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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 
1. รหสัวิชา   2403465 

2. ช่ือย่อภาษาองักฤษ  PUB OPN SURV/MKT 

3. ช่ือวิชา 
 ช่ือภาษาไทย :  การส ารวจประชามตแิละการวจิยัตลาด 

 ช่ือภาษาองักฤษ : PUBLIC OPINION SURVEY AND MARKET RESEARCH 

4. หน่วยกิต   3 (2-3-4) 
5. ส่วนงาน 

 5.1 คณะ  รฐัศาสตร ์

 5.2 ภาควิชา  สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 5.3 สาขาวิชา  สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

6. วิธีการวดัผล  ใหเ้กรดสญัลกัษณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ A B+ B C+ C D+ D F 

7. ประเภทรายวิชา  บงัคบัเลือก (สาขาสงัคมวิทยา) 
8. ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ตน้ 

9. ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน  2564 

10. การจดัการสอน 

ตอน
เรียน 

ผู้สอน ช่วงเวลาประเมิน 

001 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิงศ ์ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา 1 พฤศจกิายน  - 31 ธนัวาคม 2564 
 

11. เงื่อนไขรายวิชา  นิสติควรมพีืน้ฐานความรูด้า้นสถติแิละการวจิยั 

12. หลกัสูตรท่ีใช้รายวิชาน้ี รฐัศาสตรบณัฑติ (สาขาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา) 
13. ระดบัการศึกษา  ปรญิญาบณัฑติ 

14. สถานท่ี/วนั-เวลาเรียน หอ้ง 710/1 และหอ้งปฏบิตักิารคอมฯ อาคารเกษมอุทยานิน (ตกึ 3)  

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาฯ  วนัศุกร ์เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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15. ค าอธิบายรายวิชา (ตามท่ีระบุในเล่มหลกัสูตร) 

  การใช้ความรู้ทางสงัคมวทิยา มานุษยวทิยา และจิตวทิยา เพื่อการท าวจิยัตลาดและส ารวจ
ประชามต ิ
  An implementation of sociological, anthropological as well as psychological knowledge 
to conduct market research and public opinion survey 

 
 

16. ประมวลการเรียนรายวิชา 

 16.1 วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ข้อท่ี วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
1 สามารถอธบิายความหมายและความส าคญัของการส ารวจประชามตใินฐานะปรากฏการณ์ทางสงัคม

และเทคนิควจิยั 
ผลการเรียนรู้ : 1.1. รูร้อบ 2.1. มคีุณธรรมและจรยิธรรม 5.1. ใฝ่รู ้ 
วิธีการสอน/พฒันา : 01. การบรรยาย 02. การอภปิราย 06. การใชก้รณีศกึษา 39. การ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
วิธีการประเมิน : 01. การสอบขอ้เขยีน 07. การประเมนิการบา้น  

2 สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการตลาดรวมถงึการเชื่อมโยงเขา้สู่เน้ือหาทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
เพื่อใชใ้นการท าวจิยัตลาด 
ผลการเรียนรู้ : 1.1. รูร้อบ 2.2. มจีรรยาบรรณ 3.2. สามารถคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์3.3. มทีกัษะ
ในการคดิแกปั้ญหา 4.4. มทีกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิ8. มจีติอาสาและส านึกสาธารณะ  
วิธีการสอน/พฒันา : 01. การบรรยาย 02. การอภปิราย 16. การสอนแบบโปรแกรม/ การเรยีน
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน/ การเรยีนแบบผสมผสาน/ การเรยีนแบบออนไลน์ 17. การฝึก
ปฏบิตั ิ 
วิธีการประเมิน : 08. การประเมนิรายงาน/โครงงาน 

 
 16.2 แผนการสอนรายสปัดาห์ 

ครัง้ท่ี 
วนั/เดือน/ปี 2564 

เน้ือหาท่ีสอน+กิจกรรมการเรียนรู้ หมายเหตุ 

1 13 สงิหาคม 

 แนะน าขอบเขตรายวชิา 
 ความเป็นมาของรายวชิา “การส ารวจประชามตแิละการวจิยั
ตลาด” 
 ความหมายของ “ประชามต”ิ และค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ความส าคญัของการศกึษาประชามต ิ 

 

2 20 สงิหาคม 
 องคป์ระกอบของประชามต ิ
 ประชามตใินแงป่รากฏการณ์ทางสงัคม (ครัง้ที ่1) 

 

3 27 สงิหาคม  ประชามตใินแงป่รากฏการณ์ทางสงัคม (ครัง้ที ่2)  
4 3 กนัยายน  ประชามตใินแงก่ารวจิยัทางสงัคม  
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ครัง้ท่ี 
วนั/เดือน/ปี 2564 

เน้ือหาท่ีสอน+กิจกรรมการเรียนรู้ หมายเหตุ 

5 10 กนัยายน 

 ขัน้ตอนการส ารวจประชามต ิ 
 ปัญหาและทางออกเกีย่วกบัการไม่อยากแสดงความคดิเหน็/ให้
ขอ้มลูในการส ารวจประชามต ิ
 มอบหมายโจทย ์Essay  

 

6 17 กนัยายน 
 แนะน าประเดน็ทางสงัคมและแนวทางการประยุกตใ์ชก้รอบ
แนวคดิ-ทฤษฎทีางสงัคมวทิยาเพื่อการท าวจิยัตลาด 
 มอบหมายงานวจิยัเชงิส ารวจ/งานวจิยัตลาด 

 

7 24 กนัยายน  คน้ควา้อสิระ  
8 1 ตุลาคม  สง่งาน Essay ภายในเวลา 23.59 น.  

9 8 ตุลาคม 
หยุดเรยีนวนัรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

(ใหห้ยุดเรยีนตามนี้ แมม้กีารเปลีย่นแปลงภายหลงั) 
 

10 15 ตุลาคม  ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการท ารายงานวจิยัเชงิส ารวจ   
11 22 ตุลาคม วนัหยุดตามประกาศจุฬาฯ  
12 29 ตุลาคม  หลกัการตลาดและการวจิยัตลาดในภาคธุรกจิ ครัง้ที ่1 เชญิวทิยากร 
13 5 พฤศจกิายน  หลกัการตลาดและการวจิยัตลาดในภาคธุรกจิ ครัง้ที ่2 เชญิวทิยากร 
14 12 พฤศจกิายน  หลกัการตลาดและการวจิยัตลาดในภาคธุรกจิ ครัง้ที ่3 เชญิวทิยากร 

15 
19-20 

พฤศจกิายน 
 ทบทวนการใชโ้ปรแกรม SPSS (เฉพาะนิสติทีใ่ชเ้ทคนิคการ
ส ารวจในการท ารายงาน) 

 

16 17 ธนัวาคม  สง่รายงานวจิยัเชงิส ารวจ/งานวจิยัตลาด ภายในเวลา 23.59 น.  
 

16.3 ส่ือการสอน 

  การแชรเ์นื้อหาค าสอนผ่านโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 

 16.4 การติดต่อส่ือสารกบันิสิตผ่านระบบเครือข่าย 
  16.4.1 รปูแบบและวิธีการใช้งาน 

  - ตดิต่อผ่านระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์siripong.spa@gmail.com 
  16.4.2 ระบบการจดัการเรียนรู้ (LMS) ท่ีใช้ 

  - Online Classroom via Microsoft Teams 
  - Facebook Group 
 

 16.5 จ านวนชัว่โมงท่ีให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 

  ตามนัดหมายในวนัและเวลาทีส่ะดวกตรงกนั 
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 16.6 การวดัผลและการประเมินผล 

กิจกรรมการวดัผล ร้อยละ 
1. งานวจิยัเชงิส ารวจ/งานวจิยัตลาด 35 
2. Essay กลางภาค 30 
3. การประยุกตใ์ชห้ลกัการตลาดเพือ่ออกแบบผลติภณัฑ/์ธุรกจิ 20 
4. งานมอบหมายปลกีย่อย 15 

  
เกณฑก์ารประเมนิผล: การตดัเกรดแบบองิเกณฑ ์โดยมรีายละเอยีดและเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

ช่วงคะแนน เกรด 
85.0 – 100.0 A 
80.0 – 84.9   B+ 
75.0 – 79.9 B 
70.0 – 74.9   C+ 
65.0 – 69.9 C 
60.0 – 64.9   D+ 
55.0 – 59.9 D 
0.0 – 54.9 F 

 

 หมายเหตุ 
 * การส่งงานหลงัก าหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ยกเว้นการได้รบัอุบตัิเหตุร้ายแรงหรอืโรค 
ตดิเชื้อรา้ยแรง) นิสติจะได้รบัคะแนนสูงสุดคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของคะแนนที่ท าได้เท่านัน้ ดงันัน้นิสติควร
บรหิารจดัการเวลาใหเ้หมาะสม และสามารถส่งงานล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหถ้งึวนัสุดทา้ยของการ
ก าหนดสง่ 
 
17. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
 17.1 หนังสือ/เอกสารบงัคบั 

  ศริพิงศ์ ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา. (2563). การส ารวจประชามต:ิ มุมมองในเชงิปรากฏการณ์และ 
การวจิยัทางสงัคมศาสตร.์ (พมิพค์รัง้ที ่2). กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

 17.2 หนังสือ/เอกสารอ่านเพ่ิมเติม 
 กองบรรณาธกิารส านักพมิพ์โซลิค บุ๊กส์.  (2553). สวนดุสติโพล: ชี้เป็นชี้ตายหรอืค าท านาย

อนาคต.  กรุงเทพฯ: โซลดิ บุ๊กส.์ 
 กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  (2546).  การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. (พมิพค์รัง้

ที ่6). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร จ ากดั. 
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 พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั.ิ  (2543). โพลและสงัคม.  กรุงเทพฯ : คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 
  Albig, William.  (1956). Modern Public Opinion.  New York: McGraw-Hill Book  
Company. 

 Gillham, Bill. (2008). Small-scale Social Survey Methods: Real World Research.   
London: Continuum. 

 Niemi, R. G., Mueller, J., & Smith, T. W. (1989). Trends in Public Opinion: A  
Compendium of Survey Data. New York: Greenwood Press. 

 Trigilia, Carlo.  (2002). Economic Sociology: State, Market, and Society in Modern  
Capitalism.  Oxford: Blackwell Publishing. 

 Weisberg, Herbert F, Jon A. Krosnick, Bruce D. Bowen.  (1989).  An Introduction to  
Survey Research and Data Analysis. 2ndedition. Glenview, Ill.: Scott, Foresman. 
 

17.3 บทความวิจยั/บทความวิชาการ 
  Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of  
actually existing democracy. Social Text, (25/26), 56-80. 

 Hennig-Thurau, Thorsten et.al.  (2010). The Impact of New Media on Customer  
Relationships, Journal of Service Research. 13, 3: 311-330. 

 Kassarjian, Harold H.  (1977). Content analysis in consumer research, Journal of  
Consumer Research.  8, 1: 8-18. 

 Perrin, A. J., & McFarland, K. (2011). Social theory and public opinion. Annual Review 
of Sociology, 37, 87-107.  
 
18. การประเมินการสอน 

 18.1 การประเมินการสอนผ่านระบบ  

 CUCAS – SCE 
 18.2 การปรบัปรงุจากผลการประเมินการสอนครัง้ท่ีผ่านมา 
 เนื่องจากการเรยีนออนไลน์ส่งผลให้นิสติบางส่วนมขีอ้จ ากดัในการเรยีนโปรแกรม SPSS ผูส้อน
จงึไม่วดัผลเกี่ยวกบัการใช้โปรแกรมดงักล่าว (ซึ่งเดมิทเีป็นการสอบปฏบิตัิ) แต่เปลี่ยนเป็นการสอนแบบ
ทบทวน เพือ่ท าใหน้ิสติยงัคุน้เคยกบัทกัษะการใชโ้ปรแกรมดงักล่าว ก่อนทีจ่ะน าไปฝึกฝนดว้ยตนเองและ/
หรอืเรยีนรูต้่อยอดในอนาคตต่อไป 
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19. รายช่ือผู้ท่ีท าคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศกึษา 2558  น.ส.ณฐัมน เกตุแกว้   88.6 คะแนน 
ปีการศกึษา 2559  น.ส.พอฤทยั น าศรนีิรนัดร์  86.4 คะแนน 
ปีการศกึษา 2560  น.ส.ธนพร เกตุทตั   91.8 คะแนน 
ปีการศกึษา 2561  น.ส.กุลพมิพพ์ร กติตธิรรมโม   88.0 คะแนน 
ปีการศกึษา 2562 น.ส.เกตน์สริ ิกองสนิพพิฒัน์  93.8 คะแนน 
ปีการศกึษา 2563 น.ส.ญาธปิ รชัตเวช   86.0 คะแนน 
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