
 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

การส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2559 : ไตรมาส 1 
 

 
 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำกำรส ำรวจ
ยอดขำยรำยไตรมำสเป็นประจ ำทุกปี โดยใช้สถำน-
ประกอบกำรตัวอย่ำงทั้งสิ้น 12,393 แห่งต่อไตรมำส 
จำกสถำนประกอบกำรที่ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ      
กำรขำยปลีกสินค้ำและกำรบริกำรทั่ วประเทศ
ประมำณ 1.3 ล้ำนแห่ง ข้อมูลส ำคัญที่เก็บรวบรวม 
ได้แก่ มูลค่ำรำยรับและมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของ 
สถำนประกอบกำร เพ่ือให้หน่วยงำนวำงแผนด้ำน
เศรษฐกิจใช้ประกอบ กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ภำวะ
เศรษฐกิจ รวมทั้งกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยด้ำน
รำคำสินค้ำ 

 สรุปข้อมูลเบื้องต้นฉบับนี้  เป็นกำรเก็บ
รวบรวมข้อมู ลกำรด ำ เนิ นกิจกำรของสถำน -
ประกอบกำรธุรกิจกำรขำยปลีกสินค้ำและกำรบริกำร
ทั่วประเทศ ซึ่งด ำเนินธุรกิจตำมกำรจัดประเภท
มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (TSIC-
2009) ไตรมำส 1 ของ ปี 2559 สรุปดังนี้ 

1. มูลค่าขาย/รายรับ 

มูลค่ำขำย/รำยรับ ในไตรมำส 1 ปี 2559 
ของธุรกิจกำรขำยปลีกสินค้ำและกำรบริกำรทั่วประเทศ  
มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้นประมำณ 1.2 ล้ำนล้ำนบำท ใน
จ ำนวนนี้มูลค่ำรำยรับส่วนใหญ่เป็น ธุรกิจการขายปลีก 
ประมำณ 915,267.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 75.2 
รองลงมำคือ ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   
มีมูลค่ำรำยรับประมำณ 170,870.1 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 14.0 ธุรกิจที่พักแรม (โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ 
โฮมสเตย์  และหอพัก) มีมูลค่ำรำยรับประมำณ 
73,988.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.1 ส ำหรับธุรกิจ
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน
และกิจกรรมบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ มีมูลค่ำรำยรับ
ประมำณ 25,448.3 ล้ำนบำท ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ  

 

การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง การจัดผัง
รายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
และกิจกรรมส านักข่าว มีมูลค่ำรำยรับประมำณ 
19,853.8 ล้ำนบำท ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์
ศิลปะ ความบันเทิง การพนัน การเสี่ยงโชค การกีฬา 
และนันทนาการ มีมูลค่ำรำยรับประมำณ 10,072.4 
ล้ำนบำท ส่วนธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมของส านักงานหรือ
ตัวแทนจัดหางาน มีมูลค่ำรำยรับน้อยที่สุด ประมำณ 
1,914.7 ล้ำนบำท 

เมื่อพิจำรณำมูลค่ำรำยรับต่อสถำนประกอบกำร 
พบว่ำ ในไตรมำส 1 ธุรกิจทั่วประเทศมีมูลค่ำรำยรับ
โดยเฉลี่ยประมำณ 955,298 บำทต่อแห่ง โดยธุรกิจ
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การ
บันทึกเสียงลงบนสื่อฯ มีมูลค่ำรำยรับเฉลี่ยต่อสถำน-
ประกอบกำรมำกที่สุดประมำณ 12.8 ล้ำนบำท 
รองลงมำคือ ธุรกิจที่พักแรม มีมูลค่ำรำยรับเฉลี่ยต่อ
สถำนประกอบกำรประมำณ 5.2 ล้ำนบำท ส ำหรับการ
ขายปลีกมีมูลค่ำรำยรับเฉลี่ยประมำณ 1.2 ล้ำนบำท
ต่อแห่ง ส่วนธุรกิจประเภทอ่ืนๆ มีมูลค่ำรำยรับเฉลี่ยต่อ
สถำนประกอบกำรประมำณ 100,000 - 700,000 บำท 

หำกพิจำรณำตำมขนำดของกิจกำร พบว่ำ 
ในไตรมำส 1 ธุรกิจกำรขำยปลีกและกำรบริกำร   
ทั่วประเทศ ที่มีคนท ำงำน 1-15 คน มีสัดส่วนรำยรับ
มำกที่สุด ประมำณ 709,106.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 58.2 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำมูลค่ำรำยรับ
ต่อแห่ง พบว่ำ แปรผันตำมขนำดของกิจกำร กล่ำวคือ 
สถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 1-15 คน มีมูลค่ำ
รำยรับเฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำรน้อยที่สุดประมำณ 
600,000 บำท ในขณะที่ กิ จ กำรขนำดใหญ่ที่ มี
คนท ำงำนมำกกว่ำ 200 คน มีมูลค่ำรำยรับต่อสถำน-
ประกอบกำรมำกที่สุดประมำณ 453.6 ล้ำนบำท 

 



 

 

ตาราง 1 มูลค่ำขำย/รำยรับ ของสถำนประกอบกำรจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจและขนำดของสถำนประกอบกำร 

ประเภทธุรกิจ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

Q1/59 

จ านวนสถาน-
ประกอบการ 

มูลค่ารายรบั 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายรบั 
ต่อแห่ง 

(ล้านบาท) 

รวม 1,274,383 1,217,416.1 0.9 

ประเภทธุรกิจ    

กำรขำยปลีก   760,019     915,267.9 1.2 

ที่พักแรม    14,302      73,988.8 5.2 

กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม   255,442    170,870.1 0.7 

กำรผลิตภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์ กำรบันทึกเสียงลงบนสื่อ กำรจัด       1,553     19,853.8       12.8 

  ผังรำยกำรและกำรแพรภ่ำพกระจำยเสียง และกจิกรรมส ำนักขำ่ว    

กำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมของส ำนักงำน     11,355       1,914.7  0.2 

  หรือตวัแทนจัดหำงำน    

กิจกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปะ ควำมบันเทิง กำรพนัน กำรเสี่ยงโชค กำรกีฬำ และนันทนำกำร     28,430      10,072.4 0.4 

กำรซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ    203,282      25,448.3 0.1 

ขนาดของสถานประกอบการ    
1-15 คน      1,263,273    709,106.7  0.6 

16-25 คน      5,335      54,363.5        10.2 

26-30 คน      1,099     14,197.7        12.9 

31-50 คน      2,124     72,822.7        34.3 

51-200 คน      2,108   165,518.2        78.5 

มำกกว่ำ 200 คน       444   201,407.3      453.6 

2. เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า 
ขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558  

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ำขำย/รำยรับไตรมำส
เดียวกันของปี 2558 พบว่ำ ในไตรมำส 1 ปี 2559 
ภำพรวมธุรกิจทั่วประเทศ มียอดขำยขยำยตัวดีขึ้น
ร้อยละ 17.3 เมื่อพิจำรณำตำมประเภทธุรกิจ พบว่ำ
ธุรกิจทุกประเภทมีรำยรับเพ่ิมขึ้น โดยธุรกิจการให้เช่า
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ฯ มีมูลค่ำ
รำยรับเพ่ิมขึ้นมำกที่สุดร้อยละ 22.6 รองลงมำคือ
ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่ำเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 19.0 ธุรกิจการขายปลีก มูลค่ำเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
17.4 ธุรกิจที่พักแรม และธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการ 
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ มีมูลค่ำรำยรับเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนเท่ำกัน 
 

คือ ร้อยละ 16.7 ส ำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ 
ความบันเทิงฯ  มีมูลค่ำรำยรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.7 
ส่วนธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการ
โทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อฯ มีมูลค่ำรำยรับ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 

เมื่อพิจำรณำตำมขนำดของสถำนประกอบกำร 
พบว่ำ ไตรมำส 1 ปี 2559 กิจกำรที่มีคนท ำงำน
มำกกว่ำ 200 คน มีมูลค่ำรำยรับเพ่ิมขึ้นมำกที่สุด 
ร้อยละ 43.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 
รองลงมำคือ กิจกำรที่มีคนท ำงำน 1-15 คน  และ 
16-25 คน มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 22.3 และร้อยละ 
13.5 ตำมล ำดับ ในขณะที่กิจกำรที่มีคนท ำงำน    
51-200 คน และ 31-50 คน มีรำยรับลดลงร้อยละ 
8.3 และร้อยละ 2.3 ตำมล ำดับ 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปี 2558 จ ำแนกตำมประเภทธุรกจิ 
            และขนำดของสถำนประกอบกำร 

                                                                                                                                              (ร้อยละ) 
ประเภทธุรกิจ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ 
Q1/58 Q1/59 

รวม 17.1 17.3 

ประเภทธุรกิจ   

กำรขำยปลีก 12.8 17.4 

ที่พักแรม 15.0 16.7 

กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 39.0 19.0 

กำรผลิตภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์ กำรบันทึกเสียงลงบนสื่อ กำรจัดผังรำยกำร 19.1           6.6 

  และกำรแพรภ่ำพกระจำยเสียง และกจิกรรมส ำนักขำ่ว   

กำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมของส ำนักงำนหรือตัวแทนจัดหำงำน 16.3 22.6 

กิจกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปะ ควำมบันเทิง กำรพนัน กำรเสี่ยงโชค กำรกีฬำ และนันทนำกำร          13.7   7.7 

กำรซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ          36.2 16.7 

ขนาดของสถานประกอบการ   
1-15 คน  19.8 22.3 

16-25 คน -35.8         13.5 

26-30 คน           -8.8              - 

31-50 คน           25.0          -2.3 

51-200 คน           22.3 -8.3 

มำกกว่ำ 200 คน    10.6 43.1 

หมำยเหตุ : - ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่ำเป็น 0 หรือข้อมูลมีจ ำนวนเล็กน้อย 

3. เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/
รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี  2558  
พบว่ำ ในไตรมำส 1 ปี 2559 ธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลค่ำ
รำยรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 และเมื่อพิจำรณำตำม
ประเภทธุรกิจพบว่ำ ธุรกิจเกือบทุกประเภทมีรำยรับ
เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อนโดยธุรกิจการขายปลีก และ
ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่ำรำยรับ
เพ่ิมขึ้นมำกที่สุดร้อยละ 5 .3 และร้อยละ 5.2 
ตำมล ำดับ รองลงมำคือ ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการ
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.6 ธุรกิจ
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ 
มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.5 ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรม 

สร้างสรรค์ศิลปะ ความบันเทิงฯ มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 2.5 ในธุรกิจที่พักแรมมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
1.3 ยกเว้นธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และ
รายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อฯ  ที่มี
รำยรับลดลง ร้อยละ 8.1 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบตำมขนำดของ
สถำนประกอบกำร พบว่ำ กิจกำรที่มีคนท ำงำน    
มำกกว่ำ 200 คน มีรำยรับเพ่ิมขึ้นมำกที่สุดร้อยละ 
17.8 รองลงมำคือ กิจกำรที่มีคนท ำงำน 16 - 25 คน 
และ 1-15 คน มีรำยรับเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 
6.3 ตำมล ำดับ กิจกำรที่มีคนท ำงำน 26-30 คน มี
รำยรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ส่วนกิจกำรที่มีคนท ำงำน 
31-50 คน และ 51-200 คน มีรำยรับลดลงร้อยละ 
9.6 และร้อยละ 7.8 ตำมล ำดับ 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำขำย/รำยรับเทยีบกับไตรมำสก่อน จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ 
            และขนำดของสถำนประกอบกำร 

                                                                                                                                              (ร้อยละ) 
ประเภทธุรกิจ/ 

ขนาดของสถานประกอบการ 
Q4/58 Q1/59 

รวม 6.2 4.7 

ประเภทธุรกิจ   

กำรขำยปลีก 6.2  5.3 
ที่พักแรม 8.5  1.3 
กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม         5.3  5.2 
กำรผลิตภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์ กำรบันทึกเสียงลงบนสื่อ กำรจัดผังรำยกำร         6.4 -8.1 
  และกำรแพรภ่ำพกระจำยเสียง และกจิกรรมส ำนักขำ่ว   

กำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมของส ำนักงำนหรือตัวแทนจัดหำงำน 8.4  3.5 
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปะ ควำมบันเทิง กำรพนัน กำรเสี่ยงโชค กำรกีฬำ และนันทนำกำร 7.1          2.5 
กำรซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ         4.8  4.6 

ขนาดของสถานประกอบการ   
1-15 คน         6.4  6.3 
16-25 คน        11.4          8.1 
26-30 คน        10.5          2.5 
31-50 คน        15.3         -9.6 
51-200 คน         -3.7  -7.8 
มำกกว่ำ 200 คน        11.4 17.8 

 
4. เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือของธุรกิจการขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน 

กำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ     
ไตรมำส 1 ปี 2559 พบว่ำ ธุรกิจกำรขำยปลีก มี
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพ่ิมขึ้นจำกไตรมำส 4 ปี 2558 
ร้อยละ 6.9 โดยธุรกิจขำยปลีกที่มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน ได้แก่ ธุรกิจขำยปลีกอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือยาสูบเป็นสินค้าหลักและสินค้าทั่วไป
อ่ืนๆ ร้อยละ 13.7 ธุรกิจขำยปลีกสิ่งทอ เครื่องโลหะ 
สี และกระจก พรม  สิ่งปูพ้ืน วัสดุปิดผนังและปูพ้ืน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้
แสงสว่าง และของใช้อ่ืนๆ ในครัวเรือน ร้อยละ 5.8 
และธุรกิจกำรขำยปลีกเกี่ยวกับธุรกิจการรับสั่งสินค้า
ทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
และการขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอ่ืนๆ ร้อยละ 0.7 

ส ำหรับธุ รกิ จขำยปลีกที่มี มูลค่ ำสินค้ ำ
คงเหลือลดลงจำกไตรมำสก่อน ได้แก่ ธุรกิจขำยปลีก
หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน สื่อบันทึกเสียง
และภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเล่น สินค้าอ่ืนๆ 
ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 8.5 ธุรกิจ
ขำยปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ร้อยละ 6.3 
ธุรกิจกำรขำยปลีกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง สินค้า
ทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่อง
ประทินโฉมและสินค้าใหม่อ่ืนๆ ร้อยละ 0.8 และ
ธุรกิจขำยปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพและ
เสียง ร้อยละ 0.3 

เมื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือตำมขนำดของสถำนประกอบกำร พบว่ำ 
กิจกำรที่มีคนท ำงำนมำกกว่ำ 200 คน มีมูลค่ำสินค้ำ 
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คงเหลือเพ่ิมข้ึนมำกสุดคือ ร้อยละ 12.9 รองลงมำคือ 
กิจกำรที่มีคนท ำงำน 1-15 คน และ 51-200 คน มี
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 
4.6 ตำมล ำดับ ส่วนกิจกำรที่มีคนท ำงำน 26-30 คน 
31-50 คน และ 16-25 คน มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ลดลง ร้อยละ 19.4 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 1.4 
ตำมล ำดับ 

ตาราง 4 กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำสนิค้ำคงเหลือของกำร  
              ขำยปลีกเทียบกับไตรมำสก่อน จ ำแนกตำม 
              ประเภทกำรขำยปลีก และขนำดของสถำน- 
              ประกอบกำร 
                                                                  (ร้อยละ) 

ประเภทธุรกิจขายปลีก/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

Q4/58 Q1/59 

รวม 2.6 6.9 

ประเภทธุรกิจขายปลีก   
อำหำร เครื่องดื่ม  หรอืยำสูบ เป็นสินค้ำหลัก 1.8 13.7 
   และสินค้ำทั่วไปอื่นๆ   
อำหำร เครื่องดื่ม และยำสูบ 5.6  -6.3 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง ซอฟต์แวร ์อุปกรณ ์     -0.2     -0.3 
   สื่อสำรโทรคมนำคม และอุปกรณ์ภำพและเสียง   
สิ่งทอ เครือ่งโลหะ สี และกระจก พรม สิ่งปูพื้น 3.9  5.8 
  วัสดุปิดผนังและปูพ้ืน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เฟอร์นิเจอร ์   
  อุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับให้แสงสว่ำง และของใช้อื่นๆ   
   ในครวัเรือน   
หนังสือ หนังสือพมิพ์ และเครือ่งเขียน สือ่บันทกึ 3.7 -8.5 
   เสียงและภำพ เครื่องกีฬำ เกมและของเลน่   
   สินค้ำอื่นๆ ด้ำนวัฒนธรรมและนนัทนำกำร   
เสื้อผ้ำ รองเท้ำ เครือ่งหนัง สินค้ำทำงเภสัชกรรม 2.3 -0.8 
   และเวชภัณฑ์ เครือ่งหอมและเครือ่งประทินโฉม   
   และสนิค้ำใหม่อืน่ๆ   
กำรรับสั่งสินค้ำทำงไปรษณีย์ โทรทัศน์ วทิยุ  11.0 0.7 
   โทรศัพท์ อนิเทอร์เน็ต และกำรขำยปลีกโดย   
   ไม่มีร้ำนด้วยวธิีอืน่ๆ   

ขนาดของสถานประกอบการ                                                                  
ขนาดของสถานประกอบการ 

  
1 - 15  คน 3.8  7.9 

   16 - 25  คน 1.4 -1.4 
   26 - 30  คน 2.7   -19.4 
   31 - 50  คน 1.4 -3.2 
   51 - 200  คน -2.1      4.6 
   มำกกว่ำ 200 คน   3.2 12.9 

 

 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค และความช่วยเหลือที่ต้องการ
จากหน่วยงานของรัฐ 

ด้ำนปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ
นั้น มีผู้ประกอบกำรธุรกิจและบริกำรทั่วประเทศ 
ร้อยละ 67 .8 แสดงควำมคิดเห็นในเรื่องนี้  โดย   
ส่วนใหญ่เห็นว่ำเศรษฐกิจไม่ดี อยู่ในภำวะชะลอตัว 
ลูกค้ำมีก ำลังซื้อลดลง และมีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
เพ่ิมมำกข้ึน 

แผนภูมิ 1  ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่มีปัญหำและ 
               อุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ส ำหรับควำมช่วยเหลือที่ ต้องกำรจำก
หน่วยงำนของรัฐนั้น มีผู้ประกอบกำรธุรกิจและบริกำร
ทั่วประเทศ ร้อยละ 52.8 แสดงควำมคิดเห็นในเรื่องนี้ 
โดยส่วนใหญ่ต้องกำรให้รัฐมีกำรก ำหนดมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำ
สินค้ำอุปโภคบริโภคให้เข้มงวดมำกขึ้น และต้องกำร
ให้รัฐช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุน เป็นต้น 

 

 

 
 

ร้อยละ 
 

ปัญหาและอุปสรรค1/ 
 

67.8% 32.2% 

แสดงควำมคิดเห็น 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น 

หมายเหตุ : 1/ สถำนประกอบกำร 1 แห่ง สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
                   

เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว 
ก ำลังซื้อลดลง 
คู่แข่งทำงเศรษฐกิจเพิ่มมำกข้ึน 
ต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจสูงข้ึน 
ขำดเงินลงทุนในกำรประกอบกิจกำร 
อื่น ๆ ได้แก่ กำรเก็บภำษีซ้ ำซ้อน ระเบียบกำรปฏิบัติงำน   
ของส่วนรำชกำร ขำดกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน    
เป็นต้น 
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แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่ต้องกำร 
              ควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐ 
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ความช่วยเหลือท่ีต้องการ1/ 

47.2% 52.8% 

ร้อยละ 
 

หมายเหตุ : 1/ สถำนประกอบกำร 1 แห่ง สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
                   

แสดงควำมคิดเห็น 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น 

มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
มำตรกำรควบคุมรำคำสินค้ำ 
สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
มำตรกำรลดอัตรำภำษี 
ลดอัตรำดอกเบี้ย 
ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว  
สร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมืองภำยในประเทศ 
พักช ำระหนี้ 
อื่น ๆ ได้แก่ ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) แก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
รำชกำร สนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
แรงงำน เป็นต้น 
 
 
 
 
 


