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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์
สำหรับกระบวนการเชื ่อมใต้ฟลักซ์  2) หาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน 
จากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) 
แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของอุปกรณ์ด ูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์

สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 ผลการวิจ ัยพบว่า 1) การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ด้านความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
เป็นไปได้โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์
สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ พบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื ่อมใต้ฟลักซ์ โดยภาพรวม พบว่า ความแตกต่างระหว่างการทดสอบโดย
วิธีการเดิมของบริษัทฯ กับอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ใช้เวลา
เฉลี่ย 0.76 นาที ความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 18.49 
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Abstract 
 The  purposes  of  this  research  were: 1) to  design  and  construct 
Suction device for flux dust during Submerged Arc Welding  , 2)  to study the  
efficiency  of  the device. The sample population  consisted  of  5  staff from 
ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY. The research instruments 
consisted Propriety and Feasibility Assessment form and efficiency assessment 
form.  Data were statistically analyzed by means, and standard deviation.  
 The results of this research showed that 1) the design of Suction 
device for flux dust during Submerged Arc Welding on appropriateness and 
possibility was both at the level of “most”, 2) the performance test of the  

Suction device for flux dust during Submerged Arc Welding The difference 
between a test using the connected operating unit (original) and the connected 
operating unit. (Developed by the researcher) It took 0 . 7 6  minutes to study, 
the difference was 18.49 %. 
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บทนำ  
 ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมได้มีการใช้กระบวนการเชื่อมที่มีความหลากหลายใน
ด้านกรรมวิธีการเชื่อมที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความแตกต่างในรูปแบบ
และกระบวนการผลิต [1] นับว่าเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักในหลากหลายด้านของประเทศ เทคนิคการเชื่อมโลหะมีมากมายหลายวิธี
ขึ้นอยู่กับแหล่งความร้อนและขั้นตอนในการเชื่อม วิธีการเชื่อมแต่ละชนิดก็ยังมีขอดีและ
ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ในอุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะจะตองคำนึงถึงผลผลิตทางด้าน
โครงสร้าง ตำแหน่งท่าเชื่อม และความแข็งแรงของรอยเชื่อม อีกทั้งความรวดเร็วและต้นทุน
ในการเชื ่อมจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช เทคนิคการเชื ่อม (welding 
process) ใหเหมาะสม [2]  การเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ (SAW:  Submerged  Arc  Welding) 
เป็นวิธีการเชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีข้อดีคือสามารถ
เชื่อมได้เร็วมากการซึมลึกสูงแนวเชื่อมสวยงามและมีคุณภาพส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบ
อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติซึ่งเหมาะสมสำหรับการเดินแนวเชื่อมที่เป็นเส้นตรงยาวและชิ้นงาน
ที่ต้องการเชื่อมมีความหนาโดยการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์นั้นมีกระบวนการคือในระหว่างทำการ
เชื่อมด้วยลวดเชื่อมเปลือยจะมีการป้อนฟลักซ์ลงไปห่อหุ้มรอบๆ ลวดเชื่อมเอาไว้ไม่ให้เกิด
การปนเปื้อนของอากาศภายนอกเข้าสู่เนื้อโลหะเมื่อความร้อนจากการอาร์ก  ทำให้เกิดบ่อ
หลอมขึ้นที่ผิวชิ้นงานฟลักซ์บางส่วนจะละลายสิ่งเจือปนในเนื้อโลหะให้เกิดการลอยตัวขึ้นสู่
ผิวเมื่อเย็นตัวลงฟลักซ์ท่ีผิวหน้าจะแข็งตัวห่อหุ้มแนวเชื่อมไว้อีกทีหนึ่ง [3]  
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการรับเหมาก่อสร้างได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค งานก่อสร้างอาคาร ตึกสูง 
สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทางด่วน ทางรถไฟฟ้า ระบบราง ทางวิ่ง สะพาน และงาน
ด้านโครงสร้างเหล็ก เป็นต้น จากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานพบว่าลักษณะงานที่พบบ่อยครั้งเป็น
งานเชื่อมประกอบโครงสร้างต่างๆในงานอุตสาหกรรมหนักที่มีขนาดใหญ่ และมีขนาดความ
ยาวต่อเนื่อง การผลิตและประกอบงานเชื่อมดังกล่าวจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเดินแนว
เชื่อมมากและต่อเนื่อง อาจทำให้พนักงานเกิดความล้าจึงจำเป็นต้องใช้แรงงานพนักงานเชื่อม
จำนวนหลายคนเพ่ือช่วยให้ได้ปริมาณงานและคุณภาพตลอดจนสามารถส่งมอบตรงตามเวลา
ที่ลูกค้ากำหนด แม้ว่ากระบวนการผลิตนั้นจะใช้กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ แต่พนักงาน
จะต้องทำหน้าที่ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ต่างๆในงานเชื่อมซึ่งตลอดระยะเวลาการ
เดินเครื่องเชื่อมพนักงานจะต้องใช้สายดูดฟลักซ์ทำความสะอาดผงฟลักซ์ในขณะทำการเชื่อม  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์เพื่อใช้สำหรับติดตั้งกับเครื่องเชื่อมใต้ฟลักซ์ ทั้งนี้เพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานเชื่อมมีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมงานได้ตามขนาดความยาวของโครงสร้าง อีกทั้งเป็น



การช่วยลดต้นทุนแรงงานและลดระยะเวลาการทำงานในระบบลงได้ตลอดจนสร้างความ
ปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ (SAW: Submerged  Arc  Welding) เป็นวิธีการเชื่อมที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีข้อดีคือสามารถเชื่อมได้เร็วมากการซึม
ลึกสูงแนวเชื่อมสวยงามและมีคุณภาพส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเดินแนวเชื่อมที่เป็นเส้นตรงยาวและชิ้นงานที่ต้องการ เชื่อมมีความ
หนาโดยการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์นั้นมีกระบวนการคือในระหว่างทำการเชื่อมด้วยลวดเชื่อม
เปลือยจะมีการป้อนฟลักซ์ลงไปห่อหุ้มรอบๆ ลวดเชื่อมเอาไว้ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของ
อากาศภายนอกเข้าสู ่เนื ้อโลหะเมื ่อความร้อนจากการอาร์ก ทำให้เกิดบ่อหลอมขึ ้นที่
ผิวชิ้นงานฟลักซ์บางส่วนจะละลายสิ่งเจือปนในเนื้อโลหะให้เกิดการลอยตัวขึ้นสู่ผิวเมื่อเย็นตัว
ลงฟลักซ์ท่ีผิวหน้าจะแข็งตัวห่อหุ้มแนวเชื่อมไว้อีกทีหนึ่ง  การอาร์คของการเชื่อมใต้ฟลักซ์จะ
อยู่ใต้ฟลักซ์จึงมองไม่เห็นแสงอันเกิดจากการอาร์คควันจากการเชื่อมก็มีน้อยมาก ไม่มีการ
กระเด็นของเม็ดโลหะ เหมาะกับการเชื่อมที ่ต้องใช้กระแสไฟสูงชิ้นงานหนา แนวเชื ่อม
สมบูรณ์สม่ำเสมอมีประสิทธิภาพสูง น้ำโลหะแนวเชื่อมซึมลึกได้ดีมากแต่การเชื่อมใต้ฟลักซ์
อุปกรณ์จะมีราคาแพง ส่วนใหญ่จะเชื่อมได้ในตำแหน่งท่าราบ การเชื่อมมีทั้งแบบอัตโนมัติ
และก่ึงอัตโนมัติแต่โดยทั่วไปนิยมใช้เชื่อมแบบอัตโนมัติ [4] 
 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ให้สามารถยึดและตั้งตำแหน่งชิ้นงานพร้อมเป็นตัวนำ
ทางให้เครื่องมือทำงานบนชิ้นงานได้ง่ายและแม่นยำขึ้น ฟิกซ์เจอร์จะถูกออกแบบให้สามารถ
ยึดชิ้นงานเพื่อทำให้ สะดวกแก่การทำงานและมีความคล่องตัวในการทำงาน กับชิ้นงานมาก
ขึ้นการใช้จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ช่วยในการทำงานจึงลดโอกาสผิดพลาดของการทำงานลดความ
เมื่อล้าและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน [5] 
 หลักการของการยึดจับชิ ้นงาน ตัวยึดจับชิ ้นงานถูกนํามาใชอธิบายถึงชิ ้นสวน
ของจิ๊กหรือฟิกซ์เจอรที่ทำหนาที่ในการยึดจับชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นแผ่นจับยึด ตัวจับ และแบบ
หนีบยึดจับชิ้นงานใหติดแน่นอยูกับจิ๊กหรือฟิกซ์เจอรใหอยู่ในตําแหนงที่ตองการอยางเที่ยง
ตรงและอยู่ในตําแหนง ดังกล่าวโดยสามารถต่อต้านแรงที่เกิดจากการกระทำของเครื่องมือ 
ในกรณีเชนนี้ตัวยึดจับชิ้นงานจะตองถูกทำใหมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานแรงที่เกิด 



แต่จะไม่มากพอที่จะทำใหแรงในการยึดจับนั้นไปทำใหชิ้นงานบุบหรือแตกหัก ตัวยึดจับ
ชิ้นงานจะคล้ายกับตัวกำหนดตําแหนง คือจะตองทำการใสชิ้นงานเขาหรือถอดชิ้นงานออก
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตัวยึดจับชิ้นงานที่จำเป็นจะตองใชเวลาอย่างมากในการทำงานจะทำให
ผลผลิตต่ำและราคาชิ้นงานสูงขึ้น [6]     
 ตัวยึดจับชิ้นงานแบบใชท็อกเกิล  ตัวยึดจับชิ้นงานแบบท็อกเกิลที่ใชกันอยู่นี้จะมีการ
ทำงานเพ่ือยึดจับชิ้นงานอยู 4 แบบ คือ แบบกดลง (Hold Down)แบบอัดกลาง (Squeeze) 
แบบดึงกลับ (Pull) และแบบดันไปข้างหน้า (Straight Line) สำหรับตัวยึดจับชิ้นงานแบบ ท็
อกเกิลนี้มีการเคลื่อนไหวในการทำงานที่เร็วมาก สามารถที่จะยึดชิ้นงานและคลายชิ้นงาน
ออกได้รวดเร็วจึงทำใหการสับเปลี่ยนชิ้นงานทำได้รวดเร็วมาก และขอดีอีกอยางหนึ่งของตัว
ยึดจับชิ้นงานแบบท็อกเกิล ก็คือมีอัตราสวนระหว่างแรงที่ไดจ้ากการยึดจับชิ้นงานต่อแรงที่ใช
ไปจะมีคาสูงมาก การทำงานของตัวยึดจับชิ้นงานแบบท็อกเกิลใชระบบคันโยกและจะมีจุด
หมุนบน เดือย 3 จุด เมื่อตัวยึดจับชิ้นงานทำงานหรือกําลังล็อคชิ้นงานเดือยทั้ง 3 อันจะอยู่
ในตําแหนงเสนตรงเดียวกัน [7] 
 โซ่จลนศาสตร์ (Kinematic chain) คือ ส่วนประกอบของก้านต่อและรอยต่อ ซึ่ง
ก้านต่ออินพุตจะควบคุมการเคลื่อนที่ของก้านต่อเอาท์พุต โดยอย่างน้อยต้องมีก้านต่อ1 ก้าน
ต่ออติดกับกราวน์ (Ground) หรือฐานอ้างอิง (Reference Frame) หรือยึดอยู่กับที่ โดยมี
ส่วนต่างๆ ได้แก่ ก้านต่อ (Links) โนด (Nodes) รอยต่อ (Joints) ก้านต่อโยง (Linkages) [8]  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การออกแบบอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีของอุษาวดี องอาจวุฒิชัย [7] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบชุดจับยึด
สำหรับการผลิตโครงสร้างหลักของรถโดยสาร และแนวคิดทฤษฎีของกัญจนส์ิทธิ์ โกศัย [8] ที่
ได้ศึกษาวิจัยการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพ่ือการทดลองการเชื่อมแบบแก๊สทังสเตน
อาร์คด้วยแขนกลของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L โดยนำรูปแบบเค้าโครงร่างที่ได้ไป
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนเพ่ือพิจารณาในด้าน
ความเหมะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทำ 
 2. การสร้างชุดอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื ่อมใต้ฟลักซ์และ
ดำเนินการติดตั้งบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามที่ออกแบบไว้ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
      
 

ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 
 

 3. การสร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการ
เชื่อมใต้ฟลักซ์ ได้ศึกษางานวิจัยของ สิทธิพงษ์ จีนหมั้น [9] การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิตสเตตรีเลย์  ที่ได้ศึกษามีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการนำแบบทดสอบหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นเสนอ
ให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาและความครอบคลุมของปัจจัยที่
ต้องการทดสอบ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบทดสอบหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์
สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ได้ทำการทดลองเชื่อมชิ้นงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
จริงคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี โดยทำการ
ทดลองเชื่อมจริงที่ระยะความยาวของแนวเชื่อม 3.00 เมตร ทำการทดสอบโดยทำการจับ
เวลาในการเชื่อมโดยใช้อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ เปรียบเทียบ
กับการเชื่อมด้วยวิธีเดิม 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์
มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. ผลการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ 
ฟลักซ ์แสดงตามตารางที่ 1 ดังนี้  
 
 



ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์
 สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 
 

รายการประเมิน ความเหมาะสม 
(Propriety) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความเป็นไปได ้
(Feasibility) 

 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

 ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนท่ี 1 การออกแบบอุปกรณ์
ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ ์

5.00 0.000 มาก
ที่สุด 

4.63 0.24 มาก
ที่สุด 

ส่วนท่ี 2 ด้านโครงสร้างและ 
ระบบกลไกการทำงานอุปกรณ์
ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ ์

4.80 0.447 มาก
ที่สุด 

4.56 0.32 มาก
ที่สุด 

ส่วนท่ี 3 ด้านคุณค่าของ
อุปกรณ์ดดูผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ ์

4.60 0.548 มาก
ที่สุด 

4.60 0.28 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.386 มาก
ที่สุด 

4.58 0.26 มาก
ที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การออกแบบอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อม
ใต้ฟลักซ ์ด้านความเหมาะสม (Propriety) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายการด้านความเหมาะสมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  ส่วนที่ 1 
การออกแบบอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ มีค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ส่วนที่ 2 ด้านโครงสร้างและระบบกลไกการทำงานอุปกรณ์
ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ส่วนที่ 3 ด้านคุณค่าของอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ มีค่าเฉลี่ย 
4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
4.58 อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการด้านความเป็นไปได้ที่มี



ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ส่วนที่ 1 การออกแบบอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อม 
ใต้ฟลักซ์มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ส่วนที่ 3 ด้านคุณค่าของ
อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด
และส่วนที ่ 2 ด้านโครงสร้างและระบบกลไกการทำงานอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการ
เชื่อมใต้ฟลักซ์ ได้ทำการทดลองเชื่อมชิ้นงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงคือ บริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี โดยทำการทดลองเชื่อมจริงที่ระยะ
ความยาวของแนวเชื่อม 3.00 เมตร ทำการทดสอบโดยทำการจับเวลาในการเชื่อมโดยใช้
อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์เปรียบเทียบกับการเชื่อมด้วยวิธีการ
เดิมของบริษัทฯ 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อม 
 ใต้ฟลักซ์ ระยะความยาวของแนวเชื่อม 3.00 เมตร 
ครั้งที่ การเชื่อมโดยวิธีการ

ของบริษัท 
(วิธีการเดิม) 

การเชื่อมโดยใช้อุปกรณ์
ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อม 

ใต้ฟลักซ์ 
(พัฒนาโดยผู้วิจัย) 

ความ
แตกต่าง 
(นาที) 

ร้อยละ 

1 4.12 3.36 0.76 18.45 
2 4.09 3.35 0.74 18.09 

3 4.10 3.34 0.76 18.54 

4 4.12 3.35 0.77 18.59 
5 4.12 3.34 0.78 18.93 

เฉลี่ย 4.11 3.35 0.76 18.49 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการ
เชื่อมใต้ฟลักซ์ โดยภาพรวม พบว่าใช้การเชื่อมโดยวิธีการของบริษัท (วิธีการเดิม) ใช้เวลา
เฉลี่ย 4.11 นาท ีใช้อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) 
ใช้เวลาเฉลี่ย 3.35 นาที ความแตกต่างระหว่างการทดสอบโดยใช้การเชื่อมโดยวิธีการของ



บริษัท (วิธีการเดิม) กับอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดย
ผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 0.76 นาทีความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 18.49 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ครั้งที่ 1 พบว่าใช้การเชื่อมโดยวิธีการของบริษัท (วิธีการเดิม) ใช้เวลาเฉลี่ย 4.12 นาที 
อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 3.36 
นาที ความแตกต่างระหว่างการทดสอบโดยใช้การเชื่อมโดยวิธีการของบริษัท (วิธีการเดิม) 
กับอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 
0.76 นาที ความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 18.45  ครั้งที่ 2 พบว่าใช้การเชื่อมโดยวิธีการของ
บริษัท (วิธีการเดิม) ใช้เวลาเฉลี่ย 4.09 นาที อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อม
ใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 3.35 นาที ความแตกต่างระหว่างการทดสอบโดย
ใช้การเชื่อมโดยวิธีการของบริษัท (วิธีการเดิม) กับอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการ
เชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 0.74 นาที ความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 
18.09  ครั้งที่ 3 พบว่าใช้การเชื่อมโดยวิธีการของบริษัท (วิธีการเดิม) ใช้เวลาเฉลี่ย 4.10 
นาที อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 
3.34 นาที ความแตกต่างระหว่างการทดสอบโดยใช้การเชื่อมโดยวิธีการของบริษัท (วิธีการ
เดิม) กับอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลา
เฉลี่ย 0.76 นาที ความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 18.54  ครั้งที่ 4 พบว่าใช้การเชื่อมโดยวิธีการ
ของบริษัท (วิธีการเดิม) ใช้เวลาเฉลี่ย 4.12 นาที อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการ
เชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 3.35 นาที ความแตกต่างระหว่างการทดสอบ
โดยใช้การเชื ่อมโดยวิธ ีการของบริษัท (วิธ ีการเดิม) กับอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับ
กระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 0.77 นาที ความแตกต่างคิดเป็น
ร้อยละ 18.59 และครั้งที่ 5 พบว่าใช้การเชื่อมโดยวิธีการของบริษัท (วิธีการเดิม) ใช้เวลา
เฉลี่ย 4.12 นาที อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดยผู้วิจัย) 
ใช้เวลาเฉลี่ย 3.34 นาที ความแตกต่างระหว่างการทดสอบโดยใช้การเชื่อมโดยวิธีการของ
บริษัท (วิธีการเดิม) กับอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ (พัฒนาโดย
ผู้วิจัย) ใช้เวลาเฉลี่ย 0.78 นาที ความแตกต่างคิดเป็นร้อยละ 18.93 
 
 
 



การอภิปรายผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 
จากผู้เชี่ยวชาญประเมิน การออกแบบอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 
พบว่าด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกข้อและด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการออกแบบโครงสร้างมีความเหมาะสม มีความคงทนแข็งแรง 
รูปแบบการเคลื่อนที่มีทิศทางการเคลื่อนที่และระยะการทำงานที่เหมาะสม ทำให้การทำงาน
มีความคล่องตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพงษ์ จีนหมั้น [8] ที่ได้ทำการศึกษาการ
สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิตสเต
รีเลย์ ด้านความเหมาะสมโดยรวมในการออกแบบในระดับมากที่สุด 
 2. การหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ 
พบว่าอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ที่พัฒนาโดยผู้วิจัยใช้เวลาน้อย
กว่าการเชื่อมด้วยวิธีการเดิมเฉลี่ย 0.76 นาที คิดเป็นร้อยละ 18.49 อาจเป็นเพราะพนักงาน
คุมเครื่องเชื่อมจะต้องทำการจับหัวดูดฟลักซ์เดินตามขณะที่เครื่องเชื่อมทำงานตลอดเวลาซึ่ง
ส่งผลให้ระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ตลอดจนพนักงานจะไม่มีเวลาตรวจสอบระบบ
ของเครื่องเชื่อมขณะที่เครื่องเชื่อมกำลังทำงานได้สะดวกจึงเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการทำงานที่
พนักงานต้องทำงานซ้ำซ้อน แต่อุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ ที่
พัฒนาโดยผู้วิจัยนั้นออกแบบตามลักษณะที่เหมาะสมและโดยประยุกต์ใช้หลักการแนวคิด
ทฤษฎี ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญจน์สิทธิ ์ โกศัย [8] การออกแบบและติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมเพื่อการทดลองการเชื่อมแบบแก๊สทังสเตนอาร์คด้วยแขนกลของเหล็กกล้า
ไร้สนิมเกรด AISI 316L ที่พบว่า เมื่อออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมไปติดตั้งเข้ากับหุ่นยนต์
แขนกลแล้วมีความแข็งแรงคงทนและสามารถใช้งานในกระบวนการเชื่อมได้ดี  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ควรศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและติดตามผลการทำงานของอุปกรณ์ดูดผงฟลักซ์
สำหรับกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์ อย่างต่อเนื่องในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
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