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ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 

 
ผลสํารวจ เรื่อง การทําบุญของคนไทยในสภาวะปจจุบัน 

  
ดวยวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคมนี้ เปนวนัอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ที่พุทธศาสนิกชนควรใหความ 

สําคัญและรวมกิจกรรมในวันดังกลาว เชน เวียนเทียน ทําบุญตักบาตร ฟงพระธรรมเทศนา ถวายผาอาบน้ําฝน และ
ถวายเทียนพรรษา รวมถึงการงดเวนอบายมุขตางๆ ในชวงเขาพรรษาเพื่อเปนการสรางบุญกุศล กอใหเกิดความสุข
ความสงบในจติใจ แตจากสถานการณบานเมืองและภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน อาจทําใหการปฏิบตักิิจกรรมตางๆ เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปบางตามเหตุการณแวดลอม  

เพ่ือเปนการสะทอนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับการทําบุญ  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพ
โพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็น เรื่อง “การทําบุญของคนไทยในสภาวะปจจุบัน” โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชน อายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 808 คน เม่ือวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สรุป
ผลไดดังน้ี 
  

1. วิธีการทําบญุทําทานของประชาชนในรอบ 3 เดือนที่ผานมา พบวา 
ตักบาตร       รอยละ 32.8 
ไหวพระตามวดัตาง ๆ       รอยละ 20.5 
ถวายเครื่องสังฆทาน / ถวายปจจัย          รอยละ 16.4 
บริจาคเงิน/สิ่งของ บริจาคเลือด บริจาคอวัยวะ        รอยละ 17.9 
รักษาศลี ปฏบิัตธิรรม           รอยละ 7.7 
ไมไดทําบุญดวยวธิีใดเลย          รอยละ  2.7 
อ่ืนๆ เชน ปลอยนกปลอยปลา ชวยเหลือผูอ่ืน  รอยละ  2.0 

 
2. สําหรับผูที่ระบุวาเคยตักบาตรในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น เมื่อสอบถามจํานวนครั้งของ 

การตักบาตร พบวา ประชาชนกลุมใหญที่สุด คือ รอยละ 44.7 ตกับาตร 1-3 ครั้ง  (เฉลี่ยเดือนละไมเกิน 1 
ครั้ง)  ดังรายละเอียด 

ตักบาตรทุกวนั          รอยละ 9.0 
ตักบาตร 1 – 3 ครั้ง   รอยละ 44.7 
ตักบาตร 4 – 6 ครั้ง    รอยละ 24.2 
ตักบาตรมากกวา 6 ครั้ง   รอยละ 22.1 
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3.  เมื่อสอบถามวา ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบันสงผลกระทบตอการทําบุญตักบาตรของประชาชน  

หรือไมน้ัน พบวา 
 

รอยละ 56.6  ระบุวา สงผลกระทบ   
          โดย ตองลดจํานวนครั้งและจํานวนเงินในการทําบุญลง  รอยละ 13.5  
   เลือกของใสบาตรที่ราคาไมแพง              รอยละ 11.8      
   ถวายปจจัย (เงิน) ในจํานวนนอยลง     รอยละ 11.0  
   ใสบาตรเปนอาหารแหง/บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแทนขาว   รอยละ 8.1       

       ลดจาํนวนครัง้ของการตักบาตรลง   รอยละ 6.8  
   ลดปริมาณขาวหรือของใสบาตรใหนอยลง   รอยละ 4.1 
   อ่ืน ๆ เชนทําบุญตามวันหรอืโอกาสสําคัญ ๆ เทานั้น รอยละ 1.3 
รอยละ 43.4  ระบุวา ไมสงผลกระทบ  
     

4. กิจกรรมที่ประชาชนตั้งใจจะทําในวนัอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาที่จะถึงน้ี  คือ 
ตักบาตร                       รอยละ 22.9  
เวียนเทียน                 รอยละ 18.9 
ถวายสังฆทาน/ผาอาบน้ําฝน         รอยละ 9.9 
ถวายเทียนพรรษา                     รอยละ 9.1 
รักษาศลี/ ปฏิบัตธิรรม           รอยละ 9.1 
ฟงเทศนฟงธรรม             รอยละ 8.2 
พักผอนอยูกับบาน          รอยละ 6.8 
ปลอยนกปลอยปลา         รอยละ 6.1 
ทานขาวนอกบานกับครอบครัว/เพ่ือนฝูง  รอยละ 3.7          
เดินทางไปเทีย่ว        รอยละ 3.2 
อ่ืน ๆ บริจาคโลหิต ไหวพระตามวัดตางๆ  รอยละ 2.1 
 

  ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจในชวงเดียวกนัของปที่แลว พบวา จํานวนประชาชนที ่
 ตั้งใจจะไปตกับาตรในเทศกาลเขาพรรษา มีจํานวนลดลง รอยละ 24.1  (จากเดิมคือรอยละ 47.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
5. สําหรับเรื่องที่ประชาชนตั้งใจจะทําหรือปฏิบัติเปนกรณีพิเศษตลอดระยะเวลา 3 เดือน 

ของการเขาพรรษานี้ คือ 
 งดเหลา งดบหุรี่ งดการพนัน    รอยละ 22.4 
   รักษาศลี น่ังสมาธิ ปฏิบัตธิรรม    รอยละ 16.9 
 หม่ันไปทําบญุที่วัด ถวายสังฆทาน    รอยละ 12.8 
     เขาวัดไหวพระ ฟงธรรมใหมากขึ้น     รอยละ 5.8 
 คิดดี พูดดี       รอยละ 5.4 
 ตักบาตรทุกวนัพระ      รอยละ 4.9 
 ใหเวลากับตัวเอง ครอบครวั และพอแมมากขึ้น  รอยละ 2.8 
 ตั้งใจทํางาน ตั้งใจเรียนใหมากขึ้น    รอยละ 2.7 
 อ่ืนๆ เชน กินมังสวิรัติ ทําความสะอาดวัด บริจาคทาน  รอยละ 4.7 
 ใชชวีิตตามปกติโดยไมไดทําอะไรเปนพิเศษ   รอยละ 21.6 
  

 
6.  จากสถานการณบานเมืองขณะน้ี ประชาชนรอยละ 78.0 คิดวาการทําบญุตักบาตรสามารถเปน 

ที่พึ่งทางใจใหกับตนได   โดยใหเหตุผลวา ชวยใหสบายใจขึ้น จิตใจสงบ และไมเครยีด  ในขณะที่รอยละ 
22.0 คิดวา การทําบุญตักบาตรเปนที่พ่ึงทางใจใหกับตนไมได เพราะ  สถานการณบานเมืองและเศรษฐกิจสง
ผลกระทบรุนแรงเกินไป แมจะทําบุญตักบาตรแลวก็ยังไมชวยใหสบายใจขึ้น 
 

7. ในชวงวันสําคัญทางศาสนานี้  ประชาชนตองการใหนักการเมืองไทยเนนปฏิบัติตามศีล 5 ขอ 
ที่วาดวยการ ไมลักทรัพย ฉอโกง หรือทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด  ดังน้ี 

ไมลักทรัพย ฉอโกง หรือทุจริตคอรรัปชัน   รอยละ 58.0 
ไมโกหก พูดปด หลอกลวง พูดหยาบคาย   รอยละ 33.7 
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมด่ืมสุรา ของมึนเมา  รอยละ 4.8 
ไมฆาสัตว หรือทํารายสิ่งมีชีวิตทุกประเภท           รอยละ 2.7 
ไมประพฤติผดิทางชูสาว     รอยละ 0.8                  
 

8. ถาขอพรหรืออธิษฐานได สิ่งที่ประชาชนอยากจะอธิษฐานขอพร คือ  
 ขอพรในเร่ืองที่เก่ียวกับตนเองและครอบครัว    รอยละ 55.5 
      เชน ขอใหตนและคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง  
             ประสบความสําเร็จในชีวิต 
 ขอพรในเรื่องที่เกี่ยวกบัสถานการณการเมือง เศรษฐกจิ สังคมรอบตัว   รอยละ 39.6 
      เชน ขอใหบานเมืองสงบสุข เกิดความสามัคคี  
            เศรษฐกิจฟนตัว นักการเมืองทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 ไมมีเรื่องใดที่จะขอพรหรืออธิษฐาน      รอยละ 4.9 

   
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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      รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. ประเภทหรือลักษณะวธิีการทําบุญในชวง 3 เดือนที่ผานมา  
2. จํานวนครั้งของการตักบาตรในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
3. ผลกระทบที่มีตอการทําบุญ ทําทาน หรือตักบาตรจากภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
4. สิ่งที่ตั้งใจจะทําในชวงวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษานี ้
5. เรื่องที่ตั้งใจจะทําเปนกรณีพิเศษในระยะ 3 เดือนของการเขาพรรษานี้  
6. การทําบุญตักบาตรกับการเปนที่พ่ึงทางใจในชวงสถานการณบานเมืองขณะน้ี  
7. ศีล 5 ขอทีอ่ยากใหนักการเมืองไทยเนนปฏิบัติมากที่สุด ในชวงวันสําคัญทางศาสนานี ้
8. พรหรือคําอธิษฐานที่อยากขอใหเกิดขึน้หลังจากนี้ 
  

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 
20 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก ไดแก เขตจตุจักร ดอนเมือง 
ดินแดง ดุสิตบางเขน บางกะป บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน พญาไท ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี 
ลาดกระบัง ลาดพราว สวนหลวง สาทร และหลักสี่ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 808 คน เปนเพศชายรอยละ 47.6 และเพศหญิงรอยละ 52.4 
 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี 

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :        12 -14 กรกฎาคม 2551 
 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :        16 กรกฎาคม 2551 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 385 47.6 
            หญิง 423 52.4 
อายุ   
            18-25 ป 238 29.4 
            26-35 ป 218 27.0 
            36-45 ป 196 24.3 
            46 ปขึ้นไป  156 19.3 
รายได    
           นอยกวา 10,000 บาท   249 30.8 
           10,001-15,000 บาท   256 31.7 
           15,001- 20,000 บาท   123 15.3 
           20,001 – 25,000 บาท  65 8.0 
           25001 – 30000 บาท   51 6.3 
           มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 64 7.9 
อาชีพ   
          ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ       85 10.5 
          คาขาย ธุรกิจสวนตวั       173 21.4 
          รับจางทั่วไป       104 12.9 
          พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน        244 30.2 
          พอบาน แมบาน เกษียณอายุ  60 7.4 
          อ่ืนๆ  อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 142 17.6 

รวม 808 100.0 
 
 
 
 


