
 
 

ประเมินผลงานดวยโพลน้ันเช่ือถือไมได 

วรากรณ สามโกเศศ 
วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

หนา 6 

การท่ีโพลระบุวาประชาชนประเมินผลงาน

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดวาไดคะแนน 4 จาก 

10 นั้น ถาพิจารณาใหดีแลวมันแทบไมมีความหมาย

อะไรเลย เชนเดียวกับผลจากโพลในเร่ืองอ่ืนๆ ใน

บางคร้ัง โพลนั้นจะมีประโยชนก็ตอเม่ือผูทําโพลถาม

คําถามและจัดใหมีการประเมินอยางมีความหมายและ

ประชาชนผูรับสารเขาใจขอจํากัดของผลจากโพลเหลานั้น
เทานั้น 

 

ในเบ้ืองตนถากลุมท่ีถูกสํารวจไมไดเปนตัวแทนของ

ประชาชนท้ังหมดดังท่ีโพลคาดหวัง ผลก็ผิดพลาดแตแรก 

อุปมาถาน้ําแกงในชอนท่ีตักมามิไดเปนตัวแทนของหมอ

แกงท้ังหมอ รสชาติของแกงในชอนก็ไมไดมีความหมาย
อะไรเลย  

 

การคัดกลุมตัวอยางของการสํารวจกอนทําโพลจึงเปน

เร่ืองสําคัญยิ่ง ถาตองการรูวาคนไทยท้ังประเทศรูสึก

อยางไร กลุมตัวอยางก็ตองเปนตัวแทนของประชาชนท้ัง

ประเทศ กลาวคือองคประกอบของกลุมตัวอยางตอง
เหมือนองคประกอบของคนไทยท้ังประเทศ 

 

การเอาแบบสอบถามออกไปถามกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะ

ดังตองการไวก็ตองกระทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 

ประเด็นสําคัญก็คือ "การนั่งเทียน" ของผูถาม ถาไม

ควบคุมใหดี ผูถามก็จะตอบเสียเอง เพราะข้ีเกียจออกไป
เดินทอมๆ ตากแดดตามหาสมาชิกกลุมตัวอยางท่ีมี

ลักษณะตามท่ีปรารถนาเพื่อใหตอบคําถาม 

 

ถึงแมจะพยายามใชวิธีคัดกรองทางวิชาการ เพื่อใหได

ขอมูลท่ีไมไดมาจากการ "นั่งเทียน" เพียงใด ก็ไมอาจ

หลีกหนี "พลังเทียนไข" ไปไดท้ังหมด หากแบบสอบถาม
มิไดออกแบบเพื่อใหสามารถตรวจสอบการ "นั่งเทียน" 

ไดอยางมีประสิทธิภาพพอควรแลว ผลก็จะยิ่งไมมีความ

นาเช่ือถือ 

 

 

 

 

ถาใหผูออกคําถามความเห็นสามารถเอาแบบสอบถาม
กลับบานขามคืนไดแลว พลัง "เทียนไข"ก็จะสูงยิ่งข้ึน 

ปจจุบันมีการถามความเห็นทางโทรศัพทจากกลุม

ตัวอยางท่ีไดคัดสรรไวแลว ดังนั้น "พลังเทียนไข"ก็

นอยลงไปแตก็ไมหมด เพราะสมาชิกท่ีไมรับผิดชอบอาจ

ใหคนอ่ืนตอบคําถามแทนหรือตอบอยางพอไปท่ีเพราะ

ไดรับผลตอบแทนแลวจากการเปนกลุมตัวอยาง 
 

สมมุติวาไดกวนหมอแกงเปนอยางดีและตักออกมาหนึ่ง

ชอน โดยแนใจวาเปนตัวอยางน้ําแกงในหมอแกง ปญหา

ก็ยังไมจบ คําถามและลักษณะการใหคําตอบของโพลเปน

ส่ิงสําคัญอยางยิ่ง 

 
การใหประชาชนประเมินผลงานโดยใหสเกล 1 ถึง 10 

และเม่ือไดผลมาแลวก็เอามาเฉล่ียและดูวาเกิน 5 ซ่ึง

หมายถึงวา "สอบได" หรือไม นั้นเปนเร่ืองท่ีผิดพลาด 

เพราะประการแรกผูตอบแตละคนมีมาตรฐานของการ

ประเมินไมเหมือนกัน บางคนเขมงวดมากถึงจะทํางานดี

ก็ใหเพียง 3 บางคนถึงทํางานแยก็ให 4 ฯลฯ เม่ือมี
เกณฑ "ผาน" ท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การเอามาบวกกัน

และหารเฉล่ียและเอา 5 เปนเกณฑผาน จึงไมมี

ความหมาย 

 

ประการท่ีสอง เม่ือสเกลคะแนนกวางเชนนี้ การให

คะแนนจึงสะเปะสะปะเพราะไมอาจตอบไดวา 9 คะแนน
กับ 7 คะแนนหรือ 6 กับ 8 ซ่ึงตางกันถึง 2 คะแนน 

นั้นมีเหตุผลมาจากอะไร 

 

ประการท่ีสาม แตละคนใหความสําคัญแกคะแนนแตละ

ระดับไมเทากัน สําหรับบางคนพอใจเต็มท่ีให 10 

คะแนน บางคนถึงเต็มใจเต็มท่ีอยางดีก็ใหแค 7 บางคน
ไมพอใจก็ให 4 คะแนน บางคนไมพอใจก็ให 0 คะแนน 

ฯลฯ 

 

ในความเห็นผูเขียน ถาจะชวยใหการประเมินเชนนี้มี

ความหมาย นาจะมีสเกลท่ีใหเพียง 1 ถึง 5 และมี

คําอธิบายกํากับวาแตละระดับคะแนนท่ีใหมีความหมาย
อยางไร เชน ระบุวาการให 3 เทากับพอใจปานกลาง 

สวน 4 คะแนนนั้นหมายถึงสูงกวาพอใจปานกลางแตยัง



ไมพอใจท่ีสุด สวน 5 นั้นพอใจสูงสุด ในดานคะแนนนอย

ก็ใหคําอธิบายวา 2 คือ ตํ่ากวาพอใจปานกลางแตยังไม

ถึงไมพอใจสูงสุด สวน 1 นั้นคือ ไมพอใจท่ีสุด 

 

การใหประเมินโดยสเกลเชนนี้ จะเปนการบังคับให
ประเมินอยางชนิดท่ีแกไขปญหา 3 ขอขางตนได และ

สามารถพอจะเอามาเฉล่ียกันและมีความหมายได สมมุติ

นายกรัฐมนตรีไดคะแนนความพอใจออกมา 3.5 ก็

หมายถึงวาโดยเฉล่ียกลุมตัวอยางซ่ึงเปนตัวแทนของ

ประชาชนไทย มีความพอใจการทํางานสูงกวาปานกลาง 

แตไมถึงระดับพอใจมากท่ีเปนระดับ 4  
 

ในการตีความโพลตองทําใหประชาชนเขาใจวา "3.5" นี้

คือคะแนนเฉล่ีย ซ่ึงหมายถึงวามีคนจํานวนหนึ่งท่ี

ประเมินใหคะแนนสูงกวา 3.5 และจํานวนหนึ่งท่ีประเมิน

ใหคะแนนตํ่ากวา 3.5 (เปรียบเสมือนในหองหนึ่งคนมี

ความสูงเฉล่ีย 1.65 เมตร มิไดหมายความวาจะมีคนสูง 
1.65 เมตรอยูในหองนั้นหลายคน อาจไมมีคนสูง 1.65 

เมตรสักคนอยูเลยก็ได จํานวนหนึ่งอาจเปนปกม่ี 

(Pigmy) จากนิวกินี ซ่ึงสูงเพียง 1 เมตรหรือ 1 เมตร

กวา และอีกจํานวนหนึ่งอาจเปนคนเผามาไซ (Maasai 

จากแอฟริกา) ซ่ึงสูง 2 เมตรกับ 2 เมตรกวา ตัวเลข 

1.65 เมตรมาจากความสูงเฉล่ียของคนท้ังหมดในหอง) 
 

ถาจะใหโพลมีความหมายมากกวานี้ ตองบอกดวยวา

ความพอใจการทํางานของนายกรัฐมนตรีมีลักษณะ

คะแนนอยางไร มีรอยละเทาใดท่ีประเมินใหคะแนน 5 4 

หรือ 2 หรือ 1 มิใชการใหคะแนนประเมิน 3 หรือ 4 

หรือ 5 จากคะแนนเต็ม 10 ซ่ึงแทบจะไมมีความหมาย
เอาเลย เม่ือคํานึงถึงวาคะแนนเหลานี้มาจากคนท่ีรูเร่ือง

ตางๆ ไมเทากัน แตนับเปนหนึ่งเทากันในกลุมตัวอยาง

แลวยิ่งรูวาโพลมีขอจํากัด 

 

การประเมินความพอใจผานการสํารวจในตางประเทศ 

เทาท่ีเคยเห็นก็ไมมีการใหคะแนนเต็ม 10 (เห็นมีแตมวย
สากลท่ีใหแตละยก ซ่ึงโดยประเพณีก็มีการใหกันแค 10 

หรือ 9 คือถาใครชนะยกนั้นก็ได 10 หากอีกคนแพก็จะ

ได 9 และถาแพยับเยินก็จะได 8 คะแนน กรณีนี้ผูให

คะแนนมีเกณฑการใหแตละคะแนนท่ีชัดเจน การใช

คะแนนเต็ม 10 หรือ 3 จึงไมแตกตางกัน) 

 
ส่ิงท่ีรูสึกขบขันและไมเคยเขาใจก็คือมีผูสง SMS โหวต

ลงคะแนนโดยยอมเสียเงิน 3 บาท หรือมากกวานั้นกัน 

ในการตัดสินการแขงขันรองเพลง AF (ซ่ึงก็คือโพลอยาง

ยิ่ง) การใชคะแนนโหวตแบบนี้เพื่อวัดความนิยมโดยคนดู

ท่ีบานนั้นผิดหลักสถิติของการตัดสินความนิยม ผูแขงขัน

คนใดท่ีมีผูสนับสนุนท่ีมีเงินมากก็ไดคะแนนมากอยางบิด

เบ้ียวไปจากความเปนจริงของความนิยม ท่ีขบขันก็คือไม

มีทางรูวาโหวตท่ีตนเองยอมเสียเงินคา SMS นั้น ไดรับ

การนับเขาไปหรือเปลา เพราะไมเคยมีการประกาศ
คะแนนโหวตใหรู ทุกอยางลึกลับ ไมโปรงใสและไมเปน

ธรรมแกผูบริโภค (คนดูเสียเวลาและคาไฟฟาดูและมีคน

เสียเงินสง SMS แตไมรูวาผลการโหวตจริงเปนเชนใด) 

 

ความเห็นจากโพลมักถือกันวาคือ public opinion 

(ความเห็นของสาธารณชนหรือบางคนไปไกลถึงกับบอก
วาเปนมติมหาชน) แตเนื่องดวยสารพัดขอจํากัดของโพล 

จริงๆ แลวมันจึงไมมี public opinion ท่ีแทจริง  

 

จะมีก็แตเพียง opinion in public หรือความเห็นท่ี

ปรากฏใหเห็นในสาธารณะเทานั้น 


