
 

 

 

 สรุปข้อมูล 

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 : ไตรมาส 1-4 
 
 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจยอดขายรายไตรมาสเพื่อเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการของสถานประกอบการ การสำรวจนี้

ครอบคลุมสถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ ที่ประกอบ

ธุรกิจการขายปลีก ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร์   

วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ ฯลฯ การให้เช่าของใช้ส่วน

บุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์

และการแสดงอื่น ๆ กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ ความบันเทิง การพนัน การเสี่ยงโชค 

การกีฬา และนันทนาการ และการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และ

กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ  

การสำรวจจัดประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (TSIC-2009) 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส 1-4 ปี 2562 ทั้งนี้มสีถานประกอบการตัวอย่าง ไตรมาสละ 

12,990 แห่ง และได้นำมาทำการประมาณค่าทางสถิติ ซึ่งสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาส

เดยีวกันของป ี2561  

เมื ่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปี 2561 พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจ      

ทั่วประเทศในปี 2562 ยอดขายมีการขยายตัวดี โดยไตรมาสที ่1 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น

มากที่สุดร้อยละ 15.5  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสเดียวกัน 

            ของปี 2561  

Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562r Q4/2562 

%YoY 12.9% 15.5

% 

10.0% 12.0% 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 



 

 

 

เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจแต่ละประเภทมีรายรับเพิ่มขึ้นใน

ไตรมาส 1-4 โดยธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรม

การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสมากที่สุด กล่าวคือ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.7-23.2 ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1-4 

ร้อยละ 8.7-21.2 สำหรับธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น มีรายรับเพิ่มขึ้นใน

ไตรมาส 1-4 ประมาณร้อยละ 3.0-15.1 
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การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ การบรกิารอาหาร 

ที่พักแรม 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

การขายปลีก 

กิจกรรมศิลปะ  

 Q1 = 8.5% 
Q2 = 5.9% 
Q3r = 5.5% 
Q4 = 3.0% 

ภาพท่ี 2 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 

            จำแนกตามประเภทธุรกิจ  

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

Q1 = 14.7% 
Q2 = 12.3% 
Q3r = 12.5% 
Q4 = 10.8% 

Q1 = 21.2% 
Q2 = 17.1% 
Q3r = 11.6% 
Q4 = 8.7% Q1 = 8.9% 

Q2 = 10.6% 
Q3r = 11.9% 
Q4 = 9.3% 

Q1 = 15.1% 
Q2 = 15.1% 
Q3r = 12.7% 
Q4 = 8.4% 

Q1 = 11.5% 
Q2 = 11.5% 
Q3r = 10.5% 
Q4 = 8.7% 

Q1 = 23.2% 
Q2 = 20.8% 
Q3r = 17.0% 
Q4 = 11.7% 

ความบันเทงิ ฯลฯ 

และเคร่ืองดื่ม 



 

 

 

หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า กิจการทุกขนาด มีมูลค่า

รายรับเพิ่มขึน้ในทุกไตรมาส 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวในไตรมาส 

1-2 และปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 3 จากนั้นกลับมาชะลอตัวลงอีกครั้งใน   

ไตรมาส 4 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

ฉ 

 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จำนวนคนทำงาน) 
1-15 คน 
16-25 คน 
26-30 คน 
31-50 คน 
51-200 คน 

Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562r 
%YoY 

Q4/2562 
18.0 16.8 15.3 13.3 
13.2 2.9 5.9 4.7 
29.2 26.1 30.2 22.4 
18.2 14.3 16.2 8.1 
4.9 2.5 3.9 2.5 

มากกว่า 200 คน 11.1 4.4 1.5 1.1 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพท่ี 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 

            จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

ภาพท่ี 4 ภาพรวมของร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสก่อน 
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Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562r Q4/2562 

%QoQ 2.3% 3.0% 1.8% 2.5% 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 



 

 

 

 เมื่อพิจารณาธุรกิจแต่ละประเภท พบว่า ธุรกิจทุกประเภท มีรายรับเพิ่มขึ้น     

ในไตรมาส 1-4 โดยไตรมาส 1 ธุรกิจการขายปลีก มีรายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 

3.4 ในไตรมาส 2 ธุรกจิการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรม

การบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ มีรายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 3.2 ไตรมาส 3 ธุรกิจ

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ การจัด

ผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง และกิจกรรมสำนักข่าว มีรายรับเพิ่มขึ้น

มากที่สุด ร้อยละ 3.4 และไตรมาส 4 ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีรายรับ

เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 2.9 
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ที่พักแรม 

การบริการอาหาร 
 และเครื่องด่ืม 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

กิจกรรมศิลปะ 
 ความบันเทิง ฯลฯ 

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพท่ี 5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสก่อน 

            จำแนกตามประเภทธุรกิจ  

การขายปลีก 
Q1 = 3.4% 
Q2 = 2.5% 
Q3r = 2.8% 
Q4 = 1.7% 

Q1 = 1.1% 
Q2 = 0.7% 
Q3r = 1.0% 
Q4 = 0.2% 

Q1 = 1.9% 
Q2 = 2.0% 
Q3r = 1.8% 
Q4 = 2.9% 

Q1 = 1.9% 
Q2 = 2.8% 
Q3r = 3.4% 
Q4 = 0.9% 

Q1 = 3.3% 
Q2 = 3.2% 
Q3r = 2.8% 
Q4 = 2.0% 

Q1 = 2.9% 
Q2 = 2.4% 
Q3r = 1.8% 
Q4 = 1.3% 

Q1 = 3.2% 
Q2 = 2.7% 
Q3r = 1.6% 
Q4 = 0.2% 



 

 

 

หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า กิจการที่มีคนทำงาน  

1-15 คน และ 26-30 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส สำหรับกิจการที่มีคนทำงาน 

16-25 คน และ 31-50 คน มีรายรับลดลงในไตรมาส 1 แต่หลังจากนั้นในไตรมาส 2-4 

ปรับตัวดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรยีบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกจิการขายปลีก 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561  

ด้านมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการขายปลีก เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปี 2561 พบว่า มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส โดยในไตรมาส 1 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.1 ไตรมาส 2 ร้อยละ 17.1 ไตรมาส 3 ร้อยละ 15.9 และไตรมาส 4 

ร้อยละ 13.3 ตามลำดับ 

สำหรับมูลค่าสนิค้าคงเหลือที่เพิ่มขึน้ พบว่า ไตรมาส 1-2 ธุรกิจขายปลกีเสื้อผ้า 

รองเท้า เครื่องหนังและเครื่องประทินโฉม ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 28.5 และ

ร้อยละ 30.4 ตามลำดับ ไตรมาส 3 ธุรกิจขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 

ซอฟต์แวร์ ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 34.0 และไตรมาส 4 ธุรกิจขายปลกีโดยการ

รับสั่งสนิค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 25.2 

5 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพท่ี 6 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/รายรับเทยีบกับไตรมาสก่อน 

            จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จำนวนคนทำงาน) 

1-15 คน 

16-25 คน 

26-30 คน 

Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562r Q4/2562 
%QoQ 

4.9 3.2 2.8 1.8 

-3.9 2.9 3.9 2.0 

31-50 คน 

4.6 6.8 6.8 2.6 

-0.4 2.7 5.6 0.2 

51-200 คน -2.4 -0.5 3.0 2.4 

มากกว่า 200 คน 1.0 -0.4 -1.4 1.8 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

เปรยีบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกจิการขายปลีก 

เทียบกับไตรมาสก่อน  

 ดา้นมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการขายปลกีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า 

ในภาพรวมของไตรมาส 1 มีมูลค่าสนิค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4  ปี 2561 ร้อยละ 

3.7 ในไตรมาส 2-4 มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัว ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 

3.0 และร้อยละ 2.1 ตามลำดับ 

 ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น พบว่า ไตรมาส 1 ธุรกิจขายปลีก

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมและอุปกรณ์

ภาพและเสียง เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 7.9 ในไตรมาส 2 ธุรกิจขายปลกีสิ่งทอ เครื่อง

โลหะ สี และกระจก ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 8.9 ในไตรมาส 3 ธุรกิจขายปลีก

หนังสือ หนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน สื่อบันทึกเสียงและภาพ ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากที่สุด 

ร้อยละ 10.4 สำหรับไตรมาส 4 ธุรกิจขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ 

โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตและการขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่น ๆ 

เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 7.6 

%YoY  
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18.1% 

17.1% 
15.9% 

13.3% 

⚫ เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ 
   (28.5) 
⚫ การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ 
   (25.3) 
⚫ หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (23.5) 

⚫ เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ 
   (30.4) 
⚫ การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ 
   (25.4) 
⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ 
   (24.2) 

⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ 
   (34.0) 
⚫ การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ 
   (24.9) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ 
   เป็นสินค้าหลัก (19.9) 

⚫ การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ 
   (25.2) 
⚫ ส่ิงทอ เครื่องโลหะ สี ฯลฯ (18.5) 
⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ 
   (18.3) 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

ภาพที่ 7 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสนิคา้คงเหลือของธุรกิจขายปลกีเทยีบกับ 

             ไตรมาสเดียวกันของปี 2561  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 

   ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
 จากการสำรวจ พบว่า ในไตรมาส 1-4 มีผู้ประกอบการธุรกจิค้าปลีกและบริการ

ทั่วประเทศ ร้อยละ 62.7-68.2 ได้แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาและอุปสรรค        

ในการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ลูกค้ามีกำลังซื้อ

ลดลง และมีการแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 

    ความช่วยเหลอืที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐ  
สำหรับความช่วยเหลือที ่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐ นั ้น ในไตรมาส 1-4                   

ม ีผ ู ้ประกอบการธ ุรก ิจค ้าปล ีกและบร ิการท ั ่วประเทศ ร ้อยละ 48.8-52.3                    

ได้แสดงความคิดเห็นในเรื ่องนี้  โดยส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐมีการกำหนดมาตรการ  

กระตุ้นเศรษฐกิจ กำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคใหเ้ข้มงวดมากขึ้น 

ต้องการให้รัฐช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุน รวมทั้งลดอัตราภาษี และอัตราดอกเบี้ย    

เป็นต้น                              
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ภาพท่ี 8 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจขายปลีกเทยีบกับไตรมาสก่อน  

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

3.0% 

3.7% 

Q4/62 = Q3/62r =  2.1% 

Q1/62 =  Q2/62 = 3.5% 

⚫ หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (10.4) 
⚫ การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ 
   (8.6) 
⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (8.5) 

⚫ การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ (7.6) 
⚫ หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (5.2) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก 
   (3.3) 

⚫ ส่ิงทอ เครื่องโลหะ สี ฯลฯ (8.9) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ (4.6) 
⚫ การรบัส่ังสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ (3.5) 

⚫ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ 
   (7.9) 
⚫ อาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ 
   เป็นสินค้าหลัก (4.9) 
⚫ เส้ือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ฯลฯ (3.4) 


