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รายงานการศึกษาดูงาน สํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  

ณ ประเทศมาเลเซีย                                                                                                   
ระหวางวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2557 

 
ภาพรวมการศึกษาดูงาน 
 
 มาเลเซีย (มาเลย : Malaysia) เปนประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยพ้ืนท่ี 2 สวนโดยมีทะเลจีนใต
ก้ัน สวนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยูทางตอนใตของคาบสมุทร
มลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐ 
กลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห และมีพรมแดนติดกับสิงคโปรทาง
รัฐยะโฮร สวนท่ีสอง คือ มาเลเซียตะวันออก อยูทางตอนเหนือของ
เกาะบอรเนียว มีพรมแดนทิศใตติดอินโดนีเซียทุกสวนของมาเลเซีย
ตะวันออก แตลอมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามดวยรัฐซาราวัก
เพียงรัฐเดียว มาเลเซียเปนสมาชิกกอตั้งของกลุมประเทศอาเซียน มี
จํานวนประชากรประมาณ 30 ลานคน ใชภาษามาเลย เปนภาษา
ทางการ มีการปกครองแบบสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต 
รัฐธรรมนูณ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเปนประมุขซ่ึงได มาจาก
การเลือกตั้งสุลตาน 9 รัฐ หนวยเงินท่ีใช คือ เงินริงกิต (Ringgit 
Malaysia: RM) 
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 สําหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะทํางานของสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิ ต  ได เดินทางไป ศึกษา ดู งาน  
ณ ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันท่ี 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2557 โดยได
ศึกษาดูงานหนวยงานตางๆ รวม 3 หนวยงาน คือ 1) Merdeka 
Center (เมอรเดกาเซ็นเตอร), 2) UCSI Poll Research Centre, 
UCSI University แ ล ะ  3) The Malaysian Insider (เ ด อ ะ
เซียนอินไซเดอร) โดยหนวยงานแรกมีสํานักงานตั้งอยูท่ีเมืองบันดาร 
บารู บังง่ี (Bandar Baru Bangi) รัฐสลังงอร สวนหนวยงานท่ีสอง
แ ล ะ ส า ม ตั้ ง อ ยู ท่ี ก รุ ง กั ว ล า ลั ม เ ป อ ร  เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง 
ประเทศมาเลเซีย 
 
 Merdeka Center เ ป นองค ก ร เ อกช นแห ง แ ร ก ข อ ง
มาเลเซียท่ีเริ่มสํารวจความคิดเห็น สาธารณมติหรือโพล เม่ือ  
ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ปจจุบัน Merdeka Center มีการทําวิจัย
ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวาจางในการทําวิจัยจะ
เปนหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน องคกรไมหวังผลกําไรท้ัง
จากภายในประเทศและตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย เปนตน ขณะท่ี UCSI Poll Research 
Centre เ ป นหน ว ย ง าน ท่ี ดํ า เนิ นกา รสํ า ร วจคว าม คิด เห็ น 
สาธารณมติหรือโพล  (Public Opinion Poll) และการทําวิจัย  
สวน The Malaysian Insider เปนสํานักขาวออนไลนท่ีนําเสนอ
ข า ว ส า ร ด า น ก า ร เ มื อ ง เ ป น ห ลั ก ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต
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(http://www.themalaysianinsider.com)  สื่ อสั งคมออนไลน  
เชน Facebook, Twitter นอกจากนี้ยังสามารถรับรูขอมูลขาวสาร
บนมือถือและไอแพดผานระบบปฏิบัติการท้ัง IOS และ Android  
สําหรับผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
 
สวนท่ี 1   องคกรเก่ียวกับการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติ 

   หรือโพล 
สวนท่ี 2   องคกรเก่ียวกับสื่อหรือขาว 
สวนท่ี 3   ประเด็นอ่ืนๆ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
สวนท่ี 4   เทคนิคการทําโพลในมิติของมาเลเซีย 
สวนท่ี 5   ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
สวนท่ี 6   องคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน จากบุคลากร 
      สวนดุสิตโพล 
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1. การทํางานของสํานักงาน การทํางานโพลสาธารณะกับโพล
ธุรกิจ  

Merdeka Center เปนบริษัทเอกชนท่ีทําการวิจัยสํารวจ
ความคิดเห็นท้ังในรูปธุรกิจท่ีหวังผลกําไรและเพ่ือสังคมโดยไมหวัง
ผลกําไร บริ ษัทมี ทีมนักวิจัย มืออาชีพและผู เชี่ ยวชาญดาน
เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร การเมือง การสื่อสาร การจัดการตลาด 
และนโยบายสวัสดิการรัฐ บริษัทสํารวจความคิดเห็นสาธารณะและ
มติมหาชนระดับชาติ (National Surveys) ในประเด็นตางๆ ของ
ประเทศมาเลเซียอยางตอเนื่อง ลักษณะการใหบริการเชิงสํารวจ 
จะมีท้ังแบบการสํารวจครั้งเดียวเสร็จ (Spot) และการสํารวจระยะ
ยาวแบบทําหลายๆ รอบ (Longitudinal) การวิจัยเชิงปริมาณจะใช
การสํารวจทางโทรศัพทและการสัมภาษณแบบเผชิญหนา (Face to 
Face) สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) 

UCSI Poll Research Centre เ ป นหน ว ย ง าน อิ ส ร ะ 
(Independence) ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะธุรกิจและ
สารสนเทศศาสตร   (Faculty of Business and Information 

สวนที่ 1 องคกรเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล 
(Public Opinion Poll) 

Merdeka Center และ UCSI Poll Research Centre 
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Science)  มหาวิทยาลัย UCSI (UCSI University) ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
UCSI เปนหนวยงานธุรกิจแหงหนึ่งในเครือ UCSI Group โดย
งบประมาณในการสํารวจความคิดเห็นหรือการทําโพลสาธารณะ 
จะไดรับการสนับสนุนจากคณะ และมหาวิทยาลัย สวนโพลธุรกิจมา
จากผูวาจางดําเนินโครงการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้
การทําโพลสาธารณะของ UCSI จะทําเฉพาะกรณีมีประเด็นสําคัญ
มากๆ และสงผลกระทบสูง เชน MH 370 เปนตน สวนหัวขอท่ีทํา
วิจยัจะเนนประเดน็เศรษฐกิจ/ธุรกิจมากกวา 

 
2. การบริหารองคกรดานบุคลากร  

Merdeka Center มีท้ังบุคลากรท่ีทํางานประจําและแบบ
ชั่ วคราว บุคลากรประจํ าจะทําหนา ท่ีด านสํ านักงาน เชน 
Operation ดาน IT ดานบัญชีการเงิน และดานวิจัย สวนบุคลากร
แบบชั่วคราวจะทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลเปนครั้งๆ จํานวน
บุคลากรท่ีใชข้ึนอยูกับโครงการวิจัยนั้นๆ อยางนอยตองใชบุคลากร
ประมาณ 30-100 คน บุคลากรแบบชั่วคราว ถามีศักยภาพสามารถ
ปฏิบั ติงานไดดีทาง Merdeka Center จะทําสัญญาเปนเวลา 
6 เดือน ทีมท่ีเก็บขอมูลจะผานการฝกอบรมและฝกทักษะในการ
สัมภาษณ การพูดคุยและการสนทนากับผูถูกสัมภาษณเพ่ือสราง
ความสัมพันธท่ีดีและนําไปสูความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 

UCSI Poll Research Centre บุคลากรท่ีทําโพล/วิจัยจะเปน
อาจารย (Lecturer) ของมหาวิทยาลัย โดยมี Dr. Ngerng Miang Hong 

5 | P a g e  
 



รายงานการศึกษาดูงาน Malaysia10

M
alaysia

เปนผูวิเคราะหขอมูลหลัก ตําแหนงปจจุบันคือหัวหนาภาควิชา
คณิตศาสตรประกันภัยและสถิติประยุกต (Head Department of 
Actuarial Science & Information Science) ของคณะธุรกิจและ
สารสนเทศศาสตร และประธาน (Chair) ของ UCSI Poll Research 
Centre สวนการเก็บขอมูลจะจางนักศึกษามหาวิทยาลัยเก็บใหเปน
ครั้งคราว  

 
3. การสรางช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 

Merdeka Center ได กําหนดตําแหนงขององคกรโดย
วางตัวเปนกลางทางการเมือง การทําโพลสาธารณะจะนําเสนอ
ขอมูล ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตอฝายรัฐบาลและฝายคาน การให
ความสําคัญกับเจาหนาท่ีสวนภาคสนาม โดยการฝกอบรมบุคลากร
โดยเนน ท่ีการพัฒนา Soft skills เชน การพูดแนะนําตนเอง 
มารยาทในการสื่อสาร ฯลฯ ใหกับเจาหนาท่ีเก็บขอมูลทางโทรศัพท
และภาคสนามหรือการสัมภาษณแบบเผชิญหนากอน การเก็บ
ขอมูลท่ีใชเครื่องมืออิเล็คทรอนิคสนั้นจะใชบัตรประชาชนแบบ
สมารทการด ในการยืนยันตัวบุคคลของผูถูกสัมภาษณ โดยบัตรฯ 
จะมีขอมูลท้ังหมดบันทึกไวอยูแลว ทําใหผลการสํารวจสามารถ
อางอิงหลักฐานและตัวบุคคลไดชัดเจน นอกจากนั้นยังคํานึงถึง 
ชาติพันธุของผูใหขอมูล เนื่องจากประเทศมาเลเซียเปนประเทศท่ีมี
หลากหลายชาติพันธุ หลากหลายภาษา ดังนั้นในการเก็บขอมูลจะ
ใหความสําคัญกับความแตกตางดังกลาว โดยการคัดเลือกเจาหนาท่ี
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ภาคสนามท่ีมีชาติพันธุตรงกับผูใหขอมูล เชน คนมาเลเซียจะ 
เก็บขอมูลจากคนมาเลเซีย คนเชื้อสายจีนจะเก็บขอมูลจากคนจีน 
ซ่ึ งการเ ก็บขอมูลโดย คํานึ ง ถึ ง เชื้ อชาตินั้ น  จะทําใหผู ตอบ
แบบสอบถามเกิดความเชื่อใจและไววางใจ จนทําใหไดขอมูลท่ีเปน
ความจริงและลดโอกาสของการไมพูดความจริงในการใหขอมูล 

UCSI Poll Research Centre เปนองคกร ท่ี มุ งสํ ารวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ท่ีเปน
ประเด็นรอน (Hot issues) เปนครั้งคราว และเนนการทําวิจัยดาน
เศรษฐกิจ/ธุรกิจมากกวาการเมือง 

 
4. ประเด็นท่ีสนใจในการทําโพล หรือโพลท่ีทําบอยท่ีสุด เชน 
การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ  

Merdeka Center มุงทําโพลประเด็นการเมืองหรือโพลท่ี
สงผลกระทบตอการเมืองเปนหลัก รวมถึงประเด็นท่ีสงผลกระทบ
ตอสาธารณชนในวงกว าง  ขณะท่ีทาง UCSI Poll Research 
Centre ทําโพลในประเด็นดานเศรษฐกิจ หรือธุรกิจ รวมถึงประเด็น
รอนท่ีสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง 

 
5. ตัวอยางในการรวบรวมขอมูล “โพลสาธารณะ” การสุม
ตัวอยาง 

Merdeka Center มีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ โดย
ใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information 
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System: GIS) ระบุพิกัดตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีจะลงเก็บขอมูลอยางชัดเจน 
สําหรับจํานวนตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลโพลสาธารณะคือ 400 
ตั ว อย า ง  ในการ เ ก็บข อ มู ลทา ง โทร ศัพท จ ะ มี เ จ า หน า ท่ี   
16 คน ทํางานแบบ Part times นอกจากนั้นผูเก็บรวบรวมขอมูล
ยังคํานึงถึงสัดสวนของศาสนา ชนชาติ และเชื้อชาติในแตละพ้ืนท่ี
ดวย   

 
6. การวิเคราะหขอมูล โปรแกรมท่ีใช สถิติ ท่ีเลือกใช การ
วิเคราะหเชิงลึก 

Merdeka Center ใชโปรแกม Survey Monkey ซ่ึงเปน
โปรแกรมแบบสอบถามออนไลน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดย
โปรแกรม SPSS สวน UCSI Poll Research Centre ใชโปรแกรม 
SPSS 

 
7. การนําเสนอตอส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือใหม 

Merdeka Center นําเสนอผลโพลสาธารณะบนเว็บไซต 
และเฟสบุค (Facebook) จะนําเสนอในรูปกราฟวงกลม (Pie chart) 
นอกจากนี้ประเด็นท่ีเปนจุดสนใจของประชาคมโลกก็จะมีสื่อของ
ประเทศตางๆ นําผลโพลของบริษัทไปใชอางอิง เชนเดียวกับทาง 
UCSI Poll Research Centre ก็นําเสนอผลโพลสาธารณะผานเว็บไซต
เชนกัน  
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8. เ ม่ือมีการสํารวจโพลออกมาแลว การยอมรับผลโพลใน
ประเทศมาเลเซียเปนอยางไร มีการนําไปใชประโยชนตอไป
อยางไรบาง   
 นายอิบราฮิม ซัฟเฟยน (Mr. Ibrahim Suffian) ตําแหนง
ผูอํานวยการเมอรเดกาเซ็นเตอร (Director of Merdeka Center) 
กลาววา ภาครัฐจะนําผลโพลไปใชประกอบการตัดสินใจ หรือการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โดยเฉพาะผลโพลท่ี
สงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดยตรง เชน 
การสรางถนนหรือทางรถไฟฟาผานชุมชนและบานเรือนของ
ประชาชน  
 
9. ความคิดเห็นตอคําวา “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศนขององคกร
ในการเขาสูอาเซียน 

นายอิบราฮิม ซัฟเฟยน (Mr. Ibrahim Suffian) ตําแหนง
ผูอํานวยการเมอรเดกาเซ็นเตอร (Director of Merdeka Center) 
ระบุวา เห็นดวยกับการมี “โพลอาเซียน” และเสนอใหมีการศึกษา
แนวทางการทําโพลรวมกันโดยใช โมเดลของสหภาพยุ โรป  
(EU Model) เปนตนแบบ และมีความยินดีและเต็มใจอยางยิ่งท่ีจะ
ใหมีการสํารวจสาธารณมติหรือโพลรวมกันระหวางประเทศใน
อาเซียน ท้ังนี้ Merdeka Center มองวาโพลอาเซียนเปนสิ่งท่ีควร
ดําเนินการใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม อาเซียนควรมีความรวมมือ
กันในดานการทําโพล และควรติดตอกันอยางตอเนื่องระหวาง 
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เมอรเดกาเซ็นเตอรและสวนดุสิตโพลเพ่ือสรางความรวมมือในการ
ทําโพล  

สวนทาง UCSI Poll Research Centre ก็มีความคิดเห็น
เก่ียวกับ “โพลอาเซียน” ไปในทิศทางเดียวกันกับทาง Merdeka 
Center และตองการใหมีการสํารวจสาธารณมติ หรือโพลรวมกัน
ภายใตหัวขอเดียวกันแตแยกเก็บจากกลุมประชากรของแตละ
ประเทศ เชน ประเด็นคอรัปชั่นและการตอตานการคอรัปชั่น ฯลฯ 
นอกจากนี้  UCSI Poll Research Centre ยังเสนอให มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใหทางสวนดุสิตโพลเปน
เจาภาพ  

 
10. หากพูดถึงสํานักโพลในประเทศอาเซียน นึกถึงสํานักโพลใด 
ในประเทศใด และรูจักสํานักโพลใดในประเทศไทยบาง 

นายอิบราฮิม ซัฟเฟยน (Mr. Ibrahim Suffian) ตําแหนง
ผูอํานวยการเมอรเดกาเซ็นเตอร (Director of Merdeka Center) 
อธิบายวา สํานักโพลในกลุมอาเซียนนั้น พบวาประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียมีสํานักโพลมากมายหลายแหง แมกระท่ังประเทศพมาก็
มีสํานักโพล 2 แหง ขณะท่ี UCSI Poll Research Centre มองวา 
สําหรับประเทศไทยรูจัก ABAC Poll และสวนดุสิตโพล 
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11. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 
Merdeka Center สนใจและเต็มใจท่ีจะสํารวจโพลรวมกัน

กับสวนดุสิตโพล รวมถึงการทําวิจัยรวมกันโดยเฉพาะปญหา  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้ยังอยากท่ีจะทํางานวิจัยใน
เรื่องอ่ืนๆ เชน เรื่องการศึกษา และความเหลื่อมล้ําของการเขาถึง
สารสนเทศ เปนตน ท้ังนี้ควรติดตอกันอยางตอเนื่องระหวาง 
เมอรเดกาเซ็นเตอรกับสวนดุสิตโพลเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคดาน
การประสานความรวมมือระหวางกันในการทําโพลตอไป 

ขณะท่ี UCSI Poll Research Centre มีความสนใจตอการ
ทําโพลรวมกับสวนดุสิตโพลมาก และตองการผลักดันใหเห็นผลเปน
รูปธรรมในชวงเดือนกรกฎาคม 2557 ซ่ึงทาง UCSI Poll Research 
Centre มีความยินดีอยางยิ่งหากทางสวนดุสิตโพล ตองการขอ
ความรวมมือในการเก็บขอมูลของประเทศมาเลเซีย รวมถึงการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ดวย  
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The Malaysian Insider เปนสื่อชั้นนําติดอันดับ 1 ใน 5 

ของประเทศมาเลเซีย กอตั้งเม่ือ ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ีอนําเสนอขอมูลขาวสารผานทางสื่อออนไลนเทานั้น 
โดยมุงเนนนําเสนอประเด็นขาวทางการเมืองเปนหลัก กลาวคือ  
90 เปอรเซ็นตของขาวท่ีปรากฏบนเว็บไชตจะเปนขาวการเมือง 
สําหรับรายไดท้ังหมดขององคกรมาจากคาโฆษณาบนเว็บไซต ท้ัง
องคกรมีพนักงาน จํานวน 40 คน ประกอบดวยบรรณาธิการ 
พนักงานพาดหัวขาว (Sub-editor) นักขาว และโปรแกรมเมอร/
กราฟค เปนตน The Malaysian Insider วางตําแหนง (Position) 
ของบริษัทเปนสื่อระดับโลก และเทียบเคียงตนเอง (Benchmark) 
กับสื่อยักษระดับโลกอยาง CNN หรือ BBC เปนตน 

จุ ด เ ด น ขอ งสํ า นั ก ง าน  The Malaysian Insider คื อ 
รูปแบบการจัดหองทํางานท่ีไมเนนความเปนทางการ แตเนนใช
พ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนใชสอยมากท่ีสุด ไมมีผนังก้ันระหวางโตะ
ทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกันไดงายๆ และไมใชไวทบอรด แตใชกระดานดําและชอลก
แบบเกา 

  
 

สวนที่ 2 องคกรเกี่ยวกับสื่อหรือขาว (Media / NEWS) 
The Malaysian Insider 
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 1. ความคิดเห็นตอโพลในมุมมองของส่ือ 
The Malaysian Insider ใหความสําคัญกับการนําเสนอ

ผลโพลกับสื่อมวลชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมองวาผลโพลท่ีไดเปน
การสะทอนความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ ท่ีมีน้ําหนักกวา
ความคิดเห็นของคนเพียงหนึ่งหรือสองคน ซ่ึงทางองคกรมีการนํา
ผลโพลของ Merdeka Center มาใชประกอบการนําเสนอขาวดวย  

 
2. การคัดเลือกโพลเพ่ือนําเสนอ  
The Malaysian Insider มีแนวทางการนําเสนอผลโพล

โดยจะตองเปนผลโพลท่ีมีขอมูล พ้ืนฐาน (Background) เชน 
ลักษณะผูนําประเทศในอนาคตของประเทศในกลุมอาเซียน ความ
คิดเห็นของประชาชนดานการเมืองท่ีสะทอนจากประชาชนท่ีมีวัย
ตางกัน โดยเฉพาะ Gen Y, Gen Z กับคนรุนเกา หรือระหวางคน
เมืองกับคนชนบท 

 
3. การทําโพลท่ีนาสนใจ เชน ดานการเมือง การศึกษา 

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กีฬา  
The Malaysian Insider เนนขาวการเมืองเปนหลัก ซ่ึง

รวมถึงขาวอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงมาสูประเด็นดานการเมืองดวย และท่ี
สงผลกระทบในวงกวางระหวางประเทศ 
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4. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 
The Malaysian Insider เ ต็ ม ใ จ ท่ี จ ะนํ า ผ ล โ พ ล ข อ ง 

สวนดุสิตโพลมาเผยแพรลงบนเว็บไซต แตตองเปนประเด็นท่ี
นาสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเมือง ซ่ึงสามารถสงผลโพล 
พรอมขอมูลประกอบไดตามท่ีอยูบนเว็บไซต 
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1. มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียท่ีควรไปศึกษาดูงานใน

โอกาสต อ ไป คือ  International Islamic University Malaysia 
และมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยท้ังสองแหงนี้เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีการสํารวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล                   

2. UCSI University ควรไปดูงานดานเวชสําอางโดยเฉพาะ
การชะลอความแก (Anti-aging) และอาจติดตอประสานงานเรื่อง
การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะธุรกิจและสารสนเทศศาสตร 
(Faculty of Business and Information Science) 

3. ประเทศมาเลเซียมีการทําโพลมานาน โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐเปนผูทํา เชน สภาความม่ันคงแหงชาติ (National Security 
Council), หนวยสืบราชการลับทางทหาร (Military Intelligence) 
เปนตน แตไมมีการเปดเผยผลโพลสูสาธารณชน เพราะเปนการทํา
เพ่ือใชภายในหนวยงาน สวนการทําโพลท่ีเปนของหนวยงาน
ภาคเอกชนสามารถเผยแพรผลโพลได เริ่มเม่ือป ค.ศ. 2003  
(พ.ศ. 2546) โดย Merdeka Center   

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตควรผลักดันใหบุคลากรใช 
e-Mail address ของมหาวิทยาลัยฯ เปนหลัก เนื่องจากเม่ือออกไป
ติดตอกับองคกรภายนอก จะมีคําถามวาทําไมไมใชอีเมลของ

สวนที่ 3 ประเด็นอ่ืน ๆ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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1. มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียท่ีควรไปศึกษาดูงานใน

โอกาสต อ ไป คือ  International Islamic University Malaysia 
และมหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) เนื่องจาก
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2. UCSI University ควรไปดูงานดานเวชสําอางโดยเฉพาะ
การชะลอความแก (Anti-aging) และอาจติดตอประสานงานเรื่อง
การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะธุรกิจและสารสนเทศศาสตร 
(Faculty of Business and Information Science) 

3. ประเทศมาเลเซียมีการทําโพลมานาน โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐเปนผูทํา เชน สภาความม่ันคงแหงชาติ (National Security 
Council), หนวยสืบราชการลับทางทหาร (Military Intelligence) 
เปนตน แตไมมีการเปดเผยผลโพลสูสาธารณชน เพราะเปนการทํา
เพ่ือใชภายในหนวยงาน สวนการทําโพลท่ีเปนของหนวยงาน
ภาคเอกชนสามารถเผยแพรผลโพลได เริ่มเม่ือป ค.ศ. 2003  
(พ.ศ. 2546) โดย Merdeka Center   

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตควรผลักดันใหบุคลากรใช 
e-Mail address ของมหาวิทยาลัยฯ เปนหลัก เนื่องจากเม่ือออกไป
ติดตอกับองคกรภายนอก จะมีคําถามวาทําไมไมใชอีเมลของ

สวนที่ 3 ประเด็นอ่ืน ๆ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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มหาวิทยาลัยฯ เปนการสะทอนวามหาวิทยาลัยฯ มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางไร นอกจากนี้การต้ังชื่อ e-mail ควรใชชื่อตนเอง
เปนหลัก 

5. บุคลากรของสวนดุสิตโพลควรเรงศึกษาและพัฒนา
ทางดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาทองถ่ินของประเทศในกลุมอาเซียน
อยางนอย 1 ภาษา 

6. สวนดุสิตโพลควรจัดใหมีหองประชุมขนาด 15-20 ท่ีนั่ง 
เพ่ือใชรับรองแขกจากภายนอกหรือใชประชุมภายในหนวยงาน 
และหองประชุมกลุมยอยขนาด 3-5 ท่ีนั่ง เพ่ือใชประชุมการทํางาน  

7. บุคลากรท่ีจะไปดูงานตองศึกษาขอมูลมหาวิทยาลัยฯ 
รายงานประจําปของสวนดุสิตโพล และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กอน ตลอดจนเตรียมสุขภาพใหแข็งแรง
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ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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Merdeka Center  

 

 

สวนที่ 5 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 

18 | P a g e  
 



รายงานการศึกษาดูงาน Malaysia 31

M
alaysia

UCSI Poll Research Centre 
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ส่วนที่ 6
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

จากบุคลากรสวนดุสิตโพล
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นายณัฐพล แยมฉิม   

การศึกษาดูงานท่ี Merdeka Center ไดพูดคุยเรื่อง 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงทาง Merdeka Center ใหความสนใจท่ี
จะทําวิจัยในสวนของแนวตะเข็บชายแดนไทย สวนสํานักขาว  
The Malaysian Insider ยินดีรับผลโพลของสวนดุสิตโพลเพ่ือ
นําไปลงในเว็บไซตของสํานักพิมพ แตมีเง่ือนไข คือ การสงผลโพล
จะตองมีการเขียนความเปนมาของการสํารวจทุกครั้ง ไมใชสงแต 
ผลโพลเพียงอยางเดียว และสํานักขาว The Malaysian Insider 
พรอมท่ีจะลงในเว็บไซตใหและคิดวาผลโพลมีความสําคัญท่ีจะ
สามารถนําไปใชในงานตางๆ ได สวน UCSI University ติดตอขอ
เขามาศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในชวงปลายป 
2557 หลายคณะฯ ท่ีทําการเปดสอนใกลเคียงกัน เชน การ
ทองเท่ียว การโรงแรม เปนตน นอกจากนี้ผูชวยอธิการบดีของ 
UCSI University เคยรวมงานกับเอแบคโพล และสนใจท่ีจะ
รวมงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเชนกัน เชน การทํา 
workshop หรือการทําโพลรวมกัน  
 
นางสาวนงคลักษณ โชติวิทยธานินทร 
 Merdeka Center มีความสนใจท่ีจะเก็บขอมูลจากคนไทย
และคนมาเลเซียภายใตหัวขอเดียวกัน เชน การทองเท่ียว, ความ
เหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือศึกษาวาระหวางคนใน
เมืองกับคนชนบทของแตละประเทศมีการเขาถึงเทคโนโลยี

สวนที่ 6 องคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานจากบุคลากรสวนดุสิตโพล 
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สารสนเทศแตกตางกันหรือไม สวนสํานักขาว The Malaysian 
Insider เปนองคกรท่ีมีศักยภาพมาก เนื่องจากเปนองคกรท่ีมี
บุคลากรเพียง 40 คน แตมีคูแขง คือ CNN และ BBC ซ่ึงทาง 
สํานักขาว The Malaysian Insider สามารถทํากําไรไดจํานวนมาก
จากการทํางานของบุคลากรเพียง 40 คน สวนเรื่องผลโพล 
สํานักขาว The Malaysian Insider จะนําผลโพลจากหนังสือพิมพ
ท่ีเปนหนังสือพิมพออนไลนท่ีติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
มาเลเซีย สวนโพลท่ีนําเสนอสวนใหญจะเนนเรื่องการเมือง โดยใน
เว็บไซตของสํานักขาว The Malaysian Insider จะนําเสนอขาว
การเมืองเปนหลัก ซ่ึงประมาณ 90% ของคนท่ีอานสวนใหญจะเปน
คนทํางานอายุ 30 ปข้ึนไป นอกจากนี้ เว็บไซตของสํานักขาว  
The Malaysian Insider มีความสนใจเรื่องชองวางระหวางวัย 
(Generation Gap) วาระหวาง Gen X และ Gen Y มีการเปดรับ
ขอมูลขาวสารเปนอยางไร ในสวนของ UCSI University เปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดตั้งสํานักโพลแตผูนําขององคกรไมให
ความสําคัญเทาท่ีควร หลังจากท่ีสวนดุสิตโพลไปศึกษาดูงาน ทําให
ผูชวยอธิการบดีของ UCSI University พยายามพลักดันใหทําโพล 
มากข้ึน และในเดือนกรกฎาคม ทาง UCSI University ติดตอขอเขามา 
workshop และเริ่มทําโพลอยางจริงจัง แตทางสวนดุสิตโพลยัง 
ขาดแคลนบุคลากรทางดานภาษา ซ่ึงจะทําใหเสียเปรียบองคกรอ่ืนๆ       
อยูมาก ตัวอยางเชน Merdeka  Center  จะอยูในระดับโลก  (Global)       
มีผูวาจางจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศ
ออสเตรเลีย สวนสํานักขาว The Malaysian Insider มีการนําเสนอ
ขอมูลโดยใชภาษาอังกฤษเปนหลัก คิดวา สวนดุสิตโพลควรตื่นตัวใน 
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เรื่องของภาษามากข้ึน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซ่ึงเปนสื่อกลางในการ
ติดตอสื่อสาร หรือภาษาอาเซียนก็จะเปนประโยชนมากข้ึน 
ตัวอยางเชน ประเทศกัมพูชา สํานักโพลของประเทศกัมพูชามี 
ผูวาจางในระดับองคกรนานาชาติ มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
ประเทศกัมพูชาจะไดเปรียบกวาประเทศไทยในเรื่องของภาษา 
ขอมูลท่ีทางกัมพูชานํามาเผยแพรในเว็บไซตจะใชภาษาอังกฤษ หาก
กลาวถึงการเผยแพรผลโพล ทาง Merdeka Center มีการเผยแพร
ผลโพลไดดี โดยใช Facebook ในการนําเสนอขอมูล มีการใช
แผนภูมิและกราฟตางๆ มีสีสันท่ีทําใหนาสนใจมากข้ึน โดยสวนใหญ 
Merdeka Center จะเผยแพรผลโพลท่ีเปนโพลสาธารณะ (Public 
Opinion Poll) ผานทาง Facebook และเว็บไซตของสํานักโพล 
จากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทําใหไดรับประโยชนอยางมาก ทําให
ทราบประวัติการทําโพลของประเทศมาเลเซีย โดย Merdeka 
Center เปนสํานักโพลแหงแรกของประเทศมาเลเซียท่ีทําโพลและ
เผยแพรสูสาธารณะ ตั้งแตป ค.ศ.2003 หรือ ประมาณป พ.ศ.2546 
โดยในประเทศมาเลเซีย มีการทําโพลมานานมากแลวแตเปนการทํา 
โพลของหนวยงานภาครัฐ ไมมีการเผยแพรสูสาธารณะ เปนการทํา
โพลเพ่ือใชในหนวยสืบราชการลับทางทหาร หรือในวงการตํารวจ
เทานั้น ท่ีสําคัญในประเทศมาเลเซีย จะใชผลโพลเปนตัวกําหนด
นโยบายสาธารณะ ตัวอยางเชน หากหนวยงานของรัฐมีความ
ตองการท่ีจะสรางรถไฟฟาผานชุมชน จะตองมีการทําโพลสาธารณะ 
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และนําผลของการสํารวจไป
ใชในการตัดสินใจสรางรถไฟฟา 
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นางสาวพบรัก แยมฉิม 
 Merdeka Center ใหความสํา คัญกับคุณภาพของ
เจาหนาท่ีเก็บขอมูลเปนอยางมาก ท้ังเจาหนาท่ีเก็บขอมูลทาง
โทรศัพท  และเจาหนา ท่ี ท่ีรับผิดชอบงานเปนบางโครงการ 
(Freelancer) โดยทาง Merdeka Center จะเนนใชเทคนิคการ
สัมภาษณท่ีดี จูงใจใหตัวอยางใหขอมูล ถึงแมวา Merdeka Center 
จะมีอายุนอยกวา สวนดุสิตโพล แต Merdeka Center มีความ
พรอมในหลายๆ ดาน เชน การลงพ้ืนท่ี Merdeka Center จะใช
โปรแกรม GIS หรือโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซ่ึง
เปนโปรแกรมท่ีมีราคาคอนขางสูง และทาง Merdeka Center ใช
เจาหนาท่ีเพียงแค 1 คนในการกําหนดพ้ืนท่ีการเก็บขอมูล ในสวน
นักวิจัยท่ีมีหนาท่ีดูแลโครงการ ประมาณ 4 คน นอกจากนี้ การแบง
หนาท่ีการทํางาน ระบบในการทํางานและการวางแผนคอนขาง
ชัดเจน สวน UCSI University เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ
ในการทําโพลพอสมควร เนื่องจากมีการติดตอกับ ABAC Poll ซ่ึง 
UCSI University สนใจท่ีจะเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง 
คนไทยกับคนมาเลเซียในประเด็นท่ีคิดวามีความคิดเห็นท่ีแตกตาง
กัน หลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงาน คิดวาจะนําองคความรูท่ี
ไดมาปรับใชในการทํางานภายในองคกรสวนดุสิตโพล โดยเนนเรื่อง
การจัดการและการบริหารบุคลากร ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
สวนในเรื่องภาษาก็มีสวนสําคัญควรมีการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
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นางสาวภัฏฆชนิศา ชัยสุขสุวรรณ 
วัน ท่ี  6  พฤษภาคม 2557 ไป ศึกษา ดูงาน ท่ี  UCSI 

University เ ป น มห า วิ ท ย าลั ย ท่ี มี สํ า นั ก โ พล เ ช น เ ดี ย ว กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีลักษณะการบริหารงานแบบ
ธุรกิจวิชาการ มีการทํากิจกรรมตางๆ ควบคูกับการเรียนการสอน 
จุดเดนของ UCSI University คือมีการประสานงานกับหนวยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือใหนักศึกษาท่ีจบการศึกษาสามารถเขาไปทํางานใน
ท่ีตางๆ ไดทันที ตั้งแตปฐมหลักสูตรไปถึงมาตรฐานระดับโลก เชน 
เม่ือเรียนจบจะไดใบประกอบวิชาชีพเปนนักบัญชี สวนสํานักโพลจะ
อยูภายใตการบริหารของคณะบริหารธุรกิจ มีลักษณะการทําโพล
เพ่ือฝกใหอาจารยและนักศึกษาทําการวิจัย และเพ่ือรับงานการทํา 
โพลจากภาครัฐ โดยลาสุดทาง UCSI University ทําการวิจัย
เก่ียวกับการตอตานคอรัปชั่น  
 
นางสาวพิมพชนก สีหา   

จากการไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย ตั้งแตวันท่ี 4-6 
พฤษภาคม 2557 รวม 3 วัน ในแตละวันไดทํากิจกรรม ดังนี้ วันท่ี 
4 พฤษภาคม 2557 ศึกษาความเปนอยู วัฒนธรรมของประเทศ
มาเลเซีย วันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 ชวงเชาไป Merdeka Center 
เปนองคกรเอกชนท่ีเนนเรื่องการเมือง ตัวอยางท่ีใชในการสํารวจ
ประมาณ 400-2500 ตัวอยาง ข้ึนอยูกับแตละการสํารวจ สวน
โปรแกรมท่ีทาง Merdeka Center ใช คือโปรแกรม GIS หรือ
โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีในการ
สุมตัวอยางและเก็บขอมูล Merdeka Center เนนการสัมภาษณ
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ทางโทรศัพทแบบ Face to face ซ่ึงประเทศมาเลเซียประกอบดวย 
2 ชนชาติ คือ มาเลเซีย และจีน โดยในการเก็บขอมูลทาง Merdeka 
Center จะใหเจาหนาท่ีท่ีมีเชื้อชาติเดียวกับตัวอยางเปนผูสัมภาษณ 
คือ คนมาเลเซียจะสัมภาษณท่ีมาเลเซีย สวนคนจีนจะสัมภาษณ 
คนจีน เพ่ือใหเกิดความเชื่อใจในการใหขอมูล และทําใหไดขอมูลท่ี
เปนความจริงมากกวา ในการเก็บขอมูล Merdeka Center จะใช
โปรแกรม  Survey Monkey ซ่ึ ง เปนโปรแกรมแบบสอบถาม
สําเร็จรูป มีลักษณะคลายๆ Google Doc แตจะแตกตางตรงท่ี 
โปรแกรม Survey Monkey สามารถวิเคราะหผลไดเลยโดยไมตอง
สงตอมาวิเคราะหในโปรแกรม SPSS แตทาง Merdeka Center ยัง
สงตอมาวิเคราะหในโปรแกรม SPSS ในงานวิจัยท่ีตองใชการ
วิเคราะหทางสถิติข้ันสูง ในชวงบายไปสํานักขาว The Malaysian 
Insider เปนสํานักขาวท่ีเสนอขาวแบบออนไลน ซ่ึงจะเนนเรื่องขาว
การเมือง โดยมีจํานวนผู เขามาชมมากกวา 1 ลานคนตอวัน 
นอกจากนี้ ทาง The Malaysian Insider มีความยินดีท่ีจะรับผล 
โพลของสวนดุสิตโพลไปเผยแพรในเว็บไซต 
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สรุปองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานประเทศ
มาเลเซียในภาพรวม 

 
1. การเปดตัวสูอาเซียนผานทางการใชสื่อประชาสัมพันธ

ตางๆ ซ่ึงเปนการสรางความแตกตางจากสํานักโพลอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน 

2. ทําใหไดเครือขายในการเก็บรวบรวมขอมูลในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงในอนาคตจะเขาสูประชาคมอาเซียน จะทําใหเกิด
ความไดเปรียบในแวดวงดานการสํารวจสารสนเทศ 

3. ทําใหไดเรียนรูรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีแตกตาง
จากของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็บขอมูลผานทาง
ออนไลน และการเก็บขอมูลผานทางโทรศัพท ซ่ึงเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีสามารถควบคุมตัวอยางได และทําใหไดขอมูลท่ี
เปนจริง 

4.  ทําให ได เ รี ยนรู แนวทางการฝกอบรมเจ าหนา ท่ี
ภาคสนามในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความสามารถในการจูงใจให
ตัวอยางใหขอมูลท่ีเปนจริง 

5. ทําใหไดเรียนรูเทคนิคการเก็บขอมูลท่ีคํานึงถึงความ
แตกตางของเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการศึกษา อาทิเชน การ
ใชเจาหนาท่ีเชื้อชาติจีนในการเก็บขอมูลกับตัวอยางเชื้อชาติจีน
เชนกัน หรือการเก็บขอมูลจากกลุมวัยรุนจะใชการเก็บขอมูลผาน
ทางออนไลน ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงมากกวาการเก็บขอมูล
จากวิธีอ่ืนๆ  
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 6. เปนการสรางเครือขายในการติดตอระหวางสวนดุสิต
โพลและหนวยงานตางๆ ในมาเลเซีย ไดแก 
 
 6.1 Merdeka Center 
 ติดตอ :  

1. Mr. Ibrahim Suffian  
(Director - Programs)      
Mobile. +6012 3791940 
E-mail: ben@merdeka.org 
2. Mr. Tan Seng Keat  
(Research Manager)      
Mobile. +6012 3950316 
E-mail: sengkeat@merdeka.org 

 
   6.2 The Malaysian Insider 
 ติดตอ :  

1. Mr. Jahabar Sadiq  
(Chief Executive Officer)      
Mobile. +6019 3801710 
E-mail: jsadiq@themalaysianinsider.com 
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   6.3 UCSI University 
 ติดตอ :  

1. Assoc. Prof. Dr. Toh Kian Kok  
(Deputy Vice Chancellor Quality Assurance 
and Enhancement)      
Mobile. +6012 2673070 
E-mail: tohkk@ucsiuniversity.edu.my 
2. Malissa W. Migin  
(Acting Dean Faculty of Business & 
Information Science)      
Mobile. +6017 6863628 
E-mail: melissamigin@ucsiuniversity.edu.my 
3. Dr. Ngerng Miang Hong  
(Head Department of Actuarial Science & 
Applied Statistics Faculty of Business & 
Information Science)      
Mobile. +6014 9893848 
E-mail: ngerngmh@ucsiuniversity.edu.my 
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โครงการการศึกษาดูงาน
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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โครงการการศึกษาดูงาน สํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

 
หลักการและเหตุผล 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนหนวยงาน
ท่ีใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชผลโพลหรือการวิจัย 
เชิงสํารวจเปนเครื่องมือในการสะทอนความคิดเห็นประชาชนท่ีมีตอ
สังคมไทย ซ่ึงในป พ.ศ. 2556 ท่ีผานมาเปนปแหงการเปลี่ยนแปลง
ของสวนดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปน ผลจากปจจัย
ภายในองคกรอันเกิดจากการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ปจจัยภายนอกอันเกิดจากการปรับตัวของสังคมไทยใหพรอมรับกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน เหลานี้เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหสวนดุสิตโพล
จําเปนตองมีการปรับโครงสรางและการดําเนินงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน         
 ดวยเหตุผลขางตนนี้ สวนดุสิตโพล จึงไดมีการกําหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาสวนดุสิตโพลประจําป พ.ศ.2556-2560 
เพ่ือเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมี
แผนงานดานการพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร ซ่ึงสวนดุสิตโพล
ใหความสําคัญเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนตนทุนสําคัญของ
องคกร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถ
ท้ังเชิงวิชาการและการปฏิบัติ พรอมท้ังมีวิทยาการและนวัตกรรมท่ี
เปนแนวทางในการเพ่ิมพูนองคความรูใหกับบุคลากรได นอกจากนี้
จะเปนประโยชนตอองคกรในดานอ่ืนๆ ท้ังการพัฒนาระบบการ
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บริหารจัดการใหเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ การสรางและ
พัฒนาเครือขาย รวมท้ังการเขาสูสากลของสวนดุสิตโพล ซ่ึงจะทํา
ใหสวนดุสิตโพลมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไปในอนาคตได                                                                    
                                                                                                 
วัตถุประสงค    
           1. เพ่ือศึกษาภาพรวมองคกรท่ีดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน     
 2. เ พ่ือศึกษากระบวนการการทํางานขององคกร ท่ี
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public 
Opinion Poll) ในกลุมอาเซียน   
 3. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางองคกรท่ีดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) 
ในกลุมอาเซียน 
 
เปาหมายโครงการ 
 เชิงคุณภาพ  

ผูบริหาร และบุคลากรของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตไดรับความรูจากการสรางความรวมมือและนําไปใช
ในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 เชิงปริมาณ 
 เ พ่ื อ พัฒนาการปฏิ บั ติ ง านของสวนดุ สิ ต โพล ให มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยการนําวิทยาการหรือนวัตกรรมจาก
ความรวมมือท่ีไดกลับมาประยุกตใชในการพัฒนางาน 
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กลุมเปาหมาย  
 ไดแก ผูบริหารและบุคลากรของสวนดุสิตโพล ไปศึกษา 
ดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย รวมท้ังสิ้น 6 คน ดังนี้ 

1. นายณัฐพล  แยมฉิม                                                                                                                         
2. นางสาวนงคลักษณ  โชติวิทยธานินทร                                                                                                                            
3. นางสาวพบรัก  แยมฉิม                                                                                                                     
4. นางสาวภัฏฆชนิศา  ชัยสุขสุวรรณ  
5. นางสาวพิมพชนก  สีหา 
6. นายพิพัฒนพล เพ็ญเกิด                                                                                                                            

 
ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                     
 เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหวางวันท่ี 4-7 พฤษภาคม 2557
  
งบประมาณ   
 ใชงบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต โดยใชงบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น 120,000 บาท  
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน)      
                                                                               
ผูรับผิดชอบ 
 นายณัฐพล แยมฉิม 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ           
     

1. ไดทราบถึงภาพรวมองคกร ท่ีดํ า เนินการสํ ารวจ 
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุม
อาเซียน ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงโครงสรางสวนดุสิตโพลให
ทันสมัย รองรับการทํางานในระดับอาเซียนและระดับสากลตอไป          

2. ไดทราบถึงกระบวนการการทํางานขององคกรท่ี
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public 
Opinion Poll) ในกลุ มอา เ ซียน  ซ่ึ ง ส ามารถนํ ามาปรับปรุ ง 
แนวทางการทํางานของสวนดุสิตโพลใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป                     
 3. ได เครือข ายระหว างองคกร ท่ีดํ า เนินการสํ ารวจ 
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุม
อาเซียน  
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คู่มือการศึกษาดูงาน
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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มาเลเซีย Malaysia 

 
 

คําขวัญ: Bersekutu Bertambah Mutu  
 ("ความเปนเอกภาพคือพลัง") 

เพลงชาติ: เนการากู 
ขอมูลท่ัวไป  

ท่ีตั้ง  ตั้งอยูในเขตเสนศูนยสูตร ประกอบดวยดินแดน  

2 สวน คือ  (1) มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายู 

ประกอบดวย 11 รัฐ คือ ปาหัง สลังงอร เนกรีเซมบิลัน มะละกา 

ยะโฮร  เปรัค กลันตัน ตรังกานู  ปนัง เคดาห  และเปอรลิส  

(2) มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยูบนเกาะบอรเนียว (กาลิมันตัน) 

ประกอบดวย 2 รัฐ คือ ซาบาห และซาราวัค นอกจากนี้ ยังมีเขต

การปกครองภายใตสหพันธรัฐอีก  3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร 

(เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ)  และเกาะลาบวน  

พ้ืนท่ี 329,758 ตร.กม.  

อาณาเขต 2,669 กม. ติดตอกับประเทศบรูไน 381 กม. 

อินโดนีเซีย 1,782 กม. และไทย 506 กม.  

เขตชายฝง 4,675 กม. (คาบสมุทรมาเลเซีย 2,068 กม. 

มาเลเซียตะวันออก 2,607 กม.)  
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เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur)  

เมืองราชการ เมืองปุตราจายา (Putrajaya)  

ภูมิอากาศ เขตรอนชื้น มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เม.ย.-ต.ค.)  

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 28 °C 

ภูมิประเทศ  พ้ืนท่ีชายฝง สูงข้ึนเปนเนินเขา และภูเขา

ระบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข ประกอบดวยสภาสองสภา คือวุฒิสภา และสภา

ผูแทนราษฎร (ยกเวน Melaka and Pulau Pinang (Penang)  

พระมหากษัตริย สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตานตวนกู อับดุล 

ฮาลิม มูอัซซอม ชาห 

นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซะก และ Sabah and Sarawak 
in East Malaysia มีผูวาการแตงตั้งโดยรัฐบาล  
เศรษฐกิจการคา 

หนวยเงินตรา ริงกิต (RM) (MYR) 3.04 ริงกิต/เหรียญ
สหรัฐ : 10.4 บาท/1 ริงกิต 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 238.0 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว 8,423 เหรียญสหรัฐฯ 

มูลคาการสงออก  210.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

สินคาสงออกสําคัญ  เครื่องใชไฟฟา น้ํามัน และกาซ

ธรรมชาติ ไม  และผลิตภัณฑ น้ํ า มันปาลม ยางพารา สิ่ งทอ 

เคมีภัณฑ   
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มูลคาการนําเขา  174.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

สินคานําเขาสําคัญ อิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร ผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม พลาสติก ยานพาหนะ เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ 

เคมีภัณฑ 
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SDP Visit Itinerary-Malaysia Country code 60 

Date Time Activities 
Day 1 May 4, 2014 10.30 am Kuala Lumpur International Airport  
Day 2 May 5, 2014 9.30 am Merdeka Center 
Day 2 May 5, 2014 2.00 pm The Malaysian Insider 
Day 3 May 6, 2014 10.30 am UCSI University (South Wing) /  

UCSI Poll Research Centre 
Day 3 May 6, 2014 2.00 pm Campus Tour at UCSI University 

(North Wing)  
Day 3 May 6, 2014 6.00 pm Kuala Lumpur International Airport 

เวลาของมาเลเซียเร็วกวาไทยประมาณ 1 ชั่วโมง  
เวลาท่ีใชเดินทางจากกรุงเทพฯไปสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร 
2 ชั่วโมง 
 

Mr. Ibrahim Suffian 
Director of Merdeka Center  

 
SDP Visit Itinerary – Merdeka Center  

Date Time Activities 
May 5, 2014 

(Mon) 

 

8.00 - 9.15 am Travelling to Merdeka Center 
9.30 - 10.30 am Briefing and discussion with 

Director of Merdeka Center 
10.30 - 11.45 am  In-house tour at Merdeka Center 
11.45 - 12.30 pm  Lunch  
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Mr. Jahabar Sadiq 
Chief Executive Officer/Editor       
The Malaysian Insider 

SDP Visit Itinerary – Malaysian Insider  
Date Time Activities 

May 5, 2014 
(Mon) 

12.30 – 1.45 pm Travelling to Malaysian Insider 
2.00 – 3.00 pm Briefing and discussion with Chief 

Executive Officer/Editor of 
Malaysian Insider      

3.00 - 3.45 am  In-house tour at Malaysian Insider 

 
   Dr. Ngerng Miang Hong 
Director of UCSI Poll Research Centre   
UCSI University 
 

SDP Visit Itinerary – UCSI University /    
                   UCSI Poll Research Centre  

Date Time Activities 
May 6, 2014 

(Tue) 
9.00 - 10.15 am Travelling to UCSI University South Wing 
10.30 -12.30 pm Briefing and discussion at South Wing 
12.30 - 2.00 pm  Lunch at Le Quadri, North Wing 
After 2.00 pm  Campus tour at North Wing 
4.00 - 6.00 pm Travelling to KLIA 
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ABOUT US 
The Firm  
Merdeka Center is an opinion research firm established 
to concentrate the capabilities of a team of dedicated 
social scientists and professionals in the field of 
economics, political science, communications, marketing 
management and civil society. 
 
The Bridge  
Merdeka’s mission is to act as a bridge between 
Malaysians and the leading members of society – by 
collecting public opinion and expressing them through 
survey results, analysis and position papers. 
 
The Function 
Merdeka’s functions include: 

• Conducting social analysis and research with 
particular emphasis on developing social 
indicators and data sources;  
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• Designing and implementing social, political and 
economic surveys, including public opinion polls; 

• Disseminating research findings through 
publications, briefings and other channels with a 
view to broaden and enhance the quality of 
public debate, and  

• Assisting clients to understand the issues driving 
their reputations, and to make their 
communications work more effectively 

 
The Dedication 
Merdeka Center is dedicated to bringing the following 
benefits of opinion research to various organizations 
such as political parties, government ministries, 
departments and local authorities as well as non-
governmental organizations. 

• Independent data and information gathering – 
unbiased information, validation of internal 
sources of information. 

• Rapid survey results – timely and therefore more 
cost-effective exploitation of public opinion well 
ahead of the competition 
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• Issue-oriented survey – highly relevant and 
therefore resonating more effectively with 
audiences 

• Permits prioritizing news and themes – 
determination of relative ranking of issues and 
items of public interest, allows modification of 
less effective items, avoid damages to goodwill 
due to misconstrued communications 

• Continual monitoring of public opinion via 
periodic surveys allows greater flexibility in 
action and decision making – allows early 
identification of shifts in public opinion, permits 
pre-empting trends in public opinion, and more 
timely and effective treatment of action on 
issues 

• Strengthens your public profile and standing – 
effective utilization of opinion polling brings 
credibility and amplifies the strength of your 
knowledge and handling of issues 

• Dependability and professionalism – at Merdeka 
Center, achieving clarity is job number one. That 
means providing you with information as it 
appears and as it happens.  
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METHODOLOGY 
Although we are able to conduct surveys in person, our 
preference is to conduct most surveys via telephone. 
Our surveys are designed to maximize the advantages 
provided by this medium as follows: 

• Computerized random selection of telephone 
numbers – no clustering 

• Randomized selection of respondents 
(subsequent to designated matching e.g, voters) 

• Pre-tested survey instrument designed by a 
panel of experts 

• Rigorous procedure of call backs and 
appointments 

• Personal briefing and supervision 
• Detailed weighting procedure to ensure fully 

representative final sample 
 

Proven accuracy 
As demonstrated by our earlier programs, we have 
been able to successfully predict trends well within 
the 5% margin of error afforded by our sample.  
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Better for sensitive topics  
The discreet and randomized nature of telephone 
sampling and interviewing ensures a high level of 
privacy for respondents and provides assurance for 
more accurate responses.  
Speed of results  
Telephone surveys provide the fastest rates of 
producing reliable and accurate results. An 
interviewing program can be initiated and concluded 
within a 72 hour period.  
Stable and low costs  
Due to our cost effective methodology, favorable 
rates provided by Telekom Malaysia, targeted 
sampling and effective survey instruments, we are 
able to deliver results at a fraction of in-person 
interview programs. 

 
SERVICES 
To achieve its objectives, Merdeka Center aims to offer 
the services that can be conducted on a “spot” basis 
(i.e. one-time survey) or on a longitudinal basis (i.e. a 
sustained program containing two or more targeted 
surveys – most suitable at tracking client satisfaction or 
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political trends). Merdeka Center offers the following 
products and services: 

• Public Policy and Affairs Research 
• Customer or Stakeholder Perception Audits 
• Reputation Management Research 
• Socio-Political Research 

Merdeka Center would design and implement surveys, 
follows by analysis of the raw data collected to develop 
meaningful social indicators and statistics. 
Merdeka Center is capable of delivering its opinion 
research services on the basis of the following survey 
methods: 
 

Quantitative 
1. Telephone based surveys 
2. In-person (face-to-face) surveys 
Qualitatitve 
1. Focus groups 
2. In depth interviews 
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THE TEAM 
Supporting its core team is an extensive network 

of Malaysian social scientists and professionals with 
qualifications in economics, political science, 
communications, marketing and law, who add further 
specialized experience to our research team on wide 
ranging perspectives ranging from government to gender 
equality. 

Merdeka holds a robust track record of 
conducting social analyses and opinion research thanks 
to our high quality standards and rapid turnaround 
response. We work with our partners to ensure that 
local knowledge is combined with the best international 
practices to deliver research designs and solutions 
tailored to your needs. 
 
CONTACT 
Mailing Address: 
Merdeka Center 901B, Kompleks Diamond, Bandar Baru 
Bangi, 43650 Selangor, Malaysia.  
Telephone:  
+6 03 8210 1488 
Fax:  
+6 03 8210 1466  
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Email:  
info@merdeka.org  
Website: http://www.merdeka.org 
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The Malaysian Insider

About The Malaysian Insider

The Malaysian Insider began publishing on 
Feb 25, 2008 as a news portal which offers an 
unvarnished take on events and personalities in 
Malaysia. The website is edited and led by Jahabar 
Sadiq, who has worked as a journalist in Malaysia 
and the region since 1988.

The Malaysian Insider covers the issues of 
the day, politics, business, lifestyle, sports and 
entertainment. We hope that in time more 
Malaysians who crave for balanced and serious 
reporting on issues will contribute their news and 
views to us.

The Malaysian Insider values your thoughtful 
opinions on any reports or analyses contained here. 
Please refrain from comments of a racist, sexist, 
vulgar or derogatory nature and note that 
comments can be edited, rewritten for clarity or to 
avoid questionable issues. We also reserve the right 
to delete off-topic comments. 
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Occasionally we may have presented an 
article with typographical errors that may lead to a 
completely different meaning or thought. This is 
not intentional and we would appreciate your 
feedback as and when this happens.

Address:
Unit No. A-23-17 Tower A
Level 23 Menara UOA Bangsar
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1
59000 Kuala Lumpur

GL:  +6(03)  2284 1017
DID: +6(03)  2201 8633
Fax: +6(03)  2284 3017
E-mail: editor@themalaysianinsider.com
Website: www.themalaysianinsider.com
TMIDOTCOM Sdn Bhd (904546-T)
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UCSI Poll 

The UCSI Poll Research Centre (UCSI-PRC) is a 
public opinion research company owned by the UCSI 
Group. Its main objective is to utilize original and 
scientific research methodologies to investigate and 
analyze public opinion and attitudes 
 
Vision 
• To develop a world class praxis research centre, which 
conducts rigorous interdisciplinary research within the 
domain of social science. 
• To provide valuable research insights, which can be 
utilized by various stakeholders and clients as well as 
the society and the larger public. 
• To maintain integrity and to cultivate trust towards 
survey research among researchers. 
• To create a repository of knowledge in public opinion 
and attitudes through empirical research. 
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Mission 
• To convert the academic theories and models into 
applied research by providing real life solutions to 
relevant problems in the social science arena and in 
doing so, make a contribution to society and the larger 
public. 
• To develop new research capabilities in the field of 
public opinion and survey research. 
 
Services 
UCSI-PRC provides the following services in the domain 
of politics, economics, society, technology and business: 
• Survey research: satisfaction surveys, work 
environment research, consumer product surveys, 
attitude and behavior research, test marketing, mystery 
shopper exercises and retail surveys. 
• Qualitative research: focus group interviews, in depth 
observations, etc. using structured, semi-structured or 
even the Analytic Hierarchy Process to uncover subjects’ 
choice process and decision making criteria that enable 
deeper understanding of the subject under-study. 
• Social research: statistical research using various social 
indicators, analysis and creation of political, economic 
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and social indices, research into a single institution or 
comparisons between and across institutions. 
• Longitudinal and panel study (large N, cross section / 
time series studies). 
• Structural modeling, Analytic Hierarchy Process, Multi-
Dimensional Scaling and many other analytical 
researches. 
 
UCSI Poll conducts research on 5 main scopes on 
organizational, regional and federal levels: 
• Political science (choice of candidate and criteria, 
electoral research, approval ratings) 
• Social science (education, consumers, family, 
community services) 
• Information technology (media penetration, Internet 
usage and websites choice research) 
• Economics (consumer confidence index, economic 
growth projection, market sentiment assessment) 
• Marketing management (product landscape, product 
positioning research, repurchase intention and product 
brand, corporate image) 
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Recent UCSI Poll Projects 
• A pilot study on Consumer Confidence Index on the 
Malaysian Economy – the case of Klang Valley, Malaysia 
(Findings presented at the ABAC Poll Research Center, 
Assumption University of Thailand, Thailand) 2011. 
• Setting up Macro-econometric Model of Malaysia for 
growth forecast and economic policy analysis. 
• An Analytic Hierarchy Process (AHP) Model to 
Anticipate Student Preference for Social Networking 
Sites. 
 
Staffs 
Dr. Ngerng Miang Hong (PhD, M.Maths, BSc), Chair 
Dr. Supramaniam (DBA, MA (Marketing), BA (Hon)) 
Consultant 
Mr. Rajat Chatterjee (BBA, MBA), Centre Manager 
Dr Dazmin Bin Daud(PhD, MSc, CILT), Chief Researcher 
Dr. Tan Chun Meng (PhD, MBA., MSc, BSc), Researcher 
Mr Ho Min Yoong (MBA, CILT), Researcher 
Mr Tam Kok Chian (MA, BCom), Researcher 
Ms Yeoh Sok Foon (MSc, BCom), Researcher 
 
Future UCSI Poll Projects: University image and 
student’s university selection. 
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Main Office 
UCSI Poll Research Centre (South Wing), No. 1,  
Jalan Menara Gading, UCSI Heights 56000 Cheras,  
Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: +603-91018880    
Fax: +603-91023606 
Email: info@ucsipoll.org.my 
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One Day Kuala Lumpur City Tour 
 

 
 
 
 

 

จัตุรัสเมอรเดกา 
(Dataran Merdeka) 

 

จัตุรัสเมอรเดกาอยูดานหนาของรอยัล เซลังงอร คลับ 
(Royal Selangor Club) เปนสนามท่ีชาวมาเลเซียมารวมตัวกัน 
ทุกปเพ่ือเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ (วันท่ี 31สิงหาคม ค.ศ.
1957) ในอดีตสนามแหงนี้เรียกวา สนามเซลังงอรคลับ (Selangor 
Club Field) เปนสนามท่ีใชเพ่ือทํากิจกรรมมากมายไมวาจะเปน
เลนคริกเก็ต ฮ็อคก้ี เทนนิสและแขงรักบี้จนกระท่ังในชวงกลางของ 
ยุค 90 กิจกรรมทุกอยางก็ตองหยุดลง เนื่องจากมีการรื้อฟนท่ี
ท้ังหมดเพ่ือสรางใหมทําเปนลานจอดรถใตดินและศูนยการคาและ
รานอาหาร แตอยางไรก็ตามในทุกวันนี้จัตุรัสแหงนี้ยังใชในการ
แขงขันคริกเก็ตโดยมีเสาท่ีสูงท่ีสุดในโลก (100 ม.) พรอมธงชาติ
มาเลเซียโบกสะบัดอยูปลายจัตุรัส 

ในทิศใตบนฐานท่ีท่ีมีสวนดอกไมเล็กๆประดับอยูอยาง
สวยงาม และในทุกวันเสารท่ีสามของเดือน จะมีวงดนตรีของ
กองทัพมาเลเซียและสํานักงานตํารวจแหงชาติมาเลเซียสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาเปดการแสดง ท่ีจัตุรัสในเวลา 17.00-18.00 น. 
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ตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Tower) 
 
เปนตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 88 ชั้นหรือ 452 

เมตรเหนือเสนขอบฟา สถาปตยกรรมท่ีเปลงประกายไปดวยแสง
แหงความงดงาม สรางข้ึนโดยไดรับแรงบันดาลใจจากหลักอิสลาม  
5 ประการ นับเปนศูนยกลางแหงความสวยงามกลางเ มือง 
ล้ํายุคแหงกัวลาลัมเปอร  สําหรับภายในตัวตึกเปน ท่ีตั้ งของ 
Petronas Performing Arts Group และหองแสดงคอน เสิ ร ต 
Dewan Filhamonik Petronas ซ่ึ ง เ ป น ท่ี แ ส ด ง ป ร ะ จํ า ขอ ง 
วงออรเคสตราฟลฮารโมนิคแหงมาเลเซีย 
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มัสยิดจาเมก (Masjid Jamek) 

 
เปนตัวอยางอันสวยงาม ของสถาปตยกรรมแบบมุสลิม

อิ น เ ดี ย  มั ส ยิ ด จ า เ มกแห ง นี้ ไ ด ไ ด รั บ ก า ร ออกแบบ  โ ดย 
เอ บี ฮับบอคส สถาปนิกชาวอังกฤษ และสรางข้ึนในป ค.ศ.1909 
ในบริเวณท่ีแมน้ํา Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน หรือท่ี
เรียกไดวาเปนบริเวณจุดกําเนิดของกัวลาลัมเปอร สําหรับตัวมัสยดิ 
Jamek จะมีโดมรูปหัวหอม เสาระเบียงโคง และพ้ืนหินออนท่ี 
สองแสงแวววาวและเย็นสบาย ตั้งอยูทามกลางสวนปาลมท่ีสวยงาม
และรมเย็น 
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วัดถ้ําบาตู" 
(Batu Caves) 

 
ตั้งอยูทางตอนเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอรไปประมาณ  

14 กม. มีถํ้าท่ีใหญโตจํานวนหลายถํ้าเชื่อมตอกันยาวถึง 400 เมตร 
บางแหงผนังถํ้าสูงถึง 100 เมตร ชาวฮินดู จากท่ีตางๆเดินทางมา
สักการะกันเปนจํานวนมาก รวมๆกับนักทองเท่ียวแลวนับหม่ืนๆ 
ตอวันเลย 
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ขอมูลอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

เงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย  ประมาณ 
10.03 บาทไทย  (ขอมูลจาก ธนาคารกรุงเทพ ณ วันท่ี 30 เมษายน 
2557) 
 
 
 
 

ระบบไฟฟา ประเทศมาเลเซียมีระบบไฟฟาเปนแบบ 240 
โวลต ความถ่ี 50 เฮิรซ และใชปลั๊กไฟแบบสามขาแบน ดังนั้น หาก
นักทองเท่ียวประสงคจะนําอุปกรณไฟฟาไปใชท่ีมาเลเซีย ควรพก 
Adapter ไปดวยปลั๊กไฟในมาเลเซีย 
 
การใชโทรศพัท 

โทรศัพทตางประเทศ: ทานสามารถใชโทรศัพททางไกล
อัตโนมัติผานระบบคอมพิวเตอรเม่ือโทรสายตรงออกจากประเทศ
มาเลเซีย รหัส 60 ใหกดรหัสโทรออกตางประเทศ 001, 002 หรือ 
008 กอนตามดวยรหัสประเทศรหัสพ้ืนท่ี และหมายเลยโทรศัพท
ปลายทาง เชน 001-662-9334180 (กรุงเทพฯ)  
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การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี: ทานสามารถขอรายละเอียดการ
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแตละระบบการสื่อสารได ท่ีเจาหนาท่ี
ผูให บริการแตละเครือขาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงอาจจะตอง
เปลี่ยนเครื่องโทรศัพทกอนนําไปใชงานท่ีประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร  โดยตองเตรียมพาสปอรตและตั๋ว เครื่องบินตัวจริง
ประกอบการขอใชบริการ 
 
การใหทิป 

การใหทิปในตางประเทศ ถือเปนเรื่องสําคัญ และมารยาท
ของนักทองเ ท่ียวควรให ทิปสําหรับคนท่ีใหบริการทาน อาทิ
คนขับรถ / ไกดทองถ่ิน ท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหแกทาน
ระหวางการเดินทาง 
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สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2557
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