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สัญลักษณ์ ในแบบแผนการวิ จยั
X
~X
E
C
O1
O2
R
ไม่มี R

การจัดกระทา (treatment) หรือตัวแปรหรือวิธกี ารทดลอง
ไม่มกี ารจัดกระทา (no treatment)
กลุ่มทดลอง (experimental group)
กลุ่มควบคุม (controlled group)
การสอบก่อนการทดลอง (pretest)
การสอบหลังการทดลอง (posttest)
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุม่ (random assigment)
ไม่มกี ารกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุม่

การวิ จยั ทางการศึกษาไม่ส่มุ ตัวอย่าง (nonrandomized selection) และไม่ส่มุ
เงื่อนไขให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง (nonrandomized assignment)
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แบบแผนการวิจยั (Research Design)
แบบที่ 1. แบบกลุ่มเดียวหรือรายกรณี (one short case study)

X  O2
ข้อดี
ง่ายและสะดวก เหมาะกับ action research เพื่อแก้ปญั หาเฉพาะกลุ่ม
การวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive) และเป็ นการวิจยั แบบการศึกษาย้อนหลัง
ข้อเสีย
ไม่มกี ารสุม่
ไม่มกี ารควบคุมตัวแปร
สถิติ
ใช้สถิติ one sample t-test
เปรียบเทียบค่า t เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้

แบบที่ 2. กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (one group pretest & posttest
design)
O 1  X  O2
ข้อดี
มี pretest และ posttest เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง
ควบคุมการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการหายไปของกลุ่มตัวอย่างได้
ข้อเสีย
Pretest มีอทิ ธิพลต่อ posttest
การเว้นระยะเวลาระหว่าง pretest และ posttest นาน อาจทาให้ไม่มนใจผลของ
ั่
posttest นัน้ เกิดจากกลุ่มตัวอย่างได้รบั treatment หรือจากตัวแปรอิสระอื่นๆ
สถิติ
ใช้สถิติ dependent (pair) sample t-test เทียบคะแนนก่อนและหลัง
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แบบที่ 3. แบบไม่ส่มุ มีกลุม่ ควบคุม สอบหลังอย่างเดียว
(nonrandomized control group posttest design)
E: X  O2
C: ~ X  O2
ข้อดี
มีกลุ่มควบคุม ทาให้เปรียบเทียบกันได้
ในกรณีทอ่ี อกแบบควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ผลการวิเคราะห์จะเชื่อถือได้มากขึน้
ข้อเสีย
ไม่มกี ารสุม่ จึงควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไม่ได้ทงั ้ หมด
ไม่มกี ารสอบวัดครัง้ แรก และกลุม่ ทัง้ 2 อาจไม่มคี วามเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ความ
แตกต่างทีพ่ บอาจไม่ได้มผี ลจากตัวแปรจัดกระทาเพียงอย่างเดียว
สถิติ
ใช้ independent-samples t-test หรือ z-test เทียบคะแนนของทัง้ สองกลุ่ม
แต่ละกลุ่มต้องมีพน้ื ฐานใกล้เคียงกัน และมีจานวนไม่ต่างกันมากนัก
ถ้าค่า t สูงกว่าในตาราง (หรือ p < 0.05 ) แสดงว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม

แบบที่ 4. แบบไม่ส่มุ มีกลุม่ ควบคุม สอบก่อนและหลัง
(nonrandomized control group pretest & posttest design)

E: O  X  O

C: O  ~ X  O

1
2
1
2
วิธกี าร
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทา pretest กลุ่ม C และกลุ่ม E แล้วให้ treatment กับ
เฉพาะกลุ่ม E แล้ว posttest ทัง้ กลุ่มกลุ่ม C และกลุ่ม E
ข้อดี
ค่อนข้างเป็ นธรรมชาติ และเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ กลุ่ม C และกลุ่ม E ได้
ข้อเสีย
ถ้า 2 กลุ่มมี mean และ SD ของ pretest ไม่เท่ากัน ผลของ posttest อาจเกิด
จากตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆ ได้
สถิติ
ถ้าไม่มีตวั แปรร่วม (นอกเหนือจาก treatment) ใช้ independent-samples ttest หรือ ANNOVA
ถ้ามีตวั แปรร่วม (นอกเหนือจาก treatment) ใช้ ANCOVA
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