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ผลสํารวจเร่ือง “คนกรุงกับเทศกาลกินเจ 2555” 
 

ประชาชนรอยละ 69.0 ตัง้ใจจะกินเจในปน้ี โดยใหเหตุผลวา เพือ่สรางบุญกุศล ละเวนชวีิตสตัว  
และรอยละ 57.4 คิดวาราคาอาหารเจนาจะแพงกวาปที่ผานมา  

 

 เน่ืองดวยวันที่ 15 - 23 ตุลาคม น้ี เปนชวงของเทศกาลกินเจ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ
โพลล) จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,243 คน โดยเก็บขอมูล
ในชวงวันที่ 12 – 14 ตุลาคมที่ผานมา พบวา สิ่งที่ประชาชนถือวาเปนสัญลักษณของเทศกาลกินเจคือ อาหาร
เจที่มีสวนประกอบของ ผัก แปง เตาหู ฯลฯ (รอยละ 69.0) รองลงมาคือ ธงเจ (ธงเหลือง) (รอยละ 26.4) และ 
การทรงเจา ลุยไฟ (รอยละ 2.4)   

 เมื่อถามถึงเมนูอาหารเจนึกถึงมากที่สุด รอยละ 39.0 บอกวาเปนผัดหมี่เจ (หมี่เหลือง)  รองลงมา
รอยละ 23.5  บอกวาเปนตมจับฉาย และรอยละ 13.4 บอกวาเปนผัดหม่ีซ่ัว และเมื่อใหประชาชนเปรียบเทียบ
ราคาอาหารเจและวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารเจในปน้ีกับปที่ผานมา รอยละ 57.4 คิดวานาจะแพงกวาปที่
ผานมา  รอยละ 39.9 คิดวาราคาพอๆ กับปที่ผานมา มีเพียงรอยละ 2.7 ที่คิดวาราคานาจะถูกกวาปที่ผานมา  

 ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 69.0 ระบุวาตั้งใจจะกินเจในปน้ี ในจํานวนนี้รอยละ 31.7 ระบุวา จะกินเปน
บางมื้อ  รอยละ 22.9 จะกินตลอดชวงเทศกาล  และรอยละ 7.2 จะกิน 3 วัน  

 เมื่อถามเฉพาะผูที่ตั้งใจจะกินเจถึงเหตุผลหลักที่กินเจในปน้ี รอยละ 40.7 บอกวาเพื่อสรางบุญกุศล 
ละเวนชีวิตสัตว  รอยละ 24.6 บอกวาเพื่อสุขภาพ และรอยละ 12.7 บอกวาปฏิบัติมาเปนประจําทุกป  

 สําหรับวิธีเลือกกินอาหารเจในปน้ีคือ ซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จตามรานอาหารที่ปกธงเจ (ธงเหลือง) 
(รอยละ 67.5) รองลงมาคือ ทํากินเองที่บาน (รอยละ 25.7) และซื้ออาหารเจแชแข็งตามรานสะดวกซื้อ (รอยละ 
3.4) 

 เมื่อถามผูที่ตั้งใจกินเจในปน้ีวาจะชักชวนคนอื่นๆ มากินเจดวยหรือไม รอยละ 64.3 ระบุวา จะ
ชักชวน (โดยใหเหตุผลวา  ปนึงมีครั้งเดียว อยากใหคนอ่ืนแข็งแรง กินแลวไดบุญ เปนการละเวนชีวิต 
ฯลฯ) ขณะที่ รอยละ 35.7 ไมชวน (โดยใหเหตุผลวา อยากใหเปนความตั้งใจของบุคคลนั้นเอง ไมอยากบังคับใคร 
เปนสิทธิสวนบุคคล ฯลฯ) 

 ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
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1. สิ่งที่ถือวาเปนสัญลักษณของเทศกาลกินเจ คือ 
 

- อาหารเจที่มีสวนประกอบของ ผัก แปง เตาหู ฯลฯ รอยละ 69.0 
- ธงเจ (ธงเหลือง) รอยละ 26.4 
- การทรงเจา ลุยไฟ  รอยละ 2.4 
- อ่ืนๆ อาทิ การถือศีล การขึ้นราคาผักตางๆ โรงเจ ฯลฯ รอยละ 2.2 

 
2. เมนูอาหารเจที่เห็น หรือ นึกถึงมากที่สุด ในชวงเทศกาลกินเจ 5 อันดับแรก คือ 
 

- ผัดหมี่เจ (หมี่เหลือง) รอยละ 39.0 
- ตมจับฉาย รอยละ 23.5 
- ผัดหม่ีซ่ัว รอยละ 13.4 
- เตาหูทอด เผือกทอด ไชเทาทอด รอยละ 10.5 
- กะหล่ําปลีตุนเจ รอยละ 2.6 

 
3. ความคิดเห็นตอราคาอาหารเจ/วัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารเจในปน้ีเมื่อเทียบกับปที่ผานมาพบวา 
 

- คิดวาแพงกวาปที่ผานมา รอยละ 57.4 
- คิดวาพอๆ กับปที่ผานมา รอยละ 39.9 
- คิดวาถูกกวาปที่ผานมา รอยละ 2.7 

  

4. ความตั้งใจที่จะกินเจ ในเทศกาลถอืศีลกินเจชวงวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2555 น้ี พบวา 

- ตั้งใจจะกินเจในปน้ี  รอยละ 69.0  
   โดยในจํานวนนี้ระบุวา    จะกินเปนบางมื้อ รอยละ 31.7 
 จะกินจนครบชวงเทศกาลกินเจ รอยละ 22.9 
 จะกิน 3 วัน รอยละ 7.2 
 จะกิน 7 วัน รอยละ 4.4 
 จะกิน 5 วัน รอยละ 2.8 
- ไมกินเจ       รอยละ 31.0  

 
5. เหตุผลหลักที่กินเจในปน้ี 5 อันดับแรก คือ (ถามเฉพาะผูที่ตั้งใจจะกินเจในปน้ี) 
 

- เพื่อสรางบุญกุศล ละเวนชีวิตสัตว รอยละ 40.7 
- เพ่ือสุขภาพ รอยละ 24.6 
- ปฏิบัติมาเปนประจําทุกป รอยละ 12.7 
- อยากลองกินเจดูบาง รอยละ 8.4 
- เพ่ือใหเขากับเทศกาล รอยละ 6.8 
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6. วิธีการเลอืกทานอาหารเจของผูทีต่ั้งใจกินเจในปน้ี คือ (ถามเฉพาะผูที่ตัง้ใจจะกินเจในปน้ี) 
 

- ซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จตามรานอาหารที่ปกธงเจ (ธงเหลือง)    รอยละ 67.5 
- ทํากินเองที่บาน รอยละ 25.7 
- ซ้ืออาหารเจแชแข็งตามรานสะดวกซื้อ  รอยละ 3.4 
- ซ้ือในหางสรรพสินคา รอยละ 2.6 
- อ่ืนๆ อาทิ กินที่โรงเจ ศาลเจา ฯลฯ รอยละ 0.8 

 
7. เมื่อถามวาจะชักชวนคนอื่นๆ มากินเจดวยหรือไม พบวา (ถามเฉพาะผูทีต่ั้งใจจะกินเจในปน้ี) 

 

- ชักชวน รอยละ 64.3 
  (โดยใหเหตุผลวา  ปนึงมีครั้งเดียว อยากใหคนอื่นแขง็แรง กินแลวไดบุญ เปนการละเวนชีวิต ฯลฯ) 
-ไมชวน รอยละ 35.7 
 (โดยใหเหตุผลวา อยากใหเปนความตั้งใจของบุคคลนัน้เอง ไมอยากบังคบัใคร เปนสิทธิสวนบุคคล ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 
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วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเทศกาลกินเจป 2555  ในเรื่อง
สัญลักษณของเทศกาลกินเจ อาหารเจยอดนิยม และราคาของอาหาร รวมถึงความตั้งใจและเหตุผลที่จะกินเจ
ในปน้ี ตลอดจนวิธีเลือกทานอาหารเจและการชักชวนคนอื่นๆ มากินอาหารเจในชวงเทศกาลกินเจ ทั้งนี้เพ่ือ
สะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และใชประโยชนตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีสุม
ประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ โดยสุมจากเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได
จํานวนทั้งสิ้น 37 เขต ไดแก เขตคลองเตย คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ธนบุรี 
บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด บางรัก  บึงกุม  
ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ 
ลาดกระบัง  วังทองหลาง วัฒนา สัมพันธวงศ สะพานสูง สายไหม หนองแขมและหลักสี่ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
1,243 คน เปนเพศชายรอยละ 49.0 และเพศหญิงรอยละ 51.0 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในสวนของ 
และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 12 – 14 ตุลาคม 2555 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       : 16 ตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จํานวน รอยละ 
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 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 608 49.0 
            หญิง 635 51.0 

รวม 1,243 100.0 
อายุ   
 18 - 25  ป 350 28.2 
 26 - 35  ป 319 25.7 
 36 - 45  ป 268 21.6 
 46 ปขึ้นไป 306 24.5 

รวม 1,243 100.0 
การศึกษาปจจุบัน   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 672 54.1 
 ปริญญาตรี  500 40.2 
 สูงกวาปริญญาตรี 71 5.7 

รวม 1,243 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 140 11.2 
      พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 367 29.5 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 335 26.9 
      รับจางทั่วไป 129 10.4 
      พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 66 5.3 
      นักศึกษา 190 15.3 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 16 1.4 

รวม 1,243 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


