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ความหมายของการวิจัยแบบทดลอง

การวิจัยเชิงทดลองจึงเป็นการ
ศึกษาวิจัยจากสาเหตุไปหาผล  
เพื่อศึกษาว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
นั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผล

เช่นนั้นหรือไม่



วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงทดลอง

เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
ของสาเหตุที่ท าให้

เกิดผลหรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ

เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุและผลของตัว
แปรหรือเหตุการณ์

ต่าง ๆ

เพื่อน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์สร้างสรรค์ทฤษฎี 
หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์
ความรู้หรือเทคนิคใหม่ ๆ

เพ่ือน าผลการ
ทดลองไปใช้

เพื่อวิเคราะห์หรือค้นหา
ข้อบกพร่องของระบบ เพื่อ

น าข้อมูลไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขระบบให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ลักษณะส าคัญของ
การวิจัยแบบทดลอง
การจัดกระท า (manipulation)

การควบคุม(control)

การสุ่ม (randomization)



การจัดกระท า (manipulation)
•การจัดกระท าทางการทดลองที่อยู่ในรูปของตัวแปรทดลองหรือการ
แทรกสิ่งทดลองที่อยู่ในรูปของตัวแปรทดลอง (ตัวแปรอิสระ) ที่เป็น
ต้นเหตุให้กับหน่วยตัวอย่างเฉพาะในกลุ่มทดลองนั้น ส่วนตัวอย่าง
ในกลุ่มควบคุม ปล่อยให้ด าเนินไปตามปกติ
•เมื่อนักวิจัยจัดกระท าตัวแปรทดลองให้กับหน่วยตัวอย่างเรียบร้อย
แล้วท าการสังเกตหรือวัดค่าผลของตัวแปรทดลองในตัวแปรตามที่
ศึกษาต่อไป



การควบคุม (control)

•การควบคุมให้ตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม 
ให้อยู่คงที่หรือไม่เกิดผลต่อตัวแปรตาม  เพื่อให้เห็นผลการทดลอง
หรือการจัดกระท าชัดเจนที่สุด
•การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนกระท าได้ด้วยการพยายามลดตัวแปร
แทรกซ้อนจากภายนอกที่อาจเป็น “สิ่งคุกคาม” เข้ามามีผลกระทบ
ต่อการวิจัยให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 



การสุ่ม (randomization)

• เป็นการเลือกตัวอย่างส าหรับการวิจัยด้วยวิธีการสุ่ม หมายถึง การที่สมาชิก
ของประชากรแต่ละหน่วยมีโอกาสได้รับเลือกเข้ามาเป็นหน่วยตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระจากกัน 

experiment



ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง
1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 

(Independent Variable) หมายถึง 
ตัวแปรที่คาดว่าเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุ
ที่ส่งผลให้ตัวแปรอื่น ๆ เปลี่ยนแปลง 
บางครั้งจึงเรียกว่าตัวแปรการทดลอง 
(Experimental Variable)

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
หมายถึง ตัวแปรที่คาดว่าจะเป็นผลมา
จากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นหรือเป็น
ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลหรือการกระท าของ
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น

3. ตัวแปรเชื่อมโยง (Intervening Variable)
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแปรสอดแทรกหรือ
ตัวแปรภายในเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมใด ๆ ในระหว่างด าเนินการทดลอง
ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งจะ
ควบคุมตัวแปรชนิดนี้ได้ยาก ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากภายในบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ 
ได้แก่ ความวิตกกังวล ความทะเยอทะยาน 
การปรับตัว การจูงใจ และความใส่ใจ เป็นต้น

4. ตัวแปรแทรกซ้อน หรือตัวแปรภายนอก
(Extraneous Variable) หมายถึง ตัวแปร
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการด าเนินการ
ทดลองที่อาจมีอิทธิพลต่อการทดลอง โดยที่
ผู้วิจัยไม่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือไม่ต้องการ
ทราบ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวแปร
ควบคุม (Control Variables)



ตัวแปรแทรกซ้อน

 เป็นตัวแปรที่กลุ่มตัวอย่างมีมาก่อน
จะมีการวิจัย เช่น อายุ เพศ ระดับสติปัญญา 
ความถนัด เชื้อชาติ บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว 
และเจตคติ เป็นต้น

 จากวิธีด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล  เช่น 
ความผิดพลาดในวิธีด าเนินการ คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ เป็นต้น

 จากแหล่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อน แสง เสียง สถานที่ 
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าตัวแปรแทรกซ้อนจากสภาพอ่ืน ๆ 



ความตรงของแบบแผนการทดลอง และ
MAX-MIN-CON PRINCIPLI
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ความตรงของแบบแผนการทดลอง

ความตรงภายใน (internal validity)

ความตรงภายนอก (external validity)



ความตรงภายใน (internal validity)

• คือ การทดลองที่ตัวแปรอิสระที่ศึกษาเป็นสาเหตุที่แทจ้ริง
ที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวแปรตามหรือไม่

• องค์ประกอบที่ท าให้การทดลองขาดความตรงภายใน 
มี 8 องค์ประกอบ (threats to internal validity)
ได้แก่



องค์ประกอบที่ท าให้ขาดความตรงภายใน

History คือ เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบก่อน (Pretest) 
และการสอบหลัง (Posttest)
วุฒิภาวะ (Maturation) การเจริบเติบโตทั้งทางกายและจิตใจของกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงระหว่างการทดลอง อาจมีผลต่อการตอบสนองของกลุ่ม
ตัวอย่าง  เช่น อายุมากขึ้น หรือความเหนื่อยล้า เป็นต้น
การทดสอบซ้ า (repeated testing) การทดสอบก่อนอาจท าให้เกิดการ
เรียนรู้ จ าข้อสอบได้ ก็จะมีผลต่อคะแนนสอบครั้งหลัง



องค์ประกอบที่ท าให้ขาดความตรงภายใน
เครื่องมือที่ใช้ (Measuring instrument)  การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ใช้
วัด การเปลี่ยนผู้ให้คะแนน หรือการเปลี่ยนแปลงผู้สังเกตอาจท าให้ผลการ
วัดเปลี่ยนแปลงได้
การถดถอยทางสถิติ (Statistic regression) เช่น การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
มีพฤติกรรมการจัดการตนเองต่ ามาท าการทดลอง ซึ่งมีแนวโน้มว่า 
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นในการสอบครั้งหลังทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีการให้
ตัวแปรอิสระ จึงท าให้ค่าเฉลี่ยครั้งแรกและหลังต่างกัน ดังนั้น นักวิจัยต้อง
หลีกเลียงหน่วยตัวอย่างที่ ฉลาดมาก-โง่มาก ดีมาก-แย่มาก                              
สูงมาก-ต่ ามาก อ้วนมาก-ผอมมาก



องค์ประกอบที่ท าให้ขาดความตรงภายใน
ความล าเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (selection bias) ถ้าผู้วิจัยใช้กลุ่มต่าง ๆ ที่มี

ความแตกต่างกันก่อนที่จะท าการทดลอง เช่น กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม ก็จะได้คะแนนมากกว่า 

การสูญหายระหว่างการทดลอง (experimental mortality) ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างบาง
คนที่มีลักษณะเฉพาะขาดหายไปจากกลุ่มหนึ่งระหว่างการทดลอง การขาดหายนี้จะมี
ผลต่อการทดลอง เช่น นักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ าขาดเรียนในวันทดลอง ท าให้
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกกลุ่มตัวอย่างกับวุฒิภาวะ (selection maturation 
interaction) มักเกิดกับแบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง ซึ่งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ไม่ได้เลือกมาโดยวิธีการสุ่ม 



ความตรงภายนอก (external validity)

• แบบแผนการทดลองที่มีความเที่ยงตรงภายนอก คือ 
แบบแผนการทดลองที่สามารถสรุปอ้างอิงผลการทดลอง
ไปถึงกลุ่มประชากรได้ 

• องค์ประกอบที่ท าให้การทดลองขาดความตรงภายนอก
มี 4 องค์ประกอบ (threats to external validity)
ได้แก่



องค์ประกอบที่ท าให้ขาดความตรงภายนอก

อิทธิพลร่วมระหว่างการทดสอบ
ก่อนการทดลองกับสิ่งทดลอง 
หมายถึง การทดลองอาจมีอิทธิพล
ต่อการสรุปผลการทดลอง เช่น 
ความรู้สึกตื่นเต้น สนใจ วิตกกังวล 
หวาดกลัว เบื่อหน่าย หรือขาด
ความเป็นอิสระส่วนตัว ฯลฯ 
ความรู้สึกเหล่านี้ ท าให้ตัวแทนไม่
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร

อิทธิพลร่วมระหว่างความล าเอียงใน
การเลือกตัวอย่างกับสิ่งทดลอง 
หมายถึง การเลือกตัวอย่างเข้ากลุม่
อย่างล าเอียง อาจท าให้ลักษณะเฉพาะ
บางประการแตกต่างไปจากประชากร 
และลักษณะเฉพาะดังกล่าวอาจมี
อิทธิพลร่วมกับสิ่งทดลองที่จัดกระท า
ให้กับตัวอย่าง ท าให้ผลการทดลอง
ไม่อาจสรุปอ้างอิงไปยังประชากรได้



องค์ประกอบที่ท าให้ขาดความตรงภายนอก

อิทธิพลด้านการปฏิกิริยาตอบสนอง
ของตัวอย่างที่มีต่อวิธีการ
ด าเนินการทดลอง หมายถึง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการวิจัยมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งทดลองมากหรือ
น้อยเกินไป อาจท าให้นักวิจัยไม่
สามารถสรุปอ้างอิงผลการทดลองท่ี
สืบค้นได้ไปยังประชากรได้
หรือท่ีเรียกว่า Hawthorne effect

อิทธิพลร่วมที่เกิดจากการแทรกแซง
ของสิ่งทดลองหลายสิง่ หมายถึง การ
วิจัยบางเรื่องที่มีการใหส้ิ่งทดลอง
หลายสิ่งหรือหลายวิธีการซ้ ากันอย่าง
ต่อเนื่องในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคล
เดียวหรือกลุ่มเดียวกัน อาจก่อให้เกิด
ปัญหาได้ เช่น ตัวอย่างได้รับการ
ทดลองการสอนหลาย ๆ วิธี ผลของ
การสอนวิธีแรกจะอยู่ในตัวผู้ถูกทดลอง 
และส่งผลต่อวิธีสอนใหม่ ๆ ซึ่งท าให้
การวิจัยนั้น ขาดความเที่ยงตรง
ภายนอกได้



หลักในการออกแบบแผน
การทดลอง

MAX MIN CON

PRINCIPLE

1. การเพิ่มความแปรปรวน
ของการทดลองให้มากที่สุด

2. การลดความแปรปรวน
ของความคลาดเคลื่อน

3. การควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อน



การเพิ่มความแปรปรวนของการทดลองให้มากทีสุ่ด

•MAX: Maximized systematic variance
•การออกแบบแผนการทดลอง ต้องจัดกระท าสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ของตัวแปรอิสระให้มีความแตกต่างกันให้มากที่สุด เพื่อให้ความ
แปรปรวนที่เกิดจากการทดลองมีค่ามากที่สุด 



การลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน

•MIN: Minimized error variance
•ความคลาดเคลื่อน หมายถึง การกระจายของคะแนนของตัวแปรตามที่
เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ทดลองไม่รู้ นักวิจัยต้องพยายามขจัด
ข้อบกพร่องในการวัดค่าตัวแปรที่ศึกษาให้มีระดับต่ าที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท าได้ เช่น ใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ



การลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน

ประเภทของความคลาดเคลื่อน มี 2 ประเภท ได้แก่
•ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) หรืออคติ (Biases) เป็น

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความล าเอียงของผู้วิจัย ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใน
ทุกกระบวนการวิจัย  มีโอกาสเกิดได้เท่ากันในทุกกลุ่มประชากร และมี
โอกาสเกิดความแปรปรวนไปในทิศทางใดทางหนึ่งได้มากกว่า อาจเกิดจาก
ความล าเอียงของผู้วิจัยเอง และจะให้ผลที่ผิดไปจากความจริงอย่างแน่นอน 
เช่นอาจจะเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม  ดังนั้นจะเกี่ยวของกับความตรง
ของเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรตาม



การลดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน

ประเภทของความคลาดเคลื่อน มี 2 ประเภท ได้แก่
•ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) เป็นความคลาดเคลื่อนอย่าง

สุ่มเกิดจากหลายองค์ประกอบที่เกิดจากการวัด เช่น ความเหนื่อย ความ
ประมาทเลินเล่อ การเดาของผู้ถูกทดลอง ความสนใจ อารมณ์ สุขภาพ
ร่างกาย ฯลฯ 
•ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ random error ในการวิจัยจะเกี่ยวกับความเชื่อมั่น

ของเครื่องมือวิจัย  ดังนั้นจะต้องมีการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
วิจัยก่อนน าไปใช้การรวบรวมข้อมูล



การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 

• CON: Control extraneous systematic variance

•ตัวแปรแทรกซ้อน คือ ตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา                  
เป็นตัวแปรที่ผู้ทดลองไม่ต้องการศึกษาว่ามีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่ จึง
ต้องหาวิธีควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนเหล่านั้นเพื่อจะได้ทราบว่า ตัวแปร
อิสระที่ต้องการทดลองเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่
•วัตถุประสงค์ของการควบคุมในการทดลอง คือ จัดสภาพการณ์เพื่อให้
สามารถตรวจสอบผลของตัวแปรต่าง ๆ ได้ 



• Infographic Style

การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 
แบ่งเป็น 2 ชนิด 

Member Name

• การควบคุม
ความ
แตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง

• การควบคุม
ความ
แตกต่าง
ระหว่าง
สภาพการณ์



การควบคุมความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มต่างๆ อย่างสุ่ม >> กลุ่มตัวอย่างที่จะน ามา

ทดลองจะต้องได้มาด้วยวิธีการสุ่ม 2 ขั้น ได้แก่
1. Random Selection เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากร เช่น สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 100 คน จาก

ประชากรทั้งหมด 1,000 คน 
2. Random Assignment เป็นการน ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มาสุ่มเข้ากลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น น า

กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ 100 คน มาสุ่มเพื่อจ าแนกออกเป็นกลุ่มควบคุม 50 คน และกลุ่มทดลอง 
50 คน

• ถ้าท า random selection แต่ไม่ท า random assignment  ผลการทดลองขาดความ
เที่ยงตรงภายใน

• ถ้าเลือกลุ่มตัวอย่างแบบไม่สุ่ม แต่ท า random assignment ผลการทดลองขาดความ
เที่ยงตรงภายนอก



การควบคุมความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

2. การจับคู่อย่างสุ่ม (Randomized matching) เป็นการใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มี
คุณสมบัติเหมือนกัน คือ ให้มีลักษณะของตัวแปรแทรกซ้อนในระดับที่เท่า ๆ กัน

3. การเลือกกลุ่มที่เป็นเอกพันธ์ (Homogeneous selection) หมายถึงการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีความคล้ายคลึงกันมากท่ีสุดในตัวแปรแทรกซ้อนตัวใดตัวหนึ่ง เช่น  ถ้า
สงสัยว่าอายุจะมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม จึงควรเลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุเดียวกันมา
ศึกษา

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of covariance) เป็นวิธีส าหรับ
วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรตามระหว่างกลุ่มทดลองต่าง ๆ หลังจากได้ก าจัด
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนการทดลอง โดยใช้คะแนนก่อนหรือ
คะแนนตัวแปรอื่นเป็นตัวแปรร่วม



Four types of comparison groups : ชนิดของกลุ่ม
ควบคุม
1.Groups that received no treatment (ไม่ได้รับการจัดกระท า)
2.Groups that received a placebo treatment
3.Groups that received the usual treatment
4.Groups that received a second experiment treatment or a 

different treatment dose



การควบคุมความแตกต่างระหว่างสภาพการณ์

การท าให้ตัวแปรแทรกซ้อนคงที่ เป็นวิธีที่พยายามท าให้ทุก ๆ คนในกลุ่ม
ตัวอย่างต่าง ๆ ถูกจัดกระท าเหมือนกันทุกอย่าง  เช่น  ใช้ครูสอนคนเดียวกัน 
ใช้เครื่องมือชุดเดียวกัน ทดลองในเวลาเดียวกัน สภาพการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น                   ต้อง
เหมือนกันทุกกลุ่ม
การท าให้สมดุล เช่น ถ้าไม่สามารถใช้ครูคนเดียวสอน 2 ห้องได้ ก็ให้แบ่ง
นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งทดลอง อีกกลุ่มควบคุม



การควบคุมความแตกต่างระหว่างสภาพการณ์

การจัดกระท าตัวแปรแทรกซ้อนอย่างมีระบบ การควบคุมนี้ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบหลายกลุ่มหมุนเวียนกันได้รับสิ่งทดลอง
การน าตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามาอยู่ในแบบแผนการทดลอง เช่น การทดลอง
เรื่องผลของวิธีสอน 3 วิธี ถ้าผู้วิจัยคิดว่าผลการเรียนจะมีผลต่อตัวแปรตาม
(วิธีสอน) ก็ให้น าผลการเรียนเข้ามาเป็นตัวแปรอิสระอีกตัว



Blinded experiment
In a blind or blinded experiment, information which may 
influence the participants of the experiment is withheld 
(masked or blinded) until after the experiment is complete. 
Good blinding can reduce or eliminate experimental biases 
that arise from a participants' expectations, observer's effect 
on the participants, observer bias, confirmation bias, and other 
sources. 
A blind can be imposed on any participant of an experiment, 
including subjects, researchers, technicians, data analysts, and 
evaluators. 



Blinded experiment
In medical research, the terms single-blind, double-blind and triple-blind 

are commonly used to describe blinding. These terms describe 
experiments in which (respectively) one, two, or three parties are 
blinded to some information. 

Most often, single-blind studies blind patients to their treatment 
allocation, double-blind studies blind both patients and researchers to 
treatment allocations, and triple-blinded studies blind patients, 
researcher, and some other third party (such as a monitoring committee) 
to treatment allocations. 

However, the meaning of these terms can vary from study to study.



แบบการทดลองแท้จริง 
(true-experimental design)

ประทุม  สร้อยวงค์ Ph.D., Dip. APMSN
Email: pratum.soivong@cmu.ac.th  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แบบการทดลองแท้จริง 
(true-experimental design)

•มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย
วิธีการสุ่ม (randomization) 
•เป็นแบบแผนที่ถูกน ามาใช้มาก 
กรณีที่นักวิจัยต้องการให้งานวิจัย
มีความตรงภายในอยู่ในระดับสูง



ประเภทของการวิจัยแบบทดลอง

แบบศึกษาโดยการสุ่มกลุ่มวัดหลังทดลองครั้งเดียว 
(randomized posttest-only control group design)

แบบศึกษาโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดก่อน-หลังการทดสอบ 
(randomized pretest-posttest control group design)

แบบศึกษาโดยการสุ่มสี่กลุ่มแบบ Solomon (randomized 
Solomon four group design)

แบบศึกษาโดยวิธีแฟคทอเรียล (factorial design)



แบบศึกษาโดยการสุ่มกลุ่มวัดหลังทดลองครั้งเดียว 
(randomized posttest-only control group design)

กลุ่ม ให้สิ่งทดลอง ทดสอบหรือวัดหลัง
E X O2

R
C O2

• วิธีการ
• เลือกตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการสุ่ม ก าหนดตัวอย่าง

ที่เลือกเข้ากลุ่ม 



แบบศึกษาโดยการสุ่มกลุ่มวัดหลังทดลองครั้งเดียว 
(randomized posttest-only control group design)

•วิธีการ
• เลือกตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการสุ่ม 
• ก าหนดตัวอย่างที่เลือกมาได้เข้ากลุ่มทดลอง (E)และกลุ่มควบคุม (C) ด้วยวิธี

สุ่ม (R)
• จัดกระท าให้เฉพาะตัวอย่างทุกหน่วยในกลุ่มทดลองได้รับสิ่งทดลอง (X) 
• ท าการทดลสอบหรือวัดค่าตัวแปรตามจากตัวอย่างทั้งสองกลุ่มด้วยเครื่องมือ

เดี่ยวกัน หลังสิ้นสุดการทดลอง (O2)
• เปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดค่าตัวแปรตามภายหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม



ตัวอย่างแบบศึกษาโดยการสุ่มกลุ่มวัดหลังทดลองครั้งเดียว



แบบศึกษาโดยการสุ่มกลุ่มวัดหลังทดลองครั้งเดียว 
(randomized posttest-only control group design)

• ข้อดี 
• มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มท าให้ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีลักษณะเทียบเคียงกันได้ทางสถิติ
• การไม่ท าการทดสอบก่อน จะท าให้สามารถควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ

ความตรงภายในได้ เช่น เหตุการณ์พ้อง วุฒิภาวะ การถดถอยทางสถิติ และการวัดค่าซ้ า เป็นต้น
• ไม่มีโอกาสเกิดปัจจัยแทรกซ้อนภายนอกเกี่ยวกับอิทธิพลระหว่างการสอบก่อนการทดลองกับสิ่ง

ทดลอง 
• ข้อจ ากัด

• เนื่องจากไม่มีการทดสอบก่อนการทดลอง ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการทดลองได้

• หากตัวอย่างน้อยเกินไปอาจไม่สามารถประกันเรื่องความเท่าเทียมกันของตัวอย่าง



แบบศึกษาโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดก่อน-หลังการทดสอบ 
(randomized pretest-posttest control group design)

กลุ่ม ทดสอบก่อน ให้สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง
E O1 X O2

R
C O1 O2



แบบศึกษาโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดก่อน-หลังการทดสอบ 
(randomized pretest-posttest control group design)

• วิธีการ
• เลือกตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายด้วยวิธีการสุม่
• ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเข้าสูก่ลุ่มทดลอง(E) และกลุ่มควบุคม (C) ด้วยวิธีการสุ่ม (R)
• ทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนให้สิ่งทดลองกับตัวอย่างในกลุ่มทดลอง (O1)
• ด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง
• ทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ภายหลังการทดลองสิน้สดุ (O2)
• เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของการเปลีย่นแปลงระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลัง (O1-O2)

ที่พบในกลุ่มทดลองว่ามีค่าสูงกว่าที่พบในกลุ่มควบคุมหรือไม่ 



แบบศึกษาโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดก่อน-หลังการทดสอบ 
(randomized pretest-posttest control group design)

• ข้อดี
• มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มการวิจัย
• มีกลุ่มควบคุมที่สามารถเปรียบเทียบผลการทดสอบได้ว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากการให้สิ่งทดลอง

หรือไม่
• มีการทดสอบก่อน-หลัง ท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ
• เป็นแบบแผนที่ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง

• ข้อจ ากัด
• เมื่อมีการทดสอบก่อน-หลัง อาจเกิดปัญหาเรื่องปัจจัยแทรกซ้อนด้านการทดสอบซ้ า อิทธิพลร่วม

ระหว่างการทดสอบก่อนการทดลองกับสิ่งทดลอง ตัวอย่างอาจให้ความสนใจหรือดึงดูดความสนใจ



ตัวอย่าง
แบบศึกษาโดยการสุ่มสอง

กลุ่มวัดก่อน-หลังการ
ทดสอบ 

• ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ทีม่ีความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมไม่ได้จากรายชื่อทั้งหมดที่มารับการรักษา
จ านวนหนึ่งด้วยการสุ่ม จากนั้นมีการก าหนดการเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีสุ่มในจ านวนที่
เท่า ๆ กัน กลุ่มละ 34 คน

• ทดสอบความดันโลหิตและพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่ม

• ด าเนินการทดลองให้กลุ่มทดลองรับสิง่ทดลอง(การ
ส่งเสริมการจัดการตนเอง) กลุ่มควบคมุรับการดูแล
ตามปกติจากบุคลากรที่แผนกผู้ปว่ยนอก

• สิ้นสุดการทดลอง ทดสอบความดันโลหิตและ
พฤติกรรมการจัดการตนเองทั้งสองกลุม่

• เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยความดันโลหิต และพฤติกรรม
การจัดการตนเองระหว่างกลุม่ควบคุมและกลุ่มทดลอง



แบบศึกษาโดยการสุ่มสี่กลุ่มแบบ Solomon 
(randomized Solomon four group design)

กลุ่ม ทดสอบก่อน ให้สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง
E1 O1 X O2

C1 O1 O2

R       
E2 X O2

C2 O2



แบบศึกษาโดยการสุ่มสี่กลุ่มแบบ Solomon 
(randomized Solomon four group design)

• วิธีการ
• เลือกตัวอย่างมาจากประชากรที่ต้องการศกึษาโดย

ใช้วิธีการสุ่ม
• ก าหนดตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม (E1 , E2) 

และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม (C1 , C2) ด้วยวิธีการสุ่ม โดยพยายามให้จ านวนหน่วยตัวอย่าง
ในแต่ละกลุ่มมีขนาดเท่ากันหรือใกลเ้คียงกันมากที่สดุ

• ทดสอบกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มควบคุมที่ 1 ก่อนการให้สิ่งทดลอง
• ให้สิ่งทดลอง ในกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ส่วนในกลุ่มควบคุมที่ 1 และ 2 ไม่มีการให้สิ่ง

ทดลอง
• ทดสอบภายหลังการให้สิ่งทดลอง ในกลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุมทั้งหมด



แบบศึกษาโดยการสุ่มสี่กลุ่มแบบ Solomon 
(randomized Solomon four group design)

• ข้อดี
• เป็นแบบแผนการทดลองท่ีได้รับการยอมรับมากที่สุด
• สามารถควบคุมและตรวจสอบปัจจยัแทรกซ้อนจากภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ

ความตรงภายในและความตรงภายนอกในทุกกรณี
• การทดสอบก่อนและหลังการให้สิ่งทดลองพร้อมกันทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ท าให้นักวิจัยสามารถสรุปผลการทดลองได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
• ข้อจ ากัด

เป็นแบบแผนที่ค่อนข้างยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากต้องใช้ตัวอย่างจ านวนมาก
ใช้เวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล



ตัวอย่างแบบศึกษาโดยการสุ่มสี่กลุ่มแบบ Solomon 



แบบศึกษาโดยวิธีแฟคทอเรียล (factorial design)

• เป็นแบบแผนการวิจัยที่มีการเพิ่มการทดลอง เพิ่มสิ่งทดลองหลายประเภท และเพิ่ม
ระดับย่อยของสิ่งทดลองแต่ละประเภท

• เป็นผลให้การสรุปผลการทดลองขยายกว้างขวางออกไปสู่สภาพการณ์ที่เกิดได้จริง
มากขึ้น

• มีความตรงภายนอกสูง
• มีการน าแบบแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจัย 2 ระดับเท่ากัน หรือเรียกว่า  

“การทดลองแบบ 2x2 แฟคทอเรียล” เป็นแบบแผนที่มีลักษณะซับซ้อนน้อยที่สุด 
เช่น การน ามาใช้ในการเปรียบเทียบอิทธิพลทางด้านเพศของบุคคลที่ให้การเสริมแรง
แตกต่างกันว่ามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของเด็กบกพร่องทางด้านการเรียนรู้



แบบศึกษาโดยวิธีแฟคทอเรียล (factorial design)



แบบศึกษาโดยวิธีแฟคทอเรียล (factorial design)

• ภาพ (ก) แสดงลักษณะของแผนการทดลองแบบ 2x2 แฟคทอเรียล

• ภาพ (ข) แบบศึกษา 2x2 แฟคทอเรียลโดยการสุ่มสมบูรณ์

• จากตัวอย่างที่แสดงจะมีตัวแปร 2 ตัวคือ 

1. เพศของบุคคลที่ใหก้ารเสริมแรง แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1. เพศชาย
2. เพศหญิง

2. วิธีการให้การเสริมแรง แบ่งเป็น 2 วิธีคือ
1. การให้รางวัล
2. วิธีการให้ค าชม



แบบศึกษาโดยวิธีแฟคทอเรียล (factorial design)
• ข้อดี

• สามารถศึกษาตัวแปรอิสระในเวลาพร้อมกัน
ได้มากกว่า 1 ตัว 

• สามารถศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปร
อิสระที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตัวแปรตามนั่นคือ สามารถตอบค าถามการ
วิจัยได้หลายค าถามหรือทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งทดลองหลายประเภท 
และหลายระดับในเวลาพร้อม ๆ กัน

• และสามารถศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างสิ่ง
ทดลองตั้งแต่สองขึ้นไปได้ ท าให้นักวิจัย
สามารถเข้าใจสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่ง
ทดลองได้ละเอียดมากขึ้น

• ข้อจ ากัด
• การทดลองซับซ้อนมาก
• ก่อให้เกิดปัญหาในการก าหนดตัวอย่างเข้ากลุ่ม

โดยวิธีสุ่ม เนื่องจากต้องท าให้ทุกหน่วยตัวอย่างมี
ความเท่าเทียมกัน

• การแปลความหมายของการทดลองมีความ
ซับซ้อน



ตัวอย่างแบบศึกษาโดยวิธีแฟคทอเรียล (factorial design)
การศึกษาผลของการผ่อนคลาย และการเบี่ยงเบนความ สนใจต่ออาการปวด

แผลผ่าตัด โดยใช้ 2x2 Factorial Design 

การผอ่นคลาย (Rx A)

ถกูเบีย่งเบน ไม่ถกูเบีย่งเบน

ผอ่นคลาย A B

ไม่มีการผอ่นคลาย C D

การถกูเบีย่งเบนความสนใจ (Rx B)

กลุ่ม A  เป็นกลุ่มที่ได้รับการทดลองทั้ง 2 ชนิด คือการผ่อนคลายและการเบี่ยงเบนความสนใจ
กลุ่ม B และ กลุ่ม C เป็นกลุ่มที่ได้รับการทดลองเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กลุ่ม D เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการทดลองใด ๆ ได้รับ usual care (control group)
(บุญพิชชา จิตต์ภักดี, 2563)



การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
Quasi-Experimental Research
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• เป็นการค้นคว้าหาความจริงที่มุ่งอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรโดยมี
การจัดกระท า (Manipulation) กับตัวแปร
อิสระภายใต้เงื่อนไขที่ผู้วิจัยจัดขึ้น แล้วติดตาม
ผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม โดยไม่มี
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (randomization)  
และ/หรือ การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 
(control extraneous variables)  จึงไม่
สามารถบอกความเป็นเหตุเป็นผลได้ชัดเจน
เหมือนการวิจัยเชิงทดลองจริง 

• แต่เป็นแบบการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเป็น
ธรรมชาติมากกว่า

การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
Quasi-Experimental Research



ชนิดของการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
• Pre-experimental design: One-group posttest-only designs, 

one group pretest-posttest design, Posttest-only designs 
with a non-equivalent group 

• Non-equivalent groups pretest-posttest design and Non-
equivalent groups pretest-posttest design with 
two comparison treatments

• One group time-series design and Multiple time series 
design



Pre-experimental design: 
One-group posttest-only designs 

ผังการวิจัย 
Experimental group X O2
X = ตัวแปรอิสระหรือสิ่งที่นักวิจัยกระท าเพื่อให้กับกลุ่มตัวอย่าง

O2 = การวัดค่าข้อมูลในตัวแปรตามหลังให้สิ่งทดลองกับตัวอย่าง

 เป็นแบบการวิจัยที่มีจุดอ่อนมาก บอกได้ยากว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจาก 
treatment หรือไม่เพราะไม่มี pretest และมีข้อจ ากัดในการสรุปผลการวิจัยไปยัง
ประชากรเป้าหมาย

 มีการใช้แบบการทดลองนี้ส าหรับการประเมินผล



ตัวอย่างงานวิจัย
One-group posttest-only designs 

 ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่อง               
ผลของการสอนโดยใช้ 
outcome-based education 
ต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของ
นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1
ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง



Pre-experimental design: 
One group pretest-posttest design

ผังการวิจัย 
Experimental group O1 X O2
X = ตัวแปรอิสระหรือสิ่งที่นักวิจัยกระท าเพื่อให้กับกลุ่มตัวอย่าง

O1 = การวัดค่าข้อมูลในตัวแปรตามก่อนให้สิ่งทดลองกับตัวอย่าง

O2 = การวัดค่าข้อมูลในตัวแปรตามหลังให้สิ่งทดลองกับตัวอย่าง

 สามารถประเมินได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามหลงัการทดลองว่ามีมากขึ้นหรอืเท่า
เดิมเนื่องจากมี pretest 

 แต่เนื่องจากไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ  ดังนั้นความแตกต่างของคะแนน pretest และ 
post-test อาจเป็นผลมาจากปจัจัยอื่น เช่น วุฒิภาวะ การวัด pretest



ตัวอย่างงานวิจัย
One group pretest-posttest design

(จิราภรณ์ เพียรประสิทธิ,์ พิกุล พรพิบูลย์, และ ประทุม สร้อยวงค.์ ก าลังตีพิมพ์)



Pre-experimental design: 
Posttest-only designs with a non-equivalent group 

 Can be used in natural settings, where randomization cannot be conducted 
for ethical or practical reasons. 

 ข้อจ ากัด คือ ยากที่จะระบุการเปลี่ยนแปลงจาก posttest score เนื่องจากไม่มี pretest
 ความแตกต่างของคะแนน posttest ระหว่างสองกลุ่ม อาจเป็นผลจากวิธีการทดลอง หรือ

อาจจะเป็นเพราะทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันตั้งแต่ก่อนการทดลอง



ตัวอย่างงานวิจัย
Posttest-only designs with a non-equivalent group 



Quasi-Experimental Research:
Non-equivalent groups pretest-posttest design
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Non-equivalent groups 
pretest-posttest design

• วิธีการ
• เลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยพยายามให้มีลักษณะเหมือนกันมากที่สุด อาจใช้วิธีการจับคู่  

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง อีกกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุม
• ท าการทดสอบก่อนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
• ท าการทดลองโดยการให้สิ่งทดลองกับกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับสิ่งทดลอง
• ท าการทดสอบหลังทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยเครื่องมือวัดฉบับเดียวกัน



ตัวอย่างงานวิจัย
Non-equivalent 
groups pretest-
posttest design



Non-equivalent groups 
pretest-posttest design with two comparison treatments

ผังการวิจัย 
Experimental group O1 X1 O2

Control group O1 X2 O2
X1 = ตัวแปรอิสระหรือสิ่งที่นักวิจัยกระท าเพื่อให้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง

X2 = ตัวแปรอิสระหรือสิ่งที่นักวิจัยกระท าเพื่อให้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุม

O1 = การวัดค่าข้อมูลในตัวแปรตามก่อนให้สิ่งทดลองกับตัวอย่าง

O2 = การวัดค่าข้อมูลในตัวแปรตามหลังให้สิ่งทดลองกับตัวอย่าง

ต้องการทราบว่า intervention หรือ treatment ใดดีกว่ากัน และอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม 



ตัวอย่างงานวิจัย
Non-equivalent groups pretest-posttest design with 

two comparison treatments
การศึกษาผลของการออกก าลังกายต่อระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในชุมชน
 มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  

 หมู่บ้านที่ 1 ส่งเสริมการออกก าลังกายโดย
การร าวงย้อนยุค

 หมู่บ้านที่ 2 ส่งเสริมการออกก าลังกายโดย
การร ากระบอง

 ประเมินระดับน้ าตาล HbA1c ก่อนการส่งเสริม
การออกก าลังกาย และหลังจากเข้าร่วมโครงการ  
3 เดือน 



2016
ในทางปฏิบัตจริง มีการ
น าไปใช้การท าวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สภาวการณ์ท่ีนักวิจัยไม่
สามารถก าหนดตัวอย่างเข้า
สู่กลุ่มการวิจัยด้วยการสุ่ม 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอยู่

ตามสภาพปกติ

การเปรียบเทียบ
• โดยทดสอบด้วยวิธีทาง

สถิติแบบพารามิเตอร์ 
ได้แก่ การทดสอบที
แบบเป็นอิสระจากกัน 
(independent t-test)

• หรือสถิติแบบไม่อิง
พารามิเตอร์ เช่น การ
ทดสอบแบบ Mann-
Whitney หรือการ
ทดสอบค่ามัธยฐาน

การไม่มีการสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลองหรือกลุ่มควบคุม 
อาจท าให้มีการล าเอียง
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
(selection bias) หรือ 
ผลที่ได้อาจเกิดจาก
เหตุการณ์ที่เกิดระหว่าง
การทดลอง ดังนั้นจึงควร
ระมัดระวังในการสรุปผล
ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม



Quasi-Experimental Research:
One group time-series design and Multiple time series design
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แบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลา
(One group time-series design หรือ Interrupted 

Time-Series Designs )

• เป็นแบบแผนการวิจัยที่ขยายรูปแบบมาจากแบบการศกึษากลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการทดลอง
• เลือกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้วิธีการสุ่ม
• ท าการทดสอบก่อนโดยการวัดซ้ าหลายครั้ง แต่ละครัง้มีระยะห่างเท่ากัน
• ท าการให้สิ่งทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
• ท าการทดสอบหลังการทดลองโดยการวัดซ้ าหลายครัง้ แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างเท่ากัน

• แบบการทดลองนี้นิยมใช้ในการทดลองทางการแพทย์

ทดสอบก่อน ให้สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง

O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8



• ท าให้นักวิจัยสามารถเหน็แนวโน้มของ
พัฒนาการเมื่อเวลาแปรเปลีย่นไป

• อัตราการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งทดลอง 
เป็นผลให้นักวิจัยสามารถประเมิน
ลักษณะของผลการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิด
จากสิ่งทดลองได้ละเอียดกว่า 
การทดสอบก่อน-หลัง

ข้อดีของ One group 
time-series design



• การเก็บข้อมูลหลายครัง้อาจท าให้
เกิดความอ่อนไหวของกลุ่มทดลอง 
ท าให้รู้ตัวว่าผู้วิจัยต้องการวัดอะไร

• หากเป็นการทดสอบซ้ า กันหลาย
ครั้งอาจเกิดความเบื่อหน่ายได้

ข้อจ ากัดของ One group 
time-series design



ตัวอย่างงานวิจัย
One group time-series design

การศึกษาผลของการใช้สื่อประสมต่อการปฎิบัติ
ของพยาบาลที่ปฎิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วย
อายุรกรรมในการป้องกันการติดเชือ้ดื้อยา
 มีการติดตามโดยการสังเกตการปฏิบัติของ

พยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้งจ านวน 3 สัปดาห์
 ให้สื่อประสมกับพยาบาล กิจกรรม 3 ครั้ง
 มีการติดตามโดยการสังเกตการปฏิบัติของ

พยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้งจ านวน 3 สัปดาห์



Multiple time series design หรือ
Interrupted time series with a comparison  group

กลุ่ม ทดสอบก่อน ให้สิ่งทดลอง ทดสอบหลัง

E O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8

C O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

• เป็นการทดลองที่ขยายมาจาก time series design โดยการเพิ่มกลุ่มควบคุมเข้ามาในแบบแผน 
เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองให้ชัดเจนขึ้น และควบคุม history 

• กลุ่มควบคุมจะถุกวัดหลายครั้งในระยะเวลาต่างกันเหมือนกลุ่มทดลอง ต่างกันที่กลุ่มทดลองได้รับสิ่ง
ทดลอง กลุ่มควบคุมไม่ได้รับสิ่งทดลอง

• ถ้าในการทดลองผลการวัดครั้งที่ EO5 สูงกว่าผลการวัดครั้งที่ EO4 แต่ในกลุ่มควบคุมผลการวัดครั้ง
ที่ CO5 ไม่สูงกว่าการวัดครั้งที่ CO4 ก็แสดงว่าตัวแปรอิสระ X เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจริง
หรือเป็นสาเหตุของตัวแปรตามจริง



Multiple time series design

• วิธีการทดลอง 
• เลือกตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม แล้วก าหนดตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่ ให้กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม
• ทดสอบก่อนการทดลองหลายครั้ง โดยให้มีระยะห่างเท่ากัน
• ให้สิ่งทดลองกับกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับสิ่งทดลอง
• ทดสอบหลังการทดลองทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างหลายครั้ง  โดยให้มีระยะห่างเท่ากัน
• วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ O4 กับ O5 ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ถ้ากลุ่ม

ทดลองมีการเปลี่ยนแปลง แต่กลุ่มควบคุมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็แสดงว่า ตัวแปรอิสระ X เป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเป็นสาเหตุของตัวแปรตามจริง



• สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง
ที่เกิดขึ้นได้ระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง  แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะไม่
ได้เกิดจากการสุ่ม  หากพบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก็จะสามารถสรุปผลการทดลอง
ได้ว่าเกิดจาก intervention ที่ให้

ข้อดีของ Multiple
time-series design



การวัดหรือทดลองหลาย ๆ ครั้ง               
อาจก่อให้เกิดอิทธิพลร่วมระหว่างการ
วัดซ้ าก่อนการทดลอง กับสิ่งทดลองที่
ให้กับตัวอย่าง

ข้อจ ากัดของ Multiple
time-series design



ตัวอย่างงานวิจัย
Multiple time-series design

การศึกษาผลของการใชส้ื่อประสมต่อการปฎิบัติ
ของพยาบาลที่ปฎิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วย
อายุรกรรมในการป้องกันการติดเชือ้ดื้อยา
 มีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มคือกลุ่มควบคมุและ

กลุ่มทดลอง
 มีการติดตามโดยการสังเกตการปฏิบัติของ

พยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้งจ านวน 3 สัปดาห์
 ให้สื่อประสมกับพยาบาล กิจกรรม 3 ครั้ง
 มีการติดตามโดยการสังเกตการปฏิบัติของ

พยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้งจ านวน 3 สัปดาห์



Interrupted time series with multiple 
replication

• เป็นการศึกษาจากกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวเริ่มจากการให้ intervention 
แล้วไม่ให้ intervention ท าซ้ าหลายครั้งตามตารางเวลาที่ก าหนดและ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นว่าตัวแปรที่สนใจให้ผลลักษณะเดียวกันในแต่ละ
ช่วงเวลาหรือไม่  ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตัวแปรที่สนใจให้ผลในลักษณะ
เดียวกันในแต่ละช่วงเวลาหรือไม่ 



• ลดจุดอ่อนของการศึกษา
แบบวัดก่อนและหลังที่วัดผล
ครั้งเดียว

• เหมาะสมในกรณีที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างน้อย

ข้อดีของ Interrupted time 
series with multiple 

replication



ข้อจ ากัดของ Interrupted time 
series with multiple 

replication
• เรื่องวุฒิภาวะของกลุ่มตัวอย่าง
• ข้อมูลมีการวัดซ้ า ๆ ดังนั้นอาจท า

ให้ข้อมูลของการวัดแต่ละครั้ง
สัมพันธ์กัน

• กลุ่มตัวอย่างรู้ว่านักวิจัยจะวัด
อะไรมีผลต่อความตรงภายในและ
ความตรงภายนอกของการวิจัย

• กลุ่มตัวอย่างอาจเกิดความ
เหนื่อยล้าหรือเบื่อหน่าย



ตัวอย่างงานวิจัย
Interrupted time series with multiple replication

(กาญจนา ภัทราวิวัฒน์, 2559)



ข้อดี ข้อจ ากัด

ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง

• ท าได้ง่ายเป็นไปในทางปฏิบัติได้
มากกว่าวิจัยทดลองจริง เหมาะกับ
สถานการณ์และตัวแปรบางตัวที่ไม่
สามารถจัดกระท าหรือควบคุมได้
ด้วยเหตุผลบางประการเช่น
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

• การน าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
วิจัยทดลองจริง

• เหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่
สามารถท าการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
ทดลองได้

• ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง ท าให้อาจมีปัจจัย
อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดกระท า
การทดลองมีผลต่อผลการทดลองได้

• บางครั้งมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความเฉพาะ ท าให้การวิจัยกึ่งทดลอง
นั้นอาจมีปัญหาเรื่องความเที่ยงตรง
ภายนอกในการสรุปอ้างอิงผล

• ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ดังนั้นผู้วิจัยต้องมี
การใช้วิธีการหลายอย่างที่จะท าให้
มั่นใจได้ว่ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความเท่าเทียมกัน



เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
การวิจัยก่อนทดลอง กึ่งทดลองและทดลอง

ประเด็น ก่อนการทดลอง 
(Pre-experimental design)

กึ่งทดลอง
(Quasi-experimental design)

ทดลองจริง
(True-experimental design)

มีกลุ่มควบคุม ไม่ม/ีกลุ่มควบคุมวัดตัวแปร
ตามเฉพาะหลังการทดลอง

ส่วนใหญ่มี
ยกเว้น Time series

มี

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
มาจากประชากร

ไม่มี ไม่มี มี

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เข้าสู่กลุ่ม

ไม่มี ไม่มี มี

การสุ่มกลุ่มเพื่อท า
การทดลอง

ไม่มี ไม่มี มี

ระดับของการควบคุม
ตัวแปรแทรกซ้อน

ไม่มี มีบ้าง มี



Thank You
for Your Attention


