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เรียน  บรรณาธิการขาว                           รวม  5  หนา 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล  :  วัดและศาสนาในสายตาเยาวชน 
 

 ดวยในวันที่ 19 พฤษภาคม ที่จะถึงน้ีเปนวันวิสาขบูชา  ซ่ึงพุทธศาสนิกชนทุกคนควรถือเปนโอกาสอันดีที่จะได
ทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุตรหลานในครอบครัวที่นับวันจะยิ่งหาโอกาสใกลชิดกับวัดและ
ศาสนาไดยากขึ้นอันเนื่องจากวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย  แตทั้งน้ีผูที่มีสวนเกี่ยวของควรไดทราบถึง
ทัศนคติของเยาวชนในปจจุบันที่มีตอวัดและศาสนา เพ่ือเปนแนวทางหาวิธีที่จะทําใหเยาวชนไดใกลชิดและใชศาสนา
เปนที่พ่ึงได  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “วัด
และศาสนาในสายตาเยาวชน” โดยเก็บขอมูลจากเยาวชนอายุ 13-25 ปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 
1,233 คน เม่ือวันที่ 2-5 พฤษภาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
  

1. การรับรูของเยาวชนตอความสําคัญของวันวิสาขบูชาวาเปนวันที่พระพทุธเจา ประสตูิ ตรัสรู 
ปรินิพพาน พบวา  

       ทราบ....................................รอยละ 44.4 
       ไมทราบ ..............................รอยละ 55.6 
 
 2.  ความสําคัญของหลักคําสอนของศาสนาที่มีตอการดําเนินชีวตินั้น เยาวชนเห็นวา 
       มีความสําคญัมาก.........................................รอยละ 53.2 
       มีความสําคัญคอนขางมาก ..............................รอยละ 40.1 
       มีความสําคัญคอนขางนอย...............................รอยละ 5.1 
       มีความสําคัญนอย............................................รอยละ 1.6 
  

3.  การใชหลักคําสอนของศาสนาเปนทางออกในการแกปญหาที่เกิดข้ึน พบวา 
        เคยใชหลักคําสอนของศาสนาแกปญหาที่เกิดข้ึน.............รอยละ 84.1 

        โดย การใหอภัย ใชสติแกปญหา   
       รูจักอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสงัคมคนหมูมาก    

ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  เปนตน 
      ไมเคยใช .............................................................................รอยละ 15.9 

         เพราะ ไมคอยรูหลักคําสอนของศาสนา 
 คิดหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง  คําสอนเห็นผลชา เปนตน 
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 4.  เมื่อถามความรูสึกทีม่ีตอ “วัด” วาสามารถเปนที่พึ่งทางใจของเยาวชนไดหรือไมน้ัน พบวา 

       เห็นวาวัดเปนที่พึ่งทางใจได  ....................................................................รอยละ 93.1 
       โดยชวยทําจิตใจใหสงบ  ไดไปนั่งสมาธิ 

 ชวยสอนหลักในการดําเนินชีวิต และชวยสรางกําลังใจ เปนตน 
            เห็นวาวัดไมสามารถเปนที่พ่ึงทางใจได .......................................................รอยละ 6.9 
                    เพราะ ความเชื่อถือที่มีตอวัดลดลง  เห็นผลชา  

 ปรึกษาพอแมและเพื่อนสะดวกกวา  เปนตน 
 
 5. ความเห็นที่วา ในปจจบุันน้ีวัดกับเยาวชนไทยหางไกลกันมากขึ้น น้ัน 
       เห็นดวย ..............................................รอยละ 91.6 
      ไมเห็นดวย ...........................................รอยละ 8.4 
 

6. ทั้งน้ี เมื่อใหเยาวชนระบุถึงสาเหตทุีไ่มคอยเขาวัด  เน่ืองจาก   
(เปนคําตอบปลายเปดใหเยาวชนระบุเอง) 

      มีกิจกรรมอ่ืนที่ดึงความสนใจไดมากกวา เชน การเที่ยวกบัเพ่ือน เลนเกมสออนไลน 
    เลนอินเทอรเน็ต และเขาสถานบันเทิง .............................................................. รอยละ 35.1 

     วัดไมมีกิจกรรมที่นาสนใจสําหรับเยาวชน.......................................................... รอยละ 31.0 
     ไมมีคนชักชวน แนะนํา หรือทําใหเห็นเปนแบบอยาง......................................... รอยละ 9.8 
    ไมเชื่อถือ และไมเห็นประโยชนของการเขาวัด................................................... รอยละ 9.3 
     ไมมีเวลา......................................................................................................... รอยละ 8.4 
     อ่ืนๆ เชน ตื่นสาย  อาย ไมกลา........................................................................ รอยละ 2.5 
     ไมแสดงความเห็น............................................................................................ รอยละ 3.9    
                 

 7. ความคิดเห็นตอวิธีการที่จะทําใหเยาวชนไดใกลชิดกับวัดและศาสนามากขึ้น คือ 
  (เปนคําตอบปลายเปดใหเยาวชนระบุเอง) 
          วัดตองมีกิจกรรมที่นาสนใจ ที่สามารถดึงดูดเยาวชนได ......................................รอยละ 25.9 
                ปลูกฝงตั้งแตเด็กโดยเริม่ที่พอแม สอนและทําเปนแบบอยาง ...............................รอยละ 24.9    
                หนวยงานที่เกี่ยวของควรรณรงค เผยแพรความรู  

    และสรางกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหวางเยาวชนกับวัดใหมากขึ้น .............................รอยละ 24.1 
               โรงเรียนควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับวัดและศาสนา หรือการสอนสอดแทรก 

    ในวิชาเรียน.......................................................................................................รอยละ 12.0 
                พระสงฆควรปรับแนวการเทศนาใหนาสนใจ เขาใจงายและเหมาะกับเยาวชน.......รอยละ 4.9 
                ไมแสดงความเห็น..............................................................................................รอยละ 8.2  
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8. ขอปฏิบัติในศีล 5 ที่เยาวชนตองการใหนักการเมืองไทยยึดถือปฏิบัติมากที่สุด คือ 
      ไมคิด หรือ กระทําการลกัขโมย ฉอโกง คอรรัปชั่น.................. รอยละ 62.7 
      ไมพูดปด หลอกลวง หยาบคาย .................................................. รอยละ 19.0 
      ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท.............................................. รอยละ 9.3 
      ไมคิด ไมรวมรูเห็นหรือทํารายสิ่งมีชีวิตทกุประเภท ...................... รอยละ 5.7 
      ไมคิด ไมประพฤติผิดทางชูสาว ................................................... รอยละ 3.3  

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

                           
 
             จากผลการสํารวจขางตน อาจารยอังศวีร ทองรอด หัวหนาศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล ไดใหขอคิดเห็น 
เพ่ิมเติมวา                 
             ถึงแมวาเยาวชนมากกวาครึ่งหน่ึงไมทราบวาวันวิสาขบูชา เปนวันที่พระพุทธเจาประสตูิ ตรัสรู และ 
ปรินิพพานก็ตาม  แตก็ยังคงใหความสําคัญตอหลักคําสอนของศาสนา  และเคยใชหลักคําสอนของศาสนาเปนทางออก 
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ใหรูจักมีสติ อดทนอดกลั้น และไมยุงเกี่ยวกับยาเสพตดิ ซ่ึงตรงนี้ถือเปนสิ่งที่ดีอยางมาก
เน่ืองจากในวัยน้ีปญหาที่เกดิขึ้นมักมาจากการใชอารมณ วูวาม และสุดทายใชยาเสพติดเปนทางออก    
             ในภาวะที่มีสิ่งยัว่ยุมากมายอยูรอบตัว เยาวชนจํานวนมากยังคงเห็นวดัเปนที่พ่ึงทางใจของพวกเขาได ชวย 
ใหจิตใจสงบและชวยสรางกาํลังใจในยามที่ประสบปญหา  ในขณะทีย่ังมีเยาวชนบางสวนที่เขาไมถึงหลักคําสอนของ
ศาสนาจึงตองแกปญหาดวยตนเอง  อีกทั้งไมเชื่อถือในวัดและศาสนาอันเนื่องจากขาวในทางลบทีเ่กิดขึ้นอยูบอยครั้ง    
             สาเหตุที่ทําใหเยาวชนไมคอยเขาวัด เน่ืองจาก ภายนอกวัดมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ดึงดูดความสนใจอยูจํานวนมาก 
ไมวาจะเปน การเที่ยวสนุกสนานกับเพ่ือน การเลนเกมสออนไลน การเลนอินเทอรเน็ต และเขาสถานบันเทงิตาง ๆ 
ประกอบกับวดัเองก็ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจสําหรับเยาวชน อีกทั้งไมมีใครชักชวนหรือเปนแบบอยางใหเห็นวาเขาวัด 
ไปทําอะไร หรือไปแลวจะไดอะไร    
            จากความเห็นของเยาวชนที่มีตอวัดและศาสนาในครั้งน้ี ทําใหเห็นวา ยังมีความหวังทีจ่ะทําใหวัดและเยาวชน
ไดใกลชิดกันมากขึ้น  แตทัง้น้ีตองเกิดจากความรวมมือและดําเนินการอยางจริงจังของทุกฝาย ไมวาจะเปน วดั ในฐานะ
เจาของสถานที่ตองมีกิจกรรมที่นาสนใจที่สามารถแทนการเที่ยวเตรตามแหลงบนัเทิงตางๆ ได  พระสงฆในฐานะ
สื่อกลางตองคนหาวิธีการสอนและถายทอดหลักศาสนาใหเขาใจงายและเขาถึงเยาวชนมากยิ่งขึน้  สําหรับสถาบัน
ครอบครัว เปนหนาที่ของพอแมตองชักจูง ปลูกฝง และพรอมจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับบุตรหลาน โดยมีหนวยงานตางๆ  
ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่เรงรณรงคใหขอมูลความรู และประสานเชื่อมโยง
ระหวางวัดกับสถานศกึษา  สอดแทรกหลักธรรมคําสอนไปในการเรยีนการสอนอยางเหมาะสม  รวมทั้งการจัดกิจกรรม 
ใหวัด ศาสนาและเยาวชนไดใกลชิดกัน   
              

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

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

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในประเด็นตอไปนี้  

1. การรับทราบถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา 
2. การใหความสําคัญตอหลักคําสอนของศาสนาในการดําเนินชีวิต 
3. การใชหลักคําสอนของศาสนาในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 
4. ความเห็นตอการที่ วัดสามารถเปนที่พ่ึงทางใจของเยาวชนได 
5. ความเห็นที่มีตอ วัดกับเยาวชนไทยหางไกลกันมากขึ้น 
6. สาเหตุที่ทําใหเยาวชนไมคอยเขาวัด 
7. วิธีที่จะใหเยาวชนไดใกลชิดกับวัด/ศาสนามากขึ้น  
8. ศีล 5 ขอที่เยาวชนตองการใหนักการเมืองไทยยึดถือและปฏิบัติมากที่สุด 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครอง จํานวน  
30 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชัน้นอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน 
คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุงครุ ธนบุรี บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางนา  
บางพลัด บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท  มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบงั ลาดพราว สวนหลวง 
สะพานสูง สาทร สายไหม หลักสี่  และปริมณฑล 3 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบรีุ และสมุทรปราการ  จากนั้นสุมถนน 
และประชากรเปาหมายอายุ 13-25 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  1,233 คน เปนเพศชาย รอยละ 43.5 และเพศหญิง 
รอยละ 56.5    
 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  2-5 พฤษภาคม 2551  

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  15 พฤษภาคม 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 536 43.5 
            หญิง 697 56.5 
อายุ   
            13-15 ป 269 21.8 
            16-18 ป 316 25.6 
            19-21 ป 330 26.8 
            23-25 ป 318 25.8 
การศึกษา   
             กําลังศึกษาอยู 1002 81.3 
           ไมไดศึกษาแลว 231 18.7 
อาศัยอยู   
          บิดา มารดา 844 68.5 
          ปูยา ตายาย ลุงปา นาอา 79 6.4 
          พี่นอง 75 6.1 
          เพื่อน 122 9.9 
          คนรูจกั 24 1.9 
          อื่น ๆ  89 7.2 
ผลการเรียนลาสุด   
         ตํ่ากวา 2.00 96 7.8 
         2.00-3.00 731 59.3 
         3.01-4.00 406 32.9 

 


