
การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2548 : ไตรมาส 3 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป ต้ังแตป พ.ศ. 2544 
โดยมีคุมรวมสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายปลีกสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค โรงแรมและ
ภัตตาคาร การใหเชาของใชในครัวเรือนและของใชสวนบุคคล กิจกรรมดานการบันเทิง กีฬา และการใหบริการ           
สวนบุคคลประเภทตาง ๆ ที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขต 
เทศบาล เฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั่วประเทศ การสํารวจครั้งนี้ใช       
สถานประกอบการตัวอยางจํานวน 4,159 แหง 

สําหรับสรุปผลการสํารวจนี้ เปนขอมูลของการสํารวจฯ ในป 2548 ไตรมาส 3 ท่ัวราชอาณาจักร ซึ่ง                    
สรุปไดดังนี้ 

 

1.  การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548 
ในไตรมาสที่ 3 ป 2548 ธุรกิจทั่วประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ประมาณรอยละ 5.2 ธุรกิจ

ประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณ          
รอยละ 21.9 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน)               
มีสัดสวนของรายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุด  ประมาณรอยละ 27.9 รองลงมาคือ  กิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51-200 คน)  มี
มูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 21.6 สาเหตุที่รายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการสวนใหญ  
(รอยละ 57.8)  รายงานวาเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี และเนื่องจาก และเนื่องจากภาวะการทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้น รวมทั้ง
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวมากขึ้น 
 สําหรับธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส   
ที่ผานมา ประมาณรอยละ 1.3 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาดและแตละขนาดมีมูลคาขายเพิ่มขึ้นจาก      
ไตรมาสกอนไมเกินรอยละ 7.0 สาเหตุที่มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการสวนใหญ (รอยละ 32.5)                  
รายงานวา เนื่องจากกําลังซื้อของลูกคาเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลจากการฟนตัวของการทองเที่ยว   

 

      ตาราง 1  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 3  และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548  จําแนกตามประเภท 
       กิจกรรม และขนาดของสถานประกอบการ  

 

                                ประเภทกิจกรรม 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

 
รวม ขายปลีก 

โรงแรม    
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม 5.2 5.1 21.9 1.3 -3.6 3.3 
    1 – 15  คน 5.5 6.7 1.8 0.7 -9.1 3.3 
    16 – 25  คน 4.5 4.2 3.3 5.1 8.9 7.1 
    26 – 30  คน 6.8 7.4 13.2 3.0 7.1 -11.7 
    31 – 50  คน 5.5 5.9 7.7 1.2 0.8 2.1 
    51 – 200  คน  6.1 4.1 21.6 6.1 -0.6 2.0 
    มากกวา 200  คน 4.1 2.4 27.9 0.8 -5.6 8.1 
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    ธุรกิจคาปลีก พบวา มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 5.1 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นใน

กิจการทุกขนาด ธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ไดแก การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ เปน
สินคาหลัก  ดิสเคานสโตร  รานสะดวกซื้อ ขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา ขายปลีกยา เวชภัณฑและ
เครื่องสําอาง          ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา  รองเทาและเครื่องหนัง  ขายปลีกของใชในครัวเรือน  ขายปลีกเครื่อง
โลหะ สีทาและกระจก         ขายปลีกสินคาอื่นๆ และขายของใชแลวโดยไมมีราน และการซอมแซมของใช สาเหตุที่
มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้น           สถานประกอบการรอยละ 54.7 รายงานวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น และรอยละ 12.9 
รายงานวา เนื่องจาก            ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น  

      สําหรับธุรกิจการบริการอื่นๆ ไดแก บริการเสริมสวย สถานเสริมความงามตางๆ บริการซักรีด ทําความสะอาด 
กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และบริการอื่นๆ พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาเล็กนอย ประมาณ           
รอยละ 3.3   สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการรอยละ 45.2  รายงานวา  ลูกคามีกําลังซื้อมากขึ้น และรอยละ
20.6 รายงานวา เปนชวงเทศกาลวันหยุดมีลูกคามาใชบริการมากขึ้น  ในขณะที่ธุรกิจประเภทนี้ที่มีคนทํางาน 26 -30 คน  
นั้นมีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 11.7 

   กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา พบวา มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมาเล็กนอย ประมาณ      
รอยละ 3.6  โดยมีมูลคารายรับลดลงในกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน1-15 คน)  รอยละ 9.1 สําหรับกิจการขนาดใหญ   
(คนทํางานมากกวา 200 คน) และกิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51-200 คน) มีมูลคารายรับลดลงจากไตรมาสกอน
ประมาณรอยละ 5.6 และ 0.6 ตามลําดับ ธุรกิจที่มีมูลคารายรับลดลงในไตรมาสนี้ ไดแก ฉายภาพยนต วีดีโอ ผลิต           
ขาย ใหเชารายการวิทยุ  โทรทัศน การบันเทิงอื่นๆ  และกิจกรรมสํานักขาว  สาเหตุที่ทําใหรายรับลดลงชวงนี้ สถาน-
ประกอบการรอยละ 37.1 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนทําใหมีงานนอยลง และเนื่องจากกําลังซื้อของลูกคาลดลง      
ในชวงนี้ ประมาณรอยละ 22.6 (ตาราง 1) 
 

2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 3 ของป 2547 เทียบกับป 2548 พบวา  

ในป 2548 ธุรกิจการบริการอื่น ๆ ไดแก บริการเสริมสวย บริการเสริมความงามตางๆ บริการซักรีด ฯลฯ มีมูลคารายรับ          
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมาประมาณรอยละ 48.0 โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน มีรายรับเพิ่มขึ้น
ในสัดสวนสูงที่สุด ประมาณรอยละ 62.4  สําหรับกิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มีมูลคารายรับลดลงจาก     
ปกอน ประมาณรอยละ 21.2  
 ธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาสและหอพักนั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 
ประมาณ  รอยละ 37.2   โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 1 -15 คน และกิจการ
ขนาดกลาง (คนทํางาน  51 –200 คน) พบวา  มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูง ประมาณรอยละ 97.0 และ 68.0        
ตามลําดับ 

 
 ตาราง 2   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2547  และ พ.ศ.2548 จําแนกตามประเภทกิจกรรม 

             และขนาดของสถานประกอบการ  
                                   ประเภทกิจกรรม 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

 
รวม ขายปลีก 

โรงแรม    
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม 14.8 12.9 37.2 19.2 12.4 48.0 
    1 – 15  คน 13.3 11.9 97.0 14.9 -4.1 48.9
    16 – 25  คน 46.9 47.1 22.1 54.0 25.0 62.4
    26 – 30  คน 50.9 55.0 11.9 38.4 54.0 25.7
    31 – 50  คน 25.6 25.2 42.9 21.8 39.6 30.7
    51 – 200  คน  24.2 17.4 68.0 52.5 10.0 42.6
    มากกวา 200  คน 6.8 5.3 19.5 41.1 26.1 -21.2
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ธุรกิจภัตตาคาร และรานอาหารนั้น มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา ประมาณ

รอยละ 19.2โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 -25 คน และกิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51–200 คน) มีสัดสวนของ
มูลคารายรับเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 50.0  

ธุรกิจคาปลีก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณรอยละ 12.9 โดยเพิ่มขึ้นใน 
กิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นที่สูงถึงรอยละ 55.0    

สําหรับกิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณ
รอยละ 12.4  โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางานมากกวา 15 คน สวนกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน    1 
– 15 คน) มีมูลคารายรับลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 4.1 (ตาราง 2) 

3. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3  และ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548         

จากตาราง 3  พบวา ในไตรมาสที่ 3 ป 2548 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2     
ป 2548 ประมาณรอยละ 4.4 ไดแก  การขายปลีกยา เวชภัณฑ เครื่องสําอาง (รอยละ 29.4) การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม
หรือยาสูบเปนสินคาหลัก  (รอยละ 7.6 ) การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบในรานเฉพาะอยาง (รอยละ 6.8)      
การขายปลีกสินคาอื่น ๆ (รอยละ 6.6 ) การขายปลีกเครื่องโลหะ สีทาและกระจก (รอยละ 4.2) การขายปลีกเครื่องใช  
สิ่งของ และอุปกรณที่ใชในครัวเรือน (รอยละ 3.2)  และการขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทาและเครื่องหนัง (รอยละ 2.9) 

สําหรับธุรกิจที่มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากไตรมาสกอนไดแก การขายปลีกสินคาทั ่วไป       
หางสรรพสินคา (รอยละ 10.7)    

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ  พบวา กิจการ        
ทุกขนาด  มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ไมเกินรอยละ 10.0 

 
         ตาราง 3   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมลูคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548    

 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
       รานขายสินคาเฉพาะอยาง ขนาดของสถาน 

ประกอบการ 
(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร  
เครื่องดื่ม   
หรือยาสูบ   
เปนสินคา 
หลกั 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพ
สินคา 

อาหาร 
เครื่องดื่ม 
และยาสูบ   
ในรานขาย
เฉพาะอยาง

ยา  
เวชภณัฑ 
เครื่องสํา
อาง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา   
รองเทา    

เครื่องหนัง 

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ  
สีทา   

 กระจก 

สินคาอื่นๆ

รวม 4.4 7.6 -10.7 6.8 29.4 2.9 3.2 4.2 6.6 
1 – 15  คน 3.7 9.0 -25.6 7.6 32.3 2.9 0.1 5.8 6.8 
16 – 25  คน 9.0 1.9 6.1 -3.3 13.7 0.1 24.4 -0.1 7.2 
26 – 30  คน 9.5 10.3 8.5 5.9 2.4 10.0 9.5 11.9 7.7 
31 – 50  คน 7.7 -9.7 2.5 7.1 24.5 5.9 8.5 5.4 17.2 
51 – 200  
คน  

7.4 3.1 11.0 -1.5 -29.4 2.0 8.1 1.4 10.2 

มากกวา 200  
คน 

4.2 5.5 6.4 5.9 3.5 46.6 5.9 -2.7 3.5 
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4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547  และ พ.ศ. 2548 
  ในไตรมาสที่ 3 ป 2548 พบวา มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ป 2547         

เล็กนอย ประมาณรอยละ 4.6 ธุรกิจที่มีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอน ไดแก การขายปลีกเครื่องใช สิ่งของ และอุปกรณ
ในครัวเรือน การขายปลีกยา เวชภัณฑและเครื่องสําอาง และการขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบเปนสินคาหลัก โดยมี
สัดสวนของมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 50.0 สําหรับการขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม
และยาสูบ       ในรานเฉพาะอยาง และการขายปลีกโลหะ สีทาและกระจก มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.5 และ 
18.7 ตามลําดับ  การขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา  มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอย กลาวคือตํ่า
กวารอยละ 1.0    

  สําหรับการขายปลีกสินคาอื่น ๆ และการขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง มีมูลคาสินคา
คงเหลือลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 28.9 และ 13.7 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ธุรกิจ  
เกือบทุกขนาดมีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน  และกิจการที่มี       
คนทํางาน 31 – 50 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนมากกวารอยละ 50.0 สําหรับกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 
1 - 15 คน) พบวา มมีูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 5.9 (ตาราง 4) 

 
    ตาราง 4  รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548 จําแนกตาม 
                    ขนาดของสถานประกอบการ 
                                       

       รานขายสินคาเฉพาะอยาง                  ขนาดของสถาน 
ประกอบการ 

(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร 
เครื่องดื่ม   
หรือยาสูบ   
เปนสินคา
หลัก 

สินคา 
ท่ัวไป     

หางสรรพสิ
นคา 

อาหาร  
เครื่องดื่ม  
และยาสูบ   
ในรานขาย
เฉพาะอยาง 

ยา  
เวชภณัฑ 

เครื่องสําอาง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา    
รองเทา     

เครื่องหนัง 

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ  
สีทา   

 กระจก 

สินคาอื่นๆ

รวม 4.6 56.4 0.5 33.5 64.3 -13.7 84.0 18.7 -28.9 
1 – 15  คน -5.9 57.9 -9.2 33.9 72.6 -14.1 99.0 4.3 -40.8 
16 – 25  คน 55.0 71.4 52.8 95.6 86.8 30.4 99.6 46.1 32.2 
26 – 30  คน 7.8 43.4 24.5 45.0 -49.0 11.6 -12.6 71.3 88.9 
31 – 50  คน 53.3 7.7 80.3 -32.8 50.9 -22.9 30.3 60.4 95.7 
51 – 200  คน  27.0 70.6 -1.5 -8.0 -27.3 -7.3 69.0 28.3 44.7 
มากกวา 200  
คน 

40.6 52.8 15.3 -10.0 19.6 -61.0 94.0 97.3 29.3 

                    
  

  
  
  
  
  
          


