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  ผลสํารวจเร่ือง  “เงนิทอนกบัความเลือ่มใสในพทุธศาสนา”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคดิเห็น เร่ือง “เงินทอนกบัความเลือ่มใสใน
พุทธศาสนา” โดยเกบ็ข้อมูลจํานวนทั้งส้ิน 1,193 คน พบว่า  

 
เม่ือถามความเห็นของชาวพทุธต่อ มีผลต่อการทาํบุญหรือไม่อย่างไร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 57.7 เห็นว่าไม่มีผลต่อ

การทาํบุญ คดิว่าจะบริจาคเหมือนเดิม เพราะทาํบุญให้วดั ขณะท่ีร้อยละ 42.3 เห็นวา่มีผลต่อการทาํบุญ โดยในจาํนวนน้ีร้อยละ 
25.0 ทาํใหต้อ้งคิดก่อนตดัสินใจบริจาค รองลงมาร้อยละ 11.3 ทาํใหไ้ม่อยากบริจาคใหแ้ก่กิจกรรมใดๆทางพทุธศาสนา และ
ร้อยละ 6.0 ทาํใหต้อ้งตรวจสอบวดันัน้ๆ  

 
ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่ากรณเีงินทอนวดัหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวดั มีผลมากน้อยเพยีงใดต่อการทาํให้ความศรัทธา

หรือเลือ่มใสในพุทธศาสนาลดลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.7 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด  ขณะท่ีร้อยละ 35.3 เห็นวา่มี
ผลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 
 ด้านความเห็นต่อมาตรการทีค่วรใช้เพือ่ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ทางพุทธศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 51.6 อยากให้มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ันในพุทธศาสนาอย่างจริงจัง รองลงมา ร้อยละ 32.1 อยากใหอ้อก
กฎหมายดูแลควบคุมทรัพยสิ์นวดัอยา่งรัดกมุ และร้อยละ 10.3 อยากใหใ้ช ้ม.44 ในการปฏิรูปพทุธศาสนา 
   
 สุดท้ายเม่ือถามถึงความเช่ือม่ันต่อหน่วยงานทีดู่แลพุทธศาสนาว่า จะทาํงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 66.1 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 33.9 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 5 หน้า) 

ชาวพุทธส่วนใหญ่ 57.7% เห็นว่ากรณเีงนิทอนวดัหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวดั ไม่มีผลต่อการทาํบุญ 
64.7% เช่ือกรณเีงินทอนวดัไม่มีผลต่อความเลือ่มใสและศรัทธาในพุทธศาสนา 

อย่างไรกต็าม 66.1% เช่ือม่ันน้อยถึงน้อยทีสุ่ดต่อหน่วยงานทีดู่แลพุทธศาสนาว่า จะทาํงานด้วยความโปร่งใส ไม่คอร์รัปช่ัน 
51.6% อยากให้ใช้มาตรการป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ทางพุทธศาสนา โดยให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง  
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1. ขอ้คาํถาม “กรณเีงินทอนวดั หรือ การทุจริตเงินอุดหนุนวดั มีผลต่อการทาํบุญของท่านหรือไม่อย่างไร” 
    

มีผลต่อการทาํบุญ ร้อยละ 42.3 
 โดย  ทาํใหต้อ้งคิดก่อนตดัสินใจบริจาค    ร้อยละ 25.0 
  ทาํใหไ้ม่อยากบริจาคใหแ้ก่กิจกรรมใดๆทางพทุธศาสนา  ร้อยละ 11.3 
  ทาํใหต้อ้งตรวจสอบวดันัน้ๆ    ร้อยละ  6.0  

  

ไม่มีผลต่อการทาํบุญ คดิว่าจะบริจาคเหมือนเดิม เพราะทาํบุญให้วดั ร้อยละ 57.7 
 
2. ขอ้คาํถาม “กรณเีงินทอนวดัหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวดั มีผลมากน้อยเพยีงใดต่อการทาํให้ความศรัทธาหรือเลือ่มใสใน
พุทธศาสนาลดลง” 
 

มีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 33.8 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 30.9) 

ร้อยละ 64.7 

มีผลค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 28.4 และมากท่ีสุดร้อยละ 6.9) 

ร้อยละ 35.3 

 
3. ขอ้คาํถาม “คดิว่ามาตรการทีค่วรใช้  เพือ่ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ทางพุทธศาสนา” 
   

อยากให้มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ันในพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ร้อยละ 51.6 
อยากใหอ้อกกฎหมายดูแลควบคุมทรัพยสิ์นวดัอยา่งรัดกมุ ร้อยละ 32.1 
อยากใหใ้ช ้ม.44 ในการปฏิรูปพทุธศาสนา ร้อยละ 10.3 
อยากใหเ้ปล่ียนหรือโยกยา้ยผูก้าํกบัดูแลหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนา ร้อยละ 6.0 

 
4. ความเช่ือม่ันต่อหน่วยงานทีดู่แลพุทธศาสนา จะทาํงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 46.8 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 19.3) 

ร้อยละ 66.1 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 29.6 และมากท่ีสุดร้อยละ 4.3) 

ร้อยละ 33.9 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อตอ้งการทราบถึงกรณีเงินทอนหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวดั มีผลต่อการทาํบุญหรือไม่อยา่งไร 
2. เพื่อตอ้งการทราบถึงกรณีเงินทอนวดัหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวดั มีผลมากนอ้ยเพยีงใดต่อความศรัทธาหรือ

เล่ือมใส 
3. เพื่อสะทอ้นถึงมาตรการเพ่ือป้องกนัการใชพ้ทุธศาสนาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
4. เพื่อสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนา จะทาํงานดว้ยความโปร่งใส ไม่ทุจริต

คอร์รัปชัน่ 
 

ระเบียบวธีิการสํารวจ 
 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 24 เขต 

จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย จตุจกัร ดอนเมือง ดินแดง  ทุ่งครุ บางกอกนอ้ย  
บางกะปิ บางขนุเทียน บางเขน บางซ่ือ บางนา บางพลดั บางรัก ปทุมวนั ประเวศ  พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี  
ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบงั วงัทองหลาง สาทร และสายไหม ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    
Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,193 คน เป็นชายร้อยละ 49.5 
และหญิง ร้อยละ 50.5 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   : 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 
 

      วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  9 กรกฎาคม 2560 
  

ศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)์  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 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 590 49.5 
            หญิง 603 50.5 

รวม 1,193 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 291 24.4 
            31 ปี – 40 ปี 234 19.6 
            41 ปี – 50 ปี 247 20.7 
            51 ปี - 60 ปี 227 19.0 
 61 ปี ข้ึนไป 194 16.3 

รวม 1,193 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 847 71.0 
            ปริญญาตรี 308 25.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 38 3.2 
                                 รวม 1,193 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 85 7.1 
 ลูกจา้งเอกชน     330 27.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    437 36.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   40 3.4 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   12 1.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 163 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   99 8.3 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 27 2.3 

รวม 1,193 100.0 
 


