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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการน าเสนออัตราการตอบกลบัของแบบสอบถามการวิจัย เนื่องจากแบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าคัญและ

เป็นที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ อัตราการตอบ
กลับของแบบสอบถามจึงเป็นตัวช้ีวัดอย่างหนึ่งว่าข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นั้นมีจ านวนครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อตกลงเบื้องต้นในการ
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างหรอืไม่ บทความนีว้ิเคราะห์อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม จ านวน 4 วิธีการ ประกอบด้วย 1) การ
แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 2) การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 3) การส่งแบบสอบถามทางโทรสารหรือโทรภาพ และ 4) การส่ง
แบบสอบถามทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต จากการสังเคราะห์ พบว่า นักวิจัยควรใช้รูปแบบแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสอบถาม
ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์หรือโทรภาพ เนื่องจากจะท าให้ได้ข้อมูลจากตัวอย่างที่ตรงกับประชากรที่ท าการศึกษาและมีความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล และสามารถเก็บข้อมูลได้จนมีปริมาณมากพอในการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ อีกทั้งยังมีความน่าเช่ือถือ 
และมคีวามคลาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่ในระดับต่ า 

 

คําสําคัญ: อัตราการตอบกลับ, แบบสอบถาม, การวิจัยเชิงปริมาณ 
 

Abstract 
This article examines and represents the response rate of the research questionnaires. As the questionnaire 

is the important and popular tool used for gathering data from the large number of sample and test of hypothesis 
according to the quantitative research method. Thus, the response rate of questionnaire is a measurement tool that 
provides valuable insight into accuracy of collected data that refers to the number of sample who completed the 
survey and it can measure whether the data analyzed is sufficient enough to meet the basic criteria to determine 
the sample by using response rate of questionnaires in quantitative research in various forms which consisted of 1) 
Self-administer questionnaire 2) Mailed questionnaire 3) Facsimile questionnaire and 4) Web Based questionnaire. 
From the synthesis, researchers should use a self-administer questionnaire, by phone or conference call. This will 
allow the data from the sample to match the study population and the reliability of the data. The data can be 
collected enough to test the hypothesis. It is also reliable and the error of all data is low. 
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บทนํา 
การด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่มีระเบียบแบบแผน โดยมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพื่อ

สร้างกรอบแนวคิดตามสมมติฐาน และเก็บข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปยืนยันหรือหักล้างแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านมา ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและการควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมได้ดี (Best & Khan, 1998) ส าหรับงานวิจัยเชิง
ปริมาณนั้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งคือ ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นต้อง
อาศัยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจึงมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนประกอบอื่นๆ และมี
การศึกษาพบว่า อัตราการตอบกลับที่ต่ าของแบบสอบถามอาจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย รวมไปถึงความคาด
เคลื่อนทางสถิติ และความน่าเช่ือถือที่ลดลงของงานวิจัยนั้นๆ อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามจึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับงานวิจัย (กันยารัตน์ สมบัติธีระ และ ยุพา ถาวรพิทักษ์, 2558) แต่ปัจจุบันพบว่าวรรณกรรมที่น าเสนอเกณฑ์ในการ
พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจส าหรับการส่งแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยมีไม่มากนัก 

จากที่กล่าวมา ผู้เขียนจึงน าเสนอวิธีการและรูปแบบการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตรา
การตอบกลับของแบบสอบถามด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่เลือกศึกษา  

 

ความหมายของอัตราการตอบกลับ 
อัตราการตอบกลับ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Response Rate” ซึ่งหมายถึง ค่าร้อยละของจ านวนแบบสอบถามที่ตอบ

กลับมา ค านวณจากจ านวนแบบสอบถามที่ส่งกลับคืน หารด้วยจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มคูณด้วย
ร้อย (Mitchell, 1989) 

 

งานวิจัยเชิงปริมาณและอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิธีหนึ่งในการค้นหาความรู้และความจริง และมีวัตถุประสงค์ในการหา

ค าตอบให้กับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เน้นการน าเสนอข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะหแ์ละข้อมูลตัวเลขในการตอบข้อสงสัยและสิ่ง
ที่ต้องการศึกษา (เกียรติคุณบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจ ใช้การเก็บข้อมูลจากคนจ านวนมาก
และยึดหลักการเป็นตัวแทนที่ดีที่สุด ผ่านการใช้แบบสอบถามในการหาค าตอบและรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามจึงจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ด้านความชัดเจน เที่ยงตรงแม่นย า (Validity) และน่าเช่ือถือ (Reliability) (การวิจัยเชิงปริมาณ, 2560) การได้มาซึ่งข้อมูลในงานวิจัยเชิง
ปริมาณนักวิจัยเชิงปริมาณส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญต่อปัจจัย 3 ประการ คือ 1) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2) การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
และ 3) การเลือกรูปแบบการวิจัยที่สมเหตุสมผลกับกระบวนการทดลอง (ประสพชัย พสุนนท์, 2560) จากที่กล่าวไปข้างต้นพบว่า การ
เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณยังมีประเด็นหนึ่งที่อาจส่งผลต่องานวิจัยได้เช่นกัน กล่าวคือการส่งแบบสอบถามออกไปยัง
ผู้ตอบแบบสอบถามในรูปแบบต่างๆ เพื่อหาค าตอบและไขข้อสงสัยในงานวิจัย อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
ผู้วิจัยอาจไม่ได้ค านึงถึง ด้วยอาจมุ่งประเด็นไปที่การสร้างแบบสอบถามที่มีความชัดเจน เที่ยงตรงแม่นย าและน่าเช่ือถือ หรือให้ความ
สนใจกับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพียงเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ กันยารัตน์ สมบัติธีระ และ ยุพา ถาวรพิทักษ์ (2558) ที่ได้กล่าวไว้ใน
ทิศทางเดียวกันว่า อัตราการตอบกลับที่ต่ าอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย รวมถึงความคาดเคลื่อนทางสถิติ และความ
น่าเช่ือถือที่ลดลงของงานวิจัย อีกทั้งในงานวิชาการและงานวิจัยเชิงปริมาณของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาอัตราการตอบ
กลับของแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงปริมาณไม่มากนัก  

จากความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของงานวิจัยเชิงปรมิาณและอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในข้างต้น กล่าวได้ว่า
ปริมาณการตอบกลับก็คือปริมาณข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาเพื่อท าการทดสอบสมมุติฐานในงานวิจัยเชิงปริมาณนั่นเอง  ผู้เขียนจึงต้องการ
น าเสนออัตราการตอบกลับแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกพบว่าน ามาใช้เป็นกระบวนการในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลส าหรับงานวิจัย หรือการศึกษาหาข้อมูล ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าเสนอในหัวข้อถัดไปคือ รูปแบบ
ของอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม 
 

รูปแบบของการแจกแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่า การส่งแบบสอบถามไปยังประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่นิยม เป็นที่รู้จักและพบเห็นกันโดยทั่วไปก่อนที่จะถูกรวบรวมและส่งกลับคืนมาเป็นอัตราการตอบกลับแบบสอบถาม
นั้นสามารถจ าแนกและแยกได้  4  วิธีดังนี ้ 

1. การแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administer Questionnaire) การแจก 
แบบสอบถามด้วยการน าส่งด้วยตนเอง เป็นวิธีที่ไม่มีความซับซ้อนหรือพบปัญหาความยุ่งยากในการส่งแบบสอบถามมากนัก การ
รวบรวมข้อมูลหรือการน าส่งแบบสอบถามจะถูกด าเนินการโดยผู้วิจัยหรือเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ซึ่งถูกส่งไปยังผู้รับ คือ ประชากร
หรือกลุ่มตัวอย่าง ที่ผู้วิจัยมีความสนใจหรือได้คัดเลือกไว้แล้วว่าจะท าการศึกษา โดยการทอดแบบสอบถามหรือการแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองนั้น นอกจากผู้วิจัยจะต้องด าเนินการส่งแบบสอบถามเองแล้ว ยังคงต้องรอเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ถูกตอบเรียบร้อย
กลับคืนมาอีกด้วย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2521)  

2. การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailed Questionnaire) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 
การน าส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี์ เป็นวิธีการส่งแบบสอบถามที่มลีักษณะของการจัดเตรยีมแบบสอบถามลงในซองปิดผนึก ก่อนท า
การส่งออกไปยังประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา การส่งผู้ส่งต้องก าหนดช่ือผู้รับพร้อมที่อยู่ไว้ด้านนอกพร้อมติด
แสตมป ์และช่ือที่อยู่ของผู้ที่ต้องการให้ส่งกลับคืนไว้ด้านในพร้อมติดแสตมป์ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 
2521) ทั้งนี้ผู้วิจัยที่เลือกใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ต้องเข้าใจและยอมรับได้ว่า การส่งแบบสอบถามประเภทนี้เป็นการ
ติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถสอบถามข้อสักถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับแบบสอบถามได้เลย 
ดังนั้นแบบสอบถามทางไปรษณีย์จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาท าข้อค าถาม (สุวรรณ 
สุวรรณเวโช, 2525) ข้อส าคัญประการหนึ่งของการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พบว่า อัตราการตอบกลับนั้นมีความไม่แน่นอน 
(สุภาพร โกเฮงกุล, 2523)  

3. การส่งแบบสอบถามทางโทรสารหรือโทรภาพ (Facsimile Questionnaire) หรือที่รู้จักกัน 
อย่างแพร่หลายในช่ือ แฟกซ์ (Fax) การส่งแบบสอบถามทางโทรสาร เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ไม่มีความซับซ้อนหรือพบปัญหาความยุ่งยากในการ
ส่งแบบสอบถามมากนัก  การส่งแบบสอบถามทางโทรสารเป็นเทคโนโลยีโทรคมนาคมอย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับโอนถ่ายข้อมูลในรูปแบบของ
ส าเนาเอกสาร ผ่านอุปกรณ์เครือข่ายเดียวกับระบบของโทรศัพท์ โดยมีช่ือว่า เครื่องโทรสาร (Telecopies) ใช้ส าหรับส่งข้อมูลเอกสาร
จากผู้วิจัยไปยังประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลหรือการน าส่งแบบสอบถามจะถูกด าเนินการโดยผู้วิจัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้
รวบรวมข้อมูลเช่นเดียวกับการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง แต่มีความสะดวกกว่า คือ ผู้วิจัยมิต้องรอเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ขณะนั้น 
เนื่องจากเมื่อมีการตอบกลับ ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างก็จะใช้วิธีเดียวกันนี้ส่งเอกสารกลับคืนสู่ผู้วิจัย (Efax.com, 2017) การส่ง
แบบสอบถามทางโทรสาร พบว่า หากน าโทรสารมาท าการเช่ือมต่อและท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์นั้น จะสามารถจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารได้ในไม่กี่นาที ทั้งนี้ต้นทุนในการส่งแบบสอบถามประเภทนี้ สามารถให้บริการทางไกลได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 2-25 เซนต์ 
(Cent) ต่อนาทีเท่านั้น และสามารถส่งแบบสอบถามได้หลายพันครั้งภายในเวลาไม่กี่นาที ข้อดีอีกประการหนึ่งของการเลือกใช้การส่ง
แบบสอบถามทางโทรสาร คือ มีความรวดเร็วกว่าการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailed Questionnaire) อีกทั้งอัตราการตอบกลับ
แบบสอบถามประเภทนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมักตอบกลับมาอย่างสมบูรณ์และส่งค าตอบกลับมาในทันที (Cihan Cobanoglu, Bill 
Werde and Patrick J. Moreo, 2001)  
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4. การส่งแบบสอบถามทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต (Web Based Questionnaire) เป็นอีกวิธี 
หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้วิจัย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้เกิดการใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์หรือ
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น การส่งแบบสอบถามทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตจึงถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ผู้วิจัยส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ด้วยขอ้ได้เปรียบทางด้านต้นทุนการด าเนินงาน ภาระค่าใช้จ่ายในการส่งแบบสอบถามที่
ต่ าลง รวมไปถึงเง่ือนไขในเรื่องของระยะเวลาที่กระชับเมื่อเปรียบเทียบกับการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Groves, 1989 Dillman, 
2000 Couper, 2000 Fricker & Schonlau, 2002) อีกทั้งการส่งแบบสอบถามทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตยังสามารถเข้าถึงตัวผู้ตอบ
แบบสอบถามง่ายขึ้น ทั้งผู้วิจัยและผู้ตอบแบบสอบถามมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากสามารถด าเนินการกับแบบสอบถามในช่วงเวลาใด
ก็ได้ ปราศจากความเร่งรีบหรือภาวะกดดันในการตอบค าถามนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hardigan, Succar and Fleisher 
(2012) ที่พบว่าการเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความคุ้มค่ากับการลงทุนกว่าการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึง 
2.68 เท่า  
 จากรูปแบบของการแจกแบบสอบถามต่างๆ ข้างต้น ผู้เขียนพบว่า การเลือกแจกแบบสอบถามในรูปแบบต่างๆ ของผู้วิจัย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย เช่น ความสะดวกของผู้วิจัย ภาระค่าใช้จ่ายในการแจกแบบสอบถาม เง่ือนไขในเรื่องของระยะเวลา และ
ความก้าวหน้าหรือความทันสมัยทางเทคโนโลยีของผู้วิจัย  เป็นต้น ทั้งนี้หากพิจารณาในแง่ของรูปแบบที่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จาก
ตัวอย่างที่ดี คือ วิธีการที่ผู้วิจัยได้ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบเผชิญหน้า คือ แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง และปฏิสัมพันธ์
แบบทางอ้อมโดยการสอบถามทางโทรศัพท์หรือโทรภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มากกว่าการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
และส่งแบบสอบถามทางเว็บไซต์และอีเมล์ จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า รูปแบบการแจกแบบสอบถามที่ผู้วิจัยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารแบบสองทางเป็นวิธีการที่ท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ผู้วิจัยต้องการมากกว่ารูปแบบการแจก
แบบสอบถามที่เป็นการสื่อสารทางเดียว 
 

อัตราการตอบกลบัของแบบสอบถามที่ยอมรับได้และการตอบกลับที่อยู่ในเกณฑ์ด ี
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม ได้จากการค านวณหาค่าร้อยละของจ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมาหารด้วย

จ านวนแบบสอบถามที่สง่ออกและไม่สง่คืน (Mitchell, 1989) ซึ่งนักวิชาการ ได้แก่ กลุ่มผู้วิจัย ผู้เช่ียวชาญ และนักสถิติ ได้ก าหนด ตั้ง
ค่าการยอมรับหรือค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด และให้ทัศนะไว้ ดังนี ้

Baruch (1999) ศาสตราจารย์ด้านการจัดการได้ก าหนดค่าเฉลี่ยอัตราการตอบกลับแบบสอบถามทั่วไป คือ การแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administer Questionnaire) ไว้ที่ร้อยละ 55.6 เป็นเกณฑ์อัตราการตอบกลับที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
เช่นเดียวกับ Berdie & other (1986) ที่ได้กล่าวว่า อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ยอมรับได้และเป็นการตอบกลับที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี ควรมีอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ร้อยละ 50 และ 60 - 70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก                                       

กันยารัตน์ สมบัติธีระ และ ยุพา ถาวรพิทักษ์ (2558) กล่าวถึง อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ว่า มี
อัตราการตอบกลับที่ต่ าสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Cihan Cobanoglu, Bill Werde and Patrick J. Moreo (2001) ที่พบว่า 
อัตราการตอบกลบัของแบบสอบถามทางไปรษณีย์มีอัตราการตอบกลับที่ต่ าสุดและมีความไวในการตอบกลับช้าที่สุดถึง 16 วันต่อการ
ตอบหนึ่งครั้ง จากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม ยังสามารถยืนยันได้อีกว่า อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
(Mailed Questionnaire) หากคิดเป็นร้อยละแล้ว อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามจะอยู่ระหว่างร้อยละ 20-65 ซึ่งมีข้อมูลเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับ Kerlinger (1986) ที่ได้ช้ีให้เห็นว่า “อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ที่น้อยกว่า 40 หรือ 50 
เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นเรื่องปกติ" เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในรูปแบบหรือวิธีการอื่นๆ  

อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามแบบส่งทางโทรสารหรือโทรภาพ (Facsimile Questionnaire) จากการทบทวน
วรรณกรรมต่างประเทศ พบว่า มีอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่สูงและมีความไวในการตอบกลับที่ไวที่สุด เพียง 4 วันเท่านั้น 

(Cihan Cobanoglu, Bill Werde and Patrick J. Moreo, 2001) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามในรูปแบบ
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หรือวิธีการอื่นๆ ทั้งนี้การส่งทางโทรสารในประเทศไทยปัจจุบันมีให้พบเห็นน้อยมาก ซึ่งอาจมีผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและความแพร่หลายของการใช้เครื่องมือในการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้บุคคลหรือแม้แต่หน่วยงานในปัจจุบัน
ให้การยอมรับและมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีและระบบการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต หรือตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์
หรืออินเทอร์เน็ต (Web Based Questionnaire) มากขึ้น การศึกษาและด าเนินการวิจัยจึงมีช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
การศึกษาให้เข้าถึงตัวผู้ตอบแบบสอบถามได้มากยิ่งขึ้น ในแง่มุมของความสะดวกในการส่งแบบสอบถามไปให้ผู้รับ ภาระค่าใช้จ่ายใน
การส่งแบบสอบถาม รวมไปถึงเง่ือนไขในเรื่องของระยะเวลาที่กระชับด้วยเช่นกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทาง
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน โดยมีการก าหนดอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางเว็บไซต์
หรืออินเทอร์เน็ต (Web Based Questionnaire) ไวท้ีค่่าเฉลี่ยขั้นต่ าร้อยละ50 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้  

รายงานการศึกษาของ Buruch (1999) ที่ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษา เมื่อช่วงปี 1975-1995 รวมถึงรายงานการศึกษาของ 
Hoonakker and Carayon (2009) เมื่อปี 1986-2005 ที่ผ่านมา การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม
ที่เหมาะสมในการศึกษาทางวิชาการ พบว่า อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามโดยเฉลี่ยควรอยู่ที่ร้อยละ 50.56 และ 44.6 
ตามล าดับ ด้าน Malhotra and Grover (1998) ที่ได้ศึกษาเรื่องอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามเช่นกัน กล่าวว่า อัตราการตอบ
กลับของแบบสอบถามในทุกๆ รูปแบบวิธีการส่ง ไม่ควรมีค่าเฉลี่ยของอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
เนื่องจากเป็นค่าทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ในทางสถิติ อีกทั้งอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ต่ าอาจบ่งบอกถึงความเป็นตัวแทนที่
ไม่ดีนัก นอกเหนือจากความเที่ยงตรง แม่นย า และความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามแล้ว สิ่งที่ส าคัญกับงานวิจัยเชิงปริมาณอีก
ประการหนึ่ง คืออัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม ซึ่งหากอัตราการตอบกลับมีค่าสูงก็จะสามารถช่วยลดความล าเอียงและความ
คลาดเคลื่อนได้ การลดและแก้ไขปัญหาเรื่องอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ต่ า มีผู้คิดค้นและพัฒนาหาวิธีในการเพิ่มอัตราการ
ตอบกลับด้วยวิธีและรูปแบบต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การก าหนดรูปแบบจดหมายหรือการแจ้งเตือน การติดตามการตอบกลับ 
และการให้สิ่งของตอบแทนส าหรับการตอบกลับ เป็นต้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ ข้างต้นก็ล้วนท าเพื่อรักษาคุณภาพของผลการวิจัย 
ความถูกต้อง และคุณค่าของงานวิจัยทั้งสิ้น  

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ารูปแบบการแจกแบบสอบถามส่งผลต่อจ านวนและอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามของการ
วิจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวนข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องน ามาใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน และการการส ารวจของนักวิชาการโดยรวมจะเห็น
ได้ว่าอัตราการตอบกลับของการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ยู่ในระดับที่ต่ า และอัตราที่ยอมรับได้ไม่ควรต่ ากว่า ร้อยละ 20 นั้น 
ผู้วิจัยควรยึดจ านวนข้อมูลขั้นต่ าจากสถิติที่ใช้ทดสอบเป็นหลัก โดยน าประเด็นจ านวนอัตราการตอบกลับมาอ้างอิงเพื่อพิจารณาเพิ่ม
จ านวนการแจกแบบสอบถามเพื่อให้ได้การตอบกลับของแบบถามมีข้อมูลเพียงพอในการน าไปทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยต่อไปได้ 
อีกทั้งอัตราหรือเกณฑ์ในการตอบกลับของแบบสอบถามนั้น มีผลมาจากการเลือกรูปแบบการแจกแบบสอบถามเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้
ว่าหากผู้วิจัยตัดปัจจัยด้านต่างๆ เช่น  ความสะดวกของผู้วิจัย ภาระค่าใช้จ่ายในการแจกแบบสอบถาม เง่ือนไขในเรื่องของระยะเวลา 
และความก้าวหน้าหรือความทันสมยัทางเทคโนโลยีของผูว้ิจัยออกไปได้ ผู้เขียนพบว่าอีกประการหนึ่งที่ส าคัญและให้ความสนใจในการ
น ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการแจกแบบสอบถาม คือ การสร้างรูปแบบหรือตัวแบบในการเลือกใช้
รูปแบบการแจกแบบสอบถามจากหัวเรื่องและวิธีการในการด าเนินงานวิจัย  

 

ผลกระทบจากอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ต่ําและการตอบกลับไม่ครบ 
ผลกระทบจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างทีต่อบกลับมาต่ าหรือไม่ได้ให้ค าตอบนั้น ส่งผลต่อปริมาณของข้อมูล

ที่ไม่เพียงพอต่อการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ จึงท าให้ไม่สามารถสรุปหรือหาค าตอบเพื่อตอบค าถามของงานวิจัยได้ตาม
วัตถุประสงค์ (Robert and Lars, 2010) จึงกล่าวได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ผลงานวิจัย ท าให้มีนักวิชาการหลายท่าน
ให้ความสนใจที่จะศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาความไม่ตรงและความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยโดยการ พยายามศึกษาค้นคว้าหาวิธีใน
การเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ตรวจสอบวิธีการ
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จัดส่งและการเก็บรวบรวมข้อมูล การให้สิ่งของตอบแทนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้การศึกษาในอดีตโดย ปรีดา เบ็ญคาร (2539) ได้
ศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม จ านวน 24 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลดีและส่งผล
ต่อความสามารถในการเพิ่มอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามไวด้ังนี้ ได้แก ่การติดตาม การเตือนโดยใช้โทรศัพท์ การเตือนโดยใช้
ไปรษณียบัตร การให้สิ่งจูงใจ การเตือนด้วยวิธีการต่างๆ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยใช้จดหมาย การเตือนโดยใช้จดหมาย การ
เจาะจงตัวผู้ตอบ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ตอบแบบสอบถาม การให้หนังสือเป็น
สิ่งจูงใจการจัดหน้า การกาเครื่องหมายเปรียบเทียบกับการเขียนรหัสค าตอบ รวมไปถึงการศึกษาของ  Hoonakker and Carayon 
(2009) ซึ่งใช้วิธีการท าการศึกษางานวิจัยรวม 29 เรื่อง โดยแต่ละงานวิจัยใช้วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่ต่างกัน เช่น การส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailed Questionnaire) การส่งแบบสอบถามทางโทรสารหรือโทรภาพ (Facsimile Questionnaire)  
และการส่งแบบสอบถามทางเว็บไซตห์รืออินเทอร์เน็ต (Web Based Questionnaire)  ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าทั้งจ านวนและคุณภาพ
ในการตอบแบบสอบถามโดยการส่งแบบสอบถามผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผลดีที่สุด  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
จากบทความข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ว่าอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิง

ปริมาณนั้น ในภาพรวมนักวิชาการก าหนดอัตราส่วนการตอบกลับที่ยอมรับได้อยู่ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป โดยที่อัตราการ
ตอบกลับมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยวิธีการเก็บแบบสอบถามแบบแจกแบบสอบถามด้วยตนเองเป็นวิธีการที่
ได้การตอบกลับเร็วที่สุดและวิธีการเก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย์เป็นวิธีการที่ได้การตอบกลับช้าที่สุด และวิธีการเก็บ
แบบสอบถามในระบบออนไลน์เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด เนื่องจากไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอากร
แสตมป ์
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