
แบบส ำรวจควำมนิยมในกำร
รบัประทำนอำหำรเจส ำเรจ็รปู
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วิธีการวิจยั การวิจยัออนไลน์

ระยะเวลาเก็บข้อมลู วนัท่ี 16-20 ตลุาคม, 2557

พืน้ท่ีวิจยั ทัว่ประเทศไทย

เกณฑ์การตอบค าถาม ผู้หญิงและผู้ชายท่ีอายมุากกวา่ 16 ปี

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน

จ านวนค าถาม 4 ค าถามคดัผู้ตอบแบบสอบถาม และ  6 ค าถามหลกั

เนือ้หาของงานวิจยั ค ำถำมคัดผู้ตอบแบบสอบถำม

เพศ, อาย,ุ ภมูิภาค, รายได้

ค ำถำมหลัก

เพ่ือใช้ศกึษาพฤตกิรรมการกินเจของคนไทย



Respondent Profile
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■เพศ

■ภมูิภาค

■อายุ

■รายได้



Key Findings
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■ย่ีห้ออำหำรเจส ำเร็จรูปยอดนิยม & สถำนท่ีท่ีผู้บริโภคนิยมในกำรซือ้อำหำรเจส ำเร็จรูปเหล่ำนัน้
• อาหารเจเซเวน่นัน้ เป็นท่ีนิยมตอ่ผู้ กินเจมากท่ีสดุ โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามอายมุากกวา่ 30 ปี มากกวา่คร่ึงหนึง่ของ
ผู้บริโภค (56.4%) นิยมรับประทานย่ีห้ออาหารเจเซเวน่

• 7-eleven เป็นสถานท่ีท่ีผู้บริโภคอาหารเจนิยมซือ้มากท่ีสดุ โดยเฉพาะผู้บริโภคอายมุากกวา่ 30 ปีซึง่มีสดัสว่นถึง 55% สถานท่ี
อ่ืนๆ ท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้ เชน่ โลตสั บิก๊

■ควำมคุ้นเคยต่อกำรรับประทำนอำหำรเจส ำเร็จรูป & ควำมถ่ีในกำรรับประทำนอำหำรเจส ำเร็จรูป 

& ปริมำณกำรซือ้อำหำรเจส ำเร็จรูปในแต่ละครัง้
• ผู้บริโภคสว่นใหญ่รับประทานอาหารเจมากขึน้ในชว่ง 1-2 ปีท่ีผา่นมา ทัง้ผู้บริโภคท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 30 ปี ( ประมาณ 33%) และ
มากกวา่ 30 ปี ( ประมาณ 31%) 

• ผู้บริโภคอายนุ้อยกวา่ 30 ปี นิยมกินอาหารเจเป็นประจ า มากถึง 33% แตผู่้บริโภคท่ีอายมุากกวา่ 30 ปี กินเป็นประจ าเป็น
สดัสว่นท่ีน้อยมาก ประมาณ 8 %

■ควำมนิยมในกำรรับประทำนอำหำรเจส ำเร็จรูปของคนในครอบครัว 

& ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกซือ้ย่ีห้ออำหำรเจส ำเร็จรูปนัน้ๆ 
• จากการส ารวจพบวา่ ผู้บริโภคท่ีรับประทานอาหารเจส าเร็จรูป ก็จะมีคนในครอบครัวรับประทานอาหารเจส าเร็จรูปอยา่งน้อย 1-
2 คน

• จากการส ารวจพบวา่ ผู้บริโภคอายนุ้อยกวา่ 30 ปี ให้ความส าคญักบั ราคาท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพและปริมาณ มาเป็นอนัดบั
แรก ในขณะท่ีผู้บริโภคอายมุากกวา่ 30 ปี ให้ความส าคญักบัรสชาตสิินค้า มาเป็นอนัดบัแรก
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• อาหารเจเซเวน่นัน้ เป็นที่นิยมตอ่ผู้ กินเจมากที่สดุ โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามอายมุากกวา่ 30 ปี มากกวา่คร่ึงหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (56.4%) นิยมรับประทานยี่ห้ออาหารเจเซเวน่

ยี่ห้ออำหำรเจส ำเร็จรูปยอดนิยม
Q. คุณซือ้อำหำรเจส ำเร็จรูปย่ีห้อใดบ้ำง? [Multiple Choice] [N = 160]   
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• 7-11 เป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคอาหารเจนิยมซือ้มากที่สดุ โดยเฉพาะผู้บริโภคอายมุากกวา่ 30 ปีซึง่มีสดัสว่นถึง 55%  สถานที่อื่นๆ ที่ผู้บริโภคนิยมซือ้ เชน่ โลตสั บิ๊กซี

สถำนที่ที่นิยมในกำรซือ้อำหำรเจ
Q. คุณซือ้อำหำรเจส ำเร็จรูปจำกท่ีใดเป็นประจ ำ? [Multiple Choice] [N = 160]   
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• ผู้บริโภคสว่นใหญ่รับประทานอาหารเจมากขึน้ในชว่ง 1-2 ปีที่ผ่านมาคอ่นข้างสงู  ทัง้ผู้บริโภคที่มีอายนุ้อยกวา่ 30 ปี ( ประมาณ 33%) และมากกวา่ 30 ปี ( ประมาณ 31%) 

ควำมคุ้นเคยต่อกำรรับประทำนอำหำรเจ
Q. ท่ำนรับประทำนอำหำรเจส ำเร็จรูปมำนำนเท่ำไหร่? [Single Choice] [N = 160]   



ความถีใ่นการรบัประทานอาหารเจ
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• ผู้บริโภคอายนุ้อยกวา่ 30 ปี นิยมกินอาหารเจเป็นประจ า และแล้วแตโ่อกาส มากถึง 32.9% แตผู่้บริโภคที่อายมุากกวา่ 30 ปี กินเป็นประจ าเป็นสดัสว่นทีน้่อยมาก ประมาณ 8 %

Q. ท่ำนรับประทำนอำหำรเจส ำเร็จรูปเป็นประจ ำหรือไม่? [Single Choice] [N = 160]   
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• โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้บริโภคซือ้อาหารเจส าเร็จรูปเฉลี่ยครัง้ 51-100 บาท (62%) ส าหรับผู้บริโภคที่อายนุ้อยกวา่ 30 ปี, (49%) ส าหรับผู้บริโภคที่อายมุากกวา่ 30 ปี 

ปริมำณกำรซือ้อำหำรเจต่อครัง้
Q.ท่ำนซือ้อำหำรเจส ำเร็จรูปโดยเฉล่ียครัง้ละเท่ำใดต่อคน? [Single Choice] [N = 160]   
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• ส าหรับผู้บริโภคอายนุ้อยกวา่ 30ปี แล้ว  สว่นใหญ่(37%) มีคนในครอบครัวประมาณ 2 คนในครอบครัว ที่รับประทานอาหารส าเร็จรูปเจเชน่กนั ส าหรับผู้บริโภคอายมุากกวา่ 30ปี แล้ว สว่นใหญ่ (34%) มีคนในครอบครัว
ประมาณ 1 คนในครอบครัวที่รับประทานอาหารส าเร็จรูปเจเชน่กนั

ควำมนิยมในกำรรับประทำนอำหำรเจของคนในครอบครัว
Q. คนในครอบครัวท่ำนรับประทำนอำหำรเจส ำเร็จรูปบ้ำงหรือไม่? [Single Choice] [N = 160]   
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• จากการส ารวจพบวา่ ผู้บริโภคอายนุ้อยกวา่ 30 ปี ให้ความส าคญักบั ราคาที่เหมาะสมกบัคณุภาพและปริมาณ มาเป็นอนัดบัแรก ในขณะที่ผู้บริโภคอายมุากกวา่ 30 ปี ให้ความส าคญักบัรสชาติสินค้า มาเป็นอนัดบัแรก

ปัจจัยที่ผลต่อกำรเลือกซือ้ยี่ห้ออำหำรเจส ำเร็จรูปนัน้ๆ
Q.โปรดระบุเหตุผลหลักๆท่ีท ำให้ท่ำนเลือกซือ้ย่ีห้ออำหำรเจส ำเร็จรูปท่ีท่ำนนิยม? [Multiple Choice] [N = 160]   

ผู้บริโภคอายนุ้อยกว่า 30 ปี (n = 80) ผู้บริโภคอายมุากกว่า30 ปี (n = 80) 
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