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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
ถึงแม้ว่างานวิจัยไทยมีการพัฒนางานไป ระดับหนึ่งคือ
rs and consumers
มีงานวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงทดลอง วิธีผสมผสาน และการทบทวน
onsumers (4.16%).
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น งานวิจัยเชิงสำ�รวจก็ยังเป็น
mers, compilers,
งานวิจัยที่ไม่สามารถละทิ้งได้ ถ้าเป็นงานที่ทำ�ขึ้นเพื่อต้องการ
nsumers (32.61%)
บรรยายหรือหาคำ�ตอบของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ จะ
nsumption within
เห็นว่าปัจจุบันยังมีการทำ�วิจัยเชิงสำ�รวจจำ�นวนหนึ่ง ทั้งนี้อาจจะ
mocratic Republic
เป็นเพราะเป็นงานวิจัยที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
aht per day. This
ชนิดอื่น เช่น งานวิจัยเชิงทดลอง ในงานวิจัย เชิงสำ�รวจนั้นมีการ
ใช้แบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นแบบสอบถามเพื่อ
การสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมวิจัยอ่านและตอบเอง
(Self-administered Questionnaire)
จากการสืบค้นเบือ้ งต้น ทาง Google เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม
2560 เวลา 16.30 น. โดยใช้คำ�ว่า “การวิจัยเชิงสำ�รวจ” AND
bon Administration
“แบบสอบถาม” ได้ผลลัพธ์ถึง 10,200 รายการ ผลลัพธ์นี้อาจจะ
010). The whole
เกิดจากสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่ยังคงสนใจเรียนรู้ และมีการทำ�
ney and spending
วิจัยเชิงสำ�รวจ เพื่อต้องการบรรยายสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจและสามารถ
ful to the farmers
ใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำ�วิจัยต่อยอดอื่นๆ ใน
business. All the
ชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุขนั้น มีการวิจัยเชิงสำ�รวจ
trategic plans วิfor
d in a databaseระดั
as บค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น จากการทบทวนงานวิจัยที่ทำ�
ในพยาบาลกองทัพบก จำ�นวน 42 เรื่องระหว่างปี 2551-2555
l plan of Nakhon
พบว่า ร้อยละ 78.6 เป็นงานวิจัยเชิงสำ�รวจ และร้อยละ 42.9 ใช้
nt of agricultural
แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย (อภิญญา อินทรรัตน์ และ
in the areas both
องค์อร ประจันเขตต์, 2559) เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้บ่อย ในงาน
hboring areas has
วิจยั แบบสำ�รวจนัน้ คือ แบบสอบถามทีผ่ ตู้ อบอ่านและตอบแบบสอบ
tury.
ถามเอง ดังนั้นนอกเหนือจากการพัฒนาแบบสอบถามที่มีความ
te the creationสำof� คั ญ แล้ ว การออกแบบ และการกำ � หนดค่ า ของตั ว เลื อ กใน
ucts (egg product,
ข้อคำ�ถามของแบบสอบถามก็มีความสำ�คัญมากเช่นกัน เพราะ
tion) as it can แบบสอบถามที
be
ด่ ี จะทำ�ให้เพิม่ การตอบกลับ และลดความผิดพลาด
or promotion จากการตอบ
of
ซึง่ จะทำ�ให้ผลการวิจยั น่าเชือ่ ถือได้มากขึน้ ในบทความ
andard and Safe.’
ฉบับนี้ผู้เขียนขอนำ�เสนอวิธีการออกแบบ และการกำ�หนดค่าของ
system has not
ตัวเลือกในข้อคำ�ถามของแบบสอบถามชนิดผูต้ อบอ่านและตอบเอง
e past, but it has
efforts based หลั
onกการในการออกแบบและการให้ค่าคะแนนแบบสอบถาม
ในการออกแบบ และการกำ�หนดค่าของตัวเลือกในข้อ
bjectives, mission
คำ�ถามของแบบสอบถามทีใ่ ช้ส�ำ หรับงานวิจยั เชิงสำ�รวจนัน้ มีหลักการ
cken farms have
และขั้นตอนที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อคำ�ถามและสิ่งที่
s from the private
จะถามและการออกแบบการให้คา่ คะแนนข้อคำ�ถาม ดังรายละเอียด
chickens in order
ต่อไปนี้
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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1. การสร้างข้อคำ�ถามและสิ่งที่จะถาม
ในการออกแบบ และการกำ � หนดค่ า แบบสอบถาม
ในหนังสือเรื่อง “Internet, Mail, and Mixed-mode Surveys :
The Tailored Design Method” นั้น Dillman, Smyth และ
Christian (2009) ได้ แ นะนำ � หลั ก การในการเขี ย นและสร้ า ง
ข้อคำ�ถาม ทั้งหมด 19 ข้อด้วยกัน เช่น ผู้พัฒนาควรใช้คำ�ที่ง่ายๆ
และคำ�ให้น้อยๆ ให้มากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ และใช้ประโยคสมบูรณ์
ในการเขียนข้อคำ�ถาม ผูพ้ ฒ
ั นาควรให้จ�ำ นวนตัวเลือกทีม่ คี า่ ทางบวก
เท่ากับจำ�นวนตัวเลือกที่มีค่าทางลบในคำ�ถามที่มีการให้ค่าคะแนน
(Scalar Questions) คำ�ถามควรมีการทำ�ให้ตวั หนังสือเข้ม ส่วนคำ�ตอบ
ให้ตัวหนังสือจางให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้ DeVellis (2012)
แนะนำ�ว่าผูพ้ ฒ
ั นาควรสร้างจำ�นวนข้อคำ�ถามให้มากทีส่ ดุ เท่าทีท่ �ำ ได้
แต่ระวังอย่าให้ใช้ค�ำ ทีซ่ �้ำ ซ้อนของแต่ละข้อคำ�ถาม ผูพ้ ฒ
ั นาสามารถ
สร้ า งข้ อ คำ � ถามที่ ดี โ ดยการหลี ก เลี่ ย งความกำ � กวมที่ เ กิ ด จาก
ข้อคำ�ถามที่ยาว มีคำ�ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ข้อคำ�ถามที่ถามสองสิ่ง
ในข้อเดียว และการใช้คำ�สรรพนามที่มีความกำ�กวมในการอ้างถึง
คำ�นาม ความยากง่ายในการอ่าน ควรเหมาะกับความสามารถของ
ประชากรโดยทัว่ ไปนัน่ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 นอกจากนี้
แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินคุณค่า ทัศนคติและความเชื่อนั้น
ไม่ควรมีขอ้ คำ�ถามทีใ่ ห้ประมาณค่าแค่ค�ำ ถามเดียว เพราะไม่เพียงพอ
ทีท่ �ำ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ และความเทีย่ งตรงในการวัดได้ (Pedhazur &
Schmelkin, 1991)
2. การออกแบบการให้ค่าคะแนนข้อคำ�ถาม
ข้ อ คำ � ถามในการวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ มี อ ยู่ ส องแบบ คื อ
ข้อคำ�ถามที่ถามถึงการเกิดเหตุการณ์ เช่น การถามว่า “บ่อยครั้ง
แค่ไหนที่พยาบาลอ่านวารสารทางการพยาบาล” และข้อคำ�ถาม
ที่ถามเพื่อประเมินค่าหรือทัศนคติ ยกตัวอย่าง “พยาบาลเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับข้อความทีถ่ ามเกีย่ วกับความต้องการและการใช้
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และงานวิจยั ทางการพยาบาล” รูปแบบของ
ข้อคำ�ถามและการให้ค่าคะแนนของข้อคำ�ถามอาจจะมีการให้เป็น
แบบเลือกตอบสองตัวเลือก (Binary Options) ใช่กบั ไม่ใช่ (Yes/No)
การจัดลำ�ดับตัวเลข (Numerical Ranking Style) แบบตัวเลือก
(Prelisted Options) แบบคำ�ถามปลายเปิด (Open-ended
Questions) และแบบประมาณค่า (Summated Rating Scales)
เช่น การประมาณค่าตัวเลือก (Numerical Rating Scale) ลิเคิร์ท
สเกล (Likert Scale) ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ และการให้ค่าตัว
เลือกแบบไต่ระดับค่า (Option Gradations) ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย (DeVellis, 2012)
ตัวอย่าง การวัดแบบประเมินค่า ที่เป็นแบบขั้วเดียว
(Unipolar-numerical Rating Scale)

8
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Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic
was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This
was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.
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เริ่มจาก 0 คะแนน (ไม่ท้าทายเลย)
pattern 1 and 3
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nsumption within
ความเห็น เพราะการใช้ทั้งสองตัวเลือกจะสามารถทำ�ให้เกิดการ
mocratic Republic
จำ�แนกคำ�ตอบระหว่าง ค่ากลางที่เป็นกลางๆ ออกจากการตอบ
aht per day. This
ไม่มีความเห็นได้
อันดับสาม สามารถใช้ตัวเลือก “ไม่มีความเห็น” ในการ
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ความเห็นหรือ มีความเห็นเพียงเล็กน้อย (Dillman et al., 2009)
bon Administration
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้ตัวเลือก
010). The whole
“ไม่ มี ค วามเห็ น ” เพราะสามารถให้ ค วามหมายที่ แ ตกต่ า งกั น
ney and spending
สามประเด็นคือ ไม่มีความเห็นจริง ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไร และ
ful to the farmers
ไม่ต้องการที่จะตอบ ซึ่งผู้ตอบที่ตอบ “ไม่มีความเห็น” สามารถ
business. All the
เป็นผูท้ มี่ คี วามเห็นเชิงบวกและ ผูม้ คี วามเห็นเชิงลบ (Campanelli,
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onผู้ตอบเลือกตอบเพื่อป้องกันการชักนำ�ส่งเสริมให้ตอบ “ไม่มี
ความเห็น” (Krosnick & Frabrigar, 2012)
bjectives, mission
		 2.4 คำ�ถามที่คุกคามและอ่อนไหว เมื่อถามเกี่ยวกับ
cken farms have
พฤติกรรมทางสังคมที่ไม่ปรารถนา นักวิจัยควรต้องระมัดระวัง
s from the private
ในการใช้คำ�ถามดังกล่าว เช่น คำ�ถามที่ว่า “บางส่วนของความ
chickens in order
ผิดพลาดจากการให้การพยาบาลที่ผ่านคือ ผลจากการที่ฉันไม่มี
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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ข้อมูล ข่าวสาร ความรูแ้ ละงานวิจยั ” เป็นคำ�ถามทีค่ อ่ นข้างอ่อนไหว
อย่างไรก็ตามผู้ตอบบางคนเห็นว่า เป็นคำ�ถามที่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะการถามให้ตอบนั้นใช้แบบสอบถามที่ผู้ตอบอ่าน
และตอบเอง ซึ่งผู้ตอบรู้สึกไม่อึดอัดที่จะตอบและสามารถตอบได้
ดีกว่าการถูกสัมภาษณ์ (Dillman et al., 2009) อีกตัวอย่างหนึ่ง
คำ�ถามที่ถามว่า “คุณอายุเท่าไหร่” (How old are you) หรือแปล
ตามความหมายของคนอเมริกันคือ คุณแก่แค่ไหน) คนอเมริกัน
จะมองว่าเป็นคำ�ถามที่ไม่สุภาพหรือเป็นคำ�ถามที่อ่อนไหว ในขณะ
ที่ในประเทศไทยเป็นการถามที่ปกติทั่วไป คำ�ถามนี้ถ้าถามใน
คนอเมริกัน ควรเปลี่ยนเป็น “อายุของคุณคืออะไร” หรือมีการใช้
คำ�ถามคือ “คุณเกิดปี ค.ศ. ไหน” ทัง้ นีก้ ารทีจ่ ะพิจารณาว่าคำ�ถามไหน
อ่อนไหวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทัศนคติและแนวคิดของบุคคลเกี่ยวกับ
ความต้องการทางสังคม และวัฒนธรรม ในประเทศไทยนัน้ คนไทย
ถามกันตลอดว่า อายุเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่เพิ่งรู้จักกันเพราะคนไทย
ให้คุณค่าความเป็นอาวุโส ความใกล้ชิดสนิทสนม และความเคารพ
ซึ่งกันและกัน คนไทยเรียกผู้อายุมากกว่าและอ่อนกว่าเสมือน
ในฐานะพี่หรือน้องหรือญาติ
		 2.5 การสอดคล้องเกี่ยวเนื่องของคำ�ถามกับผู้ตอบ
คำ � ถามที่ ถ ามควรเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ผู้ ต อบในการตอบคำ � ถามนั้ น
ซึง่ ประเด็นนี้ Campanelli (2005) แนะนำ�กฎหลัก 3 ข้อ ทีผ่ พู้ ฒ
ั นา
แบบสอบถามต้องตอบให้ได้คอื ผูต้ อบสามารถเข้าใจคำ�ถามหรือไม่
ผู้ตอบสามารถตอบได้หรือไม่ และผู้ตอบเต็มใจที่จะตอบหรือไม่
ผู้ตอบจะหงุดหงิดและรำ�คาญ ถ้าคำ�ถามไม่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบ
หรือไม่เหมาะสมที่จะถามเขา ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวควรมี
คำ�ถามที่คัดกรอง เพื่อเป็นแนวชักนำ�ในการตอบข้อคำ�ถามถัดไป
ยกตัวอย่างเช่น
		 11. คุณใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยครั้งแค่ไหน?
		ทุกวัน
ทุกสัปดาห์
		
ทุกเดือน
		
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
		
ไม่เคยเลย
ข้ามไปตอบข้อ 13
		
		 12a. เวบไซต์ไหนที่คุณเข้าใช้มากที่สุดในการค้นหา
ข้อมูลที่คุณต้องการ ?
2.6 ตัวเลือกตอบ ตัวเลือกตอบควรแยกออกจากกัน
ให้ผู้ตอบ ตอบได้เพียงหนึ่งตัวเลือกชัดเจน กรณีที่ให้เลือกได้เพียง
หนึ่งตัวเลือก (Dillman et al., 2009) ทั้งนี้รูปแบบคำ�ถามและ
ตัวเลือกสามารถสร้างได้ หลายแบบ เช่น ถามเรื่องจำ�นวนครั้ง
ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ นเวลาใดเวลาหนึ่ ง แบบสั ม บู ร ณ์ (Absolute
Frequently) และความบ่อยครั้งในการเกิดเหตุการณ์เชิงสัมพัทธ์
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(Relative Frequency) ในการถามเกิดเหตุการณ์ในเวลาใด 		 2.7 คำ � ถามที่ เ ป็ น ตารางและให้ เ ลื อ กคำ � ตอบทุ ก
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งู กว่าข้อof
คำ�ถามที
ถ่ ามเพีinยงอย่
างเดียว
private sector companies. This is to unite farmers by
sector
that sell egg-laying
chickens
order
หรื
อ
พู
ด
กั
บ
ชาวต่
า
งชาติ
เ
ป็
น
ภาษาอั
ง
กฤษได้
ในหนึ่งข้อ (Dillman
et al., of
2009)
ไม่ควรใช้คproducts.
ำ�ถามที่ให้เลือก
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain
the standard
the2)chicken
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
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ตอบทุกข้อที่ตอบได้ (Check-all-that-apply Format) เพื่อที่จะ
pattern 1 andลดผลของการเลื
3
อกข้อคำ�ตอบตัวแรกสูง (Primary Effect) ซึ่งจะ
1 – by farmers,
เกิดขึ้นจากการที่ผู้ตอบมีแนวโน้มที่จะเลือกตอบข้อคำ�ตอบที่เป็น
rs and consumers
ตั ว เลื อ กแรกและผู้ ต อบจะเช็ ค ทุ ก ข้ อ ที่ ผู้ ต อบพอใจที่ จ ะตอบ
onsumers (4.16%).
(Satisfice) (Dillman et al., 2009; Dillman & Tarnai, 2004)
mers, compilers,
3) ข้อคำ�ถามที่ให้จัดอันดับ (Ranking Questions) ไม่ควรถาม
nsumers (32.61%)
ให้ผู้ตอบจัดลำ�ดับมากกว่า 3 อันดับในด้านต่างๆ ที่มี เพราะการจัด
nsumption within
อันดับทีม่ ากเกินไปจะทำ�ให้ได้คา่ อันดับทีถ่ กู ต้องลดลง (Dillman et
mocratic Republic
al., 2009)
aht per day. This
		 2.8. การออกแบบรู ป แบบของแบบสอบถาม
เมื่อเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (face-to-face)
และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interviews) การวิจยั
แบบสำ � รวจที่ ส่ ง และตอบกลั บ ทางไปรษณี ย์ (Mail Survey)
จะสามารถถามได้ทุกคำ�ถาม แม้แต่คำ�ถามที่อ่อนไหว การวิจัย
สำ�รวจชนิดนี้สามารถ ลดความเสี่ยงการตอบที่ต้องการให้เป็นไป
bon Administration
ตามความต้ อ งการของสั ง คม (Social Desirability Effect)
010). The whole
และไม่เสีย่ งต่อการเกิดผลจากการสัมภาษณ์ (Interviewer Effect)
ney and spending
(Dillman et al., 2009 ; Lyberg & Kasprzyk. 2011) นอกจากนี้
ful to the farmers
การสำ�รวจทางไปรษณีย์ สามารถทำ�ให้ได้คำ�ตอบที่เกิดจากการจำ�
business. All the
(Recalled Questions) เช่นเดียวกันกับการสัมภาษณ์แบบเผชิญ
trategic plans for
หน้าและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Dillman & Tarnai., 2004)
d in a database as
แต่การสำ�รวจทางไปรษณีย์แบบให้ผู้ตอบอ่านแบบสอบถามและ
l plan of Nakhon
ตอบเอง (Self-administered Mail Survey) มีแนวโน้มที่จะมี
nt of agricultural
อัตราการตอบกลับที่ต่ำ� เมื่อเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์แบบ
in the areas both
เผชิญหน้า (Lyberg & Kasprzyk, 2011) ถึงกระนั้นการสำ�รวจ
hboring areas has
ทางไปรษณียส์ ามารถเพิม่ อัตราการตอบกลับ และลดความผิดพลาด
tury.
ทีเ่ กิดจากการวัดได้ถา้ มีการออกแบบสอบถามทีเ่ หมาะสม (Dillman
te the creationetofal., 2009)
ucts (egg product,
ดังนัน้ ในการออกแบบสอบถามทีผ่ ตู้ อบอ่านและตอบเอง
tion) as it can ผูbe
้วิจัยต้องให้ความสำ�คัญกับรูปแบบ ลักษณะของแบบสอบถาม
or promotion โดยเฉพาะความยาว
of
และการออกแบบที่เป็นมิตร ดึงดูดให้ผู้ตอบ
อยากตอบ (Respondent Friendly Format) (Dillman et al.,
andard and Safe.’
2009) รูปแบบของแบบสอบถามจะประกอบไปด้วย การใช้คำ�ถาม
system has not
แบบเปิดและแบบปิด จำ�นวนข้อและตัวเลือก และปกหน้าของ
e past, but it has
ซึ่งคำ�ถามที่มากเกินไปจะทำ�ให้เป็นภาระในการ
efforts based แบบสอบถาม
on
ตอบของผู้ตอบ (Respondent Burden) ซึ่งทำ�ให้เกิดความ
bjectives, mission
ผิดพลาดจากการไม่ตอบสูง (Non-response Error) ดังนั้น ผู้วิจัย
cken farms have
ต้องพิจารณาว่าข้อคำ�ถามแต่ละข้อมีความจำ�เป็นหรือไม่ และเป็นไป
s from the private
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตัวแปรทีต่ อ้ งการวัดทีส่ นับสนุน
chickens in order
ด้วยทฤษฎีและวรรณกรรมหรือไม่ (Biemer & Lyberg, 2003)
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ควรพิจารณาไตร่ตรองว่า ข้อคำ�ถามไหนทีค่ วรใส่ไว้
ในแบบสอบถามมากทีส่ ดุ และควรจะมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละข้อ
อย่างไร (Campanelli, 2005) รวมทั้งผู้วิจัยต้องแน่ใจว่าทุกคำ�ถาม
ผู้ ต อบเข้ า ใจและสามารถตอบได้ ง่ า ย นอกจากนี้ ไม่ เ พี ย งแต่
ความยาวของแบบสอบถามเท่านัน้ แต่การไหลและการจัดเรียงของ
ข้อคำ�ถาม รวมถึงรูปลักษณ์ของแบบสอบถามก็สามารถมีผลต่อการ
ตอบแบบสอบถามได้ด้วยเช่นกัน (Biemer & Lyberg, 20 ;
Mangione, 1995) ทั้ ง นี้ แบบสอบถามที่ สั้ น กว่ า จะทำ � ให้ ไ ด้
การตอบกลับที่สูงกว่า (Mangione, 1995) ดังนั้น เวลาในการ
ตอบแบบสอบถามสามารถใช้ เ ป็ น ตั ว ตั ด สิ น ความยาวของ
แบบสอบถามได้ ซึง่ เวลาในการตอบไม่ควรเกิน 35 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
(Dillman et al., 2009) ในการที่ จ ะแน่ ใจว่ า ความยาวของ
แบบสอบถามและเวลาในการตอบไม่ได้เป็นปัญหาแก่ผู้ตอบ ผู้วิจัย
ต้องเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ และอัตราการตอบกลับกับการวิจัย
ที่ใช้แบบสอบถามที่มีความยาวใกล้เคียงกับงานวิจัยของผู้วิจัย
รวมถึงการเก็บข้อมูลขั้นแรก (Preliminary Testing) ก่อนการ
เก็บข้อมูลทดลอง (Pilot Test) ในการเก็บข้อมูลขั้นแรกนั้นทำ�ขึ้น
เพื่อที่จะทดสอบและขัดเกลาข้อคำ�ถามในแต่ละข้อ และตรวจสอบ
การไหลของ ข้อคำ�ถามทั้งฉบับในภาพรวม ในขณะที่การทดลอง
แบบสอบถาม (Pilot Test) เป็ น การซั ก ซ้ อ มการเก็ บ ข้ อ มู ล
เพื่อทดสอบกระบวนการสำ�รวจในภาพรวมที่สภาพเหมือนกับการ
เก็บข้อมูลในการศึกษาจริง (Campanelli, 2005)
		 2.9 อืน่ ๆ ส่วนในประเด็นปลีกย่อยอืน่ ๆ นัน้ Dillman
et al (2009) แนะนำ�ว่าข้อคำ�ถามควรสั้นและง่าย ถามเรื่อง
เดียวในหนึ่งข้อ ไม่ควรเป็นคำ�ถามเชิงซ้อน (Double-barreled
Questions) และไม่ควรเป็นข้อคำ�ถามที่เชิงลบสองชั้น (Double
Negative Questions) คำ � ถามแรกควรตอบได้ ทุ ก คน ง่ า ย
น่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้ตอบอยากตอบในข้อถัดไป (Dillman
et al., 2009 ; Lessler & Kalsbeek, 1992) ผู้ตอบควรมีข้อ
ตัวเลือกที่ถูกต้องและพร้อมไว้ให้ตอบ (Dillman et al., 2009)
ในการกำ�หนดตัวเลือกแบบสอบถามควรมีประมาณ 5 ถึง 7 ตัวเลือก
ถ้ า มากหรื อ น้ อ ยกว่ า นี้ ทำ � ให้ ไ ด้ ค่ า ความแม่ น ยำ � ของผลลั พ ธ์ ที่
ลดลงได้ (Campanelli, 2005 ; Dillman et al., 2009) ผู้วิจัย
ควรหลีกเลี่ยงข้อคำ�ถามปลายเปิด เพื่อลดภาระในการตอบของ
ผู้ตอบและลดปัญหาในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล (Lessler &
Kalsbeek, 1992) นอกจากนี้ Dillman et al (2009) แนะนำ�ว่า
ถ้ามีการใช้ข้อคำ�ถามปลายเปิด ควรมีการออกแบบข้อคำ�ถามและ
ใช้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ชนิ ด ของคำ � ถาม ควรทำ � แบบสอบถาม
เป็นเล่มเล็กๆ (Booklet Questionnaire) แทนที่จะเป็นกระดาษ
พิมพ์หน้าเดียวแล้วเย็บด้วยทีเ่ ย็บกระดาษทีม่ มุ หัวกระดาษด้านบน
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