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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยงีานก่อสร้างได้ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ และมกีารแข่งขนัทางธุรกิจ
สูงขึ�น ดงันั �นองค์กรต่างๆจงึมกีารปรบัปรุงหลายๆด้าน การปรบัปรุงเพื�อเพิ�มผลติภาพในงาน
ก่อสรา้งเพื�อประหยดัเวลาและประหยดัต้นทุนในการดําเนินงาน โดยในการดําเนินงานก่อสรา้ง
ใหแ้ลว้เสรจ็ในปัจจบุนัใชเ้วลาน้อยลงจากอดตีมาก  โดยเฉพาะหมวดงานโครงสรา้งที�ดําเนินการ
ได้อย่างรวดเรว็ ทําให้ส่งผลต่อหมวดงานสถาปัตยซ์ึ�งเป็นงานที�ใช้เวลาในการดําเนินงานที�ใช้
เวลานาน เช่น งานก่ออฐิ เป็นต้น ยกตวัอย่างผนังภายในประเภทก่อฉาบ ไดแ้ก่ ผนังก่อดว้ยอฐิ
มอญ และคอนกรตีมวลเบา เป็นต้น ดงันั �นงานวจิยันี�จงึมวีตัถุประสงค์เพื�อศกึษาผลติภาพและ
เศษวสัดุที�เหลอืในการตดิตั �งผนังภายใน = รูปแบบ ได้แก่ ผนังก่อด้วยอฐิมอญฉาบปูน = ด้าน 
และผนงัก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบาฉาบปนู = ดา้น จากโครงการก่อสรา้งอาคารพกัอาศยัสูงไม่เกนิ 
> ชั �น ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยพบว่าการตดิตั �งผนังก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา
ฉาบด้วยเครื�องพ่นฉาบ มคี่าผลติภาพแรงงานมากที�สุด (B.D> ตารางเมตร/คน•ชั �วโมง) และมี
ปรมิาณของเสยีจากการตดิตั �งน้อยที�สุด (=.=H กโิลกรมั/ตารางเมตร) เนื�องจากผนังก่อด้วยอฐิ
มอญใชจ้าํนวนอฐิ และปรมิาณปนูก่อมากกว่าทาํใหส้่งผลต่อค่าผลติภาพแรงงาน  
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Abstract 

 The construction technology advances quickly and have more business competition. 
Manufacturers of construction materials today have developed their products to increase 
productivity in construction, to minimize labor crisis, and to save time and cost in 
construction. The construction will be completed in less time than the present to the past. 
Especially the structural work section that performs quickly, resulting in architecture, which 
is a job that takes a long time to complete. This research aims to study the labor 
productivity and waste in the installation of two – sided plastered masonry brick walls and 
two-sided plastered lightweight concrete block walls. Data were collected from three 
construction projects, which are low – rise residential buildings in the Bangkok 
metropolitan area. The results of this research show that among two different types of 
interior walls, the one made of two-sided plastered lightweight concrete block walls has 
the highest labor productivity ratings (0.78 sq.m/man-hours.) and produce the minimal 
amount of waste (2.23 kg/sq.m). Because the masonry walls use more bricks and mortar 
than the lightweight concrete block walls, it will affect the labor productivity. 
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