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53405324: สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

คําสําคัญ:   ตนทุนงานเชื่อม, การดําเนินการเชื่อมทอกลมดวยลวดเชื่อมไฟฟาหุมฟลักซและ       
     กระบวนการเชื่อมใตฟลักซ 

 ธรเดชา คําแพงนนท : การวิเคราะหกําหนดวิธีจุด ที่เหมาะสมสําหรับการกําหนดวิธีการ
ผลิตงานเชื่อมทอกลม ด วยวิธีการวิเคราะหตนทุน . อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร. นิติพงศ    
โสภณพงศพิพัฒน. 284 หนา. 

 งานวิจัยนี้ศึกษาตนทุนรวมของกระบวนการเชื่อมทอกลมดวยลวดเชื่อมไฟฟาฟลักซ 
(SMAW) และกระบวนการเชื่อมใตฟลักซ (SAW) พรอมทั้งวิเคราะหหาทาเชื่อมที่เหมาะสมสําหรับการ
เชื่อม  โดยใชวิธีทางเศรษฐศาสตร- วิศวกรรม  ในงานวิจัยนี้จําแนกตนทุนออกเปน 4 สวน  ไดแก  
ตนทุนลวดเชื่อม, ตนทุนคาแรงงาน, ตนทุนคาเสื่อมราคา  และตนทุนคาพลังงาน  การวิเคราะหตนทุน
ในงานวิจัยนี้ขึ้นอยูกับขนาดของเสนผานศูนยกลางทอจาก 200 – 3000 มม.  ซึ่งจะพบวา  สําหรับทา
เชื่อม 1G ในกระบวนการเชื่อมแบบ  SMAW นั้น  เมื่อเสนผานศูนยกลางทอเพ่ิมข้ึนจาก 200-3000 
มม.สงผลใหตนทุนรวมของกระบวนการเชื่อมเพ่ิมข้ึนอยางเปนเชิงเสนตรงจาก 218.28 – 3030.59 
บาท สําหรับปจจัยการดําเนินการเทากับ 0.2 และสําหรับขั้นตอนการดําเนินการเทากับ 0.6 ตนทุน
รวมของกระบวนการเชื่อมเพ่ิมข้ึนอยางเปนเชิงเสน ตรงจาก 118.98 – 1651.96 บาท  สําหรับทา
เชื่อม 5G ของกระบวนการเชื่อมแบบ SMAW พบวา  เมื่อเสนผานศูนยกลางทอเพ่ิมข้ึนจาก 200-
3000 มม.  ตนทุนรวมของกระบวนการเชื่อมจะเพ่ิมข้ึนอยางเปนเชิงเสนตรงจาก 280.54-3894.91 
บาท สําหรับปจจัยการดําเนินการเทากับ 0.2  และจาก 139.74-1940.06 บาท สําหรับปจจัยการ
ดําเนินการเทากับ 0.6  ตนทุนรวมของทาเชื่อม 5G มีคามากกวาทาเชื่อม 1G สําหรับทุกคาของเสน
ผานศูนยกลางและปจจัยการดําเนินการ  สําหรับกระบวนการเชื่อมทาราบแบบ SAW  พบวา  เมื่อ
เสนผานศูนยกลางเพ่ิมข้ึนจาก 200-3000 มม.  ตนทุนรวมของกระบวนการเชื่อมจะเพ่ิมข้ึนอยางเปน
เชิงเสนตรงจาก 89.74-1246 .14 บาท  สําหรับกรณีที่ปจจัยการดําเนินการเทากับ 0.2 และจา ก 
75.52-1048 .67 บาท สําหรับปจจัยการดําเนินการเทากับ 0.6 โดยจะพบวา  ตนทุนรวมของ
กระบวนการเชื่อมแบบ SMAW  จะมีคาสูงกวาตนทุนรวมของกระบวนการเชื่อมแบบ SAW  
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THONDACHA KHOMPANGNON: OPTIMUM ANALYSIS OF ROUND DUCT WELDING 
PROCEDURE BY COST ANALYSIS METHOD. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. NITIPONG 
SOPONPONGPIPAT, Ph.D. 284 pp.  

 
 This work developed the cost model of circumference welding of round duct 
with Shield Metal Arc Welding (SMAW) and Submerge Arc Welding (SAW) process. In 
addition, the effect of duct diameter on the total welding cost was studied. The 
costs of welding in this research were classified into four groups; filler metal cost 
(MC), labor cost (LC), depreciation cost (DC), and electrical cost (EC). The cost analysis 
was done by means of case studies with duct diameter of 200-3,000 millimeters. It 
was found that, for the SMAW with 1G-position, when the duct diameter was 
increased from 200 to 3,000 millimeters, the total welding cost increased linearly 
from 218.28 to 3,030.59 Baht in case of operation factor equal to 0.2, and from 
118.98 to 1,651.96 Baht in case of operation factor equal to 0.6. For the SMAW with 
5G-position, when the duct diameter was increased from 200 to 3,000 millimeters, 
the total welding cost increased linearly from 280.54 to 3,894.91 Baht in case of 
operation factor equal to 0.2, and from 139.74 to 1,940.06 Baht in case of operation 
factor equal to 0.6. The total welding cost of 5G-position was higher than that of 1G-
position for all values of duct diameter and operation factor. For SAW process with 
flat position welding, when the duct diameter was increased from 200 to 3,000 
millimeters, the total welding cost increased linearly from 89.74 to 1,246.14 Baht in 
case of operation factor equal to 0.2, and from 75.52 to 1,048.67 Baht in case of 
operation factor equal to 0.6. The total welding cost of SMAW process was higher 
than that of SAW process. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิเคราะหกําหนดวิธีจุดที่เหมาะสมสําหรับการกําหนดวิธีการผลิตงานเชื่อมทอกลม ดวย
วิธีการวิเคราะหตนทุน ไดรับทุนสนับสนุนจาก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงทําใหเกิดโครงการวิ ทยานิพนธ
นี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณผูเกี่ยวของในหนวยงานดังกลาวทุกทานที่ใหการสนับสนุน  ประสานงานใน
ทุก ๆ ดานจนกระท่ังการศึกษาในคร้ังนี้สําเร็จลงดวยดี 

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร. นิติพงศ    โสภณพงศพิพัฒน  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ได กรุณาใหโอกา ส  ใหคําแนะนํา  ใหกําลังใจ  ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ หุดากร 
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ รศ.ดร. วลัยลักษณ อัตธีรวงศ กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธที่กรุณาใหคําแ นะนําตรวจทานแกไขวิทยานิพนธและใหคําปรึกษาเก่ียวกับงาน วิจัยนี้   
รวมทั้งผูแทนบัณฑิตวิทยาลัยที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจทานแกไขวิทยานิพนธใหมีความเรียบรอย
และสมบูรณมากยิ่งข้ึน ขอขอบคุณ หองปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรม เชื้อเพลิงและพลังงาน ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่อ งกล และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  และบุคคลท่ีเก่ียวของทุก ๆ ทานที่ใหการชวยเหลือ
สนับสนุนและเปนกําลังใจ ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจนเปนผลงานวิจัยที่มีคุณคาและมี
ประสิทธิภาพในการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศได 

สุดทายขอกราบขอบพระคุณพอและแม รวมถึงทุกคนในครอบครัว คําแพงนนทที่เปนกําลังใจ 
และใหการสนับสนุนชวยเหลือจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเสร็จสิ้นลงไดดวยดี 
 


