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โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวจิัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)  

1-2 ธันวาคม 2558  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 

อรวรรณ ศรีโสมพนัธ์ 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
: การวจิัยเชิงปริมาณ 

 



 

ท าไมต้องสุ่มตัวอย่าง ??? 
 

การ สุ่ม ตัวอ ย่ าง  ( S A M P L I N G )   หมายถึ ง  วิ ธี ก ารที่
ใ ช้ ในการคัด เลื อกสมา ชิกบางหน่วยของประชากร   
เพื่ อน ามา ศึกษา คุณลักษณะต่างๆ  ของประชากร  
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What is research population ? 



ประหยดัแรงงาน เวลา และ ค่าใช้จ่าย 

การรายงานผลการวิจัยท าได้รวดเร็วขึน้ 

สามารถขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างขวางขึน้โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม 

ลดโอกาสผดิพลาดในการเกบ็ข้อมูล 

“Garbage in garbage out” 

ประชากรมีจ านวนไม่จ ากดัหรือไม่สามารถแจงนับได้ครบถ้วน  
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สาเหตุทีต้่องสุ่มตวัอย่าง 



• กลุ่มของคน สัตว ์หรือส่ิงของ ท่ี
สนใจศึกษา เช่น พนกังานในหน่วยงาน
แห่งหน่ึง อายขุองบุคลากร น ้าหนกัของ
สินคา้ ผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้  
• ประชากรอาจถกูก าหนดดว้ย
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวจิยั  

ความหมายของประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร (Population) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

• ส่วนหน่ึงของกลุ่มประชากรท่ีเรา
สนใจ   
• กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มขนาด
ใหญ่  เกินความสามารถหรือความจ าเป็น
ท่ีตอ้งการ   
• เพื่อประหยดัในดา้นงบประมาณ
และเวลา  สามารถศึกษาขอ้มูลเพียง
บางส่วนของกลุ่มประชากร 
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ตัวอย่างงานวจิัยและการก าหนดประชากร 
ช่ือเร่ืองวจิัย ประชากร ประชากรเป้าหมาย ประชากรทีเ่ข้าถึงได้ 

ประสิทธิผลของการ
สอนปฏิบตัิตน
ภายหลงัคลอดระหว่า
แบบกลุ่มกบัรายบุคคล 

มารดาหลงั
คลอดทุกคน 

มารดาหลงัคลอดทีม่า
รับบริการทีแ่ผนกสูติ
กรรม โรงพยาบาล
สงขลา 

มารดาหลงัคลอดทีม่ารับ
บริการทีแ่ผนกสูติกรรม 
โรงพยาบาลสงขลา ระหว่าง
เดอืนมกราคม 2548 

ประสิทธิภาพของยา
รักษาโรคเบาหวาน 

ผู้ป่วย
โรคเบาหวานทุก
คน 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุก
คนทีไ่ด้รับการรักษา
ด้วยยา 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนที่
ได้รับการรักษาด้วยยาที่ 
โรงพยาบาลสงขลา 

การบาดเจ็บจากการ
ท างานของเกษตรกร 

ชาวนาทุกคนใน
จังหวัด
ขอนแก่น 

ชาวนาทุกคนในจังหวดั
ขอนแก่นทีท่ านาทั้งนา
ปีและนาปรัง 

ชาวนาทุกคนในจังหวดั
ขอนแก่นที่ท านาปีและนาปรัง 
และท านาเต็มเวลา ไม่ท า
อาชีพอืน่  
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ท่ีมา : ดดัแปลงจาก ประกาย จิโรจน์กลุและคณะ, 2548 



กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนทีด่ ี??? 
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Population 

sample 

เพยีงพอ + เป็นตัวแทนที่ด ี
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ท่ีมา :http://readingcraze.com/index.php/calculate-sample-size-research/ 

วธีิก าหนดขนาดตวัอย่าง (sample size) 



 
วธีิก าหนดขนาดตัวอย่าง (sample size) 
 

• การใช้เกณฑ์ หรือการประมาณจาก
ประชากร 

• ใชสู้ตรในการค านวณ 

     - กรณีทราบจ านวนประชากร 

  - กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 

• ใชต้ารางส าเร็จรูป 
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จ านวนประชากร จ านวน
ตัวอย่าง 

หลกัร้อย (100) 15 - 30% 

หลกัพนั (1,000) 10 – 15% 

หลกัหม่ืน (10,000) 
 

5 – 10% 

การก าหนดโดยใช้เกณฑ์ 



ตัวอย่างการก าหนดจ านวนตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ 
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จ านวนประชากร   250 คน จ านวนตวัอยา่ง   38-75  ตวัอยา่ง 
จ านวนประชากร  1,700 คน จ านวนตวัอยา่ง   170-255 
ตวัอยา่ง 

จ านวนประชากร   36,000 คน จ านวนตวัอยา่ง   1,800-3,600  
ตวัอยา่ง 

 



2. การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตร 

 กรณทีราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
: พิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือนของประชากรท่ียอมรับได ้
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ตัวอย่าง : ประชากรในการศึกษา คือ เกษตรกรผู ้
ปลกูขา้วหอมมะลิในจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 
250,000 ครัวเรือน  
ดงันั้น  
จ านวนตวัอยา่ง = 250,000/ (1+250,000(0.05)2) 
                          = 250,000/1+625 
 
                           = 399.36 ครัวเรือน 



กรณไีม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน: ใช้วธีิประมาณจากสัดส่วนประชากร 

• กรณีท่ีตอ้งการศึกษาขอ้มูลตวัอยา่งท่ีตอ้งการประมาณสดัส่วนของประชากร เช่น ปีน้ีพนกังานจะพกั
ร้อนร้อยละเท่าใด ส้ินปีพนกังานจะเกษียณอายทุั้งปกติและก่อนครบอายเุกษียณร้อยละเท่าใด 
โฆษณาช้ินน้ีเพิ่งเผยแพร่คนดูร้อยละเท่าใดท่ีมีความรู้สึกในทางลบ ทั้งหมดเป็นประมาณค่าสดัส่วน 
มิใช่ประมาณค่าเฉล่ียดงัตวัอยา่งก่อน  

 
 

 
 

Z=ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้แต่ค่าระดบัความเช่ือมัน่ (level of  confidence) หรือระดบั
ความส าคญั (level of significant)  กก็  าหนดได ้โดยทัว่ ๆ ไปกใ็ช ้95 ซ่ึงมีค่า Z เท่ากบั 1.96  

E=ค่าคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าเฉล่ียประชากร (ดว้ยค่าเฉล่ียตวัอยา่ง  
      หรือค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
P และ q = ค่าสดัส่วนของตวัอยา่งท่ีคาดวา่จะเป็นและส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือ 
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ตัวอย่างการก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับการประมาณสัดส่วนประชากร 

• นกัวจิยัเช่ือวา่ตวัอยา่งท่ีเลือกดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งง่ายท่ีสอบถามจะจ าช่ือบริษทั
เจา้ของสินคา้ท่ีติดอยูต่ามป้ายรถเมลท์ัว่กรุงเทพได ้โดยคาดวา่อยา่งนอ้ย 60 
เปอร์เซ็นต ์จ าไดเ้ท่ากบัจ าไม่ไดไ้ม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต ์ตอ้งการจะยอมรับหรือปฏิเสธ
ท่ีระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 95 ดงันั้นท่ีค่าน้ี ค่า Z2CI (confidence 
interval) ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีตอ้งการ หรือค่า Z เท่ากบั 1.96 และยอม
ใหผ้ดิพลาด (E) ไดแ้ต่ไม่เกิน 3.5 เปอร์เซ็นต ์ค่า p  และ q  คือสัดส่วนท่ีจ าไดแ้ละ
จ าไม่ไดแ้ทนค่าในสูตรขา้งบนจะได ้
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3. การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป 

ตารางส าเร็จรูปของ Yamane 
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan 
ตารางส าเร็จรูปของ Welch และ Comer 
ตารางส าเร็จรูปของ Salant และ Dillman 
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ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan 
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ปัจจัยที่พจิารณา ตารางของ 
Yaman 

ตารางของ 
Krejcie and 

Morgan 

ตารางของ 
Welch and 

Comer 

ตารางของ 
Salant and 

Dillman 

จ านวนประชากร 500 ข้ึนไป 10 ข้ึนไป 1,000 ข้ึนไป 100 ข้ึนไป 
ระดบัความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้

1% ถึง 10% ไม่ระบุ 1% ถึง 5% 3%, 5%และ 
10% 

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ 
99% 

95% 95% 95% 



เปรียบเทยีบปัจจัยทีใ่ช้ในการก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูป 



1. .   การ สุ่มตัวอ ย่างโดยใ ช้หลักความน่าจะเ ป็น   
2. .   การ สุ่มตัวอ ย่างโดยไม่ ใ ช้หลักความน่าจะ

เ ป็น  
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วธีิการสุ่มตวัอย่าง 



การสุ่มตวัอย่างโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น 

หมายถึงการสุ่มตวัอยา่งท่ีทราบค่าความน่าจะเป็นท่ีหน่วยตวัอยา่งจะถกูสุ่มได ้การ
สุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็นท าไดห้ลายวธีิ  ไดแ้ก่  

 

  การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Random sampling)  
 การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic sampling)  
 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling)   
 การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  
 และการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 
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1. การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 

 วธีิจับสลาก  วธีิการน้ีนิยมใชก้บังานท่ีประชากรมีขนาดเลก็  

 วธีิใช้ตารางเลขสุ่ม  (Random number)  ตารางเลขสุ่มเป็นตารางส าเร็จรูปท่ีได้
จดัเตรียมไวส้ าหรับการสุ่มส่ิงตวัอยา่งโดยเฉพาะ การใชต้ารางเลขสุ่มเหมาะส าหรับ
การวจิยัท่ีประชากรมีขนาดใหญ่ 

 วธีิใช้คอมพวิเตอร์ วธีิการน้ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนค าสั่งใหสุ่้มตวัเลขสุ่มจาก
ตวัเลขระหวา่ง 1ถึง N  ตามขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  หน่วยตวัอยา่งท่ีสุ่มไดจ้ะใช้
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
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ข้อดแีละข้อจ ากดัของการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 

 ขอ้ดี : ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติัไดง่้ายและสะดวก จะดี
กรณีประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
(Homogeneous) 

 

 ขอ้จ ากดั : ไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้บัประชากรท่ีมีความ
แตกต่างกนัมาก เพราะตอ้งใชต้วัอยา่งจ านวนมากอาจท าใหเ้สีย
ค่าใชจ่้ายสูงและเสียเวลาด าเนินการมาก 
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การสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ  
(Systematic sampling)  

 

หมายถงึ  การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นโดยทุกๆ  k  หน่วย
ตวัอย่างจะมีตวัอย่างทีสุ่่มได้ 1 หน่วยตัวอย่าง   

 
*** การสุ่มตวัอย่างแบบนีใ้ช้ในกรณทีี่มหีน่วยตวัอย่างในประชากรเรียงล าดบักนัอยู่  

เช่น 1) รายช่ือบุคลากรในหน่วยงานเรียงตามเลขที่ต าแหน่ง  

       2) รายช่ือนักศึกษาเรียงตามเลขประจ าตัว 
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การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน  

 (Stratified sampling)  
 
การสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละช่วงชั้นของประชากรโดยท่ีประชากรถูกแบ่ง

ออกเป็นช่วงชั้น (Stratum)   
การจดัประชากรเป็นช่วงชั้นยดึหลกัใหป้ระชากรในช่วงชั้นเดียวกนัมีความ

คลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุด และต่างช่วงชั้นมีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด  เช่น เพศ อาย ุ
รายได ้อาชีพ เป็นตน้ 

ตวัแปรท่ีน ามาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งช่วงชั้นอาจมีมากกวา่ 1 ตวั แต่ถา้ตวั
แปรท่ีน ามาเป็นเกณฑก์ารแบ่งช่วงชั้นมีมากเกินไป อาจท าใหก้ารแบ่งช่วงชั้นไม่มี
ประโยชน์  
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ลกัษณะการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งช้ัน 
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การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  

 
 ประชากรท่ีถูกแบ่งเป็นกลุ่ม (Cluster)  ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม  
 ตอ้งจดัโดยใหป้ระชากรแต่ละกลุ่มยอ่ยมีขอ้มูลทุกลกัษณะของ
ประชากร  
 ประชากรในกลุ่มเดียวกนั  มีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด  และ
ประชากรต่างกลุ่มกนัมีความคลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุด 
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ลกัษณะการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  
24 



รูปแบบการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม  

 
การแบ่งขึน้อยู่กบัการสุ่มตัวอย่างว่ากระท ากีข่ั้นตอน เช่น  
 
การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มขั้นตอนเดียว (Single-stage cluster sampling)  เป็น

วิธีการสุ่มหน่วยตวัอยา่งท่ีถูกแบ่งเป็นกลุ่ม โดยศึกษาขอ้มูล ทุกหน่วย  
การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มสองขั้นตอน (Two-stage cluster sampling)  เป็น

วิธีการสุ่มหน่วยตวัอยา่งท่ีถูกแบ่งเป็นกลุ่มโดยศึกษาขอ้มูลจาก บางหน่วย ในกลุ่มท่ี
สุ่มได ้เช่น จากตัวอย่างท่ีผ่านมา เม่ือสุ่มตลาดได้จ านวนหน่ึงแล้วท าการสุ่มร้านค้า
ตามจ านวนท่ีต้องการจากร้านค้าในตลาดท่ีสุ่มได้ในคร้ังแรกเม่ือสุ่มได้ร้านค้าใดจึง
สอบถามราคาสินค้าจากร้านค้าท่ีสุ่มได้ในขัน้ท่ีสอง  

การสุ่มตวัอยา่งไดห้ลายๆ ขั้นตอน (Multi-stage cluster sampling) 
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ข้อดแีละข้อจ ากดัของการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 

  ข้อด ี: ใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีประชากรไม่มีกรอบตวัอยา่ง  หรือไม่
สะดวกในการจดัเตรียมกรอบตวัอยา่ง จะประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้าย การปฏิบติังานภาคสนามสามารถท าไดส้ะดวก ซ่ึงจะช่วย
ลดความคลาดเคล่ือนในการรวบรวมขอ้มูลได ้

 ข้อจ ากดั : กรณีท่ีตวัอยา่งภายในกลุ่มเดียวกนัมีความคลา้ยคลึงกนั 
วธีิการน้ีจะมีประสิทธิภาพเชิงสถิติต ่า  และโดยธรรมชาติประชากร
มกัจะไม่จดัแบ่งกลุ่มแบบคละ 
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การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน  

(Multi-stage Sampling) 
 
เป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีท าเป็นขั้นๆ หลายขั้นดว้ยกนั การสุ่มตวัอยา่งแต่ละขั้นจะ

ใชก้ารสุ่มแบบใดกไ็ดโ้ดยการเกบ็ขอ้มูลจะเกบ็จากหน่วยตวัอยา่งขั้นสุดทา้ยท่ีสุ่มได ้
นิยมใชก้บัการสุ่มส่ิงตวัอยา่งท่ีประชากรมีขนาดใหญ่ และมีขอบเขตงาน

กวา้งขวาง เช่น  
 ในการส ารวจผลิตผลเกษตรกรรมทัว่ประเทศ ก าหนดใหจ้งัหวดัเป็นหน่วย
ตวัอยา่งขั้นท่ีหน่ึง แลว้ท าการสุ่มตวัอยา่งขั้นท่ีสองเป็นอ าเภอ ถา้เป็นการสุ่มตวัอยา่ง
สองขั้นตอนจะท าการเกบ็ขอ้มูลจากเกษตรกรทุกคนในอ าเภอท่ีสุ่มได ้ 
 ถา้เป็นการสุ่มตวัอยา่งสามขั้นตอน กอ็าจท าการสุ่มต าบลในขั้นท่ีสามแลว้จึง
เกบ็ขอ้มูลจากเกษตรกรทุกคนในต าบลท่ีสุ่มได ้เป็นตน้ การสุ่มตวัอยา่งอาจท าขั้นท่ีส่ี 
ขั้นท่ีท าต่อไปไดอี้กข้ึนอยูก่บัลกัษณะของหน่วยตวัอยา่งและความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 
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 ข้อดแีละข้อจ ากดัของการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
 

 ข้อด ี: กบัการสุ่มตวัอยา่งท่ีประชากรมีขนาดใหญ่ มีขอบเขตงานกวา้งขวาง 
และเหมาะสมในกรณีท่ีไม่มีกรอบตวัอยา่งท่ีสมบูรณ์ การสุ่มตวัอยา่งแบบน้ี
ใชไ้ดส้ะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัท ากรอบตวัอยา่ง 

 ข้อจ ากดั : ถา้มีการสุ่มหลายขั้นตอนมากอาจท าใหค้่าใชจ่้ายสูงข้ึน และการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ยุง่ยากมากข้ึน 
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วิธีการสุ่ม ลกัษณะ ข้อดี ข้อจ ากดั 
วธีิการสุ่มแบบง่าย สมาชิกแต่ละหน่วยของ

ประชากรมีโอกาสถูกเลือก
เป็นตวัอยา่งเท่าๆ กนั ส่ิง
ตวัอยา่ง อาจไดม้าโดยวิธี
จบัสลาก วิธีใชต้ารางเลข
สุ่มหรือวิธีใชค้อมพิวเตอร์ 

ง่ายในการด าเนินการสุ่ม - ตอ้งมีบญัชีรายช่ือสมาชิกถกูหน่วย
ของประชากร 

- ใชเ้วลาด าเนินการมาก 
- ใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ 
- เกิดความคลาดเคล่ือนไดม้าก 
- ค่าใชจ่้ายสูง 

วิธีการสุ่มแบบเป็น
ระบบ 

เลือกตวัอยา่งเร่ิมตน้จาก
ประชากรโดยการสุ่มและ
เลือกตวัอยา่งทุกล าดบัท่ี k 
ของช่วยการสุ่ม 

- ออกแบบการสุ่มไดง่้าย 
- ใชไ้ดง่้ายกวา่การสุ่มแบบง่าย 
- ค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การสุ่มแบบ
ง่าย 

- ถา้ประชากรจดัเรียงล าดบั
หน่วยไวอ้ยา่งสุ่มวิธีน้ีจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่การสุ่ม
แบบง่าย 

- ถา้ประชากรมีแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงข้ึนลงเป็นรอบ 
(periodicity)อาจไดต้วัอยา่งท่ี
ล าเอียง 

- ถา้บญัชีรายช่ือประชากรมีแนวโนม้
เป็น monotonic อาจเกิดความ
ล าเอียงจากตวัเลขสุ่มเร่ิมตน้ 
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วิธีการสุ่ม ลกัษณะ ข้อดี ข้อจ ากดั 
วธีิการสุ่มแบบ 
แบ่งช้ัน 

แบ่งประชากรเป็นประชากร
ยอ่ยหรือเป็นชั้นแลว้ใชก้าร
สุ่มตวัอยา่งจากแต่ละชั้น 

- ผูว้ิจยัสามารถควบคุมขนาด
ของส่ิงตวัอยา่งแต่ละชั้นได ้

- มีประสิทธิภาพสูงในเชิงสถิติ 
-ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทน
ของประชากรยอ่ย 

- สามารถใชวิ้ธีการสุ่มท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละชั้น 

- ค่าใชจ่้ายสูง 
- การประมาณค่าพารามิเตอร์ยุง่ยากมาก
ถา้แต่ละชั้นใชวิ้ธีการสุ่มท่ีแตกต่างกนั 

วธีิการสุ่มแบบ
กลุ่ม 

ประชากรถูกแบ่งเป็นกลุ่ม
ยอ่ยท่ีมีลกัษณะหลากหลาย
ในแต่ละกลุ่ม แลว้สุ่มกลุ่ม
ยอ่ยบางกลุ่มมาศึกษา 

- ท าไดง่้าย แมจ้ะไม่มีรายช่ือ
ประชากร 

- ประหยดัค่าใชจ่้าย 

- ถา้ตวัอยา่งภายในกลุ่มคลา้ยกนั จะมี
ประสิทธิภาพเชิงสถิติต ่ากวา่ ถา้
ตวัอยา่งแต่ละกลุ่มมีลกัษณะต่างกนั
มากๆ 

วธีิการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน 

การสุ่มแบ่งเป็นหลาย
ขั้นตอนโดยใชวิ้ธีการสุ่มท่ี
กล่าวขา้งตน้ 

- อาจลดค่าใชจ่้ายได ้ถา้ในขั้น
แรกมีขอ้มูลท่ีจะแบ่ง
ประชากรเป็นชั้นหรือเป็น
กลุ่ม 

- ถา้จ าเป็นตอ้งสุ่มหลายขั้นตอนจะท า
ใหค่้าใชจ่้ายสูงข้ึน 

- ถา้การสุ่มมีหลายขั้นตอนการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์จะยุง่ยากมากข้ึน 
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การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น 

หมายถึง การสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ค านึงถึงค่าความน่าจะเป็นท่ีหน่วยตวัอยา่งแต่ละหน่วยจะถูก
เลือกกล่าวคือ หน่วยตวัอยา่งไดรั้บเลือกอยา่งสุ่ม (random)  แต่ไม่ไดใ้ชห้ลกัการสุ่ม (random 
selection) การสุ่มตวัอยา่งวิธีน้ีมีความเหมาะสมเม่ือ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เฉพาะท่ีไม่ใช่เป็นการสรุปอา้งอิงคุณลกัษณะของประชากร 
ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ไม่สามารถก าหนดกรอบตวัอยา่ง (sampling frame) ได ้ 

 

ข้อจ ากดัของการสุ่มตวัอย่างแบบนี ้มีดงันี ้
 1.  ไม่สามารถใชส้ถิติอา้งอิงในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิด
จากการเลือกส่ิงตวัอยา่ง 
 2.  ตวัอยา่งท่ีสุ่มเลือกไดอ้าจไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีของประชากร ประสิทธิภาพของตวัอยา่ง
ข้ึนอยูก่บัความสามารถและความช านาญของผูว้ิจยั 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นมี 4 วิธี ได้แก่ 
 

 การเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)   
 การเลือกตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling)   
 การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)   
 การเลือกตวัอยา่งแบบกอ้นหิมะ (Snowball sampling)   
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การเลอืกตัวอย่างแบบบังเอญิ (Accidental sampling)   

 
 เลือกตวัอยา่งแบบไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอน  
 หน่วยตวัอยา่งท่ีไดเ้ป็นหน่วยใดกไ็ดท่ี้ใหค้วามร่วมมือ  เช่น ตอ้งการ
วิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบนั  
 เกบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่งประชาชนในกรุงเทพฯ ตามจ านวนท่ีก าหนดโดย
ไม่ตอ้งค านึงวา่ผูใ้หข้อ้มูลจะมีอาชีพ เพศ หรือการศึกษาระดบัใด เป็นตน้  

“การเลอืกตัวอย่างวิธีน้ีอาจเรียกว่า การเลอืกตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience sampling)” 
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การเลอืกตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling)   

 
หมายถึง  การเลือกตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มของประชากรท่ีถูกแบ่งตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดไว้

ล่วงหนา้  เช่น การส ารวจความคิดเห็นของครูวิชาการและผูบ้ริหารศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นโดยใชจ้ านวน
ตวัอยา่งทั้งหมด 194 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา ตามขนาดของโรงเรียน ดงัตาราง 

 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

จ านวนประชากร 172 160 42 374 
ร้อยละ 45.99 42.78 11.23 100 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 88 84 22 194 
-  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 44 42 11 97 
-  ครูวชิาการ 44 42 11 97 
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การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)   

หมายถึง การเลือกตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัก าหนดกฎเกณฑบ์างอยา่งในการเลือกเพ่ือใหไ้ด้
ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ตวัอยา่งท่ีไดจ้ะเป็นตวัแทนท่ีดีของ
ประชากร ถา้ผูว้จิยัมีความช านาญและมีประสบการณ์ในการเลือกตวัอยา่ง  และในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ผูว้จิยัไม่มีความช านาญ หรือขาดประสบการณ์ในการเลือกตวัอยา่ง กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดอ้าจไม่เป็นตวัแทนท่ีดี  

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคล้ายกบัการเลือกตัวอย่างแบบโควตาทีผู่้วิจัยก าหนดเกณฑ์ใน

การเลือกตัวอย่าง แต่มีข้อแตกต่างทีว่่าการเลือกตัวอย่างแบบโควตา ผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของประชากร ทีถู่กจัดแบ่งไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนการเลือกสกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง  ผู้วิจัยจะก าหนดว่ากลุ่มตัวอย่างลักษณะใดทีส่ามารถให้ข้อมูลได้เหมาะสมและครบถ้วน
ตามจดุมุ่งหมายของการวิจัย 
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การเลอืกตวัอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball sampling)   

 

หมายถึง  การเลือกตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัเลือกตวัอยา่งจ านวนหน่ึงดว้ยวธีิการเลือกโดย
ใชห้ลกั ความน่าจะเป็น หรือเลือกโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นกต็ามแลว้ใหต้วัอยา่ง
จ านวนน้ีแนะน ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะตามท่ีตอ้งการอีกจ านวนหน่ึง  เพ่ือท่ีผูว้จิยัจะ
เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการแนะน าเพ่ิมข้ึนอีกจ านวนหน่ึง และ ท าเช่นน้ี
เร่ือยไปจนกวา่จะเกบ็ขอ้มูลไดค้รบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

 
ในกรณีน้ีผู้วิจัยไม่สามารถระบุหน่วยตัวอย่างได้ จึงอาจใช้การเลอืกตัวอย่างแบบ

ก้อนหิมะจะท าให้ได้ข้อมูลจากส่ิงตัวอย่างจ านวนมากเท่าที่ต้องการ 
 

36 



 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการเลอืกตวัอย่างแบบไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น 

 การเลือกแบบบงัเอิญเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุดแต่เช่ือถือไดน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงเหมาะกบัประชากรท่ี
มีลกัษณะทัว่ไปคลา้ยกนั ผูว้จิยัไม่ตอ้งการลกัษณะพิเศษของหน่วยตวัอยา่ง   

 กรณีท่ีเห็นวา่ควรก าหนดขนาดตวัอยา่งตามลกัษณะของประชากรแต่ละกลุ่มความใช้
การเลือกตวัอยา่งแบบโควตา  

 กรณีท่ีทราบวา่หน่วยตวัอยา่งใดสามารถใชข้อ้มูลไดเ้หมาะสมและครบถว้น อาจใชก้าร
เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง   
“การเลอืกตัวอย่างโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็นเป็นวิธีการเลือกข้อมูลปฐมภูมิทีท่ าได้

ง่ายประหยดัค่าใช้จ่ายและแรงงาน แต่ไม่สามารถบอกคณุภาพของตัวประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ ดงัน้ัน การสรุปผลจึงควรสรุปเฉพาะในกลุ่มทีศึ่กษาไม่ควรสรุปพาดพงิ
ไปถงึประชากรทั้งหมด เน่ืองจากอาจมีความคลาดเคลื่อนได้” 
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จบการบรรยาย 
 
 
 

ขอบคณุค่ะ 
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