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บทนํา 
 

ในการวิจัยทดลองนั้น คําวา “ผล”(The Effect) ตามที่เขาใจกันโดยทัว่ไปนั้น

หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระแปรปรวน หรือแปรคาไป  แลวทํา
ใหตวัแปรตามแปรคาตามไปดวย(แปรคาหลังจากตัวแปรอิสระแปรคาแลว) เราสรุปวา ตัวแปร

อิสระ และตัวแปรตามมีความสัมพันธกันเชิงเหตุผล(ดูรายละเอียดจาก ศิริชัย กาญจนวาสี 2534.) 

แตถาตัวแปรอสิระแปรคาไป แลวตัวแปรตามไมแปรคาตามไปดวย แสดงวาตวัแปรทัง้สองไมมี
ความสัมพันธกันเชิงเหตุผล หรือตัวแปรอสิระไมสงผลตอตัวแปรตาม เรียกวา “ไมมีผล” ตัวแปร

อิสระ และตัวแปรตามในทีน่ี้เปนการเรยีกชื่อตามบทบาทของตัวแปร ซ่ึงหมายถึงตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตามโดยทั่วไป  
                      ในการทดลองครั้งหนึ่งๆ ยอมเกิด”ผล”จากการทดลอง 2 ลักษณะ คือ “ผลโดย

เจตนา”(Intended Effects)หมายถึง ผลของการทดลองที่เกิดจากความสัมพันธในขอบเขตของตัว

แปรการทดลอง หรือตัวแปรการวิจยั ซ่ึงเปนผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามเนื่องดวยตวัแปรอิสระใน
การวิจยั และผลอีกลักษณะหนึ่งคือ “ผลโดยไมเจตนา” (Unintended Effects) ซ่ึงหมายถึง ผลของ

การทดลอง หรือผลที่เกี่ยวของกับโปรแกรมการทดลองซึ่งเกิดขึ้นนอกขอบเขตความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรของการทดลอง หรือตัวแปรการวิจยั มีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก 

เปนผลที่ไมจงใจใหเกดิขึ้นแตเกิดขึ้นเอง(ยกเวนผลขางเคียงโดยเจตนา)  ประการที่สอง เปนผลที่

เกิดขึ้นนอกขอบเขตความสัมพันธระหวางตัวแปรการทดลอง ซ่ึงอาจกลาวได 2 กรณีคือ  

1) ถาตัวแปรอิสระของการทดลอง และ/หรือตัวแปรเกนิ(Extraneous or Nuisance 

Variables)แปรคาไป แลวจะเกิดการแปรคาในตัวแปรอื่นซึ่งไมใชตัวแปรตามของ

การทดลอง กรณีนี้เรียกวา “ผลขางเคียง”(Side Effects)  

2) การแปรคาของตัวแปรตามของการทดลองแปรไปดวยเหตุอ่ืนที่ไมใชเหตุที่เกิดจาก    
การแปรคาของตัวแปรอิสระของการทดลอง  

 

*  กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารยภาควิชาการประเมินผล และวิจัย คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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                ดังนั้นจะเหน็วา ผลทั้งสองกรณีดังที่ไดกลาวนั้นเปนผลที่ไมเจตนา หรือไมจงใจให
เกิดขึ้น และเปนผลที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตความสัมพันธของตัวแปรในการทดลอง หรือตัวแปรใน
การวิจยั  ในบทความนี้จะไดอธิบายลักษณะ และความสําคัญของผลโดยไมเจตนาตางๆ ซ่ึงจะ
กระทบตอการทดลอง หรือการวิจัยไดในแงมุมใดแงมุมหนึ่ง 
 
1.Side Effects    

                 Side Effects เปนชื่อที่ไดยนิและคุนเคยกนัมาก นยิมเรียกกันในภาษาไทยวา  

“ผลขางเคียง” เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการทดลอง เชน ทรีตเมนต , ส่ิงแวดลอมของการทดลอง เปน

ตน เปนผลซึ่งเกิดขึ้นไดเสมอ จนอาจถือวาเปนเรื่องปกติสําหรับโปรแกรมการทดลองซึ่งนักวจิัย
ตองยอมรับวามีความเปนไปไดที่จะกิดขึ้น และวางแผนสาํหรับการจัดการเมื่อผลดังกลาวเกิดขึ้น  
ตัวอยางเชน นกัวิจยัไดทดลองการสอนภาษาตางประเทศสําหรับนักเรียนประถมศึกษา การทดลอง
นี้เพื่อศึกษา หรือคาดหวังวานักเรยีนจะเกดิการพัฒนา หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่
คาดหวังไว (Intended Main Effects) แตผลที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนีค้ือ นักเรียนเกดิความเบื่อ

หนายในการเรียนเพราะบทเรียนยาก มีการบานมากอีกดวย ความเบื่อหนายนี้เรียกวา ผลขางเคียง
โดยไมเจตนาดานลบ (Negative Unintended Side Effect) หรือในการที่ใหนักเรียนชมรายการ

โทรทัศนเกี่ยวกับสารคดีที่เกีย่วของกับชวีิตความเปนอยูของเด็ก เพื่อทีจ่ะใหนักเรยีนไดเรียนรู
เกี่ยวกับชวีิต ความเปนอยู หรือวัฒนธรรมของเด็กตางชาติ ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นอาจทาํใหเดก็สนใจ
คนควาเพิ่มเตมิจากวารสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเด็กจากหองสมุด ทําใหนกัเรียนไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และเพิ่มทกัษะการอานของนักเรียน ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นลักษณะนี้เปนผลโดยไม
เจตนาดานบวก (Positive Unintended Side Effect) 

                มีลักษณะของผลขางเคียงลักษณะหนึ่งเรียกวา ผลขางเคียงโดยเจตนาใหเกิดขึ้นในการ
ทดลอง(Intended Side Effect) โดยปกตจิะอยูนอกขอบเขต(Domain) ของผลหลักหลักโดยเจตนา 

(Intended Main Effect) เชน ถาผลหลักโดยเจตนาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลขางเคียงโดย

เจตนาในการทดลองอาจเปน การที่นักเรียนมีความเชื่อมัน่ในตนเอง หรือรูสึกชอบวิชาที่เรียน เปน
ตน  ผลขางเคียงโดยเจตนามคีวามแตกตางจากผลขางเคียงโดยไมเจตนาดานบวกตรงที่ผูวิจัย
คาดหวัง หรือตองการใหเกดิขึ้นในผลการวิจัยแตอยูนอกขอบเขตความสัมพันธของตัวแปรการวิจยั 

สวนผลขางเคียงโดยไมเจตนาดานบวกเปนผลที่ไมไดคาดหวัง เกิดขึ้นเอง และอยูนอกขอบเขต
ความสัมพันธของตัวแปรการวิจัย   ผลขางเคียงบางลักษณะอาจมีความสําคัญกวาผลหลักโดยเจตนา
ในการทดลองก็ได ตวัอยางที่เห็นไดชัดเจนคือผลจากการใชยากลอมประสาทชื่อ ธาลิโดไมด 
(Thalidomide) ซ่ึงมีประสิทธิผลจริงตอเจตนาการใชยา(Intended Role) ภายหลังพบวามีผลมี

ผลขางเคียงคือ ทําใหเกดิความพิการของทารกในครรภ ดวยเหตุที่ผลขางเคียงมีความสําคัญนี่เอง    
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Scriven ( Ball.1990 citing Scriven.1972) ไดเสนอรูปแบบการประเมนิที่เรียกวา รูปแบบการ

ประเมินไมอิงเปาหมาย(Goal-Free Model) สําหรับการประเมินทางการศึกษา และไดแสดง

ความเหน็วา ผูประเมินซึ่งรูเปาหมายของโปรแกรมการประเมิน กจ็ะมทีาทีมุงประเมนิแตเปาหมาย
ของโปรแกรม แตละเลยตอผลขางเคียงตางๆซึ่งอาจมีความสําคัญมาก ดังนั้นนักประเมนิที่ยึด
รูปแบบการประเมินแบบนีม้ักจะเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมการประเมิน
ทั้งที่เปนผลเจตนาหรือไมกไ็ด อนึ่งในการศึกษาวจิัยทดลองบางกรณี นักวจิัย และนกัประเมินควร
ตระหนกัวา ผลหลักของการศึกษาทดลอง หรือการประเมิน อาจไมนาสนใจ หรือเกดิความลมเหลว
เมื่อเกิดผลขางเคียงดานบวกขึ้น ตัวอยางเชน โปรแกรมนวัตกรรมการศกึษาA มีประสิทธิภาพไมดี

ไปกวาโปรแกรมดั้งเดิม B แตโปรแกรม A นั้นใหผลขางเคียงดานบวกเกี่ยวกับแรงจูงใจของ

นักเรียนในการที่อยากจะศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนนั้น ผลขางเคียงดังนีอ้าจเปนเหตุผลสําหรับการ
ใชโปรแกรม A แทนโปรแกรม B ได 
 
2. Reactive Effects   

                      Reactive Effects เปนผลที่เกิดขึ้นจากปฏกิริยา(Reactivity)ในกระบวนการวดั 

(Measurement  Procedures) เชน ปฏิกริยาระหวางผูวดักับผูถูกวดั ผูวิจัยกับพลวจิัย(Subjects)  

เปนตน เมื่อเกดิปฏิกริยาแลวจะมีผลตอการบิดเบือนของขอมูลที่วัดได ทัง้ในดานบวก และดานลบ 
ทําใหผลการวดัไมถูกตองเปนจริง ผลปฏิกริยานี้เกดิขึ้นเมื่อลักษณะของพฤตกิรรมที่แทจริงไม
ปรากฏขึ้นเมื่อมีการวัด ซ่ึงโดยปกตแิลวถาไมมีการวัดจะปรากฏพฤติกรรมนั้นเสมอ  กลาวคือ ถามี
การวัดเมื่อใดก็ตามพฤติกรรมปกติ หรือพฤติกรรมแทจริงจะหายไปเสมอ ตัวอยางเชน นักวิจยั
ตองการทราบวาผลกระทบจากการใชเทคนิคการสอนแบบใหม เกิดขึน้กับนักเรียนอยางไร  และ
เมื่อทดลองใชเทคนิคการสอนแบบใหมนัน้ไดทําการวัดพฤติกรรมนักเรียนโดยการสังเกตในชัน้
เรียนขณะรวมกิจกรรมการเรยีน มีการบันทกึขอมูลเปนแบบสาํรวจรายการพฤติกรรม (Behavior 

Checklist) เมื่อมีผูสังเกตทําใหนกัเรียนรูวาควรปฏิบัติตัว หรือควรแสดงพฤติกรรมอยางไร และ

พฤติกรรมที่เกดิขึ้นนั้นมีความแตกตางจากพฤติกรรมที่แทจริงเมื่อไมมผูีสังเกต  กรณตีัวอยางนี้
เรียกวา เกดิปฏิกริยาระหวางผูสังเกต กับนักเรียน ทําใหเกิด “ผลปฏิกริยา”ในการทดลอง  อีก

ตัวอยางหนึ่งไดแก กรณีการทดลองใชโปรแกรมการลดน้าํหนัก ซ่ึงโดยปกติแลวผูรวมการทดลอง
ควรจะรับประทานอาหารนอยลง หรือปฏิบัติตามโปรแกรม แตกลับเปนวาผูรวมการทดลอง
รับประทานอาหารมากขึ้นเพราะตระหนักวา การที่น้ําหนกัลดลงจะทําใหเกิดการสรุป หรือประเมิน
วา โปรแกรมลดน้ําหนกันี้ใชไดผลจริง  ในกรณีอ่ืนเชน การวัดดวยแบบรายงานตนเอง (Self-

Report Measures) ผลปฏิกริยาอาจเกดิขึ้นในลักษณะยกตน(Self-Promotion) ของผูถูกวัด ซ่ึงอาจ

ตอบหรือใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อใหรูสึกวาตนเองดดูี(Look Good)ในสายตาผูอ่ืน  หรืออาจเกิด
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ในลักษณะการรวมมือในการตอบ (Cooperative Responding) ซ่ึงเกิดจากผูตอบคาดเดา

สมมติฐานการวิจัยไดวาผูวิจยัหรือผูวัดตองการใหผลการวัด ผลการวจิัยเปนเชนไร ผูตอบก็จะ
พยายามตอบใหเปนไปตามความคาดหมายหรือตามสมมติฐานนั้น ผลปฏิกริยาที่เกิดจากการ
บิดเบือนขอมลูนี้อาจมาจากสาเหตุที่ผูถูกทดลองพยายามแสดงพฤติกรรมเพื่อใหผูเก็บรวบรวม
ขอมูลเกิดความประทับใจ หรือพึงพอใจ การที่ผูสัมภาษณ และผูถูกสมัภาษณมีลักษณะคลายกันดาน 
เพศ  เชื้อชาติ สถาบันการศึกษาเดยีวกัน จะทําใหเกิดผลปฏิกริยาได  บคุลิกภาพที่เครงขรึมของผู
สัมภาษณเมื่อถามหรือสัมภาษณเด็กมักจะตอบไปในรูปแบบเดยีวกันเสมอ(Response Set) เชน 

ตอบวา“ใช” ทุกคําถาม เปนตน  พฤติกรรมของผูถูกวัด และผลของพฤติกรรมดังกลาวมานี้ลวนมา

จากสาเหตุที่ผูถูกวัดรูตวัทั้งสิ้น  กลาวโดยสรุปวา ผลปฏิกริยาเปนผลทีเ่กิดจากความสามารถของผู
ถูกทดลอง หรือผูถูกวดัที่จะลวงรูวากระบวนการวัดนัน้จะเปนไปเพื่อส่ิงใด และจะบิดเบือน
พฤติกรรมแทจริง หรือตอบสนองตอการวดัอยางบิดเบือนความจริงเสมอ 
 
3. After Effects   

                    After Effects เปนผลที่เกิดขึน้ภายหลังจากการไดรับทรีตเมนตแลวแตไมไดเกดิขึ้น

ทันที หากแตวาไดทิ้งชวงระยะเวลาหนึ่งซึง่นานพอสมควร(บางกรณีนานหลายป)จึงปรากฎผล เรียก

อีกชื่อหนึ่งวา Sleeper Effects ผลที่เกิดขึ้นภายหลังนี้มลัีกษณะคลายกับผลขางเคียง แตตางกันที่ 

เวลาของการเกิดผลนั้น กลาวคือ ผลขางเคียงเกิดขึน้พรอมกับผลหลัก(Intended Main Effects)ของ

การทดลอง แตผลที่เกิดขึ้นภายหลังนี้เกดิขึ้นภายหลังจากเกิดผลขางเคยีง และผลหลกัแลว  
ตัวอยางเชน ในการทดลองเกี่ยวกับวิธีการเรียนแบบชีน้ํา หรือแบบครูเปนผูบอกเนื้อหา(Direct 

Learning) กับวิธีการเรียนทีฝ่กการคนควา (Discovery Learning) หลังจากการทดลองเสร็จสิ้น ผู

ทดลองไดทําการวัดผลการเรียนรูทันที ปรากฎวาวิธีการเรยีนแบบชีน้ํานัน้ทําใหผลการเรียนรูของ
นักเรียนดีกวาวิธีการเรียนทีฝ่กการคนควา  แตตอมาเมื่อทิ้งชวงระยะเวลานาน 6 เดือน ผูทดลองได

ทําการวัดผลการเรียนรูอีกครัง้หนึ่ง ปรากฎวาผลการเรียนรูของวิธีการเรียนที่ฝกการคนควานัน้
ลดลงเพียงเล็กนอย(Little Fade)นอยกวาผลเดิม และทําใหเกิดผลการเรยีนรูดีกวาวิธีการเรียนแบบ

ช้ีนํา จึงทําใหผูทดลองสรุปผลการทดลองภายหลังวา วิธีการเรียนโดยใหนักเรยีนฝกคนควา ทํา
ใหผลการเรียนดีกวาวิธีการเรียนแบบชีน้ํา สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา วิธีการเรียนฝกการ
คนควานั้นไดสรางแรงจูงใจใหนกัเรียนไดพัฒนา ปรับปรุง และคนควาในสาระที่เรียนอยางตอเนื่อง 
จนทําใหระดบัผลการเรียนรู แตกตางจากวิธีการเรียนแบบชี้นํา ดังนัน้จะเห็นไดวา ผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังนี้เปนผลคลายกับผลขางเคียงที่ไมเจตนาดานบวก(Positive Unintended Side Effects)  

นั่นเอง แตเกิดขึ้นตางเวลากนัเทานั้น กรณดีังกลาวจะเหน็วา “เวลา” เปนตัวแปรที่สําคัญซึ่งอาจทําให

การสรุปผลการทดลองคลาดเคลื่อนได 
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4. The Howthorne Effect   

                              คําวา The Howthorne Effect นี้ Pennock. (Ball.1990 citing Pennock. 

1929.) เปนผูบัญญัติศัพทนี้ใชส่ือความหมายปรากฎการณของการวิจยัจากการทดลองของเขาที่

โรงงาน United States Western Electric Company ชวงป 1924-1927 ที่ Howthorne, Illinois 

เปนปรากฏการณที่พบโดยไมคาดคิดมากอน และเขากับผูรวมวิจยัไดบนัทึกไว The Howthorne 

Effect เปนปรากฎการณของการทดลองที่กลุมตัวอยาง หรือผูถูกทดลองทราบวาตนเองกําลังถูก

ทดลอง หรือไดรับความสนใจเปนพิเศษ การรูตัววาตนกาํลังถูกทดลองนี้ไดสงอิทธิพลรบกวน
(Confounded) ตอตัวแปรอิสระในการทดลอง ทําใหอิทธิพลของตัวแปรอิสระถูกปนเปอนดวยการ

รูตัวของผูถูกทดลอง และจะสงผลกระทบดานบวก(Positive Impact) ตอตัวแปรตาม และเมื่อ

นักวจิัยสรุปผลการวิจัยจะทาํใหสรุปไดไมแนนอนวา ผลที่เกิดขึ้นในตวัแปรตามนั้นเปนผลเนื่อง
ดวยตัวแปรอิสระหรือไม ทาํใหการสรุปผลการวิจัยคลาดเคลื่อน The Howthorne Effectนี้ ถือวา

เปนผลปฏิกริยา(Reactive Effects) เพราะเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูวัดหรือผูทดลองกับผู

ถูกวัดหรือผูถูกทดลองกลาวคือขณะวดันั้นผูถูกวัดรูตัว และมีปฏิกริยาตอบสนองที่ไมปกติหรือผิด
จากที่ควรจะเปน  Pennock.ไดจดักระทําตัวแปรอิสระขึ้นในการทดลองกับคนงานในโรงงาน เชน 

การใหแสงสวางในการทํางาน การใหหยดุพักเหนื่อยระหวางทํางาน การจายรางวัลเพื่อจูงใจในการ
ทํางาน เปนตน ซ่ึงการจัดกระทํานี้คนงานก็ทราบวาการทดลองจะดําเนินไปอยางไร จะเกดิ
เหตุการณใดขึน้ระหวางการทดลอง หรือคนงานไดทราบแผนการทดลองวาจะเปนไปอยางไร ผล
การทดลองพบวา ผลผลิตในการทํางานมแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึงเมื่อมีการทดลอง หรือใหท
รีตเมนต ในทีสุ่ดผลการทดลองไดสรุปวา การที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากการที่คนงานรูตัว
วาตนกําลังถูกทดลอง จึงสนใจที่จะทํางาน และมีผลทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 

                ในการวิจยัทดลองทางการศึกษา ตัวอยางเชน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงผลการใชหนังสือ
แบบเรียนแบบใหม(New Kind of Textbook) กับหนังสือแบบเรียนแบบเดิม และไดสุมกลุม

ตัวอยางเปนกลุมทดลอง กับกลุมควบคุม เมื่อดําเนินการทดลองปรากฏวากลุมทดลองทราบวาตน
กําลังถูกทดลองเนื่องจากทราบวากลุมควบคุมไมไดเรียนโดยใชหนังสอืเรียนใหม(New Textbook)  

และใชเวลาในการเรียนมากเปนพิเศษ เปนผลใหครูและนักเรียนตองทาํงานอยางหนกั ผลการวิจยั
อาจพบวาการใชหนังสือแบบเรียนแบบใหมใหผลตางๆ ดีกวาใชหนังสือแบบเรียนแบบเดิม กรณี
ดังกลาวอาจเปนการสรุปผลการวิจยัที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได ซ่ึงผูทดลองอาจปองกันได
โดยใหความสนใจกลุมทดลอง และกลุมควบคุมเทาๆกัน หรือใหทรีตเมนตเทียม (Placebo)กับ

กลุมควบคุม เชน ใหหนังสอืเรียนเลมใหมๆกับกลุมควบคุม เปนตน หรืออาจทําการทดลองเปน
ระยะเวลานานๆ จนกระทั่งกลุมตัวอยางหมดความสนใจในการทดลอง ในการวิจัยทดลองทางการ
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ศึกษามักเกิดThe Howthorne Effect ในกรณีที่มีการนําโครงการใหมๆ  วิธีการใหมๆ  มาทดลองใช

ในการจดัการศึกษา ทําใหครู หรือนักเรียนรูตัววาไดรับความสนใจเปนพิเศษจากบุคคลภายนอก 
หรือจากผูทดลอง และจะเปลี่ยนพฤติกรรมการตอบสนองตอการทดลองไปในทางบวกซึ่งกระทบ
ตอผลการทดลอง ปรากฎการณ The Howthorne Effectนี้ มีนัยตรงขามกับปรากฎการณ The John 

Henry Effect ดังจะไดอธิบายในหัวขอตอไป 

 
5. The John Henry Effect  

                  ช่ือ The John Henry Effect เปนชื่อที่ตั้งจากชื่อของตัวละครซึ่งเปนพระเอก(Hero) 

ในนิทานพื้นบานของอเมริกา John Henry เปนกรรมกรกอสรางทางรถไฟผิวดําที่ไดทํางานแขงกับ

เครื่องจักร(สวาน : Stem Drill) เนื่องจากไดทราบวาจะมกีารใชเครื่องจักรแทนแรงงานกรรมกรใน

การสรางทางรถไฟ เขาจึงเกดิแรงจูงใจที่จะพิสูจนวา แรงงานกรรมกรนั้นมีประสิทธิภาพเหนือ
เครื่องจักร จากเหตกุารณนีท้ําใหเขาไดทุมเทเวลา และกําลังในการทาํงานอยางหนกั ในที่สุดเขาได
พิสูจนไดอยางไมนาเชื่อวา ประสิทธิภาพในการทํางานโดยใชแรงงานของเขานั้นมีความเหนือกวา
เครื่องจักรจริง แตในที่สุดเขาไดจบชวีิตลงดวยความพยายามนั้น The John Henry Effect จึง

หมายถึง ปรากฏการณของการทดลองที่เกิดขึ้นเมื่อผูถูกทดลองในกลุมควบคุมรูแผนการดําเนนิการ
ทดลอง มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการปฏิบัติไปในทางที่ดีกวาที่ควรจะเปน ทั้งนี้
เพื่อแขงขันเอาชนะกลุมทดลอง และ/หรือหักลางสมมติฐานการวจิัย สถานการณดังนี้เรียกอกีอยาง

หนึ่งวาCompensatory Rivalry จัดเปนผลปฏิกริยา (Reactive Effects)เชนเดียวกบั The 

Howthorne Effect เนื่องจากเกิดปฏิกริยาระหวางผูถูกทดลองกับผูทดลองในกระบวนการวัดผลการ

ทดลอง เชน ผูถูกทดลองทราบจากการสังเกตวาผูทดลองสนใจกลุมทดลองเปนพิเศษ หรือเดา
สมมติฐานการวิจัยได เปนตน เมื่อเกิดเหตกุารณดังกลาวจะทําใหสรุปผลการทดลองคลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง  ในการดําเนินการทดลองผูทดลองควรสังเกตวา กลุมตัวอยางในกลุมควบคุมมี
ปฏิกริยาตอบสนองตอการทดลองผิดปกติหรือไม หรืออาจใชแบบแผนการทดลองที่เหมาะสม
สําหรับการตรวจสอบ เชนแบบแผนการทดลองที่มีการวดัตามชวงเวลา(Time Series Design)ซ่ึง

จะสังเกตไดจากคาการวัดภายหลังการใหทรีตเมนต ถาคาการวัดของกลุมควบคุมสูงขึ้น(หรือต่ําลง)

กวา หรือพอๆกันกับกลุมทดลอง และลดลง(หรือเพิ่ม)ทันทีสูระดับปกติในการวัดครัง้ตอไปนั่น

แสดงวาเกิด The John Henry Effect ขึ้นแลว 
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6. Experimenter Effect 

                     Experimenter Effect หมายถึงผลที่เกิดจากเหตุโดยตัวผูทดลองเมือ่ความ

คาดหวังของผูทดลองมีอิทธิพลตอผลการทดลอง และอทิธพลดังกลาวเกิดขึ้นโดยไมเจตนา มีช่ือ
เรียกหลายชื่อ เชน Experimenter Bias Effect, Rosenthal Effect, Expectation Effect เปนตน 

แบงเปน 2 ลักษณะคือ 

 6.1 The Pygmalion Effect หมายถึงผลจากอคติ หรือความลําเอียงทางบวกโดย
ไมเจตนาของผูทดลองที่มีตอผูถูกทดลองอันเนื่องมาจากความคาดหวงัหรือความเชือ่ในทางที่ดีตอผู
ถูกทดลอง(Positive Expectancy Effect) ช่ือนี้นาจะถูกใชเรียกเมื่อ Rosenthal and Jacobson 

ไดเขยีนเอกสารเรื่อง Pygmalion in the Classroom : Teacher Expectation and 

Pupils’Intellectual Development ตีพิมพเมื่อป ค.ศ.1968 และคําวา Pygmalion นัน้มาจากชื่อ

พระราชาของไซปรัสในตํานานกรีก ซ่ึงไดปนรูปปนผูหญิงที่มีความสวยงามมาก และหลงรัก ทุมเท
ชีวิตจิตใจใหกบัรูปปนนั้น ตลอดจนไดสวดมนตออนวอนเทพเจา Aphrodite เพื่อขอประทานชีวิต

ใหกับรูปปนนัน้ ในที่สุดเทพเจาไดบนัดาลใหรูปปนมีชีวติขึ้นมาจริงๆ  (George Bernard Shaw 

ศิลปนรางวัลโนเบลสาขา วรรณกรรม ป ค.ศ. 1925 ไดนาํมาเขียนเปนบทละครเพลง เมื่อป ค.ศ. 

1913) The Pygmalion Effect จึงมีที่มาจากตัวละครที่มคีวามรักในรูปปนของตน ในการวิจยัมี

ความหมายวาเปนการลําเอียงเพราะรัก หรือพอใจในกลุมตัวอยางหรือผูถูกทดลอง  ในการศึกษา
ของ Rosenthal and Rubin (Ball.1990 citing Rosenthal and Rubin. 1978.)  

พบวา ความคาดหวังของผูทดลองหรือครู จะนําไปสูการปฏิบัติที่ดีตอผูถูกทดลองหรือนักเรียน 

เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังนัน้ ผลการทดลองก็จะเปนไปตามความคาดหวังนัน้ดวย เชน ถาครู
เชื่อวานกัเรียนที่ตนสอนนั้นเกง หรือดี ก็มกัจะมกีารปฏิบัติที่ดีตอนักเรียน และมแีนวโนมที่จะ
ประเมินวานักเรียนของตนเกง หรือดีเสมอ(ทําอะไรก็ดดูีไปเสียทั้งหมด) ตรงขามถาครูเชื่อวา

นักเรียนของตนบางคนเรียนออน โง ไมดี ก็มีแนวโนมทีจ่ะปฏิบัติตอนกัเรียนของตนไมสูดีนัก ผล
การประเมินกม็ักจะมแีนวโนมออกมาไมดี (ทําอะไรก็ดไูมเขาทาไปเสยีทั้งหมด)  แทจริงแลวผลจะ

เปนตามความเชื่อ ความคาดหมายของครูหรือไมก็ได จึงทําใหสรุปผลการทดลองคลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริงได ลักษณะประการหลังเรียกวา The Golem Effect ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 

 6.2 The Golem Effect  หมายถึงผลจากอคติ หรือความลําเอียงทางลบโดยไม
เจตนาของผูทดลองที่มีตอผูถูกทดลองอันเนื่องมาจากความคาดหวังหรือความเชื่อในทางที่ไมดีตอผู
ถูกทดลอง(Negative Expectancy Effect) Rosenthal and Fode (Stangor.1998 citing 

Rosenthal and Fode.1963) ไดทดลองใหนักศกึษา 12 คน สังเกตการเรียนรูของหนูในการ

เดินทางวกวน(Maze Learning) โดยแบงนักศึกษาออกเปนกลุมละ 6 คน กลุมแรกไดรับการบอกวา

หนูที่เขาไดรับนั้นเปนหนูที่มาจากสายพนัธุที่ฉลาดมาก สวนอีกกลุมหนึง่ไดรับการบอกวาหนูที่เขา
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ไดรับเปนหนทูี่มาจากสายพนัธุที่โง แตแทจริงแลวไมมีความแตกตางใดๆระหวางหนูทั้งสองกลุม 
เมื่อมีการทดลองใหหนูเดนิทางวกวนโดยใหนกัศึกษาแตละคนเปนผูใหคะแนนหนทูี่ตนไดรับ ผล
การทดลองพบวา นักศกึษากลุมแรกใหคะแนนผลการเรียนรูของหนทูี่ตนไดรับสูงกวาการให
คะแนนของนกัศึกษากลุมหลัง(ที่ใหคะแนนหนูของตนเชนกัน)อยางมีนัยสําคัญ ผลการทดลอง

แสดงใหเห็นวา นักศึกษากลุมแรกยอมคาดหวังวาหนูของตนยอมเดนิทางวกวนไดดี เพราะคิดวา
เปนหนูที่ฉลาด และมีทาทีการปฏิบัติที่ดีตอหนูอีกดวย ตรงขามกับนักศึกษากลุมหลังยอมมี
แนวโนมที่จะใหคะแนนหนขูองตนต่ําเพราะเขาใจวาหนขูองตนเองเปนหนูโง ลักษณะพฤตกิรรม
ของนักศึกษากลุมหลังเปน The Golem Effect ซ่ึงจะทําใหการสรุปผลการวิจยัคลาดเคลื่อนจาก

ความเปนจริง 
ในตํานานของชาวยวิเลาวาโกเลมถูกสรางขึ้นมาเพื่อทํางานรับใช หรือทํางานแทนคน

(เปนจินตนาการคลายหุนยนตแตมีชีวิต : Automaton in human form) ในกรุงปราก ประเทศ 

สาธารณรัฐเชค  ปนขึ้นมาเปนรูปคนจากดินเหนียว เศษไม และเศษผา โดยอํานาจเวทยมนตตาม
ตํารับการสรางในคัมภีร Cabbala อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว  โกเลมมีชีวิตเหมือนมนษุย และได

พยายามเรียนรูวัฒนธรรมของมนุษย แตกไ็มสามารถเรียนรูได หรือเรียนรูไดไมสมบรูณ ในคัมภีร 
Talmudic ของยิวถือวาโกเลมเปนสัญลักษณของสิ่งที่ไมสมบูรณ(Embryonic or Incomplete 

Substance) โกเลมมีลักษณะเดนคือ มีกาํลังมาก วิ่งเร็ว อดทน ทํางานเกง ทํางานไดหลายอยางและ

ทํางานหนกัได แตไมมีความเขาใจในงาน ตองทํางานตามคําสั่งจึงจะทาํไดดี แตถาปลอยใหคิด และ
ทํางานเองตามลําพัง จะทําไดไมเขารองเขารอยเลอะเทอะ เกิดอันตรายและความเสียหายเสมอ กลาว
อีกอยางวา โกเลมเปนสัญลักษณแหงความโง(Stupid Creature)  หรือบุคลิก และลักษณะที่เปน

ภาพลบ(Negative) ทั้งหลาย ดวยเหตนุี้กระมัง Golem Effect จึงเปนผลจากความคาดหวังตางๆที่

เปนภาพลบ ของครูที่มีตอนักเรียน หรือของผูทดลองตอผูถูกทดลองของตน 
 

สรุป  
 

                   The Howthorne Effect เปนตัวอยางทีด่ีวา ถานักวิจยัสรุปผลการวิจัยวา “การจาย

รางวัลเพื่อการจูงใจในการทาํงานนั้นทําใหผลิตผลของการทํางานเพิ่มขึน้” ดูเหมือนวาจะเปนการ

สรุปที่สมเหตุสมผล แตเมื่อเกิด The Howthorne Effect แลวความจริงไมเปนเชนนั้น ! การสรุป

ผลการวิจัยจึงเปนการสรุปที่ผิดพลาด ทําใหผลการวิจยัขาดความตรงทัง้ภายใน และภายนอก ยอม
กอใหเกิดความเสียหายไมนอยทั้งในเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติหรือการนําไปใช  ในดานของผลโดย
ไมเจตนาของการวิจยัทดลองนี้มีสวนทําใหการสรุปผลการวิจยัผิดพลาดคลาดเคลื่อนไดเปนอยาง
มาก  ในการวจิัยทดลองและการสรุปผลการทดลองนั้น เมื่อผูวิจัยมีความรู ตระหนักรู คิด และ
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สังเกตอยางรอบครอบเกี่ยวกบัผล และสาเหตุของผลแลว ยอมเปนสิ่งที่จะชวยใหนกัวิจยัได
กล่ันกรองขอมูล และเหตกุารณตางๆ เพื่อการสรุปผลการวิจัยที่ถูกตองไดเปนอยางด ี 
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