
การออกแบบการสํารวจ

โดย

รจันา  เนตรแสงทพิย์
รองผูอ้ํานวยการสาํนกังานสถติแิหง่ชาติ



แหลง่ขอ้มลู (Data Source)

� สํามะโน (Census)

� การสํารวจ (Survey)

� การลงทะเบยีน (Registration)

� การบรหิารจดัการ / รายงาน (Administration)
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� การบรหิารจดัการ / รายงาน (Administration)

� การวางแผนการทดลอง (Experimental Design)

� การวจิยั (Research)



สํามะโน การสํารวจ

� หมายถงึ การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากทกุหน่วยของ
ประชากรที!สนใจ (N)

ขอ้มลูโครงสรา้ง

� หมายถงึ การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากบางหน่วยของ
ประชากรที!สนใจ (n)

ขอ้มลูรายละเอยีด (เชงิลกึ)
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� ขอ้มลูโครงสรา้ง
(Structure Data)
� แบบนับจด (Listing)
� แบบแจงนับ

(Enumeration)

� ขอ้มลูรายละเอยีด (เชงิลกึ)
� แบบแจงนับ

(Enumeration)



แบบนบัจด               
(Listing)               

• ใชแ้จกแจงรายละเอยีด
ของครัวเรอืน/          
สถานประกอบการ/คน/
เรอื/ เกษตรกร/…

� ใชน้ับและจดครัวเรอืน/
สถานประกอบการ/คน/
เรอื/ เกษตรกร/....        

(Enumeration)              
แบบแจงนบั 
(Enumeration)              

แบบสอบถาม
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เรอื/ เกษตรกร/…

ทีAสนใจ 
(ท ัCงหมด/ตวัอยา่ง)                 

เรอื/ เกษตรกร/....        
ทกุประเภท 

เพืAอหาครวัเรอืน/สถาน
ประกอบการ/คน/เรอื/ 
เกษตรกร/…
ทีAสนใจท ัCงหมด



เปรยีบเทยีบ

สํามะโน สํารวจ

ขอ้ดี

1. ไดข้อ้มลูโครงสรา้ง
2. สามารถนําเสนอในระดบัพืGนที!

ยอ่ย  (ระดบัหมูบ่า้น)
3. สามารถนําขอ้มลูมาใชเ้ป็น

กรอบ (frame)ในการเลอืก
ตวัอยา่ง

1. ไดข้อ้มลูรายละเอยีด (เชงิลกึ)
2. ใชง้บประมาณนอ้ย
3. ใชเ้วลาในการปฎบิตังิานสนาม/ 

ประมวลผลนอ้ย
4. สามารถทําไดบ้อ่ย
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ขอ้เสยี

1. ปรมิาณงานมาก
2. ตอ้งใชง้บประมาณมาก
3. ตอ้งใชเ้วลาในการปฎบิตังิาน

สนาม/ประมวลผลมาก
4. มคีวามคลาดเคลื!อนจากคน
5. ไมส่ามารถทําไดบ้อ่ย

ตวัอยา่ง

1. ไมส่ามารถนําเสนอในระดบั
พืGนที!ยอ่ย

2. มคีวามคลาดเคลื!อนของ
ขอ้มลูจากการเลอืกตวัอยา่ง



1. การออกแบบการสํารวจ             
(Survey Design)

� ข ัCนตอน (Process) ของการกาํหนด              
วธิกีารสํารวจ และ การดาํเนนิการ
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เพืAอใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงค ์                                   

โดยใชท้รพัยากรทีAสามารถหาได ้             

(Available Resources)



Survey Design

ตอ้งสามารถตอบคําถามดงัตอ่ไปนีC

1. เรากาํลงัจะทําอะไร? (What)
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2. ทําอยา่งไร?  (How)

3. เมืAอไหร?่  (When)

4. เทา่ไหร?่ (How much)



1. เรากาํลงัจะทาํอะไร? (What)

ตาราง 4  จาํนวนครวัเรอืนประมงนํ�าจืด  จาํแนกตามแหลง่ของการจับสตัว์น ํ�า1/  รายจังหวัด

แม่นํ�า  ลําคลอง            

ลําหว้ย
จังหวัด

หนอง  บึง           

และอื�น ๆ 
คลองชลประทาน อ่างเก็บนํ�า บ่อล่อสัตว์นํ�า E01

ตอ้งกําหนดวัตถปุระสงค(์Objective)ใหช้ดัเจน                                            
ขอ้มลูที!ตอ้งการ (Data Requirement)
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41,725 1,235 2,546 1,258 1,489

ภาคกลาง 12,563 8,425 7,851 1,580 1,433

ภาคเหนือ 1,548 9,568 1,590 7,129 1,222

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,358 1,256 1,523 486 4,533

ภาคใต้ 1,256 36,453 4,893 1,256 4,833

ลําหว้ย
จังหวัด

ทั "วราชอาณาจักร

และอื�น ๆ 
คลองชลประทาน อ่างเก็บนํ�า บ่อล่อสัตว์นํ�า E01

2 3
   ชนิดที�   1     ………………………..

   ชนิดที�   2     …………………………

   ชนิดที�   3     ………………………..

   ชนิดที�   4     ………………………..

   ชนิดที�   5     ………………………..

1

ชื�อพืช หรือ สัตว์นํ�า ปริมาณ มูลค่า

F07  F08  
F02  F03  F04  F05  F06  F07  F08  (2

15.0 15.8 16.3
13.612.9

0.9 1.0 1.0 1.2 1.2
0
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อุตสาหกรรม

จํ านวน

(ลา้นครวัเรือน)

ปี(พ.ศ.)



� ตารางเสนอผล/กราฟทีAจะนําเสนอ

รายการ
ปรมิาณ มลูคา่

(กก.) (บาท)

ประเทศ

เชน่   ปรมิาณและมลูคา่สตัวน์ํ Cา จาํแนกตาม...

1) ขอ้มลูทีAตอ้งการ
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ประเทศ

      จังหวดั
:

      ชนดิสตัวน์ํGา
        :

      เครื!องมอื
:

แหลง่นํGา
:
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100

ทั Gงประเทศ เวยีงจันทร์ จําปาสกั …….

มลูคา่สตัวน์ํ Cาท ัCงส ิCน จําแนกตามจงัหวดั

จงัหวดั

มลูคา่สตัวน์ํ Cาท ัCงส ิCน จําแนกตามชนดิสตัวน์ํ Cา

0

20

40

60

80

100

ปลานลิ ปลาชอ่น ปลาสวาย ปลาตะเพยีน

ปี 2544

ปี 2545

ปี 2546

ชนดิสตัวน์ํ Cา
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 อวน 40%

แห 35%

ลอบ 15%
อื!น ๆ 10%

มลูคา่สตัวน์ํ Cาท ัCงส ิCน จําแนกตามเครืAองมอื มลูคา่สตัวน์ํ Cาท ัCงส ิCน  จําแนกตามแหลง่นํ Cา

0
10
20
30
40
50
60

อา่งเก็บนํGา เขื!อน แมน่ํGา …….
แหลง่นํ Cา



� จากตาราง/กราฟ จะได้

1) ขอ้มลูทีAตอ้งการ (Data Requirement)

2) ระดบัของขอ้มลูทีAจะนําเสนอ  

(Level of Detail) ; ท ัAวประเทศ, ภาค, จงัหวดั

เชน่    ปรมิาณ ราคา มลูคา่ ชนดิสตัวน์ํ Cา                        
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เชน่    ปรมิาณ ราคา มลูคา่ ชนดิสตัวน์ํ Cา                        
          เครืAองมอืประมง แหลง่นํ Cา ….
          จําแนกตามจงัหวดั

แบบสอบถาม



ตาราง  ระยะเวลาเฉลี!ยที!ใชใ้นการทอ่งเที!ยว (วนั)

ถิAนทีAอยู่
รวมท ัCงส ิCน มาเฉพาะ

ไทย
มาไทยและประเทศอืAนดว้ย

รวม ไทย รวม ไทย ประเทศอื!น

รวม

รวมเอเชยี
  - อาเซยีน

ขอ้มลูที!ตอ้งการ
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  - อาเซยีน
  - เอเชยีอื!นๆ

ยโุรป

อเมรกิา

โอเซยีเนยี

ตะวนัออกกลาง 
และแอฟรกิา



1. ในการทอ่งเที!ยวครั GงนีG เป็นการเดนิทาง
   1) เฉพาะในประเทศไทย จํานวนวันที!พัก……………วัน  

    2) เชื!อมโยงหลายประเทศ 
     (โปรดระบชุื!อประเทศทัGงหมดตามลําดับเสน้ทางที!แวะทอ่งเที!ยว โดยรวมประเทศไทยดว้ย)

         1.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………...     

แบบสอบถามที!ได ้
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         1.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………...     

        2.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………... 

        3.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………... 

        4.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………... 

        5.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………... 

        6.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………... 

        7.  ประเทศ………………….    จํานวนวันที!พัก……………... 
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ดชันคีาดการณ์

80

คะแนนเสยีง

ผลประกอบการสทุธิ

ขอ้มลูที!ตอ้งการ
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0

ครึ!งปีแรก 2544

เทยีบกบั

ครึ!งปีแรก 2543

ครึ!งปีหลัง 2543

เทยีบกบั

ครึ!งปีแรก 2543

อตุสาห

กรรม

การผลติ

ธรุกจิ

(ขายสง่ ขาย

ปลกี

ภัตตาคาร 

บรกิาร)

กอ่สรา้ง สถาบนัการ

เงนิ/

ประกนัภัย

ขนสง่ โรงแรม/

เกสทเ์ฮาส์

อสงัหา

รมิทรัพย์

-80
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80

อตุสาหกรรม

การผลติ

ธรุกจิ
(ขายสง่
 ขายปลกี
ภัตตาคาร 
บรกิาร)

กอ่สรา้ง สถาบนัการ
เงนิ/

ประกนัภัย

ขนสง่

โรงแรม/
เกสทเ์ฮาส์

อสงัหา
รมิทรัพย์



2) สถานประกอบการนีGประกอบกจิการประเภทใด
      1. อตุสาหกรรมการผลติ          5. ขนสง่
      2. ธรุกจิ                              6. โรงแรม/เกสทเ์ฮา้ส์
      3. กอ่สรา้ง                           7. อสังหารมิทรัพย ์  
      4. สถาบันการเงนิ/ประกนัภัย

แบบสอบถามที!ได ้

 ผลการดาํเนนิกจิการ

ไตรมาสแรก 2543
      เทยีบกบั

ไตรมาสแรก 2543
      เทยีบกบั
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 ผลการดาํเนนิกจิการ
    ของสถานประกอบการ

      เทยีบกบั
ไตรมาสแรก 2542

      เทยีบกบั
ไตรมาสหลงั 2543

ดขีึGน คงเดมิ ลดลง ดขี ึGน คงเดมิ ลดลง

1. ผลประกอบการสทุธิ 1 2 3 1 2 3

2. สภาพคลอ่งทางการเงนิ 1 2 3 1 2 3

3. การลงทนุ 1 2 3 1 2 3

4. จํานวนลกูจา้ง 1 2 3 1 2 3

5. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี!ยน 1 2 3 1 2 3

6. ขดีความสามารถในการแขง่ขัน 1 2 3 1 2 3



2.  อาย ุ. . . . . . . . . . ปี    2.  อาย ุ. . . . . . . . . . ปี    

หรอื 2  อายุหรอื 2  อายุ

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี1. นอ้ยกวา่ 15 ปี

ตวัอยา่งเพิ!มเตมิ

16

2. 15 - 25 ปี

3. 26 - 35 ปี

4. 36 - 55 ปี

5. 56 - 65 ปี

7. 65 ปี ขึGนไป

2. 15 - 25 ปี

3. 26 - 35 ปี

4. 36 - 55 ปี

5. 56 - 65 ปี

7. 65 ปี ขึGนไป



  ข ัCนตอนการออกแบบสอบถามข ัCนตอนการออกแบบสอบถาม

รา่งตาราง

กําหนดคุม้รวม  คาํนยิาม  ขอบเขต

 จดัเรยีงลาํดบัของคาํถาม

 กําหนดวตัถปุระสงค ์
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กําหนดรูปแบบสอบถาม  
สาํหรบังานสนามและการประมวลผล

 ทดสอบแบบสอบถาม

ประเมนิผล สรปุ

 รา่งคาํถาม - คาํตอบ (Wording)

Go



1. คา่จา้งและเงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิรางวัล
2. กําไรสทุธจิากการประกอบธรุกจิ
3. รายไดจ้ากทรัพยส์นิ
4. เงนิไดร้ับเป็นการชว่ยเหลอื

 เชน่  รายไดข้องครวัเรอืน

ไดแ้ก่
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4. เงนิไดร้ับเป็นการชว่ยเหลอื
5. รายไดไ้มเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ มลูคา่ของสนิคา้/บรกิาร  

ที!ไดร้ับเป็นสว่นหนึ!งของคา่แรง  หรอืไดร้ับมาโดย
ไมต่อ้งซืGอ

6. อื!นๆ เชน่ เงนิประกนัชวีติ สลาก หวย

back



F10

ทาํF9

เนืCอทีAทาํการเกษตร

การทาํการเกษตร
F6-F8

ไมท่าํ

F1- F4  ,  F5

บา้น/อาคาร/สถานทีA/ครวัเรอืน

 เชน่  ข ัCนตอน                 
การบนัทกึแบบ สก.1

การจดัเรยีงลําดบัคาํถาม

19
หยดุแจงนบัดว้ยแบบ สก.2

ลาํดบัทีAผูท้าํการเกษตร

การเลอืกตวัอยา่ง

F11-F13

ครวัเรอืนรบัจา้งทําเกษตร

F14-F15

ครวัเรอืนประมงนํ Cาจดื
F16- F24
ครวัเรอืนรบัจา้งทําเกษตร

F14- F15

ครวัเรอืนประมงนํ CาจดืF16- F24

back



คุม้รวม ; Coverage

 ขอบเขตหรอืขอ้กาํหนดของสิAงทีAสนใจจะศกึษาหรอืตอ้งการทราบ

2) ถามจากใคร /ทีAไหน
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- ขอบเขตของประชากร(Population Coverage)
   (คน/สตัว/์ส ิAงของ/สถานทีA/เรอื/…ทีAสนใจท ัCงหมด)

- ขอบเขตของพืCนทีAปฏบิตังิาน

(Geographic Coverage)

   (สถานทีAอยูข่องประชากร)



เชน่ การหาปรมิาณ/มลูคา่สตัวน์ํ Cา

 หาไดจ้าก

1. ผูท้าํการประมง (ถามที!บา้น)

2. เรอืประมงทีAนําสตัวน์ํ Cา
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ขึCนทีAทา่ข ึCนปลา (ถามที!ทา่ขึGนปลา)

3. แหลง่นํ Cาสาธารณะ (ถามที!แหลง่นํGา)



คุม้รวม ; Coverage

1. ผูท้ําการประมง

หรอื 2. เรอืประมงทีAนําสตัวน์ํ Cาข ึCนทีAทา่ข ึCนปลา

หรอื  3. แหลง่นํ Cาสาธารณะ                                         

ในทกุจงัหวดัท ัAวประเทศ
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ในทกุจงัหวดัท ัAวประเทศ



คุม้รวม (สก.46)

ผูถ้อืครองการเกษตร         
ทกุคน

ในทกุทอ้งทีAท ัAวประเทศ

    ท ัCงในเขตเทศบาล         
และนอกเขตเทศบาล

คุม้รวม (ททท.44)

จากนกัทอ่งเทีAยว  
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และนอกเขตเทศบาล
จากนกัทอ่งเทีAยว  

ชาวตา่งประเทศ   

21 ประเทศ จาก 6 ภมูภิาค

ทีAเขา้มาทอ่งเทีAยวในไทย
เดอืน พ.ย. 2544



คุม้รวม (ICT สถานประกอบการ)

     สถานประกอบการท ัAวประเทศ ทีAมคีนทาํงาน 1 คนขึCนไป 

ในเขตเทศบาล (รวม กทม. , พทัยา) ดงันีC

1. ธรุกจิทางการคา้และการบรกิาร

24

2. อตุสาหกรรมการผลติ

3. การขนสง่ทางบกและตวัแทนธุรกจิการทอ่งเทีAยว

4. การกอ่สรา้ง



2. ทาํอยา่งไร ? (HOW)

� การออกแบบการเลอืกตวัอยา่ง (Sample Design)

� การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection Plan)

� การประมวลผล (Data Processing Plan)

25

� การประมวลผล (Data Processing Plan)

� การวเิคราะหผ์ลและการเผยแพร ่                          

(Data Analysis and Dissemination Plan)

Go



ตอ้งคาํนงึถงึ

1) ประชากร »กรอบตวัอยา่ง (Frame) = N                                         

(จากทะเบยีน, สํามะโน, การนบัจด)

2) วธิกีารเลอืกตวัอยา่ง » SRS, Stratified, Systematic           

(การกระจายของหนว่ยตวัอยา่งในทอ้งทีAตา่งๆ)                                

การออกแบบการเลอืกตวัอยา่ง (Sample Design)

26

(การกระจายของหนว่ยตวัอยา่งในทอ้งทีAตา่งๆ)                                

» สตูรประมวลผล

3) จํานวนหนว่ยตวัอยา่งทีAกาํหนด (Sample Size = n)

4) การกาํหนดหนา้ทีAของพนกังานสนาม เชน่ การเลอืกตวัอยา่ง 

ในสนาม

back



เป็นการหา                   ท ัCงหมดของสิAงทีAสนใจตามคุม้รวม

เพืAอนํามาใชใ้นการสํารวจโดยการเลอืกตวัอยา่ง และประมาณคา่
ของประชากร

Frame (กรอบตวัอยา่ง)

ขอบเขต
จาํนวน

*

27

     เชน่ เรอืประมงทกุลําทีAนําเรอืมาขึCนทีAทา่ข ึCนปลา

n
*

*
**

*
*

* N *

* *

*

*

*

*

* *
*

**

*

*

*



แผนทีAการจบัสตัวน์ํ Cา

28

แผนทีAการจบัสตัวน์ํ Cา



เชน่ เรอืประมงทั GงสิGน     20,000  ลํา  (N)
เรอืประมง ตวัอยา่ง      500  ลํา  (n)

ลาํดบัทีA มลูคา่สตัวน์ํ Cา (Xi) รายได.้...

1 20 30,000

2 15 .

: : .

Frame (กรอบตวัอยา่ง)
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    500  ราย  ไดม้ลูคา่สตัวน์ํGา   7,500
20,000  ราย        „                

: : .

500 22 .

รวม  500 7,500 ...

000,20
500

500,7
∑∑∑∑
====

====
n

1i
iX

n

N



1. อตุสาหกรรมการผลติ (10 คนขึCนไป)
2. ธรุกจิ (ขายสง่ ขายปลกี ภตัตาคาร             

บรกิาร) สํามะโนธรุกจิ

คุม้รวม (สคส.43)

สถานประกอบการท ัAวประเทศ 7 ประเภท

30

3. กอ่สรา้ง
4. สถาบนัการเงนิ/ประกนัภยั
5. อสงัหารมิทรพัย์
6. ขนสง่
7. โรงแรม/เกสเฮาส์

สํานกังานประกนัสงัคม

ใบอนญุาตประกอบการขนสง่

ทะเบยีน สนง.ตาํรวจ



แผนที�แสดงเนื�อที�เพาะปลูกยางพารา ปี 2536แผนทีAแสดงเนืCอทีAเพาะปลกูยางพารา ปี 2546

¨Ó¹Ç¹à¹×éÍ·Õèà¾ÒÐ»ÅÙ¡ÂÒ§¾ÒÃÒ(äÃè)

0 to 10,000
10,000 to 20,000
20,000 to 40,000
40,000 to 90,000
90,000 to 340,000

340,000 to 480,000
480,000 to 1,610,000
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*
* N *
* *

n* *
**

*

ประชากรมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ( Homogeneous)

ขอ้ดี

1. SRS (Simple Random Sampling)

32

1. เป็นการเลอืกตวัอยา่งแบบงา่ย (ทาํสลาก , เลขสุม่)
2. ประมวลผลงา่ย

1. ถา้ตวัอยา่ง กระจายมาก จะ สิCนเปลอืงคา่ใชจ้า่ยใน 
การเก็บขอ้มลูมาก

             

ขอ้เสยี

X n

n

i = 1=
^ Xi

N
การประมาณคา่ ;



N1

N2

N3N4

N
n1

n2

n3n4

n

1.  ไดต้วัอยา่งทีAเป็นตวัแทนไดค้รบทกุประเภท

ขอ้ดี

ประชากรมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

2. Stratified Random Sampling

33

n

L = เป็นจาํนวนกลุม่
h

h
ih

n

L

h= 1
X =

N^ X
i= 1

h

 โดยการแบง่ประชากรเป็นกลุม่ (Stratum) ตามลกัษณะทีAสําคญั
(ภายในกลุม่เดยีวกนั มลีกัษณะคลา้ยกนั) เชน่ ทอ้งทีA อาชพี เพศ      
สญัชาต ิรายได้

1.  ไดต้วัอยา่งทีAเป็นตวัแทนไดค้รบทกุประเภท

1. การเลอืกตวัอยา่งและประมวลผลยุง่ยากขึCน

ขอ้เสยี



เป็นการเลอืกตวัอยา่งแบบงา่ย

โดยการเรยีงลําดบัประชากร (ตามเนืCอทีA, ทอ้งทีA,รายได,้ …) 
เพืAอใหข้อ้มลูกระจายครบ

หาจดุเร ิAมตน้ (R) และชว่งหา่ง (I)

I = N =
1000 = 5เชน่

3. Systematic Random Sampling

34

R
…………..XXXXX XXXXXN XXXXXX

1 2 . . . . . . .  . . . 1,000

I = N
n

=
1000
200

= 5เชน่



มกีารเลอืกตวัอยา่งหลายข ัCนตอน                         
(อาจใชห้ลายวธิรีว่มกนั)

4. Multi - Stage Sampling

ประเทศ

1

35

จงัหวดั

หมูบ่า้น
ตวัอยา่ง

ครัวเรอืน
ตัวอยา่ง ........

หมูบ่า้น
ตวัอยา่ง

ครัวเรอืน
ตัวอยา่ง ...........

จงัหวดั

....... ........

.......

หมูบ่า้น
ตวัอยา่ง

ครัวเรอืน
ตัวอยา่ง .........

........

back

2

3



ตอ้งคาํนงึถงึ

1) วธิกีารเก็บรวบรวม (Method of Data Collection)

- การสมัภาษณ ์                                                                                
(Interview Administered Questionnaire)     

- การสง่แบบทางไปรษณีย ์  การทอดแบบ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection)

36

- การสง่แบบทางไปรษณีย ์  การทอดแบบ 

(Self-Administered Mailed Questionnaire)

- การจดบนัทกึ (Account Keeping)

- การสงัเกต (Observation)

- การลงทะเบยีน (Registration)



ตอ้งคาํนงึถงึ

  2) เวลาและงบประมาณสําหรบังานสนาม

    - ปรมิาณงาน

    - หนว่ยตวัอยา่งทีAสามารถเก็บรวบรวมได/้วนั

จํานวนพนกังานสนามทีAตอ้งใช้

การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) (ตอ่)

37

3) จํานวนพนกังานสนามทีAตอ้งใช้
     (เป็นใคร/จํานวนเทา่ไร)
      -  พนกังานแจงนบั

      -  เจา้หนา้ทีAวชิาการ



ตอ้งคาํนงึถงึ

  4) การอบรมชีCแจงการปฏบิตังิานสนาม

- คูม่อืการปฏบิตังิานสนาม

- กาํหนดข ัCนตอนของการใชเ้อกสาร/เครืAองมอืในสนาม

การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) (ตอ่)

38

- การใชแ้ผนทีAในการตรวจสอบเขตปฏบิตังิาน

- การใชแ้บบสอบถามตา่งๆ  เชน่ แบบนบัจด  แบบแจงนบั   

เป็นตน้

- การใชเ้ครืAองมอืตา่งๆ เชน่ เครืAองวดั (สว่นสงู, ความยาว)

- การเลอืกตวัอยา่งในสนาม



ตอ้งคาํนงึถงึ

  5) พจิารณาถงึการเดนิทาง และ

การตดิตอ่สืAอสารใหร้อบคอบ

  6) การประชาสมัพนัธ์

การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) (ตอ่)

39



ตอ้งคาํนงึถงึ

  7) การควบคมุคณุภาพการปฏบิตังิานสนาม 

       (Quality Control)

    

การเก็บรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) (ตอ่)

    

 จดัทาํคูม่อืการปฏบิตังิานสนาม และการอบรมใหช้ดัเจน

คณุภาพของขอ้มลู และเจา้หนา้ทีAผูป้ฏบิตังิาน

40



      

การอบรม (สก.46)

เจา้หนา้ทีAโครงการ

เจา้หนา้ทีAผูอ้บรม (305 คน)           
(สว่นภมูภิาค และสว่นกลาง) สถติจิงัหวดั / ผอ.กบจ.

41

(สว่นภมูภิาค และสว่นกลาง)

เจา้หนา้ทีAวชิาการ

พนกังานแจงนบั

สถติจิงัหวดั / ผอ.กบจ.

(อสม. 25,000 คน)
ศนูยอ์ําเภอ (ทกุอําเภอ) 

(เกษตรตาํบล 5,000 คน)
ศนูยจ์งัหวดั (74 ศนูย)์  



  ทาํ PES. (Post Enumeration Survey)          

  ในกรณีการทาํสาํมะโนหรอืสํารวจขนาดใหญ่

  ใหเ้จา้หนา้ทีAวชิาการทาํการสมัภาษณซ์ํCาในสนาม                        

เพืAอตรวจสอบความเขา้ใจ และตรวจสอบการทาํงาน        

42

ของพนกังานแจงนบั

back



ตอ้งคาํนงึถงึ

1) ประมาณเวลาและงบประมาณในการดาํเนนิการประมวลผล

2) เลอืกใชเ้ครืAองคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมประมวลผล                     

ทีAมปีระสทิธภิาพ

การประมวลผล (Data Processing Plan) 

43

3) กาํหนดเจา้หนา้ทีAผูป้ฏบิตังิานใหเ้พยีงพอเหมาะสมกบัปรมิาณงาน

และเวลา

4) ตรวจสอบคณุภาพของการประมวลผล



ตรวจสอบขอ้มลูเบืGองตน้(ในสนาม)

ตรวจสอบขอ้มลูดว้ยคนและลงรหสั
(Manual editing & coding) จัดทํารายงาน/เผยแพรผ่ล

การประมวลผลและการนําเสนอผล

44

บนัทกึขอ้มลู (Data entry / Scan) 

ตรวจสอบขอ้มลูดว้ยเครื!องคอมพวิเตอร ์
(Machine editng & updating)

ออกตารางเสนอผล

วเิคราะหผ์ล



แบบสก.1

บนัทกึขอ้มลู

บรรณาธกิรและลงรหสั

บรรณาธกิรดว้ยเครืAองจกัร

การประมวลผลขอ้มลู 

(สก.46) (แบบจดนบั)

45

สว่นกลาง จงัหวดั 

บรรณาธกิรดว้ยเครืAองจกัร

Tab ระดบัจงัหวดั

จดัทาํรายงานผลเบืCองตน้

Tab ; ระดบัภาค 
        และท ัAวประเทศ



แบบ สก.2

ICR

DataImage
บรรณาธกิร
และลงรหสั

บรรณาธกิรดว้ยเครืAองจกัร

การประมวลผลขอ้มลู (สก.46) (แบบแจงนบั)

46  สว่นกลาง จงัหวดั 

จดัทาํรายงาน ; ลว่งหนา้
ระดบัภาค และท ัAวประเทศ

จดัทาํรายงาน
ระดบัจงัหวดั

Tab ; 1%
ระดบัจงัหวดั ภาค

        และท ัAวประเทศ



มี

ข ัCนตอนการตรวจสอบขอ้มลูดว้ยเครืAองและออกตารางเสนอผล
START

#1ขอ้มลูดบิ

ม ีError ?

Check Match Iden(1)

มี

Check Structural(2)

ไมม่ ี

ม ีError ?

Program Weighted

#3ขอ้มลูทีAผา่นการ    
ตรวจสอบทกุ

ข ัCนตอน

ไมม่ ี

Tabulation

#4ขอ้มลู Weighted

(5)

47

#2

มี

มี

ม ีError ?

Check Consistency(4)

ไมม่ี

ม ีError ?

ไมม่ ี

#2ขอ้มลูทีAผา่นการ 
ตรวจสอบขอ้มลู

Check Possible Code(3)

ม ีError ?

STOP

(5) ถา้ขอ้มลูในตารางเสนอผลมลีักษณะผดิ
       ปกตใิหต้รวจสอบขอ้มลูใหม่

back



การวเิคราะหผ์ลและการเผยแพร ่       
    (Data Analysis and Dissemination Plan)

1) การวางแผนและการวเิคราะห์

    จะตอ้งคาํนงึถงึ

-  ตารางวเิคราะหผ์ล แผนภมู ิ          

48

-  ตารางวเิคราะหผ์ล แผนภมู ิ          
ทีAจะนําเสนอ การเปรยีบเทยีบขอ้มลู

- รปูแบบของรายงาน



2) การเผยแพรผ่ลงาน 

     จะตอ้งคํานงึถงึ

  - กลุม่ผูใ้ชข้อ้มลู ;

การวเิคราะหผ์ลและการเผยแพร ่  (ตอ่)     
    (Data Analysis and Dissemination Plan)

49

  - กลุม่ผูใ้ชข้อ้มลู ;

    ผูบ้รหิาร,     สืAอมวลชน, นกัวจิยั

  - สืAอทีAจะใชใ้นการเผยแพร ่;   

    เอกสารรายงาน, แผน่พบั, บทความ

     ลงหนงัสอืพมิพ,์

    DISKETE, CD-ROM, INTERNET 



1) การจดัทาํรายงาน

- รายงานผลเบืCองตน้

- รายงานผลลว่งหนา้

- รายงานผลฉบบัสมบรูณ์

  การนําเสนอขอ้มลู

50

- สมดุแผนทีA

  2) การจดัทาํ Web Page รายงานผล

  3) การจดัทาํคลงัขอ้มลูสถติ ิ(Data Warehouse)
  4) การจดัทาํระบบการนําเสนอขอ้มลูดว้ยแผนทีA (GIS)

back
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เนืCอทีAปลกูมนัสําปะหลงั พ.ศ. 2541
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เนืCอทีAปลกูมนัสําปะหลงั พ.ศ. 2541  จ.นครราชสมีา

54 back



  ตอ้งกาํหนดเวลาทีAแนน่อน

จดัทาํตารางการดาํเนนิงานทกุข ัCนตอน

3. เมืAอไหร ่? (When)

55

จดัทาํตารางการดาํเนนิงานทกุข ัCนตอน

(Schedule)



  ตารางการดาํเนนิงานทกุข ัCนตอน (Schedule)

  1. จะตอ้งกําหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตล่ะข ัCนตอนใหแ้นน่อน

ข ัCนตอน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
1) การเตรยีมงาน

    - การกําหนดคุม้รวม, การเลอืกตัวอยา่ง, ปรมิาณงาน

    - จัดทํางบประมาณ

    - ออกแบบสอบถาม/คูม่อื

2) ปฏบิตังิานสนาม+อบรม

56
     2. กําหนดตวัผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจน

2) ปฏบิตังิานสนาม+อบรม

3) ประมวลผล

   - การบรรณาธกิรและลงรหสั

   - การบันทกึขอ้มลู

   - การตรวจสอบขอ้มลูดว้ยเครื!องคอมพวิเตอร์

   - ตารางเสนอผล

4) การวเิคราะห/์จดัทํารายงาน

:



งบประมาณทีAไดร้บั
  

(Budget)

4. เทา่ไหร ่? (How much)

57



การผลติขอ้มลูทีAมคีณุภาพ                        
ภายใตง้บประมาณ/ทรพัยากร/เวลา จํากดั

1.  ขอ้มลูที!ตอ้งการ (ตารางเสนอผล)
2.  คุม้รวม

WHAT
(ทาํอะไร)

3.  การประสานงาน
4.  การออกแบบ การเลอืกตวัอยา่ง
5.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู

How
(อยา่งไร)

Iterative process
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5.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู
6.  การประมวลผล
7.  การวเิคราะห/์เผยแพรข่อ้มลู

9.  งบประมาณ

WHEN
(เมืAอไหร)่

HOW MUCH
(เทา่ไหร)่

8.  คาบเวลาการปฏบิตังิาน
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I แบบสอบถาม (Quationaire)    
                                              คอื

กลุม่ของคาํถาม ซึAงตอ้งการคาํตอบ(ขอ้มลู)  

จากผูใ้หข้อ้มลู (Respondents)

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)
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จากผูใ้หข้อ้มลู (Respondents)

โดยมกีารบนัทกึคาํตอบทีAได้

ลงในแบบสอบถามน ัCน



ชนดิของคาํถาม

1. คาํถามปิด 
  คาํถามทีAผูร้า่งไดร้า่งคาํตอบไวแ้ลว้ 
  ซึAงจะตอ้งมคีาํตอบทกุประเด็นทีAเป็นไปได้

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)
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2) คาํถามเปิด  
คาํถามทีAเปิดโอกาสใหผู้ต้อบตอบไดอ้ยา่ง  
อสิระเสรเีต็มทีAจะตอบอยา่งไรก็ไดต้ามทีAตอ้งการ



การสรา้งแบบสอบถาม

- ตอ้งการขอ้มลูตามวตัถปุระสงค์

- สะดวกตอ่การถาม

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)

63

- สะดวกตอ่การตอบ (บนัทกึ)

- สะดวกตอ่การประมวลผล ; คน, Computer

ตาราง 4  จาํนวนครวัเรอืนประมงน ํ�าจืด  จาํแนกตามแหลง่ของการจับสตัว์นํ�า1/  รายจังหวัด

41,725 1,235 2,546 1,258 1,489

ภาคกลาง 12,563 8,425 7,851 1,580 1,433

ภาคเหนือ 1,548 9,568 1,590 7,129 1,222

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,358 1,256 1,523 486 4,533

ภาคใต้ 1,256 36,453 4,893 1,256 4,833

แม่นํ� า  ลําคลอง            

ลําหว้ย
จังหวัด

ทั "วราชอาณาจักร

หนอง  บึง           

และอื�น ๆ 
คลองชลประทาน อ่างเก็บนํ�า บ่อล่อสัตว์นํ� า

E01

2 3
   ชนิดที�   1     ………………………..

   ชนิดที�   2     …………………………

   ชนิดที�   3     ………………………..

   ชนิดที�   4     ………………………..

   ชนิดที�   5     ………………………..

1

ชื�อพืช
รหัส                          

รายการ
รหัสพืช

E02

  ตอนที� 6  พชืยืนต้น  ไม้ผล  และสวนป่า

E03

E04

E05

E06



2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)

ผูส้มัภาษณ ์ (Interviewer)

แหลง่ของความคลาดเคลืAอนจาก 
การใชแ้บบสอบถาม (Error Sources)
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ผูใ้หข้อ้มลู  (Respondent)

แบบสอบถาม  (Questionnaire)



การสรา้งแบบสอบถาม

- ตอ้งการขอ้มลูตามวตัถปุระสงค์

- สะดวกตอ่การถาม

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)

65

- สะดวกตอ่การตอบ (บนัทกึ)

- สะดวกตอ่การประมวลผล ; คน, Computer

ตาราง 4  จาํนวนครวัเรอืนประมงน ํ�าจืด  จาํแนกตามแหลง่ของการจับสตัว์นํ�า1/  รายจังหวัด

41,725 1,235 2,546 1,258 1,489

ภาคกลาง 12,563 8,425 7,851 1,580 1,433

ภาคเหนือ 1,548 9,568 1,590 7,129 1,222

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,358 1,256 1,523 486 4,533

ภาคใต้ 1,256 36,453 4,893 1,256 4,833

แม่นํ� า  ลําคลอง            

ลําหว้ย
จังหวัด

ทั "วราชอาณาจักร

หนอง  บึง           

และอื�น ๆ 
คลองชลประทาน อ่างเก็บนํ�า บ่อล่อสัตว์นํ� า

E01

2 3
   ชนิดที�   1     ………………………..

   ชนิดที�   2     …………………………

   ชนิดที�   3     ………………………..

   ชนิดที�   4     ………………………..

   ชนิดที�   5     ………………………..

1

ชื�อพืช
รหัส                          

รายการ
รหัสพืช

E02

  ตอนที� 6  พชืยืนต้น  ไม้ผล  และสวนป่า

E03

E04

E05

E06



ข ัCนตอนการสรา้งแบบสอบถาม

1. กาํหนดวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน (Objective)   
เพืAอใหท้ราบวา่ตอ้งการอะไร

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)
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2. ศกึษาแนวทาง จากการวจิยัหรอืสํารวจทีAม ี        
มากอ่น ท ัCงในประเทศและตา่งประเทศ  
(Research Literature) 



ข ัCนตอนการสรา้งแบบสอบถาม

3. ดขูอ้เสนอแนะในระดบันานาชาตเิฉพาะเรืAอง

    (International  Guidelines)

เพืAอใหส้ามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูระหวา่งประเทศได้

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)
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เพืAอใหส้ามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูระหวา่งประเทศได้

4. การปรกึษาหารอืในระหวา่งกลุม่ทํางาน
    (Discussions with Team)

5. การปรกึษาและแลกเปลีAยนความคดิเห็นกบัผูรู้ ้

     ในเรืAองน ัCน  ๆ(Discussions with Experts)



ข ัCนตอนการสรา้งแบบสอบถาม

6. สรา้งแนวความคดิจากกลุม่เป้าหมาย

“Focus Groups”

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)
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7. ต ัCงกลุม่ผูร้ว่มสงัเกตการณ ์เพืAอดปูฏกิริยิาของ

    กลุม่เป้าหมาย (Participant Observation)

8. ปรกึษาผูใ้ชข้อ้มลู (User)



ข ัCนตอนการสรา้งแบบสอบถาม

9. รา่งและทดสอบแบบสอบถาม (Design and Pretest)  

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)

 ในสนาม(Field Testing)                ในสนาม(Field Testing)               
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   - Hot Housing    

   ทดสอบกบัผูใ้ชข้อ้มลูทีAเฉพาะเจาะจง 

   เพืAอหาขอ้มลูเบืCองตน้

 Informal    



ข ัCนตอนการสรา้งแบบสอบถาม

- Pilot Survey เป็นการทดลองทาํการสํารวจในทอ้งทีA          

2.การสรา้งแบบสอบถาม                        
(Questionnaire Design)

 Informal    
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- Pilot Survey เป็นการทดลองทาํการสํารวจในทอ้งทีA          
ทีAกําหนดเหมอืนงานจรงิทกุประการ

  แลว้นําผลทีAไดร้บัมาศกึษาและวเิคราะหผ์ล 
  และแกไ้ขปญัหาทีAเกดิข ึCน
  เพืAอนํามาใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ
  (เฉพาะสาํมะโน/โครงการขนาดใหญ)่  
�  



 กําหนดวตัถปุระสงค ์

  CHARTCHART    FORFOR    QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE    DESIGNDESIGN

รา่งตาราง

กําหนดคุม้รวม  คาํนยิาม  ขอบเขต

 จดัเรยีงลาํดบัของคาํถาม

71

กําหนดรูปแบบสอบถาม  
สาํหรบังานสนามและการประมวลผล

 ทดสอบแบบสอบถาม

 ทดสอบ ประเมนิผล สรปุ

 รา่งคาํถาม - คาํตอบ (Wording)



เพืAอตอ้งการทราบ ปรมิาณและ

มลูคา่ สตัวน์ํ Cาสดชนดิตา่ง ๆ ทีA

เรอืประมงนําขึCนมาจาํหนา่ย ณ 

ทา่ขึCนปลาตา่ง ๆ เป็นรายเดอืน /

วตัถปุระสงค ์(ประมง)

72

ทา่ขึCนปลาตา่ง ๆ เป็นรายเดอืน /

รายปี 



� ตาราง ปรมิาณและมลูคา่สตัวน์ํ Cา

ตารางเสนอผล (ประมง)

รายการ
ปรมิาณ มลูคา่
(กก.) (บาท)

ประเทศ

73

ประเทศ

      จังหวดั
:

      ชนดิสตัวน์ํGา
        :

      เครื!องมอื
:

แหลง่นํGา
:



เรอืประมงทีAนําสตัวน์ํ Cา

ข ึCนทีAทา่ข ึCนปลา

ในทกุจงัหวดัท ัAวประเทศ

   เรอืประมงทกุลําทีAนํา         

   สตัวน์ํ Cา ข ึCนทีAทา่ข ึCนปลา             

   ทกุเทีAยว ทกุทา่ 

คุม้รวม (Coverage) กรอบตวัอยา่ง
(Frame) » N

74

ในทกุจงัหวดัท ัAวประเทศ    ทกุเทีAยว ทกุทา่ 

    (ของแตล่ะจงัหวดั) 

    ท ัCงเดอืน



ทา่ขึCนปลา   หมายถงึ  บรเิวณเขืAอนเก็บนํ Cา อา่งเก็บนํ Cา 

ทะเลสาบ หรอื บงึ  ทีAผูท้ําการประมงนําสตัวน์ํ Cาสดมา

คาํนยิาม

คาํทีAกาํหนดความหมายทีAแนน่อนในการสํารวจน ัCนๆ

75

ทะเลสาบ หรอื บงึ  ทีAผูท้ําการประมงนําสตัวน์ํ Cาสดมา

จําหนา่ย   

ผูท้ําประมง    หมายถงึ ………

ชาวประมง     หมายถงึ ………



บ้าน   หมายถึง  อาคารหรือสิAงปลูกสร้างทีAใช้
สําหรบัอยูอ่าศยั (รวมท ัCง  เรอื  แพ และรถทีAมผีูอ้ยู่
อาศยัดว้ย)

คาํนยิาม
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ครวัเรอืน  หมายถงึ  บคุคลคนเดยีว   หรอืหลายคน
อาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั  โดยจดัหาและใชส้ ิAง
อปุโภค บรโิภค    อนัจําเป็นแกก่ารครองชพี 
รว่มกนั



1. คา่จา้งและเงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิรางวัล
2. กําไรสทุธจิากการประกอบธรุกจิ
3. รายไดจ้ากทรัพยส์นิ

เงนิไดร้ับเป็นการชว่ยเหลอื

รายไดข้องครวัเรอืน

ไดแ้ก่
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4. เงนิไดร้ับเป็นการชว่ยเหลอื
5. รายไดไ้มเ่ป็นตวัเงนิ เชน่ มลูคา่ของสนิคา้/บรกิาร  

ที!ไดร้ับเป็นสว่นหนึ!งของคา่แรง  หรอืไดร้ับมาโดย
ไมต่อ้งซืGอ

6. อื!นๆ เชน่ เงนิประกนัชวีติ สลาก หวย



สถานทีAต ัCง

START

ขอ้มลูท ัAวไปของเรอืแตล่ะลาํ
- ประเภทเรอื
- แรงงานทีAใช้
- เครืAองมอื
- แหลง่นํ Cา

ถามเรอื

แตล่ะลํา
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STOP

สตัวน์ํ Cาแตล่ะชนดิ
- ปรมิาณ
- ราคา
- มลูคา่



F10

ทาํF9

เนืCอทีAทาํการเกษตร

การทาํการเกษตร
F6-F8 ไมท่าํ

F1- F4  ,  F5

บา้น/อาคาร/สถานทีA/ครวัเรอืน

79
หยดุแจงนบัดว้ยแบบ สก.2

ลาํดบัทีAผูท้าํการเกษตร

การเลอืกตวัอยา่ง

F11-F13

ครวัเรอืนรบัจา้งทําเกษตร

F14-F15

ครวัเรอืนประมงนํ Cาจดื
F16- F24
ครวัเรอืนรบัจา้งทําเกษตร

F14- F15

ครวัเรอืนประมงนํ CาจดืF16- F24



รายละเอยีดของการทอ่งเทีAยว

เหตผุลทีAมา

แหลง่ขอ้มลูกอ่นมา

เสน้ทางแหลง่ทอ่งเทีAยวในไทย

ขอ้มลูท ัAวไป ขั Gนตอน
การบนัทกึ

แบบ ททท.44
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เสน้ทางแหลง่ทอ่งเทีAยวในไทย

ความคดิเห็น (พอใจ/ไมพ่อใจ  เหตผุล) ; ทีAพกั, สถานทีA, การบรกิาร

ความคาดหวงั
จะกลบัมา

ตอ้งการใหป้รบัปรงุอะไรจะเทีAยวทีAไหน

YES NO



1. ตอ้งทราบวา่ใครคอืผูใ้หข้อ้มลู

2. ตอ้งทราบวา่เก็บขอ้มลูวธิใีด

3. ตอ้งทราบวา่ประมวลผลอยา่งไร

4. แบบสอบถามควรจะอยูใ่นรปูทีAส ัCนและไดข้อ้มลู              

ขอ้ควรพจิารณาในการสรา้งแบบสอบถาม

81

4. แบบสอบถามควรจะอยูใ่นรปูทีAส ัCนและไดข้อ้มลู              

ตามทีAตอ้งการ

5. การจดัลาํดบัคาํถามหรอืรายการขอ้มลูทีAจะถาม               

ควรใหส้ะดวกตอ่ความนกึคดิของผูต้อบใหม้ากทีAสดุ

6. ควรใชถ้อ้ยคาํงา่ยๆ ส ัCนๆ ทีAคนท ัAวไป เขา้ใจ



7.  คาํถามทีAใชค้วรชดัเจน และตคีวามหมายไดเ้พยีงนยัเดยีว

8.  ควรหลกีเลีAยงการใชค้าํถามนํา

9.  หลกีเลีAยงคาํถามทีAอาจจะทาํใหเ้กดิความขุน่เคอืงใหแ้ก่
ผูต้อบ

ขอ้ควรพจิารณาในการสรา้งแบบสอบถาม
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10. ไมค่วรใชภ้าษาแสลงทีAอยูใ่นระหวา่งการนยิมใช้

11. ไมค่วรใชค้าํพดูหรอืคาํศพัทต์วัยอ่

12. ควรหลกีเลีAยงการใชศ้พัทเ์ทคนคิหรอืภาษา                 
ทางวชิาการเฉพาะมากเกนิไป

13. การจดัรปูคาํถามควรคาํนงึถงึความสะดวกใน                              
การประมวลผล                 



ถา้ประมวลผลดว้ยเครืAองคอมพวิเตอร ์(Computer)

1. ชนดิเรอืประมง                 

    1.  ไมม่เีครื!องยนต์

ตวัอยา่ง
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    2.   มเีครื!องยนตใ์นเรอื

    3.   มเีครื!องยนตน์อกเรอื



2.  อาย ุ. . . . . . . . . . ปี    2.  อาย ุ. . . . . . . . . . ปี    

หรอื 2  อายุหรอื 2  อายุ

ถา้ประมวลผลดว้ยเครืAองคอมพวิเตอร ์(Computer)

ตวัอยา่ง
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1. นอ้ยกวา่ 15 ปี
2. 15 - 25 ปี
3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 55 ปี
5. 56 - 65 ปี
7. 65 ปี ขึGนไป

1. นอ้ยกวา่ 15 ปี
2. 15 - 25 ปี
3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 55 ปี
5. 56 - 65 ปี
7. 65 ปี ขึGนไป



ถา้ประมวลผลดว้ยเครืAองคอมพวิเตอร ์(Computer)

ตวัอยา่ง

3. ตอ้งการใหร้ฐัชว่ย (ตอบไดไ้มเ่กนิ 3 ขอ้)

1. เงนิทนุ
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2. หาตลาด
3. ใหค้วามรู ้
4.      :
5.      :
6.      :



1.  คาํถามน ัCนไมเ่กีAยวขอ้งกบัเรืAองทีAสํารวจ

และไมรู่จ้ะนํามาใชป้ระโยชนอ์ะไร

2.  คาํถามทีAคนท ัCงหลายรูอ้ยูแ่ลว้

เพราะเป็นการเปลอืงเวลา/งบประมาณ

ลกัษณะของคาํถามทีAไมด่คีวรหลกีเลีAยง
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เพราะเป็นการเปลอืงเวลา/งบประมาณ

3. คาํถามนําทีAมลีกัษณะเนน้หนกัไป

ทางใดทางหนึAง หรอืโนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม

4. ชว่งของขอ้ถามยอ้นเวลายาวนาน

5. คาํถามทีAคลมุเครอืมคีวามหมายหลายอยา่ง

    ทาํใหผู้ต้อบเขา้ใจผดิ



*
* N *
* *

n* *
**

*

ประชากรมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ( Homogeneous)

ขอ้ดี

1. SRS (Simple Random Sampling)
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1. เป็นการเลอืกตวัอยา่งแบบงา่ย (ทาํสลาก , เลขสุม่)
2. ประมวลผลงา่ย

1. ถา้ตวัอยา่ง กระจายมาก จะ สิCนเปลอืงคา่ใชจ้า่ยใน 
การเก็บขอ้มลูมาก

             

ขอ้เสยี

X n

n

i = 1=
^ Xi

N
การประมาณคา่ ;



N1

N2

N3N4

N
n1

n2

n3n4

n

1.  ไดต้วัอยา่งทีAเป็นตวัแทนไดค้รบทกุประเภท

ขอ้ดี

ประชากรมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

2. Stratified Random Sampling
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n

L = เป็นจาํนวนกลุม่
h

h
ih

n

L

h= 1
X =

N^ X
i= 1

h

 โดยการแบง่ประชากรเป็นกลุม่ (Stratum) ตามลกัษณะทีAสําคญั
(ภายในกลุม่เดยีวกนั มลีกัษณะคลา้ยกนั) เชน่ ทอ้งทีA อาชพี เพศ 
สญัชาต ิรายได้

1.  ไดต้วัอยา่งทีAเป็นตวัแทนไดค้รบทกุประเภท

1. การเลอืกตวัอยา่งและประมวลผลยุง่ยากขึCน

ขอ้เสยี



เป็นการเลอืกตวัอยา่งแบบงา่ย

โดยการเรยีงลําดบัประชากร (ตามเนืCอทีA, ทอ้งทีA, รายได้
,…) เพืAอใหข้อ้มลูกระจายครบ

หาจดุเร ิAมตน้ (R) และชว่งหา่ง (I)

I = N =
1000 = 5เชน่

3. Systematic Random Sampling
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R
…………..XXXXX XXXXXN XXXXXX

1 2 . . . . . . .  . . . 1,000

I = N
n

=
1000
200

= 5เชน่



มกีารเลอืกตวัอยา่งหลายข ัCนตอน                         
(อาจใชห้ลายวธิรีว่มกนั)

4. Multi - Stage Sampling

ประเทศ

จงัหวดั จงัหวดั .......
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จงัหวดั

หมูบ่า้น
ตวัอยา่ง

ครัวเรอืน
ตวัอยา่ง ........

หมูบ่า้น
ตวัอยา่ง

ครัวเรอืน
ตวัอยา่ง ...........

จงัหวดั

....... ........

.......

หมูบ่า้น
ตวัอยา่ง

ครัวเรอืน
ตวัอยา่ง .........

........
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1. ธรุกจิทางการคา้และการบรกิาร
สํามะโนธรุกจิ 2545

กระทรวงพาณชิย์

คุม้รวม (ICT สถานประกอบการ)

สถานประกอบการท ัAวประเทศ ทีAมคีนทาํงาน 1 คนขึCนไป 
ในเขตเทศบาล (รวม กทม. พทัยา) ดงันีC
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2. อตุสาหกรรมการผลติ

3. กรมการขนสง่ทางบก และ              
ตวัแทนธรุกจิทางการทอ่งเทีAยว

4. การกอ่สรา้ง

กระทรวงพาณชิย์
(สถานประกอบการต ัCงใหม)่

Update 
               โดยตรวจสอบในสนาม


