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ความมชีือ่เสยีง เป็นทีรู่จ้กั รวมถงึการเป็นทีย่อมรบัในสงัคมอย่างกว้างขวาง

ของ “สวนดุสิตโพล” ณ วันนี้ เป็นสิ่งที่คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธ แต่อย่างไรก็ตามหาก

พึงพอใจกับการมีชื่อเสียงและความส�าเร็จเดิม ๆ  แล้ว ย่อมท�าให้การพัฒนาองค์กร

มีความเจริญก้าวหน้าเป็นเร่ืองที่ยากจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นการขับเคลื่อน  

สวนดุสิตโพลในยุคไทยแลนด์ 4.0 คนสวนดุสิตโพล จ�าเป็นต้องท�างานที่หนักกว่า

เดมิในการรกัษามาตรฐานของผลงาน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของสงัคม

ได้อย่างถูกต้อง จึงจะท�าให้สามารถรักษาชื่อเสียงได้อย่างยั่งยืน

การรักษามาตรฐานการท�างานในไทยแลนด์ 4.0 นอกจากจะต้องให้ความ

ส�าคัญกับการสร้างข้อมูลคุณภาพ หรือการท�าโพลเชิงคุณภาพ โดยโพลสมัยใหม่ 

จ�าเป็นต้องมกีารน�าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ ในการพฒันากระบวนการท�างานจนถงึ

ขั้นเป็นวิทยาการข้อมูล (Data science) เป็นศาสตร์ใหม่ท่ีเป็น บูรณาการแห่ง

สถิติศาสตร์ และความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  เพื่อน�าข้อมูลมาสร้าง “องค์ความรู้”  

(Knowledge) ต่อยอดเป็น “ภูมิปัญญา” (Wisdom) จนน�าไปสู่การสกัดให้เป็น 

“แนวทางปฏิบัติอันชาญฉลาด” (Intelligent) ได้ในที่สุด

องค์ประกอบท่ีจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั กค็อืการสร้าง “คนโพลคณุภาพ” 

ท่ีไม่เพียงแต่มีความเชีย่วชาญในเรือ่งระเบยีบวธิวีจิยัเท่านัน้ ยงัมคีวามเข้าใจในแก่น

ของความเป็นโพล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดความคิดเห็นของสังคมต่อเหตุการณ์

ใดเหตุการณ์หนึ่ง ณ ห้วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น “คนโพลคุณภาพ” จึงต้องเชี่ยวชาญทั้ง

ศาสตร์ของการวจัิยและศลิป์ของการจบัอารมณ์ความรูส้กึและความสนใจของสงัคม

ได้คุณลักษณะแบบนี้ ย่อมท�าให้ “คนโพลคุณภาพ” แตกต่างกับ “นักวิจัยคุณภาพ” 

อย่างชัดเจน 

นี่คือ ค�าว่า “คุณภาพ” ของ “สวนดุสิตโพล” ณ วันนี้ ไม่ได้มองเพียงแค่

การสร้าง “โพลคุณภาพ” แต่ต้องมองไปถึง “คนโพลคุณภาพ” ซึ่งหากสร้างทั้งสอง

อย่างได้พร้อม ๆ  กนั เช่ือว่าการขับเคลือ่น “สวนดุสติโพล” ให้ย่ังยืนในยุคไทยแลนด์ 

4.0 ไม่ใช่เรื่องยาก อย่าว่าแต่ 4.0 ต่อให้ 5.0 หรือ 6.0 สวนดุสิตโพล ก็อยู่ได้แน่นอน

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการสวนดุสิต



ความท้าทาย และการแข่งขัน เป็นสิ่งที่ “สวนดุสิตโพล” ต้องเผชิญใน

การท�างานอยูต่ลอดเวลา ทัง้การด�าเนินการในการส�ารวจความคดิเหน็สาธารณะ

ที่ต้องแข่งขันกับเวลา ความรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ การจับตามอง

จากสื่อมวลชน และสาธารณชน ท�าให้การท�างานต้องมีความเป็นกลาง และยึด

หลกัวชิาการเป็นจดุแขง็ของการท�างานด้านการส�ารวจความคดิเหน็สาธารณะไม่

ว่าผลส�ารวจออกมาเป็นอย่างไร และสาธารณชนจะมีความคิดเห็นต่อผล 

การส�ารวจอย่างไร สวนดุสิตโพลก็จะน้อมรับ พร้อมกับพัฒนาการท�างานอย่าง

ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการด�าเนินการตาม

นโยบาย Thailand 4.0 ท�าให้การส�ารวจความคิดเห็นต้องเข้าให้ถึงทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย และสามารถติดตามผลการส�ารวจ รวมถงึความคดิเห็นของสาธารณชน

ต่อผลการส�ารวจในแต่ละช่องทางให้ครอบคลุมมากที่สุด 

การด�าเนินการเชิงธุรกิจ ในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษา หรือการด�าเนิน

โครงการต่าง ๆ  ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัจจุบันหน่วยงานที่

ด�าเนนิงานในลกัษณะเดยีวกนัเพิม่มากขึน้ ความต้องการของลกูค้ามคีวามหลาก

หลาย การด�าเนินการแบบเดิม ๆ  จะไม่สามารถแข่งขันได้ บุคลากรที่ด�าเนินการ

ในส่วนนี้ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  

ตลอดเวลาทัง้ลกัษณะงานใหม่ รวมถงึข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทีม่ผีลต่อการด�าเนิน

งาน การแข่งขันด้านราคาไม่ใช่ทางออกในการด�าเนินงานที่ดี การใช้ความเป็น

นักวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษา และการมีเครือข่ายที่หลากหลายเป็น 

จดุเด่นของการท�างาน เป็นการแข่งขนักนัทีม่คีณุภาพและความเป็นวชิาการเพือ่

ได้ผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับ 

การด�าเนินงานของ “สวนดุสิตโพล” ทั้งการส�ารวจความคิดเห็น

สาธารณะ การด�าเนินงานเชิงธุรกิจ และภารกิจต่าง ๆ  จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี 

การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน�าความรู้ ความเชี่ยวชาญขึ้นมาต่อยอด 

พัฒนาการท�างานให้สอดรับกับความก้าวหน้าของยุคสมัย และสามารถมองเห็น

อนาคตของตนเองที่เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปได้

 

 

 (นายณัฐพล แย้มฉิม)

 ประธานสวนดุสิตโพล

สารจากประธานสวนดุสิตโพล
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รายงานประจ�าป 2561 (1 ตุลาคม 

2560 - 30 กันยายน 2561) จัดท�าขึ้นเพื่อ

เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานของ 

สวนดุสิตโพลตามภารกิจประกอบด้วย  

การส�ารวจและเผยแพร่ผลการส�ารวจความ

คิดเห็นสาธารณะ บริการวิชาการเกี่ยวกับ

การวิ จัย การวัดและการประเมินผล  

ด�าเนินการเป็นท่ีปรึกษา เป็นแหล่งฝึก

ประสบการณ์เกี่ยวกับการส�ารวจความ 

คิดเห็นสาธารณะและการวิจัยให ้กับ

บคุลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์และ

นักศึกษา ซึ่งผลการด�าเนินสามารถท�าได้

ดังนี้

บคุลากรสวนดสุติโพล จ�านวนทัง้

สิ้น 29 คน จ�าแนกเป ็น พนักงาน

มหาวทิยาลยั 26 คน เจ้าหน้าทีป่ระจ�าตาม

สัญญาจ้าง 2 คน และลูกจ้างประจ�า 

สวนดุสิตโพล 1 คน รายได้ผลการด�าเนิน

งานจากหน่วยงานภายนอก 44,073,091.07 

บาท (สี่สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าสิบ

เอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) น�าส่งมหาวิทยาลัย 

8,072,769.64 บาท (แปดล้านเจด็หมืน่สอง

พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์) 

และรายรับที่เป็นมูลค่าจากการประชา- 

สัมพันธ์ผ่านสื่อ 62,327,350.00 บาท  

(หกสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพัน

สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ผลการด�าเนินงาน สรุปดังนี้ 

1. การส�ารวจสาธารณมติ จ�านวน 54 เรื่อง จ�านวน 116 

ครัง้ เผยแพร่ผ่านข่าวหน้า 1 จ�านวน 44 ครัง้ ข่าวการเมอืง จ�านวน 

42 ครั้ง ข่าวสังคม จ�านวน 17 ครั้ง ข่าวเศรษฐกิจ จ�านวน 4 ครั้ง 

ข่าวการศึกษา จ�านวน 3 ครั้ง ข่าวกีฬา จ�านวน 3 ครั้ง และ ข่าว

บันเทิง จ�านวน 3 ครั้ง นอกจากนี้ได้เผยแพร่ ผ่านสื่อต่างประเทศ 

จ�านวน 14 ครั้ง 

2. ธุรกิจสารสนเทศ จ�านวน 119 โครงการ จ�าแนกเป็น

หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 26 โครงการ และหน่วยงานภาคเอกชน 

จ�านวน 75 โครงการ องค์กรมหาชน จ�านวน 14 โครงการ และ

รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 4 โครงการ

3. ความร่วมมือทางวิชาการ จ�านวน 76 เรื่อง จ�าแนกเป็น

ภายในมหาวิทยาลัย จ�านวน 55 เรื่อง และภายนอกมหาวิทยาลัย 

จ�านวน 24 เรื่อง

4. การบริการวชิาการด้านการถ่ายทอดความรู้ จ�านวน 46 

คร้ัง จ�าแนกเป็นภายในมหาวทิยาลยั จ�านวน 20 ครัง้ และภายนอก

มหาวิทยาลัย จ�านวน 26 ครั้ง

5. บทความเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จ�านวน 42 

บทความ

ผลงานเด่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการส�ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร

ระหว่างประชาชนกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือการได้มาซ่ึง

ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ

อ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยคณะกรรมการวิจัยและ

พัฒนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บทสรุปผู้บริหาร
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ค ว า ม เ ป็ น ม า

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

โลกอยู่ใน “ยุคสารนิเทศ” (Information Age) 

ท�าให้ทุกคนจ�าเป็นต้องใช้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ฯลฯ 

เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ  เรื่อง จากการที่โลก

ในยุคปัจจุบันปริมาณข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ เพ่ิมขึ้น

อย่างมากมายมหาศาล จนอยู ่ในสภาวะที่เรียกว่า  

“Information Explosion” ท�าให้ไม่สามารถที่จะบริโภค 

ข ่าวสาร ข ้อมูล ความรู ้ ได ้ทุกเรื่อง จึงได ้ เกิด 

“วชิาสารนเิทศศาสตร์” (Information Science) เพือ่ฝึกฝน 

ให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข่าวสารข้อมูลความรู้ได้

อย่างเป็นระบบ ผูท้ีไ่ด้รบัการฝึกนัน้กค็อื “นกัสารนเิทศ” 

ที่จะให้บริการแก่คนทั่วไปได้ใช้ ติดตามข่าวสาร ข้อมูล

ความรู้อย่างชาญฉลาด สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จึงได้

เปิดสอนวชิาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) ในป พ.ศ. 2534 เพ่ือผลิต  

“นักสารนิเทศ” ออกไปรับใช้สังคม

พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2547 

สวนดุสิตโพลเริ่มมีการรับงานจากหน่วยงานภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐ ภาค

เอกชนและองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร เรยีกว่า โพลธรุกจิ ในช่วงแรกสวนดสุติโพลจะท�า

หน้าทีอ่อกแบบสอบถาม และลงเกบ็ข้อมลูภาคสนาม โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากภาคสนาม

ส่งให้กับบริษัท PROCESS LINES ประมวลผล ต่อมามีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจ�า  

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประมวลผล เจ้าหน้าที่ส�านักงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม  

เพื่อขับเคลื่อนการท�าโพลสาธารณะ และโพลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะ

วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง 

“สวนดุสิตโพล” โดยได ้รับการสนับสนุนจาก 

รศ.ล�าพอง บญุช่วย อธกิาร ผู้อยู่เบือ้งหลังความส�าเรจ็

ในการก่อตั้งสวนดุสิตโพล ซึ่งการด�าเนินงานของ 

สวนดุสิตโพล ในระยะแรก คือ โพลสาธารณะที่ม ี

การสอบถามความคดิเหน็ประชาชน “สวนดสุติโพล” 

เป็นงานภาคสนามที่นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษ- 

ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใช้เป็นสิ่งที่สร้างเสริม

ทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  

ทั้งการจัดหาข้อมูล การรวบรวม การจัดระบบ และ

การวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ จนถึงขั้นตอนการ 

ปรุงแต่ง และเผยแพร่ออกมาในรูปของ “สารนิเทศ”  
(INFORMATION) น่ีคอื จดุก�าเนิดของ “สวนดสุติโพล” 

2534 2535-2537

2538-2547
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พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553

เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการจัด

โครงสร้างการด�าเนินงาน และฝ่ายต่างๆ เพื่อ 

รับผิดชอบการด�าเนินงาน โดย รศ.ดร.ศิโรจน์  

ผลพันธนิ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

เป ็นประธานท่ีปรึกษา สวนดุสิตโพล และ  

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานด�าเนินงาน

สวนดุสิตโพล มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นและได้มีการ

ท�าโครงสร้างการด�าเนนิงานสวนดุสติโพล ประกอบ

ด้วยกลุม่งานเลขานุการ กลุม่งานนโยบายและแผน 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มงาน

โพลสาธารณะ กลุ่มงานโพลธุรกิจ กลุ่มงานวิจัย 

กลุ่มงานภาคสนาม กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล และ

กลุ่มงานประมวลผล

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสติได้มกีารเปลีย่นแปลง

ผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  

เป ็น ผศ.ดร.พิทักษ ์ จันทร ์ เจริญ และในส ่วนของ 

สวนดุสิตโพลได้มีการปรับเปล่ียนผู้ด�ารงต�าแหน่งประธาน

ที่ปรึกษาสวนดุสิตโพลจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  

เป็น รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ และประธานด�าเนินงาน  

สวนดุสติโพลจาก รศ.ดร.สขุุม เฉลยทรัพย์ เป็น นายณัฐพล  

แย้มฉิม และแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล รวมไปถึง

การปรับโครงสร้างการท�างานของสวนดุสิตโพล เพื่อ 

ให้มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อ

สถานการณ์และคู่แข่งทางการตลาดที่มีจ�านวนมากขึ้น  

โดยมีโครงสร้างการท�างาน ประกอบด้วย ฝ่ายส�านักงาน 

ฝ่ายโพลสาธารณะ ฝ่ายโพลธรุกจิ ฝ่ายวจัิยและพัฒนา และ

ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ นอกจากนัน้ยังบริการข้อมลูข่าวสารผ่าน

เครือข่ายสารสนเทศบนเว็บไซต์ คือ www.dusitpoll.dusit.

ac.th และ www.facebook.com/suandusitpoll

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

สวนดสุติโพล เริม่การเกบ็ข้อมลูแบบออนไลน์ (Online) คร้ังแรก

เมื่อป พ.ศ. 2554 ในโครงการความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับ

นติยสารทวีพีลู ในการฉลองครบรอบ 22 ป นติยสารทวีีพูล โดยการสร้าง

แบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ Google (Google Forms) และ 

ป พ.ศ. 2555 การด�าเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา

ขายปลีกก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน สวนดุสิตโพลต้อง

เก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านค้าหาบเร่แผงลอยทั่วประเทศ และบันทึก

ข้อมูลให้ได้เร็วท่ีสุด จึงได้ร่วมมือกับส�านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต สร้างโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อ

เก็บข้อมูลผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ได้ทันที หรือบันทึกข้อมูล

จากแบบสอบถามลงระบบ ต่อมาได้มีแนวทางในการพัฒนาการสร้าง

แบบสอบถามออนไลน์แบบง่ายผ่านผู้ให้บริการโปรแกรมต่างๆ ทั้งแบบ

ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ Google Form และ Office 365 Forms และแบบ

มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ Monkey Survey และ Survey Can เป็นต้น

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยน

เป ็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสถานะเป ็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ สวนดุสิตโพล 

ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการท�างานให้มี 

ความคล่องตัว โดยนายณฐัพล แย้มฉิม ประธาน

ด� า เนินงานสวนดุสิต โพลได ้ปรับ เปลี่ ยน

โครงสร้างการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง โดยแบ่งโครงสร้างงาน 

ประกอบด้วย ฝ่ายส�านกังาน ฝ่ายบรกิารวิชาการ 

ฝ่ายธุรกิจวิชาการ และฝ่ายประมวลผล

2558-2559

2556-25572548-2553

2554-2555
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พ.ศ. 2560 

สวนดุสิตโพลมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ. 

2560 ประกาศ ณ วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

โดยให้มปีระธานสวนดสุติโพล เป็นผู้บงัคบับญัชา

และรับผิดชอบงานของสวนดุสิตโพล ได ้ม ี

การแต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการสวนดสุติโพล 

โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นที่ปรึกษา 

คณะกรรมการอ�านวยการสวนดุสิตโพล รวมทั้ง 

ได ้ปรับโครงสร ้างการท�างานสวนดุสิตโพล  

ให้สอดคล้องกับการด�าเนินงาน ประกอบด้วย  

ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ 

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล และฝ่ายพัฒนา

องค์กร

พ.ศ. 2561 

สวนดุสิตโพล มีการพัฒนาบุคลากรด้วยการน�าการ

วจิยัแบบ R2R หรอื Routine to Research จงึเป็นการพฒันา

งานประจ�าสู่งานวิจัย และเป็นการสร้างงาน สร้างความรู้สู่

งานวิจัย มาต่อยอดการพฒันาจากการจดัท�า Work Manual 

เพือ่สร้างแนวทางในการลดความเสีย่ง และเพิม่ประสทิธภิาพ

ของกระบวนการและองค์กร การวจิยัแบบ R2R จงึเป็นเคร่ือง

มือที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการ

ท�างานวิจัยในงานประจ�าแล้วน�าผลการวิจัยนั้นๆ มาพัฒนา

งานที่ปฏิบัติอยู่ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานว่าจุดไหนหรือ

กระบวนการท�างานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และก่อ

ให้เกิดองค์ความรู้ ส่งผลดีทั้งต่อกระบวนการปฏิบัติงานของ

ตนเองและการด�าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น การขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จน้ันจึง

จ�าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2561

2560
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พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538 

การส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเลอืกตัง้ซ่อม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดย ท�านายว่า 

นายสมัคร สุนทรเวช จะได้รับเลือก การส�ารวจครั้งนี้ท�านายผล 

ได้อย่างแม่นย�า เข้าตาประชาชน นับเป็นการแจ้งเกิดของ  

“สวนดุสิตโพล” ที่ทุกฝ่ายเริ่มจับตามอง

 

พ.ศ. 2539 

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลอืกตัง้ผูว่้า

ราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�านายว่า นายพิจิตร รัตตกุล  

จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 12

พ.ศ. 2542 

สวนดุสิตโพล ร่วมกับ TRIS Corporation Limited ด�าเนิน

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างการแก้ไข

ปัญหาคนจนในเมืองในภาวะวิกฤตภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้

จ่ายภาครัฐเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจปงบประมาณ 2542 

พ.ศ. 2543 

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง 

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�านายว่า นายสมคัร สนุทรเวช 

จะได้รบัเลอืกเป็นผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร คนที ่13 ผลส�ารวจ

ครั้งนี้สามารถท�านายผลได้อย่างแม่นย�า

สวนดุสิตโพลได้รับเชิญไปศึกษาดูงานด้านระบบบริหาร

การจดัการเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีละศกึษาดงูานองค์การบริหาร

ระดับสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการแลกเปลี่ยน 

ผูบ้รหิารระดับสงู (Professional Exchange Program) ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ศึกษาดูงานการท�าโพลของสหรัฐอเมริกา  

ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และศึกษาดูงาน Exit Poll ณ  

มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน

“สวนดุสิตโพล”
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
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พ.ศ. 2544 

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกต้ังสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่ผล Exit poll ครัง้นีเ้ป็นไปด้วยความถกูต้องแม่นย�า 

โดย พันต�ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี 

คนที่ 23 

สวนดุสิตโพลได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม ด�าเนินโครงการส�ารวจก�าลังแรงงานในเขตเมืองของ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2547 

 สวนดุสิตโพลได้รับเชิญจากแกลลอปโพล (Gallup Poll) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข ้าร ่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 55 

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�านายว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 14
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พ.ศ. 2548 

การส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎร โดยผล Exit poll ท�านายได้แม่นย�าว่า พนัต�ารวจโท 

ดร.ทักษณิ ชนิวตัร ได้รับเลอืกเป็นนายกรฐัมนตร ีคนท่ี 23 (สมยัที ่2)

พ.ศ. 2551 

 การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�านายได้อย่างแม่นย�าว่า นายอภิรักษ์ 

โกษะโยธิน จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 14 

(สมัยที่ 2) 

สวนดุสิตโพลได้เดินทางไปสังเกตการณ์การเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ไป

ส�ารวจบรรยากาศการเลือกตั้ง ณ มหานครนิวยอร์ก เมืองแอตแลน

ติค ซิตี้ เมืองฟิลาเดลเฟยและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และได้สังเกตการณ์ 

การเลอืกต้ังจริง บริเวณคหูาการเลอืกต้ังทีก่รุงวอชงิตัน ดี.ซ.ี นอกจาก

นีส้วนดสุติโพลได้เข้าพบผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัมชิแิกน โดยได้รบั

ฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี 

สวนดุสิตโพล ศึกษาดูงาน ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยท�านายว่า หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร จะได้รับเลือกเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15  

ซึ่งผลก็ถูกต้องอีกครั้ง

สวนดสุติโพลจดัท�าพอ็กเกต็บุค๊เร่ือง ปอกเปลอืกประเทศไทย 

เรื่อง “สวนดุสิตโพล : ชี้เป็นชี้ตายหรือ ค�าท�านายอนาคต” และเรื่อง 

“มองเมืองไทย” ผ่าน “สวนดุสิตโพล”

พ.ศ. 2554 

การส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร โดยนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ได้รบัเลอืกเป็นนายก

รัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย คนที่ 28 

สวนดุสิตโพลศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
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พ.ศ. 2556 

 สวนดุสิตโพล ได้มีส่วนร่วมในโครงการจัดเวทีเสวนาหา

ทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) และ 

โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า กรณีโครงการเพื่อออกแบบและ

ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างย่ังยืนและ

ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดท�าฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่ 

แผงลอยอาหาร และครวัเรอืนไม่มไีฟฟ้าใช้ เพือ่รองรบัการบรรเทา

ผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  

(ระยะท่ี 1) และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา

ขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน (ระยะที่ 2)

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 

 สวนดุสิตโพลได้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ  ต่อ

เนือ่งจาก ป 2556 เช่น โครงการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า กรณีโครงการ 

เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  

และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ป 2557 (ระยะที่ 3)



รายงานประจำาปี 2561   สวนดุสิตโพล16

ศกึษาดูงานตามโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร 

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและวสิยัทศัน์ในการปฏบิตังิาน

ของสวนดุสิตโพล (ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี  

สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส) 

โครงการสร้างความร่วมมือส�านักโพลในกลุ ่ม

ประเทศอาเซียนของสวนดุสิตโพล ณ ประเทศมาเลเซีย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

เนการาบรไูนดารสุซาลาม สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์  

พ.ศ. 2559 

สวนดุสิตโพลลงนามทางวิชาการว่าด้วยการ

ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่การได้มาซึง่ข้อมลู

สนับสนุนการด�าเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สวนดุสิตโพล และ

นิด้าโพล 

ผู้สื่อข่าวจาก The Irrawaddy สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานการส�ารวจความคิดเห็น

ด้านบริการวิชาการและด้านธุรกิจวิชาการ 

สวนดสุติโพลท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้าน

วิชาการร่วมกับส�านักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรรูป

งานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

และสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สวนดสุติโพลด�าเนนิการผลติรายการ “คยุกบัโพล” 

เป็นความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพล กับ Suan Dusit 

Internet Broadcasting (SDIB) ผ่านสื่อต่างๆ 

สวนดุสิตโพลผลิตน�้าดื่มตราสวนดุสิตโพล
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พ.ศ. 2560 

สวนดุสิ ต โพลเข ้ าหารื อ  และแลกเปลี่ ยนทัศนะ เ ก่ียว กับ 

การท�าส�ารวจสาธารณมติ ในการเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 

ครั้งที่ 58 ร่วมกับ Anne Lee Seshadri ต�าแหน่ง Cultural and Education 

Offfiificer Media and Cultural Section และ Minsuh Son ต�าแหน่ง Political  

Specialist ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย  

ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส�ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สวนดุสิตโพลได้ไปศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ด้านการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เดินทางไปที่ University of California- 

Berkeley, Institute for Survey Research, Temple University, Franklin & 

Marshall College, International Senior Lawyers Project และสงัเกตการณ์ 

การเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในนิวยอร์ก 

นอกจากนี้ได้จัดท�าหนังสือครบรอบ 25 ป 

สวนดุสิตโพล เดนิหน้าสูค่วามยัง่ยนื Suan Dusit 

Poll 4.0 และหนงัสอื “ตกึใหญ่” มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ที่เป็นการรวบรวมเร่ืองราว

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของต�าหนัก

พระองค์เจ้าอัพภันตรีประชา
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พ.ศ. 2561

สวนดุสิตโพลได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา และสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ในการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งใน

การสื่อสารระหว่างประชาชนกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อการ

ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานตามบทบาท

หน้าที่และอ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยคณะกรรมการ

วิจัยและพัฒนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สวนดุสิตโพลได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลภาคสนามใน

การส�ารวจความพงึพอใจของโครงการสบืสานศาสตร์ศลิป์ส่งเสริม

สยามสู ่ความยั่งยืนในพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มหาวิทยาลัย

สวนดุสติ วทิยาเขตสพุรรณบรุ ีและโครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร

เพือ่อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว (Food Tourism Innopolis) ทีด่�าเนนิ

การโดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นอกจากนีไ้ด้มส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์และประมวลผลใน

โครงการส�ารวจข้อมูลและศึกษาเพื่อจัดท�าเรื่องเล่าผ่าน 5 ภูมิ

วฒันธรรมและค้นหาอตัลกัษณ์ชุมชนเพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่และเสน่ห์

ทางการท่องเทีย่วทีด่�าเนินการโดย ศนูย์การศกึษานอกทีต่ัง้ ล�าปาง

โดย

สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

D
esign by :

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท : 02-244-5210 – 3
แฟกซ :  02-244-5600 - 1

อีเมล : suandusitpoll@dusit.ac.th 
เว็บไซต : www.suandusitpoll.dusit.ac.th

www.facebook/suandusitpoll

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561

สืบสานศาสตรศิลป 
สงเสริมสยาม สูความยั่งยืน

โครงการ
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สำนักโพลที่เข�มแข็ง อยู�รอดได�
อย�างยั่งยืนบนพื้นฐานการจัดการคุณภาพ1

1. การสำรวจสาธารณมติและเผยแพร�สู�สาธารณชนอย�างต�อเนื่อง

2. การบริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการ ด�านการสำรวจสาธารณมติ 

 และการวิจัย 

3. การจัดการข�อมูลสารสนเทศ และจัดการความรู�ด�านการ

 สำรวจสาธารณมติ และการวิจัย

4. การพัฒนาศักยภาพองค�กร บุคลากร และการทำงานอย�างมืออาชีพ

1. สาธารณชนเกิดองค�ความรู�ที่ได�จากการสำรวจสาธารณมติ

2. การประสานประโยชน�กับหน�วยงานทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ

3. งบประมาณในการสานประโยชน�เพิ่มสูงขึ้น

4. บุคลากรมีสมรรถนะที่เพียงพอต�อการบรรลุยุทธศาสตร�ของสวนดุสิตโพล

1. เสริมสร�างองค�ความรู�ด�านการสำรวจสาธารณมติและ

 ถ�ายทอดข�อมูลสู�สาธารณชน

2. สร�างความเข�มแข็งในการให�บริการวิชาการ 

 และธุรกิจวิชาการ

3. เสริมสร�างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ

 นำไปสู�องค�กรที่เป�นเลิศ

1. เพื่อสำรวจและเผยแพร�ผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ

2. เพื่อเป�นการบริการวิชาการเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ

 และการวิจัยให�แก�มหาวิทยาลัย หน�วยงานของรัฐหรือเอกชน

3. เพื่อดำเนินกิจการที่เป�นการสร�างประโยชน�อื่นให�แก�มหาวิทยาลัย

1. เสริมสร�างองค�ความรู�และสมรรถนะด�านวิชาการ

 ในการสำรวจสาธารณมติ

2. การสร�างและพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทั้งภายใน

 และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ประชาสัมพันธ�เชิงการตลาดและเผยแพร�ข�อมูลสู�

 สาธารณชนอย�างต�อเนื่องและสม่ำเสมอ

4. พัฒนาฐานข�อมูลออนไลน�ที่สนับสนุนการให�บริการวิชาการ

5. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานที่มุ�งเน�นการ

 สร�างความรับผิดชอบต�อสังคม

6. จัดกิจกรรมที่สอดคล�องต�อการพัฒนาสมรรถนะและ

 คุณภาพชีวิตที่ดีให�กับบุคลากร

สำนักโพลที่มีความโดดเด�นด�าน
การสำรวจสาธารณมติ และ
การวิจัย ภายใต�กระบวนการ
ทำงานอย�างมืออาชีพ2

ปรัชญา

พันธกิจ

วิสัยทัศน�

ยุทธศาสตร�

กลยุทธ�

วัตถุประสงค�

เป�าประสงค�

1. สำรวจและเผยแพร�ผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ

2. บริการวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย การวัดและการประเมินผล

3. รับจัดการเกี่ยวกับเครือข�ายการสำรวจ ฐานข�อมูล การเผยแพร�องค�ความรู�

 เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ การวิจัย การวัดและการประเมินผล

4. จัดฝ�กอบรมเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการวิจัย

5. เป�นแหล�งฝ�กประสบการณ�เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการวิจัย

6. เป�นแหล�งเรียนรู�ของคณาจารย�และนักศึกษา

7. ดำเนินการเป�นที่ปรึกษา

8. ดำเนินงานอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

บทบาทหน�าที่

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�

สวนดุสิตโพล
พ.ศ. 2559-2562

1 การจัดการคุณภาพ การดำเนินงานด�านการสำรวจสาธารณมติที่มีความเป�นกลาง ถูกต�องตามหลักวิชาการ และเป�นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
 บุคลากรมีความรู�ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2 การทำงานอย�างมืออาชีพ หมายถึง การทำงานที่มุ�งเน�นประสิทธิภาพของงานที่นำไปสู�สำนักโพลมืออาชีพ (ข�อมูลจากการจัดการความรู�ในองค�กร เรื่อง การทำงานอย�างมืออาชีพ)
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ความหมายตราสัญลักษณ์สวนดุสิตโพล

กรอบคอมพิวเตอร์ การขับเคลื่อนการวิจัยเชิง

ส�ารวจสาธารณมติ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน 

การเผยแพร่ผลการส�ารวจเพื่อให้บริการสารสนเทศ

ลกูโลก บรบิททางสงัคมไทยและสงัคมโลกทีเ่กดิ

จากพลวตัรของการเปลีย่นแปลงด้านข้อมูลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจ�าเป็นต้องประยุกต์

ใช้เทคโนโลยเีพือ่การจดัเกบ็รวบรวม อนัน�าไปสูก่ารสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 

ลายน�้า 4 เส้น (คลื่นน�้า) การน�าเทคโนโลยีเพื่อ

จัดเก็บ สืบค้น เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตลอดจน 

การบูรณาการศาสตร์ด้านการส�ารวจ การประชาสมัพนัธ์  

มาขับเคลื่อนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศใน 

รูปแบบต่าง ๆ  ผลส�ารวจ และองค์ความรู ้เพื่อเป็น 

ฐานข้อมูลในการตัดสินใจของคนในสังคม

พุทธศักราช 2535 พุทธศักราช 2538 พุทธศักราช 2547

พุทธศักราช 2558 พุทธศักราช 2559

ท�าเนียบประธานสวนดุสิตโพล 

1. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
 ระหว่าง 24 มิถุนายน 2535 

 ถึง 4 กรกฎาคม 2556

2. นายณัฐพล แย้มฉิม
 ระหว่าง 5 กรกฎาคม 2556 

 ถึง ปัจจุบัน

“สวนดุสิตโพล”
ตราสัญลักษณ์
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รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
ประธานกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ
รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.สุวิชชา เนียมสอน
กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลยุทธ์

นายณัฐพล  แย้มฉิม  
กรรมการและเลขานุการ
ประธานสวนดุสิตโพล

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการสวนดุสิตโพล

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
กรรมการ

ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์
กรรมการ

ผู้อ�านวยการส�านักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวพบรัก แย้มฉิม
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ

ดร.วิโรจน์ เทพบุตร
กรรมการ

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

นายธนภูมิ มาประเสริฐ
กรรมการ

กองกฎหมาย

นางสาวพิมพ์ชนก สีหา
ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพล

คณะกรรมการอ�านวยการสวนดุสิตโพล

คณะกรรมการ
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นายณัฐพล  แย้มฉิม  
ประธานสวนดุสิตโพล

นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ 

(คนกลางล่าง)

ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ

“สวนดุสิตโพล”
คณะท�างาน

จากซ้ายไปขวา

นายธนกร สายบัวทอง 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง 

ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ 

นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ 

นางสาวชนันภรณ์ โตประยูร

นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

(คนกลางล่าง)

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

จากซ้ายไปขวา

นางสาวปิยฉัตร อ่อนน้อม

นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม

นางสาวยุพาพร มาชม

นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช

นายวัชระ ประสาทแก้ว



Annual Report 2018   Suan Dusit Poll 23

นางสาวพบรัก แย้มฉิม 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ 

(คนกลางล่าง)

นางสมถวิล สุริยะเรืองรัศมี 

(คนกลางล่าง) 

ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ

จากซ้ายไปขวา

นายกิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์ 

นางสาวพิมพ์ชนก สีหา 

นายทรงพล กิจเสถียรพงษ์

จากซ้ายไปขวา

นางสาวสุภาวดี บาลี 

นางสาวนภณัฐ ชมพู

นางสาวเปรมฤดี โยวัง
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นางสาวมฤริณทร์ แตงน้อย 

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล 

(คนกลางล่าง)

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล

จากซ้ายไปขวา

ว่าที่ ร.ต.หญิงวจนาพร แก้วสาริกรณ์

นางสาววณี กิมเรือง

นางสาวกรรณิการ์ ศรีไพบูลย์

นางผ่องพรรณ จาดก้อน

(คนกลางล่าง) 

จากซ้ายไปขวา

นางสาวสายสมร เมืองมูล

นายนิพนธ์ ทักษิณ

นางสาววชิราภรณ์ สุ่มเข็มทอง



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สวนดุสิตโพล

ฝ�ายพัฒนาองค�กร ฝ�ายธุรกิจสารสนเทศฝ�ายสารสนเทศสาธารณะ ฝ�ายวิเคราะห�และประมวลผล

รองอธิการบดีฝ�ายบริหาร

คณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายพัฒนาองคกร

ประธานสวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายสารสนเทศสาธารณะ

ผูจัดการ
ฝายธุรกิจสารสนเทศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ผูจัดการ
ฝายวิเคราะหและประมวลผล
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โครงสร้างการบริหารงานสวนดุสิตโพล

“สวนดุสิตโพล”
โครงสร้างองค์กร
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ข้อมูลสารสนเทศ
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■ ชาย  6 คน

■ หญิง  23 คน

■ เพศ ■ สายสนับสนุน

■ ระดับการศึกษา ■ ตำแหน�งป�จจุบัน

■ พนักงานมหาวิทยาลัย  26 คน

■ เจ�าหน�าที่ประจำตามสัญญาจ�าง  2 คน

■ ลูกจ�างประจำโครงการ  1 คน

■ ปริญญาตรี  9 คน

■ ปริญญาโท  19 คน

■ ปริญญาเอก  1 คน

■ เจ�าหน�าที่บริการการศึกษา 19 คน

 เจ�าหน�าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 9 คน

■ เจ�าหน�าที่ประจำโครงการ  1 คน

6 คน
23 คน

19 คน 19 คน

9 คน
9 คน

26 คน

2 คน
1 คน

1 คน

1 คน

บุคลากร
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย (สวนดุสิตโพล)
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายได้	

 - รายได้จากการบริการวิชาการ 34,586,541.85

 - รายได้ระหว่างกัน - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 9,391,316.00

 - รายได้อื่น ๆ  95,233.22

	 รวมรายได้		 44,073,091.07

ค่าใช้จ่าย

 - ต้นทุนการบริการวิชาการ 9,705,295.55

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 308,180.00

 - ค่าตอบแทน 3,978,900.00

 - ค่าใช้สอย 5,006,937.77

 - ค่าวัสดุ  676,804.04

 - ค่าสาธารณูปโภค 55,468.79

 - ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 8,868,570.50

 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,964,744.21

 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 119,502.32

	 รวมค่าใช้จ่าย	 30,684,403.18

ผลการดําเนินงานสุทธิ		 13,388,687.89

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน

 - การด�าเนินงานให้มหาวิทยาลัย 3,815,000.00

 - การด�าเนินงานให้หน่วยงานภายนอก 840,000. 00

	 รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน	 4,655,000.00

รายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน

 - มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (AD Value) 62,327,350.00

 รวมรายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน	 62,327,350.00

งบประมาณ
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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)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล)
งบประมาณแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ประจ�าปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงให้เห็นถึง กรณี “สวนดุสิตโพล” จะจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการโดยไม่ขอรับการ

สนบัสนนุจากทางมหาวทิยาลยั เพือ่แสดงผลการท�างานทางการเงนิว่าสามารถเลีย้งตัวเองได้และมี

เงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

   						(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากการดําเนินงาน

 - รายได้จากการบริการวิชาการ 34,586,541.85

 -  รายได้ระหว่างกัน - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 9,391,316.00

 -  รายได้อื่น ๆ 95,233.22

รวมรายได้	 44,073,091.07

ค่าใช้จ่าย

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 10,707,107.90

 - เงินรายได้น�าส่งมหาวิทยาลัย 8,074,219.64

 - ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน 22,610,183.54

รวมค่าใช้จ่าย	 41,391,511.08

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 2,681,579.99
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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



รายงานประจำาปี 2561   สวนดุสิตโพล32

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  - วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  - ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�าปาง

  - ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 - ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 - ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 

ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (15 

จังหวัด)

 - ศูนย์กรุงเทพมหานคร

 - ศูนย์จังหวัดก�าแพงเพชร

 - ศูนย์จังหวัดสุพรรณบุรี

 - ศูนย์จังหวัดนครนายก

 - ศูนย์จังหวัดล�าปาง

 - ศูนย์จังหวัดเชียงราย

 - ศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์

 - ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ

 - ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา

 - ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี

 - ศูนย์จังหวัดมหาสารคาม

 - ศูนย์จังหวัดตรัง

 - ศูนย์จังหวัดสงขลา

 - ศูนย์จังหวัดยะลา

 - ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 - กลุ่มรัตนโกสินทร์

 - กลุ่มภาคเหนือ

 - กลุ่มภาคกลาง

 - กลุ่มภาคตะวันตก

 - กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - กลุ่มภาคใต้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ลําปาง

“สวนดุสิตโพล”
เครือข่ายการด�าเนินงาน
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4. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

 วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัย 

 ขอนแก่น

7. คณะวิทยาศาสตร์ 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. หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการ 

 ธนบุรี

19. สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	หัวหิน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ตรัง
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ผลการด�าเนินงานสวนดุสิตโพล
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ผลการด�าเนินงานสวนดุสิตโพล

งานโพลสาธารณะ 54 เรื่อง 
เผยแพร่จ�านวน 116 ครั้ง

(จ�านวนประชากรตอบแบบส�ารวจ 73,672 คน)

งานบริการวิชาการ 
119 โครงการ

บริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาครัฐ   26 โครงการ ภาคเอกชน  75 โครงการ

องค์กรมหาชน  14 โครงการ รัฐวิสาหกิจ  4 โครงการ

 การถ่ายทอดความรู้ 20 ครั้ง 26 ครั้ง

 ความร่วมมือทางวิชาการ 55 ครั้ง 24 ครั้ง

น�าเสนอผ่านสื่อต่างประเทศ   14  ครั้ง

เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์   42  บทความ

มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (AD Value)

มูลค่ารวม 62,327,350.00 บาท

 สื่อ หนังสือพิมพ์ ทีวีดิจิตัล วิทยุ เว็บไซต์

 จ�านวน (ครั้ง) 1,274 114 100 นาที 2,729

 มูลค่า 44,372,550 13,680,000 1,000,000 3,74,800
 การโฆษณา (71.19%) (21.95%) (1.61%) (5.25%)

ข่าวหน้า 1 44 ครั้ง

การเมือง 17 ครั้ง

สังคม 4 ครั้ง

การศึกษา  3 ครั้ง

กีฬา 3 ครั้ง

บันเทิง 3 ครั้ง

ธุรกิจสารสนเทศ

สารสนเทศสาธารณะ
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การพัฒนาด�าเนินงาน
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ปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากร 
ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง จ�านวน 5 คน 
(รวม 7 คน)

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการอบรม 
อย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง/ปี

ศักยภาพบุคลากร

การพัฒนาด�าเนินงาน
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