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ผลสาํรวจเรือ่ง 

“กินเจ...ยคุไทยแลนด ์4.0” 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

เน่ืองด้วยในวนัที่ 9-17 ตุลาคมน้ี เป็นช่วงเทศกาลกินเจกรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจยัมหาวิทยาลยั
กรงุเทพ จงึไดด้ําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนเรื่อง “กินเจ...ยุคไทยแลนด ์4.0” โดยเกบ็ขอ้มูล
จากประชาชนอาย ุ18 ปี ขึน้ไปทัง้ผูท้ีก่นิเจและไมก่นิเจ จาํนวน 1,200 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 
 เหตุผลของผู้ท่ีตัง้ใจจะกินเจในปีน้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 80.6 ระบุว่า กินเจเพ่ือบุญกศุลละเว้นชีวิต
สตัวร์องลงมารอ้ยละ 73.3 ระบุว่า กนิเพื่อสุขภาพและรอ้ยละ 66.9 ระบุว่า เป็นธรรมเนียมทีป่ฏบิตัมิาทุกปีส่วน
เหตุผลของผู้ท่ีไม่กินเจส่วนใหญ่ร้อยละ 75.9 ระบุว่าปกติไม่กินอยู่แล้ว/ไม่ชอบ/ไม่อร่อย รองลงมารอ้ยละ 
52.7 ระบุวา่ ในครอบครวัไมม่ใีครกนิ และรอ้ยละ 37.8 ระบุวา่หาซือ้ยาก ไมส่ะดวก 
 
 ทัง้น้ีเม่ือถามเฉพาะผู้ท่ีตัง้ใจจะกินเจในปีน้ี ว่ามีวิธีจดัหา/ซ้ืออาหารเจ อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 
75.5 ระบุว่า หาซ้ืออาหารท่ีปรุงสําเรจ็ตามตลาด/ร้านอาหารท่ีปักธงเจ รองลงมาร้อยละ 45.6 ระบุว่า 
ทาํอาหารเจกนิเองทีบ่า้น และรอ้ยละ 23.2 ระบุวา่ จะซือ้อาหารเจแชแ่ขง็ตามรา้นสะดวกซือ้  
 

สาํหรบักิจกรรมท่ีผูกิ้นเจส่วนใหญ่จะปฏิบติั ในช่วงเทศกาลกินเจร้อยละ 62.0  คือ ทาํบุญ ทาํทาน 
รองลงมารอ้ยละ 40.3 คอื สวดมนต ์รกัษาศลี 5 และรอ้ยละ 28.7 จะไปไหวเ้จา้ตามศาลเจา้ต่างๆ 

 
 สาํหรบัมุมมองเก่ียวกบัเทศกาลกินเจในยคุไทยแลนด ์ 4.0 ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.6 ระบุว่าหาซ้ือได้
สะดวกมากขึน้มีทัง้สัง่online/ในร้านสะดวกซ้ือรองลงมารอ้ยละ 52.6 ระบุว่าเหมาะสมกบัเทรนด ์(trend) การ
ดแูลสขุภาพ และรอ้ยละ 42.1 ระบุวา่ หลายหน่วยงานมกีารจดักจิกรรม/อเีวน้สง่เสรมิการกนิเจมากขึน้ 
  
 โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 เทศกาลกินเจปีน้ี ผู้ท่ีกินเจส่วนใหญ่ร้อยละ 80.6 ให้เหตุผลว่ากินเจเพ่ือบุญกศุลละเว้นชีวิตสตัว ์
โดยร้อยละ 75.5 ระบุว่า จะใช้วิธีหาซ้ืออาหารเจจากร้านท่ีปรงุสาํเรจ็ตามตลาด/ร้านอาหารท่ีปักธงเจ ทัง้น้ี
กิจกรรมท่ีผูท่ี้กินเจส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 จะปฏิบติัในช่วงเทศกาลกิจเจ คือ ทาํบญุทาํทาน 
 ส่วนมมุมองเก่ียวกบัเทศกาลกินเจในยคุไทยแลนด ์4.0  ส่วนใหญ่ระบุว่าหาซ้ือได้สะดวกมากขึน้มี
ทัง้สัง่online/ในร้านสะดวกซ้ือและเหมาะสมกบัเทรนด ์(trend) การดแูลสขุภาพ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/ข่าวเศรษฐกิจ 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
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1. เหตผุลท่ีจะกินเจและไม่กินเจในปัจจบุนั 
  - เหตผุลของผูท่ี้ตัง้ใจจะกินเจในปีน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

เพ่ือบญุกศุลละเว้นชีวิตสตัว ์ ร้อยละ 80.6 
กนิเพือ่สขุภาพ รอ้ยละ 73.3 
เป็นธรรมเนียมปฏบิตัมิาทกุปี รอ้ยละ 66.9 
กนิใหเ้ขา้กบัเทศกาล รอ้ยละ 45.1 
คนในครอบครวักนิ รอ้ยละ 30.5 
อยากลองกนิเจดบูา้ง/กนิครัง้แรก รอ้ยละ 3.3 
กนิเพือ่แกบ้น รอ้ยละ 1.6 
อื่นๆ อาท ิขายอาหารเจทุกปี รอ้ยละ 3.3 

 

- เหตผุลของผูท่ี้จะไม่กินเจในปีน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ปกติไม่กินอยู่แล้ว/ไม่ชอบ/ไม่อร่อย ร้อยละ 75.9 
ครอบครวัไมม่ใีครกนิเจ รอ้ยละ 52.7 
หาซือ้ยาก/ไมส่ะดวก รอ้ยละ 37.8 
อาหารเจมแีป้งและน้ํามนัเยอะ รอ้ยละ 16.3 
กลวัไมม่แีรง/หวิ/ไมอ่ยูท่อ้ง รอ้ยละ 12.8 
ราคาสงูกวา่อาหารทัว่ไป รอ้ยละ 10.3 
อื่นๆ อาท ิตอ้งใหน้มบุตร มปีญัหาสขุภาพอาชพีและการทาํงาน
ไมเ่อือ้อาํนวย ไมม่เีชือ้จนี กลวัสารอาหารไมค่รบ ฯลฯ 

รอ้ยละ 14.1 

 

2. วิธีจดัหา/ซ้ืออาหารเจสาํหรบัผูท่ี้กินเจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ซ้ืออาหารท่ีปรงุสาํเรจ็ตามตลาด/ร้านอาหารท่ีปักธงเจ  ร้อยละ 75.5 
ทาํกนิเองทีบ่า้น  รอ้ยละ 45.6 
ซือ้อาหารเจแชแ่ขง็ตามรา้นสะดวกซือ้  รอ้ยละ 23.2 
ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ รอ้ยละ 16.1 
สัง่แบบ online/ delivery  รอ้ยละ 1.2 
อื่นๆ ไปกนิทีโ่รงเจ โรงทาน รอ้ยละ 9.3 

 
 
 



 

 

 

3 

 
3. กิจกรรมท่ีท่านจะทาํ/ปฏิบติั ในช่วงเทศกาลกินเจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ทาํบญุทาํทาน   ร้อยละ 62.0 
สวดมนต ์รกัษาศลี 5 รอ้ยละ 40.3 
ไปไหวเ้จา้/เจา้แมก่วนอมิทีศ่าลเจา้ต่างๆ รอ้ยละ 28.7 
ไปรว่มกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในชว่งเทศกาลกนิเจ (เชน่ เยาวราช ภเูกต็ หาดใหญ่ พทัยา) รอ้ยละ 12.0 
ไปชม/ไปรว่มพธิกีารทรงเจา้การลุยไฟ  รอ้ยละ 5.0 
กนิเจอยา่งเดยีว รอ้ยละ 39.2 

 
4.มมุมองเก่ียวกบัเทศกาลกินเจในยคุไทยแลนด4์.0(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

หาซ้ือสะดวกมากขึน้มีทัง้สัง่online /ในร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 64.6 
เหมาะสมกบัเทรนด ์(trend) การดแูลสขุภาพ รอ้ยละ 52.6 
หลายหน่วยงานมกีารจดักจิกรรม/อเีวน้สง่เสรมิการกนิเจมากขึน้ รอ้ยละ 42.1 
คดิวา่ราคาอาหารเจสงูขึน้จากปีก่อนๆ รอ้ยละ 32.7 
มคีวามไมม่ัน่ใจในสว่นผสมทีใ่ชป้รงุอาหารตามรา้นต่างๆกลวัมเีน้ือสตัวเ์จอืปน รอ้ยละ 20.6 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อทราบเหตุผลของผู้ที่กินเจและไม่กินเจในช่วงเทศกาลกินเจที่จะถึงน้ี วธิีซื้ออาหารเจในปจัจุบนั 
ตลอดจนมมุมองของการการจดัหา/ซือ้อาหารเจในยคุไทยแลนด ์4.0 และกจิกรรมทีต่ ัง้ใจจะทาํในชว่งเทศกาลกนิ
เจ เพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มูลทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนนัน้นําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  1-2 ตุลาคม 2561 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ : 6 ตุลาคม 2561 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 570 47.5 
            หญงิ 630 52.5 

รวม 1,200 100.0 

อาย ุ   
18-25 ปี  67 5.6 
26-35ปี  145 12.1 
36-45 ปี  306 25.5 
46 ปีขึน้ไป 682 56.8 

รวม 1,200 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 749 62.4 
            ปรญิญาตร ี 361 30.1 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 90 7.5 
                                 รวม 1,200 100.0 

อาชีพ   
ขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ  144 12.0 
พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 282 23.5 
คา้ขาย/ ประกอบอาชพีสว่นตวั 422 35.2 
รบัจา้งทัว่ไป  70 5.8 
พอ่บา้น/แมบ่า้น/เกษยีณอาย ุ 244 20.3 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 24 2.0 
อื่นๆ เชน่ วา่งงาน อสิระ 14 1.2 

รวม 1,200 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-407-3886 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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