
 
คนหาแบบกําหนดเงื่อนไข  

สรุปผลการสํารวจ โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2546 ไตรมาส2

สรุปผลการสํารวจ  
โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2546 : ไตรมาส 2 

1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2546  

จากการสํารวจสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลทั่วประเทศ โดยใชตัวอยางจํานวนประมาณ 4,500 แหง พบวา ในไตรมาสที่ 2 ป 2546 ธุรกิจมียอดขายลดลงเล็กนอยจากไตรมาสที่
1 คือต่ํากวารอยละ 1.0  

ธุรกิจคาปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3.0 โดยกิจการที่มีคนทํางาน 201 คนขึ้นไป ซึ่งดําเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับ การขายปลีกอาหาร 
เครื่องดื่มและยาสูบในรานเฉพาะอยาง รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต ขายปลีก สินคาทั่วไป หางสรรพสินคา ดิสเคานสโตร ฯลฯ มียอดขาย
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดคือ ประมาณรอยละ 19.8 สวนสาเหตุที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการประมาณรอยละ 51.4 รายงานวา เนื่องจาก
ประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้นในชวงนี้ รอยละ 24.0 รายงานวา เปนชวงงานเทศกาล ทําใหขายดี  

ตาราง 1 อัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2546 จําแนกตาม 
ประเภทกิจการและขนาดของสถานประกอบการ  

สําหรับธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวาในไตรมาสนี้มีสัดสวนของรายรับลดลงจากไตรมาสที่ 1 ประมาณรอยละ 
44.1 โดยเฉพาะในกิจการที่มีคนทํางาน 1 – 15 คน และกิจการที่มีคนทํางาน 51 – 200 คน และ 201 คนขึ้นไป มีรายรับลดลงมากที่สุด
ประมาณรอยละ 53.8 47.2 และ 43.4 ตามลําดับ สาเหตุที่ รายรับลดลงในสัดสวนที่สูงนั้น รอยละ 46.4 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงการ
ระบาดของโรคซารส ทําใหจํานวน นักทองเที่ยวลดลงเปนจํานวนมาก สวนกิจการที่มีคนทํางาน 26 – 30 คนนั้น กลับมีรายรับเพิ่มขึ้นในไตร
มาสนี้ (รอยละ 30.1)  

ธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับสูงขึ้นเล็กนอยจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณรอยละ 0.7 รายรับที่สูงขึ้น
สวนใหญมาจากกิจการที่มีคนทํางาน 26 – 30 คน สวนสาเหตุที่รายรับเพิ่มขึ้นนั้น พบวา เนื่องมาจากเปนชวงเทศกาลทองเที่ยวทําใหมีลูกคา
เพิ่มมากขึ้น (รอยละ 49.4) เศรษฐกิจดีขึ้นลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 42.9) แตสําหรับภัตตาคารและรานอาหารที่มีคนทํางานตั้งแต
201 คนขึ้นไป 16 - 25 คน และ 31 – 50 คนนั้น สัดสวนของรายรับกลับลดลง (รอยละ 44.5 41.7 และ 33.2 ตามลําดับ)  

ในไตรมาสนี้ กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา มีรายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณ รอยละ 31.5 โดยลดลงในกิจการทุก
ประเภทและทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป มีรายรับลดลงในไตรมาสนี้สูงถึงรอยละ 56.8 ธุรกิจที่มีรายรับลด
ลงในสัดสวนที่สูง ไดแก การฉายภาพยนตร วีดีโอ นันทนาการอื่น ๆ การบันเทิงอื่น ๆ และการผลิตและจําหนายภาพยนตร วีดีโอ สาเหตุที่ลด
ลงในชวงนี้ ประมาณ รอยละ 33.9 รายงานวาเนื่องจากมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น และประมาณรอยละ 19.5 รายงานวา เนื่องจากจํานวนนักทอง
เที่ยวลดลงในชวงนี้  

สําหรับธุรกิจการบริการ ไดแก บริการซักรีด ทําความสะอาด บริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม ตาง ๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และ
บริการอื่นๆ พบวา มีรายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณรอยละ 33.0 โดยกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน และ 51-200 คน มีรายรับ

ขนาดของสถานประกอบ
การ 

(จํานวนคนทํางาน)  

ประเภทกิจการ 

รวม  ขายปลีก โรงแรม ภัตตาคาร นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

บริการ
อื่นๆ 

รวม -0.6  3.0 -44.1 0.7 -31.5  -33.0 
1 – 15 คน  1.2  2.1 -53.8 6.5 -6.4  -20.2 
16 – 25 คน  -19.9  -13.3 -34.0 -41.7 -25.2  46.2 
26 – 30 คน  4.1  -8.6 30.1 71.9 -45.7  -46.5 
31 – 50 คน  6.0  11.5 -21.8 -33.2 -14.4  -93.2 
51 – 200 คน  -21.0  -18.1 -47.2 10.4 -32.0  -70.1 
201 คนขึ้นไป  7.4  19.8 -43.4 -44.5 -56.8  -0.4 



ลดลงในสัดสวนที่สูงที่สุด (รอยละ 93.2 และ 70.1 ตามลําดับ) สาเหตุที่รายรับลดลงนั้น สถานประกอบการรายงานวา เนื่องมาจากมีคูแขง
มากขึ้น (รอยละ 27.5) และ กําลังซื้อลดลงทําใหมีลูกคาลดลง (รอยละ 21.6)  

2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2545 กับป 2546 พบวา ในป 2546 ธุรกิจคาปลีก มียอดขาย
เฉลี่ยตอสถานประกอบการในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ ปที่ผานมา ประมาณรอยละ 6.8  

ตาราง 2 อัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ เฉลี่ยตอสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2545 และพ.
ศ.2546 จําแนกตามประเภทกิจการ  

หมายเหตุ : สถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป  
 
สําหรับธุรกิจโรงแรมฯ พบวา ในไตรมาสนี้ มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา ประมาณรอยละ 
21.2  

ในธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารนั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาสูงถึง
รอยละ 41.3  

กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาสเดียวกัน ของปกอน ประมาณรอยละ 19.1 สวนการ
บริการอื่น ๆ นั้น ในไตรมาสนี้กลับมีรายรับเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา มากกวารอยละ 50.0  

3. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2546  

จากตาราง 3 พบวา ในไตรมาสที่ 2 ป 2546 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกลดลงจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 12.8 โดยเฉพาะ
การขายปลีกสินคาอื่น ๆ และการขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทาฯ นั้น มูลคาสินคาคงเหลือลดลงในสัดสวนที่สูงใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 
38.7 และ 38.4 ตามลําดับ สําหรับการขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา และการขายปลีกยาเวชภัณฑ เคร่ืองสําอาง มีมูลคาสินคาคง
เหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ประมาณ รอยละ 17.7 และ 3.0 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของ
สถานประกอบการ พบวา สวนใหญมีมูลคาลดลง ยกเวนกิจการที่มีคนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไปเทานั้น ที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น (รอยละ 16.4)  

ตาราง 3 อัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2546 
จําแนกตามขนาด ของสถานประกอบการ  

ประเภทกิจการ อัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รวม 2.9 
ขายปลีก  6.8 
โรงแรม  -21.2 
ภัตตาคาร  -41.3 
นันทนาการ ขาว การกีฬา -19.1 
บริการอื่นๆ  65.9 

ขนาดของ
สถาน 

ประกอบการ 
(จํานวนคน
ทํางาน) 

รวม 

อาหาร 
เครื่อง
ด่ืม ยา
สูบ โดย
มีอาหาร
เปน
หลัก 

สินคาทั่ว
ไป หาง
สรรพ
สินคา 

อาหาร 
เครื่องดื่ม 
ยาสูบ ใน
รานขาย
เฉพาะ
อยาง 

รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

ยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง 

สิ่งทอ
เสื้อผา 
รองเทา 
เครื่อง
หนัง 

เครื่อง
ใชใน
ครัว
เรือน

เครื่อง
โลหะ 
สีทา 
กระจก 

สินคา
อื่นๆ 

รวม -12.8  -1.3  17.7  -22.6  3.0 -38.4 -0.3 -5.8 -
38.7 

1 – 15 คน  -20.1  -2.7  17.1  -16.7  -1.9 -39.1 -6.1 -4.3 -31.3 
16 – 25 คน -4.7  -31.6  -54.2  12.0  37.0 -22.8 -13.6 5.6 -13.8 
26 – 30 คน -1.6  -15.0  64.9  …  -3.8 -24.9 -8.9 -14.6 66.9 
31 – 50 คน -52.1  -46.9  2.7  -12.5  22.7 -42.1 -10.6 3.4 -87.5 
51 – 200 
คน  

-2.6  -56.3  17.0  -41.0  57.7 165.9 -32.1 14.5 -81.3 

201 คนขึ้น
ไป  

16.4  16.6  33.2  …  5.3 -87.8 98.4 … 5.8 



 
 

 

หมายเหตุ : … ยังไมมีขอมูล  

4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2545 และ 
พ.ศ. 2546  

ในไตรมาส 2 ของป 2546 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลงจาก ไตรมาส 2 ของป 2545 ประมาณรอย
ละ 6.0 โดยเฉพาะมูลคาสินคาคงเหลือในกิจการการขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง มีสัดสวนลดลงสูงถึงรอยละ 
83.5 สําหรับการขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากปกอนในสัดสวนที่สูงถึง
รอยละ 77.7  

ตาราง 4 อัตรารอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ไตรมาสที่ 2 พ.
ศ.2545 และพ.ศ. 2546 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

หมายเหตุ : สถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป  

ประเภทกิจการ อัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลง 
รวม -6.0  
อาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ โดยมีอาหารเปนหลัก -18.1  
สินคาทั่วไป หางสรรพสินคา  77.7  
อาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง -83.5  
ยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง  23.5  
สิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง  -1.7  
เครื่องใชในครัวเรือน  17.9  
เครื่องโลหะ สีทา กระจก  7.8  
สินคาอื่นๆ  27.0  

  

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

| เงื่อนไขการใหบริการ  
_________________________________________________________________________________ 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท 0 2281-0333 ตอ 1411-1412 โทรสาร 0 2281-6438  
บริการขอมูล : binfodsm@nso.go.th ขอเสนอแนะ : itsdg@nso.go.th 

เพื่อการแสดงเว็บไดดีที่สุดควรใช Internet Explorer 5.5 ข้ึนไป ความละเอียดหนาจอที่ 800 x 600 พิกเซล ตัวอักษรขนาด medium  
ที่ตั้งสํานักงาน 

 

ลําดับที่    ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547  


