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As a tool to collect data, the efficiency of online questionnaire depends on the
number of completed questionnaires that return from respondents. A progress
indicator may persuade respondents to finish the questionnaire. It is thus interesting to
examine factors related to the progress indicator that may affect the survey
completion. This study examined the effects of (1) formats (2) display rates (3)
appearances and (4) positions of progress indicator on completion rates, and time to
complete online questionnaires.
This study is based on a quasi experiment. The analysis indicated that the effect
of display rates of progress indicator is statistically significant on completion rates at
the 0.05 level, but the effects of (1) formats (2) appearances or (3) positions of
progress indicator were not significant. In addition the effects of all independent
variables on the completion time were not significant. In addition to extending
knowledge of online questionnaire’s design, researchers could apply the findings so
data from their online questionnaires could be of acceptable quality.
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1
บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การตอบปั ญหาทางธุรกิจมักมาจากการวิจยั ซึง่ มีกระบวนการที่ถกู ต้ องและเชื่อถือได้
ขันตอนหนึ
้
ง่ ของการวิจยั คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่สามารถกระทาได้ หลายวิธี เช่น การสังเกต
การสัมภาษณ์ หรื อการใช้ แบบสอบถาม ทังนี
้ ้การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามเป็ นที่นิยมในการ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ (จิราพร รอดพ่วง, 2544) นอกจากนัน้ การใช้ แบบสอบถามยังเป็ นวิธีที่
สะดวก (พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ, 2531)
การใช้ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน การใช้ แบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์เป็ นวิธีหนึง่ ที่นิยม เนื่องจากสามารถเข้ าถึงมือผู้รับได้ ทกุ แห่งที่ระบบไปรษณีย์เข้ าถึง ทังนี
้ ้
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ แบบสอบถามในลักษณะออนไลน์ เป็ นที่ร้ ูจกั และ
นิยมมากขึ ้น เนื่องจากข้ อดีหลายประการ เช่น นักวิจยั ไม่จาเป็ น (1) ต้ องเตรี ยมแบบสอบถาม
หลายสาเนา หรื อ (2) ต้ องคัดเลือกหน่วยตัวอย่างตามสถานที่ตา่ ง ๆ ทาให้ แบบสอบถามออนไลน์มี
ลักษณะง่ายและสะดวกแก่ทงนั
ั ้ กวิจยั และหน่วยตัวอย่าง รวมถึงต้ นทุนในการเก็บข้ อมูลของ
แบบสอบถามออนไลน์ดจู ะต่ากว่าแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (จิราพร รอดพ่วง, 2544) ประกอบ
กับในปั จจุบนั จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมีอตั ราเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ 2553 ประเทศไทยมี
จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตประมาณ 21 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2551 ที่มี
จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต 18.3 และ 16.1 ล้ านคนตามลาดับ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2551; 2552; 2553) ดังนันแบบสอบถามออนไลน์
้
จงึ ถูกนามาใช้ ในการเก็บ
ข้ อมูลมากยิ่งขึ ้น แต่ปัญหาสาคัญที่พบสาหรับแบบสอบถามออนไลน์ คือ หน่วยตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามกลับมาในอัตราค่อนข้ างต่าจนทาให้ การสรุปผลเกิดความคลาดเคลื่อน (Hill, et al.,
1999: 80)
หลักการหนึง่ ในการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ ที่อาจช่วยให้ หน่วยตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามกลับมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ คือการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (Progress
Indicator) บนหน้ าแบบสอบถาม โดยนักวิจยั ในอดีตได้ เสนอว่า ถ้ าในแบบสอบถามได้ แสดงตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า จะเพิ่งแรงจูงใจให้ หน่วยตัวอย่าง ดาเนินการทาแบบสอบถามจนเสร็จ
(Dillman, 2000; Couper, et al., 2001) ทังนี
้ ้ด้ วยเหตุผลอย่างน้ อยสองประการด้ วยกัน ประการ
แรก การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า บนแบบสอบถามออนไลน์ แสดงให้ หน่วยตัวอย่างเห็นถึง
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ความใส่ใจในการออกแบบของผู้ออกแบบ แบบสอบถาม ประการที่สองคือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ทาให้ หน่วยตัวอย่างทราบถึงภาระหรื อปริมาณของเวลาที่ต้องใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ หน่วยตัวอย่าง
หยุดการตอบกลางทาง เนื่องจากคิดว่าแบบสอบถามนันยาวกว่
้
าความเป็ นจริง
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ต่าง ๆ ยังไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากผลการศึกษาการใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถามออนไลน์ มี
ผลสรุปที่แตกต่างกัน เป็ นต้ นว่า Couper และคณะ (2001) อธิบายว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าช่วย
เพิ่มแรงจูงใจในการตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง ทว่า Crawford และคณะ (2001) กล่าว
ว่า การใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าส่งผลทาให้ อตั ราการตอบกลับลดลง หรื อกระทัง่ การใช้ ตวั ชี ้บอก
ความคืบหน้ าไม่มีผลต่อการตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง (Heerwegh, 2004; Healey,
et al., 2005) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเห็นว่า ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปั จจัยต่าง ๆ ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
อาจส่งผลให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจนเสร็จ
ประเด็นหนึง่ ที่นา่ สนใจ คือ รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อันหมายถึง รูปแบบของตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงในแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม ได้ ทราบถึง
ปริมาณของแบบสอบถามที่ได้ ทาสาเร็จไปแล้ ว รูปแบบพื ้นฐานที่นิยมใช้ มี สอง รูปแบบ (Conrad,
et al., 2003) ได้ แก่ (1) ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร (Textual Progress Indicator) ตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงเป็ นตัวอักษร หรื อตัวเลข เพื่อบอกร้ อยละของแบบสอบถามที่ได้ ทา
สาเร็จไปแล้ ว ตัวอย่างเช่น “10% of the survey completed’ และ “page 2 of 10” และ (2) ตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก (Graphical Progress Indicator) ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดง
ในลักษณะรูปภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดตามสัดส่วน
ของแบบสอบถามที่ทาสาเร็จแล้ ว ตัวอย่างดังภาพที่ 1.1 และ ภาพที่ 1.2
นักวิจยั ในอดีตได้ เลือกใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าในรูปแบบที่แตกต่าง Crawford และคณะ
(2001) พบว่าการใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรทาให้ อตั ราการตอบกลับลดลงเมื่อเทียบกับ
แบบสอบถามที่ไม่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในขณะที่ Couper และคณะ (2001) ทดลองโดย
ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก ในรูปแบบกราฟวงกลม (Pie chart) ดังภาพที่ 1.3 พบว่า
อัตราการตอบของกลุม่ ที่ได้ รับแบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่
ได้ รับแบบสอบถามที่ไม่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แต่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญ โดยที่
Couper และคณะ (2001) ได้ ให้ เหตุผลว่า เมื่อใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่เป็ นรูปภาพกราฟิ กทาให้
แบบสอบถามต้ องใช้ เวลาในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ ้น โดยมีข้อสนับสนุนจากการเปรี ยบเทียบ
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ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามเฉลี่ย กลุม่ ที่มีตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า (22.7 นาที) สูงกว่ากลุม่
ที่ไม่มีตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า (19.8 นาที) อย่างมีนยั สาคัญ

ภาพที่ 1.1 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
ที่มา: http://www.limesurvey.org สืบค้ นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2554

ภาพที่ 1.2 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
ที่มา: http://support.icehealthsystems.com สืบค้ นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2554

ภาพที่ 1.3 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าของงานวิจยั Couper และคณะ (2001)
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จากการศึกษางานในอดีต ผู้วิจยั ไม่พบการเปรี ยบเทียบระหว่างรูปแบบตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า สองรูปแบบนี ้ ทังนี
้ ้ Myers (1985) ได้ กล่าวว่าการให้ ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบของภาพ
กราฟิ กจะให้ ผลที่ดีกว่าแบบตัวเลข เนื่องจากทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับรู้ได้ ง่ายและรวดเร็ ว นอกจากนี ้
การใช้ ภาพกราฟิ กจะดึงดูดความสนใจได้ มากกว่าแบบอักษร แต่กระนันยั
้ งไม่มีงานเชิงประจักษ์
ยืนยันคากล่าวของ Myers (1985) ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาตัวแปรรูปแบบของตัวชี ้บอก ความคืบหน้ า
ในแบบสอบถามออนไลน์
อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่นกั วิจยั หลายคนให้ ความ
สนใจ อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า หมายถึงอัตราการเพิ่มของสัดส่วนของแบบสอบถาม
ที่หน่วยตัวอย่างตอบแล้ วเทียบกับปริมาณงานทังหมดในแบบสอบถาม
้
ที่แสดงในตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า Conrad และคณะ (2005) ได้ จาแนกออกเป็ น สาม ประเภท ดังนี ้ (1) แสดงด้ วยความเร็ ว
คงที่ (Constant Speed) โดยความคืบหน้ า(Progress) ของการตอบแบบสอบถามเพิ่มขึ ้นแบบ
ฟั งก์ชนั่ เส้ นตรง (Linear Function) ตามสัดส่วนของหน้ าในแบบสอบถามที่ตอบแล้ ว ต่อจานวน
หน้ าทังหมดของแบบสอบถาม
้
(2) แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) อัตราการเพิ่ม
ของความคืบหน้ า ในตัวชี ้บอกความคืบหน้ าจะลดลงตลอดทังแบบสอบถาม
้
โดยที่ในช่วงแรกของ
การตอบแบบสอบถาม ความคืบหน้ าจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว และในช่วงหลัง อัตราการเพิ่มของ
ความคืบหน้ าจะลดลง และ (3) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) อัตราการเพิ่ม
ของความคืบหน้ าจะเพิ่มขึ ้นตลอดแบบสอบถาม ดังนันในช่
้ วงต้ นของแบบสอบถาม ความคืบหน้ า
จะเพิ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ และ อัตราการเพิ่มในช่วงหลังจะมากขึ ้น
กราฟแสดงตัวอย่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทังสาม
้
ประเภท เป็ นตามกราฟ
ในภาพที่ 1.4 โดยที่ แกนนอน คือ เลขหน้ าของแบบสอบถาม และแกนตัง้ คือ ความคืบหน้ า
(Progress) หน่วยเป็ น เปอร์ เซ็นต์ (%) กาหนดให้ แบบสอบถามมีจานวน 10 หน้ า จะเห็นได้ วา่
อัตราการแสดงด้ วยความเร็วคงที่ ความคืบหน้ า เพิ่มขึ ้นแบบคงที่ตามฟั งก์ชนั่ เส้ นตรง ในการเพิ่ม
ของการแสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ในช่วงครึ่งแรกของแบบสอบถาม ความ
คืบหน้ า เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในช่วงครึ่งหลังของแบบสอบถาม การเพิ่มของความคืบหน้ าจะ
ลดลง ในกรณีการแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ในช่วงหน้ าแรก ๆ ของแบบ
สอบถาม อัตราการเพิ่มของความคืบหน้ าเป็ นไปอย่างช้ าแต่อตั ราการเพิ่มเร็วขึ ้นในหน้ าหลัง ๆ
งานในอดีตได้ ศกึ ษาในประเด็นอัตราการแสดงข้ างต้ น แต่ข้อสรุปยังไม่ชดั เจน เช่น Böhme
(2004; 2010) พบว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-toSlow) มีอตั ราการเลิกตอบ (Dropout Rate) น้ อยที่สดุ จึงกล่าวได้ ว่าหน่วยตัวอย่างที่ได้ รับตัวชี ้
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บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ตอบแบบสอบถามจนเสร็จ
สูงที่สดุ อย่างไรก็ตาม Matzat และคณะ (2009) พบว่าอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทัง้
สามประเภท ไม่สง่ ผลต่ออัตราการตอบกลับ (Response Rate) และอ้ างว่าอาจทาให้ ลดลงในบาง
ประการ ในขณะที่ Conrad และคณะ (2010) พบว่าความเร็วในการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
มีผลต่อความสนใจในแบบสอบถาม กล่าวคือหน่วยตัวอย่างกลุม่ ที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) รู้สกึ ว่าแบบสอบถามน่าสนใจมากกว่า
หน่วยตัวอย่างกลุม่ อื่น แต่ในทางตรงกันข้ าม หน่วยตัวอย่างกลุ่มที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) รู้สกึ ถึงประโยชน์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าสูง
กว่าหน่วยตัวอย่างกลุม่ อื่น

ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างความคืบหน้ าสาหรับอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า สาม ประเภท
นอกจากรูปแบบและอัตราการแสดงข้ างต้ น อีกประเด็นหนึง่ ที่นา่ สนใจเกี่ยวกับตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า คือ ลักษณะของการปรากฏ โดยที่การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ
ลักษณะตัวชี ้บอกความคืบหน้ าปรากฏให้ หน่วยตัวอย่างเห็นในหน้ าเว็บเพจ Conrad และคณะ
(2005) จาแนกลักษณะการปรากฏออกเป็ น สอง ลักษณะ ดังนี ้ (1) การปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
อันหมายถึง แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าให้ หน่วยตัวอย่างเห็นอยู่ตลอดเวลาที่ทาแบบสอบถาม
หรื อ (2) การปรากฏเป็ นครัง้ คราว อันหมายถึง ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าไม่แสดงให้ หน่วยตัวอย่าง
เห็นอยู่ตลอดเวลา มีบางช่วงเวลาที่แสดงอยูบ่ นจอภาพ หรื อบางช่วงเวลาที่ไม่แสดง
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ผู้วิจยั สังเกตว่า ความบ่อยของการแสดงข้ อมูลป้อนกลับ หรื อการแสดงข้ อมูลป้อนกลับที่
ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา จะเป็ นการย ้าเตือนถึงเวลา ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสกึ ว่าการตอบแบบสอบถามนี ้ต้ อง
ใช้ เวลามากขึ ้น จึงอาจปฏิเสธการตอบให้ จบ กล่าวคือ ผู้ใช้ จะรู้สกึ ว่าระยะเวลาที่รอการตอบสนอง
จากระบบมากขึ ้น เมื่อได้ เห็นระบบแสดงข้ อมูลป้อนกลับ ที่แสดงด้ วยความถี่บอ่ ย ๆ Polkoski และ
Lewis (2002) พบว่าในการตอบแบบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หน่วยตัวอย่างรู้สกึ ว่ามีชว่ งเวลาที่รอ
เป็ นเวลานาน เมื่อระบบมีการแสดงเสียง ระหว่างการรอ แบบซ ้า ๆ ให้ แก่หน่วยตัวอย่างฟั ง อีกทัง้
Conrad และคณะ (2010) ได้ ทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างการปรากฏ สอง ลักษณะในแบบสอบ
ถามออนไลน์ ดังนี ้ (1) ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าปรากฏอยู่ตลอดเวลาบนจอภาพ (Always-on) และ
(2) ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าปรากฏเป็ นครัง้ คราว (Intermittent) โดยตัวชี ้บอกความคืบหน้ าจะ
ปรากฎเมื่อเริ่มต้ นในแต่ละส่วนงานในแบบสอบถาม กล่าวคือระบบจะแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า เฉพาะเมื่อหน่วยตัวอย่างตัวอย่างตอบคาถามเสร็จในแต่ละตอนของแบบสอบถาม
ข้ อค้ นพบแสดงว่า การปรากฏทังสองลั
้
กษณะไม่มีผลต่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม
ประเด็นหนึง่ ที่นา่ สนใจ คือ ลักษณะของการปรากฎแบบเป็ นครัง้ คราวที่ Conrad และคณะ (2010)
ใช้ ศกึ ษา รูปแบบดังกล่าวจะทาให้ มีลกั ษณะการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละแบบสอบถาม ดังนันผลของการน
้
าไปใช้ อาจจะแตกต่างกันขึ ้นกับปั จจัยต่าง ๆ ของแบบ
สอบถาม อาทิเช่น จานวนส่วน หรื อ จานวนตอน ของแบบสอบถาม จานวนข้ อคาถาม เป็ นต้ น
ผู้วิจยั สนใจเลือกรูปแบบการปรากฎเป็ นครัง้ คราว โดยพิจารณาจากระยะเวลา สาหรับเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาการตอบสนองส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้แวะชมและ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ใช้ (Shneiderman, 1998)
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจยั เล็งเห็นว่า ถ้ านาระยะเวลาการตอบสนองของเว็บไซต์มา
ประยุกต์ใช้ กบั การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า เป็ นประเด็นที่ควรนามาศึกษา ทังนี
้ ้
ขวัญหทัย สันติบตุ ร (2550) พบว่าความล่าช้ าเป็ นเวลาสิบวินาที เป็ นระยะเวลาทาให้ ผ้ ใู ช้ งาน
เว็บไซต์รับรู้ได้ ถึงความล่าช้ าอย่างชัดเจนที่สดุ ดังนันน่
้ าจะเป็ นช่วงเวลาที่ทาให้ หน่วยตัวอย่าง
สามารถรู้สกึ ถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าได้ ด้ วยเหตุดงั กล่าวในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั
จึงได้ เลือกใช้ ระยะเวลาสิบวินาที เป็ นระยะเวลาสาหรับการปรากฏแบบเป็ นครัง้ คราว โดยตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าจะถูกแสดงบนหน้ าเว็บเพจ สิบวินาที แล้ วจะหยุดปรากฏ สิบวินาที แล้ วจึงจะกลับ
มาปรากฏใหม่อีกครัง้ เป็ นเช่นนี ้ไปตลอดการทาแบบสอบถาม
นอกจากประเด็น รูปแบบ อัตราการแสดง และการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แล้ ว
ตาแหน่งในการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าป็ นอีกประเด็นหนึง่ ที่อาจส่งผลต่ออัตราการตอบกลับ
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แบบสอบถามออนไลน์ ประเด็นนี ้คือ ตาแหน่งที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าบนจอภาพ อัน
ประกอบด้ วย ตาแหน่งส่วนบน และส่วนล่าง ดังตัวอย่างในภาพที่ 1.5 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
รูปแบบอักษร แสดงที่ตาแหน่งด้ านบนของหน้ าเว็บเพจแบบสอบถามออนไลน์ มีสว่ นของคาถาม
อยูบ่ ริเวณด้ านล่างของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า โดยตาแหน่งที่นิยมใช้ มีอยูส่ องตาแหน่ง (1) ปรากฏ
อยูด่ ้ านบน ตัวอย่างดังภาพที่ 1.5 และ (2) ปรากฏอยู่ด้านล่าง ตัวอย่างดังภาพที่ 1.6

ตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า
คาถาม

ภาพที่ 1.5 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้ าเว็บ
ที่มา: http://www.cvent.com สืบค้ นเมื่อ 20 สิงหาคม 2554

คาถาม

ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ภาพที่ 1.6 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของหน้ าเว็บ
ที่มา: http://www.surveymonkey.com สืบค้ นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2554
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ตาแหน่งในการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อาจมีผลต่อการตอบแบบสอบถามออนไลน์
โดยที่ Rao และ Couper (2009) กล่าวว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่างของ
แบบสอบถาม ทาให้ หน่วยตัวอย่างรู้สึกถึงประโยชน์สงู กว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงที่
ตาแหน่งด้ านบน ดังนันหากหน่
้
วยตัวอย่างรู้สกึ ถึงประโยชน์ของแบบสอบถามอันเนื่องมาจากตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า น่าจะส่งผลให้ ดาเนินการตอบแบบสอบถามไปจนเสร็จได้
ประสิทธิภาพของแบบสอบถามในฐานะเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ขึ ้นอยูก่ บั
ปริมาณแบบสอบถามที่ได้ รับกลับจากหน่วยตัวอย่าง ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้ วนของคาตอบ
(Denscombe, 2006) ในที่นี ้หมายถึง อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) กล่าวคือ
ร้ อยละของหน่วยตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจนเสร็จ ต่อจานวนผู้เข้ าร่วมตอบแบบสอบถาม
(Vehovar, et al., 2000; Vicente & Reis, 2010)
นอกจากอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์เป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพของแบบสอบถามแล้ ว เวลาที่ใช้
ตอบแบบสอบถามเป็ นอีกตัวแปรหนึง่ ผู้วิจยั สนใจระยะเวลาที่หน่วยตัวอย่างใช้ ทาแบบสอบถาม
ออนไลน์ กล่าวคือ การสารวจทางอินเทอร์ เน็ตใช้ ระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเร็ ว ทาให้
ประหยัดเวลาของทังนั
้ กวิจยั และหน่วยตัวอย่าง (Interactive, 2000) ดังนัน้ การสารวจความ
คิดเห็นผ่านอินเทอร์ เน็ต จึงได้ กลายมาเป็ นทางเลือกใหม่ของการติดต่อสื่ อสารและการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล (Dillman, 2000) เนื่องจากระยะเวลาเป็ นส่วนสาคัญในการทาแบบสอบถาม มีแนวโน้ มที่วา่
หากหน่วยตัวอย่างใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามนานขึน้ เท่าใด ยิ่งเป็ นไปได้ วา่ หน่วยตัวอย่าง
จะเกิดความรู้สกึ ทางลบจะปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถามมากขึ ้นเท่านัน้ (Zukerberg, et al.,
1999; Norman, et al., 2001; Manfreda, et al., 2002) ดังนันงานนี
้
้ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะวิเคราะห์
ผลของตัวแปรที่มีตอ่ ระยะเวลาที่ใช้ ทาแบบสอบถามในหน่วยวินาที
ดังนันจึ
้ งอาจสรุปในเบื ้องต้ นได้ วา่ วิทยานิพนธ์นี ้ศึกษาถึงผลกระทบของ (1) รูปแบบของตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า (2) อัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (3) การปรากฏของตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า และ (4) ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่มีผลต่อ (1) อัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ (Completion Rate) และ (2) ระยะเวลาที่ใช้ ทาแบบสอบถาม (Completion Time)
1.2 วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ผลของรูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถามออนไลน์ ต่อ
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
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2. เพื่อวิเคราะห์ผลของอัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถาม
ออนไลน์ ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
3. เพื่อวิเคราะห์ผลของการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในแบบสอบถามออนไลน์
ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
4. เพื่อวิเคราะห์ผลของตาแหน่งการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในแบบสอบถาม
ออนไลน์ ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ผู้วิจยั ได้ ออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาเสนอ
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ต โดยมีสว่ นสาคัญสี่สว่ นเกี่ยวกับตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงในแบบสอบถามออนไลน์คือ (1) รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า โดย
แบ่งเป็ น แบบอักษรและแบบกราฟิ ก (2) อัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่งเป็ น แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ (Constant Speed) แสดงด้ วยความเร็ วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) และ แสดง
ด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) (3) การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่ง
ออกเป็ น ปรากฏตลอดเวลา และ ปรากฏเป็ นครัง้ คราว และ (4) ตาแหน่งการแสดงของตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า แบ่งเป็ น ด้ านบน และ ด้ านล่าง แบบสอบถามที่พฒ
ั นามี 24 (2*3*2*2) รูปแบบ โดย
ที่เนื ้อหาและจานวนข้ อถามของแบบสอบถามเหมือนกันทุกประการจะมีความแตกต่างเฉพาะ
รูปแบบของแบบสอบถามดังตารางที่ 3.1
2. วิเคราะห์ผลของรูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในแบบสอบถามออนไลน์ ต่ออัตรา
การตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
3. วิเคราะห์ผลของอัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในแบบสอบถามออนไลน์
ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
4. วิเคราะห์ผลของการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในแบบสอบถามออนไลน์ ต่อ
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
5. วิเคราะห์ผลของตาแหน่งการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในแบบสอบถาม
ออนไลน์ ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
1.4 ตัวแปรสำคัญที่ศึกษำ
ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มี สี่ ตัวแปรได้ แก่
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1.4.1 รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ ลักษณะของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏบน
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อบอกให้ หน่วยตัวอย่างทราบถึงปริมาณของแบบสอบถามที่หน่วย
ตัวอย่างได้ ตอบเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจาแนกออกได้ เป็ นสองลักษณะ คือ (1) แบบอักษร และ (2)
แบบกราฟิ ก โดยมีรายละเอียดของแต่ละค่าของตัวแปรดังนี ้
1. แบบอักษร คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงเป็ นตัวอักษร หรื อตัวเลขเท่านัน้ แสดง
เป็ นตัวเลขบอกร้ อยละของแบบสอบถามที่ได้ ทาสาเร็จไปแล้ วตามด้ วยข้ อความ ดังภาพที่ 1.7
เสร็จแล้ว 25%

ภาพที่ 1.7 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร
2. แบบกราฟิ ก คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงเป็ นรูปภาพ แสดงเป็ น Progress bar
แถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดตามสัดส่วนของแบบสอบถามที่ทาสาเร็จไปแล้ ว ดัง
ภาพที่ 1.8

ภาพที่ 1.8 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
1.4.2 อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ อัตราการเพิ่มของสัดส่วนของ
แบบสอบถามที่หน่วยตัวอย่างตอบแล้ วเทียบกับปริมาณงานทังหมดในแบบสอบถาม
้
โดยจาแนก
ออกได้ เป็ นสามลักษณะ คือ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant Speed) (2) แสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ (3) แสดงด้ วยความเร็ วแบบถดถอย (Fast-to-Slow)
การคานวณของแต่ละอัตราการแสดง มาจาก Conrad และคณะ (2010) โดยมีรายละเอียดของแต่
ละค่าของตัวแปรดังนี ้
1. แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant Speed) การเพิ่มของสัดส่วนของงานที่ทาเสร็จ เพิ่ม
แบบคงที่ตลอดทังแบบสอบถาม
้
2. แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) การเพิ่มของสัดส่วนของงานที่เสร็ จ
ในช่วงแรกจะเพิ่มขึ ้นอย่างช้ ากว่าในแบบปกติ แล้ วในช่วงหลังของงานสัดส่วนจะเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว
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3. แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) การเพิ่มของสัดส่วนของงานที่เสร็ จ
ในช่วงแรกจะเพิ่มขึ ้นอย่างเร็วกว่าในแบบปกติ แล้ วในช่วงหลังของงานสัดส่วนจะเพิ่มขึ ้นช้ าลง
1.4.3 การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ ลักษณะการปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าให้ หน่วยตัวอย่างเห็น ในหน้ าเว็บเพจ โดยจาแนกออกได้ เป็ นสองลักษณะ คือ (1) ปรากฏ
ตลอดเวลา และ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว โดยมีรายละเอียดของแต่ละค่าของตัวแปรดังนี ้
1. ปรากฏตลอดเวลา คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าจะปรากฏอยูบ่ นหน้ าแบบสอบถามอยู่
ตลอดเวลา ในทุกหน้ าของแบบสอบถาม
2. ปรากฏเป็ นครัง้ คราว คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าจะไม่ปรากฏอยูบ่ นหน้ าแบบสอบถาม
ตลอดเวลา แต่จะปรากฏเป็ นครัง้ คราวไป มีบางช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนจอภาพ และบางช่วงเวลาที่
ไม่แสดง โดยจะปรากฏอยู่บนหน้ าจอ 10 วินาที แล้ วไม่แสดงอีก 10 วินาที สลับกันไป จะแสดงใน
ลักษณะนี ้ไปตลอดการตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง
1.4.4 ตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า เป็ นตาแหน่งที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าบน
จอภาพ ในแบบสอบถามออนไลน์ โดยเปรี ยบเทียบกับตาแหน่งที่แสดงคาถาม โดยจาแนกออกได้
เป็ นสองลักษณะ คือ (1) ด้ านบน ตัวอย่างแสดงในภาพที่ 1.5 และ (2) ด้ านล่าง ตัวอย่างแสดงใน
ภาพที่ 1.6
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มี สอง ตัวแปรได้ แก่
1.4.5 อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) คือ จานวนหน่วยตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์จนเสร็จถึงหน้ าสุดท้ ายของแบบสอบถาม หารด้ วย จานวนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามอย่างน้ อยหนึง่ หน้ า (Eysenbach, 2004; Leppik, 2010)
1.4.6 ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม คือ ระยะเวลาทังหมดที
้
่หน่วยตัวอย่างใช้ ในการ
ตอบแบบสอบถาม การจับเวลาจะกระทาตังแต่
้ เริ่มทาจนเสร็จ หน่วยในการจับเวลาคือวินาที
1.5 ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
1. เนื่องจากงานวิจยั นี ้ เป็ นการทดลองในสภาพจริง จึงไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
หน่วยทดลองได้ การควบคุมระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในกรณีที่หน่วยทดลอง
ตอบแบบสอบถามพร้ อมทากิจกรรมอื่น ๆ ไปด้ วย หรื อหน่วยทดลองไม่ได้ ตอบแบบสอบถามอย่าง
ต่อเนื่อง อาจทาให้ ระยะเวลาที่เก็บได้ มากกว่าความเป็ นจริงเมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยตัวอย่างที่
ตังใจตอบแบบสอบถามเพี
้
ยงอย่างเดียว ผู้วิจยั จะชี ้แจงให้ หน่วยตัวอย่างให้ ตอบแบบสอบถามเร็ว
ที่สดุ และจูงใจหน่วยตัวอย่างโดยมีสิ่งตอบแทนให้ หน่วยตัวอย่างเพื่อลดโอกาสข้ อจากัดนี ้
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2. ระบบจะตรวจสอบ IP address ถ้ ามีการตอบแบบสอบถามซ ้าภายในระยะเวลา
สามสิบนาทีระบบจะไม่ยอมให้ บนั ทึกข้ อมูล เนื่องจากผู้วิจยั พยายามให้ การเก็บข้ อมูลมีความ
ถูกต้ อง โดยกาหนดให้ หน่วยทดลองหนึง่ คนสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ เพียงครัง้ เดียว
และรูปแบบเดียวเท่านัน้ แต่ถ้าหากเกินระยะเวลาสามสิบนาทีแล้ วระบบจะตรวจสอบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของหน่วยตัวอย่าง ว่าพบในฐานข้ อมูลหรื อไม่ ถ้ ามีแล้ วระบบจะไม่ยอมให้
บันทึกข้ อมูล อย่างไรก็ตามการควบคุมไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่หน่วยตัวอย่างกรอก E-mail
ตัวอักษรไม่ครบหรื อตกไป รวมถึงในกรณีที่หน่วยตัวอย่างยืนยันจะไม่กรอก E-mail ระบบจะแจ้ ง
เตือนในครัง้ แรกที่ไม่ได้ กรอกเท่านัน้ หากหน่วยตัวอย่างยังคงไม่ให้ E-mail ในครัง้ ถัดไป ระบบจะ
บันทึกข้ อมูลการตอบแบบสอบถามนัน้
1.6 คำจำกัดควำมที่ใช้ ในกำรวิจัย
1. แบบสอบถามออนไลน์ หมายถึง ชุดของคาถามที่พิจารณาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อเท็จจริง
โดยใช้ ระบบสารสนเทศ (ชยการ คีรีรัตน์, 2543)
2. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (Progress Indicator) หมายถึง เครื่ องมือที่อยู่ในรูปแบบของ
ภาพกราฟิ ก หรื อ ตัวอักษร ในแบบสอบถามออนไลน์ ที่บอกให้ หน่วยตัวอย่างทราบเกี่ยวกับ
สัดส่วนของแบบสอบถามที่หน่วยตัวอย่างได้ ทาเสร็จไปแล้ ว (Manfreda & Vehovar, 2008)
3. รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงใน
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม ได้ ทราบถึงปริมาณของแบบสอบถามที่ได้ ทา
สาเร็จไปแล้ ว มีสองรูปแบบคือ (1) แบบอักษร และ (2) แบบกราฟิ ก
4. อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ อัตราการเพิ่มของสัดส่วนของแบบสอบถาม
ที่หน่วยตัวอย่างตอบแล้ วเทียบกับปริมาณงานทังหมดในแบบสอบถาม
้
แบ่งออกเป็ น สามประเภท
ดังนี ้ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant Speed) (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fastto-Slow) และ (3) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
5. การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ ลักษณะตัวชี ้บอกความคืบหน้ าปรากฏให้
หน่วยตัวอย่างเห็นในหน้ าเว็บเพจ จาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้ (1) ปรากฏอยู่ตลอดเวลา และ
(2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว
6. ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในการ
แสดงบนหน้ าเว็บ เมื่อเทียบกับตาแหน่งของคาถามที่ปรากฏ โดยจาแนกออกได้ เป็ นสองตาแหน่ง
คือ (1) ด้ านบน และ (2) ด้ านล่าง
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7. อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ (Completion Rate) คือ ร้ อย
ละของหน่วยตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจนเสร็จ ต่อจานวนผู้เข้ าร่วมตอบแบบสอบถาม
(Vehovar, et al., 2000; Vicente & Reis, 2010)
8. ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม (Completion Time) คือ ระยะเวลาทังหมดที
้
่หน่วย
ตัวอย่างใช้ ในการตอบแบบสอบถาม หน่วยในการจับเวลาคือวินาที
1.7 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ ทราบถึงผลกระทบจากลักษณะของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (Progress Indicator)
ในประเด็น (1) รูปแบบ (2) อัตราการแสดง (3) การปรากฏ และ (4) ตาแหน่ง ที่แตกต่างกันต่อ
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถนาผลสรุป
จากงานวิจยั นี ้ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ ในส่วนของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
(Progress Indicator) ให้ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ถกู ต้ อง น่าเชื่อถือได้ ตอ่ ไปใน
อนาคต
2. เพื่อนาผลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ผลที่ได้ จากการวิจยั นี ้จะชี ้ถึงความสาคัญ
และความจาเป็ นของการศึกษาถึงลักษณะของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการ
ต่อยอดงานวิจยั ในบริ บทของประเทศไทย
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 บทนำ
บทนี ้เป็ นการนาเสนอการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ในอดีตที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ชี ้ให้ เห็นการศึกษาหรื อการวิจยั ในเรื่ องเกี่ยวกับแบบสอบถามออนไลน์ โดยประกอบไปด้ วยหัวข้ อ
ย่อยคือความหมายของแบบสอบถาม โครงสร้ างของแบบสอบถาม คุณลักษณะของแบบสอบถาม
ที่ดี งานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวกับแบบสอบถามออนไลน์ หลักเกณฑ์ในการสร้ างแบบสอบถาม
ออนไลน์ งานวิจยั ในอดีตเกี่ยวกับตัวชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ตาแหน่งตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ และ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
2.2 ควำมหมำยของแบบสอบถำม (Questionnaire)
Roget (1965 อ้ างอิงใน วิไลวรรณ ศากรวิมล, 2523) กล่าวว่า แบบสอบถาม
(Questionnaire) มาจากรากศัพท์เดิมในภาษาละตินว่า query หรื อ quaere หมายถึงการ
สอบสวน (Inquiry หรื อ Enquiry) ดังนันแบบสอบถามจึ
้
งหมายถึง ปั ญหาที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเพื่อให้ ผ้ ตู อบ
Berdie และ Anderson (1974 อ้ างอิงใน วิไลวรรณ ศากรวิมล, 2523) กล่าวว่า
แบบสอบถาม คือ ข้ อความที่เขียนหรื อพิมพ์เป็ นคาถาม หรื อประโยคบอกเล่า โดยเรี ยงลาดับ
ข้ อความเหล่านันตามเรื
้
่ องราวที่ต้องการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างประชากรที่จะตอบข้ อความนัน้
จะต้ องเป็ นผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวนัน้ ๆ
Grinnell และ Williams (1990) กล่าวว่า แบบสอบถาม หมายถึง ระเบียบวิธีที่ใช้ ในการ
เก็บข้ อมูลชุดของข้ อถามที่ใช้ ในการรวบรวมผลตอบรับจากผู้ตอบแบบสอบถาม
อุทมุ พร จามรมาน (2533: 1) ได้ ให้ ความหมายของแบบสอบถามว่า เป็ นเครื่ องมือที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ตู อบเติมคาตอบเอง ปกติจะมีรายงานข้ อความหรื อคาถามหลายหัวข้ อรวมกัน ใน
บางครัง้ แทนที่จะเป็ นข้ อความสามารถจัดทาในลักษณะของรูปภาพเพื่อวัดความคิดเห็นต่าง ๆ
หรื อวัดความจริงที่ยงั ไม่ทราบ ผลที่ได้ จากแบบสอบถามจะนาไปเปรี ยบเทียบกับความจริง ดังนัน้
ไม่นิยมใช้ แบบสอบถามกับความจริง ดังนัน้ ไม่นิยมใช้ แบบสอบถามกับความจริงที่ผ้ วู ิจยั ทราบ
แล้ ว
บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2540: 58) ได้ ให้ ความหมายของแบบสอบถามว่าเป็ นคาถามชุด
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หนึง่ จัดเรี ยงลาดับไว้ มีคาแนะนาเพื่อให้ ผ้ ตู อบสามารถตอบเองได้ โดยสะดวก
ธิติ ภูกานดาวงศ์ (2546) กล่าวว่า แบบสอบถามคือเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดความรู้สึก
ทัศนคติ ตลอดจนแนวโน้ มการตัดสินใจของผู้ตอบ โดยคาตอบที่ได้ รับสามารถแสดงถึงข้ อมูลที่
ครบถ้ วนและตรงตามวัตถุประสงค์การสารวจ
ศศิศ สงวนดีกลุ (2548) กล่าวว่า แบบสอบถามคือเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ตอบ อาจเป็ นข้ อเท็จจริง บุคลิกภาพ ความคิดเห็น หรื อทัศนคติของผู้ตอบก็ได้ ซึง่
ประกอบไปด้ วยกลุม่ ของคาถามที่ถกู สร้ างขึ ้นอย่างมีแบบแผน โดยให้ ผ้ ตู อบเขียนคาตอบลงบน
แบบสอบถามด้ วยตนเอง
สรชัย พิศาลบุตร และคณะ (2550: 9) อธิบายว่า แบบสอบถามคือ แบบที่ใช้ สาหรับเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูล โดยที่ผ้ เู ก็บรวบรวมข้ อมูลไม่ได้ ทาการสัมภาษณ์ หรื อเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยตรงจากผู้ให้ ข้อมูล เช่น การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลตอบแล้ ว
ส่งกลับคืนมาให้ ผ้ เู ก็บรวบรวมข้ อมูล
จากความหมายของแบบสอบถามข้ างต้ นสามารถประมวลได้ วา่ แบบสอบถามเป็ นชุดของ
คาถามที่สร้ างขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อเท็จจริง ความคิดเห็น
ความรู้สกึ ความเชื่อทัศนคติ และความสนใจต่าง ๆ ตามจุดมุง่ หมายของการวิจยั
2.3 โครงสร้ ำงของแบบสอบถำม
แบบสอบถามที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับงานวิจยั มีโครงสร้ างที่
ประกอบด้ วย สาม ส่วน (ธิติ ภูกานดาวงศ์, 2546; ศศิศ สงวนดีกลุ , 2548) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่หนึง่ คาชี ้แจง เป็ นการชี ้แจงวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม โดยนักวิจยั จะต้ องชี ้แจง
ให้ หน่วยตัวอย่าง เข้ าใจว่าการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามนี ้ ต้ องการข้ อมูลไปเพื่ออะไร คาตอบที่
ได้ รับจะก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างไรบ้ าง โดยทัว่ ไปมักให้ เหตุผลว่าเป็ นประโยชน์ทางวิชาการ ที่
สาคัญอีกอย่างหนึง่ คือ ต้ องแสดงข้ อความที่ทาให้ ผ้ ตู อบมีความมัน่ ใจว่า ข้ อมูลที่ตอบไปจะไม่ถกู
เปิ ดเผยเป็ นรายบุคคล จะไม่มีผลกระทบต่อตัวหน่วยตัวอย่าง รวมถึงมีการพิทกั ษ์สิทธิของหน่วย
ตัวอย่างด้ วย
ส่วนที่สอง ข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องการศึกษา อาจเป็ นความคิดเห็น ทัศนคติ ความสนใจ
ความต้ องการ หรื อปั ญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ รูปแบบคาถามที่ใช้ อาจเป็ นแบบคาถามปลายปิ ด
คาถามปลายเปิ ด หรื อทังสองอย่
้
างผสมกันก็ได้
ส่วนที่สาม ข้ อมูลส่วนตัวของหน่วยตัวอย่าง อาทิเช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
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สถานภาพทางสังคม เป็ นต้ น การกาหนดข้ อถามรวมถึงตัวเลือก ขึ ้นอยูก่ บั งานวิจยั แต่ควรถาม
เฉพาะข้ อมูลที่จาเป็ นในการวิจยั เท่านัน้
โดยแบบสอบถามที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้มีโครงสร้ างของแบบสอบถามทังสามส่
้
วนข้ างต้ นที่
ประกอบด้ วย (1) คาชี ้แจง (2) ข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องการศึกษา และ (3) ข้ อมูลส่วนตัวของ
หน่วยตัวอย่าง
2.4 คุณลักษณะของแบบสอบถำมที่ดี
คุณลักษณะของแบบสอบถามที่ดี ประกอบด้ วยคุณลักษณะ ดังนี ้
1. ความถูกต้ อง (Validity) ความถูกต้ องของแบบสอบถาม หมายถึง ความสามารถของ
แบบสอบถาม ที่สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ และจะต้ องวัดแต่เพียงสิ่งที่
ต้ องการวัดเท่านัน้ (Heaton, 1965; Nargundkar, 2008)
2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความเชื่อถือได้ ของแบบสอบถาม หมายถึง ความสามารถ
ของแบบสอบถามในการตอบเป็ นค่าคงที่ แม้ จะทดสอบหลาย ๆ ครัง้ กับหน่วยตัวอย่างคนเดิม
(Heaton, 1965; Nargundkar, 2008)
3. ความสะดวกในการใช้ (Practicality) หมายถึง ลักษณะของแบบสอบถามที่มีความ
พอเหมาะพอดีกบั เวลา และผู้ใช้ ในการเตรี ยมการและดาเนินการตอบแบบสอบถาม ทังการตรวจ
้
ให้ คะแนน ตลอดถึงการตีความ
4. อานาจการจาแนก (Discrimination) แบบสอบถามจะชี ้ให้ เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างพฤติกรรมของผู้ตอบแต่ละคน
5. ความเป็ นปรนัย (Objectivity) เป็ นคุณสมบัตขิ องแบบสอบถามที่ข้อคาถามแต่ละข้ อ
ต้ องมีความชัดเจน มีวิธีการให้ คะแนนและการแปลความหมายคะแนนที่ตรงกัน ต้ องไม่เอาค่านิยม
ความเชื่อ ความคิดเห็นของตนเองเข้ าไปเจือปน
ผู้วิจยั พยายามออกแบบการทดลองในงานวิทยานิพนธ์นี ้ ให้ มีคณ
ุ ลักษณะของ
แบบสอบถามที่ดี โดยตัวอย่างเช่น กรณีความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือ ผู้วิจยั กาหนดให้ มี
ระยะเวลา Timeout หรื อระยะเวลาของการตอบแบบสอบถามไว้ เนื่องจากป้องกันกรณี หน่วย
ตัวอย่างเปิ ดแบบสอบถามทิ ้งไว้ แล้ วกลับมาตอบแบบสอบถามในภายหลังหรื อตอบแบบสอบถาม
อย่างไม่ตอ่ เนื่อง ยังผลต่อข้ อมูลที่จดั เก็บ โดยถ้ าผู้ตอบแบบสอบไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั แบบสอบถาม
นานเกินกว่าเวลา Timeout ที่กาหนด และกลับมาตอบแบบสอบถามต่อ ระบบจะไม่อนุญาตให้
ตอบแบบสอบถาม
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2.5 งำนวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับแบบสอบถำมออนไลน์
ที่ผา่ นมามีผ้ นู ิยามความหมายของแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ไว้
ดังนี ้
ชยการ คีรีรัตน์ (2543) ได้ ให้ ความหมายของแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี ้ คือ ชุดของ
คาถามที่พิจารณาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อเท็จจริงโดยใช้ ระบบสารสนเทศ
กิตติพงษ์ แซ่ลิ ้ม (2551) กล่าวว่า แบบสอบถามออนไลน์ คือ แบบสอบถาม ซึง่ สร้ างไว้ บน
เว็บไซต์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบคาถามได้ ด้ วยการเข้ ามาทาในเว็บไซต์นนั ้
โชคชัย เปลี่ยนไพโรจน์ (2552) กล่าวว่า แบบสอบถามออนไลน์ หมายถึง แบบคาถามการ
สารวจที่นาระบบจัดเก็บข้ อมูลแบบออนไลน์ที่ถกู จัดทาขึ ้นและติดตังไว้
้ ในเครื่ องบริ การ (Web
Server) เพื่อเก็บรักษาข้ อมูล โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ าใช้ งานผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต
เท่านัน้ ผู้ดแู ลระบบจึงจะเข้ าตรวจสอบข้ อมูล หรื อปรับปรุงข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและ
นามาวิเคราะห์หาข้ อมูลที่มีประโยชน์
Hair และคณะ (2009: 257) ได้ ให้ นิยามของแบบสอบถามออนไลน์ คือแบบสอบถามชนิด
ที่หน่วยตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ที่แสดงอยูบ่ น
เว็บไซต์ สาหรับให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ ามาอ่านและตอบแบบสอบถาม
จากความหมายของแบบสอบถามออนไลน์ข้างต้ นสามารถสรุปได้ ว่า แบบสอบถาม
ออนไลน์หมายถึง ชุดของคาถามที่พิจารณาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อเท็จจริงโดยใช้ ระบบสารสนเทศ ให้
หน่วยตัวอย่างสามารถเข้ ามาตอบแบบสอบถามที่แสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ ผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ แบบสอบถามในลักษณะออนไลน์ ถูกใช้
เป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เนื่องจากความสามารถในการเข้ าถึง
หน่วยตัวอย่างจานวนมากได้ โดยตรง รวมทังการสร้
้
างแบบสอบถามบนอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ บริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) สามารถใส่คณ
ุ สมบัติตา่ ง ๆ ลงในเว็บเพจ อาทิเช่น การ
ใช้ สี รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง โปรแกรมฝั งตัว (Embedded Program) และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่
ไม่สามารถจะใส่ลงในแบบสอบถามกระดาษได้ (Dillman, 2000) นอกจากนี ้ยังสามารถออกแบบ
แบบสอบถามให้ มีการโต้ ตอบกับหน่วยตัวอย่างทาให้ ร้ ูสึกมีสว่ นร่วมกับแบบสอบถาม นอกจากนัน้
การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามออนไลน์ ยังเป็ นรูปแบบที่ให้ หน่วยตัวอย่างกรอกตัวแบบสอบถาม
เอง (Self-Administered Questionnaire) (Hair, et al., 2009) บนเว็บไซต์ ทาให้ ข้อมูลถูกบันทึก
ลงในฐานข้ อมูลเมื่อหน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั จึงสามารถนาข้ อมูลจากแบบสอบถาม
มาใช้ ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องนาเข้ าข้ อมูลใหม่ ทาให้ ลดปั ญหาการผิดพลาดหรื อการตกหล่นของข้ อมูล
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และทาให้ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ ้น Preece และคณะ (2002) ได้ กล่าวถึงข้ อดี
ข้ อเสียของแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี ้ ข้ อดี คือ (1) ผู้วิจยั สามารถออกแบบรูปแบบคาถามได้
ยืดหยุ่นกว่า (2) ประหยัดต้ นทุน (3) ง่ายในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และ (4) สามารถนาข้ อมูลมา
ประมวลผลได้ ง่าย ส่วนข้ อเสีย คือ (1) ไม่ใช่ทกุ คนที่สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ หน่วยตัวอย่าง
จะต้ องเป็ นผู้ที่มีสามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ (2) คนจานวนมากไม่เต็มใจทาแบบสอบถาม
ออนไลน์ และ (3) ลักษณะทางประชากร (Demographic) ของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์
มักจะเป็ นผู้มีอายุน้อย ในขณะที่ Perkins (2004 อ้ างอิงใน Dixon & Turner, 2007) ได้ กล่าวถึง
ข้ อได้ เปรี ยบของแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี ้
1. เครื่ องมือ (Instrument) แบบสอบถามที่แสดงในลักษณะออนไลน์ สามารถใช้ ตัวอักษร
ภาพ หรื อ เสียง แสดงในแบบสอบถาม นอกจากนี ้ยังสามารถควบคุมชุดของคาถามได้ เช่น เมื่อ
หน่วยตัวอย่างตอบคาถามข้ อหนึง่ ด้ วยคาตอบที่หนึง่ ระบบจะแสดงคาถามข้ อสองเป็ นข้ อถัดไป
แต่ถ้าเลือกคาตอบที่สอง ระบบจะแสดงคาถามด้ วยข้ อสาม เป็ นต้ น เป็ นลักษณะที่ชว่ ยอานวย
ความสะดวกให้ แก่หน่วยตัวอย่าง
2. การสุม่ ตัวอย่าง (Sampling) สามารถเข้ าถึงกลุม่ ตัวอย่างจานวนมากได้
3. คน (Human Resources) ใช้ คนในการทางานลดลง เช่น ไม่ต้องทาสาเนาเอกสาร
แบบสอบถามกระดาษ ไม่ต้องใช้ คนในการกรอก และตรวจสอบข้ อมูลที่หน่วยตัวอย่างตอบ
4. เวลา (Time Resources) สามารถเก็บข้ อมูลได้ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง และใช้ เวลาใน
การจัดส่งแบบสอบถามให้ หน่วยตัวอย่างสันลง
้
5. วัสดุ (Material Resources) ใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ลดลง เช่น ลดการใช้ กระดาษ และ
แสตมป์
6. ลดค่าใช้ จา่ ย (Reduced Costs) แบบสอบถามออนไลน์ ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยลดลง
เนื่องจากใช้ คนและวัสดุ ต่าง ๆ ลดลง
7. การวิเคราะห์ (Analysis) ข้ อมูลที่หน่วยตัวอย่างตอบจะถูกส่งผ่านได้ โดยตรง สามารถ
นามาวิเคราะห์ได้ ทนั ที ไม่ต้องเสียเวลานาเข้ าข้ อมูลใหม่
นอกจากนัน้ จิราพร รอดพ่วง (2544) ได้ กล่าวว่า อินเทอร์ เน็ตได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อ
การศึกษาวิจยั โดยช่วยในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และช่วยลดกระบวนการ การทาวิจยั ทาให้ ได้
ผลการวิจยั ที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร อีกทังสามารถกระท
้
าได้ ตลอดเวลา
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2.6 หลักเกณฑ์ ในกำรสร้ ำงแบบสอบถำมออนไลน์
Dillman และคณะ (1998) ได้ กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการสร้ างแบบสอบถามออนไลน์ที่
สะดวกในการตอบ (Respondent-Friendly) ว่า การสร้ างแบบสอบถามออนไลน์ที่ดี ผู้วิจยั ต้ อง
ออกแบบ แบบสอบถามที่สามารถจัดการกับความคลาดเคลื่อน สี่ ประการ (Groves, 1989) ดังนี ้
1. ความคาดเคลื่อนคุ้มรวม (Coverage Error) คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ครอบคลุม เช่น ปั ญหาการออกแบบแบบสอบถามที่ไม่เข้ ากับเว็บเบราว์เซอร์ บางตัว
2. ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง (Sampling Error) คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากเทคนิควิธีทางสถิติ ขึ ้นอยูก่ บั แบบแผนการสุม่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง และความผันแปรใน
ของคุณลักษณะที่ศกึ ษาภายในกลุม่ ตัวอย่างนัน้
3. ความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement Error) คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การที่หน่วยตัวอย่างให้ คาตอบที่ไม่ดี นอกจากนี ้ ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตยังมีแนวโน้ มที่จะใช้ เวลาและมี
ความอดทนกับการตอบแบบสอบถาม น้ อยกว่าผู้ตอบแบบออฟไลน์อีกด้ วย
4. ความคลาดเคลื่อนจากการไม่ตอบ (Nonresponse Error) คือ ความคาดเคลื่อนที่เกิด
จากการที่กลุม่ ตัวอย่างไม่ตอบแบบสอบถาม ซึง่ ในแบบสอบถามออนไลน์นนั ้ มีโอกาสเกิดปั ญหานี ้
ได้ ทกุ กระบวนการตังแต่
้ การเชิญให้ มาตอบแบบสอบถาม ขณะกาลังตอบแบบสอบถาม หรื อแม้ แต่
ขณะส่งข้ อมูลแบบสอบถาม (Vehovar, et al., 2002)
Dillman และคณะ (1998) ได้ กล่าวว่ากระบวนการในการออกแบบ แบบสอบถาม
ออนไลน์สามารถแตกย่อยได้ เป็ นหลาย ๆ ด้ าน ตังแต่
้ ข้อมูลใดที่จะปรากฏบนหน้ าจอ จนถึงจะใช้
เครื่ องมือใดในการสร้ างแบบสอบถาม โดยหลักการสร้ างแบบสอบถามออนไลน์นี ้ จะเน้ นเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนจากการไม่ตอบ และเพื่อให้ ได้ คาตอบที่แม่นยาและสมบูรณ์ที่สดุ โดยมีการ
หลักการดังนี ้
1. แนะนาแบบสอบถามออนไลน์ด้วยหน้ าจอต้ อนรับซึง่ ออกแบบให้ จงู ใจ โดยเน้ นความ
ง่ายของการตอบคาถาม และแนะนาหน่วยตัวอย่างสาหรับการกระทาที่จาเป็ นเพื่อจะไปหน้ าถัดไป
2. เริ่มแบบสอบถามด้ วยคาถามที่เข้ าใจง่าย ตอบได้ ง่าย และเห็นคาถามได้ ครบถ้ วน
3. นาเสนอคาถามในรู ปแบบนิยมที่คล้ ายคลึงกับคาถามในแบบสอบถามกระดาษ
4. จากัดความยาวในแต่ละบรรทัดเพื่อลดความเป็ นไปได้ ที่ข้อความยาว ๆ จะล้ นหน้ าจอ
เบราว์เซอร์ ของหน่วยตัวอย่าง
5. ให้ คาแนะนาด้ านเทคนิคของคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม เช่น
วิธีการใช้ ปมวิ
ุ่ ทยุ (Radio Button) หรื อ รายการเลือกแบบดึงลง (Drop Down Menu) เป็ นต้ น
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6. ให้ คาแนะนาด้ านเทคนิคคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม ในจุดที่จะต้ องใช้
ไม่แยกไปให้ คาแนะนาเฉพาะตอนเริ่มแบบสอบถามอย่างเดียว
7. ไม่บงั คับให้ หน่วยตัวอย่างจะต้ องตอบทีละคาถามทุกคาถามเรี ยงกันไป อนุญาตให้
หน่วยตัวอย่างสามารถข้ าม สลับ หรื อเลือกที่จะไม่ตอบได้
8. สร้ างแบบสอบถามออนไลน์ให้ สามารถเลื่อนลงไปดูแต่ละคาถามได้ หากการ
เรี ยงลาดับของคาถามไม่ใช่ปัจจัยสาคัญสาหรับแบบสอบถามนัน้
9. เมื่อจานวนของตัวเลือกคาตอบมีมากเกินที่จะแสดงได้ ในหน้ าเดียว ให้ พิจารณาถึงการ
ใช้ Double-Banking
10. ใส่ภาพกราฟิ กหรื อคาที่แสดงถึงความคืบหน้ าในการทาแบบสอบถาม เพื่อให้ หน่วย
ตัวอย่างรับทราบว่าทาแบบสอบถามไปได้ มากน้ อยเท่าใด
11. ระวังการใช้ คาถามที่มีปัญหาในแบบสอบถามกระดาษ เช่น คาถามประเภท “กา
เครื่ องหมายถูกทุกข้ อที่เกี่ยวข้ อง” หรื อ คาถามปลายเปิ ด
2.7 งำนวิจัยในอดีตเกี่ยวกับตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ (Progress Indicator)
Manfreda และ Vehovar (2008) ได้ กล่าวถึงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (Progress
Indicator) ว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ เครื่ องมือที่อยูใ่ นรูปแบบของภาพกราฟิ ก หรื อ ตัวอักษร
ในแบบสอบถามออนไลน์ ที่บอกให้ หน่วยตัวอย่างทราบเกี่ยวกับสัดส่วนของแบบสอบถามที่หน่วย
ตัวอย่างได้ ทาเสร็จไปแล้ ว
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ใช้ ในแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มอัตรา
การตอบกลับ นักวิจยั จานวนหนึง่ ได้ นาเสนอว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถาม
ออนไลน์ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ หน่วยตัวอย่าง ดาเนินการทาแบบสอบถามจนเสร็จ (Dillman,
2000; Lumsden, 2007) เนื่องจากเหตุผลหลายประการด้ วยกัน ประการแรก การแสดงตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า บนแบบสอบถามออนไลน์ แสดงถึงความใส่ใจในการออกแบบของผู้ออกแบบ
สอบถาม ให้ หน่วยตัวอย่างเห็น นอกจากนี ้แล้ ว ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทาให้ หน่วยตัวอย่างทราบ
ถึงภาระหรื อปริมาณของเวลาที่ต้องใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ หน่วยตัวอย่างหยุดการตอบกลางทาง
เนื่องจากคิดว่าแบบสอบถามนันยาวกว่
้
าความเป็ นจริง (Kaczmirek, 2008) สอดคล้ องกับ
Heerwegh (2004) ที่กล่าวว่า ระหว่างที่หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถาม อาจเกิดความเบื่อหน่าย
และทาให้ คิดจะเลิกตอบแบบสอบถาม ถ้ านักออกแบบได้ แสดงข้ อความสื่อสารผ่านตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า ดังเช่น “คุณได้ ตอบแบบสอบถามใกล้ จะเสร็จแล้ ว อย่าเพิ่งเลิก” ให้ หน่วยตัวอย่างรับรู้
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จะช่วยกระตุ้นสร้ างแรงจูงใจให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจนเสร็จสมบูรณ์ได้
Couper และคณะ (2001) ตังสมมติ
้
ฐานการทดลอง ว่าการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ในแบบสอบถามออนไลน์ จะช่วยทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจนเสร็จ ผลการทดลอง
พบว่าอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) ของการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า สูง
กว่ากลุม่ ที่ไม่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แค่เพียง 3.5% โดยไม่มีความแตกต่างทางนัยสาคัญ
Couper และคณะ (2001) ได้ ให้ เหตุผลว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ารูปแบบกราฟิ ก ดังภาพ
ที่ 1.3 ทาให้ แบบสอบถามต้ องใช้ เวลาในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ ้น โดยมีข้อสนับสนุนจากการเปรี ยบ
เทียบระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามเฉลี่ย กลุม่ ที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (22.7 นาที) สูง
กว่ากลุม่ ที่ไม่มีตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า (19.8 นาที) อย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากปั ญหาการใช้ กราฟิ กในงาน Couper และคณะ (2001) ส่งผลให้ ระยะเวลาใน
การดาวน์โหลดเพิ่ม Crawford และคณะ (2001) ทาการทดลองโดยพยายามควบคุมเวลาที่ใช้ ใน
การดาวน์โหลด ด้ วยการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในรูปแบบอักษร พบว่าการใช้ ตวั ชี ้บอกความ
คืบหน้ าทาให้ อตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) ลดลงเมื่อเทียบกับแบบสอบถามที่
ไม่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อันเนื่องจาก ข้ อผิดพลาดในการจัดเรี ยงคาถามในแบบสอบถามที่
แสดงคาถามปลายเปิ ด (Open Question) ในช่วงต้ นของแบบสอบถาม เป็ นลักษณะคาถามที่
หน่วยตัวอย่างต้ องใช้ เวลาในการตอบมาก การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าส่งผลให้ หน่วยตัวอย่าง
รู้สกึ ถึงภาระงานที่มาก เนื่องจากการคานวณความคืบหน้ า ทาโดยใช้ จานวนข้ อคาถามในแบบ
สอบถาม ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตวั
ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงว่า “ทาเสร็จแล้ ว 20 %” ถ้ าพิจารณาในประเด็นของระยะเวลาที่ใช้ ในการ
ตอบแบบสอบถาม หน่วยตัวอย่างได้ ดาเนินการตอบแบบสอบถามมาแล้ ว 51% ดังนันการแสดง
้
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าไม่ชว่ ยเพิ่มแรงจูงใจ แต่ทาให้ ร้ ูสึกว่าแบบสอบถามยาวเกินความเป็ นจริง
จากปั ญหาที่พบ Crawford และคณะ (2001) ทาการทดลองซ ้าในลักษณะเดิม แต่นาคาถาม
ปลายเปิ ด (Open Question) ออกจากแบบสอบถาม พบว่า การใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าช่วยเพิ่ม
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ Crawford และคณะ (2001) จึงได้ สรุปว่า การนาตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าไปใช้ ในแบบสอบถามออนไลน์ จะต้ องใช้ ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากการใช้ ตวั
ชี ้บอกความคืบหน้ า ที่ขาดความระมัดระวังจะส่งผลเสียต่อแบบสอบถามมากกว่าผลดี
ในขณะที่ Healey และคณะ (2005) ทดสอบข้ อเสนอแนะของ Dillman และคณะ (1998)
ในการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า โดยใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ดังภาพที่ 2.1 Healey และคณะ
(2005) ไม่พบความแตกต่างระหว่างการแสดงและไม่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
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ภาพที่ 2.1 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในงานวิจยั ของ Healey และคณะ (2005)
เนื่องจากปั ญหาการประมาณ ความคืบหน้ าที่ต่าเกินไป (Underestimate) ในการศึกษา
Crawford และคณะ (2001) Heerwegh และ Loosveldt (2006) ทดลองโดยคานวณความ
คืบหน้ า จากระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม โดยนาข้ อมูลระยะเวลาจากการทาการ
ทดสอบเบื ้องต้ น (Pre-test) มาหา สัดส่วนของความคืบหน้ าสาหรับแต่ละหน้ าของแบบสอบถาม
พบว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ส่งผลทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบทุก
ข้ อถามสมบูรณ์มากขึ ้น และลดการไม่ตอบบางข้ อถามได้ นอกจากนี ้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ประเมินว่าระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ อยกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ รับตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า แม้ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
งานวิจยั ในอดีต ยังไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าได้ อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากผลการศึกษาการใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถามออนไลน์ มีผลสรุปที่
แตกต่างกัน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเห็นว่า ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปั จจัยต่าง ๆ ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
ส่งผลต่อการกระตุ้นให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจนเสร็จ
2.8 งำนวิจัยในอดีตเกี่ยวกับรู ปแบบตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า หมายถึง รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงใน
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม ได้ ทราบถึงปริมาณของแบบสอบถามที่ได้ ทา
สาเร็จไปแล้ ว Conrad และคณะ (2003) ได้ จาแนกรูปแบบออกเป็ น สอง รูปแบบ ดังนี ้
1. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร (Textual Progress Indicator) ตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่แสดงเป็ นตัวอักษร หรื อตัวเลข เท่านัน้ เพื่อบอกสัดส่วนเป็ นร้ อยละของแบบสอบถามที่ทา
สาเร็จไปแล้ ว ตัวอย่างเช่น “10% of the survey completed’ และ “หน้ าที่ 2 จาก 10” โดยรูปแบบ
อักษรที่นิยมใช้ คือ การบอกเป็ นร้ อยละแบบสอบถาม (Kaczmirek, 2008)
2. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก (Graphical Progress Indicator) ตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่แสดงในลักษณะรูปภาพในรูปแบบต่าง เช่น แถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ า (Graphical Bar) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงขนาดตามสัดส่วนของแบบสอบถามที่ทาสาเร็จแล้ ว สาหรับรูปแบบกราฟิ กที่
นักวิจยั นิยมใช้ แสดงในแบบสอบถาม คือ แถบแสดงความคืบหน้ า (Progress Bar) แสดงดังภาพที่
2.2 (Kaczmirek, 2008)
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ภาพที่ 2.2 แถบแสดงความคืบหน้ า (Progress bar)
ที่มา: http://www.globaltestmarket.com สืบค้ นเมื่อ 7 สิงหาคม 2554
Dillman (2000: 398) กล่าวว่า รูปแบบอักษรเป็ นรูปแบบที่เหมาะสมในการนาเสนอตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ ามากที่สดุ เนื่องจากสามารถแสดงได้ บนคอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ อง และเว็บ
เบราว์เซอร์ ทกุ ชนิด โดยไม่มีปัญหาในการแสดงผล ในขณะที่ Myers (1983) ได้ กล่าวว่าการให้
ข้ อมูลป้อนกลับในรูปแบบของภาพกราฟิ กจะให้ ผลที่ดีกว่าแบบตัวเลข เนื่องจากทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
รับรู้ได้ ง่ายและรวดเร็ ว นอกจากนี ้ การใช้ ภาพกราฟิ กจะดึงดูดความสนใจได้ มากกว่าแบบอักษร
นักวิจยั จานวนหนึง่ ได้ ศกึ ษาการใช้ กราฟิ กในแบบสอบถามออนไลน์ Couper และคณะ
(2004) พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้ กราฟิ กกับความรู้สกึ เพลิดเพลินของหน่วยตัวอย่าง
ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในขณะที่ Stanley และ Jenkens (2007) ศึกษาผลการใช้ มาตร
ประมาณค่าแบบกราฟิ กในแบบสอบถามออนไลน์ เทียบกับมาตรประมาณค่าแบบปกติ พบว่า
มาตรประมาณค่าแบบกราฟิ กส่งผลให้ หน่วยตัวอย่างรู้ สึกอยากตอบแบบสอบถามมากว่า
สอดคล้ องกับ กิตติพงษ์ แซ่ลิ ้ม (2551) ศึกษาผลของการใช้ ตวั เลือกแบบกราฟิ ก (Graphical input
control) ประกอบแบบสอบถาม ต่อระยะเวลาที่ใช้ ตอบแบบสอบถามและทัศนคติตอ่ แบบสอบถาม
ตัวเลือกแบบกราฟิ ก คือรูปแบบของตัวเลือกคาตอบ ซึง่ มีภาพกราฟิ กที่จะบ่งชี ้ถึงคุณลักษณะของ
ตัวเลือกของข้ อคาถาม พบว่าหน่วยตัวอย่างที่มีตวั เลือกแบบกราฟิ กประกอบแบบสอบถามจะมี
ทัศนคติตอ่ แบบสอบถามโดยเฉลี่ยดีกว่าแบบสอบถามที่ไม่มีตวั เลือกแบบกราฟิ กประกอบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ .05 นอกจากนี ้ พบว่าเวลาเฉลี่ยของหน่วยตัวอย่างที่ทา
แบบสอบถามที่ไม่มีตวั เลือกแบบกราฟิ ก มากกว่าเล็กน้ อย แม้ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการทบทวนงานวิจยั ในอดีต ผู้วิจยั ไม่พบการเปรี ยบเทียบรูปแบบของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ ตัวแปรรูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ในแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่าง (1) แบบอักษร และ (2) แบบกราฟิ ก
2.9 งำนวิจัยในอดีตเกี่ยวกับอัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
Crawford และคณะ (2001) กล่าวว่า การประมาณความคืบหน้ าที่ต่าเกินไป
(Underestimate) ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ส่งผลให้ อตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ลดลง
นอกจากนี ้ Conrad และคณะ (2005) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าอาจจะ
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ขึ ้นกับการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่ตรงกับสิ่งที่หน่วยตัวอย่างคาดหวังไว้ ถ้ าข้ อมูลป้อนกลับ ช้ ากว่าที่
คาดหวังไว้ (slower-than-expected progress) อาจจะทาให้ บนั่ ทอนกาลังใจในการตอบ
แบบสอบถาม และเพิ่มโอกาสการหยุดตอบกลางทาง ในขณะที่ข้อมูลป้อนกลับที่เร็วกว่าที่ หน่วย
ตัวอย่างคาดหวังไว้ (faster-than-expected progress) จะช่วยกระตุ้นให้ มีแรงจูงใจตอบแบบสอบ
ถามจนเสร็จสมบูรณ์ได้ ทาให้ นกั วิจยั ส่วนหนึง่ ให้ ความสนใจศึกษา อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า อันหมายถึง อัตราการเพิ่มของสัดส่วนของแบบสอบถามที่หน่วยตัวอย่างตอบแล้ วเทียบ
กับปริ มาณงานทังหมดในแบบสอบถาม
้
Conrad และคณะ (2005) ได้ จาแนกตัวชี ้บอกความคืบหน้ าออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้ (1)
แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant Speed) โดยความคืบหน้ า (Progress) ของการตอบแบบสอบ
ถาม เพิ่มขึ ้นแบบฟั งก์ชนั่ เส้ นตรง (Linear Function) ตามสัดส่วนของหน้ าในแบบสอบถามที่ตอบ
แล้ ว ต่อจานวนหน้ าทังหมดของแบบสอบถาม
้
(2) แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow)
อัตราการเพิ่มของความคืบหน้ า ในตัวชี ้บอกความคืบหน้ าจะลดลงตลอดทังแบบสอบถาม
้
โดยที่ใน
ช่วงแรกของการตอบแบบสอบถาม ความคืบหน้ าจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และในช่วงครึ่งหลังของ
แบบสอบถาม อัตราการเพิ่มของความคืบหน้ าจะลดลง โดยเพิ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ และ (3) แสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) อัตราการเพิ่มของความคืบหน้ าจะเพิ่มขึ ้นตลอด
แบบสอบถาม ดังนันในช่
้ วงต้ น ของแบบสอบถาม ความคืบหน้ าจะเพิ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ และอัตรา
การเพิ่มจะเร็วขึ ้น ในตอนหลัง ตัวอย่างอัตราการแสดงทัง้ สาม ประเภท แสดงดังภาพที่ 2.3
ประกอบด้ วยกราฟ 3 รูป โดย แกนนอน คือ จานวนหน้ าในแบบสอบถามออนไลน์ ส่วนแกนตัง้ คือ
ความคืบหน้ า (Progress) ที่แสดงให้ หน่วยตัวอย่างรับทราบ
Böhme (2004; 2010) ศึกษาผลของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ต่ออัตราการ
เลิกตอบ (Dropout rate) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ของหน่วยตัวอย่างต่อแบบสอบถาม
โดยจาแนกอัตราการแสดง ออกเป็ น สาม ประเภท ดังนี ้ (1) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
(Progressive, Slow-then-Fast) (2) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Linear) และ (3) แสดงด้ วย
ความเร็วแบบถดถอย (Degressive, Fast-then-Slow) การแสดงอัตราความคืบหน้ าสาหรับ
ความเร็วทัง้ สาม ประเภท แสดงดังภาพที่ 2.4 พบว่า
1. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ทาแบบสอบถาม พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ที่แสดงด้ วยอัตราแบบก้ าวหน้ า (Slow-then-Fast) ใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถาม
นานที่สดุ 560 วินาที ในขณะที่อตั ราการแสดงแบบถดถ้ อย (Fast-then-Slow) มีระยะเวลาในการ
ทาแบบสอบถามน้ อยที่สดุ 500 วินาที
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2. อัตราการเลิกตอบ (Dropout Rate) แบบสอบถามของกลุม่ ทดลองประเภท อัตราการ
แสดงแบบก้ าวหน้ า (Slow-then-Fast) สูงกว่า อัตราการแสดงแบบถดถอย (Fast-then-Slow)
อย่างมีนยั สาคัญ
3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่รับทราบอัตราการ
แสดงแบบถดถ้ อย (Fast-then-Slow) ต่ากว่าอัตราการแสดงแบบก้ าวหน้ า (Slow-then-Fast)
เล็กน้ อย ทังนี
้ ้เนื่องจาก ในช่วงครึ่งหลังของแบบสอบถาม อัตราการแสดงแบบก้ าวหน้ า (Slowthen-Fast) มีอตั ราการเพิ่มของความคืบหน้ า (Progress) ที่เร็วกว่า อัตราการแสดงแบบถดถอย
(Fast-then-Slow) หน่วยตัวอย่างที่ได้ รับ อัตราการแสดงแบบ Fast-then-Slow รู้สกึ ว่าจานวนของ
ข้ อถามในช่วงครึ่งหลังของแบบสอบถาม มีมากกว่าที่หน่วยตัวอย่างคาดเดาที่ประมาณโดย ความ
คืบหน้ าที่แสดงในช่วงต้ นของแบบสอบถาม

ภาพที่ 2.3 อัตราการแสดงความคืบหน้ า (Progress) ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทัง้ สาม ประเภท
Conrad และคณะ (2010)
เช่นเดียวกับ Kaczmirek (2008) ได้ ศกึ ษาผลของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
สาม ประเภท ดังนี ้
1. แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant Speed)
เลขหน้ าปั จจุบนั
ความคืบหน้ า
จานวนหน้ าทังหมด
้
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2. แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow)
ความคืบหน้ า
3. แสดงด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ความคืบหน้ า

ภาพที่ 2.4 ความคืบหน้ าสาหรับอัตราการแสดงทัง้ สาม ประเภทจาก Böhme (2004; 2010)
Kaczmirek (2008) เปรี ยบเทียบอัตราการตอบกลับของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า สาม ประเภท พบว่า อัตราการตอบกลับ ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงความเร็วแบบ
ถดถอย (Fast-to-Slow) สูงกว่า แสดงด้ วยความเร็วแบบคืบหน้ า (Slow-to-Fast) แต่ไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ในทางตรงกันข้ าม พบว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ มี
อัตราการตอบกลับ ต่ากว่าอัตราการแสดงประเภท Slow-to-Fast โดยที่ Kaczmirek (2008) ได้
กล่าวถึงปั ญหาของงานวิจยั ไว้ ดงั นี ้ (1) จานวนหน่วยตัวอย่างที่ได้ น้อยกว่าที่จานวนหน่วยทดลองที่
กาหนดไว้ และ (2) ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในงานทดลองนี ้ แสดงอยูบ่ ริเวณด้ านบน มุมขวาของ
หน้ าเว็บเพจ มีขนาดค่อนข้ างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของหน้ าจอ ตัวอย่างหน้ าจอแสดงดังภาพที่
2.5 อาจส่งผลให้ หน่วยตัวอย่างไม่สงั เกตเห็นตัวชี ้บอกความคืบหน้ าได้
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างหน้ าจอแบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ของ Kaczmirek (2008)
Matzat และคณะ (2009) ได้ ศกึ ษาผลของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ต่อ การ
เลิกตอบ (Dropout) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ต่อแบบสอบถาม โดยแบ่ง อัตราการแสดง
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าออกเป็ น สาม ประเภท ดังต่อไปนี ้
1. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Linear Indicator) สมการในการ
คานวณความคืบหน้ า ดังนี ้
ความคืบหน้ า

จานวนคาถามที่ตอบแล้ ว
จานวนคาถามทังหมด
้

2. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าประเภทที่ แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Fast-to-Slow)
สมการในการคานวณ ความคืบหน้ า ดังนี ้
ความคืบหน้ า

จานวนคาถามที่ตอบแล้ ว
จานวนคาถามทังหมด
้

3. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าประเภทที่ แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
สมการในการคานวณ ความคืบหน้ า ดังนี ้
ความคืบหน้ า

จานวนคาถามที่ตอบแล้ ว
จานวนคาถามทังหมด
้

28
Matzat และคณะ (2009) พบว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถามไม่ชว่ ย
เพิ่มอัตราการตอบกลับ และในบางครัง้ ลดอัตราการตอบกลับ เช่น ในกรณีที่แบบสอบถามมีขนาด
ที่สนั ้ การใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าประเภทความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ส่งผลให้ หน่วย
ตัวอย่างเลิกตอบกลางทางสูง เนื่องจาก การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ทาให้ หน่วยตัวอย่างรู้ว่า
ปลายทางของแบบสอบถามยังอีกไกล จึงเพิ่มโอกาสที่จะหยุดตอบ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ทาให้ หน่วยตัวอย่างยินดี
ที่จะตอบคาถามเพิ่มเติม มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ข้ อสรุปที่ไม่
ชัดเจน Matzat และคณะ (2009) ได้ อธิบายว่า สาเหตุอาจเกิดจากสมการในการคานวณความ
คืบหน้ าของอัตราการแสดงทังสามประเภทไม่
้
ทาให้ เห็นถึงความแตกต่างได้ อย่างชัดเจน
ในขณะที่ Conrad และคณะ (2010) ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานการวิจยั ว่า หน่วยตัวอย่างจะใช้
ข้ อมูลป้อนกลับที่ได้ รับมาในช่วงต้ น ผ่านตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ประเมินถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ ใน
การตอบคาถาม และความยากของงานตอบคาถาม ดังนันข้
้ อมูลป้อนกลับที่ทาให้ หน่วยตัวอย่าง
รู้สกึ ว่าแบบสอบถามมีความง่ายและตอบได้ โดยรวดเร็ว หน่วยตัวอย่างมีแนวโน้ มที่จะตอบ
แบบสอบถามจนเสร็จ โดยแบ่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ าออกเป็ น สาม ประเภทดังนี ้
1. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant Speed) โดยที่ความ
คืบหน้ า (Progress) เพิ่มเป็ นฟั งก์ชนั่ เส้ นตรง (Linear function) ตามจานวนหน้ า คานวณความ
คืบหน้ าตามสมการดังนี ้
หน้ าปั จจุบนั
ความคืบหน้ า
จานวนหน้ าทังหมด
้
2. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบถดถ้ อย (Fast-to-Slow, Encouraging Feedback) อัตรา
การเพิ่มของความคืบหน้ าลดลงตลอดทังแบบสอบถาม
้
คานวณความคืบหน้ าตามสมการดังนี ้
ความคืบหน้ า

หน้ าปั จจุบนั
จานวนหน้ าทังหมด
้

ฐาน

จานวนหน้ าทังหมด
้

3. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast, Discouraging Feedback) อัตรา
การเพิ่มของความคืบหน้ าเพิ่มขึ ้นตลอดทังแบบสอบถาม
้
ความคืบหน้ า

จานวนหน้ าทังหมด
้

หน้ าปั จจุบนั
ฐาน จานวนหน้ าทังหมด
้
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Conrad และคณะ (2010) พบว่า อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามีผลต่อ
พฤติกรรมการตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง สาหรับกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Slow-to-Fast) มีพฤติกรรมการหยุดตอบแบบสอบถาม
กลางทาง (Break-off Rate = 21.8%) สูงกว่าอัตราการแสดงประเภทอื่น ในขณะที่การแสดงด้ วย
ความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) ส่งผลให้ มีอตั ราการเลิกตอบต่าที่สดุ (Break-off Rate = 11.3%)
นอกจากนี ้ยังพบว่าอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ส่งผลให้ หน่วยตัวอย่างรู้สึกว่า
แบบสอบถามมีความน่าสนใจ โดยที่การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบ Fast-to-Slow ทาให้
หน่วยตัวอย่างรู้สกึ ว่าแบบสอบถามมีความน่าสนใจสูงกว่าประเภทอื่น นักวิจยั ได้ อธิบายข้ อค้ นพบ
นี ้ว่า พฤติกรรมของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในตอนต้ นของแบบสอบถาม มีผลต่อการตัดสินใจที่จะ
เลิกตอบแบบสอบถาม หรื อดาเนินการตอบแบบสอบถามต่อไป ส่วนของพฤติกรรมของตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าในช่วงครึ่งหลังของแบบสอบถามไม่คอ่ ยมีผลมากนัก
นอกจากนี ้ Conrad และคณะ (2010) พบว่า อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า มีผล
ต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามจากการประเมินโดยหน่วยตัวอย่าง (Estimated Time)
กลุม่ หน่วยตัวอย่างที่ได้ รับทราบข่าวร้ ายในช่วงต้ นของแบบสอบถาม หรื อ ได้ รับตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแบบ Slow-to-Fast ประเมินว่าการตอบแบบสอบถามใช้ ระยะเวลานาน ส่งผลให้ เกิดการ
หยุดตอบกลางทาง โดยกลุม่ ทดลองที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ าประเภท Fast-to-Slow (13.47
นาที) ประเมินว่าใช้ เวลาน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุม่ อื่นดังนี ้ ประเภท Slow-to-Fast (15.38 นาที)
ความเร็วคงที่ (13.97 นาที) และ ไม่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (14.43 นาที)
ผู้วิจยั สนใจที่จะเปรี ยบเทียบอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าระหว่างงานวิจยั ของ
(1) Kaczmirek (2008) (2) Matzat และคณะ (2009) และ (3) Conrad และคณะ (2010) โดยที่
ผู้วิจยั ไม่นางานของ Böhme (2004, 2010) มาพิจารณา เนื่องจากในงานไม่มีการนาเสนอสมการ
ในการคานวณหาความคืบหน้ า กาหนดให้ แบบสอบถามมีจานวน 26 หน้ า ในแต่ละหน้ ามีหนึง่
คาถาม ความคืบหน้ า (Progress) ที่แสดงในแต่ละหน้ าแบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 2.1 แสดง
การเปรี ยบเทียบในรูปแบบกราฟ ดังภาพที่ 2.6 โดยที่แกนนอน (แกน x) คือ หน้ าในแบบสอบถาม
และแกนตัง้ (แกน y) คือ ความคืบหน้ า หน่วยเป็ น เปอร์ เซ็นต์ (%)
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการแสดง การคานวณด้ วยวิธีของ Conrad และคณะ (2010) แสดง
ให้ เห็นความแตกต่างของอัตราการแสดงทัง้ สาม ประเภท ได้ มากที่สดุ ระหว่าง Fast-to-Slow,
Constant และ Slow-to-Fast ดังนันผู
้ ้ วิจยั เลือกใช้ สมการของ Conrad และคณะ (2010) สาหรับ
คานวณอัตราการแสดงความคืบหน้ า ในงานวิจยั นี ้

30

ภาพที่ 2.6 เปรี ยบเทียบความคืบหน้ าสาหรับอัตราการแสดง สาม ประเภท จากงานวิจยั ของ
Kaczmirek (2008), Matzat และคณะ (2009) และ Conrad และคณะ (2010)
2.10 งำนวิจัยในอดีตเกี่ยวกับกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า หมายถึง ลักษณะที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าปรากฏ
ให้ หน่วยตัวอย่างเห็นในหน้ าเว็บเพจ Conrad และคณะ (2005) ได้ จาแนกลักษณะการปรากฏ
ออกเป็ น สอง ลักษณะ ดังนี ้
1. การปรากฏอยูต่ ลอดเวลา หมายถึง แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าให้ หน่วยตัวอย่างเห็น
อยูต่ ลอดเวลาที่ทาแบบสอบถาม
2. การปรากฏเป็ นครัง้ คราว หมายถึง ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าไม่แสดงให้ หน่วยตัวอย่าง
เห็นอยู่ตลอดเวลา มีบางช่วงเวลาที่แสดงอยูบ่ นจอภาพ หรื อบางช่วงเวลาที่ไม่แสดง
นักวิจยั จานวนหนึง่ กล่าวว่า การแสดงข้ อมูลป้อนกลับที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา หรื อ การให้
ข้ อมูลป้อนกลับแก่หน่วยตัวอย่างแบบบ่อย ๆ จะเป็ นการย ้าเตือนถึงเวลา ส่งผลให้ หน่วยตัวอย่าง
รู้สกึ ว่า การตอบแบบสอบถามนี ้ต้ องใช้ เวลามากขึ ้น จึงปฏิเสธการตอบให้ จบ (Meyer, et al.,
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1995; Polkosi & Lewis, 2002) กล่าวคือ หน่วยตัวอย่างจะรู้สกึ ว่าระยะเวลาที่รอการตอบสนอง
จากระบบมากขึ ้น เมื่อได้ เห็นระบบแสดงข้ อมูลป้อนกลับ ที่แสดงด้ วยความถี่บอ่ ยขึ ้น Polkoski
และ Lewis (2002) พบว่าในการตอบแบบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หน่วยตัวอย่างรู้สกึ ว่ามีชว่ งเวลา
ที่รอเป็ นเวลานาน เมื่อระบบมีการแสดงเสียงระหว่างการรอแบบซ ้า ๆ ให้ แก่หน่วยตัวอย่างฟั ง
สอดคล้ องกับ Vicente และ Reis (2010) กล่าวว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าบนหน้ า
แบบสอบถามออนไลน์เป็ นระยะ ๆ แทนการแสดงอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา จะส่งผลที่ดีกว่า
เนื่องจากทาให้ หน่วยตัวอย่างมีแรงจูงใจที่มาก และทาให้ ลดการหยุดตอบแบบสอบถามกลางทาง
ได้
ในขณะที่ Conrad และคณะ (2010) ศึกษาการลักษณะการปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าในแบบสอบถามออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็ น สอง ลักษณะ ดังนี ้ (1) ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ปรากฏอยูต่ ลอดเวลาบนจอภาพ (Always-on) และ (2) ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าปรากฏเป็ นครัง้
คราว (Intermittent) โดยที่ระบบจะแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า เฉพาะเมื่อหน่วยตัวอย่างตัวอย่าง
ตอบคาถามเสร็จในแต่ละตอนของแบบสอบถาม โดยตังสมมติ
้
ฐานงานวิจยั ดังนี ้ การแสดงตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบเป็ นครัง้ คราว ทาให้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าดูสะดุดตาหน่วยตัวอย่าง
มากกว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา เมื่อแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าอยู่
ตลอดเวลา บริเวณที่แสดงจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อย อาจทาให้ หน่วยตัวอย่างไม่
สังเกตเห็นได้ แต่ผลการทดลอง Conrad และคณะ (2010) พบว่าลักษณะการปรากฏไม่มีผลต่อ
อัตราการตอบกลับ
2.11 งำนวิจัยในอดีตเกี่ยวกับตำแหน่ งตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
Rao และ Couper (2009) ศึกษาตาแหน่งการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า สอง ตาแหน่ง
ระหว่าง (1) ปรากฏอยูด่ ้ านบน โดยแสดงที่มมุ บน ด้ านขวา ของหน้ าเว็บเพจแบบสอบถาม และ
(2) ปรากฏอยูด่ ้ านล่าง ที่แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง บริเวณเหนือปุ่ มยืนยัน หรื อปุ่ มไปยังหน้ าถัดไป
พบว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ตาแหน่งด้ านล่างของหน้ าเว็บเพจแบบสอบถามออนไลน์
ทาให้ หน่วยตัวอย่างรับรู้ถึงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามากกว่าการแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน นอกจากนี ้
การปรากฏที่ตาแหน่งด้ านล่างของแบบสอบถาม ทาให้ หน่วยตัวอย่างรู้สกึ ถึงประโยชน์ของตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าสูงกว่าการแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
เลิกตอบ (Break-off Rate) และตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในงานวิจยั มีข้อจากัด กล่าวคือ อัตราการ
เลิกตอบของงานวิจยั เป็ น ร้ อยละ 0.5 ค่อนข้ างต่ามาก ทาให้ ไม่สามารถสรุปผลความแตกต่างได้
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ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบความคืบหน้ าสาหรับอัตราการแสดง สาม ประเภท จากงานวิจยั ของ
Kaczmirek (2008), Matzat และคณะ (2009) และ (3) Conrad และคณะ (2010)
ควำมคืบหน้ ำ (Progress) (%)
หน้ ำที่ Constant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

4
8
12
15
19
23
27
31
35
38
42
46
50
50
54
58
62
65
73
77
81
85
88
92
96
100

Conrad
0
21
34
43
49
55
60
64
67
71
74
76
79
81
83
85
87
89
90
92
93
95
96
98
99
100

Fast-to-Slow
Kaczmirek Matzat
7
6
14
12
20
18
26
23
31
29
37
34
42
38
46
43
51
47
55
52
59
56
63
60
67
63
71
67
74
70
77
74
80
77
83
80
86
83
88
86
90
88
93
91
95
93
97
96
98
98
100
100

Conrad
0
1
2
4
5
7
8
10
11
13
15
17
19
21
24
26
29
33
36
40
45
51
57
66
79
100

Slow-to-Fast
Kaczmirek Matzat
1
2
2
4
3
7
5
9
7
12
10
14
12
17
15
20
18
23
22
26
25
30
29
33
33
37
37
40
41
44
46
48
51
53
56
57
61
62
66
66
71
71
77
77
82
82
88
88
94
94
100
100
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2.12 อัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ (Completion Rate)
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) คือ ร้ อยละของหน่วยตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจนเสร็จ ต่อจานวนผู้เข้ าร่วมตอบแบบสอบถาม (Vehovar, et al., 2000; Vicente &
Reis, 2010) อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์เป็ นหนึง่ ในตัวชี ้บ่งคุณภาพของแบบสอบถามหรื อ
โครงการวิจยั Denscombe (2006) ได้ กล่าวว่า ประสิทธิภาพของแบบสอบถามในฐานะเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณแบบสอบถามที่ได้ รับกลับจากหน่วยตัวอย่าง ที่มีความ
สมบูรณ์ครบถ้ วนของคาตอบ นอกจากนี ้ Hill และคณะ (1999) ได้ กล่าวว่า อัตราการตอบกลับของ
แบบสอบถามเป็ นส่วนที่สาคัญที่จะทาให้ การเก็บข้ อมูลมีความน่าเชื่อถือ
แต่ในงานวิจยั ต่าง ๆ มักประสบปั ญหาพบว่าหน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามกลับมาใน
อัตราค่อนข้ างต่า (Couper, 2000; Umbach, 2004; Manfreda, et al., 2008) โดยที่ Manfreda
และคณะได้ สงั เคราะห์งานวิจยั จานวน 45 โครงการเกี่ยวกับอัตราตอบกลับของแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่าอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์โดยเฉลี่ยต่ากว่ารูปแบบอื่น
ประมาณร้ อยละ 11 (Manfreda, et al., 2008)
Petchev (2009) ได้ จาแนกปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการตอบแบบสอบถามของหน่วย
ตัวอย่าง แบ่งเป็ น สาม ประเด็นดังนี ้ (1) คุณลักษณะของหน่วยตัวอย่าง (Peytchev, 2009) (2)
คาถามและลักษณะของหน้ าจอแบบสอบถามออนไลน์ เช่น ลักษณะช่องคาตอบของคาถาม
ประเภทปลายเปิ ด (Open-End Question Form) (Crawford, et al., 2001) จานวนคาถามที่แสดง
ในหนึง่ หน้ าแบบสอบถาม (Peytchev, 2009) ความยาวของแบบสอบถาม (Deutskens, et al.,
2004) และ (3) คุณลักษณะของแบบสอบถาม (Survey Design Feature) เช่น ตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า (Crawford, et al., 2001) สิ่งตอบแทน (Incentive) (Bosnjak & Tuten, 2003;
Deutskens, et al., 2004) การแจ้ งเตือนให้ ตอบแบบสอบถาม (Reminder Notification)
(Deutskens, et al., 2004) โดยที่ในงานนี ้ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
(Progress Indicator) Dillman (2000) ได้ เสนอว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าใน
แบบสอบถามออนไลน์ อาจช่วยทาให้ หน่วยตัวอย่างดาเนินการตอบแบบสอบถามจนเสร็จ
เนื่องจากในการตอบแบบสอบถามกระดาษ หน่วยตัวอย่างสามารถประเมิณถึงระยะเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามได้ โดยง่าย ในขณะที่แบบสอบถามออนไลน์แบบหลายหน้ า หน่วยตัวอย่างไม่
สามารถทราบถึงปริมาณแบบสอบถามที่ต้องตอบได้ นอกจากนี ้จากการสังเกตหน่วยตัวอย่าง
ระหว่างการตอบแบบสอบถามออนไลน์พบว่า หน่วยตัวอย่างมักจะหยุดตอบแบบสอบถามเมื่อ
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เหลือจานวนคาถามไม่มาก ดังนันตั
้ วชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงให้ หน่วยตัวอย่างทราบถึง
สถานะการตอบแบบสอบถาม ป้องกันการหยุดตอบแบบสอบถามกลางคันได้
2.13 ระยะเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม (Completion Time)
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่นกั วิจยั ให้ ความสนใจศึกษา มี
แนวโน้ มที่วา่ หากหน่วยตัวอย่างใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามนานขึ ้นเท่าใด ยิ่งเป็ นไปได้ วา่
หน่วยตัวอย่างจะเกิดความรู้สกึ ทางลบจะปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถามมากขึ ้นเท่านัน้
(Zukerberg, et al., 1999; Norman, et al., 2001; Manfreda, et al., 2002) Dillman (2000)
กล่าวว่าการสารวจความคิดเห็นผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นทางเลือกที่นิยมสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนื่องจากการสารวจทางอินเทอร์ เน็ตใช้ ระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเร็ว ทาให้ ประหยัดเวลา
ของทังนั
้ กวิจยั และหน่วยตัวอย่าง (Interactive, 2000) โดยที่ Lang (2007) กล่าวว่า แบบสอบถาม
ออนไลน์ควรจะออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่หน่วยตัวอย่างใช้ ตอบ
แบบสอบถามให้ น้อยที่สดุ นอกจากนี ้ยังกล่าวว่า ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ 15 นาทีหรื อน้ อยกว่า
ที่ทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจนเสร็จ ขณะที่ Conrad และคณะ (2010) ได้ กล่าวว่า
ระยะเวลาในการทาแบบสอบถามแสดงให้ เห็นถึงความใส่ใจในการตอบแบบสอบถามของหน่วย
ตัวอย่าง กล่าวคือ หน่วยตัวอย่างที่ตอบคาถามอย่างตังใจจะใช้
้
เวลาในการตอบแบบสอบถามที่
มากกว่าหน่วยตัวอย่างที่ไม่ตงใจ
ั้
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ควำมนำ
แนวทางการดาเนินงานวิจยั สาหรับตอบวัตถุประสงค์ได้ นาเสนอไว้ ในบทนี ้อันประกอบ
ด้ วย แนวทางการวิจยั การทดสอบสมมติฐาน (Hypotheses Testing) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่างและจานวนตัวอย่าง (Sampling Technique) เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล ขันตอน
้
การเก็บข้ อมูล (Data Gathering Execution) ความถูกต้ อง (Validity) และความน่าเชื่อถือ
(Reliability) ของข้ อมูลที่เก็บ และกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Framework)
3.2 แนวทำงกำรวิจัย
แนวทางการดาเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั จะกระทาด้ วยการทดลองใน
สภาพจริง (Field Experiment) เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการทราบว่าเมื่อปรับเปลี่ยนค่าของตัวแปร
อิสระในสภาพจริงแล้ วจะมีผลอย่างไรต่อตัวแปรตาม ด้ วยการเก็บข้ อมูลจากเว็บไซต์แบบสอบถาม
ออนไลน์ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่ แม้ จะไม่สามารถควบคุมจานวนและลักษณะของผู้แวะชมเว็บไซต์ที่
เป็ นหน่วยทดลอง แต่ทาให้ ได้ ข้อมูลที่สะท้ อนพฤติกรรมของหน่วยตัวอย่างที่มีตอ่ แบบสอบถาม
ออนไลน์ในบริ บทจริงเพื่อนาไปสูผ่ ลสรุปที่ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือ
3.3 กำรทดสอบสมมติฐำน
งานวิจยั นี ้ต้ องการวิเคราะห์ว่า (1) รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า จานวนสองรูปแบบ
คือแบบอักษร และแบบกราฟิ ก (2) อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า จานวนสามประเภท คือ
แสดงด้ วยความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า และแสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (3)
การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ระหว่าง (ก) ปรากฏตลอดเวลา และ (ข) ปรากฏเป็ นครัง้
คราว และ (4) ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ระหว่างด้ านบน และด้ านล่าง มีผลอย่างไรต่อ
(1) อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) และ (2) ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
(Completion Time) การทบทวนงานวิจยั ในอดีต ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตังสมมติ
้
ฐานจานวนแปดสมมติฐาน
ดังต่อไปนี ้
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1. ผลของรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามออนไลน์
Couper และคณะ (2004) ได้ พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้ กราฟิ กกับความรู้สกึ
เพลิดเพลินของหน่วยตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ส่วนกิตติพงษ์ แซ่ลิ ้ม (2551) ได้
กล่าวว่าการใช้ กราฟิ กดูจะส่งเสริมให้ ทศั นคติของหน่วยตัวอย่างต่อแบบสอบถามดีขึ ้น ดังนันผู
้ ้ วิจยั
จึงคาดว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ กน่าจะมีอตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์สงู กว่าแบบอักษร
ดังนันสมมติ
้
ฐานแรก คือ
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างแบบ
กราฟิ ก หรื อ แบบอักษร
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
รูปแบบกราฟิ กจะสูงกว่าแบบอักษร
2. ผลของรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์
Myers (1985) อ้ างว่าการให้ ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบภาพกราฟิ กทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับรู้
ได้ ง่ายและรวดเร็วกว่าข้ อมูลป้อนกลับในรูปแบบตัวเลขหรื อตัวอักษร ในขณะที่ Couper และคณะ
(2004) กล่าวว่าการใช้ กราฟิ กในแบบสอบถามออนไลน์ มีผลให้ หน่วยตัวอย่างเกิดความรู้สกึ
เพลิดเพลิน ระหว่างการตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้ หน่วยตัวอย่างตังใจตอบแบบสอบถาม
้
ผู้วิจยั
จึงเชื่อว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ กน่าจะใช้ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ อยกว่า
ดังนันสมมติ
้
ฐานที่สองของงานวิจยั คือ
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแบบกราฟิ ก และแบบอักษร
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ ารูปแบบ
กราฟิ กจะน้ อยกว่ารูปแบบอักษร
3. ผลของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามออนไลน์
Conrad และคณะ (2010) พบว่าอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ส่งผลต่อการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ เมื่อแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าด้ วยอัตราการแสดงประเภทความเร็วแบบ
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ก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) หน่วยตัวอย่างจะไม่ตอบแบบสอบถามจนจบมากที่สดุ แต่จะตอบจน
ครบมากที่สดุ เมื่อแสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดว่า อัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ดูจะทาให้ อตั รา
การตอบอย่างสมบูรณ์สงู ที่สดุ ส่วนลักษณะการแสดงด้ วยความเร็ วคงที่ ดูจะทาให้ อตั ราการตอบ
อย่างสมบูรณ์ต่ากว่าแสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) แต่นา่ จะสูงกว่าแสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ดูจะ
ทาให้ อตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ต่าที่สดุ ดังนันสมมติ
้
ฐานที่สามของงานวิจยั คือ
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่าง
แบบสอบถามที่อตั ราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แบ่งเป็ น การแสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วยความเร็ว
แบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) จะสูงกว่าประเภทที่แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ และประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ส่วนอัตราการแสดงประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ จะมีอตั ราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ สูงกว่า แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
4. ผลของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์
Conrad และคณะ (2010) พบว่าอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าส่งผลต่อความ
รู้สกึ ของหน่วยตัวอย่างต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม โดยกลุม่ ทดลองที่ได้ รับ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในลักษณะที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ประเมิน
ระยะเวลาที่ใช้ ตอบแบบสอบถามสันกว่
้ าหน่วยตัวอย่างกลุม่ อื่น เนื่องจากหน่วยตัวอย่างรู้สกึ ว่าได้
ตอบแบบสอบถามอย่างรวดเร็วไปแล้ วในช่วงแรก ๆ นอกจากนี ้ Conrad และคณะ (2010) พบว่า
อัตราการแสดง มีผลต่อความสนใจในแบบสอบถาม ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าประเภทที่แสดงด้ วย
ความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ทาให้ หน่วยตัวอย่างรู้สกึ ว่าแบบสอบถามมีความน่าสนใจ
เมื่อรู้สกึ ว่าแบบสอบถามน่าสนใจ และรู้สกึ ว่าสามารถตอบแบบสอบถามได้ เร็ ว จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั คาด
ว่า อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) ดูจะทาให้
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ส่วนลักษณะการแสดงด้ วยความเร็วคงที่
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ดูจะทาให้ ระยะเวลาในการตอบมากกว่าแสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) แต่นา่ จะน้ อย
กว่าแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ดังนันสมมติ
้
ฐานที่สี่ของงานวิจยั คือ
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถาม
ที่อตั ราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แบ่งเป็ น แสดงด้ วยเร็วคงที่ แสดงด้ วย
ความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slowto-Fast)
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ใน
ลักษณะที่แสดงด้ วยความเร็ วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) จะน้ อยกว่า ประเภทที่
แสดงด้ วยความเร็วคงที่ และประเภทที่แสดงความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ส่วนอัตราการแสดงในลักษณะที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ จะใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยน้ อย
กว่าแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
5. ผลของการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามออนไลน์
Dillman (2000) กล่าวว่าการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าบนแบบสอบถามออนไลน์ จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ หน่วยตัวอย่าง ดาเนินการตอบแบบสอบถามจนเสร็จสิ ้น ดังนันการออกแบบ
้
แบบสอบถามออนไลน์ที่ดี ควรทาให้ หน่วยตัวอย่างตระหนักถึงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อีกทัง้
Conrad และคณะ (2010) กล่าวว่าลักษณะการปรากฏเป็ นครัง้ คราวดูจะทาให้ หน่วยตัวอย่าง
ตระหนักถึงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าได้ สงู กว่าการปรากฏตลอดเวลา ผลการทดลองพบว่าตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราวบนแบบสอบถาม ทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจน
เสร็จสูงกว่าลักษณะที่แสดงอยูต่ ลอดเวลา แม้ ไม่มีนยั สาคัญ ดังนันผู
้ ้ วิจยั คาดว่าตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราวจะมีอตั ราตอบอย่างสมบูรณ์สงู กว่าลักษณะที่ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
ดังนันสมมติ
้
ฐานที่ห้าของงานวิจยั คือ
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างลักษณะที่
ปรากฏเป็ นครัง้ คราวหรื อปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่
ปรากฏเป็ นครัง้ คราวจะสูงกว่าลักษณะที่ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
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6. ผลของการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ ระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์
Dillman (2000) ได้ เสนอแนะว่า ควรใส่ภาพกราฟิ กหรื อคาที่แสดงถึงความคืบหน้ าในการ
ทาแบบสอบถาม เพื่อให้ หน่วยตัวอย่างรับทราบว่าทาแบบสอบถามไปได้ มากน้ อยเท่าใด ดังนันการ
้
ออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์จะต้ องทาให้ หน่วยตัวอย่างตระหนักถึงความคืบหน้ า (Progress)
ที่แสดงด้ วยตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อีกทัง้ Conrad และคณะ (2010) กล่าวว่าลักษณะการปรากฏ
เป็ นครัง้ คราวดูจะทาให้ หน่วยตัวอย่างตระหนักถึงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามากกว่าการปรากฏ
ตลอดเวลา ส่งผลให้ หน่วยตัวอย่างเกิดความรู้สกึ อยากตอบแบบสอบถามจนจบอย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจยั จึงคาดว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราว น่าจะทาให้ หน่วยตัวอย่างใช้
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ อยกว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้
สมมติฐานที่หกของงานวิจยั คือ
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างลักษณะการ
ปรากฏเป็ นครัง้ คราว หรื อลักษณะปรากฏอยู่ตลอดเวลา
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏ
เป็ นครัง้ คราวจะน้ อยกว่าลักษณะที่แสดงอยูต่ ลอดเวลา
7. ผลของตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามออนไลน์
Rao และ Couper (2009) กล่าวว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่างของ
หน้ าเว็บแบบสอบถามออนไลน์ ทาให้ หน่วยตัวอย่างรู้สกึ ถึงประโยชน์ และพึงพอใจต่อแบบสอบ
ถามมากกว่าแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน อีกทังเมื
้ ่อรู้สกึ ถึงประโยชน์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
หน่วยตัวอย่างจะดาเนินการตอบแบบสอบถามจนเสร็จได้ ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดว่า อัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่างน่าจะสูงกว่าที่แสดงที่ด้านบน ดังนัน้
สมมติฐานที่เจ็ดของงานวิจยั คือ
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน หรื อด้ านล่าง
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดง
ที่ตาแหน่งด้ านล่างจะสูงกว่าแสดงที่ด้านบน
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8. ผลของตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีตอ่ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์
Rao และ Couper (2009) พบว่าการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ตาแหน่งด้ านล่างของ
แบบสอบถามออนไลน์ ทาให้ หน่วยตัวอย่างรู้สกึ ถึงประโยชน์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามากกว่า
แสดงที่ด้านบน นอกจากนี ้ยังพบว่า การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ตาแหน่งด้ านล่าง ทาให้
หน่วยตัวอย่างมีความพึงพอใจในแบบสอบถามสูงกว่าแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน ดังนันผู
้ ้ วิจยั คาดว่า
ระยะเวลาของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่างน่าจะน้ อยกว่าที่แสดงที่ตาแหน่ง
อยูด่ ้ านบน เนื่องจากการแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่างทาให้ หน่วยตัวอย่างให้ ความสนใจและตังใจตอบ
้
แบบสอบถามมากกว่า ส่งผลให้ ใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามน้ อยกว่าการแสดงที่ด้านบน
ดังนันสมมติ
้
ฐานที่แปดของงานวิจยั คือ
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน หรื อด้ านล่าง
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงที่
ตาแหน่งด้ านล่างจะน้ อยกว่าแสดงที่ด้านบน
3.4 ประชำกรและหน่ วยทดลอง
ประชากร หมายถึง ทุกหน่วยที่สามารถให้ ข้อมูลในเรื่ องที่สนใจศึกษา (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา, 2551) เนื่องจากงานนี ้วิจยั เกี่ยวกับแบบสอบถามออนไลน์ อันเป็ นการเก็บข้ อมูลบน
อินเทอร์ เน็ต ดังนันประชากรของงานวิ
้
จยั นี ้จึงเป็ นทุกคนที่ สามารถเข้ าถึงและใช้ อินเทอร์ เน็ต
กลุม่ ตัวอย่าง หมายถึง บางส่วนของประชากรที่ให้ ข้อมูลกับงานวิจยั ในทางปฏิบตั นิ กั วิจยั
จะเก็บข้ อมูลเพียงบางส่วนของประชากร เนื่องจากการเก็บข้ อมูลจากทุกหน่วยในประชากรนัน้
เป็ นไปได้ ยาก อาจเพราะจะต้ องเสียเวลาหรื อมีคา่ ใช้ จา่ ยสูง ในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่
นอกจากจะต้ องใช้ เวลานานในการเก็บข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ครบทุกหน่วยประชากรแล้ ว อาจมีผลทาให้
ข้ อมูลที่เก็บมาได้ ในช่วงแรกล้ าสมัย ดังนันนั
้ กวิจยั มักเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างแทน (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา, 2551)
การสารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (2551; 2552;
2553) พบว่ากลุม่ ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตของประชากรไทยกระจายอยู่ในทุก ๆ กลุม่ การสารวจโดยให้
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตตอบแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ใช้ งานจริง โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิก
ป้ายประกาศเชิญชวนให้ ตอบแบบสอบถามจากเว็บไซต์ตา่ ง ๆ แม้ จะไม่สามารถควบคุมจานวน
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และลักษณะของผู้แวะชมเว็บไซต์ที่เป็ นหน่วยตัวอย่าง แต่ได้ ข้อมูลที่สะท้ อนพฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีตอ่ แบบสอบถามอย่างแท้ จริง และทาให้ ผลการทดลองถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้ ผู้วิจยั จึงกาหนดให้ หน่วยตัวอย่างหรื อหน่วยทดลองในการศึกษานี ้เป็ นกลุม่ ผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ตที่สามารถเข้ าถึงเว็บไซต์ที่แสดงแบบสอบถามออนไลน์
3.5 กำรเลือกหน่ วยทดลองและจำนวนหน่ วยทดลอง
งานวิจยั นี ้เป็ นการทดลองในสภาพจริง (Quasi Experiment) ดังนันการควบคุ
้
มลักษณะ
หรื อจานวนหน่วยทดลองอันประกอบด้ วยผู้แวะชมเว็บไซต์การทดลองกระทาได้ ยากกว่าการ
ทดลองในห้ องปฏิบตั กิ าร แต่ผลการทดลองที่ได้ น่าจะสะท้ อนความเป็ นจริงของการทดลองได้ ดี
และเหมาะสมกว่า (Babbie, 2010) ด้ วยเงื่อนไขของการเลือกหน่วยทดลองตามความน่าจะเป็ น
(Probability Sampling) จะต้ องประกอบด้ วย (1) ต้ องทราบขนาดประชากรที่แน่นอน และ (2)
ต้ องมีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) ซึง่ ก็คือ รายชื่อของแต่ละหน่วยในประชากรพร้ อม
รายละเอียดของหน่วยทดลอง แต่ในงานนี ้ผู้วิจยั ไม่สามารถได้ รายชื่อของแต่ละหน่วยประชากร
ผู้วิจยั จึงจาเป็ นต้ องคัดเลือกหน่วยทดลองโดยไม่อิงความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling)
ผู้วิจยั จึงกาหนดให้ หน่วยทดลองเป็ นกลุม่ ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตที่สามารถเข้ าถึงเว็บไซต์ที่แสดง
แบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้วิจยั กาหนดจะประกาศเชิญให้ บคุ คลเข้ าร่วมตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ที่ได้ รับความนิยม มีจานวนผู้เข้ าชมเว็บไซต์เป็ นจานวนมาก โดยพิจารณา
จากข้ อมูลสถิตเิ ว็บไซต์ยอดนิยม truehits.net (http://truehits.net/) เช่น
- เว็บไซต์ sanook.com (http://forum.sanook.com/forum)
- เว็บไซต์ siamzone.com (http://www.siamzone.com) หรื อ
- เว็บไซต์ dek-d.com (http://www.dek-d.com/board)
ในงานวิจยั นี ้ มีตวั แปรต้ นสี่ตวั แปร อันได้ แก่ (1) รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า มี สอง ค่า
คือ แบบอักษรและแบบภาพกราฟิ ก (2) อัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า มี สาม ค่า คือ
แสดงด้ วยความเร็วคงที่, แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า และแสดงด้ วยความเร็ วแบบถดถอย (3)
การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า มี สอง ค่า คือ ปรากฏตลอดเวลาและปรากฏเป็ นครัง้ คราว
และ (4) ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า มี สอง ค่า คือ ด้ านบนและด้ านล่าง ดังนันจ
้ านวน
เงื่อนไขการทดลองจึงประกอบด้ วย 2 x 3 x 2 x 2 เท่ากับ 24 เงื่อนไข จานวนของหน่วยตัวอย่างที่
ทาให้ ได้ ผลในงานวิจยั เชิงทดลองอย่างแม่นยา อย่างน้ อย 20 หน่วยต่อหนึง่ กลุม่ ทดลอง (Roscoe,
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1975; สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) ดังนันจ
้ านวนหน่วยทดลองสาหรับงานวิจยั
นี ้ คือ 480 หน่วยเป็ นอย่างน้ อย
3.6 เครื่ องมือในกำรเก็บข้ อมูล
งานนี ้วิเคราะห์ผลของตัวแปรต้ นสี่ตวั ได้ แก่ รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อัตราการแสดง
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า การปรากฏตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) และระยะเวลาตอบแบบสอบถาม โดยตัวแปร
ต้ นสี่ตวั แปร มีรายละเอียดดังนี ้
3.6.1. รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงใน
แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อบอกให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม ได้ ทราบถึงปริมาณของแบบสอบถามที่ได้
ทาสาเร็จไปแล้ ว มีสองรูปแบบคือ (1) แบบอักษร และ (2) แบบกราฟิ ก ทังนี
้ ้ค่าของรูปแบบของตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า เป็ นแบบสเกลนามกาหนด (Nominal Scale) คือ แบบอักษรมีคา่ เป็ น 1 และ
แบบภาพกราฟิ กมีคา่ เป็ น 2 โดยมีรายละเอียดของแต่ละค่าของตัวแปรดังนี ้
1. แบบอักษร คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงเป็ นตัวอักษร หรื อตัวเลขเท่านัน้ โดยใน
ที่นี ้จะ แสดงเป็ นตัวเลขบอกร้ อยละของแบบสอบถามที่ได้ ทาสาเร็จไปแล้ วตามด้ วยข้ อความ ดัง
ภาพที่ 3.1 ตัวอักษรที่แสดงเป็ นแบบฟอนท์ Tahoma แบบอักษรหนา ขนาด 13 จุด สีดา เนื่องจาก
ฟอนท์ Tahoma เป็ นแบบอักษรที่เป็ นทางการ ทาให้ หน่วยตัวอย่างอ่านได้ โดยง่าย (อาทิมา มาสิริ,
2552) งานวิจยั นี ้ ใช้ ตวั อักษรขนาด 12 จุด สาหรับตัวหนังสือทัว่ ไปในแบบสอบถาม เนื่องจากเป็ น
ขนาดอักษรที่เหมาะสมที่ใช้ แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้ มว่าทาให้ หน่วยตัวอย่างอ่านได้ เร็ ว
(Lumsden, et al., 2006; Rasooli, et al., 2011) สาหรับตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ผู้วิจยั จึงเลือกใช้
ตัวอักษรขนาด 13 จุดแบบอักษร สาหรับใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ขนาดกว้ าง 1 เซนติเมตร ยาว
10 เซนติเมตร
เสร็จแล้ว 25%

ภาพที่ 3.1 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร
2. แบบกราฟิ ก คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงเป็ นรูปภาพ แสดงเป็ น Progress Bar
แถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดตามสัดส่วนของแบบสอบถามที่ทาสาเร็จไปแล้ ว ดัง
ภาพที่ 3.2 โดยใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ขนาดกว้ าง 1 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
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ตัวอย่างการคานวณสัดส่วน ดังนี ้เมื่อความคืบหน้ า คือ ร้ อยละ 100 จะแสดงแถบสีดาเต็ม
แถบ Progress bar ขนาดยาว 10 เซนติเมตร ดังนัน้ ความคืบหน้ า เท่ากับ ร้ อยละ 5 จะแสดงแถบ
สีดา ขนาด (5/100)*10 = 0.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 3.2 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
3.6.2. อัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ อัตราการเพิ่มของสัดส่วนของ
แบบสอบถามที่ทาเสร็จ ตลอดทังแบบสอบถาม
้
โดยจาแนกออกได้ เป็ นสามประเภท คือ (1) แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ (Constant Speed) (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ
(3) แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ทังนี
้ ้ค่าของตัวแปรนี ้เป็ นแบบสเกลนาม
กาหนด (Nominal Scale) คือ อัตราความเร็ วคงที่มีคา่ เป็ น 1 อัตราความเร็วแบบก้ าวหน้ ามีคา่ เป็ น
2 และอัตราความเร็วแบบถดถอยมีคา่ เป็ น 3 โดยมีรายละเอียดการคานวณของแต่ละอัตรามาจาก
Conrad และคณะ (2010) โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดงั นี ้
1. แสดงความเร็วคงที่ (Constant Speed) การเพิ่มของสัดส่วนของงานที่ทาเสร็จ เพิ่ม
แบบคงที่ตลอดทังแบบสอบถาม
้
โดยความคืบหน้ า (Progress) ในแต่ละหน้ า คานวณตามสมการ
ดังนี ้
ความคืบหน้ า = [หน้ าปั จจุบนั / จานวนหน้ าทังหมด]*100
้
2. แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) การเพิ่มของสัดส่วนของงานที่เสร็ จ
ในช่วงแรกจะเพิ่มขึ ้นอย่างช้ ากว่าในแบบปกติ แล้ วในช่วงหลังของงานสัดส่วนจะเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยความคืบหน้ าในแต่ละหน้ า คานวณตามสมการดังนี ้
ความคืบหน้ า = [1 – log ((จานวนหน้ าทังหมด
้
+ 1) - หน้ าปั จจุบนั )]*100, ฐาน = จานวน
หน้ าทังหมด
้
3. แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) การเพิ่มของสัดส่วนของงานที่เสร็ จ
ในช่วงแรกจะเพิ่มขึ ้นอย่างเร็วกว่าในแบบปกติ แล้ วในช่วงหลังของงานสัดส่วนจะเพิ่มขึ ้นช้ าลง โดย
ความคืบหน้ า ในแต่ละหน้ า คานวณตามสมการดังนี ้
ความคืบหน้ า = [log (หน้ าปั จจุบนั ) / log (จานวนหน้ าทังหมด)]*100,
้
ฐาน = จานวน
หน้ าทังหมด
้
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ผู้วิจยั กาหนดให้ ค่าของความคืบหน้ า (Progress) ในตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ด้ วยตัวเลข
จานวนเต็ม โดยที่เมื่อคานวณ ความคืบหน้ า จากสมการเสร็จ ทาให้ เป็ นเลขจานวนเต็มโดยการปั ด
เศษทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์ สาหรับรูปแบบตัวชี
้ ้บอกความคืบหน้ า ทังสองรู
้
ปแบบ ตัวอย่าง
การคานวณสัดส่วนของงาน สาหรับอัตราการแสดง สาม ประเภทดังนี ้ แบบสอบถามที่ใช้ ใน
งานวิจยั นี ้ มีจานวน 26 หน้ า แสดงหน้ าละ 1 ข้ อถาม ไม่รวมหน้ าแรกสาหรับชี ้แจงเกี่ยวกับ
แบบสอบถาม และหน้ าสุดท้ ายของแบบสอบถามที่ไม่มีการแสดงข้ อถาม สาหรับหน้ าที่ 10 จะมีคา่
ความคืบหน้ า แสดงในตัวชี ้บอกความคืบหน้ า เป็ นดังนี ้
1. แสดงความเร็วคงที่ (Constant Speed)
ความคืบหน้ า = (10/26)*100 = 38.46 %
ความคืบหน้ าหลังจากปั ดเศษทศนิยม = 38 %
2. แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ความคืบหน้ า = [1 – log26 ((26 + 1) – 10)]*100
= 13.04 %
ความคืบหน้ าหลังจากปั ดเศษทศนิยม = 13 %
3. แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถ้ อย (Fast-to-Slow)
ความคืบหน้ า = [log26 (10) / log26 (26)]*100
= 70.67 %
ความคืบหน้ าหลังจากปั ดเศษทศนิยม = 71 %
3.6.3. การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ ลักษณะที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าปรากฏ
ให้ หน่วยตัวอย่างเห็นในหน้ าเว็บเพจ โดยจาแนกออกได้ เป็ นสองลักษณะ คือ (1) ปรากฏตลอด
เวลา และ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว ทังนี
้ ้ค่าของตัวแปรนี ้เป็ นแบบสเกลนามกาหนด (Nominal
Scale) คือ ปรากฏตลอดเวลา มีคา่ เป็ น 1 และปรากฏเป็ นครัง้ คราว มีคา่ เป็ น 2 โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละค่าของตัวแปรดังนี ้
1. ปรากฏตลอดเวลา คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าจะปรากฏอยูบ่ นหน้ าแบบสอบถามอยู่
ตลอดเวลา ในทุกหน้ าของแบบสอบถาม
2. ปรากฏเป็ นครัง้ คราว คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าจะไม่ปรากฏอยูบ่ นหน้ าแบบสอบถาม
ตลอดเวลา แต่จะปรากฏเป็ นครัง้ คราวไป มีบางช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนจอภาพ และบางช่วงเวลาที่
ไม่แสดง โดยมีชว่ งเวลาของการเปลี่ยนแปลงอยูท่ ี่ 10 วินาที
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สาหรับลักษณะการปรากฏเป็ นครัง้ คราว ผู้วิจยั ได้ ทดลองเบื ้องต้ น (Pilot Test) ระหว่าง
สองรูปแบบดังนี ้ (1) การเปลี่ยนแปลงระหว่างการปรากฏและไม่ปรากฏ เป็ นการจับเวลาในหน้ า
แบบสอบถามหนึง่ เท่านัน้ ไม่มีผลต่อเนื่องไปยังหน้ าถัดไปของแบบสอบถาม และ (2) การ
เปลี่ยนแปลงระหว่างการปรากฏและไม่ปรากฏ 10 วินาที เกิดต่อเนื่องตลอดทังแบบสอบถาม
้
กล่าวคือ การนับเวลาจะกระทาต่อเนื่องตลอดการตอบแบบสอบถาม โดยตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
จะแสดงอยู่ 10 วินาที และไม่แสดงอีก 10 วินาที ตลอดการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกหน่วย
ทดลองเป็ นนิสิตปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน
10 คน ให้ ทาแบบสอบถามออนไลน์ในหัวข้ อโรงอาหารของคณะ จานวน 8 ข้ อ โดยแบ่งจานวน
กลุม่ ละ 5 คน ผลการทดลองเบื ้องต้ นพบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสอง การจับเวลาของ
เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตลอดทังแบบสอบถาม
้
ทาให้ หน่วยทดลองรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ปรากฏ
และหายของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (จานวน 4 จาก 5 คน) มากกว่า รูปแบบแรก (จานวน 2 จาก 5
คน) นอกจากนี ้ รูปแบบแรก ทาให้ หน่วยทดลองคิดว่าเกิดจากการที่ระบบมีปัญหามากกว่า โดยที่
ระหว่างการตอบแบบสอบถาม หน่วยทดลองได้ สอบถามกับนักวิจยั เกี่ยวกับการหายไปของตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า ดังนันในงานนี
้
้ ผู้วิจยั จะใช้ รูปแบบการปรากฏเป็ นครัง้ คราวแบบที่สอง คือ ตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าจะปรากฏอยูบ่ นหน้ าจอ 10 วินาที แล้ วไม่แสดงอีก 10 วินาที สลับกันไป จะ
แสดงในลักษณะนี ้ไปตลอดการตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง แสดงตัวอย่างของการ
ปรากฏในภาพที่ 3.3
ความคืบหน้ าในตัวชี ้บอกความคืบหน้ า จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อขึ ้นหน้ าแบบสอบถาม
ใหม่ ทังประเภทที
้
่ปรากฏตลอดเวลา และปรากฏเป็ นครัว้ คราว ดังนันความคื
้
บหน้ าที่แสดงในหน้ า
แบบสอบถามหนึง่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ วา่ หน่วยตัวอย่างได้ ตอบคาถามในหน้ านันแล้
้ ว
อันเนื่องจากการคานวณความคืบหน้ า จากตัวแปรอิสระอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ขึ ้นกับจานวนหน้ าของแบบสอบถาม
4. ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า คือ ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในการ
แสดงบนหน้ าเว็บ เมื่อเทียบกับตาแหน่งของคาถามที่ปรากฏ โดยจาแนกออกได้ เป็ นสองตาแหน่ง
คือ (1) ด้ านบน และ (2) ด้ านล่าง ทังนี
้ ้ค่าของตัวแปรนี ้เป็ นแบบสเกลนามกาหนด (Nominal
Scale) คือ ด้ านบน มีคา่ เป็ น 1 และด้ านล่าง มีคา่ เป็ น 2 โดยมีรายละเอียดของแต่ละค่าของตัว
แปรดังนี ้
1. ด้ านบน แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่บริเวณด้ านบน ตรงกลางของหน้ าเว็บ ที่
ตาแหน่งเหนือข้ อถาม ตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.4
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2. ด้ านล่าง แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่บริเวณด้ านล่าง ตรงกลางของหน้ าเว็บ ที่
ตาแหน่งใต้ ข้อถาม ตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.5

1
2
3
4

ผ่านไป 10 วินาที
1
2
3
4

ผ่านไป 10 วินาที
1
2
3
4

ภาพที่ 3.3 การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ลักษณะปรากฏเป็ นครัง้ คราว

1
2
3
4

ภาพที่ 3.4 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แสดงที่ตาแหน่งด้ านบน

1
2
3
4

ภาพที่ 3.5 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
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ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบสอบถามออนไลน์ขึ ้นมาสาหรับการเก็บข้ อมูล จานวน 24
เว็บไซต์ ที่มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ แต่จะมีความแตกต่างเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปร
ต้ นของงานวิจยั นี ้ ดังตารางที่ 3.1 โดยผู้วิจยั เลือกออกแบบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามหลาย
หน้ า (Multiple-Page Design) โดยแสดงหนึง่ ข้ อถามในแต่ละหน้ า และไม่มีการใช้ แถบเลื่อน
(Scroll Bar) ในแต่ละหน้ าจอที่แสดง เพื่อให้ ไม่มีผลกระทบต่อการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
ตาแหน่งต่าง ๆ ซึง่ เป็ นตัวแปรอิสระหนึง่ ของวิทยานิพนธ์นี ้ สาหรับกรณีตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
แสดงอยู่ที่ตาแหน่งด้ านล่างของแบบสอบถาม ถ้ าแบบสอบถามมีความยาวเกินหน้ าจอจนทาให้
ต้ องใช้ แถบเลื่อน อาจจะเกิดโอกาสที่หน่วยตัวอย่างไม่เห็นตัวชี ้บอกความคืบหน้ าได้ ตัวอย่าง
แบบสอบถามออนไลน์ แสดงดังภาพที่ 3.6-3.10 เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อตัวแปรตามคือ (1)
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ และ (2) ระยะเวลาที่ใช้ ในการทาแบบสอบถาม โดยเก็บในหน่วยของ
วินาที คาถามในแบบสอบถามเป็ นการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ต
เนื่องจากเป็ นประเด็นที่มีความเหมาะต่อการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามออนไลน์ อีกทังเป็
้ น
ประเด็นที่บคุ คลทัว่ ไปสามารถตอบได้ (ชัชพงศ์ ตังมณี
้ & เหมือนมาส พุม่ ลาเจียก, 2549; กิตพิ งษ์
แซ่ลิ ้ม, 2551) โดยไม่แสดงหมายเลขหน้ าคาถามในแต่ละข้ อ เนื่องจากต้ องการให้ หน่วยตัวอย่าง
ประเมิณระยะเวลาที่ใช้ ตอบแบบสอบถามจากตัวชี ้บอกความคืบหน้ าเพียงอย่างเดียว

ภาพที่ 3.6 หน้ าแรกของแบบสอบถามออนไลน์
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ตารางที่ 3.1 รูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ที่พฒ
ั นามีจานวน 24 รูปแบบ
รูป
แบบ
แบบ
สอบ
ถำม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รูปแบบ
แบบ
แบบ
อักษร กราฟิ ก
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ภาพที่ 3.7 หน้ าจอตัวอย่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร แสดงตาแหน่งด้ านบน

ภาพที่ 3.8 หน้ าจอตัวอย่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร แสดงตาแหน่งด้ านล่าง
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ภาพที่ 3.9 หน้ าจอตัวอย่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก แสดงตาแหน่งด้ านบน

ภาพที่ 3.10 หน้ าจอตัวอย่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก แสดงตาแหน่งด้ านล่าง
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ลักษณะการตอบแบบสอบถาม สามารถจาแนกออกเป็ น สาม ลักษณะดังนี ้
1. แบบสอบถามที่ไม่บงั คับให้ ต้องตอบคาถาม หน่วยตัวอย่างสามารถเลือกที่จะตอบ
หรื อไม่ตอบคาถามได้ ส่งผลให้ ข้อมูลที่ได้ จากหน่วยตัวอย่างอาจมีคณ
ุ ภาพที่ไม่ดี หากมีจานวนข้ อ
ที่ไม่ได้ ตอบจานวนมาก โดยเฉพาะข้ อถามที่สาคัญต่อการตอบวัตถุประสงค์งานวิจยั
(Denscombe, 2006)
2. แบบสอบถามที่บงั คับให้ หน่วยตัวอย่างต้ องตอบครบทุกข้ อถาม เป็ นรูปแบบที่ไม่
เหมาะสมเนื่องจาก การบังคับให้ หน่วยตัวอย่างตอบทาให้ เกิดความราคาญและตอบคาถามที่ไม่
จริง ส่งผลให้ ข้อมูลที่ได้ มีคณ
ุ ภาพที่ไม่ดี และอาจส่งผลให้ หน่วยตัวอย่างหยุดตอบแบบสอบถาม
กลางทางได้ (Heerwegh, 2005; Couper, 2008: 266)
3. แบบสอบถามที่กาหนดให้ ตอบบางข้ อ เฉพาะข้ อที่สาคัญของแบบสอบถาม ที่จาเป็ นต่อ
การตอบคาถามวิจยั (Schonlau, et al., 2002)
ในงานนี ้ ผู้วิจยั ออกแบบตามลักษณะสาม โดยกาหนดให้ หน่วยตัวอย่างต้ องตอบทุก
ข้ อถามของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต จานวน 21 ข้ อ ในที่นี ้
แบบสอบถามสาหรับการทดลองประกอบด้ วยสองส่วน มีจานวนข้ อถามทังหมด
้
26 ข้ อ โดยแสดง
ข้ อถามหนึง่ ข้ อต่อหน้ า ในส่วนที่หนึง่ เป็ นข้ อถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต จานวน 21
ข้ อ และส่วนที่สอง เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของหน่วยตัวอย่าง จานวน 5 ข้ อ เนื่องจากผู้วิจยั กาหนดให้
หน่วยตัวอย่างต้ องตอบคาถามในส่วนที่หนึง่ ให้ ครบทุกข้ อเป็ นอย่างน้ อยเพื่อตอบคาถามวิจยั
ดังนันอั
้ ตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate) จะคานวณจาก จานวนหน่วยตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามอย่างน้ อยในส่วนที่หนึง่ ครบ และกดปุ่ ม “submit” หารด้ วย จานวนหน่วย
ทดลองทังหมดที
้
่ตอบแบบสอบถามอย่างน้ อยหนึง่ หน้ า
การทางานของระบบมี ดังนี ้
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1. แผนภาพกระแสข้ อมูล (Data Flow Diagram)

ภาพที่ 3.11 แผนภาพการไหลของข้ อมูล (Context Diagram)

ภาพที่ 3.12 แผนภาพการไหลของข้ อมูล (Data Flow Diagram Level 1)
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2. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้ อมูล (Database Analysis and Design)
Answer
Respondent

AnswerID
<pk>
RespondentID <fk1>
RespondentID <pk>
QuestionID
<fk2>
CopyID
<fk>FK_Reference_3
Copy
Answer
Sex
CopyID
<pk>
AnswerOther
Age
Description
Degree
FK_Reference_2
Type
Experience
Speed
DateStart
Appearance
DateFinish
Position
Time
Duration
FK_Reference_4
AmountOfRespondent
TimeID
<pk>
IPAddress
AmountOfVisitor
RespondentID <fk>
Email
PageNo
AnswerStatus
DateStart
DateFinish
Duration

Question
FK_Reference_5
QuestionID <pk>
Question

ภาพที่ 3.13 การออกแบบฐานข้ อมูล

ตารางที่ 3.2 ตาราง Copy ตารางเก็บข้ อมูลชุดแบบสอบถาม
ข้ อมูล
คำอธิบำย
CopyID
รหัสชุดแบบสอบถามที่1-24
Description
รายละเอียดชุดแบบสอบถาม
Type
รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
คือ
1 แทน แบบอักษร
2 แทน แบบกราฟิ ก
Speed
อัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า คือ
1 แทน แสดงด้ วยความเร็ วคงที่
(Constant Speed)
2 แทน แสดงด้ วยความเร็ วแบบ
ก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
3 แทน แสดงด้ วยความเร็ วแบบ
ถดถอย (Fast-to-Slow)

ชนิดข้ อมูล PK FK
Integer
เป็ น
Text(200)
Integer

Integer

54
ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ข้ อมูล
Appearance

คำอธิบำย
การปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า คือ
1 แทน ปรากฏตลอดเวลา
2 แทน ปรากฏเป็ นครัง้ คราว
Position
ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
คือ
1 แทน ด้ านบน
2 แทน ด้ านล่าง
AmountOfRespondent จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
AmountOfVisitor
จานวนผู้เข้ าชมแบบสอบถาม

ชนิดข้ อมูล PK
Integer

FK

Integer

Integer
Integer

ตารางที่ 3.3 ตาราง Question ตารางเก็บข้ อมูลข้ อถามของแบบสอบถาม
ข้ อมูล
คำอธิบำย
ชนิดข้ อมูล PK FK
QuestionID
รหัสข้ อถาม
Integer
เป็ น
Question
รายละเอียดข้ อถาม
Test(200)
ตารางที่ 3.4 ตาราง Respondent ตารางเก็บข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูล
คำอธิบำย
ชนิดข้ อมูล PK FK
RespondentID
รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม
Integer
เป็ น
RespondentID
รหัสชุดแบบสอบถามที่1-24
Integer
เป็ น
Sex
ข้ อมูลเพศ คือ
Integer
1 แทน เพศชาย
2 แทน เพศหญิง
Age
ข้ อมูลอายุ คือ
Integer
1 แทน น้ อยกว่า 18 ปี
2 แทน ช่วง 18-22 ปี
3 แทน ช่วง 23-27 ปี
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ข้ อมูล

Experience

DateStart
DateFinish
Duration
IPAddress
Email
AnswerStatus

คำอธิบำย
4 แทน ช่วง 28-32 ปี
5 แทน ช่วง 33-37 ปี
6 แทน ช่วง 38-42 ปี
7 แทน ช่วง 43-47 ปี
8 แทน ช่วง 48-52 ปี
9 แทน 52 ปี ขึ ้นไป
จานวนปี ที่มีประสบการณ์ใช้
อินเทอร์ เน็ต คือ
1 แทน ไม่เกิน 2 ปี
2 แทน มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
3 แทน มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
4 แทน มากกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี
5 แทน มากกว่า 8 ปี
วันที่และเวลาเริ่มต้ นตอบ
แบบสอบถาม
วันที่และเวลาสิ ้นสุดตอบ
แบบสอบถาม
ระยะเวลาที่ใช้ ตอบแบบสอบถาม
(วินาที)
IP Address
อีเมล
สถานะการตอบแบบสอบถาม คือ
1 แทน ยังไม่ได้ ตอบคาถาม
2 แทน ตอบคาถามอย่างน้ อย 1 ข้ อ
3 แทน ตอบคาถามเสร็จแล้ ว

ชนิดข้ อมูล PK

Integer

Datetime
Datetime
Numeric
Text(20)
Text(50)
Integer

FK
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ตารางที่ 3.5 ตาราง Answer ตารางเก็บข้ อมูลคาตอบจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูล
คำอธิบำย
ชนิดข้ อมูล PK FK
AnswerID
รหัสคาตอบ
Integer
เป็ น
RespondentID
ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
Integer
เป็ น
QuestionID
รหัสข้ อถาม
Integer
เป็ น
Answer
คาตอบ
Number
AnswerOther
คาตอบอื่น ๆ
Text(100)
ตารางที่ 3.6 ตาราง Time ตารางเก็บข้ อมูลเวลาในการตอบคาถามของแต่ละหน้ า
ข้ อมูล
คำอธิบำย
ชนิดข้ อมูล PK FK
TimeID
รหัสเวลา
Integer
เป็ น
RespondentID
ข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
Integer
เป็ น
Page
เลขหน้ า
Integer
DateStart
วันที่และเวลาเริ่มต้ นตอบของแต่ละ Datetime
หน้ า
DateFinish
วันที่และเวลาสิ ้นสุดตอบของแต่ละ Datetime
หน้ า
Duration
ระยะเวลาที่ใช้ ตอบของแต่ละหน้ า
Numeric
(วินาที)
3.7 ขัน้ ตอนกำรเก็บข้ อมูล
งานวิจยั นี ้เป็ นการทดลองในสภาพจริงโดยให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์
แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ้ วู ิจยั จัดทาขึ ้น และบันทึกข้ อมูลลงในฐานข้ อมูล โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 24 รูปแบบ รูปแบบทังหมดแสดงในภาคผนวก
้
ก ตามตัวอย่างรูปแบบดังต่อไปนี ้
รูปแบบที่ 1 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 2 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
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รูปแบบที่ 3 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
ผู้วิจยั ดาเนินการประกาศเชิญชวนให้ เข้ าร่วมตอบแบบสอบถามทางผ่านเว็บไซต์ที่ได้ รับ
ความนิยม ที่มีจานวนผู้เข้ าชมเว็บไซต์เป็ นจานวนมาก โดยพิจารณาจากข้ อมูลสถิตเิ ว็บไซต์ยอด
นิยม truehits.net (http://truehits.net/) การเลือกหน่วยทดลองและจานวนหน่วยทดลอง เมื่อมี
ผู้สนใจคลิกลิงค์ของเว็บไซต์แบบสอบถามจะเข้ าสูห่ น้ าแรกของแบบสอบถาม แสดงคาชี ้แจงของ
แบบสอบถาม หลังจากกดปุ่ ม “เริ่มทาแบบสอบถาม” ระบบจะสุม่ แบบสอบถามขึ ้นมาจากใน 24
รูปแบบ เมื่อรูปแบบนันถู
้ กแสดงแล้ วรูปแบบนันจะไม่
้
ได้ นามาใช้ อีกจนกว่าจะมีหน่วยตัวอย่างตอบ
ครบทัง้ 24 รูปแบบ ระบบจึงจะจึงสุม่ ในรอบถัดไปจนครบจานวนรูปแบบละ 20 หน่วยทดลอง ทังนี
้ ้
ระบบมีการเก็บข้ อมูลตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง โดยมีขนตอนการเก็
ั้
บข้ อมูลดังภาพที่ 3.14
3.8 ควำมถูกต้ องและควำมน่ ำเชื่อถือของข้ อมูล
งานวิจยั นี ้เป็ นการทดลองในลักษณะของ Quasi Experiment โดยมีหน่วยทดลองเป็ น
บุคคลทัว่ ไปที่แวะเข้ าชมเว็บไซต์ของการทดลอง ข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองในลักษณะนี ้จะมี
ความถูกต้ องตามลักษณะ External Validity มากกว่าการควบคุมหน่วยทดลองให้ ข้อมูลในแผน
แบบการทดลองในห้ องปฏิบตั กิ าร (ธีรวัฒน์ ทองพูนศักดิ์, 2547) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความพยายามอย่าง
ที่สดุ ให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง (Valid) และเชื่อถือได้ (Reliable) เพื่อนาไปสูผ่ ลสรุปจากการตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้ จึงจาเป็ นต้ องควบคุมปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอันได้ แก่
1. การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับแบบสอบถามจานวน 24 แบบ ผู้วิจยั จัดทาขึ ้นตามหลักการ
ออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ โดยเว็บไซต์แบบสอบถามมีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ แต่จะ
มีความแตกต่างเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรต้ นของงานวิจยั นี ้ เพื่อให้ ผลของอัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ตอบ เกิดจากตัวแปรต้ นของงานวิจยั นี ้เท่านัน้
นอกจากนี ้ การออกแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ได้ พิจารณาถึงปั ญหาและข้ อจากัดใน
งานวิจยั ในอดีต ดังนี ้
ขนาดของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แสดงด้ วยกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 1x10 เซนติเมตร แสดง
บริเวณตรงหน้ าของหน้ าจอ ทังที
้ ่แสดงตาแหน่งด้ านบน และตาแหน่งด้ านล่าง เพื่อให้ หน่วย
ตัวอย่างสังเกตเห็น เนื่องจาก Kaczmirek (2008) ได้ กล่าวว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงอยู่
บริเวณด้ านบน มุมขวาของหน้ าเว็บเพจ มีขนาดค่อนข้ างเล็ก เมื่อเทียบกับขนาดของหน้ าจอ
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อาจส่งผลทาให้ หน่วยตัวอย่างไม่สงั เกตเห็นตัวชี ้บอกความคืบหน้ าได้
สาหรับอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า Matzat และคณะ (2009) กล่าวว่า ข้ อสรุป
ที่ไม่ชดั เจนของงานวิจยั เนื่องจากสมการในการคานวณความคืบหน้ าของอัตราการแสดงแบบ
Fast-to-Slow และ Slow-to-Fast ไม่ทาให้ เห็นถึงความแตกต่างของอัตราการเพิ่มในสองประเภทนี ้
อย่างชัดเจน ดังนันส
้ าหรับงานนี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ การคานวณของ Conrad และคณะ (2010)
เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบวิธีการคานวณจากงานในอดีต พบว่าการคานวณด้ วยวิธีของ Conrad
และคณะ (2010) แสดงให้ เห็นความแตกต่างของอัตราการแสดงทัง้ สาม ประเภท ได้ มากที่สดุ
2. การเก็บข้ อมูลจากหน่วยทดลอง ผู้วิจยั พยายามให้ การเก็บข้ อมูลมีความถูกต้ อง โดย
กาหนดให้ หน่วยทดลองหนึง่ คนสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ เพียงครัง้ เดียวและรูปแบบ
เดียวเท่านัน้ โดยใช้ การตรวจสอบ IP Address ของผู้เข้ าชมเว็บไซต์ ระบบจะมีการตรวจสอบไม่ให้
IP Address ซ ้ากันภายในระยะเวลา 30 นาที อ้ างอิงจากบัณฑิต เชี่ยวเจริญ และ จันทร์ เจ้ า มงคล
นาวิน (2548) พบว่าผู้เข้ าชมเว็บไซต์จะใช้ เวลาเฉลี่ยในการเข้ าชมเว็บไซต์โดยประมาณ 30 นาที
และหลังจากสามสิบนาทีแล้ ว ระบบใช้ การตรวจสอบ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของหน่วย
ทดลอง โดยชี ้แจงให้ หน่วยทดลองให้ ข้อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับกรณีติดต่อให้ รางวัล
เพื่อจูงใจให้ หน่วยทดลองกรอกข้ อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีที่พบว่าไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ซ ้า ระบบจะไม่บนั ทึกแบบสอบถามนัน้ แต่ถ้าไม่พบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จาก
ข้ อมูลที่เคยเก็บระบบจะบันทึกข้ อมูลแบบสอบถามลงยังฐานข้ อมูล ในกรณีที่หน่วยตัวอย่างไม่ให้
ข้ อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแจ้ งเตือนให้ หน่วยตัวอย่างกรอกไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยการชักจูงถึงการติดต่อให้ รางวัล ถ้ าหากหน่วยตัวอย่างยืนยันที่จะไม่ให้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบจะบันทึกข้ อมูลการตอบแบบสอบถาม
3. การตังใจตอบแบบสอบถามของหน่
้
วยทดลอง เพื่อให้ การเก็บข้ อมูลของงานวิจยั นี ้มี
ความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ผู้วิจยั จึงพยายามให้ หน่วยทดลองตอบแบบสอบถามอย่างตังใจและ
้
ตอบตามความเป็ นจริง โดยผู้วิจยั เลือกตอบแทนแก่หน่วยตัวอย่างด้ วยการให้ รางวัล จากการสุม่
หน่วยทดลองที่เข้ าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยชี ้แจงให้ หน่วยทดลองทราบว่าผู้วิจยั จะ
ติดต่อกลับทางอีเมล ดังภาพที่ 3.15นอกจากนี ้แล้ วผู้วิจยั จะชี ้แจงด้ วยว่าข้ อมูลที่หน่วยทดลองตอบ
ในแบบสอบถามเป็ นความลับ เพื่อให้ หน่วยทดลองตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริงมากยิ่งขึ ้น
ดังภาพที่ 3.16
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ภาพที่ 3.14 ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล
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ภาพที่ 3.14 (ต่อ) ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล

61

ภาพที่ 3.15 ตัวอย่างการชี ้แจงให้ หน่วยทดลองกรอกข้ อมูลให้ ตรงกับความเป็ นจริง

ภาพที่ 3.16 ตัวอย่างการชี ้แจงเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลของหน่วยทดลองให้ เป็ นความลับ
4. ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ มีความถูกต้ องของระยะเวลาในการทา
แบบสอบถาม ผู้วิจยั บอกให้ หน่วยตัวอย่างให้ ทาให้ จบในครัง้ เดียวกัน ผู้วิจยั เลือกเก็บข้ อมูล
ระยะเวลาสองรูปแบบ ดังนี ้ (1) ระยะเวลาทังหมดที
้
่หน่วยตัวอย่างทาแบบสอบถาม โดยระบบจะ
บันทึกเวลาเริ่มต้ นเมื่อหน่วยตัวอย่างกดปุ่ มเข้ าสูแ่ บบสอบถาม และเวลาสิ ้นสุดเมื่อหน่วยตัวอย่าง
กดปุ่ มสิ ้นสุดแบบสอบถาม และ (2) ระยะเวลาที่หน่วยทดลองใช้ ในการตอบคาถามในแต่ละหน้ า
โดยระบบจะบันทึกเวลาที่หน่วยตัวอย่างใช้ ในการตอบแบบสอบถามในแต่ละหน้ า สาเหตุที่ผ้ วู ิจยั
เลือกเก็บข้ อมูลระยะเวลาสองรูปแบบ เพื่อให้ ข้อมูลระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามมีความ
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือ โดยนาข้ อมูลระยะเวลาทังสองรู
้
ปแบบมาสอบทานกัน และไม่ใช้ บางข้ อมูล
หากพบความผิดปกติ เช่น การใช้ เวลานานเกินไป
นอกจากนี ้ระบบกาหนดเวลา Timeout หรื อระยะเวลาของการตอบแบบสอบถามไว้
เนื่องจากป้องกันกรณีหน่วยตัวอย่างเปิ ดแบบสอบถามทิ ้งไว้ แล้ วกลับมาตอบแบบสอบถามใน
ภายหลังหรื อตอบแบบสอบถามอย่างไม่ตอ่ เนื่อง ส่งผลต่อข้ อมูลที่จดั เก็บ จากการศึกษาของ
บัณฑิต เชี่ยวเจริญ และ จันทร์ เจ้ า มงคลนาวิน (2548) พบว่า ผู้ใช้ เว็บไซต์มกั จะใช้ เวลากับหน้ า
เว็บไม่เกิน 30 นาที ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนามากาหนดระยะเวลา Timeout ถ้ าหากการตอบแบบสอบถาม
ตลอดทังแบบสอบถามนานเกิ
้
นกว่าเวลา 30 นาที ระบบจะไม่อนุญาตให้ ตอบแบบสอบถามโดย
แจ้ งเตือนแก่หน่วยตัวอย่าง ถ้ าหน่วยตัวอย่างต้ องการจะตอบแบบสอบถามนี ้ จะต้ องเริ่มต้ นตอบ
แบบสอบถามใหม่ทงหมด
ั้
3.9 กรอบกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลทาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทังสี
้ ่
ประเด็น ดังนี ้ เพื่อวิเคราะห์ผลของ (1) รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (2) การปรากฏของตัวชี ้บอก
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ความคืบหน้ า (3) ตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และ (4) อัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า ในแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจ ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์และระยะเวลาที่ใช้ ใน
การตอบแบบสอบถามออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน และตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยจะ
กระทาดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. คาถามในส่วนข้ อมูลส่วนตัวของหน่วยตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณาเพื่อสรุป
ลักษณะของหน่วยตัวอย่างจากคาถามทัง้ สี่ ข้ อ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเป็ นจานวนปี
2. การตอบวัตถุประสงค์ข้อหนึง่ ถึงข้ อสี่เมื่อระยะเวลาตอบแบบสอบถามออนไลน์ เป็ นตัว
แปรตามที่มีการวิเคราะห์ดงั นี ้
เมื่อได้ ข้อมูลมาผู้วิจยั จะต้ องตรวจสอบว่า ตัวแปรระยะเวลาตอบแบบสอบถามออนไลน์ มี
การแจกแจงแบบปกติหรื อไม่ ด้ วยการใช้ สถิตทิ ดสอบ Kolmogorov-Smirnov (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2553) ถ้ าพบว่าการทดสอบตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปกติ ผู้วิจยั จะใช้ วิธีการทาง
สถิตอิ ิงพารามิเตอร์ (Parametric Statistical Technique) ในที่นี ้คือ การใช้ สถิตทิ ดสอบ t (t-test)
เพื่อทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองประชากร สาหรับตัวแปร
อิสระ รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และตาแหน่งการ
แสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และกรณีทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ประชากรตังแต่
้ 3
กลุม่ ขึ ้นไป ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) สาหรับตัวแปร
อิสระอัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2553)
แต่ถ้าผลการทดสอบพบว่าตัวแปรตามไม่มีการแจกแจงแบบปกติหรื อไม่ใกล้ เคียงแบบ
ปกติ ผู้วิจยั จะใช้ การทดสอบที่ไม่อิงพารามิเตอร์ (Non Parametric Test) แทน คือ การทดสอบ
แมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) ซึง่ ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ากลางของประชากร
สองกลุม่ กับตัวแปรอิสระรูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า การปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า และตาแหน่งการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และการทดสอบครัสคัล-วัลลิส
(Kruskal-Wallis H Test) เพื่อทดสอบว่ากลุม่ ตัวอย่างสามกลุม่ ได้ มาจากประชากรสามกลุม่ ที่มี
การแจกแจงเหมือนกันหรื อไม่ หรื อถูกสุม่ มาจากประชากรที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากันหรื อไม่ กับตัวแปร
อิสระอัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2553)
3. การตอบวัตถุประสงค์ข้อหนึง่ ถึงข้ อสี่เมื่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์เป็ นตัวแปรตาม
การวิเคราะห์ดงั นี ้

63
ผู้วิจยั เลือกใช้ สถิติทดสอบ z(z-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างสัดส่วน
ของประชากรสองประชากร สาหรับตัวแปรอิสระ รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า การปรากฏ
ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และตาแหน่งการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และสาหรับตัวแปร
อิสระอัตราการแสดงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ผู้วิจยั เลือกใช้ ไคสแควร์ (Chi-square) ซึง่ เป็ น
วิธีการทดสอบสมมติฐานที่เปรี ยบเทียบสัดส่วนประชากรที่มากกว่าสองประชากรว่าแตกต่างกัน
หรื อไม่ (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สทุ ธิ์, 2549) และถ้ าผลจากการทดสอบด้ วยไคสแควร์ พบว่าข้ อมูล
สามกลุม่ นันแตกต่
้
างกัน ผู้วิจยั จะเลือกใช้ สถิตทิ ดสอบ z (z-test) เพื่อทดสอบหาความแตกต่างเป็ น
รายคูข่ องข้ อมูล โดยสถิติ z เป็ นวิธีที่ใช้ ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุม่ ตัวอย่างสอง
กลุม่ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2553)
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
4.1 บทนำ
บทนี ้นาเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลในการทดลองในสภาพจริง เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่ต้องการเปรี ยบเทียบ ผลของ (1) รูปแบบของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
จานวนสองรูปแบบคือแบบอักษร และแบบกราฟิ ก (2) อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
จานวนสามประเภท คือแสดงด้ วยความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า และแสดงด้ วย
ความเร็วแบบถดถอย (3) การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ระหว่าง ปรากฏตลอดเวลา และ
ปรากฏเป็ นครัง้ คราว และ (4) ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ระหว่างด้ านบน และด้ านล่าง
ต่อ (1) อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ และ (2) ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม ในบทนี ้ประกอบ
ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การตรวจสอบการ
แจกแจงของข้ อมูล และสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
4.2 ลักษณะกำรตอบแบบสอบถำมของหน่ วยทดลอง
ผู้วิจยั พัฒนาเว็บไซต์แบบสอบถามสาหรับเก็บข้ อมูลทดลองขึ ้นโดยเฉพาะ และได้ ประกาศ
เชิญให้ บคุ คลเข้ าร่วมตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บบอร์ ดที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ truehit.net ตามที่
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอไว้ ในบทที่สาม ทังนี
้ ้มีจานวนผู้เข้ าชมเว็บไซต์แบบสอบถามทังสิ
้ ้น 1,129 คน โดยที่
924 คน เริ่มตอบแบบสอบถาม แต่มี 603 คน ที่ได้ ตอบแบบสอบถามจนเสร็จ ทังนี
้ ้จานวนหน่วย
ทดลองจาแนกตามสถานะต่าง ๆ ได้ แสดงในตารางที่ 4.1
รายละเอียดส่วนบุคคลของหน่วยทดลอง จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การใช้ อินเทอร์ เน็ต ได้ แสดงในตารางที่ 4.2 การจาแนกตามเพศ พบว่าจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็ นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จานวน 377 และ 225 คน ตามลาดับ การจาแนกตามอายุ
พบว่าจานวนผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุชว่ ง 28-32 ปี มากที่สดุ ร้ อยละ 19.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ
23-27 ปี (ร้ อยละ 16.3) และช่วง 33-37 ปี (ร้ อยละ 15.3) การจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
กลุม่ ที่มีการศีกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนสูงที่สดุ ร้ อยละ 54.2 รองลงมาคือ กลุม่ ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้ อยละ 14.5) และระดับมัธยมปลาย / ปวช. (ร้ อยละ 12.5) การจาแนกตาม
ประสบการณ์การใช้ อินเทอร์ เน็ต พบว่า กลุม่ ที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมากกว่า 8 ปี มีจานวนสูงสุด ร้ อยละ
51.4 รองลงมาคือ กลุม่ ใช้ อินเทอร์ เน็ตจานวน 6 – 8 ปี (ร้ อยละ 19.3) และ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
4 – 6 ปี (ร้ อยละ 18.1)
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ตารางที่ 4.1 จานวนหน่วยทดลอง จาแนกตามรูปแบบการทดลอง
รูป
แบบ
กำรทด
ลอง

ตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
รูป
แบบ

อัตรำ
กำรแสดง

กำร
ปรำกฏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
อักษร
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก
กราฟิ ก

Constant
Constant
Constant
Constant
Slow-to-Fast
Slow-to-Fast
Slow-to-Fast
Slow-to-Fast
Fast-to-Slow
Fast-to-Slow
Fast-to-Slow
Fast-to-Slow
Constant
Constant
Constant
Constant
Slow-to-Fast
Slow-to-Fast
Slow-to-Fast
Slow-to-Fast
Fast-to-Slow
Fast-to-Slow
Fast-to-Slow
Fast-to-Slow

ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ครัง้ คราว
ครัง้ คราว
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ครัง้ คราว
ครัง้ คราว
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ครัง้ คราว
ครัง้ คราว
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ครัง้ คราว
ครัง้ คราว
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ครัง้ คราว
ครัง้ คราว
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ครัง้ คราว
ครัง้ คราว

จำนวน
จำนวนผู้
จำนวนผู้
ผู้ตอบ
ตอบแบบ
ตำ ได้ รับแบบ แบบสอบ
สอบถำม
แหน่ ง สอบถำม ถำมอย่ ำง
จนเสร็จ
น้ อย 1 ข้ อ
บน
46
34
25
ล่าง
36
32
25
บน
46
33
25
ล่าง
42
36
25
บน
39
34
25
ล่าง
48
44
25
บน
50
45
25
ล่าง
45
36
25
บน
32
29
25
ล่าง
55
44
25
บน
42
31
25
ล่าง
39
34
25
บน
44
35
25
ล่าง
51
43
25
บน
51
41
26
ล่าง
60
47
25
บน
45
37
26
ล่าง
76
58
26
บน
44
35
25
ล่าง
56
48
25
บน
40
34
25
ล่าง
39
33
25
บน
60
46
25
ล่าง
43
35
25
รวม 1,129
924
603
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ตารางที่ 4.2 คุณสมบัตขิ องหน่วยทดลอง
คุณสมบัติ
เพศ (N = 602)
ชาย
หญิง
อำยุ (N = 601)
น้ อยกว่า 18
18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
52 ปี ขึ ้นไป
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่ามัธยมปลาย
(N = 602)
มัธยมปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบกำรณ์
น้ อยกว่า 2
กำรใช้ อินเทอร์ เน็ต (ปี ) 2-4
(N = 601)
4-6
6-8
มากกว่า 8

จำนวน (คน)
377
225
75
82
98
117
92
54
29
21
33
57
75
47
326
87
10
17
50
109
116
309

ร้ อยละ
62.6
37.4
12.5
13.6
16.3
19.5
15.3
9.0
4.8
3.5
5.5
9.5
12.5
7.8
54.2
14.5
1.7
2.8
8.3
18.1
19.3
51.4

4.3 ระยะเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม
ผู้วิจยั นาข้ อมูลระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามของหน่วยทดลอง มาวิเคราะห์และ
นาเสนอในรูปค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สดุ ค่าน้ อยที่สดุ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปร
ต้ น ดังนี ้ (1) รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (2) อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (3) การ
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ปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และ (4) ตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า โดยแสดงไว้ ในตาราง
ที่ 4.3 ถึง 4.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ค่าสถิตขิ องระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม (วินาที) จาแนกตามรูปแบบตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า
รู ปแบบ
ค่ ำ
ส่ วน
ค่ ำเฉลี่ย ค่ ำน้ อย
ค่ ำควำมเบ้ ค่ ำควำมโด่ ง
ตัวชีบ้ อก
N
มำก เบี่ยงเบน
(Average) ที่สุด
(Skewness) (Kurtosis)
ควำมคืบหน้ ำ
ที่สุด มำตรฐำน
อักษร
300 273.59
80 1775 174.827
4.188
25.565
กราฟิ ก
303 271.16
83 1555 164.907
4.092
24.217
รวม
603 272.37
80 1775 169.778
4.140
24.852
จากตารางที่ 4.3 แสดงจานวนของหน่วยทดลองที่ตอบแบบสอบถามจนเสร็จแบ่งตาม
รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่งออกเป็ น แบบอักษร และ แบบกราฟิ ก พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่
ใช้ ทาแบบสอบถามระหว่าง กลุม่ ทดลองที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร และ กราฟิ ก ไม่
แตกต่างกันมาก
ตารางที่ 4.4 ค่าสถิตขิ องระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม (วินาที) จาแนกตามอัตราการแสดง
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
อัตรำกำร
ค่ ำ
ส่ วน
แสดง
ค่ ำเฉลี่ย ค่ ำน้ อย
ค่ ำควำมเบ้ ค่ ำควำมโด่ ง
N
มำก เบี่ยงเบน
ตัวชีบ้ อก
(Average) ที่สุด
(Skewness) (Kurtosis)
ที่สุด มำตรฐำน
ควำมคืบหน้ ำ
Constant 201 269.19 111 1314 156.749
3.166
14.084
Slow-to-Fast 202 274.06
80 1775 180.050
5.199
35.590
Fast-to-Slow 200 273.85
83 1555 172.468
3.651
19.428
รวม
603 272.37
80 1775 169.778
4.140
24.852
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จากตารางที่ 4.4 แสดงจานวนของหน่วยทดลองที่ตอบแบบสอบถามจนเสร็จแบ่งตาม
อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่งออกเป็ น แสดงด้ วยความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็ ว
แบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และแสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) พบว่า
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ทาแบบสอบถามระหว่าง กลุม่ ทดลองที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทังสาม
้
ประเภท ไม่มีความแตกต่างกันมาก
ตารางที่ 4.5 ค่าสถิตขิ องระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม (วินาที) จาแนกตามการปรากฎของ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
กำรปรำกฏ
ค่ ำ
ส่ วน
ค่ ำเฉลี่ย ค่ ำน้ อย
ค่ ำควำมเบ้ ค่ ำควำมโด่ ง
ของตัวชีบ้ อก N
มำก เบี่ยงเบน
(Average) ที่สุด
(Skewness) (Kurtosis)
ควำมคืบหน้ ำ
ที่สุด มำตรฐำน
ตลอดเวลา 300 273.59
80 1775 174.827
4.188
25.565
ครัง้ คราว 303 271.16
83 1555 164.907
4.092
24.217
รวม
603 272.37
80 1775 169.778
4.140
24.852
จากตารางที่ 4.5 แสดงจานวนของหน่วยทดลองที่ตอบแบบสอบถามจนเสร็จแบ่งตาม การ
ปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่งออกเป็ น ปรากฏตลอดเวลา และ ปรากฏเป็ นครัง้ คราว
พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏ
เป็ นครัง้ คราว น้ อยกว่า กลุม่ ทดลองที่ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงตลอดเวลา
ตารางที่ 4.6 ค่าสถิตขิ องระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม (วินาที) จาแนกตามตาแหน่งตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า
ตำแหน่ ง
ค่ ำ
ส่ วน
ค่ ำเฉลี่ย ค่ ำน้ อย
ค่ ำควำมเบ้ ค่ ำควำมโด่ ง
ตัวชีบ้ อก
N
มำก เบี่ยงเบน
(Average) ที่สุด
(Skewness) (Kurtosis)
ควำมคืบหน้ ำ
ที่สุด มำตรฐำน
ด้ านบน
302 272.70
80 1481 156.127
3.440
18.016
ด้ านล่าง
301 272.04 107 1775 182.713
4.535
27.837
รวม
603 272.37
80 1775 169.778
4.140
24.852
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จากตารางที่ 4.6 แสดงจานวนของหน่วยทดลองที่ตอบแบบสอบถามจนเสร็จแบ่งตาม
ตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ระหว่างด้ านบน และด้ านล่าง พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่หน่วย
ทดลอง ตอบแบบสอบถามระหว่าง กลุม่ ทดลองที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงที่ด้านบน และ
ด้ านล่าง ไม่แตกต่างกัน
4.4 กำรทดสอบกำรแจกแจงของข้ อมูลระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำม
ผู้วิจยั ตรวจสอบการแจกแจงของข้ อมูลระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม โดยถ้ า
ข้ อมูลมีการแจกแจงปกติ ผู้วิจยั จะใช้ การทดสอบสมมติฐานแบบอิงพารามิเตอร์ แต่ถ้าผลการ
ทดสอบพบว่าข้ อมูลไม่มีการแจกแจงปกติ จะใช้ การทดสอบสมมติฐานด้ วยวิธีการแบบไม่อิง
พารามิเตอร์ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2553) โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ คือ
1. H0: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่างกัน มีการแจกแจงแบบปกติ
H1: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่างกัน ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
2. H0: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกัน มีการแจกแจงปกติ
H1: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกัน ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
3. H0: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อการปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกัน มีการแจกแจงปกติ
H1: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อการปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกัน ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
4. H0: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่างกัน มีการแจกแจงปกติ
H1: ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่างกัน ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
การทดสอบสมมติฐานใช้ เทคนิค Kolmogorov-Sminov โดยจะปฏิเสธ H0 ถ้ าค่า Sig.
(Significance) จากการทดสอบมีคา่ น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด ในงานวิจยั นี ้กาหนดระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน จาแนกตามตัวแปรต้ นของงานวิจยั ดังนี ้ (1) รูปแบบ
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(2) อัตราการแสดง (3) การปรากฏ และ (4) ตาแหน่ง ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แสดงดังตารางที่
4.7
ตารางที่ 4.7 ค่าสถิตกิ ารทดสอบการแจกแจงปกติของระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม
ตัวแปรต้ น
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
อักษร
.197
300
.000
กราฟิ ก
.191
303
.000
อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
Constant
.208
201
.000
คืบหน้ า
Slow-to-Fast
.221
202
.000
Fast-to-Slow
.178
200
.000
การปรากฏของตัวชี ้บอกความ
ปรากฏตลอดเวลา
.186
302
.000
คืบหน้ า
ปรากฏเป็ นครัง้ คราว .200
301
.000
ตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ด้ านบน
.178
302
.000
ด้ านล่าง
.207
301
.000
ผลการทดสอบจากตารางที่ 4.7 พบว่าค่า Sig. ของตัวแปรระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการ
ตอบแบบสอบถาม กับทุกตัวแปรต้ น ดังนี ้ (1) รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่แบ่งเป็ น อักษร
และ กราฟิ ก (2) อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า จาแนกดังนี ้ แสดงด้ วยความเร็วคงที่
(Constant) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย
(Fast-to-Slow) (3) การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่งออกเป็ น ปรากฏตลอดเวลา และ
ปรากฏเป็ นครัง้ คราว และ (4) ตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า จาแนก ดังนี ้ ด้ านบน และ ด้ านล่าง
มีคา่ น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ คือ 0.05 แสดงว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบ
แบบสอบถาม เมื่อ (1) รูปแบบ (2) อัตราการแสดง (3) การปรากฏ และ (4) ตาแหน่ง ของตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า แตกต่างกัน ไม่มีการแจกแจงแบบปกติทงสิ
ั ้ ้น ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการ
ทดสอบสมมติฐานแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Non Parametric Test) โดยเลือกใช้ การทดสอบแมน
วิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) ใช้ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุม่
กับการทดสอบ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อ (1) รูปแบบตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า (2) การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และ (3) ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่างกัน และเลือกใช้ วิธีการทดสอบครัสคัล-วัลลิส (Kruskal-Wallis H Test) เนื่องมาจากเป็ น
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วิธีสาหรับทดสอบความแตกต่างของลักษณะของข้ อมูลตังแต่
้ สองชุดขึ ้นไป สาหรับการทดสอบ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อ อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่าง
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2553)
4.5 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำม เมื่อรู ปแบบตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามเมื่อใช้ รูปแบบตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างกันสองรูปแบบ คือ (1) แบบอักษร และ (2) แบบกราฟิ ก จากการ
ตรวจสอบการแจกแจงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ข้ างต้ นพบว่าไม่มีการแจก
แจงแบบปกติ (จากตารางที่ 4.7) ผู้วิจยั จึงเลือกทดสอบด้ วยวิธีแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U
Test) เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแบบกราฟิ ก และแบบอักษร
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ ารูปแบบ
กราฟิ กจะน้ อยกว่ารูปแบบอักษร
ตารางที่ 4.8 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ด้ วยวิธีทดสอบของแมน
วิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เมื่อรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ตัวสถิติ
ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำม
ค่า Mann-Whitney U
45442.000
ค่า Z
-.004
ค่า Asymp. Sig. (2-tailed)
.997
จากตารางที่ 4.8 แสดงให้ เห็นว่าค่า Asymp. Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.997 และเนื่องจาก
เป็ นการทดสอบแบบทางเดียวต้ องนาค่า Asymp. Sig. (2-tailed) ที่ได้ มาหารด้ วยสองเพื่อ
พิจารณาสาหรับทดสอบแมนวิทนีย์แบบทางเดียวตามสมมติฐานข้ างต้ น เท่ากับ 0.499 ค่าที่ได้
มากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ คือ 0.05 ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้ รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างกัน
ดังนี ้ (1) แบบอักษร และ (2) แบบกราฟิ ก ไม่แตกต่างกัน
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4.6 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม เมื่ออัตรำกำรแสดงตัว
ชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามเมื่ออัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สามประเภท คือ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant)
(2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ (3) แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fastto-Slow) จากการตรวจสอบการแจกแจงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ข้ างต้ น
พบว่าไม่มีการแจกแจงแบบปกติ (จากตารางที่ 4.7) ผู้วิจยั จึงเลือกทดสอบด้ วยวิธีครัสคัลวัลลิส
(Kruskal-Wallis H Test) เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถาม
ที่อตั ราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แบ่งเป็ น แสดงด้ วยเร็วคงที่ แสดงด้ วย
ความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slowto-Fast)
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ใน
ลักษณะที่แสดงด้ วยความเร็ วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) จะน้ อยกว่า ประเภทที่
แสดงด้ วยความเร็วคงที่และประเภทที่แสดงความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ส่วนอัตราการแสดงในลักษณะที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ จะใช้ ระยะเวลาเฉลี่ยน้ อย
กว่าแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ตารางที่ 4.9 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการทาแบบสอบถามด้ วยวิธีครัสคัลวัลลิส เมื่อ
อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ตัวสถิติ
ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำม
ค่า Chi-Square
.936
ค่าองศาความเป็ นอิสระ(df)
2
ค่า Asymp. Sig.
.626
ค่าสถิตทิ ดสอบในตารางที่ 4.9 ค่าไคว์สแควร์ มีคา่ เท่ากับ 0.936 ที่องศาความเป็ นอิสระ (df)
เท่ากับ 2 โดยมีคา่ Asymp. Sig. เท่ากับ 0.626 ซึง่ มีคา่ มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนัน้ จึงไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้ อตั รา
การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างกัน สามประเภท ดังนี ้ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่
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(Constant) (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ (3) แสดงด้ วยความเร็ว
ถดถอย (Fast-to-Slow) ไม่แตกต่างกัน
4.7 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม เมื่อกำรปรำกฏของ
ตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามเมื่อการปรากฏ
ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกันสองลักษณะ คือ (1) ปรากฏตลอดเวลา และ (2) ปรากฏ
เป็ นครัง้ คราว จากการตรวจสอบการแจกแจงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ข้ างต้ น
พบว่าไม่มีการแจกแจงแบบปกติ (จากตารางที่ 4.7) ผู้วิจยั จึงเลือกทดสอบด้ วยวิธีแมนวิทนีย์
(Mann-Whitney U Test) เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างลักษณะการ
ปรากฏเป็ นครัง้ คราว หรื อลักษณะปรากฏอยู่ตลอดเวลา
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏ
เป็ นครัง้ คราวจะน้ อยกว่าลักษณะที่แสดงอยูต่ ลอดเวลา
ตารางที่ 4.10 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ด้ วยวิธีทดสอบของ
แมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เมื่อการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ตัวสถิติ
ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำม
ค่า Mann-Whitney U
42459.000
ค่า Z
-1.399
ค่า Asymp. Sig. (2-tailed)
.162
จากตารางที่ 4.10 พบว่าค่า Asymp. Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.162 และเนื่องจากเป็ นการ
ทดสอบแบบทางเดียวต้ องนาค่า Asymp. Sig. (2-tailed) ที่ได้ มาหารด้ วยสองเพื่อพิจารณาสาหรับ
ทดสอบแมนวิทนีย์แบบทางเดียวตามสมมติฐานข้ างต้ น เท่ากับ 0.081 เนื่องจากค่าที่ได้ มากกว่า
ระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ คือ 0.05 ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้ การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างกัน
ดังนี ้ (1) ปรากฏตลอดเวลา และ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว ไม่แตกต่างกัน
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4.8 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม เมื่อตำแหน่ งตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามเมื่อตาแหน่งของ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกันสองตาแหน่ง คือ (1) ด้ านบน และ (2) ด้ านล่าง จากการ
ตรวจสอบการแจกแจงระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ข้ างต้ นพบว่าไม่มีการแจก
แจงแบบปกติ (จากตารางที่ 4.7) ผู้วิจยั จึงเลือกทดสอบด้ วยวิธีแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U
Test) เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน หรื อด้ านล่าง
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงที่
ตาแหน่งด้ านล่างจะน้ อยกว่าแสดงที่ด้านบน
ตารางที่ 4.11 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ด้ วยวิธีทดสอบของ
แมนวิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) เมื่อตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ตัวสถิติ
ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำม
ค่า Mann-Whitney U
43711.000
ค่า Z
-.813
ค่า Asymp. Sig. (2-tailed)
.416
จากตารางที่ 4.11 พบว่าค่า Asymp. Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.416 และเนื่องจากเป็ นการ
ทดสอบแบบทางเดียวต้ องนาค่า Asymp. Sig. (2-tailed) ที่ได้ มาหารด้ วยสองเพื่อพิจารณาสาหรับ
ทดสอบแมนวิทนีย์แบบทางเดียวตามสมมติฐานข้ างต้ น เท่ากับ 0.208 เนื่องจากค่าที่ได้ มากกว่า
ระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ คือ 0.05 ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างกัน ดังนี ้ (1)
ด้ านบน และ (2) ด้ านล่าง ไม่แตกต่างกัน
4.9 กำรลอง (Explore) วิเครำะห์ ระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำมด้ วยวิธีอิง
พำรำมิเตอร์
จากการตรวจสอบการแจกแจงของข้ อมูล พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถาม
ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ ทาให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องใช้ วิธีการทดสอบสมมติฐานแบบไม่อิงพารามิเตอร์ ใน
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การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม แทนการทดสอบสมมติฐานแบบอิง
พารามิเตอร์ แต่ผ้ วู ิจยั จะลองทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลแบบอ้ างอิงพารามิเตอร์ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบ t
(t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองประชากร กับการ
ทดสอบ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อ (1) รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
(2) การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และ (3) ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แตกต่าง
กัน และใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สาหรับการทดสอบ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ใน
การตอบแบบสอบถาม เมื่อ อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่าง
จากตารางที่ 4.12 ถึง 4.15 แสดงให้ เห็นว่าผลการวิเคราะห์ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการ
ตอบแบบสอบถามด้ วยวิธีแบบอิงพารามิเตอร์ สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบไม่อ้างอิง
พารามิเตอร์ กล่าวคือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามให้ ผลไม่แตกต่างกันเมื่อ (1)
รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน โดยมีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.860 (2) อัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.949 (3) การปรากฏของตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าแตกต่างกัน มีคา่ Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.608 และ (4) ตาแหน่งตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกัน มีคา่ Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.962
ตารางที่ 4.12 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ด้ วยสถิติทดสอบ t
(t-test) เมื่อรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ค่ ำสถิติ

T

df

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ตอบแบบสอบถาม

.176

601

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference
.860

2.435

13.839

ตารางที่ 4.13 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ด้ วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่างกัน
ควำมผิดพลำด Sum of Squares df
Mean Square
F
Sig.
ระหว่างกลุม่
3045.434
2
1522.717
.053
.949
ภายในกลุม่
17349313.096 600
28915.522
รวม
17352358.531 602
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ตารางที่ 4.14 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ด้ วยสถิติทดสอบ t
(t-test) เมื่อการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ค่ ำสถิติ

T

df

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ตอบแบบสอบถาม

.513

601

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference
.608

7.100

13.836

ตารางที่ 4.15 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ด้ วยสถิติทดสอบ t
(t-test) เมื่อตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ค่ ำสถิติ

T

df

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ตอบแบบสอบถาม

.047

601

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference
.962

.652

13.839

4.10 กำรลอง (Explore) วิเครำะห์ ระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำมต่ อข้ อถำม
ผู้วิจยั ลองทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามต่อข้ อถาม
โดยที่ระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามต่อข้ อถามของแต่ละหน่วยตัวอย่าง คานวณมาจาก
ระยะเวลาที่ใช้ ตอบแบบสอบถามทังหมดหารด้
้
วยจานวนข้ อถาม (26 ข้ อถาม) การวิเคราะห์ใช้ สถิติ
ทดสอบ t (t-test) กับตัวแปรต้ น (1) รูปแบบ (2) การปรากฏ และ (3) ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า และใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สาหรับการทดสอบ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้
ในการตอบแบบสอบถามต่อข้ อถาม เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่าง จาก
ตารางที่ 4.16 ถึง 4.19 แสดงให้ เห็นว่าผลการวิเคราะห์ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบ
แบบสอบถาม ระหว่าง ทังแบบสอบถาม
้
และ ต่อข้ อถาม เหมือนกันสาหรับทุกตัวแปรต้ นของ
งานวิจยั นี ้
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ตารางที่ 4.16 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามต่อข้ อถาม ด้ วยสถิติ
ทดสอบ t (t-test) เมื่อรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ค่ ำสถิติ

t

df

ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบ
แบบสอบถามต่อข้ อถาม

.176

601

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference
.860

0.09365

0.53227

ตารางที่ 4.17 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามต่อข้ อถาม ด้ วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกัน
ควำมผิดพลำด Sum of Squares df
Mean Square
F
Sig.
ระหว่างกลุม่
4.505
2
2.253
0.053 0.949
ภายในกลุม่
25664.664
600
42.774
รวม
25669.169
602
ตารางที่ 4.18 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามต่อข้ อถาม ด้ วยสถิติ
ทดสอบ t (t-test) เมื่อการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ค่ ำสถิติ

t

df

ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบ
แบบสอบถามต่อข้ อถาม

.513

601

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference
.608

0.27308

0.53216

ตารางที่ 4.19 ค่าสถิตทิ ดสอบระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามต่อข้ อถาม ด้ วยสถิติ
ทดสอบ t (t-test) เมื่อตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน
ค่ ำสถิติ

t

df

ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบ
แบบสอบถามต่อข้ อถาม

.047

601

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference
.962

0.02508

0.53228
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4.11 อัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์
หลังจากเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนออัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์ จาแนกตาม (1) รูปแบบ (2) อัตราการแสดง (3) การปรากฏ และ (4) ตาแหน่ง ของ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า โดยแสดงตามตารางที่ 4.20 ถึง 4.23
ตารางที่ 4.20 อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์จาแนกตามรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
รู ปแบบ
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำมอย่ ำง
กำรตอบ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ (คน)
น้ อย 1 ข้ อ (คน)
อย่ ำงสมบูรณ์
อักษร
300
432
69.44
กราฟิ ก
303
492
61.59
จากตารางที่ 4.20 จะเห็นได้ วา่ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แบบอักษร ดูจะมากกว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
ตารางที่ 4.21 อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์จาแนกตามอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
อัตรำกำรแสดง
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำมอย่ ำง
กำรตอบ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ (คน)
น้ อย 1 ข้ อ (คน)
อย่ ำงสมบูรณ์
Constant
201
301
66.78
Slow-to-Fast
202
337
59.94
Fast-to-Slow
200
286
69.93
จากตารางที่ 4.21 จะเห็นได้ วา่ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย
(Fast-to-Slow) มีอตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์สงู ที่สดุ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์รองลงมาเป็ น
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant) และอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์น้อย
ที่สดุ คือ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)

79
ตารางที่ 4.22 อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์จาแนกตามการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
กำรปรำกฏของ
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำมอย่ ำง
กำรตอบ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ (คน)
น้ อย 1 ข้ อ (คน)
อย่ ำงสมบูรณ์
ตลอดเวลา
302
457
66.08
ครัง้ คราว
301
467
64.45
จากตารางที่ 4.22 จะเห็นได้ วา่ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา ดูจะมากกว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราว
ตารางที่ 4.23 อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์จาแนกตามตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ตำแหน่ ง
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำมอย่ ำง
กำรตอบ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ (คน)
น้ อย 1 ข้ อ (คน)
อย่ ำงสมบูรณ์
ด้ านบน
302
434
69.59
ด้ านล่าง
301
490
61.43
จากตารางที่ 4.23 จะเห็นได้ วา่ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
แสดงอยู่ตาแหน่งด้ านบนของข้ อถาม มากกว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงอยู่ด้านล่างของ
ข้ อถาม
4.12 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ แบบสอบถำม เมื่อรู ปแบบตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่อใช้ รูปแบบตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สองรูปแบบ คือ (1) อักษร และ (2) กราฟิ ก เพื่อตอบสมมติฐาน
ดังนี ้
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างแบบ
กราฟิ ก หรื อแบบอักษร
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
รูปแบบกราฟิ กจะสูงกว่าแบบอักษร
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โดยผู้วิจยั ใช้ สถิตทิ ดสอบ z (z-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างสัดส่วนของ
ประชากรสองประชากร ดังที่ได้ กล่าวในบทที่สาม คานวณหาค่า z จากสูตรต่อไปนี ้ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2553)
z= 1- 2/ p

2

ทังนี
้ ้การคานวณโดยละเอียดได้ แสดงใน ภาคผนวก ข. เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์ ระหว่าง ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร และ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
จากตาราง 4.20 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น -2.503346 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ค.) มีคา่
น้ อยกว่า 1.654 ซึง่ เป็ นค่า z เมื่อกาหนดนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 และเป็ นการทดสอบทาง
เดียว ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามไม่
แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร หรื อ แบบกราฟิ ก
4.13 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ แบบสอบถำม เมื่ออัตรำกำรแสดงตัว
ชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่ออัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สามประเภท คือ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (2) แสดง
ด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ (3) แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่าง
แบบสอบถามที่อตั ราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แบ่งเป็ น การแสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วยความเร็ว
แบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) จะสูงกว่าประเภทที่แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ และประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ส่วนอัตราการแสดงประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ จะมีอตั ราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ สูงกว่า แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
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ผู้วิจยั ใช้ ไคสแควร์ (Chi-square) สาหรับทดสอบสมมติฐานที่เปรี ยบเทียบสัดส่วน
ประชากรที่มากกว่าสองประชากรว่าแตกต่างกันหรื อไม่ ดังที่ได้ กล่าวในบทที่สาม โดยสูตรการ
คานวณ  2 มาจากบุญธรรม กิจปรี ดาบริ สทุ ธิ์ (2549)
χ2 = ΣΣ (Oij - Eij)2 / Eij
โดยการทดลองนี ้มีขึ ้นเพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่ออัตราการแสดงตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่งออกเป็ น สามประเภท ดังนี ้ แสดงด้ วยความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็ว
แบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และแสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) จากตาราง 4.21
เมื่อกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 จะเห็นได้ ว่าค่า χ2 มีคา่ เท่ากับ 7.263 (โดยวิธี
คานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ง.) เป็ นค่าที่มากกว่าค่า χ2 จากตาราง คือ 5.99 จึงสามารถปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
แสดงด้ วยอัตราแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ระหว่างแบบสอบถามที่อตั รา
การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แบ่งเป็ น การแสดงด้ วยความเร็ วคงที่ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย
(Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
เนื่องจากผลจากการทดสอบด้ วยไคสแควร์ พบว่าข้ อมูลสามกลุม่ แตกต่างกัน ผู้วิจยั จะ
ทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์เป็ นรายคู่ โดยใช้ สถิติ
ทดสอบ z (z-test)
4.13.1 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ ของแบบสอบถำม ระหว่ ำงอัตรำกำร
แสดงตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำที่แสดงด้ วยควำมเร็วคงที่ กับ แสดงด้ วยควำมเร็ว
แบบก้ ำวหน้ ำ (Slow-to-Fast)
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่ออัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สองประเภท คือ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ และ (2)
แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่าง
แบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ วคงที่ กับ ที่แสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
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H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ จะสูงกว่าประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
(Slow-to-Fast)
โดยผู้วิจยั ใช้ สถิตทิ ดสอบ z (z-test) คานวณหาค่า z จากสูตร (ดูรายละเอียดในหัวข้ อที่
4.12) เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ ระหว่าง ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ และ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) จาก
ตาราง 4.21 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น 1.788043 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ง.) มีคา่
มากกว่า 1.654 ซึง่ เป็ นค่า z เมื่อกาหนดนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 และเป็ นการทดสอบทาง
เดียว ดังนันจึ
้ งสามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ใช้ ตวั
ชี ้บอกความคืบหน้ า ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ สูงกว่า ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบ
ก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
4.13.2 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ ของแบบสอบถำม ระหว่ ำงอัตรำกำร
แสดงตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำที่แสดงด้ วยควำมเร็วคงที่ กับ แสดงด้ วยควำมเร็ว
ถดถอย (Fast-to-Slow)
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่ออัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สองประเภท คือ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ และ (2)
แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่าง
แบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ วคงที่ กับ ที่แสดงด้ วย
ความเร็ วถดถอย (Fast-to-Slow)
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) จะสูงกว่าประเภทที่แสดงด้ วย
ความเร็วคงที่
โดยผู้วิจยั ใช้ สถิตทิ ดสอบ z (z-test) คานวณหาค่า z จากสูตร (ดูรายละเอียดในหัวข้ อที่
4.12) เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ ระหว่าง ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วย
ความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) และ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ จากตาราง
4.21 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น 0.81991 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ง.) มีคา่ น้ อยกว่า 1.654
ซึง่ เป็ นค่า z เมื่อกาหนดนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 และเป็ นการทดสอบทางเดียว ดังนันจึ
้ งไม่
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สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามไม่แตกต่างระหว่าง
แบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็ วคงที่ กับ ที่แสดงด้ วยความเร็ วถดถอย
(Fast-to-Slow)
4.13.3 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ ของแบบสอบถำม ระหว่ ำงอัตรำกำร
แสดงตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำที่แสดงด้ วยควำมเร็วแบบก้ ำวหน้ ำ (Slow-to-Fast) กับ
แสดงด้ วยควำมเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่ออัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สองประเภท คือ (1) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
(Slow-to-Fast) และ (2) แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบ
ถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) กับ
ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) จะสูงกว่าประเภทที่แสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
โดยผู้วิจยั ใช้ สถิตทิ ดสอบ z (z-test) คานวณหาค่า z จากสูตร (ดูรายละเอียดในหัวข้ อที่
4.12) เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ ระหว่าง ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วย
ความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) และ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
(Slow-to-Fast) จากตาราง 4.21 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น 2.59716 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่
ภาคผนวก ง.) มีคา่ มากกว่า 1.654 ซึง่ เป็ นค่า z เมื่อกาหนดนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 และเป็ น
การทดสอบทางเดียว ดังนันจึ
้ งสามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็ วถดถอย (Fast-to-Slow) สูง
กว่า ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
4.14 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ แบบสอบถำม เมื่อกำรปรำกฏของตัว
ชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่อการปรากฏ
ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สองลักษณะ คือ (1) ปรากฏตลอดเวลา และ (2) ปรากฏ
เป็ นครัง้ คราว เพื่อตอบสมมติฐาน ดังนี ้
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H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างลักษณะที่
ปรากฏเป็ นครัง้ คราวหรื อปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่
ปรากฏเป็ นครัง้ คราวจะสูงกว่าลักษณะที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา
โดยผู้วิจยั ใช้ สถิตทิ ดสอบ z (z-test) ดังที่ได้ กล่าวในบทที่สาม คานวณหาค่า Z จากสูตร
(ดูรายละเอียดในหัวข้ อที่ 4.12) เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ ระหว่าง ตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าที่ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา และ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราว จาก
ตาราง 4.22 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น -0.52027 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก จ.) มีคา่ น้ อย
กว่า 1.654 ซึง่ เป็ นค่า Z เมื่อกาหนดนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 และเป็ นการทดสอบทางเดียว
ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ไม่แตกต่างระหว่างลักษณะที่
ปรากฏเป็ นครัง้ คราวหรื อปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
4.15 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ แบบสอบถำม เมื่อตำแหน่ งตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่อตาแหน่งของ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน สองตาแหน่ง ดังนี ้ (1) ด้ านบน และ (2) ด้ านล่าง เพื่อตอบ
สมมติฐาน ดังนี ้
H0: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน หรื อด้ านล่าง
H1: อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามออนไลน์ที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดง
ที่ตาแหน่งด้ านล่างจะสูงกว่าแสดงที่ด้านบน
โดยผู้วิจยั ใช้ สถิตทิ ดสอบ z (z-test) ดังที่ได้ กล่าวในบทที่สาม คานวณหาค่า z จากสูตร (ดู
รายละเอียดในหัวข้ อที่ 4.12) เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ ระหว่าง ตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่แสดงอยู่บริเวณด้ านบนของข้ อถาม และ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงอยู่ด้านล่างของ
ข้ อถาม จากตาราง 4.23 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น -2.599907 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก
ฉ.) มีคา่ น้ อยกว่า 1.654 ซึง่ เป็ นค่า z เมื่อกาหนดนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 และเป็ นการทดสอบ
ทางเดียว ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าด้ านบน หรื อ ด้ านล่าง
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4.16 สรุ ปผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลของการทดสอบสมมติฐานตามที่
เสนอในหัวข้ อ 4.5 ถึง 4.8 กล่าวโดยสรุป แสดงดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตำม
รูปแบบ
ระยะเวลาที่ใช้ ตอบ
ตัวชี ้บอก
แบบสอบถาม
ความคืบหน้ า
อัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์
อัตราการแสดง
ระยะเวลาที่ใช้ ตอบ
ตัวชี ้บอก
แบบสอบถาม
ความคืบหน้ า
อัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์

การปรากฏของ
ตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า
ตาแหน่ง
ตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า

ระยะเวลาที่ใช้ ตอบ
แบบสอบถาม
อัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์
ระยะเวลาที่ใช้ ตอบ
แบบสอบถาม
อัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์

ควำมสัมพันธ์
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จาแนกรายคู่ ดังนี ้
1. Constant มีอตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์สูง
กว่าSlow-to-Fast อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. Constant มีอตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ไม่
แตกต่างกับ Fast-to-Slow
3. Fast-to-Slow มีอตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์
สูงกว่า Slow-to-Fast อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.16.1 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม เมื่อรู ปแบบตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
เปรี ยบเทียบที่รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน ดังนี ้ (1) อักษร และ (2) กราฟิ ก
พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบ
แบบสอบถาม สาหรับรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทังสองรู
้
ปแบบ
4.16.2 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม เมื่ออัตรำกำรแสดง
ตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
เปรี ยบเทียบที่อตั ราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างกัน ดังนี ้ (1) แสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ (Constant) (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ (3) แสดง
ด้ วยความเร็ วถดถอย (Fast-to-Slow) พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะหว่าง
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม สาหรับอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทัง้
สามประเภท
4.16.3 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม เมื่อกำรปรำกฏของ
ตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
เปรี ยบเทียบที่การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน ดังนี ้ (1) ปรากฏ
ตลอดเวลา และ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ระหว่างระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถาม สาหรับการปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าทังสองลั
้
กษณะ
4.16.4 กำรเปรียบเทียบระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ ในกำรทำแบบสอบถำม เมื่อตำแหน่ ง
ตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
เปรี ยบเทียบที่ตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกัน ดังนี ้ (1) ด้ านบน และ (2)
ด้ านล่าง พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะหว่างระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการ
ตอบแบบสอบถาม สาหรับตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทังสองต
้
าแหน่ง
4.17 สรุ ปผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลของการทดสอบสมมติฐานตามที่
เสนอในหัวข้ อ 4.11 ถึง 4.14 ซึง่ สามารถนามากล่าวโดยสรุป แสดงดังตารางที่ 4.24
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4.17.1 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ เมื่อรู ปแบบตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
แตกต่ ำงกัน
การเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่อรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่าง
กัน ดังนี ้ (1) อักษร และ (2) กราฟิ ก พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะหว่าง
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม สาหรับรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทังสองแบบ
้
4.17.2 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ เมื่ออัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
การเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
แตกต่างกัน ดังนี ้ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า และ (3) แสดง
ด้ วยความเร็ วถดถอย ให้ ผลต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 แบ่งเป็ นรายคูไ่ ด้ ดงั นี ้
1. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant) มีอตั ราการตอบอย่าง
สมบูรณ์สงู กว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
2. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant) มีอตั ราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ไม่แตกต่างกับตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
3. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) มีอตั ราการตอบ
อย่างสมบูรณ์สงู กว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
4.17.3 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ เมื่อกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
การเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่อการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่างกัน ดังนี ้ (1) ปรากฏตลอดเวลา และ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะหว่างอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม สาหรับการ
ปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทังสองลั
้
กษณะ
4.17.4 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ เมื่อตำแหน่ งของตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
การเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่อตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
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แตกต่างกัน ดังนี ้ (1) ด้ านบน และ (2) ด้ านล่าง พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตริ ะหว่างอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม สาหรับตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ทังสองต
้
าแหน่ง
4.18 กำรลอง (Explore) เปรียบเทียบอัตรำตอบกลับ (Response rate) จำแนกตำมตัวแปร
ต้ นของงำนวิจัย
อัตราตอบกลับเป็ นอีกตัวแปรหนึง่ ที่นกั วิจยั นิยมใช้ เพื่อวัดคุณภาพของแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Fan & Yan, 2010) ผู้วิจยั จึงลองวิเคราะห์ผลของตัวแปรต้ นของงานวิจยั นี ้ ต่อ อัตราตอบ
กลับ อันคานวณจาก จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจนเสร็จ หารด้ วย จานวนผู้ได้ รับแบบสอบถาม
ดังนันอั
้ ตราตอบกลับจึงแตกต่างอยู่บ้างจากอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์
ตารางที่ 4.25 อัตราตอบกลับ จาแนกตามตัวแปรต้ น
ตัวแปรต้ น
จำนวนผู้ตอบ
จำนวน
แบบสอบถำม
ผู้ได้ รับ
จนเสร็จ
แบบสอบถำม
(คน)
(คน)
รู ปแบบตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
อักษร
300
520
กราฟิ ก
303
609
อัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
Constant
201
376
Slow-to-Fast
202
403
Fast-to-Slow
200
350
กำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
ปรากฏตลอดเวลา
300
551
ปรากฏเป็ นครัง้ คราว
303
578
ตำแหน่ งตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
ด้ านบน
302
539
ด้ านล่าง
301
590

อัตรำ
ตอบกลับ

57.69
49.75
53.46
50.12
57.14
54.81
52.08
56.03
51.02
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4.18.1 กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับของแบบสอบถำม เมื่อ รู ปแบบตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำง
จากตาราง 4.25 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น -2.665792 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก
ข.) มีคา่ น้ อยกว่า 1.654 จึงไม่สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร หรื อ กราฟิ ก
4.18.2 กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับแบบสอบถำม เมื่ออัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
จากตาราง 4.25 เมื่อกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ป็ น 0.05 จะเห็นได้ วา่ ค่า χ2 มีคา่
เท่ากับ 3.7089 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ค.) เป็ นค่าที่น้อยกว่าค่า χ2 จากตาราง คือ
5.99 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตราตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ไม่
แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่อตั ราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แบ่งเป็ น การแสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
(Slow-to-Fast)
ดังนันการทดสอบเพื
้
่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราตอบกลับเป็ นรายคู่ โดยใช้
สถิตทิ ดสอบ z (z-test)
การเปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ ว
คงที่ กับ แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น 0.932213 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ค.) มีคา่ น้ อยกว่า
1.654 ดังนันจึ
้ งสามารถไม่ปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราตอบกลับของแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความ
คืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็วคงที่ กับ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
(Slow-to-Fast) ไม่มีความแตกต่างกัน
การเปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ ว
คงที่ กับ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น 0.99639 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ค.) มีคา่ น้ อยกว่า
1.654 ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราตอบกลับของแบบสอบถามไม่แตกต่าง
ระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็วคงที่ กับ ที่แสดงด้ วยความเร็ ว
ถดถอย (Fast-to-Slow)
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การเปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ ว
แบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) กับ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น 1.92599 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก ค.) มีคา่ มากกว่า
1.654 จึงสามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราตอบกลับของแบบสอบถามที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความ
คืบหน้ า ประเภทที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) สูงกว่า ประเภทที่แสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
4.18.3 กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับแบบสอบถำม เมื่อกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำงกัน
จากตาราง 4.25 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น -0.919174 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก
ง.) มีคา่ น้ อยกว่า 1.654 จึงไม่สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราตอบกลับไม่แตกต่างระหว่าง
ลักษณะที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราวหรื อปรากฏอยู่ตลอดเวลา
4.18.4 กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับแบบสอบถำม เมื่อตำแหน่ งตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
แตกต่ ำงกัน
จากตาราง 4.25 ค่า z ที่คานวณได้ เป็ น -1.685596 (โดยวิธีคานวณแสดงไว้ ที่ภาคผนวก
จ.) มีคา่ น้ อยกว่า 1.654 ดังนันจึ
้ งไม่สามารถปฎิเสธ H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
หรื อ แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ อตั ราตอบกลับ (Response Rate) เป็ นตัวแปรตาม
พบว่า มีความสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์อตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion Rate)
สาหรับตัวแปร (1) รูปแบบ (2) การปรากฏ และ (3) ตาแหน่ง ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แต่ผล
ของตัวแปรต้ น อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า มีความต่างกันบ้ าง โดยที่ อัตราการตอบ
อย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ระหว่างอัตรา
การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แบ่งเป็ น สามประเภท ดังนี ้ แสดงด้ วยความเร็วคงที่ แสดงด้ วย
ความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) และแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ในขณะที่
ไม่พบความแตกต่างของอัตราตอบของแบบสอบถาม เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
แตกต่าง แสดงดังตารางที่ 4.26
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ตารางที่ 4.26 เปรี ยบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปรตาม อัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์และอัตราตอบกลับ
ตัวแปรตำม
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์
อัตราตอบกลับ
ตัวแปรต้ น
(Completion Rate)
(Response Rate)
รูปแบบตัวชี ้บอก
ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ความคืบหน้ า
ทางสถิติ
ทางสถิติ
อัตราการแสดงตัวชี ้บอก ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ความคืบหน้ า
สถิตทิ ี่ 0.05
ทางสถิติ
จาแนกรายคู่ ดังนี ้
จาแนกรายคู่ ดังนี ้
1. Constant มีอตั ราการตอบ 1. Constant มีอตั ราการตอบ
อย่างสมบูรณ์สูงกว่าSlow-to- อย่างสมบูรณ์ไม่แตกต่างกับ
Fast อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ Slow-to-Fast
2. Constant มีอตั ราการตอบ 2. Constant มีอตั ราการตอบ
อย่างสมบูรณ์ไม่แตกต่างกับ
อย่างสมบูรณ์ไม่แตกต่างกับ
Fast-to-Slow
Fast-to-Slow
3. Fast-to-Slow มีอตั ราการ
3. Fast-to-Slow มีอตั ราการ
ตอบอย่างสมบูรณ์สูงกว่า
ตอบอย่างสมบูรณ์สูงกว่า
Slow-to-Fast อย่างมีนยั สาคัญ Slow-to-Fast อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
ทางสถิติ
การปรากฏของตัวชี ้บอก ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ความคืบหน้ า
ทางสถิติ
ทางสถิติ
ตาแหน่งตัวชี ้บอก
ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ความคืบหน้ า
ทางสถิติ
ทางสถิติ
4.19 กำรเลิกตอบแบบสอบถำมของหน่ วยทดลอง
เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ผลระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามและอัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ผ้ วู ิจยั ได้ พิจารณาลักษณะการตอบแบบสอบถามของหน่วยทดลองที่ตอบแบบสอบถามไม่
เสร็จ รายงานตามระยะเวลาที่หน่วยทดลองใช้ ในการทาแบบสอบถามจนกระทัง่ หยุดตอบ
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แบบสอบถาม ดังที่แสดงในตารางที่ 4.27 พบว่า หน่วยทดลองจานวน 321 คนที่เลิกตอบ
แบบสอบถาม มีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ การตอบแบบสอบถาม เท่ากับ 218.40 วินาที โดยระยะเวลา
น้ อยที่สดุ คือ 2 วินาที และระยะเวลามากที่สดุ คือ 1763 วินาที
ตารางที่ 4.27 ค่าสถิตขิ องระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม (วินาที) ของหน่วยทดลองที่ตอบ
แบบสอบถามไม่เสร็จ
N
321

ค่ ำเฉลี่ย ค่ ำน้ อย ค่ ำมำก ส่ วนเบี่ยงเบน ค่ ำควำมเบ้
(Average) ที่สุด
ที่สุด
มำตรฐำน (Skewness)
218.40

2

1763

287.790

3.052

ค่ ำควำมโด่ ง
(Kurtosis)
11.273

การเลิกตอบแบบสอบถามของหน่วยทดลอง แบ่งตามเลขหน้ าของแบบสอบถาม โดยที่
แบบสอบถามแต่ละหน้ าแสดงหนึง่ ข้ อถาม แสดงดังตารางที่ 4.28 พบว่า หน่วยทดลองจานวนมาก
(ร้ อยละ 29) หยุดตอบแบบสอบถาม เมื่อตอบแบบสอบถามหน้ าที่ 25 เสร็จ เลิกตอบที่หน้ า 1 และ
2 รองลงมา ร้ อยละ 9.0 และ 7.5 ตามลาดับ การหยุดตอบแบบสอบถามที่เกิดขึ ้นที่หน้ า 25 และ
26 มีจานวนรวม ร้ อยละ 34.3 ผู้วิจยั คาดว่า เกี่ยวกับข้ อถาม E-mail ซึง่ แสดงในหน้ าที่ 26 หน่วย
ทดลองอาจรู้สกึ ว่า E-mail เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล จึงไม่ต้องการที่จะตอบ ส่งผลให้ หน่วยทดลอง
หยุดตอบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 4.28 ข้ อมูลการเลิกตอบแบบสอบถามจาแนกตามเลขหน้ าของแบบสอบถาม
จำนวนหน้ ำที่ตอบก่ อนเลิก จำนวนหน่ วยทดลองที่หยุด (คน)
ร้ อยละ
1
29
9.0
2
24
7.5
3
7
2.2
4
21
6.5
5
23
7.2
6
7
2.2
7
10
3.1
8
8
2.5
9
15
4.7
10
7
2.2
11
6
1.9
12
10
3.1
13
10
3.1
14
4
1.2
15
4
1.2
16
6
1.9
17
1
0.3
18
3
0.9
19
2
0.6
20
2
0.6
21
6
1.9
22
1
0.3
23
0
0.0
24
5
1.6
25
93
29.0
26
17
5.3
รวม
321
100.0
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัยและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทนำ
บทนี ้นาเสนอสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั การนางานวิจยั นี ้ไป
ใช้ ประโยชน์ในเชิงทฤษฏีและเชิงประยุกต์ ตลอดจนข้ อจากัดของงานวิจยั และข้ อเสนอแนะสาหรับ
การศึกษาในอนาคต
5.2 กำรทดลองและลักษณะของหน่ วยทดลอง
งานวิจยั นี ้เป็ นการทดลองในสภาพจริง (Quasi Experiment) ที่หน่วยทดลองเป็ นกลุม่ ผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ตที่สามารถเข้ าถึงเว็บไซต์ที่แสดงแบบสอบถามออนไลน์ และผู้วิจยั ได้ ประกาศเชิญให้
บุคคลเข้ าร่วมตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บบอร์ ดที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ truehit.net ทังนี
้ ้มีจานวน
ผู้เข้ าร่วมตอบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 924 คน โดยมีหน่วยทดลองจานวน 603 คนที่ร่วมการทดลอง
โดยการตอบคาถามจนถึงข้ อถามสุดท้ าย
จานวนหน่วยทดลองมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจานวนมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 54.2
รองลงมาคือ กลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้ อยละ 14.5) และระดับมัธยมปลาย / ปวช.
(ร้ อยละ 12.5) และการจาแนกหน่วยทดลองตามประสบการณ์การใช้ อินเทอร์ เน็ต พบว่า กลุม่ ที่ใช้
อินเทอร์ เน็ตมากกว่า 8 ปี มีจานวนสูงสุด ร้ อยละ 51.4 รองลงมาคือ กลุม่ ใช้ อินเทอร์ เน็ตจานวน
6 – 8 ปี (ร้ อยละ 19.2) และ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต 4 – 6 ปี (ร้ อยละ 19.3) สอดคล้ องกับข้ อมูลกลุม่
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยอันมาจากการสารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ปี 2553 ที่พบว่ากลุม่ ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้
อินเทอร์ เน็ตมากกว่า 5 ปี สูงถึงร้ อยละ 78.3 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้ อยละ
55.7 รองลงมาคือระดับปริญญาโทและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนันหน่
้ วยทดลองของงานวิจยั นี ้
พอจะเป็ นตัวแทนของประชากรผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
5.3 อัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ ของแบบสอบถำมออนไลน์ กับรู ปแบบตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำ
การเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เมื่อรูปแบบตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกัน สองรูปแบบ คือ (1) อักษร และ (2) กราฟิ ก พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ โดยที่อตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรในการทดลองนี ้
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ดูจะสูงกว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว ไม่เป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจยั คาด
ไว้ เบื ้องต้ น ว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก ควรจะทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจน
เสร็จเป็ นอัตราที่สงู กว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร ขัดแย้ งกับ Couper และคณะ (2004) ที่
พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้ กราฟิ กกับความรู้สกึ เพลิดเพลินของหน่วยตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ อย่างไรก็ตามผลการทดลองนี ้ยังคงสอดคล้ องการศึกษาของ
Manfreda และคณะ (2002) ได้ เปรี ยบเทียบระหว่างการแสดงสัญลักษณ์ (Logotype) ด้ วย
รูปภาพ และแสดงด้ วยตัวอักษร พบว่าการแสดงรูปภาพสัญลักษณ์ ทาให้ หน่วยตัวอย่างเลิกตอบ
แบบสอบถามสูงกว่ากลุม่ ที่แสดงด้ วยตัวอักษร นอกจากนี ้ Deutskens (2004) ได้ กล่าวว่าการเพิ่ม
รูปภาพเข้ าไปในแบบสอบถามออนไลน์ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของข้ อมูลดีขึ ้น แต่ทาให้ อตั ราตอบกลับ
ต่าลง เนื่องจากภาพกราฟิ กส่งผลให้ ระยะเวลาในการดาวน์โหลดนานขึ ้น ทาให้ หน่วยตัวอย่างอาจ
หยุดตอบแบบสอบถามได้ ดังนันการใช้
้
ภาพกราฟิ กอาจจะไม่ชว่ ยเพิ่มอัตราการตอบกลับ หรื อใน
บางครัง้ ส่งผลทาให้ อตั ราการตอบกลับลดลงได้ ทาให้ ไม่พบความแตกต่างของอัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ ระหว่างรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแตกต่างกันทังสองรู
้
ปแบบในงานวิจยั นี ้
5.4 ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำมกับรู ปแบบตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าไม่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบ
แบบสอบถาม ซึง่ ขัดแย้ งกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก ควรจะทาให้
หน่วยตัวอย่างเพลิดเพลินกับการตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้ ใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถาม
น้ อยกว่าการตอบแบบสอบถามที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร ผลการทดลองนี ้แย้ งกับ
Myers (1985) ที่กล่าวว่าการให้ ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบภาพกราฟิ กจะทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถรับรู้
กระบวนการตอบได้ ง่ายและรวดเร็วกว่าข้ อมูลป้อนกลับในรูปแบบตัวเลขหรื อตัวอักษร แต่กระนัน้
งานวิจยั ของ กิตติพงษ์ แซ่ลิ ้ม (2551) ที่ได้ เปรี ยบเทียบผลของการใช้ ตวั เลือกแบบกราฟิ ก
(Graphical input control) ประกอบแบบสอบถาม ระหว่างการแสดงตัวเลือกแบบกราฟิ ก และไม่
แสดงตัวเลือกแบบกราฟิ ก โดยแสดงแต่ตวั อักษร โดย กิตติพงษ์ แซ่ลิ ้ม (2551) ได้ พบว่า การใช้
กราฟิ กประกอบไม่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ ตอบแบบสอบถาม ทานองเดียวกับในงานนี ้
สาเหตุที่ข้อค้ นพบไม่เป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจยั คาดไว้ อาจเนื่องมาจากตามที่ กิตติพงษ์ แซ่ลิ ้ม
(2551) คาดไว้ กล่าวคือหน่วยตัวอย่างที่ได้ รับแบบสอบถามมีภาพกราฟิ ก อาจรู้สกึ ว่าต้ องใช้ เวลา
พิจารณารูปภาพมากกว่าการเอาใจใส่กบั การตอบคาถาม ทาให้ การแสดงภาพกราฟิ กไม่ชว่ ยเพิ่ม
้ าให้ ไม่พบความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบ
ความเร็วในการตอบแบบสอบถาม ดังนันท
แบบสอบถาม ระหว่างรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ าทังสองรู
้
ปแบบในงานวิจยั นี ้
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5.5 อัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ ของแบบสอบถำมออนไลน์ กับอัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำ
การเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ระหว่างที่ใช้ อตั ราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างกัน สามประเภท คือ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่
(Constant) (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ (3) แสดงด้ วยความเร็ว
ถดถอย (Fast-to-Slow) พบว่า อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างสามประเภท แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว เป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจยั คาดไว้ ว่าอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ ามีผลต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ โดยที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ว
แบบถดถอย (Fast-to-Slow) และที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant) ทาให้ อตั ราการตอบอย่าง
สมบูรณ์สงู กว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบในอดีต ที่ว่าอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามีผลต่อพฤติกรรมการ
ตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง สาหรับกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดง
ด้ วยความเร็ วแบบถดถอย (Slow-to-Fast) ในการทดลองนี ้ยังมีพฤติกรรมการหยุดตอบ
แบบสอบถามกลางทาง สูงกว่าอัตราการแสดงประเภทอื่น ในขณะที่การแสดงด้ วยความเร็ว
ถดถอย (Fast-to-Slow) ส่งผลให้ มีอตั ราการเลิกตอบต่าที่สดุ (Böhme, 2004, 2010; Conrad,
et al., 2010)
แม้ ผลการทดลองของงานนี ้ยังแสดงให้ เห็นว่าอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ใน
แบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็ วถดถอย (Fast-to-Slow) สูงกว่าเมื่อ
แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant) แต่ความแตกต่างดังกล่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ โดยสาเหตุ
ที่ความแตกต่างไม่มีนยั สาคัญในครัง้ นี ้ อาจมาจากจานวนข้ อของแบบสอบถามที่กาหนดไว้ 26 ข้ อ
มีจานวนที่น้อยเกินกว่าจะทาให้ เห็นความแตกต่างของอัตราการตอบกลับอย่างสมบูรณ์ ระหว่างที่
ได้ จากแบบสอบถามที่แสดงด้ วยตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fastto-Slow) และ ที่แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant) ได้ อย่างชัดเจน จากงานในอดีตที่พบความ
แตกต่างของอัตราการตอบกลับ (Böhme, 2004; 2010; Conrad, et al., 2010) แบบสอบถามใน
งานเหล่านันมี
้ จานวนข้ อถามมากกว่าที่ผ้ วู ิจยั กาหนดในงานวิจยั นี ้ โดยที่ Böhme (2004; 2010)
ใช้ แบบสอบถามจานวน 44 ข้ อถาม ส่วน Conrad และคณะ (2010) ใช้ จานวนหน้ าของ
แบบสอบถาม 67 หน้ าโดยมี 57 หน้ าที่แสดงคาถาม ส่วนใหญ่แสดงหนึง่ ข้ อถามในหนึง่ หน้ า และมี
บางหน้ าที่แสดงหลายข้ อถาม ดังนันถ้
้ าเพิ่มจานวนข้ อถามอาจจะส่งผลต่ออัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
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5.6 ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำมกับอัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
ผลการวิเคราะห์พบว่า อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าไม่มีผลต่อระยะเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม หรื อตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ วคงที่ (Constant) ที่แสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) ไม่มีผล
ต่อระยะเวลาที่หน่วยทดลองใช้ ในการตอบแบบสอบถาม ไม่เป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจยั คาดไว้ เบื ้องต้ น
ที่วา่ อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) จะทาให้
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ส่วนลักษณะการแสดงด้ วยความเร็วคงที่ ดู
จะทาให้ ระยะเวลาในการตอบมากกว่าแสดงด้ วยความเร็ วถดถอย (Fast-to-Slow) แต่นา่ จะน้ อย
กว่าแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ทังที
้ ่ Böhme (2004; 2010) พบว่ากลุม่
ตัวอย่างที่ได้ รับตัวชี ้บอกคืบหน้ า ที่แสดงด้ วยอัตราแบบก้ าวหน้ า (Slow-then-Fast) ใช้ ะยะเวลา
เฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามนานที่สดุ และอัตราการแสดงแบบถดถ้ อย (Fast-then-Slow) มี
ระยะเวลาในการทาแบบสอบถามน้ อยที่สดุ แต่กระนันงานนี
้
้ยังสอดคล้ องกับ Conrad และคณะ
(2010) กล่าวว่าอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แตกต่างไม่สง่ ผลทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเร็วขึ ้นหรื อช้ าลง
คาอธิบายของความแตกต่างที่ไม่มีนยั สาคัญอาจมาจากสาเหตุเดียวกับที่อธิบายไปใน
ส่วนอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ จานวนข้ อของแบบสอบถามที่กาหนดไว้ 26 ข้ อ มีระยะเวลาเฉลี่ย
ที่หน่วยทดลองใช้ ในการทาแบบสอบถาม 272.37 วินาที จากงานศึกษาในอดีตเกี่ยวกับ อัตราการ
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบบสอบถามที่ใช้ มีจานวนข้ อถามและระยะเวลาที่ใช้ ในการตอบ
แบบสอบถาม มากกว่าที่ผ้ วู ิจยั กาหนดในงานวิจยั นี ้ อาทิเช่น Böhme (2004; 2010) จานวน 44
ข้ อถาม มีระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 530 วินาที Kaczmirek (2008) ใช้ จานวน 79
คาถาม และมีระยะเวลาในการทาแบบสอบถาม 19 นาที 44 วินาที Matzat และคณะ (2009)
จานวน 55 คาถามสาหรับแบบสอบถามขนาดสัน้ และ 85 คาถามสาหรับแบบสอบถามขนาดยาว
โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการทาแบบสอบถาม 22.2 นาที ดังนันเมื
้ ่อจานวนข้ อถามที่มากกว่า 26 ข้ อ
อาจจะเห็นระยะเวลาที่ใช้ ในการทาแบบสอบถามแตกต่างกันจากอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า
5.7 อัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ ของแบบสอบถำมออนไลน์ กับกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำ
ความแตกต่างของอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ระหว่างการตอบ
แบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา และ ปรากฏเป็ นครัง้ คราว
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ในการทดลองนี ้ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ไม่เป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจยั คาดว่า ตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราวบนแบบสอบถาม ทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามจน
เสร็จสูงกว่าลักษณะที่แสดงอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตามผลการทดลองยังคงสอดคล้ องกับ
Conrad และคณะ (2010) ที่ได้ ศกึ ษาการลักษณะการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าใน
แบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา และ ปรากฏเป็ นครัง้
คราว โดยที่ระบบจะแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า เฉพาะเมื่อหน่วยตัวอย่างตัวอย่างตอบคาถาม
เสร็จในแต่ละตอนของแบบสอบถาม พบว่าลักษณะการปรากฏไม่มีผลต่ออัตราการตอบกลับ
การไม่พบความแตกต่างระหว่างการปรากฏ สองลักษณะในงานวิจยั นี ้ อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะการปรากฏเป็ นครัง้ คราว ที่กาหนดให้ ระยะเวลาระหว่างการปรากฏและการไม่ปรากฏของ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าอยูท่ ี่ 10 วินาที อาจเป็ นช่วงเวลาที่นานเกินไป ในการทดลองนี ้ มีระยะเฉลี่ย
ในการตอบแบบสอบถามในแต่ละหน้ า 10.48 วินาที ใกล้ เคียงกับระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏและไม่ปรากฏ ซึง่ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็ นช่วงของการเปลี่ยนหน้ าเพจ ทาให้
หน่วยทดลองไม่ได้ สงั เกตถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ดังนันการศึ
้
กษาใน
อนาคตอาจลองลดระยะเวลาระหว่างการเปลี่ยนแปลงปรากฏและไม่ปรากฏเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปที่
ชัดเจนขึ ้น
5.8 ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำมกับกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
การวิเคราะห์ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ตอบแบบสอบถาม เมื่อการปรากฏของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแตกต่างกันในลักษณะ (1) ปรากฏตลอดเวลา หรื อ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว พบว่า
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในการตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่วา่ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏเป็ นครัง้ คราว น่าจะทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามได้ เร็วกว่า เมื่อตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา ผลการทดลองขัดแย้ ง
กับ Conrad และคณะ (2010) กล่าวว่าลักษณะการปรากฏเป็ นครัง้ คราวดูจะทาให้ หน่วยตัวอย่าง
สังเกตเห็นโดยง่ายถึงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามากกว่าการปรากฏตลอดเวลา ส่งผลให้ หน่วย
ตัวอย่างเกิดความรู้สกึ อยากตอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง น่าจะทาให้ หน่วยตัวอย่างใช้
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามสันกว่
้ า
การไม่พบความแตกต่างนี ้ อาจเนื่องมาจากระยะเวลาของลักษณะการปรากฏแบบครัง้
คราวระหว่างการปรากฏและหาย ผู้วิจยั กาหนดให้ เป็ น 10 วินาที อาจเป็ นระยะเวลาที่นานเกินไป
จนทาให้ หน่วยตัวอย่างไม่ได้ สงั เกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปรากฏและไม่ปรากฏของตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าได้ แม้ วา่ ขวัญหทัย สันติบตุ ร (2550) กล่าวว่าความล่าช้ าเป็ นเวลา 10 วินาที
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เป็ นระยะเวลาทาให้ ผ้ ใู ช้ งานเวปไซต์รับรู้ได้ ถึงความล่าช้ าอย่างชัดเจนที่สดุ แต่เนื่องจากในงานของ
ขวัญหทัย สันติบตุ ร (2550) ศึกษาในบริ บทของการค้ นหาข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ต ขณะที่งานวิจยั นี ้
ศึกษาในบริ บทของแบบสอบถามออนไลน์ ทาให้ ลกั ษณะการปรากฏที่แตกต่างระหว่างการปรากฏ
อยูต่ ลอดเวลา และปรากฏเป็ นครัง้ คราว ไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
5.9 อัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ ของแบบสอบถำมออนไลน์ กับตำแหน่ งตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำ
การเปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ระหว่างตาแหน่งตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าที่อยูใ่ นสองตาแหน่งต่างกันได้ แก่ (1) ด้ านบน และ (2) ด้ านล่าง พบว่า ไม่มีมี
นัยสาคัญทางสถิตริ ะหว่างอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยที่ตวั ชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่แสดงอยู่ตาแหน่งด้ านบนของข้ อถาม จากการทดลองดูจะมีอตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์
ของแบบสอบถามสูงกว่าเมื่อตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงอยูด่ ้ านล่างของข้ อถาม
ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว ขัดแย้ งกับที่ผ้ วู ิจยั คาดไว้ แบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความ
หน้ าตาแหน่งด้ านล่างใต้ ข้อถาม ควรทาให้ อตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์สงู กว่าแบบสอบถามเมื่อ
แสดงตัวชี ้บอกความหน้ าบริเวณด้ านบนเหนือข้ อถาม ทังนี
้ ้ Rao และ Couper (2009) กล่าวว่าตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงอยูด่ ้ านล่างของหน้ าเว็บแบบสอบถามออนไลน์ ทาให้ หน่วยตัวอย่าง
รู้สกึ ถึงประโยชน์ของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า และพอใจต่อแบบสอบถามมากกว่าเมื่อตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าแสดงที่มมุ บนด้ านขวาของหน้ าจอ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ตอ่ อัตราการเลิกตอบ
(Break-off Rate) ของแบบสอบถาม
นอกจากนี ้ ในกรณีของแบบสอบถามกระดาษ นักวิจยั พบว่า หน่วยตัวอย่างจะเริ่มอ่าน
แบบสอบถามที่บริเวณด้ านบน ซ้ ายของกระดาษก่อนบริเวณอื่น และจะละเลยข้ อความที่แสดงอยู่
บริเวณด้ านล่าง ขวา ของแบบสอบถาม (Dillman, 2000; Jenkins & Dillman, 1997) การกระทานี ้
อาจสอดคล้ องกับพฤติกรรมการอ่านแบบสอบถามออนไลน์ของหน่วยตัวอย่าง กล่าวคือ Couper
(2008: 144) ได้ อธิบายว่า หน่วยตัวอย่างจะสนใจบริเวณมุมบนซ้ ายของหน้ าจอก่อนบริเวณอื่น แต่
จะละเลยในบริเวณด้ านล่างมุมขวา ดังนันจึ
้ งเป็ นไปได้ ว่า หน่วยตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามที่
แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าบริเวณด้ านบน จะสังเกตเห็นตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามากกว่า กลุม่ ที่
ได้ รับแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงอยู่ที่ตาแหน่งด้ านล่าง ทาให้ อตั ราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่อตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ านบน ดูจะสูงกว่าเมื่อแสดงอยู่
ด้ านล่าง จนทาให้ สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ไม่มีนยั สาคัญ
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5.10 ระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตอบแบบสอบถำมกับตำแหน่ งตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
ผลการวิเคราะห์ พบว่าตาแหน่งการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่แบ่งออกเป็ น ด้ านบน
และ ด้ านล่าง ของข้ อถาม ไม่มีผลต่อระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม ไม่เป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจยั
คาดไว้ เบื ้องต้ นว่าระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในตาแหน่ง
ด้ านล่างของหน้ าจอควรจะสันกว่
้ าที่แสดงที่ตาแหน่งอยู่ด้านบน ตามที่ Rao และ Couper (2009)
กล่าวว่าหน่วยตัวอย่างพอใจต่อแบบสอบถามเมื่อตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงอยู่ด้านล่างของหน้ า
เว็บ มากกว่าแสดงอยูท่ ี่มมุ บนด้ านขวาของหน้ าจอ และยังรู้สกึ ถึงประโยชน์ของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าสูงกว่า
ทังนี
้ ้สาเหตุที่ไม่พบความแตกต่างในครัง้ นี ้ อาจเนื่องมาจากตาแหน่งในการแสดงตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า กล่าวคือในงานของ Rao และ Couper (2009) ทดสอบการแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
เทียบกับ ตาแหน่งมุมบนด้ านขวาของแบบสอบถาม แต่ในงานนี ้ การแสดงของตาแหน่งตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าอยูบ่ ริเวณตรงกลางของหน้ าจอ ทังด้
้ านบนและด้ านล่าง ตาแหน่งที่แตกต่างอาจ
ส่งผลต่อการรับรู้ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าได้ ทาให้ ไม่พบความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ ในการ
ตอบแบบสอบถาม
5.11 กำรนำงำนวิจัยไปใช้ (Contribution)
งานวิจยั นี ้สามารถนาไปใช้ ทงในเชิ
ั ้ งทฤษฏี และเชิงประยุกต์ได้ ดังต่อไปนี ้
5.11.1 กำรนำงำนวิจัยไปใช้ ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contribution)
ข้ อค้ นพบในการศึกษานี ้ ช่วยต่อยอดองค์ความรู้ในการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์
ในประเด็นสาคัญต่อไปนี ้
1. รูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ทังสองรู
้
ปแบบที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ (1) อักษร และ
(2) กราฟิ ก ไม่มีผลต่อระยะเวลาที่หน่วยทดลองใช้ ในการตอบแบบสอบถาม แต่ในขณะที่ตวั ชี ้บอก
ความคืบหน้ าแบบอักษร ดูจะทาให้ อตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ สูงกว่าตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบ
กราฟิ ก จากการศึกษางานในอดีต (Coupe, et al., 2001; Crawford, et al., 2001; Böhme,2004;
2010; Heerwegh; 2004; Kaczmirek, 2008; Matzat, et al., 2009; Conrad, et al., 2010)
ผู้วิจยั ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ดังนันข้
้ อค้ นพบในงานวิจยั นี ้จึง
เป็ นพื ้นฐานสาหรับการค้ นคว้ าองค์ความรู้ในบริ บทของแบบสอบถามออนไลน์ตอ่ ไป
2. อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่ในการทดลองครัง้ นี ้ได้ แบ่งออกเป็ น สาม
ประเภท ได้ แก่ (1) แสดงด้ วยความเร็วคงที่ (Constant) (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
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(Slow-to-Fast) และ (3) แสดงด้ วยความเร็วถดถ้ อย (Fast-to-Slow) ผู้วิจยั ไม่พบความแตกต่าง
ของระยะเวลาที่ใช้ ทาแบบสอบถาม ในขณะที่พบว่า อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามีผลต่อ
อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ (Completion rate) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยงานวิจยั ในอดีต
เกี่ยวกับอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ บางงานก็พบความ
แตกต่าง (Böhme, 2004; 2010; Conrad, et al., 2010 ) ในขณะที่บางงานไม่พบความแตกต่าง
(Kaczmirek, 2008; Matzat, et al., 2009) ดังนันงานนี
้
้ช่วยยืนยันผลเชิงประจักษ์ (Empirical)
ให้ ชดั เจนขึ ้น
3. การปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ทังสองลั
้
กษณะที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ อันได้ แก่ (1)
ปรากฏตลอดเวลา และ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว ไม่ทาให้ ความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ ในการ
ทาแบบสอบถาม หรื อของอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์มีนยั สาคัญ สอดคล้ องกับ Conrad และ
คณะ (2010) ไม่พบความแตกต่างของอัตราการเลิกตอบ (Breakoff rate) ระหว่างลักษณะการ
ปรากฏ ทังสองลั
้
กษณะ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงยืนยันผลของการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ าต่อ
การตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง นอกจากนี ้งานวิจยั นี ้ยังได้ ศกึ ษาเพิ่มเกี่ยวกับระยะเวลา
ที่ใช้ ในการทาแบบสอบถาม จึงช่วยต่อยอดองค์ความรู้ให้ กว้ างขึ ้น
4. ตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่แบ่งออกเป็ น สองตาแหน่งในงานวิจยั นี ้ อันได้ แก่
(1) ด้ านบน บริเวณเหนือข้ อถาม และ (2) ด้ านล่าง ใต้ ข้อถาม ผู้วิจยั ไม่พบความแตกต่างของ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทาแบบสอบถาม ที่สาคัญคือการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ตาแหน่ง
ด้ านบน ดูจะมีอตั ราการตอบอย่างสมบูรณ์ ของแบบสอบถามออนไลน์ สูงกว่าเมื่อแสดงตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ าที่ตาแหน่งด้ านล่าง ในปั จจุบนั ยังไม่คอ่ ยมีการเปรี ยบตาแหน่งของตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ า นอกจากในงานของ Rao และ Conrad (2009) ถึงแม้ ผลที่พบจากการทดลองนี ้จะไม่
สอดคล้ องกับ Rao และ Conrad (2009) แต่ก็เป็ นการต่อยอดสาหรับการนาไปใช้ ศกึ ษาต่อใน
อนาคต ถึงตาแหน่งที่ใช้ ในการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถาม ที่ทาให้ หน่วยตัวอย่าง
สังเกตเห็นและช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการตอบแบบสอบถามจนเสร็จ
5. ผลการวิเคราะห์ตวั แปรต้ นของการทดลอง ต่อ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์
(Completion rate) และ อัตราตอบกลับ (Response rate) พบว่าโดยส่วนใหญ่ให้ ผลที่ไม่แตกต่าง
กัน (รายละเอียดอธิบายในหัวข้ อ 4.17) ดังนันงานศึ
้
กษาเกี่ยวกับแบบสอบถามออนไลน์ในอนาคต
นักวิจยั อาจจะสามารถใช้ อัตราการอย่างสมบูรณ์ หรื อ อัตราตอบกลับ ทดแทนกันได้ นอกจากนี ้
งานวิจยั ในอดีตจานวนหนึง่ (Couper, et al., 2001; Crawford, et al., 2001; Heerwegh, 2004;
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Healey, et al., 2005; Conrad, et al., 2005) ใช้ ตวั แปรทังสองตั
้
วนี ้แทนกันโดยที่ไม่ได้ จาแนกให้ มี
ความแตกต่างกัน
5.11.2 กำรนำงำนวิจัยไปใช้ ในเชิงประยุกต์ (Practical Contribution)
นักพัฒนาโปรแกรมแบบสอบถามออนไลน์ สามารถนาข้ อค้ นพบจากการศึกษานี ้ไปใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ ในประเด็นของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า (Progress
Indicator) อันประกอบด้ วย (1) รูปแบบ (2) อัตราการแสดง (3) การปรากฏ และ (4) ตาแหน่งของ
ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่มีผลต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ และระยะเวลาในการทา
แบบสอบถาม แต่ผลสรุปที่ได้ ยงั สามารถเป็ นแนวทางเบื ้องต้ นสาหรับนักวิจยั ที่เลือกใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล ได้ ตระหนักถึงตัวแปรสาคัญที่ควรพิจารณา
ในการออกแบบ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บข้ อมูลการทดลอง ให้ ได้ ผลการวิจยั ที่มีความ
น่าเชื่อถือและถูกต้ อง อาทิเช่น ผลการทดลองพบว่า อัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ ามีผล
ต่ออัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยที่ตวั ชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) ทาให้ หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
จนเสร็จสูงที่สดุ ดังนัน้ การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าในแบบสอบถามออนไลน์ควรแสดงด้ วย
ความเร็วแบบถดถอย (Fast-to-Slow) เพื่อเพิ่มอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
นอกจากนี ้ ถึงแม้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ระหว่างรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
สองรูปแบบ แต่แบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรดูจะมีอตั ราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ที่สงู กว่าแบบกราฟิ ก ดังนันนั
้ กวิจยั อาจจะเลือกใช้ การแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าด้ วย
รูปแบบอักษร เนื่องจากการสร้ างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรสามารถทาได้ ง่ายกว่าแบบ
กราฟิ ก
5.12 ข้ อจำกัดของงำนวิจัยและข้ อเสนอแนะ
ข้ อจากัดของงานวิจยั ในงานวิจยั นี ้มีข้อจากัดอย่างน้ อยสี่ประการดังนี ้
1. การศึกษานี ้เป็ นการทดลองในสภาพแวดล้ อมจริง (Quasi Experiment) แม้ วา่ ผู้วิจยั
พยายามที่จะควบคุมตัวแปรอื่น ๆ นอกจากตัวแปรต้ นของงานวิจยั นี ้ให้ คงที่ แต่ก็ยงั ไม่สามารถทา
ได้ รัดกุมเท่ากับการทดลองในห้ องปฏิบตั กิ าร (Laboratory Experiment) อาทิเช่น คุณสมบัตขิ อง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต หรื อลักษณะของหน่วยทดลอง ดังนัน้
งานวิจยั ในอนาคตอาจเลือกทดลองในสภาพแวดล้ อมที่สามารถควบคุมตัวแปรได้ ดี เช่น ห้ อง
คอมพิวเตอร์
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2. การทดลองนี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต จานวน
26 ข้ อถาม โดยแสดงหนึง่ คาถามในหนึง่ หน้ า ซึง่ ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับงานวิจยั อื่น ๆ ที่
ทดลองเกี่ยวกับผลของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า อาทิเช่น Conrad และคณะ (2010) ใช้
แบบสอบถาม จานวน 67 หน้ า ในบางหน้ ามีจานวนหลายข้ อถาม การกาหนดจานวนข้ อเพียงเท่านี ้
อาจทาให้ ผลที่ได้ ตา่ งกับแบบสอบถามที่มีจานวนข้ อมากกว่านี ้หลาย ๆ เท่า ดังนัน้ สาหรับ
การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต ผู้วิจยั แนะนาให้ ควรเพิ่มความยาวของแบบสอบถาม หรื อนา
แบบสอบถามออนไลน์ที่มีอยู่เดิมมาใช้ เพื่อจะได้ สามารถเปรี ยบเทียบผลกันได้ นอกจากนี ้หัวข้ อ
ของแบบสอบถาม รวมถึงความยากง่ายของข้ อถามอาจมีผลต่อพฤติกรรมการตอบแบบสอบถาม
ของหน่วยตัวอย่าง ผลของการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าอาจแตกต่างเมื่อใช้ กบั แบบสอบถามใน
หัวข้ ออื่น ดังนันงานในอนาคตอาจลองทดสอบในประเด็
้
นดังกล่าวเพื่อให้ ได้ ผลที่ชดั เจนขึ ้น
3. ประเด็นเกี่ยวกับตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ถึงแม้ ผ้ วู ิจยั ได้ พยายามออกแบบ ตัวชี ้บอก
ความคืบหน้ า ให้ เป็ นที่สงั เกตของหน่วยตัวอย่าง โดยนาข้ อจากัดจากงานวิจยั ในอดีตมาปรับปรุง
(Kaczmirek, 2008) ในการทดลองใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าที่มีขนาดค่อนข้ างใหญ่ แสดงอยู่
บริเวณตรงกลางของหน้ าจอแบบสอบถามทังด้
้ านบนและด้ านล่าง แต่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถทราบได้ วา่
หน่วยตัวอย่างได้ สงั เกตมองที่ตวั ชี ้บอกควาคืบหน้ าบ่อยเพียงไรในระหว่างการตอบแบบสอบถาม
ดังนันการศึ
้
กษาในอนาคตอาจใช้ เทคนิคการติดตามการมองของสายตา (Eye-Tracking
Technique) เพื่อดูการเคลื่อนไหวของสายตาหน่วยตัวอย่างในการมองแบบสอบถาม เพื่อสังเกต
ว่าระหว่างการตอบแบบสอบถาม หน่วยตัวอย่างมองที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าอย่างไร นอกจากนี ้
อาจถามหน่วยตัวอย่างเพิ่มหลังจากที่ตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ ว ว่าได้ สงั เกตเห็นตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าหรื อไม่ และรู้สกึ อย่างไรต่อตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
4. การจัดเรี ยงข้ อถามในแบบสอบถามของงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกแสดงข้ อถามเกี่ยวกับ
หัวข้ อของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ต ในตอนต้ นของแบบสอบถาม และ
แสดงข้ อถามเกี่ยวกับข้ อมูลหน่วยตัวอย่างที่สว่ นท้ ายของแบบสอบถาม (Dillman, 2000) ซึง่ ทาให้
นักวิจยั ได้ คาตอบที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้ แต่สง่ ผลให้ ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถจาแนก
หน่วยตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจนเสร็จและที่เลิกตอบแบบสอบถามกลางทางได้
ข้ อเสนอแนะ สาหรับงานในอนาคต
1. ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ในประเด็นของรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ที่ใช้ ในการ
ทดลอง คือ (1) แบบอักษร แสดงด้ วยข้ อความ “เสร็จแล้ ว 0%” และ (2) แบบกราฟิ ก แสดงในรูป
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ของ Progress Bar การที่ไม่พบความแตกต่างในงานวิจยั นี ้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบอักษรและ
แบบกราฟิ กที่ใช้ ในงานค่อนข้ างคล้ ายกัน โดยที่แบบกราฟิ กไม่ได้ มีคณ
ุ สมบัติที่ทาให้ หน่วยตัวอย่าง
เกิดความสนใจได้ ดังนันการศึ
้
กษาในอนาคตอาจเลือกรูปแบบกราฟิ กอื่นที่มีความโดดเด่น
นอกจากนี ้อาจลองทดลองกับ แบบอักษรที่แสดงด้ วยจานวนหน้ า หรื อ แสดงในรูปแบบ ตอนของ
แบบสอบถาม ดังนี ้ “sectio 2 out of 2 sectio s” Ya , et al., 20 หรื อ ตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ที่แสดงทังรู้ ปภาพ และข้ อความ (Heerwegh, 2004; Böhme, 2004, 2010; Matzat, et al., 2009)
เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
สาหรับประเด็นการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ระหว่าง (1) ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
และ (2) ปรากฏเป็ นครัง้ คราว ที่ปรากฏอยู่บนหน้ าจอ 10 วินาที แล้ วไม่แสดงอีก 10 วินาที สลับกัน
ไป การศึกษาในอนาคตอาจลองทดลองกับ ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่น้อยลงจาก 10 วินาที
หรื อ ลักษณะการปรากฏเป็ นครัง้ คราวในลักษณะอื่น เช่น แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า เมื่อหน่วย
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามทุก ๆ 10 % หรื อ แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าเมื่อหน่วยตัวอย่าง
ต้ องการทราบเท่านัน้ (Conrad, et al., 2010) เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
สาหรับอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า ระหว่างสามประเภท ดังนี ้ (1) แสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ (2) แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ (3) แสดงด้ วยความเร็ ว
แบบถดถอย (Fast-to-Slow) ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั วิเคราะห์เฉพาะผลต่ออัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์และระยะเวลาในการทาแบบสอบถามเท่านัน้ การศึกษาในอนาคตอาจลองวิเคราะห์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดตอบแบบสอบถามของหน่วยตัวอย่าง เพื่อศึกษาว่าหน่วยตัวอย่างหยุด
ตอบแบบสอบถามเมื่อตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แสดงค่าความคืบหน้ า (Progress) เป็ นเท่าไร
เปรี ยบเทียบกับค่าความคืบหน้ าตามจริงมีความแตกต่างกันอย่างไร สาหรับอัตราแสดงแบบ Slowto-Fast และ Fast-to-Slow
2. ประเด็นข้ อถามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผลการทดลองพบว่าหน่วยทดลอง
จานวนมากหยุดตอบแบบสอบถามเมื่อพบข้ อถาม E-mail โดยมีจานวน 110 คน จากจานวน
หน่วยทดลองที่ตอบแบบสอบถามไม่เสร็จทังหมด
้
310 คน (ร้ อยละ 34.3) นอกจากนี ้ในกระทู้
ประกาศเชิญชวนให้ ผ้ สู นใจเข้ าร่วมตอบแบบสอบถาม มีผ้ สู อบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
การตอบ E-mail ในแบบสอบถาม ผู้วิจยั คาดว่าหน่วยทดลองอาจเป็ นกังวลต่อการให้ อีเมล์ แม้ วา่
ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ อนุญาตให้ หน่วยทดลองสามารถไม่ตอบ E-mail ได้ แต่ถ้าหากหน่วยทดลอง
ไม่ให้ ข้อมูล E-mail ในครัง้ แรก ระบบจะแจ้ งเตือนแก่หน่วยตัวอย่าง โดยการชักจูงสาหรับการ
ติดต่อให้ รางวัล ถ้ าหากหน่วยตัวอย่างยืนยันที่จะไม่ให้ E-mail ระบบจะบันทึกข้ อมูลการตอบ

105
แบบสอบถาม อาจทาให้ หน่วยทดลองสับสนได้ ดังนันในการออกแบบ
้
แบบสอบถามออนไลน์
จะต้ องทาด้ วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในกรณีเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของหน่วยทดลอง ทา
ให้ ไม่สะดวกใจที่จะตอบส่งผลทาให้ หน่วยทดลองหยุดตอบแบบสอบถามได้
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รู ปแบบแบบสอบถำมออนไลน์
แบบสอบถามออนไลน์ 24 รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
รูปแบบที่ 1 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 2 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 3 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 4 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 5 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยูบ่ นหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 6 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยูบ่ นหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 7 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 8 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 9 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 10 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 11 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 12 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบ แบบอักษร แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
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รูปแบบที่ 13 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 14 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 15 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 16 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยความเร็ วคงที่ ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 17 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยูบ่ นหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 18 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 19 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 20 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบก้ าวหน้ า ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 21 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 22 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
รูปแบบที่ 23 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านบน
รูปแบบที่ 24 แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า รูปแบบภาพกราฟิ ก แสดง
ด้ วยอัตราเร็วแบบถดถอย ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเป็ นครัง้ คราว และแสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
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ภำคผนวก ข
สมกำรคำนวณค่ ำ z
สมการคานวณค่า z (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2551) ดังนี ้
z= 1- 2/ p

2

ค่า 1 หาจาก f1/n1 และ 2 หาจาก f2/n2 เมื่อค่า 1 และ 2 คือ ค่าสัดส่วนที่ได้ จากกลุม่
ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ค่า f1 และ f2 คือ แทนจานวนคนในกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ค่า n1 และ n2 คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ค่า p หาจาก (f1 + f2) / (n1 + n2)
ค่า หาจาก 1- p
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ภำคผนวก ค
วิธีกำรคำนวณค่ ำ z ของรู ปแบบตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
กำรเปรี ยบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ (Completion Rate) เมื่อรู ปแบบตัวชีบ้ อก
ควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำง
ตารางที่ ค.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
รู ปแบบ
จำนวน
จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
ผู้ตอบแบบสอบ
แบบสอบถำม
กำรตอบ
ควำมคืบหน้ ำ
ถำมจนเสร็จ
อย่ ำงน้ อย 1 ข้ อ
อย่ ำงสมบูรณ์
(คน)
(คน)
อักษร
300
432
69.44
กราฟิ ก
303
492
61.59
รวม
603
859
เปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรและตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
z

= 1- 2/ p
2
= 0.6159 - 0.6944 / 0. 2 9 0.
= - 0.078591 / 0.031394
= - 2.503346

0

92

2

จากการคานวณพบว่าอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามระหว่างเมื่อใช้ ตวั
ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรกับแบบกราฟิ กแตกต่างกัน เพราะค่า z ที่คานวณได้ -2.503346 มี
ค่าน้ อยกว่า 1.645 จึงสามารถไม่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร หรื อ แบบ
กราฟิ ก

119
กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับ (Response Rate) เมื่อรู ปแบบตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
แตกต่ ำง
ตารางที่ ค.2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามรูปแบบตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
รู ปแบบ
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ได้ รับ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำม
ตอบกลับ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ (คน)
(คน)
อักษร
300
520
57.69
กราฟิ ก
303
609
49.75
รวม
603
1129
เปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรและตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าแบบกราฟิ ก
z

= 1- 2/ p
= 0.4975 - 0.5769 / 0.
= - 0.0794 / 0.029785
= - 2.665792

2
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จากการคานวณพบว่าอัตราตอบกลับของแบบสอบถามระหว่างเมื่อใช้ ตวั ชี ้บอกความ
คืบหน้ าแบบอักษรกับแบบกราฟิ กแตกต่างกัน เพราะค่า z ที่คานวณได้ -2.665792 มีคา่ น้ อยกว่า
1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร หรื อ แบบกราฟิ ก
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ภำคผนวก ง
วิธีกำรคำนวณค่ ำ χ2 ของอัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
กำรเปรี ยบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ (Completion Rate) เมื่ออัตรำกำรแสดงตัว
ชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำง
ตารางที่ ง.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
อัตรำ
จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
กำรแสดง
แบบสอบถำม แบบสอบถำม แบบสอบถำม
กำรตอบ
ตัวชีบ้ อก
จนเสร็จ (คน) อย่ ำงน้ อย 1
อย่ ำงน้ อย
อย่ ำงสมบูรณ์
ควำมคืบหน้ ำ
ข้ อ แต่ ตอบ
1 ข้ อ (คน)
ไม่ เสร็จ(คน)
Constant
201
100
301
66.78
Slow-to-Fast
202
135
337
59.94
Fast-to-Slow
200
86
286
69.93
รวม
603
321
924
คานวณหาค่าความถี่ที่คาดไว้ จากสูตร
= (ผลรวมของแถวนอนที่ i )(ผลรวมของแถวที่ j ) / ขนาดตัวอย่างทังหมด
้
E ij
E11
= (301x603) / 924 = 196.432
E12
= (301x321) / 924 = 104.568
E 21
= (337x603) / 924 = 219.925
E 22
= (337x321) / 924 = 117.075
E31 = (286x603) / 924 = 186.643
E32
= (286x321) / 924 = 99.357
คานวณหาค่า χ2 จากสูตร
χ2
=  (Oij  Eij ) 2 / Eij
= (201-196.432) 2 / 196.432 + (100-104.568) 2 / 104.568
+ (202-219.925) 2 / 219.925 + (135-117.075) 2 / 117.075

121
+ (200-186.643) 2 / 186.643 + (86-99.357) 2 / 99.357
= 7.263
ค่า χ2 มีคา่ เท่ากับ 7.263 เป็ นค่าที่มากกว่าค่า χ2 จากตาราง โดยค่า χ2 จากตารางมีคา่
5.99 (ภาคผนวก ช.) จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เมื่ออัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า แบ่งเป็ น การแสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า
(Slow-to-Fast)
การคานวณค่า z ของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
เปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
แสดงด้ วยความเร็วคงที่ และ ที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
z

= 1- 2/ p
= 0.6678 - 0.5994 / 0.
= 0.0684 / 0.038254
= 1.788043

2

0.

9

0

ค่า z ที่คานวณได้ 1.788043 มีคา่ มากกว่า 1.645 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เมื่อใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ประเภทที่
แสดงด้ วยความเร็วคงที่มากกว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slowto-Fast)
เปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
แสดงด้ วยความเร็วคงที่ และ ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
z

= 1- 2/ p
= 0.6993 - 0.6678 / 0.
= 0.0315 / 0.038419
= 0.81991

2

0.

2

0
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ค่า z ที่คานวณได้ 0.81991 มีคา่ น้ อยกว่า 1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน ระหว่าง เมื่อใช้ ตวั ชี ้บอก
ความคืบหน้ าแบบที่แสดงด้ วยความเร็ วคงที่ กับ ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
เปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
แสดงด้ วย8วามเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-toSlow)
z

= 1- 2/ p
= 0.6993 - 0.5994 / 0.
= 0.0999 / 0.038465
= 2.59716

2

2

0.

2

ค่า z ที่คานวณได้ 2.59716 มีคา่ มากกว่า 1.645 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เมื่อใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า ประเภทที่
แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) มากกว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ ว
แบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
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กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับ (Response Rate) เมื่ออัตรำกำรแสดงตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำง
ตารางที่ ง.2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
อัตรำ
จำนวนผู้ตอบ
จำนวน
จำนวน
อัตรำ
กำรแสดง
แบบสอบถำม
ผู้ไม่ ตอบ
ผู้ได้ รับ
ตอบกลับ
ตัวชีบ้ อก
จนเสร็จ (คน) แบบสอบถำม แบบสอบถำม
ควำมคืบหน้ ำ
(คน)
(คน)
Constant
201
175
376
53.46
Slow-to-Fast
202
201
403
50.12
Fast-to-Slow
200
150
350
57.14
รวม
603
526
1129
คานวณหาค่าความถี่ที่คาดไว้ จากสูตร
= (ผลรวมของแถวนอนที่ i )(ผลรวมของแถวที่ j ) / ขนาดตัวอย่างทังหมด
้
E ij
E11
= (376x603) / 1129 = 200.822
= (376x526) / 1129 = 175.178
E12
E 21
= (403x603) / 1129 = 215.243
E 22
= (403x526) / 1129 = 187.757
E31 = (350x603) / 1129 = 186.935
E32
= (350x526) / 1129 = 163.065
คานวณหาค่า χ2 จากสูตร
χ2
=  (Oij  Eij ) 2 / Eij
= (201-200.822) 2 / 200.822 + (175-175.178) 2 / 175.178
+ (202-215.243) 2 / 215.243 + (201-187.757) 2 / 187.757
+ (200-186.935) 2 / 186.935 + (150-163.065) 2 / 163.065
= 3.7089
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ค่า χ2 มีคา่ เท่ากับ 3.7089 เป็ นค่าที่น้อยกว่าค่า χ2 จากตาราง โดยค่า χ2 จากตารางมีคา่
5.99 (ภาคผนวก ช.) จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามออนไลน์ไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่อตั ราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่
แบ่งเป็ น การแสดงด้ วยความเร็วคงที่ แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) หรื อแสดงด้ วย
ความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
การคานวณค่า z ของอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
เปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ และ ที่แสดงด้ วยความเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
z

= 1- 2/ p
= 0.5346 - 0.5012 / 0.
= 0.0334 / 0.035829
= 0.932213

2

0. 2

0

ค่า z ที่คานวณได้ 0.932213 มีคา่ น้ อยกว่า 1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
กล่าวคือ อัตราตอบกลับของแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็ วคงที่ กับ ตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็ วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) ไม่มีความแตกต่างกัน
เปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วย
ความเร็วคงที่ และ ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
z

= 1- 2/ p
2
= 0.5714 - 0.534 / 0. 2 2 0.
= 0.0368 / 0.036933
= 0.99639

0

ค่า z ที่คานวณได้ 0.99639 มีคา่ น้ อยกว่า 1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
กล่าวคือ อัตราตอบกลับของแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็ วคงที่ กับ ตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงด้ วยความเร็ วถดถอย (Fast-to-Slow) ไม่มีความแตกต่างกัน
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เปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างอัตราการแสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วย8
วามเร็วแบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast) และ ที่แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow)
z

= 1- 2/ p
= 0.5714 - 0.5012 / 0.
= 0.0702 / 0.036449
= 1.92599

2

0.

0

0

ค่า z ที่คานวณได้ 1.92599 มีคา่ มากกว่า 1.645 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0
กล่าวคือ อัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เมื่อใช้ ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าประเภทที่
แสดงด้ วยความเร็วถดถอย (Fast-to-Slow) มากกว่า ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ วยความเร็ ว
แบบก้ าวหน้ า (Slow-to-Fast)
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ภำคผนวก จ
วิธีกำรคำนวณค่ ำ z ของกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
กำรเปรี ยบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ (Completion Rate) เมื่อกำรปรำกฏของตัว
ชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำง
ตารางที่ จ.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
กำรปรำกฏของ
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำม
กำรตอบ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ
อย่ ำงน้ อย 1 ข้ อ
อย่ ำงสมบูรณ์
(คน)
(คน)
ตลอดเวลา
302
457
66.08
เป็ นครัง้ คราว
301
467
64.45
รวม
603
924
เปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏ
ตลอดเวลาและตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงเป็ นครัง้ คราว
z

= 1- 2/ p
2
= 0.6445 - 0.6608 / 0. 2 9 0.
= - 0.0163 / 0.03133
= - 0.52027

0

จากการคานวณพบว่าอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามระหว่างเมื่อแสดงตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าตลอดเวลากับการแสดงลักษณะปรากฏเป็ นครัง้ คราว ไม่แตกต่างกัน เพราะค่า
z ที่คานวณได้ -0.52027 มีคา่ น้ อยกว่า 1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตรา
การตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าตลอดเวลา กับ ที่แสดงเป็ น
ครัง้ คราว ไม่มีความแตกต่างกัน
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กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับ (Response Rate) เมื่อกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำง
ตารางที่ จ.2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามการปรากฏของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
กำรกฏของ
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ได้ รับ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำม
ตอบกลับ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ (คน)
(คน)
ตลอดเวลา
300
551
54.81
เป็ นครัง้ คราว
303
578
52.08
รวม
603
1129
เปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่ปรากฏตลอดเวลาและตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงเป็ นครัง้ คราว
z

= 1- 2/ p
= 0.5208 - 0.5481/ 0.
= - 0.0273 / 0.029701
= - 0.919174

2

0 0.

99

จากการคานวณพบว่าอัตราตอบกลับของแบบสอบถามระหว่างเมื่อแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าตลอดเวลากับการแสดงลักษณะปรากฏเป็ นครัง้ คราว ไม่แตกต่างกัน เพราะค่า z ที่
คานวณได้ -0.919174 มีคา่ น้ อยกว่า 1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตรา
การตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ าตลอดเวลา กับ ที่แสดงเป็ น
ครัง้ คราว ไม่มีความแตกต่างกัน
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ภำคผนวก ฉ
วิธีกำรคำนวณค่ ำ z ของตำแหน่ งของตัวชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำ
กำรเปรี ยบเทียบอัตรำกำรตอบอย่ ำงสมบูรณ์ (Completion Rate) เมื่อตำแหน่ งของตัว
ชีบ้ อกควำมคืบหน้ ำแตกต่ ำง
ตารางที่ ฉ.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามตาแหน่งตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ตำแหน่ ง
จำนวน
จำนวนผู้ตอบ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
ผู้ตอบแบบสอบ
แบบสอบถำม
กำรตอบ
ควำมคืบหน้ ำ
ถำมจนเสร็จ
อย่ ำงน้ อย 1 ข้ อ
อย่ ำงสมบูรณ์
(คน)
(คน)
ด้ านบน
302
434
69.59
ด้ านล่าง
301
490
61.43
รวม
603
924
เปรี ยบเทียบอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษรและตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก
z

= 1- 2/ p
2
= 0.6143 - 0.6959 / 0. 2 9 0.
= - 0.0816 / 0.031386
= - 2.599907

0

09

จากการคานวณพบว่าอัตราการตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามระหว่างเมื่อแสดงตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่ตาแหน่งด้ านบนข้ อถามกับตาแหน่งด้ านล่างข้ อถามแตกต่างกัน เพราะค่า z
ที่คานวณได้ -2.599907 มีคา่ น้ อยกว่า 1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตรา
การตอบอย่างสมบูรณ์ของแบบสอบถามไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ า
แสดงที่ตาแหน่งด้ านบน หรื อ แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
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กำรเปรียบเทียบอัตรำตอบกลับ (Response Rate) เมื่อกำรปรำกฏของตัวชีบ้ อกควำม
คืบหน้ ำแตกต่ ำง
ตารางที่ ฉ.2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามตาแหน่งของตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
ตำแหน่ ง
จำนวนผู้ตอบ
จำนวนผู้ได้ รับ
อัตรำ
ตัวชีบ้ อก
แบบสอบถำม
แบบสอบถำม
ตอบกลับ
ควำมคืบหน้ ำ
จนเสร็จ (คน)
(คน)
ด้ านบน
302
539
56.03
ด้ านล่าง
301
590
51.02
รวม
603
1129
เปรี ยบเทียบอัตราตอบกลับระหว่างตัวชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงอยูด่ ้ านบน และตัว
ชี ้บอกความคืบหน้ าที่แสดงด้ านล่าง
z

= 1- 2/ p
= 0.5102 - 0.5603 / 0.
= - 0.0273 / 0.029722
= - 1.685596

2

0 0

99

90

9

จากการคานวณพบว่าอัตราตอบกลับของแบบสอบถามระหว่างเมื่อแสดงตัวชี ้บอกความ
คืบหน้ าที่ตาแหน่งด้ านบนข้ อถามกับตาแหน่งด้ านล่างข้ อถามแตกต่างกัน เพราะค่า z ที่คานวณได้
-1.685596 มีคา่ น้ อยกว่า 1.645 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน H0 กล่าวคือ อัตราการตอบอย่าง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามไม่แตกต่างระหว่างแบบสอบถามที่ตวั ชี ้บอกความคืบหน้ าแสดงที่
ตาแหน่งด้ านบน หรื อ แสดงที่ตาแหน่งด้ านล่าง
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ภำคผนวก ช
แสดงตำรำงค่ ำทำงสถิติ
ตารางที่ ช.1 ค่า z (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2553)
Level of p-value for one-tailed test
0.10
0.05
0.025
0.01
0.005
df
Level of p-value for two-tailed test
0.20
0.10
0.05
0.02
0.01
1
3.078
6.314
12.706
31.821
63.657
2
1.886
2.920
4.303
6.965
9.925
3
1.638
2.353
3.182
4.541
5.841
4
1.533
2.132
2.776
3.747
4.604
5
1.476
2.015
2.571
3.365
4.032
10
1.372
1.812
2.228
2.764
3.169
20
1.325
1.725
2.086
2.528
2.845
30
1.310
1.697
2.042
2.457
2.750
1.282
1.645
1.960
2.326
2.576


0.0005
0.001
318.313
22.327
10.215
7.173
5.893
4.143
3.552
3.385
3.290
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ตารางที่ ช.2 ค่า χ2 (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สทุ ธิ์, 2549)
df

0.995

0.975

0.95

0.1

0.05

0.025

0.01

0.005

1

0.000

0.000

0.003

2.706

3.841

5.024

6.635

7.879

2

0.010

0.051

0.103

4.605

5.991

7.378

9.210

10.597

3

0.072

0.216

0.352

6.251

7.815

9.348

11.345 12.838

4

0.207

0.484

0.711

7.779

9.488

11.143 13.277 14.860

5

0.412

0.831

1.145

9.236

11.070 12.832 15.086 16.750

6

0.676

1.237

1.635

10.645 12.592 14.449 16.812 18.548

7

0.989

1.690

2.167

12.017 14.067 16.013 18.475 20.278

8

1.344

2.180

2.733

13.362 15.507 17.535 20.090 21.955

9

1.735

2.700

3.325

14.684 16.919 19.023 21.666 23.589

10

2.156

3.247

3.940

15.987 18.307 20.483 23.209 25.188
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ภำคผนวก ซ
ตัวอย่ ำงแบบสอบถำม

ภาพที่ ซ.1 หน้ าแสดงคาชี ้แจงแบบสอบถาม

ภาพที่ ซ.2 คาถามข้ อที่ 1
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ภาพที่ ซ.3 คาถามข้ อที่ 2

ภาพที่ ซ.4 คาถามข้ อที่ 3
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ภาพที่ ซ.5 คาถามข้ อที่ 4

ภาพที่ ซ.6 คาถามข้ อที่ 5
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ภาพที่ ซ.7 คาถามข้ อที่ 6

ภาพที่ ซ.8 คาถามข้ อที่ 7
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ภาพที่ ซ.9 คาถามข้ อที่ 8

ภาพที่ ซ.10 คาถามข้ อที่ 9
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ภาพที่ ซ.11 คาถามข้ อที่ 10

ภาพที่ ซ.12 คาถามข้ อที่ 11
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ภาพที่ ซ.13 คาถามข้ อที่ 12

ภาพที่ ซ.14 คาถามข้ อที่ 13
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ภาพที่ ซ.15 คาถามข้ อที่ 14

ภาพที่ ซ.16 คาถามข้ อที่ 15

140

ภาพที่ ซ.17 คาถามข้ อที่ 16

ภาพที่ ซ.18 คาถามข้ อที่ 17
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ภาพที่ ซ.19 คาถามข้ อที่ 18

ภาพที่ ซ.20 คาถามข้ อที่ 19
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ภาพที่ ซ.21 คาถามข้ อที่ 20

ภาพที่ ซ.22 คาถามข้ อที่ 21
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ภาพที่ ซ.23 คาถามข้ อที่ 22

ภาพที่ ซ.24 คาถามข้ อที่ 23
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ภาพที่ ซ.25 คาถามข้ อที่ 24

ภาพที่ ซ.26 คาถามข้ อที่ 25
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ภาพที่ ซ.27 คาถามข้ อที่ 26

ภาพที่ ซ.28 หน้ าสุดท้ ายของแบบสอบถาม
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ภาพที่ ซ.29 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบอักษร แสดงที่ด้านล่าง

ภาพที่ ซ.30 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก แสดงที่ด้านบน
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ภาพที่ ซ.31 ตัวชี ้บอกความคืบหน้ าแบบกราฟิ ก แสดงที่ด้านล่าง

ภาพที่ ซ.32 การปรากฏเป็ นคราว กรณีที่ไม่แสดงตัวชี ้บอกความคืบหน้ า
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ภาพที่ ซ.33 ตัวอย่างข้ อความประกาศเชิญชวนให้ เข้ าร่วมตอบแบบสอบถาม

149
ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยำนิพนธ์
นางสาวกนกวรรณ เนติขจร เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2530 สาเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2551 จากนันได้
้ เข้ าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านธุรกิจ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

