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ผลสาํรวจเรือ่ง “คนกรงุปฏิบติัตนอย่างไร...ช่วงเข้าพรรษา” 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพสาํรวจความคดิเหน็ประชาชนเรื่อง“คนกรงุปฏิบติั
ตนอย่างไร...ช่วงเข้าพรรษา”โดยเกบ็ขอ้มูลพุทธศาสนิกชนทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,194 คนไดผ้ล
สาํรวจดงัน้ี 

 

เม่ือถามความเหน็ว่า ปัจจบุนัพทุธศาสนิกชนในกรงุเทพฯ ห่างไกลจากการเข้าวดัทาํบุญฟังเทศน์
ฟังธรรมหรือไม่ พบว่าร้อยละ 45.5 คิดว่ายงัใกล้ชิดกนัเหมือนเดิมรองลงมารอ้ยละ 39.9 คดิว่าห่างไกลมาก
ขึน้ และรอ้ยละ 14.6 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ 

 

สําหรบัวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษาน้ี พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 ระบุว่ามแีผนที่จะ
ทาํบุญ (เวยีนเทยีนถวายเทยีนพรรษาและผา้อาบน้ําฝน) รองลงมารอ้ยละ 12.4 ระบุว่ามแีผนทีจ่ะไปทําบุญพรอ้ม
ไปท่องเที่ยวดว้ย และรอ้ยละ 9.5 มแีผนที่จะท่องเที่ยวหรอืกลบัภูมลิําเนาที่เหลอืรอ้ยละ 26.7 ระบุว่าไม่มแีผน
เพราะตอ้งทาํงาน / ไมไ่ดห้ยดุยาว 

 

ส่วนส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนตัง้ใจจะทาํในช่วงเข้าพรรษาปีน้ี นัน้ ร้อยละ 48.6 ระบุว่าจะทําบุญตกับาตร
ทุกวนัพระช่วงเขา้พรรษา รองลงมารอ้ยละ 35.2 ระบุว่า จะสวดมนตน์ัง่สมาธบิ่อยขึน้ และรอ้ยละ 26.5 ระบุว่า จะ
ไมด่ื่มเหลา้ตลอด 3 เดอืน 

 

เม่ือถามเฉพาะผู้ท่ีด่ืมสุราว่า จากท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีได้มอบคาํขวญั
“รกัษาชีวิตอย่าติดสุรา” ในกิจกรรม“ วนังดด่ืมสุราแห่งชาติ”  ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาจะ
เข้าร่วมตามคาํเชิญชวนหรือไม่อย่างไร ส่วนใหญ่รอ้ยละ 87.0 จะเขา้ร่วมตามคําเชญิชวน (โดยรอ้ยละ 36.8 
คดิวา่จะงดแต่อาจดื่มเฉพาะงานสงัสรรคบ์างงานรองลงมารอ้ยละ 32.2 คดิว่าจะงดตลอด 3 เดอืนและรอ้ยละ 18.0 
คดิว่าจะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดอืน) ขณะที่ รอ้ยละ 13.0 ระบุว่าจะไม่เขา้ร่วมตามคําเชญิชวนและคดิว่าจะดื่ม
ตามปกต ิ

 วนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษาน้ีพทุธศาสนิกชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 มีแผนจะไปทาํบญุ
เวียนเทียนถวายเทียนพรรษา โดยร้อยละ ร้อยละ 48.6 ระบวุ่าตัง้ใจจะทาํบญุตกับาตรทกุวนัพระ
ในช่วงเข้าพรรษา 
 ทัง้น้ีผูด่ื้มสรุาส่วนใหญ่ร้อยละ 87.0 ตัง้ใจจะเข้าร่วมตามคาํเชิญชวนงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา 
แต่อาจขอด่ืมเฉพาะงานสงัสรรคบ์างงาน 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
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สดุทา้ยเมือ่ถามความเหน็พทุธศาสนิกชนเกีย่วกบัหลกัธรรมในราชสงัคหวตัถุ 4 หรอืหลกัธรรมในการวาง
นโยบายปกครองบา้นเมอืง ว่าอยากให ้พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและครม.ชุดใหม่ ยดึถอืขอ้ใด
มากทีสุ่ดส่วนใหญ่รอ้ยละ 36.2 เหน็ว่าควรยดึหลกัธรรมในขอ้ สะสะเมธงั คอืการบํารุงบา้นเมอืงใหเ้จรญิรุ่งเรอืง
ทางเศรษฐกจิและเกษตรกรรมรองลงมารอ้ยละ 29.3 เหน็ว่าควรยดึหลกัธรรมขอ้ สมัมาปาสงั คอืฉลาดในการ
แกป้ญัหาสงัคมสง่เสรมิอาชพีชว่ยใหค้นจนใหต้ัง้ตวัได ้

   
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ปัจจบุนัคนกรงุเทพฯห่างไกลจากการเข้าวดัทาํบญุฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไม่ 
 

คดิวา่หา่งไกลมากขึน้ รอ้ยละ 39.9 
คิดว่าใกล้ชิดกนัอยู่เหมือนเดิม ร้อยละ 45.5 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 14.6 

 
2.  เม่ือถามว่า “มีแผนจะทาํบญุหรือท่องเท่ียวในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษาน้ีหรือไม่ อย่างไร” 
 

มีแผนท่ีจะทาํบญุ (เวียนเทียนถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน้ําฝน) ร้อยละ 51.4 
มแีผนทีจ่ะไปทาํบุญพรอ้มไปทอ่งเทีย่วดว้ย  รอ้ยละ 12.4 

มแีผนทีจ่ะทอ่งเทีย่วหรอืกลบัภมูลิาํเนา รอ้ยละ 9.5 

ไมม่แีผนเพราะตอ้งทาํงาน / ไมไ่ดห้ยดุยาว/อยูบ่า้นเฉยๆ รอ้ยละ 26.7 

 
3. ส่ิงท่ีตัง้ใจจะทาํในช่วงเข้าพรรษาปีน้ี 5 อนัดบัแรก คือ 
 

ทาํบญุตกับาตรทุกวนัพระช่วงเข้าพรรษา  ร้อยละ 48.6 

สวดมนต ์นัง่สมาธ ิบ่อยขึน้  รอ้ยละ 35.2 

ไมด่ื่มเหลา้ตลอด 3 เดอืน   รอ้ยละ 26.5 

งดเวน้อบายมขุต่างๆ รอ้ยละ 20.0 

เดนิสายทาํบุญตามวดัต่างๆ   รอ้ยละ 19.0 
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4. จากท่ี พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีได้มอบคาํขวญั “รกัษาชีวิตอย่าติดสรุา” ในกิจกรรม
“วนังดด่ืมสุราแห่งชาติ” ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาจะเข้าร่วมตามคาํเชิญชวนหรือไม่
อย่างไร 

 

เข้าร่วมตามคาํเชิญชวน โดย..... ร้อยละ 87.0 
  คดิวา่จะงดแต่อาจดื่มเฉพาะงานสงัสรรคบ์างงาน รอ้ยละ 36.8  
 คดิวา่จะงดตลอด 3 เดอืน รอ้ยละ 32.2  
  คดิวา่จะงดแต่อาจไมค่รบ 3 เดอืน          รอ้ยละ 18.0  
   

ไมเ่ขา้รว่มตามคาํเชญิชวน คดิวา่จะดื่มตามปกต ิ รอ้ยละ 13.0 

 
5.จากหลกัธรรมท่ีใช้ในการวางนโยบายในการปกครองและบริหารบา้นเมือง“ราชสงัคหวตัถ ุ4” ข้อท่ี

อยากให้ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี และครม. ชดุใหม่ยึดถือมากท่ีสดุคือ 
 

สะสะเมธงั คือการบาํรงุบา้นเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ                 
เกษตรกรรม         

ร้อยละ 36.2 

สมัมาปาสงั คอืฉลาดในการแกป้ญัหาสงัคมสง่เสรมิอาชพี ชว่ยใหค้นจนใหต้ัง้ตวัได ้ รอ้ยละ 29.3 

วาจาเปยยงั คอื การพดูตามความเป็นจรงิ และตามความเป็นธรรม มวีาจาทีช่วนฟงั 

ทาํใหค้นอยากรว่มแรงรว่มใจกนัทาํงาน 

รอ้ยละ 20.4 

ปรุสิเมธงั คอื รูจ้กัเลอืกใชค้น ใหต้รงกบัตาํแหน่งทีเ่หมาะสมสง่เสรมิคนดมีี

ความสามารถ 

รอ้ยละ 14.1 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพือ่สาํรวจความคดิเหน็ของพทุธศาสนิกชนทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ เกีย่วกบั สิง่ทีต่ ัง้ใจจะทาํในชว่งเขา้พรรษา 

ตลอดจนหลกัธรรมทีอ่ยากบอกใหร้ฐับาลยดึถอืและนําไปปฏบิตัใินการบรหิารประเทศเพื่อสะทอ้นมุมมองความ
คดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากพุทธศาสนิกชนอายุ 18 ปี ขึน้ไป ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการปกครองทัง้เขตชัน้นอกชัน้
กลางและชัน้ในไดแ้ก่เขตดอนเมอืง ดนิแดง ดุสติ ทววีฒันา ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางบอน บางพลดั บางรกั 
บงึกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษเีจรญิ ราชเทว ีราษฎรบ์ูรณะ สวนหลวง และสาทร
จากนัน้จงึสุม่ถนนและประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,194คน 
 
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 
 ใช้การสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้

คณะนกัวจิยัไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  8-10 กรกฎาคม 2562 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :13 กรกฎาคม 2562 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 607 50.8 
            หญงิ 587 49.2 

รวม 1,194 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 301 25.2 
            31 ปี – 40 ปี 242 20.3 
            41 ปี – 50 ปี 234 19.6 
            51 ปี - 60 ปี 232 19.4 
            61 ปี ขึน้ไป 185 15.5 

รวม 1,194 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 862 72.2 
            ปรญิญาตร ี 288 24.2 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 44 3.6 
                                 รวม 1,194 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 84 7.0 
 ลกูจา้งเอกชน     348 29.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 454 38.0 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   28 2.3 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 20 1.7 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 156 13.1 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   75 6.3 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 29 2.4 

รวม 1,194 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll  Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
 


