
ท ำเอกสำรวชิำกำรอยำ่งไร ใหไ้ดม้ำตรฐำนงำนวจิยั 

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มช.
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การเตรียมตวัก่อนการเขียน/เรียบเรียง

• จะยืน่เมื่อไหร(่ตอ้งรกัษำสทิธ)ิ 

• เรือ่งอะไรด ี มอียูแ่ลว้ไหม

• บทควำมวชิำกำรประเภทใด

• ใครเป็นผูอ้ำ่น  

• เผยแพรท่ีไ่หน -> ดขูอ้ก ำหนด เช่น  วำรสำรทีจ่ะเผยแพร่

• เวลำ ควำมต่อเนื่อง

• ก ำลงัใจ

สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรส์ุขภำพ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
กนิษฐำ  ไทยกลำ้

NO ON



• “หลกักำรของกำรท ำวจิยั R2R  คอื ตัง้ค ำถำมจำกปัญหำทีเ่กดิจำกงำนประจ ำ แลว้แกใ้ห้

มนัดขีึน้ แต่ถำ้เป็นปัญหำและปล่อยใหม้นัผำ่นไปเฉยๆ แกเ้ฉพำะหน้ำไปวนัๆ คนท ำงำน

จะเหน่ือยและรูส้กึวำ่มนัหนกั ถำ้เรำอยำกท ำงำนใหม้นัดขีึน้ แกง้ำนประจ ำอยำ่งเดยีว มนั

ไมม่ปีระโยชน์ ตอ้งพฒันำดว้ย”

http://r2r2557.blogspot.com/2014/07/r2r.html , 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
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ค าถามวิจยั/หวัข้อ

ระเบียบวิธี

การเขียน
รายงาน

• เร่ิมจากปัญหาหน้างาน หรือส่ิงท่ีต้องการพฒันาใน

งานท่ีท าประจ า

• ใช้กระบวนการวิจยัท่ีไม่ยุ่งยาก

• ใช้ข้อมลูท่ีเกบ็อยู่ในระบบ หรือเกบ็ข้อมลูจากงาน

ประจ า

• จดัระบบ หมวดหมู่ หาความสมัพนัธแ์ละความหมาย

ของข้อมลูท่ีมีส าหรบัตอบโจทย์

• ผลการวิจยัน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหน้างาน

งานวิจยั แบบ R2Rเป็นการสร้างความรู้เฉพาะเรื่อง (specific knowledge) จ ากดัเฉพาะงานใดงานหน่ึง 
เกบ็ข้อมลูเพื่อวางแผนการพฒันางานในด้านนัน้ๆ : ไม่ใครรู้ดีไปกว่าเรา
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ช่ือเร่ือง

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา

วตัถปุระสงค์

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ขอบเขตของการวจัิย

ขอบเขตของการวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั

ขัน้ตอนการด าเนินการส ารวจ

การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

ระยะเวลาที่ท าการวิจยั/แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

สถานท่ีท าการวิจยั/เก็บข้อมลู
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ช่ือเร่ือง

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา

วตัถปุระสงค์

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ขอบเขตของการวจัิย

ต้องเป็นชื่อที่สัน้ กระชับ แต่สื่อความหมายได้ดี

ความส าคญั ความเร่งด่วนของเรื่องการทบทวนองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วเฉพาะสาระท่ีส าคญัและเก่ียวข้องกบั
โครงการ ต้องระบใุห้ชดัเจนว่าความรู้ส่วนใดท่ีมีอยู่แล้ว 
ความรู้ส่วนใดท่ียงัขาดอยู่และต้องการแสวงหาจาก
การศึกษาน้ี หากเป็นการศึกษาท่ีเสนอเป็นการศึกษาท่ี
เหมือนหรือคล้ายคลึงกบังานท่ีเคยมีผูศึ้กษาไว้แล้ว จะต้อง
ระบใุห้ชดัเจนถึงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องศึกษาใน
เรื่องนัน้อีก ในการระบอุงคค์วามรู้ท่ีมีอยู่แล้วนัน้จะต้อง
ระบโุดยใช้เอกสารอ้างอิง (References) ท่ีเหมาะสมก ากบั
แต่ละเรื่องทกุครัง้ท่ีอ้างอิงถึงเสมอ

• เขียนปัญหาที่เกิดขึน้จากงานประจ า
• องค์ความรู้ที่มีอยูแ่ล้วที่เก่ียวข้อง
• ความรู้สว่นที่ยงัขาดอยู่
• ความแตกตา่งจากการศกึษา(วิจยั)ก่อนหน้า
• งานนีจ้ะชว่ยตอบหรือแก้ปัญหา? 6



ช่ือเร่ือง

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา

วตัถปุระสงค์

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ขอบเขตของการวจัิย

ควรเขียนให้สอดคล้องกบัช่ือเรื่อง และเหมาะสมกบั
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้สามารถใช้วตัถปุระสงคเ์ป็น
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็

• Specific  มคีวำมเฉพำะเจำะจง
• Measurable  วดัและประเมนิผลได้
• Achievement  ระบผุลส ำเรจ็ได้
• Reasonable  สอดคลอ้งมคีวำมเป็นเหตุเป็นผล 
• Time  มขีอบเขตเวลำทีแ่น่นอน
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ช่ือเร่ือง

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา

วตัถปุระสงค์

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ขอบเขตของการวจัิย

• ผลในทางท่ีดีทัง้ทางตรงและทางอ้อม
• ผูท่ี้ได้รบัผลประโยชน์จากโครงการ
• ประโยชน์ท่ีได้รบัอย่างไน ในด้านต่างๆ
• ผลจากการวิจยัน ามาใช้ประโยชน์กบังานประจ า 
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ช่ือเร่ือง

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา

วตัถปุระสงค์

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ขอบเขตของการวจัิย
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ช่ือเร่ือง

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา

วตัถปุระสงค์

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ขอบเขตของการวจัิย

• What ศึกษาอะไร(ตวัแปร) โจทยท่ี์ต้องการ
ศึกษา

• Who  ลกัษณะประชากรท่ีศีกษา
• When  ช่วงเวลาในการศึกษา
• Where  สถานท่ีท่ีจะศึกษา  ระบใุห้ชดัเจน 

อธิบายคร่าวให้เหน็ถึงความเป็นไปได้
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ขอบเขตของการวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั

ขัน้ตอนการด าเนินการส ารวจ

การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

ระยะเวลาที่ท าการวิจยั/แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

สถานท่ีท าการวิจยั/เก็บข้อมลู
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ค าถามวิจยั

ชนิด  ลกัษณะ และขนาดของปัญหา รวมทัง้การหาค่าปกติต่างๆ การวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive study)  หรือ  การวิจยัเชิง
ส ารวจภาคตดัขวาง ( cross sectional survey )

การวิจยัแบบ cohort study รองลงมาเป็น case-
control และการวิจยัเชิงวิเคราะหภ์าคตดัขวาง ( cross-
sectional analytical study)

ทดสอบวินิจฉัย diagnostic test

การวิจยัท่ีดีท่ีสดุคือ randomized controlled trial  ท่ี
เหมาะสมรองลงไปได้แก่ non-randomized controlled 
trial และ cohort study

ประสิทธิผล (EFFICACY) ประสิทธิภาพ (EFFECTIVENESS) และ
ความคุ้มค่า (EFFICIENCY) ของการรกัษาหรือกระบวนการ
แก้ไขปัญหา 

ปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรค ( risk factor)  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
พยากรณ์โรค ( prognostic factors )  การศึกษาการด าเนินของ
โรค (natural history or clinical course) 

การประเมินคณุค่าของวิธีการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค 
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แบบแผนกำรวจิยั

• เพือ่ใหไ้ดแ้นวทำงกำรตอบปัญหำกำรวจิยัทีม่ปีระสทิธภิำพ มคีวำมตรงทัง้ภำยในและภำยนอก ควำมถูกตอ้ง และ

ประหยดัทรพัยำกร

• เพือ่ควบคุมควำมแปรปรวนทีจ่ะเกดิขึน้ในงำนวจิยั  ลดควำมคลำดเคลื่อนในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู กำรสุม่ตวัอยำ่ง 

ควำมคลำดเคลื่อนในกำรวดั ควำมล ำเอยีงในกำรทดลอง กำรขำดหำยไปของขอ้มูล ใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด
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การวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive study)

กำรศกึษำเพยีงกลุม่เดยีว ไมม่กีำรวเิครำะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ  ใชส้ถติเิชงิพรรณนำบรรยำยปรำกฏกำรณ์
ทีเ่กดิขึน้  อำจเป็นกำรศกึษำขอ้มลูยอ้นหลงั(retrospective study)  ศกึษำ ณ จดุหนึ่งของเวลำ (cross-
sectional study) หรอื เกบ็ขอ้มลูไปขำ้งหน้ำในชว่งระยะเวลำหน่ึง (prospective study)

• น ำเสนอผูป่้วยหรอืปัญหำทีไ่มเ่คยปรำกฏมำก่อน หรอืมลีกัษณะเฉพำะทีน่่ำสนใจอำจเป็นผูป่้วยเพยีงรำยเดียวหรอืหลำยรำยกไ็ด ้
( case report  หรอื case series)

• ศกึษำขนำดของปัญหำ หรอืลกัษณะและกำรกระจำยของปัจจยัต่ำงๆ เช่น ศกึษำควำมชุก ( prevalence) หรอือุบตักิำร (
incidence) ของโรค 

• หำค่ำปกต ิ( normal reference ) ของกำรตรวจชนดิใดชนดิหนึ่ง
• ศกึษำน ำร่อง ( pilot study ) เพือ่น ำขอ้มลูทีไ่ดม้ำวำงแผนงำนวจิยัเชงิวเิครำะห ์( analytical study ) ต่อ

ขอ้ดคีอืท ำไดง่้าย  ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการท าวิจยัไม่มาก  มกัไมม่ปัีญหำเชงิจรยิธรรม  ท ำใหม้ขีอ้มลูเบือ้งตน้
เกีย่วกบัสภำพกำรณ์ของปัญหำเพือ่น ำไปสูก่ำรออกแบบงำนวจิยัเชงิวเิครำะหใ์นขัน้ตอนต่อไปได ้ อย่ำงไรกด็งีำนวจิยัแบบ
นี้ไมส่ำมำรถใชพ้สิจูน์สมมุตฐิำนใดๆได้
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Diagnostic  test 

งำนวจิยัเชงิพรรณนำชนิดหน่ึงแต่มลีกัษณะพเิศษและมวีตัถุประสงคเ์ฉพำะใชเ้พือ่ศกึษำคณุคำ่ของวธิกีำร
ตรวจเพือ่กำรวนิิจฉยัโรค โดยเปรยีบเทยีบผลกบักำรตรวจทีถ่อืเป็นมำตรฐำนทีด่ทีีส่ดุ (gold standard ) 
กำรน ำเสนอผลมกัอยูใ่นรปูของ  ควำมไว (sensitivity)  ควำมจ ำเพำะ ( specificity)  
เชน่ คำ่กำรท ำนำยโอกำสทีผู่ป่้วยจะเป็นโรคหรอืไมเ่ป็น  (predictive value)  หรอืแสดงผลในรปูของ 
Likelihood Ratio 
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การวิจยัเชิงวิเคราะหภ์าคตดัขวาง Cross-sectional analytical study

ศึกษาผูป่้วยกลุ่มหน่ึง ณ จุดหน่ึงของเวลาหรือระยะเวลาท่ีก าหนด

ประชากรท่ีก าหนด
ท าการเกบ็ข้อมลูปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

/ การได้รบัหรือไม่ได้รบั intervention 
/ ผลลพัธท์างคลินิกท่ีสนใจ

วิเคราะหห์าความสมัพนัธ์
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Case-control study

ใช้เพ่ือตอบค าถามวิจยัเก่ียวกบัสาเหตหุรือปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค  หรือพยากรณ์โรค  สาเหตขุองการเกิดโรคจะเร่ิม
ศึกษาจากผูท่ี้ได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็นโรค (case)  แล้วคดัเลือกผูท่ี้ไม่เป็นโรคมาเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (control) 
ท าการศึกษาว่าทัง้สองกลุ่มมีลกัษณะหรือปัจจยัท่ีต้องสงสยัว่าจะเป็นสาเหตกุารเกิดโรคแตกต่างกนัอย่างไร  ทัง้น้ีกลุ่ม
เปรียบเทียบอาจมีจ านวนเท่ากบักลุ่มศึกษาหรือมีจ านวนมากกว่าไม่เกิน 4 เท่ากไ็ด้ 
ข้อสงัเกตส าหรบังานวิจยัชนิดน้ีคือเป็นงานวิจยัท่ีมีลกัษณะของการมองข้อมลูย้อนหลงั  คือเร่ิมจากผลลพัธท์างคลินิกท่ี
เกิดขึน้แล้วมองย้อนกลบัไปในอดีตว่ามีปัจจยัใดท่ีจะเป็นสาเหตไุด้  ดงันัน้จึงมีธรรมชาติเป็น retrospective study เสมอไม่
ว่าจะใช้วิธีการสืบค้นบนัทึกข้อมลูย้อนหลงัหรือเกบ็ข้อมลูไปข้างหน้ากต็าม

ปัจจยัท่ีคาดว่า
จะเป็นปัจจยัเส่ียง

case

control

อดีต ปัจจุบัน
17



Cohort study 

มธีรรมชำตเิป็น prospective study เน่ืองจำกเริม่ศกึษำในกลุม่ประชำกรทีย่งัไมป่่วยเป็นโรคแต่มี
ประชำกรบำงสว่นสมัผสัหรอืมปัีจจยัทีส่งสยัวำ่จะก่อใหเ้กดิโรคในอนำคตในขณะทีป่ระชำกรอกีสว่น
หน่ึงไมม่ปัีจจยัเสีย่งนัน้  ท ำกำรตดิตำมประชำกรทัง้สองสว่นนี้ไปชัว่ระยะเวลำหน่ึงและสงัเกต
อุบตักิำรของโรคในประชำกรทัง้สองกลุม่น้ีวำ่แตกต่ำงกนัหรอืไม ่

ประชำกรทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยำ่ง (ยงัไมเ่ป็นโรค)
•มปัีจจยัเสีย่งทีศ่กึษำ
•ไมม่ปัีจจยัเสีย่งทีศ่กึษำ

•อตัรำกำรเกดิโรคในกลุ่มทีม่ปัีจจยัเสีย่ง
•อตัรำกำรเกดิโรคในกลุ่มทีไ่มม่ปัีจจยัเสีย่ง

ปัจจุบนั อนาคต
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Randomized Control trial   (RCT

ค ำถำมวจิยัเกีย่วกบัประสทิธผิลของกำรรกัษำไดด้ทีีส่ดุ  แต่มกัมคีวำมยุง่ยำกซบัซอ้นในกำร
ด ำเนินงำน มคีำ่ใชจ้ำ่ยสงู และอำจตอ้งเผชญิกบัค ำถำมดำ้นจรยิธรรมในกำรด ำเนินงำนวจิยัมำกกวำ่
งำนวจิยัในรปูแบบอื่น
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แผนการสุ่มตวัอย่าง : นิยามและความหมาย 

ประชากร ( Population/Universe )
หมายถึง กลุ่มของหน่วยตวัอย่างทัง้หมดรวมกนั

ประชากร จะนิยามด้วย

1. รายละเอียดท่ีสนใจ ;  เน้ือเรื่อง
2. หน่วย  ( sampling unit )
3. พืน้ท่ี
4. เวลา
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ขนาดตวัอย่าง ( sample size )
หมายถึง  จ านวนของหน่วยตวัอย่างท่ีถกูเลือกขึน้มาเป็นตวัแทนของประชากร (n)

กรอบตวัอย่าง ( Sampling Frame )
หมายถึง บญัชีรายช่ือท่ีแสดงหน่วยทกุหน่วยพรอ้มทัง้รายละเอียดเก่ียวกบั

ต าแหน่งท่ีอยู่ของหน่วยตวัอย่างเหล่านัน้ท่ีประกอบกนัเป็นประชากรท่ีต้องการ
ศึกษาหาข้อมลูและจะด าเนินการเลือกตวัอย่างจากหน่วยทกุหน่วยในบญัชีน้ีตาม
วิธีและขนาดตวัอย่างท่ีก าหนดไว้

ขนาดของประชากร ( Population Size )
เป็นพารามิเตอรต์วัหน่ึงของประชากร  ขนาดของประชากรแสดงจ านวนของหน่วย

ตวัอย่างทัง้หมดของประชากร
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ชนิดของกรอบตวัอย่าง

1. List Frame : เป็นกรอบตวัอย่างท่ีประกอบด้วยบญัชีรายช่ือของ
Sampling Unit พร้อมรายละเอียดบางอย่าง

2. Area Frame/Map Frame : เป็นกรอบตวัอย่างท่ีได้จากการแบง่พืน้ท่ี
อาณาบริเวณท่ีต้องการศึกษาออกเป็นส่วนๆ 

กรอบตวัอย่าง ( Sampling Frame )
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แหล่งท่ีมาของกรอบตวัอย่าง

1. จากทีมี่อยู่ : ได้จากข้อมลูท่ีเกบ็รวบรวมไว้ เช่นรายงาน หรอืทะเบียน 
ซ่ึงสามารถน ามาจดัในรปูแบบท่ีต้องการใช้ได้ทนัที

2. จดัท าขึ้นมาเอง : ในกรณีท่ีไมส่ามารถกรอบตวัอย่างได้ จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมขึน้มาโดยท าการนับจด

กรอบตวัอย่าง ( Sampling Frame )
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คณุสมบติัของกรอบตวัอย่างท่ีดี

1. สมบรูณ์ (completeness) ไมข่าด (omission) ไมเ่กิน (duplication)

2. ทนัสมยั (up-to-date) หรอืจดัท าขึน้ล่าสดุ

3. ทราบต าแหน่งท่ีตัง้ของแต่ละหน่วย (address)

4. มีจริง และถกูต้อง (can be found)
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1.  ขัน้การวางแผนและเตรียมงาน (Data Planning)

2.  ขัน้การเกบ็รวบรวมข้อมลู (Data Collection)

3.  ขัน้การประมวลผลและวิเคราะหข้์อมลู (Data Processing) 

4.  ขัน้การน าเสนอข้อมลูและจดัท ารายงาน (Data Dissemination)

ขัน้ตอนการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูสถิติ
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1. การเกบ็รวบข้อมลูจากงานทะเบียนหรอืการบนัทึก
2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการรายงาน
3. การส ารวจ

3.1 การท าส ามะโน
3.2 การส ารวจด้วยตวัอย่าง

4. การทดลอง

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูแบง่ได้เป็น 3 วิธี
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1.  สมัภาษณ์จากผูใ้ห้ค าตอบโดยตรง
2.  สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์
3.  ให้พนักงานไปทอดแบบไว้ให้ผูต้อบกรอกข้อมลูเอง
4.  ส่งแบบข้อถามให้ผูต้อบทางไปรษณีย ์การท าแบบสอบถาม

ออนไลน์
5.  สงัเกตการณ์
6.  บนัทึกข้อมลูด้วยการวดัหรือนับ

และวิธีการได้มาซ่ึงข้อมลู สามารถแบง่ได้ดงัน้ี
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• การท าส ามะโน ( CENSUS ) เกบ็รวบรวมข้อมลูจากทกุหน่วยประชากรท่ีเข้าข่ายการศึกษา

• ข้อจ ากดั

• ใช้งบประมาณ เวลา และก าลงัคนเป็นจ านวนมาก 

• การควบคมุคณุภาพของงานในแต่ละขัน้ตอนกมี็ความยุ่งยากซบัซ้อน

• ข้อดี

• ท าให้ได้ข้อเทจ็จริงของประชากรถ้าสามารถควบคมุคณุภาพข้อมลูไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ได้

• การส ารวจด้วยตวัอย่าง ( SAMPLE SURVEY ) ใช้ข้อเทจ็จริงท่ีเกบ็รวบรวมได้จากหน่วย

บางหน่วยของประชากรท่ีเข้าข่ายการศึกษาเท่านัน้

• ข้อดี

• ประหยดั งบประมาณ เวลา และก าลงัคน สามารถน าเสนอผลการส ารวจเพ่ือน าไปใช้ในการ

ตดัสินใจและวางแผนงานได้ทนัเวลา

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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ตดัสินใจอย่างไร

• จะต้องพิจารณาวตัถปุระสงคห์รือความจ าเป็นว่าต้องการข้อเทจ็จริงจากหน่วยทกุหน่วย

ของประชากรหรือไม่ 

• บางครัง้อาจไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อเทจ็จริงจากทกุหน่วยของประชากรมาใช้ในการตดัสินใจ

วางแผนต่าง ๆ

ไม่ว่าจะตดัสินใจเลือกวิธีไหนกต็าม ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือ ความคลาดเคลื่อน

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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ความคลาดเคล่ือนที่เกดิได้ในทุกขั้นตอนของการส ารวจ 

• ความไม่ครบถ้วน สมบรณ์ูของกรอบตวัอย่าง  

• การไม่ได้รบัความร่วมมือ (NONRESPONSE ERROR)  การปฏิเสธการให้ข้อมลู การไม่

ตอบ 

• หน่วยตวัอย่างไม่ให้ความร่วมมือ( UNIT NONRESPONSE )

• หน่วยตวัอย่างบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ (PARTIAL RESPONSE)  

• ไม่ได้รบัค าตอบบางข้อค าถาม หรือรายการข้อมลู (ITEM NONRESPONSE) : 

• ความคลาดเคล่ือนในการวดัค่าคาดประมาณ  

• ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการวิเคราะหแ์ละประมวลผล

• ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอย่าง   ป้องกนั หรือลดทอนลงได้ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น  

• ปรบัปรงุวิธีการส ารวจ และวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

• ลดจ านวนตวัอย่าง 

• สุ่มตวัอย่างทดแทนเม่ือหน่วยตวัอย่างปฏิเสธการตอบ

sampling error

Non - sampling error

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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ความคลาดเคล่ือน

• ควำมคลำดเคลื่อนทีเ่กดิจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง ( SAMPLING ERROR )
• เป็นควำมคลำดเคลือ่นทีเ่กดิขึน้เฉพำะในกำรส ำรวจดว้ยตวัอยำ่ง สำมำรถวดัคำ่ไดแ้ละควบคมุ
ได้

• ควำมคลำดเคลื่อนทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกกำรสุม่ตวัอยำ่ง ( NON-SAMPLING ERROR )
• สำมำรถเกดิขึน้ทัง้กำรส ำรวจตวัอยำ่งและส ำมะโน ตัง้แต่กำรวำงแผน เตรยีมงำน กำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

• กำรประมวลผลขอ้มลูและกำรประมำณคำ่สถติ ิ  วเิครำะหแ์ละจดัท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจ 

• เป็นควำมคลำดเคลือ่นทีไ่มส่ำมำรถวดัคำ่ไดแ้ต่สำมำรถควบคมุใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุได้
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เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดได้ในทกุขัน้ตอนของการส ารวจ จ าแนกได้เป็น 
4 ประเภท

Non-Sampling Error

 กรอบตวัอย่างไมถ่กูต้องสมบรูณ์

 การไมต่อบ/การไมไ่ด้รบัความรว่มมอื 
(nonresponse error)

 ความคลาดเคล่ือนในการวดัค่า

 ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการประมวลผล
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Reduce it (ลด)

 ปรบัปรงุวิธีการส ารวจ และวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู

 ลดจ านวนตวัอย่าง

 เปล่ียนตวัอย่างส าหรบัสถานประกอบการขนาดเลก็

 เลือกตวัอย่างทดแทนในกรณีท่ีไมต่อบ

 หาส่วนท่ีจะมาสนับสนุนมากขึน้

จดัการอย่างไรกบั nonresponse ?
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การส ารวจด้วยตวัอย่าง

เทคนิคของการส ารวจจากตวัอย่างให้มีประสิทธิภาพสงู  จะต้อง
อาศยัหลกัวิชาท่ีถกูต้องและเหมาะสม 2 อย่าง คือ

 การออกแบบและเลือกตวัอย่างท่ีดี

 วิธีการประมาณผลท่ีเหมาะสม
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การส ารวจด้วยตวัอย่าง

ลกัษณะของการออกแบบการส ารวจด้วยตวัอย่างท่ีดี

1. ก่อนจะท าการออกแบบการเลือกตวัอย่างจะต้องระบ ุPopulation ให้ชดัเจน
2. จะต้องจดัหาหรอืสรา้ง Frame ท่ีดีและทนัสมยั
3. โอกาสท่ีแต่ละ Unit จะถกูเลือกต้องสามารถค านวณเป็นตวัเลขได้
4. ควรเป็นแผนแบบท่ีง่ายและสามารถปฏิบติัได้ตามท่ีวางแผนไว้
5. ต้องค านึงถึงวิสยั สามารถท่ีจะปฏิบติัได้  ได้แก่  เวลา ค่าใช้จ่าย คนท่ีจะปฏิบติั  

รวมทัง้การประมวลผล
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6.   จะต้องท าในลกัษณะท่ีไมมี่ความเอนเอียงใด ๆ รวมทัง้ในขัน้การส ารวจจริง
7.   ควรเลือกแผนแบบท่ีจะให้ข้อมลูได้มากท่ีสดุ  โดยใช้ทรพัยากรท่ีเท่าๆ กนั
8.   สามารถค านวณค่าสถิติต่างๆ ท่ีวดัความคลาดเคลื่อนต่างๆ ได้
9.   จะต้องสามารถใช้หลกัของการควบคมุคณุภาพควบคมุขัน้ของงานต่าง ๆ ได้
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ท าไมนิยมท าการส ารวจด้วยตวัอย่าง

• ลดค่าใช้จ่าย

• ท าได้รวดเร็วกว่า

• ครอบคลุมเนือ้หาสาระที่ต้องการศึกษาได้มากกว่าหน่ึงเร่ืองในเวลาเดียวกัน

• มีความถูกต้องแม่นย า

• สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ

สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการสุ่มตัวอย่างให้เกิดขึน้น้อยที่สุดได้ง่าย

• มีปริมาณงานที่น้อยกว่าส ามะโนมาก 

• สามารถคัดสรรพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีคุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ 

• การฝึกอบรมพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความเข้าใจในข้อค าถามต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน การควบคุมคุณภาพงานสนาม ฯลฯ

• ไม่สามารถหาหน่วยตัวอย่างได้ครบทัง้หมด

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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การส ารวจตัวอย่างที่ดี

• ข้อมลูมีความถกูต้อง ( ACCURACY ) 

• มีความแม่นย า ( PRECISION ) 

• ทนัเวลา ( TIMELINESS ) 

• ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมลู ( RELEVANCE ) 

• กระทดัรดัเข้าใจง่าย ( CONCISENESS ) 

• มีความครบถ้วนสมบรูณ์( COMPLETENESS )

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ข้อมูลที่ได้ต้อง : 

ตวัอย่างท่ีดีควรเป็นตวัอย่างสุ่ม ( random sample )
ไม่มีความเอนเอียงจากการเลือกหน่วยตวัอย่าง ( selection bias ) 38



การเลือกหน่วยตัวอย่างโดยไม่ให้เกิดความเอนเอียง

• กรอบตวัอย่างท่ีจะน ามาใช้เลือกหน่วยตวัอย่างต้องมีความครบถ้วนสมบรูณ์ครอบคลมุประชากรทัง้หมด

ท่ีต้องการศึกษา และต้องทนัสมยั มีข้อมลูท่ีแสดงรายละเอียดของท่ีอยู่ของหน่วยตวัอย่างท่ีชดัเจนและ

สามารถหาได้ง่าย

• ใช้ความน่าจะเป็นในการเลือก เพื่อให้ได้ตวัอย่าง แบบสุ่ม

• ควรด าเนินการท่ีส านักงานใหญ่ ไม่ควรให้พนักงานเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นผูเ้ลือกหน่วยตวัอย่างเองเม่ือ

ออกปฏิบติังานสนาม เพราะอาจมีการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีปฏิบติังาน

• ไม่ยอมให้เปล่ียนหน่วยตวัอย่างไม่ว่ากรณีใด ๆ เช่น หาหน่วยตวัอย่างไม่พบ การเดินทางไปพบหน่วย

ตวัอย่างค่อนข้างล าบาก หน่วยตวัอย่างปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลู เป็นต้น

• เลือกหน่วยตวัอย่างตามวิธีการท่ีเหมาะสมอย่างเคร่งครดั

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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การเลือกหน่วยตวัอย่างท่ีท าให้เกิดความเอนเอียง

• คิดเอาเองโดยใช้ประสบการณ์ในการตดัสินว่าหน่วยนัน้น่าจะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร

• กรอบตวัอย่างไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ ไม่ครอบคลมุประชากรทัง้หมดท่ีศึกษา 

• เลือกหน่วยตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น เช่น สุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก
(CONVENIENCE SAMPLING) หรือ สุ่มแบบโควต้า (QUOTA SAMPLING)

• เลือกหน่วยตวัอย่างท่ีมีลกัษณะท่ีสนใจเป็นพิเศษให้รวมอยู่ในตวัอย่าง

• เลือกหน่วยตวัอย่างทดแทนในกรณีท่ีหาหน่วยตวัอย่างนัน้ไม่พบหรือไม่สามารถปฏิบติังานได้

• ไม่เกบ็ข้อมลูจากหน่วยตวัอย่างทกุหน่วยท่ีถกูเลือกไว้ในตวัอย่าง

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

• แบบใช้ความน่าจะเป็น ( PROBABILITY SAMPLING ) หน่วยตวัอย่างทกุหน่วยมีโอกาสถกูเลือกมาเป็น

ตวัแทน  

• ใช้ความน่าจะเป็นเท่ากนั ( EQUAL PROBABILITY SAMPLING ) เลือกตวัอย่างจ านวน N หน่วยจากทัง้ส้ิน N หน่วย

ในประชากร   ความน่าจะเป็นของแต่ละหน่วยท่ีถกูเลือกขึน้มาเป็นตวัอย่างสามารถค านวณค่าได้ และมีค่าเท่ากนัทุก

หน่วย

• ใช้ความน่าจะเป็นไม่เท่ากนั ( UNEQUAL PROBABILITY SAMPLING ) เลือกตวัอย่างจ านวน N หน่วยจากทัง้ส้ิน N 

หน่วยในประชากร  ความน่าจะเป็นของแต่ละหน่วยท่ีถกูเลือกขึน้มาเป็นตวัแทนในตวัอย่างสามารถค านวณค่าได้ 

และมีค่าไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัหน่วยวดัขนาด ( MEASURE OF SIZE : MOS ) ของหน่วยนัน้ ๆ เรียกว่า PROBABILITY 

PROPORTIONAL TO SIZE ( PPS )

• แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( NON-PROBABILITY SAMPLING )  

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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การสุ่มตัวอย่าง

• แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( NON-PROBABILITY SAMPLING )  

• การส ารวจด้วยตวัอย่าง อาจไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง หรือไม่มีกรอบตวัอย่างท่ีสมบรูณ์ 

ไม่สามารถใช้การเลือกหน่วยตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นได้ 

• ตวัอย่างมีโอกาสถกูเลือกไม่เท่ากนั บางหน่วยตวัอย่างมีโอกาสถกูเลือกมากกว่าหน่ึงครัง้หรือบาง

หน่วยตวัอย่างไม่มีโอกาสท่ีจะถกูเลือก 

• ค านึงถึงความสะดวกทัง้ทางด้านเวลา ก าลงัคน และงบประมาณ

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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สุ่มตวัอย่างแบบไมใ่ช้ความน่าจะเป็น ( NON-PROBABILITY SAMPLING )

• กำรสุ่มตวัอยำ่งตำมสะดวกหรอื แบบบงัเอญิ (CONVENIENCE SAMPLING, ACCIDENTAL SAMPLING)
• เหมำะส ำหรบังำนส ำรวจทีไ่ม่มกีรอบตวัอยำ่ง  เน้นควำมสะดวก ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ เช่น 

• กำรเกบ็ขอ้มลูตำมพืน้ทีเ่ขตชุมชนทีม่ผีูค้นหนำแน่น  

• วธินีี้มขีอ้จ ำกดัคอื คณุสมบตัขิอง ตวัอยำ่งที ่ไดอ้ำจแตกต่ำง จำกประชำกรทีศ่กึษำ

• กำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชว้จิำรณญำณของผูท้ ำวจิยั หรอืกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจง(JUDGMENT  SAMPLING,  
PURPOSIVE SAMPLING) ตดัสนิใจเลอืกตวัอยำ่งโดยพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะ วตัถุประสงคข์อง
กำรส ำรวจ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสม ประสบกำรณ์ของนกัวจิยั 

• กำรสุ่มตวัอยำ่งแบบโควตำ (QUOTA  SAMPLING เป็นรปูแบบหน่ึงของ PURPOSIVE SAMPLE  เป็นกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งจำกกลุม่ประชำกรในรปูแบบทีม่กีำรก ำหนดลกัษณะของกลุม่ประชำกรทีต่อ้งกำร ในแต่ละกลุม่ตวัอยำ่ง
เลอืกหน่วยตวัอยำ่งแบบบงัเอญิหรอืตำมสะดวกจนครบตำมจ ำนวนทีต่อ้งกำร เช่น ก ำหนดสดัส่วนใหเ้ป็นเพศ
ชำย 50 เพศหญงิ 50 เป็นตน้

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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สุ่มตวัอย่างแบบไมใ่ช้ความน่าจะเป็น ( NON-PROBABILITY SAMPLING )

• การสุ่มตวัอย่างแบบลกูโซ่หรือการสุ่มตวัอย่างแบบก้อนหิมะ (CHAIN-REFERRAL 

SAMPLING OR SNOWBALL  SAMPLING)  

• การเลือกตวัอย่างในลกัษณะแบบต่อเน่ือง จะเลือกกลุ่มตวัอย่างหน่วยแรกขึน้มาก่อน  เลือก

ตวัอย่างเฉพาะเจาะจง  ขอให้หน่วยตวัอย่างดงักล่าวแนะน าหน่วยตวัอย่างต่อไปให้  เพื่อท่ีจะ

ท าการเกบ็ข้อมลูต่อไปจนได้จ านวนตวัอย่างตามต้องการ  

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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การสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (PROBABILITY SAMPLING) 

• การสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (SIMPLE RANDOM SAMPLING : SRS) 

• การจบัฉลาก(แบบใส่คืนและไม่ใส่กลบัคืน)   เหมาะส าหรบัประชากรขนาดไม่ใหญ่มาก  และมีบญัชี

รายช่ือ หรือ กรอบตวัอย่าง  ซ่ึงท าให้ตวัอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถกูเลือกเท่าๆ กนั

• การใช้ตารางเลขสุ่ม  เหมาะส าหรบัประชากรขนาดใหญ่ และมีบญัชีรายช่ือ หรือ กรอบตวัอย่าง เป็น

วิธีท่ีสะดวกกว่าวิธีการจบัฉลาก  โดยในการสุ่มในการเลือกแต่ละครัง้ตวัเลขแต่ละตวัท่ีปรากฏใน

ตารางเลขสุ่มจะมีโอกาสถกูสุ่มเท่าๆ กนั

ข้อดี ข้อเสีย

ง่าย ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อย ค่าใช้จ่ายสงู(ตวัอย่างกระจายมาก)  อาจจะได้ขนาดตวัอย่างไม่ตรงตามท่ีต้องการ

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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การสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (PROBABILITY SAMPLING) 

• การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (SYSTEMATIC SAMPLING) 

• วิธีการน้ีต้องมีกรอบตวัอย่างท่ีชดัเจนและเป็นระบบ เช่น บญัชีรายช่ือครวัเรือน  และต้องท าการเรียงล าดบัหน่วย

ตวัอย่างก่อน(เรียงได้ทัง้จากมากไปน้อย หรือน้อยไปมาก)  โดยการเลือกหน่วยตวัอย่างแรกแบบสุ่ม จากหน่วยที 1

ถึงหน่วยที K และเลือกหน่วย  ตวัอย่างถดัไปทุก ๆ K หน่วย จนครบตามขนาดตวัอย่าง N หน่วยทีต้องการ  สามารถ

สุ่มได้ทัง้แบบเส้นตรงและวงกลม

ข้อดี ข้อเสีย
การกระจายของตวัอย่างท่ีสุ่มได้มากกว่าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
วิธีการไม่ยุ่งยาก
สะดวกท าในพ้ืนทีได้ทนัทีไม่ต้องการข้อมูลสนับสนุนมากเหมือน
การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 

ในกรณีท่ีไม่มีกรอบตวัอย่างจะท าให้ไม่ทราบขนาดตวัอย่างล่วงหน้า จนกว่า
จะด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลจนเสรจ็
ถ้าขนาดตวัอย่าง ( n ) ไม่สามารถหารขนาดของประชากร ( N ) ได้ลงตวั อาจ
ท าให้ได้ขนาดตวัอย่างท่ีไม่แน่นอนตามท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ซ่ึงโดยปกติจะ
เล่ียงไปใช้การเลือกตวัอย่างแบบมีระบบแบบวงกลม

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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การสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (PROBABILITY SAMPLING) 

• กำรสุม่ตวัอยำ่งแบบแบง่ชัน้ (STRATIFIED SAMPLING) ตอ้งกำรเพิม่ควำมเทีย่งตรง โดยไมเ่พิม่คำ่ใชจ้ำ่ย 

คอื แบง่ประชำกรออกเป็นชัน้ หรอืพวก (STRATUM)  ซึง่กำรแบง่จะแบง่ตำมวตัถุประสงคข์องกำรส ำรวจ  

โดยใหป้ระชำกรในแต่ละชัน้มลีกัษณะภำยในคลำ้ยกนัหรอืเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั (HOMOGENEITY 

WITHIN STRATUM)  มำกทีสุ่ด  และมคีวำมแตกต่ำงกนัระหวำ่งชัน้(HETEROGENEITY WITHIN 

STRATUM)  มำกทีสุ่ด  จำกนัน้จงึท ำกำรสุม่ตวัอยำ่งจำกแต่ละชัน้ขึน้มำท ำกำรศกึษำ

ข้อดี ข้อเสีย
ตวัอย่างท่ีได้มีความเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรมากขึ้น
ในแต่ละชัน้ภมิูสามารถใช้กรอบตวัอย่างท่ีต่างกนั  
สะดวกในการบริหารจดัการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ประมาณค่าข้อมูลในระดบัย่อยได้

ในกรณีท่ีมีจ านวนชัน้ภมิูมากกจ็ะมีความยุ่งยากซบัซ้อนในการ
เกบ็รวบรวมข้อมลู ประมวลผล ค านวณค่าความแปรปรวน และ
ค่าประมาณการ มากขึน้ตามล าดบั

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
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• การสุ่มตวัอย่างแบบแบง่กลุ่ม หรือพืน้ท่ี(CLUSTER SAMPLING) แบง่ประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยตามพืน้ท่ี 

เช่น การแบง่กลุ่มตามจงัหวดั  อ าเภอ  ต าบล หมู่บา้น เป็นต้น เรียกกลุ่มหรือพืน้ทีท่ีมีการแบง่น้ีว่า 

CLUSTER  มีเง่ือนไขท่ีต้องพิจารณา 3 ข้อ คือ 

• กลุ่มหรือพืน้ท่ีต้องมีขอบเขตท่ีแน่นอน  

• ต้องทราบจ านวนหน่วยในแต่ละกลุ่มหรือพืน้ท่ี  หน่วยของประชากรท่ีศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพืน้ท่ีใดเพียงแห่ง

เดียว จะเป็นสมาชิกในหลายกลุ่มหรือพืน้ท่ีไม่ได้  

• นอกจากน้ีส่ิงท่ีต้องค านึงถึงคือ  พืน้ท่ีหรือกลุ่มท่ีมีการแบง่มกัจะมีจ านวนหน่วยตวัอย่างไม่เท่ากนั  

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

การสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) 
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ข้อดี ข้อเสีย

สะดวกท าในพืน้ทีได้ทนัที
สามารถเตรียมกรอบตวัอย่างได้ง่ายและเรว็
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต า่ 

หน่วยตวัอย่างมีความคล้ายคลึงกนัอาจจะส่งผลต่อ
ความเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร 
ย่ิงตวัอย่างกระจายอยู่ในพืน้ท่ีมากย่ิงต้องใช้
งบประมาณมากตามล าดบั

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มช.

ดงันัน้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ทกุหน่วยเท่าๆ กนั จึงต้องมีการให้น ้าหนักกบัจ านวนหน่วย
ตวัอย่างท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงการใช้วิธีการบวกตวัเลขสะสม (cumulative) เป็นแนวทางท่ีช่วย
ลดทอนปัญหาดงักล่าว และเรียกการเลือกตวัอย่างแบบน้ีว่า “การเลือกตวัอย่างแบบก าหนด
ความน่าจะเป็นให้เป็นสดัส่วนกบัขนาด (Sampling with Probability Proportionate to Size -
PPS)” 
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• การสุ่มตวัอย่างแบบแบง่กลุ่มเชิงชัน้ภมิูหลายชัน้ (STRATIFIED MULTI-STAGE SAMPLING) เช่น สุ่ม

จงัหวดั อ าเภอ และครวัเรือน  ทัง้น้ีการสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีดงักล่าวมีข้อดีคือท าให้นักวิจยัประหยดัเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการสร้างกรอบตวัอย่าง เน่ืองจากไม่ต้องสร้างกรอบตวัอยา่งของทกุหน่วยของประชากร แต่

เป็นเพียงการสร้างกรอบตวัอย่างเฉพาะหน่วยท่ีถกูเลือกเป็นตวัอย่างเท่านัน้

กนิษฐา ไทยกล้า : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

การสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) 

ข้อดี ข้อเสีย
ข้อมลูเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร
ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่ายและขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน  

ความยุ่งยากซบัซ้อนในการประมาณค่าประชากร ย่ิง
หลายขัน้ตอนประสิทธิภาพน้อยกว่าการสุ่มตวัอย่าง
แบบขัน้ตอนเดียว
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ใช้ความน่าจะเป็น ไม่ใช้ความน่าจะเป็น

วิธีการ - Simple Random Sampling
- Systematic sampling
- PPS sampling

- Purposive sampling
- Quota sampling
- Accidental sampling

ข้อดี - ไม่ล าเอียง
- ทกุหน่วยมีโอกาสถกูเลือก
- อ้างอิงไปยงัประชากรได้
- ควบคมุความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใช้

ตวัอย่างได้

- สะดวก
- รวดเรว็
- ประหยดัค่าใช้จ่าย

ข้อเสีย - มีขัน้ตอนยุ่งยาก - ล าเอียง
- ไม่สามารถอ้างอิงประชากรได้ สรปุได้เพียง

ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง
- ไม่สามารถค านวณความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจาก

การสุ่มตวัอย่างๆ ได้ 
- หน่วยตวัอย่างขึน้อยู่กบักบันักวิจยั 51



การก าหนดขนาดตัวอย่างต้องค านึงถึง

• ความต้องการของผู้ใช้ข้อมลู ( USER ) 

• คุ้มรวมของการส ารวจ ( COVERAGE ) 

• ประชากรท่ีศึกษา ?  ระบพืุน้ท่ี ช่วงเวลาศึกษาให้ชดัเจน

• ประชากรกลุ่มไหนไม่นับรวมในการส ารวจ 

ถ้าไม่ระบคุุ้มรวมให้ชดัเจนกจ็ะไม่สามารถทราบจ านวนประชากรทีจ่ริงท าให้การก าหนดขนาดตวัอย่าง 
รวมถึงการสร้างกรอบตวัอย่าง และการเลือกหน่วยตวัอย่างไม่ถกูต้องท าให้ค่าประมาณเกิดความ
คลาดเคลือ่นสงู  

ผูใ้ช้ข้อมลูอาจเกิดความสบัสนว่าผลการส ารวจจะสามารถน าไปอธิบายคณุลกัษณะต่าง ๆ ของ
ประชากรได้หรือไม่
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ตัวอย่าง

• ประชาชนไทยทกุคนท่ีอาศยัในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559  อาย ุ15-65 ปี

ถ้าไม่ระบอุาย ุอาจจะนับรวมผูท่ี้มีอาย ุ< 15 ปี  หรือ > 65 ปี 

ถ้าไม่ระบปุระชาชนไทย อาจเข้าใจผิดว่ารวมต่างชาติด้วย

ชดัเจนว่าเกบ็ข้อมลูในปี 2559
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การก าหนดขนาดตัวอย่างต้องค านึงถึง

• ระดบัของการน าเสนอผลการส ารวจ ( LEVEL OF PRESENTATION ) 

• น าเสนอในภาพรวมของประเทศ ภาค หรือจงัหวดั

• ถ้าต้องการใช้ข้อมลูท่ีเป็นตวัแทนในระดบัย่อย จ านวนตวัอย่างกต้็องมากตาม  เช่น

ต้องการให้เป็นตวัแทนในระดบัจงัหวดั การค านวณตวัอย่างต้องเร่ิมท่ีจงัหวดั
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การก าหนดขนาดตัวอย่างต้องค านึงถึง

• งบประมาณ ( BUDGET ) 

• ก าลงัคน( MANPOWER ) 

• ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู ( PERIOD OF TIME FOR FIELD WORK ) 

• ลกัษณะของประชากรท่ี

• ต้องการศึกษา ( CHARACTERISTIC UNDER STUDY ) 

• ตวัพารามิเตอร ์( PARAMETER ) ที'ต้องการศึกษา และ

• ความถกูต้องของตวัประมาณในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด ( LEVEL OF

CONFIDENCE )
55



โปรแกรมช่วยค ำนวณจ ำนวนตวัอยำ่ง
• G POWER  HTTP://WWW.ATS.UCLA.EDU/STAT/GPOWER/

• N4STUDIES
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1. สตูรของ TARO YAMANE ใช้ส าหรบัการวิจยัเชิงส ารวจ (SURVEY RESEARCH) เท่านัน้ วิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ (CORRELATIONAL 
RESEARCH) หรืองานวิจยัเชิงทดลอง (EXPERIMENTAL RESEARCH) จึงต้องไม่ใช่สตูรของ YAMANE ส าหรบั SURVEY RESEARCH 
นัน้สตูรของ TARO YAMANE มาจากการพิจารณา MARGIN OF ERROR ท่ีเหมาะสม และใช้ THEORY OF SAMPLE SURVEY เป็น
รากฐาน ตามแนวทางของ WILLIAM G COCHRAN ค่าพารามิเตอรท่ี์สนใจคือ ค่าเฉล่ีย สดัส่วน ความแปรปรวน

ในขณะท่ี CORRELATIONAL RESEARCH หรือ EXPERIMENTAL RESEARCH ก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยพิจารณาว่าจะต้องมีขนาด
ตวัอย่างท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้ก าลงัของการทดสอบทางสถิติ (STATISTICAL POWER) สงูพอท่ีจะ DETECT ค่าพารามิเตอรด์งักล่าวได้
การน าเอาสตูรของ YAMANE มาใช้จนเปรอะไปทัว่จึงเป็นเร่ืองท่ีผิดฝาผิดตวั

2. สตูรของ TARO YAMANE ใช้ส าหรบังานวิจยัเชิงส ารวจท่ีเก่ียวข้องกบัค่าสดัส่วนเท่านัน้ และส าหรบัตวัแปรสุ่มท่ีเป็น BERNOULLI ด้วย
เท่านัน้ คือต้องตอบแค่ 0,1 เช่น ใช่ ไม่ใช่ หรือ ชอบ กบั ไม่ชอบ หรือ ชาย กบั หญิง ดงันัน้แม้จะเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ แต่ถ้าสนใจจะศึกษา
ค่าเฉล่ีย หรือความแปรปรวน กไ็ม่น่าจะถกูต้อง แม้จะเป็นตวัแปรสุ่มท่ีเป็นตวัแปรจดัประเภท แต่ถ้ามีได้หลายค าตอบ กจ็ะกลายเป็นการ
แจกแจงแบบมลัติโนเมียล (MULTINOMIAL DISTRIBUTION) หรืออ่ืนๆ ซ่ึงไม่ตรงกบัสตูรของ TARO YAMANE อยู่ดี

TARO YAMANE 
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3. สตูรของ YAMANE นัน้ บนสมมติฐานท่ีว่าค่าสดัส่วนเท่ากบั .5 ท าให้มีความแปรปรวนสงูท่ีสดุ และท าให้ได้ขนาด
ตวัอย่างท่ีใหญ่ท่ีสดุ ซ่ึงถ้าการเกบ็ข้อมลูยากล าบาก ใช้ต้นทนุสงู ใช้เวลานานมาก สตูรของ YAMANE ท าให้เปลือง
เวลาและเงินทองมาก

4. สตูรของ YAMANE ใช้กบั FINITE POPULATION หรือประชากรอนัตะ ท่ีทราบดีว่ามีประชากรทัง้หมดก่ีคน ถ้าไม่
ทราบหรือเป็นประชากรอนันต ์กต้็องไม่ใช่ YAMANE อยู่ดี

5. สตูรของ TARO YAMANE ต้องใช้กบังานวิจยัเชิงส ารวจท่ีมีแผนการเลือกตวัอย่างแบบ SIMPLE RANDOM
SAMPLING เท่านัน้ ถ้าใช้แผนการสุ่มแบบอ่ืนกใ็ช้ไม่ได้

ท าไม สตูรของ YAMANE ถึงใช้กนัแพร่หลายนัก

สตูรง่าย ไม่ซบัซ้อน มีแค่ N กบั E ค านวณได้ง่าย มีตารางส าเรจ็รปูให้อีกต่างหาก ท าให้ไม่ต้องลงแรงมาก ไม่ยุ่งยาก
เม่ือเทียบกบั การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ก าลงัทดสอบทางสถิติ ซ่ึงต้องหาข้อมลูมาก

64



65

ตวัอย่างแผนการสุ่มตวัอย่าง
การเฝ้าระวังพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของแรงงานต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย

• เลอืกตวัอยำ่งแบบ stratified three stage sampling โดยมกีรงุเทพมหำนครและภำคเป็นชัน้ภมูิ
(ปรมิณฑล ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคใต้) รวม  6 ชัน้ภมู ิ

• ประเภทกจิกำรเป็นชัน้ภมูยิอ่ยจงัหวดัเป็นหน่วยตวัอยำ่งขัน้ทีห่น่ึง  
• สถำนประกอบกำรทีด่ ำเนินกจิกรรมตำมนิยำมทีก่ ำหนดเป็นหน่วยตวัอยำ่งขัน้ทีส่อง และคนงำน
ต่ำงชำตใินสถำนประกอบกำรเป็นหน่วยตวัอยำ่งขัน้ทีส่ำม 
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• เลอืกหน่วยตวัอยำ่งขัน้ที ่1 จะด ำเนินกำรเลอืกจงัหวดัตวัอยำ่งในแต่ละชัน้ภมูอิย่ำงอสิระกนัดว้ยวธิกีำร
เลอืกตวัอยำ่งแบบมรีะบบ (systematic sampling)

ปรมิณฑลจ ำนวน 2 จงัหวดั (ปทมุธำนี สมทุรสำคร) ภำคกลำงจ ำนวน 2จงัหวดั (ชลบรุี
สมทุรสงครำม) ภำคเหนือจ ำนวน 2 จงัหวดั (เชยีงใหม ่แพร)่ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จ ำนวน 2จงัหวดั (ขอนแก่น ศรสีะเกษ) และภำคใตจ้ ำนวน 2จงัหวดั (นครศรธีรรมรำช 
ระนอง) รวมทัง้สิน้ 10 จงัหวดั โดยกรงุเทพมหำนครไมม่กีำรเลอืกตวัอยำ่ง

• กำรเลอืกหน่วยตวัอยำ่งขัน้ที ่2 ในแต่ละจงัหวดัตวัอยำ่งจะด ำเนินกำรเลอืกสถำนประกอบกำรทีด่ ำเนิน
กจิกรรมตำมนิยำมทีก่ ำหนด ดว้ยวธิกีำรเลอืกตวัอยำ่งแบบมรีะบบ (systematic sampling)โดยในแต่
ละกจิกำรตวัอยำ่งก ำหนดใหเ้ลอืกแรงงำนฯตวัอยำ่งดงัน้ี

• 1) กจิกำรทีม่แีรงงำนต่ำงชำต1ิ - 10 คน เลอืก 2 คน
• 2) กจิกำรทีม่แีรงงำนต่ำงชำต ิ11 - 50 คน เลอืก 5 คน
• 3) กจิกำรทีม่แีรงงำนชำต ิ51 - 200 คน เลอืก 15 คน
• 4) กจิกำรทีม่แีรงงำนต่ำงดำ้วฯ 201 คนขึน้ไป เลอืก 20 คน
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• เลอืกหน่วยตวัอยำ่งขัน้ที ่3 ในแต่ละสถำนประกอบกำรตวัอยำ่งจะด ำเนินกำรเลอืกแรงงำ
ต่ำงชำต ิดว้ยวธิกีำรเลอืกตวัอยำ่งแบบสุม่ (simple random sampling) หรอืแบบมรีะบบ
(Systematic Sampling) 



นำมบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

เรยีงอนัดบั (Ordinal Scales) 

ชว่ง (Interval Scale)

อตัรำสว่น (Ratio Scale)

เป็นตวัเลขทีบ่อกควำมหมำยในลกัษณะมำก-น้อย สงู-ต ่ำ 

ใชจ้ ำแนกควำมแตกต่ำงของสิง่ทีต่อ้งกำรวดัออกเป็นกลุม่

ก ำหนดคำ่ตวัเลขโดยมชีว่งหำ่งระหวำ่งตวัเลขเทำ่ ๆ กนั 
สำมำรถน ำตวัเลขมำเปรยีบเทยีบกนัไดว้ำ่วำ่มปีรมิำณมำกน้อย
เทำ่ใด 
น ้ำหนกั ควำมสงู อำย ุ

มาตราวดัข้อมลู
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https://www.gotoknow.org/posts/120092
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มำตรำวดัขอ้มูล
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1 ตวัแปร

Nominal Interval/ratio

Binomial test
Chi-square test

Ordinal

Kolmogorov-Smimov one sample 
test

N>30 Z-test
N<30 t-test

Nominal Interval/ratio

McNemar test

Ordinal

Wilcoxon matched pairs 
sign test

T-test for related 
groups

Nominal Interval/ratio

Chi-square
Z-test for dichotomous 

variable

Ordinal

Mann-Whitney median 
Kolmogorov-Smimov two sample test

N>30 Z-test
N<30 t-test

2 ตวัแปร
อิสระสัมพันธ์
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> 2 ตวัแปร

Nominal Interval/ratio

Cochran Q test

Ordinal

Friedman test
Kendall-coefficient of concordance

Repeated measures 
analysis of variance

Nominal Interval/ratio

Chi-square test

Ordinal

Kruskall-Wallis test

Analysis of 
variance(ANOVA)

อิสระสัมพันธ์

73



http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/statistics.html
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การเขียนรายงานการวิจยั

• บทคดัย่อ
• วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
• วิธีด าเนินการวิจยัแบบย่อ ผลของการวิจยั และสรปุ

• แบบสรปุ หรือบทสรปุผู้บริหาร(ท่ีมีรายละเอียด)
• ความเป็นมาของการวิจยัแบบย่อ ๆ วตัถปุระสงค ์ระเบียบวิธีวิจยั
• ผลการวิจยัท่ีได้  สรปุ และอภิปราย/ข้อเสนอแนะ

• รายงานการวิจยัแบบฉบบัสมบรูณ์
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ควรค านึงถึง

คณุภาพดี-มาก

ความสอดคล้อง ครบถ้วนของเน้ือหา

การพิสจูน์อกัษร เว้นวรรค ตดัค า ย่อหน้า

การอ้างอิง การเผยแพร่ความลึกซ้ึงทางวิชาการ

ข้อมลูทนัสมยั < 10 ปี



เลก็ๆ น้อยๆ ท่ีไมค่วรพลาด

• ภำษำ กำรสะกดค ำ : ตรวจสอบจำกพจนำนุกรม 

• ใชค้ ำวำ่ บทที ่

• หวัขอ้ใหญ่ตวัอกัษรใหญ่ชดิซำ้ย หวัขอ้ยอ่ยยอ่หน้ำ 1 TAB ตวัเลก็ลง และลดหลัน่กนัไป 

• TECHNICAL TERM ตอ้งแปลเป็นภำษำไทย

• อยำ่ใชค้ ำไทย สลบักบัค ำภำษำองักฤษ 

• ใชข้นำดตวัอกัษร หวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รอง ตำมระเบยีบทีก่ ำหด

• แหล่งทีม่ำของภำพ และขอ้ควำม ทีค่ดัลอกมำ 

• บรรณำนุกรม

สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรส์ุขภำพ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
กนิษฐำ  ไทยกลำ้
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kthaikla@gmail.com


