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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 3 หน้า 

ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง 
ผู้น า ฝ่าโควิด ของไทย วนัน้ี 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการส านักวจิยัซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) เสนอ
ผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ผูน้ า ฝ่าโควดิ ของไทย วนัน้ี กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดย
ด าเนินโครงการทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ ำนวน 1,224 ตวัอย่ำง ด ำเนินโครงกำรระหว่ำงวนัที ่24 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2564 ทีผ่่ำน
มำ 

เมื่อสอบถำมถงึลกัษณะผู้น ำฝ่ำวกิฤตโควดิที่ประชำชนต้องกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 69.9 
ช่วยเหลอืประชำชน ด้วยควำมรวดเรว็ฉับไว รองลงมำคอื ร้อยละ 65.3 มเีอกภำพสัง่กำรครอบคลุมทุกมติ ิ
รอ้ยละ 61.7 เดด็ขำดชดัเจน รอ้ยละ 57.5 ซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่โกงกนิ รอ้ยละ 57.2 เปิดใจกวำ้งรบัฟังรอบดำ้น 
รอ้ยละ 57.2 น ำคนด ีคนเก่ง มำช่วยท ำงำน รอ้ยละ 54.8 เป็นผูน้ ำทีพ่ึง่ได ้รอ้ยละ 53.7 เขำ้ใจขอ้มูลและใช้
ขอ้มูลเป็น ร้อยละ 43.3 ตดัสนิใจเดด็เดี่ยว ไม่กลวัเสยีอ ำนำจ และร้อยละ 40.9 เป็นตวัของตวัเอง เป็นคน
อย่ำงไรกเ็ป็นอย่ำงนัน้ 

ทีน่่ำพจิำรณำคอื เมื่อถำมถงึควำมคดิเหน็ต่อ ผูน้ ำประเทศและหวัหน้ำสว่นรำชกำรในสถำนกำรณ์โค
วดิรอบใหม่ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 94.1 ต้องกำรผูน้ ำทีเ่ดด็ขำดและมคีวำมรบัผดิชอบสูง รองลงมำคอื 
ร้อยละ 92.4 เอำผดิเจ้ำหน้ำที่รฐัที่ปล่อยปละละเลยและทุจรติ ร้อยละ 84.2 ระบุผู้น ำในวถิปีระชำธปิไตย ที่
เปิดกว้ำงรบัฟังและให้ทุกภำคส่วนมสี่วนร่วม และร้อยละ 83.5 ระบุผู้น ำที่ต้องเข้มงวดบงัคบัใช้กฎหมำย
จรงิจงั 

ที่น่ำสนใจคอื ถ้ำวนันี้เลือกได้ จะเลือกใครเป็นนำยกรฐัมนตร ีผลส ำรวจพบว่ำ ร้อยละ 42.6 ระบุ 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ รองลงมำคอื รอ้ยละ 23.8 ระบุ คุณหญงิ สุดำรตัน์ เกยุรำพนัธุ์ รอ้ยละ 9.6 ระบุ 
นำยพธิำ ลิม้เจรญิรตัน์ และรอ้ยละ 24.0 ระบุอื่น ๆ นอกจำกนี้ ถำ้วนัน้ีเป็นวนัเลอืกตัง้จะเลอืกพรรคใด พบว่ำ 
รอ้ยละ 37.9 จะเลอืกพรรคพลงัประชำรฐั รองลงมำคอื รอ้ยละ 11.3 จะเลอืกพรรคก้ำวไกล รอ้ยละ 10.0 จะ
เลอืกพรรค ไทยสรำ้งไทย รอ้ยละ 9.5 จะเลอืกพรรคเพือ่ไทย และรอ้ยละ 31.3 ระบุอื่น ๆ 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวว่ำ ผลโพลชิน้น้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่ำ ในภำวะวกิฤตของชำตปิระชำชนคนไทยตอ้งกำรผูน้ ำ
ประเทศและหวัหน้ำส่วนรำชกำรในวถิปีระชำธปิไตยที่โดดเด่นในทุกระดบั เปิดกว้ำงรบัฟังขอ้มูลรอบด้ำน มคีวำม
รบัผิดชอบสูง บริหำรจดักำรข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ใช้คนเป็น รวดเร็วและควำมเด็ดขำดสั ง่กำรอย่ำงมีเอกภำพ  
ขณะเดยีวกนัตอ้งกำรใหล้งโทษเจำ้หน้ำทีร่ฐัและผูม้อี ำนำจทีป่ล่อยปละละเลยใหม้ซี่อง บ่อน กำรลกัลอบเขำ้เมอืง อนั
เป็นเหตุของกำรแพร่ระบำดมำลงโทษโดยเรว็ 

ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่ำวต่อว่ำ ผลโพลยงัสะทอ้นควำมเชื่อมัน่และสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ ใหท้ ำ
หน้ำที่เป็นนำยกรฐัมนตร ีถอืธงน ำแก้วกิฤตโควดิครัง้นี้ใหผ้่ำนพ้นไปให้ได้ ด้วยควำมศรทัธำจำกประชำชนมำกขึน้ 
หำกปรบักำรท ำงำนโดยกำรบรหิำรจดักำรขอ้มูลอย่ำงรอบด้ำน และเอำประชำชนเป็นศูนย์กลำงตำมที่ประชำชน
อยำกเหน็ นอกจำกนี้ ยงัแสดงถงึควำมเชื่อมัน่พรรคกำรเมอืง ทีส่ะทอ้นจำกกำรลงพื้นทีข่องผูแ้ทนประชำชนในกำร



2 
 

ท ำหน้ำทีด่แูลทุกขส์ุขของชำวบำ้น ช่วยเหลอืแกไ้ขและผลกัดนัทำงนโยบำยในยำมวกิฤต ทีไ่ม่มุ่งแต่ท ำกำรเมอืงสร้ำง
ภำพและโดยท ำมำกกว่ำพดู 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ลกัษณะ ผู้น า ฝ่าวิกฤตโควิด ท่ีประชาชนต้องการ 

 ล าดบัท่ี ลกัษณะ ผู้น า ฝ่าวิกฤตโควิด ท่ีประชาชนต้องการ ร้อยละ 
1 ช่วยเหลอืประชำชน ดว้ยควำมรวดเรว็ ฉบัไว 69.9 
2 มเีอกภำพสัง่กำรครอบคลุมทุกมติ ิ 65.3 
3 เดด็ขำด ชดัเจน 61.7 
4 ซื่อสตัย ์สุจรติ ไม่โกงกนิ 57.5 
5 เปิดใจกวำ้งรบัฟังรอบดำ้น 57.2 
5 น ำคนด ีคนเก่ง มำช่วยท ำงำน 57.2 
7 เป็นผูน้ ำทีพ่ึง่ได ้ 54.8 
8 เขำ้ใจขอ้มลูและใชข้อ้มลูเป็น 53.7 
9 ตดัสนิใจเดด็เดีย่ว ไม่กลวัเสยีอ ำนำจ  43.3 
10 เป็นตวัของตวัเอง เป็นคนอย่ำงไรกเ็ป็นอย่ำงนัน้ 40.9 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเห็นต่อ ผู้น าประเทศและหัวหน้าส่วนราชการใน
สถานการณ์โควิดรอบใหม่ 

 ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ของประชาชน ร้อยละ 
1 ตอ้งกำรผูน้ ำที ่เดด็ขำดและมคีวำมรบัผดิชอบสงู 94.1 
2 เอำผดิเจำ้หน้ำทีร่ฐัทีป่ล่อยปละละเลยและทุจรติ 92.4 
3 ผูน้ ำในวถิปีระชำธปิไตย ทีเ่ปิดกวำ้งรบัฟังและใหทุ้กภำคสว่นมสีว่นร่วม 84.2 
4 ผูน้ ำทีต่อ้งเขม้งวดบงัคบัใชก้ฎหมำยจรงิจงั  83.5 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ถ้าวนัน้ีเลือกได้ จะเลือกใครเป็น นายกรฐัมนตรี 

 ล าดบัท่ี ถ้าวนัน้ี เลือกได้ จะเลือกใครเป็น นายกรฐัมนตรี ร้อยละ 
1 พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ  42.6 
2 คุณหญงิ สุดำรตัน์ เกยุรำพนัธุ์ 23.8 
3 นำย พธิำ ลิม้เจญิรตัน์ 9.6 
4 อื่น ๆ  24.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ถ้าวนัน้ีเป็นวนัเลือกตัง้ จะเลือกพรรคใด 

 ล าดบัท่ี ถ้าวนัน้ี เลือกตัง้ จะเลือกพรรคใด ร้อยละ 
1 พรรคพลงัประชำรฐั 37.9 
2 พรรค กำ้วไกล 11.3 
3 พรรค ไทยสรำ้งไทย 10.0 
4 พรรค เพือ่ไทย 9.5 
5 อื่น ๆ  31.3 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 
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