
 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศึกษาตน้ทุน และผลตอบแทนของร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก เพื่อทราบส่วนประกอบโครงสร้างของตน้ทุนและผลตอบแทนความ
คิดเห็นต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงได้
ด าเนินการตามตามขั้นตอนการดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (Population and Sample) 
2.  วิธีด าเนินการศึกษาและเคร่ืองมือ (Instrumentation) 
3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล (Data Collection) 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis of Data) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) 
 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัในพื้นท่ี
อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก ท่ีจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน 16 ราย 
(จากแฟ้มข้อมูลการต่อใบอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบัน งานคุ้มครองผูบ้ริโภค ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัตาก  ปี 2554) จดักลุ่มโดยใชป้ระเภทซ้ือ - เช่าซ้ือ เช่าอาคาร รายได ้และเงิน
ลงทุน เป็นหลกัในการแบ่งขนาดธุรกิจเป็น 11 กลุ่มประกอบดว้ย 

1.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้น
บาทข้ึนไป เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย 

2.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้น
บาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 

3.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย 

4 . ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 
500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทข้ึนไปเงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 
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5.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน
500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 

6.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึน
ไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 

7.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทแต่
ไม่เกิน 2 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย 

8.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย 

9.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 แสนบาท จ านวน 1 ราย 

10. ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายได้ไม่เกิน 500,000 
บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 

11.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายได้ไม่เกิน 500,000 
บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 แสนบาท  จ านวน 2 ราย 

 
วธีิด าเนินการศึกษาและ เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา (Instrumentation) 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
ในการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของร้านขายยาแผนปัจจุบันได้ก าหนดขั้นตอน

การศึกษาไวด้งัน้ี 
 

1.  ศึกษาต้นทุนทั้งหมด ในการประกอบกิจการร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ซ่ึงไดจ้  าแนก
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใชจ่้ายในการลงทุน(Capital Expenditures) และค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงาน(Operating Expenditures) 

1.1  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures) คือ ค่าใชจ่้ายดว้ยเงินจ านวนมาก
ในแต่ละคร้ังท่ีตดัสินในลงทุนโดยคาดหวงัว่าจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตโดยมี
ระยะเวลาคืนเงินลงทุนมากกวา่ 1 ปี ประกอบดว้ย 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเก่ียวกับการประกันเช่าใช้อาคาร (กรณีเช่าอาคาร) 
เน่ืองจากการเช่าอาคารสัญญามีระยะเวลา 5 ปี ดงันั้นการจดัท าสัญญาตอ้งท าในระยะเวลายาว การ
เรียกเก็บเงินค่าประกนัจะเรียกเก็บตามอตัราค่าเช่า เช่น เป็น 1 เดือน หรือ 2 เดือนของอตัราค่าเช่า
และจะคืนใหเ้ม่ือเลิกเช่าตามก าหนดเวลาการเช่า 
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ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเก่ียวกบัอาคาร เป็นการซ้ืออาคารพาณิชยท่ี์มีการก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ ราคาข้ึนอยูก่บัท าเล ท่ีตั้ง ความเก่า – ใหม่ ของตวัอาคาร และลกัษณะของอาคาร และ
น าค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงเพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีพร้อมเปิดใหบ้ริการ 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเก่ียวกบั ตกแต่งร้าน ค่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เช่น ตูย้าขนาด
ต่าง ๆ กนัตามลกัษณะการเก็บยา และตามอุณหภูมิท่ีตอ้งเก็บยา เช่น ตูย้า ชั้นวางผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั
ยา ห้องเก็บยา เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการแพทย์ อาทิ เคร่ืองวดัความดัน เคร่ืองชั่งน ้ าหนัก 
เคร่ืองวดัส่วนสูง รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ อาทิ ชั้นวางแผนพบั ชั้นวางเอกสาร แจกนั เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเก่ียวกับเคร่ืองใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะ- เก้าอ้ี เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใชส้ าหรับเก็บเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลการสั่งซ้ือยาและขอ้มูลยา ตูเ้ก็บเอกสารใช้
ส าหรับเก็บเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ ราคาข้ึนอยูก่บัขนาดและความจ าเป็นของร้านขายยา ทั้งน้ีเคร่ืองใช้
ส านกังานทั้งหมด อาจจะมีไม่ครบในบางสถานประกอบการข้ึนอยูก่บัขนาดและรูปแบบของแต่ละ
สถานประกอบการ  

1.2  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operating Expenditures) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานของกิจการในระหว่างงวดบญัชี เป็นค่าใชจ่้ายในระยะสั้นท่ีน ามาค านวณเป็นกระแสเงิน
สดจ่ายในรอบบญัชี ประกอบดว้ย เงินเดือนพนกังานประจ า วสัดุใชไ้ป ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้ า 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ทุกประเภทเช่น รายการวิทย ุหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 

 

2.  ศึกษารายได้ของร้านขายยาแผนปัจจุบนั โดยขอ้มูลไดจ้ากการสอบถามผูป้ระกอบการ
จ านวนผูซ้ื้อ รายไดท่ี้ไดรั้บโดยเฉล่ีย และรายไดอ่ื้น ๆ จากการจ าหน่ายยา 
 

3.  ศึกษาผลตอบแทน  ไดแ้ก่  การน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หา มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net 
Present Value Method) อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return Method) ระยะเวลา
การคืนทุน (Payback Period Method) ความคิดเป็นและขอ้เสนอแนะต่อธุรกิจร้านขายยาแผน
ปัจจุบนัในอนาคต ถา้ในการวิเคราะห์พบว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง
สูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการและระยะเวลากรคืนทุนอยู่ในระยะสั้ น ผูศึ้กษาเห็นว่าธุรกิจ
ดงักล่าวเหมาะสมกบัการลงทุน โดยขอ้สมมุติฐานของธุรกิจไดโ้ดนก าหนดประมาณการเพิ่มข้ึนใน
อตัราร้อยละ 5 ต่อปี ตวัเลขประมาณการท่ีเพิ่มข้ึนวดัจากอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั
ตาก(จากส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัตาก ปี 2554) อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการอตัราร้อยละ 
8 ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม อตัราร้อยละ 8 ของธนาคาร(MRR) กรุงไทย 
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จ ากดั(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ท่ีประกาศ ณ 9 กนัยายน 2554 เน่ืองจากเป็น
ช่วงภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนและเวลาท่ีดอกเบ้ียมีแนวโนม้ไม่คงท่ี 
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล (Instrumentation) 
 

ผูศึ้กษาได้ท าการส ารวจข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อน าไปสอบถามและสมัภาษณ์ ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและต าราท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีก าหนดไว ้

3.  ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
4.  สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อน ามาวิเคราะห์ และทดสอบแบบสอบถาม 
 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น  5  ส่วน 
 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาการด าเนินกิจการ เงินทุนท่ีใชใ้นธุรกิจ อาชีพอ่ืนนอกจากธุรกิจร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั ใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบนั เภสชักรประจ าร้าน ฐานะของร้าน ลกัษณะการ
ครอบครองสถานท่ีประกอบธุรกิจ จ านวนผูใ้ช้บริการ การทราบถึงมาตรฐานร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั ช่วงเวลาการเปิดบริการ การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการใชย้าแผนปัจจุบนั และบริการอ่ืนๆ 
ภายในร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
  

ส่วนที ่2  ขอ้มูลดา้นตน้ทุนร้านขายยาแผนปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งออกเป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุน
และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 

ส่วนที ่3  ขอ้มูลดา้นรายไดข้องร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
 

ส่วนที ่4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  มีลกัษณะ
เป็น 
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เลือกตอบได ้5 ตวัเลือก คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี   

  คะแนน     ระดับ 

       5    มากท่ีสุด 
       4               มาก 
       3    ปานกลาง 
       2       นอ้ย 
       1    นอ้ยท่ีสุด 
 

สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547) กล่าวว่าการวดัทศันคติโดยใชแ้บบ Rating Scale มีขอ้ดี
ในดา้นความสะดวกและความง่ายแก่การสร้างมีความผนัผวนน้อยกว่าการใชค้  าถามเพียงค าถาม
เดียวในการวดัในการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีสุดกบักลุ่มท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงวดั
ระดบัระหวา่งเห็นดว้ยกบัไม่เห็นดว้ย โดยใชช่้วงต่าง ๆ เช่น 1 ถึง 5 หรือ 1 ถึง 8 เป็นตน้การแบ่งช่วง
ข้ึนอยูก่บัความละเอียดของค าตอบท่ีตอ้งการ มาตราวดัหรือสเกลน้ีสามารถเปรียบเทียบคะแนนของ
ผูใ้ชข้อ้มูลกบัคะแนนของคนอ่ืนภายในกลุ่มเดียวกนั โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ มาก 
2.50 – 3.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ ปานกลาง 
1.50 – 2.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ นอ้ย 
1.00 – 1.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ นอ้ยท่ีสุด 

      

ส่วนที ่5  อ่ืน ๆ ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม  จากร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดัตาก จ านวน 16 ราย เพื่อสอบถามรายละเอียด ตน้ทุน และรายไดโ้ดย
เฉล่ียในการประกอบธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลคน้ควา้จากเอกสารวิชาการหนงัสือ 
เอกสารทางราชการ ตลอดจนรายการ ขอ้มูลวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) และสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ท าการวิเคราะห์สถิติร้อย
ละและเชิงพรรณาทราบขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ 

ส่วนที ่2 และส่วนที ่3  ขอ้มูลดา้นตน้ทุนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาจดักลุ่มเป็น 11 กลุ่มในแต่ 
กลุ่มมาค านวณหาค่าเฉล่ีย เพื่อเป็นขอ้มูลปีฐาน และประมาณการกระแสเงินรับ กระแสเงินสดจ่าย
โดยใชร้ะยะเวลา 10 ปี จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่า NPV ถา้ผลลพัธ์มากกว่าหรือเท่ากบั 0 
และค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง IRR  ถา้ผลลพัธ์ มากกวา่หรือเท่ากบั  0 และระยะเวลาการคืน
ทุน PB นอ้ยกวา่ 10 ปี 

ส่วนที ่4  น าขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  
โดยใชส้ถิติการค านวณหาค่าเฉล่ีย (X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
แบ่งช่วงคะแนนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่าค าถามช่วง 1 ถึง 5 ดงัน้ี 

                 คะแนน    ระดับ 

       5   มากท่ีสุด 
       4            มาก 
       3   ปานกลาง 
       2   นอ้ย 

     1   นอ้ยท่ีสุด 
โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลผล ดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ มาก 
2.50 – 3.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ ปานกลาง 
1.50 – 2.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ นอ้ย 
1.00 – 1.49 แสดงวา่ปัจจยัมีผลต่อธุรกิจ นอ้ยท่ีสุด  

การค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) ค  านวณไดจ้ากการน าคะแนนทุกค่ามารวมกนัแลว้หารดว้ย
จ านวนขอ้มูล ดงัน้ี 

       X   = 
N

X  

เม่ือ        X          คือค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                             fx     คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                              N           คือจ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแจงความถ่ี  เป็นรากท่ีสองของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของความแตกต่างของขอ้มูลแต่ละตวักบัตวักลางเลขคณิตของขอ้มูลชุดนั้น บางคร้ังใช้
สัญลกัษณ์แทนดว้ย S ค านวณดงัน้ี 
 
 
 

เม่ือ     S   คือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                              X   คือค่าของขอ้มูลแต่ละตวัหรือจุดก่ึงกลางชั้นแต่ละตวั 
                                              X   คือค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                              N   คือจ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยค านวณดงัน้ี 
n       =         P(1 – P) 

                               E2 + P (1 - P) 
                               Z2        N 
 

เม่ือ  n  คือ  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 N คือ  ขนาดประชากร 
P  คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีผูศึ้กษาตอ้งการสุ่ม (โดยทัว่ไปนิยมใชส้ัดส่วนร้อย

ละ 30 หรือ 0.30) 
Z  คือ  ระดบัความมัน่ใจท่ีก าหนดหรือระดบันยัส าคญัทางสถิติเช่น 

Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 เท่ากบั1.65 (ความเช่ือมัน่ร้อยละ 90) 
Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เท่ากบั1.96 (ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95) 
Z ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 เท่ากบั2.58 (ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99) 

E  คือ  ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  90  สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.10 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  99  สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.01  

 
SD S

X X

N

i
i

N
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