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“วนัมาฆบูชาและวนักตัญญูแห่งชาติ” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “วันมาฆบูชาและ 
วันกตัญญูแห่งชาติ” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 22 – 24 กุมภำพนัธ์ 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ   
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,314 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัวนัมำฆบูชำและวนักตญัญูแห่งชำติ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้
ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  (Simple Random Sampling) 
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรับรู้ของประชำชนเก่ียวกบักำรประกำศให้วนัมำฆบูชำเป็น “วนักตญัญูแห่งชำติ” พบว่ำ ร้อยละ 83.56 ระบุว่ำ 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ ขณะท่ี ร้อยละ 16.44 ระบุว่ำ ทรำบ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจวนัมำฆบูชำ โอวำทปำฏิโมกข์: หลกัธรรมท่ีควรปฏิบติั
ภำยใตสั้งคมไทยในยุคปัจจุบัน เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2560 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ทรำบมีสัดส่วนลดลง ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ                      
มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ทุกวนัน้ีคนไทยยึดถือควำมกตญัญู ต่อบุพกำรี นอ้ยลง” พบว่ำ ร้อยละ 44.37 ระบุว่ำ              
เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 24.96 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 11.57 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 18.04 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.06 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ   

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ทุกวนัน้ีคนไทยยึดถือควำมกตญัญู ต่อผูมี้พระคุณ (ท่ีไม่ใช่บุพกำรี) นอ้ยลง” พบว่ำ 
ร้อยละ 40.41 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 27.55 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย ร้อยละ 13.24 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 18.11 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย 
และร้อยละ 0.69 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ  

ส่วนควำมคิดเห็นของประชำชนต่อค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ทุกวนัน้ีคนไทยยึดถือควำมกตญัญู ต่อแผ่นดิน/ประเทศ น้อยลง” พบว่ำ ร้อยละ 37.44 
ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 21.77 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย ร้อยละ 12.18 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 24.81 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย และร้อยละ 3.80 
ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 

ส ำหรับกำรรับรู้ของผูท่ี้นับถือศำสนำพุทธเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำใน “วนัมำฆบูชำ” พบว่ำ ร้อยละ 51.92 ระบุว่ำ 
ทรำบ (สำมำรถระบุไดถู้กตอ้งว่ำ เป็นวนัเพญ็ ขึ้น 15 ค  ่ำ เดือน 3 และมีพระสงฆ์จ ำนวน 1,250 รูป มำประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมำย เพื่อสักกำระ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระสงฆ์ท่ีมำประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผูไ้ด้อภิญญำ 6 และเป็นพระสงฆ์ท่ีได้รับกำรอุปสมบทโดยตรง          
จำกพระพุทธเจำ้ (เอหิภิกขุอุปสัมปทำ)) ขณะท่ี ร้อยละ 48.08 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจวนัมำฆบูชำ โอวำท
ปำฏิโมกข:์ หลกัธรรมท่ีควรปฏิบติัภำยใตสั้งคมไทยในยคุปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2560 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ  มีสัดส่วนลดลง 
ซ่ึงในขณะท่ีผูท่ี้ระบุว่ำ ทรำบ มีสัดส่วนเพิม่ขึ้น        

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของผูท่ี้นบัถือศำสนำพุทธกบัค ำกล่ำวท่ีว่ำ “ทุกวนัน้ีชำวไทยพุทธห่ำงไกลศำสนำ” พบว่ำ ร้อยละ 35.28                 
ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก ร้อยละ 27.36 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย ร้อยละ 14.48 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย ร้อยละ 20.24 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย และ 
ร้อยละ 2.64 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.75 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.73 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.34 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.56 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.62 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.93 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.07 เป็นเพศหญิง 

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.91 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.21 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.39 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.88 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.61 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 95.13 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.88 นับถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.99 นบัถือศำสนำ
คริสต์และอื่น ๆ ตวัอย่ำงร้อยละ 22.07 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.98 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.26 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส  

วันศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำงร้อยละ 31.96 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.95 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.70                         

จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.06 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.19 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.14 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 8.60 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.92 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.70
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.15 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.73 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.03 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.80 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.07 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 20.09 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 27.93 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 22.75 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 9.28 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.33 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 9.06 ไมร่ะบุรำยได ้

 

1. ท่านทราบหรือไม่ว่า ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาฆบูชา เป็น “วันกตัญญูแห่งชาต”ิ 

การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาต”ิ 
ร้อยละ 

ก.พ. 64 ก.พ. 60 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ 83.56 75.04 
ทรำบ 16.44 24.96 

รวม 100.00 100.00 
 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวท่ีว่า “ทุกวันนีค้นไทยยึดถือความกตัญญู ต่อบุพการี น้อยลง” 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อค ากล่าว “ทุกวันนีค้นไทยยึดถือความกตัญญู ต่อบุพการี น้อยลง” ร้อยละ 
เห็นดว้ยมาก 44.37 
ค่อนข้างเห็นดว้ย 24.96 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 11.57 
ไม่เห็นดว้ยเลย 18.04 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 1.06 

รวม 100.00 
 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวท่ีว่า “ทุกวันนีค้นไทยยึดถือความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ (ท่ีไม่ใช่บุพการี) น้อยลง” 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อค ากล่าว “ทุกวันนีค้นไทยยึดถือความกตัญญู ต่อผู้มพีระคุณ น้อยลง” ร้อยละ 
เห็นดว้ยมาก 40.41 
ค่อนข้างเห็นดว้ย 27.55 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 13.24 
ไม่เห็นดว้ยเลย 18.11 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 0.69 

รวม 100.00 
 
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวท่ีว่า “ทุกวันนีค้นไทยยึดถือความกตัญญู ต่อแผ่นดิน/ประเทศ น้อยลง” 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อค ากล่าว “ทุกวันนีค้นไทยยึดถือความกตัญญู ต่อแผ่นดิน/ประเทศ น้อยลง” ร้อยละ 
เห็นดว้ยมาก 37.44 
ค่อนข้างเห็นดว้ย 21.77 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 12.18 
ไม่เห็นดว้ยเลย 24.81 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 3.80 

รวม 100.00 
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5. ท่านทราบหรือไม่ว่า “วันมาฆบูชา” เป็นวันอะไร/มีเหตุการณ์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไร (เฉพำะผูท่ี้นบัถือศำสนำพุทธ = 1,250) 

การรับรู้ของผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน “วันมาฆบูชา” 
ร้อยละ 

ก.พ. 64 ก.พ. 60 
ทรำบ (สำมำรถระบุไดถู้กตอ้งว่ำ เป็นวนัเพญ็ ขึ้น 15 ค  ่ำ เดือน 3 และมีพระสงฆจ์ ำนวน 1,250 รูป มำประชุมพร้อมกนั

โดยมิไดน้ัดหมำย  เพ่ือสักกำระพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ พระสงฆ์ท่ีมำประชุมทั้งหมดลว้นแต่เป็นพระอรหันต ์            
ผูไ้ดอ้ภิญญำ 6 และเป็นพระสงฆท่ี์ไดรั้บกำรอุปสมบทโดยตรงจำกพระพุทธเจำ้ (เอหิภิกขอุุปสัมปทำ)) 

51.92 41.52 

ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ 48.08 58.48 
รวม 100.00 100.00 

 
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวท่ีว่า “ทุกวันนีช้าวไทยพุทธห่างไกลศาสนา” (เฉพำะผูท่ี้นบัถือศำสนำพุทธ = 1,250) 

ความคิดเห็นของผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธกับค ากล่าว “ทุกวันนีช้าวไทยพุทธห่างไกลศาสนา” ร้อยละ 
เห็นดว้ยมาก 35.28 
ค่อนข้างเห็นดว้ย 27.36 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 14.48 
ไม่เห็นดว้ยเลย 20.24 
ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 2.64 

รวม 100.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 115 8.75 
ปริมณฑลและภำคกลำง 338 25.73 
ภำคเหนือ 241 18.34 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 441 33.56 
ภำคใต ้ 179 13.62 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.93 
หญิง 671 51.07 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 104 7.91 
26 – 35 ปี 213 16.21 
36 – 45 ปี 281 21.39 
46 – 59 ปี 432 32.88 
60 ปี ขึ้นไป 284 21.61 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,250 95.13 
อิสลำม 51 3.88 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 13 0.99 
ไม่ระบ ุ - - 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 290 22.07 
สมรส 959 72.98 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 56 4.26 
ไม่ระบ ุ 9 0.69 

รวม 1,314 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 420 31.96 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 433 32.95 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 88 6.70 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 303 23.06 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 55 4.19 
ไม่ระบ ุ 15 1.14 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 113 8.60 
พนกังำนเอกชน 196 14.92 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 272 20.70 
เกษตรกร/ประมง 186 14.15 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 233 17.73 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 250 19.03 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 50 3.80 
ไม่ระบ ุ 14 1.07 

รวม 1,314 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 264 20.09 
ไม่เกิน 10,000 บำท 367 27.93 
10,001 – 20,000 บำท 299 22.75 
20,001 – 30,000 บำท 122 9.28 
30,001 – 40,000 บำท 70 5.33 
40,001 บำท ขึ้นไป 73 5.56 
ไม่ระบ ุ 119 9.06 

รวม 1,314 100.00 
 
 


