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“ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 13 – 14 มิถุนำยน 2561 กรณีศึกษาจาก
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ กระจำยทุกระดบักำรศึกษำ อำชีพและรำยได ้รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมศรัทธำของ
ประชำชนต่อองคก์รพระสงฆ ์ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั 
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนด          
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจดักำรเงินในองค์กรพระสงฆ์ พบว่ำ 
ประชำชน ร้อยละ 7.04 ระบุวำ่ มีควำมโปร่งใสมาก ร้อยละ 18.24 ระบุวำ่ ค่อนข้างมีควำมโปร่งใส ร้อยละ 46.40 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมโปร่งใส 
ร้อยละ 24.40 ระบุวำ่ ไม่มคีวำมโปร่งใสเลย และร้อยละ 3.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบักำรปฏิรูปองค์กรพระสงฆ์ (เช่น โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรพระสงฆ์, กำรปกครอง,         
กำรจดักำรทรัพยสิ์นวดั, กฎระเบียบ, พระธรรมวนิยั) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.28 ระบุวำ่ เห็นด้วย เพรำะ จะไดมี้รูปแบบท่ีชดัเจน 
มีแนวทำงในกำรปฏิบติัอย่ำงเท่ำเทียมกนั และเพ่ือช่วยสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์รศำสนำ รองลงมำ ร้อยละ 12.96 ระบุวำ่ ไม่เห็นด้วย 
เพรำะ กำรปกครองท่ีเป็นอยูต่อนน้ีดีอยูแ่ลว้ ใชม้ำเป็นระยะเวลำนำน กำรปฏิรูปองคก์รพระสงฆอ์ำจจะก่อใหเ้กิดควำมวุน่วำยได ้ขณะท่ีบำงส่วน
ระบุวำ่ ปัญหำส่วนใหญ่ไม่ไดเ้กิดจำกองคก์รพระสงฆ ์แต่เกิดจำกบุคลภำยนอกมำกกวำ่และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือถำมถึงควำมศรัทธำของประชำชนต่อองคก์รพระสงฆ์ จำกกระแสข่ำวกำรทุจริตในองค์กรพระสงฆ์ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 63.36 ระบุวำ่ มีควำมศรัทธำต่อองคก์รพระสงฆ์เท่าเดิม เพรำะ ศรัทธำในหลกัธรรมค ำสอนไม่ไดศ้รัทธำท่ีตวับุคคล ขณะท่ีบำงส่วน   
ระบุวำ่ พระสงฆ์ท่ีปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ ก็มีอยูเ่ยอะ รองลงมำ ร้อยละ 35.52 ระบุวำ่ มีควำมศรัทธำต่อองคก์รพระสงฆ์ลดลง เพรำะ กระแสข่ำว   
ท่ีเกิดข้ึนท ำใหอ้งคก์รพระสงฆเ์ส่ือมลง ขำดควำมน่ำเช่ือถือ ร้อยละ 0.48 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีควำมศรัทธำต่อองคก์รพระสงฆ์เลย และร้อยละ 
0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงแนวทำงในกำรป้องกนักำรทุจริตในองคก์รพระสงฆ ์พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.76 ระบุวำ่ มีหน่วยงำน
ควบคุมตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรเงินวดั ร้อยละ 44.00 ระบุว่ำ ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ร้อยละ 35.68 ระบุว่ำ ให้ทุกวดั       
ท ำบญัชีทรัพยสิ์น รำยรับ รำยจ่ำย ของวดัและเจำ้อำวำส ร้อยละ 21.20 ระบุวำ่ เพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงแก่ผูท่ี้กระท ำผิด ร้อยละ 18.24 ระบุว่ำ    
แกก้ฎหมำยไม่ให้เจำ้อำวำสมีอ ำนำจสิทธ์ิขำด ในกำรบริหำรเงิน ร้อยละ 13.28 ระบุวำ่ ปฏิรูปกำรบริหำรงำนในองคก์รพระสงฆ์ ยกเลิกชั้นยศ 
ร้อยละ 0.32 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่สำมำรถป้องกนักำรทุจริตในองคก์รสงฆไ์ด ้และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.76 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 26.08 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.40 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 31.92 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.84 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 56.96 เป็นเพศชำย และร้อยละ 43.04 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 5.44 มีอำย ุ18 – 25 ปี ตวัอยำ่งร้อยละ 16.00 มีอำย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 21.68 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 35.04 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 21.28 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุอำยุ ตวัอย่ำงร้อยละ 
21.28 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 71.60 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.16 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 2.96 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส         
ตวัอยำ่งร้อยละ 26.88 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.96 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.60 จบกำรศึกษำ
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.72 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.16 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ          
และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 12.80 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 12.64 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
20.24 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.28 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.84 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/       
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 17.12 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.32 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.76 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 13.76 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.04 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท      
ร้อยละ 11.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 10.88 มีรำยไดเ้ฉล่ีย    
ต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.44 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 17 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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1. ท่านคดิว่าการบริหารจดัการเงนิในองค์กรพระสงฆ์มคีวามโปร่งใสมากน้อยเพยีงใด 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัความโปร่งใสในการบริหารจดัการเงนิในองค์กรพระสงฆ์ ร้อยละ 
มีควำมโปร่งใสมาก 7.04 
ค่อนข้างมีควำมโปร่งใส 18.24 
ไม่ค่อยมีควำมโปร่งใส 46.40 
ไม่มคีวำมโปร่งใสเลย 24.40 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.92 

รวม 100.00 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการปฏรูิปองค์กรพระสงฆ์ (เช่น โครงสร้างการบริหารองค์กรพระสงฆ์, การปกครอง, การจดัการทรัพย์สินวดั, 
กฎระเบียบ, พระธรรมวนิัย) 

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการปฏิรูปองค์กรพระสงฆ์  
(เช่น โครงสร้างการบริหารองค์กรพระสงฆ์, การปกครอง, การจดัการทรัพย์สินวดั, กฎระเบียบ, พระธรรมวนิัย) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย เพรำะ จะไดมี้รูปแบบท่ีชดัเจน มีแนวทำงในกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเพ่ือช่วยสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัองคก์รศำสนำ  

85.28 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ กำรปกครองท่ีเป็นอยูต่อนน้ีดีอยูแ่ลว้ ใชม้ำเป็นระยะเวลำนำน กำรปฏิรูปองคก์รพระสงฆ ์

อำจจะก่อใหเ้กิดควำมวุน่วำยได ้ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ปัญหำส่วนใหญ่ไม่ไดเ้กิดจำกองคก์ร
พระสงฆ ์แต่เกิดจำกบุคลภำยนอกมำกกวำ่  

12.96 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.76 
รวม 100.00 

 
3. จากกระแสข่าวการทุจริตในองค์กรพระสงฆ์ท าให้ท่านมคีวามศรัทธาต่อองค์กรพระสงฆ์ ลดลง หรือไม่ 

ความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ จากกระแสข่าวการทุจริตในองค์กรพระสงฆ์ ร้อยละ 
มีควำมศรัทธำต่อองคก์รพระสงฆเ์ท่าเดมิ เพรำะ ศรัทธำในหลกัธรรมค ำสอนไม่ไดศ้รัทธำท่ีตวับุคคล  

ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ พระสงฆท่ี์ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ ก็มีอยูเ่ยอะ 
63.36 

มีควำมศรัทธำต่อองคก์รพระสงฆล์ดลง เพรำะ กระแสข่ำวท่ีเกิดข้ึนท ำใหอ้งคก์รพระสงฆเ์ส่ือมลง ขำดควำมน่ำเช่ือถือ  35.52 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีควำมศรัทธำต่อองคก์รพระสงฆเ์ลย 0.48 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.64 

รวม 100.00 
 

4. ในฐานะประชาชนท่านอยากเสนอแนวทางในการป้องกนัการทุจริตในองค์กรพระสงฆ์อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
แนวทางในการป้องกนัการทุจริตในองค์กรพระสงฆ์ ร้อยละ 

มีหน่วยงำนควบคุมตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรเงินวดั 45.76 
ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 44.00 
ใหทุ้กวดัท ำบญัชีทรัพยสิ์น รำยรับ รำยจ่ำยของวดัและเจำ้อำวำส 35.68 
เพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงแก่ผูท่ี้กระท ำผิด 21.20 
แกก้ฎหมำยไม่ใหเ้จำ้อำวำสมีอ ำนำจสิทธ์ิขำด ในกำรบริหำรเงิน 18.24 
ปฏิรูปกำรบริหำรงำนในองคก์รพระสงฆ ์ยกเลิกชั้นยศ 13.28 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่สำมำรถป้องกนักำรทุจริตในองคก์รสงฆไ์ด ้ 0.32 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.80 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  122 9.76 
ปริมณฑลและภำคกลำง  326 26.08 
ภำคเหนือ 230 18.40 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 399 31.92 
ภำคใต ้ 173 13.84 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 712 56.96 
หญิง 538 43.04 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 68 5.44 
26 – 35 ปี  200 16.00 
36 – 45  ปี 271 21.68 
46 – 59  ปี 438 35.04 
60 ปีข้ึนไป 266 21.28 
ไม่ระบุ 7 0.56 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,250 100.0 
อิสลำม - - 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ - - 
ไม่ระบุ - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 266 21.28 
สมรส 895 71.60 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

52 4.16 
ไม่ระบุ 37 2.96 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 336 26.88 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 362 28.96 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 95 7.60 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 334 26.72 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 77 6.16 
ไม่ระบุ 46 3.68 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 160 12.80 
พนกังำนเอกชน 158 12.64 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 253 20.24 
เกษตรกร/ประมง 191 15.28 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 198 15.84 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 214 17.12 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 29 2.32 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 47 3.76 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 172 13.76 
ไม่เกิน 10,000 257 20.56 
10,001 – 20,000 288 23.04 
20,001 – 30,000 147 11.76 
30,001 –  40,000 82 6.56 
40,001 ข้ึนไป 136 10.88 
ไม่ระบุ 168 13.44 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


