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     จากที่ได้รับฟังผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการวาง
แผนการทดลอง (Experimental Design) นั้น 
 
       ได้เล่าถึงว่า การวางแผนการทดลอง ดังนี้  
      งานวิจัยและพัฒนา หรือ เปน็การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรา
จะต้องใช้ความรู้จากหลากหลายสาขา เช่น เคม,ี จุลชีววิทยา, การแปร
รูปผลิตภณัฑ,์ สถิต,ิ การตลาด และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
      รวมถึงการวิจัยทางด้านการทดลอง ต้องการเครื่องมือทางสถิติเข้า
มาใช้ในการประเมินผล เพื่อท่ีจะใช้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได ้
      ค าศัพท์ที่ควรทราบในการวางแผนการทดลอง มีดังนี ้
      1.ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการออกแบบการทดลองมี    
ตัวแปรที่จะศึกษา คือ ตัวแปรอิสระ (independent variable) 
และ ตัวแปรตาม (dependent variable) 
      ตัวแปรอิสระ หรืออาจเรียกว่าตัวประกอบ (factor) หรือเรยีกว่า
ปัจจัย เป็นตัวแปรที่เป็นต้นเหตุ ท าให้เกิดผลที่ต้องศึกษาตามมา ซึ่ง
ต่อไปนี้จะใช้ค าว่า “ปัจจัย” 
      ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรผลอนัเนื่องจากปัจจัย ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากอิทธิพลของปัจจัย 
      ตัวอย่างที่ 1 การศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพท่ีมีต่อผลผลิตคะนา้ 
         ปัจจัย คือ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
         ตัวแปรตาม คือ ผลผลิตของคะน้า 
      ตัวอย่างที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ที่เรียนโดยวิธีการสอน 3 วิธี 
         ปัจจัย คือ วิธีการสอน 
         ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ์
       2.ทรีตเมนต์ 
        ในการออกแบบการทดลองตัวแปรอิสระหรือปัจจัยอาจมีหลาย
ระดับ (level) ระดับต่างๆ ของปัจจัยที่ต้องการศึกษาเปรียบเทียบ 
เรียกว่า ทรีตเมนต ์(treatment) ตัวอย่างเช่น ศึกษาวิธีการสอน 3 วิธี 
กล่าวได้วา่ม ี3 ทรีตเมนต ์ดังนี ้
        ทรีตเมนต์ที ่1 การสอนโดยการบรรยาย 
        ทรีตเมนต์ที ่2 การสอนโดยการค้นพบ 
        ทรีตเมนต์ที ่3 การสอนแบบผสม 
 
       
 
 
 

การวางแผนการทดลอง (Experimental 
Design) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
    งานวิจัยและพฒันา หรือ เป็นการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ เราจะตอ้งใช้ความรู้จากหลากหลาย
สาขา เชน่ เคม,ี จุลชีววทิยา, การแปรรูปผลติภัณฑ์, 
สถิต,ิ การตลาด และเศรษฐศาสตร ์เป็นตน้  
     และต้องการเครือ่งมอืทางสถิตเิข้ามาใชใ้นการ
ประเมนิผล เพือ่ที่จะใช้ผลลัพธ์ทีถู่กตอ้ง และเชื่อถือ
ได้ 
      ค าศัพท์ที่ควรทราบในการวางแผนการทดลอง 
มีดังนี ้
      1.ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการ
ออกแบบการทดลองมีตัวแปรท่ีจะศึกษา เช่น   
ตัวแปรอิสระ (independent variable) และ    
ตัวแปรตาม (dependent variable) 
       2.ทรีตเมนต์ 
        ในการออกแบบการทดลองตวัแปรอสิระหรอื
ปัจจัยอาจมีหลายระดับ (level) ระดับต่างๆ ของ
ปัจจัยที่ต้องการศึกษาเปรียบเทียบ เรียกว่า ทรีต
เมนต ์(treatment)  
      ขั้นตอนการวางแผนการทดลอง 

1. ก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. เลือกสิ่งทดลอง (Treatment)  
3. ก าหนดขนาดของการทดลอง 
4. ก าหนดการเลือกวัตถุดิบ 
5. เลือกแผนการทดลองที่มีประสิทธิภาพ 

(CRD, RCBD, Facotorial) 
6. การทดลองสามารถท าไดจ้ร ิ
7. ปฏิบัติการทดลอง 
8. ความละเอียดในการทดลอง 
9. เก็บขอ้มูล 
10. วิเคราะห์ผลทางสถิต ิ
11. สรุปผลการทดลอง 

      การทดลองท่ีจะได้ผลท่ีดีและถูกต้อง จะต้อง
มีสิ่งต่อไปนี้ 

1. ควบคุมปัจจัยที่ไม่ได้ศึกษาที่จะท าให้
เกิดความแปรปรวนนอ้ยที่สุด  

2. เลือกวิธีวดัผลทีเ่ที่ยงธรรม หรอื 
แน่นอนไม่ให้เกิดการล าเอียง 

3. ลดความคลาดเคลื่อน (Error) ที่จะ
เกิดขึ้นในการทดลองให้เกิดขึน้นอ้ย
ที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

       



   
     ขั้นตอนการวางแผนการทดลอง 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. เลือกสิ่งทดลอง (Treatment) ในการทดลอง  (เช่น สูตร

อาหาร) ควรเลือกทดลองให้ตรงตามวัตถุประสงค์การทดลอง 
3. ก าหนดขนาดของการทดลอง (ควรพิจารณาถึง ความเป็นไปได้

ในการปฏิบัติจริง เป็นไปได้หรือไม ่จ านวนสิ่งทดลองที่ใช้ และ
ความแปรปรวน ความเที่ยงตรง ท่ีต้องการมากขนาดท าการ
ทดลอง) 

4. ก าหนดการเลือกวัตถุดิบ หรือวัสด ุหรือ สิ่งที่ใช้ในการทดลอง
เลือกให้เหมาะสม เพื่อลดความแปรปรวนจาก (วัตถุดิบ 
สภาพแวดล้อม และความไมส่ม่ าเสมอ)     

5. เลือกแผนการทดลองที่มีประสิทธิภาพ (CRD, RCBD, 
Facotorial) 

6. พิจารณาถึงการปฏิบัติทีผู่้ทดลองสามารถท าได้จริง 
7. ปฏิบัติการทดลอง 
8. ความละเอียดในการทดลอง 
9. เก็บข้อมูล 
10. วิเคราะหผ์ลทางสถิต ิ
11. สรุปผลการทดลอง 

      การทดลองที่จะได้ผลที่ดีและถูกต้อง จะต้องมสีิ่งต่อไปนี ้
1. ควบคุมปัจจัยทีไ่มไ่ด้ศึกษาท่ีจะท าให้เกิดความแปรปรวนน้อย

ที่สุด เช่นการใช้ขนาดของถุงในการศึกษาอายุการเก็บ 
2. เลือกวิธีวัดผลที่เท่ียงธรรม หรือ แน่นอนไม่ให้เกิดการล าเอียง 
3. ลดความคลาดเคลื่อน (Error) ที่จะเกิดขึ้นในการทดลองให้

เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

      แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 
Design; CRD)  

- เป็นการทดลองที่มีเพียงปัจจัยเดียวท่ีสนใจซึ่งมี k กรรมวิธ ี
- เลือกหน่วยตัวอยา่งที่ใช  ้ต้องมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
- จัดหน่วยตัวอย่างเป็น k กลุ่ม ตามกลุ่มของกรรมวิธ ี
- เลือกกรรมวิธีให้หน่วยตัวอย่างแตล่ะกลุม่อย่างสุม่ 
- บันทึกผลการทดลองที่ได้โดยไม่ทราบกรรมวิธีท่ีใช  ้ 
- ใช  ้One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมลู ในกรณีที่มี

จ านวนกรรมวิธมีากกว่า 2 กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 

     แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design; CRD)  

- เป็นการทดลองที่มีเพียงปัจจัยเดียวที่
สนใจซ่ึงม ีk กรรมวิธ ี

- เลือกหน่วยตัวอย่างที่ใช  ้ต้องมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกัน 

- จัดหน่วยตัวอย่างเป็น k กลุ่ม ตามกลุ่ม
ของกรรมวิธ ี

- เลือกกรรมวิธีให้หน่วยตัวอย่างแต่ละ
กลุ่มอย่างสุ่ม 

- บันทึกผลการทดลองที่ได้โดยไม่ทราบ
กรรมวิธทีี่ใช  ้ 

- ใช  ้One-way ANOVA ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในกรณ ี2 กลุ่ม 

     แผนการทดลองแบบบล็อก (Randomized 
Complete Block Design ; RCBD หรือ RBD)      
           ลกัษณะ (ไม่สม่ าเสมอ) โดยจะจัดกลุ่ม
หรือแยกประเภทสิ่งที่เหมอืนกันไวก้ลุ่มเดียวกัน 
ประเภททีแ่บ่งเรียกว่าบล็อก (block) โดยกลุ่มแต่
ละกลุ่มต้องมีความสม่ าเสมอ ระหว่างบล็อกต้องมี
ความแตกต่างกันมาก บล็อกที่มีความสมบรูณ์ ใน
แต่ละบล็อกจะต้องไดร้ับ Treatment ทกุ 
Treatment ที่มีในการทดลอง 
 
     แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 
(Factorial Experiment) 

- การทดลองแบบแฟคทอเรียลเป็นการ
ทดลองทีท่รทีเมนต์ประกอบด้วยแฟค
เตอร ์ตั้งแต ่2 แฟคเตอร ์ขึ้นไป  

- ส่วนการจดั การสุ่มทรทีเมนต ์เข้าสู่ส่ิง
ทดลองจะใช้แบบเดียวกับการสุ่มของ
การทดลองพื้นฐาน 

- สามารถขยายขอบเขตการสรุปผลของ
ผลร่วม (interaction) ระหว่างแฟค
เตอร ์ได้  

- สามารถแยกผล จากแต่ละแฟคเตอร ์
ผลร่วม และ สามารถน า การ
เปรียบเทียบแบบออโทโกนอลได ้

     
 



   
 
     แผนการทดลองแบบบล็อก (Randomized Complete Block 
Design ; RCBD หรือ RBD)      
           ลักษณะ (ไม่สม่ าเสมอ) โดยจะจดักลุม่หรือแยกประเภทสิ่งที่
เหมือนกันไว้กลุ่มเดียวกัน ประเภทท่ีแบ่งเรียกว่าบล็อก (block) โดย
กลุ่มแตล่ะกลุ่มต้องมีความสม่ าเสมอ ระหว่างบล็อกต้องมคีวามแตกต่าง
กันมาก บล็อกท่ีมีความสมบรูณ์ ในแต่ละบล็อกจะต้องไดร้ับ 
Treatment ทุก Treatment ที่มีในการทดลอง 
 
     แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Experiment) 

- การทดลองแบบแฟคทอเรยีลเป็นการทดลองที่ทรีทเมนต์
ประกอบด้วยแฟคเตอร ์ตั้งแต ่2 แฟคเตอร ์ขึ้นไปมาร่วมกันใน
รูปของทรีทเมนต์คอมบเินช่ัน (treatment combination)  

- ส่วนการจดั การสุม่ทรีทเมนต ์เข้าสู่สิ่งทดลองจะใช้แบบ
เดียวกับการสุ่มของการทดลองพื้นฐาน (basic design) ทุก
ประการ  

- สามารถขยายขอบเขตการสรุปผล ของผลร่วม (interaction) 
ระหว่างแฟคเตอร ์ได ้ในการวิเคราะห์วาเรยีนซ์ของการ
ทดลอง 

- สามารถแยกผล จากแต่ละแฟคเตอร์ ผลร่วม และ สามารถน า 
การเปรยีบเทียบแบบออโทโกนอล (orthogonal 
comparison) มาใช้ ประโยชน์ได ้

 
 


