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สํานักงานสถิติแหงชาติสํานักงานสถิติแหงชาติ  
                                                                                                                                                                                                                                    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป ต้ังแตป พ.ศ. 2544    

โดยมีคุมรวมสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายปลีกสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค 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 พ.ศ. 2547 ไตรมาส 4 ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสรปุได
ดังนี้ 
 
1.  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547 

ในไตรมาสที่ 4 ป 2547 ธุรกิจทั่วประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ประมาณรอยละ 4.4  ธุรกิจ
คาปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 4.5 โดยเพิ่มขึ้นในกิจการเกือบทุกขนาด ธุรกิจคาปลีกที่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ไดแก ขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบเปนสินคา
หลัก   ดิสเคานสโตร รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง ขายปลีกเครื่องใชใน
ครัวเรือน ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก และสินคาอื่น ๆ สาเหตุที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้นสถานประกอบการ รอยละ 
46.8 รายงานวาเนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น และรอยละ 31.7 รายงานวา เปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณีทําใหมี
ลูกคาเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาสัดสวนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น พบวา ธุรกิจคาปลีกที่มีคนทํางาน 31-50 คน มียอดขายเพิ่มขึ้น
ในสัดสวนที่สูงที่สุด ประมาณรอยละ 13.8 ในขณะที่กิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน กลับมียอดขายลดลงเพียงเล็กนอยคือ 
ตํ่ากวารอยละ 1.0  (ตาราง 1) 

 
  ตาราง 1  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547  จําแนกตาม 

             ประเภทกิจกรรมและขนาดของสถานประกอบการ  
 

                                ประเภทกิจกรรม 
 
 
 
 

รวม ขายปลีก 

โรงแรม      
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ 

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม   4.4   4.5   5.9   2.5 11.3   1.4 
    1 – 15  คน   1.5   1.3 15.5   1.7 11.3   0.6 
    16 – 25  คน   7.3   6.9 14.1   3.2 29.3  -6.3 
    26 – 30  คน  -0.3  -1.8 15.7   4.2 -9.4 33.4 
    31 – 50  คน 13.8 14.9   4.4   4.8 -4.7 12.4 
    51 – 200  คน    7.8   7.0   6.9 12.5 16.2 19.6 
    มากกวา  200  คน   6.1   6.3   4.4 10.3  5.7   6.8 
       

 
สําหรับธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท  เกสตเฮาส และหอพัก พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส

กอน ประมาณรอยละ 5.9 โดยเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน และ 1-15 คน มีมูลคา     
รายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนในสัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 15.7 และ 15.5 ตามลําดับ สาเหตุที่มูลคารายรับ
เพิ่มขึ้นสถานประกอบการรอยละ 41.2 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงฤดูหนาวและมีเทศกาลวันหยุดตามประเพณี  ทําให
มีประชาชนเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น  

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 
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ธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
ประมาณรอยละ 2.5 ในกิจการทุกขนาด โดยสวนใหญมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 50 คน    
ไมเกินรอยละ 13.0 สาเหตุที่ภัตตาคารและรานอาหารมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นนั้น พบวา เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุด 
และลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น (รอยละ 35.4 และ 18.6 ตามลําดับ)  

 ในไตรมาสนี้ กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 
ประมาณรอยละ 11.3  โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางาน 1 – 25 คน และ 50 คนขึ้นไป  ธุรกิจที่มีมูลคา
รายรับเพิ่มขึ้น ไดแก ละคร ดนตรี ศิลปะ ผลิตและจําหนายภาพยนตร วีดีโอ ผลิต ขาย ใหเชารายการวิทยุ โทรทัศน การ
บันเทิงอื่น ๆ กิจกรรมสํานักขาว การกีฬา และนันทนาการอื่น ๆ สาเหตุที่มูลคารายรับเพิ่มขึ้นในชวงนี้ สถานประกอบการ
รอยละ 45.1    รายงานวาเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณีทําใหมีงานมากขึ้น และรอยละ 28.7 รายงานวาลูกคามี
กําลังซื้อมากขึ้น สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 26-50 คน มีมูลคารายรับลดลงไมเกินรอยละ 10.0 สาเหตุที่รายรับลดลง
สถานประกอบการรายงานวามีคูแขงธุรกิจประเภทเดียวกัน (รอยละ 28.6) 

ธุรกิจการบริการอื่นๆ ไดแก บริการเสริมสวย สถานเสริมความงามตาง ๆ บริการซักรีด ทําความสะอาด 
กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และบริการอื่นๆ พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา เพียงรอยละ 1.4 โดย   
กิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงที่สุด ประมาณรอยละ 33.4 และกิจการที่มี
คนทํางาน 51-200 คน และ 31-50 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 19.6 และ 12.4 ตามลําดับ สาเหตุที่มีมูลคา  
รายรับเพิ่มขึ้น สถานประกอบการสวนใหญ รายงานวาลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้นและเปนชวงเทศกาลวันหยุดทําใหมีผูมาใช
บริการมากขึ้น (รอยละ 36.5 และ 34.3 ตามลําดับ) สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน พบวา มีมูลคารายรับลดลงจาก
ไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 6.4 สาเหตุที่มีมูลคารายรับลดลงสถานประกอบการ รอยละ 47.4 รายงานวามีคูแขงรานคา
ประเภทเดียวกัน (ตาราง 1)  

 

2.  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2546 เทียบกับป 2547        

จากตาราง 2 พบวา ในป 2547 ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา 
ประมาณรอยละ 14.6  โดยกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 51.6  และกิจการ 
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณรอยละ 20.8 สําหรับกิจการขนาดอื่นนั้นมีมูลคารายรับ    
ลดลงจากปกอน  โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีมูลคารายรับลดลงในสัดสวนสูงที่สุด ประมาณรอยละ 42.9 

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันกับปที่ผานมาประมาณรอยละ 4.8 โดยกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) และกิจการที่มีคนทํางาน 
16-25 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 18.3 และ 14.2 ตามลําดับ  สําหรับกิจการขนาดอื่น ๆ พบวา มีมูลคา
รายรับลดลงจากปกอน 

 

      ตาราง 2   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวาง ไตรมาสที่ 4 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    4.5    4.3    4.8  14.6   -7.6  -16.6 
    1 – 15  คน  -9.2 -12.8 -22.3  20.8   -7.8  -17.7 
    16 – 25  คน 31.9  48.6  14.2   -1.2  12.8   -9.2 
    26 – 30  คน -6.7  15.9 -20.0 -42.9 -72.0  -29.8 
    31 – 50  คน -5.2  -4.2 -11.8  51.6    7.3 133.6 
    51 – 200  คน   0.4    2.9   -9.9 -19.7  13.9   11.0 
    มากกวา  200  คน 50.7  50.1  18.3 -24.9 -16.2 -29.2 

 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 
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ธุรกิจคาปลีก พบวา ยอดขายในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณรอยละ 4.3 โดยสวนใหญมียอดขาย
เพิ่มขึ้นในกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) และกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน (รอยละ 50.1 และ 48.6       
ตามลําดับ) สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน และ 31-50 คน พบวาไตรมาสนี้มียอดขายลดลงจากปกอน ประมาณ      
รอยละ 12.8 และ 4.2 ตามลําดับ  

กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา ประมาณรอยละ 7.6 
โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีรายรับลดลงมากกวารอยละ 50.0 สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 51-200 16-25  
และ 31-50 คน พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอนไมเกินรอยละ 14.0 

ในธุรกิจการบริการอื่น ๆ นั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา
ประมาณรอยละ 16.6 โดยสวนใหญมูลคารายรับลดลงในกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน และ มากกวา 200 คน ใน     
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 29.8 และ 29.2 ตามลําดับ สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน พบวา มีมูลคา
รายรับเพิ่มจากปกอนสูงถึง 1.3 เทา  (ตาราง 2)  

 
3. การเปล่ียนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547         

จากตาราง 3  พบวา ในไตรมาสที่ 4 ป 2547 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกลดลงจากไตรมาสกอน 
ประมาณรอยละ 5.3 โดยมีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงในการขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก (รอยละ 26.4) การขาย
ปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง (รอยละ 22.4) การขายปลีกสินคาอื่น ๆ (รอยละ 7.8) และการขาย
ปลีกเครื่องใชในครัวเรือน (รอยละ 1.9) สําหรับธุรกิจคาปลีกที่มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ไดแก 
การปลีกขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เปนสินคาหลัก ขายปลีกสินคาทั่วไป    
หางสรรพสินคา และขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง   

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ธุรกิจคาปลีกมี
มูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากไตรมาสกอน ในกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน และกิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 7.2 และ 7.1 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจขนาดอื่นนั้นมีมูลคาสินคาคงเหลือ    
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 31-50 คน มีสัดสวนเพิ่มขึ้นสูงที่สุด ประมาณรอยละ 29.0 

 
         ตาราง 3   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมลูคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 3 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 -5.3   6.3    2.2 -22.4   33.4    1.7  -1.9 -26.4  -7.8 
1 – 15  คน -7.1 10.2  15.0 -23.1   36.9    1.9  -8.2 -43.0  -8.4 
16 – 25  คน  2.5  1.4 -13.6  25.0     8.0  28.2   1.8   4.0    1.1 
26 – 30  คน  7.6 11.7    9.6  16.4   11.5  -2.7   2.2  20.8  23.4 
31 – 50  คน 29.0 -2.3   -1.3 -60.6   11.2 -16.7  -6.6  63.2 -17.4 
51 – 200  คน   5.7  2.1 -16.3 -48.7     7.4   1.1 13.9  -7.9  38.6 
มากกวา 200 คน -7.2 -2.0  -7.8 -25.0   -3.9  -86.4 48.4  14.2 -21.6 
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4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2546  และ พ.ศ. 2547 
   ในไตรมาสที่ 4 ป 2547 พบวา มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ของป 2546 
ประมาณรอยละ 15.1 โดยเพิ่มขึ้นในการขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง (รอยละ 41.6) การขายปลีกสินคาอื่นๆ       
(รอยละ 36.2) การขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง (รอยละ 24.5) การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ในราน
ขายเฉพาะอยาง (รอยละ 14.0) และการขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เปนสินคาหลัก (รอยละ 11.5)  สําหรับการขาย
ปลีกเครื่องใชในครัวเรือน ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก และการขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา พบวา มี
มูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 20.5  3.3 และ 2.9 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา มูลคาสินคา
คงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนในกิจการเกือบทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 50.0 สวนกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน นั้น มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
จากปกอนประมาณรอยละ 5.8 (ตาราง 4) 

 
      ตาราง 4  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 4 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        

 ในรานขาย
เฉพาะอยาง 

ยา เวชภณัฑ 
เครื่องสําอา

ง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา    
รองเทา      

เครื่องหนัง 

เครื่องใช
ใน

ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ สีทา   
กระจก 

สินคา
อื่นๆ 

รวม 15.1    11.5    -2.9   14.0  41.6   24.5  -20.5    -3.3   36.2 
1 – 15  คน 17.8    18.7    -2.5   39.8 50.7   21.2  -18.1  -18.3  37.4 
16 – 25  คน 30.4    59.5 267.7 -12.3  67.9 127.6  33.7    -1.1  36.4 
26 – 30  คน 73.3     0.7   -1.7 -  75.9   31.1 290.6  -34.4  36.6 
31 – 50  คน 42.2  -40.5   -0.4 -87.8  29.0   45.4 -10.7 119.7 -30.9 
51 – 200  คน    7.8   33.4 -13.7 -90.8 -26.1 242.7  -6.2  -51.8  68.7 
มากกวา 200 คน -5.8  -5.6   -2.5 - -87.9 -60.0 -55.5   19.6  23.4 
          

 
 
 
 
 
 
         


