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ชื่อเร่ือง : การหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัย    :  อาจารย กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา    สถาบัน           : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ปที่พิมพ:  พุทธศักราช 2551                                       สถานที่พิมพ   : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
แหลงที่เก็บรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  :  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จํานวนหนางานวิจัย  :   213 หนา     ลิขสิทธิ ์   : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
คําสําคัญ : การสํารวจความคิดเห็น และ ขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม 
 

บทคัดยอ 
 

 วัตถุประสงคของการศึกษาหัวขอเรื่อง การหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้  คือ เพ่ือตองการประมาณขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศูนยวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ซ่ึง
สามารถแบงขอมูลจากประชากรเปน 2 กลุมไดดังนี้คือ 
  1. ประชากรท่ีทําการสํารวจจํานวน 10,000 คน  จากการขอมูลการสํารวจ
ประชามติ 2 ชุดคือ เรื่องความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครตอการบริหารนโยบาย
กรุงเทพมหานครครั้งท่ี 3 ป 2547 โดยใชขอมูลท่ีตอบขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอการ
บริหารท้ัง 8 ดาน และ ครั้งท่ี 1ป 2550 โดยใชขอมูลท่ีตอบขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม
ในผลงานดานตางๆตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในปจจุบันท้ัง 7 ดาน  
  2.  ประชากรท่ีทําการสํารวจจํานวน 1,000 คน  จากขอมูลการสํารวจความคิดเห็น 
3 ชุด ไดแก  เรื่องความกังวลใจของแม โดยใชขอมูลท่ีตอบขอคําถามเกี่ยวกับความกังวลใจของคุณ
ท่ีมีตอเรื่องตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นกับลูกท้ังหมด 13 ดาน   เรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2550 โดยใชขอมูลท่ีตอบขอคําถามเกี่ยวกับเม่ือมีรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งแลวเรื่อง
ตางๆตอไปนี้จะดีขึ้นหรือเลวลงใน4เรื่อง และเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญวันท่ี10สิงหาคม 2550  
โดยใชขอมูลท่ีตอบขอคําถามเกี่ยวกับสถานการณตางๆตอไปนี้จะเปนอยางไร  เม่ือมีการเลือกตั้ง
เกิดขึ้นใน 4 ดาน 
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 ในการวิจัยครั้งนีไ้ดนําขอมูลท้ัง 2 กลุมมาเลือกตัวอยางยอยขนาดตางๆเพ่ือหาขนาดตัวอยาง
ท่ีเหมาะสมซ่ึงมีความถูกตองเช่ือถือไดของคาประมาณเทากับท่ีใชขนาดตัวอยาง 10,000 คน และ
1,000 คนโดยการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ผลการศึกษาวิจัยมีดังตอไปนี ้

1. จากผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น  กรณีขอมูล 10,000 คน  จากขอมูล 
2 ชุดนั้น  โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  สรุปโดยภาพรวมไดวา  
ขนาดตัวอยางท่ีสามารถเปนตัวแทนของชาวกรุงเทพมหานครท้ังหมด ไดคือ 6,000 คน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05)ซ่ึงมีความถูกตองเช่ือถือไดของการ
ประมาณคาเฉล่ียเทากับเพ่ือใชคํานวณตัวอยาง10,000 คน 

2. จากการวิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็น  กรณีขอมูล 1,000 คน  ท้ัง 3 เรื่องนั้น
โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ไมสามารถสรุปโดยภาพรวมไดวา  ไม
สามารถหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมซ่ึงท่ีคํานวณต่ํากวา 1,000 คนซ่ึงมีความถูกตอง
เช่ือถือไดของการประมาณคาเฉล่ียเทากับเพ่ือใชหาขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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Abstract 
 

The objective of this study is to define the optimal sample size for public opinion survey 
of Bangkok residents. The data collected by “DPU Research Center” can be divided into two 
group of databases.   

1) 10,000 samples from two public opinion surveys ; the third survey in 2004 of 
Bangkokian ’s satisfaction toward Bangkok policy formulation in eight aspects and the first 
survey in 2007 of mutual satisfaction toward Bangkok Metropolitan Administration’s 
performance in seven aspects. 

2) 1,000 samples from three public opinion surveys ; survey on  mother’s distress by 13 
concerning her children , referendum to draft charter on July 17 , 2007  whether things in four 
aspects getting better ,if the draft charter has been accepted and referendum to draft charter on 
August 10 , 2007 surveying the effect on 4 circumstances when the election resulted. 

In this research, 2 databases were categorized into several different sample size to find 
the optimal, which  reliability for 10,000 and 1,000 samples by One -Way ANOVA.    

This research identifies two consequences of result:   
1) By analyzing One – Way ANOVA  for  2 public opinion surveys responded by 10,000 

samples , the conclusion is that the optimal size for the citizens of Bangkok is 6,000 samples with 
significant 0.05. 

2) For those of 1,000 samples from 3 public opinion surveys, the optimal sample size 
cannot be summarized.    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยช้ินนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่ง  ของทานรองศาสตราจารยดร.
สรชัย  พิศาลบุตร  ท่ีมีสวนชวยเหลือผลักดัน  และใหโอกาสแกผูวิจัยในการสรางงานวิจัยนี้ให
เกิดขึ้นและสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ซ่ึงทานไดใหความเมตตาและกรณุาตอผูวิจัยเปนอยางมาก  โดย
ทานใหความชวยเหลือ  ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและขอคิดเห็นอันเปนประโยชนยิ่งในการทําวิจัย
ครั้งนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีบุคคลหลายๆฝายดวยกัน  ท่ีคอยชวยเหลือ  เปนกําลังใจ  และให
คําแนะนํา  ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถระบุไดท้ังหมด ณ ท่ีนี้ได  และขอขอบคุณ ตํารา  หนังสือ ส่ิงตีพิมพ 
และงานวิจัยตางๆ  อันเปนประโยชนแกผูวิจัยเปนอยางมาก  ในการทํางานวิจัยใหเสร็จลุลวงไป
ดวยดีช้ินนี้  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัยในการสรางงานวิจัย
ช้ินนี้ดวย 

ในทายท่ีสุด  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ครอบครัวผูวิจัย  และเพ่ือนๆท่ีได
ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหเสมอมา  อันเปนหัวใจหลักในการผลักดันในการทํางานของ
ผูวิจัยท่ีไมมีส่ิงใดมาเทียบแทนได  และขอบคุณผูท่ีมีสวนชวยเหลือและเกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับนี้
ทุกทานดวยความจริงใจ 

 
        กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
       สิงหาคม 2551 
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                 2.2.7  ความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง       17 
        2.3  กระบวนการสุมตัวอยาง        17 
        2.4  วิธีการสุมตัวอยาง        19 
                 2.4.1   การสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน    20    
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     4.2.5  ผลการวิเคราะหการประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีพิจารณาสัมประสิทธ์ิ  159       
               ความผันแปรของระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง 

                          รับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 
     4.2.6  ผลการวิเคราะหการประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีพิจารณาสัมประสิทธ์ิ  163 
               ความผันแปร ของระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับ 
                เรื่องรับรางรัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550 

 
บทที่  5   บทสรุปวิจัย 

    5.1  การประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม      170 
           กรณีประชากรท่ีสํารวจมีจํานวน 10,000 คน 

    5.1.1   ขอมูลเรื่องระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานคร   171 
               ท่ีมีตอการบริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป  
               คือครั้งท่ี 3 ป 2547 
    5.1.2  ขอมูลเรื่องระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานคร   171 
              ท่ีมีตอการบริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป  
              คือครั้งท่ี 1 ป 2550 
    5.1.3  เปรียบเทียบผลการประมาณขนาดตัวอยางจากการใชขอมูลท้ัง 2ชุด  172 
              (กรณีประชากร 10,000 คน)  

    5.2  การประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม     172 
                    กรณีประชากรท่ีสํารวจมีจํานวน 1,000 คน        
           5.2.1  ขอมูลเรื่องความกังวลใจของแม      172 

      5.2.2  ขอมูลเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550    173 
      5.2.3  ขอมูลเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550    173 
      5.2.4  เปรียบเทียบผลการประมาณขนาดตัวอยางจากการใชขอมูลท้ัง 3ชุด  174 

         5.3  สรุปผลภาพรวมการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม    175 
         5.4  อภิปรายผล         175 
         5.5  ขอเสนอแนะ         177 
 

DPU



 (5)

สารบัญ (ตอ)  
 
 
บรรณานุกรม          178
ประวัตินักวิจัย          179
           
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 (6)

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

2-1 ขอควรพิจารณาในการตัดสินใจสุมตัวอยาง      27 

2-2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan   36 

3-1 แสดงการออกแบบการทดลองกรณีการประมาณขนาดตัวอยาง    41 

กรณีสํารวจประชากรจํานวน 10,000 คน         

4-1 (ก) แสดงคาเฉล่ียของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง   45 

(ใชขอมูลครั้งท่ี 3 ป 2547)         

4-1 (ข) แสดงคาเฉล่ียของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง   46 

(ใชขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2550) 

4-2 (ก) แสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน   47 

จากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง (ใชขอมูลครั้งท่ี 3 ป 2547) 

4-2 (ข) แสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดาน   48 

จากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง (ใชขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2550) 

4-3 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    58 

ในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

 

DPU



 (7)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-4 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    59 

ในดานส่ิงแวดลอม (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-5 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    60 

ในดานความปลอดภัย(แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-6 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    61 

ในดานการศึกษา(โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-7 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    62 

ในดานคุณภาพชีวิต(ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-8 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    63 

ในดานเศรษฐกิจ(ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

 

DPU



 (8)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-9 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    64 

ในดานสถาปตยกรรมผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-10  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    65 

ในดานการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-11 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    73 

ในดานการจราจร(ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีทางเลือกในการเดินทาง) 

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-12 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    74 

ในดานส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง อากาศ 

น้ํา สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-13  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    75 

ในดานความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด,  

แสงสวางในถนน / ซอย) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 

 

DPU



 (9)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-14  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    76 

ในดานการศึกษา(การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลอง 

กับความตองการอยางท่ัวถึง โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู)  

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-15  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    77 

ในดานคุณภาพชีวิต(การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-16  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    78 

ในดานเศรษฐกิจ(สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร,ิ  

ความยุติธรรมในการชําระภาษี) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-17  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    79 

ในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบเรียบรอย 

ของตึก อาคารตาง ๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

 

DPU



 (10)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-18(ก) แสดงการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม      95 

กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 10,000 คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ียและ 

สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจในดานตางๆ ท่ีศึกษา 

4-18(ข) แสดงการสรุปการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม     95 

กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 10,000 คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ียและ 

สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจในดานตางๆ ท่ีศึกษา 

4-19 (ก) แสดงคาเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดาน     97 

จากการสุมตัวอยาง 10 ครั้งในเรื่องความกังวลใจของแม 

4-19 (ข) แสดงคาเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดาน     99 

จากการสุมตัวอยาง 10 ครั้งในเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) 

4-19 (ค) แสดงคาเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดาน     100 

จากการสุมตัวอยาง 10 ครั้งในเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) 

4-20 (ก) แสดงสัมประสิทธความผันแปรเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ีย    101 

แตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้งในเรื่องความกังวลใจของแม 

4-20 (ข) แสดงสัมประสิทธความผันแปรเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ีย    103 

แตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง ในเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) 

 

DPU



 (11)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-20 (ค) แสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ีย    104 

แตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง ในเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) 

4-21  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    118 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-22  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    119 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-23  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    120 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องการคบเพ่ือนไมด ีท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-24  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    121 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องผลการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-25  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    122 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

DPU



 (12)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-26  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    123 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน  

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-27  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    124 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องความม่ันคงในการทํางานของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-28  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    125 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-29  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    126 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-30  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    127 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

DPU



 (13)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-31  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    128 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี ้ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-32  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    129 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-33  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    130 

เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดดี ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-34  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    135 

เกี่ยวกับเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-35  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    136 

เกี่ยวกับเรื่องการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

 

DPU



 (14)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-36  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    137 

เกี่ยวกับเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ)  

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-37  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    138 

เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภายใต  

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-38  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    143 

เกี่ยวกับเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-39  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    144 

เกี่ยวกับเรื่องการมีงานทํา / การจางงาน ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-40  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    145 

เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-41  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย    146 

เกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินของตนเอง ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 

 

DPU



 (15)

สารบัญตาราง(ตอ) 
 

ตารางท่ี                                   หนา 

4-42(ก) แสดงการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม      168 

กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 1,000 คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ีย 

และสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดบัความคิดเห็นในดานตางๆ ท่ีศึกษา 

4-42(ข) แสดงการสรุปกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม      169 

กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 1,000 คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ีย 

และสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นในดานตางๆ ท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 (16)

สารบัญรูป 
 

รูปท่ี                                                หนา 

2-1 ความสัมพันธระหวางความคลาดเคล่ือนกับจํานวนกลุมตัวอยาง    29 

2-2 แสดงพ้ืนท่ีภายใตโคง        32 

4-1 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการจราจร   50 

(ความสะดวก, ปลอดภยัในการขับขี่ฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-2 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม    51 

(ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-3 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานความปลอดภัย   52 

(แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-4 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการศึกษา   53 

(โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ)ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-5 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต   54 

(ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-6 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ   55 

(ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-7 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม    56 

ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

DPU



 (17)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-8 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการใหบริการ   57 

ของเจาหนาท่ีเขตท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
4-9 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการจราจร   66 

 (ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมีทางเลือกในการเดินทาง)  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-10 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม    67 

(ความรมรื่น สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง อากาศ น้ํา  

สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว)ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
4-11 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานความปลอดภัย    68 

(พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวางในถนน / ซอย)  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-12 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการศึกษา   69 

(การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการอยางท่ัวถึง  

โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-13 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต    70 

(การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 

DPU



 (18)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-14   กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ    71 

( สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร,ิ ความยุติธรรมในการชําระภาษ)ี  

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-15 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม    72 

ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบเรียบรอยของตึก อาคารตางๆ 

และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-16 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   80 

ในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-17 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   81 

ในดานส่ิงแวดลอม (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-18 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   82 

ในดานความปลอดภัย (แสงสวางในถนนซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

DPU



 (19)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-19 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   83 

ในดานการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-21 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   85 

ในดานเศรษฐกิจ (ความสะดวก รวดเร็ว และยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ)  

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-22 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   86 

ในดานสถาปตยกรรม ผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-23 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   87 

ในดานการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-24 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   88 

ในดานการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีใชขนาดตวัอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

DPU



 (20)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-25 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   89 

ในดานส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น สะอาดของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง  

อากาศ น้ํา สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-26 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   90 

ในดานความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด,  

แสงสวางในถนน / ซอย) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-27 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   91 

ในดานการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลอง 

กับความตองการอยางท่ัวถึง โรงเรียน กทม. ศูนยเด็กเล็กฯ, การเรียนรู)  

ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-28 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   92 

ในดานคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีด)ี ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

 

 

DPU



 (21)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-29 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   93 

ในดานเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร,ิ  

ความยุติธรรมในการชําภาษ)ี ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

4-30 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   94 

ในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบเรียบรอย 

ของตึก อาคารตางๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) ท่ีใชขนาดตัวอยาง 

ในการทดสอบแตกตางกัน 

4-31 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     105 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-32 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     106 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-33 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     107 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการคบเพ่ือนไมดี ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 

DPU



 (22)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-34 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     108 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องผลการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน  

4-35 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     109 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-36 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     110 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดนิทางไป-กลับบาน  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-37 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     111 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความม่ันคงในการทํางานของลูก  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-38 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     112 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
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 (23)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-39 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     113 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-40 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     114 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องจบแลวไมมีงานทํา  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-41 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     115 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-42 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     116 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-43 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     117 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดดี  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
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สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-44 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     131 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-45 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     132 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง ๆ 

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-46 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     133 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-47 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     134 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องความรุนแรง 

ของการกอการรายใน 3 จังหวัดภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-48 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     139 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต 

 ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
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 (25)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-49 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     140 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการมีงานทํา / การจางงาน 

 ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-50กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     141 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการชุมนุมประทวง 

ของกลุมตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-51 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย     142 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการทํามาหากินของตนเอง  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-52 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   147 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-53กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   148 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
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 (26)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-54 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   149 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการคบเพ่ือนไมด ีท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-55 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   150 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องผลการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-56 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   151 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-57 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   152 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไปกลับบาน  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-58 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   153 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไปกลับบาน 

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-59 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   154 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
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 (27)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-60กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   155 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-61กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   156 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-62 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   157 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-63 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   158 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง 

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-64 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   159 

เกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดดี  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
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 (28)

สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-65 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   160 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-66 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   161 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการประทวงชุมนุม 

ของกลุมพลังตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-67กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย   162 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ)  ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-68 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   163 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องความรุนแรงของการกอการราย 

ใน 3 จังหวัดภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-69กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   164 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
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สารบัญรูป(ตอ) 
 

รูปท่ี                                                หนา 

4-70กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   165 

เกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต  

ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-71 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   166 
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 ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

4-72 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ีย   167 
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ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

5-1  แผนผังแสดงการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับคาสัมประสิทธ์ิ  175 

ความผันแปรขนาดตางๆ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาของปญหา 
 
 การทําประชามติ (Poll)  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ท่ีครอบคลุมการสํารวจความคิดเห็น 
ทัศนคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมของประชาชนตอปรากฏการณทางสังคมท้ังท่ีเกิดขึ้นแลวหรืออาจ
ยังไมเกิดขึ้นก็ได นอกจากนี้การทําประชามติยังหมายรวมไปถึงการสํารวจขอเท็จจริงทางสังคม 
(social facts) ไดอีกดวย  
 ในชวงตนๆ ของศตวรรษท่ี 20 นักวิจัยจํานวนมาก เริ่มทําสํารวจวิจัยในลักษณะเดียวกันกับ
ระเบียบวิธีท่ีพวกเรารูจักในปจจุบันนี ้จนกระท่ังถึงป ค.ศ. 1950 หรือ ป พ.ศ. 2493 การทําประชามติ
ของสํานักตางๆ ถูกจัดตั้งขึ้นอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวในยุโรป 
(Herbert F.Weisberg and others, 1996 :3)  สําหรับในประเทศไทย สวนดุสิตโพลล” เปนสํานัก
ประชามติท่ีถูกตั้งขึ้นอยางเปนทางการและมีผลสํารวจดานตางๆ อยางตอเนื่องตลอดเวลา 8 – 9 ปท่ี
ผานมา ในขณะท่ี “เอแบคประชามต”ิ และ “กรุงเทพประชามต”ิ กอกําเนิดขึ้นในชวงเวลาท่ีใกลเคียง
กันหรือประมาณ 3 – 4 ปท่ีผานมา  
 ”ผลสํารวจจากโพลล” เปนขอมูลท่ีไดจากตัวอยางของกลุมประชากรเปาหมาย ซ่ึงมีความ
คลาดเคล่ือนเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอน ในการทําโพลลตั้งแตการตั้งหัวขอเรื่องหรือประเด็นท่ีทําสํารวจ 
การกําหนดวัตถุประสงค การสรางแบบสอบถาม การกําหนดประชากรเปาหมาย และขอบเขตใน
การศึกษา การกําหนดขนาดตัวอยาง กระบวนการเลือกตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ
จัดเตรียมขอมูลเพ่ือประมวลผล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตีความผล
สํารวจเพ่ือเขียนรายงานสรุป ซ่ึงขั้นตอนเหลานี้มีโอกาสของความคลาดเคล่ือนและอคติเกิดขึ้นได 
ตัวอยางเชน นักทําโพลลอาจตั้งหัวขอเรื่อง ประชาชนคิดอยางไรตอผลงานรัฐบาลสุรยุทธ การตั้ง
หัวขอเชนนี้ไมถูกตองเพราะมันไมมีความชัดเจนวา “ประชาชน” ในท่ีนี้ครอบคลุมถึงใคร ท่ีใดบาง 
ผลท่ีตามมาก็คือคนท่ีอานผลสํารวจจากโพลลนี้ก็จะเขาใจคลาดเคล่ือนกันไปตางๆ นานาวา เปน
ประชาชนท่ัวประเทศหรือเฉพาะพ้ืนท่ี 
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ประเด็นสําคัญท่ีตองระมัดระวังสําหรับนักทําโพลลคือ กระบวนการเลือกตัวอยาง และการกําหนด
ขนาดตัวอยาง ซ่ึงถือไดวาท้ังสองขั้นตอนนี้เปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนหรือ
อคติในผลสํารวจ สงผลใหผลสํารวจท่ีไดผิดเพ้ียนไปจากความเปนจริงอยางมากมาย โดยท่ีขั้นตอน
นี้ของการทําโพลลตองการนักสถิตหิรือนักสุมตัวอยาง มาชวยในการคิดคํานวณขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมกับโครงการ และวิธีการเลือกตัวอยางท่ีคํานึงถึงความเปนไปไดทางสถิติในการเปนตัว
แทนท่ีดีของประชากรเปาหมาย 
 ในปจจุบันจะเห็นวามีการสํารวจประชามติในกรุงเทพมหานครจํานวนมากขึ้น  ซ่ึงในการ
สํารวจประชามตินั้น มักจะมีคําถามท่ีคนสวนใหญถามกันมากก็คือ  จะตองใชขนาดตัวอยางเทาไร
จึงจะเหมาะสม  สําหรับการกําหนดขนาดตัวอยางเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก  สวนใหญการสุม
ตัวอยางในการทําประชามติมักจะใชกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมาก   เนื่องจากมีความเช่ือวา  ขนาด
ตัวอยางยิ่งมีขนาดใหญมากเพียงใด  ขอมูลท่ีไดจะยิ่งใกลเคียงกับความเปนจริงหรือลักษณะ
ประชากรมากเพียงนั้น  แตในขณะเดียวกันตัวอยางยิ่งมีขนาดใหญมาก  คาใชจายในการเก็บและ
วิเคราะหขอมูลยิ่งมีมากขึ้น  รวมท้ังจะตองใชเวลามาขึ้นดวย  ปญหาสําคัญจึงอยูท่ีวานักวิจัยควรจะ
ใชขนาดตัวอยางเทาใดจึงจะเหมาะสม  ไมเล็กเกินไปหรือใหญเกินไป  แทจริงแลว  ส่ิงท่ีมี
ความสําคัญมากกวานั้นก็คือความเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร  เพราะความเปนตัวแทนสามารถ
สะทอนภาพท่ีแทจริงของประชากรออกมาได 
 ฉะนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจในการหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม  โดยจะคํานึงถึงปจจัย
ท่ีสําคัญ  คือ  ระดับความถูกตองในการนําขอมูลไปใช  และคาใชจายในการสุมตัวอยาง 
 
1.2  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 
 ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ 
  เพ่ือตองการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3  นิยามศัพท 
 
 ขนาดตัวอยาง (Sample Size)  หมายถึง  จํานวนของขอมูลท่ีนํามาเปนกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง (Sample) หมายถึง  หนวยของขอมูลบางสวนท่ีผูวิจัยไดเลือกมาเพ่ือใชเปน
ตัวแทนของหนวยขอมูลท้ังหมดหรือประชากรในการวิจัยท่ีตองการศึกษา 
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การทําประชามติ (Poll) หมายถึง  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok) หมายถึง  ครอบคลุมเฉพาะ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร
เทานั้นไมรวมปริมณฑล 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 
ใชขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น(Poll) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แบงออกเปน 2 

กลุม ไดแก กลุมประชากรจํานวน 10,000 คน  และกลุมประชากรจํานวน 1,000 คน  ซ่ึงกลุม
ประชากรจํานวน 10,000 คน ใชเรื่องความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครตอการบริหารตาม
นโยบายกรุงเทพมหานคร  เก็บขอมูลของ 2 ปเทานั้น ไดแกป 2547(จะใชขอมูลการสํารวจครั้งท่ี 3)  
และป2550(จะใชขอมูลครั้งท่ี 1)   ในการสํารวจครั้งท่ี 3 ป 2547จะใชขอมูลจากแบบสอบถาม
เฉพาะเรื่องความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯท่ีมีตอบริการดานตางๆของกทม.ในปจจุบันเม่ือเทียบ
กับ 3 เดือนท่ีผานมาท้ังหมด 8ดานไดแก  

(1)  ดานการจราจร (ความสะดวก,ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) 
(2)  ดานส่ิงแวดลอม (ขยะ,มลภาวะ,สวนสาธารณะฯ) 
(3)  ดานความปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย/ดับเพลิงฯ) 
(4)  ดานการศึกษา (โรงเรียน,ศูนยเด็กเล็กฯ) 
(5)  ดานคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการสาธารณสุข,โรงพยาบาล) 
(6)  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต 
(7)  ดานสถาปตยกรรม  ผังเมือง  และศิลปวัฒนธรรม 
(8)  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต 
ซ่ึงในแตละดานท่ีกลาวนี้  ไดจัดแบงระดับความพึงพอใจในการใชบริการของกทม. ใน

ดานตางๆไว 5 ระดับ คือ 
5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากกวาเดิมมาก 
4    หมายถึง  มีความพึงพอใจมากกวาเดิมบาง 
3    หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยกวาเดิมบาง 
2    หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยกวาเดิมมาก 
1    หมายถึง  บอกไมได 
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 สําหรับในสวนขอมูลการสํารวจป 2550 (ครั้งท่ี 1)  จะใชขอมูลจากแบบสอบถาม
เฉพาะเรื่องความพึงพอใจโดยรวมในผลงานดานตางๆ ตามนโยบายของ กทม.ในปจจุบัน ท้ังหมด 7
ดานไดแก  

(1)  ดานการจราจร (ความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัย มีทางเลือกในการเดินทาง) 
(2)  ดานส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น  สะอาดของส่ิงแวดลอม  ลดมลภาวะ  ดานเสียง  อากาศ  

น้ํา  สวนสาธารณะ  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว) 
(3)  ดานความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม , ไฟไหม , ระเบิด แสงสวางในถนน/ 

ซอย) 
(4)  ดานการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ

อยางท่ัวถึง โรงเรียนของกทม,ศูนยเด็กเล็กฯ, ศูนยการเรียนรู) 
(5)  ดานคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีด)ี 
(6)  ดานเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร,ิความยุติธรรมในการ

ชําระภาษ)ี 
(7)  ดานสถาปตยกรรม  ผังเมือง  และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบ

เรียบรอยของตึก  อาคารตางๆและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) 
ซ่ึงในแตละดานท่ีกลาวนี้  ไดจัดแบงระดับความพึงพอใจในการใชบริการของกทม. ใน

ดานตางๆไว 5 ระดับ คือ 
5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
4    หมายถึง  มีความพึงพอใจคอนขางมาก 
3    หมายถึง  มีความพึงพอใจคอนขางนอย 
2    หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1    หมายถึง  ไมแนใจ 

 สําหรับกลุมประชากรจํานวน 1,000 คน  ใชขอมูลท้ังหมด 2 เรื่องไดแกความกังวลใจของ
แม , การรับรางรัฐธรรมนูญทําการสํารวจ 2 ครั้ง  (ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2550 และวันท่ี 10 
สิงหาคม 2550)          ในเรื่องความกังวลใจของแมจะใชขอมูลจากแบบสอบถามเฉพาะเรื่องระดับ
ความกังวลใจของคุณท่ีมีตอเรื่องตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นกับลูกท้ังหมด 13 เรื่องไดแก 

(1) กังวลใจเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
(2) กังวลใจเรื่องลูกจะติดการพนัน  ตดิยาเสพติด 
(3) กังวลใจเรื่องการคบเพ่ือนไมด ี
(4) กังวลใจเรื่องผลการเรียนของลูก 
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(5) กังวลใจเรื่องลูกติดเกมสออนไลน  อินเตอรเน็ต 
(6) กังวลใจเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ บาน 
(7) กังวลใจเรื่องความม่ันคงในการทํางานของลูก 
(8) กังวลใจวาลูกมีคูรักไมเหมาะสม 
(9) กังวลใจเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก 
(10) กังวลใจวาลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา 
(11) กังวลใจวาลูกเปนเกย ตุด  ทอม ดี ้
(12) กังวลใจวาเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง 
(13) กังวลใจวาจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดด ี

   ซ่ึงในแตละเรื่องจะวัดระดับความกังวลใจเปน 4 ระดับ   ไดแก 
  1  หมายถึง  ระดับความกังวลใจมีมาก 
  2  หมายถึง  ระดับความกังวลใจมีปานกลาง 
  3  หมายถึง  ระดับความกังวลใจมีนอย 
  4  หมายถึง  ระดับความกังวลใจไมมี 
 สวนอีกเรื่องคือการรับรางรัฐธรรมนูญทําการสํารวจ 2 ครั้ง  (ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2550 
และวันท่ี 10 สิงหาคม 2550)  จากขอมูลในแบบสอบถามจะนํามาศึกษาเฉพาะความคิดเห็นเม่ือมี
รัฐธรรมนูญและเลือกตั้งแลวเรื่องราวตางๆท้ัง 4เรื่องตอไปนี้จะดีขึ้นหรือเลวลง 
 (1)  เรื่องสถานการณชายแดนภาคใต 
 (2)  เรื่องการมีงานทํา 
 (3)  เรื่องการชุมนุมประทวงของกลุมตางๆ 
 (4)  เรื่องการทํามาหากินของทาน 
 ซ่ึงในแตละเรื่องจะวัดระดับความคิดเห็นเปน 3 ระดับ 
  1  หมายถึง  เลวลง 
  2  หมายถึง  เหมือนเดิม 
  3  หมายถึง  ดีขึ้น 
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1.5  ขอจํากัดของการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้  สามารถใชไดกับการสํารวจความคิดเห็นบางประเภทเทานั้น  เชน การ
สํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  อาจจะไมสามารถครอบคลุมไปยังเนื้อหาการสํารวจ
ความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆได 
 
 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ในการวิเคราะหการหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมในการสํารวจความคิดเห็นในครั้งนี้  
นักวิจัยคาดวาจะเกิดประโยชนแกวงการวิชาการ  ดังนี ้
 1)  ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย  สามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมไปใชในการสํารวจ
ความคิดเห็น  ซ่ึงจะชวยประหยัดท้ังคาใชจาย และเวลาในการสํารวจ 
 2)  ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนการยืนยันสําหรับการกําหนดขนาดตัวอยางในการสํารวจความ
คิดเห็นในครั้งตอๆไปใหมีความนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
 3)  ทําใหการสํารวจกลุมตัวอยาง  ไมส้ินเปลืองคาใชจายและใชเวลาในการสํารวจนอยลง 
 4)  เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  นําไปปรับใชและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
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บทที่ บทที่ 22  
  

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ  
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในบทท่ี 2 นี้ผูวิจัยจะนําเสนอทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการ
สํารวจความคิดเห็น ตลอดจนการหาขนาดตัวอยาง เนื่องจากขนาดตัวอยางมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ความเช่ือถือไดของการทําวิจัย ซ่ึงนักวิจัยไมสามารถกําหนดไดตามใจชอบโดยคําถามพ้ืนฐานท่ี
เกี่ยวของกับขนาดของตัวอยางในการทําวิจัย คือ "ขนาดตัวอยางควรจํานวนเทาใด" และ "มีวิธีการ
ใดบางท่ีใชในการหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการทําวิจัย" โดยรายละเอียดเนื้อหาในบทนี้
ประกอบดวยการทําโพลลกับการวิจัย  ความหมายและคําศัพทในการสุมตัวอยาง กระบวนการสุม
ตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง และการกําหนดขนาดตัวอยาง รายละเอียดแสดงไดดังนี้ 
  
2.1 การทําโพลลกับการวิจัย 
 

การวิจัย (Research) คือ การคนควาหาความรู ความจริงท่ีเช่ือถือไดโดยวิธีการท่ีมีระบบ
แบบแผนท่ีเช่ือถือได เพ่ือนําความรูท่ีไดนั้นไปสรางกฎเกณฑ ทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือไวใชในการอางอิง 
อธิบายปรากฏการเฉพาะเรื่องและปรากฏการณท่ัว ๆ ไป และเปนผลทําใหสามารถทํานายและ
ควบคุมการเกิดปรากฏการณตาง ๆ ได (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538) 

การวิจัยเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการบรรลุถึงความเปนจริงของ
ปรากฏการณตาง ๆ การทําโพลลในฐานะท่ีเปนกระบวนการสํารวจเพ่ือทราบความคิดเห็นของ
ประชาชนสวนใหญหรือมติมหาชน ซ่ึงถือไดวาเปน “ขอเท็จจริง” อยางหนึ่ง ประสิทธิภาพของการ
ทําโพลลสามารถวัดไดจากความสามารถในการบรรยายความเปนจริงของมติมหาชน ดังนั้น การนํา
วิธีการวิจัยมาใชจะทําใหการทําโพลลนั้นเพ่ิมความนาเช่ือถือใหมากขึ้น 

 
2.1.1 ความหมายของโพลล 

เทวินทร  ขอเหนีย่วกลาง ไดอธิบายความหมายของโพลล จาก Encyclopedia American (1994 
Volume 22) ซ่ึงใหความหมายใหวาเปนคําเดียวกันกับคําวา “Public Opinion” 
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ความหมายของคําวา  Public Opinion ท่ีไดใหไวในพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (อังกฤษ-ไทย) ระบุวาหมายถึง “การหยั่งเสียงมติมหาชนดวยวิธีการลงคะแนน” 
คือ การสํารวจมติหรือทาทีของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในกลุมท่ีสุมเปนตัวอยางกอนการเลือกตั้ง 
เพ่ือทํานายผลการเลือกตั้ง อยางไรก็ตาม ในบางครั้งอาจใชการหยั่งเสียงมติมหาชนดวยวิธีการ
ลงคะแนน เพ่ือทราบความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นตางๆ ท่ีไมเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ได  

คําวา“มติมหาชน”ตามความหมายในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ระบุวา หมายถึง ความคิดเห็นของคนหมูมาก ซ่ึงถาจะพิจารณานิยามเพ่ิมเติมจากพจนานุกรมศัพท
สังคมวิทยาฉบับท่ีกลาวมา ก็จะพบความหมายของคํา “มติมหาชน” (Opinion, Public) วา คือ ความ
คิดเห็นเฉพาะ หรือทาทีของประชาชนกลุมใหญท่ีมีตอประเด็นสําคัญ ๆ ของสังคม 

เพราะฉะนั้น “โพลล” หมายถึง การสํารวจความคิดเห็นเพ่ือใหไดมาซ่ึงมติ
มหาชน (ความคิดเห็นของคนจํานวนมาก) นั่นเอง 

วัฒนา สุนทรธัย (2549) ไดอธิบายความหมายของโพลล คือ การหยั่งเสียง 
หมายถึง การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ณ ชวงเวลาหนึ่ง ดังนั้น ผลการ
สํารวจดังกลาวจะสะทอนความคิดเห็นของประชาชนตอเรื่องนั้นๆ ณ ชวงเวลาท่ีทําการสํารวจ
เทานั้น เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป ความคิดเห็นดังกลาวก็เปล่ียนแปลงตามไปดวย ผลของโพลลนั้น
ยอมมีท้ังคนท่ีช่ืนชมและผิดหวัง โดยถาผลโพลลตรงกับความรูสึกของตนก็รูสึกช่ืนชมและมัก
กลาวถึงโพลลในแงความแมนยํา ในทางตรงกันขาม ถาผลโพลลขัดกับความรูสึกของตนก็มักตั้งขอ
สงสัยตาง ๆ นานา อาทิ ขนาดตัวอยางเพียงพอหรือไม ผูทํามีความเปนกลางหรือไม บางคนถึงกับ
กลาววา “ไมเห็นมาถามตนเองเลย หากมาถามแลวผลการสํารวจอาจไมออกมาเปนแบบนั้นก็ได”  

ดังนั้นผูวิจัยสามารถสรุปไดวาความหมายของโพลล คือการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ณ ชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือใหไดมาซ่ึงมติมหาชน 

นอกจากนี้การทําโพลลยังมีสวนท่ีเหมือนกันกับการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรื่อง 
กลุมตัวอยางและเทคนิคการสุม ถาจํานวนกลุมตัวอยาง เทคนิคการสุม การเก็บขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูลมีความเหมาะสมแลว ผลลัพธก็มีความนาเช่ือถือ ซ่ึงสวนใหญการประเมินความ
แมนยําของโพลลก็คือ ขนาดของตัวอยาง โดยคิดวา ถาตัวอยางมีขนาดใหญแลวโพลลก็มีความ
แมนยํามาก แตถาตัวอยางมีขนาดเล็กแลวโพลลก็มีความแมนยํานอย การคิดเชนนี้มีสวนถูกเพียง
บางสวนเทานั้น แทท่ีจริงแลว ส่ิงท่ีมีความสําคัญมากกวานั้นก็คือ ความเปนตัวแทนท่ีดีของ
ประชากร เพราะความเปนตัวแทนสามารถสะทอนภาพท่ีแทจริงของประชากรออกมาได  

ดังนั้นการทําโพลลท่ีดีจะตองมีการนําเอาหลักวิธีการของการวิจัยเขามาใชในแต
ละขั้นตอนของการจัดการนับตั้งแตการกําหนดหัวขอประเด็น การออกแบบวางแผนการศึกษา การ
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สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล การกําหนดขนาดและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การ
ประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

อยางไรก็ตาม ถึงแมการทําโพลลจะใชการวิจัยเขามาชวย แตการทําโพลลในทาง
ปฏิบัติโดยสวนใหญก็มีขอแตกตางจากการวิจัยปกติท่ัวไป โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องจุดมุงหมาย
ของการศึกษา กลาวคือ การวิจัยสวนใหญ จะมุงศึกษาเพ่ือพรรณนาถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น การมุง
อธิบายในเชิงเหตุและผลของปรากฏการณและการทํานายปรากฏการณในอนาคต สวนการทําโพลล
มักจะมุงเนนไปท่ีการบรรยายลักษณะปรากฏการณ (ความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ) ท่ี
ปรากฏอยูขณะนั้นเปนสําคัญ ความตองการของการทําโพลลจึงมีจุดมุงหมายท่ีจะสะทอนความ
คิดเห็นท่ีแทจริงของประชาชนในขณะนั้น โดยท่ีวัตถุประสงคในการอธิบายในเชิงเหตุผล การ
ทํานายความคิดลวงหนาถือเปนวัตถุประสงคอันดับรองลงไปของการทําโพลล 

เพราะฉะนั้นโพลลสวนใหญจึงเปนแตเพียงการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงเปนวิธีการวิจัยสํารวจขอเท็จจริงของความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยไมไดมุงวิจัย
ศึกษาความสัมพันธหรือไมใชการวิจัยเชิงทดลองท่ีมุงจะวิเคราะหลึกลงไปในเชิงเหตุและผลของส่ิง
ท่ีเกิดขึ้น โดยท่ัวไปโพลลท่ีทํากันมักจะตองการรูคําตอบเฉพาะตองกระทําในเวลาอันรวดเร็ว 
ประกอบดวยคําถามไมกี่ขอ โพลลจึงเปนส่ิงท่ีสะทอนความรูสึกนึกคิดของประชาชนในชวงขณะ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ท่ีตองการการรวบรวมและเสนอผลในเวลาอันจํากัด 

ประเภทของโพลล ในประเด็นสาธารณะท่ีนิยมทํากัน อาจแบงไดเปน 2 ประเภท
คือ โพลลเพ่ือทํานายผลการเลือกตั้งหรือโพลลการเลือกตั้ง (Election Opinion Poll) และโพลลท่ี
สํารวจความคิดเห็นตอประเด็นเฉพาะบางอยางซ่ึงไมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (Situation Opinion Poll) 
เชน ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายหรือตอองคกรตาง ๆ เปนตน 

 
                    2.1.2       ระเบียบวิธีที่สําคัญในการทําโพลล 

การทําโพลลเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีจําเปนตองยึดระเบียบวิธีการทําโพลลท่ี
เครงครัด  ระเบียบวิธีการทําโพลลคือหัวใจสําคัญในกระบวนการผลิตผลสํารวจโดยผานขั้นตอน
ตางๆ ไดแก การกําหนดประชากรเปาหมาย ขนาดตัวอยาง เทคนิคการสุมตัวอยาง การสราง
เครื่องมือวัด การเก็บรวบรวมขอมูล กรรมวิธีทางขอมูลอันประกอบดวย การตรวจสอบ การลงรหัส 
การปอนขอมูล การประมวลผล และการเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม นักทําโพลลตอง
ระลึกอยูเสมอวา ทุกขั้นตอนในการทําโพลลตองสอดคลองตอกันท้ังหมดใน โครงสรางของการทํา
โพลล (The Structure of Poll Conducting) แตละโครงการ 
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2.1.2.1  โครงสรางของการทําโพลล (The Structure of Poll Conducting) 
มีองคประกอบอยู 3 สวนดวยกันคือ 
สวนท่ี 1 ไดแก การจัดเตรียม วางแผน และกําหนดกรอบการทํางาน ซ่ึง

ประกอบไปดวย 
- การมองสถานการณ สภาพปญหา หรือปรากฏการณทางสังคม 
- กําหนดหัวขอเรื่อง 
- ระบุท่ีมาและความสําคัญของโครงการ 
- วัตถุประสงคของการทําสํารวจ 
- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
- ขอบเขตของการสํารวจ 

สวนท่ี 2 ไดแก ระเบียบวิธีการทําโพลล ประกอบไปดวย 
- การกําหนดประชากรเปาหมาย  
- ขนาดตัวอยาง  
- เทคนิคการสุมตัวอยาง  
- การสรางเครื่องมือวัด  
- การเก็บรวบรวมขอมูล  
- กรรมวิธีทางขอมูลอันประกอบดวย การตรวจสอบ การลงรหัส 

การปอนขอมูล การประมวลผล และ  
- การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม  

สวนท่ี 3 ไดแก สวนของผลสํารวจ ประกอบไปดวย  
- การวิเคราะหและเขียนผลสรุปการสํารวจ  
- การอภิปรายผล (ถามี) 
- ขอมูลท่ัวไปของนักทําโพลล 

 
2.1.2.2 การทําโพลลใหนาเช่ือถือ  

การทําโพลลใหนาเช่ือถือนั้นขึ้นอยูกับส่ิงตาง ๆ ดังนี ้
- คุณภาพของนักทําโพลลควรมีความเช่ียวชาญและผานการเรียนรู

หลักสูตรการทําโพลลมาโดยตรง  
- ระเบียบวิธีการทําโพลลท่ีใช นั่นหมายถึง การสุมตัวอยางท่ีเปน

ตัวแ ทนค นท่ัว ๆ ไ ปได  ขน าด ตัวอ ย าง ท่ี เห มาะ สม และ
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แบบสอบถามท่ีเช่ือถือไดวาใหขอมูลท่ีมีคุณภาพไมเอนเอียง 
หรือช้ีนําใหเกิดประโยชนตอฝายหนึ่งฝายใด  

- งบประมาณสนับสนุนโครงการนั้นๆ ตองไมเกี่ยวของกับพรรค
การเมือง หรือกลุมการเมืองใดๆ  

 
2.1.3        ความเปนมาและการใหความสําคัญกับเสียงของประชาชน 

“โพลล” เปนวิธีการอยางหนึ่งในการสะทอนเสียง หรือความคิดเห็นของ
ประชาชน การใหความสําคัญเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนและประวัติความเปนมาของ
กระบวนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความเห็น  มีความหมายและมี
ความสําคัญตอรากฐานความคิดและการจัดทําโพลลในสังคมตาง ๆ ในปจจุบัน 

คุณลักษณะของ “ประชามติ” ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนแมแบบในอุดมคติของการ
ทําโพลลนั้น ตามนิยามจากสารานุกรมไทยฯ จําแนกออกเปน 5 ประการคือ 

ประการแรก จะตองมี "กลุมชน" อันเปนท่ีมาของมต ิกลุมชนท่ีมีความสําคัญตอ
ประชามตินั้น กลุมชนนั้นมิไดหมายถึงวา จะตองเปนบุคคลทุกคนในสังคมแตหมายถึงคนท้ังหลาย
ท่ีเกี่ยวของกับปญหา เชน ปญหาทหาร ไดแก กลุมชนท่ีเปนทหาร ปญหาแรงงาน ไดแก กลุมชนท่ี
เกี่ยวกับแรงงาน เพราะฉะนั้น ในสังคมหนึ่งอาจจะมีประชาชนหลายกลุม ท้ังนี้ สุดแทแตปญหา 

ประการท่ีสอง ไดแก "ปญหา" ปญหาหรือหัวขอประเด็นเปนส่ิงท่ีจะตองมีขึ้น
ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเสมือนหนึ่งแกนกลางใหมีประชามติเกิดขึ้น ถาไมมีปญหาการ
แสดงออกของประชาชนก็มีขึ้นไมได 

ประการท่ีสาม ไดแก "ทัศนคติ" คือ ความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอปญหาใดปญหาหนึ่ง
ของบุคคลเปนพลังท่ีแสดงออกมาในทางเห็นดวยหรือคัดคานเม่ือมีปญหาเกิดขึ้น 

ประการท่ีส่ี ไดแก "การแสดงออกซ่ึงทัศนคติท่ีมีตอปญหา" 
ประการท่ีหา ไดแก "จํานวนบุคคล" ซ่ึงปกติจะเปนจํานวนสวนขางมาก หรือ

มิฉะนั้นก็มีความสําคัญพอท่ีจะนับไดวาเปนการแสดงออก ซ่ึงความเห็นของกลุมชน 
ประชามติมีขึ้นไดหลายระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับหมูบาน  ระดับ

โรงเรียน สถานศึกษา หรือระดับชาติ  
 
2.1.3.1 ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับประชามติ 

ในเรื่องวิธีการการหยั่งประชามติ มีผูแสวงหาวิธีหยั่งประชามติท่ีดีมี
ประสิทธิภาพกันมานานแลว วิธีธรรมดาท่ีใชกันมาชานาน ไดแก แบบเดินสัมภาษณรายบุคคล และ
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อีกวิธีหนึ่งก็คือ ใหประชาชนออกความเห็นโดยอิสระ ซ่ึงใชกันอยูจนกระท่ังทุกวันนี้ท้ังสองวิธี 
สุดแตวาปญหาใด ควรใชวิธีใด 

สําหรับวิธีถามเอาความเห็นนั้น เม่ือประชาชนมีจํานวนมากขึ้น ยอม
เปนการลําบากท่ีจะสอบถามเอาความเห็นของทุกคน จึงเกิดระบบสุมตัวอยางขึ้น ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชกัน
อยูอยางแพรหลายในปจจุบัน คือ สอบถามเฉพาะบางคนตามรายการในแบบสอบถาม โดยถือวาผู
นั้นออกความเห็นแทนผูอ่ืนในกลุมนั้น เปนระบบท่ีเพ่ิงเริ่มใชกันในตางประเทศ ราว พ.ศ. 2475 มา
นี้ ปจจุบันมีการดัดแปลงรูปแบบวิธีการสุมตัวอยางเปนกลวิธีเล็กวิธีนอยแยกยอยไปอีกมากมาย 

แมประชามติจะเปนแนวคิดใหม แตก็มีความสําคัญยิ่ง การแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นของประชาชน ไมวาจะเปนการพูด การเขียน หรือการโฆษณา จึงเปนส่ิงสําคัญมาก ซ่ึง
กฎหมายของทุกประเทศท่ีเจริญแลว จะตองใหความคุมครองซ่ึงสิทธิในการแสดงออกเหลานั้น 
สวนใหญบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายสําคัญของประเทศ ในฐานะท่ีสิทธิในการแสดง
ออกเปนสิทธิหลักขั้นพ้ืนฐาน ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันวา  การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของ
ประชาชนจะไดรับความคุมครองอยางเต็มท่ี 

ปจจุบันการจัดสํารวจเพ่ือสะทอนประชามติหรือการทําโพลล เปน
กลวิธีในการทํางานเพ่ือช้ีวัดความคิดเห็นของคนจํานวนมาก การทําโพลลเปรียบเสมือนรูป
แบบจําลองของการประชามติ ปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบวิธีการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
องคกรหรือสถาบันท่ีรับผิดชอบอยางเปนกิจจะลักษณะ ซ่ึงมีท้ังองคกรในภาครัฐ องคกรอิสระ 
องคกรส่ือมวลชนรวมท้ังยังมีโพลลในเชิงธุรกิจอีกดวย 

ท่ีจริ งการสํารวจความคิด เ ห็นเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงใน
ตางประเทศไดทํากันมานาน เชน สหรัฐอเมริกา เริ่มมาตั้งแต ป พ.ศ. 2367 แตท่ีนับวาเปนการ
สํารวจอยางเปนระบบโดยอิงระเบียบวิธีทางวิชาการ ซ่ึงถือวาเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการทําโพลล
ในปจจุบัน เริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2497 ปจจุบันองคกรทําโพลลท่ีมีช่ือเสียงมากคือ แกลลับ โพลล 
(Gallup Poll) (รวมกลุมกันในนาม Associates of the Gallup, Inc.) และแฮริส เซอรเวย (Harris 
Survey) เปนตน 

 
                  2.1.4         โพลลในสังคมไทย 

สําหรับการทําประชามติหรือการทําโพลล  ประเทศไทยยังมีความนิยมจนจนทึง
ปจจุบัน คือเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการเมือง  ซ่ึงตั้งแตเริ่มแรกนั้นมีการทําอยางเปนกิจจะลักษณะ คือ 
การสํารวจผลการเลือกตั้งของผูท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครราวป พ.ศ.2518  
โดยดร.ฑิตยา สุวรรณชฏและคณะ เรียกวา “นิดาโพลล”  ซ่ึงการสํารวจในครั้งนั้น ปรากฏผลการ
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คาดการณท่ีคอนขางถูกตอง นับแตนั้นมาเม่ือมีการเลือกตั้งก็จะมีหนวยงานหรือสถาบันตางๆจะเขา
มาสํารวจประชามติ และก็มีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ 

สําหรับโพลลท่ีเริ่มมีสวนกอใหเกิดผลกระทบทางการเมืองเม่ือไมนานมานี้เอง 
อันไดแก ในชวงท่ีมีกระแสกดดันรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ใหลาออกจากตําแหนง โดย
นักวิชาการท่ีมีภูมิหลังเปนนักกิจกรรมช่ือดัง (ธีรยุทธ บุญมี) ซ่ึงปรากฏวางานดังกลาวมีผลตอ
ช่ือเสียงของ พล.อ.เปรม ในขณะนั้น หลังจากนั้นเปนตนมา การกระทําโพลลในประเด็นทาง
การเมืองและเรื่องตาง ๆ ก็ตามมาเปนระยะ ๆ มากขึ้น 

การสํารวจความนิยมของประชาชนตอพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือโพลล
เลือกตั้งนั้นมักจะมีสถาบันตาง ๆ ออกมาจัดทํากันมากท่ีชวงฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้งครั้งตาง ๆ 
โดยเฉพาะการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี 22 มีนาคม, 13 กันยายน 2535, 2 กรกฎาคม 2538 การเลือกตั้ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร วันท่ี 2 มิถุนายน 2539 การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเม่ือ
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2543 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมใน
เดือนมกราคม 2544  

ท่ีผานมาไดมีสํานักจัดทําโพลลสูสาธารณะมากมายหลายกลุม นับตั้งแตกลุม
สถาบันการศึกษา เชน สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สถาบันราชภัฎพระนคร องคกรสาธารณะ เชน สมาคมสังคมศาสตร หนวย
ราชการ เชน สํานักงานสถิติแหงชาต ิกรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ ตํารวจสันติบาล องคกร
ส่ือมวลชน เชน น.ส.พ. ไทยรัฐ วัฎจักร เดอะเนช่ัน-กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหนา บางกอกโพสต 
ไอทีว ีสถาบันธุรกิจเอกชน เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย กลุมชินวัตร และกลุมอิสระอ่ืน 
ๆ เปนตน 

 
                   2.1.5        ผลกระทบและความเหมาะสมในการทําโพลล 

ในสวนของผลกระทบท่ีเกิดจากการทําประชามติหรือโพลล  ซ่ึงดูเหมือนวาจะ
เปนเหมือนส่ิงสะทอน  ความคิด ความรูสึกของประชาชนท่ีมีตอนักการเมืองหรือบุคคลสําคัญดดย
เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการบริหารประเทศเปนหลัก  ดังนั้นโพลลจึงนาจะเปนกลไกผลักดันขั้นหนึ่งท่ี
จะนําไปสูการหามาตรการ เพ่ือปรับทาทีการกระทําของบุคคลเหลานั้น  ใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน  ซ่ึงกอนหนานี้ไมมีส่ิงใดท่ีมีความสามารถในระดับท่ีสะทอนความคิดเห็น
ดังกลาวไดอยางเชนโพลลเลย  จนอาจกลาวไดวาบางครั้งเม่ือไมไดมีการสะทอนความคิดเห็นของ
ประชาชน  อาจทําใหเกิดการพัฒนาหรือมาตราการตางๆท่ีไมสอดคลองกับความตองการของ
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ประชาชน  ท้ังนี้ในแงของผลกระทบท่ีโพลลมีตอระบบการเมืองโดยเฉพาะในปจจุบัน  เม่ือมีการ
แขงขันกันทําโพลลจากหลากหลายสถาบัน  ยอมเปนอีกหนึ่งกลไกหรืออยางนอยก็เปนกระแสท่ีทํา
ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุมชนช้ันกลาง  แมวาผลการสํารวจใน
ลักษณะของโพลลจะไมมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะยืนยันถึงการเปล่ียนแปลงทิศทางทางการเมืองแต
อยางใดก็ตาม  แตก็ยังตองยอมรับวาโพลลมีอิทธิพลตอทิศทางทางความคิด  ความรูสึก ของ
ประชาชนจริง  เพียงแตจะมากหรือนอยจนทําใหเกิดแรงขับเคล่ือนไปสูทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจ
เปนอีกประเด็นหนึ่ง  ดังนั้น นักทําโพลลหรือสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการทําโพลลตองตระหนักวา
การทําโพลลมิใชเพียงเพ่ือตอบสนองความตองการของใครคนใดคนหนึ่ง หรือเพียงเพ่ือตอบสนอง
ความอยากรูอยากเห็นของคนทําโพลลเทานั้น แตควรจะตองตอบสนองความตองการของ
ประชาชนสวนใหญและตองเปนประโยชนตอบานเมือง นอกจากนี้การทําโพลล ในบางเรื่องก็ไม
เหมาะสมและไมคุมกับการสํารวจ เชน การสอบถามปญหาท่ีคน กทม. ตองการใหแกไขมากท่ีสุด 
คําตอบท่ีไดรับคือ ปญหาการจราจร ซ่ึงเปนคําตอบท่ีเดาไวลวงหนา ไมสรางสรรค ไมมีคุณคาใน
การศึกษา  

จากรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโพลลสามารถสรุปไดวา “โพลล” ถือเปน
นวัตกรรมหรือส่ิงใหมทางสังคมท่ีเกิดขึ้นและมีพัฒนาการตอเนื่องกันมาในชวงเวลาท่ีไมยาวนาน
นัก แตกระนั้น “โพลล” ก็มีความสําคัญ ในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ “สะทอน” ความคิดเห็น ความรูสึก 
และอารมณของสังคม ท่ีไดมาจากการรวบรวมความคิดเห็น ความรูสึกของปจเจกบุคคลในสังคม 
เพราะฉะนั้นนอกจาก “โพลล” จะเปนวิธีการในการศึกษา เพ่ือทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม
แลว โพลลยังเปนเครื่องมือสําหรับการจรรโลงระบบประชาธิปไตยของสังคมดวย อยางไรก็ตาม ขอ
ปญหาท่ีพึงตระหนักมากท่ีสุด ก็คือ “ทําอยางไรกระบวนการทําโพลลจะสามารถสะทอนขอมูล 
ขอเท็จจริง ท่ีเปนความคิดเห็นหรือความรูสึกของประชาชนสวนใหญไดอยางแทจริง” 

แนวทางท่ีจะแกปญหาดังกลาว ในเบ้ืองตนนั้น เราจําเปนจะตองขจัดปมปญหาท่ี
สําคัญ 2 ประการดวยกันคือ  

1. การขจัด “อคติ” ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงไดแก ความคิดลําเอียง อันเนื่องจาก
ผลประโยชน ความเช่ือ คานิยม ฯลฯขององคกร กลุมของบุคลากรท่ี
เกี่ยวของกับการทําโพลล (ท้ังผูท่ีรับผิดชอบจัดทําโพลลโดยตรง และผูท่ีมี
ผลประโยชนไดเสียท่ีมีอิทธิพลตอการจัดทําโพลล)  

2. การขจัด “ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากระเบียบวิธีการทําโพลล” ซ่ึง
ไดแก ขอผิดพลาด หรือจุดบกพรองของระเบียบวิธีการสํารวจ ซ่ึงสงผล
ทําใหผลการสํารวจออกมาอยางไมสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  
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การขจัด “ปมปญหา” ท้ังสองประการนั้น นอกจากจะเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของ “องคกรและบุคลากร” ท่ีปฏิบัติวิชาชีพการทําโพลลโดยตรงแลว ยังจําเปนจะตองอาศัยพลัง
ตรวจสอบ อ่ืน ๆ ประกอบกันดวย อาทิเชน การตรวจสอบทางวิชาการ การตรวจสอบโดยองคกรท่ี
ทําโพลลดวยกันเอง การตรวจสอบทางสังคมโดยกลุมองคกรอ่ืน ๆ ส่ือมวลชน และท่ีสําคัญอยางยิ่ง 
ก็คือ พลังการตรวจสอบจากประชาชน ท่ีจะเปนเครื่องมือในการควบคุมโพลลท่ี “อคติ” ลําเอียง 
และโพลลท่ี “ผิดพลาดคลาดเคล่ือน” ไมใหดํารงอยูในสาระบบท่ีเปนท่ียอมรับเช่ือถือในสังคมได 

 
2.1 ความหมายและคําศัพทในการสุมตัวอยาง 
 
 การสุมตัวอยาง (Sampling) หมายถึง การเลือกตัวอยางขึ้นมาเปนตัวแทนในการศึกษาโดย
สมาชิกของกลุมตัวอยางท่ีเลือกขึ้นมานั้นมีโอกาสไดรับการเลือกเทาๆกัน หรือถูกเลือกขึ้นมา โดย
ปราศจากความลําเอียง (Unbias) เพ่ือท่ีคาสถิติ (Statistic) ท่ีคํานวณไดจากกลุมตัวอยางจะมีคา
ใกลเคียง หรือเกือบเทาคาพารามิเตอร (Parameter) ของประชากร ความหมายของคําวา ใกลเคียง
หรือเกือบเทา ในท่ีนี้หมายถึง อาจสูงกวาหรือต่ํากวาเล็กนอย ถากลุมตัวอยางท่ีเลือกขึ้นมานั้นให
คาสถิติ เทากับคาพารามิเตอรของประชากรพอดี กลาวไดวา กลุมตัวอยางนั้นเปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุด 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนักวิจัยตองการมากท่ีสุด การท่ีกลุมตัวอยางท่ีเลือกมานั้น จะเปนตัวแทนท่ีดีไดมากนอย
เพียงใดนั้น จะตองอาศัยเทคนิคการสุมตัวอยางท่ีเหมาะสม 
 ในการศึกษาการวิจัย จําเปนตองทราบคําศัพทในการสุมตัวอยาง ดังนี้ 
 

2.2.1 หนวยขอมูล / สมาชิก (Element)    
คือ บุคคลหรือหนวยตางๆ ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป โดยปกติหนวยขอมูลของการทําวิจัยการตลาด คือ 
ผูบริโภค แตในบางกรณีหนวยขอมูลก็อาจจะเปนตัวสินคา รานคา บริษัท หรือครอบครัวก็ได    
หนวยขอมูลในการศึกษาจะเปนอะไรนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของเรื่องท่ีจะศึกษา 

 
2.2.2 ประชากร  (Population)    

คือ หนวยขอมูลท้ังหมดตามท่ีไดกําหนดไวกอนการเลือกตัวอยาง โดยท่ีนักวิจัย
ตองกําหนดลวงหนาวาประชากรในการศึกษาคือใคร มีคุณสมบัติอยางไร ท้ังนี้เพ่ือใหตรงกับ
วัตถุประสงคในการทําวิจัย เชน ประชากร คือ ผูบริโภคเพศหญิง อายุ 18-50 ป อาศัยในเขต
กรุงเทพฯ ระยะเวลาเก็บขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 พ.ค.-15 มิ.ย. 2548 
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2.2.3 หนวยของการสุมตัวอยาง (Sampling units)  

คือ หนวยท่ีผูวิจัยใชเปนหลักในการสุมตัวอยาง ซ่ึงหนวยของการสุมนี้จะ
ประกอบขึ้นจากหนวยขอมูล / สมาชิกหนึ่งหนวยหรือมากกวาก็ได โดยหนวยของการสุมตัวอยาง
และหนวยขอมูลมีความหมายคลายกันแตแตกตางท่ีหนวยของการสุมตัวอยางอาจมีวิธีการเลือก
ตัวอยางมากกวา 1 ขั้นตอนขึ้นไป เชน ผูวิจัยสนใจศึกษาผูบริโภคในครัวเรือนท่ีใชเครื่องไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ในท่ีนี้หนวยของการสุมตัวอยาง คือ ครัวเรือน ขณะท่ีหนวยขอมูล คือ สมาชิก
ในแตละครัวเรือน 

 
2.2.4 ขอบเขตในการสุมตัวอยาง (Sampling frame)    

คือ ขอบเขตท้ังหมดของประชากร หรือรายช่ือท้ังหมดของหนวยตัวอยางท่ีมีอยู 
สําหรับนักวิจัยจะไดดําเนินการคัดเลือกรายช่ือท่ีจะใชในการศึกษา เชน สมุดโทรศัพท ทะเบียน
รายช่ือผูเขาพักในโรงแรม ทะเบียนรายช่ือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทะเบียนรายช่ือผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง เปนตน การสุมตัวอยางท่ีมีขอบเขตแนนอนจะชวยใหการวิจัยมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับปญหา ประหยัดคาใชจาย ลดเวลาและทรัพยากร ดังนั้น การกําหนดขอบเขตการสุม
ตัวอยางจึงตองประเมินอยางระมัดระวังวาสามารถเปนตัวแทนประชากรท่ีตองการศึกษาท้ังหมดได
หรือไม 

 
2.2.5 ตัวอยาง (Sample)  

เปนสวนหนึ่งของประชากรท้ังหมดท่ีผูวิจัยเลือกขึ้นมาเปนตัวแทนในการวิจัย
ตามวิธีการและหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ตัวอยางท่ีดีจะใหขอมูลของประชากร และทําใหความ
เช่ือม่ันทางสถิติมีคาสูง และยังลดคาใชจายในการดําเนินการวิจัยดวย 

 
2.2.6 คาพารามิเตอรและคาสถิติ  (Parameter and statistic)   

คาพารามิเตอร คือ คาท่ีใชอธิบายตัวแปรในประชากร โดยคํานวณจากคาของ
ประชากร 

คาสถิติ คือ คาท่ีใชอธิบายตัวแปรในตัวอยาง โดยคํานวณจากตัวอยางท่ีเลือกสุม
ขึ้นมา 
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2.2.7 ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง  (Sampling   Errors)    
งานวิจัยท่ีดีจะตองพยายามทําใหความคลาดเคล่ือนตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นมีคานอย

ท่ีสุด ความคลาดเคล่ือนจากการวิจัย จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
- ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการสุมตัวอยาง เชน การมีอคติ (Bias) ตอการ

สุมตัวอยางหรือการเก็บรวบรวมขอมูล 
- ความคลาดเคล่ือนในการนําคาสถิติมาประมาณคาพารามิเตอร 

  
2.2 กระบวนการสุมตัวอยาง  
 

  กระบวนการสุมตัวอยาง (The Sampling process) คือ วิธีการเลือกตัวอยางจากประชากร 
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การกําหนดประชากรท่ีตองการศึกษา (Define the target population)  
ผูวิจัยตองกําหนดกลุมของประชากรท่ีสนใจจะศึกษาใหชัดเจน ไมคลุมเครือ เม่ืออาน

แลวทําใหทราบทันทีวาประชากรท่ีตองการศึกษาคือใคร และสามารถเลือกกลุมตัวอยางได
ครอบคลุมลักษณะประชากรตามท่ีตองการ ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ  คือ 

- สมาชิกหรือหนวยขอมูล 
- หนวยของการสุมตัวอยาง 
- ขอบเขตของการสุม 
- ระยะเวลา  

เชน ผูวิจัยตองการสํารวจกลุมประชากรท่ีเปนกลุมผูบริโภคท่ีใชบริการหรือซ้ือสินคา
จากหางสรรพสินคา   

หนวยขอมูล     :  ชายหรือหญิงท่ีเปนผูรับผิดชอบซ้ือสินคาในครัวเรือน ซ่ึง
ปกติจะซ้ือสินคาจากหางสรรพสินคา 

หนวยการสุม  :  ครัวเรือน 
ขอบเขต       :  กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลา     :  มกราคม - กุมภาพันธ  2548 

2) การเลือกหนวยของการสุมตัวอยาง (Select a sampling unit)  
จะถูกกําหนดจากองคประกอบหลายประการของการวิจัยและกําหนดขึ้นจากรูปแบบ

ของการสุมตัวอยาง เชน หนวยการสุมตัวอยางอาจมีเพียงสมาชิก 1 สมาชิก หรืออาจมีหลายสมาชิก
ก็ได 
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3) การกําหนดกรอบตัวอยาง (Select a sampling frame)  
เปนการจัดเตรียมรายช่ือท่ีนํามาเลือกตัวอยางในขั้นตอนตอไป การกําหนดกรอบ

ตัวอยางจะทําใหนักวิจัยทราบวาจะใชอะไรเปนกรอบในการเลือกตัวอยาง ในท่ีนี้นักวิจัยตอง
พิจารณากรอบตัวอยางใหมีความเหมาะสมถูกตองตรงกับปญหาท่ีจะทําการศึกษา ถากรอบตัวอยาง
ไมตรงกับประชากรท่ีไดเลือกไว อาจทําใหผลท่ีไดรับจากการสุมตัวอยางผิดพลาดได เชน อาจ
คัดเลือกจากสมุดบันทึกเบอรโทรศัพทของคนในบริษัท หรือรายช่ือของสมาชิกท่ีใชบริการบัตร
เครดิต ฯลฯ 

4) การเลือกแบบการสุมตัวอยาง (Select  a  sampling  design)    
คือ การกําหนดรูปแบบในการเลือกตัวอยางเพ่ือศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยตองกําหนดวา

จะใชการสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน หรือใชการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความ
นาจะเปน ซ่ึงการเลือกใชวิธีการแบบใดนั้นจะสงผลกับความเช่ือถือไดของการทําวิจัย เชน ถาการ
ออกแบบการวิจัยเปนลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจวิธีการเลือกตัวอยางอาจใชวิธีการแบบไมใชความ
นาจะเปน แตหากเปนการออกแบบการวิจัยเชิงพรรณนาหรือการวิจัยเชิงเหตุผล  วิธีการเลือก
ตัวอยางควรจะใชวิธีการแบบใชความนาจะเปน 

5) การเลือกขนาดตัวอยาง (Select size of sample)  
เปนการตัดสินใจในเรื่องจํานวนหรือขนาดตัวอยางท่ีควรใชในการศึกษา   

6) การเลือกแผนในการสุมตัวอยาง (Select a sampling plan)  
แผนการสุมตัวอยางนอกจากจะประกอบไปดวยขอ 1- 5 แลว ยังประกอบดวยการ

กําหนดเวลาและวิธีในการสุมตัวอยาง แผนในการสุมตัวอยางนั้นถาดําเนินการไดอยางถูกวิธีแลวจะ
สงผลทําใหงานวิจัยมีความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด 

7) การเลือกตัวอยาง (Select the sample) ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการสุมตัวอยาง 
คือ การเลือกตัวอยางในขั้นตอนนี้เปนการปฏิบัติตามแผนในการสุมตัวอยางเพ่ือให
ไดมาซ่ึงตัวอยางท่ีจะเปนตัวแทนในเรื่องท่ีศึกษา  

การออกแบบกลุมตัวอยาง   หลังจากท่ีผูวิจัยไดกําหนดปญหา ออกแบบการวิจัยและสราง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การเก็บรวบรวมขอมูล  ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลนี้ ผูวิจัยอาจเก็บจากแหลงขอมูล และโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในเรื่องท่ีสนใจศึกษา 
ซ่ึงอาจเปนทุกครัวเรือน ทุกรานคา ฯลฯ วิธีการนี้เรียกวา การทําสํามะโน (Census) หรือผูวิจัยอาจ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยเลือกสมาชิกเพียงบางสวนมาศึกษา วิธีการนี้เรียกวา การสุมตัวอยาง 
(Sampling) การเลือกตัวอยางในงานวิจัยนับวาเปนขั้นตอนท่ีสําคัญมากเนื่องจากเปนการเลือก
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ตัวแทนมาศึกษา และเม่ือศึกษาแลวไดผลเชนใดก็จะนําผลจากตัวอยางนี้ สรุปไปยังสมาชิกท้ังหมด
ในเรื่องท่ีศึกษา 
 แมวาในการศึกษาขอมูลโดยใชประชากรท้ังหมด (การสํามะโนประชากร) จะใหผล
การศึกษาท่ีสมบูรณ แตในการปฏิบัติ โดยท่ัวไปการเก็บรวบรวมขอมูลทางการตลาดและทางธุรกิจ 
ผูวิจัยไมสามารถจะศึกษาวิจัยจากประชากรท่ีเกี่ยวของท้ังหมดได เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ 
เชน ระยะเวลามีจํากัดคาใชจายและความทันสมัยของขอมูล ดังนั้น งานวิจัยจึงจําเปนตองมีการเลือก
กลุมตัวแทนของประชากรออกมาศึกษาเพ่ือตอบคําถามตาง ๆ ในเรื่องท่ีศึกษานั้นๆ 
 

อยางไรก็ตามมีขอควรพิจารณาท่ีสําคัญบางประการท่ีทําใหการสุมตัวอยางเปนทางเลือกท่ี
นาสนใจในการวิจัยทางธุรกิจและการตลาด 

- ขอจํากัดดานทรัพยากร ในทางธุรกิจผูวิจัยมักถูกจํากัดดานทรัพยากรในเรื่อง
คาใชจายและเวลาการเลือกตัวอยางท่ีเหมาะสมจะทําใหผูวิจัยเสียคาใชจาย
ลดลง และเช่ือถือไดมากกวาการทําสํามะโน เนื่องจากการทําสํามะโนตอง
ใชเวลา รวมท้ังผูเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจํานวนมาก 

- ความเสียหายจากการตรวจสอบขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล อาจ
จําเปนตองใชวิธีการทดสอบท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอหนวยท่ีทําการ
ทดสอบ เชน การทดสอบอายุการใชงานของหลอดไฟจําเปนตองทดสอบ
จนหลอดไฟขาดหรือหมดสภาพไป  ดังนั้นการตรวจสอบทุกหลอดจึงไม
สามารถทําได 

- ความถูกตองแมนยํา การวางแผนการสุมตัวอยางท่ีดีโดยใชทฤษฎีความ
นาจะเปน ทําใหสามารถประมาณคาความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง
ในเรื่องท่ีศึกษาได 

 
2.3  วิธีการสุมตัวอยาง 
 
   ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ(2548)  ไดกลาวไววา  วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling 
Procedures) นั้นมีหลายวิธีดวยกัน วิธีท่ีสําคัญ ๆ อาจแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การสุม
ตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน  (Probability Sampling) วิธีนี้สมาชิกท่ีไดรับการเลือกขึ้นมา
นั้น ผูวิจัยทราบไดแนนอนวามีโอกาสเทาใดท่ีจะไดรับการเลือก และการสุมตัวอยางโดยไมใช
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ทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling)  ซ่ึงการเลือกตัวอยางจะขึ้นกับวิจารณญาณของ
ผูวิจัยหรือเจาหนาท่ีภาคสนาม ทําใหไมทราบถึงโอกาสท่ีสมาชิกแตละหนวยจะไดรับเลือก  

  
2.4.1 การสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน   (Probability sampling) 

เปนการสุมตัวอยางท่ีแตละหนวยของตัวอยางในประชากรมีโอกาสท่ีจะไดรับ
เลือก การสุมตัวอยางประเภทนี้ ผูวิจัยจะทราบความนาจะเปนหรือโอกาสท่ีหนวยตัวอยางไดรับ
เลือกจากประชากรวาเปนเทาใด หนวยตัวอยางแตละหนวยจะไดรับการเลือกเปนตัวแทนของ
ประชากรอยางมีหลักเกณฑ อยางไรก็ตามการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปนก็ไมสามารถ
รับประกันไดวาผลการวิจัยจะมีความถูกตองมากกวาการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน    
วิธีการสุมประเภทนี้ท่ีสําคัญ ไดแก 

 
2.4.1.1 การสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple Random Sampling: SRS)   

เปนวิธีการสุมตัวอยางท่ีทุกๆ  หนวยของประชากรท่ีศึกษามีโอกาส
ไดรับเลือกเทาๆ กัน วิธีนี้เปนวิธีการท่ีไดรับความนิยมอยางมากในการทําวิจัยการตลาดโดยท่ัวไป 
เพราะเปนวิธีการเลือกตัวอยางอยางมีหลักเกณฑสามารถใหผลการวิจัยท่ีเช่ือถือไดและไมยากใน
การปฏิบัติ วิธีการนี้นักวิจัยสามารถคํานวณหาความนาจะเปนของตัวอยางท่ีถูกเลือกขึ้นมาไดวาเปน
เทาใด วิธีการท่ีใชจะมีลักษณะตรงไปตรงมา การสุมตัวอยางโดยวิธีนี้ ผูวิจัยจะตองมีบัญชีรายช่ือ
ของประชากรท่ีสมบูรณท้ังหมด และกําหนดหมายเลขใหกับรายช่ือสมาชิกแตละหนวย หลังจากนั้น
ผูวิจัยสุมตัวอยางขนาด n จากบัญชีรายช่ือ ซ่ึงการสุมตัวอยางโดยใชวิธีนี้ประชากรควรมีคุณลักษณะ
ไมแตกตางกันมากนัก  

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย อาจกระทําไดดังนี ้
1) การจับฉลาก โดยเขียนช่ือประชากรท่ีจะศึกษาใสแผนการด    

และนําเอาแผนการดท้ังหมดมาใสกลองจากนั้นก็เลือกหยิบแผน
การดขึ้นมาโดยหลับตาหยิบ เพ่ือปองกันความลําเอียง  แผนการด
ท่ีเลือกขึ้นมาก็คือ  หนวยตัวอยางท่ีจะเก็บขอมูล   

2) การใชตารางเลขสุม (Random number table) ในตารางเลขสุมจะ
มีหมายเลขจํานวนมาก ตัวเลขแตละตัว ถูกสรางขึ้นมาโดย
คอมพิวเตอรโดยใชวิธีการคัดเลือกตัวเลข ซ่ึงการอานจะเปนการ
อานจากซายไปขวา หรือบนลงลางก็ได แตตองเปนไปในทิศทาง
เดียวกันทําไปเรื่อย ๆ  จนกวาจะไดตัวอยางครบตามความตองการ
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การใชตารางเลขสุมจะเหมาะกับกรณีประชากรขนาดใหญหรือ
จํานวนหนวยสมาชิกท่ีตองการสุมมีจํานวนมาก การท่ีจะเขียน
ฉลากใหครบจะส้ินเปลืองเวลาจึงมักนิยมใชตารางเลขสุมแทน 

 
2.4.1.2 การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling: SYS) 

เปนวิธีการสุมตัวอยางท่ีสะดวก เพราะมีการสุมจริงเพียงหนวยแรกครั้ง
เดียว สวนหนวยท่ีตกเปนตัวอยางหนวยท่ีสองหรือหนวยตอ ๆ ไปนั้นจะถูกกําหนดขึ้นอยางมีระบบ 
ซ่ึงการสุมหนวยแรกอาจใชวิธีการจับฉลากหรือตารางเลขสุมก็ได และเม่ือสุมไดหนวยแรกแลว 
หนวยท่ี 2 และหนวยถัดไปจะหางเทา ๆ กัน   

เชน สมมติวามีประชากรอยู 20 ราย และตองการเลือกกลุมตัวอยางท่ีมี
ขนาดเทากับ 5 สัดสวนของการสุมจึงเทากับ 20/5 = 4/1 ซ่ึงหมายถึงทุก ๆ 4 ราย จะเลือกประชากร 1 
คน เม่ือกระบวนการสุมเริ่มตนขึ้น สมาชิกรายท่ี 4 ก็จะถูกเลือกขึ้นมา ในครั้งแรกตัวเลขท่ีถูกเลือก
อาจใชตารางการสุมเปนเครื่องชวย (ตัวเลขตั้งแต 1-4) สมมติวาตัวเลขท่ีเราเลือกไดคือ 1 สมาชิกท่ี
จะถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยางคือ รายท่ี 2, 6, 10, 14 และ 18 เปนตน 

การสุมแบบมีระบบจึงคลายคลึงกับการสุมเปนกลุมแบบช้ันเดียว เพราะ
สมาชิกภายในกลุมจะถูกนําไปใชทันทีโดยไมมีการสุมตัวอยางตออีกช้ันหนึ่ง เราจะเห็นไดวาการ
สุมแบบนี้มีความสะดวกกวาการสุมแบบงายมาก เพราะจะมีการใชตารางเลขสุมเพียงครั้งเดียว
เ ท า นั้ น  ห ลั ง จ า ก นั้ น ก า ร เ ลื อ ก ก็ จ ะ ก ร ะ ทํ า โ ด ย ใ ช ร า ย ก า ร ท่ี ร ะ บุ เ ล ข ส ม า ชิ ก ข อ ง 
ประชากรท้ังหมดเรื่อยไป การสุมแบบนี้ทําใหเราไดขอมูลจากทุกๆ สวนของประชากร และทําให
กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรไดดีขึ้นกวาการสุมตัวอยางแบบงายในทางปฏิบัติ      
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือกลุมตัวอยางมีขนาดเล็กเพราะการสุมตัวอยางแบบงายอาจทําใหประชากร
บางสวนไมถูกเลือกขึ้นมาเลยก็ได 
 

2.4.1.3 การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
บางครั้งเรียกวา การสุมตัวอยางตามประเภทของประชากร หรือ การสุม

ตัวอยางแบบแบงช้ัน เชน การแบงประชากรตามฐานะ รายได สถานภาพ อายุ อาชีพ และตําแหนง
หนาท่ีการงาน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกในแตละช้ันมีลักษณะคลายคลึงกัน และมี
การแตกตางกันระหวางช้ันมากท่ีสุดและเม่ือสุมตัวอยางจะทําการสุมตัวอยางทุกช้ันเพ่ือเปนตัวแทน 

การสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิจะไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพกวาการสุม
ตัวอยางแบบงาย และจะลดความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นจากการสุมตัวอยาง เพราะจะไดตัวอยางท่ี
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เปนตัวแทนของแตละช้ัน โดยการสุมตัวอยางจากแตละช้ัน ผูวิจัยอาจเลือกตัวอยางจากแตละช้ันโดย
วิธีการกําหนดสัดสวนของจํานวนสมาชิกในแตละช้ันภูมิหรือวิธีอ่ืนๆ  

 เชน การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง จํานวน 1,500 คนจําแนกเปนแตละช้ันป ดังนี้ 

                ช้ันปท่ี          จํานวน 
1                                500 
2                                450 
3                                300 
4                               250 

            รวม         1,500 
ถาการสํารวจตองการขนาดตัวอยาง 600 ตัวอยาง ผูวิจัยสามารถกําหนด

สัดสวนจํานวนสมาชิกในแตละช้ันภูมิ โดยสุมตัวอยางแตละช้ันป  ดังนี ้
         ช้ันปท่ี         การคํานวณสัดสวน                         จํานวน 

1            500 (600/1,500)   200 
2           450 (600/1,500)   180 
3           300 (600/1,500)   120 
4           250 (600/1,500)   100 

              รวม                 600 
  
 

2.4.1.4 การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม  (Cluster Sampling) 
การสุมตัวอยางแบบนี้เปนการแบงประชากรออกเปนกลุม ๆ ตามพ้ืนท่ี 

เขต อําเภอ หมูบาน จังหวัด ฯลฯ โดยแตละกลุมจะมีคุณลักษณะของประชากรทุกลักษณะคละกัน 
และสมาชิกแตละกลุมจะมีความคลายคลึงกัน เม่ือตองการเลือกตัวอยาง จะเลือกมาเพียงบางกลุม
เพ่ือเปนตัวแทนของประชากร   
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ขั้นตอนของการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม  มีดังนี ้
1) ประชากรจะถูกแบงแยกออกเปนกลุม ๆ โดยท่ีแตละกลุมจะมี

ความแตกตางกันโดยส้ินเชิง เชนแบงโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ  
ออกตามเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ กันของกรุงเทพฯ ได 24 เขต 

2) นักวิจัยเลือกเขตขึ้นมาศึกษา  ถานักวิจัยตัดสินใจเลือกท่ีจะศึกษา 
8 เขต และดําเนินการเก็บขอมูลทุกโรงเรียนท่ีอยูในเขตท้ัง 8 เขต 
การเลือกตัวอยางลักษณะนี้เรียกวา "การสุมแบบขั้นตอนเดียว" 
แตถาเลือกเพียงบางโรงท่ีอยูในท้ัง 8 เขตมาศึกษา ไมประสงคจะ
เก็บขอมูลหมดทุกโรงเรียน การเลือกตัวอยางลักษณะนี้เรียกวา 
"การสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน" 
- การสุมแบบขั้นตอนเดียว : เปนการสุมตัวอยางท่ีผูวิจัยเก็บ

ขอมูลจากทุกหนวยภายในกลุมท่ีเปนตัวแทน  
- การสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน : เปนการสุมตัวอยางจาก

ตัวแทนจากกลุมท่ีเลือกสุมมาแลว ซ่ึงการสุมตัวอยางจาก
สมาชิกแตละกลุมนั้น วิธีนี้จะอํานวยความสะดวกใหกับ
นักวิจัยเพ่ิมขึ้น คือ ผูวิจัยอาจจะสุมตัวอยางโดยใชการสุม
แบบงายหรือการสุมแบบมีระบบก็ได ไมตองเก็บขอมูล
ท้ังหมดจากทุกหนวยตัวอยาง ผลก็คือสามารถลดระยะเวลา
ในการทํางานและคาใชจายในการเก็บขอมูลดวย 

การสุมตัวอยางแบบแบงกลุมนี้  นิยมใชในการวิจัยเชิงสํารวจมาก 
เนื่องจากประหยัดคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลมากกวาวิธีอ่ืน เพราะผูวิจัยสามารถดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยสุมตัวอยางในครัวเรือนในเขตหรือตําบลใดเพียงตําบลหนึ่งเทานั้น ไมตอง
สอบถามจากทุกภาคของประเทศ 

 
2.4.1.5 การสุมตัวอยางตามพ้ืนที่ (Area sampling) 

บางครั้งในงานวิจัย รายช่ือของประชากรไมสามารถหาไดหรือตองเสีย
คาใชจายสูงเกินไป หรือแมหาไดก็ไมทันสมัยเนื่องจากมีการยายเขาออกหรือปลูกสรางบานเรือน
ใหมโดยไมไดแจง ดังนั้น การสุมตัวอยางตามพ้ืนท่ีจะชวยผูวิจัยแกปญหาได และในกรณีท่ีมีแผนท่ี
ของเมืองประกอบ จะทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองแมนยําขึ้น 
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การเลือกตัวอยางตามพ้ืนท่ี ในลักษณะนี้อาจจะเปนประเทศ จังหวัด 
อําเภอ ตําบล หมูบาน หรือเขตถนนบางสาย การเลือกตัวอยางตามพ้ืนท่ี อาจกระทําได 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

1) การสุมตัวอยางตามพ้ืนท่ีแบบขั้นตอนเดียว (One-stage area 
sampling) คือ เลือกพ้ืนท่ีหลักท่ีจะทําการศึกษาขึ้นมากอน แลวจึง
เลือกตัวอยางท่ีจะเก็บขอมูลจากพ้ืนท่ีท่ีเลือกแลว เชน ขั้นตอน
แรกเลือกถนนท่ีจะทําการศึกษา จากนั้นจึงเลือกบานท่ีอยูบน
ถนนสายนั้นเพ่ือเก็บขอมูล 

2) การสุมตัวอยางตามพ้ืนท่ีแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage area 
sampling) คือ เลือกจังหวัดท่ีจะศึกษากอน ตอจากนั้นจึงเลือก
อําเภอในจังหวัดเหลานั้น ขั้นตอไป  คือ เลือกถนนบางสายใน
อําเภอของจังหวัด และขั้นตอนสุดทาย คือ เลือกบานในถนนสาย
ท่ีเลือกไวแลวขึ้นมาเก็บขอมูล 

  
2.4.2 การสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน  (Non-probability Sampling) 

เปนการเลือกตัวอยางท่ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเหตุการณ หรือวิจารณญาณ
ของผูวิจัยหรือเจาหนาท่ีภาคสนาม ผูวิจัยจะไมทราบถึงโอกาสท่ีสมาชิกแตละหนวยจะไดรับเลือก 
ดวยเหตุนี้นักวิจัยจึงไมสามารถคํานวณหาความคลาดเคล่ือนจากการเลือกตัวอยางได เพราะเปนการ
เลือกตัวอยางโดยไมไดใชหลักเกณฑ อยางไรก็ตามการสุมตัวอยางแบบนี้ก็ไดรับความสนใจและใช
กันอยางแพรหลายในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากสามารถเลือกตัวอยางไดอยางสะดวก หรือกรณีท่ี
ผูวิจัยมีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีใชในการเตรียมกรอบตัวอยาง ไมมีเวลาพอ มีขอจํากัดดาน
บุคลากร หรือกรณีเรื่องท่ีศึกษาไมจําเปนตองใชตัวอยางท่ีเปนไปตามหลักเกณฑมากนัก การสุม
ตัวอยางในลักษณะนี้นิยมใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปนท่ีนิยมใช  มีดังนี้ 

 
2.4.2.1 การสุมตัวอยางตามสะดวก  (Convenience Sampling)   

วิธีการเลือกตัวอยางจะใชวิธีตามความสะดวกของผูเก็บขอมูลหรือตาม
ความเหมาะสมของเหตุการณ ผูเก็บขอมูลอาจจะขอความรวมมือจากผูท่ีอยูในเหตุการณหรือ
สถานท่ีนั้น เชน ศูนยการคา ธนาคาร มหาวิทยาลัย ฯลฯ กลุมท่ีไดรับเลือกเปนตัวอยางจะขึ้นกับ
เจาหนาท่ีภาคสนามหรือผูเก็บขอมูลเลือกขึ้นมา รวมท้ังความสมัครใจของผูใหขอมูล        การเก็บ
ขอมูลตามสะดวกนี้ แมวากลุมตัวอยางจะมีขนาดใหญแคไหนก็ตามก็ไมถือวาเปนตัวแทนท่ีดีของ
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ประชากร เนื่องจากไมทราบเลยวาประชากรท่ีแทจริงของการศึกษาคือใคร ผูท่ีตอบแบบสอบถาม
คือ คนท่ีบังเอิญอยูในสถานท่ีนั้น ๆ และยินดีใหขอมูล อยางไรก็ตามถึงแมวาการเลือกตัวอยางตาม
สะดวกนี้จะมีขอจํากัดในแงวิธีการ แตนักวิจัยท่ีตองการวิจัยเชิงสํารวจก็สามารถจะใชวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบนี้ได เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน แตก็ตองยอมรับถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการ
สรุปผลการวิจัยดวย 

การสุมตัวอยางแบบนี้ไมซับซอนหรือเสียคาใชจายมากนัก แตจะมีขอจํากัด เชน การใช
โทรศัพทสอบถามประชากรท่ีถูกเลือกเปนตัวอยางอาจจะมีขอจํากัดท่ีเปนไปได เชน  ประชากรท่ี
ถูกเลือกอาจตองอาศัยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล เพราะถาเลือกประชากรท่ีอาศัยอยูใน
ตางจังหวัด ผูวิจัยจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมหรือครัวเรือนท่ีไมมีโทรศัพทก็จะไมถูกเลือกเปนตัวอยาง 
ฯลฯ 
 

2.4.2.2 การสุมตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ   (Judgment Sampling)   
เปนการเลือกตัวอยางโดยใชวิจารณญาณของผูทําวิจัย โดยผูวิจัยได

พิจารณาแลววาบุคคลหรือส่ิงของท่ีจะเลือกขึ้นมาทําการศึกษานั้นมีความเหมาะสม สามารถให
คําตอบท่ีดีแกผูทําวิจัยได เชน การทดสอบตลาดสินคาตัวหนึ่ง ผูวิจัยอาจจะตองใชวิจารณญาณวาจะ
ใชจังหวัดใดเปนท่ีทดสอบสินคาตัวใหมนี้หรือในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  ผูทําวิจัยจะใช
วิจารณญาณพิจารณาวาบุคคลใดควรถูกเลือกมาดําเนินการสัมภาษณ การสุมตัวอยางแบบนี้ผูวิจัย
จะตองมีความรูและประสบการณ รวมท้ังมีการวางแผนเปนอยางดีในการเลือกตัวอยางขึ้นมาเปน
ตัวแทนประชากร โดยท่ัวไปแลววิธีนี้จะมีขอจํากัดเชนเดียวกับการเลือกตัวอยางตามสะดวก คือ 
กลุมตัวอยางไมสามารถเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรได   แตวิธีการนี้ยังนับวามีขอดีเหนือกวา คือ 
อยางนอยผูวิจัยก็ยังใชวิจารณญาณในการเลือกตัวอยาง ถาหากวาวิจารณญาณนั้นถูกตอง ขอมูลท่ีได
รับมาก็จะมีความเช่ือถือไดในระดับหนึ่ง และในทางปฏิบัติวิธีนี้ไดรับความสนใจพอสมควรในการ
วิจัยตลาดและวิจัยธุรกิจ   

 
2.4.2.3 การสุมตัวอยางโดยกําหนดโควตา  (Quota Sampling)   

เปนการสุมตัวอยางท่ีผูทําวิจัยจะกําหนดคุณสมบัติบางประการของ
หนวยตัวอยางขึ้นมา การเลือกตัวอยางก็จะเลือกตามสัดสวนของประชากรท่ีเราทราบจํานวน   เชน 
นักวิจัยตองการทราบทัศนคติของอาจารยในมหาวิทยาลัยท่ีมีตอระบบการเรียนการสอนแบบใหม   
จึงดําเนินการเลือกตัวอยางโดยกําหนดวาบุคคลท่ีจะเปนกลุมตัวอยางนั้นจะตองเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีอายุการทํางาน 3 ปขึ้นไป จากนั้นผูทําวิจัยจะตองมีขอมูลวามีอาจารยท้ังส้ินกี่คนใน
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มหาวิทยาลัย และมีอาจารยท่ีมีอายุงานเกินกวา 3 ปกี่คน จากนั้นจึงสามารถกําหนดจํานวนท่ีตองการ
ตามสัดสวนนั้นได การสุมตัวอยางนี้จึงคลายเปนการแบงประชากรออกเปนช้ันภูมิ แตเปนการเลือก
ตัวอยางจากแตละช้ันภูมิ ซ่ึงไมเปนไปโดยการสุม   วิธีการสุมตัวอยางแบบนี้เปนท่ีนิยมใชของ
นักการตลาดและนักสํารวจความคิดเห็น เพราะสามารถเลือกตัวอยางไดงายและสะดวก รวมท้ังเสีย
คาใชจายนอย อยางไรก็ตามการสุมตัวอยางแบบโควตามีขอจํากัด คือ 

 
1) ไมทราบสัดสวนของผูตอบในแตละกลุมท่ีแนนอนและขอมูล

อาจไมทันสมัย 
2) การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด ในทางปฏิบัติเปนไป

ไดยาก 
 

2.4.2.4 การสุมตัวอยางแบบกอนหิมะ  (Snowball Sampling)   
ลักษณะของการสุมตัวอยางแบบนี้คลายๆ กับการเขียนจดหมายลูกโซ 

คือ เม่ือผูวิจัยเก็บขอมูลจากบุคคลท่ีหนึ่งแลวก็จะใหบุคคลนั้นแนะนําบุคคลตอ ๆ ไปจนกวาจะได
ตัวอยางครบตามจํานวนท่ีตองการ การเลือกตัวอยางแบบนี้เหมาะสําหรับหาขอมูลจากประชากร
บางประเภทท่ีไมคอยมีขอมูลเผยแพรมากนัก เพราะรายช่ือไมมีการเปดเผยเปนทางการดวยเหตุผล
บางอยาง หรือกลุมประชากรเปาหมายเปนประชากรกลุมพิเศษท่ีไมคอยปรากฏท่ัวไปเชนการหา
ขอมูลหญิงมีครรภดวยวิธีการผสมในหลอดแกว เด็กเรรอนติดยาเสพติด   ผูซ้ือสินคาประเภทพิเศษ 
ฯลฯ 
  

2.4.3 ขอควรพิจารณาพ้ืนฐานในการเลือกวิธีการสุมตัวอยาง 
การเลือกชนิดของการสุมตัวอยางเพ่ือจะนํามาใช ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี ้
- ตองมีวัตถุประสงคในการศึกษาท่ีแนนอน 
- ถาผูวิจัยตองการระบุคาความคลาดเคล่ือนของประชากร ตองใชวิธีการสุม

ตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน เพราะวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใช
ทฤษฎีความนาจะเปนไมสามารถประมาณคาเหลานี้ได 

- ถาวัตถุประสงคของการศึกษาเปนเพียงเพ่ือสํารวจ และเกี่ยวของกับ
ประชากรโดยท่ัว ๆ ไปก็อาจจะนําวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชทฤษฎีความ
นาจะเปนมาใชได 
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แมวาเกณฑท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการเลือกกลุมตัวอยาง คือ วัตถุประสงคใน
การศึกษาท่ีแนนอน แตยังมีขอควรพิจารณาอ่ืนอีกท่ีผูวิจัยตองเตรียมในการตัดสินใจเลือกการสุม
ตัวอยาง ดังแสดงไวดังตารางท่ี 2-1 ท้ังนี้ผูวิจัยควรมีการออกแบบการสุมตัวอยางท่ีดี เพ่ือจะทําให
งานวิจัยนั้นไดขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณ และสามารถเปนตัวแทนในงานวิจัยนั้น ๆ ได 
 
 

ตารางที่ 2-1 ขอควรพิจารณาในการตัดสินใจสุมตัวอยาง 
 

 
รายละเอียดในการพิจารณา 

ชนิดของแบบการสุมตัวอยาง 
การสุมตัวอยางโดย 
ใชความนาจะเปน 

การสุมตัวอยางโดย 
ไมใชความนาจะเปน 

   1.  คาใชจาย 
   2.  ความถูกตองแมนยํา 
   3.  เวลา 
   4.  การยอมรับผลการวิจัย 
   5. ความสามารถในการ

จําแนก 
      ผลลัพธของการวิจัย 

   1.  คาใชจายสูงกวา 
2.  ความถูกตองแมนยํา 

มากกวา 
   3.  เสียเวลามากกวา 
   4.  เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
   5.  สามารถทําไดด ี

   1.  คาใชจายนอยกวา 
   2.  ความถูกตองแมนยํานอยกวา 
   3.  เสียเวลานอยกวา 
   4.  ตองใชเหตุผลประกอบการ 
        ยอมรับ 
   5.  ทําไดไมด ี

  
2.4.4 ขอผิดพลาดจากการสุมตัวอยาง  (Sampling error) 

ขอมูลท่ีรวบรวมมาถึงแมจะไดมีการกําหนดแผนงานอยางละเอียดรอบคอบ 
รวมท้ังการตั้งหลักเกณฑตาง ๆ ก็ไมอาจยืนยันไดวาขอมูลจะถูกตอง 100% ดังนั้นผูทําวิจัยจึงตอง
ระมัดระวังการใชขอมูลอยูเสมอ ความผิดพลาดของขอมูลเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ ท้ังจากผูเก็บ
ขอมูล เก็บขอมูลไมตรงตอความเปนจริง อาจมีท้ังเจตนาและไมเจตนา และความผิดพลาดท่ีมาจาก
ตัวอยางซ่ึงเกิดขึ้นไดหลายแบบเชนกัน 

การสุมตัวอยางไมวาจะใชวิธีการใดก็ตาม ยอมมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นได
เสมอ ซ่ึงเรียกวา ความคลาดเคล่ือนอันเนื่องมาจากการสุมตัวอยาง (Sampling error) เพียงแตวิธีการ
สุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปนนั้นสามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนใหอยูในระดับท่ี
กําหนดได และในการวิจัยทางสังคมศาสตร เราเต็มใจท่ีจะยอมรับความคลาดเคล่ือนดังกลาว 
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การสุมตัวอยางโดยใชหลักการความนาจะเปนนั้น ขนาดของตัวอยางจะขึ้นอยู
กับชวงความเช่ือม่ันและความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดหากความเช่ือม่ันมีคาสูงหรือความ
คลาดเคล่ือนมีคาต่ํา จะสงผลใหตัวอยางมีขนาดใหญ ในทางกลับกัน หากชวงความเช่ือม่ันมีคาต่ํา
หรือความคลาดเคล่ือนมีคาสูง จะสงผลใหตัวอยางมีขนาดเล็ก โดยชวงความเช่ือม่ันและความ
คลาดเคล่ือนจะตองพิจารณาไปพรอมๆ กัน ดังนั้น ถากลุมตัวอยางเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร
แลว ความสัมพันธระหวางความคลาดเคล่ือนกับจํานวนกลุมตัวอยาง จะปรากฏในรูปท่ี 2-1 

ความผิดพลาดของขอมูลท่ีมาจากตัวอยาง สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
2.4.4.1 การสุมตัวอยางผิดพลาด ซ่ึงเกิดขึ้นไดจาก 

- การกําหนดประชากรผิด 
- การกําหนดคุณสมบัติของตัวอยางไมถูกตอง 
- ควบคุมการสุมไมได ไดตัวอยางท่ีไมตรงกับท่ีตองการ เชน สง

แบบสอบถามไปทางไปรษณีย แลวใหบุคคลอ่ืนท่ีไมใชตัวอยางตอบกลับมาให 
- พนักงานเก็บขอมูลขาดความระมัดระวังท่ีจะเลือกตัวอยางให

ถูกตองไปสัมภาษณตามบานพบใครสัมภาษณมาหมด โดยไมสนใจดูคุณสมบัติท่ีกําหนดไว ความ
ผิดพลาดดังกลาวขางตนสามารถแกไขได โดยการขยายขนาดตัวอยางใหใหญขึ้น 

 
2.4.4.2 ไมไดรับคําตอบจากตัวอยาง  ซ่ึงเกิดขึ้นจาก 

- เขาไมถึงตัวอยาง สงแบบสอบถามไปแลวตัวอยางไมไดรับหรือ
ไปสัมภาษณแลวตัวอยางไมอยูตามตัวสัมภาษณไมได เขาพบไมได 

- ตัวอยางไมใหความรวมมือ ปฏิเสธท่ีจะตอบ ไมใหความรวมมือ
ในการตอบคําถามท้ังหมด วิธีแกไขจะตองพยายามไปนัดหมายลวงหนา หรือเลือกเวลาท่ีเหมาะสม 
ถาจําเปนตองไดขอมูลตองมีการสงแบบสอบถามตามใหมเพ่ือเตือนความจํา เพราะผูรับอาจจะลืมจึง
มิไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามไปให 

  
2.4.4.3 ตัวอยางใหขอมูลที่ผิดพลาด  ไดขอมูลกลับคืนมา แตขอมูลที่ไดมาไม

ถูกตองอาจเกิดจาก 
- ความไมแมนยํา (Inaccuracy) การรวบรวมขอมูลหรือขาวสารไม

ถูกตอง ซ่ึงอาจเกิดจากความไมสามารถรวบรวมขอมูลเพ่ือใหคําตอบหรือไมเต็มใจท่ีจะรวบรวม
ขอมูลเหลานั้น อาจเกิดขึ้นไดท้ังผูตอบและผูสัมภาษณ การสอบถามขอมูลนั้น ผูตอบบางรายไม
สามารถท่ีจะสรุปขอมูลหรือเหตุการณตาง ๆ ใหชัดเจนได 
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- ค ว า ม ค ลุ ม เ ค รื อ  ( Ambiguity) ค ว า ม ผิ ด พ ลา ด ใ น ก า ร ส่ื อ
ความหมาย อาจจะเปนการตีความผิดในภาษาเขียนหรือภาษาพูด ดังนั้นคําตอบท่ีไดก็ยอมจะ
ผิดพลาดดวยจากลักษณะเหลานั้น ผูวิเคราะหขอมูลจึงตองมีความระมัดระวังใหมากขึ้น  

คว
าม
คล

าด
เค
ลื่อ

น

 
รูปที่ 2-1 ความสัมพันธระหวางความคลาดเคล่ือนกับจํานวนกลุมตัวอยาง 

  
 จากรูปท่ี 2-1 อธิบายไดวาในกรณีกลุมตัวอยางเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร ถาจํานวนกลุม
ตัวอยางมีขนาดเล็ก ความผิดพลาดก็จะมีมาก ถาจํานวนกลุมตัวอยางมีขนาดใหญ ความผิดพลาดก็
จะนอยลง แสดงวา ความผิดพลาดแปรผกผันกับขนาดของกลุมตัวอยาง แตถากลุมตัวอยางไมเปน
ตัวแทนท่ีดีของประชากรแลว ความสัมพันธดังกลาวอาจไมเปนความจริง 
 
2.4  การกําหนดขนาดตัวอยาง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2548)  ไดกลาวไววา ขนาดตัวอยาง (Sample Size) คือ จํานวน
ตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการกําหนดขนาดของตัวอยางนั้น ตองใชปจจัยหลายดาน
เขามาชวยประกอบการตัดสินใจ ดังตอไปนี้ 

- ความสําคัญของการตัดสินใจ ถาการตัดสินใจเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลตอองคกร เชน 
การตัดสินใจออกผลิตภัณฑใหม การเปล่ียนตราสินคา หรือการปรับราคาใหม ฯลฯ เรื่องเหลานี้เปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจ ถาเปนเชนนี้จํานวนขอมูลท่ีไดรับ
ควรจะมีมากพอ ดังนั้นจึงควรใชขนาดตัวอยางท่ีใหญมากพอ 
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- ธรรมชาติของการทําวิจัย ถาการวิจัยนั้นมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงสํารวจหรือการวิจัย
เชิงคุณภาพ ขนาดตัวอยางอาจมีขนาดเล็กก็ได แตถาเปนการวิจัยแบบพรรณนาหรือการวิจัยเชิง
เหตุผล จํานวนตัวอยางควรจะมีขนาดใหญกวา 

- จํานวนของตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ถาการวิจัยนั้นตองใชตัวแปรในการศึกษามาก 
ขนาดตัวอยางก็ควรจะมีขนาดใหญกวาการทําวิจัยท่ีใชตัวแปรนอยกวา 

- สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  ถาการวิจัยตองใชเทคนิคทางสถิติท่ีมีความซับซอน 
จํานวนตัวอยางก็ควรมีขนาดใหญ   

- ขนาดของตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเรื่องราวประเภทเดียวกัน ถาเปนการวิจัย
ระดับประเทศท่ีมีประชากรเปนผูบริโภคหรือครอบครัว จํานวนกลุมตัวอยางควรจะมีขนาดตั้งแต 
1,000 - 2,500 หนวยตัวอยางหรือสูงกวา แตถาหนวยตัวอยางไมใชบุคคลแตเปนสถาบัน เชน เก็บ
ขอมูลจากธุรกิจประเภทตาง ๆ และเปนการทําวิจัยระดับประเทศ หนวยตัวอยางจะมีตั้งแต 200 ถึง 
1,000 หนวย หรือสูงกวานี้ ซ่ึงหลักท่ัวไปก็คือ ถาประชากรท่ีตองการศึกษาเปนสถาบัน กลุมตัวอยาง
จะมีขนาดเล็กกวากลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริโภค 

- เปอรเซ็นตของบุคคลท่ีมีสิทธิหรือมีคุณสมบัติเปนประชากรในการศึกษา  เชน 
นักวิจัยตองการศึกษาทัศนคติของแมบานท่ีมีตอการใชผงชูรส โดยกําหนดคุณสมบัติของประชากร
ท่ีจะศึกษาวาตองเปนเพศหญิง มีอายุตั้งแต 25-55 ป คุณสมบัติอายุนี้กําหนดมาจากอายุของเพศหญิง
ตั้งแต 20-60 ป สมมติวาเพศหญิงท่ีมีอายุ 25-55 ป มีอยูประมาณ 75% หมายความวาผูหญิง 1.33 คน
จะมีเพียง 1 คนท่ีมีสิทธิถูกเลือกไวเปนกลุมตัวอยาง 

- อัตราการตอบท่ีตองการไดรับคืน  เชน นักวิจัยตองการใหมีคําตอบอยางสมบูรณ
ไดรับกลับคืน 80% นักวิจัยจะตองคํานวณขนาดของตัวอยางท่ีตองติดตอเผ่ือไวเพ่ือใหไดรับคําตอบ
ครบถวนท่ีตองการ 

- ขอจํากัดดานทรัพยากรอ่ืน ๆ  เชน งบประมาณ เวลา และบุคลากร ถางบประมาณ
และเวลามีจํากัดมากเกินไปก็จะมีผลใหงานวิจัยนั้นประสบปญหาในแงความถูกตองและความ
เช่ือถือได 

ในการเก็บขอมูลจากตัวอยางเพ่ือนํามาใชในการวิจัยนั้น การกําหนดขนาดของตัวอยางเปน
เรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เพราะโดยปกติขนาดของตัวอยางยิ่งมีขนาดใหญมากเพียงใด      ขอมูลท่ีได
จะยิ่งใกลเคียงกับความเปนจริงหรือลักษณะของประชากรมากขึ้นเพียงนั้น แตในขณะเดียวกัน
ตัวอยางยิ่งมีขนาดใหญ คาใชจายในการเก็บและวิเคราะหขอมูลก็ยิ่งมีมากขึ้น  รวมท้ังจะตองใชเวลา
มากขึ้นดวย ปญหาสําคัญจึงอยูท่ีวาเราควรจะใชขนาดของตัวอยางเทาใดจึงจะเหมาะสม ไมเล็ก
เกินไปหรือใหญเกินไป ในการตัดสินใจวาควรจะใชจํานวนตัวอยางเทาใดนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยท่ี
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สําคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ ระดับความถูกตองหรือความเท่ียงตรงท่ีตองการในการตัดสินใจ
หรือการนําขอมูลไปใช และประการท่ีสองคือ คาใชจายในการสุมตัวอยาง 

โดยปกติการกระจายของขอมูลจากประชากรท่ีเปนโคงปกตินั้น จะมีคาเฉล่ียของประชากร 
(µ) ซ่ึงเปนตัวแทนลักษณะของประชากร (parameter) อยูตรงกลางเสนโคงพอดี  เม่ือเลือกตัวอยาง
จากประชากร  คาเฉล่ียท่ีหาไดจากตัวอยาง ( x ) จะเปนคาทางสถิติท่ีนักวิจัยจะใชเปนตัวกะประมาณ
คา µ  ส่ิงท่ีเราตองการก็คือตองการให µ และ x  มีคาใกลเคียงกันมากท่ีสุดหรือมีความแตกตาง
ระหวางกันนอยท่ีสุด  ซ่ึงจะทําไดโดยการเลือกขนาดตัวอยางท่ีจะใหระดับความเท่ียงตรงตาม
ตองการเนื่องจากขนาดของตัวอยางจะเปนตัวกําหนดรูปรางโคงปกติของความคลาดเคล่ือน  การ
กําหนดขนาดตัวอยางจึงขึ้นอยูกับวา เราจะใหมีคาเบ่ียงเบนท่ีหางจาก µ  เปนเทาใด 

-   ถาหางจากคา  µ ภายใน 1  ท้ังซายและขวาภายใตเสนโคงปกติจะมีพ้ืนท่ี 68.26% 
 
- ถาหางจากคา  µ ภายใน 2  ท้ังซายและขวาภายใตเสนโคงปกติจะมีพ้ืนท่ี 95.45% 
- ถาหางจากคา  µ ภายใน 3  ท้ังซายและขวาภายใตเสนโคงปกติจะมีพ้ืนท่ี 99.73% 

  โดยสามารถคํานวณหาขนาดของตัวอยางท่ีเหมาะสมไดจากสูตร 
   n   = 21

N
Ne

 
เม่ือ  e    คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้น   (คา µ - x ) 

n     คือ ขนาดตัวอยางท่ีตองการทราบ 
          N   คือ จํานวนของประชากรท้ังหมด 
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    3       2                       2      3 

   68.26% 
   95.44% 

          99.74% 
 

รูปที่ 2-2 แสดงพ้ืนท่ีภายใตโคง 
 

ท่ีมา : ศิรวิรรณ  เสรีรัตน,รศ. และคณะ. การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัท A.N. การ
พิมพ, 2540. หนา 288 
   
ตัวอยาง  ในการศึกษางานวิจัย เรื่อง “ปญหา อุปสรรค และกลยุทธการตลาดของธุรกิจรานขายของ
ชําในทัศนะของผูประกอบการในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี” มีสถานประกอบการจดทะเบียนการคา
กับสํานักทะเบียนการคาจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 2,750 ราย ผูวิจัยตองการใหการศึกษาดังกลาว
มีความนาเช่ือถือ โดยกําหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 0.05 ใหนักศึกษาคํานวณหาขนาด
ตัวอยางท่ีมีความเหมาะสมในงานวิจัยครั้งนี้  
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 วิธีคิด ระดับความเช่ือม่ัน 95%   
   n   = 21

N
Ne

 
 
เม่ือ  e    คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้น   0.05 

n    คือ ขนาดตัวอยางท่ีตองการทราบ 
          N   คือ จํานวนของประชากรรท้ังหมด 2,750  
 

  n     =    2,7500 / (1+ 2,750( 0.05)2)      
=    349.20   

ดังนั้น จะตองใชตัวอยางจํานวนประมาณ 350 ตัวอยาง เปนอยางนอย 
 
จากสูตรและตัวอยางท่ีแสดงคาความผิดพลาดในการประมาณการหรือความคลาด

เคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้น ( e ) คือคาท่ีแสดงถึงความเท่ียงตรงท่ีตองการในการตัดสินใจหรือการนํา
ขอมูลไปใช ดังนั้นคาของความคลาดเคล่ือนยิ่งนอย ยิ่งแสดงความเท่ียงตรงมาก และยิ่งตองการ
ตัวอยางท่ีมีจํานวนมากขึ้นเพ่ือความถูกตองของขอมูลท่ีจะนํามาใช 
  

2.5.1 ส่ิงที่ควรพิจารณาในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size)  
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางนับวาเปนเรื่องท่ีสําคัญตองานวิจัยช้ินหนึ่งๆ 

โดยการท่ีจะกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวาจะมากหรือนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับลักษณะ
ของเรื่องท่ีจะวิจัยเปนเรื่อง ๆ  ไป ประกอบกับดุลยพินิจของผูวิจัยเองท่ีจะตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ 
หลายอยางมาประกอบการพิจารณา ดังเชน 

- คํานึงถึงงบประมาณท่ีมีในการทํางานวิจัย ซ่ึงถือวาเปนปจจัยอีกตัวหนึ่งท่ี
จะตองพิจารณาในการกําหนดขนาดของตัวอยาง ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงคาใชจาย เวลา แรงงาน และ
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนั้น วามีพอท่ีจะทําใหไดหรือไม และคุมคา
เพียงใด โดยคาใชจายในการศึกษาหรือเก็บขอมูลจากตัวอยาง สามารถแยกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 

1) คาใชจายคงท่ี เปนคาใชจายท่ีไมผันแปรตามขนาดของตัวอยาง เชน 
เงินคาใชจายในการวางแผนสํารวจ ฯลฯ 

2) คาใชจายผันแปร เปนคาใชจายท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามขนาดของ
ตัวอยาง  นั่นคือ ยิ่งตัวอยางมีขนาดใหญ คาใชจายประเภทนี้จะมาก 
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ถาตัวอยางมีขนาดเล็กคาใชจายก็จะนอย เชน คาพาหนะ คาจาง
พนักงานสนาม 

- คํานึงถึงขนาดของประชากรวามีขนาดใหญ-เล็กเพียงใด ถาหากประชากรมี
ขนาดใหญก็ควรสุมออกมามากกวาประชากรท่ีมีขนาดเล็ก  หรือมีเปอรเซ็นตนอยกวาประชากรท่ีมี
ขนาดเล็ก 

- คํานึงถึงจุดมุงหมายของการเลือกกลุมตัวอยาง  วาจะกอใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนจากการสุมเทาใด โดยท่ัวไปแลว มักจะยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนได  1% หรือ 5% 
(0.01 หรือ 0.05) การท่ีจะใหเกิดความคลาดเคล่ือนไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความสําคัญของ
ปญหา ถาปญหามีความสําคัญมาก ก็ควรใหเกิดความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด เชน 1% แตถามี
ความสําคัญนอยก็อาจยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนไดบาง เชน 5% เปนตน 

ในการกําหนดขนาดของตัวอยาง ผูบริหารจะตองเปรียบเทียบคาใชจายกับ
ความถูกตองของผลท่ีจะไดรับจากตัวอยางขนาดตาง ๆ กัน เพ่ือตัดสินใจวาควรจะใชตัวอยางขนาด
ใดจึงจะเหมาะสม เพราะจะมีอยูระดับหนึ่งท่ีการเพ่ิมขนาดตัวอยางจะใหผลไมคุมกับคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นเพราะความถูกตองท่ีจะไดรับเพ่ิมขึ้นนั้นนอยมาก  

ดังนั้นการวิจัยตลาดจึงมักจะพบวาผูวิจัยจะไมสนใจการกําหนดขนาดของ
ตัวอยางตามวิธีคํานวณทางสถิติมากนัก เนื่องจากปญหาท่ีเกิดจากขอจํากัดของเวลาและงบประมาณ
ในการทําวิจัย ในทางปฏิบัติการวิจัยตลาดท่ีเปนโครงการเล็ก ๆ ผูทําวิจัยจึงมักจะใชวิจารณญาณ
กําหนดขนาดตัวอยางตามงบประมาณและเวลา บุคลากรท่ีจะจัดทําได 
 

2.5.2 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
บุญชม  ศรีสะอาด(2545)ไดกลาวไววา การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample 

Size) นั้นมีหลายวิธี ในท่ีนี้จะขอกลาววิธีการกําหนดตัวอยางท่ีไดรับความนิยมในการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางในงานวิจัย ไดแก การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ การกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan กําหนดตัวอยางในกรณีไมทราบขนาดของประชากร 
และการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีทราบจํานวนท่ีแนนอน ซ่ึงวิธีดังกลาวนั้นจะทําใหเกิด
ความเช่ือม่ันวาทุกหนวยประชากรไดมีโอกาสรับเลือกเปนตัวแทนของประชากร  
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2.5.2.1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ เปนวิธีการท่ีงายวิธี

หนึ่ง โดยท่ีผูวิจัยจะตองทราบจํานวนประชากรท่ีคอนขางแนนอนกอน  แลวคํานวณหาจํานวนกลุม
ตัวอยางจากเกณฑดังตอไปนี้ 

ก) ประชากรมีจํานวนเปนหลักรอย ใชกลุมตัวอยาง 15-30 % 
ข) ประชากรมีจํานวนเปนหลักพัน  ใชกลุมตัวอยาง 10-15 % 
ค) ประชากรมีจํานวนเปนหลักหม่ืน ใชกลุมตัวอยาง 5-10 % 

 
2.5.2.2 สูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan 

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ี Robert V. Krejcie และMinisota 
และ Earyle W. Morgan (1970: 608-609) ไดสรางตารางขนาดประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง
ขึ้นมา เพ่ือใหผูวิจัยสามารถเลือกขนาดของกลุมตัวอยางของงานวิจัยไปใชไดโดยดูจากตารางท่ี
กําหนดให ดังตารางท่ี 2-2 
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ตารางที่ 2-2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan  
 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

 

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 

150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 

108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 
140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 

460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 

210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 
291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 

2,200 
2,400 
2,600 
2,800 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
40,000 
50,000 
75,000 
100,000 

327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

 (ท่ีมา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. Educational and Psychological Measurement, 
1970 : 608-609) 
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2.5.2.3 การกําหนดตัวอยางในกรณีไมทราบขนาดของประชากร 

ก) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในกรณีไมทราบขนาดของ
ประชากร เพียงแตผูวิจัยทราบวามีจํานวนมาก  ใชสูตร W.G. 
cochran (1953) 

 n  =   2

2

1p p z
d
  

 เม่ือ n   แทน  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  p   แทน  สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม ซ่ึงสามารถนํา
คาสถิติในอดีตมาใชแทนได 
  z  แทน  ความม่ันใจท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
เชน 

 z    ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 มีคาเทากับ 1.645 (ม่ันใจ 95%) 
 z  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.01 มีคาเทากับ 2.58 (ม่ันใจ 99%) 
 d  แทน  สัดสวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้นได 

 
ข) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีไมทราบขนาดของประชากร 

หรือจํานวนประชากรมีจํานวนไมแนนอน  อาจใชสูตรของ 
(Poscoe, 1975: 183) ไดดังนี้ 

  e  = 
sz
n   หรือ  n   = 

2z s
e
 

 
   

 เม่ือ   e    แทน ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได 
  z  แทน ความม่ันใจท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ
   ถา z  = 0.05 มีคาเทากับ 1.645 
   และถา z  = 0.01 มีคาเทากับ 2.575 
  s    แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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2.5.2.4 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีทราบจํานวนท่ีแนนอน (Finite 
Population)  
ใชสูตรทาโร  ยามาเน (Taro Yamane, 1973: 125) 

 สูตร n  = 21
N
Ne

 
 เม่ือ     n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N  แทน ขนาดของประชากร 
  e  แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง DPU



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม
สําหรับการสํารวจความคิดเห็น โดยมีระเบียบวิธีวิจัยจะประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กระบวนเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล รายละเอียดแสดงไดดังนี้ 
 
3.1 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้  ไดศึกษากลุมประชากรแบงเปนเรื่องท่ีศึกษาไดดังนี ้

3.1.1 ประชากรที่ทําการสํารวจจํานวน 10,000 คน   
ประชากรท่ีทําการสํารวจจํานวน 10,000 คนนี้ใชในการศึกษาการสํารวจ

ประชามติเรื่องความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครตอการบริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ครั้ง
ท่ี 3 ป 2547 และครั้งท่ี 1 ป 2550 

3.1.2 ประชากรที่ทําการสํารวจจํานวน 1,000 คน 
ประชากรท่ีทําการสํารวจจํานวน 1,000 คนนี้ใชในการศึกษาการสํารวจ

ประชามติเรื่องความกังวลใจของแม เรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 และการรับราง
รัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550 
 
3.2 กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

จากวัตถุประสงคในงานวิจัย คือ  “เพ่ือตองการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมกับ
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ดังนั้นในการในการหาคําตอบดังกลาวไดกําหนดวิธีการหาคําตอบตามวัตถุประสงคของงานวิจัย มี
ลําดับขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัยใชขอมูลท่ีมีการสํารวจดวย

ประชากร 10,000 คน และ 1,000 คน เพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจประชากรท่ีมี
ขนาดใหญ และยังเปนการลดคาใชจายในการสํารวจได  
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โดยในกรณีท่ีมีประชากรท่ีสํารวจ 10,000 คน ไดนําขอมูลจากการสํารวจ
ประชามติของศูนยวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เรื่องความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานคร
ตอการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร  ครั้งท่ี 3 ป 2547  เกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีตอการ
บริหารท้ัง 8 ดาน และขอมูลการสํารวจครั้งท่ี 1 ป 2550  จะใชขอมูลจากแบบสอบถามเฉพาะเรื่อง
ความพึงพอใจโดยรวมในผลงานดานตางๆ ตามนโยบายของ กทม.ในปจจุบัน ท้ังหมด 7ดาน  สวน
การสํารวจท่ีใชประชากร 1,000 คน ใชขอมูลเรื่องความกังวลใจของแม เกี่ยวกับความกังวลใจของ
คุณท่ีมีตอเรื่องตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นกับลูก  ท้ังหมด 13 ดาน การรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2551 ท้ัง 4 
ดาน และการรับรางรัฐธรรมนูญ 4 ดาน  

3.2.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ทําการออกแบบการทดลองดวยการจําลองทางคอมพิวเตอร  (Computer 

Simulation) ดวยโปรแกรม R โดยแบงกลุมตัวอยางใหมีสัดสวนลดลงจากกลุมตัวอยางท่ีสํารวจ เชน
ในกรณีทําการสํารวจประชากร 10,000 คน จะมีสัดสวนดังนี้ 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 
20% และ 10% ซ่ึงจะไดกลุมขนาดตัวอยางท่ีแตกตางกันตามสัดสวนดังนั้นจะไดกลุมตัวอยางดัง
ตารางการออกแบบการทดลองในตารางท่ี 3-1 
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ตารางที่ 3-1 แสดงการออกแบบการทดลองกรณีการประมาณขนาดตัวอยางกรณีสํารวจประชากร
จํานวน 10,000 คน 

 
สัดสวน ขนาด

ตัวอยาง 
ครั้งท่ีของการซํ้า คาเฉล่ีย C.V. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10% ข อ ง 
10,000 

1,000             

20% ข อ ง 
10,000 

2,000             

30% ข อ ง 
10,000 

3,000             

40% ข อ ง 
10,000 

4,000             

50% ข อ ง 
10,000 

5,000             

60% ข อ ง 
10,000 

6,000             

70% ข อ ง 
10,000 

7,000             

80% ข อ ง 
10,000 

8,000             

90% ข อ ง 
10,000 

9,000             

 
 จากนั้นทําการสุมซํ้า 10 ครั้งของการทดลองสุมในแตละชวงขนาดตัวอยาง หา

คาเฉล่ีย (Mean : x  )  โดยใชสูตร 

               
n

x
x

n

i
i

 1  
 โดยท่ี   Xi   คือ ขอมูลแตละตัว  i =1,2,3,…n 
                    n   คือ  จํานวนขอมูลท้ังหมด 
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 และนําคาเฉล่ียมาใชในการวิเคราะหหาขนาดตัวอยาง นํามาแสดงความแตกตาง
ของขอมูลดวยกราฟ เปนการกําหนดขนาดตัวอยางแบบเบ้ืองตน วิธีนี้สามารถกําหนดขนาดตัวอยาง
ในเรื่องท่ีศึกษาไดก็ตอเม่ือลักษณะกราฟมีความคงท่ี หรือกราฟท่ีไดมีชวงของขนาดตัวอยางขนาด
ใดท่ีมีคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจท่ีลดลงใกลเคียงกันหรือเทากันมากท่ีสุด 
                                     และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน เปนการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียในกรณีประชากรมีมากกวา 2 กลุม ถาพบวาในการทดสอบไมมีความแตกตางของระดับ
ความคิดเห็นเฉล่ียในแตละเรื่องท่ีศึกษา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการ
ประมวลผล ผลการวิเคราะหในสวนนี้สามารถกําหนดใชขนาดตัวอยางท่ีใชในการสํารวจความ
คิดเห็นท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจในกรณีประชากรจํานวน 10,000 คน และกรณีประชากรจํานวน 
1,000 คน ได 

นอกจากนี้ยังพิจารณาสัมประสิทธความผันแปรโดยแสดงความแตกตางของ
ขอมูลดวยกราฟ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการกําหนดขนาดตัวอยาง โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ
ความแปรผันของคาเฉล่ีย (Coefficient of Variation :CV  x ) โดยใชสูตร 

  100

2


x
n
s

xcv  
โดยท่ี  2S  คือ  ความแปรปรวนท่ีไดจากตัวอยาง 

        x   คือ  คาเฉล่ียตัวอยาง 
               n   คือ  ขนาดตัวอยาง 
 

เม่ือไดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมในแตละเรื่องท่ีศึกษาแลวทําการ
เปรียบเทียบขนาดตัวอยางท่ีได ดวยการพิจารณาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ  และทําการ
สรุปผลท่ีไดจากการวิเคราะหจากวิธีกราฟ และการวิเคราะหความแปรปรวน ในกรณีประชากรท่ีใช
ในการสํารวจ 10,000 คน และกรณีประชากรท่ีใชในการสํารวจ 1,000 คน 
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บทที่ 4 
  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 เปนการวิเคราะหเพ่ือ
หาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจจํานวน 10,000 คน และสวนท่ี 2 เปนการ
วิเคราะหเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 1,000 คน โดยรายละเอียดผล
การวิเคราะหแตละสวนจะประกอบดวยวิธีการหาคาเฉล่ียและหาคาสัมประสิทธ์ิความผันแปรโดย
การแสดงใหเห็นความแตกตางของขอมูลโดพิจารณาจากกราฟ และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และเม่ือพบวาขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดสอบทําใหคาเฉล่ีย
ของระดับความคิดเห็นในแตละดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะไดขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมกับการสํารวจ และพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรในการชวยกําหนดขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสม จากนั้นทําการสรุปภาพรวมของการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่เหมาะสม กรณีประชากรที่สํารวจจํานวน 10,000 

คน  
 ผลการศึกษาในสวนท่ี 1 นี้นําเสนอเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมเม่ือมีประชากรใน
การสํารวจ 10,000 คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ียและสัมประสิทธความผันแปรดวยการดูจากกราฟ 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวนั้น ถา
พบวาในการทดสอบไมมีความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในแตละเรื่องท่ีศึกษา จะ
สามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีใชในการสํารวจประชามติท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจประชากร
จํานวน 10,000 คนได 
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 ผลการวิเคราะหในสวนนี้ไดใชขอมูลการสํารวจความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจ
ของชาวกรุงเทพมหานครตอการบริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป คือครั้งท่ี 3 ป 
2547 และครั้งท่ี 1 ป 2550 แลวเปรียบเทียบผลการวิเคราะหจากการใชขอมูลท้ังสองป วาให
ผลลัพธตรงกันหรือไม โดยรายละเอียดในการนําเสนอ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหตาม
ขั้นตอนการวิเคราะหในบทท่ี 3 ดังนี้ 

1) แบงกลุมประชากรท่ีสํารวจจํานวน 10,000 คน เปนสัดสวนท่ีลดลงดังนี้ 90% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% และ 10%  จะไดท้ังหมด 9 กลุม จากนั้น
ทําสุมซํ้าท้ังหมด 10 ครั้ง (ใชขอมูลครั้งท่ี 3 ป 2547 และใชขอมูลครั้งท่ี 1 ป 
2550)  

2) ขอมูลในการวิเคราะหผลเบ้ืองตนผูวิจัยไดใชคาเฉล่ียท่ีไดจากการทําสุมซํ้า
ท้ังหมด 10 ครั้งเปนตัวแทนในการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 4-1(ก) และ(ข) 
และสัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียจากการทําซํ้า แสดงดังตารางท่ี 4-2(ก) และ
(ข)  

3) นําคาเฉล่ียท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 2 ไปพล็อตกราฟเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม
เบ้ืองตน (ดังรูปท่ี 4-1 (ก) และ (ข)) แลวเปรียบผลท่ีไดกับวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวท่ีแบงผลการวิเคราะหตามขอคําถามในสวนความคิดเห็น 
ถาผลการทดสอบพบวาชวงขนาดตัวอยางใดท่ีทําใหคาเฉล่ียของระดับความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน แสดงวาสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม
เบ้ืองตนได 

4) ใชขอมูลจากการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิความผันแปรเปนตัวยืนยันขนาด
ตัวอยางท่ีเหมาะสม 
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ตารางที่ 4-1 (ก) แสดงคาเฉล่ียของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง (ใช
ขอมูลครั้งท่ี  3 ป 2547) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในแตละดานท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็น 
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 ดานท่ี 5 ดานท่ี 6 ดานท่ี 7 ดานท่ี 8 

10,000 3.27 3.38 3.24 3.23 3.22 3.03 2.86 3.31 
9,000 3.27 3.38 3.24 3.23 3.22 3.03 2.86 3.31 
8,000 3.27 3.38 3.24 3.23 3.22 3.03 2.86 3.31 
7,000 3.27 3.38 3.24 3.23 3.22 3.03 2.86 3.31 
6,000 3.27 3.38 3.24 3.23 3.22 3.03 2.87 3.31 
5,000 3.28 3.38 3.24 3.23 3.22 3.04 2.87 3.32 
4,000 3.28 3.38 3.24 3.23 3.22 3.04 2.87 3.32 
3,000 3.28 3.38 3.24 3.24 3.22 3.04 2.87 3.32 
2,000 3.28 3.39 3.25 3.24 3.23 3.05 2.88 3.32 
1,000 3.28 3.40 3.25 3.24 3.23 3.06 2.88 3.32 

 
หมายเหตุ  ดานท่ี 1 คือการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) 
 ดานท่ี 2 คือส่ิงแวดลอม (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) 
 ดานท่ี 3 คือความปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) 
 ดานท่ี 4 คือการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) 
 ดานท่ี 5 คือคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) 
 ดานท่ี 6 คือเศรษฐกิจ (ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) 
 ดานท่ี 7 คือสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม 
 ดานท่ี 8 คือการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต 
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ตารางที่ 4-1 (ข) แสดงคาเฉล่ียของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง  

                          (ใชขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2550) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในแตละดานท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็น 
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 ดานท่ี 5 ดานท่ี 6 ดานท่ี 7 

10,000 3.36 3.34 3.16 3.58 3.39 3.41 3.33 
9,000 3.36 3.34 3.16 3.58 3.39 3.41 3.33 
8,000 3.36 3.34 3.16 3.58 3.39 3.41 3.33 
7,000 3.36 3.34 3.16 3.58 3.39 3.41 3.33 
6,000 3.36 3.34 3.16 3.58 3.38 3.41 3.33 
5,000 3.36 3.34 3.15 3.58 3.38 3.41 3.33 
4,000 3.36 3.34 3.15 3.58 3.38 3.41 3.33 
3,000 3.36 3.34 3.15 3.58 3.38 3.42 3.33 
2,000 3.36 3.34 3.15 3.58 3.39 3.43 3.33 
1,000 3.35 3.34 3.15 3.58 3.39 3.43 3.33 

 
หมายเหต ุ ดานท่ี 1  คือการจราจร (ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีทางเลือกในการ
เดินทาง) 
 ดานท่ี 2  คือส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง 
อากาศ น้ํา สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
 ดานท่ี 3 คือความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวาง
ในถนน / ซอย 
 ดานท่ี 4 คือการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการอยางท่ัวถึง โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู) 
 ดานท่ี 5  คือคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี) 
 ดานท่ี 6 คือเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ, ความ
ยุติธรรมในการชําระภาษี) 
 ดานท่ี 7 คือสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปน
ระเบียบเรียบรอยของตึก อาคารตาง ๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) 
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 จากตารางท่ี 4-1 (ก) และ (ข) แสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีไดจาก
การสุมตัวอยางซํ้า 10 ครั้ง ในแตละดานท่ีศึกษาในการทําประชามติ เรื่องความพึงพอใจของชาว
กรุงเทพมหานครตอการบริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป คือครั้งท่ี 3 ป 2547 และ
ครั้งท่ี 1 ป 2550  
 
ตารางที่ 4-2 (ก) แสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานจากการสุม

ตัวอยาง 10 ครั้ง (ใชขอมูลครั้งท่ี 3 ป 2547) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

C.V. เฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในแตละดานท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็น 
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 ดานท่ี 5 ดานท่ี 6 ดานท่ี 7 ดานท่ี 8 

10,000 40.17 38.04 41.77 46.48 45.28 47.94 52.47 44.17 
9,000 40.17 38.06 41.84 46.44 45.23 47.93 52.45 44.19 
8,000 40.14 38.02 41.89 46.43 45.09 47.96 52.38 44.27 
7,000 40.16 38.12 41.79 46.47 45.07 48.00 52.39 44.30 
6,000 40.25 38.19 41.79 46.35 45.07 47.98 52.36 44.32 
5,000 40.19 38.27 41.91 46.38 45.01 47.98 52.15 44.34 
4,000 40.08 38.23 41.83 46.24 45.02 48.08 52.19 44.40 
3,000 39.99 38.26 41.76 46.20 44.84 48.04 52.24 44.62 
2,000 39.81 38.08 41.62 45.97 44.86 47.61 52.49 44.59 
1,000 39.82 37.92 41.88 46.08 44.93 47.35 52.68 44.20 

 
หมายเหตุ  ดานท่ี 1 คือการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) 
 ดานท่ี 2 คือส่ิงแวดลอม (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) 
 ดานท่ี 3 คือความปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) 
 ดานท่ี 4 คือการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) 
 ดานท่ี 5 คือคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) 
 ดานท่ี 6 คือเศรษฐกิจ (ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) 
 ดานท่ี 7 คือสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม 
 ดานท่ี 8 คือการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต 
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ตารางที่ 4-2 (ข) แสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานจากการสุม                                                                                         
ตัวอยาง 10 ครั้ง (ใชขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2550) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

C.V. เฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในแตละดานท่ีใชในการทําประชามต ิ
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 ดานท่ี 5 ดานท่ี 6 ดานท่ี 7 

10,000 28.60 28.05 32.59 27.91 29.41 30.59 29.46 
9,000 28.60 28.07 32.61 27.87 29.44 30.66 29.47 
8,000 28.61 28.08 32.60 27.88 29.48 30.61 29.48 
7,000 28.62 28.06 32.58 27.92 29.49 30.54 29.50 
6,000 28.63 28.12 32.55 27.88 29.48 30.43 29.51 
5,000 28.61 28.13 32.62 27.80 29.45 30.31 29.47 
4,000 28.68 28.10 32.66 27.75 29.53 30.32 29.54 
3,000 28.74 28.15 32.74 27.83 29.55 30.28 29.59 
2,000 28.73 28.15 32.59 27.94 29.42 30.06 29.51 
1,000 28.74 28.23 32.66 27.89 29.34 29.79 29.46 

 
หมายเหต ุ ดานท่ี 1  คือการจราจร (ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีทางเลือกในการ
เดินทาง) 
 ดานท่ี 2  คือส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง 
อากาศ น้ํา  สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
 ดานท่ี 3 คือความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวาง
ในถนน / ซอย 
 ดานท่ี 4 คือการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการอยางท่ัวถึง โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู) 
 ดานท่ี 5  คือคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี) 
 ดานท่ี 6 คือเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ, ความ
ยุติธรรมในการชําระภาษี) 
 ดานท่ี 7 คือสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปน
ระเบียบเรียบรอยของตึก อาคารตาง ๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) 
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 จากตารางท่ี 4-2 (ก) และ (ข) แสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรความพึงพอใจเฉล่ียท่ี
ไดจากการสุมตัวอยางซํ้า 10 ครั้ง ในแตละดานท่ีศึกษาในการสํารวจความคิดเห็น เรื่องความพึง
พอใจของชาวกรุงเทพมหานครตอการบริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป คือครั้งท่ี 
3 ป 2547 และครั้งท่ี 1 ป 2550  
 
4.1  ผลการวิเคราะหของการประมาณหาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมกรณีประชากรที่สํารวจมี
จํานวน 10,000 คน 

4.1.1 ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่พิจารณาคาเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ที่มีตอบริการดานตาง ๆ ของกทม. ในปจจุบันเม่ือเทียบกับ 3 
เดือนที่ผานมา (ใชขอมูลคร้ังที่ 3 ป 2547)  
 ในงานวิจัยนี้ ไดใชวิธีการประมาณขนาดตัวอยางโดยการหาคาเฉล่ียและ
สัมประสิทธ์ิความผันแปรโดยนํามาพิจารณาความแตกตางของขอมูลดวยกราฟ และการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว รายละเอียดผลการวิเคราะหแตละวิธีแสดงไดดังนี ้
 

4.1.1.1 การประมาณหาขนาดตัวอยางเพ่ือดูความแตกตางของขอมูลดวย
การพิจารณาจากกราฟ 

                                        ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอวิธีการประมาณขนาดตัวอยางดวย
กราฟซ่ึงจะพิจารณาจากคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียของชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีตอบริการดาน
ตาง ๆ ของกทม. ในปจจุบันเม่ือเทียบกับ 3 เดือนท่ีผานมาท้ังหมด 8 ดาน (ใชขอมูลครั้งท่ี 3 ป 
2547) แสดงไดดังรูปท่ี 4-1 ถึง 4-8 ดังนี้ 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ)
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รูปที่ 4-1 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการจราจร (ความสะดวก, 
ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-1 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวา 
ไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 6,000-10,000 คน(คาเฉล่ียคือ 
3.27) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม  (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ)
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รูปที่ 4-2 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม  
(ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-2 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานส่ิงแวดลอม (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมี
ความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 3,000-10,000 คน(คาเฉล่ียคือ 
3.38) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 3,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
3,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานความปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ)
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รูปที่ 4-3 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานความปลอดภัย (แสงสวางใน
ถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-3 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานความปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 3,000-10,000 คน
(คาเฉล่ียคือ 3.24) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 3,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 3,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ)
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รูปที่ 4-4 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็ก
เล็กฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกนั 
 
 จากรูปท่ี 4-4 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความ
แตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 4,000-10,000 คน (คาเฉล่ียคือ 3.23)
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 4,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
4,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ)

3.218

3.22

3.222

3.224

3.226

3.228

3.23

3.232

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

ขนาดตัวอยาง

คา
เฉ

ลี่ย
ขอ

งร
ะดั

บค
วา

มพึ
งพ

อใ
จเฉ

ลี่ย

 
รูปที่ 4-5 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการ
สาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-5 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 3,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.22)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 3,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 3,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ (ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ)
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รูปที่ 4-6 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ (ความสะดวก
รวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-6 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานเศรษฐกิจ (ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 
ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 6,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.03)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 6,000 คนได 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม
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รูปที่ 4-7 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และ
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-7 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมี
ความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 7,000-10,000 คน(คาเฉล่ียคือ 
3.86) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 7,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
7,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 7,000 คนได 
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ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการใหบริการของเจาหนาที่เขต
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รูปที่ 4-8 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
เขต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-8 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตาง
กันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 6,000-10,000 คน(คาเฉล่ียคือ 3.31) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไม
แตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทน
การสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 6,000 คนได 

 
4.1.1.2 การประมาณขนาดตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว 
 ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอการวิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีตอบริการดานตาง ๆ ของกทม. ใน
ปจจุบันเม่ือเทียบกับ 3 เดือนท่ีผานมา (ใชขอมูลครั้งท่ี 3 ป 2547) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-3 ถึง 4-10 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-3  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการจราจร 
(ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 

ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 
9,000 – 10,000 0.035 0.852 
8,000 – 10,000 0.281 0.755 
7,000 – 10,000 0.744 0.525 
6,000 – 10,000 8.776 0.000* 
5,000 – 10,000 8.202 0.000* 
4,000 – 10,000 5.323 0.000* 
3,000 – 10,000 5.011 0.001* 
2,000 – 10,000 2.509 0.014* 
1,000 – 10,000 1.993 0.036* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-3 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 7,000-
10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000-10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของ
ตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 7,000 คนขึ้น
ไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 7,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 
10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-4  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม 
(ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.011 0.916 
8,000 – 10,000 0.107 0.898 
7,000 – 10,000 0.205 0.893 
6,000 – 10,000 0.157 0.960 
5,000 – 10,000 5.3334 0.000* 
4,000 – 10,000 3.068 0.007* 
3,000 – 10,000 2.809 0.037* 
2,000 – 10,000 2.663 0.023* 
1,000 – 10,000 1.444 0.045* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4-4 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานส่ิงแวดลอม (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-
10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไม
แตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทน
การสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-5  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานความ
ปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.003 0.960 
8,000 – 10,000 0.084 0.919 
7,000 – 10,000 0.241 0.868 
6,000 – 10,000 0.220 0.927 
5,000 – 10,000 6.781 0.000* 
4,000 – 10,000 5.342 0.001* 
3,000 – 10,000 3.669 0.041* 
2,000 – 10,000 2.801 0.030* 
1,000 – 10,000 2.095 0.038* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4-5 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ความปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-
10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไม
แตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทน
การสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-6  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการศึกษา 
(โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.482 0.487 
8,000 – 10,000 1.006 0.366 
7,000 – 10,000 0.667 0.572 
6,000 – 10,000 8.779 0.000* 
5,000 – 10,000 4.166 0.000* 
4,000 – 10,000 3.995 0.050* 
3,000 – 10,000 3.912 0.042* 
2,000 – 10,000 2.875 0.033* 
1,000 – 10,000 2.331 0.026* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-6 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 7,000-10,000 คน 
8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยาง
ท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 7,000 คนขึ้นไป หรือ
อาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 7,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 
คนได 
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ตารางที่ 4-7  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต 
(ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.396 0.529 
8,000 – 10,000 1.032 0.356 
7,000 – 10,000 0.700 0.552 
6,000 – 10,000 0.599 0.664 
5,000 – 10,000 4.165 0.005* 
4,000 – 10,000 3.833 0.044* 
3,000 – 10,000 2.448 0.017* 
2,000 – 10,000 2.134 0.029* 
1,000 – 10,000 2.008 0.034* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-7 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 
6,000-10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-8  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ 
(ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการ
ทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.048 0.826 
8,000 – 10,000 0.024 0.976 
7,000 – 10,000 0.244 0.866 
6,000 – 10,000 0.402 0.807 
5,000 – 10,000 5.972 0.000* 
4,000 – 10,000 5.872 0.000* 
3,000 – 10,000 4.713 0.006* 
2,000 – 10,000 3.460 0.048* 
1,000 – 10,000 2.678 0.029* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-8 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานเศรษฐกิจ (ความสะดวกรวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางใน
การสุม 6,000-10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-9  แสดงการทดสอบความแตกต างของ ระดับความคิดเ ห็นเฉ ล่ีย ในด าน
สถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.080 0.777 
8,000 – 10,000 0.060 0.942 
7,000 – 10,000 0.659 0.577 
6,000 – 10,000 2.218 0.064 
5,000 – 10,000 9.196 0.000* 
4,000 – 10,000 8.143 0.000* 
3,000 – 10,000 4.961 0.000* 
2,000 – 10,000 3.726 0.050* 
1,000 – 10,000 2.185 0.035* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4-9 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-10,000 
คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่น
คือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 
6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวย
ขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-10 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.019 0.890 
8,000 – 10,000 0.093 0.911 
7,000 – 10,000 0.074 0.974 
6,000 – 10,000 0.056 0.994 
5,000 – 10,000 9.149 0.000* 
4,000 – 10,000 8.754 0.000* 
3,000 – 10,000 4.199 0.009* 
2,000 – 10,000 2.694 0.045* 
1,000 – 10,000 2.198 0.038* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-10 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-10,000 คน 7,000-
10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาด
ของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 
คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาด
ตัวอยาง 10,000 คนได 
 

4.1.2 ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่พิจารณาคาเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ที่มีตอบริการดานตาง ๆ ของกทม. ทั้งหมด 7 ดาน(ใชขอมูล
คร้ังที่ 1 ป 2550) 
 ในงานวิจัยนี้ ไดใชวิธีการประมาณขนาดตัวอยางโดยการหาคาเฉล่ียและ
สัมประสิทธ์ิความผันแปรโดยนํามาพิจารณาความแตกตางของขอมูลดวยกราฟ และวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว รายละเอียดผลการวิเคราะหแตละวิธีแสดงไดดังนี ้
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4.1.2.1 การประมาณหาขนาดตัวอยางเพ่ือหาความแตกตางของขอมูลดวย
การพิจารณาจากกราฟ 
ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอวิธีการประมาณขนาดตัวอยาง

ดวยวิธีกราฟซ่ึงจะพิจารณาจากคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียของชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีตอ
บริการดานตาง ๆ ของกทม.ท้ังหมด 7 ดาน (ใชขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2551) แสดงไดดังรูปท่ี 4-9 ถึง 
4-15 ดังนี้ 

 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการจราจร (ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีทางเลือกใน
การเดินทาง)
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รูปที่ 4-9 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการจราจร  (ความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยมีทางเลือกในการเดินทาง) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-9 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
ดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวา
ไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 2,000-10,000 คน(คาเฉล่ียคือ 
3.36) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 2,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
2,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม (ความรมร่ืน สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะ
ดานเสียง อากาศ น้ํา สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว)
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รูปที่ 4-10 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น 
สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง อากาศ น้ํา สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว) 
ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-10 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
ในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 1,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.34)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 1,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 1,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, 
แสงสวางในถนน / ซอย)
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รูปที่ 4-11 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานความปลอดภัย (พิจารณาจาก
อาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวางในถนน / ซอย) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-11 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
ในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวา ไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 6,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.16)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาที่มีมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการอยางทั่วถึง โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู)
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รูปที่ 4-12 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการศึกษา (การมีโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการอยางท่ัวถึง โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, 
การเรียนรู) ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-12 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ
เฉล่ียในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 
ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 1,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.58)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 1,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 1,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี)
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รูปที่ 4-13 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตท่ีด)ี ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-13 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
ในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 7,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.39)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 7,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 7,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ, 
ความยุติธรรมในการชําระภาษี)
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รูปที่ 4-14   กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ    ( สงเสริมใหมี

ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ, ความยุติธรรมในการชําระภาษ)ี ท่ีใชขนาด
ตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 

 
 จากรูปท่ี 4-14 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
ในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 4,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.41)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 4,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 4,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและ
เปนระเบียบเรียบรอยของตึก อาคารตาง ๆ และการอนุ รักษศิลปวัฒนธรรม)
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รูปที่ 4-15 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และ

ศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบเรียบรอยของตึก อาคารตาง ๆ และ
การอนุรักษศิลปวฒันธรรม) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

  
 จากรูปท่ี 4-15 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
ในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 1,000-10,000 คน 
(คาเฉล่ียคือ 3.33)ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 1,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 1,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
 

4.1.2.2 การประมาณขนาดตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว 

 ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอการวิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีตอบริการดานตาง ๆ ของกทม. (ใช
ขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2551) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-11 ถึง 4-16 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-11 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการจราจร 
(ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีทางเลือกในการเดินทาง) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 
 

ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 
9,000 – 10,000 0.184 0.668 
8,000 – 10,000 0.488 0.614 
7,000 – 10,000 0.433 0.649 
6,000 – 10,000 1.767 0.171 
5,000 – 10,000 17.553 0.000* 
4,000 – 10,000 9.049 0.003* 
3,000 – 10,000 5.999 0.000* 
2,000 – 10,000 8.269 0.000* 
1,000 – 10,000 8.198 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-11 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานการจราจร (ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีทางเลือกในการเดินทาง) ท่ีใชชวงขนาด
ตัวอยางในการสุม 6,000-10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 
คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-12 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม 
(ความรมรื่น สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง อากาศ น้ํ า 
สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีว) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตาง
กัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.735 0.391 
8,000 – 10,000 0.761 0.467 
7,000 – 10,000 2.252 0.105 
6,000 – 10,000 0.316 0.729 
5,000 – 10,000 8.242 0.004* 
4,000 – 10,000 3.965 0.046* 
3,000 – 10,000 5.519 0.000* 
2,000 – 10,000 5.323 0.000* 
1,000 – 10,000 6.513 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4-12 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง อากาศ น้ํา 
สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว)  ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-10,000 คน 7,000-
10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาด
ของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 
คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาด
ตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-13 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานความ
ปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวางในถนน / ซอย) 
ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.789 0.375 
8,000 – 10,000 1.343 0.261 
7,000 – 10,000 0.080 0.317 
6,000 – 10,000 2.202 0.111 
5,000 – 10,000 9.896 0.000* 
4,000 – 10,000 7.843 0.000* 
3,000 – 10,000 4.061 0.000* 
2,000 – 10,000 4.016 0.000* 
1,000 – 10,000 4.185 0.005* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-13 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวางในถนน / ซอย)  ท่ีใช
ชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 
ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-14 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการศึกษา 
(การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการอยางท่ัวถึง 
โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.002 0.965 
8,000 – 10,000 0.700 0.496 
7,000 – 10,000 2.042 0.130 
6,000 – 10,000 1.432 0.088 
5,000 – 10,000 5.952 0.000* 
4,000 – 10,000 5.601 0.000* 
3,000 – 10,000 3.568 0.005* 
2,000 – 10,000 2.637 0.010* 
1,000 – 10,000 2.354 0.028* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-14 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการอยางท่ัวถึง 
โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู)  ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-10,000 คน 
7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ
ขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 
6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวย
ขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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ตารางที่ 4-15 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต 
(การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.162 0.687 
8,000 – 10,000 1.282 0.278 
7,000 – 10,000 2.622 0.073 
6,000 – 10,000 0.323 0.724 
5,000 – 10,000 0.033 0.857 
4,000 – 10,000 5.407 0.000* 
3,000 – 10,000 2.873 0.005* 
2,000 – 10,000 2.662 0.006* 
1,000 – 10,000 2.609 0.005* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4-15 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี)  ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 5,000-
10,000 คน 6,000-10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 5,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 
5,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได  
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ตารางที่ 4-16แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ 
(สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร,ิ ความยุติธรรมในการชําระภาษี) 
ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.211 0.646 
8,000 – 10,000 0.497 0.608 
7,000 – 10,000 1.340 0.262 
6,000 – 10,000 0.275 0.759 
5,000 – 10,000 0.133 0.715 
4,000 – 10,000 5.289 0.000* 
3,000 – 10,000 2.086 0.041* 
2,000 – 10,000 2.074 0.035* 
1,000 – 10,000 1.887 0.049* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4-16 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร,ิ ความยุติธรรมในการชําระภาษี) 
ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 5,000-10,000 คน 6,000-10,000 คน 7,000-10,000 คน 8,000-
10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 5,000 คนขึ้นไป หรืออาจ
กลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 5,000 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได
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ตารางที่ 4-17 แสดงการทดสอบความแตกต างของ ระดับความคิดเ ห็นเฉ ล่ีย ในด าน
สถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบ
เรียบรอยของตึก อาคารตาง ๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) ท่ีใชขนาด
ตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

9,000 – 10,000 0.123 0.726 
8,000 – 10,000 1.149 0.317 
7,000 – 10,000 1.644 0.193 
6,000 – 10,000 0.678 0.508 
5,000 – 10,000 8.437 0.000* 
4,000 – 10,000 7.013 0.000* 
3,000 – 10,000 5.875 0.001* 
2,000 – 10,000 2.336 0.017* 
1,000 – 10,000 2.085 0.027* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-17 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ียใน
ดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบเรียบรอยของตึก 
อาคารตาง ๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม)  ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 6,000-10,000 
คน 7,000-10,000 คน 8,000-10,000 คน และ 9,000 ถึง 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่น
คือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 
6,000 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจดวย
ขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
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                        4.1.3 ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่พิจารณาสัมประสิทธิ์
ความผันแปรของระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ที่มีตอบริการดานตาง ๆ ของกทม. ใน
ปจจุบันเม่ือเทียบกับ 3 เดือนที่ผานมาทั้งหมด 8 ดาน(ใชขอมูลคร้ังที่ 3 ป 2547)  
 ในงานวิจัยนี้ ไดพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปร  เพ่ือวัดการกระจาย
กระจายของขอมูลสําหรับขนาดตัวอยางท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในสวนนี้จึงจะพิจารณาเบ้ืองตน
ดวยวิธีการดูจากกราฟ รายละเอียดผลการวิเคราะหแสดงไดดังรูปท่ี 4-16 ถึง 4-23 นี้ 
 

สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการจราจร (ความสะดวก,
 ปลอดภัยในการขับขี่ฯ)
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รูปที่ 4-16 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการจราจร 

(ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตาง
กัน 

 
 จากรูปท่ี 4-16 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการจราจร (ความสะดวก, ปลอดภัยในการขับขี่ฯ) ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 39.81  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 2,000-10,000 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 2,000 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม  (ขยะ, มลภาวะ,
 สวนสาธารณะฯ)
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รูปที่ 4-17 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม 

(ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 

 จากรูปท่ี 4-17 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม (ขยะ, มลภาวะ, สวนสาธารณะฯ) ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 37.92  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 1,000-10,000 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 1,000 คน 
 
 

DPU



 - 82 - 

สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานความปลอดภัย (แสงสวาง
ในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ)
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รูปที่ 4-18 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานความ

ปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

  
 จากรูปท่ี 4-18 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานความปลอดภัย (แสงสวางในถนน ซอย / ดับเพลิงฯ) ท่ีไดจาก
การทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือ
มีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 41.62  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 2,000-10,000 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 2,000 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการศึกษา (โรงเรียน, ศูนย
เด็กเล็กฯ)
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รูปที่ 4-19 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการศึกษา 

(โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-19 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการศึกษา (โรงเรียน, ศูนยเด็กเล็กฯ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 
10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิ
ความผันแปรเทากับ 45.97เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 2,000-10,000 คน ดังนั้นจึงสามารถ
สรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 2,000 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต 
(ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ)
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รูปที่ 4-20 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต 

(ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-20 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต (ศูนยบริการสาธารณสุข, โรงพยาบาลฯ) ท่ีไดจาก
การทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือ
มีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 44.84  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 3,000-10,000 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 3,000 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ (ความสะดวก
รวดเร็วและยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ)
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รูปที่ 4-21 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ 

(ความสะดวก รวดเร็ว และยุติธรรมในการเก็บภาษฯี) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการ
ทดสอบแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-21 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ (ความสะดวก รวดเร็ว และยุติธรรมในการเก็บภาษีฯ) 
ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอย
ท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 47.35  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 1,000-
10,000 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของ
ระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 1,000 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง 
และศิลปวัฒนธรรม

52.1

52.2

52.3

52.4

52.5

52.6

52.7

52.8

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ขนาดตัวอยาง

สัม
ปร

ะสิ
ทธ

ิ์คว
าม

ผัน
แป

รข
อง

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
เฉ

ลี่ย

 
รูปที่ 4-22 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดาน

สถาปตยกรรม ผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-22 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม  ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 52.15  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 5,000-10,000 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 5,000 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการใหบริการของเจาหนาที่เขต
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รูปที่ 4-23 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-23 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 44.17  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 10,000 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 10,000 คน 
 
                         4.1.4    ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่พิจารณาสัมประสิทธิ์ความ
ผันแปรของระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ที่มีตอบริการดานตาง ๆ ของกทม.ทั้งหมด 7
ดาน (ใชขอมูลคร้ังที่ 1 ป 2550)  
 ในงานวิจัยนี้ ไดพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับพึงพอใจใน
ดานตางๆ ท่ีมีตอการบริการของกทม. เพ่ือวัดการกระจายของขอมูลท่ีศึกษาสําหรับขนาด
ตัวอยางท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นในสวนนี้จึงจะพิจารณาเบ้ืองตนดวยวิธีกราฟ รายละเอียดผลการ
วิเคราะหแสดงไดดังรูปท่ี 4-24 ถึง 4-31 นี้ 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการจราจร 
(ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มีทางเลือกในการเดินทาง)

28.58

28.6

28.62

28.64

28.66

28.68

28.7

28.72

28.74

28.76

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ขนาดตัวอยาง

สัม
ปร

ะสิ
ทธิ์

คว
าม

ผัน
แป

รข
อง

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
เฉ

ลี่ย

 
 
รูปที่ 4-24 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีเขต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-24 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมืองและศิลปวัฒนธรรม ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 28.60  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 9,000คนและ10,000 
คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 9,000คน และ10,000 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม 

(ความรมร่ืน สะอาด ของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง อากาศ นํ้า สวนสาธารณะ การเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว)
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รูปที่ 4-25 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม 

(ความรมรื่น สะอาดของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะดานเสียง อากาศ น้ํา 
สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตาง
กัน 

 
 จากรูปท่ี 4-25 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานส่ิงแวดลอม (ความรมรื่น สะอาดของส่ิงแวดลอม ลดมลภาวะ
ดานเสียง อากาศ น้ํา สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผัน
แปรเทากับ 28.05เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 10,000 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาด
ของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 
10,000 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานความปลอดภัย
 (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวางในถนน / ซอย
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รูปที่ 4-26 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานความ

ปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, แสงสวางในถนน / ซอย) 
ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-26 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานความปลอดภัย (พิจารณาจากอาชญากรรม, ไฟไหม, ระเบิด, 
แสงสวางในถนน / ซอย) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 32.55  เม่ือกําหนด
ขนาดตัวอยางในชวง 6,000 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัด
การกระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 6,000 คน 
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สัมประสิทสัมประสิทธิ์ความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการอยางท่ัวถึง โรงเรียน กทม. , ศูนยเด็กเล็ก ฯ, การเรียนรู)
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รูปที่ 4-27 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานการศึกษา 

(การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการอยางท่ัวถึง 
โรงเรียน กทม. ศูนยเด็กเล็กฯ, การเรียนรู) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-27 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานการศึกษา (การมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการอยางท่ัวถึง โรงเรียน กทม. ศูนยเด็กเล็กฯ, การเรียนรู) ท่ีไดจากการทดลองสุม
ซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิ
ความผันแปรเทากับ 27.75  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 4,000 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได
วาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดี
ท่ีสุด คือ 4,000 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต 
(การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี)
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รูปที่ 4-28 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต 

(การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี) ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-28 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานคุณภาพชีวิต (การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี) ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 29.34  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 1,000 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 1,000 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมี
ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ, ความยุติธรรมในการชําระภาษี)
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รูปที่ 4-29 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ 

(สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําร,ิ ความยุติธรรมในการชําภาษ)ี ท่ี
ใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-29 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานเศรษฐกิจ (สงเสริมใหมีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ , 
ความยุติธรรมในการชําภาษี) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 29.79  เม่ือกําหนด
ขนาดตัวอยางในชวง 1,000 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัด
การกระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 1,000 คน 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและ
เปนระเบียบเรียบรอยของตึก อาคารตาง ๆ และการอนุ รักษศิลปวัฒนธรรม)
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รูปที่ 4-30 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดาน

สถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและเปนระเบียบ
เรียบรอยของตึก อาคารตางๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) ท่ีใชขนาด
ตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-30 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของ
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในดานสถาปตยกรรม ผังเมือง และศิลปวัฒนธรรม (ความงดงามและ
เปนระเบียบเรียบรอยของตึก อาคารตางๆ และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม) ท่ีไดจากการทดลอง
สุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 29.46  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 1,000 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 1,000 คน 
 
 
 จากผลการวิเคราะหของการประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากร
ท่ีสํารวจมีจํานวน 10,000 คน ท่ีพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ท่ีมี
ตอบริการดานตาง ๆ ของกทม.ดวยวิธีกราฟ และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน และพิจารณา
สัมประสิทธ์ิความผันแปรดวยวิธีกราฟ เพ่ือยืนยนัการประมาณหาขนาดตัวอยางจากการพิจารณา
คาเฉล่ีย สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4-18(ก) และ4-18 (ข) ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-18(ก) แสดงการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 10,000 
คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ียและสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจในดานตางๆ 
ท่ีศึกษา 
 

เรื่องท่ีศึกษา 
ขอมูลครั้งท่ี 3 ป 2547 ขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2550 

กราฟ ANOVA กราฟ ANOVA 
คาเฉล่ีย C.V. คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย C.V. คาเฉล่ีย 

ดานท่ี 1 6,000 2,000 7,000 2,000 9,000 6,000 
ดานท่ี 2 3,000 1,000 6,000 1,000 1,000 6,000 
ดานท่ี 3 3,000 2,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
ดานท่ี 4 4,000 2,000 7,000 1,000 4,000 6,000 
ดานท่ี 5 3,000 3,000 6,000 7,000 1,000 5,000 
ดานท่ี 6 6,000 1,000 6,000 4,000 1,000 5,000 
ดานท่ี 7 7,000 5,000 6,000 1,000 1,000 

10,000 6,000 

ดานท่ี 8 6,000 1,000 6,000    
 
ตารางที่ 4-18(ข) แสดงการสรุปการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 

10,000 คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ียและสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับ
ความพึงพอใจในดานตางๆ ท่ีศึกษา 

พิจารณาคาเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็นใน
แตละดานท่ีศึกษา 

ขอมูลครั้งท่ี 3 ป 2547 ขอมูลครั้งท่ี 1 ป 2551 
กราฟ ANOVA กราฟ ANOVA 
3,000 
6,000 

6,000 1,000 6,000 

พิจารณาสัมประสิทธ์ิ
ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็นในแตละดาน
ท่ีศึกษา 

2,000  1,000  
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 จากตารางท่ี 4-18 (ก) และ(ข) สามารถอธิบายไดวาในการกําหนดขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมีจํานวน 10,000 คนดวยการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความ
พึงพอใจในดานตาง ๆ ท่ีศึกษา พบวาเม่ือดูความแตกตางของขอมูลจากกราฟ จะสามารถกําหนด
ขนาดตัวอยางเบ้ืองตนไดจํานวน 1,000 คน 3,000 คน และ 6,000 คน ซ่ึงเม่ือนําไปทําการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว จะทําใหไดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมคือ 6,000 คน และการ
ใชขอมูลท้ังสองปยังใหผลท่ีสอดคลองกัน นอกจากนี้เม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรเพ่ือ
เปนการวัดการกระจายของขอมูลท่ีศึกษา พบวาในการกําหนดขนาดตัวอยาง 1,000 คน และ 
2,000 คนมีการกระจายนอยท่ีสุด 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 6,000 คนนี้แทนการสํารวจ
ดวยขนาดตัวอยาง 10,000 คนได 
 
4.2 ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่เหมาะสม กรณีประชากรที่สํารวจจํานวน 
1,000 คน  
 ผลการศึกษาในสวนท่ี 2 นี้นําเสนอเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมเม่ือมีประชากร
ในการสํารวจ 1,000 คน ดวยการพิจารณาความแตกตางของขอมูลดวยกราฟในการประมาณหา
ขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการพิจารณา
สัมประสิทธ์ิความผันแปร สําหรับการทดสอบทางสถิตินี้ถาพบวาในการทดสอบไมมีความ
แตกตางของคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นในแตละดานของเรื่องท่ีศึกษา จะสามารกําหนด
ขนาดตัวอยางท่ีใชในการสํารวจประชามติท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจประชากรจํานวน 1,000 
คนได 
 ผลการวิเคราะหในสวนนี้ไดใชขอมูลการสํารวจความคิดเห็นเรื่องความกังวลใจ
ของแม เรื่องมองการเมืองไทยกอนและหลังการเลือกตั้ง และเรื่องคุณภาพการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนของกทม.ในสายตาผูปกครอง แลวเปรียบเทียบการใชขอมูลท้ังสามเรื่อง วา
ใหผลลัพธตรงกันหรือไม โดยรายละเอียดในการนําเสนอ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหตาม
ขั้นตอนการวิเคราะหในบทท่ี 3 ดังนี้ 

1) แบงกลุมประชากรท่ีสํารวจจํานวน 1,000 คน เปนสัดสวนท่ีลดลงดังนี้ 90% 
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% และ 10%  จะไดท้ังหมด 9 กลุม จากนั้น
ทําซํ้าท้ังหมด 10 ครั้ง (ใชขอมูลครั้งท่ี 3 เรื่องคือความกังวลใจของแม เรื่อง
ความคิดเห็นท่ีมีตอการรับรางรัฐธรรมนูญ 17 กรกฎาคม 2550 และเรื่องความ
คิดเห็นท่ีมีตอการรับรางรัฐธรรมนูญ 10 สิงหาคม 2550   
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2) ขอมูลในการวิเคราะหผลเบ้ืองตนผูวิจัยไดใชคาเฉล่ียท่ีไดจากการทําซํ้าท้ังหมด 
10 ครั้งเปนตัวแทนในการวิเคราะห และสัมประสิทธ์ิความผันแปรของเฉล่ีย
จากการทําซํ้า แสดงดังตารางท่ี 4-19 (ก) ถึง (ค) และ 4.20(ก) ถึง (ค) 

3) นําไปพล็อตกราฟเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน แลวเปรียบผลท่ีได
กับวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวท่ีแบงผลการวิเคราะหตามขอ
คําถามในสวนความคิดเห็น และกําหนดสมมติฐานในการทดสอบวา ในการ
กําหนดชวงขนาดตัวอยางท่ีแตกตางกันทําใหคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
แตกตางกัน ถาผลการทดสอบพบวาชวงขนาดตัวอยางใดท่ีทําใหคาเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน แสดงวาสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมเบ้ืองตนได 

4) ใชขอมูลจากการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิความผันแปรเปนตัวยืนยันขนาด
ตัวอยางท่ีเหมาะสม 

 
ตารางที่ 4-19 (ก) แสดงคาเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง ใน
เรื่องความกังวลใจของแม 

 
ขนาด

ตัวอยาง 

คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในเรื่องความกังวลใจของแม 
ดาน
ท่ี 1 

ดาน
ท่ี 2 

ดาน
ท่ี 3 

ดาน
ท่ี 4 

ดาน
ท่ี 5 

ดาน
ท่ี 6 

ดาน
ท่ี 7 

ดาน
ท่ี 8 

ดาน
ท่ี 9 

ดาน
ท่ี 
10 

ดาน
ท่ี 
11 

ดาน
ท่ี 
12 

ดาน
ท่ี 
13 

1000 2.41 2.43 2.23 2.45 2.52 2.15 2.36 2.58 2.36 2.42 3.11 2.70 2.29 
900 2.41 2.43 2.23 2.45 2.52 2.15 2.36 2.58 2.36 2.42 3.11 2.70 2.29 
800 2.41 2.43 2.23 2.45 2.52 2.15 2.36 2.58 2.36 2.42 3.11 2.70 2.29 
700 2.41 2.44 2.23 2.44 2.52 2.15 2.35 2.58 2.36 2.42 3.11 2.70 2.29 
600 2.40 2.44 2.22 2.45 2.51 2.16 2.35 2.58 2.35 2.42 3.11 2.70 2.29 
500 2.40 2.43 2.23 2.46 2.51 2.15 2.34 2.58 2.35 2.42 3.12 2.69 2.29 
400 2.40 2.41 2.23 2.47 2.51 2.14 2.34 2.58 2.35 2.42 3.12 2.69 2.29 
300 2.42 2.43 2.25 2.48 2.53 2.15 2.35 2.57 2.35 2.42 3.15 2.69 2.30 
200 2.41 2.43 2.24 2.50 2.54 2.13 2.38 2.58 2.37 2.43 3.14 2.68 2.30 
100 2.39 2.43 2.26 2.51 2.51 2.12 2.41 2.55 2.39 2.47 3.16 2.70 2.30 
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หมายเหตุ  ดานท่ี 1 คือการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  

 ดานท่ี 2 คือลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด 

 ดานท่ี  3 คือการคบเพ่ือนไมด ี  

 ดานท่ี 4 คือผลการเรียนของลูก 

 ดานท่ี 5 คือลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต  

 ดานท่ี 6 คือความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน  

 ดานท่ี 7 คือความม่ันคงในการทํางานของลูก  

 ดานท่ี 8 คือลูกมีคูรักไมเหมาะสม 

 ดานท่ี 9 คือคาใชจายในการเรียนของลูก  

 ดานท่ี 10 คือลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา 

 ดานท่ี 11 คือลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี ้ 

 ดานท่ี 12 คือเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง 

 ดานท่ี 13 คือจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดด ี
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ตารางที่ 4-19 (ข) แสดงคาเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง ใน
เรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550)  
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 

1000 2.45 2.36 2.41 2.41 
900 2.45 2.36 2.41 2.41 
800 2.45 2.36 2.41 2.41 
700 2.45 2.36 2.41 2.41 
600 2.45 2.36 2.41 2.41 
500 2.46 2.36 2.41 2.41 
400 2.47 2.36 2.41 2.41 
300 2.46 2.36 2.40 2.41 
200 2.47 2.35 2.39 2.42 
100 2.45 2.34 2.41 2.39 

 
หมายเหต ุ ดานท่ี 1 คือปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
  ดานท่ี 2 คือการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตางๆ  
  ดานท่ี 3 คือการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไม         
                                    บริสุทธ์ิ)    
  ดานท่ี 4 คือความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภาคใต 
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ตารางที่ 4-19 (ค) แสดงคาเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดานจากการสุมตัวอยาง 10 ครั้ง ใน
เรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) 
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 

1000 2.03 2.13 2.08 2.12 
900 2.03 2.13 2.08 2.12 
800 2.03 2.13 2.08 2.12 
700 2.03 2.13 2.07 2.12 
600 2.03 2.13 2.07 2.12 
500 2.02 2.13 2.07 2.12 
400 2.02 2.13 2.08 2.12 
300 2.02 2.14 2.09 2.13 
200 2.01 2.14 2.10 2.13 
100 2.02 2.14 2.09 2.14 

 
หมายเหต ุ ดานท่ี 1 คือสถานการณชายแดนภาคใต 
  ดานท่ี 2 คือการมีงานทํา การจางงาน 
  ดานท่ี 3 คือการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ  
  ดานท่ี 4 คือการทํามาหากินของทาน 
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ตารางที่ 4-20 (ก) แสดงสัมประสิทธความผันแปรเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดานจากการ
สุมตัวอยาง 10 ครั้งในเรื่องความกังวลใจของแม 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในเรื่องความกังวลใจของแม 
ดาน
ท่ี 1 

ดาน
ท่ี 2 

ดาน
ท่ี 3 

ดาน
ท่ี 4 

ดาน 
ท่ี 5 

ดาน
ท่ี 6 

ดาน
ท่ี 7 

ดาน
ท่ี 8 

ดาน
ท่ี 9 

ดาน
ท่ี 10 

ดาน
ท่ี 11 

ดาน
ท่ี 12 

ดาน 
ท่ี 13 

1000 47.63 48.32 46.74 44.21 43.87 47.30 44.48 40.38 46.39 45.15 34.87 40.97 47.83 
900 47.57 48.38 46.86 44.18 43.82 47.28 44.45 40.34 46.24 45.20 34.90 40.97 47.89 
800 47.63 48.33 46.88 44.25 43.71 47.37 44.44 40.27 46.30 45.16 34.85 41.06 47.94 
700 47.51 48.16 46.93 44.32 43.75 47.36 44.58 40.27 46.47 45.00 34.61 40.93 47.64 
600 47.66 48.05 47.03 44.38 43.98 47.26 44.70 40.34 46.46 44.97 34.61 41.02 47.71 
500 47.70 48.04 47.11 44.16 43.90 47.41 44.90 40.13 46.36 44.98 34.52 41.14 47.72 
400 47.61 48.47 46.97 43.76 43.64 47.63 44.95 39.35 46.20 45.02 34.40 41.28 47.84 
300 47.51 48.34 46.92 43.47 43.48 47.52 44.82 40.00 46.17 44.74 33.74 41.25 47.18 
200 47.59 48.17 46.74 42.90 43.61 47.14 44.51 39.67 45.42 44.15 33.66 41.59 47.09 
100 47.96 47.73 47.30 42.63 44.17 47.64 43.03 39.33 45.88 44.21 32.65 40.83 47.47 
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หมายเหตุ  ดานท่ี 1 คือการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  

 ดานท่ี 2 คือลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด 

 ดานท่ี  3 คือการคบเพ่ือนไมด ี  

 ดานท่ี 4 คือผลการเรียนของลูก 

 ดานท่ี 5 คือลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต  

 ดานท่ี 6 คือความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน  

 ดานท่ี 7 คือความม่ันคงในการทํางานของลูก  

 ดานท่ี 8 คือลูกมีคูรักไมเหมาะสม 

 ดานท่ี 9 คือคาใชจายในการเรียนของลูก  

 ดานท่ี 10 คือลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา 

 ดานท่ี 11 คือลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี ้ 

 ดานท่ี 12 คือเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง 

 ดานท่ี 13 คือจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดด ี
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ตารางที่ 4-20 (ข) แสดงสัมประสิทธความผันแปรเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดานจากการ
สุมตัวอยาง 10 ครั้ง ในเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

C.V. ของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550)  
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 

1000 33.76 35.95 36.58 36.04 
900 33.74 36.02 36.60 36.10 
800 33.96 36.01 36.85 36.00 
700 33.96 35.93 37.01 36.14 
600 33.72 36.02 36.86 36.22 
500 33.26 36.06 36.55 36.34 
400 33.03 36.04 36.81 36.27 
300 33.39 36.19 36.96 36.08 
200 33.69 35.89 37.78 36.01 
100 34.92 36.45 37.40 36.86 

 
หมายเหต ุ ดานท่ี 1 คือปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
  ดานท่ี 2 คือการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตางๆ  
  ดานท่ี 3 คือการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไม
บริสุทธ์ิ) 
  ดานท่ี 4 คือความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภาคใต 
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ตารางที่ 4-20 (ค) แสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรเฉล่ียของความคิดเห็นเฉล่ียแตละดานจากการ
สุมตัวอยาง 10 ครั้ง ในเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) 

 

ขนาด
ตัวอยาง 

C.V. ของระดับความคิดเห็นเฉล่ียในการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550)  
ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 

1000 34.71 33.33 37.17 35.44 
900 34.69 33.32 37.32 35.19 
800 34.79 33.43 37.34 35.24 
700 34.66 33.50 37.24 35.23 
600 34.74 33.34 37.25 35.43 
500 34.83 33.31 37.29 35.63 
400 34.56 33.08 36.91 35.53 
300 35.53 32.76 36.46 35.03 
200 35.66 32.50 36.56 34.92 
100 36.40 31.33 36.79 34.36 

 
หมายเหต ุ ดานท่ี 1 คือสถานการณชายแดนภาคใต 
  ดานท่ี 2 คือการมีงานทํา การจางงาน 
  ดานท่ี 3 คือการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ  
  ดานท่ี 4 คือการทํามาหากินของทาน 

 
4.2.1 ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่พิจารณาคาเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับความกังวลใจของแม  
 ในงานวิจัยนี้ ไดใชวิธีการประมาณขนาดตัวอยางโดยการหาคาเฉล่ียและ
สัมประสิทธ์ิความผันแปรโดยนํามาพิจารณาความแตกตางของขอมูลดวยกราฟ และวิธีการ
วิเคราะหความทางเดียวแปรปรวน รายละเอียดผลการวิเคราะหแตละวิธีแสดงไดดังนี ้
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4.2.1.1 การประมาณขนาดตัวอยางเพ่ือดูความแตกตางของขอมูลดวยการ
พิจารณาจากกราฟ 
ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอวิธีการประมาณขนาดตัวอยาง

ดวยกราฟซ่ึงจะพิจารณาจากคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับความกังวลใจของแม 
แสดงไดดังรูปท่ี 4-31 ถึง 4-43 ดังนี้ 

 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เกี่ยวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
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รูปที่ 4-31 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-31 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีไดจากการทดลอง
สุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 700-
1,000 คน (คาเฉล่ียเทากับ 2.41) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัด
ระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 700 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 700 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด
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รูปที่ 4-32 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-32 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด ท่ีไดจากการทดลอง
สุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 800-
1,000 คน (คาเฉล่ียเทากับ 2.43) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัด
ระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 800 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 800 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยท่ีเก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเรื่องการคบเพื่อนไมดี
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รูปที่ 4-33 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
การคบเพ่ือนไมดี ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-33 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการคบเพ่ือนไมดี ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 700-1,000 คน 
(คาเฉล่ียเทากับ 2.23) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 700 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 700 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียท่ีเก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเรื่องผลการเรียนของลูก
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รูปที่ 4-34 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ผลการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-34 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องผลการเรียนของลูก ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
ไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 800-1,000 คน (คาเฉล่ีย
เทากับ 2.45) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็น
ในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 800 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาด
ตัวอยาง 800 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยท่ีเก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต
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รูปที่ 4-35 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-35 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 
700-1,000 คน (คาเฉล่ียเทากับ 2.52) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 700 คนขึ้นไป หรืออาจกลาว
ไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 700 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองความไมปลอดภัยใน
การเดินทางไป-กลับบาน
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รูปที่ 4-36 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-36 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน ท่ีได
จากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยาง
ในชวง 700-1,000 คน (คาเฉล่ียเทากับ 2.15) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทํา
ใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 700 คนขึ้นไป หรืออาจ
กลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 700 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองความม่ันคงในการทํางานของลูก
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รูปที่ 4-37 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ความม่ันคงในการทํางานของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-37 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความม่ันคงในการทํางานของลูก ท่ีไดจากการทดลอง
สุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 800-
1,000 คน (คาเฉล่ียเทากับ 2.36) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัด
ระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 800 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 800 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองลูกมีคูรักไมเหมาะสม
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รูปที่ 4-38 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-38 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 
ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 400-1,000 คน 
(คาเฉล่ียเทากับ 2.58) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 400 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 400 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
 

DPU



 - 113 -

ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองคาใชจายในการเรียนของลูก
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รูปที่ 4-39 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
คาใชจายในการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-39 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก ท่ีไดจากการทดลองสุม
ซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 700-1,000 
คน (คาเฉล่ียเทากับ 2.36) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 700 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 700 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เกี่ยวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา
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รูปที่ 4-40 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
จบแลวไมมีงานทํา ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
  
 จากรูปท่ี 4-40 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องจบแลวไมมีงานทํา ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง 
พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 300-1,000 คน 
(คาเฉล่ียเทากับ 2.42) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 300 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 300 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ด้ี
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รูปที่ 4-41 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้ ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-41 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้ ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 
10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 600-1,000 คน 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.11) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 600 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 600 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดทิ้ง
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รูปที่ 4-42 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
แมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-42 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 
10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 600-1,000 คน 
(คาเฉล่ียเทากับ 2.70) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 600 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใช
ขนาดตัวอยาง 600 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเร่ืองจะมีเงินไมเพียงพอที่จะเล้ียง
ลูกใหไดดี
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รูปที่ 4-43 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
จะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดดี ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-43 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดดี ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 
400-1,000 คน (คาเฉล่ียเทากับ 2.29) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 400 คนขึ้นไป หรืออาจกลาว
ไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 400 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
 

4.2.1.2 การประมาณขนาดตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว 

 ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอการวิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นในเรื่องความกังวลใจของแม ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-21 ถึง 4-33 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-21 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจ
ของแมเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 

ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 
900 – 1,000 1.684 0.186 
800 – 1,000 2.365 0.069 
700 – 1,000 4.677 0.031* 
600 – 1,000 3.161 0.013* 
500 – 1,000 2.788 0.016* 
400 – 1,000 5.814 0.000* 
300 – 1,000 5.305 0.000* 
200 – 1,000 8.383 0.000* 
100 – 1,000 8.288 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-21 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 
800-1,000 คน และ 900 ถึง 1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 800 คนขึ้นไป หรืออาจกลาว
ไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 800 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได   
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ตารางที่ 4-22 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด  ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 8.773 0.003* 
800 – 1,000 24.645 0.000* 
700 – 1,000 16.672 0.000* 
600 – 1,000 17.958 0.000* 
500 – 1,000 12.218 0.000* 
400 – 1,000 9.149 0.000* 
300 – 1,000 7.195 0.000* 
200 – 1,000 8.128 0.000* 
100 – 1,000 7.651 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-22 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจ
ดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-23 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องการคบเพ่ือนไมด ีท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 10.534 0.001* 
800 – 1,000 7.984 0.000* 
700 – 1,000 5.321 0.001* 
600 – 1,000 4.675 0.001* 
500 – 1,000 3.074 0.009* 
400 – 1,000 2.354 0.028* 
300 – 1,000 2.637 0.010* 
200 – 1,000 5.952 0.000* 
100 – 1,000 5.601 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-23 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องการคบเพ่ือนไมดี ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 
1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-24 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องผลการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 5.536 0.019* 
800 – 1,000 3.109 0.045* 
700 – 1,000 3.089 0.019* 
600 – 1,000 2.271 0.050* 
500 – 1,000 1.685 0.035* 
400 – 1,000 2.785 0.010* 
300 – 1,000 2.509 0.014* 
200 – 1,000 4.443 0.000* 
100 – 1,000 4.032 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-24 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องผลการเรียนของลูก ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 
1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-25 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 11.931 0.001* 
800 – 1,000 9.441 0.000* 
700 – 1,000 6.098 0.000* 
600 – 1,000 5.963 0.000* 
500 – 1,000 3.955 0.001* 
400 – 1,000 4.147 0.000* 
300 – 1,000 3.772 0.000* 
200 – 1,000 7.252 0.000* 
100 – 1,000 7.199 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-25 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจ
ดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-26 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน ท่ีใชขนาดตัวอยางในการ
ทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 2.947 0.086 
800 – 1,000 2.711 0.065 
700 – 1,000 2.227 0.083 
600 – 1,000 1.662 0.156 
500 – 1,000 1.104 0.356 
400 – 1,000 1.322 0.243 
300 – 1,000 1.033 0.406 
200 – 1,000 1.213 0.287 
100 – 1,000 1.701 0.083 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-26 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน ท่ีใชชวงขนาด
ตัวอยางในการสุม 100-1,000 คน 200-1,000 คน 300-1,000 คน 400-1,000 คน  500-1,000 คน  
600-1,000 คน  700-1,000 คน 800-1,000 คน และ 900 ถึง 1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน 
คือ 100 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 100 คนนี้แทนการสํารวจดวย
ขนาดตัวอยาง 1,000 คนได    
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ตารางที่ 4-27 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องความม่ันคงในการทํางานของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 1.122 0.289 
800 – 1,000 1.573 0.296 
700 – 1,000 2.391 0.067 
600 – 1,000 1.826 0.078 
500 – 1,000 2.773 0.017* 
400 – 1,000 2.186 0.041* 
300 – 1,000 3.588 0.006* 
200 – 1,000 3.641 0.000* 
100 – 1,000 4.264 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-27 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องความม่ันคงในการทํางานของลูก ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 
600-1,000 คน 700-1,000 คน 800-1,000 คน และ 900 ถึง 1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน 
คือ 600 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 600 คนนี้แทนการสํารวจดวย
ขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-28 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 0.214 0.644 
800 – 1,000 3.988 0.019* 
700 – 1,000 3.053 0.027* 
600 – 1,000 5.617 0.000* 
500 – 1,000 4.343 0.001* 
400 – 1,000 4.011 0.001* 
300 – 1,000 3.714 0.001* 
200 – 1,000 4.221 0.000* 
100 – 1,000 4.936 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-28 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 900 ถึง 
1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 900 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาด
ตัวอยาง 900 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-29 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตาง
กัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 4.130 0.042* 
800 – 1,000 6.870 0.001* 
700 – 1,000 4.514 0.004* 
600 – 1,000 5.847 0.000* 
500 – 1,000 4.826 0.000* 
400 – 1,000 3.913 0.001* 
300 – 1,000 3.162 0.002* 
200 – 1,000 4.626 0.000* 
100 – 1,000 4.204 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-29 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาด
ตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-30 แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 9.692 0.002* 
800 – 1,000 10.196 0.000* 
700 – 1,000 6.694 0.000* 
600 – 1,000 7.593 0.000* 
500 – 1,000 5.411 0.000* 
400 – 1,000 5.749 0.000* 
300 – 1,000 4.870 0.000* 
200 – 1,000 8.045 0.000* 
100 – 1,000 7.351 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-30 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาด
ตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-31แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้ ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 7.745 0.005* 
800 – 1,000 29.725 0.000* 
700 – 1,000 21.270 0.000* 
600 – 1,000 28.738 0.000* 
500 – 1,000 22.263 0.000* 
400 – 1,000 16.583 0.000* 
300 – 1,000 14.567 0.000* 
200 – 1,000 15.873 0.000* 
100 – 1,000 15.212 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-31 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้ ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาด
ตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-32แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตาง
กัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 7.308 0.007* 
800 – 1,000 14.999 0.000* 
700 – 1,000 9.564 0.000* 
600 – 1,000 10.937 0.000* 
500 – 1,000 8.049 0.000* 
400 – 1,000 6.366 0.000* 
300 – 1,000 5.139 0.000* 
200 – 1,000 7.495 0.000* 
100 – 1,000 7.229 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-32 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจ
ดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-33แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับกังวลใจของ
แมเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดดี ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 9.434 0.002* 
800 – 1,000 24.459 0.000* 
700 – 1,000 15.996 0.000* 
600 – 1,000 18.755 0.000* 
500 – 1,000 14.533 0.000* 
400 – 1,000 11.575 0.000* 
300 – 1,000 10.025 0.000* 
200 – 1,000 11.769 0.000* 
100 – 1,000 10.614 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-33 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับกังวลใจของแมเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดด ีทุกชวงขนาดตัวอยางในการ
สุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจ
ดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
 

4.2.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
กับเร่ืองรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 
 ในงานวิจัยนี้ ไดใชวิธีการประมาณขนาดตัวอยางโดยการหาคาเฉล่ียและ
สัมประสิทธ์ิความผันแปรโดยนํามาพิจารณาความแตกตางของขอมูลดวยกราฟ และวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว รายละเอียดผลการวิเคราะหแตละวิธีแสดงไดดังนี ้
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4.2.3.1 การประมาณขนาดตัวอยางเพ่ือดูความแตกตางของขอมูลดวยการ
พิจารณาจากกราฟ 
ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอวิธีการประมาณขนาดตัวอยาง

ดวยวิธีกราฟซ่ึงจะพิจารณาจากคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเกี่ยวการรับรางรัฐธรรมนูญ 17 
ก.ค. 2550 แสดงไดดังรูปท่ี 4-44 ถึง 4-47 ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเร่ืองปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
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รูปที่ 4-44 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรฐัธรรมนูญ (17 
ก.ค. 2550) ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-44สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีได
จากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยาง
ในชวง 600-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 2.45) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 600 หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 600 คน นี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเร่ืองการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง ๆ
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รูปที่ 4-45 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 
ก.ค. 2550) ในเรื่องการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง  ๆท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-45สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง 
ๆ ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาด
ตัวอยางในชวง 300-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 2.36) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ี
ทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 300 หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 300 คน นี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเร่ืองการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพ่ือใหไดมาซึ่งการเปนส.ส. 
(การเลือกต้ังไมบริสุทธิ)์
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รูปที่ 4-46 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 
ก.ค. 2550) ในเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ) ท่ี
ใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-46 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือให
ไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ) ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมี
ความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 400-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 
2.41) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 400 หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 400 คน นี้แทนการ
สํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเร่ืองความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภายใต
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รูปที่ 4-47 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 
ก.ค. 2550) ในเรื่องความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยาง
แตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-47 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องความรุนแรงของการกอการรายใน 3 
จังหวัดภาคใต ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือ
กําหนดขนาดตัวอยางในชวง 300-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 2.41) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา
ขนาดตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 300 หรือ
อาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 300 คน นี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คน
ได 

4.2.3.2 การประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว 
ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอการวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอเรื่องรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนเปนเครื่องมือในการทดสอบเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-34 ถึง 4-37 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-34แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องปญหา
เศรษฐกิจของประเทศ ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 
 

ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 
900 – 1,000 1.032 0.310 
800 – 1,000 1.557 0.211 
700 – 1,000 1.339 0.369 
600 – 1,000 1.339 0.369 
500 – 1,000 1.299 0.273 
400 – 1,000 0.137 0.711 
300 – 1,000 1.570 0.191 
200 – 1,000 1.829 0.077 
100 – 1,000 1.724 0.088 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-34 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 100-1,000 คน 200-
1,000 คน 300-1,000 คน 400-1,000 คน  500-1,000 คน  600-1,000 คน  700-1,000 คน 800-
1,000 คน และ 900 ถึง 1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 100 คนขึ้นไป หรืออาจกลาว
ไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 100 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได    
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ตารางที่ 4-35แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องการ
ประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 1.191 0.275 
800 – 1,000 1.105 0.331 
700 – 1,000 2.053 0.129 
600 – 1,000 2.053 0.129 
500 – 1,000 0.699 0.497 
400 – 1,000 0.704 0.401 
300 – 1,000 1.720 0.190 
200 – 1,000 1.245 0.274 
100 – 1,000 1.284 0.246 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-35 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง ๆ ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการสุม 100-1,000 
คน 200-1,000 คน 300-1,000 คน 400-1,000 คน  500-1,000 คน  600-1,000 คน  700-1,000 คน 
800-1,000 คน และ 900 ถึง 1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 100 คนขึ้นไป หรืออาจกลาว
ไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 100 คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได    
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ตารางที่ 4-36แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ) ท่ีใชขนาด
ตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 0.011 0.916 
800 – 1,000 3.344 0.035 
700 – 1,000 2.834 0.059 
600 – 1,000 2.834 0.059 
500 – 1,000 4.266 0.014* 
400 – 1,000 3.843 0.050* 
300 – 1,000 5.234 0.022* 
200 – 1,000 2.146 0.036* 
100 – 1,000 2.761 0.005* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-36 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส.(การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ) ท่ีใชชวง
ขนาดตัวอยางในการสุม 600-1,000 คน 700-1,000 คน 800-1,000 คน และ 900 ถึง 1,000 คน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวดัระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวไดไมแตกตางกัน คือ 600 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 600 
คนนี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
 
 
 
 
 
 

DPU



 - 138 -

ตารางที่ 4-37แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องความ
รุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภายใต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบ
แตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 3.180 0.042 
800 – 1,000 1.104 0.294 
700 – 1,000 0.224 0.636 
600 – 1,000 3.063 0.080 
500 – 1,000 3.077 0.046* 
400 – 1,000 4.872 0.008* 
300 – 1,000 4.872 0.008* 
200 – 1,000 2.157 0.035* 
100 – 1,000 2.433 0.013* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-37 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภายใต ท่ีใชชวงขนาดตัวอยางในการ
สุม 600-1,000 คน 700-1,000 คน 800-1,000 คน และ 900 ถึง 1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นั่นคือขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดไม
แตกตางกัน คือ 600 คนขึ้นไป หรืออาจกลาวไดวาสามารถใชขนาดตัวอยาง 600 คนนี้แทนการ
สํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
 

4.2.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่
เกี่ยวของกับเร่ืองรับรางรัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550 
 ในงานวิจัยนี้ ไดใชวิธีการประมาณขนาดตัวอยางโดยการหาคาเฉล่ียและ
สัมประสิทธ์ิความผันแปรโดยนํามาพิจารณาความแตกตางของขอมูลดวยกราฟ และวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว รายละเอียดผลการวิเคราะหแตละวิธีแสดงไดดังนี ้
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4.2.3.1 การประมาณหาขนาดตัวอยางเพ่ือดูความแตกตางของขอมูลดวย
การพิจารณาจากกราฟ 
ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอวิธีการประมาณขนาดตัวอยาง

ดวยกราฟซ่ึงจะพิจารณาจากคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับความกังวลใจของแม 
แสดงไดดังรูปท่ี 4-48 ถึง 4-51 ดังนี้ 

 

ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเร่ืองสถานการณชายแดนภาคใต
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รูปที่ 4-48 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 
ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-48 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต ท่ีได
จากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยาง
ในชวง 600-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 2.03) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 600 หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 600 คน นี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเร่ืองการมีงานทํา / การจางงาน
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รูปที่ 4-49 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 
ส.ค. 2550) ในเรื่องการมีงานทํา / การจางงาน ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-49 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการมีงานทํา / การจางงาน ท่ีไดจาก
การทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยาง
ในชวง 400-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 2.13) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 400 หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 400 คน นี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ
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รูปที่ 4-50กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 
ส.ค. 2550) ในเรื่องการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-50 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ 
ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาด
ตัวอยางในชวง 800-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 2.08) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ี
ทําใหสามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 800 หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 800 คน นี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
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ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเรื่องการทํามาหากินของตนเอง
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รูปที่ 4-51 กราฟแสดงคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 
ส.ค. 2550) ในเรื่องการทํามาหากินของตนเอง ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-51 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการทํามาหากินของตนเอง ท่ีไดจาก
การทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาไมมีความแตกตางกันเของคาเฉล่ียเม่ือกําหนดขนาดตัวอยาง
ในชวง 400-1,000 คน(คาเฉล่ียเทากับ 2.12) ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดตัวอยางท่ีทําให
สามารถวัดระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไมแตกตางกัน คือ 400 หรืออาจกลาวไดวา
สามารถใชขนาดตัวอยาง 400 คน นี้แทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 

4.2.3.2 การประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว 

 ผลการวิเคราะหในสวนนี้จะนําเสนอการวิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นในเรื่องการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-38 ถึง 
4-41 ดังนี้ 
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ตารางที่  4-38แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่อง
สถานการณชายแดนภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 24.572 0.000* 
800 – 1,000 12.445 0.000* 
700 – 1,000 11.536 0.000* 
600 – 1,000 8.669 0.000* 
500 – 1,000 7.797 0.000* 
400 – 1,000 10.011 0.000* 
300 – 1,000 9.479 0.000* 
200 – 1,000 8.335 0.000* 
100 – 1,000 7.562 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-38 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 
1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-39แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องการมีงาน
ทํา / การจางงาน ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 14.286 0.000* 
800 – 1,000 12.664 0.000* 
700 – 1,000 12.048 0.000* 
600 – 1,000 9.058 0.000* 
500 – 1,000 7.772 0.000* 
400 – 1,000 9.002 0.000* 
300 – 1,000 8.586 0.000* 
200 – 1,000 7.541 0.000* 
100 – 1,000 6.865 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-39 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องการมีงานทํา / การจางงาน ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คน
ได 
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ตารางที่ 4-40แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องการ
ชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 5.502 0.000* 
800 – 1,000 3.886 0.021* 
700 – 1,000 4.588 0.003* 
600 – 1,000 3.778 0.005* 
500 – 1,000 3.416 0.004* 
400 – 1,000 3.330 0.003* 
300 – 1,000 3.049 0.003* 
200 – 1,000 2.679 0.006* 
100 – 1,000 2.601 0.005* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4-40 พบวาไมมีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 
1,000 คนได 
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ตารางที่ 4-41แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเรื่องการทํามา
หากินของตนเอง ท่ีใชขนาดตัวอยางในการทดสอบแตกตางกัน 

 
ชวงขนาดตัวอยาง F-test P-value 

900 – 1,000 7.349 0.007* 
800 – 1,000 12.335 0.000* 
700 – 1,000 14.125 0.000* 
600 – 1,000 10.506 0.000* 
500 – 1,000 8.325 0.000* 
400 – 1,000 9.742 0.000* 
300 – 1,000 8.446 0.000* 
200 – 1,000 7.426 0.000* 
100 – 1,000 6.705 0.000* 

 หมายเหตุ * หมายถึงขนาดตัวอยางท่ีใชทําใหมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4-41 พบวามีความแตกตางกันในการใหระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
เกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินของตนเอง ทุกชวงขนาดตัวอยางในการสุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นั่นคือไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 
1,000 คนได 
 

4.2.4 ผลการวิเคราะหการประมาณขนาดตัวอยางที่พิจารณาสัมประสิทธิ์ความ
ผันแปรของระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับความกังวลใจของแม 
 ในงานวิจัยนี้ ไดพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็น
ท่ีเกี่ยวของกับความกังวลใจของแม เพ่ือวัดการกระจายของขอมูลท่ีศึกษาในกรณีท่ีไมสามารถ
เปรียบเทียบการกระจายของขอมูลเนื่องจากขนาดตัวอยางท่ีใชในการทดสอบไมเทากัน ดังนั้น
ในสวนนี้จึงจะพิจารณาเบ้ืองตนดวยกราฟ รายละเอียดผลการวิเคราะหแสดงไดดังรูปท่ี 4-52 ถึง 
4-64 นี้ 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมใน
เรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

47.40

47.50

47.60

47.70

47.80

47.90

48.00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
ขนาดตัวอยาง

สัม
ปร

ะสิ
ทธ

คว
าม

ผัน
แป

รเฉ
ลี่ย

ขอ
งร

ะด
ับ

คว
าม

คิด
เห็

นเ
ฉลี่

ย

 
รูปที่ 4-52 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-52 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 47.51 เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 300 และ 700 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 300 และ 700 คน 
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สัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เกี่ยวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด
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รูปที่ 4-53กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-53 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะติดการพนัน ติดยาเสพติด ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 47.73 เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 100 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 100 คน 
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สัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียท่ีเก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
การคบเพื่อนไมดี
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รูปที่ 4-54 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องการคบเพ่ือนไมด ีท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-54 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องการคบเพ่ือนไมดี ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 
10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิ
ความผันแปรเทากับ 46.74 เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 200 และ 1,000 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 200 และ 1,000 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉลี่ยท่ีเก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเรื่อง
ผลการเรียนของลูก
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รูปที่ 4-55 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องผลการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 

 
 จากรูปท่ี 4-55 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องผลการเรียนของลูก ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 
10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิ
ความผันแปรเทากับ 42.63  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 100 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได
วาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดี
ท่ีสุด คือ 100 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรระดับความคิดเห็นเฉลี่ยท่ีเก่ียวของกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูก
ติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต
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รูปที่ 4-56 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกีย่วกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-56 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องติดเกมสออนไลน อินเตอรเน็ต ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 43.48  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 300 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 300 คน 
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สัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองความไมปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับบาน
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รูปที่ 4-57 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไปกลับบาน ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-57 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไปกลับบาน 
ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอย
ท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 47.14 เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 200 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 200 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองความม่ันคงในการทํางานของลูก
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รูปที่ 4-58 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไปกลับบาน ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-58 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องความไมปลอดภัยในการเดินทางไปกลับบาน 
ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอย
ท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 43.03เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 200 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 200 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เกี่ยวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองลูกมีคูรักไมเหมาะสม
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รูปที่ 4-59 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-59 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกมีคูรักไมเหมาะสม ท่ีไดจากการทดลองสุม
ซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิ
ความผันแปรเทากับ 39.33  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 100 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได
วาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดี
ท่ีสุด คือ 100 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองคาใชจายในการเรียนของลูก
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รูปที่ 4-60กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-60 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องคาใชจายในการเรียนของลูก ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 45.42  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 200 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 200 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เกี่ยวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา
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รูปที่ 4-61กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-61 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกเรียนจบแลวไมมีงานทํา ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 44.15  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 200 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 200 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้
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รูปที่ 4-62 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี ้ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-62 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องลูกจะเปนเกย ตุด ทอม ดี้ ท่ีไดจากการทดลอง
สุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 32.65  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 100 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 100 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองเมื่อแมแกเฒาแลวลูกจะทอดทิ้ง
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รูปที่ 4-63 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-63 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องเม่ือแมแกเฒาแลวลูกจะทอดท้ิง ท่ีไดจากการ
ทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมี
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 40.83  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 100 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 100 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียที่เก่ียวของกับความกังวลใจของแมใน
เร่ืองจะมีเงินไมเพียงพอที่จะเล้ียงลูกใหไดดี
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รูปที่ 4-64 กราฟแสดงสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวล
ใจของแมในเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดด ีท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-64 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับความกังวลใจของแมในเรื่องจะมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงลูกใหไดดี ท่ีได
จากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุด
คือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 47.09 เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 200 คน ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นใน
ดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 200 คน 
 

4.2.5 ผลการวิเคราะหการประมาณหาขนาดตัวอยางที่พิจารณาสัมประสิทธิ์
ความผันแปรของระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับเร่ืองรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 

ในงานวิจัยนี้ ไดพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็น
ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 เพ่ือวัดการกระจายของขอมูลท่ีศึกษาใน
กรณีท่ีไมสามารถเปรียบเทียบการกระจายของขอมูลเนื่องจากขนาดตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ
ไมเทากัน ดังนั้นในสวนนี้จึงจะพิจารณาเบ้ืองตนดวยกราฟ รายละเอียดผลการวิเคราะหแสดงได
ดังรูปท่ี 4-65 ถึง 4-68 นี้ 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเร่ืองปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
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รูปที่ 4-65 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-65 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอย
ท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 33.03  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 400 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 400 คน 
 

DPU



 - 161 -

สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเร่ืองการประทวงชุมนุมของ
กลุมพลังตาง ๆ
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รูปที่ 4-66 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการประทวงชุมนุมของกลุมพลังตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยาง
แตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-66 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการประทวงชุมนุมของกลุม
พลังตาง ๆ ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการ
กระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 35.89 เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 
400 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 400 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเร่ืองการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เพ่ือใหไดมาซึ่งการเปนส.ส. (การเลือกต้ังไมบริสุทธิ)์
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รูปที่ 4-67กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การ
เลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ)  ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-67 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพ่ือให
ไดมาซ่ึงการเปนส.ส. (การเลือกตั้งไมบริสุทธ์ิ)  ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 
36.55 เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 400 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ี
ทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 400 คน 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเร่ืองความรุนแรงของการกอการ
รายใน 3 จังหวัดภายใต
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รูปที่ 4-68 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องความรุนแรงของการกอการรายใน 3 จังหวัดภาคใต ท่ีใช
ขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-68 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (17 ก.ค. 2550) ในเรื่องความรุนแรงของการกอการ
รายใน 3 จังหวัดภาคใต ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดาน
ดังกลาวจะมีการกระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 36.00 เม่ือกําหนดขนาด
ตัวอยางในชวง 200 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการ
กระจายของระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 200 คน 
 

4.2.6 ผลการวิเคราะหการประมาณหาขนาดตัวอยางที่พิจารณาสัมประสิทธิ์
ความผันแปรของระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับเร่ืองรับรางรัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550 

ในงานวิจัยนี้ ไดพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็น
ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องรับรางรัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550 เพ่ือวัดการกระจายของขอมูลท่ีศึกษาใน
กรณีท่ีไมสามารถเปรียบเทียบการกระจายของขอมูลเนื่องจากขนาดตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ
ไมเทากัน ดังนั้นในสวนนี้จึงจะพิจารณาเบ้ืองตนดวยกราฟ รายละเอียดผลการวิเคราะหแสดงได
ดังรูปท่ี 4-68 ถึง 4-71 นี้ 
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สัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเร่ืองสถานการณชายแดนภาคใต
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รูปที่ 4-69กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-69 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต 
ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอย
ท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 34.56  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 400 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 400 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเร่ืองการมีงานทํา / การจางงาน
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รูปที่ 4-70กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องสถานการณชายแดนภาคใต ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-70 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการมีงานทํา / การจางงาน ท่ี
ไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอย
ท่ีสุด คือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 31.33  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 100 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 100 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกับเร่ืองการชุมนุมประทวงของ
กลุมตาง ๆ
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รูปที่ 4-71 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการชุมนุมประทวงของกลุมตาง ๆ ท่ีใชขนาดตัวอยาง
แตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-71 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการชุมนุมประทวงของกลุม
ตาง ๆ ท่ีไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการ
กระจายนอยท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 36.46  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 
300 คน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับ
ความคิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 300 คน 
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สัมประสิทธิ์ความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับเร่ืองการทํามาหากินของตนเอง
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รูปที่ 4-72 กราฟแสดงสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับราง
รัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการทํามาหากินของตนเอง ท่ีใชขนาดตัวอยางแตกตางกัน 
 
 จากรูปท่ี 4-72 สามารถอธิบายไดวาเม่ือพิจารณาสัมประสิทธ์ิของระดับความ
คิดเห็นเฉล่ียเกี่ยวกับการรับรางรัฐธรรมนูญ (10 ส.ค. 2550) ในเรื่องการทํามาหากินของตนเอง ท่ี
ไดจากการทดลองสุมซํ้า 10 ครั้ง พบวาระดับความคิดเห็นในดานดังกลาวจะมีการกระจายนอย
ท่ีสุดคือมีสัมประสิทธ์ิความผันแปรเทากับ 34.36  เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางในชวง 100 คน 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขนาดของตัวอยางท่ีทําใหสามารถวัดการกระจายของระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาวไดดีท่ีสุด คือ 100 คน 
 
 
 จากผลการวิเคราะหของการประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากร
ท่ีสํารวจมีจํานวน 10,000 คน ท่ีพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ ท่ีมี
ตอบริการดานตาง ๆ ของกทม.ดวยกราฟ และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน และพิจารณา
สัมประสิทธ์ิความผันแปรดวยกราฟ เพ่ือยืนยันการประมาณหาขนาดตัวอยางจากการพิจารณา
คาเฉล่ีย สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4-42(ก) และ (ข) ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-42(ก) แสดงการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 1,000 คน 
ดวยการพิจารณาคาเฉล่ียและสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความคิดเห็นในดานตางๆ ท่ี
ศึกษา 

 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึงไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได 
 
 
 
 

เรื่องท่ี
ศึกษา 

ความกังวลใจของแม การรับรางรัฐธรรมนูญ 
(17 ก.ค. 2550) 

การรับรางรัฐธรรมนูญ 
(10 ส.ค. 2550) 

กราฟ ANOVA กราฟ ANOVA กราฟ ANOVA 
คาเฉลีย่ C.V. คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย C.V. คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย C.V. คาเฉลี่ย 

ดานท่ี 1 700 300 
700 800 600 400 100 600 400 - 

ดานท่ี 2 800 100 - 300 200 100 400 100 - 
ดานท่ี 3 700 200 

1,000 
- 400 500 600 800 300 - 

ดานท่ี 4 800 100 - 300 200 600 400 100 - 
ดานท่ี 5 700 300 100       
ดานท่ี 6 700 200 600       
ดานท่ี 7 800 100 900       
ดานท่ี 8 400 100 -       
ดานท่ี 9 700 200 -       
ดานท่ี 10 300 200 -       
ดานท่ี 11 600 100 -       
ดานท่ี 12 600 100 -       
ดานท่ี 13 400 200 -       
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ตารางที่ 4-42(ข) แสดงการสรุปกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 
1,000 คน ดวยการพิจารณาคาเฉล่ียและสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับ
ความคิดเห็นในดานตางๆ ท่ีศึกษา 

พิจารณาคาเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็น
ในแตละดานท่ีศึกษา 

เรื่องความกังวลใจ 
ของแม 

เรื่องการรับราง
รัฐธรรมนูญ  

(17 ก.ค. 2550) 

เรื่องการรับราง
รัฐธรรมนูญ  

(10 ส.ค. 2550) 
กราฟ ANOVA   กราฟ ANOVA กราฟ ANOVA 
700 - 300 100 

600 
400 - 

พิจาณาสัมประสิทธ์ิ
ข อ ง ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็นในแตละดาน
ท่ีศึกษา 

100  200  100  

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย – หมายถึงไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได 
 
 จากตารางท่ี 4-42 (ก) และ4-42(ข) สามารถอธิบายไดวาในการกําหนดขนาด
ตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมีจํานวน 1,000 คนดวยการพิจารณาคาเฉล่ียของ
ระดับความคิดเห็นตาง ๆ ท่ีศึกษา พบวาเม่ือพิจารณาดวยกราฟสามารถกําหนดขนาดตัวอยาง 
300 ,400 และ700 คนและวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ไมสามารถกําหนดขนาด
ตัวอยางท่ีเหมาะสมได โดยภาพรวม  แตจะเห็นวา  เรื่องของการรับรางรัฐธรรมนูญ(17 ก.ค.
2550)  เม่ือใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวจะไดขนาดตัวอยางท่ี 100และ600 คน
เปนตัวแทนของประชากร 1,000 คนได  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้เม่ือพิจารณา
สัมประสิทธ์ิความผันแปรเพ่ือเปนการวัดการกระจายของขอมูลท่ีศึกษา พบวาสวนใหญในการ
กําหนดขนาดตัวอยาง 100 คน และ 200 คนมีการกระจายนอยท่ีสุด 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาไมสามารถสรุปในภาพรวมไดวาจะใชขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได ในการสํารวจท้ัง 3 เรื่องนี ้ อาจจะตอง
ดูแตละกรณีเพราะอาจมีผลเนื่องจากปจจัยจากขอคําถามหรือปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลใหไมสามารถ
สรุปโดยภาพรวมได 
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บทที่ 5  
 

สรุปผลงานวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่องการหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลสําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
กรณีศึกษา 2 กรณีคือ กรณีท่ี 1 เปนการหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจจํานวน 
10,000 คน โดยใชขอมูลเรื่องระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครตอการบริหารนโยบาย
กรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป คือครั้งท่ี 3 ป 2547 และครั้งท่ี 1 ป 2550 และกรณีท่ี 2 เปนการ
วิเคราะหเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม กรณีประชากรท่ีสํารวจมี 1,000 คน ใชขอมูลเรื่องความ
กังวลใจของแม การรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 และการรับรางรัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550 โดย
กรณีท่ีใชศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและสัมประสิทธ์ิความผันแปร
ของระดับความคิดเห็นในแตละดานในการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมดวยการพิจารณา
ความแตกตางของขอมูลดวยกราฟ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว รายละเอียดผลการ
วิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
5.1 การประมาณหาขนาดตัวอยางที่เหมาะสม กรณีประชากรที่สํารวจมีจํานวน 10,000 คน  
 ในการประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมเม่ือมีการใชประชากรในการสํารวจ 10,000 
คน ใชคาเฉล่ียและสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นในแตละดานท่ีศึกษาในการ
วิเคราะหผลดวยการพิจารณาความแตกตางของขอมูลดวยกราฟ และวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว สามารถสรุปไดตามเรื่องท่ีศึกษา 2 ปดังนี้ 
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                        5.1.1  ขอมูลเร่ืองระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครที่มีตอการ
บริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป คือ คร้ังที่ 3 ป 2547 

5.1.1.1 พิจาณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในเรื่องท่ีศึกษา 
ในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบวาเม่ือ

พิจารณาจากกราฟ สามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมจํานวน 3,000 คนและ 6,000 คน 
สวนการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  สามารถประมาณขนาดตัวอยางได 6,000 คน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการใช
ขอมูลในเรื่องนี้ ทําใหไดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม 6,000 คน แทนการสํารวจดวยประชากร
จํานวน 10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

5.1.1.2 พิจาณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
เรื่องท่ีศึกษา 
ในการพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจ

เฉล่ียจะใชการพิจารณาจากกราฟเพียงอยางเดียว เนื่องจากการพิจารณาคานี้จะเปนการยืนยันการ
กําหนดขนาดตัวอยางดวยการพิจารณาคาเฉล่ีย ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการประมาณขนาด
ตัวอยางดวยการใชขอมูลในเรื่องนี้ พบวาการใชขนาดตัวอยาง 2,000 คน จะทําใหมีการกระจาย
ของเรื่องท่ีศึกษานอยท่ีสุด  

5.1.2 ขอมูลเร่ืองระดับความพึงพอใจของชาวกรุงเทพมหานครที่มีตอการ
บริหารนโยบายกรุงเทพมหานคร ใชขอมูล 2 ป คือ คร้ังที่ 1 ป 2550 

5.1.2.1 พิจาณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในเรื่องท่ีศึกษา 
ในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบวาเม่ือ

พิจารณาจากกราฟ สามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมจํานวน 1,000 คน สวนการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สามารถประมาณขนาดตัวอยางจํานวน 6,000 คน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการใชขอมูล
ในเรื่องนี้ ทําใหไดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม 6,000 คน แทนการสํารวจดวยประชากรจํานวน 
10,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

5.1.2.2 พิจาณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
เรื่องท่ีศึกษา 
ในการพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจ

เฉล่ียจะใชการพิจารณากราฟเพียงอยางเดียว เนื่องจากการพิจารณาคานี้จะเปนการยืนยันการ
กําหนดขนาดตัวอยางดวยการพิจารณาคาเฉล่ียเทานั้น  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการ
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ประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการใชขอมูลในเรื่องนี้ พบวาการใชขนาดตัวอยาง 1,000 คน จะทํา
ใหมีการกระจายของเรื่องท่ีศึกษานอยท่ีสุด  

5.1.3 เปรียบเทียบผลการประมาณขนาดตัวอยางจากการใชขอมูลทั้ง 2ชุด(กรณี
ประชากร 10,000 คน) 

จากการพิจารณาขอมูลท่ีศึกษาท้ังสองชุด พบวาการใชคาเฉล่ียในการ
ประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมดวยการพิจารณาจากกราฟและวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวนั้น ทําใหสามารถกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 6,000 คน และเม่ือใชสัมประสิทธ์ิความผัน
แปรในการยืนยันการกําหนดขนาดตัวอยางพบวาในการกําหนดขนาดตัวอยาง 1,000 ถึง 2,000 
คน จะทําใหขอมูลท่ีศึกษามีการกระจายนอยท่ีสุด ดังนั้นอาจสรุปไดวาจากการสํารวจประชามติ
ของขอมูลท้ัง 2 ชุดนี้จะใชขนาดตัวอยางจํานวน 6,000 คน แทนการสํารวจดวยประชากรจํานวน 
10,000 คนได  

  
5.2  การประมาณหาขนาดตัวอยางที่เหมาะสม กรณีประชากรที่สํารวจมีจํานวน 1,000 คน  
 ในการประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมเม่ือมีการใชประชากรในการสํารวจ 
1,000 คน ใชคาเฉล่ียและและสัมประสิทธความผันแปรของระดับความคิดเห็นในแตละดานท่ี
ศึกษาในการวิเคราะหผลดวยการพิจารณาจากกราฟ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
สามารถสรุปไดตามเรื่องท่ีศึกษาท้ังหมด 3 เรื่องดังนี้ 
 

5.2.1 ขอมูลเร่ืองความกังวลใจของแม 
5.2.2.1 พิจาณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในเรื่องท่ีศึกษา 

ในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบวาเม่ือ
พิจารณาจากกราฟ สามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได 700 คน สวนการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวไมสามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมในภาพได ดังนั้นจากการ
วิเคราะหท้ังสองวิธีจึงสามารถสรุปไดวาสามารถประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการ
สํารวจดวยประชากรจํานวน 1,000 คนได คือ 700 คน โดยวิธีการคาเฉล่ียและดูจากกราฟได
เทานั้น 

5.2.2.2 พิจาณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
เรื่องท่ีศึกษา 
ในการพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจ

เฉล่ียจะพิจารณาจากกราฟเพียงอยางเดียว เนื่องจากการพิจารณาคานี้จะเปนการยืนยันการ
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กําหนดขนาดตัวอยางดวยการพิจารณาคาเฉล่ียเทานั้น  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการ
ประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการใชขอมูลในเรื่องนี้ พบวาการใชขนาดตัวอยาง 100 คน จะทํา
ใหมีการกระจายของเรื่องท่ีศึกษานอยท่ีสุด  

5.2.2 ขอมูลเร่ืองการรับรางรัฐธรรมนูญ 17 ก.ค. 2550 
5.2.2.1 พิจาณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในเรื่องท่ีศึกษา 

ในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบวาเม่ือ
พิจารณาจากกราฟ สามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได 300 คน สวนการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว สามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได 100 คนและ 600 คน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวาสามารถประมาณหา
ขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวยประชากรจํานวน 1,000 คนได  คือ 300 คน โดย
วิธีการคาเฉล่ียและดูจากกราฟไดเทานั้น แตเม่ือดูจากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวจะ
ไดประชากร 100 คนและ600 คน  ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  แทนการสํารวจดวยประชากรจํานวน 
1,000 คน 

5.2.2.2 พิจาณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจเฉล่ียใน
เรื่องท่ีศึกษา 
ในการพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจ

เฉล่ียจะพิจารณาจากกราฟเพียงอยางเดียว เนื่องจากการพิจารณาคานี้จะเปนการยืนยันการ
กําหนดขนาดตัวอยางดวยการพิจารณาคาเฉล่ียเทานั้น  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการ
ประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการใชขอมูลในเรื่องนี้ พบวาการใชขนาดตัวอยาง 200 คน จะทํา
ใหมีการกระจายของเรื่องท่ีศึกษานอยท่ีสุด  

5.2.3 ขอมูลเร่ืองการรับรางรัฐธรรมนูญ 10 ส.ค. 2550 
5.2.3.1 พิจาณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียในเรื่องท่ีศึกษา 

ในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจเฉล่ียพบวาเม่ือ
พิจารณาจากกราฟ สามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได 400 คน สวนการวิเคราะห
ความแปรปรวนไมสามารถประมาณขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได ดังนั้นจากการวิเคราะหท้ัง
สองวิธีจึงสามารถสรุปไดวาสามารถประมาณหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแทนการสํารวจดวย
ประชากรจํานวน 1,000 คนไดคือ 400 คน โดยวิธีการคาเฉล่ียและดูจากกราฟไดเทานั้น 
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                             5.2.3.2    พิจาณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจ 
                                          เฉล่ียในเรื่องท่ีศึกษา 

ในการพิจารณาสัมประสิทธ์ิความผันแปรของระดับความพึงพอใจ
เฉล่ียจะพิจารณาจากกราฟเพียงอยางเดียว เนื่องจากการพิจารณาคานี้จะเปนการยืนยันการ
กําหนดขนาดตัวอยางดวยการพิจารณาคาเฉล่ียเทานั้น  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในการ
ประมาณหาขนาดตัวอยางดวยการใชขอมูลในเรื่องนี้ พบวาการใชขนาดตัวอยาง 100 คน จะทํา
ใหมีการกระจายของเรื่องท่ีศึกษานอยท่ีสุด  

5.2.4 เปรียบเทียบผลการประมาณขนาดตัวอยางจากการใชขอมูลทั้ง 3ชุด(กรณี
ประชากร 1,000 คน) 

  จากการพิจารณาขอมูลท่ีศึกษาท้ังสามชุด พบวาการใชคาเฉล่ียในการประมาณ
ขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยการพิจารณาความแตกตางของขอมูลจากกราฟและการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวนั้น ไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมในภาพรวมได  
  แตอาจจะสรุปเปนเรื่องๆ โดยวิธีการหาคาเฉล่ียโดยดูจากกราฟไดวา  เรื่อง
ความกังวลใจของแม จะไดขนาดตัวอยาง 700คน, เรื่องความคิดเห็นท่ีมีตอการรับราง
รัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 17 ก.ค. 2550  จะไดขนาดตัวอยาง 300 คนและเรื่องความคิดเห็นท่ีมีตอการ
รับรางรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 2550จะไดขนาดตัวอยาง 400 คน แทนจํานวนประชากร 
1,000 คน           
  สวนการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว   สรุปเปนเรื่องๆจะไดวา เรื่อง
ความกังวลใจของแม ไมมีขนาดตัวอยางใดท่ีแทนขนาดประชากรจํานวน 1,000 คนได, เรื่อง
ความคิดเห็นท่ีมีตอการรับรางรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 17 ก.ค. 2550  จะไดขนาดตัวอยาง 100 คน
และ 600 คน เปนตัวแทนประชากร 1,000 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเรื่องความคิดเห็นท่ี
มีตอการรับรางรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 2550 ก็ไมสามารถหาขนาดตัวอยางท่ีเปนตัวแทน
ประชากร 1,000 คนไดเลย 
  เม่ือใชสัมประสิทธ์ิความผันแปรในการยืนยันการกําหนดขนาดตัวอยางพบวา
ในการกําหนดขนาดตัวอยาง 100 ถึง 200 คน จะทําใหขอมูลท่ีศึกษามีการกระจายนอยท่ีสุด 
ดังนั้นอาจสรุปไดวาจากการสํารวจประชามติท้ัง 3 เรื่องนี้ จะไมสามารถหาขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมถาดูจากภาพรวมแทนการสํารวจดวยขนาดตัวอยาง 1,000 คนได 
 
 
 

DPU



 - 175 -

5.3  สรุปผลภาพรวมการประมาณขนาดตัวอยางที่เหมาะสม 
 จากการวิเคราะหผลเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม พบวาขนาดตัวอยางท่ีสามารถใช
แทนจํานวน 10,000 คนสําหรับการสํารวจขอมูลท้ัง 2 ชุดนั้นไดคือ 6,000 คน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต(ิโดยดูจากผลท่ีไดจากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว) และในกรณีท่ีประชากรท่ี
สํารวจมี 1,000 คนนั้นพบวาผลการสํารวจขอมูลท้ัง 3 ชุดนั้นไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมในกรณีนี้ไดโดยภาพรวม(ไมวาจะดูกราฟหรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว) 
 
5.4  อภิปรายผล 
   เม่ือกลาวถึงการทําโพลล ประชาชนจํานวนมากเขาใจวาเปนเพียงการออก
แบบสอบถามไปถามประชาชน  ซ่ึงไมตองใชหลักเกณฑอะไรมากนัก  ซ่ึงเปนความเขาใจท่ี
คลาดเคล่ือนมาก  การทําโพลลนั้นจะใหไดคุณภาพดีจะตองยึดระเบียบวิธีการทําโพลลท่ี
เครงครัด ซ่ึงระเบียบการทําโพลลเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการผลิตผลสํารวจ  โดยผาน
ขั้นตอนตางๆ  ไดแก  การกําหนดขนาดประชากร  ขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม  เทคนิคการสุม
ตัวอยาง  การสรางเครื่องมือวัด  ไดแกแบบสอบถามท่ีเช่ือถือไดวามีการใหขอมูลท่ีมีคุณภาพไม
เอนเอียงหรือช้ีนําใหเกิดประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง  สําหรับการทําโพลลถาเราคํานึงถึงการสุม
ตัวอยางท่ีดีคือการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน(Probability Sampling) แลวนั้น  วิธีการสุมแบบ
นี้ใหโอกาสประชาชนในการถูกเลือกเทาๆกัน  และตองคํานึงถึงความเปนไปไดทางสถิติในการ
เปนตัวแทนประชากรเปาหมายได  จะเห็นวาในการสํารวจความคิดเห็นประชาชน ไมจําเปนตอง
ใชขนาดประชากรท้ังหมด  หรือไมจําเปนตองมีจํานวนมากๆ  ซ่ึงคนสวนใหญมีความเช่ือวา
จะตองหาจากประชากรท่ีมีขนาดใหญนั้น  ในงานวิจัยช้ินนี้แสดงใหเห็นวาการสํารวจจาก
ประชากร 10,000 คนแทนการสํารวจประชาชนท้ังกรุงเทพมหานครนั้นไมจําเปน  เราอาจจะใช
ขนาดตัวอยางเพียงแค 6,000 คน แทน  ซ่ึงขนาดตัวอยางเพียงเทานี้ก็สามารถเปนตัวแทน
ประชาชนในกรุงเทพมหานครท้ังหมดได 

แตสําหรับการสํารวจประชาชนจํานวนนอยๆเชนในงานวิจัยช้ินนีไ้ดนํา โพลลท่ีสํารวจ
จํานวน  1,000 คน จะเห็นไดวาเราไมสามารถกําหนดขนาดตัวอยางในภาพรวมได  จะสามารถ
กําหนดไดเฉพาะเรื่อง  ซ่ึงแตละเรื่องจะไดขนาดตัวอยางท่ีแตกตางกัน  อาจเนื่องมาจากขอ
คําถามของโพลลนั้นๆ  ทําใหการตอบไมไปในทิศทางเดียวกันและอีกอยางขนาดประชากร
จํานวน 1,000 คน อาจจะเพียงพอแลวในการสํารวจความคิดเห็น 

สําหรับงานวิจัยช้ินนี้เพียงตองการหาขนาดประชาชนแทน 10,000 คน  เพ่ือมาสรุป
สําหรับทําโพลลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพียงเทานั้น  แตงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยยัง
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ตองการศึกษาเพ่ิมอีกวา ถากรณีประชาชนท่ีลดลงมาจะมีวิธีหาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมได
หรือไม  จึงมีการนําขอมูลโพลล 1,000 ชุดมาทดสอบเพ่ือหาขนาดประชากรท่ีเปนตัวแทนขนาด
ประชากรดังกลาว  แตผลท่ีไดไมดีเทาท่ีควรคือไมสามารถสรุปในภาพรวมได  ตามท่ีอธิบายไว
ขางตน 
 ในสวนวิธีการหาสัมประสิทธ์ิความผันแปรนั้น ผูวิจัยไดนําวิธีนี้มาทดสอบเพ่ือดูการ
กระจายของขอมูล  และเพ่ือท่ีนํามาสนับสนุนการหาคาเฉล่ียและการวเิคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว แตเม่ือดูผลการศึกษาแลวคาสัมประสิทธ์ิความผันแปรก็ใหผลไมสอดคลองกับ
การหาคาเฉล่ียโดยพิจารณาจากกราฟหรือการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวไดเลย  
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ไมสามารถสรุปในภาพรวมไดชัดเจนและไมสามารถสนับสนุนหรอื
นํามายืนยันการหาคาเฉล่ียโดยพิจารณาจากกราฟหรือแมแตวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียวไดวาขนาดประชากรท่ีได 6,000 คนนั้นจะตองมีการกระจายของขอมูลนอยท่ีสุด
ไปดวย  สวนโพลล 1,000 ชุด ก็ใหผลท่ีไมสอดคลองเชนเดียวกัน  อาจเปนท่ีโพลลท่ีใชเปน
ลักษณะคําถามความคิดเห็นท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องขอคําถามและแตละเรื่องท่ีศึกษาไมมี
ความสอดคลองกัน 
  

แตอยางไรก็ตามเราก็สามารถสรุปไดวาขนาดประชากรท่ีใชไมจําเปนท่ีจะตองใช
ประชาชนจํานวนมากๆในการสํารวจความคิดเห็นสําหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
งานวิจัยครั้งนี้ไดสรุปใหเห็นแลววาขนาดตัวอยาง 6,000 คนก็สามารถเปนตัวแทนประชาชน 
10,000 คนได  ซ่ึงจะทําใหการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครประหยัด
ท้ังงบประมาณ  กําลังคนและเวลาดวย 
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5.5  ขอเสนอแนะ 
1. ถาจะมีการหาขนาดตัวอยางสําหรับการทําโพลลครั้งตอไป  ผูวิจัยแนะนําวาควรจะ

เลือกโพลลท่ีมีลักษณะคําถามท่ีsensitive มากๆมาวิเคราะหดูบางวาขนาดประชากร
ท่ีเลือกจะมีผลมากนอยเพียงใด  และการเลือกเรื่องของโพลลแตละเรือ่งท่ีนํามา
เปรียบเทียบกันควรจะเปนเรื่องท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

2. ในการหาการกระจายของขอมูล  โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิความผันแปรนั้น  จะเห็นวา
ถาคําถามท่ีใชมีลักษณะท่ีไมสอดคลองกันในแตละโพลล  จะทําใหไมสามารถสรุป
ผลไดชัดเจนในภาพรวม  อาจจะตองหาวิธีอ่ืนๆมาใชแทนวิธีนี ้

3. สําหรับงานวิจัยครั้งหนาหรือผูท่ีตองการจะศึกษาตอจากงานวิจัยเลมนี้ ควรท่ีจะ
เลือกลักษณะของโพลลท่ีนํามาศึกษาใหมีลักษณะคลายคลึงกัน  และคําถามก็
จะตองเปนคําถามท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
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