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ผลสํารวจเรื่อง  
ชาวพุทธกับเทศกาลเขาพรรษาในปพทุธชยันตี 

 

ชาวพุทธ 73.5% ต้ังใจจะตื่นเชาทําบุญตักบาตรในชวงเขาพรรษา เพื่อใหกับพอแมและขอใหในหลวงทรง  
หายประชวรโดยเร็ว 
 

นักดื่ม 73.5% คิดวาจะงดเหลาในชวงเขาพรรษา  ในจํานวนนี้กวาครึ่งจะดื่มลดลงหลังออกพรรษา   

 

เนื่องในวันที่ 3 สิงหาคมที่จะถึงนี้เปนวันเขาพรรษา ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง “ชาวพุทธกับเทศกาลเขาพรรษาในปพุทธชยันตี” โดยเก็บขอมูลกับ
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในชวงวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม ที่ผานมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
จํานวน 1,205 คน พบวา 
 

 ชาวพุทธสวนใหญคิดเปนรอยละ 59.9 เชื่อวาปจจุบัน พุทธศาสนิกชนหางไกลจากการเขาวัดและการปฏิบัติตน
ตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา ขณะที่รอยละ 40.1 เชื่อวาไมใช และเมื่อถามตอวา “ใหความสําคัญกับเทศกาล
เขาพรรษาในปนี้มากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา” รอยละ 83.6  ระบุวาใหความสําคัญพอๆ กับปท่ีผานมา 
ขณะที่รอยละ 14.2 ใหความสําคัญมากกวาปที่ผานมา และรอยละ 2.2 ใหความสําคัญนอยกวาปที่ผานมา   
  

สําหรับสิ่งท่ีชาวพุทธตั้งใจจะทํามากที่สุดในชวงเขาพรรษาคือ การตื่นเชาเพื่อทําบุญตักบาตร (รอยละ 73.5) 
รองลงมาคือ การถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน (รอยละ 36.3) การเขาวัด ฟงเทศน ฟงธรรม (รอยละ 28.5) การปลอย
นกปลอยปลา (รอยละ 26.8) และการสวดมนต นั่งสมาธิ (รอยละ 26.6)  ซ่ึงการทําความดีดังกลาวในชวงเทศกาล
เขาพรรษานั้น  ชาวพุทธตั้งใจจะทําเพื่อใหกับพอแมมากที่สุด (รอยละ 23.9) รองลงมาตั้งใจจะทําเพื่อขอใหในหลวงทรง
หายประชวรโดยเร็ว (รอยละ 21.2)  และเพื่อตนเอง (รอยละ 20.4)  

 

เม่ือถามชาวพุทธท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลวา “ในชวงเขาพรรษานี้ คิดจะงดดื่มหรือไม” รอยละ 73.5 ระบุวา
จะงดดื่ม  (ในจํานวนนี้ รอยละ 27.0 ตั้งใจจะงดดื่มตลอดทั้ง 3 เดือน และรอยละ 46.5 ตั้งใจจะงดแตอาจไมครบทั้ง 3 
เดือน) ท่ีเหลือรอยละ 26.5 ระบุวาจะดื่มตามปกติ  ท้ังนี้เม่ือถามกลุมตัวอยางที่คิดจะงดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลตอวา 
หลังจากออกพรรษาแลวจะดื่มลดลงหรือไม รอยละ 52.8 คิดวาจะดื่มลดลง ขณะที่รอยละ 45.6 คิดวาจะดื่มเหมือนเดิม 
และรอยละ 1.6 คิดวาจะดื่มเพิ่มขึ้น 
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สุดทายเมื่อถามความเห็นชาวพุทธเก่ียวกับหลักธรรมในราชสังคหวัตถุ 4 หรือ หลักธรรมในการวางนโยบาย
ปกครองบานเมือง  วา ในขณะนี้ นายกฯ ยิ่งลักษณ ควรยึดหลักธรรมขอใดมากที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 50.7  
เห็นวาควรยึดหลักธรรมขอ   สะสะเมธัง คือ การบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ คนมีงานทํามากที่สุด 
รองลงมารอยละ 25.3 เห็นวา ควรยึดหลักธรรมขอ วาจาเปยยัง   คือ การพูดตามความเปนจริงดวยเหตุผล และตามความ
เปนธรรม  

 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1. ทานคิดวาปจจุบันพุทธศาสนิกชนหางไกลจากการเขาวัด และการปฏิบัตตินตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาหรือไม 
 

เชื่อวาใช  รอยละ 59.9 
เชื่อวาไมใช รอยละ 40.1 

 

 
2. ทานใหความสําคัญกับเทศกาลเขาพรรษาในปนี้มากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
      

มากกวาปที่ผานมา  รอยละ 14.2 
พอ ๆ กับปท่ีผานมา รอยละ 83.6 
นอยกวาปที่ผานมา รอยละ 2.2 

 
3. สิ่งท่ีตัง้ใจจะทําในชวงเขาพรรษา คือ 
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

การตื่นเชาเพื่อทําบุญตักบาตร รอยละ 73.5 
การถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน รอยละ 36.3 
การเขาวัด ฟงเทศน ฟงธรรม รอยละ 28.5 
การปลอยนกปลอยปลา      รอยละ 26.8 
การสวดมนต นั่งสมาธิ     รอยละ 26.6 
การรักษาศีล 5 รอยละ 24.2 
กินเจ/มังสวิรัติ/งดกินสัตวใหญ รอยละ 8.7 
ทําตัวปกติ   รอยละ 11.0 
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4. ทานตั้งใจจะปฏิบัติตน (ในขอขางตน) ในชวงเขาพรรษาเพื่อใคร 
    

เพื่อพอแม รอยละ 23.9 
เพื่อใหในหลวงหายประชวรโดยเร็ว    รอยละ 21.2 
เพื่อตนเอง รอยละ 20.4 
เพื่อใหคนไทยเลิกแตกแยก      รอยละ 12.5 
เพื่อคนรัก  รอยละ 12.0 
เพื่อพุทธศาสนา เปนปพุทธชยันตี รอยละ 10.0 

 
5.  ในชวงเขาพรรษา ทานคดิจะงดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลหรือไม พบวา 

   (ถามเฉพาะผูท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล) 
 

คิดวาจะงด 
 โดย จะงดตลอดทั้ง 3 เดือน  รอยละ 27.0 
         จะงดแตอาจไมครบทั้ง 3 เดือน รอยละ 46.5 

รอยละ 73.5 

 

คิดวาจะดื่มตามปกติ 
 

รอยละ 
 

26.5 
 
6. หลังจากออกพรรษา ทานคิดจะดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลลดลงหรือไม  
     (ถามเฉพาะผูท่ีงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลลในชวงเขาพรรษา) 
 

คิดวาจะดื่มเพิ่มขึ้น    รอยละ 1.6 
คิดวาจะดื่มเหมือนเดิม      รอยละ 45.6 
คิดวาจะดื่มลดลง รอยละ 52.8 

 
7. ทานคิดวา ในขณะนี้  นายกฯ ยิ่งลักษณ ควรยึดหลักธรรมขอใดในราชสังคหวัตถุ 4 เพื่อใชในการวางนโยบายในการ
ปกครองบานเมืองมากที่สุดในเวลานี้  

 
สะสะเมธัง คือ การบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ คนมีงานทํา    รอยละ 50.7 
วาจาเปยยัง คือ การพูดตามความเปนจริงดวยเหตุผล และตามความเปนธรรม รอยละ 25.3 
สะสะมาปะลัง คือ ฉลาดในการแกปญหาสังคมและการสงเคราะห รอยละ 12.9 
ปุริสะเมธัง คือ รูจักเลือกใชคน ใหตรงกับตําแหนงที่เหมาะสม รอยละ 11.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

1. เพื่อตองการทราบความเห็นของประชาชนตอการใหความสําคัญ และสิ่งที่ตั้งใจจะทําในชวงเขาพรรษา 
2. เพื่อสะทอนพฤติกรรมของประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลตอการงดเหลาในชวงเขาพรรษา และ

หลังออกพรรษา 
3. เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอนายกฯ ยิ่งลักษณ วาหลักธรรม ขอใดในราชสังคหวัตถุ 4 ที่ควรยึด

ในการปกครองและบริหารบานเมืองมากที่สุดในเวลานี้ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

30 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย จตจุักร ดอนเมือง  ดินแดง ดุสิต 
ตล่ิงชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา ปทุมวัน 
ประเวศ ปอมปราบ พญาไท พระนคร ภาษเีจริญ มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง  สะพานสูง สาทร สายไหม 
และหลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมลูโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,205  คน เปนชายรอยละ 49.6 และหญิงรอยละ 50.4 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   27 - 30 กรกฎาคม 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   1 สิงหาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 598 49.6 
                       หญิง 607 50.4 

รวม 1,205 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 306 25.4 
                      26 - 35 ป 320 26.5 
                      36 - 45 ป 285 23.7 
                      46 ปขึ้นไป 294 24.4 

รวม 1,205 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 829 68.8 
               ปริญญาตรี 342 28.4 
               สูงกวาปริญญาตรี 34 2.8 

รวม 1,205 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 103 8.5 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 302 25.1 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 394 32.6 
     รับจางทั่วไป 196 16.3 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 84 7.0 
     นักศึกษา 101 8.4 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 25 2.1 

รวม 1,205 100.0 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 


