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การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอความมีชื่อเสียงของ  สวน

ดุสิตโพล” เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังของประชาชนกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล และ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล 
ท้ังนี้ผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนําไปเพ่ือพิจารณา ปรับปรุง แกไของคประกอบของชื่อเสียงท่ีเปน 
“จุดออน” รวมถึงนําขอมูลไปประยุกตในการรักษาองคประกอบของชื่อเสียงท่ีเปน “จุดแข็ง” นอกจากนั้นผล
การศึกษาท่ีไดจากการศึกษายังสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการสื่อสารขององคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลใหไดรับการยอมรับในสังคมมากข้ึน  

การศึกษาท่ีใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประชากรในการศึกษา ไดแก ประชาชนท่ีเคยเปดรับขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพลซ่ึงมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 
และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 4,200,000 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi Stage Sampling) โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) การ
กําหนดจํานวนประชาชนแบบโควตา (Quota Sampling) และเลือกผูตอบแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บขอมูลตามเขตท่ีกําหนดในบริเวณชุมชน ซ่ึงทําใหไดประชาชน
จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชการแจกแจง
จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายขอมูล ภูมิหลังของประชาชน การเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพล และความคิดเห็นตอองคประกอบของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ในสวน
ของสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานใชสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยสถิติไคสแควร และสถิติที
เทส 

 
 

จากการศึกษาสรุปผลไดดังนี้  
1. ประชาชนท่ีศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 414 คน ประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย

ประชาชนสวนใหญมี อายุ 21-30 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
มากท่ีสุด และมีระดับรายได 10,0001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด  

2. การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพล พบวาประชาชนสวนใหญเคยเปดรับหรือรับฟง
ขาวสารจากหนวยงานทําโพลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสวนดุสิตโพล โดยหนวยงานทําโพลอ่ืนๆ ท่ีเคยเปดรับหรือ
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รับฟงขาวสาร คือ เอแบคโพล ขณะท่ีสื่อสวนใหญท่ีเคยเปดรับหรือรับฟงขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพล ไดแก 
โทรทัศน ความถ่ีของการเคยเปดรับหรือรับฟงขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพลท่ีติดตามหรือรับฟงขาวสาร คือ 1 
ครั้งตอสัปดาห ประเภทของขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพลท่ีเคยเปดรับหรือรับฟง ผลการสํารวจเก่ียวกับ
การเมือง เชน ความขัดแยงทางการเมือง ลักษณะการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพลท่ีใชในการ
ติดตามมากท่ีสุด คือ  รับฟงขาวสารโดยบังเอิญจากการเปดรับสื่อ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ  

3. ภาพรวมของประชาชนสวนใหญ มีความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลในระดับ
คอนขางมีชื่อเสียง มีคาเฉลี่ย 3.16 โดยดานการประชาสัมพันธของสวนดุสิตโพล เปนความมีชื่อเสียงท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.24 รองลงมาเปนความมีชื่อเสียงดานภาพลักษณและความมีเอกลักษณของสวนดุสิต
โพล และดานข้ันตอนการดําเนินงานของสวนดุสิตโพล โดยมีคาเฉลี่ยเทากันท่ี 3.17 สวนความมีชื่อเสียงดาน
คุณสมบัติผลสํารวจของสวนดุสิตโพล เปนความมีชื่อเสียงท่ีมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมาก แตมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.08 

 
Abstract 

 
The study of “Bangkok Residents’ Perspectives on Suan Dusit Poll Reputation” 

has been developed to analyze the relationships between Bangkok residents’ background / 
communicate acceptance behaviors and perspectives on Suan Dusit Poll Reputation.  The 
results and findings would be considered as an implement to improve Suan Dusit Poll’s 
weaknesses and to prolong strengths as well.  Furthermore,  the adaptation of this study’s 
results and findings will be of great benefit to effective communication of Suan Dusit Poll 
and to leverage its public reputation. 

This quantitative research has conducted by surveys as the primary method; 
questionnaires were the tool to collect data.  Population and sample in this research was 
representative (18 years old and over) out of 4,200,000 Bangkok residents who have been 
receiving news and messages from Suan Dusit Poll, hence, to acquire a section of the large 
population, Multi Stage sampling was the method of this study. 

The first tread of this research was to group Bangkok districts, which is subdivided 
into 50 districts, into 6 main groups. Then population was Quota sampling and Accidental 
sampling consequently.  Data collection method was applied in the assigned areas until the 
sample size of 400 respondents was selected.  Statistical analysis method was descriptive 
analysis which including distribution, percentile, mean, and standard deviation to describe 
data indicated several areas; residents’ background, communicate acceptance behaviors 
toward Suan Dusit Poll, perspectives on components of Suan Dusit Poll reputation.  To test 
statistical hypothesis, inferential statistics which are Chi square and Independent Samples t-
test was applied. 

The findings are summarized as follows: 
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 1. The sample of 414 respondents consists of greater number of female than 
those of male which are 21-30 years old and most of them holding a Bachelor’s Degree and 
employed as a private sector employee with average income between 10,001-20,000 baht 
per month.   
 2. The finding on Communicate acceptance behaviors on Suan Dusit Poll 
Reputation found that other than message, information, and news from Suan Dusit Poll, 
most of population’s communicate acceptance behaviors used to be delivered from other 
poll institutions for instance, ABAC Poll.  While information delivery channel from Suan Dusit 
Poll was television.  An average frequency of information acceptance from Suan Dusit Poll 
was a once-per-week frequency.  The opinion poll that was delivered the most to 
population was about political affairs e.g. the conflict in politics.  To follow up on public 
opinion poll from Suan Dusit Poll, mostly was a coincidence of regular information 
acceptance behaviors through electronic media and print media such as, television, radio, 
and a newspaper. 
 3. Aggregated opinion from population on Suan Dusit Poll Reputation was at the 
average of 3.16/4 which was rated as “quite good level” of rating.  One of Suan Dusit Poll 
reputation descriptions was Public Relations which was rated at the average of 3.24/4 as 
“excellent level” of rating.  Suan Dusit Poll position, Suan Dusit Poll distinctiveness, and 
Suan Dusit Poll operational procedures were rated at the average of 3.17/4, and 3.08/4 was 
the lowest level of rating on Suan Dusit Poll survey qualification opinion. 

 
Keyword : Reputation / Perspectives / Suan Dusit Poll 
 

บทนํา 
 

 ในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขัน ดังนั้นทุกองคกรจึงใหความสําคัญกับความอยูรอดขององคกร 
ทําใหจําเปนตองมีการปรับปรุง แกไข พัฒนากลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในยุคแหงการแขงขันนี้ ซ่ึงปจจัย
หนึ่งท่ีจะชวยใหองคกรสามารถอยูรอดและแขงขันได นั่นก็คือ ชื่อเสียง ซ่ึงถือไดวามีสวนสําคัญอยางยิ่ง และ
เปนปจจัยท่ีขาดมิไดของทุกองคกร เพราะชื่อเสียงขององคกร ถือเปนตัวชวยสําคัญท่ีทําใหองคกรมีความ
ไดเปรียบในการแขงขัน ไมวาจะเปนในเรื่องของความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ เพ่ือการสรางยอดขาย การสื่อสาร
การตลาด เพ่ือสรางการเปนท่ีรูจักความคุนเคย การยอมรับ ความไววางใจ หรือแมแตความเชื่อม่ันท่ีจะมีใหกับ
องคกรอยางยั่งยืน เม่ือชื่อเสียงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ โดยในปจจุบันองคกรท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
ตางใหความสําคัญในการสรางชื่อเสียงมากข้ึน และสํานักโพลก็เปนอีกหนึ่งองคกรท่ีจําเปนตองใหความสําคัญใน
การสรางชื่อเสียงเชนกันนั้น  
 เนื่องจาก สํานักโพลมีความสําคัญตอประชาชนคนธรรมดาเหมือนกับท่ีมีตอนักธุรกิจ นักการเมือง 
ขาวสารและขอมูลท่ีไดจากโพลเปนวิธีท่ีสําคัญท่ีจะทําใหแตละคนรูวาคนอ่ืน ๆ คิดอยางไรขาวสารจากโพลท่ี
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เผยแพรทางสื่อตาง ๆ หรือท่ีจะทําใหแตละคนเปรียบเทียบความเชื่อของตัวเองกับคนอ่ืนๆ และการมีความเชื่อ
รวมกันดวยเหตุนี้จึงจําเปนท่ีแตละบุคคลจะตองเขาใจปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอผลการศึกษาหรือวิจัยของ
โพล เพ่ือท่ีจะไมรีบรอนรับหรือไมรับผลของโพลโดยไมไดพินิจพิเคราะหเสียกอน    ผลสํารวจโพลมีบทบาทเปน
สวนหนึ่งของเหตุการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและทองถ่ิน เพราะฉะนั้นเปนการแนนอน
วาผลการสํารวจท่ีไดจากโพลก็จะเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาท่ีครอบคลุมโดยสื่อและการตัดสินใจ (พิชิต พิทักษ
เทพสมบัติ,2543,น. 2) 
 จากอิทธิพลของโพลท่ีมีตอสังคม ทําใหชื่อเสียงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอสํานักโพล จาก
อิทธิพลของโพลท่ีมีตอสังคม ทําใหชื่อเสียงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอสํานักโพล เนื่องจาก Dowling 
(2004, pp. 21-36) ไดกลาวไววา ชื่อเสียงขององคกร เปนสิ่งท่ีเกิดจากผลรวมของความประทับใจและประเมิน
คาภาพลักษณองคกรท่ีดีท่ีไดสั่งสมมา ซ่ึงชื่อเสียงมีความคงทนถาวรกวาภาพลักษณและจะเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็น
ถึงองคประกอบท่ีเก่ียวของกับสิ่ง ๆ ท่ีดี ขององคกรท่ีถูกจดจําไวสําหรับเหตุการณท่ีเปนท่ีนาชื่นชมสําหรับ
ผูบริโภค ในกรณีท่ีเปนชื่อเสียงขององคกรในทางบวก (Positive Reputations) โดยองคกรท่ีมีชื่อเสียงท่ีดีจะ
กอใหเกิดความไววางใจและความม่ันใจจากกลุมเปาหมาย แตชื่อเสียงขององคกรท่ีไมดีจะสงผลท่ีตรงกันขาม  
  ท่ีกลาวไปท้ังหมดนี้ ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหความมีชื่อเสียง เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยาง
ยิ่งตอการเติบโตอยางยั่งยืนของสํานักโพลท้ังหลาย เพ่ือใหหนวยงานทําโพล เปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง  
ตลอดจนมีการเผยแพรผลโพลท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนท่ียอมรับ และมีชื่อเสียงในระดับสังคม ก็ยอมจะสงผลให
หนวยงานทําโพล กลายเปนองคกรท่ีมีประโยชนอยางยิ่งตอรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน
เปนการปกครองโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  
 สวนดุสิตโพล เปนหนึ่งในองคกรท่ีมีการสํารวจและเผยแพรผลสํารวจโพลอยางตอเนื่ อง ตั้งแต  ป 
2535 รวมเปนเวลาท้ังสิ้น 20 ป จนทําใหเปนหนึ่งในองคกรท่ีมีความสําคัญตอการสื่อสารของสังคมประชาธิปไตย 
โดยผลสํารวจโพลของสวนดุสิตโพลยังเปนสิ่งท่ีจุดกระแสในประเด็นตาง ๆ ไดเปนอยางดี   แตอยางไรก็ตามใน
ปจจุบันยังไมมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นผูศึกษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิต
โพล” ซ่ึงการศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้ นาจะทําใหไดรับรูถึงความคิดเห็นท่ีมีตอความมีชื่อเสียงในมิติตางๆ 
ของสวนดุสิตโพล และผลการศึกษาท่ีไดจะสามารถนําไปประยุกตใชในการเสนอแนะ เพ่ือการสรางความมี
ชื่อเสียงและการพัฒนาสวนดุสิตโพลใหมีความเขมแข็งและเปน “เสาหลัก” ของการสํารวจสาธาณมติและ
เผยแพรผลสํารวจโพลในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิต
โพล 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังของประชาชนกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของ
สวนดุสิตโพล 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขอมูลขาวสารของประชาชน กับความคิดเห็นตอ
ความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล 

 



 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 5 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
1. ภูมิหลังของประชาชนมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล 
2. การเปดรับขอมูลขาวสารของประชาชน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียง

ของสวนดุสิตโพล 
ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตดานประชากร มุงศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีเคยเปดรับขาวสารเก่ียวกับสวน
ดุสิตโพลซ่ึงมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

วิธีการดําเนินการ 
การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอความมีชื่อเสียงของสวน

ดุสิตโพล” ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิด และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนหลักเกณฑพ้ืนฐานเพ่ือ
การศึกษาวิเคราะหดังนี้ แนวคิดเก่ียวกับความมีชื่อเสียงขององคกร แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ แนวคิด
เก่ียวกับโพลหรือการสํารวจสาธารณมติ และแนวคิดดานประชากรศาสตร 

ความเก่ียวของของแนวคิดในการศึกษานั้น ประกอบดวยการนําแนวคิดประชากรศาสตร และ
ลักษณะการเปดรับขอมูลขาวสาร ดานประเภทขอมูลขาวสาร มากําหนดเปนตัวแปรอิสระของการศึกษา โดยใน
สวนของตัวแปรตามนั้น เกิดจากการนําแนวคิดเก่ียวกับความมีชื่อเสียงขององคกรมาเปนองคประกอบสําคัญใน
การศึกษา โดยนํามาประยุกตรวมกับแนวคิดเก่ียวกับโพลหรือการสํารวจสาธารณมติ เพ่ือสังเคราะหหาตัวแปร
ตามในมิติดานองคประกอบของความมีชื่อเสียงสวนดุสิตโพล ตลอดจนออกแบบเครื่องมือ ซ่ึงไดแก 
แบบสอบถาม มาประยุกตเพ่ือเก็บขอมูล  เพ่ือตอบโจทยของวัตถุประสงคในการศึกษาท่ีไดกําหนดไว 

ในสวนของวิธีการศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)             
ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Sampling) การสุมตัวอยาง
งาย (Simple Random Sampling) และการกําหนดจํานวนประชาชนแบบโควตา (Quota Sampling) โดย
เลือกผูตอบแบบสอบถามดวยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงจะทําการเก็บขอมูลใน
บริเวณชุมชน เชน สถานศึกษา สํานักงานเขต แหลงจับจายสินคา เปนตน โดยจะทําใหไดประชาชนจํานวน 
400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชการแจกแจงจํานวน คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายขอมูลภูมิหลังของประชาชน การเปดรับขาวสาร
เก่ียวกับสวนดุสิตโพล และความคิดเห็นตอองคประกอบของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ในสวนของสถิติท่ี
ใชในการทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยสถิติไคสแควร และสถิติทีเทส 
 
 

ผลการศึกษา 
ภูมิหลังของประชาชน 

 ประชาชนท่ีศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 414 คน ประกอบดวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศหญิง 
รอยละ 53.1 เพศชาย รอยละ 46.9 โดยประชาชนสวนใหญมี อายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 38.9        มี



 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 6 

 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.9 โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 41.8 และท่ีมีระดับรายได 10,000 – 20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.3 

 
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสวนดุสิตโพล 
 ประชาชนสวนใญเคยเปดรับหรือรับฟงขาวสารจากหนวยงานทําโพลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสวน
ดุสิตโพล คิดเปน รอยละ 85.3 โดยหนวยงานทําโพลอ่ืนๆ ท่ีประชาชนเคยเปดรับหรือรับฟงขาวสาร คือ เอแบค
โพล คิดเปนรอยละ 79.7 ขณะท่ีสื่อท่ีประชาชนสวนใหญ เคยเปดรับหรือรับฟงขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพล 
ไดแก โทรทัศน คิดเปนรอยละ 91.3 ความถ่ีของการเคยเปดรับหรือรับฟงขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพลท่ี
ประชาชนสวนใหญติดตามหรือรับฟงขาวสาร คือ 1 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 64.7  ประเภทของขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพลท่ีประชาชนสวนใหญเคยเปดรับหรือรับฟง ผลการสํารวจเก่ียวกับการเมือง เชน 
ความขัดแยงทางการเมือง คิดเปนรอยละ 87.7 ลักษณะการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวนดุสิตโพลท่ี
ประชาชนใชในการติดตามมากท่ีสุด คือ  รับฟงขาวสารโดยบังเอิญจากการเปดรับสื่อ เชน โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 81.2 
 
ความคิดเห็นของประชาชนตอความมีช่ือเสียงของสวนดุสิตโพล 
 ประชาชนมีความเห็นเก่ียวกับความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการ
ประชาสัมพันธ ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงมากตอประเด็นขอมูลขาวสารท่ีเผยแพร สามารถ
กระจายไดท่ัวถึง โดยมีคาเฉลี่ย 3.37 จากคะแนนเต็ม 4.00 รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงมาก
ตอประเด็นมีการปรากฎเปนขาวผานสื่อมวลชนอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.26 สวนประเด็นการนําเสนอโดยใช
สื่อท่ีมีความหลากหลาย เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แมจะมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมาก 
แตมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.09 
 ดานภาพลักษณและความมีเอกลักษณของสวนดุสิตโพล ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมี
ชื่อเสียงมากตอประเด็นมีการสํารวจในประเด็นท่ีหลากหลาย เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมีคาเฉลี่ย 
3.31 รองลงมา คือ มีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงมากตอประเด็นมีการเผยแพรมาอยางยาวนาน มีคาเฉลี่ย 
3.30 สวนประเด็นมีความเปนกลางไมฝกใฝฝายใด และการมีผูบริหาร (รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย) ซ่ึงเปน
นักวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในสังคม แมจะมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมาก           แตมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.07 
 ดานข้ันตอนการดําเนินงานของสวนดุสิตโพล ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงมากตอ
ประเด็นมีการเลือกประเด็นท่ีสํารวจโดยพิจารณาจากความสนใจของสังคมเปนหลัก  โดยมีคาเฉลี่ย 3.29 
รองลงมา  คือ มีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมากตอประเด็นมีกําหนดวัตถุประสงคในการสํารวจท่ีมี
ความชัดเจน  มีคาเฉลี่ย 3.19 สวนประเด็นมีการเลือกประชาชน วิธีสุมตัวอยางท่ีเปนไปตามหลักการ  แมจะมี
ความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมาก แตมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.07 
 ดานคุณสมบัติผลสํารวจของสวนดุสิตโพล ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียง
คอนขางมากตอประเด็นผลสํารวจของ “สวนดุสิตโพล” สามารถนําเสนอไดทันเวลา และไดอยางรวดเร็ว โดยมี
คาเฉลี่ย 3.22 รองลงมา  คือ มีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมากตอ ประเด็นท่ีใชในการสํารวจของ 
“สวนดุสิตโพล” มีความทันสมัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.20 สวนประเด็นขอคําถามท่ีใชในการสํารวจของ “สวนดุสิต
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โพล” ไมลําเอียงและมีอคติ แมจะมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมาก               แตมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ 2.96 
 ดานการนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับจากผลการสํารวจของสวนดุสิตโพล  ประชาชนมีความ
คิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงมากตอประเด็นผลการสํารวจของ “สวนดุสิตโพล” ถูกนําไปนําเสนอตอโดยสื่อมวลชน 
หรือนักการเมืองในรูปแบบตางๆ เชน ขาว บทสัมภาษณ โดยมีคาเฉลี่ย 3.26 รองลงมา           คือ มีความ
คิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมากตอประเด็นผลสํารวจของ “สวนดุสิตโพล” ทําใหเกิดความตื่นตัวและรับรู
ขาวสาร เหตุการณและประเด็นตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยมีคาเฉลี่ย 3.20 สวนประเด็นผลสํารวจของ “สวน
ดุสิตโพล” เปนสิ่งท่ีสะทอนความคิดเห็นของประชาชนอยางแทจริง แมจะมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียง
คอนขางมาก แตมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.05 
 เม่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ในภาพรวมดาน ตาง ๆ 
พบวาประชาชนมีความเห็นเก่ียวกับความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลในภาพรวมในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.16  ซ่ึงดานการประชาสัมพันธของสวนดุสิตโพล เปนความมีชื่อเสียงซ่ึงแมจะมีความคิดเห็นใน
ระดับมีชื่อเสียงคอนขางมากเชนเดียวกับดานอ่ืนๆ แตมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.24 รองลงมาเปนความมี
ชื่อเสียงดานภาพลักษณและความมีเอกลักษณของสวนดุสิตโพล และดานข้ันตอนการดําเนินงานของสวนดุสิต
โพล โดยมีคาเฉลี่ยเทากันท่ี 3.17 สวนความมีชื่อเสียงดานคุณสมบัติผลสํารวจของสวนดุสิตโพล เปนความมี
ชื่อเสียงท่ีมีความคิดเห็นในระดับมีชื่อเสียงคอนขางมาก แตมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.08 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี1 ภูมิหลังของประชาชนมีความสัมพันธตอความคิดเห็นของความมีชื่อเสียงของสวน
ดุสิตโพล สามารถสรุปผลการทดสอบไดดังตอไปนี้ 
 ภูมิหลังของประชาชนดานระดับการศึกษา  “มี” ความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมี
ชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานคุณสมบัติผลสํารวจ ดานการนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับ และความมีชื่อเสียงใน
ภาพรวม ขณะท่ีภูมิหลังของประชาชนดานรายได “มี” ความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของ
สวนดุสิตโพลดานข้ันตอนการดําเนินงาน ดานคุณสมบัติผลสํารวจ และความมีชื่อเสียงในภาพรวม 

สมมติฐานท่ี 2 การเปดรับขอมูลขาวสารของประชาชน มีความสัมพันธตอความคิดเห็นของความ
มีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล  

สมมติฐานยอยท่ี 2.1 ประเภทของสื่อท่ีใชในการเปดรับขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล สามารถสรุปผลการทดสอบไดตอไปนี้ 

ประเภทของสื่อท่ีใชในการเปดรับขอมูลขาวสาร ไดแก นิตยสาร/วารสาร  “มี” ความสัมพันธกับ
ความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานการประชาสัมพันธ ภาพลักษณและความมีเอกลักษณ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน คุณสมบัติผลสํารวจ การนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับ และความมีชื่อเสียงของใน
ภาพรวม ขณะท่ีประเภทของสื่อท่ีใชในการเปดรับขอมูลขาวสาร ไดแก ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี  เชน SMS  “มี” 
ความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานการประชาสัมพันธ ภาพลักษณและความ
มีเอกลักษณ และการนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับ 
 สมมติฐานยอยท่ี 2.2: ประเภทของขอมูลขาวสารท่ีติดตาม มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอ
ความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล สามารถสรุปผลการทดสอบไดดังตอไปนี้ 
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ประเภทของขอมูลขาวสารท่ีเปดรับ ไดแก ประวัติความเปนมาและผลงานท่ีผานมา “มี” 
ความสัมพันธตอความคิดเห็นของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานข้ันตอนการดําเนินงาน คุณสมบัติผล
สํารวจ การนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับ และความมีชื่อเสียงของในภาพรวม ขณะท่ีประเภทของขอมูลขาวสาร
ท่ีเปดรับ ไดแก บทสัมภาษณของผูบริหารสวนดุสิตโพล “มี” ความสัมพันธตอความคิดเห็นของความมี
ชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานภาพลักษณและความมีเอกลักษณ คุณสมบัติผลสํารวจ และความมีชื่อเสียงของใน
ภาพรวม 
 สมมติฐานยอย 2.3 ลักษณะของการเปดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธ กับความคิดเห็นของ
ความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล สามารถสรุปผลการทดสอบไดตอไปนี้ 

ลักษณะของการเปดรับขอมูลขาวสาร ไดแก การติดตามผานส่ือตางๆ เชน เว็บไซต 
หนังสือพิมพ “มี” ความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานการประชาสัมพันธ 
การนําไปใช และประโยชนท่ีไดรับ และความมีชื่อเสียงของในภาพรวม ขณะท่ีลักษณะของการเปดรับขอมูล
ขาวสาร ไดแก การรับฟงโดยบังเอิญจากการพูดคุยของคนในครอบครัว “มี” ความสัมพันธกับความคิดเห็น
ตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานการประชาสัมพันธ 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษามีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังดนี้ 
1. สมมติฐานท่ี 1 ภูมิหลังของประชาชนมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของ

สวนดุสิตโพล พบวา ภูมิหลังของประชาชน “ดานการศึกษาและรายได” “มี” ความสัมพันธตอความคิดเห็น
ของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดประชากรศาสตร ดังนี้  

แนวคิดลักษณะประชากรศาสตร พบวาระดับการศึกษา ทําใหพบวาคนท่ีไดรับการศึกษาสูงจะมี
ความรูกวางขวางในหลายเรื่อง และเขาใจสารไดดี แตคนเหลานี้จะไมเชื่ออะไรงาย ๆ หากไมมีหลักฐานเหตุผลหรือ
สนับสนุน จากเหตุผลดังกลาวทําใหระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิต
โพลตางกัน หรือมีความสัมพันธตอความคิดเห็นของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ท้ังในดานคุณสมบัติผล
สํารวจ ดานการนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับจากผลการสํารวจ และดานชื่อเสียงในภาพรวมของสวนดุสิตโพล 

ขณะท่ีรายได ของคนยอมเปนเครื่องกําหนดความตองการ ตลอดจนความคิดเห็น โดยบุคคลท่ีมีฐานะ
หรือรายไดสูงข้ึนจะใชสื่อมวลชนมากข้ึนดวย แตมักจะเปนการใชเพียงเพ่ือแสวงหาขาวสารสําหรับนําไปใช
ประโยชนในโอกาสตอไปเพียงเทานั้น จากเหตุผลดังกลาวทําใหรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียง
ของสวนดุสิตโพลตางกัน หรือมีความสัมพันธตอความคิดเห็นของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ท้ังในดาน
ข้ันตอนการดําเนินงาน ดานคุณสมบัติผลสํารวจ และดานชื่อเสียงในภาพรวมของสวนดุสิตโพล(ปรมะ สตะ
เวทิน, 2541, น. 105 - 109) 

2. สมมติฐานท่ี 2 การเปดรับขอมูลขาวสารของประชาชน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอ
ความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล 

สมมติฐานยอย 2.1: ประเภทของสื่อท่ีใชในการเปดรับขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล พบวา ส่ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี  เชน  SMS “มี” ความสัมพันธกับ
ความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ท้ังดานการประชาสัมพันธ ดานภาพลักษณและความมี
เอกลักษณ และดานการนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับจากผลการสํารวจ พบวาหากศึกษาถึงขอดีของสื่อ
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โทรศัพทเคลื่อนท่ี  เชน  SMS ซ่ึงจัดเปนสื่อใหมชนิดหนึ่ง พบวา ท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน ไมตองเสียเวลา
เดินทาง และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงบุคคลอ่ืน ขวัญฤทัย สายประดิษฐ (2551,           น. 
50-51)  รวมถึงการเปดรับสื่อประเภทนี้ ผูเปดรับจําเปนตองมีความตั้งใจเปนทุนเดิม เนื่องจากเปนสื่อท่ีตอง
สมัครเปนสมาชิก และเสียคาบริการเปนรายเดือน เหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ สอดรับกับแนวคิดการเกิด
ชื่อเสียงของตราสินคาจะเกิดมาจากจากประสบการณท่ีมีตอตราสินคา (Reputation Based on Experience) 
ซ่ึงก็คือชื่อเสียงของตราสินคาเกิดข้ึนมาไดจากการใชสินคา หรือเกิดจากการมีประสบการณท่ีมีความรูเก่ียวกับ
ตราสินคามากอน  เชน  การพูดคุย รวมท้ังจากความผูกพันท่ีตราสินคามีตอผูบริโภคท่ีมีชื่อเสียง กลุมอางอิง 
หรือผูผลิตอ่ืน ๆ (Reputation Based on Affiliations with Prominent Customers, Third Parties, or 
Other Producers) โดยจะเปนความผูกพันท่ีเกิดจากประสบการณโดยตรงท่ีมีความเก่ียวของกับตราสินคา หรือ
เปนการรูเก่ียวกับความผูกพันตอตราสินคา  เชน  การไดรับการบอกเลาจากบุคคลรอบขางถึงคุณภาพของสินคา 
(Vendelo, 1998, pp. 120-137) 

จากการศึกษาท่ีพบวา ส่ือนิตยสาร/วารสาร “มี” ความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมี
ชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล ท้ังดานการประชาสัมพันธ ดานภาพลักษณและความมีเอกลักษณ ดานข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดานคุณสมบัติผลสํารวจ ดานการนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับจากผลการสํารวจ และดานชื่อเสียง
ในภาพรวมของสวนดุสิตโพล นาจะมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติในเชิงบวกของสื่อประเภทนี้ตาม่ี วิมลพรรณ อาภา
เวท (2553, น. 226-232) กลาวไววาสื่อประเภทนี้ท่ีมีรูปเลมสีสันสวยงาม ระบบการพิมพท่ีประณีตจึงสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากประชาชนเปาหมาย มีเนื้อหาขาวสารท่ีนําเสนอเฉพาะกลุม มีอายุยาวนานกวาหนังสือพิมพ 
และสามารถเก็บไวอานหรืออางอิงได และสามารถนําเสนอเนื้อหาไดลึกซ้ึง จูงใจและดึงดูดความสนใจไดดี  

3. สมมติฐานยอย 2.2: ประเภทของขอมูลขาวสารท่ีเปดรับ มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอ
ความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล พบวา ประเภทของขอมูลขาวสารท่ีเปดรับ ไดแก ประวัติความเปนมาและ
ผลงานท่ีผานมา “มี” ความสัมพันธตอความคิดเห็นของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานข้ันตอนการ
ดําเนินงาน คุณสมบัติผลสํารวจ การนําไปใชและประโยชนท่ีไดรับ และความมีชื่อเสียงของในภาพรวม 
เนื่องจากขอมูลขาวสารดานประวัติความเปนมาและผลงานท่ีผานมา จะมีรูปแบบการนําเสนอท่ีสะทอนใหเห็นท่ี
ประวัติความเปน ความเกาแก ประสบการณและผลงานท่ีมีความโดดเดนเปนรูปธรรม ซ่ึอสอดคลองกับแนวคิด
ความมีชื่อเสียงท่ีวา ความมีชื่อเสียง สวนหนึ่งเกิดจากความเชื่อของบุคคลตอองคกรท่ีเกิดข้ึนโดยมีพ้ืนฐานจาก
ความสัมพันธกับองคประกอบตาง ๆ  ไดแก  สิ่งท่ีองคกรนําเสนอออกมา (Identity) และกลุมความเชื่อเก่ียวกับ
องคกร (Image) ท่ีเกิดจากการประเมินองคกรผานการตีความหรือเชื่อมโยง (Association) กับองคกรในหลาย 
ๆ สวนท่ีองคกรนําเสนอ ตั้งแตลักษณะองคกร ความสามารถ สินคาและบริการ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมา  ไดแก  องคประกอบดานภาพลักษณองคกรและเอกลักษณองคกร ซ่ึงประกอบไปดวย ความรูท่ีมีตอ
องคกรและบุคลิกลักษณะท่ัวไปขององคกร วัฒนธรรมองคกรและการแขงขัน ความสามารถ ท้ังในดานของตัว
ผูบริหาร พนักงานและความสามารถในการนําทรัพยากรมาใช สินคาและบริการ ในดานของคุณภาพของสินคา 
มูลคาของสินคาและความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ และพฤติกรรมขององคกร ซ่ึงประกอบไปดวยภาวะ
ความเปนผูนําขององคกรและการสรางผลกําไรขององคกร ซ่ึงความรูของผูบริโภคนั้นอาจมาจากความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับองคกร การกระทําในอดีต และการท่ีบุคคลอ่ืนพูดเก่ียวกับองคกร ซ่ึงประเภทของความเชื่อ
ตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาจะสะทอนไปยังกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร (Dowling, 2004, pp. 21-36) 



 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 10 

 

 ขณะท่ีประเภทของขอมูลขาวสารท่ีเปดรับ ไดแก บทสัมภาษณของผูบริหารสวนดุสิตโพล “มี” 
ความสัมพันธตอความคิดเห็นของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานภาพลักษณและความมีเอกลักษณ 
คุณสมบัติผลสํารวจ และความมีชื่อเสียงของในภาพรวม เพราะขอมูลขาวสารดังกลาว เปนการนําขอมูลผล
สํารวจมาตอยอดในการวิเคราะหสถานการณ วิพากษวิจารณ รวมถึงมีการนําองคความรูตาง ๆ มานําเสนอ
รวมกับผลการสํารวจ จึงทําใหรูปแบบการนําเสนอผานบทสัมภาษณของผูนํา สามารถสรางความโดดเดน ความ
แตกตาง ตลอดจนสามารถสรางประโยชนใหแกสังคมไดมากกวาการนําเสนอผลการสํารวจในรูปแบบขาวท่ัวไป 
นอกจากนั้นการใหสัมภาษณจากผูนําและผูบริหารเปนสิ่งท่ีสนับสนุนใหเกิดความมีชื่อเสียงขององคกรและตรา
สินคาองคกร โดย Leslie Gaines (2008, p. 127) กลาววา การใหความสําคัญจากผูนําหรือผูบริหาร (Leader) 
ชื่อเสียงขององคกร รวมไปถึงตราสินคาจะเกิดข้ึนไดจากการสื่อสารแบบชัดเจนจากผูนําหรือผูบริหาร หาก
ตองการใหชื่อเสียงไดอยางม่ันคงนั้น ผูบริหารตองมีความเปนผูนํา ตรงไปตรงมา มีวินัย และมีการสื่อสารใน
รูปแบบท่ีเขาใจงายและชัดเจน โดยเนื้อหาสารท่ีสื่อสารภายใน หรือแมแตภายนอกองคกร ตองเกิดจาก การใช
กลยุทธในการสื่อสารท่ีมีความเปนเอกภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารอยางรวดเร็ว และสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนไมควรใชการสื่อสารท่ีซับซอน หากเกิดความผิดพลาดจนทําใหเกิดชื่อเสียงในเชิงลบ  
 4. สมมติฐานยอย 2.3: ลักษณะของการเปดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธ กับความคิดเห็น
ของความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล สามารถสรุปผลการทดสอบไดตอไปนี้ 

ลักษณะของการเปดรับขอมูลขาวสาร ไดแก การติดตามผานส่ือตางๆ เชน เว็บไซต 
หนังสือพิมพ “มี” ความสัมพันธกับความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลดานการประชาสัมพันธ 
การนําไปใช และประโยชนท่ีไดรับ และความมีชื่อเสียงของในภาพรวม เพราะลักษณะการเปดรับดังกลาวเปน
การเปดรับโดยเกิดจากความตั้งใจจึงสอดรับกับแนวคิดของความมีชื่อเสียงของตราสินคาการเกิดข้ึนของชื่อเสียง
ของตราสินคาเกิดจากประสบการณท่ีมีตอตราสินคา (Reputation Based on Experience) ซ่ึงก็คือ ชื่อเสียง
ของตราสินคาเกิดข้ึนมาไดจากการใชสินคา หรือเกิดจากการมีประสบการณท่ีมีความรูเก่ียวกับตราสินคามา
กอน  เชน  การพูดคุย การขอรับจากพนักงานขายหรือตัวแทนจําหนาย ในกรณีเชนนี้หากประสบการณท่ีมีตอ
ตราสินคาเปนประสบการณท่ีดีก็จะกอใหเกิดเปนชื่อเสียงตอตราสินคาข้ึน และกลายเปนความสัมพันธในระยะ
ยาว รวมถึงชวยสรางความเปนชื่อเสียงตอราคาสินคาข้ึน และกลายเปนความสัมพันธในระยะยาวรวมถึงชวย
สรางความเชื่อม่ันท่ีบุคคลมีตอตราสินคาหรือบริษัท ดังกลาวได (Vendelo, 1998, pp. 120-137) 

 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอความมีชื่อเสียงของ
สวนดุสิตโพล” ครั้งนี้ ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพล 
คือ ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นตอความมีชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลในเชิงบวก แตอยางไรก็ตามก็มี
หลากหลายประเด็นท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาประเด็นดานอ่ืนๆ ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปน “จุดออน” ของสวนดุสิต
โพล ซ่ึงควรนําไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาและรักษาชื่อเสียงตอไปในอนาคต ซ่ึงทําใหวิเคราะหขอเสนอแนะได
ดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการนําเสนอข้ันตอนการสํารวจ การแจกแจงพ้ืนท่ีในการสุมตัวอยาง และระเบียบวิธีวิจัย
สูสาธารณชนมากข้ึน โดยสื่อท่ีควรนํามาประยุกตใชในการนําเสนอขอมูล คือ นิตยสาร/วารสาร เนื่องจากสื่อ
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ดังกลาวเปนสื่อท่ีมีความสัมพันธกับความมืชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลในหลากหลายมิติ ตลอดจนเปนสื่อท่ีมี
ความนาเชื่อถือใหแกองคกรไดดีกวาสื่อประเภทอ่ืนๆ 

2. ควรการนําเว็บไซตมาเปนชองทางในการสื่อสารมากข้ึน โดยหากมีการนําผลสํารวจไปสื่อสาร
ตอควรใหสื่ออธิบายเพ่ิมเติ่มวาสามารถติดตามผลการสํารวจฉบับเต็มไดในเว็บไซตดังกลาว ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธเว็บไซตใหเปนท่ีรูจักในสังคมมากข้ึน  

3. จากการศึกษา พบวา “ผูนํา” เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมากจากตอการสรางชื่อเสียง ดังนั้น
หากสวนดุสิตโพลตองการสรางความมีชื่อเสียงอยางยั่งยืน ผูบริหารจําเปนตองมีบทบาทในการใหขอมูลขาวสาร
ผานสื่อมวลชนมากข้ึน 

4. ประเภทขอมูลขาวสารท่ีนําเสนอจากสวนดุสิตโพลคอนขางนอย แตมีอิทธิพลตอความมีชื่อ
อยางมาก คือ  “ประวัติความเปนมาและผลงานท่ีผานมาของสวนดุสิตโพล” ดังนั้นขอมูลขาวสารประเภทนี้ จึง
ควรไดรับการนําเสนอสูสาธารณชนมากข้ึน โดยอาจจะเลือกนําเสนอผานนิตยสาร/วารสาร และเว็บไซตของ
สวนดุสิตโพล 

5. การสรางความมีชื่อเสียงและความโดดเดนจําเปนตองมีการหาความแตกตาง จากหนวยงาน
ทําโพลอ่ืนๆ  โดยสวนดุสิตโพลอาจมุงเนนการสํารวจเก่ียวกับอาหาร อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ดานปฐมวัย 
หรือแมแตดานสาธารณสุข อันเปนประเด็นการสํารวจท่ีไมคอยมีหนวยงานใหความสําคัญมากเทาท่ีควร รวมถึง
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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