บทที่ 6

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั กับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดทีเ่ ราเรียกว่าประชากรนัน้ ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ แต่เรา
จะไม่เก็บข้อมูลกับสิง่ นัน้ ทัง้ หมด เช่นทําวิจยั เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคนในจังหวัดของเราซึ่งมี
จํานวนมากเราก็จะไม่ใช้ขอ้ มูลกับทุกคนในจังหวัดนัน้ แต่เราจะใช้ขอ้ มูลกับคนจํานวนหนึ่ง
ทีเ่ ป็ นตัวแทนของคนในจังหวัดนัน้ ทีเ่ ราเรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง และผลวิจยั ทีไ่ ด้จากตัวแทน
เราก็จะสรุปเป็ นของคนในจังหวัดนัน้ ดังนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ จํานวนทีจ่ ะเป็ นตัวแทน
ของทุ ก หน่ ว ยที่เ ชื่อ ถือ ได้นับ ว่า มีค วามสํา คัญ ถ้า ตัว แทนไม่ เ ป็ น ที่เ ชื่อ ถือ หรือ ไม่เ ป็ น
ตัวแทนทีแ่ ท้จริงแล้ว ก็จะทําให้ผลของการวิจยั ขาดความน่าเชือ่ ถือไปด้วย

โครงร่างเนื้ อหา
6.1
6.2
6.3
6.4

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การสุม่ ตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็ น
การสุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น
การกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

สาระสําคัญ
1. ประชากร หมายถึง ทุกหน่ วยหรือทุกสิง่ ทีเ่ ราสนใจจะศึกษาซึง่ สอดคล้องกับ
ปญั หาทีเ่ ราจะทําวิจยั อาจจะเป็ น คน สัตว์ สิง่ ของ เป็ นต้น
2. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง จํานวนย่อยหรือกลุ่มย่อยทีเ่ ราสุ่มหรือเลือกมาจาก
ประชากรเพือ่ ใช้เป็ นตัวแทนของประชากรในการทําวิจยั
3. การสุม่ ตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็ น (Probability sampling) เป็ นการ
สุม่ ตัวอย่างทีเ่ ราสามารถระบุความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสของแต่ละหน่ วยในประชาการทีจ่ ะ
ถูกสุ่มมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ ซึง่ มี 4 วิธี ได้แก่ วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย วิธกี ารสุม่ เชิงระบบ
วิธกี ารสุม่ เชิงช่วงชัน้ และวิธกี ารสุม่ เชิงกลุม่ บริเวณ
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4. การสุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling)
เป็ น การสุ่ ม ตัว อย่ า งที่ไ ม่ ส ามารถระบุ ค วามน่ า จะเป็ น หรือ โอกาสของแต่ ล ะหน่ ว ยใน
ประชากรทีจ่ ะถูกสุ่มมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งมี 4 วิธี ได้แก่ วิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ
วิธกี ารสุม่ เชิงโควต้า วิธกี ารสุม่ ตามจุดมุง่ หมายและวิธกี ารสุม่ เชิงก้อนหิมะ
5. การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นวิธกี ารหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีด่ ี
เป็ นตัวแทนของประชากร วิธกี ารทีน่ ิยมใช้ได้แก่ ใช้สตู รคํานวณและใช้วธิ กี ารเปิดตาราง

จุดประสงค์การเรียนรู้ เมือ่ ศึกษาบทนี้จบแล้วนักศึกษาจะสามารถ
1. บอกความหมายของคําว่าประชากรและกลุม่ ตัวอย่างได้
2. อธิบายความแตกต่างของวิธกี ารสุม่ แบบใช้หลักความน่าจะเป็ นและวิธกี ารสุม่
แบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ นได้
3. อธิบายวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย วิธกี ารสุม่ เชิงระบบ วิธกี ารสุม่ เชิงช่วงชัน้ และ
วิธกี ารสุม่ เชิงกลุม่ บริเวณได้
4. อธิบายวิธกี ารสุม่ แบบบังเอิญ วิธกี ารสุม่ เชิงโควต้า วิธกี ารสุม่ ตามจุดมุง่ หมาย
และวิธกี ารสุม่ เชิงก้อนหิมะได้
5. อธิบายวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะทําวิจยั จากเรือ่ งทีก่ าํ หนดให้ได้
6. อธิบายวิธกี ารหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
7. คํานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้
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เนื้ อหา 6.1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการทําวิจยั แต่ละเรื่องผูว้ จิ ยั จะต้องรูว้ ่าจะทําวิจยั กับใคร สิง่ ใด เป็ นคน สัตว์
หรือสิง่ ของซึง่ สิง่ เหล่านี้ทางการวิจยั เราเรียกว่าประชากร (Population) ดังนัน้ ประชากร
หมายถึง สิง่ หรือหน่ วยทัง้ หลายที่เราสนใจซึ่งสอดคล้องกับปญั หาที่เรากําลังทําวิจยั ซึ่ง
อาจเป็ นคน สัตว์ หรือสิง่ ของก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นคนเสมอไป ดังตัวอย่างหัวข้อวิจยั ดังนี้
การศึกษาเจตคติทม่ี ตี ่ออาชีพครูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
หัวข้อวิจยั เรือ่ งนี้ประชากรก็คอื ประชาชนทุกคนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลของการวิจยั ก็
จะเป็ นของคนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ไม่รวมประชาชนในจังหวัดอื่น
การทําวิจยั แต่ละเรื่องผู้วจิ ยั จะไม่ใช้ขอ้ มูลสําหรับการทําวิจยั กับทุกหน่ วยของ
ประชากร แต่จะใช้ขอ้ มูลเฉพาะจํานวนหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของประชากรเท่านัน้ ซึง่ ทางการ
วิจยั เรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ซึง่ หมายถึง จํานวนย่อย หรือกลุ่มย่อยทีเ่ ลือกมา
จากประชากรเพื่อใช้เป็ นตัวแทนของประชากรในการทีจ่ ะให้ขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ วกับเรื่องทีจ่ ะ
ทําวิจยั ถ้ากลุ่มตัวอย่างทีเ่ ลือกมาเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องประชากร ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้จากกลุ่ม
ตัวอย่างก็จะเปรียบเสมือนข้อมูลของประชากรด้วย คําตอบต่างๆ ของปญั หาการวิจยั หรือ
ผลการวิจยั ก็จะเป็ นของประชากรด้วยเช่นกัน ฉะนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ กลุ่มตัวอย่างที่
ดี เพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรจึงนับว่ามีความสําคัญไม่น้อยกว่าขัน้ ตอนอื่น ๆ ของการ
วิจยั
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ ดี กลุ่มตัวอย่างทีด่ ที น่ี ่ าเชื่อถือได้ว่าเป็ นตัวแทน
ของประชากรในการวิจยั ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีลกั ษณะต่างๆ เหมือนกับลักษณะของประชากรในการ
วิจยั ถ้ายิง่ เหมือนกันมากจํานวนทีใ่ ช้วจิ ยั ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมาก แต่ถา้ เหมือนกันน้อยจํานวน
ทีใ่ ช้วจิ ยั ก็จาํ เป็ นจะต้องใช้มาก
2. กลุ่มตัวอย่างควรได้มาโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตามหลักความน่ าจะเป็ น (Probability
sampling) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นหรือเงื่อนไขของสถิตทิ น่ี ํ ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเฉพาะสถิตเิ ชิงอนุ มานทีจ่ ะใช้ในการอ้างอิงผลการวิจยั ไปยังประชากร
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ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นหรือเงื่อนไขว่า กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มโดยใช้
หลักความน่าจะเป็ น
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย แต่ ล ะเรื่อ งจะมีล ัก ษณะที่แ ตกต่ า งกัน โดยเฉพาะ
ประชากรทีเ่ ป็ นมนุษย์จะมีความแตกต่างกันทัง้ สังคม อารมณ์ สติปญั ญา ฐานะ การศึกษา
สภาพแวดล้อม ถ้าลักษณะของประชากรยิง่ แตกต่างกันมากการสุม่ ตัวอย่างเพือ่ ให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ดกี ็ซบั ซ้อนมากขึน้ การวิจยั บางเรื่องผูว้ จิ ยั เองก็มขี อ้ จํากัดหลายๆ อย่างเช่น
ระยะเวลา งบประมาณ กํา ลังคน ตลอดจนนโยบายทางการบริหาร จึง ทํา ให้ผู้ว ิจยั ไม่
สามารถจะใช้หลักการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็ นได้ จึง
ต้ อ งใช้ ว ิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ห ลัก ความน่ า จะเป็ น ซึ่ ง แต่ ล ะวิธี จ ะได้ เ สนอ
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป

กิ จกรรม 6.1
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างคืออะไร
2. จงอธิบายขอบเขตของประชากรจากหัวข้อวิจยั ดังนี้
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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เนื้ อหา 6.2

การสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่ าจะเป็ น

การสุม่ ตัวอย่างแบบใช้หลักความน่ าจะเป็ น (Probability random sampling)
เป็ นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เราสามารถระบุความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสของแต่ละหน่ วยใน
ประชากรทีจ่ ะถูกสุม่ หรือถูกเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละครัง้ ได้วา่ เป็ นเท่าไร ซึง่ มีวธิ กี าร
ต่างๆ ดังนี้
1. วิ ธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) การสุม่ โดยวิธนี ้ีเป็ นวิธกี าร
สุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้กนั มาก และเป็ นรากฐานของการสุม่ ตัวอย่างอีกหลายวิธี มีกระบวนการสุม่
ทีง่ า่ ยและสะดวกแก่การปฏิบตั ิ มีวธิ กี ารสุม่ ดังนี้
1.1 กําหนดเลขทีข่ องหน่วยทุกหน่วยในประชากรจากหมายเลข 1 ถึงหมายเลข
สุดท้าย การจัดเลขทีด่ งั กล่าวไม่ควรจัดตามระบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นไม่จดั ตามความสูง
ตํ่าหรือตามขนาดใหญ่เล็ก หรือตามรสนิยมของผูจ้ ดั
ไม่จดั ตามคะแนนสอบหรือตาม
ความสามารถ แต่จดั อย่างสุม่ จริง ๆ ซึง่ ลักษณะบางอย่างของหน่วยในประชากรอาจจะเรียง
กันอย่างสุม่ ไว้แล้ว เช่น เลขทีส่ มัคร อักษรตัวแรกหน้าชือ่ เลขทีบ่ า้ น เป็ นต้น
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของหน่ วยประชากรซึง่ มีเลขทีก่ ํากับทุกหน่ วย
ขัน้ ต่อไปเลือกตัวอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้โดยใช้วธิ สี ุ่มได้ทนั ที การสุ่มแบบนี้ทําได้
ง่าย ๆ ตามหลักของการสุม่ ซึง่ กระทําได้หลายวิธี เช่น อาจจะใช้วธิ ที าํ เบอร์แบบไพ่จนครบ
ทุกหน่ วยแล้วสับและดึงออกมาจากสํารับ หรือวิธจี บั เบอร์หรือฉลากจากกล่องจนครบตาม
จํานวนตัวอย่างทีก่ ําหนด บางทีอาจจะใช้วธิ เี ขย่าลูกกลมๆ ออกจากกล่อง โดยลูกกลมๆ
แต่ละลูกนัน้ มีเบอร์เขียนไว้แล้ว
การสุม่ แบบนี้บางท่านเรียกว่าวิธกี ารจับฉลาก ซึง่ มีวธิ กี ารจับฉลาก 2 แบบ คือ
แบบแรกจับฉลากได้เบอร์ใดแล้วเก็บไว้ไม่ใส่กลับคืน ส่วนแบบสองจับฉลากได้เบอร์ใด
บันทึกไว้แล้วใส่กลับคืน ซึง่ แบบนี้เบอร์เก่าอาจจะได้รบั การสุ่มอีกก็ได้ ซึง่ ในทางการวิจยั
เราจะไม่ใช้วธิ แี บบสองเพราะไม่มปี ระโยชน์อะไรทีจ่ ะไปเก็บข้อมูลจากหน่ วยตัวอย่างเดิม
ซํ้าอีกเพราะจะได้ขอ้ มูลเหมือนเดิม
การสุ่มตัวอย่างโดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย อาจจะมีการสุ่มหลายครัง้ ก็ได้ เช่นครัง้
แรกสุม่ จังหวัดก่อน ครัง้ ทีส่ องสุม่ อําเภอจากจังหวัดทีส่ มุ่ ได้ในครัง้ แรก ครัง้ ทีส่ ามสุม่ ตําบล
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จากอําเภอทีส่ มุ่ ได้ในครัง้ ทีส่ อง และครัง้ สุดท้ายสุม่ หมู่บา้ นจากตําบลทีส่ มุ่ ได้อกี ทีหนึ่งเป็ น
ครัง้ สุดท้ายครอบครัวใดทีอ่ ยู่ในหมู่บา้ นทีส่ ุ่มได้ให้ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการ
วิจยั
ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เรื่องหนึ่งเป็ นโรงเรียนการศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)ในเขตภาคกลาง เราอาจใช้วธิ กี าร
สุม่ อย่างง่ายได้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 กําหนดเลขทีข่ องหน่วยประชากรทีเ่ ป็ นจังหวัดตามชือ่ อักษรตัวแรกจน
ครบทุกจังหวัดในภาคกลาง
ขัน้ ที่ 2 สุม่ โดยการจับฉลากหมายเลขจังหวัดทีก่ าํ หนดในขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 3 กําหนดเลขทีข่ องหน่วยทีเ่ ป็ นโรงเรียนของจังหวัดทีส่ มุ่ ได้
ขัน้ ที่ 4
สุม่ โดยการจับฉลากหมายเลขโรงเรียนทีก่ ําหนดในขัน้ ที่ 3 สุม่ ได้
โรงเรียนใดก็จะเป็ นกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เรือ่ งนัน้
นอกจากนี้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่ายเราสามารถใช้ตารางเลขสุม่ (Random numbers)
ซึ่งตารางเลขสุ่มมัก จะมีไว้ท้ายหนังสือสถิติ หรือหนัง สือวิจ ยั เกือบทุกเล่ม ดังตัวอย่า ง
บางส่วนต่อไปนี้

1
2
3
4
5
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1
39614
02541
87434
69937
30217
:
:
:

2
74819
85748
15686
72720
90732
:
:
:

3
23303
56140
74598
06396
03477
:
:
:

4
:
:
:
:
:
:
:
:
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วิ ธีใช้ตารางตัวเลขสุ่มให้ปฏิ บตั ิ ดงั นี้
สมมุตวิ ่าเรามีประชากรซึง่ เป็ นนักเรียนสังกัด สพฐ.แห่งหนึ่ง จํานวน 736 คน
และเราต้องการสุม่ ตัวอย่างจํานวน 100 คน ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. กําหนดเลขทีข่ องนักเรียนทัง้ 736 คน เนื่องจากเป็ นจํานวนร้อยควรจะเขียน
หมายเลขทีเ่ ป็ น 3 หน่วย คือ 001 002 003…ถึง 736 คน และเวลาอ่านตัวเลขในตาราง
เลขสุม่ ให้อ่านสามหลัก เช่นเดียวกัน
2. ให้กําหนดจุดเริม่ ต้นของตารางเลขสุม่ อาจจะกําหนดตัวเลขโดยการหลับตา
แล้วใช้ปลายปากกาจิม้ หรือกําหนดตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งในแถว หรือคอล์ลมั ใดคอล์ลมั หนึ่ง
ซึง่ เป็ นตัวเลข สามหลัก อาจจะใช้สามตัวแรกหรือสามตัวข้างท้ายก็ได้ เช่นจะกําหนด 396
748 หรือ 233 ก็ได้ (ดูแถว 1) หรือจะกําหนด 748 857 หรือ 156 (ดูคอล์ลมั 2) ก็ได้ ใน
ทีน่ ้ีสมมุตวิ า่ เรากําหนด 233 เป็ นจุดเริม่ ต้น เมื่อกําหนดจุดเริม่ ต้นแล้วก็ให้ถอื นักเรียนทีม่ ี
เลข 233 เป็ นคนแรก
3. เมื่อได้ตวั เลขของบุคคลแรกแล้วก็ให้อ่านตัวเลขถัดไปเป็ นบุคคลทีส่ องทีส่ าม
เรื่อยๆไปจนครบ 100 คน วิธอี ่านตัวเลขถัดไปนี้ จะอ่านขึน้ ไปข้างบน จะอ่านลงข้างล่าง
หรือจะอ่านไปทางซ้ายหรือทางขวาได้ทงั ้ นัน้ เพียงแต่วา่ เมือ่ เลือกอ่านทางใดเป็ นหลักแล้ว
ให้ยดึ ทางนัน้ ตลอดไป ในทีน่ ้ีสมมุตเิ ราเลือกอ่านลงมาข้างล่าง หรือคอล์ลมั ตัวเลขถัดไป
จาก 233 คือ 561 ต่อไป 745 เพราะฉะนัน้ นักเรียนคนต่อไปทีจ่ ะอยู่ในกลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนที่ 561 และ 745 ตามลําดับ แต่ถา้ 745 ไม่มใี นหมายเลขของประชากรก็ให้ดู
ตัวเลขถัดไป
4. นักเรียนคนต่อไปคือ สมมุตคิ นที่ 990 แต่เราไม่มเี ลขทีม่ ากขนาดนี้ในกลุ่ม
ประชากร เราก็ตดั เลขนี้ไป และอ่านเลขถัดไปจนกว่าจะพบเลขทีม่ ใี นประชากร
5. ในกรณีทพ่ี บตัวเลขซึง่ ได้เลือกไปแล้ว ก็ให้ขา้ มไป และอ่านตัวเลขถัดไปหรือ
จนกว่าจะพบตัวเลขทีไ่ ม่ซ้าํ กัน และอยูใ่ นขอบข่ายของประชากร
2. วิ ธีการสุ่มเชิ งระบบ (Systematic random sampling) เป็ นการสุม่ ตัวอย่าง
อีกประเภทหนึ่งซึง่ มีลกั ษณะและคุณสมบัตคิ ล้ายคลึงกับวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายในบางครัง้ วิธที งั ้
สองนี้ ใช้แทนกันได้ สําหรับวิธีการสุ่มเชิงระบบนี้ ก็จําเป็ นจะต้องมีรายการหรือรายชื่อที่
สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบนี้จะเลือกจากรายการ
ทุกๆ หน่วยที่ k โดยเริม่ จากหน่วยใดหน่วยหนึ่งทีก่ ําหนดตามหลักการสุม่ หน่วยที่ k นี้ หาได้
MR 393(s)

121

จากจํานวนตัวอย่างต่อจํานวนประชากร หรือจํานวนประชากรต่อจํานวนตัวอย่าง ที่เรา
เรียกว่า แซมปลิ งแฟรกชัน่ (Sampling fraction) เช่น เรามีประชากร 1,500 คน และต้องการ
กลุ่มตัวอย่าง 100 คน แซมปลิงแฟรกชัน่ คือ 100/1500 เท่ากับ 1/5 หรือ 1500/100 เท่ากับ
15 ดังนัน้ เราก็จะเลือกบุคคลทุกๆ อันดับที่ 15 ถ้าเราเลือกหรือสุม่ คนที่ 5 เป็ นคนแรก คน
ต่อไปก็จะเป็ นคนที่ 20 35 50 ….. ต่อไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะครบ 100 คน ซึง่ ครบรอบหรือ
หมดรายชือ่ พอดี
วิธเี ลือกคนแรกของกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตามวิธนี ้ีควรใช้วธิ กี ารสุ่มหมายเลขใด
หมายเลขหนึ่งจากทัง้ หมดกรณีทป่ี ระชากรมีขนาดเล็กโดยจับฉลาก เพราะเป็ นวิธที ใ่ี ห้โอกาส
แก่ทุก ๆ หน่ วยเท่ากันหมด แต่ถ้าประชากรขนาดใหญ่เราควรจะสุ่มเฉพาะในช่วงแซมปลิง
แฟรกแรกจะสะดวกกว่า
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วธิ กี ารสุม่ เชิงระบบจะเป็ นวิธที ง่ี า่ ยและสะดวกก็ตามมีหลาย
กรณีทว่ี ธิ นี ้อี าจจะนําไปสูก่ ารบิดเบือนหรืออคติอย่างมากดังนี้
กรณีทห่ี นึ่ง บุคคลหรือหน่วยของประชากรถูกจัดเรียงในลักษณะทีป่ รากฏแนวโน้ม
บางอย่าง เช่น จัดเรียงตามตําแหน่ ง อาชีพ คุณวุฒ ิ หรือความรูค้ วามสามารถ ในลักษณะจาก
น้ อยไปหามากแล้วการเลือกตัวอย่างแรกจะมีผลต่อผลทัง้ หมดมาก เช่น ถ้าเรามีแซมปลิง
แฟรกชัน่ เท่ากับ 1/5 การเลือกตัวเลขเริม่ ต้น 2 กับการเลือก 27 จะทําให้ค่าเฉลีย่ (หรือค่า
อื่นๆ) แตกต่างกันมาก การเลือก 2 จะมีค่าเฉลีย่ น้อยกว่าการเลือก 27 (ถ้าประชากรเรียงจาก
น้อยไปหามากดังกล่าว) วิธแี ก้อาจจะทําได้ 2 วิธี คือ สลับการจัดเรียงเสียใหม่ให้คละกันทัวๆ
่
หรือ พยายามเลือกตัวเลขเริม่ ต้นอยูร่ ะหว่างกลางๆ ในกรณีน้ีคอื 14 15 หรือ 16 เป็ นต้น
กรณีทส่ี อง ทีจ่ ะต้องระวังอีกอย่างคือกรณีทก่ี ารจัดเรียงของประชากรนัน้ มีลกั ษณะ
วงจรหรือซํ้ารอยและสอดคล้องกับแซมปลิงแฟรกชัน้ พอดี ตัวอย่าง เช่นนักวิจยั ต้องการสุ่ม
ตัวอย่างห้างร้านในเมืองและมีแซมปลิงแฟรกชันเท่
่ ากับ 1/8 แต่ทุกห้างร้านที่ 8 นัน้ ตัง้ อยู่ตรง
มุมของล๊อกพอดี ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าปกติกไ็ ด้ถ้าเป็ นเช่นนี้แล้วการสุ่มตัวอย่าง
อาจจะพบแต่ห้างร้านมุมตลอด หรือไม่พบห้างร้านมุมเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กบั จุดเริม่ ต้นว่าอยู่
ตรงไหน วิธแี ก้ม ี 2 วิธี คือ
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1. เปลีย่ นแซมปลิงแฟรกชันเล็
่ กน้อย เช่น เปลีย่ นเป็ น 1/7 หรือ 1/9 เป็ นต้น หรือ
2. ใช้วธิ สี มุ่ เริม่ ต้นหลายๆ ครัง้ เช่น สุม่ เริม่ ต้นใหม่ทุกครัง้ เมือ่ เลือกห้างร้านครบ 10
ห้างร้านแล้ว
ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เรื่องหนึ่งเป็ นนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
จํานวน 250 คน ต้องการกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 50 คน เราใช้วธิ สี มุ่ เชิงระบบดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กําหนดหมายเลขแบบสุม่ ให้สมาชิกทัง้ 250 คน ตัง้ แต่หมายเลข
1 2 3 ……. 250
ขัน้ ที่ 2 หาแซมปลิงแฟรกชันได้
่ ดงั นี้
แซมปลิงแฟรกชัน่

50
250
1
=
5

=

หรือ

250
50

หรือ 5

ขัน้ ที่ 3 สุ่มหมายเลขของหน่ วยประชากรเป็ นจุดเริม่ นับตัวอย่าง เช่นสุ่มได้
หมายเลข 7 ตัวอย่างต่อไปจะเป็ นหมายเลข 12 17 22..…..นับเป็ นช่วงไปเรือ่ ยๆ จน
ครบรอบจะได้ตวั อย่าง 50 คน
3. วิ ธีการสุ่มเชิ งช่วงชัน้ (Stratified random sampling) วิธกี ารสุม่ อย่างง่าย
หรือวิธกี ารสุม่ เชิงระบบอาจจะทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่เป็ นตัวแทนลักษณะของประชากร
ทัง้ หมดได้ เช่น เราต้องการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าเราสุ่ม
แบบอย่างง่ายหรือเชิงระบบก็อาจจะได้กลุ่มตัวอย่างไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพได้ หรือ
ต้องการจะสํารวจสภาพโรงเรียนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ถ้าใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่ายหรือเชิง
ระบบก็อาจจะไม่ครอบคลุมโรงเรียนทุกขนาดได้ แต่ถ้า เราใช้วธิ ีการสุ่มเชิงช่วงชัน้ เรา
สามารถมันใจได้
่
วา่ ได้กลุม่ ตัวอย่างครอบคลุมได้ทุกขนาดโรงเรียน
วิธีการสุ่มเชิงช่วงชัน้ เป็ นวิธีการสุ่มตัวอย่า งที่เริม่ ต้นด้วยการแบ่งประชากร
ออกเป็ นกลุม่ ๆ หรือเป็ นประเภทๆ ก่อนทีเ่ ราเรียกว่า ช่วงชัน้ หรือชัน้ ภูม ิ เช่นแบ่งตามกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มอายุ กลุ่มฐานะ และกลุ่มศาสนา เป็ นต้น กลุ่มต่างๆ ทีแ่ บ่งออกมานัน้ เรียกว่า
ช่วงชัน้ หรือ Strata ต่อจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ก็สุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามหลักของการสุ่ม
ตัวอย่างแบบวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายหรือใช้วธิ กี ารสุม่ เชิงระบบ จะเห็นว่าการสุม่ ตัวอย่างวิธนี ้ี
จะทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมลักษณะต่างๆของประชากรได้ดกี ว่า สองวิธีท่กี ล่าว
มาแล้ว และยังสิน้ เปลืองน้อยกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย แต่ตวั แปรหรือลักษณะ
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ต่างๆที่ผูว้ จิ ยั จะนํ ามาใช้ในการแบ่งช่วงชัน้ นัน้ ต้องเป็ นตัวแปรที่มอี ทิ ธิผลต่อตัวแปรตาม
หรือตัวแปรทีศ่ กึ ษาด้วย
อนึ่ง การกําหนดช่วงชัน้ นัน้ ไม่จําเป็ นต้องกําหนดตามตัวแปรตัวเดียวหรือลักษณะ
เดียว เท่านัน้ แต่อาจจะกําหนดตัวแปรหลายๆ ตัวก็ได้ เช่นตัวแปรอาชีพ ตัวแปรเพศและ
ตัวแปรอายุ ซึง่ จะมีชว่ งชัน้ ดังนี้ อาชีพเกษตรเพศหญิงและอายุน้อย อาชีพเกษตรเพศชาย
และอายุน้อย อาชีพเกษตรเพศหญิงและอายุมาก ฯลฯ เหล่านี้เป็ นต้น ส่วนจะแบ่งช่วงชัน้
ตามลักษณะอย่างไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนดขึน้
เมื่อกําหนดช่วงชัน้ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปผูว้ จิ ยั จะต้องกําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่
ละช่วงชัน้ ว่าจะกําหนดเท่ากันหรือไม่เท่ากันอย่างไร โดยทัวไปแล้
่
วมีวธิ กี ารกําหนดสองวิธี
ด้วยกันดังนี้
3.1. วิธกี ารสุม่ เชิงช่วงชัน้ อย่างมีสดั ส่วน (Proportional stratified random
sampling) การสุม่ ตัวอย่างแบบนี้ จะกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละช่วง
ชัน้ ต่อจํานวนประชากรทัง้ หมด
สมมุติ มีประชากรทีจ่ ะศึกษา 500 คน แยกเป็ นอาชีพเกษตร 175 คน
ค้าขาย 150 คน รับราชการ 125 คน และกรรมกร 50 คน จากการกําหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สตู รคํานวณของ ยามาเน่ โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5 % ได้กลุ่มตัวอย่าง
223 คน มีวธิ กี ารแบ่งสัดส่วนตามช่วงชัน้ ดังนี้
อาชีพเกษตร
อาชีพค้าขาย
อาชีพรับราชการ
อาชีพกรรมกร

222
× 175 ≈ 78
500
222
=
× 150 ≈ 68
500
222
=
× 125 ≈ 55
500
222
=
× 50 ≈ 22
500

=

จะได้จาํ นวนตัวอย่าง 78 คน
จะได้จาํ นวนตัวอย่าง 68 คน
จะได้จาํ นวนตัวอย่าง 55 คน
จะได้จาํ นวนตัวอย่าง 22 คน

3.2. วิธกี ารสุ่มเชิงช่วงชัน้ อย่างไม่มสี ดั ส่วน (Disproportional stratified
random sampling) สําหรับการสุม่ ตัวอย่างแบบนี้ เรากําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละช่วง
ชัน้ อย่างไม่มสี ดั ส่วน เพือ่ ให้ได้จาํ นวนตัวอย่างทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึง่ มี
หลายกรณีดว้ ยกันทีค่ วรเลือกตัวอย่างโดยวิธนี ้ี เช่น ผูว้ จิ ยั ต้องการจะเปรียบเทียบเจตคติ
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ทางการเมืองระหว่างประชาชนทีน่ บั ถือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์วา่ มี
ความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ในกรณีอย่างนี้ เราคงจะเห็นชัดว่าเราจําเป็ นจะต้องมี
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มจํานวนไล่เลี่ยกัน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มปี ระชากรน้อย จําเป็ นต้อง
กําหนดสัดส่วนของตัวอย่างมากกว่ากลุ่มทีม่ ปี ระชากรมาก ข้อควรคํานึงในการใช้วธิ กี าร
สุม่ ตัวอย่างเชิงช่วงชัน้ อย่างไม่มสี ดั ส่วน มีดงั นี้
1. ประชากรในแต่ละช่วงชัน้ มีลกั ษณะเหมือนกันและไม่เหมือนกันเกีย่ วกับตัว
แปรทีจ่ ะศึกษามากหรือไม่ เช่น ถ้าผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาเกีย่ วกับเจตคติทางการเมืองของ
ประชากรกลุ่มหนึ่ง แต่ปรากฏว่าบางช่วงชัน้ ของประชากรมีเจคติใกล้เคียงกัน แต่บางช่วง
ชัน้ ของประชากรมีเจตคติแตกต่างกันมาก ถ้าเป็ นเช่นนี้น่าจะใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างโดยวิธี
นี้ นัน่ คือช่วงชัน้ ทีป่ ระชากรมีเจตคติคล้ายๆ กันนัน้ ไม่จําเป็ นต้องใช้จํานวนตัวอย่างมาก
นัก แต่สําหรับช่วงชัน้ ที่ประชากรมีเจตคติแตกต่า งกันมากๆ นัน้ จํา เป็ นต้องใช้จํา นวน
ตัวอย่างมากขึน้ เพือ่ จะได้เป็ นตัวแทนของประชากรได้ทวถึ
ั่ ง
2. การเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงชัน้ นัน้ สิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันบางช่วงชัน้
สิน้ เปลืองกําลังคนและกําลังทรัพย์มาก ในกรณีเช่นนี้อาจจําเป็ นต้องจํากัดจํานวนตัวอย่าง
ให้น้ อ ยลง แต่ ต้อ งไม่ถึงกับ เสีย การเป็ น ตัว แทนที่ดี สํา หรับ ช่ว งชัน้ ที่ไ ม่ต้อ งสิ้น เปลือ ง
ค่าใช้จา่ ยในการเก็บข้อมูลมากนักจะใช้ตวั อย่างให้มากหน่อยก็ได้
ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เรื่องหนึ่งเป็ นโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ มีขนาดต่างๆ กัน จํานวน 1,000 โรง ถ้าเราใช้วธิ ี
สุม่ เชิงช่วงชัน้ มีวธิ ดี งั นี้
ขัน้ ที่ 1 แบ่งประชากรทีเ่ ป็ นโรงเรียนออกเป็ น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ กลางและ
เล็ก ดังนี้
ขนาดใหญ่ จํานวน
200 โรง
ขนาดกลาง จํานวน
500 โรง
ขนาดเล็ก
จํานวน
300 โรง
ขัน้ ที่ 2 หาขนาดจํานวนตัวอย่างโดยใช้ตาราง Yamane′ โดยยอมให้เกิดความ
คลาดเคลือ่ น 5% ได้จาํ นวนตัวอย่าง 286 คน
ขัน้ ที่ 3
กําหนดจํานวนโรงเรียนตามสัดส่วนของแต่ละช่วงชัน้ จะได้จํานวน
โรงเรียนแต่ละขนาดโรงเรียนดังนี้
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ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง

=

286
× 200 ≈ 57
1000

=

286
× 500 ≈ 143
1000

=

286
× 300 ≈ 86
1000

ขนาดเล็ก
ขัน้ ที่ 4 ทําเบอร์ให้โรงเรียนในแต่ละขนาดหรือแต่ละช่วงชัน้ ตามจํานวนในขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 5 สุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายโดยการจับฉลากให้ได้จาํ นวนตัวอย่าง
ในแต่ละขนาดตามขัน้ ที่ 3
4. วิธกี ารสุม่ เชิงกลุ่มบริเวณ (Cluster random sampling) ในบางกรณีประชากร
ทีผ่ ูว้ จิ ยั ต้องการศึกษานัน้ ได้แบ่งออกเป็ นกลุ่มตามเขตการปกครองอยู่แล้ว เช่นแบ่งเป็ น
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น การแบ่งประชากรอย่างนี้เราเรียกว่า กลุ่มบริเวณ เวลา
สุม่ ตัวอย่าง แทนทีจ่ ะสุม่ หน่วยของประชากรโดยตรงเหมือนกับวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 วิธี
ทีก่ ล่าวมาแล้ว เราอาจจะใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างเชิงกลุ่มบริเวณ ภายหลังจากสุม่ ตัวอย่างเชิง
กลุ่ ม บริเ วณแล้ว ขัน้ ต่ อ ไปผู้ว ิจ ยั อาจจะศึก ษาทุ ก หน่ ว ยภายในกลุ่ม บริเ วณที่สุ่ม ได้ซ่ึง
เรียกว่า วิธกี ารสุ่มเชิงกลุ่มบริเวณแบบชัน้ เดียว หรือผูว้ จิ ยั อาจจะทําการสุ่มแบบนี้ต่อไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะได้จํานวนตัวอย่างตามต้องการ วิธนี ้ีเรียกว่า วิธกี ารสุ่มเชิงกลุ่มบริเวณ
แบบหลายขัน้
ตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เรือ่ งหนึ่งเป็ นประชาชนในจังหวัดแห่งหนึ่งซึง่
มี 5 อําเภอ เรามีวธิ กี ารสุม่ เชิงกลุม่ บริเวณดังนี้
ขัน้ ที่ 1 แบ่งประชากรออกเป็ น 5 กลุม่ หรือ 5 อําเภอตามเขตการปกครอง
ขัน้ ที่ 2 สุม่ อําเภอมาจํานวนหนึ่งโดยการจับฉลาก เช่น สุม่ มา 3 อําเภอ
ขัน้ ที่ 3 แบ่งประชากรจากอําเภอทีส่ มุ่ ได้เป็ นตําบลทัง้ หมดตามเขตการปกครอง
ขัน้ ที่ 4 สุม่ ตําบลมาจํานวนหนึ่งโดยการจับฉลาก เช่น สุม่ มา 30% ของตําบลใน
ขัน้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 5
แบ่งประชากรจากตําบลทีส่ ุ่มได้เป็ นหมู่บา้ นทัง้ หมดตามเขตการ
ปกครอง
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ขัน้ ที่ 6
สุ่มหมู่บา้ นมาจํานวนหนึ่งโดยการจับฉลาก เช่น สุม่ มา 30% ของ
หมูบ่ า้ นในขัน้ ที่ 5
ขัน้ ที่ 7 จะได้กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็ นคนทัง้ หมดในหมูบ่ า้ นทีส่ มุ่ ได้ในขัน้ ที่ 6
กิ จกรรม 6.2
1. การสุม่ ตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็ นหมายถึงอะไร และมีวธิ กี ารสุม่
แบบใดบ้าง
2. จงอธิบายวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างในกรณีต่อไปนี้
2.1 ถ้าต้องการกลุม่ ตัวอย่างจากประชาชนทีม่ อี าชีพเกษตรกรอย่างเดียว
จะใช้วธิ สี มุ่ แบบใดทีง่ า่ ย สะดวก และรวดเร็ว และอธิบายขัน้ ตอนการสุม่ ด้วย
2.2 ถ้าต้องการกลุม่ ตัวอย่างจากประชากรทีน่ บั ถือศาสนาต่างๆ จะใช้วธิ สี มุ่
แบบใดทีม่ นใจว่
ั ่ าทําให้ได้กลุม่ ตัวอย่างครอบคลุมทุกศาสนาและอธิบายขัน้ ตอนการสุม่
ด้วย
2.3 ถ้าต้องการกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช้
วิธกี ารสุม่ 2 แบบ คือ Cluster random sampling และ Stratified random sampling จะมี
ขัน้ ตอนการสุม่ อย่างไร
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เนื้ อหา 6.3

การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ น

การสุม่ ตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็ นตามเนื้อหา 6.2 ทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ เป็ น
การสุม่ ทีเ่ ราสามารถระบุความน่าจะเป็ นหรือโอกาสของหน่วยประชากรทีจ่ ะถูกเลือกเข้ามา
เป็ นตัวอย่างได้ และผูว้ จิ ยั สามารถใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิงได้ทุกวิธกี าร ซึง่ การสุ่มตัวอย่างไม่ใช้
หลัก ความน่ า จะเป็ น ไม่ ม ีคุ ณ สมบัติด ัง กล่ า ว แต่ ก ารสุ่ม แบบนี้ ก็ม ีข้อ ดี คือ สะดวกและ
สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยน้อย มีวธิ กี ารต่างๆ ดังนี้
1. วิ ธีการสุ่มตามแต่บงั เอิ ญ (Accidental Sampling) เป็ นการเลือกตัวอย่าง
แบบหยิบฉวยที่อยู่ใกล้ตวั ของผู้วจิ ยั โดยเลือกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ครบตามจํานวนที่
ต้องการ
ตัวอย่าง ต้องการทําวิจยั เกีย่ วกับปญั หาการใช้บริการรถเมล์ประจําทาง ผูว้ จิ ยั ก็
จะเลือกตัวอย่างจากคนทีค่ อยขึน้ รถเมล์ประจําทางทีป่ ้ ายเจอใครก็จะสอบถามไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะได้จํานวนครบตามต้องการก็ยุติ หรือถ้าต้องการทําวิจยั เกี่ยวกับความต้องการ
รับความช่วยเหลือจากทางการของแม่คา้ พ่อค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ก็จะเลือก
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นแม่คา้ พ่อค้าทีพ่ บเห็นในเขตกรุงเทพมหานครจนได้จํานวนครบตามต้องการ
ก็ยุติ
2. วิ ธีการสุ่มเชิ งโควต้า (Quota Sampling) วิธนี ้ีเป็ นวิธกี ารเลือกตัวอย่างอีก
แบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้หลักของความน่ าจะเป็ น แต่มปี ระสิทธิภาพมากกว่าวิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญที่ได้กล่าวมาแล้ว เนื่องจากเป็ นวิธีการเลือกตัวอย่างซึ่งอย่างน้ อยก็พยายามใช้
หลักการของการเป็ นตัว แทน ที่จ ริงแล้ววิธีการสุ่มเชิงโควต้า นี้ใช้ห ลักการเดีย วกันกับ
วิธกี ารสุม่ เชิงช่วงชัน้ คือต้องกําหนดประชากรเป็ นชัน้ ๆก่อน เช่น กําหนดประชากรเป็ นชัน้
ตามเพศ ตามศาสนา หรือตามอาชีพ เป็ นต้น แล้วจึงเลือกตัวอย่างจากแต่ละชัน้ ทีก่ ําหนด
ไว้ แต่อย่างไรก็ตามการสุ่มตัวอย่างเชิงโควต้านัน้ ควรให้มสี ดั ส่วนตามประชากรในแต่ละ
ชัน้ เช่น สมมุตวิ ่าเราแบ่งประชากรทีจ่ ะศึกษาตามชัน้ อาชีพ โดยแบ่งเป็ นอาชีพกรรมกร
ข้าราชการ และค้าขาย และเรารูว้ า่ ทัง้ 3 อาชีพในประชากรนัน้ มีสดั ส่วนเป็ น 50% 35%
และ 15% ตามลําดับ ถ้าผูว้ จิ ยั ต้องการตัวอย่างจํานวน 200 คน ผูว้ จิ ยั จําเป็ นต้องเลือกให้
มีสดั ส่วนเป็ น 50% 35% และ 15% ด้วย คือเลือกตัวอย่างอาชีพกรรมกร 100 คน
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ข้าราชการ 70 คน ค้าขาย 30 คน ตามลําดับ ส่วนการเลือกตัวอย่างนัน้ ก็ให้เป็ นไปตาม
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบทีไ่ ม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ น เช่นใช้วธิ กี ารสุม่ แบบบังเอิญ เพียงแต่
ว่าเวลาเลือกตัวอย่างให้พยายามหลีกเลีย่ งอคติส่วนตัว เช่น ผูว้ จิ ยั บางคนอาจจะชอบคน
ผิวขาวมากกว่าผิวคลํ้า หรือชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สรุปแล้วอย่า งเลือกหรือละเว้น
ตามทีต่ นเองมีคา่ นิยม
ตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เรือ่ งหนึ่งเมือ่ จําแนกตามศาสนาแล้วปรากฏ
ว่านับถือศาสนาพุทธ 60% อิสลาม 30% และคริสต์ 10% การวิจยั ครัง้ นี้ตอ้ งการกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 500 คน โดยวิธกี ารสุม่ เชิงโควต้า ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 คํานวณหาจํานวนกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนได้
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม

=

60
× 500 = 300
100

=

30
× 500 = 150
100

=

10
× 500 = 50
100

คน
คน

ศาสนาคริสต์
คน
ขัน้ ที่ 2 เลือกตัวอย่างตามจํานวนในขัน้ ที่ 1 โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบบังเอิญ
ให้ได้ครบจํานวนทีก่ าํ หนดในขัน้ ที่ 1
3. วิ ธีการสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) เป็ นวิธกี ารเลือกตัวอย่าง
โดยใช้วจิ ารณญาณของผู้วจิ ยั ว่า จะเลือกหน่ ว ยไหนบ้า งให้มาอยู่ใ นกลุ่ม ตัว อย่า ง โดย
พิจารณาจุดมุง่ หมายของการวิจยั หรือวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นสําคัญ การสุม่ ตัวอย่าง
โดยวิธนี ้ีให้ความไว้วางใจแก่ผวู้ จิ ยั หรือผูส้ นั ทัดกรณีในเรื่องนัน้ ๆ เนื่องจากเป็ นบุคคลทีร่ ดู้ ี
ว่ า จุ ด มุ่ ง หมายของการวิจ ัย เป็ น อย่ า งไร และจะเลือ กหรือ ไม่ เ ลือ กหน่ ว ยไหนเพื่อ ให้
สอดคล้อ งกับ จุ ด มุ่ง หมายของการวิจ ยั เช่น เลือ กเฉพาะผู้ม ีอิท ธิพ ลในท้อ งถิ่น เพราะ
จุดมุง่ หมายของการวิจยั ต้องการศึกษาพฤติกรรมของผูม้ อี ทิ ธิพลในท้องถิน่
สําหรับวิธกี ารสุ่มตามจุดมุ่งหมายนี้ ผูว้ จิ ยั อาจจะพิจารณาเลือกวิธกี ารสุ่มเชิง
ช่วงชัน้ หรือวิธีการสุ่มเชิงกลุ่มบริเวณก่อนก็ได้ เช่นสุ่มจังหวัดหรืออํา เภอก่อน แล้วจึง
พิจ ารณาเลือ กหน่ ว ยตัว อย่ า งที่จ ะศึก ษาตามจุ ด มุ่ง หมายของการวิจ ยั ต่ อ ไป สรุ ป แล้ว
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ประเด็นสําคัญของวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีน้ีคอื การใช้วจิ ารณญาณของผู้วจิ ยั หรือผู้
สันทัดกรณีเป็ นผูต้ ดั สินในการเลือกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ต้องการทําวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมของผูม้ อี ทิ ธิพลในท้องถิน่ เรามี
วิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สุม่ จังหวัดก่อนให้ได้จาํ นวนตามต้องการ
ขัน้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั เลือกตัวอย่างผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลในจังหวัดโดยใช้วจิ ารณญาณของ
ผูว้ จิ ยั เองให้ได้จาํ นวนตามต้องการ
4. วิ ธีการสุ่มเชิ งก้อนหิ มะ (Snowball sampling) วิธกี ารสุม่ แบบนี้ผวู้ จิ ยั จะ
เลือกตัวอย่างมาจํานวนหนึ่งอาจจะหน่ วยเดียวหรือสองหน่ วยก็ได้ ที่มลี กั ษณะตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจยั แต่ผวู้ จิ ยั ไม่สามารถเลือกได้ครบตามจํานวนทีต่ ้องการได้ เช่น
ต้องการศึกษาพฤติกรรมของมือปื น โดยจะใช้จาํ นวนตัวอย่างจํานวน 20 คน แต่ผวู้ จิ ยั ไม่
สามารถจะหาได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ ปญั หาอย่างนี้ผูว้ จิ ยั ควรเลือกเทคนิคการสุ่ม
เชิงก้อนหิมะ นัน่ คือในขัน้ แรกผูว้ จิ ยั จะต้องได้ตวั อย่างทีเ่ ป็ นมือปื นอย่างน้อยคนหนึ่งก่อน
เมื่อเก็บข้อมูลคนนี้เสร็จแล้วก็จะขอให้แนะนํ าหรือขอรายชื่อมือปื นคนอื่นๆ ที่มลี กั ษณะ
เหมือนตนเองอีกจํานวนหนึ่ง ขัน้ ที่สองผู้วจิ ยั ก็จะเก็บข้อมูลเหมือนกับขัน้ แรกเมื่อเสร็จ
แล้วก็จะขอให้มอื ปื นคนนัน้ แนะนํ าคนอื่นๆอีกทีม่ ลี กั ษณะเหมือนตนเอง ขัน้ ต่อๆไปผูว้ จิ ยั
จะทําอย่างนี้เรือ่ ย ๆ จนกว่าจะได้จํานวนตัวอย่างครบตามทีต่ อ้ งการ ทีเ่ รียกว่า ก้อนหิมะ
ก็เนื่องจากวิธกี ารเหมือนกับการกลิง้ ของก้อนหิมะทีแ่ รกๆจะมีขนาดเล็ก เมื่อกลิง้ ไปแต่ละ
รอบจะทําให้กอ้ นหิมะขนาดโตขึน้ เรือ่ ย ๆ
ตัว อย่ า ง
ต้ อ งการทํ า วิจ ัย เกี่ย วกับ พฤติก รรมของพวกเกย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรามีวธิ กี ารเลือกตัวอย่างดังนี้
ขัน้ ที่ 1 หาตัวอย่างทีม่ พี ฤติกรรมเป็ นเกย์ก่อนสักคนหรือสองคนแล้วเก็บข้อมูล
ขัน้ ที่ 2 ให้ตวั อย่างในขัน้ ที่ 1 แนะนํ าตัวอย่างคนอื่นๆที่มพี ฤติกรรมเกย์
เหมือนกับตน
ขัน้ ที่ 3 ให้ตวั อย่างในขัน้ ที่ 2 แนะนําตัวอย่างต่อไปเรือ่ ยๆ จนได้ครบจํานวน
ตามทีต่ อ้ งการ
กรณีทป่ี ระชากรการวิจยั มีขนาดใหญ่จะใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างวิธใี ดวิธหี นึ่งอาจจะ
ไม่เหมาะสม ผูว้ จิ ยั อาจจะใช้วธิ กี ารสุ่มหลายวิธซี ่งึ อาจจะเป็ นวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบใช้
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หลักความน่ าทัง้ หมดก็ได้ หรือใช้วธิ กี ารสุม่ แบบใช้หลักความน่ าจะเป็ นกับแบบไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็ นปนกันก็ได้ (Combination of probability and nonprobability samplings)
ขัน้ ตอนแรกอาจใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่ าจะเป็ นก่อน แล้วตามมาด้วย
วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ห ลัก ความน่ า จะเป็ น หรือ ขัน้ ตอนแรกอาจใช้ว ิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ นก่อนก็ได้ แล้วตามด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบใช้
หลักความน่าจะเป็ น ซึง่ วิธกี ารสุม่ อย่างนี้เราเรียกว่า วิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi stage random sampling)
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั อาจจะเลือกวิธกี ารสุ่มตัวอย่างเชิงกลุ่มบริเวณซึง่ ใช้หลักความ
น่าจะเป็ นก่อน แต่พอถึงขัน้ สุดท้ายซึง่ จะต้องเลือกหน่วยอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
ตามโควต้า เช่น ผูว้ จิ ยั เลือกอําเภอโดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มธรรมดา และจากกลุ่ม
ตัวอย่างอําเภอ ผูว้ จิ ยั เลือกตําบลโดยวิธเี ดียวกัน และจากกลุ่มตัวอย่างตําบลเลือกหมูบ่ า้ น
โดยวิธเี ดียวกันอีก แต่เวลาเลือกตัวบุคคลทีจ่ ะสัมภาษณ์ในหมู่บา้ นตัวอย่างนัน้ ใช้วธิ กี าร
สุม่ ตัวอย่างแบบโควต้า โดยแบ่งตามเพศและอายุ
ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ลับกันกับตัวอย่างแรกคือผูว้ จิ ยั อาจจะเลือกบริเวณทีจ่ ะศึกษา
โดยใช้ว ิธีก ารสุ่ม ตัว อย่า งตามจุ ด มุ่ง หมายซึ่ง แน่ ใ จว่า จะเป็ น บริเ วณที่เ ป็ น ตัว แทนของ
ประชากรทัง้ หมดพอกําหนดบริเวณแล้วผูว้ จิ ยั ก็สุ่มเลือกตัวอย่างโดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
แบบสุม่ ธรรมดาหรือการสุม่ ตัวอย่างเชิงระบบตามจํานวนทีต่ อ้ งการต่อไป
กิ จกรรม 6.3
1. การสุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น หมายถึงอะไร และมีวธิ กี ารสุม่
แบบใดบ้าง
2. จงอธิบายวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างในกรณีต่อไปนี้
2.1. ถ้าต้องการกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทีใ่ ช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ
จะใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบใดทีส่ ะดวก รวดเร็ว และอธิบายขัน้ ตอนการสุม่ ด้วย
2.2. ถ้าต้องการกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ อิสลาม
และคริสต์ จะใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบใด เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่า งตามสัดส่วนของ
ศาสนา และอธิบายขัน้ ตอนการสุม่ ด้วย
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เนื้ อหา 6.4

ในการทําวิจยั มักจะมีการถามกันอยู่เสมอว่าจะใช้ตวั อย่างจํานวนเท่าไรจึงจะเป็ น
ตัว แทนของประชากรได้ดี โดยใช้จํา นวนน้ อ ยที่สุด แต่ ไ ด้ผ ลของการวิจ ยั ที่เ ชื่อ มันได้
่
เท่ากับการใช้ประชากรทัง้ หมด ถ้าผูว้ จิ ยั สามารถหาตัวเลขหรือจํานวนนี้ได้แล้วการทีจ่ ะ
เพิม่ จํานวนตัวอย่างให้มากขึ้นกว่านี้ก็ไม่เป็ นปญั หาในการทํา วิจยั แต่น้อยกว่า นี้ไม่ได้
เพราะจะทําให้ผลการวิจยั มีความเชื่อมันน้
่ อยลง วิธหี าขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การทําวิจยั เชิงสํารวจหรือเชิงบรรยายทีใ่ ช้กนั มากมี 3 วิธดี งั นี้
วิ ธีที่ 1 ใช้สตู ร สูตรทีใ่ ช้ในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane´
มีดงั นี้
1.) กรณีผวู้ จิ ยั ต้องการทดสอบ หรือประมาณค่าเฉลีย่ ของประชากร ( µ )
สูตร 1 ถ้าทราบขนาดของประชากร
ใช้สตู ร

n=

เมือ่

NZ 2σ 2
Ne 2 + Z 2σ 2

n
N

σ2

คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ขนาดของประชากร
คือ ความแปรปรวนของประชากร ซึง่ อาจหาได้จาก

การทําวิจยั นําร่อง (Pilot study)
คือ ขนาดของความคลาดเคลื่อนทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนด
หรือความแตกต่างระหว่างค่าประชากรกับค่าสถิติ หรือค่าของกลุม่ ตัวอย่าง
Z คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน Z จากตารางทีร่ ะดับความ
เชือ่ มันที
่ ก่ ําหนด เช่น ทีร่ ะดับความเชือ่ มันของการวิ
่
จยั 95 % เปิ ดตารางได้ค่า Z เท่ากับ
1.96 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 99 % เปิดตารางได้คา่ Z เท่ากับ 2.58
ตัวอย่าง 1 จงหาขนาดของตัวอย่างทีน่ ้อยทีส่ ดุ ถ้าผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาเกีย่ วกับ
ค่าเฉลีย่ คะแนนวิชาสถิตขิ องประชากรนักศึกษาปริญญาโททีล่ งทะเบียนเรียนวิชาระเบียบ
e
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วิธวี จิ ยั การศึกษาทัง้ หมด 180 คน โดยความแปรปรวนของประชากรเท่ากับ 200 ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลือ่ นได้ไม่เกิน 2 คะแนน
สูตร

n=

NZ 2σ 2
Ne 2 + Z 2σ 2

แทนค่า

n=

(180)(1.96)2 (200) = 92.92
2
180(4) + (1.96) (200)

ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 93 คน (ทศนิยมจะมีค่าเท่าไรก็ตามให้ปดั ขึน้ เป็ น
จํานวนเต็ม เพราะกลุม่ ตัวอย่างมากขึน้ จะทําให้คา่ ความคลาดเคลือ่ นน้อยลง)
สูตร 2 ถ้าไม่ทราบขนาดของประชากร
ใช้สตู ร n = Z σ
2

2

e2

ตัวอย่าง 2 ผู้วจิ ยั ต้องการศึกษาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยของคะแนน
สอบเอ็นทรานซ์วชิ าคณิตศาสตร์ จงหาขนาดของตัวอย่างทีน่ ้อยทีส่ ุดทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
95% โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน 2 คะแนน ถ้าความแปรปรวนของประชากร
เท่ากับ 200
Z σ
สูตร
n=
2

แทนค่า

2

e2
(1.96)2 (200) = 192.08
n=
22

ใช้กลุม่ ตัวอย่างประมาณ 193 คน

ตัวอย่าง 3 ในการศึกษาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของทัศนคติของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใน
ประเทศไทย จงหาขนาดของตัวอย่างน้อยทีส่ ุดทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน 0.25 คะแนน ถ้าความแปรปรวนของประชากรเท่ากับ 2
สูตร

Z 2σ 2
n= 2
e

แทนค่า

n=

(1.96)2 (200) = 122.931
(0.25)2

ใช้กลุม่ ตัวอย่างประมาณ 123 คน
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2.) กรณีผวู้ จิ ยั ต้องการทดสอบ หรือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ( π )
สูตร 1 ถ้าทราบขนาดของประชากร
ใช้สตู ร
เมือ่

n

N

π

n=

ΝZ 2π (1 − π )
Νe 2 + Ζ 2π (1 − π )

คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ขนาดของประชากร
คือ สัดส่วนของประชากรทีเ่ รียกว่า Population proportion มี

ค่าเท่ากับ 0.5
คือ ค่าคะแนนมาตรฐาน Z ทีเ่ กีย่ วกับระดับความเชือ่ มันที
่ ่
กําหนด คือ ถ้าต้องการความเชื่อมันของการวิ
่
จยั 95 % ค่า Z จะเท่ากับ 1.96 หรือ
ประมาณ 2.0 ถ้าต้องการความเชือ่ มันของการวิ
่
จยั 99 % ค่า Z จะเท่ากับ 2.58
คือ ขนาดของความคลาดเคลื่อนทีผ่ วู้ จิ ยั กําหนด หรือความ
e
แตกต่างระหว่างค่าของประชากรกับค่าสถิติ
ถ้ากําหนดให้ค่า Z = 1.96 และ π = 0.5 แทนค่าลงในสูตรข้างต้น จะได้
สูตรใหม่ดงั นี้
Z

Ν (1.96)2 (0.5)(0.5)
n= 2
Νe + (1.96)2 (0.5)(0.5)
Ν
n=
1+ Νe 2

ตัวอย่าง 4 ในการวิจยั เรือ่ งหนึ่งมีประชากร 500 คน กําหนดความเชือ่ มัน่ 95%
จงหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างถ้าต้องการศึกษาสัดส่วนความนิยมพรรคประชาธิปตั ย์โดย
กําหนดสัดส่วนของประชากร ( π ) เท่ากับ 0.5 และยอมให้เกิดความคลาดเคลือ่ น 5%
n=

500(1.96 )2 (0.5)(1− 0.5)
≈ 222
500(.05)2 + (1.96 )2 (0.5)(1− 0.5)

หรืออาจใช้สตู ร
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n=

Ν
1 + Νe 2
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n=

500

1 + 500(0.05)

2

≈ 222

ซึง่ ทัง้ 2 สูตรจะได้จาํ นวนตัวอย่างเท่ากัน
สูตร 2 เมือ่ ไม่ทราบขนาดของประชากร
ใช้สตู ร

n=

Ζ 2π (1 − π )
e2

ตัวอย่าง 5 ในการศึกษาสัดส่วนความนิยมพรรคประชาธิปตั ย์ของประชากรใน
ภาคใต้ให้คํานวณหาขนาดของตัวอย่างทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้เกิดความ
คลาดเคลือ่ นไม่เกิน 0.05
n=

Ζ 2π (1− π )
e2
(1.96)2 (.50)(1− .50)
=
(0.05)2
= 384.16

ใช้จาํ นวนตัวอย่างประมาณ 385 คน
วิ ธีที่ 2 ใช้ตารางสําเร็จ ซึง่ เป็ นตารางแสดงจํานวนตัวอย่างทีไ่ ด้คาํ นวนมาจาก
สูตรของ Yamane´ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว เพียงผูว้ จิ ยั ทราบจํานวนของประชากรว่ามีเท่าไร
และกําหนดขนาดความคลาดเคลื่อน (e) ว่าจะยอมให้เกิดขึน้ กีเ่ ปอร์เซ็นต์ ถ้าได้ทงั ้ 2
อย่างนี้แล้วผูว้ จิ ยั ก็สามารถหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางสําเร็จโดยไม่ต้องใช้
สูตรคํานวณ
ตาราง แสดงจํานวนตัวอย่าง (n) เมื่อทราบจํานวนประชากรและความคลาด
เคลือ่ นทีย่ อมให้เกิดขึน้ ทีร่ ะดับต่าง ๆ มีดงั นี้
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีค่ วามเชือ่ มันของผลการวิ
่
จยั 95%
ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมให้เกิดขึน้
จํานวนตัวอย่าง

( Z = 2)

่ นต่างๆ (e)
(n) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ

จํานวนประชากร
(N )

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,500
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000
∝
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±1%

±2%

± 3%

±4%

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b
b
b

b
b
b
b
b

b

5,000
6,000
6,667
7,143
8,333
9,091
10,000

1,250
1,364
1,458
1,538
1,607
1,667
1,765
1,842
1,905
1,957
2,000
2,143
2,222
2,273
2,381
2,439
2,500

638
714
769
811
843
870
891
909
938
959
976
989
1,000
1,034
1,053
1,064
1,087
1,099
1,111

385
441
476
500
517
530
541
549
556
566
574
580
584
588
600
606
610
617
621
625

± 5%

± 10 %

222
286
316
333
345
353
359
364
367
370
375
378
381
383
385
390
392
394
397
398
400

83
91
94
95
96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
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ตารางที่ 2 แสดงขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีค่ วามเชือ่ มันของผลการวิ
่
จยั 99%
ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมให้เกิดขึน้
จํานวนประชากร
(N )

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,500
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000

∞
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( Z = 3)

จํานวนตัวอย่าง (n) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ นต่างๆ (e)
± 3%
± 5%
±1%
±2%
±4%
b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
b
b

b
b
b
b

11,842
15,517
18,367
22,500

2,903
3,119
3,303
3,462
3,600
4,091
4,390
4,592
5,056
5,325
5,625

1,364
1,458
1,539
1,607
1,667
1,765
1,842
1,905
1,957
2,000
2,143
2,222
2,273
2,381
2,439
2,500

726
826
900
958
1,003
1,041
1,071
1,098
1,139
1,171
1,196
1,216
1,233
1,286
1,314
1,331
1,368
1,387
1,406

b

474
563
621
662
692
716
735
750
763
784
798
809
818
826
849
861
869
884
892
900
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ช่อง b เป็ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีส่ ูตรของ Yamane′ ไม่สามารถจะใช้ได้
เนื่ อ งจากเมื่อ คิด คํ า นวณตามสูต รแล้ว จํ า นวนตัว อย่ า งที่ไ ด้จ ะไม่ เ ป็ น ตัว แทนที่ดีข อง
ประชากรดังนัน้ เราอาจจะใช้วธิ กี าํ หนดเป็ นเปอร์เซ็นต์ตามวิธที ่ี 3
ตัวอย่าง 6 ประชากร 2,500 คน กําหนดความคลาดเคลื่อนในการสุม่ 5% และ
ต้องการให้ผลการวิจยั มีความเชือ่ มันได้
่ 95% จากตารางจะได้กลุ่มตัวอย่าง 345 คน และ
ถ้าต้องการให้ผลการวิจยั มีความเชือ่ มันได้
่ 99% จากตารางจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 662
คน
วิ ธีที่ 3 กําหนดเป็ นเปอร์เซ็นต์ ซึง่ โดยมากจะกําหนด 20%, 25% หรือ 30%
ของประชากรทัง้ หมด ถ้าประชากรมีขนาดเป็ นร้อยขึน้ ไปอาจจะกําหนดขนาดตัวอย่าง
25% หรือ 30 % แต่ถา้ ประชากรมีขนาดเป็ นพันขึน้ ไป เราอาจจะกําหนดขนาดตัวอย่าง
20% ของประชากรทัง้ หมดซึง่ ขนาดเปอร์เซ็นต์ทก่ี ล่าวมานี้ใช้กนั มากในการทําวิจยั เชิง
สํารวจ
กิ จกรรม 6.4
1. ในการทําวิจยั เรือ่ งหนึ่งมีประชากร 2,000 คน และการเลือกตัวอย่างยอม
ให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นในการสุม่ ไม่เกิน 5% จะต้องใช้ตวั อย่างจํานวน
เท่าไร
2. จากข้อ 1 ถ้าต้องการความเชือ่ มันของผลการวิ
่
จยั ถึง 99% และยอมให้
เกิดความคลาดเคลือ่ นในการสุม่ 1% จะต้องใช้จาํ นวนตัวอย่างเท่าไร
3. จากจํานวนประชากรในข้อ 1 ถ้าใช้ตารางสําเร็จของ Yamane′ ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% จะได้จาํ นวนตัวอย่างเท่าไร

138

MR 393(s)

สรุปบทที่ 6
เนื้ อหา 6.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร หมายถึง หน่ วยหรือสิง่ ทัง้ หลายทีเ่ ราสนใจจะศึกษาภายใต้ปญั หาการ
วิจยั เช่น คน สัตว์ ครัวเรือน โรงเรียน เป็ นต้น
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง จํานวนย่อยหรือกลุ่มย่อย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของประชากร
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างทีด่ มี ดี งั นี้
กลุม่ ตัวอย่างจะต้องมีลกั ษณะต่างๆ เหมือนกับลักษณะของประชากร
กลุม่ ตัวอย่างควรได้มาโดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบใช้หลักความน่าจะเป็ น
เนื้ อหา 6.2 การสุม่ ตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็ น
การสุ่ม ตัว อย่ า งแบบใช้ห ลัก ความน่ า จะเป็ น หมายถึง การสุ่ม ตัว อย่ า งที่เ รา
สามารถระบุโอกาสของแต่ละหน่วยในประชากรทีถ่ ูกเลือกได้ มีวธิ กี ารสุม่ ต่าง ๆ ดังนี้
1. การสุม่ ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ ธรรมดา
2. การสุม่ ตัวอย่างเชิงระบบ
3. การสุม่ ตัวอย่างเชิงช่วงชัน้
4. การสุม่ ตัวอย่างเชิงกลุม่ บริเวณ
เนื้ อหา 6.3 การสุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ น
การสุ่ม ตัว อย่ า งแบบไม่ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น หมายถึง การสุ่ม ตัว อย่ า งที่เ ราไม่
สามารถระบุโอกาสของหน่วยในประชากรทีจ่ ะถูกเลือกได้ มีวธิ กี ารดังนี้
1. การสุม่ ตัวอย่างตามแต่เผอิญ
2. การสุม่ ตัวอย่าตามโควตา
3. การสุม่ ตัวอย่างตามจุดมุง่ หมาย
4. การสุม่ ตัวอย่างเชิงก้อนหิมะ
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เนื้ อหา 6.4 การกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
การกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างมีวธิ กี ารดังนี้
1. ใช้สตู ร
2. ใช้ตารางสําเร็จ
3. กําหนดเป็ นเปอร์เซ็นต์
แบบฝึ กหัดบทที่ 6
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างหมายความว่าอย่างไร
2. ให้ท่านอธิบายความแตกต่างของการสุม่ แบบใช้ความน่าจะเป็ นกับการสุม่
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
3. ให้ทา่ นอธิบายวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบธรรมดา การสุม่ เชิงระบบ การสุม่ เชิง
ช่วงชัน้ และการสุม่ เชิงกลุม่ บริเวณ
4. จะทําวิจยั เรือ่ ง เจตคติต่อการปฏิรปู การศึกษาของครูในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เขตใดเขตหนึ่ง ท่านจะมีวธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบใดจึงจะได้ครูทด่ี ใี นเขตพืน้ ที่
5. จากข้อ 4 ถ้ามีประชากรทัง้ หมด 10,000 คน จะเลือกกลุ่มตัวอย่างขนาด
น้อยที่สุดเท่าไรโดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% และต้องการให้
ผลการวิจยั เชือ่ มันได้
่ 99%
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