
 
สรุปขอมูลเบื้องตน 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2552 : ไตรมาส 3 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ได ทําการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป การสํารวจครั้งนี้
เปนการดําเนินการในไตรมาส 3 ของป 2552 โดยใช
ขนาดตัวอยางรวม 5,255 สถานประกอบการ จากทั่วประเทศ 
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายปลีก
สินคาและบริการของสถานประกอบการ และขอมูล
สินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทขายปลีก  

ผลการสํารวจในป 2552 ไตรมาส 3 ทั่วราชอาณาจักร 
สรุปไดดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส       
ในไตรมาส 3 ป 2552 ภาพรวมของธุรกิจ

ท่ัวประเทศ มีมูลคาขาย/รายรับปรับตัวดีข้ึน โดยหดตัว
นอยลงเมือ่เทียบกับไตรมาสที่ผานมา เหลือรอยละ 1.2 
สําหรับธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก 
และการใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรอืน 
มีรายรับลดลงเทากันคือรอยละ 5.1 และธุรกจิการขายปลีก
และกิจกรรมนนัทนาการ สํานกัขาว และการกฬีา มรีายรับ
ลดลงเทากันคือรอยละ 1.3 ในขณะที่ธุรกิจการบริการอื่น ๆ 
และภัตตาคารและรานอาหาร มีรายรับเพิ่มข้ึนรอยละ 2.5 
และ 2.0 ตามลําดับ 

แผนภูมิ 1 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส   

 
 

 

 

 
 

ประเภทธุรกิจ Q3/52 
รวม -1.2 

การขายปลีก -1.3 

โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก -5.1 

ภัตตาคารและรานอาหาร 2.0 

การใหเชาของใชสวนบุคคลฯ -5.1 

กิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา -1.3 

การบริการอื่น ๆ 2.5 
 
 
 
 

  

1.1  ธุรกิจคาปลีก 

สําหรับธุรกิจคาปลีก พบวา ในไตรมาส 3 

มียอดขายลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาส 1 โดยมียอดขาย

ลดลงรอยละ 1.3 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา ใน

ไตรมาส 3 กิจการเกือบทุกขนาดมียอดขายลดลง โดย

กิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มียอดขายลดลงสูงท่ีสุด

รอยละ 12.1 สาเหตุท่ีมียอดขายลดลง สถานประกอบการ

รอยละ 33.4 รายงานวาเนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อลดลง 

สําหรับกจิการขนาดกลาง (คนทาํงาน 51 - 200 คน) 

และกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน พบวา ในไตรมาส 3 

มียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 และ 1.8 ตามลําดับ  

ประเภทของธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายลดลงใน

ไตรมาส 3 ไดแก ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ 

เปนสินคาหลัก ดิสเคานสโตร รานสะดวกซื้อ (รอยละ 9.8) 

และขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง 

(รอยละ 7.7)  

% สําหรับธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นใน

ไตรมาส 3 ไดแก ขายปลีกของใชแลว ขายโดยไมมีราน

ซอมแซมของใช (รอยละ 5.9) ขายปลีกสินคาอื่น ๆ 

(รอยละ 5.0) ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก 

(รอยละ 4.1) ขายปลีกสินคาท่ัวไป หางสรรพสินคา 

(รอยละ 2.3) ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ ในราน

เฉพาะอยาง (รอยละ 2.2) ขายปลีกเครื่องใชสิ่งของและ

อุปกรณในครัวเรือน (รอยละ 0.3) และขายปลีกยา 

เวชภัณฑ เครื่องสําอาง (รอยละ 0.1)  
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แผนภูมิ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจคาปลีก   

 
 

 

 

 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q3/52 
รวม -1.3 

     1 - 15  คน -2.7 

     16 - 25  คน 1.8 

     26 - 30  คน -12.1 

     31 - 50  คน -1.2 

     51 - 200  คน 3.5 

     มากกวา  200  คน -0.5 

1.2  ธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก 
ธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และ

หอพัก พบวา ในไตรมาส 3 ยังมีมูลคารายรับลดลงจาก
ไตรมาสกอนอยางตอเนื่อง ประมาณรอยละ 5.1 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา ใน
ไตรมาส 3 กิจการเกือบทุกขนาดมีมูลคารายรับลดลง 
โดยกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน มีรายรับลดลง
สูงท่ีสุดรอยละ 12.8 รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางาน 
26 - 30 คน ลดลงรอยละ 11.8 สาเหตุท่ีมีรายรับลดลง 
สถานประกอบการรอยละ 50.3 รายงานวาเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งมีผลกระทบตอการเดินทาง
ทองเที่ยวภายในประเทศ ทําใหอัตราเขาพักแรมลดลง  

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน มีรายรับ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 สาเหตุท่ีมีรายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถาน-
ประกอบการรอยละ 57.2 รายงานวาเนื่องจากเปนชวง
เทศกาลวันหยุดตามประเพณี ทําใหมีจํานวนนกัทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

แผนภูมิ 3 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก   
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  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q3/52 

   Q1      Q3      Q1      Q3      Q1      Q3      Q1      Q3      Q1      Q3      Q1      Q3      Q1      Q3            
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รวม -5.1 
     1 - 15  คน -5.6 

     16 - 25  คน -12.8 

     26 - 30  คน -11.8 

     31 - 50  คน 2.5 

     51 - 200  คน -8.2 

     มากกวา  200  คน -4.2 

1.3  ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร  

ดานธุรกจิภตัตาคารและรานอาหาร มีมูลคารายรบั

ปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยมีรายรับ

เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2.0 

เมื่อพจิารณาตามขนาดของกจิการ พบวา กจิการ

เกือบทุกขนาดมีมูลคารายรับเพิ่มข้ึน โดยกิจการที่มี

คนทํางาน 26 - 30 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดรอยละ 

19.3 สาเหตุท่ีรายรับเพิ่มขึ้น สถานประกอบการรอยละ 

61.6 รายงานวาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจกําลังฟนตัว 

ทําใหลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น  

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน และ

กิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51 - 200 คน) มีรายรับ

ลดลงเล็กนอยในไตรมาส 3 รอยละ 1.2 และรอยละ 0.3 

ตามลําดับ  
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แผนภูมิ 4 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร   

 
 

 

 

 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q3/52 
รวม 2.0 

     1 - 15  คน 1.2 

     16 - 25  คน -1.2 

     26 - 30  คน 19.3 

     31 - 50  คน 5.9 

     51 - 200  คน -0.3 

     มากกวา  200  คน 0.8 

 1.4  ธุรกิจการใหเชาของใชสวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือน  

ธุรกิจการใหเชาของใชสวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือน เชน การใหเชากลองและอุปกรณการถายภาพ  
การใหเชาวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี การใหเชาเครื่องแตงกาย
ท่ีใชในงานพิธีตาง ๆ การใหเชาโตะ เกาอี้ เครื่องครวั 
และการใหเชาหนังสือ เปนตน พบวา ในไตรมาส 3 
มีมูลคารายรับปรับตัวลดลงรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา กิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 - 15 คน) มีมูลคา
รายรับลดลงรอยละ 5.3 สาเหตุท่ีมีรายรับลดลง สถาน-
ประกอบการรอยละ 40.4 รายงานวาเนื่องจากเศรษฐกิจ
มีการชะลอตัวลง ทําใหมีลูกคาลดลง 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน และ 
31 - 50 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 รอยละ 3.9 
และ 2.6 ตามลําดับ สาเหตุท่ีมีรายรับเพิ่มขึ้น สถาน-
ประกอบการรอยละ 59.6 รายงานวาเนื่องจากเปนชวง
เทศกาลวันหยุดตามประเพณี ทําใหมีผูมาใชบริการมากขึ้น  

แผนภูมิ 5 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจการให เชาของใชสวนบุคคล             
และของใชในครัวเรือน   % 
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  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q3/52 

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

รวม -5.1 
     1 - 15  คน -5.3 

     16 - 25  คน 3.9 

     26 - 30  คน - 

     31 - 50  คน 2.6 

     51 - 200  คน - 

     มากกวา  200  คน - 

1.5  กิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา  

กิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา 

พบวา ในไตรมาส 3 มีมูลคารายรับปรับตัวลดลงรอยละ 

1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 

พบวา กิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51 - 200 คน)               

มีรายรับลดลงสูงท่ีสุดรอยละ 6.8 สาเหตุท่ีมีรายรับ

ลดลง สถานประกอบการรอยละ 35.8 รายงานวา

เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนทําใหมีงานนอยลง  

 สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน  31 - 50  คน                  

มีรายรับเพิ่ม ข้ึนสูงท่ีสุดในไตรมาส  3 รอยละ  5.0 

สาเหตุท่ีมีรายรับเพิ่มข้ึนนั้น สถานประกอบการรอยละ 

39.5 รายงานวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น  

 ธุรกิจที่มีรายรับเพิ่มข้ึน ไดแก การบันเทิงอื่น ๆ 

นันทนาการอื่น ๆ กิจกรรมสํานักขาว และผลิต  ขาย               

ใหเชารายการวิทยุ โทรทัศน 
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แผนภูมิ 6 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของกิจกรรมนันทนาการ สํานักขาว และการกีฬา   

 
 

 

 

 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q3/52 
รวม -1.3 

     1 - 15  คน 2.7 

     16 - 25  คน 3.9 

     26 - 30  คน -5.0 

     31 - 50  คน 5.0 

     51 - 200  คน -6.8 

     มากกวา  200  คน -3.6 

1.6  ธุรกิจการบริการอื่น ๆ  

ธุรกิจการบริการอื ่น ๆ ไดแก บริการซักรีด 

ทําความสะอาด บริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม

ตาง ๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และการบริการอื่น ๆ 

พบวา ในไตรมาส 3 ยังมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสกอนอยางตอเนื่อง ประมาณรอยละ 2.5 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 

พบวา กิจการเกือบทุกขนาดมีมูลคารายรับลดลง โดย

กิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน)                   

มีรายรับลดลงสูงท่ีสุดรอยละ 10.1  

สําหรับกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 - 15 คน) 

มีรายรับเพิ่มข้ึนในไตรมาส  3 รอยละ 3.6 สาเหตุท่ี

รายรับเพิ่มข้ึน สถานประกอบการรอยละ 32.6 รายงานวา

เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น  

 

 

 

 

แผนภูมิ 7 การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาส
ของธุรกิจการบริการอื่น ๆ  

%  % 
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  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q3/52 

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

รวม 2.5 
     1 - 15  คน 3.6 

     16 - 25  คน -7.8 

     26 - 30  คน -7.9 

     31 - 50  คน -4.7 

     51 - 200  คน -1.1 

     มากกวา  200  คน -10.1 

2.  การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือระหวางไตรมาส
ของการขายปลกี 

ภาพรวมของมูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจ
คาปลีกในไตรมาส 3 ป 2552 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยพบวา ธุรกิจคาปลีก
มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยรอยละ 0.3 
ในสวนของการขายปลีกสินคาแตละประเภท พบวา ธุรกิจ
คาปลีกเกือบทุกประเภท มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 
โดยการขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก มีสินคา
คงเหลือเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดรอยละ 10.0  

สําหรับการขายปลีกสินคาอื่น ๆ สินคาท่ัวไป 
หางสรรพสินคา และอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ            
เปนสินคาหลัก มีมูลคาสินคาคงเหลอืลดลงในไตรมาส 3 
รอยละ 6.0 รอยละ 3.7 และรอยละ 0.4 ตามลําดับ  

เมื่อพจิารณาการเปลี่ยนแปลงมลูคาสินคาคงเหลอื 
ตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา กิจการที่มี
คนทํางาน 16 - 25 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด
รอยละ 3.8 ในขณะที่กิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน 
มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงสูงท่ีสุดรอยละ 9.2 
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แผนภูมิ 8 การ เปลี่ ยนแปลงมูลค าสินค าคง เหลือ
ระหวางไตรมาสของการขายปลีก 

 
 

 

 

 
 

รายการ Q3/52 
ประเภทธุรกิจ 0.3 

อาหาร เครื่องดื่ม  หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก -0.4 

สินคาท่ัวไป หางสรรพสินคา -3.7 

อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ ในรานเฉพาะอยาง 5.9 

ยา เวชภัณฑ เครื่องสาํอาง 3.8 

สิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง 2.4 

เครื่องใชในครัวเรือน 5.3 

เครื่องโลหะ สีทา และกระจก 10.0 

สินคาอื่น ๆ -6.0 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 0.3 

1 - 15  คน 1.9 

16 - 25  คน 3.8 

26 - 30  คน -4.0 

31 - 50  คน -9.2 

51 - 200  คน -3.8 

มากกวา  200  คน 1.1 

3. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 ภาพรวมของธุรกิจท่ัวประเทศในไตรมาส 3 

ป 2552 มีรายรับลดลงรอยละ 1.2 เนื่องจากไดรับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก  

 แตอยางไรก็ตาม ในไตรมาสนี้ธุรกิจเริ่ม
ปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยเฉพาะ
ภาคบริการจากการทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจภัตตาคารและ
รานอาหาร กลบัมาขยายตัวในไตรมาส 3 รอยละ 2.0 
สวนธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก และ
การขายปลีก ปรับตัวดีข้ึนโดยหดตัวนอยลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา เหลือรอยละ 5.1 และ 1.3 ตามลําดับ
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว และมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

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

 สําหรับความชวยเหลอืท่ีตองการจากหนวยงาน
ของรัฐนั้น มีผูประกอบการธุรกิจและบริการทั่วประเทศ 
รอยละ 15.5 แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยไดระบุ
ความตองการดังนี้ รอยละ 54.1 เห็นวารัฐควรสนับสนุน
แหลงเงินทุนใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา รอยละ 19.5 
ตองการใหกําหนดมาตรฐานการควบคุมราคาสินคาให
เขมงวดมากขึ้น และรอยละ 6.2 ตองการใหเรงฟนฟู
และสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

 นอกจากนี้ ผูประกอบการธุรกิจและบริการ
ท่ัวประเทศ รอยละ 2.1 ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยในจํานวนนี้ รอยละ 21.8 เห็นวารัฐบาลควรมีการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง รอยละ 
10.0 ควรสนับสนุนและสงเสริมการแสดงศิลปะพื้นบาน
ของไทยทุกสาขา และรอยละ 8.7 ควรมกีารกําหนด
มาตรฐานการควบคุมราคาสินคาใหเขมงวดมากขึ้น 
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ  

 
 
ห
 
 

มายเหตุ  :  การสาํรวจยอดขายรายไตรมาส 
1) คุมรวมของการสํารวจ ไดแก สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายปลีกสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค โรงแรม

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

 2)  ป 2549 ไมมีการสํารวจ  


