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สัปดาห์ที่ 3 
 

 หวัข้อการสอน 
1. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
2. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น 

 
 วัตถุประสงค์  เม่ือศกึษาหวัข้อนีจ้บแล้ว นกัศกึษาสามารถ 

1. เข้าใจในเร่ืองของวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
2. เลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีถกูต้องเหมาะสม 

 
 กจิกรรมการสอน 
 1. อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 
 2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนือ้หาพร้อมยกตวัอย่างประกอบค าบรรยาย และ 
                      น าเสนอการสอนโดยใช้ Power Point  

3. อาจารย์ซกัถามนกัศกึษาและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม, แสดงความ 
คิดเห็น 

 4. อาจารย์มอบหมายงานให้นกัศกึษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี 3 
 5. อาจารย์ให้นกัศกึษา อ่านเอกสารประกอบการเรียนครัง้ต่อไป 
 
 การวัดและการประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการ ถาม-ตอบของนกัศกึษา 
 2. การตอบค าถามในใบงานท่ี 3 ได้ถกูต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
 3. การสอบกลางภาค 
 ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. คอมพวิเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 
 3. Power Point เร่ือง การสุ่มตวัอย่าง 
 4. ใบงานท่ี 3 
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 เนือ้หา 
 
4.   วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling method) 

เน่ืองจากในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรเป็นไปได้ยาก และมีข้อเสียหลายด้าน  
       ดงันัน้การเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจงึเป็นทางหนึง่ท่ีจะท าให้ได้ข้อมลูเพ่ือสรุปผลไปยงักลุม่ 
       ประชากรได้ แตก่ารท่ีจะท าให้ข้อมลูท่ีได้จากกลุม่ตวัอยา่งมีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ ก็คือ 
       จะต้องสุม่ได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีดีสามารถเป็นตวัแทนของประชากรได้ ซึง่การจะได้กลุม่ตวัอยา่งท่ีดี 
       นัน้ต้องอาศยัวิธีการสุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมด้วย วิธีการสุม่ตวัอยา่งสามารถแบง่ออกเป็น 2  
       ประเภทคือ 

4.1 การสุม่ตวัอยา่งโดยไมอ่าศยัความนา่จะเป็น ( Non-probability Sampling) คือ การสุม่
ตวัอยา่ง โดยท่ีทกุๆ หนว่ยของประชากรจะมีโอกาสถกูเลือกมาเป็นหนว่ยตวัอยา่งไมเ่ทา่กนั 
ท าให้เกิดความล าเอียงในการสุม่ตวัอยา่ง การสุม่แบบนีมี้ด้วยกนั 5 วิธี คือ     

4.1.1 การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ( Accidental Sampling) เป็นการสุม่แบบไมมี่
กฎเกณฑ์  จะเป็นใครก็ได้ท่ีให้ข้อมลูได้ ก็จะเก็บข้อมลูจากหนว่ยตวัอยา่งนัน้มา
ศกึษา 

4.1.2 การสุม่ตวัอยา่งโดยการก าหนดสดัสว่น (Quota Sampling) เป็นการสุม่ตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญอยา่งหนึง่ เพียงแตผู่้วิจยัก าหนดสดัสว่นของตวัอยา่งออกตาม
ลกัษณะของข้อมลูเสียก่อนแล้วคอ่ยเก็บข้อมลูมาศกึษา  

4.1.3 การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) เป็นการสุม่โดยใช้
ดลุยพินิจของผู้วิจยัเองวา่ กลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกมานีเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยั 

4.1.4 การสุม่ตวัอยา่งตามความสะดวก ( Convenience Sampling) เป็นการเลือก
กลุม่ตวัอยา่งโดยถือเอาความสะดวก หรือง่ายตอ่การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น
ส าคญั หรืออาจจะเลือกกลุม่ตวัอยา่งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

4.1.5 การสุม่ตวัอยา่งแบบบอกตอ่ (Snowball Sampling) เป็นการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีผู้วิจยัอาจจะเร่ิมต้นด้วยการสมัภาษณ์หรือสอบถามข้อมลูจากตวัอยา่งไมก่ี่
รายแล้วให้กลุม่ตวัอยา่งแนะน าตอ่วา่ควรไปสมัภาษณ์ใครท่ีมีความรู้ หรือ
ประสบการณ์ของเร่ืองท่ีผู้วิจยัก าลงัศกึษา 
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4.2 การสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความนา่จะเป็น ( Probability Sampling) คือ การสุม่ตวัอยา่งโดย
ท่ี ทกุๆ หนว่ยของประชากรจะมีโอกาสถกูเลือกมาเป็นหนว่ยตวัอยา่ง ๆ เทา่กนั ซึง่มีอยู่
ด้วยกนั 5 วิธีดงันี ้

4.2.1 การสุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)เป็นการสุม่ท่ีมี
บญัชีรายช่ือของทกุหนว่ย  แล้วใช้การจบัฉลากหรือใช้ตารางเลขสุม่เพ่ือให้ได้
หนว่ยตวัอยา่งตามจ านวนท่ีต้องการ 

4.2.2 การสุม่ตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic Sampling)เป็นการสุม่แบบเป็นชว่ง ๆ 
เชน่ ถ้าชว่งการสุม่เป็น 5 นัน่คือประชากรทกุ ๆ 5 หนว่ยจะเป็นหนว่ยตวัอยา่ง 
โดยอาจจะท าการจบัฉลากหรือตารางเลขสุม่เพ่ือหาหนว่ยตวัอยา่งแรก ชว่งการ
สุม่สามารถหาได้จากจ านวนประชากรหารด้วยจ านวนตวัอยา่งท่ีต้องการ   

4.2.3 การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมูิ (Stratified Sampling)  เป็นการสุม่ท่ีแบง่
ประชากรออกเป็นกลุม่ ๆ โดยท่ีภายในกลุม่ (ชัน้) เดียวกนัจะต้องมีลกัษณะท่ี
ใกล้เคียงกนั           แตร่ะหวา่งกลุม่ (ชัน้) จะต้องมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั แล้ว
คอ่ยท าการสุม่เลือกตวัอยา่งตามสดัสว่นในแตล่ะชัน้ คือถ้าชัน้ใดมีจ านวนมากก็
สุม่ตวัอยา่งมาก ชัน้ใดมีตวัอยา่งน้อยก็สุม่น้อย เม่ือน าจ านวนตวัอยา่งท่ีได้ในทกุ
ชัน้มารวมกนัก็จะได้จ านวนตวัอยา่งตามท่ีต้องการ  

4.2.4 การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ (Cluster Sampling) เป็นการสุม่ท่ีแบง่ประชากร
ออกเป็นกลุม่ ๆ โดยแตล่ะกลุม่จะต้องมีลกัษณะท่ีหลากหลาย แล้วท าการสุม่
เลือกกลุม่ โดยทกุหนว่ยในกลุม่ท่ีถกูเลือกจะถือเป็นหนว่ยตวัอยา่งทัง้หมด 

4.2.5 การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายชัน้ (Multi-stage Sampling)เป็นการสุม่ท่ีแบง่
ประชากรออกเป็นกลุม่จากระดบัใหญ่ไปหาระดบัเล็ก เชน่แบง่จาก
ระดบัประเทศ  เป็นระดบัภาค  เป็นระดบัจงัหวดั  เป็นระดบัอ าเภอ เป็นระดบั
ต าบล เป็นระดบัหมูบ้่าน เป็นต้น เม่ือแบง่ระดบัได้แล้วก็ท าการสุม่ยอ่ยในแตล่ะ
ระดบัจนกระทัง่ได้หนว่ยตวัอยา่งตามต้องการ  

 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1.   กลัยา  วานิชย์บญัชา. หลักสถติิ ,  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 

2551. 
2.    ศิริชยั  พงษ์วิชยั.  สถติเิพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R,กรุงเทพฯ  : บริษัท สพีุเรีย      

พริน้ติง้เฮาส์ จ ากดั , 2552. 
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ช่ือ     รหสัประจ าตวั   เลขท่ี   
 

 
 ค าถามเพื่อทบทวน สัปดาห์ที่ 3  

ใบงานที่ 3 
1.   ในกรณีท่ีไมท่ราบจ านวน และบญัชีรายช่ือของประชากรท่ีแนน่อน ข้อใดคือการสุม่ตวัอยา่งท่ี    
      เหมาะสม 

1.     การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายชัน้ 2.     การสุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย  
 3.     การสุม่ตวัอยา่งแบบ บงัเอิญ  4.     การสุม่ตวัอยา่งแบบ แบง่ชัน้ภมูิ 
2.   ข้อใดเป็นการสุม่ตวัอยา่งซึง่ไมก่่อให้เกิดความล าเอียงในการสุม่ 
 1.     การสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก 2.     การสุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย  
 3.     การสุม่ตวัอยา่งแบบก าหนดสดัสว่น 4.     การสุม่ตวัอยา่งแบบผู้ เช่ียวชาญระบุ  
3.    ถ้ามีจ านวนประชากร 800 คน ต้องการสุม่ตวัอยา่งแบบมีระบบ จ านวน 200 คน ชว่งการสุม่มี  
       คา่เทา่กบัข้อใด 
 1.     ทกุ ๆ  4 0  คน   2.     ทกุ ๆ  20  คน 
 3.     ทกุ ๆ  8   คน   4.     ทกุ ๆ  4  คน  
4.    ถ้าเปรียบขนมถ้วยเป็นประชากร เม่ือท าการตดัขนมถ้วยออกเป็น 4 สว่นตามแนวดิง่ แล้วตกั 
       ขึน้มา 1 สว่น ตรงกบัการสุม่ตวัอยา่งด้วยวิธีใด 

1.     การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ 2.     การสุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย 
 3.     การสุม่ตวัอยา่งแบบ แบง่ชัน้ภมูิ 4.     การสุม่ตวัอยา่งแบบ หลายชัน้ 
5.    จากข้อความตอ่ไปนี ้ข้อใดสรุปถกูต้อง 
       ก)   ในการเลือกวิธีการสุม่ตวัอยา่งเพื่อน าไปใช้นัน้จะต้องเลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึง่เทา่นัน้ 
       ข)   การสุม่ตวัอยา่งโดยการก าหนดสดัสว่นมีประสิทธิภาพดีกวา่การสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
              เพราะมีการก าหนดคณุสมบตัขิองหนว่ยตวัอยา่งไว้ลว่งหน้า 

1.     ข้อ ก.  ถกู ข้อ ข.  ผิด  2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู 
 3.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผิด  4.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถกู 

  
 


