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Nowadays, problems of defects in construction housing projects have been
increasingly complained by customers including capable inspection and incapable
inspection in handing-over process. The objectives of this thesis research were to study
problems and causes of defects in construction housing projects in order to identify general
defects and hidden defects in construction housing projects. This thesis research consisted of
three processes. First of all, studying defect problems obtained information from a
questionnaire which was developed from the existing petition cases from the source of
information book – record filed with the “Engineering Clinic – Subcommittee”, The Engineering
Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage. Second, studying causes of defects
obtained information by in-depth interview 30 supervisors and had participant observation at
30 construction sites in order to identify problems and causes of defects incurring in housing
projects. Last, categorizing and identifying general and hidden defects collected information
by setting focus group discussion.
The results show 33 significant problems of hidden defects which are classified
into 4 groups: (1) landscape, (2) exteriors, (3) structure, and (4) MEP (mechanical, electrical
and plumbing). Landscape defects include fence painting, fence rusting and poor
drainage. Exterior defects consist of general cracks, paling and peeling off. Structural
defects are comprised of cracks in reinforced concrete and rust on steel roof.
Furthermore, MEP defects include laminate floor, tile spalling, and clog plumbing. In
conclusion, causes of hidden defects can be applied to inspection generally seen
defects in housing projects which is beneficial for customers to decrease defects
problems.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันปญหาขอบกพรองของบานและที่อยูอาศัยที่กอสรางในประเทศไทยเปนปญหา
ที่สามารถพบไดทั่วไปและยังเกิดขึ้นอยูอยางซ้ํา ๆ อีกทั้งปญหาดังกลาวยังมีรูปแบบที่หลากหลาย
ซึ่งผูบริโภคยังคงเปนผูแบกรับความเสี่ยงกับปญหาขอบกพรองดังกลาวอยูอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากรายงานประจําปตั้งแต พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) แสดงจํานวนผูรองเรียนกรณีปญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ซึ่งพบวาสวนใหญ
เปนปญหาที่พบในโครงการบานจัดสรร ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การรองเรียนปญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
จํานวนเรื่องรองเรียน (ราย)
ป 2550
ป 2551
ป 2552
บานจัดสรร
1,025
830
539
อาคารชุด/อาคารพาณิชย
319
328
600
เชาพื้นที่/เชาหองพัก/เชาอาคาร
209
110
233
ที่ดิน
47
38
54
สัญญาวาจางกอสรางบาน
58
56
30
รวม
1,658
1,362
1,456
ที่มา : รายงานประจําปของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)
กรณี

โดยสวนใหญการกอสรางโครงการบานจัดสรรมีการดําเนินการกอสราง โดยบริษัทพัฒนา
อสัง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง เสมื อนเปน ผู บริห ารโครงการกอ สร า ง ทํ า หนา ที่ จั ด หาแบบก อ สร า ง จั ดหา
ผู รั บ เหมาหลั ก และผู รั บ เหมาย อ ยเข า มาดํ า เนิ น การก อ สร า งโครงการ โดยที่ บ ริ ษั ท พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยเปนฝายควบคุมงานกอสรางและตรวจสอบคุณภาพงาน ตลอดจนรับประกัน
คุณภาพการกอสรางของบานที่สรางเสร็จและสงมอบบานใหลูกคา แตอยางไรก็ตามปญหาความ
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ชํารุดบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรรกลับเปนปญหาที่พบไดบอยครั้ง โดยการสํารวจ
เบื้องตนพบวาปญหาความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นมักมีสาเหตุมาจากผูรับเหมากอสรางโครงการ
บ า นจั ด สรรขาดการจั ด การกั บ ป ญ หางานก อ สร า งที่ เ กิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง ผู ค วบคุ ม งานก อ สร า ง
ตรวจสอบงานไมครบถวนหรือขาดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการตรวจรับงาน ตลอดจนแบบกอสราง
และข อ กํ า หนดต า ง ๆ ในสั ญ ญาไม มี ร ายละเอี ย ดที่ ชั ด เจน ในการกํ า หนดหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผูรับเหมากอสราง จนกลายเปนปจจัยที่สงผลทําใหเกิดขอบกพรองตาง ๆ ขึ้น
อีกทั้งขอบกพรองนั้นมีทั้งที่เปนขอบกพรองทั่วไปและขอบกพรองที่อาจจะเกิดการซอนเรน
ซึ่งขอบกพรองแตละประเภทมีลักษณะอาการ สาเหตุที่ทําใหเกิดขอบกพรอง และความรุนแรงของ
ปญ หาที่แตกตา งกั น หากบริ ษัท พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพยมีวิ ธี การควบคุม งานกอสรา งและการ
ตรวจสอบงานที่ไมรัดกุม จะสงผลทําใหไมสามารถปองกันปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น
โดยขอบกพรองสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด ตามนิยามที่กําหนดไวดังนี้ คือ
1) ขอบกพรองทั่วไป หมายถึง ขอบกพรองที่มีสาเหตุจากความบกพรองในการกอสรางซึ่ง
มีโอกาสเกิดขึ้นแมวาผูที่มีสวนเกี่ยวของจะกอสรางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยสามารถตรวจพบ
และแกไขขอบกพรองใหถูกตองได
2) ขอบกพรองที่อาจจะเกิดการซอนเรน หมายถึง ขอบกพรองที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับงานกอสรางละเลยการควบคุมงานและการตรวจสอบงาน เนื่องจากขอบกพรอง
ดังกลาวยากแกการตรวจพบในขั้นตอนการสงมอบงาน
ปญหาขอบกพรองที่เกิดอยางมีรูปแบบนั้น สามารถขจัดหรือลดจํานวนลงไดโดยการใช
ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาปญหาและสาเหตุของขอบกพรอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายที่
จะศึกษาปญหาขอบกพรองและสาเหตุของขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร เพื่อหา
แนวทางปองกันปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถใชเปนแนวทางในการตรวจสอบงาน
กอสราง ซึ่งเปนประโยชนกับผูบริโภคโดยตรง หรือผูพัฒนาโครงการบานจัดสรรที่มีความสนใจ
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปญหาขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร
2) เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร
3) เสนอแนวการปองกันปญหาขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
การศึ ก ษาป ญ หาและสาเหตุ ข องข อ บกพร อ งครั้ ง นี้ พิ จ ารณาเฉพาะข อ บกพร อ งทาง
วิศวกรรมที่สงผลกระทบตอผูบริโภคโครงการบานจัดสรร ซึ่งโครงการบานจัดสรรที่ทําการศึกษา
ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงสรางบานเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่ง
ใชวัสดุกอสรางตามขอกําหนดของโครงการบานจัดสรร
1.4 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
1) การศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศึก ษาค น คว า ข อมูลปญ หาขอบกพรองและสาเหตุข องขอ บกพร องที่เ กิดขึ้น ในการ
กอสรางบานและที่อยูอาศัยโดยทั่วไป จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือตาง ๆ ตลอดจนบทความ
วิจัยที่เกี่ยวของในอดีตที่ไดมีการดําเนินงานมาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางความรู
ความเขาใจเชิงทฤษฏี และสรางกรอบแนวความคิดในการระบุปญหาขอบกพรองและสาเหตุของ
ขอบกพรองในเบื้องตน
2) การศึกษาปญหาขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร
เก็ บ รวบรวมป ญ หาข อ บกพร อ งจากบั น ทึ ก ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครอง
ผูบริโภค (สคบ.) และคณะอนุกรรมการ “คลินิกชาง” สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ (วสท.) และเก็บรวบรวมปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นในการกอสรางโครงการ
บานจัดสรร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือรวบรวมปญหาจาก ผูบริโภคโครงการบานจัดสรร
เพื่อวิเคราะหคัดกรองปญหาขอบกพรองจากลักษณะปญหา และวิเคราะหระบุขอบกพรองตาม
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นิยามขอบกพรองที่กําหนดในระเบียบวิธีวิจัย โดยการวิเคราะหทางสถิติจากขอมูลความถี่ของการ
เกิดปญหา
3) การศึกษาสาเหตุของปญหาขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร
จากผลการศึกษาปญหาขอบกพรองที่ไดจากขั้นตอน 1.4.2 จะทําการเก็บขอมูลสาเหตุ
ปญหาขอบกพรองดังกลาว โดยสํารวจดวยการสัมภาษณ จากวิศวกรสนาม วิศวกรผูควบคุมงาน
และผูตรวจสอบงาน ประกอบกับวิธีการสังเกตกลุมตัวอยางโครงการบานจัดสรร เพื่อระบุปญหา
และสาเหตุ ข องข อ บกพร อ งที่ พ บในขั้น ตอนการก อ สร า ง เพื่ อ วิเ คราะห ร ะบุ ส าเหตุ ข องปญ หา
ขอบกพรอง โดยใชแผนผังเหตุและผล ซึ่งปจจัยที่เปนสาเหตุหลักประกอบดวย 1) สาเหตุจากการ
ออกแบบ 2) สาเหตุจากฝมือการกอสราง 3) สาเหตุจากวัสดุกอสราง 4) สาเหตุจากวิธีการกอสราง
และเทคนิคการกอสราง 5) สาเหตุจากการบริหารจัดการ และ 6) สาเหตุอื่น ๆ
4) การระบุสภาพปญหาขอบกพรองทั่วไปและขอบกพรองอาจจะเกิดการซอนเรน
เมื่อทราบผลการศึกษาขอบกพรองและสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดขึ้นในโครงการบาน
จัดสรรแลว ทําการจัดประชุมสนทนากลุมโดยการเชิญผูเชี่ยวชาญจากสมาคมวิศวกรรมสถานใน
พระบรมราชูปถัมภเขารวมฟงการประชุมเชิงอภิปราย เพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหระบุ
สภาพปญหาขอบกพรองทั่วไปและขอบกพรองอาจจะเกิดการซอนเรน รวมทั้งแนวการแกไขปญหา
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอง และความนาเชื่อถือของผลการศึกษาวิจัย
5) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการศึ ก ษา นํ า เสนอผลการศึ ก ษาป ญ หาและสาเหตุ ข อง
ขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาขอบกพรอง
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ทราบถึงปญหาขอบกพรองที่ผูบริโภคโครงการบานจัดสรรพบ
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2) ทราบถึงสาเหตุของปญหาขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร ทั้งในสวนที่
เปนขอบกพรองทั่วไปและขอบกพรองอาจจะเกิดการซอนเรน
3) ทราบถึงแนวทางในการระวังปองกันปญหาขอบกพรองทั่วไปและขอบกพรองอาจจะ
เกิดการซอนเรน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับขอบกพรองนั้น เพื่อสรางความรู ความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ย วกั บ สภาพปญหาและลัก ษณะความชํา รุดเสีย หาย ตลอดจนกลไก ซึ่ง มีความสัม พัน ธกัน
ระหวางสาเหตุที่สงผลใหเกิดขอบกพรองขึ้น ทําใหสามารถระบุปญหาและสาเหตุของขอบกพรองที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการกอสรางโครงการบานจัดสรร จากตํารา บทความวิจัย เอกสารทางวิชาการ
หนังสือตาง ๆ ซึ่งจะนําเสนอตามรายการดังตอไปนี้ คือ 1) การพัฒนาโครงการบานจัดสรรและการ
บริ ห ารจั ด การ 2) นิ ย ามข อ บกพร อ งและสาเหตุ ข องข อ บกพร อ ง 3) ป ญ หาและสาเหตุ ข อง
ขอบกพรองที่เกิดในงานกอสรางบานและที่อยูอาศัย และ 4) บทสรุป
2.1 การพัฒนาโครงการบานจัดสรรและการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพยประเภทบานและที่อยูอาศัย สามารถแบงตามรูปแบบการดําเนินการ
กอสรางไดดังนี้ คือ 1) ฝายเจาของบานเปนผูดําเนินการกอสรางดวยตนเอง มีขั้นตอนการกอสราง
ดังนี้ คือ ดําเนินการจัดหาที่ดินที่ตองการกอสราง แลวจึงทําการจัดหาผูรับเหมากอสรางเขามา
ดําเนินการกอสรางบานใหเปนไปตามที่ตองการ 2) การซื้อบานจากโครงการบานจัดสรร ที่ผูพัฒนา
อสังหาริมทรัพยดําเนินการจัดสรรที่ดินพรอมกับกอสรางบานจนแลวเสร็จสมบูรณ
กีรวัฒน แสงรูจี (2546) กลาวถึงความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภท
โครงการบานจัดสรรนั้น จําเปนจะตองคํานึงถึงปจจัยทีส่ ําคัญหลายดาน เชน ที่ตงั้ ราคาที่ดนิ การ
ใชประโยชนของผูอยูอาศัย เปนตน โดยรูปแบบของการจัดสรรที่อยูอาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี
ดังนี้ คือ
1) การจัดสรรในรูปอาคารเดี่ยว เปนการจัดสรรสําหรับผูที่มีรายไดระดับสูง เนื่องจากมี
พื้นที่กวางมีความเปนสวนตัวและการใชวัสดุในการตกแตงมีราคาแพง
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2) การจั ด สรรในรู ป อาคารแฝด เป น การจั ด สรรสํ า หรั บ ผู มี ร ะดั บ รายได ค อ นข า งสู ง
เนื่องจากรูปแบบยังคงเนนความเปนสวนตัวและมีพื้นที่วางพอสมควร
3) การจัดสรรในรูปอาคารแถวแบบทาวนเฮาส เปนการจัดสรรสําหรับผูที่มีระดับรายได
ปานกลางและต่ํา เนื่องจากรูปแบบของการจัดสรรประเภทนี้ จะมีชวงความแตกตางของระดับ
ราคามาก ซึ่งจะขึ้นกับปริมาณที่ดิน ที่ตั้งและการคมนาคม วัสดุที่ใชในการตกแตง
4) การจัดสรรในรูปอาคารแถวแบบอาคารพาณิชย จะเปนการจัดสรรโดยเนนการขาย
ตําแหนงที่ตั้งเนื่องจากรูปแบบที่ออกแบบ มีจุดมุงหมายใหผูที่อยูประกอบอาชีพในดานการคาเพื่อ
การพาณิชยโดยมากโครงการแบบนี้มักจะอยูใกลกับชุมชนตาง ๆ
5) การจั ด สรรในรูปคอนโดมิ เ นี ย ม เป น การจั ดสรรสํ า หรั บผู ที่ตอ งการลดเวลาในการ
เดินทางถาโครงการนั้นอยูใกลยานธุรกิจ หรือจัดสรรสําหรับผูที่มีรายไดนอยในกรณีที่ตัวโครงการ
อยูชานเมือง
วิสูตร จิระดําเกิง (2552) กลาวถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการกอสรางบานและที่อยู
อาศัยประกอบดวย 3 ฝายที่สําคัญดังนี้ คือ 1) ฝายผูควบคุมงานกอสราง 2) ฝายผูรับเหมากอสราง
3) ฝายเจาของบานหรือผูบริโภค โดยแตละฝายมีหนาที่และความรับผิดชอบที่แตกตางกันดังนี้ คือ
1) ฝายผูควบคุมงานกอสราง ซึ่งมีจุดมุงหมายดังนี้
• บริหารงานกอสราง ตามหลักเทคนิคการกอสรางและการบริหารจัดการ เพื่อให
การกอสรางแลวเสร็จ และเกิดความคุมคาภายใตงบประมาณที่คาดการณไว
• สรางความเชื่อมั่นใหผูรับเหมากอสรางวามีผูที่เขาใจกระบวนการกอสรางมา
บริหารจัดการ
• สร า งความเชื่ อ มั่ น ด า นคุ ณ ภาพการก อ สร า งให กั บ เจ า ของบ า น ตลอดจน
รับประกันวางานกอสรางที่แลวเสร็จนั้น มีความมั่นคงแข็งแรง ไดมาตรฐาน
ตรงตามที่กําหนด
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2) ฝายผูรับเหมากอสราง ซึ่งมีจุดมุงหมายดังนี้
• รับผิดชอบการกอสรางใหโครงการแลวเสร็จ ตามสัญญาและแบบกอสราง โดย
ผูรับเหมาเปนผูเสนอวิธีการกอสราง เพื่อกอสรางใหแลวเสร็จ ภายในเวลาที่
กําหนด ตลอดจนสามารถลดตนทุนและสรางกําไรได
• กอสรางให ไดคุณภาพตามที่กําหนด สอดคลองกับหลักทางวิศวกรรมและ
ความสวยงาม ซึ่งเปนที่ยอมรับแกเจาของงาน
3) ฝายเจาของบานหรือผูบริโภค ซึ่งมีจุดมุงหมายดังนี้
• กําหนดวัตถุประสงคการใชงาน เพื่อสามารถใชงานไดอยางสะดวก
• ออกแบบความสวยงามทางสถาปตยกรรม ตามความตองการและรสนิยม
• กําหนดงบประมาณการกอสรางที่จะใช เพื่อกําหนดระดับคุณภาพการกอสราง
และวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง
คํานวณ คุณาพร (2551) กลาวถึงการดําเนินการกอสรางของโครงการบานจัดสรร ที่
เริ่ ม ต น จากบริ ษั ท พั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง มี ห น า ที่ บริ ห ารและดํ า เนิ น การกอ สร า งโครงการ
ดํ า เนิ น การออกแบบหรื อ จั ด หาแบบก อ สร า ง จั ด หาผู รั บ เหมาหลั ก และผู รั บ เหมาย อ ยเข า มา
ดําเนินการกอสราง โดยทางบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนผูควบคุมการกอสรางและตรวจสอบ
คุณภาพงานกอสราง ตลอดจนรับประกันคุณภาพการกอสรางของบานที่สรางเสร็จและสงมอบ
บานใหลูกคา
โดยทั่วไปขั้น ตอนการกอสร า งในงานพัฒ นาโครงบ า นจั ดสรรสามารถแบง ไดดัง นี้ คือ
1) การปรับพื้นที่โครงการ 2) การจัดทําระบบสาธารณูปโภคโครงการ 3) กอสรางงานโครงสราง
4) กอสรางงานระบบ 5) กอสรางงานตกแตง 6) งานแกไขขอบกพรอง 7) การตรวจสอบความ
เรียบรอยในการทํางาน 8) การสงมอบอาคารใหแกลูกคา
จากการพิจารณาขอบเขตและหนาที่การใหบริการวิชาชีพการบริหารการกอสราง (2550)
กลาวถึงประเภทการใหบริการวิชาชีพบริหารการกอสรางสามารถแบงแยกเปนการใหบริการได
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3 ประเภท คือ 1) การตรวจสอบงานกอสราง

2) การควบคุมงานกอสราง 3) การจัดการงาน

กอสราง พบวาสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ดําเนินการกอสราง
โครงการบานจัดสรรในปจจุบัน ดังนี้ คือ
1) ทําหนาที่เสมือนเปนฝายผูบริหารโครงการ ซึ่งดําเนินการจัดจางผูรับเหมากอสรางราย
ยอยเขามาเปนผูรับเหมาชวง เพื่อดําเนินการกอสรางโครงการบานจัดสรร และทําการสงมอบงาน
กอสรางใหกับเจาของบานหรือผูบริโภค
2) ทําหนาที่ควบคุมงานกอสรางและตรวจสอบงานกอสราง ซึ่งวิศวกรสนามทําหนาที่เปน
ผูควบคุมงานกอสรางหรือทําหนาที่เปนผูตรวจสอบงานกอสรางในโครงการบานจัดสรร เพื่อใหงาน
กอสรางดังกลาวมีความถูกตองตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานที่บริษัทไดกําหนดไว
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขั้นตอนและวิธีการการกอสรางโครงการกอสรางบานจัดสรร
รวมทั้งการการบริหารจัดการงานกอสราง ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานกอสราง
ที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานกอสรางนั้น เปนเหตุปจจัยหลักประการหนึ่งที่สงผล
ตอการเกิดปญหาขอบกพรองในการกอสรางโครงการบานจัดสรร
2.2 นิยามขอบกพรองและสาเหตุของขอบกพรอง
Barret (2008) ใหความหมาย ขอบกพรองวาเปนการขาดบางสิ่งที่ทําใหงานนั้นสมบูรณ
และเป น การยากที่ จ ะสามารถระบุ ว า งานแบบใดถื อ ว า เป น ข อ บกพร อ งหากพิ จ ารณาตาม
ความหมายของคําวาขอบกพรองเทานั้น โดยขอบกพรองสามารถแบงแยกออกไดหลายกรณี ดังนี้
• คุณภาพงานกอสรางและคุณภาพวัสดุกอสรางที่ใชไมผานการยอมรับ
• คุณภาพงานกอสรางและคุณภาพวัสดุกอสรางผานการยอมรับ แตไมผานตามรายการ
ขอกําหนด (Specifications)
• ไมสามารถกอสรางใหงานแลวเสร็จสมบูรณ
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ขอบกพรองสองประเภทแรกนั้นสามารถตรวจพบ สังเกตเห็น ทําใหสามารถยืนยันผลงาน
หรือวัสดุไดระหวางการกอสรางเปนที่ยอมรับหรือเปนไปตามขอกําหนด สวนขอบกพรองประเภท
สุดทายเปนขอบกพรองที่ยากแกการระบุ แตขอบกพรองทั้งสามแบบนี้สามารถที่จะเรียกรองสิทธิ
กับผูที่กอสรางใหรับผิดชอบได ดังนั้นจําเปนตองเขาใจความหมายของคําวาขอบกพรองที่ระบุได
ชัดเจน (Patent Defect) และขอบกพรองที่อาจจะเกิดการซอนเรน (Latent Defect)
เกณฑสําคัญที่ใชในการแยกขอบกพรองที่ระบุไดชัดเจน และขอบกพรองที่อาจจะเกิดการ
ซอนเรน คือ ขอกําหนดในสัญญากอสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดระบุไวอยางชัดเจนในหัวขอการ
ตรวจสอบงานกอนปดงานวา จะตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งของงานถูกปดหรือถูกทําใหมองไมเห็น
โดยไมไดรับการอนุมัติจากวิศวกร และผูรับจางตองใหโอกาสแกวิศวกรเต็มที่ในการตรวจสอบและ
วัดผลสวนใด ๆ ของงาน เชนนั้นที่ถูกปดหรือถูกทําใหมองไมเห็น และตัวอยางประโยคที่ระบุใน
สัญญากอสรางวา ในการกอสรางเปนไปไมไดที่งานกอสรางจะเสร็จสมบูรณโดยไมเกิดขอบกพรอง
ที่ระบุไดชัดเจน และตองรวมความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากขอบกพรองที่อาจจะเกิด
การซอนเรนที่เกิดขึ้นดวย
ขอบกพรองที่สามารถระบุไดชัดเจน หมายถึง ขอบกพรองที่สามารถตรวจสอบ ทดสอบ
ระบุไดชัดเจนโดยการสังเกต เพื่อตรวจหาความบกพรองหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งขอบกพรอง
ที่เกิดขึ้น จะสามารถตรวจสอบไดในระหวางกอสราง และในขั้นตอนการสงมอบงานแตละงวด
ขอบกพรองที่อาจจะเกิดการซอนเรน

หมายถึง ขอบกพรองที่เกิดจากการที่ผูสรางไม

สามารถทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําใหงานนั้นเปนไปตามขอกําหนดสัญญา ซึ่งผิดไปจากหนาที่ของผูสราง
ที่จะตองทําใหงานที่สรางออกมานั้นเปนที่ยอมรับ และแฝงอยูในงานกอสราง และเปนการยากที่จะ
สามารถตรวจสอบพบ เนื่องจากถูกการปดทับของงานกอสรางในลําดับถัดมา ทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบพบได
โดยขอบกพรองนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในงานกอสราง เพราะสงผลกระทบระยะเวลา
การกอสราง มูลคางานกอสรางเมื่อแลวเสร็จ จํานวนเงินงวดที่ตองจาย สิทธิในการจายเงินงวด ยิ่ง
ไปกวานั้นสิทธิในการยกเลิกสัญญา
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Low and Chong (2004) ทําการศึกษาขอบกพรองที่อาจจะเกิดการซอนเรน ที่มีสาเหตุ
จากการออกแบบ โดยกล า วว า เป น การยากที่ จ ะสามารถเก็ บ ข อ มู ล ข อ บกพร อ งประเภทนี้
เนื่องจากวาตองการเขาใชงานอาคารและพบขอบกพรองที่เกิดขึ้นแลวเทานั้น จึงจะทราบไดวาเกิด
ขอบกพรองขึ้น และจากผลการศึกษาพบวา รอยละ 66 ขอบกพรองที่ระบุไดยากเกิดขึ้นในชวงแรก
ของการเขาใชงานและขอบกพรองดังกลาวสามารถปองกันได
Low and Chong (2006) กลาววาการตัดสินใจของผูออกแบบมีผลกระทบกับคุณภาพ
และราคาของอาคารตลอดอายุการใชงาน ซึ่งการตัดสินใจของผูออกแบบจะเปนสิ่งที่อยูคูกับ
โครงสรางอาคารนั้นไปตลอด และยากที่จะสามารถตรวจสอบไดในชวงแรกของการกอสราง แต
การออกแบบที่ไดคํานึงถึงการปองกันขอบกพรองที่ระบุไดยากนั้นสามารถกําจัดขอบกพรองที่ระบุ
ไดยากเหลานี้ไปไดบางสวน
การศึกษารูปแบบของความเสียหายที่เกี่ยวของกับขอบกพรองที่อาจจะเกิดการซอนเรน
ที่มีสาเหตุจากปญหาในขั้นตอนการออกแบบ วิเคราะหหาตัวแปรในการออกแบบที่ผูออกแบบ
จําเปนตองตระหนัก เพื่อที่จะสามารถปองกันการเกิดปญหาขอบกพรองที่ระบุไดยาก โดยผล
การศึ ก ษาพบตั ว แปรที่ สํ า คั ญ 3 ชนิ ด คื อ 1) ผลกระทบจากอุ ณ หภู มิ แ ละสภาวะอากาศ 2)
ผลกระทบจากผูใชงานอาคาร 3) น้ําหนักบรรทุกที่กระทําตออาคาร โดยแนวทางในการปองกัน
ปญหาขอบกพรองที่ระบุไดยากที่เกิดจากการออกแบบ คือ 1) ยุทธศาสตรการออกแบบจะตอง
คํานึงถึงความสามารถในการทนตอสภาวะอากาศบริเวณนั้น 2) การออกแบบควรคํานึงถึงน้ําหนัก
บรรทุกที่กระทําตออาคารเมื่อมีการใชงานอาคาร หากไมพิจารณาอาจเกิดรอยราวจนทําใหน้ําซึม
ผานเขามาได 3) ควรปรับปรุงรายการขอกําหนด (Specification) และปรับปรุงการออกแบบใหมี
รายละเอียดที่ชัดเจน
ผลจากงานวิจัยดังกลาวยังสามารถยืนยันวาในการศึกษาขอบกพรองที่อาจจะเกิดการ
ซอนเรนนั้น สามารถใชระเบียบวิธีวิเคราะห โดยการศึกษาปญหาขอบกพรองที่เกิด จากรายการ
จดบันทึกของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงโดยชวงเวลาที่เกิดขอบกพรอง
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Assaf et al (1996) ทําการศึกษาพบวา สาเหตุของการเกิดขอบกพรองที่อาจจะเกิดการ
ซอนเรน มีดังนี้ คือ 1) การออกแบบ ทั้งที่เปนการออกแบบทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 2) บุคลากรและผูดําเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา 3) แบบกอสราง 4) บุคลากรและผู
ดําเนินงานของบริษัทผูรับเหมากอสราง 5) วัสดุกอสราง 6) อุปกรณและเครื่องมือที่ใชกอสราง
7) รายการขอกําหนด
สัญญากอสรางกําหนดผูออกแบบและผูรับเหมากอสรางเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหาย
ที่ เ กิ ด จากรายการข อกํา หนด โดยผูออกแบบรับผิดชอบตอการออกแบบที่ ไมไดคุณภาพ และ
ผูรับเหมากอสรางรับผิดชอบตองานที่กอสราง
Thomas et al (1995) กลาววา ความรับผิดชอบตามกฎหมายเริ่มตนเมื่อเกิดขอบกพรอง
ขึ้นไมวาระยะเวลาใดก็ตาม ถึงแมวาจะไมไดระบุไวในสัญญา หากสามารถพิสูจนไดวาขอบกพรอง
ดังกลาวเกิดจากรายการขอกําหนด ผูออกแบบตองเปนผูรับผิดชอบ
Atkinson (2005) พบวา การบริหารจัดการที่ผิดพลาด อาทิเชน การประสานงานหรือการ
การจัดการงานกอสรางที่ผิด สงผลใหเกิดลักษณะของการซอนเรนหรือปกปดปญหา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากวาขอบกพรองตาง ๆ เหลานั้นยากแกการระบุ หรือไมสามารถมองเห็นไดขณะขั้นตอน
การกอสราง เจาของงานและผูออกแบบอาจตองรับผลกระทบจากขอบกพรองนั้น
Watt (1999) เสนอแนะวาการเลือกใชวัสดุกอสรางที่ไมเหมาะสมกับอาคารและการที่
ผูเชี่ยวชาญตัดสินใจโดยไมมีคุณภาพ สงผลใหเกิดขอบกพรองที่ระบุไดยากขึ้น
BRE (1991) and Richardson’s (1991) ทําการศึกษาขอบกพรองเพื่อหาสาเหตุที่
สามารถทําใหเกิดขอบกพรอง คือ 1) สภาพอากาศ 2) สภาวะแวดลอม 3) ผลกระทบจากดิน
4) การออกแบบที่ไมมีคุณภาพ 5) ผลจากปฏิกิริยาเคมี 6) การเคลื่อนตัวของโครงสราง 7) วิธีการ
ติดตั้งหรือกอสราง 8) ฝมือชาง 9) การบํารุงรักษา 10) สภาพสถานที่กอสราง ซึ่งขอบกพรองตาง ๆ
เหลานี้ สามารถปองกันไมใหเกิดขึ้นได หากทําการณพิจารณาองคประกอบเหลานี้
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Calder (1997) กลาววา รายการขอกําหนดและแบบกอสรางที่ไมชัดเจน สงผลใหงาน
กอสรางมีคุณภาพต่ํากวาที่กําหนด และจากการศึกษาพบวา รอยละ 58 ของขอบกพรองที่เกิดขึ้น
มีสาเหตุมาจากการออกแบบที่ผิดพลาด รอยละ 35 มีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการและการ
ติดตั้ง รอยละ 12 มีสาเหตุมาจากวัสดุและระบบที่ใชกอสราง รอยละ 11 มีสาเหตุมาจากการไม
คํานึงถึงการใชงาน
Josephson and Hammarland (1999) กลาววา สิ่งที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการเกิด
ขอบกพรองในอาคาร คือ การควบคุมขั้นตอนการกอสราง การบริหารจัดการ องคความรู และการ
นําองคความรูที่มีมาประยุกตใช
Andi and Minato (2003) ระบุวา การขาดขอมูลหรือมีขอมูลที่ไมเพียงพอ การขาดความ
ระมัดระวัง การเลือกใชสมมติฐานที่ผิดเปนองคประกอบของการเกิดขอบกพรองในงานกอสราง
พนม ภัยหนาย (2539) กลาววา ขอจํากัดในงานกอสรางที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพ
ของงานโดยขอจํากัดดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้
1) ขอจํากัดเกี่ยวกับคนงานหรือชางฝมือ และอัตราการจางงานในทองที่ที่ตางกัน ปญหา
การขาดแคลนแรงงาน เชน ชางที่มีฝมือ ซึ่งจะทําใหคุณภาพของงานไมไดมาตรฐาน
2) ขอจํากัดเรื่องรูปแบบและรายการกอสราง ซึ่งมักจะมีปญหาอยูเสมอ เชน การเขียน
แบบไมชัดเจน เขียนแบบผิด ซึ่งทําใหยากแกการตัดสินใจในการทํางาน
3) ขอจํากัดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ ผูรับเหมาใชวัสดุอุปกรณไมเหมาะสม และเตรียมวัสดุไม
เพียงพอ
4) ขอจํากัดเรื่องเวลา งานบางอยางตองรีบเรงทํา เนื่องจากขอจํากัดในการวางแผน
5) ข อ จํ า กั ด เรื่ อ งวิ ธี ก ารก อ สร า ง ในบางโครงการไม ส ามารถดํ า เนิ น การก อ สร า งได
ตามปกติ เนื่องจากปญหาในดานของอาคารขางเคียง ซึ่งทําใหตองหาผูชํานาญการเฉพาะในดาน
นั้น ๆ
วรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย (2543) กลาววาในประเทศไทยอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากอุตสาหกรรมอื่นหลายประการ ซึ่งสรุปงานวิจัยไดเปนดังนี้
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1) งานกอสรางเปนงานที่จําเปนตองใชชางหรือแรงงานที่มีฝมือ และความชํานาญในงาน
เฉพาะทาง โดยพบวาแรงงานสวนใหญยังขาดฝมือ ความรูความชํานาญและขาดประสบการณ
เนื่องจากแรงงานหรือชางฝมือเหลานั้น โดยสวนใหญมาจากสังคมเกษตรกรรม และเขามารับจาง
ทํ า งานในช ว งที่ ว า งเว น จากการทํ า เกษตรกรรม ดั ง นั้ น หากต อ งการงานก อ สร า งที่ มี คุ ณ ภาพ
ชางฝมือหรือชางที่มีความชํานาญเฉพาะดาน จําเปนตองไดรับการฝกอบรมในดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติ เพื่อใหชางที่ยังขาดฝมือไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ถูกตอง
2) งานกอสรางเปนงานที่ประกอบดวยบุคคลหลายฝาย ไดแก ฝายเจาของโครงการ ฝายที่
ปรึกษา ฝายควบคุมงาน ฝายกอสราง และงานบางอยางที่ตองอาศัยความชํานาญพิเศษของ
ชางฝมือในการทํากิจกรรมกอสรางตางๆ
3) ในงานกอสรางที่ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญ ขาดประสบการณ หรือขาดมาตรฐาน
ในการออกแบบและการกอสรางที่ดีแลว มักพบปญหาดานความขัดแยงระหวางผูที่เกี่ยวของ ทําให
เสียเวลาและทรัพยสินในการแกไข ตลอดจนเกิดความเสียหายตองานที่ทํา
4) งานกอสรางมีลักษณะเปนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขไดตลอดเวลา
ธราดล สุธีรภัทร (2543) ทําการศึกษาการสงมอบงานกอสรางในประเทศไทย พบวาโดย
ปกติเมื่อผูรับเหมาทําการกอสรางอาคารตาง ๆ ใกลแลวเสร็จสมบูรณ ผูรับเหมาจะเริ่มเตรียมจัดทํา
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในเรื่องรายการที่จะตรวจสอบงานขั้นตนและความไมสมบูรณของ
งานตางๆ จากนั้นจะทําการตรวจสอบงานตามรายการตางๆ และบัน ทึกรายการสภาพความ
บกพรองและความไมเรียบรอยตาง ๆ ลงในรายการเอกสารการตรวจสอบ โดยหากตรวจสอบแลว
พบความไมเรียบรอยก็จะทําการแกไขสภาพความบกพรองเบื้องตนตามที่ไดบันทึกไว และเมื่อ
รายการทั้งหมดไดดําเนินการแกไขแลว ก็จะทําการแจงใหผูที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดรับทราบ และแจง
กําหนดวันที่พรอมใหผูตรวจสอบงาน เขาดําเนินการตรวจสอบและรับมอบงาน เพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของสัญญา หลังจากนั้น เจาของงานจะทําการตรวจสอบรวมกับผูรับเหมา โดยหากพบ
ความไมเรียบรอยและการชํารุดบกพรองที่ไมตรงกับขอกําหนดของสัญญา เจาของงานจะแจง
ใหแกผูรับเหมา เพื่อดําเนินการแกไขงานใหเสร็จสมบูรณ และเมื่อผูรับเหมาแกไขงานแลวเสร็จ จะ
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ทําการแจงจัดสงแบบกอสรางและเอกสารที่เกี่ยวของใหแกเจาของงานเพื่อขออนุมัติและเห็นชอบ
ตอไป
1) เอกสารการขอสงมอบงานขั้นตน
• วันที่งานแลวเสร็จเบื้องตน
• งานที่ผูรับเหมาทําการสงมอบ
• งานกอสรางอาคารในสวนทีแ่ ลวเสร็จ
• รายงานผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณ เปนเอกสารซึ่งแสดงผลการทดสอบ
วัสดุและอุปกรณตางๆ เพื่อยืนยันวาวัสดุและอุปกรณนั้นๆมีคุณสมบัติถูกตอง
ตรงตามแบบและรายการประกอบแบบที่ไดกําหนดไว
• คูมือการใชงานและการบํารุงรักษา เปนเอกสารที่อธิบายรายละเอียดการใชงาน
และการดูแลรักษาอุปกรณตางๆ ซึ่งผูรับจางไดทําการรวบรวมจากบริษัทผูผลิต
อุปกรณนั้นๆ เพื่อใหผูวาจางสามารถใชงานและดูแลรักษาอุปกรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• แบบกอสราง (As-Built Drawing) เปนแบบที่ระบุรายละเอียดตางๆที่ทําการ
กอสรางจริง รวมถึงแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในระหวางดําเนินการกอสราง
• เอกสารอางอิง
• ประกาศนียบัตรรับรองการแลวเสร็จ เปน เอกสารที่ออกใหแกผูรับเหมา เพื่ อ
รั บ รองผลงานของผู รั บ เหมาดํ า เนิ น การก อ สร า งว า เป น ไปตามแบบและ
ขอกําหนดสัญญา
• รายการตรวจสอบงาน เปนเอกสารที่ออกใหแกผูรับเหมา โดยระบุรายละเอียด
ของจุ ด บกพร อ งที่ ต รวจสอบ เพื่ อ ให ผู รั บ เหมาดํ า เนิ น การแก ไ ขสภาพความ
บกพรองใหถูกตอง
2) เอกสารการขอสงมอบงานขั้นสุดทาย ประกอบดวย
• วันที่งานแลวเสร็จโดยสมบูรณ
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• งานที่ผูรับเหมาทําการสงมอบงานกอสรางอาคารทั้งหมด
• เอกสารการขอเบิกเงินและรับรองการจายเงินครั้งสุดทาย
• เอกสารการสละสิทธิ์การเรียกรองขยายเวลาและคาใชจายเพิ่มเติม
• แบบกอสรางจริง
• คูมือการใชงานและการบํารุงรักษาอาคาร
• เอกสารอางอิง
• ประกาศนียบัตรรับรองการแลวเสร็จโดยสมบูรณที่อนุมัติแลว
2.3 ปญหาและสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดในงานกอสรางบานและที่อยูอาศัย
คํานวณ คุณาพร (2551) กลาวถึงองคประกอบที่มีผลตอคุณภาพของบานวาเกิดจาก
องคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) การออกแบบ 2) การเลือกใชวัสดุ 3) ขั้นตอนและกรรมวิธี
ปลูกสราง 4) ฝมือชาง โดยใหรายละเอียดไวดังนี้
1) การออกแบบ คือ กําหนดการใชงาน ขนาด รูปรางของบาน วัสดุกอสราง รวมทั้งการ
ออกแบบโครงสร า ง ตลอดจนการกํ า หนดแบบก อ สร า ง และรายการประกอบแบบ ซึ่ ง ความ
ผิดพลาดที่เกิดอาจสงผลเสียหายตอตัวบาน ในรูปแบบทางโครงสรางและความแข็งแรง อีกทั้งการ
แกไขอาจทําไดยาก หรือไมสามารถแกไขได อาทิเชน การเสริมเหล็กผิดขนาด การกําหนดเสาเข็ม
ผิดขนาด การออกแบบโครงสรางที่ไมสัมพันธกับการรับน้ําหนัก เปนตน
2) การเลือกใชวัสดุ คือ การกําหนดวัสดุที่นํามาใชกอสราง ซึ่งไมไดพิจารณาเฉพาะดาน
ความสวยงามเทานั้น เพราะการเลือกใชวัสดุหมายถึงการกําหนดคุณภาพของบานในดานความ
มั่นคงแข็งแรง มีอายุการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งผลเสียการการเลือกวัสดุที่ไมไดคุณภาพอาจทําให
ตองทําการซอมแซมบอยครั้ง และวัสดุบางชนิดสามารถทําการเปลี่ยนแปลงแกไขไดยาก อาทิเชน
การเลือกชนิดทอประปา สายไฟ วัสดุหลังคา เปนตน
3) ขั้นตอนและกรรมวิธีปลูกสราง คือ การกอสรางบานใหมีคุณภาพดี ซึ่งขั้นตอนการ
กอสรางบานเปนสิ่งสําคัญที่กําหนดคุณภาพบาน โดยหากทําการกอสรางไมดีอาจสงผลเสียอยาง
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รุนแรงตอบาน อาทิเชน การผสมคอนกรีตที่ผิดสัดสวน การเชื่อมโครงหลังคาที่ไมแนนหนา การ
ทาสีโดยไมทําความสะอาดพื้นผิด การกอสรางผิดขั้นตอน
4) ฝมือชาง คือ ความสามารถของชางในดานเทคนิคการกอสรางใหงานกอสรางออกมามี
ความประณีต สวยงาม เปนที่ยอมรับของเจาของบาน อาทิเชน การปูกระเบื้องที่ตรงแนว เวน
ระยะหางพอดี การกอผนังที่ตรงไดฉาก การฉาบผนังที่เรียนไมเปนคลื่นเปนลอน การเซาะรองประตู
หนาตางที่พอดี
เอกพงษ ตรีตรง และสําเริง ฤทธิ์พริ้ง (2550) กลาวถึงปญหาวัสดุคุณภาพต่ําที่จําเปน
จะตองใหความระมัดระวังในการเลือก 7 ชนิด ดังนี้ 1) กระเบื้อง 2) สีทาบาน 3)ไมอัดและวีเนีย
4) อุปกรณเฟอรนิเจอร 5) ดวงโคม 6) สุขภัณฑ 7) ไมจริงและโครงไมเกรดต่ํา
บานและสวน (2548) กลาวถึงปญหาขอบกพรองในการกอสรางที่สามารถพบไดบอยครั้ง
และจําเปนจะตองพิจารณา มีดังนี้คือ
1) งานฐานราก โดยทั่วไปงานฐานรากจะไมมีปญหา ปญหามักเกิดจากการทรุดตัวของ
พื้นรอบบาน ทําใหพื้นสวนระบียงแตกราวเนื่องจากเกิดการทรุดตัวที่แตกตางกัน หรือพื้นโรงรถ
แตกราว
2) งานโครงสรางพื้น สวนใหญปญหาพื้นชนิดวางบนดิน (Slab on ground) มักเกิดการ
แตกราว เนื่องจากการทรุดตัวของพื้น แตปญหาเหลานี้พบไดไมบอยนัก เนื่องจากปจจุบันนิยมใช
พื้นชนิดวางบนคาน (Slab on beam) ซึ่งมักพบปญหาความชื้นจากพื้นดินผานกระเบื้อง หินออน
ทําใหเกิดเปนคราบดํา หรือทําใหพื้นปารเกตบวมและหลุดรอน
3) ปญหาประตูหนาตาง สวนใหญเกิดจากการเลือกใชไมออนทําใหประตูหนาตางบวม
เปด-ปดไมได โดยเฉพาะประตูหองน้ําจะพบปญหาบอยที่สุด
4) ปญหาผนัง ผนังอิฐยุย สีบวมหลุดรอน วอลลเปเปอรหลุด ขึ้นรา เนื่องมาจากปญหา
ความชื้น ที่อาจเกิดจากสวนที่สัมผัสกับน้ําเปนประจําหรือการรั่วซึมจากสวนโครงสรางอื่น ๆ
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5) ฝาเพดาน ฝาเพดานที่อยูบริเวณใตหองน้ําชั้นบนมีคราบน้ํา รอยดางดํา เนื่องจาก
ปญหาหองน้ํารั่วซึม
6) หองน้ํา หองน้ําพบปญหาการรั่วซึม ทอรั่ว ทออุดตัน การดักกลิ่น และคราบดางตาง ๆ
ที่เกิดบนผนังภายในหองน้ํา มักพบ 3 รูปแบบ คือ 1)ผนังทาสี สีอาจหลุดรอนจากความชื้น 2)ผนัง
ติดวอลลเปเปอร ที่มักเกิดการหลุดรอนเนื่องจากความชื้น 3)ผนังตกแตงดวยไม ไมอัดที่มักพบรอย
แตกราว และการโกงตัว
7) หลังคา หลังคาที่มักพบปญหาน้ํารั่วซึมบริเวณตะเฆราง และบริเวณกระเบื้องในสวนที่
แตกหรือเสื่อมสภาพ ตลอดจนการที่น้ําไหลยอนกลับเขาไปในโครงหลังคาบริเวณรองรับน้ําตาง ๆ
8) ปลวก มด มอด แมลง ปญหามักเกิดจากขาดการเตรียมการปองกัน อาทิเชน การใช
น้ํายากําจัดปลวก เปนตน
บานและสวน (2548) กลาวถึงปญหาขอบกพรองและสาเหตุของขอบกพรองที่เกิดขึ้นเปน
กรณีตัวอยางไวดังนี้ คือ
1) ปญหาหลังคารั่ว เกิดจากสาเหตุ 3 แบบดังนี้ คือ 1) แบบหลังคาเปนแบบที่กันน้ําไมได
ดี คือ มีรอยตอหรือรูปแบบที่ทําใหน้ํารั่วไดเสมอ 2) การกอสรางไมประณีต 3) ทั้งการกอสรางและ
รูปแบบหลังคากลายเปนจุดออนที่ทําใหนํา้ รั่ว ตลอดจนเสนอวิธีการปองกันไวดังนี้คือ
• ควรออกแบบใหหลังคามีความชันที่เพียงพอ สามารถระบายน้ําฝนได
• ไมควรออกแบบใหมีรอยตอมากเกินความจําเปน เพราะจะทําใหเกิดโอกาสรั่วได
มาก
• ควรออกแบบใหโ ครงหลัง คามีความแข็งแรง เนื่อ งจากการแอน ตั วของโครง
หลังคาเปนเหตุใหเกิดการรั่วซึมได
• ควรออกแบบองคประกอบตาง ๆ เพื่อปองการจุดออนที่มักเกิดการรั่วซึมได เชน
ออกแบบปกนก ค.ส.ล.ที่สามารถกันน้ําได โดยการกําหนดใหหลอปกนก ค.ส.ล.
เปนชิ้นเดียวกับคานทับหลัง
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• ขั้นตอนการกอสราง จําเปนตองกําหนดใหเทคอนกรีตสวนที่สัมผัสกับน้ําฝน
ภายนอกอาคารและสวนของโครงสรางภายในอาคารในคราวเดียวกัน เพื่อให
คอนกรีตเปนเนื้อเดียวกัน และปองกันการรั่วซึมที่เกิดจากรอยตอของคอนกรีตที่
เทไมพรอมกันได
2) ปญหาผนังฉาบปูนแตกราว มีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ
2.1) การแตกราวที่เกิดเนื่องมาจากการฉาบปูนไมดีเพียงพอ
การแตกราวในลักษณะที่เปนเสนเล็ก ๆ อาจมีผลตอความสวยงาม แตไมมีผลกระทบ
ตอความแข็งแรงของโครงสราง โดยสาเหตุเกิดการที่สูญเสียความชื้น ปูนฉาบแหงเร็วเกินไปทําให
เกิดรอยแตก วิธีการปองกันทําโดยการราดน้ําบนผนังที่ฉาบเสร็จใหม ๆ หรือที่ภาษาชางเรียกวา
“ตีน้ํา” จะชวยใหผนังปูนฉาบไมแหงเร็วจนเกินไป สวนแนวทางในการแกไขทําโดยการสกัดบริเวณ
ที่แตกราวออกแลวจึงฉาบใหมในบริเวณนั้น
2.2) การแตกราวบริเวณขอบวงกบประตู-หนาตาง
การแตกราวลักษณะนี้จะเกิดกับวงกบไม เนื่องจากไมเมื่อไดรับความชื้นจะเกิดการ
ขยายตัวดันผนังโดยรอบจนทําใหปูนฉาบแตกราว วิธีการปองกันปญหาทําโดยการเสริมลวดกรงไก
เพื่อชวยทําหนาที่รับแรงดึงในผิวปูนอันเนื่องมาจากการขยายตัวของวงกบ วิธีการปองกันและแกไข
ทําโดยการสกัดปูนฉาบบริเวณที่แตกราวออก จากนั้นเสริมลวดกรงไก แลวจึงฉาบใหมในบริเวณ
นั้น
2.3) การแตกราวอันเนื่องมากจากการแอนตัวของโครงสรางอาคาร
การแตกราวลักษณะนี้สามารถสังเกตโครงสรางอาคารจะเกิดการแตกราวขึ้นพรอม
กัน อาทิเชน การแตกราวเนื่องจาการทรุดตัวที่ตางกัน ทําใหคานและเสาแอนตัว จนเปนสาเหตุทํา
ใหผนังเกิดการแตกราว ซึ่งรอยราวดังกลาวจะลึกถึงผนังอิฐกอ และรอยราวขนาดใหญ จะมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง การแตกราวลักษณะนี้ตองทําการซอมแซมและแกไขโดยวิศวกร เนื่องจาก
ตองมีการตรวจสอบ และคํานวณโครงสรางเพื่อแกไขใหตรงกับสาเหตุที่แทจริง
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3) ปญหารอยแตกราวเปนแนวทแยงบริเวณวงกบ
รอยราวลักษณะนี้มีสาเหตุจากแรงเฉือนที่เกิดบริเวณมุมประตูและหนาตาง เนื่องจาก
แรงกดและแรงดึงของน้ําหนักดานบนของวงกบตางกับดานขางจึงทําใหเกิดการแตกราวขึ้น วิธีการ
ปองกันทําโดยการเทคานทับหลังวงกบเพื่อกระจายแรงเฉือนใหลดลง และวิธีการแกไข ตองรื้อวง
กบเดิมออกกอนแลวจึงเทคานทับหลังและเอ็นขางเพื่อขจัดปญหาดังกลาว
4) ปญหาน้ํารั่วซึมบริเวณวงกบ
น้ํารั่วซึมบริเวณวงกบสามารถพบได 2 ลักษณะ คือ 1) น้ําซึมในตําแหนงที่เปนรอยตอ
ระหวางวงกบและผนัง สาเหตุเกิดจากจุดออนของวงกบกับผนังไมแนบกันสนิท มีชองวางที่ทําให
น้ําสามารถซึมผานเขามาได วิธีการปองกันและแกไขสามารถทําโดยการอุดซิลิโคนยาแนวบริเวณ
รอยตอระหวางผนังและวงกบ 2) น้ําซึมผานวงกบเนื่องจากระบบของวงกบไมสามารถปองกัน
น้ําฝนได จนทําใหน้ําซึมผานวงกบเขามาได วิธีการปองกันและแกไข สามารถทําโดยการทําบัวปูน
ปน และเซาะรองตลอดแนวความยาวของกันสาด หรือที่เรียกวา”บัวหยดน้ํา” อาจทําโดยการทํากัน
สาด เพื่อปองกันฝนสาดโดนบานหนาตางได
5) ปญหาน้ํารั่วซึมบริเวณรอยตอระหวางคานชั้นบนและผนังชั้นลาง
น้ํารั่วซึมบริเวณรอยตอระหวางคานชั้นบนและผนังชั้นลางเกิดจากการที่คอนกรีตมีรอย
แยกเนื่องจากการเทคอนกรีตที่ไมพรอมกันในคราวเดียว วิธีการปองกันสามารถทําโดยการกําหนด
ขั้นตอนการกอสราง ใหเทคอนกรีตคานและพื้นในคราวเดียวกันในสวนขอบของอาคารที่สัมผัสกับ
ภายนอก
6) ปญหาสีหลุดรอน สีพอง
ปญหาสีหลุดรอน สีพอง มักเกิดในบริเวณที่สัมผัสกับความชื้น เชน สวนที่ติดกับสนาม
หญา การรดน้ําตนไมทําใหความชื้นจึงทําใหสีพองและหลุดรอน สามารถทําการแกไขไดโดยการ
ลอกสีออก แลจึงทาสีทับใหมได
7) ปญหาหองน้ํารั่วและสงกลิ่นเหม็น
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ปญหาหองน้ํารั่วและสงกลิ่นเหม็น อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ แตสาเหตุที่เกิดสวน
ใหญเกิดจากการเปลี่ยนชนิด และการเปลี่ยนตําแหนงสุขภัณฑ ซึ่งทําใหตองทําการสกัดคอนกรีต
เพื่อติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลใหม จนกลายเปนจุดออนทําใหคอนกรีตที่เทไมเปนเนื้อเดียวกัน เกิด
การรั่วซึมบริเวณดังกลาว
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท (2548) กลาวถึงปญหาขอบกพรองและสาเหตุที่สามารถพบได
บอยครั้งในงานกอสรางบานที่อยูอาศัย มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
1) ปญหาผนังหองแตกลายงา หมายถึง ปูนฉาบเกิดการแตกเปนลายเล็ก ๆ คลายรอบ
แตกที่เกิดขึ้นบนงาชาง หรือรายแตกที่เกิดกับชามสังคโลก ซึ่งสาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจาก
การฉาบปูนที่ไมไดมาตรฐาน ปูนแหงเร็วเกินไป หรือขาดการบมปูนที่ฉาบเสร็จ วิธีการแกไขที่นิยม
คือการทาสีที่มีความเข็มขนทับ เพื่อปดรอยแตกดังกลาว เนื่องจากรอยแตกดังกลาวไมไดสงผล
กระทบตอความแข็งแรงของโครงสราง เปนเพียงปญหาดานความสวยงาม
2) ปญหาวอลลเปเปอรลอน ซึ่งมีทั้งที่ลอนออกเปนแผน และเปนบางตําแหนง ซึ่งสาเหตุ
ของปญหาดังกลาวเกิดจากการเลือกใชกาวที่ไมตรงกับคุณสมบัติของกาวที่ใชติดตั้งวอลลเปเปอร
เมื่อสัมผัสกับความชื้นจึงทําใหวอลลเปเปอรหลุดลอน การปองกันทําโดยการเตรียมพื้นผิวผนังที่จะ
ติดใหเรียบรอย และเลือกใชกาวและวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงกับขอกําหนด
3) ปญหาน้ํารั่วซึมบริเวณหนาตาง สาเหตุของปญหาเกิดจากการที่น้ําซึมผานบริเวณ
รอยตอของผนังกับวงกบ สามารถทําการแกไขโดยการทําบัวกันหยดน้ําที่บริเวณดานบนของวงกบ
4) ปญ หาน้ํ า ห องน้ํ า รั่ ว ซึ ม ซึ่ ง อาจมี ส าเหตุไดห ลายประการ ประการแรกเกิ ด จากพื้ น
หองน้ําขาดความลาดเอียงเพื่อชวยในการระบายน้ํา ทําใหเกิดน้ําขังและเกิดการรั่วซึม ประการที่
สองอาจเกิดจากวัสดุพื้นผิวที่ปูพื้นหองน้ํามีความซึมน้ําไดสูง อาทิเชน หินออน จึงทําใหน้ําซึมผาน
และเขาไปเก็บกักไวใตวัสดุพื้นผิวทําใหเกิดการรั่วซึม ประการที่สาม หามใชแผนพื้นสําเร็จในการ
กอสรางบริเวณหองน้ํา เพราะจะทําใหเกิดการรั่วซึม
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5) ปญหาหองน้ําสงกลิ่นเหม็น ประการแรกอาจมีสาเหตุจากการติดตั้งที่น้ําทิ้งที่ผิดวิธี โดย
การตอทอน้ําทิ้งรวมกับทอสวม ทําใหเกิดกลิ่นจากทอสวมยอนดันกลับขึ้นมาในทอระบายน้ําที่พื้น
วิธีการแกไขทําโดยการแยกเดินทอน้ําทิ้งและทอสวมออกจากกัน ประการที่สองอาจมีสาเหตุจาก
การติดตั้งสุขภัณฑไมเรียบรอย ไมแนบสนิท ยาแนวเกิดรอยแยกกลายเปนชองทางใหกลิ่นเหม็น
ยอนกลับขึ้นมาได
6) ปญหาสวมอุดตัน เกิดไดจากหลายสาเหตุ ประการแรกเกิดจากการติดตั้งทอสวมที่ไมมี
ความลาดเอียงทําใหไมสามารถระบายสิ่งปฏิกูลได ประการที่สองการติดตั้งทอสวมที่มีการหักงอ
ของทอที่มาก ทําใหเกิดการอุดตันของสิ่งปฏิกูลได ประการที่สามเกิดจากการติดตั้งถังบําบัดที่ไมได
ระดับตามที่กําหนด ทําใหสิ่งปฏิกูลไมสามารถระบายได
อรุณ ชัยเสรี (2549) ใหความหมาย การวิบัติของอาคาร คือการชํารุดของอาคาร หรือสวน
หนึ่งสวนใดของอาคารจนอาคารนั้นไมสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคโดยปลอดภัย ซึ่งรอยราว
ที่เกิดจากผนังอิฐกอแตกราว อาจไมถือเปนการวิบัติเสมอไป และเปนหนาที่ของวิศวกรตองเปนผู
วินิจฉัยวาเปนการวิบัติหรือไม
สาเหตุที่ทําใหเกิดการวิบัติของอาคารสามารถจําแนกไดเปนหัวขอใหญ 6 ประการ คือ
1) ความผิดพลาดในการคํานวณออกแบบ 2)ปญหาการกอสราง 3) ปญหางานฐานราก 4) ปญหา
แรงกระทําดานขาง 5) การกระทําทางกล 6) ผลของปฏิกิรยิ าเคมีและจุลินทรีย
อรุณ ชัยเสรี (2549) กลาวถึงปญหาและวิธีการในการควบคุมงานกอสรางไวดังนี้ คือ
1) การปกผังการวัดระยะ และการทําระดับ
• สิ่งที่จะตองทําคือการตรวจสอบเขตที่ดินใหถูกตอง จากนั้นจึงทําการปกผังรอบ
บริเวณที่เปนตัวอาคาร โดยเทียบกับระดับอางอิงซึ่งระดับอางอิงดังกลาวตอง
ไดรับการตรวจสอบจากผูควบคุมงานวาถูกตองตามที่ระบุในแบบกอสราง และ
ตรวจสอบขนาด ตําแหนง ของอาคาร และทิศทางของผังใหถูกตองตามแบบ
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• ตองทําการวางศูนยเสา ศูนยเสาเข็ม โดยใชกลอง Theodolite และวางระดับ
อยางละเอียด โดยใชกลองระดับ และจะตองทําการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชวัดวา
ไมเกิดความชํารุด
2) งานฐานราก
• ตองตรวจสอบรูปราง ขนาด และคุณสมบัติของเสาเข็ม ซึ่งประกอบดวย การ
ตรวจสอบความหนาการตรวจสอบพื้ น ที่ ห น า ตั ด การตรวจสอบว า เข็ ม ไม ค ด
บิดเบี้ยว การตรวจสอบอายุของเสาเข็ม การตรวจสอบกําลังของคอนกรีต
• ตรวจสอบอุปกรณการตอเสาเข็ม ปนจั่น น้ําหนักตุม เสาสง หมวกครอบ
• ตรวจสอบตําแหนงหมุดแสดงเสาเข็มทุกตนที่จะตอกในแตละวัน
• การตรวจสอบการขนสงเสาเข็ม การกองเก็บ การชักลาก เพราะเสาเข็มอาจเกิด
การหักหรือราวไดในขั้นตอนนี้
• การตรวจสอบการนับจํานวน Blow counts ใหเปนไปตามเกณฑขอกําหนด
ตลอดจนทําการจดบันทึกเกี่ยวกับระดับหัวเสาเข็ม ระยะเฉศูนย ตําแหนงเสาเข็ม
ที่เสีย และเสาเข็มที่หัก รวมถึงการซอมแซม
3) งานโครงสราง
3.1) งานแบบหลอคอนกรีต
• ตรวจสอบวัสดุที่นํามาใชเปนไมแบบ เนื่องจากหากเลือกวัสดุคุณภาพต่ําเชน แผน
ชานออย แผนใยไมอัดมาใชเปนแบบหลอ จะทําใหผิวคอนกรีตที่ไดมลี ักษณะเปน
คลื่น
• ตรวจสอบไมคราวสําหรับรองรับแบบตองมีความแนนหนาเพียงพอ เพื่อปองกัน
ปญหาคอนกรีตบิดเบี้ยว เสียรูปรางอันเนื่องมาจากแบบหลอโกง บิดงอ
• ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบหลอ แบบหลอตองแนบสนิท เพื่อปองกันการ
รั่วของน้ําปูน ซึ่งเปนสาเหตุใหคอนกรีตที่ไดสูญเสียพื้นที่และความแข็งแรงของ
โครงสราง
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• การตรวจสอบตํ า แหน ง การตั้ ง แบบหล อ เพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หาการก อ สร า งผิ ด
ตําแหนง
3.2) งานเหล็กเสริม
• ตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีตที่นํามาใช เพื่อปองกันปญหาการใชเหล็กไมตรง
ตามที่กําหนดในแบบกอสราง
• การตรวจสอบการจัดเหล็กเสริม ตําแหนงการเสริมเหล็กใหกับแบบ การหนุน
เหล็ก
• ตรวจสอบตําแหนงการตอทาบเหล็กเสริม และตําแหนงการหยุดเหล็กเสริม
• ตรวจสอบเหล็กเสริมในโครงสรางเสา ตองทําโครงยึดใหตรง หามปลอยใหเหล็ก
เสริมเสาลมเอียง
3.3) งานคอนกรีต
• ตรวจสอบคอนกรีตกอนเทวาเปนคอนกรีตที่มีคุณสมบัติตรงกับขอกําหนดในแบบ
กอสราง
• ตรวจสอบแบบหลอคอนกรีตที่จะทําการเท ตองมีความแข็งแรง สะอาด และไมมีรู
รั่ว
• ตรวจสอบตําแหนงที่จะตองทําการเทคอนกรีตตอเนื่อง และตําแหนงในการหยุด
เทคอนกรีต
• ตรวจสอบความขนเหลงของคอนกรีต การใชเครื่องสั่นคอนกรีต เพื่อใหสามารถเท
คอนกรีตไดสม่ําเสมอ และคอนกรีตไมเกิดการแยกชั้น
• ตรวจสอบการบมคอนกรีต เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวใหทําการบมคอนกรีตทันที
• ตรวจสอบการถอดแบบค้ํายัน ตองถอดแบบค้ํายันตามเวลาที่ระบุในขอกําหนด
เทานั้น และระวังไมใหคอนกรีตที่ครบกําหนดเกิดการกระทบกระเทือน
3.4) งานกออิฐ ฉาบปูน
• ตรวจสอบชนิด ขนาด และคุณภาพของอิฐตองตรงตามขอกําหนด
• ตรวจสอบระยะหางของการเสียบเหล็กขางเสา ค.ส.ล. สําหรับการยึดผนัง
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• ตรวจสอบการกอ โดยทําการตรวจสอบแนวการกอตองไดฉาก และแนวตามที่
แบบกําหนด
• ตรวจสอบปูนกอ ใหไดสวนผสมตามที่กําหนด และตองทําการกอใหไดความหนา
ตามขอกําหนด
• ตรวจสอบการกอผนังโดยตองเวนชองวางในบริเวณที่ชนกับทองคานหรือแผนพื้น
ค.ส.ล. โดยใหคานหรือแผนพื้นนั้นเกิดการแอนตัวสูงสุดกอน แลวจึงทําการกอชั้น
สุดทายดวยการเอียงอิฐเพื่อใหเกิดความหนาแนน
• ตรวจสอบการเสาเอ็น และคานทับหลัง ค.ส.ล. ตองมีทุกชองเปด ทุกแนวนอนไม
เกิน 2 เมตร และทุกแนวตั้งไมเกิน 3 เมตร
• ตรวจสอบการฉาบปูน ตองฉาบเปนชั้น ๆ หนาชั้นละไมเกิน 10 มิลลิเมตร และ
ความหนาทั้งหมดไมเกิน 25 มิลลิเมตร
2.4 บทสรุป
ในบทนี้กลาวถึงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยขอมูลดังกลาวทําใหทราบ
ลักษณะขอบกพรอง และสาเหตุของการเกิดขอบกพรองในเชิงวิศวกรรม ซึ่งพบวาขอบกพรองที่จะ
ทํ า การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส ามารถแบ ง ตามลั ก ษณะได เ ป น 2 ประเภท คื อ 1) ข อ บกพร อ งทั่ ว ไป
หมายถึง ขอบกพรองที่สามารถตรวจสอบไดในขั้นตอนการสงมอบงาน โดยการตรวจสอบดวย
สายตา หรื อ ใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด ในการระบุ ค วามบกพร อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น 2) ข อ บกพร อ งที่ ร ะบุ ไ ด ย าก
หมายถึง ขอบกพรองที่ไมสามารถตรวจสอบไดในขั้นตอนการสงมอบงาน เนื่องจากการปดทับของ
งานในลําดับถัดมา จึงทําใหไมสามารถตรวจพบได ซึ่งขอบกพรองดังกลาวจะปรากฏเมื่อมีการเขา
ใชอาคารและยากแกการแกไข

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจัย
3.1 แนวทางการดําเนินงานวิจยั
การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนหลั
้
ก คือ
การศึกษาปั ญหาข้ อบกพร่ องในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร การศึกษาสาเหตุของปั ญหา
ข้ อบกพร่ องในงานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร และการวิเคราะห์ ระบุปัญหาข้ อบกพร่ อง โดย
ประกอบด้ วย การเก็ บข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุ ปผล เพื่อให้ ได้ ปัญหาและสาเหตุของ
ข้ อบกพร่องที่คลอบคลุมและสอดคล้ องกัน
3.2 การศึกษาปั ญหาข้ อบกพร่ องในการก่ อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมปั ญหาข้ อบกพร่องที่สง่ ผลกระทบต่อผู้บริโภค จากปั ญหาข้ อบกพร่องที่ปรากฏ
หลังมีการเข้ าอยู่อาศัย ทังจากบั
้
นทึกข้ อบกพร่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยน และจากผู้บริ โภคที่เข้ าอยู่
อาศัยโดยตรง ซึง่ แหล่งข้ อมูลข้ อบกพร่ องในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรรในการศึกษาวิจยั ครัง้
นี ้ แบ่งตามได้ เป็ น 2 ประเภท คือ 1) ข้ อมูลแบบทุตยิ ภูมิ 2) ข้ อมูลแบบปฐมภูมิ
1) ข้ อมูลแบบทุตยิ ภูมิ
การเก็บรวบรวมปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการเข้ าใช้ งานอาคารไปแล้ วนัน้ จะทํา
โดยการนําข้ อมูลปั ญหาข้ อบกพร่องจากรายงาน การบันทึกที่เกี่ยวกับปั ญหาความชํารุ ดบกพร่ องที่
ได้ รั บ การร้ องเรี ย นจากหน่ ว ยงานสํ า นัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค (สคบ.) และ
คณะอนุกรรมการ “คลินิคช่าง”สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(วสท.) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นโดยจะใช้ วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ในการวิเคราะห์รูปแบบของ
้ ดการประชุมกลุ่มในการระดมสมอง (brainstorming) เพื่อสรุ ปปั ญหาและสาเหตุ
ปั ญหา รวมทังจั
ของข้ อบกพร่องในส่วนของข้ อบกพร่องที่ได้ จากรายงานบันทึก
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2) ข้ อมูลแบบปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นจากผู้บริโภคโครงการบ้ านจัดสรร และผลกระทบที่
เกิดจากปั ญหาดังกล่าว ตลอดจนวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่โครงการบ้ านจัดสรรดําเนินการแก้ ไข โดย
ดําเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับด้ วยตนเอง จํานวน 100 ตัวอย่าง จากโครงการบ้ าน
จัดสรรจํานวน 10 โครงการที่ดําเนินการก่อสร้ างโดยบริษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่แตกต่างกัน
เนื่องจากงานวิจยั ทราบถึงคุณสมบัติของกลุ่มประชากร จึงดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร โดยทําการควบคุมคุณสมบัติให้ เป็ นไปตามที่ต้องการ ซึง่ ในกรณีนี ้จํานวนตัวอย่างของ
ประชากรที่เหมาะสมและสามารถหาค่าทางสถิติได้ คือ จํานวนตัวอย่างประชากรอย่างมาก 100
ตัวอย่าง และอย่างน้ อยไม่ตํ่ากว่า 30 ตัวอย่าง ถือได้ วา่ เพียงพอที่จะใช้ เป็ นตัวแทนประชากร
3.2.2 การพัฒนาแบบสอบถาม
โดยนํ าประเด็นปั ญหาที่ ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมมาสร้ างแบบสอบถาม เพื่อเก็ บ
ข้ อมูลปั ญหาข้ อบกพร่ องและผลกระทบที่มีต่อผู้บริ โภคอันเนื่ องมาจากข้ อบกพร่ องดังกล่าว ซึ่ง
รายละเอียดของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) อายุ
2) เพศ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร
1) ราคาบ้ านจัดสรร
2) ขนาดที่ดนิ และพื ้นที่ใช้ สอย
3) ระยะเวลาที่ซื ้อบ้ านมาจากโครงการบ้ านจัดสรร
4) ลักษณะการตรวจสอบบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร
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ส่วนที่ 3 ปั ญหาข้ อบกพร่องที่ผ้ บู ริ โภคพบเมื่อมีการเข้ าอยู่อาศัยและผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้น
1) ปั ญหาการแตกร้ าว
2) ปั ญหาการเกิดสนิมในบริเวณที่เป็ นโลหะ
3) ปั ญหาเกี่ยวกับงานสีของบ้ านจัดสรร
4) ปั ญหาเกี่ยวกับการทรุดตัวของดินถมบริเวณรอบตัวบ้ าน
5) ปั ญหาเกี่ยวกับการการระบายนํ ้าบริเวณรอบตัวบ้ านเมื่อฝนตก
6) ปั ญหาเกี่ยวกับการรั่วซึม
7) ปั ญหาเกี่ยวกับการก่อสร้ างที่ไม่ตรงกับแบบก่อสร้ าง
8) ปั ญหาเกี่ยวกับความชํารุ ดของวัสดุอปุ กรณ์ และคุณภาพของการ
ก่อสร้ าง
9) ปั ญหาอื่น ๆ
ส่วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
ในส่วนนี ้จะเป็ นการเก็บรวบรวมประเด็นปั ญหาความเสียหายและข้ อบกพร่ อง
ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากปั ญหาที่ได้ กําหนดไว้ ในแบบสอบถาม และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามได้ เสนอแนะปั ญหาอื่น ๆ ที่ต้องการให้ ทําการปรับปรุ งในการก่อสร้ างโครงการบ้ าน
จัดสรรให้ ดียิ่งขึ ้น
3.2.3 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์คดั กรองปั ญหาข้ อบกพร่อง
นําข้ อมูลปั ญหาข้ อบกพร่ องที่ได้ ทําการเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะห์ เพื่อระบุปัญหา
ข้ อบกพร่องที่สามารถระบุได้ ชดั เจนและข้ อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ตามนิยามที่กําหนด
ไว้ ดังแสดงในภาพที่ 3.1
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วิเคราาะห์

ภ ่ 3.1 กาารศึกษาปั ญหหาข้ อบกพร่องในการก่
ภาพที
ง
อสร้ร้ างโครงการบ้บ้ านจัดสรร
2) การวิ
ก เคราะห์ลัลกษณะปั ญหหาข้ อบกพร่อง
การวิิเคราะห์รูปแบบปั
แ ญหาข้ข้ อบกพร่ องทีที่เก็บรวบรวมมมา จะใช้ สถิ ติเชิงพรรณนนาในการ
วิิเคราะห์ควาามถี่ เพื่อสรุปลั
ป กษณะของงข้ อมูล ซึ่งประกอบด้ วย พิพจารณาหาคค่าร้ อยละ แลละการวัด
แนวโน้ มเข้ าสูสส่ ว่ นกลาง
2.1) การหาค่าสัดส่
ด วนหรื อร้ อยยละ
ว อยจะเรี ยกว่าร้ อยละห รืื อเปอร์ เซ็นต์
สัดส่สวน คือ ความมถี่สมั พัทธ์ แลละเมื่อคูณด้ วยร้
2.2) การวัดแนวโโน้ มเข้ าสูส่ ว่ นนกลาง
่ย อตัวแทนน เพื่อแสดงขนาดของ
เ าสู่ส่วนกล าง คือวิธีการหาค่าเฉลียหรื
การวัดแนวโน้ มเข้
จ
ดแนนวโน้ มเข้ าสูส่ส่ ว่ นกลาง ได้ตัตวแทนของข้ ออมูลที่เป็ นตัวแทนของ
ว
ข้ อมูลแต่ละชชุดประโยชน์จากการวั
คะแนนทังหม
้ มดในข้ อมูลแต่
แ ละชุด โดยไไม่จําเป็ นต้ องนํ
ง าข้ อมูลมาพิจารณา ซึง่ กการวัดแนวโน้น้ มในการ
ศึกษาวิจยั โดดยทัว่ ไป นิยมใช้
ม มี 3 วิธี ดังงนี ้ คือ ค่าเฉลีลี่ยเลขคณิต มัมธยฐาน และะฐานนิยม
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ จุดสมดุลของคะแนนในข้ อมูลชุดหนึ่ง ๆ มีค่าเท่ากับผลรวมของ
คะแนนของข้ อมู ล ทั ง้ ชุ ด หารด้ วยจํ า นวนข้ อมู ล ซึ่ ง การแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย ที่ ใ ช้ ใน
แบบสอบถามครัง้ นี ้ จะใช้ การนับจํานวน
3.3 การศึกษาสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ องในการก่ อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
3.3.1 ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง
เก็บรวบรวมข้ อมูลสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่องในแต่ละขันตอนการก่
้
อสร้ างโครงการบ้ าน
จัดสรร โดยใช้ วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ (Observation and interview) และการสํารวจด้ วย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล จากบุคลากรของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
ประกอบด้ วย วิศวกรสนาม ผู้ตรวจสอบงาน (Inspector) และผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง (Supervisor)
จํานวน 30 คน
การเลือกตัวอย่างโครงการบ้ านจัดสรรในการศึกษานี ้ ผู้วิจยั กําหนดวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างด้ านควบคุมงานก่อสร้ าง ระบบการตรวจสอบ
การก่อสร้ าง บุคคลกรของผู้พัฒนาโครงการบ้ านจัดสรร ในด้ านความรู้ และประสบการณ์ การ
ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ที่มีต่อรู ปแบบของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดในการก่อสร้ าง โดยผู้วิจยั
จึงกําหนดขนาดตัวอย่างของตัวอย่างประชากรเท่ากับ 30 โครงการ เพื่อให้ ได้ ขนาดข้ อมูลซึง่ พอจะ
แน่ ใ จได้ ว่ า การแจกแจกของตัว อย่ า งประชากรเป็ นแบบปกติ และได้ เ สนอสูต รสํ า หรั บ การ
คํานวณหาขนาดตัวอย่างของประชากรซึง่ มีขนาดใหญ่ และมีจํานวนข้ อมูลที่มากพอที่จะสรุปได้ ว่า
ข้ อมูลส่วนใหญ่มีลกั ษณะการแจกแจงแบบโค้ งปกติ ไว้ ดงั นี ้ คือ
n=

Z2
4E2

เมื่อ n คือ ขนาดตัวอย่าง
E คือค่าความคลาดเคลื่อน
Z คือค่ามาตรฐานซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเชื่อมัน่ ที่กําหนด
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การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดค่าความผิดพลาดไม่เกิน 15 % ที่ความเชื่อมัน่ 90 %
Z1-α/2 = 1.645
E = 0.15
n = (1.645)2
4(0.15)2
= 30.07
การพัฒนาแบบสอบถาม โดยนําประเด็นปั ญหาที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและการ
สัมภาษณ์มาสร้ างแบบสอบถาม ซึง่ รายละเอียดของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบการสัมภาษณ์
1) ชื่อ - นามสกุล
2) อายุ
3) ตําแหน่งงานปั จจุบนั
4) ระดับการศึกษา
5) ประสบการณ์ทํางานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
ส่วนที่ 2 ปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
ตลอดจนแนวทางการแก้ ไข
1.หมวดปั ญหาบริเวณรอบบ้ าน
1) ดินบริเวณรอบบ้ านเกิดการทรุดตัวมาก
2) พื ้นลานจอดรถแตกร้ าว(พื ้นชนิดวางบนดิน)
3) กําแพงรัว้ บ้ านแตกร้ าว
4) การเกิดสนิมที่รัว้ บ้ านในส่วนที่เป็ นโลหะ
5) สีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน
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6) นํ ้าขังบริเวณพื ้นลานจอดรถ
7) นํ ้าขังบริ เวณพื ้นที่รอบ ๆ ตัวบ้ าน
8) ปั ญหาอื่น ๆ
2.หมวดปั ญหาบริเวณตัวบ้ าน
1) ผนังบ้ านแตกร้ าว
2) ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง
3) ผนังฉาบไม่เรียบเป็ นคลืน่
4) คราบความชื ้นบริเวณผนังส่วนที่ตดิ กับสนามหญ้ า
5) นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม
6) ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก
7) ปั ญหาอื่น ๆ
3.หมวดปั ญหางานโครงสร้ าง
1) เสาผิดตําแหน่ง
2) เสาล้ มเอียง
3) เสาแตกร้ าวเนื่องจากการรับนํ ้าหนักบรรทุก
4) คานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
5) พื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กวางบนดินแตกร้ าว
6) พื ้นแตกร้ าว (แผ่นพื ้นสําเร็ จ)
7) พื ้นหล่อในที่แตกร้ าว
8) โครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน
9) นํ ้ารั่วบริเวณหลังคา
10) ปั ญหาอื่น ๆ
4.หมวดปั ญหางานระบบและงานสถาปั ตยกรรม
1) ท่อประปา
2) ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน
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3) พื ้นห้ องนํ ้ารั่ว
4) พื ้นดาดฟ้า/พื ้นบริ เวณระเบียงนํ ้ารั่ว
5) ปั ญหาการเดินสายไฟ
6) อุปกรณ์ภายในห้ องครัว
7) วอลเปเปอร์ หลุดร่อน/ไม่เรี ยบ
8) ปั ญหารอยขีดข่วนบนกระจกและโลหะมันวาว
9) ปั ญหางานพื ้นผิวลามิเนตหรือปาร์ เก้ หลุดร่อน/ไม่เรี ยบ
10) งานพื ้นผิวกระเบื ้อง หรื อ หินกาบ หลุดร่อน
11) ปั ญหาอื่น ๆ
ส่วนที่ 3 ข้ อเสนอคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ในส่วนนี ้จะเป็ นการเก็บรวบรวมปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องที่ผ้ คู วบคุม
งานและผู้ ตรวจสอบพบได้ บ่ อ ยครั ง้ นอกเหนื อ จากปั ญหาและสาเหตุ ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใน
แบบสอบถาม และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามได้ เสนอแนะปั ญหาอื่น ๆ ที่ต้องการ
ให้ ทําการปรับปรุงในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรรให้ ดียิ่งขึ ้น
3.3.2 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง
การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ อง ด้ วยแผนผังเหตุและผล (Cause and Effect
Diagram) เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของข้ อบกพร่องที่ได้ จาการสํารวจ เพื่อระบุสาเหตุที่
ส่งผลให้ เกิดปั ญหาข้ อบกพร่ อง ประกอบกับการวิเคราะห์ความถี่ด้วยสถิติเชิงพรรณ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.2

34

ษ
ของงปั ญหาข้ อบกกพร่องในการรก่อสร้ างโครงงการบ้ านจัดสรร
ส
ภาพที่ 3.2 การศึกษาสาเหตุ
การวิเคราะห์ สาเหตุของข้ อบบกพร่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น โดยการใช้
โ
แผผนภูมิเหตุและผล
ล ดัง
แ
จจัยยที่เป็ นสาเหตตุของข้ อบกพร่องหลักที่สง่ งผลให้ เกิดข้ อบกพร่
อ
อง
แสดงในภาพพที่ 3.3 เพื่อแจกแจงปั
ได้ 6 หมวดหหมู่ ดังนี ้
1) สาเหตุ
ส จากกาารออกแบบ
ห
หมายความถึ
ง สาเหตุของปั ญหาข้ อบกกพร่องที่เกิดขึ ้นจากความผิ
้
ผิดพลาดเนื่องจากการ
ง
คํ า นวณออกกแบบ รวมไปจนถึ ง ราย ละเอี ย ดของงแบบก่ อ สร้ าง
า ความผิ ดดพลาดที่ เ กิ ดจากการ
ด
รู้ เท่าไม่ถึงกาารณ์ หรื อการรที่ขาดความมรู้ ความสามาารถในส่วนขอองขันตอนกา
้
ารออกแบบ ทัทงในส่
้ วน
ของงานโครงงสร้ าง งานฐาานราก งานดิน ละงานโยธธาอื่น ๆ
2) สาเหตุ
ส จากฝี มือการก่อสร้ าาง
ห
หมายความถึ
ง สาเหตุของปั ญหาข้ อบกกพร่องที่เกิดขึ ้นจากความผิ
้
ผิดพลาดเนื่องจากการ
ง
ขาดความรู้ความเข้
ค
าใจทีถู่ถกต้ อง ทักษะะและความชํานาญ เกี่ยวกกับงานช่างก่ออสร้ าง ตลอดดจนความ
ตระหนักถึงปั ญหาที่ตามมมาเนื่องจากฝีฝมือแรงงาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษาปั ญหาข้ อบกพร่ องในการก่ อสร้ างของโครงการบ้ านจัดสรร
การศึก ษาปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งในการก่ อ สร้ างโครงการบ้ า นจัด สรร มี ขัน้ ตอนดัง นี ้ คื อ
1) รวบรวมปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ น้ จากหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ เรื่ อ งราวร้ องเรี ย น ได้ แ ก่
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) และคณะอนุกรรมการ ”คลินิกช่าง” สมาคม
วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ระบุประเด็นปั ญหาข้ อบกพร่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยน
2) เก็บรวบรวมปั ญหาข้ อบกพร่ อง จากลูกค้ าโครงการบ้ านจัดสรร ด้ วยแบบสอบถาม จํานวน 100
คน เพื่อวิเคราะห์ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่องในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
4.1 ผลการศึกษาปั ญหาข้ อบกพร่ องจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) เป็ นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ.2522

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภคโดยตรง เพราะกฎหมายอื่นๆ ได้

บัญญัติขึ ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบธุรกิจ ซึง่ เป็ นการคุ้มครองผู้บริ โภคทางอ้ อม จึงทําให้ ผ้ บู ริ โภคไม่
สามารถใช้ สิทธิในการฟ้องร้ องผู้ประกอบธุรกิจทางอาญาต่อศาลได้ ส่วนการดําเนินการทางแพ่งก็
เป็ นภาระและเสียค่าใช้ จ่ายมาก ซึง่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะดําเนินคดีด้วยตนเองได้
ั ญัติให้ มีองค์กรของ
วิธีดําเนินการตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 ได้ บญ
รัฐ มีอํานาจหน้ าที่ ในการ กํ ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิ จมิให้ ประกอบธุรกิจที่ เป็ นการละเมิดสิทธิ
ผู้บริ โภค และประสานการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ ความคุ้มครองผู้บริ โภครวมทัง้
เป็ นหน่วยงานที่ ให้ ผ้ ูบริ โภคได้ ใช้ สิท ธิ ร้องเรี ยน เพื่ อขอให้ ได้ รับการพิจารณาและชดเชยความ
เสียหาย เมื่อถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ องค์กรของรัฐที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
ผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภค
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ลักษณะข้ อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) ซึง่ ข้ อมูลปั ญหาถูก
เก็บรวบรวมและบันทึกในลักษณะข้ อร้ องเรี ยนของผู้บริ โภคเกี่ยวกับการไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
หรื อการละเมิดสิทธิผ้ บู ริโภค เพื่อขอให้ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) คุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภค
จากรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริ โภค ประจําปี พ.ศ. 2550 พบว่า ข้ อร้ องเรี ยน
เกี่ ยวกับปั ญหาบ้ านและที่ อยู่อาศัยจํ านวนทัง้ หมด 445 กรณี ซึ่งประกอบด้ วย ข้ อร้ องเรี ยนถึง
ปั ญหาการก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญา มีจํานวน 287 กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาการ
ชํ ารุ ดหลังปลูกสร้ าง มีจํานวน 102 กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาการไม่จัดทํ าสาธารณูปโภค มี
จํานวน 50 กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาขนาดที่ดินไม่ตรงกับข้ อกําหนดในสัญญา มีจํานวน 4 กรณี
ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาการก่อสร้ างแล้ วเสร็จแต่เก็บงานไม่เรี ยบร้ อย มีจํานวน 2 กรณี ตามลําดับ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.1

การไม่จดั ทํา
สาธารณูปโภค
11%

ขนาดที่ดินไม่ตรง การก่อสร้ างแล้ ว
กับข้ อกําหนดใน เสร็จแต่เก็บงานไม่
สัญญา 1% เรี ยบร้ อย 0.45%

การชํารุดหลัง
ปลูกสร้ าง 23%

การก่อสร้ างไม่
เป็ นไปตามที่ระบุ
ไว้ ในสัญญา
65%

ภาพที่ 4.1 ข้ อร้ องเรี ยนจากรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปี พ.ศ. 2550
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ผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริ โภค ประจําปี พ.ศ. 2551 ปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบ้ าน
และที่อยู่อาศัยจํานวนทังหมด
้
359 กรณี ซึ่งประกอบด้ วย ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาบริ ษัทหลีกเลี่ยง
กฎหมายการจัดสรรที่ดินและกฎหมายควบคุมอาคาร มีจํานวน 152 กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหา
การชํารุ ดหลังปลูกสร้ างมีจํานวน 98 กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาการไม่จัดทําสาธารณูปโภคมี
จํานวน 82 กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จแต่เก็บงานไม่เรี ยบร้ อยมีจํานวน 13
กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาการก่อสร้ างไม่ตรงแบบแปลนมีจํานวน 10 กรณี ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหา
เนื ้อที่ไม่ครบตามกําหนดในสัญญามีจํานวน 2 กรณี และ ข้ อร้ องเรี ยนถึงปั ญหาก่อสร้ างบ้ านไม่ได้
มาตรฐานจํานวน 2 กรณี ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.2

การก่อสร้ างแล้ ว
เสร็จ แต่เก็บงานไม่
เรี ยบร้ อย 4%

ก่อสร้ างไม่ตรง ก่อสร้ างบ้ าน เนื ้อที่ไม่ครบตาม
แบบแปลน ไม่ได้ มาตรฐาน กําหนดในสัญญา
3%
1%
0.56%

ไม่จดั ทํา
สาธารณูปโภค
23%
บริ ษัทหลีกเลี่ยง
กฎหมายการจัดสรร
ที่ดินและกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 42%
ชํารุดหลังปลูกสร้ าง
27%

ภาพที่ 4.2 ข้ อร้ องเรี ยนจากรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปี พ.ศ. 2551
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4.2 ผลการศึกษาปั ญหาข้ อบกพร่ องจากคณะอนุกรรมการ”คลินิกช่ าง” สมาคมวิศวกรรม
สถาน แห่ งประเทศไทย
”คลินิกช่าง” เป็ นกิจกรรมการให้ บริ การความรู้ ในเชิงวิศวกรรมและให้ คําปรึ กษาเกี่ยวกับ
การแก้ ไขปั ญ หาความชํ า รุ ดเสี ย หายบ้ า นและที่ อยู่อ าศัยแก่ ประชาชนโดยตรง โดยมี วิ ศวกรที่
เชี่ยวชาญในด้ านต่าง ๆ และเป็ นสมาชิกของวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษา
ข้ อมูลข้ อบกพร่องจึงถูกบันทึกและเก็บรวบรวมไว้ ในลักษณะปั ญหาความชํารุดเสียหายที่ประชาชน
ได้ รับความเดือดร้ อน ประกอบกับคําวินิจฉัยของวิศวกรเกี่ยวกับสาเหตุของข้ อบกพร่อง
การคัดกรองปั ญหาและการจัดหมวดหมู่ข้อร้ องเรี ยนทําโดยอ้ างอิงหลักเกณฑ์ ดงั นี ้ คือ
1) ข้ อร้ องเรี ยนที่เกิดขึ ้นเป็ นปั ญหาข้ อบกพร่องที่มาสาเหตุจากขันตอนการก่
้
อสร้ าง 2) ข้ อร้ องเรี ยน
ที่ เ กิ ดขึน้ เป็ นปั ญ หาเกี่ ย วกับบ้ า นและที่ อยู่อ าศัย 3) จัด หมวดหมู่โ ดยคัดเลื อกข้ อร้ องเรี ย นที่ มี
ลักษณะเหมือนกัน หรื อคล้ ายคลึงกันตามลักษณะของปั ญหาที่พบ
ผลการเก็บรวบรวมลักษณะของปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนและข้ อบกพร่อง จากคณะอนุกรรมการ
”คลิ นิ ก ช่ า ง” สมาคมวิ ศ วกรรมสถาน แห่ ง ประเทศไทย โดยข้ อมู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมระหว่ า ง
วันที่ 25 มิ.ย. 2548 ถึง 7 ก.ย. 2551 พบว่าปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นสามารถจําแนกลักษณะ
ของปั ญหาได้ เป็ น 5 หมวดหมู่ ดังนี ้ คือ
1) ปั ญหาการทรุดตัว
2) ปั ญหาการแตกร้ าว
3) ปั ญหาการรั่วซึม
4) ปั ญหาเสาเข็มและฐานราก
5) ปั ญหาอื่น ๆ
ผลการเก็บรวบรวมลักษณะของปั ญหาและวิเคราะห์ความถี่ข้อร้ องเรี ยนและข้ อบกพร่ อง
จากคณะอนุกรรมการ ”คลินิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย จํานวนทังสิ
้ ้น 277
กรณี พบว่าความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่องมีดงั นี ้ ลําดับที่ 1 ปั ญหาการแตกร้ าว จํานวน 88 กรณี
คิดเป็ นร้ อยละ 32 ลําดับที่ 2 ปั ญหาการทรุ ดตัว จํานวน 76 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ 27 ลําดับที่ 3
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ปั ญหาอื่น ๆ จํานวน 47 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ17 ลําดับที่ 4 ปั ญหาการรั่วซึม จํานวน 43 กรณี คิด
เป็ นร้ อยละ 16 และลําดับที่ 5 ปั ญหาฐานราก จํานวน 23 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ 8 ตามลําดับ แสดง
ในภาพที่ 4.3
ปั ญหาอื่น ๆ
17%

ปั ญหาการทรุ ดตัว
27%

ปั ญหาฐานราก
และเสาเข็ม
8%

ปั ญหาการรั่วซึม
16%
ปั ญหาการแตกร้ าว
32%

ภาพที่ 4.3 ข้ อร้ องเรี ยน”คลินิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย
การสรุ ปปั ญหาข้ อบกพร่ องจากปั ญหาข้ อร้ องเรี ยน จากผลการเก็ บบันทึกข้ อมูลในข้ อ
4.1.1 สามารถนําปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นมาจัดหมวดหมู่ของปั ญหาข้ อบกพร่องที่พบ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.1 ถึง ตารางที่ 4.5 ตามลําดับ
1) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาการทรุดตัว
หมายถึง ปั ญหาความชํารุดที่สงั เกตพบการทรุดตัวของดิน หรื อมีสาเหตุหลักเนื่องจากเกิด
การทรุ ดตัวของดิน ซึ่งการวิเคราะห์ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ ้น พบว่า ส่วนใหญ่พบ
ปั ญหาบ้ านทรุ ดตัว จํานวน 58 กรณี รองลงมาเป็ นปั ญหาพื ้นที่บริ เวณบ้ านทรุดตัว จํานวน 8 กรณี
ปั ญหากํ าแพงรั ว้ บ้ านทรุ ดตัว จํานวน 6 กรณี และปั ญหาพื ้นโรงจอดรถทรุ ดตัว จํ านวน 4 กรณี .
ตามลําดับ ได้ ดงั แสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาการทรุดตัว
ปั ญหาข้ อบกพร่อง
จํานวน (กรณี)
ข้ อบกพร่องที่
1.1
บ้ านทรุดตัว
58
1.2
พื ้นที่บริ เวณบ้ านทรุดตัว
8
1.3
พื ้นโรงจอดรถทรุดตัว
4
1.4
กําแพงรัว้ บ้ านทรุดตัว
6
รวม
76
2) ข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาการแตกร้ าว
หมายถึง ปั ญหาความชํารุดที่สงั เกตพบในลักษณะที่เป็ นรอยร้ าว การแตกร้ าว การกะเทาะ
หลุดร่ อนที่เกิดขึ ้นกับองค์อาคาร ซึ่งการวิเคราะห์ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ ้น พบว่า
ส่ว นใหญ่ พ บปั ญหาผนัง บ้ า นแตกร้ าว จํ า นวน 32 กรณี รองลงมาเป็ นปั ญ หาปั ญ หาเสาบ้ า น
แตกร้ าว จํานวน 25 กรณี ปั ญหารัว้ บ้ านแตกร้ าว จํานวน 10 กรณี ปั ญหากระเบื ้องมุงหลังคาแตก
จํ านวน 6 กรณี ปั ญหาบันไดคอนกรี ตเสริ มเหล็กแตกร้ าวและปั ญหาถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
แตกร้ าวจํานวน 4 กรณี ปั ญหาพื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กแตกร้ าวจํานวน 3 กรณี ปั ญหาคานบ้ าน
แตกร้ าวและปั ญหากระเบื ้องปูพื ้นแตกร้ าวจํานวน 2 กรณี ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาการแตกร้ าว
ปั ญหาข้ อบกพร่อง
จํานวน (กรณี)
ข้ อบกพร่องที่
2.1
เสาบ้ านแตกร้ าว
25
2.2
ผนังบ้ านแตกร้ าว
24
2.3
รัว้ บ้ านแตกร้ าว
10
2.4
ผนังแตกร้ าวแบบลายงา
8
2.5
กระเบื ้องมุงหลังคาแตกร้ าว
6
2.6
ถนนคอนกรี ตเสริมเหล็กแตกร้ าว
4
2.7
บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้ าว
4
2.8
พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กแตกร้ าว
3
2.9
กระเบื ้องปูพื ้นแตกร้ าว
2
2.10
คานบ้ านแตกร้ าว
2
รวม
88
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3) ข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาการรั่วซึม
หมายถึง ปั ญหาความชํ ารุ ดที่สงั เกตพบในลักษณะที่เป็ นการรั่ วซึมนํา้ ในบริ เวณต่าง ๆ
อาทิเช่น ห้ องนํ ้า หลังคา และส่วนอื่น ๆ ที่ได้ รับความเสียหายจากการรั่วซึม อาคาร ซึ่งการ
วิเคราะห์ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ ้น พบว่า ส่วนใหญ่พบปั ญหาหลังคารั่วจํานวน 16
กรณี รองลงมาเป็ นปั ญหาระเบียงบ้ านรั่วซึมจํานวน 9 กรณี ปั ญหาห้ องนํ ้ารั่วซึมจํานวน 7 กรณี
และปั ญหาคราบเชื ้อราบริเวณผนังของบ้ านจํานวน 3 กรณี ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาการรั่วซึม
ปั ญหาข้ อบกพร่อง
จํานวน (กรณี)
ข้ อบกพร่องที่
3.1
หลังคารั่ว
16
3.2
ระเบียงบ้ านรั่วซึม
9
3.3
ห้ องนํ ้ารั่วซึม
7
3.4
คราบเชื ้อราบริเวณผนังของบ้ าน
3
รวม
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4) ข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาฐานรากและเสาเข็ม
หมายถึง ปั ญหาความชํารุ ดที่สงั เกตพบในลักษณะที่เป็ นปั ญหาที่มีสาเหตุจากหลักจาก
ปั ญหาฐานรากและนําไปสู่การเกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลัง ซึ่งการวิเคราะห์ ความถี่ของ
ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ ้น พบว่า ส่วนใหญ่พบปั ญหาเสาเข็มทรุดจํานวน 13 กรณี รองลงมาเป็ น
ปั ญหาฐานรากทรุ ดตัวแตกต่างกันจํานวน 9 กรณี ปั ญหาไม่มีเสาเข็มในตําแหน่งที่กําหนดจํานวน
1 กรณี ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาฐานรากและเสาเข็ม
ปั ญหาข้ อบกพร่อง
จํานวน (กรณี)
ข้ อบกพร่องที่
4.1
เสาเข็มทรุด
13
4.2
ฐานรากทรุดตัวแตกต่างกัน
9
4.3
ไม่มีเสาเข็มในตําแหน่งที่กําหนด
1
รวม
23
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5) ข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาอื่น ๆ
หมายถึง ปั ญหาความชํารุ ดที่สงั เกตพบในลักษณะอื่น ๆ นอกจากในหมวดหมู่ที่กําหนด
แต่มีสาเหตุจากข้ อบกพร่ องในขันตอนการก่
้
อสร้ างจนทําให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวขึ ้น ซึง่ การวิเคราะห์
ความถี่ ของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ ้น พบว่า ส่วนใหญ่พบปั ญหาแบบก่อสร้ างไม่ได้ มาตรฐาน
จํ านวน 13 กรณี รองลงมาเป็ นปั ญหาสนิมบริ เวณเหล็กเสริ มในโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จํานวน 8 กรณี ปั ญหาโครงหลังคาไม่ได้ มาตรฐาน จํานวน 6 กรณี ปั ญหาฝ้าเพดานแอ่นตัวและ
ปั ญหากระเบื ้องหลุดร่อน จํานวน 4 กรณี ปั ญหาบันไดคอนกรี ตเสริมเหล็กแตกร้ าวและปั ญหาถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กแตกร้ าวจํานวน 4 กรณี ปั ญหาท่อนํ ้าอุดตัน จํานวน 3 กรณี ปั ญหาไม่สามารถ
ขอแบบก่อสร้ างจากโครงการบ้ านจัดสรรได้ ปั ญหาสีหลุดร่อนจํานวน 2 กรณี ปั ญหาวัสดุก่อสร้ างมี
คุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานจํานวน 2 กรณี และปั ญหาบ้ านจัดสรรก่อสร้ างผิดแบบ จํานวน 1 กรณี
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ความถี่ของปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในหมวดหมูป่ ั ญหาอื่น ๆ
ข้ อบกพร่องที่
ปั ญหาข้ อบกพร่อง
5.1
แบบก่อสร้ างไม่ได้ มาตรฐาน
5.2
สนิมบริ เวณเหล็กเสริมในโครงสร้ างคอนกรีตเสริ มเหล็ก
5.3
โครงหลังคาไม่ได้ มาตรฐาน
5.4
ฝ้าเพดานแอ่นตัว ตกท้ องช้ าง
5.5
กระเบื ้องหลุดร่อน
5.6
ท่อนํ ้าอุดตัน
5.7
ไม่สามารถขอแบบก่อสร้ างจากโครงการบ้ านจัดสรรได้
5.8
สีหลุดร่อน
5.9
โครงหลังคาเกิดสนิม
5.10
วัสดุก่อสร้ างมีคณ
ุ ภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน
5.11
บ้ านจัดสรรก่อสร้ างผิดแบบ
รวม

จํานวน (กรณี)
13
8
6
4
4
3
2
2
2
2
1
47
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4.3 ผลการศึกษาปั ญหาข้ อบกพร่ องจากกลุ่มผู้บริโภค
จากการศึกษาปั ญหาและผลกระทบจากข้ อบกพร่ องที่เกิดในการก่อสร้ างโครงการบ้ าน
จัดสรร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 100 คน สามารถแสดงรายละเอียดได้ 3 ส่วน
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาข้ อบกพร่องที่ผ้ บู ริ โภคพบในช่วงการตรวจรับบ้ านและการ
เข้ าอยูอ่ าศัย
ความถี่และร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน สามารถ
จําแนกได้ ดงั แสดงในตารางที่ 4.6
1) เพศ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55 และเป็ นเพศ
หญิง จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45 ตามลําดับ
2) อายุ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมามี
อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 30 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 30 มีอายุ 20 – 30 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 22 และ มีอายุ 51 ปี ขึ ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 ตามลําดับ
3) อาชีพ/ตําแหน่งงานปั จจุบนั
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้ าราชการ จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45 รองลงมา
มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37 มีอาชีพเจ้ าของธุรกิจส่วนตัว
จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11 และมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.6 ความถี่และค่าร้ อยละข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
55
หญิง
45
รวม
100
อายุ
20 - 30 ปี
22
31 – 40 ปี
40
41 – 50 ปี
30
51 ปี ขึ ้นไป
8
รวม
100
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
7
ปริ ญญาตรี
69
สูงกว่าปริญญาตรี
24
รวม
100
อาชีพ/ตําแหน่งงานปั จจุบนั
เจ้ าของธุรกิจส่วนตัว
11
พนักงานบริษัทเอกชน
37
ข้ าราชการ
45
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
7
รวม
100

ร้ อยละ
55
45
100
22
40
30
8
100
7
69
24
100
11
37
45
7
100

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ าน
จัดสรรจากผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจําแนกได้ ดงั แสดงในตารางที่ 4.7
1) ราคาบ้ านจัดสรร
ผู้ตอบแบบสอบถามซื ้อบ้ านจัดสรรจากโครงการในราคาตํ่าสุด 900,000 บาท ราคาสูงสุด
4,150,000 บาท โดยมีราคาเฉลี่ย 2,023,700 บาท
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2) ขนาดที่ดนิ
ผู้ตอบแบบสอบถามซื ้อบ้ านจัดสรรจากโครงการบ้ านจัดสรรมีขนาดที่ดินตํ่าสุด 16 ตาราง
วา มีขนาดที่ดนิ สูงสุด 100 ตารางวา โดยมีขนาดที่ดนิ โดยเฉลี่ย 33.06 ตารางวา
3) ขนาดพื ้นที่ใช้ สอย
ผู้ตอบแบบสอบถามซื ้อบ้ านจัดสรรจากโครงการมีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตํ่าสุด 40 ตารางเมตร
มีพื ้นที่ใช้ สอยสูงสุด 205 ตารางเมตร โดยมีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยโดยเฉลี่ย 136.47 ตารางเมตร
4) ระยะเวลาที่ซื ้อบ้ านมาจากโครงการบ้ านจัดสรร
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาที่ซื ้อบ้ านจากโครงการบ้ านจัดสรรสันที
้ ่สดุ 9 เดือน ระยะ
เวลานานที่สดุ 15 ปี โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ซื ้อบ้ าน 3.96 ปี
ตารางที่ 4.7 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบ้ านที่ซื ้อจากโครงการ
บ้ านจัดสรรจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนเบีย่ งเบน
รายการ
ค่าตํ่าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ราคาบ้ านจัดสรร (ล้ านบาท)
0.90
4.15
2.0237
0.70349
ขนาดที่ดนิ (ตารางวา)
16
100
33.06
17.183
ขนาดพื ้นที่ใช้ สอย (ตารางเมตร)
40
205
136.47
46.422
ระยะเวลาที่ซื ้อบ้ านมาจาก
0.75
15.00
3.9647
6.11099
โครงการบ้ านจัดสรร (ปี )
ความถี่และร้ อยละของข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการตรวจสอบบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ าน
จัดสรร และการต่อเติมบ้ านจากโครงการบ้ านจัดสรรดังแสดงในตารางที่ 4.8
5) เพศ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55 และเป็ นเพศ
หญิง จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45 ตามลําดับ
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6) ลักษณะการตรวจสอบบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําการตรวจสอบในขันตอนการส่
้
งมอบบ้ านเมื่อแล้ วเสร็ จ
จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76 รองลงมาทําการตรวจสอบในขณะการก่อสร้ างบ้ าน จํานวน 16
คน คิดเป็ นร้ อยละ 16 และไม่ได้ ทําการตรวจสอบจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 ตามลําดับ
7) การต่อเติมบ้ าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ ต่อเติมบ้ าน จํ านวน 31

คน คิดเป็ นร้ อยละ 31

รองลงมามีการต่อเติมห้ องครัว จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29 มีการต่อเติมพื ้นที่จอดรถ จํานวน
23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23 มีการต่อเติมชานหน้ าบ้ าน จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12 และมีการ
ต่อเติมห้ องนอน จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 ความถี่และค่าร้ อยละ ลักษณะการตรวจสอบบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร และ
การต่อเติมบ้ านจากโครงการบ้ านจัดสรรของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
บ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร
ลักษณะการตรวจสอบบ้ านที่ซื ้อจากโครงการ
บ้ านจัดสรร
ไม่ได้ ทําการตรวจสอบ
8
8
ทําการตรวจสอบในขณะการก่อสร้ างบ้ าน
16
16
ทําการตรวจสอบในขันตอนการส่
้
งมอบบ้ าน
76
76
รวม
100
100
การต่อเติมบ้ าน
ไม่ได้ ตอ่ เติม
31
31
ห้ องครัว
29
29
พื ้นที่จอดรถ
23
23
ชานหน้ าบ้ าน
12
12
ห้ องนอน
5
5
รวม
100
100
ความถี่และร้ อยละของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่ผ้ บู ริ โภคพบในช่วงการตรวจรับบ้ านและการ
เข้ าอยูอ่ าศัย ดังแสดงในตารางที่ 4.9
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1) ปั ญหาบริ เวณรอบตัวบ้ าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปั ญหาสีที่ใช้ ทารัว้ บ้ านโป่ งพอง/หลุดร่อน จํานวน 84 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 84 รองลงมาพบปั ญหาการเกิดสนิมบริ เวณประตูบ้านหรื อรัว้ ในส่วนที่เป็ นโลหะ
จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76 รองลงมาทําการตรวจสอบ
ในขณะการก่อสร้ างบ้ าน พบปั ญหาการระบายนํ ้าฝนบริ เวณพื ้นที่โดยรอบตัวบ้ านได้ ไม่ดี จํานวน
70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70 พบปั ญหาดินถมรอบตัวบ้ านเกิดทรุดตัวอย่างมาก จํานวน 64 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 64 ปั ญหานํ ้าขังบริ เวณพื ้นที่รอบ ๆ ตัวบ้ าน จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 ปั ญหา
การทําลาดเอียงเพื่อการระบายนํ ้าบริ เวณที่จอดรถ จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15 และพบ
ปั ญหาบริเวณที่จอดรถมีนํ ้าขังเป็ นแอ่ง จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.9 ความถี่และค่าร้ อยละ ลักษณะการตรวจสอบบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร และ
การต่อเติมบ้ านจากโครงการบ้ านจัดสรรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปั ญหาบริ เวณรอบตัวบ้ าน
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ปั ญหาการเกิดสนิมบริ เวณประตูบ้านหรื อรัว้ ใน
ส่วนที่เป็ นโลหะ
พบปั ญหา
80
80
ไม่พบปั ญหา
20
20
รวม
100
100
ปั ญหาสีที่ใช้ ทารัว้ บ้ านโป่ งพอง/หลุดร่อน
พบปั ญหา
84
84
ไม่พบปั ญหา
16
16
รวม
100
100
ปั ญหาดินถมรอบตัวบ้ านเกิดทรุดตัวอย่างมาก
พบปั ญหา
64
64
ไม่พบปั ญหา
36
36
รวม
100
100
การระบายนํ ้าฝนบริ เวณพื ้นที่โดยรอบตัวบ้ าน
ระบายได้ ดี
30
30
ไม่สามารถระบายได้
70
70
รวม
100
100
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ตารางที่ 4.9 ความถี่และค่าร้ อยละ ลักษณะการตรวจสอบบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรร และ
การต่อเติมบ้ านจากโครงการบ้ านจัดสรรของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ปั ญหาบริเวณรอบตัวบ้ าน
ปั ญหานํ ้าขังบริ เวณพื ้นที่รอบ ๆ ตัวบ้ าน
พบปั ญหา
ไม่พบปั ญหา
รวม
ปั ญหาบริเวณที่จอดรถมีนํ ้าขังเป็ นแอ่ง
พบปั ญหา
ไม่พบปั ญหา
รวม
ปั ญหาการทําลาดเอียงเพื่อการระบายนํ ้าบริเวณ
ที่จอดรถ
พบปั ญหา
ไม่พบปั ญหา
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

50
50
100

50
50
100

14
86
100

14
86
100

15
85
100

15
85
100

100
90
80
ร ้อยละ

70
60
50
40
30
20
10
0

ปั ญหารอบตัวบ้ าน(%)

ปั ญหาการเกิด
ปั ญหาการทํา
ปั ญหานํ ้าขัง
ปั ญหาบริ เวณที่
ปั ญหาสีที่ใช้ ทารัว้ การระบายนํ ้าฝน ปั ญหาดินถม
สนิมบริ เวณประตู
ลาดเอียงเพื่อการ
บ้ านโป่ งพอง/หลุด บริ เวณพื ้นที่
รอบตัวบ้ านเกิด บริ เวณพื ้นที่รอบ จอดรถมีนํ ้าขัง
ระบายนํ ้าบริ เวณ
บ้ านหรื อรัว้ ใน
ร่อน
โดยรอบตัวบ้ าน ทรุดตัวอย่างมาก
ๆ ตัวบ้ าน
เป็ นแอ่ง
ที่จอดรถ
ส่วนที่เป็ นโลหะ
80

84

70

64

50

14

15

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิปัญหารอบตัวบ้ าน
52

53
ความถี่ และร้ อยละของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่ผ้ ูบริ โภคพบในบริ เวณตัวบ้ าน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.10
1) ปั ญหารอยร้ าวบริ เวณผนังรอบตัวบ้ าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปั ญหารอยร้ าวทุกบริ เวณ ได้ แก่ ตรงกลางผนัง ตามมุม
หน้ าต่าง มุมบานประตู จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52 รองลงมาพบปั ญหาตรงกลางผนัง
จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18 ไม่พบปั ญหาจํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17 พบปั ญหาตาม
มุมบานประตู จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7 และพบปั ญหาตามมุมหน้ าต่าง จํานวน 6 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6 ตามลําดับ
2) บริ เวณผนังรอบตัวบ้ าน สังเกตพบสีหลุดล่อน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาสีหลุดล่อน จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36
รองลงมาพบปั ญหาสีหลุดล่อน จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64
3) ปั ญหาคราบเชื ้อราที่สีทาบ้ าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาคราบเชื ้อราที่สีทาบ้ าน จํานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 52 และพบปั ญหาคราบเชื ้อราที่สีทาบ้ าน จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48
4) ปั ญหาสีผิดเพี ้ยน/สีซีด/สีไม่เรี ยบเนียนบริเวณผนังรอบตัวบ้ าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาสีผิดเพี ้ยน/สีซีด/สีไม่เรี ยบเนียน จํานวน 32 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 32 และพบปั ญหาสีผิดเพี ้ยน/สีซีด/สีไม่เรี ยบเนียน จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ
68
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ตารางที่ 4.10 ความถี่และค่าร้ อยละ ปั ญหาบริเวณตัวบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั ญหาบริเวณรอบตัวบ้ าน
ปั ญหารอยร้ าวบริ เวณผนังรอบตัวบ้ าน
ไม่พบปั ญหา
พบปั ญหาตรงกลางผนัง
พบปั ญหาตามมุมหน้ าต่าง
พบปั ญหาตามมุมบานประตู
พบปั ญหาทัว่ บริ เวณบ้ าน
รวม
บริ เวณผนังรอบตัวบ้ านสังเกตพบสีหลุดล่อน
ไม่พบปั ญหา
พบปั ญหาบางส่วน
รวม
ปั ญหาคราบเชื ้อราที่สีทาบ้ าน
ไม่พบปั ญหา
พบปั ญหา
รวม
ปั ญหาสีผิดเพี ้ยน/สีซีด/สีไม่เรี ยบเนียนบริ เวณ
ผนังรอบตัวบ้ าน
ไม่พบปั ญหา
พบปั ญหาบางส่วน
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

17
18
6
7
52
100

17
18
6
7
52
100

36
64
100

36
64
100

52
48
100

52
48
100

32
68
100

32
68
100
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100
90
80
70

ร้ อยละ

60
50
40
30
20
10
0

ปั ญหาที่ตวั บ้ าน(%)

ปั ญหารอยร้ าว
บริ เวณผนัง
รอบตัวบ้ าน

บริ เวณผนัง
รอบตัวบ้ าน
สังเกตพบสี
หลุดล่อน

ปั ญหาคราบ
เชื ้อราที่สีทา
บ้ าน

ปั ญหาสี
ผิดเพี ้ยน/สีซีด/
สีไม่เรี ยบเนียน
บริ เวณผนัง
รอบตัวบ้ าน

83

64

48

68

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิปัญหาที่พบที่ตวั บ้ าน
ความถี่ แ ละร้ อยละของปั ญ หางานโครงสร้ าง ของผู้ต อบแบบสอบถาม ดัง แสดงใน
ตารางที่ 4.11
1) ปั ญหาการแตกร้ าวในบริเวณส่วนที่เป็ นโครงสร้ าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาการแตกร้ าวในบริ เวณส่วนที่เป็ นโครงสร้ าง
จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาพบปั ญหาแตกร้ าวบริ เวณรอยต่อระหว่างผนังกับเสา
จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16 พบปั ญหารอยแตกร้ าวทัว่ บริ เวณบ้ าน จํานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 12 พบปั ญหาแตกร้ าวที่พื ้น ซึง่ เท่ากับรอบๆ วงกบประตูหน้ าต่าง จํานวน 6 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 6 และพบปั ญหารอยแตกร้ าวบริ เวณเสา ซึง่ เท่ากับรอยแตกร้ าวบริ เวณรอยต่อระหว่างผนัง
กับคาน จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5 ตามลําดับ
2) ปั ญหาส่วนที่เป็ นโครงสร้ างบิดเบี ้ยว/ผิดเพี ้ยนไปจากตําแหน่งที่ควรจะเป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาโครงสร้ างบิดเบี ้ยว/ผิดเพี ้ยน จํานวน 83 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 83 รองลงมาพบปั ญหาที่เสา จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6 พบปั ญหาที่เสา คาน
และพื ้น จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5 และพบปั ญหาที่คาน ซึง่ เท่ากับปั ญหาที่พื ้น จํานวน 3 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 3 ตามลําดับ
3) ปั ญหาพื ้นไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาพื ้นไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ จํานวน 54 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 54 และพบปั ญหาพื ้นไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46
4) ปั ญหาสนิมที่เกิดกับโครงสร้ างที่เป็ นเหล็ก
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาสนิมที่เกิดกับโครงสร้ างที่เป็ นเหล็ก จํานวน 71
คน คิดเป็ นร้ อยละ 71 รองลงมา พบปั ญหาสนิมที่โครงสร้ างหลังคา ซึง่ เท่ากับพบปั ญหาสนิมทัว่
บริเวณบ้ านที่เป็ นเหล็ก จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 และพบปั ญหาสนิมที่ราวบันได จํานวน 9
คน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.11 ความถี่และค่าร้ อยละ ปั ญหาโครงสร้ างของบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรรของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ปั ญหางานโครงสร้ าง
ปั ญหาการแตกร้ าวในส่วนที่เป็ นโครงสร้ าง
ไม่พบปั ญหา
50
50
พบปั ญหาที่เสา
5
5
พบปั ญหาที่พื ้น
6
6
พบปั ญหารอยต่อระหว่างผนังกับเสา
16
16
พบปั ญหารอยต่อระหว่างผนังกับคาน
5
5
พบปั ญหารอบๆ วงกบประดูหน้ าต่าง
6
6
พบปั ญหาทัว่ บริเวณบ้ าน
12
12
รวม
100
100
ปั ญหาส่วนที่เป็ นโครงสร้ างบิดเบี ้ยว/ผิดเพี ้ยนไป
จากตําแหน่งที่ควรจะเป็ น
ไม่พบปั ญหา
83
83
พบปั ญหาที่เสา
6
6
พบปั ญหาที่คาน
3
3
พบปั ญหาที่พื ้น
3
3
พบปั ญหาทังเสา
้ คานและพื ้น
5
5
รวม
100
100
ปั ญหาพื ้นไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ
ไม่พบปั ญหา
54
54
พบปั ญหา
46
46
รวม
100
100
ปั ญหาสนิมที่เกิดกับโครงสร้ างที่เป็ นเหล็ก
ไม่พบปั ญหา
71
71
พบปั ญหาที่โครงหลังคา
10
10
พบปั ญหาที่ราวบันได
9
9
พบปั ญหาทัว่ บริเวณบ้ านที่เป็ นเหล็ก
10
10
รวม
100
100
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ปั ญหาที่โครงสร้ าง(%)

ปั ญหาการแตกร้ าว
ในบริ เวณส่วนที่เป็ น
โครงสร้ าง

ปั ญหาส่วนที่เป็ น
โครงสร้ างบิดเบี ้ยว/
ผิดเพี ้ยนไปจาก
ตําแหน่ง

ปั ญหาพื ้นไม่เรี ยบ
สมํ่าเสมอ

ปั ญหาสนิมที่เกิดกับ
โครงสร้ างที่เป็ น
เหล็ก

50

17

46
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ภาพที่ 4.6 แผนภูมิปัญหาโครงสร้ างของบ้ าน
จากตารางที่ 4.12 แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหาการรั่วซึม ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อราบริเวณฝ้า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ไม่พ บปั ญ หาการคราบความชื น้ /คราบเปื ้อ นนํ า้ /เชื อ้ รา
บริ เวณฝ้า จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58 และพบปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อรา
บริเวณฝ้า จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42
2) ปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อราบริเวณผนังส่วนที่ตดิ กับห้ องนํ ้า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื ้อนนํ ้า/เชื ้อราบริ เวณ
ผนังส่วนที่ติดกับห้ องนํ ้า จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68 และพบปั ญหาคราบความชื ้น/คราบ
เปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อราบริเวณผนังส่วนที่ตดิ กับห้ องนํ ้า จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32
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3) ปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อราบริ เวณผนังส่วนที่ติดกับด้ านนอกของตัว
บ้ าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื ้อนนํ ้า/เชื ้อราบริ เวณ
ผนังส่วนที่ติดกับด้ านนอกของตัวบ้ าน จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54 และพบปั ญหาคราบ
ความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อราบริ เวณผนังส่วนที่ติดกับด้ านนอกของตัวบ้ าน จํานวน 46 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 46
ตารางที่ 4.12 ความถี่และค่าร้ อยละ ปั ญหาการรั่วซึมของบ้ านที่ซื ้อจากโครงการบ้ านจัดสรรของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ปั ญหาการรั่วซึม
ปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อรา
บริ เวณฝ้า
ไม่พบปั ญหา
55
58
พบปั ญหา
42
42
รวม
100
100
ปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อรา
บริ เวณผนังส่วนที่ตดิ กับห้ องนํ ้า
ไม่พบปั ญหา
68
68
พบปั ญหา
32
32
รวม
100
100
ปั ญหาคราบความชื ้น/คราบเปื อ้ นนํ ้า/เชื ้อรา
บริ เวณผนังส่วนที่ตดิ กับด้ านนอกของตัวบ้ าน
ไม่พบปั ญหา
54
54
พบปั ญหา
46
46
รวม
100
100

จากตารางที่ 4.13 แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหางานระบบและงานสถาปั ตยกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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1) ปั ญหากระเบื ้องแตก/บิน่ /หลุดร่อน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหากระเบื ้องแตก/บิ่น/หลุดร่ อน จํานวน 58 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 58 และพบปั ญหากระเบื ้องแตก/บิน่ /หลุดร่อน จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42
2) ปั ญหาที่บริ เวณพื ้นลามิเนต
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาที่บริ เวณพื ้นลามิเนต จํานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38 รองลงมาพบปั ญหาที่บริเวณพื ้นลามิเนตติดตังไม่
้ มนั่ คง 62จํานวน 62
3) ปั ญหาที่บริ เวณพื ้นปาร์ เก้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาที่บริ เวณพื ้นปาร์ เก้ จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 81 รองลงมาพบปั ญหาที่บริ เวณพื ้นปาร์ เก้ หลุดร่ อน จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 และ
ปั ญหาที่บริ เวณพื ้นปาร์ เก้ ปดู บวม/ระเบิด จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ตามลําดับ
4) ปั ญหาฝ้าเพดาน แอ่นตัวหรื อตกท้ องช้ าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาฝ้าเพดาน แอ่นตัวหรื อตกท้ องช้ าง จํานวน 85
คน คิดเป็ นร้ อยละ 85 และพบปั ญหาฝ้าเพดาน แอ่นตัวหรื อตกท้ องช้ าง จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 15 ตามลําดับ
5) ปั ญหาท่อนํ ้าประปารั่วซึม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาท่อนํ ้าประปารั่วซึม จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 68 และพบปั ญหาท่อนํ ้าประปารั่วซึม จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 ตามลําดับ
6) ปั ญหาห้ องนํ ้าอุดตัน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปั ญหาห้ องนํ ้าอุดตัน จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ
64 และพบปั ญหาห้ องนํ ้าอุดตัน จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.13 ความถี่และค่าร้ อยละ ปั ญหางานระบบและงานสถาปั ตยกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ปั ญหาการใช้ งานไม่ตรงตามข้ อกําหนด
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
ปั ญหากระเบื ้องแตก/บิน่ /หลุดร่อน
ไม่พบปั ญหา
58
58
พบปั ญหา
42
42
รวม
100
100
ปั ญหาที่บริเวณพื ้นลามิเนต
ไม่พบปั ญหา
38
38
พบปั ญหาพื ้นลามิเนตติดตังไม่
้ มนั่ คง
62
62
รวม
100
100
ปั ญหาที่บริเวณพื ้นปาร์ เก้
ไม่พบปั ญหา
81
81
พบปั ญหาพื ้นปาร์ เก้ หลุดร่อน
10
10
พบปั ญหาปูดบวม/ระเบิด
9
9
รวม
100
100
ปั ญหาฝ้าเพดาน แอ่นตัวหรื อตกท้ องช้ าง
ไม่พบปั ญหา
85
85
พบปั ญหา
15
15
รวม
100
100
ปั ญหาท่อนํ ้าประปารั่วซึม
ไม่พบปั ญหา
68
68
พบปั ญหา
32
32
รวม
100
100
ปั ญหาห้ องนํ ้าอุดตัน
ไม่พบปั ญหา
64
64
พบปั ญหา
36
36
รวม
100
100
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ปั ญหาอื่นๆ(%)

ปั ญหา
กระเบื ้อง
แตก/บิ่น/
หลุดร่ อน

ปั ญหาที่
บริ เวณพื ้น
ลามิเนต

42

62

ปั ญหาฝ้า
ปั ญหาที่
เพดาน แอ่น
บริ เวณพื ้น
ตัวหรื อตก
ปาร์ เก้
ท้ องช้ าง
19

15

ปั ญหาท่อ
นํ ้าประปา
รั่วซึม

ปั ญหา
ห้ องนํ ้าอุด
ตัน

32
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ภาพที่ 4.7 แผนภูมิปัญหาปั ญหางานระบบและงานสถาปั ตยกรรม
4.4 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาข้ อบกพร่ อง
จากการวิเคราะห์ แยกแยะลักษณะความถี่ ของปั ญหาข้ อบกพร่ อง พบว่าผลการศึกษา
ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร สามารถสรุป ดังนี ้คือ
1) ผลการศึ ก ษาข้ อมู ล เพื่ อ กํ า หนดประเด็ น ปั ญหา โดยการรวบรวมปั ญหาจาก
คณะอนุกรรมการ ”คลินิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พบว่าปั ญหาข้ อบกพร่ องที่พบเป็ นผลกระทบของปั ญหาที่แสดงอาการในภายหลังจาการเข้ าอยู่
อาศัยไปเป็ นระยะเวลานาน โดยพบปั ญหาข้ อบกพร่อง จํานวน 28 รายการ
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2) ผลการศึก ษาข้ อมูลปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งที่ เ กิ ดในโครงการบ้ า นจัดสรร เพื่ อวิ เ คราะห์
ความถี่ของปั ญหา โดยการเก็บข้ อมูลปั ญหาข้ อบกพร่ อง จากการสํารวจโครงการบ้ านจัดสรร ด้ วย
แบบสอบถาม พบว่าปั ญหาข้ อบกพร่องที่พบมีจํานวน 21 รายการ แบ่งเป็ น 4 หมวดหมู่ ดังนี ้
2.1) ปั ญหาบริ เวณบ้ าน
ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่พบความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ ปั ญหาสีบริ เวณรัว้ บ้ าน คิดเป็ น
ร้ อยละ 84 รองลงมาพบปั ญหาสนิมบริ เวณรัว้ และส่วนที่เป็ นโลหะ คิดเป็ นร้ อยละ 80 และปั ญหา
นํ ้าขังเมื่อฝนตก คิดเป็ นร้ อยละ 70 ตามลําดับ
2.2) ปั ญหาบริเวณตัวบ้ าน
ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่พบความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ ปั ญหารอยร้ าว คิดเป็ นร้ อยละ
83 รองลงมาพบปั ญหาบ้ านผิดเพี ้ยน คิดเป็ นร้ อยละ 68 และปั ญหาบ้ านสีหลุดร่อน คิดเป็ นร้ อยละ
64 ตามลําดับ
2.3) ปั ญหางานโครงสร้ าง
ปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งที่ พ บความถี่ ม ากที่ สุด ได้ แ ก่ ปั ญ หารอยร้ าวที่ โ ครงสร้ าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาพบปั ญหาเหล็กโครงหลังคาเกิดสนิม คิดเป็ นร้ อย
ละ 29 ตามลําดับ
2.4) ปั ญหาอื่น ๆ
ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่พบความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ ปั ญหาพื ้นลามิเนต คิดเป็ นร้ อย
ละ 62 รองลงมาพบปั ญหากระเบื ้อง คิดเป็ นร้ อยละ 42 และปั ญหาส้ วมอุดตัน คิดเป็ นร้ อยละ 36
ตามลําดับ
3) การวิเคราะห์ คดั กรองและจัดหมวดหมู่ของปั ญหาข้ อบกพร่ อง ทัง้ จากผลการศึกษา
ข้ อมูลปั ญหาจากคณะอนุกรรมการ ”คลินิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และผลการศึกษาข้ อมูลปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดในโครงการบ้ านจัดสรร พบว่า
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ปั ญหาข้ อบกพร่ องนัน้ สามารถจําแนกออกเป็ นข้ อบกพร่ องทัง้ สิ ้น จํานวน 33 รายการ แบ่งเป็ น
หมวดหมูต่ ามพื ้นที่ของบ้ านและชนิดงานได้ เป็ น 4 หมวดหมู่ ดังนี ้คือ
3.1) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดบริเวณบ้ าน จํานวน 7 รายการ ประกอบด้ วย ปั ญหาดิน
บริ เวณบ้ านทรุดตัวมาก ปั ญหาพื ้นลานจอดรถแตกร้ าว (วางบนดิน) ปั ญหากําแพงรัว้ บ้ านแตกร้ าว
ปั ญหาการเกิดสนิมที่รัว้ บ้ านในส่วนที่เป็ นโลหะ ปั ญหาสีทารัว้ บ้ านหลุดร่ อน ปั ญหานํ ้าขังบริ เวณ
พื ้นลานจอดรถ และปั ญหานํ ้าขังบริ เวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน
3.2) ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดที่ตวั บ้ าน จํานวน 6 รายการ ประกอบด้ วย ปั ญหาผนัง
บ้ านแตกร้ าว ปั ญหาผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง ปั ญหาคราบความชื น้
บริ เวณส่วนที่ติดกับสนามหญ้ า ปั ญหานํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม ปั ญหา
ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก และปั ญหาผนังฉาบไม่เรี ยบ เป็ นคลื่น
3.3) ปั ญหาข้ อบกพร่องงานโครงสร้ าง จํานวน 9 รายการ ประกอบด้ วย ปั ญหาเสาผิด
ตําแหน่ง ปั ญหาเสาล้ มเอียง ปั ญหาเสาแตกร้ าว ปั ญหาคานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง ปั ญหาพื ้นคอนกรี ต
เสริ มเหล็กวางบนดินแตกร้ าว ปั ญหาพื ้นแตกร้ าว (แผ่นพืน้ สําเร็ จ) ปั ญหาพื ้นหล่อในที่แตกร้ าว
ปั ญหาโครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน และปั ญหานํ ้ารั่วบริเวณหลังคา
3.4) ปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งงานระบบและงานสถาปั ต ยกรรม จํ า นวน 11 รายการ
ประกอบด้ วย ปั ญหาท่อประปารั่วซึม ปั ญหาท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน ปั ญหาพื ้นห้ องนํา้ รั่ว

ปั ญหาพื ้น

ดาดฟ้า/พื ้นบริ เวณระเบียงนํ ้ารั่ว ปั ญหาการเดินสายไฟ ปั ญหาอุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุ ดก่อน
เวลา ปั ญหาอุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุดก่อนเวลา ปั ญหาวอลเปเปอร์ หลุดร่อน ปั ญหารอยขีดข่วน
บนกระจก/และโลหะวาว ปั ญหางานพื ้นปาร์ เก้ ปั ญหางานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบ หลุดร่อน

ตารางที่ 4.14 ตารางหมวดหมูป่ ั ญหา
หมวดหมู่

1.ประเด็นปั ญหาข้ อบกพร่องบริเวณรอบบ้ าน

2.ประเด็นปั ญหาข้ อบกพร่องบริเวณตัวบ้ าน

3.ประเด็นปั ญหาข้ อบกพร่องงานโครงสร้ าง

ข้ อบกพร่อง

1.1 ดินบริ เวณบ้ านทรุดตัวมาก
1.2 พื ้นลานจอดรถแตกร้ าว (วางบนดิน)
1.3 กําแพงรัว้ บ้ านแตกร้ าว
1.4 การเกิดสนิมที่รัว้ บ้ านในส่วนที่เป็ นโลหะ
1.5 สีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน
1.6 นํ ้าขังบริ เวณพื ้นลานจอดรถ
1.7 นํ ้าขังบริ เวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน
2.1 ผนังบ้ านแตกร้ าว
2.2 ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง
2.3 คราบความชื ้นบริเวณส่วนที่ตดิ กับสนามหญ้ า
2.4 นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม
2.5 ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก
2.6 ผนังฉาบไม่เรี ยบ เป็ นคลื่น
3.1 เสาผิดตําแหน่ง
3.2 เสาล้ มเอียง
3.3 เสาแตกร้ าว
3.4 คานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
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3.5 พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กวางบนดินแตกร้ าว
3.6 พื ้นแตกร้ าว (แผ่นพื ้นสําเร็ จ)
3.7 พื ้นหล่อในที่แตกร้ าว
3.8 โครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน
3.9 นํ ้ารั่วบริ เวณหลังคา
4.1 ท่อประปารั่วซึม
4.2 ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน
4.3 พื ้นห้ องนํ ้ารั่ว
4.4 พื ้นดาดฟ้า/พื ้นบริเวณระเบียงนํ ้ารั่ว
4.5 การเดินสายไฟ
4.ประเด็นปั ญหาข้ อบกพร่องงานระบบและงานสถาปั ตยกรรม 4.6 อุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุดก่อนเวลา
4.7 อุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุดก่อนเวลา
4.8 วอลเปเปอร์ หลุดร่อน
4.9 รอยขีดข่วนบนกระจก/และโลหะวาว
4.10 งานพื ้นปาร์ เก้
4.11 งานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบ หลุดร่อน
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4.5 บทสรุ ป
บทนี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
โดยรวบรวมปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งจาก 1) สํ า นัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค (สคบ.)
2) คณะอนุกรรมการ ”คลินิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และ 3) การสํารวจโครงการบ้ านจัดสรร ด้ วยแบบสอบถาม จํานวน 100 ตัวอย่าง
ผลการศึกษาข้ อมูลจากการรวบรวมปั ญหาจาก สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) พบว่าข้ อมูลปั ญหาถูกเก็บรวบรวมและบันทึกในลักษณะข้ อร้ องเรี ยนของผู้บริ โภคเกี่ยวกับ
การไม่ได้ รับความเป็ นธรรมหรื อการละเมิดสิทธิ ผ้ ูบริ โภค

เพื่อขอให้ สํานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) คุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภค ซึง่ จากรายงานผลการดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริ โภค พบว่า ปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบ้ านและที่อยู่อาศัยที่มีการดําเนินคดีประกอบด้ วย ไม่
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญา มีการชํารุ ดหลังปลูกสร้ าง ไม่จดั ทําสาธารณูปโภค จํานวนที่ดินไม่
ตรงกับข้ อกําหนดในสัญญา มีการก่อสร้ างแล้ วเสร็จแต่เก็บงานไม่เรี ยบร้ อย ตามลําดับ
ผลการศึกษาข้ อมูลจากการรวบรวมปั ญหาจากคณะอนุกรรมการ ”คลินิกช่าง” สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่าข้ อมูลถูกเก็ บเป็ นรายการบันทึก
ลักษณะความชํารุ ดเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบ้ านและที่อยู่อาศัย ประกอบกับคําวินิจฉัยปั ญหาและ
สาเหตุของปั ญหาที่ เกิดขึน้ ปั ญหาที่พบสามารถแบ่งได้ ตามลักษณะความเสียหายได้ ดังนี ้ คือ
1) ปั ญ หาการทรุ ดตัว 2) ปั ญหารอยแตกร้ าว 3) ปั ญ หารั่ ว ซึม 4) ปั ญ หาเสาเข็ม และฐานราก
5) ปั ญหาอื่น ๆ
ผลการศึก ษาข้ อมูล จากการรวบรวมปั ญ หาจากการสํารวจโครงการบ้ า นจัดสรร ด้ ว ย
แบบสอบถาม พบว่าปั ญหาข้ อบกพร่ องที่ พบเมื่อผู้บริ โภคเข้ าอยู่อาศัย สามารถแบ่งออกเป็ น 4
หมวดหมู่ ดังนี ้ 1) ปั ญหาข้ อบกพร่องบริ เวณรอบบ้ าน 2) ประเด็นปั ญหาข้ อบกพร่องบริ เวณตัวบ้ าน
3) ปั ญหาข้ อบกพร่องงานโครงสร้ าง 4) ปั ญหาข้ อบกพร่องงานระบบและงานสถาปั ตยกรรม
ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ปัญหาข้ อบกพร่ องในแต่ละประเด็น พบว่าข้ อบกพร่ องที่ได้ จาก
การรวบรวมปั ญหาจากคณะอนุกรรมการ ”คลินิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
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พระบรมราชูปถัมภ์มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกันเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าข้ อบกพร่ องที่เกิดใน
โครงการบ้ านจัดสรรนันมี
้ ความจําเป็ นต้ องทําการศึกษาสาเหตุเพิ่มเติม เพื่อทราบรายละเอียดของ
สาเหตุที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาข้ อบกพร่องในโครงการบ้ านจัดสรรปั จจุบนั

บทที่ 5
ผลการศึกษาสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ องในการก่ อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
การศึกษาสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ องในการก่ อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร โดยเก็ บ
รวบรวมสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ อง ด้ วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ (Observation and
interview) โดยสัมภาษณ์ วิศวกรสนาม วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้ างจํานวน 30 คน ตลอดจน
สํารวจสถานที่ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร เพื่อวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของสาเหตุของปั ญหา
ข้ อบกพร่อง และจําแนกข้ อบกพร่องข้ อบกพร่องทัว่ ไปและข้ อบกพร่องซ่อนเร้ น
5.1 ผลการวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ อง
ผลการสํารวจโครงการก่อสร้ างบ้ านจัดสรร พบปั ญหาข้ อบกพร่ อง ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น
หมวดหมู่ได้ 4 หมวดหมู่ ดังนี ้ 1) หมวดปั ญหาบริ เวณรอบบ้ าน 2) หมวดปั ญหาบริ เวณตัวบ้ าน
3) หมวดปั ญหางานโครงสร้ าง 4) หมวดปั ญหางานระบบและงานสถาปั ตยกรรม
จากการศึกษาปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 30 คน สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุข้อบกพร่องในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
จากตารางที่ 5.1 แสดงความถี่และร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน
30 คน สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
(ก) เพศ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 และเป็ น
เพศหญิง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ
(ข) อายุ
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี และ มีอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 12 คน
เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 40 และ มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ตามลําดับ
(ค) ตําแหน่งงานปั จจุบนั
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี ตํา แหน่ ง วิศ วกรสนาม และ ผู้บริ ห าร/เจ้ า ของกิ จ การ/
หุ้นส่วน จํานวน 10 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 รองลงมาคือ ตําแหน่งโฟร์ แมน จํานวน 8 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 และ ตําแหน่งวิศวกรโครงสร้ าง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ
แสดงในภาพที่ 5.1
วิศวกรโครงสร้ าง
6.7%

ผู้บริ หาร/เจ้ าของ
กิจการ/หุ้นส่วน
33.3%
วิศวกรสนาม
33.3%

โฟร์ แมน
26.7%

ภาพที่ 5.1 แผนภูมิตําแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
(ง) ระดับการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 80 และมีการศึกษาในระดับ ปวส. จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ตามลําดับ
(จ) ประสบการณ์ทํางานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ทํางานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร เป็ น
เวลา 2 – 5 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ทํางานก่อสร้ าง
โครงการบ้ านจัดสรร เป็ นเวลา 10 – 20 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 มีประสบการณ์
ทํางานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร เป็ นเวลา 5 – 10 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 และ มี
ประสบการณ์ทํางานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร เป็ นเวลา 0 – 2 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
6.7 และ เป็ นเวลา 21 ปี ขึ ้นไป จํานวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ

0 – 2 ปี
6.7 %

21 ปี ขึ ้นไป
6.6 %

10 – 20 ปี
26.7%

2 – 5 ปี
40%

5 – 10 ปี
20%

ภาพที่ 5.2 แผนภูมิประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึง่ ทํางานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร
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ตารางที่ 5.1 ความถี่และค่าร้ อยละข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
รวม
ตําแหน่งงานปั จจุบนั
วิศวกรโครงสร้ าง
วิศวกรสนาม
โฟร์ แมน
ผู้บริ หาร/เจ้ าของ
รวม
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปวส.
รวม
ประสบการณ์ทํางาน
0 - 2 ปี
2 - 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 20 ปี
21 ปี ขึ ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

28
2
30

93.3
6.7
100

12
12
6
30

40
40
20
100

2
10
8
10
30

6.7
33.3
26.7
33.3
100

24
6
30

80
20
100

2
12
6
8
2
30

6.7
40
20
26.7
6.6
100
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5.1.1 ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดภายนอกบ้ าน
จากตารางที่ 5.2

แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ

ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน พบประเด็นปั ญหาในการ
ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จํานวน 7 ปั ญหา ดังนี ้คือ
1) ดินบริ เวณบ้ านทรุดตัวมาก
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การถมดินไม่แน่น จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ
100 รองลงมา คือ ขาดการทิ ้งระยะเวลาเพื่อปล่อยให้ ดนิ คงตัว จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3
ดินถมมีคณ
ุ ภาพตํ่า จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 การถมดินไม่ได้ ปริ มาตรตามที่ระบุ
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ธรรมชาติของดินถมจะทรุดตัวมากในช่วงแรก จํานวน 20 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 66.7 ขาดการปรับปรุ งดินเดิมก่อนการก่อสร้ าง จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 และ
สาเหตุอื่นๆ เช่น มีการนําเครื่ องจักรไปทํางานบนดินระหว่างการก่อสร้ าง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 20 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานดินถมดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องของดินถมที่นํามาใช้ ปรับพื ้นที่ จากการสังเกตพบว่า โครงการก่อสร้ างบ้ าน
จัดสรร มักเลือกถมดินด้ วยดินเลน ซึง่ จะทําให้ เกิดการทรุดตัว
(ข) ข้ อบกพร่ องในกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพดิน จากการสังเกตพบกรณีการถมดินใน
บริ เวณที่ดินเดิมตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่เป็ นหนองนํ ้า แต่ขาดการลอกหน้ าดินเดิมที่เป็ นดินเลน
หรื อโคลน
(ค) ข้ อบกพร่ องในกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพดิน จากการสังเกตพบว่า ขาดการบด
อัดดินเป็ นชัน้ ๆ 0.50 เมตร และทิง้ ระยะเวลาให้ ดินคงตัว โดยดําเนิ นการก่ อสร้ าง
โครงสร้ างบ้ าน ทันทีที่งานถมดินเสร็ จสิ ้น
(ง) การใช้ เศษวัสดุก่อสร้ างมาถมดิน หรื อใช้ เป็ นแบบหล่อในงานพื ้นวางบนดิน ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.3 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.4
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ภาพที่ 5.3 ปั ญหาการใช้ เศษวัสดุก่อสร้ างมาถมดิน

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุอื่น ๆ

ขาดการปรับปรุงดินเดิมก่อนการก่อสร้ าง
 ขาดการลอกหน้ าดินเดิมที่เป็ นดินเลน
การถมดินไม่แน่น
ขาดการทิ ้งระยะเวลาเพื่อปล่อยให้ ดินคงตัว

การถมดินไม่ได้ ปริ มาตรตามที่ระบุ

ดินบริเวณบ้ านทรุดตัวมาก

ธรรมชาติของดินถมจะทรุดตัวมากในช่วงแรก
 การใช้ เศษวัสดุก่อสร้ างมาถมดิน
การนําเครื่ องจักรไปทํางานบนดินระหว่างการก่อสร้ าง
 ถมดินด้ วยดินเลน
 ดําเนินการก่อสร้ างโครงสร้ างบ้ าน ทันทีที่งานถมดินเสร็ จ

ดินถมมีคณ
ุ ภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.4 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาดินบริ เวณบ้ านทรุดตัวมาก
 หมายถึง สาเหตุของข้ อบกพร่องที่ได้ จากการสังเกตสถานที่ก่อสร้ างและการสัมภาษณ์
2) ลานจอดรถแตกร้ าว (พื ้นคอนกรี ตชนิดวางบนดิน)
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการบดอัดดินถูกต้ องทําให้ ดนิ ไม่แน่น จํานวน
30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมา คือ ขาดการหนุนลูกปูนทําให้ เหล็กเสริ มจมในทราย จํานวน
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 และขาดการแยกโครงสร้ างพื ้นลานจอดรถกับตัวบ้ าน จํานวน 24 คน คิด
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เป็ นร้ อยละ 80 ขาดการเสริ มเหล็กที่ดีเพียงพอ จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 และสาเหตุอื่นๆ
เช่น กรอกยางมะตอยตรงบริ เวณรอยต่อไม่เต็มทําให้ นํ ้ากัดเซาะทรายใต้ พื ้นลานจอดรถ จํานวน 4
คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานก่อสร้ างพื ้นลานจอดรถดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องในขันตอนการบดอั
้
ดทรายที่นํามาใช้ ปรับพื ้นที่ จากการสังเกต พบว่า ขาด
การบดอัดทรายด้ วยเครื่ องตบทรายตามวิธีการที่เหมาะสม และขาดการตรวจสอบ
ความหนาแน่นของดิน ดังแสดงในภาพที่ 5.5
(ข) ข้ อบกพร่ องในขันตอนการเทคอนกรี
้
ต จากการสังเกต พบว่า ขาดการจีค้ อนกรี ตสด
เพื่อป้องกันมิให้ เกิดโพรงในงานคอนกรี ตเสริมเหล็ก
(ค) ข้ อบกพร่ องในขันตอนการจั
้
ดตําแหน่งเหล็กเสริ ม จากการสังเกต พบว่าขาดการหนุน
เหล็กเสริ มด้ วยลูกปูน เพื่อป้องกันเหล็กจมขณะเทคอนกรี ต และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิ
ก้ างปลาในภาพที่ 5.6

ภาพที่ 5.5 ทรายรองพื ้นไม่แน่น
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สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

กรอกยางมะตอยตรงบริ เวณรอยต่อไม่เต็ม

ขาดการบดอัดดินถูกต้ องทําให้ ดินไม่แน่น
ขาดการเสริ มเหล็กที่ดีเพียงพอ
 ขาดการบดอัดทรายด้ วยเครื่ องตบทราย
 ขาดการจี ้คอนกรี ตสดทําให้ เกิดโพรง

ลานจอดรถแตกร้ าว
ขาดการแยกโครงสร้ างพื ้นลานจอดรถกับตัวบ้ าน

ขาดการหนุนลูกปูนทําให้ เหล็กเสริ มจมในทราย

สาเหตุจากการออกแบบ

สาเหตุอื่น ๆ

ภาพที่ 5.6 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาลานจอดรถแตกร้ าว
3) นํ ้าขังบริ เวณพื ้นลานจอดรถ
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการทําลาดเอียงเพื่อป้องกันนํ ้าขัง จํานวน 26
คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 รองลงมา คือ ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้า จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 73.3 และสาเหตุอื่นๆ เช่น พื ้นไม่เรี ยบเป็ นแอ่ง จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 ตามลําดับ
และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.7
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุอื่น ๆ

ขาดการทําลาดเอียงเพื่อป้องกันนํ ้าขัง

พื ้นไม่เรี ยบเป็ นแอ่ง

นํ ้าขังบริเวณพื ้นลานจอดรถ

ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้า

สาเหตุจากการออกแบบ

ภาพที่ 5.7 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหานํ ้าขังบริเวณพื ้นลานจอดรถ
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4) กําแพง รัว้ บ้ านแตกร้ าว
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ธรรมชาติของเสาเข็มสันที
้ ่มีการทรุ ดตัวมาก
จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 รองลงมา คือ เสาเข็มสันเยื
้ ้องศูนย์จนเสียกําลังการรับนํ ้าหนัก
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 ขาดการออกแบบในงานเสาเข็มสัน้ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 66.7 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการควบคุมการก่อสร้ าง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7
ตามลําดับ และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.8
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุการออกแบบ
ขาดการออกแบบในงานเสาเข็มสัน้

เสาเข็มสันเยื
้ ้องศูนย์จนเสียกําลังการรับนํ ้าหนัก

กําแพง รัว้ บ้ านแตกร้ าว
ขาดการควบคุมการก่อสร้ าง
ธรรมชาติของเสาเข็มสันที
้ ่มีการทรุดตัวมาก

สาเหตุจากการบริ หารจัดการงานก่อสร้ าง

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.8 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหากําแพง รัว้ บ้ านแตกร้ าว

5) รัว้ บ้ านที่เป็ นโลหะเกิดสนิม
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการป้องกันปั ญหาการเกิดสนิม จํานวน 30
คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมา คือ การทานํ ้ายากันสนิมไม่ทวั่ บริ เวณ จํานวน 28 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 93.3 และธรรมชาติของโลหะที่สามารถเกิดสนิมได้ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60
ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานรัว้ บ้ านที่ทําจากโครงเหล็กดังนี ้
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(ก) ข้ อบกพร่องการทาสีกนั สนิม จากการสังเกตพบว่า ขาดการตรวจสอบขันตอนการทาสี
้
กัน สนิ มทํ าให้ การทาสีกันสนิม ไม่ทั่ว ถึง ทุกพื น้ ที่ และไม่ครบจํ านวนครั ง้ ตามที่ แบบ
กําหนด ซึง่ ความหนาของสีกนั สนิมน้ อยเกินไปจะทําให้ เกิดสนิทได้ เร็ วกว่าเวลาที่ควร
(ข) ข้ อ บกพร่ อ งของรอยเชื่ อ ม จากการสัง เกตพบว่า ขาดการเชื่ อ มที่ ถูก ต้ อ งตามหลัก
วิชาการ ดังแสดงในภาพที่ 5.9 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.10

ภาพที่ 5.9 รอยเชื่อมไม่ได้ ขนาดตามที่กําหนด

สาเหตุอื่น ๆ
ธรรมชาติของโลหะที่สามารถเกิดสนิม

รัว้ บ้ านที่เป็ นโลหะเกิดสนิม
ขาดการป้องกันปั ญหาการเกิดสนิม

 ไม่ทาสีกนั สนิมบริ เวณรอยเชื่อม
 การทาสีกนั สนิมน้ อยเกินไป

การทานํ ้ายากันสนิมไม่ทวั่ บริ เวณ
 การทาสีกนั สนิมไม่ครบจํานวนครัง้

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.10 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหารัว้ บ้ านที่เป็ นโลหะเกิดสนิม
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6) สีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เหมาะสม จํานวน 30 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมา คือ พื ้นผิวมีความชื ้น จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 การ
เลือกใช้ สีคณ
ุ ภาพตํ่า จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และการทาสีไม่ครบจํานวนครัง้ ที่กําหนด
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ตามลําดับ และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.11
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เหมาะสม
พื ้นผิวมีความชื ้น
การทาสีไม่ครบจํานวนครัง้ ที่กําหนด

สีทารัว้ บ้ านหลุด
การเลือกใช้ สีคณ
ุ ภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.11 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาสีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน

7) นํ ้าขังบริ เวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้ารอบตัวบ้ าน
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 ขาดการทําลาดเอียงที่เหมาะสม จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
73.3 ท่อระบายนํ ้าและบ่อพักอุดตัน จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ท่อ
ขนาดเล็กเกินไป จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานก่อสร้ างถนนส่วนกลางและงานสาธารณูปโภคดังนี ้
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(ก) ข้ อบกพร่ องการตรวจการก่อสร้ างงานถนนส่วนกลาง จากการสังเกตพบว่า ขาดการ
ตรวจสอบ ระยะ ตําแหน่ง ขนาดความกว้ างของถนน จึงทําให้ ไม่ตรงกับแบบก่อสร้ าง
และรายการข้ อกําหนด ทําให้ ไม่สามารถขออนุญาตกับเขตได้
(ข) ข้ อบกพร่องคุณสมบัตขิ องดินและบดอัดดินไม่แน่น จากการสังเกตพบว่าขาดการเอาใจ
ใส่ ละเลยการปฏิบตั ติ ามขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
(ค) ข้ อบกพร่ องการก่อสร้ างงานท่อระบายนํ ้าส่วนกลาง จากการสังเกตพบว่า ในงานวาง
ท่อระบายขาดการตรวจสอบความลาดเอียง และไม่เทคอนกรี ตหยาบ เพื่อป้องกันท่อ
ทรุ ดตัว ดังแสดงในภาพที่ 5.12 และ 5.13 และสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่
5.14

ภาพที่ 5.12 ขาดการบดอัดทรายทรายรองพื ้น และขาดการเทคอนกรีตหยาบในงานท่อระบายนํ ้า
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ภาพที่ 5.13 ขาดการเทคอนกรี ตหยาบตามแนวท่อระบายนํ ้าและบ่อพัก
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุอื่น ๆ

ขาดการทําลาดเอียงที่ถกู ต้ อง
ขาดการเทคอนกรี ตหยาบ

ท่อระบายนํ ้าและบ่อพักอุดตัน

นํ ้าขังบริเวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน
ท่อขนาดเล็กเกินไป

 ขาดการตรวจสอบความลาดเอียง

ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้ารอบตัวบ้ าน

สาเหตุจากการออกแบบ

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.14 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหานํ ้าขังบริเวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน
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ตารางที่ 5.2 ความถี่และค่าร้ อยละของสาเหตุข้อบกพร่องในประเด็นปั ญหาบริ เวณรอบบ้ าน
จํานวน ร้ อยละ
ปั ญหา
ลําดับ
สาเหตุที่ทําให้ เกิดข้ อบกพร่อง
ดินบริเวณบ้ าน
1 การถมดินไม่แน่น
30
100
2 ขาดการทิ ้งระยะเวลาเพื่อปล่อยให้ ดนิ คงตัว
28
93.3
ทรุดตัวมาก
3 ดินถมมีคณ
ุ ภาพตํ่า
26
86.7
4 การถมดินไม่ได้ ปริมาตรตามที่ระบุ
24
80
6 ธรรมชาติของดินถมจะทรุดตัวมากในช่วงแรก
20
66.7
7 ขาดการปรับปรุงดินเดิมก่อนการก่อสร้ าง
18
60
8 สาเหตุอื่นๆ เช่น การนําเครื่ องจักรไปทํางานบน
6
20
ดินระหว่างการก่อสร้ าง
พื ้นลานจอดรถ
1 ขาดการบดอัดดินถูกต้ องทําให้ ดนิ ไม่แน่น
30
100
4 ขาดการหนุนลูกปูนทําให้ เหล็กเสริมจมในทราย
24
80
แตกร้ าว (พื ้น
4 ขาดการแยกโครงสร้ างพื ้นลานจอดรถกับตัวบ้ าน
24
80
ชนิดวางบนดิน)
5 ขาดการเสริมเหล็กที่ดีเพียงพอ
22
73.3
9 สาเหตุอื่นๆ เช่น รอยต่อกรอกยางมะตอยไม่เต็ม
4
13.3
ทําให้ นํ ้ากัดเซาะทรายใต้ พื ้นลานจอดรถ
กําแพงรัว้ บ้ าน
2 ธรรมชาติของเสาเข็มสันที
้ ่มีการทรุดตัวมาก
28
93.3
แตกร้ าว
5 เสาเข็มสันเยื
้ ้องศูนย์จนเสียกําลังการรับนํ ้าหนัก
22
73.3
6 ขาดการออกแบบในงานเสาเข็มสัน้
20
66.7
10 สาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการควบคุมการก่อสร้ าง
2
6.7
การเกิดสนิมที่รัว้
1 ขาดการป้องกันปั ญหาการเกิดสนิม
30
100
2 การทานํ ้ายากันสนิมไม่ทวั่ บริเวณ
28
93.3
บ้ านในส่วนที่
7 ธรรมชาติของโลหะที่สามารถเกิดสนิมได้
9
60
เป็ นโลหะ
สีทารัว้ บ้ านหลุด 1 ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เหมาะสม
30
100
กร่อน
2 พื ้นผิวมีความชื ้น
28
93.3
3 การเลือกใช้ สคี ณ
ุ ภาพตํ่า
26
86.7
4 การทาสีไม่ครบจํานวนครัง้ ที่กําหนด
24
80
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ตารางที่ 5.2 ความถี่และค่าร้ อยละของสาเหตุข้อบกพร่องในประเด็นปั ญหาบริเวณรอบบ้ าน (ต่อ)
จํานวน ร้ อยละ
ปั ญหา
ลําดับ
สาเหตุที่ทําให้ เกิดข้ อบกพร่อง
นํ ้าขังบริ เวณพื ้น
3 ขาดการทําลาดเอียงเพื่อป้องกันนํ ้าขัง
26
86.7
5 ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้า
22
73.3
ลานจอดรถ
9 สาเหตุอื่นๆ เช่น พื ้นไม่เรี ยบเป็ นแอ่ง
4
13.3
นํ ้าขังบริ เวณ
5 ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้ารอบตัวบ้ าน
22
73.3
5 ขาดการทําลาดเอียงที่เหมาะสม
22
73.3
พื ้นที่รอบๆ ตัว
5 ท่อระบายนํ ้าและบ่อพักอุดตัน
22
73.3
บ้ าน
8 สาเหตุอื่นๆ เช่น ท่อขนาดเล็กเกินไป
6
20
จากตารางที่ 5.2

แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ

ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ประเด็นปั ญหาบริ เวณรอบบ้ าน จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 30
คน พบว่า ปั ญหาในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ประเด็นปั ญหาบริ เวณรอบบ้ าน ส่วนใหญ่มี
ปั ญหา ดินบริ เวณรอบบ้ านเกิดการทรุดตัวมาก ซึง่ เกิดจากการบดอัดดินไม่เหมาะสม พื ้นลานจอด
รถแตกร้ าว (พื ้นชนิดวางบนดิน) ซึ่งเกิดจากดินมีการทรุ ดตัวมากเนื่องจากขาดการบดอัดดินที่ดี
เพียงพอ การเกิดสนิมที่รัว้ บ้ านในส่วนที่เป็ นโลหะ ซึง่ เกิดจากการขาดการป้องกันการเกิดสนิมอย่าง
เหมาะสม และ สีทารัว้ บ้ านหลุดกร่ อน ซึง่ เกิดจากการขาดการเตรี ยมพื ้นผิวให้ สะอาด จํานวน 30
คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาคือมีปัญหา ดินบริ เวณรอบบ้ านเกิดการทรุ ดตัวมาก ซึง่ เกิดจาก
การที่ไม่ได้ ปล่อยให้ ดินยุบตัวจนแน่นเพียงพอ กําแพงรัว้ บ้ านแตกร้ าว ซึ่งเกิดจากการทรุ ดตัวของ
เสาเข็ ม สัน้ การเกิ ดสนิ ม ที่ รัว้ บ้ านในส่ว นที่ เ ป็ นโลหะ ซึ่ง เกิ ดจากวิธี การชุบนํ า้ ยากัน สนิ ม ที่ ไม่
เหมาะสม และ สีทารัว้ บ้ านหลุดกร่ อน ซึง่ เกิดจากพื ้นผิวมีความชื ้น จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ
ุ สมบัติไม่เหมาะสม
93.3 มีปัญหา ดินบริ เวณรอบบ้ านเกิดการทรุดตัวมาก ซึง่ เกิดจากดินถมมีคณ
สีทารัว้ บ้ านหลุดกร่ อน ซึ่งเกิดจากคุณภาพสีที่ใช้ ทา และ นํ ้าขังบริ เวณพื ้นลานจอดรถ ซึง่ เกิดจาก
ขาดการทําลาดเอียง เพื่อป้องกันนํ ้าขัง จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และปั ญหา ดินบริ เวณ
รอบบ้ านเกิดการทรุ ดตัวมาก ซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้ ปล่อยให้ ดินยุบตัวจนแน่นเพียงพอ พื ้นลาน
จอดรถแตกร้ าว (พื ้นชนิดวางบนดิน) ซึง่ เกิดจากเหล็กเสริมจมอยูใ่ นทรายเนื่องจากขาดการหนุนลูก
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ปูนที่เหมาะสม และเกิดจากโครงสร้ างบ้ าน และปั ญหา สีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน ซึง่ เกิดจากการทาสีไม่
ครบจํานวนครัง้ ที่กําหนด จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ตามลําดับ
5.1.2 ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดภายในบ้ าน
จากตารางที่ 5.3

แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ

ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน พบประเด็นปั ญหาในการ
ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จํานวน 6 ปั ญหา ดังนี ้คือ
1) ผนังบ้ านแตกร้ าว
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ฝี มือช่างก่อฉาบ จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ
93.3 การก่อผนังอิฐไม่ตรงแนวทําให้ ต้องฉาบหนา จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 การก่อผนัง
อิฐไม่เรี ยบทําให้ การฉาบไม่สมํ่าเสมอ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 ฉาบผนังขณะอุณหภูมิ
สูงทําให้ แตกร้ าว จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ฐานรากเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน จํานวน
18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 การก่อผนังขึ ้นไปชิดท้ องคานชันบนทํ
้
าให้ แตกร้ าว จํานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 53.3 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ธรรมชาติของงานฉาบ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7
ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานข้ อบกพร่องในงานผนังก่อ-ฉาบดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องในงานก่อ-ฉาบผนัง จากการสังเกตพบว่า ข้ อบกพร่ องก่อผนังไม่ตรงแนว
ก่อผนังอิฐที่ล้มดิ่ง ทําให้ ต้องทําการแก้ ไขโดยการฉาบซึ่ง จะทําให้ ต้องฉาบผนังด้ วย
ความหนาที่มากกว่าปกติ จนกลายเป็ นสาเหตุทําให้ ผนังแตกร้ าว หรื อกะเทาะหลุดร่ อน
ดังแสดงในภาพที่ 5.15 ถึง 5.16
(ข) ข้ อบกพร่ องวิธีการก่อสร้ าง จากการสังเกตพบว่าขาดการเสริ มตะแกรงกันแตกเพื่อยึด
ผนังกับเสาและกําแพง ดังแสดงในภาพที่ 5.17 และ 5.18
(ค) ข้ อ บกพร่ อ งวิ ธี ก ารก่ อ สร้ างการก่ อ ผนัง ขึ น้ ไปชิ ด ท้ อ งคานชัน้ บน โดยขาดการเว้ น
ระยะเวลา เพื่อรอให้ การแอ่นตัวจากคานชันบน
้ เพื่อป้องกันการเกิดรอยร้ าวที่จากเกิด
การกดทับของคานชันบนเนื
้
่องจากการแอ่นตัวของคาน
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(ง) ข้ อ บกพร่ อ งวิ ธี การก่ อสร้ าง จากการสังเกตพบว่า ขาดการเสริ ม ตะแกรงกันแตกใน
บริ เวณที่ฝังท่อร้ อยสายไฟ ดังแสดงในภาพที่ 5.19 ถึง 5.20
(จ) ข้ อบกพร่องรอยแตกร้ าวเนื่องจากแสงแดดและอุณหภูมิ ดังแสดงในภาพที่ 5.21 และ
สามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.22

ภาพที่ 5.15 การฉาบผนังหนามากกว่าข้ อกําหนดเนื่องจากการปรับแก้ แนวการก่อกําแพง

ภาพที่ 5.16 การสกัดเพื่อทําการแก้ ไขปั ญหาผนังกะเทาะเนื่องจากการการฉาบหนา
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ภาพที่ 5.17 ขาดการเสียบเหล็กเสริมกันแตกเพื่อยึดผนังกับเสาและกําแพง

ภาพที่ 5.18 การสกัดเพื่อทําการแก้ ไขรอยร้ าวเนื่องจากขาดการเสริ มตะแกรงกันแตก
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ภาพที่ 5.19 รอยร้ าวเนื่องจากขาดการเสริมตะแกรงกันแตกตามแนวท่อร้ อยสายไฟ

ภาพที่ 5.20 การเสริมตะแกรงกันแตกในบริ เวณที่ฝังท่อร้ อยสายไฟ
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ภาพที่ 5.21 รอยแตกร้ าวเนื่องจากแสงแดดและอุณหภูมิ
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

ฝี มือช่างก่อฉาบ

ฉาบผนังขณะอุณหภูมิสงู ทําให้ แตกร้ าว

ฝี มือช่างก่อฉาบ

การก่อผนังอิฐไม่ตรงแนว
การก่อผนังอิฐไม่เรี ยบทําให้ ต้องฉาบหนา
 ขาดเสริ มลวดตะแกรงกันแตกในบริ เวณที่ฝังท่อร้ อย

ผนังบ้ านแตกร้ าว

 ขาดการแก้ ไขข้ อบกพร่ องก่อผนังอิฐที่ล้มดิ่ง
คานชันบนกดทั
้
บผนังทําให้ แตกร้ าว

ธรรมชาติของงานฉาบ
ฐานรากเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน

สาเหตุอื่น ๆ

ภาพที่ 5.22 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาผนังบ้ านแตกร้ าว
2) ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการทําเสาเอ็นและคานทับหลัง จํานวน 30
คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมา คือ ขาดการใส่ตะแกรงกันแตกบริ เวณมุมขอบวงกบ จํานวน 24
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คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ธรรมชาติของงานก่อสร้ าง จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 และสาเหตุ
อื่นๆ เช่น การทรุดตัวที่แตกต่างกัน จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานงานวงกบประตูและหน้ าต่าง ดังนี ้
ข้ อบกพร่ องวิธีการก่อสร้ างจากการสังเกตพบว่า ข้ อบกพร่ องขาดการใส่เสาเอ็นและคาน
ทับหลัง ทําให้ เกิดแรงเฉือนบริเวณมุมจนเกิดเป็ นรอยร้ าวได้ ดังแสดงในภาพที่ 5.23 และ 5.24
(ก) ข้ อบกพร่องวิธีการก่อสร้ างจากการสังเกตพบว่า ข้ อบกพร่องขาดการใส่ตะแกรงกันแตก
ดังแสดงในภาพที่ 5.25 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.26

ภาพที่ 5.23 รอยร้ าวทแยงบริเวณมุมวงกบหน้ าต่าง

ภาพที่ 5.24 รอยร้ าวทแยงบริ เวณมุมวงกบหน้ าต่าง
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ภาพที่ 5.25 การใส่ตะแกรงกันแตกบริเวณมุมวงกบหน้ าต่าง

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
ขาดการทําเสาเอ็นและคานทับหลัง
ขาดการใส่ตะแกรงกันแตก
 ขาดการทําเสาเอ็นและคานทับหลัง
 ขาดการใส่ตะแกรงกันแตก

ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบ

ธรรมชาติของงานก่อฉาบ
การทรุดตัวที่แตกต่างกัน

สาเหตุอื่น ๆ

ภาพที่ 5.26 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบ
3) ผนังฉาบไม่เรี ยบ
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ฝี มือช่างก่อฉาบ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ
้
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 การก่อกําแพงไม่
86.7 รองลงมา คือ การฉาบที่ผิดขันตอน
เรี ยบสมํ่าเสมอ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 และสาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ อปุ กรณ์ที่ไม่
เหมาะสม จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ

91
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องผนังฉาบไม่เรี ยบดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องฝี มือแรงงาน จากการสังเกตพบข้ อบกพร่องผนังฉาบไม่เรี ยบเป็ นคลื่นที่เกิด
ขึ ้นอยูบ่ อ่ ยครัง้ มักเกิดจากขาดช่างฝี มือในการฉาบ ดังแสดงในภาพที่ 5.27 และสามารถ
สรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.28

ภาพที่ 5.27 ข้ อบกพร่องผนังฉาบไม่เรี ยบเป็ นคลื่น
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
การฉาบที่ผิดขันตอน
้
การก่อกําแพงไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ
การใช้ อปุ กรณ์ที่ไม่เหมาะสม

ผนังฉาบไม่เรี ยบ
ฝี มือช่างก่อฉาบ
 ฝี มือช่างก่อฉาบ

สาเหตุจากฝี มือช่าง

ภาพที่ 5.28 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาผนังฉาบไม่เรี ยบ
4) คราบความชื ้นบริเวณส่วนที่ตดิ กับสนามหญ้ า
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ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การใช้ สีคณ
ุ ภาพตํ่า จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 93.3 รองลงมา คือ ขาดการปรับปูนทรายหยาบในการก่ออิฐชันแรก
้
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 73.3 ธรรมชาติของอิฐมวลเบาที่นํ ้าสามารถซึมผ่านได้ จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3
ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องเกี่ยวกับ
คราบความชื ้นบริ เวณผนังส่วนที่ตดิ พื ้นดินดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องวิธีการก่อสร้ าง จากการสังเกตพบว่า ขาดการเซาะร่องตัดความชื ้นที่ถ่ายเท
จากดินมาสู่ผนังบ้ าน ซึง่ จะทําให้ เกิดคราบเชื ้อราได้ และสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิก้างปลา
ในภาพที่ 5.29

สาเหตุอื่น ๆ

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

ขาดการปรับปูนทรายหยาบในการก่ออิฐชันแรก
้
 ขาดการเซาะร่ องตัดการถ่ายเทความชื ้น


ธรรมชาติของอิฐมวลเบาที่นํ ้าสามารถซึมผ่านได้

คราบความชื ้นบริเวณสนามหญ้ า

การใช้ สีคณ
ุ ภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.29 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาคราบความชื ้นบริเวณสนามหญ้ า
5) นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การอุดซิลิโคนทําไม่เรี ยบร้ อย จํานวน 28 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 93.3 รองลงมา คือ การเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี จํานวน 24 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 80 ธรรมชาติของบานประตูหน้ าต่างอลูมิเนียม จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 และ
สาเหตุอื่นๆ เช่น บานอลูมิเนียมคุณภาพตํ่า จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ตามลําดับ
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับนํ ้ารั่วบริเวณขอบหน้ าต่างอลูมิเนียมดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องวิธีการก่อสร้ าง จากการสังเกตพบว่า เกิดข้ อบกพร่ องเนื่องจากการเว้ น
ขนาดช่องเปิ ดคลาดเคลื่อน การติดตังกรอบหน้
้
าต่างไม่แนบสนิท ทําให้ ต้องแก้ ไขโดย
้
ๆ ทําให้ นํ ้า
การอุดซิลิโคนหนา ซึง่ ซิลิโคนหนาจะมีการขยายตัวมากกว่าซิลิโคนชันบาง
รั่วตามรอยต่อ ดังแสดงในภาพที่ 5.30 และ 5.31
(ข) ข้ อบกพร่องวิธีการก่อสร้ าง จากการสังเกตพบว่า เกิดข้ อบกพร่ องเนื่องจากการเว้ นช่อง
เปิ ดขนาดผิดพลาด ทําให้ ต้องมาซ่อมแซมบริ เวณตังกล่าวก่อนการติดตังวงกบ
้
ดัง
แสดงในภาพที่ 5.32
(ค) ข้ อบกพร่ องบานอลูมิเนียมที่ทําการติดตัง้ ดังแสดงในภาพที่ 5.33 และสามารถสรุ ปเป็ น
แผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.34

ภาพที่ 5.30 การติดตังกรอบหน้
้
าต่างไม่แนบสนิท
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ภาพที่ 5.31 ข้ อบกพร่องนํ ้าซึมบริเวณขอบวงกบหน้ าต่าง

ภาพที่ 5.32 การเว้ นช่องเปิ ดหน้ าต่างที่ผดิ พลาด

ภาพที่ 5.33 ข้ อบกพร่องบานอลูมิเนียมที่ทําการติดตัง้
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สาเหตุอื่น ๆ

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

การอุดซิลิโคนไม่เรี ยบร้ อย
การเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี
 การอุดซิลิโคนหนา
 การแก้ ไขบานอลูมิเนียมที่ไม่เหมาะสม

ธรรมชาติของบานประตูหน้ าต่างอลูมิเนียม
 ขาดการแก้ ไขบานอลูมิเนียมที่ชํารุด

นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและ
หน้ าต่างอลูมิเนียม

บานประตูหน้ าต่างอลูมิเนียมคุณภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.34 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหานํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม
6) ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ไม้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า (อบไม่ดี) จํานวน 28 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 93.3 รองลงมาคือไม้ มีอายุน้อยทําให้ บวมง่าย จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ฝี มือช่าง
ติดตัง้ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการเตรี ยมการก่อนติดตัง้
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.35
สาเหตุจากฝี มือช่าง
ฝี มือช่างติดตัง้

ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก
ไม้ มีอายุน้อยทําให้ บวมง่าย
ไม้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า (อบไม่ดี)

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ขาดการเตรี ยมการก่อนติดตัง้

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.35 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก
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ตารางที่ 5.3 ความถี่และค่าร้ อยละของสาเหตุของข้ อบกพร่องใน ประเด็นปั ญหาบริ เวณตัวบ้ าน
ปั ญหา
ลําดับ
สาเหตุที่ทําให้ เกิดข้ อบกพร่อง
จํานวน ร้ อยละ
ผนังบ้ าน
2 ฝี มือช่างก่อฉาบ
28
93.3
แตกร้ าว
3 การก่อผนังอิฐไม่ตรงแนวทําให้ ต้องฉาบหนา
26
86.7
3 การก่อผนังอิฐไม่เรี ยบทําให้ การฉาบไม่สมํ่าเสมอ
26
86.7
4 ฉาบผนังขณะอุณหภูมิสงู ทําให้ แตกร้ าว
24
80
7 ฐานรากเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน
18
60
8 คานชันบนกดทั
้
บผนังทําให้ แตกร้ าว
16
53.3
11 สาเหตุอื่นๆ เช่น ธรรมชาติของงานฉาบ
2
6.7
ผนังบ้ าน
1 ขาดการทําเสาเอนและคานทับหลัง
30
100
4 ขาดการใส่เหล็กกรงไก่บริเวณมุมขอบวงกบ
24
80
แตกร้ าวตามมุม
8 ธรรมชาติของงานก่อสร้ าง
16
53.3
วงกบประตูและ
10 สาเหตุอื่นๆ เช่น การทรุดตัวที่แตกต่างกัน
4
13.3
หน้ าต่าง
คราบความชื ้น
2 การใช้ สีคณ
ุ ภาพตํ่า
28
93.3
บริเวณส่วนที่ตดิ
5 ขาดการปรับปูนทรายหยาบในการก่ออิฐชันแรก
้
22
73.3
กับสนามหญ้ า
5 ธรรมชาติของอิฐมวลเบา ที่นํ ้าสามารถซึมผ่านได้
22
73.3
นํ ้ารั่วตามขอบ
2 การอุดซิลโิ คนทําไม่เรี ยบร้ อย
28
93.3
บานประตูและ
4 การเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี
24
80
6 เป็ นธรรมชาติของบานประตูหน้ าต่างอลูมิเนียม
20
66.7
หน้ าต่าง
9 สาเหตุอื่นๆ เช่น บานอลูมเิ นียมคุณภาพตํา่
6
20
อลูมิเนียม
ประตูหน้ าต่าง
2 ไม้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า (อบไม่ดี)
28
93.3
ไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่
4 ไม้ มีอายุน้อยทําให้ บวมง่าย
24
80
สะดวก
6 ฝี มือช่างติดตัง้
20
66.7
11 สาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการเตรี ยมการก่อนติดตัง้
2
6.7
ผนังฉาบไม่เรี ยบ 3 ฝี มือช่างก่อฉาบ
26
86.7
5 วิธีการฉาบที่ผดิ ขันตอน
้
22
73.3
เป็ นคลื่น
6 การก่อกําแพงไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ
20
66.7
11 สาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ อปุ กรณ์ที่ไม่เหมาะสม
2
6.7
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จากตารางที่ 5.3 แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ
ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ประเด็นปั ญหาบริ เวณตัวบ้ าน จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 30
คน พบว่า ปั ญหาในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ประเด็นปั ญหาบริ เวณตัวบ้ าน ส่วนใหญ่มี
ปั ญหา ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง ซึง่ เกิดจากขาดการทําเสาเอ็นและคาน
ทับหลัง จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาคือปั ญหา ผนังบ้ านแตกร้ าว ซึง่ เกิดจากฝี มือ
ช่างก่อฉาบ คราบความชื ้นบริ เวณส่วนที่ติดกับสนามหญ้ า ซึ่งเกิดจากสีคณ
ุ ภาพตํ่าไม่สามารถ
ป้องกันความชื ้นได้ นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม ซึง่ เกิดจากการอุดซิลิโคนทํา
ไม่เรี ยบร้ อย และ ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก ซึง่ เกิดจากไม้ ที่นํามาทําคุณภาพตํ่า (อบไม่
ดี) จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 ปั ญหาผนังบ้ านแตกร้ าว ซึง่ เกิดจากซึง่ เกิดจากฝี มือช่างก่อ
ฉาบ จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 และเกิดจากการฉาบที่หนาเกินไป และปั ญหาผนังฉาบไม่
เรี ยบ เป็ นคลื่น ซึง่ เกิดจากฝี มือช่างก่อฉาบ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และปั ญหา ผนัง
บ้ านแตกร้ าว ซึ่งเกิ ดจากอุณหภูมิสูงทํ าให้ แตกร้ าว ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและ
หน้ าต่าง ซึ่งเกิดจากขาดการใส่เหล็กกรงไก่บริ เวณมุมขอบวงกบ นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและ
หน้ าต่างอลูมิเนียม ซึง่ เกิดจากการเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี และปั ญหาประตูหน้ าต่าง
ไม้ เปิ ด - ปิ ด ไม่สะดวก ซึ่งเกิดจากการเลือกใช้ ไม้ เนื ้ออ่อน จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80
ตามลําดับ
5.1.3 ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดกับงานโครงสร้ าง
จากตารางที่ 5.4

แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ

ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน พบประเด็นปั ญหาในการ
ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จํานวน 9 ปั ญหา ดังนี ้คือ
1) เสาผิดตําแหน่ง
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การวางผังคลาดเคลื่อน จํานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.3 รองลงมา คือ การปรับแก้ งานฐานรากผิดตําแหน่ง จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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66.7 การปรับแก้ เสาล้ มเอียงโดยการฉาบปูนหนา จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 และสาเหตุ
อื่นๆ เช่น ขาดการตรวจสอบแบบก่อสร้ าง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานโครงสร้ างเสาดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องเสาผิดตําแหน่ง เนื่องจากปั ญหาฐานรากผิดตําแหน่ง ดังแสดงในภาพที่
5.36 ถึง 5.38
(ข) ข้ อบกพร่ องเหล็กเสริ มไม่ตรงตําแหน่ง ระยะหุ้มคอนกรี ตไม่เพียงพอ (Covering)
เนื่องจากขาดการรองลูกปูน ดังแสดงในภาพที่ 5.39
้
(ค) ข้ อบกพร่องเสาล้ มเอียง ข้ อบกพร่องการตังแบบหล่
้
อ ซึง่ พบปั ญหาการตังแบบโดยขาด
การตรวจสอบดิง่ -ฉาก
(ง) ข้ อบกพร่องเหล็กเสริมเสาล้ มเอียง ดุ้ง เนื่องขาดการคํ ้ายันที่แข็งแรง
(จ) การงอเหล็กเสริ มเสาเนื่องจากฐานรากผิดตําแหน่ง ดังแสดงในภาพที่ 5.40 และ
สามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.43

ภาพที่ 5.36 ข้ อบกพร่องเสาตอม่อผิดตําแหน่งทําให้ ไม่ตรงกับตําแหน่งคาน
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ภาพที่ 5.37 ข้ อบกพร่องเสาผิดตําแหน่ง

ภาพที่ 5.38 การแก้ ไขปรับแก้ ตําแหน่งเสาตอม่อด้ วยการพอกเสา
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ภาพที่ 5.39 ข้ อบกพร่องเหล็กเสริมเสาล้ มเอียงเนื่องจากขาดการรองลูกปูน

ภาพที่ 5.40 การงอเหล็กเสริมเสาเนื่องจากฐานรากผิดตําแหน่ง
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานเสาเข็มดังนี ้
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(ก) ข้ อบกพร่ องเสาเข็มเยื ้องศูนย์ ผิดตําแหน่ง จากการสังเกต พบปั ญหาในขันตอนการ
้
ตอกเสาเข็ม คือ ขาดการตรวจสอบและการทําสํารวจที่ละเอียดเพียงพอ ทําให้ เสาเข็ม
เยื ้องศูนย์ ผิดตําแหน่ง
(ข) ข้ อบกพร่องหัวเสาเข็มแตก เนื่องจากไม่ใช้ ครอบหัวเสาเข็มขณะตอก
(ค) ข้ อบกพร่ องการตัดหัวเข็มที่ผิดวิธี คือ ตัดหัวเข็มโดยการทุบทําลายแทนการตัดด้ วยใบ
ตัดไฟเบอร์ ดังแสดงในภาพที่ 5.41 ถึง 5.42
(ง) ข้ อบกพร่ องเสาเข็มตอกไม่ลงเนื่องจากไม่ทราบสภาพชัน้ ดินเดิม และขาดการเจาะ
สํารวจและทดสอบคุณสมบัตดิ นิ

้
ดหัวเข็ม
ภาพที่ 5.41 การไม่ใช้ ใบตัดไฟเบอร์ ในขันตอนการตั
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ภาพที่ 5.42 เสาเข็มตอกไม่ลงเนื่องจากไม่ทราบสภาพชันดิ
้ น

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุอื่น ๆ

การปรับแก้ งานฐานรากผิดตําแหน่ง
การวางผังคลาดเคลื่อน
การปรับแก้ เสาล้ มเอียง
 ข้ อบกพร่ องการตังแบบหล่
้
อ

 การปรับแก้ ตําแหน่งฐานราก

ขาดการตรวจสอบแบบก่อสร้ าง

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.43 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาเสาผิดตําแหน่ง

เสาผิดตําแหน่ง
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2) เสาล้ มเอียง
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การตังแบบหล่
้
อที่คลาดเคลื่อนมาก จํานวน 26 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 86.7 รองลงมา คือ ฝี มือช่างฉาบไม่ได้ ดิ่ง จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 และการ
ทรุดตัวฐานราก จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 ตามลําดับ และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลา
ในภาพที่ 5.44
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุจากฝี มือช่าง

การตังแบบหล่
้
อที่คลาดเคลื่อน

ฝี มือช่างฉาบไม่ได้ ดิ่ง

เสาล้ มเอียง
การทรุดตัวฐานราก

สาเหตุอื่น ๆ

ภาพที่ 5.44 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาเสาล้ มเอียง
3) เสาบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การเทคอนกรี ตขาดการจี ้ทําให้ เป็ นโพรง จํานวน
้
อไม่แนบสนิท จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 รองลงมาคือการตังแบบหล่
73.3 ตามลําดับ และแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.45
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุจากฝี มือช่าง

การเทคอนกรี ตขาดการจี ้ทําให้ เป็ นโพรง
การตังแบบหล่
้
อไม่แนบสนิท

ช่างไม่ตงดิ
ั ้ ่ง

เสาบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง

ภาพที่ 5.45 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาเสาบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
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4) คานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การใช้ ไม้ แบบคุณภาพตํ่า จํานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.7 และ การใช้ ไม้ แบบซํ ้าๆ มากครัง้ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 รองลงมาคือ
การตังแบบหล่
้
อที่ไม่แข็งแรง จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ตามลําดับ
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับงานโครงสร้ างคานดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องคานผิดลักษณะ เนื่องจากปั ญหาในขันตอนการการตั
้
งแบบหล่
้
อ คุณภาพ
ไม้ แบบ การตังแบบหล่
้
อขาดการคํ ้ายังที่แข็งแรง ดังแสดงในภาพที่ 5.46 และ 5.47
(ข) ข้ อบกพร่ องคานผิดตําแหน่ง ดังแสดงในภาพที่ 5.48 ถึง 5.49 และสามารถสรุ ปเป็ น
แผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.53

ภาพที่ 5.46 ข้ อบกพร่องขาดการจี ้คอนกรีตสดทําให้ คอนกรี ตไม่ลงไปตามมุมแบบหล่อ

105

ภาพที่ 5.47 ข้ อบกพร่องขนาดพื ้นที่หน้ าตัดคาน เนื่องจากปั ญหาในขันตอนการตั
้
งแบบหล่
้
อ

ภาพที่ 5.48 ข้ อบกพร่องตําแหน่งคานไม่ตรงกับเสา

ภาพที่ 5.49 การพอกเสาเพื่อแก้ ไขปั ญหาคานผิดตําแหน่ง
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จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องจาก
การเจาะโครงสร้ างคานดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องวิธีการก่อสร้ างเนื่องจากขาดการเตรี ยมฝั งท่องานระบบต่าง ๆ ขาดการ
ตรวจสอบแบบงานระบบสุขาภิบาลที่ดี ทําให้ เกิดความผิดพลาดในขันตอนการติ
้
ดตัง้
งานระบบสุขาภิ บ าล จึง ทํ า ให้ ต้ อ งแก้ ไ ขโดยการสกัด คาน เพื่ อ ฝั ง ท่ อ ผ่า นคาน จน
กลายเป็ นข้ อบกพร่องที่รุนแรง ดังแสดงในภาพที่ 5.50 และภาพที่ 5.51
(ข) ข้ อบกพร่องตําแหน่งที่ฝังท่อ Sleeve ดังแสดงในภาพที่ 5.52

ภาพที่ 5.50 ข้ อบกพร่องการเจาะคานทําให้ สญ
ู เสียหน้ าตัด

ภาพที่ 5.51 ข้ อบกพร่องคอนกรี ตเป็ นโพรงในตําแหน่งที่ฝังท่อ Sleeve
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ภาพที่ 5.52 ข้ อบกพร่องการเจาะคานทําให้ สญ
ู เสียหน้ าตัด
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
การตังแบบหล่
้
อที่ไม่แข็งแรง
การใช้ ไม้ แบบซํ ้า
 ขาดการจี ้คอนกรี ตสดทําตามมุมแบบหล่อ

 ขาดการเตรี ยมฝั งท่องานระบบ
 ข้ อบกพร่ องตําแหน่งที่ฝังท่อ Sleeve ผิดตําแหน่ง

คานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
การใช้ ไม้ แบบคุณภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.53 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาคานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
5) พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กแตกร้ าว (ชนิดวางบนดิน)
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ พื ้นดินถมเกิดการทรุดตัว จํานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.7 รองลงมาคือเหล็กเสริ มพื ้นจมในทราย จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 และขาดการ
ตรวจสอบการบดอัดทรายรองพื ้นทําให้ การบดอัดทรายรองพื ้นไม่แน่น จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 73.3 ตามลําดับ และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.54
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สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
พื ้นดินถมเกิดการทรุดตัว
เหล็กเสริ มพื ้นจมในทราย
การบดอัดทรายรองพื ้นไม่แน่น

พื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กแตกร้ าว
ขาดการตรวจสอบการบดอัดทรายรองพื ้น

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.54 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาพื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กแตกร้ าว
6) พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กแตกร้ าว (ชนิดวางบนคาน)
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ตําแหน่งและระยะการเสริ มเหล็กไม่ตรงกับที่ระบุ
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 และการเติมนํ ้าขณะเทคอนกรี ต จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ
80 รองลงมา คือ พื ้นคอนกรี ตเป็ นโพรงเนื่องจากขาดการจี ้คอนกรี ต จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ
73.3 รอยร้ าวที่ผิวเนื่องจากการเทคอนกรี ตที่หนา จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 และสาเหตุ
อื่นๆ เช่น การตังแบบที
้
่ไม่เหมาะสม จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ตามลําดับ และสามารถสรุ ป
เป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.55
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
ตําแหน่งและระยะการเสริ มเหล็กไม่ตรงกับที่ระบุ
การเติมนํ ้าขณะเทคอนกรี ต
การตังแบบที
้
่ไม่เหมาะสม
ขาดกการจี ้ทําให้ พื ้นคอนกรี ตเป็ นโพรง

ดินบริเวณบ้ านทรุดตัวมาก

ภาพที่ 5.55 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาดินบริ เวณบ้ านทรุดตัวมาก
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7) พื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กแตกร้ าว (ชนิดพื ้นสําเร็จ)
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การเทคอนกรี ตทับหน้ าที่หนาเกินไป จํานวน 26
คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 รองลงมาคือ ขาดการคํ ้ายันที่แข็งแรงก่อนเท จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 66.7 ขาดการเสริ มเหล็กรับโมเมนต์ลบ จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 ระยะห่างการเสริ ม
เหล็กตะแกรงมากเกินที่ระบุ จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 และสาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้
คอนกรี ตกําลังตํ่า จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานโครงสร้ างพื ้น (แผ่นพื ้นสําเร็จ)ดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องขาดการเสริ มเหล็กรับโมเมนต์ลบตําแหน่งหลังคาน ซึง่ จะต้ องเป็ น Dowel
ฝั งจากคานคอนกรี ต ดังแสดงในภาพที่ 5.56 ถึง 5.57
(ข) ข้ อบกพร่ องวิธีการก่อสร้ างเนื่องจากขาดการตังแบบหล่
้
อและคํ ้ายันที่ดี ทําให้ แผ่นพื ้น
เกิดร้ าว ดังแสดงในภาพที่ 5.58
(ค) ข้ อบกพร่องของระยะซ้ อนทับแผ่นพื ้นสําเร็จ ดังแสดงในภาพที่ 5.59
(ง) ข้ อบกพร่ องวิธีการก่อสร้ างการเสริ มเหล็กตะแกรงกันแตกไม่ตรงกับขนาดที่กําหนด ดัง
แสดงในภาพที่ 5.60
(จ) ข้ อบกพร่ องการเติมนํา้ หน้ างาน ทําให้ คอนครี ตทับหนา มีกําลังอัดคอนกรี ตตํ่ากว่า
ข้ อกําหนดที่ระบุ ดังแสดงในภาพที่ 5.61
(ฉ) ข้ อบกพร่ องวัสดุก่อสร้ าง พบว่าการกองเก็บที่ผิดวิธี เป็ นสาเหตุที่ทําให้ แผ่นพื ้นสําเร็ จ
แตกร้ าวก่อนการติดตัง้ ดังแสดงในภาพที่ 5.62 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพ
ที่ 5.63
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ภาพที่ 5.56 ข้ อบกพร่องระยะพาดแผ่นพื ้นสําเร็จที่น้อยเกินไป

ภาพที่ 5.57 ข้ อบกพร่องการเสริ มเหล็ก Dowel ในภายหลัง
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ภาพที่ 5.58 ข้ อบกพร่องการตังแบบหล่
้
อในส่วนที่ไม่มีแผ่นพื ้นสําเร็จ

ภาพที่ 5.59 ข้ อบกพร่องการใช้ อิฐมาเรี ยงแบบหล่อในส่วนที่ไม่มีแผ่นพื ้นสําเร็ จ
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ภาพที่ 5.60 การเสริมเหล็กตะแกรงกันแตกไม่ตรงกับขนาดที่กําหนด

ภาพที่ 5.61 แสดงถึงข้ อบกพร่องขาดการลําเลียงคอนกรี ตที่เหมาะสม
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ภาพที่ 5.62 แสดงถึงข้ อบกพร่องการกองเก็บที่ผิดวิธี
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุอื่น ๆ

การเทคอนกรี ตทับหน้ าที่หนาเกินไป
ขาดการคํ ้ายันที่แข็งแรง
ขาดการเสริ มเหล็กรับโมเมนต์ลบ

ระยะห่างการเสริ มเหล็กตะแกรงมากเกินที่ระบุ
 ขาดการเสริ มเหล็กรับโมเมนต์ลบ
 การเสริ มเหล็กตะแกรงกันแตกไม่ตรงกับขนาดที่กําหนด

พื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กแตกร้ าว (ชนิดพื ้นสําเร็จ)

 คอนนครี ตทับหน้ า มีกําลังอัดคอนกรี ตตํ่ากว่าข้ อกําหนดที่ระบุ

สาเหตุจากวัสดุ

ภาพที่ 5.63 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาพื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กแตกร้ าว (ชนิดพื ้นสําเร็ จ)
8) โครงหลังคาไม่ได้ มาตรฐาน
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ รอยเชื่อมขาดความแข็งแรง จํานวน 26 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 86.7 และการเลือกใช้ เหล็กคุณภาพตํ่าทําโครงหลังคา จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ
86.7 รองลงมา คือ ค่าระดับ การวางตําแหน่งผิดพลาด จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 ขาด
การออกแบบที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 เหล็กโครงหลังคาขาด
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การอาบนํ ้ายากันสนิม จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 และสาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ เหล็กเก่าที่
ใช้ งานมาแล้ ว จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานโครงสร้ างหลังคาดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องโครงสร้ างหลังคาไม่ได้ มาตรฐาน ขาดการออกแบบโครงสร้ างหลังคา ทําให้
โครงหลังคาผิดลักษณะ ดังแสดงในภาพที่ 5.64
(ข) ข้ อบกพร่ องวิธีการก่อสร้ าง และตําแหน่งรอยเชื่อม ความยาวรอยเชื่อมไม่ได้ มาตรฐาน
ดังแสดงในภาพที่ 5.65
(ค) ข้ อบกพร่องวัสดุก่อสร้ าง การใช้ เศษเหล็กมาประกอบ และใช้ เหล็กเกรดตํ่า ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.66
(ง) ข้ อบกพร่องข้ อบกพร่องขาดการกรอกปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัวบริ เวณหัวเสา ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.67
(จ) ข้ อบกพร่ องเสาผิดตําแหน่งทําให้ ไม่ตรงกับโครงสร้ างหลังคา ดังแสดงในภาพที่ 5.68
และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.69

ภาพที่ 5.64 ข้ อบกพร่องโครงสร้ างหลังคาไม่ได้ มาตรฐาน ขาดการออกแบบทางโครงสร้ าง
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ภาพที่ 5.65 ข้ อบกพร่องโครงสร้ างหลังคาและรอยเชื่อมไม่ได้ มาตรฐาน

ภาพที่ 5.66 ข้ อบกพร่องการใช้ เศษเหล็กมาประกอบ

ภาพที่ 5.67 ข้ อบกพร่องขาดการกรอกปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัวบริเวณหัวเสา
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ภาพที่ 5.68 ข้ อบกพร่องเสาผิดตําแหน่งทําให้ ไม่ตรงกับโครงสร้ างหลังคา
สาเหตุอื่น ๆ

สาเหตุจากฝี มือช่าง
รอยเชื่อมขาดความแข็งแรง
การวางตําแหน่งผิดพลาด

ขาดการอาบนํ ้ายากันสนิม

 การใช้ เศษเหล็กมาประกอบ และใช้ เหล็กเกรดตํ่า
 ขาดการกรอกปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัวบริ เวณหัวเสา

โครงหลังคาไม่ได้ มาตรฐาน

การใช้ เหล็กเก่าที่ใช้ งานมาแล้ ว

การเลือกใช้ เหล็กคุณภาพตํ่าทําโครงหลังคา

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ขาดการออกแบบที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ
 ขาดการออกแบบโครงสร้ าง

สาเหตุจากการออกแบบ

ภาพที่ 5.69 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาโครงหลังคาไม่ได้ มาตรฐาน
9) หลังคารั่วซึม
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ช่างปูกระเบื ้องไม่แนบสนิท ไม่ตรงแนว จํานวน
26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และความลาดเอียงของหลังคาไม่เหมาะสม จํานวน 26 คน คิดเป็ น

117
ร้ อยละ 86.7 รองลงมาคือกระเบื ้องที่นํามาใช้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60 และ
สาเหตุอื่นๆ เช่น นํ ้ารั่วซึมบริ เวณน็อตที่ยดึ กระเบื ้อง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานปูกระเบื ้องหลังคาดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องวัสดุก่อสร้ างกระเบื ้องคุณภาพตํ่า จึงมุงไม่แนบสนิท
(ข) ข้ อบกพร่องวิธีการพบว่าช่างนํากระเบื ้องแตกบิน่ มามุง โดยไม่ได้ ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ดังแสดงในภาพที่ 5.70
(ค) ข้ อบกพร่ องของระยะ ตําแหน่งของแปผิดพลาด ทําให้ การมุงกระเบื ้องไม่แนบสนิท ทํา
ให้ เกิดรอยรั่ว
(ง) ข้ อบกพร่ องฝี มือช่างมุงกระเบื ้องนํ ้ารั่วในบริ เวณรอยต่อต่าง ๆ เช่น ตะเข้ ราง ปี กนก ดัง
แสดงในภาพที่ 5.71
(จ) ข้ อบกพร่องระยะซ้ อนทับ Flashing น้ อยเกินไป ทําให้ Flashing เกิดการแอ่นตัวและไม่
แนบสนิท ดังแสดงในภาพที่ 5.72 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.73

ภาพที่ 5.70 ข้ อบกพร่องการนํากระเบื ้องที่ชํารุดมาใช้ โดยไม่แก้ ไข

118

ภาพที่ 5.71 ข้ อบกพร่องของรอยต่อบริ เวณตะเข้ สนั

ภาพที่ 5.72 ข้ อบกพร่องระยะซ้ อนทับ Flashing น้ อยเกินไป ทําให้ Flashing ไม่แนบสนิท
สาเหตุอื่น ๆ

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

 ระยะซ้ อนทับ Flashing น้ อยเกินไป

 ช่างนํากระเบื ้องแตกบิ่นมาใช้ ติดตัง้

หลังคารั่วซึม
กระเบื ้องที่นํามาใช้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

สาเหตุจากฝี มือช่าง

ช่างปูกระเบื ้องไม่แนบสนิท
ความลาดเอียงของหลังคาไม่เหมาะสม

สาเหตุจากการออกแบบ

ภาพที่ 5.73 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาหลังคารั่วซึม
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ตารางที่ 5.4 ความถี่และค่าร้ อยละของสาเหตุของข้ อบกพร่องในประเด็นปั ญหางานโครงสร้ าง
จํานวน ร้ อยละ
ปั ญหา
ลําดับ
สาเหตุที่ทําให้ เกิดข้ อบกพร่อง
เสาผิดตําแหน่ง
3 การวางผังคลาดเคลื่อน
22
73.3
4 การปรับแก้ งานฐานรากผิดตําแหน่ง
20
66.7
6 การปรับแก้ เสาล้ มเอียงโดยการฉาบปูนหนา
16
53.3
8 สาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการตรวจสอบแบบก่อสร้ าง
2
6.7
เสาล้ มเอียง
1 การตังแบบหล่
้
อที่คลาดเคลือ่ นมาก
26
86.7
5 ฝี มือช่างฉาบไม่ได้ ดงิ่
18
60
6 การทรุดตัวฐานราก
16
53.3
เสาบิดเบี ้ยวผิด
2 การเทคอนกรี ตขาดการจี ้ทําให้ เป็ นโพรง
24
80
รูปร่าง
3 เหล็กเสริมเสาล้ มเอียง
22
73.3
4 เสาผิดตําแหน่ง และไม่ได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
20
66.7
4 ปรับแก้ ระดับพื ้น และไม่ได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
20
66.7
คานบิดเบี ้ยวผิด
1 การใช้ ไม้ แบบคุณภาพตํ่า
26
86.7
รูปร่าง
1 การใช้ ไม้ แบบซํ ้า
26
86.7
2 การตังแบบหล่
้
อที่ไม่แข็งแรง
24
80
พื ้นคอนกรี ต
1 พื ้นดินถมเกิดการทรุดตัว
26
86.7
เสริมเหล็กวาง
2 เหล็กเสริมพื ้นจมในทราย
24
80
บนดินแตกร้ าว
3 การบดอัดทรายรองพื ้นไม่แน่น
22
73.3
พื ้นแตกร้ าว
1 การเทคอนกรีตทับหน้ าที่หนาเกินไป
26
86.7
4 ขาดการคํ ้ายันที่แข็งแรง
20
66.7
(แผ่นพื ้นสําเร็จ)
5 ขาดการเสริ มเหล็กรับโมเมนต์ลบ
18
60
6 ระยะห่างการเสริ มเหล็กตะแกรงมากเกินที่ระบุ
16
53.3
8 สาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ คอนกรี ตกําลังตํา่
2
6.7
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ตารางที่ 5.4 ความถี่และค่าร้ อยละของสาเหตุของข้ อบกพร่องในประเด็นปั ญหางานโครงสร้ าง (ต่อ)
จํานวน ร้ อยละ
ปั ญหา
ลําดับ
สาเหตุที่ทําให้ เกิดข้ อบกพร่อง
พื ้นหล่อในที่
2 การเติมนํ ้าขณะเทคอนกรี ต
24
80
แตกร้ าว
2 ตําแหน่งและระยะการเสริมเหล็กไม่ตรงกับที่ระบุ
24
80
3 พื ้นคอนกรี ตเป็ นโพรงเนื่องจากขาดกการจี ้
22
73.3
5 รอยร้ าวที่ผวิ เนื่องจากการเทคอนกรี ตที่หนา
18
60
7 สาเหตุอื่นๆ เช่น การตังแบบที
้
่ไม่เหมาะสม
6
20
โครงสร้ าง
1 รอยเชื่อมขาดความแข็งแรง
26
86.7
1 การเลือกใช้ เหล็กคุณภาพตํา่ ทําโครงหลังคา
26
86.7
หลังคาแอ่นตัว
4 ระดับ ตําแหน่งผิดพลาด
20
66.7
ไม่ได้ มาตรฐาน
5 ขาดการออกแบบที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ
18
60
6 เหล็กโครงหลังคาขาดการอาบนํ ้ายากันสนิม
16
53.3
8 สาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ เหล็กเก่าที่ใช้ งานมาแล้ ว
2
6.7
นํ ้ารั่วบริ เวณ
1 ช่างปูกระเบื ้องไม่แนบสนิท ไม่ตรงแนว
26
86.7
1 ความลาดเอียงของหลังคาไม่เหมาะสม
26
86.7
หลังคา
5 กระเบื ้องที่นํามาใช้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า
18
60
7 สาเหตุอื่นๆ เช่น นํ ้ารั่วซึมบริเวณหัวน๊ อตที่ยดึ
6
20
กระเบื ้อง
จากตารางที่ 5.4

แสดงความถี่ และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ

ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ประเด็นปั ญหางานโครงสร้ าง จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน
พบว่า ปั ญหาในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ประเด็นปั ญหางานโครงสร้ าง ส่วนใหญ่มีปัญหา
เสาล้ มเอียง ซึง่ เกิดจากการตังแบบหล่
้
อที่คลาดเคลื่อนมาก ปั ญหาคานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง ซึง่ เกิด
จากไม้ แบบคุณภาพตํ่า และเกิดจากการใช้ ไม้ แบบซํ ้าๆ ปั ญหาพื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กวางบนดิน
แตกร้ าว ซึ่งเกิดจากพื ้นเกิดการทรุ ดตัว ปั ญหาพื ้นแตกร้ าว (แผ่นพื ้นสําเร็ จ) ซึ่งเกิดจากการเท
คอนกรี ตทับหน้ าที่หนาเกินไป ปั ญหาโครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน ซึง่ เกิดจากรอบ
เชื่อมขาดความแข็งแรง และเกิดจากเหล็กที่ใช้ ทําโครงหลังคาคุณภาพตํ่า และ ปั ญหานํ ้ารั่วบริ เวณ
หลังคา ซึง่ เกิดจากฝี มือช่างปูกระเบื ้อง และเกิดจากลาดเอียงหลังคาไม่เหมาะสมกับชนิดกระเบื ้อง
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จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 รองลงมาคือ มีปัญหาเสาบิดเบี ้ยวผิดรู ปร่ าง ซึง่ เกิดจากการเท
คอนกรี ตขาดการจี ้ทําให้ เป็ นโพรง สูญเสียกําลัง ปั ญหาคานบิดเบี ้ยวผิดรู ปร่ าง ซึง่ เกิดจากการตัง้
แบบหล่อที่ไม่ถกู ต้ อง ปั ญหาพื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กวางบนดินแตกร้ าว ซึง่ เกิดจากเหล็กเสริ มพื ้น
ขาดการรองลูกปูน เหล็กจมในทราย และ ปั ญหาพื ้นหล่อในที่แตกร้ าว ซึง่ เกิดจากการเสริมเหล็กผิด
ตําแหน่ง และเกิดจากการเติมนํ ้าขณะเทคอนกรี ต จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ปั ญหาเสาผิด
ตําแหน่ง ซึง่ เกิดจากการวางผังก่อสร้ างที่คลาดเคลื่อน ปั ญหาเสาบิดเบี ้ยวผิดรูปร่างเนื่องจากการ
รับนํา้ หนักบรรทุก ซึ่งเกิ ดจากเหล็กเสริ มเสาล้ มเอียง ปั ญหาพืน้ คอนกรี ตเสริ มเหล็กวางบนดิน
แตกร้ าว ซึง่ เกิดจากการบดอัดดินไม่แน่นเพียงพอ และ ปั ญหาพื ้นหล่อในที่แตกร้ าว ซึง่ เกิดจากขาด
การจี ้คอนกรี ตที่ดี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 และ ปั ญหาเสาผิดตําแหน่ง ซึง่ เกิดจากการ
ปรับแก้ งานฐานราก ปั ญหาเสาบิดเบี ้ยวผิดรูปร่างเนื่องจากการรับนํ ้าหนักบรรทุก ซึง่ เกิดจากขาด
การออกแบบขาดการออกแบบ และเกิดจากการรับนํ ้าหนักบรรทุกที่มากเกินไป เนื่องจากการ
ปรับแก้ ระดับพืน้ ปั ญหาพืน้ แตกร้ าว (แผ่นพืน้ สําเร็ จ) ซึ่งเกิ ดจากการใช้ คอนกรี ตกํ าลังตํ่ากว่า
ข้ อกําหนด และ ปั ญหาโครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน ซึง่ เกิดจากฝี มือการก่อสร้ าง
ไม่ดี ระดับ ตําแหน่งผิดพลาด จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 ตามลําดับ
5.1.4 ปั ญหาข้ อบกพร่ องที่เกิดกับงานระบบและงานสถาปั ตยกรรม
จากตารางที่ 5.5

แสดงความถี่ และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ

ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน พบประเด็นปั ญหาในการ
ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร จํานวน 11 ปั ญหา ดังนี ้คือ
1) ท่อประปารั่วซึม
ส่วนใหญ่ ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา

คือ ช่างประปาทานํ า้ ยาประสานไม่ครบถ้ วน

จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมา คือ ความผิดพลาดจากช่างฝ่ ายอื่น ๆ จํานวน 24 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 80 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการทดสอบแรงดัน จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3
ตามลําดับ
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จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานประปาดังนี ้
(ก) การเปลี่ยนวัสดุเทียบเท่า ทังท่
้ อและนํ ้ายาประสานท่อ
(ข) ข้ อ บกพร่ อ งการทานํ า้ ยาประสานท่ อ ไม่ เ รี ย บร้ อยบริ เ วณตํ า แหน่ ง ที่ เ ป็ นข้ อ ต่อ ซึ่ง
สามารถทําให้ ท่อประปารั่วซึม ดังแสดงในภาพที่ 5.74 และสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิ
ก้ างปลาในภาพที่ 5.75

ภาพที่ 5.74 การทดสอบแรงดันเพื่อป้องกันท่อประปารั่วซึม
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ขาดการทดสอบแรงดัน

 การใช้ วสั ดุเทียบเท่า

ท่อประปารั่วซึม
ช่างไม่ทากาวให้ ครบถ้ วน

สาเหตุจากฝี มือช่าง

ความผิดพลาดจากช่างฝ่ ายอื่น ๆ

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.75 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาท่อประปารั่วซึม
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2) ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้ างเข้ าไปอุดตัน
จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 รองลงมาคือการทําลาดเอียงของแนวการวางท่อไม่ได้ ระดับ
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 มุมหักงอของแนวการวางท่อไม่เหมาะสม จํานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.3 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ระบบท่ออากาศในระบบท่อระบายนํ ้าน้ อยเกินไป จํานวน 4 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตสถานที่ ก่อสร้ างพบปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องใน
หมวดงานสุขาภิบาลดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องขาดการป้องกันเศษสิง่ ปฏิกลู ขยะ เศษปูนต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 5.76
(ข) ข้ อบกพร่องระดับท่อ ความลาดเอียงของท่อ ภายในกับภายนอก และสามารถสรุ ปเป็ น
แผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.77

ภาพที่ 5.76 ข้ อบกพร่องขาดการป้องกันเศษสิง่ ปฏิกลู
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สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
มุมหักงอของแนวการวางท่อไม่เหมาะสม
ระบบท่ออากาศในระบบท่อระบายนํ ้าน้ อยเกินไป

ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน
การทําลาดเอียงของแนวการวางท่อไม่ได้ ระดับ

สาเหตุจากฝี มือช่าง

ขาดการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้ างเข้ าไปอุดตัน

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.77 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน
3) ห้ องนํ ้ารั่วซึม
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา

คือ ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพืน้

จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และการฝั งท่อลอด (Sleeve) ผิดตําแหน่ง จํานวน 26 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 86.7 และไม่ได้ เทพื ้นห้ องนํ ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ
86.7 ขาดการทําลาดเอียงทําให้ นํ ้าขัง จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 และสาเหตุอื่นๆ เช่น ขาด
การควบคุมงาน จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3 ตามลําดับ
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องพื ้นห้ องนํ ้ารั่วดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องพื ้นห้ องนํ ้ารั่วคอนกรี ต เนื่องจากคอนกรี ตไม่ได้ ผสมนํ ้ายากันซึม ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.78
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(ข) ข้ อบกพร่ องปั ญหาการตังแบบพื
้
้น โดยการใช้ เศษไม่แบบมาทํา เนื่องจากไม่ต้องการ
ถอดแบบ
(ค) ข้ อบกพร่ องระดับพื ้นห้ องนํ ้าผิดพลาด ทําให้ นํ ้าล้ นออกจากบริ เวณห้ องนํ ้าได้ ดังแสดง
ในภาพที่ 5.79 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.80

ภาพที่ 5.78 ข้ อบกพร่องพื ้นห้ องนํ ้ารั่วซึม

ภาพที่ 5.79 ข้ อบกพร่องเนื่องจากการการทําระดับพื ้นห้ องนํ ้า
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สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
ไม่ได้ เทพื ้นห้ องนํ ้าพร้ อมคาน
ขาดการทําลาดเอียงทําให้ นํ ้าขัง
การฝั งท่อลอด (Sleeve) ผิดตําแหน่ง
ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ต

 การใช้ เศษไม่แบบทําแบบพื ้น

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ห้ องนํ ้ารั่วซึม

ขาดการควบคุมงาน

สาเหตุจากการบริหารจัดการงานก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.80 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาห้ องนํ ้ารั่วซึม
4) อุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุด
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้ จํานวน 24 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 80 รองลงมา คือ อุปกรณ์จ่ายนํ ้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน เช่น สายฝั กบัวเป็ นสนิม
จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.70 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.81
สาเหตุจากฝี มือช่าง
ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้

อุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุด
อุปกรณ์จ่ายนํ ้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.81 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาอุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุด
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5) พื ้นระเบียง/พื ้นดาดฟ้านํ ้ารั่ว
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ไม่ได้ เทพื ้นดาดฟ้าพร้ อมกันในครัง้ เดียว จํานวน
28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 รองลงมาคือการใช้ แผ่นพื ้นสําเร็ จทําให้ นํ ้าสามารถซึมผ่านได้ จํานวน
26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น จํานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.7 ตามลําดับ และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.82
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง
ไม่ได้ เทพื ้นดาดฟ้าพร้ อมกันในครัง้ เดียว
การใช้ แผ่นพื ้นสําเร็ จทําให้ นํ ้ารั่วซึม

พื ้นระเบียง/พื ้นดาดฟ้านํ ้ารั่ว
ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.82 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาพื ้นระเบียง/พื ้นดาดฟ้านํ ้ารั่ว
6) ระบบไฟฟ้าขัดข้ อง
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ สายไฟขาดเนื่องจากความไม่ระมัดระวัง จํานวน
24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 และ การเลือกใช้ สายไฟคุณภาพตํ่า จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ80
การเชื่อมต่อสายไฟไม่ถกู ต้ อง จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 ตามลําดับ
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานระบบไฟฟ้าดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่ องการเดินสายไฟ การติดตังสายไฟไม่
้
เรี ยบร้ อย ไม่ได้ ร้อยท่อหรื อเดินสายไฟ
ด้ วยเข็มขัดรัดสายให้ เรี ยบร้ อย ดังแสดงในภาพที่ 5.83
(ข) ข้ อบกพร่องการเปลี่ยนสายไฟ ท่อ ใช้ สายคุณภาพตํ่าไม่ได้ มาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่
5.84
(ค) สายไฟเสียหายในระหว่างการร้ อยท่อ และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.85
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ภาพที่ 5.83 ข้ อบกพร่องเนื่องจากงานระบบที่คลาดเคลือ่ น

ภาพที่ 5.84 รอยร้ าวที่เกิดบริเวณการฝั งท่อระบบไฟฟ้า
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สาเหตุจากฝี มือช่าง

สาเหตุอื่น ๆ

สายไฟขาดเนื่องจากความไม่ระมัดระวัง

 ไม่ได้ ร้อยท่อหรื อเดินสายไฟด้ วยเข็มขัดรัดสายให้ เรี ยบร้ อย

การเชื่อมต่อสายไฟไม่ถกู ต้ อง

ระบบไฟฟ้าขัดข้ อง
 การเปลี่ยนสายไฟ ท่อ ใช้ สายคุณภาพตํ่าไม่ได้ มาตรฐาน
การเลือกใช้ สายไฟคุณภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.85 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาระบบไฟฟ้าขัดข้ อง
7) อุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุด
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การเลือกใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพตํ่า จํานวน 24 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 80 รองลงมา คือ ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.3
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานติดตังอุ
้ ปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุดดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องจากฝี มือช่างที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
(ข) ข้ อบกพร่ องจากการกระทําของช่างอื่น ๆ ที่ทํางานในพื ้นที่ และสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิ
ก้ างปลาในภาพที่ 5.86
สาเหตุจากฝี มือช่าง

สาเหตุอื่น ๆ
 การกระทําของช่างอื่น ๆ ที่ทํางานในพื ้นที่

ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้

อุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุด
การเลือกใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง
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ภาพที่ 5.86 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาอุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุด
8) วอลเปเปอร์ หลุดร่อน/ไม่เรี ยบ
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท จํานวน 26 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 และขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 นํ ้าซึม
จากขอบวงกบหน้ าต่าง ทําให้ มีความชื ้นที่วอลเปเปอร์ จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 ตามลําดับ
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานติดตังวอลเปเปอร์
้
ดงั นี ้
ุ ภาพ
(ก) ข้ อบกพร่องจากฝี มือช่างที่ไม่ได้ คณ
(ข) ข้ อบกพร่ องจากการกระทําของช่างอื่น ๆ ที่ทํางานในพื ้นที่ และสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิ
ก้ างปลาในภาพที่ 5.87
สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุอื่น ๆ

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท

 การกระทําของช่างอื่น ๆ ที่ทํางานในพื ้นที่

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด

นํ ้าซึมจากขอบวงกบหน้ าต่าง

วอลเปเปอร์ หลุดร่อน
 ฝี มือช่างที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

สาเหตุจากฝี มือช่าง

ภาพที่ 5.87 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาวอลเปเปอร์ หลุดร่อน
9) งานติดตังพื
้ ้นปาร์ เก้
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ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอ จํานวน 28
คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 รองลงมาคือขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อย
ุ ภาพตํ่า
ละ 86.7 ช่างปูปาร์ เก้ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 ไม้ ปาร์ เก้ คณ
จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 และสาเหตุอื่นๆ เช่น นํ ้าและความชื ้นทําให้ ปาร์ เก้ บวม จํานวน
2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ตามลําดับ
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
้ ้นปาร์ เก้ ดงั นี ้
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานพื ้นผิวและงานติดตังพื
(ก) ข้ อบกพร่อง การเตรี ยมพื ้นผิวไม่เรี ยบ มีความชื ้น ไม่แห้ งสนิท ดังแสดงในภาพที่ 5.88
(ข) ข้ อบกพร่องช่างปูปาร์ เก้ ขาดฝี มือ ทําให้ ช่องว่างรอยต่อไม่สมํ่าเสมอ
(ค) ข้ อบกพร่องวิธีการก่อสร้ าง ใช้ กาวที่มากหรื อน้ อยเกินไป ดังแสดงในภาพที่ 5.89

ภาพที่ 5.88 ข้ อบกพร่องบัวพื ้นขึ ้นราการเตรี ยมพื ้นผิวไม่แห้ งสนิท
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ภาพที่ 5.89 ข้ อบกพร่องการใช้ กาวในปริ มาณที่ไม่เหมาะสม
งานพื ้นผิวลามิเนต
จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานพื ้นผิวและงานติดตังพื
้ ้นผิวลามิเนตดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องการเตรี ยมพื ้นผิวไม่เรี ยบ ไม่ปรับพื ้นผิว
(ข) ข้ อบกพร่องการเตรี ยมพื ้นผิวไม่แห้ งสนิท มีความชื ้น
(ค) ข้ อบกพร่องจากแผ่นโฟมรองพื ้นลามิเนต ดังแสดงในภาพที่ 5.90
(ง) ข้ อบกพร่องเกิดจากการเตรี ยมพื ้นผิวไม่เรี ยบ ตามขอบผนังและมุมห้ อง และสามารถสรุป
เป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.91
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ภาพที่ 5.90 การปูแผ่นโฟมรองพื ้นลามิเนตไม่เหมาะสม

สาเหตุจากวิธีการก่อสร้ าง

สาเหตุอื่น ๆ

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอ
ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท

นํ ้าและความชื ้น

 การเตรี ยมพื ้นผิวไม่เรี ยบ ไม่ปรับพื ้นผิว
 การปูแผ่นโฟมรองพื ้นลามิเนตไม่เหมาะสม

งานติดตังพื
้ ้นปาร์ เก้

ไม้ ปาร์ เก้ คณ
ุ ภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ช่างปูปาร์ เก้ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

สาเหตุจากฝี มือช่าง

ภาพที่ 5.91 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหางานติดตังพื
้ ้นปาร์ เก้
10) งานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบ หลุดร่อน
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ การปูกระเบื ้องไม่เต็มแผ่น จํานวน 24 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 80 และการตัดกระเบื ้องไม่ถกู วิธีทําให้ แตกบิ่น จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 และ
สาเหตุอื่นๆ เช่น การเลือกใช้ ซีเมนต์คณ
ุ ภาพตํ่า จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 ตามลําดับ
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จากการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตสถานที่ ก่ อ สร้ างพบปั ญ หาและสาเหตุข องข้ อ บกพร่ อ ง
เกี่ยวกับข้ อบกพร่องงานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบหลุดร่อนดังนี ้
(ก) ข้ อบกพร่องการปูกระเบื ้องโดยใช้ ปนู ไม่เต็มแผ่น
(ข) ข้ อบกพร่องคุณภาพปูนที่นํามาใช้ อัตราส่วนปูนก่อฉาบ
(ค) ข้ อบกพร่องการปูกระเบื ้องที่ชํารุด ดังแสดงในภาพที่ 5.92
(ง) ข้ อบกพร่องการแบ่งเศษกระเบื ้องที่ไม่เหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 5.93
(จ) การยาแนวไม่เต็มทําให้ เกิดคราบสกปรก ดังแสดงในภาพที่ 5.94 และสามารถสรุ ปเป็ น
แผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.95

ภาพที่ 5.92 การปูกระเบื ้องที่ชํารุด

ภาพที่ 5.93 การแบ่งเศษกระเบื ้องที่ไม่เหมาะสม
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ภาพที่ 5.94 การยาแนวไม่เต็มทําให้ เกิดคราบสกปรก

สาเหตุจากฝี มือช่าง

สาเหตุอื่น ๆ
 อัตราส่วนปูนก่อฉาบไม่เหมาะสม

การปูกระเบื ้องไม่เต็มแผ่น
การตัดกระเบื ้องไม่ถกู วิธีทําให้ แตกบิ่น
 การยาแนวไม่เต็ม

 การปูกระเบื ้องที่ชํารุด

งานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบหลุดร่อน
การเลือกใช้ ซีเมนต์คณ
ุ ภาพตํ่า

สาเหตุจากวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5.95 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหาพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบหลุดร่อน
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11) รอยขีดข่วนบนงานสถาปั ตยกรรม
ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุหลักของปั ญหา คือ ขาดการป้องกันงานที่แล้ วเสร็ จ จํานวน 24 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 80 และขาดการบริ หารจัดการลําดับขันตอนก่
้
อสร้ าง จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.7 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 5.96 และสามารถสรุปเป็ นแผนภูมิก้างปลาในภาพที่ 5.97

ภาพที่ 5.96 รอยขีดข่วนบนงานพื ้นลามิเนตเกิดความเสียหาย

สาเหตุจากการบริ หารจัดการงานก่อสร้ าง
ขาดการป้องกันงานที่แล้ วเสร็ จ
ขาดการบริ หารจัดการลําดับขันตอนก่
้
อสร้ าง

รอยขีดข่วนบนงานสถาปั ตยกรรม
ภาพที่ 5.97 แผนภูมิก้างปลาของปั ญหารอยขีดข่วนบนงานสถาปั ตยกรรม
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ตารางที่ 5.5 ความถี่และค่าร้ อยละของสาเหตุของข้ อบกพร่องในประเด็นปั ญหางานระบบและงาน
สถาปั ตยกรรม
จํานวน ร้ อยละ
ปั ญหา
ลําดับ
สาเหตุที่ทําให้ เกิดข้ อบกพร่อง
ท่อประปารั่วซึม
1 ช่างไม่ทากาวให้ ครบถ้ วน
30
100
4 การกระทําของช่างอื่น ๆ ที่ทํางานในพื ้นที่
24
80
9 สาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการทดสอบแรงดัน
4
13.3
ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน
3 ขาดการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้ างเข้ าไปอุดตัน
26
86.7
4 การทําลาดเอียงของแนวการวางท่อไม่ได้ ระดับ
24
80
5 มุมหักงอของแนวการวางท่อที่มากเกิน
22
73.3
9 สาเหตุอื่นๆ เช่น ระบบท่ออากาศในระบบท่อ
4
13.3
ระบายนํ ้าน้ อยเกินไป
พื ้นห้ องนํ ้ารั่ว
3 ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น
26
86.7
3 การฝั งท่อ Sleeve ผิดตําแหน่ง
26
86.7
3 ไม่ได้ เทพื ้นห้ องนํ ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน
26
86.7
4 ขาดการทําลาดเอียงทําให้ นํ ้าขัง
24
80
9 สาเหตุอื่นๆ เช่น ขาดการควบคุมงาน
4
13.3
พื ้นดาดฟ้า/พื ้น
2 ไม่ได้ เทพื ้นดาดฟ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน
28
93.3
3 ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น
26
86.7
บริ เวณระเบียง
3 การใช้ แผ่นพื ้นสําเร็ จทําให้ นํ ้าสามารถซึมผ่านได้
26
86.7
นํ ้ารั่ว
ระบบไฟฟ้า
4 สายไฟขาดเนื่องจากความไม่ระมัดระวัง
24
80
ขัดข้ อง
4 การเลือกใช้ สายไฟคุณภาพตํ่า
24
80
8 การเชื่อมต่อสายไฟไม่ถกู ต้ อง
8
26.7
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ตารางที่ 5.5 ความถี่และค่าร้ อยละของสาเหตุของข้ อบกพร่องในประเด็นปั ญหางานระบบและงาน
สถาปั ตยกรรม (ต่อ)
ปั ญหา
ลําดับ
สาเหตุที่ทําให้ เกิดข้ อบกพร่อง
จํานวน ร้ อยละ
อุปกรณ์ภายใน
4 การเลือกใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพตํ่า
24
80
9 ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้
4
13.3
ห้ องครัวชํารุด
อุปกรณ์ภายใน
4 ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้
24
80
ห้ องนํ ้าชํารุด
8 อุปกรณ์จ่ายนํ ้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน เช่น
8
26.70
วอลเปเปอร์ หลุด 3 ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท
26
86.7
3 ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด
26
86.7
ร่อน/ยู่
7 นํ ้าซึมจากขอบวงกบหน้ าต่าง ทําให้ มีความชื ้นที่
12
40
วอลเปเปอร์
รอยขีดข่วนบน
4 ขาดการป้องกันงานที่แล้ วเสร็ จ
24
80
8 ขาดการบริหารจัดการลําดับขันตอนก่
้
อสร้ าง
8
26.7
งานตกแต่ง
งานพื ้นผิว
2 ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอ
28
93.3
3 ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท
26
86.7
5 ช่างปูปาร์ เก้ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
22
73.3
6 ไม้ ปาร์ เก้ คณ
ุ ภาพตํ่า
20
66.7
10 สาเหตุอื่นๆ เช่น นํ ้าและความชื ้นทําให้ ปาร์ เก้
2
6.7
บวม
งานพื ้นผิว
4 การปูกระเบื ้องไม่เต็มแผ่น
24
80
กระเบื ้อง/หิน
4 การตัดกระเบื ้องไม่ถกู วิธีทําให้ แตกบิน่
24
80
8 สาเหตุอื่นๆ เช่น การเลือกใช้ ซีเมนต์คณ
ุ ภาพตํ่า
8
26.7
กาบ หลุดร่อน

จากตารางที่ 5.5 แสดงความถี่และร้ อยละของปั ญหาและสาเหตุข้อบกพร่ องในการ
ก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร

ประเด็นปั ญหางานระบบและงานสถาปั ตยกรรม จากผู้ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 30 คน พบว่า ปั ญหาในการก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร ส่วนใหญ่มีปัญหา
ท่อประปา ซึง่ เกิดจากฝี มือช่าง จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมาคือ มีปัญหาพื ้น
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ดาดฟ้า/พื ้นบริ เวณระเบียงนํ ้ารั่ว ซึง่ เกิดจากพื ้นดาดฟ้าไม่ได้ เทในครัง้ เดียว และปั ญหางานพื ้นผิว
ซึง่ เกิดจากขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอ จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 ปั ญหาท่อนํ ้า
ทิ ้งอุดตัน ซึง่ เกิดจากขาดการป้องกันสิ่งของตกลงไปในขณะก่อสร้ าง ปั ญหาพื ้นห้ องนํ ้ารั่ว ซึง่ เกิด
จากคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้นไม่ได้ ผสมสารกันซึม เกิดจากการฝั งท่อ Sleeve ผิดตําแหน่ง ทําให้ ต้องเจาะ
พื ้นใหม่ และเกิดจากการที่ไม่ได้ เทพื ้นห้ องนํ ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียว ปั ญหาพื ้นดาดฟ้า/พื ้นบริ เวณ
ระเบียงนํ ้ารั่ว ซึ่งเกิดจากการใช้ แผ่นพื ้นสําเร็ จทําให้ นํ ้าสามารถซึมผ่านได้ และเกิดจากคอนกรี ตที่
เทพื น้ ไม่ได้ ผสมสารกัน ซึม และปั ญหางานพื น้ ผิว ซึ่งเกิ ดจากขาดการเตรี ยมพื น้ ผิว ที่ แห้ ง สนิ ท
จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.7 ปั ญหาท่อประปา ซึง่ เกิดจากตําแหน่งของท่อประปา ปั ญหา
ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน ซึง่ เกิดจากการทํา Slope ของท่อไม่ถกู ต้ อง ปั ญหาพื ้นห้ องนํ ้ารั่ว ซึง่ เกิดจากพื ้นขาด
การทําลาดเอียงทําให้ นํ ้าขัง และปั ญหางานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบ หลุดร่ อน ซึ่งเกิดจากการปู
กระเบื ้องไม่เต็มแผ่น และเกิดจากการตัดกระเบื ้องไม่ถกู วิธีทําให้ แตกบิ่น จํานวน 24 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 80 ตามลําดับ
5.2 บทสรุ ป
การศึกษาวิจัยในส่วนนี ้ เริ่ มจากการเก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามที่ ได้ จาก
การศึกษาในขันตอนการศึ
้
กษาปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในการก่อสร้ างบ้ านและที่อยู่อาศัย จาก
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างโครงการบ้ านจัดสรร จํานวน 30 โครงการ ประกอบกับการสํารวจ
โครงการบ้ านจัดสรร โดยวิเคราะห์ระบุสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ อง เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในบท
ต่อไป

บทที่ 6
ผลการวิเคราะห์ ระบุปัญหาข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่ อนเร้ น
กําหนดประเด็นปั ญหาในการประชุมกลุ่ม โดยนําปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องที่ได้
จากการสํ า รวจในบทที่ 5 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ร ะบุปัญ หาข้ อ บกพร่ อ ง จากความคิดเห็ น ของวิ ศ วกร
ผู้ชํานาญงานซึ่งเป็ นคณะอนุกรรมการ “คลินิกช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 7

ท่าน พร้ อมทังทํ
้ าการรวบรวมรายละเอี ยดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ

ข้ อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น
6.1 ผลการวิเคราะห์ คัดกรองปั ญหาข้ อบกพร่ อง
การวิเคราะห์ คดั กรองปั ญหาข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น โดยนําผลการศึกษา
ปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องในบทที่ 5 จะนํามาทําการกําหนดประเด็นปั ญหาที่จะทําการ
วิ เ คราะห์ ซึ่ ง พบว่ า สาเหตุข องปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งที่ พ บสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ลัก ษณะตาม
สมมติฐาน คือ 1) ข้ อบกพร่ องทั่วไป หมายถึง ข้ อบกพร่ องที่มีสาเหตุจากความบกพร่ องในการ
ก่อสร้ างซึ่งสามารถตรวจพบและแก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ ถูกต้ องได้ 2) ข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการ
ซ่อนเร้ น หมายถึง ข้ อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ ้นเพราะผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ างละเลยการ
ควบคุมงานและการตรวจสอบงาน หรื อผู้ดําเนินการมีความจงใจปกปิ ด เนื่องจากข้ อบกพร่ อง
ดังกล่าวยากแก่การตรวจพบในขันตอนการส่
้
งมอบงาน
การประชุมกลุ่มสามารถรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชํานาญงานเกี่ยวกับการแก้ ไข
ปั ญหาเรื่ องบ้ าน จํานวน 7 ท่าน (ผู้ชํานาญงานแก้ ไขปั ญหาเรื่ องบ้ าน แทนด้ วยหมายเลข 1 – 7)
ซึ่งจะนําความคิดเห็นที่รวบรวมได้ ทงหมดมาประมวลผลและสรุ
ั้
ปประเด็นปั ญหา กําหนดเกณฑ์
การตัดสินข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ นได้ นนั ้ จําเป็ นต้ องพิจารณาความคิดเห็นถึงสาเหตุ
ของข้ อบกพร่องว่าอาจจะเกิดการซ่อนเร้ นปั ญหาหรื อไม่
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จากที่ ประชุม (FOCUS

GROUP) ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูป ถัม ภ์ เมื่ อ วัน ที่ 25 สิ ง หาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ง ผู้ชํ า นาญงานในที่ นี ค้ ื อ ผู้ที่ เ ป็ นวิ ศ วกรที่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานก่อสร้ างมากกว่า 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 7 ท่าน
้
ผลการวิเคราะห์ระบุปัญหาโดยกลุม่ ผู้ชํานาญ พบว่าข้ อบกพร่องที่ได้ ทําการศึกษาทังหมด
จํานวน 33 รายการ สามารถระบุว่าเป็ นข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น จากการวิเคราะห์
สาเหตุที่มีโอกาสเกิดการซ่อนเร้ น ดังแสดงในตารางที่ 6.1
1) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดบริเวณภายนอกตัวบ้ าน
1.1) ดินบริ เวณบ้ านทรุ ดตัวมาก
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การถมดินไม่แน่น
ขาดการทิ ้งระยะเวลาเพื่อปล่อยให้ ดินคงตัว ดินถมมีคุณภาพตํ่า การถมดินไม่ได้ ปริ มาตรตามที่
ระบุ ตามลําดับ
1.2) พื ้นลานจอดรถแตกร้ าว (วางบนดิน)
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการบดอัดดิน
ทําให้ ดินไม่แน่น และขาดการหนุนลูกปูนทําให้ เหล็กเสริ มจมในทราย

ขาดการเสริ มเหล็กที่

เหมาะสม ตามลําดับ
1.3) กําแพงรัว้ บ้ านแตกร้ าว
้ ้อง
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ เสาเข็มสันเยื
ศูนย์จนเสียกําลังการรับนํ ้าหนัก ขาดการออกแบบในงานเสาเข็มสัน้ และเสาเข็มสันมั
้ กเกิดการ
ทรุดตัวมาก ตามลําดับ
1.4) การเกิดสนิมที่รัว้ บ้ านในส่วนที่เป็ นโลหะ
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการป้องกัน
ปั ญหาการเกิดสนิมและการทานํ ้ายากันสนิมไม่ทวั่ บริเวณ
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1.5) สีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่ อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการเตรี ยม
พื ้นผิวที่เหมาะสม และพื ้นผิวมีความชื ้น การทาสีไม่ครบถ้ วนตามข้ อกําหนด
1.6 นํ ้าขังบริ เวณพื ้นลานจอดรถ
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิ ดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการเตรี ยม
วิธีการระบายนํ ้า ขาดการทําลาดเอียงเพื่อป้องกันนํ ้าขัง และพื ้นไม่เรี ยบเป็ นแอ่ง
1.7 นํ ้าขังบริเวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการเตรี ยม
วิธีการระบายนํ ้ารอบตัวบ้ าน ขาดการทําลาดเอียงที่เหมาะสม ขาดการป้องกันงานท่อระบายนํ ้า
และบ่อพักจนเกิดการอุดตัน และการกําหนดขนาดท่อที่เล็กเกินไป ตามลําดับ
2) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดบริเวณภายในบ้ าน
2.1) ผนังบ้ านแตกร้ าว
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ฝี มือช่างก่อฉาบ
การฉาบผนังขณะอุณหภูมิสงู ทําให้ แตกร้ าว ฐานรากเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน การก่อผนังอิฐ
ไม่ตรงแนวทําให้ ต้องฉาบหนา และการก่อผนังอิฐไม่เรี ยบทําให้ การฉาบไม่สมํ่าเสมอ ตามลําดับ
2.2) ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการทําเสาเอ็น
และคานทับหลัง ขาดการใส่เหล็กตะแกรงกันแตกบริเวณมุมขอบวงกบ ตามลําดับ
2.4) นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การอุดซิลิโคนทํา
ไม่เรี ยบร้ อยและการเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี ตามลําดับ
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2.5) ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ฝี มือช่างติดตังไม่
้ ดี
ไม้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า (อบไม่ดี) และไม้ มีอายุน้อยทําให้ บวมง่าย ตามลําดับ
2.6) ผนังฉาบไม่เรี ยบ เป็ นคลื่น
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ฝี มือช่างก่อฉาบ
วิธีการฉาบที่ผิดขันตอน
้
การก่อกําแพงไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ ตามลําดับ
3) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดกับงานโครงสร้ าง
3.1) เสาผิดตําแหน่ง
- สาเหตุที่ ร ะบุ ข้ อ บกพร่ อ งที่ อ าจจะเกิ ด การซ่ อ นเร้ น ได้ แ ก่ การวางผัง
คลาดเคลื่อนและขาดการตรวจสอบแบบก่อสร้ าง การปรับแก้ งานฐานรากผิดตําแหน่ง การปรับแก้
เสาล้ มเอียงโดยการฉาบปูนหนา ตามลําดับ
3.2) เสาล้ มเอียง
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การตังแบบหล่
้
อที่
คลาดเคลื่อนมาก และฝี มือช่างฉาบไม่ได้ ดงิ่ ตามลําดับ
3.3) เสาบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การเทคอนกรี ต
ขาดการจี ้ทําให้ เป็ นโพรง และเหล็กเสริมเสาล้ มเอียง ตามลําดับ
3.4) คานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง
้
อที่
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การตังแบบหล่
ไม่แข็งแรง การใช้ ไม้ แบบคุณภาพตํ่า และการใช้ ไม้ แบบซํ ้า ตามลําดับ
3.5) พื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กวางบนดินแตกร้ าว
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ พื ้นดินถมเกิดการ
ทรุดตัว เหล็กเสริ มพื ้นจมในทราย และการบดอัดทรายรองพื ้นไม่แน่น ตามลําดับ
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3.6) พื ้นแตกร้ าว (แผ่นพื ้นสําเร็จ)
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการเสริ มเหล็ก
รับโมเมนต์ลบและระยะห่างการเสริ มเหล็กตะแกรงมากเกินที่ระบุ ขาดการคํ ้ายันที่แข็งแรงก่อนเท
และการเทคอนกรี ตทับหน้ าที่หนาเกินไป ตามลําดับ
3.7) พื ้นหล่อในที่แตกร้ าว
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การเสริ มเหล็กไม่
ตรงกับที่ระบุ การเติมนํ ้าขณะเทคอนกรี ต และพื ้นคอนกรี ตเป็ นโพรงเนื่องจากขาดกการจี ้คอนกรี ต
สด ตามลําดับ
3.8) โครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่ อาจจะเกิ ดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ รอยเชื่ อมขาด
ความแข็งแรงและขาดการออกแบบที่ถูกต้ องตามหลักวิชาการ การเลือกใช้ เหล็กคุณภาพตํ่าทํา
โครงหลังคา ช่างสํารวจกําหนดระดับ ตําแหน่งผิดพลาด และเหล็กโครงหลังคาขาดการอาบนํ ้ายา
กันสนิม ตามลําดับ
3.9) นํ ้ารั่วบริเวณหลังคา
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ช่างปูกระเบื ้องไม่
แนบสนิ ท ไม่ตรงแนว ความลาดเอี ยงของหลังคาไม่เหมาะสม และการเลื อกใช้ ก ระเบื อ้ งที่ มี
คุณภาพตํ่า
4) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดกับงานระบบ
4.1) ท่อประปารั่วซึม
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการทดสอบ
แรงดันนํ า้ ช่างทานํ า้ ยาประสานท่อไม่ครบถ้ วน
ตามลําดับ

การกระทําของช่างอื่น ๆ ที่ ทํางานในพืน้ ที่
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4.2) ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการป้องกัน
เศษวัสดุก่อสร้ างเข้ าไปอุดตัน การทําลาดเอียงของแนวการวางท่อไม่ได้ ระดับ และมุมหักงอของ
แนวการวางท่อที่มากเกิน ตามลําดับ
4.3) พื ้นห้ องนํ ้ารั่ว
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ไม่ได้ ผสมสารกัน
ซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น การฝั งท่อ Sleeve ผิดตําแหน่ง ขาดการทําลาดเอียงทําให้ นํ ้าขังและ
ไม่ได้ เทพื ้นห้ องนํ ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน ตามลําดับ
4.4) พื ้นดาดฟ้า/พื ้นบริเวณระเบียงนํ ้ารั่ว
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ไม่ได้ ผสมสารกัน
ซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น การใช้ แผ่นพื ้นสําเร็ จทําให้ นํ ้าสามารถซึมผ่านได้ และไม่ได้ เทพื ้นดาดฟ้า
พร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน ตามลําดับ
4.5) การเดินสายไฟ
- สาเหตุที่ ร ะบุข้ อ บกพร่ อ งที่ อ าจจะเกิ ด การซ่ อ นเร้ น ได้ แ ก่ สายไฟขาด
เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง การเลือกใช้ สายไฟคุณภาพตํ่า และการเชื่อมต่อสายไฟไม่ถกู ต้ อง
ตามลําดับ
4.6) อุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุดก่อนเวลา
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การเลือกใช้ วสั ดุ
คุณภาพตํ่าและช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้ ตามลําดับ
4.7) อุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุดก่อนเวลา
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ช่างไม่ชํานาญใน
การติดตัง้ และอุปกรณ์จ่ายนํ ้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน ตามลําดับ
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4.8) วอลเปเปอร์ หลุดร่อน
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการเตรี ยม
พื ้นผิวที่แห้ งสนิทและขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด นํ ้าซึมจากขอบวงกบหน้ าต่าง ตามลําดับ
4.9) รอยขีดข่วนบนกระจก/และโลหะวาว
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการป้องกัน
งานที่แล้ วเสร็จ การจัดการก่อสร้ างที่ดีเพียงพอ ตามลําดับ
4.10) งานพื ้นปาร์ เก้
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ ขาดการเตรี ยม
ุ ภาพ ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่
พื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอ ไม้ ปาร์ เก้ อบมาไม่ดี และช่างปูปาร์ เก้ ไม่ได้ คณ
แห้ งสนิท ตามลําดับ
4.11) งานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบ หลุดร่อน
- สาเหตุที่ระบุข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น ได้ แก่ การตัดกระเบื ้องไม่
ุ ภาพ และการปูกระเบื ้องไม่เต็มแผ่น ตามลําดับ ดังแสดงใน
ถูกวิธีทําให้ แตกบิน่ การใช้ ปนู ไม่ได้ คณ
ตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ผลการระบุโอกาสของการเกิดข้ อบกพร่องที่อาจเกิดการซ่อนเร้ น
ลําดับที่

ปั ญหาข้ อบกพร่อง

1.1 ดินบริเวณบ้ านทรุดตัวมาก

1.2 พื ้นลานจอดรถแตกร้ าว (วางบนดิน)

1.3 กําแพงรัว้ บ้ านแตกร้ าว

สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง

ผู้ชํานาญการ

ร ้อยละของความเห็นของ
่ วชาญต่อการเกิดข ้อบกพร่อง
ผู ้เชีย
ทีอ
่ าจจะเกิดการซ่อนเร ้น

1

2

3

4

5

6

7

การถมดินไม่แน่น















100

ขาดการทิ ้งระยะเวลาเพื่อปล่อยให้ ดนิ คงตัว















85.71

ดินถมมีคณ
ุ ภาพตํ่า















85.71

การถมดินไม่ได้ ปริมาตรตามที่ระบุ
ขาดการบดอัดดินอย่างเหมาะสมทําให้ ดนิ ไม่แน่น





























71.43
100

ขาดการรองลูกปูนทําให้ เหล็กเสริมจมในทราย















100

ขาดการเสริมเหล็กที่เหมาะสม















57.14

ธรรมชาติของเสาเข็มสันที
้ ่มีการทรุดตัวมาก
เสาเข็มสันเยื
้ ้องศูนย์จนเสียกําลังการรับนํ ้าหนัก





























71.43
100

ขาดการออกแบบในงานเสาเข็มสั ้น















85.71

1.4 การเกิดสนิมที่รัว้ บ้ านในส่วนที่เป็ นโลหะ

ขาดการป้องกันปั ญหาการเกิดสนิม















100















1.5 สีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน

การทานํ ้ายาป้องกันสนิมไม่ครบถ้ วน
ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เหมาะสม















100
100

พื ้นผิวมีความชื ้น















100

การทาสีไม่ครบถ้ วนตามข้ อกําหนด















85.71

ขาดการทําลาดเอียงเพื่อป้องกันนํ ้าขัง















71.43

ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้า
สาเหตุอื่นๆ เช่น พื ้นไม่เรี ยบเป็ นแอ่ง





























71.43
71.43

ขาดการเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้ารอบตัวบ้ าน















100

ขาดการทําลาดเอียงที่เหมาะสม















85.71

ท่อระบายนํ ้าและบ่อพักอุดตัน
ท่อขนาดเล็กเกินไป





























85.71
71.43

1.6 นํ ้าขังบริเวณพื ้นลานจอดรถ

1.7 นํ ้าขังบริเวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน
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ตารางที่ 6.1 ผลการระบุโอกาสของการเกิดข้ อบกพร่องที่อาจเกิดการซ่อนเร้ น (ต่อ)
ลําดับที่

ปั ญหาข้ อบกพร่อง

2.1 ผนังบ้ านแตกร้ าว

1

2

3

4

5

6

7

ฝี มือช่างก่อฉาบ















100

การก่อผนังอิฐไม่ตรงแนวทําให้ ต้องฉาบหนา















71.43

การก่อผนังอิฐไม่เรี ยบทําให้ การฉาบไม่สมํ่าเสมอ















57.14

ฉาบผนังขณะอุณหภูมิสงู ทําให้ แตกร้ าว















85.71

ฐานรากเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน















85.71















100





























71.43
57.14

ขาดการปรับปูนทรายหยาบในการก่ออิฐชันแรก
้















57.14

ธรรมชาติของอิฐมวลเบาที่นํ ้าสามารถซึมผ่านได้















85.71















100















100

บานประตูหน้ าต่างอลูมิเนียมไม่ได้ ขนาดที่กําหนด















14.29

ไม้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า (อบไม่ดี)















85.71

ไม้ มีอายุน้อยทําให้ บวมง่าย
ฝี มือช่างติดตัง้





























85.71
100

ฝี มือช่างก่อฉาบ















100

วิธีการฉาบที่ผิดขันตอน
้















85.71

การก่อกําแพงไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ















71.43

2.2 ผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง ขาดการทําเสาเอ็นและคานทับหลัง
ขาดการใส่เหล็กตะแกรงกันแตกบริ เวณมุมขอบวงกบ
ุ ภาพตํ่า
2.3 คราบความชื ้นบริ เวณส่วนที่ตดิ กับสนามหญ้ า การใช้ สีคณ

2.4 นํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม การอุดซิลิโคนทําไม่เรี ยบร้ อย
การเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี
2.5 ประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก

2.6 ผนังฉาบไม่เรี ยบ เป็ นคลื่น

ผู้ชํานาญการ

ร ้อยละของความเห็นของ
่ วชาญต่อการเกิดข ้อบกพร่อง
ผู ้เชีย
ทีอ
่ าจจะเกิดการซ่อนเร ้น

สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง
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ตารางที่ 6.1 ผลการระบุโอกาสของการเกิดข้ อบกพร่องที่อาจเกิดการซ่อนเร้ น (ต่อ)
ลําดับที่

ปั ญหาข้ อบกพร่อง

3.1 เสาผิดตําแหน่ง

3.2 เสาล้ มเอียง

3.3 เสาแตกร้ าว

3.4 คานบิดเบี ้ยวผิดรูปร่าง

3.5 พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กวางบนดินแตกร้ าว

ผู้ชํานาญการ
1

2

3

4

5

6

7

ร ้อยละของความเห็นของ
่ วชาญต่อการเกิดข ้อบกพร่อง
ผู ้เชีย
ทีอ
่ าจจะเกิดการซ่อนเร ้น

การวางผังคลาดเคลื่อน
การปรับแก้ งานฐานรากผิดตําแหน่ง















100















85.71

การปรับแก้ เสาล้ มเอียงโดยการฉาบปูนหนา















57.14

ขาดการตรวจสอบแบบก่อสร้ าง















100

การตังแบบหล่
้
อที่คลาดเคลื่อนมาก















100

ฝี มือช่างฉาบไม่ได้ ดงิ่















100

การทรุดตัวฐานราก















42.86

การเทคอนกรี ตขาดการจี ้ทําให้ เป็ นโพรง















85.71

เหล็กเสริมเสาล้ มเอียง















57.14

เสาผิดตําแหน่ง และไม่ได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง















42.86

ปรับแก้ ระดับพื ้น และไม่ได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง















14.29

การใช้ ไม้ แบบคุณภาพตํ่า















85.71

การใช้ ไม้ แบบซํ ้า















71.43

การตังแบบหล่
้
อและคํ ้ายันที่ไม่แข็งแรง















100

พื ้นดินถมเกิดการทรุดตัว















100

เหล็กเสริมพื ้นจมในทราย















85.71

การบดอัดทรายรองพื ้นไม่แน่น















85.71

สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง
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ตารางที่ 6.1 ผลการระบุโอกาสของการเกิดข้ อบกพร่องที่อาจเกิดการซ่อนเร้ น (ต่อ)
ลําดับที่

ปั ญหาข้ อบกพร่อง

3.6 พื ้นแตกร้ าว (แผ่นพื ้นสําเร็ จ)

3.7 พื ้นหล่อในที่แตกร้ าว

3.8 โครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน

3.9 นํ ้ารั่วบริ เวณหลังคา

ผู้ชํานาญการ
1

2

3

4

5

6

7

ร ้อยละของความเห็นของ
่ วชาญต่อการเกิดข ้อบกพร่อง
ผู ้เชีย
ทีอ
่ าจจะเกิดการซ่อนเร ้น

การเทคอนกรี ตทับหน้ าที่หนาเกินไป















57.14

ขาดการคํ ้ายันที่แข็งแรงก่อนเท















85.71

ขาดการเสริ มเหล็กรับโมเมนต์ลบ















100

ระยะห่างการเสริ มเหล็กตะแกรงมากเกินที่ระบุ















100

การเติมนํ ้าขณะเทคอนกรี ต















85.71

การเสริ มเหล็กไม่ตรงกับที่ระบุ















100

พื ้นคอนกรี ตเป็ นโพรงเนื่องจากขาดกการจี ้















85.71

รอยร้ าวที่ผิวเนื่องจากการเทคอนกรี ตที่หนา















28.57

รอยเชื่อมขาดความแข็งแรง















100

การเลือกใช้ เหล็กคุณภาพตํ่าทําโครงหลังคา















85.71

ช่างสํารวจกําหนดระดับ ตําแหน่งผิดพลาด















85.71

ขาดการออกแบบที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ















100

เหล็กโครงหลังคาขาดการอาบนํ ้ายากันสนิม















57.14

ความลาดเอียงของหลังคาไม่เหมาะสม















85.71

ช่างปูกระเบื ้องไม่แนบสนิท ไม่ตรงแนว















100

การเลือกใช้ กระเบื ้องที่มีคณ
ุ ภาพตํ่า















85.71

สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง
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ตารางที่ 6.1 ผลการระบุโอกาสของการเกิดข้ อบกพร่องที่อาจเกิดการซ่อนเร้ น (ต่อ)
ลําดับที่

ปั ญหาข้ อบกพร่อง

4.1 ท่อประปารั่วซึม

4.2 ท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน

4.3 พื ้นห้ องนํ ้ารั่ว

4.4 พื ้นดาดฟ้า/พื ้นบริ เวณระเบียงนํ ้ารั่ว

4.5 การเดินสายไฟ

ผู้ชํานาญการ
1

2

3

4

5

6

7

ร ้อยละของความเห็นของ
่ วชาญต่อการเกิดข ้อบกพร่อง
ผู ้เชีย
ทีอ
่ าจจะเกิดการซ่อนเร ้น

ช่างทานํ ้ายาประสานท่อไม่ครบถ้ วน















85.71

การกระทําของช่างอื่น ๆ ที่ทํางานในพื ้นที่
ขาดการทดสอบแรงดันนํ ้า















85.71















100

ขาดการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้ างเข้ าไปอุดตัน















100

การทําลาดเอียงของแนวการวางท่อไม่ได้ ระดับ















85.71

มุมหักงอของแนวการวางท่อที่มากเกิน















85.71

การฝั งท่อ Sleeve ผิดตําแหน่ง















71.43

ไม่ได้ เทพื ้นห้ องนํ ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน















57.14

ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น















100

ขาดการทําลาดเอียงทําให้ นํ ้าขัง















71.43

ไม่ได้ เทพื ้นดาดฟ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน















100

การใช้ แผ่นพื ้นสําเร็ จทําให้ นํ ้าสามารถซึมผ่านได้















100

ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น















100

สายไฟขาดเนื่องจากความไม่ระมัดระวัง















100

การเลือกใช้ สายไฟคุณภาพตํ่า















100

การเชื่อมต่อสายไฟไม่ถกู ต้ อง















100

สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง
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ตารางที่ 6.1 ผลการระบุโอกาสของการเกิดข้ อบกพร่องที่อาจเกิดการซ่อนเร้ น (ต่อ)
ลําดับที่

ปั ญหาข้ อบกพร่อง

4.6 อุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุด
4.7 อุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุด
4.8 วอลเปเปอร์ หลุดร่อน

4.9 รอยขีดข่วนบนงานตกแต่ง
4.10 งานพื ้นปาร์ เก้

4.11 งานพื ้นผิวกระเบื ้อง/หินกาบ หลุดร่อน

ผู้ชํานาญการ
1

2

3

4

5

6

7

ร ้อยละของความเห็นของ
่ วชาญต่อการเกิดข ้อบกพร่อง
ผู ้เชีย
ทีอ
่ าจจะเกิดการซ่อนเร ้น

การเลือกใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพตํ่า















100

ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้















100

ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้















100

อุปกรณ์จา่ ยนํ ้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน















100

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท















100

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด















100

นํ ้าซึมจากขอบวงกบหน้ าต่าง















71.43

ขาดการป้องกันงานที่แล้ วเสร็จ















100

การจัดการก่อสร้ างที่ดีเพียงพอ















85.71

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอ















100

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท















85.71

ช่างปูปาร์ เก้ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ















100

ไม้ ปาร์ เก้ อบมาไม่ดี















100

การปูกระเบื ้องไม่เต็มแผ่น















71.43

การตัดกระเบื ้องไม่ถกู วิธีทําให้ แตกบิน่















85.71

การใช้ ปนู ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ















85.71

สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่อง
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จากการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการตรวจสอบงานก่อสร้ างสําหรับโครงการบ้ านจัดสรร
ดังแสดงในตารางที่ 6.2 ซึง่ กําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ แก่ เจ้ าของบ้ าน และผู้ควบคุมงาน ใช้
อ้ างอิงในการตรวจสอบงานก่อสร้ างเพื่อลดปั ญหาข้ อบกพร่องซ่อนเร้ นดังนี ้ คือ
1) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดบริเวณภายนอกตัวบ้ าน
1.1) ปั ญหาดินบริ เวณบ้ านทรุ ดตัวมาก โดยเกิดจากสาเหตุของการถมดินไม่แน่น
เนื่ อ งจากในขัน้ ตอนการถมดิ น นัน้ ผู้ค วบคุม งานต้ อ งตรวจสอบปริ ม าณดิ น ถม อัน ได้ แ ก่ การ
ตรวจสอบระดับของดินถม การตรวจสอบปริ มาณดินจากรถบรรทุกดิน การลอกดินที่เป็ นเลน การ
กําจัดเศษวัสดุตา่ ง ๆ ที่ปนมากับดินถม ตลอดจนการปรับดิน
1.2) ปั ญหาพื ้นลานจอดรถแตกร้ าว (วางบนดิน) โดยเกิดจากสาเหตุของการบด
อัดดินไม่ถกู ต้ องทําให้ ดินไม่แน่นและขาดการหนุนลูกปูนทําให้ เหล็กเสริ มจมในทราย เนื่องจากใน
ขันตอนการบดอั
้
ดดินนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบความแน่นของดินที่บดอัดให้ มีความแน่น
้
ดเรี ยงเหล็กเสริ ม ผู้ควบคุมงานต้ อง
เพียงพอที่จะรับนํ ้าหนักพื ้นคอนกรี ตได้ และในขันตอนการจั
ตรวจสอบ
1.3) ปั ญหากําแพงรัว้ บ้ านแตกร้ าว โดยเกิดจากสาเหตุของเสาเข็มสันเยื
้ ้องศูนย์
จนเสียกําลังการรับนํ ้าหนัก เนื่องจากในขันตอนการตอกเสาเข็
้
มสันนั
้ น้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจดู
การตอกเสาเข็มว่าขนาดและความยาวเสาเข็มถูกต้ องตามที่แบบกํ าหนด เสาเข็มวางตัวอยู่ใน
แนวดิง่ และได้ ฉาก ตลอดจนแนวการตอกเสาเข็มต้ องได้ แนวตามแบบผังบ้ านกําหนด
1.4) ปั ญหาการเกิดสนิมที่รัว้ บ้ านในส่วนที่เป็ นโลหะ โดยเกิดจากสาเหตุการขาด
้
การป้องกันปั ญหาการเกิดสนิมและการทานํ ้ายากันสนิมไม่ทวั่ บริ เวณ เนื่องจากในขันตอนการทาสี
รั ว้ บ้ า นนัน้ ผู้ค วบคุม งานต้ อ งตรวจสอบชนิ ด และส่ว นผสมสี กัน สนิ ม ที่ นํ า มาใช้ ใ ห้ ไ ด้ ต รงตาม
ข้ อกําหนด และผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบการทาสีกันสนิมที่ทวั่ บริ เวณที่เป็ นส่วนของโลหะ ซึ่ง
จําเป็ นจะต้ องพิจารณาความหนาของสีกนั สนิมที่ทาให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กําหนดด้ วย
1.5) ปั ญหาสีทารัว้ บ้ านหลุดร่อน โดยเกิดจากสาเหตุการขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่
เหมาะสม และพื ้นผิวมีความชื ้น เนื่องจากในขันตอนการทาสี
้
บ้านนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบ
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พื ้นผิวให้ สะอาด ปราศจากคราบนํ ้าปูน ตลอดจนพื ้นผิวที่จะทาสี จะต้ องแห้ งสนิทเพิ่มไม่ให้ สีหลุด
ร่อนในภายหลัง
1.7 ปั ญหานํ ้าขังบริเวณพื ้นที่รอบๆ ตัวบ้ าน โดยเกิดจากสาเหตุการขาดการเตรี ยม
วิธีการระบายนํา้ รอบตัวบ้ าน เนื่องจากในขันตอนการวางท่
้
อระบายนํ ้านัน้ ผู้ควบคุมงานต้ อง
ตรวจสอบระดับของท่อพัก และความลาดเอียงของท่อ เพื่อให้ นํ ้าสามารถระบายได้ อย่างสะดวก
ตลอดจนท่อระบายนํ ้าที่ติดตังจะต้
้ องไม่มีเศษวัสดุก่อสร้ างหรื อสิ่งที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาท่อระบาย
นํ ้าอุดตันได้
2) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดบริเวณภายในบ้ าน
2.1) ปั ญหาผนังบ้ านแตกร้ าว โดยเกิดจากสาเหตุจากฝี มือช่างก่อฉาบ เนื่องจาก
ในขันตอนการก่
้
ออิฐฉาบปูนนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบประสบการณ์ และฝี มือการก่อฉาบ
ของช่างก่อน เพื่อให้ งานที่แล้ วเสร็ จมีความสวยงามตรงตามความต้ องการของเจ้ าของบ้ าน และผู้
ควบคุมงานอาจพิจารณาวัสดุและส่วนผสมต่าง ๆ ให้ ตรงตามข้ อกําหนด ซึง่ จะช่วยให้ งานก่อฉาบ
ที่แล้ วเสร็ จมีความสวยงาม
2.2) ปั ญหาผนังบ้ านแตกร้ าวตามมุมวงกบประตูและหน้ าต่าง โดยเกิดจากสาเหตุ
ขาดการทําเสาเอนและคานทับหลัง เนื่องจากในขันตอนการก่
้
ออิฐในตําแหน่งที่เป็ นประตูหรื อ
หน้ าต่างนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบให้ มีการเทเสาเอ็นและคานทับหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
รอยร้ าวบริ เวณมุมประตูและหน้ าต่าง
2.4) ปั ญหานํ ้ารั่วตามขอบบานประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม โดยเกิดจากสาเหตุ
การอุดซิลโิ คนทําไม่เรี ยบร้ อยและการเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี เนื่องจากในขันตอนการ
้
หรื อหน้ าต่างอลูมิเนียมนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบช่องว่างระหว่างผนังและโครง
ติดตังประตู
้
กรอบหน้ าต่างอลูมิเนียมไม่มีให้ มีมากจนเกินไป เนื่องจากหากมีระยะห่างมาก จะต้ องใช้ ซิลิโคนอุด
หนา ซึง่ จะทําให้ เกิดปั ญหารั่วซึมเมื่อซิลโิ คนมีการหดตัว
2.5) ปั ญหาประตูหน้ าต่างไม้ เปิ ด-ปิ ด ไม่สะดวก โดยเกิดจากสาเหตุฝีมือช่าง
เนื่องจากในขันตอนการการติ
้
ดตังประตู
้
หน้ าต่างไม้ นนั ้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจการใช้ งานเมื่อช่าง
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ติดตังแล้
้ วเสร็ จ หากการใช้ งานบานประตู หน้ าต่างไม่สะดวก จะต้ องแจ้ งให้ ช่างแก้ ไขก่อนมีการส่ง
มอบงานให้ กบั เจ้ าของบ้ าน
2.6) ปั ญหาผนังฉาบไม่เรี ยบเป็ นคลื่น

โดยเกิดจากสาเหตุฝีมือช่างก่อฉาบ

เนื่องจากในขันตอนการฉาบปู
้
นนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบประสบการณ์ และฝี มือการฉาบ
ของช่างก่อน เพื่อให้ งานที่แล้ วเสร็จมีความสวยงามตรงตามความต้ องการของเจ้ าของบ้ าน
3) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดกับงานโครงสร้ าง
3.1) ปั ญหาเสาผิดตําแหน่ง โดยเกิดจากการวางผังคลาดเคลื่อนและขาดการ
ตรวจสอบแบบก่อสร้ าง เนื่องจากในขันตอนการสํ
้
ารวจ วางผังนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบให้
ช่างสํารวจวางผังให้ ถูกต้ องตรงตามแบบก่อสร้ าง และตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้ สํารวจว่ามีความ
ละเอียด ถูกต้ องตรงตามข้ อกําหนด
3.4) ปั ญหาคานบิดเบีย้ วผิดรู ปร่ าง โดยเกิ ดจากการตัง้ แบบหล่อที่ ไม่แข็ งแรง
เนื่องจากในขันตอนการตั
้
งแบบหล่
้
อคอนกรี ตนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบคุณภาพของไม้ แบบ
และความแข็งแรงของการคํ ้ายัน เพื่อป้องกันแบบหล่อคอนกรี ตเสียรูประหว่างการเทคอนกรี ต
3.5) ปั ญหาพื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กวางบนดินแตกร้ าว โดยเกิดจากพื ้นดินถมเกิด
การทรุ ดตัว เนื่องจากในขันตอนการถมดิ
้
นนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบการตัดรอยต่อ (Joint)
ในส่วนที่มีการทรุดตัวแตกต่าง เพื่อแยกโครงสร้ างออกจากกัน
3.6) ปั ญหาพื ้นแตกร้ าว (แผ่นพื ้นสําเร็ จ)

โดยเกิดจากขาดการเสริ มเหล็กรับ

โมเมนต์ลบและระยะห่างการเสริ มเหล็กตะแกรงมากเกินที่ระบุ เนื่องจากในขันตอนการวางเหล็
้
ก
เสริ มในพื ้นนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบขนาด ตําแหน่งและระยะห่างของเหล็กเสริ ม ให้ ตรง
ตามแบบที่กําหนด
3.7) ปั ญหาพื ้นหล่อในที่แตกร้ าว โดยเกิดจากการเสริ มเหล็กไม่ตรงกับที่ระบุ
เนื่องจากในขันตอนการวางเหล็
้
กเสริ มในพื ้นหล่อในที่นนั ้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบการเสริ ม
เหล็ก การจัดเรี ยงตําแหน่ง ทังเหล็
้ กเสริมรับโมเมนต์บวกและโมเมนต์ลบ
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3.8) ปั ญหาโครงสร้ างหลังคาแอ่นตัวมากไม่ได้ มาตรฐาน โดยเกิดจากรอยเชื่อม
ขาดความแข็ ง แรงและขาดการออกแบบที่ ถูก ต้ อ งตามหลัก วิ ช าการ เนื่ อ งจากในขัน้ ตอนการ
ก่ อสร้ างโครงหลัง คานัน้ ผู้ควบคุม งานต้ องตรวจสอบคุณสมบัติของเหล็ก ที่ ใช้ ทํ าโครงหลัง คา
ตลอดจนตรวจสอบรอยเชื่อม ให้ มีความยาว ขนาด และตําแหน่งเป็ นไปตามมาตรฐานกําหนด
3.9) ปั ญหานํ ้ารั่วบริ เวณหลังคา โดยเกิดจากช่างปูกระเบื ้องไม่แนบสนิทและไม่
ตรงแนว เนื่องจากในขันตอนการติ
้
ดตังกระเบื
้
้องหลังคานัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของช่างปูกระเบื ้อง เพื่อให้ สามารถปูกระเบื ้องได้ อย่างเรี ยบร้ อย ตรงแนว ลดปั ญหาการรั่วซึม
4) ปั ญหาข้ อบกพร่องที่เกิดกับงานระบบ
4.1) ปั ญหาท่อประปารั่วซึม โดยเกิดจากขาดการทดสอบแรงดันนํ ้า เนื่องจากใน
ขันตอนการติ
้
ดตังระบบประปานั
้
น้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบรอยรั่วต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ด้ วย
วิธีการทดสอบแรงดัน
4.2) ปั ญหาท่อนํ ้าทิ ้งอุดตัน โดยเกิดจากขาดการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้ างเข้ าไป
อุดตัน เนื่องจากในขันตอนการติ
้
ดตังระบบสุ
้
ขาภิบาลนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบการระบาย
ของระบบสุขาภิบาล อีกทังยั
้ งต้ องตรวจวิธีการป้องกันเศษวัสดุเข้ าไปอุดตัน
4.3) ปั ญหาพื ้นห้ องนํ ้ารั่ว โดยเกิดจากไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น
เนื่องจากในขันตอนการเทพื
้
้นคอนกรี ตในส่วนห้ องนํ ้านัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบคุณสมบัติ
คอนกรี ตที่เทว่าผสมสารกันซึม และตรวจสอยให้ เทพื ้นครัง้ เดียวโดยตลอด เพื่อป้องกันปั ญหานํ ้า
รั่วซึมตามรอยต่อ
4.4) ปั ญหาพื ้นดาดฟ้า/พื ้นบริ เวณระเบียงนํ ้ารั่ว โดยเกิดจากไม่ได้ เทพื ้นดาดฟ้า
พร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน การใช้ แผ่นพื ้นสําเร็ จทําให้ นํ ้าสามารถซึมผ่านได้ และไม่ได้ ผสมสารกัน
ซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น เนื่องจากในขันตอนการเทพื
้
้นคอนกรี ตในส่วนระเบียงนัน้ ผู้ควบคุมงาน
ต้ องตรวจสอบคุณสมบัตคิ อนกรี ตที่เทว่าผสมสารกันซึม และตรวจสอยให้ เทพื ้นครัง้ เดียวโดยตลอด
เพื่อป้องกันปั ญหานํ ้ารั่วซึมตามรอยต่อ
4.5) ปั ญหาการเดินสายไฟขาด โดยเกิดจากความไม่ระมัดระวัง

การเลือกใช้

้
นสายไฟนัน้ ผู้
สายไฟคุณภาพตํ่า และการเชื่อมต่อสายไฟไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากในขันตอนการเดิ
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ควบคุมงานต้ องตรวจสอบวิธีการร้ อยสอยไฟที่ถูกต้ อง เพื่อป้องกันการฉี กขาดระหว่างการร้ อย
สายไฟ อีกทังยั
้ งต้ องตรวจสอบคุณสมบัติของสายไฟและการเชื่อมต่อว่าถูกต้ องและเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนด
4.6) ปั ญหาอุปกรณ์ภายในห้ องครัวชํารุดก่อนเวลา โดยเกิดจากการเลือกใช้ วสั ดุ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์ภายในห้ องครัว
คุณภาพตํ่าและช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้ เนื่องจากในขันตอนการติ
นัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ว่าถูกต้ องตามแบบกําหนด
4.7) ปั ญหาอุปกรณ์ภายในห้ องนํ ้าชํารุดก่อนเวลา โดยเกิดจากช่างไม่ชํานาญใน
การติดตัง้ และอุปกรณ์จ่ายนํ ้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากในขันตอนการติ
้
ดตังอุ
้ ปกรณ์
ภายในห้ องนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ว่าถูกต้ องตามแบบ
กําหนด ตลอดจนตรวจสอบความเรี ยบร้ อย การใช้ งาน ภายหลังการติดตัง้ ซึง่ หากมีความบกพร่ อง
จะทําการแก้ ไขก่อนการส่งมอบงานให้ กบั เจ้ าของบ้ าน ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบ
4.8) ปั ญหาวอลเปเปอร์ หลุดร่ อน โดยเกิดจากขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท
และขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด เนื่องจากในขันตอนการติ
้
ดตังวอลเปเปอร์
้
นนั ้ ผู้ควบคุมงานต้ อง
้ สะอาดปราศจากคราบสกปรกต่าง ๆ ตลอดจนพื ้นผิว
ตรวจสอบสภาพพื ้นผิวที่จะทําการติดตังให้
จะต้ องแห้ งสนิท จึงจะสามารถติดตังวอลเปเปอร์
้
ได้ โดยไม่เกิดปั ญหาข้ อบกพร่องตามมาภายหลัง
4.9) ปั ญหารอยขีดข่วนบนกระจกและโลหะวาว โดยเกิดจากขาดการป้องกันงาน
ที่แล้ วเสร็ จ เนื่องจากในขันตอนการติ
้
ดตังกระจกและโลหะวาวนั
้
น้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบ
ความเรี ยบร้ อยของวัสดุอปุ กรณ์ และการป้องกันหลังจากติดตัง้ เพื่อป้องกันความชํารุดก่อนการส่ง
มอบงานให้ กบั เจ้ าของบ้ าน
4.10) ปั ญหางานพื ้นปาร์ เก้ โดยเกิดจากขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอและ
ช่างปูปาร์ เก้ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพนัน้ ผู้ควบคุมงานต้ องตรวจสอบสภาพพื ้นผิวก่อนการปูปาร์ เก้ วา่ พื ้นเรี ยบ
และแห้ งสนิท จึงจะสามารถปูพื ้นปาร์ เก้ ได้ โดยไม่เกิดข้ อบกพร่องในภายหลัง

ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง
ข้ อบกพร่ อง

ลําดับ

1.1 ดินบริเวณ
บ้ านทรุดตัวมาก

1
2
3
4
1
4

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

5

วิธีการถมดิน
การทิ ้งระยะเวลาเพื่อปล่อยให้ ดินเซตตัว
คุณภาพดินถม
ปริมาตรดินถมตามที่ระบุ
วิธีการบดอัดดินที่ถกู ต้ อง
การหนุนลูกปูนเพื่อป้องกันเหล็กเสริมจมในทราย
การเสริ มเหล็กที่เหมาะสม

1.3 กําแพงรัว้

5

การเยื ้องศูนย์ของเสาเข็มสัน้

[]

[]

.................................................................

บ้ านแตกร้ าว

6

การออกแบบในงานเสาเข็มสัน้

[]

[]

.................................................................

1.4 การเกิดสนิม
ที่รัว้ บ้ านในส่วนที่
เป็ นโลหะ

1

วิธีการป้องกันปั ญหาการเกิดสนิม

[]

[]

.................................................................

2

การทานํ ้ายากันสนิมไม่ทวั่ บริเวณ

[]

[]

.................................................................

1.2 พื ้นลานจอด
รถแตกร้ าว
(วางบนดิน)
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ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง

ลําดับ

1.5 สีทารัว้ บ้ าน
หลุดร่อน

1

การเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด

2

1.6 นํ ้าขังบริเวณ
พื ้นลานจอดรถ
1.7 นํ ้าขังบริเวณ
พื ้นที่รอบๆ ตัว
บ้ าน
2.1 ผนังบ้ าน
แตกร้ าว

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

[]

.........................................................

พื ้นผิวแห้ งสนิท ไม่มีความชื ้น

[]

[]

.........................................................

4

การทาสีไม่ครบจํานวนครัง้ ที่กําหนด

[]

[]

.........................................................

3

การทําลาดเอียงเพื่อป้องกันนํ ้าขัง

[]

[]

.........................................................

5

การเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้า

[]

[]

.........................................................

9

พื ้นไม่เรี ยบเป็ นแอ่ง

[]

[]

.........................................................

5

การเตรี ยมวิธีการระบายนํ ้ารอบตัวบ้ าน

[]

[]

.........................................................

5

การทําลาดเอียงที่เหมาะสม

[]

[]

.........................................................

5

การป้องกันท่อระบายนํ ้าอุดตัน

[]

[]

.........................................................

8

การใช้ ทอ่ ขนาดที่เหมาะสม

[]

[]

.........................................................

2

ฝี มือช่างก่อฉาบ

[]

[]

.........................................................

3

การก่อผนังอิฐไม่ตรงแนวทําให้ ต้องฉาบหนา

[]

[]

.........................................................

3

การก่อผนังอิฐไม่เรี ยบทําให้ การฉาบไม่สมํ่าเสมอ

[]

[]

.........................................................

4

ฉาบผนังขณะอุณหภูมิสงู ทําให้ แตกร้ าว

[]

[]

.................................................................

7

ฐานรากเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน

[]

[]

.................................................................
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ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง

ลําดับ

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

2.2 ผนังบ้ าน
แตกร้ าวตามมุม
วงกบประตูและ
หน้ าต่าง

1

การทําเสาเอนและคานทับหลัง

[]

.................................................................

4

การใส่เหล็กกรงไก่บริเวณมุมขอบวงกบ

[]

[]

.................................................................

2.3 คราบ
ความชื ้นบริเวณ
ส่วนที่ติดกับ
สนามหญ้ า

2

การใช้ สีคณ
ุ ภาพตํ่า

[]

[]

.................................................................

5

การปรับปูนทรายหยาบในการก่ออิฐชันแรก
้

[]

[]

.................................................................

2.4 นํ ้ารั่วตาม
ขอบบานประตู
และหน้ าต่าง
อลูมิเนียม

2

การอุดซิลโิ คนทําไม่เรี ยบร้ อย

[]

[]

.................................................................

4

การเผื่อระยะบานประตูหน้ าต่างไม่พอดี

[]

[]

.................................................................

160

158
ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง

ลําดับ

2.5 ประตู
หน้ าต่างไม้ เปิ ดปิ ด ไม่สะดวก

2

2.6 ผนังฉาบไม่
เรี ยบ เป็ นคลื่น
3.1 เสาผิด
ตําแหน่ง

3.2 เสาล้ มเอียง

รายการการตรวจสอบ

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

ไม้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า (อบไม่ดี)

ผู้ควบคุม
งาน
[]

[]

.................................................................

4

ไม้ มีอายุน้อยทําให้ บวมง่าย

[]

[]

.................................................................

6

ฝี มือช่างไม้ ติดตังไม่
้ ดี

[]

[]

.................................................................

3

ฝี มือช่างก่อฉาบ

[]

[]

.................................................................

5

วิธีการฉาบที่ผิดขันตอน
้

[]

[]

.................................................................

6

การก่อกําแพงไม่เรี ยบสมํ่าเสมอ

[]

[]

.................................................................

3

การวางผังคลาดเคลื่อน

[]

[]

.................................................................

4

การปรับแก้ งานฐานรากผิดตําแหน่ง

[]

[]

.................................................................

6

การปรับแก้ เสาล้ มเอียงโดยการฉาบปูนหนา

[]

[]

.........................................................

8

การตรวจสอบแบบก่อสร้ าง

[]

[]

.........................................................

1

การตังแบบหล่
้
อที่คลาดเคลื่อนมาก

[]

[]

.........................................................

5

ฝี มือช่างฉาบไม่ได้ ดิ่ง

[]

[]

.........................................................

6

การทรุดตัวฐานราก

[]

[]

.........................................................
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ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง

ลําดับ

3.3 เสาแตกร้ าว

2

การเทคอนกรี ตขาดการจี ้ทําให้ เป็ นโพรง

3

3.4 คานบิดเบี ้ยว
ผิดรูปร่าง
3.5 พื ้นคอนกรี ต
เสริมเหล็กวางบน
ดินแตกร้ าว

3.6 พื ้น
แตกร้ าว (แผ่น
พื ้นสําเร็จ)

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

[]

.................................................................

เหล็กเสริมเสาล้ มเอียง

[]

[]

.................................................................

4

เสาผิดตําแหน่ง และไม่ได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

[]

[]

.................................................................

4

ปรับแก้ ระดับพื ้น และไม่ได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

[]

[]

.................................................................

1

การใช้ ไม้ แบบคุณภาพตํ่า

[]

[]

.................................................................

1

การใช้ ไม้ แบบซํ ้าๆ มากครัง้

[]

[]

.................................................................

2

การตังแบบหล่
้
อที่ไม่แข็งแรง

[]

[]

.................................................................

1

พื ้นดินถมเกิดการทรุดตัว

[]

[]

.................................................................

2
3
1
4
5
6

เหล็กเสริมพื ้นจมในทราย

[]
[]
[]
[]
[]
[]

[
[
[
[
[
[

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

การบดอัดทรายรองพื ้นไม่แน่น
การเทคอนกรี ตทับหน้ าที่หนาเกินไป
ขาดการคํ ้ายันที่แข็งแรงก่อนเท
ขาดการเสริ มเหล็กรับโมเมนต์ลบ
ระยะห่างเหล็กตะแกรงมากเกินที่ระบุ

]
]
]
]
]
]
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ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง

ลําดับ

3.7 พื ้นหล่อในที่
แตกร้ าว

2

การเติมนํ ้าขณะเทคอนกรี ต

2

3.8 โครงสร้ าง
หลังคาแอ่นตัว
มากไม่ได้
มาตรฐาน

3.9 นํ ้ารั่ว
บริ เวณหลังคา

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

[]

.................................................................

การเสริ มเหล็กไม่ตรงกับที่ระบุ

[]

[]

.................................................................

3

พื ้นคอนกรี ตเป็ นโพรงเนื่องจากขาดกการจี ้

[]

[]

.................................................................

5

รอยร้ าวที่ผิวเนื่องจากการเทคอนกรี ตที่หนา

[]

[]

.................................................................

1

รอยเชื่อมขาดความแข็งแรง

[]

[]

.................................................................

1

การเลือกใช้ เหล็กคุณภาพตํ่าทําโครงหลังคา

[]

[]

.................................................................

4

ระดับ ตําแหน่งผิดพลาด

[]

[]

.................................................................

5

ขาดการออกแบบที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ

[]

[]

.................................................................

6

เหล็กโครงหลังคาขาดการอาบนํ ้ายากันสนิม

[]

[]

.................................................................

1
1
5

ความลาดเอียงของหลังคาไม่เหมาะสม

[]
[]
[]

[]
[]
[]

.........................................................
.........................................................
.........................................................

ช่างปูกระเบื ้องไม่แนบสนิท ไม่ตรงแนว
กระเบื ้องที่นํามาใช้ มีคณ
ุ ภาพตํ่า
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ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง
4.1 ท่อประปา
รั่วซึม
4.2 ท่อนํ ้าทิ ้งอุด
ตัน
4.3 พื ้นห้ องนํ ้ารั่ว

4.4 พื ้นดาดฟ้า/
พื ้นบริ เวณ
ระเบียงนํ ้ารั่ว

ลําดับ

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

[]

.................................................................

1

ช่างไม่นํ ้ายาประสานให้ ครบถ้ วน

4

การทํางานจากช่างฝ่ ายอื่นที่ผิดพลาด

[]

[]

.................................................................

9

ขาดการทดสอบแรงดันนํ ้า

[]

[]

.................................................................

3

ขาดการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้ างเข้ าไปอุดตัน

[]

[]

.................................................................

4

การทําลาดเอียงของแนวการวางท่อไม่ได้ ระดับ

[]

[]

.................................................................

5

มุมหักงอของแนวการวางท่อที่มากเกิน

[]

[]

.................................................................

3

การฝั งท่อ Sleeve ผิดตําแหน่ง

[]

[]

.................................................................

3

ไม่ได้ เทพื ้นห้ องนํ ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน

[]

[]

.................................................................

3

ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น

[]

[]

.................................................................

4

ขาดการทําลาดเอียงทําให้ นํ ้าขัง

[]

[]

.................................................................

2

ไม่ได้ เทพื ้นดาดฟ้าพร้ อมคานในครัง้ เดียวกัน

[]

[]

.........................................................

3

การใช้ แผ่นพื ้นสําเร็จซึง่ นํ ้าสามารถซึมผ่านได้

[]

[]

.........................................................

3

ไม่ได้ ผสมสารกันซึมในคอนกรี ตที่ใช้ เทพื ้น

[]

[]

.........................................................
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ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง
4.5 การเดิน
สายไฟ
4.6 อุปกรณ์
ภายในห้ องครัว
ชํารุดก่อนเวลา
4.7 อุปกรณ์
ภายในห้ องนํ ้า
ชํารุดก่อนเวลา
4.8 วอลเปเปอร์
หลุดร่อน
4.9 รอยขีดข่วน
บนกระจก/และ
โลหะวาว

ลําดับ

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

[]

.................................................................

4

สายไฟขาดเนื่องจากความไม่ระมัดระวัง

4

การเลือกใช้ สายไฟคุณภาพตํ่า

[]

[]

.................................................................

8

การเชื่อมต่อสายไฟไม่ถกู ต้ อง

[]

[]

.................................................................

4

การเลือกใช้ วสั ดุคณ
ุ ภาพตํ่า

[]

[]

.................................................................

ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้

[]

[]

.................................................................

ช่างไม่ชํานาญในการติดตัง้

[]

[]

.................................................................

อุปกรณ์จ่ายนํ ้าคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน

[]

[]

.................................................................

3

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท

[]

[]

.................................................................

3

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่สะอาด

[]

[]

.........................................................

7

นํ ้าซึมจากขอบวงกบหน้ าต่าง

[]

[]

.........................................................

4

ขาดการป้องกันงานที่แล้ วเสร็จ

[]

[]

.........................................................

8

การจัดการก่อสร้ างที่ดีเพียงพอ

[]

[]

.........................................................

9
4
8
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ตารางที่ 6.2 แนวทางการตรวจสอบงานในขันตอนการก่
้
อสร้ าง (ต่อ)
ข้ อบกพร่ อง

ลําดับ

4.10 งานพื ้นปาร์
เก้

2

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่เรี ยบเพียงพอ

3

4.11 งานพื ้นผิว
กระเบื ้อง/หินกาบ
หลุดร่อน

รายการการตรวจสอบ

ผู้ควบคุม
งาน
[]

เจ้ าของบ้ าน

ลักษณะ

[]

.................................................................

ขาดการเตรี ยมพื ้นผิวที่แห้ งสนิท

[]

[]

.................................................................

5

ช่างปูปาร์ เก้ ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

[]

[]

.................................................................

6

ไม้ ปาร์ เก้ อบมาไม่ดี

[]

[]

.................................................................

4

การปูโดยใช้ ซีเมนต์ไม่เต็มพื ้นที่แผ่นกระเบื ้อง

[]

[]

.................................................................

4

การตัดกระเบื ้องไม่ถกู วิธีทําให้ แตกบิ่น

[]

[]

.................................................................

8

การใช้ ซีเมนต์ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ

[]

[]

.................................................................
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6.2 บทสรุ ป
การวิเคราะห์ คดั กรองปั ญหาข้ อบกพร่ องในบทนี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อบกพร่ องที่ มี
โอกาสเกิ ดการซ่อนเร้ นในงานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร โดยนํ าความคิดเห็น ของวิศวกรผู้
ชํานาญงานการในการประชุมกลุม่ มาวิเคราะห์หาข้ อสรุป
ผลที่ได้ จากการระบุปัญหาโดยกลุ่มผู้ชํานาญ พบว่าข้ อบกพร่ องที่ได้ ทําการศึกษาทังหมด
้
จํานวน 33 รายการนัน้ เป็ นข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น โดยมีโอกาสเกิ ดการซ่อนเร้ น
ปั ญหาในระหว่างการก่อสร้ าง ผู้ควบคุมงานจะต้ องตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้ าง ในระหว่าง
ขันตอนการก่
้
อสร้ าง หากละเลยจะทําให้ ข้อบกพร่ องไม่ได้ รับการแก้ ไข และยากแก่การตรวจสอบ
ในขันตอนการส่
้
งมอบงานให้ แก่เจ้ าของ

บทที่ 7
บทสรุ ป
7.1 สรุ ปผลการวิจัย
ปั จจุบัน พบการร้ องเรี ย นปั ญหาข้ อ บกพร่ อ งในการก่ อสร้ างโครงการบ้ า นจัดสรรจาก
ผู้บริ โภคเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับข้ อบกพร่ องในงานก่อสร้ างมีรูปแบบที่หลากหลาย ทังที
้ ่เป็ น
ข้ อบกพร่ องที่ สามารถตรวจสอบได้ ในขัน้ ตอนการส่งมอบงานและไม่สามารถตรวจสอบได้ ใน
ขันตอนการส่
้
งมอบงาน ซึง่ ข้ อบกพร่องที่ผ้ บู ริ โภคพบมักเป็ นข้ อบกพร่องที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
ในขันตอนการส่
้
งมอบงาน จึงทําให้ ผ้ บู ริโภคต้ องมักพบปั ญหาข้ อบกพร่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องในการก่อสร้ าง
โครงการบ้ านจัดสรร เพื่อคัดกรองข้ อบกพร่ องทัว่ ไปและข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการซ่อนเร้ น โดย
งานวิ จัย นี ม้ ี ขัน้ ตอนการศึก ษาประกอบด้ ว ย 3 กระบวนการ คื อ 1) การศึก ษาสภาพปั ญ หา
ข้ อบกพร่ องที่ผ้ บู ริ โภคร้ องเรี ยน โดยการใช้ แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นจากประเด็นปั ญหาที่ได้ รับการ
ร้ องเรี ยนจากบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคและคณะอนุกรรมการ “คลินิก
ช่าง” สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นเครื่ องมือเก็บรวบรวม
ข้ อมูลปั ญหาข้ อบกพร่ องในโครงการบ้ านจัดสรรจากผู้บริ โภคที่อาศัยอยู่ในโครงการ 2) การศึกษา
สาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ อง โดยการสัมภาษณ์ วิศวกรผู้ควบคุมงาน จํานวน 30 ท่าน และการ
สังเกตสถานที่ก่อสร้ าง จํานวน 30 โครงการ เพื่อวิเคราะห์ระบุสาเหตุของปั ญหาข้ อบกพร่ องที่พบ
ในโครงการบ้ า นจัด สรร และ 3) การวิ เ คราะห์ คัด กรองและระบุปั ญ หาข้ อ บกพร่ องทั่ว ไปและ
ข้ อบกพร่องซ่อนเร้ น ด้ วยวิธีการประชุมกลุม่ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 ท่าน
้
ปประเด็นปั ญหา
เพื่อนําความคิดเห็นที่รวบรวมทังหมดมาประมวลผลและสรุ
ผลการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ส้ ามารถรวบรวมปั ญ หาข้ อ บกพร่ อ งจากการสํ า รวจโครงการ
ก่อสร้ างบ้ านจัดสรรได้ 33 รายการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ ดังนี ้ 1) ปั ญหาบริ เวณบ้ าน
ได้ แก่ ปั ญหาสีบริ เวณรัว้ บ้ าน ปั ญหาสนิมบริ เวณรัว้ ปั ญหานํ ้าขัง 2) ปั ญหาบริ เวณตัวบ้ าน ได้ แก่
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ปั ญหารอยร้ าว ปั ญหาบ้ านสีซีด ปั ญหาบ้ านสีหลุดร่ อน 3) ปั ญหางานโครงสร้ าง ได้ แก่ ปั ญหารอย
ร้ าวที่โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปั ญหาเหล็กโครงหลังคาเกิดสนิม 4) ปั ญหางานระบบ ได้ แก่
ปั ญหาพื ้นลามิเนต ปั ญหากระเบื ้องหลุดร่อน ปั ญหาห้ องนํ ้าอุดตัน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์คดั กรองปั ญหาข้ อบกพร่ องทัว่ ไปและปั ญหาข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดการ
ซ่อนเร้ น พบว่าปั ญหาข้ อบกพร่ องจํานวน 33 รายการ มีสาเหตุที่ผ้ ชู ํานาญงานระบุว่ามีโอกาสเกิด
จากการซ่อ นเร้ น ซึ่ง สะท้ อนให้ เห็ น ว่า ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระหว่างการก่ อสร้ าง จํ าเป็ นที่ จ ะต้ องให้
ความสําคัญในการตรวจสอบงานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร เพื่อป้องกันปั ญหาข้ อบกพร่ องที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้ ในขันตอนการส่
้
งมอบงาน ตลอดจนผู้บริโภคหรื อเจ้ าของโครงการบ้ านจัดสรร
ที่ทราบถึงปั ญหาเหล่านี ้ ก็จะสามารถช่วยตรวจสอบงานได้ อย่างเหมาะสม
7.2 ข้ อจํากัดของงานวิจยั
การทํ าวิจัยในครัง้ นี ม้ ีอุปสรรคที่ เกิ ดขึน้ ในบางขัน้ ตอน โดยเฉพาะขัน้ ตอนของการเก็ บ
ข้ อมูล ด้ วยแบบสอบถามและการสังเกตโครงการก่ อสร้ าง ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล อย่างไรก็ตามการสุม่ ตัวอย่างยังคงเน้ นสํารวจข้ อมูลจากโครงการที่มีความ
หลากหลาย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลปั ญหาที่ครบถ้ วน
เนื่องจากมีข้อจํากัดด้ านเวลาและค่าใช้ จ่าย การวิจยั ครัง้ นี ้จึงทําการศึกษาข้ อบกพร่องและ
สาเหตุของข้ อบกพร่อง โดยการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์และสังเกตสถานที่ก่อสร้ าง
จึงทําให้ สามารถพบปั ญหาได้ เฉพาะโอกาส ซึง่ หากศึกษาเป็ นรายกรณีก็จะทําให้ ทราบข้ อมูลเชิง
ปริ มาณที่มีความละเอียดขึ ้น ซึง่ ก็จะทําให้ การประเมินหรื อกําหนดมาตรการในการป้องกันปั ญหา
ทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
7.3 ข้ อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาปั ญหาและสาเหตุของข้ อบกพร่ องในการก่อสร้ าง
โครงการบ้ านจัดสรร โดยวิเคราะห์คดั กรองสาเหตุของข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้น จากประสบการณ์ของผู้
ที่เกี่ยวข้ องแต่ละฝ่ าย เพื่อระบุสาเหตุที่ทําให้ เกิดปั ญหาข้ อบกพร่ องในโครงการบ้ านจัดสรร ซึง่ ผล
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การศึก ษาพบว่า ปั ญ หาที่ เ กิ ด มี ส าเหตุส่ว นหนึ่ง มาจาการซ่อนเร้ นปั ญ หาของผู้ที่ มี ส่ว นในการ
ก่อสร้ าง ซึง่ ในอนาคตควรวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบงานก่อสร้ าง และระบบการควบคุมคุณภาพ
ในงานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรร เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึ่ง
จะช่วยลดปั ญหาข้ อบกพร่องงานก่อสร้ างโครงการบ้ านจัดสรรได้ ดียิ่งขึ ้น
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