัแยกเศษวสัดุชนิดวสัดุปิดผิวจากงานตกแต่งภายในเพือ่เตรียมชัง่น ้ าหนกั 
 

 

ภาพที่ 13 : การคดัแยกเศษวสัดุชนิดโลหะ จากงานตกแต่งภายในเพือ่เตรียมชัง่น ้ าหนกั 
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3.1.2 การจดบนัทึกขอ้มูล  
การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ DWA มีความจ าเป็นที่จะตอ้งบนัทึกขอ้มูลประจ าวนัโดยผู ้

ท  าการศึกษาเอง เพือ่บนัทึกวสัดุที่ท  าการสัง่ซ้ือน าเขา้สู่พื้นที่ก่อสร้าง (Mass In) เม่ือมีการจดัส่งวสัดุ
ที่ใชใ้นงานก่อสร้างงานตกแต่งภายใน เช่นเดียวกบัเศษวสัดุที่น าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง (Mass Out) 
พร้อมทั้งระบุสาเหตุการเกิดเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจากงานตกแต่งภายในก่อนการขนยา้ยเศษวสัดุสู่พื้นที่
ทิ้งของเสีย โดยในการศึกษาน้ีไดใ้ชก้ระสอบในการคดัแยกเศษวสัดุจึงไม่มีผลต่อการชัง่น ้ าหนกัของ
เศษวสัดุ และไดท้  าการจดบนัทึกขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุจากโครงการโดยใชห้น่วยน ้ าหนกัของเศษ
วสัดุเป็นกิโลกรัม (kg) ดว้ยเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั พร้อมระบุสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุในตารางจด
บนัทึกขอ้มูลทุกคร้ังก่อนน าเศษวสัดุไปกองรวมในพื้นที่จดัเก็บเศษวสัดุเพือ่ด าเนินการก าจดัต่อไป 

           3.1.2.1 การชัง่น ้ าหนกัเศษวสัดุ  
           การชัง่น ้ าหนกัเพือ่บนัทึกปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในท าไดโ้ดย

การใชเ้คร่ืองชัง่ที่สามารถวดัค่าน ้ าหนกัเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีมี่ความเที่ยงตรง และมีความแม่นย  า โดยที ่
เศษวสัดุจากงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในนั้นเป็นวสัดุที่สามารถคดัแยกไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร 
เน่ืองจากเป็นวสัดุที่มีขนาดและน ้ าหนกัที่สามารถคดัแยกไดด้ว้ยมือ เม่ือท าการแยกชนิด 
ของเศษวสัดุจากนั้นจึงด าเนินการชัง่น ้ าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั ก่อนน าไปสู่พื้นที่คดัแยกขยะ
ก่อนน าไปก าจดัต่อไป ดงัที่แสดงในภาพที่ 14 - 16 

 

ภาพที่ 14 : การชัง่น ้ าหนกัเพือ่หาปริมาณเศษวสัดุที่ท  าการคดัแยกไวแ้ลว้ 
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ภาพที่ 15 : การชัง่น ้ าหนกัเพือ่หาปริมาณเศษวสัดุที่ท  าการคดัแยกไวแ้ลว้ 
 

 

 

ภาพที่ 16 : การชัง่น ้ าหนกัเพือ่หาปริมาณเศษวสัดุที่ท  าการคดัแยกไวแ้ลว้ 
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          3.1.2.2 ตารางจดบนัทึกขอ้มูล  
           ตารางจดบนัทึกขอ้มูลถูกออกแบบมาเพือ่จดบนัทึกปริมาณการสัง่ซ้ือ และเศษวสัดุ
ประกอบดว้ยรายการจดัซ้ือวสัดุ รายการเศษวสัดุ และสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุซ่ึงอา้งอิงจาก 
การทบทวนวรรณกรรม พร้อมภาพประกอบ จากนั้นจึงสรุปผลจากตารางจดบนัทึกขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุ
ทั้งหมด เพือ่หาอตัราส่วนการเกิดเศษวสัดุเป็นร้อยละการสูญเสียของวสัดุจากสูตรค านวณดงัน้ี 

ร้อยละความสูญเสียของวสัดุ  =    ปริมาณเศษวสัดุทั้งหมด        x   100  
จ านวนวสัดุทั้งหมดที่สัง่ซ้ือ 

การจดบนัทึกขอ้มูลท าใหท้ราบถึงปริมาณและสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากกรณีศึกษา 
ดว้ยวธีิการเก็บขอ้มูลจากหนา้งานโดยตรงเพือ่น าผลที่ไดไ้ปท าการวเิคราะห์ และเปรียบเทียบต่อไป
โดยมีรูปแบบตารางการจดบนัทึกขอ้มูลตามตารางภาพที่ 17 และมีตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลดงัที่แสดง
ในภาคผนวก ก. 
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3.1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ DWA สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดห้ลงัจากงาน
ตกแต่งภายในแลว้เสร็จ โดยน าขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุที่ไดเ้ก็บรวบรวมมาจดัเรียงล าดบัปริมาณวสัดุ
ที่มีการเกิดเศษวสัดุจากมากที่สุด ไปนอ้ยที่สุด เพื่อน าไปวเิคราะห์ถึงสาเหตุส าคญัที่ก่อใหเ้กิด
ปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน 
3.2 เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 

จากการศึกษาดว้ยวธีิการชัง่น ้ าหนกัโดยตรงนั้นมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 
ที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลามาก และการศึกษาปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในน้ียงัขาดขอ้มูล
ยอ้นหลงั ดงันั้น การศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาดว้ย
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซ่ึงเป็นการน าวธีิการศึกษาแนวโนม้หรือเหตุการณ์ในอนาคต 
มาประยกุตใ์ชเ้พือ่หาสาเหตุการเกิดปริมาณเศษวสัดุจากผูเ้ช่ียวชาญทีมี่ประสบการณ์ทางดา้นการ
ก่อสร้างตกแต่งภายใน ท าใหท้ราบถึงสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน และท าการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบผลที่ไดร้ะหวา่งกบัการเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคเดลฟายกบัขอ้มูลทีไ่ดรั้บจาก
กรณีศึกษาเพือ่ใหไ้ดส้าเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในอยา่งแทจ้ริง และสามารถ
น าเสนอแนวทางการลดปริมาณเศษวสัดุในอนาคต 

3.2.1 การก าหนดกลุ่มประชากรและตวัอยา่ง 
 การเลือกผูเ้ช่ียวชาญในการศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน  
ไดใ้ชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงมีความรู้เป็นเอกพนัธ ์(Homogeneous Group) โดยก าหนด
คุณสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ท างานดา้นการก่อสร้างตกแต่งภายใน และรับงานตกแต่ง
ภายในมูลค่าโครงการตารางเมตรละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ในการศึกษาน้ีจึงไดท้  าการ
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่านโดยผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมีความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์
ท างานดา้นการก่อสร้าวตกแต่งภายในโดยเฉพาะ เพือ่ความสะดวกในการถามซ ้ า รวมถึงขอ้จ ากดั
ทางดา้นระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล หากมีจ านวนผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากเกินไปอาจส่งผลต่อการ
ติดต่อผูเ้ช่ียวชาญในการทวนแบบสอบถามอีกคร้ัง โดยมีขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญดงัแสดงในตารางที่ 6        
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3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

การเก็บขอ้มูลโดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดว้ยแบบสอบถามประกอบดว้ยแบบสอบถาม
ปลายเปิดในคร้ังแรก และแบบสอบถามประเมินค่าในคร้ังต่อไปดงัแสดงในภาคผนวก ข. 

รอบที่ 1 แบบสอบถามปลายเปิด (Opened End) เป็นการถามเพือ่ใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดง 

ความคิดเห็นอยา่งเปิดกวา้งถึงวสัดุ และสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในมากที่สุด โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นจากประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญเอง 

รอบที่ 2  แบบสอบถามส่วนประเมินค่า พฒันาจากค าตอบของแบบสอบถามรอบที่ 1  
และขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมเป็นแบบสอบถามประเมินค่า ซ่ึงก าหนดค่าน ้ าหนกั

คะแนนเป็น 5 ระดบัตามเกณฑข์องลิเคร์ิท (Likert Scale) เพือ่ไม่ใหแ้บบสอบถามมีปริมาณค าถาม 

ที่มากจนเกินไปจึงไดท้  าการคดัเลือกสาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุจากการศึกษาของ Polat, 
Damci, Turkoglu, and Gurgun (2017)  โดยตดัสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเศษวสัดุในระดบัต ่า

ออก ประกอบกบัสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากการศึกษาของ Binh et al. (1999) พร้อมทั้งน า

สาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในที่ไดจ้ากการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ
ดว้ยค าถามปลายเปิดไปใชใ้นการสร้างแบบสอบถามในการศึกษาหาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณ 

เศษวสัดุต่อไป ดงัแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 : สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากการศึกษาที่ผา่นมา 

 
 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 

ผลกระทบ 
ต่อปริมาณ 
เศษวัสดุ  

(Gul Polata et 
al., 2017) 

สาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิด
เศษวัสดุ 

(Binh et al., 
1999) 

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวัสดุ 

(Binh et al., 
1999) 

ค าถาม
ปลายเปิด
จาก

ผู้เช่ียวชาญ 

สญัญาผดิพลาด ต ่า - - - 
การเปล่ียนแปลงแบบ มาก ✓ 1 ✓ 
การออกแบบซบัซอ้น ต ่า - - - 
การออกแบบและการให้
รายละเอียดคลาดเคล่ือน 

มาก ✓ 4 ✓ 

เลือกวสัดุที่ไม่ไดม้าตรฐาน ปานกลาง - - - 
ซ้ือวสัดุไม่ตรงตามแบบ ต ่า - - - 
Suppliers errors ต ่า - - - 
จดัซ้ือผดิพลาด ปานกลาง ✓ 8 ✓ 
เสียหายจากการขนส่งภายในพื้นที่
ก่อสร้าง 

ต ่า ✓ 6 - 

การสูญเสียจากบรรจุภณัฑ ์ ต ่า ✓ 3 - 
วธีิการจดัเก็บไม่เหมาะสม ปานกลาง ✓ 9 - 
พื้นที่จดัเก็บไม่เหมาะสม ต ่า - - - 
ประสบการณ์ท างาน และฝีมือ
แรงงาน 

ปานกลาง ✓ 11 ✓ 

การท างานล่วงเวลา ต ่า - - - 
การตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาด 
ที่ตอ้งการ 

มาก ✓ 2 ✓ 

ขาดแคลนอุปกรณ์ท างาน ต ่า - - ✓ 
ขาดการควบคุมการใชว้สัดุ ปานกลาง ✓ 7 - 
พื้นที่ก่อสร้างแออดั ต ่า - - - 
แสงสวา่งไม่เพยีงพอ ต ่า - - - 



 42 
 

 
 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 

ผลกระทบ 
ต่อปริมาณ 
เศษวัสดุ  

(Gul Polata et 
al., 2017) 

สาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิด
เศษวัสดุ 

(Binh et al., 
1999) 

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวัสดุ 

(Binh et al., 
1999) 

ค าถาม
ปลายเปิด
จาก

ผู้เช่ียวชาญ 

ความล่าชา้ในการส่งขอ้มูล ต ่า - - - 
ขาดการวางแผนการจดัการ 
เศษวสัดุ 

ต ่า - - - 

ขาดความตระหนกั 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ต ่า - - - 

สภาพอากาศ ปานกลาง ✓ 5 - 
อุบตัิเหตุ ปานกลาง ✓ 10 - 
การสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก 
การท าลาย และขโมย 

ปานกลาง ✓ 12 - 

3.2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 คน โดยน าขอ้มูลทีไ่ด ้

จากแบบสอบถามคร้ังที่ 2 มาวเิคราะห์ดว้ยขอ้มูลค่าสถิติค่ามธัยฐาน เพือ่แสดงต าแหน่งค าตอบ 
ของผูเ้ช่ียวชาญ การค านวนค่าพสิัยระหวา่งควอไทล ์เพือ่แสดงความสอดคลอ้งความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นจึงแสดงค่าความสอดคลอ้ง และสอบถามผูเ้ช่ียวชาญวา่ยงัยนืยนัในค าตอบ
เดิมหรือไม่ โดยมีตวัอยา่งการค านวณค่ามธัยฐานและค่าพสิยัระหวา่งควอไทลด์งัน้ี 

ตวัอยา่งการหาค่ามธัยฐาน 

สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงแบบ ชุดขอ้มูลที่ผูเ้ช่ียวชาญตอบค่าคะแนน คอื  4, 4, 4, 4, 5, 5, 
5, 5, 5, 5 

ชุดขอ้มูลเป็นเลขคู่  N =       
ต าแหน่ง N = 5.5 

ต าแหน่งที่ 5.5 ของขอ้มูล 4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  = 10 / 2 
ดงันั้นค่ามธัยฐานของการเปล่ียนแปลงแบบคือ 5 
ตวัอยา่งการหาค่าพสิยัระหวา่งควอไทล ์
ค่าพสิยัระหวา่งควอไทล ์= Q3 - Q1 
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ต าแหน่ง Q3 =  3
4
(10 + 1) = 8.25 

ต าแหน่ง Q1 = 1
4
(10 + 1) = 2.75 

4  4  4  4  5  5  5  5  5  5   
Q3 - Q1 = 5 - 4  
ดงันั้นค่าพสิยัระหวา่งควอไทลข์องการเปล่ียนแปลงแบบคือ 1 

3.3 ศึกษาแนวทางการลดปริมาณเศษวัสดุด้วยการจ าลองวิธีการท างาน (Simulation) 
 จากการศึกษาที่ผา่นมาพบวา่สาเหตุหลกัที่ส่งผลใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอน 

การออกแบบเบื้องตน้ แต่ในกรณีศึกษาน้ีจะพจิารณาเฉพาะขั้นตอนการก่อสร้าง แนวทางในการลด

ปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในจึงไดท้  าการจ าลองวธีิวางแผนการท างาน เพือ่เปรียบเทียบ
ปริมาณเศษวสัดุจากการจ าลองกบัปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษาที่ไม่ไดมี้การวางแผน

วธีิการท างานอยา่งชดัเจน โดยมีหลกัการในการตดัช้ินวสัดุตามหลกัการประสานทางพกิดั 
(Modular) จากแบบก่อสร้างเดิม และการประสานกนัระหวา่งขนาดของวสัดุกบัแบบก่อสร้าง 

เป็นหลกั โดยการจ าลองวธีิการท างานเร่ิมจากการออกแบบการใชว้สัดุจากวสัดุที่ใชง้านจริง 

ตามแบบก่อสร้าง ตามขั้นตอนการท างานจริงประกอบดว้ย หอ้งเรียนจ านวน 7 หอ้ง และหอ้งอบรม
จ านวน1 หอ้ง เร่ิมจากการกรุโครงผนงัไปจนถึงการปิดผวิวสัดุตกแต่งโดยค านึงถึงการเกิดปริมาณ

เศษวสัดุใหน้อ้ยที่สุดแลว้จึงท าการรวบรวมปริมาณเศษวสัดุที่ไดจ้ากแบบจ าลองจากนั้นจึงน า
ปริมาณเศษวสัดุที่ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจริงจากขอ้มูลที่ไดจ้ากช่างชุดที่ 1 

ในกรณีศึกษา โดยมีรูปแบบการจ าลองวธีิการท างานตามแบบก่อสร้างของหอ้งเรียนแสดงในรูปที่ 

18 - 22 และปริมาณเศษวสัดุในภาคผนวก ค. 
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ภาพที่ 18 : แบบก่อสร้างผนงัตกแต่งภายในหอ้งเรียน 
  

 

ภาพที่ 19 : การจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการขึ้นโครงผนงัหอ้งเรียน 
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ภาพที่ 20 : การจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการขึ้นแผงไมห้อ้งเรียน 
 

 

ภาพที่ 21 : การจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการปิดไมอ้ดัเตรียมปิดผวิหอ้งเรียน 

 

ภาพที่ 22 : แสดงการจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการปิดวสัดุปิดผวิหอ้งเรียน 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 ปริมาณเศษวัสด ุและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากงานตกแต่งภายในจากวิธี Direct 
Waste Analysis 

การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ DWA ของโครงการกรณีศึกษา อาคารพระปริยตัิธรรม วดัปทุมวนาราม
ราชวรวหิาร ประกอบดว้ยขอ้มูลจากการท างาน 2 ชุด โดยขอ้มูลชุดที่ 1 ประกอบดว้ย หอ้งเรียน
จ านวน 7 หอ้ง และขอ้มูลชุดที่ 2 ประกอบดว้ย ห้องรับรอง หอ้งประชุม หอ้งอบรม และหอ้งสมุด 

ชนิดของเศษวสัดุที่ไดจ้ากการเก็บปริมาณโดยตรงประกอบดว้ยเศษวสัดุ 6 ชนิด ไดแ้ก่ วสัดุ
ปิดผวิ วสัดุไมแ้ปรรูป เคมีภณัฑ ์หินแกรนิต สแตนเลส และวสัดุตกแต่งชนิดพเิศษ โดยผลที่ไดจ้าก
การเก็บขอ้มูลโดยตรงท าใหท้ราบถึงปริมาณเศษวสัดุรวมถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวสัดุจากการ
ก่อสร้างตกแต่งภายในอยา่งถูกตอ้ง เม่ือโครงการก่อสร้างงานตกแต่งภายในแลว้เสร็จ และไม่เกิด
ปริมาณเศษวสัดุเพิม่ขึ้นจึงน าขอ้มูลทั้ง 2 ชุดมารวมกนัเพือ่หาอตัราส่วนการเกิดปริมาณเศษวสัดุจาก
ทั้งโครงการ ดงัแสดงในตารางที่ 7 -8 

ตารางที่ 7 : แสดงปริมาณเศษวสัดุที่เกิดจากงานตกแต่งภายในดว้ยวธีิวดัปริมาณโดยตรง 
 ชนิดของวัสด ุ ปริมาณวัสดทุี่ส่ังซ้ือ 

(Mass-in) (kg) 

ปริมาณเศษ
วัสด ุ
(kg) 

อัตราการเกดิ
ปริมาณเศษวัสดุ 

(%) 

บรรจุภัณฑ์ - - 7.5 kg. - 

 วัสดุปิดผิว 
แผน่ลามิเนตแรงอดัสูง  
(High Pressure Laminate) 

ชุดที่ 1 
35 แผน่ (3.2 kg / แผน่) 

 
105 

 
6.7  

 
6.38 

ชุดที่ 2  
123 แผน่ (3.2 kg / แผน่) 

 
406.36 

 
82.9 

 
20.4 

วัสดุปิดผิวรวม 511.36 89.6 17.52 

 

 วัสดุไม้ 
-ไมอ้ดั 
-ไมโ้ครง 

ชุดที่ 1 
50 แผน่ (14.2 kg / แผน่) 
30 มดั (10 kg / มดั) 

 
710 
300 

 
ไมอ้ดัและ
ไมโ้ครง 
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 ชนิดของวัสด ุ ปริมาณวัสดทุี่ส่ังซ้ือ 
(Mass-in) (kg) 

ปริมาณเศษ
วัสด ุ
(kg) 

อัตราการเกดิ
ปริมาณเศษวัสดุ 

(%) 

1,015 kg. 49.2  4.84  
วัสดุไม้ 
-ไมอ้ดั 
-ไมโ้ครง 

ชุดที่ 2  
127 แผน่ (14.2 kg / แผน่) 
70 มดั (10 kg / มดั) 

 
1,803 
700 

2,503 

 
ไมอ้ดัและ
ไมโ้ครง 
193.85 

 
 
 

7.74 

 วัสดุจากไม้แปรรูปรวม 3,518 243.05 6.90 

เคมีภัณฑ์ 
-กาวlatex 
-น ้ ายากนัปลวกทาไม ้
 -สีพน่ขาว 
-กาวยาง 
-Silicone 

ชุดที่ 1 
2 กล่อง (10 kg / กล่อง) 
1 ถงั (15 kg / ถงั) 
1ถงั 
2 ป๊ีป (12 kg / ป๊ีป) 
2 โหล 
ชุดที่ 1 รวม 

 
20 
15 

17.5  
24  
7.2  

83.7  

 
 
 
 
 
 
3  

 
 
 
 
 
 

3.58 

เคมีภัณฑ์ 
-กาว Latex 
-น ้ ายากนัปลวกทาไม ้
-กาวยาง 
-ทินเนอร์ 
-Silicone 

ชุดที่ 2 
6 กล่อง (10 kg / กล่อง) 
4 ถงั (15 kg / ถงั) 
6 ป๊ีป (12 kg / ป๊ีป) 
1 ป๊ีป (10 kg / ป๊ีป) 
4 โหล 
ชุดที่ 2 รวม 

 
60 
60 
72 
10 

14.4   
217.4 

 
5.2 
3.3 
6 
- 
- 

14.5  

 
 
 
 

 
 

6.66 

 เคมีภัณฑ์รวม 301.1 17.5 5.81 

 แผ่นStainless  
 

ชุดที่ 1  
3 แผน่ (27kg / แผน่) 

81  - - 

ชุดที่ 2 
3 แผน่ (27kg / แผน่) 

81  3.5  4.32 

Stainlessรวม 162 3.5 2.16 
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 ชนิดของวัสด ุ ปริมาณวัสดทุี่ส่ังซ้ือ 
(Mass-in) (kg) 

ปริมาณเศษ
วัสด ุ
(kg) 

อัตราการเกดิ
ปริมาณเศษวัสดุ 

(%) 

วัสดุตกแต่งชนิดพิเศษ 
(ส่ังผลิต) 
-ไมM้DFฉลุตกแต่ง
(1200x2400x3mm.) 
-แผน่
Acrylic(1000x2400x2mm.) 
 

ชุดที่ 1  
 2 แผน่ (6kg / แผน่) 
2 แผน่ (4kg / แผน่) 
ชุดที่ 1 รวม 

 
12  
8 
20  

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

ชุดที่ 2 
8 แผน่ (4kg / แผน่) 
3 แผน่ (4kg / แผน่) 
3 แผน่ (2.5kg / แผน่) 
ชุดที่ 2 รวม 

 
32 
12 
7.5 
51.5 

 
- 
 

1.8 
1.8 

 
 

 
 

4.1 
วัสดุตกแต่งชนิดพิเศษ
รวม 

   

หินแกรนิต ชุดที่ 1 - 2 
1.8 ตรม.  
(54 kg / ตรม.) 

 
97.2  

 
4.5  

 
4.62 

กระจก
(1600x2400x60mm. ) 

23 แผน่ (28kg / แผน่) 644 kg. - - 
8 แผน่ (28kg / แผน่) 224 kg. - - 

 

ตารางที่ 8 : แสดงผลสรุปปริมาณเศษวสัดุที่เกิดจากการก่อสร้างงานตกแต่งภายในดว้ยวธีิวดัปริมาณโดยตรง 

ล าดับ วัสด ุ เฉลี่ยรวม (%) สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสด ุ
1 วสัดุปิดผวิ 17.52 -การตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการ 

-การจดัซ้ือวสัดุผดิพลาด 
2 วสัดุจากไมแ้ปรรูป 6.90  การตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการ 
3 เคมีภณัฑ ์ 5.81 การจดัซ้ือวสัดุผดิพลาด 
4 หินแกรนิต 4.62 ฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐาน 
5 วสัดุตกแต่งชนิดพเิศษ 2.83 ฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐาน 
6 Stainless 2.51 การจดัซ้ือวสัดุผดิพลาด 
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ผลที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในของโครงการ
กรณีศึกษาอาคารพระปริยตัิธรรม วดัปทุมวนารามราชวรวิหาร พบวา่ปริมาณวสัดุปิดผิวมีอตัราการ
เกิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่วสัดุจากไมแ้ปรรูป เคมีภณัฑมี์อตัราการ หินแกรนิต 
วสัดุตกแต่งชนิดพเิศษ สแตนเลส ตามล าดบั แต่วสัดุจากเคมีภณัฑมี์ขอ้จ ากดัทางดา้นการวดัปริมาณ 
เน่ืองจากการวดัปริมาณเหลือใชโ้ดยน ้ าหนกัถูกรวมกบับรรจุภณัฑ ์จึงไม่สามารถน ามาวเิคราะห์
ปริมาณดว้ยน ้ าหนกั เพือ่การวเิคราะห์ทางดา้นราคาของวสัดุ จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งทราบถึง
อตัราส่วนของราคาเศษวสัดุกบัมูลค่าโครงการในการศึกษาน้ีจึงไดไ้ดท้  าการค านวณมูลค่าของเศษ
วสัดุ น ามาหาอตัราส่วนเพือ่น าไปวเิคราะห์ผลทางดา้นมูลค่าของเศษวสัดุดงัที่แสดงในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 : แสดงอตัราส่วนปริมาณเศษวสัดุของโครงการกรณีศึกษา 
ชนิดวสัดุ ราคา / หน่วย น ้าหนักของ

วสัดุ 
ราคา / กิโลกรัม เศษวสัดุ

รวม 
(kg) 

มูลค่า 
เศษ
วสัดุ 
(บาท) 

มูลค่าเศษวสัดุ 
เทียบกับมูลค่า
โครงการ  
(4.76  

ล้านบาท) 
วสัดุปิดผิว 1,500 บาท / แผน่  3.2 kg / แผน่ 468 บาท / kg 89.6  41,932 41932.8

4.76ลา้น
𝑥100 

0.88 % 
วสัดุจากไม ้
-ไมอ้ดั 
-ไมโ้ครง 
รวม 

 
-600 บาท / แผ่น 
-400 บาท / มดั 
 

 
-14.2 kg / แผ่น 
-10 kg / มดั 
 

 
-42.25 บาท / kg 
-40 บาท / kg 
41.12บาท / kg 

 
 
 

243.05  

 
 
 

9,994 

 
9994

4.76ลา้น
𝑥100 

 
0.20% 

หิน 4,500 / ตรม. 54 kg / ตรม. 83 บาท / kg 4.5  373 0.007% 

Stainless 3500 / แผน่ 27 kg / ตรม. 129 บาท / kg 3.5  451 0.009% 

เคมีภณัฑ ์ น ้าหนกัท่ีเหลือใชถู้กรวมกบับรรจุภณัฑจึ์งไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ปริมาณดว้ยน ้าหนกัได ้

วสัดุตกแต่ง
ชนิดพิเศษ 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากขั้นตอนการคดัแยกไม่ไดถู้กคดัแยกในส่วนของมูลค่าท่ีมี 
ความแตกต่างกนั 
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จากค านวณมูลค่าเศษวสัดุพบวา่มูลค่าเศษวสัดุที่เหลือเป็นเศษวสัดุที่มีมูลค่ามากที่สุดไดแ้ก่ 
วสัดุปิดผวิ คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของมูลค่าโครงการ รองลงมาไดแ้ก่วสัดุจากไมแ้ปรรูป วสัดุสแตนเลส 
และวสัดุหิน คิดเป็นร้อยละ 0.20 0.009 และ0.007 ของมูลค่าโครงการตามล าดบั  

การค านวณแสดงใหเ้ห็นวา่วสัดุสแตนเลสมีปริมาณเศษวสัดุนอ้ยกวา่วสัดุหินแต่มีมูลค่า 
สูงกวา่ ดงันั้นวสัดุที่มีปริมาณนอ้ยกวา่อาจมีมูลคา่สูงกวา่วสัดุที่มีปริมาณมากกวา่ โดยวสัดุจาก
เคมีภณัฑไ์ม่สามารถค านวณอตัราส่วนมูลคา่เศษวสัดุได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการชัง่น ้ าหนกัรวม 
กบับรรจุภณัฑ ์แต่วสัดุที่เป็นเคมีภณัฑส์ามารถถูกน าไปใชใ้นโครงการต่อไปได ้และวสัดุตกแต่ง
ชนิดพเิศษไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากขั้นตอนการคดัแยกไม่ไดถู้กคดัแยกในส่วนของมูลค่า 
ที่มีความแตกต่างกนั 

แมว้า่มูลค่าของเศษวสัดุ เม่ือคิดเป็นร้อยละของมูลค่าโครงการจะไม่สูงมากนกั แต่การก าจดั
และผลกระทบของเศษวสัดุก็เป็นส่ิงที่ไม่ควรมองขา้ม ส่วนของสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากการ
ก่อสร้างตกแต่งภายในจากการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ DWA จากตารางสรุปผลพบวา่มี 4 สาเหตุที่
ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน อนัประกอบดว้ย การตดัวสัดุใหเ้หลือ 
เศษช้ินเล็ก การจดัซ้ือวสัดุผดิพลาด ฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐาน และการออกแบบหรือรายละเอียด
ผดิพลาดโดยมีรายละเอียดแต่ละสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 การตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการ  
ถือเป็นสาเหตุหลกัในการก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน เน่ืองจาก 

ในการท างานก่อสร้างจ าเป็นตอ้งมีการตดัต่อเพือ่ขึ้นงานตามแบบที่ตอ้งการ ซ่ึงการตดัแต่ละคร้ัง
ยอ่มก่อใหเ้กิดเศษวสัดุที่ไม่สามารถน าไปใชง้านไดอี้ก ส่งผลใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุเป็นจ านวนมาก 
และเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาระหวา่งการก่อสร้างตกแต่งภายใน อยา่งไรก็ตาม การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ 
DWA มีขอ้จ ากดั เน่ืองจากจะตอ้งรอใหมี้ปริมาณเศษวสัดุที่ถูกตดัทิ้งมากพอจึงสามารถท าการชัง่
น ้ าหนกัได ้อีกทั้งผูจ้ดบนัทึกขอ้มูลไม่ไดอ้ยูห่นา้งานตลอดเวลา โดยจากการสอบถามช่างผูด้  าเนินงาน
ก่อสร้างพบวา่ ในความเป็นจริงแลว้ เศษวสัดุทีเกิดจากการตดัช้ินวสัดุอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบ 
เช่น เกิดจากการตดัช้ินวสัดุโดยไม่ค  านึงถึงความคุม้ค่า หรือเกิดจากฝีมือและประสบการณ์ท างาน
ของช่างแต่ละคนที่มีไม่เท่ากนั เป็นตน้ แต่ขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหส้าเหตุ
เหล่าน้ีถูกหมายรวมกบัสาเหตุของการตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการโดยมีรูปแบบการเกิด
ดงัที่แสดงในภาพที่ 23 – 24 
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ภาพที่ 23 : ตวัอยา่งเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในจากสาเหตุการตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาด
ที่ตอ้งการ 

 

ภาพที่ 24 : ตวัอยา่งเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในจากสาเหตุการตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ด้
ขนาดที่ตอ้งการ 
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4.1.2 การจดัซ้ือวสัดุผดิพลาด 
  ผูรั้บเหมามีความจ าเป็นที่จะตอ้งสัง่วสัดุเผือ่ปริมาณเพือ่ใหก้ารท างานไม่หยดุชะงกั 
เน่ืองจากวสัดุบางประเภทตอ้งรอสินคา้จากผูผ้ลิต จากกรณีศึกษาพบวา่ มีการจดัซ้ือปริมาณแผน่ลามิเนต
แรงอดัสูง (High Pressure Laminate) เพือ่ปิดผวิงานตกแต่งมากเกินกวา่ที่ใชจ้ริง และสาเหตุจาก 
การสัง่ซ้ือที่ผดิพลาดท าใหเ้กิดวสัดุเหลือใชจ้ากการท างานเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี ยงัรวมถึงวสัดุ
เคมีภณัฑท์ี่บรรจุภณัฑท์ี่มีขายในทอ้งตลาดไม่เหมาะสมกบัการใชง้านจริง หรือการสัง่ซ้ือในปริมาณ
มากจะส่งผลใหร้าคาต่อหน่วยลดลง ท าใหผู้รั้บเหมาจ าเป็นที่จะตอ้งสัง่วสัดุใหไ้ดร้าคาเพือ่ลดตน้ทุน 
เป็นตน้ ดงัที่แสดงในภาพที่ 25 – 26 

 
ภาพที่ 25 : แผน่วสัดุปิดผวิที่เหลือจากการก่อสร้างงานตกแต่งภายในจากสาเหตุการจดัซ้ือวสัดุ
ผดิพลาด 

 
ภาพที่ 26 : การชัง่น ้ าหนกัวสัดุที่เหลือจากการก่อสร้างตกแต่งภายในจากสาเหตุจดัซ้ือวสัดุผดิพลาด 
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4.1.3 ฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐาน 
ประสบการณ์ของแรงงานฝีมือมีผลต่อปริมาณการเกิดเศษวสัดุ เน่ืองจากการก่อสร้าง

ตกแต่งภายในเป็นงานที่ตอ้งการความเรียบร้อย และประณีต จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ช่างที่มี
ประสบการณ์สูงมีความคิดและขั้นตอนการท างานที่ถูกตอ้งจะสามารถจดัสรรการใชว้สัดุอยา่งถูก
วธีิและเหมาะสม แตกต่างจากช่างที่มีประสบการณ์นอ้ย โดยทา้ยที่สุดไม่สามารถส่งงานไดเ้น่ืองจาก
กรุวสัดุปิดผวิไม่เรียบร้อย และไม่ไดแ้นวตั้งฉาก จึงจ าเป็นตอ้งใชช่้างที่มีประสบการณ์แกไ้ขดว้ย
วธีิการร้ือบางส่วน ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเกิดเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน แสดงให้เห็นว่า
ช่างที่มีฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐาน มีการท างานที่ไม่เรียบร้อย ท าใหไ้ม่สามารถส่งงานได ้และ
ตอ้งแกไ้ขงานโดยช่างผูมี้ประสบการณ์ ท าใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุ ดงัแสดงในภาพที่ 27 – 28 

 
ภาพที่ 27 : ฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐานท าใหต้อ้งมีการแกไ้ข และก่อใหเ้กิดเศษวสัดุ 

 
ภาพที่ 28 : เศษวสัดุที่เกิดจากสาเหตุฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐาน 
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4.1.4 การออกแบบหรือรายละเอียดผดิพลาด  
ผูอ้อกแบบที่ลืมค  านึงถึงรายละเอียดหนา้งานจริงหรือพื้นที่หนา้งานไม่ตรงกบัแบบก่อสร้าง

ท าใหก้ารจดัซ้ือวสัดุและการใชว้สัดุไม่สมัพนัธก์นั จากการเก็บขอ้มูลกรณีศึกษาพบวา่ อุปกรณ์ 
ของเฟอร์นิเจอร์ built-in ที่มีขนาดใหญ่เพือ่ความแขง็แรง แต่ไม่สามารถใส่อุปกรณ์ดงักล่าวใน
เฟอร์นิเจอร์ built-in ไดก่้อใหเ้กิดวสัดุเหลือใช ้และเป็นภาระของผูรั้บเหมาดงัภาพที่ 29 

 
ภาพที่ 29 : วสัดุเหลือใชเ้น่ืองจากวสัดุบางชนิดไม่สามารถติดตั้งตามแบบที่ผูอ้อกแบบระบุในแบบ 
 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณและสาเหตุของการเกิดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่ง
ภายในดว้ยวธีิ DWA พบวา่ปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นปริมาณที่
เกิดขึ้นจริงท าให้สามารถรู้อตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างตกแต่งภายในที่
เที่ยงตรงและแม่นย  า ส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุก่อสร้างจากงานตกแต่งภายในนั้นมี 4 
สาเหตุหลกั แต่เน่ืองจากวธีิน้ี DWA น้ีไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดต้ลอดเวลาระหว่างการท างาน ท าให้
อาจไม่สามารถระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุไดค้รบถว้นและชดัเจน 

4.2 ปริมาณเศษวัสดุจากงานตกแต่งภายในจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
 ในการศึกษาปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นเพือ่หาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจาก 
การก่อสร้างตกแต่งภายใน ผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์เก่ียวกบังานตกแต่งภายใน ไดใ้หค้วามเห็น
สอดคลอ้งกบัการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ DWA วา่วสัดุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดไดแ้ก่ วสัดุ
ปิดผิวและวสัดุจากไมแ้ปรรูป ทั้งน้ีขอ้มูลที่ไดเ้ป็นขอ้มูลจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญดว้ยแบบสอบถาม
ปลายเปิดโดยใหล้ าดบัปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน โดยล าดบัที่ 1 เป็นวสัดุที่มีปริมาณ 
เศษวสัดุที่เกิดมากที่สุด ดงัแสดงในตารางที่ 10  
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ตารางที่ 10: ล าดบัวสัดุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ 

ชนิดของวสัดุ ชนิดวสัดุท่ีเกิดปริมาณเศษวสัดุมากท่ีสุดจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

คนท่ี 
8 

คนท่ี 
9 

คนท่ี 
10 

วสัดุปิดผวิ 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 

ไมอ้ดั (ไมแ้ปรรูป) 2 1 4 3 2 2 4 4 4 2 

ไมโ้ครง (ไมแ้ปรรูป) 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3 

กระจก - - 1 - - - 1 1 2 - 

 
ขอ้มูลที่รวบรวมจากตารางพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามเห็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ 

การก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นงานที่มีความหลากหลายทางดา้นรูปแบบ และการเลือกใชว้สัดุท าให้
ปริมาณชนิดเศษวสัดุของแต่ละงานมีความแตกต่างกนั โดยที่โครงการส่วนใหญ่มกัใชไ้มแ้ปรรูป
เป็นหลกั ประเภทไมอ้ดั ไมโ้ครง จึงระบุใหไ้มเ้ป็นวสัดุที่มีปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดในการก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน รองลงมาไดแ้ก่วสัดุปิดผวิ เน่ืองจากเป็นวสัดุที่จ  าเป็นตอ้งมีการตดัต่อเพือ่ใหเ้ขา้กบั
พื้นที่และขนาดที่ตอ้งการ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญบางท่านไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ วสัดุที่มีความเส่ียง
แตกหกัไดง่้ายในการขนยา้ยหรือมีความบอบบาง เช่น กระจก มีผลต่อการก่อใหเ้กิดเศษวสัดุได ้

ผลที่ไดจ้ากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นวา่ ไมเ้ป็นวสัดุหลกัในการท างานก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน เน่ืองจากไม่วา่จะเป็นงานประเภทใดหรือมีรูปแบบที่แตกต่างกนัอยา่งไรก็จะใชไ้ม้
เป็นวสัดุในการขึ้นโครงก่อนที่จะมีการติดตั้งวสัดุปิดผวิ ไมแ้ปรรูปจึงเป็นวสัดุหลกัที่ใชใ้น 
การก่อสร้างตกแต่งภายใน รวมทั้งเป็นวสัดุที่ถูกตดัต่อมากที่สุดในการท างาน ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนจึงมี
ความเห็นตรงกนัวา่ไมแ้ปรรูปเป็นวสัดุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดในการก่อสร้างตกแต่ง
ภายใน  

4.3 การใช้เทคนิคเดลฟายวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในจากกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ  

โดยที่การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ DWA จากหนา้งานโดยตรง แมจ้ะท าใหส้ามารถทราบปริมาณ 
เศษวสัดุที่เกิดขึ้นจริงและไม่มีอคติจากการตอบแบบสอบถาม แต่กมี็ขอ้จ ากดัดา้นจ านวนในการเก็บ
ขอ้มูลจากกรณีศึกษา การศึกษาน้ีจึงไดน้ าเทคนิคเดลฟายมาใชร่้วม เพือ่ล าดบัสาเหตุทีก่่อให้เกิด
ปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในจากผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์โดยหาสาเหตุ
จากการใชแ้บบสอบถามปลายเปิด และการทบทวนวรรณกรรมแลว้น ามาท าแบบสอบถามเพือ่ประเมิน
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ค่าล าดบัความส าคญัโดยผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือไดแ้บบสอบถามที่แลว้จึงน ามาใชห้าค่ามธัยฐาน เพือ่ล าดบั
ความส าคญัของสาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุ และใชว้ธีิการหาฉนัทามติเพือ่แสดงถึง 
ความสอดคลอ้งของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญจากค่าพสิยัอินเทอร์ควอไทล ์ทีมี่ค่าไม่เกิน 1.5  
ซ่ึงถือวา่ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งสูงโดยสามารถรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญดงัแสดงในตารางที่ 11 
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ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ค่าฉนัทามติที่ไดจ้ากแบบสอบถาม 
มีความสอดคลอ้งสูง จึงส่งแบบสอบถามเพยีงรอบเดียว จากนั้นจึงน าผลที่ไดม้าวเิคราะห์เพือ่หา
สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน พบวา่สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณ 
ความสูญเสียมากที่สุดไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงแบบ โดยในการศึกษาน้ีมีการเก็บขอ้มูลแบบ DWA 
ซ่ึงไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดต้ั้งแต่กระบวนการออกแบบ ท าใหไ้ม่สามารถน าขอ้มูลในเร่ือง 
ของการออกแบบมาพจิารณาได ้ขอ้มูลในการวเิคราะห์จึงเป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวม
แบบสอบถามที่เป็นค าตอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาวเิคราะห์ถึงสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุ
จากงานตกแต่งภายใน ดงัแสดงในตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 : ตารางวเิคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน 
ล าดับที่ส่งผลต่อ
ปริมาณเศษวัสดุ
จากงานตกแต่ง

ภายใน 

สาเหตุที่
ก่อให้เกิด

ปริมาณเศษวัสด ุ

วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากงานตกแต่ง
ภายใน 

1 การเปล่ียนแปลง
แบบ 

 การเปล่ียนแปลงแบบส่งผลกระทบต่อปริมาณเศษวสัดุใน
การก่อสร้างตกแต่งภายในมากที่สุด เน่ืองจากหากมีการ
เปล่ียนแปลงแบบ วสัดุที่ท  าการจดัซ้ือจะถูกระบุเป็นวสัดุ
เหลือใช ้ไม่ถูกน ามาใชใ้นโครงการ หรือหากมีการ
เปล่ียนแปลงแบบระหวา่งการด าเนินการ จะท าใหต้อ้งร้ือ
ถอน และเกิดเป็นเศษวสัดุจ านวนมาก โดยผูเ้ช่ียวชาญต่างมี
ความเห็นวา่การเปล่ียนแปลงแบบจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อปริมาณเศษวสัดุมากที่สุด 

2 ขาดการควบคุม
การใชว้สัดุ 
 
 
 
 
 

การควบคุมการใชว้สัดุมีความส าคญัต่อปริมาณเศษวสัดุ
จ านวนมาก เน่ืองจากเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสาเหตุ
อ่ืน โดยผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 
ในการท างานก่อสร้างงานตกแต่งภายในจ าเป็นที่จะตอ้งมี 
ผูค้วบคุมงานที่มีประสบการณ์ อีกทั้งประสบการณ์การ
ท างานของช่างมีผลโดยตรงต่อการเกิดปริมาณเศษวสัดุ 
เน่ืองจากการวางแผนและบริหารจดัการวสัดุสามารถลด
ปริมาณการใชว้สัดุได ้
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ล าดับที่ส่งผลต่อ
ปริมาณเศษวัสดุ
จากงานตกแต่ง

ภายใน 

สาเหตุที่
ก่อให้เกิด

ปริมาณเศษวัสด ุ

วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากงานตกแต่ง
ภายใน 

3 การตดัช้ินวสัดุ
เพือ่ใหไ้ดข้นาด
ที่ตอ้งการ 

การท างานตกแต่งภายในจ าเป็นที่จะตอ้งมีการตดัวสัดุ
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบที่ตอ้งการและเขา้กบัพื้นที่หนา้งาน 
การตดัช้ินวสัดุใหไ้ดป้ริมาณที่ตอ้งการจึงเป็นสาเหตุส าคญั
ที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุ โดยการตดัช้ินวสัดุมาก
เท่าไหร่ยิง่ส่งผลให้เกิดปริมาณเศษวสัดุมากขึ้นเท่านั้น ซ่ึง
อาจเกิดจากวสัดุหลกัที่เป็นไม ้เช่น การเกิดเศษไมท้ี่ขนาด
เล็กจนเกินไป ทั้งน้ี จึงควรวางแผนวธีิตดัช้ินวสัดุ 
เพือ่ใหว้สัดุถูกใชง้านอยา่งคุม้ค่า   

3 อุปกรณ์ที่ใชใ้น
การท างาน 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการท างานตกแต่งภายในจ าเป็นที่จะตอ้ง
ถูกใชอ้ยา่งเหมาะสม และอุปกรณ์จะตอ้งมีประสิทธิภาพ
โดยผูเ้ช่ียวชาญทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นตรงกนัวา่
อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างานก่อสร้างงานตกแต่งภายในมี
ผลกระทบต่ออตัราการเกิดความไม่เรียบร้อยหรือความ
เสียหายของงาน ซ่ึงท าให้เกิดเศษวสัดุโดยตรง เช่น  
หากใบเล่ือยไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลใหเ้กิดปริมาณ 
เศษวสัดุมากขึ้น 

3 ฝีมือแรงงานต ่า เน่ืองจากการก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นงานที่ตอ้งใช ้
ความละเอียด ฝีมือของแรงงานจึงส่งผลโดยตรงกบัการเกิด
ปริมาณเศษวสัดุ หากเป็นช่างที่มีฝีมือแรงงานสูงมกัมี
กระบวนการท างานที่ท  าใหง้านออกมามีคุณภาพ ท าใหไ้ม่
ตอ้งมีการแกไ้ขงาน ต่างจากฝีมือแรงงานที่มีฝีมือต ่าที่
จะตอ้งแกไ้ขงาน และก่อใหเ้กิดเศษวสัดุตามมา 

6 การออกแบบ
และการให้
รายละเอียด
คลาดเคล่ือน 

การออกแบบส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุ ซ่ึงหากมีการ
ค านึงถึงปริมาณเศษวสัดุที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถลด
ปริมาณเศษวสัดุลงได ้และการใหร้ายละเอียดคลาดเคล่ือน
ส่งผลให้เกิดเศษวสัดุไดจ้ากแบบก่อสร้างทีไ่ม่สามารถ
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ล าดับที่ส่งผลต่อ
ปริมาณเศษวัสดุ
จากงานตกแต่ง

ภายใน 

สาเหตุที่
ก่อให้เกิด

ปริมาณเศษวัสด ุ

วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากงานตกแต่ง
ภายใน 

สร้างไดจ้ริงตามพื้นที่หนา้งาน และท าใหเ้กิดปริมาณ 
เศษวสัดุเป็นตน้ 

7 การขนยา้ยวสัดุ
ไม่เหมาะสม 

วธีิการขนยา้ยวสัดุที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการเกิดปริมาณ
เศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน โดยเฉพาะวสัดุ 
บางประเภทที่มีความเปราะบาง เช่น กระจก หรือวสัดุสัง่
ท  าต่าง ๆ ที่มีโอกาสเสียหายระหวา่งการขนส่งไดง่้าย 

7 การจดัซ้ือ
ผดิพลาด 

การจดัซ้ือที่ผดิพลาดอาจเกิดจากขั้นตอนการค านวน
ปริมาณการใชว้สัดุที่ไม่ถูกตอ้ง  รวมถึงงานเอกสารหรือ
การส่ือสารที่คลาดเคล่ือนโดยผูรั้บเหมาส่วนมากมกัสัง่ซ้ือ
วสัดุโดยเผือ่จ  านวนหรือปริมาณวสัดุไวก่้อน เพือ่ไม่ใหเ้กิด
ปัญหาการหยดุชะงกัในการท างาน ซ่ึงอาจเป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่ง
ภายใน 

9 การสูญเสียที่
เกิดขึ้นจากการ
ท าลาย และ
ขโมย 
 

วสัดุที่ใชใ้นการก่อสร้างตกแต่งภายในนั้นเป็นวสัดุที่มี
ราคาสูง และในการท างานอาจเกิดการสูญหาย ท าใหต้อ้ง
จดัซ้ือวสัดุทนแทน โดยการจดัซ้ือระหวา่งงานก่อสร้าง
ส่งผลใหป้ริมาณวสัดุไม่สมัพนัธก์บัการใชง้าน และท าใหมี้
โอกาสเกิดปริมาณเศษวสัดุที่เพิม่มากขึ้น 

10 การกองเก็บวสัดุ
ไม่เหมาะสม 

การกองเก็บวสัดุไม่เหมาะสมส่งผลต่อการเกิดปริมาณเศษ
วสัดุไม่มากนกั โดยอาจเกิดจากการทบัซอ้นวสัดุมาก
เกินไปจนวสัดุไดรั้บความเสียหาย โดยผูค้วบคุมงานมกั
จดัหาพื้นที่จดัเก็บวสัดุภายในพื้นที่ก่อสร้างซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นพื้นที่ภายในอาคาร ในบางโครงการมีพื้นที่เก็บวสัดุ
โดยเฉพาะ ท าใหผู้เ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ใหค้่าคะแนน
ความส าคญัของสาเหตุน้ีในระดบัต ่า 
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ล าดับที่ส่งผลต่อ
ปริมาณเศษวัสดุ
จากงานตกแต่ง

ภายใน 

สาเหตุที่
ก่อให้เกิด

ปริมาณเศษวัสด ุ

วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากงานตกแต่ง
ภายใน 

10 สภาพอากาศ 
ไม่ดี 

สภาพอากาศมีผลกระทบต่อปริมาณการเกิดเศษวสัดุจาก
การก่อสร้างตกแต่งไม่มากนกั เน่ืองจากการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภายในอาคาร และอยูใ่น
พื้นที่ปิด อยา่งไรก็ตาม อาจเกิดกรณีที่ท  าใหเ้กิดปริมาณ 
เศษวสัดุไดบ้า้ง เช่น ฝนตก ซ่ึงท าใหว้สัดุเกิดความเสียหาย  
โดยมีความสมัพนัธก์บัสาเหตกุารกองเก็บวสัดุไม่
เหมาะสม 

10 อุบตัิเหตุ สาเหตุจากอุบตัิเหตุไม่ส่งผลต่อการเกิดปริมาณเศษวสัดุ
จากการก่อสร้างตกแต่งภายใน เน่ืองจากเป็นการท างาน
ภายในอาคาร 

13 การสูญเสียจาก
บรรจุภณัฑ ์

สาเหตุการสูญเสียจากบรรจุภณัฑไ์ม่ส่งผลต่อการเกิด
ปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน เน่ืองจาก
วสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในโดยส่วนใหญ่มิไดอ้ยู่
ในบรรจุภณัฑ ์ 

4.4 แนวทางการแก้ไขเพ่ือลดปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน 
เศษวสัดุที่เกิดจากการก่อสร้างตกแต่งภายในเกิดจากขั้นตอนการท างานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 

ประกอบดว้ย การออกแบบ การจดัซ้ือ การเก็บรักษาวสัดุ และการก่อสร้าง จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ 
สาเหตุที่ส่งผลกระทบกบัอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุส่วนใหญ่มาจากสาเหตุในขั้นตอนการ
ออกแบบตั้งแต่แรก ซ่ึงเป็นขั้นตอนก่อนเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง โดยกรณีศึกษาน้ีจะพจิารณาเฉพาะ
ขั้นตอนการก่อสร้าง เพือ่เป็นการลดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในจึงไดท้  าการทดลองดว้ย
การสร้างแบบจ าลอง (Simulation) วธีิการท างานก่อสร้างตกแต่งภายในโดยค านึงถึงการใชว้สัดุตาม
ขนาดมาตรฐานของวสัดุ เพือ่ลดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน โดยน าปริมาณเศษ
วสัดุที่เกิดขึ้นจริงจากการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ DWA จากช่างชุดที่ 1 มาเปรียบเทียบกบัปริมาณเศษวสัดุ
ที่เกิดขึ้นจากการสร้างแบบจ าลองหอ้งเรียน และหอ้งอบรมซ่ึงผลที่ไดจ้ากการสร้างแบบจ าลอง
ดงักล่าวพบวา่ การสร้างแบบจ าลองก่อนการลงมือก่อสร้างสามารถลดปริมาณการเกิดเศษวสัดุได ้
ดงัที่แสดงในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 : ผลการเปรียบเทียบปริมาณลดเศษวสัดุดว้ยวิธีการท าแบบจ าลอง 
ชนิดของวัสด ุ จ านวนวัสดุทีส่ั่งซ้ือ 

(Mass-in) (kg) 
ปริมาณเศษ

วัสด ุ
(Mass-out) 

(kg) 

การสร้าง
แบบจ าลอง 

(Simulation) 

อัตราการเกดิ
ปริมาณเศษวัสดุ
ที่เกิดขึน้จริง

(DWA) 
วัสดุปิดผิว 
-แผน่Laminate 

 
35 แผน่ (3.2kg/แผน่) 

 
105 

 
6.7 kg. 

 
4 kg. =3.8% 

 
6.38% 

วัสดุไม้ 
-ไมอ้ดั 
-ไมโ้ครง 
รวมวัสด ุ
จากไม้แปรรูป 

 
50 แผน่ (14.2 kg/แผน่) 
30มดั (10kg. /มดั) 

 
710 
300 

1,115 

 
ไมอ้ดัและ 
ไมโ้ครง 
49.2 kg. 

 
 

34.2 kg. 
3.0% 

 
 
 

4.41 % 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจริงกบัปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจากการสร้าง
แบบจ าลองพบวา่ สามารถลดปริมาณเศษวสัดุได ้โดยเศษวสัดุจากวสัดุปิดผวิจากการเก็บปริมาณ
โดยตรงคิดเป็นร้อยละ 6.38 แต่จากการสร้างแบบจ าลองพบวา่วสัดุปิดผวิสามารถลดปริมาณเศษ
วสัดุเหลือเพยีงร้อยละ 3.8 และวสัดุจากไมแ้ปรรูปมีปริมาณเศษวสัดุจากการเก็บปริมาณโดยตรง 
อยูท่ี่ร้อยละ 4.41 แต่จากการสร้างแบบจ าลอง ปริมาณเศษวสัดุจากไมแ้ปรรูปลดลงเหลือร้อยละ 3  
ซ่ึงผลที่ไดแ้สดงให้เห็นวา่การสร้างแบบจ าลองสามารถลดปริมาณเศษวสัดุไดจ้ริงแมใ้นปริมาณที่ไม่สูงมากนกั 
หากตอ้งการลดปริมาณเศษวสัดุในอตัราทีม่ากขึ้น จ  าเป็นจะตอ้งออกแบบตั้งแต่แรกดว้ยการประสานทาง
พกิดักบัขนาดมาตรฐานของวสัดุ รวมทั้งตอ้งวางแผนการท างานอยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ี โดยที่การก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นงานที่ตอ้งใชฝี้มือการท างานมากกวา่งาน
ก่อสร้างทัว่ไป จากการเก็บขอ้มูลทั้งสองวธีิยงัพบวา่สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเศษวสัดุจากการ
ก่อสร้างตกแต่งภายในเกิดจากประสิทธิภาพของบุคลากรและเคร่ืองมืออีกดว้ย ดงันั้นแนวทางการลด
ปริมาณเศษวสัดุในขั้นตอนการท างาน จึงตอ้งอาศยัการพฒันาฝีมือแรงงานโดยใชห้ลกัการ HRM & HRD 
(Human Resource Management & Development) อีกทางหน่ึง 
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4.5 เปรียบเทียบสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุทีเ่กิดจากการก่อสร้างทั่วไป และสาเหตุที่เกิดจากการ
ก่อสร้างตกแต่งภายใน  
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นที่สอดคลอ้ง
กนัจึงน าขอ้มูลที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานก่อสร้างทัว่ไป  

โดยเรียงตามล าดบัความส าคญั ผลจากการเปรียบเทียบพบวา่สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจาก

การก่อสร้างตกแต่งภายในนั้นมีความสอดคลอ้งกบัสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากการ
ก่อสร้างทัว่ไป แต่มีล าดบัความส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเศษวสัดุแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจาก

ลกัษณะการท างานที่ไม่เหมือนกนั มียกเวน้เพยีงแต่สาเหตุการเปล่ียนแปลงแบบ ซ่ึงถูกระบุใหเ้ป็น
อนัดบัแรกเหมือนกนั โดยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวสัดุจาก

การก่อสร้างทัว่ไปกบัการก่อสร้างตกแต่งภายในไดจ้ากขอ้มูลที่แสดงในตารางที่   14
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ตารางที่ 14 : ผลการเปรียบเทียบระหวา่งสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างทัว่ไป
กบัการก่อสร้างตกแต่งภายใน 

สาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิด
ปริมาณ 
เศษวัสด ุ

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวัสดุจาก 
การก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวสัดุจาก
การก่อสร้าง

ทั่วไป 

ล าดับความส าคญั
ระหว่าง 

การก่อสร้างทั่วไป  
และการก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

วเิคราะห์ความคล้าย  
และความแตกต่าง 

การเปล่ียนแปลง
แบบ 

1 1 ล าดบัเดียวกนั จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญต่างมี
ความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงแบบจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณเศษ
วสัดุเน่ืองจากหากมีการเปล่ียนแปลง
แบบ วสัดุท่ีสัง่ซ้ือมานั้นอาจไม่ไดถู้ก
ใชง้าน และถูกระบุเป็นเศษวสัดุซ่ึงเป็น
สาเหตุท่ีสามารถลดปริมาณเศษวสัดุได้
ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง แต่ใน
บางเหตุผลท่ีไม่สามารถควบคุมได้
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแบบอาจะมี
สาเหตุภายนอก เช่น การออกแบบ 
ท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงผูอ้อกแบบจะตอ้งมี 
ความรัดกุมในการออแบบ หรือ 
การเปล่ียนแปลงแบบจากเจา้ของ
โครงการเป็นตน้ 

ขาดการควบคุม
การใชว้สัดุ 

2 7 ล าดบัแตกต่างกนั
สูง 

วสัดุในงานก่อสร้างทัว่ไปส่วนใหญ่
เป็นวสัดุท่ีตอ้งมีการผสมและมีมูลค่า
นอ้ยกว่าวสัดุจากงานตกแต่งภายใน 
เช่น อิฐ ปูน เหลก็ หากเหลือใชจ้าก
ส่วนหน่ึงสามารถน าไปใชใ้นส่วนอ่ืน
ในอาคารไดแ้ตกต่างจากวสัดุจากงาน
ตกแต่งภายในท่ีเป็นวสัดุจากไมแ้ปรรูป
เป็นหลกัท่ีจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม 
การใชง้านวสัดุรวมถึงวสัดเุฉพาะท่ีมี
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สาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิด
ปริมาณ 
เศษวัสด ุ

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวัสดุจาก 
การก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวสัดุจาก
การก่อสร้าง

ทั่วไป 

ล าดับความส าคญั
ระหว่าง 

การก่อสร้างทั่วไป  
และการก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

วเิคราะห์ความคล้าย  
และความแตกต่าง 

มูลค่าสูง จึงมีล าดบัความส าคญัท่ี 
ส่งผลต่อการเกิดปริมาณเศษวสัดุท่ี
แตกต่างกนั 

การตดัช้ินวสัดุ
เพือ่ใหไ้ดข้นาด 
ที่ตอ้งการ 

3 2 ล าดบัใกลเ้คียงกนั ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความเห็นว่าวสัดุ
จากงานตกแต่งภายในส่วนใหญ่เป็น
วสัดุอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดมาตรฐาน
จากโรงงาน การท างานมีความ
จ าเป็นตอ้งตดัช้ินวสัดุให้ไดข้นาดท่ี
ตอ้งการ เช่นไมแ้ปรรูปท่ีมีขนาด
มาตรฐาน 1.20 x 2.40 เมตร โดยในการ
ตดัแต่ละคร้ังยอ่มส่งผลให้เกิดเศษวสัด ุ

อุปกรณ์ที่ใชใ้น
การท างาน 

3 - ล าดบัแตกต่างกนั
สูง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างานตกแต่ง
ภายในเป็นสาเหตุท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้
ความส าคญัสูงเน่ืองจากงานตกแต่ง
ภายในเป็นงานท่ีตอ้งการความ
เรียบร้อย ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ท างานจึงจ าเป็นตอ้งเหมาะสม 
กบัการใชง้าน แตกต่างจากงาน
ก่อสร้างทัว่ไปท่ีเคร่ืองมือส่วนมากเป็น
เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และไม่ตอ้ง 
การความละเอียดเรียบร้อยในการ
ท างานมากเท่างานตกแต่งภายใน  
ท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ 
การเกิดเศษวสัดุมากนกั 

ฝีมือแรงงานต ่า 3 11 ล าดบัแตกต่างกนั
สูง 

แรงงานท่ีท างานก่อสร้างตกแต่งภายใน
จ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์และฝีมือใน
การท างานมากกว่างานก่อสร้างทัว่ไป
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สาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิด
ปริมาณ 
เศษวัสด ุ

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวัสดุจาก 
การก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวสัดุจาก
การก่อสร้าง

ทั่วไป 

ล าดับความส าคญั
ระหว่าง 

การก่อสร้างทั่วไป  
และการก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

วเิคราะห์ความคล้าย  
และความแตกต่าง 

ดงันั้นฝีมือแรงงานจึงส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณเศษวสัดุในปริมาณท่ีสูงกว่า
งานก่อสร้างทัว่ไป 

การออกแบบ 
และการให้
รายละเอียด
คลาดเคล่ือน 

6 4 ล าดบัแตกต่างกนั
สูง 

การให้รายละเอียดท่ีผิดพลาดส่งผลต่อ
ปริมาณเศษวสัดุในการแกไ้ขจากพ้ืนท่ี
หนา้งาน แต่หากมีการออกแบบ และ
ใหร้ายละเอียดท่ีถูกตอ้งจะส่งผลให้เกิด
ปริมาณเศษวสัดุในปริมาณนอ้ยเช่น
เดียวในงานทั้งสองประเภท 

การขนยา้ยวสัดุ
ไม่เหมาะสม 

7 6 ล าดบัใกลเ้คียงกนั การขนยา้ยวสัดุจากทั้งงานก่อสร้าง
ทัว่ไปและงานตกแต่งภายในก่อให้เกิด
ปริมาณเศษวสัดุไดเ้ช่นเดียวกนั โดย
วสัดุจากงานก่อสร้างทัว่ไปท่ีเป็นวสัดุ
ขนาดเลก็ เช่น อิฐ ปูนอาจเกิดความ
เสียหายขณะขนส่ง ในขณะท่ีงาน
ตกแต่งภายในวสัดุบางชนิดท่ีมีความ
เปราะบาง เช่นวสัดุตกแต่งอยา่งกระจก 
เป็นตน้ อาจเกิดการสูญเสียขณะ 
ขนยา้ยได ้ 

การจดัซ้ือ
ผดิพลาด 

7 8 ล าดบัใกลเ้คียงกนั การจดัซ้ือผิดพลาดท่ีส่งผลให้เกิด
ปริมาณเศษวสัดุจากทั้งงานก่อสร้าง
ทัว่ไปและงานตกแต่งภายในโดยเป็น
การสัง่วสัดเุพ่ือเผ่ือปริมาณ หรือการ
ค านวณท่ีผิดพลาดรวมถึงการเขา้ใจ
ลกัษณะสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือผิดไป โดยงาน
ทั้งสองประเภทมีลกัษณะการจดัซ้ือท่ี
คลา้ยคลึงกนั 



 67 
 

สาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิด
ปริมาณ 
เศษวัสด ุ

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวัสดุจาก 
การก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวสัดุจาก
การก่อสร้าง

ทั่วไป 

ล าดับความส าคญั
ระหว่าง 

การก่อสร้างทั่วไป  
และการก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

วเิคราะห์ความคล้าย  
และความแตกต่าง 

การสูญเสียที่
เกิดขึ้นจาก 
การท าลาย 
และขโมย 

9 12 ล าดบัแตกต่างกนั
สูง 

ผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นว่าการสูญเสียท่ี
เกิดจากการท าลายและลกัขโมย อาจ
เกิดข้ึนไดใ้นการก่อสร้างตกแต่งภายใน 
เพราะวสัดจุากงานตกแต่งภายในบาง
ชนิดมีมูลค่าสูง เม่ือวสัดุสูญหายจึง
จ าเป็นตอ้งสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมและก่อให้เกิด
ปริมาณเศษวสัดุในเวลาต่อมา ในขณะ
ท่ีวสัดุจากงานก่อสร้างทัว่ไปเป็นวสัดท่ีุ
มีขนาดใหญ่จึงท าให้ล าดบัความส าคญั
ของงานทั้งสองประเภทมีความ
แตกต่างกนั 

การกองเก็บวสัดุ
ไม่เหมาะสม 

10 9 ล าดบัใกลเ้คียงกนั การท างานก่อสร้างและการท างาน
ตกแต่งภายในนั้นหากมีการกองเก็บใน
พ้ืนท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียขายของวสัดุนั้นไดเ้หมือนกนั
โดยมีโอกาสเกิดข้ึนไม่มากนกั 

สภาพอากาศไม่ดี 10 5 ล าดบัแตกต่างกนั
สูง 

การก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นงาน 
ท่ีอยูภ่ายในอาคาร แตกต่างจากงาน
ก่อสร้างทัว่ไปท่ีมีการปฏิบติังาน
กลางแจง้เป็นหลกั ล าดบัการเกิด
ปริมาณเศษวสัดุจึงมีความแตกต่างกนั
สูงเน่ืองจากสภาพอากาศแทบไม่ส่งผล
กระทบต่อปริมาณการเกิดเศษวสัดุของ
งานตกแต่งภายใน ในขณะท่ีสภาพ
อากาศ เช่น ฝนตก อาจสร้างความ
เสียหายต่อวสัดุในงานก่อสร้างทัว่ไป 
และส่งผลกระทบต่อปริมาณการเกิด
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สาเหตุ 
ที่ก่อให้เกิด
ปริมาณ 
เศษวัสด ุ

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวัสดุจาก 
การก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

ล าดับส่งผล
ต่อปริมาณ
เศษวสัดุจาก
การก่อสร้าง

ทั่วไป 

ล าดับความส าคญั
ระหว่าง 

การก่อสร้างทั่วไป  
และการก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

วเิคราะห์ความคล้าย  
และความแตกต่าง 

เศษวสัดุตามมา 

อุบตัิเหตุ 10 10 ล าดบัเดียวกนั การเกิดอบุติัเหตุในการก่อสร้างงาน
ตกแต่งภายในนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเกิดปริมาณเศษวสัดุ ซ่ึงเป็นงานท่ี
อยูภ่ายในและมีขนาดเลก็กว่างาน
ก่อสร้าง เช่นเดียวกนักบัการก่อสร้าง
ทัว่ไป 

การสูญเสียจาก
บรรจุภณัฑ ์

13 3 ล าดบัแตกต่างกนั
สูง 

วสัดุหลกัท่ีใชใ้นการก่อสร้างตกแต่ง
ภายใน ไดแ้ก่ ไมแ้ปรรูปและวสัด ุ
ปิดผิว ส่วนมากเป็นวสัดุท่ีไม่มีบรรจุ
ภณัฑห์รือวสัดุท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑน์ั้น
มกัเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง แตกต่างจาก
วสัดุจากงานก่อสร้างทัว่ไป ท่ีตอ้งน ามา
ผสม เช่น ปูน ซ่ึงอาจเกิดความสูญเสีย
จากบรรจุภณัฑไ์ดง่้ายกว่า 
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จากตารางเปรียบเทียบสาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างทัว่ไปและสาเหตุ
ที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในแสดงให้เห็นวา่ สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษ
วสัดุของงานทั้งสองประเภทมีล าดบัสาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุที่แตกต่างกนั โดยในบาง
สาเหตุมีล าดบัการเกิดปริมาณเศษวสัดุที่ใกลเ้คียงกนั แต่ในบางสาเหตุพบวา่มีล าดบัที่ส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณการเกิดเศษวสัดุแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะการท างานแบ่งเป็นส่ีดา้น
คือ สาเหตุทางดา้นการออกแบบ สาเหตุดา้นการจดัซ้ือ สาเหตุจากการด าเนินการก่อสร้าง สาเหตุ
จากการเก็บรักษาวสัดุโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.5.1 สาเหตุดา้นการออกแบบ 
การออกแบบเป็นสาเหตุหลกัที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดจากทั้ง 

การก่อสร้างทัว่ไปและการก่อสร้างตกแต่งภายใน เน่ืองจากหากมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขแบบ
ขณะด าเนินการก่อสร้างก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณวสัดุที่ใชใ้นงานก่อสร้าง การเปล่ียนแปลงแบบ
จึงเป็นสาเหตุแรกที่ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุมากที่สุด 

4.5.2 สาเหตุดา้นการจดัซ้ือ 
 การจดัซ้ือวสัดุส าหรับการก่อสร้างทัว่ไปและจากการก่อสร้างตกแต่งภายในมีรูปแบบการ
สัง่ซ้ือในลกัษณะเดียวกนั แตกต่างกนัเพยีงชนิดของวสัดุ โดยส่วนใหญ่ วสัดุส าหรับการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในมกัเป็นวสัดุที่มีราคาสูงกวา่วสัดุส าหรับการก่อสร้างทัว่ไป แต่มีสดัส่วนในการจดัซ้ือ
ในปริมาณนอ้ยกวา่ ท  าใหล้  าดบัความส าคญัจากสาเหตุในดา้นการจดัซ้ือวสัดุจากการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในอยูใ่นล าดบัที่สูงกวา่การก่อสร้างทัว่ไปเล็กนอ้ย 

4.5.3 สาเหตุจากการเก็บรักษาวสัดุ 
ล าดบัความส าคญัที่ส่งผลกระทบปริมาณเศษวสัดุจากสาเหตุเก่ียวกบัการเก็บรักษาเศษวสัดุ

มีความแตกต่างกนัสูงเน่ืองจากพื้นทีก่ารท างานระหวา่งการก่อสร้างทัว่ไปและการก่อสร้างตกแต่ง
ภายในมีลกัษณะที่แตกต่างกนัค่อนขา้งมากโดยการก่อสร้างตกแต่งภายในมีลกัษณะเป็นพื้นที่ปิด
และอยูภ่ายในอาคาร ประกอบกบัวสัดุที่ใชใ้นงานก่อสร้างตกแต่งภายในมีมูลค่าสูงกวา่วสัดุที่ใชใ้น
งานก่อสร้างทัว่ไป ท าใหก้ารจดัเก็บวสัดุจากงานก่อสร้างตกแต่งภายในบางชนิดตอ้งจดัเก็บอยา่ง
มิดชิด ท าใหไ้ม่มีการสูญเสียปริมาณเศษวสัดุจากการกองเก็บและสภาพอากาศ 

4.5.4 สาเหตุจากการด าเนินการก่อสร้าง  
สาเหตุที่มาจากการด าเนินการก่อสร้างมีความเหมือนกนัในบางสาเหตุ โดยมีสาเหตุที่ส่งผล

กระทบต่อปริมาณเศษวสัดุในล าดบัที่สูงคือ การตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการเน่ืองจากการ
ท างานทั้งงานก่อสร้างตกแต่งภายในและงานก่อสร้างทัว่ไปจะตอ้งมีการตดัช้ินวสัดุใหส้ามารถ
ท างานตามแบบก่อสร้าง แต่ล าดบัที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณวสัดุที่แตกต่างกนัสูงคือฝีมือแรงงานที่
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งานตกแต่งภายในเป็นงานที่ตอ้งใชค้วามละเอียดและประสบการณ์ท างานท าใหล้ าดบัความส าคญั
ของฝีมือแรงงานจากการก่อสร้างตกแต่งภายในมีล าดบัที่สูงกวา่สาเหตุจากการก่อสร้างทัว่ไป 
 เม่ือเปรียบเทียบสาเหตุส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเศษวสัดุจากทั้งการก่อสร้างทัว่ไป
และการก่อสร้างตกแต่งภายในนั้นมีสาเหตุมาจากการออกแบบเช่นเดียวกนั ตามแนวทางของ 
USEPA ไดก้  าหนดการลดปริมาณเศษวสัดุอยา่งมีประสิทธิภาพจากขั้นตอนการออกแบบ โดยใน
งานศึกษาช้ินน้ีการเก็บขอ้มูลแบบ DWA เป็นการศึกษาที่ไม่ไดร้วมถึงขั้นตอนการออกแบบ เม่ือ
ทราบถึงปริมาณเศษวสัดุจากการเก็บขอ้มูลแบบDWA นั้นน ามาเปรียบเทียบกบัแบบก่อสร้างงาน
ตกแต่งภายในเปรียบเทียบกบัปริมาณเศษวสัดุที่เกิดขึ้นจริงจากการเก็บขอ้มูลแบบ DWA เพือ่เป็น
แนวทางในการแกไ้ขอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุอยา่งมีประสิทธิภาพอนัเน่ืองมาจากการเกิด
ปริมาณเศษวสัดุจากขั้นตอนการออกแบบต่อไป 

4.6 ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล 
 การศึกษาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายในจ าเป็นที่จะตอ้ง
ทราบถึงขอ้มูลยอ้นหลงั ซ่ึงยงัขาดขอ้มูลในการศึกษา ท าใหต้อ้งมีการเก็บขอ้มูลทั้งปริมาณเศษวสัดุ
โดยตรง และสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุเพิม่เติมดว้ยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ อีกทั้งยงัศึกษา
แนวทางการลดปริมาณเศษวสัดุตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบดว้ยวธีิการสร้างแบบจ าลอง โดยผลที่ได้
พบวา่แต่ละวธีิในการเก็บขอ้มูล มีขอ้ดีและขอ้เสียที่แตกต่างกนัดงัที่แสดงในตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 : ขอ้ดีและขอ้เสียของวธีิการเก็บขอ้มูลแต่ละวธีิ 

วธีิการเก็บขอ้มูล ขอ้ดี ขอ้เสีย 
เก็บขอ้มูลจากพืน้ที่

หนา้งาน 
(Direct Waste 

Analysis) 

การเก็บขอ้มูลแบบDWA ท าใหไ้ด้
ขอ้มูลทีมี่ความถูกตอ้งแม่นย  าและ
น่าเช่ือถือ โดยขอ้มูลปริมาณเศษวสัดุ
ที่บนัทึกไดเ้ป็นปริมาณที่เกิดขึ้นจริง
จากการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน 

การเก็บขอ้มูลนั้นตอ้งใชเ้วลา 
ก าลงัคนและค่าใชจ่้ายสูง 
ส่วนขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเก็บขอ้มูล
ในกรณีศึกษาน้ี เป็นการเก็บขอ้มูล
จากช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจึงมี
โอกาสที่จะท าใหสู้ญเสียขอ้มูลบาง
สาเหตไุป ท าใหพ้บสาเหตุที่
ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุจากการก่อสร้าง
ตกแต่งภายในเพียง 4 สาเหตุ 
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วธีิการเก็บขอ้มูล ขอ้ดี ขอ้เสีย 
เก็บแบบสอบถาม
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

(Delphi Technique) 

การสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญไดข้อ้มูล
ที่น่าเช่ือถือมากกวา่การส่ง
แบบสอบถามทัว่ไป เน่ืองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญที่ไดรั้บการคดัเลือกใน
การท าแบบสอบถามลว้นมีความรู้
และประสบการณ์ในสาขาวชิาเฉพาะ
ท าใหท้ราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปริมาณเศษวสัดุจากประสบการณ์
ตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

-หากไม่สามารถหาฉนัทามติได ้
หรือมีมติที่ไม่สอดคลอ้งจะตอ้ง
ติดต่อขอเก็บขอ้มูลในรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 ท  าให้ใชร้ะยะเวลาในการ
เก็บขอ้มูลมาก โดยขอ้มูลที่ไดรั้บ
จากผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มกัมีความ
คิดเห็นเหมือนเดิมจากรอบที่ผา่นมา 
-ในกรณีที่ปัญหาที่สอบถามมีความ
หลากหลาย ผูเ้ช่ียวชาญอาจใชค้วาม
คิดเห็นส่วนตวัจากประสบการณ์
ท างานที่แตกต่างกนัในการระบุ
สาเหต ุ 

สร้างแบบจ าลอง 
(Simulation) 

สามารถลดปริมาณเศษวสัดุไดจ้ริง 
หากมีการออกแบบวธีิการท างาน
ก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ทั้งใน
งานก่อสร้างทัว่ไปและงานก่อสร้าง
ตกแต่งภายใน 

การท าแบบจ าลองใชร้ะยะเวลาใน
การท างานสูงเน่ืองจากสามารถคิด
วธีิการท าแบบจ าลองไดห้ลากหลาย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน  
จากวธีิการเก็บขอ้มูลแบบ DWA พบวา่วสัดุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุมากที่สุดในการก่อสร้าง

ตกแต่งภายใน คือ วสัดุปิดผิว วสัดุจากไมแ้ปรรูป เคมีภณัฑ ์หินแกรนิต วสัดุตกแต่งชนิดพเิศษ 
สแตนเลส ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 : ตารางแสดงอตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน 
ล าดบั วสัดุ อตัราการเกิดปริมาณเศษวสัดุ

เฉล่ีย (%) 

1 วสัดุปิดผวิ 17.52 
2 วสัดุจากไมแ้ปรรูป 6.90 
3 เคมีภณัฑ ์ 5.81 
4 หินแกรนิต 4.62 

5 วสัดุตกแต่งชนิดพเิศษ 2.83 

6 สแตนเลส 2.51 
 

5.2 สรุปสาเหตุส าคญัที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดจุากงานตกแต่งภายใน 
5.2.1 สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุภายในจากการเก็บขอ้มูลแบบ DWA  
ในการเก็บขอ้มูลจากหนา้งานพบสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุเพียง 4 สาเหตุไดแ้ก่ 

การตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการ การจดัซ้ือวสัดุผดิพลาด การออกแบบ หรือรายละเอียด
ผดิพลาด และฝีมือแรงงานต ่ากวา่มาตรฐาน อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูล จึงท าให้
สาเหตุบางสาเหตุถูกระบุรวมกบัสาเหตุของการตดัช้ินวสัดุ 

5.2.2 ปัญหา และอุปสรรคของการหาสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่ง
ภายในดว้ยวธีิการวดัปริมาณโดยตรง   

การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการวดัปริมาณโดยตรงเป็นวธีิที่สามารถศึกษาปริมาณเศษวสัดุไดอ้ยา่ง
เที่ยงตรงและแม่นย  า แต่ในระหวา่งท าการเก็บขอ้มูลพบวา่ สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวดุัจากการ
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการน้ีไม่สามารถระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นระหวา่งการท างานได ้เน่ืองจากขณะที่เกิด
เศษวสัดุไม่สามารถท าการจดบนัทึกขอ้มูล ส่งผลใหบ้างสาเหตุที่เป็นสาเหตุที่แทจ้ริงถูกระบุรวมกบั
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สาเหตุอ่ืน อีกทั้งมีขอ้จ ากดัในระยะเวลาของการเก็บขอ้มูลที่ใชเ้วลาจ านวนมากตั้งแต่เร่ิมตน้
โครงการไปจนถึงเสร็จส้ินโครงการจึงจะสามารถรวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้น 

5.2.3 สาเหตุที่ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุภายในจากการเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคเดลฟาย  
สาเหตุหลกัที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายในมาจากขั้นตอนการออกแบบ 

โดยมีล าดบัที่ส่งผล โดยมีล าดบัการส่งผลกระทบต่อการเกิดปริมาณเศษวสัดุ 13 ล าดบั ดงัที่แสดงใน
ตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 : ความส าคญัและสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปริมาณเศษวสัดุจากงานตกแต่งภายใน 
ล าดับที่ส่งผลกระทบต่อ

การเกิดปริมาณเศษวัสด ุ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกแต่งภายใน 

1 การเปล่ียนแปลงแบบ 

2 ขาดการควบคุมการใชว้สัดุ 

 

3 

การตดัช้ินวสัดุเพือ่ใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการ 

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างาน 

ฝีมือแรงงานต ่า 

6 การออกแบบและใหร้ายละเอียดคลาดเคล่ือน 

7 การขนยา้ยวสัดุไม่เหมาะสม 

การจดัซ้ือผดิพลาด 

9 การสูญเสียที่เกิดจากการท าลายและขโมย 

10 การกองเก็บวสัดุไม่เหมาะสม 

11 สภาพอากาศไม่ดี 

อุบตัิเหตุ 

13 สูญเสียจากบรรจุภณัฑ ์
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5.2.4 แนวทางการลดปริมาณเศษวสัดุ 
จากการศึกษา พบวา่สาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณเศษวสัดุมากที่สุดทั้งจากการก่อสร้างทัว่ไป

และการก่อสร้างตกแต่งภายในอยูใ่นขั้นตอนของการออกแบบ การศึกษาน้ีจึงไดท้  าการทดลองสร้าง
แบบจ าลองวธีิการใชว้สัดุในการก่อสร้างตกแต่งภายในโดยค านึงถึงหลกัประสานทางพกิดั ซ่ึง
พบวา่สามารถลดปริมาณเศษวสัดุได ้และช้ีใหเ้ห็นวา่ การค านึงถึงรูปแบบการใชว้สัดุตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบสามารถแกไ้ขปัญหาลดเศษวสัดุจากตน้เหตุไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 
โดยที่การศึกษาน้ีมีการเก็บขอ้มูลจากกรณีศึกษาเพยีงตวัอยา่งเดียวเน่ืองจากขอ้จ ากดั

ทางดา้นระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ในขณะที่การก่อสร้างตกแต่งภายในมีความหลากหลายทางดา้น
รูปแบบและประเภทของการใชง้าน ดงันั้น ในการศึกษาต่อไปจึงควรค านึงถึงขอ้ดีขอ้เสียจากการ
เก็บขอ้มูลของงานวจิยัน้ี และน าไปพฒันาต่อยอดเพิม่ความหลากหลายในการเก็บขอ้มูลลกัษณะงาน
การก่อสร้างตกแต่งภายใน และจดบนัทึกสาเหตุที่เกิดอยา่งละเอียดต่อไป 

นอกจากน้ี การศึกษาน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลในรูปแบบน ้ าหนกัตามประเภทของวสัดุ  
อยา่งไรก็ดี วสัดุประเภทเดียวกนัอาจมีราคาที่แตกต่างกนั ดงันั้นหากตอ้งการทราบถึงมูลคา่ 
ของเศษวสัดุ การเก็บขอ้มูลจึงจ าเป็นที่จะตอ้งคดัแยกวสัดุตามราคาวสัดุดว้ย



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างองิ 
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แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามประเมินค่าที่ใชใ้นเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
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ภาคผนวก ค. 

วธีิการสร้างแบบจ าลองวธีิการท างานจากแบบก่อสร้าง (Simulation) 
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แบบก่อสร้างผนงัตกแต่งภายในหอ้งอบรม 

 

การจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการขึ้นโครงผนงัหอ้งอบรม 
 

 

การจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการขึ้นโครงผนงัตกแต่งหอ้งอบรม 
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การจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการขึ้นแผงไมห้อ้งอบรม 
 

 

การจ าลองวธีิการตกแต่งผนงัจากแบบก่อสร้าง ในการปิดไมอ้ดัเตรียมปิดผวิหอ้งอบรม 
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