
 
             ภาพลักษณขาราชการไทยภายหลังการปฏิรูป 

เหตุผลและที่มาของการสํารวจ 
 ดวยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปตรงกับวันขาราชการพลเรอืน ผูซ่ึงเปนตวัจักรสําคญัในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ใหกาวเดนิไปขางหนาไดอยางถูกตอง มัน่คง และสามารถแขงขันไดในเวทโีลก ท้ังนี้ รัฐบาลชุดทีผ่านมาไดดําเนิน
นโยบายปฏริปูระบบราชการ ท้ังในสวนของระบบการทาํงาน และตวัขาราชการผูปฏบิัติงานในระดบัตางๆ โดยเริม่ตั้งแต
เดือนตลุาคม พ.ศ.2545 เปนตนมา รวมเวลา 2 ปเศษ 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลลจึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
ขาราชการและระบบราชการไทยในปจจบุัน เพื่อสะทอนความสําเร็จหรือลมเหลวของการปฏริูประบบราชการ เพื่อเปน
ขอมูลใหองคกรที่เกี่ยวของไดทราบและสามารถปรับทิศทางการปฏริูประบบราชการไทยใหมีความถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้นตอไป 
 วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ  
1.  ประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการไทยภายหลังการปฏริูประบบราชการ 
2.  สิ่งที่ขาราชการไทยควรปรับปรุงแกไข 
3.  สิ่งที่นาเห็นใจสําหรับขาราชการไทยในปจจุบัน 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศยัอยูในเขตกรงุเทพมหานคร 
ไดตัวอยางทั้งส้ินจํานวน 1,107  คน    เปนชายรอยละ 45.0   เปนหญิงรอยละ 55.0 
  กลุมตวัอยางรอยละ 27.4  มีอายุระหวาง  18 - 25 ป      รอยละ 27.0  มีอายุระหวาง 26 – 35 ป    รอยละ 31.2   
มีอายุระหวาง 36 – 45 ป   และรอยละ 14.4  มีอายุ 46 ปข้ึนไป    

 สําหรับระดับการศกึษาของกลุมตวัอยาง รอยละ 8.3  มีการศึกษาระดับประถมศกึษา   รอยละ 23.1 มัธยมศกึษา/ปวช.   
 รอยละ 12.0 ปวส./อนุปรญิญา   รอยละ 50.9  ปรญิญาตรี  และรอยละ 5.7 สูงกวาปรญิญาตรี   

กลุมตวัอยางรอยละ 10.4  มีอาชีพรับราชการ    รอยละ 5.6  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 11.7 รับจางทั่วไป 
รอยละ 15.0  คาขาย/ธรุกจิสวนตวั    รอยละ 28.2 พนักงาน/ลกูจางบริษัทเอกชน   รอยละ 22.0 นิสติ/นักศึกษา   รอยละ 5.0 
พอบาน/แมบาน/เกษยีณอายุ   และรอยละ 2.3  อาชีพอ่ืน ๆ 
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              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 4 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ในเรื่อง  “ภาพลกัษณขาราชการไทยภายหลังการปฏริปู ” 

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :    23 – 24  มีนาคม  2548 
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :    30  มีนาคม  2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
ผลการสํารวจ 

1. เมื่อสอบถามถงึประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการไทยหลังจากปฏริูประบบราชการ   
พบวา รอยละ 44.5 เห็นวาขาราชการไทยมปีระสิทธิภาพในการทํางานดขีึ้น  ขณะที่ รอยละ 34.3 เห็นวา
เหมือนเดิม  รอยละ 4.7 เห็นวาแยลง  และรอยละ 16.4 ไมแนใจ 

2. สําหรับสิ่งท่ีประชาชนเห็นวาขาราชการชัน้ผูใหญของไทยควรปรับปรุงแกไขมากท่ีสุด ไดแก เรือ่งความซื่อสตัย
สุจริต (รอยละ 36.9)  รองลงมา คือ ความมีวิสัยทัศนและปรับตวัใหทันโลกและเทคโนโลยี (รอยละ 17.5)     
ความกลาเผชิญกับอํานาจทีไ่มชอบธรรม (รอยละ 12.7)    ความทุมเทรบัผิดชอบในการทํางาน (รอยละ 10.4)    
ความยุตธิรรม (รอยละ 9.0)     ความประพฤติสวนตัว (รอยละ 5.9)   ความรูความสามารถในงานทีท่ํา (รอยละ 5.7)     
และดานอืน่ ๆ รอยละ 0.7    โดยมีกลุมตวัอยางอีกรอยละ 1.3 เห็นวาขาราชการช้ันผูใหญของไทยทําดีอยูแลวไมมี
ส่ิงใดตองปรับปรุง 

3. สวนขาราชการชัน้ผูนอยนัน้ สิ่งท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุงแกไขมากท่ีสุด ไดแก เรื่อง ความมใีจบรกิาร (รอยละ 
29.2)   ความซือ่สัตยสุจริต (รอยละ 18.5)   ความทุมเทรบัผิดชอบในการทํางาน (รอยละ 18.1)    ความประพฤติ
สวนตัว (รอยละ 11.3)   ความสามารถในการปรับตัวใหทันโลกและเทคโนโลยี (รอยละ 7.9)    ความรูความสามารถ
ในงานที่ทํา (รอยละ 7.5)    ความคิดสรางสรรคแปลกใหม (รอยละ 5.6)   และอื่น ๆ รอยละ 0.8   โดยกลุมตัวอยาง 
อีกรอยละ 1.1 เห็นวาขาราชการชัน้ผูนอยของไทยทําดีอยูแลวไมมีสิ่งใดตองปรับปรงุ   

4. ประชาชนรอยละ 34.6 ระบุวา ความโปรงใสและตรวจสอบได เปนสิ่งท่ีอยากเห็นมากท่ีสุดจากระบบราชการไทย  
รองลงมา คือ ลดขั้นตอนการทํางานใหนอยลงเพื่อใหงานเสร็จเรว็ข้ึน รอยละ 30.9   ทําใหคนเกงมคีวามกาวหนา
มากกวาคนไมเกงแตมีเสนสาย รอยละ 22.2      คิดสรางสรรคดวยตัวเองมากกวาคอยรับคําส่ังจากนักการเมือง  รอย
ละ 11.7   และอื่น ๆ อีกรอยละ 0.6 
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5. ส่ิงที่ประชาชนเห็นใจขาราชการไทยในปจจบุันมากท่ีสดุ คอื เรือ่งเงินเดือนนอย รอยละ 44.9    ตองปรับตัวตาม
นโยบายใหม ๆ ของรัฐบาล รอยละ 27.7    สวัสดิการไมด ีรอยละ 9.3    ตองโยกยายงานบอย รอยละ 6.6   และ 
อ่ืน ๆ รอยละ 0.6     ในขณะที่กลุมตวัอยางอีกรอยละ 11.8 ระบวุา ไมมีเรื่องใดนาเห็นใจ 

 
 

ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
          ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 498 45.0 
            หญิง 609 55.0 
อายุ :   
            18 – 25 ป  303 27.4 
            26 – 35 ป 299 27.0 
            36 – 45 ป 346 31.2 
            46ปข้ึนไป 159 14.4 
 กําลังศกึษา:   
            ประถมศึกษา 92 8.3 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 256 23.1 
            ปวส./อนุปรญิญา  133 12.0 
            ปรญิญาตร ี  563 50.9 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 63 5.7 
 อาชีพ :   
            รับราชการ  115 10.4 
            รัฐวิสาหกิจ 62 5.6 
            รับจางท่ัวไป 129 11.7 
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 166 15.0 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 312 28.2 
            นิสิต/นักศึกษา 243 22.0 
            พอบาน /แมบาน/เกษียณอาย ุ 55 5.0 
            อ่ืน ๆ 25 2.3 
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  ตารางที่ 2:   นับตั้งแตมกีารปฏิรูประบบราชการเมื่อเดอืนตลุาคม พ.ศ.2545 เปนตนมา ทานคิดวาประสิทธิภาพ 
         ในการทาํงานของขาราชการไทยดีข้ึนหรอืไม     

 จํานวน รอยละ 
ดีขึ้น 493 44.5 
เหมือนเดิม 380 34.3 
แยลง 52 4.7 
ไมแนใจ 182 16.4 

         
  ตารางที่ 3:   ทานคิดวาสิ่งที่ขาราชการชั้นผูใหญของไทยควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดคือเรื่องใด 

 จํานวน รอยละ 
ความซื่อสตัยสุจริต 408 36.9 
วิสัยทัศนและการปรับตวัใหทันโลกและเทคโนโลย ี 194 17.5 
ความกลาเผชิญกับอํานาจทีไ่มชอบธรรม 141 12.7 
ความทุมเทรับผิดชอบในการทํางาน 115 10.4 
ความยุตธิรรม 99 9.0 
ความประพฤติสวนตัว 65 5.9 
ความรูความสามารถในงานที่ทํา 63 5.7 
ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 14 1.3 
อ่ืน ๆ 8 0.7 
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  ตารางที่ 5:   ทานคิดวาสิ่งที่ขาราชการชั้นผูนอยของไทยควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดคือเรื่องใด 
 จํานวน รอยละ 

ความมีใจบรกิาร 323 29.2 
ความซื่อสัตยสุจริต 205 18.5 
ความทุมเทรับผิดชอบในการทํางาน 200 18.1 
ความประพฤติสวนตัว 125 11.3 
ความสามารถในการปรับตวัใหทันโลกและเทคโนโลย ี 88 7.9 
ความรูความสามารถในงานที่ทํา 83 7.5 
ความคิดสรางสรรคแปลกใหม 62 5.6 
ดีอยูแลวไมตองปรับปรุง 12 1.1 
อ่ืน ๆ 9 0.8 

 
  ตารางที่ 5:   สิ่งท่ีทานอยากเห็นมากที่สดุจากระบบราชการไทยคอืเรือ่งใด 

 จํานวน รอยละ 
ความโปรงใส ตรวจสอบได 383 34.6 
ลดขั้นตอนการทํางานใหนอยลงเพื่อใหงานเสร็จเรว็ขึ้น 342 30.9 
ทําใหคนเกงมคีวามกาวหนามากกวาคนไมเกงแตมีเสนสาย 246 22.2 
คิดสรางสรรคดวยตัวเองมากกวาคอยรับคําสั่งจากนักการเมือง 129 11.7 
อ่ืน ๆ 7 0.6 

 
              ตารางที่ 6:  สิ่งท่ีทานเห็นใจขาราชการไทยในปจจบุันมากที่สดุคอืเรือ่งใด 

 จํานวน รอยละ 
เงินเดือนนอย 497 44.9 
ตองปรับตวัตามนโยบายใหม ๆ ของรัฐบาล 295 27.7 
สวัสดิการไมด ี 103 9.3 
ตองโยกยายงานบอย 73 6.6 
ไมมีเรื่องใดนาเห็นใจ 131 11.8 
อ่ืน ๆ 8 0.6 

 


