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บทที่ 6
ประชากรและการสุ่มตัวอย่ าง
ในบทนี ้จะกล่าวถึงประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง การกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่ง
ผู้วิจยั จําเป็ นต้ องเลือกการสุ่มและขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ถกู ต้ องเพื่อความน่าเชื่อถือของ
ผลการวิจยั ที่ได้

6.1 ความหมายของประชากร
ประชากร (Population)หมายถึง กลุม่ ของสิ่งต่างๆ ทังหมดที
้
่ผ้ วู ิจยั สนใจ ที่จะศึกษาหาคําตอบ
อาจจะเป็ นสิ่งมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น การศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยี่ยมชมวัดพระแก้ ว ประชากรคือ นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมชมวัดพระแก้ ว
กลุ่มตัวอย่ าง (Sample) หมายถึง กลุม่ ของสิ่งต่างๆ ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ประชากรที่ผ้ วู ิจยั
สนใจและกลุม่ ตัวอย่างที่เลือกมาสามารถนําไปคาดประมาณหรื อสรุปถึงคุณลักษณะของ
ประชากร
การสุ่มตัวอย่ าง (Sampling)หมายถึง กระบวนการเลือก “ตัวอย่าง” จาก “ประชากร”เพื่อให้ กลุม่
ตัวอย่างเป็ นตัวแทนของประชากรในการให้ ข้อมูล และสามารถใช้ ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง เป็ น
ข้ อมูลอ้ างอิงสูป่ ระชากรได้ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงภายนอกที่สงู ขึ ้น
(ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์.2546:131อ้ างใน ระเบียบวิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ : 159)
การสุม่ ตัวอย่างจึงจําเป็ นสําหรับนักวิจยั ที่ต้องเรี ยนรู้ วิธีการได้ มาของกลุม่ ตัวอย่างจาก
ประชากรที่มีความเป็ น ตัวแทนที่ดี โดยในการดําเนินการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจะมีวิธีการสุ่มที่
หลากหลายและนักวิจยั ต้ องสามารถนํามาใช้ ให้ สอดคล้ องกับ คุณลักษณะของประชากร
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6.2 วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
วิธีการสุม่ ตัวอย่างมี2 วิธี ใหญ่ๆ คือ
6.2.1 การสุ่มแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling)
6.2.2 การสุ่มแบบไม่ อาศัยความน่ าจะเป็ น (Non-probability Sampling)
6.2.1 การสุ่มแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling)
เป็ นการสุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสําหรับการวิจยั เชิงสํารวจที่สามารถกําหนดขอบเขตประชากรได้
แน่นอนสามารถทําทะเบียนสมาชิกของประชากรได้ ชดั เจน(ระพินทร์ โพธิ์ศรี 2549: 41)สามารถ
แบ่งได้ เป็ น 5 วิธี
1) การสุ่มอย่ างง่ าย (Simple Random Sampling)
2) การสุ่มอย่ างเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling)
3) การสุ่มแบบแบ่ งชัน้ (Stratified Random Sampling)
4) การสุ่มแบบแบ่ งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling)
5) การสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi - Stage Sampling)
1) การสุ่มอย่ างง่ าย (Sample Random Sampling)
การสุม่ อย่างง่ายเป็ นวิธีที่ประชากรแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกสุม่ มาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างเท่า ๆ กัน
วิธีจับสลาก (สําหรับประชากรที่ไม่ใหญ่มากนัก)เช่นสุม่ ตัวอย่าง 25 คน จากนักท่องเที่ยว ทังหมด
้
500 คนทําได้ โดยกําหนดหมายเลข ของนักท่องเที่ยว 500คน เริ่มจาก 0-499 ใส่ฉลากหมายเลข
ทังหมด
้
ในกล่อง แล้ ว สุม่ หยิบมาครัง้ ละ1 ใบ แล้ วใส่ฉลากคืนลงไป ทําไปจนครบ 25 หมายเลข
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คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายความหมายของประชากร กลุม่ ตัวอย่าง และ การสุม่ ตัวอย่าง
2. จงอธิบายวิธีการสุม่ ตัวอย่างทังแบบใช้
้
ความน่าจะเป็ นและไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น
3. จงอธิบายถึงวิธีการกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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