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 การทดลองเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการคนควาหาความรู
ความจริงที่เรียกกันวา การวิจัย  การวิจัยท่ีใชการทดลองนี้เรียกวาการวิจัยทดลอง (Experimental 
Research)  มีหลักการโดยสรุปคือ  การมุงจัดกระทําตัวแปรสาเหตุ หรือตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables)  แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงในผลหรือตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ผลจาก 
การทดลองนี้จะไดความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Cuasal Relationship) ระหวางตัวแปรท่ีเน่ืองมาจาก  
การทดลอง  แตการที่จะสรุปความสัมพันธเชิงสาเหตุไดอยางถูกตองเปนจริงไดน้ันมีรายละเอียด
หลักการ วิธีการปลีกยอยดังที่จะอภิปรายขยายความตอไป 
 
ตัวแปร และการการทดลอง 
 
 นิยามของคําวา “ตัวแปร”  (Variable) โดยสรุป หมายถึง  คุณลักษณะของสรรพสิ่งท่ีมีความ
ผันแปร (Variation) ความผันแปรนี้เปนลักษณะโดยธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ถูกปรุงแตงขึ้นมาดวย
เหตุตางๆ ท้ังที่เปนรูปและนาม(สังขตธรรม) และเม่ือเหตุตาง ๆ แปรเปลี่ยนหรือผันแปรไปก็จะทําให
สิ่งน้ันผันแปรไปดวย  ตัวแปรจึงมีธรรมชาติของความไมคงที่ซ่ึงเปนลักษณะประจําของสรรพสิ่งที่ถูก
ปรุงแตงนั่นคือความหมาย  สูงสุดของคําวา “ตัวแปร” ที่เปนความจริงไมคลาดเคลื่อนเลย ในพุทธ
ศาสนานิยามตัวแปรวาเปนทุกข หมายถึงสภาวะหรือลักษณะท่ีทนอยูไดยากเนื่องจากถูกบีบคั้นดวย
ปจจัยอื่นที่ไมไดเกิดจากตัวมันเอง มีผลทําใหสภาวะหรือคุณลักษณะน้ันผันแปรหรือแปรปรวนไป 
เรียกวาไมคงที่หรืออนิจจัง แตการศึกษาหาความจริงโดยการทดลองซึ่งเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร
นั้นคําวา “ตัวแปร” มีความหมายจํากัดเพียงเฉพาะคุณลักษณะของสรรพสิ่งที่ตองการศึกษาหาความ
จริงเกี่ยวกับการผันแปรของมันเพียงเทานั้น  คุณลักษณะของสรรพสิ่งที่ไมตองการศึกษาแมจะมี
ความหมายโดยทั่วไปวาเปนตัวแปร แตในการทดลองถือวาเปนตัวคงที่ไมแปรเปลี่ยนโดยการสมมุติ
หรือการตกลงรวมกัน  ตัวแปรในการทดลองจึงมีความหมายวาคุณลักษณะของสรรพสิ่งที่ยอมใหผัน
แปรมีอยู 2 ตัวคือ  ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังท่ีไดกลาวมาแลว  ผลของการทดลองจะบอกถึง
ความเปนเหตุเปนผลของตัวแปรท้ังสองนี้ (สําหรับรายละเอียดความหมายของตัวแปรประเภทตาง 
ๆ ดูรัตนะ  บัวสนธ. 2532 : 25-42) 
 
* อาจารยประจําภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 การศึกษาเกี่ยวกับการผันแปรของตัวแปรในการทดลองนี้ เรียกอีกอยางหน่ึงวาเปน      
การศึกษา“ความแปรปรวน”(Variance)ของตัวแปรที่ตองการศึกษา โดยการสมมติหรือวัดคา 
(Values) ของตัวแปรออกมาเปนปริมาณท่ีนับไดและมีความหมาย สิ่งท่ีเรียกวา “คา” นี้เปนสิ่งที่   
บงบอกถึงความแปรปรวน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดกรณีที่มีการวัด 2 ครั้งขึ้นไป หรือมีการรูคาเดิมของตัว
แปรน้ันอยูกอนแลว การที่คาการวัดครั้งที่สองหรือครั้งใหมนั้นไมเทาเดิมแสดงใหเห็นวามีความ
แปรปรวนของคาการวัด  ถาวัดจากหนวยทดลอง (Subjects) หนวยเดียว ก็เปนความแปรปรวนของ
หนวยเดียว แตถาวัดหลายๆหนวยรวมกันก็เปนความแปรปรวนของกลุม  ซึ่งสมมุติวาคาการวัดคร้ัง
แรกหรือคาเดิมของการวัดนั้นคือ คาเฉลี่ย (Mean) ของทุกหนวยอันเปนความหมายทางสถิติ 
 คาการวัดผลการทดลอง (Particular Score) หรือคาการวัดตัวแปรตาม 1 หนวยทดลอง 
(Yij) น้ันจะมาจากแหลงของสาเหตุตางๆ ที่เรียกวาอิทธิพล (Effects) จากแหลง 4 แหลง คือ (Kirk. 
1982 : 11) 
 (1)  จากตัวแปรอิสระหรือทรีตเมนตที่ผูทดลองไดจัดกระทํา (Manipulation) ขึ้นตามระดับ
หรือความเขมหรือความแตกตางของระดับตัวแปร 
 (2)   จากความแตกตางของหนวยทดลองในแตละระดับของตัวแปรอิสระ 
 (3)   จากการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือคุณสมบัติของหนวยทดลองโดยธรรมชาติไมสามารถ
บังคบัได 
 4)  จากสิ่งแวดลอมของการทดลองที่เปนเง่ือนไขบังคับใหเกิดผลในหนวยทดลอง 
  
           อิทธิพลจากแหลง 4 แหลงนี้ทําใหเกิดความแปรปรวนของคาการวัดในตัวแปรตามหรือคา
การวัดผลการทดลอง  ซึ่งแบงออกเปนแหลงอิทธิพลใหญ ๆ ได 2 แหลงคือ 
 1.  แหลงที่ทราบที่มาซึ่งควบคุมได  หมายถึง แหลงอิทธิพลที่กอใหเกิดความผันแปรของ
คาการวัดตัวแปรตามที่ถูกจัดกระทําใหสงผลตอตัวแปรตามอยางเปนระบบ (Systematic Variance) 
ได การจัดกระทํานี้ไมวาจะจัดกระทําดวยวิธีใดก็ตามนั้นก็เปนผลมาจากการที่ผูวิจัยทราบแหลงท่ีมา
อยางชัดเจนวามาจากแหลงใด  ตัวแปรใดแลวทําการควบคุมแหลงน้ันตัวแปรนั้นได  เชน รูวาฐานะ
ทางเศรษฐกิจของนักเรียนมีอิทธิพลตอความแปรปรวนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักวิจัย
ก็ควบคุมโดยการจัดมาเปนตัวแปรอิสระเสียหรือไมก็ทําใหมีอิทธิพลเทากัน การกระทําน้ีเรียกวา 
ทราบแหลงท่ีมา และควบคุมได หรือควบคุมความแปรปรวนใหเปนระบบได 
 2.  แหลงท่ีไมทราบที่มาซ่ึงควบคุมไมได  หมายถึง แหลงอิทธิพลที่กอใหเกิดความผัน
แปรของคาการวัดตัวแปรตามที่ไมสามารถจัดกระทําใหสงผลตอตัวแปรตามอยางเปนระบบไดเนื่อง
ดวยสาเหตุท่ีนักวิจัยไมทราบแหลงท่ีมาหรือทราบไมชัดเจน เชน แหลงความแตกตางระหวางบุคคล 
ซึ่งไมทราบชัดเจนวาเปนตัวแปรใด  อิทธิพลจากแหลงที่ไมทราบที่มาน้ีจะสงผลตอคาการวัดตัวแปร
ตามอยางไมเปนระบบ เรียกวา ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error Variance) มีลักษณะ
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เปนความคลาดเคลื่อนแบบสุม (Random Error) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง (Experimental Error Variance) 
 แหลงอิทธิพลท้ัง 2 แหลงใหญนี้ใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาความแปรปรวนอยาง   
เปนระบบ และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปร กลาวคือแตเดิมแลวความ            
แปรปรวนทั้งหมดของการทดลองนั้นเปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนทั้งหมด ตราบใด        
ก็ตามถานักวิจัยสามารถขจัดความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนนี้ลงไดไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม 
ก็ถือวาเปนการทําความแปรปรวนจากแหลงท่ีเปนสาเหตุที่กอใหเกิดความแปรปรวนของความ 
คลาดเคลื่อนน้ันใหกลับมาเปนความแปรปรวนที่สงผลตอตัวแปรตามอยางเปนระบบได ผลท่ีไดก็คือ
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจะลดลง  นั่นคือความสามารถในการควบคุมความแปรปรวน
ในการทดลอง 
 ในบทความนี้จะสมมติตัวแบบหรอืโมเดล (Model) ของคาการวัดจากการทดลองตามสมการ
ซึ่งเปนโมเดลของแบบแผนการทดลองสุมสมบูรณตัวแปรอิสระ 1 ตัว (Completely Randomized 
Design : CR-p) ซึ่งเปนพื้นฐานของแบบแผนการวิจัยที่สามารถทําความเขาใจไดงาย และ
เปรียบเทียบใหเห็นกับหลักของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โมเดล
กําหนดและหลักของการควบคุมความแปรปรวนของการทดลอง (The Maxmincon Principle)      
ซึ่งถือวาเปนวัตถุประสงคของการใชแบบแผนการทดลอง (Kerlinger. 1992 : 280-291)  
 สมการโมเดลของ CR-p มีขอตกลงวา คาการวัดแตละคาของหนวยทดลองนั้นเปนผลรวม
ของคา 3 คาของประชากรหนวยทดลอง ไดแก μ , jα และ )( ji∈ เขียนสมการไดวา 
 
   jiY    =   μ + jα + )( ji∈  

 
 เม่ือ  μ   เปนคาเฉลี่ยประชากร (The Grand Population Mean) ซึ่งหนวยทดลองไดรับ
เหมือนกันกอนไดรับทรีตเมนตเปรียบเปนคาการวัดครั้งแรกเพื่อแสดงใหเห็นความแปรปรวนของคา
การวัดอันเนื่องมาจากอิทธิพลอื่น ๆ 
  jα   เปนอิทธิพลจากทรีตเมนตของตัวแปร j  ซึ่งมีตั้งแต 1 ถึง .p ระดับ  มีคาเปน 

jμ -μ  คานี้หนวยทดลองภายใตทรีตเมนตเดียวกันจะไดรับเหมือนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนคา
ของประชากรในทรีตเมนตนั้นและเปนคาที่จะแสดงใหเห็นความแปรปรวนอันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของทรีตเมนต ถาทรีตเมนตตางกันแลวคานี้ควรจะผันแปรขึ้นลงไมเทากัน แตผลรวมของความ   

ผันแปรนี้จะเทากับ 0 (∑
=

p

j 1
jα  = 0)  เม่ือทรีตเมนตถูกกําหนดขึ้นในการทดลอง 

  )( ji∈   เปนอิทธิพลของความคลาดเคลื่อนจากการทดลองซึ่งเปนความคลาดเคลื่อน
ของหนวยทดลอง i  ของทรีตเมนตในตัวแปร j  มีความเปนอิสระจากคา )( ji∈  อื่นๆ  มีการ
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กระจายเปนปกติและมีคาเฉลี่ยเปน 0 การกระจายเปนความแปรปรวนเทากับ  2
εσ  มีความสัมพันธ

กับ jiY  และมีคาเทากับ jiY -μ - jα  คาความคลาดเคลื่อนนี้ก็คือคาที่มาจากแหลงอิทธิพล (2),(3) 

และ (4) ใน Particular Score ดังที่ไดอธิบายมาแลวนั่นเอง  
          ความหมายของ )( ji∈  ที่ควรอธิบายเพิ่มเติม คือ เปนแหลงความแปรปรวนที่ทําใหเกิด
ความแตกตางของ jiY  นอกเหนือจาก jα  และใชเปนแหลงเปรียบเทียบกับ jα  เม่ือวิเคราะหความ

แปรปรวนเปรียบ jα  ไดกับ MSBG และ )( ji∈  ไดกับ MSWG  การทดสอบคาสถิติ F = 
MSWG
MSBG = 

1 หมายถึง การยอมรับสมมติฐานกลาง (Ho : is true) 
 ในการทดลองถาเราใชสมการ jiY    =   μ + jα + )( ji∈  เปนสมการเพื่ออธิบายแหลงความ

แปรปรวนนั้นโดยความมุงหมายของการทดลองผูทดลองยอมมีความตองการอยู 2 ประการคือ             
(1) การพยายามที่จะทําให jα  หรืออิทธิพลของทรีตเมนตเปนอิทธิพลของทรีตเมนตนั้น
อยางแทจริง (Pure Treatment) และ  (2) การพยายามที่จะทําให )( ji∈ หรือความคลาดเคลื่อน
ในการทดลองนั้น ๆ ลดลงนอยที่สุด 
  
               ในประการแรกมีวิธีการอยู 2 วิธีการคือ  (1)  การสุมหนวยทดลองเขากลุมโดยใหแต
ละหนวยมีโอกาสเขากลุมใดๆโดยเทาเทียมกัน(Randomization)   ไดแก การสุมใสกลุม 
(Random Assignment)เพื่อทําใหอิทธิพลอื่นที่จะมีผลตอตัวแปรการทดลองนั้นเปนอิทธิพลแบบสุม 
(Random Error Effects) หรือใหมีลักษณะเปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error 
Variance) คือความแปรปรวนของ )( ji∈  ซึ่งนิยามวาเปนความผันแปรของคาการวัดอันเนื่องมาจาก
การผันแปรแบบสุม (Random Fluctuations) สูงบางต่ําบาง (จากคา μ ) ทําใหทรีตเมนตไม
ปนเปอนกับลักษณะของ  หนวยทดลองหรือทรีตเมนตไมมีปฏิสัมพันธ (เปนอิสระ) กับหนวยทดลอง 
อิทธิพลของทรีตเมนต   ก็ชัดเจนขึ้น (Pure Treatment) เม่ือวิเคราะหความแปรปรวนในดานของ
ความแปรปรวนระหวางกลุม (MSBG) ซึ่งเปนอิทธิพลของทรีตเมนตแตละทรีตเมนตจึงไมถูก
อิทธิพลจากคุณลักษณะที่แตกตางของหนวยทดลองรวมอยูดวย  การเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางอิทธิพลของทรีตเมนตแตละกลุมจึงเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจนมากขึ้น การสุมนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อทํากลุมใหเทาเทียมกันในทุกตัวแปรที่จะมีผลตอตัวแปรตามกอนการทดลอง (2)  
การทําอิทธิพลของตัวแปรอื่นซ่ึงคาดวาจะมีผลตอการทดลอง   ใหเปนตัวแปรอิสระ 
(Building into Design) หรือทําใหเปนอิทธิพลหลัก (Main Effects)  การกระทําดังกลาวนี้
สอดคลองกับการควบคุมความแปรปรวน คือ หลักการควบคุมตัวแปรเกิน (Control Extraneous 
Systematic Variance) ซ่ึงหมายถึง การนําเอาตัวแปรเกิน (Extraneous Variables)  ที่คาดวาจะมี
ผลตอการทดลองนํามาเปนตัวแปรอิสระเมื่อจัดเปนตัวแปรอิสระได เชนในแบบแผนการทดลอง
แฟคทอเรียล เปนตน  อิทธิพลจากตัวแปรเกินนี้จะสงผลตอ   ตัวแปรตามอยางเปนระบบซ่ึง
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ความหมายของการสงผลอยางเปนระบบนั้นมีความหมายอยางไร   จะไดอธิบายในเร่ืองของการจัด
กระทํากับตัวแปรอิสระหรือทรีตเมนตตามหลักของการทําความแปรปรวนของการทดลองใหสูงสุด 
(Maximize the Systematic Variance under Study) 

อิทธิพลของทรีตเมนต ( jα ) ก็คือ อิทธิพลหลักตัวหนึ่งซ่ึงจะเปนอิทธิพลอยางแทจริงหรือ
เปน Pure Treatment ไดก็เน่ืองดวยสาเหตุหนึ่งคือ การพยายามทําใหทรีตเมนตมีความแตกตางกัน
มากท่ีสุด ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรตามอันเนื่องมาจากทรีตเมนตมี
ความแปรปรวนเปนระบบมีคาสูงสุดในตัวแปรตาม  ทรีตเมนตใดทําความแปรปรวนในตัวแปรตาม 
มีคาสูง  เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับทรีตเมนตอื่นหรือไมมีทรีตเมนตก็จะทําใหความแตกตางของ  
อิทธิพลมีความแตกตางจากทรีตเมนตอื่นอยางแทจริง หลักการนี้เรียกวา Maximized the 
Systematic Variance under Study หรือ Maximization of Experimental Variance                       
ความแปรปรวนอยางเปนระบบที่เกิดขึ้นจากตัวแปรทรีตเมนตนั้นเปนความแปรปรวนของคาการวัด
ตัวแปรตามที่เกิดจากการกระทําที่มุงใหเกิดความลําเอียง (Bias) ไปในทางใดทางหนึ่งของผูทดลอง 
(Kerlinger. 1992 : 72-73) เพราะผูทดลองตองพยายามทําใหทรีตเมนตของการทดลอง (ท่ีสนใจ) 
ใหมีอิทธิพลตอตัวแปรตามมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ทําใหมีความแตกตางกับทรีตเมนตอื่น ๆ มาก
ท่ีสุดดวย  การกระทําน้ันเรียกวา “Manipulation” และหวังผลใหสูงกวาหรือต่ํากวาทรีตเมนตอื่นหรือ
ภาวะอื่นที่ไมไดรับทรีตเมนตน้ันโดยการกระทํานั้นกระทําตอหนวยทดลองที่ไดรับทรีตเมนตนั้นๆ 
อยางสม่ําเสมอกันหรือเปนรูปแบบเดียวกัน (Uniform) ดังนั้นอิทธิพลของทรีตเมนตแตละทรีตเมนต
ท่ีถูกกระทําใหตางกันมากที่สุด จึงสงผลเปนรูปแบบเดียวกันตอหนวยทดลองภายใตทรีตเมนตนั้น
เกิดเปนคาที่เรียกวาคา “Constance” ของทรีตเมนตคือ jα  ในสมการ การกระทําทั้งหมดนี้เปนการ
ทําใหอิทธิพลของทรีตเมนตเปนระบบ ในตัวแปรตาม 
  
          ในประการที่สองทําไดโดยเพิ่มอิทธิพลจากแหลงอื่นๆ ท่ีคาดวาจะมีอิทธิพลตอคาการวัดตัว
แปรตาม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแบบสุมน้ีใหลดลงเหลือนอยท่ีสุด การกระทํานี้สอดคลองกับ
หลักการควบคุมความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Minimize Error Variance) ซ่ึงไดแกการลด
ความแตกตางระหวางหนวยทดลองทุกลักษณะเทาที่จะเปนไปได มีวิธีการจัดกระทําเชน 
  การบลอคตัวแปร (Blocking) การบลอคเกี่ยวของกับการควบคุมความแปรปรวน 2 แบบ 
คือ แบบแรกการบลอคนั้นเปนการขจัดตัวแปร (Eliminate the Variable) หรือเปนการทําใหตัวแปร
ท่ีบลอคนั้น มีลักษณะเสมอเหมือนกัน (Homogeneous) ในหนวยทดลองซึ่งจะทําใหเกิดอิทธิพลของ
ตัวแปร สงผลอยางเปนระบบตอตัวแปรตาม เรียกวา Control Extraneous Systematic Variance 
เม่ือทําไดดังน้ีแลวจะควบคุมความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไดอีกคือ Minimize Error 
Variance ซึ่งเปนการควบคุมความแปรปรวนอีกแบบหนึ่ง ถาการบอลคมีลักษณะที่ทําใหหนวย
ทดลองที่มีลักษณะเสมอเหมือนกันนั้นใหไดรับทรีตเมนตที่ตางกัน ซ่ึงกรณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการ
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จับคู (Match Subjects) แลวสุมแบงกลุม (Random Assignment) เรียกวา Randomized Block 
Design หรือ Repeated Measures ซึ่งมีลักษณะของ Randomization รวมอยูดวยแต 
Randomization นี้เปนการทําใหอิทธิพลของตัวแปรนั้นเปนระบบซึ่งไมเหมือน Randomization ใน
ความตองการประการแรกที่ตองการทําใหอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ หรือตัวแปรเกินน้ันสงผลตอตัว
แปรตามแบบสุมดังที่ไดอธิบายมาแลว การบลอคเปนการเพิ่มแหลงอิทธิพลอื่นเพื่อไปลดความ
คลาดเคลื่อน ตัวอยางเชนในโมเดล Randomized Block Design : RB-p เขียนสมการไดวา 
 
  jiY    =   μ + jα + iπ + )( ji∈  

 
 เม่ือ  iπ  เปนอิทธิพลจากตัวแปรบลอคหรืออธิบายโดยภาพประกอบ 1 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงการลดความคลาดเคลื่อนโดยใชอิทธิพลบลอค 
 

  SSTO 
  

 
          CR-p Design       SSBG     SSWG 
    
    
 
 RB-p Design   SSA    SSBL    SSRES 
     
 
 จากภาพแสดงใหเห็นวา SSBL ซ่ึงเปนแหลงอิทธิพลของบลอคจะเปนแหลงท่ีแยก SSWG 
จาก CR-p ใหลดลงเปน SSRES หรือแหลงที่เปนเศษเหลือจากความคลาดเคลื่อนใน CR-p ดังนั้น 
หากบลอคมีอิทธิพลจริง RB-p จะมีประสิทธิภาพของแบบแผนการทดลองเหนือกวา CR-p นี่คือหลัก 
Minimized Error Variance การบลอคนี้เปนการควบคุมตัวแปรโดยใชแบบแผนการทดลอง                  
ท่ีเหมาะสม (Experimental Control) หรือเปนการลดความคลาดเคลื่อนของการวัดโดยการควบคุม
เงื่อนไขตาง ๆ ของการทดลอง (Reduction of error of measurement through controlled 
condition) 
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  การทําใหเคร่ืองมือวัดตัวแปรมีความเชื่อมั่น (Reliability) เปนการลดความ                 
คลาดเคลื่อนของการทดลองเพราะการวัดคาของตัวแปรนั้นยอมกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนเสมอ
โดยเฉพาะการวัดทางจิตวิทยาจะหลีกเลี่ยงไมไดเลย ยิ่งกวานั้นยังมีโอกาสท่ีจะเกิดความ                
คลาดเคลื่อนของการวัดไดมากอีกดวย การทําใหเครื่องมือมีความเชื่อม่ันน้ีเปนการควบคุมความ
แปรปรวน 2 แบบ เหมือนกันคือ แบบแรกเปน Control Extraneous Systematic Variance 
กลาวคือ ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือเปนเรื่องของความคงที่ของคะแนนหรือคาการวัดหลาย ๆ คร้ัง
ดวยเครื่องมือเดียวกันหรือเครื่องมือที่มีรูปแบบคูขนานกัน (Parallel Form) คาความเชื่อม่ันของ
แบบวัดเปนการสรุปวา แมการวัดครั้งเดียวก็ใหคาเดียวกันกับการวัดหลายๆ ครั้ง (รายละเอียด
ปลีกยอย   จะไมขอกลาวไวในที่นี้ ผูอานสามารถศึกษาไดจากทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา) เม่ือการ
วัดคาตัวแปรมีความคงที่ (Consistency) ก็จะสงผลใหอิทธิพลของตัวแปรที่วัดนั้นเปนระบบ  นั่นคือ
การวัดตัวแปรตามซึ่งมีอิทธิพลจากตัวแปรอิสระน้ันมีความแปรปรวนที่ถูกควบคุมใหเปนระบบหรือ
สงผลเปนรูปแบบเดียวกัน (Uniform) การเกิดผลเชนนี้ทําใหลดความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง
หรือลดความแตกตางระหวางหนวยทดลองที่เปนแบบสุมไดอีกดวย (ลด Error Variance จาก
เครื่องมือได)  เรียกวา Minimized Error Variance 
 การแสดงใหเห็นกรณีของการใชเคร่ืองมือวัดที่มีความเชื่อม่ันเปนการลดความคลาดเคลื่อน
หรือความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปรเกินท่ีไมเก่ียวของกับแบบ
แผนการทดลอง เพราะอิทธิพลดังกลาวมิไดนําไปเพิ่มในโมเดลของการทดลองเพื่อลดความ         
คลาดเคลื่อน แตการนําเสนอไวในที่น้ีผูเขียนเห็นวามีความเกี่ยวของกับการทดลองและหลักการ
ทดลองที่ผูทดลองตองพยายามลดความคลาดเคลื่อนชนิดนี้ใหลดลงเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได 
ดังนั้นการทําใหเคร่ืองมือมีความเชื่อม่ัน จึงไมใชการควบคุมตัวแปรเกินโดยใชแบบแผนการทดลอง
ดังที่ทราบกันโดยทั่วไป 
 การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) เปนการวิเคราะหความแปรปรวนจากคา  
การวัดตัวแปรตามซึ่งเปนคาสวนท่ีเหลือหรือเศษตกคาง (Residuals) ท่ีเกิดจากการปรับแกโดย    
วิธีการทางสถิติ การปรับแกน้ีเปนการนําอิทธิพลของตัวแปรเกินท่ีผูวิจัยเห็นวามีความสัมพันธกับ  
ตัวแปรตามหรือมีผลตอตัวแปรตามออกจากตัวแปรตาม ตัวแปรเกินนี้เรียกวา ตัวแปรปรวนรวม 
(Covariate) ซึ่งอาจมีกี่ตัวก็ไดแลวแตธรรมชาติและความลึกซึ้งของการวิจัย ANCOVA เปนวิธีการ
ทางสถิติที่ใชสําหรับการควบคุมตัวแปรเกิน ตัวแปรปรวนรวมในการวิเคราะหนี้มักจะเปนตัวแปรที่
เปนสิ่งติดตัวหนวยทดลอง (Organic Variable) อิทธิพลของตัวแปรปรวนรวมนี้จึงเปนอิทธิพล   ที่
เนื่องดวยความแตกตางระหวางหนวยทดลอง (Individual Differences among Subjects) ซึ่งจัด
จําแนกและควบคุมไมได (Not Identified and Controlled) หรือทําใหสงผลเปนระบบไมได จึงจัดเขา
เปนความคลาดเคลื่อนแบบสุมและสงผลเปนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error 
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Variance) ในตัวแปรตาม การขจัดอิทธิพลของตัวแปรปรวนรวมออกไปน้ีจึงเปน Minimized Error 
Variance 
 

สรุป 
 หลักการทดลองที่ไดนําเสนอไวเปนหลักการที่พยายามทําใหการทดลองหรือผลคําตอบจาก
การวิจัยทดลองนั้นมีความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของตัวแปร
อิสระที่มีตอตัวแปรตามในเร่ืองของการผันแปรคาหรือความแปรปรวนในตัวแปรตามวามีการผันแปร
คาไปอยางไรเม่ือไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระการผันแปรดังกลาวสรุปไดดังภาพ 
 
 
      
            Vw     
    Vt  Vb 

 
 
 จากภาพเปนการแสดงใหเห็นความแปรปรวนในตัวแปรตามเมื่อถูกแบงออกเปนสวน ๆ 
ตามขอตกลงวาความแปรปรวนของตัวแปรตามที่เน่ืองดวยตัวแปรอิสระท้ังหมดมีคาเทากับความ
แปรปรวนที่เนื่องดวยตัวแปรอิสระหรือทรีตเมนตรวมกับความแปรปรวนที่ เ น่ืองดวยความ       
คลาดเคลื่อน (Vt = Vb+Vw) ในการทดลองนั้นผูทดลองมีความตองการที่จะเพิ่ม Vb และทําใหเปน
อิทธิพลของตัวแปรอิสระอยางแทจริง ในทางกลับกันก็มีความพยายามที่จะทําให Vw ลดลงใหมาก  
ท่ีสุดเทาที่จะเปนไปไดเม่ือทําไดดังนี้แลว การแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ              
ตัวแปรตามจากการทดลองก็จะมีลักษณะของความสัมพันธเชิงเหตุผลอยางแทจริงเทาที่จะเปนไปได
โดยวิธีการเชิงประจักษ (Empirical Approach) ซ่ึงก็ถือวาการทดลองมีความเปนไปไดสูงสุดสําหรับ
การคนควาหาความจริงในปจจุบัน 
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