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ผลส ำรวจเร่ือง  “คนไทยเตรียมกำยเตรียมใจอย่ำงไร ช่วงเทศกำลกินเจ” 

 

 
เนื่องด้วยวนัที ่17 -25 ตุลาคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลกนิเจ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ จงึ

ส ารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ คนไทยเตรียมกำยเตรียมใจอย่ำงไร ช่วงเทศกำลกินเจ ” โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจ านวน 1,171 คน พบวา่ 

 
คนกินเจส่วนใหญ่ระบุว่ำ มีกำรเตรียมตัวเตรียมกำยเพ่ือให้พร้อมในช่วงเทศกำลกินเจด้วยกำร เตรียม

หำร้ำนขำยกบัข้ำวเจเจ้ำอร่อย ร้อยละ 68.2 รองลงมาระบุว่าเตรยีมล้างท้องตัง้แต่วนัที ่16 ตุลาคม รอ้ยละ 39.2 และ
ระบุวา่เตรยีมหาวตัถุดบิส าหรบัท าอาหารเจไวล้่วงหน้า รอ้ยละ 35.9  

 
ส่วนกำรเตรียมจิตใจเพ่ือให้พร้อมในช่วงเทศกำลกินเจ นัน้ พบว่ำคนกินเจส่วนใหญ่ระบุว่ำ เตรียมท ำบุญ 

ท ำทำน ร้อยละ 55.0 รองลงมาระบุว่าเตรยีมรกัษาจติใจใหบ้รสิทุธิ ์รกัษาอารมณ์ให้คงที่ ร้อยละ 51.0 และระบุว่า เตรยีมท า
จติตัง้มัน่จะกนิเจให้ครบ 9 วนั รอ้ยละ 41.4 

 

เม่ือถำมว่ำ “คิดว่ำในปีน้ีจะมีคนหันมำทำนอำหำรเจเพ่ิมข้ึน หรือลดลง เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ” คน
ไทยส่วนใหญ่ ระบุว่ำ น่ำจะคนหันมำทำนอำหำรเจลดลง ร้อยละ 52.7 (โดยให้เหตุผลว่า อาหารเจมรีาคาสูงกว่า
อาหารทัว่ไป คนมกี าลงัซื้อน้อยลง หาซื้อยาก และรสชาติไมถู่กปาก) และระบุวา่น่าจะมคีนทานอาหารเจเพิม่ข ึ้น ร้อยละ 
47.3 (โดยใหเ้หตุผลวา่ เหมาะสมกบั เทรนด์ การดูแลสขุภาพ เป็นการท าบุญกศุลละเว้นชวีติสตัว ์และหาซื้อสะดวกมาก
ขึน้มทีัง้สัง่ online /ในรา้นสะดวกซื้อ) 

 
โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 คนกินเจส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.2 มีกำรเตรียมตัวเตรียมกำยพร้อมเข้ำสู่เทศกำลกิจเจปีน้ีด้วยกำร 
เตรียมหำร้ำนขำยกับข้ำวเจเจ้ำอร่อย และส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0  เตรียมจิตใจด้วยกำรท ำบุญ ท ำทำน 
 โดยคนไทย ร้อยละ 52.7 เห็นว่ำเทศกำลกินเจปีน้ี น่ำจะมีคนกินเจน้อยลง เน่ืองจำก อำหำรเจมีรำคำ
สูงกว่ำอำหำรทัว่ไป และคนมีก ำลงัซ้ือน้อยลง  
          

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ กำรเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชนทัว่ประเทศ        (รวม 5 หน้ำ) 
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1.เตรียมตวั เตรียมกำยอย่ำงไรเพ่ือให้พร้อมในช่วงเทศกำลกินเจ วนัท่ี 17-25 ต.ค.63(เลอืกตอบได้มากกวา่ 1ขอ้) 
  

เตรียมหำร้ำนขำยกบัข้ำวเจเจ้ำอร่อย ร้อยละ 68.2 
เตรยีมล้างทอ้งตัง้แต่วนัที ่16 ตุลาคม  รอ้ยละ 39.2 
เตรยีมหาวตัถุดบิส าหรบัท าอาหารเจไวล้่วงหน้า รอ้ยละ 35.9 
เตรยีมชดุขาวเพื่อใสไ่ปศาลเจา้/โรงเจ รอ้ยละ 23.1 
หาขอ้มลูสถานที่จดักจิกรรมในชว่งเทศกาลกนิเจ   
เชน่ เยาวราช ภูเกต็ ตรงั หาดใหญ่ หา้งต่างๆ ฯลฯ 

รอ้ยละ 16.7 

หาขอ้มลูในการปฏบิตัติวัชว่งเทศกาลกนิเจ รอ้ยละ 11.9 
เตรยีมสนิคา้เจไวข้ายชว่งเทศกาลกนิเจ รอ้ยละ 7.3 

 
 
2. เตรียมจิตใจอย่ำงไรเพ่ือให้พร้อมในช่วงเทศกำลกินเจ (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 
 

เตรียมท ำบุญ ท ำทำน ร้อยละ 55.0 
เตรยีมรกัษาจติใจใหบ้รสิทุธิ ์รกัษาอารมณ์ให้คงที่ รอ้ยละ 51.0 
ท าจติตัง้มัน่จะกนิเจให้ครบ 9 วนั รอ้ยละ 41.4 
เตรยีมรกัษาศลี 5 รอ้ยละ 34.2 
กนิเจตามเทศกาลอย่างเดยีว  รอ้ยละ 31.0 
เตรยีมไหวเ้จา้/เจา้แม่กวนอมิที่ศาลเจา้ต่างๆ      รอ้ยละ 27.4 
เตรยีมนุ่งขาวห่มขาว รอ้ยละ 15.9 
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3. ท่ำนคิดว่ำในปีน้ีจะมีคนหนัมำทำนอำหำรเจเพ่ิมข้ึน หรือลดลง เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ 

  
น่ำจะลดลง ร้อยละ 52.7 
โดยใหเ้หตุผลวา่ 

 รำคำสูงกว่ำอำหำรทัว่ไป คนมีก ำลงัซ้ือน้อยลง ร้อยละ 80.3 

 หาซื้อยาก ไม่สะดวก รอ้ยละ 34.3 

 รสชาตไิมถู่กปาก รอ้ยละ 12.8 

 อาหารเจมแีป้งและน ้ามนัเยอะ รอ้ยละ 12.5 

 เคยทานแล้วไมม่แีรง/หวิ/ไมอ่ยู่ทอ้ง  รอ้ยละ 10.8 

 อืน่ๆ ชว่งโควดิ-19 ไมอ่ยากไปแออดัที่โรงเจ ผักมสีารพษิ
มากกวา่เนื้อสตัว ์ปีนี้มกีารประชาสมัพนัธน้์อย ฯลฯ 

รอ้ยละ 5.7 

 

  

   
น่าจะเพิม่ข ึน้ รอ้ยละ 47.3 

 เหมาะสมกบั เทรนด์ การดูแลสขุภาพ รอ้ยละ 66.7 

 เป็นการท าบุญกุศลละเวน้ชวีติสตัว์ รอ้ยละ 65.1 

 สะดวกมากขึน้มทีัง้สัง่ online /ในรา้นสะดวกซื้อ รอ้ยละ 36.6 

 กนิใหเ้ขา้กบัเทศกาล       รอ้ยละ 32.5 

 มกีารจดักจิกรรม/อเีวน้ท ์สง่เสรมิการกนิเจมากขึน้ รอ้ยละ 25.9 

 อืน่ๆ โรงเจมอีาหารเจแจกฟร ี รอ้ยละ 2.7  
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รำยละเอียดกำรส ำรวจ 

 
 

วตัถปุระสงค์กำรส ำรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการเตรยีมกายเตรยีมใจ เพื่อเข้าสู่เทศกาลกนิเจ ตลอดจน

ความเห็นต่อแนวโน้มผู้ที่หนัมากนิเจเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีที่ผ่านๆมา ทัง้นี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเหน็ของ
ประชาชนใหส้งัคมและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ 
 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

     การส ารวจใชก้ารสุม่ตวัอย่างจากประชาชนทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุม่สมัภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานข้อมลูของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling) แล้วใช้
วธิ ีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวง  
มหาดไทย 

       
 ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ม ีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้น า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล  : 12 – 15 ตุลาคม 2563 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ำรวจ      : 16 ตุลาคม 2563 
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่ำง 
 

 จ ำนวน รอ้ยละ 

เพศ    
            ชาย 559 47.7 
            หญงิ 612 52.3 

รวม 1,171 100.0 
อำยุ   
            18 ปี - 30 ปี 88 7.5 
            31 ปี - 40 ปี 180 15.4 
            41 ปี - 50 ปี 309 26.4 
            51 ปี - 60 ปี 302 25.8 
   61 ปี ขึน้ไป 292 24.9 

รวม 1,171 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 692 59.1 
            ปรญิญาตร ี 385 32.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 94 8.0 
                                 รวม 1,171 100.0 
อำชีพ   

ลูกจา้งรฐับาล 142 12.1 
ลูกจา้งเอกชน     237 20.3 
คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 404 34.5 
เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   59 5.0 
ท างานใหค้รอบครวั 5 0.4 
พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/ เกษยีณอายุ 265 22.6 
นักเรยีน/ นักศกึษา   23 2.0 
วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 36 3.1 

รวม 1,171 100.0 
 

ศูนยวิ์จยัมหำวิทยำลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  โทร. 02-4073888 ต่อ 2897,2898 
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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