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พ่อค้าแม่ค้า 58.0% ระบตุ้นทุนวตัถดิุบ/อาหารเจสงูกว่าปีท่ีแล้ว 
52.9% จะขายของดีในช่วง 3 วนัแรกของเทศกาลกินเจ 

69.6% ระบกุารมีอาหารเจขายในร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ไม่ส่งผลกระทบกบัยอดขาย 
เหน็ด้วยท่ีกรมการค้าภายในจบัตาราคาผกัแพง เพราะลกูค้าจะได้มีกาํลงัซ้ือ แต่ถ้าขายถกูกลวัขาดทุน   

 
ผลสาํรวจเร่ือง “หวัอกของพ่อค้าแม่ค้าช่วงเทศกาลกินเจ”  

 เน่ืองดว้ยชว่งวนัที ่1-9 ตุลาคมน้ี เป็นช่วงเทศกาลกนิเจ กรุงเทพโพลล ์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  
จงึสาํรวจความคดิเหน็ของพอ่คา้แมค่า้ เรื่อง “หวัอกของพ่อค้าแม่ค้าช่วงเทศกาลกินเจ” โดยเกบ็ขอ้มลู เฉพาะ
พ่อคา้ แม่คา้ ทีข่ายอาหารเจและวตัถุดบิเพื่อนําไปประกอบอาหารเจ ตามตลาดสดหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล มผีลสาํรวจดงัน้ี 
 การเตรียมของสาํหรบัค้าขายในช่วงเทศกาลกินเจในปีน้ี พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.2 ระบุ
ว่า เตรียมของไว้ขายพอๆกบัปีท่ีแล้ว เพราะ มีลูกค้าประจาํ เศรษฐกิจไม่ดี และไม่มัน่ใจในกาํลงัซ้ือของ
ลูกค้า รองลงมารอ้ยละ 33.2 ระบุว่า เตรยีมของไวน้้อยกว่าปีทีแ่ลว้ เพราะเศรษฐกจิไมด่ ีไมอ่ยากลงทุนเยอะ และ
ฝนตกบ่อยไม่ค่อยมคีนซื้อ และรอ้ยละ 6.6 ระบุว่า เตรยีมไวเ้ยอะกว่าปีทีแ่ลว้ เพราะปีทีแ่ลว้ไม่พอขาย คนหนัมา
กนิเจเยอะขึน้ และชว่งตน้เดอืนลกูคา้มกีาํลงัซือ้ 
 ทัง้น้ีพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.0 ระบุว่าต้นทุนราคาวตัถดิุบ/อาหารเจสูงขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว 
รองลงมารอ้ยละ 40.0 ระบุวา่ ตน้ทุนเทา่เดมิ มเีพยีงรอ้ยละ 2.0 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ตน้ทุนลดลง 
  สาํหรบัการขายอาหารเจในปีน้ีนัน้ พ่อค้าแม่ค้าร้อยละ 34.9 ระบุว่า น่าจะขายได้น้อยกว่าปีท่ีแล้ว 
รองลงมารอ้ยละ 26.8 ระบุวา่ น่าจะขายไดพ้อๆกบัปีทีแ่ลว้ และมเีพยีงรอ้ยละ 7.9 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ น่าจะขายดกีวา่  
 ส่วนวนัท่ีคาดว่าจะขายดีท่ีสุดในช่วงเทศกาลกินเจ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 52.9 ระบุว่าอยู่
ในช่วง 3 วนัแรกของเทศกาลกินเจ รองลงมารอ้ยละ 24.3 ระบุว่า ขายดตีลอดช่วงเทศกาล และรอ้ยละ 17.7 
ระบุว่าอยู่ในช่วง 5 วนัแรกของเทศกาล โดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.3 ระบุว่าปัจจุบนัลูกค้ามกัซ้ือ
อาหารเจท่ีปรงุสาํเรจ็จากร้านขายอาหารเจ  รองลงมารอ้ยละ 31.7 ระบุว่าลูกคา้มกัซือ้วตัถุดบิเพื่อไปทาํอาหาร
เจทานเอง และรอ้ยละ 28.5 ระบุวา่ลกูคา้มกัซือ้จากรา้นสะดวกซือ้และซุปเปอรม์ารเ์กต็(เชน่ 7-11 บิก๊ซ ีโลตสั ฯลฯ) 
 เม่ือถามต่อว่าการท่ีร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอรม์ารเ์กต็ต่างๆ หนัมาขายวตัถดิุบและอาหารเจ 
ในช่วงเทศกาลกินเจ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือไม่ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6 ระบุว่าไม่ 
ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ขณะทีร่อ้ยละ 30.4 ระบุวา่ สง่ผลกระทบต่อยอดขาย  
 อย่างไรกดี็พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 ระบุว่าสินค้าท่ีร้านมีข้อดีตรง “สด/ใหม่กว่า” ร้าน

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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สะดวกซ้ือและซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาร้อยละ 20.1  มขี้อดีตรง “ถูกกว่า” และร้อยละ 12.5 มีข้อดีตรง 
“หลากหลายกวา่”    
 ด้านความเห็นต่อการท่ีกระทรวงพาณิชย์สัง่การให้กรมการค้าภายในจบัตาราคาผกัแพงรบั
เทศกาลกินเจ พ่อค้าแม่ค้าร้อยละ 37.0 เห็นว่า ราคาอาหารเจจะได้ไม่สูงมากลูกค้าจะได้มีกําลงัซ้ือ 
รองลงมารอ้ยละ 31.4 เหน็ว่า รบัมาแพงจะใหข้ายถูกกลวัขาดทุน  และรอ้ยละ 29.3 เหน็ว่าไม่ควรเน้นทีร่าคาผกั
อยา่งเดยีวแต่ควรดรูาคาสนิคา้เจประเภทอื่นๆดว้ย  
 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. การเตรียมการสาํหรบัค้าขายวตัถดิุบและอาหารเจ ให้ลกูค้าในช่วงเทศกาลกินเจในปีน้ี 
 

เตรยีมไวเ้ยอะกวา่ปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 6.6 

 เพราะ ปีทีแ่ลว้ไมพ่อขาย คนหนัมากนิเจเยอะขึน้ และชว่งตน้เดอืนลกูคา้มกีาํลงัซือ้ เป็นตน้

เตรียมไว้พอๆกบัปีท่ีแล้ว ร้อยละ 60.2 

 เพราะ มีลกูค้าประจาํอยู่แล้ว เศรษฐกิจไม่ดี และไม่มัน่ใจในกาํลงัซ้ือของลกูค้า เป็นต้น 

เตรยีมไวน้้อยกวา่ปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 33.2 

 เพราะ เศรษฐกจิไมด่ ีไมอ่ยากลงทุนเยอะ และฝนตกบ่อยไมค่อ่ยมคีนซือ้ เป็นตน้ 

 
2. ต้นทุนราคาวตัถดิุบ/อาหารเจในเทศกาลกินเจปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว 
 

ต้นทุนสงูขึน้ ร้อยละ 58.0 

ตน้ทุนเทา่เดมิ รอ้ยละ 40.0 

ตน้ทุนลดลง รอ้ยละ 2.0 

 
3.  คาดการณ์การค้าขายอาหารเจในปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว 
  

น่าจะขายดกีวา่ปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 7.9 

น่าจะขายไดพ้อๆกบัปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 26.8 

น่าจะขายได้น้อยกว่าปีท่ีแล้ว ร้อยละ 34.9 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 30.4 
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4. วนัท่ีคาดว่าจะขายดีท่ีสดุในช่วงเทศกาลกินเจ  

ช่วง 3 วนัแรก ร้อยละ 52.9 
ขายดตีลอดชว่งเทศกาล รอ้ยละ 24.3 

ชว่ง 5 วนัแรก รอ้ยละ 17.7 

ชว่ง 7 วนัแรก รอ้ยละ 3.2 

ชว่ง 5 วนั สดุทา้ย รอ้ยละ 1.2 

ชว่ง 3 วนัสดุทา้ย รอ้ยละ 0.7 
 

5.  ความเหน็ต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารเจของลกูค้าในปัจจบุนั 
  

ซ้ือจากร้านอาหารเจ/กบัข้าวเจสาํเรจ็ ร้อยละ 80.3
ซือ้วตัถุดบิเพือ่ไปทาํกนิเอง รอ้ยละ 31.7
ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้และซุปเปอรม์ารเ์กต็(เชน่ 7-11,บิก๊ซ,ี โลตสั ฯลฯ) รอ้ยละ 28.5
สัง่ซือ้ออนไลน์ รอ้ยละ 1.7

 
6. ความเหน็ต่อการท่ีร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอรม์ารเ์กต็ (7-11,บ๊ิกซี,โลตสั) หนัมาขายวตัถดิุบและ

อาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายหรือไม่ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ร้อยละ 69.6 

สง่ผลกระทบต่อยอดขาย รอ้ยละ 30.4
 

 

7. เม่ือถามว่า “สินค้าของท่ีร้านมีข้อดีอะไรเม่ือเทียบกบัสินค้าจาก ร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

(7-11, บ๊ิกซี, โลตสั)”  
 

สด/ใหม่กว่า      ร้อยละ 60.0 

ถูกกวา่    รอ้ยละ 20.1

หลากหลายกวา่    รอ้ยละ 12.5

อรอ่ยกวา่  รอ้ยละ 7.4
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8. ความเหน็ต่อการท่ีกระทรวงพาณิชยส์ัง่การให้กรมการค้าภายในจบัตาราคาผกัแพงรบัเทศกาลกินเจ 

ราคาอาหารเจจะได้ไม่สงูมากลกูค้าจะได้มีกาํลงัซ้ือ ร้อยละ 37.0

รบัมาแพงจะใหข้ายถูกกลวัขาดทุน   รอ้ยละ 31.4

ไมค่วรเน้นทีร่าคาผกัอยา่งเดยีวแต่ควรดรูาคาสนิคา้เจประเภทอื่นๆดว้ย รอ้ยละ 29.3 

ทาํใหไ้ดก้าํไรลดลงในชว่งเทศกาลกนิเจ รอ้ยละ 2.3

 

รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอาหารเจและวตัถุดบิเพื่อนําไปประกอบอาหารเจ  

เกีย่วกบัการเตรยีมการสําหรบัคา้ขายในช่วงเทศกาลกนิเจ พฤตกิรรมการซือ้อาหารเจของลูกคา้ และความเหน็

ต่อภาครฐัทีเ่ขา้มาจบัตาราคาผกั ในช่วงเทศกาลกนิเจ ซึง่ผลสํารวจทีไ่ดจ้ะช่วยสะทอ้นมุมมองของประชาชนให้

สงัคม และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจดําเนินนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ต่อไป 
 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

    การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งเฉพาะพอ่คา้แมค่า้ทีค่า้ขายอาหารเจและวตัถุดบิเพือ่นําไปประกอบอาหารเจ  

ตามตลาดสดหลายๆ แห่งในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-

Stage Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 407 คน  
  

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  

 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน  

ซึง่เป็นขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปิด (Open Ended) จากนัน้คณะ

นกัวจิยัไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  28-30 กนัยายน 2559 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  1 ตุลาคม 2559 



 

 

 

5

 

ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
             ชาย 104 25.6 
             หญงิ 303 74.4 

รวม 407 100.0 

อาย ุ   
  18 - 30 ปี 68 16.7 
  31 - 40 ปี 86 21.1 
  41 - 50 ปี 95 23.3 
  51 -60 ปี 111 27.4 
  61 ปี ขึน้ไป 47 11.5 

รวม 407 100.0 
ประเภทร้านค้า   
 ขายผกั  68 16.7 
 ขายผลไม ้ 95 23.3 
 ของแหง้/วตัถุดบิทดแทนเน้ือสตัว ์ 81 19.9 
 อาหารปรงุสกุ/กบัขา้วเจ 56 13.8 
 ของทานเล่น/ของหวานเจ(อาท ิเผอืกทอด เตา้หูท้อด น้ําเตา้หู ้ฯลฯ)  107 26.3 

รวม 407 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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