
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน สถิติ และอินโฟกราฟิก 
เพื่อการจัดท าข้อมูลประกอบการด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ”

โดย ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
วันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๙

ณ อาคารสุขประพฤติ 



กระบวนการท าโพล
โดย

สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารสุขประพฤติ 



ค ำว่ำ “โพล” หรือ “Poll” รำกศัพท์เดิมหมำยถึง “หัว” (Head) หรือกำรนับ 
“รำยหัว” โดยมีควำมหมำยอยู่ 2 นัย คือ กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (Election) และกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็น (Survey) ประชำชนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท ำให้มีกำรใช้ค ำว่ำ “Opinion 
Poll” หรือ “กำรส ำรวจควำมคิดเห็น” และถ้ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเข้ำข่ำยเป็นสำธำรณมติ 
(Public Opinion) ก็จะใช้ค ำว่ำ “Public Opinion Poll” 

สำรำนุกรมอิเล็กทรอนิกส์โคลัมเบีย (The Columbia Electronic Encyclopedia, 
©2003) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “โพล” ว่ำเป็นวิธีล ำดับทัศนคติหรือข้อคิดเห็นทั้งหมดจำก
น้อยไปมำก หรือเป็นกำรจัดแบ่งกลุ่มประชำกรด้วยค ำถำมที่ก ำหนดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็น
ค ำถำมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกำรศึกษำ

โพล .....คืออะไร ???



โพล .....ท าไปท าไม ???

- ดา้นการวางแผนหรอืการก าหนดนโยบาย/กฎหมาย

วางแผนหรอืก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

- ดา้นการตดัสนิใจ 

เลอืกแนวทางหรอืทางเลอืกทีม่ปีญัหานอ้ยทีสุ่ดใน

การแกป้ญัหาต่าง ๆ 

- ดา้นการด าเนินงาน 



โพล .... ท าอย่างไร???

โพล (Public Opinion Poll)

ศึกษาข่าวสารข้อมูล/ ประเด็นเด่นจากกระแสสังคม 

(Hot issue) ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

ก าหนดประเด็นการส ารวจ/ ประเด็นค าถาม

สร้างเครื่องมือส ารวจ (แบบสอบถาม/ สัมภาษณ์) 

Try out / ปรับแก้ไขเครื่องมือให้สมบูรณ์

เก็บข้อมูลภาคสนาม/ โทรศัพท์/ ออนไลน์/ ไปรษณีย์

ประมวลผล

สรุปผลการส ารวจ

น าเสนอสื่อมวลชน
การจัดท าฐานข้อมูล



หัวข้อโพล....

ความคิดเห็นของคนไทย ณ วันนี้

ความต้องการของ “คนไทย”

ประชาชนคิดอย่างไร ? กับ...

คนไทยคิดอย่างไร ?



โพล ... ถามอย่างไร ?

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส ารวจ

ค าถามต้องไม่ชี้น า / ล าเอียง

ค าถามต้องเป็นการแสดงความคิดเห็น

ค าตอบที่ได้จะไม่มีถูก ไม่มีผิด



เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ

แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิด (Open Ended)

ปลายปิด (Close Ended)

Check List
Multiple Choice
Ranking
Rating Scale



การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม และการจัดการแบบสอบถาม

ความเที่ยงตรง (Validity)
วัดได้ในสิ่งที่ต้องกำรวัดควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อถำมกับ
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ IOC 
(Index of Item Objective 
Congruence)

- ควำมเชื่อมั่น (Reliability) 
- ควำมเป็นปรนัย (Objectivity) 
- อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination)
- ปฏิบัติจริงได้ (Practical) 
- ยุติธรรม (Fairness) 
- ประสิทธิภำพ (Efficiency)



ประชากร คือ ใคร ???

ประชากร คือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส ารวจทั้งหมด เช่น 
ประชาชนทั่วประเทศ ประชาชนในกรุงเทพ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา



กลุ่มตัวอย่าง คือ ใคร ???

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ประชาชน บุคคล ที่ได้มาจากการสุ่มประชากร

1. การก าหนดเกณฑ์
2. การใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
3. การใช้สูตรค านวณ
4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์



ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. การใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. Krejcie & Morgan (1970)
2. Yamane (1973)

1. การก าหนดเกณฑ์
ถ้ำขนำดประชำกรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 25%
ถ้ำขนำดประชำกรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 10%
ถ้ำขนำดประชำกรเป็นหลักหมื่น ควรใช้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 5%
ถ้ำขนำดประชำกรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 1%
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)

3. การใช้สูตรค านวณ
1. Krejcie & Morgan (1970)
2. Yamane (1973)
3. Cochran (1977)
4. Cohen 

4. กำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น G Power



การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น
(Probability Sampling)

วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)

การสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling)

การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling )

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling)

ไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น
(Non Probability Sampling)

การเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

การเลือกแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling)

การเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling)



การเก็บรวบรวมข้อมูล

การลงพื้นที่ 

การโทรศัพท์

การส่งไปรษณีย์



การบริหารจัดการการลงพื้นที่



โดย
สวนดุสิตโพล

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารสุขประพฤติ 

การเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
(PRESS RELEASE หรือ NEWS RELEASE)



โพล ... ต้องการน าเสนออะไร ???

ท าอะไร ???

ทีไ่หน ???

ไดอ้ะไร ???

อย่างไร ???

กับใคร ???

เมื่อไหร่ ???



โพล ... น าเสนออย่างไร ???



ช่องทางการน าเสนอ 

โทรทศัน์ วทิยุ เวบ็ไซต์

บทความ โซเชียลมีเดีย



หลักการและเคล็ดลับการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

เผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนให้น่าสนใจ



อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) คืออะไร

Infographic ย่อมำจำก Information Graphic คือ ภำพหรือกรำฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นสถิติ ควำมรู้ ตัวเลข 
ฯลฯ เรียกว่ำเป็นกำรย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ำยเพียงแค่กวำดตำมอง ซึ่งเหมำะส ำหรับผู้คนในยุคไอทีที่
ต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลซับซ้อนมหำศำลในเวลำอันจ ำกัด ( เหตุผลเพรำะมนุษย์ชอบและจดจ ำภำพสวยๆ ไดม้ำกกว่ำ    
กำรอ่ำน ) และในปัจุบันก ำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network

พลังของ Infographics มีผลต่อกำรรับรู้ของมนุษย์โดยตรง ตัวอย่ำงที่มักมีกำรหยิบยกไปอ้ำงอิงอยู่เสมอ คือ 90% ของ
ข้อมูลทีเ่ข้ำสู่สมองของคนเรำคือข้อมูลที่เป็นรูปภำพ เพรำะรูปภำพและไอคอนกรำฟฟิกต่ำงๆเร้ำควำมสนใจได้ดีกว่ำ คน
จดจ ำเรื่องรำวจำกกำรอ่ำนได้เพียง 20% และ 40%ของผู้บริโภคจะตอบสนองต่อข้อมูลที่เป็นรูปภำพมำกว่ำข้อมูลที่เป็น
ตัวหนังสือธรรมดำ และกำร Post Infographic ใน social Media อย่ำง Twitter จะมีกำร ReTwitter มำกกว่ำกำร 
Post ในรูปแบบเทรดดิชั่นแนลถึงขณะที่ 45% ของผู้ ใช้งำน Website จะ Click Link นั้น หำกเป็นข้อมูล Infographics 
ขณะที่ 30% จะ Forword หรือ Shareต่อข้อมูลนั้นจะไร้สำระหรือ ไมม่ีประโยชน์ใดๆก็ตำม



สร้างอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) อย่างไร

การใช้โปรแกรม ใช้โปรแกรม บนเว็บไซด์

https://piktochart.com/

Adobe Illustrator

Photoshop

Power Point



การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design)

ด้านข้อมูล
ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราวเปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง

ด้านการ
ออกแบบ ต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การท างาน และความสวยงาม โดยออกแบบให้

เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง



ตั้งค่ำสไลด์ส ำหรับ Infographic
- แนวตั้ง
- แนวนอน
- จตุรัส

สร้ำง graphic 
- เลือกข้อมูล 
- เลือกรูป (ระวังลิขสิทธิ์)
- จัดต ำแหน่ง

บันทึก Save
- Save .ppt
- Save As 

.JPEG หรือ PNG

เผยแพร่ช่องทางไหน

หำรูปฟรี 
ค ำค้น Free vector graphic download
https://www.vecteezy.com/





http://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/

https://www.youtube.com/channel/UCWCNsYc
EBaTmHum5ymx8oKg


