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การสรางแบบสอบถาม

• แบบสอบถาม คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่

ตองการทราบ ซึ่งอาจจะเปน

• ขอเท็จจริง (fact)

• ความคิดเหน็ (opinion)

• ความรู (knowledge)

• ขอมูลที่ไดเปนขอมูลปฐมภูมิ (primary data)



การสรางแบบสอบถาม

• clinical research สวนใหญจะถูกรวบรวมโดยใชเครื่องมือ

ในรูปแบบของ questionnaires หรือ interviews

• ในหลายๆ การศึกษาพบวา validity ของผลการศึกษาขึ้นอยู

กับ quality ของแบบสอบถาม

• questionnaires are generally more efficient and uniform

but interviews permit the interviewer to clarify 

questions and solicit complete and logical responses



การสรางแบบสอบถาม

• Interviews มีขอเสียคือ more costly และ time consuming, 

และ อาจถูกกระทบจากความสัมพันธระหวาง interviewer 

และผูตอบ (respondent)

• both types of instruments can be standardized, แตการ 

interviews สามารถจัดการใหแตกตางกนัไปไดในแตละครั้ง

ที่ดําเนนิการ



การสรางแบบสอบถาม

• both methods of collecting information are 

• susceptible to errors caused by imperfect memory,

• limited powers of observation, and 

• respondents’ desires to give socially acceptable answers



Comparison of questionnaires and interviews

• Advantages of questionnaires

• economy: self-administration reduces staff time

• standardization: written instructions reduce biases from 

differences in administration or from interactions with 

interviewer

• anonymity: privacy encourages candid (frank) and 

honest responses to sensitive questions



Comparison of questionnaires and interviews

• Advantages of Interviews

• Clarity: Interviewers can clarify questions, and avoid 

the problem of illiteracy

• Richness: Interviewer can collect more complex 

answers and observations about the respondent’s 

appearance and behavior



Comparison of questionnaires and interviews

• Advantages of Interviews (continued)

• Completeness: interviewers can minimize missing and 

inappropriate responses

• Control: interviewers can control the order of questions



ชนิดของแบบสอบถาม

• แบงเปน 2 ชนดิใหญๆ ตามวิธกีารเก็บขอมูล คือ

• 1. แบบสอบถามชนดิสงทางไปรษณีย เปน one way 

communication จากผูถามไปยังผูตอบ 

• ผูตอบอานแลวตอบคําถามเองตามความเขาใจ 

• จึงเรียกอีกชือ่วาเปน self administered questionnaire

• mailed questionnaires give respondents more time to 

think and consult pertinent records



ชนิดของแบบสอบถาม

• ผูตอบอาจเขาใจผิดและตอบไมตรงประเดน็ที่ตองการ

• จํานวนคําถามไมมากเกนิไป ไมเสียเวลามากในการตอบ

• หนาแรกบอกถึงวัตถุประสงค ความสําคัญของขอมลูที่ได 

และประโยชนที่จะนําไปใช

• ในกรณีที่คําตอบไมควรเปดเผยก็ควรอธิบายวิธีการปกปด

ไวดวย



ชนิดของแบบสอบถาม

• ไมควรใหกรอกชือ่ เพราะผูตอบอาจไมเตม็ใจตอบ หรือให

ขอมูลไมตรงกับขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นของตนได ควรใช

รหัสแทน (Identification numbers or serial numbers)

• การตอบกลบันอย สงลงทะเบียน ไมเจาะจงวันสงกลบั มีการ

ตดิตาม ภายใน 1 เดอืน (บางตาํรากลาววาใหตดิตาม 5 ครั้ง ถา 

มากกวานี้ใหเลิกตาม)



ขอดีของแบบสอบถามแบบสงทางไปรษณีย

• 1. สะดวก เหมาะที่จะใชกบัคนจํานวนมาก กระจัดกระจาย

• 2. ไดรับแบบสอบถามกลับมาในระยะเวลาใกลเคียงกัน เหมาะ

กับการเก็บขอมูลที่มีระยะเวลาสั้น

• 3. เสียคาใชจายนอย ไมเสียเวลาเดนิทาง คาใชจายในการ

เดนิทาง คาตอบแทนผูสัมภาษณ



ขอดีของแบบสอบถามแบบสงทางไปรษณีย

• 4. ผูตอบสะดวกใจ และมีอิสระในการตอบ ผูมีการศึกษาสูง 

ผูบริหาร นักธุรกิจ ชอบ

• 5. ไมมีอคต ิจากการที่คําถาม คําตอบจะถูกดดัแปลงโดยผู

สัมภาษณ เพราะผูตอบอานเอง ตอบเอง



ขอเสียของแบบสอบถามทางไปรษณีย

• 1. การไดรับแบบสอบถามคนืมาไมครบ (incomplete 

sample) เกดิความลําเอียงในกลุมตัวอยาง ผูสงกลับเปน

ตัวอยางที่คัดเลอืกแลวในตัวเอง (self selected volunteers) 

มิใชตวัอยางที่ถูกเลือกโดยการสุมตามวัตถุประสงคเบื้องแรก

ของการวิจัย

• 2. ขอมูลไมครบถวน (incomplete data) อาจเนือ่งจากลืม ไม

อยากตอบ ไมเขาใจคําถาม



• 3. ในกรณีผูตอบไมเขาใจคําถาม จะไมมีผูอธิบายใหความ

กระจางได ตองเดา ทําใหการแปรผลไมเหมือนกนั

• 4. ขอมูลขาดความลกึดานคุณภาพ (questionnaire lack 

qualitative depth) เนื่องจากคําถามปดที่มีคําตอบไวใหเลือก 

ไมไดรับขอมูลที่เปนความรูสึกหรือแสดงความคิดเหน็ของ

ผูตอบ ปลายเปดอาจเขาใจไมตรงกับผูออกแบบสอบถาม

ตองการ

ขอเสียของแบบสอบถามทางไปรษณีย



• 5. ระวังเรื่องการใหบุคคลอืน่ตอบแทน ชวยตอบ

• 6. แนใจวาผูตอบมคีวามสามารถในการอาน เขียน และเขาใจ

ภาษาหนงัสอืเปนอยางดี

• กรณีผูตอบอยูกันเปนกลุม ควรนําแบบสอบถามไปสงใหตอบ

โดยตรง นัดวัน เวลา สถานที่ จะมาเก็บคืน

ขอเสียของแบบสอบถามทางไปรษณีย



2. แบบสอบถามชนิดมีผูสัมภาษณ

• ผูสัมภาษณเปนผูถามและจดคําตอบลงในแบบสัมภาษณเอง

• ความถูกตองของขอมูลและความรวมมือของผูตอบจะขึ้นอยู

กับผูสมัภาษณเปนสวนใหญ

• คัดเลอืกผูสมัภาษณและอบรมเปนเรื่องสําคัญ

• interviews can be conducted in person or over the 

telephone, e-mail



2. แบบสอบถามชนิดมีผูสัมภาษณ

• Some studies show that telephone interviewing can 

reduce the costs associated with interviews while 

retaining most of the advantages

• เสียคาใชจายสูง และใชเวลานานในการรวบรวมขอมูล

• ควรมี serial number ของแบบสอบถาม ชื่อผูสัมภาษณ 

สถานที่ วันที่ ระยะเวลาในการสัมภาษณ เพื่อสะดวกในการ

ตดิตามตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล



ขอดีของแบบสอบถามชนิดมีผูสัมภาษณ

• 1. ใชไดกับคนทุกกลุม ไมเฉพาะกับกลุมที่อานออกเขียนได

เทานั้น

• 2. ผูสัมภาษณมโีอกาสซกัถามใหไดคําตอบตรงกับ

วัตถุประสงคของคําถามนัน้ๆ ได

• 3. ผูสัมภาษณมโีอกาสสังเกตปฏิกิริยาของผูตอบ ทําใหรูวา

ขอมูลที่ไดนัน้เชือ่ถือไดมากนอยเพียงใด



ขอดีของแบบสอบถามชนิดมีผูสัมภาษณ

• ถายังไมพรอมที่จะตอบสามารถคุยเรื่องอืน่ไปกอนได หรือ

หยุดชั่วคราวได

• 4. ผูสัมภาษณที่ดมีีประสบการณ สามารถสรางบรรยากาศทํา

ใหผูตอบไมเบื่อที่จะตอบและสามารถเก็บขอมลูไดละเอียด

ครบถวน



ขอดีของแบบสอบถามชนิดมีผูสัมภาษณ

• 5. เหมาะสําหรับงานวิจัยที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดและ

ซับซอน รวมทั้งตองการความคดิเห็นที่คอนขางละเอียดออน

• 6. ไดจํานวนตัวอยางและขอมูลในแบบสอบถามครบถวน



หลักในการสรางแบบสอบถาม

Designing questions and instruments

• 1. พิจารณาถึงขอมูลที่ตองการ คําถามตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่วางไว

• การศึกษาเรื่องของชุมชนใด จําเปนตองเขาไปสังเกตการณ

สถานที่นั้นดวยตนเองอยูระยะหนึ่งเพื่อหาประเดน็ที่

เกี่ยวของ เพื่อใชเปนพืน้ฐานในการสรางแบบสอบถาม



หลักในการสรางแบบสอบถาม 

Designing questions and instruments

• ทุกคําถามตองมีคุณคาในตัวของมนัเองและมีความสัมพันธ

กนัอยางมีเหตุผลกบัปญหาหลักที่ทําการศึกษา

• หัวขอควรสั้นและเก็บขอมลูไดครบตามตองการ

• โดยทั่วไปแลวการกรอกขอมลูไมควรเกิน ครึ่งชั่วโมง



หลักในการสรางแบบสอบถาม 

Designing questions and instruments

• 2. ลักษณะของคําถามที่ใชในแบบสอบถาม มี 2-3 แบบ ใหญ 

ๆ คือ 

• 2.1 คําถามเปด (open ended question) เปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเหน็ และใชคําพูดของตนเองไดโดยอิสระ

• ลกัษณะของคําถามจงึตัง้ไวกวางๆ และมีที่วางใหผูตอบ 

(space)



2.1 คําถามเปด (open ended question)

• คําตอบที่ไดแนนอนสมบูรณ ตรงกบัสภาพความเปนจริงได

มากกวาคําตอบที่จํากดัวงใหตอบ

• สามารถนําคําตอบมาใชวางแผนในการสรางคําถามที่เปน

ปลายปดในโอกาสตอไป

• เชน ทานมีปญหาขัดของในการทํางานอยางไร (how) หรือ

• ทานมคีวามคิดเหน็อยางไร (how)



ขอดีของคําถามปลายเปด

• เหมาะกับขอมูลที่ตองการความคดิเห็น ทัศนคต ิ

ขอเสนอแนะ ใชวัดความคดิไดกวางขวาง

• ใชรางแบบสอบถามในระยะแรก ที่ยังไมทราบแนวคําตอบ



ขอเสียของคําถามปลายเปด

• คําตอบที่ไดวิเคราะหยาก ประมวลผลลําบาก

• คําตอบคอนขางกระจัดกระจาย

• ใชเวลานานในการตอบ

• ผูสัมภาษณจะตองจดตามคําพูดของผูใหสัมภาษณใหมาก

ที่สุด โดยใชภาษาของผูใหสัมภาษณเอง ไมแปลความ หรือ 

สรุปตามความเขาใจของผูสัมภาษณ



2.2 คําถามปลายปด 

(closed or fixed alternative question)

• หมายถึงคําถามที่มีคําตอบไวใหเลือก สวนใหญใชถามขอมลู

ที่เกี่ยวกับขอเท็จจริง เชน เพศ ศาสนา การศึกษา อาชีพ 

จํานวนคนในบาน อื่นๆ

• คําตอบที่จดัไวใหขึ้นอยูกับความสามารถและความรอบรูของ

ผูออกแบบสอบถาม เนื่องจากมีประสบการณเกี่ยวกับคําตอบ

ที่จะไดมากอนแลว เขียนไดหลายวิธี คือ



2.2 คําถามปลายปด 

(closed or fixed alternative question)

• 1. คําถามที่ใหผูตอบเลอืกคําตอบที่เห็นวาถูกตองเพยีงคํา

เดียว (check one) เชน สถานภาพสมรส

• [ ] โสด [ ] สมรส (มีทะเบียน)

• [ ] สมรส (ไมมีทะเบียน) [ ] แยกกนัอยู

• [ ] หยา [ ] หมาย



2.2 คําถามปลายปด 

(closed or fixed alternative question)

• 2. มีคําตอบใหเลือกเพียง 2 อยาง (dichotomous question) 

เชน ในครอบครัวของทานมีคนสูบบุหรี่หรือไม

• [ ] มี [ ] ไมมี

• 3. แบบคําถามที่ใหโอกาสแกผูตอบเลือกคําตอบที่ถูกตองตาม

ขอเท็จจริงมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว (multiple choice or 

check list question) คือ คําตอบนัน้อาจจะมีหลายอยางแต

จะมีคําตอบเดียวที่ถูกตองที่สุด เชน



2.2 คําถามปลายปด 

(closed or fixed alternative question)

• ใหบอกถึงวาชอบการตูนเรื่องใดมากที่สุด 

• [ ] โดราเอมอน [ ] สังขทอง

• [ ] ดจิิมอน [ ] ป. ปลาตากลม

• ผูออกแบบสอบถามตองการทราบความถี่



2.2 คําถามปลายปด 

(closed or fixed alternative question)

• 4. แบบคําถามที่ใหผูตอบจดัลาํดับความสําคัญ (ranking of 

item) ลกัษณะคําถามแบบนี้เหมือนกับแบบ check list เปน

แตวาแทนที่ผูตอบจะเลอืกตอบเพยีงขอเดียวก็ตอบทุกขอโดย

ใหลําดบัความสําคัญของแตละขอไว จากมากไปนอย หรือ

จากนอยไปมาก

• 5. แบบประมาณคา (rating scale) ใหมีน้ําหนกัเปรียบเทียบ

กนัและผูตอบเลอืกไดเพียงคําตอบเดยีว เชน



2.2 คําถามปลายปด 

(closed or fixed alternative question)

• ทานพอใจแคไหนที่ บราซลิ ไดเปนแชมปฟุตบอลโลก 2002

• [ ] พอใจมาก [ ] ไมพอใจเลย

• [ ] พอใจบาง [ ] เฉย ๆ



ขอดีของคําถามปด

• ขอมูลที่ไดวิเคราะหงาย เพราะคําตอบเปนมาตรฐานเดียวกัน

• งายในการตอบหรือกรอกขอมลู ใชเวลาเพียงเล็กนอย ได

คําตอบรวดเร็ว

• เหมาะสําหรับเรื่องที่ไมซบัซอน ผูออกแบบสอบถามรู

คําตอบที่เปนไปได



ขอเสียของคําถามปด

• ถาคําตอบที่กําหนดไวไมสมบูรณ คือมีผูตอบอยางอื่น ซึ่งไม

มีในแบบสอบถาม จะทําใหไมมีชองสําหรับลงคาํตอบ

• ไมสามารถวัดความคิดเห็นของผูตอบ



2.3 คําถามปด คําถามเปด

• มีคําตอบทั้งปลายเปดและปลายปดในขอเดียวกัน คือ มี

คําตอบที่คนสวนใหญมักจะตอบไวและมีขออืน่ๆ ระบุ…….. 

สําหรับคําตอบที่อาจจะแตกตางไปจากคนสวนใหญ

• มักพบในแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจ เชน



2.3 คําถามปด คําถามเปด

• ทานเลี้ยงสัตวชนดิใดบาง

• [ ] สุนัข [ ] แมว 

• [ ] อื่นๆ ระบุ……………

• สามารถใชเปนแนวทางในการ ปรับคําถาม-คําตอบในโอกาส

ตอไปได

• คําตอบบางขอผูตอบอาจตอบวาไมแนใจ หรือไมทราบได จึงตอง

มีคําตอบเหลานี้ใหเลือกดวย



2.4 Branching questions

• ใชในกรณีที่ผูออกแบบสอบถามตองการรายละเอียดของเรื่อง

บางเรื่องเพิม่ขึ้น เชน

• 11. Have you ever been told that you have high blood 

pressure?

• [  ] yes if yes, how old were you when you were first 

told………years old

• [  ] No go to # 12



โดยทั่วไป

• Briefly describing the purpose

• tell how to fill out

• questions concerning major subject areas should be 

grouped together and introduced by headings

• warm up by asking simple questions: age, sex, birthday,

so on



โดยทั่วไป

• Closed ended questions have several disadvantages.

They lead the respondent in certain directions and do 

not allow him to express his own, potentially unique,

answer

• researcher may not include an answer that is most 

appropriate for a particular respondent



โดยทั่วไป

• so pretest using  an opened ended version of the 

questions to collect potential responses and using these 

responses to expand the list of potential answers to the 

question

• wordings จะตองมี clarity (clear and specific), simplicity, 

neutrality



โดยทั่วไป

• Sensitive subjects should be put toward the end of an 

instrument when a respondent is likely to be more 

comfortable with the interviewer or the questionnaire

• it is also be useful to put potentially embarrassing 

responses on a card so that the respondent can answer 

by simply pointing to a response



โดยทั่วไป

• Double-barreled questions คําถามที่มี และ /หรือ เชน 

ตองการศึกษาเกี่ยวกับ การไดรับ คาเฟอนีตอวัน

• คุณดืม่น้ําชา หรือ กาแฟ วันละกี่ถวย ??

• ควรแยกถามจะเหมาะสมและดกีวา

• decide what aspect is most important: average (เฉลี่ย),

extremes (สุด ๆ)



Steps in writing questionnaires and interviews

• decide which to use: self-administered questionnaires,

an interview or combination of the two โดยดูที่ cost-

effectiveness, privacy and standardization, 

completeness, order, qualitative information

• make a list of variables: construct detailed outline of 

information needed, think ahead how to analyze and 

report



• borrow from other instruments: from others studies, so 

can compare the results; many instrument include both 

standard and new questions (at the end)

• write a draft: likely to undergo several revisions, write 

first draft on a word processor, flow!!

• Revise: colleagues, experts

Steps in writing questionnaires and interviews



Steps in writing questionnaires and interviews

• Pretest: should be very small, 2-5 respondents, different 

cultural background; a series of small pretests with 

revisions after each round is usually a more efficient 

strategy than one or two large pretests, record time use,

then plan a one larger pretest



• shorten and revise again: too long, extra question 

increase cost and complexity of data analysis, prioritize;

pretest final version

• precode: all เชน none = 1, 9 or 99 = missing data; yes, 

no must be in the same order and same code, yes or no

should always be the same เชน yes = 1, no = 2

Steps in writing questionnaires and interviews



Codes, scores and scales

• ตัวเลข ตัวอกัษร จะเปลี่ยนคาํตอบเปนตัวแปรที่สามารถนับ

หรือวิเคราะหไดในเชิงสถิติ

• Norminal variables อาจจะเปนเพียง คํายอที่บงบอกถึง

คําตอบ ไมมีความหมายในตวัเอง เชน

• Race: 1 for black, 2  for white, 3 for hispanic, 4 for 

asian, 5 for other เปนตน



Codes, scores and scales

• Ordinal variables คาตัวเลขจะมีความหมายที่บงบอกถึง 

rank order เชน

• cigarette smoking: 1 for non-smoker, 2 for less than 1 

pack per day, 3 for 1-2 packs per day, 4 for more than 2 

packs per day

• code แตละตัวจะหมายถึงกลุมหรือระดับที่ตางกนั

• scale ตองมเีพียง one dimension  มี 2 ชนิดที่นิยมใช คือ 



Codes, scores and scales

• Summative (Likert) scales used to quantify attitudes and 

behaviors

• respondents are given a list of statements or questions 

and asked to select a response that best represents the 

rank or degree of their answer

• each response is assigned a number of points เชน 1 =

strongly agree, 5 = strongly disagree



Codes, scores and scales

• สามารถคํานวณ overall score จากคําตอบโดยการบวกคา

คะแนนจากสวนตางๆ เขาดวยกนั

• บางครั้งอาจจะ misleading เพราะsame total score can be 

obtained in many different ways and identical scores 

may have different meanings



Codes, scores and scales

• Cummulative (Guttman) scales: contain a series of 

statements that express increasing intensity of a 

characteristic

• The respondent is asked to agree or disagree with each 

statement เชน



Codes, scores and scales

• circle the letter of every statement that you agree with

• a. smoking can cause illness

• b. smoking is an important cause of illness

• c. smoking is a very important cause of illness and death

• d. smoking is the most important cause of illness and 

death in the US



Codes, scores and scales

• The respondent’s score on a cumulative scale is the total 

number of items with which he/she agrees (or disagrees)

• ideally, a respondent will give internally consistent 

answers: that is, he will endorse an item of certain 

intensity and all items of lesser intensity



Administering the instrument

• Getting complete and accurate data by

• design the instrument well

• develop system for administering เชน stamp, follow up 

call, return of uncompleted questionnaires with 

highlight

• review the findings for errors, missing data, key in



Administering the instrument

• Enhancing the reliability of interviews

• standardizing the interview procedure from one to the 

next is the key to maximizing reliability เชน ใช uniform 

wording of question and uniform non-verbal signals 

during the interview; avoid introducing their own 

biases; written in language that resembles common 

speech; probing, beneath the text of each question



Further readings

• 1. Cummings, S.R., Strull, W., Nevitt, M.C. and Hulley, S.B.

1988. Planning the measurement, p: 42-62.

• 2. ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล และ สมชาย พีระปกรณ 2534. คูมือ

วิจัยพฤตกิรรมสุขภาพ ชุดที่ 3 พฤตกิรรมสุขภาพ: การศึกษาเชิง

ปริมาณ. โครงการขายงานวิจัยพฤตกิรรมสุขภาพ ศูนย

ประสานงานทางการแพทยและสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

90 หนา.



Further readings

• 3. ศรีนอย มาศเกษม 2535. การสํารวจชุมชน. ภาควิชาเวชศาสตร

ชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. หนา 23-32.

• 4. อุทุมพร ทองอไุทย. 2519. แบบสอบถาม: การสรางและการใช. 

ปรีชาการพิมพ กรุงเทพฯ 40 หนา.
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