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  ผลสํารวจเร่ือง  “กจิกรรมชาวพทุธ ในวนัหยุดเข้าพรรษา”  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
เน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษาทีจ่ะถึงนี ้กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ จึงได้ดําเนินการ

สํารวจความคดิเห็น เร่ือง “กจิกรรมชาวพุทธ ในวนัหยุดเข้าพรรษา” โดยเกบ็ข้อมูลจํานวนทั้งส้ิน 1,193คน พบว่า ชาวพุทธ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.7 ตั้งใจจะตื่นเช้า ทาํบุญตักบาตรในช่วงวนัหยุดยาวทางพุทธศาสนาทีจ่ะถึงนี ้รองลงมาร้อยละ 46.1 จะไป
เวียนเทียน และร้อยละ 31.4 จะไปถวายเทียนพรรษา ผา้อาบนํ้าฝน 
 

 เม่ือถามว่านักการเมืองทีอ่ยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ด อนัดบัแรกคอื พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(ร้อยละ 49.0) รองลงมาคือ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร (ร้อยละ 28.3) อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 8.2) ปวณีา หงสกลุ (ร้อยละ 2.8) 
และชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์(ร้อยละ 2.6) 
 

 เม่ือถามต่อว่าดารา นักแสดงท่ีอยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ด อนัดับแรกคอื อั้ม พชัราภา ไชยเช้ือ  
(ร้อยละ 19.5) รองลงมาคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 9.3) เวยีร์ ศุกลวฒัน์ คณารศ (ร้อยละ 8.5)  ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บนัด ์
(ร้อยละ 4.8) และเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ์(ร้อยละ 4.3) 
 

 สําหรับส่ิงทีต่ั้งใจจะทาํในช่วงเข้าพรรษาคอื จะทาํบุญตักบาตรทุกวนัพระช่วงเข้าพรรษา (ร้อยละ 45.7) รองลงมา
ร้อยละ 39.1 จะงดเวน้อบายมุขต่างๆ ร้อยละ 38.3 จะงดเหลา้ ร้อยละ 24.5 จะรักษาศีลครบ 5 ขอ้ และร้อยละ 19.0 จะเขา้วดั
ปฏิบติัธรรมบ่อยข้ึน   
 

 เม่ือถามว่าการรณรงค์ของภาครัฐ "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภยัพาชาตไิทยเจริญ" งดเหล้าเข้าพรรษาถวาย
ในหลวง ร.9 จะช่วยทาํให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาได้มากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.7 เห็นว่าจะช่วยได้
ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 30.3 เห็นวา่จะช่วยไดค่้อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 
 

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

วนัหยุดยาวทางพุทธศาสนา ชาวพุทธตั้งใจไป ทาํบุญ เวยีนเทยีน ถวายเทยีนพรรษา มากทีสุ่ด 
นักการเมืองทีช่าวพุทธอยากทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ดคอื  บ๊ิกตู่ รองลงมาคอื ยิง่ลกัษณ์  และอภิสิทธ์ิ 

ดารา นักแสดงทีช่าวพุทธอยากทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ดคอื อั้ม พชัราภา รองลงมาคอื ณเดชน์  และ เวยีร์ ศุกลวฒัน์ 
69.7% เช่ือการรณรงค์งดเหล้าของภาครัฐ จะช่วยทาํให้ประชาชนงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาได้มากถึงมากทีสุ่ด 

ส่วนผู้ทีด่ื่มแอลกอฮอล์ 85.5% ตั้งใจว่าจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาทีจ่ะถึงนี ้
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 สําหรับความตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาของผู้ทีด่ืม่แอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.5 ตั้งใจจะงด  
โดยในจํานวนนีร้้อยละ 45.5 จะงดตลอด 3 เดือน และร้อยละ 40.0 จะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน ขณะท่ีร้อยละ 14.5 ตั้งใจจะ
ด่ืมตามปกติ  
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
 

1. ส่ิงทีช่าวพุทธตั้งใจจะทาํในช่วงวนัหยุดยาวทางพุทธศาสนาทีจ่ะถึงนี ้5 อนัดับแรก  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ตื่นเช้า ทาํบุญตักบาตร ร้อยละ 65.7 
เวียนเทียน    ร้อยละ 46.1 
ถวายเทียนพรรษา ผา้อาบนํ้าฝน ร้อยละ 31.4 
เขา้วดั ฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 21.6 
สวดมนต ์นัง่สมาธิ ร้อยละ 19.3 
รักษาศีล 5  ร้อยละ 16.0 
ปล่อยนกปล่อยปลา ร้อยละ 15.9 
กินเจ/มงัสวิรัติ/งดกินสตัวใ์หญ่ ร้อยละ 6.6 

 

2. นักการเมืองทีช่าวพุทธอยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก 
   (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 49.0 
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ร้อยละ 28.3 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ร้อยละ 8.2 
ปวีณา หงสกลุ ร้อยละ 2.8 
ชูวิทย ์กมลวิศิษฎ ์ ร้อยละ 2.6 

 

3. ดารา นักแสดงทีช่าวพุทธอยากร่วมทาํบุญ เวยีนเทยีนด้วยมากทีสุ่ด 5 อนัดับแรก 
   (เป็นคาํถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบเุอง) 
 

พชัราภา ไชยเช้ือ (อั้ม) ร้อยละ 19.5 
ณเดชน์ คูกิมิยะ  ร้อยละ 9.3 
ศุกลวฒัน์ คณารศ (เวียร์) ร้อยละ 8.5 
อุรัสยา เสปอร์บนัด ์(ญาญ่า) ร้อยละ 4.8 
ธงไชย แมคอินไตย ์(เบิร์ด) ร้อยละ 4.3 
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4. ส่ิงทีช่าวพุทธตั้งใจจะทาํในช่วงเข้าพรรษา 5 อนัดับแรก  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ทาํบุญตักบาตรทุกวนัพระช่วงเข้าพรรษา ร้อยละ 45.7 
งดเวน้อบายมุขต่างๆ ร้อยละ 39.1 
งดเหลา้ ร้อยละ 38.3 
รักษาศีลครบ 5 ขอ้  ร้อยละ 24.5 
เขา้วดัปฏิบติัธรรมบ่อยข้ึน   ร้อยละ 19.0 
ละเวน้เน้ือสตัว/์กินมงัสวิรัติ ร้อยละ 8.9 
บวชเรียน   ร้อยละ 0.6 

 

5. การรณรงค์ของภาครัฐ "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภยัพาชาติไทยเจริญ" งดเหล้าเข้าพรรษาถวายในหลวง ร.9 จะ
ช่วยทาํให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาได้มากน้อยเพยีงใด 
    

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 54.7 และมากทีสุ่ดร้อยละ 15.0) 

ร้อยละ 69.7 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 23.5 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 6.8) 

ร้อยละ 30.3 

 

6. ความตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา 
    (ถามเฉพาะผู้ ท่ีด่ืมแอลกอฮอลล์) 
 

ตั้งใจจะงด ร้อยละ 85.5 
 จะงดตลอด 3 เดือน   ร้อยละ 45.5   
 จะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน        ร้อยละ 40.0   
ตั้งใจจะด่ืมตามปกติ  ร้อยละ 14.5 

 
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. เพื่อตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีตั้งใจจะทาํในช่วงวนัหยดุยาวทางพทุธศาสนาท่ีจะถึงน้ี 
2. เพื่อสะทอ้นถึงนกัการเมืองและดารานกัแสดงท่ีประชาชนอยากร่วมทาํบุญ เวียนเทียนดว้ยมากท่ีสุด 
3. เพื่อตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีตั้งใจจะทาํในช่วงเขา้พรรษาท่ีจะถึงน้ี 

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 24 เขต 
จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย จตุจกัร ดอนเมือง ดินแดง  ทุ่งครุ บางกอกนอ้ย  
บางกะปิ บางขนุเทียน บางเขน บางซ่ือ บางนา บางพลดั บางรัก ปทุมวนั ประเวศ  พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี  
ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบงั วงัทองหลาง สาทร และสายไหม ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    
Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,193 คน เป็นชายร้อยละ 49.5 
และหญิง ร้อยละ 50.5 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   : 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 
 

      วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  7 กรกฎาคม 2560 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 590 49.5 
            หญิง 603 50.5 

รวม 1,193 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 291 24.4 
            31 ปี – 40 ปี 234 19.6 
            41 ปี – 50 ปี 247 20.7 
            51 ปี - 60 ปี 227 19.0 
 61 ปี ข้ึนไป 194 16.3 

รวม 1,193 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 847 71.0 
            ปริญญาตรี 308 25.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 38 3.2 
                                 รวม 1,193 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 85 7.1 
 ลูกจา้งเอกชน     330 27.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    437 36.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   40 3.4 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   12 1.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 163 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   99 8.3 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 27 2.3 

รวม 1,193 100.0 
 


