
 

 

 

 สรุปข้อมูล 

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 : ไตรมาส 1-4 
 
 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจยอดขายรายไตรมาสเพื ่อ เสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการของสถานประกอบการ การสำรวจนี้ ครอบคลุม
สถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ ที่ประกอบธุรกิจการขายปลีก 
ที ่พักแรม การบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม การผลิตภาพยนตร์  วีดิทัศน์ และรายการ
โทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ ฯลฯ การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงอื ่น ๆ  กิจกรรม      
การสร้างสรรค์ศิลปะ ความบันเทิง การพนัน การเสี่ยงโชค การกีฬา และนันทนาการ และ
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ  

การสำรวจจัดประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (TSIC-2009) 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส 1-4 ปี 2563 ทั้งนี้มีสถานประกอบการตัวอย่าง ไตรมาสละ 
13,000 แห่ง และได้นำมาทำการประมาณค่าทางสถิติ ซึ่งสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับ  
ปี 2562  

เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับปี 2562 พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ
ในปี 2563 มีมูลค่ารายรับลดลงทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1-2 มีมูลค่ารายรับลดลงต่อเนื่อง
จากไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ร้อยละ 50.3 และร้อยละ 63.1 ตามลำดับ สำหรับไตรมาส 3-4 นั้น 
มีรายรับลดลงต่อเนื่องอีกครั้งแต่ถือว่าลดลงน้อยกว่าไตรมาส 2 เล็กน้อย ที่ร้อยละ 58.7 และ
ร้อยละ 58.0 ตามลำดับ  

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกัน 
            กับปี 2562  

Q1/2563r Q2/2563r Q3/2563r Q4/2563 

%YoY -63.1% -50.3% -58.0% -58.7% 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 



 

 

 

เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจทุกประเภทมีรายรับลดลง โดยไตรมาส 
1-3 ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ฯลฯ มีรายรับลดลงมากที่สุด
ร้อยละ 80.8-89.9 ไตรมาส 4 ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนและ
กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่น ๆ  มีรายรับลดลง     
มากที่สุดร้อยละ 87.1 
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ภาพที่ 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดยีวกันกับป ี2562 
            จำแนกตามประเภทธุรกิจ  

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

การให้เช่าของใช้ 
ส่วนบุคคล ฯลฯ 
Q1r = -74.8% 
Q2r = -82.3% 
Q3r = -86.6% 
Q4  = -87.1% 

 

การบริการอาหาร 
และเครื่องดื่ม 
Q1r = -69.2% 
Q2r = -80.6% 
Q3r = -76.4% 
Q4  = -73.6% 

 
 

ที่พักแรม 
Q1r = -51.5% 
Q2r = -82.1% 
Q3r = -79.4% 
Q4  = -78.4% 

 

การซ่อมของใช้ 
ส่วนบุคคล ฯลฯ 
Q1r = -28.5% 
Q2r = -66.3% 
Q3r = -43.9% 
Q4  = -45.2% 

 
 

การขายปลีก 
Q1r = -45.4% 
Q2r = -56.7% 
Q3r = -52.4% 
Q4  = -52.1% 

 

กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง ฯลฯ 
Q1r = -46.5% 
Q2r = -71.8% 
Q3r = -71.8% 
Q4  = -69.6% 

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 
Q1r = -80.8% 
Q2r = -89.9% 
Q3r = -86.6% 
Q4  = -83.3% 

 

%YoY 



 

 

 

หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า กิจการทุกขนาด มีมูลค่ารายรับ
ลดลงในทุกไตรมาส 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลค่ารายรับลดลงในไตรมาส 1-2 ที่ร้อยละ 53.4 
และร้อยละ 24.4 ตามลำดับ และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 ร้อยละ 15.3 จากนั้นชะลอตัว
ลงอีกครั้งในไตรมาส 4 อยู่ที่ร้อยละ 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปี 2562 
            จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

ภาพที่ 4 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 
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Q1/2563r 

Q2/2563r 

Q3/2563r 

Q4/2563 

%QoQ 
-24.4% -53.4% 3.8% 15.3% 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

Q1r = -54.6% 
Q2r = -65.5% 
Q3r = -60.1% 
Q4  = -59.7% 

Q1r = -15.4% 
Q2r = -34.8% 
Q3r = -41.8% 
Q4  = -36.2% 

Q1r = -33.2% 
Q2r = -59.4% 
Q3r = -54.3% 
Q4  = -61.5% 

Q1r = -34.3% 
Q2r = -48.9% 
Q3r = -53.1% 
Q4  = -51.7% 

Q1r = -28.5% 
Q2r = -47.0% 
Q3r = -34.5% 
Q4  = -32.4% 

Q1r = -62.6% 
Q2r = -77.4% 
Q3r = -78.7% 
Q4  = -78.1% 

1 – 15 คน 16 – 25 คน 

26 – 30 คน 31 – 50 คน 51 – 200 คน มากกว่า 200 คน 

%YoY 



 

 

 

 เมื่อพิจารณาธุรกิจแต่ละประเภท พบว่า ในไตรมาส 1-2 ธุรกิจทุกประเภทมีรายรับ
ลดลง โดยไตรมาส 1 ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ฯลฯ มีรายรับ
ลดลงมากที่สุดร้อยละ 82.1 ในไตรมาส 2 ธุรกิจที่พักแรม มีรายรับลดลงมากที่สุดร้อยละ 
62.9 สำหรับไตรมาส 3-4 ธุรกิจเกือบทุกประเภทกลับมามีรายรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยใน  
ไตรมาส 3 ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ มีรายรับเพิ่มขึ้น 
มากที่สุดร้อยละ 71.3 ส่วนไตรมาส 4 ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการ
โทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง และ
กิจกรรมสำนักข่าว มีรายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 25.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

  

 

 

 

4 

ที่พักแรม 
การบริการอาหาร 
 และเครื่องดื่ม 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 
กิจกรรมศิลปะ 

 ความบันเทิง ฯลฯ 

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 
            จำแนกตามประเภทธุรกิจ  

การขายปลีก 

Q1r = -49.0% 
Q2r = -18.7% 
Q3r = 13.0% 
Q4 = 2.4% 

Q1r = -52.4% 
Q2r = -62.9% 
Q3r = 16.4% 
Q4 = 5.0% 

Q1r = -71.1% 
Q2r = -35.8% 
Q3r = 23.6% 
Q4 = 15.2% 

Q1r = -82.1% 
Q2r = -45.8% 
Q3r = 37.5% 
Q4 = 25.6% 

Q1r = -33.9% 
Q2r = -51.4% 
Q3r = 71.3% 
Q4  = -0.4% 

Q1r = -49.7% 
Q2r = -45.4% 
Q3r = 2.0% 
Q4  = 8.9% 

Q1r = -75.9% 
Q2r = -27.6% 
Q3r = -23.4% 
Q4 = -3.4% 



 

 

 

หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า กิจการทุกขนาดในไตรมาส 
1-2 มีมูลค่ารายรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 โดยกิจการที่มีคนทำงานมากกว่า 
200 คน มีรายรับลดลงมากที่สุดร้อยละ 62.6 และร้อยละ 39.8 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการขายปลีก 
เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปี 2562  

ภาพรวมของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจขายปลีกเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับ    
ปี 2562 พบว่า มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในทุกไตรมาส โดยในไตรมาส 1-4 มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือลดลงแบบต่อเนื่องคือ ร้อยละ 35.9 ร้อยละ 33.9 ร้อยละ 42.5 และร้อยละ 41.0 
ตามลำดับ 

ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ ลดลง พบว่า ไตรมาส 1-4 ธุรกิจขายปลีก
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพ 
และเสียง มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงมากที่สุดร้อยละ 63.7-70.2 รองลงมาคือ ธุรกิจขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 53.1-67.4 และธุรกิจ    
ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 
46.1-59.3 
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หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 
            จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จำนวนคนทำงาน) 

1-15 คน 

16-25 คน 

26-30 คน 

Q1/2563r Q2/2563r Q3/2563r Q4/2563 
%QoQ 

-58.0 -22.0 19.7 2.6 

-22.4 -20.8 -7.3 12.0 

31-50 คน 

-42.9 -35.1 20.2 -0.7 

-39.5 -20.1 -3.2 3.2 

51-200 คน -31.9 -26.3 27.2 5.7 

มากกว่า 200 คน -62.6 -39.8 -7.0 4.8 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

%YoY  
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-33.9% 

Q4/2563 

Q2/2563r 

⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง ฯลฯ 
   (-70.2) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (-62.3) 
⚫ การรบัสั่งสินค้าทางไปรษณยี์ ฯลฯ 
   (-60.9) 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจขายปลกีเทียบกับ 
             ไตรมาสเดียวกันกับปี 2562  

-35.9% -42.5% 

-41.0% 

Q1/2563r 
 

Q3/2563r 
 

⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง ฯลฯ 
   (-67.5) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (-66.9) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสบู 
   เป็นสินค้าหลัก (-50.2) 

⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง ฯลฯ 
   (-63.7) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (-53.1) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสบู 
   เป็นสินค้าหลัก (-46.1) 

⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง ฯลฯ 
   (-67.9) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (-67.4) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสบู 
   เป็นสินค้าหลัก (-59.3) 



 

 

 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการขายปลีก 
เทียบกับไตรมาสก่อน  
 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจขายปลีกเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า 
ไตรมาส 1 มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ 41.1 ไตรมาส 2       
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และกลับมามีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงอีกครั้ง      
ในไตรมาส 3 ร้อยละ 19.9 จากนั้นในไตรมาส 4 มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 
 

 
 
  

ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น พบว่า ไตรมาส 1 ธุรกิจขายปลีกสินค้า   
ทุกประเภทไม่มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ไตรมาส 2 ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และ
ยาสูบ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 44.5 ไตรมาส 3 ธุรกิจขายปลีกหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน ฯลฯ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 และไตรมาส 4 
ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 18.0 

 
 
 

 
 

 ส่วนมูลค่าสินค้าคงเหลือที ่ลดลง พบว่า ไตรมาส 1 ธุรกิจขายปลีกคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพและเสียง มีมูลค่า
สินค้าคงเหลือลดลงมากที่สุดร้อยละ 70.4 ไตรมาส 2 ธุรกิจขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทาง
ไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่น ๆ     
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 7.1 ไตรมาส 3 ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงมากที่สุดร้อยละ 28.1 และไตรมาส 4  ธุรกิจขายปลีกโดยการรับสั่ง
สินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการขายปลีกโดยไม่มีร้า น 
ด้วยวิธีอื่น ๆ มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงมากที่สุดร้อยละ 26.3 
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ภาพที่ 8 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจขายปลกีเทียบกับไตรมาสก่อน  

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 
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⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง ฯลฯ (-70.4) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (-70.0) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสบูเป็นสินค้าหลัก (-54.9) 
⚫ การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย ์โทรทศัน์ ฯลฯ (-47.8) 
⚫ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขยีน ฯลฯ (-44.8) 
⚫ สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก ฯลฯ (-28.5) 
⚫ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ (-18.1) 

⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (44.5) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสบูเป็นสินค้าหลัก (10.1) 
⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง ฯลฯ (7.3) 
⚫ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขยีน ฯลฯ (7.0) 
⚫ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ (3.8) 
⚫ สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก ฯลฯ (2.0) 
⚫ การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย ์โทรทศัน์ ฯลฯ (-7.1) 

⚫ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขยีน ฯลฯ (3.3) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (-28.1) 
⚫ เสื้อผ้า รองเทา้ เครื่องหนัง ฯลฯ (-25.0) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก (-24.7) 
⚫ สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก ฯลฯ (-12.8) 
⚫ การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย ์โทรทศัน์ ฯลฯ (-10.1) 
⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (-4.4) 

⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสบู (18.0) 
⚫ เสื้อผ้า รองเทา้ เครื่องหนัง ฯลฯ (9.7) 
⚫ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขยีน ฯลฯ (7.2)   
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก (6.7) 
⚫ การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย ์โทรทศัน์ ฯลฯ (-26.3) 
⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (-5.9) 
⚫ สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก ฯลฯ (-2.8) 


