
   

 
คําแนะนํา 

 
1. วัตถุประสงค 

วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมความเขาใจในเนื้อหาของวิชา
บรรยาย และสรางเสริมประสบการณในการใชอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยการ
ทดลองตางๆไดถูกออกแบบมาเพ่ือใหเสริมกับวิชาบรรยายในสายกลศาสตรของแข็ง พลศาสตร 
กลศาสตรของไหล และพลศาสตรความรอน 

 
2. ขอปฏิบัติ 

2.1 การตรงตอเวลา นักศึกษาท่ีมาสายเกิน 15 นาที จะไมไดคะแนนปฏิบัติการ 
2.2 การแตงกาย ใหใสชุดปฏิบัติการ รองเทาหุมสน และ เก็บผมใหรัดกุม 
2.3 เตรียมอุปกรณท่ีจําเปนมาดวย เชน เครื่องคิดเลข ไมบรรทัด กระดาษกราฟ และ กลอง

ถายรูป 
2.4 ศึกษาคูมือปฏิบัติการอยางละเอียดและตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือกอนทําการ

ทดลอง 
2.5 ปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารยและเจาหนาท่ีผูควบคุมปฏิบัติการอยางเครงครัด 
2.6 คํานึงถึงความปลอดภัยเปนลําดับแรก 
2.7 สังเกตและจดบันทึกเหตุการณตางๆ ระหวางทําการทดลอง 
2.8 เมื่อทําการทดลองแลวเสร็จ ใหทําความสะอาดพ้ืนท่ีใหเรียบรอยและเก็บอุปกรณตางๆ กลับ

เขาท่ี 
 

3. ความสําคัญและข้ันตอนของการทดลอง 
การทดลองคือจําลองปรากฏการณจริงภายไดสภาพแวดลอมท่ีควบคุมได แลวทําการวัด

ขอมูลท่ีตองการดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม จากน้ันจึงนําขอมูลท่ีไดมาตีความเพื่อนํา
ผลลัพธของการทดลองไปใชประโยชน การทดลองเปนขั้นตอนหนึ่งท่ีสําคัญของงานวิศวกรรมตางๆ 
เชน วิจัย และ การพัฒนา จุดเริ่มตนของงานวิจัยและพัฒนาจะเริ่มจาก ปญหา หรือความตองการ ท่ี
นําจะมาสูการทดลอง โดยขั้นตอนของการทดลองมีดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนในภาพรวม กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

สํารวจหางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยมีผูอ่ืนทํามาแลว 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบการทดลอง และวางแผนการทดลอง กําหนดรายละเอียดของการทดลอง เชน 

กําหนดขอมูลตองการวัด กําหนดคาท่ีตองควบคุม กําหนดความแมนยําท่ีตองการ 
ออกแบบวิธีการเก็บขอมูล กําหนดเครื่องมือจะตองใช 

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการทดลอง สรางชุดทดลอง จัดหาเคร่ืองมือ วัตถุดิบ หรือ จัดเตรียมชิ้นทดสอบ 
และติดต้ังอุปกรณวัดตางๆ 
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ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล 
ขั้นตอนที่ 5 หลังจากไดขอมูลดิบ จะตองทําการแปรรูปขอมูลใหเปนผลการทดลอง ทําการ

วิเคราะหผลการทดลอง หากมีความผิดพลาด อาจตองทําขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ําไปเรื่อยๆ 
จนกวาจะไดคําตอบตอปญหาท่ีพิสูจนไดวาถูกตอง หรือ จนกวาตอบสนองตอความ
ตองการ ตามวัตถุประสงคของการทดลองได 

ขั้นตอนที่ 6 การเสนอผลการทดลองในรูปของรายงานที่ไดมาตรฐานสากล 
 

ขั้นตอนดังกลาวนี้มองดูเสมือนวางาย แตในงานจริงการตีความผลการทดลองซึ่งเปนเคร่ือง
ตัดสินวาแบบจําลองถูกตองหรือไมนั้นเปนเรื่องยากมากๆ นอกจากนั้นในการวัดทุกครั้งจะมีไม
แนนอนและความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นซึ่งส่ิงเหลานี้สามารถจะรวมกันเปนความผิดพลาดขนาดใหญ
ในกระบวนการคํานวณผลลัพธ และสามารถทําใหการสรุปผลการทดลองผิดได งานหลักชิ้นหนึ่งของ
ผูทําการทดลองคือ การจับเคาความคลาดเคล่ือนเหลานี้ และการประเมินขนาดของความ
คลาดเคล่ือนเพ่ือดําเนินการแกไข  

 
ในการฝกฝนศาสตรของการทดลองในวิชา วก.301 ปฏิบัติการเคร่ืองกล 1 นี้ ขั้นตอนที่ 1 

ถึง 3 ไดถูกจัดเตรียมไวแลว นักศึกษาเพียงตองดําเนินขั้นตอนท่ี 4 ถึง 6 เทานั้น แตในภายหลังเมื่อ
นักศึกษามีประสบการณมากขึ้นก็จะตองดําเนินการในบางสวนของขั้นตอนที่ 2 และ 3 ดวยตนเองใน
วิชา วก.402 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 และในท่ีสุดนักศึกษาจะตองทําเองทุกขั้นตอนในวิชา
โครงงาน 

 
หัวขอถัดไปจะกลาวถึงแนวปฏิบัติในการดําเนินการในขั้นตอน 4 ถึง 6 ไดแกการเก็บขอมูล 

การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล รวมถึงการเขียนรายงาน สวนรายละเอียดของขั้นตอนอื่นๆจะ
กลาวถึงภายหลังในวิชา วก. 402 

 
4. การเก็บขอมูลจากการทดลอง 

การเก็บขอมูลจากการทดลองเปนกระบวนการสําคัญท่ีมีผลตอความถูกตองของผลการ
ทดลอง ขอมูลท่ีไดจากการทดลองจะมีความไมแนนอน (Uncertainty) อยูในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัด ซึ่งส่ิงเหลานี้จะนําไปสูความผิดพลาดของผลการทดลอง ท้ังนี้
ตองพิจารณาปจจัยหลายประการที่เปนสาเหตุของความผิดพลาด ซึ่งโดยหลักแลวมีดังตอไปนี้ 

 
4.1 ความไมแนนอนจากตัวเครื่องมือวัดเอง 

เครื่องมือวัดตางๆ มีระดับความแมนยําเฉพาะตัว ขึ้นอยูการออกแบบลักษณะทางกายภาพ 
และสภาพของอุปกรณ นั้นๆ ซึ่งในเคร่ืองมือวัดท่ีมีสภาพสมบูรณก็จะมีความแมนยําตามขอกําหนด
ของผูผลิต สวนเครื่องมือวัดท่ีใชงานมานาน อาจมีความคลาดเคล่ือนเพ่ิมขึ้น เชน อาจเกิดเกิดความ
เสียดทาน หรือการสึกหรอ ซึ่งจําเปนตองมีการสอบเทียบ (calibration) กอนการใชงาน นอกจากนี้
ยังมีความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถเกิดจากความลาชาในการตอบสนอง (delay response)  ซึ่งในการ
เก็บขอมูลแตละจุดควรมีการรอใหเครื่องวัดตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง และทําซ้ําหลายๆครั้ง 
แลวนํามาหาคาเฉล่ียเพ่ือลดความผิดพลาด 
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4.2 ความผิดพลาดจากการใชเคร่ืองมือวัดไมถูกวิธี 
การติดต้ังและการใชงานที่ไมถูกตอง สามารถนําไปสูผิดพลาดในการวัดท่ีอาจทําใหผลการ

ทดลองผิดพลาดท้ังหมด ตัวอยางการวัดไมถูกวิธี เชน การวัดอัตราการไหลในชวงเวลาส้ันๆ โดยไม
รอใหระบบของไหลเขาสูสภาพสมดุล, การวัดปริมาณที่มีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงโดยใชความถ่ีในการ
วัดตํ่ากวาความถ่ีของการเปล่ียนแปลง, การวัดความเร็วของของไหลในชองแคบโดยมีตัวเคร่ืองมือ
วัดไปขวางชองทางการไหล เปนตน 

 
4.3 ความผิดพลาดในขั้นตอนการเก็บขอมูล 

ตัวอยางของความคลาดเคล่ือนในสวนนี้ เชน ความคลาดเคล่ือนจากการคาดคะเนดวย
สายตา ความสับสนผิดพลาดในการจดบันทึก แมกระท่ังในการใชอุปกรณจัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ ก็
อาจมีความผิดพลาดจากการตอสายไฟท่ีไมถูกตอง  

 
เมื่อพิจารณาถึงผลของความไมแนนอนและความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากการเก็บขอมูลท่ีเปนผล
มาจากความแมนยําในการอานคาจากเครื่องมือวัด จะพบวาขอมูลดิบท่ีไดมีความความแมนยําอยูใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งมักนิยมพิจารณาเปนเลขนัยสําคัญ (significant digits) ของขอมูล โดยสามารถ
อธิบายไดตามตัวอยางตอไปนี้ 

คาท่ีอานได จํานวนเลขนัยสําคัญ 
45.1   3  (451) 
451  3  (451)  
451.0 4 (การแสดง 0 หลังจุดทศนิยม เปนการแสดงนัยสําคัญ วาผลการวัดมี

ความละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงท่ี 1) 
0.00451  3  (451) 
4.051  4  (4051) 
0.040051 5  (40051) 
175,000  6  (การแสดงเลข 000 ทําใหผูอานตีความวาผลการวัดมีความละเอียด

ถึงหลักหนวย) 
1.75 x 105 3  (ถาผลการวัดมีความละเอียดเพียง 3 หลัก ควรแสดงแบบนี้) 
1.750 x 105 4  (ถาผลการวัดมีความละเอียด 4 หลัก ควรแสดงแบบนี้) 

 
คาท่ีอานไดจากเครื่องมือวัดจะมีเลขนัยสําคัญไมเกินความละเอียดสูงสุดของเครื่องมือวัด ในกรณีท่ี
เปนมาตรวัดแบบเข็มอาจอานตัวเลขบนสเกล บวกกับตัวเลขที่ไดจากการประมาณดวยสายตาใน
ระดับครึ่งหนึ่งของสเกลท่ีเล็กท่ีสุด ดังตัวอยางในรูปท่ี 1 
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ควรบันทึกเปน  3.1 ไมใช 3.14 
 
 
 
 

ควรบันทึกเปน 3.15 ไมใช 3.14 
 
 
 

 
ควรบันทึกเปน 3.15 x 103 ไมใช 3,150 

 
 

 
รูปท่ี 1 การอานคาจากสเกลบนมาตรวัด 

 
5. สิ่งท่ีตองดําเนินการหลังจากการทดลองแลวเสร็จ 

เมื่อเสร็จการทดลองนักศึกษาจะตองทําการแปรรูปขอมูลดิบ ใหอยูในรูปของผลการทดลอง
ท่ีตองการ จากนั้นจึงทําการนําเสนอในรูปแบบที่งายตอการทําความเขาใจ และ ทําการวิเคราะหผล
การทดลอง ซึ่งงานในแตละสวนมขีอควรคํานึงถึงดังนี้ 

 
5.1 การแปรรูปขอมูลดิบ 

กอนอื่นควรทําการสังเกตแนวการกระจายของขอมูลดิบหรือผลการทดลอง เพ่ือดูความ
ผิดปกติ และหากพบวามีขอมูลท่ีไดมาดวยความผิดพลาดก็ควรตัดขอมูลจุดนั้นออก และทําการ
ทดลองที่จุดนั้นใหมหากมีความจําเปน 

 
หากผลการทดลองเปนส่ิงท่ีไดจากการวัดโดยตรง เชน อุณหภูมิท่ีวัดจากเทอรโมมิเตอร หรือเวลาท่ี
วัดดวยนาฬิกาจับเวลา ซึ่งไมตองมีการแปรรูปก็สามารถนําเสนอไดเลย โดยตองใชนัยสําคัญท่ี
ถูกตองดังท่ีกลาวไวในหัวขอกอนหนานี้ แตหากผลการทดลองตองประมวลมาจากคาท่ีอานจาก
เครื่องมือวัดหลายตัวท่ีมีความละเอียดไมเทากัน จํานวนเลขนัยสําคัญของผลการทดลองจะตองไม
มากกวาคาจากการวัดท่ีมีจํานวนเลขนัยสําคัญตํ่าท่ีสุด เชน หากคาท่ีอานจากเคร่ืองมือวัดสามตัวคือ  

a = 3.15  
b = 41.75  

และ   c = 50.025  
โดยผลการทดลองคือ  d = a.b + c = 181.5375  
ควรทําการปดเศษโดยใชนัยสําคัญ 3 หลัก และนําเสนอดวยตัวเลข  d = 182 
 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 
x 103 
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5.2 การนําเสนอผลการทดลอง 
การนําเสนอผลการทดลองสามารถทําในรูปของตาราง และ กราฟ ซึ่งตารางสามารถ

นําเสนอใหขอมูลตัวเลขที่แมนยํา สวนกราฟจะชวยใหเห็นแนวโนมของขอมูลไดชัดเจน จึงควร
พิจารณารูปแบบในส่ิงท่ีตองการนําเสนอ โดยอาจนําเสนอท้ังสองรูปแบบหากมีความจําเปน 
นอกจากนี้ยังตองมีการนําเสนอรูปภาพท่ีจําเปนอันไมอาจอธิบายโดยตัวหนังสือได 

 
การนําเสนอท้ังตาราง กราฟ และรูปภาพ ตองมีการลําดับหมายเลข พรอมท้ังมีการตั้งชื่อท่ี

กระชับและชัดเจน และตองมีการอางถึงในเนื้อหาของรายงานดวย นอกจากนี้ควรมีรายละเอียดท่ี
จําเปนรวมอยูในตาราง กราฟ หรือรูปภาพดวย เชนชื่อการทดลอง วันท่ีทดลอง วัสดุท่ีใช เปนตน 
ท้ังนี้เพ่ือผูท่ีนําขอมูลไปใชเฉพาะบางสวนของรายงานจะสามารถอางอิงได ตอไปนี้จะกลาวถึง
ขอแนะนําในการวาดกราฟ 

 
กราฟหรือแผนภูมิเชิงเสนมีหลายรูปแบบซึ่งสามารถดูรายละเอียดวิธีการเขียนกราฟท่ีดีได

ในสวนท่ีสามของเอกสารอางอิง [1] สําหรับขอควรปฏิบัติเบ้ืองตนในการสรางกราฟเสนมีดังนี้ 
  

การแสดงขอมูลบนจากการทดลอง กราฟใหใชสัญลักษณแสดงจุดขอมูล สวนขอมูลท่ีไดจา
กกการคํานวณทางทฤษฎีท่ีมีความตอเนื่องควรแสดงดวยเสน สัญลักษณท่ีควรเลือกใชเรียง
ตามลําดับดังรูปท่ี 2 

 
     ควรใชเลือกเปนลําดับแรก 
 
 
 
     สามารถใชได 
 
 
 
     ใชเมื่อตองการแสดงขอมูลดวยความแมนยําสูงเทานั้น 
 

 
รูปท่ี 2 สัญลักษณท่ีใชในการแสดงจุดขอมูลบนกราฟ 

 
 
 

การลากเสนแนวโนม ควรลากดวยวิธี Least square fitting ซึ่งปจจุปนมีโปรแกรมสําเร็จรูป
จํานวนมากที่สามารถสรางกราฟและลากเสนแนวโนมพรอมท้ังใหสมการของเสนแนวโนมไดดัง
ตัวอยางในรูปท่ี 3 ท้ังนี้การลากเสนแนวโนมไมควรลากเลยจากกลุมขอมูล เพราะถือเปนการทํานาย
โดยไมมีผลการทดลองรองรับ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดได แตถามีความจําเปน ควรใชเสนประในสวน
ท่ีอยูนอกกลุมขอมูล 
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y = 4.5579x + 325.57
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รูปท่ี 3 การเขียนกราฟขอมูลพรอมเสนแนวโนม 

 
กราฟเสนตรงเปนส่ิงท่ีงายตอการเขาใจ แตความสัมพันธของตัวคาทางวิศวกรรมตางๆมักมี

ลักษณะท่ีไมเปนเชิงเสน ซึ่งในกรณีเชนนี้ก็อาจสามารถทําการเขียนกราฟใหเปนเสนตรงไดโดยการ
ปรับเปล่ียนสเกลบนกราฟ หรือ การปรับคาของผลการทดลองหรือตัวแปรบางตัว เชนการใช semi-
log สเกล สําหรับการแสดงความสัมพันธแบบ y = a ebx และใชสเกลแบบ log-log สําหรับ
ความสัมพันธแบบ y = axb เปนตน ซึ่งรายละเอียดของการแปรคาของตัวแปรในฟงกชั่นตางๆ
เพ่ือใหเขียนกราฟไดเปนเสนตรงแสดงในภาคผนวก (ดัดแปลงจาก[2])  ตอไปนี้เปนตัวอยางการใช
สเกลแบบ semi-log 

 
การใชสเกลแบบ semi-log คือการเขียนกราฟโดยใหแกนใดแกนหนึ่งมีสเกลแบบ log 

เหมาะกับการนําเสนอขอมูลท่ีมีลักษณะเปนชวงกวาง หรือมีลักษณะความสัมพันธแบบ exponential 
เชนกราฟ ระหวางความหนืดกับอุณหภูมิของของเหลว  หรือกราฟระหวางสัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานการไหลภายในทอ กับ คาตัวเลขเรยโนลด เปนตน รูปท่ี 4 แสดงตัวอยางของกราฟที่ใชสเกล
แบบปกติแบบปกติ เปรียบเทียบกับกราฟที่ใชสเกลแบบ semi-log  

 
กราฟของความสัมพันธแบบ exponential,  y = a ebx  โดย a และ b เปนคาคงที่ เมื่อ

เขียนบนสเกล semi-log จะมีรูปรางเสมือนกราฟระหวาง x และ log(y) ซึ่งก็คือ  b log(e) x + 
log(a) ซึ่งเปนกราฟเสนตรงที่มีความชัน เทากับ b log(e) และมีจุดตัดแกน x = 0 ท่ีระยะ y = 
log(a) เปนตน 
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รูปท่ี 4 การแสดงขอมูลชุดเดียวกันบนกราฟท่ีใชสเกลแบบปกติแบบปกติ และ กราฟท่ีใชสเกลแบบ semi-log 
 

5.3 การวิเคราะหผลการทดลอง 
หลังจากการแปรรูปขอมูลดิบ และทําการเขียนกราฟ หรือ รวบรวมรูปภาพท่ีจะนําเสนอ ก็

มาถึงขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลอันเปนขั้นตอนสําคัญท่ีผูทดลองจะหาคําตอบ หรือคนพบ
ลักษณะสําคัญจากผลการทดลอง รวมทั้งการคนพบและหาสาเหตุของความผิดพลาดพบจากผลการ
ทดลอง โดยจะเขียนบรรยายผลการวิเคราะหในหัวขออภิปรายท่ีจะนําไปสูการสรุปผลการทดลอง 
นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลและทําการอภิปรายในประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงคของการ
ทดลอง หรือในประเด็นอื่นๆท่ีนาสนใจ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

5.3.1 การสังเกตแนวโนมของกราฟ 
5.3.2 การวิเคราะหเชิงสถิติ รวมถึงการทํานายความสัมพันธโดยการฟตสมการเขากับชุดขอมูล 

ท้ังนี้ขอมูลควรมีการกระจายที่สม่ําเสมอ และตองมีจํานวนจุดของขอมูลมากกวาจํานวน
สัมประสิทธิ์ท่ีตองการหาในสมการ 

5.3.3 การเปรียบเทียบกับคาท่ีทํานายจากทฤษฎี ในลักษณะของกราฟ หรือตัวเลขเปอรเซ็นต
ความแตกตาง 

5.3.4 การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของปรากฏการณท่ีสังเกตไดหรือบันทึกภาพได เชน 
การวิเคราะหลักษณะการแตกหัก หรือ การเสียรูปของชิ้นทดสอบ, การคนพบการเกิดการ
ไหลแบบหมุนวน, การหาสาเหตุของการส่ันสะเทือนท่ีเกิดขึ้นระหวางการทดลอง เปนตน 

5.3.5 การตรวจสอบและวิเคราะหหาสาเหตุของความผิดพลาดของผลการทดลอง 
 

6. การเขียนรายงาน 
ในการเขียนรายงานผูเขียนควรลําดับขั้นตอนการนําเสนอใหตอเนื่อง รวบรัด และงายตอ

การเขาใจ เสมือนการเลาเรื่องใหผูฟงเขาใจ โดยใชภาษาเขียนท่ีเรียบงายแตเปนทางการและมีความ
สอดคลองกันตลอดทั้งรายงาน การแสดงความคิดเห็นตางๆ ตองกระทําบนพ้ืนฐานของทฤษฎีหรือ
หลักฐานความเปนจริงท่ีพิสูจนได การนําเสนอตาราง กราฟ และรูปภาพ ตองมีการลําดับหมายเลข 
และต้ังชื่อ และมีการอางถึงในรายงาน สวนการอางอิงถึงผลงานของผูอ่ืนก็จะตองมีการระบุใน
บรรณานุกรม นักศึกษาสามารถอานคําแนะนําในการเขียนรายงานที่ดีในเอกสารอางอิง [3] 
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ในแตละการทดลองนักศึกษาตองสงรายงานจํานวน 2 ฉบับคือ รายงานฉบับยอ และรายงานฉบับ
สมบูรณ ดังรายละเอียดถัดไป  

 
6.1 รายงานฉบับยอ  

ใหนักศึกษาทุกคนสรุปบันทึกคําบรรยาย และบันทึกผลการทดลอง (ตามแบบฟอรมท่ีแนบ
มา) และใหอาจารยผูควบคุมปฏิบัติการลงนามรับรองภายในชั่วโมงปฏิบัติการ 

 
6.2 รายงานผลการทดลองฉบับสมบูรณ 

ใหสงรายงานฉบับสมบูรณกลุมละ 1 ฉบับ ภายใน 7 วันปฏิทินนับจากวันท่ีทําการทดลอง 
การคัดลอกรายงานจากกลุมอื่นถือเปนความผิดรายแรงอันสะทอนถึงความไมซึ่อสัตย ผิดจรรยา
กรรณของวิศวกร ดังนั้นนักศึกษาท่ีเกี่ยวของจะไดรับเกรด F  

 
เนื้อหาท้ังหมดใหพิมพลงบนกระดาษ A4 ใชฟอนทแบบ Browallia New ขนาด 14 สําหรับ

ตัวแปรตางๆใหใชฟอน Times New Roman ตัวเอียง ขนาด 12 สวนการเขียนสมการใหใช
โปรแกรมประเภท Equation Editor เขียนดวยขนาดตัวอักษรที่ใกลเคียงกับเนื้อหา และใหมีการ
ลําดับหมายเลขสมการที่มีการอางถึง  

 
สวนประกอบของรายงานฉบับสมบูรณมีดังนี้ 

6.2.1 ปก ใชปกตามรูปแบบของภาควิชาและกรอกขอมูลใหครบถวน 
6.2.2 บทคัดยอ กลาวถึงวัตถุประสงค ส่ิงท่ีไดทํา ผลลัพธ และ ขอสรุป อยางรวบรัด ดวย

ขอความ 1 ยอหนา การเขียนบทคัดยอจําเปนตองทําหลังจากท่ีเขียนรายงานสวนอื่น
ท้ังหมดเสร็จแลว 

6.2.3 สารบัญ  
6.2.4 บทนํา กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการทดลอง 

งานที่มีผูอ่ืนทําไปแลว กลาวถึงสมมุติฐาน และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเทาท่ีจําเปน  อาจมีการ
อางถึงงานที่ผูอ่ืนไดทําไวแลว (และระบุรายการไวในบรรณานุกรม) ในสวนทายของบท
นําควรกลาวแนะนําถึงบทตางๆในรายงาน 

6.2.5 อุปกรณ ระบุรายการเครื่องมือวัดและอุปกรณท่ีใชท้ังหมด พรอมรายละเอียดท่ีจําเปน 
เชน ขอมูลจากปายชื่อ หรือขอมูลจําเพาะของเครื่อง และหลักการทํางานของอุปกรณ
หลัก รวมท้ังรูปภาพ หรือผังระบบ (schematic diagram) ของการทดลอง 

6.2.6 วิธีทํา กลาวถึงวิธีการทดลอง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตัวแปรที่ตองการวัด ตัวแปรที่
ถูกกําหนดคา วิธีการเก็บขอมูล การควบคุมความแมนยําในการวัด และขั้นตอนการ
ทดลอง 

6.2.7 ผลลัพธ แสดงขอมูลท่ีไดรับการแปรรูปแลว เชน ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ โดยมีการ
ลําดับหมายเลข และต้ังชื่ออยางชัดเจน และมีการอางถึงในรายงาน 

6.2.8 อภิปราย กลาวถึงความถูกตองแมนยําของผลลัพธท่ีได ส่ิงท่ีสังเกตไดจากการทดลอง 
แนวโนมของผลลัพธ เปรียบเทียบผลลัพธเทียบกับส่ิงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น หรือส่ิงท่ีทํานาย
ไดโดยทฤษฎี ดังรายละเอียดท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 5 ในสวนของการวิเคราะหขอมูล 



IX 
 

6.2.9 สรุปและขอเสนอแนะ สรุปจากขอมูลท่ีอภิปรายไว ส่ิงท่ีคนพบ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
และขอเสนอแนะในการปรับปรุง หากการทดลองใดมีคําถามทายการทดลอง ใหตอบ
คําถามตอจากบทสรุป 

6.2.10 บรรณานุกรม แสดงรายการเอกสารท่ีอางอิงถึงในรายงาน 
6.2.11 ภาคผนวก ใหแนบทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของ เชน ทฤษฎีของเครื่องมือวัดท่ีใช แนบ

รายงานฉบับยอ ขอมูลดิบ และแสดงตัวอยางวิธีการคํานวณท่ีใชในการแปรรูปขอมูลดิบ
เพ่ือการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 
 
ตารางที่ 1 การแปรคาตัวแปรในฟงกชั่นตางๆใหไดกราฟเสนตรง (ดัดแปลงจาก [1]) 
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