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 ขนาดตัวอย่าง ( Sample size )  เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยต้องก าหนดให้เหมาะสมและเป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากรที่ท าการศึกษา เพ่ือท าให้ผลวิจัยมีความน่าเชื่อถือ การค านวณขนาดตัวอย่างล่วงหน้าก่อนท าวิจัย
จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตัดสินใจและเตรียมการต่างๆได้ก่อนด าเนินการ เพ่ือการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความส าคัญของการวิจัยอันดับแรก คือ  ปัญหา  ค าถาม  ความเหมาะสมในการศึกษาหาค าตอบใน
กระบวนการท าวิจัยต่างๆ ส่วนขนาดตัวอย่างนั้นมีความส าคัญในอันดับรองลงมา งานวิจัยที่ดีที่มีประโยชน์
จะต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือโดยความถูกต้องนั้นแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ความถูกต้องแบบภายใน (Internal  Validity) 
- รูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับค าถามวิจัยที่มี 

  - ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บข้อมูล 
2. ความถูกต้องแบบภายนอก (External  Validity)   

- การสุ่มเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ขนาดตัวอย่างที่เพียงพอจะท า
ให้ผลออกมาแม่นย า 

 ขนาดตัวอย่างที่น้อยไปท าให้ไม่น่าเชื่อถือ 

 ขนาดตัวอย่างที่มากไปท าให้ต้องเก็บข้อมูลเยอะขึ้น  หากต้องการติดตามข้อมูลต้อง
ใช้เวลานานขึ้น  สูญเสียงบประมาณมากขึ้น 

 มุมมองด้านจริยธรรมต่อขนาดตัวอย่าง จ านวนขนาดตัวอย่างที่มากหรือน้อยไปมีผลต่อจริยธรรม  
คือ  หากท าการศึกษาที่มีขนาดตัวอย่างน้อยเกินไปผลออกมาคือไม่น่าเชื่อถือ  ไม่แม่นย า  ถ้าเป็นการศึกษาที่
ต้องใช้ประชากรตัวอย่างคนไข้  อาจท าให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อคนไข้ได้ หากขนาดตัวอย่างมาก
เกินไป  ถ้าเป็นการศึกษาแบบใช้กลุ่มประชากรในการทดลองแล้วเสี่ยงต่ออันตรายก็อาจจะท าให้ประชากร
เสี่ยงมากเกินไป 



 ก้าวแรกของการคิดขนาดตัวอย่าง การค านวณสูตรตัวอย่างขึ้นกับวิธีการศึกษา ( เชิงสังเกต ,เชิง
ทดลอง )  และตัวผลลัพธ์ว่าวัดเป็นลักษณะอย่างไร (ชั่งและจดบันทึกตัวเลข,นับหัว) หลักการของการค านวณ
ขนาดตัวอย่างมีหลักพ้ืนฐานมาจากการคิดค านวณทางสถิติ  มีหลักการสืบเนื่องมาจากค าถามวิจัย  สมมุติฐาน
วิจัย  และการพิสูจน์สมมุติฐานทางสถิติ 

ประชากลุ่มเดียว  วัด proportion เพื่อหาอุบัติการณ์ 

 สูตรของ  Cochran 

  
        

  
 

 

p = อุบัติการณ์ (ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือสุ่มคร่าวๆ)     , q = 1-p     , e = ความคลาดเคลื่อน ( นิยม 5%,10%,15%,20% ) 

การส ารวจอุบัติการณ์มี 2 แบบ คือ ทราบประชากรทั้งหมดและไม่ทราบประชากรทั้งหมด 
 กรณีไม่ทราบข้อมูลหรือไม่ทราบค่าอุบัติการณ์ใช้สูตร Yamane ต้องเก็บข้อมูลให้มากที่สุด แต่ไม่มาก
เกินไป (ขนาดตัวอย่างที่มากที่สุดใช้ค่าอุบัติการณ์   50 : 50  จะท าให้ค านวณอุบัติการณ์ได้ค่าสูงสุด  จึงมีการ
สมมุติค่าตัวเลข  0.5  ขึ้นมา)   

 สูตรของ  Yamane 

  
 

     
 

  

หมายเหตุ   ถ้ารู้ประชากรทั้งหมดจะท าให้การค านวณสูตรตัวอย่างแม่นย ามากขึ้น 

 สูตรของ  Krejcie&Morrgan 

  
         

                
 

 

โดยก าหนด      p = q = 0.5     ,     d = 5% 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากร 1 กลุ่ม :  วัดค่าเฉลี่ย  mean-infinite  population-finite  population 

 ประชากร 2 กลุ่ม :  ค่าสัดส่วน  proportion, เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย mean และต้องทราบ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน , ค่าความแปรปรวน 
  
 
 



การ Sampling เลือกตัวอย่าง   
ก่อนที่จะค านวณขนาดตัวอย่างต้องสุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องและท าให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ การศึกษาจะมี 

2 แบบ คือ   
- แบบสุ่ม ความน่าเชื่อถือมากขึ้น ( Internal  Validity  สูง ) 

 - แบบไม่สุ่ม ความน่าเชื่อถือน้อยลง ( Internal  Validity  ต่ า ) 

รูปแบบการศึกษา 
- เชิงส ารวจ ประชาการกลุ่มเดียว มีสูตร 1 สูตร 

 - เชิงสังเกต มีประชากร 2 กลุ่ม   
1. หาอุบัติการณ์   
2. การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ มีสูตรโดยเฉพาะ 

 - เชิงทดลอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีสูตรโดยเฉพาะ 

หลักการของการค านวณมาจากการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐาน คือ สิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็น  ซึ่งสมมุติฐานได้มาจากความเชื่อในสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วมีการพิสูจน์

ความเชื่อถือนั้นว่าใช่หรือไม่ การมีค าถามวิจัยที่ดี  มีการพิสูจน์สมมุติฐานหรือค าถามวิจัยด้วยกระบวนการ  
ทางสถิตินี้เป็นที่มาของการค านวณขนาดตัวอย่าง และงานวิจัยที่ดีมาจากค าถามวิจัยที่ดีค าถามที่ดีมาจาก
สมมุติฐานที่ดีและมีความเฉพาะเจาะจง 

สมมุติฐานวิจัยทางสถิติ มี  2 ชนิด ได้แก่ 
1. เชื่อแบบเดิมว่าไม่แตกต่าง ( H0) 
2. เชื่อแบบใหม่ว่าแตกต่าง ( H1 , Ha) 

* โปรแกรมที่ใช้ค านวณหาขนาดตัวอย่างในคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรม PS :  Power and Sample size 
program 

โอกาสของความคลาดเคลื่อนจากสมมุติฐาน 

α   ตรวจพบความสัมพันธ์ทั้งท่ีจริงไม่มี( false positive ) 

β   ไม่สามารถตรวจพบความสัมพันธ์  ( false negative ) 
zscore คือ ค่าคะแนนมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ซึ่งมาจากพ้ืนฐานของความไม่แน่นอน  

ความคลาดเคลื่อนของการศึกษาโอกาสเกิด  type 1 error αไม่เกิน  5%, type 2 error β ไม่เกิน  20% 
*ในกรณีมีคนไข้หายไปหรือเก็บข้อมูลไม่ครบท าให้ขนาดตัวอย่างน้อยลงไป ควรเก็บข้อมูลเพิ่ม 10-20% 

  

 



ในปัจจุบันมีการใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย  ดังนั้นการค านวณขนาดตัวอย่างโดยสมาร์ทโฟนจึง
สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งก่อนที่จะท าการค านวณต้องทราบค่าข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดจึงจะ
สามารถน ามาแทนค่าในสูตรและค านวณได้อย่างถูกต้อง  มีแอพพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ใช้ในการ
ค านวณขนาดตัวอย่าง (แนะน าให้ใช้ n4stadies ซึ่งมีการคิดค้นโดยคนไทย  สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งใน
โทรศัพท์ที่เป็นระบบ android และ Iphone ปัจจุบันเป็น  version 1.4)  ค าแนะน าในการฝึกใช้โปรแกรม  
คือ  ฝึกฝนจนเกิดความช านาญซึ่งตรงกับค ากล่าวที่ว่า “ความรู้จะมีค่าถ้าน าไปปฏิบัติ” 


