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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มีจุ ดประสงค์เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการนาแบบจาลองของการเรี ยนรู้แ บบเส้ นตรง มา
ประยุ กต์ใช้ เพื่ อประมาณการระยะเวลาการทางานของช่ างเชื่อมในโครงการก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียมบริเวณจังหวั ด
พิษณุโลก โดยทาการเก็บข้ อมูลระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมในแต่ละแนวเชื่อม และจานวนแนวเชื่อมรวมที่ช่างเชื่อม
ทาได้ ด้วยการสังเกตุการทางานที่สนาม แล้ วนาข้ อมูลการทางานที่ได้ มาวิเคราะห์สร้ างเป็ นสมการแบบจาลองของการ
เรียนรู้แบบเส้ นตรงโดยใช้ การนาเข้ าข้ อมูลแบบสะสม และข้ อมูลแบบหน่วย จากนั้นนาสมการของแบบจาลองที่สร้ างขึ้นมา
ประมาณการระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมโดยใช้ ข้อมูลจานวนแนวเชื่อมจากโครงการที่ศึกษา เปรียบเทียบผลต่าง
ของระยะเวลาการทางานรวมระหว่างข้ อมูลจากสนาม และผลการประมาณการระยะเวลาการทางานที่ได้ จากแบบจาลอง
ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ช่างเชื่อมใช้ เวลารวมในการเชื่อมแนวเชื่อมจานวน 215 แนวเชื่อมทั้งสิ้น 28,382 นาที เฉลี่ย 132
นาทีต่อแนวเชื่อม ใช้ เวลาเชื่อมต่อแนวเชื่อมน้ อยที่สดุ และมากที่สดุ 105 นาที และ 152 นาที ตามลาดับ ผลการประมาณ
การระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมโดยใช้ การนาเข้ าข้ อมูลแบบสะสมและแบบหน่วย มีความแตกต่างจากระยะเวลาการ
ทางานจริงที่ได้ จากภาคสนามร้ อยละ 1.76 และร้ อยละ 1.73 ตามลาดับ แบบจาลองของการเรียนรู้แบบเส้ นตรงทั้งที่ใช้
การนาเข้ าข้ อมูลแบบผลรวมและข้ อมูลแบบหน่วย จึงมีความเหมาะสมที่จะนามาประยุกต์ใช้ ในการประมาณระยะเวลาการ
ทางานของช่ างเชื่อม ทั้งนี้ในการนาแบบจาลองดังกล่ าวไปประยุกต์ใช้ ควรที่จะต้ องพิจารณาถึงความคล้ ายคลึงกันของ
ลักษณะงานที่ใช้ เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบจาลองกับงานที่จะนาแบบจาลองไปใช้ ประมาณการระยะเวลาการทางาน อนึ่ง
ควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของประสบการณ์ในการทางานของช่ างเชื่อมที่อาจจะส่งผลอัตราการเรียนรู้ในการ
ทางาน
คาสาคัญ: แบบจาลองของการเรียนรู้ ท่อส่งปิ โตรเลียม ระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อม
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Abstract
This research aims to determine the suitability of Straight Line Learning Curve Model for estimating the
working time of welders in the pipeline construction project in Phitsanulok province. The time that the welders use
to weld the pipeline and the number of welded joints to be welded by observation at the field. Then take the data
of the welding work to analyse and create a model using cumulative data and unit data. Apply a model that generates
an estimate of the welding worker’s working time using the number of welds from the project studied. Compare
the variance of th total work duration between field data and the result from the model to know the suitability of
the model to be applied. The research found that the welders spent a total of 215 welding welds totalling 28,382
minuts, averaging 132 minutes per weld. It takes a minimum and maximum welding of 105 minutes and 152
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minutes, respectively. The results of the welding worker's estimation using the cumulative model and unit model
there was a difference of 1.76 % and 1.73 %, respectively. The both model of Straight Line Learning Curve Model
are suitable to be applied in estimating the working time of the welders. In applying the model, the similarity of
the job used in the modeling should be considered with the model used to estimate the working time. Further study
of the effects of welding experience on the work experience may result in a learning curve.
Keywords: Learning Curve Model, Petroleum Pipe Line, Welder’s Working Time
บทนา

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. เพื่อประยุกต์ใช้ แบบจาลองของการเรียนรู้แบบเส้ นตรง (The Straight Line Learning Curve Model) ในการ
ประมาณการระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมในงานก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียม
2. เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของแบบจาลองของการเรียนรู้แบบเส้ นตรง (The Straight Line Learning Curve
Model) ที่จะนามาใช้ ประมาณการระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมในงานก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียม
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ความเป็ นมาและความสาคัญของงานวิจยั
แบบจาลองของการเรียนรู้แบบเส้ นตรง (Straight Line Learning Curve Model) เป็ นแบบจาลองที่เสนอโดย
T.P. Wright เมื่อปี ค.ศ. 1936 ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบิน (Jordan, Daoud and Issam, 2016) ซึ่งแบบจาลองนี้มี
สมมุติฐานว่ าอัตราการเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นจากการทางานเป็ นเส้ นตรง และแบบจาลองของ Wright ได้ รับการปรังปรุงเป็ น
แบบจาลองย่ อย 2 แบบจาลอง ตามลักษณะของการนาเข้ าข้ อมูล คือ แบบจาลองของการเรี ยนรู้แ บบหน่ วย ( Unit
Learning Curve Model) (Crawford, 1947) และแบบจาลองของการเรียนรู้แบบสะสม (Cumulative Learning Curve
Model) (Carr, 1998) ทั้งนี้แบบจาลองย่อยทั้งสองแบบของแบบจาลองของการเรียนรู้ แบบเส้ นตรงให้ ผลการประมาณ
การที่ใกล้ เคียงกัน สามารถนาแบบจาลองทั้ง 2 แบบไปประยุกต์ใช้ กบั การประมาณการระยะเวลาการทางานของแรงงาน
ได้ (วรรณวิทย์ แต้ มทอง, 2547) และโดยที่แบบจาลองของการเรียนรู้แบบเส้ นตรงเป็ นแบบจาลองที่นิยมใช้ ในงาน
ก่อสร้ าง (Thomas, Mathews and Ward, 1986) เนื่องจากสมการแบบจาลองไม่ซับซ้ อน วิธกี ารคานวณและนาไปใช้ งาน
ทาได้ โดยสะดวก เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ ในการประมาณระยะเวลาการทางานของแรงงาน
การท างานในลั ก ษณะเดิม อย่ า งซ้า ๆ ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ค่ อ นข้ า งคงที่ และงานที่ท ามีค วามซั บ ซ้ อ น
พอสมควร จะก่อให้ เกิดการเรียนรู้จากการทางาน (Thomas, 2009) เป็ นผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ลักษณะที่ค่อนข้ างถาวร (วุฒิชัย จานง, ม.ป.ป.) ซึ่งในการก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียมอันถือเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานสาคัญใน
การพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียม ทาหน้ าที่ในการลาเลียงนา้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และนา้ ที่ปะปนมากับนา้ มันดิบจากฐานผลิต
ไปยังสถานีผลิต เพื่อทาการแยกนา้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และนา้ ออกจากกัน และในการก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียมดังกล่าว
จะสาเร็จได้ ต้องอาศัยกระบวนการเชื่อม (Welding) โดยช่างเชื่อม (Welder) เป็ นแรงงานหลักในการก่อสร้ าง ประกอบ
กับการทางานของช่ างเชื่อมนั้นเป็ นการทางานลักษณะเดิมซา้ ๆ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ค่อนข้ างคงที่ และงานที่ทาก็มี
ความซับซ้ อนต้ องอาศัยฝี มือในการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมาแล้ ว จึงมีความเหมาะสมที่จะทาการเก็บข้ อมูลระยะเวลาการ
ทางานของช่างเชื่อมในการเชื่อมท่อส่งปิ โตรเลียม เพื่อประยุกต์ใช้ แบบจาลองของการเรียนรู้แบบเส้ นตรงในการประมาณ
การระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมในงานก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียม และทาการเปรียบเทียบระยะเวลาการทางานของ
ช่ างเชื่อมที่ได้ จากแบบจาลองกับเวลาการทางานจริงที่เก็บข้ อมูลได้ จากภาคสนาม เพื่ อทราบถึงความเหมสะสมของ
แบบจาลองดังกล่าวในการนาไปประยุกต์ใช้ สาหรับงานก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียมอื่นในอนาคตต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ดาเนินการเก็บข้ อมูลการทางานของช่ างเชื่อมจากโครงการก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียมขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 3,850 เมตร สาหรับการขนส่งก๊าซธรรมชาติท่มี ิได้ เป็ นผลพลอยได้ จากการผลิตนา้ มันดิบ (NonAssociate gas) ซึ่งทาการก่อสร้ างในพื้นที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 โดยกาหนดให้ ข้อมูลระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal
Distribution) กาหนดขอบเขตความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 และขอบเขตความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 และในการหาจานวนของ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ อยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่น และขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่กาหนดนั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน และมีการกาหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนไว้ แล้ ว จึงเลือกใช้ สตู รการคานวณหาจานวน
กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973, p. 125) ตามสมการที่ (1)
(1)
n
คื
อ
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N
คือ
ขนาดประชากรที่ทราบ
e
คือ
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
จากข้ อมูลโครงการก่อสร้ างที่ทาการศึกษาพบว่ามีจานวนแนวเชื่อมรวมทั้งสิ้น 416 แนวเชื่อม เมื่อใช้ สมการที่
(1) หาค่าจานวนกลุ่มตัวอย่างต่าสุดที่จะต้ องทาการเก็บข้ อมูล พบว่าจะต้ องทาการเก็บข้ อมูลการทางานของช่างเชื่อมไม่
น้ อยกว่า 204 แนวเชื่อม เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ อยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่น และขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่กาหนด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลระยะเวลาที่ช่างเชื่อมใช้ ในการเชื่อมต่อแนวเชื่อม เป็ นการเก็บข้ อมูลการทางานจริงจาก
การทางานที่หน้ างาน (Field data) โดยใช้ การสังเกตุการทางานของช่างเชื่อมและเก็บรวบรวมลงในแบบบันทึกข้ อมูลหน้ า
งาน ซึ่งข้ อมูลที่ได้ ประกอบด้ วย แนวเชื่อมลาดับที่, ช่างเชื่อมผู้ทาการเชื่อม, ระเวลาเริ่มต้ นการเชื่อม, ระยะเวลาสิ้นสุดการ
เชื่อม และระยะเวลารวมที่ช่างเชื่อมใช้ ในการเชื่อม (นาที) ทั้งนี้ในการสังเกตระยะเวลาการทางานของช่ างเชื่อมนั้น จะ
เริ่มทาการบันทึกเวลาการทางานเมื่อช่างเชื่อมเริ่มทาการเชื่อม และสิ้นสุดลงเมื่อทาการเชื่อมแล้ วเสร็จ ข้ อมูลการทางาน
ของช่างเชื่อมที่เก็บได้ จากภาคสนาม จะถูกรวบรวมและบันทึกไว้ ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ ง่ายต่อการเรียกดู
และการวิเคราะห์ประมวลผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างแบบจาลองของการเรียนรูแ้ บบผลรวม
ข้ อมูลการทางานของช่างเชื่อมที่เก็บรวบรวมได้ จากภาคสนาม จะถูกนามาจัดรูปใหม่ได้ ดงั ข้ อมูลที่แสดงในตาราง
ที่ 1 เพื่ อให้ เหมาะสมสาหรับการคานวณสร้ างแบบจาลองของการเรียนรู้แ บบผลรวม (Cumulative Learning Curve
Model)
เมื่อ
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลการทางานของช่างเชื่อมสาหรับแบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม
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แนวเชื่อมสะสม (n)
1

เวลาสะสม (Tn), นาที
143

log (n)/log(2)
0.0000

log(Tn)
2.1761

2

292

1.0000

2.4728

3

452

1.5850

2.6454

:

:

:

:

215

28,382

7.7482

4.4530

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

จากตารางที่ 1 คอลัมน์ท่ี 1 แสดงจานวนแนวเชื่อมสะสม (n) คอลัมน์ท่ี 2 แสดงเวลารวมที่ใช้ ในการเชื่อม (Tn)
คอลัมน์ท่ี 3 แสดงผลที่ได้ จากการคานวณ log(n)/log(2) คอลัมน์ท่ี 4 แสดงผลที่ได้ จากการคานวณ log(Tn) หลังจาก
นั้นทาการหาค่า slope และ y-intercept จากผลการคานวณที่ได้ ในคอลัมน์ท่ี 3 และ 4 โดยอาศัยฟั งก์ชันสาเร็จรูปใน
โปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้
การหาค่า Slope
Slope = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 4, ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 3),1)
= 0.29
การหาค่า Y-Intercept
Y-Intercept = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 4, ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 3),2)
= 2.18
ทาการคานวณหาค่า Lc และ t1 จากค่า slope และ y-intercept
Lc
= 10slope
= 1.97
t1
= 10y-intercept
= 151.02 นาที
จากสมการแบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม
log(Lc )

Tn = t1 n log(2)
(2)
เมื่อ
Tn
คือ
เวลาสะสมในการทางาน n หน่วย
t1
คือ
เวลาที่ใช้ ในการทางานหน่วยแรก
Lc
คือ
ค่าสัมประสิทธิ์ของผลรวมการเรียนรู้
แทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้ จากการคานวณลงในสมการข้ างต้ น จะได้ แบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม
(Cumulative Learning Curve Model)
log(1.97)

Tn = 151.02n log(2)
(3)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างแบบจาลองของการเรียนรูแ้ บบผลรวม
ข้ อมูลการทางานของช่างเชื่อมที่เก็บรวบรวมได้ จากภาคสนาม จะถูกนามาจัดรูปใหม่ได้ ดงั ข้ อมูลที่แสดงในตาราง
ที่ 2 เพื่อให้ เหมาะสมสาหรับการคานวณสร้ างแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Learning Curve Model)

แนวเชื่อมที่ (n)
1

เวลาที่ใช้ (tn), นาที
143

log (n)
0.0000

log(tn)
2.1761

2
3

149
160

0.3010
0.4771

2.1673
2.1614

:

:

:

:

215

135

2.2327

2.1303

จากตารางที่ 2 คอลัมน์ท่ี 1 แสดงจานวนแนวเชื่อม (n) คอลัมน์ท่ี 2 แสดงเวลาที่ใช้ ในการเชื่อมต่อแนวเชื่อม
(tn) คอลัมน์ท่ี 3 แสดงผลจากการคานวณค่า log(n) และคอลัมน์ท่ี 4 แสดงผลจากการคานวณค่า log(tn) หลังจากนั้นทา
การหาค่า slope และ y-intercept จากผลการคานวณที่ได้ ในคอลัมน์ท่ี 3 และ 4 โดยอาศัยฟั งก์ชันสาเร็จรูปในโปรแกรม
Microsoft Excel ดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 2 ข้ อมูลการทางานของช่างเชื่อมสาหรับแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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การหาค่า Slope
Slope = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 4, ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 3),1)
= -0.03
การหาค่า Y-Intercept
Y-Intercept = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 4, ทุกค่าในคอลัมน์ท่ี 3),2)
= 2.17
ทาการคานวณหาค่า t1 จากค่า y-intercept
t1
= 10y-intercept
= 147.91 นาที
จากสมการแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย
tn = t1 ns
(4)
เมื่อ
tn
คือ
เวลาที่ใช้ ในการทางานในหน่วยที่ n
t1
คือ
เวลาที่ใช้ ในการทางานหน่วยแรก
S
คือ
ความชันในความสัมพันธ์ลอการิทมึ
แทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้ จากการคานวณลงในสมการข้ างต้ น จะได้ แบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit
Learning Curve Model)
tn = 147.91n-0.03
(5)
ทั้งนี้ สามารถหาระยะเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้ ในการทางานจานวน n แนวเชื่อมได้ โดยใช้ สมการ ดังนี้
n
Tn =  147.91n0.03
(6)
i1

ผลการศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการเก็บข้ อมูลการทางานของช่ างเชื่อมที่ภาคสนาม ระหว่ างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สามารถทาการเก็บข้ อมูลการทางานได้ 215 แนวเชื่อม จากจานวนแนวเชื่อมทั้งหมด 416 แนวเชื่อม พบว่าจานวนข้ อมูล
แนวเชื่อมที่เก็บข้ อมูลได้ มีจานวนมากกว่ าจานวนกลุ่มตัวอย่ างที่ต้องการคือ 204 แนวเชื่อม เพื่ อให้ ข้อมูลที่ได้ อยู่ใน
ขอบเขตความเชื่อมั่น และขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่กาหนด และจากการพิจารณาข้ อมูลการทางานที่เก็บรวบรวมได้
พบว่ามีช่างเชื่อมปฏิบตั งิ านจานวน 21 คน ใช้ เวลารวมในการเชื่อมทั้งสิ้น 28,382 นาที ช่างเชื่อมใช้ เวลาในการเชื่อมน้ อย
ที่สุดและมากที่สุด 105 นาที และ 152 นาทีต่อแนวเชื่อม ตามลาดับ และใช้ เวลาในการเชื่อมเฉลี่ย 132 นาทีต่อแนว
เชื่อม ปริมาณแนวเชื่อมสะสมเทียบกับระยะเวลาที่ช่างเชื่อมใช้ ในการเชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 1
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ระยะเวลาการทางานต่อแนวเชื่อม (นาที)
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0
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จานวนแนวเชื่อมสะสม (แนว)

200

รูปที่ 1 กราฟแสดงปริมาณแนวเชื่อมสะสมเทียบกับระยะเวลาที่ช่างเชื่อมใช้ ในการเชื่อม

จากการนาแบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม (Cumulative Learning Curve Model) ตามสมการที่ (3)
และแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Learning Curve Model) ตามสมการที่ (6) มาแทนค่า n เท่ากับ 215
แนวเชื่อม ซึ่งเป็ นจานวนแนวเชื่อมที่สามารถเก็บข้ อมูลได้ จากโครงการก่อสร้ างท่อส่งปิ โตรเลียมที่ศึกษา พบว่าระยะเวลา
การทางานสะสมของช่างเชื่อม ระยะเวลาการทางานเฉลี่ยต่อแนวเชื่อม และร้ อยละของผลต่างของระยะเวลาการทางาน
สะสมที่ได้ จากแบบจาลองเทียบกับระยะเวลาการทางานสะสมที่ได้ จากข้ อมูลภาคสนาม ดังข้ อมูลที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมจากภาคสนามเทียบกับผลการประมาณการจากแบบจาลองของการเรียนรู้
ข้อมูลการทางาน

ระยะเวลาสะสม (นาที)

ภาคสนาม

28,382

เวลาเฉลีย่ ต่อแนวเชื่อม
(นาที)
132.0

ผลต่าง (ร้อยละ)

แบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม

28,881

134.3

1.76

แบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย

27,890

129.7

1.73

-

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่ อ น าระยะเวลาการท างานเฉลี่ ย และปริ ม าณแนวเชื่ อ มสะสมของข้ อ มู ล การท างานจากภาคสนาม จาก
แบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม และแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย ไปพล๊อตกราฟเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (R2) พบว่า ค่า R2 ที่ได้ มคี ่า 0.7155, 0.7715 และ 0.7664 ตามลาดับ
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เวลาการทางานเฉลี่ยต่อแนวเชื่อม (นาที)

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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ผลจากภาคสนาม
ผลจากแบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม
ผลจากแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วย

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการทางานเฉลี่ยต่อแนวเชื่อมของช่างเชื่อมจากภาคสนามกับผลที่ได้ จากแบบจาลอง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาการทางานสะสมของช่างเชื่อมที่ประมาณการด้ วยแบบจาลองของการเรียนรู้
แบบผลรวม (Cumulative Learning Curve Model) และแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่ วย (Unit Learning Curve
Model) มีความแตกต่างไปจากระยะเวลาการทางานจริงซึ่งเก็บรวมรวมได้ จากภาคสนามร้ อยละ 1.76 และร้ อยละ 1.73
ตามลาดับ ซึ่งแบบจาลองทั้ง 2 แบบที่นามาศึกษานี้ให้ ผลที่ใกล้ เคียงกับระยะเวลาการทางานจริง สามารถใช้ แบบจาลองทั้ง
2 แบบในการประมาณการระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อมได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
จ านวนคนงานในการประมาณเวลาการทางานโดยใช้ ทฤษฎีการเรี ย นรู้ ของวรรณวิ ท ย์ แต้ ม ทอง (2547) ที่พ บว่ า
แบบจาลองของการเรียนรู้แบบผลรวม และแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่ วย ให้ ผลการพยากรณ์ท่ใี กล้ เคียงกัน
สามารถนาแบบจาลองทั้ง 2 แบบมาใช้ ในการคานวณเวลาในการทางานของแรงงานเพื่อประมาณค่าแรงได้ เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้เมื่อทาการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (R2) พบว่ า ค่า R2 ที่ได้ จากการนาเข้ าข้ อมูล
แบบสะสม (Cumulative Data) และแบบหน่ วย (Unit Data) มีค่า 0.7715 และ 0.7664 ตามลาดับ โดยการนาเข้ า
ข้ อมูลแบบสะสมสมนั้นให้ ค่า R2 สูงสุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของบัญชา เทียนเงิน (2549) ที่ทาการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการเรียนรู้ในงานก่อสร้ าง พบว่ า การนาเข้ าข้ อมูลแบบเฉลี่ยสะสมในแบบจาลองของการเรียนรู้ เป็ น
แบบจาลองและวิธกี ารนาเข้ าข้ อมูลที่ให้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั สูงที่สดุ
แบบจาลองที่ได้ จากงานวิจัยนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประมาณการแนวโน้ มของระยะเวลาการทางาน
ของช่ างเชื่อมในอนาคต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้มีส่ว นเกี่ยวข้ องในการวางแผนงาน การบริหารงาน และการจัดการ
ทรัพยากรในโครงการก่อสร้ างให้ เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าผลการประมาณการระยะเวลาการทางานของช่ างเชื่อมที่ได้ จากแบบจาลองของการเรียนรู้
แบบผลรวม และแบบจาลองของการเรียนรู้แบบหน่วยมีความแตกต่างจากระยะเวลาการทางานจริงที่ได้ จากภาคสนาม
ร้ อยละ 1.76 และร้ อยละ 1.73 ตามลาดับ แบบจาลองทั้ง 2 แบบจึงมีความเหมาะสมที่จะนามาประยุ กต์ใช้ ในการ
ประมาณระยะเวลาการทางานของช่างเชื่อม

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะ
ในการนาแบบจาลองของการเรีย นรู้แบบเส้ นตรงไปประยุกต์ใช้ สาหรับประมาณการระยะเวลาการทางานของ
แรงงานนั้น ผู้ใช้ งานควรพิจารณาถึงลักษณะของงานที่ใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้ างแบบจาลอง และลักษณะของ
งานที่นาแบบจาลองนั้นไปใช้ ซึ่งควรที่จะมีความคล้ ายคลึงหรือมีความแตกต่างในรายละเอียดของงานไม่มากนัก อันเนื่อง
มากจากข้ อจากัดของแบบจาลองซึ่งถูกสร้ างขึ้นจากข้ อมูลการทางานในอดีต อนึ่ง ควรที่จะได้ มีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผล
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียนรู้ในการทางาน อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในการทางานของแรงงาน
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