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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 2 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 

การตดัสินใจของนายกฯ กบั การคดัคนดีเสริมทีม 
 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ

ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง การตดัสนิใจของนายกฯ กบั การคดัคนดเีสรมิทมี กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขา
อาชีพทัว่ประเทศโดยด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,224 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวนัที่ 10 – 11 กนัยายน 
2564 ทีผ่่านมา พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 98.4 สนบัสนุน พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีปรบั
คณะรฐัมนตร ีเอาคนไม่มผีลงานออกและน าคนดมีคีวามสามารถเป็นทีย่อมรบัของสงัคมมาเสรมิทมี 

ทีน่่าพจิารณาคอื เกอืบรอ้ยละรอ้ยหรอืรอ้ยละ 98.3 ยงัคงจดจ าค าพอ่สอน สง่เสรมิคนดปีกครอง
บา้นเมอืงควบคุมคนไม่ดไีม่ใหม้อี านาจ อย่างไรกต็าม รอ้ยละ 98.2 สนับสนุนการตดัสนิใจของนายกรฐัมนตร ี
พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ให ้ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า และ ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ ออกจากต าแหน่ง
รฐัมนตร ี

นอกจากนี้  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 ต้องการเห็น พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
จดัการผูก้ระท าผดิกฎหมายอย่างเดด็ขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชัว่ลอยนวล และส่วนใหญ่เช่นกนัหรอืรอ้ย
ละ 90.1 สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรีปรบัย้ายข้าราชการครัง้ใหญ่ ในช่วงเดือน
ตุลาคม นี้เอาขา้ราชการทีด่ ีเก่ง กลา้ช่วยเหลอืประชาชนมาเสรมิทมีรฐับาลและเอาขา้ราชการทีไ่ม่มผีลงาน
ไปอยู่ในทีท่ีเ่หมาะสม 

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  98.6 เช่นกัน ต้องการเห็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีพสิจูน์ผลงานขบัเคลื่อนนโยบายและกลไกรฐั แกว้กิฤตชาตแิละประชาชนใหเ้ป็นรูปธรรมมาก
ยิง่ขึน้ไปอกี 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยงัระลึกจดจ าค าพ่อสอน 
ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง คุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจและสนับสนุนความกล้าตัดสินใจเด็ดขาดของ
นายกรฐัมนตรีปลดรฐัมนตรทีี่สงัคมไม่ยอมรบัออกจากการบรหิารราชการแผ่นดิน โดยสนับสนุนให้ปรบั
คณะรฐัมนตรนี ารฐัมนตรไีม่มผีลงานออกและน าคนดมีากความรูค้วามสามารถและเป็นทีย่อมรบัมาเสรมิการ
ท างาน ขณะที่ประชาชนสว่นใหญ่ต้องการใหร้ฐับาลแสดงความจรงิใจ จดัการ สะสางเอาผดิกบัผูก้ระท าผดิ
กฎหมายอย่างเดด็ขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชัว่ลอยนวล 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสปรับย้าย
ขา้ราชการครัง้ใหญ่ วาระตุลาคมเฟ้นคดัสรรเอาคนด ีคนท างานมากความสามารถ เขา้มารบัต าแหน่งส าคญั
ในระดบัต่างๆ เพื่อช่วยขบัเคลื่อนฟ้ืนฟูประเทศยามวกิฤต  โดยส่วนใหญ่อยากเหน็การปฏริูปกระบวนการ
คดัเลือกบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งต่างๆทางราชการ โดยต้องการให้รฐับาลเร่งพสิูจน์ผลงานขบัเคลื่อน
นโยบายและกลไกของรฐั ตอบสนองแกว้กิฤตชาตใิหเ้ป็นรปูธรรมมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเหน็ต่อการตดัสินใจของนายกรฐัมนตรี  
พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

 ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ของประชาชน ร้อยละ 

1 
สนบัสนุน พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีปรบัคณะรฐัมนตร ีเอาคนไม่มี
ผลงานออก และน าคนดมีคีวามสามารถเป็นทีย่อมรบัของสงัคม มาเสรมิทมี 

 
98.4 

2 ยงัคงจดจ าค าพอ่สอน สง่เสรมิคนดปีกครองบา้นเมอืง ควบคุมคนไม่ด ีไม่ใหม้อี านาจ 98.3 

3 
สนบัสนุนการตดัสนิใจของนายกรฐัมนตร ีพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ให้ 
ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า และ ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ ออกจากต าแหน่งรฐัมนตรี 

 
98.2 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการเหน็ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 
จดัการผู้กระท าผิดกฎหมายอย่างเดด็ขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชัว่ลอยนวล 

 ล าดบัท่ี ความต้องการของประชาชน ต่อ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 

1 
ตอ้งการเหน็ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีจดัการผูก้ระท าผดิกฎหมายอย่าง
เดด็ขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชัว่ลอยนวล 

 
98.6 

2 ไม่ตอ้งการ 1.4 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีปรบั
ย้ายข้าราชการครัง้ใหญ่ช่วงเดือนตุลาคม น้ีเอาข้าราชการท่ีดี เก่ง กล้าช่วยเหลือประชาชนมาเสริมทีม
รฐับาลและเอาข้าราชการท่ีไม่มีผลงานไปอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสม 

 ล าดบัท่ี การสนับสนุนของประชาชน ต่อ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 

1 
สนบัสนุนพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรปีรบัยา้ยขา้ราชการครัง้ใหญ่ในช่วง
เดอืนตุลาคม นี้เอาขา้ราชการทีด่ ีเก่ง กลา้ช่วยเหลอืประชาชนมาเสรมิทมีรฐับาลและเอา
ขา้ราชการทีไ่ม่มผีลงานไปอยู่ในทีท่ีเ่หมาะสม 

90.1 

2 ไม่สนบัสนุน 9.9 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการเหน็ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 
พิสูจน์ผลงานขบัเคล่ือนนโยบายและกลไกรฐั แก้วิกฤตชาติและประชาชนให้เป็นรปูธรรมมากกว่าน้ี 

 ล าดบัท่ี ความต้องการของประชาชน ต่อ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 

1 
ตอ้งการเหน็ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีพสิจูน์ผลงานขบัเคลื่อนนโยบาย
และกลไกรฐั แกว้กิฤตชาตแิละประชาชนใหเ้ป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ไปอกี 

 
98.6 

2 ไม่ตอ้งการ 1.4 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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