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บทคัดย่อ
การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศและระยะเวลาก่อสร้างทีจํากัดทําให้ความต้องการใช้พืน
คอนกรี ตอัดแรงระบบโพสเทนชันเพิมขึนโดยเฉพาะอย่างยิงในโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ แต่ดว้ ยลักษณะการผลิต
ตามแบบทางวิศวกรรม หรื อ engineering-to-order ทําให้พืนโพสเทนชันในแต่ละโครงการมีความแตกต่างในด้าน
คุณสมบัติการรับแรงและจํานวนลวดอัดแรงทีต้องใช้ ส่ งผลให้โรงงานผลิตลวดอัดแรงไม่สามารถวางแผนการผลิตได้
อย่างแม่นยําเนืองจากไม่ทราบนําหนักลวดอัดแรงจนกระทังการออกแบบเสร็ จสิ น ปัญหาดังกล่าวนอกเหนือจากส่ งผล
ให้เกิดการขาดประสิ ทธิภาพด้านการใช้แรงงานและเครื องจักรในโรงงานผลิตลวดอัดแรงแล้ว ยังเป็ นสาเหตุทีต้องมี
การปรับเปลียนการผลิตบ่อยครัง ดังนันคณะผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาการไหลของข้อมูลตังแต่ปิดการขายจนเริ มการผลิต
ลวดอัดแรงและประยุกต์หลักการพยากรณ์ เพือจัดทําการวางแผนการผลิตหลัก แบบพยากรณ์ นาหนั
ํ กลวดอัดแรงต่อ
พืนทีทีนําเสนอเป็ นสมการความสัมพันธ์เชิงถดถอยแบบเชิงเส้นโดยอาศัยข้อมูลทางวิศวกรรมทีทราบล่วงหน้าก่อน
การออกแบบเป็ นปัจจัย จากการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยทีสัมพันธ์กบั นําหนักลวดทีใช้คือ ระยะห่ างของเสา ขนาดของ
คานโพสเทนชัน ความหนาของพืน และ นําหนักการรั บแรงของพืน เมือทดสอบความถูกต้องของแบบจําลองด้วย
ข้อมูลอีกชุดพบว่าแบบจําลองให้ค่าร้อยละเฉลียของความผิดพลาดจากการพยากรณ์ (MAPE) ของนําหนักลวดอัดแรง
ต่อพืนที 8.6
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Forecasting ratio of post-tension strands to area for master production
schedule
Bodin Atthavongpisarn* and Oran Kittithreerapronchai

Abstract
The growth of Thailand’s real estate and the limit of construction time need to use post-tensioning
prestress concrete slab, especially in a large construction project. Because of its nature of engineering-to-order,
specifications of a post-tension slab in each project are different. As a result, a factory manufacturing strand for a
post-tension slab meet production planning problem whereas weight of strand used in each project cannot be
determined until a design process is completed. This problem is not only inefficiency of workforce and underutilization of machines in the factory, but also causes changes in the production plan. Therefore, we studied the
information flows after the sale completion to the beginning of production and applied principles of forecasting to
estimate quantities of stand for developing master production schedule. This proposed forecasting is a linear
regression model using engineering information available before the design stage as factors to predict ratio of stand
to area. The analysis of regression model shows that the main regression factors are maximum column span, size of
band beam, slab thickness, and super imposed dead loads. The validation of model using a different data shows that
Mean Average Percentage Error (MAPE) are 8.6 in terms of ratio of strand to area.
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1. บทนํา

อาศัย และพืนทีจอดรถในอาคารชุดขนาดใหญ่ จํานวน
ลวดอัด แรงที ต้อ งใช้ก็ จ ะมีค วามแตกต่ า งกัน เช่ น กัน
ปัจจัยเหล่า นี ส่ งให้โรงงานผลิตลวดอัดแรงไม่สามารถ
วางแผนการผลิ ตได้เนื องจากไม่ท ราบนําหนักลวดอัด
แรงจนกระทังจะมีก ารออกแบบโดยวิ ศ วกรเสร็ จ สิ น
ปั ญหาดั ง กล่ า วนอกเหนื อจากส่ งผลให้ เ กิ ด ขา ด
ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการใช้แ รงงานและเครื องจั ก รใน
โรงงานผลิตลวดอัดแรงแล้ว ยังเป็ นสาเหตุทีต้องมีการ
ปรับเปลียนการผลิตบ่อยครั งเนื องจากโรงงานผลิตไม่มี
การวางแผนการผลิตล่วงหน้า ทําให้ตวั แทนขายจองลวด
อัด แรงโดยไม่คาํ นึ งถึ งความสามารถในการผลิ ต และ
ลําดับความสําคัญ
งานวิ จัย ฉบับนี มีเ ป้ าหมายเพื อออกแบบแผนผลิ ต
หลักระดับรายสัปดาห์ซึงช่วยลดการเปลียนการผลิตโดย
อาศัยข้อมูลทางวิศวกรรมทีทราบก่อนการออกแบบใน
การคํานวณปริ มาณลวดอัดแรงทีใช้จากแบบพยากรณ์

การขยายตัวของธุ ร กิจอสังหาริ มทรั พย์ใ นประเทศ
และระยะเวลาก่อสร้ างทีจํากัดทําให้ผูร้ ั บเหมาก่อสร้ าง
จําเป็ นต้องปรับตัวเลือกใช้เทคนิ คและเทคโนโลยีทีช่วย
ลดระยะเวลาการก่อสร้ าง ทางเลือกหนึ งในการลดเวลา
การก่ อสร้ างพื นอาคารโดยเฉพาะอย่างยิงในโครงการ
ก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ คื อ พื นโพสเทนชันซึ งเป็ นพื น
คอนกรี ตอัดแรง (Prestressed Concrete Slab) ชนิ ดหนึ ง
ทีรวมข้อดีของโครงสร้ างเหล็ก (Steel Structure) และ
โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ มเหล็ก (Reinforced Concrete
Structure) เข้าด้วยกัน โดยพืนโพสเทนชันใช้คอนกรี ต
เป็ นโครงสร้างหลักทําให้ตน้ ทุนของวัตถุดิบถูกกว่าและ
ทนต่อความร้อนได้มากกว่าโครงสร้ างเหล็ก นอกจากนี
โครงสร้างพืนโพสเทนชันมีนาหนั
ํ กเบากว่าโครงสร้ าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้ างที
สันกว่า เพีย ง 7-10 วันต่ อชัน ลักษณะโดดเด่น ทีสําคัญ
ของพืนโพสเทนชันคือสามารถลดความลึกของคานได้
ทําให้เพิมพืนทีใช้สอยของอาคาร อุปสรรคสําคัญในการ
ผลิ ต พื นโพสเทนชั นคื อ การเตรี ยมลวดอั ด แรงซึ ง
แตกต่างกันตามคุณสมบัติการรับแรงสําหรั บอาคารอาทิ
เช่น ปริ มาณลวดอัดแรง ระยะห่างของลวด และแนวการ
วางลวดอัด แรง ซึ งจําเป็ นต้อ งให้วิศ วกรผู ้ทีเชียวชาญ
เป็ นผูอ้ อกแบบและกําหนด
เนื องจากวัตถุประสงค์แ ละลักษณะการใช้งานของ
แต่ ล ะโครงการแตกต่ างกันทํา ให้ก ารผลิต ลวดอัดแรง
เป็ นลั ก ษณะการผลิ ต ตามแบบทางวิ ศ วกรรม หรื อ
engineering-to-order กล่าวคือแม้ว่าพืนโพสเทนชันใน
แต่ละโครงการจะมีลกั ษณะทางเรขาคณิ ตทีคล้ายคลึงกัน
หากมี ค วามแตกต่ า งในด้ า นคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ แรง
แตกต่ า งกัน ทางด้า นลัก ษณะการใช้งานเช่น พื นที อยู่

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ทฤษฎีที เกียวข้องกับบทความนี จะประกอบด้ว ย 2
เรื อง คือ คอนกรี ต อัดแรงระบบโพสเทนชัน และ การ
พยากรณ์ แต่จากการศึกษาพบว่า งานวิจัยทีเกียวข้องกับ
บทความนีมีนอ้ ยมาก ผูว้ ิจยั จึงมิได้นาํ งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ดังกล่าวมาแสดงในบทความฉบับนี
2.1 ค อ น ก รี ต อั ด แ ร ง ร ะ บ บ โ พ ส เ ท น ชั น (PostTensioning concrete)
การอัดแรงในคอนกรี ต เป็ นการให้แรงโดยการดึ ง
ลวดอัดแรง (Strand) ซึ งเป็ นเหล็กทีมีกาํ ลังสู งผ่านหน้า
ตัด คอนกรี ตในขณะที ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ แรงกระทํา จาก
ภายนอก ทําให้เกิดหน่ วยแรงตามแนวแกนลวดอัดแรง
90

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 10 ฉบับที 1 มกราคม – เมษายน 2557
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10, No. 1 January – April 2014

และหน่วยแรงเนืองจากการเยืองศูนย์ของลวดอัดแรง ซึ ง
หน่วยแรงดังกล่าวทําให้สามารถออกแบบพืนให้มีความ
หนาน้อยกว่าการออกแบบพืนคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัวไป
หรื อแม้กระทังออกแบบให้เป็ นแผ่นพืนไร้ คานได้หากมี
รู ปแบบโครงสร้างทีเหมาะสม
คอนกรี ตอัดแรงระบบโพสเทนชัน เป็ นคอนกรี ตอัด
แรงชนิดดึงลวดอัดแรงภายหลังการเทคอนกรี ต ซึ งเป็ น
ลักษณะการก่อสร้างแบบเทคอนกรี ตในที ทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้อ งการทางด้านสถาปั ต ยกรรมได้ดี
และสามารถออกแบบในพืนทีมีรูปร่ างต่างๆได้

การวัดความคลาดเคลือนของการพยากรณ์ เป็ นการ
พิจารณาว่าค่าทีได้จากแบบจําลองทีใช้ในการพยากรณ์ มี
ความแตกต่างจากค่าทีได้จากสถานการณ์ จริ งมากน้อย
เพียงใด โดยมีวิธีวดั ความคลาดเคลือนหลายวิธี ซึ งการ
หาค่าเฉลียเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลือนสมบูรณ์ (Mean
Absolute Percentage Error : MAPE) เป็ นวิธีหนึ งทีนิ ยม
ในการวัด ความคลาดเคลื อนของการพยากรณ์ โดย
สามารถหาได้จาก

∑
MAPE =

2.2 การพยากรณ์
ก า ร พ ย า ก ร ณ์ (Forecasting) เ ป็ น ก า ร นํ า
ประสบการณ์ หรื อข้อมูลในอดีตมาทํานายอนาคต โดย
อาจอาศั ย ประสบการณ์ ข องผู ้ เ ชี ยวชาญหรื ออาศั ย
หลัก การทางคณิ ต ศาสตร์ มัก ใช้ข ้อ มูล ที ได้จ ากการ
พยากรณ์ ในการวางแผนต่ างๆ เช่น การวางแผนกําลัง
การผลิต การวางแผนในการจัดสรรวัตถุดิบ หรื อใช้ใน
การวางแผนกําลังคน
การพยากรณ์ทีใช้หลักการทางคณิ ตศาสตร์ มกั จะนํา
ข้อมูลในอดีตมาพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่ งผลต่อสิ ง
ทีผูศ้ ึกษาต้องการ หากปั จจัยทีส่ งผลต่อข้อมูลเกียวข้อง
กับ เวลาเป็ นหลัก เช่ น มี ล ัก ษณะเป็ นฤดู ก าล หรื อมี
ลัก ษณะเป็ นวัฎจัก ร มัก จะใช้วิ ธี ก ารพยากรณ์ โ ดยใช้
รู ปแบบอนุ กรมเวลา (Time Series Models) แต่หากเมือ
มีปั จ จั ย หลายอย่า งที ส่ ง ผลต่ อ ข้อ มู ล มัก จะใช้วิ ธี ก าร
พยากรณ์ โ ดยใช้ รู ปแบบปั จ จั ย สาเหตุ (Associative
Models) ซึ งเชือว่าตัวแปรอิสระทีมีผลต่อตัวแปรตามจะ
สามารถหาความสัมพันธ์และเขียนความสัมพันธ์ในเชิง
คณิ ตศาสตร์ ได้

ค่าจริ ง - ค่าจากการพยากรณ์
ค่าจริ ง
จํานวนชุดข้อมูล

×100% (1)

3. บริษัทกรณีศึกษา
บริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นผูผ้ ลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ตสํ า เร็ จรู ปรายใหญ่ ใ นประเทศ
ให้ บ ริ การครบวงจรอาทิ เ ช่ น บริ การส่ งคอนกรี ต
ผสมเสร็ จรู ป ด้วยรถโม่ขนาดใหญ่แ ละขนาดเล็ก ไปยัง
โครงการ ให้คาํ ปรึ กษาข้อมูลทางด้านคอนกรี ต การนํา
คอนกรี ตมาแปรรู ป ให้เ ป็ นคอนกรี ต สํา เร็ จ รู ป รวมถึ ง
การออกแบบและติดตังพืนอัดแรงระบบโพสเทนชันอีก
ด้วย
สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ใ่ นกรุ งเทพมหานคร แบ่งหน้าที
ของแผนกและส่ ว นตามลัก ษณะทางงานวิ ศ วกรรมที
รั บ ผิ ด ชอบ หนึ งในนี คื อ ส่ ว นออกแบบและติ ด ตังพื น
โพสเทนชัน ซึ งจะดูแลลูกค้าตังแต่การออกแบบพืน การ
จัด ทํา SHOP DRAWING มีโรงงานสําหรั บ การผลิ ต
ลวดอัดแรงให้มีความยาวตามทีวิศวกรออกแบบ รวมทัง
มีก ารบริ ก ารติ ด ตังวัส ดุ อุ ป กรณ์ พื นโพสเทนชันตาม
หน่วยงานก่อสร้าง มีจาํ นวนวิศวกรทีทําหน้าทีออกแบบ
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และจัดทํา SHOP DRAWING ทังหมด 4 คนแบ่งหน้าที
ออกแบบพืนโพสเทนชันโดยแบ่งความรั บผิดชอบตาม
ภู มิ ภ า ค ไ ด้ แ ก่ ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค ก ล า ง ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ ภู มิ ภ าคละ 1 คน
สํา หรั บ พื นที ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล วิ ศ วกร
ทังหมดจะช่ ว ยกัน ออกแบบเนื องจากมี ง านก่ อ สร้ า ง
ขนาดใหญ่เป็ นจํา นวนมาก ในปี 2554 แผนกพืนโพส
เทนชันมีโครงการออกแบบทังสิ น 2,728 โครงการซึ งมี
การปริ มาณการใช้ลวดอัดแรงและจํานวนโครงการใน
แต่ละเดือนดังรู ปที 1

การผลิ ต ลวดอัด แรงจะผลิ ต ตามใบสั งผลิ ต ที ทาง
วิศวกรได้ออกแบบแล้ว โดย 1 ใบสังผลิตต่อ 1 ชันโซน
ของการก่อสร้าง ซึ งในแต่ละชันโซนมีการกระจายของ
นําหนั ก ลวดอัด แรงที ต้ อ งนํ า มาใช้ ผ ลิ ต ตั งแต่ 200
กิโลกรัมต่อชันโซน จนถึง 13,200 กิโลกรั มต่อชันโซน
โดยเฉลียอยูท่ ี 3,100 กิโลกรัมต่อชันโซน (ทังนีขึนอยูก่ บั
นําหนักบรรทุกจรทีใช้ออกแบบตามกฎหมาย)
3.1 โรงงานผลิตลวดอัดแรง
โรงงานผลิตลวดอัดแรงของบริ ษทั กรณี ศึกษาตังอยู่
บริ เวณภาคกลางมีพนที
ื ประมาณ 930 ตารางเมตร ตังอยู่
ในใกล้เคียงกับสํานักงานใหญ่ มีการจัดผังและการแบ่ง
พืนทีของโรงงานดังรู ปที 2 โดยการผลิตของโรงงานคือ
การตัดลวดอัดแรงตามความยาวต่างๆ ดัดบาร์ แชร์ และ
จัดวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ มีพนักงานผลิตทังหมดประมาณ
30 คน
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3.2 การไหลของข้ อมูลการผลิต
เนืองจากโรงงานของบริ ษทั กรณี ศึกษามีวิธีการผลิต
ตามแบบทางวิศวกรรม ซึ งการไหลของข้อ มูล ทีใช้ใ น
การผลิต จะเริ มจากพนักงานบริ ก ารติ ดตังรั บ แจ้งวัน ที
ต้องการสิ นค้าจากลูกค้าและแจ้งชันโซนทีต้องการสิ นค้า
ให้ ก ั บ โรงงานเพื อวางแผนผลิ ต จากนั นพนั ก งาน
วางแผนผลิตจึงขอใบสังผลิตจากวิศวกร ซึ งจะต้องรอให้
วิศวกรออกแบบสิ นค้าให้เ รี ยบร้ อยก่อนจึ งจะได้ขอ้ มูล
ปริ มาณนําหนักลวดอัดแรงทีจะใช้ผลิตสําหรั บชันโซน
นั นๆ และได้ใ บสั งผลิ ต หลัง จากนั นโรงงานจึ ง จะ
สามารถผลิ ต สิ น ค้า และขออนุ มัติ อ อกสิ น ค้า ออกจาก
โรงงานจากแผนกขาย เมือได้รับ อนุ มัติ จึ งดํา เนิ น การ
ขนส่ งสิ นค้าถึงลูกค้า

Month
Month

รู ปที 1 แสดงปริ มาณนําหนักลวดอัดแรงทีทําการผลิ ต
และจํานวนโครงการในแต่ละเดือน ในปี พ.ศ. 2554
จากรู ปที 1 จะเห็นว่าปริ มาณลวดอัดแรงทีดําเนินการ
ผลิ ต ในแต่ ล ะเดื อ นไม่ เ ท่ า กัน ตามพฤติ ก รรมการ
ดําเนินงานของหน่วยงานก่อสร้าง เช่น ในเดือนเมษายน
จะมี ก ารผลิ ต ลวดอัด แรงน้ อ ย เนื องจากมีว ัน หยุ ด ใน
เทศกาลสงกรานต์ ซึ งค่าเฉลียของการผลิตลวดอัดแรง
ในปี พ.ศ. 2554 คือ ประมาณ 730 ตัน ต่อ เดือน ซึ งกําลัง
การผลิตในปี พ.ศ. 2554 คือ 30 ตัน ต่อวัน หรื อประมาณ
900 ตัน ต่อ เดือน
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รูปที 2 แสดงผังโรงงานและการแบ่งพืนที

4. ข้ อมูลเกียวกับสัดส่ วนลวดอัดแรงต่อพืนที

Frequency

เนื องจากแต่ ล ะงานก่ อ สร้ า งแต่ ล ะชันโซนมีพื นที
แตกต่า งกัน ในการวิ เคราะห์ขอ้ มูล และการสร้ างแบบ
พยากรณ์จึงพิจารณาสัดส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่อพืนที
(Ratio of Strand to Area) เป็ นตัวตอบสนอง (Response)
โดยการประมาณปริ มาณลวดอัดแรงสํา หรั บพื นโพส
เทนชันเป็ นผลคู ณของสัด ส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่ อ
พื นที ที ได้จ ากแบบพยากรณ์ แ ละพื นที ทางผู ้วิ จั ย ได้
รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที 25 มกราคม 2556 ถึงวันที 5
กุมภาพัน ธ์ 2556 จํา นวนทังสิ น 85 โครงการซึ งมีก าร
กระจายของสั ด ส่ วนนํ าหนั ก ลวดอั ด แรงต่ อ พื นที
ดังรู ปที 4
12
10
8
6
4
2
0
3

4

5

6

7

8
2

Ratio of strand to area (kg/m )

รูปที 3 แสดงการไหลของข้อมูลเพือใช้ในการผลิต

รู ปที 4 แสดงการกระจายของสัดส่ วนนําหนัก ลวดอัด
แรงต่อพืนที
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8. วิศวกรผูอ้ อกแบบ (Engineer)
และได้นาํ ข้อมูลจากปัจจัยประกอบร่ วมกับการวิเคราะห์
ทางสถิ ติ แ บบ one-way ANOVA ดังรู ปที 5-9 และ
ตารางที 1

จากการกระจายความถี ในรู ปที 4 พบว่ า โครงการ
ส่ วนใหญ่มีสัดส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่อพืนทีระหว่าง
4.0 ถึง 6.0
ทางผูว้ ิจยั ได้พิจารณาปัจจัยประกอบทีคาดว่าอาจจะ
ส่ งผลต่อสัดส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่อพืนที ดังต่อไปนี
1. ความสามารถในการรั บ นําหนั ก สถิ ต (Super
Imposed Dead Load : SDL) เป็ นความสามารถ
ใ น ก า ร รั บ นํ า ห นั ก ที ไ ม่ มี ก า ร เ ค ลื อ น ที
นอกเหนือจากนําหนักของพืนเอง เช่น นําหนัก
กระเบือง นําหนักกําแพง
2. ความสามารถในการรั บนําหนักจร (Live Load :
LL) เป็ นความสามารถในการรับนําหนักวัตถุทีมี
การเคลือนทีได้ เช่น นําหนักของคน นําหนักรถ
3. ระยะห่างระหว่างช่วงเสา (Span) เป็ นระยะห่ าง
จากจุดกึงกลางของเสาต้นหนึงไปยังกึงกลางเสา
อีกต้นหนึง
4. ความหนาพืน (Thickness)
5. การลดระดับของพืน (Depress) จะเป็ นการต่าง
ระดับ ของผิ วบนของพืน เช่น การลดระดับพื น
เพือใช้เป็ นห้องนํา
6. ความลึกของคานกว้าง (Band Beam) เป็ นความ
ลึกทีวัดรวมความหนาของพืน โดยคานกว้างจะ
มีหน้าทีช่วยเสริ มความแข็งแรงของพืน
7. ความลึกของแป้ นหัวเสา (Drop Panel) เป็ นความ
ลึกทีวัดรวมความหนาของพืน โดยแป้ นหัวเสา
จะมีหน้าทีช่วยเสริ มความแข็งแรงของพืน แต่ใน
กรณี ที แป้ นหัว เสามีค วามลึ ก เท่ า กับ คานกว้า ง
แป้ นหัวเสาจะมีความสามารถในการช่วยเสริ ม
ความแข็งแรงของพืนได้นอ้ ยกว่าคานกว้าง

Ratio of strand to area (kg/m2)
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รูปที 5 แสดงความสัมพันธ์ของระยะห่ างเสาทีมากทีสุ ด
(Max Span) กับสัดส่ วนของนําหนักลวดอัดแรงต่อพืนที
(Ratio of Strand to Area)
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Slab Thickness (cm)

รูปที 6 กราฟแสดงแนวโน้มและการกระจายข้อมูลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาพืนกับสัดส่ วนของลวด
อัดแรงต่อพืนที จากจํานวนข้อมูลตัวอย่าง 171 ชุด
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จากรู ปที 5 และ 6 พบว่า ระยะห่ า งสู งสุ ดระหว่า ง
ช่ว งเสา และความหนาพื นเป็ นปั จ จัย แปรผัน ตรงกับ
สัดส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่อพืนทีกล่าวคือชันโซนทีมี
สัดส่ วนนําหนักลวดต่อพืนทีน้อยส่ วนใหญ่คือชันโซนที
มีระยะห่ างระหว่ างช่วงเสาน้อยกว่า 6 เมตร ในขณะที
ชันโซนทีมีสัดส่ วนนําหนักลวดต่อพืนทีมากคือชันโซน
ทีมีระยะห่ า งระหว่า งช่วงเสามากกว่ า 10 เมตร หรื อ มี
ความหนาพืนมากกว่า 25 เซนติเมตร ซึ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการออกแบบทางวิศวกรรมทีว่า โครงสร้างพืนทีมี
ระยะห่างช่วงเสาทีมากควรจะออกแบบให้มีความหนา
พืนมากกว่าโครงสร้างพืนทีมีระยะห่างช่วงเสาน้อย และ
พืนอัดแรงทีมีความหนามากจะใช้ปริ มาณลวดอัด แรง
ขันตํามากกว่าพืนทีมีความหนาน้อย
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รูปที 7 กราฟแสดงแนวโน้มและการกระจายข้อมูลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกคานกว้างกับสัดส่ วนของ
ลวดอัดแรงต่อพืนที จากจํานวนข้อมูลตัวอย่าง 171 ชุด
8
7
6
5
4

รู ปที 7 และ 8 แสดงให้เห็นว่าขนาดของคานกว้างซึ ง
เป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั พืนมีความสําคัญต่อ
สั ด ส่ วนนํ าหนั ก ลวดต่ อ พื นที มากกว่ า นํ าหนั ก จร
เนื องจากแนวโน้ม ความสั มพัน ธ์ ข องนําหนั ก จรกับ
สัดส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่อพืนทีค่อนข้างคงที เป็ นที
น่าสนใจว่าความสามารถในการรับนําหนักบรรทุกสถิต
ไม่เ ป็ นปั จ จัยที ส่ งผลต่ อ สัด ส่ ว นนําหนัก ลวดต่ อ พื นที
โดยผูว้ ิจยั ได้สอบถามผูอ้ อกแบบแล้วพบว่า เป็ นไปได้ว่า
โดยปกติน ําหนักสถิ ตจะถูก พิจ ารณาตังแต่ เ ริ มต้นการ
ออกแบบ ซึ งจะออกแบบให้โครงสร้ างมีความแข็งแรง
มากขึนโดยการเพิ มความหนาของพืนหรื อขนาดของ
คานกว้าง เป็ นต้น นอกจากนี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่
พบว่ า การลดระดั บ และความลึ ก ของแป้ นหั ว เสา
นําหนักสถิต และวิศวกรผูอ้ อกแบบ มีผลต่อนําหนักลวด
ต่อพืนที

3
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Ratio of strand to area (kg/m2)

รูปที 8 กราฟแสดงแนวโน้มและการกระจายข้อมูลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักจร กับสัดส่ วนของลวดอัด
แรงต่อพืนที จากจํานวนข้อมูลตัวอย่าง 171 ชุด
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รูปที 9 กราฟแสดงแนวโน้มและการกระจายข้อมูลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักสถิต กับสัดส่ วนของลวด
อัดแรงต่อพืนที จากจํานวนข้อมูลตัวอย่าง 171 ชุด
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ตารางที 1 ค่าสถิติจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย one-way analysis of variance
DF
1
4
1
1
1
1
1
1
74

Span
Engineer
BandBeam
DropPanel
SlabThk
LL
SDL
Depress
Residuals

SSE
28.906
1.191
3.609
0.675
7.127
2.057
0.091
0.652
18.167

MSE
28.906
0.298
3.609
0.675
7.127
2.057
0.091
0.652
0.245

จากการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยทีมีผลต่อสัดส่ วนลวด
อัดแรงต่อพืนทีคือ ระยะห่ างระหว่างเสา ความสามารถ
ในการรั บนําหนักบรรทุกจร ความหนาพืน และ ความ
ลึกของคานกว้าง

Span
BandBeam
SlabThk
LL

t value
8.535
4.293
5.625
3.362

**
***
***
**

Ratio = 0.288 Span + 0.013 BandBeam + 0.081
SlabThk + 0.002 LL
โดยที

5.1 แบบพยากรณ์
ด้วยวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปพบว่ามีค่าสถิติทีเกียวข้องด้วยค่าความเชือมันที
95% ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที 2
ตารางที 2 ค่าสถิติทีเกียวข้องกับการสร้างสมการถดถ้อย
เชิงเส้นของสัดส่ วนลวดอัดแรงต่อพืนทีจากผลของ oneway ANOVA
Std. Error
0.033768
0.003027
0.014372
0.000629

p value
0.0000
0.3127
0.0003
0.1015
0.0000
0.0050
0.5437
0.1074

หรื อ สมการเพือใช้พยากรณ์สัดส่ วนลวดอัดแรงต่อพืนที
คือ

5. แบบพยากรณ์สัดส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่ อ
พืนที

Estimate
0.288
0.013
0.081
0.002

F Value
117.744
1.213
14.699
2.751
29.031
8.380
0.372
2.655

Pr(>|t|)
6.06E-13
4.80E-05
2.50E-07
0.00118

(2)

= สัดส่ วนนําหนักของลวดอัดแรง
ต่อพืนทีแผ่นพืน (kg/m2)
= ระยะห่างของเสา วัดจาก
Span
ศูนย์กลางเสา (m)
BandBeam = ความลึกของคานกว้าง (cm)
SlabThk = ความหนาของแผ่นพืน (cm)
= นําหนักบรรทุกจร (kg/m2)
LL
Ratio

จากสมการที (2) จะเห็นว่าระยะห่างระหว่า งช่วงเสา
เป็ นปัจจัยทีส่ งผลต่อสัดส่ วนของนําหนักลวดอัดแรงต่อ
พื นที มากที สุ ด การที เสริ มความแข็งแรงของพื นด้ว ย
ความหนาพืนและความลึกของคานกว้างนันจะส่ งผลต่อ
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สั ด ส่ ว นของนําหนัก ลวดอัด แรงต่ อ พื นที ขันตําที ต้อ ง
เสริ มเข้า ไปในพื น และถ้าหากพื นดังกล่าวรั บ นําหนัก
บรรทุกสถิตมากขึนก็จะต้องมีการออกแบบให้มีสัดส่ วน
ลวดอัดแรงต่อพืนทีมากขึนด้วย ซึ งผลจากแบบพยากรณ์
นันสอดคล้องกับหลักการออกแบบทางวิศวกรรม
เป็ นที น่ า สนใจว่ า สมการที (2) เป็ นแบบพยากรณ์
โดยไม่มี ค่ า คงที แต่ ห ากใช้แ บบพยากรณ์ ที มีค่ า คงที
ความสามารถในการพยากรณเชิงเส้นจะลดลง กล่าวคือ
ค่า R2adj จะลดลงจาก 0.9898 เป็ น 0.6422
หากพิจารณาความถีของการกระจายของเศษเหลื อ
(Residuals) และ ค่าของเศษเหลือ เมือเทียบค่าพยากรณ์
หรื อสัดส่ วนนําหนักลวดต่อแรงอัดดังแสดงในรู ปที 10
วิเคราะห์ค่า Residuals ของแบบพยากรณ์ พบว่าค่าจาก
แบบพยากรณ์ ใ ห้ค่ า ความผิด พลาดอยู่ในช่ว ง ±1 ของ
สัดส่ วนลวดอัดแรงต่อพืนที และในช่วงทีสัดส่ วนลวด
อัดแรงต่อพืนทีมากกว่า 6.0 มีแนวโน้มลู่ออก หรื อความ
ผิดพลาดจะมีค่าเพิมขึนเมือสัดส่ วนนําหนักต่อพืนทีมีค่า
มาก

Frequency

5.2 การทดสอบแบบพยากรณ์
ทดสอบแบบพยากรณ์โดยใช้ขอ้ มูลการออกแบบ
หนึงชุดซึ งมีการกระจายดังรู ปที 11
12
10
8
6
4
2
0

3

4

5

6

7

8

2

Ratio of strand to area (kg/m )

รูปที 11 แสดงการกระจายของสัดส่ วนนําหนักลวดอัด
แรงต่อพืนทีของข้อมูลทดสอบ

Frequency of Residuals

Ratio of strand to area (kg/m2)

หากเปรี ยบเทียบค่าสัดส่ วนนําหนักลวดอัดแรงต่อพืนที
และค่าพยากรณ์จากสมการที (1) ได้แสดงในรู ปที 12
7
6
5
4
3
2
1
0

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81

ข้อมูล

Residuals

รูปที 12 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสัดส่ วนลวดอัด
แรงต่อพืนทีและค่าจากแบบพยากรณ์ของข้อมูลทดสอบ

Normal Quartile

เมือเปรี ยบเทียบข้อมูล ทีทํา การทดสอบและค่ าจาก
แบบพยากรณ์ โดยใช้ค่า Mean Absolute Percentage
Error (MAPE) ได้ 8.6 เมือวิเคราะห์ Residuals จากการ
ใช้สมการที (1) ในการพยากรณ์ ดังแสดงในรู ปที 13

Ratio of Strand to Area

รู ป ที 10 แสดงการวิ เ คราะห์ ข องเศษเหลื อ และ
ค่าพยากรณ์
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Residuals

Frequency of Residuals

ในขันตอนการวิ จัย พบว่ า ขนาดความลึ ก ของคาน
กว้างทีเก็บข้อมูลนันมีความลึกสู งสุ ดที 60 ซม. เท่านัน
ซึ งในความจริ งแล้ว อาจมีความลึกทีมากกว่า 60 ซม. ได้
ซึ งหากมีการเก็บข้อมูลในส่ วนนีเพิมเติมอาจทําให้ขอ้ มูล
ในช่วงสัดส่ วนลวดอัดแรงต่อพืนทีมากกว่า 6.0 ขึนไป
อาจมีความแม่นยํามากยิงขึน

Normal Quartile
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รู ป ที 13 แสดงการวิ เ คราะห์ ข องเศษเหลื อ และค่ า
พยากรณ์ของข้อมูลทดสอบ
จากรู ป ที 13 หากพิจ ารณาความถีของการกระจาย
ของ เศษเหลือ และเศษเหลือ เมือเทียบค่าพยากรณ์ ของ
ข้อมูลทดสอบ วิเคราะห์ค่า Residuals ของแบบพยากรณ์
พบว่ า ค่ า จากแบบพยากรณ์ ใ ห้ ค่ า ความผิ ด พลาดอยู่
ในช่ว ง ±1 ของสั ดส่ วนลวดอัด แรงต่ อพื นที และแบบ
พยากรณ์ จะแม่นยําเมือสัดส่ ว นลวดอัดแรงต่อพื นทีอยู่
ในช่วง 4.0-5.0 มากกว่าสัดส่ วนทีมีค่าในช่วง 5.0 ขึนไป

6. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลงานวิจยั สรุ ปได้ว่า สามารถพยากรณ์ สัดส่ วน
ปริ มาณลวดอัดแรงต่อพื นที โดยใช้แบบพยากรณ์ ทีได้
จากการวิจยั ซึ งจําเป็ นต้องทราบเพียงข้อมูลเบืองต้นก่อน
การออกแบบคือ ระยะห่างระหว่างเสา, ความสามารถใน
การรั บนําหนัก บรรทุกสถิต, ความหนาพื น และ ความ
ลึกของคานกว้าง ซึ งเมือได้นาํ แบบพยากรณ์ มาทดสอบ
พบว่ามีค่า Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
เท่ากับ 8.6
98

