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สารจากที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล
ความมีชอื่ เสียง เป็นทีร่ จู้ กั รวมถึงการเป็นทีย่ อมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง
ของ “สวนดุสิตโพล” ณ วันนี้ เป็นสิ่งที่คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธ แต่อย่างไรก็ตามหาก
พึงพอใจกับการมีชื่อเสียงและความส�ำเร็จเดิม ๆ แล้ว ย่อมท�ำให้การพัฒนาองค์กร
มีความเจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นการขับเคลื่อน
สวนดุสิตโพลในยุคไทยแลนด์ 4.0 คนสวนดุสิตโพล จ�ำเป็นต้องท�ำงานที่หนักกว่า
เดิมในการรักษามาตรฐานของผลงาน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของสังคม
ได้อย่างถูกต้อง จึงจะท�ำให้สามารถรักษาชื่อเสียงได้อย่างยั่งยืน
การรักษามาตรฐานการท�ำงานในไทยแลนด์ 4.0 นอกจากจะต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างข้อมูลคุณภาพ หรือการท�ำโพลเชิงคุณภาพ โดยโพลสมัยใหม่
จ�ำเป็นต้องมีการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนากระบวนการท�ำงานจนถึง
ขั้นเป็นวิทยาการข้อมูล (Data science) เป็นศาสตร์ใหม่ที่เป็น บูรณาการแห่ง
สถิติศาสตร์ และความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ เพื่อน�ำข้อมูลมาสร้าง “องค์ความรู้”
(Knowledge) ต่อยอดเป็น “ภูมิปัญญา” (Wisdom) จนน�ำไปสู่การสกัดให้เป็น
“แนวทางปฏิบัติอันชาญฉลาด” (Intelligent) ได้ในที่สุด
องค์ประกอบทีจ่ ำ� เป็นต้องให้ความส�ำคัญ ก็คอื การสร้าง “คนโพลคุณภาพ”
ทีไ่ ม่เพียงแต่มคี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งระเบียบวิธวี จิ ยั เท่านัน้ ยังมีความเข้าใจในแก่น
ของความเป็นโพล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดความคิดเห็นของสังคมต่อเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่ง ณ ห้วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น “คนโพลคุณภาพ” จึงต้องเชี่ยวชาญทั้ง
ศาสตร์ของการวิจยั และศิลป์ของการจับอารมณ์ความรูส้ กึ และความสนใจของสังคม
ได้คุณลักษณะแบบนี้ ย่อมท�ำให้ “คนโพลคุณภาพ” แตกต่างกับ “นักวิจัยคุณภาพ”
อย่างชัดเจน
นี่คือ ค�ำว่า “คุณภาพ” ของ “สวนดุสิตโพล” ณ วันนี้ ไม่ได้มองเพียงแค่
การสร้าง “โพลคุณภาพ” แต่ต้องมองไปถึง “คนโพลคุณภาพ” ซึ่งหากสร้างทั้งสอง
อย่างได้พร้อม ๆ กัน เชือ่ ว่าการขับเคลือ่ น “สวนดุสติ โพล” ให้ยงั่ ยืนในยุคไทยแลนด์
4.0 ไม่ใช่เรื่องยาก อย่าว่าแต่ 4.0 ต่อให้ 5.0 หรือ 6.0 สวนดุสิตโพล ก็อยู่ได้แน่นอน

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล

สารจากประธานสวนดุสิตโพล

ความท้าทาย และการแข่งขัน เป็นสิ่งที่ “สวนดุสิตโพล” ต้องเผชิญใน
การท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ การด�ำเนินการในการส�ำรวจความคิดเห็นสาธารณะ
ที่ต้องแข่งขันกับเวลา ความรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ การจับตามอง
จากสื่อมวลชน และสาธารณชน ท�ำให้การท�ำงานต้องมีความเป็นกลาง และยึด
หลักวิชาการเป็นจุดแข็งของการท�ำงานด้านการส�ำรวจความคิดเห็นสาธารณะไม่
ว่ า ผลส� ำ รวจออกมาเป็ น อย่ า งไร และสาธารณชนจะมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ผล
การส�ำรวจอย่างไร สวนดุสิตโพลก็จะน้อมรับ พร้อมกับพัฒนาการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการด�ำเนินการตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ท�ำให้การส�ำรวจความคิดเห็นต้องเข้าให้ถึงทุกกลุ่ม
เป้าหมาย และสามารถติดตามผลการส�ำรวจ รวมถึงความคิดเห็นของสาธารณชน
ต่อผลการส�ำรวจในแต่ละช่องทางให้ครอบคลุมมากที่สุด
การด�ำเนินการเชิงธุรกิจ ในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษา หรือการด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัจจุบันหน่วยงานที่
ด�ำเนินงานในลักษณะเดียวกันเพิม่ มากขึน้ ความต้องการของลูกค้ามีความหลาก
หลาย การด�ำเนินการแบบเดิม ๆ จะไม่สามารถแข่งขันได้ บุคลากรที่ด�ำเนินการ
ในส่วนนี้ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
ตลอดเวลาทัง้ ลักษณะงานใหม่ รวมถึงข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนิน
งาน การแข่งขันด้านราคาไม่ใช่ทางออกในการด�ำเนินงานที่ดี การใช้ความเป็น
นักวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษา และการมีเครือข่ายที่หลากหลายเป็น
จุดเด่นของการท�ำงาน เป็นการแข่งขันกันทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความเป็นวิชาการเพือ่
ได้ผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับ
การด� ำ เนิ น งานของ “สวนดุ สิ ต โพล ” ทั้ ง การส� ำ รวจความคิ ด เห็ น
สาธารณะ การด�ำเนินงานเชิงธุรกิจ และภารกิจต่าง ๆ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน�ำความรู้ ความเชี่ยวชาญขึ้นมาต่อยอด
พัฒนาการท�ำงานให้สอดรับกับความก้าวหน้าของยุคสมัย และสามารถมองเห็น
อนาคตของตนเองที่เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปได้

(นายณัฐพล แย้มฉิม)
ประธานสวนดุสิตโพล

บทสรุปผู้บริหาร
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รายงานประจําป 2561 (1 ตุลาคม
2560 - 30 กันยายน 2561) จัดท�ำขึ้นเพื่อ
เป็ น การรายงานผลการด� ำ เนิ น งานของ
สวนดุ สิ ต โพลตามภารกิ จ ประกอบด้ ว ย
การส�ำรวจและเผยแพร่ผลการส�ำรวจความ
คิดเห็นสาธารณะ บริการวิชาการเกี่ยวกับ
การวิ จั ย การวั ด และการประเมิ น ผล
ด� ำ เนิ น การเป็นที่ปรึกษา เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์เ กี่ ย วกั บ การส� ำ รวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณะและการวิ จั ย ให้ กั บ
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์และ
นักศึกษา ซึ่งผลการด�ำเนินสามารถท�ำได้
ดังนี้
บุคลากรสวนดุสติ โพล จ�ำนวนทัง้
สิ้ น 29 คน จ� ำ แนกเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย 26 คน เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำตาม
สั ญ ญาจ้ า ง 2 คน และลู ก จ้ า งประจ� ำ
สวนดุสิตโพล 1 คน รายได้ผลการด�ำเนิน
งานจากหน่วยงานภายนอก 44,073,091.07
บาท (สี่สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าสิบ
เอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) น�ำส่งมหาวิทยาลัย
8,072,769.64 บาท (แปดล้านเจ็ดหมืน่ สอง
พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
และรายรับที่เป็นมูลค่าจากการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นสื่ อ 62,327,350.00 บาท
(หกสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผลการด�ำเนินงาน สรุปดังนี้

1. การส�ำรวจสาธารณมติ จ�ำนวน 54 เรื่อง จ�ำนวน 116
ครัง้ เผยแพร่ผา่ นข่าวหน้า 1 จ�ำนวน 44 ครัง้ ข่าวการเมือง จ�ำนวน
42 ครั้ง ข่าวสังคม จ�ำนวน 17 ครั้ง ข่าวเศรษฐกิจ จ�ำนวน 4 ครั้ง
ข่าวการศึกษา จ�ำนวน 3 ครั้ง ข่าวกีฬา จ�ำนวน 3 ครั้ง และ ข่าว
บันเทิง จ�ำนวน 3 ครั้ง นอกจากนี้ได้เผยแพร่ ผ่านสื่อต่างประเทศ
จ�ำนวน 14 ครั้ง
2. ธุรกิจสารสนเทศ จ�ำนวน 119 โครงการ จ�ำแนกเป็น
หน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน 26 โครงการ และหน่วยงานภาคเอกชน
จ�ำนวน 75 โครงการ องค์กรมหาชน จ�ำนวน 14 โครงการ และ
รัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 4 โครงการ
3. ความร่วมมือทางวิชาการ จ�ำนวน 46 เรื่อง จ�ำแนกเป็น
ภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 26 เรื่อง และภายนอกมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 20 เรื่อง
4. การบริการวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ จ�ำนวน 79
ครัง้ จ�ำแนกเป็นภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 55 ครัง้ และภายนอก
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 24 ครั้ง
5. บทความเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 42
บทความ
ผลงานเด่ น บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อการได้มาซึ่ง
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ
อ�ำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ค ว า ม เ ป็ น ม า
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
โลกอยู่ใน “ยุคสารนิเทศ” (Information Age)
ท�ำให้ทุกคนจ�ำเป็นต้องใช้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ฯลฯ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง จากการที่โลก
ในยุคปัจจุบันปริมาณข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ เพิ่มขึ้น
อย่ า งมากมายมหาศาล จนอยู ่ ใ นสภาวะที่ เ รี ย กว่ า
“Information Explosion” ท�ำให้ไม่สามารถที่จะบริโภค
ข่ า วสาร ข้ อ มู ล ความรู ้ ได้ ทุ ก เรื่ อ ง จึ ง ได้ เ กิ ด
“วิชาสารนิเทศศาสตร์” (Information Science) เพือ่ ฝึกฝน
ให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข่าวสารข้อมูลความรู้ได้
อย่างเป็นระบบ ผูท้ ไี่ ด้รบั การฝึกนัน้ ก็คอื “นักสารนิเทศ”
ที่จะให้บริการแก่คนทั่วไปได้ใช้ ติดตามข่าวสาร ข้อมูล
ความรู้อย่างชาญฉลาด สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จึงได้
เปิดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อผลิต
“นักสารนิเทศ” ออกไปรับใช้สังคม
2534

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง
“สวนดุ สิ ต โพล” โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
รศ.ล�ำพอง บุญช่วย อธิการ ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จ
ในการก่อตั้งสวนดุสิตโพล ซึ่งการด�ำเนินงานของ
สวนดุสิตโพล ในระยะแรก คือ โพลสาธารณะที่มี
การสอบถามความคิดเห็นประชาชน “สวนดุสติ โพล”
เป็นงานภาคสนามที่นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใช้เป็นสิ่งที่สร้างเสริม
ทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
ทั้งการจัดหาข้อมูล การรวบรวม การจัดระบบ และ
การวิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล ดิ บ จนถึ ง ขั้ น ตอนการ
ปรุงแต่ง และเผยแพร่ออกมาในรูปของ “สารนิเทศ”

(INFORMATION) นีค่ อื จุดก�ำเนิดของ “สวนดุสติ โพล”

2535-2537

พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2547

2538-2547

สวนดุสิตโพลเริ่มมีการรับงานจากหน่วยงานภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐ ภาค
เอกชนและองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร เรียกว่า โพลธุรกิจ ในช่วงแรกสวนดุสติ โพลจะท�ำ
หน้าทีอ่ อกแบบสอบถาม และลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากภาคสนาม
ส่งให้กับบริษัท PROCESS LINES ประมวลผล ต่อมามีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประมวลผล เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
เพื่อขับเคลื่อนการท�ำโพลสาธารณะ และโพลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
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พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการจัด
โครงสร้างการด�ำเนินงาน และฝ่ายต่างๆ เพื่อ
รับผิดชอบการด�ำเนินงาน โดย รศ.ดร.ศิโรจน์
ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
เป็ น ประธานที่ ป รึ ก ษา สวนดุ สิ ต โพล และ
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานด�ำเนินงาน
สวนดุสิตโพล มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นและได้มีการ
ท�ำโครงสร้างการด�ำเนินงานสวนดุสติ โพล ประกอบ
ด้วยกลุม่ งานเลขานุการ กลุม่ งานนโยบายและแผน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มงาน
โพลสาธารณะ กลุ่มงานโพลธุรกิจ กลุ่มงานวิจัย
กลุ่มงานภาคสนาม กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล และ
กลุ่มงานประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
เป็ น ผศ.ดร.พิ ทั ก ษ์ จั น ทร์ เ จริ ญ และในส่ ว นของ
สวนดุสิตโพลได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
ที่ ป รึ ก ษาสวนดุ สิ ต โพลจาก รศ.ดร.ศิ โ รจน์ ผลพั น ธิ น
เป็น รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ และประธานด�ำเนินงาน
สวนดุสติ โพลจาก รศ.ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์ เป็น นายณัฐพล
แย้มฉิม และแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล รวมไปถึง
การปรั บ โครงสร้ า งการท� ำ งานของสวนดุ สิ ต โพล เพื่ อ
ให้มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์และคู่แข่งทางการตลาดที่มีจ�ำนวนมากขึ้น
โดยมีโครงสร้างการท�ำงาน ประกอบด้วย ฝ่ายส�ำนักงาน
ฝ่ายโพลสาธารณะ ฝ่ายโพลธุรกิจ ฝ่ายวิจยั และพัฒนา และ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนัน้ ยังบริการข้อมูลข่าวสารผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศบนเว็บไซต์ คือ www.dusitpoll.dusit.
ac.th และ www.facebook.com/suandusitpoll

2548-2553

2556-2557

พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553

2554-2555

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
สวนดุสติ โพล เริม่ การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ (Online) ครัง้ แรก
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในโครงการความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับ
นิตยสารทีวพี ลู ในการฉลองครบรอบ 22 ปี นิตยสารทีวพี ลู โดยการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซต์ Google (Google Forms) และ
ปี พ.ศ. 2555 การด�ำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา
ขายปลีกก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน สวนดุสิตโพลต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านค้าหาบเร่แผงลอยทั่วประเทศ และบันทึก
ข้อมูลให้ได้เร็วที่สุด จึงได้ร่วมมือกับส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สร้างโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เก็บข้อมูลผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ได้ทันที หรือบันทึกข้อมูล
จากแบบสอบถามลงระบบ ต่อมาได้มีแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์แบบง่ายผ่านผู้ให้บริการโปรแกรมต่างๆ ทั้งแบบ
ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ Google Forms และ Office 365 Forms และ
แบบมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ Monkey Survey และ Survey Can เป็นต้น
10 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

2558-2559

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปลี่ยน
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มี ส ถานะเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของรั ฐ สวนดุ สิ ต โพล
ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการท� ำ งานให้ มี
ความคล่องตัว โดยนายณัฐพล แย้มฉิม ประธาน
ด� ำ เนิ น งานสวนดุ สิ ต โพลได้ ป รั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ า งการด� ำ เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง โดยแบ่งโครงสร้างงาน
ประกอบด้วย ฝ่ายส�ำนักงาน ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายธุรกิจวิชาการ และฝ่ายประมวลผล

พ.ศ. 2560
สวนดุ สิ ต โพลมี ข  อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สวนดุสิต ว่าดวย การบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ.
2560 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
โดยใหมปี ระธานสวนดุสติ โพล เปนผูบ งั คับบัญชา
และรั บ ผิ ด ชอบงานของสวนดุ สิ ต โพล ได้ มี
การแตง ตัง้ คณะกรรมการอํานวยการสวนดุสติ โพล
โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล รวมทั้ง
ได้ ป รั บ โครงสร้ า งการท� ำ งานสวนดุ สิ ต โพล
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ
ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล และฝ่ายพัฒนา
องค์กร
2560
2561

พ.ศ. 2561
การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ นั้ น
จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สวนดุสิตโพลจึงมีการพัฒนาบุคลากรด้วยการน�ำการวิจัย
แบบ R2R หรือ Routine to Research จึงเป็นการพัฒนา
งานประจ�ำสู่งานวิจัย และเป็นการสร้างงาน สร้างความรู้สู่
งานวิจัย มาต่อยอดการพัฒนาจากการจัดท�ำ Work Manual
เพือ่ สร้างแนวทางในการลดความเสีย่ ง และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและองค์กร การวิจยั แบบ R2R จึงเป็นเครือ่ ง
มือที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการ
ท�ำงานวิจัยในงานประจ�ำแล้วน�ำผลการวิจัยนั้นๆ มาพัฒนา
งานที่ปฏิบัติอยู่ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานว่าจุดไหนหรือ
กระบวนการท�ำงานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และก่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ ส่งผลดีทั้งต่อกระบวนการปฏิบัติงานของ
ตนเองและการด�ำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ

“สวนดุสิตโพล”

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตัง้ ซ่อม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดย ท�ำนายว่า
นายสมัคร สุนทรเวช จะได้รับเลือก การส�ำรวจครั้งนี้ท�ำนายผล
ได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ เข้ า ตาประชาชน นั บ เป็ น การแจ้ ง เกิ ด ของ
“สวนดุสิตโพล” ที่ทุกฝ่ายเริ่มจับตามอง

พ.ศ. 2539
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตัง้ ผูว้ า่
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�ำนายว่า นายพิจิตต รัตตกุล
จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 12

พ.ศ. 2542
สวนดุสิตโพล ร่วมกับ TRIS Corporation Limited ด�ำเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างการแก้ไข
ปัญหาคนจนในเมืองในภาวะวิกฤตภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้
จ่ายภาครัฐเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2542

พ.ศ. 2543
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�ำนายว่า นายสมัคร สุนทรเวช
จะได้รบั เลือกเป็นผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 13 ผลส�ำรวจ
ครั้งนี้สามารถท�ำนายผลได้อย่างแม่นย�ำ
สวนดุสิตโพลได้รับเชิญไปศึกษาดูงานด้านระบบบริหาร
การจัดการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีและศึกษาดูงานองค์การบริหาร
ระดับสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการแลกเปลี่ยน
ผูบ้ ริหารระดับสูง (Professional Exchange Program) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ศึกษาดูงานการท�ำโพลของสหรัฐอเมริกา
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด และศึ ก ษาดู ง าน Exit Poll ณ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน
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พ.ศ. 2544
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ ผล Exit poll ครัง้ นีเ้ ป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ
โดย พันต�ำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่ 23
สวนดุ สิ ต โพลได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ด�ำเนินโครงการส�ำรวจก�ำลังแรงงานในเขตเมืองของ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2547
สวนดุสิตโพลได้รับเชิญจากแกลลอปโพล (Gallup Poll)
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ เข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 55
การส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การเลื อ กตั้ ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�ำนายว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 14
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พ.ศ. 2548
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร โดยผล Exit poll ท�ำนายได้แม่นย�ำว่า พันต�ำรวจโท
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รบั เลือกเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 (สมัยที่ 2)

พ.ศ. 2551
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยท�ำนายได้อย่างแม่นย�ำว่า นายอภิรักษ์
โกษะโยธิน จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 14
(สมัยที่ 2)
สวนดุ สิ ต โพลได้ เ ดิ น ทางไปสั ง เกตการณ์ ก ารเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ไป
ส�ำรวจบรรยากาศการเลือกตั้ง ณ มหานครนิวยอร์ก เมืองแอตแลน
ติค ซิตี้ เมืองฟิลาเดลเฟียและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และได้สังเกตการณ์
การเลือกตัง้ จริง บริเวณคูหาการเลือกตัง้ ทีก่ รุงวอชิงตัน ดี.ซี. นอกจาก
นีส้ วนดุสติ โพลได้เข้าพบผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยมิชแิ กน โดยได้รบั
ฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี
สวนดุสิตโพล ศึกษาดูงาน ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
การส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การเลื อ กตั้ ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยท�ำนายว่า หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์
บริพัตร จะได้รับเลือกเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15
ซึ่งผลก็ถูกต้องอีกครั้ง
สวนดุสติ โพลจัดท�ำพ็อกเก็ตบุค๊ เรือ่ ง ปอกเปลือกประเทศไทย
เรื่อง “สวนดุสิตโพล : ชี้เป็นชี้ตายหรือ ค�ำท�ำนายอนาคต” และเรื่อง
“มองเมืองไทย” ผ่าน “สวนดุสิตโพล”

พ.ศ. 2554
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร โดยนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้รบั เลือกเป็นนายก
รัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย คนที่ 28
สวนดุสิตโพลศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

14 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

พ.ศ. 2556
สวนดุสิตโพล ได้มีส่วนร่วมในโครงการจัดเวทีเสวนาหา
ทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) และ
โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ กรณีโครงการเพื่อออกแบบและ
ก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนและ
ระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดท�ำฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่
แผงลอยอาหาร และครัวเรือนไม่มไี ฟฟ้าใช้ เพือ่ รองรับการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรั บ ราคาก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว (LPG)
(ระยะที่ 1) และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา
ขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน (ระยะที่ 2)

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
สวนดุ สิ ต โพลได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในโครงการต่ า ง ๆ ต่ อ
เนือ่ งจาก ปี 2556 เช่น โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ กรณีโครงการ
เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
อย่ า งยั่ ง ยื น และระบบแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ของประเทศไทย
และโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2557 (ระยะที่ 3)
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ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและวิสยั ทัศน์ในการปฏิบตั งิ าน
ของสวนดุสิตโพล (ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี
สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
โครงการสร้ า งความร่ ว มมื อ ส� ำ นั ก โพลในกลุ ่ ม
ประเทศอาเซียนของสวนดุสิตโพล ณ ประเทศมาเลเซีย
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์

พ.ศ. 2559
สวนดุ สิ ต โพลลงนามทางวิ ช าการว่ า ด้ ว ยการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพือ่ การได้มาซึง่ ข้อมูล
สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ระหว่างส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สวนดุสิตโพล และ
นิด้าโพล
ผู้สื่อข่าวจาก The Irrawaddy สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานการส�ำรวจความคิดเห็น
ด้านบริการวิชาการและด้านธุรกิจวิชาการ
สวนดุสติ โพลท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการร่วมกับส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรรูป
งานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ โพลด�ำเนินการผลิตรายการ “คุยกับโพล”
เป็นความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพล กับ Suan Dusit
Internet Broadcasting (SDIB) ผ่านสื่อต่างๆ
สวนดุสิตโพลผลิตน�้ำดื่มตราสวนดุสิตโพล

16 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

พ.ศ. 2560
สวนดุ สิ ต โพลเข้ า หารื อ และแลกเปลี่ ย นทั ศ นะเกี่ ย วกั บ
การท�ำส�ำรวจสาธารณมติ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ครั้งที่ 58 ร่วมกับ Anne Lee Seshadri ต�ำแหน่ง Cultural and Education
Offfiicfi er Media and Cultural Section และ Minsuh Son ต�ำแหน่ง Political
Specialist ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย
ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
สวนดุสิตโพลได้ไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ด้านการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เดินทางไปที่ University of CaliforniaBerkeley, Institute for Survey Research, Temple University, Franklin &
Marshall College, International Senior Lawyers Project และสังเกตการณ์
การเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในนิวยอร์ก
นอกจากนี้ได้จัดท�ำหนังสือครบรอบ 25 ปี
สวนดุสิตโพล เดินหน้าสูค่ วามยัง่ ยืน Suan Dusit
Poll 4.0 และหนังสือ “ตึกใหญ่” มหาวิทยาลัย
สวนดุ สิ ต ที่ เ ป็ น การรวบรวมเรื่ อ งราว
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของต�ำหนัก
พระองค์เจ้าอัพภันตรีประชา
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โครงการ

สืบสานศาสตรศิลป
สงเสริมสยาม สูความยั่งยืน

พ.ศ. 2561
สวนดุ สิ ต โพลได้ ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งใน
การสื่อสารระหว่างประชาชนกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อการ
ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานตามบทบาท
หน้าที่และอ�ำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สวนดุสิตโพลได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลภาคสนามใน
การส�ำรวจความพึงพอใจของโครงการสืบสานศาสตร์ศลิ ป์สง่ เสริม
สยามสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
สวนดุสติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
เพือ่ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว (Food Tourism Innopolis) ทีด่ ำ� เนิน
การโดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นอกจากนีไ้ ด้มสี ว่ นร่วมในการวิเคราะห์และประมวลผลใน
โครงการส�ำรวจข้อมูลและศึกษาเพื่อจัดท�ำเรื่องเล่าผ่าน 5 ภูมิ
วัฒนธรรมและค้นหาอัตลักษณ์ชมุ ชนเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และเสน่ห์
ทางการท่องเทีย่ วทีด่ ำ� เนินการโดย ศูนย์การศึกษานอกทีต่ งั้ ล�ำปาง

โดย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

18 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Design by :

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

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร

สวนดุสิตโพล
พ.ศ. 2559-2562

ปรัชญา
วิสัยทัศน
สำนักโพลที่มีความโดดเดนดาน
การสำรวจสาธารณมติ และ
การวิจัย ภายใตกระบวนการ
ทำงานอยางมืออาชีพ2

ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางองคความรูดานการสำรวจสาธารณมติและ
ถายทอดขอมูลสูสาธารณชน
2. สรางความเขมแข็งในการใหบริการวิชาการ
และธุรกิจวิชาการ
3. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
นำไปสูองคกรที่เปนเลิศ

กลยุทธ
1. เสริมสรางองคความรูและสมรรถนะดานวิชาการ
ในการสำรวจสาธารณมติ
2. การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธเชิงการตลาดและเผยแพรขอมูลสู
สาธารณชนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
4. พัฒนาฐานขอมูลออนไลนที่สนับสนุนการใหบริการวิชาการ
5. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานที่มุงเนนการ
สรางความรับผิดชอบตอสังคม
6. จัดกิจกรรมที่สอดคลองตอการพัฒนาสมรรถนะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับบุคลากร

สำนักโพลที่เขมแข็ง อยูรอดได
อยางยั่งยืนบนพื้นฐานการจัดการคุณภาพ1

พันธกิจ
1. การสำรวจสาธารณมติและเผยแพรสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง
2. การบริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการ ดานการสำรวจสาธารณมติ
และการวิจัย
3. การจัดการขอมูลสารสนเทศ และจัดการความรูดานการ
สำรวจสาธารณมติ และการวิจัย
4. การพัฒนาศักยภาพองคกร บุคลากร และการทำงานอยางมืออาชีพ

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

บทบาทหนาที่
1. สำรวจและเผยแพรผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ
2. บริการวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย การวัดและการประเมินผล
3. รับจัดการเกี่ยวกับเครือขายการสำรวจ ฐานขอมูล การเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ การวิจัย การวัดและการประเมินผล
4. จัดฝกอบรมเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการวิจัย
5. เปนแหลงฝกประสบการณเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการวิจัย
6. เปนแหลงเรียนรูของคณาจารยและนักศึกษา
7. ดำเนินการเปนที่ปรึกษา
8. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสำรวจและเผยแพรผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ
2. เพื่อเปนการบริการวิชาการเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ
และการวิจัยใหแกมหาวิทยาลัย หนวยงานของรัฐหรือเอกชน
3. เพื่อดำเนินกิจการที่เปนการสรางประโยชนอื่นใหแกมหาวิทยาลัย
1 การจัดการคุณภาพ การดำเนินงานดานการสำรวจสาธารณมติที่มีความเปนกลาง ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
บุคลากรมีความรูความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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2 การทำงานอยางมืออาชีพ หมายถึง การทำงานที่มุงเนนประสิทธิภาพของงานที่นำไปสูสำนักโพลมืออาชีพ (ขอมูลจากการจัดการความรูในองคกร เรื่อง การทำงานอยางมืออาชีพ)

ตราสัญลักษณ์

“สวนดุสิตโพล”

พุทธศักราช 2535

พุทธศักราช 2538

พุทธศักราช 2558

พุทธศักราช 2559

ความหมายตราสัญลักษณ์สวนดุสิตโพล
กรอบคอมพิวเตอร์

การขับเคลื่อนการวิจัยเชิง
ส�ำรวจสาธารณมติ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเผยแพร่ผลการส�ำรวจเพื่อให้บริการสารสนเทศ
ลูกโลก บริบททางสังคมไทยและสังคมโลกทีเ่ กิด
จากพลวัตรของการเปลีย่ นแปลงด้านข้อมูลทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจ�ำเป็นต้องประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ การจัดเก็บรวบรวม อันน�ำไปสูก่ ารสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
ลายน�้ำ 4 เส้น (คลื่นน�้ำ) การน�ำเทคโนโลยีเพื่อ
จั ด เก็ บ สื บ ค้ น เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลอดจน
การบูรณาการศาสตร์ดา้ นการส�ำรวจ การประชาสัมพันธ์
มาขับเคลื่อนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ ผลส�ำรวจ และองค์ความรู้เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการตัดสินใจของคนในสังคม
20 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

พุทธศักราช 2547

ท�ำเนียบประธานสวนดุสิตโพล
1. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

ระหว่าง 24 มิถุนายน 2535
ถึง 4 กรกฎาคม 2556

2. นายณัฐพล แย้มฉิม

ระหว่าง 5 กรกฎาคม 2556
ถึง ปัจจุบัน

คณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล

ดร.วิโรจน์ เทพบุตร

รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

ดร.สุวิชชา เนียมสอน

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลยุทธ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานมหาวิทยาลัย

นายธนภูมิ มาประเสริฐ

นายณัฐพล แย้มฉิม

นางสาวพบรัก แย้มฉิม

นางสาวพิมพ์ชนก สีหา

กรรมการและเลขานุการ
ประธานสวนดุสิตโพล

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ

กรรมการ
กองกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพล
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คณะท�ำงาน

“สวนดุสิตโพล”
ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ

นายณัฐพล แย้มฉิม
ประธานสวนดุสิตโพล

นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร
จากซ้ายไปขวา
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ นายธนกร สายบัวทอง
(คนกลางล่าง)
นางสาวพรพรรณ บัวทอง
ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ
นางสาวชนันภรณ์ โตประยูร

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร
(คนกลางล่าง)

22 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

จากซ้ายไปขวา
นางสาวปิยฉัตร อ่อนน้อม
นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม
นางสาวยุพาพร มาชม
นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช
นายวัชระ ประสาทแก้ว

ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ

นางสาวพบรัก แย้มฉิม
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ
(คนกลางล่าง)

นางสมถวิล สุริยะเรืองรัศมี
(คนกลางล่าง)

จากซ้ายไปขวา
นายกิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
นางสาวพิมพ์ชนก สีหา
นายทรงพล กิจเสถียรพงษ์

จากซ้ายไปขวา
นางสาวสุภาวดี บาลี
นางสาวนภณัฐ ชมพู
นางสาวเปรมฤดี โยวัง

Annual Report 2018 Suan Dusit Poll 23

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล

นางสาวมฤริณทร์ แตงน้อย
จากซ้ายไปขวา
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ว่าที่ ร.ต.หญิงวจนาพร แก้วสาริกรณ์
(คนกลางล่าง)
นางสาววณี กิมเรือง
นางสาวกรรณิการ์ ศรีไพบูลย์

นางผ่องพรรณ จาดก้อน
(คนกลางล่าง)

24 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

จากซ้ายไปขวา
นางสาวสายสมร เมืองมูล
นายนิพนธ์ ทักษิณ
นางสาววชิราภรณ์ สุ่มเข็มทอง

โครงสร้างองค์กร

“สวนดุสิตโพล”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สวนดุสิตโพล
ฝายพัฒนาองคกร

ฝายสารสนเทศสาธารณะ

ฝายธุรกิจสารสนเทศ

ฝายวิเคราะหและประมวลผล

โครงสร้างการบริหารงานสวนดุสิตโพล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร
คณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ
สวนดุสิตโพล

ประธานสวนดุสิตโพล
ผูจัดการ
ฝายพัฒนาองคกร

ผูจัดการ
ฝายสารสนเทศสาธารณะ

ผูจัดการ
ฝายธุรกิจสารสนเทศ

ผูจัดการ
ฝายวิเคราะหและประมวลผล
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ข้อมูลสารสนเทศ

26 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

บุคลากร

■

เพศ

■

1 คน

สายสนับสนุน
1 คน

2 คน

6 คน

■
■

■

23 คน
ชาย
หญิง

26 คน

6 คน
23 คน

ระดับการศึกษา
9 คน
19 คน

■
■
■

■

พนักงานมหาวิทยาลัย
26 คน
เจาหนาที่ประจำตามสัญญาจาง 2 คน
ลูกจางประจำโครงการ
1 คน

ตำแหนงปจจุบัน

9 คน

19 คน

1 คน
■
■
■

ปริญญาตรี 9 คน
ปริญญาโท 19 คน
ปริญญาเอก 1 คน

เจาหนาที่บริการการศึกษา
19 คน
เจาหนาที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 9 คน
■ เจาหนาที่ประจำโครงการ
1 คน
■
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งบประมาณ
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (สวนดุสิตโพล)
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายได้
- รายได้จากการบริการวิชาการ
- รายได้ระหว่างกัน - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
- ต้นทุนการบริการวิชาการ
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย
ผลการด�ำเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน
- การด�ำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
- การด�ำเนินงานให้หน่วยงานภายนอก
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน
รายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน
- มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (AD Value)
รวมรายรับที่ไม่เป็นตัวเงิน

28 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

34,586,541.85
9,391,316.00
95,233.22
44,073,091.07
9,705,295.55
308,180.00
3,978,900.00
5,006,937.77
676,804.04
55,468.79
8,868,570.50
1,964,744.21
119,502.32
30,684,403.18
13,388,687.89
3,815,000.00
840,000.00
4,655,000.00
62,327,350.00
62,327,350.00

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล)
งบประมาณแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงให้เห็นถึง กรณี “สวนดุสิตโพล” จะจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการโดยไม่ขอรับการ
สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย เพือ่ แสดงผลการท�ำงานทางการเงินว่าสามารถเลีย้ งตัวเองได้และมี
เงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
รายได้จากการด�ำเนินงาน
- รายได้จากการบริการวิชาการ
- รายได้ระหว่างกัน - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร*
- เงินรายได้น�ำส่งมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

      (หน่วย : บาท)
34,586,541.85
9,391,316.00
95,233.22
44,073,091.07
10,707,107.90
8,074,219.64
22,610,183.54
41,391,511.08
2,681,579.99

หมายเหตุ
* งบที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1. เงินเดือนของบุคลากร
2. เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
เงินสมทบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
3. เงินสมทบประกันสังคมประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
4. เบี้ยประกันกลุ่มประกันชีวิตพนักงานมหาวิทยาลัย
5. สาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าโทรศัพท์
6. สาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา (ประมาณการ)
7. แม่บ้านท�ำความสะอาด (ค่าแรงและค่าอุปกรณ์)
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30 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

ข้อมูลอาคารและสถานที่
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
สื่อออนไลน์

ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
02-244-5210-1
02-244-5600-1
suandusitpoll@dusit.ac.th
www.suandusitpoll.dusit.ac.th
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เครือข่ายการด�ำเนินงาน

“สวนดุสิตโพล”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�ำปาง

32 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�ำปาง
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2
ระหว่ า ง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต หลั ก สู ต รศึ ก ษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (15
จังหวัด)
- ศูนย์กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์จังหวัดก�ำแพงเพชร
- ศูนย์จังหวัดสุพรรณบุรี
- ศูนย์จังหวัดนครนายก
- ศูนย์จังหวัดล�ำปาง
- ศูนย์จังหวัดเชียงราย
- ศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์
- ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ
- ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี
- ศูนย์จังหวัดมหาสารคาม
- ศูนย์จังหวัดตรัง
- ศูนย์จังหวัดสงขลา
- ศูนย์จังหวัดยะลา
- ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- กลุ่มรัตนโกสินทร์
- กลุ่มภาคเหนือ
- กลุ่มภาคกลาง
- กลุ่มภาคตะวันตก
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- กลุ่มภาคใต้

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

4. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
9. วิทยาลัยชุมชน
10. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
11. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด
12. กองบัญชาการศึกษา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
13. กระทรวงวัฒนธรรม
14. ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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
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ผลการด�ำเนินงานสวนดุสิตโพล

34 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

สารสนเทศสาธารณะ

ข่าวหน้า 1
การเมือง
งานโพลสาธารณะ 54 เรื่อง
สังคม
เผยแพร่จำ�นวน 116 ครั้ง
การศึกษา
(จำ�นวนประชากรตอบแบบสำ�รวจ 73,672 คน)
กีฬา
บันเทิง
นำ�เสนอผ่านสื่อต่างประเทศ 14 ครั้ง
เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 42 บทความ

44
17
4
3
3
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

มูลค่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (AD Value)
มูลค่ารวม 62,327,350.00 บาท
สื่อ
จำ�นวน (ครั้ง)
มูลค่า
การโฆษณา

หนังสือพิมพ์
1,274
44,372,550
(71.19%)

ทีวีดิจิตัล
114
13,680,000
(21.95%)

วิทยุ
100 นาที
1,000,000
(1.61%)

เว็บไซต์
2,729
3,274,800
(5.25%)

ธุรกิจสารสนเทศ
งานบริการวิชาการ
119 โครงการ

ภาครัฐ
26 โครงการ
องค์กรมหาชน 14 โครงการ

บริการวิชาการ
การถ่ายทอดความรู้
ความร่วมมือทางวิชาการ

ภายในมหาวิทยาลัย
20 ครั้ง
55 ครั้ง

ภาคเอกชน 75 โครงการ
รัฐวิสาหกิจ 4 โครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
26 ครั้ง
24 ครั้ง
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การพัฒนาด�ำเนินงาน

36 รายงานประจำ�ปี 2561 สวนดุสิตโพล

การพัฒนาด�ำเนินงาน

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการอบรม
อย่างน้อยคนละ 2 ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากร
ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง จำ�นวน 5 คน
(รวม 7 คน)

ศักยภาพบุคลากร
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สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-244-5210 – 3
แฟกซ์ : 02-244-5600 - 1
อีเมล : suanduspoll@dus.ac.th
เว็บไซต์ : www.suanduspoll.dus.ac.th/www.facebook/suanduspoll

