
 
 
 

 
ผลการสํารวจเรื่องการรักษาศีล 5 ชวงเขาพรรษาในสายตาเยาวชน 

 
กรุงเทพโพลล : เยาวชนสวนใหญต้ังใจลดละสุราชวงเขาพรรษา  ติงนักการเมืองไทยผิดศีลขอพูดปดมากที่สุด   
 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ สํารวจพบเยาวชนกรงุเทพฯ สวนใหญตั้งใจรักษาศีลขอ 5  
คืองดดื่มสุราและของมึนเมาในชวงเทศกาลเขาพรรษา  พรอมมองภาพนักการเมืองไทยในปจจุบันทําผิดศีลขอพูดปดมากที่สดุ 
 การสํารวจดังกลาวเก็บขอมลูจากเยาวชนอายุ 15-22 ปตามสถานศึกษาและแหลงชุมนุมชนในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 
35 แหง เมื่อวนัที่ 5-6 กรกฎาคม 2549 ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 1,127  คน เปนชายรอยละ 40.9  และหญิงรอยละ 59.1 โดยกําลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.รอยละ 45.0   ระดับอนุปริญญาและ ปวส.รอยละ 6.4   ระดับปริญญาตรี รอยละ 47.5  และ
ไมไดศึกษาแลวรอยละ 1.1  ผลสํารวจพบวาในรอบ 1 เดือนที่ผานมาเยาวชนกรุงเทพฯ ประพฤติผิดศีลขอ 4  คือการพูดปดมาก
ที่สุด (รอยละ 66.4)  โดยบุคคลที่เยาวชนพดูปดดวยมากที่สุดคือพอแม  รองลงมาคือครู  เพื่อน  และคนรักตามลําดับ  สําหรับ
เร่ืองที่เยาวชนพูดปดมากที่สุดไดแกเร่ืองเงนิ  รองลงมาคือเร่ืองเรียน  และเรื่องเที่ยว 
 การสํารวจครั้งนี้ยังพบเยาวชนถึงรอยละ 31.8 ยอมรับวาในรอบ 1 เดือนที่ผานมาไดประพฤติผิดศีลขอ 5 คือดืม่สุราและ
ของมึนเมา ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามเพศพบวาเปนเพศชายรอยละ 47.2  และเพศหญิงรอยละ 21.6  เมื่อพิจารณาตามระดับการศกึษา
พบวาเปนกลุมที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคือรอยละ 40.0   รองลงมาเปนกลุมที่ไมไดศึกษาแลวรอยละ 30.0  กําลัง
ศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปวส.รอยละ 29.3   และกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.รอยละ 23.6 
 เมื่อถามถึงความตั้งใจในการรักษาศีล 5 ชวงเขาพรรษาพบวา เยาวชนตัง้ใจจะรักษาศลีขอ 5 คือจะไมดื่มสุราและของมึน
เมามากที่สุด (รอยละ 54.4)  รองลงมาคือจะไมลักทรัพย (รอยละ 48.3)   และจะไมพูดปด (รอยละ 47.9)  ตามลําดบั  อยางไรก็
ตาม การสํารวจยังพบวาเยาวชนรอยละ 9.8 ไมทราบวาศลี 5 ประกอบดวยอะไรบาง 
 สําหรับความคาดหวังตอความสําเร็จของโครงการรณรงคงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเขาพรรษานั้น สวน
ใหญรอยละ 71.5 เชื่อวาโครงการดังกลาวนาจะไดผลโดยสามารถลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลได  ขณะที่อีกรอย
ละ 28.5 คาดวาโครงการดังกลาวจะไมไดผลเนื่องจากการรณรงคไมไดทําอยางจริงจัง และยังปลอยใหมีการเปดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตามปกต ิ
 ประเด็นสุดทายเมื่อถามถึงการรักษาศีล 5 ของนักการเมืองไทย เยาวชน เห็นวานักการเมืองไทยผิดศลีขอ 4  คือพูดปด
มากที่สุด รอยละ 84.9    รองลงมาคือลักทรัพยโดยการทุจริตคอรรัปชัน รอยละ 45.5    ดื่มสุราและของมึนเมา รอยละ 14.8
ประพฤติผิดในกาม รอยละ 12.7    และฆาสัตว รอยละ 7.1  
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รายละเอียดในการสํารวจ 
วัตถุประสงคในการสํารวจ    
 เพื่อสอบถามขอมูลความคิดเห็นของเยาวชนไทย ในประเด็นตอไปนี ้

1. เยาวชนประพฤติผิดศีล 5 ในขอใดมากที่สุด 
2. เยาวชนตั้งใจจะรักษาศีล 5 ขอใดบางในชวงเทศกาลเขาพรรษา 
3. ความคาดหวังตอความสําเร็จของโครงการรณรงคงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลเขาพรรษา 
4. เยาวชนคิดวานักการเมืองไทยในปจจุบันประพฤติผิดศีลขอใดมากทีสุ่ด 

 
 ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางเยาวชนอายุ 15-22 ป   ตามสถานศึกษาและแหลงชุมนมุชนในกรุงเทพมหานครรวม 35  จุด 
ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 1,127  คน  เปนชายรอยละ 40.9  และหญิงรอยละ 59.1 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       5-6 กรกฎาคม 2549 
วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :      7 กรกฎาคม 2549 
โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php
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ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 461 40.9 
            หญิง 666 59.1 
อายุ   
           15-17 ป 432 38.3 
           18-20 ป 391 34.7 
           21-22 ป 304 27.0 
การศึกษา   
            มัธยมศึกษาและ ปวช. 507 45.0 
            อนุปริญญาและ ปวส. 72 6.4 
            ปริญญาตรี 535 47.5 
            ไมไดศึกษาแลว 13 1.1 
รวม 1,127 100.0 

 
 
  ตารางที่ 2: ทราบหรือไมวาศีล 5 ประกอบดวยอะไรบาง 

 จํานวน รอยละ 
ทราบ 1,017 90.2 
ไมทราบ 110 9.8 

 
  ตารางที่ 3: ในรอบ 1 เดือนท่ีผานมาทาํผดิศีลในขอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 จํานวน รอยละ 
ขอ 1 ฆาสัตว 584 51.8 
ขอ 2 ลักทรัพย 104 9.2 
ขอ 3 ประพฤติผิดในกาม 104 9.2 
ขอ 4 พูดปด  
         โดยบุคคลที่เยาวชนพูดปดดวยมากที่สุดเรียงลําดับจากมาก 
          ไปหานอยคือ พอแม  ครู  เพื่อน และคนรัก 
 

748 66.4 

ขอ 5 ดื่มสุราและของมึนเมา 358 31.8 
ไมไดผิดศีลขอใดเลย 106 9.4 
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบการดื่มสุราและของมึนเมาระหวางเยาวชนเพศชายและหญิง 
ดื่ม ไมดื่ม  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศชาย 212 47.2 440 52.8 
เพศหญิง 146 21.6 520 78.4 
เฉล่ียรวม 358 31.8 769 68.2 

 
ตารางที่ 3.2: เปรียบเทียบการดื่มสุราระหวางเยาวชนในแตละระดับการศึกษา 

ดื่ม ไมดื่ม  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยม/ปวช. 120 23.6 387 76.4 
อนุปริญญา/ปวส. 21 29.3 51 70.7 
ปริญญาตร ี 213 40.0 322 60.0 
ไมไดศึกษาแลว 4 30.0 9 70.0 
เฉล่ียรวม 358 31.8 769 68.2 

 
ตารางที่ 4:  ในชวงเขาพรรษา 3 เดือน ตัง้ใจจะรักษาศีลขอใดเปนพิเศษบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 จํานวน รอยละ 
ขอ 1 จะไมฆาสัตว 441 39.1 
ขอ 2 จะไมลักทรัพย 544 48.3 
ขอ 3 จะไมประพฤติผิดในกาม 522 46.3 
ขอ 4 จะไมพดูปด 540 47.9 
ขอ 5 จะไมดื่มสุราและของมึนเมา 613 54.4 
ไมไดตั้งใจจะรักษาศีลขอใดเลย 86 7.6 

 
ตารางที่ 5: คิดวาโครงการรณรงคงดบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงเขาพรรษาจะไดผลหรือไม  
 จํานวน รอยละ 
ไดผล 806 71.5 
ไมไดผล      เพราะ ยังมีเปดขายตามปกติ และ 
                    การรณรงคไมไดทําอยางจริงจัง      

321 28.5 
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ตารางที่ 6: ท่ีผานมานักการเมืองไทยประพฤติผดิศีลขอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 จํานวน รอยละ 
ขอ 1 ฆาสัตว 80 7.1 
ขอ 2 ลักทรัพย 513 45.5 
ขอ 3 ประพฤติผิดในกาม 143 12.7 
ขอ 4 พูดปด 957 84.9 
ขอ 5 ดื่มสุราและของมึนเมา 167 14.8 
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