
การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2548 : ไตรมาส 2 
 
 
  

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2544 
โดยมีคุมรวมสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการจําหนายปลีกสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค โรงแรมและ
ภัตตาคาร การใหเชาของใชในครัวเรือนและของใชสวนบุคคล กิจกรรมดานการบันเทิง กีฬา และการใหบริการ           
สวนบุคคลประเภทตาง ๆ ที่มีคนทํางาน 1 คนข้ึนไป ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขต 
เทศบาล เฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั่วประเทศ การสํารวจครั้งนี้ใช       
สถานประกอบการตัวอยางจํานวน 4,159 แหง 

สําหรับสรุปผลการสํารวจนี้ เปนขอมูลของการสํารวจฯ ในป 2548 ไตรมาส 2 ทั่วราชอาณาจักร ซ่ึงสรุป
ไดดังนี้ 

 

1.  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548 
ในไตรมาสที่ 2 ป 2548 ธุรกิจท่ัวประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ประมาณรอยละ 1.6 ธุรกิจ

ประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณ          
รอยละ 6.3 โดยมีมูลคารายรับเพ่ิมข้ึนในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก  (คนทํางาน  1 - 15 คน)  มีสัดสวน
ของรายรับเพิ่มข้ึนสูงที่สุด ประมาณรอยละ 19.5 สาเหตุที่รายรับเพ่ิมขึ้นน้ัน สถานประกอบการสวนใหญ  (รอยละ 39.3)  
รายงานวาเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี และเนื่องจากการดําเนินมาตรการของภาครัฐเพ่ือกระตุนการทองเท่ียว
อยางตอเนื่อง ทําใหมีนักทองเที่ยวเดนิทางทองเท่ียวมากข้ึน 
 สําหรับธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่
ผานมา ประมาณรอยละ 3.5 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด สาเหตุที่มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนน้ัน สถาน-
ประกอบการ สวนใหญ (รอยละ 32.5) รายงานวา เนื่องจากกําลังซ้ือของลูกคาเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยว   

กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณ      
รอยละ 18.2  โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ  (คนทํางานมากกวา 200 คน)  
มีสัดสวนของรายรับเพิ่มข้ึนสูงที่สุด ประมาณรอยละ 28.2 รองลงมาคือ กิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน และกิจการ
ขนาดเล็ก (คนทํางาน 1-15 คน) ประมาณรอยละ 26.2 และ 22.7 ตามลําดับ ธุรกิจท่ีมีมูลคารายรับเพ่ิมขึ้น ไดแก         
ผลิตและจําหนายภาพยนตร วีดีโอ ฉายภาพยนต วีดีโอ ผลิตขายใหเชารายการวิทยุ ละคร ดนตรี ศิลปะ โทรทัศน             
การกีฬา ฯลฯ  สาเหตุที่ทําใหรายรับเพิ่มข้ึนชวงนี้ สถานประกอบการรอยละ 41.7 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงเทศกาล
วันหยุดตามประเพณี ทําใหมีงานมากขึ้น และเนื่องจากกําลังซ้ือของลูกคามากขึ้น ประมาณรอยละ 26.0 

 

      ตาราง 1  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 2  และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548  จําแนกตามประเภท 
       กิจกรรม และขนาดของสถานประกอบการ  

 

                                ประเภทกิจกรรม 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

 
รวม ขายปลีก 

โรงแรม    
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อ่ืน ๆ 

รวม 1.6 0.8 6.3 3.5 18.2 4.5 
    1 – 15  คน -4.1 -6.2 19.5 3.6 22.7 4.6 
    16 – 25  คน 12.1 14.1 0.4 3.6 7.7 -2.5 
    26 – 30  คน 5.0 3.4 2.2 11.6 26.2 6.0 
    31 – 50  คน 14.1 15.3 1.3 1.0 17.2 5.6 
    51 – 200  คน  4.1 2.9 10.1 2.9 8.2 4.7 
    มากกวา 200  คน 7.4 7.4 2.7 2.2 28.2 8.2 
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           ธุรกิจคาปลีก พบวา มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนต่ํากวารอยละ 1.0 โดยสวนใหญมียอดขาย
เพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางาน 16 คนข้ึนไป ธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายเพิ่มข้ึนในไตรมาสนี้ ไดแก การขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก  ดิสเคานสโตร  รานสะดวกซื้อ ขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา 
ขายปลีกอาหาร  เครื่องดื่ม และยาสูบในรานเฉพาะอยาง ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก และสินคาอ่ืนๆ สาเหตุ
ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นน้ัน สถานประกอบการรอยละ 37.2 รายงานวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซ้ือมากข้ึน และรอยละ 
31.0 รายงานวา เน่ืองจากเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี ทําใหประชาชนจับจายใชสอยมากขึ้น สําหรับธุรกิจ
คาปลีกในกิจการที่มี           คนทํางาน 1 - 15 คน กลับมียอดขายลดลงจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 4.1 
ธุรกิจที่มียอดขายลดลงในไตรมาสนี้           ไดแก ขายปลีกสิ่งทอ เส้ือผา รองเทา เครื่องหนัง ขายปลีกเครื่องใชใน
ครัวเรือน  ขายปลีกยา เวชภัณฑ และเครื่องสําอาง            ขายของใชแลวโดยไมมีราน และการซอมแซมของใช 

      สําหรับธุรกิจการบริการอ่ืนๆ ไดแก บริการเสริมสวย สถานเสริมความงามตาง ๆ บริการซักรีด ทําความ
สะอาด กิจกรรมเก่ียวกับการทําศพ และบริการอ่ืนๆ พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณ           
รอยละ 4.5 โดยเพิ่มข้ึนในกิจการเกือบทุกขนาด ไมเกินรอยละ 9.0  สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการ     
รอยละ 31.1  รายงานวา  เปนชวงเทศกาลวันหยุดมีลูกคามาใชบริการมากขึ้น และรอยละ 24.7 รายงานวา ลูกคามีกําลังซ้ือ
มากข้ึน ในขณะที่ธุรกิจประเภทนี้ที่มีคนทํางาน 16 -25 คนนั้น มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสกอนเล็กนอย ประมาณ
รอยละ 2.5 (ตาราง 1) 
 

2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2547 เทียบกับป 2548 พบวา  

ในป 2548 ธุรกิจการบริการอื่น ๆ มีมูลคารายรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมาประมาณรอยละ 32.8 โดยเฉพาะ
กิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนในสัดสวนสูงที่สุด ประมาณรอยละ 45.6  สําหรับกิจการขนาดใหญ         
(คนทํางานมากกวา 200 คน) มีมูลคารายรับลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 41.0 และในกิจการที่มีคนทํางาน 31 – 50 
คน มีมูลคารายรับลดลง ต่ํากวารอยละ 1.0 
 ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารนั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนจากปกอน ประมาณ           
รอยละ 29.6   โดยมีมูลคารายรับเพ่ิมขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 -25 คน และกิจการขนาด
กลาง(คนทํางาน   51 –200 คน) พบวา  มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้น ในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 50.0 

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

             และขนาดของสถานประกอบการ  
                                   ประเภทกิจกรรม 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

 
รวม ขายปลีก 

โรงแรม    
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อ่ืน ๆ 

รวม 10.5 7.6 24.2 29.6 22.7 32.8 
    1 – 15  คน 4.1 -0.8 63.3 27.6 24.9 33.7
    16 – 25  คน 54.6 59.0 12.8 55.4 -0.4 45.6
    26 – 30  คน 63.0 68.9 20.5 42.6 81.3 31.5
    31 – 50  คน 26.7 27.7 14.6 11.9 50.2 -0.5
    51 – 200  คน  25.1 20.5 54.9 54.8 10.8 41.9
    มากกวา 200  คน  8.0 7.6 7.8 32.4 32.6 -41.0
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ธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก มีมูลคารายรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา 

ประมาณรอยละ 24.2โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 -15 คน) และกิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51–200 คน)
มีสัดสวนของมูลคารายรับเพ่ิมข้ึนมากกวาครึ่ง  

กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพ่ิมขึ้นจากปกอน ประมาณรอยละ 
22.7 โดยเพ่ิมข้ึนในกิจการเกือบทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 50 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวน      
ที่สูงถึงรอยละ 81.3  สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน มีมูลคารายรับลดลงจากปกอนเพียงเล็กนอย กลาวคือ       
ต่ํากวารอยละ 1.0   

สําหรับธุรกิจการขายปลีก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณรอยละ 7.6  โดย
มีมูลคารายรับเพ่ิมขึ้นในกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 15 คน สวนกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 – 15 คน) มีมูลคา 
รายรับลดลงจากปกอน ต่ํากวารอยละ 1.0 (ตาราง 2) 

3. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 2  และ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548         

จากตาราง 3  พบวา ในไตรมาสที่ 2 ป 2548 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกลดลงจากไตรมาส 1      
ป 2548 ประมาณรอยละ 7.2 ไดแก การขายปลีกสินคาอ่ืน ๆ (รอยละ 20.0) ขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง               
(รอยละ 13.8) ขายปลีกส่ิงทอ เส้ือผา รองเทา เครื่องหนัง (รอยละ 11.4) และขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ       
เปนสินคาหลัก  ดิสเคานสโตร รานสะดวกซ้ือ (รอยละ 6.8)   

สําหรับธุรกิจที่มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนไดแก การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม
และยาสูบในรานเฉพาะอยาง (รอยละ 10.8)  ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก  (รอยละ 7.3) ขายปลีกสินคา
ทั่วไป หางสรรพสินคา (รอยละ 6.8) และการขายปลีกเครื่องใช ส่ิงของ และอุปกรณที่ใชในครัวเรือน (รอยละ 6.5)  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา กิจการที่มี   
คนทํางาน 1-15 คน และ 26-30 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 13.0 และ 11.5      
ตามลําดับ สําหรับกิจการขนาดอื่นๆ นั้น พบวา มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ไมเกินรอยละ 14.0 

 
         ตาราง 3   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมลูคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2548    

 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

       รานขายสินคาเฉพาะอยาง ขนาดของสถาน 
ประกอบการ 

(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร  
เครื่องดืม่   
หรือยาสูบ   
เปนสินคา 
หลัก 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพ
สินคา 

อาหาร 
เครื่องดืม่ 
และยาสูบ   
ในรานขาย
เฉพาะอยาง

ยา  
เวชภัณฑ 
เครื่องสํา
อาง 

สิ่งทอ   
เส้ือผา   
รองเทา    

เครื่องหนัง

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ  
สีทา   

 กระจก 

สินคาอ่ืนๆ

รวม -7.2 -6.8 6.8 10.8 -13.8 -11.4 6.5 7.3 -20.0 
1 – 15  คน -

13.0 
-12.8 4.8 10.7 -15.5 -11.9 7.3 6.9 -29.7 

16 – 25  คน 5.7 18.9 21.4 5.6 29.1 -11.4 9.8 1.9 4.1 
26 – 30  คน -

11.5 
0.8 6.0 3.6 4.5 1.9 -23.4 8.4 9.9 

31 – 50  คน 10.6 9.7 44.1 44.0 4.1 8.4 5.4 6.6 27.5 
51 – 200  
คน  

13.5 1.9 19.1 34.9 3.5 3.9 17.4 16.3 12.0 

มากกวา 200  
คน 

10.1 3.8 3.8 6.3 1.3 20.8 8.9 10.1 25.6 

          
 



 4
4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2547  และ พ.ศ. 2548 

  ในไตรมาสที่ 2 ป 2548 พบวา มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มข้ึนจากไตรมาส 2 ป 2547         
เล็กนอย ประมาณรอยละ 3.5 ธุรกิจที่มีสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นจากปกอน ไดแก การขายปลีกเครื่องใชส่ิงของ และอุปกรณ
ในครัวเรือน  (รอยละ 62.8)  ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง (รอยละ 30.0) ขายปลีกส่ิงทอ เส้ือผา   
รองเทา เครื่องหนัง  (รอยละ 27.9)   ขายปลีกโลหะ สีทา  กระจก  (รอยละ 27.5)  ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ          
เปนสินคาหลัก (รอยละ 23.3) ขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง (รอยละ 20.2) และขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา          
(รอยละ 3.1)  สําหรับการขายปลีกสินคาอ่ืน ๆ นั้น มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 27.6 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ธุรกิจ
เกือบทุกขนาดมีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึนจากปกอน โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือ          
เพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 50.0 สําหรับกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 - 15 คน) พบวา มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจาก              
ปกอน ประมาณรอยละ 6.7 (ตาราง 4) 

 
    ตาราง 4  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548 จําแนกตาม 
                    ขนาดของสถานประกอบการ 
                                       

       รานขายสินคาเฉพาะอยาง                  ขนาดของสถาน 
ประกอบการ 

(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร 
เครื่องดืม่   
หรือยาสูบ   
เปนสินคา
หลัก 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพสิ
นคา 

อาหาร  
เครื่องดืม่  
และยาสูบ   
ในรานขาย
เฉพาะอยาง 

ยา  
เวชภณัฑ 

เครื่องสาํอาง 

สิ่งทอ   
เสื้อผา    
รองเทา     

เครื่องหนัง 

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ  
สีทา   

 กระจก 

สินคาอื่นๆ

รวม 3.5 23.3 3.1 30.0 20.2 27.9 62.8 27.5 -27.6 
1 – 15  คน -6.7 9.4 -7.3 34.5 19.8 29.2 71.7 20.9 -39.6 
16 – 25  คน 67.5 65.7 37.9 64.3 72.4 42.7 75.0 66.9 70.3 
26 – 30  คน 12.1 96.1 11.3 25.0 -53.2 95.2 -5.7 90.8 54.5 
31 – 50  คน 50.1 6.2 27.2 -66.4 96.8 16.6 24.3 81.2 21.3 
51 – 200  คน  45.5 91.3 27.7 -7.9 7.7 -5.5 61.6 46.6 58.0 
มากกวา 200  
คน 

30.2 50.1 14.8 -5.6 38.3 -73.0 48.1 3.8 27.5 

                    
  

  
  
  
  
  
          


