
 
สรุปข้อมูลเบือ้งต้น 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2554 : ไตรมาส 2 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเป็นประจําทุกปี การสํารวจครั้งนี้
เป็นการดําเนินการในไตรมาส 2 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 2 
ทั่วราชอาณาจักร สรุปได้ดังนี้ 
1. การเปลี ่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง

ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 2 ปี 2553 
ในไตรมาส 2 ปี 2554 ภาพรวมของธุรกิจ

ทั่วประเทศขยายตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 
ปี 2553 โดยธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะธุรกจิภัตตาคารและรา้นอาหาร มรีายรับเพิ่มขึน้
จากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนสูงที่สุดร้อยละ 32.6 
รองลงมาคือธุรกิจการบริการอ่ืนๆ มีรายรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.0 ธุรกิจโรงแรม รสีอร์ท เกสต์เฮาส ์และหอพกั 
และธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกลเ้คียงกันคือ
ร้อยละ 19.6 และร้อยละ 19.2 ตามลําดับ สําหรับ
ธุรกิจค้าปลีก พบว่ามีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
กับปีก่อน ร้อยละ 15.4 สว่นธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรม
นันทนาการ สาํนักข่าว และการกีฬา มีรายรับเพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนน้อยที่สุดคือร้อยละ 10.8  

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

 
 

 

 

 
 
 

ประเภทธุรกิจ Q1/54 Q2/54 
รวม 14.5 17.3 

     การขายปลีก 12.6 15.4 

     โรงแรม รสีอรท์ เกสต์เฮาส์ และหอพัก 23.0 19.6 

     ภัตตาคารและร้านอาหาร 27.5 32.6 

     การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ 17.2 19.2 

     กิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และการกีฬา 4.3 10.8 

     การบริการอื่น ๆ 28.3 31.0 

  

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

ในไตรมาส 2 ปี 2554 ธุรกิจทั่วประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2554 
โดยธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร มีรายรับเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนสูงที่สุดร้อยละ 6.4 รองลงมาคือธุรกิจการ
บริการอื่นๆ มรีายรับเพิม่ขึ้นร้อยละ 4.3 ส่วนธุรกิจอื่นๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น มีรายรับเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนไม่เกินร้อยละ 4.0   

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

 % 
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ประเภทธุรกิจ Q1/54 Q2/54 
รวม 2.8 3.7 

     การขายปลีก 2.2 3.4 

     โรงแรม รสีอรท์ เกสต์เฮาส์ และหอพัก 2.9 3.6 

     ภัตตาคารและร้านอาหาร 7.6 6.4 

     การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ 2.5 3.1 

     กิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และการกีฬา 1.0 3.7 

     การบริการอื่น ๆ 5.3 4.3 

2.1 ธุรกิจค้าปลีก 
สําหรับธุรกิจค้าปลีก พบว่า มียอดขายขยายตัว

ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา โดยกิจการ
ทุกขนาดมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่มี
คนทํางาน 26 - 30 คน มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ร้อยละ 6.4 รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน 
และ 1 - 15 คน มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และ
ร้อยละ 4.3 ตามลําดับ สาเหตุที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้น 
สถานประกอบการส ่วนใหญ ่หร ือร ้อยละ  44.1 
รายงานว่าเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ทําให้
มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค
มากขึ้น  

% 
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ประเภทของธุรกิจค้าปลีกที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
ในไตรมาส 2 ได้แก่ ขายปลีกเครื่องใช้สิ่งของและ
อุปกรณ์ในครัวเรือน (ร้อยละ 7.8) ขายปลีกของใช้แล้ว 
ขายโดยไม่มีร้านซ่อมแซมของใช้ (ร้อยละ 4.8) ขายปลกี
สินค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 4.5) ขายปลีก
สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง (ร้อยละ 3.8) 
ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก (ร้อยละ 3.7) 
ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก 
ดิสเคาน์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 2.9) ขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ ในร้านขายเฉพาะอย่าง 
(ร้อยละ 2.6) ขายปลีกสินค้าอื่นๆ (ร้อยละ 2.1) และ
ขายปลีกยา เวชภัณฑ์ เครื่องสําอาง (ร้อยละ 1.7)  

แผนภูมิ 3 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2554 
ของธุรกิจค้าปลีก   

 

 
 
 
 
 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 Q2/54 
รวม 2.2 3.4 

     1 - 15  คน 3.2 4.3 

     16 - 25  คน -0.5 3.4 

     26 - 30  คน 9.1 6.4 

     31 - 50  คน -0.7 5.2 

     51 - 200  คน 0.8 2.1 

     มากกว่า  200  คน 1.4 1.2 

2.2 ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และ
หอพัก 

ธุรกิจประเภทโรงแรม รสีอรท์ เกสต์เฮาส ์และ
หอพัก พบว่า ในไตรมาส 2 มีมูลค่ารายรับขยายตัว
ร้อยละ 3.6 เมือ่เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2554 โดยกิจการ
ทุกขนาดมีรายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 
1 - 15 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 9.6 รองลงมา
คือกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน และ 16 - 25 คน 
มีรายรบัเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 5.6 ตามลําดับ 
สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการร้อยละ 38.6 
รายงานว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น และอีก
ร้อยละ 32.8 รายงานว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย
ทําให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึน้ 

แผนภูมิ 4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2554 
ของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ และ
หอพัก   

 

 
 
 
 

 

 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 Q2/54 
รวม 2.9 3.6 

     1 - 15  คน 11.6 9.6 

     16 - 25  คน 2.7 5.6 

     26 - 30  คน 3.8 7.2 

     31 - 50  คน 2.7 2.5 

     51 - 200  คน -2.0 1.0 

     มากกว่า  200  คน 3.7 3.7 

2.3 ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร  
ในไตรมาส 2 ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

มีมูลค่ารายรับชะลอตัวเล็กน้อยเหลือร้อยละ 6.4 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยกิจการทุกขนาด
มีรายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 
31 - 50 คน มีรายรับเพิม่ขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 14.9 
รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน และ 
1 - 15 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8.2 และร้อยละ 6.3 
ตามลําดับ สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 46.7 รายงานว่าเนื่องจากลูกค้า
มีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และอกีร้อยละ 35.4 รายงานว่า
เป็นช่วงเป็นช่วงเทศกาลปีใหมไ่ทย ทําให้มีผูม้าใช้บริการ
มากขึ้น 

แผนภูมิ 5 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2554 
ของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร   
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  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 Q2/54 
รวม 7.6 6.4 

     1 - 15  คน 8.3 6.3 

     16 - 25  คน 1.7 8.2 

     26 - 30  คน 0.2 4.8 

     31 - 50  คน 12.0 14.9 

     51 - 200  คน 6.3 3.5 

     มากกว่า  200  คน 7.6 3.9 

 2.4 ธุรกิจการใหเ้ช่าของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน  

ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือน เช่น การให้เช่ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ  
การให้เช่าวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี การให้เช่าเครื่องแต่งกาย
ที่ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ การใหเ้ช่าโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องครัว 
และการให้เช่าหนังสือ เป็นต้น พบว่า ในไตรมาส 2 
มีมูลค่ารายรับขยายตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน โดยกิจการที่มีคนทํางาน 1 - 15 คน 
มีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 
31 - 50 คน และ 16 - 25 คน มีรายรับเพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนทีใ่กล้เคียงกนัคือรอ้ยละ 2.7 และร้อยละ 2.6 
ตามลําดับ สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการ
มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 90.8 รายงานว่าเนื่องจาก
เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ทําให้มผีู้มาใช้บรกิารมากขึน้  

แผนภูมิ 6 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับ ระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2554 
ของธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ           

 

 
 
 
 
 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 Q2/54 
รวม 2.5 3.1 

     1 - 15  คน 2.5 3.1 

     16 - 25  คน 1.5 2.6 

     26 - 30  คน - - 

     31 - 50  คน 1.8 2.7 

     51 - 200  คน - - 

     มากกว่า  200  คน - - 

- ไม่มีขอ้มูล หรือขอ้มูลมีค่าเป็น 0 หรือข้อมลูมจํีานวนเล็กน้อย 

2.5 กิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และ
การกีฬา  

ด้านกิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และการ
กีฬา พบว่า ในไตรมาส 2 มีมูลค่ารายรับขยายตัว
ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา โดยกิจการ
ทุกขนาดมีรายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่มี
คนทํางาน 26 - 30 คน มีรายรับเพิ ่มขึ ้นสูงที ่สุด
ร้อยละ 7.6 รองลงมาคือกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 
200 คนขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 สําหรับกิจการที่มี
คนทํางาน 31 - 200 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ตํ่ากว่าร้อยละ 1.0 

สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 นั้น 
สถานประกอบการมากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 52.8 
รายงานว่าเนื่องจากลูกค้ามีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และ
อีกร้อยละ 35.6 รายงานว่า เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 
ทําให้มีลูกค้ามากขึ้น ธุรกิจที ่มีรายรับเพิ่มขึ ้นใน
ไตรมาส 2 ได้แก่ การบันเทิงอื่นๆ ละคร ดนตรี ศิลปะ 
กิจกรรมสํานักข่าว ฉายภาพยนตร์ วีดีโอ ผลิตและ
จําหน่ายภาพยนตร์ วีดีโอ การกีฬา ผลิต ขาย ให้เช่า 
รายการวิทยุ โทรทัศน์ และนันทนาการอื่นๆ  

แผนภูมิ 7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2554 
ของกิจกรรมนันทนาการ สํานักข่าว และ
การกีฬา   
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  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 Q2/54 
รวม 1.0 3.7 

     1 - 15  คน -0.2 4.7 

     16 - 25  คน 0.6 3.8 

     26 - 30  คน 3.5 7.6 

     31 - 50  คน -3.7 0.9 

     51 - 200  คน 2.9 0.6 

     มากกว่า  200  คน 2.2 5.1 

 



 4 

2.6 ธุรกิจการบริการอื่น ๆ  
ธุรกิจการบริการอื ่นๆ ได้แก่ บริการซักรีด 

ทําความสะอาด บริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม
ต่างๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และการบริการ
อื่นๆ พบว่า ในไตรมาส 2 มีมูลค่ารายรับชะลอตัว
เล็กน้อยเหลือร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 
ปี 2554 โดยกิจการทุกขนาดมีรายรับเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน มีรายรบั
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 6.4 รองลงมาคือกิจการที่มี
คนทํางาน 1 - 15 คน และ 26 - 30 คน มีรายรับ
เพิ่มขึ้นเท่ากันคือร้อยละ 4.3 สาเหตุที่มีรายรับ
เพิ ่มขึ ้นนั ้น สถานประกอบการมากกว่าครึ ่งหรือ
ร้อยละ 59.8 รายงานว่าเนื่องจากลูกค้ามีกําลังซื้อ
เพิ่มมากข้ึน และอีกร้อยละ 28.1 รายงานว่าเป็นช่วง
เทศกาลปีใหม่ไทย ทําให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น 

แผนภูมิ 8 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2554 
ของธุรกิจการบริการอื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) Q1/54 Q2/54 
รวม 5.3 4.3 

     1 - 15  คน 5.3 4.3 

     16 - 25  คน 5.5 6.4 

     26 - 30  คน 2.9 4.3 

     31 - 50  คน 1.2 2.4 

     51 - 200  คน 1.7 2.8 

     มากกว่า  200  คน 40.7 1.9 

3. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 2 ปี 2553 
ของการขายปลีก 

สถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกทั่วประเทศ 
ร้อยละ 91.2 ได้รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 
โดยในไตรมาส 2 ปี 2554 พบว่า มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2553 ในส่วนของการขายปลีกสินค้าแต่ละ

ประเภท พบว่า การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ยาสูบ ในร้านขายเฉพาะอย่าง มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 44.8 สําหรับการขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก มีมูลค่า
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดร้อยละ 8.3 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือ ตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า 
กิจการทุกขนาดมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ เพิ ่มขึ ้น 
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อน โดยเฉพาะ
กิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 24.3 รองลงมาคือ
กิจการที่มีคนทํางาน  1 - 15 คน มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 ในขณะที่กิจการที่มี
คนทํางานมากกว่า 200 คนขึ้นไป มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือลดลงร้อยละ 3.9 

แผนภูมิ 9 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 2 
ปี 2553 ของการขายปลีก 

 
% % 

-20

-10

0

10

20

 

 

 

 
 

-40

-20

0

20

40

   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 

รายการ Q1/54 Q2/54 
ประเภทธุรกิจ 14.8 18.9 

     อาหาร เครือ่งดื่ม  หรือยาสูบ เป็นสินคา้หลัก 3.7 8.3 

     สินค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า 9.0 23.2 

      อาหาร เครือ่งดื่ม หรือยาสูบ ในรา้นขายเฉพาะอยา่ง 38.4 44.8 

     ยา เวชภณัฑ์ เครื่องสําอาง 22.1 19.8 

     สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง 16.7 17.5 

     เครือ่งใช้ในครัวเรอืน 10.3 10.4 

     เครือ่งโลหะ สทีา และกระจก 24.3 32.0 

     สินค้าอื่น ๆ 17.9 16.7 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 14.8 18.9 

     1 - 15  คน 21.4 22.9 

     16 - 25  คน 17.0 14.2 

     26 - 30  คน 11.1 20.6 

     31 - 50  คน 26.0 24.3 

     51 - 200  คน 10.6 20.3 

     มากกว่า  200  คน -5.8 3.9 

   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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4. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่าง
ไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2554 
ของการขายปลีก 

ในไตรมาส 2 ปี 2554 มูลค่าสินค้าคงเหลือ
ของธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาส
ที่ผ่านมา ในส่วนของการขายปลีกสินค้าแต่ละประเภท 
พบว่า ธุรกิจค้าปลีกทุกประเภทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ยาสูบ ในร้านขายเฉพาะอย่าง มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 5.2 รองลงมาคือการขายปลีก
สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 สําหรับการขายปลีกสินค้า
อื่นๆ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
ในสัดส่วนน้อยที่สุดคือร้อยละ 2.9  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า กิจการ
ทุกขนาดมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผา่นมา โดยกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 200 คน 
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นสูงที่สุดไม่เกินร้อยละ 6.0 
ส่วนกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คนขึ้นไป มีมูลค่า
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในสัดส่วนน้อยที่สุดร้อยละ 1.3  

แผนภูมิ 10 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2554 และไตรมาส 1 
ปี 2554 ของการขายปลีก 

 
 

 

 

 
 
 

รายการ Q1/54 Q2/54 
ประเภทธุรกิจ 0.5 3.8 

     อาหาร เครือ่งดื่ม  หรือยาสูบ เป็นสินคา้หลัก -2.7 3.6 

     สินค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า 2.4 3.8 

      อาหาร เครือ่งดื่ม หรือยาสูบ ในรา้นขายเฉพาะอยา่ง 3.8 5.2 

     ยา เวชภณัฑ์ เครื่องสําอาง 3.4 3.8 

     สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง 2.4 5.0 

     เครือ่งใช้ในครัวเรอืน -2.4 3.9 

     เครือ่งโลหะ สทีา และกระจก 5.1 4.4 

     สินค้าอื่น ๆ -1.7 2.9 

 

 
รายการ Q1/54 Q2/54 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 0.5 3.8 
     1 - 15  คน 2.0 3.7 

     16 - 25  คน -3.3 4.5 

     26 - 30  คน 0.8 5.7 

     31 - 50  คน 1.7 5.6 

     51 - 200  คน -1.1 5.8 

     มากกว่า  200  คน -2.8 1.3 

5. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรมาส 2 
ปี 2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน โดยธุรกิจทุกประเภท
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหาร มีรายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดร้อยละ 32.6 
รองลงมาคือธุรกิจการบริการอื่นๆ มีรายรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.0 สําหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ 
และหอพัก และธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 19.6 และร้อยละ 19.2 
ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2554 กับ
ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมธุรกิจมีมูลค่ารายรับ
ขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่า
รายรับเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะธุรกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหาร มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนสูงที่สุด
ร้อยละ 6.4 รองลงมาคือธุรกิจการบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.3  

สํ าหรับความ ช่วย เหลื อที่ ต้ อ งการจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น มีผู้ประกอบการธุรกิจและบริการ
ทั่วประเทศ ร้อยละ 9.8 แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ 
โดยส่วนใหญ่เห็นว่าต้องการให้รัฐสนับสนุนแหล่ง
เ งินทุนให้กู้ ยืมในอัตราดอกเบี้ย ตํ่า และกําหนด
มาตรฐานการควบคุมราคาสินค้าให้เข้มงวดมากขึ้น 
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจ 
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หมายเหตุ  :  การสํารวจยอดขายรายไตรมาส 
 1) คุ้มรวมของการสํารวจ ได้แก่ สถานประกอบการที่

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายปลีกสินค้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค โรงแรมและภัตตาคาร การให้เช่าของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ กิจกรรม
นันทนาการ สํานักข่าว และการกีฬา และการ
ให้บริการส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ 

 2)  ปี 2549 ไม่มีการสํารวจ  
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