
 

 

 

1

  
 

  
 
  
 
 

ผลสํารวจเร่ือง  “วิสาขบูชา” กับการเยียวยาประเทศไทย 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจพบคนกรุงเทพฯ รอยละ 80.6 ระบุ
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดข้ึนสงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน โดยเกิดความกลัว เครียด 
วิตกกังวล รูสึกวาชีวิตไมปลอดภัย และตองระวังตัวมากขึ้น ขณะที่บางสวนระบุวามีรายไดลดลงและเสี่ยงตอ
การถูกเลิกจาง 

  ทั้งน้ี คนสวนใหญถึงรอยละ 79.0 เชื่อวา หากทุกฝายยึดถือหลักธรรมคําสอนของศาสนามาเปนแนวทาง
ในการทํางานและดําเนินชีวิตจะชวยเยียวยาแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดข้ึนได โดยคาดหวังให
สถาบันครอบครัวเปนผูทําหนาที่ปลูกฝงธรรมะแกลูกหลานมากที่สุด 

 สําหรับหลักธรรมะที่ตองการใหรัฐบาลยึดถือเปนแนวทางในการบริหารประเทศมากที่สุดในขณะนี้คือ 
“ยุติธรรม โปรงใส” สวนหลักธรรมะที่ตองการใหประชาชนคนไทยยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตมาก
ที่สุดในขณะนี้คือ “สามัคคีปรองดอง” 

 สําหรับสิ่งที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรเนื่องในวันวิสาขบูชาในปน้ี อันดับแรกคือ ขอให
ประเทศไทยมีความสงบสุข ผานพนวิกฤติโดยเร็ว และไมใหเกิดเหตุการณรุนแรงเชนน้ีอีก    

 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1.   เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดข้ึน สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวันหรือไม อยางไร 
พบวา 
 
  - รอยละ 80.6 ระบุวา สงผลกระทบ 
 
   โดยเรื่องที่สงผลกระทบคือ 
    - ทําใหเกิดความกลัว เครียด และวิตกกังวล   รอยละ 21.3 
    - ทําใหรูสึกวาชีวิตไมปลอดภัย ตองระวังตัวมากขึ้น  รอยละ 21.3 
    - ทําใหมีรายไดลดลง เสี่ยงตอการถูกเลิกจาง   รอยละ 20.9 
    - ทําใหไมอยากอาศัยอยูในกรุงเทพฯ    รอยละ 7.7 
    - อ่ืนๆ อาทิ รถติด เดินทางไมสะดวก และ     

    โดนจํากัดเวลาจากการประกาศเคอรฟว  รอยละ 9.4 
 
  - รอยละ 19.4 ระบุวา ไมสงผลกระทบ  
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2. หากทุกฝายยึดถือหลักธรรมคําสอนของศาสนามาเปนแนวทางในการทํางานและดําเนินชีวิต  
    จะชวยเยียวยาแกปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดข้ึนไดหรือไม    
       

-  เชื่อวาสามารถชวยเยียวยาแกปญหาได  รอยละ 79.0 
- เชื่อวาไมสามารถชวยเยียวยาแกปญหาได  รอยละ   7.0 
- ไมแนใจ      รอยละ 14.0 

 
3.   แนวทางที่เหมาะสมในการนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธมาใชเยียวยาแกปญหาความขัดแยง

ที่เกิดข้ึน พบวาคนกรุงเทพฯ เสนอแนวทางดังตอไปน้ี 
   

  - ใหครอบครัวปลูกฝงธรรมะใหกับลูกหลาน      รอยละ 22.8 
- ใหโรงเรียนเนนการเรียนการสอนที่สอดแทรกธรรมะใหมากขึ้น   รอยละ 18.3 
- ใหรัฐบาลบริหารประเทศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    รอยละ 17.5 

  - ใหเครือขายชุมชนเพ่ิมกิจกรรมทางศาสนาใหเขาถึงคนในชุมชน   รอยละ 16.7 
  - ใหสื่อมวลชนเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมะและปรับวิธีการนําเสนอใหนาสนใจ รอยละ 15.0 

- ใหพระสงฆปรับวิธีเผยแผหลักธรรมคําสอนใหเปนเชิงรุกมากขึ้น   รอยละ 9.7 
   

4. หลักธรรมะที่ตองการใหรัฐบาลยึดถือเปนแนวทางในการบริหารประเทศมากที่สุดในขณะนี้ คือ 
 
- ยุติธรรม โปรงใส   รอยละ 22.3 
- ซ่ือสัตย สุจริต    รอยละ 19.3 
- สามัคคีปรองดอง   รอยละ 17.5 
- มีสติ รอบคอบ    รอยละ 12.2 
- แกปญหาที่ตนเหต ุ   รอยละ 11.2 
- ขันติ อดทน อดกลั้น   รอยละ 8.9 
- ใหอภัย ไมจองเวร   รอยละ 5.0 
- เมตตา กรณุา    รอยละ 3.6 

 
5. หลักธรรมะที่ตองการใหประชาชนคนไทยยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตมากที่สุดในขณะนี้ คือ   

 
- สามัคคีปรองดอง   รอยละ 37.1 
- ยึดทางสายกลาง   รอยละ 17.1 
- มีสติ รอบคอบ    รอยละ 16.8 
- ใหอภัย ไมจองเวร   รอยละ 12.1 
- เมตตา กรณุา    รอยละ 9.4 
- ขันติ อดทน อดกลั้น   รอยละ 7.5 
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6. สิ่งที่คนกรุงเทพฯ ตั้งใจจะอธิษฐานขอพรเนื่องในวันวิสาขบูชาในปน้ี (มากที่สุด 5 อันดับแรก) คือ 
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

  อันดับ 1   ขอใหประเทศไทยมีความสงบสุข ผานพนวิกฤติโดยเร็ว 
                       และไมใหเกิดเหตุการณรุนแรงแบบนี้อีก         รอยละ 67.8 
  อันดับ 2   ขอใหคนไทยกลับมารักกัน ใหอภัยกันเปนพ่ีเปนนองกันเหมือนเดิม   รอยละ 10.5 
  อันดับ 3   ขอใหตนเองและครอบครัวมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง      รอยละ 6.3 
  อันดับ 4   ขอใหพระเจาอยูหัวทรงหายประชวร         รอยละ 5.3 
  อันดับ 5  ขอใหเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น      รอยละ 4.5  
   
      
     
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการนําเอาหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนามาเยียวยาแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในชวงที่ผานมา ตลอดจนสิ่งที่ตั้งใจ
อธิษฐานขอพรเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ทั้งนี้เพ่ือสะทอนใหสังคม และหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของไดรับทราบ
และนําไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 18  ปขึ้นไปและอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,002 คน เปนเพศชาย รอยละ 49.9 และเพศหญิงรอยละ 50.1 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสุมสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Form) และไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25-26 พฤษภาคม 2553 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  27 พฤษภาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 500 49.9 
                       หญิง 502 50.1 

รวม 1,002 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 232 23.2 
                      26 - 35 ป 270 26.9 
                      36 - 45 ป 226 22.6 
                      46 ปขึ้นไป 274 27.3 

รวม 1,002 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 586 58.5 
               ปริญญาตรี 336 33.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 80 8.0 

รวม 1,002 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 128 12.8 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 218 21.7 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 260 26.0 
     รับจางทั่วไป 124 12.3 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 108 10.8 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 164 16.4 

รวม 1,002 100.0 
 
 
 
 
 


