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 บทเรียนท่ีชาวพทุธได้จาก กรณี “พระธมัมชโย” มากท่ีสดุคือ การนําความศรทัธาของชาวพทุธมา
แปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวดัในรูปของการทําบุญและร้อยละ 63.5 ยงัระบุว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิด
เร่ืองการทาํบญุโดยเหน็บญุเป็นสินค้าจ่ายเยอะได้บญุเยอะ 
 เม่ือถามถึงความกงัวลต่อวิถีแห่งศรทัธาทางพระพทุธศาสนาของประเทศไทย ชาวพทุธส่วนใหญ่
ร้อยละ 54.6 ระบุว่ากงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด แต่อยากให้มีการปฏิรปูในวงการพทุธศาสนาให้เหน็
เป็นรปูธรรมโดยเฉพาะ การยึดและเผยแพร่พระธรรมคาํสอนท่ีถกูต้องของพระพทุธศาสนา 

 

ผลสาํรวจเรือ่ง 

“ถอดบทเรียนพระธมัมชโย : วิกฤตการณ์สัน่คลอนพระพทุธศาสนา” 

จากกรณีข่าวและเหตุการณ์ที่เกดิขึน้กบัธมัมชโย อดตีเจ้าอาวาสวดัพระธรรมกายและ พระลูกวดัใน
ขณะน้ีกรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ จงึไดด้ําเนินการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรื่อง “ถอดบทเรียนพระธมัมชโย : วิกฤตการณ์สัน่คลอนพระพทุธศาสนา” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชน
อาย ุ18 ปีขึน้ไป ทีน่บัถอืศาสนาพทุธจาํนวน 1,075คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 
 บทเรียนท่ีชาวพุทธได้รบัจาก กรณี “พระธมัมชโย” มากท่ีสุด ร้อยละ25.9 คือ การนําความ
ศรทัธาของชาวพทุธมาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวดัในรปูของการทาํบุญรองลงมารอ้ยละ 24.9 คอืแสดง
ใหเ้หน็วา่ชาวพุทธมคีวามเขา้ใจในหลกัธรรมทางพุทธศาสนาน้อยมากจงึงา่ยทีจ่ะคลอ้ยตามและหลงใหลศรทัธา 
และรอ้ยละ 21.1 คอืการปล่อยใหม้กีารปลกูฝงัคาํสอนทีผ่ดิบดิเบอืนการสอนพระธรรมจนกลายเป็นปญัหาใหญ่ 
 ส่วนเร่ืองท่ีกระทบต่อแนวคิดและหลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนาจาก“กรณีธรรมกาย” ชาว
พทุธ ร้อยละ 63.5 ระบวุ่าเกิดความเข้าใจผิดเร่ืองการทาํบุญโดยเหน็บุญเป็นสินค้าจ่ายเยอะได้บุญเยอะ 
รองลงมารอ้ยละ 51.3 ระบุว่าใชก้ารตลาดเขา้มาบรหิารวดัซึ่งขดัต่อพระพุทธศาสนาทีเ่น้นความเรยีบงา่ย และ
รอ้ยละ 50.6 ระบุวา่ สรา้งคา่นิยมที“่หวงัผลดลบนัดาล” มวัเมาอยูใ่นอทิธฤิทธิป์าฏหิารยิ ์
 ส่วนความกงัวลต่อวิถีแห่งศรทัธาทางพระพทุธศาสนาของประเทศไทยจากเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เก่ียวกบัพทุธศาสนาท่ีเกิดขึน้ในขณะน้ีร้อยละ 54.6 ระบวุ่ากงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ ขณะทีร่อ้ยละ 
45.4 กงัวลคอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ 
 เร่ืองท่ีอยากให้มีการปฏิรปูในวงการพทุธศาสนาให้เหน็เป็นรปูธรรมมากท่ีสดุ ร้อยละ 35.8 ระบุ
ว่า ให้ยึดและเผยแพร่พระธรรมคาํสอนท่ีถกูต้องของพระพุทธศาสนารองลงมาร้อยละ  27.7 ระบุว่า 
พระภกิษุควรประพฤตติามวนิยัสงฆก์ารอนัใดไมใ่ช่กจิของสงฆไ์มค่วรยุง่ และรอ้ยละ 10.2ระบุว่าใหก้ลัน่กรองผู้
เขา้มาบวชเรยีนอยา่งเครง่ครดั 
 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
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1. บทเรียนท่ีชาวพทุธได้รบัจาก กรณี พระธมัมชโย มากท่ีสดุ 
 

การนําความศรทัธาของชาวพทุธมาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวดัใน
รปูของการทาํบญุ 

ร้อยละ 25.9 

แสดงใหเ้หน็วา่ชาวพทุธมคีวามเขา้ใจในหลกัธรรมทางพทุธศาสนาน้อยมาก
จงึงา่ยทีจ่ะคลอ้ยตามและหลงใหลศรทัธา 

รอ้ยละ 24.9 

การปล่อยใหม้กีารปลกูฝงัคาํสอนทีผ่ดิบดิเบอืนในการสอนพระธรรมะแก่
พระสงฆอุ์บาสกและอุบาสกิาจนกลายเป็นปญัหาใหญ่ 

รอ้ยละ 21.1 

การอาศยัความศรทัธาของชาวพทุธมาเป็นโล่ปกป้องความผดิของตนเอง รอ้ยละ 12.2 

แสดงใหเ้หน็ถงึความไมเ่ขม็แขง็ของผูก้าํกบัดแูลพทุธศาสนาทีป่ล่อยให้
ธรรมกายแผว่งกวา้ง 

รอ้ยละ 11.3 

ใชส้ทิธิอ์นัมชิอบธรรมสรา้งสาํนกัสงฆส์าขาธรรมกายบนพืน้ทีเ่ขตปา่สงวน รอ้ยละ 4.6 
  

 
2.  เร่ืองท่ีกระทบต่อแนวคิดและหลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนาจาก“กรณีธรรมกาย” 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
 

เกิดความเข้าใจผิดเรื่องการทําบุญโดยเห็นบุญเป็นสินค้าจ่าย
เยอะได้บญุเยอะ 

ร้อยละ 63.5 

ใช้การตลาดเข้ามาบริหารวดัซึ่งขดัต่อพระพุทธศาสนาที่เน้นความ
เรยีบงา่ย 

รอ้ยละ 51.3 

สรา้งคา่นิยมที“่หวงัผลดลบนัดาล”มวัเมาอยูใ่นอทิธฤิทธิป์าฏหิารยิ ์ รอ้ยละ 50.6 

มกีารบดิเบอืนพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกทําใหเ้ขา้ใจหลกัธรรม
คลาดเคลื่อน 

รอ้ยละ 48.7 

 
3. ความกงัวลต่อวิถีแห่งศรทัธาทางพระพทุธศาสนาของประเทศไทยจากเหตกุารณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัพทุธ

ศาสนาท่ีเกิดขึน้ในขณะน้ี 
 

กงัวลคอ่นมากถงึมากทีส่ดุ รอ้ยละ  45.4 
(กงัวลคอ่นขา้งมาก รอ้ยละ 32.6    และ กงัวลมากทีส่ดุ รอ้ยละ 12.8)  

กงัวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ  ร้อยละ  54.6 
(กงัวลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 19.5     และ กงัวลน้อยท่ีสดุ 35.1) 
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4. ประเดน็เก่ียวกบัพระพทุธศาสนาในประเทศไทยท่ีควรมีการปฏิรปูอย่างเป็นรปูธรรมมากท่ีสดุ 
 

ยึดและเผยแพร่พระธรรมคาํสอนท่ีถกูต้องของพระพทุธศาสนา ร้อยละ 35.8 

ความประพฤตติามวนิยัสงฆอ์นัใดไมใ่ชก่จิของสงฆไ์มค่วรยุง่ รอ้ยละ 27.7 

กลัน่กรองผูเ้ขา้มาบวชเรยีนอยา่งเครง่ครดั รอ้ยละ 10.2 

ดแูลเรือ่งการเอาความศรทัธาของชาวพทุธมาเป็นรายไดเ้ชน่กาํหนดราคา
ดอกไมธ้ปูเทยีนกาํหนดเงนิในการทาํบุญเป็นลาํดบัขัน้ ตามวดัต่างๆฯลฯ 

รอ้ยละ 9.1 

ตรวจจบัพระปลอมไมใ่หศ้าสนามวัหมอง รอ้ยละ 7.2 

พฒันาศาสนสถานใหเ้ป็นพืน้ทีบุ่ญอยา่งแทจ้รงิ รอ้ยละ 4.7 

ไมต่อ้งปฏริปูเพราะดอียูแ่ลว้ รอ้ยละ 5.3 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของพุทธศาสนิกชนเกีย่วกบับทเรยีนทีไ่ดร้บัจากกรณี พระธมัมชโย และวดั

พระธรรมกาย ในประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนเรื่องความกงัวลต่อการศรทัธาใน
พระพุทธศาสนาและเรื่องทีค่วรปฏริูปรปูในวงการพุทธศาสนาเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชน
ใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบ 
Simple Random Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีน
ราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  8-10 มนีาคม 2560 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 11 มนีาคม 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 571 53.1 
            หญงิ 504 46.9 

รวม 1,075 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 139 12.9 
            31 ปี – 40 ปี 205 19.1 
            41 ปี – 50 ปี 290 27.0 
            51 ปี - 60 ปี 255 23.7 
            61 ปี ขึน้ไป 186 17.3 

รวม 1,075 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 651 60.5 
            ปรญิญาตร ี 332 30.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 92 8.6 
                                 รวม 1,075 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 140 13.0 
 ลกูจา้งเอกชน     242 22.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 442 41.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   46 4.3 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 161 15.0 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   23 2.1 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 17 1.6 

รวม 1,075 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll  Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 


