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สํานักงานสถิติแหงชาติสํานักงานสถิติแหงชาติ  
                                                                                                                                                                                                                                    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป ต้ังแตป 2544    

โดยคุมรวมสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายปลีกสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค โรงแรมและ
ภัตตาคาร การใหเชาของใชในครัวเรือนและของใชสวนบุคคล กิจกรรมดานการบันเทิง กีฬา และการใหบริการสวนบุคคล
ประเภทตาง ๆ ที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล  
เฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั่วประเทศ การสํารวจครั้งนี้ใชสถานประกอบการ
ตัวอยางจํานวนประมาณ 4,046 แหง 

สําหรับสรุปผลการสํารวจนี้ เปนขอมูลของการสํารวจฯ ในป 2547 ไตรมาส 3 ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสรปุได
ดังนี้ 
 
1.  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2547 

ในไตรมาสที่ 3 ป 2547 ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ประมาณรอยละ 5.0   
ธุรกิจคาปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 4.7 โดยเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด 

ธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ไดแก ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบเปนสินคาหลัก ดิสเคานสโตร  
รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต สินคาทั่วไป หางสรรพสินคา ขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง ขายปลีกเครื่องใชใน
ครัวเรือน และขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก สาเหตุที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้นสถานประกอบการ ประมาณรอยละ 62.2 
รายงานวาเนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น รอยละ 11.6 รายงานวา นโยบายของรัฐและภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น 

เมื่อพิจารณาสัดสวนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น พบวา ธุรกิจคาปลีกที่มีคนทํางาน 26-30 คน มียอดขายเพิ่มขึ้น
ในสัดสวนที่สูงที่สุด ประมาณรอยละ 20.2 (ตาราง 1) 

 
  ตาราง 1  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2547  จําแนกตาม 

             ประเภทกิจกรรมและขนาดของสถานประกอบการ  
 

                                ประเภทกิจกรรม 
 
 
 
 

รวม ขายปลีก 

โรงแรม      
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ 

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม  5.0   4.7   21.3 12.0 -13.6 -16.9 
    1 – 15  คน  3.2   2.8 -14.1 13.9 -13.3 -17.6 
    16 – 25  คน  3.6 10.1  -6.5 -7.3 -41.4  -3.1 
    26 – 30  คน 13.8 20.2  15.3 -8.1 -32.6  -2.1 
    31 – 50  คน  5.0   6.1  -1.2 -5.5 .. -21.4 
    51 – 200  คน   8.7   9.1   9.1 23.3  -6.9  -0.7 
    201  คนขึ้นไป  8.2  5.8 34.3 60.3  -3.6 -19.0 

       
       หมายเหตุ : .. ตํ่ากวารอยละ 0.1 
 

สําหรับธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท  เกสตเฮาส และหอพัก พบวา มีสัดสวนของมูลคารายรับเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 21.3 โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญที่มีคนทํางาน 201 คนขึ้นไป มีสัดสวนของมูลคา 
รายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ประมาณรอยละ 34.3 สาเหตุที่มูลคารายรับเพิ่มขึ้นสถานประกอบการรอยละ 53.5 รายงานวา 
เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี ประกอบกับรัฐมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวทั่วประเทศไทย ทําใหมี
ประชาชนเดินทางทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 16-25 คน และ 31-50 คน กลับมี

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 
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มูลคารายรับลดลง (ประมาณรอยละ 14.1  6.5 และ 1.2 ตามลําดับ) สาเหตุที่มีมูลคารายรับลดลง สถานประกอบการ  
รายงานวา ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต  

  สําหรับธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
ประมาณรอยละ 12.0 โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ (คนทํางาน 201 คนขึ้นไป) มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูง
มากกวารอยละ 50.0 รองลงมา คือกิจการที่มีคนทํางาน 51-200 และ 1-15 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 
ประมาณรอยละ 23.3 และ 13.9 ตามลําดับ สาเหตุที่มูลคารายรับเพิ่มขึ้น พบวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้นและเปน
ชวงเทศกาลวันหยุด  (รอยละ 57.1 และ 16.0 ตามลําดับ) สําหรับกิจการขนาดอื่นมีมูลคารายรับลดลงไมเกินรอยละ 9.0 
สาเหตุที่มีมูลคารายรับลดลง สถานประกอบการรายงานวา ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดนก 

 ในไตรมาสนี้ กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณ     
รอยละ 13.6  ในกิจการทุกขนาด  โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน และ 26-30 คน มีมูลคารายรับลดลง ในสัดสวน 
ที่สูง ประมาณรอยละ 41.4 และ 32.6 ตามลําดับ ธุรกิจที่มีมูลคารายรับลดลง ไดแก ละคร ดนตรี ศิลป ผลิตและจําหนาย
ภาพยนตร วีดีโอ ผลิต ขาย ใหเชารายการวิทยุ โทรทัศน และการกีฬา สาเหตุที่มูลคารายรับลดลงในชวงนี้ สถานประกอบการ
รอยละ 29.3 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนทําใหมีงานนอยลง 

สําหรับธุรกิจการบริการอื่นๆ ไดแก บริการเสริมสวย สถานเสริมความงามตาง ๆ บริการซักรีด ทําความ
สะอาด กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และบริการอื่นๆ พบวา มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณรอยละ 
16.9 ในกิจการทุกขนาดโดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน มีมูลคารายรับลดลงในสัดสวนที่สูงที่สุด ประมาณ
รอยละ 21.4 สาเหตุที่มีมูลคารายรับลดลงนั้น สถานประกอบการสวนใหญ รายงานวา เนื่องมาจากมีการแขงขันธุรกิจ
ประเภทเดียวกันมากขึ้น (รอยละ 39.8)  

 

2.  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 3 ของป 2546 เทียบกับป 2547 

พบวา ในป 2547  ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา ประมาณรอย
ละ 14.9 โดยกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนสูงที่สุด ประมาณรอยละ 36.9 และกิจการที่
มี คนทํางาน 1-15 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 22.5 สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีมูลคารายรับ  
เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเลก็นอย คือตํ่ากวารอยละ 2.0  สวนกิจการขนาดอื่น ๆ ไดแก กิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน และ     
51 คนขึ้นไป นั้น มีมูลคารายรับลดลงจากปกอน 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันกับปที่ผานมาประมาณรอยละ 10.0 โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ (คนทํางาน 201 คน ขึ้นไป) มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้น
ใน        สัดสวนสูงที่สุดประมาณรอยละ 47.7 และกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 
26.0  สําหรับกิจการขนาดอื่น ๆ พบวา มีมูลคารายรับลดลงจากปกอน 

 

      ตาราง 2   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวาง ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2546  และพ.ศ.2547 จําแนกตามประเภทกิจกรรม 
             และขนาดของสถานประกอบการ      

                                ประเภทกิจกรรม 
 

รวม ขายปลีก 

 

โรงแรม       
รีสอรท 

 เกสตเฮาส 
หอพัก 

 

ภัตตาคาร 
 และ 

รานอาหาร 

 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม    1.9    1.2   10.0   14.9 -22.3  -11.1 
    1 – 15  คน    1.5   -1.3 -29.4   22.5  29.8  -11.1 
    16 – 25  คน  19.3  30.6   26.0     1.6  12.2     4.5 
    26 – 30  คน   2.6  35.7   -8.1 -55.2 -64.3  -41.7 
    31 – 50  คน -16.3 -16.6   -8.4  36.9   9.1 115.3 
    51 – 200  คน   -4.6    5.9 -32.3 -31.3 -25.6 -11.2 
    201  คนขึ้นไป 19.3  15.5  47.7 -16.0 -52.1 -48.9 

  

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 
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ธุรกิจคาปลีก พบวา ยอดขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 1.2 โดยยอดขาย
เพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางาน  26-30 คน  16-25 คน ประมาณรอยละ 35.7 และ 30.6 ตามลําดับ กิจการที่มีคนทํางาน        
201 คนขึ้นไป และ 51-200 คน มียอดขายเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 15.5 และ 5.9 ตามลําดับ  สําหรับกิจการขนาดอื่นนั้น        
มียอดขายลดลงจากปกอน (ตาราง 2) 

กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา ประมาณรอยละ 
22.3 โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน และ 201 คน ขึ้นไป มีรายรับลดลงมากกวารอยละ 50.0 สําหรับกิจการที่มี          
คนทํางาน 1-25 คน และ 31-50 คน พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอนไมเกินรอยละ 30.0 

ในธุรกิจการบริการอื่น ๆ นั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา
ประมาณรอยละ 11.1 โดยมูลคารายรับลดลงในกิจการที่มีคนทํางาน 201 คนขึ้นไป และ 26-30 คน ในสัดสวนที่สูง 
ประมาณรอยละ 48.9 และ 41.7 ในขณะที่กิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน นั้น กลับมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอนสูง
ถึง 1 เทา  (ตาราง 2)  

 
3. การเปล่ียนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2547         

จากตาราง 3  พบวา ในไตรมาสที่ 3 ป 2547 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน ประมาณรอยละ 9.4 โดยมีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นในการขายปลีก เครื่องโลหะ สีทา กระจก (รอยละ 21.2)  
สินคาอื่นๆ (รอยละ 13.5 ) ขายปลีกเครื่องใชในครัวเรือน (รอยละ 10.6) ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง  
(รอยละ 6.1) ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง (รอยละ 3.1) และการขายปลีกสินคาทั่วไป       
หางสรรพสินคา (รอยละ 1.0) สําหรับการขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง และขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ    
เปนสินคาหลัก มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 5.4 และ 1.9 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ธุรกิจคาปลีกมี
มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนในกิจการเกือบทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีมูลคา
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 72.0 ยกเวนกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน นั้น พบวา มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
จากไตรมาสกอนเล็กนอย ประมาณรอยละ 2.3 

 
         ตาราง 3   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมลูคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2547 จําแนกตาม   
                         ขนาดของสถานประกอบการ 

 

       รานขายสินคาเฉพาะอยาง ขนาดของสถาน 
ประกอบการ 

(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร 
เครื่องดื่ม   
ยาสูบ       

เปนสินคา
หลัก 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพ
สินคา 

อาหาร 
เครื่องดื่ม 
ยาสูบ        

ในรานขาย
เฉพาะอยาง 

ยา เวชภณัฑ 
เครื่องสําอาง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา   
รองเทา      

เครื่องหนัง 

เครื่องใช
ใน

ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ สีทา   
กระจก 

สินคาอื่นๆ 

รวม   9.4    -1.9    1.0    3.1  -5.4  6.1   10.6 21.2  13.5 
1 – 15  คน   8.1    -7.7   -8.2    6.2  -8.6  6.0   -4.2 25.0  14.0 
16 – 25  คน 72.0 340.7 -11.2 -10.1 -27.2  1.5 148.7   9.3  74.7 
26 – 30  คน   1.0  17.6 -24.8  -8.8  -5.9  4.0   -2.6 26.5  -0.4 
31 – 50  คน  -2.3  -8.9 -15.0 -46.4 62.7 59.0    7.1 11.2 -47.0 
51 – 200  คน  15.0 17.6  37.6  43.8 11.1  1.4  40.8 21.9 -13.1 
201  คนขึ้นไป   7.0   3.6   0.5 - 19.7 33.3  31.3   1.4  16.8 
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4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2546  และ พ.ศ. 2547 
   ในไตรมาสที่ 3 ป 2547 พบวา มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ของป 2546 
ประมาณรอยละ 21.7 โดยเพิ่มขึ้นในธุรกิจคาปลีกเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะการขายปลีกสินคาอื่นๆ และขายปลีก
อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง มีสัดสวนเพิ่มขึ้นสูงประมาณรอยละ 65.2 และ 40.8 ตามลําดับ สําหรับ 
การขายปลีกเครื่องใชในครัวเรือน และขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคานั้น มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากปกอน
ประมาณรอยละ 22.7 และ 18.7 ตามลาํดับ  
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา กิจการที่มี       
คนทํางาน 1-30 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16-30 คนนั้น มีมูลคาสินคา    
คงเหลือเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 50.0 สวนกิจการที่มีคนทํางาน 31 คนขึ้นไป พบวา มีมูลคาสินคาคงเหลือ
ลดลงไมเกินรอยละ 10.0 (ตาราง 4) 

 
      ตาราง 4  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2546 และพ.ศ.2547 จําแนกตาม 
                     ขนาดของสถานประกอบการ 
                                       

       รานขายสินคาเฉพาะอยาง                 
ขนาดของสถาน 
ประกอบการ 

(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร 
เครื่องดื่ม   
ยาสูบ       

เปนสินคา
หลัก 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพสิ
นคา 

อาหาร 
เครื่องดื่ม 

ยาสูบ        ใน
รานขาย

เฉพาะอยาง 

ยา เวชภณัฑ 
เครื่องสําอา

ง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา    
รองเทา      

เครื่องหนัง 

เครื่องใช
ใน

ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ สีทา   
กระจก 

สินคา
อื่นๆ 

รวม 21.7     0.2  -18.7  40.8    5.9   25.5 -22.7  14.8  65.2 
1 – 15  คน 29.4     3.5  -25.5  98.7    9.4   23.1 -28.4  21.1  73.0 
16 – 25  คน 74.8 266.6 342.7 -61.6 -72.1   43.3 168.4   -8.7  76.0 
26 – 30  คน 71.2   -9.9  -75.2 -  84.5  -57.9 262.5 -33.0  33.4 
31 – 50  คน -7.5 -45.5    8.2 -74.9  51.8   79.4 -32.6  17.5 -37.4 
51 – 200  คน  -1.5  23.5    2.8 -91.8 -25.8 111.6 -24.1 -40.5    6.6 
201  คนขึ้นไป -9.2   -8.6 -27.6 - -88.3  -44.4 -53.9 -16.9  53.0 
          

 
 
 
 
 
 
            …………………………………………………………………… 


