
1 
 

 
 
 
 
 
 

“บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้” 
 
เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “บัญชีผี 
หน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 30 สิงหำคม ถึง 1 กนัยำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป  
และมีภูมิล ำเนำอยู่ในจงัหวดัปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส กระจำยทุกระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,102 หน่วยตวัอย่ำง 
เก่ียวกับปัญหำบัญชีผีหน่วยงำนภำครัฐใน 3 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือ
ฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมเช่ือของประชำชนต่อข่ำวเจ้ำหน้ำท่ีรัฐจ ำนวนหน่ึงมีช่ือปฏิบัติงำนใน 3 จังหวดัชำยแดนภำคใต ้ 
แต่ไม่มีตวัตนเขำ้มำท ำหนำ้ท่ีจริงในหน่วยงำนนั้น ๆ (บญัชีผีหน่วยงำนภำครัฐ) พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 40.29 ระบุว่ำ เช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง รองลงมำ 
ร้อยละ 25.95 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง ร้อยละ 19.33 ระบุว่ำ ไม่เช่ือเลย ร้อยละ 14.07 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง และร้อยละ 0.36 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ      

ดำ้นควำมรู้สึกของประชำชนต่อข่ำวเจำ้หนำ้ท่ีรัฐจ ำนวนหน่ึงมีช่ือปฏิบติังำนใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้แต่ไม่มีตวัตนเขำ้มำท ำหนำ้ท่ี
จริงในหน่วยงำนนั้น ๆ (บญัชีผีหน่วยงำนภำครัฐ) เฉพำะตวัอย่ำงท่ีระบุว่ำ เช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง ค่อนขำ้งเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง และไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ (จ ำนวน 734 หน่วยตวัอย่ำง) พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 43.32 ระบุว่ำ อำจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ รองลงมำ ร้อยละ 41.55 ระบุว่ำ  
ไม่เป็นธรรมกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐผูท่ี้ปฏิบัติงำนจริงใน  3 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ ร้อยละ 30.65 ระบุว่ำ เป็นกำรยำ้ยแค่ช่ือเข้ำมำเอำต ำแหน่ง  
เพื่อกำรเติบโตทำงรำชกำรในวนัหน้ำ ร้อยละ 30.38 ระบุว่ำ เป็นกำรใช้เส้นสำยทำงรำชกำร/กำรเมือง  ร้อยละ 27.38 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองปกติ 
ในระบบรำชกำรไทย ร้อยละ 17.57 ระบุว่ำ ผูบ้ริหำรในส่วนกลำงไม่ใส่ใจดูแลแกปั้ญหำบญัชีผีหน่วยงำนภำครัฐใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้
ร้อยละ 14.85 ระบุว่ำ เป็นกำรอำศยัช่องว่ำงทำงกฎ ระเบียบในระบบรำชกำร และร้อยละ 1.91 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรแก้ไขปัญหำบัญชีผีหน่วยงำนภำครัฐใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต ้ 
เฉพำะตวัอยำ่งท่ีระบุว่ำ เช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง ค่อนขำ้งเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง และไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ (จ ำนวน 734 หน่วยตวัอยำ่ง) พบว่ำ ตวัอยำ่ง 
ร้อยละ 57.08 ระบุว่ำ จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพรำะ หำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมเขม้งวดในกำรตรวจสอบอยำ่งจริงจงั และมีบทลงโทษ 
ท่ีรุนแรงส ำหรับคนท่ีกระท ำผิดก็จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้ขณะท่ี ร้อยละ 40.74 ระบุว่ำ ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ เพรำะ เป็นปัญหำท่ีเกิดขึ้น 
ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใตม้ำนำนจนกลำยเป็นเร่ืองปกติ มีเร่ืองของอ ำนำจ ผลประโยชน์และเส้นสำยเขำ้มำเก่ียวขอ้งจึงเป็นปัญหำท่ีแกไ้ข
ไดย้ำก และร้อยละ 2.18 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 37.84 มีภูมิล ำเนำอยู่ในจงัหวดันรำธิวำส ร้อยละ 32.85 มีภูมิล ำเนำอยู่ใน
จงัหวดัปัตตำนี และร้อยละ 29.31 มีภูมิล ำเนำอยูใ่นจงัหวดัยะลำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 53.45 เป็นเพศชำย และร้อยละ 46.55 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 6.62 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 22.78 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 23.41 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 28.77 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 18.42 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่ง ร้อยละ 40.29 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 59.53 นบัถือศำสนำอสิลำม และร้อยละ 0.18 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอืน่ ๆ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 24.50 สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.05 สมรสแลว้ และร้อยละ 2.45 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 19.24 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.49 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 9.17                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 34.39 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.44 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.27 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 21.05 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 10.25 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.51
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 9.71 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.52 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน       
ร้อยละ 19.06 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 2.54 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.36 ไม่ระบุอำชีพ  

วันอาทิตย์ท่ี 4 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  จ ำนวน 4 หนำ้ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 17.24 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 23.78 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 28.86 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.34 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 6.35 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.54 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.89 ไม่ระบุรำยได ้

 
 

1. ท่านเช่ือหรือไม่กับข่าวเจ้าหน้าท่ีรัฐจ านวนหนึ่งมีช่ือปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาท าหน้าที่จริง 
ในหน่วยงานนั้น ๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) 

ความเช่ือของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐจ านวนหนึ่งมีช่ือปฏิบัตงิานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาท าหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้น ๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) 

ร้อยละ 

เช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง 40.29 
ค่อนขำ้งเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง 25.95 
ไม่เช่ือเลย 19.33 
ไม่ค่อยเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง 14.07 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.36 

รวม 100.00 
 

2. ท่านรู้สึกอย่างไรกบัข่าวเจ้าหน้าท่ีรัฐจ านวนหนึ่งมีช่ือปฏบิัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาท าหน้าท่ีจริง 
ในหน่วยงานนั้น ๆ (บญัชีผีหน่วยงานภาครัฐ) 

ความรู้สึกของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าท่ีรัฐจ านวนหนึ่งมีช่ือปฏบิัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาท าหน้าท่ีจริงในหน่วยงานนั้น ๆ (บญัชีผีหน่วยงานภาครัฐ) 

ร้อยละ 

อำจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู ่ 43.32 
ไม่เป็นธรรมกบัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐผูท่ี้ปฏิบติังำนจริงใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 41.55 
เป็นกำรยำ้ยแค่ช่ือเขำ้มำเอำต ำแหน่ง เพื่อกำรเติบโตทำงรำชกำรในวนัหนำ้ 30.65 
เป็นกำรใชเ้ส้นสำยทำงรำชกำร/กำรเมือง 30.38 
เป็นเร่ืองปกติในระบบรำชกำรไทย 27.38 
ผูบ้ริหำรในส่วนกลำงไม่ใส่ใจดูแลแกปั้ญหำบญัชีผหีน่วยงำนภำครัฐใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้ 17.57 
เป็นกำรอำศยัช่องวำ่งทำงกฎ ระเบียบ ในระบบรำชกำร 14.85 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.91 

หมายเหตุ: 1. เฉพำะตวัอยำ่งท่ีระบุว่ำ เช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง ค่อนขำ้งเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง และไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ จ ำนวน 734 หน่วยตวัอยำ่ง 
 2. ตวัอยำ่งสำมำรถตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ตวัเลือก 
 
3. ท่านคิดว่า ปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพรำะ หำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมเขม้งวดในกำรตรวจสอบอยำ่งจริงจงั  

และมีบทลงโทษท่ีรุนแรงส ำหรับคนท่ีกระท ำผดิก็จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้
57.08 

ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ เพรำะ เป็นปัญหำท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใตม้ำนำนจนกลำยเป็น 
เร่ืองปกติ มีเร่ืองของอ ำนำจ ผลประโยชน์และเส้นสำยเขำ้มำเก่ียวขอ้งจึงเป็นปัญหำท่ีแกไ้ขไดย้ำก 

40.74 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.18 
รวม 100.00 

หมายเหตุ: เฉพำะตวัอยำ่งท่ีระบุว่ำ เช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง ค่อนขำ้งเช่ือว่ำเกิดขึ้นจริง และไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ จ ำนวน 734 หน่วยตวัอยำ่ง 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจังหวัด       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

นรำธิวำส 417 37.84 
ปัตตำนี 362 32.85 
ยะลำ 323 29.31 

รวม 1,102 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 589 53.45 
หญิง 513 46.55 

รวม 1,102 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 73 6.62 
26-35 ปี 251 22.78 
36-45 ปี 258 23.41 
46-59 ปี 317 28.77 
60 ปีขึ้นไป 203 18.42 

รวม 1,102 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 444 40.29 
อิสลำม 656 59.53 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 2 0.18 

รวม 1,102 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 270 24.50 
สมรส 805 73.05 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 27 2.45 

รวม 1,102 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 212 19.24 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 347 31.49 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 9.17 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 379 34.39 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 60 5.44 
ไม่ระบ ุ 3 0.27 

รวม 1,102 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 232 21.05 
พนกังำนเอกชน 113 10.25 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 226 20.51 
เกษตรกร/ประมง 107 9.71 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 182 16.52 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 210 19.06 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 28 2.54 
ไม่ระบ ุ 4 0.36 

รวม 1,102 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 190 17.24 
ไม่เกิน 10,000 บำท 262 23.78 
10,001-20,000 บำท 318 28.86 
20,001-30,000 บำท 114 10.34 
30,001-40,000 บำท 70 6.35 
40,001 บำทขึ้นไป 50 4.54 
ไม่ระบ ุ 98 8.89 

รวม 1,102 100.00 
 


