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ผลสํารวจเรื่อง   
“การปฏิบัติตนในวันออกพรรษา และความเห็นของชาวพุทธตอพุทธศาสนาในปจจุบัน” 

 
ชาวพุทธรอยละ 67.8 เสือ่มศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะขาวดานลบตางๆ ของพระสงฆ แตยัง ให
ความสําคัญมากกับวันสาํคัญทางพุทธศาสนา 

 
เนื่องในวันที ่12 ตุลาคม เปนวันออกพรรษา ศูนยวจิัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนนิการ

สํารวจความคดิเห็นพุทธศาสนิกชนเรื่อง  “การปฏิบตัตินในวันออกพรรษา และความเห็นของชาวพทุธตอพุทธศาสนาใน
ปจจุบัน” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอาย ุ18 ปขึน้ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,203 คน เมือ่วนัที่ 3 - 5 ตุลาคม ที่
ผานมา พบวา  กิจกรรมท่ีชาวพุทธตัง้ใจจะทําในวันออกพรรษามากที่สดุคอื ทําบุญตักบาตร อุทิศสวนกศุลใหญาติผู
ลวงลับ (รอยละ 80.7) รองลงมาคือ รวมกุศลกรรม ตกับาตรเทโว (รอยละ 32.3)  และไปวดัฟงธรรม (รอยละ 21.4)  

 
เม่ือถามกลุมตัวอยางที่ดื่มสุรา หรือเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลวาตลอด 3 เดือนท่ีผานมา (วันเขาพรรษาถงึวันออก

พรรษา) ไดเขารวมโครงการงดเหลาเขาพรรษาหรือไม กลุมตัวอยางผูดืม่สุราสวนใหญรอยละ 61.4 ระบุวาไดเขารวม
โครงการ แตในจํานวนนี้รอยละ 37.6 ระบวุาไมสามารถปฏิบัติไดครบทั้ง 3 เดือน ขณะที่รอยละ 23.8 สามารถปฏิบัติได
ครบทั้ง 3 เดือน ท้ังนี้เม่ือถามผูท่ีงดดื่มสุรา หรือเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลตอวา หลังจากวันออกพรรษาแลวคิดวาจะเลิกดื่ม
อยางถาวรหรอืไม  พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 89.2 ไมคิดวาจะเลิกดื่ม โดยในจํานวนนี้คิดวาจะดืม่นอยลง รอยละ 72.2 
ขณะที่รอยละ 17.0 คิดวาจะดื่มเหมือนเดิม  มีเพียงรอยละ 10.8 ที่คิดวาจะเลิกดื่มเลย 

 
สําหรับขาวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ชาวพุทธ รับไมไดมากที่สุดคือ ขาวพระมั่วสีกา (รอยละ 49.5) รองลงมาเปน 

ขาวพระเสพยาบา ขายยาบา (รอยละ 29.8) ขาวพระสบถหยาบคาย ไมสํารวม (รอยละ 7.2) ขาวพระดื่มสุรา หนีเที่ยว 
(รอยละ 6.1) และขาวพระตุด เณรแตว (รอยละ 2.4) เม่ือถามตอวาขาวตางๆ  ในขางตน สงผลตอความเสื่อมศรัทธาใน
พุทธศาสนามากนอยเพียงใด   ชาวพุทธสวนใหญรอยละ 67.8 เห็นวา  สงผลคอนขางมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 
32.2 เห็นวาสงผลคอนขางนอยถึงไมสงผลเลย 
 
 อยางไรก็ตามชาวพุทธ รอยละ 86.2 ยังใหความสําคัญกับวันสําคัญทางศาสนามาก  ขณะที่มีเพียงรอยละ 13.8 
ที่ใหความสําคัญนอย 
 
โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้
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1.  กิจกรรมที่ตั้งใจจะทําในวันออกพรรษา  
   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ทําบุญตักบาตร อุทิศสวนกุศลใหญาติผูลวงลับ รอยละ 80.7 
รวมกุศลกรรม ตักบาตรเทโว รอยละ 32.3 
ไปวัดฟงธรรม รอยละ 21.4 
ปลอยนกปลอยปลา รอยละ 20.4 
ทําความดี ถือศีล 5  รอยละ 20.2 
ทําตัวปกติ ไปเที่ยว เดินชอปปง  รอยละ 19.8 
ไปชมบั้งไฟพญานาค รอยละ 1.7 

 
2. ตลอด 3 เดอืนตั้งแตวันเขาพรรษาถึงวนัออกพรรษา ทานไดเขารวมโครงการงดเหลาเขาพรรษาบางหรือไม 

(ถามเฉพาะผูที่ดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล) 
 

เขารวมโครงการ  รอยละ 61.4 
       เขารวมไดตลอด 3 เดือน รอยละ 23.8  
       เขารวมไดไมตลอดทั้ง 3 เดือน รอยละ 37.6  
ไมเขารวมโครงการ  รอยละ 38.6 

 
3. ความเห็นตอการเลิกดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลลอยางถาวร หลังจากวันออกพรรษา  

(ถามเฉพาะผูที่งดดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล)  
ไมคิดวาจะเลิกดื่ม  รอยละ 89.2 
    โดย คิดวาจะดื่มนอยลง รอยละ 72.2  
            คิดวาจะดื่มเหมือนเดมิ รอยละ 17.0  
คิดวาจะเลิกดืม่เลย  รอยละ 10.8 

 
4. ขาวทางพุทธศาสนาที่ประชาชนรับไมไดมากที่สุด (5 อันดับแรก)  
 

ขาวพระมั่วสีกา รอยละ 49.5 
ขาวพระเสพยาบา ขายยาบา  รอยละ 29.8 
ขาวพระสบถหยาบคาย ไมสํารวม รอยละ 7.2 
ขาวพระดื่มสุรา หนีเทีย่ว รอยละ 6.1 
ขาวพระตุด เณรแตว รอยละ 2.4 
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5. จากขาวตางๆ ในขอท่ี 4 สงผลตอความเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนามากนอยเพียงใด   
  

สงผลคอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนสงผลคอนขางมากรอยละ 34.3  และสงผลมากที่สุด 33.5) 

รอยละ 67.8 

สงผลคอนขางนอยถึงไมสงผลเลย 
(โดยแบงเปนสงผลคอนขางนอยรอยละ 14.9 และไมสงผลเลยรอยละ 17.3) 

รอยละ 32.2 

 
6. ความเห็นของประชาชนตอการใหความสําคัญกับวันสําคัญทางศาสนา มากนอยเพียงใด 
 

ใหความสําคัญมาก รอยละ 86.2 
ใหความสําคัญนอย รอยละ 13.8 

 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 30

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตล่ิงชัน 
ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ   
ปอมปราบ พญาไท ภาษีเจรญิ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบงั  สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม 
และหลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมลูโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,203 คน เปนชายรอยละ 49.9 และหญิงรอยละ 50.1 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   3 - 5 ตุลาคม 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    11 ตุลาคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 600  49.9 
                       หญิง 603 50.1 

รวม 1,203 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 304 25.3 
                      26 - 35 ป 316 26.3 
                      36 - 45 ป 300 24.9 
                      46 ปขึ้นไป 283 23.5 

รวม 1,203 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 837 69.6 
 ปริญญาตรี 328 27.3 
 สูงกวาปริญญาตรี 29 2.4 
 ไมระบุการศึกษา 9 0.7 

รวม 1,203 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 111 9.2 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 263 21.9 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 385 32.0 
     รับจางทั่วไป 210 17.5 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 87 7.2 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 147 12.2 

รวม 1,203 100.0 
 
 
 


