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กรณีศึกษาการวิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
ในงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ธวัชชัย สีมาโลฤทธิ1*์ นพรัตน์ สวัสดิ์สกล2
บทคัดย่อ
ในงานก่อสร้างทั่วไปเหล็กเส้นนับเป็นวัสดุที่สาคัญ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานก่อสร้างในปัจจุบันมีการพั ฒนาทางด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี เป็นผลที่ทาให้วัสดุก่อสร้าง
มีราคาสูงขึ้น เมื่อราคาเหล็กเส้นสูงขึ้นส่งผลให้ค่าวัสดุก่อสร้า งของโครงการสูงขึ้นตามไปด้วย จากการศึกษา
พบว่าการประมาณปริมาณวัสดุเหล็กเส้นยังมีการคานวณที่ผิดพลาด ขาดความแม่นยา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้
โครงการก่อสร้างมีการสูญเสียวัสดุเหล็กเส้นเป็นจานวนมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อสร้างโปรแกรม
ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย โดยเป็นการนาเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้
ในงานก่อสร้างเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการตัดเหล็ก เพื่อศึกษาถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโครงการโดยใช้หลักการ
จากแนวความคิดแบบลีน
เนื่องจากโปรแกรมทาให้มีความแม่นยาในการคานวณและได้ผลการคานวณใกล้เคียงกับการใช้งานจริง
เพื่อให้โครงการก่อสร้างสูญเสียวัสดุเหล็กเส้นน้อยที่สุด โดยได้ทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ทดลองใช้งานโปรแกรมซึ่งเป็นวิศวกรในสถานปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการ
จานวน 10 ราย สอบถามทั้งหมด 4 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาการวิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ ออ้ อยในงานก่อ สร้ า ง
ด้วยโปรแกรม ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานก่อสร้างและตอนที่ 4 ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โปรแกรมสามารถทาให้โครงการก่อสร้างประหยัดระยะเวลาการทางาน ลดการ
สู ญ เสี ย วั ส ดุ เ หล็ ก เส้ น และยั ง ลดต้ น ทุ น ในการก่ อ สร้ า ง จากผลการวิ จั ย นี้ ท าให้ ไ ด้ แ นวทางแก้ ปั ญ หา
ลดข้อผิดพลาด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประมาณปริมาณงานเหล็กเสริมคอนกรีตในงานก่อสร้าง
คาสาคัญ : งานก่อสร้าง, โปรแกรม,วิธีการตัดเหล็ก,เหล็กเส้นในงานก่อสร้าง
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A STUDY OF ANALYSIS QUANTITY ESTIMATION STEEL ROUND BAR AND DEFORMED BAR
IN CONSTRUCTION WORK WITH COMPUTER PROGRAM
Tawatchai Seemalorit 1* Nopparat Sawatsakon2
Abstract
In general construction, steel bar is main material for the reinforced concrete.
Nowadays, the constructional technology and resource are enhanced while the price of steel
bar is reaching high resulting the construction budget over limit. From the study found that
there still was a mistake on material estimation on the construction project which caused huge
loss on the steel resource.
The researcher created the software calculating the amount of round steel bar and
rebar material on construction project with computer program. About format and how to cut
steel to study the steel bar waste in construction project by using Lean Thinking. The software
resulted quite precise calculation while after asking the satisfaction through the 4 parts of
questionnaires with 10 engineers in construction site of project who used it as the trial found
that the software can reduce time of material calculation, steel bar resource and construction
budget. The 4 parts of questionnaire consisted of demographic data, estimation analysis on steel
bar and rebar case study, the application of technology to constructional field and the opinions
of respondents. The result from the study can guide the solution, diminish mistakes and
enhance the efficiency on steel material estimation in the construction project.
Keywords : Construction, Program, Bar cut list, Construction steel
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บทนา
การก่อสร้างในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีเป็นผลทาให้ราคาวัสดุก่อสร้าง
มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย เหล็กเส้นเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นับเป็นวัสดุก่อสร้าง
ที่สาคัญมากสาหรับงานก่อสร้าง ดังนั้น การประมาณปริมาณเหล็กเสริ มคอนกรีตมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง จะต้องมี
ขั้นตอนในการคานวณที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการคิดคานวณแบบก่อสร้าง เพื่อให้
เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด ทาให้โครงการก่อสร้างประหยัดระยะเวลา ลดการสูญเสีย และยังลดต้นทุนในการ
ก่อสร้าง
การวิ เ คราะห์ ป ระมาณปริ ม าณเหล็ ก เส้ น กลมและเหล็ ก ข้ อ อ้ อ ยในงานก่ อ สร้ า งด้ ว ยโปรแกรม
เป็นโปรแกรมประมาณปริมาณเหล็กเสริมต่างๆ ในส่วนของโครงสร้างอาคารอันได้แก่ ฐานราก เสา คานและพื้น
ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ว.ส.ท. 1008-38 และมาตรฐานงานเหล็กเสริม
คอนกรีตมยผ. 1103-52 ด้วยเหตุนี้จึงได้ประยุกต์เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการตัดเหล็กกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึงได้ สร้า งโปรแกรมประมาณปริม าณเหล็ กเสริม โครงสร้า งอาคารขึ้น โดยโปรแกรมจะแยกเป็น
หมวดหมู่ คานวณแต่ละโครงสร้างที่มีสูตรการคานวณแตกต่างกันออกไป เป็นการคานวณตัดเหล็กเสริมคอนกรีต
ที่ใช้วัสดุที่มีขายตามท้องตลาด โดยการตัดคัดเลือกจากความยาวเหล็กเส้นมาตรฐาน 10 เมตร คานวณให้มีความ
ยาวที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อศึกษาถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการคานวณปริมาณเหล็กเส้นในงาน
ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการ โดยใช้หลักการจากแนวความคิดแบบลีนเพื่อช่วย
ปรับปรุงกระบวนการในการคานวณและป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
เนื่องจากโปรแกรมมีประสิทธิภาพในการประมวลผลมากกว่าการคิดคานวณด้วยมือ โดยใช้แนวคิดแบบ
ลีนสามารถทาให้กระบวนการในการคานวณสั้นลง ลดข้อผิดพลาดและความสูญเสียเหล็กเส้นที่จะเกิดขึ้น โดยวิธี
ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการประมาณปริมาณเหล็กเส้นคือ ผลลัพธ์ ที่ได้
มี
ความถูกต้องตามมาตรฐานเหล็กเสริมคอนกรีตและมีความยาวที่เหมาะสมกับการใช้งานในงานทาให้ทราบถึง
ปริมาณวัสดุที่ใช้แต่ละหมวดงานชัดเจน สามารถนาข้อมูลมาบริหารจัดการวัสดุเหล็กเสริมในโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนาโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง ในส่วนของการประมาณปริมาณเหล็กเสริม
คอนกรีต
2. เพื่อศึกษาในส่วนของการลดความสูญเสียของเหล็กเส้นที่จะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างโดยใช้หลักการ
แนวคิดแบบลีน
ขอบเขตในการการวิจัย
1. ความยาวเหล็กเส้นมาตรฐาน 10 เมตร
2. สถานปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ ามามี บทบาทในการดาเนิน งานในแต่ละองค์กร วิศวกรส่วนมาก
นาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของโปรแกรมมาช่วยในการคานวณกันอย่างแพร่หลายเพรึวามสะดวกและรวดเร็ว และ
มีความถูกต้องสูงเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทีตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในด้านธุรกิจ
และสามารถนาโปรแกรมมาประยุกต์หลายๆโปรแกรมมารวมกันในโปรแกรมเดียวได้ ผู้ใช้ทาความเข้าใจได้ง่าย
จึ งได้ ส ร้ างโปรแกรมคอมพิ วเตอร์โ ดยแบ่ งโครงสร้ างโปรแกรมเป็ น สามส่ว นหลัก คือ ส่ ว นโครงสร้ างข้อมูล ,
ส่วนประมวลผลข้อมูล ส่วนแสดงผลลัพธ์และทดลองใช้โปรแกรมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานของโปรแกรมวิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยในงานก่อสร้าง
1. การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวางแผนการเขียนโปรแกรม (PROGRAM PLANNING) เริ่มต้นจากการออกแบบโปรแกรมที่จะ
ใช้ (PROGRAM DESIGN) และเลือกภาษาที่จะใช้เขียนโปรแกรม (CODING) การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
(DEBUGGING) เอกสารทางเทคนิค (TECHNICAL DOCUMENTATION) ตลอดจนคู่มืออธิบายการใช้โปรแกรม
(USER DOCUMENTATION ) และมีการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้งาน (MAINTENANCE) ดังแผนภูมิที่ 1
ออกแบบโปรแกรม
ภาษาโปรแกรม
แก้ไขข้อผิดพลาด
โปรแกรม

เอกสารทางเทคนิค

คู่มืออธิบายการใช้
โปรแกรม
การปรับปรุง
แผนภูมิที่ 1 การวางแผนการเขียนโปรแกรม
2. ข้อจากัดของโปรแกรม
2.1.ข้อกาหนดเหล็กเสริมคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.)
และ มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) 1103-52
2.2.รูปแบบแต่ละหมวดงาน มีข้อจากัดต่างกัน ดังแผนภูมิที่ 2
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โปรแกรม
ฐานราก

เสา

- ฐานรากสี่เหลี่ยม

คาน

- 14 รูปแบบ

- ฐานรากสามเหลี่ยม

พื้น

- ความยาวช่วงคาน
5 ช่วง

- ไม่มีเหล็กคอม้า

- ฐานรากหกเหลี่ยม แบบที่ 1
- ฐานรากหกเหลี่ยม แบบที่ 2
แผนภูมิที่ 2 ข้อจากัดของโปรแกรมรูปแบบแต่ละหมวดงาน
3. โครงสร้างของโปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูล
ของโปรแกรม

ส่วนประมวลผล
ข้อมูลของโปรแกรม

แสดงผลลัพธ์
ของโปรแกรม

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างของโปรแกรม
1. ส่วนข้อมูลของโปรแกรม
ส่วนโครงสร้างข้อมูลของคอมพิวเตอร์ 1) หมวดงานฐานรากอาคาร 2 ) หมวดงานเสาอาคาร 3)
หมวดงานคานอาคาร 4) หมวดงานพื้นอาคาร 5) ส่วนที่ย้อนกลับสู่รายการหลักของโปรแกรม
2. ส่วนประมวลผลข้อมูล
ส่วนประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูล
เหล็กเสริมจากผู้ใช้โปรแกรมกรอกรรายละเอียดแต่ละหมวดงาน 2) โปรแกรมคานวณหาความยาวเหล็กเสริมใน
แต่ละเหตุการณ์ความน่าจะเป็ น 3) คัดเลือกเหตุการณ์ที่ใช้ค วามยาวเหล็กเสริม ที่ เหมาะสมกับ การใช้ ง าน
4) แสดงผลลัพธ์ จานวนเหล็กเสริมคอนกรีต 10 เมตร จานวนเศษเหล็กที่เหลือ
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3. ส่วนที่แสดงผลลัพธ์หรือคาตอบของโปรแกรม
ส่วนที่แสดงผลลัพธ์หรือคาตอบของโปรแกรมโดยส่วนแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้
1. แสดงผลรายการ Bar Cut List แสดงรายการคานวณเหล็กเสริมเป็นตาราง ให้ทราบถึง ชนิดเหล็กเสริม,ขนาด
และความยาวเหล็กที่ใช้งาน 2. แสดง Shop Drawing มีการระบุจานวนเหล็กเสริม แสดงในลักษณะของรูปภาพ
ประกอบพร้อมระบุจานวนเหล็กเสริมคอนกรีตมาตรฐานตามตาแหน่งต่างๆที่ได้คานวณ 3. ส่วนที่ย้อนกลับสู่
ส่วนรายการหลักของโปรแกรม
ส่วนข้อมูลของโปรแกรม
ส่วนประมวลผลของโปรแกรม
เหตุการณ์ความน่าจะเป็น

การ
คานวณ
ความ
น่าจะเป็น
เหตุการณ์
ที่ 1

การ
คานวณ
ความ
น่าจะเป็น
เหตุการณ์
ที.่ ..

การ
คานวณ
ความ
น่าจะเป็น
เหตุการณ์
ที่ n

เลือกความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ที่ใช้ความยาว
เหล็กน้อยที่สดุ
รายการเหล็กเสริม

คอนกรีต

Shop drawing พร้อมแสดงจานวนเหล็กเสริมคอนกรีต
แผนภูมิที่ 4 การทางานของโปรแกรม

ข้อผิดพลาด
โปรแกรม
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้ศึกษาได้จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยในงาน
ก่อสร้างซึ่งใช้หลักการของแนวความคิดแบบลีน ทาการสอบถามหลังจากการทดลองใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นวิศวกรของสถานปฏิบัติงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการ จานวน 10 ราย
โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. ผลการศึกษาตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นข้อมูลทั่วไปของประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ โดยจะนารายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
มาทาการวิเคราะห์หาค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวนคน
9
1
10

ร้อยละ
90
10
100

จากตารางที่ 1 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
90 และเพศหญิง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านอายุของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวนคน
6
1
1
2
10

ร้อยละ
60
10
10
20
100

จากตารางที่ 2 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
60 รองลงมา อายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุ 31-40 ปี จานวน 1 คนกับอายุ 41-50 ปี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาการวิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นและ
เหล็กข้ออ้อยในงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ เนื้อหาของโปรแกรม ความต้องการเลือกใช้งาน
โปรแกรมและความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม
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ตารางที่ 3 แสดงผลค่าร้อยละด้านเนื้อหาของโปรแกรมประมาณปริมาณเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย
ในงานก่อสร้าง
หัวข้อ
1.
2.
3.

จานวนคน
โปรแกรมสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายและมีความเหมาะสม
กับการใช้งานในงานก่อสร้าง
โปรแกรมมีความถูกต้อง รวดเร็วในการคานวณและสะดวก
กับการใช้งานในงานก่อสร้าง
โปรแกรมมีการแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสมและสามารถนาไป
ใช้ในงานในงานก่อสร้างได้

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
ใช่
ไม่ใช่
100
100

-

100

-

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า
ข้อที่ 1 โปรแกรมสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายและมีความเหมาะสมกับการใช้งานในงานก่อสร้างจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก ใช่ จานวน 10 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อที่ 2 โปรแกรมมีความถูกต้อง รวดเร็วในการคานวณและสะดวกกับการใช้งานในงานก่อสร้างจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก เลือก ใช่ จานวน 10 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อที่ 3 โปรแกรมมีการแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ในงานในงานก่อสร้างได้
จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก เลือก ใช่ จานวน 10 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ
100
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าร้อยละด้านความต้องการเลือกใช้งานโปรแกรม
หัวข้อ
1.

จานวนคน
ผู้ใช้ต้องการนาโปรแกรมไปใช้ในการทางานในงานก่อสร้างจริง
หรือไม่

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
ใช้
ไม่ใช้
80
20

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า
ข้อที่ 1 ผู้ใช้ต้องการนาโปรแกรมไปใช้ในการทางานในงานก่อสร้างจริงหรือไม่จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือก ใช้ จานวน 8 คน เป็นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เลือกไม่ใช้ จานวน 2 คน
เป็นเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องมาจากโปรแกรมการประมาณปริมาณเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยใน
งานก่อสร้างสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีความสะดวกและรวดเร็วในการคานวณ ทาให้การทางานสะดวกยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 5 แสดงผลค่าร้อยละด้านความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม
หัวข้อ
1.

จานวนคน
ผู้ใช้งานมีความสนใจที่จะลองเขียนโปรแกรมกับการทางานใน
งานก่อสร้างบ้างหรือไม่

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
สนใจ
ไม่สนใจ
80
20

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษา พบว่า
ข้อที่ 1 ผู้ใช้มีความสนใจที่จะลองเขียนโปรแกรมกับการทางานในงานก่อสร้างบ้างหรือไม่จากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก สนใจ จานวน 8 คน เป็นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เลือกไม่สนใจ
จานวน 2 คน เป็นเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องมาจากเวลาว่างจากการทางานมีน้อย ส่วนมากก็อยากพักผ่อน
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งการเขียนโปรแกรมต้องมีเวลาและใช้เวลานาน
3. ผลการศึกษาตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีกบั งานก่อสร้าง
ตารางที่ 6 แสดงผลค่าร้อยละเกีย่ วกับการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานก่อสร้าง
หัวข้อ

จานวนคน

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
100
-

1

โปรแกรมสามารถมีส่วนในช่วยในการลดความสูญเสียเหล็กเส้นที่
จะเกิดขึ้นในกระบวนการประมาณปริมาณเหล็กเส้นได้จริง

2

โปรแกรมสามารถมีส่วนในการเพิม่ ความสะดวกและรวดเร็วใน
กระบวนการประมาณปริมาณเหล็กเส้นได้จริง

100

-

3

โปรแกรมมีส่วนช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
จริง

100

-

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า
ข้อที่ โปรแกรมสามารถมีส่วนในช่วยในการลดความสูญเสียเหล็กเส้นที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
ประมาณปริมาณเหล็กเส้นได้จริง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก เห็นด้วย จานวน 10 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องมาจากโปรแกรมการประมาณปริมาณเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยในงาน
ก่อสร้าง มีการอ้างอิงถึงมาตรฐานเหล็กเสริม อันได้แก่ มาตรฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ว.ส.ท. 1008-38
และมาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต มยผ. 1103-52 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและประมวลผลด้วยโปรแกรม
ทาให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความแม่นยาในการประมวลผล
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ข้อที่ 2 โปรแกรมสามารถมีส่วนในการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วใน กระบวนการประมาณปริมาณ
เหล็กเส้นได้จริง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก เห็นด้วย จานวน 10 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 เนื่องจากโปรแกรมมีการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
ข้อที่ 3 โปรแกรมมีส่วนช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้นจริง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือก เห็นด้วย จานวน 10 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็นการ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประมาณปริมาณเหล็กเส้นให้มีความถูกต้องและสะดวกสบายในการใช้งานช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช่จ่ายในการดาเนินงาน
สรุป
การใช้หลักการแนวความคิดแบบลีนในการลดความสูญเสียจากการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นจากการ
ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยในงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้
ในงานก่อสร้างในส่วนของการประมาณปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตและเพื่อลดข้อผิดพลาดและความสูญเสีย
เหล็กเส้น ซึ่งมีผลกระทบต่อผลิตภาพในการทางานของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้า ง จึงใช้แนวความคิดแบบลีน
เพื่ อ หาแนวทางในการลดการเกิด ข้อ ผิด พลาดและแนวทางป้ อ งกั นไม่ ใ ห้เ กิด ความเสี ยหายในกระบวนการ
ประมาณปริมาณเหล็กเส้น กลมและเหล็กข้ออ้อยในงานก่อสร้าง และในแง่ของการประหยัดเวลา ซึ่งผลจาก
การศึกษา คือ โปรแกรมสามารถมีส่วนในช่วยในการลดความสูญเสียเหล็กเส้นที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
ประมาณปริมาณเหล็กเส้นได้จริง ร้อยละ 100 โปรแกรมสามารถมีส่วนในการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
ใน กระบวนการประมาณปริมาณเหล็กเส้นได้จริง ร้อยละ 100 และโปรแกรมมีส่วนช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางานเพิ่มขึ้นจริง ร้อยละ 100 โปรแกรมประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยในงาน
ก่อสร้าง สามารถเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหา ลดข้อผิดพลาด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคานวณหา
ปริมาณงานเหล็กเสริมคอนกรีตในงานก่อสร้าง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
ในงานก่อสร้างผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
1. โปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยผู้ใช้ควรมีพื้นฐานเกี่ยวการ
คานวณเหล็กเสริม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2. ในการวิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยผู้ใช้ควรอ่านคู่มือโปรแกรมเพื่อ
ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมอย่างเข้าใจก่อนการใช้งาน
3. โปรแกรมที่ใช่ในวิเคราะห์เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยเป็นแค่การประมาณซึ่งอาจจะไม่ได้ค่าที่
ตรงตามความเป็นจริงจากการสร้างเพียงแต่จะให้ค่าที่ใกล้เคียงที่สุด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. จัดทารูปแบบของโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมสาเร็จรูปอย่างเป็นทางการ
2. ออกแบบโปรแกรมที่มีรปู แบบโครงสร้างที่ส่วนมากใช้งานจริงในงานก่อสร้างมากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
การทาโครงการนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานการจัดการ
งานก่อสร้าง ที่กรุณาให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการดาเนินโครงงาน สนับสนุนและให้กาลังใจเสมอมา ผู้ศึกษา
หวังว่าโครงงานนี้ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและขอมอบความชอบนี้แก่ผู้ช่วยเหลือการจัดการโครงงาน
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