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พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ 

ส ารวจระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2556 

จ านวนทั้งสิ้น 1,153 ตัวอย่างทั่วประเทศ 
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การศึกษา 

ประถมศึก
ษา 

4.6% 
มัธยมต้น 

13.3% 

มัธยม
ปลาย/ปวช 

35.1% 

อนุปริญญา
/ปวส. 
23.3% 

ปริญญาตร ี
23.4% 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

0.4% 

อาชีพ 

ก่าลังศึกษา 
2.7% 

ไม่ได้
ท่างาน 
0.9% 

รับจ้าง
รายวัน 
18.9% 

พนักงาน
เอกชน 
35.0% 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
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เจ้าของ
กิจการ 
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เป็น
เกษตรกร/
รับจ้างภาค
การเกษตร 

8.3% 
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ข้อมูลทั่วไป 

รายได้ ร้อยละ 

ต่ ากว่า5,000บาท 0.6 

5,001-10,000บาท 19.6 

10,001-20,000บาท 42.7 

20,001-30,000บาท 19.2 

30,001-40,000บาท 12.5 
มากกว่า 40,001  
บาทขึ้นไป 5.4 

ภูมิภาค ร้อยละ 

กทม.และปริมณฑล 16.3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 34.3 

กลาง 16.8 

เหนือ 18.2 

ใต้ 14.4 
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พฤติกรรมการกินเจในปี 2556 ของประชาชนท่ัวประเทศ 

กิน 
29.7% 

ไม่กิน 
70.3% 



พฤติกรรมการกินเจ 

การกินเจ 
ในปี 56 

เชื้อสาย 
กิน ไม่กิน รวม 

มีเชื้อสายจีน 48.2 51.8 100.0 

ไม่มีเชื้อสายจีน 18.9 81.1 100.0 

โดยรวม 29.7 70.3 100.0 



กิน 

29.7 

ไม่กิน 

70.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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สาเหต ุ ร้อยละ 
กินเฉพาะเทศกาล 40.3 
ตั้งใจท าบุญ 27.3 
เพื่อลดการกินเนื้อสัตว์ 17.1 
กินตามคนทีบ่้าน 9.9 
กินเจทุกวันอยู่แล้ว 5.4 

สาเหต ุ ร้อยละ 
เศรษฐกิจไม่ดี 28.6 
อาหารเจแพง 22.1 
ไม่ตั้งใจจะกิน 18.8 
ไม่มีเชื้อสายจีน 14.9 
ที่บ้านไม่มีใครกิน 14.9 
อื่นๆ 0.6 

ในปี 2556 ท่านจะกินเจในช่วงเทศกาลกินเจหรือไม่ 



กินตลอด
เทศกาล 
80.0% 

กินบางมื้อ 
20.0% 

10 
วันที เริ มกิน 4 ต.ค. 56 จนกระทั งวันที  13 ต.ค. 56 

ประมาณ 16 มื้อ 
เหตุผลทีทานไม่ครบมื้อ 
•ราคาอาหาร,ผัก,ผลไม้แพง 
• ค่าครองชีพสูงมาก 
•ไม่มีเวลาจัดหา  

 

พฤติกรรมในการกินเจครั้งนี้ 



ตามแฟชั น 
2.3% แก้บน 

3.1% เพื อสร้างบุญ
กุศล 
94.7% 
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เหตุผลของคนที่กินเจเปน็ครั้งแรกในปีนี ้



ลักษณะการบริโภคอาหารเจของท่าน 

ร้อยละ 

ซื้อของมาท ากินเอง 27.6 

ซื้อส าเร็จรูปตามร้านค้า 57.2 

ไปบริโภคท่ีโรงเจ 15.2 
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สิ่งที่ค านงึถึง ร้อยละ 

ความสะอาด 34.3 
ราคา 23.4 
รสชาด 20.9 

ความสะดวก 17.6 
ชื่อเสียง 3.8 

ปัจจัยส าคญัที่ใช้ในการเลือกซื้ออาหารเจ 



การเดินทางไปท าบุญตามสถานที่ศักดิ์สิทธิต์่างๆ 
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ไม่ม ี
78.5 

ม ี
21.5 ร้อยละ จังหวัด 

เหนือ 29.4 เชียงราย, เชียงใหม่, 
แม่ฮ่องสอน 

กลาง 
ตะวันออก 
ตะวันตก 

27.1 ชลบุรี, ระยอง, อยุธยา 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

26.4 นครศรีธรรมราช, อุดรธาน,ี 
ขอนแก่น 

ใต ้ 14.7 ภูเก็ต, สงขลา, ชุมพร, พังงา 
กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

2.3 กรุงเทพ, สมุทรปราการ 

ประมาณ 2 
วัน 
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พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ 



ปริมาณของกินของใช้ที่ใช้ส าหรับกินเจ มูลค่าโดยรวมที่ใช้ในการกินเจ 
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น้อยกว่า, 
26.1 

เท่าเดิม, 
55.7 

มากกว่า, 
18.2 

น้อยกว่า, 
3.3 

เท่าเดิม, 
20.9 

มากกว่า, 
75.8 

ค่าใช้จ่ายโดยรวมเปรยีบเทียบระหว่างปี 2556 และ 2555 
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ในช่วงกินเจมี
ค่าอาหารสูงกว่า 

55.8% 

ไม่แตกต่างกัน 
38.3% 

ในช่วงกินเจมี
ค่าอาหารต่ ากว่า 

5.9% 

เปรียบเทียบค่าอาหารระหว่างในช่วงกินเจ กับ ช่วงไม่กินเจ 
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2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มูลค่าการใช้จ่าย (ล้านบาท) 25,000  26,550  33,500  35,100  37,768 40,155.32 

อัตราการขยายตัว (%)  n.a. 6.2 26.2 4.8 7.6 6.3 

ประมาณการโดยศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงเทศกาลกินเจปี 2551 - ปี 2556 



พร 3 ประการที่ท่านจะขอให้กับประเทศไทย 

 ขอให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีมีพระพลานามัยที่แข็งแรง  

 ขอให้ประเทศไทยมีความสงบสุข 

 ขอให้คนไทยมีความรักสามัคคีกนั 

 ขอให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง 

 ขอให้ปัญหายาเสพติดหมดไป 



สิ่งที่ท่านต้องการให้รัฐบาลดูแลในช่วงเทศกาลกินเจ 

ให้ดูแลราคาอาหารปรุงส าเร็จเจ, ผัก, ผลไม้ ไม่ให้แพงเกินจริง
จนเกนิไป 

ความสะอาดในการปรุงอาหาร 

ดูแลและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดอัคคีภัย 

ดูแลและสอดส่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดิน
ทางเข้ามาในช่วงดังกล่าว 



ทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์
ภาวะน้ าท่วม 



สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ 

ดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในระดบัที่ต่ า โดยเฉพาะอาหารสดต่างๆ 

เร่งการจัดการเก่ียวกับปัญหาน้ าของประเทศไทยอย่างจริงจัง 

เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 

ท าความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจดัการน้ า 

เผยแพรข่้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจดัการน้ า 

 



ทัศนะในเรื่องทั่วไป 



ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบจากประเด็นเหล่านี้มากน้อยเพียงใด 

-8.9 

-8.9 

-8.3 

-8.1 

-7.7 

-6.2 

-1.1 

-0.8 

1.8 

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 

ราคาก๊าซหุงต้มในปัจจุบัน 

ความกังวลน้ าท่วม/ภัยธรรมชาต ิ

ภาระหนี้ในปัจจุบัน 

ราคาน้ ามันเบนซิน 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบในปัจจุบัน 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้นระบบในปัจจุบัน 

ราคาน้ ามันดีเซล 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน 



ในกรณีที่ท่านตอบว่าแพง สินค้าในหมวดใดที่แพงขึ้นบ้าง 

หมวดสินค้า ร้อยละ 
หมวดเนื้อสัตว์ 26.8 
หมวดผัก ผลไม้ 26.1 
หมวดพลังงาน 18.8 
หมวดอาหารสด 13.4 
หมวดอาหารปรุงส าเร็จ 5.5 
หมวดซื้อผ้าส าเร็จรูป 5.4 
หมวดเครื่องดื่ม 3.9 
อื่นๆ 0.0 



ในกรณีที่ท่านบอกว่าของแพงขึ้นนัน้ ท่านเปรียบเทียบจากสิ่งใด 

หมวดสินค้า ร้อยละ 

ราคาสินค้าที่สงูขึ้น เมื่อเทียบกับที่เคยซื้อ 54.6 

ราคาเท่าเดิม แต่ปริมาณของน้อยลง 23.1 

ความรู้สึกของท่านเอง 11.8 

เพื่อนๆ บอก 10.5 



สิ่งที่ท่านต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 แก้ไขปัญหาความขดัแย้งกับทุกๆ กลุ่ม 

 ดูแลและพร้อมแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาต ิ

 ดูแลเรื่องราคาสินค้าแพง ควบคมุค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนใหญ่
ด ารงชีวติได ้

 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ, ยาเสพติด, อาชญากรรม และปญัหาสังคม 

 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างเบด็เสร็จ 

 ดูแลราคาก๊าซ LPG ให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถรับภาระได้ 



หากต้องการข้อมูล ฉบับเต็ม ติดต่อ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  

เบอร์โทร 02-6976341  โทรสาร 02-6976342 

E- mail : utcccebf@yahoo.com 


