
 
คนหาแบบกําหนดเงื่อนไข  

สรุปผลการสํารวจ โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2546 ไตรมาส1

 
สรุปผลการสํารวจ 

โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2546 : ไตรมาส 1 

1. มูลคาขาย / รายรับจากการขายของธุรกิจประเภทตางๆ 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2546 น้ี ไดทําการสํารวจสถานประกอบกา ที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูในกรุงเทพ
มหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ โดยใชตัวอยางประมาณ 4,500 แหง พบวา ไตรมาสที่ 1 ของป 
2546 สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ การขายปลีก โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส หอพัก ภัตตาคาร รานอาหาร ใหเชาของ
ใชในครัวเรือน กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา และการบริการอื่นๆ มีมูลคาขาย/รายรับทั้งสิ้นประมาณ 685,570.3 ลานบาท โดย
สวนใหญ มูลคาขาย/รายรับ มาจากธุรกิจคาปลีก ไดแก การขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบโดยมีอาหารเปนหลัก การขายปลีก
สินคาทั่วไป ซุปเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา ดิสเคานสโตร ฯลฯ หรือประมาณรอยละ 82.8 ของรายรับทั้งสิ้น 

ตาราง 1 มูลคาขาย/รายรับ และอัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
จําแนกตามประเภทธุรกิจ  

   

2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2545  
และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2546 

จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2545 เทียบกับไตรมาส
ที่ 1 พ.ศ. 2546 พบวา ธุรกิจคาปลีกมียอดขายเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 9.4 ไดแก การขายปลีกอาหาร เคร่ืองดื่ม ยาสูบโดยมี
อาหารเปนหลัก ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เคร่ืองหนัง เครื่องโลหะ สีทา กระจก สินคา ทั่วไป หางสรรพสินคา ฯลฯ ยกเวนการ
ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบในรานขายเฉพาะอยางเทานั้นที่มียอดขายเฉลี่ยฯ ลดลง สาเหตุที่มียอดขายเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นนั้นสถาน
ประกอบการประมาณรอยละ 54.9 รายงานวา เนื่องจากกําลังซื้อของ ลูกคามีมากขึ้น รอยละ 23.4 รายงานวา เปนชวงเทศกาลวันหยดุ
ตามประเพณีทําใหมีลูกคาเพิ่มมากขึ้น 

สําหรับธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวาในไตรมาสนี้มีสัดสวนของรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

ประเภทธุรกิจ  มูลคา (ลาน
บาท)  

อัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ เฉลี่ย
ตอสถานประกอบการ  

ไตรมาส 4 พ.ศ. 
2545 และ ไตรมาส 1 

พ.ศ. 2546  
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2545 
และ พ.ศ. 2546  

รวม 685,570.3 11.1 21.4  

การขายปลีก  567,356.7 9.4 17.1  
โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส หอ
พัก  34,659.2 62.4 66.7  

ภัตตาคาร และรานอาหาร  29,903.4 -55.4 -38.3  

การใหเชาของใชในครัวเรือน  1,174.2 96.3 101.2  
กิจกรรมนันทนาการ ขาว การ
กีฬา  41,937.2 265.6 267.5  

การบริการอื่นๆ  10,539.6 92.2 110.3  



จากไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2545 ประมาณรอยละ 62.4 สาเหตุที่รายรับเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นนั้น รอยละ 82.1 รายงานวา เนื่องจากเปนชวง
เทศกาลวันหยุดตามประเพณีทําใหมีผูเดินทางทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจาก ไตรมาสที่ผานมาประมาณ
รอยละ 55.4 สวนสาเหตุที่รายรับเฉลี่ยฯ ลดลงนั้น พบวาเนื่องจากกําลังซื้อของลูกคาลดนอยลง (รอยละ 31.0) และคูแขงมีมากขึ้น 
(รอยละ 27.6) ภาวะเศรษฐกิจไมดีทําใหมีลูกคาลดลง (รอยละ 26.9) 

ธุรกิจการใหเชาของใชในครัวเรือน มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาสูงถึง รอยละ 96.3 สวนสาเหตุที่
รายรับเฉล่ียฯ เพิ่มขึ้นนั้น รอยละ 62.2 รายงานวาเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณีทําใหมี ลูกคามากขึ้น และรอยละ 37.8 
รายงานวากําลังซื้อของลูกคามีมากขึ้น 

ในไตรมาสนี้ กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงถึง 2 เทาจากไตรมาสที่
ผานมา ธุรกิจที่มีรายรับเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูง ไดแก การกีฬา การผลิตและจําหนาย ภาพยนตร วีดีโอ และฉายภาพยนตร วีดี
โอ ยกเวน การผลิต ขาย ใหเชารายการวิทยุ โทรทัศน และกิจกรรมสํานักขาว เทานั้นที่มีรายรับเฉล่ียฯ ลดลง สาเหตุที่รายรับเฉลี่ยฯ 
เพิ่มขึ้นในชวงนี้ ประมาณรอยละ 51.2 รายงานวาเนื่องจาก เปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี ทําใหมีงานเพิ่มขึ้น และประมาณ
รอยละ 26.2 รายงานวากําลังซื้อของลูกคามากขึ้น 

สําหรับธุรกิจการบริการ ไดแก บริการแตงผม เสริมสวย สถานเสริมความงามตาง ๆ และบริการซักรีด พบวา มีรายรับเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา สูงถึงรอยละ 92.2 ยกเวนกิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพที่มี รายรับเฉลี่ยฯ ลดลง สาเหตุที่ราย
รับเฉล่ียฯ เพิ่มนั้นสถานประกอบการรายงานวา เนื่องมาจากสาเหตุอื่น ๆ ไดแก คาบริการเพิ่มขึ้น เพิ่มเวลาเปดบริการ มีลูกคามาใช
บริการเพิ่มขึ้น ฯลฯ ประมาณรอยละ 25.9 เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุด ประมาณรอยละ 16.4 

3. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ  
ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2545 กับป 2546 พบวา ในป 2546 
ธุรกิจคาปลีก มียอดขายเฉลี่ยฯ ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา ประมาณ รอยละ 17.1  

สําหรับธุรกิจโรงแรมฯ พบวา ในไตรมาสนี้ มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา ประมาณ
รอยละ 66.7  

ในธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารนั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา 
รอยละ 38.3  

สําหรับธุรกิจการใหเชาของใชในครัวเรือน และการบริการอื่น ๆ มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับป
กอนประมาณ 1 เทา สวนกิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา มีรายรับเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นจากป 2545 สูงถึง 2 เทา 

4. มูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก 

จากตาราง 2 พบวา มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีก ไตรมาส 1 ป 2546 มีมูลคาประมาณ 312,482.7 ลานบาท โดยสวนใหญ
เปนมูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจขายปลีกสินคาอื่นๆ การขายปลีกอาหารเครื่องดื่มหรือยาสูบ โดยมีอาหารเปนหลัก และการขาย
ปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา หรือประมาณรอยละ 51.6 13.1 และ 10.2 ตามลําดับ 

สําหรับธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบในรานขายเฉพาะอยางนั้น มีมูลคาสินคาคงเหลือแตละ ไตรมาสนอยที่สุด คือ
ประมาณ รอยละ 0.4 

ตาราง 2 มูลคาสินคาคงเหลือและอัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก 
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ  

ประเภทการขายปลีก  มูลคา 
(ลานบาท)  

อัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ 

เฉลี่ยตอสถานประกอบการ  
ไตรมาส 4 พ.ศ. 2545 
และไตรมาส 1 พ.ศ. 

2546  

ไตรมาส 1 พ.ศ. 
2545 

และ พ.ศ. 2546  
รวม 312,482.7 -5.6 -3.1 

อาหาร เคร่ืองด่ืมหรือยาสูบ โดยมีอาหาร
เปนหลัก  40,862.4 -25.9 -22.6 

สินคาทั่วไป หางสรรพสินคา  31,980.2 -55.6 -44.2 



 
 

 

 
5. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2545
 
และ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2546 

จากตาราง 2 พบวา ในไตรมาสที่ 1 ป 2546 มูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการ สิ่งทอ เสื้อผา เคร่ือง
หนังและขายปลีกสินคาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 พ.ศ. 2545 มากกวา 1 เทา ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน สําหรับการขายปลีกสินคา
ทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องสําอาง การขายปลีกเครื่องใชในครัวเรือน และการขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก นั้น มีมูลคา
สินคาคงเหลือเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นเชนกัน คือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25.2 7.1 และ 2.7 ตามลําดับ ในขณะที่การขาย
ปลีกอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบในรานขายเฉพาะอยาง ขายปลีก สินคาทั่วไป หางสรรพสินคาและการขายอาหารเครื่องดื่ม หรือยา
สูบโดยมีอาหารเปนหลัก ที่มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ ลดลงจากไตรมาสกอน  

6. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ของการขายปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการ  
ระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีกเฉล่ียตอสถานประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของป 2545 เทียบกับ ป 
2546 พบวา ในป 2546 การขายปลีกสินคาอื่น ๆ มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงถึง 1.5 เทา สวนการขายปลีกสิง่
ทอ เสื้อผา เครื่องหนัง และ ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก นั้นมีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นเชนกัน ประมาณรอยละ 72.4 
และ 14.8 ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ ในกิจการขายปลีกอาหารเครื่องดื่มและยาสูบในรานขายเฉพาะอยาง และ
ขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา และการขายปลีกอาหารเครื่องดื่มหรือยาสูบโดยมีอาหารเปนหลัก มีสัดสวนที่ลดลง ประมาณ
รอยละ 73.0 44.2 และ 22.6 ตามลําดบั  

อาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ ในรานขาย
เฉพาะอยาง  1,130.2 -73.1 -73.0 

สินคาทางเภสัชกรรม และเวชภัณฑ 
เครื่องสําอาง  5,174.7 25.2 0.1 

สิ่งทอ เสื้อผา เคร่ืองหนัง  21,044.1 146.4 72.4 

เครื่องใชในครัวเรือน  23,128.0 7.1 -6.2 

เครื่องโลหะ สีทา กระจก  27,999.4 2.7 14.8 

สินคาอื่นๆ  161,163.9 144.9 152.6 

  

| หนาแรก | แนะนําสํานักงาน | ขาวสาร | แนะนําเอกสารรายงานสถิติ | บริการขอมูลสถิติ | มาตรฐานสถิติ | สาระนารู | 
| ถามตอบ | ความคิดเห็น | เชื่อมโยง | แผนผังเว็บไซต | การนําสงขอมูลจากหนวยสถิติอื่นๆ | ความรวมมือกับตางประเทศ | 

| เงื่อนไขการใหบริการ  
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