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การวิจัยเชิงทดลอง 
 
การวิจัยเชงิทดลอง คือ การวจิัยท่ีใชตัวแปรอสิระอยางนอย 1 ตัว ซึ่งจะถูกเรียกวา ตัวแปรทดลอง

และตัวแปรทดลองนี้จะถกูจัดกระทําอยางรอบคอบโดยผูวิจยั  เพื่อศึกษาผลที่ไดจากตัวแปร (ฉัตรศิริ  ปยะ
พิมลสิทธิ์ , http://www.watpon.com) 

การวิจัยเชงิทดลอง เปนกระบวนการคนหาความรูความจริงโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแบบหนึ่ง 
ซึ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในการทดลองที่เกิดขึ้น ภายใตเงื่อนไขหรอืสถานการณท่ีไดรับการ
ควบคุมอยางรัดกุม เพื่อศึกษาวาเงื่อนไขหรอืสถานการณท่ีจัดขึ้นน้ันเปนสาเหตุท่ีแทจริงของผลหรือปรากฏ 
การณท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม โดยผูวิจัยจะใชวิธีการสงัเกตเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรที่เปลี่ยน 
แปลงไประหวางปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ กับที่เกิดขึ้นในสภาพที่ไดรับการควบคุมตามเงื่อนไขตาง 
ๆ เพื่อใหไดขอสรุปที่เปนความจริงตาง ๆ สามารถนําไปใชในการอธิบาย ทํานาย และควบคุมได  

ในบรรดาประเภทของการวิจัยท้ังหมด  การวิจัยเชิงทดลองเปนการวิจัยท่ีมีความสําคัญมาก  คือ  
เปนการวิจัยประเภทเดียวที่พยายามศึกษาผลกระทบของตัวแปรและเปนประเภทเดียวที่มีการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลในการศึกษาทดลอง  ผูวิจัยจะมองเห็นผลของตัวแปรอสิระ
เพียงตัวแปรเดียวที่สงผลตอตัวแปรตามเพียง 1 ตัวหรือมากกวา  ตัวแปรอิสระในการวิจัยเชิงทดลองจะตอง
พาดพิงถึงบอยๆ ในฐานะที่เปนตัวแปรทดลอง (Experimental variable) หรือ ตัวแปรจัดกระทํา 
(Treatment variable) สําหรับตัวแปรตามนั้นเรียกวา ตัวแปรเกณฑ (Criterion variable) หรือตัวแปร
ผลลัพธ (Outcome variable) จะนําเสนอผล (results) หรือผลลัพธ (Outcome) ท่ีไดจากการศึกษา 

การวิจัยเชงิทดลองเปนการศึกษาจากสาเหตุไปหาผล คือตองการจะทราบวาตัวแปรที่ศึกษานั้นเปน
สาเหตุท่ีทําใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม เชน ถาเกิด X แลวจะตองเกิด Y หรือไม (If X the Y) ดังน้ันถาจะ
กลาวใหเห็นชัดขึ้นก็อาจกลาวไดวา การวิจัยเชิงทดลองเปนการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตุผลของปรากฏ 
การณตาง ๆ และถือกันวาเปนการวิจัยท่ีใหความเชื่อถือในผลการวิจยัท่ีดีท่ีสดุ ตอไปนี้จะขอกลาวถึงประเด็น
สําคัญ ๆ ของการวิจัยเชิงทดลอง  

1. ความมุงหมายทั่วไปของการวิจยัเชิงทดลอง  
การวิจัยเชงิทดลองมีความมุงหมายที่สําคัญดังน้ี  
1.1 เพื่อคนหาขอเท็จจริงของสาเหตุท่ีทําใหเกดิผล  
1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลของปรากฏการณตาง ๆ  
1.3 เพื่อนําผลการวจิัยไปสรางเปนกฎเกณฑ สูตร ทฤษฎี  
1.4 เพื่อวิเคราะหหรือคนหาขอบกพรองของงานตาง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
1.5 เพื่อนําผลการทดลองไปใช  
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงทดลอง  
ในการวิจยัเชิงทดลองมักจะมีกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั 2 ประเภทคือ  
2.1 กลุมทดลอง(Experimental group) หมายถึง กลุมตัวอยางทีไ่ดรับการจัดกระทําในการ

ทดลอง นิยมใชสัญลักษณ E  
2.2  กลุมควบคุม (Control group) หมายถึง กลุมตัวอยางที่ผูวิจยัจัดใหมีลักษณะเหมือนกลุม

ทดลอง แตไมไดรับการจัดกระทํา คงปลอยใหเปนไปตามสภาพธรรมชาติ ท้ังน้ีเพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับกลุมทดลอง นิยมใชสัญลักษณ C  

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเชิงทดลอง  
เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเชงิทดลองยิง่ขึ้น จึงขอกลาวถึงตัวแปรที่สําคัญในการวิจัยเชงิ

ทดลอง ซึ่งมี 4 ชนิดดังน้ี  
3.1 ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) เปนตัวแปรที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเพื่อท่ีจะ

ทําการทดลองวาเปน “สาเหตุ” หรือไม ตัวแปรอิสระนี้บางทีเรียกวา ตัวแปรการทดลอง (Experimental 
variable) หรือตัวแปรจัดกระทาํ นิยมใชสัญลกัษณ X  

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) เปนตัวแปรที่ตองการทราบวาเปน “ผล” ท่ีเกิดจาก 
“สาเหตุ” หรือไม นิยมใชสัญลกัษณ Y  

3.3 ตัวแปรเชื่อมโยง (Intervening variable) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวแปรสอดแทรก 
เกิดขึ้นจากกระบวนการทางจิตวทิยาระหวางดําเนินการทดลอง จึงไมสามารถควบคุมตัวแปรชนิดน้ีไดและมีผล
ตอพฤติกรรมที่แสดงออกมาดวย จากการที่ตัวแปรนี้เกิดขึ้นระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จึงอาจ
เรียกวา ตัวแปรภายใน ก็ได เชน ความโกรธ ความวิตกกงัวล การปรับตัว การจูงใจ เปนตน  

3.4  ตัวแปรแทรกซอนหรอืตัวแปรภายนอก (Extraneous variable) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นและ
อาจมีอิทธิพลตอผลการทดลองโดยที่ผูวิจัยไมตองการใหเกิดขึ้นหรือไมตองการทราบ ตัวแปรชนิดน้ีนักวิจัย
สามารถกําหนดวิธีการควบคุมได จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวแปรควบคุม (Control variable)  ตัวแปร
แทรกซอนอาจเกิดขึ้นไดจากแหลงตาง ๆ กัน ดังน้ี  

1) จากกลุมตัวอยางหรือกลุมประชากร กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลองทาํใหเกิดตัวแปร
แทรกซอนไดมากมาย เชน อายุ ความรูพื้นฐาน ระดับการศึกษา เชื้อชาติ บุคลิกภาพ สติปญญา ความถนัด 
สภาพของครอบครัว ความสนใจ เจตคติ เปนตน  

2) จากวิธีดําเนินการทดลองและการทดสอบในการวิจัยเชงิทดลอง วิธีดําเนินการทดลองและ
การทดสอบก็อาจมีตัวแปรแทรกซอนเกิดขึ้นดวย เชน ความผิดพลาดในวิธีดําเนินการ คุณภาพของเครื่องมือท่ี
ใชทดสอบ เวลาที่ใชทดสอบ ความลําเอียง ความคลาดเคลื่อนของเวลาที่ใชในการทดลอง  

3) จากแหลงภายนอก สิ่งแวดลอมก็มีสวนทําใหเกิดตัวแปรแทรกซอนในการวจิัยเชิงทดลอง
ไดเหมือนกัน เชน บรรยากาศขณะทดลอง เสียงรบกวน สถานที่ไมเหมาะสม ฯลฯ แตตัวแปรแทรกซอนเหลาน้ี
ผูทําการวิจัยสามารถควบคุมได  
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4. การควบคุมตัวแปรแทรกซอน  
ไดกลาวมาแลววา ในการวิจัยเชิงทดลองนั้นยอมมีตัวแปรแทรกซอนเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งผูวิจัยจะตอง

ควบคุมตัวแปรชนิดน้ีใหหมดไป เพื่อจะไดทราบวาตัวแปรตามเปนผลมาจากตัวแปรอิสระอยางแทจริง การ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนนิยมใชหลกัการควบคุมท่ีเรียกวา Max-Min-Con Principle ดังตอไปนี้  

4.1 เพ่ือความแปรปรวนที่เปนระบบใหมากท่ีสุด (Maximized systematic variance) เปนการ
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนโดยการเพิ่มความแปรปรวนระหวางกลุม หรือความแปรปรวนเนื่องมาจากการ
ทดลองใหสงูสุด ซึ่งทําไดโดยการกําหนดวิธีการทดลองใหกับกลุมทดลองและกลุมควบคุมใหแตกตางและเปน
อิสระซึ่งกันกันและ ตลอดจนควบคุมเวลาและสภาวะของการทดลองใหเหมาะสม เพื่อใหสามารถจัดกระทํากับ
ตัวแปรอิสระใหสงผลตอตัวแปรตามมากที่สุด  

4.2 ลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Minimized error variance) เปนการควบคุมตัว
แปรแทรกซอนโดยการทําใหคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคานอยที่สุดหรือเปนศูนย ซึ่ง
ความคลาดเคลื่อน (Error) แบงไดเปน 2 ชนิดดังน้ี  

1) ความคลาดเคลื่อนอยางมีระบบ (Systematic error) เปนความคลาดเคลื่อนท่ีมีผลตอ
กลุมตัวอยางทั้งกลุมอยางเทาเทียมกัน เชน ความบกพรองของเครื่องมือวัด การจับเวลาทดสอบผิดพลาด เปน
ตน ซึ่งผูวิจัยสามารถแกไขความคลาดเคลื่อนน้ีได กลาวคือ ถาทราบวาเครื่องมือวัดมีความบกพรองก็แกความ
คลาดเคลื่อนไดโดยการสรางเครื่องมือวัดใหมีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันสูง ตลอดจนใหมีความเปน
ปรนัย และมีประสิทธิภาพสูงดวย  

2) ความคลาดเคลื่อนอยางสุม (Random error) เปนความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดกับกลุม
ตัวอยางบางสวน ทําใหเกิดความไมเทากันของโอกาสในการเกิดขึ้นของตัวแปรแทรกซอน เชน ความเหนื่อย 
ความประมาทเลินเลอ การเดาของผูถกูทดลอง ความสนใจ อารมณ สุขภาพรางกาย ฯลฯ ความคลาดเคลื่อน
ชนิดน้ีสามารถแกไขโดยใชกฎการแจกแจงปกติ (Normal distribution law) คํานวณหาคาสถิติเพื่อจัด
กระทํากับความคลาดเคลื่อนน้ี  

4.3 ควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่สงผลอยางมีระบบ (Control extraneous systematic 
variance) เปนการควบคุมหรือขจัดใหตัวแปรอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับการทดลองออกใหหมด เพื่อใหตัวแปร
ตามที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากตัวแปรอิสระเทาน้ัน มีวิธีการทําดังน้ี  

1)  การสุม (Randomization) วิธีน้ีถือวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด เปนการกระทําใหกลุมตัวอยางที่
สุมออกมาจากกลุมประชากรมีคุณสมบัติดานตาง ๆ พอ ๆ กัน จึงสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซอนไดเปน
อยางไร การสุมในการวิจยัเชิงทดลองมี 2 แบบ คือ   

-  การสุมแบบกําหนด (Random Assignment) หมายถึง ทุกๆ คนที่เปนกลุมตัวอยาง
จะมีความเทาเทียมกันและแตละคนจะถูกสุมใหไดรับเงื่อนไขการทดลองหรือการควบคุม   

-  การสุมแบบเลือกสรร (Random Selection) หมายถึง ทุกๆ สมาชิกของประชากรที่มี
ความเทาเทียมกันจะถูกเลือกใหเขามาเปนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
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2)  การเพิ่มตัวแปร (Add to the design) ในกรณีท่ีตัวแปรแทรกซอนบางตัวควบคุมได
ยาก ก็ใหเอาตัวแปรนั้นเพิ่มเขาไปโดยถือวาเปนตัวแปรอิสระที่จะตองศึกษาดวย  

3)  การจับคู (Matching) เปนการใชกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ ให
มีลักษณะของตัวแปรแทรกซอนในระดับที่เทา ๆ กัน การจับคูมี 2 แบบคือ  

-  จับกลุม (Matched group) เปนการจัดใหท้ัง 2 กลุมมีคุณสมบัติเหมือนกัน โดยมิได
คํานึงถึงวาสมาชิกในกลุมจะเทากันเปนรายบุคคลหรือไม ซึ่งทาํไดโดยการสุมกลุมตัวอยางแตละกลุมแลวนําท้ัง 
2 กลุมหรือหลาย ๆ กลุมมาทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (`X ) และความแปรปรวน (S2) ถาพบวา
แตกตางกัน ก็ตองจัดกลุมใหมเพื่อไดกลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยท่ีไมแตกตางกัน  

-  จับคูรายบุคคล (Matched subjects) เปนการจัดใหบุคคลท่ีมีความเหมือนกันหรือเทา
เทียมกันมาจับคูกัน แลวแยกออกเปนคนละกลุม ทําเชนน้ีจนไดครบตามจํานวนที่ตองการ ก็จะไดกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมท่ีมีคุณสมบัติทุกดานเหมือนกัน นํา 2 กลุมน้ีมาทดสอบดูนัยสําคัญเชิงสถิติเพื่อดูความ
แตกตางของคาเฉลี่ย และความแปรปรวนเชนเดียวกับการจับกลุม  

4.4 การใชสถิติ (Statistical control) เทคนิควิธีการทางสถติิท่ีสามารถนํามาควบคุมตัวแปรแทรก
ซอนไดก็คือ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of covariance) จะสามารถปรับคุณสมบัติท่ี
แตกตางกันของกลุมตัวอยางได ทําใหผลที่ปรากฏเปนผลจากการทดลองเทาน้ัน  

4.5 การตัดท้ิง (Elimination) เปนการขจัดตัวแปรที่คิดวามีสวนเกี่ยวของกับการทดลองออกไป 
เชน ถาคิดวาความสนใจเกี่ยวของกับการทดลองและจะไมเอามาเปนตัวแปรอิสระ จําเปนจะตองตัดตัวแปรนี้
ออกไป วิธีการกคื็อเลือกเอากลุมตัวอยางที่มีความสนใจเหมือน ๆ กนั เปนตน  
 
5.  ปจจัยท่ีสงผลตอความเที่ยงตรงของการทดลอง 

ตัวแปรแทรกซอน (Extraneous variables) เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นและอาจมีอิทธิพลตอผลการวิจัย 
ท้ังๆที่เราไมตองการทราบ หรืออยากใหเกิดขึ้นแตอยางใด ในการทําวิจัยโดยเฉพาะการทดลองมุงจะควบคุม
ตัวแปรแทรกซอนใหหมด จึงใชหลัก Max-Min-Con. Principle มาใช ซึ่งมีหลักดังน้ี 

1. พยายามเพิ่มความแปรปรวนของตัวแปรตามอันเน่ืองมาจากตัวแปรอิสระใหมีคามากที่สุด 
(Maximize Systematic Variance) 

2. พยายามลดความแปรปรวนของคลาดเคลื่อนตางๆใหมีคานอยท่ีสุด (Minimize Error Variance) 
หรือทําให 2

eσ  มีคาเทากับศูนย 
3. พยายามควบคุมตัวแปรแทรกซอนท่ีสงผลอยางมีระบบ (Control Extraneous Systematic 

Variance) เปนการพยายามใหตัวแปรตามเกิดขึ้นมาจากตัวแปรอิสระเทาน้ัน 
4. โดยใชสถิติควบคุม (Statistic Control) เชน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of 

Covariance) 
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5. การออกแบบการทดลอง (Experiment Design) ดวยความระมัดระวัง เพื่อใหคาความแปรปรวน
ท้ังหมด ( 2

tσ ) มีคาสูงสุด และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน ( 2
eσ ) มีคาตํ่าสุดจนเปนศูนย 

 
ความเที่ยงตรงมี 2 ประเภท คือ  

ความเที่ยงตรงภายใน(Internal validity) หมายถึง สภาพการณซึ่งความแตกตางของตวัแปรตาม
เปนผลโดยตรงมาจากการจัดกระทําตัวแปรอิสระ  มิใชตัวแปรอื่น  ถาหากสามารถอธิบายไดวาผลของการ
ทดลองเปนผลที่เกิดขึ้นเพราะตัวแปรอื่นไมใชเกิดจากตัวแปรอิสระแลว  การทดลองนั้นก็จะขาดความ
เท่ียงตรง  ระดับของผลที่เกิดจากการกระทําตัวแปรอิสระ ก็คือระดับของความเที่ยงตรงภายในของการวิจัย
เชิงทดลอง 

Campbel + Stanley ไดชี้ใหเห็นวามีปจจัยท่ีสําคัญ 8 ประการที่สงผลตอความเที่ยงตรงภายใน
(Internal Validity)  ซึ่งมีปจจัยดังตอไปนี้ 

1. ประวัติของกลุมตัวอยาง (History) หมายถึง เหตุการณใดๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการทดสอบครั้งแรก
กับการทดสอบครั้งหลัง(pretest and posttest) ซึ่งไมใชสวนหนึ่งของการจัดกระทํา(treatment) 
ในการทดลอง แตอาจจะมีผลตอการปฏิบัติของตัวแปร 

2. วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางกายหรอืทางจิตภานในตวัอยางในชวง
ระยะเวลาที่ทดลองน้ัน  ตัวอยางอายุมากขึ้น มีความเหนื่อยลา เกิดความกังวล ใหความรวมมือมาก
ขึ้น เปนตน  

3. การทดสอบ (Testing) หมายถึง การไดคะแนนสูงขึ้นในการสอบภายหลัง(posttest) ซึ่งเปนผลมา
จากการสอบกอน(pretest) ของตัวอยาง น่ันก็คือการสอบกอนจะชวยใหไดคะแนนสูงขึ้นในการสอบ
ภายหลัง ไมวาจะไดรับการกระทําหรือไม หรือไดรับการสอนเพิ่มเติมหรือไม ระหวางการสอบทั้งสอง
น้ันก็ตาม ถาชวงหางของเวลาสอบทั้งสองครั้งมีระยะเวลาสั้นแลวแนวโนมจะเกดิเหตูการณอยางน้ีได
งายขึ้น ยิ่งถาหากการสอบกอน(posttest) เปนการวัดความจํา ศัพท หรือการแกสมการใน
คณิตศาสตร 

4. เครื่องมือท่ีใช (Instrumentation) หมายถึง การขาดความเชื่อม่ัน(reliability) หรือขาดความคง
เสนคงวาของเครื่องมือในการวดั  ซึ่งอาจเปนผลมาจากความไมเท่ียงตรงในการวัดหรือเครื่องมือ
เสื่อมคุณภาพ เชน  ขอสอบกอน(pretest) และขอสอบภายหลัง(posttest) มีความยากงายไม
เทากัน  การวัดขอมูลดวยการสงัเกตเปนไปอยางไมเปนระบบ เปนตน 

5. การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression)  มักเกิดขึ้นจากการเลือกตัวอยางที่มีคะแนนสูง
มากหรือตํ่ามากในการสอบกอนและมีแนวโนมท่ีจะไดคะแนนที่เขาใกลคาเฉลี่ยในการสอบภายหลังซึ่ง
เปนแนวโนมท่ีเปนไปตามธรรมชาติ  ไมใชเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระ 
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6. ความแตกตางในการเลือกตัวอยาง (Differential Selection) มักเกิดจากการเลือกกลุมทดลองที่มี
ความแตกตางกนัมากมาใชทดลองหรือเลือกกลุมทดลองที่มีอยูแลว  เชน  การเลือกนักเรียนจากชั้น
ท่ีมีอยูแลว เม่ือผูทดลองมีความแตกตางกันต้ังแตตน  ผลของการทดลองกย็อมจะแตกตางกัน 

7. การขาดหายของกลุมตัวอยาง (Experimental mortality) มักเกิดขึ้นในการทดลองที่กินระยะเวลา
ยาวนานตัวอยางอาจจะถูกตัดตอนไปหรือขาดหายไปจากการทดลอง  โดยไมสามารถรวมในกลุม
ทดลองไดจนครบกระบวนการ ถาตัวอยางเปนผูอาสาสมัคร(volunteer) เม่ือไมสามารถทนตอทนตอ
สภาพการทดลองหรือมีเวลาไมพอ  ก็ออกไปจากกลุมทดลอง ตัวอยางที่อยูรวมในกลุมทดลองจน
สิ้นสุดกระบวนการจึงอาจเปนคนที่มีความรวมมือสูง  มีแรงจูงใจสูง  ซึง่อาจไมใชตัวแทนที่ดีของ
ประชากร 

8. ปฏิสัมพันธระหวางการเลือกกับวุฒิภาวะและอืน่ๆ (Selection-maturation interaction ,Etc) 
หมายความวา  ในการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อทําการทดลอง เชน เลือกจากกลุมท่ีเปนกลุมหรือเปนชั้น
อยูแลว  กลุมหน่ึงอาจไดเปรียบอีกกลุมหน่ึงจากการที่ไดรับการกระทําเหมือนกัน  ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะวุฒิภาวะ  ประวัติความเปนมาหรือการทดสอบของตวัอยางแมวาการทดสอบครั้งแรกคะแนน
ของกลุมท้ังสองจะเทากัน 
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  ความเที่ยงตรงภายนอก(External validity) หมายถึง สภาพการณท่ีผลของการทดลองนั้นสามารถ
นําไปขยายความ  สรุปอางอิงหรือนําไปใชกับกลุมอื่นหรือในสิ่งแวดลอมอื่น  นอกเหนือสภาวะของการทดลอง
หรืออาจกลาวอกีอยางหนึ่งไดวา  ผลของการศกึษาซึ่งสนับสนุนยืนยันความสัมพันธของเหตุและผลนั้น  
สามารถยืนยันไดอีกในกลุมอื่น  ในสิ่งแวดลอมอื่น  ในเวลาอื่นตราบเทาท่ีเงื่อนไขในการศกึษานั้นยังคลาย
ของเดิม 

ความเที่ยงตรงภายนอก External Validity  มีอยู 3 ประเภทดังน้ี 
1. ความเที่ยงตรงเชิงประชากร (Population Validity) หมายถึง  สภาพการณท่ีผลของการทดลอง

จากกลุมตัวอยาง สามารถพาดพิงไปยงัประชากรได 
2. ความเที่ยงตรงเชิงสภาพแวดลอม (Ecological Validity) หมายถึง สภาพการณท่ีผลของการ

ทดลองจากสิง่แวดลอมท่ีผูวิจยัเปนผูกําหนด สามารถพาดพิงไปยังสภาพแวดลอมอื่นๆได 
3. ความเที่ยงตรงเชิงเวลา (Temporal Validity) หมายถึง  สภาพการณท่ีผลของการทดลองทีไ่ดจาก

เหตุการณปจจุบัน  สามารถนําไปใชพาดพิงกับชวงเวลาอื่นๆได 
Bracht, G. H., & Glass, G.V.(1968) ไดระบุเงื่อนไขหรือปจจัยท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมของการ

ทดลอง Ecological Valid ไว 10 ประการ ดังนี้ 
1. การบรรยายถึงวิธีการจัดการทดลอง (Description of the experimental treatment) (not 

sufficiently described for others to replicate) เกิดขึ้นเม่ือผูวิจัยไมไดทําการบรรยายถึงวิธี
การศึกษาอยางชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งจะทําใหเปนการยากที่จะนําผลการศึกษาที่ไดไปประยุกตใชกับ
สิ่งแวดลอมอื่น 

2. ผลจากการกระทําหรือทดลองหลายๆครั้ง (Multiple-treatment interference) (catalyst 
effect)  เกิดขึ้นเม่ือกลุมตัวอยางเดียวกันไดรบัการทดลองมากกวาหน่ึงครั้งตดิตอกัน  ผลจากการ
ทดลองครั้งกอนยังอยูในตวัผูถูกทดลองและมีผลตอการกระทําในการทดลองครั้งใหม  ลักษณะ
เชนน้ีทําใหยากตอการวัดประสทิธิภาพของการทดลองครั้งหลัง  ผลจากการทดลองหลายๆครัง้ อาจ
เกิดไดจากการที่ตัวอยางหนึ่งถกูทดลองในเรื่องหนึ่งแลวและถกูเลือกใหทดลองในเรื่องอื่นอีก  
ประสบการณจากการทดลองครัง้กอนจะสงผลตอการทดลองครัง้หลัง  ซึ่งเปนคนละเรื่องกัน จึงทําให
ยากในการสรุปอางอิง 

3. ฮาวทอรนเอ็ฟเฟค (Hawthorne effect) (attention causes differences)  กลุมทดลองมีการ
แสดงออกอยางหลากหลาย เพราะกลุมทดลองรูวากําลงัถูกศึกษาอยู 

4. ผลของความแปลกใหมและความแตกตาง (Novelty and disruption effect (anything 
different makes a difference) การจัดกระทําอาจไดผลเพราะเปนสิ่งที่แปลกใหมและกลุม
ทดลองตอบสนองตอการจัดกระทําแบบพิเศษมากกวาการจัดกระทําท่ีเปนอยูเดิม 
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5. ผลจากผูทดลอง (Experimenter effect)  (it only works with this experimenter)  การจัด
กระทําอาจไดผลเน่ืองจากผูทดลองดําเนินการไปตามแผนที่ตัวเองกําหนดไว  แตอาจจะไมไดผลเม่ือ
ผูอื่นเปนผูทดลองแทน 

6. การกระตุนจากการสอบครั้งแรก (Pretest sensitization) (pretest sets the stage)  เกิดขึ้น
เม่ือตัวอยางหรือกลุมทดลองตอบ ตอบสนอง หรือมีปฏิกิริยาตอการจัดกระทํา(treatment) เพราะ
กลุมทดลองไดรับการทดสอบกอน  การทดสอบกอนอาจทําใหกลุมทดลองตื่นเตน  วิตกกังวล หรือ
มีอาการในลักษณะอื่นท่ีทราบวาตัวเองจะตองถกูกระทํา  ผลจากการกระทําจึงอาจแตกตางไปจาก
ตัวอยางที่ไมเคยไดรับการทดสอบกอนจะถูกกระทําหรือถูกทดลอง  ดังน้ันผลของการศึกษาจงึไม
อาจนําไปสรุปอางอิงถงึประชากรที่ไมเคยไดรับการทดสอบกอนได 

7. การกระตุนจากการสอบครั้งหลัง (Posttest sensitization)  (posttest helps treatment “fall 
into place”) การสอบครั้งหลังทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู  อาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดองค
ความรูท่ีเปนผลจากการจัดกระทําก็ได  ดังน้ัน หากกลุมตัวอยางไมไดรับการสอบครั้งหลังการจัด
กระทําอาจไมเกิดผลก็เปนไปได 

8. ปฏิสัมพันธของประวัติศาสตรและผลการจัดกระทํา (Interaction history and treatment 
effect ) (…to everything there is a time…)  นอกจาก การที่ผูวิจัยจะคาํนึงถึงการอางองิ
ขอมูลท่ีไดไปสูประชากรแลว  ผูวิจัยยงัตองคํานึงถึงการอางอิงขอมูลไปยังหวงเวลาอื่นๆ อีกดวย 
เพราะเมื่อเวลาผานไปเงื่อนไขตางๆ ของการจัดกระทําอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

9. วิธีการวัดตัวแปรอิสระ (Measurement of the dependent variable) (maybe only works 
with M/C tests) ผลการจัดกระทําอาจจะเห็นไดชัดจากการวัดบางวิธีเทาน้ัน เชน กระบวนการสอน
อาจจะใชไดผลดีเม่ือผูเรียนถูกวัดดวยการสอบเขียนความเรียง  แตอาจไมไดผลเมื่อทําการวัดโดย
แบบทดสอบเลือกตอบ 

10. ปฏิสัมพันธของเวลา การสอบ และผลของการจัดกระทํา (Interaction of time of 
measurement and treatment effects) (it takes a while for the treatment to kick in)  
ผลจากการจัดกระทําอาจปรากฏภายหลังจากหยุดให treatment ไปแลวหลายสัปดาห ดังน้ัน ใน
สถานการณเชนน้ีการสอบหลังเรียน(posttest) ทันทีหลังจากให treatment อาจไมปรากฏผลอะไร
เลย  แตถาไป posttest หลังจากนั้นอีก 1 เดือน อาจจะไดผลลัพธท่ีแทจริงจากการจดักระทํา
(treatment) 
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6.  ขอบกพรองของการวิจยัเชิงทดลอง  
ในการวิจยัเชิงทดลองมักพบขอบกพรองที่สําคัญ ๆ ดังน้ี  
1. กลุมตัวอยางสงผลใหการวิจัยคลาดเคลื่อน เชน กลุมตัวอยางแตละกลุมการทดลองมีคุณสมบัติหรือ

ลักษณะแตกตางกันมาก เชน พื้นฐานทางวัฒนธรรม สติปญญา เปนตน หรือไมไดรับการกระทํา 
(treatment) ท่ีเสมอกัน หรือกลุมตัวอยางถูกจดักระทําในเรื่องที่มีพื้นฐานนั้น ๆ อยูแลว  

2. ขาดการควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่รัดกุม ดังน้ันผลการทดลองจึงอาจไมเปนผลเน่ืองจากการทดลอง  
3. แบบแผนการทดลองขาดความเที่ยงตรงทั้งภายในและภายนอก (Internal and External 

validity) เชน  
• ไมสามารถตรวจสอบสมมติฐานไดหมด  
• การเลือกกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของมวลประชากร  
• เครื่องมือขาดความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรง  
• ขอมูลท่ีไดขาดความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรง  
• ผลการทดลองไมสอดคลองกับจุดมุงหมายในการทดลอง  

4. การใชสถิติวิเคราะหไมเหมาะสมกับงานวิจัย  
5. การสรุปผลการทดลองมักจะขาดความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรง เพราะการควบคุม การวางแผนตาง ๆ 

ไมรัดกุม  
 
7. ประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง   การวิจัยเชิงทดลองมีประโยชนดังน้ี  

1. ทําใหทราบถึงองคประกอบที่เปนสาเหตุของปรากฏการณตาง ๆ ไดอยางเดนชัด  
2. เปนการวิจัยท่ีเหมาะกับวิชาท่ีเปนศาสตรบริสุทธิ์ เชน วิทยาศาสตร จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร เปน

ตน  
3. ผลที่ไดจากการวิจัยดานการเรียนการสอนสามารถนํามาชวยพฒันาการศึกษาใหดีขึ้น และทําใหครู

อาจารยมีความรูกวางขวาง  
4. ชวยใหทราบจุดออนของการเรียนการสอน และสามารถแกไขไดตรงจุด  

 
8.  เกณฑสาํหรับงานวิจัยเชิงทดลองที่ดี 

กอนจะแนะนําลกัษณะในแตละรูปแบบของการวิจัย  มีเกณฑท่ัวไปบางเกณฑสําหรับรูปแบบการวิจัย
ท่ีดี  ซึ่งควรจะใชพิจารณาเกณฑตางๆจะเขยีนไวอยางคราวๆดงัน้ี 

1. จะตองมีการควบคุมอยางพอเพียง  น่ันคือ ตัวแปรภายนอกอาจจะสงผลตอผลการทดลองได  
ถาผลที่ไดรับจากการทดลองมผีลกระทบจากตวัแปรภายนอก และสามารถตรวจสอบจนทราบวาตัวแปร
ภายนอกที่สงผลน้ันคืออะไร  ก็อาจจะใชการควบคุมในหัวขอ “การควบคุมตัวแปรภายนอก” 
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2. ผลที่ไดจากการทดลองจะตองสามารถสรุปอางองิไปยังประชากรได  ซึ่งก็คือจะตองมีความ
เท่ียงตรงภายนอกนั่นเอง  ในการทดลองใดๆ จะตองมีความเที่ยงตรงภายในกอน  เม่ือมีความเที่ยงตรง
ภายในแลว  ความเที่ยงตรงภายนอกก็จะตามมา  ซึ่งก็คือผลของการทดลองนั้นจะตองสามารถสรุปอางองิไป
ยังมวลประชากรได 

3. จะตองมีวิธีการบางอยางมาเปนตัวเปรียบเทียบกลุมท่ีไดรับการทดลองกับกลุมอื่นๆ ในการ
ทดลองบางอยางจะเรียกวา กลุมควบคุม  ซึ่งกลุมควบคุมก็คือกลุมท่ีไมไดรับตัวแปรทดลอง เชน การทดลอง
ผลของการใชยากับสัตว  กลุมควบคุม คือ กลุมสัตวท่ีไมไดรับยา 

4. ขอมูลท่ีไดจะตองมีความเพียงพอในการทดสอบสมมติฐาน  ขอมูลจะตองมีการเลือกใชสถิติท่ี
ถูกตองเหมาะสม  และสามารถสรุปอางอิงและทดสอบสมมติฐานไดอยางถูกตอง 

5. ขอมูลท่ีไดจะตองสะทอนผลทีไ่ดรับจากการทดลอง  ดังน้ันขอมูลท่ีไดมาไมควรจะไดมาจากการ
วัดท่ีผิดพลาด 

6. อาจจะมตัีวแปรภายนอกอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบกับตัวแปรตาม  ดังน้ันผลที่ไดรับจากตัวแปร
ทดลองอาจผิดพลาดได  ซึ่งตัวแปรภายนอกอื่นๆ น้ีควรจะตองถูกแยกออกหรือถูกควบคุมโดยใชแบบ
แผนการวิจัย 

7. งานวิจัยจะตองเปนตัวอยางที่ดีในดานตางๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของจุดมุงหมาย , วิธีการ , 
สมมติฐาน  ฯลฯ ใหผูวิจัยอื่นๆ สามารถนําไปใชอางอิงได 

8. รูปแบบการวิจัยงายๆ มักถูกใชมากกวารูปแบบการวิจัยที่ซับซอน  ซึ่งเปนท่ีแนนอนวารูปแบบ
การวิจัยจะตองซับซอนเพียงพอสําหรับวัตถุประสงคของการทดลอง  แตการเลือกใชรูปแบบการวิจัยท่ีซับซอน
มากๆ บางครั้งก็ไมเกิดประโยชนตองานวิจัย 
 
9.  รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
 รูปแบบของการวิจัยเชงิทดลองมีอยูดวยกันหลากหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบก็มีขอดีขอเสีย
แตกตางกันไป  รูปแบบที่ดีจะสามารถควบคุมตัวแปรคุกคามไดมาก  สวนรูปแบบที่ไมดีจะควบคุมตัวแปร
คุกคามไดนอย ตัวแปรคุกคามน้ีถาควบคุมไวไดมากเทาไร ยอมเปนผลใหงานวิจัยเชิงทดลองมีความเที่ยงตรง
ภายในมากยิ่งขึน้ 
 

9.1  จุดมุงหมายในการใชรูปแบบการวิจัย 
 การใชรูปแบบการวิจัยมีจุดมุงหมายเบื้องตน 2 ประการ คือ 1) เพื่อใหไดคําตอบของปญหาการวิจัย  
และ 2) เพื่อควบคุมความแปรปรวน  การใชรูปแบบการวิจยัจะเปนตัวชวยคนหาคําตอบของปญหาของการ
วิจัย  และยงัชวยใหผูวิจัยในการควบคุมความแปรปรวนของตวัแปรทดลอง , ควบคุมความแปรปรวนของตัว
แปรภายนอกและควบคุมความคลาดเคลื่อน  การวิจัยประเภทตางๆ ก็มีจุดมุงหมายในการเตรียมหาคําตอบ
เพื่อตอบปญหาการวิจัย  แตในหัวขอน้ีเราจะอธิบายและพูดถึงการใชรูปแบบการวิจัยซึง่มีจุดมุงหมายใหญก็คือ  
การควบคุมความแปรปรวน 
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 รูปแบบของการวิจัยถกูคิดขึ้น  ชวยใหผูวจิัยสามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางเที่ยงตรง เปน
ปรนัย  มีความถูกตองแมนยาํ  และมีความเปนไปไดในทางสถิติ  การวางแผนการวิจัยตองมีความรอบคอบ
และตองกระทําใหเห็นเปนประจักษโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนปญหาการวิจัย  ปญหาการวิจัยจะตองอยูในรูป
ของสมมติฐานที่ผูวิจัยสามารถตรวจสอบไดเชงิประจักษ  รปูแบบการวิจัยเม่ือใชอยางระมดัระวังก็จะสามารถ
ใหผลที่ไววางใจได  และมีความเที่ยงตรงในคําตอบของปญหาการวิจัยท่ีถูกสรุปไวในรูปของสมมติฐาน 
 รูปแบบการวิจัยท่ีสรางขึ้นจะไมบอกเราอยางแนชัดในสิ่งที่เราทํา  แตจะแนะนําเราวาการสังเกตควร
จะทําอยางไร  ตลอดจนชนิดของสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 
 
1.  รูปแบบการทดลองที่ออนแอ (Weak Experimental Design) 
 รูปแบบนี้จะใชคําวา “ออนแอ” (weak) เพราะรูปแบบทั้งหลายที่อยูในกลุมน้ีจะไมสามารถควบคุม
ตัวแปรคุกคามไดอยางเต็มที่  ทําใหการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายในต่ํา  นอกจากนั้น  จะตองหาเหตุผลอื่นๆ  
ท่ีพอฟงไดมาใชอธิบายผลลัพธท่ีไดจากการวิจยั  ผูวิจัยท่ีใชรปูแบบการวิจัยในกลุมน้ีจะมีความยากลําบากใน
การประเมินอิทธิพลท่ีเกิดจากตัวแปรอิสระ 

1. The One-Shot Case Study Design 
ในรูปแบบนี้จะมีกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวและไดรับตัวแปรทดลองระยะหนึง่  ตอมาก็ทําการ

สังเกตหรือวัดผลท่ีไดจากการทดลอง  สามารถวาดเปนแผนผังไดดังน้ี 
 
 
 
 
รูปแบบการวิจยัน้ีมีจุดออนท่ีเห็นชัดมากของรูปแบบนี้ คือ  ไมมีการควบคุม  ผูวิจัยไมมีทางรูเลยวา  

ผลการทดลองทีส่อบวัดได (O) จะเปนผลที่เกิดจากตัวแปรจัดกระทํา (X) รูปแบบนี้จะไมมีการเปรียบเทียบ 
ผูวิจัยไมสามารถเปรียบเทียบผลของการจัดกระทําท่ีไดจากกลุมหน่ึงกับอีกกลุมหน่ึง  การแกไขรูปแบบนี้ควร
จะมีการใชกลุมตัวอยางอกีกลุมหน่ึงเปนกลุมควบคุม  แลวจึงนําผลจากการทดลองมาเปรียบเทียบกัน 

 
2.  The One-Group Pretest-Posttest Design 
ในรูปแบบนี้จะมีกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวแตถูกวัดหรือถูกสังเกตทั้งกอนการทดลองและหลังจาก

ทดลองแลว  สามารถเขียนเปนแผนผังไดดังน้ี 
 
 
 
 

X         O 
ตัวแปรทดลอง          ตัวแปรตาม 

 O                  X              O 
         สอบกอน              ตัวแปรทดลอง       สอบหลัง 
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รูปแบบการวิจัยน้ีดีกวาแบบแรกมาก (ซึ่งแบบแรกนั้นผูวิจัยไมทราบถึงการเปลี่ยนแปลง) แตก็ยังมี
จุดออน  มีอยู 9 อยางที่ควบคมุไมได  ซึ่งสงผลคุกคามตอความมั่นคงภายใน  น่ันคือ  ประวัติของหนวย
ตัวอยาง , วุฒิภาวะของหนวยตวัอยาง , ความเสื่อมของเครื่องมือ , คุณลักษณะของผูเก็บรวบรวมขอมูล , 
ความลําเอียงของผูท่ีเก็บรวบรวมขอมูล , การทดสอบ  การถดถอย , คุณลักษณะของหนวยตวัอยางและการ
ประยุกตใชเครือ่งมือ  มีบางสวนหรือท้ังหมดที่จะมีผลตอผลลพัธท่ีไดจากการศึกษา  ผูวิจัยจะไมรูถาเกิด
ความแตกตางระหวางการสอบกอนและสอบหลังวาตัวแปรจัดกระทําถูกตัวแปรภายนอกคุกคามหรือไม  
วิธีแกไขรูปแบบนี้ท่ีดีท่ีสุด คือ เพิ่มกลุมควบคุม  โดยไมมีการใหตัวแปรทดลอง  ถามีความแตกตางกัน
ระหวางเจตคติกอนทดลองและหลังทดลอง  ผูวิจัยกส็ามารถเชื่อไดวาเจตคติท่ีแตกตางกันน้ันมีสาเหตุมาจาก
ตัวแปรทดลอง  

 
3. The Static-Group Comparison Design 
นํากลุมตัวอยางมาแบงเปน 2 กลุม กลุมหน่ึงเปนกลุมทดลองอกีกลุมหน่ึงเปนกลุมควบคุมสําหรับ

เปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีไดรบัตัวแปรทดลองที่แตกตางกัน เขียนเปนแผนผังไดดังน้ี 
 
 
 
 
แมวารูปแบบนี้จะดีกวา 2 แบบในเรื่องของการควบคุม  แตก็ยังควบคุมไมไดในเรื่องของประวัติ

หนวยตัวอยาง , วุฒิภาวะของหนวยตัวอยาง , การทดสอบและการถดถอย  เพราะผูวิจัยไมสามารถแนใจได
วาท้ัง 2 กลุม จะมีคุณลักษณะภายนอกที่เหมือนกัน 
 
2.  รูปแบบการทดลองแทจริง (True Experimental Design) 

สวนประกอบทีจ่ําเปนของรูปแบบการทดลองแทจริง ก็คือ กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกําหนด 
(Randomly assigned) การสุมแบบกําหนดเปนเทคนิคท่ีมีอํานาจมากสําหรับการควบคุมคุณลักษณะของ
กลุมตัวอยาง ใหมีความเที่ยงตรงภายใน 

 

1. The Randomized Posttest-only control group design  
รูปแบบนี้จะมีกลุม 2 กลุม โดยทั้ง 2 กลุม design น้ีคลายกับ Pretest-posttest control 

group แตตางกันตรงที่ไมมีการ pretest เกี่ยวกับ dependent variable ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ซึ่งมีลักษณะการทดลองดังน้ี 

 
 
 

กลุมทดลอง    X1   O 
กลุมควบคุม  X2  O 

กลุมทดลอง    R  X1   O 
กลุมควบคุม    R  X2  O 
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  ในรูปแบบนี้เปนการควบคุมตัวแปรคุกคามที่ชาญฉลาดมากทั้งน้ีเพราะใชการสุม  ไมวาจะเปนวุฒิ
ภาวะหรือการถดถอย  จะถกูควบคุมไดดี  แตกลุมตัวอยางที่ไมไดถูกวัดสองครั้ง  การทดสอบ (testing) จึง
ไมคุกคามรูปแบบการวิจัยน้ี  บางทีรูปแบบนี้อาจจะดีกวารูปแบบอื่นๆ ในการวิจัยเชงิทดลองเสียอีก  จํานวน
ตัวอยางควรจะมีอยางนอย 40 คน ในแตละกลุม 
  โชครายท่ียังมีความเที่ยงตรงภายในบางอยางทีไ่มไดถูกควบคุมดวยรูปแบบนี้  อันดับแรกเห็นจะเปน
การขาดหายไปของหนวยตวัอยาง (mortality) ทําใหท้ัง 2 กลุม ไมมีความเทาเทียมกัน  นอกจากนั้นก็มีการ
ประยุกตใชเครือ่งมือ (Implementers) , เครื่องมือวัด (Instrumentation) และประวติัของหนวยตวัอยาง 
(History) 
 

2. The Randomized Pretest – Posttest control group design  
รูปแบบนี้มีความแตกตางกับรูปแบบกอนหนาน้ีอยูประการเดียว คือ มีการสอบกอน(Pretest) 

รูปแบบนี้จะใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม  และมีการวัดหรือสังเกตทั้ง 2 กลุม 2 ครั้ง คือ วัดกอนและหลงัการ
ทดลอง  รูปแบบนี้เขียนเปนแผนผังไดดังน้ี 

 
 
 
 
ในการใชการทดสอบกอนทดลองอาจเปนไปไดวามีผลของการสอบที่คุกคามตอตัวแปรทดลอง  ซึ่ง

จะตองระวงัเปนอยางมาก  ผลการทดลองอาจเปนไปไดวาสมาชิกในกลุมทดลองอาจจะไดสูงกวาหรือตํ่ากวา
กลุมควบคุมได  ผูวิจัยจําเปนตองตรวจสอบทั้ง 2 กลุม  ใหมีความเทาเทียมกัน  ถาสมาชิกในแตละกลุมมี
ขนาดเล็ก (<30) และผลของการสอบกอนแสดงใหเห็นวาท้ัง 2 กลุม ไมมีความเทาเทียมกัน  ผูวิจัยควร
แบงกลุมใหม  อาจใชวิธีการจับคูในการแบงกลุม 

 
3. The Randomized Solomon Four-group design 
วิธีน้ีเปนการพยายามกําจัดอิทธิพลของการสอบกอน(pretest) จะตองสุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม 

มี 2 กลุมท่ีสอบกอน  อีก 2 กลุมไมมีสอบกอน  หน่ึงกลุมท่ีมีการสอบกอนจและอีกกลุมหน่ึงที่ไมมีการสอบ
กอนจะไดรับตัวแปรทดลอง  แลวทั้งหมด 4 กลุม  ทําการสอบหลัง (posttest) การทดลองรูปแบบนี้เขียน
เปนแผนผังไดดังน้ี 
 
 
 
 

กลุมทดลอง    R  O        X1   O 
กลุมควบคุม    R  O  X2  O 

กลุมทดลอง    R  O        X1   O 
กลุมควบคุม    R  O  X2  O 
กลุมทดลอง    R          X1   O 
กลุมควบคุม    R    X2  O 
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 รูปแบบ 4 กลุมของโซโลมอน  จะมีการสอบกอนและสอบหลงัในกลุมควบคุมกลุมหน่ึงและสอบหลัง
เทาน้ันในกลุมควบคุมอีกกลุมหน่ึงใน 2 กลุมแรก จะมีการสอบกอนและสอบหลัง  อีก 2 กลุมถัดมาจะมี
เฉพาะการสอบหลังเทาน้ัน 
 
3.  รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 
 รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองจะไมรวมการใชวิธีการสุม  ดังน้ันผูวิจัยเปนผูใชรูปแบบการวิจัยอาจจะ
ไววางใจใชเทคนิคการวิจัยแบบอื่นๆ สําหรับควบคุมการคุกคามความเที่ยงตรงภายใน  เราจะอธิบายเทคนิค
บางเทคนิคในรูปแบบการวิจัยกึง่ทดลองดังน้ี 
 1.  The Matching Only Design 
 รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองจะไมมีการสุม  ผูวิจัยจะใชวิธีการจับคูกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและ
กลุมควบคุมตามตัวแปรคุกคาม  แตละคูถูกจัดเขากลุมโดยไมมีการสุม  น่ีคือขอจํากัด  เม่ือกลุมตัวอยางมี
หลายกลุมกอ็าจเปนไปไดวาสําหรับการศึกษาและแตละกลุมสามารถจะสุมใหไดรับตัวแปรจัดกระทาํท่ีแตกตาง
กันได  รูปแบบนี้สามารถจะเลือกสุมไดอีกวิธีหน่ึง  น่ันคือสุมตัวแปรจัดกระทําใหกลุมตัวอยางแตละกลุม  แต
ละกลุมจะไดรับตัวแปรจัดกระทาํท่ีแตกตางกันโดยการสุม  เขียนเปนแผนผังไดดังน้ี 
 รูปแบบ  The Matching Only Posttest-Only Control Group Design 
 
 
 
 รูปแบบ  The Matching Only Pretest-Posttest Control Group Design 
 
 
 
 
 2.  Counterbalanced Designs 
 เปนเทคนิควิธีหน่ึงสําหรับความเทาเทียมกันของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ในรูปแบบนี้แตละ
กลุมจะไดรับตัวแปรทดลองทุกตัว  แตจะแตกตางกันในลําดับที่ท่ีไดรับตัวแปรทดลอง  เขยีนเปนแผนผังได
ดังน้ี 

A Three-Treatment Counterbalanced Design 
 
 
 
 

กลุมทดลอง    M  X1   O 
กลุมควบคุม    M  X2  O 

กลุมทดลอง    O  M  X1   O 
กลุมควบคุม    O  M  X2  O 

กลุม 1     X1 O X2 O X3 O 
กลุม 2     X2 O X3 O X1 O 
กลุม 2     X3 O X1 O X2 O 
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 รูปแบบการวิจัยน้ีจะควบคุมไดดีในเรื่องของคุณลักษณะของกลุมตัวอยางที่คุกคามความเที่ยงตรง
ภายใน  แตมีจุดออนตรงตัวแปรทดลองมีหลายตัว  น่ันคืออาจจะมีอิทธิพลของตัวแปรทดลองที่สงผลตอตัว
แปรทดลองตัวอื่นๆ  ดังน้ันหากผูวิจัยจะใชรูปแบบนี้จะตองดําเนินการใหตัวแปรทดลองอยางระมัดระวัง 
 

3.   Time-Series Designs 
เปนรูปแบบที่สังเกตหรือวัดท้ังกอนและหลังใหตัวแปรทดลอง  น่ันก็คือการวัดหรือสังเกตซ้ําใน

ชวงเวลาตางๆกนัท้ังกอนและหลังใหตัวแปรทดลอง  อันท่ีจริงมันก็คือรูปแบบ The One-Group Pretest-
Posttest Design ท่ีมีความละเอียดยิ่งขึ้น  เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลท้ังกอนและหลังการทดลองแลว  โดย
ปกติคะแนนที่ไดหลังการทดลองจะตองสงูกวากอนทดลอง  จงึทําใหผูวิจยัไววางใจไดวา  ตัวแปรทดลองเปน
สาเหตุใหคะแนนสูงขึ้น  ถาหากวามีการสอบวัดกอนและหลงัทดลองเพียงครั้งเดียว 

สําหรับตัวอยางก็อาจจะเปนไปไดวา   ครูทําการทดสอบนักเรียนกอนสอนหลายสัปดาหติตอกัน  
จากน้ันก็ดําเนินการสอนโดยใชตําราเลมใหม  และเมื่อสอนโดยใชตําราเลมใหมจนจบบทเรียนแลวก็ดําเนินการ
สอบวัดหลายๆสัปดาห  เขียนเปนแผนผังไดดังน้ี 
 
 
  
 รูปแบบ The Time-Series Design เปนรูปแบบที่มีความแข็งแกรงมาก  แมวาจะออนแอในเรื่อง
ประวัติของหนวยตัวอยาง(History) เครื่องมือ(Instrument) และการทดสอบ(Testing)  

ในความเปนจริงในรูปแบบการทดลองนี้เปนท่ีนิยมใชกันมากในการวิจัยทางการศึกษา  แตมันเปนไป
ไมไดท่ีจะใชเครือ่งมือวัดเหมือนๆกันในการทดสอบทั้ง 10 ครั้ง  อาจแกไขโดยใชแบบทดสอบคูขนาน 

 
4.  Factorial Designs 
Factorial Designs ไดแผขยายจํานวนของความสัมพันธ  อาจจะถูกตรวจสอบในการศึกษาเชิง

ทดลอง  ซึง่จะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ The Posttest-Only Control Group หรือ Pretest-
Posttest Control Group Design (ซึ่งปราศจากการสุม) นอกจากจะมีการใหตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของตัว
แปรอิสระแลว  ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ (Interaction) ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระกับตัว
แปรอื่นๆ อีก 1 ตัวหรือมากกวา  ตัวแปรนี้บางทีเรียกวา ตัวแปรรอง (Moderator variables) ซึ่งตัวแปรรอง
น้ีอาจจะเปนตัวแปรจัดกระทําหรือตัวแปรคุณลกัษณะของกลุมตัวอยาง แผนผงัรูปแบบ Factorial Designs  
เปนไดดังน้ี 

 
 
 

O1 O2  O3 O4 O5 X O6 O7 O8 O9 O10 
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วิธีแฟคทอเรียล (Factorial Designs) สามารถแบงออกเปนรูปแบบยอยๆไดอีกหลายแบบซึ่งขึ้น 

อยูกับจํานวนปจจัย (Factors) และระดับยอยๆ (Levels) ของแตละปจจัยในการศึกษา  อน่ึงคําวาปจจัยน้ีมี
ความหมายครอบคลุมกวางขวางมากกวาคําวาสิง่ทดลอง (Treatments) ท่ีใชในรูปแบบการทดลองที่กลาว
มาแลวทั้งหมด  คือ  ครอบคลุมสิ่งทดลองตางๆ ซึ่งผูวจิัยสรางขึ้นมาเองและสามารถกําหนดควบคมุสิ่ง
ทดลองใหอยูในระดับที่แตกตางกันไดตามที่ผูวิจัยตองการศึกษาน้ัน ปจจัยน้ีเรียกวา active factors นอก 
จากน้ีความหมายของปจจยัยงัครอบคลุมลักษณะปจจัยอีกแบบหนึ่ง  ท่ีเรียกวา attribute factor หรือ 
assigned factor หรือ Organismic factor ซึ่งเปนปจจัยท่ีเกิดขึ้นเอง  หรือเปนคุณลักษณะที่อยูในตัว
ของตัวอยางที่ทําการศึกษา  ซึง่ขอมูลเหลาน้ีผูวิจัยสามารถใชเปนเกณฑในการกําหนดรูปแบบที่แตกตางกันได 
ซึ่งจะขอแบงเปนรูปแบบงายๆ 3 แบบ คือ 

1. แบบแฟคทอเรียลท่ีทําการสุมโดยสมบูรณ (Completely Randomized Factorial 
Designs)  รูปแบบนี้มีปจจัยท่ีทําการศึกษาทั้งหมดเปน active factors และทุกระดับของ
ปจจัยเลือกมาโดยการสุม  ผูวจิัยสามารถสุมตัวอยางเขาสูแตละระดับของปจจยัไดท้ังหมด  การ
วิเคราะหทางสถติิของรูปแบบนี้  เรียกวา  รูปแบบสุม (random model) 

2. แบบแฟคทอเรียลท่ีทําการสุมไมสมบูรณแบบบล็อค (Randomized Block Designs)  
รูปแบบการทดลองนี้มีปจจัยผสมระหวาง active factor 1 ปจจัย หรือมากกวา  และมี 
assigned factor รวมดวย 1 ปจจัยเสมอ การที่มี assigned factor รวมดวยในรูปแบบการ
ทดลองจึงเปนขอจํากัดของการสุมระดับของปจจัยน้ี  รวมทั้งมีขอจํากัดของการสุมกลุมตัวอยาง
เขาสูระดับของ assigned factor ดวย  การสุมจึงทําไดเฉพาะ active factors เทาน้ัน การ
วิเคราะหทางสถติิของรูปแบบนี้จึงเรียกวา รูปแบบผสม (Mixed model) 

3. แบบแฟคทอเรียลท่ีทําการทดลองซ้ําในตัวอยางคนเดิม (Repeated Measure Designs)  
เปนแบบทดลองที่คลายกับแบบแฟคทอเรียลท่ีทําการสุมไมสมบูรณแบบบล็อค คือ มีปจจัย 
active factors อยางเดียว หรือมีปจจัยผสมระหวาง active factors กับ assigned 
factors ก็ได แตมีการทดลองซ้าํในตัวอยางคนเดิมหลายครั้ง  แลวทําการวัดตัวแปรตามหลัง
การทดลองซ้ําแตละครั้งจนครบทุกครั้ง 

 
 

กลุมทดลอง  R O X1 Y1 O 
กลุมควบคุม  R  O X2 Y1 O 
กลุมทดลอง  R  O X1 Y2 O 
กลุมควบคุม  R  O X2 Y2 O 
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ขอดีและจุดออนของรูปแบบศึกษาโดยวิธีแฟคทอเรียล 
 รูปแบบการทดลองโดยวิธีแฟคทอเรียล  เปนรูปแบบที่ทําใหผูวิจัยสามารถศึกษาปญหาตางๆ ได
อยางกวางขวางมากกวารูปแบบการทดลองธรรมดา  ซึ่งมักจํากัดอยูแตอิทธิพลของสิง่ทดลองทีแ่ตกตางกันได
หลายชนิด(หรือหลายปจจัย)  และหลายระดับไดพรอมๆกัน  รวมทั้งสามารถศึกษาอิทธิพลรวมระหวางสิ่ง
ทดลองหลายๆชนิดน้ันเพื่อพิจารณาวา  อิทธิพลรวมแบบไหนมีอิทธิพลสูงสุดและต่ําสุดหรือระดับไหนที่
เหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีท่ีสุดได 
 การศึกษาปจจัยตางๆพรอมกันน้ี  นับไดวาเปนการศึกษาที่ใกลเคียงกบสภาพความเปนจริงมากที่สุด  
เพราะในสภาพธรรมชาติแลวปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามนั้นไมใชมีเพียงปจจัยเดียวแตมีปจจัยหลาย
ตัว  และปจจัยเหลาน้ันก็อาจมีอิทธิพลรวมกันไดอีกดวย  ดังน้ันรูปแบบการทดลองโดยวิธีแฟคทอเรียลจึงมี
ขอดีสรุปไดดังน้ี 

1. ผูวิจัยสามารถทําการทดลองครัง้เดียว  เพื่อตอบคําถามไดหลายๆคําถามพรอมๆกัน 
2. ผูวิจัยสามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของสิง่ทดลองหลายชนิด  และหลายระดับได

พรอมกันหลายสมมติฐาน 
3. ในกรณีท่ีมีอิทธิพลรวมระหวางสิ่งทดลอง 2 สิ่งขึ้นไป  จะทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจสภาพความ

เปนจริงตามธรรมชาติของปจจัยเหลาน้ันไดดีมากยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตามรูปแบบการทดลองนี้  ก็มีจุดออนอยูบาง  โดยเฉพาะในเรื่องการสุมตัวอยางเขาสูการ

ทดลอง  ซึ่งเปนจุดออนท่ีสําคัญที่มักเกิดขึ้นในรูปแบบการทดลองที่มีปจจัยหลายปจจัยและมีหลายระดับ  การ
สุมตัวอยางจะทําไดยากมากขึ้น  จึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ  มิฉะน้ันจะเกิดความลําเอียงในการเลือก
ตัวอยาง  ซึ่งจะสงผลกระทบทําใหเกิดอิทธิพลรวมกับปจจัยตัวอื่นไดอีกหลายตัวทําใหการสรปุผลการทดลอง
ผิดพลาดไดเชนเดียวกับรูปแบบการทดลองอื่นๆ 

แบบแฟคทอเรียลที่ทํา
การสุมโดยสมบูรณ 

แบบแฟคทอเรียลที่ทํา
การสุมไมสมบูรณแบบ

แบบแฟคทอเรียลที่ทําการ
ทดลองซ้ําในตัวอยางคนเดิม 

2x2 Factorial Design 

2x3 Factorial Design 

3x3 Factorial Design 

2x2x3 Factorial Design 

2x3x3 Factorial Design 

วิธีแฟคทอเรียล(Factorial Design) 



18 

ปริวัตร  เขื่อนแกว 

4.  รูปแบบกลุมตัวอยางเดยีวในการวิจยัเชิงทดลอง 
 ในรูปแบบการวจิัยท้ังหมดที่นําเสนอมาจนบัดน้ี  จะพัวพันกับการศึกษากลุมตัวอยาง  อยางไรก็ตาม
รูปแบบของกลุมท่ีใชบางครั้งอาจจะไมเหมาะสมสําหรับนักวิจยัท่ีจะใชและยงัมีในเรื่องของการเลือกใชเครื่องมือ
ท่ีไมตรงกับสิ่งทีต่องการวัด  ในบางครั้งกลุมตัวอยางไมเพียงพอในการทดลอง  ซึ่งบางครั้งผูวจิัยอาจจะ
ตองการเด็กอาสาสมัครซึ่งมีลักษณะพิเศษ เชน เด็กหูหนวก , เด็กตาบอด ฯ 
 รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดียว  ดัดแปลงมาจากรูปแบบ Time-Series Design จะมีความ
แตกตางในเรื่องของการเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหสาํหรับกลุมตัวอยางกลุมเดียวที่เวลาตางๆ กัน 
ซึ่งเปนวิธีท่ีใชกนัมากในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแตละบุคคลเม่ือไดรับตัวแปรทดลองในระยะ
ตางๆ พัฒนาอยูบนพื้นฐานขิงศาสตรทางการศึกษาพิเศษ 
 

1. A-B-A Design 
กระบวนการของรูปแบบนี้จะแบงเปน 2 ชวง  ชวงแรก คือ ชวงกอนการทดลองจะเรียกทับศัพทวา 

“baseline period” มีลักษณะ คือ ในชวงนี้กลุมตัวอยางจะถกูสังเกตพฤตกิรรมจนกระทั่งกลุมตัวอยาง
แสดงพฤติกรรมออกมา  แลวบันทึกการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในชวงที่ 2  เปนชวงที่ใหตัวแปรทดลอง
เรียกวา “Treatment period”  ในชวงนี้กลุมตัวอยางจะไดรับตัวแปรทดลองแลวสังเกตขณะใหตัวแปร
ทดลองเปนชวงๆ โดยที่ผูวิจัยจะทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงขณะไดรับตัวแปรทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบกลุมตัวอยางเดียว(Single-Subject Design) 
a) A-B Design มีชวง baseline 1 ชวงและชวงใหตัวแปรทดลอง 1 ชวง 

0         0        0        0                 x      0      x      0       x       0        x      0 
    Baseline period   treatment period 
 A               B 
 

b) A-B-A Design  มีชวง baseline 2 ชวง และชวงใหตัวแปรทดลอง 1 ชวง 
0     0     0     0             x     0     x     0     x     0     x     0          0     0     0     0 
Baseline period          treatment period                      baseline period 

A    B          A 
 

c) A-B-A-B   Design มีชวง baseline 2 ชวงและชวงใหตัวแปรทดลอง 2 ชวง 
0    0    0    0    0 x   0  x  0  x  0  x  0     0    0    0    0    0      x   0   x   0    x   0   x  
Baseline period              treatment period        baseline period        treatment period 
           A      B          A    B 
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ในรูปแบบ A-B Design การวดัหรือสังเกตในชวง baseline จะถูกวัดซ้ําจนกระทั่ง  ผูวิจัยรูสกึวา  
กลุมตัวอยางมีความสมํ่าเสมอในการแสดงพฤติกรรม  จากน้ันจึงใหตัวแปรทดลองเปนระยะๆ และวัดหรือ
สังเกตระหวางการทดลอง  ถาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางเปลี่ยนแปลงไประหวางชวงที่ทําการทดลอง  แสดง
เปนผลมาจากตัวแปรทดลอง 

ในรูปแบบ A-B-A Design น้ันเพียงแตเพิ่มชวง baseline เขาไปจะทําใหรูปแบบดีขึ้นกวาเดิม  ถา
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไประหวางชวงที่ใหตัวแปรทดลองแตกตางจากพฤติกรรมในชวง baseline เราก็
อาจจะไววางใจไดวาการเปลี่ยนแปลงเปนผลมาจากตัวแปรทดลอง 

ในรูปแบบ A-B-A-B Design  เราจะมี baseline  2 ชวงและชวงใหตัวแปรทดลอง 2 ชวง เพื่อ
เปนการสรุปเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรทดลองและมีการใหตัวแปรทดลองและสังเกตการณเปลี่ยนแปลงถึง 2 
รอบ  ถาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ไดรับตัวแปรทดลองทั้ง 2 ครั้งและเปน
พฤติกรรมที่ดีขึน้ (หรือเลวลง) มากกวาชวง baseline ก็แสดงวาตัวแปรทดลองเปนสาเหตุอันแทจริงของการ
เปลี่ยนแปลงของกลุมตัวอยาง 

ขอจํากัดของ A-B-A Design มีอยู 2 ประการ คือ 1) ความลําเอียงในการเกบ็ขอมูล (โดยปกติแลว
ผูใหขอมูลตัวแปรทดลองจะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล)  2)  ความเปนไปไดของอิทธิพลจากเครื่องมือวัด 
(ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละชวงเวลาอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของผลการวดั) 

 
2. Multiple Baseline Design 

เปนอีกรูปแบบหนึ่งของรูปแบบ A-B-A Design คือ รูปแบบ multiple Baseline Design 
รูปแบบนี้ใชเม่ือไมสามารถจะกลับไปสูชวง baseline ได  หลังจากทดลองไปแลว  เม่ือนํารูปแบบนี้มาใชแลว
ผูวิจัยจะตองเกบ็รวบรวมขอมูลจํานวนมาก  โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหลายครั้งกบักลุมตัวอยาง
เดียวในชวง baseline แตละชวง  จากน้ันผูวิจยัก็ใหตัวแปรทดลองในชวงเวลาตางๆ  ในแตละชวงเวลาที่ให
ตัวแปรทดลองนั้นก็ตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม  ถาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ใหตัว
แปรทดลอง  กส็ามารถพูดไดวาตัวแปรทดลองเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ในรูปแบบนี้การใหตัวแปรทดลองอาจจะใหไดใน 3 รูปแบบดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบนี้มีปญหาในเรื่องของความลําเอียงของผูเก็บรวบรวมขอมูล,การประยกุตใชเครื่องมือและ
เครื่องมือวัด 

A Multiple-Baseline Design 
พฤติกรรมที ่1   0    0    0    0    x    0     x    0    x     0    x    0    x    0   x   0    x     0    
พฤติกรรมที ่2   0    0    0    0    0    0    0     0    x    0     x    0    x    0   x   0    x    0     
พฤติกรรมที ่3   0    0    0    0    0    0    0     0    0    0     0    0    x   0    x   0    x    0      



20 

ปริวัตร  เขื่อนแกว 

 การวิเคราะหขอมูลในรูปของกลุมตัวอยางเดียว  โดยปกติจะวิเคราะหโดยการนําเสนอเปนกราฟ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม มี 2 คําถามที่ถูกถามมากคือ 

1. กลุมตัวอยางถูกสังเกตหรือวัดเปนจํานวนครั้งที่พอเพียงหรือไม 
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหวางชวง baseline และชวงใหตัวแปรทดลอง  เปนอยางไร 
คําถามเหลาน้ีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองตอบโดยอาศัยวิจารณญาณของผูวิจัยเอง 

 
5.  การวิจยัปฏิกิริยารวมระหวางคุณลักษณะและการจัดกระทํา (Aptitude – Treatment Interaction 
Research) 

การวิจัยปฏิกิรยิารวมระหวางคุณลักษณะและการจัดกระทํา  เปนการวิจัยท่ีชวยคนหาวิธีสอนให
เหมาะกับความถนัดของผูเรียนแตละบุคคล 

Aptitude-treatment interaction (ATI) methods are designed to take individual 
differences into account systematically in treatment evaluation. This article reviews the 
general concepts of aptitude and ATI and summarizes lesions learned in ATI research 
on educational treatments that should help ATI research on psychotherapeutic 
treatments. Recommendations for research design and data analysis address problems 
of aptitude distributions, multivariate aptitude complexes, detective work with scatter 
plots, disattenuation, treatment and therapist characteristics, therapist-client matching, 
ecological validity, outcome variables, statistical power, aggregation, and person 
independence. Example studies and hypotheses about the nature of ATI processes are 
also included.  
 
การออกแบบงานวิจัยแบบ ATI 
 ประกอบดวยตวัแปรอิสระ(Independent variables) 2 ตัว คือ 1) ตัวแปรอิสระที่ผูวิจยักําหนด
ขึ้น (Manipulated variable) 2) ตัวแปรอิสระที่เปนคุณลักษณะของผูเรียน (Attribute variables)  

 
ตารางแสดงรูปแบบการวิจัยแบบ ATI 

 

B 
(Manipulated variable) 

 B1 B2 

A1 A1 B1 A1 B2 

 
A 

(Attribute variable) 
 

A2 A2 B1 A2 B2 
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ตัวอยางหัวขอการวิจัยท่ีใชการวจิัยแบบปฏิกิริยารวมระหวางคณุลักษณะและการจัดกระทาํ  
ช่ืองานวิจยั อิทธิพลของรูปแบบการสอนและชวงอายขุองนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกระบวนวิชาสถิติชัน้สูง 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาวา 

1. รูปแบบการสอนแบบใดสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาสถิติมากที่สุด 
2. ชวงอายุใดสงผลตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวิชาสถิติมากท่ีสุด 
3. รูปแบบการสอนและชวงอายุใดมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระบวนวชิาสถติิมากท่ีสุด 

 
 
สรุป 

- การวิจัยเชงิทดลองเปนการวิจยัชนิดเดียวที่พยายามศึกษาผลกระทบของตัวแปรและเปนประเภท
เดียวที่มีการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสมัพันธเชิงสาเหตุและผลในการศึกษาทดลองรปูแบบของการ
ทดลองจะตองมีความแข็งแกรงพอสําหรับการวจิัยทางการศึกษาในการใชศึกษาสาเหตุและผล 

- การวิจัยเชงิทดลองแตกตางไปจากการวิจยัชนิดอื่นอยู 2 ประการ คือ การเปรียบเทียบผลจากตัว
แปรจัดกระทําซึ่งจะตองมีอยางนอย 2 ตัวแปรและการจัดกระทําโดยตรงกับตัวแปรอิสระ 1 ตัว หรือมากกวา 
โดยตัวผูวิจยัเอง 

- การสุมแบบกําหนดจะมีความสําคัญมากและเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดของการวิจยัเชิงทดลอง  หมายความวา  
ทุกหนวยของกลุมตัวอยางในการทดลองจะมีความเทาเทียมกันและแตละหนวยจะถกูสุมเขารับการทดลอง
หรือการควบคุมเพื่อการเปรียบเทียบตัวแปรตามตอไป 

- การควบคุมคุณลักษณะของกลุมตัวอยางใหมีความเทาเทียมกันอาจใชการสุม , การควบคุมตัวแปร
ใหคงที่ , การเพิ่มตัวแปรในรูปแบบการวิจัย , การใชกลุมควบคุม และการควบคุมทางสถิติโดยใช ANCOVA  

- จุดมุงหมายของการใชรูปแบบการวิจัย คือ เพื่อใหไดคําตอบของปญหาการวิจัยและเพื่อควบคุม
ความแปรปรวน 

- รูปแบบการวิจัยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ รูปแบบการทดลองที่ออนแอที่สุด , รูปแบบการทดลอง
แทจริง  และรูปแบบการวิจัยกึง่ทดลอง 
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