
 

  

 

1 

 

ผลส ำรวจเร่ือง “ชำวพุทธกับกำรไปวัดในวันมำฆบูชำ” 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนเร่ือง “ชำวพุทธกับกำรไปวัดในวัน
มำฆบูชำ” โดยเก็บข้อมูลจำกประชำชนทั่วประเทศ จ ำนวน 1,142 คน พบว่ำ ชำวพุทธส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 เห็นว่ำจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 ท ำให้ไปเข้ำวัดท ำบุญน้อยลง ขณะท่ีร้อยละ 35.6 ยงัไปเหมือนเดิม และร้อยละ 0.9 
ท ำให้ไปมำกข้ึน 
 
 เม่ือถำมว่ำอยำกไปเข้ำวัดเพ่ือท ำกิจกรรมทำงพุทธศำสนำ ในวันมำฆบูชำที่จะถึงนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 

65.3 ยงัไม่อยำกไป หลีกเลี่ยงคนเยอะ กลัวโควิด-19 ขณะท่ีร้อยละ 34.7 อยำกไป 
 
 ส ำหรับกิจกรรมทำงพุทธศำสนำที่อยำกท ำในวันมำฆบูชำพบว่ำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.2 อยำกท ำบุญ ตกับำตร 
ถวำยสังฆทำน รองลงมำร้อยละ 43.3 อยำกไปเวียนเทียน ร้อยละ 24.4 อยำกไปฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 22.0 อยำกไป
สวดมนต์ นัง่สมำธิ และร้อยละ 15.0 อยำกไปปล่อยนก ปล่อยปลำ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 
 
 เม่ือถำมว่ำทรำบหรือไม่ว่ำวันมำฆบูชำ 2565 มกีำรท ำบุญยุค New Normal โดยผ่ำนระบบ www.เวียนเทียน

ออนไลน์.com และ www.ปฏิบตัธิรรมออนไลน์.com ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.6 ไม่ทรำบ ขณะท่ีร้อยละ 44.4 ทรำบ 

 
 
 

 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

ชำวพุทธส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 เห็นว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 ท ำให้ไปเข้ำวัดท ำบุญน้อยลง 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.3 ยงัไม่อยำกเข้ำวัดในช่วงวันมำฆบูชำที่จะถึงนี้ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.2 อยำกท ำบุญ ตกับำตร ถวำยสังฆทำน ในวันมำฆบูชำ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.6 ไม่ทรำบว่ำมกีำรท ำบุญยุค New Normal โดยผ่ำนระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com 

และ www.ปฏิบตัธิรรมออนไลน์.com  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80.9 ไม่สนใจเข้ำร่วมท ำบุญยุค New Normal ผ่ำนระบบออนไลน์ 
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 ทั้งนีเ้ม่ือถำมต่อว่ำสนใจกำรท ำบุญยุค New Normal ในวันมำฆบูชำ 2565 ผ่ำนระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.

com และ www.ปฏิบตัธิรรมออนไลน์.com หรือไม่  ในช่วงของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 

80.9 ไม่สนใจ ขณะท่ีร้อยละ 19.1 สนใจ 

 
 โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ขอ้ค ำถำม “จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 ส่งผลต่อกำรไปเข้ำวัดท ำบุญของท่ำนอย่ำงไร” 
 

 

 
 
 

2. ขอ้ค ำถำม “ท่ำนอยำกไปเข้ำวัดเพ่ือท ำกิจกรรมทำงพุทธศำสนำ ในวันมำฆบูชำที่จะถึงนีห้รือไม่”  
 

 
   
 

3. กิจกรรมทำงพุทธศำสนำที่อยำกท ำในวันมำฆบูชำ คือ 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท ำให้ไปวัดน้อยลง ร้อยละ 63.5 

ยงัไปวดัเหมือนเดิม ร้อยละ 35.6 
ท ำให้ไดไ้ปวดัมำกข้ึน ร้อยละ 0.9 

ยงัไม่อยำกไปหลีกเลี่ยงคนเยอะ กลัวโควิด-19 ร้อยละ 65.3 
อยำกไป ร้อยละ 34.7 

ท ำบุญ ตกับำตร ถวำยสังฆทำน ร้อยละ 88.2 

เวียนเทียน ร้อยละ 43.3 
ฟังเทศน์ ฟังธรรม  ร้อยละ 24.4 
สวดมนต์ นัง่สมำธิ ร้อยละ 22.0 
ปล่อยนก ปล่อยปลำ ไถ่ชีวิตโคกระบือ ร้อยละ 15.0 
ไปถือศีล ปฏิบติัธรรม  ร้อยละ 11.8 
ท ำทำนแกผู่ย้ำกไร้ ร้อยละ 11.8 
อ่ืนๆ ระบุ รับศีล รับพร ร้อยละ 0.1 
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4. ขอ้ค ำถำม “ทรำบหรือไม่ว่ำวันมำฆบูชำ 2565 มกีำรท ำบุญยุค New Normal โดยผ่ำนระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.

com และ www.ปฏิบตัธิรรมออนไลน์.com” 

 
 
 

 

5. ขอ้ค ำถำม “สนใจกำรท ำบุญยุค New Normal ในวันมำฆบูชำ 2565 ผ่ำนระบบ www.เวยีนเทียนออนไลน์.com และ 

www.ปฏิบตัธิรรมออนไลน์.com หรือไม่  ในช่วงของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19” 

 

 

 

กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
 

  

ไม่ทรำบ ร้อยละ 55.6 
ทรำบ ร้อยละ 44.4 

ไม่สนใจ  ร้อยละ 80.9 
สนใจ ร้อยละ 19.1 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll


 

  

 

4 

รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นควำมเห็นต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 ส่งผลต่อกำรเขำ้วดัท ำบุญอยำ่งไร 
2) เพ่ือสะทอ้นถึงกจิกรรมทำงพุทธศำสนำท่ีตั้งใจอยำกท ำในวนัมำฆบูชำ 
3) เพ่ือสะท้อนควำมเห็นเก ีย่วกบักำรท ำบุญยคุ New Normal โดยผ่ำนระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com 

และ www.ปฏิบติัธรรมออนไลน์.com 
 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตัวอยำ่งจำกประชำชนทุกภูมิภำคทั่วประเทศ โดยกำรสุ่มสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์จำก

ฐำนข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling)  แลว้ใช้วิธีกำรถ่วง
น ้ ำหนกัดว้ยขอ้มูลประชำกรศำสตร์จำกฐำนขอ้มูลทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

กำรประมำณกำรขนำดตวัอยำ่งมีขอบเขตของควำมคลำดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 
ใช้กำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถำมท่ีมี

โครงสร้ำงแน่นอนประกอบด้วยข้อค ำถำมแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จำกนั้ นจึงน ำแบบสอบถำมทุกชุดมำ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  10 - 11 กุมภำพนัธ์ 2565 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  15 กุมภำพนัธ์ 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชำย 556 48.7 
            หญิง 586 51.3 

รวม 1,142 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 108 9.5 
            31 – 40 ปี 145 12.7 
            41 – 50 ปี 267 23.4 
            51 – 60 ปี 307 26.8 
            61 ปีข้ึนไป  315 27.6 

รวม 1,142 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต ่ำกว่ำปริญญำตรี 645 56.5 
            ปริญญำตรี 391 34.2 
            สูงกว่ำปริญญำตรี 106 9.3 

รวม 1,142 100.0 

อำชีพ   

 ลูกจำ้งรัฐบำล 124 10.9 
 ลูกจำ้งเอกชน 238 20.8 
 คำ้ขำย/ ท ำงำนส่วนตวั/ เกษตรกร 407 35.6 
 เจำ้ของกจิกำร/ นำยจำ้ง 54 4.7 
 ท ำงำนให้ครอบครัว 2 0.2 
 พ่อบำ้น/ แม่บำ้น/เกษียณอำย ุ 268 23.5 
 นกัเรียน/นกัศึกษำ 22 1.9 
 ว่ำงงำน  27 2.4 

รวม 1,142 100.0 

 
 


