
แผนภูม ิ2 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ  จําแนกตามการรักษาศีล 5 
เป็นรายภาค 
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 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติธรรมและการทําทานของครัวเรือน และความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับศีล 5 ความคิดเห็นต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ความรู้ความเข้าใจการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลที่ได้
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และรัฐบาลใช้ประกอบในการติดตาม 
ประเมินผล และวางแผนโครงการต่อไป ซ่ึงในการสํารวจ
โครงการน้ีปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1 – 17 
ธันวาคม 2557 โดยทําการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 
15 ปีข้ึนไปกระจายทุกจังหวัด ท่ัวประเทศ เป็นจํานวนท้ังสิ้น 
3,900 ราย และสรุปผลการสํารวจท่ีสําคัญได้ดังน้ี 

1.พฤติกรรมการปฏิบัติธรรมและการทําทานของครัวเรือน   

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

2. การรักษาศีล 5  

 

 ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธ ร้อยละ 37.2 รักษา
ศีล 5 ได้ครบท้ัง 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 ซ่ึงเหตุผลของผู้ท่ีรักษาศีล 5 ไม่ได้ ได้แก่ ยังละกิเลสไม่ได้
ท้ังหมด  อาชีพท่ีทําอยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ทําไปไม่รู้จะได้อะไร เป็นต้น    

3. การน้อมนําศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิติประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธร้อยละ 54.4 
น้อมนําศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิติประจําวันในระดับปานกลาง 
ท่ีนํามาประพฤติปฏิบัติในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีร้อยละ 32.4 
นํามาประพฤติปฏิบัติในระดับน้อยถึงน้อยสุด ร้อยละ 12.6  และ
ร้อยละ 0.6 ไม่มีความคิดเห็น 

4. ผลดีการรักษาศีล 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธเห็นว่าผลดีของ
การรักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก คือ ทําให้ชีวิตอยู่เป็นปกติสุข 
(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) 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
                                 พ.ศ. 2557 
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 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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การทําทานกับคนขอทาน 

การตักบาตรทุกตอนเช้า 

การทําบุญในวันพระ 

การทําบุญบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 

แผนภูม ิ1 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ  จําแนกตามการเข้าร่วมทํา
กิจกรรมทางพุทธศาสนา 5 อันดับแรก  

 กิจกรรมท่ีเคยเข้าร่วมทํา1/ 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

แผนภูม ิ4 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ  จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกบัผลดีของการรักษาศีล 5  ใน 5 อันดับแรก  

 

88.9

39.1 38.7 31.0 27.6

0

50

100
ร้อยละ 

1 = ทําให้ชีวิตอยู่เป็นปกติสุข 
2 = ลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกนัเป็นผาสุกครองกนัอยู่ด้วยความเป็นสุข 
3 = ตายไปแล้วไม่ต้องลงนรก 
4 = ทําให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 
5 = เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด 

1 2 3 4 5 
ผลดีของการ 
รักษาศีล 5 1/ 

ตาราง 3 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ  จําแนกตามการน้อมนําศีล 5  
มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
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เหตุผลท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

• หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ยังไม่มกีารจัดทําโครงการ 55.8% 
• ไม่มีเวลา/ติดธุระ              34.6 % 
• ไม่สนใจทีจ่ะเข้าร่วม     5.0 % 
• ไม่รู้ในรายละเอียดของโครงการ 2.2 % 
• ไม่เล่ือมใส/ไม่ศรัทธา     0.2 % 
• อื่นๆ                       2.2 % 

 
  

เข้าร่วม 
36.2 % 

 

แผนภูม ิ6  ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธท่ีทราบเกี่ยวกับโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5  จําแนกตามการเขา้ร่วมโครงการ 

ไม่เข้าร่วม 
63.8 % 

 

การเข้าร่วมโครงการ 

5. การทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการสํารวจ  พบว่า  ประชาชนชาวไทยพุทธ ร้อยละ 64.0 
ไม่ทราบข่าวสารเก่ียวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีร้อยละ 
36.0 ทราบ โดยแหล่งสื่อท่ีทราบ 5 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ร้อยละ 57.6  วัด ร้อยละ 41.5  ฟรีทีวี ร้อยละ 34.8  หอกระจ่ายข่าว 
ร้อยละ 26.7  และวิทยุ ร้อยละ 16.3   

6. การเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธท่ีทราบ
ข่าวสารโครงการ ร้อยละ 36.2  เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  
มีร้อยละ 63.8  ไม่เข้าร่วม โดยผู้ท่ีไม่เข้าร่วมโครงการได้ให้เหตุผล 
คือ หมู่บ้าน/ชุมชนน้ียังไม่มีการจัดทําโครงการฯ ร้อยละ 55.8  
ไม่มีเวลา/ติดธุระ ร้อยละ 34.6   ไม่สนใจท่ีจะเข้าร่วม ร้อยละ 5.0   
ไม่รู้ในรายละเอียดของโครงการ ร้อยละ 2.2   และไม่เลื่อมใส/ 
ไม่ศรัทธา ร้อยละ 0.2   อีกร้อยละ 2.2 เหตุผลอ่ืนๆ 

7. กิจกรรมท่ีเข้าร่วมทําในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  

 

 

 

 

 

 

 ผลจากการสํารวจ พบว่า กิจกรรมท่ีประชาชนชาวไทยพุทธ
เข้าร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก คือ การตักบาตร 
ร้อยละ 79.2  การฟังธรรม/ฟังเทศน์ ร้อยละ 78.8  การสวดมนต์ 
ร้อยละ 70.6   การน่ังสมาธิร้อยละ 36.7  และการทํากิจกรรม 
จิตสาธารณะ ร้อยละ 19.4 

8. ความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมทํากิจกรรมของโครงการ 
    หมู่บ้านรักษาศีล 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการสํารวจ  พบว่า  ประชาชนชาวไทยพุทธท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 62.8 มีความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วมทํากิจกรรมมากถึง
มากท่ีสุด (โดยมีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ 50.8 และพึงพอใจระดับ
มากท่ีสุดร้อยละ 12.0)  ส่วนผู้ท่ีพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 35.0   
มีเพียงร้อยละ 1.9 พึงพอใจน้อย อีกร้อยละ 0.3 ไม่มีความคิดเห็น 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ในกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุดอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าภาคอ่ืนๆ คือ ร้อยละ 71.4  รองลงมา
ภาคเหนือ ร้อยละ 69.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 64.4  
ในขณะท่ีประชาชนชาวไทยพุทธท่ีเข้าร่วมโครงการ ในภาคใต้และ
ภาคกลางมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดมีร้อยละ 60.0 และ
ร้อยละ 52.9 ตามลําดับ 

แผนภูม ิ5 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธ  จําแนกตามการทราบ
ข่าวสารเกีย่วกับโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 

 

การทราบข่าวสาร แหล่งสื่อท่ีทราบ1/ 5 อันดับแรก 

• เจ้าหน้าที่ของรฐั 57.6 % 
• วัด 41.5 % 
• ฟรีทีว ี 34.8 % 
• หอกระจายข่าว 26.7 % 
• วิทยุ 16.3 % 

 

ไม่ทราบ 
64.0 % 

 

ทราบ 
36.0 % 

 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

แผนภูมิ 7  ร้อยละของประชาชนชาวไทยพทุธท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล 5  จําแนกตามกิจกรรมท่ีเข้าร่วมทําในโครงการ  5 อันดับแรก 
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หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

แผนภูม ิ8 ร้อยละของประชาชนชาวไทยพุทธท่ีเขา้ร่วมโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5  จําแนกตามความพึงพอใจต่อการได้เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ  เป็นรายภาค 
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9. ประโยชน์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนชาวไทยพุทธท้ังท่ีทราบและ
ไม่ทราบโครงการเห็นประโยชน์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ใน 5 อันดับแรก คือ การได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของศีล 5 
สําหรับการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ร้อยละ 62.4   สามารถนํา
หลักธรรมของศีล 5 มาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 46.0   
ได้ฝึกการพัฒนาจิตใจให้มีเหตุผลในการดํารงชีวิต ร้อยละ 40.6   
ทําให้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีต่อตนเองและบุคคลอ่ืนๆ ท้ังในครอบครวั 
ชุมชน สังคม และประเทศ ร้อยละ 38.8   และมีความเกรงกลัวต่อ
การทําบาป ร้อยละ 33.5  
ตาราง 1  ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามประโยชน์ของโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก 

ประโยชน์ 1/ รวม 
ผู้ท่ีทราบโครงการ ผู้ท่ี      

ไม่ทราบ 
โครงการ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1. การได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมของ
ศีล 5 สําหรับการดําเนินชีวิตอย่างถกูต้อง 

62.4 
 

75.7 
 

65.7 
 

58.4 
 

2. สามารถนําหลักธรรมของศีล 5 มาแก้ไข
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

46.0 
 

62.4 
 

49.6 
 

41.5 
 

3. ได้ฝึกการพัฒนาจิตใจให้มีเหตุผลในการ
ดํารงชีวิต 

40.6 
 

49.0 
 

43.7 
 

37.7 
 

4. ทําให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อตนเอง
และบุคคลอื่นๆ ทั้งในครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศ 

38.8 
 
 

47.7 
 
 

44.5 
 
 

35.0 
 
 

5. มีความเกรงกลัวต่อการทําบาป 33.5 35.4 32.4 33.5 
หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

10. ข้อเสนอแนะต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  
  ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้แก่ โครงการ 
ดีอยู่แล้วต้องการให้ทําอย่างต่อเน่ือง/ทําให้คนเข้าถึงหลักคําสอน
ของศาสนา (ร้อยละ 29.1)    ควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม
โครงการให้ท่ัวถึงมากกว่าน้ี/ควรมีป้ายเชิญชวน (ร้อยละ 26.1)   
เป็นการปลุกจิตสํานึกให้มีความรักความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน
เข็มแข็ง (ร้อยละ 11.7)   ต้องการให้ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกพ้ืนท่ี 
และทุกหมู่บ้าน  มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาอย่างจริงจัง 
(ร้อยละ 9.6)  และต้องการให้หลายๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกัน
ทําอย่างจริงจังต่อเน่ือง/สนับสนุนโครงการต่อ (ร้อยละ 4.9) เป็นต้น 
ตาราง 2  ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามข้อคิดเห็นต่อโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 ใน 5 อันดับแรก 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 1/ ร้อยละ 

 1. โครงการดีอยู่แล้วต้องการให้ทําอย่างต่อเนื่อง/ทําให้คนเข้าถึง
หลักคําสอนของศาสนา 

29.1  
 

 2. ควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึงมากกว่านี้/
ควรมีป้ายเชิญชวน 

26.1 
 

 3. เป็นการปลุกจิตสํานึกให้มีความรักความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน
เข็มแข็ง 

11.7 
 

 4. ต้องการให้ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกพ้ืนที่ และทุกหมู่บ้าน          
มีการจัดกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนาอย่างจริงจัง 

9.6 
 

 5. ต้องการให้หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทําอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง/สนับสนุนโครงการต่อ 

4.9 
 

หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

11. ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.2 มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงร้อยละ 5.8 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในสัดส่วนมากกว่าภาคอื่นๆ
ร้อยละ 96.4   รองลงมา กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ร้อยละ 95.4 
และร้อยละ 95.0 ตามลําดับ  ส่วนภาคเหนือมีความรู้ความเข้าใจ 
ร้อยละ 93.5  ในขณะท่ีประชาชนในภาคกลางมีความรู้และเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 91.8 

12. ข้อเสนอแนะต่อการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตและการทํางาน 

  ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการทํางาน 
ได้แก่ การรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักอดออม (ร้อยละ 37.6)  
รู้จักหาเหตุผล มีสติ (ร้อยละ 35.2)   และรู้จักพอดี พอเพียงในการ
ดํารงชีวิต (ร้อยละ 25.1)   รู้จักทําการเกษตรกรรมเพ่ือเลี้ยงชีพ
และใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 10.3)   และขยันและอดทนในการ
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 5.5) เป็นต้น 

ตาราง 3  ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามข้อคิดเห็นต่อการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและการทํางาน 5 อันดับแรก 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 1/  ร้อยละ 

 1. การรู้จกัใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จกัอดออม 37.6 

 2. รู้จกัหาเหตุผล มีสติ 35.2 

 3. รู้จกัพอดี พอเพียงในการดํารงชีวิต 25.1 

 4. รู้จักทําการเกษตรกรรมเพ่ือเล้ียงชีพและใช้ในครัวเรือน 10.3 

 5. ขยันและอดทนในการประกอบอาชีพ 5.5 

หมายเหตุ 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

แผนภูม ิ10 ร้อยละของประชาชน  จําแนกตามความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นรายภาค 
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ทั่วประเทศ กทม. กลาง. เหนือ ตอน. ใต้ ภาค 

มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 


