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การเพิ่มความแปรปรวนที่มีระบบให้มีค่าสูงสุด 

(Maximization of Experimental Variance) 

การลดความคลาดเคลือ่นให้เหลือน้อยที่สดุ  

(Minimization of Error Variance)  

การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีคา่คงที ่ 

(Control Extraneous Variables ) 
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จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย  

การออกแบบการวิจัยมจีุดมุง่หมาย 2 ประการ ดังนี้  

1. เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาการวิจยัท่ีถูกต้อง ชัดเจน และมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ โดยการ
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู หรือการวิเคราะห์ข้อมลู  

2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรการวิจยัท่ีศึกษา โดยใช้แนวทาง 3 ประการ  

1) ศึกษาให้มีความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจยัให้มากที่สดุ  

2) ควบคุมอิทธิพลของตวัแปรที่ไมอ่ยู่ในขอบเขตของการวิจยัแตจ่ะมีผลกระทบต่อ
ผลการวิจัยให้ไดม้ากทีสุ่ด  

      3) การลดความคลาดเคลือ่นที่จะเกดิขึ้นในการวิจัยใหเ้กดิขึ้นนอ้ยท่ีสดุ  
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ความสัมพันธ์ของความแปรปรวนของตัวแปร 
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ความแปรปรวนจากตวัแปรแทรกซ้อน 
(Extraneous Variance) 

ความแปรปรวนจากความ
คลาดเคลือ่น  
(Error Variance) 

ความแปรปรวนอยา่งมี
ระบบ(Error Variance) 



ความแปรปรวนอย่างมีระบบ(Systematic Variance) หรือความ
แปรปรวนร่วม(Covariance) หรือความแปรปรวนที่อธิบายได(้Explained 
Variance) หรือความแปรปรวนจาก ผลการทดลอง (Experimental 
Variance) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ที่ต้องการ
ศึกษา  

ความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน(Extraneous Variance) เป็น
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรแทรกซ้อนที่ปนเปื้อน
(Confound)กับความแปรปรวนอย่างมีระบบ ที่เป็นความแปรปรวนที่
ต้องการจะขจัดออกจากการวิจัย  
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ความแปรปรวนจากความคลาดเคลือ่น(Error Variance) เป็นความ
แปรปรวน ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรในการวิจัย ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สาเหตุต่าง ๆ อาทิ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนใน
การวัด หรือความล าเอียงในการทดลอง 

8 



9 

สรุป การป้องกันหรือลดความคลาดเคลื่อน 
จากการท าวิจัย 

1.รูปแบบ(Research Design)ที่เหมาะสม 

2.วิธีการวิจัย(Research Methodology) 
   ที่เหมาะสม 
    

3.เทคนิคทางสถิติ(Statistics)ที่เหมาะสม 
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หลักการออกแบบแผนการวิจัย  
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หลักการของแม็กซ์ มิน คอน 
The Max.-Min.-Con. Principle 

 
1.Maximization of Experimental Variance 

2.Minimization of Error Variance 
3.Control Extraneous Variables 
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Principle 1 

1. การเพ่ิมความแปรปรวนที่มีระบบให้มีค่าสูงสุด (Maximization of Experimental 
Variance)  

การท าให้ความแปรปรวนอันเนื่องจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลองในการวิจัยมี
ค่าสูงสุด จัดกระท าให้ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลองมีค่าสูงสุด โดย  
    (1) จัดTreatment/Interventionหรือตัวแปรอิสระให้มีความแตกต่างมากที่สุด  
    (2) สร้างเงื่อนไขหรือสภาพการทดลอง (Experimental condition) ให้ความ
แตกต่างกันมากที่สุด 
(Maximization ท าให้ความแปรปรวนของตัวแปรตาม อันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่
ทดลองมีค่าสูงสุด)  



ตัวอย่าง 

 

• การเปรียบเทียบผลการเรียน 2 วิธี คือ การเรียน รายบุคคลและการ
เรียนแบบกลุ่ม  
Max:  

ให้วิธีการเรียนทั้งสองวิธีมี ความแตกต่างกันอย่างมีค่าสูงสุด ถ้าตัวแปรอิสระมี
ความแตกต่างกันมากเท่าใด จะท าให้ความแปรปรวนจากตัวแปรอิสระ (วิธีการ
สอนทั้งสองวิธ)ี มีค่าสูงสุด 



ตัวอย่าง 
• กรณีที่ไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลอง ต้องท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน

มากที่สุด  

 ต้องการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางร่างกายของชายไทยที่มีอายุ
ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาต้องมีอายุต่างกันอย่างชัดเจน เช่น 20 ปี 
กับ 50 ปี  

 ต้องการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหาร/จัดการ ทางสุขภาพ ของ
ชุมชนที่ต่างกัน การเลือกพื้นที่ชุมชนควรมีความต่างกันอย่างชัดเจน เช่น 
เมืองกับชนบท / เทศบาลนครกับเทศบาลต าบล อบต.  
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Principle 2 

2. การลดค่าความแปรปรวนอันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด 
(Minimization of Error Variance) ความแปรปรวนอันเนื่องมาจาก 
ความคลาดเคลื่อนเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลและความคลาดเคลื่อน 
จากการวัด เราสามารถท าให้ค่าความแปรปรวนเหล่านี้มีค่าต่ าสุด โดย  
 (1) ให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน
น้อยที่สุด (Randomize)  
 (2) ลดความคลาดเคลื่อนจากการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดให้มีความ
ตรง(Validity) และ ความเที่ยง (Reliability) มากที่สุด 
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Principle 3 

3. การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีคา่คงที ่Control of Extraneous 
Variables  
Variable  การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนของการวิจัย การควบคุมอิทธิพล
ของตัวแปรที่อยู่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายของการวิจัยซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อ
การทดลองหรือการศึกษาอันจะท าให้มีปัญหาในการแปลผลการวิจัย  
Control  การควบคุมความแปรปรวน อันเนือ่งมาจากตัวแปรแทรกซ้อนที่
ส่งผลอย่างมีระบบ 
 





ประเภทตัวแปรแทรกซ้อน 

ตัวแปรแทรกซ้อน เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าของ
ตัวแปรตาม แต่เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา ท าให้ความตรง
ภายในลดลง หมายถึง ผลการวิจัยที่ค้นพบไม่ใช่ผลจากตัวแปร
อิสระหรือสิ่งทดลอง 
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ประเภทตัวแปรแทรกซ้อน 
จ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. ตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยภายนอก (External factors) ได้แก่ 
สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านเวลา 

2. ตัวแปรแทรกซ้อนภายในกลุ่มตัวอย่าง (Intrinsic to the subjects) ได้แก่ 
เพศ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สติปัญญา วิธีการควบคุมได้แก่  

  2.1  การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Randomization) 
เพื่อให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่าเทียมกัน 

 



ประเภทตัวแปรแทรกซ้อน 

 2.2 การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเอกพันธ์ (Homogeneity) หมายถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือมีคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน เช่น เชาว์ปัญญา  

 2.3 การน าตัวแปรแทรกซ้อนมาศึกษาเป็นตัวแปรอิสระ (Study as 
independent variables) 

3. ตัวแปรแทรกซ้อนจากผู้ทดลองและกลุ่มตัวอย่าง (Experimenter and subjects) 

     ตัวแปรแทรกซ้อนจากผู้ทดลอง ได้แก่ ผู้ทดลองมีความล าเอียง (Experimenter 
bias) เพื่อให้ผลการวิจัยเป็นไปตามความคาดหวังของตนเอง 
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Principle 3 

Control  
1.กระบวนการสุ่ม (Randomization) 
2.การวัดซ้ า (Repeated Measurement) 
3.การก าหนดลักษณะที่เหมือนกัน (Homogeneity) 
4.การจัดบล็อก (Blocking) – Randomized Block Design 
5.การควบคุมโดยการจับคู่ (Matching) 
6.การควบคุมโดยวิธีทางสถิติ เช่น วิเคราะห์โดยใช้ ANCOVA (Analysis of 
Covariance) 



1. กระบวนการสุ่ม (Randomization) 

ประกอบด้วยการสุ่ม 3 ขั้นตอน ดังนี้  

 1) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง(Random Sampling) เป็นการใช้วิธีการสุ่ม 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการอย่างครบถ้วน อาทิ การสุ่มอย่างง่าย 
การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่มแบบกลุ่ม การสุ่มแบบแบ่งชั้น หรือสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เป็นต้น  
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กระบวนการสุ่ม (Randomization) 

 2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม (Random Assignment) เป็นการ
สุ่ม  

กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มตามข้อ 1) ที่ได้ก าหนดไว้  

 3) การสุ่มกลุ่มทดลองแบบสุ่ม (Random Treatment) เป็นการสุ่ม  

กลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินการตามข้อ 2) แล้วว่ากลุ่มใดจะเป็นกลุ่มควบคุม หรือ
กลุ่มทดลอง  

23 



24 

ตัวอย่าง  ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจ านวนนักศึกษาทั้งหมดมี 10,000 คน จะใช้ขนาด
ตัวอย่างเท่าไรในการเก็บข้อมูลถึงจะเพียงพอที่เชื่อมั่นได้ว่าสัดส่วนจากตัวอย่างกับสัดส่วน
จากประชากรทั้งหมด แตกต่างกันไม่เกิน 5 %  

   

   
  n     =     ขนาดตัวอย่างที่ต้องการหา 
  N     = จ านวนประชากรทั้งหมด = 10,000 คน  
  d     = ค่าสัดส่วนที่ต้องการให้ค่าสัดส่วนจากตัวอย่างต่างไป    
                                               จากสัดส่วนประชากรไม่เกินเท่าไร 
         =  ค่าสัดส่วนที่ผิดพลาดได้ไม่เกินเท่าไร 
          = 5 % 
         = .05 
  n     
 
        = 384.6 
        = 385 
 ดังนั้นขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์นักศึกษาเท่ากับ 385 คน 
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                     ถ้าต้องการเปรียบเทียบแต่ละชั้นปีสามารถหาขนาดตัวอย่างแต่ละปีได้ดังนี้ ใน
มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 10,000 คน ชั้นปีที่ 4   2,200 คน ชั้นปีที่ 3   2,300 คน ชั้นปีที่ 
2   2,500 คน ชั้นปีที่ 1   3,000 คน  

ดังนั้น  ชั้นปีที่ 4    ขนาดตัวอย่าง   = 85  คน 
 
            ชั้นปีที่ 3    ขนาดตัวอย่าง   = 89  คน 
 
            ชั้นปีที่ 2    ขนาดตัวอย่าง   = 96  คน 
 
            ชั้นปีที่ 1    ขนาดตัวอย่าง   = 115  คน 
 
   รวมขนาดตัวอย่างทั้งหมด    385    คน 



2. การวัดซ้ า (Repeated Measurement) 
 

การวัดซ้ าในหน่วยตัวอย่างเดิม เป็นรูปแบบที่สมาชิกกลุ่มได้รับ Treatment 
ที่แตกต่างกัน หรือได้รับ Treatment เดียวกัน แต่มีการวัดค่าที่ได้เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของค่า response (Outcome) แต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็น 
Quantitative Data  
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3. การก าหนดลักษณะที่เหมือนกัน (Homogeneity) 

 การก าหนดประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 (Homogeneity)  
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4. การจัดบล็อก (Blocking) –  
Randomized Block Design 

 • มีการจัดบลอค  คือแบ่งหน่วยทดลองออกเป็นกลุ่ม  เรียกว่า บลอค   โดยหน่วย
ทดลองที่อยู่ในบลอคเดียวกันให้เหมือนกันมากที่สุด        และต่างบลอคให้มีความ
แตกต่าง  จ านวนหน่วยทดลองในแต่ละบลอคให้มีจ านวนเท่ากับจ านวนทรีทเมนต์   

• สุ่ม ทรีทเมนต์ให้แก่หน่วยทดลองที่ละบลอค   กล่าวคือแต่ละบลอคต้องมีการทดลอง
ครบทุกทรีทเมนต์  แต่ละหน่วยทดลองในแต่ละบลอคจะได้รับทรีทเมนต์ใดทรีทเมนต์
หนึ่งโดยสุ่ม 
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การทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติของส่วนผสมเคมี 4 อย่าง ซึ่งจะต้องอบด้วย
ความร้อนในเตาอบ 3 เตา   ซึ่งทราบล่วงหน้าว่ามีความแตกต่างกัน 

      
        

1         2          3  

A 
B 
C 
D 

18       20       14 
24       27       20 
19       20       17 
16       16       14 

52 
71 
56 
46 

 77       83       65 225 
 

 



5. การจับคู่ (Matching)  

เป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยน าตัวแปรแทรกซ้อนมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจับคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มที่
มีความเท่าเทียมกัน เป็นการจับคู่ระหว่างตัวอย่างให้มีลักษณะ
เหมือนกันในด้านต่าง ๆ เพื่อความเท่าเทียม เช่น ฐานะ ไอคิวและผล
การเรียน เป็นคู่ ๆ เพื่อแยกเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เป็นต้น 
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6. การควบคุมโดยวิธีทางสถิติ (Statistical Control)  
 

การน าตัวแปรแทรกซ้อนเป็นตัวแปรที่ศึกษาแล้วใช้วิธีการทางสถิติในการ
ควบคุม (Statistical Control) เป็นวิธีการใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อ
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนในการวิจัย อาทิ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(Analysis of Covariance : ANCOVA) การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทาง เป็น
ต้น 



ตัวอย่างการออกแบบการวิจัย  



กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือ 



ตัวอย่างกระบวนการ 



ตัวอย่างกระบวนการ 








