
1 
 

 
 
 
 
 
 

“การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการ 2565” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันท่ี 12-14 กันยำยน 2565 จำกประชำชนท่ีเป็นข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงของรัฐ และพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ  อำย ุ18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และรำยได ้ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบักำรแต่งตั้ง
โยกยำ้ยขำ้รำชกำร และควำมเป็นธรรมในกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำร กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือ
ฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อองค์ประกอบท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยข้ำรำชกำร พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 35.04 ระบุว่ำ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งใหม่ รองลงมำ ร้อยละ 29.85 ระบุว่ำ ควำมสำมำรถและผลงำน      
ท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 13.36 ระบุว่ำ ควำมอำวุโสในต ำแหน่ง ร้อยละ 8.47 ระบุว่ำ วิสัยทศัน์ในกำรท ำงำนต ำแหน่งใหม่ ร้อยละ 7.94 ระบุว่ำ ควำมรู้ 
(เช่น ระดบักำรศึกษำ กำรเขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ เป็นตน้) ร้อยละ 3.74 ระบุว่ำ ระเบียบ วินัยและควำมประพฤติท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 
1.45 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรใชร้ะบบอุปถมัภ ์ระบบเส้นสำย และร้อยละ 0.15 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 
 ดำ้นควำมคิดเห็นต่อควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยข้ำรำชกำร พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 39.85 ระบุว่ำ ค่อนข้าง 
มีควำมเป็นธรรม รองลงมำ ร้อยละ 34.12 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมเป็นธรรม ร้อยละ 12.29 ระบุว่ำ มีควำมเป็นธรรมมาก ร้อยละ 11.83 ระบุว่ำ  
ไม่มีควำมเป็นธรรมเลย และร้อยละ 1.91 ระบุว่ำ ไมมี่ควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ  
 ส ำหรับควำมคิดเห็นต่อกำรใช้ระบบอุปถมัภ์หรือเส้นสำยในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำรในหน่วยงำน พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 34.58 ระบุว่ำ มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำยค่อนข้างบ่อย รองลงมำ ร้อยละ 25.35 ระบุว่ำ ไม่มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำยเลย 
ร้อยละ 23.13 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำย ร้อยละ 15.57 ระบุว่ำ มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำยอย่ำงมาก และร้อยละ 
1.37 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ  
 เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อกำรใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ งโยกยำ้ยข้ำรำชกำรในหน่วยงำน พบว่ำ              
ตวัอย่ำง ร้อยละ 43.21 ระบุว่ำ ไม่มีกำรใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เลย รองลงมำ ร้อยละ 23.74 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีกำรใช้ระบบแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ ร้อยละ 19.69 ระบุว่ำ มีกำรใช้ระบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 10.08 ระบุว่ำ มีกำรใช้ระบบแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์เป็นประจ า  และร้อยละ 3.28 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินกำรหำกไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยขำ้รำชกำร พบว่ำ 
ตวัอย่ำง ร้อยละ 54.35 ระบุว่ำ จะใช้วิธีกำรอุทธรณ์ร้องไปตำมขั้นตอนของระเบียบขำ้รำชกำร รองลงมำ ร้อยละ 26.34 ระบุว่ำ ไม่ท ำอะไรเลย  
เพรำะ ผูบ้ังคบับัญชำได้พิจำรณำมำแล้ว ไม่ได้คำดหวงัเร่ืองต ำแหน่ง ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ใกล้จะเกษียณอำยุ  
ร้อยละ 6.72 ระบุว่ำ ฟ้องศำลปกครองทนัที ร้อยละ 4.27 ระบุว่ำ ลำออก ร้อยละ 3.44 ระบุว่ำ ใช ้Social Network เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียกร้อง 
ขอควำมเป็นธรรม ร้อยละ 2.06 ระบุว่ำ พยำยำมหำเส้นสำยท่ีใหญ่กว่ำไปกดดันให้มีกำรเปล่ียนแปลง ร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ ฟ้องส่ือมวลชน  
ร้อยละ 0.31 ระบุว่ำอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ร้องเรียนต่อศูนยด์ ำรงธรรม และขอโอนยำ้ยสถำนท่ีท ำงำน และร้อยละ 0.76 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ 
ไม่สนใจ  

ส ำหรับข้อมูลเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจโปรดดูจำกตำรำง 
 
 

วันอาทิตย์ท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02-727-3594-6 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail: nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิชำ  เป้ำอำรีย์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.63 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.26 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.01 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.66 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.17 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.83 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 2.52 มีอำย ุ18-25 ปี ร้อยละ 16.72 มีอำย ุ26-35 ปี ร้อยละ 32.36 มีอำย ุ36-45 ปี ร้อยละ 44.58 มีอำย ุ46-59 ปี และร้อยละ 
3.82 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่ำง ร้อยละ 95.65 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.66 นับถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.69 นับถือศำสนำคริสต ์ 
และอื่น ๆ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 28.24 สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.47 สมรส และร้อยละ 2.29 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 12.60 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.17 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 55.42              
จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 24.81 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 2.21 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 31.37 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บำท ร้อยละ 25.72 
รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 15.73 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 19.47 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท    
ขึ้นไป และร้อยละ 5.50 ไม่ระบุรำยได ้

 
 

1. ท่านคิดว่าองค์ประกอบทีส่ าคัญท่ีสุดในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการคืออะไร 

องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ  
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งใหม่ 35.04 38.57 33.95 
ควำมสำมำรถและผลงำนท่ีผำ่นมำ 29.85 24.80 24.36 
ควำมอำวุโสในต ำแหน่ง 13.36 14.37 16.93 
วิสัยทศัน์ในกำรท ำงำนต ำแหน่งใหม่ 8.47 7.22 6.23 
ควำมรู้ (เช่น ระดบักำรศึกษำ กำรเขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ เป็นตน้) 7.94 8.19 12.54 
ระเบียบ วินยัและควำมประพฤติท่ีผำ่นมำ 3.74 5.58 5.03 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรใชร้ะบบอปุถมัภ ์ระบบเส้นสำย 1.45 0.67 0.72 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 0.15 0.60 0.24 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

2. จากประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมา ท่านคิดการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นอย่างไร    

ความเป็นธรรมในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
ค่อนข้างมีควำมเป็นธรรม 39.85 35.37 32.67 
ไม่ค่อยมีควำมเป็นธรรม 34.12 35.51 37.86 
มีควำมเป็นธรรมมาก 12.29 14.00 13.10 
ไม่มีควำมเป็นธรรมเลย 11.83 12.66 12.78 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 1.91 2.46 3.59 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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3. หน่วยงานของท่านมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหรือไม่   

การใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน 
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
มีกำรใชร้ะบบอปุถมัภห์รือเส้นสำยค่อนข้างบ่อย 34.58 33.65 33.07 
ไม่มีกำรใชร้ะบบอุปถมัภห์รือเส้นสำยเลย 25.35 23.83 25.80 
ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบอปุถมัภห์รือเส้นสำย 23.13 21.00 23.72 
มีกำรใชร้ะบบอปุถมัภห์รือเส้นสำยอยำ่งมาก 15.57 19.73 13.58 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 1.37 1.79 3.83 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
4. หน่วยงานของท่านมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหรือไม่   

การใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
ในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน 

ร้อยละ 
2565 2563 2562 

ไม่มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เลย 43.21 42.44 44.65 
ไม่ค่อยมีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน ์ 23.74 19.73 21.64 
มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย 19.69 20.63 18.85 
มีกำรใชร้ะบบแลกเปล่ียนผลประโยชน์เป็นประจ า 10.08 10.05 6.23 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 3.28 7.15 8.63 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

5. หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้าย ท่านจะท าอย่างไร   

การด าเนินการหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพจิารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ  
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
จะใชวิ้ธีกำรอุทธรณ์ร้องไปตำมขั้นตอนของระเบียบขำ้รำชกำร 54.35 52.20 50.00 
ไม่ท ำอะไรเลย เพรำะ ผูบ้งัคบับญัชำไดพ้ิจำรณำมำแลว้ ไม่ไดค้ำดหวงัเร่ืองต ำแหน่ง  

 ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ใกลจ้ะเกษียณอำย ุ 
26.34 23.31 29.55 

ฟ้องศำลปกครองทนัที 6.72 10.35 9.02 
ลำออก 4.27 3.87 4.07 
ใช ้Social Network เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียกร้องขอควำมเป็นธรรม 3.44 4.24 2.32 
พยำยำมหำเส้นสำยท่ีใหญ่กว่ำไปกดดนัให้มีกำรเปล่ียนแปลง 2.06 0.89 1.36 
ฟ้องส่ือมวลชน 1.75 1.94 2.40 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ร้องเรียนต่อศูนยด์ ำรงธรรม และขอโอนยำ้ยสถำนท่ีท ำงำน 0.31 0.22 0.08 
ไม่มีควำมเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ 0.76 2.98 1.20 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 113 8.63 
ปริมณฑลและภำคกลำง 344 26.26 
ภำคเหนือ 236 18.01 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 438 33.44 
ภำคใต ้ 179 13.66 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 631 48.17 
หญิง 679 51.83 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 33 2.52 
26-35 ปี 219 16.72 
36-45 ปี 424 32.36 
46-59 ปี 584 44.58 
60 ปีขึ้นไป 50 3.82 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,253 95.65 
อิสลำม 48 3.66 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.69 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 370 28.24 
สมรส 910 69.47 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 30 2.29 

รวม 1,310 100.00 
 
 
 
 
 

 



5 
 

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 0 0.00 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 165 12.60 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 94 7.17 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 726 55.42 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 325 24.81 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 0 0.00 
ไม่เกิน 10,000 บำท 29 2.21 
10,001-20,000 บำท 411 31.37 
20,001-30,000 บำท 337 25.72 
30,001-40,000 บำท 206 15.73 
40,001 บำทขึ้นไป 255 19.47 
ไม่ระบ ุ 72 5.50 

รวม 1,310 100.00 
 

 


