
 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557 : ไตรมาส 1-2 
 

 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเป็นประจําทุกปี โดยใช้สถาน-
ประกอบการตัวอย่างทั้งสิ้น 12,266 แห่ง จากสถาน-
ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการขายปลีกสินค้า
และบริการทั่วประเทศประมาณ 1.3 ล้านแห่ง ข้อมูล
สําคัญที่เก็บรวบรวม ได้แก่ มูลค่ารายรับและมูลค่า
สินค้ าคงเหลือของสถานประกอบการ  เ พ่ือใ ห้
หน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐกิจใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจ รวมท้ังการ
พิจารณากําหนดนโยบายด้านราคาสินค้า 

 สรุปข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับน้ี เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการดําเนินกิจการของสถานประกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกและบริการท่ัวประเทศ ซึ่งดําเนินธุรกิจตาม
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย  
ปี 2552 (TSIC-2009) ไตรมาส 1-2 ของปี 2557 
สรุปดังน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน  

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน 
พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2557 ธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลค่า
รายรับลดลงร้อยละ 0.6 และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยใน    
ไตรมาส 2 ร้อยละ 0.1 เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจ 
พบว่า ในไตรมาส 1 ธุรกิจการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม มีมูลค่ารายรับลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2556 
ร้อยละ 1.9 รองลงมาคือ ธุรกิจที่พักแรม (ร้อยละ 1.2) 
ธุรกิจการขายปลีก (ร้อยละ 0.5) และธุรกิจการซ่อม
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ (ร้อยละ 0.3)  

สําหรับไตรมาส 2 พบว่า ธุรกิจการซ่อมของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ มีมูลค่ารายรับ
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 8.7 
รองลงมาคือ ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และ
รายการโทรทัศน์ ฯลฯ (ร้อยละ 3.6) ธุรกิจเก่ียวกับ
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (ร้อยละ 
2.9) และธุรกิจการขายปลีก (ร้อยละ 1.1) 

 เ มื่ อ พิ จ า รณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ พบว่า กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
26-30 คน และกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน 
มีมูลค่ารายรับเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 1 ไม่เกินร้อยละ 
11.0 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 ไม่เกิน
ร้อยละ 6.0 สําหรับกิจการขนาดอ่ืน มีมูลค่ารายรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละขนาดมีรายรับลดลง
ไม่เกินร้อยละ 12.0 

ตาราง 1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจาก 
           ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน จําแนกตาม 
           ประเภทธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ 
                                                               (ร้อยละ) 

ประเภทธุรกจิ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

Q1/57 Q2/57 

รวม -0.6 0.1 
ประเภทธุรกจิ   

การขายปลกี -0.5  1.1 
ท่ีพักแรม -1.2 -3.0 
การบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ -1.9 -7.4 
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯ  2.1  3.6 
การให้เช่าของใช้สว่นบุคคลฯ  3.3 -1.6 
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงฯ  1.8  2.9 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลฯ -0.3  8.7 
ขนาดของสถานประกอบการ   

1-15 คน  7.0  3.5 
16-25 คน -10.5 -7.7 
26-30 คน  10.7  2.3 
31-50 คน -16.9 -11.5 
51-200 คน -14.5 -5.6 
มากกวา่ 200 คน  5.7  5.4 

 2. การเปลี่ยนแปลงมลูคา่ขาย/รายรบัจาก 
ไตรมาสก่อน 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556  
พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2557 ธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลค่า
รายรับลดลงร้อยละ 7.8 และเมื่อพิจารณาตาม
ประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจทุกประเภท มีรายรับลดลง
จากไตรมาส 4 ปี 2556 โดยธุรกิจการบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมมีรายรับลดลงสูงที่สุด ร้อยละ 27.8  
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สําหรับไตรมาส 2 พบว่า ธุรกิจทั่วประเทศ
เริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.7 เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล 
และของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการส่วน
บุคคลอ่ืนๆ มีรายรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 สูงสุด     
ที่ร้อยละ 10.4 รองลงมาคือ ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ฯลฯ ร้อยละ 4.5 และ
ธุรกิจการขายปลีก ร้อยละ 2.2 เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบว่า ในไตรมาส 1 กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มี
รายรับลดลงสูงสุดร้อยละ 10.0 และกิจการที่มี
คนทํางานต้ังแต่ 26 คนขึ้นไป ในแต่ละขนาดมีรายรับ
ลดลงไม่เกินร้อยละ 8.0 สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 
16-25 คน กลับมีรายรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8  

ในไตรมาส 2 พบว่า กิจการที่มีคนทํางาน 
16-25 คน และที่มีคนทํางานต้ังแต่ 31 คนขึ้นไป แต่ละ
ขนาดมีรายรับเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 8.0 ส่วนกิจการ 
ที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีรายรับลดลงต่อเน่ืองจาก
ไตรมาส 1 ร้อยละ 4.6 

ตาราง 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน 
            จําแนกตามประเภทธุรกิจ และขนาดของสถาน-

ประกอบการ 
                                                                      (ร้อยละ) 

ประเภทธุรกจิ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

Q1/57 Q2/57 

รวม -7.8 1.7 
ประเภทธุรกจิ   

การขายปลกี -3.9  2.2 
ท่ีพักแรม -7.2 -1.0 
การบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ -27.8 -2.4 
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯ -2.2  4.5 
การให้เช่าของใช้สว่นบุคคลฯ -3.9  1.8 
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงฯ -1.5  2.1 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลฯ -16.7 10.4 

ขนาดของสถานประกอบการ   
1-15 คน -10.0 - 
16-25 คน 1.8 4.0 
26-30 คน -4.2 -4.6 
31-50 คน -5.2  1.1 
51-200 คน -7.2  7.5 
มากกวา่ 200 คน -4.3  1.6 

1.1 ธุรกิจคา้ปลีก  
  สําหรับธุรกิจค้าปลีก พบว่า ในไตรมาส 1 

มียอดขายลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2556 ร้อยละ 3.9 
และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 อยู่ที่ร้อยละ 2.2  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบว่า 
ในไตรมาส 1 กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน และที่
มีคนทํางานต้ังแต่ 31 คนขึ้นไป มียอดขายลดลงใน
แต่ละขนาดไม่เกินร้อยละ 8.0 ส่วนกิจการที่มี
คนทํางาน 16-25 คน และ 26-30 คน มียอดขาย
เพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 5.0  

สาเหตุที่มียอดขายลดลงในไตรมาส 1 น้ัน 
สถานประกอบการร้อยละ 38.3 รายงานว่าเน่ืองจาก
ลูกค้ามีกําลังซื้อลดลง 

สําหรับไตรมาส 2 พบว่า กิจการเกือบทุกขนาด
มีรายรับเพ่ิมขึ้น โดยกิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน 
มีรายรับเพ่ิมขึ้นสูงสุด ร้อยละ 8.6 ยกเว้นกิจการที่มี
คนทํางาน 26-30 คน ที่มีรายรับลดลงร้อยละ 3.0 
ส่วนประเภทของธุรกิจค้าปลีกที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นใน
ไตรมาสน้ี ได้แก่ ขายปลีกสินค้าทั่วไปอ่ืนๆ (ร้อยละ 
16.3) ขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ 
โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และทางอินเทอร์เน็ต   
(ร้อยละ 7.4) ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ร้อยละ 5.3) 
และขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ เป็น
สินค้าหลัก (ร้อยละ 5.1) 

สาเหตุที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 น้ัน 
สถานประกอบการร้อยละ 44.7 รายงานว่าเน่ืองจาก
ลูกค้ามีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น 

ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาส
ก่อนของธุรกิจค้าปลีก จําแนกตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ 

                                                                 (ร้อยละ) 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

Q1/57 Q2/57 

รวม -3.9 2.2 
     1 - 15  คน -3.2 0.1 
     16 - 25  คน  4.8 6.5 
     26 - 30  คน  2.3      -3.0 
     31 - 50  คน -3.3 1.4 
     51 - 200  คน -7.7 8.6 
     มากกวา่  200  คน -4.7 1.9 

หมายเหตุ : - มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย 
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1.2 ธุรกิจที่พักแรม 

 ธุรกิจที่พักแรม ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท 
เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ และหอพัก พบว่า ในไตรมาส 1-2 
มีมูลค่ารายรับลดลงอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 7.2 และ
ร้อยละ 1.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามขนาดของ
กิจการ พบว่า ในไตรมาส 2 กิจการที่มีคนทํางาน  
1-50 คน ในแต่ละขนาดมีรายรับลดลงจากไตรมาส
ก่อนไม่เกินร้อยละ 16.0 ส่วนกิจการที่มีคนทํางาน
ต้ังแต่ 51 คนขึ้นไป มีรายรับเพ่ิมขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 5.0  

สาเหตุที่มีรายรับลดลงในไตรมาส 1-2 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ (ไตรมาส 1 ร้อยละ 
41.4 และไตรมาส 2 ร้อยละ 40.8) รายงานว่า
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง
ในประเทศ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวลดลง  

ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน
ของธุรกิจท่ีพักแรม จําแนกตามขนาดของสถาน- 

            ประกอบการ 
                                                                 (ร้อยละ) 
 

  ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

Q1/57 Q2/57 

รวม -7.2 -1.0 
     1 - 15  คน -19.5 -8.0 
     16 - 25  คน  4.9 -15.4 
     26 - 30  คน -24.4 -12.9 
     31 - 50  คน -6.4 -14.2 
     51 - 200  คน -7.8  0.1 
     มากกวา่  200  คน -0.1  4.1 

1.3 ธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
พบว่า ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีมูลค่ารายรับลดลงจาก
ไตรมาส 4 ปี 2556 ร้อยละ 27.8 โดยมีการลดลงใน
กิจการเกือบทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน มีรายรับลดลงมากที่สุดร้อยละ 31.7 ยกเว้น
กิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน ที่มีรายรับเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.7  

สําหรับไตรมาส 2 พบว่า ธุรกิจการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม มีมูลค่ารายรับลดลงต่อเน่ืองจากไตรมาส 
ก่อน ที่ร้อยละ 2.4 โดยกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 
200 คน มีรายรับลดลงมากที่สุดร้อยละ 13.9 สําหรับ
กิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน และ 51-200 คน 
พบว่า มีรายรับขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนไม่เกิน
ร้อยละ 5.0  

สาเหตุที่รายรับลดลงในไตรมาส 1-2 น้ัน 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ (ไตรมาส 1 ร้อยละ 35.8 
และไตรมาส 2 ร้อยละ 41.5) รายงานว่าเนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ จึงทําให้เศรษฐกิจ 
ซบเซา และลูกค้ามีกําลังซื้อลดลง 

ตาราง 5 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน
ของธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จําแนก
ตามขนาดของสถานประกอบการ 

                                                                            (ร้อยละ) 
  ขนาดของสถานประกอบการ 

(จํานวนคนทํางาน) 
Q1/57 Q2/57 

รวม -27.8 -2.4 
     1 - 15  คน -31.7 -2.1 
     16 - 25  คน -9.6 -2.6 
     26 - 30  คน -15.0 -8.0 
     31 - 50  คน -23.9  4.8 
     51 - 200  คน  1.7  3.8 
     มากกวา่  200  คน -15.8 -13.9 

1.4 ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ 
และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ 
การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง 
และกิจกรรมสํานักข่าว พบว่า ในไตรมาส 1 มีมูลค่า
รายรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2556  
ร้อยละ 2.2 โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน    
51-200 คน มีรายรับลดลงมากที่สุดร้อยละ 11.3 
รองลงมาคือ กิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน และ
กิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีมูลค่ารายรับ
ลดลงร้อยละ 6.7 และร้อยละ 3.9 ตามลําดับ  

สาเหตุที่มีรายรับลดลงในไตรมาส 1 น้ัน 
สถานประกอบการร้อยละ 40.3 รายงานว่าภาวะ
เศรษฐกิจซบเซาจากเหตุการณ์ความไม ่สงบ   
ทางการเมือง  

สําหรับไตรมาส 2 น้ัน พบว่า ธุรกิจเก่ียวกับ
การผลิตภาพยนตร์ฯ มีมูลค่ารายรับเพ่ิมขึ้นจาก    
ไตรมาสก่อน ร้อยละ 4.5 ธุรกิจที่มีรายรับเพ่ิมขึ้น
ในช่วงน้ี ได้แก่ ธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมภายหลังการ
ผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์  
(ร้อยละ 16.9) กิจกรรมสํานักข่าว (ร้อยละ 8.3) การ
จัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทาง
โทรทัศน์ (ร้อยละ 5.6) และการผลิตภาพยนตร์   
วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ (ร้อยละ 4.9) 
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เมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการ
เกือบทุกขนาดมีรายรับเพ่ิมขึ้นในไตรมาสน้ี โดยแต่ละ
ขนาดมีรายรับเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 10.0 ยกเว้น
กิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน ที่มีรายรับลดลง  
ร้อยละ 4.2  

สาเหตุที่มีรายรับเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 น้ัน 
สถานประกอบการร้อยละ 29.1 รายงานว่าเน่ืองจาก
เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดจึงทําให้ธุรกิจประเภทน้ี
ปรับตัวดีขึ้น และร้อยละ 25.6 รายงานว่าเน่ืองจาก
ลูกค้ามีกําลังซื้อมากขึ้น 

ตาราง 6 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน   
            ของธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการ

โทร ทัศน์  ฯลฯ  จํ าแนกตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ 

                                                                (ร้อยละ) 
  ขนาดของสถานประกอบการ 

(จํานวนคนทํางาน) 
Q1/57 Q2/57 

รวม -2.2 4.5 
     1 - 15  คน  8.0 9.2 
     16 - 25  คน -3.9      -4.2 
     26 - 30  คน  7.1 4.1 
     31 - 50  คน -6.7 1.5 
     51 - 200  คน -11.3 4.9 
     มากกวา่  200  คน  2.0 7.0 

1.5 ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือก
นักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงอื่นๆ 
พบว่า ในไตรมาส 1 มีมูลค่ารายรับลดลงจากไตรมาส 4 
ปี 2556 ร้อยละ 3.9 และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2  
ที่ร้อยละ 1.8 

 เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง ส ถ า น -
ประกอบการ  พบว่า  ในไตรมาส  1 กิจการที่ มี
คนทํางาน 16-25 คน มีรายรับลดลงจากไตรมาส 4  
ปี 2556 เพียงเล็กน้อยร้อยละ 1.8 สําหรับไตรมาส 2 
พบว่า กิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน มีรายรับ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.3 กิจการ
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีรายรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 
ส่วนกิจการขนาดอ่ืนๆ มีรายรับลดลงจากไตรมาสก่อน
ไม่เกินร้อยละ 5.0 

  

สาเหตุที่มีรายรับเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 น้ัน  
สถานประกอบการร้อยละ 64.9 รายงานว่าเน่ืองจาก
เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดตามประเพณีทําให้มีลูกค้า
มากขึ้น 

ตาราง 7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน 
            ของธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน   
             ครัวเรือน ฯลฯ จาํแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                 (ร้อยละ) 

  ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

Q1/57 Q2/57 

รวม -3.9 1.8 
     1 - 15  คน 1.7 1.8 
     16 - 25  คน      -1.8 -0.8 
     26 - 30  คน N/A -4.2 
     31 - 50  คน 4.9 -3.3 
     51 - 200  คน 2.7  5.3 
     มากกวา่  200  คน N/A  N/A 

N/A : ไม่มีข้อมูลแสดงการเปล่ียนแปลง 

1.6 ธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ ความ
บันเทิง และนันทนาการ พบว่า ในไตรมาส 1 มี
มูลค่ารายรับลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2556 ร้อยละ 
1.5 และกลับขยายตัวเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 ที่ร้อยละ 
2.1  

เ มื่ อ พิ จ า รณาตามขนาดของสถ าน -
ประกอบการ พบว่า ในไตรมาส  1 กิจการที่มี
คนทํางาน 26-30 คน มีรายรับลดลงมากที่สุด ร้อยละ 
30.9 รองลงมาคือ กิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน 
มีรายรับลดลงร้อยละ 21.1 สําหรับกิจการที่ มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีรายรับลดลงร้อยละ 5.6  

สาเหตุที่มีรายรับลดลงในไตรมาส 1 สถาน-
ประกอบการร้อยละ 32.5 รายงานว่าเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  

สํ าหรับไตรมาส  2 พบว่า  กิ จการที่ มี
คนทํางาน 51-200 คน มีรายรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
ก่อนสูงสุด  ที่ ร้อยละ 20.7 สําหรับกิจการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน และ 31-50 คน มีรายรับ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 4.7 ตามลําดับ  

สาเหตุที่มีรายรับเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 น้ัน 
สถานประกอบการร้อยละ 37.5 รายงานว่าเน่ืองจาก
ลูกค้ามีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น 
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ตาราง 8 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน 
            ของธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง  
             และนันทนาการ จําแนกตามขนาดของสถาน- 
             ประกอบการ 
                                                                  (ร้อยละ) 

  ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

Q1/57 Q2/57 

รวม -1.5  2.1 
     1 - 15  คน  5.4  3.6 
     16 - 25  คน -21.1 -13.3 
     26 - 30  คน -30.9 -16.0 
     31 - 50  คน  8.3  4.7 
     51 - 200  คน  4.2 20.7 
     มากกวา่  200  คน -5.6 -5.8 

1.7 ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และ
ของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการส่วน
บุคคลอ่ืนๆ พบว่า ในไตรมาส 1 มีมูลค่ารายรับลดลง
จากไตรมาส 4 ปี 2556 ร้อยละ 16.7 และปรับตัวดีขึ้น
ในไตรมาส 2 ที่ร้อยละ 10.4 ธุรกิจที่มีรายรับเพ่ิมขึ้น
ในช่วงน้ี ได้แก่ ธุรกิจเก่ียวกับการบริการซักรีด และ
ซักแห้ง (ร้อยละ 13.4) ธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมบริการ
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการ
กีฬา) (ร้อยละ 11.1) และธุรกิจการซ่อมเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนและอุปกรณ์สําหรับบ้านและสวน (ร้อยละ 8.0) 
เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบว่า ในไตรมาส 1 กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน  
มีมูลค่ารายรับลดลงมากที่สุดร้อยละ 18.5 รองลงมา
คือ กิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน ร้อยละ 11.0 และ
กิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน ร้อยละ 1.3 สําหรับ
กิจการขนาดอ่ืนๆ มีรายรับเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 6.0 

สาเหตุที่มีรายรับลดลงในไตรมาส 1 สถาน-
ประกอบการร้อยละ 42.7 รายงานว่าเน่ืองจาก
สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ จึงทําให้เศรษฐกิจ
ซบเซา 

สําหรับไตรมาส 2 พบว่า กิจการเกือบทุกขนาด
มีรายรับเพ่ิมขึ้น โดยในแต่ละขนาดมีรายรับเพ่ิมขึ้น 
ไม่เกินร้อยละ 12.0 ส่วนกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน 
กลับมีรายรับลดลงร้อยละ 0.5  

สาเหตุที่มีรายรับเ พ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 
สถานประกอบการร้อยละ  47 .7 รายงานว่า
เน่ืองจากลูกค้ามีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น 

ตาราง 9 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน  
            ของธุรกิจการซ่อมของใช้ ส่วนบุคคล และของใช้ 
             ในครัวเรือนฯ จําแนกตามขนาดของสถาน- 
             ประกอบการ 
                                                                (ร้อยละ) 

  ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

Q1/57 Q2/57 

รวม -16.7 10.4 
     1 - 15  คน -18.5 11.4 
     16 - 25  คน -11.0 -0.5 
     26 - 30  คน 1.2 1.1 
     31 - 50  คน 5.9 6.3 
     51 - 200  คน -1.3 4.2 
     มากกวา่  200  คน 1.9 8.2 

2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจ
การขายปลีกจากไตรมาสก่อน 
 ในไตรมาส 1 พบว่า ธุรกิจค้าปลีก มีมูลค่า
สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2556 ร้อยละ 
2.3 สําหรับไตรมาส 2 ธุรกิจฯ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ร้อยละ 5.3 
ในส่วนของการขายปลีกสินค้าแต่ละประเภท ที่มีมูลค่า
สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 เช่น ธุรกิจขายปลีก
อาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ (ร้อยละ 9.0) ธุรกิจขาย
ปลีกสิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก พรม สิ่งปูพ้ืน 
วัสดุปิดผนังและปูพ้ืน เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง และของใช้อ่ืนๆ ใน
ครัวเรือน (ร้อยละ 7.1) และธุรกิจการขายปลีก
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพและเสียง (ร้อยละ 6.2) 
เป็นต้น 

สําหรับธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ลดลงในไตรมาส 2 ได้แก่ การขายปลีกหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ และเคร่ืองเขียน สื่อบันทึกเสียง เครื่อง
กีฬา เกมและของเล่น สินค้าอ่ืนๆ ด้านวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ร้อยละ 3.2) 
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 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า ใน
ไตรมาส  2 กิจการเกือบทุกขนาดมีมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพ่ิมขึ้น โดยในแต่ละขนาดเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 
11.0 ยกเว้นกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน ที่มี
มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 0.1  

ตาราง 10 การเปลี่ยนแปลงมูลคา่สินคา้คงเหลือของการ  
             ขายปลีกจากไตรมาสก่อน จําแนกตามประเภท 
             การขายปลีก และขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                    (ร้อยละ) 

ประเภทธุรกจิขายปลีก/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

Q1/57 Q2/57 

รวม 2.3 5.3 

ประเภทธุรกจิขายปลีก   
อาหาร เครื่องดื่ม  หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก -2.4 4.6 
   และสินค้าทั่วไปอื่นๆ   
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 5.8   9.0 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์     -2.8  6.2 
   สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพและเสียง   
สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก พรม สิ่งปูพื้น 7.2  7.1 
  วัสดุปิดผนังและปูพื้น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์   
  อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง และของใช้อื่นๆ   
   ในครัวเรือน   
หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน สื่อบันทึก 1.2 -3.2 
   เสียงและภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเล่น   
   สินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ   
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง สินค้าทางเภสชักรรม 4.9 4.9 
   และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม   
   และสินค้าใหม่อื่นๆ   
การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ  4.7 5.2 
   โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการขายปลีกโดย   
   ไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ   

ขนาดของสถานประกอบการ             
1 - 15  คน 8.2 4.3 

   16 - 25  คน -1.4 -0.1 
   26 - 30  คน 5.5 4.2 
   31 - 50  คน 0.2 0.8 
   51 - 200  คน -8.5      10.4 
   มากกว่า 200 คน   -4.9 7.3 

 

 

 

 

 
3. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรมาส 1 
ปี 2557 มีมูลค่ารายรับลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน และมีการปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อยในไตรมาส 2 ที่ร้อยละ 0.1 เมื่อพิจารณา
ตามประเภทธุรกิจ พบว่า ในไตรมาส 2 ธุรกิจการ
ซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ มี
มูลค่ารายรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปี 2556 
ร้อยละ 8.7 รองลงมาคือ ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ฯลฯ (ร้อยละ 3.6)
ธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ (ร้อยละ 2.9) และธุรกิจการขายปลีก 
(ร้อยละ 1.1)  

เ มื่ อ พิ จ า รณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ พบว่า กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
26-30 คน และกิจการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน 
มีมูลค่ารายรับเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 1 ไม่เกินร้อยละ 
11.0 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 ไม่เกิน
ร้อยละ 6.0 สําหรับกิจการขนาดอ่ืน มีมูลค่ารายรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละขนาดมีรายรับลดลง
ไม่เกินร้อยละ 12.0  

ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
น้ัน มีผู้ประกอบการธุรกิจและบริการทั่วประเทศ 
ร้อยละ 56.1 แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี โดยส่วนใหญ่
รายงานว่าเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้ามีกําลังซื้อลดลง
และมีการแข่งขันทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น  

สําหรับความช่วยเหลือที่ ต้องการจาก
หน่วยงานของรัฐน้ัน มีผู้ประกอบการธุรกิจและ
บริการทั่วประเทศ ร้อยละ 44.8 แสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองน้ี โดยส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐมีการกําหนด
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กําหนดมาตรการ
ควบคุมราคาสินค้าให้เข้มงวดมากข้ึน และกําหนด
มาตรการลดอัตราภาษี เป็นต้น              

 

 

 

  


