
เทคนิคการเขียนแบบสอบถาม 
สําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ 

 
 
                 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
 
1. บทนํา 
 
 บทความนี้มีจุดมุงหมายที่ตองการแสดงใหเห็นวา เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามมี
ลักษณะอยางไร มีโครงสรางหรือองคประกอบอะไรบาง พรอมทั้งแสดงใหเห็นดวยวา เทคนิคการเขียน
คําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกันอยางเปนระบบ รวมทั้งครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย และสาระสําคัญอยางครบถวนทําไดอยางไร ทั้งนี้ เพื่อชวยเพิ่มมาตรฐานให
แบบสอบถาม อันจะเปนประโยชนสําหรับการวิเคราะหขอมูลตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัยสนาม
ของการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ใหมีมาตรฐานตามไป
ดวย นอกจากนี้แลว ผูศึกษายังอาจนํา “เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสําหรับการทําวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ” นี้ไปใชเปนเครื่องมือหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญสําหรับการตรวจสอบวาแบบสอบถามหรือ
คําถามของแบบสอบถามไดเขียนขึ้นอยางเปนระบบหรือไมเพียงใดอีกดวย บทความนี้แบงการนําเสนอ
เปน 4 หัวขอ ไดแก (1) บทนํา (2) เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถาม (3) เทคนิคการเขียนคําถาม
ของแบบสอบถามใหสอดคลองกันโดยแสดงไวในตาราง และ (4) บทสรุป 
 
2. เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถาม  
 
 เพื่อชวยใหการเขียนคําถามของแบบสอบถามชัดเจน ตรงประเด็น ไดมาตรฐาน และงาย 
รวมทั้งเพื่อชวยสงเสริมใหผูศึกษา ผูทําวิจัย หรือผูทําวิทยานิพนธเขียนแบบสอบถามไดเองและไม
จําเปนตองไปลอกแบบสอบถามของเดิมที่ไดเคยเขียนไวแลวมาใชอยางไมรูที่มาที่ไป หรือไมทราบไม
เขาใจวาโครงสรางหรือองคประกอบของคําถามแตละขอในแบบสอบถามประกอบดวยอะไรบาง 
เหลานี้คือแรงดลใจและนํามาสูการตัดสินใจเขียนเทคนิคขอนี้ โดยผูเขียนบทความนี้ไดคนหาจุดรวม
หรือสาระสําคัญรวมของคําถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการแตละขอ แลวพยายาม
ประดิษฐหรือสราง “สูตรสําเร็จ” ของการเขียนคําถามของแบบสอบถามในลักษณะของ “โครงสราง
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หรือองคประกอบของคําถามของแบบสอบถามแตละขอ” สําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ และแมจะไมอาจนําเทคนิคนี้ไปปรับใชกับคําถามทุกขอของแบบสอบถามได แต
อยางนอยก็นาจะเปนประโยชนและนําไปปฏิบัติไดจริง ยิ่งไปกวานั้น ยังอาจนําเทคนิคนี้ไปประยุกต
หรือปรับใชกับการเขียนคําถามของแบบสอบถามสําหรับสาขาวิชาอื่นไดอีกดวย  
 กลาวไดวา คําถามทุกขอของแบบสอบถามควรมี “โครงสราง” หรือ มี “องคประกอบ” อยาง
นอย 4 สวน (คําวา องคประกอบ หมายถึง สวนสําคัญหลายสวนที่จะตองมีอยูครบทุกสวน จะขาดสวน
ใดสวนหนึ่งไมได)  
    องคประกอบที่ 1 ประธานของประโยค ซ่ึงอาจเปน (1) หนวยงาน หรือ (2) บุคลากรของ
หนวยงาน หรือ (3) ระบบของหนวยงาน ก็ได โดยคําถามทุกขอควรจะมีประธานของประโยคเสมอ 
และควรใสประธานนั้นไว “ขางหนาประโยค” เชน เทศบาล หรือเจาพนักงานเทศบาล หรือระบบการ
ใหบริการประชาชนของเทศบาล หากผูศึกษาไมใสประธานของประโยคไวในคําถามทุกขอ จะทําให
ผูตอบแบบสอบถามสับสนหรือไมเขาใจวา แบบสอบถามขอนั้นตองการสอบถามถึงขอมูลเกี่ยวกับ
หนวยงาน หรือบุคลากรของหนวยงาน หรือระบบของหนวยงานนั้น การระบุประธานของประโยค 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไวขางหนาประโยค จะทําใหคําถามชัดเจน รวมท้ังทําใหผูศึกษา ผูทําวิจัย หรือผูทํา
วิทยานิพนธและผูตอบแบบสอบถามไมสับสน สงผลใหไดคําตอบที่ตรงประเด็น 
    องคประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการ คําถามทุกขอควรจะมีคําหรือความหมายของ “การบริหาร
จัดการ” หรือสวนใดสวนหนึ่งของการบริหารจัดการอยูดวยเสมอ เนื่องจากผูศึกษากําลังศึกษา ทําวิจัย
หรือทําวิทยานิพนธ รวมทั้งรับปริญญาโทเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจาหนาที่ของรัฐ) ในเวลาเดียวกัน ถาวัตถุประสงคการวิจัยไดระบุไวดวยวาเปน “การบริหารจัดการดาน
ใด” ผูศึกษาก็ควรระบุการบริหารจัดการดานนั้น” ไวดวยเสมอ เชน  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ “ศึกษา
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน” หรือ “ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการดานการประสานงาน”  เปนตน หากเปนเชนนี้ คําถามจะตองมีขอความเกี่ยวกับ “การ
บริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน” หรือ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการ
ประสานงาน” ตามลําดับ ปรากฏอยูดวย 
    องคประกอบที่ 3 วัตถุประสงคการวิจัย คําถามทุกขอจะตองมีวัตถุประสงคการวิจัยอยูดวย
เสมอ เชน (1) ถาเปนคําถามเกี่ยวกับ “ปญหา” ผูศึกษาจะตองนําขอความที่เปนวัตถุประสงคการวิจัยที่
เกี่ยวกับปญหา เชน “ศึกษาปญหาการบริหารจัดการของเทศบาล” มาใสไวในคําถาม หรือ (2) ถาเปน
คําถามเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางการปรับปรุง หรือแนวทางการเสริมสราง” ผูศึกษา
จะตองนําขอความที่เปนวัตถุประสงคการวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางดังกลาว เชน “ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล” มาใสไวดวย 
 องคประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดาน คําถามทุกขอจะตองมีตัวช้ีวัดหลัก 
หรือกรอบแนวคิดแตละดานอยูดวยเสมอ เชน ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 



 3

ดาน/หลัก1 ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา” มาปรับใชเปนกรอบแนวคิดสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ (1) 
ถาเปนคําถามเกี่ยวกับ “ปญหา” เชน วัตถุประสงคการวิจัย คือ “ปญหาการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการประชาชนของเทศบาล” และ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาล” ทั้งนี้ โดยมี “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานที่ 1 คือ หลักนิติ
ธรรม” เปนกรอบแนวคิด หากเปนกรณีนี้ ผูศึกษาจะตองนํา “ขอความที่เปนตัวช้ีวัดรองของหลักนิติ
ธรรม” มาเขียนใสไวในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปญหา และแนวทางการพัฒนาดังกลาวดวย 
  
 สรุปไดวา โครงสรางหรือองคประกอบของการเขียนคําถามทุกขอของแบบสอบถามควร 
ประกอบดวย 
                องคประกอบท่ี 
                                       1      +       2      +       3      +      4          หรือ  
    
 
                                                                  องคประกอบท่ี 
(1) ประธานของ

ประโยค  
(หนวยงาน บคุคล 

หรือระบบ)     

 
  

(2) การบริหาร
จัดการ  

(หากเนนดานใด
ก็ใหระบุไวดวย) 

 
 

(3) วัตถปุระสงค 
การวิจัย   

(เชน ศึกษาปญหา หรือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนา)   

 
 

(4 ) กรอบ
แนวคิด  
(แตละ 
ดาน) 

 
 ตัวอยางที่หนึ่ง วัตถุประสงคการวิจัย คือ “ปญหาการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาล” และมี “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานที่ 1 คือ หลักนิติธรรม” 
เปนกรอบแนวคิด (โดย “ตัวช้ีวัดรอง” ของหลักนิติธรรม เชน (1) หนวยงานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน และ (2) ผูบริหารของหนวยงานใชกฎหมายหรือ
ระเบียบเปนหลักในการบริหารจัดการมากกวาใชดุลพินิจสวนตัว) คําถามอาจเขียน ดังนี้  
            สูตร ประธานของประโยค + การบริหารจัดการ + วัตถุประสงคการวิจัย + กรอบแนวคิด 
            แทนคา เทศบาลของทาน + มีการบริหารจัดการ + ที่เปนปญหา + คือ การไมไดกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน (ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุม
ตัวอยางอาจตอบคําถามในลักษณะที่ เห็นดวยในระดับมาก ปานกลาง หรือนอย เปนตน)  

                                                 

 
1โปรดดู ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
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                          ปรับคําถาม ใหอานงายได ดังนี้ 
             1) เทศบาลของทาน (มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนที่)
ไมไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน หรือ 
             2) เทศบาลของทานไมไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไวใน
กฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน หรือ 
             3) เทศบาลของทาน (มีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน
โดย) เปดโอกาสใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวในการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใหบริการประชาชนมากกวายึดถือกฎหมายหรือระเบียบ หรือ  
                           4) เทศบาลของทานเปดโอกาสใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวในการ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนมากกวายึดถือกฎหมายหรือระเบียบ  
 ตัวอยางที่สอง วัตถุประสงคการวิจัย คือ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการประชาชนของเทศบาล” และมี “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดานที่ 1 คือ หลักนิติ
ธรรม” เปนกรอบแนวคิด คําถามแตละขออาจเขียน ดังนี้  

          สูตร ประธานของประโยค + การบริหารจัดการ + วัตถุประสงคการวิจัย + กรอบแนวคิด 
          แทนคา เทศบาลของทาน + ควรมีการบริหารจัดการ + ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนา  + 

ดวยการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน (ผูตอบแบบสอบถาม
หรือกลุมตัวอยางอาจตอบคําถามในลักษณะที่ เห็นดวยในระดับมาก ปานกลาง หรือนอย เปนตน)  
                         ปรับคําถาม ใหอานงายได ดังนี้ 
           1) เทศบาลของทานควร (สนับสนุนการบริหารจัดการดานการใหบริการประชาชนดวย
การ) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไวในกฎหมายหรือระเบียบอยางชดัเจนมากกวา
การใชดุลพินิจสวนตัว หรือ  
           2) เทศบาลของทานควรกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนไวใน
กฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจนมากกวาการใชดุลพินิจสวนตัว หรือ  
                         3) เทศบาลของทานควร (สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดานการ
ใหบริการประชาชนโดยควร) กําหนดใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวในการกําหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหบริการประชาชนเทาที่จําเปน หรือ  
                         4) เทศบาลของทานควรกําหนดใหผูบริหารของเทศบาลใชดุลพินิจสวนตัวในการ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหบริการประชาชนเทาที่จําเปน  
 
3. เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน 
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  แบบสอบถามสําหรับการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเกี่ยวกับการบริหารจัดการควรประกอบดวย
สวนสําคัญอยางนอย 3 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 คือ คําถามเกี่ยวกับภูมิหลังหรือขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (สวนนี้
ไมไดนํามาศึกษาหรือพิจารณาในครั้งนี้ดวย) 
 สวนที่ 2 คือ คําถามเกี่ยวกับปญหาของหนวยงานที่ศึกษา และ 
 สวนที่ 3 คือ คําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา หรือเรียกวา แนวทางการปรับปรุง แนวทางการ
เสริมสราง หรือขอเสนอแนะก็ได 
 หมายเหตุ คําถามของแบบสอบถามอาจเขียนไดมากมาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย ในที่นี้ขอยกตัวอยางคําถามสําหรับการทําวิจัยหรือ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังตอไปนี้  
  1) คําถามเกี่ยวกับภูมิหลังหรือขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  2) คําถามเกี่ยวกับความเปนมาหรือววิัฒนาการของการบริหารจัดการของหนวยงาน 
  3) คําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการในปจจุบนัของหนวยงาน 
  4) คําถามเกี่ยวกับปจจยัที่มีสวนสําคัญทําใหการบริหารจดัการของหนวยประสบ
ผลสําเร็จ 
  5) คําถามเกี่ยวกับปญหาเกีย่วกับการบริหารจัดการของหนวยงาน (ขอนี้คลายกับสวน
ที่ 2 ซ่ึงนํามาพิจารณาหรือศึกษาในครั้งนี)้ 
  6) คําถามเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของหนวยงาน 
(ขอนี้คลายกับสวนที่ 3 ซ่ึงนาํมาพิจารณาหรอืศึกษาในครัง้นี้) 
  7) คําถามเกี่ยวกับปจจยัที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการของ
หนวยงานประสบผลสําเร็จ 
  8) คําถามเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบภาพรวมการบริหารจดัการและภาพรวมแนวโนม
ของการบริหารจัดการของหนวยงาน 
  9) คําถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตวัอยางบางกลุมตอภาพรวม
การบริหารจัดการของหนวยงาน 
  10) คําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการอื่นที่อยูภายในขอบเขตหรือสาระสําคัญของรัฐ
ประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ครอบคลุมอยางนอย 14 เร่ือง ดังแสดงไวในภาพที่ 1 
(บางเรื่องไดแสดงไวในหัวขอ 2)-9) แลว) 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตหรือสาระสําคัญของรัฐประศาสนศาสตรหรือการบริหารจัดการภาครัฐ (หนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ) ที่ครอบคลุมอยางนอย 15 เร่ือง2 
 
 
                                                              15. การ      1. แนวคิด  
                                                                เปรียบ      ความหมาย     2. ความ 
                                       14. แนวโนม     เทียบ           และ           สําคัญและ 
                                                                                 ขอบเขต   ความจําเปน 
                        13. การพัฒนา                                                                    3. ความเปนมา 
                                                                 รัฐประศาสนศาสตร        
                12. ปญหาอุปสรรค                หรือการบริหารจัดการ                 4. กระบวนการ         
                                                                   ภาครัฐท่ีมีขอบเขต               
                 11. สภาพแวดลอม                ครอบคลุมสาระสําคัญ                    5. ยุทธศาสตร 
                                                     อยางนอย 15 เร่ือง            6. ระบบ   
                         10. ความสัมพันธ การ                                                          หรือภาพรวม 
                            สนับสนุน หรือการ        9. ปจจัยที่       8. การ      7. ขอดีและ 
                                   คัดคานแนวคิด      มีสวนสําคัญ        ประยุกต       ขอเสีย 
                                                อ่ืน      ทําใหประสบความ      
                                สําเร็จ 
 
 
 โดยปกติ แบบสอบถามสําหรับการทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธสวนใหญที่เกี่ยวของกับ 
“การพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ” จะ
ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก (1) “ปญหา” และ (2) “แนวทางการพัฒนา” เนื่องจากเหตุผลสําคัญ
ที่วา การที่ผูศึกษาเลือกศึกษา ทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับหนวยงานใด ก็เพราะหนวยงานนั้น
ไดมีปญหาเกิดขึ้นแลว หรือกําลังประสบกับปญหา ตัวอยางเชน เกิดปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ดานการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน จึงมีสวนสําคัญทําใหผูศึกษาสนใจเลือกศึกษา
หนวยงานนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา หากหนวยงานไมมีปญหาเกิดขึ้น ก็ไมจําเปนตองศึกษาหนวยงาน
นั้น และผลที่ไดจากการศึกษาปญหานั้นจะเปนพื้นฐานสําหรับการเสนอแนวทางการพัฒนาหรือ
                                                 

 
2ปรับปรุงมาจาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2549), หนา 72, 89. 
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ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาของหนวยงานนั้นไดอยางตรงประเด็น การศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาควบคูกันเชนนี้ จะมีสวนทําใหการศึกษา การทําวิจัยหรือวิทยานิพนธเกี่ยวกับการพัฒนา
หนวยงานดังกลาวนั้นเปนระบบเพิ่มมากขึ้น 
 บทความนี้ไดนําสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ดังกลาว มาเปนขอมูลในการนําเสนอ “เทคนิคการเขียน
คําถามของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน”โดยในตารางขางลางนี้ ไดแสดง สวนที่ 2 ปญหา ไวในชองที่
สองหรือชองกลาง และสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา ไวในชองที่สามหรือชองขวามือ สําหรับชองที่หนึ่ง
ดานซายมือ ไดกําหนดใหเปนชองที่ผูศึกษาจะตองนํา “ตัวช้ีวัดหลัก หรือเรียกวา กรอบแนวคิดแตละ
ดาน” มาใสไว อธิบายเพิ่มเติมไดวา  
  1) ชองท่ีหนึ่ง ประกอบดวย หนึ่ง ตัวช้ีวัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดานที่นํามาใช  
และ สอง “ตัวช้ีวัดรองของตัวช้ีวัดหลัก หรือของกรอบแนวคิดแตละดาน ๆ ละ 2-5 ขอ”  
  เทคนิค (1) ใหผูศึกษานํา “ตัวช้ีวัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดานของวิทยานิพนธ
ของผูศึกษามาใสไวดวย” เชน “แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 ดาน/หลัก” ซ่ึงประกอบดวย
ตัวช้ีวัดหลัก หรือกรอบแนวคิดจํานวน 6 ดาน และ (2) ใหผูศึกษานํา “ตัวช้ีวัดรองของตัวช้ีวัดหลัก หรือ
ของกรอบแนวคิดแตละดานนั้น มาใสไวดานละ 2-5 ขอ” โดยผูศึกษาอาจเลือกนํา “ตัวช้ีวัดรอง” มาจาก
หนังสือ เร่ือง “การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวช้ีวัด”3 
  2) ชองท่ีสอง คือ “สวนที่ 2 ปญหา” ผูศึกษาอาจเขียนดานละ 2-5 ขอ  
  เทคนิค ใหผูศึกษาเขียนคําถามแตละขอไปในทิศทางตรงกันขามกับตัวช้ีวัดรองแตละ
ขอที่อยูในชองที่หนึ่งซายมือ โดยในแตละคําถามที่เปนปญหาจะตองมีคําวา “ไม” หรือ “เปนประโยค
ปฏิเสธ” เสมอ เหตุผลที่เขียนไปในดานลบ เพราะในสวนที่ 2 นั้น เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาการบริหาร
จัดการ อีกทั้งคําวา “ปญหา” หมายถึงเรื่องที่ไมดี การเขียนเชนนี้ ไดแสดงถึง การเขียนแบบสอบถามแต
ละขออยางเปนระบบที่มี “ความสอดคลองกัน” โดยสอดคลองไปใน “ทิศทางตรงกันขามดานลบ” กับ 
ตัวช้ีวัดรองแตละขอในชองที่หนึ่งดานซายมือ 
  3) ชองท่ีสาม คือ “สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือเขียนวา แนวทางการปรับปรุง 
หรือเขียนวา แนวทางการเสริมสราง” ผูศึกษาอาจเขียนดานละ 2-5 ขอ  
  เทคนิค ใหผูศึกษาเขียนคําถามแตละขอไปในทิศทางตรงกันขามกับคําถามที่เปน
ปญหาแตละขอในชองที่สองหรือชองกลาง โดยในแตละคําถามที่เปนแนวทางการพัฒนา หรือแนวทาง
การปรับปรุง หรือแนวทางการเสริมสรางจะตองมีคําวา “ควร” อยูดวยเสมอ คําถามในชองนี้จะตองเปน
คําถามที่เขียนไปในดานบวกหรือเปนประโยคที่แสดงถึงดานดีเสมอ เนื่องจากเปนคําถามที่เปน 
ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา การเขียนเชนนี้ ไดแสดงถึง การเขียนแบบสอบถามแตละขออยาง
                                                 

 
3ปรับปรุงจาก วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบ

ตัวชี้วัด (กรุงเทพ-มหานคร : สํานักพิมพโฟรเพซ, 2552), 158 หนา. 
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เปนระบบที่มี “ความสอดคลองกัน” โดยสอดคลองไปใน “ทิศทางตรงกันขามดานบวก” กับคําถามที่
เปนปญหาแตละขอในชองที่สองหรือชองกลาง (โปรดดูตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถามที่สอดคลองกันโดยแบงเปน 3 ชอง คือ ชองที่หนึ่ง 
ประกอบดวย (1) ตัวช้ีวัดหลัก หรือกรอบแนวคิดแตละดาน และ (2) ตัวช้ีวัดรองของตัวช้ีวัดหลัก หรือ
ของกรอบแนวคิดแตละดาน ชองที่สอง คือ สวนที่ 2 ปญหา และ ชองที่สาม คือ สวนที่ 3 แนวทางการ
พัฒนา 
 

ชองท่ีหนึง่ ชองท่ีสอง ชองท่ีสาม 
ประกอบดวย (1) ตัวชี้วัดหลกั หรือ
กรอบแนวคิดแตละดาน และ (2) 
ตัวชี้วัดรองของตัวชี้วัดหลัก หรือ
ของกรอบแนวคิดแตละดาน 
(เทคนิค คือ หนึ่ง ใหผูศึกษานํา 
“ตัวช้ีวดัหลัก หรือกรอบแนวคิดแต
ละดานมาใสไว” และ สอง ใหผู
ศึกษานํา “ตัวช้ีวัดรองของตวัช้ีวดั
หลัก หรือของกรอบแนวคิดแตละ
ดานนั้น โดยอาจนํามาเขียนใสไว
ดานละ 2-5 ขอ”) 

สวนท่ี 2 ปญหาการบริหาร
จัดการ หรือปญหาที่เก่ียวกับ
การบริหารจัดการ (เทคนิค คอื 
ใหผูศึกษาเขียนคําถามแตละ
ขอไปในทิศทางตรงกันขาม
กับตัวช้ีวัดรองแตละขอที่อยู
ในชองที่หนึ่งซายมือ โดยใน
แตละคําถามที่เปนปญหา 
จะตองมีคําวา “ไม” หรือ “เปน
ประโยคปฏิเสธ” เสมอ) 

สวนท่ี 3 แนวทางการพัฒนา 
หรือแนวทางการปรับปรงุ  
หรือแนวทางการเสริมสราง 
(เทคนิค คือ ใหผูศึกษาเขยีน
คําถามแตละขอไปในทิศทาง
ตรงกันขามกบัคําถามที่เปน
ปญหาแตละขอในชองที่สอง
หรือชองกลาง โดยในแตละ
คําถามที่เปนแนวทางการ
พัฒนาจะตองมีคําวา “ควร” อยู
ดวยเสมอ) 

ตัวช้ีวดัหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 1 (เชน หลักนิติธรรม)   
1.1 ..... (เชน หนวยงานกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการไวใน
กฎหมายหรือระเบียบอยางชัดเจน)  
 
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานใชกฎหมายหรือระเบียบ
เปนหลักในการบริหารจัดการ
มากกวาใชดุลพินิจสวนตัว) 
 

 
 
1.1 ..... (เชน หนวยงานของ
ทานไมไดกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบตัิราชการไวในกฎหมาย
หรือระเบียบอยางชัดเจน) 
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานของทานไมไดใช
กฎหมายหรือระเบียบเปนหลัก
ในการบริหารจัดการ) 
 

 
 
1.1 .....(เชน หนวยงานของ
ทานควรกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบตัิราชการไวในกฎหมาย
หรือระเบียบอยางชัดเจน) 
1.2 ..... (เชน ผูบริหารของ
หนวยงานของทานควรใช
กฎหมายหรือระเบียบเปนหลัก
ในการบริหารจัดการมากกวา
ใชดุลพนิิจสวนตัว) 
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1.3 ..... (เชน) หนวยงานปรบัปรุง
หลักเกณฑการปฏิบัติหนาท่ีให 
ทันสมัยและสอดคลองกับ
สถานการณ 
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานปฏบิัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เปนธรรมอยางเครงครัด 
 
 
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานเขาใจกฎหมายและ
ระเบียบในการปฏิบตัิหนาท่ีอยาง
ชัดเจน  

1.3 ..... (เชน) หนวยงานของ
ทานไมไดปรับปรุงหลักเกณฑ
การปฏิบตัิหนาท่ีใหทันสมัย
และสอดคลองกับสถานการณ 
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานไมได
ปฏิบตัิตามระเบียบและ 
กฎหมายที่เปนธรรมอยาง
เครงครัด 
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานไมเขาใจ
กฎหมายและระเบียบในการ
ปฏิบตัิหนาท่ีอยางชัดเจน 

1.3 ..... (เชน) หนวยงานของ
ทานควรปรับปรุงหลักเกณฑ
การปฏิบตัิหนาท่ีใหทันสมัย
และสอดคลองกับสถานการณ 
1.4 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานควรปฏบิัติ
ตามระเบียบและกฎหมายที่
เปนธรรมอยางเครงครดั 
 
1.5 ..... (เชน) บุคลากรของ
หนวยงานของทานควรเขาใจ
กฎหมายและระเบียบในการ
ปฏิบตัิหนาท่ีอยางชัดเจน 

ตัวช้ีวดัหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 2 (เชน หลักคุณธรรม)   
2.1 ........... 
2.2 ........... 
2.3 ........... 
2.4 .......... 
2.5 .......... 

 
 
2.1 .......... 
2.2 .......... 
2.3 ........... 
2.4 .......... 
2.5 .......... 

 
 
2.1 ......... 
2.2 ......... 
2.3 ......... 
2.4 ......... 
2.5 ......... 

ตัวช้ีวดัหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 3 (เชน หลักความโปรงใส) 
3.1 
3.2  
3.3 
3.4 
3.5  

 
 
3.1  
3.2  
3.3 
3.4 
3.5  

 
 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5  

ตัวช้ีวดัหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 4 (เชน หลักการมีสวนรวม) 
4.1 
4.2 

 
 
4.1  
4.2 

 
 
4.1  
4.2 
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4.3 
4.4 
4.5  

4.3 
4.4  
4.5  

4.3 
4.4  
4.5  

ตัวช้ีวดัหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 5 (เชน หลักความ
รับผิดชอบ) 
5.1 
5.2  
5.3 
5.4 
5.5  

 
 
 
5.1  
5.2 
5.3 
5.4  
5.5  

 
 
 
5.1  
5.2 
5.3 
5.4  
5.5  

ตัวช้ีวดัหลัก หรือกรอบแนวคิด
ดานที่ 6 (เชน หลักความคุมคา) 
6.1 
6.2  
6.3 
6.4 
6.5  

 
 
6.1  
6.2 
6.3 
6.4  
6.5  

 
 
6.1  
6.2 
6.3 
6.4  
6.5  

 
 เทคนิคการเขียนแบบสอบถามใหสอดคลองกันขางตนนี้ มีสวนดีหรือขอดีที่สําคัญ 5 ขอ ดังนี้ 
  1) ทําใหงายตอการเขียนคําถามในแบบสอบถาม 
  2) เปนการแสดงถึงความสอดคลองกันอยางเปนระบบของคําถามในแตละสวน 
กลาวคือ หนึ่ง “ชองที่หนึ่ง (1) ตัวช้ีวัดหลัก หรือเรียกวากรอบแนวคิด และ (2) ตัวช้ีวัดรองของตัวช้ีวัด
หลัก หรือของกรอบแนวคิด” สอดคลอง “ในทิศทางตรงกันขามดานลบ” กับ “สวนที่ 2 ปญหาการ
บริหารจัดการ” และ สอง “สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือเรียกวา แนวทางการปรับปรุง หรือเรียกวา 
แนวทางการเสริมสราง” สอดคลอง “ในทิศทางตรงกันขามดานบวก” กับ “สวนที่ 2 ปญหาการบริหาร
จัดการ” 
  3) ทําใหคําถามในแบบสอบถามเปนเรื่องเดียวกัน สอดคลองกัน หรือสัมพันธกันอยาง
เปนระบบ มิใชเขียน “ปญหา” อะไรมาก็ได โดยไมเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสวนอื่น ๆ 
  4) ทําใหผูศึกษาสามารถตรวจสอบการตอบคําถามของผูตอบหรือของกลุมตัวอยางที่
เรียกวา cross-check ไดดวยวา ผูตอบแบบสอบถามหรือกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามไดตอบคําถาม
อยางตั้งใจหรือไม โดยผูศึกษาพิจารณาหรือตรวจสอบไดจากคําตอบของแตละสวนดังกลาวไวในขอ 2) 
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ขางตนวา เปนไปในแนวทางเดียวกันหรือสอดคลองกันหรือไม นั่นก็คือ “คําตอบในสวนที่ 2 ปญหาการ
บริหารจัดการ” จะตองเปนไปในทิศทางที่ตรงกันขามกับ “คําตอบในสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือ
แนวทางการปรับปรุง หรือแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการ” หากคําตอบของผูตอบ
แบบสอบถามไมเปนไปในแนวทางดังกลาว อาจถือวา หรือมีแนวโนมวา ผูตอบแบบสอบถามตอบอยาง
ไมตั้งใจตอบ หากเกิดกรณีเชนนี้ ผูศึกษาอาจนําไปเขียนเปนขอสังเกตไวในบทสุดทายของการศึกษา 
การวิจัย หรือวิทยานิพนธได 
  5) ผูศึกษาอาจนําเทคนิคการเขียนแบบสอบถามใหสอดคลองกันดังกลาวนี้ ไปใชเปน
แนวทางหรือตัวช้ีวัดสําหรับการตรวจสอบแบบสอบถามใด ๆ วา เปนแบบสอบถามที่ใหความสําคัญกับ
ความสอดคลองกันของคําถามในแตละสวนหรือไม 
 อยางไรก็ดี เทคนิคที่กลาวมานี้อาจมีขอเสีย เปนตนวา ทําใหคําถามของแบบสอบถามอยูใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด หรืออยูในกรอบแคบเทานั้น (จุดออนขอนี้ อาจแกไขไดโดยเขียนคําถามเพิ่มซึ่ง
จะตองสอดคลองกับสวนอื่นดวย) เมื่อเปนเชนนี้ ผูศึกษาควรชั่งน้ําหนักระหวางขอดีและขอเสียของ
เทคนิคดังกลาว คือ ช่ังน้ําหนักระหวาง (1) การสรางคําถามอยางเปนระบบที่สอดคลองกันแตไมเปด
กวาง กับ (2) การสรางคําถามที่เปดกวาง อยากจะเขียนอะไรก็ได โดยไมมีขอบเขตที่ชัดเจน ไมเปน
ระบบและไมสัมพันธหรือสอดคลองกับสวนอื่น ๆ 
 
4. บทสรุป  
 
 แมผูเขียนบทความนี้ปรารถนาให “เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสําหรับการทําวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ” ที่แบงเปน (1) เทคนิคการเขียนคําถามของแบบสอบถาม และ (2) เทคนิคการเขียนคําถาม
ของแบบสอบถามใหสอดคลองกัน เปนสูตรสําเร็จที่นํามาปรับใชไดกับคําถามทุกขอของแบบสอบถาม
ก็ตาม แตในทางปฏิบัติ อาจเกิดขึ้นไมงายนัก เพราะผูศึกษาขาดความเขาใจ ขากการฝกฝน และขาด
ความชํานาญ อยางไรก็ดี อยางนอยเทคนิคดังกลาวนี้ก็จะมีสวนชวยแสดงใหปรากฏสาระสําคัญที่วา 
คําถามของแบบสอบถามสําหรับการศึกษา การทําวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ มีโครงสรางหรือองคประกอบใดบาง และ
คําถามของแบบสอบถามแตละสวนมีความสอดคลองกันไดอยางไร 
 

 
 
 
  


