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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

เรียนสมาชกิ พศ.สาร 
 ยางเขาฤดูรอน เดือนเมษายน ปน้ีอากาศรอน โลกรอนมากขึ้น แตท่ี
ดีคือเดือนน้ีมีวันหยุดมาก สามารถไปเที่ยวพักผอนไดไกล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2552 กรมวิทยาศาสตรบริการไดจัดการประชุมหารือ เร่ือง “การบูรณาการงาน
ของ วศ. กับภาคอุตสาหกรรม” โดยเชิญผูบริหารจากภาคอุตสาหกรรม และ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทาน ใหความรู ความเหน็ และแนวทางการดําเนินงาน
ของวศ. ท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการเห็น ในสวนของงานฝกอบรมของ วศ.  
ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ท่ีปรึกษาฝายพัฒนาและประกันคุณภาพวิชาการ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหความเห็นวา งานฝกอบรมควรมีการบูรณาการทํางาน
ระหวางหนวยงานหลายแหง ควรสํารวจหาความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือใหบริการที่ตรงความตองการ ซึ่งเปนคําแนะนําที่มีประโยชนมาก จึงหวังวา 
พศ.สารจะเปนสื่อใหสมาชิกทุกทาน มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงการใหบริการฝกอบรมที่ดีตอไป 

 
อนุสิทธิ์  สุขมวง  

anusit@dss.go.th   

ฝกอบรมหลักสูตร “หลักการและ
ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008” 

20 มีนาคม 2552 

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 11 :   เมษายน  2552 

สาระนารู : การใชประโยชนจากความสัมพันธเชิงเสน 

ขาวสารฝกอบรม 

ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการใชพลังงานใน
สัดสวนที่สูงพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
จึงมีความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบแนว 
ทางดานการอนุรักษพลังงานเพื่อนํามาประยุกต 
ใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมโดยเฉพาะ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ที่มีความจาํเปน ในการเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขนัหลายๆดาน เชน การ
พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรในโรงงาน 
การพฒันาดานเทคนคิการอนุรักษพลังงาน 
และการพัฒนาการลงทุนตดิตั้งเคร่ืองจกัร
อุปกรณที่เหมาะสมกบักระบวนการผลิตซ่ึงเปน
สวนสาํคัญที่จะทําการอนุรักษพลังงานเปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ  
รายงานสถิติขอมูลการใชพลังงานของ

โรงงานอตุสาหกรรม โรงงานสมาชิกของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดใหความ 
รวมมือในการตอบแบบสํารวจขอมูล การใช
พลังงาน มายงัสถาบนัพลงังานฯ เพื่อรวบรวม
ลงในฐานขอมูลแลวกวา 600 โรงงาน ซ่ึงขอมูล
การสํารวจทั้งหมดจะใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ
เทานั้น เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินแผนงาน 
ในการหาวิธีสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
พลังงานจากภาครัฐและเอกชน และสามารถ
ใชเปนเกณฑเปรียบเทียบเบือ้งตนกับโรงงาน
ของตนเอง : http://www.iie.or.th/iie2003/
survey/index.aspx 

อารีย  คชฤทธิ์ : aree@dss.go.th 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

 การจัดการ การดําเนินงานหองปฏิบัติการ จําเปนตองใชวิธีการทางสถิติ ในการคํานวณและประเมินผลการวัด ดังน้ันผูปฏิบัติงานที่มีความรูความเขาใจหลักการทาง
สถิติและสามารถนํามาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถทําใหผลการวัดจากหองปฏิบัติการมีความนาเช่ือถือ  
ความสัมพันธเชิงเสน (linearity)  เปนวิธีการทางสถิติ ท่ีนํามาใชประโยชนในการประมาณคาของการวัดทาง
หองปฏิบัติการ 

 
ความสัมพันธเชิงเสน เปนความสัมพันธ ของตัวแปร 2 ตัวแปร คือตัวแปรที่ทราบปริมาณ กับตัวแปรที่ไดจาก

กา ร วั ด  ท่ี มี ค วามสั ม พันธ เ ป น
สัดสวนกัน แสดงดวย สมการ หรือ 
กราฟเสนตรง ดังแสดงในภาพ  ใน
การหาความสัมพันธเชิงเสน ตองมี
การยืนยันวา  สมการหรือกราฟ
ม า ต ร ฐ า น  (calibration curve) 
ดังกลาวมีความถูกตอง นาเช่ือถือ 
โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r)  คา r ควรเขาใกล 1  หรือคา 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ไม
น อยกว า  0 .995  และ  การ ทํา  
residual plot  ควรไดการกระจาย
ของขอมูลแบบสุม    

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
♦ ความไมแนนอนของการวัด (ทางจุลชีววิทยา) วันที่ 8-9 เม.ย. 2552   
♦ การใช GC ในงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 21-24 เม.ย. 2552   
♦ เทคนิคการสืบคนสารสนเทศสิทธิบัตรเพ่ือการตอยอดเทคโนโลยี  
วันที่ 23-24 เม.ย. 2552  

♦ สถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 28-29 เม.ย. 2552   
     รายละเอียดเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/training   
     ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460   
 

   สํานักเทคโนโลยีชุมชน จัดอบรมหลักสูตร   
♦ เทคนิคการทําลูกปดแกว วันที่ 22-24 เม.ย. 2552   
ติดตอ: คุณชลัย ศรีสุข (chalai@hotmail.com)  02 201 7369   
♦ ความปลอดภัยของอาหารฮาลานตาม GMP และ HACCP ในระดับ
ครัวเรือน  วันที่  30 เม.ย.-2 พ.ค. 2552  

ติดตอ: คุณอารี ชูวิสิฐกุล (areeshu@dss.go.th) 02 201 7188  
 ศูนยทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)  จัดอบรมหลักสูตร 

♦ Method Validation และการใชสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพของงาน
ทดสอบทางเคมี วันที่ 21-22 เม.ย.2552  

ติดตอ 02 323 1672-80 ตอ 107-108  

CALIBRATION CURVE

y = 1.9304x + 1.5179
R2 = 0.9978
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โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่   ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ 

สถิติ เปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการดําเนินงานทางหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะการวิเคราะหทดสอบที่ไดขอมูลจากการวัดตัวอยาง (sample) ไมใชการวัดประชากรทั้งหมด (population ) การใชวิธีการ
ทางสถิติ ทําใหสามารถวัดตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร โดยการวัดคาที่จํานวนครั้งนอยท่ีสุดท่ีทําได   

วิธีการทางสถิติ ยังใชเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจหา แยกแยะ ลดความผิดพลาดของกระบวนการทํางาน 
โดยลดปจจัยท่ีทําใหเกิดความแปรผัน ทําใหผลวิเคราะหทดสอบ มีความถูกตอง มีความเที่ยง และเช่ือถือได ซึ่งเปน
เปาหมายสูงสุดของการวิเคราะหทดสอบ นอกจากผูบริหารหองปฏิบัติการสามารถใชขอมูลทางสถิติในการตัดสินใจ 
ดานตางๆ เชน การบริหารบุคลากร การเลือกเครื่องมือ เลือกวิธีวิเคราะห การแปรผลของขอมูล และ การรายงานผล 

สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏบิตักิาร ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร”การคํานวณคาสถิติสําหรับงาน
วิเคราะหทดสอบ”  และหลักสูตร  “การใชสถิติในงานวิเคราะหทดสอบ”  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานสถติแิละสามารถ
นํามาประยกุตใชในงานวธิวิีเคราะหทดสอบไดอยางมปีระสทิธภิาพ  สนใจรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ ไดที ่ http://blpd.dss.go.th/training/ 

 

เบญจพร  บริสุทธิ์ 
benchaporn@dss.go.th   

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตรดานสถิต ิ 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม 1. การทดสอบคาเฉลี่ยจากการวัดแตกตางกับคาอางอิงหรือไม  ใชสถิติทดสอบใด   
ตอบตอบตอบ    สถิติทดสอบ t  (t-test) 
   

 

การวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบัติการ ใชประโยชนจากความสัมพันธเชิงเสน ในการหาปริมาณของตัวแปร
หน่ึง เมื่อทราบคาของอีกตัวแปรหนึ่งท่ีไดจากการวัด หรือจากการกําหนด โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน หรือ
คํานวณจากสมการเสนตรง เชน   

 การวิเคราะหหาปริมาณสารในตัวอยาง ท่ีวัดโดยเคร่ืองมือ  สัญญาณที่วัดจากเครื่องมือคํานวณเปน
ปริมาณสารโดย  เทียบกับกราฟมาตรฐาน  
 การหาความเที่ยงของการวัด  ท่ีระดับความเขมขนตางๆ ครอบคลุมชวงการใชงาน ตองหาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากการวัดตัวอยางแตละความเขมขนซ้ํา หากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความสัมพันธเชิงเสน
กับความเขมขน  สามารถคํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธรวม  (pooling relative standard 
deviation , RSDpool)   แสดงความเที่ยงของการวัดตลอดชวงการใชงาน  

       (ขอมูลเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ หนา 11 ขอ 4.1.2.2  ) 
 การตรวจสอบความถูกตองของการวัด  ท่ีระดับความเขมขนตางๆ ครอบคลุมชวงการใชงาน  ตองหา
ความคลาดเคลื่อน โดยการวัดสารมาตรฐานที่ระดับความเขมขนตางๆ หากความคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธเชิงเสนกับความเขมขน  สามารถหาความความคลาดเคลื่อนของการวัด ตลอดชวงการใช
งาน  

ความสัมพันธเชิงเสน เปนวิธีการทางสถิติท่ีมีประโยชนในงานวิเคราะหทดสอบ ท้ังในดานการวิเคราะหหา
ปริมาณสารดวยเครื่องมือ และแสดงคุณลักษณะเฉพาะของวิธีในขั้นตอนการตรวจสอบความใชไดของวิธี  ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลดังกลาวไปใชประมาณคาความไมแนนอนของการวัดไดในการทํางานปกติ 

   

ทานใดสนใจเพิ่มเติมความรู ดานการใชสถิติในงานวิเคราะหทดสอบ สามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดท่ี 
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ   http:// blpd.dss.go.th   

 

อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th 

ถามถามถาม 2. มีวิธีการและการสรุปผลการทดสอบ ในขอ 1 อยางไร 
ตอบตอบตอบ    วิธีการทดสอบ มีดังน้ี  
 1. ตั้งสมมติฐาน  
 
 
 

2. เลือกระดับนัยสําคัญ เชน  α = 0.05    
3. คํานวณคาสถิติ t  โดยแทนคาปริมาณที่ทราบลงในสมการ ท่ี 1  
4. ตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบ คาสถิติ  t  กับคา tcrit  

    tcrit  =  เปดจากตารางสถิติ t   2 ทาง  degree of freedom = n-1   α = 0.05   
         
 
 
 

5. สรุปผลการทดสอบ  
แตกตาง หรือ ไมแตกตาง (ขึ้นอยูกับขอมูลใน 4) 
 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : สถิติสําหรบังานวิเคราะหทดสอบ อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th 

...............1 
x        คือ คาเฉลี่ยจากการวัด 

µ   คือ คาอางอิง  ไดจากใบรับรอง ของสารมาตรฐานที่นํามาวัด 
 S     คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากผลการวัดซ้ํา 
 n     คือจํานวนครั้งท่ีวัด 
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การทดสอบไมมีนัยสําคัญ คาเฉลี่ยจากการวัดไมแตกตางจากคาอางอิง ท่ีระดับความชื่อมั่น  95%  crittt <

 crittt > การทดสอบมีนัยสําคัญ คาเฉลี่ยจากการวัดแตกตางจากคาอางอิง ท่ีระดับความช่ือมั่น  95% 
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