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บทที่  7

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนสําคัญตอนหนึ่งของการวิจัย คือ การรวบรวมขอมูลเพ่ือคนหาคําตอบที่ผูวิจัย

ตองการทราบเปาหมายสําคัญที่ผูวิจัยมุงรวบรวมขอมูล คอื ประชากร แตในการวิจัยสวนใหญแลว

ผูวิจัยไมสามารถศึกษาขอมูลจากประชากรทั้งหมดได เพราะมีขอจํากัดหลายประการทั้งดานแรงงาน

งบประมาณ และเวลา จึงจําเปนตองศึกษาจากกลุมตัวอยาง ในที่นี้จึงขอนําเสนอสาระสําคัญเก่ียวกับ

ประชากรและกลุมตัวอยางในแงของความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยางและ

ลักษณะของการสุมตัวอยางที่ดี



ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร (Population) หมายถึง หนวยทั้งหมดที่ผูวิจัยตองการศึกษา ซึ่งอาจเปนคน สัตว

ส่ิงของ สถานที่ หนวยงาน เอกสารตาง ๆ ฯลฯ ก็ได

ประชากรมี 2 ลักษณะ คือ

1. ประชากรที่มีจํานวนจํากัด คือ ประชากรที่สามารถนับจํานวนไดครบถวนทุกหนวย เชน

ประชากรนักเรียนชั้น ป.5 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. ประชากรที่มีจํานวนไมจํากัด คือ ประชากรที่ผูวิจัยไมสามารถนับจํานวนไดครบถวน เชน

ประชากรสาหรายน้ําจืดในเขตอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ประชากรน้ําในคลองแสนแสบ เปนตน



ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง(Sample) หมายถึง สวนหน่ึงของประชากรท่ีผูวจิัยเลอืกขึ้นมาเพือ่ใช

เปนแหลงขอมลูในการทําวจิัย เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีตองการศึกษามจีํานวนมาก ผูวจิัยไม

สามารถศึกษาไดท้ังหมด จงึจําเปนตองเลือกลุมตัวอยางเพยีงบางสวนจากประชากรท้ังหมดมา

ศึกษา กลุมตัวอยางจะเปรียบเสมอืนกับไดศึกษาจากประชากรท้ังหมด



ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง

ตัวอยาง  ประชากรและกลุมตัวอยาง (ศรีนครนิทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2530 

: 150-151, 201-202)

ช่ืองานวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง

1.  การศึกษาอิทธิพลของภาพยนตร

ญี่ปุนทางโทรทัศน ท่ีมีผลตอทัศนคติของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

นักเรียนชั้นประถมปท่ี 5 ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ท้ังหมด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดไทร 

(ถาวร  พรหมานุกูล) ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2528 จํานวน 200

คน

2.  การวิเคราะหการเขียนขอความ

โฆษณาในนิตยสาร

ขอความโฆษณาในนิตยสาร

ท้ังหมด

ขอความโฆษณาในนิตยสารสําหรับผูบริโภค 

ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน  2528

จํานวน  300 บทโฆษณา



ความจําเปนที่ตองมีการสุมตัวอยาง

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความจําเปนในการสุมตัวอยาง คอื ขอจํากัดเรื่องเวลา คาใชจาย

และแรงงาน โดยเฉพาะงานวิจัยที่ใชวิธีการเก็บขอมูลเปนรายบุคคล เชน การสัมภาษณ การสังเกต เปน

ตน งานวิจัยบางเร่ืองอาจตองใชเวลาในการเก็บขอมูลเปนแรมป เสียคาใชจายในการเก็บขอมูลจาก

ประชากรไดครบถวน แตหากเลือกศึกษาขอมูลกับกลุมตัวอยางเพียงจํานวนหนึ่ง ก็จะสามารถเก็บขอมูล

ไดเสร็จเรียบรอยภายในเวลาส้ัน โดยเสียคาใชจายในการเก็บขอมูลไมมากนัก และใชผูชวยวิจัยในการ

เก็บขอมูลนอยลง



ขอดี ขอเสียของการศึกษาขอมูล

จากกลุมตัวอยาง

ขอดี ของการศึกษาจากกลุมตัวอยาง มีผลดังนี้

1. ประหยัดคาใชจายเพราะรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนนอย

2. ประหยัดเวลา และแรงงาน

3. ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางชวยใหสะดวกในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนขอมูลที่ไดจาก

ประชากรชนิดที่นับไมได

4. มีความเชื่อมั่น และถูกตองแมนยํา กวาการจัดกระทําขอมูลจากกลุมประชากร เพราะเปนการจัด

กระทําขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวนนอย จึงสามารถควบคุมความถูกตองไดมากกวา

5. สามารถเก็บขอมูลไดกวางขวางลึกซึ้งมากขึ้น เพราะกลุมตัวอยางมีจํานวนไมมากนัก



ขอเสีย การศึกษาจากกลุมตัวอยางมีผลเสีย ดังนี้

1. ตองใชเวลาและคาใชจายในการวางแผนอยางรอบคอบเพ่ือกําหนดขอบเขตลักษณะของ

กลุมตัวอยาง มิฉะนั้นจะไดกลุมตัวอยางที่ไมเปนตัวแทนที่ดีของประชากร

2. ตองใชบุคลากรที่มีประสบการณในการวิจัยสูงจึงจะสามารถออกแบบการสุมตัวอยางได

อยางเหมาะสมและถูกตอง 

การสุมตัวอยางผิดพลาดอาจเกิดขึ้นไดจากการกําหนดกรอบประชากรไมชัดเจน กําหนด

คุณสมบัติของประชากรไมถูกตอง ควบคุมการสุมตัวอยางไมได ทําใหไดตัวอยางที่ไมตรงกับจุดประสงค

ของการวิจัย

ขอดี ขอเสียของการศึกษาขอมูล

จากกลุมตัวอยาง



วิธีการสุมตัวอยาง

วิธีการสุมตัวอยางจําแนกได 2 วิธี คือ 

1. วิธีสุมแบบอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน 

(Probability sampling) 

2. วิธีสุมแบบไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน 

(non-probability sampling)



วิธีการสุมตัวอยาง

1.  วิธีสุมแบบอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน

เปนการเลือกตวัอยางท่ีเปนตวัแทนของประชากร โดยยึดหลักวาทุกหนวยของ
ประชากรมีโอกาสท่ีจะไดรับการถูกเลอืกมาเปนตัวอยางเทา ๆ กัน การสุมตัวอยางประเภทน้ี 
ผูวิจัยจะตองรูขนาดของประชากรหรอืสามารถประมาณขนาดของประชากรได วิธีสุมตัวอยาง
แบบอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนท่ีนิยมใชกันท่ัวไปมหีลายวิธี ดังน้ี

1.1 การสุมอยางงาย

1.2 การสุมแบบมรีะบบ

1.3 การสุมแบบแบงช้ันแบบเปนกลุม

1.4 การสุมแบบเปนกลุม

1.5 การสุมแบบหลายขั้นตอน



วิธีการสุมตัวอยาง

2. วิธีสุมแบบไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน

วิธีสุมแบบไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน  เปนการสุมโดยไมคํานึงถึงโอกาสเทาเทียม

ในการถูกเลอืกของแตละหนวยของประชากร  เปนวิธีการสุมโดยยึดความสะดวก  และความ

เหมาะสม  การสุมแบบน้ีเปนเพราะผูวิจยัไมทราบจาํนวนประชากรท่ีแนนอน  หรือไมสามารถ

ประมาณขนาดของประชากรไดชัดเจน 

2.1 การสุมแบบบังเอิญ

2.2 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง

2.3 การสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน



ข้ันตอนการสุมตัวอยาง 

1.

วิเคราะหความมุงหมายของการวิจัยใหละเอยีดวาตองการศึกษาปญหาอะไร    จากประชากรกลุมใด  มีความจําเปนตอง

ศึกษาจากกลุมตัวอยางหรือไม 

2. นิยามคําจํากัดความของประชากรที่จะศึกษาใหชัดเจนวาประชากรที่จะศึกษาคืออะไร 

3. กําหนดลักษณะขอมูลที่ตองการรวบรวมวาตองการขอมูลดานใดบาง 

4. กําหนดหนวยของตวัอยางวาจะใชอะไรเปนหนวยของการสุม 

5. กําหนดกรอบประชากร (frame) 

6 กําหนดกรอบของการเลือกกลุมตัวอยาง  (Sampling  frame) 

7. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา 

8. หลังจากที่ทราบจํานวนประชากรแลว  ผูวิจัยจะตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่จะแทนคุณลักษณะที่สาํคัญของ

ประชากรได

9. กําหนดวิธีการสุมตัวอยาง 

10. ทําการสุมตัวอยางตามวิธีการที่เลือกไว



ลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีดี

1. เปนตัวแทนที่ดีของประชากร 

2. มีขนาดพอเหมาะ 



การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

การท่ีจะตัดสินใจวาควรใชกลุมตัวอยางเทาใดนั้น  ผูวิจัยควรพิจารณา

องคประกอบท่ีสําคัญดังนี้

1. ธรรมชาติของประชากร 

2. วิธีการสุมตัวอยาง 

3. ระดับความถูกตองในการสุมตัวอยาง 

4. ลักษณะของเรื่องวิจัย 

5. ปจจัยดานทรัพยากร 



การอางอิงผล

จากการสุมตัวอยางสูประชากร

การอางผลจากกลุมตัวอยางสูประชากรจะทําไดตอเม่ือ กลุมตัวอยางที่สุมมาไดนั้นมี

ลักษณะใกลเคียงกับประชากรมากที่สุด มีจํานวนมากเพียงพอที่จะพิสูจนหรือเปรียบเทียบได มีการใช

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลที่มีคุณภาพ และใชอยางถูกตองและเหมาะสม ตลอดจนถึงสถติิที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูลตองถูกตองตามหลักการทางสถิติ การอางอิงผลจากกลุมตัวอยางสูประชากร

จะใชไดเฉพาะกลุมประชากรที่สุมตัวอยางมาทานั้นจะนําไปใชกับกลุมประชากรอ่ืนไมได ฉะนั้นการนํา

ผลการวิจัยไปใชจะตองศึกษาคุณลักษณะและขอบเขตของประชากรใหดีเสียกอน



ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้

จากการสุมตัวอยาง

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุมตัวอยางมีดังน้ี

1. ความผิดพลาดจากการสุมตัวอยาง  ไดแก
1.1 กําหนดกรอบประชากรผิด 

1.2 กําหนดคุณลักษณะของกลุมตัวอยางไมถูกตอง

1.3 ควบคุมการสุมตัวอยางไมได 

1.4 ขาดความระมัดระวังในการเลือกกลุมตัวอยางได ถูกตอง 

1.5 ความเขาใจในวิธีการสุมตัวอยางไมถูกตอง 



ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้

จากการสุมตัวอยาง

2. ความผิดพลาดที่เกิดจากการไมไดรับความรวมมือของกลุมตัวอยาง 

2.1 ผูวิจัยไมสามารถเขาถึงหนวยตัวอยางไดโดยตรง 

2.2 บางกรณีผูวิจัยสามารถติดตอกลับกลุมตัวอยางไดโดยตรงแลว  แตอาจไมไดรับความรว

มือโดยกลุมตัวอยางปฏิเสธที่จะใหขอมูลจะดวยเหตุผลใดก็ตาม



ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้

จากการสุมตัวอยาง

3. กลุมตัวอยางใหขอมูลผิดพลาด 

3.1 ไดขอมูลที่ไมสมบูรณอยูบอยๆ 

3.2 ตอบขอมูลไมถูกตอง  ไมตรงกับความเปนจริง 

3.3 มีความผิดพลาดในการส่ือความหมาย  มีการแปลความ  ตีความในคําถาม

ผิด 



คําถามทายบท

1. การกําหนดประชากรในการวิจัยผูวิจัยกําหนดไวเพื่ออะไร

2. กลุมตัวอยางในการวิจัยไดจากกลุมอะไร

3. ประชากรที่ใชในการวิจัยทั่วไปแบงออกเปนก่ีลักษณะ อะไรบาง

4. กลุมตัวอยางถือเปนสวนน่ีงของกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยเพราะเหตุใด

5. การกําหนดกลุมตัวอยางมีปจจัยใดบางที่ใชในการกําหนด

6. กลุมตัวอยางมีประโยชนตอการวิจัยอยางไร

7. ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ดีตอการวิจัยมีลักษณะอยางไร

8. การสุมตัวอยางโดยอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนแตกตางจากไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปนอยางไร

9. สถิติเพื่อการวิจัยมีหลักเกณฑอะไรในการกําหนดสถิติมาใชวิเคราะห

10. การวิเคราะหผลการวจัิยเชิงคุณภาพใชอะไรในการวิเคราะห
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