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การสุ่มตวัอย่าง(Sampling)

ประชากร(Population) คือ กลุ่มของส่ิงมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต 
ทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษา มี 2 ชนิดคือ
1. ประชากรท่ีสามารถหาจ านวนไดแ้น่นอน
2. ประชากรท่ีไม่สามารหาจ านวนได้

ตัวอย่าง (Sample) คือ บางส่วนของประชากร ซ่ึงประกอบดว้ย
คุณลกัษณะต่างๆ เหมือนประชากร
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หลกัการส าคญัของการสุ่มตวัอย่าง
1. การก าหนดขนาดตวัอย่างที่เหมาะสม
1.1 โดยใชสู้ตร 
1.2 โดยใชต้าราง
1.3 โดยใชเ้กณฑร้์อยละ ดงัน้ี

ขนาดประชากรหลกัร้อย ใชต้วัอยา่งขนาด 15-30%
ขนาดประชากรหลกัพนั ใชต้วัอยา่งขนาด  10-15%
ขนาดประชากรหลกัหม่ืน ใชต้วัอยา่งขนาด 5-10%

21 Ne
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2. การใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมในการเลือกตวัอยา่ง ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ
ประเภทท่ี 1 การเลือกตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น คือ การเลือก

ตวัอยา่งโดยผูว้ิจยัไม่ไดใ้หโ้อกาสแก่หน่วยตวัอยา่งทุกหน่วยท่ีจะถูก
เลือก ไดแ้ก่

1.1 การเลือกตามความสะดวก (Convenience Sampling)

1.2 การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

1.3 การเลือกแบบก าหนดสดัส่วน (Quota sampling)

หลกัการส าคญัของการสุ่มตวัอย่าง
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ประเภทที ่2 การเลือกตวัอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น
คือ การเลือกตวัอย่างทีผู้่วจิัยให้โอกาสแก่หน่วยตวัอย่างทุก
หน่วยทีจ่ะถูกเลือกมาอยู่ในตวัอย่าง

กรอบตวัอย่าง(Sampling frame)คือบญัชีรายช่ือของหน่วย
ตวัอยา่งทั้งหมดในประชากร ซ่ึงแสดงรายละเอียดท่ีอยูซ่ึ่งสามารถ
ติดต่อได้

การสร้างกรอบตวัอย่าง

1. เรียงหน่วยตวัอยา่งอยา่งสุ่ม

2. ใหห้มายเลขประจ าตวัหน่วยตวัอยา่ง 0001, 0002, 0003,…
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2.1 การสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย
(Simple random sampling)

คือ การสุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัใหโ้อกาสท่ีหน่วยตวัอยา่งทุกหน่วยจะถูกสุ่ม
เท่ากนั ควรใชว้ิธีการสุ่มแบบน้ีเม่ือคุณลกัษณะท่ีสนใจศึกษาของ
ประชากรคลา้ยคลึงกนั

หน่วยตวัอยา่งแต่ละหน่วยไดม้าโดยวิธี
- จบัฉลาก
- ตารางเลขสุ่ม
- คอมพิวเตอร์
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ตารางเลขสุ่ม

• 775130362086834299016841277451908139807289355507
• 195023717469970288552102977374287752516534467415
• 218185931393271757056867315607062850463185338452
• 514746649968107236219404991345426360919108007454
• 995696833162535241706977712830748197814243860728
• 603114282437301426704599943242173745200370707702
• 497397145492003980667864873209592021197302902332
• 786265159416453048143901497066830120953225571776
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ประชากร

ตัวอย่าง
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2.2 การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ
(Systematic random sampling)

คือ การสุ่มหน่วยตวัอยา่งจากแต่ละช่วงของการสุ่ม ช่วงละหน่ึงหน่วย ใชใ้น
กรณีท่ีหน่วยตวัอยา่งแต่ละหน่วยเรียงกนัอยา่งสุ่ม มีขั้นตอนดงัน้ี

ขั้นท่ี 1 หาช่วงของการสุ่ม (k) โดย k = N/n

ขั้นท่ี 2 สุ่มหน่วยเร่ิมตน้ คือ หน่วยตวัอยา่งท่ี i
กรณี 1 เม่ือ k เป็นจ านวนเตม็ ใหก้ าหนดวา่หน่วยตวัอยา่งเรียงกนัแบบ
เสน้ตรง i จะมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง k ตวัอยา่งท่ีไดจ้ะประกอบดว้ยหน่วย
ตวัอยา่ง ดงัน้ี

i, i+k, i+2k, i+3k,…,i+(n-1)k
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2.2 การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ
(Systematic random sampling)

กรณี 2 เม่ือ k เป็นทศนิยม ปัด k ใหเ้ป็นจ านวนเตม็ท่ีใกลเ้คียง ใหก้ าหนด
วา่หน่วยตวัอยา่งเรียงกนัแบบวงกลม i จะมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง N ตวัอยา่งท่ี
ไดจ้ะประกอบดว้ยหน่วยตวัอยา่ง ดงัน้ี

i, i+k, i+2k, i+3k,…,i+(n-1)k
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2.3 การสุ่มตวัอย่างแบบช้ันภูมิ
(Stratified random sampling)

ใชใ้นกรณีท่ีประชากรมีคุณลกัษณะท่ีสนใจศึกษาแตกต่างกนัตาม
ชั้นภูมิ โดยชั้นภูมิเดียวกนัมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ระหวา่งชั้น
ภูมิมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั ชั้นภูมิจึงตอ้งก าหนดโดยตวัแปรท่ี
ในแต่ละกลุ่มของตวัแปรนั้น หน่วยตวัอยา่งมีคุณลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั
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2.4 การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม
(cluster random sampling)

ใช้ในกรณทีีป่ระชากรมีคุณลกัษณะทีต้่องการศึกษาแตกต่างกนั โดยในกลุ่ม
เดียวกนัมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั ระหว่างกลุ่มมีคุณลกัษณะคล้ายคลงึ
กนั เหมาะส าหรับการสุ่มตัวอย่างทีป่ระชากรมีขอบเขตกว้างขวาง ตัว
แปรทีใ่ช้แบงกลุ่มได้แก่ เขตการปกครอง ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น
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2.5 การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling)

คือ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มตั้งแต่ 3 ขั้นตอนขึน้ไป โดยในการสุ่มแต่ละ
ขั้นตอนจะใช้วธีิการสุ่มใดๆ กไ็ด้ตามลกัษณะของหน่วยตัวอย่างในแต่ละ
ขั้น
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จังหวดั

จังหวดัทีสุ่่มได้

อ าเภอ

อ าเภอทีสุ่่มได้

ต าบล

ต าบลทีสุ่่มได้

หมู่บ้าน

หมู่บ้านทีสุ่่มได้

ครัวเรือน

หน่วยการ
สุ่มที ่1

หน่วยการ
สุ่มที ่2

หน่วยการสุ่มที ่3

หน่วยการสุ่มที ่4

ตัวอย่าง

หน่วยการสุ่มที ่5
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ความรู้ (knowledge)

ความจริง (fact)

มโนทัศน์/ความคิดรวบยอด (concept)

ทฤษฎี (theory)

วิธีการค้นหาความจริง(methodology)

การวิจัย(research)
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knowledge

fact

concept

theory

methodology

research

methodologyproblem

มีระบบ

Scientific

Inductive

Deductive

ไม่มีระบบ

ลองผดิลองถกู

ผูรู้้/ผูม้ีอ านาจ

ประเพณี
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ข้ันท่ี1 ก าหนดหัวข้อการวิจัย

ข้ันท่ี2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ข้ันท่ี3 การนิยามปัญหา

ข้ันท่ี4 การออกแบบการวิจัย

ข้ันท่ี5 ด าเนินการวิจัย

ข้ันท่ี6 เขียนรายงานการวิจัย

ข้ันตอน

การท า

วิจัย

ตวัแปร, ประชากร, 
รูปแบบการวจิยั

ทฤษฏีเกีย่วกบัตวัแปร

วัตถุประสงค์, ความส าคัญ, 
ขอบเขต,  กรอบแนวคิด , 
นิยามศัพท์

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
เคร่ืองมือการวจิยั              

การเกบ็รวบรวมข้อมูล     

การวเิคราะห์ข้อมูล
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ความเท่ียงตรง(validity)

1. ความเท่ียงตรงภายใน(internal validity)

- วัดได้ตรง

- ผลการวิจัยตรงตามท่ีเป็นจริง

2. ความเท่ียงตรงภายนอก(external validity)

- เชิงประชากร

- สภาพการณ์
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การออกแบบการวจิัย (research design)

คือ การวางโครงสร้างเฉพาะของการวิจยัหน่ึงๆ ไวเ้ป็นกรอบการวิจยั เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ การก าหนดปัญหาวิจยั 
กรอบแนวคิดเก่ียวกบัตวัแปร การเกบ็ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการสรุปผล  
โดยมีเป้าหมายเพื่อ

1. มุ่งตอบปัญหาการวิจยัไดอ้ยา่งตรงจุด
2. เพื่ออธิบายหรือควบคุมความผนัแปร(variance)

- เปรียบเทียบความผนัแปรจ าแนกตามตวัแปรอ่ืน
- ศึกษาความผนัแปรร่วมกบัความผนัแปรของตวัแปรอ่ืน
- ควบคุมความผนัแปรท่ีมีสาเหตุมาจากตวัแปรอ่ืน
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จดุมุ่งหมายกับแบบการวิจัย

จุดมุ่งหมาย แบบการวิจัย

เพ ือ่อธบิายเชงิเหตุผล

โดยการควบคุม (To Control)

เพ ือ่อธบิาย/ท านาย 

(To explain/predict)

เพ ือ่บรรยาย/พรรณนา

(To Describe)

เพ ือ่ส ารวจ

(To explore)

แบบเชิงทดลอง

แบบสหสัมพนัธ์

แบบส ารวจ
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กลุ่มแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม

การวิจัยเชิงปริมาณ

แบบการวิจัยเชิงทดลองแบบการวิจัยเชิงบรรยาย

แบบส ารวจ (Survey)

แบบสหสัมพนัธ์ (Correlation)

แบบเปรียบเทียบสาเหต ุ

(Causal Comparative)

Pre-experiment

True experiment

Qusi-experiment
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การวจิัยเชิงส ารวจ (survey research )

รูปแบบการวจัิยเชิงส ารวจ
1. แบ่งตามค าถามการวิจยั

- การส ารวจเบ้ืองตน้ (exploratory survey)

- การส ารวจเชิงพรรณนา (descriptive survey)

2. แบ่งตามขอบเขตประชากร
- การส ามะโน (census)

- การส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่ง (sample survey)
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วธีิการและเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูลในการวจัิยเชิงส ารวจ 

1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์
3. การทดสอบ
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ความคลาดเคล่ือนในการด าเนินการวจิัยเชิงส ารวจ

1.ความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง (sampling error)

- ความคลาดเคล่ือนของกรอบตวัอยา่ง(frame error)

- ความล าเอียงในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง(selection bias)

- ความคลาดเคล่ือนจากการไม่ตอบสนอง(non-response error)

2. ความคลาดเคล่ือนในการวดั (measurement error)

- ความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม (random error)

- ความคลาดเคล่ือนแบบมีระบบ (systematic error)
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ระเบียบวธีิการด าเนินการวจิัยเชิงส ารวจ

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากร
1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ระบุจ านวน , วิธีการสุ่มตวัอยา่ง

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
2.1 เคร่ืองมือ
2.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

- การออกแบบเคร่ืองมือ
- การด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล
5. สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล 12



กรอบแนวคิดในการวิจัยส าหรับงานวิจัยแบบส ารวจ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1. เพศ

2. วุฒิการศึกษา

3. ระดับต าแหน่ง

4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ค่านิยมสร้างสรรค์  ประกอบด้วย ดังน้ี

1. กล้ายืนหยัดท าในส่ิงท่ีถกูต้อง

2. ซ่ือสัตย์และมคีวามรับผดิชอบ

3. โปร่งใส  ตรวจสอบได้

4. ไมเ่ลือกปฏิบติั

5. มุง่ผลสัมฤทธ์ิของงาน
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การวจิัยเชิงสหสัมพนัธ์

ลกัษณะเฉพาะของการวิจยัสหสัมพนัธ์
1. การก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ

1.1 การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงบรรยาย
- ขนาดของความสัมพนัธ์
- ทิศทางของความสมัพนัธ์

1.2 การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงท านาย
2. การคดัเลือกตวัแปรตอ้งมาจากกรอบทฤษฎี(theoretical framework)

เป็นพื้นฐานส าคญั
3. การเลือกลุ่มตวัอยา่งและการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
4. วิธีการและเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
5. การวิเคราะห์ขอ้มูล การตีความและการสรุปผล 14



กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงสัมพนัธ์

การอบรมเล้ียงดแูบบประชาธิปไตย

พฤติกรรมแสดงตัว - เก็บตัว

ลักษณะความเป็นชาย

ลักษณะความเป็นหญิง

อารมณ์ขัน

ความคิดแนวข้าง
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การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlational Analysis)

1. สหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (simple correlation: r)

ระหวา่ง X กบั Y
2. สหสมัพนัธ์พหุคูณ (multiple correlation : R)

ระหวา่ง X1,X2,X3 กบั Y
หลกัการวิเคราะห์
1. ลกัษณะตวัแปรและขอ้มูล
2. การบรรยายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

Pearson’s Product moment    ขอ้มูลต่อเน่ืองทั้งสองตวัแปร

Spearman’s rank    ขอ้มูลเรียงล าดบัทั้งสองตวัแปร         
Point biserial        ขอ้มูลต่อเน่ืองหน่ึงตวัแปร อีกหน่ึงตวัแปรแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม
Biserial                 ขอ้มูลต่อเน่ืองหน่ึงตวัแปร อีกหน่ึงตวัเป็นตวัแปรต่อเน่ืองแต่ถูกแปลงเป็น 2 กลุ่ม
Phi coefficient       ขอ้มูลสองกลุ่มทั้งสองตวัแปร
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์                            ความหมาย
.70 - 1.00                                           มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก

.50 - .69 มีความสัมพนัธ์กนัสูง

.30 - .49 มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง

.10 - .29 มีความสัมพนัธ์กนัต ่า

.01 - .09                                            แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์กนั      

3. การทดสอบความสัมพนัธ์
4. การน าเสนอผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์
5. ขอ้ควรระมดัระวงัในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
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การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

X แทน ตวัแปรท านาย    Y แทน ตวัแปรเกณฑ์

1.การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (simple regression)

2.การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression)

หลกัการวิเคราะห์
1. วิธีการท านาย  
2. ประสิทธิภาพในการท านาย
3. การทดสอบการท านาย 
4. เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อหาสมการท านายท่ีดีท่ีสุด
5. ขอ้ควรระวงัในการวิเคราะห์การถดถอย

1 1 2 2
ˆ

k kY a b X b X b X    bXaY 


2R
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ระเบียบวธีิการด าเนินการวจิัยเชิงสหสัมพนัธ์
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร
1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ระบุจ านวน , วิธีการสุ่มตวัอยา่ง

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
2.1 เคร่ืองมือ
2.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

- การออกแบบเคร่ืองมือ
- การด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล
5. สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล
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การวจิัยเชิงทดลอง

มุ่งทดสอบความสัมพนัธ์เชิง สาเหตุ-ผล (causal relationship)

X แทน ตวัแปรตน้ (สาเหตุ)
Y แทน ตวัแปรตาม (ผล)

ลกัษณะพืน้ฐานของการวจิัยเชิงทดลอง
1. มีการจดักระท า (manipulation)

2. การควบคุม (control)

3. การสงัเกตวดัผลท่ีเกิดข้ึน (observation)

20



องค์ประกอบที่ 1 การจัดกระท า 

(manipulation)

คือ การจัดและควบคุมให้มีสภาพการณ์ตามลกัษณะของตัวแปรสาเหตุ
X แทน ตวัแปรตน้ (ตวัแปรสาเหตุ) ท่ีถูกจดักระท า

แต่ละสภาพการณ์ หรือแต่ละระดบัของตวัแปรตน้ เรียกวา่
treatment สภาพการณ์ปกติเรียกวา่ control
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องค์ประกอบที่ 2 การควบคุม  
คือ การพยายามลดอทิธิพลของตวัแปรต้นอ่ืนๆ (ตัวแปรแทรก) ให้มากทีสุ่ด ซ่ึงมี
วธีิการควบคุมดังนี้

1. การควบคุมอิทธิพลระหวา่งหน่วยทดลอง
- การสุ่มหน่วยทดลองเขา้กลุ่ม
- การท าใหต้วัแปรแทรกคงท่ี
- การน าตวัแปรแทรกท่ีส าคญัมาศึกษาดว้ย

2. การควบคุมอิทธิพลจากความแตกต่างของสภาพการณ์
- การท าใหส้ภาพนั้นๆ คงท่ี
- การสุ่ม
- การจดัใหเ้ป็นระบบ

22



องค์ประกอบที่ 3 การสังเกตวดัผลทีเ่กดิขึน้

ผล คือ ค่าของตัวแปรตาม Y ทีค่าดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากตัวแปรต้นX 

กาวดัค่าของตวัแปรตอ้งใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด

จากองค์ประกอบ 3 ประการสรุปเป็นหัวใจส าคญัของการทดลองคือ

MAX     MIN      CON

max  : maximize treatment variable

min   : minimize error variance

con   : control extraneous
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เคร่ืองมอืการวิจัย

การวางแผนการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมลู

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู
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กรอบแนวคิดในการวิจัยส าหรับงานวิจัยแบบเปรียบเทียบ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

วิธีสอน

1. วิธีแบบร่วมมือ

2. วิธีปกติ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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รปูแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ

Pre-Experiment
1. One Shot Case Study

2.  One Group Pretest-Posttest Design

X      O

O1 X    O2
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Pre-Experiment

3.  Static Group Comparison Design

X            O1

O2
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แบบการวิจัยเชิงทดลองรปูแบบ

True Experiment
1. Pretest-Posttest Control Group Design

2.  Posttest-Only Control Group Design

R O1 X O2

R O3 O4

R X O1

R O2
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รปูแบบการวิจัยแบบ
Quasi-Experiment

1. Nonequivalent Control Group Design

2.  Time Series Design

O1 X O2

O3 O4

O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
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