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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/สังคม / การเมือง     รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
พุทธศาสนิกชนกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาเดือน 8 

 

ชาวพุทธ 78.5% อยากออกมาทําบุญ เขาวัดมากขึ้นยามบานเมืองสงบสุข  สวนนักด่ืมเกือบ 1 ใน 2 ต้ังใจจะ
งดเหลาเขาพรรษา ชี้ผิดศีลขอ 5 ด่ืมสุรา ยาเสพติด สรางปญหาใหสังคมมากท่ีสุด และกวา 80% อยากให 
คสช. ทําบุญประเทศเพ่ือเปนสิริมงคลในการปฏิรูปสรางความปรองดอง 
 

เนื่องในวันท่ี 11 และวันท่ี 12 กรกฎาคมท่ีจะถึงนี้ เปนวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เร่ือง 
“พุทธศาสนิกชนกับวันสําคญัทางพุทธศาสนาเดือน 8” ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,187 คน พบวา ชาวพุทธรอยละ 
86.8 เห็นวา บรรยากาศการออกมาทําบุญ เขาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ในปนี้ จะไมนอยกวาปท่ีผานมา 
ในจํานวนนี้รอยละ 45.9 บอกวาออกมาพอๆกับปท่ีผานมา และรอยละ 40.9 บอกวาออกมามากกวาปท่ีผานมา มีเพียงรอย
ละ 13.2 ท่ีเห็นวาจะออกมาทําบุญนอยกวาปท่ีผานมา 
 

เม่ือถามวาความสงบสุขทางสังคมและการเมืองในชวงนี้ ทําใหอยากออกมาทําบุญ เขาวัดมากขึน้กวาชวงกอน
หนาใชหรือไม รอยละ 78.5 บอกวา “ใช” ขณะท่ีรอยละ 21.5 บอกวา “ไมใช” โดยส่ิงท่ีตั้งใจจะทํามากท่ีสุดในชวงวัน
สําคัญทางศาสนาท่ีจะถึงนี้คอื ตื่นเชา ทําบุญตักบาตร (รอยละ 74.1) รองลงมาคือ ถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน (รอย
ละ 30.7) และเขาวัด ฟงเทศน ฟงธรรม (รอยละ 27.7) 

 

นอกจากนี้เม่ือถามวาศีล 5 ขอใดท่ีคิดวาจะปฏิบัติไมไดมากท่ีสุดในชวงเขาพรรษาน้ี รอยละ 33.6 บอกวาเปน 
ขอ 5 ไมดื่มสุรา เคร่ืองดองของเมาท้ังหลาย อันเปนเหตุใหขาดสต ิรองลงมารอยละ 32.1 บอกวาเปนขอ 4 ไมพูดเท็จ ไม
พูดโกหก ไมพูดสอเสียดหรือใหรายผูอ่ืน และรอยละ 26.9 บอกวาเปนขอ 1 ไมฆาสัตวตัดชีวติ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  

 

 สวนความเห็นตอการประพฤติผิดศีล 5 ในขอใดท่ีจะสรางปญหาใหสังคมมากท่ีสุด รอยละ 48.1 เห็นวาเปนขอ 
5 ไมดื่มสุรา เคร่ืองดองของเมาท้ังหลาย อันเปนเหตุใหขาดสติ รองลงมารอยละ 20.2 เห็นวาเปนขอ 2 ไมลักทรัพย ไม
ขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน และรอยละ 16.9 เห็นวาเปนขอ 3 ไมประพฤตผิิดในกาม ไมผิดลูกเขาเมียใคร 
 

ดานความตัง้ใจจะงดเหลาในชวงเขาพรรษาพบวารอยละ 54.8 ตั้งใจจะไมงด ขณะท่ีรอยละ 45.2 ต้ังใจจะงด 
โดยในจํานวนนี้รอยละ 26.9 จะงดตลอด 3 เดือน ขณะท่ีรอยละ 18.3 จะงดแตอาจไมครบ 3 เดือน ซ่ึงวัตถุประสงคหลัก
ท่ีตั้งใจงดเหลาในชวงเขาพรรษาปนีค้ือ อยากใหสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึน้ (รอยละ 39.7) รองลงมาคือ เพื่อทําให
ดื่มนอยลง (รอยละ 16.7) และอยากทําบุญดวยวิธีนี้ (รอยละ 12.0) 
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สุดทายเม่ือถามวา “ทานอยากให คสช. จัดกิจกรรมทําบุญประเทศเพื่อความเปนสิริมงคลในการสรางความ
ปรองดองและปฏิรูปประเทศหรือไม” รอยละ 80.1 อยากใหมีการจัด ขณะท่ีรอยละ 19.9 เห็นวายังไมจําเปนในตอนนี ้
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. บรรยากาศการออกมาทําบุญ เขาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ในปนี้จะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 

ออกมาไมนอยกวาปท่ีผานมา 
 ในจํานวนนี้จะ ออกมามากกวาปที่ผานมา  รอยละ 40.9 
   ออกมาพอๆกับปที่ผานมา  รอยละ 45.9

รอยละ 86.8 

ออกมานอยกวาปท่ีผานมา รอยละ 13.2 
 
2. ความสงบสุขทางสังคมและการเมืองในชวงนี้ ทําใหอยากออกมาทําบุญ เขาวัดมากขึ้นกวาชวงกอนหนาใชหรือไม 
  

ใช รอยละ 78.5 
ไมใช รอยละ 21.5 

 
3. ส่ิงท่ีตัง้ใจจะทําในชวงวันสําคัญทางศาสนาท่ีจะถึงนี ้
   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ตื่นเชา ทําบุญตักบาตร รอยละ 74.1
ถวายเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝน รอยละ 30.7
เขาวัด ฟงเทศน ฟงธรรม รอยละ 27.7
งดเวนอบายมุข รอยละ 25.8
ปลอยนกปลอยปลา      รอยละ 24.0
ถวายจตุปจจยัไทยธรรม รอยละ 22.6
รักษาศีลเจริญภาวนา      รอยละ 17.8

 
4. ศีล 5 ขอใดท่ีคิดวาจะปฏบัิติไมไดมากท่ีสุดในชวงเขาพรรษาน้ี 
   

ขอ 1 ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมเบียดเบียนผูอ่ืน รอยละ 26.9 
ขอ 2 ไมลักทรัพย ไมขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน รอยละ 3.8 
ขอ 3 ไมประพฤติผิดในกาม ไมผิดลูกเขาเมียใคร รอยละ 3.6 
ขอ 4 ไมพูดเท็จ ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียดหรือใหรายผูอ่ืน รอยละ 32.1 
ขอ 5 ไมดื่มสุรา เคร่ืองดองของเมาท้ังหลาย อันเปนเหตุใหขาดสต ิ รอยละ 33.6 
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5.  การประพฤติผิดศีล 5 ในขอใดท่ีจะสรางปญหาใหสังคมมากท่ีสุด 
 

ขอ 1 ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมเบียดเบียนผูอ่ืน รอยละ 3.2 
ขอ 2 ไมลักทรัพย ไมขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน รอยละ 20.2 
ขอ 3 ไมประพฤติผิดในกาม ไมผิดลูกเขาเมียใคร รอยละ 16.9 
ขอ 4 ไมพูดเท็จ ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียดหรือใหรายผูอ่ืน รอยละ 11.6 
ขอ 5 ไมดื่มสุรา เคร่ืองดองของเมาท้ังหลาย อันเปนเหตุใหขาดสต ิ รอยละ 48.1 

 
6. ความตัง้ใจจะงดเหลาในชวงเขาพรรษา 
   (ถามเฉพาะผูท่ีดื่มแอลกอฮอลล) 
 

ต้ังใจจะงด 
 โดย  จะงดตลอด 3 เดือน  รอยละ 26.9 
  จะงดแตอาจไมครบ 3 เดือน รอยละ 18.3 

รอยละ 45.2 

ตั้งใจจะไมงด รอยละ 54.8 
 
7. วัตถุประสงคหลักท่ีตั้งใจงดเหลาในชวงเขาพรรษาปนี ้
    (ถามเฉพาะผูท่ีต้ังใจจะงดเหลาชวงเขาพรรษา) 
 

อยากใหสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น รอยละ 39.7
เพื่อทําใหดื่มนอยลง  รอยละ 16.7 
อยากทําบุญดวยวิธีนี้ รอยละ 12.0
ทําใหประหยัดคาใชจายมากข้ึน รอยละ 10.0 
ไมไดคิดอะไรเลย แคอยากงดดื่มเหลาบางในชวงนี้ รอยละ 10.0
ทําใหมีเวลาอยูกับครอบครัวมากข้ึน รอยละ 7.0
ทําใหอยากเลิกดื่มเหลาได   รอยละ 4.6 

 
8. ขอเสนอให คสช. จัดกิจกรรมทําบุญประเทศเพื่อความเปนสิริมงคลในการสรางความปรองดองและปฏิรูปประเทศ
หรือไม 
 

อยากใหมี รอยละ 80.1
ยังไมจําเปนตองมีในตอนนี้  รอยละ 19.9
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อตองการทราบถึงส่ิงท่ีต้ังใจจะทําในชวงวันสําคัญทางพุทธศาสนาท้ังวันอาสาฬหบูชาและวนั

เขาพรรษา 
2. เพื่อสะทอนขอเสนอให คสช. จัดกิจกรรมทําบุญประเทศเพื่อความเปนศิริมงคลในการสรางความ

ปรองดองและปฏิรูปประเทศหรือไม 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไป จากทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

24 เขต จาก 50 เขต ท้ังเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย 
บางขุนเทียน บางเขน บางซ่ือ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ พระนคร ภาษีเจริญ  
ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วังทองหลาง สะพานสูง และสาทร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Sampling) จากน้ันใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,187 คน 
เปนชายรอยละ 49.4 และหญิงรอยละ 50.6 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   4 - 7 กรกฎาคม 2557 
       

        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   9 กรกฎาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 586 49.4 
 หญิง 601 50.6 

รวม 1,187 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 299 25.2 
 26 – 35 ป 312 26.3 
  36 – 45 ป 278 23.4 
  46 ปข้ึนไป 298 25.1 

รวม 1,187 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 694 58.5 
 ปริญญาตรี 442 37.2 
 สูงกวาปริญญาตรี 51 4.3 

รวม 1,187 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 160 13.5 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 341 28.7 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 304 25.6 
 เจาของกิจการ 29 2.4 
 รับจางท่ัวไป 139 11.7 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 62 5.2 
 นักศึกษา 130 11.0 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 22 1.9 

รวม 1,187 100.0 
 

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 
 


