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               Suan Dusit Poll was established in 1992 by Assistant Professor 
Sukhum Chaleysub, who was at that time the lecturer of information 
sciences program, the faculty of humanities and sciences, with the sole 
purpose to be the field practice unit  for university students majoring 
in information sciences. The range of practicing opportunities covered 
several students’ hand-on experiences such as raw data collecting, data 
processing, data analyzing, information dissemination, and publication. 
 

Suan Dusit Poll (SDP) has firstly gained its country-wide 
recognition and prestigious through the precision of results prediction 
of the parliament representative election of Dusit district in Bangkok.  

After series of success over the period of 20 years, in 2013, 
there was a major transition of Suan Dusit Poll. Now Associate Professor     
Dr. Sukhum Chaleysub turned himself into the Advisory position and 
appointed Mr.Nattapon Yamchim to be the new President of SDP. 
However, the two underlying principles of the SDP mission, “Unbiased 
and Academic accuracy” remain unchanged until today. Numbers of 
advance technologies and social medias have been intensively used 
for the purposes of transparency and efficiency and for SDP to be able 
to bring social issues and concerns of Thai people into light via the 
publication of its studies and survey. 

 

Missions 
1. To conduct public opinion research and survey 
2. To provide academic services in form of social research and 

public survey 
3. To utilize available information and help circulate study 

results necessary for the use of people, community, and society 

 Academic services  and 
Business services 
      Given the expertise in survey 
research and country-wide data 
collecting network of SDP,  this allow 
SDP to expand the range of their 
services to Thai Society.  The provision 
of training courses in survey research, 
data management, polling technique 
are proved to be the outcome SDP 
specialization in the field. SDP, 
nowadays, offers both academic and 
business services to both public and 
private sectors. Some are considered 
“providing social services” as part of 
University Social Responsibility (USR) 
of Suan Dusit University; while others 
are considered “income generating 
services” to the benefit of SDP and the 
University as a whole.  
 
Governmental Organizations         
and Corporate Clients  

Ministry of Education 
Ministry of Energy 
Ministry of Culture 
Kasikorn Commercial Bank 
Thai Airways International, Ltd. 
The Asia Foundation 
Marina Bay Sands Pte Ltd. 

 
Suan Dusit Poll  
Contact Information 

Telephone : +66-2-244-5210-1 
Fax : +66-2-244-5600-1 
Website : http://suandusitpoll.dusit.ac.th 
Address : Suan Dusit University                             

295 Nakornratchasima Rd. Dusit 
Bangkok 10300 Thailand 
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295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-244-5210 – 3
แฟกซ์ :  02-244-5600 - 1

อีเมล : suandus�poll@dus�.ac.th 
เว็บไซต์ : www.suandus�poll.dus�.ac.th/www.facebook/suandus�poll
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สารจาก

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล

	 สังคมในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นมามากมาย	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง	

เศรษฐกิจ	 หรือสังคม	 ซึ่งการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา	 เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการขับเคลื่อนสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤติปัญหาต่างๆ	 ไปได้	 สิ่งที่จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 คงหนีไม่พ้นการค้นหาสาเหตุของปัญหา	 ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือของการค้นหา	 โดย

เฉพาะสาเหตุ	 ปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของคนในสังคม	 ก็คือ	 “โพล”	 นั่นเอง	 โดยในอดีตสภาพ

ปัญหาของสังคมไม่มีความซับซ้อนมากนั้น	 ดังนั้นการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจาก	 “โพล”	 ก็สามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ

	 แต่ปัจจุบันปัญหาต่างๆ	ลึกล�้า	ท�าให้ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลเชิงคุณภาพจาก	“โพล”	

ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความจริงของปัญหาท่ีเป็นอยู่โดยธรรมชาติอย่างแท้จริง	

เมื่อเป็นเช่นนั้น	ณ	วันนี้	คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า	การสร้างข้อมูลคุณภาพ	หรือการท�าโพลเชิงคุณภาพ	

คือ	 แนวทางการท�างานที่ส�านักโพลไม่อาจหลีกเลี่ยง	 นอกจากการท�าโพลเชิงคุณภาพแล้ว	 โพล

สมัยใหม่	 จ�าเป็นต้องมีพัฒนากระบวนการท�างานจนถึงขั้นเป็น	 วิทยาการข้อมูล	 (Data	 science)	

เป็นศาสตร์ใหม่ที่เป็นบูรณาการแห่งสถิติศาสตร์	 และความรู้ในศาสตร์อื่นๆ	 เพื่อน�าข้อมูลมาสร้าง	

“องค์ความรู้”	 (Knowledge)	 ต่อยอดเป็น	 “ภูมิปัญญา”	 (Wisdom)	 จนน�าไปสู่การสกัดให้

เป็น	“แนวทางปฏิบัติอันชาญฉลาด”	(Intelligent)	ในที่สุด

	 นี่คือ	กระบวนการท�างานของส�านักโพลสมัยใหม่	ซึ่งดูแล้วอาจจะเป็น	“โจทย์

ยาก”	แต่ก็คงไม่ยากเกินจะท�า	เพราะหาก	“ฅนสวนดุสิตโพล”	ทุ่มเทแบบเกิน	100	

พัฒนาตนเองแบบเกิน	360		เชื่อว่าการขับเคลื่อน	“สวนดุสิตโพลภายใต้กระบวนการ

ท�างานสมัยใหม่”	คงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถอย่างแน่นอน

 

  

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการสวนดุสิตโพล
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สารจาก

ประธานสวนดุสิตโพล

 “จากอดีต	 สู่	 อนาคต”	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 “สวนดุสิตโพล”	

ด�าเนินงานมาครบ	25	ปี	ถอืได้ว่าผ่านประสบการณ์การท�างานในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	 

อย่างมากมาย	 และในปีงบประมาณน้ีได้มกีารประกาศใช้	 ข้อบังคบัมหาวิทยาลยั

สวนดสุติ	ว่าด้วย	การบรหิารสวนดุสติโพล	พ.ศ.	2560	ซึง่ถือได้ว่าเป็นการเปลีย่นแปลง 

ทางการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม	มีการแต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการสวนดสุติโพล	

ปรับโครงสร้างการบริหาร	 และโครงสร้างการท�างาน	 ให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่

มีการประกาศใช้	

	 การสรุปรายงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 นี้	 เป็นการรวบรวม

ข้อมูลในการด�าเนินงานตลอดปีงบประมาณ	 ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานต่าง	ๆ 	 ทั้ง	

การส�ารวจความคิดเห็นสาธารณะ	(โพลสาธารณะ)	91		เรื่อง	และด�าเนินงานด้าน

ธุรกิจ	 ทั้งการเป็นที่ปรึกษาโครงการ	 การด�าเนินการส�ารวจ	 และประเมินให้กับ

หน่วยงานต่าง	ๆ	86	โครงการ		นอกจากนี้ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ในการด�าเนิน

งานด้านการส�ารวจ	การวิเคราะห์และประมวลผลให้กับหน่วยงานทั้งภายใน	และ

ภายนอกนอกมหาวิทยาลัย	50	เรื่อง	

	 นับต่อจากนี้ไป	 การเรียนรู้บทเรียนจากอดีต	 และประสบการณ์ที่ผ่านมา

จะสามารถน�าไปสู่การพัฒนาในอนาคต	เพื่อการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน	การพัฒนา

งานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 สอดรับกับสังคมไทย	 และสังคมโลก	 การใช้

เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาในการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 การบูรณาการ

การท�างานระหว่างสวนดุสิตโพลกับหลักสูตรต่าง	 ๆ	 และหน่วยงานสายสนับสนุน	

การเรยีนรู้การท�างานร่วมกนัและพัฒนาการท�างานให้มคีวามหลากหลาย	 การเป็น 

แหล่งฝึกประสบการณ์กับนักศึกษา	 การร่วมสร้างงานระหว่างสายวิชาการกับ 

สายสนับสนุน	 รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของงานให้มากยิ่งขึ้น	 เป็นบทพิสูจน์ที่

คนสวนดุสิตโพล	ต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อก้าวสู่อนาคตของ	“สวนดุสิตโพล”

 

  

	 	 (นายณัฐพล	แย้มฉิม)

	 	 ประธานสวนดุสิตโพล
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บทสรุป
ผู้บริหาร
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 สวนดุสิตโพล	 ด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
สวนดสุติโพล	พ.ศ.	2559-2562		โดยการเสรมิสร้างองค์ความรู้
และสมรรถนะด้านวชิาการในการส�ารวจสาธารณมติ	การสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย	ประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดและเผยแพร่ข้อมูล
สู ่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 พัฒนาฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่สนับสนุนการให้บริการวิชาการ	 รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวเนือ่งกับการด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสงัคม	และจัดกจิกรรมทีส่อดคล้องต่อการพฒันา
สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร
	 บุคลากรสวนดุสิตโพล	 จ�านวน	 30	 คน	 แบ่งเป็นชาย	 
6	 คน	 หญิง	 24	 คน	 โดยจ�าแนกเป็น	 พนักงานมหาวิทยาลัย	 
26	 คน	 และเจ้าหน้าที่ประจ�าตามสัญญาจ้าง	 4	 คน	 รายได้ 
ผลการด�าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก	40,775,735.14	บาท	
(สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสิบสี่
สตางค์)	 น�าส่งมหาวิทยาลัย	 4,974,528.80	บาท	 (สี่ล้านเก้า
แสนเจ็ดหมื่นส่ีพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)	
สนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	 2,421,100	 บาท	 
(สองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)	 ค่าใช้จ่ายที่ 
ไม่เป็นตัวเงินการด�าเนินงานให้มหาวิทยาลัย	1,129,150	บาท	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)	 และ
มูลค่าจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	 65,001,000	 บาท	 
(หกสิบห้าล้านหนึ่งพันบาทถ้วน)		
	 ผลการด�าเนินงาน	สรุปดังนี้	
	 1.	 บริการวิชาการด้านเสริมสร้างองค์ความรู ้ด้าน 
การส�ารวจสาธารณมติและถ่ายทอดข้อมูลสู่สาธารณชน		
สารสนเทศสาธารณะ	 จ�านวน	 91	 เรื่อง	 จ�าแนกเป็นข่าว
การเมือง	จ�านวน	69	เรื่อง	ข่าวสังคม	จ�านวน	21	เรื่อง	ข่าว
การศึกษา	 จ�านวน	 1	 เรื่อง	 และบทความเผยแพร่ผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์	จ�านวน	45	เรื่อง		
	 2.	 ด้านความเข้มแข็งในการให้บริการสารสนเทศ
สาธารณะ	และธรุกจิสารสนเทศ	โดยการบริการด้านความร่วม
มือทางวิชาการ	 จ�านวน	 55	 เรื่อง	 จ�าแนกเป็นภายใน
มหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 25	 เรื่อง	 และภายนอกมหาวิทยาลัย	
จ�านวน	30	เรื่อง	
	 3.	 การบริการวชิาการด้านการถ่ายทอดความรู	้จ�านวน	
3	เรื่อง	

	 4.	 การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก	 จ�านวน	 
3	หน่วยงาน	
	 5.	 ด้านธุรกิจสารสนเทศ	จ�านวน	86	โครงการ	จ�าแนก
เป็นหน่วยงานภาครัฐ	จ�านวน	18	หน่วยงาน	และหน่วยงาน
ภาคเอกชน	จ�านวน	68	หน่วยงาน		
	 6.	 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพื่อน�าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ	 โดยการเสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร	จ�านวน	30	เรื่อง		
 ผลงานเด่น	คอื	โครงการศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนูความรู้
และประสบการณ์ด้านการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพให้กบับคุลากรของสวนดสุติโพล	ให้ได้รบัความรูแ้ละ
ประสบการณ์ด้านการส�ารวจความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์	และ
น�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	 และเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ท�างานให้กับบุคลากรของสวนดุสิตโพลจากวิทยาการหรือ
นวัตกรรมใหม่ในการไปศึกษาดูงาน	
	 บนัทกึข้อตกลง	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมอืการศึกษา
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนนิกจิการเหมอืงแร่
ทองค�า	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนกับผู้ประกอบ
การให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	
	 สวนดุสิตโพลด�าเนินการจัดท�าหนังสือครบรอบ	25	ปี	
สวนดสุติโพล	เพือ่เผยแพร่ความส�าเรจ็	ความภาคภมูใิจในการ
สั่งสมความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของสวนดุสิตโพล	 ให้กับ
สือ่มวลชน	บคุลากร	นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย	
ประชาชนท่ีมาใช้บริการห้องสมุดประจ�าจังหวัด	 บุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 จากผลงานเชิงประจักษ์ของสวนดุสิตโพลประจ�า
ปีงบประมาณ	 2560	 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลงานท่ีมี
คณุภาพเป็นทีไ่ว้วางใจแก่หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
มาอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจ	 เป็นแรง
กระตุ้น	 แรงจูงใจอย่างดีในการสร้างผลงานที่ดียิ่งข้ึนและเป็น
ประโยชน์ให้กับสังคมในอนาคตต่อไป

บทสรุปผู้บริหาร
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สารจากที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล

สารจากประธานสวนดุสิตโพล

บทสรุปผู้บริหาร

บริบท
 ความเป็นมา 15
 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์สวนดุสิตโพล พ.ศ. 2559-2562 21
 คณะกรรมการ 23
 โครงสร้างการบริหารงานสวนดุสิตโพล 26

ข้อมูลสารสนเทศ
 บุคลากร 28
 งบประมาณ 29
 ข้อมูลอาคารและสถานที่ตั้ง 31
 เครือข่ายการด�เนินงาน 32

ผลการดำเนินงานสวนดุสิตโพล
 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส�รวจำสาธารณมติและถ่ายทอดข้อมูลสู่สาธารณชน 34
 ค่าโฆษณา การเผยแพร่ การบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล 35
 ผลการส�รวจำสาธารณมติผ่านสื่อต่างประเทศ 37

สารบัญ
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บริบท
สวนดุสิตโพล
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นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
โลกอยู่ใน	“ยุคสารนิเทศ”	(Information	Age)	ท�าให้

ทุกคนจ�าเป็นต้องใช้ข่าวสาร	ข้อมูล	ความรู้	ฯลฯ	เพื่อประกอบ

การตัดสินใจในทุก	ๆ 	 เรื่อง	 แต่อย่างไรก็ตามจากการที่โลกใน

ยุคปัจจุบันที่ปริมาณข่าวสาร	ข้อมูล	ความรู้	มีปริมาณเพิ่มขึ้น

อย่างมากมายมหาศาล	จนอยูใ่นสภาวะทีเ่รยีกว่า	“Information		

Exposion”	ท�าให้ไม่สามารถทีจ่ะบริโภค	ข่าวสาร	ข้อมลู	ความรู้	

ได้ทุกเรื่อง	จึงได้เกิด	“วิชาสารนิเทศศาสตร์”	 (Information	

Scence)	เพ่ือฝึกฝนให้ผูเ้รยีนสามารถจัดการกบัข่าวสารข้อมลู

ความรูไ้ด้อย่างเป็นระบบ	ผูท้ีไ่ด้รบัการฝึกนัน้กค็อื	“นกัสารนเิทศ” 

ที่จะให้บริการแก่คนทั่วไปได้ใช้	ติดตามข่าวสาร	ข้อมูลความรู้

อย่างชาญฉลาด	 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต	 จึงได้เปิดสอนวิชา

เอกบรรณารกัษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร์ระดบัปรญิญาตร	ี

(ศศ.บ.)	 ในปี	พ.ศ.	 2534	 เพื่อผลิต	“นักสารนิเทศ”	ออกไป 

รับใช้สังคม

พ.ศ. 2535 – 2537 
รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชา

บรรณารกัษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร์	คณะวิชามนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	เป็นผูร้เิริม่ก่อตัง้	“สวนดสุติโพล”	โดยได้รบั

การสนับสนุนจาก	รศ.ล�าพอง	บุญช่วย	อธิการ	ผู้อยู่เบื้องหลัง 

ความส�าเร็จในการก่อตั้งสวนดุสิตโพล	ซึ่งการด�าเนินงานของ

สวนดุสิตโพลในระยะแรก	คือ	โพลสาธารณะที่มีการสอบถาม

ความคิดเห็นประชาชน	“สวนดุสิตโพล”	เป็นงานภาคสนามที่

นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	 ใช้

เป็นสิ่งท่ีสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงมือ

ปฏบิตัจิรงิ	ทัง้การจดัหาข้อมลู	การรวบรวม	การจดัระบบ	และ

การวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ	 จนถึงขั้นตอนการปรุงแต่ง	 และ 

เผยแพร่ออกมาในรูปของ	“สารนิเทศ”	 (INFORMATION)	 

นี่คือ	จุดก�าเนิดของ	“สวนดุสิตโพล” 

ความเป็นมา

พ.ศ. 2538 – 2547 

สวนดุสิตโพลเริ่มมีการรับงานจากหน่วยงานภายนอก

ทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชน	 และองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร

เรียกว่า	 โพลธุรกิจ	 ในช่วงแรกสวนดุสิตโพลจะท�าหน้าท่ี

ออกแบบสอบถาม	และลงเก็บข้อมูลภาคสนาม	น�าข้อมูลที่ได้

จากภาคสนามส่งให้กับ	บริษัท	PROCESS	LINES	ประมวลผล	

ต่อมามีการเพิ่มเจ้าหน้าท่ีประจ�า	 ประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่
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ประมวลผล	 เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	 และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม	 

เพื่อขับเคลื่อนการท�าโพลสาธารณะ	 และโพลธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพ	

พ.ศ. 2548 – 2555 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการจัดโครงสร้างการ

ด�าเนินงาน	และฝ่ายต่าง	ๆ 	เพื่อรับผิดชอบการด�าเนินงาน	โดย	

รศ.ดร.ศโิรจน์	ผลพนัธนิ	อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ	

เป็นประธานทีป่รึกษาสวนดุสติโพล	และ	รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรัพย์	

เป็นประธานด�าเนินงานสวนดุสิตโพล	 มีบุคลากรเพิ่มมากข้ึน

และได้มีการท�าโครงสร้างการด�าเนินงานสวนดุสิตโพล	

ประกอบด้วยกลุ่มงานเลขานุการ	 กลุ่มงานนโยบายและแผน	

กลุม่งานประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศ	กลุม่งานโพลสาธารณะ	

กลุ่มงานโพลธุรกิจ	กลุ่มงานวิจัย	กลุ่มงานภาคสนาม	กลุ่มงาน

วิเคราะห์ข้อมูล	และกลุ่มงานประมวลผล

พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มีการเปลี่ยนแปลง 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีจาก	 รศ.ดร.ศิโรจน์	 ผลพันธิน	 เป็น	

ผศ.ดร.พิทักษ์	 จันทร์เจริญ	 และในส่วนของสวนดุสิตโพลได้มี

การปรบัเปลีย่นผูด้�ารงต�าแหน่งประธานทีป่รกึษาสวนดุสติโพล

จาก	รศ.ดร.	ศิโรจน์	ผลพันธิน	เป็น	รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	

และประธานด�าเนนิงานสวนดสุติโพลจาก	รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรพัย์	

เป็นนายณฐัพล	แย้มฉมิ	และแต่งต้ังคณะทีป่รึกษาสวนดุสิตโพล	

รวมไปถึงการปรับโครงสร้างการท�างานของสวนดุสิตโพล	 

เพ่ือให้มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวดเร็วทันต่อ

สถานการณ์และคู่แข่งทางการตลาดที่มีจ�านวนมากขึ้น	 โดยมี

โครงสร้างงาน	ประกอบด้วย	ฝ่ายส�านกังาน	ฝ่ายโพลสาธารณะ	

ฝ่ายโพลธุรกิจ	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	

นอกจากนั้นยังบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสารสนเทศ

บนเว็บไซต์	 คือ	 www.dusitpoll.dusit.ac.th	 และ	www.

facebook.com/suandusitpoll

พ.ศ. 2558 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ	เปลีย่นเป็นมหาวทิยาลัย

สวนดสุติมสีถานะมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐั	และสวนดุสติโพล 

มีการปรับปรุงโครงสร้างการท�างานให้มีความคล่องตัว	 โดย 

นายณฐัพล	แย้มฉมิ	ประธานด�าเนนิงานสวนดสุติได้ปรบัเปลีย่น

โครงสร้างการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ	 สังคมและการเมือง	 โดยแบ่ง

โครงสร้างงาน	ประกอบด้วย	ฝ่ายส�านกังาน	ฝ่ายบรกิารวิชาการ	

ฝ่ายธุรกิจวิชาการ	และฝ่ายประมวลผล

พ.ศ. 2560 
สวนดสุติโพล	มข้ีอบังคบัมหาวทิยาลยัสวนดสุติ	ว่าด้วย 

การบริหารสวนดุสิตโพล	พ.ศ.	 2560	 ประกาศ	ณ	 วันที่	 26	

พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2560	 โดยให้มีประธานสวนดุสิตโพล	

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนดุสิตโพล	 ได้มี

การแต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการสวนดุสติโพล	และแต่งต้ัง	

รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	 เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวย

การสวนดุสิตโพล	 และได้ปรับโครงสร้างสวนดุสิตโพล	 ให้

สอดคล้องกับการด�าเนินงานประกอบด้วย	ฝ่ายพัฒนาองค์กร	

ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ	 ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ	 และ	 ฝ่าย

วิเคราะห์และประมวลผล
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พ.ศ. 2535 - 2538 
	การส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเลอืกตัง้

ซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต	 1	 กรุงเทพมหานคร	 โดย	

ท�านายว่า	นายสมัคร	สุนทรเวช	จะได้รับเลือก	การส�ารวจครั้ง

นี้ท�านายผลได้อย่างแม่นย�า	เข้าตาประชาชน	นับเป็นการแจ้ง

เกิดของ	“สวนดุสิตโพล”	ที่ทุกฝ่ายเริ่มจับตามอง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ “สวนดุสิตโพล”

พ.ศ. 2539 
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	โดยท�านายว่า	นายพจิติต	รตัตกลุ	

จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	คนที่	12

พ.ศ. 2542 
สวนดุสิตโพล	 ร่วมกับ	 TRIS	 Corporation	 Limited	

ด�าเนนิโครงการติดตามและประเมนิผลโครงการเสรมิสร้างการ

แก้ไขปัญหาคนจนในเมืองในภาวะวิกฤตภายใต้มาตรการเพิ่ม

การใช้จ่ายภาครัฐเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ	

2542	

พ.ศ. 2543 
การส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อการเลอืก

ตั้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 โดยท�านายว่านายสมัคร	

สุนทรเวช	 จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 

คนที่	13	ผลส�ารวจครั้งนี้สามารถท�านายผลได้อย่างแม่นย�า
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สวนดุสิตโพลได้รับเชิญไปศึกษาดูงานด้านระบบ

บริหารการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและศึกษาดูงาน

องค์การบริหารระดบัสงูของประเทศสหรฐัอเมรกิา	ตามโครงการ

แลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง	 (Professional	 Exchange	

Program)	ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน 

การท�าโพลของสหรัฐอเมริกา	ณ	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	และ

ศึกษาดูงาน	Exit	Poll	ณ	มหาวิทยาลัยเท็กซัส	ออสติน

โดยพันต�ารวจโท	 ดร.ทักษิณ	 ชินวัตร	 ได้รับเลือกเป็นนายก

รัฐมนตรี	คนที่	23	(สมัยที่	2)

พ.ศ. 2551 
การส�ารวจความคดิเห็นของประชาชนต่อการเลอืก

ตัง้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	โดยท�านายได้อย่างแม่นย�าว่า	

นายอภิรักษ์	 โกษะโยธิน	 จะได้รับเลือกเป็นผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	คนที่	14	(สมัยที่	2)	

สวนดุสิตโพลเดินทางสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ที่

พ.ศ. 2544 
การส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อการเลอืก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 โดยผล	 Exit	 Poll	 ครั้งนี้เป็นไป

ด้วยความถกูต้องแม่นย�า	โดย	พนัต�ารวจโท	ดร.ทกัษณิ	ชนิวตัร	

ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี	คนที่	23	

สวนดุสติโพลได้รบัมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม	 ด�าเนินโครงการส�ารวจก�าลังแรงงานใน

เขตเมืองของกรมการจัดหางาน	

พ.ศ. 2547 

สวนดุสิตโพลได้รับเชิญจากแกลลอปโพล	(Gallup	

Poll)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เพือ่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การเลอืก

ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	ครั้งที่	55	

การส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อการเลอืก

ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 โดยท�านายว่า	 นายอภิรักษ์	

โกษะโยธิน	 ได้รับเลือกเป็นผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 

คนที่	14

พ.ศ. 2548 
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ผล	Exit	Poll	โดยท�านายได้แม่นย�า
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มหาวิทยาลัยมิชิแกน	 สวนดุสิตโพลได้เข้าพบผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยโดยได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกต้ัง

ประธานาธิบดี	 และ	 ส�ารวจสภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง	ณ	

มหานครนิวยอร์ก	เมอืงแอตแลนติค	ซต้ีิ	เมอืงฟิลาเดลเฟียและ

กรุงวอชิงตัน	 ดี.ซี.	 และได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจริง	 คูหา

การเลือกตั้งที่กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	

สวนดุสิตโพลศึกษาดูงาน	ณ	 บาหลี	 สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

สวนดุสิตโพลจัดท�าพ็อกเก็ตบุ๊คเรื่อง	 ปอกเปลือก

ประเทศไทย	เรื่อง	“สวนดุสิตโพล	:	ชี้เป็นชี้ตายหรือค�าท�านาย

อนาคต”	และ	เรื่อง	“มองเมืองไทย”	ผ่าน	“สวนดุสิตโพล”

พ.ศ. 2554 
การส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเลอืก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร 

ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย	 

คนที่	28	

ศึกษาดูงาน	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)

พ.ศ. 2556 

สวนดสุติโพลได้มส่ีวนร่วมในโครงการจดัเวทเีสวนาหา

ทางออกประเทศไทย	 (พูดจาหาทางออกประเทศไทย)	

โครงการการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน	ตามแผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 กรณีโครงการเพื่อออกแบบ

และก่อสร้างระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้อย่างยัง่ยนื

และระบบแก้ไขปัญหาอทุกภยัของประเทศไทย,	เป็นทีป่รึกษา

โครงการจัดท�าฐานข้อมูลร้านค้า	หาบเร่	แผงลอยอาหาร	และ

ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้	 เพื่อรองรับการบรรเทาผลกระทบจาก

การปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 (ระยะที่	 1)	 และ

โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว	(LPG)	ภาคครัวเรือน	(ระยะที่	2)

พ.ศ. 2552 - 2553 
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดย

ท�านาย	หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	บริพัตร	จะได้รับ

เลือกเป็น	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	คนที่	15	

ซึ่งผลก็ถูกต้องอีกครั้ง
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พ.ศ. 2557 - 2558 
สวนดุสิตโพลได้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง	 ๆ	 ต่อ

เนื่องจากปี	 2556	 เช่น	 โครงการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน	 ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	

กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหาร

จัดการทรพัยากรน�า้อย่างยัง่ยนืและระบบแก้ไขปัญหาอทุกภยั

ของประเทศไทย	 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ

ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 ภาคครัวเรือน	 

ปี	2557	(ระยะที่	3)

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

ของสวนดุสิตโพล	 (ศึกษาดูงาน	 ณ	 สาธารณรัฐอิตาล	ี 

สมาพันธรัฐสวิส	สาธารณรัฐฝรั่งเศส)	

โครงการสร้างความร่วมมอืส�านักโพลในกลุม่ประเทศ 

อาเซียนของสวนดุสิตโพล	ณ	ประเทศมาเลเซีย	ราชอาณาจักร

กัมพูชา	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	เนการาบรไูนดารสุซาลาม	

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	 สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	

และสาธารณรัฐสิงคโปร์		

พ.ศ. 2559 
ลงนามทางวชิาการว่าด้วยการส�ารวจความคิดเหน็

ของประชาชน	 ระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวนดุสิต

โพล	และนิด้าโพล	

ผูส้ือ่ข่าวจาก	The	Irrawaddy	สาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาเข้าศึกษาดูงานการ

ส�ารวจความคดิเหน็ด้านบรกิารวชิาการและ

ด้านธุรกิจวิชาการ	

ท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้าน

วิชาการระหว่างสวนดุสิตโพล	 มหาวิทยาลัย

สวนดสุติกบัส�านกังานวจัิย	และพฒันาเพือ่การแปรรปูงานวจิยั

สุขภาพสู่การปฏิบัติ	 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ด�าเนินการผลิตรายการ	 “คุยกับโพล”	 เป็นความ

ร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพล	 กับ	 Suan	 Dusit	 Internet	

Broadcasting	(SDIB)	ผ่านสื่อต่างๆ	

ผลิตน�้าดื่มตราสวนดุสิตโพล

พ.ศ. 2560 
เข้าหารือ	 และแลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับการท�า

ส�ารวจสาธารณมติใน	 การเลือกตั้งประธานาธิบดีของ

สหรัฐอเมริกา	 ครั้งที่	 58	 ร่วมกับ	 Anne	 Lee	 Seshadri	

ต�าแหน่ง	Cultural	 and	Education	Officer	Media	and	

Cultural	 Section	และ	Minsuh	Son	ต�าแหน่ง	 Political	

Specialist	 ณ	 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า

ประเทศไทย	 ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่ว

กับการเลือกตั้งท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา	 ณ	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	

จัดท�าหนังสือ	 25	 ปี	 สวนดุสิตโพล	

เดินหน้าสู่ความยั่งยืน	Suan	Dusit	Poll	4.0



1

2

สำนักโพลที่เขมแข็ง 
อยูรอดไดอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน
การจัดการคุณภาพ

ปรัชญา 

1. สำรวจและเผยแพรผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ
2. บริการวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย การวัดและการประเมินผล
3. รับจัดการเกี่ยวกับเครือขายการสำรวจ ฐานขอมูล การเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับ
 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ การวิจัย การวัดและการประเมินผล
4. จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการวิจัย
5. เปนแหลงฝกประสบการณเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการวิจัย
6. เปนแหลงเรียนรูของคณาจารยและนักศึกษา
7. ดำเนินการเปนที่ปรึกษา
8. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

บทบาทหนาที่ 

วัตถุประสงค

1. สาธารณชนเกิดองคความรูที่ไดจากการสำรวจสาธารณมติ
2. การประสานประโยชนกับหนวยงานทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ
3. งบประมาณในการสานประโยชนเพิ่มสูงขึ้น
4. บุคลากรมีสมรรถนะที่เพียงพอตอการบรรลุยุทธศาสตรของสวนดุสิตโพล

1 การจัดการคุณภาพ การดำเนินงานดานการสำรวจสาธารณมติที่มีความเปนกลาง ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
 บุคลากรมีความรูความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2 การทำงานอยางมืออาชีพ หมายถึง การทำงานที่มุงเนนประสิทธิภาพของงานที่นำไปสูสำนักโพลมืออาชีพ (ขอมูลจากการจัดการความรูในองคกร เรื่อง การทำงานอยางมืออาชีพ)

เปาประสงค  

สำนักโพลที่มีความโดดเดนดาน
การสำรวจสาธารณมติ และการวิจัย 
ภายใตกระบวนการทำงานอยางมืออาชีพ

วิสัยทัศน

1. เสริมสรางองคความรูและสมรรถนะดานวิชาการ
 ในการสำรวจสาธารณมติ
2. การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธเชิงการตลาดและเผยแพร
 ขอมูลสูสาธารณชนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
4. พัฒนาฐานขอมูลออนไลนที่สนับสนุน
 การใหบริการวิชาการ
5. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานที่มุงเนน
 การสรางความรับผิดชอบตอสังคม
6. จัดกิจกรรมที่สอดคลองตอการพัฒนาสมรรถนะ
 และคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับบุคลากร

กลยุทธ

1. การสำรวจสาธารณมติและเผยแพรสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง
2. การบริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการ ดานการสำรวจสาธารณมติ 
 และการวิจัย
3. การจัดการขอมูลสารสนเทศ และจัดการความรูดานการสำรวจ
 สาธารณมติ และการวิจัย
4. การพัฒนาศักยภาพองคกร บุคลากร การทำงานอยางมืออาชีพ 

พันธกิจ

1. เสริมสรางองคความรูดานการสำรวจสาธารณมติและ
 ถายทอดขอมูลสูสาธารณชน
2. สรางความเขมแข็งในการใหบริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการ
3. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อนำไปสูองคกรที่เปนเลิศ

ยุทธศาสตร

1. เพื่อสำรวจและเผยแพรผลการสำรวจ
 ความคิดเห็นสาธารณะ
2. เพื่อเปนการบริการวิชาการเกี่ยวกับการสำรวจ
 ความคิดเห็นสาธารณะและการวิจัยใหแก 
 มหาวิทยาลัย หนวยงานของรัฐหรือเอกชน
3. เพื่อดำเนินกิจการที่เปนการสรางประโยชน
 อื่นใหแกมหาวิทยาลัย
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แนวทางการพฒันายุทธศาสตร์สวนดุสิตโพล พ.ศ. 2559-2562
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ความหมายตราสญัลกัษณ์สวนดุสิตโพล
กรอบคอมพิวเตอร์	การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงส�ารวจสาธารณมติ	โดยใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ผลการส�ารวจเพื่อให้บริการสารสนเทศ

ลูกโลก	 บริบททางสังคมไทยและสังคมโลกท่ีเกิดจากพลวัตรของการ

เปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยี	ซึ่งจ�าเป็น

ต้องประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีพือ่การจดัเกบ็รวบรวม	อนัน�าไปสูก่ารสร้างมูลค่าเพิม่

ให้แก่สังคม	

ลายน�้า	4	เส้น	(คลื่นน�้า)	การน�าเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บ	สืบค้น	เผยแพร่	

ข้อมลูข่าวสารตลอดจนการบรูณาการศาสตร์ด้านการส�ารวจ	การประชาสมัพนัธ์	

มาขับเคล่ือนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ	 ผลส�ารวจ	

และองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของคนในสังคม

ตราสญัลกัษณ์สวนดุสิตโพล

ทำเนียบประธานสวนดุสิตโพล

พุทธศักราช	2535

พุทธศักราช	2545

พุทธศักราช	2558

พุทธศักราช	2559

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย
ระหวาง 24 มิถุนายน 2535 

ถึง 4 กรกฎาคม 2556

นายณัฐพล แยมฉิม
ระหวาง 5 กรกฎาคม 2556 
ถึง ปจจุบัน



รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.พิทักษ์		จันทร์เจริญ
รองประธานกรรมการ

ดร.สุวิชชา	เนียมสอน
กรรมการ

นายณัฐพล		แย้มฉิม
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการสวนดุสิตโพล

ผศ.ดร.ผดุง	พรมมูล
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี	ดร.วราธร	อภิรัตน์
กรรมการ

นางสาวพบรัก	แย้มฉิม
ผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.วิโรจน์	เทพบุตร
กรรมการ

นายธนภูมิ	มาประเสริฐ
กรรมการ

นางสาวพิมพ์ชนก	สีหา
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล
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		นายณัฐพล		แย้มฉิม		
 ประธานสวนดุสิตโพล

	นางสาวสิรินดา		เสวตสมบูรณ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นายวัชระ	ประสาทแก้ว

	นางสาวยุพาพร	มาชม

นางสาวพบรัก	แย้มฉิม
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ

นางสาวปิยฉัตร	อ่อนน้อม

นางสาวชนันภรณ์	โตประยูร

นางสาวมุทิตา		สร้อยเพชร		
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ

นางสาวนลินรัตน์	ชูธรรม

ดร.นงค์ลักษณ์		โชติวิทยธานินทร์

นางผ่องพรรณ	จาดก้อน
 	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล

	นางสาวชนัญชิดา	อยู่เดช

นายธนกร	สายบัวทอง

คณะดำเนินงานสวนดุสิตโพล
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นางสาวพรพรรณ	บัวทอง

นางสาวสุภาวดี	บาลี

นางสาวเปรมฤดี	โยวัง

นางสาวสายสมร	เมืองมูล นางสาวกรรณิการ์	ศรีไพบูรย์

นายกิตติพงศ์	อิ่มประคองศิลป์

นางสมถวิล	สุริยะเรืองรัศมี

นางสาวมฤริณทร์	แตงน้อย

นางสาววณี	กิมเรือง

นางสาวภัฏฆ์ชนิศา	ชัยสุขสุวรรณ

นางสาวพิมพ์ชนก	สีหา

นางศิริพร	ศรีเศวต

นางสาววชิราภรณ์	สุ่มเข็มทอง

นายทรงพล	กิจเสถียรพงษ์

นางสาวนภณัฐ	ชมพู

นายนิพนธ์	ทักษิณ

ว่าที่	ร.ต.หญิง
วจนาพร	แก้วสาริกรณ์
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิตโพล

ฝายพัฒนาองคกร ฝายธุรกิจสารสนเทศฝายสารสนเทศสาธารณะ ฝายวิเคราะหและประมวลผล

รองอธิการบดีฝายบริหาร

คณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายพัฒนาองคกร

ประธานสวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายสารสนเทศสาธารณะ

ผูจัดการ
ฝายธุรกิจสารสนเทศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายวิเคราะหและประมวลผล

คณะดำเนินงานสวนดุสิตโพล

โครงสร้างการบริหารงานสวนดุสิตโพล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิตโพล

ฝายพัฒนาองคกร ฝายธุรกิจสารสนเทศฝายสารสนเทศสาธารณะ ฝายวิเคราะหและประมวลผล

รองอธิการบดีฝายบริหาร

คณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายพัฒนาองคกร

ประธานสวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายสารสนเทศสาธารณะ

ผูจัดการ
ฝายธุรกิจสารสนเทศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายวิเคราะหและประมวลผล



ข้อมูล
สารสนเทศ
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ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากร

   จ�านวน

เพศ

		 ชาย	 6

		 หญิง	 24

สายสนับสนุน

		 พนักงานมหาวิทยาลัย	 26

		 เจ้าหน้าที่ประจ�าตามสัญญาจ้าง	 4

ระดับการศึกษา

		 ต�่ากว่าปริญญาตรี	 1

		 ปริญญาตรี	 10

		 ปริญญาโท	 18

		 ปริญญาเอก	 1

ลักษณะงาน

		 ประธานสวนดุสิตโพล	(ผู้บริหาร)	 1

		 ฝ่ายพัฒนาองค์กร	 6

		 ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ	 6

		 ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ	 8

		 ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล	 9

หมายเหตุ	 1.	ก�าลังศึกษาระดับปริญญาโท	 3	คน

		 2.	ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอก	 3	คน
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งบประมาณ

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายงานประจำปี 2560

รายได้	
	 -	 งบประมาณด�าเนินงาน	 40,684,893.75
	 -	 ดอกเบี้ยเงินฝาก	 90,841.39
	 รวมรายได้		 40,775,735.14

ค่าใช้จ่าย
	 -	 เงินรายได้น�าส่งมหาวิทยาลัย	 4,974,528.80
	 -	 ค่าตอบแทน	 3,394,616.00
	 -	 ค่าใช้จ่าย	(โครงการธุรกิจ)	 22,539,973.80
	 -	 ค่าใช้สอย	(อื่นๆ)	 5,579,967.62
	 -	 สวัสดิการบุคลากร	 872,547.00
	 -	 ค่าวัสดุ	 542,380.60
	 รวมค่าใช้จ่าย	 37,904,013.82
ผลการด�าเนินงานสุทธิ		 2,871,721.32

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	และกิจกรรมลงทุน
	 -	 สนับสนุนหน่วยงานภายใน	 2,421,000.00
	 -	 สนับสนุนหน่วยงานภายนอก	 145,000.00
	 -	 ค่าเดินระบบ	Lan	 560,326.00
	 -	 ครุภัณฑ์	 1,793,780.80
	 -	 ระบบปรับอากาศ	 2,400,000.00
	 -	 ซื้อหุ้นโรงสีข้าว	 1,000,000.00
	 รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	และกิจกรรมลงทุน	 8,320,106.80

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน
	 -	 การด�าเนินงานให้มหาวิทยาลัย	 1,129,150.00
	 -	การด�าเนินงานให้หน่วยงานภายนอก	 2,264,000.00
	 รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน	 3,393,150.00

รายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน
	 -	 มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	(AD	Value)	 65,001,000.00
 รวมรายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน	 65,001,000.00
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มหาวิทยาลยัสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล)
งบประมาณแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560

“สวนดุสิตโพล”	 จะจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการโดยไม่ขอรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย	 เพื่อแสดงผลการท�างาน
ทางการเงินว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้และมีเงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

*	 งบที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

1.	 เงินเดือนของบุคลากร

2.	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	

		 เงินสมทบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

3.	 เงินสมทบประกันสังคมประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย	และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

4.	 เบี้ยประกันกลุ่มประกันชีวิตพนักงานมหาวิทยาลัย

5.	 สาธารณูปโภค	ได้แก่	ค่าโทรศัพท์	

6.	 สาธารณูปโภค	ได้แก่	ค่าไฟฟ้า	ค่าประปา	(ประมาณการ)

7.	 แม่บ้านท�าความสะอาด	(ค่าแรงและค่าอุปกรณ์)

	 	 (หน่วย	:	บาท)
รายได้จากการด�าเนินงาน
	 รายได้จากการด�าเนินงาน	 40,684,893.75
	 ดอกเบี้ยเงินฝาก	 90,841.39
รวมรายได้		 40,775,735.14

ค่าใช้จ่าย
	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร*	 10,374,613.63
	 เงินรายได้น�าส่งมหาวิทยาลัย	 4,974,528.80
	 รวมค่าใช้จ่าย	 32,929,485.02
รวมค่าใช้จ่าย		 37,904,013.82
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 2,871,721.32
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ข้อมูลอาคารและสถานที่

ที่ตั้ง	 ตึกใหญ่	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

	 295	ถนนนครราชสีมา	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300

โทรศัพท์	 02-244-5210-1

แฟกซ์	 02-244-5600-1

อีเมล	 suandusitpoll@dusit.ac.th

เว็บไซต์	 www.suandusitpoll.dusit.ac.th

สื่อออนไลน์
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1.	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
			 -	 ส�านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
		 -	 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ล�าปาง
	 -	 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	นครนายก
	 -	 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	หัวหิน
	 -	 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ตรัง
2.	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ	ระยะที่	2	ระหว่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กับ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย		(15	จังหวัด)
	 -	 ศูนย์กรุงเทพมหานคร
	 -		ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา
	 -		ศูนย์จังหวัดก�าแพงเพชร
	 -		ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี
	 -		ศูนย์จังหวัดสุพรรณบุรี
	 -		ศูนย์จังหวัดมหาสารคาม
	 -		ศูนย์จังหวัดนครนายก
	 -		ศูนย์จังหวัดตรัง
3.	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
	 -	 กลุ่มรัตนโกสินทร์
	 -		กลุ่มภาคตะวันตก
	 -		กลุ่มภาคเหนือ
	 -		กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 -		กลุ่มภาคกลาง
	 -		กลุ่มภาคใต้
4.	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6.		ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา	
9.	วิทยาลัยชุมชน	
10.	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด
11.	บริษัท	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	จ�ากัด
12.	กองบัญชาการศึกษา	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
13.	กระทรวงวัฒนธรรม
14.	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
15.	ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครือข่ายการดำเนินงาน

	 -		ศูนย์จังหวัดล�าปาง
	 -		ศูนย์จังหวัดสงขลา
	 -		ศูนย์จังหวัดเชียงราย
	 -		ศูนย์จังหวัดยะลา
	 -		ศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์
	 -		ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 -		ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ



ผลการ
ดำ เนินงาน
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เสริมสรางองคความรูดานการสำรวจสาธารณมติ
และถายทอดขอมูลสูสาธารณชน

คาโฆษณา การเผยแพร การบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล
ประจำปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

เฉพาะหนังสือพิมพกรอบเชา-บาย

33.09%
บทความเผยแพรผานสื่อ
หนังสือพิมพ

66.91% โพลสาธารณะ
ประเภทสื่อ

ฝายขาวสังคม
23.08%

ฝายขาวการศึกษา

1.09%

ฝายขาวการเมือง
75.83%

มูลคา 65,001,000 บาท
มูลคา 65,001,000 บาท

52,925,000.- หนังสือพิมพ
502 ครั้ง/ป

ทีวี ดิจิตัล
173 ครั้ง/ป

วิทยุ
182 ครั้ง/ป

เว็บไซต
1,349 ครั้ง/ป

8,650,000.-

728,000.-

2,698,000.-

22
.7
6%

7.
84

%
8.

25
%

61
.15

%

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสำ รวจสาธารณมติ 

และถ่ายทอดข้อมูลสู่สาธารณชน
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เสริมสรางองคความรูดานการสำรวจสาธารณมติ
และถายทอดขอมูลสูสาธารณชน

คาโฆษณา การเผยแพร การบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล
ประจำปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

เฉพาะหนังสือพิมพกรอบเชา-บาย

33.09%
บทความเผยแพรผานสื่อ
หนังสือพิมพ

66.91% โพลสาธารณะ
ประเภทสื่อ

ฝายขาวสังคม
23.08%

ฝายขาวการศึกษา

1.09%

ฝายขาวการเมือง
75.83%

มูลคา 65,001,000 บาท
มูลคา 65,001,000 บาท

52,925,000.- หนังสือพิมพ
502 ครั้ง/ป

ทีวี ดิจิตัล
173 ครั้ง/ป

วิทยุ
182 ครั้ง/ป

เว็บไซต
1,349 ครั้ง/ป

8,650,000.-

728,000.-

2,698,000.-
22

.7
6%

7.
84

%
8.

25
%

61
.15

%

ค่าโฆษณา การเผยแพร่ การบริการวิชาการของสวนดุสิตโพล
ประจำ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

เฉพาะหนังสือพิมพ์กรอบเช้า-บ่าย
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ผลการสำรวจสาธารณมติผ่านสื่อต่างประเทศ

	ผลการสืบค้นการน�าเสนอข่าวผลโพลของสวนดสุติโพล	

มหาวทิยาลัยสวนดสุติ	ของสือ่/ส�านักข่าวต่างประเทศระหว่าง

วนัที	่7-12	กรกฎาคม	และ	28	-31	สงิหาคม	2560	บนเวบ็ไซต์	

โดยใช้ค�าค้น	2	ค�า	ได้แก่	“Suan	Dusit”	และ	“Suan	Dusit	

Poll”	พบว่ามีการน�าเสนอข่าวผลโพลของสวนดุสิตโพลเฉพาะ

ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ	ระยะเวลารวม	11	ปี	ระหว่าง	ค.ศ.	

2006-2016	(2549-2559)	จ�านวน	78	ข่าว	34	สื่อ/ส�านักข่าว	

17	 ประเทศ	 ได้แก่	 การ์ตา	 เกาหลี	 จีน	 ปากีสถาน	 อินเดีย	

กัมพูชา	 มาเลเซีย	 เมียนมาร์	 เวียดนาม	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	

แคนาดา	 สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 อิตาลี	 นิวซีแลนด์	 และ

ออสเตรเลีย	และสอดคล้องกับหัวข้อโพล	42	หัวข้อ

ประเทศที่มีการน�าเสนอข่าวผลโพลมากท่ีสุด	 5	

อันดับแรกคือ

•	สื่อ/ส�านักข่าวในประเทศจีนมีการน�าเสนอสูงสุด	

จ�านวน	27	ข่าว	

•	สื่อ/ส�านักข่าวในประเทศอังกฤษ	จ�านวน	10	ข่าว	

• สือ่/ส�านกัข่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา	จ�านวน	8	ข่าว 

•	สื่อ/ส�านักข่าวในประเทศอินโดนีเซีย	จ�านวน	6	ข่าว	

•	สื่อ/ส�านักข่าวในประเทศนิวซีแลนด์	จ�านวน	5	ข่าว	

สือ่/ส�านักข่าวต่างประเทศท่ีมกีารน�าเสนอข่าวผลโพล 

มากที่สุด	5	อันดับ

•	People’s	Daily	จ�านวน	11	ข่าว	

•	China	Daily	จ�านวน	6	ข่าว	

•	Global	Times	และ	THOMSON	Reuters	จ�านวน

เท่ากัน	5	ข่าว	

•	Sina	English,	The	Age,	Saigon	Giai	Phong	และ	

VOA	จ�านวนเท่ากัน	4	ข่าว	

•	Aljazeera	และ	The	Jakarta	Globe	จ�านวนเท่า

กัน	3	ข่าว	

ปีที่มีการน�าเสนอข่าวผลโพลมากที่สุด	5	อันดับ	

•	ปี	2011	(2554)	จ�านวน	24	ข่าว	

•	ปี	2014	(2557)	จ�านวน	13	ข่าว		

•	ปี	2007	(2550)	จ�านวน	12	ข่าว	

•	ปี	2009	(2552)	จ�านวน	8	ข่าว	

•	ปี	2010	(2553)	จ�านวน	5	ข่าว	

ประเด็นข่าวผลโพลที่น�าเสนอมากที่สุด

•	ข่าวการเมือง	จ�านวน	71	ข่าว	

•	ข่าวเศรษฐกิจ	 ข่าวการศึกษา	 ข่าวสังคม	 และข่าว 

ภัยพิบัติ	จ�านวนเท่ากันประเด็นละ	2	ข่าว	

ประเด็นข่าวการเมืองที่น�าเสนอมาก	3	อันดับ

•	Exit	Poll	จ�านวน	30	ข่าว	

•	การประเมินผลงาน/การท�างาน	จ�านวน	11	ข่าว	

•	ส.ส.ระบบบัญชรีายชือ่หรอืปาร์ตีล้สิต์	จ�านวน	9	ข่าว	

ประเด็นข่าวการเมืองเกี่ยวกับ	Exit	Poll	จ�านวน	30	

ข่าว	ที่น�าเสนอ

•	Exit	Poll	เลือกตั้ง	ส.ส.	54	จ�านวน	14	ข่าว	

•	Exit	Poll	การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ	ปี	2550	

(19	สิงหาคม	2550)	และสรุปผลการส�ารวจหน้าคูหาเลือกตั้ง	

(Exit	Poll)	(23	ธันวาคม	2552	เวลา	15.00	น.)	จ�านวนเท่า

กัน	6	ข่าว	

•	Exit	 Poll	 ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร	 (11	 มกราคม	

2552)	จ�านวน	3	ข่าว	

•	Exit	Poll	เลือกตั้งซ่อม	ส.ส.	กทม.	เขต	6	จ�านวน	1	

ข่าว	ตามล�าดับ

ปีที่มีการน�าเสนอประเด็นข่าวการเมืองเกี่ยวกับ	 

Exit	Poll	มากที่สุด

•	ปี	2011	(2554)	จ�านวน	14	ข่าว	

•	ปี	2007	(2550)	จ�านวน	9	ข่าว	

บทสรุป: การน�เสนอข่าวผลโพล
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•	ปี	2009	(2552)	จ�านวน	5	ข่าว	และปี	2008	(2551)	

และปี	2010	(2553)	จ�านวนเท่ากัน	1	ข่าว	

	ประเด็นข่าวการเมืองเกี่ยวกับการประเมินผลงาน/

การท�างาน	จ�านวน	11	ข่าว	ที่น�าเสนอมากที่สุด	

•	ประเมินผลงาน	คสช.	จ�านวน	9	ข่าว	

•	ประเมินผลงานอภิสิทธิ์	 และเปรียบเทียบผลงาน	

“รัฐบาลยิ่งลักษณ์	VS	รัฐบาลอภิสิทธิ์”	จ�านวนเท่ากัน	1	ข่าว

ปีที่มีการน�าเสนอประเด็นข่าวการเมืองเก่ียวกับการ

ประเมินผลงาน/การท�างานมากที่สุด

•	ปี	2014	(2557)	จ�านวน	7	ข่าว	

•	ปี	2015	 (2558)	จ�านวน	2	ข่าว	ปี	2009	 (2552)	

และปี	2012	(2555)	จ�านวนเท่ากัน	1	ข่าว	

บทวิเคราะห์: การน�เสนอข่าวผลโพล

การน�าเสนอข่าวโพล

1)	 จ�านวนหน้าของข่าว/บทวเิคราะห์ข่าว	ไม่เกนิ	3	หน้า

2)	 ช่วงเวลาของการน�าเสนอข่าวผลโพลส่วนใหญ่	

(มากกว่าร้อยละ	95	ของจ�านวนข่าวทั้งหมด)	จะใกล้เคียงกับ

ช่วงเวลาที่เผยแพร่ผลโพลของส�านักโพล	ยกเว้น	VOA	(ข่าวที่	

21	22	และ	23)

3)	 สือ่หนังสือพมิพ์บางแห่งจะน�าข่าวจากส�านกัข่าวมา

น�าเสนอ/เผยแพร่	

4)	 “โพลการเมือง”	 นิยมน�ามาใช้เขียนข่าวมากที่สุด	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	Exit	Poll	และการเลือกตั้งทั่วไป	(ส.ส.)

5)	 บางข่าวมกีารน�าผลสมัภาษณ์ของประธานด�าเนนิงาน

สวนดสิุตโพล	“สขุมุ	เฉลยทรัพย์”	มาใส่ไว้ด้วย	(ข่าวที	่14,	53)

การเขียนชื่อส�านักโพล

1)	ใช้ชือ่สถาบนัการศกึษาเป็นแหล่งอ้างองิทีม่าของ

ผลโพล	ได้แก่		

the	well-regarded	polling	unit	of	Suan	Dusit	

Rajabhat	University

the	Suan	Dusit	polling	agency

the	poll	by	the	Suan	Dusit	Rajabhat	University

a	survey	by	Suan	Dusit	Rajabhat	University

Bangkok’s	Suan	Dusit	College

Bangkok’s	Rajabhat	Suan	Dusit	University

Bangkok’s	Suan	Dusit	University

Rajabhat	Suan	Dusit	Institute	

Rajabhat	Suan	Dusit	University

Suan	Dusit	University	Poll

2)	ใช้ชื่อสถาบันการศึกษาและชื่อส�านักโพลร่วมกัน

เป็นแหล่งอ้างอิงที่มาของผลโพล	ได้แก่

the	 Suan	 Dusit	 Rajabhat	 University	 survey,	

known	as	the	Dusit	Poll	

the	 highly-respected	 Suan	 Dusit	 Rajabhat	 

University	survey,	better	known	as	the	Suan	Dusit	Poll

A	Dusit	Poll	for	Suan	Dusit	University

the	 Suan	 Dusit	 Poll	 of	 Rajabhat	 Suan	 Dusit	

University

Suan	 Dusit	 Poll	 of	 Bangkok-based	 Rajabhat	

Suan	Dusit	University

Dusit	 Poll	 (Suan	 Dusit	 Rajabhat	 University,	

Bangkok)

3)	ใช้ชื่อส�านักโพล	เช่น

Suan	Dusit	Poll

ABAC	Poll

การน�าเสนอผลโพล

1)	 น�าผลโพลเพียง	 1	ประเด็น	มาเขียนประกอบข่าว	

หรือน�าผลโพลเรื่องเดียวกันของส�านักโพลหลาย	 ๆ	 แห่ง	 มา

เขียนเปรียบเทียบกัน

2)	 ผลโพลเรือ่งเดยีวกนัอาจน�ามาใช้ประกอบการเขยีน

ข่าวมากกว่า	1	ข่าวขึ้นไป	

3)	 สื่อ/ส�านักข่าวส่วนใหญ่	 มีการระบุจ�านวนผู้ถูก

ส�ารวจ	(Number	of	respondents)	พื้นที่ที่ส�ารวจ	(Area/

Location)	และระยะเวลาที่ส�ารวจ	(Period	of	time)

4)	 บางสื่อ/ส�านักข่าวนิยมปัดทดนิยมข้ึน	 เขียนเป็น

จ�านวนเตม็	หรอืเปลีย่นคะแนนนยิมทีเ่ป็นจ�านวนเตม็	(10	คะแนน)	

เป็นจ�านวนร้อยละ

5)	 สื่อ/ส�านักข่าวส่วนใหญ่	 ไม่ระบุความคลาดเคลื่อน

จากการสุ่มตัวอย่าง	 (Margin	 of	 error)	 ยกเว้น	 The	 New	

York	Times	(ข่าวที่	10)
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ข้อจำกดัในการเข้าถึงข่าวผลโพล

ในการสบืค้นการน�าเสนอข่าวผลโพลของสวนดสุติโพล	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ของสื่อ/ส�านักข่าวต่างประเทศ	พบว่า

สื่อ/ส�านักข่าวหลายแห่งมีการจ�ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข่าวผล

โพลที่มีการเผยแพร่แล้วเป็นเวลานาน	ๆ	หลายปี	 โดยต้องลง

ทะเบียนและเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงตัวข่าวผลโพลท�าให้ไม่

สามารถเข้าถึงข่าวผลโพลได้ครบถ้วน	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหานี้คือ	 การสืบค้นการน�าเสนอข่าวผลโพลเป็นรายเดือน	

รายไตรมาส	และรายปี	



    SUAN DUSIT POLL 
            SUAN DUSIT UNIVERSITY    PROFILE IN BRIEF 

               Suan Dusit Poll was established in 1992 by Assistant Professor 
Sukhum Chaleysub, who was at that time the lecturer of information 
sciences program, the faculty of humanities and sciences, with the sole 
purpose to be the field practice unit  for university students majoring 
in information sciences. The range of practicing opportunities covered 
several students’ hand-on experiences such as raw data collecting, data 
processing, data analyzing, information dissemination, and publication. 
 

Suan Dusit Poll (SDP) has firstly gained its country-wide 
recognition and prestigious through the precision of results prediction 
of the parliament representative election of Dusit district in Bangkok.  

After series of success over the period of 20 years, in 2013, 
there was a major transition of Suan Dusit Poll. Now Associate Professor     
Dr. Sukhum Chaleysub turned himself into the Advisory position and 
appointed Mr.Nattapon Yamchim to be the new President of SDP. 
However, the two underlying principles of the SDP mission, “Unbiased 
and Academic accuracy” remain unchanged until today. Numbers of 
advance technologies and social medias have been intensively used 
for the purposes of transparency and efficiency and for SDP to be able 
to bring social issues and concerns of Thai people into light via the 
publication of its studies and survey. 

 

Missions 
1. To conduct public opinion research and survey 
2. To provide academic services in form of social research and 

public survey 
3. To utilize available information and help circulate study 

results necessary for the use of people, community, and society 

 Academic services  and 
Business services 
      Given the expertise in survey 
research and country-wide data 
collecting network of SDP,  this allow 
SDP to expand the range of their 
services to Thai Society.  The provision 
of training courses in survey research, 
data management, polling technique 
are proved to be the outcome SDP 
specialization in the field. SDP, 
nowadays, offers both academic and 
business services to both public and 
private sectors. Some are considered 
“providing social services” as part of 
University Social Responsibility (USR) 
of Suan Dusit University; while others 
are considered “income generating 
services” to the benefit of SDP and the 
University as a whole.  
 
Governmental Organizations         
and Corporate Clients  

Ministry of Education 
Ministry of Energy 
Ministry of Culture 
Kasikorn Commercial Bank 
Thai Airways International, Ltd. 
The Asia Foundation 
Marina Bay Sands Pte Ltd. 

 
Suan Dusit Poll  
Contact Information 

Telephone : +66-2-244-5210-1 
Fax : +66-2-244-5600-1 
Website : http://suandusitpoll.dusit.ac.th 
Address : Suan Dusit University                             

295 Nakornratchasima Rd. Dusit 
Bangkok 10300 Thailand 
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สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-244-5210 – 3
แฟกซ์ :  02-244-5600 - 1

อีเมล : suandus�poll@dus�.ac.th 
เว็บไซต์ : www.suandus�poll.dus�.ac.th/www.facebook/suandus�poll

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
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