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Design of experiment was applied in this research. The main factors included
the electric current, a spring pressure, size of copper wire and overlap. By testing the response

variable, welding strong, weld flexible, weld thickness, post weld overlap, then study aimed to
use the proper conditions for high quality.The results indicated that electric current, a spring
pressure, size of copper wire have an influence in welding strong and weld thickness. Electric

current and spring pressure have an influence in welding, post weld overlap and weld flexible,
overlap have few influence in other factors. Finally this study concluded that the best conditions
were electric current 55 Amp., a spring pressure 60 daN., welding force 2.10 mm., and overlap
0.7 mm.
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กิตติกรรมประกาศ 
 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณา แนะนํา ชวยเหลือเปนอยางยิ่ง
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ  กลอมจิตร อาจารย ดร.กัญจนา  ทองสนิมและผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  ศิริโอฬาร ที่ใหคําแนะนําและชวยเหลือในขอมูลตางๆ ซ่ึงผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งและเปนพระคุณอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
กกกกกกกกผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายรังสรรค  อนงคจรรยา ตําแหนงที่ปรึกษาดานเทคนิคและนาง
นงนุช  ดั้นเมฆ ตําแหนงหัวหนาสวนประกันคุณภาพ บริษัทยูนิเวอรแซลแคน จํากัด ที่ไดกรุณาให
แนวคิด ขอแนะนําหลายประการ ทําใหงานวิจัยบับนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้นและบริษัทยูนิเวอรแซลแคน 
จํากัด ที่ใชในการทดลองและใหขอมูลอยางเต็มที่อยางเปนกัลยาณมิตร ทําใหงานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จ
ในเวลาอันรวดเร็ว และขอขอบคุณผูใหความชวยเหลืออีกหลายทานซึ่งไมสามารถกลาวนามในที่นี้
ไดหมด 
กกกกกกกกสุดทายผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม ที่ไดใหการอบรมสั่งสอนชี้แนะและ
เปนกําลังใหดวยดีเสมอมา 
 
        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


