
 

พาณิชย(เผย ร,านโชห0วยยังเป5นที่นิยม ช0วยส0งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
นายรณรงค( พูลพิพัฒน( ผู1อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร(การค1า (อธิบดี สนค.) เผยผลการสำรวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนในชNวงเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 8,428 คน ทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยสNวนใหญNมากกวNาร1อยละ 87 
คิดวNาร1านโชหNวยมีความจำเปZนตNอการซื้อสินค1าอุปโภค-บริโภคสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะกลุNมเกษตรกร และผู1ที่มี
รายได1ไมNสูงมากนัก ซึ่งจะซื้อสินค1าเล็ก ๆ น1อย ๆ และคNอนข1างบNอย ภายในวงเงินไมNเกิน 300 บาทตNอครั้ง ข1อดีของร1านโชหNวย 
คือ สะดวกในการเดินทาง ราคาถูก และมีสินค1าแบNงขาย ขณะท่ีมีข1อบกพรNองที่ควรปรับปรุง คือ สินค1าไมNหลากหลาย สินค1า 
มีจำนวนน1อย การจัดวาง และความสะอาด รวมถึงการให1บริการ ซึ ่งสอดคล1องกับแนวทางการยกระดับร1านโชหNวย 
ของกระทรวงพาณิชย(ท่ีดำเนินการมาอยNางตNอเน่ือง เพ่ือให1ร1านค1าโชหNวยเปZนสNวนหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก และ
เปZนชNองทางในการลดคNาครองชีพให1กับผู1บริโภคในชุมชน โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจ ดังน้ี 

• ความจำเป)นของร/านจำหน1ายสินค/า ผู1ตอบแบบสอบถามร1อยละ 87.53 คิดวNา ร1านโชหNวยมีความจำเปZน 
โดยคิดเปZนสัดสNวนมากกวNาร1อยละ 78 ในทุกอาชีพ เปZนผู1ที่อาศัยอยูNในภาคกลางมากที่สุด (ร1อยละ 91.75) และสNวนใหญN
มีรายได1ไมNสูงมากนัก (ต่ำกวNา 30,000 บาท/เดือน) (ร1อยละ 88.61) ขณะที่ความจำเปZนของร1านสะดวกซื้อ อยูNท่ีร1อยละ 
88.02 และซุปเปอร(มาร(เก็ตขนาดใหญN อยูNท่ีร1อยละ 77.65 

• ร/านจำหน1ายสินค/าที่ผู/บริโภคนิยม พบวNา ร1านโชหNวยเปZนที่นิยมของผู1บริโภค อันดับ 2 (ร1อยละ 35.19) รองจาก
ร1านสะดวกซื้อที่ผู1บริโภคนิยมสุงสุด (ร1อยละ 47.76) และซุปเปอร(มาร(เก็ตขนาดใหญN เปZนที่นิยมอันดับ 3 (ร1อยละ 17.06)
โดยผู1ที่นิยมซื้อสินค1าจากร1านโชหNวยสNวนใหญNมีรายได1ต่ำกวNา 20,000 บาท/เดือน (ร1อยละ 83.07) เมื่อพิจารณารายอาชีพ 
พบวNา เกษตรกรนิยมซื้อสินค1าในร1านโชหNวยมากที่สุด (ร1อยละ 62.49) เมื่อพิจารณารายภาค พบวNา ร1านโชหNวยได1รับ
ความนิยมมากท่ีสุดในภาคเหนือ (ร1อยละ 43.60) และได1รับความนิยมน1อยสุดในกรุงเทพและปริมณฑล (ร1อยละ 13.34)  

• จำนวนร/านจำหน1ายสินค/าแต1ละประเภทในชุมชน ผู1ตอบแบบสอบถามสNวนใหญN คิดวNา ร1านโชหNวยมี 2 - 3 
ร1าน/ชุมชน ร1านสะดวกซ้ือมี 1-2 ร1าน/ชุมชน และซุปเปอร(มาร(เก็ตขนาดใหญNมี 1 ร1าน/ชุมชน 

• สินค/าและบริการที่เลือกซื้อจากร/านต1าง ๆ ร1านโชหNวยและร1านสะดวกซื้อจะเปZนการซื้อสินค1าเล็ก ๆ น1อย ๆ 
มากที่สุด (ร1อยละ 44.93 และ 36.02 ตามลำดับ) สำหรับซุปเปอร(มาร(เก็ตขนาดใหญNจะเปZนการซื้อสินค1าประจำเดือน 
มากท่ีสุด (ร1อยละ 54.68) 

• ความถี่ในการซื้อสินค/า ผู1ตอบแบบสอบถามสNวนใหญNจะซื้อสินค1าจากร1านโชหNวยและร1านสะดวกซื้อเฉล่ีย 
2-3 วัน/สัปดาห( ขณะท่ีซุปเปอร(มาร(เก็ตขนาดใหญNจะเปZนการซ้ือสินค1าไมNเกินเดือนละคร้ัง  

• ค1าใช/จ1ายในการซื้อสินค/าแต1ละครั้ง ร1านโชหNวยและร1านสะดวกซื้อสNวนใหญNจะอยูNในชNวงไมNเกิน 300 บาท 
ขณะท่ีซุปเปอร(มาร(เก็ตขนาดใหญNจะอยูNในชNวง 300 บาทข้ึนไป 

• ข/อดีของร/านโชห1วย/ร/านค/าชุมชน อันดับแรก คือ สะดวกในการเดินทาง (ร1อยละ 22.35) ราคาถูก (ร1อยละ 
12.94) มีสินค1าแบNงขาย (ร1อยละ 12.58) มีสินค1าที่ต1องการ (ร1อยละ 12.55) ความไว1วางใจ/คุ1นเคย/ความสัมพันธ(ที่ดี 
(ร1อยละ 12.05) สินค1ามีความหลากหลาย (ร1อยละ 7.52) มีมาตรการของรัฐสนับสนุน (ร1อยละ 7.31) เปZนแหลNงพบปะ
สังสรรค(ในชุมชน (ร1อยละ 6.08) คุณภาพตรงตามความต1องการ (ร1อยละ 4.42) มีสินเชื่อ (ร1อยละ 2.11) และอื่น ๆ 
(ใกล1บ1าน ไมNแออัด) (ร1อยละ 0.09) 

• จุดบกพร1องของร/านโชห1วย/ร/านค/าชุมชน อันดับแรกคือ สินค1าไมNหลากหลาย (ร1อยละ 28.94) สินค1ามี 
จำนวนน1อย (ร1อยละ 25.24) สินค1าใกล1หมดอายุ/หมดอายุ (ร1อยละ 10.69) ชำระด1วยเงินสดเทNานั้น (ร1อยละ 7.70) คุณภาพต่ำ 
(ร1อยละ 6.75) ราคาแพง (ร1อยละ 5.68) คิดเงินช1า (ร1อยละ 4.07) ระบบคิวไมNดี (ร1อยละ 4.00) พูดจาไมNสุภาพ (ร1อยละ 3.80) 
และไมNสามารถเลือกสินค1าด1วยตนเองได1 (ร1อยละ 3.13) 
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• สิ่งที่ร/านโชห1วย/ร/านค/าชุมชนควรปรับปรุง อันดับแรกคือ เพิ่มความหลากหลายของสินค1า (ร1อยละ 24.05) 
การจัดวางสินค1า (ร1อยละ 17.48) ความสะอาด (ร1อยละ 17.27) คุณภาพสินค1า (ร1อยละ 14.61) การจัดโปรโมชั่น (ร1อยละ 
11.05) คุณภาพการบริการ/อัธยาศัย (ร1อยละ 4.94) เพิ่มบริการสNงสินค1าถึงบ1าน (ร1อยละ 4.26) ความรวดเร็วในการคิดเงิน 
(ร1อยละ 4.19) และระบบคิว (ร1อยละ 2.15) 

 นายรณรงค( อธิบดี สนค. ให1ข1อมูลเพิ่มเติมวNา ในชNวงที่ผNานมากระทรวงพาณิชย(ได1มีนโยบายผลักดันและสNงเสริม
เพื ่อยกระดับร1านค1าโชหNวย/ร1านค1าชุมชนมาอยNางตNอเนื ่อง โดยเฉพาะด1านการจัดหาสินค1าให1มีความหลากหลาย 
มีคุณภาพ และต1นทุนต่ำ รวมถึงการให1ความรู1ด1านการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวก และการให1บริการ เพื่อให1
ตรงกับความต1องการและพฤติกรรมของผู1บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล1องกับผลการสำรวจจุดบกพรNอง และสิ่งท่ี
ร1านโชหNวย/ร1านค1าชุมชนควรปรับปรุง โดยเฉพาะอยNางยิ่งในชNวงการแพรNระบาดของโควิด-19 ผู1บริโภคมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปอยNางมาก และการแขNงขันที่คNอนข1างสูง โดยเฉพาะกับร1านสะดวกซื้อที่เปZนร1านค1าปลีกสมัยใหมN ซึ่งมีการ
ขยายตัวอยNางรวดเร็ว   

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย( จึงได1ดำเนินการพัฒนาและสNงเสริมเพื่อยกระดับร1านค1าโชหNวย ผNานโครงการตNาง ๆ อาทิ 
โครงการสร/างมารOทโชห1วย เปZนการพัฒนาร1านโชหNวยทันสมัย ตอบโจทย(พฤติกรรมของผู1บริโภคในยุคปlจจุบัน โดยการ
ให1องค(ความรู 1การบริหารจัดการร1านค1าปลีกแบบงNาย แนะนำการใช1เทคโนโลยีเข1าไปประยุกต(ใช1ในการอำนวย 
ความสะดวก และบริหารจัดการร1านและสต็อก รวมถึงการปรับภาพลักษณ(ร1านค1าให1มีความสะดวก สะอาด และทันสมัย 
โครงการสร/างโมเดลธุรกิจใหม1 ท่ีเชื่อมโยงร1านโชหNวยกับชุมชนและเครือขNาย เพื่อสร1างรายได1และกNอให1เกิดความยั่งยืน 
โดยสนับสนุนสินค1าราคาพิเศษจากผู1ผลิต/ผู1แทนจำหนNาย/ร1านค1าสNง และเชื่อมโยงสินค1าชุมชน รวมทั้งสNงเสริมการตลาด 
รNวมกับสมาคมการค1าสNง - ปลีกไทย โดยมุNงให1ร1านค1าโชหNวยสามารถอยูNคูNกับคนไทยได1อยNางยาวนาน และเปZนสNวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข1องให1เข1มแข็ง และยังมีสNวนชNวยลดคNาครองชีพ
ให1กับผู1บริโภคได1อยNางย่ังยืนตNอไป  

********************************** 
 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร4การค6า 
กระทรวงพาณิชย4 

พฤศจิกายน 2564 
 

  



ข้อด:ี
✅ สะดวกในการเดินทาง (ร้อยละ 22.35)
✅ ราคาถูก (ร้อยละ 12.94)
✅ มีสินค้าแบ่งขาย (ร้อยละ 12.58)
✅ มีสินค้าที่ต้องการ (ร้อยละ 12.55)
✅ ความไว้วางใจ/คุ้นเคย/
ความสัมพันธ์ที่ดี (ร้อยละ 12.05)

ผลสำรวจเดือนตุลาคม 2564
พาณิชย์เผย ร้านโชห่วยยังเป็นท่ีนิยม ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลจากประชาชน 8,428 คน ทุกอำเภอท่ัวประเทศ 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
www.price.moc.go.th โทร 0-2507-5799

ร้านโชห่วย ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านค้ามีความจำเป็น
ความช2นชอบ/นิยม
จำนวนร้าน/ชุมชน
ความถี่ ในการซื้อสินค้า
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
สินค้า/บริการที่ ใช้บ่อยสุด

87.53%
35.19%

2 – 3 ร้าน

88.02%
47.76%
1– 2 ร้าน

77.65%
17.06%
1 ร้าน

ไม่เกินเดือนละครั้ง
300 บาทข้ึนไป
ซื้อสินค้าประจำเดือน

เฉล่ีย 2– 3 วัน/สัปดาห์
ต่ำกว่า 300 บาท

ซื้อสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ

ส่ิงที่ควรปรับปรุง:
" เพิ่มความหลากหลายของสินค้า (ร้อยละ 24.05)
" การจัดวางสินค้า (ร้อยละ 17.48)
" ความสะอาด (ร้อยละ 17.27) 
" คุณภาพสินค้า (ร้อยละ 14.61)
" การจัดโปรโมชั่น (ร้อยละ 11.05) 

ข้อบกพร่อง:
⛔ สินค้าไม่หลากหลาย (ร้อยละ 28.94) 
⛔ สินค้ามีจำนวนน้อย (ร้อยละ 25.24) 
⛔ สินค้าใกล้หมดอายุ (ร้อยละ 10.69)
⛔ ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น (ร้อยละ 7.70) 
⛔ คุณภาพต่ำ (ร้อยละ 6.75)

ผลการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าร้านโชห่วยมีความจำเป็นต่อการซื้อหาสินค้าอุปโภค-บริโภคสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกร และผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก โดยการซื้อสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ และจะซื้อสินค้าค่อนข้างบ่อย ในวงเงินไม่มาก ข้อดีของร้านโชห่วย คือ 
สะดวกในการเดินทาง ราคาถูก และมีสินค้าแบ่งขาย ขณะที่สินค้าไม่หลากหลาย มีจำนวนน้อย การจัดวาง ความสะอาด รวมถึงการให้บริการ
เป็นข้อบกพร่องและควรปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับร้านโชห่วยของกระทรวงพาณิชย์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนVอง เพVอให้
ร้านค้าโชห่วยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลVอนเศรษฐกิจฐานราก และเป็นช่องทางในการลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในชุมชน

ร้านโชห่วยเป็นที่ช1นชอบ/นิยม เม1อจำแนกตาม

พื้นที่
• ภาคเหนือ (ร้อยละ 43.60)
• ภาคตะวันออก (ร้อยละ 37.74)
• ภาคกลาง (ร้อยละ 33.22)
• ภาคใต้ (ร้อยละ 32.75)
• กรุงเทพฯ/ปริมณฑล (ร้อยละ 13.34)

อาชีพ
• เกษตรกร (ร้อยละ 62.49)
• ไม่ได้ทำงาน (ร้อยละ 52.28)
• อาชีพอิสระ (ร้อยละ 41.68)
• นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ/
เจ้าของแผงค้า (ร้อยละ 24.62)

รายได้ต่อเดือน 
• 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 34.78)
• 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 33.27)
• ต่ำกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 15.02)
• มากกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 16.93)

ร้านโชห่วย
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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร7การค9า (สนค.) ได9สำรวจความเห็นของประชาชนในชJวงเดือนตุลาคม 2564 

จำนวน 8,428 คน ทุกอำเภอทั่วประเทศ1 เกี่ยวกับการซื้อสินค,าในร,านโชห1วย ซึ่งเปWนแหลJงซื้อขายสินค9าที่อยูJในชุมชน

และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ผลการสำรวจ พบวJา ผู9ตอบแบบสอบถามกวJาร9อยละ 87 คิดวJาร9านโชหJวย 

มีความจำเปWนตJอการซื้อสินค9าอุปโภค-บริโภคสำหรับการดำรงชีวิต และเปWนท่ีนิยมเปWนอันดับ 2 รองจากร9านสะดวกซ้ือ 

สำหรับการเลือกซื้อสินค9าจากร9านโชหJวย สJวนใหญJจะเปWนการซื้อสินค9าเล็ก ๆ น9อย ๆ ซึ่งจะซื้อสินค9าคJอนข9างบJอย 

(เฉลี่ย 2-3 วัน/สัปดาห7) แตJมีคJาใช9จJายคJอนข9างน9อย (ไมJเกิน 300 บาทตJอครั้ง) สJวนข9อดีของร9านโชหJวย คือ สะดวก 

ในการเดินทาง ราคาถูก และมีสินค9าแบJงขาย ขณะท่ีมีข9อบกพรJองที่ควรปรับปรุง คือ สินค9าไมJหลากหลาย และสินค9า 

มีจำนวนน9อย โดยมีรายละเอียดผลการสำรวจ ดังน้ี 

• ความจำเป:นของร,านจำหน1ายสินค,า ผลสำรวจความคิดเห็น พบวJา ร,านโชห1วยมีความจำเป:น ที่ร,อยละ 87.53 

โดยคิดเปWนสัดสJวนมากกวJาร9อยละ 78 ในทุกอาชีพ เปWนผู9ที่อาศัยอยูJในภาคกลางมากที่สุด (ร9อยละ 91.75) และสJวนใหญJ

มีรายได9ไมJสูงมากนัก (ต่ำกวJา 30,000 บาท/เดือน) (ร9อยละ 88.61) ขณะที่ความจำเปWนของร9านสะดวกซื้อ อยูJท่ีร9อยละ 

88.02 และซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญJ อยูJท่ีร9อยละ 77.65 

• ร,านจำหน1ายสินค,าที่ผู,บริโภคนิยม พบวJา ร9านโชหJวยเปWนที่นิยมของผู9บริโภค อันดับ 2 (ร9อยละ 35.19) รองจาก

ร,านสะดวกซื้อที่ผู,บริโภคนิยมสุงสุด (ร,อยละ 47.76) และซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญJ เปWนที่นิยมอันดับ 3 (ร9อยละ 17.06) 

โดยผู,ที่นิยมซื้อสินค,าจากร,านโชห1วยส1วนใหญ1มีรายได,ต่ำกว1า 20,000 บาท/เดือน (ร9อยละ 83.07) เมื่อพิจารณาราย

อาชีพ พบวJา เกษตรกรนิยมซื้อสินค,าในร,านโชห1วยมากที่สุด (ร9อยละ 62.49) เมื่อพิจารณารายภาค พบวJา ร,านโชห1วย

ได,รับความนิยมมากที่สุดในภาคเหนือ (ร9อยละ 43.60) และได9รับความนิยมน9อยสุดในกรุงเทพและปริมณฑล (ร9อยละ 

13.34) ขณะที่ร9านสะดวกซื้อและซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญJ ได9รับความนิยมสูงสุดในกรุงเทพและปริมณฑล (ร9อยละ 

61.12 และ 25.54 ตามลำดับ) และได9รับความนิยมน9อยสุดในภาคเหนือ (ร9อยละ 42.58 และ 13.82 ตามลำดับ) 

• จำนวนร,านจำหน1ายสินค,าแต1ละประเภทในชุมชน ผู9ตอบแบบสอบถามสJวนใหญJ คิดวJา ร9านโชหJวยมี 2 - 3 

ร9าน/ชุมชน ร9านสะดวกซ้ือมี 1-2 ร9าน/ชุมชน และซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญJมี 1 ร9าน/ชุมชน 

• สินค,าและบริการท่ีเลือกซ้ือจากร,านต1าง ๆ   

1) ร,านโชห1วย ส1วนใหญ1จะเป:นการเลือกซื้อสินค,าเล็ก ๆ น,อย ๆ (ร9อยละ 44.93) ตามด9วยซื้ออาหาร

และเคร่ืองด่ืม (ร9อยละ 31.42) และซ้ือสินค9าประจำเดือน (ร9อยละ 12.14) 

2) ร,านสะดวกซื้อ ส1วนใหญ1จะเป:นการเลือกซื้อสินค,าเล็ก ๆ น,อย ๆ (ร9อยละ 36.02) ตามด9วยซื้ออาหาร

และเคร่ืองด่ืม (ร9อยละ 27.53) และซ้ือสินค9าประจำเดือน (ร9อยละ 17.67) 

3) ซุปเปอร^มาร^เก็ตขนาดใหญ1 ส1วนใหญ1จะเป:นการซื้อสินค,าประจำเดือน (ร9อยละ 54.68) ตามด9วย 

ซ้ือสินค9าเล็ก ๆ น9อย ๆ (ร9อยละ 15.72) และซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม (ร9อยละ 15.06) 

• ความถี่ในการซื้อสินค,า พบวJา สJวนใหญJจะซื้อสินค9าจากร9านโชหJวยและร9านสะดวกซื้อเฉลี่ย 2-3 วัน 

/สัปดาห7 ขณะท่ีซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญJจะเปWนการซ้ือสินค9าไมJเกินเดือนละคร้ัง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 
1 สำรวจข'อมูลจากผู'บริโภคใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 884 อำเภอ/เขต จำนวน 8,428 คน โดยเจ'าหน'าที่ของกระทรวงพาณิชยN ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณNการเกษตร (ธกส.) และสถาบันการศึกษา แยกเปWน 7 กลุXมอาชีพ ตามโครงสร'างอาชีพของประชากรในแตXละจังหวัด ได'แกX นักศึกษา เกษตรกร รับจ'างอิสระ 

พนักงานเอกชน ผู'ประกอบการ พนักงานของรัฐ และผู'ไมXได'ทำงาน 

ประจำเดือนตุลาคม 2564 

พฤติกรรมการซื้อสินค0าของคนไทยในร0านโชห:วย 
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1) ร,านโชห1วย ส1วนใหญ1จะซื้อสินค,าสัปดาห^ละ 2 – 3 วัน (ร9อยละ 38.98) ตามด9วยทุกวัน (ร9อยละ 27.77) 

และสัปดาห7ละวัน (ร9อยละ 14.18) 

2) ร,านสะดวกซื้อ ส1วนใหญ1จะซื้อสินค,าสัปดาห^ละ 2 – 3 วัน (ร9อยละ 46.61) ตามด9วยสัปดาห7ละวัน 

(ร9อยละ 18.80) และทุกวัน (ร9อยละ 18.49) 

3) ซุปเปอร^มาร^เก็ตขนาดใหญ1 ส1วนใหญ1จะซื้อสินค,าเดือนละวัน (ร9อยละ 35.21) ตามด9วยนาน ๆ คร้ัง 

(ร9อยละ 29.01) และสัปดาห7ละวัน (ร9อยละ 18.64) 

• ค1าใช,จ1ายในการซื้อสินค,าแต1ละครั้ง พบวJา ร9านโชหJวยและร9านสะดวกซื้อสJวนใหญJจะอยูJในชJวงไมJเกิน 300 บาท 

ขณะท่ีซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญJจะอยูJในชJวง 300 บาทข้ึนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ร,านโชห1วย จะมีค1าใช,จ1ายในการซื้อสินค,า จำนวน 100 - 300 บาทต1อครั้งมากที่สุด (ร9อยละ 50.99) 

ตามด9วยต่ำกวJา 100 บาท (ร9อยละ 32.57) และ 301 – 500 บาท (ร9อยละ 12.30) 

2) ร,านสะดวกซื้อ จะมีค1าใช,จ1ายในการซื้อสินค,า จำนวน 100 – 300 บาทต1อครั้งมากที่สุด (ร9อยละ 55.01) 

ตามด9วย 301 – 500 บาทตJอคร้ัง (ร9อยละ 25.07) และต่ำกวJา 100 บาท (ร9อยละ 11.30) 

3) ซุปเปอร^มาร^เก็ตขนาดใหญ1 จะมีค1าใช,จ1ายในการซื้อสินค,า จำนวน 501 – 1,000 บาทต1อครั้งมากที่สุด 

(ร9อยละ 36.50) ตามด9วยมากกวJา 1,000 บาท (ร9อยละ 27.66) และ 301 – 500 บาท (ร9อยละ 20.67) 

• ข,อดีของร,านโชห1วย/ร,านค,าชุมชน อันดับแรก คือ สะดวกในการเดินทาง (ร9อยละ 22.35) ราคาถูก 

(ร9อยละ 12.94) มีสินค,าแบ1งขาย (ร9อยละ 12.58) มีสินค9าที ่ต 9องการ (ร9อยละ 12.55) ความไว9วางใจ/คุ 9นเคย/

ความสัมพันธ7ที่ดี (ร9อยละ 12.05) สินค9ามีความหลากหลาย (ร9อยละ 7.52) มีมาตรการของรัฐสนับสนุน (ร9อยละ 7.31) 

เปWนแหลJงพบปะสังสรรค7ในชุมชน (ร9อยละ 6.08) คุณภาพตรงตามความต9องการ (ร9อยละ 4.42) มีสินเชื่อ (ร9อยละ 2.11) 

และอ่ืน ๆ (ใกล9บ9าน ไมJแออัด) (ร9อยละ 0.09) 

• จุดบกพร1องของร,านโชห1วย/ร,านค,าชุมชน อันดับแรกคือ สินค,าไม1หลากหลาย (ร9อยละ 28.94) สินค,า 

มีจำนวนน,อย (ร9อยละ 25.24) สินค,าใกล,หมดอายุ/หมดอายุ (ร9อยละ 10.69) ชำระด9วยเงินสดเทJานั้น (ร9อยละ 7.70) 

คุณภาพต่ำ (ร9อยละ 6.75) ราคาแพง (ร9อยละ 5.68) คิดเงินช9า (ร9อยละ 4.07) ระบบคิวไมJดี (ร9อยละ 4.00) พูดจา 

ไมJสุภาพ (ร9อยละ 3.80) และไมJสามารถเลือกสินค9าด9วยตนเองได9 (ร9อยละ 3.13) 

• สิ่งที่ร,านโชห1วย/ร,านค,าชุมชนควรปรับปรุง อันดับแรกคือ เพิ่มความหลากหลายของสินค,า (ร9อยละ 24.05) 

การจัดวางสินค,า (ร9อยละ 17.48) ความสะอาด (ร9อยละ 17.27) คุณภาพสินค9า (ร9อยละ 14.61) การจัดโปรโมช่ัน 

(ร9อยละ 11.05) คุณภาพการบริการ/อัธยาศัย (ร9อยละ 4.94) เพิ่มบริการสJงสินค9าถึงบ9าน (ร9อยละ 4.26) ความรวดเร็วในการ

คิดเงิน (ร9อยละ 4.19) และระบบคิว (ร9อยละ 2.15) 

สถานการณ7การแพรJระบาดของโควิด-19 สJงผลผู9บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปอยJางมาก เพื่อให9

สอดคล9องกับวิถีชีวิตในรูปแบบใหมJหรือ New Normal นอกจากน้ี การแขJงขันในตลาดค9าปลีกท่ีมีแนวโน9มสูงข้ึนอยJางตJอเน่ือง 

โดยเฉพาะร9านสะดวกซื้อที่เปWนร9านค9าปลีกสมัยใหมJทยอยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเจ9าของเปWนผู9ประกอบการรายใหญJ มีสายปsาน

คJอนข9างยาว และมีต9นทุนเปWนจำนวนมาก ทำให9ร9านโชหJวย/ร9านค9าชุมชน ซึ่งเปWนธุรกิจขนาดเล็กหรือกิจการภายในครอบครัว 

มีฐานลูกค9าเดียวกับร9านสะดวกซื้อ ซึ่งเปWนคนที่อยูJอาศัยในละแวกใกล9เคียง จะต9องมีการปรับตัวเพื่อให9สอดคล9องกับ

บริบททางสังคมและพฤติกรรมของผู9บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให9สามารถดำเนินการตJอไปได9อยJางมั่นคง สืบทอดไป

ยังรุ Jนลูกหลาน และอยูJคู Jกับวิถีชีวิตของคนไทยได9ยาวนาน กระทรวงพาณิชย7 จึงได9ดำเนินการพัฒนาและสJงเสริม 

เพื่อยกระดับร9านค9าโชหJวย ผJานโครงการตJาง ๆ อาทิ โครงการสร,างมาร^ทโชห1วย เปWนการพัฒนาร9านโชหJวยทันสมัย 

ตอบโจทย7พฤติกรรมของผู9บริโภคในยุคปuจจุบัน โดยการให9องค7ความรู9การบริหารจัดการร9านค9าปลีกแบบงJาย แนะนำ 
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การใช9เทคโนโลยีเข9าไปประยุกต7ใช9ในการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการร9านและสต็อก รวมถึงการปรับ

ภาพลักษณ7ร9านค9าให9มีความสะดวก สะอาด และทันสมัย โครงการสร,างโมเดลธุรกิจใหม1 ท่ีเชื่อมโยงร9านโชหJวยกับชุมชน

และเครือขJาย เพื่อสร9างรายได9และกJอให9เกิดความยั่งยืน โดยการสนับสนุนสินค9าราคาพิเศษจากผู9ผลิต/ผู9จำหนJาย/ผู9ค9าสJง 

และเชื่อมโยงสินค9าชุมชน รวมทั้งสJงเสริมการตลาด รJวมกับสมาคมการค9าสJง – ปลีกไทย โดยมุJงให9ร9านค9าโชหJวยสามารถ

อยูJคูJกับคนไทยได9อยJางยาวนาน และเปWนสJวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข9องให9เข9มแข็ง และยังมีสJวนชJวยลดคJาครองชีพให9กับผู9บริโภคในชุมชนได9ด9วย 

************************************** 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร8การค:า 

กระทรวงพาณิชย8 
พฤศจิกายน 2564 
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ตาราง ผลการสำรวจพฤติกรรมการซ้ือสินค,าของคนไทยในร,านโชห1วย 

คำถามที่ 1 ความจำเป/นของร5านค5าแต8ละประเภท คำถามที่ 7 ข5อดีของร5านโชห8วย/ร5านค5าชุมชน 
 โชห%วย ร)านสะดวกซื้อ ซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญ% มีสินค)าที่ต)องการ 12.55 

มี 87.53 88.02 77.65 สินค)ามีความหลากหลาย 7.52 

ไม%แน%ใจ 5.26 4.66 9.16 คุณภาพตรงตามความต)องการ 4.42 

ไม%มี 7.21 7.32 13.19 ราคาถูก 12.94 

คำถามที่ 2 ท8านชอบซื้อสินค5าจากร5านประเภทใดมากที่สุด มีสินเชื่อ 2.11 

 โชห%วย ร)านสะดวกซื้อ ซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญ% ความไว)วางไว)/คุ)นเคย/ความสัมพันธ7ที่ดี 12.05 

ความชื่นชอบ 35.19 47.76 17.06 สะดวกในการเดินทาง 22.35 

คำถามที่ 3 จำนวนร5านขายสินค5าแต8ละประเภทในชุมชนของท8าน เป\นแหล%งพบปะสังสรรค7ในชุมชน 6.08 

 โชห%วย ร)านสะดวกซื้อ ซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญ% มีมาตรการของรัฐสนับสนุน 7.31 

ไม%มี 0.54 5.38 19.29 มีสินค)าแบ%งขาย 12.58 

1-5 ร)าน 86.31 91.07 80.09 คำถามที่ 8 จุดบกพร8องของร5านโชห8วย/ร5านค5าชุมชน 
6-10 ร)าน 11.57 3.21 0.53 สินค)ามีจำนวนน)อย 25.24 

มากกว%า 10 ร)าน 1.59 0.34 0.10 สินค)าไม%หลากหลาย 28.94 

คำถามที่ 4 ความถี่ในการซื้อสินค5า สินค)าใกล)หมดอายุ/หมดอาย ุ 10.69 

 โชห%วย ร)านสะดวกซื้อ ซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญ% คุณภาพต่ำ 6.75 

ทุกวัน 27.77 18.49 2.94 ราคาแพง 5.68 

สัปดาห7ละ 2-3 วัน 38.98 46.61 11.51 ชำระด)วยเงินสดเท%านั้น 7.70 

สัปดาห7ละวัน 14.18 18.80 18.64 พูดจาไม%สุภาพ 3.80 

เดือนละวัน 3.44 5.61 35.21 ไม%สามารถเลือกสินค)าด)วยตนเองได) 3.13 

นาน ๆ ครั้ง 12.90 9.32 29.01 คิดเงินช)า 4.07 

ไม%เคยเข)า 2.73 1.18 2.69 ระบบคิวไม%ดี 4.00 

คำถามที่ 5 ค8าใช5จ8ายในการซื้อสินค5าต8อครั้ง คำถามที ่9 สิ่งทีร่5านโชห8วย/ร5านค5าชุมชนควรปรับปรุง 
 โชห%วย ร)านสะดวกซื้อ ซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญ% การจัดโปรโมชั่น 11.05 

ต่ำกว%า 100 บาท 32.57 11.30 5.45 การจัดวางสินค)า 17.48 

100 - 300 บาท 50.99 55.01 9.73 ความรวดเร็วในการคิดเงิน 4.19 

301 - 500 บาท 12.30 25.07 20.67 ความสะอาด 17.27 

501 - 1,000 บาท 3.20 7.14 36.50 คุณภาพการบริการ/อัธยาศัย 4.94 

มากกว%า 1,000 บาท 0.94 1.47 27.66 คุณภาพสินค)า 14.61 

คำถามที่ 6 สินค5า/บริการที่ใช5บ8อยที่สุดของร5านค5าแต8ละประเภท เพิ่มความหลากหลายของสินค)า 24.05 

 โชห%วย ร)านสะดวกซื้อ ซุปเปอร7มาร7เก็ตขนาดใหญ% เพิ่มบริการส%งสินค)าถึงบ)าน 4.26 

ซื้อสินค)าฉุกเฉิน 10.49 11.45 8.53 ระบบคิว 2.15 

ซื้อสินค)าเล็ก ๆ น)อย ๆ 44.93 36.02 15.72 

ซื้อสินค)าประจำเดือน 12.14 17.67 54.68 

ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 31.42 27.53 15.06 

ชำระค%าบริการ 1.02 7.33 6.00 

 


