หนวยที่ 5 การสุมตัวอยาง
ความรูทั่วไปในเรื่องการสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยาง (sampling) หมายถึง การเลือกสวนใดสวนหนึ่งจากประชากรที่จะทําการวิจยั หรือสํารวจ โดยใหกลุมที่ถูก
เลือกนี้เปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด กลุมตัวอยางนีจ้ ะเปนกลุมทีถ่ ูกวัด ถูกนับ หรือถูกเก็บขอมูลเมื่อไดผลก็จะวิเคราะห
เปนคําตอบของกลุมประชากรทั้งหมด
ตัวอยางทีด่ ี นัน้ ตองมีขนาดพอเหมาะคือไมมากหรือนอยจนเกินไป ถาขนาดตัวอยางมากไปทําใหสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย
ตอการเก็บขอมูล ขนาดตัวอยางที่นอยเกินไปทําใหสรุปผลในรายละเอียดถาตองการสรุปไมได ตัวอยางที่ดีไดจากการเลือกที่
ไมลําเอียงคือใชหลักความนาจะเปนในการเลือก
การสํามะโน(census) หมายถึง การศึกษาดวยวิธีการเก็บขอมูลหรือศึกษาจากหนวยตัวอยางทุกหนวยในขอบเขตประชากรที่
ศึกษา
ขอดี คือ ผลการศึกษายอมไมเกิดคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง
ขอเสีย คือใชเวลาในการเก็บรวบรวมมาก เสียคาใชจายสูงควบคุมงานสนามไดไมทวั่ ถึง
การสํารวจ (survey) หรือเรียกวาการสํารวจดวยตัวอยาง หมายถึง การศึกษาดวยวิธีการเก็บขอมูลหรือศึกษาจากหนวยตัวอยาง
เพียงบางหนวยในประชากรที่ศึกษา
ขอดี เสียคาใชจายลดลง ใชเวลาการเก็บขอมูลไดเร็วขึ้น ไดเนื้อหาขอมูลที่กวางและไดรายละเอียดของขอมูลมากขึ้น สามารถ
ควบคุมงานสนามหรือควบคุมงานเก็บขอมูลไดมากขึ้น
ขอเสีย คือ เกิดความคลาดเคลื่อนจากการสุม ตัวอยาง และถาหากขอมูลที่เก็บมามีจํานวนนอยเกินไปทําใหไมสามารถวิเคราะห
แยกในรายยอยของตัวแปรได
ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง (sampling error) หมายถึง ตัวประมาณคาที่ไดจากการคํานวณจากตัวอยางนั้นมีความ
แปรปรวนมากนอยเพียงใด
ความคลาดเคลื่อนที่ไมเกี่ยวกับการสุมตัวอยาง ( nonsampling errrror) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดตาง ๆ ที่
ไมไดเกิดขึ้นเนื่องจากเทคนิคการสุมตัวอยางเปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากกระบวนการวิจัยในขัน้ ตอนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ไดแก
1. ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเตรียมการไมดี (preparation error) ไดแกการเตรียมการตลอดงานที่ศึกษาทั้งหมด การเตรียม
คน เครื่องมือที่ไมมีคุณภาพ รวบรวมขอมูลไมมีคุณภาพ
2. ความคลาดเคลื่อนเกิดจากความครอบคลุมไมดี (coverage error) ไดแกการแจงนับทีไ่ ดตัวอยางตามเปาหมายที่คาํ นวณไว
แลวไมครบ ไดขอมูลซ้ํา ไดขอมูลเกินมา
3. ความคลาดเคลื่อนเกิดจากผูตอบ (response error) ไดแกผูตอบใหขอมูลที่ไมจริงหรือไมรูจริง ๆ ไมไดรับขอมูลจากผูตอบ
อาจแกไขโดยเพิ่มขนาดตัวอยาง หรือวางแผนสุมตัวอยางสํารองไว
4. ความคลาดเคลื่อนจากการประมวลผล (processing error) ไดแกความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากขอมูลในงานสนาม การ
วิเคราะหขอมูลที่ผิดพลาด
ความหมายของคําที่เกี่ยวของกับการสุมตัวอยาง
1. หนวยตัวอยาง (sampling unit) หรือ หนวย (unit) หมายถึง สมาชิก หรือกลุมของสมาชิกที่ใหขอมูลในเรื่องราวที่สนใจได
อาจเปนบุคคล หรือกลุม หรือตัวอยางทีน่ ําขอมูลมาศึกษา เชน เวชระเบียน ทะเบียนผูปวย หมูบาน ชุมชน

2. ประชากร (population หรือ universe) หมายถึง กลุมตัวอยางทั้งหมดในขอบเขตทีศ่ ึกษา สิ่งมีชีวติ และสิ่งไมมชี ีวิตก็ได
รวมถึงคน สัตว สิ่งของ เชนศึกษาการปองกันโรคพิษสุนขั บา ประชากรคือ สุนัข แมว นก ศึกษาเรือ่ งแนวโนมของการหยา
ราง ประชากรคือ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา
3. ตัวอยางสุม (random sample) หรือตัวอยาง (sample) หมายถึง สวนหนึ่งของประชากรที่ศึกษาที่ถกู เลือกมาโดยใช
หลักเกณฑความนาจะเปนตามกระบวนการสุม โดยที่หนวยตัวอยางแตละหนวยในประชากรมีโอกาสที่จะถูกเลือกมาตามที่
กําหนด
4. กรอบตัวอยาง (sampling frame) หมายถึงรายการของหนวยตัวอยางทั้งหมดหรือสิง่ แสดงรายการหนวยตัวอยางนั้น ๆ
กรอบตัวอยางไดแก กรอบราบชื่อและกรอบแผนที่
กรอบรายชื่อ (list frame) คือกรอบตัวอยางที่มีรายชื่อหนวยตัวอยางเชนบัญชีรายชื่อนักศึกษา รายชือ่ นักเรียน รายชื่อพนักงาน
โรงงาน รายชื่อผูมารับบริการวางแผนครอบครัว
กรอบแผนที่ (map frame หรือ area frame) คือกรอบตัวอยางที่แสดงแผนที่ ๆ เปนปจจุบันของทองที่ เชน แผนที่
กรุงเทพมหานคร แผนที่แสดงที่ตั้งของครัวเรือนและสถานที่ตาง ๆ
5. แบบตัวอยาง (sample design) หมายถึง แบบการสุมตัวอยาง และขนาดตัวอยาง
แบบการสุมตัวอยาง คือการดําเนินการเลือกตัวอยางจากกรอบตัวอยาง เชน การสุมตัวอยางแบบสุมเชิงเดี่ยว ตารางสุม
จับสลาก
6. ลักษณะที่สนใจศึกษา (characteristics under study) หมายถึง เรื่องราวของขอมูลในแตละหนวยตัวอยางที่เราสนใจศึกษา ที่ผู
ศึกษาตองทราบวาเปนเรื่องอะไร ลักษณะศึกษามีอยู 4 ลักษณะ คือ คายอดรวม คาเฉลี่ย คาสัดสวน และ คาอัตราสวน
คายอดรวม คาเฉลี่ย และคาอัตราสวน เปนคาที่ไดจากขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data ) ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บไดจากวิธีการ
ชั่ง ตวง หรือวัด ขอมูลชนิดนี้มีคาเปนตังเลข (numerical value)
ตัวอยางเรื่องคายอดรวม เชน ระดับโคเรสเตอรอลในเลือด (มก.%) ชายอายุ 30-59 ป จํานวน 10 คน เขียนแทนดวย Xi =
243,358,253,264,355,322,319,290,214,230 ตามลําดับ เมื่อนําทั้งหมดนีม้ ารวมกันเทากับ 2ม848 มก.% คานี้คือคายอดรวม
คาเฉลี่ย เชน ระดับโคเลสเตอรอลในเลือด (มก.%)ทั้ง 10 นี้มาหาคามัชฌิมาเลขคณิต หรือไดคาเฉลี่ยเทากับ 284.8 มก.%
คาอัตราสวน เชน 10 ปตอมา วัดคาโคเลสเตอรอลในเลือด (มก.%) เขียนแทนดวย Yi =
223,252,196,239,278,250,268,278,216,246 หาอัตราสวนโคเลสเตอรอลในเลือดในปปจ จุบันเมื่อเทียบกับ 10 ปที่แลว ไดคา
เทากับ 2,446/2848 = 0.8588
คาสัดสวน เปนคาที่ไดจากขอมูลเชิงคุณลักษณะ (qualitative date) ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บไดจากวิธีการนับ เชนเด็ก 100 คน มีเด็ก
เปนโปลิโอ 2 คน สัดสวนเด็กเปนโปลิโอเทากับ 2/100 = 0.02 ตัวอยางคาตางๆ (หนา 211)
7. พารามิเตอร (parameter) หรือ คาประชากร หมายถึง ฟงกชั่นของคาทุกหนวยตัวอยางในประชากร หรือเปนคาที่แสดง
คุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา พารามิเตอรในเรื่องการสุมตัวอยางไดแก คายอดรวมประชากร คาเฉลี่ยประชากร คาสัดสวน
ประชากร คาอัตราสวนประชากร (สูตรหนา 211)
8. ตัวประมาณคา (estimator) หมายถึงฟงคชั่นของคาสังเกต เปนสูตรที่เขียนอยูใ นรูปของคาจากหนวยตัวอยางขนาด n ตัว
ประมาณคานีน้ ําไปใชประมาณคาพารามิเตอร ตัวประมาณคาไดแกยอดรวมตัวอยาง คาเฉลี่ยตัวอยาง คาสัดสวนตัวอยาง คา
อัตราสวนตัวอยาง
- คาเฉลี่ยตัวอยาง คือคากลางของขอมูล หาไดจากผลรวมของขมมูลทั้งหมดในตัวอยางหารดวยจํานวนตัวอยาง

- คาสัดสวนตัวอยาง คือสัดสวนของลักษณะที่สนใจ เชน สัดสวนผูมคี ะแนนความรูเรื่องการปองกันโรคเอดสตงั้ แต 60
คะแนนขึ้นไป จากตัวอยางทีส่ ุมมา 600 คน
ชนิดของการสุม ตัวอยาง โดยทั่วไปจําแนกเปน 2 ชนิดคือ
การสุมตัวอยางโดยไมไชความนาจะเปน (nonprobability sampling)
และการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (probability sampling)
การสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน หมายถึง การเลือกตัวอยางโดยไมไดผานกระบวนการสุมที่ใชหลักความนาจะปน
ตัวอยางที่เลือกมาโดยวิธีนี้ไมเปนตัวอยางสุมและไมสามารถใชขอมูลในการประมาณคาที่สนใจไดถูกตองตามหลักวิชาการ
จะสิ้นเปลืองคาใชจายนอยและสะดวกตอการดําเนินการมากกวาการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน มีหลายวิธีเชน การสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง การสุมตัวอยางโดยบังเอิญ การสุมตัวอยางแบบโควตา การสุมตัวอยางแบบสโนวบอล
1. การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เปนการเลือกตัวอยางตามคุณสมบัติท่ตี รงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือเจาะจงศึกษาเฉพาะกรณีที่เปนตัวอยางที่มีลักษณะตางจากกลุมมาก ๆ เพื่อทําใหขอ มูลมีการแปรผันมากขึ้นซึ่งจะทําให
ครอบคลุมทุกลักษณะของการศึกษา
2. การสุมตัวอยางโดยบังเอิญ (accidental sampling หรือ availability sampling) เปนการเลือกตัวอยางตามที่พบและยินดีให
ไดรับความรวมมือ หรืออยูในสถานที่ ๆ มีผูมาเก็บขอมูล เชน ตองการไดขอมูลความคิดเห็นตอผลิตภัณฑอาหารมังสวิรัส
นักวิจัยวางแผนเก็บขอมูลในยานรานขายอาหารมังสวิรัติ ใหผูเขามารับประทานอาหารตอบแบบสอบถามที่เตรียมไว
3. การสุมตัวอยางแบบโควตา (quota sampling) เปนการเลือกตัวอยางตามจํานวนตัวอยางที่กําหนดหรือตามสวนที่กําหนดไว
ลวงหนาแลว จํานวนตัวอยางที่กําหนดอาจถูกแบงเปนหลาย ๆ กลุม เพื่อใหมั่นใจวาครอบคลุมเปาหมายประชากร เชน แบง
ตามอายุและเพศ สวนมากใชในการวิจัยตลาด และการหยั่งเสียง(pool) ทําใหลดคาใชจายในการวิจัย และมักใชแบบสัมภาษณ
และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เชนสัมภาษณวัยเจริญพันธที่แตงงานแลว ในอําเภออุทุมพรพิสัย จํานวน 150 คน เพื่อศึกษา
ชวงหางการมีบุตร เก็บขอมูลตามหมูบานตางๆ จนไดครบตามจํานวนที่ตองการ
4. การสุมแบบสโนวบอล (snowball sampling) เปนการเลือกตัวอยางโดยการสนทนากับผูรูหรือผูใหขาวสาร ที่เปนผูใหขอมูล
สําคัญ เมื่อไดขอมูลจากคนหนึ่งแลวขอคําแนะนําเพื่อถามตอถึงผูที่จะใหขอมูลคนอืน่ ๆ ตอๆ ไป มักใชในเรื่องเกีย่ วกัยเคลื่อ
ขายทางสังคมในงานวิจยั ทางสังคมศาสตรและงานวิจยั เชิงคุณภาพ และงานวิจยั ทางดานชีวเวชที่ตองการขอมูลเชิงลึกเชน
ศึกษาการใชสารเสพติดของวัยรุนทีไ่ รที่อยูอ าศัย ผูรอดชีวิตจากโรคมะเร็ง
การสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน หมายถึง การสุมตัวอยางชนิดทีห่ นวยตัวอยางทุกหนวยในประชากรมีโอกาศที่จะถูก
เลือกใชเปนตัวอยาง ซึ่งตัวอยางนี้ถูกเลือกโดยกระบวนการสุม เพื่อใหความนาจะเปน เปนไปตามที่กําหนดไว โดยที่ความ
นาจะเปนที่กําหนดอาจจะเทากันหรือไมเทากันก็ได สามารถหาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น จากการสุมตัวอยาง และทราบวา
คาประมาณทีไ่ ดเปนทีน่ าเชือ่ ถือเทาใด มีวิธีการสุมจําแนกได 5 แบบ คือ การสุมตัวอยางแบบสุมเชิงเดี่ยว การสุม ตัวอยางแบบ
มีระบบ การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น การสุม ตัวอยางแบบเกาะกลุม การสุมตัวอยางแบบหลายชั้น
แบบการสุมตัวอยาง
1.การสุมตัวอยางแบบสุมเชิงเดี่ยว (simple random sampling) เปนวิธีการสุมตัวอยางที่ทําในลักษณะใหทกุ ๆ หนวยตัวอยาง
ในประชากรมีโอกาสที่จะถูกเลือกเทา ๆ กัน โดยวิธีจับสลากหรือใชตารางเลขสุม (random numbers table)
ขอดี คือ เปนแผนงานที่งายทีส่ ุดและสะดวกในการใชงาน ซึ่งควรจะใชกับการสํารวจที่ประชากรมีลักษณะคลายคลึงกัน มาก
ที่สุด คือมีความแปรปรวนของลักษณะที่สนใจศึกษาไมมากนัก แบบแผนนี้วิธีการประมวลผลที่งายสะดวกตอการคํานวณ

ขอเสีย คือ ตองมีกรอบตัวอยางครบถวน และทันสมัย ตัวอยางที่ไดอาจจะกระจายกวางทําใหการเก็บขอมูลตองเสียเวลา เสีย
คาใชจายสูง บางครั้งอาจตองเก็บตองเก็บตัวอยางมามาก เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาใหอยูในระดับที่
พอใจ
2. การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (systematic sampling) เปนวิธีสุมตัวอยางที่ทําใหทุก ๆ หนวยตัวอยางในประชากรมีโอกาสที่
จะถูกเลือกเทา ๆ กัน การเลือกตัวอยางทําไดโดยหาชวงหางของการสุมตัวอยาง หาเลขสุมตั้งตนดวยวิธีการจับฉลากหรือใช
ตารางเลขสุม เมื่อเลือกหนวยเริ่มตนไดแลวใหเลือกตัวอยางหนวยตอไปโดยเวนหนวยตัวอยางไปเทากับชวงหางการสุม
ตัวอยางหักออก 1 (วิธีการสุม ดูหนา 221 )
ขอดี คือ สามารถ เลือกตัวอยางไดโดยงาย ประหยัดเวลาและคาใชจาย สะดวกในทางปฏิบัติ ซึ่งควรจะใชกบั การสํารวจที่
ประชากรมีลักษณะคลายคลึงกันมากที่สุด
ขอเสีย คือ คุณภาพของตัวประมาณจะมีคาต่าํ ถาใชไมถูกตองเหมาะสมกับลักษณะของประชากร เชน กรณีชวงหางของการสุม
ตัวอยางไมลงตัว แตไปเลือกเลขสุมเริ่มตนที่อยูระหวาง 1 ถึง I ทําใหไดคาประมาณที่ไมดี
3. การสุมแบบแบงชัน้ (stratified sampling) เปนวิธีการสุม ตัวอยางที่มกี ารแบงประชากรออกเปนสวน ๆ เรียกวาชัน้ (strata)
เมื่อจัดชั้นแลวจึงสุมตัวอยางจากแตละชั้น (stratum) ใหครบทุกชั้น ( วิธีการหนา 224)
ขอดี คือ ไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรทุกประเภทในการศึกษา สามารถเสนอผลในระดับชั้นได และทําให
ประสิทธิภาพของแบบแผนสูงขึ้น
ขอเสีย คือ ตองเตรียมกรอบตัวอยางในประชากร ถาไดตวั อยางทีก่ ระจายไปในหลายจะทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายเดินทางไป
เก็บขอมูล และแบบแผนนี้จะเพิ่มงานทั้งในการวางแผนและการประมวลผล
4. การสุมตัวอยางแบบเกาะกลุม (cluster sampling) เปนวิธีการสุมตัวอยางที่ประชากรประกอบไปดวยกลุม (cluster) ตาง ๆ
สุมตัวอยางกลุม แลวทําการศึกษาทุกหนวยตัวอยางจากกลุมตัวอยางนัน่ เอง
ขอดี คือ ในแงของการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปเก็บขอมูล ประหยัดคาเตรียมกรอบตัวอยาง เพราะการ
เลือกตัวอยางไมตองสรางกรอบตัวอยางทั้งหมดในชั้นแรก เพียงแตทราบวาในประชากรมีกี่กลุม ตองการสุมมากี่กลุมแลวจึง
หากรอบตัวอยางของกลุมที่ตกเปนตัวอยาง
ขอเสีย คือ ประสิทธิภาพของแบบแผนจะดอยกวาแบบแผนการสุมตัวอยางแบบสุมเชิงเดี่ยว
5. การสุมตัวอยางแบบหลายชั้น (multi-stage sampling) เปนวิธีการสุมที่กระทําเปนขัน้ ๆ ตั้งแต 2 ขั้นขึ้นไป โดยการสุมยอย
(subsampling) จากหนวยงานที่เลือกไดในขั้นกอน การสุม ตัวอยางแบบนี้มักใชกับการศึกษาที่มีขอบเขตประชากรที่ศึกษาที่
ครอบคลุมกวาง
ขอดี คือ เหมาะแกการปฏิบัติการภาคสนาม การควบคุมงานสนาม และลดคาใชจายในการเก็บขอมูล เชน คาตอบแทน
พนักงานเก็บขอมูล คาเดินทาง คาเตรียมกรอบตัวอยาง
ขอเสีย คือ มีความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางสูง เนื่องจากการสุม แตละขั้นตอนจะเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุม
ตัวอยาง และวิธีประมาณคาพารามิเตอรจะซับซอนมากยิง่ ขึ้น
การหาขนาดตัวอยาง
การหาขนาดตัวอยางแบงออกเปน 2 หัวขอคือ ขนาดตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณและขนาดตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขนาดตัวอยางในการวิจัย
การวิจยั เชิงปริมาณ มีหลักการในการคํานวณหาขนาดตัวอยางก็คือ ตองทราบวาวัตถุประสงคหลักของการวิจยั คืออะไร และ
ใชแบบการสุม ตัวอยางใด ( สูตรหาตัวอยาง หนา 229)

การวิจยั เชิงคุณภาพ ไมมีการคํานวณหาขนาดตัวอยางขนาดตัวอยางนีข้ ึ้นอยูกับการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เฉพาะ
เหตุการณนั้น ๆ จํานวนตัวอยางเทาไรจึงจะเหมาะสมเปนตัวแทนที่ดีครอบคลุมประชากรที่ศึกษาไดนั้น ขึ้นอยูกบั ขอสังเกต
ของผูวิจัยที่เขาไปอยูในพื้นที่ศึกษาในฐานะนักวิจัย และในฐานะผูเขาไปอยูอาศัยในชุมชนที่เปนเวลานานพอสมควร โดยใช
หลักการวาขอมูลที่ไดมามีลักษณะขอมูลไปในทางเดียวกัน เมื่อนัน้ ก็แสดงวาขนาดตัวอยางเพียงพอแลว
( ดูตัวอยางงานวิจยั ที่ใชการสุมประเภทตางๆ เพิ่มเติม หนา 243 )
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