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บทคัดย่อ 
ในการด าเนินงานวิจัยนั้นการก าหนดขนาดตัวอย่างเป็นข้ันตอนที่ส าคัญในการท างานวิจัย ปัญหาที่

นักวิจัยมักพบคือควรใช้ขนาดตัวอย่างเท่าใดจึงจะเหมาะสม  เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่น ามาศึกษามีลักษณะ
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่จะน ามาศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์แล้วได้ผลการวิจัยที่มีความ
น่าเช่ือถือ และจากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่ใช้สูตร Yamane ในการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง เนื่องจากสูตร Yamane มีการค านวณที่ง่าย และมีตารางส าเร็จให้ใช้ได้อย่างสะดวก มีนักวิจัยที่
เลือกใช้สูตรนี้ในการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยไม่ได้พิจารณาว่า วัตถุประสงค์ของงานวิจัยตรงกับการใช้งานของ
สูตรหรือไม่ ดังนั้นในบทความนี้จังได้น าเสนอ ที่มาและการใช้งานของสูตร Yamane ข้อควรค านึงในการ
ก าหนดขนาดตัวอย่าง ตัวอย่างงานวิจัยที่ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamaneและบทสรุป 
ค าส าคัญ : ขนาดตัวอย่าง ,  การก าหนดขนาดตัวอย่าง , งานวิจัยเชิงส ารวจ 
 
Sample size determination is the important step in researching. The researchers are 
commonly struggling with the problem on determining a suitable sample size in order 
to receive a good representative for the population, and to receive reliable 
information for their research. The research found that there are many researches 
applying the Yamane Formula in determining the sample size due to it is easy to 
calculate and has a table to show the result of sample size. Some researchers have 
used this formula as a tool for determining sample size without considering the 
purpose of formula. Therefore, this article would like to present the origin and the use 
of Yamane Formula, caution in determining sample size, application of Yamane 
Formula, and Conclusion. 
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Abstract  

In the operation research is determining the sample size is an important step in 
research work The researchers often find is the use of sample size, how much it will fit. To 
get the sample size study style is a good representation of the population to be studied. To 
obtain information, analyzed and the results are reliable. The research found that There are 
many research applying the formula Yamane in determining sample size due to Yamane 
formula calculation easy and schedule the success to available conveniently. Researchers 
have used this formula with sample size determination without consideration. The purpose 
of research with use of the course? So in this article presents the origin and use of the 
formula Yamane caution in determining sample size. Applications of the formula. Yamane 
and conclusions. 
Keywords: Sample Size , Sample Size Determination , Exploratory Research 

 บทน า   
ในการท างานวิจัยเชิงส ารวจ  หรือการส ารวจด้วยตัวอย่างนั้น นักวิจัยมักพบปัญหาที่ว่าควรจะใช้

ตัวอย่างขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสม    หากนักวิจัยมีการก าหนดขนาดตัวอย่างที่มากเกินไปก็จะท าให้ค่าใช้จ่าย
เพิ่มข้ึน  การก าหนดขนาดตัวอย่างนั้นหากก าหนดขนาดตัวอย่างที่น้อยเกินไปจะส่ งผลให้ได้ผลการวิจัยที่ไม่
สมบูรณ์และไม่ถูกต้องตามความต้องการของผู้วิจัย  และอาจส่งผลให้ผู้ท าการวิจัยเสียเวลาในการท าการวิจัย
อีกด้วย  จากการศึกษางานวิจัยท าให้พบว่ามีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยได้ใช้สูตร  Yamane  ในการค านวณหา
ขนาดตัวอย่าง  ซึ่งเหตุผลนั้นเนื่องมาจากสูตร  Yamane  เป็นสูตรที่ค านวณง่ายและสะดวกในการใช้หาขนาด
ตัวอย่าง  ในบทความนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็น  5  ประเด็น  คือ  ประเด็นที่  1. บทน า  ประเด็นที่ 2.ที่มาของ
สูตร  Yamane ประเด็นที่ 3.ข้อควรค านึงในการก าหนดขนาดตัวอย่าง  ประเด็นที่  4.ตัวอย่างงานวิจัยที่
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร  Yamane และประเด็นที่  5.ข้อสรุปที่เกี่ยวกับบทความนี้ 

2. ท่ีมาของสูตร  Yamane  
2.1 การใช้สูตร Yamane ในการค านวณขนาดตัวอย่าง 
ในการค านวณหาขนาดตัวอย่างนั้นมีความส าคัญมากในงานวิจัยเพราะถ้าได้ขนาดตัวอย่างที่มีความ

เหมาะสมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีมากพอส่งผลให้ได้งานวิจัยที่มีคุณค่าและน่าเช่ือถือ การหาขนาดตวัอยา่ง
สามารถค านวณได้จากสูตร ดังนี ้

กรณีที่ทราบจ านวนประชากรชัดเจน (Yamane, 1973) ได้คิดสูตรในการค านวรหาขนาดตัวอย่าง คือ 
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การหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane จะต้องมีวัตถุประสงค์หลักคือ การประมาณค่าสัดส่วนหลัก
ของประชากร (เพ็ญแข แสงแก้ว,2541)  

ขนาดตัวอย่างของสูตร Yamane เริ่มมาจากการหาช่วงความเช่ือมั่น 95% ของสัดส่วนประชากร P 
โดยมี p เป็นสัดส่วนของตัวอย่างที่ใช้ประมาณ P  ถ้า n มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถใช้ประมาณการแจกแจง
แบบปกติประมาณการแจกแจงของ  p โดยทฤษฎีลิมิตสู่ศูนย์กลาง (central limit theorem) โดยการแจก

แจงของp จะประมาณได้ด้วยการแจกแจงแบบปกติ N(P,  
 ) นั่นคือ 

        
   ท าให้ได้   

   

  
        

เราทราบว่า                      

เมื่อแทนค่า   
   

  
  ลงในความน่าจะเป็นข้างต้น จะได้ช่วงความเช่ือมั่น 95% ของสัดส่วนของประชากร P 

ค านวณจากสูตรจะได้  

                            

โดยที่   =ความคลาดเคลื่อนมารฐานของ p  เราสามารถเขียน (1) ได้เป็น 

                           
ให้       น่ันคือ e เป็นความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า P ด้วย p หรือ เรียก e ได้ว่า margin of 
error สามารเขียน (2) ได้ใหม่เป็น 

                 

โดยอาศัยการสมมาตรของการแจกแจงแบบปกติ  ก าหนดให้ 

               

ยกก าลังทั้งสองข้างจะได้           
      

 
       

 Yamane คูณทางขวาของ (4) ด้วย finite population correction (fpc) เท่ากับ 
   

 
 สมมติว่ามีค่า

เท่ากับ1 จะได ้

          
      

 
 
   

 
       

จากนั้นแก้สมการ (5) เพื่อหาค่า n จะได้ 
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จะพบว่าการหาค่า n เราจ าเป็นต้องทราบค่า (P,N และ e โดยที่ N ต้องทราบก่อนและe ต้องก าหนดล่วงหน้า 
ส าหรับ P โดยทั่วไปแล้วเราไม่ทราบค่า สามารถเขียน (6) ได้ใหม่เป็น ) 

  
        

        
   

      

        

เมื่อก าหนด N และ e ให้ n จะมีค่ามากที่สุดเมื่อ        มีค่ามากที่สุด เราทราบว่า        มีค่า
ที่สุดเมื่อ       แทนค่า       ลงใน (6) จะได ้

  
              

                          

เนื่องจาก 1.96 เป็นค่าของ                      ซึ่งท าให้ได้ช่วงความเช่ือมั่น 95% ของ
สัดส่วนประชากร P ข้างต้น เราทราบค่า                   อีกทั้ง1.96 และ 2 มีค่าไม่
แตกต่างกันมาก Yamane จึงใช้ 2 แทน 1.96 และน าลงไปแทนใน (8) จะได ้

  
           

               

                        
 

                

2.2 การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จของ Yamane  
ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane เป็นตารางที่ใช้หาขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของ

ประชากร วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากร และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
การใช้ตารางส าเร็จรูปเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เช่น ถ้าต้องการหาขนาดตัวอย่างจากประชากรที่มีขนาดเท่ากับ 
500 คน ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ  222  เป็นต้น 
ตารางท่ี 1 ขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่า Z = 1.96 เมื่อความคลาดเคลื่อน (e) เป็น 1% 2% 
3% 4% 5% และ 10% 
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*หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมท่ีจะ Assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่สามารถใช้สูตรค านวณขนาดของ

ขนาดตัวอย่างได้ 
ท่ีมา : Yamane, 1967 : 886 
 
 
 

ข้อสังเกตจากตาราง Yamane 
  1.ความคลาดเคลื่อน (e) 5% หากมีประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ข้ึนไปจะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน    
เสมอ 

2.ความคลาดเคลื่อน (e) 10% หากมีประชากรตั้งแต่ 20,000 คน ข้ึนไปจะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100 คน
เสมอ 

ตารางท่ี 2 ขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ค่า Z = 2.58 เมื่อความคลาดเคลื่อน (e) เป็น1% 2% 
3% 4% และ 5% 
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*หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมท่ีจะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่สามารถใช้สูตรค านวณขนาดของ

ขนาด ตัวอย่างได้ 
ท่ีมา : Yamane, 1967 : 887 

จากตารางการก าหนดขนาดตัวอย่างที่ 1 และ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน
หรือระดับความเช่ือมั่นกับขนาดตัวอย่างจะแปรผกผันกันและการใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ต้องมี
ประชากรตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) 

3. ประเด็นท่ีควรค านึงในการก าหนดขนาดตัวอย่าง  
การก าหนดขนาดตัวอย่างควรก าหนดขนาดตัวอย่างเท่าใดนั้น  ผู้วิจัยควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างมาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
3.1 การใช้งบประมาณ ผู้วิจัยควรพิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิด

ข้ึนมาน้ันมาจากส่วนใดบ้าง  และในแต่ล่ะส่วนมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ( สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ , 2558 ) 
3.2 ลักษณะประชากร ถ้าประชากรมีลักษณะเป็นเอกพันธ์จะใช้ตัวอย่างขนาดเล็กก็ได้ แต่ถ้า

ประชากรมีลักษณะวิวิธพันธ์ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้ขนาดตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่  
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3.3 ขนาดของประชากร ศึกษาว่าจ านวนของประชากรที่จะศึกษา ว่ามีขอบเขตเพียงใดจ านวน
เท่าไรที่จะน ามาก าหนดขนาดตัวอย่าง ถ้าประชากรขนาดใหญ่ควรเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ถ้าขนาด
ประชากรเล็กผู้วิจัยควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด 

3.4 การก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ( ) หรือระดับความเช่ือมั่นขนาดตัวอย่างเป็น
ส่วนที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันละกัน กล่าวคือ ถ้าในการสุ่มตัวอย่างยอมรับความคลาดเคลื่อน 0.05(5%) แล้ว
ขนาดตัวอย่างจะมีระดับความเช่ือมั่นที่ 0.95 (95%) ( สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 2554 ) 

3.5 ความชัดเจนและแม่นย า ถ้าต้องการความชัดเจนและความแม่นย าในเรื่องที่จะท าการศึกษา
วิจัยผู้วิจัยควรใช้ขนาดตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากถ้าศึกษาจากขนาดตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ผลการศึกษา
ที่ได้จะมีความชัดเจนและแม่นย ามากเท่านั้น (จักรกฤษณ์  ส าราญใจ, 2551) 

4. ตัวอย่างงานวิจัยท่ีก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร  Yamane 
ปวีณา นารถศิลป์ (2553) ได้ศึกษาการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจโรงงานผลติ

น้ าแข็ง  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจโรงงานผลิตน้ าแข็งที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง  โดยท าการศึกษาเฉพาะ
พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ผู้ประกอบการ
โรงงานน้ าแข็งจ านวน  5  คน  กลุ่มที่สอง ตัวแทนจ าหน่ายจ านวน 86  คน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan  กลุ่มที่สาม ผู้บริโภค
หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 118,203 คน  
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณกรณีทราบจ านวนประชากร  โดยใช้สูตร  Taro  Yamane 

(Yamane ,1973) ที่ระดับช่วงความเช่ือมั่น  95 %ความคลาดเคลื่อน   5% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติการแจกแจงไคสแควร์  สถิติการแจกแจงแบบที  และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ  ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่ได้จากผลการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การตลาดของ
โรงงานผลิตน้ าแข็งทั้ง 5 โรงงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ  ให้ความส าคัญกับความสะอาด
ของน้ าแข็ง  โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์คุณสมบัติรูปทรงของน้ าแข็ง  ด้านราคา คือใช้วิธีการตั้งราคาที่มุ่งทางการ
แข่งขัน  และน าเสนอราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพและปริมาณ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  คือ มี  2  ช่องทาง  
ดังนี้  1.จ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย  2.จ าหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง  ด้านการส่งเสริมการตลาด  คือ  
กระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่าน 2 ช่องทาง  ดังนี้  1.ให้ส่วนลดแก่ตัวแทนจ าหน่าย มีการแถมหรือเพิ่ม
ปริมาณ  2.มีการให้ผลตอบแทนแก่ตัวแทนจ าหน่ายเมื่อตัวแทนจัดจ าหน่ายขายได้มากกว่าเป้าหมาย  เพื่อจูงใจ
ให้เกิดความพยายามในการขายมากขึ้น และในการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลยุทธ์การตลาดเป็นกลยุทธ์ที่สร้างมา
จากความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคน้ าแข็งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการน าไปใช้สร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้  และจากการที่แต่ละองค์กร
มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการก็สามารถน ากลยุทธ์การตลาดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
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สภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กรได้หรือสามารถเลือกใช้เพียงบางกลยุทธ์ได้ เพื่อน าไปสร้างจุดแข็งให้กับองค์กร
และท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการศึกษาผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงงานผลิตน้ าแข็งจะให้
ความส าคัญกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ความสะอาด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรน าจุดขายตรงเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บรโิภค
ได้  

สราวุฒิ จบศรและคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารทอด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์และ
ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหาร ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจ านวน  50 เขต  ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane โดยการก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได ้จ านวน 400 คน  
จากประชากรจ านวน 5,702,595 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ 2) แบบสอบถาม   จากการวิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขมี
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ข้ันตอนแรก วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อระบุปัญหาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ทางกระทรวงสาธารณสุขได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อก าหนด
หัวข้อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนที่สอง คือการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  ใช้การสร้าง
เครือข่ายในการเช่ือมโยงบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์การ  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจร่วมกัน 
ข้ันตอนที่สาม คือ การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการประชาสัมพันธ์เป็นการแสดงข้อมูลข้อเท็จจริง กลยทุธ์
การน าเสนอสารที่เป็นข้อความหลักและข้อความย่อยทั้งทางสื่ออินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ขององค์กร และสื่อ
โทรทัศน์ และข้ันตอนที่สี่ คือการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการประเมินประสิทธิผลเป็นการส ารวจ
เพื่อวิเคราะห์ระว่างมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้จากสภาพที่เป็นอยู่ก่อนการเปิดรับโครงการ  และภายหลัง
การมีส่วนร่วมรับรู้ในโครงการรณรงค์ และจากการด าเนินงานตามกระบวนการประชาสัมพันธ์นี้แล้ว พบว่า
ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารโดยรวม อยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่มีความรู้ ความตระหนัก ในการเลือกบริโภค
อาหารทอดโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 ดาวใจ ตระการจันทร์ (2554) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การรับรู้และ
ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ มีการก าหนดวิธีการศึกษาโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ส่วน ส่วนแรก ศึกษากลยุทธ์โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ ส่วนที่สอง ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มพนักงานขององค์กรและประชาชนทั่วไป จากกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาดังนี้ ส่วนแรกผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 คน ส่วนที่สองผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง จ านวน 21 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไปจ านวนประชากรต าบลคลองม่วงทั้งหมด 9,983 คน 
ผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูปขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane  ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ความผิดพลาด
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ไม่เกิน 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ 385 คน จากผลการศึกษาพบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมามีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์เฉพาะงานประจ า แต่ไม่มีการวางแผนการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์นั้น พบว่าประชาชนไม่รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง และภาพลักษณ์ที่ประชาชนมีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วงนั้นเป็นภาพลักษณ์ในเชิงบวกทั้งด้านผู้บริหาร พนักงาน การด าเนินงาน กิจกรรมทางสังคมการ
ดูแลเอาใจใส่สังคม แต่ส่วนด้านเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ส านักงานที่แสดงถึงสัญลักษณ์องค์กร พบว่า 
ระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับลบ และข้อค้นพบจากการศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วงสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้ไม่ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น หากมีกระบวนการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยต้องให้ความรู้ทางวิชาการประชาสัมพันธ์ จะท าให้
ส่งผลดีต่อองค์กรในการประชาสัมพันธ์ได้ 

พลอยนภัส  สุทธิภัทรานนท์  (2555)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ
ท่องเที่ยว  กรณีศึกษา  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย  โดย
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย -ลาว  
จังหวัดหนองคาย โดยผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  2  กลุ่ม โดยกลุ่มแรก
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดหนองคายบริเวณสะพานมิตรภาพไทย -ลาว จ านวน 400 คน จากการ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane  จากประชากรที่มาท่องเที่ยวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
จังหวัดหนองคาย  ในปี 2554 จ านวน  776,700 คน กลุ่มที่สอง ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวบริเวณด่าน
พรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว จ านวน  5 บริษัท   ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-Test  One-Way ANOVA และ Chi-Square  

ผลการศึกษาท าให้ผู้วิจัยเห็นแนวทางการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวบรเิวณสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว  จังหวัดหนองคาย  โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7’Ps ได้แก่  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  มีการสร้างแพ็คเกจท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิง อาทิเช่น  มีการจัด

โปรแกรมพานักท่องเที่ยวไปอบสมุนไพรตามภูมิปัญญาไทย เนื่องจากการส ารวจนักท่องเที่ยวนั้นส่วนมากเป็น

ผู้หญิงที่มาท่องเที่ยวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  จังหวัดหนองคาย 

2. ด้านราคา (Price) มีการจัดราคาและแบบท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของ

นักท่องเที่ยว และราคานั้นเหมาะกับสิ่งอ านวยสะดวกที่บริษัทท่องเที่ยวมอบให้  เนื่องจากผลส ารวจนั้น

นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับราคาโปรแกรมที่คุ้มค่าที่สุด 

3. ด้านช่องการการจัดจ าหน่าย (Place) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสาร

หรือรีวิวแหล่งท่องเที่ยวจากสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ มีการจ าหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจมีเว็บไซต์ของบริษัทหรือรวมกลุ่มการขายแพ็คเกจทัวร์ต่างๆ 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากข้อมูลนักท่องเที่ยวส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี 

ผู้วิจัยจึงมีการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับวัยโดยการน าการส่งเสริมการตลาดทั้ง 4 ด้าน

มาใช้ คือ 1) ท าสื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับวัยของนักท่องเที่ยว 2) มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

3) มีการผูกมิตรกับบริษัทท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง 4) มีการลด แลก แจกของแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 

5. ด้านบุคคล (People) มีการจัดฝึกอบรมแก่พนักงานภายในบริษัทท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว  

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ท าให้

ผู้ประกอบการเน้นกลยุทธ์ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวควรมีการจัดอบรมส าหรับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนา

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในองค์กรของตน   

7. ด้านกระบวนการ (Process) มีการจัดโครงสร้างธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการงานมี

ประสิทธิภาพบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วทันใจลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้

บริการอีกครั้ง 

และจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า จุดอ่อนของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายนั้นมักจะมี
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อายุค่อนข้างมาก ท าให้มีการบริหารค่อนข้างช้าและล้าสมัย มีจ านวนพนักงานน้อยท า
ให้ไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ จึงท าให้ศักยภาพในการท างานไม่เต็มที่ การบริการลดลง 
เนื่องจากขาดความรู้ด้านการตลาด ขาดความรู้ด้านการจัดการ ดังนั้นทางจังหวัดควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย โดยเน้นการฝึกอบรม ด้านการบริหาร การจัดการ และ
การตลาด แบบเข้มข้น เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กร  

สุภัค ถาวรนิติกุล (2557) ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ
เกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)คณาจารย์ นิสิต  บุคลากร ส าหรับการส ารวจประเภทและลักษณะของ
สื่อประชาสัมพันธ์  ผู้วิจัยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95%  ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 345 คน จากประชากรจ านวน 2,582 คน 2)คณาจารย์ นิสิต  
บุคลากร ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์  จ านวน30  คน  3)ผู้เช่ียวชาญด้านการสื่อ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 3) สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 4) แบบประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็น  ผลการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
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ก าแพงแสน พบว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ได้แก่ แบน
เนอร์บนเว็บเพจ ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และโปรเตอร์ โดยสื่อทั้ง 3 ประเภท มีคุณลักษณะที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันทั้งในด้านจ านวน สถานที่ และเวลา โดยอธิบายได้ดังนี้ แบนเนอร์บนเว็บเพจ 
เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ เป็ นกลุ่มวัยรุ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากทุกเพศ ทุกวัย สามารถดึงดูดความ
สนใจ พบเห็นได้บ่อย เกิดการจดจ า เพราะจุดที่ตั้งเป็นเส้นทางหรือบริเวณที่ต้องเดินผ่านไปมาเสมอตาม
เส้นทางหลัก และโปรเตอร์ เป็นสื่อที่สร้างความน่าสนใจและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จ านวนมากใน
สถานที่สาธารณะ โดยข้อมูลที่ระบุนั้นมีรายละเอียดครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล ช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจได้ทันทีและเกิดความรู้ และในการท าสื่อในการประชาสัมพันธ์นั้น ควรพิจารณาความหลากหลาย ใช้สีสัน 
ข้อความ ภาษา ภาพประกอบ ให้น่าสนใจและสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ
และรับรู้ข้อมูลอย่างเข้าใจได้เป็นอย่างดี  

5. ข้อสรุป 
จากการก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Yamane จะเห็นว่า สูตร Yamane จะเริ่มต้นจากการสร้าง

ความเช่ือมั่น 95% ของสัดส่วนประชากร  การใช้สูตรของ Yamane ในการก าหนดขนาดตัวอย่างนั้น ผู้วิจัย
จะต้องทราบขนาดประชากรอย่างชัดเจนและต้องก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ก่อน จึงจะท าการ
ค านวณแทนค่าในสูตรหรือเปิดจากตารางส าเร็จรูป Taro Yamane ผู้วิจัยต้องมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร P  ให้อยู่ในช่วงความเช่ือมั่น  95% โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน e 

ขนาดตัวอย่าง n ต้องใหญ่เพียงพอ เพื่อให้ P มีการแจกแจงแบบปกติโดยประมาณ (n  30) และในการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างควรค านึงถึง ประเด็นดังต่อไปนี้ เช่น งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
ลักษณะของประชากรที่สนใจที่จะศึกษา เป็นต้น จากการศึกษางานวิจัยท าให้พบว่าเมื่อประชากรมีจ านวนมาก
ตั้งแต่ 100,000 คนข้ึนไป ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จะได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400  คนเสมอ ดังนั้นสูตร 
Yamane ไม่ใช่สูตรที่จะใช้ก าหนดขนาดตัวอย่างได้ในทุกๆกรณีของวัตถุประสงค์งานวิจัย หากผู้วิจัยต้องการที่
จะก าหนดขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยว่าเหมาะสมที่จะใช้สูตร Yamane ใน
การค านวณหาขนาดตัวอย่างหรือไม่ 
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