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การออกแบบสอบถาม 

(questionnaires design/construction)

- การวิจัยคือ การคนควาหาความรู โดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร

อันประกอบดวย ปญหาวิจัย จุดมุงหมายในการวิจัย สมมุตฐิาน (ถามี) 

การรวบรวมวิเคราะหขอมูล และการแปลผลวิเคราะห

- ในการรวบรวมขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร มกัอาศัยเครื่องมือ หรอื

เทคนิกบางอยางเชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม การใชมาตรา

วัด (rating scale) การทดสอบแบบสํารวจ แบบวัด ฯลฯ

- โดยแบบสอบถามไดรับความนิยมมากที่สุดจนเปนที่คุนเคยและรูจัก

ของคนทั่วไป 



แบบสอบถาม คืออะไร

(what is questionnaire)

- เปนเครื่องมอืที่สรางขึ้นเพื่อใหผูตอบเติมคําตอบเอง ปกติจะมีขอความ 

หรือคําถามหลายหัวขอรวมกัน ในบางครั้งก็เปนรูปภาพ

- แบบสอบถามเริ่มใชในป 1839 เพื่อวัดความคดิเห็นตางๆ หรือวดัความ

จริงที่ยังไมทราบ ผลจากแบบสอบถามจะนําไปเปรียบเทียบกับความจริง

- การสรางแบบสอบถามทีด่ี และใชอยางเหมาะสมนั้นทําไดยาก ตองอาศัย

ความรูและประสบการณ



แบบสอบถาม คืออะไร

(what is questionnaire)

- ตองกาํหนดจุดมุงหมายที่จําเพาะ และชัดเจน ขอความที่ใชตองเปนภาษา

ที่ดี และเขาใจงาย รูปแบบของแบบสอบถามตองนาสนใจ 

- บคุคลที่จะตอบแบบสอบถามตองไดรับการตรวจสอบวามีคุณสมบัตทิี่จะ

ตอบเพื่อใหไดขอมูลที่มคีวามเที่ยง (reliability) และ ความตรง (validity) 

สูง



แบบสอบถามตางจากเครื่องมืออื่นอยางไร

- ตางที่จุดมุงหมายในการใชเพราะแบบสอบถามไดรับการออกแบบเพื่อวัด

ความคดิเห็น และ ความจริงที่ยังไมทราบ

- แบบสอบถามและการสัมภาษณมีจุดมุงหมายคลายกัน แตตางกันที่

วิธีการ แบบสอบถามจะใหผูตอบเปนผูตอบเอง แตการสัมภาษณเปนการ

ประจันหนากันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ

- การใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณรวมกันจะเปนการไดขอมูลที่

ใกลเคียงความจริงไดมากกวาการใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง



แบบสอบถามตางจากเครื่องมืออื่นอยางไร

ปจจุบันการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรเกือบ 80 % นิยมใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมลู ทั้งนี้เพราะมีขอดหีลายประการ คือ

1. คาลงทุนนอยกวา เมื่อเทียบกับการสัมภาษณ

2. การสงแบบสอบถามทางไปรษณียจะไปถึงมือผูรับแนนอนกวาการ

ออกไปสัมภาษณ ซึ่งผูตอบอาจไมอยูบาน ไมวาง หรือไมยินดีพบผู

สัมภาษณ

3. การสงแบบสอบถามไปใหคนจํานวนมากยอมสะดวกกวาการสัมภาษณ

4. แบบสอบถามจะไปถึงมือผูรับไดทุกแหงในโลกที่มกีารไปรษณีย



แบบสอบถามตางจากเครื่องมืออื่นอยางไร

5. แบบสอบถามที่ดีผูตอบจะตอบอยางสะดวกใจมากกวาการสัมภาษณ

6. ถาสรางแบบสอบถามใหดีแลว การวิเคราะหขอมูลทําไดงายกวาการ

สัมภาษณ

7. สามารถควบคมุใหแบบสอบถามถึงมือผูรับไดในเวลาไลเลี่ยกัน จึงทําให

การตอบ (ถาตอบทนัที) ไดแสดงถึงความคิดเห็นของสภาวการณในเวลาที่

ใกลเคียงกัน

8. ผูตอบตองตอบขอความที่เหมือนกันและแบบฟอรมเดียวกัน เปนการ

ควบคมุสภาวะที่คลายกัน ทําใหสรุปผลไดดีกวาการสัมภาษณ



จุดออนของแบบสอบถาม

1. มักจะไดแบบสอบถามคนืจํานวนนอย สมาคม NEA ไดใหขอสังเกตุวา 

ควรไดรับแบบสอบถามคนืมากกวา 90 % ของจํานวนที่สงไป จึงจะถือวา

ไดขอมูลที่ใหผลสรุปที่ใกลเคียงความจริง

2. ความเที่ยง (reliablility) และ ความตรง (validity) ไดรับการตรวจสอบ

ลําบาก จึงมักจะไมนิยมหา

3. โดยปกติแบบสอบถามควรมขีนาดสั้นกะทัดรดั ดังนั้นจึงมีคําถามได

จํานวนจํากัด



จุดออนของแบบสอบถาม

4. คนบางคนมีความลําเอียง ตอการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากไดรับบอย

เหลือเกิน หรือมีประสบการณเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ไมดีมากอนจึงทําให

ไมอยากตอบ

5. เปนการเก็บขอมูลที่ไมตองใชความสัมพันธสวนตัวเหมือนกับการ

สัมภาษณซึ่งผูถูกถามและผูตอบมีปฏิกิริยาโตตอบกัน แตแบบสอบถาม

เปนปฏิกิริยาโตตอบทางเดียว

6. แบบสอบถามใชไดเฉพาะบุคคลที่อานหนังสือออกเทานั้น เปนการลด

จํานวนผูตอบลง



จุดออนของแบบสอบถาม

7. แบบสอบถามที่ไดรับคืนมานั้น ผูวิเคราะหไมสามารถทราบไดวาใคร

เปนผูตอบแบบสอบถามนั้น จากการวิจัยพบวาประมาณ 10 % ของ

แบบสอบถามที่ไดรับคืน เปนแบบที่ตอบโดยผูอื่น

8. ผูตอบบางคนที่ไมเห็นความสําคัญก็อาจโยนแบบสอบถามทิ้งโดยไม

พิจารณาใหรอบครอบ



การสรางแบบสอบถาม 

ลักษณะแบบสอบถาม มีหลายประเภทแตที่นิยมใชกันมากคือ

1. แบบสอบถามปลายเปด ตั้งคําถามกวางๆ เพื่อตองการความคิดเห็นตางๆ 

โดยมากนิยมใชเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบปลายปด

2. แบบสอบถามปลายปด เปนแบบสอบถามทีผู่สรางมีจุดหมายแนนอนอยู

ในใจ ขอความตางๆ ไดมาจากการตอบแบบสอบถามปลายเปด จากผูรู 

หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ ตลอดจนแหลงขอมูลตางๆ แยกไดอีกเปนหลาย

ประเภท เชน



แบบสอบถามปลายปด (ตอ)

ก. แบบขอความใหเลือกตอบเพียงอยางใดอยางหนึ่งใน 2 อยาง

ข. แบบมีหลายขอความ แตเลือกเพียงหนึ่งขอ เชน ทานกําลัง

ศึกษาในชั้นปที่



แบบสอบถามปลายปด (ตอ)

ค. แบบสเกลประมาณคา ซึ่งอาจจะมี 3, 5, 7, 9 หรือ 11 ชวงไดโดยมตีรง

กลางเปนจุดสมดุลย เชน เงินเดือนที่ทานไดรับพอเพียงกับการดํารงชีวิต

ของทาน

ไมพอ                       พอ                        เหลือใช

ง. แบบเติมคํา เชน อายุของทาน…………ป



หลักการเขียนคําถามโดยทั่วไป

1. ตองมีจุดมุงหมายที่จําเพาะและชัดเจนวาตองการถามอะไรบาง

2. ตองรูลักษณะของขอมลูที่จะไดจากแบบสอบถามวาจะไดขอมูลประเภท

ใดบางเชน เปนขอมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ

3. ภาษาที่เขียนตองชัดเจน ใชศัพทงายๆ

4. มีการวางแผนการสรางแบบสอบถามและคนควาขอความตางๆ จาก

แหลงที่เกี่ยวของ

5. ทําการตรวจสอบขอความเหลานี้วา ใชไดหรือไม กอนทําการใช

6. ศึกษาวาผูตอบแบบสอบถามจะเปนใคร

7. คาใชจายในการสรางแบบสอบถามตองประมาณไดวาเทาใด



ลักษณะขอความหรือคําถามที่ดี

1. ขอคําถามแตละขอมีความเปนนัยเดียว โดยการถามเพียงสิ่งเดียว

2. เลี่ยงการใชคําคุณศัพทและคําวิเศษณ เพราะคําเหลานี้สื่อความหมายได

หลายแบบ เชน บอย มาก หลาย นอย ฯลฯ

3. พยายามเลี่ยงคํานามธรรมหรือคําศัพททางเทคนิกที่รูกันในกลุมเล็กๆ 

เชน สภาพการณ ความงาม มโนทศัน คุณคา เสรีภาพ ฯลฯ

4. พยายามเลี่ยงขอความที่ไวตอความรูสึกของคน เชน เพศ การหยาราง 

หรือ ขอความที่จะเกี่ยวกับสถาบันที่คนทั่วไปนับถือบูชา



ลักษณะขอความหรือคําถามที่ดี (ตอ)

5. เลี่ยงคําปฏิเสธซอนปฏิเสธ เชน ทานไมเชื่อวามหาวิทยาลัยจะไมออกกฏ

บังคบันักศึกษา

6. เลี่ยงคํายอตางๆ เชน ลสขบ หรือ สนจ

7. ในบางเรื่องอาจเลี่ยงเปนใชถามถึงบุรษุที่สามแทน เชน ทานคิดวาเพื่อน

ของทานจะเลือกนาย ก เปน สส. หรือไม

8. ถาเปนแบบสอบถามสเกลประมาณคา จุดกลางนั้นควรเปนขอความที่

ตองการถามจริงๆ เพราะการตอบ  เฉยๆ กับ ตัดสินใจไมได ใหผลตางกัน



ลักษณะขอความหรือคําถามที่ดี (ตอ)

9. ควรเรียงลําดับขอในแนวตั้ง จะทําใหอานงายกวาในแนวนอน

10. พยายามตั้งคําถาม ที่แนใจวาผูตอบตอบไดอยางถูกตอง เชน

ขอไมดี         อายุ………….ป

ดีขึ้น             อายุของทาน…………ป

ดีกวา            อายุของทาน (เดือน และ ป)………………….



การออกแบบสอบถามใหสะดุดตานาสนใจ

1. รูปรางและขนาดของแบบฟอรมเหมาะสมไดขนาด ดูสะอาดเรียบรอย

นาอาน

2. เรียงเลขขอ และหนาอยางมีระเบียบ

3. มีคําแนะนําในการตอบอยางชัดเจน พรอมยกตัวอยาง

4. ควรเริ่มคําถามทีผู่ตอบอยากจะตอบเปนการใหกําลังใจไวกอน จากการ

วิจัยพบวา ถาผูตอบเริ่มตอบขอแรกๆแลว เขาจะตอบเรื่อยๆไปจนเสร็จ



การออกแบบสอบถามใหสะดุดตานาสนใจ (ตอ)

5. ขอความสําคัญๆ ไมควรเรียงไวตอนทายของแบบสอบถาม

6. การใชกระดาษสีจะชวยใหมองดนูาสนใจเชน สีชมพู ฟา เหลือง ทั้ง 3 สี

นี้ใหผลดีคือทําใหผูตอบอยากตอบมากขึ้น หมึกที่ใชควรใชหมึกดาํ หมึก

เขียวใบไม หมึกน้ําเงินบนกระดาษขาว และหมึกดําบนกระดาษเหลือง

7. ความหนาของแบบสอบถาม ถาหนาไปผูตอบก็ไมอยากตอบ

8. ควรมีจดหมายนําแบบสอบถาม ในจดหมายควรระบุจุดมุงหมาย และ

ความสําคัญของผูตอบซึ่งจะไดรับประโยชนจากากรวิจัยเปนการตอบแทน



การทดลองใช (try out)

- หลังจากพิมพเสร็จใหเลือกบุคคลที่มคีุณสมบัติคลายตัวอยางที่ตองการ

วิจัย สงแบบสอบถามไปถามประมาณ 10 คน ใหเขาชวยพิจารณาวาอาน

เขาใจหรือไม ทดลองตอบแบบสอบถามดู นําผลจากที่เขาตอบมาวิเคราะห

ตามขบวนการที่ทานตองการทําจริง

- การทดลองใชเปนการตรวจสอบ ขอบกพรอง ของแบบสอบถาม เพื่อจะ

ไดแกไขกอนนําไปใชจริง

- การทดลองวิเคราะหเปนการตรวจสอบวามีจุดออนอะไรบางในการวาง

แผนการวิเคราะหนั้นขอมูลที่คาดวาจะไดรับตรงตามที่วางแผนไวหรือไม



การสงแบบสอบถาม 

- การสงแบบสอบถามแบบไมมหีลักเกณฑจะมีผลตออัตราการตอบ

แบบสอบถาม ตวัประกอบสําคัญตออัตราการตอบแบบสอบถามและสงคืน

กลับมาคือ

1. ความสนใจตอแบบสอบถาม

2. ลักษณะของแบบสอบถาม ตองเปนแบบสอบถามที่ดี

3. ความหนาของแบบสอบถาม



การสงแบบสอบถาม (ตอ)

4. ซองที่จาหนาและแสตมปสําหรับสงคืนมา

5. มีจดหมายนําอธิบายความสําคัญของแบบสอบถาม จุดมุงหมายของการ

วิจัย ตลอดจนชื่อ สถานที่ทํางาน และเบอรโทรศัพทของผูถามใหชดัเจน



กลยุทธในการทําใหอัตราการตอบสูง

1. แบบสอบถามที่สงไปยังบุคคลที่ตองการนั้นมีลักษณะนาสนใจ

2. ลักษณะและจํานวนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องนี้ไดมีการ

ศึกษาวิจัยกันมาก พบวา ถาเปนบุคคลที่รูเรื่องที่ถามแลวเขามักจะตอบ

แบบสอบถาม สวนจํานวนแบบสอบถามนั้นควรใชเกณฑวาผูตอบเปน

ตัวแทนประชากรที่จะศึกษา วิธีการแกคือใชเทคนิกการติดตามผลหลังจาก

ที่ใหเวลาผูตอบชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว

3. ผูตอบบางคนตองการใหปกปดเปนความลับในสิ่งที่ตนตอบ ซึ่งในเรื่อง

นี้ผูวิจัยตองอธิบายถึงวิธีการปกปดขอมลูเหลานั้นดวย



กลยุทธในการทําใหอัตราการตอบสูง (ตอ)

4. ในกรณีที่ผูวิจัยทําการวิจัยของหนวยงานราชการ หรือการวิจัยที่

เกี่ยวของกับราชการ ควรแสดงความเกี่ยวของนี้โดยใชชือ่หนวยราชการ

เปนสถานที่ติดตอ หรืออางอิงยังบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งผูตอบเห็นคุณคาของ

งานวิจัยและเชื่อวาวิจัยนี้จะใหประโยชนแกทางการ ทําใหอยากตอบ

มากกวาแบบสอบถามของบุคคลอื่นๆที่ตนไมรูจัก

5. ควรสงแบบสอบถามไปที่ทํางานของผูตอบ จะไดคําตอบมากกวาสงไป

ที่บาน



กลยุทธในการทําใหอัตราการตอบสูง (ตอ)

6. การกําหนดวันสงกลับแบบสอบถามควรใชคําวา โปรดสงแบบสอบถาม

คืนเร็วที่สุด

7. ควรใสโคดไวที่แบบสอบถามเพื่อจะไดทราบวาใครยังไมตอบบางจะได

ติดตามถูก

8. การวิจัยบางเรื่อง จําเปนตองมสีิ่งลอใหบุคคลตอบแบบสอบถาม เชน ให

รางวัลเปนเงิน สิ่งของ

9. การสงแบบสอบถามควรจะลงทะเบียน เพื่อประกันวาผูรับไดรับ

แบบสอบถาม



การติดตามแบบสอบถาม

- ควรรอประมาณ 2 สัปดาห จึงคอยทําการติดตามแบบสอบถาม ควร

ติดตาม 5 ครั้งเปนอยางมาก ถาเกิน 5 ครั้งแลวควรเลิกความพยายามได

- เปนเรื่องจําเปนมากเพราะการไดขอมลูเพิ่มเติม ทําใหขอมูลนาเชื่อถือ

มากขึ้น

- ตามปกติการติดตามแบบสอบถามมักไดแบบสอบถามจํานวน 20-65 % 

เพิ่มเติมจากการติดตาม



การติดตามแบบสอบถาม (ตอ)

เทคนิกการติดตามแบบสอบถาม เชน ใชจดหมาย ไปรษณียบัตร การด 

โทรศัพท การติดตอสวนตัว

การใชโทรศัพทและจดหมายติดตามชวยใหไดแบบสอบถามเพิ่มขึ้นถึง 

94% ของทั้งหมด



การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

- ออกแบบดชีวยประหยัดเวลาและเงิน ถาจะใชเครื่องคอมพิวเตอรควร

ออกแบบคําตอบใหอยูทางขวามือ

- การวิเคราะหขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการ

วิจัย ถาการวิจัยมีจุดมุงหมายในการหาจํานวนที่ตอบในแตละขอก็เสนอใน

รูปเปอรเซนต

- ถาขอมูลอยูในรูปเกณฑประมาณคา ถาแปลงเปนคาแลวก็ใชสถิติที่

เหมาะสมวิเคราะหได



การวิเคราะหขอมูลควรพิจารณาจากหลักเกณฑดังนี้คือ

1. ลักษณะขอมูลเปนอยางไร Stevens (1966) แบงเปน 4 ระดบั เรียงจากต่ํา

ไปหาสูง คือ 

(ก) ประเภทหรือจําแนกพวก (categorical scale) เชน จํานวนคนตามเพศ 

ตามจังหวัดทีอ่ยู ตามหองเรียน 

(ข) ใชลําดับที่หรือตําแหนงเปนเกณฑ เชนมากสุด ปานกลาง นอยสุด หรือ 

ลําดับตามยศ หรือลําดับขอมูล 

(ค) ใชชวงเปนเกณฑ โดยกําหนดจุดเริ่มตน แลวแบงออกเปนชวงๆ 

เทาๆกัน

(ง) ใช ศูนยแทเปนจุดเริ่มตนแลวแบงเปนชวงๆ



การวิเคราะหขอมูลควรพิจารณาจากหลักเกณฑดังนี้คือ

2. จุดมุงหมายในการวิเคราะห แยกได 2 แบบ คือ

(ก) เพือ่พรรณนาขอมูล และ (ข) เพื่อสรุปจากกลุมตัวอยาง (sample) ไปยัง

ประชากร (population) ซึ่งทางสถิติเรียกวา descriptive และ inferential 

ตามลําดับ

3. จํานวนตัวแปร (variable) ที่เกี่ยวของในการวิจัยมีอะไรบาง

4. จํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษา เชนศึกษาบุคคล 1 กลุมและศึกษามากกวา 2 

กลุมขึ้นไป

ในการศึกษาที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไปสามารถทําการเปรียบเทียบระหวาง

กลุมตัวอยางได



Thank you for your attention

That is all for today!!
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