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วัตถุประสงค์การเรียนรู้

• จ ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
• สำมำรถออกแบบกำรวิจัยได้สอดคล้องกับโจทย์กำรวิจัยที่ต้องกำรค ำตอบ
• สำมำรถอธิบำยหลักกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงและหลักกำรสุ่มตัวอย่ำงได้ถูกต้องและ

เหมำะสมกับแบบแผนกำรวิจัยเชิงปริมำณ
• สำมำรถออกแบบแผนกำรวิจัย กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงและวิธีสุ่มตัวอยำ่ง ใช้สถิติที่

เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และสมมติฐำนที่ถูกต้องกับแบบแผนกำรวิจัยเชิงปริมำณ
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การออกแบบการวิจัย (Research design) 

• เปรียบเสมือนแบบแปลน (Blue print) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย

การออกแบบการวิจัยมีเป้าหมายเพื่อ 

 หาค าตอบใหกับค าถามหรือประเด็นการวิจัยอยางแมนย า เที่ยงตรง และประหยัด
 ควบคุมความแปรปรวนตางๆ ไดแก ความแปรปรวนจากสิ่งทดลอง (treatment) 

และปจจัยภายนอก ฯลฯ โดยใชหลัก MAX MIN CON  Principle
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สร้างองค์ความรู้
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่

แก้ปัญหาโดยประยุกต์
จากผลของการวิจัย

พื้นฐาน

ผลผลิต/กระบวนการ
เพื่อตอบสนองผู้ใช้

การวิจัยพื้นฐาน
(Basic research)

ผลผลิตใหม่ กระบวนการใหม่

การวิจัยประยุกต์
(Applied research)

การวิจัยและพัฒนา

ประเภทของการวิจัย แบ่งตำมเป้ำหมำยของกำรใช้ประโยชน์ 



5

- การวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เช่น 
การส ารวจ การพยากรณ์ การประมาณค่า ฯลฯ

- การวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น
การพรรณา การอธิบาย การบรรยาย ฯลฯ

ประเภทของการวิจัย
แบ่งตำมกระบวนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
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• เป็นการแสวงหาความรู้เชงิประจักษ์ 
• มีทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
• เน้นการใช้ตัวเลขเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อคน้พบและข้อสรปุต่าง 
• มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยายลักษณะ ท านายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธเ์ชิงเหตุ-ผล 
• อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์การวัดผลและการวิเคราะห์เชิงสถิตเิป็นเครื่องมือเพื่อน าไปสู ่ 

ความแม่นย าของผลการวิจัย 
• แปลงคุณสมบัติของสิ่งที่ท าการศกึษาออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปค านวณหา

ความแม่นย า น่าเชื่อถือ ปลอดจากอคติและค่านิยมของสังคม

หลักการส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ
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Research

(การศึกษาระยะสัน้) (การศึกษาย้อนหลัง) (การศึกษาไปข้างหน้า)

note
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ความแตกต่างของรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวง
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รูปแบบการศึกษาเชิงวิเคราะห์



10อ้างที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร



แบบแผนการวิจัย (Types of  Research Design)
1. แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-experimental research design) 
2. แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True experimental research design) 
3. แบบแผนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research design)
4. แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-experimental research design)

11อ้างที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร
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แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-experimental design) 

เป็นการวิจัยเชิงทดลองอย่างอ่อน (leaky design) ควบคุมอิทธิพลแทรกได้น้อยกว่า
แบบอื่น ขาดน้ าหนักในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความเป็นธรรมชาติสูง 
ประกอบด้วย 

1. One-Shot Case Study
2. One-Group Pretest-posttest Design
3. Static Group Comparison Design

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร
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One-Shot Case Study

ศึกษา 1 กลุ่ม  วัดผลการทดลอง 1 ครั้ง

ข้อดี – ไม่ซับซ้อน 
ข้อจ ากัด  – ขาดข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบกับตนเองและกับกลุ่มอื่น 

X O

Eat pie Blood sugar
Experimental group

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร
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One-Group Pretest-posttest Design 

ศึกษา 1 กลุ่ม  วัดผลการทดลองก่อน+หลัง 

ข้อดี – ไม่ซับซ้อน มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
ข้อจ ากัด  – ขาดข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น 

O1 X O2

Eat pie Blood sugar

Experimental group

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร



15

Static Group Comparison Design

ศึกษามากกว่า 1 กลุ่ม  วัดผลการทดลองหลังอย่างเดียว 

ข้อดี – มกีารเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม 
ข้อจ ากัด  – ขาดข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบกับตนเอง 

O1 X O2

Eat pie Blood sugar

O2

Experimental group

Control group

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร
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 เป็นการวิจัยเชิงทดลองเต็มรูปแบบ มีลักษณะส าคัญคือการสุ่มเข้ากลุ่ม (Sample) 
เข้าสู่การทดลองอย่างมีระบบตามโอกาสของความน่าจะเป็น (Randomization) มี
การควบคุมอิทธิพลแทรก

 เน้นที่การปฏิบัติการด้วยการใส่กิจกรรมต่างๆ ลงไป (Intervention) แล้วสังเกตผล
ที่จะเกิดขึ้น และมีการก าหนดกลุ่มควบคุม (Control Group)

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง 
(True Experimental Research Design) 

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร



17

 เน้นการพิสูจน์ทฤษฎีที่เชื่อว่า ตัวแปรอิสระตามที่ก าหนดไว้ในทฤษฎีจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมตามที่ต้องการให้เกิดขึ้น หลังจากที่มีการควบคุมปัจจัยอื่นตามที่ระบุไว้ใน
ทฤษฎีนั้น 

 เน้นการพิสูจน์สมมุติฐานอย่างเป็นระบบที่อาศัยกระบวนการทดลองเป็นขั้นตอนใน
การยืนยันว่าได้พิสูจน์โดยผ่านกระบวนการทดลองแล้ว

 เป็นรูปแบบที่แกร่ง (tight design) แต่มีความเป็นธรรมชาติน้อย 

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง 
(True Experimental Research Design) 

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร



18

ประกอบด้วย
1. Randomized Posttest-Only Control Group Design
2. Randomized Pretest-Posttest Control Group Design
3. Randomized Solomon Four Group Design

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง 
(True Experimental Research Design) 

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร
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Randomized Posttest-Only Control Group Design 

เปรียบเทียบ 2 กลุ่มขึ้นไป มีการวัดผลการทดลองหลังอย่างเดียว 

ข้อดี - มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
- มีการสุ่มสมบูรณ์ ลดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ข้อจ ากัด – ขาดข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบกับตนเอง 

R O1 X O2

Blood sugar Eat pie Blood sugar

R O2

Experimental group

Control group (สุ่มสมบูรณ)์

(สุ่มสมบูรณ)์

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร
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Randomized Pretest-Posttest Control Group Design 

เปรียบเทียบ 2 กลุ่มขึ้นไป มีการวัดผลการทดลองก่อนและหลัง 

ข้อดี - มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม และภายในกลุ่ม 
- มีการสุ่มสมบูรณ์ ลดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ข้อจ ากัด - ยุ่งยากในการน าไปใช้  

R O1 X O2

Blood sugar Eat pie Blood sugar

R O1 O2

Experimental group

Control group (สุ่มสมบูรณ)์

(สุ่มสมบูรณ)์

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจมีาจ ณ วิเชียร
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Randomized Solomon Four Group Design 
เปรียบเทียบ 4 กลุ่ม  มกีารวัดผลการทดลองก่อน+หลัง/หลัง 

ข้อดี - มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ และภายในกลุ่ม 
- มีการสุ่มสมบูรณ์ ลดความแตกต่างระหว่างกลุม่ 

ข้อจ ากัด - ยุ่งยากในการน าไปใช้  

R O1 X O2

Blood sugar Eat pie Blood sugar

R O1 O2

Experimental group

Control group (สุ่มสมบูรณ)์

(สุ่มสมบูรณ์)

R X O2

Eat pie Blood sugar

R O2

Experimental group

Control group

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร



22

แบบแผนการทดลองกึ่งการทดลอง (Quasi-experimental design) 

 เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีลักษณะกึ่งกลางระหว่าง pre กับ true experiment มีการ
ควบคุมอิทธิพลแทรกดีกว่า pre-experiment แต่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า true
experiment ประกอบด้วย 

 ไม่เน้นการมีกลุ่มควบคุม จะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (intervention 
activities) ที่คาดว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่สังเกต 

 การเลือกตัวอย่างเข้ากลุ่มเพื่อการทดลองจะไม่สนใจในโอกาสของความน่าจะเป็น
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ประกอบด้วย
1. Quasi-Equivalent Control Group Design
2. Time Series Design
3. Multiple Time Series Design

แบบแผนการทดลองกึ่งการทดลอง (Quasi-experimental design) 
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เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม  มกีารวัดผลการทดลองก่อนและหลัง 

ข้อดี - มกีารเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม 
- เหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย ๆ  

ข้อจ ากัด - ไม่มีการสุ่ม 

O1 X O2

Blood sugar Eat pie Blood sugar

O1 O2

Experimental group

Control group

Quasi-Equivalent Control Group Design 

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
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ลักษณะ - ให้ treatment รายบุคคล 
- มีการวัดซ้ า 
- ศึกษาตามระยะเวลา 

ข้อดี - มีการเปรียบเทียบระหว่างบุคคล 
ข้อจ ากัด - รู้ตัวว่าอยู่ในการทดลอง 

- การละทิ้งกลางคัน

Time Series Design 

O1-O4 = baseline
O5-O8 = intervention

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
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O10   O11  O12   X    O20  O21  O22   
O10   O11  O12    - O20  O21  O22

– ให้ treatment รายบุคคล มีการวัดซ้ า 
- ศึกษาตามระยะเวลา และมีกลุ่มควบคุม 

ข้อดี – มีการเปรียบเทียบระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม 
ข้อจ ากัด – รู้ตัวว่าอยู่ในการทดลอง 

- การละทิ้งกลางคัน 

Multiple Time Series Design

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
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สรุปการออกแบบการศึกษาเชิงทดลอง

การสุ่ม
เลือกตัวอย่าง

การก าหนดกลุ่มโดยวิธีสุ่ม 
(Randomization)

กลุ่มทดลอง
(Experimental group)

กลุ่มควบคุม
(Control group)

วัดผล
การทดสอบ

วัดผล
การทดสอบ

สิ่งทดลอง
intervention



เป็นรูปแบบการวิจัยที่ไม่มีการจัดกระท าหรือสร้างสถานการณ์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ
ทดสอบ แต่เป็นการสังเกต เก็บรวบรวม และตรวจสอบ ข้อมูลตัวแปรที่สนใจตาม
สภาพธรรมชาติ มีรูปแบบที่ส าคัญ ดังนี้
1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) 
2. การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) 
3. การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
4. การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation research)

28

แบบการวิจัยไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) 

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์
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หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณ
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- เพ่ือบรรยายประชากรหรือกลุมตัวอยาง
- เพ่ืออธิบายความสัมพันธ
- เพ่ือท านาย
- เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางประชากร
- เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลกับขอมูล

เชิงประจักษ

ดัดแปลงจาก ศิริชัย กาญจนวาสี และ คณะ
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นักวิจัยเชิงปริมาณจะให้ความส าคัญกับการออกแบบการวิจัย
ต่อปัจจัย 3 ประการ คือ 

 การออกแบบการวัด (แบบทดสอบ แบบสอบถาม เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์) ที่มีคุณภาพ (การตรวจสอบเครื่องมือ)

 การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (การก าหนดขนาดและการสุ่มตัวอย่าง)
 การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติกับรูปแบบการวิจัยแต่ละประเภท)

MAX MIN CON  Principle



 การเพิ่มความแปรปรวนให้มีค่าสูงสุด
(Maximization of experimental variance)

 การลดความคลาดเคลื่อนใหเ้หลือน้อยที่สุด
(Minimization of error variance)

 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่
(Control extraneous variables)

(Max-Min-Con Principle)
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หลักการออกแบบแผนการวิจัย (Principles of Research Designs)
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Max
ตัวแปรอิสระแตกต่างกันมากท่ีสุด

Min
ลดความคลาดเคลื่อน 

Con
ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน



หมายถึง การท าให้ความแปรปรวนหรือความแตกต่างของตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรทดลองมคี่าสูงสุด โดยการจัดท าให้ตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ทดลองแตกต่างกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
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การเพิ่มความแปรปรวนของการทดลองให้มีค่าสูงสุด
Maximization of Experimental Variance

ท าตัวแปรอิสระให้ต่างมากสุด เพื่อให้ตัวแปรตามเป็นผลมาจากตัวแปรอิสระเท่านั้น



ตัวอย่าง หลักการ Max
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การเปรียบเทียบผลการเรียนที่ใช้วิธีการเรียนแตกต่างกัน

ตัวแปรอิสระ : การเรียนรายบุคคล และ การเรียนแบบกลุ่ม 
ตัวแปรตาม : ผลการเรียน

Max:  ให้วิธีการเรียนทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันมากที่สุด ถ้าตัวแปร
อิสระมีความแตกต่างกันมากเท่าใด จะท าให้ความแปรปรวนจากตัวแปร
อิสระ (วิธีการสอนทั้งสองวิธ)ี มีค่าสูงสุด 



36

สมรรถภาพทางร่างกายของชายไทยที่มีอายุ ต่างกัน

ตัวแปรอิสระ : อายุ 20 ปี กับ 50 ปี
ตัวแปรตาม : สมรรถภาพทางร่างกาย

Max: กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาต้องมีอายุต่างกันชัดเจน

ตัวอย่าง หลักการ Max
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ราษฎรรอบเขตอุทยานฯ เข้าใจหลักการอนุรักษ์มากน้อยเพียงใด 

ตัวแปรอิสระ : ระดับการศึกษา รายได้
ตัวแปรตาม : ระดับการเข้าใจหลักการอนุรักษ์ 

ในที่นี้ ตัวแปรระดับการศึกษากับรายได้แตกต่างกันน้อยและมี
ความสัมพันธก์ัน 
Max : รายได้ เพศ จะแตกต่างกันมากกว่า

ตัวอย่าง หลักการ Max
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ต้องการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหาร/จัดการ ทางสุขภาพของชุมชนที่ตางกัน

ตัวอย่าง หลักการ Max

ตัวแปรอิสระ : เมืองกับชนบท  หรือ เทศบาลนครกับเทศบาลต าบล
ตัวแปรตาม : รูปแบบการบริหาร/จัดการ ทางสุขภาพ ของ ชุมชน

Max: การเลือกพื้นที่ชุมชนควรมคีวามตางกันอยางชัดเจน 



การลดค่าความแปรปรวนอันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด
(Minimization of  Error Variance) 

ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความคลาดเคลื่อนจากการวัด สามารถท าใหค้่าความแปรปรวนเหล่านี้มีค่า
ต่ าสุด โดย  
(1) ใหก้ลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันน้อยที่สุด 

(Randomize)   
(2) ลดความคลาดเคลื่อนจากการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดให้

มีความเที่ยงตรง (Validity) และ มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) มากที่สุด 

39
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หลักการ Minimization of Error Variance

I) การออกแบบงานวิจัยที่ด-ี---ความตรงภายใน (Internal validity)

Internal Validity เป็นคุณลักษณะที่สามารถสรุปได้ว่า ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นผลมาจากสิ่งทดลอง  หรือตัวแปรต้นที่นักวิจัยท าการศึกษาในการทดลอง
เท่านั้น ไม่ได้เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

ปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นตรงภายใน ได้แก่ การวัด การทดสอบ ค าถาม
การสร้างแบบสอบถาม เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ
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ตัวอย่างวิธีการในการลดปัจจัยที่มีผลต่อความตรงภายใน 

เครื่องมือการวัด/อุปกรณ์          ------ ตรวจสอบเครื่องมือ
ประชากรแบบวิวิธภัณฑ์ ------ เพิ่มจ านวนตัวอย่าง
การขาดหายไปจากการทดลอง   ------ อธิบายท าความเข้าใจ
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หลักการ Minimization of Error Variance

II) การสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจะท าให้เกิดความตรงภายนอก (External validity)

ถ้างานวิจัยนั้นมี External validity จะท าให้ผลของการวิจัยที่ค้นพบมีลักษณะเป็นนัย
ทั่วไปในการสรุปอ้างอิง (Generalization) ไปสู่ประชากรเง่ือนไขเดียวกันกับที่ท าการวิจัย
หรือข้อค้นพบจากการท าวิจัยนั้นๆ สามารถน าไปสรุปใช้ได้กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์
อื่น ๆ ที่มีลักษณะเง่ือนไขเดียวกันกับการวิจัยในครั้งนี้

ความแม่นตรงภายนอกส่วนใหญ่เน้นไปที่การเป็นตัวแทนที่สามารถน าไปใช้
อ้างอิงกลุ่มประชากรได้ --------การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
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 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการก าหนดตัวอย่าง

 ประชากร ตัวอย่าง และสถิติวิเคราะห์
(population, sample and analytical statistics)

 การแจกแจงค่าสถิติจากตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(distribution of sample statistics and standard error)

 การทดสอบสมมุติฐานและการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Hypothesis testing and parameter estimation) มีค าส าคัญ ได้แก่ 

- ระดับนัยส าคัญ (significant level, a) 
- อ านาจการทดสอบ (power of the test, 1-b)
- จุดวิกฤต ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมุติฐาน

อ้างอิงที่มา ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย



การค านวณขนาดตัวอย่าง

44

 การก าหนดเกณฑ
 วิธีการก าหนดตัวอย่างจากตารางส าเร็จ
 วิธีการก าหนดตัวอย่างจากสูตรส าเร็จ
 วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ในกรณีนี้ผูวิจัยตองทราบจ านวนประชากรทีแ่นนอนกอนแลว ใชเกณฑโดย
ก าหนดเปนรอยละของประชากรในการพิจารณาดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
- ประชากรเปนหลักรอย ควรใช้กลุมตัวอยางอยางนอย 25% 
- ประชากรเปนหลักพัน  ควรใชกลมุตัวอยางอยางนอย 10% 
- ประชากรเปนหลักหมื่น  ควรใชกลมุตัวอยางอยางนอย 5% 
- ประชากรเปนหลักแสน ควรใชกลมุตัวอยางอยางนอย 1%

 1. ก าหนดเกณฑ
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 2. วิธีการก าหนดตัวอย่างจากตารางส าเร็จ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n)
 ระดับนัยส าคัญ (a) และอ านาจการทดสอบ (1-b)
 ระดับความถูกต้องในการทดสอบ (e)
 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจากกลุ่มประชากร ()
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2. วิธีการก าหนดตัวอย่างจากตารางส าเร็จ
2.1 ตารางส าเร็จของ Yamane

ตัวอย่าง ตองการหาขนาดของกลมุตัวอยางจากประชากรที่มีขนาดเทากับ 2,000 คน 
ความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมรับไดคือ 5% ขนาดของกลมุตัวอยางที่ตองการคือ 333 คน 

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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2.2 ตารางส าเร็จของ Krejzie and Mogan
2. วิธีการก าหนดตัวอย่างจากตารางส าเร็จ

ตัวอย่าง ตองการหาขนาดของกลมุตัวอยางจากประชากรที่มีขนาดเทากับ 2,000 คน 
ความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมรับไดคือ 5% ขนาดของกลมุตัวอยางที่ตองการคือ 322 คน 

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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3.1 สูตรของ Yamane

เมื่อ n = จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ
N = จ านวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า

 3. วิธีการก าหนดตัวอย่างจากสูตรส าเร็จ

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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ตัวอย่าง การค านวณแบบ Yamane

ถาประชากรที่ใชในการวิจัยมีจ านวน 2,000 หนวย ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจาก
ตัวอยางได 5% ขนาดของกลมุตัวอยางที่ตองการหาได้ดังนี้ 

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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3.2 สูตรของ Cochran

เมื่อ n = จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ
Z = คะแนนมาตรฐาน
P = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
Q = 1 – P
e = ค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า

 3. วิธีการก าหนดตัวอย่างจากสูตรส าเร็จ

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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ตัวอย่าง การค านวณด้วยวิธี Cochran

การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ พบว่า มเีกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบอินทรยี์ร้อยละ 40 ของ
เกษตรกรทั้งหมด นักวิจัยผลควรใช้จ านวนตัวอย่างเท่าไหร่จึงจะท าให้การประเมินสัดส่วนของ
ประชากร ที่ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95

P = เกษตรกรทีไ่มท่ าการเกษตรแบบอินทรีย์มีร้อยละ 60 (P= 0.6)

Q = 1 – 0.6 = 0.4                 Z = 1.96 (ค่าคงที่)

= = 368.79 หรือ 369 คน

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง
N =  ขนาดของประชากร 
e =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสมุตัวอยางที่ยอมรับได
χ2 =  คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (χ2=3.841) 
p  =  สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถาไมทราบใหก าหนด p = 0.5) 

3.3 สูตรของ Krejzie and Mogan

 3. วิธีการก าหนดตัวอย่างจากสูตรส าเร็จ

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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ตัวอย่าง การค านวณด้วยวิธีของ Krejzie and Mogan
ถาประชากรที่ใชในการวิจัยมีจ านวน 2,000 หนวย ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจาก
ตัวอยางได 5% ขนาดของกลมุตัวอยางที่ตองการหาได้ดังนี้ 

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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• เมื่อต้องการประมาณสัดส่วนของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร

3.3 การก าหนดตัวอย่างจากสูตรอื่นๆ

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  ขนาดของประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
Z  = คา Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96   
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีคา Z = 2.58 

p  = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร 
(ถาไมทราบใหก าหนด p = 0.5) 

*กรณีทราบประชากร
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ตัวอย่าง ถาประชากรที่ใชในการวิจัยมจี านวน 2,000 หนวย ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อน
จากตัวอยางได 5% ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการหาได้ดังนี้ 

*กรณีทราบขนาดประชากรอ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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n = ขนาดของกลุ่มตัวอยางที่ตองการ 
N = ขนาดของประชากร 
σ = คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (สามารถหาไดจากงานวิจัยที่ผานมา)  
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได (กรณีไมทราบค่า σ ให้ก าหนดคา e เปนเปอรเซ็นต
ของ σ เชน 8% ของ σ (e =0.08σ) หรือ 10% ของ σ (e =0.10σ)
Z =  คา Z ที่ระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยส าคัญ

- ถ้าระดับความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 
- ถาระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีคา Z = 2.58 

• เมื่อต้องการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร

3.3 การก าหนดตัวอย่างจากสูตรอื่นๆ

*กรณีทราบขนาดประชากร อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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ตัวอย่าง ขนาดประชากร 400 หนวย ตองการศึกษาคะแนนวิชาคณิตศาสตร ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได ±5 คะแนน จากงานวิจัยที่ผานมา
ค่าเฉลี่ยเทากับ 70 คะแนน และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 15 คะแนน ขนาดของ 
กลมุตัวอยางที่ตองการจะเทากับ

*กรณีทราบขนาดประชากร อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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สูตรของ Cochran
ใชในกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน แตทราบวามีจ านวนมากและตองการ
ประมาณคาสัดสวนของประชากร  มี 2 กรณี เมื่อต้องการประมาณค่าเฉลีย่ของประชากร การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร

กรณีทราบคาสดัสวนของประชากรใชสูตร 

กรณไีมทราบคาสัดสวนของประชากรหรือ  p = 0.5  ใชสูตร 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยางที่ตองการ p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสมุตัวอยางที่ยอมรับได
Z =  คา Z ที่ระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยส าคัญ

- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 
- ถาระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีคา Z = 2.58 

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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ตัวอย่าง ทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น ได 5% และ 
สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ขนาดของประชากรที่ตองการเทากับ

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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สูตรของ Cochran สูตรนี้ใชกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน 
และตองการประมาณคาเฉลี่ยของประชากร มีดังนี้

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยางที่ตองการ σ = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได (กรณีไมทราบค่า σ สามารถก าหนดคา e เปนเปอร
เซ็นตของ σ เชน 8% ของ σ (e =0.08σ) หรือ 10% ของ σ (e =0.10σ)
Z =  คา Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ

- ถ้าระดับความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 
- ถาระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ 0.01 มีคา Z = 2.58 

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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ตัวอย่าง ตองการศึกษาคะแนนวิชาคณิตศาสตร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได ±5 คะแนน จากงานวิจัยที่ผานมาคาเฉลี่ยเทากับ 70 คะแนน 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 15 คะแนน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 

อ้างอิงที่มา: มารยาท โยทองยศ และคณะ 
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 วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์



64

ตัวอยาง การใชโปรแกรม PS power เมื่อผลลัพธสุดทายเปนคาเฉลี่ย

อ้างอิงที่มา: ชนากานต บุญนุช 

1

2

3

4

5

6

7
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การใช้โปรแกรม G*Power 3 และ 3.1 มี 4 ขั้นตอน คือ 
1) เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัยที่ต้องการจากเมนูหลัก ซ่ึงมีสถิติ

ให้เลือกใช้ 5 กลุ่ม (ได้แก่ t-test, z-test, F-test, 2- test, และ exact test) แต่ละ
กลุ่มมีสถิติทดสอบอีกหลายประเภท เช่น กลุ่ม t-test มีสถิติทดสอบในโปรแกรม 
G*Power ถึง 12 ประเภท 

2) เลือกวิธีการวิเคราะห์อ านาจการทดสอบ เช่น เลือก t-independent samples จากกลุ่ม 
t-test

3) ป้อนข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ และ 
4) คลิกปุ่ม “Calculate” ที่หน้าต่างโปรแกรมเพื่อใหไ้ด้ผลลพัธ์ที่ต้องการ 

อ้างอิงที่มา: ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย



66อ้างอิงที่มา: ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
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การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หมายถึง กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากร วิธีสุ่มตัวอย่างแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่

1. การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling)
2. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling)

อ้างอิงที่มา: ส านักนโยบายและวิชาการสถิต,ิ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสส)
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1. การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling)

ไม่ค านึงถึงโอกาสทีถู่กเลือกมาเป็นตัวอย่าง เน้นความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาใน ในงานวิจัยที่ไม่ทราบขนาดของ
ประชากร เช่น กลุ่มทีต่ิดสุรา กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข เป็นต้น

สามารถท าได้หลายแบบ ดังนี้

1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เป็นการสุ่มที่ไม่มีหลักเกณฑ์ เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเท่าที่หาได้จนครบ ไม่จ ากัดเวลา

สถานที่

อ้างอิงที่มา: ส านักนโยบายและวิชาการสถิต,ิ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสส)
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1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling)
เพิ่มเงื่อนไขการสุ่มในการก าหนดจ านวนตัวอย่างตามลักษณะบางประการในการ

วิเคราะห์ข้อมูล หรือ การแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดความหลากหลาย เช่น เพศ อายุ 
การศึกษา เป็นต้น มักใช้กับการส ารวจประชามติ หรือท าโพล์ต่างๆ 

1.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงหรือใช้วิจารณญาณ
(Purposive or Judgement sampling)
เจาะจงเอาเฉพาะตัวอย่างที่คิดว่าจะเป็นตัวแทนของประชากร หรือตรงตาม

วัตถุประสงค์บางประการที่ก าหนดไว้ การก าหนดหลักการต้องอาศัยประสบการณ์
ของผู้ส ารวจหรือผู้เชี่ยวชาญ

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงษ์
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1.4 การสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball sampling) 
ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า ผู้วิจัยจะอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างคนแรกให้ช่วยแนะน าผู้ที่
สมควรจะเป็นตัวอย่างคนต่อไป จนครบตามจ านวนที่ต้องการ

2. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling)

ทราบโอกาสในการถูกเลือก โอกาสที่ถูกเลือกอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ในหน่วย
ตัวอย่างทีถู่กเลือกคือ n/N
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2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เช่น
- วิธีการจับฉลาก

- วิธีการสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Method)

อ้างอิงที่มา: ส านักนโยบายและวิชาการสถิติ, ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสส)
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2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling)
คล้ายการสุ่มอย่างง่าย แต่มีการก าหนดช่วงการสุ่ม (Sampling interval)

วิธีการ 
1.ค านวณขนาดตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
2.ค านวณค่าช่วงการสุ่ม คือ I เมื่อได้ช่วงการ

สุ่ม ให้สุ่มเลขเริ่มต้นก่อน I = N/n
3.สุ่มเลือกตัวอย่างจากเลขเริ่มต้นแล้วบวก

ด้วยช่วงการสุ่ม นั่นคือตัวอย่างถัดไป 
ท าไปจนครบตามจ านวนที่ต้องการ

อ้างอิงที่มา: ส านักนโยบายและวิชาการสถิต,ิ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสส)

ทุกๆ 6 คน จะถูกเลือกมา 1 คน

ตัวอย่าง ต้องการเลือกตัวอย่างจ านวน 4 คน จากทั้งหมด 24 คน
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2.3 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)

เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีการแบ่งหน่วยต่างๆ ในประชากรออกเป็นชัน้ๆ ตามลักษณะบางอย่าง

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงษ์

ตัวอย่าง 
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2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มแยกจากกัน โดยคุณลักษณะ
ภายในของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน แต่ คุณลักษณะระหว่างกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องสุ่มมาทุกกลุ่มเหมือนการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ แต่สุ่มมาเพียง
บางกลุ่มเท่านั้น จ านวนกลุ่มทีจ่ะสุ่มขึ้นอยู่กับความถูกต้องในคุณลักษณะหรือตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาและงบประมาณ
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ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบ cluster

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงษ์



76

ตัวอย่าง

2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling)

ใช้วิธีผสมหลายแบบ มักใช้กับโครงการส ารวจขนาดใหญ่

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงษ์
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อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์

ตัวอย่าง



ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการก าหนดขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง

78

• ก าลังคน
• งบประมาณ
• เวลา
• ความคุ้มค่า
• ลักษณะของประชากร 

(homogeneous/heterogeneous) 
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ข้อผิดพลาดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

1. ไม่ไดใ้ช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร
2. ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผิด กล่าวคือ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่

ไม่เหมาะหรือไม่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
3. ไม่ได้นิยามและอธิบายลักษณะของตัวอย่างที่ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญหรือแบบตามสะดวกไวอ้ย่างชัดเจน จึงมีตัวอย่างอื่น
แทรกซ้อนอยู่ด้วย

4. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไม่รอบคอบ
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หลักการ Minimization of Error Variance

III การเลือกใช้สถิติที่ถูกต้อง (Statistical conlusion validity) และเหมาะสมกับงานวิจัย

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
(สถิติประมาณ/สถิติทดสอบ)
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หลักการ Minimization of Error Variance

III การเลือกใช้สถิติที่ถูกต้อง (Statistical conlusion validity) และเหมาะสมกับงานวิจัย

หลักเกณฑที่ตองพิจารณาในการเลือกใชสถิติ

 ประเภทของตัวแปร 
 จ านวนตัวแปร
 ระดับการวัดตัวแปร
 เปาหมายของการวิเคราะห

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
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หลักการ Minimization of Error Variance

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ

 ประเภทของตัวแปร
- ตัวแปรที่เป็นเหตุเป็นผล (ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรตาม)
- ลักษณะของสิ่งที่แปร (ตัวแปรเชิงคุณลักษณะ/ตัวแปรเชิงปริมาณ) 
- ความต่อเนื่อง (ตัวแปรต่อเนื่อง/ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง)

 จ านวนตัวแปร
- จ านวนตัวแปรตน  (1 ตัว  มากกวา 1 ตัว)
- จ านวนตัวแปรตาม (1 ตัว  มากกวา 1 ตัว)
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หลักการ Minimization of Error Variance

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ

 ระดับการวัดตัวแปร
- มาตรานามบัญญัติ (nominal scale) 
- มาตราอันดับ (ordinal scale) 
- มาตราชวง/อันตรภาค (interval scale) 
- มาตราอัตราสวน (ratio scale) 

Categorical Data

Continuous Data
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ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีสถิติที่วิเคราะห์กับระดับการวัดของตัวแปร

ระดับการวัดตัวแปร สถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะ สถิติที่ใช้หาค่าความสัมพันธ์

นามบัญญัติ 
(nominal scale) 

ความถี่  ร้อยละ อัตราส่วน  สัดส่วน  
ฐานนิยม 

Chi-square
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์

อันดับ 
(ordinal scale)

ความถ่ี ร้อยละ สัดส่วน ฐานนิยม 
มัธยฐาน  เปอร์เซ็นต์ไทล์

Spearman range 
correlation

ชวง/อันตรภาค 
(interval scale)

ความถ่ี ร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน  
ค่าเฉลี่ย พิสัย ควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวน

Partial correlation 
Multiple correlation

อัตราสวน 
(ratio scale) 

ความถ่ี ร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน  
ค่าเฉลี่ย พิสัย ควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวน

Partial correlation 
Multiple correlation
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การเลือกใช้สถิติส าหรับการวิจัยเชิงพรรณนา

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงษ์

IQR: interquatile range
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การเลือกใช้สถิติส าหรับการวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบ Cross-sectional

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงษ์
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การเลือกใชส้ถิติส าหรับการวิจัยเชิงทดลอง

อ้างอิงที่มา: ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงษ์
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หลักการ Minimization of Error Variance

อ้างอิงที่มา: รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ

 เปาหมายของการวเิคราะห
- เพื่อบรรยายประชากรหรือกลุมตัวอยาง
- เพื่ออธิบายความสัมพันธ
- เพื่อการท านาย
- เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางประชากร
- เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
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แนวคิดเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

 เพื่อบรรยายประชากรหรือกลุมตัวอยาง
- ค่าความถี่ (Frequencies)
- ค่าร้อยละ (Percent)
- ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขณิต (Mean)
- ค่ามัธยฐาน (Median)
- ค่าฐานนิยม (Mode)
- ค่าต่ าสุด (Minimum)
- ค่าสูงสุด (Maximum)
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation)

- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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แนวคิดเรื่องการใชส้ถิติเพือ่การวิจัยตามเป้าหมายของการวิเคราะห์ 

ตัวแปรต่อเนื่อง/ตัวแปรเชิงปริมาณ

หาความสัมพันธ์ ท านายผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ประชากรเดียว
One sample t-test

ประชากร 2 กลุ่ม มากกว่า 2 กลุ่ม Correlation Simple linear regression

independentdependent independent

Pair t-test t-test One way anova

dependent

Pair t-test
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ตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉล่ียประชากร 

Testing 
statistics

t-test

F-test

Chi-square

test

Z-test

เปรียบเทียบ 2 กลุ่มเล็กๆ
หาคาเฉลี่ยได้ (n<30) มี
การแจกแจงแบบปกติ

ทดสอบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม
กับค่าเฉลี่ยที่ก าหนด (n>30)

ไม่ค านึงถึงการแจกแจงของประชากร

เปรียบเทียบ 
> 2 กลุ่ม (หาคาเฉลี่ยได้)

(ANOVA)

มากกว่า 2 กลุ่ม
(หาคาเฉลี่ยไมไดสองกลุม) 
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โจทยว์ิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลติข้าวเฉลี่ยต่าง
จากที่ควรได้ 100 ถังต่อไร่หรือไม่ โดยก าหนดให้ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 25 ถังต่อไร่

สุ่มตัวอย่างที่นาที่มีการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จ านวน 9 แปลง 

120 130 80 85 45  90  95 70 75

n

 -X
 



Z

25

100 









โจทย์ก าหนด

9

87.78 X





n

ได้จากตัวอย่างที่สุ่ม

47.1

9

25

001 -87.78
 Z

100:

100:









A

O

H

Hตั้งสมมุติฐาน

Z-test
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Za2 = Z0.025 = 1.96 (Critical value)

Z = -1.47,  |Z| = 1.47

|Z| < 1.96    ดังนั้น ยอมรับ Ho

แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตข้าว
ไม่แตกต่างจาก 100 ถังต่อไร่ที่ความเชื่อมั่น 95%

ระดับนัยส าคัญ (a)
a = 0.05 (one tailed) ความเชื่อมั่น = 0.95
a/2 = 0.025 (two tailed) ความเชื่อมั่น = 0.975
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โจทยว์ิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลติข้าวเฉลี่ยต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่

21

21

:

:









A

O

H

H

t-test

สมมุติฐานทางสถิติ
สุ่มตัวอย่าง 9 แปลง 

120  130 80  85 45
90  95 70  75

150 145  90 110  100
135  120 100  180

9

31.29S
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2
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2
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1

1
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อินทรีย์

)
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1
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1
(S

X-X
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p
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เคมี
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21

2
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1
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2

21

2

22

2

112

p
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dfdf

SdfSdf
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9

31.29S

125.56 X

2

2

2

2







n9

63.25S

87.78 X

1

2

1

1







n

จากข้อมูลพบว่า

ดังนั้น

53.2799.757

88

)31.29(8)63.25(8 22
2

p








pS

S

การหา Pooled Variance



การอ่านค่าวิกฤตจากตารางทางสถิติ t

ta2 = t0.025 =      2.262    (Critical value)

t = -2.911, |t| =  2.911          |t| > 2.262      ดังนั้น ปฏิเสธ Ho

แสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยเคมีมีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าวแตกต่างกันที่ความ
เชื่อมั่น 95%

ระดับนัยส าคัญ (a)
a = 0.05 (one tailed) ความเชื่อมั่น = 0.95
a2 = 0.025 (two tailed) ความเชื่อมั่น = 0.975



97อ้างอิงที่มา: ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

การเกิดความผิดพลาด
จากการทดสอบสมมุติฐาน

H0 สมมุติฐานหลัก หรือ สมมุติฐานศูนย์ (null hypothesis), Ha สมมุติฐานเลือก (alternative hypothesis)
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หลักการ Minimization of Error Variance

IV การออกแบบเครื่องมือ (Construct validity) หรือการใช้เครื่องมือในงานวิจัยที่มี
ความตรง (Validity) และเที่ยง (Reliability)

ความเที่ยงตรง (Validity)
 ตรงตามเนื้อหา (Content)
 ตรงตามโครงสร้าง (Construct)
 ตรงตามตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(Criteria relative) 
- ตรงเชิงสภาพ (Concurrent)
- ตรงตามการพยากรณ์ (Predictive)

ความน่าเชื่อถือ/ความเชื่อมั่น (Reliability)
 ใช้เครื่องมือเดิม (Same instrument)
 วัดจากตัวอย่างเดิม (Same sample)
 วัดในพื้นที่เดิม (Same setting)
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

การตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย

ความน่าเชื่อถือความเที่ยงตรง

ตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตรงโครงสร้าง

ความยาก
(p)

เชื่อมั่น
(rtt)

ตรงเนื้อหา
(IOC)

อ านาจจ าแนก
(r)



การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่
Control Extraneous Variables

 การควบคุมอิทธิพลของตัวแปรเกินไม่ให้มีผลต่อตัวแปรตาม 
 ตัวแปรแทรกซ้อน เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร
ตามแต่เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา ผลการวิจัยที่ค้นพบจึงไม่ใชผ่ลจากตัว
แปรอิสระหรือสิ่งทดลองเพียงอย่างเดียว
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1. ตัวแปรแทรกซ้อนที่เป็นปัจจัยภายนอก (External factors) ได้แก่ สภาพแวดล้อม และปัจจัย
ด้านเวลา 

2. ตัวแปรแทรกซ้อนภายในกลุ่มตัวอย่าง (Intrinsic to the subjects) 
ได้แก่ เพศ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สติปัญญา วิธีการควบคุม ได้แก่   

2.1 การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ (Randomization) 
2.2 การศึกษาจากกลมุตัวอยางที่เปนเอกพนัธ (Homogeneity)
2.3 การน าตัวแปรแทรกซอนมาศึกษาเปนตัวแปรอิสระ (Study as independent variables)

3. ตัวแปรแทรกซอนจากผูทดลองและกลมุตัวอยาง (Experimenter and subjects)
ตัวแปรแทรกซอนจากผูทดลอง ไดแก ผูทดลองมีความล าเอียง (Experimenter bias) เพื่อให
ผลการวิจัยเปนไปตามความคาดหวังของตนเอง 

ประเภทของตัวแปรแทรกซ้อน



เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
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ขอขอบคุณ
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Q&A


