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  ผลสํารวจเรื่อง  “คนกรุงกับเทศกาลกินเจเดือน 9 สองครั้งในรอบ 132 ป” 

 
 

 
 

 
 
 

เนื่องในวันท่ี 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557 ท่ีจะถึงนี้  จะเขาสู “เทศกาลกินเจ” ซ่ึงในปนี้จะมีเทศกาลกินเจถึง        
2 คร้ังในรอบ 132 ป ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับ คณะเศรษฐศาสตร จึงไดสํารวจความคิดเห็น
ประชาชน เร่ือง “คนกรุงกับเทศกาลกินเจเดือน 9 สองคร้ังในรอบ 132 ป” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครจํานวน 1,188 คน พบวา  

 

คนกรุงเทพฯ รอยละ 25.7 ระบุวาจะกินเจท้ัง 2 รอบ ขณะท่ีรอยละ 11.1 ระบุวากนิรอบแรกแครอบเดียว และรอยละ 
9.5 ระบุวาไมไดกินรอบแรกแตคาดวาจะกินรอบ 2 ท้ังนี้มีรอยละ 53.7 ไมไดเขารวมเทศกาลกินเจท้ัง 2 รอบ 

 

ผลสํารวจยังเผยอีกวา สวนใหญรอยละ 57.8 อยากไปทองเท่ียวและสัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลกินเจใน
กรุงเทพฯ มากท่ีสุด รองลงมา รอยละ 34.8 อยากไปจงัหวัดภูเก็ต และรอยละ 14.3 อยากไปจังหวดันครสวรรค 
 

สวนส่ิงท่ีคนกรุงเทพฯ นึกถึงมากท่ีสุดเม่ือพูดถึงเทศกาลกินเจ (ไมนับรวมอาหารเจ) คือ ธงเหลือง(รอยละ 57.2) 
รองลงมาคือ เจาแมกวนอิม (รอยละ 41.4) ตามมาดวย วดัจีนหรือศาลเจา (รอยละ 25.3) คนทรงเจาหรือมาทรง (รอยละ19.1) 
และมังกร (รอยละ12.8) 

 

เม่ือถามถึงราคาของอาหารเจมีผลตอการตัดสินใจในการเขารวมเทศกาลกินเจมากนอยเพียงใดพบวา สวนใหญ   
รอยละ 55.5 เห็นวามีผลนอยถึงนอยท่ีสุด  ในขณะท่ีรอยละ 34.3 เห็นวามีผลมากถึงมากท่ีสุด  

 

ท้ังนี้เม่ือถามตอวาอยากใหรัฐบาลเขามาชวยดูแลราคาอาหารเจไมใหสูงเกินไปหรือไม  โดยรอยละ 72.0 เห็นวาควร
ใหรัฐบาลเขามาชวยดูแล  ขณะท่ีรอยละ 14.7 เห็นวาไมควร 
        

สวนความตัง้ใจท่ีคิดวาจะเขารวมเทศกาลกินเจรอบ 2 พบวามีเพียงรอยละ 35.2 ในจํานวนนี้รอยละ 19.3 คาดวา
อาจจะกินไมครบท้ัง 9 วัน และรอยละ 15.9 ตั้งใจจะกินครบท้ัง 9 วัน  ขณะท่ีรอยละ 53.7 ต้ังใจวาจะไมกินเจในรอบท่ี 2 ท่ีจะ
ถึงนี้  ท่ีเหลือรอยละ 11.1 ยังไมแนใจ 
  

เม่ือถามเหตุผลสําคัญท่ีตองการเขารวมในเทศการกินเจในรอบท่ี 2 คือ เพื่อบุญกุศลละเวนชีวิตสัตว (รอยละ 63.6) 
รองลงมาเพื่อสุขภาพ (รอยละ 43.1) และเห็นวาเปนปท่ีมีเดือน 9 สองคร้ังเปนสิริมงคล (รอยละ 22.6)   
   

สําหรับราคาอาหารเจตอม้ือท่ีรับไดนั้น สวนใหญรอยละ 56.6 อยากใหอยูในชวงราคา 35-50 บาท รองลงมารอยละ 
34.1 อยากใหไมเกิน 35 บาท และมีรอยละ 6.8 อยากใหอยูในชวงราคา 50-65 บาท 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ เศรษฐกิจ/ การเมือง/ สังคม 
เรื่อง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ (รวม 5 หนา)

คนกรงุเทพฯ กวา 1 ใน 3 ตัง้ใจวาจะกินเจรอบ 2 โดย 63.6% กินเพือ่บุญกุศลละเวนชีวิตสัตว 
72.0% วอนรัฐชวยดูแลราคาอาหารเจไมใหสูงเกินไป  และเม่ือพูดถึงเทศกาลกินเจจะนกึถึงธงเหลือง เจาแมกวนอิมมากท่ีสุด 
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 สุดทายเม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอรานขายอาหารเจวาจะไมมีการปนเปอนจาก DNA เนื้อสัตวพบวา สวนใหญ
รอยละ 43.9 เชื่อม่ันมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่รอยละ 34.2 เช่ือม่ันนอยถึงนอยท่ีสุด  
 

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นขอคําถาม ดังตอไปนี ้
 

1. การกินเจในรอบแรก (วันท่ี 24ก.ย.-3ต.ค. 57) ท่ีผานมาเปนอยางไร 
กินรอบแรกและคาดวาจะกินรอบ 2  รอยละ 25.7 
กินรอบแรกแตจะไมกินรอบ 2 รอยละ 11.1 
ไมไดกนิรอบแรกแตคาดวาจะกนิรอบ 2 รอยละ 9.5 
ไมไดกินเจ รอยละ 53.7 

 

2. สถานท่ีจัดเทศกาลกินเจท่ีอยากทองเท่ียวและสัมผัสบรรยากาศมากท่ีสุด (5 อันดับแรก) 
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

กรุงเทพฯ รอยละ 57.8 
ภูเก็ต รอยละ 34.8 
นครสวรรค รอยละ 14.3 
กระบ่ี   รอยละ 5.2 
ชลบุรี  รอยละ 4.0 

 

3. ถาไมนับรวมอาหารเจ ส่ิงท่ีนึกถึงเม่ือพูดถึงเทศกาลกินเจมากท่ีสุดคือ (5อันดับแรก)  

ธงเหลือง รอยละ 57.2 
เจาแมกวนอิม รอยละ 41.4 
วัดจีน/ศาลเจา รอยละ 25.3 
คนทรงเจา /มาทรง รอยละ 19.1 
มังกร   รอยละ 12.8 

 

4. ราคาอาหารเจมีผลตอการตัดสินใจกินเจหรือกินอาหารเจมากนอยเพียงใด 
มีผลมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนมีผลมากรอยละ 25.1 และมีผลมากท่ีสุดรอยละ 9.2) 

รอยละ 34.3 

 

มีผลนอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนมีผลนอยรอยละ 25.7 และมีผลนอยท่ีสุดรอยละ 29.8) 
 

 

รอยละ 
 

55.5 

ไมแนใจ รอยละ 10.2 
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5. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ควรใหรัฐบาลเขามาชวยดแูลราคาอาหารเจไมใหสูงมากจนเกินไปหรือไม” 
ควรใหเขามาชวยดูแล   รอยละ 72.0 
ไมควรใหเขามาชวยดูแล รอยละ 14.7 
ไมแนใจ รอยละ 13.3 

  

6. ความตัง้ใจจะกินเจในรอบท่ี  2  ท่ีจะถึงนี้ 
ตั้งใจวาจะกิน 
 กินครบท้ัง 9 วัน   รอยละ 15.9 
 กินแตอาจจะไมครบท้ัง 9 วัน   รอยละ 19.3                   

รอยละ 35.2 

ไมกินเจเลยท้ัง 2 รอบ รอยละ 53.7 
กินรอบแรกรอบเดียว รอยละ 11.1 

 

7. เหตุผลหลักท่ีตั้งใจจะกินเจในปนี้ (5 อันดับแรก) 
   (ถามเฉพาะผูท่ีต้ังใจจะกินเจรอบ 2 และตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

กินเพื่อบุญกุศลละเวนชีวิตสัตว       รอยละ 63.6 
กินเพื่อสุขภาพ             รอยละ 43.1 
กินเพราะเปนปท่ีมีเดือน 9 สองคร้ังเปนสิริมงคล รอยละ 22.6 
กินเพราะปฏิบัติมาทุกป รอยละ 22.2 
อยากลองกินเพื่อใหเขากับเทศกาล       รอยละ 9.7 

 

8. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ราคาอาหารเจตอม้ือท่ีพอรับไดไมควรเกินม้ือละเทาไหร” 

    (ถามเฉพาะผูท่ีต้ังใจจะกินเจรอบ 2) 
ไมเกิน 35 บาท  รอยละ 34.1 
35-50 บาท รอยละ 56.6 
50-65 บาท รอยละ 6.8
65-80 บาท    รอยละ 2.1
มากกวา 80 บาท รอยละ 0.4

 

9. ความเชื่อม่ันตอรานท่ีขายอาหารเจวาจะไมมีการปนเปอน DNA จากเนื้อสัตวผสมในอาหารพบวา 
 

เชื่อม่ันมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเชื่อม่ันมากรอยละ 34.3 และเชื่อม่ันมากท่ีสุดรอยละ 9.6) 

รอยละ 43.9 

 

เช่ือม่ันนอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเช่ือม่ันนอยรอยละ 25.9 และเช่ือม่ันนอยท่ีสุดรอยละ 8.3) 

 

รอยละ 
 

34.2 

ไมแนใจ รอยละ 21.9 



 

 4

รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ 
- เพื่อสะทอนถึงความต้ังใจและเหตุผลในการกินเจรอบ 2 ท่ีจะถึงนี้ 
- เพื่อสะทอนถึงสถานท่ี ส่ิงท่ีนึกถึงเม่ือพูดถึงเทศกาลกินเจ 
- เพื่อสะทอนราคาอาหารเจวามีผลตอการตัดสินใจกินเจหรือกินอาหารเจมากนอยเพียงใด 
- เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนท่ีอยากใหรัฐบาลเขามาชวยดูแลราคาอาหารเจไมใหสูงจนเกินไป 
- เพื่อสะทอนความเช่ือม่ันตอรานอาหารเจวาจะไมมีการปนเปอน DNA เนื้อสัตวผสมในอาหารเจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 23 เขต 
จาก 50 เขต ท้ังเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวัฒนา ทุงครุ บางเขน บางซ่ือ 
บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ พระนคร  ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง 
สัมพันธวงศ สาทรและหลักส่ี ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) จากน้ันใชวิธีเกบ็ขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,188 คน เปนชายรอยละ 47.5 และหญิงรอยละ 52.5 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  17 - 19 ตุลาคม 2557 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  22 ตุลาคม 2557 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 

เพศ   
            ชาย 564 47.5 
            หญิง 624 52.5 

รวม 1,188 100.0 

อายุ   
            18 ป – 25 ป 290 24.4 
            26 ป – 35 ป 321 27.0 
            36 ป – 45 ป 280 23.6 
 46 ป ข้ึนไป 297 25.0 

รวม 1,188 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 711 59.9 
            ปริญญาตรี 410 34.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 67 5.6 
                                 รวม 1,188 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 91 7.7 
 ลูกจางเอกชน     431 36.3 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว  373 31.4 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   64 5.4 
 ทํางานใหครอบครัว   10 0.8 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 67 5.6 
 นักเรียน/ นักศึกษา   129 10.9 
 วางงาน/ เกษตรกร 23 1.9 

รวม 1,188 100.0 
                         


