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เทคนิคการสรางเทคนิคการสราง  

QuestionnaireQuestionnaire

ประภาพรรณประภาพรรณ  อุนอบอุนอบ
คณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตรคณะสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  มหาวทิยาลัยมหิดลมหาวทิยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องเทคนิคการสรางเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องเทคนิคการสราง  QuestionnaireQuestionnaire

การประชุมการประชุม  Twilight ProgramTwilight Program  ในงานนําเสนอผลการวิจัยแหงชาติในงานนําเสนอผลการวิจัยแหงชาติ  25522552

ณณ  หองหอง  Lotus Suite Lotus Suite 11--22
ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชัน  เซ็นเซ็นเตอรเตอร  เซ็นทรัลเซ็นทรัลเวิลดเวิลด  ราชประสงคราชประสงค  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ
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ประเด็นพูดคุยในวันนี้ประเด็นพูดคุยในวันนี้
• การเก็บรวบรวมขอมูลมีความสัมพันธกับขั้นตอนของการวิจัยอื่นๆ
อยางไร??
• แบบสอบถามคืออะไร ??
• รูปแบบของแบบสอบถามมีอะไรบาง ??
• หากจะสรางแบบสอบถามตองทําอยางไรบาง ??
• เทคนิคการสรางขอคําถามใหครอบคลุมสิ่งที่ตองถาม !!! (การทํา
โครงสรางของขอคําถาม)
• เทคนิควิธีที่ชวยใหอัตราการไดรับแบบสอบถามคืนกลับอยางครบถวน
สมบูรณ !!!
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1.ปญหาการวิจัย1.ปญหาการวิจัย

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ตัวแปรที่ศกึษาตัวแปรที่ศกึษา

3.การออกแบบการวิจัย3.การออกแบบการวิจัย

ประชากรประชากร สมมติฐาน/วัตถุประสงคการวิจัยสมมติฐาน/วัตถุประสงคการวิจัย

เทคนิคการสุมตัวอยางเทคนิคการสุมตัวอยาง ตัวแปร/นิยามตัวแปร/นิยาม

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง เครือ่งมือ/มาตรวดัเครือ่งมือ/มาตรวดั
4.เก็บรวบรวมขอมูล4.เก็บรวบรวมขอมูล

5.วิเคราะหขอมูล5.วิเคราะหขอมูล

6. สรุปอภปิรายผล/ขอเสนอแนะ6. สรุปอภปิรายผล/ขอเสนอแนะ
7. รายงานการวจิัย7. รายงานการวจิัย

วรรณกรรม
-ทฤษฎี
-โมเดล
-ผลการวิจยั
-บทความทางวิชาการ

วรรณกรรม
-ทฤษฎี
-โมเดล
-ผลการวิจยั
-บทความทางวิชาการ

บุคคล
-ผูเชีย่วชาญ
-ประสบการณของ
ผูวิจยั

บุคคล
-ผูเชีย่วชาญ
-ประสบการณของ
ผูวิจยั

ความสัมพันธระหวางการเก็บรวบรวมขอมลูกับขั้นตอนอื่น ๆ ของการวิจัย 
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วัตถุประสงคของ
การวิจัย

กรอบแนวความคิด
และสมมติฐาน

การประมวลและ
การวิเคราะหขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

การรายงาน
ผลการวิจัย

ความสัมพันธระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลกับขั้นตอนอื่น ๆ ของการวิจัย 



5

•การเก็บรวบรวมขอมูลกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมตองสามารถตอบสนองความ
ตองการทางดานขอมูลของวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดระบุไวอยาง
ครบถวนและเพียงพอ

•การเก็บรวบรวมขอมูลกับกรอบแนวความคิดและสมมติฐาน 

ขอมูลตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาจะตองตอบสนองตอกรอบแนวความคิด
การวิจัยหรือในการทดสอบขอสมมติฐานไดครบและเพียงพอ และหาก
งานวิจัยมีขอสมมติฐานที่ตองทดสอบ 

ความสัมพันธระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลกับขั้นตอนอื่น ๆ ของการวิจัย 
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•การเก็บรวบรวมขอมูลกับการวิเคราะหขอมูล

เทคนิคการวิเคราะหที่ตางวิธีกันจะใชกับขอมูลที่ไมเหมือนกัน
เทคนิคการวิเคราะหแตละวิธีเหมาะสมกับขอมูลบางประเภทเทานั้น 

•การเก็บรวบรวมขอมูลกับการรายงานผลการวิจัย

รายงานการวิจัยมีผลเกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่จะตองเก็บ

ความสัมพันธระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลกับขั้นตอนอื่น ๆ ของการวิจัย 
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูจึง
มีความเกี่ยวเนื่องสัมพนัธกับขั้นตอนอื่นๆ

ของการวิจัยดวยเชนกัน
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การวิจัยทางสังคมศาสตร : เครื่องมือ
สําคัญที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

“แบบสอบถาม”
(Questionnaire)
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แบบสอบถาม
• ชุดของคําถาม ซึ่งจัดเรียงไวอยางเปนระบบระเบียบ เพื่อให
กลุมเปาหมายการวิจัยตอบดวยตนเอง (self administered 

questionnaire) หรือ ตอบผานพนักงานสัมภาษณ (interview 

schedule questionnaire)

• เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยให
ผูตอบ ตอบคาํถามตามที่ผูวิจัยกําหนดแนวทางไว
• แนวคาํถามที่ใชในแบบสอบถามจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับขอมูล 
ขอเทจ็จริง ความคิดเห็น ทศันคติ
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รูปแบบของแบบสอบถาม
1) แบบสอบถามที่ตองการคําตอบโดย

เฉพาะเจาะจง
: เปนคําถามที่ตองการคําตอบเฉพาะ โดย

ผูวิจัยจะตองมีเปาหมายคําตอบไวเปน
เกณฑอยูแลว

: มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (closed-

ended format) ที่ผูวิจัยจัดเตรียมคําตอบ
ไวใหลวงหนา ผูตอบเพียงเลือกตอบจาก
คําตอบที่กําหนดให มหีลากหลาย
รูปแบบ
เชน แบบสองคําตอบ แบบใหเลือกตอบ แบบ
ใหเลือกตอบหลายคําตอบ หรือ แบบให
เลือกตอบตามลําดับ

1) แบบสอบถามที่ตองการคําตอบโดย
เฉพาะเจาะจง

: เปนคําถามที่ตองการคําตอบเฉพาะ โดย
ผูวิจัยจะตองมีเปาหมายคําตอบไวเปน
เกณฑอยูแลว

: มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (closed-

ended format) ที่ผูวิจัยจัดเตรียมคําตอบ
ไวใหลวงหนา ผูตอบเพียงเลือกตอบจาก
คําตอบที่กําหนดให มหีลากหลาย
รูปแบบ
เชน แบบสองคําตอบ แบบใหเลือกตอบ แบบ
ใหเลือกตอบหลายคําตอบ หรือ แบบให
เลือกตอบตามลําดับ

2) แบบสอบถามที่ตองการ
คําตอบไมเฉพาะเจาะจง

: ผูวิจัยไมไดกําหนดคําตอบไว
ลวงหนา และใหผูตอบมีอิสระ
ในการตอบ จะตอบอะไร 
อยางไรก็ได

: มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
(open - ended format)

2) แบบสอบถามที่ตองการ
คําตอบไมเฉพาะเจาะจง

: ผูวิจัยไมไดกําหนดคําตอบไว
ลวงหนา และใหผูตอบมีอิสระ
ในการตอบ จะตอบอะไร 
อยางไรก็ได

: มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
(open - ended format)



11

ขอสังเกตตอการเลอืกรปูแบบแบบสอบถาม
• ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูวิจัย วาตองการคําตอบที่เฉพาะเจาะจง
หรือไม
• ประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตอ การเลือกใชสถิติในการวิเคราะห
ไดหลากหลาย เพราะลักษณะของคําถามมีผลตอการระดับของขอมูล 
(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)
ตัวอยาง เชน 

1) ทานมีรายได................บาท/เดือน
2) ทานมีรายไดตอเดือน

 ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน
5,001-10,000 บาท/เดือน
10,001-15,000 บาท/เดือน
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ขอสังเกตตอการเลือกรูปแบบแบบสอบถาม (ตอ)

• หากไมตองการใหเสียประโยชนในการวิเคราะห
นัน้ มีขอเสนอวาควรใชคําถามปลายเปด 
• แตคําถามปลายเปดอาจมีปญหาในการวิเคราะห
ขอมูลอยูบาง ในบางกรณีอาจใชคําถามปลายปด
และปลายเปดผสมผสานกนั
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ขั้นตอน
การ
สราง
เครื่อง
มือ

วิเคราะหจดุมุงหมาย/วัตถุประสงคของการวิจัยวิเคราะหจดุมุงหมาย/วัตถุประสงคของการวิจัย

กําหนดลักษณะขอมูล/ตัวแปรกําหนดลักษณะขอมูล/ตัวแปร

เลือกเครื่องมือ หรือเทคนิคที่จะใชเลือกเครื่องมือ หรือเทคนิคที่จะใช
วางแผนวางแผน

สรางเครื่องมือสรางเครื่องมือ

ทดลองใชเครื่องมือทดลองใชเครื่องมือ

เก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูล

ปรับปรุงแกไข

จัดทําฉบับสมบูรณ
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

ทบทวนวัตถุประสงคการวิจัย

ท บ ท ว น ป ร ะ เ ด็ น ป ญ ห า 
วัตถุประสงคการวิจัย และกรอบ
แนวคิ ดการวิ จั ยอี กครั้ ง หนึ่ ง 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาการ
วิจัยครั้ ง นั้นๆ ตองการขอมูล
อะไรบางและชนิดใด มีตัวแปร
อะไรที่ตองนํามาพิจารณา

ท บ ท ว น ป ร ะ เ ด็ น ป ญ ห า 
วัตถุประสงคการวิจัย และกรอบ
แนวคิ ดการวิ จั ยอี กครั้ ง หนึ่ ง 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาการ
วิจัยครั้ ง นั้นๆ ตองการขอมูล
อะไรบางและชนิดใด มีตัวแปร
อะไรที่ตองนํามาพิจารณา
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ทบทวนวัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิตของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพนัธกับความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิตของพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช

ความตัง้ใจที่จะทําประกัน
ชีวิต
-ความคุมครองที่จะไดรับ
-การออมทรัพย
-สิทธิพิเศษในการลดหยอน
ภาษี

ปจจัยดานบุคคล
อายุ
รายได
ความเพียงพอของรายได         
ภาระหนี้สิน 
จํานวนสมาชิกที่เปนภาระพึ่งพงิ
ปจจัยดานแรงจูงใจ
ความรูเกี่ยวกับการประกันชีวิต
ปจจัยสนับสนุน
เจตคติตอการทําประกนัชีวิต 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดตัวแปร/ขอมูล

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดขอมูลชนิดของขอมูล และ
ตัวแปรที่จะจดัเกบ็วามีอะไรบาง 
ซึ่งจะตองสนองตอวัตถุประสงค
การวจิัยและสอดคลองครบถวน
ตามที่ระบุไวในกรอบแนวคดิการ
วิจยั
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดตัวแปร/ขอมูล

วัตถุประสงคการวิจัย

จํานวนสมาชิกที่
เปนภาระพึง่พิง

ภาระหนี้สิน

ความเพียงพอของ
รายได

รายได
อายุขอมูลสวนบุคคล

ของกลุม
ตัวอยาง

ตัวแปรขอมูล
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดขอมูล / ตัวแปร

วัตถุประสงคการวิจัย

ใหความหมายกบัตัวแปร
ใหคาํจํากดัความกับตัวแปรที่ศึกษา
โดยเฉพาะตัวแปรที่มีลักษณะเปน
นามธรรม เพื่อใหสามารถสรางขอ
คําถามเกี่ยวกบัตัวแปรไดสอดคลอง
กับที่ตองการจะวัด
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดขอมูล / ตัวแปร

วัตถุประสงคการวิจัย

ใหความหมายกับตัวแปร จํานวนบุคคลใน
ครอบครัวที่เปนภาระตอง
เลี้ยงดูเพราะไมมีรายได 
หรือไมสามารถชวยเหลือ
งานได เชน เด็กทารก 
คนชราที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 

จํานวนสมาชิกที่เปนภาระ
พึ่งพิง 

จํานวน หรือมูลคาสิ่งของ
ที่ตีคาเปนตัวเงินซึ่งเปน
หนี้สินของพยาบาลใน
ปจจุบัน 

ภาระหนี้สิน

ความหมายตัวแปร
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดตัวแปร/ขอมูล

วัตถุประสงคการวิจัย

เลือกชนิดคําถามที่สอดคลองกับขอมูล

ใหความหมายกับตัวแปร

ตองเลือกวาจะใชคําถามชนิดใด 
รูปแบบไหน เชน คําถามปลาย
ปด หรือ คําถามปลายเปด หรือ
ใชหลายรูปแบบผสมกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลที่
นักวิจัยตองการ กลุมตัวอยางที่
ศึกษา และการวิเคราะหขอมูล
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดตัวแปร/ขอมูล

วัตถุประสงคการวิจัย

เลือกชนิดคําถามที่สอดคลองกับขอมลู

ใหความหมายกับตัวแปร

คําปลายปดผสม
คําถามปลายเปด

จํานวนสมาชิกที่
เปนภาระพึ่งพิง

คําถามปลายปด
ผสมคําถาม
ปลายเปด

ภาระหนี้สิน

คําถามปลายปดความเพียงพอของ
รายได

คําถามปลายเปดรายได

คําถามปลายเปดอายุ

รูปแบบคําถามตัวแปร
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดตัวแปร/ขอมูล

วัตถุประสงคการวิจัย

เลือกชนิดคําถามที่สอดคลองกับขอมูล

ใหความหมายกับตัวแปร

รางแบบสอบถาม

• ร างข อคํ าถามแตละขอใหสอดคลองและ
ครอบคลุมกับความหมายของตัวแปรที่กําหนดไว 
ใน 1 ตัวแปรอาจประกอบดวยขอคําถามหลายขอ
ก็ได

• หลักการเขียนขอคําถาม เชน

- ใชภาษาที่งายที่คนสวนใหญเขาใจ 
ไมใชภาษาวิชาการ หรือ ศัพทเทคนิคที่ใชเฉพาะ
กลุม

- มีความกะทัดรัด ชัดเจน

- แตละขอควรมีประเด็นสําคัญเพียง
ประเด็นเดียว

- หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่ เปนการ
ชี้แนะ การใชคําถามปฏิเสธซอนปฏิเสธ
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดตัวแปร/ขอมูล

วัตถุประสงคการวิจัย

เลือกชนิดคําถามที่สอดคลองกับขอมูล

ใหความหมายกับตัวแปร

รางแบบสอบถาม

ทานมีคนในครอบครัวที่ตองเลี้ยงดู
เพราะไมมีรายได หรือไมสามารถ
ชวยเหลืองานหรือไม
( ) 1.ไมมี
( ) 2.มี จํานวน______คน 

จํานวน
สมาชิกที่เปน
ภาระพึ่งพิง 

ทานมีรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ยหลังหัก
คาใชจายแลวประมาณ______บาท 

รายได 

ขอคําถามตัวแปร
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

กําหนดตัวแปร/ขอมูล

วัตถุประสงคการวิจัย

เลือกชนิดคําถามที่สอดคลองกับขอมูล

ใหความหมายกับตัวแปร

รางแบบสอบถาม

ตรวจสอบปรับปรุง

• จัดหมวดหมูประเภทของคําถาม 
เชน แยกคําถามเกี่ยวกับขอมูลทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม ทางประชากร 
เปนตน

• เรียงลําดับคําถามในแตละประเภท
จากคําถามงายๆไมซับซอน ไปหา
คําถามที่ยากขึ้นเรือ่ยๆตามลําดับ

• ตรวจสอบปรับปรุงราง
แบบสอบถามในเบื้องตนโดยผูวิจัย 
และหรือผูเชีย่วชาญ
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

นําเครื่องมือไปทดลองใช

วิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

พิจารณาความเหมาะสม
๏ ใชเหตุ-ผลเชิงวิชาการ       ๏ ใชผลการวัด(empirical approach)

(rationale/theoretical  ๏  ใชคาสถิติเปนเกณฑในการพิจารณา
approach)

๏ อาศัยดุลยพินิจ (judgment)

ตรวจสอบคุณภาพ
หลังจากนําเครื่องมือไปทดลองใช

ตรวจคาคุณภาพเชิงประจักษ

ตรวจคุณภาพกอน
นําเครื่องมือไปทดลองใช
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

นําเครื่องมือไปทดลองใช

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try-out, pre-test, pilot test)

ในการเก็บขอมลูจริงกับกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะ
ใกลเคียงกลุมตัวอยางที่จะใชการศึกษาจริง เพื่อนํามาหา
คาคุณภาพ เชน ความตรง ความเชื่อมั่น(ความเที่ยง) 
อํานาจจําแนก ความยากงาย ความเปนปรนัย เปนตน

ตรวจสอบคุณภาพเชิง
ประจักษ

นิยมใหผูทรงคุณวุฒิทีม่ปีระสบการณหรือความเชี่ยวชาญ
สูงในเรื่องที่เกี่ยวของกับแบบสอบถามเปนผูตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผล
ตามหลักวิชาการหรือ
ในเชิงแนวคิดทฤษฏี

วิธีการการตรวจสอบ
คุณภาพ
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

นําเครื่องมือไปทดลองใช

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามมคีวามสําคัญอยางยิ่ง

• ตรวจดูความครบถวนและความสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของขอ
คําถามและละขอ

• ดูความชัดเจนของถอยคํากับภาษาที่ใชและความหมายของคําโดยดูจาก
ความเขาใจของผูตอบ

• ความสัมพันธของขอคําถามแตละขอ และ การเรียงลําดับขอคําถาม

• ประมาณเวลาที่จะใชในการตอบแบบสอบถาม

• ตรวจสอบปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

การทดสอบแบบสอบถาม

ตรวจสอบและปรับปรุง

แกไขปรับปรุงแบบสอบถาม

• การตรวจสอบและปรับปรุง
แบบสอบถามภายหลังจากการ
ทดลองใชแลว โดยนําผลการทดลอง
ใชมาพิจารณาคัดเลือกขอคําถามที่มี
คุณภาพดี รวมเปนแบบสอบถาม ที่
ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ตองการวัด

• เพื่อจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

วัตถุประสงคการวิจัย

การทดสอบแบบสอบถาม

ตรวจสอบและปรับปรุง

การจัดหมวดหมูและจัดพิมพแบบสอบถาม

แกไขปรับปรุงแบบสอบถาม

การตรวจสอบแบบสอบถามครั้ง
สุดทาย กอนจัดพิมพเปน

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ ซึ่ง
ตองใหความสําคัญเกี่ยวกับ
รูปแบบของการพิมพ เชน 
ขนาดตัวอักษร สีที่ใช วรรค
ตอน การยอหนา  รวมทั้ง

เพิ่มเติมคําชี้แจง หรือ ระเบียบ
วิธีการใชแบบสอบถาม
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โครงสรางของแบบสอบถาม

แบบสอบถาม โดยทั่วไปจะมีสวนประกอบ 3 สวน

1. หนงัสือนาํ/จดหมายนาํ

2. คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

3. เนื้อหาของแบบสอบถาม



31

1. หนงัสือนาํ/จดหมายนาํ:  เปนหนังสือหรือจดหมายที่
ผูวิจัยมีไปถึงผูตอบทุกคน เพื่อเปนการแนะนําตัวและทําความ
เขาใจเกี่ยวกบัโครงการวิจัย รวมทั้งเนนใหผูตอบเห็นความสําคัญ
ของการตอบ ซึ่งอาจประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้

- แนะนําตัวผูวิจัย

- แนะนําโครงการวิจัย

- ชี้แจงเหตุผลที่สงแบบสอบใหผูตอบ

- ใหคาํมัน่สัญญา วาจะรกัษาความลับ

- บอกเวลาและสถานที่ใหสงกลับคืน (กรณีสงทางไปรษณีย)
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2. คําชี้แจงการตอบ: อาจประกอบคาํชี้แจงรวมและคาํ
ชี้แจงยอยของแตละตอน

คําชี้แจงรวมจะบอกใหผูตอบทราบวาแบบสอบถามมีทั้งหมด
กี่ตอน แตละตอนถามเกี่ยวกับอะไร การตอบใหทําอยางไร การเขียน
คําตอบ ใหทําเครื่องหมายอยางไร จะตองกรอกขอความอะไรหรือไม 
จะตองชี้แจงไวใหชัดเจน และควรมีตัวอยางคําถามและตัวอยางการตอบ
แสดงไวใหดูดวย

คําชี้แจงยอยของแตละตอนนั้น จะใชเมื่อการตอบของแตละ
ตอนมีวิธีการที่แตกตางกัน ซึ่งเปนการชี้แจงการตอบเฉพาะตอนนั้นๆ 
พรอมทั้งมีตัวอยางคําถามและตัวอยางการตอบแสดงไวดวยเชนกัน
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3. เนื้อหาของแบบสอบถาม: เปนสวนหลักของ
แบบสอบถาม ซึ่งไดแกขอมลูทั้งหมดที่ผูวิจัยตองการไดจาก
ผูตอบ

เนื้อหาของแบบสอบถามมักประกอบดวย

- คาํถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน

- คาํถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ

- คาํถามเกี่ยวกับตัวแปรตาม



34

โครงสรางของขอคําถามโครงสรางของขอคําถาม
• ประยุกตใชตารางกําหนดลักษณะเฉพาะของขอคําถาม/ตาราง
วิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรม (table  of specification)

• เปนการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกบัลกัษณะโครงสรางของขอคําถามใน
แบบสอบถามวา จะประกอบดวยขอบขายเนื้อหาสาระสําคัญอะไรบาง 
และจําแนกออกเปนประเด็นยอยตางๆอะไรบาง (โดยอิงอยูกบัคําจํากัด
ความของตัวแปรนั้นๆ) ซึง่จะนําไปสูการสรางขอคําถาม

• กําหนดหลักเกณฑในการตอบ การใหคะแนน และการจัดกลุม/ลําดบั
คะแนนของขอคําถามหรือตัวแปรทีว่ดั

• รางขอคําถามเบือ้งตน
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โครงสรางของขอคําถามโครงสรางของขอคําถาม
ควรประกอบดวย

• วัตถุประสงคการวิจัย/จุดมุงหมายการวิจัย

• กรอบแนวคิดการวิจัย/สมมติฐานการวิจัย (ถามี)

• คําจํากัดความของตัวแปรที่ตองการเก็บขอมูล

• คําชี้แจงการตอบ เกณฑการใหคะแนน

• ตารางรางขอคําถาม
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โครงสรางของขอคําถามโครงสรางของขอคําถาม

วัตถปุระสงค
• ทําใหไดรางขอคําถามที่ครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษา

• ทําใหไดขอมูลที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคการวิจัยอยาง
ครบถวน

• เปนเอกสารประกอบใหผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม
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ดูเอกสารโครงสรางของขอคําถามและแบบสอบถาม

“ความตั้งใจและปจจยัทีส่ัมพันธกับ
ความตั้งใจที่จะทําประกันชีวิตของพยาบาล
โรงพยาบาลศริิราช”
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เทคนิควธิีที่ชวยใหอัตราการไดรับแบบสอบถาม
คืนกลับอยางครบถวนสมบูรณ

อัตราการไดรับแบบสอบถามคืนกลับอยางครบถวน
สมบูรณ

• ประมาณรอยละ 10-50 (กรณสีงทางไปรษณีย)

• ประมาณรอยละ 80 (กรณสีอบถามทางโทรศพัท)

• ประมาณรอยละ 90 (กรณีเก็บขอมูลโดยนักวิจัยโดยตรง)
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เทคนิควิธีทีช่วยใหอัตราการไดรับแบบสอบถามคนืกลับ
อยางครบถวนสมบูรณ

1. แสดงใหเห็นคุณคาของการใหขอมูลแกนักวิจัย ซึ่งอาจเปนคุณคาที่มีผลดาน
จิตใจตอกลุมตัวอยาง หรือคุณคาที่มีผลตอชุมชน/สังคมโดยรวม เชน การให
รางวัลหรือของตอบแทนทางวัตถุหรือเงินรางวัลเล็กๆนอยๆ การมอบเงินรางวัล
ใหองคกรการกุศล

2. แสดงใหเห็นคุณคาของการเสียสละเวลาในการใหขอมูลแกนักวิจัย(อาจ
ประกอบอยูในจดหมายนํา)

3. แสดงใหเห็นถึงการเคารพสิทธิในการให/ไมใหขอมูลของกลุมตัวอยาง และ
ควรหลีกเลี่ยงการรบกวนความเปนสวนตัวของกลุมตัวอยาง เชน ใชคําถามที่
ชัดเจน สรางแบบสอบถามอยางประณีต มีซองเปลาพรอมติดแสตมปเพื่อให
สงกลับ (ในกรณีที่สงทางไปรษณีย) แจงกําหนดการใหเก็บขอมูลลวงหนา 
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เทคนิควิธีทีช่วยใหอัตราการไดรับแบบสอบถามคนื
กลับอยางครบถวนสมบูรณ

4. สรางความรูสึกไววางใจใหแกกลุมตัวอยางวาการใหขอมูล
จะไมกอใหเกิดผลเสียหายใดๆ เชน การแนะนําตัวของนักวิจัย 
จุดมุงหมายของการวิจัย วิธีการรักษาความลับ การใชขอมูล
เฉพาะในการวิจัยครั้งนั้นๆครั้งเดียวเทานั้น

5. ใชเทคนิคที่ดีในการติดตามขอมูลกลับคนืจากกลุมตัวอยาง 
เชน สงไปรษณยีบัตรติดตามขอมูลกลับเมื่อถึงเวลาดวย
ขอความทีส่ภุาพ 
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“เครื่องมือ” อาจมีความสาํคญัตอการเขาถึงปรากฏการณ
ทางสงัคม

แตสิ่งที่สาํคญักวาคือ “ทัศนะของนักวิจยัที่มีตอ
ปรากฏการณทางสังคม”

เพราะ “ทัศนะที่มีตอปรากฏการณทางสังคมจะเปนสิ่ง
กําหนดเครื่องมือในการเขาถึงปรากฏการณทาง
สังคมนั้น”
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http://www.popeduspace.com/


