
  
ศึกขาราชการประจํา กบัขาราชการการเมือง 

 
วัตถุประสงคของการสํารวจ   
  การสํารวจครัง้นี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกรณีคําสั่งโยกยาย น.พ.วัลลภ  
ไทยเหนือ  อดตีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นดังนี้     
 •   ความเหมาะสมขอคําสั่งโยกยาย น.พ.วลัลภ ไทยเหนอื ไปประจําสาํนักนายกรัฐมนตร ี
 •   สาเหตุที่แทจริงของการโยกยาย น.พ.วลัลภ ไทยเหนอื 
           •   ความนาเชื่อถือในคําพูด ของนางสุดารัตน เกยรุาพันธุ  กบั น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ 
           •   ความเห็นที่มีตอการทํางานของขาราชการประจําที่ตองทํางานสนองตอบนโยบายของรฐับาล 
           •   ผลที่เกิดขึ้นตอภาพลักษณและคะแนนนยิมของนางสุดารัตน เกยรุาพนัธุ   และพรรคไทยรักไทย 
  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
          การสุมตวัอยาง  :  การสํารวจใชวธิีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตัง้แต 18 ปขึ้นไป  ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
             กรุงเทพมหานคร  สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ   ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,071  คน  
          ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
                     ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   
         วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
                 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ในเรื่อง  “ ศึกขาราชการประจํากับขาราชการการเมือง ” 
         ระยะเวลาในการเก็บขอมูล    •   22 กรกฎาคม  2547   
         วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ    •   23  กรกฎาคม  2547   
         โดย  ศูนยวิจยักรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th/ 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิสํีารวจภาคสนาม ผูตอบแบบสอบถามอาย ุ 18 ปขึ้นไป  อาศัยอยู 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,071   คน     เปนชาย รอยละ 44.2   เปนหญิง รอยละ 55.8 

                กลุมตวัอยาง รอยละ 27.9 มีอายุระหวาง 18 -25 ป       รอยละ 43.9 มีอายรุะหวาง 26-35 ป    
        รอยละ 23.6  มีอาย ุระหวาง 36-45 ป     และ รอยละ 4.6   มีอายุ 45 ปขึ้นไป 

        การศึกษาของกลุมตวัอยาง  ระดับประถมศึกษา รอยละ 0.4    มัธยมศกึษา  รอยละ 5.4   
ปวช. รอยละ 6.7      ปวส./อนุปรญิญา รอยละ 12.4      ปรญิญาตร ีรอยละ 62.7   และ สูงกวาปริญญาตร ี 
รอยละ 12.4  

  กลุมตวัอยาง รอยละ 7.1  มีอาชีพรับราชการ     รอยละ 9.7  พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
รอยละ 59.5  เปนพนักงานบริษัทเอกชน    รอยละ 6.3  เปนเจาของกจิการ     รอยละ 4.1  รับจางทัว่ไป     
รอยละ 5.2  คาขาย     รอยละ 5.6  เปนนักศกึษา    และรอยละ 0.9 พอบาน / แมบาน  และอื่น ๆ อีกรอยละ 1.5 

1. กรณีคําสั่งโยกยาย น.พ.วลัลภ ไทยเหนือ อดีตปลดักระทรวงสาธารณสขุ ไปประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี   
กลุมตวัอยางจาํนวนมากถึงรอยละ 74.5  เห็นวา เปนคําสั่งที่ไมเหมาะสม      ขณะทีร่อยละ 25.0  เห็นวา เปน 
คําสั่งที่เหมาะสม   และอกีรอยละ 0.5 ไมมคีวามเห็น 

       2.    โดยกลุมตัวอยางรอยละ 61.9 เชื่อวา สาเหตุที่แทจริงของการที่ น.พ.วลัลภ ไทยเหนือ ถกูโยกยาย นัน้   
เปนเพราะไปขัดขวางการวิง่เตนลมประมลูการจดัซื้อคอมพิวเตอรของกระทรวงสาธารณสุข มลูคา 900 ลานบาท 
  ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 29.4  เชื่อวา การถูกโยกยายครั้งนี้ เปนเพราะ น.พ.วัลลภ  ไทยเหนือ 
ไมสามารถผลกัดันนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไดอยางมีประสทิธิภาพเพยีงพอ  ตามที่ นางสุดารัตน 
เกยรุาพนัธุ  รฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข กลาว     

        3.   เมื่อสอบถามวา จากการที่ทั้ง 2 ฝาย คือระหวางนางสุดารัตน เกยรุาพันธุ และ น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ ได 
              ออกมาใหขาวโตตอบกันครั้งนี้   กลุมตวัอยางเชื่อคําพูดของใครมากกวากัน   ผลจากการสาํรวจพบวา 

รอยละ 43.2  เชื่อคําพูดของ น.พ.วลัลภ ไทยเหนือ มากกวา     สวนรอยละ 16.9  เชื่อคาํพูดของของ 
นางสุดารัตน เกยรุาพันธุ มากกวา    และอกีรอยละ 39.9 ไมเชื่อใครเลย 

4. สําหรับปญหาในการทํางานระหวางขาราชการประจําและขาราชการการเมือง ที่มักเกดิขึ้นบอยครั้ง  จึงทําให
เกิดขอสงสยัวา ขาราชการประจํา จําเปนตองทํางานสนองตอบนโยบายของรัฐบาล หรือไม  ซ่ึงกลุมตัวอยาง
รอยละ 51.0 ยงัคงเห็นวาขาราชการประจํา จําเปนตองทํางานสนองตอบนโยบายของรัฐบาล   โดยไดให
เหตุผลวา เปนหนาที่ที่ตองสนองตอบนโยบายของรัฐบาล (รอยละ 13.0)    เพื่อใหผลงานตรงตามตองการ 
(รอยละ 4.6)    เพื่อใหมีมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกนั (รอยละ 4.3)    เปนนโยบายที่เปนประโยชนตอ
ประเทศ (รอยละ 3.5) 
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สําหรับกลุมตวัอยางรอยละ 49.0  เห็นวา ขาราชการประจําไมจําเปนตองสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาล โดยใหเหตุผลวา ขาราชการประจาํควรทําตามความเหมาะสม (รอยละ 4.8)    เปนนโยบายที่แอบ
แฝงไมสุจริต (รอยละ 4.5)     ขาราชการมีสิทธิ์ทําตามความคิดของตนเองได (รอยละ 3.5)   รัฐบาลไมได
ถูกตองเสมอไป (รอยละ 3.0) 

5. กรณีที่สมาชิกชมรมสาธารณสุข ออกมาแสดงความไมเห็นดวยกับคําสั่งโยกยาย น.พ.วลัลภ ไทยเหนอื โดย 
 การแตง ชุดดํานั้น กลุมตัวอยางรอยละ  70.0  เห็นวา เปนการกระทําที่ไมเหมาะสม    และรอยละ 30.0 
       เห็นวาเปนการกระทําทีเ่หมาะสม 
6. เมื่อสอบถามถงึขาวความขัดแยงในกระทรวงสาธารณสุข ระหวางนางสดุารัตน เกยรุาพันธุ และ น.พ.วลัลภ  
 ไทยเหนือ ครัง้นี้ จะสงผลตอภาพลกัษณและคะแนนนยิมของนางสุดารัตน เกยรุาพนัธุ หรือไมอยางไรนัน้   
  กลุมตวัอยางรอยละ 51.6 ใหความเห็นวา จะสงผลใหภาพลักษณและคะแนนนิยมในตวันางสุดารัตน  
       เกยรุาพันธุลดลง     ในขณะทีร่อยละ 42.4 เห็นวากรณีความขัดแยงนี้ไมมีผลกระทบตอภาพลักษณและ 
       คะแนนนยิม     และรอยละ 6.0 เห็นวา จะทําใหภาพลกัษณและคะแนนนยิมเพิ่มขึน้ 
7. ในสวนของภาพลักษณและคะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทยในการเลอืกตั้งครั้งหนา กลุมตวัอยาง 

รอยละ 55.8 เห็นวา  ขาวที่เกิดกับนางสุดารัตน เกยรุาพนัธุครั้งนี้ ไมมผีลกระทบตอภาพลักษณและคะแนน 
นิยมของพรรคไทยรกัไทย     แตอีกรอยละ 38.3 เห็นวา มีผลทําใหภาพลักษณและคะแนนนยิมของพรรค 
ไทยรักไทยลดลง     และรอยละ 5.7 เห็นวา มีผลทําใหภาพลักษณและคะแนนนยิมเพิม่ขึ้น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

                ขอมูลประชากรศาสตร  : 
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 473 44.2 
            หญิง 598 55.8 
อายุ :   
            18 – 25 ป 299 27.9 
            26 – 35 ป 470 43.9 
            36 – 45 ป 253 23.6 
            45 ป ขึ้นไป 49 4.6 
การศกึษา :   
            ประถมศึกษา 4 0.4 
            มัธยมศึกษา 58 5.4 
            ปวช.   72 6.7 
            ปวส. / อนุปรญิญา 133 12.4 
            ปรญิญาตร ี 671 62.7 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 133 12.4 
อาชีพ :   
            รับราชการ           76 7.1 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 104 9.7 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 637 59.5 
            เจาของกิจการ 68 6.3 
            รับจางทั่วไป  44 4.1 
            คาขาย 56 5.2 
            นักศึกษา 60 5.6 
            พอบาน / แมบาน 10 0.9 
            อ่ืน ๆ 16 1.5 

 
 ตารางที่ 1   ทานคิดวา คําสั่งโยกยาย น.พ.วลัลภ ไทยเหนอื  ไปประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี เปนคําสั่งที่เหมาะสม หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม 268 25.0 
ไมเหมาะสม 798 74.5 
ไมมีความเห็น 5 0.5 
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 ตารางที่ 2  ทานคิดวา สาเหตทุี่แทจริงของการโยกยาย น.พ.วลัลภ ไทยเหนือ คือสาเหตุใด 
  จํานวน รอยละ 
ไมสามารถผลกัดันนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

316 29.4 

ขัดขวางการวิง่เตนลมประมูลการจัดซื้อคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงสาธารณสุข มูลคา 900 ลานบาท 

664 61.9 

อ่ืน ๆ 93 8.7 
 
ตารางที่ 3  จากการออกมาใหขาวของทั้ง 2 ฝาย  ทานเชือ่คําพูดของใครมากกวากัน ระหวาง นางสดุารัตน เกยรุาพันธุ  
                  และ น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อ นางสุดารตัน เกยุราพันธุ  มากกวา              181 16.9 
เชื่อ น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ  มากกวา           463 43.2 
ไมเชื่อใครเลย 427 39.9 

  
ตารางที่ 4   ทานคิดวา ขาราชการประจํา จําเปนตองทํางานสนองตอบนโยบายของรัฐบาล หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
จําเปน 546 51.0 
ไมจําเปน 525 49.0 

 
เหตุผลที่ขาราชการประจํา จาํเปนตองสนองตอบนโยบายของรัฐบาล คือ 

 จํานวน รอยละ 
เปนหนาที่ที่ตองสนองตอบนโยบาย 139 13.0 
เพื่อใหผลงานตรงตามตองการ 49 4.6 
ใหมีมาตรฐาน งานไปในทศิทางเดียวกนั 46 4.3 
เปนนโยบายทีเ่ปนประโยชยตอประเทศ 38 3.5 

 
เหตุผลที่ขาราชการประจํา ไมจําเปนตองสนองตอบนโยบายของรัฐบาล คือ 

 จํานวน รอยละ 
ควรทําตามความเหมาะสม 51 4.8 
นโยบายแอบแฝง ไมสุจริต 48 4.5 
ขาราชการมีสิทธิ์ทําตามความคิดตนเองได 38 3.5 
รัฐบาลไมไดถกูตองเสมอไป 32 3.0 
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ตารางที่ 5   การที่สมาชิกชมรมสาธารณสุข ออกมาแสดงความไมเห็นดวยกับคําสั่งโยกยาย น.พ.วลัลภ ไทยเหนอื  
                   โดยการแตงชุดดํานั้น ทานคดิวาเปนการกระทําที่เหมาะสมหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม 321 30.0 
ไมเหมาะสม 750 70.0 

 
ตารางที่ 6   ทานคิดวาเรื่องดังกลาวสงผลตอภาพลักษณและคะแนนนิยมของนางสุดารตัน เกยุราพันธุ  หรือไม อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ภาพลักษณและคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น       64 6.0 
ภาพลักษณและคะแนนนิยมเทาเดิม 454 42.4 
ภาพลักษณและคะแนนนิยมลดลง 553 51.6 

 
ตารางที่ 7   ทานคิดวาเรื่องดังกลาวสงผลตอภาพลักษณและคะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งครั้งหนา   
                   หรือไม อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ภาพลักษณและคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น       61 5.7 
ภาพลักษณและคะแนนนิยมเทาเดิม 598 55.8 
ภาพลักษณและคะแนนนิยมลดลง 410 38.3 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 


