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บทคดัย่อ 

การศึกษานีเป็นการศึกษาเพือให้ทราบสาเหตุของปัญหาททีาํให้เกิดข้อบกพร่องจาก
การตรวจรับบ้านในโครงการบ้านจัดสรร เพือหาวิธีแก้ไข ไม่ให้ข้อบกพร่องเหล่านันเกิดขึนได้อีก 
ทงัยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กบัโครงการ และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมข้อบกพร่อง
ดังกล่าว การศึกษาครังนี ใช้โครงการของบริษัท พร๊อพเพอร์ต ีเพอร์เฟค จาํกดั(มหาชน) โครงการ 
เพอร์เฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน ในการทาํวิจัยโดยการใช้ QC Tools (7 Quality Control 

Tools) เป็นเครืองมือในการตรวจรับบ้านจากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ
นํามาสรุปข้อบกพร่องทีเกิดขึนเป็นประจําและทาํเรืองส่งให้ฝ่ายก่อสร้าง ดาํเนินการแก้ไขเพือ
ไม่ให้ข้อบกพร่องดังกล่าวเกดิขึนอกีหรือให้มีปริมาณทน้ีอยลง 

หลังดาํเนินการปรับปรุงข้อบกพร่อง ลดลงจากเดิมถึง . % ของข้อบกพร่องที
เกิดขึนหลังจากการปรับปรุง จาํนวนของข้อบกพร่องทีลดน้อยลง ได้แก่ งานวงกบประตู ลดลง % 

งานผนังกระเบือง ลดลง . % และงานฝ้า ลดลง % จึงทาํให้เหน็ว่าการลดลงของข้อบกพร่อง
จากการตรวจรับบ้านในหมู่บ้านจัดสรรโดยการใช้เครืองมือควบคุมคุณภาพ QC Toolsนัน 
สามารถควบคุมไม่ให้เกดิข้อบกพร่องได้เป็นอย่างดี 
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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. 
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บทนาํ  
 ในปัจจุบันการเลือกซือทีอยู่อาศัย ขึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตําแหน่งทีตังของ
โครงการว่าการเดินทางสะดวกสบาย อยู่ติดถนนใหญ่หรือมีรถโดยสารสาธารณะผ่านหน้าโครงการ
หรือไม่ สิงแวดล้อมภายในโครงการ ร่มรืนน่าอยู่อาศัย ถนนภายในโครงการมีขนาดความกว้าง
เหมาะสมและวัสดุทีนาํมาใช้ในโครงการเป็นวัสดุทีมีคุณภาพ เช่น กระเบืองหลังคา ต้องมีความ
หนาไม่น้อยกว่า  มม.และมีติดตังฉนวนกันความร้อนภายใต้หลังคา สีภายนอกอาคารต้องมี
คุณสมบัติทนแดด ทนฝน และป้องกนัเชือรา เป็นต้น  
 โดยปัญหาส่วนใหญ่ทพีบในการตรวจรับงาน คือช่างผู้รับเหมาขาดความรู้และทกัษะใน
การดาํเนินการก่อสร้าง จึงเป็นสาเหตุหลักททีาํให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจรับงาน เช่น ปัญหา
พืนกระเบืองมีความไม่สมาํเสมอ สามารถแก้ไขได้โดย ทาํความสะอาดพืนก่อนและการปูกระเบือง
ควรทงิไว้อย่างน้อย  ชัวโมง เพือให้ปูนกาวอยู่ตัวก่อนทาํการยาแนว ปัญหาฝ้าเพดานบริเวณ
รอยต่อไม่เรียบร้อยมีรอยแตก ควรแก้ไขโดยการ ทาํความสะอาดพืนผิว พร้อมทาํการฉาบด้วย
เกรียง ขนาด  นิว ไม่น้อยกว่า  รอบ ทงิไว้  ชัวโมง จึงทาํการขัดพืนผิวด้วยกระดาษทราย 
เป็นต้น ดังนันแล้วเราควรตะหนักถึงปัญหาเกียวกับมาตรฐานการสร้างบ้านของโครงการ เพือให้
ผู้คนทเีข้ามาอยู่อาศัยในโครงการได้บ้านทมีาตรฐานและมีคุณภาพทสีดุ 

 ฐาปนันดร์ เขียวสังข์ (2555) ได้ทาํการทดลองลดของเสียทีเกิดขึนในกระบวนการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยใช้เครืองมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tool ในด้านการค้นหาสาเหตุและ



ปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 ซึง
ได้ทาํการเกบ็ข้อมูลโดยใช้ใบตรวจสอบ Check Sheet และแจกแจงปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต 
และความถีของการเกิดปัญหา เพือแยกความสาํคัญตามลาํดับด้วยกฎ 80 : 20 ในการเลือกการ
แก้ไขส่วนทีมีของเสียมากทีสุด แล้วนํามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา Fish Bone 

Diagram เพือวางมาตรการแก้ไขปัญหาจากการระดมความคิด จากการแก้ไขและปรับปรุงสามารถลด
ของเสยีจากเดิม 1.53 %ลดลงเหลือ 0.53 %  
 โสภิดา ท้วมมี (2550) ได้ทาํการทดลองในกระบวนการผลิตพลาสติกพีวีซีแผ่น มี
ปริมาณของเสียประเภทเมด็พีวีซีไม่หลอมละลายทีเกิดขึนบนผิวผลิตภัณฑ์ 54.66% ของปัญหา
ของของเสียทังหมด ซึงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,561,716 บาทต่อปี ทาํให้เกิดการเกบ็
ผลิตภัณฑ์เข้าคลังเพือรอการนํากลับมาผลิตใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิมมากขึน ดังนัน
ผู้ทาํการวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ทีจะลดจาํนวนผลิตภัณฑ์ทีไม่ผ่าน ข้อกาํหนดการตรวจสอบประเภท
เมด็พีวีซีไม่หลอมละลายทเีกิดขึนบนผิวผลิตภัณฑ ์โดยประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง เพือ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทีน่าจะมีผลต่อการเกิดเมด็พีวีซีไม่หลอมละลายทีเกิดขึนบนผิวผลิตภัณฑ์ 
และเพือหาสภาวะทีเหมาะสมด้วยเทคนิคพืนผิวตอบสนอง ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ที
อุณหภมูิในการหลอม PVC Compound ที Mixing Rolls 180 องศาเซลเซียส และปริมาณเศษ
พีวีซีแผ่นทีนํากลับมาหลอมใหม่ที Mixing Rolls 30 กิโลกรัม/Batch จะทําให้ค่าจํานวน
จุดบกพร่องประเภทเมด็พีวีซีทีไม่หลอมละลายทีเกิดขึนบนผิวผลิตภัณฑ์ 1 ตารางเมตร อยู่
ในช่วงทต้ีองการ คือไม่เกิน 10 จุดต่อตารางเมตร ซึงทาํให้สามารถลดจาํนวนผลิตภัณฑ์ทไีม่ผ่าน
ข้อกําหนดการตรวจสอบประเภทเม็ดพีวีซีไม่หลอมละลายทีเก ิดขึนบนผิวผลิตภัณฑ์ลงได้  
73.08 % 

 ธนวรรณ อัศวไพบูลย์ (2554) ได้ทําการทดลองเพือลดจํานวนของเสียทีเกิดจาก
กระบวนการชุบแขง็ชินงานเบรครถจักรยานยนต์ จากการผลิตเดิมมีชินงานเสยีเกดิขนึจาํนวนมาก จึงได้
ทาํการรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสีย และศึกษากระบวนการผลิต พบว่าชินงานเสียเกิดขึน
ทังหมดเฉลียเดือนละ 23,426 ชิน จากปริมาณการผลิตทงัหมด 231,761 ชิน โดยเป็นของเสีย
ทเีกิดจากกระบวนการชุบแขง็จาํนวน 8,417 ชิน คิดเป็น35.93% จากปริมาณของเสียทงัหมด จึงได้
นาํเครืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ซึงในการวิจัยนีใช้เครืองมือ 3 ชนิด คือ ใบตรวจสอบ กราฟ 
และแผนผังเหตุและผล สาํหรับการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหา พบว่า สาเหตุของเสีย
เกิดจากตะกร้าทีใส่ชินงาน เมือผ่านกระบวนการชุบแขง็แล้ว ตะกร้าจะห่อตัวหรือบิดเบียว ทาํให้
ชินงานกระทบ เบียด และเกิดเป็นรอย โดยตะกร้าเก่าใส่ชินงานได้ครังละ 640 ชิน จะได้ชินงานดี 
450 ชิน ชินงานเสีย 190 ชิน จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุง คือ การออกแบบและสร้างตะกร้าให้มี
ความแขง็แรงเหมาะสมกับชินงานและใส่ชินงานได้ครังละ 530 ชิน เมือนําตะกร้าใหม่ไปใช้งาน
พบว่า ชินงานทผ่ีานกระบวนการชุบแขง็แล้ว ตะกร้าไม่มีการห่อตัวหรือบิดเบียว จึงไม่เกิดชินงาน



เสยี ถือว่าสามารถลดชินงานเสียจากกระบวนการชุบแขง็ได้ 100% และสามารถเพิมชินงานดี 80 ชิน
ต่อครังของการชุบแขง็ โดยมีประสทิธภิาพเพิมขึน 17.8% 

 วีระเทพ ไตรรงค์ ( ) ศึกษาเรืองการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วย
เทคนิค เอฟเอม็อีเอ กรณีศึกษา : บริษัทโกลด์ เพรส อินดรัสดรี จาํกัด โดยมีเป้าหมายคือ การ
ลดอัตราของเสียทีเกิดขึนให้ตาํกว่า % โดยใช้หลักการของพาเรโตจาํแนกปัญหา แล้วทาํการค้นหา
ต้นเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพแสดงเหตุและผล พร้อมวิเคราะห์หาแนวโน้มสาเหตุลักษณะ
ข้อบกพร่อง และผลกระทบ ทาํการประเมินความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและ
คะแนนตรวจจับของปัญหา พบว่ามีเรืองทต้ีองปรับปรุง  เรือง โดยหลังปรับปรุงสามารถลดระดับ
ของเสยีจาก . % ลดลงเหลือ . % ซึงบรรลุตามเป้าหมายทตีังไว้ 
 ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง ( ) ได้จัดทาํกรณีศึกษาเกียวกับการลดของเสียในกระบวนการ
ฉีดพลาสติก กรณีศึกษา: ของเสียประเภทจุดดาํ โดยมีเป้าหมายเพือลดของเสียประเภทจุดดาํที
เกิดขึนในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้เครืองมือควบคุมคุณภาพ  ชนิด โดยใช้ใบตรวจสอบ
ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาํนวนของเสียจากกระบวนการผลิต เพือแจกแจงปัญหา แสดงความถี
ของปัญหาเพือแยกความสาํคัญ ด้วยแผนภมิูพาเรโต โดยใช้กฎ :  ในการเลือกส่วนทีมีของเสีย
มากทีสุด มาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลา เพือวางแผนและดําเนินการปรับปรุง โดยผลการ
ดาํเนินงาน พบว่าสามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุดดาํจากเดิม . % ลดลงเหลือ . % 
คิดเป็นมูลค่า , , .  บาทต่อปี 

 จากผลงานวิจัยทีเกียวข้องต่าง ๆ ทาํให้สรุปได้ว่า การนําเทคนิค QC Tools มา
ปรับปรุงงานต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต สามารถช่วยลดของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทาํงานได้ โดยส่วนมากการใช้เทคนิค QC Tools จะใช้ในส่วนของภาคการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ในการศึกษานี ผู้วิจัยได้นําเทคนิคดังกล่าวมาปรับใช้เพือแก้ปัญหาในการลด
ข้อบกพร่องของการตรวจรับบ้านในหมู่บ้านจัดสรร โดยใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ทาํการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลจาํนวนของข้อบกพร่องของการตรวจรับบ้าน เพือแจกแจงปัญหา แสดงความถี
ของปัญหาเพือแยกความสาํคัญ ด้วยแผนภมิูพาเรโต โดยใช้กฎ :  ในการเลือกส่วนทมีีของ
เสยีมากทสีดุ มาวิเคราะห์ด้วยแผนภมิูก้างปลา เพือวางแผนและดาํเนินการปรับปรุง  
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพือลดข้อบกพร่องในการตรวจรับบ้านสาํหรับโครงการ เพอร์เฟคเพลส รามอินทรา-              
วงแหวน 

  

 

 

 



ขอบเขตงานวิจยั 
 1. ศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาททีาํให้เกิดข้อบกพร่องจากการตรวจรับบ้านในโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร โครงการ เพอร์เฟคเพลส รามอินทรา-วงแหวน โดยใช้ผังพาเรโต (Pareto 

Diagram) และผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) เป็นเครืองมือในการศึกษา 
 2. ศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาในโครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รามอินทรา-วงแหวน 

จาํนวน 10 หลัง พืนทรีวมประมาณ ,  ตารางเมตร 
 

วิธีการดําเนนิงานวิจยั 

  จากการศึกษาเพือหาสาเหตุและข้อบกพร่องในการตรวจรับบ้าน โดยใช้ผังพาเรโต 
(Pareto Diagram) และหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 

โดยศึกษาปัญหาในโครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รามอินทรา-วงแหวน จาํนวน 10 หลัง พืนที
รวมประมาณ ,  ตารางเมตร จากภาพท ี  แสดงขันตอนการดาํเนินงานวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงขนัตอนการทาํวิจัย 



เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  จากภาพที  เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเลือกใช้ Check Sheets ในการ
ปฎิบัติงานจริงภายในบริษัท เป็นการเกบ็ข้อมูลอย่างง่าย โดยใช้ใบตรวจสอบงานและลักษณะของ
ข้อบกพร่อง รวบรวมข้อมูลข้อบกพร่องในบ้านแต่ละหลัง และนาํข้อมูลทีเกบ็ได้มาใช้ร่วมกันกับ
โปรแกรม Microsoft Excel จะทาํให้เหน็ข้อมูลของข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  ตัวอย่างใบตรวจสอบงานและลักษณะข้อบกพร่อง 
 

 

ภาพที  Check Sheets ในการเกบ็ข้อมูล 



วิเคราะหห์าสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปรบัปรุง 
 เลือกระบุสาเหตุโดยใช้ผังพาเรโตเพือดูว่าปัญหาใดเป็นปัญหาทสีาํคัญทสีุดและปัญหา
ใดเป็นปัญหารองลงไปตามลําดับ เพือทีได้แก้ไขสิงทีสาํคัญกว่า ทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุทีมี
อิทธิพลต่อการเกิดปัญหาเพิมเติมโดยรวบรวมจากปัญหาทีได้เกิดขึนมาในอดีตว่าสาเหตุใดทีส่ง
ผลกระทบต่อการเกิดข้อบกพร่องซึงเป็นปัญหาในการตรวจรับบ้านมากทีสุด โดยนาํเสนอ
ผ่านทางผังแสดงเหตุและผล Cause & Effect Diagram ซึงโดยทวัไปสาเหตุทเีกิดขึน จะเกิดจาก 
4M คือ คน เครืองจักร วัตถุดิบ และวิธกีาร  

 

 

 

 

ภาพที 3 ผังแสดงเหตุและผลแสดงสาเหตุของปัญหาการเกดิข้อบกพร่องในการตรวจรับบ้าน 

 

  จากแผนภาพท ี3 สามารถค้นหาสาเหตุทมีีต่อผลกระทบต่อการเกิดข้อบกพร่องซึงเป็น
ปัญหาในการตรวจรับบ้าน เกดิจาก4M คือ คน เครืองจักร วัตถุดิบ และวิธกีาร ทงันีเนืองจากสาเหตุ
ทค้ีนพบในกระบวนการคือคน ขาดประสบการณ์ และในบางครังกท็าํงานในขณะทีสภาพร่างกาย
ไม่พร้อม เครืองจักร มีอายุใช้งานทมีากและขาดการดูแลอย่างสมาํเสมอ วัสดุ ขาดการควบคุมคุณภาพ
หรือเลือกใช้วัสดุผิดประเภท และขาดการปฏบัิติงานทเีป็นลาํดับ เป็นขันเป็นตอนตามแผนงานการ
ทาํงาน 

 จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา และป้องกันเพือลดข้อบกพร่อง
ในการตรวจรับบ้าน สามารถสรุปได้ในตารางท ี  

 

 

 

 

Man Machine 

Method Material 

ไม่ปฏิบติัตามขนัตอน การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ 

เครืองจกัรมีอายุมาก 

ขาดการดูแลต่อเนือง 

เลือกใชว้ตัถุดิบผิด



ตารางที  สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธป้ีองกนั 

 

สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกไ้ขและวิธีป้องกนั 

ความรู้พืนฐานทกัษะการ
ทาํงานและประสบการณ์ 

ควรมีการจัดอบรมก่อนเข้าทาํงานเพือให้มีประสิทธิภาพ ในการ
ทาํงานและให้ความรู้เพิมเติมทุก  เดือน เพือให้ช่างได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ เพือนาํมาใช้ในการปฏบัิติงาน นอกจากนีควรจะมี
การทดสอบ ช่างทุก ๆ  เดือน เพือเป็นการประเมินผลและ
กระตุ้นให้ช่างมีความกระตือรือร้นในการปฏบัิติงานอยู่ตลอดเวลา 

วัสดุไม่ได้คุณภาพ ควรทาํการตรวจสอบวัสดุทุกครังก่อนทจีะนาํไปใช้ และควรจัด
ให้มีการทาํสโตร์เกบ็ของเพือป้องกนัวัสดุจากแสงแดด ความชืน 
วางและมีป้ายบ่งชีตามชนิดของวัสดุ เพือสะดวกในการหาหรือ
ขนย้าย 

ไม่ปฏบัิติตามขันตอนการ
ทาํงาน 

ทาํคู่มือการปฏบัิติงานเพือให้พนักงานได้ทาํตามคู่มือ หรือหาก
เกิดกรณีทไีม่ได้ระบุไว้ในคู่มือให้หัวหน้างานใช้วิธีการแก้ปัญหา
เป็นกรณีไป แล้วให้จดบันทึกถึงกรณีตามปัญหาเพือเป็น
กรณีศึกษาต่อไป 

 

นอกจากการแก้ไขปัญหาและวิธกีารป้องกนั ตามตารางท ี  แล้ว ยังได้กาํหนดขันตอน 
และวิธกีารทาํงานของงานทงั  งานทเีกดิข้อผิดพลาดไว้ดังตารางท ี  

 

ตารางที  ขนัตอนและวิธกีารทาํงาน 

 

งาน ขนัตอนและวิธีการทํางาน 

.งานติด ตังวงกบ
ประตู 

.  การติดตังวงกบแบบเปียก 

- นําวงกบมาประกอบ โดยใช้สกรูยึด ประกอบไม้ยึดด้านในเพือ
ป้องกันรอยย่นยึดไม้แบบก่อสร้างคาํยันวงกบแล้วพันเข้ากับเหลก็เสา
เอน็ เทปูนทบัหลังวงกบ รอปูนแขง็ตัว 
.  การติดตังวงกบแบบแห้ง 

- นาํวงกบทปีระกอบ ยึดกบัขอบคอนกรีตด้วยสกรูเบอร์  ยาว  นิว 
ยึดทุกระยะห่างประมาณ -50 cm โดยเจาะติดบานพับประตู 

.งานกระเบืองผนัง 
 

 

. .การเตรียมพืนผิว 
- พืนผิวต้องได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมนาํอยู่ในระดับปกติ 
- ถ้าพืนผิวเป็นผนังปูนฉาบใหม่ ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 



งาน ขนัตอนและวิธีการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. งานฝ้า 

 - กาํจัดเศษวัสดุต่างๆ ทตีิดอยู่ตามพืนผิวออกให้หมด  
- ถ้าพืนผิวมีความพรุนมากต้องทาํให้พืนผิวนันเปียกชุ่มการปูกระเบือง 
. .การเตรียมกระเบือง 

- ห้ามนาํกระเบืองมาแช่นาํ จะทาํให้การยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง 
- ทาํความสะอาดกระเบือง เช่น เอาผงปูนหรือฝุ่ นละอองทอีอกให้หมด 

. .การใช้งาน 

- ปาดกาวซีเมนต์ด้วยเกรียงใบโพธ ิใช้เกรียงหวีปาดบนพืนผิวเกลียให้
ทวั 
- ปูกระเบืองลงบนกาวซีเมนต์ ใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบืองให้ทวั 
- ถ้าแผ่นกระเบืองเลอะกาวซีเมนต์ ควรเชด็ออกด้วยฟองนาํ 
- ทงิไว้ประมาณ  ชัวโมง ให้กาวซีเมนต์แห้งสนิท ก่อนทาํการยาแนว 
. .ข้อแนะนาํสาํหรับการยาแนว 

- เพือป้องกนัการรัวซึมของนาํ ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย . mm 

. .ตรวจสอบพืนทกีารติดตัง ไม่ให้มีร่องรอยการรัวซึมหรือมีความชืน 

. .ตรวจสอบการติดตังงานระบบอนื 

- มีการติดตังถูกต้องและได้ผ่านการทดสอบการทาํงานของระบบแล้ว 
- การติดตังระบบแขวนรับนาํหนักของงานระบบต่างๆ ต้องแยก
ต่างหาก 

3.3 ตรวจสอบพืนทกีารติดตัง มีความมันคง ไม่เคลือนตัว 
3.4 การติดตังระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ 

- กาํหนดจุดแขวนชุดรับนาํหนักทุกระยะ . m. ตามแนวโครงหลัก  
- ติดตงัฉากยึดท้องพืนโดยใช้พุกเหลก็ โดยมีระยะห่าง 1.2m.  
- ติดตังโครงซีลายน์ เป็นโครงหลัก มีระยะห่างไม่เกนิ . m. โครง
หลักตัวริมห่างผนังไม่เกนิ  cm. 

- ติดตังแผ่นยิปซัมด้วยเครืองยิงสกรู ให้หัวสกรูจมในระดับทเีหมาะสม 

- การฉาบรอยต่อและหัวสกรู จะต้องได้ระดับเสมอกนั ไม่ควรเกนิ 
1mm. 

- ช่องว่างของรอยต่อแผ่นตังแต่ mm. จะต้องอุดช่องว่างด้วยปูนฉาบ 

- รอให้แห้งสนิท ชัวโมง แล้วขัดด้วยกระดาษทรายละเอยีด
ประมาณเบอร์ หรือเบอร์  

 

 



ผลการดําเนนิงานตามแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุง 
 จากแนวทางการดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ดาํเนินการทงัหมดในกระบวนการก่อสร้าง 
จากภาพที  แท่งกราฟบอกถึงจาํนวนข้อบกพร่องทีเกิดขึน โดยมีข้อบกพร่องทีเกิดขึนทังหมด
จาํนวน 1,480 ข้อ เป็นข้อบกพร่องทเีกิดขึนในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กนัยายน  ใน
ภาพที  หลังจากได้ทําการหาสาเหตุพร้อมทําการแก้ไขปรับปรุง แท่งกราฟบอกจํานวน
ข้อบกพร่องทังหมดในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 จํานวน ,129 ข้อ เมือนํา
ข้อมูลมาเปรียบเทยีบกนั ในภาพท ี  จะพบว่าข้อบกพร่องในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธนัวาคม 

 ลดลงอย่างเหน็ได้ชัดโดยกราฟเส้นแรกกล่าวถึงก่อนทาํปรับปรุงและกราฟเส้นท ี  คือเส้น
หลังทาํการปรับปรุง จํานวนข้อบกพร่องทีลดลงอย่างชัดเจนคือ งานวงกบประตู ก่อนปรับปรุง
จาํนวน  ข้อ และหลังปรับปรุงลดลงเหลือ  ข้อ หรือเท่ากับ % และจาํนวนข้อบกพร่อง
ทงัหมดทเีกดิขึนหลังทาํการปรับปรุงสามารถลดลงได้ถึง  ข้อ หรือเทา่กบั 23.72%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 แสดงประเภทชนิดของข้อบกพร่องในการตรวจรับบ้าน ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง
เดือน กนัยายน 2561 



 

 

ภาพที  แสดงประเภทชนิดของข้อบกพร่องในการตรวจรับบ้าน ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึงเดือน 
ธนัวาคม 2561 

 

 

 

ภาพที  กราฟเปรียบเทยีบจาํนวนข้อบกพร่องในช่วงก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
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เปรียบเทียบก่อน - หลงัปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง



สรุปผลการศึกษา 
 ได้ทาํการศึกษาเพือค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยใช้ผังเหตุและผล พบว่าข้อบกพร่องทเีกิด
จากการตรวจรับบ้านในหมู่บ้านจัดสรรได้เกิดขึนเกิดจาก คน ทีขาดความรู้พืนฐานด้านการ
ดาํเนินงาน ทกัษะการทาํงาน และประสบการณ์การทาํงาน สภาพร่างกาย และความละเอียดรอบคอบ 
เป็นส่วนมาก ซึงผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนในหมู่บ้านจัดสรรและ
วางแผนแนวทางในการแก้ไข หลังจากการปรับปรุง จาํนวนของข้อบกพร่อง มีจาํนวนทีลดน้อยลง 
โดยลดลงจากเดิม .  % ของข้อบกพร่องทีเกิดขึนทังหมด โดยงานวงกบประตู ลดลง % งาน
ผนังกระเบือง ลดลง . % และงานฝ้า ลดลง % จึงทาํให้เหน็ว่าการลดลงของข้อบกพร่องจาก
การตรวจรับบ้านในหมู่บ้านจัดสรรโดยการใช้เครืองมือควบคุมคุณภาพ QC Tools นันสามารถ
ควบคุมไม่ให้เกดิข้อบกพร่องจาํนวนมากได้เป็นอย่างดี 
 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

   จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขของการตรวจรับบ้านในหมู่บ้าน
จัดสรร ในงานวิจัยนีทีพบว่ามีปัญหาที คน มาเป็นปัญหาหลัก แต่ในส่วนของปัญหาทีเกิดจาก
สาเหตุอืนเช่น เครืองจักร วัสดุ หรือขันตอนการทาํงานนัน กยั็งสามารถนําเครืองมือควบคุม
คุณภาพมาประยุกต์ใช้เพือเป็นแนวทางในการลดข้อบกพร่องในส่วนของงานอนืๆต่อไป 
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