การกาหนดขนาดตัวอย่ างในการทดสอบสมมุติฐานวิจัย
นงลักษณ์ วิรัชชัย
(เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อง “วิธีการที่ถูกต้องและทันสมัยในการกาหนดขนาดตัวอย่าง” ในโครงการ Research Zone
จัดโดย ศูนย์การเรี ยนรู ้ทางการวิจยั ณ อาคารศูนย์การเรี ยนรู ้ทางการวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) วันที่
26 มกราคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น.)

การวิจยั เชิงปริ มาณที่นกั วิจยั ต้องใช้สถิติวเิ คราะห์ในการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ และ/หรื อการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ นักวิจยั ต้องมีความรู ้ความสามารถในการกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจยั
วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้กนั อยูใ่ นวงการวิจยั ของไทยในปั จจุบนั มีหลายวิธี วิธีที่รู้จกั และใช้กนั อยู่
ทัว่ ไป คือ การใช้ตารางสาเร็ จของ Krejcie and Morgan (1970) Yamane (1970) และ Cohen (1977) โดยที่
นักวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้ตารางสาเร็ จโดยไม่เข้าใจที่มาของวิธีการดังกล่าว ในขณะที่วงการวิจยั ต่างประเทศได้
เลือกวิธีการที่ดี และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ ึนเพื่อช่วยให้นกั วิจยั สามารถกาหนดขนาดตัวอย่างได้
ถูกต้องและรวดเร็ ว ผูเ้ ขียนเห็นความสาคัญของการกาหนดตัวอย่างด้วยวิธีการที่ถูกต้องและทันสมัย ซึ่ งจะ
ช่วยให้การทาวิจยั มีประสิ ทธิ ผลดีมากขึ้น และได้ผลการวิจยั ที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับให้พิมพ์เผยแพร่ ได้ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จึงเขียนบทความนี้ข้ ึน โดยมุ่งหวังให้นกั วิจยั ไทยได้ใช้วธิ ี การกาหนดขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น สาระในบทความแยกเป็ น 3 ตอน คือ ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการ
กาหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็ จ และวิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการกาหนดขนาดตัวอย่ าง
การกาหนดขนาดตัวอย่างหรื อการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง (estimation of sample size) เป็ น
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการเลือกตัวอย่าง ซึ่ งมี 6 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้สถิติ
วิเคราะห์และการเลือกใช้สถิติทดสอบ (test statistics) 2) การกาหนดลักษณะประชากรและตัวอย่าง 3) การ
กาหนดระดับนัยสาคัญ (significance level = ) และอานาจการทดสอบ (power of the test = 1- ) 4) การ
กาหนดขนาดตัวอย่าง 5) การกาหนดวิธีการเลือกตัวอย่าง และ 6) การดาเนินการเลือกตัวอย่างตามแนวทางที่
กาหนดไว้ (Howell, 2010; Kerlinger and Lee, 2000) จากขั้นตอนของกระบวนการเลือกตัวอย่าง จะเห็นได้
ว่าการกาหนดขนาดตัวอย่างเกี่ยวข้องกับความรู ้พ้นื ฐานรวม 3 เรื่ อง คือ ก) ประชากร ตัวอย่าง และสถิติ
วิเคราะห์ ข) การแจกแจงของค่าสถิติจากตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ ค) การทดสอบ
สมมุติฐานและการประมาณค่าพารามิเตอร์ ซึ่ งมีคาสาคัญ ได้แก่ ระดับนัยสาคัญ อานาจการทดสอบ จุด
วิกฤติ ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมุติฐาน อันเป็ นความรู ้ที่ควรต้องเข้าใจก่อนทาความเข้าใจเรื่ อง
การกาหนดขนาดตัวอย่าง การเสนอสาระในตอนนี้จึงเป็ นการนาเสนอความรู ้พ้นื ฐานดังกล่าว (หากผูอ้ ่านมี
ความเข้าใจความรู ้พ้นื ฐานแล้ว ท่านอาจข้ามไปอ่านสาระตอนที่ 2 ได้) โดยแยกการนาเสนอสาระเป็ น 3
หัวข้อ ดังนี้
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1. ประชากร ตัวอย่าง และสถิติวเิ คราะห์ (Population, Sample Analytical Statistics)
ในการวิจยั เชิงปริ มาณ นักวิจยั ส่ วนใหญ่ไม่สามารถศึกษากับประชากรที่มีขนาดใหญ่ได้ และใช้
การศึกษากับตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นเซ็ทย่อยของประชากร นักวิจยั ใช้สถิติวเิ คราะห์ประเภทการเลือกตัวอย่าง
(sampling statistics) ในการเลือกตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรและมีขนาดพอเพียง ใช้สถิติ
บรรยาย (descriptive statistics) ในการนาเสนอข้อมูลในรู ปแผนภูมิ และค่าสถิติ ( statistics) สาหรับการ
บรรยายลักษณะตัวอย่าง หรื อ ค่าพารามิเตอร์ (parameters) สาหรับบรรยายลักษณะประชากร และใช้สถิติ
อนุมาน (inferential statistics) ในการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตัวอย่างซึ่ งอยูใ่ นรู ปค่าสถิติ และอ้างอิง
ไปสู่ ค่าพารามิเตอร์ เพื่อสรุ ปให้ได้ขอ้ ค้นพบสาหรับ ประชากร สถิติพาราเมตริ กแบ่งตามระเบียบวิธีทางสถิติ
ได้เป็ น 2 แบบ คือ การประมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter estimation) และการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
(hypothesis testing) เมื่อแบ่งตามลักษณะคาถามวิจยั ได้เป็ น 2 แบบ คือ สถิติวเิ คราะห์สาหรับการศึกษา
เปรี ยบเทียบ และสถิติวเิ คราะห์สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ แต่ละแบบยังแบ่งตามระดับการวัดตัวแปร
และลักษณะของตัวอย่างอีกหลายแบบ และแบ่งตามข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ได้เป็ น 2 แบบ คือ
สถิติพาราเมตริ ก (parametric statistics) ที่มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะประชากร และสถิตินนั พารา
เมตริ ก (non-parametric statistics) ที่มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะประชากรน้อยหรื อไม่มีเลย สาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร ตัวอย่าง และสถิติวเิ คราะห์แสดงได้ดงั ภาพต่อไปนี้
ประชากร

(Population)

สถิติการเลือกตัวอย่าง
(Sampling Statistics)

ตัวอย่าง
(Sample)

สถิติบรรยาย

(Descriptive Statistics)

พารามิเตอร์
(Parameters)

สถิติอนุมาน

(Inferential Statistics)

ค่าสถิติ

(Statistics)

ภาพ 1 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างประชากร ตัวอย่าง และสถิติวเิ คราะห์ 3 ประเภท
2. การแจกแจงของค่ าสถิติจากตัวอย่าง (Sampling Distribution of Statistics or Distribution of Sample
Statistics) และความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (Standard Error)
การแจกแจง (distribution) ที่ใช้ในสถิติวเิ คราะห์ มี 3 แบบ คือ ก) การแจกแจงของประชากร
(population distribution) ซึ่ งเป็ นผลการนาค่าของตัวแปรที่ได้จากสมาชิกทุกคนในประชากรมาแจกแจง ข)
การแจกแจงของตัวอย่าง (sample distribution) ซึ่ งเป็ นผลการนาค่าของตัวแปรที่ได้จากสมาชิกทุกคนใน
ตัวอย่างมาแจกแจง และ ค) การแจกแจงของค่าสถิติจากการเลือกตัวอย่าง หรื อเรี ยกสั้นๆว่า การแจกแจงของ
ค่ าสถิติจากตัวอย่าง เป็ นผลจากการนาค่าสถิติ ที่ได้จากตัวอย่างทั้งหมดทุกกลุ่มที่เป็ นไปได้ (all possible
samples) มาแจกแจง ในกรณี ที่มีประชากรขนาด N หน่วย การเลือกตัวอย่าง ขนาด n หน่วย เลือกได้สอง
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แบบ แบบแรก คือ การเลือกตัวอย่างแบบใส่ คืน (sampling with replacement) ได้ตวั อย่างที่เป็ นไปได้
ทั้งหมด Nn กลุ่ม แบบทีส่ อง คือ การเลือกตัวอย่างแบบไม่ ใส่ คืน (sampling without replacement) ได้
ตัวอย่างที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดจานวน NCn กลุ่ม เมื่อคานวณค่าสถิติจากตัวอย่างทั้งหมดทุกกลุ่ม จะได้ค่าสถิติ
จากตัวอย่าง (sample statistics) และนามาแจกแจงความถี่ จะได้ “ การแจกแจงค่ าสถิติจากตัวอย่าง” ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกันตามค่าสถิติที่นามาแจกแจง เพื่อให้เข้าใจชัดเจนผูเ้ ขียนยกตัวอย่างการแจกแจงของตัว
แปร X ที่ได้จากประชากรขนาดเล็กมาก (N = 3) มาแสดงให้เห็นการแจกแจงทั้ง 3 แบบ คือ ก) การแจกแจง
ของประชากรขนาด 3 คน (N = 3) มีค่าของตัวแปร X = 1, 2, 3 และ ข) การแจกแจงของตัวอย่างหนึ่งกลุ่มที่
สุ่ มเลือกมาขนาด 2 คน (n = 2) มีค่าของตัวแปร X = 2, 3 และ ค) การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวแปร X หรื อ X
จากตัวอย่างที่เลือกแบบใส่ คืนทั้งหมดที่เป็ นไปได้ มีจานวน 9 กลุ่ม ดังนี้
ก) การแจกแจงของประชากร (x มีการแจกแจงแบบเอกรู ป)

f

ค่าของตัวแปร X

3

= 1, 2, 3;

N=3

พารามิเตอร์

2
1
0

1

2

X

3

ข) การแจกแจงของตัวอย่าง (x มีการแจกแจงแบบเอกรู ป)

f

ค่าของตัวแปร X

3

= 2, 3;

n=2

ค่ าสถิติ

2
1
0

ค่าเฉลี่ยของ X =  = (1+2+3)/3
= 6/3 = 2
2
2
2
2
ความแปรปรวนของ X = σ = {(-1) +(0) +(1) }/3
= 2/3 = 0.67
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X
= σ = 2 / 3 = 0.8165

1

2

3

ค่าเฉลี่ยของตัวแปร X
= X = (2+3)/2
= 2.50
2
2
2
ความแปรปรวนของตัวแปร X = SD = {(-0.5) +(0.5) }/(2-1) = 0.50
X ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร X = SD = 0.50
= 0.7071

ค) การแจกแจงของค่ าเฉลีย่ จากตัวอย่าง ( X มีการแจกแจงแบบปกติ)
f f( X i) f( X i-)2
f
Xi
1.0
1 1.0
1.00
X 1= 1.0
3
1.5
2 3.0
0.50
X 2= 1.5
2
2.0
3 6.0
0.00
X 3= 2.0
1
2.5
2 5.0
0.50
X 4= 1.5
Xi
0
3.0
1 3.0
1.00
X 5= 2.0
1
2
3
รวม 9 18.0
3.00
X 6= 2.5
X 7= 2.0
ค่าเฉลี่ยของ X i
= μ x = (18)/(9) = 2.00 = 
2
X 8= 2.5
ความแปรปรวนของ X i
= σ x = (3)/(9) = 1/3 = 0.33
X 9= 3.0
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X i = σ x = 0.33 = 0.5744
ภาพ 2 การแจกแจงของประชากร ของตัวอย่าง และของค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง

ตัวอย่ างทีเ่ ป็ นไปได้ = 9 กลุ่ม
กลุ่มที่ ค่ าตัวแปร X
Xi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1, 1
1, 2
1, 3
2, 1
2, 2
2, 3
3, 1
3, 2
3, 3

เมื่อปรี ยบเทียบกัน ค่าพารามิเตอร์ ที่ได้จากการแจกแจงประชากร และค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า มีค่าแตกต่างกันทั้งค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน แต่พารามิเตอร์ จากการแจกแจงของประชากรและ
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การแจกแจงของค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง มีพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และพารามิเตอร์ ความแปรปรวนมีความ
เกี่ยวข้องกัน ตามทฤษฎีขีดจากัดกลาง (Central Limit Theorem) ซึ่ งสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
= μ x = 2.00 = μ = พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยของประชากร

พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยของ X i

พารามิเตอร์ความแปรปรวนของ X i = σ 2 x =

 (2)   (1)  σ 2
(1)
(2)

    
(3) (3)(2)  (3)   (2)  2

=

σ2
n

ทฤษฎีขีดจากัดกลาง กล่าวว่า เมื่อ เลือกตัวอย่างขนาด n หน่วย เป็ นจานวนมาก จากประชากรขนาด
N หน่วย ที่มีพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย = μ และความแปรปรวน = σ 2 มาแจกแจง จะได้การแจกแจงของ ค่าเฉลี่ย
จากตัวอย่าง (distribution of sample means or X i) มีลกั ษณะดังนี้
1) ถ้าขนาดตัวอย่าง ( n) ใหญ่ข้ ึน การแจกแจงค่าเฉลี่ย จากตัวอย่าง ( X i) มีการแจกแจงใกล้เคียงกับ
การแจกแจงปกติมากขึ้น ไม่วา่ ประชากรจะมีการแจกแจงเป็ นหรื อไม่เป็ นโค้งปกติ
2) พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยของ X i = μ x = μ = พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ยของประชากร
3) พารามิเตอร์ความแปรปรวน และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าแตกต่างกันเป็ นสองแบบ
แบบทีห่ นึ่ง กรณี เลือกตัวอย่างแบบคืนที่

σ2x =

σ2
n

; σx =

σ
n
 N  n  σ 


 N  1  n 

 
แบบทีส่ อง กรณี เลือกตัวอย่างแบบไม่คืนที่ σ 2 x =  N  n   σ  ; σ x = 
2

 N  1  n 

2
ในที่น้ ี σ x = พารามิเตอร์ ความแปรปรวนมาตรฐาน (standard variance) ของ X i เรี ยกย่อๆ ว่า SV X
= พารามิเตอร์ ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง ( X i)
σ x = พารามิเตอร์ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (standard error) ของ X i เรี ยกย่อๆ ว่า SE X
= พารามิเตอร์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง ( X i)
= พารามิเตอร์ บ่งชี้ ความแตกต่างระหว่างค่า เฉลี่ย ของตัวอย่าง กับค่าพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย ของ
ประชากร จึงเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ความคลาดเคลือ่ นของการเลือกตัวอย่าง (sampling error)
4) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ( σ x ) มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับขนาดตัวอย่าง (n)

นัน่ คือ ตามสู ตร σ x = σ
ถ้าใช้ตวั อย่างขนาดใหญ่ มากขึ้น ทาให้มี ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน หรื อ
n
ความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างมีค่าลดน้อยลง
5) เนื่องจากตัวแปร ( X i) มีการแจกแจงแบบปกติ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ σ x จึงสามารถเปลี่ยนรู ปให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน (z) ได้ โดยใช้สูตร ซึ่งได้การแจกแจงของตัว
แปร z x เรี ยกว่า การแจกแจงปกติมาตรฐาน (standard normal distribution)
zx = X - μ = X - μ
x

σX

σ/ n

นักสถิติได้คานวณและจัดทาตารางพื้นที่ภายใต้โค้งปกติของคะแนนมาตรฐาน เพื่ออานวยความสะดวกให้
นักวิจยั ใช้ประโยชน์หาพื้นที่ภายใต้โค้งปกติได้ เมื่อรู ้ค่าของตัวแปร z ดังภาพต่อไปนี้
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การหาพืน้ ทีภ่ ายใต้ โค้ งปกติ เมื่อ –  < z x < 1.96

จากตารางพื้นที่ภายใต้โค้งปกติ
พื้นที่ใต้โค้งปกติเมื่อ 0.00 < z x < 1.96 = P(0.00 < z x < 1.96) = 0.475
พื้นที่ใต้โค้งปกติเมื่อ - < z x < 0.00 = P(- < z x < 0.00) = 0.500
ดังนั้น พื้นที่ใต้โค้งปกติเมื่อ – < z x < 1.96 = 0.500+0.475 = 0.975
นัน่ คือ มี ตวั อย่ างร้ อยละ 97.50 ของตัวอย่ างทั้งหมดทุกกลุ่มทีเ่ ป็ นไป
ได้ ซึ่งมีคะแนนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย z x < 1.96

0.500

-

0.475
0.00

1.96

พืน้ ทีภ่ ายใต้ โค้ งปกติ เมือ่ - < z x < 1.96

ภาพ 3 การใช้ประโยชน์ตารางพื้นที่ภายใต้โค้งปกติในการหาพื้นที่ เมื่อทราบค่าคะแนน z x
3. การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) และการประมาณค่ าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation)
การเปลี่ยนรู ปตัวแปรค่าสถิติจากตัวอย่าง ในที่น้ ีคือ ค่าสถิติ X ให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน z จะได้สูตร
พื้นฐาน 2 สู ตร คือ สู ตรสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน และสู ตรสาหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในรู ป
ช่วงเชื่อมัน่ (confidence interval) ซึ่ งได้มาจากการแทนค่า z ที่ระดับนัยสาคัญ (significance level = ) ที่
กาหนด และย้ายข้างสมการ ดังภาพแสดงสู ตร 4 แบบ คือ 1) z-test สาหรับการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ย 2) สู ตรทัว่ ไปสาหรับการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าสถิติชนิดอื่นๆ 3) สู ตรการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย และ 4) สู ตรทัว่ ไปสาหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ ชนิดอื่นๆ
1. z-test: z x = X - μ = X - μ
x

σX

σ/ n

2. สถิติทดสอบ (test statistics) =

สถิติ – พารามิเตอร์
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสถิติ

สาหรับการทดสอบ H0:  = 0 เมื่อ  = พารามิเตอร์ชนิดอื่นๆ
สาหรับการทดสอบ H0: μ = 0
3. การประมาณค่าพารามิเตอร์ μ ที่ช่วงเชื่อมัน่ 4. ช่วงเชื่อมัน่ การประมาณค่าพารามิเตอร์  ที่ช่วงเชื่อมัน่ (1 - ) %
95% (95% confidence interval of parameter μ ) (95% confidence interval of parameter ) เมื่อ  = พารามิเตอร์ชนิดอื่นๆ

= θ + ( z α / 2 )( σ θ )
= X + (1.96)( σ x )

ภาพ 4 สู ตรสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน และการประมาณค่าพารามิเตอร์
Kirk (1995) อธิ บายว่า การทดสอบสมมุติฐาน เป็ นกระบวนการประเมินนัยสาคัญทางสถิติ
(statistical significance) ของข้อค้นพบจากตัวอย่าง หรื อ กระบวนการตัดสิ นใจปฏิเสธหรื อไม่ปฏิเสธ (reject
or not reject) สมมุติฐานทางสถิติ โดยใช้ขอ้ มูลค่าสถิติจาตัวอย่าง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของ
ประชากร การทดสอบสมมุติฐาน หลังจากกาหนดสมมุติฐานวิจยั แล้ว มีข้ นั ตอนรวม 6 ขั้นตอน คือ 1) การ
กาหนดสมมุติฐานทางสถิติ 2) การระบุสถิติทดสอบ (test statistics) 3) การกาหนดการแจกแจงค่าสถิติจาก
ตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง 4) การกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 5) การเลือกตัวอย่างสุ่ ม การรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์คานวณค่าสถิติทดสอบ และ 6) การตัดสิ นใจปฏิเสธ/ไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก และ
แปลความหมาย ส่ วนการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทาได้ 2 แบบ คือการประมาณค่าแบบจุดด้วยค่าสถิติ และ
การประมาณค่าแบบช่วง โดยการกาหนดช่วงคะแนนที่เชื่อมัน่ ได้วา่ รวมค่าพารามิเตอร์ อยูใ่ นช่วงคะแนนนั้น
เรี ยกว่า ช่วงเชื่อมัน่ (confidence interval) ในอดีตนักวิจยั นิยมใช้การทดสอบสมมุติฐานมากกว่าการประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ แต่ปัจจุบนั นักวิจยั เริ่ มใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ มากขึ้น เพราะให้สารสนเทศมากกว่า
สารสนเทศที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานและการประมาณค่าพารามิเตอร์ มีสาระสาคัญที่ตอ้ งทาความเข้าใจ ได้แก่
การกาหนดสมมุติฐานทางสถิติ การตัดสิ นใจในการทดสอบสมมุติฐาน ประเภทของการทดสอบสมมุติฐาน
ดังความหมายโดยสรุ ป ( Kirk, 1995; Howell, 2010; Kerlinger & Lee, 2000; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) ตาม
สาระสังเขป และภาพ 5 ต่อไปนี้
3.1 การกาหนดสมมุติฐานทางสถิติ นักวิจยั กาหนดสมมุติฐานทางสถิติให้สอดคล้องกับสมมุติฐาน
วิจยั รวม 2 ชุด ชุดแรก เรี ยกว่าสมมุติฐานหลัก หรื อ สมมุติฐานศูนย์ (null hypothesis) และชุดที่สองเรี ยกว่า
สมมุติฐานเลือก (alternative hypothesis) สมมุติฐานทั้งสองชุด เป็ นข้อความเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของ
ประชากรตั้งแต่หนึ่งค่าขึ้นไป นิยมเขียนในรู ปสัญลักษณ์ทางสถิติ โดยมีหลักการกาหนดสมมุติฐานทางสถิติ
รวม 3 ประการ คือ ก) สมมุติฐานหลักเป็ นข้อความแสดงความเท่ากันของพารามิเตอร์ ข) สมมุติฐานเลือก
เป็ นข้อความที่แสดงลักษณะพารามิเตอร์ซ่ ึงตรงตามสมมุติฐานวิจยั และ ค) ข้อความในสมมุติฐานทางสถิติ
ทั้งสมมุติฐานหลัก และสมมุติฐานเลือก ครอบคลุมสภาพของพารามิเตอร์ ที่เป็ นได้ท้ งั หมด
3.2 การตัดสิ นใจในการทดสอบสมมุติฐาน เมื่อมีสมมุติฐานหลักเป็ นจริ งหรื อเป็ นเท็จ ทาให้ได้ผล
การตัดสิ นใจในการทดสอบสมมุติฐาน รวม 4 แบบ ดังนี้
แบบแรก การตัดสิ นใจไม่ ถูกต้ อง เกิด ความคลาดเคลือ่ นประเภทที่ I (type I error = ) หมายถึง
ความน่าจะเป็ น ในการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) เมื่อสมมุติฐานหลักถูกต้อง คาที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับ
นัยสาคัญ (significance level = ) หมายถึง ระดับความน่าจะเป็ นที่นกั วิจยั ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ I
แบบทีส่ อง การตัดสิ นใจถูกต้ อง หมายถึง การตัดสิ นใจไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่ถูกต้องเป็ นจริ ง มี
ค่าความน่าจะเป็ น = 1- α คาที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับความเชื่อมั่น (confidence level = 1- α ) หมายถึง ระดับ
ความน่าจะเป็ น ที่ตดั สิ นใจถูกต้องเมื่อสมมุติฐานหลักถูกต้อง และ จุดวิกฤติ (critical point) หมายถึง จุดที่
แบ่งเขตความคลาดเคลื่อนประเภทที่ I หรื อเขตวิกฤติ (critical region) กับเขตการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
แบบทีส่ าม การตัดสิ นใจทีไ่ ม่ ถูกต้ อง เกิดความ คลาดเคลือ่ นประเภทที่ II (type II error = )
หมายถึง ความน่าจะเป็ นในการไม่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักเมื่อสมมุติฐานหลักเป็ นเท็จ ตามภาพ 5 จะเห็นได้
ชัดว่า ค่า α และ  เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เมื่อค่าหนึ่งลดลงอีกค่าหนึ่งจะเพิ่มขึ้น
แบบทีส่ ี่ การตัดสิ นใจถูกต้ อง เมื่อตัดสิ นใจปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่ถูกต้องเป็ นจริ ง คาที่เกี่ยวข้อง
คือ อานาจการทดสอบ (power of the test = 1 - )
3.3 ประเภทของการทดสอบสมมุติฐาน แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะที่แตกต่างกันตาม
สมมุติฐานเลือก ในกรณี ที่มีการกาหนดสมมุติฐานเลือกหรื อสมมุติฐานวิจยั แบบไม่มีทิศทาง การทดสอบ
สมมุติฐานเป็ น การทดสอบสองทาง (two tailed test) โดยมีพ้นื ที่เขตวิกฤติสองด้าน ด้านซ้ายและด้านขวา
เท่ากับ α /2 ส่ วนกรณี ที่มีการกาหนดสมมุติฐานเลือกหรื อสมมุติฐานวิจยั แบบมีทิศทาง การทดสอบสมุติฐาน
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เป็ นการทดสอบทางเดียว (one tailed test) โดยมีพ้นื ที่เขตวิกฤติ เท่ากับ
ตามลักษณะของสมมุติฐานเลือก

α

ซึ่ งอาจอยูด่ า้ นซ้าย หรื อด้านขวา

การกาหนดสมมุติฐานทางสถิติ 3 แบบ และประเภทการทดสอบสมมุติฐาน
เขตวิกฤติ:

α
2

เขตวิกฤติ: α
ไม่ปฏิเสธ Ho

ไม่ปฏิเสธ Ho



ไม่ปฏิเสธ Ho







จุดวิกฤติ
การทดสอบทางเดียว ด้ านขวา
( H0:  > 9; Ha:  < 9)

จุดวิกฤติ
จุดวิกฤติ
การทดสอบสองทาง
( H0:  = 9; Ha:   9)

จุดวิกฤติ
การทดสอบทางเดียว ด้ านซ้ าย
( H0:  < 9; Ha:  > 9)

การตัดสิ นใจในการการทดสอบสมมุติฐาน
H0 ถูกต้องเป็ นจริ ง

Ha ไม่ถูกต้อง/เป็ นเท็จ

1-


1-
ไม่สามารถปฏิเสธ H0
(Fail to reject H0)

การตัดสินใจ
ของนักวิจยั

ไม่สามารถปฏิเสธ H0



ปฏิเสธ H0
(Reject H0)

สถานการณ์ ทเี่ ป็ นจริง (True Situation)
H0 ถูกต้ องเป็ นจริง
H0 ไม่ ถูกต้ อง/เป็ นเท็จ
ตัดสิ นใจถูกต้อง
ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ II

(Fail to reject H0)

(Confidence level = 1- α )

(Type II Error = )

ปฏิเสธ H0

ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ I

ตัดสิ นใจถูกต้อง

(Reject H0)

(Type I Error = α )

(Power of Test = 1-)

ภาพ 5 การกาหนดสมมุติฐานทางสถิติ ประเภท และการตัดสิ นใจในการทดสอบสมมุติฐาน

ตอนที่ 2 วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่ างจากตารางสาเร็จ
การกาหนด หรื อการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง สาหรับการทดสอบสมมุติฐาน ขึ้นอยูก่ บั ประเภท
ของสถิติทดสอบและลักษณะการแจกแจงของค่าสถิติจากตัวอย่าง นอกจากนี้ขนาดตัวอย่าง
(n) มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ก) ระดับนัยสาคัญ ( α ) และอานาจการทดสอบ ( 1-) ข) ระดับความถูกต้องใน
การทดสอบ หรื อความแตกต่างระหว่างค่าสถิติกบั พารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการทดสอบ ( X i - μ ) และ ค) ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรของประชากร ( ) ดังนั้นโดยหลักการ การกาหนด/การประมาณค่าขนาด

8

ตัวอย่าง ต้องใช้สูตรซึ่ งแตกต่างกันตามประเภทของสถิติทดสอบ จากนั้นจึงกาหนดค่าอื่นๆ ได้แก่ α , (1-),
 X i - μ ,  เพื่อแทนค่าลงในสู ตร ให้เหลือตัวไม่ทราบค่า คือ n เพียงตัวเดียว เพื่อ แก้สมการหาค่า ขนาด
ตัวอย่าง ( n ) ที่เหมาะสม ได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ มีนกั สถิติหลายคน เช่น Yamane; Cochran; Krejcie and
Morgan; ศิริชยั กาญจนวาสี ; Smith และ Cohen ได้คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรแตกต่างกัน มีท้ งั สู ตรที่
ง่ายและซับซ้อน และพัฒนาเป็ นตารางสาเร็ จ แยกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ตารางสาเร็จทีส่ ร้ างตามข้ อกาหนดของข้ อมูลจากสั ดส่ วนตัวแปรทวินาม
นักสถิติสร้างตารางสาเร็ จสาหรับการประมาณค่า/คานวณค่าขนาดตัวอย่าง
ในช่วงคริ สต์ทศวรรษ
1960s โดยมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นว่าตัวแปรเป็ นตัวแปรทวิวภิ าค (dichotomous variable) มีเพียงสองค่า กรณี ตวั
แปรมีหลายค่าใช้วธิ ี รวมค่าตัวแปรให้เหลือเพียงสองค่า ตารางสาเร็ จที่นิยมใช้กนั มากในช่วงนั้นมีดงั นี้
1.1 ตารางสาเร็จของ Cochran
Cocharan (1963) พัฒนาตารางสาเร็ จสาหรับการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง กรณี ประชากรขนาด
ใหญ่ เมื่อกาหนดให้ z = ค่าสถิติ z ที่ระดับความเชื่อมัน่ (1 - α ) % เช่น ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ใช้ z = +
1.96 เป็ นต้น e = ระดับความถูกต้องในการทดสอบสมมุติฐาน p = สัดส่ วนของหน่วยตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
ตามที่นกั วิจยั สนใจศึกษา และ q = (1 – p) โดยนาสู ตรการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเกี่ยวกับสัดส่ วน มา
สร้างสู ตรใหม่ จากสู ตร z-test: z = p - P
ยกกาลังสองทั้งสองข้าง: z2 = e
ได้สูตร n =
2

(p)(q) / n

(p) (q) / n
2

(z )(p)(q)
(e 2 )

กรณี ประชากรขนาดเล็ก ต้องปรับแก้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตร adjusted n =

n
(n - 1)
1
N

ตารางสาเร็ จนี้มีจุดอ่อนคือ ตารางชุดเดียวใช้สาหรับสถิติทดสอบทุกชนิด และต้องเป็ นตัวแปรทวิวภิ าค
1.2 ตารางสาเร็จของ Yamane
ตารางสาเร็ จของ Yamane (1973) พัฒนาเมื่อปี 1967 เป็ นตารางสาเร็ จที่นกั วิจยั นิยมใช้ในระยะแรก
มีการคานวณขนาดตัวอย่าง เมื่อกาหนดให้ n = ขนาดตัวอย่าง N = ขนาดประชากร และ e = ระดับความ
แตกต่างของค่าสถิติกบั พารามิเตอร์ (error = e) มีสูตรการคานวณ คือ n = N
1  (N)(e2 )

ต่อมา Yamane (1973) ปรับปรุ งสู ตรการคานวณให้ถูกต้องมากขึ้น โดยเพิ่มค่า  = ความแปรปรวน
ของประชากร โดยกาหนดจากตัวแปรทวิวภิ าคเท่ากับ .50 และ z = ค่าประมาณคะแนน z ที่ระดับนัยสาคัญ
(z ) (π ) (1 - π ) (N )
α (ใช้ z = 2 ที่ α = .05 และ ใช้ z = 3 ที่ α = .01) โดยคานวณตามสู ตรดังนี้ n =
2

(z ) (π ) (1 - π )  (N) (e 2 )
2

ตารางสาเร็ จของ Yamane มี 2 ตาราง สาหรับกรณี α = .05 และ .01
Butkovith, Smith & Hoffman (2004) เสนอว่า ตารางสาเร็ จประเภทนี้มีตารางเดียว คานวณจาก
ขนาดประชากร และความคลาดเคลื่อนเป็ นหลัก แต่ใช้กบั สถิติทดสอบทุกประเภท จึงมีความเหมาะสมน้อย
กล่าวโดยสรุ ปจุดอ่อนของตารางประเภทนี้มี 3 ประการ ก) ตารางชุดเดียวใช้สาหรับการกาหนดขนาด
ตัวอย่างที่ใช้สถิติทดสอบทุกชนิด ข) ค่า z ใช้ค่าประมาณ 2 แทน 1.96 และใช้ 3 แทน 2.58 ทาให้ผลการ
คานวณคลาดเคลื่อน และ ค) มีขอ้ กาหนดว่าตัวแปรเป็ นตัวแปรทวิวภิ าค มีความแปรปรวนสู งสุ ด =  = 0.50
ซึ่ งไม่เหมาะสมกับลักษณะตัวแปรชนิดอื่นที่ไม่ใช้ตวั แปรทวิวภิ าค
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1.3 ตารางสาเร็จของ Krejzie and Mogan
Krejzie and Morgan (1970) พัฒนาตารางสาเร็ จรู ป เมื่อกาหนดให้ s = ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการ N =
ขนาดประชากร p = ความแปรปรวนของประชากรเมื่อตัวแปรเป็ นตัวแปรทวินาม กาหนดให้ = .50, ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ = 2 ที่องศาอิสระ (df) = 1 ซึ่ งกาหนดให้เป็ นค่าคงที่ = 3.841 และ d = ระดับความถูกต้องใน
(χ ) (N) (p) (1 - p)
การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สูตรดังนี้ s =
ตารางที่ได้มี 2 ตาราง ตามระดับ
2

(e 2 ) (N - 1)  (χ 2 )(p)(1  p)

นัยสาคัญ .01 และ .05 ซึ่ งมีจุดอ่อนเช่นเดียวกับกับจุดอ่อนของตารางสาเร็ จของ Yamane แต่ดีข้ ึนเมื่อ Krejcie
& Morgan ได้ปรับปรุ งในช่วงต่อมาโดยใช้ค่า 2 มีค่าต่างกันตามที่นกั วิจยั กาหนด
2. ตารางสาเร็จทีส่ ร้ างตามข้ อกาหนดของข้ อมูลว่ าเป็ นตัวแปรต่ อเนื่อง
นักสถิติสร้างตารางสาเร็ จสาหรับการประมาณค่า/คานวณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามข้อกาหนดของ
ข้อมูลว่าเป็ นตัวแปรต่อเนื่อง ใช้สูตรการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย มาสร้างเป็ นสู ตรใหม่
จากสู ตร z-test: z =

X -μ
σ/ n

ยกกาลังสองทั้งสองข้าง: z2 =

e2
σ2 / n

ได้สูตร n =

(z 2 )(σ 2 )
e2

Israel (2009)

อธิ บายว่าสู ตรที่ได้น้ ีคล้ายคลึงกับสู ตรของ Cochran (1963) และเหมาะสมกับกรณี มีตวั แปรต่อเนื่อง จุดอ่อน
ของสู ตรนี้อยูท่ ี่การกาหนดค่าประมาณพารามิเตอร์ ความแปรปรวนของประชากร ( 2) ซึ่ งเป็ นค่าประมาณที่
มีความลาเอียง ทาให้ผลการประมาณค่าขนาดตัวอย่างไม่ใคร่ ถูกต้อง ตารางสาเร็ จที่พฒั นาโดย ศิริชยั กาญจน
วาสี (2550) เป็ นการนาแนวคิดในการพัฒนาตารางสาเร็ จตามข้อกาหนดของข้อมูลว่าเป็ นตัวแปรต่อเนื่องมา
ใช้พฒั นาสู ตรของ Krejcie & Morgan และมีจุดอ่อนในลักษณะเดียวกัน
3. ชุ ดของตารางสาเร็จสาหรับใช้ ในการทดสอบค่ าสถิติหลายวิธี ของ Cohen
หนังสื อเรื่ อง ‚Statistical power analysis for the behavioral sciences‛ ของ Cohen ฉบับพิมพ์ครั้งที่
1, 2 (1977, 1988) ได้รับการยอมรับว่าเป็ นการพัฒนาชุดตารางสาเร็ จสาหรับการวิเคราะห์เพื่อประมาณค่า
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อานาจการทดสอบ เมื่อทราบค่าของขนาดอิทธิ พล และระดับนัยสาคัญ ที่อานวยความ
สะดวกให้นกั วิจยั สามารถกาหนดขนาดตัวอย่างได้ถูกต้องมากขึ้น และประมาณค่าอานาจการทดสอบได้
อย่างเหมาะสม หนังสื อแสดงตารางการอ่านค่าขนาดตัวอย่าง อานาจการทดสอบ สาหรับสถิติวเิ คราะห์แต่ละ
แบบ รวม 5 ประเภท ได้แก่ t-test, z-test, F-test, 2- test, และ exact test ซึ่ งใช้งานได้ในการทดสอบตั้งแต่
กรณี ตวั แปรตามตัวเดียง และตัวอย่างกลุ่มเดียว ไปจนถึงกรณี การทดสอบสถิติวเิ คราะห์ตวั แปรพหุ นาม
(multivariate statistical analysis) โดยมีตารางแต่ละตารางสาหรับการทดสอบแต่ละแบบ หนังสื อจึงมีความ
หนามากโดยเฉพาะในฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง และเป็ นหนังสื อที่นกั วิจยั ทัว่ โลกรู ้จกั และใช้ประโยชน์กนั อย่าง
กว้างขวาง แต่การใช้งานยังไม่สะดวกมากเท่ากับการกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ดีผเู ้ ขียนเชื่อว่าการได้ศึกษาหนังสื อของ Cohen จะช่วยให้นกั วิจยั เข้าถึงหลักการและสู ตรในการ
กาหนดขนาดตัวอย่าง และการประมาณค่าอานาจการทดสอบสาหรับการวิจยั ซึ่ งต้องใช้การแจกแจงค่าสถิติ
จากตัวอย่าง (sampling distribution) ที่แตกต่างกันตามสถิติทดสอบที่นกั วิจยั ต้องการ จะเห็นได้วา่ จานวน
สถิติทดสอบยิง่ มีมากเท่าไร ตารางสาเร็ จที่ตอ้ งใช้มีจานวนมากเท่านั้นด้วย
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ตอนที่ 3 วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่ างโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การกาหนดขนาดตัวอย่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั กับการวิเคราะห์อานาจการทดสอบ อย่างแยกกันไม่
ออก วงการสถิติรับรู ้วา่ การวิเคราะห์อานาจการทดสอบแยกได้เป็ น 3 ยุค ยุคแรกนักสถิติรับรู้ความสาคัญของ
อานาจการทดสอบว่ามีผลต่อการทดสอบสมมุติฐาน แต่ไม่มีการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง ยุคที่สองช่วงต้น
คริ สตศตวรรษที่ 1980s เมื่อมีการพัฒนาแผนภูมิอานาจการทดสอบ (power chart) เช่น แผนภูมิที่พฒั นาโดย
Scheffe โดย Tang และมีการพัฒนาชุดตารางสาเร็ จที่พฒั นาโดย Cohen (1977) สาหรับการวิเคราะห์หา
อานาจการทดสอบ ส่ วนยุคที่สามเริ่ มต้นประมาณปี ค.ศ.
1988 เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จานวนมากทั้งโปรแกรมให้เปล่า โปรแกรมร่ วมใช้ และโปรแกรมเชิงพาณิ ชย์ (free-ware, shareware and
commercial program) เพื่ออานวยความสะดวกในการประมาณค่าอานาจการทดสอบ เช่น โปรแกรม
MS/PC-DOS computer ที่พฒั นาโดย Goldstein และโปรแกรม G*Power นับแต่น้ นั มาการประมาณค่า
อานาจการทดสอบและการกาหนดขนาดตัวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่ วนใหญ่เป็ นผลการพัฒนาในเชิงธุ รกิจ ส่ วนน้อยเป็ นผลการพัฒนาให้ใช้งานได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ใน
จานวนนี้บางโปรแกรมก็มีประสิ ทธิ ภาพไม่สูงมากนัก ในทัศนะของ Howell (2010) และผูเ้ ขียน พิจารณา
เห็นว่าโปรแกรม G*Power เป็ นโปรแกรมที่ดีมากและสมบูรณ์ ที่สร้างจากสู ตรของ Cohen (1977) และผ่าน
การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพโดยนักวิจยั หลายคน สมควรที่นกั วิจยั ไทยได้เรี ยนรู้และใช้ประโยชน์เพื่อให้
การกาหนดตัวอย่างให้ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยเหมาะสมกับการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในระดับสากล
การเสนอสาระในตอนนี้ ผูว้ จิ ยั นาเสนอแยกเป็ น 3 เรื่ อง คือ ก) แนะนาโปรแกรม G*Power 3 และ
ข) การใช้โปรแกรม G*Power และ ค) ตัวอย่างการใช้โปรแกรม G*Power ดังนี้
3.1 แนะนาโปรแกรม G*Power
โปรแกรม G*Power ได้รับการพัฒนาเมื่อปี 1996 เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้งานได้ท้ งั Windows
and Mac platform ต่อมามีการพัฒนา G*Power 2 และ G*Power 3 ในช่วงปี 2003-2007 และล่าสุ ดมีการ
พัฒนา G*Power 3.1 แต่การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ต้องใช้คู่มือการใช้โปรแกรม
G*Power 2 ควบคู่กนั ไป ผูอ้ ่านสามารถ download โปรแกรม และคู่มือ ได้จาก web page ของมหาวิทยาลัย
Heinrich-Heine-Universität ที่ web site: http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3/
(Erdfelder, Faul & Buchner, 1996; Buchner, Erdfelder, & Faul, 1997; Faul, Erdfelder, Buchner & Lang,
2009; Buchner, 2010) และ http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3. นอกจากนี้
เว็บเพจของ G*Power ยังมี ‘Tutorial’ ที่แนะนาการใช้โปรแกรม และช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถอับเดทโปรแกรม
ได้ รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามปั ญหาหรื อแจ้งปั ญหาการใช้ทางอีเมล์ได้โดยตรงที่ email address ต่อไปนี้
gpower-feedback@uni-duesseldorf.de. (Buchner, 2010)
จากเอกสารของ Faul, Erdfelder, Lang & Buchner (2007); Faul, Erdfelder, Buchner & Lang
(2009); Buchner, (2010) สรุ ปได้วา่ โปรแกรม G*Power 3.1 สามารถรองรับการวิเคราะห์อานาจการทดสอบ
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ได้ถึง 5 แบบ ตามที่ Cohen (1977, 1988) ระบุไว้ ในขณะที่โปรแกรม G*Power 2 ทาได้เพียง 3 แบบแรก
การวิเคราะห์ท้ งั 5 แบบ คือ 1) การวิเคราะห์อานาจการทดสอบก่อนการวิจยั (priori power analysis) เป็ นการ
กาหนดขนาดตัวอย่างจากค่าอานาจการทดสอบที่นกั วิจยั ต้องการ 2) การวิเคราะห์อานาจการทดสอบหลังการ
วิจยั (post hoc power analysis) เป็ นการประมาณค่าอานาจการทดสอบจากขนาดตัวอย่างที่นกั วิจยั ใช้ในการ
วิจยั ให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องมากกว่าวิธี retrospective power analysis ที่ใช้ในโปรแกรม SPSS และ
โปรแกรมอื่นๆ ซึ่ งมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่เป็ นปั ญหาหลายข้อ
3) การวิเคราะห์อานาจการทดสอบแบบ
ประนีประนอม (compromise power analysis) เป็ นการวิเคราะห์ที่ทาได้ท้ งั ก่อนและหลังการวิจยั โดยมีการ
กาหนดอัตราส่ วนความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน (error probability ratio) = q = / กรณี การใช้ q =
1 แสดงว่านักวิจยั ประกันการทดสอบโดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทดสอบทั้งสองประเภทมีค่า
เท่ากัน วิธีน้ ีมีประโยชน์เมื่อผลการวิเคราะห์อานาจการทดสอบก่อนการวิจยั ได้ขนาดตัวอย่างที่มีจานวนสู ง
กว่าประชากรที่มีอยูจ่ ริ ง นักวิจยั อาจใช้การวิเคราะห์อานาจการทดสอบแบบประนีประนอม โดยกาหนด
ขนาดตัวอย่างสู งสุ ดตามที่เป็ นจริ ง และกาหนดค่า q = 4 ซึ่งเป็ นการยอมให้มีความคลาดเคลื่อนประเภทที่
หนึ่งสู งมากเมื่อเทียบกับประเภทที่สองเนื่องจากขนาดตัวอย่าง 4) การวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis)
เป็ นการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล (effect size) ที่เป็ นจุดวิกฤติในรู ปฟังก์ชนั่ ของขนาดตัวอย่าง ค่าอานาจการ
ทดสอบและระดับนัยสาคัญที่นกั วิจยั กาหนด ซึ่ งรับประกันได้วา่ ผลการวิจยั มีอานาจการทดสอบตามที่
นักวิจยั ต้องการ และ 5) การวิเคราะห์เกณฑ์ (criterion analysis) ซึ่งเป็ นทางเลือกหนึ่งของการวิเคราะห์
อานาจการทดสอบหลังการวิจยั เมื่อนักวิจยั เห็นความสาคัญของระดับนัยสาคัญน้อยกว่าความสาคัญของ
อานาจการทดสอบ เช่นในการทดสอบความกลมกลืน (goodness of fit test)
เนื่องจากนักวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้ตอ้ งการกาหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมก่อนการวิจยั และใช้การ
วิเคราะห์อานาจการทดสอบก่อนการวิจยั (priori power analysis) กันมาก ในเอกสารฉบับนี้ผเู ้ ขียนจึงเสนอ
วิธีการประมาณค่าขนาดตัวอย่างเฉพาะการวิเคราะห์อานาจการทดสอบก่อนการวิจยั ส่ วนการวิเคราะห์แบบ
อื่นมีหลักการคล่ายกัน ผูอ้ ่านที่สนใจอาจศึกษาได้จากคู่มือการใช้โปรแกรมของ Buchner (2010) ได้
3.2 การใช้ โปรแกรม G*Power
การใช้โปรแกรม G*Power 3 และ 3.1 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007; Faul, Erdfelder,
Buchner & Lang, 2009; Buchner, 2010) มี 4 ขั้นตอน คือ 1) เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสมกับ
ปัญหาวิจยั ที่ตอ้ งการจากเมนูหลัก ซึ่งมีสถิติให้เลือกใช้ 5 กลุ่ม (ได้แก่ t-test, z-test, F-test, 2- test, และ
exact test) แต่ละกลุ่มมีสถิติทดสอบอีกหลายประเภท เช่น กลุ่ม t-test มีสถิติทดสอบในโปรแกรม G*Power
ถึง 12 ประเภท 2) เลือกวิธีการวิเคราะห์อานาจการทดสอบหนึ่งในห้าแบบข้างต้น เช่น เลือก t-independent
samples จากกลุ่ม t-test 3) ป้ อนข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างตามที่กาหนดไว้ และ 4) คลิกปุ่ ม
‚Calculate‛ ที่หน้าต่างโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
เมื่อเสร็ จสิ้ นการใช้งาน โปรแกรมใหหน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์ที่ตอ้ งการ และภาพแสดงความ
คลาดเคลื่อนทั้งสองประเภทดังภาพต่อไปนี้
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ภาพ 6 หน้าจอแสดงผลการใช้โปรแกรม G*Power 3
ทีม่ า: Buchner (2010)
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม G*Power ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 3 คือ การป้ อนข้อมูลสาหรับการ
วิเคราะห์ขนาดตัวอย่างตามที่กาหนดไว้รวม 4 ค่า ได้แก่ 1) ค่าขนาดอิทธิ พล (effect size) 2) ความน่าจะเป็ น
ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หนึ่ง =  3) อานาจการทดสอบ = (1 – ความน่าจะเป็ นของ
ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่สอง) = (1-) และ 4) อัตราส่ วนการจัดสรรขนาดตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม (allocation ratio) = N2/N1 ซึ่ งนิยมกาหนดให้มีขนาดตัวอย่างสองกลุ่มเท่ากัน โดย N2/N1 = 1
การกาหนดค่าขนาดอิทธิ พลทาได้ 2 วิธี คือ ก) การป้ อนข้อมูลดิบโดยตรงและให้โปรแกรม
ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลให้ และ ข) การป้ อนข้อมูลขนาดอิทธิ พลโดยตรง วิธีน้ ีนกั วิจยั ต้องมีขอ้ ค้นพบจาก
งานวิจยั ในอดีต รู ้ค่าขนาดอิทธิ พล และป้ อนข้อมูลโดยใส่ ค่าขนาดอิทธิ พลที่ทราบ หรื อใส่ ค่าประมาณขนาด
อิทธิพลที่ Cohen (1977) กาหนดไว้แยกเป็ น 3 ระดับ คือ ขนาดเล็ก ปานกลาง และใหญ่ ตามประเภทของค่า
ขนาดอิทธิพลที่สาคัญรวม 6 ประเภท คือ 1) ขนาดอิทธิ พลสาหรับการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
= d 2) ขนาดอิทธิ พลสาหรับการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่ม = f 3) ขนาดอิทธิพลสาหรับ
การทดสอบไค-สแควร์ = w 4) ขนาดอิทธิ พลสาหรับการทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ =  5) ขนาด
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อิทธิ พลสาหรับการทดสอบเปรี ยบเทียบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ = q และ 6) ขนาดอิทธิพลสาหรับการ
ทดสอบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง = f2 ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 ค่าขนาดอิทธิ พล 3 ระดับ จาแนกตามประเภทของค่าขนาดอิทธิ พล 4 ประเภท
Test
Effect size
Small Medium Large
1. Difference between two means
d = (μ1 - μ2)/σ
0.20
0.50
0.80
2
2
2. Difference between many means
0.10
0.25
0.40
f = √(η /(1 − η ))
หมายเหตุ: f = σm/σ และ ‘SPSS η2’ = η2 N/(N + k(η2 – 1))

3. Chi-squared test

4. Pearson's correlation coefficient
5. Difference between correlation coeff.
6. Linear multiple correlation coefficient

 or r



q = Fisher’s z1- Fisher’s z2
f2 = R2Y·B/(1 - R2Y·B)

0.10

0.30

0.50

0.10
0.10
0.02

0.30
0.30
0.15

0.50
0.50
0.35

ทีม่ า: Buchner (2010); Cohen (1977)

3.3 ตัวอย่างการใช้ โปรแกรม G*Power
การเสนอตัวอย่างในตอนนี้ เสนอเฉพาะตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่นิยมใช้กนั มาก 3 ตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง 1 การประมาณค่ าขนาดตัวอย่างกรณี t-test independent samples
โจทย์ นักวิจยั วางแผนการทดลองให้มีตวั อย่างสองกลุ่ม มีขนาดตัวอย่างเท่ากัน เพื่อทดสอบอิทธิ พลของ
วิธีการเรี ยนการสอนสองวิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้การทดสอบแบบทางเดียว และกาหนดให้
มีค่า  =.05 และ (1-) = .80 เมื่อมีขอ้ มูลสองแบบ แบบทีห่ นึ่ง รู ้ค่าขนาดอิทธิ พล ว่ามีระดับปานกลาง = 0.50
แบบทีส่ อง ไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติจากผลการวิจยั ในอดีตว่าค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มทดลอง = 32.50 และ 13.52 คะแนน กลุ่มควบคุม = 25.90 และ 12.97 คะแนน ตามลาดับ
วิธีการประมาณค่ าขนาดตัวอย่าง
แบบทีห่ นึ่ง รู ้ค่าขนาดอิทธิ พล นักวิจยั ประมาณค่าขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามขั้นตอนดังนี้ 1) เลือกกลุ่มการ
ทดสอบ 2) เลือกประเภทของการทดสอบ 3) ป้ อนข้อมูล 4) ประมาณค่าขนาดตัวอย่าง และ 5) อ่านผลการ
วิเคราะห์จากโปรแกรม G*Power ดังผลการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย กรณี ตวั อย่าง
เป็ นกลุ่มอิสระไม่สัมพันธ์กนั แบบรู ้ค่าขนาดอิทธิ พล ภาพ 7
แบบทีส่ อง ไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติ นักวิจยั ประมาณค่าขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามขั้นตอนดังนี้ 1)
เลือกกลุ่มการทดสอบ 2) เลือกประเภทของการทดสอบ 3) ป้ อนข้อมูลแบบเดียวกับแบบที่หนึ่ง ยกเว้นค่าขนาด
อิทธิพล ซึ่งโปรแกรมคานวณให้ 4) ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลโดยการป้ อนค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ผลการประมาณค่าขนาดอิทธิ พลซึ่ งได้มาจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ในอดีต และอัตราส่ วนการจัดสรรขนาดตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ( allocation ratio) = N2/N1 5) ประมาณค่า
ขนาดตัวอย่าง และ 6) อ่านผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม G*Power ดังภาพการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง ใน
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกรณี ตวั อย่างเป็ นกลุ่มอิสระ แบบไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล ดังภาพ 8 จะเห็นได้วา่ ผลจาก
การวิเคราะห์จะได้ค่าใกล้เคียงกันเพราะข้อมูลทั้งสองแบบมาจากฐานข้อมูลวิจยั เดียวกัน
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 คลิกเลือกกลุ่ม t-test
 คลิกเลือก Means: Difference between two independent means (two groups)
 เลือกรู ปแบบการทดสอบ tailed = One และพิมพ์ป้อนข้อมูล ค่า d = 0.50,  =.05, (1-) = .80 และ N2/N1 = 1
 คลิกปุ่ ม ‘Calculate
 อ่านผลการวิเคราะห์จาก ‘Output Parameters’ ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 51 คน รวมสองกลุ่ม = 102 คน

ภาพ 7 การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกรณี ตวั อย่างกลุ่มอิสระ แบบรู ้ค่าขนาดอิทธิ พล














 คลิกเลือกกลุ่ม t-test
 คลิกเลือก Means: Difference between two independent means (two groups)
 เลือกรู ปแบบการทดสอบ tailed = One และพิมพ์ป้อนข้อมูล ค่า  =.05, (1-) = .80 และ N2/N1 = 1 ยกเว้นค่า d ซึ่งไม่รู้ค่า
 คลิกปุ่ ม ‘Determine’ เพื่อเปิ ดหน้าต่างให้โปรแกรมคานวณค่า d และป้ อนข้อมูล
 คลิกปุม’Calculate and transfer to main window’
 คลิกปุ่ ม ‘Calculate
 อ่านผลการวิเคราะห์จาก ‘Output Parameters’ ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 51 คน รวมสองกลุ่ม = 102 คน

ภาพ 8 การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกรณี ตวั อย่างอิสระ แบบไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล
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ตัวอย่าง 2 การประมาณค่ าขนาดตัวอย่างกรณีการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง สาหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบ่งเป็ นสองกรณี คือ 1) กรณีร้ ู
ค่ าขนาดอิทธิพล f = √(η2 /(1 − η2)) หรื อประมาณค่าได้วา่ ขนาดอิทธิ พลต่า (.10) ปานกลาง (.25) หรื อสู ง
(.40) นักวิจยั ประมาณค่าขนาดตัวอย่างแยกเป็ น 2 แบบ คือ 1.1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
เลือกใช้การทดสอบ ANOVA: fixed effect, omnibus, oneway แล้วป้ อนข้อมูลค่าขนาดอิทธิ พล (f ), , (1), และจานวนกลุ่มที่ตอ้ งการ และ 1.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทาง เลือกใช้การทดสอบ
ANOVA: fixed effects, special main effects and interaction แล้วป้ อนข้อมูลค่าขนาดอิทธิ พล (f ), , (1-),
df ของตัวเศษ (numerater df) และจานวนกลุ่มที่ตอ้ งการ สาหรับการทดสอบแต่ละชุด 2) กรณีไม่ ร้ ู ค่าขนาด
อิทธิพล นักวิจยั ให้โปรแกรมคานวณค่าขนาดอิทธิ พลให้ ทาได้เป็ น 2 วิธี คือ 2.1) รู ้ค่าเฉลี่ย ขนาดตัวอย่าง
ของตัวอย่างแต่ละกลุ่ม และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภายในกลุ่ม (withing group sd) ทาได้โดยเลือกใช้การ
ทดสอบ ANOVA: fixed effect, omnibus, oneway ANOVA: fixed effects, special main effects and
interaction และ 2.2) รู ้ค่า η2 ทาได้โดยเลือกใช้การทดสอบ ANOVA: fixed effects, special main effects
and interaction ในที่น้ ีแสดงตัวอย่างการประมาณค่าขนาดตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียวกรณี รู้ค่าและไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล ดังนี้
โจทย์ นักวิจยั วางแผนการทดลองให้มีกลุ่มตัวอย่างสามกลุ่ม มีขนาดตัวอย่างเท่ากัน เพื่อทดสอบอิทธิ พลของ
วิธีการเรี ยนการสอนสามวิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้การทดสอบแบบทางเดียว และกาหนดให้
มีค่า  =.05 และ (1-) = .80 เมื่อมีขอ้ มูลสองแบบ แบบทีห่ นึ่ง รู ้ค่าขนาดอิทธิ พลว่าอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
(f = 0.31) เมื่อ f = √(η2 /(1 − η2)) แบบทีส่ อง ไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติจากผลการวิจยั ในอดีตว่า
ตัวอย่างทั้งสามกลุ่มมีค่าเฉลี่ย = 45.7, 43.5, 32.6 ขนาดตัวอย่าง = 20, 20, 20 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ภายในกลุ่ม (withing group sd) = 18.25 และแบบทีส่ ามไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติจากผลการวิจยั ใน
อดีตว่า η2 = 0.088
วิธีการประมาณค่ าขนาดตัวอย่าง
แบบทีห่ นึ่ง รู ้ค่าขนาดอิทธิ พล นักวิจยั ประมาณค่าขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามขั้นตอนดังนี้ 1) เลือกกลุ่มการ
ทดสอบ F-test 2) เลือกประเภทของการทดสอบ ANOVA: fixed effect, omnibus, oneway 3) ป้ อนข้อมูล 4)
ประมาณค่าขนาดตัวอย่าง และ 5) อ่านผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม G*Power ดัง ภาพ 9
แบบทีส่ องไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติจากผลการวิจยั ในอดีตว่าค่าเฉลี่ย ขนาดตัวอย่าง และ
ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานภายในกลุ่ม นักวิจยั ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลก่อนโดยใช้โปรแกรม แล้วจึงประมาณค่า
ขนาดตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้ 1) เลือกกลุ่มการทดสอบ F-test 2) เลือกประเภทของการทดสอบแบบ
ANOVA: fixed effect, omnibus, oneway 3) ป้ อนข้อมูลแบบเดียวกับแบบที่หนึ่ง ยกเว้นค่าขนาดอิทธิ พล ซึ่ ง
จะให้โปรแกรมคานวณให้ 4) ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลโดยการป้ อนค่าสถิติได้แก่ค่า η2 และป้ อนผลการ
ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลใส่ โปรแกรม 5) ประมาณค่าขนาดตัวอย่าง และ 6) อ่านผลการวิเคราะห์จาก
โปรแกรม G*Power ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
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แบบทีส่ อง

แบบทีห่ นึ่ง






















แบบทีส่ าม




แบบทีส่ าม (ต่ อ)







 คลิกเลือกกลุ่ม F-test
 คลิกเลือกประเภทการทดสอบ
แบบที่หนึ่ง และสอง เลือก ANOVA: fixed effect, omnibus, oneway
แบบที่สาม เลือก ANOVA: fixed effects, special main effects and interaction
 พิมพ์ป้อนข้อมูลที่ทราบ ค่า  =.05, (1-) = .80 และ
แบบที่หนึ่ง ป้ อนข้อมูล ค่าขนาดอิทธิพล f
แบบที่สอง และสาม ไม่ป้อนข้อมูลค่าขนาดอิทธิ พล f
 คลิกปุ่ ม ‘Determine’ เพื่อเปิ ดหน้าต่างให้โปรแกรมคานวณค่าขนาดอิทธิ พล f
 ป้ อนข้อมูลให้โปรแกรมคานวณค่าขนาดอิทธิ พล
แบบที่สอง ป้ อนข้อมูล ค่าเฉลี่ย = 45.7, 43.5, 32.6 ขนาดตัวอย่าง = 20, 20, 20 และ withing group sd = 18.25
แบบที่สาม ป้ อนข้อมูล η2 = 0.088
 คลิกปุม’Calculate and transfer to main window’
 การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง
แบบที่หนึ่งและสอง คลิกปุ่ ม ‘Calculate’ และอ่านผลการวิเคราะห์จาก‘ Output Parameters’ ได้ขนาดตัวอย่าง = 105, 102
แบบที่สาม เลือก ANOVA: fixed effect, omnibus, oneway ก่อน แล้วคลิกปุ่ ม ‘Calculate’ อ่านผลการวิเคราะห์ได้ขนาดตัวอย่าง = 105

ภาพ 9 การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว แบบรู ้และไม่รู้ค่า f
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แบบทีส่ ามไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติจากผลการวิจยั ในอดีตว่า η2 = 0.088 นักวิจยั ประมาณค่าขนาด
อิทธิ พลก่อนโดยใช้โปรแกรม แล้วจึงประมาณค่าขนาดตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้ 1) เลือกกลุ่มการทดสอบ
F-test 2) เลือกประเภทของการทดสอบแบบ ANOVA: fixed effects, special main effects and interaction 3)
ป้ อนข้อมูลแบบเดียวกับแบบที่หนึ่ง ยกเว้นค่าขนาดอิทธิ พล ซึ่ งโปรแกรมคานวณให้ 4) ประมาณค่าขนาด
อิทธิ พลโดยการป้ อนค่าสถิติได้แก่ค่า η2 = 0.088 และป้ อนผลการประมาณค่าขนาดอิทธิ พล 5) ประมาณค่า
ขนาดตัวอย่าง และ 6) อ่านผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม G*Power ดังแสดงในภาพ 9 จะเห็นได้วา่ ผลจาก
การวิเคราะห์ท้ งั สามแบบจะได้ค่าใกล้คียงกัน เพราะข้อมูลทั้งสองแบบมาจากฐานข้อมูลวิจยั เดียวกัน
ตัวอย่าง 3 การประมาณค่ าขนาดตัวอย่ างกรณีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ
การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง สาหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบ่งเป็ นสองกรณี คือ 1) กรณีร้ ู
ค่ าขนาดอิทธิพล f2 = R2Y·B/(1 - R2Y·B) หรื อประมาณค่าได้วา่ ขนาดอิทธิ พล f2 มีค่าต่า (.02) ปานกลาง
(.15) หรื อสู ง (.35) นักวิจยั ประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกใช้การทดสอบ ANOVA: fixed effects,
special main effects and interaction แล้วป้ อนข้อมูลค่าขนาดอิทธิ พล (f ), , (1-), df ของตัวเศษ
(numerater df), df ของตัวส่ วน (denominater df) และจานวนกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการทดสอบแต่ละชุด 2)
กรณีไม่ ร้ ู ค่าขนาดอิทธิพล แต่รู้ค่าสถิติ R2 นักวิจยั ให้โปรแกรมคานวณค่าขนาดอิทธิ พล f2 ให้ และนาไปใช้
ในการประมาณค่าขนาดตัวอย่างตามกรณี รู้ค่าขนาดอิทธิ พล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
โจทย์ นักวิจยั ต้องการประมาณค่าขนาดตัวอย่างสาหรับการศึกษาปั จจัย (factors) รวม 5 ตัวแปร คือ เจตคติ
(X1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (X2) ความเชื่อประสิ ทธิภาพในตน (X3) ความคาดหวัง (X4) และเป้ าหมายการ
ทางาน (X5) ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทางาน (Y) โดยใช้การ
X1 X2 X3 X4 X5 Y
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และกาหนดให้มีค่า  =.05 และ (1-) = X1 1.0
X2 .30 1.0
.90 เมื่อมีขอ้ มูลสองแบบ แบบทีห่ นึ่ง รู ้ค่าขนาดอิทธิ พล f2 = X3 .40 .50 1.0
0.204 แบบทีส่ อง ไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติจาก
X4 .20 .20 .30 1.0
ผลการวิจยั ในอดีตว่า ค่า R2 = .17 และแบบทีส่ ามไม่รู้ค่าขนาด X5 .10 .30 .20 .20 1.0
Y .34 .32 .20 .09 .12 1.0
อิทธิ พล แต่รู้ค่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรตามภาพขวามือ
วิธีการประมาณค่ าขนาดตัวอย่าง
แบบทีห่ นึ่ง รู ้ค่าขนาดอิทธิ พล นักวิจยั ประมาณค่าขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่มตามขั้นตอนดังนี้ 1) เลือกกลุ่มการ
ทดสอบ F-test 2) เลือกประเภทของการทดสอบ Linear multiple regression: Fixed model, R2 deviation
from zero 3) ป้ อนข้อมูล  =.05; (1-) = .90; จานวนตัวแปรทานาย = 5 และค่าขนาดอิทธิ พล f2 = 0.204 4)
ประมาณค่าขนาดตัวอย่าง โดยคลิกปุ่ ม ‘Calculate’ และ 5) อ่านผลการวิเคราะห์จาก Output parameters ได้
ขนาดตัวอย่าง = 87
แบบทีส่ องไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าสถิติจากผลการวิจยั ในอดีตว่าค่า R2= .17 นักวิจยั ประมาณค่าขนาด
อิทธิ พลก่อนโดยใช้โปรแกรม แล้วจึงประมาณค่าขนาดตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้ 1) เลือกกลุ่มการทดสอบ
F-test 2) เลือกประเภทของการทดสอบแบบ Linear multiple regression: Fixed model, R2 deviation from
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zero 3) ป้ อนข้อมูลแบบเดียวกับแบบที่หนึ่ง ยกเว้นค่าขนาดอิทธิ พล ซึ่ งโปรแกรมคานวณให้ 4) ประมาณค่า
ขนาดอิทธิพลแบบใช้ตวั เลือก ‘From correlation coefficient’ โดยป้ อนค่าสถิติได้แก่ค่า R2 = .17 และป้ อนผล
การประมาณค่าขนาดอิทธิ พลใส่ โปรแกรม ซึ่ งได้ค่า = 0.2048193 5) ประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยคลิก
‘Calculate’ และ 6) อ่านผลการวิเคราะห์จาก Output parameters ได้ขนาดตัวอย่าง = 87 ดังภาพ 10
แบบทีส่ องไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล แต่รู้ค่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากผลการวิจยั ในอดีต นักวิจยั
ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลก่อนโดยใช้โปรแกรม แล้วจึงประมาณค่าขนาดตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน
1-3 ดาเนินการเหมือนแบบที่สอง 4) ประมาณค่าขนาดอิทธิ พลแบบใช้ตวั เลือก ‘From predictors correlation’
โดยป้ อนค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ และป้ อนผลการประมาณค่าขนาดอิทธิ พลใส่ โปรแกรม ซึ่ งได้ค่า f2 =
0.1695698 5) ประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยคลิก ‘Calculate’ และ 6) อ่านผลการวิเคราะห์จาก Output
parameters ได้ขนาดตัวอย่าง = 87 ดังภาพ 10 จะเห็นได้วา่ ผลจากการวิเคราะห์ท้ งั สามแบบจะได้ค่าใกล้คียง
กัน เพราะข้อมูลทั้งสองแบบมาจากฐานข้อมูลวิจยั เดียวกัน
 คลิกเลือกกลุ่ม F-test
 คลิกเลือกประเภทการทดสอบ Linear multiple
regression: Fixed model, R2 deviation from zero
 พิมพ์ป้อนข้อมูลที่ทราบ ค่า  =.05, (1-) = .90 และ
จานวนตัวแปรทานาย = 5
 คลิกปุ่ ม ‘Determine’ เปิ ดหน้าต่างให้โปรแกรมคานวณ
ค่าขนาดอิทธิพล f2
 ป้ อนข้อมูลเพิ่มเติม
แบบที่สอง ใส่ ค่า R2 = .17 โปรแกรมให้ค่า f2= 0.2048193
แบบที่สาม ใส่ค่า correlation matrix ดังภาพ
 คลิกปุม’Calculate and transfer to main window’
 การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง โดยคลิกปุ่ ม ‘Calculate’
อ่านผลการวิเคราะห์ได้ขนาดตัวอย่างรวม = 87

แบบทีส่ อง












การประมาณค่าขนาดอิทธิ พล f2 จากเมทริ กซ์สหสัมพันธ์

แบบทีส่ าม

















ภาพ 10 การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ แบบไม่รู้ค่าขนาดอิทธิ พล 2 แบบ
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ความส่ งท้าย
บทความนี้มุ่งนาเสนอสาระรวม
3 เรื่ อง คือ ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการกาหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการ
กาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็ จ และตัวอย่างการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
G*Power ซึ่ งเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ฟรี ที่ได้รับความนิยมสู งมากในวงการวิจยั ทางกลุ่มประเทศ
ยุโรปและอเมริ กา โดยมีวตั ถุประสงค์ให้นกั วิจยั ไทยได้ใช้วธิ ี การกาหนดขนาดตัวอย่างที่ทนั สมัย และถูกต้อง
สมบูรณ์ ทัดเทียมกับงานวิจยั ระดับนานาชาติ การใช้โปรแกรม G*Power มีประเด็นที่นกั วิจยั ควรปฏิบตั ิ 3
ประการ คือ ประการที่ 1 ควรมีการปรับขนาดตัวอย่างให้ เหมาะสมมากขึน้ เมื่อนักวิจยั ได้ผลลัพธ์จากการ
ประมาณค่าขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้ว นักวิจยั ควรต้องมีการปรับตัวเลขขนาดตัวอย่างให้
เหมาะสมกับงานวิจยั ของตนด้วย เช่น การปรับให้เป็ นตัวเลขกลมๆ การปรับเพิ่มขนาดตัวอย่างเพื่อชดเชย
อัตราตอบกลับแบบสอบถามต่า การปรับเพิ่ม/ลดขนาดตัวอย่างเพื่อชดเชยกรณี ตวั แปรในประชากรที่ศึกษามี
ความแปรปรวนต่า/สู งกว่าปกติ การปรับเพิม่ /ลดกรณี ที่การเลือกตัวอย่างมิได้ใช้การสุ่ มแบบง่ายแต่ใช้การสุ่ ม
แบบอื่น เช่นการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เป็ นต้น ประการทีส่ อง ควรประมาณค่ าขนาดตัวอย่ างทุกชุ ดกรณีทมี่ ีการ
ทดสอบหลายชุ ด การวิจยั ส่ วนใหญ่มีการทดสอบหลายชุด นักวิจยั ควรประมาณค่าขนาดตัวอย่างทุกชุด
เพื่อให้ได้ช่วงของขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับทุกการทดสอบ และนาค่าสู งสุ ดมากาหนดเป็ นขนาด
ตัวอย่างในภาพรวม และ ประการทีส่ าม ไม่ ควรใช้ โปรแกรมเป็ นเครื่องมือช่ วยให้ นักวิจัยเลือกขนาดตัวอย่าง
ตามใจตน การใช้โปรแกรม G*Power มีขอ้ ควรระวัง คือ ความสะดวกในการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง ทา
ให้นกั วิจยั บางคนใช้โปรแกรม G*Power เป็ นเครื่ องมือกาหนดขนาดตัวอย่างตามความต้องการของตน โดย
การปรับเพิ่ม/ลดตัวเลขข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าขนาดตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรทาเพราะขาดจรรยา
การวิจยั สุ ดท้ายผูเ้ ขียนคาดหวังว่า บทความเรื่ องนี้จะเป็ นประโยชน์ ให้ความรู ้แก่นกั วิจยั ผูส้ นใจพัฒนา
งานวิจยั ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ได้นาไปใช้ในการวิจยั และช่วยกันเผยแพร่ แนวทางที่ถูกต้องทันสมัย
ในการกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวิจยั ต่อไป

20

บรรณานุกรม
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2552). การเลือกใช้ สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย เอกสารประกอบการบรรยาย ‘Twilight
Program’ การนาเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ 2552 (Thailand Research EXPO 2009) ณ ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ห้อง Lotus Suite 12 เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุ งเทพมหานคร 27
สิ งหาคม 2552 เวลา 18.00-20.00 น.
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2553). ชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรี ยนการสอน หน่ วยที่ 10 สถิติวิเคราะห์
เชิ งปริ มาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริ ก มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ศิริชยั กาญจนวาสี (2550). สถิติประยุกต์ สาหรั บการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Butkovich, N.J., Smith, H. F. & Hoffman, C. E. (2004). A Comparison of updating frequency
between web of science and current contents connect. Issues in Science and
Technology Librarianship. (Electronic Journal).
Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York:
Academic Press.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences, (2nd ed.). Hillsdale,
NJ: Erlbaum.
Cochran, W. G. 1963. Sampling techniques, (Second Edition). New York: John Wiley and
Sons, Inc
Erdfelder, E., Faul, F., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power
analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavioral
Research Method. 39, 175-191.
Howell, D.C. (2010). Statistical methods for psychology, (Seventh Edition). Belmont:
Wadsworth, Cengage Learning.
Israel, G. D. (2009). Determining Sample Size. Program Evaluation and Organizational
Development, IFAS, University of Florida. PEOD-6.
Kerlinger, F.N. & Lee, H.B. (2000). Foundations of behavioral research, (Fourth Edition).
New York: Harcourt College Publishers.
Kirk, R.E. (1995). Experimental design: Procedure for the behavioral sciences, (Third
Edition). Pacific Groves: Brooks/Cole Publishing Company.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample sizes for research activities.
Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610.
Smith, M. F. (1983). Sampling considerations in evaluating cooperative extension programs.
Florida Cooperative Extension Service Bulletin PE-1. Institute of Food and
Agricultural Sciences. University of Florida.
Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory statistics, (Second Edition). New York:
Harper & Row.

