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  ผลสํารวจเร่ือง  “ส่ิงทีช่าวพทุธตั้งใจจะทาํในช่วงวนัสําคญัทางพทุธศาสนา”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

เน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษาทีจ่ะถึงนี ้กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ จึงได้ดําเนินการ
สํารวจความคดิเห็น เร่ือง “ส่ิงทีช่าวพุทธตั้งใจจะทาํในช่วงวนัสําคญัทางพุทธศาสนา” โดยเกบ็ข้อมูลจํานวนทั้งส้ิน 1,161 คน 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่าปีนีพุ้ทธศาสนิกชนจะออกมาทาํบุญพอๆ กบัปีทีผ่่านมา ส่วนร้อยละ 26.4 เห็นวา่
จะออกมามากกวา่ปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีร้อยละ 21.1 เห็นวา่จะออกมานอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา 

 

 สําหรับความตั้งใจทีช่าวพุทธจะทาํในช่วงวนัเข้าพรรษา 5 อนัดบัแรกพบว่า อนัดับหน่ึง คอื ทาํบุญตักบาตรทุกวนั
พระช่วงเข้าพรรษา (ร้อยละ 46.1) รองลงมาอนัดบัสองคือ ไม่ด่ืมเหลา้ตลอด 3 เดือน (ร้อยละ 36.6) อนัดบัสามคือ งดเวน้
อบายมุขต่างๆ (ร้อยละ 29.1) อนัดบัส่ีคือ รักษาศีลครบทั้ง 5 ขอ้ (ร้อยละ 26.5) และอนัดบัหา้คือ เขา้วดัปฏิบติัธรรมบ่อยข้ึน 
(ร้อยละ 17.7)     
 

เม่ือถามต่อว่าส่ิงที่ชาวพุทธกลัวว่าจะทําไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ 5 อันดับแรกพบว่า อันดับหน่ึงคือ รักษาศีลครบทั้ง 5 
ข้อ (ร้อยละ 60.7) รองลงมาอนัดบัสองคือ ไม่ด่ืมเหลา้ตลอด 3 เดือน (ร้อยละ 53.4) อนัดบัสามคือ งดเวน้อบายมุขต่างๆ (ร้อย
ละ 29.8) อนัดบัส่ีคือ ละเวน้เน้ือสตัว/์กินมงัสวิรัติ (ร้อยละ 20.2)  และอนัดบัหา้คือ เขา้วดัปฏิบติัธรรมบ่อยข้ึน (ร้อยละ 12.5) 
 

 เม่ือถามว่าคนดังที่อยากร่วมทําบุญ เวียนเทียนด้วยมากที่สุดคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 23.4) 
รองลงมาคือ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร (ร้อยละ 6.7) พชัราภา ไชยเช้ือ (ร้อยละ 6.0) ณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 4.5) และ 
อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ร้อยละ 2.8) 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าเร่ืองทีอ่ยากให้พุทธศาสนาปฏิรูปมากทีสุ่ดคอื ความประพฤติตามพระธรรมวนัิยหรือวนัิยสงฆ์ 
(ร้อยละ 52.6) รองลงมาคือ การกลัน่กรองผูเ้ขา้มาบวชเรียนอยา่งเคร่งครัด (ร้อยละ 18.6) และการพฒันาศาสนสถานใหเ้ป็น
พื้นท่ี “บุญ” อยา่งแทจ้ริง (ร้อยละ 17.0) 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
 

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

ชาวพุทธอยากทาํบุญ เวยีนเทยีนกบั บ๊ิกตู่ มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ปู ยิง่ลกัษณ์ และ อั้ม พชัราภา  
ตั้งใจ ทาํบุญ งดเหล้า งดอบายมุข ในช่วงเข้าพรรษา  แต่กลวัศีล 5 งดเหล้า งดอบายมุข จะทาํไม่ได้ดงัตั้งใจ 

52.6% อยากให้ปฏิรูปเร่ืองวนัิยสงฆ์มากทีสุ่ด 
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1. ความเห็นต่อการออกมาทาํบุญของชาวพุทธในปีนีจ้ะเป็นอย่างไร เม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
 

มากกวา่ปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 26.4 
พอๆกบัปีทีผ่่านมา           ร้อยละ 52.5 
นอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา     ร้อยละ 21.1 

 
2. ส่ิงทีช่าวพุทธตั้งใจจะทาํในช่วงวนัเข้าพรรษา 5 อนัดับแรก  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ทาํบุญตักบาตรทุกวนัพระช่วงเข้าพรรษา ร้อยละ 46.1 
ไม่ด่ืมเหลา้ตลอด 3 เดือน ร้อยละ 36.6 
งดเวน้อบายมุขต่างๆ ร้อยละ 29.1 
รักษาศีลครบทั้ง 5 ขอ้  ร้อยละ 26.5 
เขา้วดัปฏิบติัธรรมบ่อยข้ึน     ร้อยละ 17.7 

 
3. ส่ิงทีช่าวพุทธกลวัว่าจะทาํไม่ได้อย่างทีต่ั้งใจไว้ 5 อนัดบัแรก  

    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
รักษาศีลครบทั้ง 5 ข้อ  ร้อยละ 60.7 
ไม่ด่ืมเหลา้ตลอด 3 เดือน ร้อยละ 53.4 
งดเวน้อบายมุขต่างๆ ร้อยละ 29.8 
ละเวน้เน้ือสตัว/์กินมงัสวิรัติ ร้อยละ 20.2 
เขา้วดัปฏิบติัธรรมบ่อยข้ึน     ร้อยละ 12.5 

 
4. คนดงัทีช่าวพุทธอยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก 
   

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 23.4 
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ร้อยละ 6.7 
พชัราภา ไชยเช้ือ ร้อยละ 6.0 
ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 4.5 
อุรัสยา เสปอร์บนัด ์ ร้อยละ 2.8 
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5. เร่ืองทีอ่ยากให้พุทธศาสนาปฏิรูปมากทีสุ่ด 
 

ความประพฤติตามพระธรรมวนัิย (วนัิยสงฆ์) ร้อยละ 52.6 
การกลัน่กรองผูเ้ขา้มาบวชเรียนอยา่งเคร่งครัด ร้อยละ 18.6 
การพฒันาศาสนสถานใหเ้ป็นพื้นท่ี “บุญ” อยา่งแทจ้ริง ร้อยละ 17.0 
การสร้างศรัทธาพทุธศาสนิกชนใหก้ลายเป็นรายได ้(พทุธพาณิชย)์           ร้อยละ 6.5 
ไม่ตอ้งมีการปฏิรูป ดีอยูแ่ลว้ ร้อยละ 5.3 

 
 

ศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)์  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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รายละเอียดในการสาํรวจ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสะทอ้นการออกมาทาํบุญในปีน้ี เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
2. เพื่อตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีตั้งใจทาํ และ ส่ิงท่ีกลวัวา่จะทาํไม่ไดอ้ยา่งท่ีตั้งใจไว ้ในช่วงเขา้พรรษา 
3. เพื่อสะทอ้นถึงคนดงัท่ีประชาชนอยากร่วมทาํบุญ เวียนเทียนดว้ยมากท่ีสุด 
4. เพื่อสะทอ้นถึงเร่ืองท่ีอยากใหพ้ทุธศาสนาปฏิรูปมากท่ีสุด 

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 23 เขต 
จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ จตุจกัร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง  ทุ่งครุ ธนบุรี  
บางกะปิ บางขนุเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซ่ือ บึงกุ่ม ปทุมวนั  พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานาวา ลาดกระบงั 
ลาดพร้าว วงัทองหลาง สาทร หนองแขมและหลกัส่ี ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    Sampling) 
จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,161 คน เป็นชายร้อยละ 51.2  และหญิง 
ร้อยละ 48.8 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   : 8 – 12 กรกฎาคม 2559 
 

      วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  18 กรกฎาคม 2559 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 594 51.2 
            หญิง 567 48.8 

รวม 1,161 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 272 23.5 
            31 ปี – 40 ปี 250 21.5 
            41 ปี – 50 ปี 229 19.7 
            51 ปี - 60 ปี 225 19.4 
 61 ปี ข้ึนไป 185 15.9 

รวม 1,161 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 764 65.8 
            ปริญญาตรี 341 29.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 56 4.8 
                                 รวม 1,161 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 112 9.6 
 ลูกจา้งเอกชน     323 27.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    407 35.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   57 4.9 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   16 1.4 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 150 12.9 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   69 5.9 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 27 2.3 

รวม 1,161 100.0 
 


