
 
               คนไทยกับการทําบุญ 

 
เหตุผลและท่ีมาของการสํารวจ 
 วันมาฆบูชาเปนวันสําคญัทางพุทธศาสนาที่ทางราชการกําหนดใหเปนวันหยดุประจําปเพื่อใหประชาชนไดมี
โอกาสไปวัดเพื่อทําบุญหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามแนวทางที่พึงประสงค  อยางไรก็ตามดวยสภาพการดํารงชวีิต
ของคนไทยในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองหลวงทีอ่ยูภายใตกระแสของสังคมนิยมวัตถุ และการที่ตองใชชีวิตอยางเรง
รีบเกือบตลอดเวลาทําใหประชาชนจํานวนไมนอยไมมโีอกาสไดเขาวดัทําบุญ  นอกจากนี้ขาวคราวดานลบของพระสงฆบาง
รูปท่ีถกูนําเสนอเปนระยะๆ อาจสงผลใหแนวคดิของพทุธศาสนิกชนบางสวนเปลี่ยนแปลงไป 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลลจึงไดดําเนนิการสาํรวจเรื่อง คนไทยกับการทาํบุญ เพ่ือใหสังคมไดรับทราบขอมูลเกีย่วกบั
พฤติกรรมและแนวคิดเรื่องการทําบญุของพุทธศาสนิกชนไทยในปจจบุัน เพื่อใหองคกรที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทาง
สงเสริมใหคนไทยทําบญุอยางถูกวิธแีละสามารถนําศาสนาไปเปนทีพ่ึ่งยึดเหนี่ยวจติใจไดอยางเหมาะสมตอไป 
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพ่ือทราบขอมลูและความคิดเห็นของประชาชน ในกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี้ 
•  กิจกรรมที่ตั้งใจจะทําในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี ้
•  โอกาสและวธิีการในการทาํบุญ 
•  การหวังผลจากการทําบญุ 
•  ความเห็นตอการถวายปจจยั(เงนิ) แกพระสงฆท่ีอาจสงผลทางออมใหพระสงฆประพฤตผิิดวินัย 

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
               การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่นับถือศาสนาพุทธ ไดตัวอยางจํานวน 1,128 คน   
เปนชายรอยละ 42.0  หญิงรอยละ 58.0  
     กลุมตัวอยางรอยละ 38.1 มอีายุระหวาง 18-25 ป   รอยละ 29.9 อายรุะหวาง 26-35 ป    รอยละ 18.7 อายุระหวาง  
36-45 ป    และรอยละ 13.3  อายุ 46 ปข้ึนไป   
 กลุมตวัอยางมรีะดับการศึกษา ดังนี้  รอยละ 13.0 ประถมศึกษา    รอยละ 24.4 มัธยมศกึษา/ปวช.     รอยละ 12.9   
ปวส./อนุปรญิญา    รอยละ 43.4  ปรญิญาตรี     รอยละ 5.9  สูงกวาปริญญาตรี   และรอยละ 0.4 ไมระบุ 
             อาชีพของกลุมตวัอยาง  รอยละ 8.1  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    รอยละ 14.3  รับจางทั่วไป    รอยละ 21.0  
คาขาย/ธรุกจิสวนตวั    รอยละ 21.7 พนักงาน/ลกูจางบริษทัเอกชน   รอยละ 0.9 เกษตรกร       รอยละ 26.3  นิสิต/นักเรียน     
รอยละ 6.6 พอบาน/แมบาน/เกษยีณอายุ    และอีกรอยละ 1.2 วางงาน 
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              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3 % ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได  
ในเรื่อง  “คนไทยกับการทําบญุ” 

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :   15-16  กุมภาพนัธ  2548 
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :   22  กุมภาพันธ  2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
 
 
 
 

ผลการสํารวจ 
1.  เมื่อถามถึงกจิกรรมทีต่ั้งใจจะทําในวันหยุดมาฆะบูชาที่จะถึงนี้ รอยละ 48.7 ระบวุาจะไปทําบญุ ตักบาตร เวียนเทียน 

ปลอยนกปลอยปลา ขณะทีร่อยละ 51.3 ระบุวาจะทํากิจกรรมอื่น ไดแก พักผอนอยูกบับาน (รอยละ 25.2)   ไปทานขาวนอก
บานกับครอบครัวและเพื่อนฝูง (รอยละ 9.8)    ไปเดนิซื้อของ (รอยละ 6.5)     ไปเท่ียวนอกบาน (รอยละ 6.1)     และอ่ืนๆ เชน 
ไปทํางานตามปกติ รอยละ 3.7 

2.  เมื่อถามวาสวนใหญทําบญุในโอกาสใด พบวา รอยละ 25.1 ทําบุญในโอกาสวนัสําคัญทางพุทธศาสนา   รอยละ 24.8 
ทําบุญในโอกาสวันสําคัญของตนเองและคนใกลชิด เชนวันเกิด ครบรอบวนัตาย   รอยละ 20.7 ทําบุญในเทศกาลสําคัญ เชน
สงกรานต ข้ึนปใหม    รอยละ 6.6 ทําบุญเมือ่มีความทุกข    รอยละ 1.5 ทําบุญในชวงวันหวยออก     ขณะที่ รอยละ 21.3 
ทําบุญตามความสะดวกโดยไมมีโอกาสทีแ่นนอน 

3. สําหรับวิธกีารในการทําบญุ รอยละ 26.4  ทําบุญดวยการใสบาตร  รองลงมารอยละ 11.6 ถวายเงนิและสิ่งของเครื่องใช
แกพระสงฆ    รอยละ 11.4 ไปไหวพระตามวัดตางๆ     รอยละ 9.7 บริจาคทรัพยเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข    
รอยละ 9.3 ทอดกฐิน ผาปา    รอยละ 8.1 บริจาคทรัพยสรางถาวรวัตถุในวัด    รอยละ 5.9 ทําบุญดวยการไมเบยีดเบียนผูอ่ืน   
รอยละ 4.3 รกัษาศีลปฏิบัตธิรรม    รอยละ 3.8 แผเมตตาและใหอภัยแกผูทําผดิคิดราย    รอยละ 3.5 บริจาคเลือดและอวัยวะ   
รอยละ 3.0 เสียสละแรงกายและสติปญญาชวยงานการกศุลตางๆ   รอยละ 2.2 ใหขอคิดเตือนสติผูอ่ืนใหละเวนจากการทําชั่ว  
และอื่นๆ อีกรอยละ 0.8 
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 ผลสํารวจในขอน้ีสะทอนใหเห็นวาคนไทยในเมืองหลวงสวนใหญนิยมทําบุญดวยวธิกีารที่ตองอาศยัปจจยัดานวัตถุ
และเงินทองเปนสวนประกอบหลัก   ซึ่งหากพิจารณารูปแบบในการทําบุญท่ีมีอยูดวยกัน 4 รูปแบบ ไดแก การเกื้อกูลแรงกาย 
การสละทรัพย การทําชวีิตใหโปรงเบา และการฝกชําระจิตใจ จะพบวาคนไทยในกรงุเทพฯ นิยมทําบุญในรูปแบบของการ
สละทรัพยมากท่ีสุด สวนการทําบญุที่ไมตองอาศัยวัตถุเงนิทองซึ่งสามารถนํามาปฏิบตัิไดในชีวิตประจําวนัของคนทั่วไปอนั
จะสงผลใหการอยูรวมกันของคนในสังคมมีความสงบสุขรมเย็นยิ่งขึน้ เชน การรักษาศีลปฏิบัตธิรรม  การไมเบียดเบยีนผูอ่ืน  
การเสียสละแรงกายเพื่อชวยเหลือเพ่ือนมนษุย  การใหขอคิดเตือนสติผูอ่ืนใหละเวนจากการทําชั่ว  และการแผเมตตาใหอภัย
แกผูท่ีทําผดิคดิรายนั้น ยังไมไดรับการนําไปปฏิบัติมากนัก ซึ่งเปนประเด็นที่องคกรผูเกี่ยวของควรจะหาวิธกีารชี้แนะและ
สรางความตระหนักแกพุทธศาสนิกชนชาวไทยตอไป 

4. เมื่อถามถึงการทําบญุโดยไมเต็มใจ พบวา รอยละ 46.2 ระบวุาเคยทาํบุญโดยไมเตม็ใจแตจําเปนตองทําเพราะความ
เกรงใจหรือเพือ่รักษาหนา (โดยเคยเปนประจํา รอยละ 1.9    เคยคอนขางบอย รอยละ 7.3    และเคยนานๆ ครั้ง รอยละ 37.0)  
ขณะทีร่อยละ 53.8 ระบวุาไมเคยทําบญุดวยความไมเต็มใจ 

5. เมื่อถามวาหวังผลอะไรจากการทําบญุ รอยละ 24.9 หวังความสบายใจ   รอยละ 19.3 หวังอุทิศสวนกุศลใหญาตมิิตรท่ี
เสียชีวิต   รอยละ 16.9 หวังใหมีความสุขความเจรญิในชาติน้ี   รอยละ 12.0 หวังใหรอดพนจากเรื่องเลวรายท่ีประสบอยู    
รอยละ 11.5 หวังส่ังสมบุญไวเปนทุนในชาติหนา   รอยละ 8.5 หวังชวยผูอ่ืนใหพนทกุข   และรอยละ 5.2 หวังชําระจิตใจให
หลุดพนจากกิเลส  ในขณะทีร่อยละ 1.7 ไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
 ผลสํารวจชี้ใหเห็นวาคนสวนใหญยังหวังใหบุญกุศลที่ทาํสงผลยอนกลบัมาสูตนเอง โดยหวังไดรับผลบุญในชาตน้ีิ
มากกวาชาติหนา 

6. สําหรับความคิดเห็นตอประเด็นเรื่องการถวายปจจยั (เงิน) แกพระสงฆนัน้ รอยละ 74.7 เห็นวาการถวายปจจัยแก
พระสงฆไมไดเปนการสงเสริมใหพระสงฆประพฤติผดิวินยั   ในขณะที่รอยละ 25.3 เห็นวาการถวายปจจยัเปนการสงเสริม
ทางออมใหพระสงฆประพฤติผิดวินยั 

 
--------------------------------- 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 474 42.0 
            หญิง 654 58.0 
อายุ :   
            18-25 ป 430 38.1 
            26-35 ป 337 29.9 
            36-45 ป 211 18.7 
            46 ปข้ึนไป 150 13.3 
การศึกษา :   
            ประถมศึกษา 147 13.0 
            มัธยมศึกษา / ปวช. 275 24.4 
            ปวส. / อนุปรญิญา 146 12.9 
            ปรญิญาตร ี 490 43.4 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 66 5.9 
            ไมระบุ 4 0.4 
อาชีพ :   
             ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 91 8.1 
            รับจางทั่วไป 161 14.3 
             คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 237 21.0 
            พนักงาน / ลกูจางบรษิัทเอกชน 245 21.7 
            เกษตรกร 10 0.9 
            นิสิต / นักศึกษา 297 26.3 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอาย ุ 74 6.6 
             อื่น ๆ 13 1.2 

  
 
 



 

 

 

5

  ตารางที่ 2: กิจกรรมที่ทานตัง้ใจจะทําในวนัหยุดมาฆบชูาที่จะถึงนี้ (23 กุมภาพันธ 2548) คือขอใด 
 จํานวน รอยละ 

ทําบุญ ตกับาตร เวียนเทียน ปลอยนกปลอยปลา 806 48.7 
พักผอนอยูกับบาน 417 25.2 
ไปทานขาวนอกบานกับครอบครัว/เพ่ือนฝูง 163 9.8 
เดินซื้อของ 108 6.5 
ไปเที่ยวนอกบาน 101 6.1 
อ่ืน ๆ เชนไปทํางานตามปกติ 61 3.7 

 
 
   ตารางที่ 3: สวนใหญทานทาํบุญในโอกาสใด 

 จํานวน รอยละ 
วันสาํคญัทางพุทธศาสนา เชน วันพระ วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา 540 25.1 
วันสําคัญของตนเองและคนใกลชิด 535 24.8 
ไมแนนอน ตามความสะดวก 458 21.3 
เทศกาลสําคญั เชน สงกรานต ข้ึนปใหม 446 20.7 
เมื่อมีความทุกข 142 6.6 
ชวงวนัหวยออก 32 1.5 
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 ตารางที่ 4  สวนใหญทานทาํบุญดวยวธิีใด 
 จํานวน รอยละ 

ใสบาตร 892 26.4 
ถวายเงินและสิ่งของเครื่องใชแกพระสงฆ 393 11.6 
ไหวพระตามวัดตาง ๆ 386 11.4 
บริจาคทรัพยเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข 328 9.7 
ทอดกฐิน ทอดผาปา 316 9.3 
บริจาคทรัพยสรางถาวรวัตถุในวัด เชน เจดีย โบสถ ศาลา 270 8.1 
ไมเบียดเบียนผูอื่น 201 5.9 
รักษาศีล ปฏิบตัิธรรม 144 4.3 
แผเมตตา ใหอภัยแกผูที่ทําผดิคิดราย 130 3.8 
บริจาคเลือด อวัยวะ 119 3.5 
เสียสละแรงกาย/สติปญญาชวยงานการกุศลตาง ๆ 101 3.0 
ใหขอคิด เตือนสติผูอ่ืนใหละเวนจากการทําชั่ว 76 2.2 
อ่ืน ๆ 24 0.8 

 
    ตารางที่ 5:  ทานเคยทําบญุโดยไมเต็มใจ แตจําเปนตองทําเพราะความเกรงใจหรอืเพือ่รกัษาหนาบางหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เคยเปนประจํา 21 1.9 
เคยคอนขางบอย 82 7.3 
เคยนาน ๆ ครัง้ 418 37.0 
ไมเคย 607 53.8 
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ตารางที่ 6:  ทานหวังผลอะไรจากการทําบญุ 
 จํานวน รอยละ 

หวังความสบายใจ 714 24.9 
หวังอุทิศสวนกุศลใหญาติมิตรที่เสียชีวิต 554 19.3 
หวังใหมีความสุขความเจรญิในชาตินี ้ 485 16.9 
หวังใหรอดพนจากเรื่องเลวรายท่ีประสบอยู 344 12.0 
หวังสั่งสมบุญไวเปนทนุในชาติหนา 331 11.5 
หวังชวยผูอ่ืนใหพนทุกข 244 8.5 
หวังชําระจิตใจใหหลุดพนจากกิเลส 148 5.2 
ไมหวังผลใดๆ 50 1.7 

 
 
    ตารางที่ 7:  ทานคิดวาการถวายปจจยั (เงิน) เปนการสงเสริมทางออมใหพระสงฆประพฤติผิดวนัิยหรอืไม 
  

 จํานวน รอยละ 
ใช 284 25.3 
ไมใช 843 74.7 

 


