
 
สรุปข้อมูลเบือ้งต้น 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2554 : ไตรมาส 1 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเป็นประจําทุกปี การสํารวจครั้งนี้
เป็นการดําเนินการในไตรมาส 1 ของปี 2554 โดยใช้
ขนาดตัวอย่างรวม 5,273 แห่ง จากสถานประกอบการ
ที่จําหน่ายปลีกสินค้าและบริการ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น
ประมาณ 1.2 ล้านแห่ง ข้อมูลสําคัญที่เก็บรวบรวม 
ได้แก่ มูลค่าขาย/รายรับและมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
สถานประกอบการ เพื่อให้หน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐกิจ 
ใช้ประกอบการจัดทาํบัญชีประชาชาติของประเทศ
และใช้ในการพิจารณากําหนดนโยบายด้านราคาสินค้า 

ผลการสํารวจในปี 2554 ไตรมาส 1 
ทั่วราชอาณาจักร สรุปได้ดังนี้ 

1. การเปลี ่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2553 

ในไตรมาส 1 ปี 2554 ภาพรวมของธุรกิจ
ทั่วประเทศขยายตัวร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 
ปี 2553 โดยธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะธุรกิจการบริการอื่นๆ มีรายรับเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนสูงที่สุดร้อยละ 28.2 รองลงมา
คือ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารและธุรกิจโรงแรม 
รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และหอพัก มีรายรับเพิม่ขึ้นร้อยละ 
27.8 และร้อยละ 23.1 ตามลําดับ สําหรับกิจกรรม
นันทนาการ สาํนักข่าว และการกีฬา มีรายรับเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนน้อยที่สุดร้อยละ 4.4  

แผนภูมิ 1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2553    

 
 

 

 

 
 
 

ประเภทธุรกิจ Q1/54 
รวม 14.5 

     การขายปลีก 12.5 

     โรงแรม รสีอรท์ เกสต์เฮาส์ และหอพัก 23.1 

     ภัตตาคารและร้านอาหาร 27.8 

     การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ 17.3 

     กิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และการกีฬา 4.4 

     การบริการอื่น ๆ 28.2 

 

  

2. การเปลี ่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 

ในไตรมาส 1 ปี 2554 ธุรกิจทั่วประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2553 
โดยธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร มีรายรับเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนสงูที่สุดร้อยละ 7.9 รองลงมาคือธุรกิจ
การบริการอื่นๆ และธุรกิจโรงแรม รสีอร์ท เกสต์เฮาส์ 
และหอพกั มีรายรับเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.2 และร้อยละ 2.9 
ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมนนัทนาการ สํานักข่าว และ
การกีฬา มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนน้อยที่สุด
ร้อยละ 1.0    

แผนภูมิ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553    

 % 
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ประเภทธุรกิจ Q1/54 

รวม 2.8 
     การขายปลีก 2.2 

     โรงแรม รสีอรท์ เกสต์เฮาส์ และหอพัก 2.9 

     ภัตตาคารและร้านอาหาร 7.9 

     การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ 2.5 

     กิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และการกีฬา 1.0 

     การบริการอื่น ๆ 5.2 

% 
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30 2.1 ธุรกิจค้าปลีก 
สําหรับธุรกิจค้าปลีก พบว่า มียอดขายเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา โดยกิจการ
เกือบทุกขนาดมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มียอดขายเพิ่มขึ้น
สูงที่สุดร้อยละ 9.4 รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางาน 
1 - 15 คน และมากกว่า 200 คนขึ้นไป มียอดขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และร้อยละ 1.5 ตามลําดับ สาเหตุ
ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการร้อยละ 46.2 
รายงานว่าเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ทําให้มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยสินค้า
เพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น  

   Q1   Q3    Q1   Q3    Q1   Q3    Q1   Q3   Q1   Q3    Q1   Q3   Q1    Q3   Q1    Q3   Q1 
 2546        2547        2548       2549       2550       2551       2552       2553        2554 

   Q1   Q3    Q1   Q3    Q1   Q3    Q1   Q3   Q1   Q3    Q1   Q3   Q1    Q3   Q1    Q3   Q1 
 2546        2547        2548       2549       2550       2551       2552       2553        2554 
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สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน 
มียอดขายลดลงร้อยละ 2.1 สาเหตุที่ทําให้ยอดขาย
ลดลงนั้น สถานประกอบการร้อยละ 31.3 รายงานว่า
เนื่องจากลูกค้ามีกําลังซื้อลดลง  

ประเภทของธุรกิจค้าปลีกที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
ในไตรมาส 1 ได้แก่ ขายปลีกเครื่องใช้สิ่งของและ
อุปกรณ์ในครัวเรือน (ร้อยละ 13.7) ขายปลีกของใช้แล้ว 
ขายโดยไม่มีร้านซ่อมแซมของใช้ (ร้อยละ 6.7) ขายปลกี
สินค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 5.4) ขายปลีก
อาหาร เครื ่องดื ่ม หรือยาสูบ ในร้านเฉพาะอย่าง 
(ร้อยละ 2.1) ขายปลีกสินค้าอื่นๆ (ร้อยละ 1.3) ขายปลีก
ยา เวชภัณฑ์ เครื่องสําอาง (ร้อยละ 1.2) และขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก ดิสเคาน์สโตร์ 
ร้านสะดวกซื้อ (น้อยกว่าร้อยละ 0.1) สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีกที่มียอดขายลดลงในไตรมาส 1 ได้แก่ ขายปลีก
เครื่องโลหะ สีทา และกระจก (ร้อยละ 2.0) และขายปลีก
สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง (ร้อยละ 0.1) 

แผนภูมิ 3 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 
ของธุรกิจค้าปลีก   

 

 
 
 
 
 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 
รวม 2.2 

     1 - 15  คน 3.2 

     16 - 25  คน -2.1 

     26 - 30  คน 9.4 

     31 - 50  คน 0.4 

     51 - 200  คน 0.7 

     มากกว่า  200  คน 1.5 

2.2 ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และ
หอพัก 
ธุรกิจประเภทโรงแรม รสีอรท์ เกสต์เฮาส ์และ

หอพัก พบว่า ในไตรมาส 1 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.9 เมือ่เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2553 โดยกิจการ

เกือบทุกขนาดมีรายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่มี
คนทํางาน 1 - 15 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดรอ้ยละ 11.6 
รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน และมากกว่า 
200 คนขึ้นไป มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
คือร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.7 ตามลําดับ สาเหตุที่มี
รายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการร้อยละ 45.8 
รายงานว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่กิจการที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน มีรายรับ
ลดลงร้อยละ 2.0   

แผนภูมิ 4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 
ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และ
หอพัก   
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   Q1   Q3    Q1   Q3    Q1   Q3    Q1   Q3   Q1   Q3    Q1   Q3   Q1    Q3   Q1    Q3   Q1 
 2546        2547        2548       2549       2550       2551       2552       2553        2554  

 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 
รวม 2.9 

     1 - 15  คน 11.6 

     16 - 25  คน 2.6 

     26 - 30  คน 3.8 

     31 - 50  คน 2.7 

     51 - 200  คน -2.0 

     มากกว่า  200  คน 3.7 

2.3 ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร  
ในไตรมาส 1 ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ผ่านมา โดยกิจการทุกขนาดมีรายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กิจการที่มคีนทาํงาน 31 - 50 คน มีรายรับเพิม่ขึ้นสูงที่สุด
ร้อยละ 12.0 รองลงมาคือกิจการที่มคีนทาํงาน 1 - 15 คน 
มากกว่า 200 คนขึ้นไป และ 51 - 200 คน มีรายรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ร้อยละ 7.6 และร้อยละ 6.4 
ตามลําดับ สําหรับกิจการที่มคีนทํางาน 26 - 30 คน 
มีรายรบัเพิ่มขึน้ในไตรมาส 1 น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 0.1 
สาเหตุที่มีรายรบัเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 70.0 รายงานว่าเนื่องจากลูกค้ามีกําลังซื้อ
เพิ่มมากขึ้น 

% 
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แผนภูมิ 5 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 
ของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร   

 
 

 

 

 
 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 
รวม 7.9 

     1 - 15  คน 8.7 

     16 - 25  คน 1.7 

     26 - 30  คน 0.1 

     31 - 50  คน 12.0 

     51 - 200  คน 6.4 

     มากกว่า  200  คน 7.6 

 2.4 ธุรกิจการใหเ้ช่าของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน  

ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือน เช่น การให้เช่ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ  
การให้เช่าวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี การให้เช่าเครื่องแต่งกาย
ที่ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ การใหเ้ช่าโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องครัว 
และการให้เช่าหนังสือ เป็นต้น พบว่า ในไตรมาส 1 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
โดยกิจการที่มีคนทํางาน 1 - 15 คน มีรายรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 สาํหรับกิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน 
และ 16 - 25 คน มรีายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และ
ร้อยละ 1.5 ตามลําดับ  

สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 69.0 รายงานว่าเนื่องจากเป็นช่วง
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทําให้มีผูม้าใช้บริการ
มากขึ้น  

 

 

 

 

แผนภูมิ 6 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับ ระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 
ของธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ           

 

 
 
 
 
 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 
รวม 2.5 

     1 - 15  คน 2.5 

     16 - 25  คน 1.5 

     26 - 30  คน - 

     31 - 50  คน 1.8 

     51 - 200  คน - 

     มากกว่า  200  คน - 

- ไม่มีขอ้มูล หรือขอ้มูลมีค่าเป็น 0 หรือข้อมลูมจํีานวนเล็กน้อย 

2.5 กิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และ
การกีฬา  

ด้านกิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และการ
กีฬา พบว่า ในไตรมาส 1 มีมูลค่ารายรับเพิ ่มขึ ้น
ร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา โดยกิจการ
เกือบทุกขนาดมีรายรับเพิ่มขึ้ น  โดยกิจการที่ มี
คนทํางาน 26 - 30 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 
กิจการที่มีคนทํางาน 51 - 200 คน และมากกว่า 
200 คนขึ ้นไป มีรายรับเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 2.9 และ
ร้อยละ 2.2 ตามลําดับ สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้น นั้น 
สถานประกอบการร้อยละ 49.0 รายงานว่าเนื่องจาก
ลูกค้ามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และอีกร้อยละ 39.2 
รายงานว่า เป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ทําให้มีผู้มาใช้
บริการเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 
ได้แก่ ละคร ดนตรี ศิลปะ การบันเทิงอื่นๆ ผลิตและ
จําหน่ายภาพยนตร์ วีดีโอ กิจกรรมสํานักข่าว การกีฬา 
และฉายภาพยนตร์ วีดีโอ 

ในขณะที่กิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน 
และ 1 - 15 คน มีรายรับลดลงร้อยละ 3.7 และ
ร้อยละ 0.2 ตามลําดับ ธุรกิจที ่มีรายรับลดลงใน
ไตรมาส 1 ได้แก่ ผลิต ขาย ให้เช่ารายการวิทยุ 
โทรทัศน์ และนันทนาการอื่นๆ  
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แผนภูมิ 7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 
ของกิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และ
การกีฬา   

 
 

 

 

 
 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 
รวม 1.0 

     1 - 15  คน -0.2 

     16 - 25  คน 0.6 

     26 - 30  คน 3.5 

     31 - 50  คน -3.7 

     51 - 200  คน 2.9 

     มากกว่า  200  คน 2.2 

2.6 ธุรกิจการบริการอื่น ๆ  
ธุรกิจการบริการอื ่นๆ ได้แก่ บริการซักรีด 

ทําความสะอาด บริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม
ต่างๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และการบริการ
อื่นๆ พบว่า ในไตรมาส 1 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.2 จากไตรมาส 4 ปี 2553 โดยกิจการทุก
ขนาดมี รายรับ เพิ่ มขึ้ น  โดย เฉพาะกิ จการที่ มี
คนทํางานมากกว่า 200 คนขึ้นไป มีรายรับเพิ่มขึ้น 
สูงที่สุดถึงร้อยละ 40.7 ส่วนกิจการขนาดอื่นๆ มี
รายรับเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 6.0 สาเหตุที่มีรายรับ
เพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการร้อยละ 48.7 รายงานว่า
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ทําให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และอีกร้อยละ 30.6 
รายงานว่าลูกค้ามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น  

แผนภูมิ 8 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 
ของธุรกิจการบริการอื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 

 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 
รวม 5.2 

     1 - 15  คน 5.3 

     16 - 25  คน 5.4 

     26 - 30  คน 2.9 

     31 - 50  คน 1.2 

     51 - 200  คน 1.7 

     มากกว่า  200  คน 40.7 

3. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2553 
ของการขายปลีก 

สถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกทั่วประเทศ 
ร้อยละ 83.6 ได้รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 
โดยในไตรมาส 1 ปี 2554 พบว่า มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2553 ในส่วนของการขายปลีกสินค้าแต่ละ
ประเภท พบว่า การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ยาสูบ ในร้านเฉพาะอย่าง มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 38.3 สําหรับการขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก มีมูลค่า
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดร้อยละ 3.2 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือ ตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า 
กิจการเกือบทุกขนาดมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน โดยเฉพาะ
กิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 22.8 รองลงมาคือ
กิจการที่มีคนทํางาน  1 - 15 คน มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 ในขณะที่กิจการที่มี
คนทํางานมากกว่า 200 คนขึ้นไป มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือลดลงร้อยละ 6.4  

แผนภูมิ 9 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ระหว่างไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 1 
ปี 2553 ของการขายปลีก 
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รายการ Q1/54 
ประเภทธุรกิจ 14.5 

     อาหาร เครือ่งดื่ม  หรือยาสูบ เป็นสินคา้หลัก 3.2 

     สินค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า 8.5 

     อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ ในร้านเฉพาะอย่าง 38.3 

     ยา เวชภณัฑ์ เครื่องสําอาง 23.0 

     สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง 15.8 

     เครือ่งใช้ในครัวเรอืน 10.3 

     เครือ่งโลหะ สทีา และกระจก 24.5 

     สินค้าอื่น ๆ 17.1 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 14.5 

     1 - 15  คน 21.5 

     16 - 25  คน 16.6 

     26 - 30  คน 11.0 

     31 - 50  คน 22.8 

     51 - 200  คน 10.4 

     มากกว่า  200  คน -6.4 

4. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่าง
ไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 ปี 2553 
ของการขายปลีก 

ในไตรมาส 1 ปี 2554 มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.2 
จากไตรมาสท่ีผ่านมา ในส่วนของการขายปลีกสินค้า
แต่ละประเภท พบว่า การขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา 
และกระจก มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ ่มขึ ้นสูงที ่ส ุด
ร้อยละ 5.1 ในขณะที่การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม 
หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
สูงที่สุดร้อยละ 3.3  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า กิจการ
เกือบทุกขนาดมีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผ่านมา โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 
16 - 25 คน มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงสูงที่สุด
ร้อยละ 3.9 รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 
200 คนขึ้นไป มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 3.4 
ในขณะที่กิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 1 - 15 คน 
และ 26 - 30 คน มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ  

 

 

 

แผนภูมิ 10 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ระหว่างไตรมาส 1 ปี 2554 และไตรมาส 4 
ปี 2553 ของการขายปลีก 
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รายการ Q1/54 
ประเภทธุรกิจ 0.2 

     อาหาร เครือ่งดื่ม  หรือยาสูบ เป็นสินคา้หลัก -3.3 

     สินค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า 1.7 

     อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ ในร้านเฉพาะอย่าง 3.8 

     ยา เวชภณัฑ์ เครื่องสําอาง 4.1 

     สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง 1.7 

     เครือ่งใช้ในครัวเรอืน -2.4 

     เครือ่งโลหะ สทีา และกระจก 5.1 

     สินค้าอื่น ๆ -2.3 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 0.2 

     1 - 15  คน 1.9 

     16 - 25  คน -3.9 

     26 - 30  คน 0.7 

     31 - 50  คน -0.9 

     51 - 200  คน -1.5 

     มากกว่า  200  คน -3.4 

5. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรมาส 1 
ปี 2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน โดยธุรกิจทุกประเภท
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจการบริการ
อื่นๆ มีรายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 28.2 รองลงมา
คือ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารและธุรกิจโรงแรม 
รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และหอพัก มีรายรับเพิ่มขึ ้น
ร้อยละ 27.8 และร้อยละ 23.1 ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2554 กับ
ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมธุรกิจมีมูลค่ารายรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 โดยธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่า
รายรับเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะธุรกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหาร มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนสูงที่สุด
ร้อยละ 7.9 รองลงมาคือธุรกิจการบริการอ่ืนๆ และ
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และหอพัก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 2.9 ตามลําดับ 
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สําหรับความช่ วยเหลือที่ ต้องการจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น มีผู้ประกอบการธุรกิจและ
บริการท่ัวประเทศ ร้อยละ 13.0 แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนี้ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าต้องการให้รัฐสนับสนุน
แหล่งเงินทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า นอกจากนั้น

ผู้ประกอบการบางส่วนต้องการให้ รั ฐกํ าหนด
มาตรฐานการควบคุมราคาสินค้าให้เข้มงวดมากขึ้น 
ควรปรับเพิ่มค่าแรงขั้นตํ่า และควรส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสินค้า OTOP เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพของภาคธุรกิจ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  การสํารวจยอดขายรายไตรมาส 
 1) คุ้มรวมของการสํารวจ ได้แก่ สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายปลีกสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โรงแรมและ

ภัตตาคาร การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ กิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และการกีฬา และการให้บริการส่วน
บุคคลประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 2)  ปี 2549 ไม่มีการสํารวจ  

 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


