
Designing a Questionnaire 

for Business Analysis 

โดย 

 

ผศ.ดร.นฤมล มาแทน 



แนวความคิดที่ผ่านการคัดเลือกนั้นจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการ
ยอมรับมากน้อยเพียงใด 

Yes ไปต่อ 

No 

ย้อนกลับไปเลือกแนวามคิดใหม่ 



1 ออกแบบสอบถาม (Designing a questionnaire) 

 
1.1 การวางแผนการท าแบบสอบถาม (Planning question content) 

 -เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าการแบบทดสอบ ผู้ทดสอบต้องบอกได้ว่า
ต้องการข้อมูลแบบใด ชนิดใดบ้าง หรือค าตอบใดเพ่ือจะท าให้สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการท าได้(Setting information goals) 

 - สามารถบรรจุเอาเป้าหมายที่ต้องการท าลงในค าถาม (Translating the 
information goals into questions) 

 - ตรวจสอบว่าค าถามทั้งหมดนั้นคลอบคลุมสิ่งที่ต้องการทราบและตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์แล้วหรือยัง 



1.2 ส่วนต่างๆของแบบสอบถาม 

1.2.1 ใบปะหน้าแบบทดสอบ 

1.2.2 ส่วนข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.2.3 ค าถาม 

1.2.4 ข้อเสนอแนะ 

 



1.2.1 ส่วนที่1 :ใบปะหน้าแบบทดสอบ 

 การในออกแบบสอบถามใบปะหน้าแบบทดสอบควรอธิบายถึงที่มาที่ไป 
วัตถุประสงค์ในการท าแบบทดสอบให้ผู้บริโภคได้เข้าใจ รวมทั้งบอกชื่อของ
หน่วยงาน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับของหน่วยงานที่ท าแบบสอบถามให้ผู้
ทดสอบได้รับทราบ  



1.2.2 ส่วนที่ 2: ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (Classification) 

 แบบสอบถามโดยทั่วไปต้องมีการถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะสามารถจัด
กลุ่มให้ผู้ตอบแบบสอบถาม บางครั้งค าถามเหล่าน้ีอาจสามารถน าไปเปรียบเทียบกับข้อมลูที่ท า
การวิจัยมาแล้ว ค าถามพืน้ฐานโดยปกติจะถามเกี่ยวกับ 

 - จ านวนประชากรในบ้าน เช่น ถ้าหากรวมตัวคุณแล้ว มีคนอาศัยอยู่ทั้งหมดกี่คนที่บ้านของ
คุณ? 

 - เพศ (Gender)  
 - อายุ (Age) ต้องคลอบคลุมช่วงที่เป็น target group ของการท าแบบสอบถาม นอกจากจะ

ให้ผู้ทดสอบบอกตัวเลขแล้ว ยังสามารถถามโดยนัยว่าผู้ทดสอบเกิดปี พ.ศ.ใด ? แล้วน ามา
ค านวณอายุอีกครั้ง 

- รายได้ (Income) ควรท าช่วงสูงและต่ าให้พอดีกับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
  - การศึกษา (Education) 
  ฯลฯ  



1.2.3 ส่วนที่ 3 : ค าถาม 

- การตั้งค าถามเป็นส่วนที่ต่อจากส่วนที่ 1 จะเป็นค าถามชนิดใดนั้นแล้วแต่ค าตอบที่ผู้ท า
แบบสอบถามต้องการทราบ 

- ตั้งค าถามในส่วนที่อยากรู้จริงและหากเป็นค าถามปลายปิดควรมีช่องให้ผู้ทดสอบได้
เลือกให้คลอบคลุมกับค าตอบมากที่สุด 

1.2.4 ส่วนที่ 4 :ข้อเสนอแนะ 

- เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ทดสอบเสนอแนะความคิดเห็นของต้นต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ 



2 การตั้งค าถาม (Asking questions) 
  2.1 ค าถามแบบเปิด (open-end questions) 
 
 2.1.1 ค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (Completely unstructured 

questions)  
  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับอาหารเช้าแบบอเมริกัน 

 (American breakfast) ?............................. 
 2.1.2 ค าถามแบบมีโครงสร้าง (Structured questions) 
  ท่านชอบรับประทานอาหารอาหารเช้าแบบอเมริกันหรือไม่? 

เพราะเหตุใด? 
  (…) ชอบเพราะ.....................  
  (…) ไม่ชอบเพราะ...................    



2.1.3 ค าถามแบบโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าหรือข้อความ 
(Word association)  
 
จงเติมข้อความหรือค าพูดที่เกิดขึ้นในใจท่านเมื่อได้
ยินข้อความต่อไปนี้ 

 ของหวานไทยที่ท่านชอบมากที่สุดคือ
............................................. 

 ยี่ห้อขนมขบเคี้ยวที่ท่านซื้อบ่อยที่สุดคือ
............................................ 

 ยี่ห้อไอศกรีมที่ท่านชอบมากที่สุดคือ
.................................................. 



2.1.4 การเติมประโยคให้สัมบูรณ์ (Sentence 
completion) 
 จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามความนึกคิดของท่าน? 

ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เนย
แข็งที่ท่านเลือกซือ้บอ่ย
ที่สุดคือ
.......................... 



2.1.5 การเติมเรื่องราวให้สมบูรณ์ (Story completion) 

 ปกติแล้วใน 1 อาทิตย์ฉันจะออกไปซื้อของตาม
ห้างสรรพสินค้าเป็นจ านวน .............วัน ส่วนใหญ่ของที่ฉัน
ซื้อคือของประเภท..............เช่น
...................................................................................................
...................................................................................................
............เพราะ............................................................................ 



2.1.6 การเติมภาพให้สมบูรณ์ (Picture completion) 

 จงวาดรูปผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดว่าควรจะวางขายต่อจากผลิตภัณฑ์ใน
รูป? 

 



2.1.7 ภาพที่น าเสนอไว้ให้ผู้ตอบสร้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพ
นั้นตามความคิดเห็นของผู้ตอบ (Thematic apperecption test 
(TAT) 

 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพด้านล่างนี้? 

                                                           <>  



2.2 ค าถามปลายปิด (Close-end questions) 

2.2.1 ค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกได้ 2 ข้อ (Two-way ques 
  ท่านดื่มนมในตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือไม่? 
        ดื่ม  ไม่ดื่ม 
2.2.2 ค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกหลายข้อ (Multiple choics) 
      นมสดยี่ห้อใดที่ท่านซ้ือรับประทานบ่อยคร้ังมากที่สุด? 
        หนองโพ     ไทยเดนมาร์ก 
        คันทร่ีเฟรช  ดัชมิลล์ 
 
 
   



2.2.3 ค าตอบให้ตอบได้หลายข้อ (Check list) 

 ปัจจัยใดบ้างที่ท่านใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม? 

  ราคา    รสชาต ิ   

  กลิ่นผลไม้   โฆษณา 

  คุณค่าทางสารอาหาร               ตรายี่ห้อ 

   



2.2.4 ค าถามให้จัดอันดับ (Ranking questions) 

 ให้จัดล าดับความส าคัญ 3 อันดับจากมากไปน้อย จากปัจจัยที่ท าให้
ท่านเลือกตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม? 

  ราคา    รสชาต ิ   

  กลิ่นผลไม้   โฆษณา 

  คุณค่าทางสารอาหาร                ตรายี่ห้อ 

   

 



2.2.5 ค าถามแบบให้ผู้ตอบแสดงความคดิเห็น (Likert 
scale) 
 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการน าเต้าหู้มาใช้แทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ าหนัก? 

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ   

  5......................  4...................... 3................... 

  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

  2.......................  1....................... 



2.2.6 ค าถามที่ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น โดยใช้สเกลการวัดค าพูดที่ตรงกันข้ามกัน 
(Semantic differential) 

 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบรกิารของร้านค้าสะดวกซื้อ (7-eleven)? 

  พอใจ........................... .............................ไม่พอใจ 

  บริการดี......................... ..............................บริการไม่ดี 

   ทันสมัย......................... ..............................ล่าสมัย 



2.2.7 ค าถามแบบให้คะแนนความส าคัญ (Importance 
scale) 

 ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งของท่าน มากน้อยเพียงใด? 

    

ปัจจัย ส าคัญอย่าง
ยิ่ง 

(5) 

ส าคัญมาก 

(4) 

ส าคัญ 

(3) 

ไม่ส าคัญ 

(2) 

ไม่ส าคัญอย่าง
ยิ่ง 

(1) 

ราคา 

อายุการเก็บ 

ภาชนะบรรจุ 



2.2.8 ค าถามแบบสเกลการให้คะแนน (Rating scale) 

 ภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ าอัดลมจากบริษัท A เป็นอย่างไร? 

 

 เย่ียมยอด ดีมาก  ดี ปานกลาง  ไม่ดี 

 5........... 4......... 3.......... 2............. 1......... 



2.2.9 ค าถามแบบสเกลความตั้งใจซื้อ (Intention-to-buy 
scale) 

 ถ้ามีผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนักโดยไม่มีผลต่อข้างเคียงต่อสุขภาพ สามารถลดน้ าหนัก
ได้รวดเร็วภายใน 2 สัปดาห์ท่านจะ? 

 

 ใช้แน่นอน มีแนวโน้มว่าจะ
ใช ้

ไม่แน่ใจ มีแนวโน้มว่าจะไม่
ใช ้

ไม่ใช้
แน่นอน 

5............. 4.............. 3........... 2.................. 1............ 



2.3 การลงรหัสแบบสอบถาม 

ช่วงอาย ุ รหัส 

0-20 0 

21-40 1 

41-60 2 

61-80 3 

80+ 4 

 4.3.1 ค าถามปลายปิด 

  ท่านมีอายุเท่าได? 

 

    
คนที่  

(VAR1) 

 

ช่วงอายุ 
(VAR2) 

1 1 

2 3 

3 4 

4 3 

5 2 

ป้อนข้อมูล 



2.4 การเรียงล าดับค าถาม (ordering the question) 

 2.4.1 Minimizing order effects ค าถามทีถ่ามต่อเน่ืองควรจะน ามาวางเรียงต่อกนั เพราะถ้า
หากแยกกนัแล้ว ผู้ทดสอบอาจเกดิความเข้าใจผดิ เช่น 1 คุณเคยรับประทานอาหารเจหรือไม่ 

     เคย (ไปทีข้่อ 2)  ไม่เคย (ไปทีข้่อ 7) 
     2 อาหารเจชนิดใดทีคุ่ณนิยมรับประทาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)? 
  ปลาเคม็  เต้าหู้  น า้ผลไม้ 
    .... 
     7 เหตุใดคุณจึงไม่นิยมรับประทานอาหารเจ? 
  ไม่อิม่   มรีายการให้เลอืกน้อย  
  มร้ีานขายอาหารเจน้อย มโีรคประจ าตัว 
  



Formatting the questionnaire 

1 ใส่หมายเลขค าถาม หมายเลขหน้าให้เรียงล าดบัชัดเจน (Use a booklet 
format) 

2 ระบุวนัเดอืน ปี ในการท าแบบสอบถาม หัวข้อ หน่วยงาน ลงในแบบสอบถาม 
(Identify the questionnaire) 

3 ไม่ควรตั้งค าถามให้มากไปต่อ 1 หน้า (Do not crowd the question) 
4 ไม่ควรใช้ตัวหนังสือขนาดเลก็เกนิไป (Use large, Clear type) 
5 ควรมข้ีอความบอกให้ชัดเจนว่าถ้าหากตอบค าถามนีแ้ล้วต้องไปตอบค าถามข้อ

...หน้า...ต่อไป (Number all question and use an outline form for 
branching) 



6 ไม่ควรแยกค าถามเดียวกันไว้คนละหน้า (Do not split questions across pages) 

7 ควรเขียนค าอธิบายว่าจะท าแบบทดสอบนี้อย่างไรไว้ในแบบสอบถามเสมอ (Put 
special instructions on the questionnaire) 

8 พยายามให้ choice ที่เป็นค าตอบอยู่ในบรรทัดเดียวกัน(Use vertical answer 
formats for closed questions) 

 เช่น ตราย่ีห้อใดของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่คุณเลือกรับประทานบ่อยครั้งมากที่สุด 
? 

  ยี่ห้อ A.......ยี่ห้อ B.....ยี่ห้อ C....อื่นๆ............. 

หรือ ยี่ห้อ A.........1 

  ยี่ห้อ B.........2 

  ยี่ห้อ C.........3 

  ยี่ห้อ D.........4 

9 ใส่รหัสให้แก่ค าตอบปลายปิดทุกค าตอบ (Precode all closed question) 

 

 



3 การทดสอบแบบสอบถาม (Testing the Questionnaire) 
 

6.1 Basic tests for questionnaires 
 - ควรจัดให้มกีารทดสอบแบบสอบถามก่อนทีจ่ะน าไปใช้จริงโดยอาจให้ผู้

ทดสอบกลุ่มเลก็ๆลองท าแบบทดสอบว่าเข้าใจค าถามและค าตอบทั้งหมด
หรือไม่ หรืออาจให้ผู้รู้แนะน า 

6.2 Pretests (Pilot tests) 
 -หลงัจากท า basic tests แล้วกน็ าแบบสอบถามน้ันมาท าการทดสอบกบัผู้

ทดสอบประมาณ 10-50 คน เพือ่หาข้อบกพร่องของแบบสอบถาม หรือเพือ่ให้
มั่นใจว่าค าถามทีใ่ช้ในแบบสอบถามน้ันๆกระจ่างดแีล้ว 

6.3 Interview testing 
 - น าแบบทดสอบนีไ้ปให้ทมีนักสัมภาษณ์ลองท าก่อนเพือ่ให้แน่ใจว่าทมีผู้

สัมภาษณ์เข้าใจค าถามทั้งหมดในแบบสอบถาม 



4 ขนาดของตัวอย่างและการสุ่ม 

4.1 ขนาดของตัวอย่าง (Sample size) 

  สูตรพื้นฐานง่ายของยามาเน่ (Yamane, 1967) 

   n=    N 

                                  1+Ne2 

  เมื่อ n=ขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่ม 

       N=ประชากรทั้งหมด 

        e= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม 



ตัวอย่าง 

 สมมุติว่าประชากรนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี
ทั้งหมด 3,000 คนและผู้วิจัยต้องการให้มีความคลาดเคลื่อนจากการ
สุ่มร้อยละ 5 (0.05) จ านวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลักษณ์ที่ควรสุ่ม
คือ 

   n=3,000 

       1+(3,000)(0.052) 

     

     = 353 คน 



ตัวอย่าง 2 

 สมมุติว่าประชากรในส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีทั้งหมด 500 
คนผู้วิจัยต้องการให้มีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ 10 (0.10) 
จ านวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลักษณ์ที่ควรสุ่มคือ 

 

   n=     500 

       1+(500)(0.102) 

     

     = 84 คน 

 

 



4.2 การสุ่ม (Sampling) 
4.2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยสถิติ (Probability procedures) 

4.2.1.1 Simple random sampling 

 - เป็นการสุ่มโดยน าจ านวนประชากร หรือ กลุ่มของประชากรมาท าการสุ่ม 
เช่น จับฉลาก หมุนวงล้อ หรือใช้ digit numbers 

 - ข้อดคีอืง่าย สารมารถใช้ตาราง Random numbers เพือ่ช่วยในการสุ่ม 

 - ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กบัประชากรที่มปีริมาณมาก ปกตแิล้วไม่เกนิ 500 
คน 





ตัวอย่าง 

 ต้องการสุ่มคนจ านวน 18 คนจากประชากรท้ังสิ้น 33,207 คน ดังนั้น
จะต้องท าการสุ่มคนที ่

  



ตัวอย่าง 

 ในการส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ผู้ส ารวจ
จะต้องท าการสุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวน 50 หลังคาเรือนให้
เหลือเพียง 10หลังคาเรือนโดยใช้ ตาราง Random numbers บ้านที่มี
โอกาสถูกเลือกคือ?   

 

 บ้านหลังที่จะถูกเลือกคือ 

 บ้านหลังที่ 



4.2.1.2 Systematic sampling 

 ตัวเลขตวัที ่2 เป็นการสุ่มโดยเว้นระยะการสุ่มเท่าๆกนัระหว่าง 1 และ i เช่น 
ต้องการสุ่มคนจ านวน 25 คนจากประชากรทั้งส้ิน 33,207 คน ดงัน้ันจะท าการ
สุ่มจากตวัเลขแรกๆไป (33,207/25 = 1,328 คน) เป็นต้น  

 การสุ่มตวัเลขแรกๆได้มาจากตาราง Random numbers เช่นในตาราง 
ตัวเลขแรกในตารางทีม่ีค่าหลกัพนัคือ 1,007 ดงัน้ันตวัเลขแรกจะเร่ิมที ่1,007 
และตวัเลขที ่2 คอื 1,007+1,328 = 2,335  

 ข้อจ ากดัคอืไม่ควรใช้ในการสุ่มทีม่ี factor อืน่ๆมาเกีย่วข้องด้วย เช่น แยก เพศ
หญิงหรือชาย  



Example 1 
Selection Calculation Population 

Member Number 

1 s 1,007 

2 (s+i) 2,335 

3 (s+2i) 3,663 

4 (s+3i) 4,991 

5 (s+4i) 6,319 

6 (s+5i) 7,617 

7 (s+6i) 8,975 

8 (s+7i) 10,303 

9 (s+8i) 11,631 

10 (s+9i) 12,959 



Selection Calculation Population 

Member Number 

11 (s+10i) 14,287 

12 (s+11i) 15,615 

13 (s+12i) 16,943 

14 (s+13i) 18,271 

15 (s+14i) 19,599 

16 (s+15i) 20,927 

17 (s+16i) 22,255 

18 (s+17i) 22,583 

19 (s+18i) 24,911 

20 (s+19i) 26,239 



Selection Calculation Population 

Member Number 

21 (s+20i) 27,567 

22 (s+21i) 28,895 

23 (s+22i) 30,223 

24 (s+23i) 31,551 

25 (s+24i) 32,879 



Example 2 

ถ้าหากต้องการสุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 กลุ่ม จากจ านวน 
21,000 กลุ่ม ถ้าหากใช้การสุ่มแบบ Systematic sampling โดย
ก าหนดให้ใช้คอลัมภ์ที่ 2 แถวที่ 1 เป็นค่าเร่ิมต้น จะบอกว่ากลุ่มใด
บางที่จะถูกสุ่มมาเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง 



Selection Calculation Population 

Member Number 

1 s 734 

2 (s+i) 3,734 

3 (s+2i) 6,734 

4 (s+3i) 9,734 

5 (s+4i) 12,734 

6 (s+5i) 15,734 

7 (s+6i) 18,734 



4.2.1.3 Physical sampling 

 บางคร้ังเมือ่มข้ีอมูลที ่print out มาจากหน่วยงานราชการ หรือ รายช่ือลูกค้า
ของบริษัทเราสามารถน าเอาข้อมูลจาก physical source เหล่านีม้าท าการ
สุ่มได้ดงันี ้
 เอาจ านวนประชากรที่ต้องการสุ่มหารด้วยจ านวนหน้าของ physical source 

เช่น ต้องการสุ่มประชากร 500 คนจากรายช่ือคนในเขตๆหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครซ่ึงมีจ านวน 176 หน้า ดงัน้ันจะต้องท าการสุ่ม  

   500/176 = 2.84  หรือ ~3 คน/1 หน้า 

หรือถ้าจ านวนหน้ามีมากกว่าจ านวนประชากรที่ต้องการสุ่มเช่นจ านวนหน้ามี 176 
แต่ต้องการสุ่มเพยีง 25 คนดงัน้ัน 

   176/25= 7.04 หน้าต่อการสุ่ม 1 คน 



4.2.1.4 Cluster sampling 

ส านัก 

สทก. สวจก. สสท. 

สทก. 

สพบศ. สวศท. 

อาหารฯ 

พืช 

สัตว ์

สัตว์น้ า 

ชีวภาพ 

One-stage cluster sampling 

Two-stage cluster sampling 



4.2.1.5 Stratified sampling 

ส านัก 

สทก. สวจก. สสท. สพบศ. สวศท. 

Simple random sampling or systematic sampling 



4.2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยสถิติ (Nonprobability 
procedures) 

4.2.2.1 Convenience sampling 

4.2.2.2 Judgment sampling 

4.2.2.3 Quota sampling 

4.2.2.4 Snowball sample 



5 วธีิการสอบถาม (Conducting surveys) 

 
8.1 Personal surveys เป็นการสัมภาษณ์หรือน าแบบทดสอบไปให้

ผู้ทดสอบท าทีบ้่าน โดยการสุ่มเป็นหลงัๆ 

8.2 Intercept surveys เป็นการน าแบบทดสอบให้ผู้บริโภคท าตาม
สถานที่ต่างๆตามแต่สะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน เป็นต้น 

8.3 Telephone surveys เป็นการเลอืกโทรไปตามแบบต่างๆโดยสุ่ม
หมายเลขจากสมุดโทรศัพท์ แล้วขออนุญาตรบกวนเวลาของผู้ทดสอบจากน้ัน
ถามค าถามในแบบสอบถาม 

8.4 Mail surveys เป็นการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ อาจให้รางวลั
ถ้าหากผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลบัมา 

 



Business Analysis 

 หากผลติภัณฑ์น้ันมผู้ีบริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ หรือ เห็นด้วยเกนิ 
60 % แนวความคดิน้ันจะถูกเลอืกเพือ่ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 



How method of administration affects 

questionnaires 

Issue Mail Telephone Intercept Personal 

Length 4 pages 20 min 5 min 1 hour or 

more 

Open and 

complex 

questions  

Big 

problem 

Some 

problem 

Some 

problem 

No 

problem 

Questions order No 

control 

Controlled Controlled Controlled 

Response rate 10-60% 50-70% More than 

50% 

50-90% 

Cost per 

interview 

$5-$10 $10-$25 $10-$20 More than 

$200 
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