
  

 
 

พาณิชย์เผย ผลการสํารวจพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของประชาชน 
สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงฯ ท่ีดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู7อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร@การค7า (ผอ.สนค.) เผยผลการสำรวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนในชNวงเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 8,322 ราย เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค7าและบริการ 
ในแหลNงตNาง ๆ ซึ่งจะเป]นประโยชน@ตNอการปรับปรุงแหลNงจัดเก็บข7อมูลสำหรับการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค7า 
รวมถึงนำไปประกอบการเสนอมาตรการ และแนวทางในการติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพและราคาสินค7า ของกระทรวงฯ  

ทั้งน้ี ผลการสำรวจพบวNา ผู$บริโภคส,วนใหญ,เลือกซื้อสินค$าสำหรับการอุปโภคบริโภคจากตลาดสดสูงสุด  

ตามด7วยตลาดนัด และซุปเปอร@มาร@เก็ต สอดคล7องกับแหลNงจัดเก็บข7อมูลของ สนค. ในการจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
การค7าที่มีหลากหลาย สำหรับความพึงพอใจในภาพรวมของตลาดสด พบวNาอยูNระดับพอใช7 ขณะที่ความพึงพอใจด$าน

คุณภาพและราคาสินค$า ส,วนใหญ,เห็นว,ามีความเหมาะสม สNวนพฤติกรรมการใช7จNายท่ีตลาดนัด พบวNา ผู$บริโภคส,วนใหญ,

เคยซื้อสินค$าและบริการจากตลาดนัด โดยใช7จNายที่ตลาดนัดสัปดาห@ละครั้ง ครั้งละ 200 – 300 บาท และสNวนใหญNนิยมซ้ือ
สินค7าประเภทอาหาร สNวนบริการท่ีนิยมในตลาดนัดคือ บริการร7านอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจ ดังน้ี 

แหล,งเลือกซื้อสินค$าสำหรับการอุปโภคบริโภค พบวNา ผู7บริโภคทุกกลุNมนิยมเลือกซื้ออาหารสดจากตลาดสด 

(ร$อยละ 50.83) ขณะที่ เลือกซื้อสินค$าทั ่วไปจากซุปเปอรVมารVเก็ต (ร$อยละ 28.77) และซื้ออาหารพร$อมทาน 

จากร$านอาหารทั่วไป (ร$อยละ 29.19) เป]นที่นNาสนใจวNาสัดสNวนการซื้ออาหารพร7อมทานผNานแหลNงออนไลน@มีสัดสNวน 
ถึงร7อยละ 3.05 มากกวNาสินค7าประเภทอ่ืน ๆ สอดคล7องกับพฤติกรรมของผู7บริโภคในปgจจุบันท่ีใช7บริการ Food Delivery 
เพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งในสNวนนี ้ กระทรวงพาณิชย@ได7ตระหนัก และมีโครงการเพื ่อตอบสนองพฤติกรรมของผู 7บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไปเชNนกัน อาทิ โครงการนำรNองยก 9 ตลาดสด สูNแพลตฟอร@มฟูtดเดลิเวอรี พร7อมสNงของสดและอาหารถึงบ7าน 
เพื่อชNวยลดภาระคNาครองชีพของประชาชน เพิ่มชNองทางจัดจำหนNาย ควบคุมดูแลคุณภาพและราคาสินค7า รวมไปถึง 
การลดความเส่ียงในการเดินทางในชNวงการแพรNระบาดของโควิด-19  

ความพึงพอใจต,อตลาดสดในท$องถิ ่น อยู,ในระดับพอใช$ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู Nที ่ 2.26 จาก 3.00 คะแนน  
โดยผู7บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพึงพอใจตNอตลาดสดน7อยที่สุด ด7วยคะแนน 2.11 ป]จจัยบวกที่ส,งผล 

ต,อความพึงพอใจ คือ คุณภาพของสินค$า ราคา และสถานที่ตั ้ง ซึ่งกระทรวงพาณิชย@ก็มีหนNวยงานที่ติดตามดูแล 
ทั้งเรื่องคุณภาพและราคาสินค7าอยNางสม่ำเสมอ ขณะท่ีป]จจัยทอนต,อความพึงพอใจคือห$องน้ำ ซึ่งอาจต7องประสาน
หนNวยงานท่ีเก่ียวข7องเพ่ือปรับปรุงตNอไป 

พฤติกรรมการใช$จ,ายที่ตลาดนัด ตลาดนัดนับวNาเป]นแหลNงจับจNายท่ีได7รับความนิยมสูงขึ้นในปgจจุบัน ผู7บริโภค 
สNวนใหญNถึงร$อยละ 87.25 เคยซื้อสินค$าและบริการจากตลาดนัด และมักใช7จNายที่ตลาดนัดสัปดาหVละครั้ง (ร7อยละ 36.52) 
โดยสินค7าและบริการที่เป]นที่นิยมจะเป]นสินค$าและบริการที่เกี่ยวข$องกับอาหาร คือ สินค7าประเภทอาหารสด และผัก
และผลไม7 ร7อยละ 29.09 และ 29.03 ตามลำดับ) ขณะที่บริการที่เป]นที่นิยม คือบริการร7านอาหารและเครื่องดื่ม มีสัดสNวนสูง
ถึงร7อยละ 87.40 สำหรับค,าใช$จ,ายในการซ้ือสินค$าและบริการท่ีตลาดนัดส,วนใหญ,จะอยู,ในช,วง 200 – 300 บาทต,อคร้ัง  

นายภูสิตฯ กลNาวเพิ่มเติมวNา ผลการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค7าและบริการในแหลNงตNาง ๆ ในครั้งน้ี สอดคล7อง
กับมาตรการที่กระทรวงพาณิชย@ดำเนินการมาโดยตลอด ทั้งการติดตาม ดูแลคุณภาพและราคาของสินค7า รวมถึงการสNงเสริม
การพัฒนาแหลNงจำหนNายตNาง ๆ ซึ่งจะเป]นประโยชน@แกNผู7บริโภค ในแงNของการตอบสนองพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค7า
และบริการ รวมถึงเป]นการสNงเสริมความพึงพอใจตNอแหลNงจำหนNายด7วย นอกจากน้ี ผลการสำรวจดังกลNาว ยังเป]นประโยชน@
ตNอการพัฒนาปรับปรุงเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค7า โดยเฉพาะดัชนีราคาผู7บริโภค หรือเงินเฟtอ ซึ่งเป]นเครื่องชี้วัดหลัก 
ท่ีสามารถสะท7อนการครองชีพของประชนในประเทศได7อยNางถูกต7อง แมNนยำมากยิ่งขึ้น และจะประโยชน@ตNอการนำไป
วิเคราะห@ภาพรวมเศรษฐกิจตNอไปในอนาคต 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร5การค7า 
กระทรวงพาณิชย5 

กันยายน 2564 
 





 - 1 -  ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชน 
เดือนสิงหาคม 2564 

 

               พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าและบริการจากแหล่งต่าง ๆ 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 8,322 ราย ทุกอำเภอทั่วประเทศ1 เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
และบริการในแหล่งต่าง ๆ พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าสำหรับการอุปโภคบริโภค 
จากตลาดสดสูงท่ีสุด ตามด้วยตลาดนัด และซุปเปอร์มาร์เก็ต เม่ือพิจารณาความพึงใจในภาพรวมของตลาดสด 
พบว่า พึงพอใจในระดับพอใช้ โดยมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและราคาสูงท่ีสุด ขณะท่ี ห้องน้ำ  
มีความพึงพอใจต่ำท่ีสุด สำหรับพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีตลาดนัด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซ้ือสินค้าและบริการ 
จากตลาดนัด โดยใช้จ่ายที่ตลาดนัดสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 200 – 300 บาท และส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภท
อาหาร สำหรับบริการท่ีนิยมในตลาดนัดคือ บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจ ดังน้ี 
1. แหล่งเลือกซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชน   

ในภาพรวม ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าสำหรับการอุปโภคบริโภคที่ตลาดสด ร้อยละ 30.85 
ตามด้วยตลาดนัด และซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ีร้อยละ 21.13 และ 17.02 ตามลำดับ เมื่อจำแนกตามประเภท
สินค้า พบว่าผู้บริโภคมักเลือกซ้ือสินค้าแต่ละประเภทในแหล่งท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี  

• สินค้าประเภทอาหารสด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้ออาหารสดที่ตลาดสดมากที่สุด 
(ร้อยละ 50.83) โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีอาศัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 40 ปี
ขึ้นไป และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ตามด้วยการซื้อท่ีตลาดนัด (ร้อยละ 21.98)  
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ขณะที่ผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และผู ้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ ้นไปจะมีพฤติกรรมแตกต่างไป โดยมักเลือกซื ้ออาหารสด 
ท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นส่วนใหญ่  

• สินค้าทั่วไป พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 28.77 เลือกซื้อสินค้าทั่วไปจากซุปเปอร์มาร์เก็ต 
โดยเฉพาะผู้บริโภคอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และผู้บริโภคที่มีรายได้ 20,000 – 100,000 บาท  
แต่เป็นที่น่าสนใจว่าผู ้บริโภคที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 16.13 เลือกซื้อสินค้าทั่วไปจาก 
ร้านสะดวกซื้อ อาจจะด้วยเหตุผลเรื่องความสะดวกเป็นหลัก แหล่งซื้อสินค้าทั่วไปอันดับที่สองคือตลาดสด 
(ร้อยละ 19.65) จะเป็นผู้บริโภคกลุ่มสูงอายุ และผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมเป็นส่วนใหญ่ 

• อาหารพร้อมทาน พบว่า แหล่งซื้ออาหารพร้อมทานของผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือ ร้านอาหารทั่วไป 
(ร้อยละ 29.19) ตามด้วย ตลาดสด และตลาดนัด ที่ร้อยละ 22.12 และ 22.08 ตามลำดับ แต่เป็นที่น่าสนใจว่า
การซื้ออาหารพร้อมทานผ่านช่องทางออนไลน์ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 3.05 มากกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ  
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้บริการ Food Delivery เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และผู้บริโภคที่มีรายได้ 40,000 บาทข้ึนไป รวมถึง
ผู้ท่ีมีอายุต่ำกว่า 30 ปีด้วย  

 
1 สำรวจข้อมูลจากผู้บริโภคใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 884 อำเภอ/เขต จำนวน 8,322 ราย โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสถาบันการศึกษา แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ ตามโครงสร้างอาชีพของประชากรในแต่ละจังหวัด ได้แก่ 
นักศึกษา เกษตรกร รับจ้างอิสระ พนักงานเอกชน ผู้ประกอบการ พนักงานของรัฐ และผู้ไม่ได้ทำงาน 
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2. ความพึงพอใจต่อตลาดสดในท้องถ่ิน 
ความพึงใจในภาพรวม ตลาดสดในทุกพื้นท่ีเป็นแหล่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมสูง

ที่สุดในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม 
ต่อตลาดสดในท้องถิ่นอยู่ในระดับพอใช้2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26 จาก 3.00 คะแนน โดยผู้บริโภค 
ที่อาศัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพึงพอใจต่อตลาดสดมากที่สุด ด้วยคะแนน 2.29  
และ 2.28 ตามลำดับ ขณะท่ีผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พึงพอใจต่อตลาดสดน้อยที่สุด 
ด้วยคะแนน 2.11 สอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมการเลือกแหล่งจำหน่ายข้างต้น ที ่นิยมซื ้อสินค้า 
จากซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ นักศึกษา ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงผู้ที่มีรายได้มากกว่า 
50,000 บาท ยังมีแนวโน้มพึงพอใจต่อตลาดสดน้อยกว่าผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน 

• คุณภาพและราคาของสินค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สินค้าที่จำหน่ายในตลาดสด 
มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีค่าคะแนน 2.39 และ 2.37 ตามลำดับ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่อาศัย 
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุ 30 – 59 ปี มีความเห็นว่า 
คุณภาพของสินค้าและราคา มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

• ความสะอาดและสถานที่ตั้ง ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปัจจัยความสะอาดและสถานที่ต้ัง
ของตลาดสดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ด้วยคะแนน 2.25 และ 2.34 โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยกว่า 29 ปี และ
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีความเห็นว่าควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
สำหรับเร่ืองสถานท่ีต้ัง ผู้บริโภคในภูมิภาคมีความพึงพอใจสูงกว่าผู้บริโภคท่ีอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

• การให้บริการของพ่อค้าแม่ค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พ่อค้าแม่ค้าให้บริการพอใช้ 
มีความพึงพอใจ 2.32 คะแนน โดยผู้บริโภคท่ีอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้า 
ควรปรับปรุงการให้บริการมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับกลุ่มอ่ืน (ร้อยละ 7.34) 

• ที ่จอดรถและห้องน้ำ ในแง่ของสิ ่งอำนวยความสะดวกในตลาดสด ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจน้อยกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ด้วยคะแนน 2.16 สำหรับท่ีจอดรถ และ 1.95 คะแนนสำหรับห้องน้ำ
โดยผู ้บร ิโภคท่ีอาศ ัยในกร ุงเทพฯ และปริมณฑลมีความพึงพอใจต่ำกว ่าส ่วนภูม ิภาค โดยเฉพาะ 
เร่ืองห้องน้ำ ท่ีผู้บริโภคท่ีอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเห็นว่าควรปรับปรุงมากถึงร้อยละ 33.59 
3. พฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีตลาดนัด 

• ภาพรวม ตลาดนัดเป็นแหล่งซื ้อสินค้าอุปโภคบริโภคที ่ได้ร ับความนิยมเป็นอันดับที ่ 2  
โดยผู ้บริโภคส่วนใหญ่สูงถึงร้อยละ 87.25 เคยซื ้อสินค้าและบริการจากตลาดนัด โดยสัดส่วนของ 
ผู้ที่เคยใช้บริการจะลดลงตามอายุ คือกลุ่มที่มีอายุน้อยจะมีสัดส่วนเคยใช้บริการมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมาก  
และผู้บริโภคมักใช้จ่ายที่ตลาดนัด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 36.52) สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดนัด
ส่วนใหญ่ที่มีการเปิดขายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามด้วยการใช้จ่ายเดือนละ 2 – 3 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 23.52) 
แต่เป็นที่น่าสนใจว่าผู้ตอบแบบที่มีอายุ 60 ปีขึ ้นไป มีสัดส่วนการใช้จ่ายที่ตลาดนัดสัปดาห์ละหลายคร้ัง
มากกว่ากลุ่มอ่ืน อาจจะด้วยเหตุผลของความสะดวกในการเดินทางเป็นหลัก 

 
2 ระดับความพึงพอใจ คะแนน 2.33 – 3.00 หมายถึง เหมาะสม  คะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง พอใช้ และคะแนน 1.00 – 1.67 หมายถึง  
ควรปรับปรุง 
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• ประเภทสินค้าที่นิยมในตลาดนัด พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ อาหารสด 
(ร้อยละ 29.09) ผักและผลไม้ (ร้อยละ 29.03) และอาหารสำเร็จรูป (ร้อยละ 23.38) โดยผู้บริโภคที่มี
รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่จะซื้ออาหารสดที่ตลาดนัดสอดคล้องกับผลสำรวจข้างต้น ขณะที่ผู้ที่มี
รายได้มากกว่า 40,000 บาท และผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มักซ้ือผักและผลไม้เป็นหลัก  

• ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ตลาดนัด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 30.20) ซื้อสินค้า
ครั้งละ 200 – 300 บาท ตามด้วยซื้อสินค้าน้อยกว่า 100 – 200 บาท (ร้อยละ 25.47) และซื้อสินค้า
มากกว่า 500 บาทต่อครั ้ง (ร้อยละ 9.05) ซึ ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับรายได้ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

• บริการที่นิยมในตลาดนัด ยังคงเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร คือบริการร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 87.40 โดยได้รับความนิยมในทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าใช้จ่ายอยู่
ในช่วง 200 – 300 บาทต่อครั ้ง (ร้อยละ 29.27) ตามด้วย 100 – 200 บาท (ร้อยละ 28.42)
เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า 
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ข้อมูลประกอบ 
1. แหล่งเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ   

แหล$งเลือกซื้อ 
สินค0าต$าง ๆ    

ร"อยละแหล)งซื้อ 
สินค0าโดยรวม 

ร"อยละแหล)งซื้อ 
อาหารสด 

ร"อยละแหล)งซื้อ 
สินค0าทั่วไป 

ร"อยละแหล)งซื้อ 
อาหารพร0อมทาน 

ตลาดสด 30.85% 50.83% 19.65% 22.08% 
ตลาดนัด 21.13% 21.98% 19.31% 22.12% 
ซุปเปอรAมารAเก็ต 17.02% 14.19% 28.77% 8.02% 
ร"านเบ็ดเตล็ด/โชวAห)วย 7.20% 4.81% 14.69% ห"างสรรพสินค"า 2.04% 
ร"านสะดวกซื้อ 9.92% 4.89% 13.96% 10.90% 
รถเร) 1.17% 1.80% 0.88% 0.84% 
ซื้อออนไลนA 1.75% 1.50% 2.74% 1.00% 
ร"านอาหารทั่วไป 9.69%   29.19% 
ซื้อออนไลนA 1.01%   3.05% 
ศูนยAอาหาร/ฟูWดคอรAท 0.26%   0.77% 
2. ความพึงพอใจต่อตลาดสดในท้องถ่ิน 

ความพึงพอใจ คะแนน ร0อยละความเห็นของผู0บริโภค 

ควรปรับปรุง 
(คะแนน 1.00 – 1.67) 

พอใช0 
(คะแนน 1.67 – 2.33) 

เหมาะสม 
(คะแนน 2.33 – 3.00) 

ตลาดสดในท0องถิ่นโดยรวม 2.26    
คุณภาพสินค"า 2.39 2.21% 57.02% 40.77% 
ราคา 2.37 4.91% 52.94% 42.14% 
ความสะอาด 2.25 6.76% 61.14% 32.11% 
สถานที่ตั้ง 2.34 4.80% 56.11% 39.09% 
การบริการของพ)อค"าแม)ค"า 2.32 4.31% 59.54% 36.16% 
ที่จอดรถ 2.16 13.25% 57.54% 29.21% 
ห"องน้ำ 1.95 25.35% 54.39% 20.26% 

3. พฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีตลาดนัด 
เคยใช0บริการตลาดนัด ร0อยละ   สินค0า ร0อยละ  บริการ ร0อยละ 

เคย 87.25%   อาหารสด 29.09%  ทำเล็บ 2.64% 
ไม)เคย 12.75%   อาหารสำเร็จรูป 23.38%  ตัดผม 5.30% 

   ผักและผลไม" 29.03%  ซ)อมโทรศัพทA 4.27% 
ความถี่ ร0อยละ  เสื้อผ"าและเครื่องแต)งกาย 9.14%  ซ)อมแซมเครื่องแต)งกาย 5.37% 

สัปดาหAละหลายครั้ง 21.86%  เครื่องสำอาง 1.11%  ดูดวง 0.62% 
สัปดาหAละ 1 ครั้ง 36.53%  อุปกรณAอิเล็กทรอนิกสA 1.14%  ร"านอาหารและเครื่องดื่ม 81.80% 
2 – 3 ครั้ง/เดือน 23.46%  สินค"าหัตถกรรม 0.67%    
เดือนละ 1 ครั้ง 11.33%  ของเล)นเด็ก 0.67%  ค$าใช0จ$ายบริการ ร0อยละ 
มากกว)า 1 เดือน/ครั้ง 6.83%  ของเก)า/ของมือสอง 1.26%  น"อยกว)า 100 บาท 6.97% 
   ต"นไม" 2.34%  101 – 200 บาท 28.42% 
      ลอตเตอรี่ 1.82%  201 – 300 บาท 29.27% 
      ของที่ระลึก/ของชำรวย 0.37%  301 – 400 บาท 15.36% 
         401 – 500 บาท 11.99% 
   ค$าใช0จ$ายสินค0า ร0อยละ  501 – 1,000 บาท 6.68% 
   น"อยกว)า 100 บาท 3.80%  มากกว)า 1,000 บาท 1.31% 
   101 – 200 บาท 25.47%    
   201 – 300 บาท 30.20%    
   301 – 400 บาท 16.99%    
   401 – 500 บาท 14.49%    
   501 – 1,000 บาท 7.67%    
   มากกว)า 1,000 บาท 1.38%    

 

 


