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รายงานการศึกษาดูงาน The Philippines

ภาพรวมการศึกษาดูงาน
ฟิ ลิ ปิ น ส์ (ฟิ ลิ ปิ น ส์ : The Philippines; ฟิ ลิ ปี โ น: Pilipinas) หรื อ ชื่ อ
ทางการคื อ สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (อั ง กฤษ: Republic of the Philippines;
ฟิ ลิ ปี โ น: Republika ng Pilipinas) เป็ น ประเทศที่ ป ระกอบด้ ว ยเกาะจ านวน
7,107 เกาะ ตั้ ง อยู่ ใ นมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ห่ า งจากเอเชี ย แผ่ น ดิ น ใหญ่ ไ ปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กิโลเมตร มีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียง
หนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน
(พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489) ได้ครองฟิลิปปินส์เป็น
อาณานิ ค มเป็ น เวลา 4 ศตวรรษ ท าให้ มี อิ ท ธิ พ ลใหญ่ ที่ สุ ด ต่ อ วั ฒ นธรรมของ
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
คริส ต์ (อีกชาติห นึ่งคือติมอร์ - เลสเต) และเป็นหนึ่งในชาติท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ในปี พ.ศ.
2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการและ
มีภาษาประจาชาติคือ ภาษาตากาล็อก และใช้สกุลเงินเปโซ (Philippine Peso)
สัญลักษณ์เงิน PHP
สาหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะทางานของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปินส์ ระหว่างวันที่
22 ถึง 25 มิถุนายน 2557 โดยได้ศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ รวม 4 หน่วยงาน
คือ 1) Social Weather Stations (SWS), 2) The Manila Times 3) University
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รายงานการศึกษาดูงาน สานักโพลในภูมิภาคอาเซียนสวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ สาธารณรัฐฟิลิปินส์
ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2557
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the Philippines Diliman แ ล ะ 4) Philippine Daily lnquirer โ ด ย ทั้ ง
4 หน่วยงานตั้งอยู่กรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปินส์
สรุปผลการศึกษาดูงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. องค์กรเกี่ยวกับการสารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล
(Public Opinion Poll)
2. องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว (Media / NEWS)
3. สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Institution)
4. ความคิดเห็นของผู้ศึกษาดูงาน
5. ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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ส่วนที่ 1

องค์กรเกี่ยวกับการสำ�รวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล
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ส่วนที่ 1 องค์กรเกี่ยวกับการสารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล
(Public Opinion Poll)
Social Weather Stations (SWS)
1. การทางานของสานักงาน การทางานโพลสาธารณะกับโพลธุรกิจ
Social Weather Stations (SWS) เป็ น องค์กรเอกชนที่ ทาวิจั ย ส ารวจ
ความคิดเห็น หรือสภาพสังคม SWS ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1985 (2528)
ส านักงานแห่ งนี้ ตั้งอยู่ ที่ 52 Malingap ถนน Sikatuna Village, Quezon City
โดย SWS เน้นกิจกรรมให้บริการแก่สังคม (Public Service) แบบไม่แสวงหากาไร
ไม่เข้าตลาดหลั กทรั พย์ และวางตนเป็ น กลางทางการเมือง (Politically nonpartisan)
SWS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้
เกิดขึ้นในสังคม ด้วยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมของฟิลิปปินส์
ในหลากหลายประเด็น เช่น ความยากจน (Poverty) ความหิ ว โหย (Hungry)
ความเหลื่ อ มล้ าทางเพศสภาพ (Gender bias) เป็ น ต้ น บุ ค ลากรของ SWS
ประกอบด้วยนักวิชาการหลากหลายสาขา ได้แก่ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
รัฐ ศาสตร์ สั งคมวิทยา สถิติ และนั กวิจัย การตลาด นอกจากนี้ SWS ยั ง เป็ น
สถาบันแห่งแรกที่นา “Exit polls” หรือการสอบถามผลการเลือกตั้งของผู้มาใช้
สิทธิ์บริเวณคูหาเลือกตั้งเข้ามาใช้ในฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1992 (2535) อีก
ด้วย คติพจน์ประจาองค์กร คือ “Quothomines tot sententiae” / “Respect
for diversity” / “การเคารพในความแตกต่าง”รายได้ของ SWS ที่นามาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรมาจากหลายๆ ส่วน เช่น การทาโพลเลือกตั้งมาจาก
สปอนเซอร์ของสถานีโทรทัศน์ การรับทาวิจัยมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรไม่หวังผลกาไร การบริการข้อมูล (Information Service Provider)
อย่างไรก็ดี SWS ไม่ได้รับทาการวิจัยตลาด (Marketing Research)
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3. การสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
Social Weather Stations (SWS) จะวางตั ว เป็ น กลางทางการเมื อ ง
และดาเนินการวิจัยสารวจอย่างต่อเนื่องภายใต้หัวข้อหรือประเด็นที่กาหนดไว้แล้ว
การสารวจจะทาเป็นรายไตรมาสหรือปีละ 4 ครั้ง (Quarterly) และนาผลหรือ
ข้อมูลของแต่ละปีย้อนหลังมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้ม (Trend) ที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการทานายหรือมองแนวโน้มในอนาคต (Projection)
ได้
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2. การบริหารองค์กรด้านบุคลากร
Social Weather Stations (SWS) มี บุ ค ลากรประจ า จ านวน 40 คน
และไม่มีนโยบายที่จะรับบุคลากรประจาเพิ่ม แต่มีบุคลากรที่จ้างแบบชั่วคราว
(Part time) ส าหรั บ ช่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนลู ก จ้ า งแบบชั่ ว คราวจะใช้ จ านวน
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับงบประมาณและลักษณะของโครงการที่ดาเนินการ เช่น การ
ส ารวจโพลเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 ที่ผ่ านมามี
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จานวน 2 คน ต่อ 1 สถานที่ที่ทาการเลือกตั้ง รวม
ทั้งหมดมีประมาณ 80,000 สถานที่ และจะมีคนนาส่งข้อมูลมายังส่วนกลางเพื่อ
นามาประมวลผล ซึ่งในการเก็บข้อมูล SWS จะไม่ใช้นักเรียนหรือนักศึกษาเก็บ
ข้อมูลให้

4. ประเด็นที่สนใจในการทาโพล หรือโพลที่ทาบ่อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นทาง
การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ
Social Weather Stations (SWS) มี ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น ข อ ง ก า รท าวิ จั ย
เชิงสารวจภายใต้หัวข้อที่กาหนดไว้ เช่น ความยากจน ความหิวโหย ความสุข ฯลฯ
การทาโพลจาก “ประเด็นร้อน” หรือ “Hot Issues” จะมีบ้างแต่ต้องเป็นประเด็น
ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจอย่ า งกว้ า งขวาง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารท าโพลก่ อ นการเลื อ กตั้ ง
(Pre-election) และเอ็กซิทโพล (Exit Polls)
รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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5. ตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล “โพลสาธารณะ” การสุ่มตัวอย่าง
Social Weather Stations (SWS) กาหนดจ านวนตัว อย่ างที่ใช้ใ นการ
เก็บข้อมูลโพลสาธารณะประมาณ 5,000 คน มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ จะ
ไม่มีการสารวจทางโทรศัพท์ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ในการให้ข้อมูลน้อย
6. การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ สถิติที่เลือกใช้ การวิเคราะห์เชิงลึก
Social Weather Stations (SWS) ใช้ โ ปรแกม SPSS และโปรแกรม
CSPro
7. การนาเสนอต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อใหม่
Social Weather Stations (SWS) นาเสนอผลสารวจความคิดเห็น ผ่าน
เว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท และเฟสบุ๊ ค (Facebook) นอกจากนี้ ดร.มะฮาร์ มั ง กะฮาส
(Dr.Mahar Mangahas) ประธานด าเนิ น งานและผู้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง SWS ยั ง เป็ น
คอลัมนิสต์ประจาหนังสื อพิมพ์ Philippine Daily Inquirer ที่มียอดขายอัน ดับ
หนึ่ งของฟิลิ ป ปิ น ส์ จึงทาให้ เป็น ช่องทางหนึ่ งในการเผยแพร่ ผ ลงานและสร้ าง
ชื่อเสียงให้กับองค์กร ทั้งนี้ SWS ยังมีการจัดทาข้อมูลลงซีดีเพื่อการจาหน่าย และ
มีการเก็บรวบรวมผลงานเก่าๆ ในรูป Archive อย่างเป็นระบบ
8. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
Social Weather Stations (SWS) ได้เข้าร่วมกับองค์กรวิชาชีพด้านการ
ส ารวจสาธารณมติ ห รื อ โพลและการวิ จั ย ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ห ลายแห่ ง ทั้ ง
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ได้แก่
 Philippine Social Science Council (PSSC), since 1986
 Marketing and Opinion Research Society of the Philippines
(MORES), since 1986
 International Social Survey Programme (ISSP), since 1990
รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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 American Association for Public Opinion Research
(AAPOR), since 1993
 World Association for Public Opinion Research (WAPOR),
since 1993
 Inter-University Consortium for Political and Social
Research (ICPSR), since 1994
 Comparative Study of Electoral Systems (CSES), since
1995
 World Values Survey (WVS), since 1995
 Roper Center for Public Opinion Research, since 1996
 International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS),
since 1998
 East Asia Barometer, since 2001
 Asian Barometer, since 2005
 Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), since
2012
 Inter-University Consortium for Political and Social
Research (ICPSR), since 1994
 Comparative Study of Electoral Systems (CSES), since
1995
 World Values Survey (WVS), since 1995
9. ความคิดเห็นต่อคาว่า “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศน์ขององค์กรในการเข้าสู่
อาเซียน
Social Weather Stations (SWS) เป็นองค์กรที่มีความเป็น สากลหรื อ
นานาชาติในตนเอง แต่ก็ให้ความสนใจโพลของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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10. การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
Social Weather Stations (SWS) มีการนาเสนอผลงานในการกาหนด
นโยบายด้านต่างๆ ต่อผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไป มีการตีพิมพ์ผลงานผ่าน
สื่อและการเผยแพร่บนเว็บไซต์ SWS มีการแบ่งปันข้อมูลการสารวจกับนักวิจัยใน
การวิเคราะห์ มีการนาเสนอผลงานในการประชุม ในประเทศและต่างประเทศ
และมีการอัพเดทข้อมูลทางเว็บไซท์ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
11. การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล จากการส ารวจทั่ ว โลก เช่ น สถาบั น การศึ ก ษาของ
ฟิลิปปินส์เท่านั้นที่เชื่อมโยงกับ:
 มหาวิทยาลัยสมาคมเพื่อการวิจัยทางการเมืองและสังคม (ICPSR)
 มหาวิทยาลัยมิชิแกนโลก
 โ รเพอร์ ศู น ย์ ส าธ ารณะคว ามคิ ด เห็ น การวิ จั ย (โรเพอร์ )
ที่มหาวิทยาลัย Connecticut
 คลั งกลางของมหาวิทยาลั ยโคโลญ (ZA), ยุโ รปหรื อไม่เก็บส ารวจ
ครั้งแรก
รวมถึงการมุ่งเน้นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions : FGDs)
SWS มีสิ่งอานวยความสะดวกในการสนทนากลุ่มและการประชุมกลุ่มสามารถจัด
ขึ้น FGDs เป็นวิธีการในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่สามารถนามาใช้ในการ
ออกแบบ แบบสอบถามหรือเสริมข้อมูลที่รวบรวมจากการสารวจ
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องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว
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ส่วนที่ 2 องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว (Media / NEWS)
The Manila Times
ข้อมูลทั่วไป
The Manila Times เป็นหนังสื อพิ ม พ์ภ าษาอั ง กฤษที่ เ ก่า แก่ ที่สุ ด ของ
ฟิลิปปินส์ โดยมียอดจาหน่ายสูงสุดที่จัดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ นาเสนอข้อมูล
ข่าวสารทั้งในรูป Hard Copy และออนไลน์ ได้ก่อตั้งเมื่อ 11 ตุ ลาคม 1898 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้น และมุ่งเน้น
นาเสนอประเด็นข่าวทางการเมืองเป็นหลัก กล่าวคือ 90 เปอร์เซ็นต์ของข่าวที่
ปรากฏบนเว็บไชต์ ส่วนใหญ่เป็นข่าวการเมือง สาหรับรายได้ทั้งหมดขององค์กร
มาจากค่าโฆษณาบนเว็บไซต์
The Manila Times มี พ นั ก งาน 40 คน ประกอบด้ ว ยบรรณาธิ ก าร
พนักงานพาดหัวข่าว (Sub-editor) นักข่าว โปรแกรมเมอร์/กราฟิค เป็นต้น
The Manila Insider ส านั ก งานมี ลั ก ษณะที่ มี ก ารใช้ พื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ ใ ช้ ส อยมากที่ สุ ด ไม่ มี ผ นั ง กั้ น ระหว่ า งโต๊ ะ ท างาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันได้ง่าย
The Manila Insider มีการวางตาแหน่ ง (Position) ของบริษัทให้ เ ป็ น
สื่อระดับโลก และเทียบเคียงกับสื่อยักษ์ระดับโลกอย่าง CNN หรือ BBC เป็นต้น
1. ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ
The Manila Times โพลสาธารณะมี บ ทบาทส าคั ญ และมี ป ระโยชน์
สาหรับหนังสือพิมพ์ในการศึกษาต่างๆ ของประเทศรวมถึงในการพัฒนาด้านต่างๆ
จึงมีความจาเป็นอย่างมากสาหรับสื่อมวลชน เนื่องจากมองว่าผลโพลที่ได้เป็นการ
สะท้อนความคิดเห็นของประชาชน
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3. การท าข่ า วที่ น่ า สนใจ เช่ น ด้ า นการเมื อ ง สั ง คมวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
และกีฬา
The Manila Times เน้นข่าวทั่วไปเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงข่าวอื่น ๆ ที่เป็น
การเชื่อมโยงมาสู่ประเด็นด้านการเมือง และประเด็นข่าวอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้างระหว่างประเทศ เช่น เศรษฐกิจการเมือง สารวจการว่างงาน สารวจการ
เลือกตั้ง แล้วแต่ความต้องการ เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
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2. การคัดเลือกโพลเพื่อนาเสนอ
การเลือกโพลของ The Manila Times ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลา
นั้ น หรื อสถานการณ์ ที่กาลั งได้รับความสนใจ เช่น ช่ว งการเลื อกตั้ง โพลจะมี
ความสาคัญมาก ถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็จะทาการสารวจในด้านอื่นๆ เช่น ความ
ยากจน ความต้องการในด้านเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ The Manila Times จะไม่
ค่อยเน้ น ด้านการศึกษา ในส่ ว นวิธีการที่เลือกหัว ข้อ The Manila Times ส่ ว น
ใหญ่มาจากประเด็นในหนังสือพิมพ์หรือที่ปรึกษาของ The Manila Times แล้ว
เลือกหัวข้อ หรือประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์ ณ เวลานั้น เช่น การเมือง หรือ
ประชาชนรู้สึกอย่างไรหลังจากการปฏิวัติ ซึ่งส่วนใหญ่ โพลที่นาเสนอจะมาจาก
Social Weather Stations (SWS) และบริษัทอื่นๆ ตามความต้องการ

4. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
The Manila Times เต็ ม ใจที่ จ ะน าผลส ารวจของสวนดุ สิ ต โพลมา
เผยแพร่ ล งบนเว็ บ ไซต์ แต่ ต้ อ งเป็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจโดยเฉพาะยิ่ ง ด้ า นการ
ท่องเที่ยว ด้านการเมือง และสามารถส่งผลสารวจของโพลพร้อมข้อมูลประกอบ
ไปได้ตามที่อยู่บนเว็บไซต์
5. เครือข่ายที่สาคัญ
The Manila Times มีเครือข่ายที่สาคัญ คือ Social Weather Stations
(SWS) และ หนังสือพิมพ์ของประเทศจีน และบางครั้งยังได้ส่งข้อมูลมายัง
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หนั งสื อพิมพ์ ข องประเทศไทยเพื่ อ เผยแพร่ ข่า วสารของประเทศฟิลิ ปิ น ส์ เช่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ เป็นต้น
6. เครือข่ายทางด้านการศึกษา
The Manila Times นอกจากมีการทางานด้าน Mass Media แล้วยังมี
Manila Times College อีกด้วยโดยมีรูปแบบการเรียน เป็นแบบเรียนรู้คู่กับการ
ปฏิบัติ โดยมีหลักสูตร 4 ปี และปัจจุบันได้มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในระดับปริญาตรี เป็นลักษณะที่นักศึกษาจะมีการเสียค่าใช้ จ่ายในเรื่องของ ค่าที่
พัก ค่าดารงชีพในระหว่างการศึกษาที่ The Manila Times โดยที่นักศึกษาไม่ต้อง
ชาระค่าเทอม เพราะนักศึกษาได้ชาระค่าเทอมมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยน
ทางด้ า นศึ ก ษา ซึ่ ง ในขณะนี้ มี นั ก ศึ ก ษาประมาณ 80 คน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ส่วนของปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ยังติดปัญหาในเรื่องของครูในด้านต่างๆ
โดยขณะนี้เปิดมา 10 ปี แล้ว และนักศึกษาเหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เพราะนักศึกษาเรามีความพิเศษ คือมีการฝึกงานตลอดหลักสูตร โดยฝึกงานกับ
ทาง The Manila Times เอง
7. ความรู้สึกต่อการเมืองประเทศไทย
สาหรับปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับปัญหาของฟิลิปินส์ ที่เคยประสบปัญหาทางด้านนี้มาก่อน
จากเกาะมินดาเนา (Mindanao) ซึ่งทางประเทศฟิลิปินส์ได้มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับมินดาเนา ทาให้ลดความขัดแย้งและ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในการเจรจาในความขัดแย้งนั้น ใช้
เวลากว่า 10 ปี จึงสามารถยุติปัญหาดังกล่าวได้
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PHILIPPINE DAILY INQUIRER

1. ข้อมูลทั่วไป
The PHILIPINE DAILY INQUIRER (ดิ อินไควเรอร์ ) เป็นหนังสื อพิ ม พ์
รายวั น ภาคภาษาอั ง กฤษของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ค.ศ. 1985
(พ.ศ. 2528) มี ย อดพิ ม พ์ จ าหน่ า ยประมาณ 260,000 ฉบั บ ต่ อ วั น จั ด เป็ น
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ นิ ย มเป็ น อั น ดั บ 1 ของประเทศ จากทั้ ง หมด 20 ส านั ก พิ ม พ์
บรรณาธิการบริห ารส านักพิมพ์ ในปัจจุบัน Mr. Letty Jimenez-Magsanoc
เป็นบรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief)
ดิ อินไควเรอร์ มีสมาชิกด้านการข่าวเป็นสานักพิมพ์ใหญ่ๆของชาติต่างๆ
ในเอเชีย เช่น ไชน่าเดลี่จากจีน จาร์กาตาร์โพสต์จากอินโดนีเซีย เดอะเนชั่นจาก
ไทย สิงคโปร์สเตรทไทม์ เจแปนไทม์ และเดอะสตาร์จากมาเลเซีย รวมทั้งหมด
22 สานักข่าว โดยใช้ชื่อว่า Asia News Network (ANN)
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ส่วนที่ 2 องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว (Media / NEWS)

2. ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในฟิลิปปินส์จะทาแบบ Quarterly
survey คือ การสารวจระยะยาวรายไตรมาส (3 เดือน) และส่วนใหญ่เป็น การ
สัมภาษณ์ตัวต่อตัว ซึ่งผลการสารวจมักจะมีอิทธิพลต่อสังคม และการนาเสนอข่าว
ของสื่อมวลชน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเที่ยงตรงตามหลักการวิจัย ดังนั้นเมื่อทาง
สานักโพลได้ทาการสารวจประเด็นต่างๆ ออกมาก็จะได้รับการตอบรับตีพิมพ์จาก
สานักข่าวเสมอ นอกจากนี้ดิอินไควเรอร์ยังสนใจวิธีการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนของสวนดุสิตโพลด้วย และมีความสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้สอบถาม
ถึงวิธีการกาหนดหัวข้อทาโพล การเก็บข้อมูล การเผยแพร่ผล โดยเฉพาะเรื่องการ
เลือกตั้งและความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกาศกฎอัยการศึก

รายงานการศึกษาดูงาน The Philippines

15

The Ph il ippin e s

3. การคัดเลือกโพลเพื่อนาเสนอ
การน าผลโพลมาตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ดิ อิ น ไควเรอร์ นั้ น
ส่ ว นใหญ่ จ ะสนใจในหัว ข้อ เรื่องที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ย ว เศรษฐกิจ และความ
ยากจน เป็นต้น ในส่วนประเด็นทางการเมืองทางหนังสือพิมพ์ยังไม่ค่อยให้ความ
สนใจ
4. การทาโพลที่น่าสนใจ
หากเป็นผลสารวจในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่นอกฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์
จะไม่ค่อยสนใจ ดังนั้นจะไม่ค่อยเอามาลงตีพิมพ์ หัวข้อ ที่จะสนใจมักจะเป็นหัวข้อ
สารวจที่มีคนฟิลิปปินส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในมุมมองคนฟิลิปปินส์ การทางานในต่างประเทศของคนฟิลิปปินส์ หรือ
อาจจะเป็ น เชิงเปรียบเทียบสมรรถนะด้านต่างๆในกลุ่ มประเทศอาเซีย น เช่น
ความเร็วของอินเตอร์เนตในประเทศกลุ่มอาเซียน เป็นต้น
5. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
ดิอิน ไควเรอร์ ได้ ส นใจที่จะนาผลโพลของสวนดุสิ ตโพล มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิต มาเผยแพร่ หากเป็นประเด็นที่ทางหนังสือพิมพ์ให้ความสนใจ
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สถาบันอุดมศึกษา
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ส่วนที่ 3 องค์กรเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
University of the Philippines Diliman
1. ข้อมูลทั่วไป
University of the Philippines Diliman เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
วิทยาเขตใหญ่ที่สุด เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
1949 (พ.ศ.2492) โดยเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ university of the University of
the Philippines System และยกฐานะเป็นมหาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
23 เมษายน 1985 (พ.ศ.2528) เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก
University of the Philippines Diliman มหาวิ ท ยาลั ย มี นั ก ศึ ก ษา
ทั้งหมด 25,548 คน ในระดับปริญญาตรี 17,819 คน ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 7,729 คน ในส่วนอัตราอาจารย์ มีอาจารย์สอนประจาแบบเต็มเวลา
1,508 คน
University of the Philippines Diliman มี พั น ธมิ ต รอย่ า งกว้ า งขวาง
กั บ อุ ด มศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ มี ก ารร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ การวิ จั ย และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้อุดมศึกษามีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตร
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทรัพยากร
บุคคลและการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ
ณ เดื อ นมี น าคม 2013, มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกับ
มหาวิทยาลัย 192 แห่ง ในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และอื่น ๆ

รายงานการศึกษาดูงาน The Philippines

การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ สถิติที่เลือกใช้ การวิเคราะห์เชิงลึก
The University of the Philippines Diliman มีการจดลิขสิทธิ์ในการ
ทาวิจัยแต่ละเรื่อง โปรแกรมที่ใช้ในการวิจัยจะขึ้นอยู่กับงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เขียนขึ้นมาเอง เพราะทางมหาวิทยาลัยมีนักสถิติ
โดยเฉพาะ
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การดาเนินงานเกี่ยวกับการทาวิจัย
University of the Philippines Diliman เน้นการวิจัยเพื่อนาผลวิจัยมา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของคนฟิลิปปินส์ การทาวิจัยเรื่องต่างๆ ต้อง
สามารถตอบโจทย์กับประชาชนได้ และต้องมีความน่าเชื่อถือ
ในขณะนี้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รถไฟฟ้ า ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เอง โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ส ารวจเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ดู ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า และผลกระทบในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนินการสร้างเป็นขบวนรถไฟฟ้า ได้มีการทดลองสร้างรถไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อ
ทดสอบก่อนการสร้างจริงและมีการสารวจความพึงพอใจความคิดเห็นของผู้มาใช้
บริการในแต่ละครั้ง ก่อนขึ้นใช้บริการทางมหาวิทยาลัยจะให้ลงชื่อก่อนขึ้นทดสอบ

การสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
มีการร่วมมือกับรัฐบาล ในบางโครงการทางมหาวิทยาลัยมีการให้ทุนวิจัย
อีกด้วย แต่คาดว่าในประเทศไทย รัฐบาลน่ามีการจัดสรรทุนวิจัยมากกว่า
การประชาสัมพันธ์
The University of the Philippines Diliman มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้กับบุคลทั่วไป โดยผ่านทาง Conference และทางมหาวิทยาลัยมี
Information Office ศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
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ส่วนที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน และข้อคิดเห็นอื่นๆ
จากการที่คณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ศึกษาดู
งาน ณ สาธาณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2557 ได้ศึกษาดูงาน
หน่ ว ยงานต่างๆ รวม 4 หน่ว ยงาน คือ 1) Social Weather Stations (SWS),
2 ) The Manila Times 3 ) University of the Philippines Diliman แ ล ะ
4) Philippine Daily lnquier จากการศึ ก ษาดู ง าน คณะศึ ก ษาดู ง านได้ รั บ
ประโยชน์และเสนอแนะดังนี้
1. ควรผลักดันให้บุคลากรใช้ e-Mail address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตเป็นหลัก เมื่อออกไปศึกษาดูงานต่างประเทศ บุคลากรสามารถเผยแพร่
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ให้หน่วยงาน
ภายนอกได้เข้าถึงมหาวิทยาลัย หรือภายในน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. บุ ค ลากรสวนดุ สิ ต โพลควรเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะในเรื่ อ งของ
ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอาเซียน เพื่อที่ส ามารถนามาสื่ อสารในการให้ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ และการส่งผลข้อมูลผลการสารวจ ลงใน
สื่อต่างๆ
3. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน การสารวจ
การจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนการทาโพลต่างๆ รวมถึงระบบในการทาวิจัย โดยมี
การวิจัยเพื่อนาผลมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และได้มีการจดลิขสิทธิ์ในการทาวิจัย
ในแต่ละเรื่อง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เขียนโปรม
แกรมขึ้นเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักสถิติโดยเฉพาะ
4. ได้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงาน เช่ น การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสาร การแลกเปลี่ยนผลสารวจ รวมถึงความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆ
ในประเทศอาเซียน และควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่
ได้ไปศึกษาดูงาน ได้แก่ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านสานักโพล และด้านสายวิชาการหรือ
มหาวิทยาลัย
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5. บุคลากรที่จะไปดูงานต้องศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัย รายงานประจาปี
ของสวนดุสิตโพล และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความ
พร้อมในการให้ข้อมูล และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน ได้รับทราบ
เข้าใจถึงบทบาทในการทางานของสวนดุสิตโพล
6. บุคลากรควรศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศที่ เข้าศึกษาดูงาน
รวมถึงบุคลิกภาพในการเข้าศึกษาดู งานของประเทศนั้น ๆ และทราบถึงความ
สนใจของประชากร ในการสารวจความคิดเห็น ประเด็นต่าง ๆ
7. การประชาสั ม พั น ธ์ ผลการส ารวจได้ มี ก ารเผยแพร่ โดยผ่ า น
Conference และมี ก ารตี พิ ม พ์ ผ ลงานผ่ า นสื่ อ และการเผยแพร่ เ ว็ บ ไซต์ การ
แบ่งปันข้อมูลการสารวจกับนักวิจัยในการวิเคราะห์ผลสารวจ รวมถึงการนาเสนอ
ผลงานในการประชุมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Social Weather Stations (SWS)
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ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

The Manila Times
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ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Philippine Daily lnquier

กษาดูงาน Philippines
28 รายงานการศึ
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โครงการการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาพอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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โครงการการศึกษาดูงาน สานักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักการและเหตุผล
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยใช้ ผลโพลหรือการวิจัยเชิงสารวจเป็นเครื่องมือในการ
สะท้อนความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อสังคมไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาเป็น
ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของสวนดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น ผล
จากปัจจัยภายในองค์กรอันเกิดจากการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และปั จ จั ย
ภายนอกอันเกิดจากการปรับตัวของสังคมไทยให้พร้อ มรับกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้สวนดุสิตโพลจาเป็นต้องมีการปรั บโครงสร้าง
และการดาเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ สวนดุสิตโพล จึงได้มีการกาหนดกรอบแนวทางการ
พั ฒ นาสวนดุ สิ ต โพล ประจ าปี พ.ศ.2556-2560 เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแผนงานด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร ซึ่งสวนดุสิตโพลให้ความสาคัญเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นต้นทุน ที่
สาคัญขององค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถทั้งเชิง
วิชาการและการปฏิบัติ พร้อมทั้งมีวิทยาการและนวัตกรรมที่เป็นแนวทางในการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรได้ นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้าน
อื่นๆ ทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการเข้าสู่สากลของสวนดุสิตโพล ซึ่งจะทาให้
สวนดุสิตโพลมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้
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เป้าหมายโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร และบุคลากรของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได้รับความรู้จากการสร้างความร่วมมือและนาไปใช้ในการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เชิงปริมาณ
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสวนดุสิตโพลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยการนาวิทยาการหรือนวัตกรรมจากความร่วมมือที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภาพรวมองค์กรที่ดาเนินการสารวจความคิดเห็นสาธารณ
มติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน
2. เพื่อศึกษากระบวนการการทางานขององค์กรที่ดาเนินการสารวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
สาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของสวนดุสิตโพล ไปศึกษาดูงาน ณ
ประเทศฟิลิปินส์ รวมทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้
1.
นายณัฐพล
แย้มฉิม
2.
นางสาวนงค์ลักษณ์
โชติวิทยธานินทร์
3.
นางผ่องพรรณ
จาดก้อน
4.
นายนิพนธ์
ทักษิณ
5.
นางสาวปิยฉัตร
อ่อนน้อม
6.
นางสาวอลิส
พรพันธ์สม
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ระยะเวลาดาเนินการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2557
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้
งบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน )
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐพล แย้มฉิม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงภาพรวมองค์กรที่ดาเนินการสารวจความคิดเห็นสาธารณ
มติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสามารถนามาปรับปรุง
โครงสร้างสวนดุสิตโพลให้ทันสมัย รองรับการทางานในระดับอาเซียนและระดับ
สากลต่อไป
2. ได้ทราบถึงกระบวนการการทางานขององค์กรที่ดาเนิ น การส ารวจ
ความคิดเห็นสาธารณมติหรื อโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน ซึ่ง
สามารถนามาปรับปรุงแนวทางการทางานของสวนดุสิตโพลให้เข้มแข็งและยั่ งยืน
ต่อไป
3. ได้เครือข่ายระหว่างองค์กรที่ดาเนินการสารวจความคิดเห็นสาธารณ
มติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ่มอาเซียน
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คู่มือการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาพอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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SUAN DUSIT POLL (SDP) TECHNICAL

VISIT to Philippines
June 22nd to 25th, 2014

Sun 22 June 2014
Wed 25 June 2014

No.
1
2
3
4
5
6

Thai Airways
Flight TG 620
BKK DEPT 07:40
Flight TG 621
MNL DEPT 13:05

Name
MR. NATTAPON
MR. NIPON
MRS. PONGPUN
MS. PIYACHAT
MS. ALIS
MS. NONGLUCK

Surname
YAMCHIM
TAKSIN
JARDGON
ONNOM
PHANPORNSOM
CHOTEVITHAYATHANIN

รายงานการศึกษาดูงาน Philippines

38

MNL ARR 11.55

รายงานการศึกษาดูงาน The Philippines

BKK ARR 15:20
Seat
BKK- MNLMNL
BKK

หน้า 32 จาก 76

The Ph il ippin e s

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 05.40 น.
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย

การเช็คอินสาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด
ประตูทางเข้าที่ 4 หรือ 5 อาคารผู้โดยสารชั้น 4
และเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข H1 – H18 และ J3 – J16
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List of Documents
No.
Items
1. ASEAN & The Philippines Maps
2. Philippines – Country Profile
3. SDP Visit Itinerary – Philippines
SDP Visit Itinerary – The Social Weather Stations (SWS)
SDP Visit Itinerary – The Manila Times
SDP Visit Itinerary – University of the Philippines Diliman,
Office of the Vice Chancellor for
Research and Development (OVCRD)
4. Social Weather Stations (SWS) – Organization Profile
5. The Manila Times – Organization Profile
6. University of the Philippines Diliman, Office of the Vice
Chancellor
for Research and Development – Organization Profile
7. Questions / Interview Topics
8. SDP Thank You Speech
9. SDP Technical Visit Participants to Philippines
June 22nd to 25th, 2014
10. Manila Attractions
11. Royal Thai Embassy,The Manila (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงมะนิลา)
12. Holiday Inn & Suites Makati Hotel
13. ข้อมูลน่ารู้และการเตรียมตัวเดินทาง
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Republic of the Philippines

ค าขวั ญ : Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa (เพื่ อ พระ
เจ้า ประชาชน ธรรมชาติ และบ้านเมือง)
เพลงชาติ: Lupang Hinirang "แผ่นดินที่ถูกเลือก"
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟิก
เมืองหลวง กรุงมะนิลา
ประชากร 98 ล้านคน
ภูมิอากาศ อากาศเมืองร้อน
ภาษา ฟิลิปิโน และอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ศาสนา โรมันคาธอลิกร้อยละ 83 โปรเตสแตนท์ร้อยละ9 มุสลิมร้อยละ 5
หน่วยเงินตรา เปโซ (1 เปโซ ต่อ 0.70 บาท/ เม.ย. 2556)
ผลิตภันฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 250.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2555)
รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) 4,096 ดอลลาร์สหรัฐ (2555)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.6 (2555)

รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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ฟิลิ ป ปิ นส์ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในรู ป แบบสาธารณรั ฐ มี
ประธานาธิ บ ดี เ ป็น ประมุ ข มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน อยู่ ใ น
ตาแหน่งคราวละ 6 ปี ดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ วุฒิสภามีสมาชิก 24 คน
มาจากการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ (nationwide elected) มี
วาระ 6 ปี และรัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภาจานวนครึ่งหนึ่ง (12 คน) ทุก
3 ปี
ฟิลิ ป ปิ นส์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 เขต (region) 80 จั งหวัด
(province) และ 120 เมื อ ง (city) โดยแบ่ ง การปกครองย่ อ ยออกเป็ น 1,499
เทศบาล (municipality) และ 41,969 บารังไก (barangay) ซึ่งเทียบเท่าตาบล
หรือหมู่บ้าน
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การเมืองการปกครอง

เศรษฐกิจการค้า
ฟิลิปปินส์มีระบบเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับไทย กล่าวคือ เป็นประเทศ
เกษตรกรรม ประชากร ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกร อย่างไรก็ดี สภาพ
ภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ น หมู่ เกาะส่ งผลให้ พื้ นที่ เ พาะปลู ก มี น้ อ ย โดยส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่
บริ เ วณที่ ร าบต่ าและเนิ น เขาที่ ป รั บ ให้ เ ป็ น ขั้ น บั น ไดในบริ เ วณเกาะลู ซ อน
ขณะเดียวกันประชากรฟิลิ ปปินส์ส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพในต่างประเทศ
ฟิลิ ป ปิ น ส์ จึ งพึ่งพารายได้จากแรงงานฟิลิ ปปินส์ในต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ประเทศเป็นส่วนใหญ่
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SDP Visit Itinerary – The Philippines Country code 63
Date
Day 1 June 22, 2014 (Sun)
Day 2
Day 2
Day 3
Day 3
Day 4

Local Time
Organization
11:55 am Manila Ninoy Aquino
(ARR)
International Airport
June 23, 2014 (Mon) 11:00 am Social Weather Stations
(SWS)
June 23, 2014
03:30 pm The Manila Times
June 24, 2014 (Tue) 09:00 am Office of the Vice Chancellor
for R&D University of the
Philippines Diliman
June 24, 2014
01:00 pm Behavioral Observations
June 25, 2014 (Wed) 01:05 pm Manila Ninoy Aquino
(DEPT)
International Airport

เวลาของฟิลิปปินส์เร็วกว่าไทยประมาณ 1 ชั่วโมง
เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสนามบินนานาชาตินินอย อาคิโน
ประมาณ 3.15 ชั่วโมง
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SDP Visit Itinerary – Social Weather Stations (SWS)
Date
Local Time
Activities
June 23, 2014 09:30 am - 10:45 am Travelling to Social Weather
(Mon)
Stations (SWS)
11:00 am - 12:00 am Briefing and discussion with
President, Social Weather
Stations (SWS)
12:15 pm - 12:45 pm In-house tour at Social
Weather Stations (SWS)
01:00 pm - 02:00 pm Lunch (by ourselves)

รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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Dr. Mahar Mangahas
President
Social Weather Stations (SWS)
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Mr. Dante Francis "Klink" Ang II.
President/Executive Editor
The Manila Times
SDP Visit Itinerary – The Manila Times
Date
Local Time
Activities
June 23, 2014 02:15 pm - 03:15 pm Travelling to the Manila
(Mon)
Times
03:30 pm - 04:00 pm Briefing and discussion with
President/Executive Editor
and Editor in Chief,
The Manila Times
04:15 pm - 04:45 pm In-house tour at the Manila
Times
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SDP Visit Itinerary – University of the Philippines Diliman
Office of Vice Chancellor for Research and Development
Date
June 24, 2014
(Tue)

Local Time
08:00 am - 08:45 am
09:00 am - 10:00 am
10:15 am - 11:00 am
11:15 am

รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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Dr. Fidel R. Nemenzo
Vice Chancellor for Research and Development
University of the Philippines Diliman

Activities
Travelling to University of
the Philippines Diliman
Briefing and discussion with Dr. Fidel
R. Nemenzo
Campus tour
Lunch (by ourselves)
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The Manila Times is the oldest existing English language newspaper
in the Philippines. It is published daily by The Manila Times Publishing
Corp. with editorial and administrative offices at 371 A. Bonifacio
Drive, Port Area, Manila.
It was founded on October 11, 1898, shortly after news that the
Treaty of Paris would be signed, ending the Spanish-American War
and transferring the Philippines from Spanish to American sovereignty.
It presently bills itself as the fourth-largest newspaper in the
Philippines in terms of circulation, beating the Manila Standard Today
but still behind the Philippine Daily Inquirer, the Manila Bulletin and
the Philippine Star.
The current publisher and editor-in-chief is Dante Francis "Klink" Ang II
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Manila_Times
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ABOUT SWS
SWS was established in August 1985 as a private non-stock, nonprofit
social research institution. Its members, called Fellows, are social
scientists in economics, political science, sociology, statistics, market
research, and other fields. Find out more about the Social Weather
Surveys and how SWS operates. Thank you for visiting our site. Your
comments and suggestions are welcome at sws_info@sws.org.ph
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Social Weather Stations (SWS)

MISSION
The Social Indicators Perspective:
Multiple Social Concerns
Democratic Values
Social Science as Social Persuasion
The SWS Strategy: Survey-Based Social Monitoring
Socially-Relevant Research Agenda
Quot homines tot sententiae: Respect For Diversity
Insistence on Academic Excellence
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Objectives of the SWS Strategy:
Education: So eyes may see social conditions
Conscientization: So hearts may feel social problems
Analysis: So minds may understand their solutions
CONTACT US
SWS is located at #52 Malingap Street
Sikatuna Village, Quezon City.
Tel Nos. [63 2] 926-4308; 924-4456; 924-4458; 924-4465
Fax: [63 2] 920-2181
Website: http://www.sws.org.ph/
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The general objective of these surveys is to provide an independent
source of pertinent, accurate, timely and credible data on Philippine
economic and social conditions. The surveys fill in gaps in data not
covered by existing sources. They are meant to supplement, not
duplicate, existing government statistical activities.
The Social Weather Surveys began on a semestral basis in 1986 and
have been run quarterly since 1992. The surveys include both regular
time series, or items to be monitored from survey to survey, and
contemporary readings, or items to be modified from time to time.
The time series include many variables which SWS has been
monitoring for several years, thus providing trends in economic and
social conditions. Among the regular topics are self-rated poverty,
quality of life gaining/losing and optimism/pessimism, crime
victimization, satisfaction with the performance of government
officials and institutions, public opinion on current issues and
electoral prospects. The surveys use highly comparable questionnaire
wordings and sampling methodology.
The original survey data are archived in the SWS Survey Data Bank.
Findings from the surveys are published in fortnightly Social Weather
Bulletins, SWS Occasional Papers, research reports, and in newspaper
columns and articles written by SWS staff members.
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In 1998, the government subscribers continue to include the
following:
 Dept of Agrarian Reform
 Dept of Education, Culture and Sports
 Dept of Finance
 Dept of Labor and Employment
 Dept of Tourism
 Dept of Transportation and Communications
 Dept of Social Welfare and Development
 House of Representatives
 National Security Council
 Philippine National Police
 Senate of the Philippines
 Subic Bay Metropolitan Authority
The non-governmental subscribers include:
 Lourde T. de Arroyo, Inc
 Ayala Corporation
 Pilipinas Shell
 United States Agency for International
Development
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SWS Survey
POLITICS
 Voting Behaviour
 The Constitution
 Political Stability
 National Unity
 Communist, Military and Muslim Rebels
 Reconciliation and Amnesty
 How Democracy Works
 Political Efficacy
 General Political Sentiment
GOVERNANCE
 Presidential Performance
 Ratings of Political Personalities
 Confidence in the Executive, Legislature, the Judiciary,
 Political Parties, Big Business, Organized Labor,
Churches
 and other Interest Groups
 Graft and Corruption
 The Civil Service
 Regional Autonomy
 Decentralization and Devolution
 Cooperatives
 Non-Governmental Organizations
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DIPLOMACY
 External Security
 U.S. Military Bases and Host Communities
 Foreign Relations
 ASEAN Unity
 Foreign Investment
 Foreign Travel
 APEC
ECONOMICS
 Poverty
 Quality of Life Trends
 Consumer Confidence
 Household Investment
 Home Assets and Amenities
 General Economic Sentiment
 Inflation
 Price Control and Market Deregulation
 Protectionism
 Socialism
 Taxation and Fiscal Policy
 Credit
 The Debt Problem
 Wages and Employment
 Labor Unrest

รายงานการศึ
กษาดูงาน กPhilippines
54 รายงานการศึ
ษาดูงาน The Philippines
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Overseas Employment
 Energy
 The Environment
 Privatization
SOCIETY
 The Family
 Women, Children and Disadvantaged Groups
 Agrarian Reform
 Human Rights
 Education
 Language
 Religious and Moral Beliefs
 Health
 Smoking and Drinking
 Family Planning
 Sexual Practices
 Abortion
 Public Safety
 Crime Victimization
 Death Penalty
 Gun Ban
 Gambling
 Typhoon Warnings
 Mass Media
 Values
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The University of the Philippines Diliman (commonly referred
to as UP Diliman, or informally, Peyups), is a coeducational and public
research university located in Quezon City, Philippines. It is the
flagship campus, seat of administration, and the fourth oldest
constituent university of the University of the Philippines System, the
national university of the Philippines.
Delegated in 1939 as the new campus of then University of
the Philippines centered in Manila, the Diliman campus was created
from the 493-hectare area of the Diliman district of the then newly
established Quezon City to address the increasing population of the
university and to acknowledge the demands to expand its roster of
academic programs. The outbreak of World War II hampered the
development of the area.
Under the governance of UP President Bienvenido Gonzalez
through a P13 million grant from the US-Philippines War Damage
Commission, much of the UP was transferred from its campus in
Manila to the bigger Diliman campus and delegated UP Diliman as the
University of the Philippines System's seat of administration. The
transfer of the Oblation from Manila to Diliman marked the campus's
establishment on February 12, 1949.
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Between the 1970s and 1980s, UP Diliman was the site of
much student activism. It was during these times that student
demonstration and opposition against Marcos' administration became
heavy and aggressive. This was one of the precursors to Marcos'
declaration of martial law in 1972.
UP Diliman was formally established as a constituent
university on April 23, 1985 at the 976th Meeting of the U.P. Board of
Regents.
It is the largest constituent university in the University of the
Philippines System in terms of number of degree-granting academic
units, student population, faculty, and library resources. There are
27 degree-granting units on campus, accounting for 22,031 students
of which, 15,299 are undergraduates. UP Diliman had a complement
of 1,526 full-time faculty in 2012, of whom 528 have doctoral degrees.
In addition to the units in the main campus, UP Diliman has extension
programs in Pampanga and Olongapo City as well as a marine
laboratory in Bolinao, Pangasinan under The Marine Science Institute.
UP Diliman offers academic programs in 247 major fields. There were
70 programs at the undergraduate level, 109 at the master’s level
and 68 at the doctoral level.

57

The Ph il ippin e s

The library resources of UP Diliman are the largest in the
country. The total book and non-book collections number 1,170,723
volumes, which include books, pamphlets, bound periodicals, theses,
dissertations, microforms and various multimedia titles. The serial
collection totals 60,450 divided into 26,679 print titles and 33,771
unique titles in online journals. This collection has steadily grown
through acquisitions and generous donations.
The Commission on Higher Education declared nine (9) U.P.D.
units as Centers of Excellence as of 2009, currently the highest
recognized by this agency.
The UP Diliman campus is also the site of the country's
National Science Complex. Notable research units of UP Diliman
centered at the National Science Complex include the Marine Science
Institute (MSI), the National Institute of Geological Sciences (NIGS), the
National Institute of Physics (NIP), the National Institute of Molecular
Biology and Biotechnology-Diliman (NIMBB-Diliman), and the National
Institute for Science and Mathematics Education Development
(NISMED), which are all pioneers of scientific research and
development in the Philippines.
The university represents the UP System in the University
Athletic Association of the Philippines. Its athletic teams, collectively
called the Fighting Maroons, competes in various athletic
competitions while its cheerdance group, the U.P. Pep Squad,
รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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represents the university in its annual UAAP Cheerdance Competition
and also represented the country in various international
cheerleading competitions.
Colleges and Institutes
The academic arms of the university are called colleges,
institutes, or schools. A number of colleges and schools offer a variety
of undergraduate, graduate, and diploma programs, while some offer
programs only within a specific field. Most institutes offer no degrees,
but provide research facilities for academic development.
Each college or school is headed by a dean, who is appointed
by the U.P. Board of Regents upon the recommendation of the
chancellor and the president of the university. The dean acts as the
head of the faculty of his college and assumes administrative duties
assigned by the Board. The dean has a tenure of three years, which
may be extended for up to two terms upon reappointment. The
associate dean, on the other hand, assists the dean in the
administration of the unit. The tenure of the associate dean is
determined by the Board of Regents upon the recommendation of
the chancellor and the dean.
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Some of U.P. Diliman's academic arms assume the title of
"Institute" (such as the Asian Institute of Tourism, and the Institute of
Islamic Studies) and function as their own units, with their own
departments. Some institutes are within colleges (such as the Institute
of Civil Engineering within the College of Engineering). Some of U.P.
Diliman's academic arms also assume the title of "School" (such as
the School of Economics), which might function independently and
have their own departments or which may operate as a unit within a
particular college.
U.P. Diliman's institutes are headed by institute directors, who
assume the duties assigned by the chancellor. Each director has a
tenure of three years, which may be extended for up to two terms
upon the reappointment of the chancellor. A director cannot not be
an academic head of any department or division under his institute.
Each college or school is composed of clusters of institutes or
departments.
The university's departments are headed by department
chairs, who assume the duties assigned by the dean and the
chancellor. Each chair is appointed by the chancellor, as
recommended by the dean or institute director, and has a tenure of
three years, which may be extended for up to two terms upon
reappointment.
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Some units of the university are known as National Institutes,
such as the National Institute of Molecular Biology and Biotechnology.
The status of being an institute is determined by the Board of Regents,
but recognition as a national institute is governed by Philippine
legislation.[44] The head of a national institute, also the director, is
not appointed by the chancellor but by the president of the
university.
U.P. Diliman is composed of 26 colleges, schools, and
institutes. Officially, these are called degree-granting units. The oldest
of these colleges is the College of Fine Arts, established in 1908 and
originally located in Manila.[46] On the other hand, the first college
to operate on the Diliman campus is the College of Music (then
Conservatory of Music) in 1949.

About us:
The creation of the Office of the Vice Chancellor for Research and
Development (OVCRD) was approved at the 1124th meeting of the
Board of Regents of the University of the Philippines on
24 September 1998.
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The rationale:
With the advancement of scientific research and the advent
of information and transfer technology, the vital role of academicians
and researchers in national development efforts in an increasingly
global village is underscored. Such recognition has spawned the
imperative for institutions to create offices for research and
development to properly address, coordinate and meet the
tremendous demand for research results. With advancing information
technology, resource generation as well as the protection of research
results can also be best implemented in an institutional setting.
Research is an important aspect of faculty academic work but
its pursuit is another track distinct from and closely related to their
classroom teaching. Enhancing research in a university requires
providing it a distinct track as well as its own office.
Research:
Newborn Screening Center2Under Section 3 of the University
of the Philippines Charter of 2008 (Republic Act 9500), one of the
purposes of the national university is to “(a)Lead in setting academic
standards and initiating innovations in teaching, research and faculty
development in philosophy, the arts and humanities, the social
sciences, professions and engineering, natural sciences, mathematics,
and technology; and maintain centers of excellence in such
disciplines and professions;”
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The new UP Charter also provides that UP shall “(c) Serve as
a research university in various fields of expertise and specialization
by conducting basic and applied research and development, and
promoting research in various colleges and universities, and
contributing to the dissemination and application of knowledge;”
Abiding by theovpaa-wordpressse provisions, the UP, through
its constituent universities and campuses, has engaged in research
which are considered essential not only for the deepening of
knowledge, but also in the pursuit of public service.
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Questions / Interview Topics
Public Opinion Poll
1. การทางานของส านักงาน การทางานโพลเชิงสาธารณะกับโพลเชิง
ธุรกิจ
How do you manage your organization between public
opinion poll division and marketing research division?
2. การบริหารองค์กรด้านบุคลากร
Please tell me about your organization management,
especially human resource management.
3. การกาหนดอัตลักษณ์เพื่อการแข่งขัน
How do you build your organization identity for competition?
4. การสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
How do you create and maintain your organization reputation
and trustworthy?
5. ประเด็นที่สนใจในการทาโพล หรือโพลที่ทาบ่อยที่สุด เช่น การเมือง
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ
How do you choose the topics or issues for conducting public
opinion poll? What are the most frequent topics or issues?
6. ตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูล “โพลสาธารณะ” การสุ่มตัวอย่าง
Please tell me about sampling methods when conducting
public opinion polls.
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7. เครือข่าย หรือ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
How do you build a team networking for data collection,
especially outdoor data collection?
8. การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ สถิติที่เลือกใช้ การวิเคราะห์เชิงลึก
How do you analyze the data? Which software package do
you use? And how do you analyze the qualitative data / in-depth
data?
9. การนาเสนอต่อสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อใหม่
How do you present the public opinion poll results to media,
especially new media?
10. เมื่อมีการสารวจโพลออกมาแล้ว การยอมรับผลโพลในประเทศ
กัมพูชาเป็นอย่างไร มีการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไรบ้าง
Please tell me about people in your country for accepting
public opinion poll results. How they use the public opinion poll
results for?
11. ความคิดเห็นต่อคาว่า “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศน์ขององค์กรในการ
เข้าสู่อาเซียน
What do you think about the word “ASEAN Poll” / What is
your vision for the coming year of ASEAN Community 2015 focusing
on public opinion poll?
12. สานักโพลในอาเซียนควรมีบทบาทในการทาโพลร่วมกันอย่างไร คิด
อย่างไรหากจะมี “อาเซียนโพล”
In your opinion, what are the roles of public opinion poll
organizations in ASEAN?
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13. หากพูดถึงส านั กโพลในประเทศอาเซีย น นึกถึงส านักโพลใด ใน
ประเทศใด และรู้จักสานักโพลใดในประเทศไทยบ้าง
If talking about public opinion poll organizations in ASEAN,
which organization do you think first? And do you know any public
opinion poll organizations in Thailand, excluding SDP?
14. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
What do you think about the cooperation between us for
conducting public opinion poll together?
15. การดารงอยู่ของสานักโพล/นักทาโพลในอนาคต
What do you think about the future of conducting public
opinion poll? / How pollsters need to change themselves for the
sustainable public poll organization in digital age?
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Media / NEWS
1. ความคิดเห็นต่อโพลในมุมมองของสื่อ
In your side, what do you think about public opinion poll?
2. การคัดเลือกโพลเพื่อนาเสนอ
How do you select public poll result for publication?
3. การนาโพลไปใช้ หรือการเขียนข่าวโดยใช้ข้อมูลจากโพล
Do you use public opinion poll as raw data for writing news?
4. การทาโพลที่น่าสนใจ เช่น ด้านการเมือง การศึกษา สังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ กีฬา
Which issues do you interested in conducting public opinion
poll?
5. อยากให้ ส านั ก โพลน าเสนอข้ อ มู ล แบบใดจึ ง จะตรงใจสื่ อ และถู ก
นาเสนอในสื่อ
How would you like a poll organization to present poll
results?
6. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
What do you think about the cooperation between your
organization and SDP?
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University
1. ความคิดเห็นต่อการทาโพล การนาเสนอโพล
What do you think about doing public poll and contributing
of poll results to public?
2. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการทาโพล
How is your university supporting for public opinion poll
conducting?
3. กระบวนการทาวิจัยกับการทาโพลของท่านเป็นอย่างไร
What are different between survey research and public
opinion poll process?
4. การแสดงความคิดเห็นที่เป็นสาธารณะ
How do you give opinions to public?
5. ความร่วมมือระหว่างสวนดุสิตโพลกับหน่วยงาน
What do you think about the cooperation between your
organization and SDP?
6. การเปิดประชาคมอาเซียน
What do you think about the coming year of ASEAN
Community 2015?
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No
1
2
3
4
5
6

Name
MR. NATTAPON
MR. NIPON
MRS PONGPUN
.
MS. PIYACHAT
MS. ALIS
MS. NONGLUCK

Surname
YAMCHIM
TAKSIN
JARDGON

e-Mail
yamchim@hotmail. com
niponets@gmail.com
pongpun_jad@hotmail.com

ONNOM
oumonnom@hotmail.com
PHANPORNSOM
anonae.5@gmail.com
CHOTEVITHAYATHANIN cnongluck295@gmail.
com;
k_bamboo25@yahoo.com

รายงานการศึกษาดูงาน Philippines

หน้า 63 จาก 76

รายงานการศึกษาดูงาน The Philippines

The Ph il ippin e s

SDP Technical Visit Participants to Philippines
June 22nd to 25th, 2014
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กรุงมะนิลา (Manila) เป็นเมืองหลวง เมืองที่ใหญ่ที่สุด
และเมืองทีส่ าคัญที่สุดของฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่
ณ ปากแม่น้าปาชิก (Pasig) ซึ่งเมืองมะนิลานี้ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งบูรพา”
แหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจในประเทศฟิลิปปินส์
ห้าง SM Mall of Asia ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีพื้นที่ 407,000
square-meter
ห้าง Greenhills อยู่ในเขต San Juan ถ้าจะซื้อมุก ของก๊อปปี้ และของ
จากโรงงานต้องมาที่นี่ ถูกมาก ๆ
ห้าง Glorietta
ห้าง Landmark ชื่อหรู แต่ขายของเกรดไม่ดี
ห้าง Greenbelt เป็นห้างไฮโซ
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สวนไรซาล/ลูเนตา (Rizal Park/Luneta)

อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal)

โรงแรมมะนิลา (Manila Hotel)

ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
(SM Mall of Asia)
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Manila Attractions

อินทรามูรอส (Intramuros)

ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiago)

โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church)

โบสถ์มะนิลา (Manila Cathedral)
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Manila Attractions

ตลาดสินค้าพื้นเมือง กรีนฮิลล์
(Greehill)

ผ้าใยสัปปะรดหรือผ้าบารอง
(Barong/Pina)

คาซา มะนิลา (Casa Manila)
ย่านที่พักอาศัยของชนชั้นสูงชาวสเปนในอดีต

พายมะพร้าว (Buko Pie)

สุสานมะนิลาอเมริกันเมมโมเรียล
(Manila American Cemetery and Memorial)

กษาดูงาน Philippines
72 รายงานการศึ
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Mr. Prasas Prasasvinitchai
นายประสาท ประสาทวินิจฉัย
107 Thailand (Rada) Street
Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Philippines
TEL: +63 2 815 4219-20; +63 2 810 3833
FAX: +63 2 815 4221
E-Mail: infomnl@pldtdsl.net
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Royal Thai Embassy, MANILA
(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา)

สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจาประเทศไทย
760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110
โทร. 0-2259-0139-40 แฟ็กซ์ 0-2259-2809
Embassy Of The Philippines In Bangkok
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Holiday Inn & Suites Makati Hotel

ข้อมูลสถานที่พักในฟิลิปปินส์:
PHP 60,330@3
Holiday Inn & Suites Makati
PHP 20,110@1
ไม่
ร
วม ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
Glorietta Mall, Palm Drive
(VAT) (12%)
Ayala Center, Makati
ไม่รวม เซอร์วสิ ชาร์จ (7%)
Makati, 1224 PH
ไม่รวม ภาษีเมือง (0.60%)
e-Mail: hism.reservations@ihg.com
โปรดทราบว่าราคารวมนี้ยัง
Tel. + 63 2 909 0888
ไม่รวมบริการเสริมต่าง ๆ
หมายเลขท้องถิ่น: 001800 120 666 549
(เช่น เตียงเสริม)
ติดต่อจากต่างประเทศหรือจากฟิลิปปินส์:
+44 20 3320 2638
Name
Surname
Room
MR. NATTAPON YAMCHIM
MR. NIPON
TAKSIN
MRS. PONGPUN
JARDGON
MS. PIYACHAT
ONNOM
MS. ALIS
PHANPORNSOM
MS. NONGLUCK CHOTEVITHAYATHANIN
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 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิ ต่าสุด 24 องศาเซลเซียส / สูงสุด
33 องศาเซลเซียส
 การแต่งกาย
: เสื้อผ้า ควรเตรียมเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆ เพื่อระบายความร้อน
: ไม่ควรนาเครื่องประดับ ของมีค่า เช่น สร้อยคอ แหวน ฯลฯ ติดตัวไป
มากเกินความจาเป็น
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (เปลี่ยนแปลงทุกวัน) สกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์
คื อ เปโซ (Peso) แบ่ ง ออกเป็ น ธนบั ต ร P20, P50, P100, P500 และ
P1,000
: เหรียญกษาปณ์ P1, P5 และ P10
: เหรี ย ญสตางค์ เรี ย ก CENTAVOS (เหรี ย ญทองแดง) 10 และ 25
CENTAVOS
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 USD ต่อประมาณ 43.00 เปโซ โดยท่าน
สามารถนาเงิน USD ไปแลกที่สนามบินมะนิลา เพื่อใช่จ่ายเท่าที่จาเป็น /
ห้างสรรพสินค้าสามารถใช้บัตรเครดิตได้ แต่ท่านควรที่จะมีเงินเปโซติด
ตั ว ไว้ ส าหรั บ ร้ า นค้ า ทั่ ว ไป หรื อ ซื้ อ ของเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ระหว่ า งการ
เดินทาง
 เวลาประเทศฟิลิปปินส์ เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง
 ภาษา จะพูดภาษาตากาล๊อก และภาษาอังกฤษ
 การเข้าประเทศฟิลิปปินส์ คนไทยที่เดินทางไปฟิลิปปินส์ ไม่ต้องทาวีซ่า แต่
อยู่ได้ไม่เกิน 21 วัน
 สิ่งของที่น่าซื้อที่ฟิลิปปินส์ สินค้าที่นิยมซื้อ เช่น ไข่มุก งานหัตถกรรม เสื้อบา
รอง (ผ้ า ใยสั บ ปะรด) มะม่ ว งอบแห้ ง ไอศกรี ม โดยท่ า นสามารถซื้ อ ได้ ที่
สนามบินขาออกในวันกลับ และของที่ระลึกพื้นเมือง เป็นต้น
รายงานการศึกษาดูงาน Philippines
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ข้อมูลน่ารู้และการเตรียมตัวเดินทาง
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 ไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ เป็นระบบ 220 v ขาปลั๊กแบนตรงเหมือนของประเทศ
ไทย
 การโทรศัพท์ในฟิลิปปินส์
- โทรศัพท์มือถือโทรกลับเมืองไทย ให้กด +66 + รหัสจังหวัด (ไม่ต้องมี
0) + เลขหมายปลายทาง
- โทรศัพท์มือถือโทรกลับเข้ามือถือที่ประเทศไทย ยกตัวอย่างขึ้นด้ว ย
081 ให้กด +668 1 +
หมายเลข 7 ตัว ของมือถือ
 โทรทัศน์ โทรทัศน์ในห้องพัก มักมีระบบ TV PAID
 อาหาร จะเป็ น อาหารจี น และ อาหารพื้น เมืองที่มีร สชาติส ไตล์ฟิลิปปินส์
อาหารและรสชาติจะใกล้เคียงเมืองไทย
 ยารักษาโรค ท่านที่มีโรคประจาตัว ควรนายาติดตัวไปด้วย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาฟิลิปปินส์สามารถนาเข้าบุหรี่ 400 มวน ซิการ์ 50 มวน
หรือยาสูบ 250 กรัม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ลิตร โดยไม่ต้องจ่ายภาษีอากร
ผู้ ที่ น าเงิ น ติ ด ตั ว มากกว่ า 3,000 ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ ต้ อ งแจ้ ง ส าแดงรายการต่ อ
ศุลกากรเมื่อเดินทางมาถึง และอนุญาตให้นาเงินสกุลท้องถิ่นออกนอกประเทศได้
เพียงเพียง 1,000 เปโซฟิลิปปินส์เท่านั้น สื่อลามก ยาเสพติด และการพนันทุก
ชนิดเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศและจะถูกลงโทษถูกจับกุมหากฝ่าฝืนนาเข้ามาใน
ประเทศ

ข้อควรระวังในฟิลิปปินส์
โปรดระวัง หนังสือเดินทาง กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพาย
ทรัพย์สินมีค่า อย่าเผลอวางไว้เป็นอันขาด

ที่มา: http://www.touristreward.co.th
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Contact Person – Philippines
Social Weather Stations (SWS)
Dr. Mahar Mangahas
President

Tel. +63 2 926 4308, 924 4456, 924 4458, 924 4465
Fax. +63 2 920 2181
e-Mail: mahar.mangahas@sws.org.ph

The Manila Times
Dante Francis "Klink" Ang II.
President/Executive Editor

Tel. +63 2 524 5664 ext. 6
e-mail: danteang2@manilatimes.net

University of the Philippines Diliman

Dr. Fidel R. Nemenzo
Vice Chancellor for Research and Development
Tel. +63 2 927 2567
Fax. +63 2 927 2568
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กด +63 ตามด้วยหมายเลขปลายทาง
DTAC- Roaming แจ้งขอใช้บริการ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
อัตราค่าบริการ:
12 บาท / นาที โทรออกภายในฟิลิปปินส์
72 บาท / นาที โทรออกมายังประเทศไทย
37 บาท / นาที รับสายทั้งจากไทยและฟิลิปปินส์

78

รายงานการศึกษาดูงาน Philippines

รายงานการศึกษาดูงาน The Philippines

หน้า 72 จาก 76

ข่าวการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ณ ประเทศฟิลิปินส์
ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2557
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วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
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