การศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขการตรวจรับบ้านในหมู่บา้ นจัดสรร
โดยประยุกต์ใช้ผงั พาเรโตและผังก้างปลา
กรณีศึกษาโครงการ เพอร์เฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน Exclusive Zone
Study of Problems and Solutions for the Inspection of Houses in the Village
By Applying the Pareto Diagram and the Cause & Effect Diagram:
Case study of Perfect Place Ramintra-Wongwaen project Exclusive Zone
ภูวนาถ สุทธารส1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ ผดุงศิลป์ 2

บทคัดย่อ
การศึกษานีเป็ นการศึกษาเพือให้ ทราบสาเหตุของปั ญหาทีทําให้ เกิดข้ อบกพร่ องจาก
การตรวจรับบ้ านในโครงการบ้ านจัดสรร เพือหาวิธีแก้ ไข ไม่ให้ ข้อบกพร่องเหล่านันเกิดขึนได้ อีก
ทังยังเป็ นการสร้ างมาตรฐานให้ กบั โครงการ และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมข้ อบกพร่อง
ดังกล่าว การศึกษาครังนี ใช้ โครงการของบริษัท พร๊อพเพอร์ตี เพอร์เฟค จํากัด(มหาชน) โครงการ
เพอร์เฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน ในการทําวิจัยโดยการใช้ QC Tools (7 Quality Control
Tools) เป็ นเครืองมือในการตรวจรับบ้ านจากผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือ
นํามาสรุ ปข้ อบกพร่ องทีเกิดขึนเป็ นประจําและทําเรื องส่งให้ ฝ่ายก่อสร้ าง ดําเนิ นการแก้ ไขเพื อ
ไม่ให้ ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึนอีกหรือให้ มีปริมาณทีน้ อยลง
หลังดําเนินการปรั บปรุงข้ อบกพร่ อง ลดลงจากเดิมถึง . % ของข้ อบกพร่ องที
เกิดขึนหลังจากการปรับปรุง จํานวนของข้ อบกพร่ องทีลดน้ อยลง ได้ แก่ งานวงกบประตู ลดลง %
งานผนังกระเบือง ลดลง . % และงานฝ้ า ลดลง % จึงทําให้ เห็นว่าการลดลงของข้ อบกพร่ อง
จากการตรวจรั บ บ้ า นในหมู่ บ้ า นจั ด สรรโดยการใช้ เครื องมื อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ QC Toolsนั น
สามารถควบคุมไม่ให้ เกิดข้ อบกพร่องได้ เป็ นอย่างดี
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ABSTRACT
This Study. Is a study to determine the cause of the problem of home picked
defects in housing projects to find a solution not allowing those flaw to happen again, it also
creates standards for the project. And save the budget for repairing such defects This study
Use the company project Property Perfect PCL. Perfect Place Ramintra - Wongwaen Project
in conducting research by using 7QC Tools (7Quality Control Tools) as a tool to inspect
houses from construction supervisors in collecting data to summarize the defects that occur
on a regular basis and make matters to be construction department Take corrective actions to
prevent such defects from occurring again or to have fewer quantities.
After the defects reduced to 23.72%, of defects incurred after the update. The
number of defects is reduced include the bindings fell 76%, wall tiles fell 52.5% and the
ceiling down 19% of the process are reduced. Defects can be well controlled by using the
quality control tools of 7QC tools.
Keywords: Home inspection for housing projects, 7 QC Tools, Cause & Effect diagram

บทนํา
ในปั จ จุ บั น การเลื อ กซื อที อยู่ อ าศั ย ขึ นอยู่ กั บ หลายปั จ จั ย เช่ น ตํา แหน่ ง ทีตั งของ
โครงการว่าการเดินทางสะดวกสบาย อยู่ติดถนนใหญ่หรือมีรถโดยสารสาธารณะผ่านหน้ าโครงการ
หรือไม่ สิงแวดล้ อมภายในโครงการ ร่ มรืนน่าอยู่อาศัย ถนนภายในโครงการมีขนาดความกว้ า ง
เหมาะสมและวัสดุ ทีนํามาใช้ ในโครงการเป็ นวัสดุทีมีคุณภาพ เช่ น กระเบืองหลังคา ต้ องมีความ
หนาไม่น้อยกว่ า มม.และมีติดตังฉนวนกันความร้ อนภายใต้ หลังคา สีภายนอกอาคารต้ องมี
คุณสมบัติทนแดด ทนฝน และป้ องกันเชือรา เป็ นต้ น
ี
บงาน คือช่างผู้รับเหมาขาดความรู้และทักษะใน
โดยปัญหาส่วนใหญ่ทพบในการตรวจรั
การดําเนินการก่อสร้ าง จึงเป็ นสาเหตุหลักทีทําให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการตรวจรับงาน เช่น ปัญหา
พืนกระเบืองมีความไม่สมําเสมอ สามารถแก้ ไขได้ โดย ทําความสะอาดพืนก่อนและการปูกระเบือง
ควรทิงไว้ อย่างน้ อย ชัวโมง เพือให้ ปูนกาวอยู่ตัวก่อนทําการยาแนว ปั ญหาฝ้ าเพดานบริเวณ
รอยต่อไม่เรียบร้ อยมีรอยแตก ควรแก้ ไขโดยการ ทําความสะอาดพืนผิว พร้ อมทําการฉาบด้ วย
เกรียง ขนาด นิว ไม่น้อยกว่า รอบ ทิงไว้ ชัวโมง จึงทําการขัดพืนผิวด้ วยกระดาษทราย
เป็ นต้ น ดังนันแล้ วเราควรตะหนักถึงปั ญหาเกียวกับมาตรฐานการสร้ างบ้ านของโครงการ เพือให้
ผู้คนทีเข้ ามาอยู่อาศัยในโครงการได้ บ้านทีมาตรฐานและมีคุณภาพทีสุด
ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ (2555) ได้ ทาํ การทดลองลดของเสียทีเกิดขึนในกระบวนการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยใช้ เครืองมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tool ในด้ านการค้ นหาสาเหตุและ



ปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 ซึง
ได้ ทาํ การเก็บข้ อมูลโดยใช้ ใบตรวจสอบ Check Sheet และแจกแจงปัญหาโดยใช้ แผนภูมิพาเรโต
และความถีของการเกิดปั ญหา เพือแยกความสําคัญตามลําดับด้ วยกฎ 80 : 20 ในการเลือกการ
แก้ ไขส่วนทีมีของเสียมากทีสุด แล้ วนํามาวิ เคราะห์ แก้ ไขปั ญหาด้ วยแผนภูมิก้างปลา Fish Bone
Diagram เพือวางมาตรการแก้ ไขปั ญหาจากการระดมความคิด จากการแก้ ไขและปรับปรุงสามารถลด
ของเสียจากเดิม 1.53 %ลดลงเหลือ 0.53 %
โสภิดา ท้ วมมี (2550) ได้ ทาํ การทดลองในกระบวนการผลิ ตพลาสติ กพี วี ซีแผ่ น มี
ปริมาณของเสียประเภทเม็ดพี วีซีไม่หลอมละลายทีเกิดขึนบนผิวผลิตภัณฑ์ 54.66% ของปั ญหา
ของของเสีย ทั งหมด ซึ งคิด เป็ น มูล ค่า ประมาณ 1,561,716 บาทต่อ ปี ทํา ให้ เ กิด การเก็บ
ผลิต ภัณ ฑ์เ ข้ า คลัง เพื อรอการนํากลับมาผลิตใหม่ ส่งผลให้ ต้นทุนในการผลิ ตเพิ มมากขึน ดังนัน
ผู้ทาํ การวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ทีจะลดจํานวนผลิ ตภัณฑ์ทีไม่ ผ่าน ข้ อกําหนดการตรวจสอบประเภท
เม็ดพีวีซีไม่หลอมละลายทีเกิดขึนบนผิวผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้ หลักการออกแบบการทดลอง เพือ
ศึกษาอิทธิพลของปั จจั ยทีน่ าจะมีผลต่ อการเกิดเม็ดพี วีซีไม่ หลอมละลายทีเกิดขึนบนผิวผลิ ตภั ณฑ์
และเพื อหาสภาวะทีเหมาะสมด้ วยเทคนิคพืนผิวตอบสนอง ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ที
อุณหภูมิในการหลอม PVC Compound ที Mixing Rolls 180 องศาเซลเซียส และปริมาณเศษ
พี วี ซี แ ผ่ น ที นํ า กลั บ มาหลอมใหม่ ที Mixing Rolls 30 กิ โ ลกรั ม /Batch จะทํา ให้ ค่ า จํ า นวน
จุ ดบกพร่ องประเภทเม็ด พี วี ซี ที ไม่ ห ลอมละลายทีเกิด ขึ นบนผิวผลิตภัณฑ์ 1 ตารางเมตร อยู่
ในช่วงทีต้ องการ คือไม่เกิน 10 จุดต่อตารางเมตร ซึงทําให้ สามารถลดจํานวนผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ผ่าน
ข้ อ กํา หนดการตรวจสอบประเภทเม็ด พี ว ี ซี ไ ม่ ห ลอมละลายที เกิด ขึ นบนผิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ล งได้
73.08 %
ธนวรรณ อั ศวไพบู ลย์ (2554) ได้ ท ํา การทดลองเพื อลดจํ า นวนของเสี ยที เกิ ดจาก
กระบวนการชุบแข็งชินงานเบรครถจักรยานยนต์ จากการผลิตเดิมมีชินงานเสียเกิดขึนจํานวนมาก จึงได้
ทําการรวบรวมข้ อ มู ลปริ มาณของเสีย และศึ ก ษากระบวนการผลิ ต พบว่ า ชิ นงานเสีย เกิด ขึ น
ทังหมดเฉลี ยเดือนละ 23,426 ชิน จากปริมาณการผลิตทังหมด 231,761 ชิน โดยเป็ นของเสีย
ทีเกิดจากกระบวนการชุบแข็งจํานวน 8,417 ชิน คิดเป็ น35.93% จากปริมาณของเสียทังหมด จึงได้
นําเครืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ซึงในการวิจัยนีใช้ เครืองมือ 3 ชนิด คือ ใบตรวจสอบ กราฟ
และแผนผังเหตุและผล สํา หรั บ การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ ไขปัญหา พบว่า สาเหตุของเสีย
เกิดจากตะกร้ าทีใส่ชินงาน เมือผ่านกระบวนการชุบแข็งแล้ ว ตะกร้ าจะห่อตัวหรือบิดเบียว ทําให้
ชินงานกระทบ เบียด และเกิดเป็ นรอย โดยตะกร้ าเก่าใส่ชินงานได้ ครังละ 640 ชิน จะได้ ชินงานดี
450 ชิน ชินงานเสีย 190 ชิน จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุง คือ การออกแบบและสร้ างตะกร้ าให้ มี
ความแข็งแรงเหมาะสมกับชินงานและใส่ชินงานได้ ครั งละ 530 ชิน เมือนําตะกร้ าใหม่ไปใช้ งาน
พบว่า ชินงานทีผ่านกระบวนการชุ บแข็งแล้ ว ตะกร้ าไม่มีการห่อตัวหรือบิดเบียว จึงไม่เกิดชินงาน



เสีย ถือว่าสามารถลดชินงานเสียจากกระบวนการชุบแข็งได้ 100% และสามารถเพิมชินงานดี 80 ชิน
ต่อครังของการชุบแข็ง โดยมีประสิทธิภาพเพิมขึน 17.8%
วีระเทพ ไตรรงค์ (
) ศึกษาเรื องการลดของเสียในกระบวนการพ่ นสีเหล็กด้ วย
เทคนิค เอฟเอ็มอีเอ กรณีศึกษา : บริษัทโกลด์ เพรส อินดรัสดรี จํากัด โดยมีเป้ าหมายคือ การ
ลดอัต ราของเสียทีเกิดขึนให้ ตากว่
ํ า % โดยใช้ หลักการของพาเรโตจําแนกปัญหา แล้ วทําการค้ นหา
ต้ นเหตุ ของปั ญหาด้ วยแผนภาพแสดงเหตุ แ ละผล พร้ อมวิ เคราะห์ หาแนวโน้ มสาเหตุ ลั กษณะ
ข้ อบกพร่ อง และผลกระทบ ทําการประเมินความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้ อบกพร่ องและ
คะแนนตรวจจับของปัญหา พบว่ามีเรืองทีต้ องปรับปรุง เรือง โดยหลังปรับปรุงสามารถลดระดับ
ของเสียจาก . % ลดลงเหลือ . % ซึงบรรลุตามเป้ าหมายทีตังไว้
ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (
) ได้ จัดทํากรณีศึกษาเกียวกับการลดของเสียในกระบวนการ
ฉีด พลาสติก กรณีศึกษา: ของเสียประเภทจุ ดดํา โดยมีเป้ าหมายเพื อลดของเสียประเภทจุ ดดําที
เกิดขึนในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้ เครืองมือควบคุมคุณภาพ ชนิด โดยใช้ ใบตรวจสอบ
ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลจํานวนของเสียจากกระบวนการผลิต เพือแจกแจงปั ญหา แสดงความถี
ของปัญหาเพือแยกความสําคัญ ด้ วยแผนภูมิพาเรโต โดยใช้ กฎ : ในการเลือกส่วนทีมีของเสีย
มากทีสุด มาวิ เคราะห์ ด้วยแผนภูมิก้ า งปลา เพื อวางแผนและดําเนิน การปรั บ ปรุง โดยผลการ
ดํา เนิน งาน พบว่า สามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุ ดดําจากเดิม . % ลดลงเหลือ . %
คิดเป็ นมูลค่า , , . บาทต่อปี
จากผลงานวิ จั ย ทีเกียวข้ อ งต่ า ง ๆ ทํา ให้ ส รุ ป ได้ ว่ า การนํา เทคนิ ค QC Tools มา
ปรับปรุงงานต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต สามารถช่วยลดของเสีย และปรั บ ปรุงประสิทธิภาพการ
ทํา งานได้ โดยส่ ว นมากการใช้ เ ทคนิ ค QC Tools จะใช้ ใ นส่ ว นของภาคการผลิ ต ในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ในการศึกษานี ผู้วิจัยได้ นําเทคนิ คดังกล่ าวมาปรั บใช้ เพื อแก้ ปัญหาในการลด
ข้ อบกพร่องของการตรวจรับบ้ านในหมู่บ้านจัดสรร โดยใช้ ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ทําการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจํานวนของข้ อบกพร่องของการตรวจรับบ้ าน เพือแจกแจงปัญหา แสดงความถี
ของปั ญหาเพือแยกความสําคัญ ด้ วยแผนภูมิพาเรโต โดยใช้ กฎ : ในการเลือกส่วนทีมีของ
เสียมากทีสุด มาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลา เพื อวางแผนและดําเนิ นการปรั บ ปรุง

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื อลดข้ อบกพร่ องในการตรวจรับบ้ านสําหรั บโครงการ เพอร์ เฟคเพลส รามอินทราวงแหวน



ขอบเขตงานวิจยั
1. ศึกษาและหาสาเหตุของปั ญหาทีทําให้ เกิดข้ อบกพร่ องจากการตรวจรั บบ้ านในโครงการ
หมู่ บ้ า นจั ด สรร โครงการ เพอร์ เ ฟคเพลส รามอิน ทรา-วงแหวน โดยใช้ ผั ง พาเรโต (Pareto
Diagram) และผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) เป็ นเครืองมือในการศึกษา
2. ศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาในโครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รามอินทรา-วงแหวน
จํานวน 10 หลัง พืนทีรวมประมาณ , ตารางเมตร

วิธีการดําเนินงานวิจยั
จากการศึกษาเพื อหาสาเหตุและข้ อบกพร่ องในการตรวจรั บบ้ าน โดยใช้ ผังพาเรโต
(Pareto Diagram) และหาสาเหตุของปั ญหาโดยใช้ ผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
โดยศึกษาปัญหาในโครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รามอินทรา-วงแหวน จํานวน 10 หลัง พืนที
รวมประมาณ , ตารางเมตร จากภาพที แสดงขันตอนการดําเนินงานวิจัย

ภาพที แสดงขันตอนการทําวิจัย



เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากภาพที เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเลื อกใช้ Check Sheets ในการ
ปฎิบัติงานจริงภายในบริษัท เป็ นการเก็บข้ อมูลอย่างง่าย โดยใช้ ใบตรวจสอบงานและลักษณะของ
ข้ อบกพร่ อง รวบรวมข้ อมูลข้ อบกพร่ องในบ้ านแต่ละหลัง และนําข้ อมูลทีเก็บได้ มาใช้ ร่วมกันกับ
โปรแกรม Microsoft Excel จะทําให้ เห็นข้ อมูลของข้ อบกพร่องได้ อย่างชัดเจน

ภาพที ตัวอย่างใบตรวจสอบงานและลักษณะข้ อบกพร่อง

ภาพที Check Sheets ในการเก็บข้ อมูล



วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุง
เลือกระบุสาเหตุโดยใช้ ผังพาเรโตเพือดูว่าปัญหาใดเป็ นปัญหาทีสําคัญทีสุดและปัญหา
ใดเป็ นปั ญหารองลงไปตามลําดั บ เพื อทีได้ แ ก้ ไขสิงทีสํา คั ญ กว่ า ทํา การวิ เคราะห์ หาสาเหตุทีมี
อิทธิพลต่อการเกิดปั ญหาเพิ มเติมโดยรวบรวมจากปั ญหาทีได้ เกิดขึนมาในอดีตว่ า สาเหตุ ใ ดที ส่ ง
ผลกระทบต่ อ การเกิด ข้ อ บกพร่ อ งซึ งเป็ นปั ญ หาในการตรวจรั บ บ้ า นมากที สุด โดยนํา เสนอ
ผ่า นทางผังแสดงเหตุและผล Cause & Effect Diagram ซึงโดยทัวไปสาเหตุทเกิ
ี ดขึน จะเกิดจาก
4M คือ คน เครืองจักร วัตถุดิบ และวิธกี าร
Machine

Man

เครื องจักรมีอายุมาก
ขาดการดูแลต่อเนือง

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ไม่ปฏิบตั ิตามขันตอน

เลือกใช้วตั ถุดิบผิด

Material

Method

ภาพที 3 ผังแสดงเหตุและผลแสดงสาเหตุของปัญหาการเกิดข้ อบกพร่องในการตรวจรับบ้ าน
จากแผนภาพที 3 สามารถค้ นหาสาเหตุทมีี ต่อผลกระทบต่อการเกิดข้ อบกพร่ องซึ งเป็ น
ปัญหาในการตรวจรับบ้ าน เกิดจาก4M คือ คน เครืองจักร วัตถุดิบ และวิธกี าร ทังนีเนืองจากสาเหตุ
ทีค้ นพบในกระบวนการคือคน ขาดประสบการณ์ และในบางครังก็ทาํ งานในขณะทีสภาพร่ างกาย
ไม่พร้ อม เครืองจักร มีอายุใช้ งานทีมากและขาดการดูแลอย่างสมําเสมอ วัสดุ ขาดการควบคุมคุณภาพ
หรือเลือกใช้ วัสดุผิดประเภท และขาดการปฏิบัติงานทีเป็ นลําดับ เป็ นขันเป็ นตอนตามแผนงานการ
ทํางาน
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ ไขปัญหา และป้ องกันเพือลดข้ อบกพร่อง
ในการตรวจรับบ้ าน สามารถสรุปได้ ในตารางที



ตารางที สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาและวิธปี ้ องกัน
สาเหตุของปัญหา
ความรู้พืนฐานทักษะการ
ทํางานและประสบการณ์

แนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกัน
ควรมีการจัดอบรมก่อนเข้ าทํางานเพื อให้ มีประสิทธิภาพ ในการ
ทํางานและให้ ค วามรู้ เ พิ มเติ ม ทุ ก เดื อ น เพื อให้ ช่ า งได้ รั บ
ความรู้ใหม่ ๆ เพือนํามาใช้ ในการปฏิบัติงาน นอกจากนีควรจะมี
การทดสอบ ช่ า งทุ ก ๆ เดือน เพื อเป็ นการประเมินผลและ
กระตุ้นให้ ช่างมีความกระตือรือร้ นในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
วัสดุไม่ได้ คุณภาพ
ควรทําการตรวจสอบวัสดุทุกครั งก่อนทีจะนําไปใช้ และควรจัด
ให้ มีการทําสโตร์เก็บของเพือป้ องกันวัสดุจากแสงแดด ความชืน
วางและมีป้ายบ่งชีตามชนิดของวัสดุ เพือสะดวกในการหาหรือ
ขนย้ าย
ไม่ปฏิบัติตามขันตอนการ ทําคู่มือการปฏิบัติงานเพือให้ พนักงานได้ ทาํ ตามคู่มือ หรือหาก
ทํางาน
เกิดกรณีทไม่
ี ได้ ระบุไว้ ในคู่มือให้ หัวหน้ างานใช้ วิธีการแก้ ปัญหา
เป็ นกรณี ไ ป แล้ วให้ จดบั น ทึ ก ถึ ง กรณี ต ามปั ญ หาเพื อเป็ น
กรณีศึกษาต่อไป
นอกจากการแก้ ไขปัญหาและวิธกี ารป้ องกัน ตามตารางที แล้ ว ยังได้ กาํ หนดขันตอน
และวิธกี ารทํางานของงานทัง งานทีเกิดข้ อผิดพลาดไว้ ดังตารางที
ตารางที ขันตอนและวิธกี ารทํางาน
งาน
ขันตอนและวิธีการทํางาน
.งานติ ด ตั งวงกบ . การติดตังวงกบแบบเปี ยก
ประตู
- นํา วงกบมาประกอบ โดยใช้ ส กรู ยึ ด ประกอบไม้ ยึ ด ด้ า นในเพื อ
ป้ องกันรอยย่นยึดไม้ แบบก่อสร้ างคํายันวงกบแล้ วพันเข้ ากับเหล็กเสา
เอ็น เทปูนทับหลังวงกบ รอปูนแข็งตัว
. การติดตังวงกบแบบแห้ ง
- นําวงกบทีประกอบ ยึดกับขอบคอนกรีตด้ วยสกรูเบอร์ ยาว นิว
ยึดทุกระยะห่างประมาณ -50 cm โดยเจาะติดบานพับประตู
.งานกระเบืองผนัง
. .การเตรียมพืนผิว
- พืนผิวต้ องได้ ระดับ สะอาด แห้ ง และการดูดซึมนําอยู่ในระดับปกติ
- ถ้ าพืนผิวเป็ นผนังปูนฉาบใหม่ ควรใช้ เวลาบ่มตามมาตรฐาน



งาน

. งานฝ้ า

ขันตอนและวิธีการทํางาน
- กําจัดเศษวัสดุต่างๆ ทีติดอยู่ตามพืนผิวออกให้ หมด
- ถ้ าพืนผิวมีความพรุนมากต้ องทําให้ พืนผิวนันเปี ยกชุ่มการปูกระเบือง
. .การเตรียมกระเบือง
- ห้ ามนํากระเบืองมาแช่นาํ จะทําให้ การยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง
- ทําความสะอาดกระเบือง เช่น เอาผงปูนหรือฝุ่ นละอองทีออกให้ หมด
. .การใช้ งาน
- ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงใบโพธิ ใช้ เกรียงหวีปาดบนพืนผิวเกลียให้
ทัว
- ปูกระเบืองลงบนกาวซีเมนต์ ใช้ ค้อนยางเคาะบนกระเบืองให้ ทวั
- ถ้ าแผ่นกระเบืองเลอะกาวซีเมนต์ ควรเช็ดออกด้ วยฟองนํา
- ทิงไว้ ประมาณ ชัวโมง ให้ กาวซีเมนต์แห้ งสนิท ก่อนทําการยาแนว
. .ข้ อแนะนําสําหรับการยาแนว
- เพือป้ องกันการรัวซึมของนํา ควรเว้ นร่องยาแนวอย่างน้ อย . mm
. .ตรวจสอบพืนทีการติดตัง ไม่ให้ มีร่องรอยการรัวซึมหรือมีความชืน
. .ตรวจสอบการติดตังงานระบบอืน
- มีการติดตังถูกต้ องและได้ ผ่านการทดสอบการทํางานของระบบแล้ ว
- การติดตังระบบแขวนรับนําหนักของงานระบบต่างๆ ต้ องแยก
ต่างหาก
3.3 ตรวจสอบพืนทีการติดตัง มีความมันคง ไม่เคลือนตัว
3.4 การติดตังระบบฝ้ าเพดานฉาบเรียบ
- กําหนดจุดแขวนชุดรับนําหนักทุกระยะ . m. ตามแนวโครงหลัก
- ติดตังฉากยึดท้องพืนโดยใช้ พุกเหล็ก โดยมีระยะห่าง 1.2m.
- ติดตังโครงซีลายน์ เป็ นโครงหลัก มีระยะห่างไม่เกิน . m. โครง
หลักตัวริมห่างผนังไม่เกิน cm.
- ติดตังแผ่นยิปซัมด้ วยเครืองยิงสกรู ให้ หัวสกรูจมในระดับทีเหมาะสม
- การฉาบรอยต่อและหัวสกรู จะต้ องได้ ระดับเสมอกัน ไม่ควรเกิน
1mm.
- ช่องว่างของรอยต่อแผ่นตังแต่ mm. จะต้ องอุดช่องว่างด้ วยปูนฉาบ
- รอให้ แห้ งสนิท ชัวโมง แล้ วขัดด้ วยกระดาษทรายละเอียด
ประมาณเบอร์ หรือเบอร์



ผลการดําเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
จากแนวทางการดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงได้ ดาํ เนินการทังหมดในกระบวนการก่อสร้ าง
จากภาพที แท่งกราฟบอกถึงจํานวนข้ อบกพร่ องทีเกิดขึน โดยมีข้อบกพร่ องทีเกิดขึนทังหมด
จํานวน 1,480 ข้ อ เป็ นข้ อบกพร่องทีเกิดขึนในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน
ใน
ภาพที หลั ง จากได้ ท ํา การหาสาเหตุ พ ร้ อมทํา การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แท่ ง กราฟบอกจํา นวน
ข้ อบกพร่ องทังหมดในช่ วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 จํานวน ,129 ข้ อ เมือนํา
ข้ อมูลมาเปรียบเทียบกัน ในภาพที จะพบว่าข้ อบกพร่องในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ลดลงอย่างเห็นได้ ชัดโดยกราฟเส้ นแรกกล่าวถึงก่อนทําปรับปรุงและกราฟเส้ นที คือเส้ น
หลังทําการปรั บปรุง จํานวนข้ อบกพร่ องทีลดลงอย่ างชั ดเจนคือ งานวงกบประตู ก่อนปรั บปรุง
จํานวน
ข้ อ และหลังปรับปรุงลดลงเหลือ ข้ อ หรือเท่ากับ % และจํานวนข้ อบกพร่อง
ทังหมดทีเกิดขึนหลังทําการปรับปรุงสามารถลดลงได้ ถึง
ข้ อ หรือเท่ากับ 23.72%

ภาพที 4 แสดงประเภทชนิดของข้ อบกพร่องในการตรวจรับบ้ าน ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง
เดือน กันยายน 2561
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สรุปผลการศึกษา
ได้ ทาํ การศึกษาเพือค้ นหาสาเหตุของปัญหา โดยใช้ ผังเหตุและผล พบว่าข้ อบกพร่องทีเกิด
จากการตรวจรั บ บ้ า นในหมู่ บ้ า นจั ด สรรได้ เ กิ ดขึ นเกิด จาก คน ทีขาดความรู้ พื นฐานด้ า นการ
ดําเนินงาน ทักษะการทํางาน และประสบการณ์การทํางาน สภาพร่างกาย และความละเอียดรอบคอบ
เป็ นส่ ว นมาก ซึ งผู้ วิ จั ยได้ ทาํ การวิ เ คราะห์ หาสาเหตุ ของปั ญ หาทีเกิดขึนในหมู่ บ้ านจั ดสรรและ
วางแผนแนวทางในการแก้ ไข หลังจากการปรั บปรุ ง จํานวนของข้ อบกพร่ อง มีจาํ นวนทีลดน้ อยลง
โดยลดลงจากเดิม . % ของข้ อบกพร่ องทีเกิดขึนทังหมด โดยงานวงกบประตู ลดลง % งาน
ผนังกระเบือง ลดลง . % และงานฝ้ า ลดลง % จึงทําให้ เห็นว่าการลดลงของข้ อบกพร่ องจาก
การตรวจรับบ้ านในหมู่บ้านจัดสรรโดยการใช้ เครืองมือควบคุมคุณภาพ QC Tools นันสามารถ
ควบคุมไม่ให้ เกิดข้ อบกพร่องจํานวนมากได้ เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
จากการศึ กษาสภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขของการตรวจรั บ บ้ า นในหมู่บ้าน
จั ดสรร ในงานวิ จัยนี ทีพบว่ ามีปัญหาที คน มาเป็ นปั ญหาหลั ก แต่ ในส่วนของปั ญหาทีเกิดจาก
สาเหตุอืนเช่ น เครื องจั ก ร วั สดุ หรื อขันตอนการทํา งานนั น ก็ยังสามารถนําเครื องมือควบคุม
คุณภาพมาประยุกต์ใช้ เพือเป็ นแนวทางในการลดข้ อบกพร่องในส่วนของงานอืนๆต่อไป
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