บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
พ.ศ. 2557
7 นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้าน
การสํารวจความคิดเห็
ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธ ร้อยละ 37.2 รักษา

รักษาศีล 5 พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติธรรมและการทําทานของครัวเรือน และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศีล 5 ความคิดเห็นต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ความรู้ ความเข้ าใจการใช้ หลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งและ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ โครงการฯ ทั้งนี้เ พื่อนําข้อมูล ที่ไ ด้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลใช้ประกอบในการติดตาม
ประเมิ น ผล และวางแผนโครงการต่ อ ไป ซึ่ ง ในการสํ า รวจ
โครงการนี้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 17
ธันวาคม 2557 โดยทําการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ
15 ปีขึ้ นไปกระจายทุก จัง หวั ด ทั่ วประเทศ เป็น จํา นวนทั้ งสิ้ น
3,900 ราย และสรุปผลการสํารวจที่สําคัญได้ดังนี้

ศีล 5 ได้ครบทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 23.8 รักษาศีล 5 ได้ 4 ข้อ ร้อยละ
23.4 รักษาศีล 5 ได้ 3 ข้อ ร้อยละ 12.1 รักษาศีล5 ได้ 2 ข้อ
ร้อยละ 1.9 รักษาศีล 5 ได้เพียง 1 ข้อ อีกร้อยละ 1.6 รักษาศีล 5
ไม่ได้เลย ซึ่งเหตุผลของผู้ที่รักษาศีล 5 ไม่ได้ ได้แก่ ยังละกิเลสไม่ได้
ทั้งหมด อาชีพที่ทําอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําไปไม่รู้จะได้อะไร เป็นต้น
3. การน้อมนําศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิติประจําวัน
ตาราง 3 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ จําแนกตามการน้อมนําศีล 5
มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ร้อยละ
100

1.พฤติกรรมการปฏิบัติธรรมและการทําทานของครัวเรือน
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ จําแนกตามการเข้าร่วมทํา
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 5 อันดับแรก
กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมทํา1/
การทําทานกับคนขอทาน

91.0
92.8

0

50

94.0
ร้อยละ
100

ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธเคยเข้าร่วมทํากิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 5 อันดับแรก คือ การทําบุญบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
(ร้อยละ 94.0) การทําบุญในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์หรือวันสําคัญ
ทางศาสนา (ร้อยละ 92.8) การทําบุญในวันพระ (ร้อยละ 91.0)
การตักบาตรทุกวันตอนเช้า (ร้อยละ 84.6) และการทําทานกับคน
ขอทาน (ร้อยละ 82.4)
2. การรักษาศีล 5

ร้อยละ
1.6 0.8 2.5
0.4 1.9 0.8
100
1.9 10.11.5
2.5 9.7 1.2 1.8 9.7 2.2
12.1
10.6
16.9
15.7
19.4
23.4
23.5 25.4
27.1
23.0
23.1
20.6 28.7
50 23.8
24.9

ทั่ว กทม.
ประเทศ

ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุท ธร้อยละ 54.4
น้อมนําศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิติประจําวันในระดับปานกลาง
ที่นํามาประพฤติปฏิบัติในระดับมากถึงมากที่สุด มีร้อยละ 32.4
นํามาประพฤติปฏิบัติในระดับน้อยถึงน้อยสุด ร้อยละ 12.6 และ
ร้อยละ 0.6 ไม่มีความคิดเห็น
4. ผลดีการรักษาศีล 5
แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลดีของการรักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก
ร้อยละ
100
88.9
50

39.1

38.7

31.0

27.6

ผลดีของการ
รักษาศีล 5 1/
4
5
1
2
3
1 = ทําให้ชีวิตอยู่เป็นปกติสุข
2 = ลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข
3 = ตายไปแล้วไม่ต้องลงนรก
4 = ทําให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
5 = เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
0

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ จําแนกตามการรักษาศีล 5
เป็นรายภาค

0

0.6
ระดับ
ของการน้
อมนํา
มาก-มากที่สุด ปานกลาง น้อย-น้อยที่สุด ไม่มี
ความคิดเห็น

84.6

การทําบุญในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์
หรือวันสําคัญทางศาสนา
การทําบุญบรรพบุรุษที่ลว่ งลับไปแล้ว

45.2

12.6

82.4

การทําบุญในวันพระ

37.2

32.4

0

การตักบาตรทุกตอนเช้า

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

54.4

50

ทําไม่ได้เลย
ทําได้ 1 ข้อ
ทําได้ 2 ข้อ
ทําได้ 3 ข้อ
ทําได้ 4 ข้อ
48.6
40.2 34.5
ทําได้ 5 ข้อ
27.4
กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ ภาค

ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธเห็นว่าผลดีของ
การรักษาศีล 5 ใน 5 อั นดับแรก คือ ทําให้ชีวิตอยู่เป็นปกติสุ ข
(ร้อยละ 88.9) ลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ครองกัน
อยู่ด้วยความเป็นสุข (ร้อยละ 39.1) ตายไปแล้วไม่ต้องลงนรก
(ร้อยละ 38.7) ทําให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน (ร้อยละ
31.0) และเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด (ร้อยละ 27.6)

ซ
5. การทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ จําแนกตามการทราบ
ข่าวสารเกีย่ วกับโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5
แหล่งสื่อที่ทราบ1/ 5 อันดับแรก

การทราบข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
• วัด
• ฟรีทีวี
• หอกระจายข่าว
• วิทยุ
•

ไม่ทราบ
64.0 %

ทราบ
36.0 %

7. กิจกรรมที่เข้าร่วมทําในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
แผนภูมิ 7 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 จําแนกตามกิ1/จกรรมที่เข้าร่วมทําในโครงการ 5 อันดับแรก
กิจกรรม
การทํากิจกรรมจิตสาธารณะ

19.4
36.7

การนั่งสมาธิ

57.6 %
41.5 %
34.8 %
26.7 %
16.3 %

70.6

การสวดมนต์
การฟังธรรม/ฟังเทศน์

78.8

การตักบาตร

79.2
0

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธ ร้อยละ 64.0
ไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้า นรัก ษาศีล 5 มีร้อ ยละ
36.0 ทราบ โดยแหล่งสื่อที่ทราบ 5 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร้อยละ 57.6 วัด ร้อยละ 41.5 ฟรีทีวี ร้อยละ 34.8 หอกระจ่ายข่าว
ร้อยละ 26.7 และวิทยุ ร้อยละ 16.3
6. การเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
แผนภูมิ 6 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธที่ทราบเกี่ยวกับโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 จําแนกตามการเข้าร่วมโครงการ
เหตุผลที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการ

หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ยังไม่มกี ารจัดทําโครงการ 55.8%
• ไม่มีเวลา/ติดธุระ
34.6 %
• ไม่สนใจทีจ่ ะเข้าร่วม
5.0 %
• ไม่รู้ในรายละเอียดของโครงการ 2.2 %
• ไม่เลื่อมใส/ไม่ศรัทธา
0.2 %
• อื่นๆ
2.2 %

ผลจากการสํารวจ พบว่า กิจกรรมที่ประชาชนชาวไทยพุทธ
เข้าร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก คือ การตักบาตร
ร้อยละ 79.2 การฟังธรรม/ฟังเทศน์ ร้อยละ 78.8 การสวดมนต์
ร้อยละ 70.6 การนั่งสมาธิร้อยละ 36.7 และการทํากิจกรรม
จิตสาธารณะ ร้อยละ 19.4
8. ความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมทํากิจกรรมของโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5
แผนภูมิ 8 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 จําแนกตามความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ เป็นรายภาค

ร้อยละ 0.3

ไม่เข้าร่วม
63.8 %

ผลการสํ า รวจ พบว่ า ประชาชนชาวไทยพุ ท ธที่ ท ราบ
ข่าวสารโครงการ ร้อยละ 36.2 เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
มีร้อยละ 63.8 ไม่เข้าร่วม โดยผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการได้ให้เหตุผล
คือ หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ยังไม่มีการจัดทําโครงการฯ ร้อยละ 55.8
ไม่มีเวลา/ติดธุระ ร้อยละ 34.6 ไม่สนใจที่จะเข้าร่วม ร้อยละ 5.0
ไม่รู้ในรายละเอียดของโครงการ ร้อยละ 2.2 และไม่เลื่อมใส/
ไม่ศรัทธา ร้อยละ 0.2 อีกร้อยละ 2.2 เหตุผลอื่นๆ

1.2

1.9 14.3

35.0

14.3

45.9

2.0

2.6

5.0

28.4

33.1

35.0

ไม่มีความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง

50.8

•

เข้าร่วม
36.2 %

ร้อยละ
100

50

12.0

57.1
62.8
14.3

71.4

57.4
43.5 52.9
9.4

69.651.3 64.4 45.0
60.0

มาก
มากที่สดุ

12.2

13.1

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น.
ทั่ว
ประเทศ

15.0

ใต้

ภาค

ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธที่เข้าร่วมโครงการฯ
ร้อยละ 62.8 มีความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมทํากิจกรรมมากถึง
มากที่สุด (โดยมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 50.8 และพึงพอใจระดับ
มากที่สุดร้อยละ 12.0) ส่วนผู้ที่พึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 35.0
มีเพียงร้อยละ 1.9 พึงพอใจน้อย อีกร้อยละ 0.3 ไม่มีความคิดเห็น
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธที่เข้า
ร่วมโครงการ ในกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ที่สุดอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ คื อ ร้อยละ 71.4 รองลงมา
ภาคเหนือ ร้อยละ 69.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 64.4
ในขณะที่ประชาชนชาวไทยพุทธที่เข้าร่วมโครงการ ในภาคใต้และ
ภาคกลางมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดมีร้อยละ 60.0 และ
ร้อยละ 52.9 ตามลําดับ

ฌ
9. ประโยชน์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธทั้งที่ทราบและ
ไม่ทราบโครงการเห็นประโยชน์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ใน 5 อันดับแรก คือ การได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของศีล 5
สําหรับการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ร้อยละ 62.4 สามารถนํา
หลักธรรมของศีล 5 มาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 46.0
ได้ฝึกการพัฒนาจิตใจให้มีเหตุผลในการดํารงชีวิต ร้อยละ 40.6
ทําให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อตนเองและบุคคลอื่นๆ ทั้งในครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศ ร้อยละ 38.8 และมีความเกรงกลัวต่อ
การทําบาป ร้อยละ 33.5
ตาราง 1 ร้ อ ยละของประชาชน จํ า แนกตามประโยชน์ ข องโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก
ประโยชน์

1/

1. การได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของ
ศีล 5 สําหรับการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
2. สามารถนําหลักธรรมของศีล 5 มาแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. ได้ฝึกการพัฒนาจิตใจให้มีเหตุผลในการ
ดํารงชีวิต
4. ทําให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อตนเอง
และบุคคลอื่นๆ ทั้งในครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศ
5. มีความเกรงกลัวต่อการทําบาป
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

ผู้ที่ทราบโครงการ

62.4

ผู้ที่
ไม่ทราบ
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม โครงการ
75.7 65.7 58.4

46.0

62.4

49.6

41.5

40.6

49.0

43.7

37.7

38.8

47.7

44.5

35.0

33.5

35.4

32.4

33.5

รวม

10. ข้อเสนอแนะต่อโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล
ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้แก่ โครงการ
ดีอยู่แล้วต้องการให้ทําอย่างต่อเนื่อง/ทําให้คนเข้าถึงหลักคําสอน
ของศาสนา (ร้อยละ 29.1) ควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม
โครงการให้ทั่วถึงมากกว่านี้/ควรมีป้ายเชิญชวน (ร้อยละ 26.1)
เป็นการปลุกจิตสํานึกให้มีความรักความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน
เข็มแข็ง (ร้อยละ 11.7) ต้องการให้ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกพื้นที่
และทุกหมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาอย่างจริงจัง
(ร้อยละ 9.6) และต้องการให้หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
ทําอย่างจริงจังต่อเนื่อง/สนับสนุนโครงการต่อ (ร้อยละ 4.9) เป็นต้น
ตาราง 2 ร้อยละของประชาชน จําแนกตามข้อคิดเห็นต่อโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 1/

ร้อยละ

1. โครงการดีอยู่แล้วต้องการให้ทําอย่างต่อเนื่อง/ทําให้คนเข้าถึง
หลักคําสอนของศาสนา
2. ควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากกว่านี้/
ควรมีป้ายเชิญชวน
3. เป็นการปลุกจิตสํานึกให้มีความรักความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน
เข็มแข็ง
4. ต้องการให้ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกพื้นที่ และทุกหมู่บ้าน
มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาอย่างจริงจัง
5. ต้องการให้หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทําอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง/สนับสนุนโครงการต่อ
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

29.1

11. ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนภูมิ 10 ร้อยละของประชาชน จําแนกตามความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายภาค
ร้อยละ
100
5.8

50

4.6

3.6

8.2

6.5

95.4

91.8

93.5

ทั่วประเทศ กทม.

กลาง.

เหนือ

94.2

96.4

5.0

95.0

0
มีความรู้ความเข้าใจ

ตอน.

ใต้

ภาค

ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.2 มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงร้อยละ 5.8
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายภาค พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในสัดส่วนมากกว่าภาคอื่นๆ
ร้อยละ 96.4 รองลงมา กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ร้อยละ 95.4
และร้อยละ 95.0 ตามลําดับ ส่วนภาคเหนือมีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 93.5 ในขณะที่ประชาชนในภาคกลางมีความรู้และเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 91.8
12. ข้อเสนอแนะต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตและการทํางาน
ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการทํางาน
ได้แก่ การรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักอดออม (ร้อยละ 37.6)
รู้จักหาเหตุผล มีสติ (ร้อยละ 35.2) และรู้จักพอดี พอเพียงในการ
ดํารงชีวิต (ร้อยละ 25.1) รู้จักทําการเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ
และใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 10.3) และขยันและอดทนในการ
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 5.5) เป็นต้น
ตาราง 3 ร้ อ ยละของประชาชน จํ า แนกตามข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อการนํ าหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการทํางาน 5 อันดับแรก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 1/

ร้อยละ

26.1

1. การรู้จกั ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จกั อดออม

37.6

11.7

2. รู้จกั หาเหตุผล มีสติ

35.2

3. รู้จกั พอดี พอเพียงในการดํารงชีวิต

25.1

4. รู้จักทําการเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพและใช้ในครัวเรือน

10.3

9.6
4.9

5. ขยันและอดทนในการประกอบอาชีพ
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ

5.5

