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โหมโรง
“สวนดุสิตโพล” เริ่มต้นมาจากการเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้
ด้านการส�ำรวจประชามติให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ซึ่งในสมัยนั้นคนไทยเริ่ม
ตื่นตัวในการใช้ข่าวสารที่มีคุณภาพ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อการรับรู้
และการตัดสินใจ ท�ำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีแนวคิดที่จะผลิต
บุคลากรทางด้านสารนิเทศศาสตร์ที่มีมากกว่าความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตรเท่านั้น ในจ�ำนวนนี้มีวิทยาลัยครูสวนดุสิต (ในขณะนั้น)
ได้เป็นผู้ริเริ่มลงมือจากแนวคิดสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จนสามารถ
พัฒนาแหล่งบ่มเพาะของนักศึกษามาสู่การเป็นส�ำนักโพลที่ท�ำหน้าที่
ส�ำรวจความคิดเห็นวิเคราะห์วิจัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์
ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่สังคมก�ำลังให้ความสนใจและรวมไปถึงการน�ำ
เสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมให้กับสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อ
เป็นการรับรู้ ไปจนกระทั่งถึงข้อมูลส�ำหรับการตัดสินใจในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับตลอดมา การท�ำงานที่ผ่านมาสวนดุสิตโพล
มีความถูกต้อง แม่นย�ำ เป็นกลาง และเชือ่ ถือได้ กลายเป็นสถาบันทีส่ งั คม
ให้ความเชื่อใจตลอดมา กระทั่งบัดนี้เป็นระยะเวลาถึง 25 ปีแล้ว หาก
เปรียบเทียบเป็นต้นไม้ คงต้องยอมรับว่า ณ วันนี้ สวนดุสิตโพลได้
กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา และรากแก้วที่มั่นคง จนสามารถ
เป็นที่พักพิงด้านองค์ความรู้ในศาสตร์การส�ำรวจสาธารณมติให้แก่
สังคมไทยได้เป็นอย่างดี
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กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาสวนดุสิตโพลยังคงท�ำหน้าที่ที่สังคม
ไว้วางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจาก
ทั้งบุคคลและสถาบันว่า เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการแก่สังคม
อย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้จากข้อคิดและความเห็นของบุคคลส�ำคัญ และ
สถาบันที่มีชื่อเสียงที่น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้
แต่ความพึงพอใจเพียงแค่ความส�ำเร็จ ณ วันนี้ ก็คงเปรียบเสมือน
เป็นการก้าวย�่ำอยู่กับที่เพื่อรอวันตกยุค ดังนั้น การก้าวย่างสู่ปีที่ 26
และปีต่อๆ ไปจึงถือเป็นงานหนักของชาวสวนดุสิตโพลทุกคนที่จะต้อง
รักษามาตรฐานการท�ำงานเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ
ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
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VOTE

PART 1

THE
PIONEER

ทุกความส�ำเร็จย่อมมีเรื่องราว ทุกต�ำนานย่อมมีบทเริ่มต้น…
“สวนดุสิตโพล” ชื่อที่กล่าวได้ว่าคือส�ำนักโพลชั้นน�ำของ
ประเทศไทย ซึ่งตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ผลการส�ำรวจ
ของสวนดุสิตโพลมักปรากฏในรายงานข่าวของสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ นั่นย่อมเป็นบทพิสูจน์ถึง
ความน่าเชื่อถือที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่การก่อก�ำเนิดของสวนดุสิตโพล ซึ่งได้
ด�ำเนินการ “วิจัยเชิงส�ำรวจ” ความคิดเห็น ครอบคลุมทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ภายใต้ปรัชญา
“เป็นกลาง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ถูกหลักวิชาการ
รับผิดชอบต่อสังคม” ท�ำให้ ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล คือ
แหล่งสั่งสม “ฐานข้อมูลทางความคิด” ที่เป็นพลังส�ำคัญของ
สังคม อันเป็นความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของสวนดุสติ โพล
และนี่คือเรื่องราวอันเป็นจุดเริ่มต้น ที่ถือเป็น “พิมพ์เขียว”
หรือ “DNA” ของการท�ำโพลระดับ “ปรากฏการณ์” ที่ท�ำให้
สังคมไทยรู้จัก “โพล” กันอย่างกว้างขวาง

VOTE

“3 วิน” ของสวนดุสิตโพล
“‘สวนดุสิตโพล’ ก่อก�ำเนิดขึ้นในยุคที่เรียกว่าเป็น ‘คลื่นลูกที่สาม’ หรือ
‘ยุคสารสนเทศ’ (Information Age) ซึ่งเกิดการไหลบ่าของข้อมูลที่มีจ�ำนวน
มากมายมหาศาล ท�ำให้ผคู้ นไม่สามารถบริโภคข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ได้ทกุ เรือ่ ง
จึงได้เกิด ‘วิชาสารนิเทศศาสตร์’ ในวิทยาลัยครูสวนดุสิต (ขณะนั้น) เพื่อฝึกฝน
ให้นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
(ศศ.บ.) สามารถจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ได้อย่างเป็นระบบ และมี
เป้าหมายในการผลิต ‘นักสารสนเทศ’ ออกไปรับใช้สังคม โดย ‘สวนดุสิตโพล’
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภาคสนามของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ ที่ใช้ส�ำหรับสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตั้งแต่การจัดหาข้อมูล การรวบรวม การจัดระบบ วิเคราะห์ข้อมูลดิบ
จนถึงการสรุปผล และเผยแพร่ออกมาในรูปของ ‘สารนิเทศ’
จากจุดเริ่มต้นในปี 2535 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อว่า
ในปี 2560 สวนดุสิตโพลอายุครบ 25 ปีแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสวนดุสิตโพล
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส�ำรวจสาธารณมติ ที่หลายฝ่ายยังคง
ให้ความส�ำคัญกับ ‘ผลโพล’ ของสวนดุสิตโพลอย่างต่อเนื่อง
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หัวใจส�ำคัญของการท�ำงานที่สวนดุสิตโพลก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ถ้าเรียกตาม
ศัพท์สมัยนี้ ก็ตอ้ งบอกว่า  คนท�ำต้อง ‘อิน’ ในตัวงาน นัน่ คือ รูว้ า่ ท�ำไปเพือ่ อะไร
เพราะหากท�ำไปโดยไม่รู้จุดมุ่งหมายนี่ล�ำบาก สมัยก่อนบทบาทการท�ำงานของ
สวนดุสิตโพลคือการบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นการท�ำงานที่ ‘วิน-วิน’
2 ฝ่าย คือ ตัวคนท�ำและสังคม แต่ตอนนีถ้ า้ ยังมีบทบาทเพียงแค่นนั้ สวนดุสติ โพล
ก็แค่ ‘เท่าทุน’ เราต้องท�ำงานมากกว่า ‘3 วิน’ หมายถึงว่า นอกจากตัวคนท�ำและ
สังคมได้ประโยชน์ ก็ต้องมี ‘มูลค่าเพิ่ม’ ด้วย
นับจากนี้ต่อไป การท�ำงานของสวนดุสิตโพลต้องให้อะไรมากกว่าที่จะ
บอกว่าประชาชนคิดอะไร หรือคิดอย่างไร แต่ผลโพลต้องสามารถสร้าง ‘แรง
กระทบ’ ในทางที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ด้วย ซึ่งหมายความ
ว่า  สวนดุสิตโพลจะท�ำงานโดยมองไปในอนาคต เช่น ถ้าผลโพลบอกเพียงว่า 
ประชาชนชอบนายกรัฐมนตรีมากเท่าไหร่และชอบเพราะอะไร เราก็จะได้แค่นั้น
แต่เราต้องบอกสังคมได้ด้วยว่า  ถ้าต้องการให้ประชาชนชอบมากกว่านี้ นายกฯ
ต้องท�ำอย่างไรบ้าง และหากประชาชนชอบมากกว่านี้จะท�ำให้นายกฯ เหลิง
หรือเปล่า  หากผลโพลสามารถบอกอะไรได้มากขึ้น ก็จะช่วยส่งผลกระทบใน
เรื่องต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันคนเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น
ผ่ า นทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย แต่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของการท� ำ โพลก็ คื อ ข้ อ มู ล
ที่ปรากฏอยู่ในผลโพลนั้น คือสิ่งที่ผ่านการกลั่นกรอง ผ่านการวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการมาแล้ว จึงท�ำให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าสิ่งที่พูดๆ กันทางโซเชียลมีเดีย
ในทางกลับกันการมีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็มีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้ผลโพลของ
สวนดุสิตโพลได้รับการเผยแพร่ง่ายดายมากขึ้นด้วย เพราะปัจจุบันสังคมจะเริ่ม
ถามถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย ดังนั้น การที่ผู้คนมองเห็น
ความส�ำคัญของฐานข้อมูลมากขึ้น ใครจะไลน์หรือโพสต์อะไรออกไปก็จะมีการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยิ่งการท�ำโพลเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ
คนมากเท่าไหร่ ผลโพลที่ไปปรากฏในโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นกระแสมากขึ้น
ตามไปด้วย
อย่ า งที่ได้ บ อกไปว่ าการจะท�ำโพลให้ อ ยู่ ใ นความสนใจของประชาชน
ได้นั้น คนท�ำต้อง ‘อิน’ ในตัวงานก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้น สิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะ
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ท�ำให้คนท�ำเกิดอาการ ‘อิน’ กับงาน ก็คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะ
มาท�ำ ‘สวนดุสิตโพล’ ว่า  เขาสามารถมีความมั่นคงได้จาก ‘อาชีพ’ นี้ และยังมี
ประโยชน์อื่นๆ อีกที่เขาจะได้รับ เช่น สวัสดิการที่ดี มีการไปศึกษาดูงานต่าง
ประเทศ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ให้พวกเขา
ได้มีความภาคภูมิใจกับการเป็น ‘คนท�ำโพล’ ภายใต้นามของ ‘สวนดุสิตโพล’
สวนดุสิตโพลไม่ใช่ ‘สุขุม’ แต่สวนดุสิตโพลคือทีมงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม
เราจะสร้างให้ทุกคนรู้สึกว่า  ตัวเองคือเจ้าของสวนดุสิตโพล สร้างความเชื่อมั่นว่า
พวกเขาจะมีอนาคตที่ดี มีเกียรติ มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นคง และมีส่วนร่วม
ในการสร้างชื่อเสียงให้กับสวนดุสิตโพลและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
20 กว่าปีที่ผ่านมาของสวนดุสิตโพล ผมมีความภาคภูมิใจกับทีมงาน
สวนดุสิตโพลทุกคน เราเรียนรู้มาด้วยกัน มีความทุกข์และความสุขร่วมกัน เรา
ก้าวเดินมาด้วยกัน และเราก็สร้างความส�ำเร็จมาด้วยกัน แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอก
ทีมงานทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไปทุกคน คือ เราอย่าหลงใหลได้ปลื้มกับความ
ส�ำเร็จ ณ วันนี้ แต่ให้คิดอยู่เสมอว่าเราจะท�ำอย่างไรให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ โลก
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราไม่สามารถยึดรูปแบบค�ำถามหรือกรอบความคิด
ที่เราเคยใช้เมื่อ 25 ปีก่อนได้
สวนดุสิตโพลในวันนี้ต้องตอบให้ได้ว่าอีก 10 ปี 20 ปี หรือ 50 ปีข้างหน้า 
คุณจะท�ำอย่างไร หากสามารถคิดถึงสิ่งนี้ได้ นี่เองจะท�ำให้สวนดุสิตโพลอยู่ได้
อย่างยั่งยืน แต่ถ้าท�ำแบบเอาตัวรอดไปปีหนึ่งๆ โพลก็อยู่อย่างยั่งยืนไม่ได้ การ
ท�ำโพลต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งการตั้งค�ำถาม กระบวนการท�ำงาน และ
ผลโพลที่ออกมาต้องบอกให้ได้ว่าจะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ในวาระ
ครบรอบ 25 ปี ผมจึงอยากฝากให้คนรุ่นต่อไปช่วยกันคิดและช่วยกันท�ำให้
สวนดุสิตโพลก้าวไกลไปอย่างยั่งยืน”
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล
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แม้จะมีคู่แข่งมากมาย แต่สวนดุสิตโพล
ก็ยังมีชื่อเสียงไม่เป็นรองใคร
“สวนดุสิตโพลในปัจจุบันหากมองย้อนกลับไปในอดีต คงเปรียบได้ว่า
เหมือน ‘ฟ้ากับดิน’ เพราะแต่เดิม สวนดุสิตโพลก่อตั้งที่หน้าส�ำนักงานอธิการ
รศ.ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์ เป็นผูด้ ำ� เนินการโดยไม่มอี อฟฟิศ ท�ำงานกันแบบ ‘บ้านๆ’
ใช้อุปกรณ์ของส�ำนักงานอธิการ และยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบัน
ใครๆ ก็รจู้ กั สวนดุสติ โพล มีชอื่ เสียงด้านการท�ำโพล แม้จะมีคแู่ ข่งเกิดขึน้ มากมาย
แต่สวนดุสิตโพลก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไม่เป็นรองใคร ผมจึงดีใจกับสวนดุสิตโพล
ที่มีความเจริญก้าวหน้าดีขึ้นมากๆ และอยากให้รักษาให้ดีอย่างนี้ตลอดไป”
รศ.ล�ำพอง บุญช่วย
อดีตอธิการ วิทยาลัยครูสวนดุสิต
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ผลโพลกับการเรียนรู้สังคม
“โพลเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึงกระท�ำ อาจจะ
ชี้น�ำสังคมได้บ้างในบางส่วนเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วจะ
ช่วยกันแก้ไขอย่างไร ท�ำอย่างไร โพลมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เสีย ถ้าเราน�ำไป
ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นสิ่งที่ดี สวนดุสิตโพลท�ำให้คนรู้จักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดี ก ว่ า ตั ว มหาวิ ท ยาลั ย เองเสี ย อี ก และเป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ค นรู ้ จั ก ในนามของ
สวนดุสิต ซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ในสมัยก่อนถ้าพูดถึงโพลที่มีชื่อเสียงได้ยินกันมากในตอนนั้นคือแกลลัพ
โพล (Gallup Poll) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนบ้านเราก็น่าจะเป็นนิด้าโพลที่
เกิดขึ้นก่อน แล้วสวนดุสิตโพลของเราก็ไล่ตามมา
โพลแรกๆ ของสวนดุสิตโพลจะเป็นการถามเรื่องความคิดเห็นทางสังคม
ทั่วไป ซึ่งยังไม่ฮือฮาเท่าไหร่ มาฮือฮาตอนที่ท�ำโพลเลือกตั้งแล้วปรากฏว่ามีความ
แม่นย�ำสูง ท�ำนายถูกต้องถึง 80% เพราะท�ำอย่างมีหลักการ มีกระบวนการ
ที่ออกไปท�ำจริง มีความร่วมมือจากเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่ได้มาก็เป็น
ข้อมูลในแหล่งที่ไปสอบถามจริง ท�ำให้การน�ำเสนอมีความใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมาก ชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลเริ่มจากตรงนี้ หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้ง
ครั้งอื่นๆ ตามมาหลายครั้ง สวนดุสิตโพลก็ท�ำผลออกมาค่อนข้างน่าเชื่อถือ
ติดต่อกัน ซึ่งแน่นอนว่าผลที่ออกมาเช่นนั้นก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ
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หลายคนบอกว่าผลโพลที่ออกมาท�ำให้มีส่วนได้เสีย เพราะการที่เรา
ท�ำนายไปก่อน คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเกิดความเอนเอียงไปได้ ค�ำกล่าวเช่นนั้น
ก็ท�ำให้เกิดผลกระทบที่เราต้องพยายามต่อสู้ บางคนไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการ
ท�ำโพล ช่วงหนึ่งผลกระทบจึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากโพลเลือกตั้ง ขณะที่โพลอื่น
ไม่ ค ่ อ ยมี ป ั ญ หา  สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นกลั บ มาก็ ถื อ เป็ น การสะท้ อ นของกระบวนการ
ทางการเมืองบางอย่าง มีต�ำรวจสันติบาลมาตรวจสอบข้อมูลซึ่งเราไม่ได้ถือโทษ
อะไร เพราะคิดว่าเราเป็นเพียงผู้น�ำเสนอออกไปและยินดีพิสูจน์ตัวเอง เพราะเรา
ไม่ได้ท�ำผิดหลักการ ไม่ได้ล�ำเอียง ไม่ได้เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด เป็นข้อมูลจริง
ทีน่ ำ� เสนอ แต่หากรุนแรงมากๆ เราจะถอยออกมาก่อน เพราะถ้าท�ำไปในลักษณะ
ขัดขืนอาจท�ำให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้
ชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลท�ำให้ได้รับการตอบรับจากองค์กรภายนอกเป็น
อย่างดี โดยเราได้รับเชิญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาให้ไปร่วมสังเกตการณ์การ
เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา 3-4 ครั้งติดๆ กัน อย่างไรก็ตาม แม้การท�ำโพลจะมี
ข้อจ�ำกัดอยู่บ้างในเรื่องการน�ำเสนอความคิดเห็น แต่โพลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบ
ค�ำถามได้ด้วยหลักวิชาการว่าผู้คนคิดอะไร อย่างไร การที่เราสามารถเอาค�ำตอบ
ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง
และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นปากเสียงให้ประชาชนได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้ โดย
ส่วนตัวผมก็หวังว่าคงจะดีต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต”
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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กระบอกเสียงในการพัฒนาชาติ
ที่มากกว่าแค่ผลส�ำรวจ
“ย้อนกลับไป พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 25 ปี ที่สวนดุสิตโพล ได้มี
บทบาทส�ำคัญต่อวงการสื่อสารมวลชนทั้งของไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ซีเอ็นเอ็น (CNN) รอยเตอร์ส (Reuters) ไลแบรรี ออฟ คองเกรส (Library of Congress)
ของสหรัฐอเมริกา สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งหยิบยกผล
ส�ำรวจของสวนดุสิตโพลไปใช้ในการอ้างอิงการน�ำเสนอประเด็นปัญหาทางสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ
หรือที่เรียกกันว่าประเด็นร้อน (Hot Issue) ของสังคม
เมื่อกล่าวถึงสวนดุสิตโพล สิ่งที่จะนึกถึงควบคู่กันไปก็คือ ความซื่อตรง
เที่ยงธรรม และเป็นกลาง ในการส�ำรวจประเด็นต่างๆ แม้บางเหตุการณ์อาจจะมี
ข่าวโจมตีผลส�ำรวจที่เราท�ำบ้าง แต่สิ่งที่เรายึดมั่นคือหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในกระบวนการท�ำงานส�ำรวจของเราเสมอมา ท�ำให้เป็นที่เชื่อใจ
และมั่นใจจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น
ในฐานะที่ผมเป็นผู้ก�ำกับดูแลสวนดุสิตโพล ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานอิสระ
ที่ดูแลรับผิดชอบตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยากฝากให้สวนดุสิตโพล
ยึดมั่นสิ่งที่เป็นการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐาน (Infrastructure Services) ของตัวเอง
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ซึ่งพึงมีพึงรักษาไว้ด้วยความซื่อตรง เที่ยงธรรม และเป็นกลาง ที่ส�ำคัญคือต้อง
ไม่ลืมวัฒนธรรมสวนดุสิต ที่ผูกโยงพวกเราภายใต้ชื่อ ‘สวนดุสิต’ ด้วยกัน ให้เป็น
ที่ยอมรับ เชื่อถือ และแข่งขันได้มาจนถึงทุกวันนี้
นอกเหนือจากการพัฒนาขั้นพื้นฐาน สิ่งที่อยากเห็นในการพัฒนาก้าว
ต่อไปของสวนดุสิตโพลคือ ท�ำอย่างไรให้สวนดุสิตโพลแตกต่างไปจากส�ำนักโพล
อื่นๆ ได้ นั่นคือความท้าทายของการเป็นส�ำนักโพลที่เป็นมากกว่าการส�ำรวจ
เพราะการท�ำโพลจะหยุดนิ่งไม่ได้ และปัจจุบันนี้บทบาทของสวนดุสิตโพลถือว่ามี
ความแข็งแกร่งแล้วในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะสื่อ
ในช่องทางใด อยากให้รักษามาตรฐานที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับวงการโพล รักษาเครือข่ายต่างๆ ให้สวนดุสิตโพล
เป็นดัง่ กัลยาณมิตรทีส่ ง่ มอบและสะท้อนสิง่ จรรโลงแก่สงั คม เพือ่ เป็นกระบอกเสียง
หนึ่งในการพัฒนาชาติที่มากกว่าแค่ผลส�ำรวจ
ความส�ำเร็จในวันนี้ ผมในฐานะที่ได้ร่วมในกระบวนการซึ่งได้อยู่มาตั้งแต่
แรก ท�ำให้รู้สึกภาคภูมิใจ และรักในการท�ำงานของสวนดุสิตโพลมาก เพราะ
ผลงานที่ออกไปไม่เพียงเป็นงานของส�ำนักโพลเท่านั้น หากยังเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย จากความร่วมมือของบุคลากรและเครือข่ายของเราที่อยู่ตรงนั้น
ตรงนี้ ที่พยายามส่งความร่วมมือเข้ามา ช่วยกันดู ช่วยกันท�ำ ท�ำให้เราเติบโตขึ้น
อย่างเป็นล�ำดับ”
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เป็นเพียง “งานภาคสนาม” ซึ่ง
เปรียบประหนึ่ง “การฝึกงาน” ของนักศึกษาวิชาเอก
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูสวนดุสิต เมื่อปี 2535 โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ได้ก่อตั้ง “สวนดุสิตโพล” ขึ้นมา ด้วยการสนับสนุนของ
รศ.ล�ำพอง บุญช่วย อธิการ ขณะนั้น เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝน เรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล การรวบรวม
การจัดระบบ และวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ จนถึงขั้นตอนปรุงแต่ง
และเผยแพร่ออกมาในรูปของ “สารนิเทศ” จากประสบการณ์
จริง จนเปรี้ยงปร้างกลายเป็นการแจ้งเกิด “ส�ำนักโพล” ในนาม
ของ “สวนดุสิตโพล” ที่ทุกฝ่ายจับตามอง
วันนี้…สวนดุสิตโพลได้รับการยกฐานะให้เป็น
“หน่วยงานอิสระ” ที่ปฏิบัติภารกิจตามประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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สวนดุสิต พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558
โดยตลอดระยะเวลาของการเติบโตจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีเพียง
8 คน มาสู่การเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรอยู่เกือบ 30 คน
กับจ�ำนวนโพลสาธารณะกว่า 80 เรื่องต่อปี โพลธุรกิจกว่า 70
ประเด็นต่อปี และงานบริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงส�ำรวจ
ตลอดจนงานบริการฐานข้อมูลทางความคิดเห็นของประชาชน
อีกไม่น้อยกว่า 50 เรื่องต่อปี สิ่งเหล่านี้คือผลงานของ
“คนสวนดุสิตโพล” ที่ได้สร้างสรรค์งานโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์
และผลสัมฤทธิข์ องบุคลากรในการ “สร้างคุณค่าและการน�ำเสนอ
คุณค่า” พร้อมกระบวนการท�ำงานที่สวนดุสิตโพลยึดถือมา
ตลอดคือค�ำว่า “ทีมสวนดุสิตโพล” ได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจ
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การมีจรรยาบรรณ และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเป็น
ผลโพลที่มีคุณภาพ มีความแม่นย�ำ และมาจากความคิดเห็น
ที่ “กลัน่ ออกจากประชาชน” อย่างแท้จริง
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การส�ำรวจข้อมูลในยุคดิจิทัลมีเดีย
ต้องรวดเร็ว แม่นย�ำ และตอบโจทย์
ในประเด็นที่สังคมเกิดข้อสงสัย
“โพลเปรียบเหมือนปรอทวัดสังคม ปัจจุบนั จะเห็นผลส�ำรวจของส�ำนักโพล
ต่างๆ มากขึ้น ในยุคข้อมูลข่าวสารที่มีมาก ท�ำให้การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและวิเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการโดยใช้หลักสถิติเข้ามาช่วย ท�ำให้ได้
ฐานข้อมูลที่แม่นย�ำโดยน�ำเสนอเป็นตัวเลขออกมา  ยิ่งหลายส�ำนักยิ่งท�ำให้
มีความหลากหลายในข้อมูลมากขึ้น โพลที่ออกมามีความครอบคลุมรอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นโพลของส�ำนักใด คนท�ำโพลก็หวังว่าสังคมจะน�ำผลส�ำรวจไปใช้
ในทางที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในส่วนการท�ำงานของสวนดุสิตโพลนั้น เรายึดหลักว่าต้องมีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ รู้จักบริหารงาน บริหารเวลา  และตรงต่อ
เวลา มีการติดตามและตรวจสอบข่าวสารด้วยความรอบคอบ สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความเห็นต่อกันอย่าง
ชัดเจน และมีความยืดหยุ่น เป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน
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การบริโภคข้อมูลส�ำรวจของผู้บริโภคในปัจจุบันเราจะพบว่าประชาชน
มีการรับข่าวสารกันอย่างเปิดกว้างมากขึ้น โดยสามารถรับรู้ข้อมูลจากหลาก
หลายช่องทาง โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีอิทธิพล
อย่างมาก แต่จากบทเรียนที่ผ่านมาโดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความ
ร้อนแรง การใส่ร้ายโจมตีสร้างกระแสต่างๆ มีผลท�ำให้ประชาชนรู้จักพิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพราะไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อ
หรือเป็นเครื่องมือให้กับผู้ไม่หวังดี
ดั ง นั้ น ความท้ า ทายของการส� ำ รวจข้ อ มู ล ในยุ ค ดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย จึ ง ต้ อ ง
รวดเร็ว แม่นย�ำ และตอบโจทย์ในประเด็นที่สังคมเกิดข้อสงสัย หรือเป็นประเด็น
ที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ สิ่งส�ำคัญของการส�ำรวจข้อมูลก็คือ
การเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ มีความคลาสสิก เพราะนอกจากได้
เห็นถึงอากัปกริยา สีหน้าท่าทางของผู้ที่ตอบแบบสอบถามแล้ว บางครั้งยังได้
ข้อมูลมุมมองแง่คิดใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม และการลงเก็บข้อมูลภาคสนามก็ใช้
เวลาไม่นาน เพราะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ที่มีประสบการณ์
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ซึ่งแม้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสอบถาม ไม่ว่า
จะเป็นการโทรศัพท์สัมภาษณ์ การใช้แท็บเล็ต หรือ PDA ก็ตาม
ส�ำหรับผลงานต่างๆ ของสวนดุสิตโพลที่เผยแพร่สู่สังคมตลอด 25 ปี
ที่ ผ ่ า นมาล้ ว นให้ ป ระสบการณ์ อ ย่ า งมากมาย ถื อ เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของ
สวนดุ สิ ต โพล ด้ ว ยบทบาทของการน� ำ เสนอความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี
ต่อประเด็นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นกลาง และที่ส�ำคัญเมื่อท�ำออกมาแล้วได้น�ำไปใช้ประโยชน์ ช่วยแก้
ปัญหาสังคมได้จริง สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกนานเท่าใดก็ยังคง
ใช้ได้ตลอดไป ไม่มีตกเทรนด์”
มุทิตา สร้อยเพชร
ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ สวนดุสิตโพล
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ผลงานสร้างชื่อโพลสาธารณะ

		1. “โพลที่สุดแห่งปี” เป็นโพลที่ท�ำต่อเนื่องมา 18 ปี ครอบคลุม
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจ�ำวันตลอดปีนั้นๆ
		2. โพลด้านการเมือง เช่น การประเมินผลงานรัฐบาลในแต่ละยุค
เช่น รัฐบาลอภิสิทธิ์, ทักษิณ, ยิ่งลักษณ์
		3. “ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย” ท�ำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี โดย
เน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว
ชุมชน และการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
		4. โพลวันส�ำคัญ หรือเทศกาลส�ำคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
วันส�ำคัญทางศาสนา
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การท�ำงานต้องไม่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์
เพื่อหักล้าง ท�ำลายใคร หรือสิ่งใด
“ภาพรวมของสวนดุสิตโพลคือการเป็นที่รู้จักของคนในสังคม มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับในด้านประเด็นทางการเมือง การท�ำส�ำรวจที่รวดเร็ว ขณะที่ใน
มุมมองของหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจจะรู้จักสวนดุสิตโพลจากประเด็นโพลที่
ออกสื่อทุกวัน ซึ่งการรับงานให้กับภาคธุรกิจขององค์กรต่างๆ สวนดุสิตโพลจะ
พิจารณาจากศักยภาพและความพร้อมของทีมงานก่อนเป็นส�ำคัญ ความพร้อม
คือ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ของบุคลากรในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้งานส�ำรวจออกมา
มี คุ ณ ภาพอย่ า งแท้ จ ริ ง หลั ก เกณฑ์ ต ่ อ มาคื อ การท� ำ งานต้ อ งไม่ ถู ก น� ำ ไปใช้
ประโยชน์เพื่อหักล้าง ท�ำลายใคร หรือสิ่งใด แต่จะมุ่งเน้นการท�ำงานที่เป็น
ประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณของ
การวิจัยเป็นส�ำคัญ การตอบรับงานของสวนดุสิตโพลจึงด�ำเนินไปในลักษณะ
เป็นงานส�ำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น การตลาด ประเมินผล
และการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการจั ด ท� ำ แผนประชาสั ม พั น ธ์ แผนยุ ท ธศาสตร์
เป็นต้น โดยเน้นการท�ำงานเพื่อสร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจให้กับลูกค้า  มีความอ่อนน้อม ที่ส�ำคัญคือการมีความรู้ความสามารถ                         
ความเชี่ ย วชาญในงานที่ ท� ำ ความหลากหลายในการท� ำ งานที่ ส ามารถ
ปรับตัว ยืดหยุ่นการท�ำงานได้เป็นอย่างดี ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
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อย่างไรก็ตาม ในยุคที่สังคมก�ำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น และมีการใช้
โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง การด�ำเนินงานของสวนดุสิตโพลจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพัฒนาคนให้รองรับการส�ำรวจในรูปแบบของดิจิทัลให้มากขึ้น และพัฒนา
ระบบให้รองรับการท�ำงานในรูปแบบดังกล่าว ทุกคนต้องตื่นตัว การส�ำรวจต้องมี
มากกว่าการใช้กระดาษแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้สวนดุสิตโพลต้องเพิ่มพูน
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการพยายามสร้างเครือข่าย และการพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะในการท�ำงานของทีมงานให้ได้มากที่สุด
ส�ำหรับเป้าหมายการเติบโตในระยะต่อๆ ไปของสวนดุสิตโพลนั้น แม้
ไม่ได้มีการจัดท�ำข้อมูลด้านการตลาดไว้ แต่เราจะพิจารณาจากสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอก โดยโพลควรมีศักยภาพที่เข้มแข็ง รับงานที่หลากหลายบน
ความเชี่ยวชาญของทีมงานให้ได้ และควรมีรายได้ให้มากกว่าปีละ 50 ล้านบาท
ต่อไป โดยยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของสถาบันที่มีการท�ำโพลธุรกิจของประเทศ”
พบรัก แย้มฉิม
ผอ.ฝ่ายธุรกิจวิชาการ สวนดุสิตโพล

ผลงานสร้างชื่อโพลธุรกิจ
โพลรถไฟฟ้า 5 สาย ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) ต้องการความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งสวนดุสิตโพล
ได้รับการมอบหมายให้ด�ำเนินการส�ำรวจและจัดรับฟังความคิดเห็นโดยมีชุมชน
เข้ามารับฟังความคิดเห็น และเกิดประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย นับเป็นงานที่
ประสบความส�ำเร็จสูงมากของสวนดุสิตโพล
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โอกาสของการ “ทบทวน” เพื่อ “เริ่มต้น”
“พัฒนา” “ปรับปรุง” หรือ “เปลี่ยนแปลง”
“ในปี พ.ศ.2560 นี้ สวนดุสิตโพลจะครบรอบการด�ำเนินงาน 25 ปี ถือเป็น
โอกาสอันดีที่จะทบทวนเพื่อเริ่มต้นพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
การท�ำงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์มีความส�ำคัญ
‘ประสบการณ์’ มีผลต่อการยอมรับและอยู่รอด 25 ปีของสวนดุสิตโพล
นับตั้งแต่การเริ่มต้นในปี พ.ศ.2535 สิ่งใดที่ต้องด�ำรงอยู่ สิ่งใดที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง และอะไรที่ต้องปล่อยผ่าน ไม่ยึดติด เป็นหน้าที่ที่สวนดุสิตโพลต้อง
พิจารณาและค้นหา  เชื่อมั่นว่า  ‘องค์ความรู้’ ในแต่ละตัวบุคคลจากการสั่งสม
ประสบการณ์ ตามแต่บทบาทหน้าที่จากการด�ำเนินงาน การพัฒนา และการวาง
อนาคต ได้ก่อให้เกิดสิ่งนี้มาโดยตลอด
ดังนั้น การ ‘ก้าวข้าม’ ปีที่ 25 ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคน
สวนดุสิตโพลเพื่อก้าวต่อๆ ไปในปีที่ 26 และอนาคต”
สิรินดา เสวตสมบูรณ์
ผอ.ฝ่ายส�ำนักงาน สวนดุสิตโพล
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อาชีพที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในอนาคต
“การท�ำโพลเป็นอาชีพหนึ่งที่ถึงแม้ไม่ได้ติดอันดับ Top Ten ของประเภท
อาชีพที่คนทั่วไปใฝ่ฝันอยากจะเป็น แต่อาชีพนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่าอาชีพใดๆ เลย
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้านับถือและได้เคยท�ำงานด้วย แนะน�ำว่า  ‘อาชีพ
ท�ำโพล’ หรือการท�ำวิจัยเชิงส�ำรวจนี้ นับวันจะมีบทบาท มีความส�ำคัญเรื่อยๆ
ในโลกอนาคต โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ให้ข้าพเจ้าท�ำงานนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ต้อง
เปลี่ยนงาน รับรองว่าไม่ตกงานแน่นอน แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ จะเห็นได้จาก
ปัจจุบันมีส�ำนักโพลเกิดขึ้นมากมาย เพราะอะไรหรือ เพราะการท�ำโพลก็คือการ
เก็บรวบรวมข่าวสาร พฤติกรรมของคน และความคิดเห็นต่างๆ จากประชาชน
แล้วเราก็น�ำเสนอข้อมูลเหล่านั้นมาเข้ากระบวนการรวบรวม หรือที่เรียกกันว่า 
Process ซึ่งจะมีหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลออกมาเป็นรูปธรรม และมนุษย์เรา
สามารถน�ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น
• มีผลต่อการตัดสินใจของนักธุรกิจที่ต้องทราบถึงความต้องการของ
ประชาชน/ลูกค้า
• มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า นการวางแผนกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการตลาดท� ำ ให้
สามารถจัดกลุ่มของลูกค้าได้เหมาะสม
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• มีผลต่อการตัดสินใจของนักวางแผนแนวนโยบายเพื่อให้พร้อมในการ
แข่งขัน
• มีผลต่อการตัดสินใจของนักวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา
• มี ผ ลต่ อ การอ้ า งอิ ง ในวงการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าต่ า งๆ
เป็นต้น
จึ ง ขอสรุ ป ว่ า  อนาคตของคนท� ำ โพลคื อ ‘ไม่ มี วั น ตกงาน’ เพราะ
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ต้ อ งอาศั ย ผลการส� ำ รวจมาเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจในการจะท�ำอะไรต่างๆ”
ผ่องพรรณ จาดก้อน
ผอ.ฝ่ายประมวลผล สวนดุสิตโพล
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“โจทย์หิน” ของ “คนท�ำโพลรุ่นใหม่”
“จะท�ำอย่างไรให้ ‘สวนดุสิตโพล’ อยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอก ค�ำถามส�ำคัญที่ทางผู้บริหารได้ทิ้งไว้ให้เป็นโจทย์
ส�ำหรับ ‘คนท�ำโพลรุ่นต่อไป’ ของสวนดุสิตโพล การท�ำงานที่ยากขึ้นทั้งจาก
ผู้ว่าจ้างต้องการ ‘เนื้องาน’ มากขึ้น หรือจากส�ำนักโพลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ท�ำให้
รูปแบบของการท�ำงานของสวนดุสิตโพลต้องเปลี่ยนไปเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้ว่าจ้างและสร้างความแตกต่างจากส�ำนักโพลอื่นๆ ให้ชัดเจน สิ่งที่ต้อง
ค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ความน่าเชื่อถือขององค์กร เพราะ ‘โพล’ = ‘ความ
น่าเชื่อถือ...’ แม้กระบวนการสร้างเครื่องมือจะมีความเที่ยงตรง กระบวนการ
วิ ธีก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการ ได้ ผ ลการส� ำ รวจเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ
น�ำมาวิเคราะห์อย่างชัดเจนจากแหล่งต่างๆ แต่หากไม่ได้รับการยอมรับ และขาด
ความน่าเชื่อถือในองค์กรแล้วนั้น ผลส�ำรวจที่ออกมาอาจจะเป็นเพียง ‘ตัวเลขบน
กระดาษจดข้อความ’ เท่านั้น
ดังนั้น สิ่งที่ ‘คนท�ำโพลรุ่นใหม่’ ของสวนดุสิตโพลต้องคิดคือ อะไรที่จะ
ท�ำให้ ‘สวนดุสิตโพล’ ได้รับความน่าเชื่อถือ ท�ำให้สวนดุสิตโพลได้รับผลตอบรับ
ในด้านบวกจากสาธารณชน ผลส�ำรวจสามารถตอบค�ำถามที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมได้อย่างชัดเจน”
มฤริณทร์ แตงน้อย
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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ความโดดเด่นต้องอยู่ที่ “คุณภาพ”
มากกว่า “ตัวบุคคล”
“การสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ ‘สวนดุสิตโพล’ เป็น
อันดับหนึ่งของโพล ท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้ประชาชนนึกถึง ‘สวนดุสิตโพล’ ไม่ใช่  
‘รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์’ ทั้งหมดต้องอาศัยการสร้างความโดดเด่นให้เกิดขึ้น
อย่างชัดเจน มีมิติของงานที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อสร้างความสนใจและมุมมอง
ใหม่ๆ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัด ซึ่งอาจเกิดจากการร่วมมือกับผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในแต่ละด้านจริงๆ เพื่อท�ำให้เกิดชิ้นงานที่มีความโดดเด่น
และแตกต่างอย่างแท้จริง เพื่อผู้ว่าจ้างหรือประชาชนทั่วไปสามารถน�ำข้อมูลที่
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ‘ผลส�ำรวจ’ ของสวนดุสิตโพล
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และผู้ที่จะน�ำผลการส�ำรวจไปใช้ประโยชน์สามารถ
ท�ำงานต่อได้ทันที ไม่ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์จากผลการส�ำรวจเป็นหลัก แต่
สามารถน� ำ ไปสร้ า งแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ได้ เ ลย สิ่ ง นี้ จ ะช่ ว ยให้
ผู้ว่าจ้างหรือประชาชนทั่วไปเห็นถึง ‘ประโยชน์ที่จะได้รับ’ มากกว่าการท�ำไป
ตามที่กระบวนการได้ระบุไว้ในสัญญาหรือนโยบาย”
กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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“คนท�ำโพล” ต้องเข้าใจ “คุณค่า”
และประยุกต์ ใช้ “ตัวเลข” ได้อย่างช�่ำชอง
“อิ ท ธิ พ ลจากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ต ่ อ โลกในขณะนี้ นอกจากจะส่ ง
ผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการต่างๆ แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
อนาคต ‘คนท�ำโพล’ ด้วย เนือ่ งจาก ณ วันนี้ เรือ่ งของโพลซึง่ เคยเป็นองค์ความรู้
ที่ ย ากจะเข้ า ถึ ง ส� ำ หรั บ ใครหลายคนในอดี ต นั้ น ได้ ก ลายเป็ น ศาสตร์ ค วามรู ้
ธรรมดาๆ ที่สืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตไปเสียแล้ว
ดังนั้น การด�ำรงอยู่ของคนท�ำโพลในอนาคตจ�ำเป็นต้องอาศัยทั้งการ
ปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น ความเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง การไล่ ต ามความ
เปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท�ำโพล รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพคนท�ำโพล โดยเฉพาะการเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือแม้แต่การคิดนอกกรอบ ซึ่งการ
ท�ำให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิบ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อย่างลงลึกจนถึงขั้นที่
ท�ำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ และท�ำให้เกิดปัญญาในที่สุด
อนาคตการอยู ่ ร อดอย่ า งยั่ ง ยื น ของคนท� ำ โพลคงไม่ อ าจอาศั ย แค่ ก าร
น�ำเสนอข้อมูล หรือการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ ‘ตัวเลข’ เท่านั้น แต่ต้อง
อธิบายได้ว่าปรากฏการณ์ของตัวเลขเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วน�ำเสนอ
แนวทางในการจัดการกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านตัวเลขได้อย่างไร
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หากคนท�ำโพลมีความเข้าใจ ‘คุณค่า’ และประยุกต์ใช้ ‘ตัวเลข’ ได้อย่าง
ช�่ำชองแล้ว ก็คงไม่ต้องกังวลว่า ‘คนท�ำโพล’ จะไม่มีอนาคต...หรือ ‘โพล’ จะเป็น
ศาสตร์ความรู้ที่เลือนหายไปจากสังคม”
ภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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ท�ำโพลวันนี้ให้ดีที่สุด
“‘โพล’ เป็นผลรวมของความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็น/เรื่องราว
ที่เป็นกระแสของสังคม
‘คนท�ำโพล’ คือผู้รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน และน�ำผลโพลไป
บอกเล่าให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
เพราะฉะนั้น...คนท�ำโพลต้องหมั่นอ่าน ฟังรอบทิศ คุยรอบด้าน เขียน
อย่างมีสไตล์
เกาะติดข่าว/สถานการณ์ของบ้านเมืองทุกวัน...คิดไว ท�ำไว แม่นย�ำ และ
ถูกต้องหนักแน่น ไม่หวั่นไหว รู้รับ รู้รุก
อนาคต...คนท�ำโพล ท�ำโพลในวันนี้ให้ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน”
นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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บุคลากรควรมีการอบรมความรู้ที่
อัพเดทการวิจัยใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
การพั ฒ นาสวนดุ สิ ต โพลในอนาคตควรเริ่ ม จากการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ในการท�ำงานของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเดิมที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วให้เท่ากับ
ศาสตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการวิจัยและประเมินผล การพัฒนาด้าน
ภาษาที่ ณ วันนี้ รู้แค่ภาษาอังกฤษยังไม่พอ รวมถึงการขยายเครือข่าย การ
เก็บข้อมูล และการท�ำวิจัย ไปสู่ระดับต่างประเทศ ดังนั้น แนวทางการพัฒนา
สวนดุ สิ ต โพล นอกจากอาศั ย ความตั้ ง ใจในการเรี ย นรู ้ จ ากการท� ำ งานแล้ ว
บุคลากรควรได้รับการอบรมความรู้ หรือพัฒนาศาสตร์ทางการวิจัยใหม่ๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ
พิมพ์ชนก สีหา
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล

44 l SUAN DUSIT POLL

อยู่แบบไหนให้ยั่งยืน
“การท�ำโพลในปัจจุบันมีมากมายหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาขาดทุน คัดพนักงานออก จ้างเป็น
พนั ก งานชั่ ว คราวแทน ลดบริ เ วณพื้ น ที่ ก ารเช่ า อาคารลง เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น
‘สวนดุสิตโพล’ จะด�ำเนินการต่อไปได้ ‘คนสวนดุสิตโพล’ ก็ต้อง
• ใฝ่รู้ เรียนรู้งานประเภทอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย
• สัจธรรมในการท�ำงาน คือ ยิง่ ท�ำงานมากก็ยงิ่ มีความรูม้ าก ยิง่ แก้ ปั ญ หา        
         ได้มาก และยิ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากยิ่งขึ้น
• การมีใจรักในสายงานที่ตนท�ำงานอยู่ ถ้าองค์กร ‘อยู่ไม่ได้’ ตัวคุณ
ก็อยู่ไม่ได้
สิ่งสุดท้าย ‘ความมีน�้ำใจ’ และ ‘ความสามัคคี’ เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในองค์กร ‘สวนดุสิตโพล’”
ศิริพร ศรีเศวต
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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“โพล” และ “ประชาชน”
ต้องขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าร่วมกัน
“การท�ำ โพลในปั จ จุบันต้ อ ง ‘แข่ ง ขัน’ กับ ‘ความคิดของประชาชน’
เป็นหลัก อย่างเช่น โพลสาธารณะ ที่สะท้อนความคิดของประชาชนผ่าน ‘ตัวเลข
ของร้อยละ’ ว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งข้าพเจ้ามองอนาคตของ
โพลไว้ว่า  เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ไปข้างหน้าด้วยกัน ถึงโพลจะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็พัฒนาโดยใช้ความคิดของ
ประชาชนเป็นเสียงสะท้อนให้กับสังคมได้”
ชนันภรณ์ โตประยูร
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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“คิดดี ท�ำดี พูดดี”
“ในฐานะคนท�ำงานด้านการวิจัยขอยึดพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น ‘พระบิดาแห่งการวิจัย’ องค์ที่ว่า
‘ถ้าเรามีทัศนคติไปในทางที่ดี คือ คิดดี พูดดี ท�ำดี เราก็จะแก้ปัญหา
ไปในทางที่ดี แต่ถ้าเรามีทัศนคติไปในทางชั่ว คือ คิดชั่ว พูดชั่ว ท�ำชั่ว เราก็จะ
แก้ปัญหาไปในทางชั่ว จงฝึกให้มีทัศนคติฝ่ายดีให้เกิดขึ้นในใจของลูกเถิด’
ที่มา : หนังสือ บันทึกของพ่อ 80 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ
พระราชด�ำรัสพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดังนั้น ‘อนาคตของคนท�ำโพล’ จึงเห็นว่า ควรเริ่มต้นที่ ‘คิดดี ท�ำดี พูดดี’
เมื่อจะตัดสินใจท�ำงานใดๆ ให้ ‘คิดดี’...เมื่อจะลงมือท�ำงานใดๆ ให้ ‘ท�ำดี’
...เมื่อจะสื่อสารกับใครๆ ให้ ‘พูดดี’
เมื่อทุกครั้งของการท�ำงานมีค�ำว่า  ‘คิดดี ท�ำดี พูดดี’ แล้ว ย่อมท�ำให้
การท�ำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นประสบความส�ำเร็จ และมี ‘อนาคต’ ที่ดี”
พรพรรณ บัวทอง
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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พัฒนาจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน
“สวนดุสิตโพลควรร่วมกันก�ำหนดอนาคตและทิศทางขององค์กร เช่น
ทางด้านการเงิน : ควรเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ทางด้านลูกค้า : ควรหากลุ่มลูกค้า
ใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า  โดยท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
ความพึงพอใจ และสร้างบริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ต้องรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเก่า
ที่ท�ำโครงการกันอย่างต่อเนื่อง ดึงจุดแข็ง เอกลักษณ์ หรือจุดเด่นในด้านต่างๆ
ขององค์กรออกมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน�ำจุดอ่อนขององค์กรมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ หาเหตุผล รวมถึงแนวทางแก้ไข พัฒนาให้ไม่เป็นจุดอ่อนอีกต่อไป
ขณะเดียวกันบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
โดยเริ่มจากการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน”
สุภาวดี บาลี
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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“อยู่ให้รอด” ในยุค 4G
“สวนดุ สิ ต โพลควรเน้ น ด้ า นการตลาดให้ ม ากกว่ า นี้ โ ดยการหาลู ก ค้ า
กลุ่มใหม่และรักษาลูกค้ากลุ่มเก่า  บุคลากรควรมีการอบรมที่หลากหลายเพื่อ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันในยุค 4G”
วัชระ ประสาทแก้ว
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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อนาคตที่เราสามารถ “ก�ำหนด”
และ “เลือก” ได้
“25 ปี จะว่าไปก็เป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งหากพูดถึงอนาคตแม้เรา
ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ แต่เราสามารถ ‘ก�ำหนด’ และ ‘เลือก’ ที่จะให้อนาคต
เป็นอย่างไร ไปในทิศทางไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย
‘คนสวนดุสิตโพล’ สามารถก�ำหนด ‘อนาคตของเรา’ ได้ โดยก�ำหนด
ทิศทางที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
ปั จ จุ บั น มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง มี ส� ำ นั ก โพล มี ห น่ ว ยงานด้ า นวิ จั ย มากขึ้ น
สวนดุสิตโพลต้องหันกลับมาทบทวนตัวตนของเราก่อนว่า มีจุดเด่น มีข้อได้เปรียบ
หรื อ มี จุ ด ด้ อ ยตรงไหนบ้ า ง และมี ค วามแตกต่ า งหรื อ ไม่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
เที่ยงตรง ชัดเจน สามารถน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง”
ทรงพล กิจเสถียรพงษ์
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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การเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน
“ในอนาคตน่าจะมีบริษัทที่ท�ำงานวิจัยลักษณะเดียวกับสวนดุสิตโพล
เกิดใหม่มากขึ้น สวนดุสิตโพลในฐานะผู้บุกเบิกจนกลายเป็นส�ำนักโพลชั้นน�ำ
จึงต้องพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ ก�ำหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมายที่เป็นระยะยาวให้ชัดเจน ควรมีระบบการท�ำงานที่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานหลัก
หรือบริการของเราในปัจจุบันคืออะไร และในอนาคตจะมีการปรับหรือพัฒนา 
เพิ่มเติมเป็นอะไรได้อีกบ้าง รวมถึงการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในองค์กร
ก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการท�ำให้องค์กรขับเคลื่อนและพัฒนาไปข้างหน้าได้”
นิพนธ์ ทักษิณ
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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พันธกิจเพื่อการเป็นส�ำนักโพลชั้นน�ำ
“จากวิสัยทัศน์ของสวนดุสิตโพลที่ต้องการเป็น ‘ส�ำนักโพล’ ที่มีความ
เชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล และสามารถอยู่รอดได้
อย่างยั่งยืน ‘อนาคต’ ของคนท�ำโพล จึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน ต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อสามารถให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความเสียสละให้กับองค์กร
และควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว”
สายสมร เมืองมูล
คณะท�ำงานสวนดุสิตโพล
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4 กุญแจส�ำคัญของ “คนท�ำโพล”
“สวนดุสิตโพลมีลักษณะการท�ำงานที่เป็นทีม มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มี
ความเคารพกั น อย่ า งพี่ น ้ อ ง คนท� ำ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ โพลย่ อ มรู ้ ดี ว ่ า 
การท�ำโพลไม่เหมือนการท�ำงานอื่นๆ ดังนั้น คนท�ำโพลจึงต้องมีความอดทนและ
เสียสละเวลาให้กับงานที่ต้องท�ำ เพราะการท�ำโพลต้องตามให้ทันเหตุการณ์ของ
บ้านเมือง
หากจะให้คนท�ำโพล ‘อยู่ได้อย่างยั่งยืน’ ก็จ�ำเป็นต้อง
1. มีการเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา ให้ทนั ตามเหตุการณ์และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
2. มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะการท�ำงานโพลเป็นการท�ำงานที่เป็น
ขั้นตอน หากขาดความรับผิดชอบก็จะท�ำให้งานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
3. ให้อภัยซึ่งกันและกัน  เพราะการท�ำงานย่อมเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาเกิดขึ้น ควรมองข้ามปัญหานั้น
และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่มีอยู่

SUAN DUSIT POLL l 53

4. ท�ำงานเป็นทีม นั่นคือพูดคุยกันให้มากขึ้นในระหว่างฝ่ายตนเองและ
ฝ่ายอื่น
และสุดท้ายในส่วนที่ ‘คนสวนดุสิตโพล’ มีอยู่แล้วก็คือ ความอดทน
ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก็อยากให้คงความดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ”
วชิราภรณ์ สุ่มเข็มทอง
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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ความเที่ยงตรงที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหา
ของภาครัฐที่ถูกต้อง
“สวนดุ สิ ต โพลเป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ในการสะท้ อ นปั ญ หาของสั ง คม และ
เป็นการสะท้อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมามองและเห็นถึงปัญหา และน�ำมาถึงการ
แก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงอาจกล่าวได้ว่าสวนดุสิตโพลเป็นองค์กรหนึ่ง
ในสังคมที่สามารถเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานสังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
เมื่อสวนดุสิตโพลเป็นองค์กรที่มีความส�ำคัญ ดังนั้น การบริหารจัดการ
เพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือและยอมรับของสังคม จึงต้องมีความถูกต้อง แม่นย�ำ
จริงใจ ตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อสังคมในปัจจุบัน โดยสร้างมาตรฐาน
ผลส�ำรวจให้มคี วามเทีย่ งตรง และแม่นย�ำ จะช่วยน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาของภาครัฐ
ที่ถูกต้องและตรงไปตรงมาในที่สุด”
วณี กิมเรือง
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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ผู้บริหารข้อมูลแห่งอนาคต
“สวนดุสิตโพลท�ำหน้าที่เสมือน ‘ผู้บริหารข้อมูล’ ดังนั้น สิ่งที่ควรท�ำใน
อนาคตก็คือ การก�ำหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของฐานข้อมูล ว่าจะวิเคราะห์
และรวมข้อมูลเข้าไว้ในระบบแบบใด ควรจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธใี ด เพือ่ การน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทันเวลา สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ทั้งยังต้องรวบรวมข้อมูลทั้งในอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต โดยอาศัยยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของข่าวสาร
สารสนเทศ นั่นคือการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการท�ำงาน เพื่อให้การ
บริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ซึ่งน�ำมาสู่การสร้างชื่อเสียงในที่สุด”
สมถวิล สุริยะเรืองรัศมี
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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รู้เท่าทัน อย่าง ‘รู้เขา รู้เรา’
“สวนดุสิตโพลก�ำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 เป็นการเติบโตเข้าสู่วัยเบญจเพส
โดยแต่ละก้าวย่างที่ผ่านมา เต็มไปด้วยการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ความช�ำนาญ
ความเป็นมืออาชีพ ความมีชื่อเสียง การเป็นที่ยอมรับของสังคม การก้าวย่าง
ไปในอนาคตของสวนดุสิตโพล สิ่งแรกที่จะต้องก้าวมองคือ ‘มองตนเอง’ แล้ว
สอดส่ายสายตาไป ‘มองรอบด้าน’ ว่า  คู่แข่ง เทคโนโลยี กลยุทธ์องค์กร และ
คนท�ำโพลก้าวย่างไปข้างหน้าอย่างไร
สวนดุสิตโพลจะก้าวย่างให้มั่นคง คนท�ำโพลต้องพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน
อยู่ตลอดเวลา ‘รู้เขา รู้เรา’ มีความคิดวิเคราะห์ คิดเชิงบวก ผนวกกับเทคโนโลยี
แล้วน�ำมาประยุกต์และบูรณาการเข้าด้วยกัน”
ยุพาพร มาชม
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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การเพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น
“องค์กรเชิงรุก”
“การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องมาจากหลาย
ปัจจัย โดยเฉพาะกระแสของสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่มีบทบาทมากขึ้น
เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  องค์กรต่างๆ ต้องมีการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร และสร้างความได้เปรียบในภาวการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของปัจจัยภายในองค์กร
ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายการสื่อสาร กระบวนการ
ท�ำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การปรับตัวตามสถานการณ์อาจยังไม่เพียงพอ สวนดุสิต
โพลต้องเป็น ‘องค์กรเชิงรุก’ หรือเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�ำอย่างชัดเจนในด้านการ
ส�ำรวจความคิดเห็นสวนดุสิตโพล ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การวิจัย การตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้าง
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่บุคลากร
สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง แล้วน�ำมาพัฒนา ปรับปรุง จนเกิดเป็นผลงาน
ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จนเป็นองค์กรที่มั่นคงต่อไป”
ปิยฉัตร อ่อนน้อม
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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เป้าหมายเพื่อการเป็น “ที่หนึ่ง” ตลอดไป
“ด้วยชื่อเสียงที่มีมายาวนาน การน�ำเสนอผลส�ำรวจโพลจึงต้องอาศัย
ความละเอียดและรอบคอบของข้อมูล เพื่อรายงานผลต่อสื่อสาธารณะต่างๆ
เพราะการ ‘รักษา’ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นเรื่องส�ำคัญ เนื่องจากประชาชน
คอยจับตามองอยู่
ดังนั้น เพื่อการก้าวไปข้างหน้าของสวนดุสิตโพล ทีมงานทุกคนไม่ว่า
จะเป็นส่วนงานภาคสนามหรือที่อยู่ในส�ำนักงานส่วนกลาง ต่างมีความส�ำคัญ
เท่ากัน ต่างกันที่หน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ‘รักษา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล’ เพื่อสวนดุสิตโพลที่เป็น ‘ที่หนึ่ง’ ตลอดไป”
นลินรัตน์ ชูธรรม
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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“ขวนขวาย เดินหน้า มองการณ์ ไกล”
“คนท�ำโพลมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าได้ไม่ยาก ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ ต้อง
พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ชีวิต ถ้ารู้จักขวนขวาย เดินหน้า มองการณ์ไกล
อีกทั้งพัฒนาทักษะด้านต่างๆ พัฒนาศักยภาพตนเองให้ก้าวสู่อนาคตในวัน
ข้างหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ก็จะสามารถเป็น “คนท�ำโพลได้
อย่างมีความสุขและยั่งยืน”
ชนัญชิดา อยู่เดช
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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“เปลี่ยน” ตัวเองให้แข็งแกร่ง
“การเดินทางของสวนดุสิตโพลใน 25 ปีที่ผ่านมา  นับว่าหนทางไม่ได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยขวากหนาม คงไม่มีใครเข้าใจสวนดุสิตโพล
ได้ดีเท่า  ‘คนท�ำโพล’ อุปสรรคที่ยากล�ำบากนานัปการก่อนผลการส�ำรวจจะ
ส่งถึงมือผู้รับนั้น ต้องผ่านกระบวนการท�ำงานที่หลากหลาย ผ่านการวางแผน
อย่างรอบคอบของผู้บริหารร่วมกับทีมงาน น�ำไปสู่ผู้ปฏิบัติจนได้ผลการส�ำรวจ
ที่เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
จากนี้ไปอุปสรรคต่างๆ ย่อมเพิ่มมากขึ้น เกิดการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอก ในฐานะคนท�ำโพลต้องเพิ่มความพยายามในการท�ำงานให้มากขึ้น
ศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ให้สวนดุสิตโพลก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
นภณัฐ ชมพู
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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จากงานภาคสนามสู่ผลส�ำรวจ
“การท� ำ โพลแต่ ล ะครั้ ง กว่ า จะประสบความส� ำ เร็ จ ได้ ประกอบด้ ว ย
หลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การคิดหัวข้อโพล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ
ประมวลผล กระทั่งน�ำเสนอต่อสาธารณชน และกว่าจะมาเป็นที่ยอมรับของ
คนทั่ ว ไปต้ อ งใช้ เ วลานาน แต่ ล ะฝ่า ยงานก็ มี ห น้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ส� ำ หรั บ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีหน้าที่หากลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล บางครั้งได้รับ
การปฏิเสธก็ต้องไม่ย่อท้อ ต้องใจเย็น มีเหตุผล ยอมรับการตัดสินใจและให้
ผู้ตอบตอบด้วยความเต็มใจ เพื่อให้คนยอมรับโพลมากยิ่งขึ้น”
ธนกร สายบัวทอง
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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เครือข่ายมืออาชีพสู่งานมีคุณภาพ
ของสวนดุสิตโพล
“สวนดุสิตโพล...พอได้ยินชื่อนี้ หลายคนคงคุ้นชินจากสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ ที่มักจะมีการน�ำผลโพลไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบอยู่ตลอด
ระยะเวลากว่า  20 ปี จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักของประชาชนทั่วไป พอนึกถึง
‘โพล’ จะต้องนึกถึง ‘สวนดุสิตโพล’ โพลอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ในฐานะคนท�ำโพลก็ต้องเพิ่มความพยายามในการท�ำงานให้มากขึ้น และ
มีการจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ เพราะความเที่ยงตรงของผลส�ำรวจ
จ�ำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่มีคุณภาพและทีมงานภาคสนามมืออาชีพ จึงจะ
ท�ำให้ได้ข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ น�ำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด”
เปรมฤดี โยวัง
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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คนท�ำโพลต้องไม่ท�ำตัวเป็น “กบในกะลา”
“การจัดการองค์กรในปัจจุบันหนีไม่พ้นเรื่องของเป้าหมายขององค์กรว่า
จะเป็นอย่างไร มีความส�ำเร็จในเรื่องใดบ้าง แต่...ค�ำถามก็คือ ความส�ำเร็จนั้น
เราจะช่วยกันท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้อย่างไร
ค�ำตอบที่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จได้ คือการ
มีผู้บริหารที่มีความสามารถและพนักงานที่มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการพัฒนา
ตนเองก่อน และการพัฒนาตนเองให้ประสบความส�ำเร็จนั้นก็ต้องรู้จักเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าเสี่ยง กล้าลอง มีทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานใน
องค์กร นอกจากนั้นการปรับตัวก็ส�ำคัญ และต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีขึ้น เพราะความก้าวหน้าขององค์กรขึ้นอยู่กับการยอมรับและอยู่ร่วมกับ
การเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ท�ำตัวเป็น ‘กบในกะลา’ ที่มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของโลกภายนอก”
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วจนาพร แก้วสาริกรณ์
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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อนาคตของ “สวนดุสิตโพล”
ก็คืออนาคตของ “คนสวนดุสิตโพล”
“ทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้น จากยุคโลกาภิวัตน์
กลายเป็นยุคดิจิทัล การปรับตัวเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น โดยการพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ต้องมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสวนดุสิตโพลให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ
พร้อมเดินหน้าสร้าง ‘สวนดุสิตโพล’ ให้เป็นที่หนึ่งไปด้วยกัน เพราะสวนดุสิตโพล
คือ ‘ครอบครัว’ คือ ‘บ้าน’ ของทุกคน
คนของสวนดุสิตโพลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว คนท�ำโพลจะอยู่ได้
ก็ เ พราะ “สวนดุ สิ ต โพล” อยู ่ ไ ด้ ด้ ว ยเหตุ นี้ อนาคตของสวนดุ สิ ต โพลก็ คื อ
อนาคตของ ‘คนสวนดุสิตโพล’ นั่นเอง”
กรรณิการ์ ศรีไพบูลย์
คณะท�ำงาน สวนดุสิตโพล
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หากการท�ำงานเป็นทีมคือหัวใจส�ำคัญในการสร้างความ
ส�ำเร็จของสวนดุสิตโพล ก็ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในความ
เข้มแข็งของสวนดุสิตโพลในยุคที่มีการก่อตั้งส�ำนักโพลขึ้นมา
จ�ำนวนมาก จนท�ำให้เกิดการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ นั้น มาจากเครือข่ายที่มีอยู่มากมายทั้งจากองค์กร
ที่เคยด�ำรงสถานะ “สถาบันราชภัฏ” ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
รวมถึงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
ความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
เครือข่ายความร่วมมือเหล่านี้ นับเป็นก�ำลังส�ำคัญยิ่ง
ในการท�ำงานของสวนดุสิตโพล เพราะนอกจากถือเป็น
“แต้มต่อ” ที่ท�ำให้สวนดุสิตโพลแตกต่างจากส�ำนักโพลอื่นๆ
ยังท�ำให้ผลงานของสวนดุสิตโพล กลายเป็น “โพลมีชีวิต”
ทีส่ ามารถ “รายงานความคิด” อย่างเข้าถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย
และสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์จาก “เสียงสะท้อน” ของ
สาธารณชน ตอบโจทย์สังคม ช่วยแก้ปัญหาได้จริงตามบริบท
ของประเทศในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และเป็นบทพิสูจน์
ว่า ไม่ว่า “คนสวนดุสิตโพล” จะสังกัดส�ำนักใด แต่เมื่อได้
ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ความร่วมมือนั้นก็กลายเป็น
พลังส�ำคัญที่ท�ำให้สวนดุสิตโพลเติบโตและมีความแข็งแกร่ง
มาจนถึงทุกวันนี้
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การส�ำรวจต้องฉับไว
และเวลาคือข้อก�ำหนดส�ำคัญ
“แรกๆ เริ่มจากการได้รบั แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เมื่ อ ได้ รั บ ทราบถึ ง การท� ำ งานของสวนดุ สิ ต โพลในระยะ
ต่อมาจึงมีความสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกส�ำรวจความคิดเห็น
ของสวนดุ สิ ต โพล และได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว มที ม ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับ ‘โครงการเงินกู้มิยาซาว่า’ ซึ่งต้องเดินทางไปส�ำรวจในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลางตอนบน
งานโครงการเงินกู้มิยาซาว่านี้กลายมาเป็นความประทับใจมากงานหนึ่ง
ที่ได้ท�ำร่วมกับสวนดุสิตโพล เพราะประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในตอนนั้น
มี ค วามสนใจให้ ค วามร่ ว มมื อ แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งอิ ส ระกั น เต็ ม ที่
ท�ำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ได้รับรู้ถึงแง่มุมการใช้ชีวิตประจ�ำวันกับกองทุน
เงินกู้ต่างๆ จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งยังเป็นความรู้ของ
ผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆ นับได้ว่าเป็นมูลค่าเพิ่มทางวิชาการเป็นอย่างดียิ่ง
การส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของสวนดุ สิ ต โพลต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ร วดเร็ ว
ฉับไว และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย การจะท�ำให้ทันเวลาจึงเป็นข้อก�ำหนดส�ำคัญ
การสอบถามที่ได้ข้อมูลมากที่สุดคือการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมาย จึง
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ท�ำงานกันโดยใช้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกไปตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมายพร้อมก�ำหนด
เวลาส่งแบบสอบถามคืนให้ตรงเวลามากที่สุด แต่ปัญหาที่พบอยู่เสมอระหว่าง
การท�ำงานก็มี เช่น ประชาชนไม่ค่อยให้ความส�ำคัญ และไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น การใช้แบบสอบถามแล้วให้
ประชาชนเขียนเองจึงไม่เป็นผลเท่าที่ควร ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการสัมภาษณ์
รายบุคคล ซึ่งบางครั้งอาจท�ำให้เกิดความล่าช้าบ้าง การมีส่วนร่วมของผู้ตอบมี
น้อยมาก และยังขึ้นอยู่กบั ความมากน้อยของค�ำถามในแบบสอบถามด้วย”
ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย์
อดีตอาจารย์ประจ�ำภาควิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การท�ำงานที่ท�ำให้รู้จักคนในพื้นที่ ได้ดี
“ขณะสอนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประมาณ 25 ปีที่แล้ว
จู่ๆ มีเพื่อนที่ร่วมเรียนคนหนึ่งที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (สมัยนั้น)
มาที่หน้าห้อง และบอกผมว่า ‘ชูศักดิ์ ขอขัดจังหวะการสอนหน่อย’ ตอนนั้นผม
สอนเสร็จพอดีเลยตอบว่า ‘ได้เลยเพื่อน’ เพื่อนคนนั้นคือ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ที่เป็นผู้นำ� คนส�ำคัญของสวนดุสิตโพลนั่นเอง!
จากนั้น เพื่อนได้อธิบายรายละเอียดของงาน และชักชวนให้ร่วมงาน
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ผมได้ท�ำงานร่วมกับสวนดุสิตโพล โดยเป็นเครือข่ายในการเก็บข้อมูล
ในส่วนของภาคใต้ตอนล่าง เพราะสงขลาเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรมาก ซึ่งเป็น
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี
วิธีการท�ำงานของสวนดุสิตโพล คือ จะติดต่อสอบถามมาก่อนว่าจะมี
การส�ำรวจเรื่องนั้นๆ ท่านสามารถจะเก็บข้อมูลให้ได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้ว
ว่าอยู่ในวิสัยที่จะเก็บข้อมูลได้ทันตามเวลา ก็จะรับงานนั้นๆ เพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลได้ถูกต้อง โดยที่มีการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ คือ
• วางแผนการเก็บในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้แผนที่เพื่อใช้สุ่มพื้นที่
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• หาผู้ร่วมงาน เนื่องจากผมเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
และดูแลนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกในการเก็บข้อมูล
ได้ทัน งานส�ำรวจบางงานต้องใช้ผู้ร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น จะต้องมี
การสร้างเครือข่ายที่ไว้ใจได้ เช่น นักศึกษา เพื่อนครู-อาจารย์ ที่กระจายอยู่
ในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลที่เก็บได้น่าเชื่อถือ
• วางแผนโดยใช้หลักสถิติ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง
เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ถูกต้องที่สุด
การร่วมงานกับสวนดุสิตโพลตั้งแต่เริ่มแรกกระทั่งบัดนี้ ผมได้เก็บข้อมูลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 100 แบบส�ำรวจ เมื่อเป็นเช่นนี้ หน่วยงานหรือนักการเมืองในท้องถิ่น
ต้องการส�ำรวจความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การหยั่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ก็มักจะมาใช้บริการให้ส�ำรวจคะแนนเสียงให้เป็นการเบื้องต้น ซึ่งมีความถูกต้อง
และเป็นที่พอใจของผู้เข้ามาใช้บริการเสมอมา
ทั้งนี้ ด้วยแบบส�ำรวจต่างๆ ผมได้ขออนุญาตจากสวนดุสิตโพลในการ
ดัดแปลงเพื่อน�ำไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป การเก็บข้อมูลแต่ละครั้งประโยชน์
ที่ได้รับ ที่ส�ำคัญ คือ ได้มีการท�ำงานร่วมกับนักศึกษา ท�ำให้เกิดความใกล้ชิด
และเป็นกันเองกับนักศึกษา ท�ำให้มีความผูกพันและเป็นการสร้างเครือข่าย
ในการท�ำงานในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
ประโยชน์อีกด้านที่ส�ำคัญ คือ เป็นการช่วยเหลือนักศึกษาด้านทุนทรัพย์
เพราะเมื่อมีการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งจะมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในด้านรายได้อกี ทางหนึ่ง
ระยะเวลาที่ร่วมงานกับสวนดุสิตโพลท�ำให้ผมได้มีความรู้ในเรื่องการ
ส�ำรวจความคิดเห็นต่างๆ และสามารถน�ำไปใช้ในการสอบในบางเรื่อง และ
ที่ส�ำคัญคือได้รู้จกั ผู้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี”
ผศ.ชูศักดิ์ แสงมุกดา
อดีตหัวหน้าโปรแกรมสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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“สวนดุสิตโพล” มากกว่าผู้น�ำ
มากกว่าการท�ำงาน มากกว่าประสบการณ์
มากกว่าการเรียนรู้ คือ เครือข่ายและโอกาส
“เมื่ อ กล่ า วถึ ง ชื่ อ เสี ย งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ สั่ ง สมมาอย่ า งยาวนาน
มากกว่าสองทศวรรษของส�ำนักโพลซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ‘สวนดุสิตโพล’ จาก
มุมมองนอกรั้วเฟื่องฟ้า–ขจร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สวนดุสิตโพลเองอาจ
เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพียงในนามส�ำนักโพลแห่งหนึ่ง ที่ด�ำเนินงานเกี่ยวข้อง
กับการวิจัยส�ำรวจวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดเห็น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
สถานการณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ รวมถึงการเสนอถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมให้สาธารณชนทราบ เพื่อเป็น
ความรู้ท้งั ที่เป็นในระดับทั่วๆ ไป และหรือในระดับที่น�ำไปประกอบการคาดคะเน
และตัดสินใจด�ำเนินการเรื่องต่างๆ เท่านั้น
หากแต่ในความเป็นจริงลึกลงไป สวนดุสิตโพลเป็นมากกว่าส�ำนักโพล
ทั่ ว ไป ด้ ว ยสวนดุ สิ ต โพลมี ที่ ม าอั น เกิ ด จากความพยายามในการพั ฒ นาเชิ ง
วิชาการและการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถจัดการ
กับข่าวสารข้อมูล โดยการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง ทั้งการจัดหาข้อมูล การรวบรวม การจัดระบบและวิเคราะห์จาก
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ข้อมูลดิบ จนถึงขั้นตอนที่ได้ข้อสรุปและเผยแพร่ออกมาในรูปของ ‘สารนิเทศ’
(Information) ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการ สวนดุสิตโพลมีการสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อผลิตบัณฑิต ‘นักสารนิเทศ’ ออกไป
รับใช้สังคม ภายใต้หลักปรัชญาการท�ำงานบนความเป็นกลางตามหลักวิชาการ
ตรงตามความต้องการและสะท้อนสังคม และวิสัยทัศน์อันแน่วแน่คือมีความ
เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล และสามารถอยู่รอดได้อย่าง
ยั่งยืน นั่นคือสวนดุสิตโพลที่ชาวสวนดุสิตภาคภูมใิ จ
ส�ำหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล�ำปางนั้น กล่าวได้ว่า ‘สวนดุสิตโพล’
เป็นกลไกต้นแบบของแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานด้านบริการวิชาการของ
ศูนย์ฯ โดยศูนย์ฯ ล�ำปาง ได้น�ำรูปแบบกระบวนการให้บริการวิชาการในเชิง
วิจัยส�ำรวจหรือการท�ำโพล ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวทางเฉพาะของสวนดุสิตโพล
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงวิชาการ และ
สวนดุสิต โพลยัง นับ เป็ น อีก หนึ่ง ฐานที่ม าอัน ส�ำ คัญ ในฐานะเครือ ข่ า ยที่ส ร้ า ง
โอกาสแห่ ง การอยู ่ ร อดให้ แ ก่ ศู น ย์ ฯ ล� ำ ปาง โดยศู น ย์ ฯ ล� ำ ปางได้ มี ก ารน� ำ
กระบวนการท� ำ งานของสวนดุ สิ ต โพลมาปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การบริ ก าร
วิชาการภายในท้องถิ่น ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากร คือ การศึกษาเรียนรู้
กระบวนการด� ำ เนิ น งานของสวนดุ สิ ต โพล และน� ำ กลั บ มาก� ำ หนดปรั บ ใช้ ที่
ศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดตั้งชมรมนักวิจัยรุ่นใหม่และดุสิตล�ำปางโพล ซึ่งมีลักษณะ
การด�ำเนินงานเช่นเดียวกับสวนดุสิตโพล จากจุดนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้และการด�ำเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายระหว่างสวนดุสิตโพล
กับศูนย์ฯ ล�ำปาง อีกทั้งยังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อศูนย์ฯ ล�ำปางได้รับ
ความไว้วางใจจากสวนดุสิตโพลโดยการมอบหมายให้ร่วมด� ำเนินงานบริการ
วิชาการในเชิงวิจัยส�ำรวจภายในจังหวัดล�ำปางและพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ การ
ส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ
ของประเทศ ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ พร้อมทั้งการท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ดีแก่ศูนย์ฯ ล�ำปางเสมอ เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ด�ำเนินงานวิจัยในลักษณะเดียวกันจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง
จากจุดเริ่มต้นของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการด� ำเนินงาน
ในลักษณะเครือข่ายดังกล่าว ส่งผลให้ศูนย์ฯ ล�ำปาง ได้พัฒนาการด�ำเนินงาน
ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการทางวิชาการซึ่งอาศัยกระบวนการ
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วิจัยเชิงส�ำรวจเป็นฐานแก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
กระทั่งเป็นที่ยอมรับ และเป็นจุดเริ่มต้นการสานต่อการพัฒนาต่อยอดทั้งในด้าน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และด้านการให้บริการ
วิชาการในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย จนสามารถสร้างชื่อเสียงและการยอมรับ
ในวงกว้าง โดยเป็นที่รู้จักและเชื่อถือในแวดวงวิชาการอย่างควบคู่ทั้งภายใน
จังหวัดล�ำปาง ไปจนถึงระดับภาค ภูมภิ าค และระดับประเทศ
ดังนั้น ส�ำหรับศูนย์ฯ ล�ำปาง ‘สวนดุสิตโพล’ จึงเป็นมากกว่าผู้น�ำ  เป็น
มากกว่าการท�ำงาน เป็นมากกว่าประสบการณ์ และเป็นมากกว่าการเรียนรู้
เพราะสวนดุสิตโพลคือ ‘เครือข่ายและโอกาส’”
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�ำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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อยากเห็นสวนดุสิตโพลมีการผลิตวารสาร
เพื่อให้ ได้ติดตามเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์
หรือรายเดือน
“สวนดุสิตโพลเป็นเหมือน ‘คลังความคิด’ ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ การก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 25 ของสวนดุสิตโพลจึงเป็น
การยืนยันว่าผลที่ได้รับจากการด�ำเนินงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถาบัน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเปรียบเทียบเหมือนคนขณะนี้ก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ดั ง นั้ น ก้ า วต่ อ ไปของสวนดุ สิ ต โพล ดิ ฉั น จึ ง อยากเห็ น สวนดุ สิ ต โพล
ท�ำอะไรเพื่อสังคม และมีการเพิ่มเติมในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลการส�ำรวจหรือข้อมูลต่างๆ หรือผลิตวารสารเพื่อให้ประชาชนได้ติดตาม
เป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน ซึง่ สวนดุสติ โพลมีการส�ำรวจความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาประเทศอยู่แล้ว และถ้าผลโพลถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง
ความเชื่อถือก็จะมากขึ้น และมีโอกาสใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน”
อ.เสริมจิตต์ ตุ้มสวัสดิ์
อดีตหัวหน้าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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การได้มาอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือความภาคภูมิใจ
“ภาพที่ ป รากฏประการแรกเมื่ อ พู ด ถึ ง สวนดุ สิ ต โพลก็ คื อ รศ.ดร.สุ ขุ ม
เฉลยทรัพย์ ซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกการท�ำโพล จนท�ำให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี
ชื่อเสียงในระดับประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเข้ามาเป็นนักศึกษา
เพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสวนดุสิตโพล การที่ตัวเองได้เคยมาอยู่ที่นี่
ในช่วงเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นความภาคภูมิใจ ซึ่งแม้ในวันนี้ก็ยังติดตาม
การท�ำงานของสวนดุสิตโพลอยู่เสมอๆ
เวลา 24 ปีนับว่าผ่านไปเร็วมาก เพราะทุกภาพของการท�ำงานยังแจ่มชัด
อยู่ในความทรงจ�ำ  ราวกับว่าสวนดุสิตโพลเพิ่งเริ่มต้นไม่นานมานี้เอง ในโอกาสที่
สวนดุสิตโพลก�ำลังก้าวสู่ปีท่ี 25 จึงอยากให้สวนดุสิตโพลท�ำโพลที่ทำ� ให้คนเชื่อมั่น
และน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นและทั่วถึง ซึ่งจะท�ำให้ผลโพลที่
ออกมามีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในวงกว้างขึ้น และจะท�ำให้สามารถน�ำ
ผลนั้นไปใช้ในระดับชาติได้”
พัทธนันท์ ศรแก้ว
ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
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โพลที่ตอบโจทย์ปัจจุบัน
และอนาคต
“นิยามสวนดุสิตโพลคือการนึกถึงแบบสอบถาม มีความรู้สึกยินดีและมี
ความรู้สกึ ดีที่สวนดุสิตโพลอยู่มานานถึง 25 ปี และปีต่อๆ ไปอยากเห็นผลส�ำรวจ
ที่ชี้น�ำให้เสริมหรือกระตุ้นสังคมในทางที่ดี ท�ำประเด็นแบบสอบถามให้เหมาะกับ
สถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน”
อัจจิมา เอี่ยมประสงค์
ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
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ภาพจ�ำสวนดุสิตโพล
“สวนดุ สิ ต โพลมี ค วามเก่ า แก่ แ ละเป็ น สื่ อ กลางให้ กั บ ความคิ ด เห็ น
ของคนส่วนใหญ่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการส�ำรวจที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายต้องหลากหลาย
และแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลส�ำรวจเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับ จนน�ำไปสู่การน�ำข้อมูลไปใช้พฒ
ั นาประเทศต่อไป”
เกิดศิริ คชสังข์สีห์
ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
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เมื่อการท�ำโพลคือการรายงานความคิดเห็นของประชาชน
ตามระบบระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งสวนดุสิตโพลได้ชื่อว่าเป็น
ผู้บุกเบิก และเป็นผู้น�ำนวัตกรรมด้านการท�ำโพลในสังคมไทย
จนท�ำให้การท�ำโพลกลายเป็น “สิ่งที่ขาดเสียมิได้” ในทุกๆ
เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อย่างไรก็ดี ด้วย “ผลโพล” คือการสะท้อนความคิด
ของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ ในขณะนั้น การท�ำงานของ
สวนดุสิตโพลจึงเปรียบได้กับ “ดาบสองคม” ที่แม้จะยึดหลัก
“เป็นกลาง” และ “ถูกต้องตามหลักการ” มาโดยตลอด
แต่บ่อยครั้งที่สวนดุสิตโพลต้องเผชิญกับข้อสงสัยถึง
ความไม่เป็นกลาง หรือการกล่าวหาว่าสวนดุสิตโพลตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เมื่อผลโพลปรากฏ
ออกมา “ไม่เป็นที่พอใจ” ของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ หรือ
เสียประโยชน์ ด้วยเหตุนี้เอง ท�ำให้บางคราว สวนดุสิตโพล
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ถึงกับต้องยอมยุติบทบาทตัวเองเพื่อป้องกันข้อครหา
ว่ามีเบื้องหลังแอบแฝง ต้องการชี้น�ำสังคม เป็นเครื่องมือ
ของรัฐบาล เป็นมือปืนรับจ้างให้กับกลุ่มการเมือง หรือ
ท�ำเพื่ออ�ำนวยผลประโยชน์ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
ปัจจุบัน แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 2 ทศวรรษ
แต่สวนดุสิตโพลก็ยังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ไม่สิ้นสุด
และด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้สวนดุสิตโพลเป็น
“สถาบันโพล” ที่ได้รับการยอมรับในด้านความแม่นย�ำ
รวดเร็ว รอบด้าน โดยเฉพาะความ “เป็นกลาง” และ
“เชื่อถือได้” ดังนั้น ไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบใด
และมากขึ้นเท่าไร แต่ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จะยิ่งท�ำให้
สวนดุสิตโพลทวีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้น
เท่านั้น!
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วิบากกรรมสวนดุสติ โพล
ตะราง

ไม่มีใครอยากแกว่งเท้าหาเสี้ยน หาเหาใส่หัว หรือหาเรื่องเสี่ยงคุกเสี่ยง

สวนดุสิตโพลได้ท�ำหน้าที่ถ่ายทอด “ความในใจ” ของกลุ่มตัวอย่างต่อ
ประเด็นต่างๆ ให้สังคม “รับรู้” ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง โดยอิงหลักวิชาการ
ที่ไม่เห็นแก่ฝ่ายใด แต่แม้จะด�ำเนินการตามเจตนารมณ์ชัดเจนเช่นนั้น หลายครั้ง
สวนดุสิตโพลก็ยัง “โดนของ” เมื่อความในใจของสังคมกลายเป็น “เสียงดัง” ที่
ไปทับเส้นประสาทใครเข้า
แน่นอนว่าไม่ว่าผลโพลจะออกมาอย่างไร สวนดุสิตโพลต้อง “เจอดี”
อยู่วันยังค�่ำ  ทั้งเสียงชื่นชมจากฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์ เสียงก่นด่าจากผลที่
ท�ำให้เกิดความเสียเปรียบ ร้ายหนักถึงขั้นถูกคุกคาม ขู่เอาชีวิต  ล่าหัวติดตามตัว
สวนดุสิตโพลเจอมาหมด
บางครั้ง เจตนาหวังท�ำโพลแค่สร้าง “สีสัน” แต่กลับโดน “ป้ายสี” จน
คนท�ำโพลข�ำไม่ออก
บทเรียนที่ต้องจ�ำฝังใจกับเหตุ “เรื่องเล็ก” ที่กลายเป็นประเด็นระดับ
ชาติเพราะ “ลิ่วล้อ” ท�ำตัวป่วนจนเรื่องลุกลามบานปลาย และถูกหยิบยกมา
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เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนสวนดุสิตโพลเสมอๆ ก็คือช่วงที่สถาบันการศึกษาในกลุ่ม
ราชภัฏขณะนั้นมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียว
ช่วงนั้นสวนดุสิตรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในพิธีเปิด ราชภัฏแต่ละแห่ง
ต้องจัดขบวนพาเหรดใช้ความคิดสร้างสรรค์มา “ประชันกึ๋น” กัน เพื่อแย่งชิง
เสียงเชียร์จากผู้ชม
สวนดุสิตโพลซึ่งขณะนั้นโด่งดังสุดๆ กับการท�ำโพลการเมือง ก็ย่อมต้อง
รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยให้จัดขบวนพาเหรดล้อการเมือง
โดยขณะนั้นผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ ทักษิณ ชินวัตร ขณะที่ ชวน
หลีกภัย ท�ำหน้าที่ฝ่ายค้าน
เพื่ อ สร้ า งสี สั น เรี ย กความสนใจให้ กั บ งาน สวนดุ สิ ต โพลจึ ง ได้ จั ด ท� ำ
แบบสอบถามถามประชาชนเรื่อง “การเมืองกับกีฬา” ในระหว่างวันที่ 2-12
มกราคม 2545 โดยหนึ่งในค�ำถามนั้นก็คือ
กีฬาที่ประชาชนอยากให้ “นายกฯ ทักษิณ” แข่งกับ “อดีตนายกฯ ชวน”
มากที่สุดคืออะไร โดยมีตัวเลือก คือ มวย ฟุตบอล วิ่ง หมากรุก ว่ายน�้ำ  กอล์ฟ
และชักเย่อ
ผลปรากฏว่าประชาชนเลือก “มวย” มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง 32.82%
ตามมาด้วย ฟุตบอล 25.21% และวิ่ง 13.89%
แต่ขณะที่ลงมือเขียนป้ายผ้าส�ำหรับใช้ในขบวนพาเหรดว่าคนอยากดู
นายกฯ ทักษิณ “ชก” (มวย) กับอดีตนายกฯ ชวน มากที่สุด ซึ่งมีสื่อมวลชน
มะรุมมะตุ้มท�ำข่าวอย่างคึกคัก ก็เกิดมีคน “ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด” จนถึง
หูนายกฯ ว่า สวนดุสิตโพลจะให้นายกฯ ทักษิณชกกับอดีตนายกฯ ชวน
สวนดุสิตโพล “งานเข้า” อย่างแรง ถูกนายกฯ ทักษิณต่อสายตรงถึง
“เจ้าพ่อโพล” ต�ำหนิว่าท�ำโพลไม่สร้างสรรค์ หาเรื่องให้คนตีกัน กว่าจะท�ำให้เรื่อง
โอละพ่อนี้จบลง ก็ต้องเดือดร้อนท�ำหนังสือเปิดผนึกไปถึงท�ำเนียบแจกแจงว่า
โพลที่ว่าท�ำไปเพื่อสร้างสีสัน มิใช่ต้องการเห็นทั้งคู่ชกกันสักหน่อย
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อุทาหรณ์ครั้งนี้โชคดีที่ปรับความเข้าใจกันได้ แต่วิบากกรรมยังไม่หมดสิ้น
ที่ ท� ำ เอาคนสวนดุ สิ ต โพลเครี ย ดหนั ก ก็ คื อ ช่ ว งเลื อ กตั้ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556 ที่นอกจาก “เจ้าพ่อโพล” จะถูกหนึ่งใน
ผู้สมัครยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวหาว่า กระท�ำการ
ฝ่าฝืน พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
มาตรา 57 ซึ่งมีสาระส�ำคัญคือ การหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องอัน
เกี่ยวกับผู้สมัคร เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด
งานนี้คนท�ำโพลโดน “จัดเต็ม” มา 4 ข้อหา จากการท�ำโพลในเรื่อง
“เจาะลึกการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ที่ถูกกล่าวหาว่า
ตั้งค�ำถามชี้น�ำ  มีเจตนาเข้าข้างผู้สมัครบางคน ร้ายแรงถึงขั้นว่ามีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับรัฐบาล
ที่ย�่ำแย่กว่านั้น ยังมีการระบุว่า สาเหตุที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตขณะนั้น ทนอยู่ใต้ชายคา “สวนดุสิต” เดียวกันไม่ได้ ต้องขอ “ลาออก”
จากต�ำแหน่ง เพราะไม่เห็นด้วยกับการท�ำโพลดังกล่าว จนเป็นข่าว Talk of the
Town ดาร์กๆ สนั่นเมือง ที่คนสวนดุสิตโพลต้องเผชิญกับสายตาดูหมิ่นดูแคลน
ถูกเหยียบย�่ำศักดิ์ศรี ถูกลดความศักดิ์สิทธิ์ของการท�ำโพลที่อิงตามหลักวิชาการ
ทุกขั้นทุกตอน
แถมยังเป็นที่จงเกลียดจงชังของคนในมหาวิทยาลัยเดียวกันเอง!
แต่เพราะ “ทองแท้” ย่อมไม่แพ้ “ไฟ”
สวนดุสิตโพลสามารถกลับมาเชิดหน้ายืนหยัดได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
ก็ด้วยค�ำวินิจฉัยของ กกต. ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 สรุปใจความส�ำคัญ
ได้ ว ่ า การท� ำ โพลเป็ น เพี ย งการคาดคะเนที่ ผ ่ า นวิ ธีก ารประมวลผลจากการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น หาใช่เป็นการหลอกลวงหรือจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกใครแต่อย่างใด อีกทั้งการตั้งค�ำถามของสวนดุสิตโพลก็มาจาก
ปัจจัยต่างๆ ซึ่งไม่ได้ส่อไปในทางชี้น�ำ
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ส่วนการที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตลาออกนั้น ข้อเท็จจริง
ก็ไม่ปรากฏเหตุผลชัดว่ามีสาเหตุจากโพลของสวนดุสิตโพล!
เกือบ 5 เดือนที่สวนดุสิตโพลด�ำรงอยู่อย่างคนเสื่อมเกียรติ นับตั้งแต่มี
หนังสือยื่นร้องเรียน ท้ายที่สุดค�ำวินิจฉัยของ กกต. ก็พิสูจน์แล้วว่า สวนดุสิตโพล
ท�ำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และจากวันแรกด�ำเนินการกระทั่งวันนี้ เมื่อมองภาพแฟลชแบ็กกลับไปถึง
วิบากกรรมต่างๆ ที่สวนดุสิตโพลต้องเผชิญหน้าแบกรับปัญหา ก็ยิ่งท�ำให้ได้
เรียนรู้ว่า หากใจแห่งการท�ำงานมีความมั่นคง หนักแน่น ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง แม้จะ
ไม่มีใครรู้ แต่คนสวนดุสิตโพลย่อมตระหนักแก่ใจดี นั่นก็เพียงพอแล้ว
หนทางย่อมพิสูจน์ม้า และกาลเวลาย่อมพิสูจน์ “คนสวนดุสิตโพล”
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โพลยุคปฏิวัติรัฐประหาร
22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้ายึด
อ�ำนาจการปกครอง โดยการรัฐประหาร ซึ่งขณะนั้น นิวัฒน์ธ�ำรง บุญทรงไพศาล
ท�ำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี
อีก 3 เดือนต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ คสช. ก็ได้รับ
การโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2557
อย่ า งไรก็ ดี การรั ฐ ประหารครั้ ง นั้ น ก็ มิ ใ ช่ เ ป็ น ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง แรกของ
ประเทศไทย แต่เป็นครั้งที่ 13
สวนดุสิตโพลก่อตั้งเมื่อปี 2535 เมื่อกางต�ำราประวัติศาสตร์ นับได้ว่า
สวนดุสิตโพลมี “ประสบการณ์” กับรัฐประหารมาแล้ว 2 ครั้ง
ครั้งแรก คือการรัฐประหารที่น�ำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในนาม
“คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รง
เป็นประมุข” หรือ คมช. ในปี 2549 ซึ่งครั้งนั้น พล.สนธิ “ไม่ขอรับ” ต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
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ต่างกับการรัฐประหารโดย คสช. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ “นั่งควบ” ทั้งต�ำแหน่ง
หัวหน้าคณะรัฐประหาร และนายกรัฐมนตรี จนมีค�ำกล่าวกันว่า ประเทศไทย
ตกอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ “รัฐบาลทหาร”
เป็ น อ� ำ นาจที่ ม าพร้ อ มกั บ “ดาบอาญาสิ ท ธิ์ ” ตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ที่ให้อ�ำนาจ
“เจ้าพนักงาน” ในลักษณะ “ครอบจักรวาล” ในการดูแลความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง
ใครฝ่าฝืนหรือกระท�ำความผิดเบาะๆ ก็อาจถูกเรียกไป “ปรับทัศนคติ”
จนถึ ง ขั้ น ถู ก จั บ ขั ง คุ ก สั่ ง หยุ ด /สั่ ง ปิ ด กิ จ การที่ เ ข้ า ข่ า ย “ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อย” ของบ้านเมือง
โดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาของ ม.44 ที่เจ้าพนักงานมีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง
ห้ามสื่อน�ำเสนอข่าวอะไรก็ตามที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ภายใต้อำ� นาจนี้ สื่อที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล อาจมี
ความผิดตามกฎหมายได้ หาก คสช. เห็นว่าส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของชาติ
เหตุนี้เอง “สวนดุสิตโพล” จึงถูกมองว่า น�ำเสนอโพลที่ “เอาใจ” รัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์!
ประเด็ น นี้ ต่ อ ให้ ส วนดุ สิ ต โพล นั่ ง ยั น นอนยั น ว่ า การท� ำ งานของ
สวนดุสิตโพล ไม่เคยเอนเอียงหรือเอาใจฝ่ายไหน อย่างไร ก็คงไม่มีใครเชื่อ
มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์
อย่างไรก็ดี ในฐานะผู้ผ่านประสบการณ์การท�ำโพลในรัฐบาลมาหลายยุค
หลายสมัย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง “ประธานที่ปรึกษา” ของ
สวนดุสิตโพล ในวันนี้ กล่าวว่า สวนดุสิตโพลผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาจนรู้ว่า
ต้องวางตัวอย่างไร!
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“สวนดุสิตโพลต้องรักษาเส้นทางเดินให้ได้ เวลาเกิดรัฐประหารอย่าไป
ใจฝ่ อ แต่ ต ้ อ งดู ว ่ า ในภาวะเช่ น นี้ ค วรท�ำ โพลเรื่ อ งอะไร เพราะความเสี่ ย งมี
ตลอดเวลา ปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติ การท�ำโพลก็เสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์
อยู่แล้ว แต่เราต้องมีจุดยืนของเรา และท�ำให้ส�ำนักโพลยืนอยู่ได้อย่างคงเส้น
คงวา ให้ ป ระชาชนเห็ น ว่ า โพลเป็ น ที่ พึ่ ง ในการแสดงความคิ ด เห็ น ได้ ให้
ค�ำตอบที่เขาได้ระบายออก สามารถน�ำเสนอให้ผู้บริหารประเทศให้รับรู้ รวมถึง
ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลโพลไปประกอบการตัดสินใจ”
กระนั้ น การท�ำ งานในช่ ว งรั ฐ บาลทหาร ก็ ต ้ อ งมี ข ้ อ ที่ ต ้ อ งระมั ด ระวั ง
“เป็นพิเศษ”
อะไรที่จะ “ขัด” ต่อความสงบเรียบร้อย ก็ไม่ต้องไปท�ำ!
อะไรที่จะไปสร้างความแตกแยก ก็หลีกเลี่ยง
นอกจากนี้ หลายครั้งที่สวนดุสิตโพลท�ำโพลเพราะ “อยากรู้” แต่ไม่ได้
“อยากเผยแพร่” ก็มีถมไป
ซึ่ ง “อาการ” อยากรู ้ นั้ น ก็ เ พื่ อ ท� ำ การ “เก็ บ ” ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ รู ้
“ทิศทางการท�ำงาน” มิใช่การ “ปั่นกระแส” เพื่อให้สวนดุสิตโพลโด่งดังแต่
ประการใด
ความกระหายใคร่รู้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชิญไป “ปรับทัศนคติ” ก็
“เลี่ยง” การเผยแพร่
เพราะการท�ำงานของโพลต้องมิใช่ “การท้าทาย” คณะผู้บริหารประเทศ
รศ.ดร.สุขุม กล่าวว่า การท�ำโพลคือการวัดกระแสประชาชน “โพลที่ดี”
ต้องเป็นการน�ำ “กระแส” นั้น ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์
แต่หากเป็น “กระแส” ที่ส่งผลเสียต่อสังคม เป็นผลร้ายต่อประเทศชาติ
สวนดุสิตโพลต้องไม่น�ำออกเผยแพร่เด็ดขาด
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ยิ่งไปกว่านั้น โพลที่จะสามารถน�ำ  “กระแส” ไปใช้ในทางสร้างสรรค์ได้
ประการแรกสุดก็ต้องเกิดจาก “ค�ำถามที่ชาญฉลาด” เพื่อให้ได้ “ค�ำตอบ” ที่
“ฉลาดกว่า”
และเพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ฉลาดกว่า คนท�ำโพลก็ต้อง “รู้สถานการณ์ดีกว่า
ผู้ตอบค�ำถาม”
นี่จึงเป็นความท้าทายของ “คนสวนดุสิตโพล” ที่จะตั้งประเด็นค�ำถาม
ด้วยสูตรส�ำเร็จเดิมๆ ไม่ได้อีกต่อไป
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ชุดค�ำถามก็ต้องเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น สมัย
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สวนดุสิตโพลถามว่า ท่านมีความพึงพอใจต่อผลงาน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือไม่ พอใจแค่ไหน แต่เมื่อมาเป็นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
สวนดุ สิ ต โพลจะลอกค� ำ ถามเดี ย วกั น มาใช้ เ พื่ อ น� ำ ไปเปรี ย บเที ย บไม่ ไ ด้
อีกต่อไป เพราะอย่าลืมว่า ขณะที่เรามีรัฐบาลยิ่งลักษณ์จากพรรคเพื่อไทย เราก็มี
พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน
แต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้มีฝ่ายค้าน ค�ำถามจึงต้องต่างกัน และ
ต้องค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์และกติกาที่ถูกก�ำหนดขึ้น ณ แต่ละช่วงเวลา แต่ละรัฐบาล
ที่เข้ามาบริหารประเทศด้วย
ที่ส�ำคัญ ค�ำถามต้องไม่ใช่ค�ำถามที่เชย ล้าสมัย เพราะคนยุคปัจจุบัน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และการบริโภคข้อมูลจะมีลักษณะเหมือนการ
“เมาท์มอย” กันมากขึ้น
การตั้งค�ำถามจึงต้องเป็นอะไรที่เข้ากับยุคสมัย เช่น สวนดุสิตโพลเคย
ถามประชาชนว่า “ท่านหนักใจแทน พล.อ.ประยุทธ์ ในเรื่องใดบ้าง” ค�ำถาม
อย่างนี้เองที่จะท�ำให้ผู้ตอบรู้สึก “อิน” มากขึ้น
การท�ำโพลยุคใหม่ต้องตั้งประเด็นอย่างชาญฉลาด เพื่อให้คนรู้สึกสนุกกับ
เรื่องเหล่านั้น ซึ่งท�ำให้โพลมี “ชีวิตชีวา” ไม่แห้งแล้ง ไม่น่าเบื่อ
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โพลที่ “มีชีวิต” ไปถามใครก็มีแต่คนอยากตอบ จะเอาไปเผยแพร่สื่อก็
กระตือรือร้นที่จะลงข่าว คนอ่านก็อยากจะรู้
หากเข้าใจธรรมชาติของคน โดยสามารถ “เจาะ” เข้าไปถึงความอยากรู้
ของคนได้ จะปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติ ส�ำนักโพลก็ยังจะรักษาที่ยืนของตัวเองได้อย่าง
มั่นคง!
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“สร้าง” หรือ “เสี้ยม”
ในทีส่ ดุ ประเทศไทยก็มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
ถือได้ว่า นี่คือรัฐธรรมนูญ “ฉบับแรก” ของประเทศไทยที่ให้ “อ�ำนาจ
ประชาชน” ในการ “ลงประชามติ” ว่าจะ “รับ” หรือ “ไม่รับ” รัฐธรรมนูญที่ว่ากันว่า
เป็นฉบับ “ปราบโกง”
แม้ ก ่ อ นการลงประชามติ จะเกิ ด การแตกแยกทางความคิ ด เห็ น จน
หลายฝ่ายกังวลว่า “ร่าง” รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะ “ถูกคว�่ำ” มากกว่า “ผ่านฉลุย”
แต่ “มติประชาชน” วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ก็แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด
ว่า ประชาชน “เอาด้วย” เกินความคาดหมายของใครหลายคน ด้วยจ�ำนวน
ของผู้ที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ 61.35% (16,820,402 คน) จากผู้มาใช้สิทธิ
ประมาณ 29,740,677 คน (ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 59.40% จากผู้มีสิทธิประมาณ
50 ล้านคน) ขณะที่จ�ำนวนผู้ไม่เห็นชอบมีเพียง 38.65% (10,598,037 คน) เท่านั้น
ส่วนประเด็นค�ำถามพ่วงซึ่งเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ผ่านความเห็นชอบ 58.07% (15,132,050 คน) ไม่เห็นชอบ 41.93% (10,926,648
คน)
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ในวันนี้...ประชาธิปไตยของประเทศไทยก�ำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
ที่จะมีขึ้นในปี 2560 ซึ่งหลายฝ่ายต้องการเห็น “ความสงบเรียบร้อย” เกิดขึ้น
หลังจากประเทศได้รับความบอบช�้ ำจากการขัดแย้งทางการเมืองจนน� ำไปสู่
ความรุนแรงซ�ำ้ แล้วซ�้ำเล่า
ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร จะต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทิ้ง และ
มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
การ “ยกร่ า ง” รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล ะครั้ ง จึ ง ถู ก จั บ ตามองเป็ น พิ เ ศษ
ว่ า จะเป็ น การ “สื บ ทอด” อ� ำ นาจของกลุ ่ ม บุ ค คลใดหรื อ ไม่ หรื อ จะเป็ น
“ประชาธิปไตย” แท้จริง เพียงไร
ช่ ว งเวลาแห่ ง การยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ล ะครั้ ง จึ ง มี เ สี ย งทั้ ง เห็ น ด้ ว ย
และไม่เห็นด้วย เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางความคิด มีประเด็นละเอียดอ่อน
ที่อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งอันก่อให้เกิดความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นได้
การท� ำ  “โพล” ในช่ ว งยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
“น�ำเสียงของคนในสังคม” ให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ถึงเสียงสะท้อนของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ในสังคม
เมื่อคนในสังคมมีที่ “ระบาย” ความอึดอัดใจ อย่างน้อยโพลก็เหมือน
“ยาบรรเทา” ความรุนแรง
เมื่อผู้มีอำ� นาจตัดสินใจ “รับรู้ความในใจ” ของประชาชน อย่างน้อยโพล
ก็ช่วยเป็น “ไกด์ไลน์” ในการตัดสินใจด�ำเนินการเรื่องราวต่างๆ
หรือในยามที่สังคมต้องการ “ระดม” ความคิดเห็น ส�ำนักโพลก็ท�ำหน้าที่
ประหนึ่ง “เวทีสาธารณะ” ที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายมีที่ถกเถียงแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
ทั้งนี้ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าวว่า สมัยก่อน โพลอาจจะเป็นเพียง
“เสียงนกเสียงกา” ในสายตาผูม้ อี ำ� นาจ แต่ปจั จุบนั “รัฐบาล” ก็ตอ้ ง “ฟัง” ผลโพล
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ถ้าผลโพลออกมาระบุว่า กระทรวงไหนท�ำงาน “ไม่เข้าตา” ประชาชน
“รัฐมนตรี” ก็อาจโดน “นายกรัฐมนตรี” เล่นงานได้!
แต่เหนืออื่นใด โพลต้องมีเป้าหมายส�ำคัญคือ การ “สร้าง” ความปรองดอง
มิใช่ “เสี้ยม” ให้เกิดการแตกแยก
“เมื่อไหร่ก็ตามที่คนยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มันจะท�ำให้ความ
แตกต่างกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ สวนดุสิตโพลจึงไม่ได้น�ำเสนองานเพื่อเชียร์
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องให้ความส�ำคัญกับคนที่มีความเห็นแตกต่างเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่า สวนดุสิตโพลเป็น
พวกแดงหรือเป็นพวกเหลืองนี่ เป็นเรื่อง!”
ประธานที่ ป รึ ก ษาสวนดุ สิ ต โพลระบุ ว ่ า ใครเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
สวนดุสิตโพลจะต้องไม่น�ำเสนอเพียงตัวเลขเท่านั้น แต่ต้องน�ำเสนอถึงเหตุผล
ด้วยว่า เห็นด้วยเพราะอะไร ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร และหากจะให้มีความเห็น
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องท�ำอย่างไร
“เป็นหลักธรรมดาของโพลที่เวลาถามว่าใครเห็นด้วย เราต้องน�ำเสนอ
ด้วยว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไร เห็นด้วยเพราะอะไร ถ้าจะให้เห็นด้วยเหมือนกันนี่
ควรจะท�ำอย่างไร นี่คือลักษณะของโพลที่น�ำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน
นอกจากนี้พื้นฐานของการท�ำการส�ำรวจเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น Area
Sampling มันจะมีการแบ่งเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีสิ่งใดที่คิดเหมือน
กันบ้างไหม แล้วมีเหตุผลอย่างไร มันเป็นการสร้างความเข้าใจในลักษณะการ
สร้างความปรองดองอยู่แล้ว สมัยนี้ยิ่งโชคดีเพราะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มี
การแลกเปลี่ยนกันทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การส�ำรวจจึงไม่ใช่ฟังความ
แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง”
และหากปรายตาไปดู ก ารท� ำ ส� ำ รวจเกี่ ย วกั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2559 ตลอดปี 2559 ที่ผ่า นมา สวนดุสิตโพลล้ว น
น�ำเสนอประเด็นที่มีส่วนช่วย “สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
จะได้น�ำ  “ความคิด” จากการ “ส�ำรวจ” นั้น ไปเป็น “ข้อมูล” ในการด�ำเนิน
สิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มพูนประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
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• ประชาชนกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ (เผยแพร่ 7 ก.พ.)
• ประชาชนคิดอย่างไรต่อร่างรัฐธรรมนูญ (เผยแพร่ 27 มี.ค.)
• ประชาชนคิดอย่างไรกับการลงประชามติ (เผยแพร่ 2 เม.ย.)
• ท�ำอย่างไรคนไทยจึงจะไปลงประชามติรัฐธรรมนูญ (เผยแพร่ 16 เม.ย.)
• ปัจจัยที่มีผลต่อการลงประชามติ “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ
(เผยแพร่ 23 เม.ย.)
• การปรองดองของคนไทย (เผยแพร่ 14 พ.ค.) ความคิดเห็นของคนไทย
ต่อการปรองดองในวันนี้ ท�ำไมการปรองดองของคนไทยจึงท�ำได้ยาก
• ประชาชนกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เผยแพร่ 21 พ.ค.)
ประชาชน “รับรู้” และ “เข้าใจ” ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ลงประชามติมากน้อย
เพียงใด
• ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(เผยแพร่ 4 มิ.ย.)
• รัฐธรรมนูญในสายตาประชาชน (เผยแพร่ 12 มิ.ย.) ประชาชนรู้หรือไม่
ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร สิ่งที่ประชาชน
จะได้จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไร ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ระบุเรื่องสิทธิเลือกตั้งของประชาชนไว้อย่างไร
• การลงประชามติ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ (เผยแพร่ 25 มิ . ย.) ประชาชน
คิดอย่างไรกับความเห็นที่แตกต่างของการจะลงประชามติ การวิพากษ์วิจารณ์
ของแต่ละฝ่ายมีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด
• สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง” และ “ผิดหวัง” ในการจะลงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ (เผยแพร่ 16 ก.ค.)
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• โค้งสุดท้าย “ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” (เผยแพร่ 23 ก.ค.) ท�ำไมการท�ำ
ประชามติ จึ ง มี ค วามขั ด แย้ ง ประชาชนอยากรู ้ เ รื่ อ งอะไรเพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจ และอยากให้ กกต. ประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการท� ำ
ประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559
• ประชาชนคิดอย่างไรกับการจัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญ (เผยแพร่
24 ก.ค.)
อย่างไรก็ตาม เจ้าพ่อโพลที่ผ่านการท�ำโพลมาอย่างช�่ำชองก็ให้ข้อสังเกต
ว่า โพลที่ “เทคไซด์” นั้น ดูไม่ยาก โดยสังเกตง่ายๆ จากการตั้งค�ำถามที่มี “นัย”
ชี้น�ำไปสู่ “ผล” ที่ตัวเองต้องการ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า ไม่ใช่ทุกโพลที่ “เป็นกลาง”
จริ ง ๆ บางโพลอาจเป็ น ของพวกใดพวกหนึ่ ง หรื อ ท� ำ โพลเพื่ อ ออกมาเชี ย ร์
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งโพลประเภทนี้เองจะก่อให้เกิดความแตกแยก โดยน�ำเสนอ
เพียงความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
แต่หาก “ส�ำนักโพล” ท�ำงานอยู่บน “พื้นฐาน” ของวิธีส�ำรวจวิจัยแล้ว
ผลโพลที่ อ อกมาจะ “บ่ ง บอก” ตั ว เองได้ อ ยู ่ ใ นตั ว ว่ า ส� ำ นั ก โพลแห่ ง นั้ น
“สร้างสรรค์” ให้เกิดการปรองดอง หรือ “เสี้ยม” เพื่อให้เกิดการแตกแยก!

SUAN DUSIT POLL l 103

จากอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล
สวนดุสิตโพลมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร
หากถามว่ า สิ่ ง แรกที่ จ ะนึ ก ถึ ง เมื่ อ เอ่ ย ชื่ อ “มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ”
คืออะไร ร้อยทั้งร้อย ณ เวลานี้ “สวนดุสิตโพล” คือภาพจ�ำอันดับแรก
และมิ ใ ช่ เ ป็ น การกล่ า วเกิ น เลยแม้ แ ต่ น ้ อ ย หากจะระบุ กั น ชั ด ๆ ว่ า
สวนดุสิตโพลในวันนี้ เปรียบประหนึ่ง “สัญลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็น “แบรนด์” ที่แข็งแกร่งจนใครต่อใครนึกไม่ออกเสียแล้วว่า สถาบัน
แห่งนี้ คือ “โรงเรียนการเรือนแห่งแรก” ของประเทศไทย!
และเป็นโรงเรียนการเรือนที่มี “ท็อฟฟี่เค้ก” ภายใต้แบรนด์ “Home
Bakery” ขนมแสนอร่อย หวาน มัน รสชาติเข้มข้น รับประทานแล้วหยุดยาก
จากการเดินทางที่เริ่มต้นจากโรงเรียนการเรือนส�ำหรับกุลสตรี ไล่เรียง
ตั้ ง แต่ ก ารสอนงานบ้ า นงานเรื อ น การจั ด ดอกไม้ งานศิ ล ปะ การประกอบ
อาหาร มารยาท และการเข้าสังคม ฯลฯ กลายมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มี
“ส�ำนักโพล” ระดับชั้นน�ำของประเทศ
“สวนดุสิตโพล” มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?
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สวนดุสิตโพลก่อตั้งขึ้นในยุคที่ “สวนดุสิต” มีสถานะเป็น “วิทยาลัยครู”
ในช่วงปี 2535 ซึ่งการด�ำเนินงานส�ำรวจความคิดเห็นขณะนั้น เป็นเพียง “การลง
ภาคสนาม” เพื่อให้นักเรียนมี “คะแนน” ส่งอาจารย์ เท่านั้น
ดังที่ รศ.ล�ำพอง บุญช่วย อดีตอธิการ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ระบุว่า
ท�ำงานกับแบบ “บ้านๆ” คือ ไม่มีออฟฟิศ เครื่องใช้ไม้สอยก็หาเอาเท่าที่มี
ในส�ำนักงานอธิการ!
กระนั้นการท�ำงานแบบบ้านๆ ก็ใช่ว่าหมายถึงทีมงานจะปล่อยผลงาน
ออกมาแบบ “ชุ่ยๆ”
เมื่อผลส�ำรวจออกมา “แม่นย�ำ” ติดต่อกันหลายครั้ง สวนดุสิตโพลก็
“ดังเปรี้ยงปร้าง” และน�ำไปสู่กระแส “โพลฟีเวอร์” ในยุคสมัยหนึ่ง
เป็นยุคที่วิทยาครูสวนดุสิตซึ่งเริ่มเปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันราชภัฏ
สวนดุ สิ ต ” ได้ มี โ อกาสต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ เพราะอยากมาท� ำ งานให้ กั บ
“สวนดุสิตโพล”
ชื่อเสียงที่ส่งผลให้ “เจ้าพ่อโพล” กลายเป็น “ตัวเอก” ในนวนิยายเรื่อง
ปีกเปล่า ของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา ซึ่งเพิ่งได้รับต�ำแหน่งศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี
2559
การสร้างผลงานที่ “เข้าตา” จนท�ำให้สวนดุสิตโพลสามารถ “หารายได้”
เลี้ยงตัวเองได้อย่างสบายในฐานะ “มือปืนรับจ้าง” ให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่ต้องพึ่งพิงงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
การท�ำงานแบบบ้านๆ ก็เริ่มมีระบบระเบียบ มีการวางโครงสร้างภายใน
องค์กรเป็นแบบแผนตามการขยายตัวของสวนดุสิตโพล
จาก วิทยาลัยครูสวนดุสิต (2535) สู่การได้รับการยกสถานะเป็น สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต (2535-2547) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2547-2558) และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2558-ปัจจุบัน) ตามล�ำดับ
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ปัจจุบัน สวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานอิสระ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2558 ซึ่งหมายความว่า สวนดุสิตโพล
ได้มีการเติบโตอย่างมั่นคง ขณะเดียวกันก็มีความคล่องตัวสูงในการท�ำงาน
กระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า นอกจากจะเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้อง
อาศัยงบประมาณจากต้นสังกัดแล้ว “ก้าวต่อไปของสวนดุสิตโพลจะต้องเป็น
หน่วยงานที่ทำ� รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าว
โดยเฉพาะในวั น ข้ า งหน้ า วั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะออกนอกระบบอย่ า ง
เต็มตัว สวนดุสิตโพลก็จ�ำเป็นต้องบูรณาการการบริหารจัดการในหลากหลายมิติ
เพื่อสร้าง “รากแก้ว” ให้เป็น “รากฐาน” ที่มั่นคง
และไม่เฉพาะการเตรียมพร้อมส�ำหรับการออกนอกระบบ สวนดุสิตโพล
ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นารู ป แบบการส� ำ รวจให้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
Thailand 4.0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่รัฐบาลได้ประกาศเป็น
แนวทางไว้
ช่องทางการส�ำรวจและการเผยแพร่ ณ วันนี้ จึงต้องใช้วิธีที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต
การท�ำโพลต้องไม่จ�ำกัดเพียงการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เท่านั้น
แต่การท�ำโพลต้องอาศัยช่องทางออนไลน์ในทุกรูปแบบ โซเชียลมีเดียต้อง
ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่
บุคลากรต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล “ให้เป็น” และรู้จักท�ำ  “Digital PR”
อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�ำหรับ “คนสวนดุสิตโพล” ในการ
พยุงองค์กรให้ยังคงความเป็น “ส�ำนักโพล” ที่ “มีชีวิต” และคงต�ำแหน่งอยู่ใน
ระดับหัวแถวในยุคโซเชียลมีเดียครองเมือง!
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สวนดุสิตโพล
โก “สตรอง” ใน AEC?
1 มกราคม 2559 คือ “วันแรก” ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
(ASEAN Economic Community) ท�ำงาน “เต็มรูปแบบ” อย่างเป็นทางการ
เป็ น วั น ที่ เ ปลี่ ย นประเทศไทยเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ ที่ มี ป ระชากร
รวมกว่า 600 ล้านคน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย
เป็นเขตภูมิภาคการค้าที่จะช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของประเทศ
สมาชิก เพิ่มพลังอ�ำนาจการต่อรองในเวทีต่างๆ
และเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขยายปริมาณการค้าการลงทุนในภูมิภาค
รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สวนดุสิตโพลได้จับตามองความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิด จึงได้เตรียม
ขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือระหว่างส�ำนักโพลในภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่
ปี 2557 โดยมีการเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย และส� ำ นั ก โพลต่ า งๆ ภายในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น ทั้ ง บรู ไ น
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม
SUAN DUSIT POLL l 109

นับเป็นส�ำนักโพลแห่งแรกของไทยที่เตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ AEC
นอกจากความตั้งใจที่ท�ำงานเชิงรุกเพื่อสร้าง “ก้าวแรก” ที่มั่นคงในการ
แสวงหา “พันธมิตร” เพื่อเป็น “ใบเบิกทาง” ในการใช้ “โพล” เป็น “เครื่องมือ”
ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในระดับประเทศและภูมิภาคแล้ว
สวนดุสิตโพลยังมองไกลถึงการมี “ส�ำนักโพลแห่งอาเซียน” อีกด้วย!
ซึ่ ง แน่ น อนว่ า การท� ำ งานเพื่ อ ให้ “ไปถึ ง ” เป้ า หมายแห่ ง การเป็ น
“ส�ำนักโพลระดับภูมิภาค” นั้น นับเป็น “ความท้าทาย” ของ “คนสวนดุสิตโพล”
อย่างยิ่ง
ณัฐพล แย้มฉิม ประธานด�ำเนินงานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ มิอาจหลีกเลี่ยงการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจะท�ำให้
ได้ข้อมูลหรือสถิติที่น่าสนใจได้ เพราะเรื่องของ “ฐานข้อมูล” จะเป็น “ข้อมูล
พื้นฐาน” ที่เปรียบเหมือน “แผนที่น�ำทาง” ในการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคล
สังคม ประเทศชาติ ภูมิภาค รวมถึงระดับโลก
บทบาทของส�ำนักโพลหรือส�ำนักวิจัยในอนาคตจึงไม่สามารถมองเพียง
เรื่องการส�ำรวจวิจัยเท่านั้น แต่ต้องมองถึงการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อ
การเชื่อมโยงข้อมูลในระดับต่างๆ
คนสวนดุสิตโพลจึงต้อง “เติมเต็มศักยภาพ” ให้พร้อม ทั้งเรื่องภาษาและ
ทักษะการท�ำงานแบบมืออาชีพที่ต้องไปให้ถงึ ระดับสากล
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ AEC สถานการณ์
ในบ้านเราก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจการปกครองด้วยเช่นกัน
ซึ่ ง การเปลี่ ย นผ่ า นครั้ ง นั้ น ก็ คื อ การรั ฐ ประหารที่ ท�ำ ให้ ป ระเทศไทยได้
รัฐบาลทหารเข้ามาท�ำหน้าที่บริหารบ้านเมือง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
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ด้วยเหตุนี้ การด�ำเนินงานจึงมี “เหตุสะดุด” ชั่วคราว เพราะบ้านเมือง
ยังอยู่ในช่วง “การเมืองแกว่งไกว”
สวนดุสิตโพลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน
นั่นคือ เฝ้ารอการปัดกวาดท�ำความสะอาด “บ้าน” ให้เรียบร้อยในระดับที่
สวนดุสิตโพลสามารถ “เดินเครื่อง” โก AEC ต่อไปได้
แล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าไปต่อได้
นั่ น คื อ ก็ ต ้ อ งเป็ น ช่ ว งเวลาที่ จ ะบอก “ต่ า งบ้ า นต่ า งเมื อ ง” ได้ ว ่ า
ประเทศไทยมีการเลือกตั้ง เรากลับมามีรัฐธรรมนูญ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิถีประชาธิปไตยอย่างถูกต้องตามกระบวนการแล้ว
ซึ่งที่ว่ามาจะเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานนี้
“ช่วงการเข้า AEC เราไปแล้วทุกประเทศ เพื่อดูว่าแต่ละประเทศเขา
ท�ำโพลเรื่องอะไร ท�ำอย่างไร แต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในบ้านเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งจะเป็นตัวแปรส�ำคัญในการท�ำโพล เพราะผลโพลที่
ได้มาอาจได้รับการมองว่าถูกครอบง�ำด้วยปัจจัยทางการเมือง ดังนั้น ตอนนี้
เราต้องดูว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีแผนพัฒนาประเทศระยะยาวอย่างไร ปีนี้
รัฐบาลจะท�ำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการด�ำเนินงาน
ของสวนดุสิตโพลด้วย” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กล่าว
แต่หากถามว่าในวันนี้ สวนดุสิตโพลพร้อมแค่ไหนกับการไต่ฝันสู่การเป็น
“ส�ำนักโพลระดับอาเซียน”
ค�ำตอบนี้ “คนสวนดุสิตโพล” เท่านั้นที่จะตอบตัวเองได้!
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PART 5

ON THE
PUBLIC
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“เสียงของประชาชน” เป็น “เสียง” ส�ำคัญต่อ “ผลโพล”
ในการสะท้อนความนึกคิดและความรู้สึกของคนในสังคม
ที่มีต่อสถานการณ์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ฉันใด “มุมมอง” ที่มีต่อการท�ำงานของ
“คนท�ำโพล” ก็มีบทบาทส�ำคัญในการสะท้อนถึง
“ศักยภาพ” และ “คุณภาพ” ของคนท�ำโพล ฉันนั้น
ตลอดระยะเวลา 25 ปี สวนดุสติ โพลได้รบั เสียงชืน่ ชม
และค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์ทมี่ ปี รากฏให้เห็นตามสือ่ ต่างๆ ต่อเนือ่ ง
ซึ่งสวนดุสิตโพลก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์
แต่กลับเห็นเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานและพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความเป็น
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือ หวังจะให้
“ส�ำนักโพล” แห่งนี้ เป็น “สถาบัน” ของคนท�ำโพลที่ทุกคน
เชื่อมั่น ไว้วางใจได้ และสามารถยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทย
ตราบนานเท่านาน

SUAN DUSIT POLL l 115

ท�ำอะไรก็ได้ ให้ประชาชนได้
ไม่ใช่ประชาชนเสีย
“การส�ำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่สำ� คัญที่สุด บ้านเมืองของเราในวันนี้ปัญหา
ที่ส�ำคัญที่สุดคือเรื่องของการเมืองเป็นหลัก เพราะการเมืองปัจจุบันไม่ใช่เพื่อ
ประชาชน กลับกลายเป็นเพื่อคนกลุ่มน้อย คนที่มีฐานะดี จึงมีปัญหาและข้อ
ขัดแย้ง เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ เพื่อให้ประเทศชาติเดินไปได้
การด�ำเนินงานของสวนดุสิตโพลนั้นดีแล้ว เหลืออย่างเดียวคือให้มองว่า
ปัญหาคืออะไร และท้ายที่สุดต้องท�ำเพื่อประชาชน ท�ำอะไรก็ได้ให้ประชาชนได้
ไม่ใช่ประชาชนเสีย โดยยึดหลักต้องมีความรู้ ซึ่งมีอยู่ 2 ประการคือ หนึ่ง รู้ว่าอดีต
ที่ผ่านมาท�ำอะไรไม่ดี  สอง รู้ว่าในอนาคตจะท�ำอะไร มีความสอดคล้องเหมาะสม
หรือไม่ ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาสถานการณ์ในอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
โดยส่วนตัวขอให้ก�ำลังใจ ให้ทีมงานรู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพาตนเอง
ดังที่พระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเอง”
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ของประเทศไทย
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25 ปีของสวนดุสิตโพล มาจากการเริ่มต้น
ที่ถูกต้อง แนวทางที่เดินมามีความเข้มแข็ง
มีหลักมีเกณฑ์
“ถ้าเทียบกับอายุองค์กร ต้องบอกว่าเพิ่งรู้จักสวนดุสิตโพลไม่นานนี้เอง
แต่ว่าที่ ‘รู้จักไม่นาน’ ก็ได้มองเห็นการท�ำงานของสวนดุสิตโพลในการมีบทบาท
ด้านการส�ำรวจความเห็นกับประชาชนในเรื่องการเป็นสื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู ้ ใ นการท�ำ แบบส�ำ รวจ ตลอดจนความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์
มากมาย ซึ่งคงไม่ต้องอธิบาย
ผมคิดว่าที่ผ่านมา ‘สวนดุสิต’ ก็เป็นสถาบันที่ดีตรงเริ่มต้นมาจากสถาบัน
การศึกษา สอนเด็ก ให้ความรู้กับคนทั่วไป รวมถึงด้านวิชาการและการส�ำรวจ
ความคิดเห็น ซึ่งผมคิดว่าเรามีทั้งวิชาการ หลักการ คิดว่าเป็นมืออาชีพ ผมไม่
ได้มายกย่องสวนดุสิตโพลว่าเป็นมืออาชีพ เพราะทุกส�ำนักก็มเี จตนา มีเจตจ�ำนง
เดียวกัน แต่ผมคิดว่าสวนดุสิตดีตรงที่เกิดมาจากคนที่มีความรู้ มีหลักเกณฑ์
ในการท�ำงาน และมีองคาพยพที่ค่อนข้างพร้อม เช่น มีนักศึกษาฝึกงานในด้านนี้
ซึ่งเรียกได้ว่าได้รับการสั่งสอนมาแล้ว อีกประการหนึ่ง ‘สวนดุสิตโพล’ ไม่ได้
ตั้งขึ้นมาเพื่อท�ำอาชีพนี้ ไม่ได้ท�ำงานเพื่อรับใช้ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่อง
ของสถาบันการศึกษา เว้นแต่จะมีใครมาแทรกแซงบ้าง ซึ่งประเด็นนี้ผมไม่ทราบ
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แต่ผมมั่นใจว่าสวนดุสิตโพลไม่ยอมให้ใครมาแทรกแซงในหลักการศึกษาหรือ
หลักวิชาการที่จ�ำเป็น ซึ่งควรต้องสืบสานไปหลายชั่วอายุของคนที่เข้ามาสัมผัส
ต่อมาผมได้รู้จักสวนดุสิตโพลมากขึ้นก็ตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งก็ได้มาไหว้วานให้ช่วยท�ำงานจนส�ำเร็จลุล่วงไปหลายๆ เรื่อง
เรื่องโพลก็เช่นเดียวกัน เมื่อก่อนผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไร แต่มาเจอที่สวนดุสิต
ได้ความรู้มากขึ้น โดยเฉพาะ รศ.ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์ ซึ่งเคยมาอธิบายให้ผมฟัง
ว่า ท่านเคยท�ำงานอย่างไร ล้มลุกคลุกคลานกับการท�ำโพลท�ำส�ำรวจมามากมาย
จนกระทั่งตอนนี้เริ่มอยู่ตัวขึ้นมา ผมคิดว่า 25 ปีของสวนดุสิตโพล ไม่ใช่ 25 ปี
ที่ผ่านไปเฉยๆ แต่เป็น 25 ปีที่มาจากการเริ่มต้นที่ถูกต้อง แนวทางที่เดินมามี
ความเข้มแข็ง มีหลักมีเกณฑ์ ถ้าเปรียบคนเดินทางก็เรียกว่าเดินทางจากที่ขรุขระ
มาจนกระทั่งมีถนน มีรถแล่นได้แล้ว
ในโอกาสต่อไปก็อยากให้ก�ำลังใจกับคณะท�ำงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ก็เก็บไว้เป็นความรู้ หรือความคิดที่จะน�ำมาต่อยอด หรือน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ผมมั่นใจว่าสถานการณ์บางสถานการณ์ หรือเวลาบางเวลา อาจผ่านมาแล้ว
ผ่านไป มีทั้งสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา สิ่งที่เป็นอุปสรรค มีทั้งสิ่งที่ดีที่เรามีความ
พึงพอใจ แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้เจริญ ให้ประชาชน
ของเราได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีและถูกต้อง ซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นวัตถุประสงค์
ของสวนดุสิตโพลอยู่แล้ว ก็ขออวยพรให้ส�ำเร็จตามความประสงค์ทุกอย่าง”
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ของประเทศไทย
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การท�ำงานที่ให้ข้อมูลส�ำคัญแก่สังคม
“การส�ำ รวจความคิด เห็น และการมีข ้ อ มู ล เกี่ย วกับ ความคิด เห็น ของ
ประชาชน มีความส�ำคัญมากในยุคปัจจุบัน เป็นประโยชน์ส�ำหรับทั้งผู้ก�ำหนด
นโยบาย ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นวงการเมื อ ง ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
หรือแม้กระทั่งหน่วยงานเอกชน รวมทั้งประชาชนที่ติดตามสนใจข่าวสารของ
บ้านเมืองด้วย
สวนดุสิตโพลเป็นส�ำนักที่ส�ำรวจความคิดเห็นแรกๆ ที่เผยแพร่ผลอย่าง
สม�่ำเสมอในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เพราะฉะนั้นการท�ำงานนี้
ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ข้อมูลที่ส�ำคัญแก่สังคม ผมก็หวังว่าการ
ก้าวเดินไปข้างหน้าจะท� ำให้การท� ำงานทางด้านการส� ำรวจความคิดเห็นนั้น
มีความชัดเจน มีความแม่นย�ำ  มีความเที่ยงตรงมากขึ้น และสามารถท�ำให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้”
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ของประเทศไทย
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ผู้สะท้อนความคิด ค่านิยม และแนวโน้ม
ของสังคมได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ

“สวนดุสิตโพลเป็นสถาบันทางการส�ำรวจวิจัยและสะท้อนความคิดของ
คนไทยที่มีชื่อเสียงมานาน ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความเที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้ มาถึงวันนี้วันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงซับซ้อนมาก ซึ่ง
ยากที่จะท�ำความเข้าใจได้ง่ายๆ นั้น สวนดุสิตโพลก็ยังคงเป็นผู้สะท้อนความคิด
ค่านิยม และแนวโน้มของสังคม ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ  และมีความเป็นกลาง
อย่างเคร่งครัดเหมือนเดิม เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความช�ำนาญ มีความรู้ ความ
สามารถในการด�ำรงความถูกต้องเที่ยงตรงตลอดมา ในโอกาสที่สวนดุสิตโพล
ด�ำเนินการมาจนครบ 25 ปี ก็ขอให้รกั ษาความถูกต้องเป็นกลางเอาไว้เหมือนเช่น
ที่ได้ปฏิบัตมิ า และพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อคนไทย ประเทศไทย จะได้
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพต่อไป”

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ของประเทศไทย
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ถ้าไม่ ได้รับความเชื่อถือ
คงไม่สามารถอยู่มานานถึง 25 ปี
“เมื่อก่อนนี้ใครพูดถึงสวนดุสิตโพลผมจะนึกถึง รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
แต่ปัจจุบันนี้ผมนึกถึงสถาบันโพลเก่าแก่ที่สุดที่มีผลงานสม�่ำเสมอ และได้รับ
ความเชื่อถืออย่างกว้างขวาง ถ้าอยากรู้ว่าประชาชนคิดอย่างไร ต้องติดตาม
สวนดุสิตโพล
ที่ควรชมอย่างหนึ่งก็คือการหยิบยกประเด็นมาล้วนแต่น่าสนใจทั้งสิ้น
บางครั้งเป็นประเด็นที่คาดไม่ถงึ แต่พอตั้งขึ้นมาแล้วน่าสนใจ ถือเป็นความส�ำเร็จ
ขอปรบมือให้ ถ้าไม่ได้รับความเชื่อถือคงไม่สามารถอยู่มานานถึง 25 ปี วันนี้
เป็นสถาบันไปแล้ว
การจะใช้ โ พลเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาประเทศ เรื่ อ งนี้ ไ ม่ น ่ า
พะวงนัก ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีหน้าที่จะเห็นประโยชน์ของประเด็นของโพลหรือเปล่า
ถ้ า เป็ น เพชรแท้ ผู ้ ค นย่ อ มเห็ น คุ ณ ค่ า เอง แต่ ถ ้ า ไปตั้ ง ใจจะให้ เ ขาน� ำ ไปใช้
โพลจะขาดอิสระ เพราะจะไปคอยอ่านใจว่าหน่วยงานที่เราอยากให้เอาโพล
ของเราไปใช้ต้องการประเด็นอะไร เรื่องนี้ต้องระวังให้มากเพราะจะถูกมองเป็น
‘มือปืนรับจ้าง’ ไป
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การสะท้อนให้ผู้คนได้ทราบว่าชาวบ้านชาวเมืองคิดอย่างไรต่อประเด็น
ต่างๆ ที่สวนดุสิตโพลส�ำรวจ ถือได้ว่าทุกวันนี้สวนดุสิตโพลก็ท�ำหน้าที่เพื่อสังคม
อยู่แล้ว”
รศ.สุขุม นวลสกุล
นักวิชาการ
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เพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วย
สื่อความหมายให้ลึกซึ้งในก้าวต่อไป
“สวนดุ สิ ต โพลเป็ น ส� ำ นั ก โพลที่ มี ท� ำ การส� ำ รวจสาธารณมติ ที่ ทั น ยุ ค
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีตัวเลขให้ได้เห็น และได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่มี
ความเป็ น ปั จ จุ บั น การที่ ส วนดุ สิ ต โพลมี อ ายุ ย าวนานถึ ง 25 ปี และยั ง จะ
ด�ำรงอยู่ต่อไป แสดงให้เห็นว่าผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน
โดยทั่วไป และเป็นที่น่าสนใจส�ำหรับสื่อมวลชนที่สนใจใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็ น พื้น ฐานในการเขียนและวิเคราะห์ ข ่ าว การท� ำงานในอนาคตก็อยากให้
สวนดุ สิ ต โพลมี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว เลขเชิ ง ปริ ม าณ
มาเป็นผู้ตีความ สื่อความหมายของตัวเลขให้มีความละเอียดลึกซึ้ง น่าเชื่อถือ
อันจะเป็นประโยชน์ในการประเทืองปัญญา ประชาชน ตลอดจนต้องสร้าง
ภาพลัก ษณ์ ค วามน่ าเชื่อ ถือ ให้ กับนักการเมือ ง นักวิชาการ และข้าราชการ
ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นานโยบายสาธารณะ เพื่ อ ให้ ท ่ า นเหล่ า นั้ น
ยอมรั บ ที่ จ ะน� ำ เอาข้ อ มู ล จากสวนดุ สิ ต โพลมาเป็ น พื้ น ฐานในการตั ด สิ น ใจ
ในกระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศ”
ดร.เสรี วงษ์มณฑา
นักสื่อมวลชนอิสระ
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อนาคตของสวนดุสิตโพล ก็คือ
การริเริ่มกิจกรรมสาธารณะที่มีความแตกต่าง
แต่ก่อประโยชน์ส่วนรวม
สวนดุสิตโพลเป็นที่รับรู้ในฐานะ ‘ผู้ให้ข้อมูล’ ในเรื่องราวต่างๆ ที่ก�ำลัง
เป็ น ที่ ส นใจของประชาชน ข้ อ มู ล ที่ ส วนดุ สิ ต โพลน� ำ เสนอต่ อ สาธารณะจะมี
ลักษณะเฉพาะก็คือ การน�ำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ที่ถูกประมวลผล
จากความรู ้ สึ ก ของประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง ดู แ ล้ ว ก็ จ ะสามารถท� ำ ให้ ป ระชาชน
ได้เข้าใจความรู้สึกนั้นๆ ได้โดยง่าย สวนดุสิตโพลจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์
ทางสังคม ในฐานะของผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ถึงแม้บางครั้งข้อมูลที่น�ำเสนอ
อาจไม่ถูกใจ (ความรู้สึก) แก่กลุ่มคนบางกลุ่ม และถูกน�ำไปวิพากษ์วิจารณ์
ในหลายกรณี แต่นั่นก็คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสวนดุสิตโพลได้กลายเป็น
สื่อของสาธารณะไปแล้ว ดังนั้นเมื่อเรานึกถึงสวนดุสิตโพล เราจึงนึกถึง ‘ข้อมูล
ทางตัวเลขที่อธิบายถึงความรู้สกึ ของประชาชนที่มีต่อเหตุการณ์หนึ่ง’
เมื่อคนเราเข้าสู่วัยเบญจเพส ตามความเชื่อที่เชื่อกันเหลือเกินว่าในวัย
25 ปีของคนเรานั้น จะต้องประสบเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย
(ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าจะร้าย) ซึ่งท�ำให้คนทั่วไปหวาดผวา เมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิด
เข้าสู่วัยเบญจเพส สวนดุสิตโพลที่ก�ำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 25 ก็เช่นกัน แต่ในที่นี้ขอ
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มองต่ า งไปจากเดิ ม ก็ คื อ เชื่ อ ว่ า เมื่ อ องค์ ก รหนึ่ ง สามารถด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
สาธารณะได้มาอย่างยาวนานถึง 25 ปี คงถือได้ว่าเป็นองค์กรที่บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีที่ด�ำเนินกิจกรรม
สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังสามารถบ่งชี้ได้ว่าการด�ำเนินการ
มาอย่างยาวนาน สวนดุสิตโพลจะต้องประกอบด้วย การมีคุณธรรม จริยธรรม
ทางวิชาชีพของตนเองเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นสวนดุสิตโพลคงถูกด� ำเนินคดี
ทางกฎหมาย หรือไม่ก็ถูกกลุ่มเห็นต่างประท้วงในที่สาธารณะไปแล้ว ดังนั้น
‘25 ปี’ ของสวนดุสิตโพล จึงเป็นการด�ำรงไว้ซึ่งกิจกรรมสาธารณะที่ด�ำเนินการ
ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสืบไป
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานของสวนดุ สิ ต โพลในอนาคตนั้ น ผมอยากเห็ น
กิจกรรมใหม่ท่ถี ูกสร้างสรรค์จากความเป็นสวนดุสิตโพล ดังเช่น กิจกรรม Debate
(ถกแถลง) ทางมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือเรื่องราวที่เป็นข้อขัดแย้ง
ในสังคม ด้วยเหตุผลที่ว่าสวนดุสิตโพลมีฐานข้อมูลที่หลากหลายและเป็นข้อมูล
ที่ผ่านการประมวลผลมาอย่างถูกต้อง ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ จะถูกก�ำหนด
โดยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การเพิ่มเสน่ห์ของการด�ำเนินกิจกรรมก็คือ การก�ำหนด
หัวข้อในการ Debate การแถลงการณ์หรือการแถลงข่าว ให้มีความน่าสนใจ ไป
จากเดิม เช่น การสนับสนุนการค้าประเวณีอย่างถูกกฎหมาย การเปิดเสรีทาง
การพนัน หรือแม้กระทั่งประเด็นด้านความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชากร
ผู้สูงอายุควรจะมีมากหรือน้อยกว่าปัจจุบัน (การท้าทายวัฒนธรรมและศาสนา)
หั ว ข้ อ ที่ ย กตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วถื อ ได้ ว ่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ท� ำ ให้ สั ง คมเกิ ด แนวคิ ด ใหม่
และอาจน�ำไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น อนาคตของ
สวนดุสิตโพลก็คือ ‘การริเริ่มกิจกรรมสาธารณะที่มีความแตกต่าง แต่ก่อประโยชน์
ต่อส่วนรวม’
ในส่ ว นบทบาทของผลโพลต่ อ การพั ฒ นาประเทศนั้ น ผมอยากให้
พิ จ ารณาถึ ง งานวิ จั ย เรื่ อ ง ‘การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล การส� ำ รวจสาธารณมติ
ในการวางยุ ท ธวิ ธี ก ารเมื อ งและนโยบายสาธารณะ (2549)’ ที่ รศ.ดร.สุ ขุ ม
เฉลยทรัพย์ เคยท�ำไว้ งานวิจัยชิ้นนั้นเป็นการอธิบายถึงกระบวนการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะที่มาจากการท�ำโพล ซึ่ง รศ.ดร.สุขุม ชี้ให้เห็นว่า ผลโพล
ที่เรียกว่า ‘3p = Perpoda (Perfect  Poll  Data) เป็นการได้มาซึ่งสาธารณมติ
ที่มีประสิทธิภาพต่อการวางยุทธวิธีทางการเมืองและนโยบายสาธารณะของ
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พรรคการเมื อ ง งานวิ จั ย เสนอว่ า ผลโพลที่ ดี ต ้ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาปั จ จั ย
น�ำเข้า ได้แก่ คนท�ำโพล กระบวนการท�ำโพล และการน�ำเสนอผลโพล (Pollster + Process + Publicity) เพื่อผลิตผลลัพธ์ที่เรียกว่าข้อมูลสาธารณมติที่
สมบูรณ์แบบ (Perfect Poll Data) นั่นคือข้อมูลสาธารณมติท่พี ิสูจน์ได้ (Provable)’
ผลโพลลั ก ษณะนี้ ส ามารถน� ำ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การก� ำ หนดนโยบาย
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ เหตุที่ต้องกล่าวถึงงานของ รศ.ดร.สุขุม นี้
มิใช่เพราะท่านเป็นหัวหน้าของส�ำนักโพลมาก่อน แต่พยายามแสดงให้เห็นว่า
ยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สวนดุสิตโพลสามารถน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้ ‘ผลโพล’ มีความ
ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และสร้างศรัทธาต่อพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่จะ
น�ำผลโพลไปใช้เพื่อก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น ‘ผลโพลจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาก็ต่อเมื่อผลโพลนั้นได้รับความศรัทธาจากสาธารณะ’”
รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ขอให้ยังคงยืนหยัดในจุดยืน
ของการเป็นเสียงสะท้อนของสังคม
อย่างเที่ยงตรง แม่นย�ำ ชัดเจน และเป็นกลาง
“ในฐานะที่ท�ำงานสื่อสารมวลชน ผมมักน�ำผลส�ำรวจของสวนดุสิตโพล
มาน�ำเสนอผ่านสื่อบ่อยครั้ง เชื่อว่าประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและ
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ความต้ อ งการของประชาชนจะได้ รั บ การน�ำ ไปวางแผนเพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศต่อไป เพราะนโยบายต่างๆ จากภาครัฐจะเป็นที่ต้องการของประชาชน
หรือไม่นั้น ก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันเสียง
ส่ ว นน้ อ ยเองก็ มี ป ระโยชน์ ใ นการที่ จ ะรั บ ฟั ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ สิ่ ง ต่ า งๆ
เกิดประโยชน์กบั ทุกๆ คนให้ได้มากที่สุด
สวนดุ สิ ต โพลท�ำ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน ตรงไปตรงมา เปรี ย บเสมื อ น
กระจกเงาที่สะท้อนสิ่งต่างๆ ในสังคมมาตลอด พูดถึงสวนดุสิตโพลจะนึกถึง
กระจกเงาที่คอยส่องสะท้อนความเห็นของสังคมต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งสวนดุสิตโพลมีความใส่ใจต่อประเด็นต่างๆ ในสังคมไทยเสมอมา มั่นใจว่า
ผลงานที่สวนดุสิตโพลได้ด�ำเนินการมาโดยตลอดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมไทยไม่น้อย
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ขอให้ยังคงยืนหยัดในจุดยืนของการเป็นเสียงสะท้อนของสังคมอย่าง
เที่ยงตรง แม่นย�ำ ชัดเจน และเป็นกลางต่อไป และก้าวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน ขยายขอบเขตการส�ำรวจให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็อยากให้เพิ่มความส�ำคัญมากขึ้น”
บรรจง ชีวมงคลกานต์
รอง ผอ.ฝ่ายข่าวช่องเวิร์คพอยท์ทีวี / ผู้ด�ำเนินรายการข่าว /
ผู้สื่อข่าว Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ ช่อง 23
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การประมวลผลต้องแม่นย�ำ
ถ้าถูกต้อง แม่นย�ำ เชื่อถือได้
“การที่สวนดุสิตโพลก้าวมาถึงปีที่ 25 แน่นอนว่าย่อมมีก้าวต่อไป อยากให้
สวนดุสิตโพลเป็นส�ำนักโพลที่ส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ
ด้วยการท�ำงานที่ถูกต้อง แม่นย�ำ  ประชาชนสามารถให้ความเชื่อถือ มีความเป็น
มืออาชีพในการส�ำรวจข้อมูลที่เที่ยงตรงไม่เอนเอียง เป็นโพลที่จะช่วยสะท้อน
ปัญหาที่แท้จริงในสังคม เพื่อสังคมจะได้ช่วยกันเสนอแนวทางแก้ไข ให้เป็น
ศูนย์กลางการหาทางออกให้สังคมเมื่อเกิดปัญหา และเป็นจุดศูนย์กลางในการ
สะท้อนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ไปให้ภาครัฐช่วยแก้ไข มีการน�ำเสนอหัวข้อ
การส�ำรวจที่เป็นประโยชน์กับสังคม ในส่วนของการส�ำรวจข้อมูลต้องท�ำจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ถ้าหัวข้อที่จะท�ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคน
ทั้งประเทศก็ควรขยายกลุ่มเป้าหมายไปตามภูมภิ าคต่างๆ ที่ส�ำคัญ ส่วนของการ
ประมวลผลต้องแม่นย�ำ  ถ้าถูกต้อง แม่นย�ำ  เชื่อถือได้ ก็จะได้รบั การยอมรับและ
ถูกน�ำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้นั่นเอง”
กฤติกา (ศักดิ์มณี) ขอไพบูลย์
ผู้ด�ำเนินรายการ “เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์” ช่อง 3
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สวนดุสิตโพลจ�ำเป็นต้องรักษา
ความเชื่อถือและศรัทธาที่ประชาชนมอบให้
ด้วยการสานงานต่อ ก่อวิธีใหม่ๆ
ให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
“ผลส�ำรวจของสวนดุสิตโพลในยุคเริ่มแรก ผมมองว่าเป็นบทสรุปความ
คิดเห็นที่ส�ำรวจมาด้วยความอยากทราบ และน่าเชื่อถือในทันที แต่ในยุคต่อๆ มา
ด้วยเหตุที่สังคมมีตัวแปรต่างๆ มากมาย มีโพลส�ำนักอื่นเกิดขึ้นมากด้วยเช่นกัน
แม้ความอยากทราบยังมีอยู่ แต่ก็จะเปรียบเทียบกับโพลอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย แต่
สวนดุสิตโพลก็มีต้นทุนน่าเชื่อถือกว่า เพราะเป็นผู้เริ่มท�ำงานในด้านนี้ก่อนโพล
ส�ำนักอื่นๆ ดังนั้น เมื่อสวนดุสิตโพลก�ำลังก้าวสู่ปีท่ี 25 ก็จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รักษาความเชื่อถือและศรัทธาที่ประชาชนมอบให้ด้วยการทบทวนวิธีคิด วิธี
ท�ำงาน เพื่อคุณภาพในทุกๆ ด้าน ให้ก้าวหน้าสมกับที่ผ่านประสบการณ์มาจน
เข้าสู่ปีท่ี 25 ด้วยวิธีสานงานต่อ ก่อวิธีใหม่ๆ ให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ผมคิดว่าสวนดุสิตโพลมีบทบาทอย่างมากในการเป็นปากเสียงให้กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน ความปลอดภัยในการด�ำรงชีพ ความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น
หากสวนดุสิตโพลต้องการให้ผลโพลเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกน� ำไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ สิ่งที่สวนดุสิตโพลต้องกระท�ำคือการท�ำให้มีความน่าเชื่อถือจนเป็นที่
กล่าวขาน มีการประชาสัมพันธ์ผลโพลให้เกิดเป็นกระแสสังคมโดยผ่านสื่อ
ทุกชนิดอย่างรวดเร็ว มีการสรุปผลโพลแล้วน�ำเสนอต่อกระทรวงหรือผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบในประเด็นที่เกี่ยวกับผลโพลนั้นๆ โดยเพิ่มค�ำถามเชื่อมโยงถึงรัฐบาล
หรือกระทรวงนั้นโดยตรง นอกจากนี้ก็ควรหาพันธมิตรมาเชื่อมต่อผลส�ำรวจของ
โพลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การลงทุน การทูตในประเทศไทย พร้อมกับเปิดโอกาส
หรือขยายผลส�ำรวจของโพลสู่สื่อต่างประเทศทุกครั้ง รวมถึงส�ำรวจความคิดเห็น
ของคนไทยในต่างแดน และส�ำรวจความคิดเห็นชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทย
ด้วยเช่นกัน”
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
คอลัมนิสต์ / นักเขียน
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นักท�ำโพลจ�ำเป็นที่จะต้องค�ำนึงอยู่ตลอดเวลา
ว่าเราไม่ใช่กรรมการตัดสิน
“เมื่อพูดถึงโพลก็ต้องนึกถึงเสียงของประชาชน การส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน และส�ำนักโพลที่เก่าแก่ส�ำนักหนึ่งของบ้านเราก็คือสวนดุสิตโพล
ซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือของประชาชนและสังคมโดยรวม การก้าวเข้าสู่ปีที่ 25
ของสวนดุสิตโพลหากเปรียบเทียบกับช่วงอายุของคนก็เข้าสู่วัยเบญจเพสแล้ว
มีความพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าโดยมีทุนทางสังคมที่ดีอยู่แล้ว จะต้องมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆ ของ
การท�ำโพล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นย�ำ ลดทอนความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
เสียงของประชาชนเป็นสิ่งส�ำคัญ หัวใจของการท�ำโพลคือท�ำให้เสียงของ
ประชาชนมีความส�ำคัญ ในอนาคตทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะให้ความสนใจ
เสียงของประชาชนที่ผ่านการท�ำโพล ผ่านการส�ำรวจมากยิ่งขึ้น อย่างในปีที่
ผ่านมา (2559) รัฐบาลที่บริหารประเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มอง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ผลส�ำรวจต่างๆ ที่ออกมารัฐบาลจะน�ำไป
ประกอบการตัดสินใจ นักท�ำโพลจ�ำเป็นที่จะต้องค�ำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ใช่
กรรมการตัดสิน ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่กรรมการตัดสิน ข้อมูลที่ได้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
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ในการตัดสินใจ บทบาทที่แท้จริงของนักท�ำโพลคือการเป็นฝ่ายวิชาการที่จะไป
‘ช้อนข้อมูล ช้อนความรู้สกึ นึกคิด’ ของประชาชนขึ้นมา จากนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ท่มี ี
อ�ำนาจจะตัดสินใจน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ที่ส�ำคัญคือผู้ที่มีอ�ำนาจต้องไม่ให้
น�ำข้อมูลหรือบางส่วนไปใช้ประโยชน์เพื่อกลุ่มหรือฝ่ายของตนเอง (Picky)
หลายคนมองว่าสวนดุสิตโพลและเอแบคโพลล์ (เดิม) แข่งขันกัน แต่
หัวใจของนักท�ำโพลรู้ดีว่าเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการที่จะเห็นความส�ำคัญของ
เสียงประชาชน ความสัมพันธ์ของเราจึงคล้ายกับพี่น้อง ให้ก�ำลังใจกันในฐานะคน
ท�ำโพลที่เห็นคุณค่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�ำคัญ ให้ยึดมั่นกับความดี
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะท� ำ ความดี นั ก ท� ำ โพลรุ ่ น ใหม่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
ยิ่งขึ้นไป”
ดร.นพดล กรรณิกา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยซูเปอร์โพล
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ผลการส�ำรวจจากโพลนั้น เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศได้
“ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ‘สวนดุสิตโพล’ ครบรอบ 25 ปี ถือว่า
เร็วมาก จากปี 2535 ผมเป็นนักข่าวปี 2537 ยังเคยไปสัมภาษณ์ รศ.ดร.สุขุม
เฉลยทรัพย์ เมื่อประมาณปี 2539-2540 ได้เห็นการเติบโตของสวนดุสิตโพล
มาโดยตลอด ขอชื่นชมและยอมรับว่าสวนดุสิตโพลเป็น ‘สถาบันแห่งหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต’
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงสวนดุสิตโพลต้องยอมรับว่า ผมนึกถึง   รศ.ดร.สุขุม
เพราะท่ า นเหมื อ น ‘Idol’ ของสวนดุ สิ ต โพล เป็ น เหมื อ น ‘Brand’ ที่ ทุ ก คน
ต้องนึกถึง ด้วยที่ รศ.ดร.สุขมุ เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่ท�ำโพล และมีการน�ำเสนอ
ผลการส�ำรวจผ่านสื่อเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอจนเป็นที่รู้จัก และด้วยความที่สวน
ดุ สิ ต โพลเป็ น หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด อยู ่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ
การยอมรับนับถือ ได้รับความน่าเชื่อถือสูง จนเป็นที่ติดตามว่าสวนดุสิตโพล
จะมองเหตุการณ์หรือประเด็นทางสังคมอย่างไรบ้าง มีอะไรที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น
ออกสู่สายตาสาธารณชนบ้าง
ในโอกาสที่สวนดุสิตโพลก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ผมเห็นความเข้มแข็งและความ
ก้าวหน้าของสวนดุสติ โพล จากหน่วยงานเล็กๆ แต่สามารถด�ำเนินงาน สร้างความ
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เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับความส�ำคัญของการท�ำโพล จนเป็นที่ยอมรับและ
เป็นที่สนใจของคนในสังคม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น ‘สถาบัน’ ที่สามารถ
อยู่ได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งในอนาคตผมก็ต้องการให้สวนดุสิตโพลมีการพัฒนา
เทคนิคใหม่ๆ ในการท�ำโพลให้หลากหลาย โดยยังคงความเข้มแข็งของเครือข่าย
ที่จะช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะถือว่าเป็นจุดแข็งของสวนดุสิตโพล
นอกจากนี้ ผมยังต้องการให้สวนดุสิตโพลท�ำโพล หรือมีโพลออกมา
ในประเด็นที่เพื่อหาค�ำตอบให้กบั สังคม เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ในสังคมมีความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นๆ อย่างไร ขณะเดียวกันผมคิดว่า
ผลการส�ำรวจจากโพลนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรให้ความสนใจ และน�ำผลจากการส�ำรวจที่ได้นั้นไปประยุกต์กับ
การปฏิบัตงิ านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ยังไม่ควรตั้งอคติ แต่ให้มองสิ่งที่
เป็นกระบวนการและข้อมูลที่ได้ สิ่งที่ส�ำนักโพลต่างๆ ได้ท�ำการส�ำรวจนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับแต่ละภาคส่วนว่าจะน�ำผลการส�ำรวจที่ได้
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพราะโพลคือการวัดมติมหาชน”
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
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ประเด็นที่น�ำเสนอถือเป็นพันธกิจ
ทางสังคมที่ดี มีมิติมุมมองที่ลึกซึ้ง
“สวนดุสิตโพลก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึง 25 ปี เป็นโพลที่คนไทย
รู้จักดี มีการน�ำเสนอประเด็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองมาอย่างยาวนาน เป็นกระจกที่สะท้อนให้สังคม และสร้างความตระหนัก
รับรู้ให้กับสังคม ขอแสดงความยินดีกับการก่อตั้งครบ 25 ปีด้วย
เมื่อกล่าวถึงสวนดุสิตโพล จะนึกถึงความเป็นกลาง ความน่าเชื่อถือที่มี
มานาน สิ่งส�ำคัญคือการบูรณาการกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาให้เข้ากับ
องค์กร เข้ากับคณะ เข้ากับสถาบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก อีกส่วนหนึ่งที่นึกถึงคือ
เมื่อมีการเผยแพร่ผลการส�ำรวจทางสื่อต่างๆ ประเด็นที่น�ำเสนอถือเป็นพันธกิจ
ทางสังคมที่ดี มีมิติมุมมองที่ลึกซึ้ง
การท�ำหน้าที่ของส�ำนักโพลควรมีมิติมุมมองที่ลึกซึ้ง เข้าใจความต้องการ
ของคนในประเทศ เข้าใจความต้องการในการพัฒนาประเทศว่าประเทศชาติ
ต้องการจะพัฒนาไปในมิติใด และสร้างการตระหนักรับรู้ในมิติด้านนั้นให้กับ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งจะท�ำให้โพลสามารถเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศได้ต่อไป
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ทุกส�ำนักโพลควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่า การท�ำโพล
มีสว่ นส�ำคัญอย่างไรต่อการน�ำไปพัฒนาสังคมในทุกมิตแิ ละในทุกภาคส่วน ถือเป็น
การเก็บข้อมูลภาคสนามที่มีประโยชน์ที่สุดในการน�ำมาใช้พฒ
ั นาประเทศ
การด�ำเนินกิจกรรมทางด้านการส�ำรวจข้อมูลของสวนดุสิตโพล ได้สืบสาน
พันธกิจในแง่ของการเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ และสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้ดีอยู่แล้ว
ขอให้สืบสานพันธกิจนี้ต่อไป รักษาความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือที่มีอยู่
ให้มากขึ้น และอยู่คู่สังคมไทยอีกนานๆ”
อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
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รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
หลากแง่มุมของ “โพล”
หลักสังคม หรือ หลักปักเลน
“เดี๋ยวนี้โพลเชื่อไม่ได้หรอก”
ประโยคนีท้ ำ� ให้ตอ้ งกลับมาคิดทบทวน ว่าจริง-เท็จแค่ไหน พลางอ่าน
ผลโพลจากส�ำนักต่างๆ เช่น ส�ำนัก ก. สนับสนุนให้นาย ข. นั่งเก้าอี้นายกฯ
อีก 3 ปี ส�ำนัก ค. สนับสนุนให้ปรองดองก่อนการเลือกตั้ง หรือส�ำนักข่าว จ.
สรุปว่าประชาชนมีความสุขกับการบริหารประเทศของรัฐบาล ต. เป็นต้น
เชื่อว่าเมื่อหลายคนอ่านผลโพลบางชิ้นแล้วต้อง “อึ้ง” แล้วส�ำหรับ
“คนท�ำโพล” ล่ะ มีมุมมองอย่างไร
ทีมข่าวเฉพาะกิจ มีโอกาสได้พูดคุยกับ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ ป รึ ก ษาสวนดุ สิ ต โพล ซึ่ ง คลุ ก คลี ท� ำ งานกั บ สวนดุ สิ ต โพล
เกือบ 20 ปี เพื่อตอบรับข้อสงสัยของสังคมว่า “โพล เชื่อได้แค่ไหน”
โพลไทยไม่เป็นกลาง...จริงหรือ?
รศ.ดร.สุขุม ตอบอย่างตรงประเด็นว่า ก็เป็นสิทธิที่จะพูด เพราะ
องค์ ก รที่ ท� ำ โพลในเมื อ งไทยมี จ� ำ นวนมาก มาตรฐานในการท� ำ ก็ อ าจ
แตกต่างกันไป ส�ำหรับคนทั่วไป ก็มักยอมรับผลโพลที่เป็นประโยชน์กับ
ตัวเอง ส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็มักเกิดข้อสงสัยและออกมาต่อว่า เราจึง
ต้องแยกแยะว่า “ผู้ต่อว่า” คือใคร เขาเสียประโยชน์หรือเปล่า ทั้งนี้ เราก็มี
สิทธิวิพากษ์วจิ ารณ์ได้

140 l SUAN DUSIT POLL

“เราระมัดระวังเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะมาตรฐานการท�ำโพลที่
ต้องมีทฤษฎีรองรับ และจากประสบการณ์ 25 ปี ก็สอนให้รู้ว่าบริบทของ
สังคมไทยในการใช้หลักวิชาของโพลออกมา ต้องมองสภาพการเมืองการ
ปกครอง สังคม หรือเศรษฐกิจของไทยประกอบเข้าไปด้วย
3 แหล่งที่มา ก่อนจะเป็นโพล
สวนดุ สิ ต โพลมี ผ ลโพลออกมาทุ ก สั ป ดาห์ รศ.ดร.สุ ขุ ม บอกว่ า
หัวข้อหรือเรื่องที่ท�ำการส�ำรวจ มีที่มา 3 ทาง 1) สถานการณ์ในปัจจุบัน มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน เห็นแตกต่างกัน การจะบอก
ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไร โพลก็ต้องออกมาท�ำในเรื่องนั้นๆ 2) กรณีที่มี
ความขัดแย้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไม่สามารถหาข้อยุติได้ โพลจะเป็นแหล่ง
ข้อมูลหนึ่งที่ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจ 3) เสียงเรียกร้องทั้งจาก
สื่อมวลชน สังคม ว่าหัวข้อนั้นน่าจะท�ำโพล
“ในต่างประเทศจะมีอีกส่วนหนึ่งคือ ในลักษณะของการให้ความรู้
กับประชาชน โพลจะวัดอุณหภูมิที่สาธารณชนมีต่อเรื่องนั้นๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการร่างโครงการ เป็นแผนงานเพื่อจะใช้เป็นหลักหรือแนวทางใน
การด�ำเนินงาน
โดยสรุ ป หั ว ข้ อ โพลมี ที่ ม าหลากหลาย แต่ ใ นเมื อ งไทยจะใช้
สถานการณ์เป็นตัวตั้ง ซึ่งเมื่อใช้สถานการณ์แล้ว บางครั้งดูเหมือนว่า
ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า แต่ก็เป็นการวัดอุณหภูมิของสังคมในแต่ละช่วงเวลา โพล
เรื่องเดียวกันแต่ท�ำคนละช่วงเวลา ผลอาจจะแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
อารมณ์และความรู้สกึ ของประชาชนในช่วงเวลานั้นๆ”
ส่วนการส�ำรวจที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดมา คือ โพลเกี่ยวกับ
กีฬา วงการบันเทิง และเรื่องสุขภาพอนามัย
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‘โพลการเมือง’ ดาบสองคม-เหรียญสองด้าน ที่คนท�ำโพลต้องยอมรับ
ประธานที่ ป รึ ก ษาสวนดุ สิ ต โพลบอกว่ า หากเป็ น โพลที่ เ กี่ ย วกั บ
การเมื อ ง จะมี พ วกเบื่ อ การเมื อ ง ไม่ ช อบการเมื อ ง และการเมื อ งก็ มี
หลายฝ่าย ท�ำให้บางคนไม่อยากอ่าน ไม่อยากติดตาม
ยิ่งในช่วงที่สถานการณ์การเมืองคุกรุ่น รศ.ดร.สุขมุ รับว่า ส�ำนักโพล
ต่างๆ มักถูกมองเป็นเครื่องมือ เป็นกระบอกเสียงของฝ่ายการเมืองต่างๆ
“แน่นอน การเมืองก็มีทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งกองเชียร์
ผู้ท�ำโพลต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ค�ำถามต้องมีทั้ง 2 ด้าน ไม่ใช่ค�ำถาม
เชิงบวกอย่างเดียว เชิงลบอย่างเดียว หรือแม้กระทั่งค�ำถามที่เป็นกลางๆ
ต้ อ งมี ซึ่ ง การจะตอบออกมาของแต่ ล ะคน ต้ อ งให้ สิ ท ธิ เ ขาพอสมควร
เขาอาจจะเห็นด้วยก็ได้ ไม่เห็นด้วยก็ได้ หรือเฉยๆ ก็ได้
ฉะนั้ น โพลการเมื อ งที่ อ อกมาแต่ ล ะครั้ ง จะถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
พอสมควร ทั้งนี้ เพราะว่าฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ก็จะดีอกดีใจ ฝ่ายที่เสีย
ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากโพล ก็จะติติง ไล่เรียงมาตั้งแต่วิธีไม่ถูก
ค�ำถามชี้น�ำ  หรือประมวลผลถูกต้องหรือเปล่า แม้กระทั่งโยงว่าเป็นโพล
ของส�ำนักไหน แบ็กอัพคือใคร เคยรับทุนจากใครไหม สนับสนุนพรรคใด
พรรคหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่า กระทั่งกลายเป็นพูดว่า โพลนี้ชี้น�ำ  หรือเชียร์
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”
รศ.ดร.สุขุม สรุปว่า โพลที่ท�ำค่อนข้างยากและต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบ แน่นอนว่าเป็นเรื่องโพลการเมือง เพราะเกี่ยวกับการ
ได้-เสียผลประโยชน์
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การด�ำรงความเป็นกลางในกระแสความคิดเห็นที่เชี่ยวกราก
“ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า โพลใดก็ตาม ที่ออกมาแล้วมีทั้งคนที่
เห็นด้วยและคนคัดค้าน เป็นลักษณะของมิติของโพลค่อนข้างแหลมคม”
รศ.ดร.สุขมุ กล่าว
ก่อนอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อเราพูดประโยคใดประโยคหนึ่งมีทั้งคน
เห็นด้วยและคัดค้าน ซึ่งสวนดุสิตโพลจะมีเหตุผลเสริมว่าเห็นด้วยเพราะ
อะไร ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร รู้สึกเฉยๆ เพราะอะไร เหตุผลเหล่านี้จะช่วย
ลดกระแสของการโต้เถียง เช่น คนไม่ชอบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ส่วนคนที่บอกว่าชอบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ เพราะว่าไม่มกี ารชุมนุม ซึ่งตรงนี้คนที่ไม่เห็นด้วยจะบอกว่า
ระบอบประชาธิปไตยต้องมีการชุมนุม ไม่เห็นด้วยก็ออกมาประท้วง
รศ.ดร.สุ ขุ ม แนะว่ า ผลการส� ำ รวจเป็ น อย่ า งไรก็ ค วรน� ำ เสนอ
แบบนั้น ส่วนการแสดงความคิดเห็นควรเป็นเรื่องของสื่อมวลชนที่มีการ
วิพากษ์วจิ ารณ์กนั ออกไป แต่บางครัง้ สือ่ มักหยิบเพียงบางส่วนบางประเด็น
ไปน�ำเสนอ โดยเฉพาะสื่อเลือกข้าง เช่น ช่องทีวขี องพรรคการเมืองต่างๆ
มองโพลสหรัฐฯ อีกมิติของประชาธิปไตยที่ต้องเรียนรู้
กรณี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี ข องสหรั ฐ อเมริ ก า ชาติ ที่ ไ ด้ รั บ
ยกย่องเป็นต้นแบบของประชาธิปไตย “ผลโพล” ก็ถูกมองว่ามีปัญหา ผล
ส�ำรวจแทบทุกส�ำนักบอกว่า นางฮิลลารี คลินตัน เป็นฝ่ายคว้าชัย แต่มาถึง
วันนี้เราต่างรู้ดวี ่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ต่างหาก ที่ได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น
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“มันจึงย้อนกลับมาสู่สามัญเดิมอีก เริ่มเอาความคิดเห็นของตัวเอง
เข้าไป... ผลโพลที่ออกมา เราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหน เราเป็นประชาชน
คนหนึ่ง แต่จะอยู่กลุ่มไหน ระหว่างกลุ่ม 80 เปอร์เซ็นต์ กับกลุ่ม 20
เปอร์เซ็นต์ เราอาจจะอยู่ในกลุ่มเสียงข้างน้อย แต่ธรรมชาติของคนอยาก
อยู่ฝ่ายผู้ชนะ อยากให้มพี วกที่เห็นด้วยกับตัวเองมากๆ
เรื่องกลุ่มตัวอย่าง ถ้าเป็นเมืองไทยเราอาจบอกว่าเลือกไม่ดี สุ่มไม่ดี
แต่สหรัฐฯ เป็นต้นแบบประชาธิปไตย เป็นต้นแบบของการท�ำโพล ไล่มา
ตั้งแต่แกลลัพโพล ครั้งนี้การสุ่มตัวอย่างเขาท�ำเหมือนเดิม ทั้งยังพัฒนา
วิธีการดีข้ึน ฉะนั้น วิธีการไม่ผิด ก็ท�ำให้คิดไปอีกว่ามีการโกงการเลือก
ตั้งเกิดขึ้นจริงหรือ ส่วนที่ 2 คือคนตอบ จิตวิทยาในคนตอบ ระยะหลังมี
‘คนหลอกโพล’ เยอะ จะเลือกอย่างหนึ่งแต่ตอบอย่างหนึ่ง นี่ก็ท�ำให้เป๋”
แม้จะมี “คนหลอกโพล” แต่คนท�ำโพลก็พยายามพัฒนาวิธีการ
เพื่อดึงความจริงจากคนตอบ ผู้ท�ำโพลจึงต้องเรียนรู้หลักจิตวิทยาบุคคล
จิตวิทยาฝูงชน จิตวิทยามวลชน
“หลายครั้ง โพลการเลือกตั้งก็ผิดยกกระบิ โดยเฉพาะของสหรัฐฯ
เป็นตัวอย่างว่าท�ำไมผิด หากผลออกมาว่าสูสียังพอรับได้ แต่โพลกลับ
บอกว่าคลินตันชนะขาด แต่ผลเลือกตั้งคืออีกฝ่ายชนะขาดลอย”
รศ.ดร.สุขุม ให้ภาพต่อไปว่า ระยะแรกๆ ของการท�ำโพลในไทย คน
ไม่อยากตอบโพลการเมืองเพราะกลัวเดือดร้อน เวลาผ่านไปคนอยากตอบ
มากขึ้น กระทั่งเกิด “สมน�้ำหน้าโพล-ไม่เชื่อใจโพล-อยากลองดีโพล”
คนท�ำโพลจึงต้องเรียนรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรียนรู้กบั ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นแหล่งที่มาส�ำคัญของข้อมูลดิบของการท�ำโพล
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วิธีการส�ำรวจที่ดีที่สุดคือการลงพื้นที่ (Area Sampling) เพราะมีวิธีการ
สุ่มที่เห็นชัดเจน ทีมเก็บข้อมูลลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ แล้วเลือกตาม
บ้านเลขที่ เช่น เลขคู่ เลขคี่ ปัจจุบันมีแบบส�ำรวจออนไลน์ หากเป็นเรื่องไม่
คอขาดบาดตายก็จะมีคนตอบ แต่หากเป็นเรื่องที่มองว่าคอขาดบาดตายก็
จะไม่ตอบ เช่น ถามว่าชอบนักการเมืองคนใด ชอบพรรคการเมืองไหน ฯลฯ
แบบส�ำรวจออนไลน์จึงใช้ได้เพียงบางเรื่อง บางเรื่องที่แหลมคมมากๆ ก็ไม่
สามารถได้ค�ำตอบ
ค�ำตอบที่โพลสะท้อนกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
“เราค่อนข้างดีใจ ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง เมื่อก่อนเราบอกว่าคนแก้ปัญหาคือรัฐบาล แต่ใน
สภาพปัจจุบัน บางครั้งปัญหาต่างๆ ถูกแก้ท่ปี ระชาชน ที่ชุมชน ที่โรงเรียน
ซึ่งเป็นหน่วยย่อยกระจายออกมา เช่น โพลเรื่องยาเสพติด ว่าครอบครัวมี
แนวทางการจัดการอย่างไร ชุมชนมีแนวทางอย่างไร เมื่อผลออกมามันก็ถูก
น�ำไปใช้ หรือในโรงเรียนก็ปรับหลักสูตรโดยน�ำผลโพลไปใช้”
แม้โดยหลักการ โพลเป็นสิ่งสะท้อนเสียงของประชาชนส่วนใหญ่
แต่ทั้งนี้เราต้องไม่ลืมตั้งค�ำถามว่า “กลุ่มตัวอย่าง” ที่ถูกเลือกนั้นเป็น
“ตัวแทน” ของ “ประชากร” ได้เพียงใด และค�ำตอบที่เราได้เห็น-ได้ยินนั้น
“น่าเชื่อถือ” ได้มากน้อยเพียงใด
ทางที่ดี ควรเปิดรับข้อมูลจากหลายแหล่ง กลั่นกรองอย่างไร้อคติ
ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือลงมือท�ำ จะดีกว่า
กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์
สกู๊ปสัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560
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PART 6

THE NEW
CHAPTER
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ในยุคสมัยหนึ่ง คงไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า “สวนดุสิตโพล”
ก็คือ “สุขุมโพล” นั่นก็เพราะ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ท�ำให้
“การท�ำโพล” เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ระดับ “ผู้น�ำ” ไปจนถึงระดับ
“รากหญ้า” ของประเทศ จน รศ.ดร.สุขุม กลายเป็น “โลโก้”
ของสวนดุสิตโพลไปโดยปริยาย
เมื่อชื่อเสียงของ รศ.ดร.สุขุม กลายเป็น “แบรนด์”
ที่แข็งแกร่งของ “สวนดุสิตโพล” ก็ย่อมเป็นการยากที่จะหา
“ตัวตายตัวแทน” หรือยากที่จะมีเงาใครสักคนจะทาทับ
จนบดบังรัศมีของ “ผู้ก่อตั้ง” ส�ำนักโพลชั้นน�ำแห่งนี้
แต่ฤดูกาลย่อมมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ปัจจุบัน
สวนดุสิตโพลบริหารงานโดยประธานด�ำเนินงานคนใหม่
ณัฐพล แย้มฉิม ผู้ ได้รับการคัดเลือกเข้ามารับช่วงบริหาร
เพื่อสืบสานภารกิจสวนดุสิตโพล ให้เติบโตไปข้างหน้า
แทน รศ.ดร.สุขุม ซึ่งเป็นประธานคนเก่า
ในฐานะประธานด�ำเนินงานสวนดุสิตโพลคนใหม่
นอกจากจะพบความท้าทายในการสร้าง “แบรนด์” ของ
“สวนดุสิตโพล” ให้เป็นที่จดจ�ำในฐานะ “องค์กร” มิใช่
“ตัวบุคคล” แล้ว ในยุคที่สังคมโลกเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็วอย่างยิ่งผ่านโซเชียลมีเดีย ภารกิจในการสร้าง
การเติบโตของสวนดุสิตโพลก็ยิ่งพบความท้าทายมากขึ้น
เป็นทวีคูณ และจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง “ตัวตน” ของ
“สวนดุสิตโพล” ในก้าวต่อๆ ไปเช่นกัน
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เปิดรับ และปรับตัว เพื่อก้าวไกลระดับโลก
“ตามประวัตินั้น สวนดุสิตโพลเริ่มท�ำงานจริงๆ มาตั้งแต่ก่อนปี 2535 แล้ว
แต่ทกี่ ลายเป็นการเปิดตัวในช่วงปี 2535 ก็เนือ่ งจากว่า ปีนนั้ มีการเลือกตัง้ ส.ส. ซึง่
สวนดุสิตโพลท�ำนายผลการเลือกตั้งของเขตดุสิตได้อย่างถูกต้อง ที่นับว่าเป็นการ
แจ้งเกิดในฐานะส�ำนักโพลอย่างเต็มตัว เมือ่ ท�ำนายผลการเลือกตัง้ ออกสือ่ สาธาณะ
เป็นครัง้ แรก ด้วยการท�ำนายว่า คุณสมัคร สุนทรเวช จะได้รบั การเลือกตัง้ เป็น ส.ส.
เขตดุสติ ท�ำให้สอื่ มวลชนเกิดความสนใจและหันมาเล่นกับการท�ำนายผลครัง้ นีม้ าก
‘สวนดุสิตโพล’ จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก และได้ท�ำงานส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อยมา และมีการน�ำเสนอผลโพลอย่างสม�่ำเสมอ ก็ได้รับความสนใจอย่าง
ต่อเนื่องจวบจนวันนี้
สวนดุสิตโพลไม่เคยยกตัวเองว่าเป็นโพลแรกของประเทศไทย ถ้าไปศึกษา
ความเป็นมาของการท�ำโพลในบ้านเรา จะพบว่าเป็นองค์กรอื่นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมี
การท�ำโพลขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ขณะที่สวนดุสิตโพล ‘เริ่มนับ’ ที่ปี พ.ศ.2535
โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล
ในเวลานี้ เป็นผู้ดูแลงานในฐานะ ‘ประธานด�ำเนินงานสวนดุสิตโพล’ ยาวนาน
มาถึง 21 ปี พอช่วงกรกฎาคม 2556 ท่านอาจารย์สุขุมเห็นว่าควรที่จะพัฒนา
คนรุ ่ น ใหม่ ขึ้ น สู ่ ส ายบริ ห าร ทางคณะผู ้ บ ริ ห ารจึ ง ได้ คั ด เลื อ กบุ ค ลากร และ
ผมก็ได้รับการแต่งตั้งมาด�ำรงต�ำแหน่งประธานด�ำเนินงานสวนดุสิตโพล โดย
SUAN DUSIT POLL l 151

ท่ า นอาจารย์ สุขุมก็ยัง จะคอยเป็ นที่ปรึกษาอยู่ ใ นต�ำแหน่งประธานที่ปรึกษา
สวนดุสิตโพล
ผมเข้ า มารั บ หน้ า ที่ ป ระธานด� ำ เนิ น งานตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ในปี
พ.ศ.2556 เป็นต้นมา การด�ำเนินงานของผมยึดหลักง่ายๆ คือ เราเป็นสถาบัน
ทางการศึกษา เราท�ำส�ำรวจเพื่อสาธารณะเป็นหลัก การด�ำเนินงานต้องยึดหลัก
วิชาการ ยึดความเป็นกลาง และด้วยธรรมชาติของความเป็นโพลก็ต้องรวดเร็ว
ทันสถานการณ์ จากหลักการต่างๆ นี้ ก็ไม่สามารถน�ำมาเป็นข้ออ้างให้ท�ำผิด
หลักการ ผิดวิชาการได้ เราต้องยึดหลักการท�ำงานของเราอย่างเหนียวแน่น  
พร้อมทั้งเป้าหมายที่จะน�ำเสนอผลการส�ำรวจอย่างน้อย 1 ประเด็นต่อสัปดาห์
อาจจะมากขึ้นถ้าในช่วงนั้นๆ มีประเด็นที่น่าสนใจ มีเรื่องที่สังคมก�ำลังให้ความ
ส�ำคัญ หรือมีการถกเถียงกันอยู่มากกว่า 1 ประเด็น แต่อย่างไรก็ตามจะไม่น้อย
กว่า 1 ประเด็นในรอบสัปดาห์
จุดแข็งของสวนดุสิตโพลคือการท�ำงานที่เราสามารถสร้างสรรค์ในเชิง
ปริมาณออกมาได้ดังที่กล่าวไปแล้วว่าสม�่ ำเสมอ ไม่ขาดตอน การวิจัยความ
คิดเห็นเชิงปริมาณจะเป็นผลโพลที่เราเรียกว่า ‘โพลสาธารณะ’ ประเด็นความ
คิดเห็น ข้อถกเถียงของประชาชนต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมซึ่งมักเกี่ยวกับ
การบริห ารบ้ า นเมืองของรัฐ บาล กิจ กรรมทางการเมือง และการท�ำงานอีก
ส่วนหนึ่งคือ ‘โพลธุรกิจ’ ที่ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการตลาด
ของประชาชนผู้บริโภค เป็นงานที่รับท�ำให้กับผู้ว่าจ้างทั่วไป บริษัทเอกชนก็มี
หน่วยงานราชการก็มี ค่าบริการด�ำเนินงานจะขึ้นกับลักษณะของงาน แตกต่าง
กันไปตามรายละเอียดและความซับซ้อนของงาน ไม่สามารถเอาความเป็น
วิ ช าการมาตั้ ง แล้ ว ก� ำ หนดราคาล่ ว งหน้ า ได้ ว ่ า จะสู ง หรื อ ต�่ ำ กว่ า ราคาตลาด
ทั่วไป โดยสวนดุสิตโพลต้องค�ำนึงถึงความอยู่รอดขององค์กรเองด้วย เพราะ
ในทางปฏิบัติแม้จะใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การด�ำเนินการ อีกส่วนหนึ่งเป็นการร่วมงานของเครือข่าย มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงพื้นที่ภาคสนาม รายได้จากส่วนของโพลที่เราเรียกว่าโพลธุรกิจนี้จะน�ำไป
สนับสนุนการท�ำโพลสาธารณะโดยที่ไม่ต้องของบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ในส่วนการพัฒนา วันนี้ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  แต่สวนดุสติ โพลไม่ได้ตกี รอบแค่ 10 ประเทศในอาเซียนเท่านัน้ เรามองไกล
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ไปถึงสากลทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราไปศึกษาดูงานการท�ำโพลช่วง
เลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกามาแล้ว รวมถึงที่ญ่ปี ุ่น และเกาหลี
ส่วนเรื่องของเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือกระบวนการท�ำงาน ปัจจุบัน
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัล ยุคของสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาท
และเข้าถึงประชาชนได้มาก การพัฒนารูปแบบของการส�ำรวจของเราก�ำลัง
อยู่ในช่วงที่เปิดรับและปรับตัวเพื่อให้การท�ำงานสอดคล้องกับโลกดิจิทัล แต่ก็
ยังเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาและทดลองกันอยู่ว่าจะท�ำอย่างไรให้การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วยเราท�ำงานได้อย่างถูกหลักวิชาการ เป็นไปตามหลักการ ทีมงาน
สวนดุสิตโพลยังได้วิเคราะห์ถึงการด�ำเนินงานแบบใหม่ในทุกๆ ครั้งที่เข้าสู่ยุค
ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบอกได้ว่าเราไม่อยู่นิ่ง เราจะเป็นหน่วยงานที่ติดตาม
ข้อมูลและสามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงการท�ำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย ตั้งแต่ยุคแรกที่คอมพิวเตอร์ยังไม่มี ยังใช้คอมพิวเตอร์
ไม่คล่อง ยังใช้เครื่องพิมพ์ดีด ใช้แผ่นกระดาษ ใช้เครื่องคิดเลข ณ ปัจจุบันมี
โปรแกรมมากมายเข้ามาให้เลือกใช้ การน�ำเสนอผลโพลไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ เราพยายามที่จะด�ำเนินการเพื่อสื่อผลงานของสวนดุสิตโพล
ออกสู่สังคมในทุกช่องทาง
การเก็บสถิติความคิดเห็นแบบออนไลน์เป็นแนวคิดที่เราเพิ่งเริ่มต้น อยู่
ในขั้นตอนวางระบบ ยังมีปัจจัยด้านหลักการที่เราจะต้องยึดมั่นไว้เสมอ รวมทั้ง
ในส่วนของฐานข้อมูลที่เรายังต้องเก็บรวบรวมในระบบออนไลน์ให้ส�ำเร็จ การ
ท�ำงานในระบบออนไลน์หรือการใช้สื่อสังคมมาเก็บข้อมูล เราต้องค�ำนึงถึงความ
ถูกต้องแม่นย�ำ ไม่ซำ�้ ซ้อน เราต้องท�ำให้แน่ใจเสียก่อนว่า 1 คนที่ตอบค�ำถามแล้ว
จะตอบแค่เพียงครั้งเดียว หรือการแทรกแซงการท�ำงานที่เข้ามาป่วนโดยพวกที่มี
พฤติกรรมอย่างที่เรียกว่า ‘นักเลงคีย์บอร์ด’ จะไม่ท�ำให้ข้อมูลของเราคลาดเคลื่อน
หรือท�ำให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง จนน�ำไปสู่ข้ออ้างว่างานของเราไม่น่าเชื่อถือ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงและพิจารณากันให้รอบคอบ รอบด้าน เพื่อความ
ถูกต้องและเป็นกลางตามหลักวิชาการ ซึ่งที่จริงไม่ยากเลยที่จะท�ำงานผ่านระบบ
ออนไลน์ ส่วนนี้สามารถเป็นไปได้ทั้งการให้เข้ามาตอบเองทางอินเทอร์เน็ต หรือ
จะมีบุคลากรของสวนดุสิตโพลถือแท็บเล็ตออกไปพบประชาชนก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน บอกกล่าวข่าวสารส่งผ่านข้อมูลถึง
ประชาชนโดยตรงอีกด้วย
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จากการด�ำเนินงานในอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต ในการจะก้าวต่อไป
เราต้องมองเห็นเสียก่อนว่าสวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่โตขึ้นเรื่อยๆ มีความ
เป็นอิสระในการท�ำงานมากขึ้น การบริหารจัดการองค์กรอีกส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญ
ไม่น้อยกว่าการสร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากภายนอก คือการ
ท�ำให้องค์กรได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เมื่อผนวกเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพ นั่นจะช่วยให้บุคลากรไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางมาท�ำงาน
ที่ออฟฟิศ คนท�ำงานสามารถออกไปท�ำงานในภาคสนามได้อย่างอิสระ หรือจะ
ท�ำงานกับเราแบบฟรีแลนซ์ ทางส�ำนักโพลก็จะคงไว้เพียงบุคลากรบางส่วนเพื่อ
ติดตามงานในส่วนที่จ�ำเป็น แนวคิดนี้ท�ำให้เรามองว่าเราอาจพัฒนาไปสู่การเป็น
‘องค์กรเสมือน’ ที่มีเพียงชื่อและที่ตั้ง
การเป็นองค์กรเสมือนเช่นนี้เป็นอีกแนวทางที่คิดว่าน่าจะท�ำได้ มีข้อดี
คือช่วยในเรื่องการประหยัดทรัพยากรขององค์กรได้มาก แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่คือ
อาจส่งผลต่อวินัยการท�ำงาน แต่หากได้ฝึกให้บคุ ลากรเป็นคนท�ำงานมืออาชีพ ที่
มีความรับผิดชอบสูงเพียงพอ ก็ถือว่าไม่มีอะไรมาจ�ำกัดกรอบความคิดเราได้อีก
ต่อไป เราต้องไม่ลืมว่าการท�ำงานของสวนดุสิตโพลต้องรวดเร็ว เพราะถ้าท�ำให้
เรื่องของเวลาคลาดเคลื่อนไปก็อาจท�ำให้งานพลาดทั้งหมดได้ ดังนั้น เราจะไม่มี
การต่อรองเรื่องเวลา เพราะจะส่งผลต่อความเชื่อถือในการท�ำงาน เมื่อเราล่าช้า
บ่อยๆ การท�ำงานไม่เป็นไปตามเป้า ตามกรอบ ตามเวลา ความน่าเชื่อถือก็ไม่มี
สวนดุสิตโพลยึดเรื่องเวลาเป็นส�ำคัญ ถ้าไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือเรื่อง
กรอบเวลาได้ ก็อาจจะเกิดความบกพร่องเรื่องอื่นได้เช่นกัน
ในฐานะผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ น� ำ ขององค์ ก รสวนดุ สิ ต โพล กล่ า วได้ ว ่ า ผม
พึงพอใจกับการท�ำงานในระดับหนึ่ง ถ้าผมไม่มีความพึงพอใจต่อคนในองค์กร
หรือลูกน้อง ก็อาจกล่าวได้ว่าผมคงไม่สามารถที่จะไว้วางใจต่อความเป็นองค์กร
ของเราได้ ซึ่งหากถามว่าเราจะท�ำให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ ผมเชื่อว่าศักยภาพของ
คนสวนดุสิตโพลสามารถพัฒนาได้อีก ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะสามารถเชื่อมั่นใน
ตัวเองแค่ไหน
ความพึงพอใจในผลงานที่ผ่านมาของสวนดุสิตโพล ผมคิดว่าเราสามารถ
พูดได้ว่าภูมิใจกับงานทุกชิ้น เราพึงพอใจกับงานทุกชิ้นที่เราท�ำอย่างเต็มที่กับ
ทุกๆ งาน และบุคลากรทุกๆ คน ผมในฐานะประธานด�ำเนินงาน อยากจะบอก
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บุคลากรของเราทุกคนว่า จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ท�ำและยอมรับในผลสะท้อน
กลับ (Feedback) ที่สะท้อนมาจากผลโพลแต่ละชิ้น ซึ่งเมื่อเผยแพร่ไปก็จะมีทั้งคน
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บ้างน�ำไปใช้ประโยชน์ก็ดี หรือน�ำไปตีความบิดเบือน
ก็มี โดยบทบาทเราเป็นหน่วยงานที่รับฟังความคิดเห็น ก็ต้องรับฟังค�ำติชมต่างๆ
เหล่านั้นด้วย และจงภูมใิ จในความเป็นสวนดุสิตโพล”
ณัฐพล แย้มฉิม
ประธานด�ำเนินงาน สวนดุสิตโพล
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10 ความท้าทายของสวนดุสิตโพล
ในก้าวต่อไป
กล่ า วกั น ว่ า การจะรั ก ษาความเป็ น ที่ ห นึ่ ง หรื อ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ น� ำ ให้ ไ ด้ นั้ น
ท้าทายยิ่งกว่าการจะขึ้นไปยืนบนแท่นในตอนแรกเสียอีก
การยืนยงยาวนาน 25 ปี ถือเป็นความท้าทายหนึ่งที่สวนดุสิตโพลพิชิต
ได้แล้วในวันนี้ แต่บนเส้นทางการท�ำโพลยังมีวนั ข้างหน้าอีกมากมาย นั่นคือยังมี
ความท้าทายหลากหลายรออยู่ในวันหน้า ปีหน้า และปีต่อๆ ไป

รอยเท้าใหม่ต้องใหญ่ขึ้น
ที่ผ่านมา “สวนดุสิตโพล” มักถูกกล่าวถึงอย่างไม่เป็นทางการว่า “สุขุม
โพล” ซึ่งมีผลกระทบต่อ “แบรนด์” สวนดุสิตโพล เพราะเป็นไปได้ว่าในสมัยของ
ประธานคนต่อๆ ไป “ส�ำนักโพล” จะถูกเรียกตามชื่อ “ประธาน” คนนั้นได้ ซึ่ง
ส่งผลต่อชื่อเสียงองค์กรในภาพรวม
ความท้ า ทายคือ การ “สร้ า ง” ร่ อ งรอยใหม่ หรือ รอยเท้ า ใหม่ ที่ใ หญ่
กว่าเดิม เพราะการใหญ่ขึ้นหมายถึง ดีขึ้น มีการพัฒนา เพื่อครอบคลุมทับ
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ร่อ งรอยจารึก ต่ างๆ ให้ รวมอยู่ด ้วยกันอย่ างเป็นกลุ่มก้อนภายใต้ชื่อองค์กร
อันเป็นเอกภาพ และไม่ว่าบุคคลหรือหน่วยย่อยใดโดดเด่นขึ้นมา ก็จะได้รับการ
กล่าวขานถึงอย่างภาคภูมใิ จ ภายใต้กรอบหนึ่งเดียวกัน คือ “สวนดุสิตโพล”

วิธีการใหม่ๆ ในการ “ส่งข้อมูล” สู่ประชาชน
อะไรก็ตามที่ยังคงเป็นแบบเดิมๆ ก็เท่ากับย�่ำอยู่กับที่ และนั่นย่อม
หมายถึงความน่าเบื่อหน่ายที่พาลน�ำไปสู่ “จุดจบ” ของทุกๆ เรื่อง
การท�ำโพลก็เช่นกัน หากยังคงใช้วิธีน�ำเสนอแบบเดิม รูปแบบค�ำถาม
ยังเป็นแบบเดิมๆ โดยยึดความส�ำเร็จของอดีตมาเป็นบรรทัดฐานการท�ำโพล
สวนดุสิตโพลก็คง “สิ้นชื่อ” ในไม่ช้า
หนึ่งในความท้าทายของสวนดุสิตโพล จึงเป็นการ “คิด” วิธีการใหม่ๆ
ในการน�ำเสนอ โพลจะ “ส่งข้อมูล” อะไรให้ประชาชน นี่คือโจทย์ที่ทีมงาน
ทุกคนต้องช่วยกันหาค�ำตอบ แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ว่าไม่เป็นการชี้น�ำสังคม แต่ต้อง
ท�ำโพลเพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชน

ท�ำโพลที่สังคมต้องการค�ำตอบ
คุ ณ สมบั ติ ป ระการหนึ่ ง ของการเป็ น ส� ำ นั ก โพลคื อ ต้ อ งเกาะอยู ่ กั บ
กระแสสังคม ความท้าทายในส่วนนี้คือหากจะให้เป็น “โพลที่ดี” ต้องท�ำประเด็น
ที่สามารถน�ำกระแสสังคมได้ หมายความว่า ต้องมีความ “ทันข่าวสาร” ต้องรู้
ความต้องการของสังคม ต้องไม่ถามค�ำถามเพียงเพราะโพลเองต้องการรู้ แต่โพล
ต้อง “ถาม” ค�ำถามที่ “สังคมต้องการค�ำตอบ”

ความเป็นกลางที่สัมผัสได้จริง
จากประสบการณ์ของสถาบันโพลที่ผ่านร้อนหนาวมากว่า 2 ทศวรรษ
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สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เสมอคือ เมื่อใดที่ข้อมูลอันเป็นกลาง (จากการประมวลความ
คิดเห็นประชาชน) ถูกน�ำเสนอ ฝ่ายที่เสียประโยชน์มักตัดสินว่าสวนดุสิตโพล
เอนเอียงอยู่กับฝั่งตรงข้าม ถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างผู้มีอ� ำนาจ หรือขั้วอ�ำนาจ
ในขณะนั้น
การรักษาความเป็นกลางถือเป็นความท้าทายใหญ่ เพราะสวนดุสิตโพล
เป็นกลางเสมอ และผลที่เกิดขึ้นคือฝ่ายที่ตรงข้ามกันในเรื่องนั้นๆ จะพากัน
ผลั ก โพลออกมาว่ า เป็ น พวกฝั ่ ง ตรงข้ า มตนเสมอ ความเป็ น กลางของ
สวนดุ สิ ต โพลมั ก ถู ก ผลั ก อยู ่ ร�่ ำ ไป ดั ง นั้ น สวนดุ สิ ต โพลจึ ง ต้ อ งท� ำ ให้ อ งค์ ก ร
มีความเป็นกลางที่ทุกคนสัมผัสได้

“ง.งู” ที่ต้อง “รักษา”
“ชื่อเสียง” กับ “ชื่อเสีย” มีความแตกต่างกันสุดขั้ว เพียงแค่ “มี”
หรือ “ไม่มี” ตัว ง.งู ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า สวนดุสิตโพลเป็นหนึ่งในองค์กร
ที่มีชื่อเสียงในสังคมวงกว้าง ชื่อเสียงนี้เกิดจากการสั่งสมความดีจากคุณภาพ
ของงาน รวมถึงการยึดโยงกับองค์กรต้นสังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบัน
การศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงยาวนานเกือบร้อยปี
การใช้ชื่อเดียวกันบ่งบอกต้นก�ำเนิด ถือเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจ
สะท้อนความเป็นวิชาการ น่าเลื่อมใส จึงเป็นความท้าทายยิ่งใหญ่ที่จะรักษา
ตัวสะกด ง.งู ในค�ำว่า “ชื่อเสียง” ไม่ให้เลื้อยหนีหายไป อย่างสุดความสามารถ
โดยต้องรักษาชื่อเสียงและความดีงามในอดีตที่ผ่านมา ทั้งของส�ำนักโพลและ
สถาบันต้นสังกัดไม่ให้เกิดความด่างพร้อย เสื่อมเสีย

ก้าวสู่สวนดุสิตโพล 4.0
ในยุคที่ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” หรือ ยุคของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้คนจะพากันก้มหน้าก้มตาให้ความสนใจกับ
อุปกรณ์เชื่อมต่อส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งรองรับกิจกรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
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ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ไปจนถึงธุรกิจธุรกรรมต่างๆ สวนดุสิตโพลเล็งเห็น
และเตรียมรับมือกับกระแสไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งในด้านการเผยแพร่ผลโพล และ
กระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล แบบออนไลน์ รวมถึ ง ช่ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ทุ ก
แพลตฟอร์ม

ไปให้ ไกลกว่าอาเซียน
ประชาคมอาเซี ย นเป็ น เรื่ อ งใหญ่ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค ซึ่ ง สวนดุ สิ ต โพล
ได้ตะลุยไปเยือนเพื่อท�ำความรู้จัก เรียนรู้ และเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อน
ในยุคใหม่ หลังจาก 25 ปีแรกผ่านไป สวนดุสิตโพลสามารถไปได้ไกล
กว่ า อาเซี ย น เพราะหากมองไปที่ ก ารท� ำ งานของส� ำ นั ก โพลชื่ อ ดั ง ระดั บ โลก
อย่าง “แกลลัพโพล” (Gallup Poll) ที่มีชื่อเสียงมาถึงหูคนไทย สวนดุสิตโพลก็มี
สิทธิ์ที่จะโด่งดังเป็นที่รู้จกั ติดหูติดปากคนทั่วโลกได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเช่นกัน
ในยุคนี้ “โจทย์” ของสวนดุสิตโพลคือการก้าวสู่สากล การบ้านที่ต้องท�ำ
อย่างหนักจึงมีหลายข้อ ทั้งการท�ำอย่างไรเพื่อไปจีน ไปญี่ปุ่น และไปยุโรป ฯลฯ

“อาชีพ” ที่สร้าง “ปัจจัยที่ 5” ในการด�ำรงชีวิต
“Pollster” หรื อ คนท� ำ โพล ที่ มี ห น้ า ที่ อ อกเก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ น� ำ มา
วิเคราะห์ก่อนน�ำเสนอนั้น ในสังคมโลกนับว่าเป็นงานสาขาอาชีพหนึ่งที่เลี้ยง
ตัว ได้ แต่ ใ นประเทศไทยยัง เป็ น งานที่ไ ม่ ค ่ อ ยมีก ารพู ด ถึง นัก ความท้ า ทาย
ส่วนนี้คือการท�ำให้คนท�ำโพลต้องไม่ถูกมองข้าม หรือมองว่าเป็นเพียงหน่วยงาน
การกุศล หรือหน่วยเสริมของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานส่วนอื่น
การที่ ส วนดุ สิ ต โพลน� ำ เสนอผลการวิ จั ย ความคิ ด เห็ น สั ง คมหรื อ
โพลสาธารณะอย่างสม�่ำเสมอปีละไม่น้อยกว่า 52 หัวข้อ นั่นคือการท�ำงานที่
ต่อเนื่อง สามารถยึดเป็นอาชีพประจ�ำ  น�ำมาซึ่งปัจจัย 4 ของการด�ำรงชีวติ ดูแล
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ความเป็นอยู่ และพัฒนาไปสู่การมอบปัจจัยที่ 5 นั่นคือ การเป็นที่ยอมรับ ทั้งจาก
ของเพื่อนร่วมงาน สังคมในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คนอ่านโพล และประชาชน

เครือข่ายที่เข้มแข็ง
เครือข่ายคนท�ำงานของสวนดุสิตโพลเป็นหน่วยสนับสนุนที่ได้รับการ
วางระบบไว้ท่วั ประเทศ แบ่งเป็นโซนตามภูมภิ าคเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นจุดเชื่อมต่อ และ
เป็นกองบัญชาการ ท�ำให้สวนดุสิตโพลแตกต่างจากส�ำนักโพลอื่นๆ และเป็นหนึ่ง
ในจุดแข็งของสวนดุสิตโพลที่มเี ครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และยังเชื่อมต่อไป
ในกลุ่มอาเซียนด้วย สวนดุสิตโพลจึงต้องเพิ่มความแข็งแกร่งโดยการหาพันธมิตร
ให้มากขึ้น พร้อมๆ กับท�ำให้ทีมงานเครือข่ายเห็นว่าการท�ำโพลสามารถเป็น
“อาชีพหลัก” ได้ไม่ต่างกับอาชีพอื่นๆ

พร้อมปรับเปลี่ยนสู่ “นิติบุคคล”
ไม่มีใครบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร แต่จากผลงานที่สั่งสม
มาตลอดระยะเวลา 25 ปี สวนดุสิตโพลสามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งในวันข้างหน้ามหาวิทยาลัย
มี น โยบายที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารเป็ น “นิ ติ บุ ค คล” สวนดุ สิ ต โพลก็ มี
ความพร้อมในการด�ำเนินงานภายใต้รูปแบบ “บริษัท” ซึ่งในความเป็นจริงนั้น
วั น นี้ . ..สวนดุ สิ ต โพลก็ มี ค วามพร้ อ มที่ เ ป็ น “บริ ษั ท เอกชน” เต็ ม ตั ว แต่ ก าร
ด�ำเนินงานในรูปแบบนิติบุคคลของสวนดุสิตโพลนั้น ต้องรักษาหัวใจส�ำคัญ
ของการท�ำโพลเอาไว้ คือ การท�ำงานที่ยึดหลักวิชาการ เที่ยงตรง และมีความ
เป็นกลาง โดยมีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพของงาน
คุณภาพของคน และคุณภาพขององค์กร

162 l SUAN DUSIT POLL

24 ปีสวนดุสิตโพล รับจ้าง-ช่วยสังคม
งานโพลสาธารณะในชื่ อ สวนดุ สิ ต โพล มี ก รอบคื อ เสนอผลการ
ส�ำรวจอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์ เรื่องที่ส�ำรวจเป็นประเด็น
ที่น่าสนใจในสัปดาห์น้นั ๆ โพลที่ท�ำให้มีช่อื ที่สื่อรู้จักคือโพลเลือกตั้งซ่อมของ
เขตดุสิต สมัยท่านสมัคร สุนทรเวช ปี พ.ศ.2535
และการรู้จักสวนดุสิตโพลนั้น ควบคู่ไปกับการรู้จักชื่อ รศ.ดร.สุขุม
เฉลยทรัพย์ กับต�ำแหน่งเป็นทางการ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล
ณัฐพล แย้มฉิม อายุ 38 ปี ท�ำงานเป็นนักวิจัยสวนดุสิตโพลตั้งแต่
ปี 2547 จนถึงปี 2556 อาจารย์สขุ ุมได้มอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
ด�ำเนินงานสวนดุสิตโพล
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“หน้าที่หลักๆ คือบริหารงานในเรื่องของโพลสาธารณะ โพลธุรกิจ
ส�ำนักงานต่างๆ การออกสื่อ กระบวนการท�ำงานวิจัย ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจ
หรือมีปัญหาก็ยังคงปรึกษาอาจารย์สขุ ุมอยู่”
ณัฐพลมีทีม 30 คนคิดประเด็น ค�ำถามสวนดุสิตโพลส่วนใหญ่
เป็นค�ำถามปลายเปิด คือให้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย แล้วเอามา
วิเคราะห์ ถ้าเป็นงานโพลสาธารณะ จะเป็นงานที่ไม่มรี ายได้
ส่วนงานโพลธุรกิจ เป็นการรับจ้างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
เนื่องจากมีเครือข่ายในการเก็บข้อมูลคือนักศึกษาและนักวิจัย รับด�ำเนิน
การส�ำรวจให้กับหน่วยงานภายนอก น�ำเงินส่วนหนึ่งมาสนับสนุนโพล
สาธารณะ
อัตราค่าจ้างโพลธุรกิจ ตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าเป็นงาน
ใหญ่ๆ อาจถึงหลักล้าน
ราคาที่ว่า แล้วแต่หน่วยงานที่จ้างต้องการงานลักษณะแบบไหน
เช่น ส�ำรวจกรุงเทพฯ อย่างเดียว หรือทั่วประเทศ อาจเป็นการเก็บข้อมูล
อย่างเดียว หรือเขาเก็บมาให้แล้วเราช่วยวิเคราะห์
งานที่ยาก คืองานของภาครัฐที่ลงไปหาประชาชน ประชาชนบาง
ส่วนไม่มคี วามเข้าใจ ต้องไปอธิบายใช้เวลาเก็บนาน ที่เคยเจอเป็นงานของ
กระทรวงพลังงาน โครงการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี
“เราท� ำ แผนข้ อ มู ล ต้ อ งไปส� ำ รวจร้ า นค้ า หาบเร่ แ ผงลอย ซึ่ ง
ประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้รับรู้ข้อมูลมาก่อน เพราะฉะนั้นจะเกิด
ฟีดแบ็กต่างๆ ตอนนั้นเป็นช่วงการเมืองด้วย เราก็จะถูกปฏิเสธ ก็ต้องหา
วิธีการแก้ไขและพัฒนาต่อไป”
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ทุกโพลจะมีเจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพลลงไปก�ำกับ เรามีเครือข่ายตาม
ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาคเหนือล�ำปาง ภาคใต้ตรัง ภาคอีสาน
อุบลราชธานี ภาคกลางนครนายก สุพรรณบุรี บางส่วนใช้ฟรีแลนซ์ที่ท�ำ
มานานไว้ใจสามารถตรวจสอบได้ และนักศึกษาที่สนใจท�ำงานพาร์ตไทม์
โพลสาธารณะไม่สามารถเข้าหมู่บ้าน คอนโด หรือส�ำนักงานได้ ช่วง
เวลาการเก็บตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น เก็บบริเวณตลาด หรือช่วงเที่ยง
จะเก็บตามโรงอาหารภายนอกของส�ำนักงาน
คนที่ลงพื้นที่ต้องมีบัตรของสวนดุสิตโพล แม้ไม่ใช่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย แต่เป็นคนที่รับรอง ถ้าคนที่ลงประจ�ำจะมีรูปติด ถ้าเป็น
นักศึกษาที่มาชั่วคราวจะเป็นบัตรแข็งใช้เสร็จเอามาคืน
การคิดค�ำถามแต่ละโพล ณัฐพลบอกว่า เราจะดูว่าสัปดาห์นี้เสาร์
ถึงอังคาร มีประเด็นอะไรที่ฮอตฮิต เช่น ถ้าวันอังคารประชุม ครม. นายกฯ
พูดอะไรน่าสนใจ โพลวันพุธก็จบั มาเป็นประเด็น
โพลเริ่มเก็บตั้งแต่วันพุธถึงเสาร์ เสนอผลในวันอาทิตย์
ส่วนโพลที่เราจะไม่แตะเลย คือความมั่นคง ความเชื่อ ศาสนา
เมื่อได้ค�ำถามมาไม่เกิน 5 ค�ำถาม หนึ่งหน้ากระดาษเอสี่ จะมีทีมที่
ดูว่าควรใช้ภาษาอย่างไร ควรถามเหตุผลรับรู้ ไม่รู้ พอใจหรือไม่พอใจ เรา
ไม่มีคำ� ตอบให้เลือก
เมื่อเก็บเสร็จแล้ว เราจะน�ำเสนอผลผ่านสื่อ อยู่ที่ว่าโพลนั้นจะไป
หนักฝ่ายไหน การเมือง หน้าหนึ่ง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ แล้วจะส่งไป
ยังส�ำนักพิมพ์ต่างๆ ในเช้าวันอาทิตย์
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ท�ำไมต้องเช้าวันอาทิตย์ เพราะพื้นที่ข่าววันอาทิตย์ค่อนข้างน้อย จะ
ได้เปรียบตรงที่ว่าโพลได้ถูกน�ำเสนอ เมื่อส่งเช้าวันอาทิตย์คนเล่นข่าวก็จะ
เล่นได้เป็นข่าวเที่ยง ข่าวเย็น และข่าวเช้าวันจันทร์
นี่คือประสบการณ์ที่สั่งสมมา ถ้ามีประเด็นแรง เช่น เรื่องตุ๊กตาเทพ
เราเก็บวันอาทิตย์ต่อเนื่องและน�ำเสนอผลวันพุธ ค�ำถามต้องไม่เอนเอียง
ไม่สะท้อนความคิดเห็นส่วนบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่เมื่อตอบออกมาแล้วดูว่าไม่ใช่ เราก็ปิดค�ำถามนั้น ค�ำถามค�ำตอบอยู่ใน
กระแส สื่อจะเสนอผลให้เรา
ณัฐพลบอกว่า ความน่าเชื่อถือของโพลบอกไม่ได้ เมื่อเสนอผล
ไปแล้ว เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ อาจจะถูกหรือผิด โพลสาธารณะทั่วไปแทบ
ไม่มีคำ� เฉลย
นอกจากโพลเลือกตั้งที่มผี ลออกมาว่าที่ท�ำนายไป...ตรงหรือไม่ตรง
ส่ ว นใหญ่ ส วนดุ สิ ต โพลที่ อ อกไปได้ ก ารยอมรั บ เพราะท� ำ อย่ า ง
ต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มจะคุ้นหูหรือรู้จัก ยังเป็นโพลหนึ่งที่ลงภาคสนาม
เป็นหลัก ได้พบปะกับคนที่ตอบจริงๆ และสะท้อนปัญหาออกมาจริงๆ
ในส่วนของความน่าเชื่อถืออีกอย่าง คือความเป็นกลาง
สวนดุสิตโพลอยู่ภายใต้สถาบันการศึกษา เป็นหน่วยงานวิชาการ
ต้องรักษาคุณภาพของการท�ำงาน ไม่เสนอผลที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่
เรามักจะถูกจับเข้าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอ
เช่น ผลโพลออกมาเป็นบวกกับฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งก็จะมองเราว่า
เป็นพวกฝ่ายนั้น เราจะถูกจับอยู่อย่างนี้ ปัญหานี้อยู่ที่มุมมองของคน
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การท�ำงานของเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เราขออยู่ตรงกลาง ผลใครจะเอาไปท�ำอะไร เราไม่พูดถึง เราเสนอ
ผลไปห้าข้อ คุณหยิบยกหนึ่งข้อไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ของฝ่ายตัวเอง เรา
ก็ไม่ได้ว่าอะไร เราเสนอผลในภาพรวมให้เห็นทั้งหมด ทุกข้อทุกประเด็นลง
ในเว็บไซต์ ไม่มกี ารหมกเม็ดหรือปกปิด
ข้อจ�ำกัดของโพลจริงๆ หนึ่งเอสี่ แต่ไม่สามารถเสนอได้เยอะ เพราะ
จริงๆ สื่อเสนอได้แค่ประเด็นสองประเด็น สื่อทั่วไปอย่างช่อง 3 5 7 9 อาจ
เสนอผลให้ครบ แต่ถ้าสื่อที่เลือกข้างก็จะหยิบยกประเด็นที่เป็นประโยชน์
กับกลุ่มนั้น เป็นปัญหาการน�ำเสนอ
เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ จะถูกพลิกได้ หรือแก้ได้ด้วยค�ำว่าเรา
เป็นกลาง เราไม่ต้องการชี้น�ำสังคม เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และเสนอผ่านไปยังผู้ที่มีอ�ำนาจหรือ
ต้องการใช้ข้อมูลต่างๆ เพราะโพลไม่สามารถชี้น�ำอะไรได้ในตัวของโพลเอง
ถามตัง้ แต่ทำ� งานมา มีความล�ำบากใจอะไรไหม ณัฐพลตอบว่า ค�ำสัง่
ของผู ้ มีอ� ำ นาจที่ไม่ ได้ ม องประโยชน์ ส ่ วนรวมมองแต่ประโยชน์ส่ว นตน
เคยมีคนโทรมาขอผลโพลเลือกตั้งก่อน เพื่อจะเอาไปวิเคราะห์และดูว่าพื้นที่
ไหนควรท�ำอะไร เราก็บอกได้แค่ว่าตามที่เสนอไป ไม่มมี ากกว่านั้น
อี ก เรื่ อ ง เราเคยถู ก ผู ้ ส มั ค รเลื อ กตั้ ง ฟ้ อ งว่ า ล� ำ เอี ย ง เสนอผลไม่
ครอบคลุม กกต. ก็เรียกเข้าไปชี้แจง เอาผลทั้งหมดไปตรวจสอบ สุดท้าย
ค�ำตอบออกมาว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
โพลเรื่องอะไรที่คนให้ความสนใจอยากตอบ ณัฐพลบอกว่า โพลที่ไม่
เกี่ยวกับการเมือง จะเป็นเรื่องของกีฬา นักแสดง คนรู้สึกว่าไม่เครียด แม้แต่
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การศึกษาคนยังไม่อยากตอบ เพราะบางทีรู้สกึ ว่าแก้อะไรไม่ได้
ณัฐพลอยู่สวนดุสิตโพล ปีท่ี 12 ปีหน้าสวนดุสิตโพลจะครบ 25 ปี
สวนดุสิตโพลไม่ใช่โพลแห่งแรกของประเทศไทย โพลแห่งแรกของ
ประเทศไทยคือนิด้าโพล เกิดเมื่อปี 2518 สวนดุสิตโพลเกิดตามมา เมื่อปี
2535 ท�ำโพลออกมาต่อเนื่องทุกสัปดาห์
ไม่ว่าจะช่องทางไหน เดิมทีเป็นแฟกซ์ส่งให้ส�ำนักพิมพ์ ต่อมาเป็น
อีเมล กราฟฟิกอินโฟ สื่ออย่างเดียวไม่ได้แล้ว ตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊ก ไลน์
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม สื่อทุกช่องทาง สามารถเสิร์ชหา ก็จะเจอ
สิ่งที่พัฒนาต่อไปก็คือ ยูทูบ ส�ำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกได้เปิด
ยูทูบดู หรือคนที่หูหนวกก็จะมีตัววิ่งให้ การรักษาชื่อของสวนดุสิตโพล คือ
การท�ำให้โพลอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน อยู่ในหูและในตาของประชาชน
สกู๊ปพิเศษ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559
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“ผมตายได้ แต่สวนดุสิตโพลต้องอยู่!”
ค�ำกล่าวของ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ทิ้งท้ายไว้ในหนังสือ
สวนดุสิตโพล: ชี้เป็นชี้ตาย หรือค�ำท�ำนายอนาคต
ที่แสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้าง “สวนดุสิตโพล”
ให้เป็นดั่ง “สถาบันโพล” คู่สังคม
มิใช่ “ผ้ายันต์” ที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะตัวบุคคล!
และในวันที่ผู้ก่อตั้งสวนดุสิตโพลค่อยๆ เขยิบก้าวไปอยู่แนวหลัง
เพื่อดันคนรุ่นใหม่ๆ ให้มีบทบาทในการ
“สืบทอด” และ “สานต่อ”
เจตนารมณ์ของการท�ำโพลที่มีหัวใจส�ำคัญคือต้อง
“แม่น ชัวร์ ไม่มั่วนิ่ม” ภายใต้การท�ำงานเป็น “ทีม”

ไม่มีใครโดดเด่นกว่าใคร
ไม่มีใครต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
มีแต่ทุกคนต่างจับมือคนข้างๆ
แล้วเดินเคียงข้างกันไป
คนหนึ่งก้าวขวา อีกคนก้าวซ้าย
สอดประสานไปสู่ปลายทางร่วมกัน
ต่างคนต่างท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อสร้างผลงานในฐานะ

“สวนดุสิตโพล”

ไม่ใช่เพื่อผลักดันให้ใครคนหนึ่งคนใดกลายเป็น
“เซเลบ” ของสังคม

“คนสวนดุสิตโพล” ในวันนี้
จึงมีหัวใจการท�ำงานในแบบ

One for All, All for One
รวมใจกันเป็นหนึ่ง
เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือ

สวนดุสิตโพล!

“ผมก็หวังว่าการก้าวเดินไปข้างหน้าจะท�ำให้การท�ำงานทางด้านการส�ำรวจ
ความคิดเห็นนั้นมีความชัดเจน มีความแม่นย�ำ มีความเที่ยงตรงมากขึ้น
และสามารถท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้”
• อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ •
“มาถึงวันนี้วันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงซับซ้อนมาก
ซึ่งยากที่จะท�ำความเข้าใจได้ง่ายๆ นั้น สวนดุสิตโพลก็ยังคงเป็นผู้สะท้อน
ความคิด ค่านิยม และแนวโน้มของสังคม ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
และมีความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิม”
• ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร •
“25 ปีของสวนดุสิตโพล ไม่ใช่ 25 ปีที่ผ่านไปเฉยๆ แต่เป็น 25 ปี
ที่มาจากการเริ่มต้นที่ถูกต้อง...ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เก็บไว้เป็นความรู้
หรือความคิดที่จะน�ำมาต่อยอด หรือน�ำมาปรับปรุงแก้ไข”
• สมชาย วงศ์สวัสดิ์ •
“นับจากนี้ต่อไป การท�ำงานของสวนดุสิตโพลจะต้องให้อะไรมากกว่าที่จะบอกว่า
ประชาชนคิดอะไร หรือคิดอย่างไร แต่ผลโพลต้องสามารถสร้าง ‘แรงกระทบ’
ในทางที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ด้วย”
• รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ •
“การสะท้อนให้ผู้คนได้ทราบว่าชาวบ้านชาวเมืองคิดอย่างไรต่อประเด็นต่างๆ
ที่สวนดุสิตโพลส�ำรวจ ถือได้ว่าทุกวันนี้สวนดุสิตโพลก็ท�ำหน้าที่เพื่อสังคมอยู่แล้ว”
• รศ.สุขุม นวลสกุล •
“หลายคนมองว่าสวนดุสิตโพลและเอแบคโพลล์ (เดิม) แข่งขันกัน
แต่หัวใจของนักท�ำโพลเรารู้ดีว่าเราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...เราจึงคล้ายกับพี่น้อง
ให้ก�ำลังใจกันในฐานะคนท�ำโพลที่เห็นคุณค่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�ำคัญ”
• ดร.นพดล กรรณิกา •

