
การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2548 : ไตรมาส 1 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป ต้ังแตป พ.ศ. 2544 

โดยมีคุมรวมสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายปลีกสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค โรงแรมและ
ภัตตาคาร การใหเชาของใชในครัวเรือนและของใชสวนบุคคล กิจกรรมดานการบันเทิง กีฬา และการใหบริการ           
สวนบุคคลประเภทตาง ๆ ที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขต 
เทศบาล เฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั่วประเทศ การสํารวจครั้งนี้ใช       
สถานประกอบการตัวอยางจํานวนประมาณ 4,159 แหง 

สําหรับสรุปผลการสํารวจนี้ เปนขอมูลของการสํารวจฯ ในป 2548 ไตรมาส 1 ท่ัวราชอาณาจักร ซึ่งสรุป
ไดดังนี้ 

 

1.  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548 และไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2547 
ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 ธุรกิจทั่วประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2547 ประมาณรอยละ 5.6 

ธุรกิจคาปลีก พบวา มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 4.6  โดยสวนใหญมียอดขายเพิ่มขึ้นในกิจการที่มี
คนทํางาน  1 - 30 คน มากกวารอยละ 13.0 ธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ไดแก การขายปลีกอาหาร  
เครื่องดื่ม และยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก ดิสเคานสโตร 
รานสะดวกซื้อ ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องโลหะ สีทา กระจก และสินคา
อื่นๆ สาเหตุที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการ รอยละ 37.2 รายงานวา เปนชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม และ รอยละ 
25.2  รายงานวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น  

สําหรับธุรกิจคาปลีกในกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 30 คน มียอดขายลดลงจากไตรมาสกอน โดยกิจการ
ขนาดใหญ  (คนทํางานมากกวา 200 คน)  มียอดขายลดลงถึงรอยละ 11.2   ธุรกิจที่มียอดขายลดลงในไตรมาสนี้ ไดแก 
ขายปลีกสินคาทั่วไป ขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง และขายของใชแลว  โดยไมมีราน ซอมแซมของใช 

 
 ตาราง 1  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548 และไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2547  จําแนกตาม 

            ประเภทกิจกรรมและขนาดของสถานประกอบการ  
                                ประเภทกิจกรรม 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

 
รวม ขายปลีก 

โรงแรม    
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม 5.6 4.6 1.9 15.7 -0.6 28.4 
    1 – 15  คน 15.1 15.6 44.2 13.7 -17.4 30.0 
    16 – 25  คน 14.8 13.7 4.6 28.5 -8.2 53.4 
    26 – 30  คน 48.9 55.6 -14.2 36.4 33.7 11.5 
    31 – 50  คน -0.5 -2.1 9.0 21.5 11.6 -10.9 
    51 – 200  คน  2.5 -1.7 23.3 21.9 2.7 13.2 
    มากกวา 200  คน -10.7 -11.2 -11.7 31.5 20.3 -36.9 
       

      
สําหรับธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท  เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับชะลอตัว

ลงจากไตรมาสกอน โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 1.9 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการเกือบทุก
ขนาด โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก  (คนทํางาน  1 - 15 คน)  มีสัดสวนของรายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ประมาณรอยละ 44.2  
สาเหตุที่รายรับเพิ่มขึ้นนั้น   สถานประกอบการสวนใหญ  (รอยละ 30.9)  รายงานวา  เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันขึ้นป
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ใหมและ    เปนชวงฤดูหนาวทําใหมีนักทองเที่ยวมากขึ้นในชวงนี้ และเปนที่นาสังเกตวา สถานประกอบการที่มีมูลคา
รายรับเพิ่มขึ้นนั้น สวนใหญเปนสถานประกอบการในภาคเหนือ  นอกจากนี้  ยังพบวาผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ
ธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดทางภาคใต ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมและ
ประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น 

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 26 – 30 คน และกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มีมูลคา 
รายรับลดลงในไตรมาสนี้ ประมาณรอยละ 14.2 และ 11.7 ตามลําดับ สาเหตุที่ธุรกิจมีรายรับลดลงในชวงนี้ พบวา   
สวนใหญไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติ รวมทั้งเหตุการณความไมสงบในภาคใต โดยธุรกิจโรงแรม ในภาคใต
นั้น มีมูลคารายรับลดลงทุกแหง 

ธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
ประมาณรอยละ 15.7 ในกิจการทุกขนาด มากกวารอยละ 13.0 สาเหตุที่มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการ
สวนใหญ รายงานวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น (ประมาณรอยละ 64.7) 

ในไตรมาสนี้ กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมาเล็กนอย 
คือ ตํ่ากวารอยละ 1.0  โดยมีมูลคารายรับลดลงในกิจการที่มีคนทํางาน 1 – 25 คน  มากกวารอยละ 8.0 ธุรกิจที่มีมูลคา
รายรับลดลง ไดแก การผลิต และจําหนายภาพยนตร วีดีโอ การกีฬา และกิจกรรมสํานักขาว สาเหตุที่รายรับลดลง
ในชวงนี้  สถานประกอบการ รอยละ 40.2 รายงานวา  เนื่องจากกําลังซื้อลดลงและมีคูแขงธุรกิจประเภทเดียวกัน 
สําหรับกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 25  คน พบวา มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนไมเกินรอยละ 34.0  

สําหรับธุรกิจการบริการอื่นๆ บริการเสริมสวย สถานเสริมความงามตาง ๆ บริการซักรีด ทําความ
สะอาด กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และบริการอื่นๆ พบวา มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณรอยละ 28.4      
ในกิจการเกือบทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน  มากกวา
รอยละ 50.0  ธุรกิจการบริการที่มีรายรับเพิ่มขึ้นในชวงนี้ ไดแก การแตงผม และการเสริมสวยอื่นๆ สาเหตุที่มีมูลคา   
รายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการ รอยละ 36.4 รายงานวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น และรอยละ 21.3 รายงานวา 
เปนชวงเทศกาลวันขึ้นปใหมมีลูกคาใชบริการมากขึ้น  

สําหรับกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) และกิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50  คน  มีมูลคา
รายรับลดลงประมาณรอยละ 36.9 และ 10.9 ตามลําดับ (ตาราง 1) 
 
2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2547 เทียบกับป 2548 พบวา 
ในป 2548 ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมาประมาณรอยละ 42.5 
โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 – 15 คน) มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนสูงที่สุด ประมาณรอยละ 45.1  

ธุรกิจการบริการอื่นๆ นั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณรอยละ 29.1   
โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด  ยกเวนกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) พบวา มีมูลคารายรับ
ลดลงจากปกอน ในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 48.0 

 
 ตาราง 2   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2547  และพ.ศ.2548 จําแนกตามประเภทกิจกรรม 

             และขนาดของสถานประกอบการ  
                                   ประเภทกิจกรรม 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

 
รวม ขายปลีก 

โรงแรม    
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม 16.2 14.4 0.7 42.5 18.0 29.1 
    1 – 15  คน 19.1 15.5 41.0 45.1 2.1 30.2 
    16 – 25  คน 40.4 50.2 5.8 34.7 -33.6 39.4 
    26 – 30  คน 52.5 63.2 -10.0 35.4 -18.1 36.9 
    31 – 50  คน 29.8 31.5 -4.9 26.9 5.6 17.5 
    51 – 200  คน  16.0 16.1 7.0 33.6 21.0 21.1 
    มากกวา 200  คน  3.2  3.0 -6.6 36.9 112.9 -48.0 
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กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา ประมาณ
รอยละ 18.0 โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มีสัดสวนของมูลคารายรับเพิ่มขึ้นสูงถึง 1 เทา       
สวนกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 30 คน นั้น มีรายรับลดลงไมเกนิรอยละ 34.0 

ธุรกิจคาปลีก พบวา ยอดขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณรอยละ 14.4 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น
ในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 30 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 50.0   

สําหรับธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน
เพียงเล็กนอย ไมเกินรอยละ 1.0  โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางาน 1 - 25 คน และกิจการขนาดกลาง 
(คนทํางาน 51 – 200 คน) สําหรับกิจการขนาดอื่นๆ มีมูลคารายรับลดลงจากปกอน (ตาราง 2) 

3. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548 และ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2547         
จากตาราง 3  พบวา ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4      

ป 2547 ประมาณรอยละ 27.0 โดยมีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นในธุรกิจคาปลีกเกือบทุกประเภท ไดแก การขายปลีก
เครื่องใชสิ่งของและอุปกรณที่ใชในครัวเรือน (รอยละ 69.7) ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง 
(รอยละ 50.9) ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก (รอยละ 45.0) ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง  
(รอยละ 42.3) ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก (รอยละ 31.4) ขายปลีกสินคาอื่นๆ (รอยละ 19.4) 
และขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา (รอยละ 2.9) สําหรับธุรกิจที่มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากไตรมาสกอน  
ไดแก การขายปลีกยา  เวชภัณฑ  เครื่องสาํอาง  มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลง ประมาณรอยละ 9.4  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ธุรกิจขายปลีก
มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นในกิจการเกือบทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน มีสัดสวนเพ่ิมขึ้น   
คอนขางสูง ถึงรอยละ 48.8 สําหรับกิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51 – 200 คน) พบวา มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจาก
ไตรมาสกอนเล็กนอย ประมาณรอยละ 2.1 

 
        ตาราง 3   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548 และไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2547    

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
       รานขายสินคาเฉพาะอยาง ขนาดของสถาน 

ประกอบการ 
(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร  
เครื่องดื่ม   
หรือยาสูบ   
เปนสินคา 
หลกั 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพ
สินคา 

อาหาร 
เครื่องดื่ม 
และยาสูบ   
ในรานขาย
เฉพาะอยาง

ยา  
เวชภณัฑ 
เครื่องสํา
อาง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา   
รองเทา    

เครื่องหนัง 

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ  
สีทา   

 กระจก 

สินคาอื่นๆ

รวม 27.0 31.4 2.9 50.9 -9.4 42.3 69.7 45.0 19.4 
1 – 15  คน 28.7 22.9 1.7 54.0 -11.0 45.9 91.7 67.5 19.9 
16 – 25  คน 48.8 42.9 9.1 23.8 16.6 -2.6 54.5 41.1 63.7 
26 – 30  คน 14.0 15.0 26.7 13.6 33.5 37.4 3.1 26.6 45.1 
31 – 50  คน 5.9 27.2 17.6 10.5 -4.8 -14.1 39.6 -7.4 65.5 
51 – 200  
คน  

-2.1 62.8 -14.5 81.7 -7.3 -11.4 38.4 33.5 -26.5 

มากกวา 200  
คน 

32.9 49.8 14.7 6.7 18.7 60.0 37.9 19.2 30.1 
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4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2547  และ พ.ศ. 2548 
  ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 พบวา มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2547 

ประมาณรอยละ 23.0 โดยเพิ่มขึ้นในธุรกิจคาปลีกทุกประเภท ธุรกิจที่มีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนในสัดสวน    
คอนขางสูง ไดแก การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก (รอยละ 50.4) การขายปลีกเครื่องใชใน
ครัวเรือน      (รอยละ 48.5) ขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง (รอยละ 39.8) ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในราน
ขายเฉพาะอยาง (รอยละ 31.0) ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง (รอยละ 29.5) สําหรับธุรกิจคาปลีกประเภท
อื่นๆ นั้น มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนไมเกินรอยละ 17.0   

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ธุรกิจทุก
ขนาดมีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น
สูงสุด ประมาณรอยละ 46.5 (ตาราง 4) 

 
    ตาราง 4  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2547 และพ.ศ.2548 จําแนกตาม 
                    ขนาดของสถานประกอบการ 
                                       

       รานขายสินคาเฉพาะอยาง                  ขนาดของสถาน 
ประกอบการ 

(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร 
เครื่องดื่ม   
หรือยาสูบ   
เปนสินคา
หลัก 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพสิ
นคา 

อาหาร  
เครื่องดื่ม  
และยาสูบ   
ในรานขาย
เฉพาะอยาง 

ยา  
เวชภณัฑ 

เครื่องสําอาง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา    
รองเทา     

เครื่องหนัง 

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ  
สีทา   

 กระจก 

สินคาอื่นๆ

รวม 23.0 50.4 4.3 31.0 39.8 29.5 48.5 8.4 16.7 
1 – 15  คน 23.2 51.9 10.8 39.4 38.6 29.7 58.0 3.1 16.1 
16 – 25  คน 46.5 71.8 9.4 48.7 -26.5 38.5 58.7 -1.0 120.6 
26 – 30  คน 11.8 -30.0 39.0 46.1 55.2 67.4 -0.3 16.7 78.3 
31 – 50  คน 30.3 14.0 6.9 -79.0 98.4 0.8 23.2 70.1 -28.4 
51 – 200  คน  15.6 91.4 -17.4 23.2 19.1 31.3 22.7 38.0 21.1 
มากกวา 200  
คน 

20.4 45.6 3.8 -36.0 82.0 -64.7 54.5 -4.9 10.0 

                    
  

  
  
  
  
  
  
          


