
 
สรุปขอมูลเบื้องตน 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2552 : ไตรมาส 1 - 2 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป การสํารวจครั้งนี้
เปนการดําเนินการในไตรมาส 1 - 2 ของป 2552 โดยใช
ขนาดตัวอยางรวม 5,255 สถานประกอบการ จากทั่วประเทศ 
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายปลีก
สินคาและบริการของสถานประกอบการ และขอมูล
สินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทขายปลีก  

ผลการสํารวจในป 2552 ไตรมาส 1 - 2 ทั่วราชอาณาจกัร 
สรุปไดดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส 
ในไตรมาส 1 ป 2552 ภาพรวมของธุรกิจ

ท่ัวประเทศ มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลง
จากไตรมาส 4 ป 2551 รอยละ 16.7 สําหรับไตรมาส 2 
มีมูลคาขาย/รายรับปรับตัวดีข้ึน โดยหดตวันอยลงเหลือ
รอยละ 3.7 สําหรับธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส 
และหอพัก มีรายรับเฉลี่ยฯ ลดลงในไตรมาส 1 สูงที่สุด 
รอยละ 44.5 และมีรายรับหดตัวนอยลงในไตรมาส 2 
รอยละ 13.5 ในขณะที่ธุรกิจการบริการอื่น ๆ มีรายรับ
เฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 รอยละ 8.0 และมีรายรับ
ชะลอตัวลงในไตรมาส 2 เหลอืเพียงรอยละ 0.9  

แผนภูมิ 1 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส   

 
 

 

 

 
 

ประเภทธุรกิจ Q1/52* Q2/52 
รวม -16.7 -3.7 

การขายปลีก -14.9 -3.6 

โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก -44.5 -13.5 

ภัตตาคารและรานอาหาร -9.2 -1.4 

การใหเชาของใชสวนบุคคลฯ -22.6 1.8 

กิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา -26.3 3.2 

การบริการอืน่ๆ 8.0 0.9 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

 

  

1.1  ธุรกิจคาปลีก 
สําหรับธุรกิจคาปลีก พบวา ระหวางไตรมาส 1 - 2 

มียอดขายลดลงอยางตอเนือ่ง โดยไตรมาส 1 มียอดขาย
เฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลงรอยละ 14.9 สวน
ไตรมาส 2 ยังมยีอดขายลดลงตอเนื่อง เหลือรอยละ 3.6 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา ระหวาง
ไตรมาส 1 - 2 กิจการเกือบทุกขนาดมียอดขายลดลง 
โดยกิจการที่มคีนทํางาน 26 - 30 คน มียอดขายเฉลี่ยฯ 
ลดลงในไตรมาส 1 สูงที่สุดรอยละ 50.3 และยังมี
ยอดขายลดลงตอเนื่องในไตรมาส 2 รอยละ 9.4 สาเหตุท่ี
มียอดขายลดลงในไตรมาส 2 สถานประกอบการรอยละ 
36.7 รายงานวาเนื่องจากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน และ 
31 - 50 คน ปรับตัวดีข้ึนในไตรมาส 2 โดยมียอดขาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 และ 2.3 ตามลําดับ สาเหตุท่ีมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 นั้น สถานประกอบการ
รอยละ 42.4 รายงานวาเปนชวงเทศกาลวันหยุดตาม
ประเพณี ไดแก เทศกาลสงกรานต ทําใหมีประชาชน
จับจายใชสอยสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น และอีก
รอยละ 42.0 รายงานวาลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น 

ประเภทของธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายลดลงใน
ไตรมาส 2 ไดแก ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ 
เปนสินคาหลัก ดิสเคานสโตร รานสะดวกซื้อ (รอยละ 9.6) 
ขายปลีกสินคาอื่น  ๆ(รอยละ 5.3) ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม 
หรือยาสูบ ในรานเฉพาะอยาง (รอยละ 3.2) ขายปลีกยา 
เวชภัณฑ เครื่องสําอาง (รอยละ 1.3) และขายปลีก
เครื่องใชสิ่งของและอุปกรณในครัวเรอืน (รอยละ 0.6) 
สําหรับธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายเพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 ไดแก 
ขายปลีกของใชแลว ขายโดยไมมีรานซอมแซมของใช 
(รอยละ 5.5) ขายปลีกสินคาท่ัวไป หางสรรพสินคา 
(รอยละ 5.0) ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนงั 
(รอยละ 0.8) ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก (รอยละ 0.4)
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แผนภูมิ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจคาปลีก   

 
 

 

 

 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/52* Q2/52 
รวม -14.9 -3.6 

     1 - 15  คน -10.1 -3.9 

     16 - 25  คน -25.2 3.3 

     26 - 30  คน -50.3 -9.4 

     31 - 50  คน -17.3 2.3 

     51 - 200  คน -24.3 -6.8 

     มากกวา  200  คน -13.1 -0.5 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

1.2  ธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก 
ธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และ

หอพัก มีมูลคารายรับลดลงอยางตอเนื่องระหวางไตรมาส 

1 - 2 โดยไตรมาส 1 มียอดขายเฉลี่ยตอสถานประกอบการ

ลดลงรอยละ 44.5 สวนไตรมาส 2 ยังมีรายรับลดลง

แตปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสกอนเหลือรอยละ 13.5 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา 

ในไตรมาส 2 กิจการเกือบทุกขนาดมีมูลคารายรับลดลง 

โดยกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มีรายรับลดลง

สูงท่ีสุดรอยละ 32.8 รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางาน 

16 - 25 คน ลดลงรอยละ 20.8 สําหรับกิจการที่มี

คนทํางาน 31 - 50 คน มีรายรับเพิ่มข้ึนเล็กนอย 

รอยละ 0.5 

สาเหตุท่ีมีรายรับลดลงในไตรมาส 2 นั้น 

สถานประกอบการรอยละ 37.3 รายงานวาเนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งมีผลกระทบตอการเดินทาง

ทองเที่ยวภายในประเทศ ทําใหอัตราเขาพักแรมลดลง  

 

แผนภูมิ 3 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก   

% %  
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  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/52* Q2/52 

   Q1      Q3       Q1      Q3       Q1       Q3      Q1      Q3      Q1       Q3       Q1      Q3       Q1* 

2546            2547           2548            2549          2550             2551           2552 
 

รวม -44.5 -13.5 
     1 - 15  คน -14.9 -11.0 

     16 - 25  คน -24.3 -20.8 

     26 - 30  คน -6.8 -32.8 

     31 - 50  คน -17.2 0.5 

     51 - 200  คน -21.0 -15.6 

     มากกวา  200  คน -15.6 -14.2 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

1.3  ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร  
ในไตรมาส 2 ธุรกจิภัตตาคารและรานอาหาร

ปรับตัวดีข้ึน โดยมีมูลคารายรบัลดลงจากไตรมาสกอน
รอยละ 1.4 จากที่มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
ลดลงรอยละ 9.2 ในไตรมาสแรก 

เมื่อพจิารณาตามขนาดของกจิการ พบวา กจิการ
เกือบทุกขนาดมมีูลคารายรับลดลง โดยกิจการทีม่ีคนทํางาน 
31 - 50 คน มีรายรับเฉลี่ยฯ ลดลงในไตรมาส 1 สูงที่สุด
รอยละ 29.2 และยังมีรายรับลดลงตอเนื่องในไตรมาส 2 
รอยละ 9.1 สาเหตุท่ีรายรับลดลงในไตรมาส 2 สถาน-
ประกอบการรอยละ 62.7 รายงานวาเนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศลดลง ซึ่งมี
ผลกระทบตอเนื่องกับการใชจายเพื่อการบริโภคลดลงดวย   

สําหรับกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 - 15 คน) 
มีรายรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยในไตรมาส 2 รอยละ 0.8 
สาเหตุท่ีรายรับเพิ่มข้ึนนั้น สถานประกอบการรอยละ 44.5 
รายงานวาเนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี 
ทําใหประชาชนมีการใชจายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น  
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แผนภูมิ 4 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร   

 
 

 

 

 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/52* Q2/52 
รวม -9.2 -1.4 

     1 - 15  คน -18.9 0.8 

     16 - 25  คน -10.7 -5.5 

     26 - 30  คน -3.9 -2.6 

     31 - 50  คน -29.2 -9.1 

     51 - 200  คน -10.4 -6.1 

     มากกวา  200  คน -12.7 -4.4 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

 1.4  ธุรกิจการใหเชาของใชสวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือน  

ธุรกิจการใหเชาของใชสวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือน เชน การใหเชากลองและอุปกรณการถายภาพ  
การใหเชาวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี การใหเชาเครื่องแตงกาย
ท่ีใชในงานพิธีตาง ๆ การใหเชาโตะ เกาอี้ เครื่องครวั 
และการใหเชาหนังสือ เปนตน พบวา ในไตรมาส 1 
มีมูลคารายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลงรอยละ 
22.6 สวนไตรมาส 2 ปรับตัวดีข้ึน โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.8  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา กิจการเกือบทุกขนาดมีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนใน
ไตรมาส  2 โดยกิจการที่มีคนทํางาน  31 - 50 คน  
มีรายรับเพิม่ข้ึนรอยละ 3.1 และกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 
1 - 15 คน) มีรายรับเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 สวนกิจการที่มี
คนทํางาน 16 - 25 คน กลับมีรายรับชะลอตัวลงใน
ไตรมาส 2 รอยละ 6.9 

สาเหตุท่ีมีรายรับเพิ่มขึ้น ในไตรมาส 2 สถาน-
ประกอบการรอยละ 50.3 รายงานวาเนื่องจากเปนชวง
เทศกาลวันหยุดตามประเพณี ทําใหมีผูมาใชบริการมากขึ้น  

แผนภูมิ 5 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจการให เชาของใชสวนบุคคล             
และของใชในครัวเรือน   % 
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  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/52* Q2/52 

   Q1      Q3       Q1      Q3       Q1       Q3      Q1      Q3      Q1       Q3       Q1      Q3       Q1*  
2546            2547           2548            2549          2550             2551           2552 
 

รวม -22.6 1.8 
     1 - 15  คน -22.1 1.8 

     16 - 25  คน 8.9 6.9 

     26 - 30  คน - - 

     31 - 50  คน -13.0 3.1 

     51 - 200  คน - - 

     มากกวา  200  คน - - 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

1.5  กิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา  
กิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา 

พบวา ในไตรมาส  1 มีมูลคารายรับเฉลี่ยตอสถาน-
ประกอบการลดลงรอยละ 26.3 สวนไตรมาส 2 กลับมี
รายรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา กิจการเกือบทุกขนาดมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนใน
ไตรมาส 2 โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน 
มีรายรับเฉลี่ยฯ ลดลงสูงท่ีสุดรอยละ 71.4 ในไตรมาส 1 
และกลับมีรายรับเพิ่มข้ึนรอยละ 10.1 ในไตรมาส 2 
สา เหตุ ท่ีมี ร ายรับ เพิ่ ม ข้ึนในไตรมาส  2  สถาน -
ประกอบการรอยละ 38.8 รายงานวาเนื่องจากลูกคามี
กําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่มีรายรับเพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 
ไดแก ผลิต ขาย ใหเชารายการวิทยุ โทรทัศน ฉายภาพยนตร 
วีดีโอ นันทนาการอื่น ๆ การบันเทิงอื่น ๆ และการกีฬา 

 สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน มี
รายรับเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดในไตรมาส 1 รอยละ 25.0 
และกลับมีรายรับลดลงเพียงเล็กนอยในไตรมาส  2 
รอยละ 0.8 สาเหตุท่ีมีรายรับลดลงในไตรมาส 2 นั้น 
สถานประกอบการรอยละ 44.4 รายงานวาเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง ทําใหมีลูกคาลดลง  
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แผนภูมิ 6 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของกิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา   

 
 

 

 

 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/52* Q2/52 
รวม -26.3 3.2 

     1 - 15  คน -1.6 6.1 

     16 - 25  คน 25.0 -0.8 

     26 - 30  คน -21.7 -3.2 

     31 - 50  คน -71.4 10.1 

     51 - 200  คน -6.9 -0.2 

     มากกวา  200  คน -15.9 2.6 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

1.6  ธุรกิจการบริการอื่น ๆ  
ธุรกิจการบริการอื ่น ๆ ไดแก บริการซักรีด 

ทําความสะอาด บริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม
ตาง ๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และการบริการอื่น ๆ 
พบวา ระหวางไตรมาส 1 - 2 มีมูลคารายรับชะลอตัวลง
อยางตอเนื่อง โดยไตรมาส 1 มีรายรับเฉลี่ยตอสถาน-
ประกอบการเพิ่มข้ึนรอยละ 8.0 สวนไตรมาส 2 มีรายรับ
ชะลอตัวลงเหลือเพียงรอยละ 0.9  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา ในไตรมาส 2 กิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน 
31 - 50 คน และ 51 - 200 คน ปรับตัวดีข้ึน โดยมี
รายรับลดลงเหลือรอยละ 0.2 รอยละ 2.2 และรอยละ 
7.7 ตามลําดับ  

สําหรับกิจการขนาดอื่น มีรายรับชะลอตัวลง
จากไตรมาสกอน  โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ 
(คนทํางานมากกวา 200 คน) มีรายรับชะลอตัวลงเหลือ
รอยละ 2.7 ลดลงจากที่มีรายรับเฉลี่ยฯ เพิ่มข้ึนสูงถึง
รอยละ 98.6 ในไตรมาส 1 สาเหตุท่ีรายรับเพิ่มข้ึน 
สถานประกอบการรอยละ 51.8 รายงานวาเนื่องจาก
เปนชวงวันหยุดตามประเพณี ทําใหมีผูมาใชบริการ
มากขึ้น 

แผนภูมิ 7 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจการบริการอื่น ๆ  

%  % 
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   Q1      Q3       Q1      Q3       Q1       Q3      Q1      Q3      Q1       Q3       Q1      Q3       Q1*    
2546            2547           2548            2549          2550             2551           2552 
  

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/52* Q2/52 

   Q1      Q3       Q1      Q3       Q1       Q3      Q1      Q3      Q1       Q3       Q1      Q3       Q1*

2546            2547           2548            2549          2550             2551           2552 
 

รวม 8.0 0.9 
     1 - 15  คน 7.3 1.6 

     16 - 25  คน -23.9 -0.2 

     26 - 30  คน 10.0 2.0 

     31 - 50  คน -32.9 -2.2 

     51 - 200  คน -20.2 -7.7 

     มากกวา  200  คน 98.6 2.7 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

2.  การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือระหวางไตรมาส
ของการขายปลกี 

ระหวางไตรมาส 1 - 2 ป 2552 ภาพรวม
ของมูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยไตรมาส 1 มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ย
ตอสถานประกอบการลดลงรอยละ 7.5 สวนไตรมาส 2 
ยังมีมูลคาสินคาคงเหลือลดลง เหลือรอยละ 2.0 ในสวน
ของการขายปลกีสินคาแตละประเภท พบวา การขายปลีก
สิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง มีสินคาคงเหลือ
เฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 สูงท่ีสุดรอยละ 26.8 และมี
มูลคาสินคาคงเหลือชะลอตัวลงในไตรมาส 2 เหลือรอยละ 2.3  

สําหรับการขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรอืยาสบู 
เปนสินคาหลัก ดิสเคานสโตร และรานสะดวกซื้อ มีมูลคา
สินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ ลดลงในไตรมาส 1 สูงที่สุดรอยละ 
22.1 และยังมีสนิคาคงเหลือลดลงตอเนื่องในไตรมาส 2 
รอยละ 4.9  

เมื่อพจิารณาการเปลี่ยนแปลงมลูคาสินคาคงเหลอื 

ตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ในไตรมาส  2 
กิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 สูงสุดรอยละ 9.1  
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แผนภูมิ 8 การ เปลี่ ยนแปลงมูลค าสินค าคง เหลือ
ระหวางไตรมาสของการขายปลีก 

 
 

 

 

 
 

รายการ Q1/52* Q2/52 
ประเภทธุรกิจ -7.5 -2.0 

อาหาร เครื่องดื่ม  หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก -22.1 -4.9 

สินคาทั่วไป หางสรรพสินคา -12.4 -17.0 

อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ ในรานเฉพาะอยาง -20.2 -5.9 

ยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง 12.6 3.5 

ส่ิงทอ เส้ือผา รองเทา และเครื่องหนัง 26.8 2.3 

เครื่องใชในครัวเรือน -4.6 6.9 

เครื่องโลหะ สีทา และกระจก 11.8 12.4 

สินคาอื่นๆ -21.6 -1.1 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) -7.5 -2.0 

     1 - 15  คน -2.5 0.6 

     16 - 25  คน -38.2 -4.7 

     26 - 30  คน -39.4 0.7 

     31 - 50  คน 3.3 9.1 

     51 - 200  คน -8.7 -1.4 

     มากกวา  200  คน -21.1 -10.9 
* การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

3. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศระหวางไตรมาส 

1 - 2 ป 2552 มีรายรับลดลง โดยไตรมาส 1 ธุรกิจเกือบทุก

ประเภท ไดรับผลกระทบอยางหนักจากปญหาทางการเมอืง

ภายในประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะธุรกิจ

โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก มีรายรับเฉลี่ย

ตอสถานประกอบการลดลงสงูท่ีสุดถึงรอยละ 44.5   

 ในไตรมาส 2 ธุรกิจเริ่มมีสัญญาณการปรับตัว

ดีข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา เนื่องจากผลของ

นโยบาย 5 มาตรการ 6 เดือน ลดคาครองชีพ โครงการ

เช็คชวยชาติ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 1 

แตอยางไรก็ตาม ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว ไดแก 

โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก การขายปลีก 

ภัตตาคารและรานอาหาร ยังมีรายรับลดลงตอเนื่อง

ในไตรมาส 2 รอยละ 13.5 รอยละ 3.6 และรอยละ 1.4 

ตามลําดับ เนื่องจากการแพรระบาดของไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม 2009 สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นดาน

ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวตางชาติ 

% 
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 สําหรับความชวยเหลอืท่ีตองการจากหนวยงาน

ของรัฐนั้น มีผูประกอบการธุรกิจและบริการทั่วประเทศ 

รอยละ 17.6 แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยไดระบุ

ความตองการดังนี้ รอยละ 43.0 เห็นวารัฐควรสนับสนุน

แหลงเงินทุนใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา รอยละ 24.8 

ควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมราคาสินคาใหเขมงวด

มากขึ้น และรอยละ 8.7 ควรกําหนดมาตรการการ

ลดหยอนภาษี 

 นอกจากนี้ ผูประกอบการธุรกิจและบริการ

ท่ัวประเทศ รอยละ 3.9 ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยในจํานวนนี้  รอยละ 31.5 เห็นวารัฐบาลควรมีการ

แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ รอยละ 16.2 ควรเรง

ฟนฟูและสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศ และรอยละ 

11.4 ควรมีการสงเสริมการจางงานภายในประเทศ 

เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ  

 
 หมายเหตุ  :  การสาํรวจยอดขายรายไตรมาส 

 
 1) คุมรวมของการสํารวจ ไดแก สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายปลีกสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค โรงแรม

และภัตตาคาร การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนฯ กิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา และการ
ใหบริการสวนบุคคลประเภทตาง ๆ ที่มีคนทํางาน 1 คนขึน้ไป ทั่วประเทศ 

 2)  ป 2549 ไมมีการสํารวจ  

   Q1      Q3       Q1      Q3       Q1       Q3      Q1      Q3      Q1       Q3       Q1      Q3       Q1*

2546            2547           2548            2549          2550             2551           2552 
 


