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บทคัดย่อ
แผนการทดลองแผนแบบสุ่ มสมบูรณ์เป็ นแผนการทดลองที่ ง่ายและสะดวกที่ สุด โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อทดลองเปรี ยบเทียบ
ว่าทรี ตเมนต์ที่มาทดลองนี้วา่ จะให้ผลการทดลองที่แตกต่างหรื อไม่แตกต่างกัน การจัดทรี ตเมนต์ใส่ หน่วยทดลองเป็ นไปอย่างสุ่ มและแต่ละ
ทรี ตเมนต์หน่วยทดลองจะเท่ากันหรื อไม่ก็ได้ แต่เพื่อไม่ให้เกิดความเอนเอียง หน่วยทดลองในแต่ละทรี ตเมนต์ควรกาหนดให้เท่ากัน หรื อ
จานวนซ้ า เท่ากันและมีความสม่าเสมอกันซึ่ งการวิเคราะห์จะเป็ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว มีตวั แปรอิสระเป็ นตัวแปรเชิง
กลุ่ม ที่กาหนดเป็ นปั จจัย เพียง 1 ปั จจัยเท่านั้น แต่มีระดับของปั จจัยตั้งแต่ 2 ระดับขึ้นไปที่เรี ยกว่า ทรี ตเมนต์ ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เป็ นข้อมูล
เชิงคุณภาพอยูใ่ นระดับนามบัญญัติและระดับเรี ยงอันดับ และมีตวั แปรตามที่เป็ นปริ มาณ 1 ตัว ซึ่งก็คือ ผลของทรี ตเมนต์
คาสาคัญ : การวางแผนทดลอง การวิเคราะห์การทดลอง สุ่ มสมบูรณ์

Abstract
The Completely Randomized Design (CRD) trial design is the simplest and most convenient trial design. The aim of this
experiment was to see if the treatments produced different results. The experimental unit's treatments were chosen at random. And whether
or not each treatment unit is the same. However, in order to avoid bias, the experimental units in each treatment should be assigned the same
or a similar number of repetitions (Replication: r) and should be consistent. (Homogeneous), with a one-way analysis of variance (One-Way
ANOVA). Only one factor is defined as a factor (Factor). However, there are levels of factors ranging from two to ten, which is referred to
as treatment (Treatment).
Keywords : Experimental Planning, Experimental Analysis, Completely Randomized

บทนา
แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (Completely Randomized Design: CRD) เป็ นแผนการทดลองแบบจาแนกทางเดี ยว
ที่ ใช้เมื่ อหน่ วยทดลองมี ความสม่ าเสมอหรื อมี ความคล้ายคลึ ง (Homogeneous) มาอยู่ก่อนแล้ว โดยการทดลองจัดทรี ตเมนต์ใส่
หน่ วยทดลองอย่างสุ่ ม โดยแต่ละหน่ วยจะมี โอกาสได้รับทรี ตเมนต์ใดทรี ตเมนต์หนึ่ งเท่ากัน การทดลองแบบ CRD ใช้กบั การ
ทดลองที่มีทรี ตเมนต์มาก ๆ และทรี ตเมนต์แต่ละทรี ตเมนต์มีหน่ วยทดลองไม่เท่ากันได้ แต่ปกติแล้วมักจะใช้กบั การทดลองที่ มี
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หน่วยทดลองเท่ากัน การทดลองแบบ CRD นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดลองเปรี ยบเทียบว่าทรี ตเมนต์ที่มาทดลองนี้ แตกต่างกันหรื อไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งรายละเอียดผูเ้ ขียนจะได้อธิ บายต่อไปในส่ วนเนื้อหา

เนื้อหา
ในส่ วนของเนื้อหาของบทความผูเ้ ขียนนาเสนอเพื่อให้ผอู ้ ่านมีความเข้าใจดังนี้
(1) วิธีสุ่มและผังการทดลอง (2) จานวนทรี ตเมนต์ที่ใช้ในการทดลอง (3) การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของรายคู่ทรี ตเมนต์
(4) ข้อดีและข้อเสี ยของการทดลองแบบ CRD (5) การวิเคราะห์การทดลองแบบ CRD
วิธีส่ ุ มและผังการทดลอง
1 วิธีสุ่ม
เนื่ องจากหน่ วยทดลองมีความสม่าเสมอ การที่หน่ วยทดลองใดจะได้รับ ทรี ตเมนต์ใด จึ งมีผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน [1]
วิธีการสุ่ มก็คือ การทาให้หน่ วยทดลองมี โอกาสถูกเลือกให้ได้รับทรี ตเมนต์ใดก็ได้เท่ากัน ซึ่ งวิธีการแบบนี้ เรี ยกว่า การสุ่ มแบบ
สมบูรณ์หรื อสุ่ มตลอด
2 ผังการทดลอง
กรณี ที่มีหน่วยทดลอง 12 หน่วย และมี 3 ทรี ตเมนต์ คือ A, B และ C ซึ่ งผูท้ ดลองอาจกาหนดให้จานวนซ้ าเท่ากันหรื อไม่
เท่ากันก็ได้ ถ้ามีจานวนซ้ าเท่ากันในแต่ละทรี ตเมนต์จะมี 4 ซ้ า 3 ทรี ตเมนต์ การทดลองจะมีขนาด 4 x 3 = 12 การสุ่ มและผังการ
ทดลอง ดังรู ปที่ 1 ดังนี้
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รู ปที่ 1 การสุ่ มและผังการทดลอง
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของแผนการทดลอง CRD
SOV
df
SS
Treatment (Tr or t)
t-1
SStr
Error (E)
t(r - 1)
SSE
Total
tr - 1
SST

MS
SSTr/t-1
SSE/t(r - 1)

F
MSTr/MSE

Sig.
<  ที่ทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติ

เมื่อ Tr หรื อ t คือ ทรี ตเมนต์ (Treatment) และ r คือ จานวนซ้ า (Replication)
จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่ อ Sig. <  ที่ ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติจะยอมรับสมมติฐาน H1 และจะต้อง
ทดสอบต่อไป เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของทรี ตเมนต์ต่าง ๆ
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สมมติฐานที่กาหนดของแผนการทดลอง CRD สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ
H0: 1 = 2 = 3
H1: มีค่า i อย่างน้อย 1 ค่าที่แตกต่างจากค่า j อื่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

จานวนทรีตเมนต์ ที่ใช้ ในการทดลอง
ในแผนแบบ CRD ถ้าใช้ทรี ตเมนต์น้อยจะต้องใช้หน่ วยทดลองมาก แต่ถา้ ใช้ทรี ตเมนต์จานวนมากหรื อหลายทรี ตเมนต์
จานวนหน่วยทดลองจะน้อยลงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีจานวนชั้นความเป็ นอิสระ (df : Degree of Freedom) มากพอสมควร เพื่อใช้ประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลอง โดยทัว่ ไปแล้วจานวนชั้นความเป็ นอิสระของความคลาดเคลื่อน (df Error) ไม่ควรน้อยกว่า 9
โดยปกติจะใช้ต้ งั แต่ 10-12 เพื่อให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (MSE: Mean Square Error) ลดลง ซึ่ งเมื่อค่า MSE ลดลง
ย่อมจะทาให้ความเคลื่ อนชนิ ดที่ 1 (Type I Error) ลดลงด้วย พิศมัย หาญมงคลพิพฒั น์ [2] แนะนาว่าถ้ากาหนดขนาดของหน่ วย
ทดลอง ตามข้อกาหนดว่า df Error ไม่ควรน้อยกว่า 9 นั้น จะได้สูตร N - t  9 เช่น
เมื่อ N - t  9 เมื่อ t (Treatment) = 3 ทรี ตเมนต์
จะได้ N = 9 + t
N = 9 + 3 = 12
เมื่อ N = 12 จะได้จานวนตัวอย่างแต่ละทรี ตเมนต์ (n) = 4
แต่เพื่อให้ลดความคลาดเคลื่อนของการตัดสิ นใจทั้งแบบ  Error และแบบ  Error ในการทดสอบสมมติฐาน ก่อนการ
ตัดสิ นใจกาหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละทรี ตเมนต์ ผูท้ ดลองควรวิเคราะห์อานาจการทดลอง (Power of Test) ก่อน ด้วย คาสั่ง Power
and Sample Size เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละทรี ตเมนต์ โดยเฉพาะในการทดลองที่ไม่มีบล็อก หรื อไม่มีสภาวการณ์
ควบคุม เช่น การทดลองแบบ CRD

การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ของรายคู่ทรีตเมนต์
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของรายคู่ทรี ตเมนต์หรื อบางทีเรี ยกว่า การเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) มีวธิ ี ต่าง ๆ
ดังนี้ [3]
(1) วิ ธี ฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference: LSD) วิ ธี น้ ี ใช้ค่ าความแตกต่ างกันที่ น้อยที่ สุ ดของคู่ ทรี ต เมนต์
เป็ นค่าวิกฤตและทดสอบค่าวิกฤต หากมีนยั สาคัญทางสถิติถือว่ามีความแตกต่างกันระหว่างทรี ตเมนต์ ซึ่ ง LSD ใช้ได้กบั กรณี ทรี ต
เมนต์ที่มีหน่วยทดลองเท่ากันหรื อไม่เท่ากัน
(2) วิธีบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni’s Test: Bonferroni) เป็ นวิธีพฒั นาจาก LSD เปรี ยบเทียบความแตกต่างของจานวนคู่ระหว่าง
ทรี ตเมนต์น้ นั ๆ หากจานวนคู่เปรี ยบเทียบมีนยั สาคัญทางสถิติถือว่าทรี ตเมนต์น้ นั มีความแตกต่างกัน Bonferroni ใช้เหมือน LSD
(3) วิธีทูคีย ์ (Tukey’s W Procedure: Tukey) วิธีเหมือน LSD วิธีน้ ี เหมาะกับการทดลองที่ แต่ละทรี ตเมนต์มีหน่ วยทดลอง
เท่ากัน และมีจานวนคู่เปรี ยบเทียบมากคู่
(4) วิธี Sidak เป็ นวิธีที่พฒั นามาจากวิธีของบอนเฟอร์ โรนี (Bonferroni’s Test: Bonferroni) บางครั้งเรี ยกว่าวิธี Dunn Sidak
Test จานวนคู่มีมากใช้วธิ ี Sidak เปรี ยบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยจะดีกว่า การใช้วธิ ี ของบอนเฟอร์ โรนี

ข้ อดีและข้ อเสี ยของการทดลองแบบ CRD
ข้ อดี [4]
1) เป็ นการวางแผนการทดลองไม่สลับซับซ้อนจัดทรี ตเมนต์ให้หน่วยทดลองได้ง่าย
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2) ทรี ตเมนต์ที่ใช้ในการทดลองจะมีกี่ทรี ตเมนต์และจานวนซ้ าเท่ากันหรื อไม่เท่ากันก็ได้
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลง่าย สะดวก
4) หากมีขอ้ มูลสู ญหายจะส่ งผลต่อการทดลองหรื อการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับน้อย
5)จานวนองศาอิสระของความคลาดเคลื่อน (df Error) มากกว่าการวางแผนการทดลองแบบอื่น ๆ จึงทาให้การทดลองขนาด
เล็กมีความเที่ยงตรงสู งและมีความไวในการทดสอบความแตกต่างระหว่างทรี ตเมนต์ได้ดีกว่าการวางแผนการทดลองแบบอื่น ๆ
ข้ อเสี ย
1) เป็ นการวางแผนการทดลองที่ไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ มีความแม่นยาต่า โดยเฉพาะหากหน่วยทดลองมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะมาจากหน่วยทดลองหรื อจากสภาวะแวดล้อม
2) เป็ นการวางแผนการทดลองที่ เหมาะสม เมื่ อมี จานวนทรี ตเมนต์น้อย หน่ วยทดลองในแต่ละทรี ตเมนต์มีจานวนไม่
แตกต่างกันมาก หน่วยทดลองต้องมีความสม่าเสมอกัน แต่ในการทดลองบางครั้งหน่วยทดลองจะผันแปรสู งเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ซึ่ งจะส่ งผลให้การทดลองมีความคลาดเคลื่อนสู งตามไปด้วย

การวิเคราะห์ การทดลอง CRD ที่คานวณหาค่ าอานาจการทดสอบ (P)
ตัวอย่ างที่ 1 ฝ่ ายควบคุ มคุ ณภาพต้องการวิเคราะห์ ว่าอัตราความเร็ วของสายพานเลื่ อนสาหรั บการผลิ ตจะมี ผลต่อจานวนผลไม้
กระป๋ อง มีตาหนิ (Defect) หรื อไม่ บริ ษทั จึงทดสอบเดินเครื่ องให้สายพานเลื่อนด้วยความเร็ วต่างกัน 4 ระดับ โดยที่ระดับความเร็ ว
ของสายพานเป็ นระดับ 1 = 50 ระดับ 2 = 80 ระดับ 3 = 100 และระดับ 4 = 120 RPM ทดสอบที่  = 0.05 การทดสอบ [5]
1) ตั้งสมมติฐานการทดสอบ
H0 :  L1 =  L 2 =  L 3
H1 :  i   j

2) หาจานวนตัวอย่างในแต่ละทรี ตเมนต์ที่เหมาะสม ใช้คาสัง่
(1) Stat  Power and Sample Size  One-Way ANOVA หน้าจอเติม ดังนี้
(1.1) Number of Level เมื่อกาหนด 4 ระดับ จึงใส่ เลข 4
(1.2) Values of the Maximum Difference Between Means เป็ นค่ าความแตกต่ างสู งสุ ดระหว่างค่ าเฉลี่ ย แต่ ล ะกลุ่ ม
ปกติให้เติม 1 และที่ Power Values เป็ นค่าอานาจทดสอบเติม 0.9 และที่ Standard Deviation เติม 1 ดังนี้

(1.3) ที่ Options ให้กาหนดค่า Significance ของการทดสอบ เมื่อกาหนด  = 0.05 จึงเลือกตามโปรแกรม
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(1.4) คลิก OK
จานวนตัวอย่าง
แต่ละระดับของ
ปัจจัย

ค่าอานาจทดสอบ
ที่แท้จริ ง

ค่าความแตกต่างที่ตอ้ งการทดสอบ

ค่า P ที่แท้จริ ง
ตัวอย่างของแต่ละระดับปั จจัย
Sample Size = 30

ผลการวิเคราะห์หาจานวนตัวอย่างที่ เหมาะสมในแต่ละระดับ พบว่า Sample Size เท่ากับ 30 และมีอานาจการทดสอบที่
แท้จริ ง เท่ากับ 0.9707115
3) เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคัดเลือกกระป๋ องมาตรวจสอบด้วยการสุ่ มทุกชัว่ โมงของการทดสอบระดับละ 3 วัน ๆ ละ 12 ชัว่ โมง
และนับจานวนกระป๋ องผลไม้มีตาหนิได้ขอ้ มูล ดังนี้
ความเร็ วของสายพาน
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4) วิเคราะห์ CRD ด้วย General Linear Model ใช้คาสั่ง
(1) Stat  ANOVA  General Linear Model  Fit General Linear Model

(2) ที่ Responses เติมข้อมูลค่าผลการวัดค่าจากตัวอย่าง
(3) ที่ Factors เติมข้อมูลระดับปัจจัย
ใส่ คอลัมน์ผลการทดสอบ
ของแต่ละหน่วย
ใส่ คอลัมน์ที่เป็ น
ระดับปัจจัย

(4) ที่ Random/Nest โปรแกรมกาหนดให้เลือกประเภทของปั จจัย ซึ่ งมี 2 ทางเลือก
(4.1) Model 1 เป็ นโมเดลตัวแบบคงที่ (Fixed Effect Model หรื อ Model 1) ตัวแบบนี้ นาเอาค่าของการวัดจากตัวอย่าง
ทุกค่ามาทดสอบ ในที่น้ ีเลือกโมเดลแบบคงที่ (Fixed Effect Model)
(4.2) Model 2 เป็ นโมเดลแบบสุ่ ม (Random Effect Model หรื อ Model 2) โมเดลนี้ จะน าค่ าของการวัดจากหน่ วย
ตัวอย่างมาวิเคราะห์อย่างสุ่ ม
(5) ที่ Graph เลือกทั้งหมดทุกกราฟ เลือกตามภาพ
(6) คลิก OK ดังนี้
ตรวจสอบการแจกแจง
ข้อมูลค่าความผิดพลาด
ข้อมูลควรเป็ นแบบปกติ

ข้อมูลที่ดีตอ้ งมีความ
ผิดพลาดสม่าเสมอ สังเกต
ข้อมูลต้องอยูก่ ่ ึงกลาง
ของเส้นประ
ข้อมูลที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะ
ที่อยูใ่ นลักษณะแผนภูมิ
การควบคุมที่ดี
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ทดสอบสถิติค่าเอฟ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
P-Value = 0.000 แสดงว่า
ยอมรับ H1 นัน่ คือ ความเร็ว
ของสายพานเลื่อน มีผลต่อ
ตาหนิของผลไม้กระป๋ อง
ไม่ใช้ในการวิเคราะห์
ความแปรปรวน

ตาแหน่งค่าผิดพลาด

ตาแหน่งข้อมูลหน่วย
ทดลองมีขอ้ ผิดพลาดสู ง

ผลลัพธ์จากโปรแกรม
6.1) ที่ Residual Plot for Defect
1) Normal Probability Plot ตรวจสอบข้อมูลการแจกแจงว่าเป็ นแบบปกติหรื อไม่
2) Versus Fits ตรวจสอบความแปรปรวนคงที่ของค่าผิดพลาด ปกติขอ้ มูลที่ดีตอ้ งมีความสม่าเสมอกันทุกกลุ่มที่
ทดสอบ
3) Versus Order ตรวจสอบความเป็ นอิสระของข้อมูล ลักษณะข้อมูลที่ดีตอ้ งมีการกระจายภายใต้การควบคุมที่ดี
และเป็ นแบบปกติ
6.2) ที่ General Linear Model : Defect Versus Level
1) ที่ Analysis of Variance แสดงตาราง ANOVA การวิ เ คราะห์ ค่ า P-Value = 0.000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า  = 0.05
ที่กาหนด การทดสอบสมมติฐานจึงปฏิเสธ H0
ในการวิเคราะห์ ANOVA หากพบว่า ยอมรับ H0 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรเหล่านั้นไม่แตกต่างกัน การ
วิเคราะห์จะยุติเพียงเท่านั้น แต่หากผลการวิเคราะห์ปฏิเสธ H0 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรเหล่านั้นอย่างน้อย 1 คู่ แตกต่างกัน จึง
ทดสอบต่อไปว่าคู่ใดแตกต่างกันบ้างในโปรแกรม Minitab จะใช้คาสั่งในฟังก์ชนั Comparisons
การเปรียบค่ าเฉลีย่ รายคู่ ใช้คาสั่งดังนี้
(1) Stat ANOVA General Linear Model  Comparisons
(2) คลิกที่ Comparisons ที่หน้าจอ
(2.1) ที่หน้าจอเลือกวิธีทดสอบเปรี ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ ตามที่ตอ้ งการ
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(2.2) คลิกที่ Level เพื่อเลือกกลุ่มการเปรี ยบเทียบ
(3) คลิกที่ Graphs เลือกตามที่ตอ้ งการ
(4) คลิก OK จะได้ ดังนี้

คู่ที่ทบั เส้น 0 (ศูนย์) ไม่มี
ความแตกต่างกัน ในที่น้ ี
Level_4 กับ Level_1
ไม่มีความแตกต่างกันของ
ผลไม้กระป๋ องมีตาหนิ

Level_4 กับ Level_1 ไม่มี
ความแตกต่างกันของผลไม้
กระป๋ องมีตาหนิ

ความหมายผลลัพธ์
ระดับความเร็ วของสายพานเลื่อน 4 ระดับ 1, 2, 3, 4 และกระป๋ องผลไม้มีตาหนิ เฉลี่ยจานวน 3.7, 5.7, 6.8 และ 3.2
ระดับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโปรแกรมจะแสดงด้วยตัวอักษร หากตัวอักษรอยูใ่ นระดับคอลัมน์เดียวกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกัน
ในที่ น้ ี ความเร็ วระดับ 1 กับ 4 ตัวอักษร A, B, C หรื อ D จานวนตัวอักษรขึ้ นอยู่กบั สิ่ งทดลองที่ นามาเปรี ยบเที ยบกัน ถ้ามี 3 สิ่ ง
ทดลองมาเปรี ยบเทียบ จะมีตวั อักษร 3 ตัว เรี ยงลาดับคือ A, B และ C ในที่น้ ี คือ C กับ C แสดงว่าความเร็ วระดับ Level 1 กับ Level
4 ไม่แตกต่างกัน เมื่อดูในกราฟ แสดงค่า Tukey Simultaneous 95 % CIS จะทาให้ทราบว่า Level 2 กับ Level 1 แตกต่างกัน และ
เมื่อพิจารณา Level 4 กับ Level 1 ตาหนิกระป๋ องผลไม้ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากช่วงของความเชื่อมัน่ (CIs) ทับเส้น 0
ตัวอย่ างที่ 2 ผูท้ ดลองสนใจสี ยอ้ มผ้ายีนส์ ที่พฒั นาขึ้นจาก 4 สู ตร ได้แก่ A, B, C และ D การทดลองผูท้ ดลองใช้การทดลองแบบ
CRD ซ้ า 4 ซ้ า ขนาดการทดลองจึ งเป็ น 4×4=16 โดยการทดลองผูท้ ดลองนาผ้ายีนส์ มา1ผืนจากระบวนการผลิตและตัดออกเป็ น
ส่ วน ๆ 16 ส่ วน ๆ ละ 1 ผืน ๆ ละ 1 ตารางเมตร สุ่ มสี ยอ้ มผ้าที่พฒั นาขึ้นมาจากสู ตร 1 สู ตร จาก 4 สู ตร นาไปเข้ากระบวนการย้อม
ผ้ายีนส์ ที่เป็ นหน่ วยทดลอง 1 ผืน การสุ่ มทาซ้ าครบ 16 ครั้ง ตามหน่ วยทดลองที่ เป็ นผืนผังยีนส์ ขนาด 1 ตารางเมตร ย้อมผ้ายีนส์
เสร็ จและนาไปตากแห้ง ควบคุมอุณหภูมิ เวลาตากให้ผา้ แห้ง เมื่อแห้งดีแล้ว นาลงมาล้างในน้ าอุณหภูมิปกติ จากนั้นวัดค่าความ
เข้มข้นของสี ที่ละลายในน้ าล้างผ้ายีนส์ ข้อมูลการวัดค่าความเข้มข้นของสี ละลายน้ าล้างผ้ายีนส์ ผูท้ ดลองแสดงไว้ดงั นี้
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(1)
C = .03
(5)
B = .03
(9)
A = .02
(13)
C = .05

(2)
A = .03
(6)
C = .04
(10)
D = .09
(14)
A = .01

(3)
D = .06
(7)
A = .01
(11)
B = .05
(15)
B = .04

(4)
B = .04
(8)
D = .07
(12)
C = .06
(16)
D = .08

1) (1) ถึง (16) คือ ผืนผ้ายีนส์ผนื ละ 1 ตรม.
2) A, B, C และ D คือ ทรี ตเมนต์ทาเป็ นสู ตรสี
จงทดสอบดูวา่ สี ท้ งั 4 สู ตร เกาะติดผ้ายีนส์ได้แตกต่างกันหรื อไม่ โดยทดสอบที่  = .05
วิเคราะห์การทดลองแผน CRD ดังนี้ จากข้อมูลบันทึกเป็ นแฟ้มข้อมูล MINI-20 ดังนี้

1) ใช้คาสั่ง Stat  ANOVA  General Linear Model  Fit General Linear Model
1.1) ที่ Responses ใส่ Value
1.2) ที่ Factors ใส่ Treatment
2) ที่ Result เลือกดังนี้
2.1) Method
2.2) Factor Information
2.3) Analysis of Variances
3) ที่ Graphs เลือก Four in One
4) คลิก OK จะได้ ดังนี้
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การวิเคราะห์ ANOVA พบว่า Treatment มี สถิ ติค่ าเอฟ (F-Value) เท่ ากับ 18.22% และ P-Value เท่ ากับ 0.000 แสดงว่า
ทรี ตเมนต์มีความแตกต่างกันจึงทดสอบรายคู่ดว้ ยฟังก์ชนั Comparisons ต่อไป ดังนี้
5) ใช้คาสั่ง StatANOVAGeneral Linear ModelComparisons
6) ที่ Method เลือก Turkey
7) ที่ Choose Terms for Comparisons เลือกตามที่ตอ้ งการ
8) ที่ Graphs เลือก Interval Plot for Differences of Means
9) คลิก OK จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้

สรุปและข้ อคิดเห็น
ในการวางแผนการทดลองแบบ CRD เป็ นการจัด การทดลองที่ ไ ม่ ยุ่ง ยาก โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการทดลอง คื อ
เปรี ยบเทียบทรี ตเมนต์ที่นามาทดลองที่มีต้ งั แต่ 3 ทรี ตเมนต์ข้ ึนไปว่ามีจะให้ผลการทดลองความแตกต่างกันหรื อไม่แตกต่างกัน ใน
การทดลองที่ตอ้ งคานึ งถึงมากที่สุดคือ หน่ วยทดลองต้องมี ความเหมือนกัน จึ งจะชี้ ชดั ผลของสิ่ งทดลองได้ดี ในการวิเคราะห์หาก
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หน่วยทดลองขาดหายก็ยงั วิเคราะห์ได้ จุดอ่อนหรื อข้อจากัดของการทดลองแบบนี้ กค็ ือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็ นแบบปั จจัย
เดียว ไม่มีสภาวการณ์การควบคุม บางที่อาจทาให้ผลการทดลองขาดความเที่ยงตรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหากหน่วยทดลองไม่เท่ากัน
หรื อมีอิทธิ พลจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลาการทดลอง
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