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  ผลสํารวจเร่ือง  “กจิกรรมคนไทยในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้สํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “กจิกรรมคนไทยในวนั
อาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา” โดยเกบ็ข้อมูลกบัพุทธศาสนิกชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,059 คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 เห็นว่าปัจจุบันคนไทยมีความใกล้ชิดกบัพุทธศาสนามากขึน้ ทั้งนีจ้ะเห็นได้ว่าชาวพุทธจะเข้า
วดัทาํบุญเฉลีย่ประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน ขณะท่ีร้อยละ 44.5 เห็นวา่ห่างไกลกนัมากข้ึน  ท่ีเหลือร้อยละ 7.2 ไม่แน่ใจ  
 

 สําหรับกจิกรรมทีต่ั้งใจจะทาํในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษาที่จะถึงนี ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.7 ตั้งใจจะตื่นเช้า 
ทาํบุญตักบาตร รองลงมาร้อยละ 65.1 จะถวายเทียนพรรษา ผา้อาบนํ้าฝน   และร้อยละ 64.6 จะไปเวียนเทียน 
 

ทั้งนีก้จิกรรมทีช่าวพุทธตั้งใจจะทาํในช่วงเข้าพรรษามากทีสุ่ดคอื ตั้งใจทาํทาน ตักบาตรทุกวนั (ร้อยละ 54.7) 
รองลงมาคือ ตั้งใจรักษาศีลใหย้ิง่ๆข้ึนไป (ร้อยละ 44.9) และตั้งใจงดเวน้อบายมุขต่างๆ เช่น งดเหลา้ การพนนั (ร้อยละ 36.4)
   

เม่ือถามเฉพาะผู้ทีด่ื่มแอลกอฮอลล์ถึงความตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.2 ตั้งใจจะงด 
โดยในจํานวนนี ้ร้อยละ 51.1 จะงดตลอด 3 เดือน รองลงมาร้อยละ 22.1 จะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน ขณะท่ีร้อยละ 26.8 ตั้งใจ
จะด่ืมตามปกติ ทั้งน้ีเม่ือถามต่อวา่หลงัจากออกพรรษาแลว้ตั้งใจจะด่ืมเหลา้อยา่งไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 จะด่ืมลดลง ขณะท่ี
ร้อยละ 45.5 จะด่ืมเหมือนเดิม          

 

ส่วนแผนเดนิทางในช่วงวนัสําคญัทางพุทธศาสนาทีจ่ะถึงนีท้ีจ่ะมีวนัหยุดยาวถึง 4 วนั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อย
ละ 80.6 มีแผนการเดินทาง ในจํานวนนี ้ร้อยละ 50.5 จะไปทาํบุญ ปฏบัิติธรรมทีว่ดั รองลงมาร้อยละ 23.7 จะไปท่องเทีย่วด้วย
และทาํบุญปฏิบัติธรรมทีว่ดัด้วย ขณะทีร้่อยละ 6.4  จะไปท่องเทีย่วต่างจังหวดั / เยีย่มญาต ิท่ีเหลือร้อยละ 19.4 ไม่มีแผนการ
เดินทาง คิดวา่จะพกัผอ่นอยูบ่า้นเฉยๆ ตอ้งทาํงาน  
 

สําหรับนักการเมืองทีช่าวพุทธอยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ดคอื พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 
14.0) รองลงมาคือ นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร (ร้อยละ 3.3) และนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 1.5) 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ การเมือง 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ชาวพุทธส่วนใหญ่รู้สึกใกล้ชิดกบัพทุธศาสนามากขึน้  
โดยกจิกรรมทีนิ่ยมทาํคอื ทาํบุญตักบาตร ถวายเทยีนพรรษา  และเวยีนเทยีน 

โดยอยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนกบั บ๊ิกตู่ มากทีสุ่ด  นอกจากนี ้73.2% ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา   
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1. ขอ้คาํถาม “คดิว่าปัจจุบันคนไทยกบัพุทธศาสนามีความห่างไกลหรือใกล้ชิดกนัมากขึน้” 
 

ใกล้ชิดกนัมากขึน้ ร้อยละ 48.3 
ห่างไกลกนัมากข้ึน   ร้อยละ 44.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.2 

 
2.  ความบ่อยคร้ังเฉลีย่ต่อเดือนในการไปทาํบุญเข้าวดั ฟังเทศน์ฟังธรรม   
   (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
 

เฉลีย่ ประมาณ 2 คร้ังต่อเดอืน 
 
3.  กจิกรรมที่ตั้งใจจะทาํในวันอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษาที่จะถึงนี ้
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ตื่นเช้า ทาํบุญ ตักบาตร ร้อยละ 82.7 
ถวายเทียนพรรษา ผา้อาบนํ้าฝน    ร้อยละ 65.1 
ไปเวียนเทียน ร้อยละ 64.6 
เขา้วดั ฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 48.5 
รักษาศีล 5 ร้อยละ 36.3 
สวดมนต ์นัง่สมาธิ     ร้อยละ 34.8 
ปล่อยนกปล่อยปลา      ร้อยละ 24.0 
กินเจ/มงัสวิรัติ/งดกินสตัวใ์หญ่ ร้อยละ 13.6 

 
4. กจิกรรมทีต่ั้งใจจะทาํ ในช่วงเข้าพรรษา 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ตั้งใจทาํทาน ตักบาตรทุกวนั  ร้อยละ 54.7 
ตั้งใจรักษาศีลใหย้ิง่ๆข้ึนไป  ร้อยละ 44.9 
ตั้งใจงดเวน้อบายมุขต่างๆ เช่น งดเหลา้ การพนนั ร้อยละ 36.4 
ตั้งใจสวดมนต ์นัง่สมาธิทุกวนั     ร้อยละ 34.4 
ตั้งใจไปทาํบุญท่ีวดัทุกวนั      ร้อยละ 34.3 
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5. ความตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา 
  (ถามเฉพาะผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอลล์) 
 

ตั้งใจจะงด ร้อยละ 73.2 
 จะงดตลอด 3 เดือน   ร้อยละ 51.1   
 จะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน        ร้อยละ 22.1   
ตั้งใจจะด่ืมตามปกติ  ร้อยละ 26.8 

 
6. ความตั้งใจจะดื่มเหล้าหลงัจากออกพรรษา 
  (ถามเฉพาะผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอลล์) 
 

ตั้งใจจะดื่มลดลง ร้อยละ 54.5 
ตั้งใจจะด่ืมเหมือนเดิม  ร้อยละ 45.5 

 
7.  การวางแผนเดินทางในช่วงวนัสําคญัทางพุทธศาสนาทีจ่ะถึงนี ้ โดยจะหยุดยาวถึง 4 วนั (30 ก.ค. – 2 ส.ค.)   
 

มีแผนการเดนิทาง ร้อยละ 80.6 
 จะไปทาํบุญ/ปฏิบติัธรรมท่ีวดัใกลบ้า้น   ร้อยละ 50.5   
 จะไปทั้งท่องเท่ียว และทาํบุญ/ปฏิบติัธรรมท่ีวดั  ร้อยละ 23.7   
 จะไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั / เยีย่มญาติ   ร้อยละ  6.4   
ไม่มีแผนกรเดินทาง คิดวา่จะพกัผอ่นอยูบ่า้นเฉยๆ ตอ้งทาํงาน  ร้อยละ 19.4 

 

8. นักการเมืองทีอ่ยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ด (5 อนัดบัแรก) 
    (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 14.0 
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ร้อยละ 3.3 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ร้อยละ 1.5 
นายชวน หลีกภยั ร้อยละ 1.0 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ 0.5 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
- เพื่อสะทอ้นวา่พทุธศาสนิกชนมีความห่างไกลหรือความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน 
- เพื่อตอ้งการทราบถึงกิจกรรมท่ีทาํในช่วงวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา 
- เพื่อสะทอ้นความตั้งใจในการงดเหลา้ช่วงเขา้พรรษา 
- เพื่อตอ้งการทราบถึงแผนเดินทางในวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา ท่ีจะหยดุยาว 4 วนั 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และขอ้คาํถามปลายเปิด (Open end) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  23-27 กรกฎาคม 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  28 กรกฎาคม 2558 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

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

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 494 46.6 
            หญิง 565 53.4 

รวม 1,059 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 172 16.2 
            31 ปี – 40 ปี 235 22.2 
            41 ปี – 50 ปี 307 29.0 
            51 ปี - 60 ปี 214 20.2 
 61 ปี ข้ึนไป 131 12.4 

รวม 1,059 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 699 66.0 
            ปริญญาตรี 290 27.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 70 6.6 
                                 รวม 1,059 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 132 12.5 
 ลูกจา้งเอกชน     270 25.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 391 36.9 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   69 6.5 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 3 0.3 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 148 14.0 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   39 3.7 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 7 0.6 

รวม 1,059 100.0 
                         


