ผนวก ก
ผลการทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
งานวิจัยนี้จะทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่ องมื อเพื่ อปรับข อมูล ใหมี คา มาตรฐาน
เดียวกันของสายเทอรโมคอปเปล โดยทําการเก็บขอมู ล และนําขอมู ลไปวิเ คราะหดวยสมการ
ถดถอยในการปรับ คามาตรฐานของเครื่องมือ ไดแก หัววัดอุณหภูมิ ของสายเทอรโมคอปเป ล และ
ตําแหนงติดตั้งเทอรโมคอปเปลของกลองทดลอง ซึ่งมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1) การทดสอบหัววัดอุณหภูมิของสายเทอรโมคอปเปล โดยการนําสายเทอรโมคอปเปล
ไปแกวงในน้ํา ซึ่งเปนตัวกลางที่สามารถทําการปรับอุณหภูมิไดสะดวกในชวง 15-70 องศาเซลเซียส
น้ําที่ใชจ ะเปนน้ํารอน จากนั้นนําหัวตรวจวัดอุณหภูมิมาจุ มลงในน้ําโดยใหหัวตรวจวัดจมมิด และ
ทําการกวนน้ําอยูตลอดเวลาเพื่อไมใหเกิดการกักเก็บความรอนในชองวางระหวา งหัววัดอุณหภูมิ
ซึ่งจะทําใหคาผิดพลาดได และเก็บคา ทุก ๆ ระยะเวลา 5 วินาที แลวเติม น้ําเย็นลงไปเพื่อให
อุณหภู มิน้ําใกลเคียงกับอุณหภูมิ ต่ํา สุดที่จ ะใช ในงานวิจัย แล วนําขอ มูล ทั้ง หมดไปวิเคราะห ดว ย
สมการถดถอย เพื่อนําสมการมาปรับคาอุณหภูมิที่สายเทอรโมคอปเปล ดังตารางในภาคผนวกที่ ก.1
2) การทดสอบตํ า แหน ง ติ ด ตั้ ง เทอร โ มคอปเป ล ของกล อ งทดลอง โดยการติ ด ตั้ ง
เครื่องมือตามจุดที่ทําการวัดจริง ภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน ทําการเก็บขอมูลทุก ๆ ระยะเวลา
5 นาที แลวนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหดวยสมการถดถอย เพื่อนําสมการมาปรับในการทดสอบ
ดังตารางที่ ก.2
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ตารางที่ ก.1
การปรับคาอุณหภูมิที่สายเทอรโมคอปเปล
หัวตรวจวัด
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

สมการปรับเทียบคา
1.004686 (T01)
1.002048 (T02)
0.978817 (T03)
0.999054 (T04)
Calibrate
0.972174 (T06)
0.972868 (T07)
0.991122 (T08)
0.983151 (T09)
0.976946 (T10)
0.985509 (T11)
1.037191 (T12)
1.050652 (T13)
1.006232 (T14)
1.023112 (T15)
1.013235 (T16)

R Square (R2)

+
+
+
+

(-0.294990)
(-0.122087)
1.018674
(-0.096556)

0.999667
0.998963
0.999458
0.999523

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1.264562
1.316590
0.686362
0.416671
1.184586
0.808846
(-1.841415)
(-2.343049)
(-0.249156)
(-1.222313)
(-0.451849)

0.999307
0.999389
0.999746
0.999117
0.999314
0.999531
0.997761
0.998577
0.999656
0.999424
0.999612

R2
เปนคาที่ใชในการตัดสินความถูกตองในการใชงาน สมการที่ไดจ ากการคํานวณทางสถิติ
ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression)
R2 = 1 หมายถึง สมการดังกลาวมีความถูกตองในการใชงานรอยละ 100
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ตารางที่ ก.2
การปรับคาตําแหนงติดตั้งเทอรโมคอปเปลของกลองทดลอง
ที่ผิวคอนกรีตดานลางและอากาศภายในกลองทดลอง
ตําแหนงติดตั้งเทอรโมคอปเปล
ผิวคอนกรีตดานลาง S01
ผิวคอนกรีตดานลาง S02
ผิวคอนกรีตดานลาง S03
ผิวคอนกรีตดานลาง S04
ผิวคอนกรีตดานลาง S05
ผิวคอนกรีตดานลาง S06
อากาศภายในกลองทดลอง A01
อากาศภายในกลองทดลอง A02
อากาศภายในกลองทดลอง A03
อากาศภายในกลองทดลอง A04
อากาศภายในกลองทดลอง A05
อากาศภายในกลองทดลอง A06

สมการปรับเทียบคา
0.982513 (S01) + 1.037141

R Square (R2)
0.999456

Calibrate
0.983441 (S03) + 0.267791

0.999397

1.013298 (S04) + (-0.208121)

0.999688

0.988951 (S05) + 1.018213

0.999562

0.983653 (S06) + 1.086223

0.999775

0.977877 (A01) + 1.023716

0.998983

Calibrate
0.998172 (A03) + (-0.097762)

0.999812

0.989775 (A04) + 0.802651

0.999634

0.987926 (A05) + 1.178412

0.999471

0.999378 (A06) + (-0.098376)

0.999409

R2
เปนคาที่ใชในการตัดสินความถูกตองในการใชงาน สมการที่ไดจ ากการคํานวณทางสถิติ
ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression)
R2 = 1 หมายถึง สมการดังกลาวมีความถูกตองในการใชงานรอยละ 100

