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วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมื่อจบการเรียนในสัปดาห์น้ีแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.   เข้าใจในเร่ืองของวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

2.   เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องเหมาะสม



ประชากร

จ านวนมาก
เก็บข้อมูลนาน

ยุ่งยากในการเก็บข้อมูล



7/7/2010

วิธีการสุ่มตวัอย่าง

ไม่อาศัยความน่าจะเป็น อาศัยความน่าจะเป็น

ไม่ต้องรู้จ านวนประชากร
เกิดความล าเอียงในการสุ่ม

รู้กรอบและรายชื่อประชากร
ไม่เกิดความล าเอียงในการสุ่ม



การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น
คือ การสุ่มตัวอย่างโดยท่ีทุกๆ หน่วยของประชากรจะมี

โอกาสถูกเลือกมาเป็นหน่วยตัวอย่างไม่เท่ากัน ท าให้เกิด
ความล าเอียงในการสุ่มตัวอย่าง มี 5 วิธี คือ 

1.การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
2.การสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) 
3.การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
4.การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)
5.การสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling)



การสุ่มตัวอยา่งแบบบังเอิญ

ไม่มีกฎเกณฑ์ในการเลือก เลือกใครก็ได้ท่ีให้ข้อมูลได้

กลุ่มตัวอย่างที่ได้ไม่เป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร

ผลท่ีได้ก็ไม่สามารถอ้างอิงถึงประชากรได้อย่างเท่ียงตรง
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การสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดสัดส่วน

แบ่งประเภทของประชากรตามลักษณะท่ีสนใจ

ก าหนดจ านวนตัวอย่างที่ต้องการในแต่ละประเภท

 สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ตามจ านวนท่ีต้องการในแต่ละ
ประเภท



การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ใช้ดุลยพินิจของผู้มีประสบการณ์ก าหนดว่ากลุ่มใดน่าจะ
เป็นตัวแทนท่ีดี 

  จุดอ่อนคือ เกิดความไม่แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ จะเป็น
ตัวแทนท่ีดีอย่างแท้จริงหรือไม่



การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก
ถือเอาความสะดวกหรือง่ายต่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นส าคัญ

หรือเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์



การสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ
เร่ิมต้นด้วยการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างไม่ก่ีราย 

ให้กลุ่มตัวอย่างแนะน าตัวอย่างรายตอ่ไป

บอกหน่อยว่าจะ
ไปถามใครต่อ



การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น
คือ การสุม่ตัวอย่างโดยทีทุ่กๆ หน่วยของประชากรจะมีโอกาสถูกเลอืกมา

เป็นหน่วยตัวอย่างเท่า ๆ กัน ซ่ึงมี 5 วิธี คอื

1.การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
2.การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) 
3.การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
4.การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Sampling) 
5.การสุ่มตัวอย่างแบบหลายชัน้ (Multi-stage Sampling) 



การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
 รู้จ านวนและบัญชีรายชื่อของประชากร

 ใช้การจับฉลากตามจ านวนที่ต้องการ เม่ือมีจ านวนประชากรน้อย

 หรือใช้ตารางเลขสุ่มแทนการจับฉลาก



การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ

 หาช่วงการสุ่ม จากจ านวนประชากร หารด้วยจ านวน
ตัวอย่าง

 ใช้การจับฉลากหรือตารางเลขสุ่มเพื่อหาตัวอย่างเร่ิมต้น

 ทุก ๆ ช่วงการสุ่มถือเป็น 1 ตัวอย่าง จนได้ครบตาม
ต้องการ



การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ
 ประชากร 40 คน

 ต้องการตัวอย่าง 5 คน

 ช่วงการสุ่ม = 40/5 = 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
 แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย (ชั้น)
 กลุ่มเดียวกันมีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกัน  
      ต่างกลุ่มแตกต่างกัน
 ท าการสุ่มเลือกตัวอย่างจากทุกชั้นตามสัดส่วนในแต่

ละชั้น
 รวมจ านวนตัวอย่างในทุกชั้นจะได้จ านวนตัวอย่าง

ท้ังหมดท่ีต้องการ



การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
              ประชากร



การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม

 แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย

 แต่ละกลุ่มย่อยมีความหลากหลายเหมือนประชากร

 สุ่มเลือกกลุ่มย่อย

 กลุ่มย่อยท่ีถูกเลือก ถือเป็นกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด



การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
              ประชากร



การสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น

 ใช้ในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่

 เลือกตัวอย่างของกลุ่มท่ีมีระดับใหญ่ท่ีสุด

 จากตัวอย่างที่ได้ในระดับใหญ่ท่ีสุด เลือกตัวอย่างกลุ่ม
ย่อยท่ีมีระดับรองลงมา

 ท าจนถึงระดับต่ าท่ีสุด
ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน



ค าถามเพื่อทบทวน สัปดาห์ที่ 3 
1.    ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวน และบัญชีรายชื่อของประชากรที่แนน่อน 

       ข้อใดคือการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

1.     การสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น

2.     การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย

3.     การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ

4.     การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ



ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 3 
2.   ข้อใดเปน็การสุ่มตัวอย่างซึ่งไม่ก่อให้เกิดความล าเอียงในการสุ่ม

1.     การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก

2.     การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย

3.     การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดสัดส่วน

4.     การสุ่มตัวอย่างแบบผูเ้ชี่ยวชาญระบุ



ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 3 
3.    ถ้ามีจ านวนประชากร 800 คน ต้องการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 

       จ านวน 200 คน ช่วงการสุ่มมีค่าเท่ากับข้อใด

1.     ทุก ๆ  40  คน

2.     ทุก ๆ  20  คน

3.     ทุก ๆ  8   คน

4.     ทุก ๆ  4  คน



ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 3 
4.    ถ้าเปรียบขนมถ้วยเปน็ประชากร เม่ือท าการตัดขนมถ้วยออกเป็น 4 

       ส่วนตามแนวดิ่ง แล้วตักขึน้มา 1 ส่วน ตรงกับการสุ่มตัวอย่างด้วย

       วิธีใด

1.     การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม

2.     การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย

3.     การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

4.     การสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น



ค าถามเพ่ือทบทวน สัปดาห์ที่ 3 
5.    จากข้อความต่อไปนี ้ข้อใดสรปุถูกต้อง

      ก)   ในการเลือกวธิีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือน าไปใช้นั้นจะต้องเลือกเพียง

             วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น

      ข)   การสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดสัดส่วนมีประสิทธิภาพดกีว่า

            การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเพราะมีการก าหนดคุณสมบัตขิอง  

            หน่วยตัวอย่างไว้ล่วงหน้า

1.     ข้อ ก.  ถูก ข้อ ข.  ผดิ 2.     ข้อ ก.  ผิด ข้อ ข.  ถกู

3.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ผดิ 4.     ข้อ ก.  และ ข้อ ข.  ถูก


