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โหมโรง
“สวนดุสิตโพล” เริ่มต้นมาจากการเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้

ด้านการส�ารวจประชามติให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ซึ่งในสมัยนั้นคนไทยเริ่ม
ตื่นตัวในการใช้ข่าวสารที่มีคุณภาพ สามารถอ้างอิงได้ เพื่อการรับรู้
และการตัดสินใจ ท�าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีแนวคิดที่จะผลิต
บุคลากรทางด้านสารนิเทศศาสตร์ที่มีมากกว่าความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตรเท่านั้น ในจ�านวนนี้มีวิทยาลัยครูสวนดุสิต (ในขณะนั้น) 
ได้เป็นผู้ริเริ่มลงมือจากแนวคิดสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จนสามารถ
พัฒนาแหล่งบ่มเพาะของนักศึกษามาสู่การเป็นส�านักโพลที่ท�าหน้าที่
ส�ารวจความคิดเห็นวิเคราะห์วิจัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์
ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่สังคมก�าลังให้ความสนใจและรวมไปถึงการน�า
เสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมให้กับสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อ
เป็นการรับรู้ไปจนกระทั่งถึงข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับตลอดมา การท�างานที่ผ่านมาสวนดุสิตโพล 
มคีวามถกูต้อง แม่นย�า เป็นกลาง และเชือ่ถอืได้ กลายเป็นสถาบันท่ีสงัคม
ให้ความเชื่อใจตลอดมา กระทั่งบัดนี้เป็นระยะเวลาถึง 25 ปีแล้ว หาก
เปรียบเทียบเป็นต้นไม้ คงต้องยอมรับว่า ณ วันนี้ สวนดุสิตโพลได้ 
กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา และรากแก้วที่มั่นคง จนสามารถ
เป็นที่พักพิงด้านองค์ความรู้ในศาสตร์การส�ารวจสาธารณมติให้แก่
สังคมไทยได้เป็นอย่างดี
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โหมโรง

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาสวนดุสิตโพลยังคงท�าหน้าที่ที่สังคม 
ไว้วางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจาก
ทั้งบุคคลและสถาบันว่า เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการแก่สังคม
อย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้จากข้อคิดและความเห็นของบุคคลส�าคัญ และ
สถาบันที่มีชื่อเสียงที่น�าเสนอในหนังสือเล่มนี้

แต่ความพึงพอใจเพียงแค่ความส�าเร็จ ณ วันนี้ ก็คงเปรียบเสมือน
เป็นการก้าวย�่าอยู่กับที่เพื่อรอวันตกยุค ดังนั้น การก้าวย่างสู่ปีที่ 26  
และปีต่อๆ ไปจึงถือเป็นงานหนักของชาวสวนดุสิตโพลทุกคนที่จะต้อง
รักษามาตรฐานการท�างานเพื่อด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ 
ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน



VOTE



THE  
PIONEER

PART 1





ทุกความส�าเร็จย่อมมีเรื่องราว ทุกต�านานย่อมมีบทเริ่มต้น… 

“สวนดุสิตโพล” ชื่อที่กล่าวได้ว่าคือส�านักโพลชั้นน�าของ

ประเทศไทย ซึ่งตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ผลการส�ารวจ 

ของสวนดุสิตโพลมักปรากฏในรายงานข่าวของสื่อมวลชน

แขนงต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ นั่นย่อมเป็นบทพิสูจน์ถึง 

ความน่าเชื่อถือที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

 นับตั้งแต่การก่อก�าเนิดของสวนดุสิตโพล ซึ่งได ้

ด�าเนินการ “วิจัยเชิงส�ารวจ” ความคิดเห็น ครอบคลุมทั้งด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ภายใต้ปรัชญา 

“เป็นกลาง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ถูกหลักวิชาการ  

รับผิดชอบต่อสังคม” ท�าให้ ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล คือ 

แหล่งสั่งสม “ฐานข้อมูลทางความคิด” ที่เป็นพลังส�าคัญของ

สงัคม อันเป็นความส�าเรจ็ของการด�าเนินงานของสวนดสุติโพล 

และนี่คือเรื่องราวอันเป็นจุดเริ่มต้น ที่ถือเป็น “พิมพ์เขียว” 

หรือ “DNA” ของการท�าโพลระดับ “ปรากฏการณ์” ที่ท�าให้

สังคมไทยรู้จัก “โพล” กันอย่างกว้างขวาง



VOTE
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“3 วิน” ของสวนดุสิตโพล

	 “‘สวนดุสิตโพล’	ก่อก�ำเนิดขึ้นในยุคที่เรียกว่ำเป็น	 ‘คลื่นลูกที่สำม’	หรือ	 
‘ยุคสำรสนเทศ’	 (Information	 Age)	 ซึ่งเกิดกำรไหลบ่ำของข้อมูลที่มีจ�ำนวน
มำกมำยมหำศำล	ท�ำให้ผูค้นไม่สำมำรถบรโิภคข่ำวสำร	ข้อมูล	ควำมรู้	ได้ทกุเรื่อง	
จึงได้เกิด	 ‘วิชำสำรนิเทศศำสตร์’	 ในวิทยำลัยครูสวนดุสิต	 (ขณะนั้น)	 เพื่อฝึกฝน
ให้นักศึกษำวิชำเอกบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์	 ระดับปริญญำตรี	
(ศศ.บ.)	สำมำรถจดักำรกบัข้อมูล	ข่ำวสำร	และควำมรู้ได้อย่ำงเป็นระบบ	และมี
เป้ำหมำยในกำรผลิต	 ‘นักสำรสนเทศ’	ออกไปรับใช้สังคม	 โดย	 ‘สวนดุสิตโพล’	
เป็นหนึ่งในกิจกรรมภำคสนำมของนักศึกษำวิชำเอกบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรนิเทศศำสตร์	 ที่ใช้ส�ำหรับสร้ำงเสริมทักษะและประสบกำรณ์จำกกำรลงมือ
ปฏิบัติจริงตั้งแต่กำรจัดหำข้อมูล	กำรรวบรวม	กำรจัดระบบ	วิเครำะห์ข้อมูลดิบ	
จนถงึกำรสรปุผล	และเผยแพร่ออกมำในรูปของ	‘สำรนเิทศ’

	 จำกจุดเริ่มต้นในปี	 2535	 เวลำผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็วจนแทบไม่น่ำเชื่อว่ำ 
ในปี	 2560	 สวนดุสิตโพลอำยุครบ	 25	ปีแล้ว	 อำจกล่ำวได้ว่ำสวนดุสิตโพล 
เป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรส�ำรวจสำธำรณมติ	 ที่หลำยฝ่ำยยังคง 
ให้ควำมส�ำคญักบั	‘ผลโพล’	ของสวนดสุติโพลอย่ำงต่อเนื่อง
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	 หัวใจส�ำคัญของกำรท�ำงำนที่สวนดุสิตโพลก้ำวมำถึงจุดนี้ได้	 ถ้ำเรียกตำม 
ศพัท์สมยันี้	กต้็องบอกว่ำ	คนท�ำต้อง	 ‘อนิ’	ในตวังำน	นั่นคอื	รูว่้ำท�ำไปเพื่ออะไร	
เพรำะหำกท�ำไปโดยไม่รู้จุดมุ่งหมำยนี่ล�ำบำก	สมัยก่อนบทบำทกำรท�ำงำนของ
สวนดุสิตโพลคือกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม	 เป็นกำรท�ำงำนที่	 ‘วิน-วิน’ 
2	ฝ่ำย	คอื	ตวัคนท�ำและสงัคม	แต่ตอนนี้ถ้ำยงัมบีทบำทเพยีงแค่นั้น	สวนดสุติโพล
กแ็ค่	‘เท่ำทนุ’	เรำต้องท�ำงำนมำกกว่ำ	‘3	วนิ’	หมำยถงึว่ำ	นอกจำกตวัคนท�ำและ
สงัคมได้ประโยชน์	กต็้องม	ี‘มูลค่ำเพิ่ม’	ด้วย

	 นับจำกนี้ต่อไป	 กำรท�ำงำนของสวนดุสิตโพลต้องให้อะไรมำกกว่ำที่จะ
บอกว่ำประชำชนคิดอะไร	หรือคิดอย่ำงไร	 แต่ผลโพลต้องสำมำรถสร้ำง	 ‘แรง
กระทบ’	 ในทำงที่สร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้ประเทศชำติได้ด้วย	ซึ่งหมำยควำม
ว่ำ	สวนดุสิตโพลจะท�ำงำนโดยมองไปในอนำคต	 เช่น	ถ้ำผลโพลบอกเพียงว่ำ	
ประชำชนชอบนำยกรัฐมนตรีมำกเท่ำไหร่และชอบเพรำะอะไร	 เรำก็จะได้แค่นั้น	
แต่เรำต้องบอกสังคมได้ด้วยว่ำ	ถ้ำต้องกำรให้ประชำชนชอบมำกกว่ำนี้	นำยกฯ	
ต้องท�ำอย่ำงไรบ้ำง	 และหำกประชำชนชอบมำกกว่ำนี้จะท�ำให้นำยกฯ	 เหลิง 
หรือเปล่ำ	หำกผลโพลสำมำรถบอกอะไรได้มำกขึ้น	ก็จะช่วยส่งผลกระทบใน 
เรื่องต่ำงๆ	มำกขึ้นตำมไปด้วย

	 อย่ำงไรก็ตำม	แม้ปัจจุบันคนเรำสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ง่ำยขึ้น 
ผ่ำนทำงโซเชียลมีเดีย	 แต่สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของกำรท�ำโพลก็คือข้อมูล 
ที่ปรำกฏอยู่ในผลโพลนั้น	คอืสิ่งที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง	ผ่ำนกำรวเิครำะห์ตำมหลกั
วชิำกำรมำแล้ว	จงึท�ำให้มคีวำมน่ำเชื่อถอืมำกกว่ำสิ่งที่พูดๆ	กนัทำงโซเชยีลมเีดยี	 
ในทำงกลบักนักำรมสีื่อโซเชยีลมเีดยีต่ำงๆ	กม็สี่วนส�ำคญัในกำรท�ำให้ผลโพลของ 
สวนดุสิตโพลได้รับกำรเผยแพร่ง่ำยดำยมำกขึ้นด้วย	 เพรำะปัจจุบันสังคมจะเริ่ม
ถำมถึงแหล่งที่มำของข้อมูลที่ปรำกฏในโซเชียลมีเดีย	ดังนั้น	กำรที่ผู้คนมองเห็น
ควำมส�ำคัญของฐำนข้อมูลมำกขึ้น	 ใครจะไลน์หรือโพสต์อะไรออกไปก็จะมีกำร
อ้ำงองิแหล่งข้อมูลที่เชื่อถอืได้	และยิ่งกำรท�ำโพลเป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของ
คนมำกเท่ำไหร่	 ผลโพลที่ไปปรำกฏในโซเชียลมีเดียก็กลำยเป็นกระแสมำกขึ้น
ตำมไปด้วย

	 อย่ำงที่ได้บอกไปว่ำกำรจะท�ำโพลให้อยู ่ในควำมสนใจของประชำชน 
ได้นั้น	คนท�ำต้อง	‘อนิ’	ในตวังำนก่อนเป็นอนัดบัแรก	ดงันั้น	สิ่งส�ำคญัที่สดุที่จะ
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ท�ำให้คนท�ำเกิดอำกำร	 ‘อิน’	กับงำน	ก็คือ	กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะ
มำท�ำ	‘สวนดสุติโพล’	ว่ำ	เขำสำมำรถมคีวำมมั่นคงได้จำก	‘อำชพี’	นี้	และยงัม ี
ประโยชน์อื่นๆ	 อีกที่เขำจะได้รับ	 เช่น	สวัสดิกำรที่ดี	 มีกำรไปศึกษำดูงำนต่ำง
ประเทศ	นอกจำกนั้นก็เป็นเรื่องกำรสร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัย	 ให้พวกเขำ 
ได้มคีวำมภำคภูมใิจกบักำรเป็น	‘คนท�ำโพล’	ภำยใต้นำมของ	‘สวนดสุติโพล’

	 สวนดุสิตโพลไม่ใช่	 ‘สุขุม’	แต่สวนดุสิตโพลคือทีมงำนที่ทุกคนมีส่วนร่วม	
เรำจะสร้ำงให้ทกุคนรู้สกึว่ำ	ตวัเองคอืเจ้ำของสวนดสุติโพล	สร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ
พวกเขำจะมอีนำคตที่ด	ีมเีกยีรต	ิมคีวำมภำคภูมใิจ	มคีวำมมั่นคง	และมสี่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงชื่อเสยีงให้กบัสวนดสุติโพลและมหำวทิยำลยัสวนดสุติ

	 20	 กว่ำปีที่ผ่ำนมำของสวนดุสิตโพล	 ผมมีควำมภำคภูมิใจกับทีมงำน 
สวนดุสิตโพลทุกคน	 เรำเรียนรู้มำด้วยกัน	มีควำมทุกข์และควำมสุขร่วมกัน	 เรำ
ก้ำวเดนิมำด้วยกนั	และเรำกส็ร้ำงควำมส�ำเรจ็มำด้วยกนั	แต่สิ่งที่ผมอยำกจะบอก 
ทมีงำนทั้งรุ่นปัจจบุนัและรุ่นต่อๆ	ไปทกุคน	คอื	เรำอย่ำหลงใหลได้ปลื้มกบัควำม
ส�ำเร็จ	ณ	วันนี้	 แต่ให้คิดอยู่เสมอว่ำเรำจะท�ำอย่ำงไรให้ดีกว่ำที่เป็นอยู่	 โลก
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ	 เรำไม่สำมำรถยึดรูปแบบค�ำถำมหรือกรอบควำมคิด
ที่เรำเคยใช้เมื่อ	25	ปีก่อนได้

	 สวนดสุติโพลในวนันี้ต้องตอบให้ได้ว่ำอกี	10	ปี	20	ปี	หรอื	50	ปีข้ำงหน้ำ	
คุณจะท�ำอย่ำงไร	หำกสำมำรถคิดถึงสิ่งนี้ได้	นี่เองจะท�ำให้สวนดุสิตโพลอยู่ได้
อย่ำงยั่งยืน	แต่ถ้ำท�ำแบบเอำตัวรอดไปปีหนึ่งๆ	 โพลก็อยู่อย่ำงยั่งยืนไม่ได้	กำร
ท�ำโพลต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ	ทั้งกำรตั้งค�ำถำม	กระบวนกำรท�ำงำน	และ 
ผลโพลที่ออกมำต้องบอกให้ได้ว่ำจะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไรบ้ำง	ในวำระ
ครบรอบ	 25	ปี	 ผมจึงอยำกฝำกให้คนรุ่นต่อไปช่วยกันคิดและช่วยกันท�ำให้ 
สวนดสุติโพลก้ำวไกลไปอย่ำงยั่งยนื”

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล
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“สวนดุสิตโพลในปัจจุบันหำกมองย้อนกลับไปในอดีต	คงเปรียบได้ว่ำ
เหมือน	 ‘ฟ้ำกับดิน’	 เพรำะแต่เดิม	สวนดุสิตโพลก่อตั้งที่หน้ำส�ำนักงำนอธิกำร	
รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรพัย์	เป็นผูด้�ำเนนิกำรโดยไม่มอีอฟฟิศ	ท�ำงำนกนัแบบ	‘บ้ำนๆ’	
ใช้อปุกรณ์ของส�ำนกังำนอธกิำร	และยงัไม่เป็นที่รู้จกัอย่ำงแพร่หลำย	แต่ปัจจบุนั	
ใครๆ	กร็ูจ้กัสวนดสุติโพล	มชีื่อเสยีงด้ำนกำรท�ำโพล	แม้จะมคีูแ่ข่งเกดิขึ้นมำกมำย	
แต่สวนดุสิตโพลก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไม่เป็นรองใคร	ผมจึงดีใจกับสวนดุสิตโพล	
ที่มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำดขีึ้นมำกๆ	และอยำกให้รกัษำให้ดอีย่ำงนี้ตลอดไป”

รศ.ล�าพอง บุญช่วย
อดีตอธิการ วิทยาลัยครูสวนดุสิต

แม้จะมีคู่แข่งมากมาย แต่สวนดุสิตโพล
ก็ยังมีชื่อเสียงไม่เป็นรองใคร
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“โพลเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมอย่ำงหนึ่งที่มหำวิทยำลัยพึงกระท�ำ	อำจจะ 
ชี้น�ำสังคมได้บ้ำงในบำงส่วนเพื่อให้รู้ว่ำตอนนี้มีปัญหำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้	 แล้วจะ
ช่วยกันแก้ไขอย่ำงไร	ท�ำอย่ำงไร	 โพลมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เสีย	ถ้ำเรำน�ำไป
ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นสิ่งที่ดี	 สวนดุสิตโพลท�ำให้คนรู้จักมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ดีกว่ำตัวมหำวิทยำลัยเองเสียอีก	 และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนรู้จักในนำมของ 
สวนดสุติ	ซึ่งกไ็ม่ได้เสยีหำยอะไร

ในสมัยก่อนถ้ำพูดถึงโพลที่มีชื่อเสียงได้ยินกันมำกในตอนนั้นคือแกลลัพ
โพล	 (Gallup	Poll)	ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ	ส่วนบ้ำนเรำกน็่ำจะเป็นนดิ้ำโพลที่
เกดิขึ้นก่อน	แล้วสวนดสุติโพลของเรำกไ็ล่ตำมมำ

โพลแรกๆ	ของสวนดุสิตโพลจะเป็นกำรถำมเรื่องควำมคิดเห็นทำงสังคม
ทั่วไป	ซึ่งยงัไม่ฮอืฮำเท่ำไหร่	มำฮอืฮำตอนที่ท�ำโพลเลอืกตั้งแล้วปรำกฏว่ำมคีวำม 
แม่นย�ำสูง	ท�ำนำยถูกต้องถึง	 80%	 เพรำะท�ำอย่ำงมีหลักกำร	มีกระบวนกำร
ที่ออกไปท�ำจริง	มีควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยที่เชื่อมโยงกัน	 ข้อมูลที่ได้มำก็เป็น
ข้อมูลในแหล่งที่ไปสอบถำมจริง	ท�ำให้กำรน�ำเสนอมีควำมใกล้เคียงกับควำม 
เป็นจรงิมำก	ชื่อเสยีงของสวนดสุติโพลเริ่มจำกตรงนี้	หลงัจำกนั้นกม็กีำรเลอืกตั้ง 
ครั้งอื่นๆ	 ตำมมำหลำยครั้ง	 สวนดุสิตโพลก็ท�ำผลออกมำค่อนข้ำงน่ำเชื่อถือ
ตดิต่อกนั	ซึ่งแน่นอนว่ำผลที่ออกมำเช่นนั้นกม็ทีั้งคนชอบและคนไม่ชอบ

ผลโพลกับการเรียนรู้สังคม
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หลำยคนบอกว่ำผลโพลที่ออกมำท�ำให้มีส่วนได้เสีย	 เพรำะกำรที่เรำ 
ท�ำนำยไปก่อน	คนที่ยงัไม่ได้ตดัสนิใจเลยเกดิควำมเอนเอยีงไปได้	ค�ำกล่ำวเช่นนั้น 
ก็ท�ำให้เกิดผลกระทบที่เรำต้องพยำยำมต่อสู้	 บำงคนไม่ค่อยเข้ำใจกระบวนกำร
ท�ำโพล	ช่วงหนึ่งผลกระทบจึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	จำกโพลเลือกตั้ง	ขณะที่โพลอื่น 
ไม่ค่อยมีปัญหำ	 สิ่งที่สะท้อนกลับมำก็ถือเป็นกำรสะท้อนของกระบวนกำร
ทำงกำรเมืองบำงอย่ำง	มีต�ำรวจสันติบำลมำตรวจสอบข้อมูลซึ่งเรำไม่ได้ถือโทษ
อะไร	เพรำะคดิว่ำเรำเป็นเพยีงผู้น�ำเสนอออกไปและยนิดพีสิูจน์ตวัเอง	เพรำะเรำ
ไม่ได้ท�ำผิดหลักกำร	ไม่ได้ล�ำเอียง	 ไม่ได้เอนเอียงเข้ำข้ำงฝ่ำยใด	 เป็นข้อมูลจริง 
ที่น�ำเสนอ	แต่หำกรนุแรงมำกๆ	 เรำจะถอยออกมำก่อน	 เพรำะถ้ำท�ำไปในลกัษณะ
ขดัขนือำจท�ำให้เกดิควำมรนุแรงขึ้นได้

ชื่อเสียงของสวนดุสิตโพลท�ำให้ได้รับกำรตอบรับจำกองค์กรภำยนอกเป็น
อย่ำงดี	 โดยเรำได้รับเชิญจำกสถำนทูตสหรัฐอเมริกำให้ไปร่วมสังเกตกำรณ์กำร
เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกำ	 3-4	ครั้งติดๆ	กัน	อย่ำงไรก็ตำม	แม้กำรท�ำโพลจะมี
ข้อจ�ำกัดอยู่บ้ำงในเรื่องกำรน�ำเสนอควำมคิดเห็น	แต่โพลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบ
ค�ำถำมได้ด้วยหลกัวชิำกำรว่ำผู้คนคดิอะไร	อย่ำงไร	กำรที่เรำสำมำรถเอำค�ำตอบ 
ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้	 จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเรำเรียนรู้อะไรหลำยๆ	อย่ำง	
และอีกอย่ำงหนึ่งคือเป็นปำกเสียงให้ประชำชนได้ว่ำเขำรู้สึกอย่ำงไรตอนนี้	 โดย
ส่วนตวัผมกห็วงัว่ำคงจะดตี่อไปเรื่อยๆ	ในอนำคต”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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“ย้อนกลบัไป	พ.ศ.2535	จนถงึปัจจบุนักเ็ป็นเวลำ	25	ปี	ที่สวนดสุติโพล	ได้มี
บทบำทส�ำคัญต่อวงกำรสื่อสำรมวลชนทั้งของไทยและต่ำงประเทศ	 ไม่ว่ำจะเป็น 
ซเีอน็เอน็	(CNN)	รอยเตอร์ส	(Reuters)	ไลแบรร	ีออฟ	คองเกรส	(Library	of	Congress) 
ของสหรฐัอเมรกิำ	สื่อโทรทศัน์	วทิย	ุหนงัสอืพมิพ์	และสื่อออนไลน์	ซึ่งหยบิยกผล
ส�ำรวจของสวนดุสิตโพลไปใช้ในกำรอ้ำงอิงกำรน�ำเสนอประเด็นปัญหำทำงสังคม	
กำรเมอืง	เศรษฐกจิ	เหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้นในปัจจบุนั	เหตกุำรณ์ที่ก�ำลงัเป็นที่สนใจ
หรอืที่เรยีกกนัว่ำประเดน็ร้อน	(Hot	Issue)	ของสงัคม

เมื่อกล่ำวถึงสวนดุสิตโพล	สิ่งที่จะนึกถึงควบคู่กันไปก็คือ	 ควำมซื่อตรง	
เที่ยงธรรม	และเป็นกลำง	ในกำรส�ำรวจประเดน็ต่ำงๆ	แม้บำงเหตกุำรณ์อำจจะมี
ข่ำวโจมตผีลส�ำรวจที่เรำท�ำบ้ำง	แต่สิ่งที่เรำยดึมั่นคอืหลกัคณุธรรม	จรยิธรรม	และ
จรรยำบรรณ	 ในกระบวนกำรท�ำงำนส�ำรวจของเรำเสมอมำ	ท�ำให้เป็นที่เชื่อใจ 
และมั่นใจจำกสื่อมวลชนทั้งไทยและต่ำงประเทศดงักล่ำวข้ำงต้น

ในฐำนะที่ผมเป็นผู้ก�ำกบัดูแลสวนดสุติโพล	ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงำนอสิระ
ที่ดูแลรับผิดชอบตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย	อยำกฝำกให้สวนดุสิตโพล	
ยดึมั่นสิ่งที่เป็นกำรพฒันำบรกิำรขั้นพื้นฐำน	(Infrastructure	Services)	ของตวัเอง	

กระบอกเสียงในการพัฒนาชาติ 
ที่มากกว่าแค่ผลส�ารวจ
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ซึ่งพึงมีพึงรักษำไว้ด้วยควำมซื่อตรง	 เที่ยงธรรม	และเป็นกลำง	ที่ส�ำคัญคือต้อง
ไม่ลมืวฒันธรรมสวนดสุติ	ที่ผูกโยงพวกเรำภำยใต้ชื่อ	‘สวนดสุติ’	ด้วยกนั	ให้เป็น
ที่ยอมรบั	เชื่อถอื	และแข่งขนัได้มำจนถงึทกุวนันี้

นอกเหนือจำกกำรพัฒนำขั้นพื้นฐำน	สิ่งที่อยำกเห็นในกำรพัฒนำก้ำว 
ต่อไปของสวนดุสิตโพลคือ	ท�ำอย่ำงไรให้สวนดุสิตโพลแตกต่ำงไปจำกส�ำนักโพล
อื่นๆ	 ได้	 นั่นคือควำมท้ำทำยของกำรเป็นส�ำนักโพลที่เป็นมำกกว่ำกำรส�ำรวจ	
เพรำะกำรท�ำโพลจะหยดุนิ่งไม่ได้	และปัจจบุนันี้บทบำทของสวนดสุติโพลถอืว่ำมี
ควำมแขง็แกร่งแล้วในระดบัหนึ่ง	โดยเฉพำะในส่วนที่ได้รบักำรยอมรบัไม่ว่ำจะสื่อ
ในช่องทำงใด	อยำกให้รักษำมำตรฐำนที่สั่งสมมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	และ
สร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับวงกำรโพล	รักษำเครือข่ำยต่ำงๆ	ให้สวนดุสิตโพล 
เป็นดั่งกลัยำณมติรที่ส่งมอบและสะท้อนสิ่งจรรโลงแก่สงัคม	เพื่อเป็นกระบอกเสยีง
หนึ่งในกำรพฒันำชำตทิี่มำกกว่ำแค่ผลส�ำรวจ

ควำมส�ำเร็จในวันนี้	ผมในฐำนะที่ได้ร่วมในกระบวนกำรซึ่งได้อยู่มำตั้งแต่
แรก	ท�ำให้รู้สึกภำคภูมิใจ	 และรักในกำรท�ำงำนของสวนดุสิตโพลมำก	 เพรำะ
ผลงำนที่ออกไปไม่เพียงเป็นงำนของส�ำนักโพลเท่ำนั้น	หำกยังเป็นส่วนหนึ่งของ
มหำวิทยำลัย	จำกควำมร่วมมือของบุคลำกรและเครือข่ำยของเรำที่อยู่ตรงนั้น
ตรงนี้	ที่พยำยำมส่งควำมร่วมมอืเข้ำมำ	ช่วยกนัดู	ช่วยกนัท�ำ	ท�ำให้เรำเตบิโตขึ้น
อย่ำงเป็นล�ำดบั”

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�าพอง บุญช่วย อธิการ ขณะนั้น เพื่อให้นักศึกษา 

ได้ฝึกฝน เรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูล การรวบรวม 

การจัดระบบ และวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ จนถึงขั้นตอนปรุงแต่ง 

และเผยแพร่ออกมาในรูปของ “สารนิเทศ” จากประสบการณ์

จริง จนเปรี้ยงปร้างกลายเป็นการแจ้งเกิด “ส�านักโพล” 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�านวนโพลสาธารณะกว่า 80 เรื่องต่อปี โพลธุรกิจกว่า 70 

ประเด็นต่อปี และงานบริการวิชาการด้านการวิจัยเชิงส�ารวจ 

ตลอดจนงานบริการฐานข้อมูลทางความคิดเห็นของประชาชน

อีกไม่น้อยกว่า 50 เรื่องต่อปี สิ่งเหล่านี้คือผลงานของ  

“คนสวนดุสิตโพล” ที่ได้สร้างสรรค์งานโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์

และผลสัมฤทธิข์องบคุลากรในการ “สร้างคณุค่าและการน�าเสนอ

คุณค่า” พร้อมกระบวนการท�างานที่สวนดุสิตโพลยึดถือมา

ตลอดคือค�าว่า “ทีมสวนดุสิตโพล” ได้แก่  ความร่วมมือร่วมใจ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การมีจรรยาบรรณ และ 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเป็น 

ผลโพลที่มีคุณภาพ มีความแม่นย�า และมาจากความคดิเหน็ 

ที ่“กลัน่ออกจากประชาชน” อย่างแท้จรงิ
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	 “โพลเปรยีบเหมอืนปรอทวดัสงัคม	 ปัจจบุนัจะเหน็ผลส�ำรวจของส�ำนกัโพล
ต่ำงๆ	มำกขึ้น	 ในยุคข้อมูลข่ำวสำรที่มีมำก	ท�ำให้กำรได้มำซึ่งข้อมูลข่ำวสำรที่
รวดเร็วและวิเครำะห์อย่ำงเป็นกระบวนกำรโดยใช้หลักสถิติเข้ำมำช่วย	ท�ำให้ได้ 
ฐำนข้อมูลที่แม่นย�ำโดยน�ำเสนอเป็นตัวเลขออกมำ	 ยิ่งหลำยส�ำนักยิ่งท�ำให้ 
มีควำมหลำกหลำยในข้อมูลมำกขึ้น	 โพลที่ออกมำมีควำมครอบคลุมรอบด้ำน 
ไม่ว่ำจะเป็นโพลของส�ำนักใด	 คนท�ำโพลก็หวังว่ำสังคมจะน�ำผลส�ำรวจไปใช้ 
ในทำงที่เป็นประโยชน์	สร้ำงสรรค์	หรือเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง	
กำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้มปีระสทิธภิำพยิ่งขึ้น
 
	 ในส่วนกำรท�ำงำนของสวนดุสิตโพลนั้น	 เรำยึดหลักว่ำต้องมีระเบียบวินัย 
มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ปฏิบัติ	 รู ้จักบริหำรงำน	บริหำรเวลำ	 และตรงต่อ
เวลำ	มกีำรตดิตำมและตรวจสอบข่ำวสำรด้วยควำมรอบคอบ	สำมำรถแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำได้	ขณะเดยีวกนักต็้องมกีำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมเหน็ต่อกนัอย่ำง
ชดัเจน	และมคีวำมยดืหยุ่น	เป็นกนัเองกบัผู้ร่วมงำน
 

การส�ารวจข้อมูลในยุคดิจิทัลมีเดีย
ต้องรวดเร็ว แม่นย�า และตอบโจทย ์
ในประเด็นที่สังคมเกิดข้อสงสัย
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	 กำรบริโภคข้อมูลส�ำรวจของผู้บริโภคในปัจจุบันเรำจะพบว่ำประชำชน 
มีกำรรับข่ำวสำรกันอย่ำงเปิดกว้ำงมำกขึ้น	 โดยสำมำรถรับรู้ข้อมูลจำกหลำก
หลำยช่องทำง	 โดยเฉพำะสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียได้เข้ำมำมีอิทธิพล 
อย่ำงมำก	แต่จำกบทเรียนที่ผ่ำนมำโดยเฉพำะสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองที่มีควำม
ร้อนแรง	กำรใส่ร้ำยโจมตีสร้ำงกระแสต่ำงๆ	มีผลท�ำให้ประชำชนรู้จักพิจำรณำ
กลั่นกรองข้อมูลอย่ำงละเอียดรอบคอบมำกขึ้น	 เพรำะไม่ต้องกำรตกเป็นเหยื่อ
หรอืเป็นเครื่องมอืให้กบัผู้ไม่หวงัดี

	 ดังนั้น	 ควำมท้ำทำยของกำรส�ำรวจข้อมูลในยุคดิจิทัลมีเดีย	 จึงต้อง
รวดเรว็	แม่นย�ำ	และตอบโจทย์ในประเดน็ที่สงัคมเกดิข้อสงสยั	หรอืเป็นประเดน็
ที่วิพำกษ์วิจำรณ์กันอยู่ในช่วงเวลำนั้นๆ	 สิ่งส�ำคัญของกำรส�ำรวจข้อมูลก็คือ	
กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมซึ่งถือว่ำเป็นเสน่ห์	มีควำมคลำสสิก	 เพรำะนอกจำกได ้
เห็นถึงอำกัปกริยำ	สีหน้ำท่ำทำงของผู้ที่ตอบแบบสอบถำมแล้ว	บำงครั้งยังได้
ข้อมูลมมุมองแง่คดิใหม่ๆ	ที่น่ำสนใจเพิ่มเตมิ	และกำรลงเกบ็ข้อมูลภำคสนำมกใ็ช้ 
เวลำไม่นำน	 เพรำะมีเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นเครือข่ำยในแต่ละพื้นที่ที่มีประสบกำรณ ์
รบัผดิชอบในกำรเกบ็ข้อมูล	ซึ่งแม้มกีำรใช้เทคโนโลยมีำใช้ในกำรสอบถำม	ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรโทรศพัท์สมัภำษณ์	กำรใช้แทบ็เลต็	หรอื	PDA	กต็ำม

	 ส�ำหรับผลงำนต่ำงๆ	 ของสวนดุสิตโพลที่เผยแพร่สู่สังคมตลอด	 25	ปี 
ที่ผ่ำนมำล้วนให้ประสบกำรณ์อย่ำงมำกมำย	 ถือเป็นควำมภำคภูมิใจของ 
สวนดุสิตโพล	 ด้วยบทบำทของกำรน�ำเสนอควำมคิดเห็นของประชำชนที่ม ี
ต่อประเด็นทั้งด้ำนกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	บันเทิง	กีฬำ	 โดยยึดหลักควำม
ถูกต้อง	 เป็นกลำง	และที่ส�ำคัญเมื่อท�ำออกมำแล้วได้น�ำไปใช้ประโยชน์	ช่วยแก้
ปัญหำสังคมได้จริง	 สิ่งที่กล่ำวมำนี้ไม่ว่ำเวลำจะผ่ำนไปอีกนำนเท่ำใดก็ยังคง
ใช้ได้ตลอดไป	ไม่มตีกเทรนด์”

มุทิตา สร้อยเพชร 
ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ สวนดุสิตโพล
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  1. “โพลที่สุดแห่งปี” เป็นโพลที่ท�ำต่อเน่ืองมำ 18 ปี ครอบคลุม 

ทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีสะท้อนออกมำในด้ำนหน่วยงำน บุคคล 

ที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจ�ำวันตลอดปีนั้นๆ

  2. โพลด้านการเมือง เช่น กำรประเมินผลงำนรัฐบำลในแต่ละยุค 

เช่น รัฐบำลอภิสิทธิ์, ทักษิณ, ยิ่งลักษณ์

  3. “ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย” ท�ำต่อเน่ืองมำเป็นเวลำ 10 ปี โดย

เน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงควำมเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้ำนส่วนตัว 

ชุมชน และกำรพัฒนำวิชำชีพ ตลอดจนกำรพัฒนำประเทศ

  4. โพลวันส�าคัญ หรือเทศกาลส�าคัญต่างๆ  เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ 

วันส�ำคัญทำงศำสนำ

ผลงานสร้างชื่อโพลสาธารณะ4
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	 “ภำพรวมของสวนดุสิตโพลคือกำรเป็นที่รู้จักของคนในสังคม	มีชื่อเสียง	
เป็นที่ยอมรับในด้ำนประเด็นทำงกำรเมือง	 กำรท�ำส�ำรวจที่รวดเร็ว	 ขณะที่ใน 
มุมมองของหน่วยงำนหรือองค์กรธุรกิจจะรู้จักสวนดุสิตโพลจำกประเด็นโพลที่ 
ออกสื่อทุกวัน	ซึ่งกำรรับงำนให้กับภำคธุรกิจขององค์กรต่ำงๆ	สวนดุสิตโพลจะ
พิจำรณำจำกศักยภำพและควำมพร้อมของทีมงำนก่อนเป็นส�ำคัญ	ควำมพร้อม
คือ	ควำมเชี่ยวชำญ	ควำมรู้ของบุคลำกรในเรื่องนั้นๆ	 เพื่อให้งำนส�ำรวจออกมำ 
มีคุณภำพอย่ำงแท้จริง	 หลักเกณฑ์ต่อมำคือกำรท�ำงำนต้องไม่ถูกน�ำไปใช้
ประโยชน์เพื่อหักล้ำง	ท�ำลำยใคร	หรือสิ่งใด	 แต่จะมุ่งเน้นกำรท�ำงำนที่เป็น
ประโยชน์ในทำงธุรกิจ	และต้องยึดมั่นในจริยธรรม	คุณธรรม	จรรยำบรรณของ
กำรวิจัยเป็นส�ำคัญ	กำรตอบรับงำนของสวนดุสิตโพลจึงด�ำเนินไปในลักษณะ
เป็นงำนส�ำรวจควำมคดิเหน็	ควำมพงึพอใจ	ควำมเชื่อมั่น	กำรตลำด	ประเมนิผล 
และกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดท�ำแผนประชำสัมพันธ์	 แผนยุทธศำสตร์
เป็นต้น	 โดยเน้นกำรท�ำงำนเพื่อสร้ำงควำมประทับใจ	ควำมน่ำเชื่อถือ	ควำม
ไว้วำงใจให้กับลูกค้ำ	มีควำมอ่อนน้อม	ที่ส�ำคัญคือกำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ																									
ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่ท�ำ	 ควำมหลำกหลำยในกำรท�ำงำนที่สำมำรถ 
ปรับตัว	 ยืดหยุ่นกำรท�ำงำนได้เป็นอย่ำงดี	 ท�ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 
และตรวจสอบได้

การท�างานต้องไม่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์
เพื่อหักล้าง ท�าลายใคร หรือสิ่งใด
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	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในยุคที่สังคมก�ำลังก้ำวไปสู่ยุคดิจิทัลมำกขึ้น	และมีกำรใช้ 
โซเชยีลมเีดยีอย่ำงกว้ำงขวำง	กำรด�ำเนนิงำนของสวนดสุติโพลจงึจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่ต้องพัฒนำคนให้รองรับกำรส�ำรวจในรูปแบบของดิจิทัลให้มำกขึ้น	และพัฒนำ
ระบบให้รองรบักำรท�ำงำนในรูปแบบดงักล่ำว	ทกุคนต้องตื่นตวั	กำรส�ำรวจต้องมี
มำกกว่ำกำรใช้กระดำษแต่เพียงอย่ำงเดียว	นอกจำกนี้สวนดุสิตโพลต้องเพิ่มพูน
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน	ด้วยกำรพยำยำมสร้ำงเครือข่ำย	และกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และทกัษะในกำรท�ำงำนของทมีงำนให้ได้มำกที่สดุ

	 ส�ำหรับเป้ำหมำยกำรเติบโตในระยะต่อๆ	 ไปของสวนดุสิตโพลนั้น	 แม้ 
ไม่ได้มีกำรจัดท�ำข้อมูลด้ำนกำรตลำดไว้	 แต่เรำจะพิจำรณำจำกสิ่งแวดล้อม
ภำยในและภำยนอก	โดยโพลควรมีศักยภำพที่เข้มแข็ง	รับงำนที่หลำกหลำยบน
ควำมเชี่ยวชำญของทมีงำนให้ได้	และควรมรีำยได้ให้มำกกว่ำปีละ	50	ล้ำนบำท
ต่อไป	โดยยงัคงตดิอนัดบั	1	ใน	5	ของสถำบนัที่มกีำรท�ำโพลธรุกจิของประเทศ”

พบรัก  แย้มฉิม
                                                                    ผอ.ฝ่ายธุรกิจวิชาการ สวนดุสิตโพล

ผลงานสร้างชื่อโพลธุรกิจ

 โพลรถไฟฟ้า 5 สาย ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 

(สนข.) ต้องกำรควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรสร้ำงรถไฟฟ้ำ ซึ่งสวนดุสิตโพล 

ได้รับกำรมอบหมำยให้ด�ำเนินกำรส�ำรวจและจัดรับฟังควำมคิดเห็นโดยมีชุมชน

เข้ำมำรับฟังควำมคิดเห็น และเกิดประเด็นที่น่ำสนใจต่ำงๆ มำกมำย นับเป็นงำนท่ี                    

ประสบควำมส�ำเร็จสูงมำกของสวนดุสิตโพล



36 l SUAN DUSIT POLL

	 “ในปี	พ.ศ.2560	นี้	สวนดสุติโพลจะครบรอบกำรด�ำเนนิงำน	25	ปี	ถอืเป็น
โอกำสอนัดทีี่จะทบทวนเพื่อเริ่มต้นพฒันำ	ปรบัปรงุ	หรอืเปลี่ยนแปลง	 เนื่องจำก
กำรท�ำงำนที่สอดคล้องเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์มคีวำมส�ำคญั

	 ‘ประสบกำรณ์’	มีผลต่อกำรยอมรับและอยู่รอด	 25	ปีของสวนดุสิตโพล	
นับตั้งแต่กำรเริ่มต้นในปี	 พ.ศ.2535	 สิ่งใดที่ต้องด�ำรงอยู่	 สิ่งใดที่ต้องพัฒนำ
ปรับปรุง	 และอะไรที่ต้องปล่อยผ่ำน	 ไม่ยึดติด	 เป็นหน้ำที่ที่สวนดุสิตโพลต้อง
พิจำรณำและค้นหำ	 เชื่อมั่นว่ำ	 ‘องค์ควำมรู้’	 ในแต่ละตัวบุคคลจำกกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์	ตำมแต่บทบำทหน้ำที่จำกกำรด�ำเนนิงำน	กำรพฒันำ	และกำรวำง
อนำคต	ได้ก่อให้เกดิสิ่งนี้มำโดยตลอด

	 ดังนั้น	 กำร	 ‘ก้ำวข้ำม’	ปีที่	 25	ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจของคน 
สวนดสุติโพลเพื่อก้ำวต่อๆ	ไปในปีที่	26	และอนำคต”

สิรินดา เสวตสมบูรณ์
                                                                                 ผอ.ฝ่ายส�านักงาน สวนดุสิตโพล

โอกาสของการ “ทบทวน” เพื่อ “เริ่มต้น” 
“พัฒนา” “ปรับปรุง” หรือ “เปลี่ยนแปลง”
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	 “กำรท�ำโพลเป็นอำชีพหนึ่งที่ถึงแม้ไม่ได้ติดอันดับ	Top	Ten	ของประเภท
อำชีพที่คนทั่วไปใฝ่ฝันอยำกจะเป็น	 แต่อำชีพนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่ำอำชีพใดๆ	 เลย 
มีผู ้ใหญ่ท่ำนหนึ่งที่ข้ำพเจ้ำนับถือและได้เคยท�ำงำนด้วย	 แนะน�ำว่ำ	 ‘อำชีพ 
ท�ำโพล’	หรือกำรท�ำวิจัยเชิงส�ำรวจนี้	นับวันจะมีบทบำท	มีควำมส�ำคัญเรื่อยๆ	
ในโลกอนำคต	 โดยเฉพำะในวงกำรธุรกิจ	 ให้ข้ำพเจ้ำท�ำงำนนี้ไปเรื่อยๆ	 ไม่ต้อง
เปลี่ยนงำน	รับรองว่ำไม่ตกงำนแน่นอน	แล้วก็เป็นอย่ำงนั้นจริงๆ	จะเห็นได้จำก
ปัจจุบันมีส�ำนักโพลเกิดขึ้นมำกมำย	 เพรำะอะไรหรือ	 เพรำะกำรท�ำโพลก็คือกำร
เก็บรวบรวมข่ำวสำร	พฤติกรรมของคน	และควำมคิดเห็นต่ำงๆ	จำกประชำชน	
แล้วเรำก็น�ำเสนอข้อมูลเหล่ำนั้นมำเข้ำกระบวนกำรรวบรวม	หรือที่เรียกกันว่ำ	
Process	 ซึ่งจะมีหลำยขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลออกมำเป็นรูปธรรม	และมนุษย์เรำ
สำมำรถน�ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในหลำยๆ	ด้ำน	เช่น

	 •	 มีผลต่อกำรตัดสินใจของนักธุรกิจที่ต้องทรำบถึงควำมต้องกำรของ
ประชำชน/ลูกค้ำ

	 •	 มีผลต่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดท�ำให้
สำมำรถจดักลุ่มของลูกค้ำได้เหมำะสม

อาชีพที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ในอนาคต
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	 •	มีผลต่อกำรตัดสินใจของนักวำงแผนแนวนโยบำยเพื่อให้พร้อมในกำร 
	 	 แข่งขนั

	 •	มผีลต่อกำรตดัสนิใจของนกัวเิครำะห์เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ
 
	 •	มีผลต่อกำรอ้ำงอิงในวงกำรศึกษำของนักศึกษำในสำขำวิชำต่ำงๆ	 
	 	 เป็นต้น
 
	 จึงขอสรุปว ่ำ	 อนำคตของคนท�ำโพลคือ	 ‘ไม ่มีวันตกงำน’	 เพรำะ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันต้องอำศัยผลกำรส�ำรวจมำเป็นข้อมูลประกอบกำร 
ตดัสนิใจในกำรจะท�ำอะไรต่ำงๆ”

ผ่องพรรณ จาดก้อน
                                                                             ผอ.ฝ่ายประมวลผล สวนดุสิตโพล
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“โจทย์หิน” ของ “คนท�าโพลรุ่นใหม่”

	 	 “จะท�ำอย่ำงไรให้	 ‘สวนดุสิตโพล’	 อยู่รอดภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลง
ทั้งจำกภำยในและภำยนอก	ค�ำถำมส�ำคัญที่ทำงผู้บริหำรได้ทิ้งไว้ให้เป็นโจทย์
ส�ำหรับ	 ‘คนท�ำโพลรุ่นต่อไป’	 ของสวนดุสิตโพล	กำรท�ำงำนที่ยำกขึ้นทั้งจำก 
ผู้ว่ำจ้ำงต้องกำร	‘เนื้องำน’	มำกขึ้น	หรอืจำกส�ำนกัโพลอื่นๆ	ที่เกดิขึ้นใหม่	ท�ำให้
รูปแบบของกำรท�ำงำนของสวนดุสิตโพลต้องเปลี่ยนไปเพื่อรองรับควำมต้องกำร
ของผู้ว่ำจ้ำงและสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกส�ำนักโพลอื่นๆ	 ให้ชัดเจน	สิ่งที่ต้อง
ค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ	ควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร	 เพรำะ	 ‘โพล’	=	 ‘ควำม 
น่ำเชื่อถือ...’	 แม้กระบวนกำรสร้ำงเครื่องมือจะมีควำมเที่ยงตรง	กระบวนกำร
วิธีกำรเก็บข้อมูลเป็นไปตำมหลักวิชำกำร	 ได้ผลกำรส�ำรวจเป็นข้อมูลเพื่อ 
น�ำมำวเิครำะห์อย่ำงชดัเจนจำกแหล่งต่ำงๆ	แต่หำกไม่ได้รบักำรยอมรบั	และขำด
ควำมน่ำเชื่อถอืในองค์กรแล้วนั้น	ผลส�ำรวจที่ออกมำอำจจะเป็นเพยีง	‘ตวัเลขบน
กระดำษจดข้อควำม’	เท่ำนั้น
	 ดังนั้น	สิ่งที่	 ‘คนท�ำโพลรุ่นใหม่’	ของสวนดุสิตโพลต้องคิดคือ	อะไรที่จะ
ท�ำให้	 ‘สวนดุสิตโพล’	 ได้รับควำมน่ำเชื่อถือ	ท�ำให้สวนดุสิตโพลได้รับผลตอบรับ 
ในด้ำนบวกจำกสำธำรณชน	 ผลส�ำรวจสำมำรถตอบค�ำถำมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสงัคมได้อย่ำงชดัเจน”

มฤริณทร์ แตงน้อย 
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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	 “กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงและมูลค่ำเพิ่ม	 เพื่อให้	 ‘สวนดุสิตโพล’	 เป็น
อันดับหนึ่งของโพล	ท�ำอย่ำงไรที่จะท�ำให้ประชำชนนึกถึง	 ‘สวนดุสิตโพล’	 ไม่ใช่		
‘รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์’	 ทั้งหมดต้องอำศัยกำรสร้ำงควำมโดดเด่นให้เกิดขึ้น
อย่ำงชดัเจน	มมีติขิองงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดมิเพื่อสร้ำงควำมสนใจและมมุมอง
ใหม่ๆ	 โดยอำศัยทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ�ำกัด	ซึ่งอำจเกิดจำกกำรร่วมมือกับผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในแต่ละด้ำนจริงๆ	 เพื่อท�ำให้เกิดชิ้นงำนที่มีควำมโดดเด่น	
และแตกต่ำงอย่ำงแท้จริง	 เพื่อผู้ว่ำจ้ำงหรือประชำชนทั่วไปสำมำรถน�ำข้อมูลที่ 
ได้รบัไปใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

	 ดังนั้น	จึงต้องมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ	 ‘ผลส�ำรวจ’	ของสวนดุสิตโพล 
เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจ	 และผู้ที่จะน�ำผลกำรส�ำรวจไปใช้ประโยชน์สำมำรถ
ท�ำงำนต่อได้ทันที	 ไม่ต้องเริ่มจำกกำรวิเครำะห์จำกผลกำรส�ำรวจเป็นหลัก	แต่
สำมำรถน�ำไปสร้ำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ	 ได้เลย	 สิ่งนี้จะช่วยให้ 
ผู้ว่ำจ้ำงหรือประชำชนทั่วไปเห็นถึง	 ‘ประโยชน์ที่จะได้รับ’	 มำกกว่ำกำรท�ำไป 
ตำมที่กระบวนกำรได้ระบไุว้ในสญัญำหรอืนโยบำย”

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล

ความโดดเด่นต้องอยู่ที่ “คุณภาพ”  
มากกว่า “ตัวบุคคล”
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“คนท�าโพล” ต้องเข้าใจ “คุณค่า”  
และประยุกต์ใช้ “ตัวเลข” ได้อย่างช�่าชอง
	 “อิทธิพลจำกเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต ่อโลกในขณะนี้	 นอกจำกจะส่ง 
ผลกระทบให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อวงกำรต่ำงๆ	แล้ว	 ยังส่งผลกระทบต่อ 
อนำคต	‘คนท�ำโพล’	 ด้วย	เนื่องจำก	ณ	วนันี้	 เรื่องของโพลซึ่งเคยเป็นองค์ควำมรู้ 
ที่ยำกจะเข้ำถึงส�ำหรับใครหลำยคนในอดีตนั้น	 ได้กลำยเป็นศำสตร์ควำมรู ้
ธรรมดำๆ	ที่สบืค้นได้ในอนิเทอร์เนต็ไปเสยีแล้ว

	 ดังนั้น	 กำรด�ำรงอยู่ของคนท�ำโพลในอนำคตจ�ำเป็นต้องอำศัยทั้งกำร
ปรับตัวให้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น	 ซึ่งกำรไล่ตำมควำม
เปลี่ยนแปลงต้องอำศัยกำรเรียนรู้	 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรท�ำโพล	 รวมถึง
กำรพัฒนำศักยภำพคนท�ำโพล	 โดยเฉพำะกำรเสริมทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์	
กำรคดิเชงิสงัเครำะห์	กำรคดิเชงิสร้ำงสรรค์	หรอืแม้แต่กำรคดินอกกรอบ	ซึ่งกำร
ท�ำให้เกดิกำรประยกุต์ใช้ข้อมูลดบิ	ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ	อย่ำงลงลกึจนถงึขั้นที่
ท�ำให้เกดิเป็นองค์ควำมรู้	และท�ำให้เกดิปัญญำในที่สดุ

	 อนำคตกำรอยู ่รอดอย่ำงยั่งยืนของคนท�ำโพลคงไม่อำจอำศัยแค่กำร 
น�ำเสนอข้อมูล	หรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบของ	 ‘ตัวเลข’	 เท่ำนั้น	แต่ต้อง
อธิบำยได้ว่ำปรำกฏกำรณ์ของตัวเลขเหล่ำนั้นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร	แล้วน�ำเสนอ
แนวทำงในกำรจดักำรกบัปรำกฏกำรณ์ที่เกดิขึ้นผ่ำนตวัเลขได้อย่ำงไร
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	 หำกคนท�ำโพลมคีวำมเข้ำใจ	‘คณุค่ำ’	และประยกุต์ใช้	 ‘ตวัเลข’	ได้อย่ำง
ช�่ำชองแล้ว	กค็งไม่ต้องกงัวลว่ำ	‘คนท�ำโพล’	จะไม่มอีนำคต...หรอื	‘โพล’	จะเป็น
ศำสตร์ควำมรู้ที่เลอืนหำยไปจำกสงัคม”

ภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ
             คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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ท�าโพลวันนี้ให้ดีที่สุด

	 “‘โพล’	 เป็นผลรวมของควำมคิดเห็นของประชำชนต่อประเด็น/เรื่องรำว 
ที่เป็นกระแสของสงัคม
 
	 ‘คนท�ำโพล’	คือผู้รวบรวมควำมคิดเห็นของประชำชน	และน�ำผลโพลไป
บอกเล่ำให้เป็นที่รบัรู้โดยทั่วกนั
 
	 เพรำะฉะนั้น...คนท�ำโพลต้องหมั่นอ่ำน	ฟังรอบทิศ	คุยรอบด้ำน	 เขียน
อย่ำงมสีไตล์
 
	 เกำะติดข่ำว/สถำนกำรณ์ของบ้ำนเมืองทุกวัน...คิดไว	ท�ำไว	แม่นย�ำ	และ
ถูกต้องหนกัแน่น	ไม่หวั่นไหว	รู้รบั	รู้รกุ
 
	 อนำคต...คนท�ำโพล	ท�ำโพลในวนันี้ให้ด	ีน่ำเชื่อถอื	และเป็นที่ยอมรบัของ
ประชำชน”

นงค์ลักษณ์  โชติวิทยธานินทร์
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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บุคลากรควรมีการอบรมความรู้ที่
อัพเดทการวิจัยใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ

	 กำรพัฒนำสวนดุสิตโพลในอนำคตควรเริ่มจำกกำรพัฒนำศักยภำพ 
ในกำรท�ำงำนของบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำกยิ่งขึ้น	
โดยเฉพำะกำรพัฒนำศักยภำพเดิมที่องค์กรมีควำมเชี่ยวชำญอยู่แล้วให้เท่ำกับ
ศำสตร์ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล	กำรพัฒนำด้ำน
ภำษำที่	ณ	วันนี้	 รู้แค่ภำษำอังกฤษยังไม่พอ	 รวมถึงกำรขยำยเครือข่ำย	กำร
เก็บข้อมูล	และกำรท�ำวิจัย	 ไปสู่ระดับต่ำงประเทศ	ดังนั้น	แนวทำงกำรพัฒนำ 
สวนดุสิตโพล	 นอกจำกอำศัยควำมตั้งใจในกำรเรียนรู ้จำกกำรท�ำงำนแล้ว	
บุคลำกรควรได้รับกำรอบรมควำมรู้	 หรือพัฒนำศำสตร์ทำงกำรวิจัยใหม่ๆ	อย่ำง
สม�่ำเสมอ

พิมพ์ชนก สีหา
  คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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อยู่แบบไหนให้ยั่งยืน

	 “กำรท�ำโพลในปัจจุบันมีมำกมำยหลำยแห่งทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหำขำดทุน	คัดพนักงำนออก	จ้ำงเป็น 
พนักงำนชั่วครำวแทน	 ลดบริเวณพื้นที่กำรเช่ำอำคำรลง	 เป็นต้น	 ดังนั้น 
‘สวนดสุติโพล’	จะด�ำเนนิกำรต่อไปได้	‘คนสวนดสุติโพล’	กต็้อง

	 •	ใฝ่รู้	เรยีนรู้งำนประเภทอื่นๆ	ควบคู่กนัไปด้วย

	 •	สจัธรรมในกำรท�ำงำน	คอื	ยิ่งท�ำงำนมำกกย็ิ่งมคีวำมรู้มำก	ยิ่งแก้	ป ัญหำ								 
									ได้มำก	และยิ่งเกบ็เกี่ยวประสบกำรณ์ได้มำกยิ่งขึ้น

	 •	กำรมีใจรักในสำยงำนที่ตนท�ำงำนอยู่	 ถ้ำองค์กร	 ‘อยู่ไม่ได้’	 ตัวคุณ 
	 	 กอ็ยู่ไม่ได้

	 สิ่งสุดท้ำย	 ‘ควำมมีน�้ำใจ’	 และ	 ‘ควำมสำมัคคี’	 เป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 
ในองค์กร	‘สวนดสุติโพล’”

ศิริพร ศรีเศวต
      คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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“โพล” และ “ประชาชน”  
ต้องขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าร่วมกัน

	 “กำรท�ำโพลในปัจจุบันต้อง	 ‘แข่งขัน’	 กับ	 ‘ควำมคิดของประชำชน’	 
เป็นหลกั	อย่ำงเช่น	โพลสำธำรณะ	ที่สะท้อนควำมคดิของประชำชนผ่ำน	‘ตวัเลข
ของร้อยละ’	 ว่ำ	ประชำชนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร	ซึ่งข้ำพเจ้ำมองอนำคตของ
โพลไว้ว่ำ	 เป็นกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ 
ไปข้ำงหน้ำด้วยกัน	 ถึงโพลจะเป็นจุดเล็กๆ	 แต่ก็พัฒนำโดยใช้ควำมคิดของ
ประชำชนเป็นเสยีงสะท้อนให้กบัสงัคมได้”

ชนันภรณ์ โตประยูร
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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“คิดดี ท�าดี พูดดี”
	 “ในฐำนะคนท�ำงำนด้ำนกำรวิจัยขอยึดพระรำชด�ำรัส	 พระบำทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช	ซึ่งเป็น	‘พระบดิำแห่งกำรวจิยั’	องค์ที่ว่ำ

	 ‘ถ้ำเรำมีทัศนคติไปในทำงที่ดี	 คือ	คิดดี	พูดดี	 ท�ำดี	 เรำก็จะแก้ปัญหำ 
ไปในทำงที่ดี	 แต่ถ้ำเรำมีทัศนคติไปในทำงชั่ว	คือ	คิดชั่ว	พูดชั่ว	ท�ำชั่ว	 เรำก็จะ 
แก้ปัญหำไปในทำงชั่ว	จงฝึกให้มทีศันคตฝิ่ำยดใีห้เกดิขึ้นในใจของลูกเถดิ’

ที่มา : หนงัสอื บนัทกึของพ่อ 80 ข้อคดิบนัทกึไว้จากใจพ่อ

พระราชด�ารสัพระราชทาน พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช

  
	 ดงันั้น	‘อนำคตของคนท�ำโพล’	จงึเหน็ว่ำ	ควรเริ่มต้นที่	‘คดิด	ีท�ำดี	พูดด’ี

	 เมื่อจะตดัสนิใจท�ำงำนใดๆ	ให้	‘คดิด’ี...เมื่อจะลงมอืท�ำงำนใดๆ	ให้	‘ท�ำด’ี 
...เมื่อจะสื่อสำรกบัใครๆ	ให้	‘พูดด’ี

	 เมื่อทุกครั้งของกำรท�ำงำนมีค�ำว่ำ	 ‘คิดดี	 ท�ำดี	 พูดดี’	 แล้ว	 ย่อมท�ำให้ 
กำรท�ำงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่นประสบควำมส�ำเรจ็	และม	ี‘อนำคต’	ที่ด”ี	

พรพรรณ บัวทอง
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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พัฒนาจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน

	 “สวนดุสิตโพลควรร่วมกันก�ำหนดอนำคตและทิศทำงขององค์กร	 เช่น 
ทางด้านการเงิน	:	ควรเพิ่มรำยได้	ลดต้นทนุ	ทางด้านลูกค้า	:	ควรหำกลุ่มลูกค้ำ
ใหม่	และรกัษำควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำเก่ำ	โดยท�ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	เพิ่ม
ควำมพึงพอใจ	และสร้ำงบริกำรใหม่ๆ	ที่น่ำสนใจ	ต้องรักษำฐำนกลุ่มลูกค้ำเก่ำ 
ที่ท�ำโครงกำรกันอย่ำงต่อเนื่อง	ดึงจุดแข็ง	 เอกลักษณ์	หรือจุดเด่นในด้ำนต่ำงๆ	
ขององค์กรออกมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 และน�ำจุดอ่อนขององค์กรมำวิเครำะห์
หำสำเหตุ	 หำเหตุผล	 รวมถึงแนวทำงแก้ไข	พัฒนำให้ไม่เป็นจุดอ่อนอีกต่อไป	
ขณะเดียวกันบุคลำกรทุกคนต้องร่วมกันพัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน	
โดยเริ่มจำกกำรท�ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	และพฒันำตนเองในทกุๆ	ด้ำน”

สุภาวดี บาลี
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล
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“อยู่ให้รอด” ในยุค 4G

	 “สวนดุสิตโพลควรเน้นด้ำนกำรตลำดให้มำกกว่ำนี้โดยกำรหำลูกค้ำ 
กลุ่มใหม่และรักษำลูกค้ำกลุ่มเก่ำ	บุคลำกรควรมีกำรอบรมที่หลำกหลำยเพื่อ 
ให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรแข่งขนัในยคุ	4G”

วัชระ ประสาทแก้ว
 คณะท�างาน สวนดุสิตโพล  
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อนาคตที่เราสามารถ “ก�าหนด”  
และ “เลือก” ได้

	 “25	ปี	 จะว่ำไปก็เป็นเวลำนำนพอสมควร	 ซึ่งหำกพูดถึงอนำคตแม้เรำ 
ไม่สำมำรถรู้ล่วงหน้ำได้	แต่เรำสำมำรถ	 ‘ก�ำหนด’	และ	 ‘เลือก’	ที่จะให้อนำคต
เป็นอย่ำงไร	ไปในทศิทำงไหน	ซึ่งขึ้นอยู่กบัหลำยๆ	ปัจจยั

	 ‘คนสวนดุสิตโพล’	 สำมำรถก�ำหนด	 ‘อนำคตของเรำ’	 ได้	 โดยก�ำหนด
ทศิทำงที่ชดัเจน	มคีวำมมุ่งมั่น	ตั้งใจ	ทุ่มเท	และพฒันำตวัเองตลอดเวลำ

	 ปัจจุบันมีกำรแข่งขันสูง	 มีส�ำนักโพล	 มีหน่วยงำนด้ำนวิจัยมำกขึ้น	 
สวนดสุติโพลต้องหนักลบัมำทบทวนตวัตนของเรำก่อนว่ำ	มจีดุเด่น	มขี้อได้เปรยีบ 
หรือมีจุดด้อยตรงไหนบ้ำง	 และมีควำมแตกต่ำงหรือไม่	 มีควำมน่ำเชื่อถือ	 
เที่ยงตรง	ชดัเจน	สำมำรถน�ำข้อมูลที่ได้มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไรบ้ำง”

ทรงพล กิจเสถียรพงษ์
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล
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การเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืน

	 “ในอนำคตน่ำจะมีบริษัทที่ท�ำงำนวิจัยลักษณะเดียวกับสวนดุสิตโพล 
เกิดใหม่มำกขึ้น	 สวนดุสิตโพลในฐำนะผู้บุกเบิกจนกลำยเป็นส�ำนักโพลชั้นน�ำ 
จึงต้องพัฒนำตนเองในทุกๆ	ด้ำน	 โดยปรับแผนกลยุทธ์ใหม่	 ก�ำหนดวิสัยทัศน์	
เป้ำหมำยที่เป็นระยะยำวให้ชัดเจน	 ควรมีระบบกำรท�ำงำนที่สำมำรถปรับตัว 
ให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็	งำนหลกั
หรือบริกำรของเรำในปัจจุบันคืออะไร	และในอนำคตจะมีกำรปรับหรือพัฒนำ	
เพิ่มเติมเป็นอะไรได้อีกบ้ำง	รวมถึงกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรภำยในองค์กร	
กเ็ป็นสิ่งที่ส�ำคญัในกำรท�ำให้องค์กรขบัเคลื่อนและพฒันำไปข้ำงหน้ำได้”

นิพนธ์ ทักษิณ
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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พันธกิจเพื่อการเป็นส�านักโพลชั้นน�า

	 “จำกวิสัยทัศน์ของสวนดุสิตโพลที่ต้องกำรเป็น	 ‘ส�ำนักโพล’	ที่มีควำม
เชี่ยวชำญ	 เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสำกล	 และสำมำรถอยู่รอดได้ 
อย่ำงยั่งยืน	 ‘อนำคต’	ของคนท�ำโพล	จึงต้องศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
เพื่อพฒันำศกัยภำพในกำรท�ำงำน	ต้องมคีวำมสำมคัค	ีร่วมมอืร่วมใจเป็นอนัหนึ่ง	
อันเดียวกัน	 เพื่อสำมำรถให้งำนลุล่วงไปได้ด้วยดี	มีควำมเสียสละให้กับองค์กร	
และควรเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตวั”

สายสมร เมืองมูล                                                                                                    
 คณะท�างานสวนดุสิตโพล
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4 กุญแจส�าคัญของ “คนท�าโพล”

	 “สวนดุสิตโพลมีลักษณะกำรท�ำงำนที่เป็นทีม	มีกำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ม ี
ควำมเคำรพกันอย่ำงพี่น้อง	 คนท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำโพลย่อมรู ้ดีว่ำ	 
กำรท�ำโพลไม่เหมอืนกำรท�ำงำนอื่นๆ	ดงันั้น	คนท�ำโพลจงึต้องมคีวำมอดทนและ
เสียสละเวลำให้กับงำนที่ต้องท�ำ	 เพรำะกำรท�ำโพลต้องตำมให้ทันเหตุกำรณ์ของ
บ้ำนเมอืง
 
	 หำกจะให้คนท�ำโพล	‘อยู่ได้อย่ำงยั่งยนื’	กจ็�ำเป็นต้อง

	 1.	มกีำรเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลำ	ให้ทนัตำมเหตกุำรณ์และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั

	 2.	มีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น	 เพรำะกำรท�ำงำนโพลเป็นกำรท�ำงำนที่เป็น
ขั้นตอน	หำกขำดควำมรบัผดิชอบกจ็ะท�ำให้งำนไม่สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้

	 3.	 ให้อภัยซึ่งกันและกัน	 	 เพรำะกำรท�ำงำนย่อมเกิดควำมผิดพลำดขึ้นได้ 
เพรำะฉะนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลำดหรือมีปัญหำเกิดขึ้น	ควรมองข้ำมปัญหำนั้น	 
และช่วยกนัแก้ไขปัญหำที่มอียู่



54 l SUAN DUSIT POLL

	 4.	ท�ำงำนเป็นทีม	นั่นคือพูดคุยกันให้มำกขึ้นในระหว่ำงฝ่ำยตนเองและ
ฝ่ำยอื่น
 
	 และสุดท้ำยในส่วนที่	 ‘คนสวนดุสิตโพล’	 มีอยู ่แล้วก็คือ	 ควำมอดทน	
ควำมสำมคัคี	และควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	กอ็ยำกให้คงควำมดแีบบนี้ไปเรื่อยๆ”

วชิราภรณ์ สุ่มเข็มทอง
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล
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ความเที่ยงตรงที่น�าไปสู่การแก้ปัญหา
ของภาครัฐที่ถูกต้อง

	 “สวนดุสิตโพลเป็นองค์กรหนึ่งในกำรสะท้อนปัญหำของสังคม	 และ
เป็นกำรสะท้อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมำมองและเห็นถึงปัญหำ	และน�ำมำถึงกำร
แก้ไขอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม	จึงอำจกล่ำวได้ว่ำสวนดุสิตโพลเป็นองค์กรหนึ่ง
ในสงัคมที่สำมำรถเป็นตวัชี้วดัมำตรฐำนสงัคมนั้นๆ	ได้เป็นอย่ำงดี

	 เมื่อสวนดุสิตโพลเป็นองค์กรที่มีควำมส�ำคัญ	ดังนั้น	กำรบริหำรจัดกำร
เพื่อให้ได้รบัควำมน่ำเชื่อถอืและยอมรบัของสงัคม	จงึต้องมคีวำมถูกต้อง	แม่นย�ำ	
จริงใจ	ตรงไปตรงมำ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อสังคมในปัจจุบัน	 โดยสร้ำงมำตรฐำน
ผลส�ำรวจให้มคีวำมเที่ยงตรง	และแม่นย�ำ	จะช่วยน�ำไปสูก่ำรแก้ปัญหำของภำครฐั
ที่ถูกต้องและตรงไปตรงมำในที่สดุ”

วณี กิมเรือง   
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล
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ผู้บริหารข้อมูลแห่งอนาคต

	 “สวนดุสิตโพลท�ำหน้ำที่เสมือน	 ‘ผู้บริหำรข้อมูล’	 ดังนั้น	สิ่งที่ควรท�ำใน
อนำคตก็คือ	 กำรก�ำหนดโครงสร้ำงหรือรูปแบบของฐำนข้อมูล	 ว่ำจะวิเครำะห์
และรวมข้อมูลเข้ำไว้ในระบบแบบใด	ควรจดัเกบ็ข้อมลูด้วยวธิใีด	 เพื่อกำรน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทันเวลำ	สำมำรถสืบค้นได้รวดเร็ว	มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	
ทั้งยังต้องรวบรวมข้อมูลทั้งในอดีตถึงปัจจุบันและอนำคต	 โดยอำศัยยุคของกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม	 โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงของข่ำวสำร	
สำรสนเทศ	นั่นคือกำรใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทำงในกำรท�ำงำน	 เพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 และน�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อสงัคม	ซึ่งน�ำมำสู่กำรสร้ำงชื่อเสยีงในที่สดุ”

 สมถวิล สุริยะเรืองรัศมี                   
                                                                              คณะท�างาน สวนดุสิตโพล
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รู้เท่าทัน อย่าง ‘รู้เขา รู้เรา’

	 “สวนดุสิตโพลก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ปีที่	 25	 เป็นกำรเติบโตเข้ำสู่วัยเบญจเพส	
โดยแต่ละก้ำวย่ำงที่ผ่ำนมำ	 เตม็ไปด้วยกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญ	ควำมช�ำนำญ	
ควำมเป็นมืออำชีพ	ควำมมีชื่อเสียง	กำรเป็นที่ยอมรับของสังคม	กำรก้ำวย่ำง
ไปในอนำคตของสวนดุสิตโพล	สิ่งแรกที่จะต้องก้ำวมองคือ	 ‘มองตนเอง’	 แล้ว 
สอดส่ำยสำยตำไป	 ‘มองรอบด้ำน’	 ว่ำ	คู่แข่ง	 เทคโนโลยี	กลยุทธ์องค์กร	และ 
คนท�ำโพลก้ำวย่ำงไปข้ำงหน้ำอย่ำงไร

	 สวนดสุติโพลจะก้ำวย่ำงให้มั่นคง	คนท�ำโพลต้องพฒันำตนเองให้รู้เท่ำทนั
อยู่ตลอดเวลำ	‘รู้เขำ	รู้เรำ’	มคีวำมคดิวเิครำะห์	คดิเชงิบวก	ผนวกกบัเทคโนโลยี	
แล้วน�ำมำประยกุต์และบูรณำกำรเข้ำด้วยกนั”	

ยุพาพร มาชม  
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล                                                                                                                                              
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การเพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น  
“องค์กรเชิงรุก”
	 “กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วสืบเนื่องมำจำกหลำย
ปัจจัย	 โดยเฉพำะกระแสของสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่มีบทบำทมำกขึ้น
เรื่อยๆ	ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกจิ	กำรเมอืง	และสงัคม		องค์กรต่ำงๆ	ต้องมกีำร
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง	มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ 
เพื่อช่วยในกำรพัฒนำองค์กร	 และสร้ำงควำมได้เปรียบในภำวกำรณ์ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	 โดยขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของปัจจัยภำยในองค์กร
ได้แก่	ฮำร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	ฐำนข้อมูล	ระบบเครอืข่ำยกำรสื่อสำร	กระบวนกำร
ท�ำงำน	ระบบสำรสนเทศ	เป็นต้น

	 อย่ำงไรก็ดี	 กำรปรับตัวตำมสถำนกำรณ์อำจยังไม่เพียงพอ	สวนดุสิต
โพลต้องเป็น	 ‘องค์กรเชิงรุก’	หรือเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�ำอย่ำงชัดเจนในด้ำนกำร
ส�ำรวจควำมคิดเห็นสวนดุสิตโพล	ควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ 
ในเรื่องต่ำงๆ	มำกยิ่งขึ้น	 เช่น	กำรวจิยั	กำรตลำด	กำรประชำสมัพนัธ์	กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	 เทคโนโลยีต่ำงๆ	 เพื่อที่บุคลำกร
สำมำรถมองเหน็กำรเปลี่ยนแปลง	แล้วน�ำมำพฒันำ	ปรบัปรงุ	จนเกดิเป็นผลงำน
ที่มปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพ	จนเป็นองค์กรที่มั่นคงต่อไป”

 ปิยฉัตร อ่อนน้อม
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล
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เป้าหมายเพื่อการเป็น “ที่หนึ่ง” ตลอดไป

	 “ด้วยชื่อเสียงที่มีมำยำวนำน	 กำรน�ำเสนอผลส�ำรวจโพลจึงต้องอำศัย
ควำมละเอียดและรอบคอบของข้อมูล	 เพื่อรำยงำนผลต่อสื่อสำธำรณะต่ำงๆ	
เพรำะกำร	‘รกัษำ’	ควำมน่ำเชื่อถอืของข้อมูลเป็นเรื่องส�ำคญั	เนื่องจำกประชำชน
คอยจบัตำมองอยู่	

	 ดังนั้น	 เพื่อกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำของสวนดุสิตโพล	 ทีมงำนทุกคนไม่ว่ำ 
จะเป็นส่วนงำนภำคสนำมหรือที่อยู่ในส�ำนักงำนส่วนกลำง	ต่ำงมีควำมส�ำคัญ 
เท่ำกัน	ต่ำงกันที่หน้ำที่ที่รับผิดชอบ	แต่ทุกคนมีเป้ำหมำยเดียวกัน	 คือ	 ‘รักษำ
ควำมน่ำเชื่อถอืของข้อมูล’	เพื่อสวนดสุติโพลที่เป็น	‘ที่หนึ่ง’	ตลอดไป”

นลินรัตน์ ชูธรรม
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล                                                                                                                                              
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“ขวนขวาย เดินหน้า มองการณ์ ไกล”

	 “คนท�ำโพลมีโอกำสเติบโตก้ำวหน้ำได้ไม่ยำก	ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ	ต้อง
พฒันำควำมรู้	ทกัษะ	ประสบกำรณ์ชวีติ	ถ้ำรู้จกัขวนขวำย	เดนิหน้ำ	มองกำรณ์ไกล 
อีกทั้งพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ	พัฒนำศักยภำพตนเองให้ก้ำวสู ่อนำคตในวัน 
ข้ำงหน้ำที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที	 ก็จะสำมำรถเป็น	 “คนท�ำโพลได้
อย่ำงมคีวำมสขุและยั่งยนื”

 ชนัญชิดา อยู่เดช
               คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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 “เปลี่ยน” ตัวเองให้แข็งแกร่ง

	 “กำรเดินทำงของสวนดุสิตโพลใน	 25	ปีที่ผ่ำนมำ	นับว่ำหนทำงไม่ได้ 
โรยด้วยกลีบกุหลำบ	แต่เต็มไปด้วยขวำกหนำม	คงไม่มีใครเข้ำใจสวนดุสิตโพล
ได้ดีเท่ำ	 ‘คนท�ำโพล’	 อุปสรรคที่ยำกล�ำบำกนำนัปกำรก่อนผลกำรส�ำรวจจะ 
ส่งถึงมือผู้รับนั้น	ต้องผ่ำนกระบวนกำรท�ำงำนที่หลำกหลำย	ผ่ำนกำรวำงแผน 
อย่ำงรอบคอบของผู้บริหำรร่วมกับทีมงำน	น�ำไปสู่ผู้ปฏิบัติจนได้ผลกำรส�ำรวจ 
ที่เป็นที่ยอมรบัต่อสำธำรณชน
 
	 จำกนี้ไปอุปสรรคต่ำงๆ	ย่อมเพิ่มมำกขึ้น	 เกิดกำรแข่งขันทั้งภำยในและ
ภำยนอก	 ในฐำนะคนท�ำโพลต้องเพิ่มควำมพยำยำมในกำรท�ำงำนให้มำกขึ้น	
ศึกษำหำควำมรู้ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำนและเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ 
ให้สวนดสุติโพลก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงเข้มแขง็และยั่งยนื”

นภณัฐ ชมพู                                                                                                                
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล                                                                                                                                              
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จากงานภาคสนามสู่ผลส�ารวจ

	 “กำรท�ำโพลแต่ละครั้งกว่ำจะประสบควำมส�ำเร็จได้	 ประกอบด้วย 
หลำยขั้นตอน	 เริ่มตั้งแต่กำรคิดหัวข้อโพล	 กำรเก็บข้อมูล	 กำรวิเครำะห์และ
ประมวลผล	กระทั่งน�ำเสนอต่อสำธำรณชน	และกว่ำจะมำเป็นที่ยอมรับของ 
คนทั่วไปต้องใช้เวลำนำน	 แต่ละฝ่ำยงำนก็มีหน้ำที่แตกต่ำงกันไป	 ส�ำหรับ 
เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมมีหน้ำที่หำกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเก็บข้อมูล	 บำงครั้งได้รับ
กำรปฏิเสธก็ต้องไม่ย่อท้อ	 ต้องใจเย็น	มีเหตุผล	 ยอมรับกำรตัดสินใจและให้ 
ผู้ตอบตอบด้วยควำมเตม็ใจ	เพื่อให้คนยอมรบัโพลมำกยิ่งขึ้น”

 ธนกร  สายบัวทอง 
คณะท�างาน  สวนดุสิตโพล  
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เครือข่ายมืออาชีพสู่งานมีคุณภาพ 
ของสวนดุสิตโพล

	 “สวนดุสิตโพล...พอได้ยินชื่อนี้	 หลำยคนคงคุ้นชินจำกสื่อมวลชนแขนง
ต่ำงๆ	ที่มักจะมีกำรน�ำผลโพลไปเผยแพร่ให้กับสำธำรณชนได้รับทรำบอยู่ตลอด
ระยะเวลำกว่ำ	 20	ปี	 จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักของประชำชนทั่วไป	พอนึกถึง	
‘โพล’	จะต้องนกึถงึ	‘สวนดสุติโพล’	โพลอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย

	 ในฐำนะคนท�ำโพลก็ต้องเพิ่มควำมพยำยำมในกำรท�ำงำนให้มำกขึ้น	และ
มีกำรจัดกำรเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ	 เพรำะควำมเที่ยงตรงของผลส�ำรวจ
จ�ำเป็นต้องอำศัยเครือข่ำยที่มีคุณภำพและทีมงำนภำคสนำมมืออำชีพ	 จึงจะ
ท�ำให้ได้ข้อมูลที่ด	ีมคีณุภำพ	น�ำไปใช้ได้จรงิและเกดิประโยชน์สูงสดุ”

เปรมฤดี โยวัง                                                                                                                                              
                                               คณะท�างาน สวนดุสิตโพล                                                                                                                                              
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คนท�าโพลต้องไม่ท�าตัวเป็น “กบในกะลา”

	 “กำรจัดกำรองค์กรในปัจจุบันหนีไม่พ้นเรื่องของเป้ำหมำยขององค์กรว่ำ
จะเป็นอย่ำงไร	มีควำมส�ำเร็จในเรื่องใดบ้ำง	แต่...ค�ำถำมก็คือ	ควำมส�ำเร็จนั้น	
เรำจะช่วยกนัท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้อย่ำงไร

	 ค�ำตอบที่เป็นปัจจยัส�ำคญัที่จะท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเรจ็ได้	คอืกำร
มีผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถและพนักงำนที่มีคุณภำพ	 โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำ
ตนเองก่อน	และกำรพัฒนำตนเองให้ประสบควำมส�ำเร็จนั้นก็ต้องรู้จักเรียนรู ้
สิ่งใหม่ๆ	 กล้ำคิด	กล้ำท�ำ	 กล้ำเสี่ยง	กล้ำลอง	มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท�ำงำนใน
องค์กร	นอกจำกนั้นกำรปรับตัวก็ส�ำคัญ	และต้องพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ 
สิ่งที่ดีขึ้น	 เพรำะควำมก้ำวหน้ำขององค์กรขึ้นอยู่กับกำรยอมรับและอยู่ร่วมกับ
กำรเปลี่ยนแปลง	ต้องไม่ท�ำตัวเป็น	 ‘กบในกะลำ’	ที่มองไม่เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกภำยนอก”	

 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วจนาพร แก้วสาริกรณ์
 คณะท�างาน สวนดุสิตโพล
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อนาคตของ “สวนดุสิตโพล”  
ก็คืออนาคตของ “คนสวนดุสิตโพล”

	 “ทกุวนันี้โลกเรำเปลี่ยนแปลง	ก้ำวหน้ำทนัสมยัมำกขึ้น	จำกยคุโลกำภวิตัน์ 
กลำยเป็นยุคดิจิทัล	 กำรปรับตัวเพื่อตอบรับกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	 ที่จะ 
เกิดขึ้น	 โดยกำรพัฒนำศักยภำพตนเองทั้งทำงด้ำนควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญ	
ต้องมำกขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสวนดุสิตโพลให้ก้ำวสู่ยุคดิจิทัลอย่ำงสมบูรณ์แบบ 
พร้อมเดนิหน้ำสร้ำง	‘สวนดสุติโพล’	ให้เป็นที่หนึ่งไปด้วยกนั	เพรำะสวนดสุติโพล	
คอื	‘ครอบครวั’	คอื	‘บ้ำน’	ของทกุคน
	 คนของสวนดุสิตโพลเปรียบเสมือนคนในครอบครัว	คนท�ำโพลจะอยู่ได ้
ก็เพรำะ	 “สวนดุสิตโพล”	 อยู ่ได้	 ด้วยเหตุนี้	 อนำคตของสวนดุสิตโพลก็คือ 
อนำคตของ	‘คนสวนดสุติโพล’	นั่นเอง”

กรรณิการ์ ศรีไพบูลย์
คณะท�างาน สวนดุสิตโพล 
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WE ARE  
THE ONE

PART 3
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หากการท�างานเป็นทีมคือหัวใจส�าคัญในการสร้างความ

ส�าเร็จของสวนดุสิตโพล ก็ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในความ

เข้มแข็งของสวนดุสิตโพลในยุคที่มีการก่อตั้งส�านักโพลขึ้นมา

จ�านวนมาก จนท�าให้เกิดการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

เรื่อยๆ นั้น มาจากเครือข่ายที่มีอยู่มากมายทั้งจากองค์กร 

ที่เคยด�ารงสถานะ “สถาบันราชภัฏ” ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค 

รวมถึงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้

ความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

 เครือข่ายความร่วมมือเหล่านี้ นับเป็นก�าลังส�าคัญยิ่ง 

ในการท�างานของสวนดุสิตโพล เพราะนอกจากถือเป็น 

“แต้มต่อ” ที่ท�าให้สวนดุสิตโพลแตกต่างจากส�านักโพลอื่นๆ 

ยังท�าให้ผลงานของสวนดุสิตโพล กลายเป็น “โพลมีชีวิต” 

ท่ีสามารถ “รายงานความคิด” อย่างเข้าถงึทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์จาก “เสียงสะท้อน” ของ

สาธารณชน ตอบโจทย์สังคม ช่วยแก้ปัญหาได้จริงตามบริบท

ของประเทศในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และเป็นบทพิสูจน์

ว่า ไม่ว่า “คนสวนดุสิตโพล” จะสังกัดส�านักใด แต่เมื่อได้ 

ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ความร่วมมือนั้นก็กลายเป็น 

พลังส�าคัญที่ท�าให้สวนดุสิตโพลเติบโตและมีความแข็งแกร่ง 

มาจนถึงทุกวันนี้
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การส�ารวจต้องฉับไว 
และเวลาคือข้อก�าหนดส�าคัญ

	 “แรกๆ	เริ่มจากการได้รบัแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรื่องทั่วๆ	ไป 
ในชีวิตประจ�าวัน	 เมื่อได้รับทราบถึงการท�างานของสวนดุสิตโพลในระยะ 
ต่อมาจึงมีความสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกส�ารวจความคิดเห็น 
ของสวนดุสิตโพล	 และได้รับคัดเลือกให้เข ้าร ่วมทีมส�ารวจความคิดเห็น 
เกี่ยวกับ	 ‘โครงการเงินกู้มิยาซาว่า’	ซึ่งต้องเดินทางไปส�ารวจในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลางตอนบน

	 งานโครงการเงินกู้มิยาซาว่านี้กลายมาเป็นความประทับใจมากงานหนึ่ง
ที่ได้ท�าร่วมกับสวนดุสิตโพล	 เพราะประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามในตอนนั้น 
มีความสนใจให ้ความร ่วมมือ	 แสดงความคิดเห็นอย ่างอิสระกันเต็มที่ 
ท�าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย	 ได้รับรู้ถึงแง่มุมการใช้ชีวิตประจ�าวันกับกองทุน 
เงินกู้ต่างๆ	 จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชน	ทั้งยังเป็นความรู้ของ 
ผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆ	นบัได้ว่าเป็นมูลค่าเพิ่มทางวชิาการเป็นอย่างดยีิ่ง

	 การส�ารวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพลต้องเป็นข้อมูลที่รวดเร็ว
ฉับไว	และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย	การจะท�าให้ทันเวลาจึงเป็นข้อก�าหนดส�าคัญ	 
การสอบถามที่ได้ข้อมูลมากที่สุดคือการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมาย	จึง
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ท�างานกันโดยใช้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกไปตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมายพร้อมก�าหนด
เวลาส่งแบบสอบถามคืนให้ตรงเวลามากที่สุด	แต่ปัญหาที่พบอยู่เสมอระหว่าง
การท�างานกม็ี	เช่น	ประชาชนไม่ค่อยให้ความส�าคญั	และไม่ค่อยให้ความร่วมมอื 
ในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น	 การใช้แบบสอบถามแล้วให้
ประชาชนเขียนเองจึงไม่เป็นผลเท่าที่ควร	ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการสัมภาษณ์
รายบุคคล	ซึ่งบางครั้งอาจท�าให้เกิดความล่าช้าบ้าง	การมีส่วนร่วมของผู้ตอบมี
น้อยมาก	และยงัขึ้นอยู่กบัความมากน้อยของค�าถามในแบบสอบถามด้วย”

ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย์ 
อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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	 “ขณะสอนนกัศกึษา	ณ	มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	ประมาณ	25	ปีที่แล้ว 
จู่ๆ	มีเพื่อนที่ร่วมเรียนคนหนึ่งที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	 (สมัยนั้น)	
มาที่หน้าห้อง	และบอกผมว่า	 ‘ชูศักดิ์	ขอขัดจังหวะการสอนหน่อย’	ตอนนั้นผม
สอนเสรจ็พอดเีลยตอบว่า	‘ได้เลยเพื่อน’	เพื่อนคนนั้นคอื	รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรพัย์	
ที่เป็นผู้น�าคนส�าคญัของสวนดสุติโพลนั่นเอง!

	 จากนั้น	 เพื่อนได้อธิบายรายละเอียดของงาน	 และชักชวนให้ร่วมงาน
ตั้งแต่บดันั้นเป็นต้นมา

	 ผมได้ท�างานร่วมกับสวนดุสิตโพล	 โดยเป็นเครือข่ายในการเก็บข้อมูล 
ในส่วนของภาคใต้ตอนล่าง	เพราะสงขลาเป็นเมอืงใหญ่	มปีระชากรมาก	ซึ่งเป็น
ตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างได้เป็นอย่างดี

	 วิธีการท�างานของสวนดุสิตโพล	คือ	 จะติดต่อสอบถามมาก่อนว่าจะมี
การส�ารวจเรื่องนั้นๆ	ท่านสามารถจะเก็บข้อมูลให้ได้หรือไม่	หากพิจารณาแล้ว 
ว่าอยู่ในวิสัยที่จะเก็บข้อมูลได้ทันตามเวลา	ก็จะรับงานนั้นๆ	 เพื่อให้การเก็บ
ข้อมูลได้ถูกต้อง	 โดยที่มีการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีองค์ประกอบ 
ที่ส�าคญั	คอื
 
	 •	วางแผนการเกบ็ในพื้นที่เป้าหมาย	โดยใช้แผนที่เพื่อใช้สุ่มพื้นที่

การท�างานที่ท�าให้รู้จักคนในพื้นที่ได้ดี
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	 •	 หาผู้ร่วมงาน	 เนื่องจากผมเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
และดูแลนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา	ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกในการเก็บข้อมูล 
ได้ทัน	 งานส�ารวจบางงานต้องใช้ผู้ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ดังนั้น	 จะต้องมี
การสร้างเครือข่ายที่ไว้ใจได้	 เช่น	นักศึกษา	 เพื่อนครู-อาจารย์	 ที่กระจายอยู่ 
ในโรงเรยีนต่างๆ	ในพื้นที่เป้าหมาย	ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลที่เกบ็ได้น่าเชื่อถอื

	 •	 วางแผนโดยใช้หลักสถิติ	 เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง	
เช่น	 เพศ	อายุ	 อาชีพ	 รายได้	 เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ถูกต้องที่สุด 
การร่วมงานกับสวนดุสิตโพลตั้งแต่เริ่มแรกกระทั่งบัดนี้	 ผมได้เก็บข้อมูลมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	100	แบบส�ารวจ	เมื่อเป็นเช่นนี้	หน่วยงานหรอืนกัการเมอืงในท้องถิ่น
ต้องการส�ารวจความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 เช่น	การหยั่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง	
ก็มักจะมาใช้บริการให้ส�ารวจคะแนนเสียงให้เป็นการเบื้องต้น	ซึ่งมีความถูกต้อง
และเป็นที่พอใจของผู้เข้ามาใช้บรกิารเสมอมา

	 ทั้งนี้	 ด้วยแบบส�ารวจต่างๆ	 ผมได้ขออนุญาตจากสวนดุสิตโพลในการ
ดัดแปลงเพื่อน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป	การเก็บข้อมูลแต่ละครั้งประโยชน์ 
ที่ได้รับ	ที่ส�าคัญ	คือ	 ได้มีการท�างานร่วมกับนักศึกษา	ท�าให้เกิดความใกล้ชิด 
และเป็นกันเองกับนักศึกษา	 ท�าให้มีความผูกพันและเป็นการสร้างเครือข่าย 
ในการท�างานในเรื่องอื่นๆ	ต่อไป

	 ประโยชน์อีกด้านที่ส�าคัญ	คือ	 เป็นการช่วยเหลือนักศึกษาด้านทุนทรัพย์	
เพราะเมื่อมีการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งจะมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษา	ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลอืนกัศกึษาในด้านรายได้อกีทางหนึ่ง

	 ระยะเวลาที่ร่วมงานกับสวนดุสิตโพลท�าให้ผมได้มีความรู ้ในเรื่องการ
ส�ารวจความคิดเห็นต่างๆ	 และสามารถน�าไปใช้ในการสอบในบางเรื่อง	 และ 
ที่ส�าคญัคอืได้รู้จกัผู้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างด”ี

ผศ.ชูศักดิ์  แสงมุกดา
อดีตหัวหน้าโปรแกรมสังคมศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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	 “เมื่อกล่าวถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
มากกว่าสองทศวรรษของส�านักโพลซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม	 ‘สวนดุสิตโพล’	จาก
มุมมองนอกรั้วเฟื่องฟ้า–ขจร	ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	สวนดุสิตโพลเองอาจ
เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพียงในนามส�านักโพลแห่งหนึ่ง	ที่ด�าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับการวิจัยส�ารวจวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดเห็น	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
สถานการณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ	 รวมถึงการเสนอถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวต่างๆ	ในสังคมให้สาธารณชนทราบ	 เพื่อเป็น
ความรู้ทั้งที่เป็นในระดบัทั่วๆ	ไป	และหรอืในระดบัที่น�าไปประกอบการคาดคะเน
และตดัสนิใจด�าเนนิการเรื่องต่างๆ	เท่านั้น

	 หากแต่ในความเป็นจริงลึกลงไป	สวนดุสิตโพลเป็นมากกว่าส�านักโพล
ทั่วไป	 ด้วยสวนดุสิตโพลมีที่มาอันเกิดจากความพยายามในการพัฒนาเชิง
วิชาการและการพัฒนาการเรียนการสอน	การฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถจัดการ 
กับข่าวสารข้อมูล	 โดยการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง	 ทั้งการจัดหาข้อมูล	 การรวบรวม	การจัดระบบและวิเคราะห์จาก

“สวนดุสิตโพล” มากกว่าผู้น�า
มากกว่าการท�างาน มากกว่าประสบการณ์
มากกว่าการเรียนรู้ คือ เครือข่ายและโอกาส
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ข้อมูลดิบ	จนถึงขั้นตอนที่ได้ข้อสรุปและเผยแพร่ออกมาในรูปของ	 ‘สารนิเทศ’ 
(Information)	 ในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการ	 สวนดุสิตโพลมีการสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อผลิตบัณฑิต	 ‘นักสารนิเทศ’	 ออกไป 
รับใช้สังคม	ภายใต้หลักปรัชญาการท�างานบนความเป็นกลางตามหลักวิชาการ 
ตรงตามความต้องการและสะท้อนสังคม	 และวิสัยทัศน์อันแน่วแน่คือมีความ	
เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล	และสามารถอยู่รอดได้อย่าง
ยั่งยนื	นั่นคอืสวนดสุติโพลที่ชาวสวนดสุติภาคภูมใิจ

	 ส�าหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล�าปางนั้น	กล่าวได้ว่า	 ‘สวนดุสิตโพล’	
เป็นกลไกต้นแบบของแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานด้านบริการวิชาการของ
ศูนย์ฯ	 โดยศูนย์ฯ	 ล�าปาง	 ได้น�ารูปแบบกระบวนการให้บริการวิชาการในเชิง
วิจัยส�ารวจหรือการท�าโพล	ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวทางเฉพาะของสวนดุสิตโพล 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา	สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงวิชาการ	และ 
สวนดุสิตโพลยังนับเป็นอีกหนึ่งฐานที่มาอันส�าคัญในฐานะเครือข่ายที่สร้าง 
โอกาสแห่งการอยู ่รอดให้แก่ศูนย์ฯ	 ล�าปาง	 โดยศูนย์ฯ	 ล�าปางได้มีการน�า
กระบวนการท�างานของสวนดุสิตโพลมาปรับประยุกต์ใช ้เพื่อการบริการ
วิชาการภายในท้องถิ่น	ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากร	คือ	การศึกษาเรียนรู้ 
กระบวนการด�าเนินงานของสวนดุสิตโพล	 และน�ากลับมาก�าหนดปรับใช้ที่ 
ศูนย์ฯ	พร้อมทั้งจัดตั้งชมรมนักวิจัยรุ่นใหม่และดุสิตล�าปางโพล	ซึ่งมีลักษณะ 
การด�าเนินงานเช่นเดียวกับสวนดุสิตโพล	 จากจุดนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู ้และการด�าเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายระหว่างสวนดุสิตโพล
กับศูนย์ฯ	ล�าปาง	อีกทั้งยังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 เมื่อศูนย์ฯ	 ล�าปางได้รับ
ความไว้วางใจจากสวนดุสิตโพลโดยการมอบหมายให้ร่วมด�าเนินงานบริการ
วิชาการในเชิงวิจัยส�ารวจภายในจังหวัดล�าปางและพื้นที่ภาคเหนือ	 อาทิ	 การ
ส�ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ	
ของประเทศ	ทั้งด้านการเมือง	 สังคม	 เศรษฐกิจ	พร้อมทั้งการท�าหน้าที่เป็น 
ผู้ให้ค�าปรึกษาที่ดีแก่ศูนย์ฯ	 ล�าปางเสมอ	 เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ด�าเนนิงานวจิยัในลกัษณะเดยีวกนัจากองค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ	ด้วยตนเอง

	 จากจุดเริ่มต้นของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการด�าเนินงาน 
ในลักษณะเครือข่ายดังกล่าว	ส่งผลให้ศูนย์ฯ	ล�าปาง	 ได้พัฒนาการด�าเนินงาน
ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง	 โดยการให้บริการทางวิชาการซึ่งอาศัยกระบวนการ
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วิจัยเชิงส�ารวจเป็นฐานแก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ	 โดยไม่หวังผลตอบแทน	
กระทั่งเป็นที่ยอมรับ	และเป็นจุดเริ่มต้นการสานต่อการพัฒนาต่อยอดทั้งในด้าน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	และด้านการให้บริการ
วิชาการในรูปแบบอื่นๆ	ที่หลากหลาย	จนสามารถสร้างชื่อเสียงและการยอมรับ
ในวงกว้าง	 โดยเป็นที่รู ้จักและเชื่อถือในแวดวงวิชาการอย่างควบคู่ทั้งภายใน
จงัหวดัล�าปาง	ไปจนถงึระดบัภาค	ภูมภิาค	และระดบัประเทศ

	 ดังนั้น	ส�าหรับศูนย์ฯ	ล�าปาง	 ‘สวนดุสิตโพล’	จึงเป็นมากกว่าผู้น�า	 เป็น
มากกว่าการท�างาน	 เป็นมากกว่าประสบการณ์	 และเป็นมากกว่าการเรียนรู้	
เพราะสวนดสุติโพลคอื	‘เครอืข่ายและโอกาส’”

ดร.ขวัญนภา สุขคร
ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล�าปาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 “สวนดุสิตโพลเป็นเหมือน	 ‘คลังความคิด’	ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 โดยม ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นเจ้าของ	 และเป็นผู้ด�าเนินการเพื่อผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ	 การก้าวย่างเข้าสู่ปีที่	 25	ของสวนดุสิตโพลจึงเป็น 
การยืนยันว่าผลที่ได้รับจากการด�าเนินงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถาบัน
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หากเปรยีบเทยีบเหมอืนคนขณะนี้กเ็ตบิโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

	 ดังนั้น	 ก้าวต่อไปของสวนดุสิตโพล	 ดิฉันจึงอยากเห็นสวนดุสิตโพล 
ท�าอะไรเพื่อสังคม	และมีการเพิ่มเติมในส่วนของการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร ่
ผลการส�ารวจหรือข้อมูลต่างๆ	 หรือผลิตวารสารเพื่อให้ประชาชนได้ติดตาม 
เป็นรายสปัดาห์	รายปักษ์	หรอืรายเดอืน	ซึ่งสวนดสุติโพลมกีารส�ารวจความคดิเหน็	
เพื่อการพัฒนาประเทศอยู่แล้ว	 และถ้าผลโพลถูกต้อง	 ตรงกับความเป็นจริง	
ความเชื่อถอืกจ็ะมากขึ้น	และมโีอกาสใช้ในการพฒันาประเทศอย่างแน่นอน”

อ.เสริมจิตต์ ตุ้มสวัสดิ์
อดีตหัวหน้าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อยากเห็นสวนดุสิตโพลมีการผลิตวารสาร 
เพื่อให้ ได้ติดตามเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ 
หรือรายเดือน
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	 “ภาพที่ปรากฏประการแรกเมื่อพูดถึงสวนดุสิตโพลก็คือ	 รศ.ดร.สุขุม 
เฉลยทรัพย์	 ซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกการท�าโพล	จนท�าให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตม ี
ชื่อเสียงในระดับประเทศ	และเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเข้ามาเป็นนักศึกษา
เพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสวนดุสิตโพล	การที่ตัวเองได้เคยมาอยู่ที่นี่ 
ในช่วงเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นความภาคภูมิใจ	ซึ่งแม้ในวันนี้ก็ยังติดตาม
การท�างานของสวนดสุติโพลอยู่เสมอๆ

	 เวลา	24	ปีนบัว่าผ่านไปเรว็มาก	เพราะทกุภาพของการท�างานยงัแจ่มชดั 
อยู่ในความทรงจ�า	ราวกบัว่าสวนดสุติโพลเพิ่งเริ่มต้นไม่นานมานี้เอง	ในโอกาสที่ 
สวนดสุติโพลก�าลงัก้าวสู่ปีที่	25	จงึอยากให้สวนดสุติโพลท�าโพลที่ท�าให้คนเชื่อมั่น 
และน่าเชื่อถือ	 เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นและทั่วถึง	 ซึ่งจะท�าให้ผลโพลที่ 
ออกมามีความน่าเชื่อถือ	 เป็นที่ยอมรับในวงกว้างขึ้น	และจะท�าให้สามารถน�า 
ผลนั้นไปใช้ในระดบัชาตไิด้”

พัทธนันท์ ศรแก้ว
ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 การได้มาอยู่ในช่วงเริ่มต้น 
ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือความภาคภูมิใจ
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	 “นิยามสวนดุสิตโพลคือการนึกถึงแบบสอบถาม	มีความรู้สึกยินดีและมี
ความรู้สกึดทีี่สวนดสุติโพลอยู่มานานถงึ	25	ปี	และปีต่อๆ	ไปอยากเหน็ผลส�ารวจ
ที่ชี้น�าให้เสรมิหรอืกระตุ้นสงัคมในทางที่ดี	ท�าประเดน็แบบสอบถามให้เหมาะกบั
สถานการณ์และเหตกุารณ์ปัจจบุนั”

อัจจิมา  เอี่ยมประสงค์
ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โพลที่ตอบโจทย์ปัจจุบัน
และอนาคต
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	 “สวนดุสิตโพลมีความเก่าแก่และเป็นสื่อกลางให้กับความคิดเห็น
ของคนส่วนใหญ่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ	 ในสังคมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	มรีะบบการส�ารวจที่มปีระสทิธภิาพ	กลุ่มเป้าหมายต้องหลากหลาย 
และแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง	 เพื่อให้ผลส�ารวจเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรบั	จนน�าไปสู่การน�าข้อมูลไปใช้พฒันาประเทศต่อไป”

 
เกิดศิริ คชสังข์สีห์

ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ภาพจ�าสวนดุสิตโพล
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OUR  
CHALLENGES

PART 4
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เมื่อการท�าโพลคือการรายงานความคิดเห็นของประชาชน

ตามระบบระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งสวนดุสิตโพลได้ชื่อว่าเป็น 

ผู้บุกเบิก และเป็นผู้น�านวัตกรรมด้านการท�าโพลในสังคมไทย 

จนท�าให้การท�าโพลกลายเป็น “สิ่งที่ขาดเสียมิได้” ในทุกๆ 

เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

 อย่างไรก็ดี ด้วย “ผลโพล” คือการสะท้อนความคิด 

ของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ในขณะนั้น การท�างานของ

สวนดุสิตโพลจึงเปรียบได้กับ “ดาบสองคม” ที่แม้จะยึดหลัก 

“เป็นกลาง” และ “ถูกต้องตามหลักการ” มาโดยตลอด 

แต่บ่อยครั้งที่สวนดุสิตโพลต้องเผชิญกับข้อสงสัยถึง 

ความไม่เป็นกลาง หรือการกล่าวหาว่าสวนดุสิตโพลตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เมื่อผลโพลปรากฏ 

ออกมา “ไม่เป็นที่พอใจ” ของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ หรือ 

เสียประโยชน์ ด้วยเหตุนี้เอง ท�าให้บางคราว สวนดุสิตโพล 
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ถึงกับต้องยอมยุติบทบาทตัวเองเพื่อป้องกันข้อครหา 

ว่ามีเบื้องหลังแอบแฝง ต้องการชี้น�าสังคม เป็นเครื่องมือ 

ของรัฐบาล เป็นมือปืนรับจ้างให้กับกลุ่มการเมือง หรือ 

ท�าเพื่ออ�านวยผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ

 ปัจจุบัน แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 2 ทศวรรษ  

แต่สวนดุสิตโพลก็ยังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ไม่สิ้นสุด 

และด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้สวนดุสิตโพลเป็น  

“สถาบันโพล” ที่ได้รับการยอมรับในด้านความแม่นย�า 

รวดเร็ว รอบด้าน โดยเฉพาะความ “เป็นกลาง” และ  

“เชื่อถือได้” ดังนั้น ไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบใด

และมากขึ้นเท่าไร แต่ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จะยิ่งท�าให้

สวนดุสิตโพลทวีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคงมากขึ้น

เท่านั้น!
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วบิากกรรมสวนดสุติโพล

	 ไม่มีใครอยากแกว่งเท้าหาเสี้ยน	หาเหาใส่หัว	หรือหาเรื่องเสี่ยงคุกเสี่ยง
ตะราง
 
	 สวนดุสิตโพลได้ท�าหน้าที่ถ่ายทอด	“ความในใจ”	ของกลุ่มตัวอย่างต่อ
ประเดน็ต่างๆ	ให้สงัคม	“รบัรู้”	ด้วยความบรสิทุธิ์ใจเป็นที่ตั้ง	โดยองิหลกัวชิาการ 
ที่ไม่เหน็แก่ฝ่ายใด	แต่แม้จะด�าเนนิการตามเจตนารมณ์ชดัเจนเช่นนั้น	หลายครั้ง 
สวนดุสิตโพลก็ยัง	“โดนของ”	 เมื่อความในใจของสังคมกลายเป็น	“เสียงดัง”	ที่
ไปทบัเส้นประสาทใครเข้า

	 แน่นอนว่าไม่ว่าผลโพลจะออกมาอย่างไร	สวนดุสิตโพลต้อง	 “เจอดี” 
อยู่วันยังค�่า	ทั้งเสียงชื่นชมจากฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์	 เสียงก่นด่าจากผลที่
ท�าให้เกดิความเสยีเปรยีบ	ร้ายหนกัถงึขั้นถูกคกุคาม	ขู่เอาชวีติ		ล่าหวัตดิตามตวั	
สวนดสุติโพลเจอมาหมด

	 บางครั้ง	 เจตนาหวังท�าโพลแค่สร้าง	 “สีสัน”	แต่กลับโดน	“ป้ายสี”	 จน 
คนท�าโพลข�าไม่ออก

	 บทเรียนที่ต้องจ�าฝังใจกับเหตุ	 “เรื่องเล็ก”	 ที่กลายเป็นประเด็นระดับ
ชาติเพราะ	 “ลิ่วล้อ”	ท�าตัวป่วนจนเรื่องลุกลามบานปลาย	และถูกหยิบยกมา
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เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนสวนดุสิตโพลเสมอๆ	ก็คือช่วงที่สถาบันการศึกษาในกลุ่ม
ราชภฏัขณะนั้นมกีารจดัการแข่งขนักฬีาเพื่อสร้างความสามคัคกีลมเกลยีว

	 ช่วงนั้นสวนดุสิตรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ	ซึ่งในพิธีเปิด	 ราชภัฏแต่ละแห่ง
ต้องจัดขบวนพาเหรดใช้ความคิดสร้างสรรค์มา	 “ประชันกึ๋น”	 กัน	 เพื่อแย่งชิง
เสยีงเชยีร์จากผู้ชม

	 สวนดุสิตโพลซึ่งขณะนั้นโด่งดังสุดๆ	กับการท�าโพลการเมือง	ก็ย่อมต้อง
รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยให้จัดขบวนพาเหรดล้อการเมือง	
โดยขณะนั้นผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	คือ	ทักษิณ	ชินวัตร	ขณะที่	ชวน	
หลกีภยั	ท�าหน้าที่ฝ่ายค้าน

	 เพื่อสร้างสีสันเรียกความสนใจให้กับงาน	 สวนดุสิตโพลจึงได้จัดท�า
แบบสอบถามถามประชาชนเรื่อง	 “การเมืองกับกีฬา”	 ในระหว่างวันที่	 2-12	
มกราคม	2545	โดยหนึ่งในค�าถามนั้นกค็อื

	 กฬีาที่ประชาชนอยากให้	“นายกฯ	ทกัษณิ”	แข่งกบั	“อดตีนายกฯ	ชวน”	
มากที่สดุคอือะไร	โดยมตีวัเลอืก	คอื	มวย	ฟตุบอล	วิ่ง	หมากรกุ	ว่ายน�้า	กอล์ฟ	
และชกัเย่อ

	 ผลปรากฏว่าประชาชนเลือก	“มวย”	มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง	 32.82%	
ตามมาด้วย	ฟตุบอล	25.21%	และวิ่ง	13.89%

	 แต่ขณะที่ลงมือเขียนป้ายผ้าส�าหรับใช้ในขบวนพาเหรดว่าคนอยากดู 
นายกฯ	ทักษิณ	“ชก”	 (มวย)	กับอดีตนายกฯ	ชวน	มากที่สุด	ซึ่งมีสื่อมวลชน 
มะรมุมะตุ้มท�าข่าวอย่างคกึคกั	กเ็กดิมคีน	“ฟังไม่ได้ศพัท์จบัไปกระเดยีด”	จนถงึ
หูนายกฯ	ว่า	สวนดสุติโพลจะให้นายกฯ	ทกัษณิชกกบัอดตีนายกฯ	ชวน

	 สวนดุสิตโพล	 “งานเข้า”	 อย่างแรง	 ถูกนายกฯ	ทักษิณต่อสายตรงถึง 
“เจ้าพ่อโพล”	ต�าหนวิ่าท�าโพลไม่สร้างสรรค์	หาเรื่องให้คนตกีนั	กว่าจะท�าให้เรื่อง
โอละพ่อนี้จบลง	ก็ต้องเดือดร้อนท�าหนังสือเปิดผนึกไปถึงท�าเนียบแจกแจงว่า	
โพลที่ว่าท�าไปเพื่อสร้างสสีนั	มใิช่ต้องการเหน็ทั้งคู่ชกกนัสกัหน่อย
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	 อทุาหรณ์ครั้งนี้โชคดทีี่ปรบัความเข้าใจกนัได้	แต่วบิากกรรมยงัไม่หมดสิ้น

	 ที่ท�าเอาคนสวนดุสิตโพลเครียดหนักก็คือช่วงเลือกตั้งผู ้ว ่าราชการ 
กรงุเทพมหานคร	เมื่อวนัที่	3	มนีาคม	2556	ที่นอกจาก	“เจ้าพ่อโพล”	จะถูกหนึ่งใน 
ผู้สมัครยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	กล่าวหาว่า	กระท�าการ 
ฝ่าฝืน	พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.2545	
มาตรา	57	ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ	การหลอกลวง	หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องอัน
เกี่ยวกบัผู้สมคัร	เพื่อจูงใจผู้มสีทิธเิลอืกตั้งให้ลงคะแนนเลอืกตั้งให้แก่ผู้สมคัรใด

	 งานนี้คนท�าโพลโดน	 “จัดเต็ม”	 มา	 4	 ข้อหา	 จากการท�าโพลในเรื่อง 
“เจาะลึกการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”	ที่ถูกกล่าวหาว่า	 
ตั้งค�าถามชี้น�า	มีเจตนาเข้าข้างผู้สมัครบางคน	 ร้ายแรงถึงขั้นว่ามีผลประโยชน์
ทบัซ้อนกบัรฐับาล

	 ที่ย�่าแย่กว่านั้น	ยังมีการระบุว่า	สาเหตุที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดสุติขณะนั้น	ทนอยู่ใต้ชายคา	“สวนดสุติ”	เดยีวกนัไม่ได้	ต้องขอ	“ลาออก”	
จากต�าแหน่ง	 เพราะไม่เห็นด้วยกับการท�าโพลดังกล่าว	จนเป็นข่าว	Talk	of	 the	 
Town	ดาร์กๆ	สนั่นเมือง	ที่คนสวนดุสิตโพลต้องเผชิญกับสายตาดูหมิ่นดูแคลน	
ถูกเหยียบย�่าศักดิ์ศรี	ถูกลดความศักดิ์สิทธิ์ของการท�าโพลที่อิงตามหลักวิชาการ
ทกุขั้นทกุตอน

	 แถมยงัเป็นที่จงเกลยีดจงชงัของคนในมหาวทิยาลยัเดยีวกนัเอง!

	 แต่เพราะ	“ทองแท้”	ย่อมไม่แพ้	“ไฟ”

	 สวนดุสิตโพลสามารถกลับมาเชิดหน้ายืนหยัดได้อย่างมีเกียรต	ิมีศักดิ์ศร	ี
ก็ด้วยค�าวินิจฉัยของ	กกต.	 ลงวันที่	 13	 สิงหาคม	 2556	สรุปใจความส�าคัญ 
ได้ว่า	 การท�าโพลเป็นเพียงการคาดคะเนที่ผ่านวิธีการประมวลผลจากการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น	หาใช่เป็นการหลอกลวงหรือจูงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกใครแต่อย่างใด	อีกทั้งการตั้งค�าถามของสวนดุสิตโพลก็มาจาก
ปัจจยัต่างๆ	ซึ่งไม่ได้ส่อไปในทางชี้น�า
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	 ส่วนการที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตลาออกนั้น	 ข้อเท็จจริง
กไ็ม่ปรากฏเหตผุลชดัว่ามสีาเหตจุากโพลของสวนดสุติโพล!

	 เกือบ	 5	 เดือนที่สวนดุสิตโพลด�ารงอยู่อย่างคนเสื่อมเกียรติ	 นับตั้งแต่มี
หนงัสอืยื่นร้องเรยีน	ท้ายที่สดุค�าวนิจิฉยัของ	กกต.	กพ็สิูจน์แล้วว่า	สวนดสุติโพล
ท�างานด้วยความบรสิทุธิ์ใจ

	 และจากวันแรกด�าเนินการกระทั่งวันนี้	 เมื่อมองภาพแฟลชแบ็กกลับไปถึง 
วิบากกรรมต่างๆ	ที่สวนดุสิตโพลต้องเผชิญหน้าแบกรับปัญหา	 ก็ยิ่งท�าให้ได้ 
เรยีนรู้ว่า	หากใจแห่งการท�างานมคีวามมั่นคง	หนกัแน่น	ซื่อสตัย์ต่อตวัเอง	แม้จะ
ไม่มใีครรู้	แต่คนสวนดสุติโพลย่อมตระหนกัแก่ใจดี	นั่นกเ็พยีงพอแล้ว

	 หนทางย่อมพสิูจน์ม้า	และกาลเวลาย่อมพสิูจน์	“คนสวนดสุติโพล”
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โพลยุคปฏิวัติรัฐประหาร

	 22	พฤษภาคม	2557	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	หรือ	คสช.	 เข้ายึด
อ�านาจการปกครอง	โดยการรฐัประหาร	ซึ่งขณะนั้น	นวิฒัน์ธ�ารง	บญุทรงไพศาล	
ท�าหน้าที่รกัษาการนายกรฐัมนตรี
 
	 อกี	3	เดอืนต่อมา	พล.อ.	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	หวัหน้าคณะ	คสช.	กไ็ด้รบั
การโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร	ีคนที่	29	ของประเทศไทย	เมื่อ
วนัที่	24	สงิหาคม	2557

	 อย่างไรก็ดี	 การรัฐประหารครั้งนั้นก็มิใช่เป็นปฏิบัติการครั้งแรกของ
ประเทศไทย	แต่เป็นครั้งที่	13

	 สวนดุสิตโพลก่อตั้งเมื่อปี	 2535	 เมื่อกางต�าราประวัติศาสตร์	 นับได้ว่า
สวนดสุติโพลมี	“ประสบการณ์”	กบัรฐัประหารมาแล้ว	2	ครั้ง

	 ครั้งแรก	คือการรัฐประหารที่น�าโดย	พล.อ.สนธิ	 บุญยรัตกลิน	 ในนาม	
“คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข”	หรือ	คมช.	 ในปี	 2549	ซึ่งครั้งนั้น	พล.สนธิ	 “ไม่ขอรับ”	ต�าแหน่ง 
นายกรฐัมนตรี
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	 ต่างกบัการรฐัประหารโดย	คสช.	ที่	พล.อ.ประยทุธ์	“นั่งควบ”	ทั้งต�าแหน่ง
หัวหน้าคณะรัฐประหาร	และนายกรัฐมนตรี	 จนมีค�ากล่าวกันว่า	ประเทศไทย 
ตกอยู่ภายใต้การก�ากบัดูแลของ	“รฐับาลทหาร”

	 เป็นอ�านาจที่มาพร้อมกับ	 “ดาบอาญาสิทธิ์”	 ตามมาตรา	 44	 ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	ฉบบัชั่วคราว	พทุธศกัราช	2557	ที่ให้อ�านาจ	
“เจ้าพนักงาน”	 ในลักษณะ	“ครอบจักรวาล”	 ในการดูแลความสงบเรียบร้อย 
ของบ้านเมอืง

	 ใครฝ่าฝืนหรือกระท�าความผิดเบาะๆ	ก็อาจถูกเรียกไป	 “ปรับทัศนคติ”	
จนถึงขั้นถูกจับขังคุก	 สั่งหยุด/สั่งปิดกิจการที่เข ้าข่าย	 “ขัดต่อความสงบ
เรยีบร้อย”	ของบ้านเมอืง

	 โดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาของ	ม.44	ที่เจ้าพนักงานมีอ�านาจออกค�าสั่ง 
ห้ามสื่อน�าเสนอข่าวอะไรกต็ามที่ขดัต่อความสงบเรยีบร้อย

	 ภายใต้อ�านาจนี้	สื่อที่ออกมาวพิากษ์วจิารณ์การท�างานของรฐับาล	อาจมี
ความผดิตามกฎหมายได้	หาก	คสช.	เหน็ว่าส่งผลกระทบต่อความสงบเรยีบร้อย
ของชาติ

	 เหตนุี้เอง	“สวนดสุติโพล”	จงึถูกมองว่า	น�าเสนอโพลที่	“เอาใจ”	รฐับาล	
พล.อ.ประยทุธ์!

	 ประเด็นนี้	 ต่อให้สวนดุสิตโพล	 นั่งยัน	 นอนยัน	 ว่า	 การท�างานของ 
สวนดสุติโพล	ไม่เคยเอนเอยีงหรอืเอาใจฝ่ายไหน	อย่างไร	กค็งไม่มใีครเชื่อ

	 มเีพยีงเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพสิูจน์

	 อย่างไรก็ดี	 ในฐานะผู้ผ่านประสบการณ์การท�าโพลในรัฐบาลมาหลายยุค
หลายสมัย	 รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	 “ประธานที่ปรึกษา”	ของ
สวนดสุติโพล	ในวนันี้	กล่าวว่า	สวนดสุติโพลผ่านการปฏวิตัริฐัประหารมาจนรู้ว่า
ต้องวางตวัอย่างไร!
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	 “สวนดุสิตโพลต้องรักษาเส้นทางเดินให้ได้	 เวลาเกิดรัฐประหารอย่าไป 
ใจฝ่อ	 แต่ต้องดูว่าในภาวะเช่นนี้ควรท�าโพลเรื่องอะไร	 เพราะความเสี่ยงม ี
ตลอดเวลา	ปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติ	 การท�าโพลก็เสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์
อยู่แล้ว	 แต่เราต้องมีจุดยืนของเรา	 และท�าให้ส�านักโพลยืนอยู่ได้อย่างคงเส้น 
คงวา	 ให้ประชาชนเห็นว่าโพลเป็นที่พึ่งในการแสดงความคิดเห็นได้	 ให้ 
ค�าตอบที่เขาได้ระบายออก	สามารถน�าเสนอให้ผู้บริหารประเทศให้รับรู้	 รวมถึง
ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ผลโพลไปประกอบการตดัสนิใจ”

	 กระนั้น	 การท�างานในช่วงรัฐบาลทหาร	 ก็ต้องมีข้อที่ต้องระมัดระวัง	 
“เป็นพเิศษ”

	 อะไรที่จะ	“ขดั”	ต่อความสงบเรยีบร้อย	กไ็ม่ต้องไปท�า!

	 อะไรที่จะไปสร้างความแตกแยก	กห็ลกีเลี่ยง

	 นอกจากนี้	 หลายครั้งที่สวนดุสิตโพลท�าโพลเพราะ	 “อยากรู้”	 แต่ไม่ได้	
“อยากเผยแพร่”	กม็ถีมไป

	 ซึ่ง	 “อาการ”	 อยากรู ้นั้นก็เพื่อท�าการ	 “เก็บ”	 ความคิดเห็นเพื่อให้รู ้ 
“ทิศทางการท�างาน”	มิใช่การ	 “ปั่นกระแส”	 เพื่อให้สวนดุสิตโพลโด่งดังแต่
ประการใด

	 ความกระหายใคร่รู ้ที่สุ ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชิญไป	 “ปรับทัศนคติ”	 ก	็
“เลี่ยง”	การเผยแพร่

	 เพราะการท�างานของโพลต้องมใิช่	“การท้าทาย”	คณะผู้บรหิารประเทศ

	 รศ.ดร.สุขุม	กล่าวว่า	การท�าโพลคือการวัดกระแสประชาชน	 “โพลที่ดี”	
ต้องเป็นการน�า	“กระแส”	นั้น	ไปใช้ในเชงิสร้างสรรค์

	 แต่หากเป็น	“กระแส”	ที่ส่งผลเสียต่อสังคม	 เป็นผลร้ายต่อประเทศชาต	ิ
สวนดสุติโพลต้องไม่น�าออกเผยแพร่เดด็ขาด
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	 ยิ่งไปกว่านั้น	 โพลที่จะสามารถน�า	 “กระแส”	 ไปใช้ในทางสร้างสรรค์ได้	
ประการแรกสุดก็ต้องเกิดจาก	“ค�าถามที่ชาญฉลาด”	 เพื่อให้ได้	 “ค�าตอบ”	ที่	
“ฉลาดกว่า”

	 และเพื่อให้ได้ค�าตอบที่ฉลาดกว่า	คนท�าโพลก็ต้อง	 “รู้สถานการณ์ดีกว่า 
ผู้ตอบค�าถาม”

	 นี่จึงเป็นความท้าทายของ	 “คนสวนดุสิตโพล”	ที่จะตั้งประเด็นค�าถาม
ด้วยสูตรส�าเรจ็เดมิๆ	ไม่ได้อกีต่อไป

	 เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน	ชุดค�าถามก็ต้องเปลี่ยน	ยกตัวอย่างเช่น	สมัย
รัฐบาลยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	สวนดุสิตโพลถามว่า	ท่านมีความพึงพอใจต่อผลงาน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือไม่	 พอใจแค่ไหน	 แต่เมื่อมาเป็นรัฐบาล	พล.อ.ประยุทธ์	
สวนดุสิตโพลจะลอกค�าถามเดียวกันมาใช ้ เพื่อน�าไปเปรียบเทียบไม ่ได ้ 
อกีต่อไป	เพราะอย่าลมืว่า	ขณะที่เรามรีฐับาลยิ่งลกัษณ์จากพรรคเพื่อไทย	เรากม็ ี
พรรคประชาธปิัตย์เป็นฝ่ายค้าน

	 แต่รัฐบาล	พล.อ.ประยุทธ์	 ไม่ได้มีฝ่ายค้าน	ค�าถามจึงต้องต่างกัน	และ
ต้องค�านงึถงึกฎเกณฑ์และกตกิาที่ถูกก�าหนดขึ้น	ณ	แต่ละช่วงเวลา	แต่ละรฐับาล 
ที่เข้ามาบรหิารประเทศด้วย

	 ที่ส�าคัญ	ค�าถามต้องไม่ใช่ค�าถามที่เชย	ล้าสมัย	 เพราะคนยุคปัจจุบัน 
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	และการบริโภคข้อมูลจะมีลักษณะเหมือนการ	
“เมาท์มอย”	กนัมากขึ้น

	 การตั้งค�าถามจึงต้องเป็นอะไรที่เข้ากับยุคสมัย	 เช่น	สวนดุสิตโพลเคย
ถามประชาชนว่า	 “ท่านหนักใจแทน	พล.อ.ประยุทธ์	 ในเรื่องใดบ้าง”	ค�าถาม
อย่างนี้เองที่จะท�าให้ผู้ตอบรู้สกึ	“อนิ”	มากขึ้น

	 การท�าโพลยคุใหม่ต้องตั้งประเดน็อย่างชาญฉลาด	เพื่อให้คนรู้สกึสนกุกบั
เรื่องเหล่านั้น	ซึ่งท�าให้โพลม	ี“ชวีติชวีา”	ไม่แห้งแล้ง	ไม่น่าเบื่อ
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	 โพลที่	 “มีชีวิต”	 ไปถามใครก็มีแต่คนอยากตอบ	จะเอาไปเผยแพร่สื่อก็
กระตอืรอืร้นที่จะลงข่าว	คนอ่านกอ็ยากจะรู้

	 หากเข้าใจธรรมชาติของคน	 โดยสามารถ	“เจาะ”	 เข้าไปถึงความอยากรู้
ของคนได้	จะปฏวิตัหิรอืไม่ปฏวิตั	ิส�านกัโพลกย็งัจะรกัษาที่ยนืของตวัเองได้อย่าง
มั่นคง!
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“สร้าง” หรือ “เสี้ยม”

	 ในที่สดุ	ประเทศไทยกม็กีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	
พทุธศกัราช	2560

	 ถือได้ว่า	นี่คือรัฐธรรมนูญ	 “ฉบับแรก”	ของประเทศไทยที่ให้	 “อ�านาจ
ประชาชน”	ในการ	“ลงประชามต”ิ	ว่าจะ	“รบั”	หรอื	“ไม่รบั”	รฐัธรรมนูญที่ว่ากนัว่า 
เป็นฉบบั	“ปราบโกง”

	 แม้ก่อนการลงประชามติ	 จะเกิดการแตกแยกทางความคิดเห็นจน 
หลายฝ่ายกงัวลว่า	“ร่าง”	รฐัธรรมนูญฉบบันี้จะ	“ถูกคว�่า”	มากกว่า	“ผ่านฉลยุ” 
แต่	 “มติประชาชน”	วันอาทิตย์ที่	 7	สิงหาคม	2559	ก็แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด
ว่า	ประชาชน	“เอาด้วย”	 เกินความคาดหมายของใครหลายคน	ด้วยจ�านวน 
ของผู้ที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่	 61.35%	 (16,820,402	คน)	จากผู้มาใช้สิทธิ
ประมาณ	29,740,677	คน	 (ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น	 59.40%	จากผู้มีสิทธิประมาณ	
50	ล้านคน)	ขณะที่จ�านวนผู้ไม่เหน็ชอบมเีพยีง	38.65%	(10,598,037	คน)	เท่านั้น

	 ส่วนประเด็นค�าถามพ่วงซึ่งเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	
ผ่านความเหน็ชอบ	58.07%	(15,132,050	คน)	ไม่เหน็ชอบ	41.93%	(10,926,648	
คน)
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	 ในวันนี้...ประชาธิปไตยของประเทศไทยก�าลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง 
ที่จะมีขึ้นในปี	 2560	ซึ่งหลายฝ่ายต้องการเห็น	 “ความสงบเรียบร้อย”	 เกิดขึ้น	
หลังจากประเทศได้รับความบอบช�้าจากการขัดแย้งทางการเมืองจนน�าไปสู่ 
ความรนุแรงซ�้าแล้วซ�้าเล่า

	 ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร	จะต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทิ้ง	 และ 
มกีารจดัท�ารฐัธรรมนูญฉบบัใหม่

	 การ	 “ยกร ่าง”	 รัฐธรรมนูญแต่ละครั้งจึงถูกจับตามองเป ็นพิเศษ	 
ว่าจะเป็นการ	 “สืบทอด”	 อ�านาจของกลุ ่มบุคคลใดหรือไม่	 หรือจะเป็น	
“ประชาธปิไตย”	แท้จรงิ	เพยีงไร

	 ช่วงเวลาแห่งการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งจึงมีเสียงทั้งเห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วย	 เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางความคิด	มีประเด็นละเอียดอ่อน 
ที่อาจน�าไปสู่ความขดัแย้งอนัก่อให้เกดิความรนุแรงที่เพิ่มขึ้นได้

	 การท�า	 “โพล”	 ในช่วงยกร่างรัฐธรรมนูญจึงมีบทบาทส�าคัญในการ	 
“น�าเสียงของคนในสังคม”	 ให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ถึงเสียงสะท้อนของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ	ในสงัคม

	 เมื่อคนในสังคมมีที่	 “ระบาย”	ความอึดอัดใจ	อย่างน้อยโพลก็เหมือน 
“ยาบรรเทา”	ความรนุแรง

	 เมื่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	“รับรู้ความในใจ”	ของประชาชน	อย่างน้อยโพล 
กช็่วยเป็น	“ไกด์ไลน์”	ในการตดัสนิใจด�าเนนิการเรื่องราวต่างๆ

	 หรือในยามที่สังคมต้องการ	“ระดม”	ความคิดเห็น	ส�านักโพลก็ท�าหน้าที่
ประหนึ่ง	 “เวทีสาธารณะ”	ที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายมีที่ถกเถียงแสดงความ 
คดิเหน็อย่างสร้างสรรค์

	 ทั้งนี้	 รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	กล่าวว่า	สมัยก่อน	 โพลอาจจะเป็นเพียง	
“เสยีงนกเสยีงกา”	ในสายตาผูม้อี�านาจ	แต่ปัจจบุนั	“รฐับาล”	กต้็อง	“ฟัง”	ผลโพล 
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	 ถ้าผลโพลออกมาระบุว่า	 กระทรวงไหนท�างาน	 “ไม่เข้าตา”	ประชาชน	
“รฐัมนตร”ี	กอ็าจโดน	“นายกรฐัมนตร”ี	เล่นงานได้!

	 แต่เหนอือื่นใด	โพลต้องมเีป้าหมายส�าคญัคอื	การ	“สร้าง”	ความปรองดอง 
มใิช่	“เสี้ยม”	ให้เกดิการแตกแยก

	 “เมื่อไหร่ก็ตามที่คนยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	มันจะท�าให้ความ
แตกต่างกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้	สวนดุสิตโพลจึงไม่ได้น�าเสนองานเพื่อเชียร์
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	แต่ต้องให้ความส�าคัญกับคนที่มีความเห็นแตกต่างเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่า	 สวนดุสิตโพลเป็น 
พวกแดงหรอืเป็นพวกเหลอืงนี่	เป็นเรื่อง!”

	 ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพลระบุว่า	 ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
สวนดุสิตโพลจะต้องไม่น�าเสนอเพียงตัวเลขเท่านั้น	แต่ต้องน�าเสนอถึงเหตุผล
ด้วยว่า	 เห็นด้วยเพราะอะไร	 ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร	และหากจะให้มีความเห็น 
ที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัต้องท�าอย่างไร

	 “เป็นหลักธรรมดาของโพลที่เวลาถามว่าใครเห็นด้วย	 เราต้องน�าเสนอ
ด้วยว่าไม่เหน็ด้วยเพราะอะไร	 เหน็ด้วยเพราะอะไร	ถ้าจะให้เหน็ด้วยเหมอืนกนันี่ 
ควรจะท�าอย่างไร	นี่คือลักษณะของโพลที่น�าเสนอ	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน	
นอกจากนี้พื้นฐานของการท�าการส�ารวจเป็นการใช้กลุ่มตัวอย่าง	แบ่งเป็น	Area	
Sampling	มันจะมีการแบ่งเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 มีสิ่งใดที่คิดเหมือน
กันบ้างไหม	แล้วมีเหตุผลอย่างไร	มันเป็นการสร้างความเข้าใจในลักษณะการ
สร้างความปรองดองอยู่แล้ว	สมัยนี้ยิ่งโชคดีเพราะเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มี 
การแลกเปลี่ยนกันทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	การส�ารวจจึงไม่ใช่ฟังความ
แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง”

	 และหากปรายตาไปดูการท�าส�ารวจเกี่ยวกับร ่างรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2559	 ตลอดปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 สวนดุสิตโพลล้วน 
น�าเสนอประเด็นที่มีส่วนช่วย	 “สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง”	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง 
จะได้น�า	 “ความคิด”	จากการ	 “ส�ารวจ”	นั้น	 ไปเป็น	 “ข้อมูล”	 ในการด�าเนิน 
สิ่งต่างๆ	ที่ก่อให้เกดิประโยชน์และเพิ่มพูนประสทิธภิาพมากขึ้น	เช่น
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	 •	ประชาชนกบักระแสวพิากษ์วจิารณ์ร่างรฐัธรรมนูญ	(เผยแพร่	7	ก.พ.)

	 •	ประชาชนคดิอย่างไรต่อร่างรฐัธรรมนูญ	(เผยแพร่	27	ม.ีค.)

	 •	ประชาชนคดิอย่างไรกบัการลงประชามต	ิ(เผยแพร่	2	เม.ย.)

	 •	ท�าอย่างไรคนไทยจงึจะไปลงประชามตริฐัธรรมนูญ	(เผยแพร่	16	เม.ย.)

	 •	ปัจจัยที่มีผลต่อการลงประชามติ	 “รับ”	หรือ	“ไม่รับ”	ร่างรัฐธรรมนูญ	 
(เผยแพร่	23	เม.ย.)

	 •	การปรองดองของคนไทย	(เผยแพร่	14	พ.ค.)	ความคดิเหน็ของคนไทย
ต่อการปรองดองในวนันี้	ท�าไมการปรองดองของคนไทยจงึท�าได้ยาก

	 •	 ประชาชนกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ	 (เผยแพร่	 21	พ.ค.)	
ประชาชน	“รับรู้”	 และ	“เข้าใจ”	 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ลงประชามติมากน้อย
เพยีงใด

	 •	 ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
(เผยแพร่	4	ม.ิย.)

	 •	รฐัธรรมนูญในสายตาประชาชน	(เผยแพร่	12	ม.ิย.)	ประชาชนรู้หรอืไม่ 
ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร	 สิ่งที่ประชาชน 
จะได้จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไร	ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ระบเุรื่องสทิธเิลอืกตั้งของประชาชนไว้อย่างไร

	 •	 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ	 (เผยแพร่	 25	 มิ.ย.)	 ประชาชน 
คิดอย่างไรกับความเห็นที่แตกต่างของการจะลงประชามติ	การวิพากษ์วิจารณ์
ของแต่ละฝ่ายมผีลต่อการตดัสนิใจมากน้อยเพยีงใด

	 •	 สิ่งที่ประชาชน	 “สมหวัง”	 และ	 “ผิดหวัง”	 ในการจะลงประชามติ 
ร่างรฐัธรรมนูญ	(เผยแพร่	16	ก.ค.)
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	 •	โค้งสดุท้าย	“ประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ”	(เผยแพร่	23	ก.ค.)	ท�าไมการท�า 
ประชามติจึงมีความขัดแย้ง	 ประชาชนอยากรู้เรื่องอะไรเพื่อประกอบการ 
ตัดสินใจ	 และอยากให้	 กกต.	 ประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการท�า
ประชามตวินัที่	7	สงิหาคม	2559

	 •	 ประชาชนคิดอย่างไรกับการจัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญ	 (เผยแพร่	 
24	ก.ค.)

	 อย่างไรก็ตาม	 เจ้าพ่อโพลที่ผ่านการท�าโพลมาอย่างช�่าชองก็ให้ข้อสังเกต
ว่า	โพลที่	“เทคไซด์”	นั้น	ดูไม่ยาก	โดยสงัเกตง่ายๆ	จากการตั้งค�าถามที่ม	ี“นยั”	
ชี้น�าไปสู่	“ผล”	ที่ตวัเองต้องการ	ซึ่งกต็้องยอมรบัว่า	ไม่ใช่ทกุโพลที่	“เป็นกลาง”	 
จริงๆ	 บางโพลอาจเป็นของพวกใดพวกหนึ่ง	 หรือท�าโพลเพื่อออกมาเชียร ์
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 ซึ่งโพลประเภทนี้เองจะก่อให้เกิดความแตกแยก	 โดยน�าเสนอ
เพยีงความคดิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

	 แต่หาก	“ส�านักโพล”	ท�างานอยู่บน	 “พื้นฐาน”	ของวิธีส�ารวจวิจัยแล้ว	 
ผลโพลที่ออกมาจะ	 “บ่งบอก”	 ตัวเองได้อยู ่ในตัว	 ว่าส�านักโพลแห่งนั้น	
“สร้างสรรค์”	ให้เกดิการปรองดอง	หรอื	“เสี้ยม”	เพื่อให้เกดิการแตกแยก!
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จากอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล
สวนดุสิตโพลมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

	 หากถามว่าสิ่งแรกที่จะนึกถึงเมื่อเอ่ยชื่อ	 “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”	 
คอือะไร	ร้อยทั้งร้อย	ณ	เวลานี้	“สวนดสุติโพล”	คอืภาพจ�าอนัดบัแรก

	 และมิใช่เป็นการกล่าวเกินเลยแม้แต่น้อย	 หากจะระบุกันชัดๆ	 ว่า	 
สวนดสุติโพลในวนันี้	เปรยีบประหนึ่ง	“สญัลกัษณ์”	ของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ	

	 เป็น	 “แบรนด์”	ที่แข็งแกร่งจนใครต่อใครนึกไม่ออกเสียแล้วว่า	สถาบัน
แห่งนี้	คอื	“โรงเรยีนการเรอืนแห่งแรก”	ของประเทศไทย!

	 และเป็นโรงเรียนการเรือนที่มี	 “ท็อฟฟี่เค้ก”	 ภายใต้แบรนด์	 “Home	 
Bakery”	ขนมแสนอร่อย	หวาน	มนั	รสชาตเิข้มข้น	รบัประทานแล้วหยดุยาก

	 จากการเดินทางที่เริ่มต้นจากโรงเรียนการเรือนส�าหรับกุลสตรี	 ไล่เรียง
ตั้งแต่การสอนงานบ้านงานเรือน	 การจัดดอกไม้	 งานศิลปะ	 การประกอบ 
อาหาร	มารยาท	และการเข้าสังคม	 ฯลฯ	กลายมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มี	 
“ส�านกัโพล”	ระดบัชั้นน�าของประเทศ

	 “สวนดสุติโพล”	มาถงึจดุนี้ได้อย่างไร?



106 l SUAN DUSIT POLL

	 สวนดุสิตโพลก่อตั้งขึ้นในยุคที่	 “สวนดุสิต”	มีสถานะเป็น	“วิทยาลัยครู”	
ในช่วงปี	2535	ซึ่งการด�าเนนิงานส�ารวจความคดิเหน็ขณะนั้น	เป็นเพยีง	“การลง
ภาคสนาม”	เพื่อให้นกัเรยีนมี	“คะแนน”	ส่งอาจารย์	เท่านั้น

	 ดังที่	 รศ.ล�าพอง	บุญช่วย	 อดีตอธิการ	 วิทยาลัยครูสวนดุสิต	 ระบุว่า 
ท�างานกับแบบ	 “บ้านๆ”	 คือ	 ไม่มีออฟฟิศ	 เครื่องใช้ไม้สอยก็หาเอาเท่าที่มี 
ในส�านกังานอธกิาร!

	 กระนั้นการท�างานแบบบ้านๆ	ก็ใช่ว่าหมายถึงทีมงานจะปล่อยผลงาน
ออกมาแบบ	“ชุ่ยๆ”

	 เมื่อผลส�ารวจออกมา	 “แม่นย�า”	 ติดต่อกันหลายครั้ง	 สวนดุสิตโพลก	็ 
“ดงัเปรี้ยงปร้าง”	และน�าไปสู่กระแส	“โพลฟีเวอร์”	ในยคุสมยัหนึ่ง

	 เป็นยุคที่วิทยาครูสวนดุสิตซึ่งเริ่มเปลี่ยนสถานะเป็น	 “สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต”	 ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่	 เพราะอยากมาท�างานให้กับ	 
“สวนดสุติโพล”

	 ชื่อเสียงที่ส่งผลให้	 “เจ้าพ่อโพล”	กลายเป็น	 “ตัวเอก”	 ในนวนิยายเรื่อง	
ปีกเปล่า	ของ	ชูวงศ์	ฉายะจนิดา	ซึ่งเพิ่งได้รบัต�าแหน่งศลิปินแห่งชาต	ิประจ�าปี	
2559

	 การสร้างผลงานที่	 “เข้าตา”	จนท�าให้สวนดสุติโพลสามารถ	“หารายได้”	
เลี้ยงตวัเองได้อย่างสบายในฐานะ	“มอืปืนรบัจ้าง”	ให้กบับรษิทัและองค์กรต่างๆ	
ทั้งภาครฐัและเอกชน	โดยไม่ต้องพึ่งพงิงบประมาณจากมหาวทิยาลยั

	 การท�างานแบบบ้านๆ	ก็เริ่มมีระบบระเบียบ	มีการวางโครงสร้างภายใน
องค์กรเป็นแบบแผนตามการขยายตวัของสวนดสุติโพล

	 จาก	วทิยาลยัครูสวนดสุติ	 (2535)	สู่การได้รบัการยกสถานะเป็น	สถาบนั
ราชภัฏสวนดุสิต	 (2535-2547)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 (2547-2558)	และ	
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	(2558-ปัจจบุนั)	ตามล�าดบั
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	 ปัจจบุนั	สวนดสุติโพลเป็นหน่วยงานอสิระ	ตั้งแต่วนัที่	17	กรกฎาคม	2558	
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	2558	ซึ่งหมายความว่า	สวนดุสิตโพล	
ได้มกีารเตบิโตอย่างมั่นคง	ขณะเดยีวกนักม็คีวามคล่องตวัสูงในการท�างาน

	 กระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า	นอกจากจะเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้อง
อาศัยงบประมาณจากต้นสังกัดแล้ว	 “ก้าวต่อไปของสวนดุสิตโพลจะต้องเป็น
หน่วยงานที่ท�ารายได้ให้กบัมหาวทิยาลยั”	รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรพัย์	กล่าว

	 โดยเฉพาะในวันข้างหน้า	 วันที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบอย่าง 
เตม็ตวั	สวนดสุติโพลกจ็�าเป็นต้องบูรณาการการบรหิารจดัการในหลากหลายมติิ	
เพื่อสร้าง	“รากแก้ว”	ให้เป็น	“รากฐาน”	ที่มั่นคง

	 และไม่เฉพาะการเตรียมพร้อมส�าหรับการออกนอกระบบ	สวนดุสิตโพล 
ยังจ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการส�ารวจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 
Thailand	4.0	ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย	ที่รฐับาลได้ประกาศเป็น
แนวทางไว้

	 ช่องทางการส�ารวจและการเผยแพร่	ณ	วันนี้	จึงต้องใช้วิธีที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดตี

	 การท�าโพลต้องไม่จ�ากัดเพียงการลงพื้นที่เก็บข้อมูล	หรือการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม	การสมัภาษณ์	และการสนทนากลุ่ม	เท่านั้น

	 แต่การท�าโพลต้องอาศยัช่องทางออนไลน์ในทกุรูปแบบ	โซเชยีลมเีดยีต้อง
ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ให้เตม็ที่

	 บุคลากรต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 “ให้เป็น”	 และรู้จักท�า	 “Digital	 PR”	
อย่างมปีระสทิธภิาพ

	 สิ่งเหล่านี้จงึเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�าหรบั	“คนสวนดสุติโพล”	ในการ
พยุงองค์กรให้ยังคงความเป็น	“ส�านักโพล”	ที่	 “มีชีวิต”	และคงต�าแหน่งอยู่ใน
ระดบัหวัแถวในยคุโซเชยีลมเีดยีครองเมอืง!
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สวนดุสิตโพล  
โก “สตรอง” ใน AEC?

	 1	มกราคม	2559	คอื	“วนัแรก”	ที่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	หรอื	AEC	
(ASEAN	Economic	Community)	ท�างาน	“เตม็รูปแบบ”	อย่างเป็นทางการ

	 เป็นวันที่เปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจที่มีประชากร 
รวมกว่า	 600	 ล้านคน	 จาก	 10	ประเทศ	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 บรูไน	ฟิลิปปินส์	
อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	เวยีดนาม	ลาว	กมัพูชา	เมยีนมา	และไทย

	 เป็นเขตภูมิภาคการค้าที่จะช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของประเทศ
สมาชกิ	เพิ่มพลงัอ�านาจการต่อรองในเวทตี่างๆ

	 และเป็นเครื่องมือส�าคัญในการขยายปริมาณการค้าการลงทุนในภูมิภาค	
รวมถงึความร่วมมอืต่างๆ	ตลอดจนการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั

	 สวนดุสิตโพลได้จับตามองความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิด	จึงได้เตรียม
ขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือระหว่างส�านักโพลในภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่
ปี	 2557	 โดยมีการเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
มหาวิทยาลัยและส�านักโพลต่างๆ	 ภายในกลุ ่มประเทศอาเซียน	 ทั้ง	 บรูไน	
กมัพูชา	อนิโดนเีซยี	ลาว	มาเลเซยี	เมยีนมา	ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์	และเวยีดนาม
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	 นบัเป็นส�านกัโพลแห่งแรกของไทยที่เตรยีมพร้อมกบัการก้าวสู่	AEC

	 นอกจากความตั้งใจที่ท�างานเชิงรุกเพื่อสร้าง	 “ก้าวแรก”	ที่มั่นคงในการ
แสวงหา	“พนัธมติร”	เพื่อเป็น	“ใบเบกิทาง”	ในการใช้	“โพล”	เป็น	“เครื่องมอื”	
ในการพฒันาการเมอืง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ในระดบัประเทศและภูมิภาคแล้ว

	 สวนดสุติโพลยงัมองไกลถงึการมี	“ส�านกัโพลแห่งอาเซยีน”	อกีด้วย!

	 ซึ่งแน่นอนว่า	 การท�างานเพื่อให้	 “ไปถึง”	 เป้าหมายแห่งการเป็น 
“ส�านกัโพลระดบัภูมภิาค”	นั้น	นบัเป็น	“ความท้าทาย”	ของ	“คนสวนดสุติโพล”	 
อย่างยิ่ง

	 ณฐัพล	แย้มฉมิ	ประธานด�าเนนิงานสวนดสุติโพล	กล่าวว่า	ในการพฒันา
ด้านต่างๆ	มิอาจหลีกเลี่ยงการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน	ซึ่งจะท�าให้ 
ได้ข้อมูลหรือสถิติที่น่าสนใจได้	 เพราะเรื่องของ	 “ฐานข้อมูล”	จะเป็น	 “ข้อมูล 
พื้นฐาน”	ที่เปรียบเหมือน	 “แผนที่น�าทาง”	 ในการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคล	
สงัคม	ประเทศชาต	ิภูมภิาค	รวมถงึระดบัโลก

	 บทบาทของส�านักโพลหรือส�านักวิจัยในอนาคตจึงไม่สามารถมองเพียง
เรื่องการส�ารวจวิจัยเท่านั้น	แต่ต้องมองถึงการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อ
การเชื่อมโยงข้อมูลในระดบัต่างๆ

	 คนสวนดสุติโพลจงึต้อง	“เตมิเตม็ศกัยภาพ”	ให้พร้อม	ทั้งเรื่องภาษาและ
ทกัษะการท�างานแบบมอือาชพีที่ต้องไปให้ถงึระดบัสากล

	 อย่างไรกด็ี	เนื่องจากในช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่	AEC	สถานการณ์
ในบ้านเรากเ็ป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอ�านาจการปกครองด้วยเช่นกนั

	 ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนั้นก็คือการรัฐประหารที่ท�าให้ประเทศไทยได้
รัฐบาลทหารเข้ามาท�าหน้าที่บริหารบ้านเมือง	 โดยมี	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	
ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี
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	 ด้วยเหตุนี้	 การด�าเนินงานจึงมี	 “เหตุสะดุด”	ชั่วคราว	 เพราะบ้านเมือง 
ยงัอยู่ในช่วง	“การเมอืงแกว่งไกว”

	 สวนดสุติโพลจงึต้องมกีารปรบัเปลี่ยนแผน

	 นั่นคอื	เฝ้ารอการปัดกวาดท�าความสะอาด	“บ้าน”	ให้เรยีบร้อยในระดบัที่
สวนดสุติโพลสามารถ	“เดนิเครื่อง”	โก	AEC	ต่อไปได้

	 แล้วอย่างไรถงึจะเรยีกว่าไปต่อได้

	 นั่นคือก็ต ้องเป ็นช ่วงเวลาที่จะบอก	 “ต่างบ ้านต่างเมือง”	 ได ้ว ่า	
ประเทศไทยมีการเลือกตั้ง	 เรากลับมามีรัฐธรรมนูญ	มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวถิปีระชาธปิไตยอย่างถูกต้องตามกระบวนการแล้ว

	 ซึ่งที่ว่ามาจะเกดิขึ้นในไม่ช้าไม่นานนี้

	 “ช่วงการเข้า	 AEC	 เราไปแล้วทุกประเทศ	 เพื่อดูว่าแต่ละประเทศเขา
ท�าโพลเรื่องอะไร	 ท�าอย่างไร	 แต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในบ้านเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	 ซึ่งจะเป็นตัวแปรส�าคัญในการท�าโพล	 เพราะผลโพลที่ 
ได้มาอาจได้รับการมองว่าถูกครอบง�าด้วยปัจจัยทางการเมือง	 ดังนั้น	 ตอนนี้
เราต้องดูว่ารัฐบาล	พล.อ.ประยุทธ์	มีแผนพัฒนาประเทศระยะยาวอย่างไร	ปีนี้
รัฐบาลจะท�าอะไรได้มากน้อยแค่ไหน	ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการด�าเนินงาน
ของสวนดสุติโพลด้วย”	รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรพัย์	กล่าว

	 แต่หากถามว่าในวันนี้	สวนดุสิตโพลพร้อมแค่ไหนกับการไต่ฝันสู่การเป็น	
“ส�านกัโพลระดบัอาเซยีน”

	 ค�าตอบนี้	“คนสวนดสุติโพล”	เท่านั้นที่จะตอบตวัเองได้!
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“เสียงของประชาชน” เป็น “เสียง” ส�าคัญต่อ “ผลโพล”  

ในการสะท้อนความนึกคิดและความรู้สึกของคนในสังคม 

ที่มีต่อสถานการณ์ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ฉันใด “มุมมอง” ที่มีต่อการท�างานของ 

“คนท�าโพล” ก็มีบทบาทส�าคัญในการสะท้อนถึง 

“ศักยภาพ” และ “คุณภาพ” ของคนท�าโพล ฉันนั้น

 ตลอดระยะเวลา 25 ปี สวนดสุติโพลได้รบัเสยีงช่ืนชม 

และค�าวพิากษ์วจิารณ์ทีม่ปีรากฏให้เหน็ตามสือ่ต่างๆ ต่อเน่ือง 

ซึ่งสวนดุสิตโพลก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ 

แต่กลับเห็นเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การท�างานและพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้มีความเป็น 

มืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือ หวังจะให้ 

“ส�านักโพล” แห่งนี้ เป็น “สถาบัน” ของคนท�าโพลที่ทุกคน

เชื่อมั่น ไว้วางใจได้ และสามารถยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทย 

ตราบนานเท่านาน
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	 “การส�ารวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเมือง	 เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด	บ้านเมืองของเราในวันนี้ปัญหา
ที่ส�าคัญที่สุดคือเรื่องของการเมืองเป็นหลัก	 เพราะการเมืองปัจจุบันไม่ใช่เพื่อ
ประชาชน	กลับกลายเป็นเพื่อคนกลุ่มน้อย	คนที่มีฐานะดี	 จึงมีปัญหาและข้อ 
ขดัแย้ง	เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ตรงนี้ให้ได้	เพื่อให้ประเทศชาตเิดนิไปได้

	 การด�าเนินงานของสวนดุสิตโพลนั้นดีแล้ว	 เหลืออย่างเดียวคือให้มองว่า
ปัญหาคืออะไร	และท้ายที่สุดต้องท�าเพื่อประชาชน	ท�าอะไรก็ได้ให้ประชาชนได้	
ไม่ใช่ประชาชนเสยี	โดยยดึหลกัต้องมคีวามรู้	ซึ่งมอียู่	2	ประการคอื	หนึ่ง	รู้ว่าอดตี
ที่ผ่านมาท�าอะไรไม่ด	ี	สอง	รู้ว่าในอนาคตจะท�าอะไร	มคีวามสอดคล้องเหมาะสม 
หรือไม่	 ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาสถานการณ์ในอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป	
โดยส่วนตัวขอให้ก�าลังใจ	 ให้ทีมงานรู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล	 รู้จักพึ่งพาตนเอง 
ดงัที่พระพทุธองค์ท่านกล่าวไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเอง”
 

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ของประเทศไทย

ท�ำอะไรก็ได้ให้ประชำชนได้  
ไม่ใช่ประชำชนเสีย
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25 ปีของสวนดุสิตโพล มำจำกกำรเริ่มต้น 
ที่ถูกต้อง แนวทำงที่เดินมำมีควำมเข้มแข็ง  
มีหลักมีเกณฑ์

	 “ถ้าเทียบกับอายุองค์กร	ต้องบอกว่าเพิ่งรู้จักสวนดุสิตโพลไม่นานนี้เอง 
แต่ว่าที่	 ‘รู้จักไม่นาน’	ก็ได้มองเห็นการท�างานของสวนดุสิตโพลในการมีบทบาท
ด้านการส�ารวจความเห็นกับประชาชนในเรื่องการเป็นสื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการท�าแบบส�ารวจ	 ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์
มากมาย	ซึ่งคงไม่ต้องอธบิาย

	 ผมคิดว่าที่ผ่านมา	 ‘สวนดุสิต’	ก็เป็นสถาบันที่ดีตรงเริ่มต้นมาจากสถาบัน
การศึกษา	สอนเด็ก	 ให้ความรู้กับคนทั่วไป	 รวมถึงด้านวิชาการและการส�ารวจ
ความคิดเห็น	ซึ่งผมคิดว่าเรามีทั้งวิชาการ	หลักการ	คิดว่าเป็นมืออาชีพ	ผมไม่
ได้มายกย่องสวนดสุติโพลว่าเป็นมอือาชพี	เพราะทกุส�านกักม็เีจตนา	มเีจตจ�านง	
เดียวกัน	 แต่ผมคิดว่าสวนดุสิตดีตรงที่เกิดมาจากคนที่มีความรู้	 มีหลักเกณฑ์ 
ในการท�างาน	และมอีงคาพยพที่ค่อนข้างพร้อม	เช่น	มนีกัศกึษาฝึกงานในด้านนี้ 
ซึ่งเรียกได้ว่าได้รับการสั่งสอนมาแล้ว	 อีกประการหนึ่ง	 ‘สวนดุสิตโพล’	 ไม่ได้ 
ตั้งขึ้นมาเพื่อท�าอาชีพนี้	 ไม่ได้ท�างานเพื่อรับใช้ใครคนใดคนหนึ่ง	 แต่เป็นเรื่อง
ของสถาบันการศึกษา	 เว้นแต่จะมีใครมาแทรกแซงบ้าง	ซึ่งประเด็นนี้ผมไม่ทราบ	
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แต่ผมมั่นใจว่าสวนดุสิตโพลไม่ยอมให้ใครมาแทรกแซงในหลักการศึกษาหรือ 
หลกัวชิาการที่จ�าเป็น	ซึ่งควรต้องสบืสานไปหลายชั่วอายขุองคนที่เข้ามาสมัผสั

	 ต่อมาผมได้รู้จักสวนดุสิตโพลมากขึ้นก็ตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 ซึ่งก็ได้มาไหว้วานให้ช่วยท�างานจนส�าเร็จลุล่วงไปหลายๆ	 เรื่อง 
เรื่องโพลก็เช่นเดียวกัน	 เมื่อก่อนผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไร	 แต่มาเจอที่สวนดุสิต
ได้ความรู้มากขึ้น	โดยเฉพาะ	รศ.ดร.สขุมุ	เฉลยทรพัย์	ซึ่งเคยมาอธบิายให้ผมฟัง
ว่า	ท่านเคยท�างานอย่างไร	ล้มลกุคลกุคลานกบัการท�าโพลท�าส�ารวจมามากมาย	
จนกระทั่งตอนนี้เริ่มอยู่ตัวขึ้นมา	ผมคิดว่า	 25	ปีของสวนดุสิตโพล	 ไม่ใช่	 25	ปี 
ที่ผ่านไปเฉยๆ	แต่เป็น	 25	ปีที่มาจากการเริ่มต้นที่ถูกต้อง	แนวทางที่เดินมามี
ความเข้มแขง็	มหีลกัมเีกณฑ์	ถ้าเปรยีบคนเดนิทางกเ็รยีกว่าเดนิทางจากที่ขรขุระ
มาจนกระทั่งมถีนน	มรีถแล่นได้แล้ว

	 ในโอกาสต่อไปก็อยากให้ก�าลังใจกับคณะท�างาน	ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ก็เก็บไว้เป็นความรู้	 หรือความคิดที่จะน�ามาต่อยอด	หรือน�ามาปรับปรุงแก้ไข	 
ผมมั่นใจว่าสถานการณ์บางสถานการณ์	หรือเวลาบางเวลา	อาจผ่านมาแล้ว
ผ่านไป	มีทั้งสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา	สิ่งที่เป็นอุปสรรค	มีทั้งสิ่งที่ดีที่เรามีความ 
พึงพอใจ	 แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้เจริญ	 ให้ประชาชน 
ของเราได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีและถูกต้อง	ซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นวัตถุประสงค ์
ของสวนดสุติโพลอยู่แล้ว	กข็ออวยพรให้ส�าเรจ็ตามความประสงค์ทกุอย่าง”

สมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ของประเทศไทย
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กำรท�ำงำนที่ให้ข้อมูลส�ำคัญแก่สังคม

	 “การส�ารวจความคิดเห็น	 และการมีข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชน	มีความส�าคัญมากในยุคปัจจุบัน	 เป็นประโยชน์ส�าหรับทั้งผู้ก�าหนด
นโยบาย	 ผู ้ที่อยู ่ในวงการเมือง	 ผู ้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน	
หรือแม้กระทั่งหน่วยงานเอกชน	 รวมทั้งประชาชนที่ติดตามสนใจข่าวสารของ 
บ้านเมอืงด้วย

	 สวนดุสิตโพลเป็นส�านักที่ส�ารวจความคิดเห็นแรกๆ	ที่เผยแพร่ผลอย่าง
สม�่าเสมอในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน	เพราะฉะนั้นการท�างานนี้ 
ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ข้อมูลที่ส�าคัญแก่สังคม	ผมก็หวังว่าการ
ก้าวเดินไปข้างหน้าจะท�าให้การท�างานทางด้านการส�ารวจความคิดเห็นนั้น 
มีความชัดเจน	มีความแม่นย�า	 มีความเที่ยงตรงมากขึ้น	 และสามารถท�าให ้
ผู้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้”

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ของประเทศไทย
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ผู้สะท้อนควำมคิด ค่ำนิยม และแนวโน้ม 
ของสังคมได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ
	 “สวนดุสิตโพลเป็นสถาบันทางการส�ารวจวิจัยและสะท้อนความคิดของ
คนไทยที่มีชื่อเสียงมานาน	ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความเที่ยงตรง	 และ
เชื่อถือได้	มาถึงวันนี้วันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงซับซ้อนมาก	ซึ่ง
ยากที่จะท�าความเข้าใจได้ง่ายๆ	นั้น	สวนดุสิตโพลก็ยังคงเป็นผู้สะท้อนความคิด	
ค่านิยม	และแนวโน้มของสังคม	 ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	และมีความเป็นกลาง
อย่างเคร่งครดัเหมอืนเดมิ	เนื่องจากมบีคุลากรที่มคีวามช�านาญ	มคีวามรู้	ความ
สามารถในการด�ารงความถูกต้องเที่ยงตรงตลอดมา	 ในโอกาสที่สวนดุสิตโพล 
ด�าเนนิการมาจนครบ	25	ปี	กข็อให้รกัษาความถูกต้องเป็นกลางเอาไว้เหมอืนเช่น
ที่ได้ปฏบิตัมิา	และพฒันาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	เพื่อคนไทย	ประเทศไทย	จะได้
ใช้เป็นแหล่งอ้างองิที่มปีระสทิธภิาพต่อไป”
 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ของประเทศไทย 
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ถ้ำไม่ได้รับควำมเชื่อถือ 
คงไม่สำมำรถอยู่มำนำนถึง 25 ปี

	 “เมื่อก่อนนี้ใครพูดถึงสวนดุสิตโพลผมจะนึกถึง	 รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์ 
แต่ปัจจุบันนี้ผมนึกถึงสถาบันโพลเก่าแก่ที่สุดที่มีผลงานสม�่าเสมอ	 และได้รับ 
ความเชื่อถืออย่างกว้างขวาง	ถ้าอยากรู้ว่าประชาชนคิดอย่างไร	ต้องติดตาม 
สวนดสุติโพล

	 ที่ควรชมอย่างหนึ่งก็คือการหยิบยกประเด็นมาล้วนแต่น่าสนใจทั้งสิ้น	
บางครั้งเป็นประเดน็ที่คาดไม่ถงึ	แต่พอตั้งขึ้นมาแล้วน่าสนใจ	ถอืเป็นความส�าเรจ็	
ขอปรบมือให้	 ถ้าไม่ได้รับความเชื่อถือคงไม่สามารถอยู่มานานถึง	 25	ปี	 วันนี้ 
เป็นสถาบนัไปแล้ว

	 การจะใช ้โพลเป ็นส ่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ	 เรื่องนี้ไม ่น ่า 
พะวงนัก	 ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีหน้าที่จะเห็นประโยชน์ของประเด็นของโพลหรือเปล่า 
ถ้าเป็นเพชรแท้ผู ้คนย่อมเห็นคุณค่าเอง	 แต่ถ้าไปตั้งใจจะให้เขาน�าไปใช้ 
โพลจะขาดอิสระ	 เพราะจะไปคอยอ่านใจว่าหน่วยงานที่เราอยากให้เอาโพล 
ของเราไปใช้ต้องการประเด็นอะไร	 เรื่องนี้ต้องระวังให้มากเพราะจะถูกมองเป็น	
‘มอืปืนรบัจ้าง’	ไป
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	 การสะท้อนให้ผู้คนได้ทราบว่าชาวบ้านชาวเมืองคิดอย่างไรต่อประเด็น
ต่างๆ	ที่สวนดุสิตโพลส�ารวจ	ถือได้ว่าทุกวันนี้สวนดุสิตโพลก็ท�าหน้าที่เพื่อสังคม
อยู่แล้ว”

รศ.สุขุม นวลสกุล
นักวิชาการ
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เพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วย 
สื่อควำมหมำยให้ลึกซึ้งในก้ำวต่อไป

	 “สวนดุสิตโพลเป็นส�านักโพลที่มีท�าการส�ารวจสาธารณมติที่ทันยุค	 
ทันสมัย	ทันเหตุการณ์	มีตัวเลขให้ได้เห็น	และได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ	ที่ม ี
ความเป็นปัจจุบัน	 การที่สวนดุสิตโพลมีอายุยาวนานถึง	 25	 ปี	 และยังจะ 
ด�ารงอยู่ต่อไป	 แสดงให้เห็นว่าผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
โดยทั่วไป	 และเป็นที่น่าสนใจส�าหรับสื่อมวลชนที่สนใจใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
เป็นพื้นฐานในการเขียนและวิเคราะห์ข่าว	 การท�างานในอนาคตก็อยากให้ 
สวนดุสิตโพลมีผู ้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเชิงปริมาณ 
มาเป็นผู้ตีความ	สื่อความหมายของตัวเลขให้มีความละเอียดลึกซึ้ง	น่าเชื่อถือ 
อันจะเป็นประโยชน์ในการประเทืองปัญญา	ประชาชน	ตลอดจนต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้กับนักการเมือง	 นักวิชาการ	 และข้าราชการ
ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ	 เพื่อให้ท ่านเหล่านั้น 
ยอมรับที่จะน�าเอาข้อมูลจากสวนดุสิตโพลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 
ในกระบวนการวางแผนพฒันาประเทศ”

ดร.เสรี วงษ์มณฑา
นักสื่อมวลชนอิสระ
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อนำคตของสวนดุสิตโพล ก็คือ
กำรริเริ่มกิจกรรมสำธำรณะที่มีควำมแตกต่ำง 
แต่ก่อประโยชน์ส่วนรวม

	 สวนดุสิตโพลเป็นที่รับรู้ในฐานะ	 ‘ผู้ให้ข้อมูล’	 ในเรื่องราวต่างๆ	ที่ก�าลัง
เป็นที่สนใจของประชาชน	 ข้อมูลที่สวนดุสิตโพลน�าเสนอต่อสาธารณะจะมี
ลักษณะเฉพาะก็คือ	การน�าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ	 (ตัวเลข)	ที่ถูกประมวลผล 
จากความรู ้สึกของประชาชนทั่วไป	 ซึ่งดูแล้วก็จะสามารถท�าให้ประชาชน 
ได้เข้าใจความรู้สึกนั้นๆ	 ได้โดยง่าย	สวนดุสิตโพลจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ ์
ทางสังคม	 ในฐานะของผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ	ถึงแม้บางครั้งข้อมูลที่น�าเสนอ
อาจไม่ถูกใจ	 (ความรู้สึก)	 แก่กลุ่มคนบางกลุ่ม	 และถูกน�าไปวิพากษ์วิจารณ์ 
ในหลายกรณี	แต่นั่นกค็งเป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้	เพราะสวนดสุติโพลได้กลายเป็น 
สื่อของสาธารณะไปแล้ว	ดังนั้นเมื่อเรานึกถึงสวนดุสิตโพล	 เราจึงนึกถึง	 ‘ข้อมูล
ทางตวัเลขที่อธบิายถงึความรู้สกึของประชาชนที่มตี่อเหตกุารณ์หนึ่ง’

	 เมื่อคนเราเข้าสู่วัยเบญจเพส	ตามความเชื่อที่เชื่อกันเหลือเกินว่าในวัย 
25	ปีของคนเรานั้น	จะต้องประสบเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย	
(ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าจะร้าย)	ซึ่งท�าให้คนทั่วไปหวาดผวา	เมื่อตนเองหรอืคนใกล้ชดิ 
เข้าสู่วัยเบญจเพส	สวนดุสิตโพลที่ก�าลังย่างเข้าสู่ปีที่	 25	ก็เช่นกัน	แต่ในที่นี้ขอ 
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มองต่างไปจากเดิมก็คือ	 เชื่อว ่าเมื่อองค์กรหนึ่งสามารถด�าเนินกิจกรรม
สาธารณะได้มาอย่างยาวนานถึง	 25	 ปี	 คงถือได้ว่าเป็นองค์กรที่บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีที่ด�าเนินกิจกรรม	
สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนั้นยังสามารถบ่งชี้ได้ว่าการด�าเนินการ
มาอย่างยาวนาน	สวนดุสิตโพลจะต้องประกอบด้วย	การมีคุณธรรม	จริยธรรม
ทางวิชาชีพของตนเองเป็นอย่างมาก	 มิฉะนั้นสวนดุสิตโพลคงถูกด�าเนินคดี
ทางกฎหมาย	หรือไม่ก็ถูกกลุ่มเห็นต่างประท้วงในที่สาธารณะไปแล้ว	ดังนั้น	 
‘25	ปี’	 ของสวนดุสิตโพล	จึงเป็นการด�ารงไว้ซึ่งกิจกรรมสาธารณะที่ด�าเนินการ
ด้วยความถูกต้อง	เป็นธรรม	เป็นกลาง	และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสบืไป

	 ส�าหรับการด�าเนินงานของสวนดุสิตโพลในอนาคตนั้น	 ผมอยากเห็น
กจิกรรมใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์จากความเป็นสวนดสุติโพล	ดงัเช่น	กจิกรรม	Debate 
(ถกแถลง)	ทางมิติด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	หรือเรื่องราวที่เป็นข้อขัดแย้ง 
ในสังคม	ด้วยเหตุผลที่ว่าสวนดุสิตโพลมีฐานข้อมูลที่หลากหลายและเป็นข้อมูล
ที่ผ่านการประมวลผลมาอย่างถูกต้อง	 ดังนั้น	 กิจกรรมต่างๆ	 จะถูกก�าหนด 
โดยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว	 การเพิ่มเสน่ห์ของการด�าเนินกิจกรรมก็คือ	 การก�าหนด
หัวข้อในการ	Debate	การแถลงการณ์หรือการแถลงข่าว	 ให้มีความน่าสนใจ	 ไป
จากเดิม	 เช่น	การสนับสนุนการค้าประเวณีอย่างถูกกฎหมาย	การเปิดเสรีทาง 
การพนัน	หรือแม้กระทั่งประเด็นด้านความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชากร 
ผู้สูงอายุควรจะมีมากหรือน้อยกว่าปัจจุบัน	 (การท้าทายวัฒนธรรมและศาสนา)	
หัวข้อที่ยกตัวอย่างดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ท�าให้สังคมเกิดแนวคิดใหม่ 
และอาจน�าไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต	ดังนั้น	อนาคตของ 
สวนดสุติโพลกค็อื	‘การรเิริ่มกจิกรรมสาธารณะที่มคีวามแตกต่าง	แต่ก่อประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม’

	 ในส่วนบทบาทของผลโพลต่อการพัฒนาประเทศนั้น	 ผมอยากให้
พิจารณาถึงงานวิจัยเรื่อง	 ‘การบริหารจัดการข้อมูลการส�ารวจสาธารณมติ 
ในการวางยุทธวิธีการเมืองและนโยบายสาธารณะ	 (2549)’	 ที่	 รศ.ดร.สุขุม	 
เฉลยทรัพย์	 เคยท�าไว้	 งานวิจัยชิ้นนั้นเป็นการอธิบายถึงกระบวนการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่มาจากการท�าโพล	ซึ่ง	 รศ.ดร.สุขุม	 ชี้ให้เห็นว่า	 ผลโพล
ที่เรียกว่า	 ‘3p	=	Perpoda	 (Perfect	 	Poll	 	Data)	 เป็นการได้มาซึ่งสาธารณมต ิ
ที่มีประสิทธิภาพต่อการวางยุทธวิธีทางการเมืองและนโยบายสาธารณะของ
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พรรคการเมือง	 งานวิจัยเสนอว่าผลโพลที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาปัจจัย 
น�าเข้า	 ได้แก่	 คนท�าโพล	กระบวนการท�าโพล	และการน�าเสนอผลโพล	 (Poll-
ster	 +	 Process	 +	 Publicity)	 เพื่อผลิตผลลัพธ์ที่เรียกว่าข้อมูลสาธารณมติที่
สมบูรณ์แบบ	(Perfect	Poll	Data)	นั่นคอืข้อมูลสาธารณมตทิี่พสิูจน์ได้	(Provable)’ 
ผลโพลลักษณะนี้สามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย 
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้	 เหตุที่ต้องกล่าวถึงงานของ	รศ.ดร.สุขุม	นี้	
มิใช่เพราะท่านเป็นหัวหน้าของส�านักโพลมาก่อน	แต่พยายามแสดงให้เห็นว่า 
ยงัมงีานวจิยัชิ้นหนึ่งที่สวนดสุติโพลสามารถน�ามาใช้เพื่อท�าให้	‘ผลโพล’	มคีวาม
ถูกต้อง	มีความน่าเชื่อถือ	 และสร้างศรัทธาต่อพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่จะ 
น�าผลโพลไปใช้เพื่อก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้	ดังนั้น	 ‘ผลโพลจะเกิด	
ประโยชน์ต่อการพฒันากต็่อเมื่อผลโพลนั้นได้รบัความศรทัธาจากสาธารณะ’”

รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์                                                                                                                                 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ขอให้ยังคงยืนหยัดในจุดยืน 
ของกำรเป็นเสียงสะท้อนของสังคม
อย่ำงเที่ยงตรง แม่นย�ำ ชัดเจน และเป็นกลำง

	 “ในฐานะที่ท�างานสื่อสารมวลชน	ผมมักน�าผลส�ารวจของสวนดุสิตโพล 
มาน�าเสนอผ่านสื่อบ่อยครั้ง	 เชื่อว่าประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและ
สิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชนจะได้รับการน�าไปวางแผนเพื่อพัฒนา
ประเทศต่อไป	 เพราะนโยบายต่างๆ	จากภาครัฐจะเป็นที่ต้องการของประชาชน	
หรือไม่นั้น	 ก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่	 ขณะเดียวกันเสียง
ส่วนน้อยเองก็มีประโยชน์ในการที่จะรับฟังเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สิ่งต่างๆ	 
เกดิประโยชน์กบัทกุๆ	คนให้ได้มากที่สดุ

	 สวนดุสิตโพลท�าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน	 ตรงไปตรงมา	 เปรียบเสมือน
กระจกเงาที่สะท้อนสิ่งต่างๆ	 ในสังคมมาตลอด	 พูดถึงสวนดุสิตโพลจะนึกถึง
กระจกเงาที่คอยส่องสะท้อนความเห็นของสังคมต่อประเด็นต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 
ซึ่งสวนดุสิตโพลมีความใส่ใจต่อประเด็นต่างๆ	 ในสังคมไทยเสมอมา	มั่นใจว่า 
ผลงานที่สวนดุสิตโพลได้ด�าเนินการมาโดยตลอดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สงัคมไทยไม่น้อย
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	 ขอให้ยังคงยืนหยัดในจุดยืนของการเป็นเสียงสะท้อนของสังคมอย่าง 
เที่ยงตรง	แม่นย�า	ชดัเจน	และเป็นกลางต่อไป	และก้าวให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปัจจุบัน	ขยายขอบเขตการส�ารวจให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นต่อไป	 โดยเฉพาะ
กลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกอ็ยากให้เพิ่มความส�าคญัมากขึ้น”

บรรจง ชีวมงคลกานต์
รอง ผอ.ฝ่ายข่าวช่องเวิร์คพอยท์ทีวี / ผู้ด�าเนินรายการข่าว /

ผู้สื่อข่าว Workpoint News - ข่าวเวิร์คพอยท์ ช่อง 23
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กำรประมวลผลต้องแม่นย�ำ  
ถ้ำถูกต้อง แม่นย�ำ เชื่อถือได้

	 	“การที่สวนดสุติโพลก้าวมาถงึปีที่	25	แน่นอนว่าย่อมมกี้าวต่อไป	อยากให้ 
สวนดุสิตโพลเป็นส�านักโพลที่ส�ารวจความคิดเห็นประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยการท�างานที่ถูกต้อง	แม่นย�า	ประชาชนสามารถให้ความเชื่อถอื	มคีวามเป็น
มืออาชีพในการส�ารวจข้อมูลที่เที่ยงตรงไม่เอนเอียง	 เป็นโพลที่จะช่วยสะท้อน
ปัญหาที่แท้จริงในสังคม	 เพื่อสังคมจะได้ช่วยกันเสนอแนวทางแก้ไข	 ให้เป็น
ศูนย์กลางการหาทางออกให้สังคมเมื่อเกิดปัญหา	และเป็นจุดศูนย์กลางในการ
สะท้อนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ไปให้ภาครัฐช่วยแก้ไข	มีการน�าเสนอหัวข้อ
การส�ารวจที่เป็นประโยชน์กับสังคม	 ในส่วนของการส�ารวจข้อมูลต้องท�าจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง	ถ้าหัวข้อที่จะท�าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคน 
ทั้งประเทศกค็วรขยายกลุ่มเป้าหมายไปตามภูมภิาคต่างๆ	ที่ส�าคญั	ส่วนของการ
ประมวลผลต้องแม่นย�า	ถ้าถูกต้อง	แม่นย�า	เชื่อถอืได้	กจ็ะได้รบัการยอมรบัและ
ถูกน�าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างองิที่เชื่อถอืได้นั่นเอง”

กฤติกา (ศักดิ์มณี) ขอไพบูลย์
ผู้ด�าเนินรายการ “เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์” ช่อง 3
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สวนดุสิตโพลจ�ำเป็นต้องรักษำ 
ควำมเชื่อถือและศรัทธำที่ประชำชนมอบให้
ด้วยกำรสำนงำนต่อ ก่อวิธีใหม่ๆ  
ให้น่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น

	 “ผลส�ารวจของสวนดุสิตโพลในยุคเริ่มแรก	ผมมองว่าเป็นบทสรุปความ
คดิเหน็ที่ส�ารวจมาด้วยความอยากทราบ	และน่าเชื่อถอืในทนัที	แต่ในยคุต่อๆ	มา 
ด้วยเหตุที่สังคมมีตัวแปรต่างๆ	มากมาย	มีโพลส�านักอื่นเกิดขึ้นมากด้วยเช่นกัน	
แม้ความอยากทราบยงัมอียู่	แต่กจ็ะเปรยีบเทยีบกบัโพลอื่นๆ	ไปพร้อมกนัด้วย	แต่
สวนดุสิตโพลก็มีต้นทุนน่าเชื่อถือกว่า	 เพราะเป็นผู้เริ่มท�างานในด้านนี้ก่อนโพล 
ส�านกัอื่นๆ	ดงันั้น	เมื่อสวนดสุติโพลก�าลงัก้าวสู่ปีที่	25	กจ็�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
รักษาความเชื่อถือและศรัทธาที่ประชาชนมอบให้ด้วยการทบทวนวิธีคิด	 วิธี
ท�างาน	 เพื่อคุณภาพในทุกๆ	ด้าน	 ให้ก้าวหน้าสมกับที่ผ่านประสบการณ์มาจน
เข้าสู่ปีที่	25	ด้วยวธิสีานงานต่อ	ก่อวธิใีหม่ๆ	ให้น่าเชื่อถอืมากยิ่งขึ้น

	 ผมคิดว่าสวนดุสิตโพลมีบทบาทอย่างมากในการเป็นปากเสียงให้กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ	 ไม่ว่าจะในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน	ความปลอดภัยในการด�ารงชีพ	ความปลอดภัยของผู้บริโภค	ดังนั้น	
หากสวนดุสิตโพลต้องการให้ผลโพลเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกน�าไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ	สิ่งที่สวนดุสิตโพลต้องกระท�าคือการท�าให้มีความน่าเชื่อถือจนเป็นที่ 
กล่าวขาน	 มีการประชาสัมพันธ์ผลโพลให้เกิดเป็นกระแสสังคมโดยผ่านสื่อ 
ทุกชนิดอย่างรวดเร็ว	มีการสรุปผลโพลแล้วน�าเสนอต่อกระทรวงหรือผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบในประเด็นที่เกี่ยวกับผลโพลนั้นๆ	 โดยเพิ่มค�าถามเชื่อมโยงถึงรัฐบาล
หรือกระทรวงนั้นโดยตรง	นอกจากนี้ก็ควรหาพันธมิตรมาเชื่อมต่อผลส�ารวจของ
โพลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	สมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ	การลงทุน	การทูตในประเทศไทย	พร้อมกับเปิดโอกาส
หรือขยายผลส�ารวจของโพลสู่สื่อต่างประเทศทุกครั้ง	 รวมถึงส�ารวจความคิดเห็น 
ของคนไทยในต่างแดน	และส�ารวจความคดิเหน็ชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมอืงไทย 
ด้วยเช่นกนั”

นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
คอลัมนิสต์ / นักเขียน
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นักท�ำโพลจ�ำเป็นที่จะต้องค�ำนึงอยู่ตลอดเวลำ
ว่ำเรำไม่ใช่กรรมกำรตัดสิน

	 “เมื่อพูดถึงโพลก็ต้องนึกถึงเสียงของประชาชน	การส�ารวจความคิดเห็น 
ของประชาชน	และส�านักโพลที่เก่าแก่ส�านักหนึ่งของบ้านเราก็คือสวนดุสิตโพล	
ซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือของประชาชนและสังคมโดยรวม	การก้าวเข้าสู่ปีที่	 25 
ของสวนดุสิตโพลหากเปรียบเทียบกับช่วงอายุของคนก็เข้าสู่วัยเบญจเพสแล้ว	
มีความพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าโดยมีทุนทางสังคมที่ดีอยู่แล้ว	 จะต้องมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ	 เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆ	ของ
การท�าโพล	เพื่อให้เกดิความถูกต้อง	แม่นย�า	ลดทอนความผดิพลาด	ที่จะเกดิขึ้น	
ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก	

	 เสียงของประชาชนเป็นสิ่งส�าคัญ	หัวใจของการท�าโพลคือท�าให้เสียงของ
ประชาชนมีความส�าคัญ	 ในอนาคตทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะให้ความสนใจ
เสียงของประชาชนที่ผ่านการท�าโพล	ผ่านการส�ารวจมากยิ่งขึ้น	 อย่างในปีที่
ผ่านมา	 (2559)	 รัฐบาลที่บริหารประเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	มอง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก	ผลส�ารวจต่างๆ	ที่ออกมารัฐบาลจะน�าไป
ประกอบการตัดสินใจ	นักท�าโพลจ�าเป็นที่จะต้องค�านึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ใช่
กรรมการตดัสนิ	ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่กรรมการตดัสนิ	ข้อมูลที่ได้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
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ในการตัดสินใจ	บทบาทที่แท้จริงของนักท�าโพลคือการเป็นฝ่ายวิชาการที่จะไป	
‘ช้อนข้อมูล	ช้อนความรู้สกึนกึคดิ’	ของประชาชนขึ้นมา	จากนั้นจะขึ้นอยู่กบัผู้ที่มี 
อ�านาจจะตัดสินใจน�าไปใช้ประโยชน์อย่างไร	ที่ส�าคัญคือผู้ที่มีอ�านาจต้องไม่ให้
น�าข้อมูลหรอืบางส่วนไปใช้ประโยชน์เพื่อกลุ่มหรอืฝ่ายของตนเอง	(Picky)

	 หลายคนมองว่าสวนดุสิตโพลและเอแบคโพลล์	 (เดิม)	 แข่งขันกัน	 แต่
หัวใจของนักท�าโพลรู้ดีว่าเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการที่จะเห็นความส�าคัญของ 
เสยีงประชาชน	ความสมัพนัธ์ของเราจงึคล้ายกบัพี่น้อง	ให้ก�าลงัใจกนัในฐานะคน
ท�าโพลที่เห็นคุณค่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�าคัญ	 ให้ยึดมั่นกับความด ี
มุ ่งมั่นที่จะท�าความดี	 นักท�าโพลรุ ่นใหม่จะต้องพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
ยิ่งขึ้นไป”

ดร.นพดล  กรรณิกา
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยซูเปอร์โพล
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ผลกำรส�ำรวจจำกโพลนั้น เป็นปัจจัยหนึ่ง 
ในกำรพัฒนำประเทศได้

	 “ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่	 ‘สวนดุสิตโพล’	ครบรอบ	25	ปี	 ถือว่า
เร็วมาก	จากปี	 2535	ผมเป็นนักข่าวปี	 2537	ยังเคยไปสัมภาษณ์	 รศ.ดร.สุขุม	
เฉลยทรัพย์	 เมื่อประมาณปี	 2539-2540	 ได้เห็นการเติบโตของสวนดุสิตโพล 
มาโดยตลอด	ขอชื่นชมและยอมรับว่าสวนดุสิตโพลเป็น	 ‘สถาบันแห่งหนึ่งของ
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ’

	 อย่างไรกต็าม	เมื่อพูดถงึสวนดสุติโพลต้องยอมรบัว่า	ผมนกึถงึ			รศ.ดร.สขุมุ 
เพราะท่านเหมือน	 ‘Idol’	 ของสวนดุสิตโพล	 เป็นเหมือน	 ‘Brand’	 ที่ทุกคน 
ต้องนกึถงึ	ด้วยที่	รศ.ดร.สขุมุ	เป็นบคุคลกลุ่มแรกๆ	ที่ท�าโพล	และมกีารน�าเสนอ 
ผลการส�ารวจผ่านสื่อเป็นประจ�าสม�่าเสมอจนเป็นที่รู้จัก	 และด้วยความที่สวน
ดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู ่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ	 ท�าให้ได้รับ 
การยอมรับนับถือ	 ได้รับความน่าเชื่อถือสูง	 จนเป็นที่ติดตามว่าสวนดุสิตโพล 
จะมองเหตกุารณ์หรอืประเดน็ทางสงัคมอย่างไรบ้าง	มอีะไรที่น่าสนใจ	น่าตื่นเต้น 
ออกสู่สายตาสาธารณชนบ้าง

	 ในโอกาสที่สวนดุสิตโพลก้าวเข้าสู่ปีที่	 25	ผมเห็นความเข้มแข็งและความ
ก้าวหน้าของสวนดสุติโพล	จากหน่วยงานเลก็ๆ	แต่สามารถด�าเนนิงาน	สร้างความ
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เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับความส�าคัญของการท�าโพล	จนเป็นที่ยอมรับและ
เป็นที่สนใจของคนในสังคม	สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น	 ‘สถาบัน’	ที่สามารถ
อยู่ได้อย่างเข้มแข็ง	 ซึ่งในอนาคตผมก็ต้องการให้สวนดุสิตโพลมีการพัฒนา 
เทคนคิใหม่ๆ	ในการท�าโพลให้หลากหลาย	โดยยงัคงความเข้มแขง็ของเครอืข่าย
ที่จะช่วยในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	เพราะถอืว่าเป็นจดุแขง็ของสวนดสุติโพล

	 นอกจากนี้	 ผมยังต้องการให้สวนดุสิตโพลท�าโพล	หรือมีโพลออกมา 
ในประเดน็ที่เพื่อหาค�าตอบให้กบัสงัคม	เพื่อให้เกดิความกระจ่างชดัว่า	ประชาชน
ส่วนใหญ่ในสงัคมมคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็นั้นๆ	อย่างไร	ขณะเดยีวกนัผมคดิว่า	
ผลการส�ารวจจากโพลนั้น	 เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้	 ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรให้ความสนใจ	และน�าผลจากการส�ารวจที่ได้นั้นไปประยุกต์กับ
การปฏบิตังิานเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กร	ยงัไม่ควรตั้งอคติ	แต่ให้มองสิ่งที่ 
เป็นกระบวนการและข้อมูลที่ได้	สิ่งที่ส�านักโพลต่างๆ	 ได้ท�าการส�ารวจนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้ว	ขึ้นอยู่กับแต่ละภาคส่วนว่าจะน�าผลการส�ารวจที่ได ้
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร	เพราะโพลคอืการวดัมตมิหาชน”

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
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ประเด็นที่น�ำเสนอถือเป็นพันธกิจ 
ทำงสังคมที่ดี มีมิติมุมมองที่ลึกซึ้ง

	 “สวนดสุติโพลก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถงึ	25	ปี	เป็นโพลที่คนไทย 
รู้จกัด	ีมกีารน�าเสนอประเดน็ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัมติทิางสงัคม	เศรษฐกจิ	และ 
การเมอืงมาอย่างยาวนาน	เป็นกระจกที่สะท้อนให้สงัคม	และสร้างความตระหนกั 
รบัรู้ให้กบัสงัคม	ขอแสดงความยนิดกีบัการก่อตั้งครบ	25	ปีด้วย

	 เมื่อกล่าวถึงสวนดุสิตโพล	จะนึกถึงความเป็นกลาง	ความน่าเชื่อถือที่มี 
มานาน	สิ่งส�าคัญคือการบูรณาการกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาให้เข้ากับ
องค์กร	เข้ากบัคณะ	เข้ากบัสถาบนั	ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ดมีาก	อกีส่วนหนึ่งที่นกึถงึคอื
เมื่อมีการเผยแพร่ผลการส�ารวจทางสื่อต่างๆ	ประเด็นที่น�าเสนอถือเป็นพันธกิจ 
ทางสงัคมที่ดี	มมีติมิมุมองที่ลกึซึ้ง

	 การท�าหน้าที่ของส�านักโพลควรมีมิติมุมมองที่ลึกซึ้ง	 เข้าใจความต้องการ
ของคนในประเทศ	 เข้าใจความต้องการในการพัฒนาประเทศว่าประเทศชาติ
ต้องการจะพัฒนาไปในมิติใด	 และสร้างการตระหนักรับรู้ในมิติด้านนั้นให้กับ
ประชาชนและประเทศชาต	ิซึ่งจะท�าให้โพลสามารถเป็นส่วนส�าคญัในการพฒันา
ประเทศได้ต่อไป
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	 ทกุส�านกัโพลควรช่วยกนัประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่า	การท�าโพล 
มส่ีวนส�าคญัอย่างไรต่อการน�าไปพฒันาสงัคมในทกุมติแิละในทกุภาคส่วน	ถอืเป็น 
การเกบ็ข้อมูลภาคสนามที่มปีระโยชน์ที่สดุในการน�ามาใช้พฒันาประเทศ

	 การด�าเนนิกจิกรรมทางด้านการส�ารวจข้อมูลของสวนดสุติโพล	ได้สบืสาน 
พนัธกจิในแง่ของการเกบ็ข้อมูลทั้งทางด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ซึ่งเป็น 
ประเดน็ที่น่าสนใจ	และสร้างความตระหนกัรบัรู้ให้กบัประชาชนทั่วไปได้ดอียู่แล้ว	
ขอให้สืบสานพันธกิจนี้ต่อไป	 รักษาความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือที่มีอยู ่
ให้มากขึ้น	และอยู่คู่สงัคมไทยอกีนานๆ”	

อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
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 “เดี๋ยวนี้โพลเชื่อไม่ได้หรอก”

	 ประโยคนี้ท�าให้ต้องกลบัมาคดิทบทวน	ว่าจรงิ-เทจ็แค่ไหน	พลางอ่าน
ผลโพลจากส�านกัต่างๆ	เช่น	ส�านกั	ก.	สนบัสนนุให้นาย	ข.	นั่งเก้าอี้นายกฯ
อกี	3	ปี	ส�านกั	ค.	สนบัสนนุให้ปรองดองก่อนการเลอืกตั้ง	หรอืส�านกัข่าว	จ.
สรปุว่าประชาชนมคีวามสขุกบัการบรหิารประเทศของรฐับาล	ต.	เป็นต้น

	 เชื่อว่าเมื่อหลายคนอ่านผลโพลบางชิ้นแล้วต้อง	 “อึ้ง”	แล้วส�าหรับ	
“คนท�าโพล”	ล่ะ	มมีมุมองอย่างไร

	 ทีมข่าวเฉพาะกิจ	มีโอกาสได้พูดคุยกับ	 รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล	 ซึ่งคลุกคลี	 ท�างานกับสวนดุสิตโพล 
เกอืบ	20	ปี	เพื่อตอบรบัข้อสงสยัของสงัคมว่า	“โพล	เชื่อได้แค่ไหน”

โพลไทยไม่เป็นกลาง...จริงหรือ?

	 รศ.ดร.สุขุม	ตอบอย่างตรงประเด็นว่า	ก็เป็นสิทธิที่จะพูด	 เพราะ
องค์กรที่ท�าโพลในเมืองไทยมีจ�านวนมาก	 มาตรฐานในการท�าก็อาจ 
แตกต่างกันไป	ส�าหรับคนทั่วไป	ก็มักยอมรับผลโพลที่เป็นประโยชน์กับ 
ตัวเอง	ส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็มักเกิดข้อสงสัยและออกมาต่อว่า	 เราจึง
ต้องแยกแยะว่า	“ผู้ต่อว่า”	คอืใคร	เขาเสยีประโยชน์หรอืเปล่า	ทั้งนี้	เรากม็ี
สทิธวิพิากษ์วจิารณ์ได้

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
หลำกแง่มุมของ “โพล”
หลักสังคม หรือ หลักปักเลน
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	 “เราระมัดระวังเรื่องของคุณภาพ	โดยเฉพาะมาตรฐานการท�าโพลที่
ต้องมีทฤษฎีรองรับ	และจากประสบการณ์	 25	ปี	ก็สอนให้รู้ว่าบริบทของ
สังคมไทยในการใช้หลักวิชาของโพลออกมา	ต้องมองสภาพการเมืองการ
ปกครอง	สงัคม	หรอืเศรษฐกจิของไทยประกอบเข้าไปด้วย

3 แหล่งที่มา ก่อนจะเป็นโพล

	 สวนดุสิตโพลมีผลโพลออกมาทุกสัปดาห์	 รศ.ดร.สุขุม	 บอกว่า	
หวัข้อหรอืเรื่องที่ท�าการส�ารวจ	มทีี่มา	3	ทาง	1)	สถานการณ์ในปัจจบุนั	มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน	 เห็นแตกต่างกัน	การจะบอก
ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไร	 โพลก็ต้องออกมาท�าในเรื่องนั้นๆ	 2)	 กรณีที่มี
ความขัดแย้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไม่สามารถหาข้อยุติได้	 โพลจะเป็นแหล่ง
ข้อมูลหนึ่งที่ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจ	 3)	 เสียงเรียกร้องทั้งจาก
สื่อมวลชน	สงัคม	ว่าหวัข้อนั้นน่าจะท�าโพล

	 “ในต่างประเทศจะมีอีกส่วนหนึ่งคือ	 ในลักษณะของการให้ความรู้
กับประชาชน	 โพลจะวัดอุณหภูมิที่สาธารณชนมีต่อเรื่องนั้นๆ	 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการร่างโครงการ	เป็นแผนงานเพื่อจะใช้เป็นหลกัหรอืแนวทางใน
การด�าเนนิงาน

	 โดยสรุป	 หัวข ้อโพลมีที่มาหลากหลาย	 แต่ในเมืองไทยจะใช้
สถานการณ์เป็นตัวตั้ง	 ซึ่งเมื่อใช้สถานการณ์แล้ว	 บางครั้งดูเหมือนว่า 
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า	 แต่ก็เป็นการวัดอุณหภูมิของสังคมในแต่ละช่วงเวลา	 โพล
เรื่องเดียวกันแต่ท�าคนละช่วงเวลา	ผลอาจจะแตกต่างกันก็ได้	 ขึ้นอยู่กับ
อารมณ์และความรู้สกึของประชาชนในช่วงเวลานั้นๆ”

	 ส่วนการส�ารวจที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดมา	คอื	โพลเกี่ยวกบั
กฬีา	วงการบนัเทงิ	และเรื่องสขุภาพอนามยั
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‘โพลการเมือง’ ดาบสองคม-เหรียญสองด้าน ที่คนท�าโพลต้องยอมรับ

	 ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพลบอกว่า	 หากเป็นโพลที่เกี่ยวกับ
การเมือง	 จะมีพวกเบื่อการเมือง	 ไม่ชอบการเมือง	 และการเมืองก็ม ี
หลายฝ่าย	ท�าให้บางคนไม่อยากอ่าน	ไม่อยากตดิตาม

	 ยิ่งในช่วงที่สถานการณ์การเมอืงคกุรุ่น	รศ.ดร.สขุมุ	รบัว่า	ส�านกัโพล
ต่างๆ	มกัถูกมองเป็นเครื่องมอื	เป็นกระบอกเสยีงของฝ่ายการเมอืงต่างๆ

	 “แน่นอน	การเมืองก็มีทั้งฝ่ายค้าน	 ฝ่ายรัฐบาล	 รวมทั้งกองเชียร์	 
ผู้ท�าโพลต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง	 ค�าถามต้องมีทั้ง	 2	ด้าน	 ไม่ใช่ค�าถาม 
เชิงบวกอย่างเดียว	 เชิงลบอย่างเดียว	หรือแม้กระทั่งค�าถามที่เป็นกลางๆ	
ต้องมี	 ซึ่งการจะตอบออกมาของแต่ละคน	 ต้องให้สิทธิเขาพอสมควร	 
เขาอาจจะเหน็ด้วยกไ็ด้	ไม่เหน็ด้วยกไ็ด้	หรอืเฉยๆ	กไ็ด้

	 ฉะนั้น	 โพลการเมืองที่ออกมาแต่ละครั้งจะถูกวิพากษ์วิจารณ์
พอสมควร	ทั้งนี้	 เพราะว่าฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ก็จะดีอกดีใจ	ฝ่ายที่เสีย
ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากโพล	ก็จะติติง	 ไล่เรียงมาตั้งแต่วิธีไม่ถูก	
ค�าถามชี้น�า	หรือประมวลผลถูกต้องหรือเปล่า	 แม้กระทั่งโยงว่าเป็นโพล 
ของส�านักไหน	แบ็กอัพคือใคร	 เคยรับทุนจากใครไหม	สนับสนุนพรรคใด
พรรคหนึ่งเป็นพเิศษหรอืเปล่า	กระทั่งกลายเป็นพูดว่า	โพลนี้ชี้น�า	หรอืเชยีร์
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”

	 รศ.ดร.สุขุม	 สรุปว่า	 โพลที่ท�าค่อนข้างยากและต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบ	แน่นอนว่าเป็นเรื่องโพลการเมือง	 เพราะเกี่ยวกับการ 
ได้-เสยีผลประโยชน์
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การด�ารงความเป็นกลางในกระแสความคิดเห็นที่เชี่ยวกราก

	 “ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า	 โพลใดก็ตาม	ที่ออกมาแล้วมีทั้งคนที่
เห็นด้วยและคนคัดค้าน	 เป็นลักษณะของมิติของโพลค่อนข้างแหลมคม”	
รศ.ดร.สขุมุ	กล่าว

	 ก่อนอธิบายเพิ่มเติมว่า	 เมื่อเราพูดประโยคใดประโยคหนึ่งมีทั้งคน
เห็นด้วยและคัดค้าน	ซึ่งสวนดุสิตโพลจะมีเหตุผลเสริมว่าเห็นด้วยเพราะ
อะไร	 ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร	 รู้สึกเฉยๆ	 เพราะอะไร	 เหตุผลเหล่านี้จะช่วย
ลดกระแสของการโต้เถียง	 เช่น	คนไม่ชอบรัฐบาล	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์
โอชา	เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกจิได้	ส่วนคนที่บอกว่าชอบรฐับาล	
พล.อ.ประยทุธ์	 เพราะว่าไม่มกีารชมุนมุ	ซึ่งตรงนี้คนที่ไม่เหน็ด้วยจะบอกว่า
ระบอบประชาธปิไตยต้องมกีารชมุนมุ	ไม่เหน็ด้วยกอ็อกมาประท้วง

	 รศ.ดร.สุขุม	 แนะว่า	 ผลการส�ารวจเป็นอย่างไรก็ควรน�าเสนอ 
แบบนั้น	ส่วนการแสดงความคิดเห็นควรเป็นเรื่องของสื่อมวลชนที่มีการ
วพิากษ์วจิารณ์กนัออกไป	แต่บางครั้ง	สื่อมกัหยบิเพยีงบางส่วนบางประเดน็
ไปน�าเสนอ	โดยเฉพาะสื่อเลอืกข้าง	เช่น	ช่องทวีขีองพรรคการเมอืงต่างๆ

มองโพลสหรัฐฯ อีกมิติของประชาธิปไตยที่ต้องเรียนรู้

	 กรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา	 ชาติที่ได้รับ
ยกย่องเป็นต้นแบบของประชาธิปไตย	 “ผลโพล”	ก็ถูกมองว่ามีปัญหา	ผล
ส�ารวจแทบทกุส�านกับอกว่า	นางฮลิลารี	คลนิตนั	เป็นฝ่ายคว้าชยั	แต่มาถงึ
วนันี้เราต่างรู้ดวี่า	นายโดนลัด์	ทรมัป์	ต่างหาก	ที่ได้นั่งเก้าอี้ประธานาธบิดี
สหรฐัฯ	ด้วยคะแนนเสยีงท่วมท้น
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	 “มันจึงย้อนกลับมาสู่สามัญเดิมอีก	 เริ่มเอาความคิดเห็นของตัวเอง
เข้าไป...	ผลโพลที่ออกมา	 เราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหน	 เราเป็นประชาชน
คนหนึ่ง	 แต่จะอยู่กลุ ่มไหน	 ระหว่างกลุ่ม	 80	 เปอร์เซ็นต์	 กับกลุ่ม	 20	
เปอร์เซ็นต์	 เราอาจจะอยู่ในกลุ่มเสียงข้างน้อย	แต่ธรรมชาติของคนอยาก
อยู่ฝ่ายผู้ชนะ	อยากให้มพีวกที่เหน็ด้วยกบัตวัเองมากๆ

	 เรื่องกลุ่มตวัอย่าง	ถ้าเป็นเมอืงไทยเราอาจบอกว่าเลอืกไม่ดี	สุ่มไม่ด	ี 
แต่สหรัฐฯ	 เป็นต้นแบบประชาธิปไตย	 เป็นต้นแบบของการท�าโพล	 ไล่มา 
ตั้งแต่แกลลัพโพล	ครั้งนี้การสุ่มตัวอย่างเขาท�าเหมือนเดิม	ทั้งยังพัฒนา 
วิธีการดีขึ้น	 ฉะนั้น	 วิธีการไม่ผิด	 ก็ท�าให้คิดไปอีกว่ามีการโกงการเลือก
ตั้งเกิดขึ้นจริงหรือ	ส่วนที่	 2	คือคนตอบ	จิตวิทยาในคนตอบ	 ระยะหลังมี	 
‘คนหลอกโพล’	เยอะ	จะเลอืกอย่างหนึ่งแต่ตอบอย่างหนึ่ง	นี่กท็�าให้เป๋”

	 แม้จะมี	 “คนหลอกโพล”	 แต่คนท�าโพลก็พยายามพัฒนาวิธีการ
เพื่อดึงความจริงจากคนตอบ	ผู้ท�าโพลจึงต้องเรียนรู้หลักจิตวิทยาบุคคล	
จติวทิยาฝูงชน	จติวทิยามวลชน

	 “หลายครั้ง	 โพลการเลือกตั้งก็ผิดยกกระบิ	 โดยเฉพาะของสหรัฐฯ	
เป็นตัวอย่างว่าท�าไมผิด	 หากผลออกมาว่าสูสียังพอรับได้	 แต่โพลกลับ 
บอกว่าคลนิตนัชนะขาด	แต่ผลเลอืกตั้งคอือกีฝ่ายชนะขาดลอย”

	 รศ.ดร.สขุมุ	ให้ภาพต่อไปว่า	ระยะแรกๆ	ของการท�าโพลในไทย	คน
ไม่อยากตอบโพลการเมืองเพราะกลัวเดือดร้อน	 เวลาผ่านไปคนอยากตอบ
มากขึ้น	กระทั่งเกดิ	“สมน�้าหน้าโพล-ไม่เชื่อใจโพล-อยากลองดโีพล”

	 คนท�าโพลจงึต้องเรยีนรู้อยู่เสมอ	โดยเฉพาะเรยีนรู้กบัประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นแหล่งที่มาส�าคญัของข้อมูลดบิของการท�าโพล
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	 วธิกีารส�ารวจที่ดทีี่สดุคอืการลงพื้นที่	(Area	Sampling)	เพราะมวีธิกีาร
สุ่มที่เห็นชัดเจน	ทีมเก็บข้อมูลลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ	แล้วเลือกตาม
บ้านเลขที่	เช่น	เลขคู่	เลขคี่	ปัจจบุนัมแีบบส�ารวจออนไลน์	หากเป็นเรื่องไม่
คอขาดบาดตายก็จะมีคนตอบ	แต่หากเป็นเรื่องที่มองว่าคอขาดบาดตายก็
จะไม่ตอบ	เช่น	ถามว่าชอบนกัการเมอืงคนใด	ชอบพรรคการเมอืงไหน	ฯลฯ	
แบบส�ารวจออนไลน์จึงใช้ได้เพียงบางเรื่อง	บางเรื่องที่แหลมคมมากๆ	ก็ไม่
สามารถได้ค�าตอบ

ค�าตอบที่โพลสะท้อนกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

	 “เราค่อนข้างดีใจ	ว่าปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม	
เศรษฐกิจ	 การเมือง	 เมื่อก่อนเราบอกว่าคนแก้ปัญหาคือรัฐบาล	แต่ใน
สภาพปัจจบุนั	บางครั้งปัญหาต่างๆ	ถูกแก้ที่ประชาชน	ที่ชมุชน	ที่โรงเรยีน	
ซึ่งเป็นหน่วยย่อยกระจายออกมา	 เช่น	 โพลเรื่องยาเสพติด	ว่าครอบครัวมี
แนวทางการจดัการอย่างไร	ชมุชนมแีนวทางอย่างไร	เมื่อผลออกมามนักถ็ูก
น�าไปใช้	หรอืในโรงเรยีนกป็รบัหลกัสูตรโดยน�าผลโพลไปใช้”

	 แม้โดยหลักการ	 โพลเป็นสิ่งสะท้อนเสียงของประชาชนส่วนใหญ่	
แต่ทั้งนี้เราต้องไม่ลืมตั้งค�าถามว่า	 “กลุ่มตัวอย่าง”	 ที่ถูกเลือกนั้นเป็น	
“ตัวแทน”	ของ	“ประชากร”	 ได้เพียงใด	และค�าตอบที่เราได้เห็น-ได้ยินนั้น	
“น่าเชื่อถอื”	ได้มากน้อยเพยีงใด

	 ทางที่ดี	 ควรเปิดรับข้อมูลจากหลายแหล่ง	 กลั่นกรองอย่างไร้อคติ	
ก่อนตดัสนิใจเชื่อหรอืลงมอืท�า	จะดกีว่า

กฤตยา  เชื่อมวราศาสตร์
สกู๊ปสัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560
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ในยุคสมัยหนึ่ง คงไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า “สวนดุสิตโพล” 

ก็คือ “สุขุมโพล” นั่นก็เพราะ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ท�าให้ 

“การท�าโพล” เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ระดับ “ผู้น�า” ไปจนถึงระดับ 

“รากหญ้า” ของประเทศ จน รศ.ดร.สุขุม กลายเป็น “โลโก้” 

ของสวนดุสิตโพลไปโดยปริยาย

 เมื่อชื่อเสียงของ รศ.ดร.สุขุม กลายเป็น “แบรนด์” 

ที่แข็งแกร่งของ “สวนดุสิตโพล” ก็ย่อมเป็นการยากที่จะหา 

“ตัวตายตัวแทน” หรือยากที่จะมีเงาใครสักคนจะทาทับ 

จนบดบังรัศมีของ “ผู้ก่อตั้ง” ส�านักโพลชั้นน�าแห่งนี้

 แต่ฤดูกาลย่อมมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ปัจจุบัน 

สวนดุสิตโพลบริหารงานโดยประธานด�าเนินงานคนใหม ่

ณัฐพล แย้มฉิม ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ามารับช่วงบริหาร 

เพื่อสืบสานภารกิจสวนดุสิตโพล ให้เติบโตไปข้างหน้า 

แทน รศ.ดร.สุขุม ซึ่งเป็นประธานคนเก่า

 ในฐานะประธานด�าเนินงานสวนดุสิตโพลคนใหม่ 

นอกจากจะพบความท้าทายในการสร้าง “แบรนด์” ของ 

“สวนดุสิตโพล” ให้เป็นที่จดจ�าในฐานะ “องค์กร” มิใช่  

“ตัวบุคคล” แล้ว ในยุคที่สังคมโลกเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร

รวดเร็วอย่างยิ่งผ่านโซเชียลมีเดีย ภารกิจในการสร้าง 

การเติบโตของสวนดุสิตโพลก็ยิ่งพบความท้าทายมากขึ้น 

เป็นทวีคูณ และจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง “ตัวตน” ของ 

“สวนดุสิตโพล” ในก้าวต่อๆ ไปเช่นกัน





SUAN DUSIT POLL l 151

เปิดรับ และปรับตัว เพื่อก้าวไกลระดับโลก

	 “ตามประวตันิั้น	สวนดสุติโพลเริ่มท�างานจรงิๆ	มาตั้งแต่ก่อนปี	2535	แล้ว
แต่ที่กลายเป็นการเปิดตวัในช่วงปี	2535	กเ็นื่องจากว่า	ปีนั้นมกีารเลอืกตั้ง	ส.ส.	ซึ่ง
สวนดสุติโพลท�านายผลการเลอืกตั้งของเขตดสุติได้อย่างถูกต้อง	ที่นบัว่าเป็นการ
แจ้งเกดิในฐานะส�านกัโพลอย่างเตม็ตวั	เมื่อท�านายผลการเลอืกตั้งออกสื่อสาธาณะ
เป็นครั้งแรก	ด้วยการท�านายว่า	คณุสมคัร	สนุทรเวช	จะได้รบัการเลอืกตั้งเป็น	ส.ส.
เขตดสุติ	ท�าให้สื่อมวลชนเกดิความสนใจและหนัมาเล่นกบัการท�านายผลครั้งนี้มาก
‘สวนดสุติโพล’	จงึเริ่มเป็นที่รู้จกั	และได้ท�างานส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรื่อยมา	 และมีการน�าเสนอผลโพลอย่างสม�่าเสมอ	 ก็ได้รับความสนใจอย่าง 
ต่อเนื่องจวบจนวนันี้

	 สวนดสุติโพลไม่เคยยกตวัเองว่าเป็นโพลแรกของประเทศไทย	ถ้าไปศกึษา
ความเป็นมาของการท�าโพลในบ้านเรา	จะพบว่าเป็นองค์กรอื่นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมี
การท�าโพลขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.2518	ขณะที่สวนดุสิตโพล	 ‘เริ่มนับ’	ที่ปี	พ.ศ.2535	
โดย	 รศ.ดร.สุขุม	 เฉลยทรัพย์	 ที่ด�ารงต�าแหน่งประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล 
ในเวลานี้	 เป็นผู้ดูแลงานในฐานะ	 ‘ประธานด�าเนินงานสวนดุสิตโพล’	ยาวนาน 
มาถึง	 21	ปี	พอช่วงกรกฎาคม	2556	ท่านอาจารย์สุขุมเห็นว่าควรที่จะพัฒนา 
คนรุ ่นใหม่ขึ้นสู ่สายบริหาร	 ทางคณะผู ้บริหารจึงได้คัดเลือกบุคลากร	 และ 
ผมก็ได้รับการแต่งตั้งมาด�ารงต�าแหน่งประธานด�าเนินงานสวนดุสิตโพล	 โดย
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ท่านอาจารย์สุขุมก็ยังจะคอยเป็นที่ปรึกษาอยู ่ในต�าแหน่งประธานที่ปรึกษา 
สวนดสุติโพล

	 ผมเข้ามารับหน้าที่ประธานด�าเนินงานตั้งแต่ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งในปี	 
พ.ศ.2556	 เป็นต้นมา	การด�าเนินงานของผมยึดหลักง่ายๆ	คือ	 เราเป็นสถาบัน
ทางการศึกษา	 เราท�าส�ารวจเพื่อสาธารณะเป็นหลัก	การด�าเนินงานต้องยึดหลัก
วิชาการ	ยึดความเป็นกลาง	และด้วยธรรมชาติของความเป็นโพลก็ต้องรวดเร็ว	
ทันสถานการณ์	 จากหลักการต่างๆ	นี้	 ก็ไม่สามารถน�ามาเป็นข้ออ้างให้ท�าผิด
หลักการ	 ผิดวิชาการได้	 เราต้องยึดหลักการท�างานของเราอย่างเหนียวแน่น		
พร้อมทั้งเป้าหมายที่จะน�าเสนอผลการส�ารวจอย่างน้อย	1	ประเด็นต่อสัปดาห	์
อาจจะมากขึ้นถ้าในช่วงนั้นๆ	มีประเด็นที่น่าสนใจ	มีเรื่องที่สังคมก�าลังให้ความ
ส�าคญั	หรอืมกีารถกเถยีงกนัอยู่มากกว่า	1	ประเดน็	แต่อย่างไรกต็ามจะไม่น้อย
กว่า	1	ประเดน็ในรอบสปัดาห์

	 จุดแข็งของสวนดุสิตโพลคือการท�างานที่เราสามารถสร้างสรรค์ในเชิง
ปริมาณออกมาได้ดังที่กล่าวไปแล้วว่าสม�่าเสมอ	 ไม่ขาดตอน	การวิจัยความ 
คิดเห็นเชิงปริมาณจะเป็นผลโพลที่เราเรียกว่า	 ‘โพลสาธารณะ’	ประเด็นความ
คิดเห็น	 ข้อถกเถียงของประชาชนต่อเหตุการณ์ต่างๆ	 ในสังคมซึ่งมักเกี่ยวกับ
การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล	 กิจกรรมทางการเมือง	 และการท�างานอีก 
ส่วนหนึ่งคือ	 ‘โพลธุรกิจ’	ที่ถือได้ว่าเป็นงานวิจัยที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการตลาด
ของประชาชนผู้บริโภค	 เป็นงานที่รับท�าให้กับผู้ว่าจ้างทั่วไป	บริษัทเอกชนก็ม ี
หน่วยงานราชการก็มี	ค่าบริการด�าเนินงานจะขึ้นกับลักษณะของงาน	แตกต่าง 
กันไปตามรายละเอียดและความซับซ้อนของงาน	 ไม่สามารถเอาความเป็น
วิชาการมาตั้งแล้วก�าหนดราคาล่วงหน้าได้ว่าจะสูงหรือต�่ากว่าราคาตลาด 
ทั่วไป	 โดยสวนดุสิตโพลต้องค�านึงถึงความอยู่รอดขององค์กรเองด้วย	 เพราะ
ในทางปฏิบัติแม้จะใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัย	 แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การด�าเนินการ	อีกส่วนหนึ่งเป็นการร่วมงานของเครือข่าย	มีค่าใช้จ่ายในการ 
ลงพื้นที่ภาคสนาม	 รายได้จากส่วนของโพลที่เราเรียกว่าโพลธุรกิจนี้จะน�าไป
สนบัสนนุการท�าโพลสาธารณะโดยที่ไม่ต้องของบประมาณจากมหาวทิยาลยั

	 ในส่วนการพัฒนา	วันนี้ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน		แต่สวนดสุติโพลไม่ได้ตกีรอบแค่	10	ประเทศในอาเซยีนเท่านั้น	เรามองไกล 
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ไปถึงสากลทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเราไปศึกษาดูงานการท�าโพลช่วง
เลอืกตั้งที่สหรฐัอเมรกิามาแล้ว	รวมถงึที่ญี่ปุ่น	และเกาหลี

	 ส่วนเรื่องของเทคโนโลยี	 เครื่องมือ	 หรือกระบวนการท�างาน	ปัจจุบัน
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัล	ยุคของสังคมออนไลน์	 สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาท
และเข้าถึงประชาชนได้มาก	 การพัฒนารูปแบบของการส�ารวจของเราก�าลัง
อยู่ในช่วงที่เปิดรับและปรับตัวเพื่อให้การท�างานสอดคล้องกับโลกดิจิทัล	 แต่ก็
ยังเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาและทดลองกันอยู่ว่าจะท�าอย่างไรให้การใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่ช่วยเราท�างานได้อย่างถูกหลักวิชาการ	 เป็นไปตามหลักการ	ทีมงาน
สวนดุสิตโพลยังได้วิเคราะห์ถึงการด�าเนินงานแบบใหม่ในทุกๆ	ครั้งที่เข้าสู่ยุค	
ของการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งบอกได้ว่าเราไม่อยู่นิ่ง	 เราจะเป็นหน่วยงานที่ติดตาม
ข้อมูลและสามารถปรบัเปลี่ยน	ปรบัปรงุการท�างาน	ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย	ตั้งแต่ยุคแรกที่คอมพิวเตอร์ยังไม่มี	 ยังใช้คอมพิวเตอร์
ไม่คล่อง	ยังใช้เครื่องพิมพ์ดีด	 ใช้แผ่นกระดาษ	 ใช้เครื่องคิดเลข	ณ	ปัจจุบันมี
โปรแกรมมากมายเข้ามาให้เลือกใช้	 การน�าเสนอผลโพลไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ	 เราพยายามที่จะด�าเนินการเพื่อสื่อผลงานของสวนดุสิตโพล 
ออกสู่สงัคมในทกุช่องทาง

	 การเก็บสถิติความคิดเห็นแบบออนไลน์เป็นแนวคิดที่เราเพิ่งเริ่มต้น	 อยู่
ในขั้นตอนวางระบบ	ยังมีปัจจัยด้านหลักการที่เราจะต้องยึดมั่นไว้เสมอ	 รวมทั้ง
ในส่วนของฐานข้อมูลที่เรายังต้องเก็บรวบรวมในระบบออนไลน์ให้ส�าเร็จ	การ
ท�างานในระบบออนไลน์หรือการใช้สื่อสังคมมาเก็บข้อมูล	 เราต้องค�านึงถึงความ
ถูกต้องแม่นย�า	ไม่ซ�้าซ้อน	เราต้องท�าให้แน่ใจเสยีก่อนว่า	1	คนที่ตอบค�าถามแล้ว 
จะตอบแค่เพียงครั้งเดียว	หรือการแทรกแซงการท�างานที่เข้ามาป่วนโดยพวกที่ม ี
พฤตกิรรมอย่างที่เรยีกว่า	‘นกัเลงคยี์บอร์ด’	จะไม่ท�าให้ข้อมูลของเราคลาดเคลื่อน 
หรอืท�าให้ความน่าเชื่อถอืลดน้อยลง	จนน�าไปสู่ข้ออ้างว่างานของเราไม่น่าเชื่อถอื	
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงและพิจารณากันให้รอบคอบ	 รอบด้าน	 เพื่อความ 
ถูกต้องและเป็นกลางตามหลกัวชิาการ	ซึ่งที่จรงิไม่ยากเลยที่จะท�างานผ่านระบบ
ออนไลน์	ส่วนนี้สามารถเป็นไปได้ทั้งการให้เข้ามาตอบเองทางอินเทอร์เน็ต	หรือ
จะมีบุคลากรของสวนดุสิตโพลถือแท็บเล็ตออกไปพบประชาชนก็ไม่ใช่เรื่องยาก	
ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	บอกกล่าวข่าวสารส่งผ่านข้อมูลถึง
ประชาชนโดยตรงอกีด้วย
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	 จากการด�าเนินงานในอดีต	สู่ปัจจุบัน	และอนาคต	 ในการจะก้าวต่อไป 
เราต้องมองเห็นเสียก่อนว่าสวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่โตขึ้นเรื่อยๆ	มีความ
เป็นอิสระในการท�างานมากขึ้น	การบริหารจัดการองค์กรอีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
ไม่น้อยกว่าการสร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ	 ได้รับการยอมรับจากภายนอก	คือการ
ท�าให้องค์กรได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 เมื่อผนวกเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การ
ท�างานมีประสิทธิภาพ	นั่นจะช่วยให้บุคลากรไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาท�างาน 
ที่ออฟฟิศ	คนท�างานสามารถออกไปท�างานในภาคสนามได้อย่างอิสระ	หรือจะ
ท�างานกับเราแบบฟรีแลนซ์	ทางส�านักโพลก็จะคงไว้เพียงบุคลากรบางส่วนเพื่อ
ตดิตามงานในส่วนที่จ�าเป็น	แนวคดินี้ท�าให้เรามองว่าเราอาจพฒันาไปสู่การเป็น	
‘องค์กรเสมอืน’	ที่มเีพยีงชื่อและที่ตั้ง

	 การเป็นองค์กรเสมือนเช่นนี้เป็นอีกแนวทางที่คิดว่าน่าจะท�าได้	 มีข้อดี
คือช่วยในเรื่องการประหยัดทรัพยากรขององค์กรได้มาก	แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่คือ 
อาจส่งผลต่อวนิยัการท�างาน	แต่หากได้ฝึกให้บคุลากรเป็นคนท�างานมอือาชพี	ที่
มีความรับผิดชอบสูงเพียงพอ	ก็ถือว่าไม่มีอะไรมาจ�ากัดกรอบความคิดเราได้อีก
ต่อไป	 เราต้องไม่ลืมว่าการท�างานของสวนดุสิตโพลต้องรวดเร็ว	 เพราะถ้าท�าให้
เรื่องของเวลาคลาดเคลื่อนไปก็อาจท�าให้งานพลาดทั้งหมดได้	ดังนั้น	 เราจะไม่มี
การต่อรองเรื่องเวลา	 เพราะจะส่งผลต่อความเชื่อถือในการท�างาน	 เมื่อเราล่าช้า
บ่อยๆ	การท�างานไม่เป็นไปตามเป้า	ตามกรอบ	ตามเวลา	ความน่าเชื่อถอืกไ็ม่ม	ี
สวนดุสิตโพลยึดเรื่องเวลาเป็นส�าคัญ	ถ้าไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือเรื่อง
กรอบเวลาได้	กอ็าจจะเกดิความบกพร่องเรื่องอื่นได้เช่นกนั	

	 ในฐานะผู ้บริหารหรือผู ้น�าขององค์กรสวนดุสิตโพล	 กล่าวได้ว ่าผม 
พึงพอใจกับการท�างานในระดับหนึ่ง	ถ้าผมไม่มีความพึงพอใจต่อคนในองค์กร
หรือลูกน้อง	ก็อาจกล่าวได้ว่าผมคงไม่สามารถที่จะไว้วางใจต่อความเป็นองค์กร
ของเราได้	 ซึ่งหากถามว่าเราจะท�าให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่	ผมเชื่อว่าศักยภาพของ
คนสวนดุสิตโพลสามารถพัฒนาได้อีก	ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะสามารถเชื่อมั่นใน
ตวัเองแค่ไหน

	 ความพึงพอใจในผลงานที่ผ่านมาของสวนดุสิตโพล	ผมคิดว่าเราสามารถ
พูดได้ว่าภูมิใจกับงานทุกชิ้น	 เราพึงพอใจกับงานทุกชิ้นที่เราท�าอย่างเต็มที่กับ
ทกุๆ	งาน	และบคุลากรทกุๆ	คน	ผมในฐานะประธานด�าเนนิงาน	อยากจะบอก
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บุคลากรของเราทุกคนว่า	จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ท�าและยอมรับในผลสะท้อน
กลบั	(Feedback)	ที่สะท้อนมาจากผลโพลแต่ละชิ้น	ซึ่งเมื่อเผยแพร่ไปกจ็ะมทีั้งคน
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	บ้างน�าไปใช้ประโยชน์ก็ดี	หรือน�าไปตีความบิดเบือน
ก็มี	 โดยบทบาทเราเป็นหน่วยงานที่รับฟังความคิดเห็น	ก็ต้องรับฟังค�าติชมต่างๆ	
เหล่านั้นด้วย	และจงภูมใิจในความเป็นสวนดสุติโพล”

ณัฐพล แย้มฉิม
ประธานด�าเนินงาน สวนดุสิตโพล
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10 ความท้าทายของสวนดุสิตโพล 
ในก้าวต่อไป

	 กล่าวกันว่าการจะรักษาความเป็นที่หนึ่งหรือต�าแหน่งผู ้น�าให้ได้นั้น	
ท้าทายยิ่งกว่าการจะขึ้นไปยนืบนแท่นในตอนแรกเสยีอกี

	 การยืนยงยาวนาน	25	ปี	 ถือเป็นความท้าทายหนึ่งที่สวนดุสิตโพลพิชิต 
ได้แล้วในวนันี้	แต่บนเส้นทางการท�าโพลยงัมวีนัข้างหน้าอกีมากมาย	นั่นคอืยงัมี
ความท้าทายหลากหลายรออยู่ในวนัหน้า	ปีหน้า	และปีต่อๆ	ไป

รอยเท้าใหม่ต้องใหญ่ขึ้น

ที่ผ่านมา	“สวนดสุติโพล”	มกัถูกกล่าวถงึอย่างไม่เป็นทางการว่า	“สขุมุ
โพล”	ซึ่งมผีลกระทบต่อ	“แบรนด์”	สวนดสุติโพล	เพราะเป็นไปได้ว่าในสมยัของ
ประธานคนต่อๆ	 ไป	“ส�านักโพล”	จะถูกเรียกตามชื่อ	“ประธาน”	คนนั้นได้	ซึ่ง 
ส่งผลต่อชื่อเสยีงองค์กรในภาพรวม

	 ความท้าทายคือการ	 “สร้าง”	 ร่องรอยใหม่	 หรือรอยเท้าใหม่ที่ใหญ่
กว่าเดิม	 เพราะการใหญ่ขึ้นหมายถึง	 ดีขึ้น	 มีการพัฒนา	 เพื่อครอบคลุมทับ 
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ร่องรอยจารึกต่างๆ	 ให้รวมอยู ่ด้วยกันอย่างเป็นกลุ่มก้อนภายใต้ชื่อองค์กร 
อันเป็นเอกภาพ	และไม่ว่าบุคคลหรือหน่วยย่อยใดโดดเด่นขึ้นมา	ก็จะได้รับการ
กล่าวขานถงึอย่างภาคภูมใิจ	ภายใต้กรอบหนึ่งเดยีวกนั	คอื	“สวนดสุติโพล”	

วิธีการใหม่ๆ ในการ “ส่งข้อมูล” สู่ประชาชน

อะไรก็ตามที่ยังคงเป็นแบบเดิมๆ	ก็เท่ากับย�่าอยู่กับที่	 และนั่นย่อม
หมายถงึความน่าเบื่อหน่ายที่พาลน�าไปสู่	“จดุจบ”	ของทกุๆ	เรื่อง
 
	 การท�าโพลก็เช่นกัน	หากยังคงใช้วิธีน�าเสนอแบบเดิม	 รูปแบบค�าถาม 
ยังเป็นแบบเดิมๆ	 โดยยึดความส�าเร็จของอดีตมาเป็นบรรทัดฐานการท�าโพล	
สวนดสุติโพลกค็ง	“สิ้นชื่อ”	ในไม่ช้า
 
	 หนึ่งในความท้าทายของสวนดุสิตโพล	 จึงเป็นการ	 “คิด”	 วิธีการใหม่ๆ	 
ในการน�าเสนอ	 โพลจะ	 “ส่งข้อมูล”	 อะไรให้ประชาชน	นี่คือโจทย์ที่ทีมงาน 
ทกุคนต้องช่วยกนัหาค�าตอบ	แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ว่าไม่เป็นการชี้น�าสงัคม	แต่ต้อง 
ท�าโพลเพื่อประกอบการตดัสนิใจของประชาชน

ท�าโพลที่สังคมต้องการค�าตอบ

คุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นส�านักโพลคือต้องเกาะอยู ่กับ
กระแสสงัคม	ความท้าทายในส่วนนี้คอืหากจะให้เป็น	“โพลที่ด”ี	ต้องท�าประเดน็
ที่สามารถน�ากระแสสังคมได้	หมายความว่า	ต้องมีความ	“ทันข่าวสาร”	ต้องรู้
ความต้องการของสงัคม	ต้องไม่ถามค�าถามเพยีงเพราะโพลเองต้องการรู้	แต่โพล
ต้อง	“ถาม”	ค�าถามที่	“สงัคมต้องการค�าตอบ”

ความเป็นกลางที่สัมผัสได้จริง

จากประสบการณ์ของสถาบนัโพลที่ผ่านร้อนหนาวมากว่า	2	ทศวรรษ	
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สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เสมอคือ	 เมื่อใดที่ข้อมูลอันเป็นกลาง	 (จากการประมวลความ
คิดเห็นประชาชน)	 ถูกน�าเสนอ	ฝ่ายที่เสียประโยชน์มักตัดสินว่าสวนดุสิตโพล 
เอนเอียงอยู่กับฝั่งตรงข้าม	 ถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างผู้มีอ�านาจ	หรือขั้วอ�านาจ 
ในขณะนั้น

	 การรักษาความเป็นกลางถือเป็นความท้าทายใหญ่	 เพราะสวนดุสิตโพล
เป็นกลางเสมอ	 และผลที่เกิดขึ้นคือฝ่ายที่ตรงข้ามกันในเรื่องนั้นๆ	 จะพากัน 
ผลักโพลออกมาว ่าเป ็นพวกฝ ั ่งตรงข ้ามตนเสมอ	 ความเป ็นกลางของ 
สวนดุสิตโพลมักถูกผลักอยู ่ร�่าไป	 ดังนั้น	 สวนดุสิตโพลจึงต้องท�าให้องค์กร 
มคีวามเป็นกลางที่ทกุคนสมัผสัได้

“ง.งู” ที่ต้อง “รักษา”

“ชื่อเสียง”	กับ	 “ชื่อเสีย”	มีความแตกต่างกันสุดขั้ว	 เพียงแค่	 “มี”	
หรือ	 “ไม่มี”	 ตัว	 ง.งู	 ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 สวนดุสิตโพลเป็นหนึ่งในองค์กร 
ที่มีชื่อเสียงในสังคมวงกว้าง	 ชื่อเสียงนี้เกิดจากการสั่งสมความดีจากคุณภาพ 
ของงาน	รวมถึงการยึดโยงกับองค์กรต้นสังกัด	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	สถาบัน 
การศกึษาของรฐัที่มชีื่อเสยีงยาวนานเกอืบร้อยปี

	 การใช้ชื่อเดียวกันบ่งบอกต้นก�าเนิด	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจ	
สะท้อนความเป็นวิชาการ	น่าเลื่อมใส	จึงเป็นความท้าทายยิ่งใหญ่ที่จะรักษา 
ตวัสะกด	ง.งู	ในค�าว่า	“ชื่อเสยีง”	ไม่ให้เลื้อยหนหีายไป	อย่างสดุความสามารถ	
โดยต้องรักษาชื่อเสียงและความดีงามในอดีตที่ผ่านมา	ทั้งของส�านักโพลและ
สถาบนัต้นสงักดัไม่ให้เกดิความด่างพร้อย	เสื่อมเสยี

ก้าวสู่สวนดุสิตโพล 4.0

ในยุคที่ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ยุค	 “Thailand	 4.0”	หรือ	ยุคของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู ้คนจะพากันก้มหน้าก้มตาให้ความสนใจกับ
อุปกรณ์เชื่อมต่อส่วนตัวของแต่ละคน	ซึ่งรองรับกิจกรรมทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็น 
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ข้อมูลข่าวสาร	ความบันเทิง	 ไปจนถึงธุรกิจธุรกรรมต่างๆ	สวนดุสิตโพลเล็งเห็น 
และเตรียมรับมือกับกระแสไว้ล่วงหน้าแล้ว	ทั้งในด้านการเผยแพร่ผลโพล	และ 
กระบวนการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์	 รวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทุก
แพลตฟอร์ม

ไปให้ไกลกว่าอาเซียน

ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาค	 ซึ่งสวนดุสิตโพล 
ได้ตะลุยไปเยือนเพื่อท�าความรู้จัก	 เรียนรู้	 และเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมอืทกุประเทศในอาเซยีนมาแล้วตั้งแต่เมื่อ	2-3	ปีก่อน

	 ในยุคใหม่	 หลังจาก	 25	ปีแรกผ่านไป	สวนดุสิตโพลสามารถไปได้ไกล
กว่าอาเซียน	 เพราะหากมองไปที่การท�างานของส�านักโพลชื่อดังระดับโลก 
อย่าง	“แกลลัพโพล”	 (Gallup	Poll)	ที่มีชื่อเสียงมาถึงหูคนไทย	สวนดุสิตโพลก็มี
สทิธิ์ที่จะโด่งดงัเป็นที่รู้จกัตดิหูตดิปากคนทั่วโลกได้ในวนัหนึ่งข้างหน้าเช่นกนั
 
	 ในยุคนี้	 “โจทย์”	ของสวนดุสิตโพลคือการก้าวสู่สากล	การบ้านที่ต้องท�า
อย่างหนกัจงึมหีลายข้อ	ทั้งการท�าอย่างไรเพื่อไปจนี	ไปญี่ปุ่น	และไปยโุรป	ฯลฯ

“อาชีพ” ที่สร้าง “ปัจจัยที่ 5” ในการด�ารงชีวิต

“Pollster”	 หรือคนท�าโพล	 ที่มีหน้าที่ออกเก็บข้อมูลต่างๆ	 น�ามา
วิเคราะห์ก่อนน�าเสนอนั้น	 ในสังคมโลกนับว่าเป็นงานสาขาอาชีพหนึ่งที่เลี้ยง 
ตัวได้	 แต่ในประเทศไทยยังเป็นงานที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงนัก	 ความท้าทาย	 
ส่วนนี้คือการท�าให้คนท�าโพลต้องไม่ถูกมองข้าม	หรือมองว่าเป็นเพียงหน่วยงาน 
การกศุล	หรอืหน่วยเสรมิของมหาวทิยาลยัเพื่อสนบัสนนุงานส่วนอื่น

	 การที่สวนดุสิตโพลน�าเสนอผลการวิจัยความคิดเห็นสังคมหรือ 
โพลสาธารณะอย่างสม�่าเสมอปีละไม่น้อยกว่า	 52	หัวข้อ	นั่นคือการท�างานที่ 
ต่อเนื่อง	สามารถยดึเป็นอาชพีประจ�า	น�ามาซึ่งปัจจยั	4	ของการด�ารงชวีติ	ดูแล 
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ความเป็นอยู่	และพฒันาไปสู่การมอบปัจจยัที่	5	นั่นคอื	การเป็นที่ยอมรบั	ทั้งจาก 
ของเพื่อนร่วมงาน	สงัคมในมหาวทิยาลยัสวนดสุติ	คนอ่านโพล	และประชาชน

เครือข่ายที่เข้มแข็ง

เครือข่ายคนท�างานของสวนดุสิตโพลเป็นหน่วยสนับสนุนที่ได้รับการ
วางระบบไว้ทั่วประเทศ	แบ่งเป็นโซนตามภูมภิาคเหนอื	ใต้	ตะวนัออก	ตะวนัตก	
โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นจุดเชื่อมต่อ	และ 
เป็นกองบญัชาการ	ท�าให้สวนดสุติโพลแตกต่างจากส�านกัโพลอื่นๆ	และเป็นหนึ่ง
ในจดุแขง็ของสวนดสุติโพลที่มเีครอืข่ายครอบคลมุทั่วประเทศ	และยงัเชื่อมต่อไป
ในกลุ่มอาเซยีนด้วย	สวนดสุติโพลจงึต้องเพิ่มความแขง็แกร่งโดยการหาพนัธมติร
ให้มากขึ้น	พร้อมๆ	กับท�าให้ทีมงานเครือข่ายเห็นว่าการท�าโพลสามารถเป็น	
“อาชพีหลกั”	ได้ไม่ต่างกบัอาชพีอื่นๆ

พร้อมปรับเปลี่ยนสู่ “นิติบุคคล”

ไม่มีใครบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร	แต่จากผลงานที่สั่งสม
มาตลอดระยะเวลา	 25	ปี	 สวนดุสิตโพลสามารถเลี้ยงตัวเองได้	 โดยไม่จ�าเป็น
ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	ซึ่งในวันข้างหน้ามหาวิทยาลัย
มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารเป็น	 “นิติบุคคล”	 สวนดุสิตโพลก็ม ี
ความพร้อมในการด�าเนินงานภายใต้รูปแบบ	“บริษัท”	ซึ่งในความเป็นจริงนั้น	 
วันนี้...สวนดุสิตโพลก็มีความพร้อมที่เป็น	 “บริษัทเอกชน”	 เต็มตัว	 แต่การ 
ด�าเนินงานในรูปแบบนิติบุคคลของสวนดุสิตโพลนั้น	 ต้องรักษาหัวใจส�าคัญ
ของการท�าโพลเอาไว้	 คือ	การท�างานที่ยึดหลักวิชาการ	 เที่ยงตรง	และมีความ
เป็นกลาง	 โดยมีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพของงาน	
คณุภาพของคน	และคณุภาพขององค์กร
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	 งานโพลสาธารณะในชื่อสวนดุสิตโพล	 มีกรอบคือเสนอผลการ
ส�ารวจอย่างต่อเนื่อง	ตั้งเป้าหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์	 เรื่องที่ส�ารวจเป็นประเด็น
ที่น่าสนใจในสปัดาห์นั้นๆ	โพลที่ท�าให้มชีื่อที่สื่อรู้จกัคอืโพลเลอืกตั้งซ่อมของ
เขตดสุติ	สมยัท่านสมคัร	สนุทรเวช	ปี	พ.ศ.2535

	 และการรู้จักสวนดุสิตโพลนั้น	ควบคู่ไปกับการรู้จักชื่อ	 รศ.ดร.สุขุม	
เฉลยทรพัย์	กบัต�าแหน่งเป็นทางการ	ประธานที่ปรกึษาสวนดสุติโพล

	 ณัฐพล	แย้มฉิม	อายุ	 38	ปี	ท�างานเป็นนักวิจัยสวนดุสิตโพลตั้งแต	่
ปี	2547	จนถงึปี	2556	อาจารย์สขุมุได้มอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
ด�าเนนิงานสวนดสุติโพล

24 ปีสวนดุสิตโพล รับจ้าง-ช่วยสังคม
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	 “หน้าที่หลักๆ	คือบริหารงานในเรื่องของโพลสาธารณะ	 โพลธุรกิจ	
ส�านักงานต่างๆ	การออกสื่อ	กระบวนการท�างานวิจัย	ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจ
หรอืมปีัญหากย็งัคงปรกึษาอาจารย์สขุมุอยู่”

	 ณัฐพลมีทีม	 30	 คนคิดประเด็น	 ค�าถามสวนดุสิตโพลส่วนใหญ่
เป็นค�าถามปลายเปิด	คือให้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย	แล้วเอามา
วเิคราะห์	ถ้าเป็นงานโพลสาธารณะ	จะเป็นงานที่ไม่มรีายได้

	 ส่วนงานโพลธุรกิจ	 เป็นการรับจ้างหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	
เนื่องจากมีเครือข่ายในการเก็บข้อมูลคือนักศึกษาและนักวิจัย	 รับด�าเนิน
การส�ารวจให้กับหน่วยงานภายนอก	น�าเงินส่วนหนึ่งมาสนับสนุนโพล
สาธารณะ

	 อัตราค่าจ้างโพลธุรกิจ	ตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท	ถ้าเป็นงาน
ใหญ่ๆ	อาจถงึหลกัล้าน

	 ราคาที่ว่า	 แล้วแต่หน่วยงานที่จ้างต้องการงานลักษณะแบบไหน	
เช่น	ส�ารวจกรุงเทพฯ	อย่างเดียว	หรือทั่วประเทศ	อาจเป็นการเก็บข้อมูล
อย่างเดยีว	หรอืเขาเกบ็มาให้แล้วเราช่วยวเิคราะห์

	 งานที่ยาก	คืองานของภาครัฐที่ลงไปหาประชาชน	ประชาชนบาง
ส่วนไม่มคีวามเข้าใจ	ต้องไปอธบิายใช้เวลาเกบ็นาน	ที่เคยเจอเป็นงานของ
กระทรวงพลงังาน	โครงการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นราคาก๊าซแอลพจีี

	 “เราท�าแผนข้อมูล	 ต้องไปส�ารวจร้านค้า	 หาบเร่แผงลอย	 ซึ่ง
ประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้รับรู ้ข้อมูลมาก่อน	 เพราะฉะนั้นจะเกิด 
ฟีดแบ็กต่างๆ	ตอนนั้นเป็นช่วงการเมืองด้วย	 เราก็จะถูกปฏิเสธ	ก็ต้องหา 
วธิกีารแก้ไขและพฒันาต่อไป”
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	 ทุกโพลจะมีเจ้าหน้าที่สวนดุสิตโพลลงไปก�ากับ	 เรามีเครือข่ายตาม
ศูนย์การศกึษาของมหาวทิยาลยั	ภาคเหนอืล�าปาง	ภาคใต้ตรงั	ภาคอสีาน
อุบลราชธานี	ภาคกลางนครนายก	สุพรรณบุรี	 บางส่วนใช้ฟรีแลนซ์ที่ท�า 
มานานไว้ใจสามารถตรวจสอบได้	และนกัศกึษาที่สนใจท�างานพาร์ตไทม์

	 โพลสาธารณะไม่สามารถเข้าหมู่บ้าน	คอนโด	หรอืส�านกังานได้	ช่วง
เวลาการเกบ็ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถงึห้าโมงเยน็	เกบ็บรเิวณตลาด	หรอืช่วงเที่ยง
จะเกบ็ตามโรงอาหารภายนอกของส�านกังาน

	 คนที่ลงพื้นที่ต้องมีบัตรของสวนดุสิตโพล	 แม้ไม่ใช่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย	 แต่เป็นคนที่รับรอง	 ถ้าคนที่ลงประจ�าจะมีรูปติด	 ถ้าเป็น
นกัศกึษาที่มาชั่วคราวจะเป็นบตัรแขง็ใช้เสรจ็เอามาคนื

	 การคิดค�าถามแต่ละโพล	ณัฐพลบอกว่า	 เราจะดูว่าสัปดาห์นี้เสาร์
ถงึองัคาร	มปีระเดน็อะไรที่ฮอตฮติ	เช่น	ถ้าวนัองัคารประชมุ	ครม.	นายกฯ	 
พูดอะไรน่าสนใจ	โพลวนัพธุกจ็บัมาเป็นประเดน็

	 โพลเริ่มเกบ็ตั้งแต่วนัพธุถงึเสาร์	เสนอผลในวนัอาทติย์

	 ส่วนโพลที่เราจะไม่แตะเลย	คอืความมั่นคง	ความเชื่อ	ศาสนา

	 เมื่อได้ค�าถามมาไม่เกนิ	5	ค�าถาม	หนึ่งหน้ากระดาษเอสี่	จะมทีมีที่
ดูว่าควรใช้ภาษาอย่างไร	ควรถามเหตุผลรับรู้	 ไม่รู้	พอใจหรือไม่พอใจ	 เรา
ไม่มคี�าตอบให้เลอืก

	 เมื่อเก็บเสร็จแล้ว	 เราจะน�าเสนอผลผ่านสื่อ	อยู่ที่ว่าโพลนั้นจะไป
หนกัฝ่ายไหน	การเมอืง	หน้าหนึ่ง	การศกึษา	สงัคม	เศรษฐกจิ	แล้วจะส่งไป
ยงัส�านกัพมิพ์ต่างๆ	ในเช้าวนัอาทติย์
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	 ท�าไมต้องเช้าวนัอาทติย์	เพราะพื้นที่ข่าววนัอาทติย์ค่อนข้างน้อย	จะ
ได้เปรียบตรงที่ว่าโพลได้ถูกน�าเสนอ	 เมื่อส่งเช้าวันอาทิตย์คนเล่นข่าวก็จะ
เล่นได้เป็นข่าวเที่ยง	ข่าวเยน็	และข่าวเช้าวนัจนัทร์

	 นี่คือประสบการณ์ที่สั่งสมมา	ถ้ามีประเด็นแรง	 เช่น	 เรื่องตุ๊กตาเทพ	
เราเก็บวันอาทิตย์ต่อเนื่องและน�าเสนอผลวันพุธ	ค�าถามต้องไม่เอนเอียง	
ไม่สะท้อนความคิดเห็นส่วนบุคคล	 เพื่อเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	
แต่เมื่อตอบออกมาแล้วดูว่าไม่ใช่	 เราก็ปิดค�าถามนั้น	ค�าถามค�าตอบอยู่ใน
กระแส	สื่อจะเสนอผลให้เรา

	 ณัฐพลบอกว่า	 ความน่าเชื่อถือของโพลบอกไม่ได้	 เมื่อเสนอผล 
ไปแล้ว	 เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ	อาจจะถูกหรือผิด	 โพลสาธารณะทั่วไปแทบ
ไม่มคี�าเฉลย

	 นอกจากโพลเลอืกตั้งที่มผีลออกมาว่าที่ท�านายไป...ตรงหรอืไม่ตรง

	 ส่วนใหญ่สวนดุสิตโพลที่ออกไปได้การยอมรับ	 เพราะท�าอย่าง 
ต่อเนื่อง	ประชาชนเริ่มจะคุ้นหูหรือรู้จัก	 ยังเป็นโพลหนึ่งที่ลงภาคสนาม 
เป็นหลกั	ได้พบปะกบัคนที่ตอบจรงิๆ	และสะท้อนปัญหาออกมาจรงิๆ

	 ในส่วนของความน่าเชื่อถอือกีอย่าง	คอืความเป็นกลาง

	 สวนดุสิตโพลอยู่ภายใต้สถาบันการศึกษา	 เป็นหน่วยงานวิชาการ	
ต้องรกัษาคณุภาพของการท�างาน	ไม่เสนอผลที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	แต่
เรามกัจะถูกจบัเข้าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอ

	 เช่น	ผลโพลออกมาเป็นบวกกบัฝ่ายหนึ่ง	อกีฝ่ายหนึ่งกจ็ะมองเราว่า
เป็นพวกฝ่ายนั้น	เราจะถูกจบัอยู่อย่างนี้	ปัญหานี้อยู่ที่มมุมองของคน



SUAN DUSIT POLL l 169

	 การท�างานของเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกบัฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

	 เราขออยู่ตรงกลาง	ผลใครจะเอาไปท�าอะไร	 เราไม่พูดถึง	 เราเสนอ
ผลไปห้าข้อ	คณุหยบิยกหนึ่งข้อไปใช้	เพื่อเป็นประโยชน์ของฝ่ายตวัเอง	เรา
ก็ไม่ได้ว่าอะไร	 เราเสนอผลในภาพรวมให้เห็นทั้งหมด	ทุกข้อทุกประเด็นลง
ในเวบ็ไซต์	ไม่มกีารหมกเมด็หรอืปกปิด

	 ข้อจ�ากดัของโพลจรงิๆ	หนึ่งเอสี่	แต่ไม่สามารถเสนอได้เยอะ	เพราะ
จรงิๆ	สื่อเสนอได้แค่ประเดน็สองประเดน็	สื่อทั่วไปอย่างช่อง	3	5	7	9	อาจ
เสนอผลให้ครบ	แต่ถ้าสื่อที่เลือกข้างก็จะหยิบยกประเด็นที่เป็นประโยชน์
กบักลุ่มนั้น	เป็นปัญหาการน�าเสนอ

	 เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ	 จะถูกพลิกได้	 หรือแก้ได้ด้วยค�าว่าเรา
เป็นกลาง	 เราไม่ต้องการชี้น�าสังคม	 เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	และเสนอผ่านไปยังผู้ที่มีอ�านาจหรือ
ต้องการใช้ข้อมูลต่างๆ	เพราะโพลไม่สามารถชี้น�าอะไรได้ในตวัของโพลเอง

	 ถามตั้งแต่ท�างานมา	มคีวามล�าบากใจอะไรไหม	ณฐัพลตอบว่า	ค�าสั่ง 
ของผู ้มีอ�านาจที่ไม่ได้มองประโยชน์ส่วนรวมมองแต่ประโยชน์ส่วนตน	 
เคยมคีนโทรมาขอผลโพลเลอืกตั้งก่อน	เพื่อจะเอาไปวเิคราะห์และดูว่าพื้นที่
ไหนควรท�าอะไร	เรากบ็อกได้แค่ว่าตามที่เสนอไป	ไม่มมีากกว่านั้น

	 อีกเรื่อง	 เราเคยถูกผู ้สมัครเลือกตั้งฟ้องว่าล�าเอียง	 เสนอผลไม่
ครอบคลุม	กกต.	ก็เรียกเข้าไปชี้แจง	 เอาผลทั้งหมดไปตรวจสอบ	สุดท้าย 
ค�าตอบออกมาว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง

	 โพลเรื่องอะไรที่คนให้ความสนใจอยากตอบ	ณฐัพลบอกว่า	โพลที่ไม่
เกี่ยวกบัการเมอืง	จะเป็นเรื่องของกฬีา	นกัแสดง	คนรู้สกึว่าไม่เครยีด	แม้แต่
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การศกึษาคนยงัไม่อยากตอบ	เพราะบางทรีู้สกึว่าแก้อะไรไม่ได้

	 ณฐัพลอยู่สวนดสุติโพล	ปีที่	12	ปีหน้าสวนดสุติโพลจะครบ	25	ปี

	 สวนดุสิตโพลไม่ใช่โพลแห่งแรกของประเทศไทย	 โพลแห่งแรกของ
ประเทศไทยคือนิด้าโพล	 เกิดเมื่อปี	 2518	สวนดุสิตโพลเกิดตามมา	 เมื่อปี	
2535	ท�าโพลออกมาต่อเนื่องทกุสปัดาห์

	 ไม่ว่าจะช่องทางไหน	 เดิมทีเป็นแฟกซ์ส่งให้ส�านักพิมพ์	 ต่อมาเป็น
อีเมล	 กราฟฟิกอินโฟ	 สื่ออย่างเดียวไม่ได้แล้ว	 ตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊ก	 ไลน	์ 
ทวติเตอร์	อนิสตาแกรม	สื่อทกุช่องทาง	สามารถเสริ์ชหา	กจ็ะเจอ

	 สิ่งที่พัฒนาต่อไปก็คือ	ยูทูบ	ส�าหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกได้เปิด
ยูทูบดู	หรือคนที่หูหนวกก็จะมีตัววิ่งให้	การรักษาชื่อของสวนดุสิตโพล	คือ
การท�าให้โพลอยู่ในชวีติประจ�าวนั	อยู่ในหูและในตาของประชาชน

สกู๊ปพิเศษ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559
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“ผมตายได้ แต่สวนดุสิตโพลต้องอยู่!”

ค�ำกล่ำวของ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ทิ้งท้ำยไว้ในหนังสือ  

สวนดุสิตโพล: ชี้เป็นชี้ตาย หรือค�าท�านายอนาคต 

ที่แสดงถึงเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้ำง “สวนดุสิตโพล”  

ให้เป็นดั่ง “สถาบันโพล” คู่สังคม  

มิใช่ “ผ้ายันต์” ที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพำะตัวบุคคล!

และในวันที่ผู้ก่อตั้งสวนดุสิตโพลค่อยๆ เขยิบก้ำวไปอยู่แนวหลัง  

เพื่อดันคนรุ่นใหม่ๆ ให้มีบทบำทในกำร  

“สืบทอด” และ “สานต่อ”  

เจตนำรมณ์ของกำรท�ำโพลที่มีหัวใจส�ำคัญคือต้อง  

“แม่น ชัวร์ ไม่มั่วนิ่ม” ภำยใต้กำรท�ำงำนเป็น “ทีม”



ไม่มีใครโดดเด่นกว่ำใคร  

ไม่มีใครต้องถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง  

มีแต่ทุกคนต่ำงจับมือคนข้ำงๆ  

แล้วเดินเคียงข้ำงกันไป  

คนหนึ่งก้ำวขวำ อีกคนก้ำวซ้ำย  

สอดประสำนไปสู่ปลำยทำงร่วมกัน

ต่ำงคนต่ำงท�ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  

เพื่อสร้ำงผลงำนในฐำนะ  

“สวนดุสิตโพล”  

ไม่ใช่เพื่อผลักดันให้ใครคนหนึ่งคนใดกลำยเป็น  

“เซเลบ” ของสังคม



“คนสวนดุสิตโพล” ในวันนี้ 

จึงมีหัวใจกำรท�ำงำนในแบบ

One for All, All for One

รวมใจกันเป็นหนึ่ง  

เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือ

สวนดุสิตโพล!







“ผมก็หวังว่าการก้าวเดินไปข้างหน้าจะท�าให้การท�างานทางด้านการส�ารวจ 

ความคิดเห็นนั้นมีความชัดเจน มีความแม่นย�า มีความเที่ยงตรงมากขึ้น  

และสามารถท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้”

• อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ •

“มาถึงวันนี้วันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงซับซ้อนมาก  

ซึ่งยากที่จะท�าความเข้าใจได้ง่ายๆ นั้น สวนดุสิตโพลก็ยังคงเป็นผู้สะท้อน 

ความคิด ค่านิยม และแนวโน้มของสังคม ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า  

และมีความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิม”

• ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร •

“25 ปีของสวนดุสิตโพล ไม่ใช่ 25 ปีที่ผ่านไปเฉยๆ แต่เป็น 25 ปี 

ที่มาจากการเริ่มต้นที่ถูกต้อง...ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เก็บไว้เป็นความรู้ 

 หรือความคิดที่จะน�ามาต่อยอด หรือน�ามาปรับปรุงแก้ไข”

• สมชาย วงศ์สวัสดิ์ •

“นับจากนี้ต่อไป การท�างานของสวนดุสิตโพลจะต้องให้อะไรมากกว่าที่จะบอกว่า

ประชาชนคิดอะไร หรือคิดอย่างไร แต่ผลโพลต้องสามารถสร้าง ‘แรงกระทบ’  

ในทางที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ด้วย”

• รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ •

“การสะท้อนให้ผู้คนได้ทราบว่าชาวบ้านชาวเมืองคิดอย่างไรต่อประเด็นต่างๆ  

ที่สวนดุสิตโพลส�ารวจ ถือได้ว่าทุกวันนี้สวนดุสิตโพลก็ท�าหน้าที่เพื่อสังคมอยู่แล้ว”

• รศ.สุขุม นวลสกุล •

“หลายคนมองว่าสวนดุสิตโพลและเอแบคโพลล์ (เดิม) แข่งขันกัน 

แต่หัวใจของนักท�าโพลเรารู้ดีว่าเราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...เราจึงคล้ายกับพี่น้อง 

ให้ก�าลังใจกันในฐานะคนท�าโพลที่เห็นคุณค่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�าคัญ”

• ดร.นพดล กรรณิกา •




