
 

 

 

สรุปข้อมูล 

การส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 : ไตรมาส 1-4 
 
 

 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำกำรส ำรวจยอดขำยรำยไตรมำสเพ่ือเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยปลีกสินค้ำและบริกำรของสถำนประกอบกำร กำรส ำรวจนี้

ครอบคลุมสถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ ที่ประกอบ

ธุรกิจกำรค้ำปลีก ที่พักแรม กำรบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม กำรผลิตภำพยนตร์   

วีดิทัศน์ ฯลฯ กำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ กิจกรรมศิลปะ 

ควำมบันเทิง และนันทนำกำร และกำรซ่อมของใช้ส่วนบุคคลฯ และกิจกรรมกำร

บริกำรส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  

ผลกำรส ำรวจจัดประเภทตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (TSIC-

2009) และได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงไตรมำส 1-4 ปี 2561 โดยใช้สถำน-

ประกอบกำรตัวอย่ำง ไตรมำสละ 12,994 แห่ง และท ำกำรประมำณค่ำทำงสถิติ ซึ่ง

สรุปผลกำรส ำรวจได้ดังนี้ 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาส

เดยีวกันของป ี2560  

เม่ือเปรียบเทียบไตรมำสเดียวกันของปี 2560 พบว่ำ ในภำพรวมของธุรกิจ      

ทั่วประเทศในปี 2561 ยอดขำยมีกำรขยำยตัวดี โดยไตรมำสที ่2 มีมูลค่ำรำยรับเพิ่มขึน้

มำกที่สุดร้อยละ 20.1  

 

 

 

 

 ภาพท่ี 1 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสเดียวกัน 

            ของปี 2560  

Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561r Q4/2561 %YoY 

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

20.1% 19.0% 17.7% 19.1% 



 

 

 

เม่ือพิจำรณำแต่ละประเภทธุรกิจ พบว่ำ ธุรกิจแต่ละประเภทมีรำยรับเพิ่มขึ้นใน

ไตรมำส 1-4 โดยธุรกิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมำส

มำกที่สุด กลำ่วคือ เพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 30.0 ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้

ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ มีรำยรับเพิ่มขึ้นในไตรมำส 1-4 

ร้อยละ 19.1-24.7 ส ำหรับธุรกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น มีรำยรับเพิ่มขึ้นใน

ไตรมำส 1-4 ประมำณร้อยละ 6.8-24.8 
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การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ การบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

ที่พักแรม 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

การขายปลีก 

กิจกรรมศิลปะ  
ความบันเทิง ฯลฯ 

Q1 = 19.8% 
Q2 = 20.3% 
Q3r = 15.7% 
Q4 = 12.1% 

ภาพท่ี 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 

            จ าแนกตามประเภทธุรกิจ  

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

Q1 = 15.7% 
Q2 = 16.8% 
Q3r = 15.4% 
Q4 = 14.7% 

Q1 = 36.9% 
Q2 = 38.4% 
Q3r = 39.4% 
Q4 = 34.6% Q1 = 6.8% 

Q2 = 6.8% 
Q3r = 9.9% 
Q4 = 10.0% 

Q1 = 24.8% 
Q2 = 18.3% 
Q3r = 13.1% 
Q4 = 7.2% 

Q1 = 18.2% 
Q2 = 18.2% 
Q3r = 16.7% 
Q4 = 11.3% 

Q1 = 19.1% 
Q2 = 21.8% 
Q3r = 22.5% 
Q4 = 24.7% 



 

 

 

หำกพิจำรณำตำมขนำดของสถำนประกอบกำร พบว่ำ กิจกำรทุกขนำด มีมูลค่ำ

รำยรับเพิ่มขึน้ในทุกไตรมำส 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภำพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลค่ำรำยรับเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวในไตรมำส 

2-3 และปรับตัวดีขึน้ในไตรมำส 4 ทีร่้อยละ 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

ฉ 

 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จ านวนคนท างาน) 
1-15 คน 
16-25 คน 
26-30 คน 
31-50 คน 
51-200 คน 

Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561r 
%YoY 

Q4/2561 
24.7 24.7 22.6 20.6 
17.0 22.9 21.9 23.8 
10.2 17.1 16.5 22.2 
2.8 10.5 15.2 19.1 
5.7 4.3 2.7 0.2 

มากกว่า 200 คน 12.7 16.7 16.8 14.0 

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพท่ี 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 

            จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

ภาพท่ี 4 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสก่อน 

3 

Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561r Q4/2561 %QoQ 

4.7% 4.9% 3.7% 3.3% 

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 



 

 

 

 เม่ือพิจำรณำธุรกิจแต่ละประเภท พบว่ำ ธุรกิจเกือบทุกประเภท มีรำยรับ

เพิ่มขึ้นในไตรมำส 1-4 ยกเว้น ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน

ครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงอ่ืน ๆ 

ที่มีรำยรับลดลงในไตรมำส 1 เม่ือเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 แต่หลังจำกนั้นก็

ปรับตัวดีขึน้ตำมล ำดับ 
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ที่พักแรม 

การบริการอาหาร 
 และเครื่องด่ืม 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ 
 ความบันเทิง ฯลฯ 

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 
การผลิตภาพยนตร์ 
 วีดิทัศน์ ฯลฯ 

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพท่ี 5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสก่อน 

            จ าแนกตามประเภทธุรกิจ  

การขายปลีก 
Q1 = 3.4% 
Q2 = 4.8% 
Q3r = 2.6% 
Q4 = 3.2% 

Q1 = 4.5% 
Q2 = 3.1% 
Q3r = 1.3% 
Q4 = 2.7% 

Q1 = 13.2% 
Q2 = 5.6% 
Q3r = 6.8% 
Q4 = 5.5% 

Q1 = 1.0% 
Q2 = 1.4% 
Q3r = 2.2% 
Q4 = 3.3% 

Q1 = 4.6% 
Q2 = 5.3% 
Q3r = 6.1% 
Q4 = 6.8% 

Q1 = 2.7% 
Q2 = 2.4% 
Q3r = 2.8% 
Q4 = 3.0% 

Q1 = -3.4% 
Q2 = 2.7% 
Q3r = 3.9% 
Q4 = 4.2% 



 

 

 

หำกพิจำรณำตำมขนำดของสถำนประกอบกำร พบว่ำ กิจกำรเกือบทุกขนำด 

มีรำยรับเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อน ทั้ง 4 ไตรมำส ยกเว้นกิจกำรที่มีคนท ำงำน 26-30 คน 

และ 51-200 คน ที่มีรำยรับลดลงในไตรมำส 1 เม่ือเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

เปรยีบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกจิการขายปลีก 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560  
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%YoY  

 หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (28.9) 
 เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ (28.8) 
 ส่ิงทอ เครื่องโลหะ สี ฯลฯ (21.9) 

 เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ (30.2) 
 การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ (28.3) 
 หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (27.7) 

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพท่ี 6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสก่อน 

            จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลือของธุรกิจขายปลกีเทยีบกับ 

             ไตรมาสเดียวกันของปี 2560  

 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จ านวนคนท างาน) 
1-15 คน 
16-25 คน 
26-30 คน 

31-50 คน 

Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561r Q4/2561 
%QoQ 

7.2 4.3 4.1 3.6 
4.9 13.1 0.9 3.2 
-1.2 9.4 3.5 9.2 

0.4 6.2 3.9 7.6 
51-200 คน -3.1 1.7 1.7 3.8 
มากกว่า 200 คน 3.6 6.0 1.4 2.3 

22.1%  เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ (32.3) 
 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (28.6) 
 หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (25.0) 

22.4%  เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ (26.3) 
 หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (24.1) 
 ส่ิงทอ เครื่องโลหะ สี ฯลฯ (23.2) 

20.5% 

19.7% 

      ด้ำนมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของธุรกิจกำรขำยปลีก เม่ือเทียบกับไตรมำสเดียวกัน

ของปี 2560 พบว่ำ มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นในทุกไตรมำส โดยในไตรมำส 1 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 ในไตรมำส 2 ร้อยละ 22.4 ไตรมำส 3 ร้อยละ 20.5 และ      

ไตรมำส 4 ร้อยละ 19.7 ตำมล ำดับ 



 

 

 

ส ำหรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึ้น พบว่ำ ไตรมำส 1-2 และไตรมำส 4 ธุรกิจ

ขำยปลกีเส้ือผ้า รองเท้า เคร่ืองหนังและเคร่ืองประทินโฉม ฯลฯ เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 

32.3 ร้อยละ 26.3 และร้อยละ 30.2 ตำมล ำดับ ส ำหรับไตรมำส 3 ธุรกิจขำยปลีก

หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเคร่ืองเขียน ฯลฯ เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 28.9 

เปรยีบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกจิการขายปลีก 

เทียบกับไตรมาสก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ในส่วนของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึ้น พบว่ำ ไตรมำส 1 ธุรกิจขำยปลีกสิ่งทอ 

เคร่ืองโลหะ สี และกระจก ฯลฯ เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 14.2 ในไตรมำส 2 ธุรกิจ

ขำยปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 7.1 

ส ำหรับไตรมำส 3 ธุรกิจขำยปลีกเส้ือผ้า รองเท้า เคร่ืองหนัง ฯลฯ มีมูลค่ำสินค้ำ

คงเหลือเพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 16.2 ส่วนไตรมำส 4 ธุรกิจขำยปลีกคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส่ือสำรโทรคมนำคม และอุปกรณ์ภำพและเสียง 

เพิ่มขึ้นมำกที่สุด ร้อยละ 14.8 

%QoQ    ด้ำนมูลค่ำสินค้ำคงเหลือของ

ธุรกิจกำรขำยปลีกเม่ือเทียบกับ

ไตรมำสก่อน พบว่ำ ในภำพรวม

ของไตรมำส 1 มีมูลค่ำสินค้ำ

คงเหลือเพิ่มขึ้นจำกไตรมำส 4  

ปี 2560 ร้อยละ 5.5 ในไตรมำส 

2-3 มีมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ชะลอตัวลง ร้อยละ 4.3 และ

ร้อยละ 4.0 ตำมล ำดับ จำกนั้น

ในไตรมำส 4 กลับมำเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยอยูท่ี่รอ้ยละ 4.5 

ภาพท่ี 8 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจขายปลีกเทยีบกับไตรมาสก่อน  

หมำยเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 
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4.0% 

%QoQ  
5.5% 

4.5% 

4.3% 



 

 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 

   ปัญหำและอุปสรรคของสถำนประกอบกำร 
 ด้ำนปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ ในไตรมำส 1-4 มีผู้ประกอบกำร

ธุรกิจค้ำปลีกและบริกำรทั่วประเทศ ร้อยละ 61.6-73.7 แสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองนี้  

โดยส่วนใหญ่เห็นว่ำเศรษฐกิจอยู่ในภำวะชะลอตัว มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเพิ่มมำกขึ้น 

และลูกค้ำมกี ำลังซ้ือลดลง เป็นต้น 

    ควำมชว่ยเหลือที่ต้องกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ  

ส ำหรับควำมช่วยเหลือที่ต้องกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ ในไตรมำส 1-4                   

มีผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ ำปลีกและบริกำรทั่ วประเทศ ร้อยละ 4 7 .6-60.2                  

แสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองนี้  โดยส่วนใหญ่ต้องกำรให้รัฐมีกำรก ำหนดมำตรกำร  

กระตุ้นเศรษฐกิจ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคใหเ้ข้มงวดมำกขึ้น 

ต้องกำรให้รัฐช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุน รวมทั้งลดอัตรำภำษี และอัตรำดอกเบี้ย    

เป็นต้น                              
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