
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  พุทธศาสนิกชนกับการรักษาศีล 5 ในชวงเทศกาลเขาพรรษา                         
 

ดวยวันที่ 29 และ 30 กรกฏาคมนี้เปนวันอาสาฬหบชูาและวันเขาพรรษาซึ่งถือเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
อีกวันหนึ่ง พุทธศาสนิกชนนิยมเขาวัดเพือ่ทําบุญ ปฏบิัตธิรรม และรักษาศลีตลอดชวงเทศกาลเขาพรรษาเปนประจําทุกป 
อีกทั้งที่ผานมาหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของ ไดจัดใหมีโครงการสงเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับเทศกาลเขาพรรษาเพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมและสืบสานประเพณีอันดีงาม ศูนยวจัิยกรุงเทพโพลล สถาบันวจัิย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “พุทธศาสนิกชนกับการรักษาศีล 5 ในชวงเทศกาล
เขาพรรษา” โดยเก็บขอมูลจากพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,140 คน 
เปนเพศชายรอยละ 51.2 และเพศหญิงรอยละ 48.8 เม่ือวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2550 สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความคิดเห็นตอการรักษาศีล 5 ของพุทธศาสนิกชนในปจจุบันวามีความสําคัญเพยีงใด 

- เห็นวามีความสําคัญมาก....................................รอยละ  72.4 
  (โดยเห็นวามีความสําคัญมากรอยละ 35.8 และสําคญัมากที่สุดรอยละ 36.6) 
- เห็นวามีความสําคัญปานกลาง................................รอยละ  21.3 
- เห็นวามีความสําคัญนอย........................................รอยละ  5.2 
  (โดยเห็นวามีความสําคัญนอยรอยละ 4.1 และสําคัญนอยที่สุดรอยละ 1.1) 
- ไมแนใจ.................................................................รอยละ  1.1 

 
 2. เมื่อถามกลุมตวัอยางถึงการประพฤติผิดศลี 5 ในรอบ 30 วันที่ผานมา พบวา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

-  ประพฤตผิดิศีลขอ 1 ฆาสัตวตัดชวีิต......................รอยละ  37.0 
-  ประพฤตผิดิศีลขอ 2 ลักทรัพย...............................รอยละ  11.1 
-  ประพฤตผิดิศีลขอ 3 ประพฤตผิิดในกาม................รอยละ  11.3 
-  ประพฤติผิดศีลขอ 4 พูดปด…………………..….รอยละ  45.4 
-  ประพฤตผิดิศีลขอ 5 ด่ืมสุราและของมนึเมา……….รอยละ  39.0 
-  ไมประพฤตผิิดศีลขอใดเลย………………….…..….รอยละ  16.3 
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 3. ความเห็นตอการประพฤติผิดศลี 5 ในขอที่เห็นวาจะเปนการสรางปญหาใหสังคมมากที่สุด 

-  การประพฤติผิดศลีขอ 5 ดื่มสุราและของมึนเมา…...รอยละ  32.9 
-  การประพฤติผิดศีลขอ 3 ประพฤติผิดในกาม................รอยละ  28.2 
-  การประพฤติผิดศีลขอ 2 ลักทรัพย...............................รอยละ  22.2 
-  การประพฤติผิดศีลขอ 4 พูดปด………………………...รอยละ  12.2 
-  การประพฤติผิดศีลขอ 1 ฆาสัตวตัดชีวติ......................รอยละ  4.5 

 

จากขอมูลเบื้องตนเรื่องการประพฤติผิดศลี 5 ในรอบ 30 วันที่ผานมาและความเห็นตอการประพฤตผิิดศลี 
5 ในขอที่เห็นวาจะเปนการสรางปญหาใหสังคมมากที่สุด เม่ือพิจารณาขอมูลเชงิลึกในแงอายุของกลุมตัวอยางที่
ประพฤติผิดศลีขอ 5 เร่ืองการดื่มสุราและของมึนเมาพบวา รอยละ 44.8 ของกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 36-45 ป 
ประพฤติผิดศลีขอ 5 มากทีสุ่ด รองลงมาคือกลุมอายุ 18-25 ป, กลุมอายุ 26-35 ป และกลุมอาย ุ46 ปขึ้นไป เปน
จํานวนรอยละ 40.5, รอยละ 39.3 และรอยละ 28.0 ตามลําดับ 

ขณะที่เรื่องการประพฤติผิดในกามพบวา รอยละ 13.4 ของกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 18-25 ป 
ประพฤติผิดศลีขอ 3 มากที่สุด รองลงมาคือรอยละ 12.9 ของกลุมอายุ 26-35 ป, รอยละ 9.5 ของกลุมอายุ 36-45 
ปและรอยละ 5.7 ของกลุมอายุ 46 ปขึ้นไปที่มีพฤตกิรรมประพฤติผิดศีลขอ 3 จากขอมูลดังกลาวอาจกลาวไดวา
วัยรุนและเยาวชนมีแนวโนมกระทําผิดศลีขอที่ 3 และขอที่ 5 มากกวาหรือเทาๆกบัผูที่อยูในวัยทํางานและวยัผูใหญ 
อันอาจเปนสาเหตุที่กอใหเกดิปญหาทางสังคมได 

 
 4. สิ่งที่ตั้งใจจะทําในชวงเทศกาลเขาพรรษาที่จะถงึน้ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

-  ทําบุญตักบาตร...................................................................รอยละ  47.0 
-  รักษาศีล 5............................................................................รอยละ  30.9 
-  ใหทานและบริจาคสิ่งของ.......................................................รอยละ  18.5 
-  สวดมนตและนั่งสมาธิ............................................................รอยละ  9.3 
-  เขาวัดฟงธรรม ทําบุญ............................................................รอยละ  8.8 
-  อ่ืนๆ อาทิ ทําสังฆทาน เวียนเทียน และหลอเทียนพรรษา........รอยละ  4.8 
 

5. เมื่อถามถึงการรับรูหรือรับทราบถึงขาวสารการรณรงคใหรักษาศีลหรือโครงการอ่ืนๆที่เก่ียวของกับ 
    เทศกาลเขาพรรษาจากกลุมตัวอยาง พบวา 

-  ไมไดรับทราบ................................รอยละ  52.6 
-  รับทราบ..........................................รอยละ  47.4 
โดยในจํานวนรอยละ 47.4 ของกลุมตวัอยางทีต่อบวาทราบขาวสารการรณรงคของโครงการ 
ตางๆสามารถระบุถึงโครงการที่จดจําได ดังน้ี 
 -  โครงการรณรงคใหงดดื่มสุราในชวงเขาพรรษา.......รอยละ  23.6 
 -  โครงการอื่นๆ อาทิ รกัษาศีล และงดอบายมุข.................รอยละ  9.2 
 -  ไมสามารถระบุโครงการได.............................................รอยละ  14.6 
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6. ความคิดเห็นตอผลการดําเนินโครงการรณรงคเพื่องดการดืม่สุราในชวงเขาพรรษาของปที่ผานมา  
    จากจํานวนของกลุมตวัอยางรอยละ 43.0 ที่ระบวุาดื่มสุราอยูกอนเขาพรรษา พบวา 

 -  ดื่มนอยลงตลอดชวงเขาพรรษาที่ผานมา.......................................รอยละ  16.4 
 -  งดการดื่มตลอดชวงเขาพรรษาที่ผานมา..............................................รอยละ  10.4 
 -  ยังคงดื่มในปริมาณเทาเดิมตลอดชวงเขาพรรษาที่ผานมา.....................รอยละ  10.1 
 -  งดการดื่มตลอดชวงเขาพรรษาที่ผานมาและตอเน่ืองถึงปจจุบัน............รอยละ  4.0 
 -  อ่ืนๆ อาทิ ด่ืมเฉพาะเวลาเขาสังคม ไมแนนอน.....................................รอยละ  2.1 

 
 7. เมื่อถามถึงบุคคลในคณะรัฐบาลชดุปจจุบันที่กลุมตวัอยางเห็นวาสมควรไดรับการยกยองใหเปน 

    แบบอยางในการประพฤติตนไดเหมาะสมในการรักษาศีล 5 มากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหระบุคําตอบเอง) 
  -  พล.อ.สุรยทุธ จุลานนท   นายกรัฐมนตรี...................................................รอยละ  60.3 
  -  เห็นวาไมมีผูใดเหมาะสม...............................................................................รอยละ  34.1 

-  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  รมว. กระทรวงวัฒนธรรม..........................................รอยละ  2.3 
-  นายวิจิตร ศรีสอาน   รมว. กระทรวงศกึษาธิการ............................................รอยละ  1.1 
-  อ่ืนๆ ไดแก นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ  น.พ.มงคล ณ สงขลา  
   นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม พล.อ.บุญรอด สมทัศน  และนายสวุิทย ยอดมณี.....รอยละ  2.2 

 
 8. เมื่อถามความเห็นของกลุมตวัอยางถึงศลีหรือหลักธรรมขอใดที่อยากใหผูบริหารประเทศยึดถือ 
                ปฏิบัติและนํามาใชเพื่อแกไขปญหาของบานเมืองในปจจุบันมากที่สุด พบวา 

-  ศีลขอที่ 4 ละเวนการพดูปด พูดไมตรงความจรงิ..……………..….รอยละ  58.8 
-  ศีลขอที่ 2 ละเวนการลักทรัพยหรือเบยีดบังเอาทรัพยที่ไมใชของตน.....รอยละ  15.1 
-  ควรยึดหลกัของศีล 5 ใหครบทุกขอ....................................................รอยละ  10.7 
-  ศีลขอที่ 5 ละเวนการดื่มสุราและของมนึเมา………………………….....รอยละ  6.3 
-  ศีลขอที่ 3 ละเวนการประพฤตผิิดในกาม.............................................รอยละ  4.5 
-  อ่ืนๆ ไดแก ศีล 8 และหลกัพรหมวิหาร 4 (ไดแก เมตตา กรุณา  
   มุทิตา และอุเบกขา............................................................................รอยละ  2.9 
-  ศีลขอที่ 1 ละเวนการฆาสัตวตัดชวีิต....................................................รอยละ  1.7 

 
 -------------------------------------        

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0 2350 3500 ตอ 1776 
e-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

     



 4

  
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน เกี่ยวกบัทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอการรักษาศีล 5 ในชวงวนั
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและความคิดเห็นตอโครงการรณรงคตางๆที่มีในชวงเทศกาลเขาพรรษา ใหสาธารณชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “พุทธศาสนกิชนกับการรกัษาศลี 5 ในชวงเทศกาลเขาพรรษา” ใชวิธสีุมตวัอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 30 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้ง
เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตช้ันนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ธนบุร ี
บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร มีนบุรี 
ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร หนองแขม และ
ปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแกนนทบุรี ปทุมธานี และสมทุรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมาย ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 1,140 คน  เปนเพศชายรอยละ 51.2 และเพศหญิงรอยละ 48.8 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเกบ็ขอมูล   :       13-17 กรกฎาคม 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       25 กรกฎาคม 2550 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 584 51.2 
            หญิง 556 48.8 
อายุ   
            18-25 ป 365 32.0 
            26-35 ป 379 33.2 
            36-45 ป 221 19.4 
            46 ปขึ้นไป 175 15.4 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 493 43.2 
           ปริญญาตรี 579 50.8 
           สูงกวาปริญญาตรี 68 6.0 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 86 7.5 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 352 30.9 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 266 23.3 
           รับจางทั่วไป 191 16.8 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 78 6.8 
           อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ เกษตรกร  
                  นิสิตนักศึกษา ฯลฯ 

167 14.7 
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