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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเฝาระวังพฤติกรรมดานอนามยัสิ่งแวดลอม 

โดยเทคนิคการทําโพลสํารวจความคิดเห็น

โดย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

18 ธันวาคม 2561

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการทําโพลสํารวจ

ความคิดเห็นประชาชนดานอนามัยส่ิงแวดลอม

2. เพื่อนําความรูไปประยุกตใชกับการดําเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานอนามัย

สิ่งแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี

1. บรรยายการทําโพล สํารวจความคิดเห็น พรอมเทคนิควิธีการใชเครื่องมือ

2. กิจกรรมกลุม (ฝกปฏิบัติ) ขั้นตอนการทําโพล การวิเคราะหขอมลู และการรายงานผล

วัตถุประสงคของการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเฝาระวังพฤติกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอมโดยเทคนิคการทําโพลสํารวจความคิดเหน็

กิจกรรมการอบรม
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• การสํารวจสาธารณมติ (Public Opinion Poll) เปนกระบวนการในการจัดการกับความ

คิดเห็นของประชาชนกลุมหนึ่งๆอยางเปนระบบแลวนําความคิดเห็นท่ี“กล่ัน”ออกมาจากใจที่แทจริง

ของประชาชนออกมาเผยแพรสูสาธารณะ (สุขุม เฉลยทรัพย, 2553)

• การสํารวจความคิดเห็น หรือทาทีของสาธารณชน (Public opinion) ในเร่ืองเฉพาะเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง โดยทําการสุมสํารวจจากกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของท้ังหมด หรือบางสวน (ศิริชัย กาญจน

วาสี, 2556)

• การสํารวจสาธารณมติเปนวิธีการที่ทําใหทราบความคิดเห็นโดยรวมของสาธารณชนในสังคม

ตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกันปะปนกันอยูบาง (ณัฐพล แยมฉิม, 2558)

โพล คือ อะไร ??

กระบวนการการทําโพลกระบวนการการทําโพล
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กระบวนการทําโพล : การศึกษาขอมูลขาวสาร

Hot Issue

Social Topic/Event

Social Trend

กระบวนการทําโพล : กําหนดประเด็นการสํารวจ

สามารถสื่อความหมายได

มคีวามชัดเจนเขาใจงาย

ระบุประเด็นปญหาการสํารวจ

ระบุประชากร/กลุมที่ทําการสาํรวจ

ไมชี้นํา

• “ปฏรูิปตํารวจ” ในทัศนะของประชาชน

• รัฐบาลพลเอกประยุทธ ในสายตาประชาชน

• ความคาดหวงัของคนไทย ในป 2560

• ประชาชนคดิอยางไร? กับ “รัฐธรรมนูญไทย”

• เซ็ตซโีร กกต. การเลอืกตั้งจะเปนอยางไร

• “ละครบุพเพสันนวิาส” ในทัศนะประชาชน

• “ท่ีสุดแหงป 2560”

• “วัยรุน” ... “วัยรัก”
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กระบวนการทําโพล : เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ

แบบสอบถาม 

ประกอบการสัมภาษณ

Check List, Multiple Choice

Ranking,  Likert Scale (5)

Thurstone’ s Scale  (11)

Semantic Differential Scale

ปลายปด (Close Ended)ปลายเปด (Open Ended)

คดิอยางไร ...........................

ความคดิเห็นตอ ...................

ความรูสกึตอ .......................

ขอเสนอแนะ ........................

กระบวนการทําโพล : เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ (ตอ)

สวนท่ี 1 สถานทั่วไป

สวนท่ี 2 ขอคําถาม

เพศ อายุ การศึกษา อาชพี รายได ภูมลิําเนา ท่ีพักอาศัยปจจุบัน 

(อําเภอ จังหวัด ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล) 

ความคิดเห็น ทัศนคติ ความพงึพอใจ ความไมพงึพอใจ ความ

ตองการ การรับรู ความเขาใจ 
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กระบวนการทําโพล : การเก็บขอมูล

กลุมเปาหมาย

พื้นที่

จํานวน

ระยะเวลา

งบประมาณ

โทรศัพท

ภาคสนาม

อเีมล

Paper 

Offline

Online

Online

Social Media

กระบวนการทําโพล : การประมวลผล

Manuals

Computer-Program

Excel

SPSS

MiniTab

QPSMR : Questionnaire Processing 

System Marketing Research

Basic Statistic

Percentage

Mean / Average

Standard Deviation

Crosstab Variable
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กระบวนการทําโพล : การสรุปผล

ทําอะไร ???

ท่ีไหน ???

ไดอะไร ???

อยางไร ???

กับใคร ???

เมื่อไหร ???

• หามความคดิเห็น

สวนตัว

• หามตามใจ/เอา

ใจ 

• ซื่อสัตยกับขอมูล

โพล ... นําเสนออยางไร ???
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กระบวนการทําโพล : การนําเสนอสูสาธารณะ

โทรทัศน วิทยุ

เว็บไซต

หนังสือพิมพ

โซเชียลมีเดีย

Suan Dusit Poll

แถลงขาว / 

ใหสัมภาษณ

โพล...ไหน.....ทําอะไร ??

เอแบคโพล (เอยูโพล) ซุปเปอรโพล

รามคําแหงโพล เนชั่นโพล

บานสมเด็จโพล โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศตามอัตลักษณที่โดดเดน

ของมหาวิทยาลัย

อีสานโพล ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอสีาน คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

แมโจโพล ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและพยากรณทางการเกษตร 

หาดใหญโพล สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ

"SUARA POLL (ซัวราโพล) เสียงสะทอนชายแดนใต” ชายแดนใตโพล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฯลฯ
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“อนามัยโพล”

“โพล” ไมใช “งานวิจัย”

นําเสนอ

ผลโพล
สรุปผล

ประมวล

ผล

เก็บ

ขอมูล

สราง

เครื่องมือ

กําหนด

ประเด็น

ศกึษา

ขอมูล

การวางแผนเพื่อดําเนนิการ

• ผูรับผิดชอบ 

• ขั้นตอนกระบวนการดําเนนิงาน และประสานงาน

“อนามัยโพล”

ควันธูป

“ควันธูป” กับการรับรูของคนไทย 

“ควันธูป” กับชวิีต “คนไทย”

พฤตกิรรมการสูดดม (รบั) “ควันธูป” ในชวิีตประจําวัน

สวนท่ี 1 , 2 ,3 ...

ศกึษาขอมูล

กําหนดประเด็น

สรางเคร่ืองมือ
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“อนามัยโพล”

สวนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป

เพศ    ชาย หญิง เพศทางเลอืก

อายุ    ตํ่ากวา 21  21-30 ........ มากกวา 60

ระดับการศกึษา ตํ่ากวา ป.ตร ี ป.ตรี สูงกวา ป.ตร ี 

อาชพี   นร./นศ. ขรก./รวส พนง./ลูกจาง รับจาง ...

รายได นอยกวา15,001 15,001-30,000 มากกวา ....

ภูมิลําเนา

ที่พักอาศัย                      

สรางเคร่ืองมือ

สวนท่ี 2 ความคดิเห็น

1. ทานคดิวา “ควันธูป” มีอันตรายตอสุขภาพหรอืไม

    มี เพราะ ....... ไมมี .......... ไมแนใจ ...........

2. ทานคดิ “ควันธูป” สามารถกอใหเกิดโรคใดไดบาง

    มะเร็ง ความดัน ตาอักเสบ ตอกระจก ......

                              

“อนามัยโพล”

Paper Offline Online เครอืขายตางๆ

สถติพิื้นฐาน ความสัมพันธระหวางตัวแปร (Crosstab Variable)

ตาราง Infographic

การเก็บขอมูล

ประมวลผล

สรุปผล

สงนักขาว แถลงขาวนําเสนอผล
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