
การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2548 : ไตรมาส 4 
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 4 ท่ัวราชอาณาจักร ซึ่ง                    
สรุปไดดังนี ้

1. การเปล่ียนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2548 
 ในไตรมาสที่ 4 ป 2548 ธุรกิจทั่วประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ประมาณรอยละ 8.2 
ธุรกิจ        ประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 
ประมาณ           รอยละ 14.7 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยกิจการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกวา 200 คน)                     และกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีสัดสวนของรายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ใกลเคียงกัน  ประมาณรอยละ 19.2 และ 19.1 ตามลําดับ  สาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นนั้นสถานประกอบการสวน
ใหญ   (รอยละ 78.5)  รายงานวา เปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี และเนื่องจากภาวะการทองเที่ยวฟนตัวอยาง
ตอเนื่อง     

สําหรับธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส   
ที่ผานมาเล็กนอย ประมาณรอยละ 2.7 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาดโดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ           
(คนทํางานมากกวา 200 คน)  มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดประมาณรอยละ 15.8  สาเหตุที่มีมูลคารายรับ
เพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการรอยละ 39.9 รายงานวา เนื่องจากกําลังซื้อของลูกคาเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลจากภาวะการ
ทองเที่ยวที่  ปรับตัวดีขึ้น        

 ตาราง 1   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 4  และไตรมาสที่ 3 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 8.2 8.7 14.7 2.7 3.9 1.9 
    1 – 15  คน 7.9 9.5 5.1 1.9 -3.2 1.9 
    16 – 25  คน 4.5 4.1 11.5 3.8 15.3 3.5 
    26 – 30  คน 9.2 9.4 19.1 4.3 18.8 9.8 
    31 – 50  คน 5.8 6.1 5.9 3.1 2.0 2.0 
    51 – 200  คน  5.1 3.7 10.5 8.9 6.4 0.7 
    มากกวา 200  คน 10.9 10.1 19.2 15.8 5.7 7.8 
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ธุรกิจคาปลีก พบวา มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 8.7 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น         

ในกิจการทุกขนาด ธุรกิจคาปลีกที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ไดแก การขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา        
ขายปลีกยา เวชภัณฑ และเครื่องสําอาง ขายปลีกของใชแลวโดยไมมีราน และการซอมแซมของใช ขายปลีกอาหาร 
เครื่องดื่มหรือยาสูบเปนสินคาหลัก  ดิสเคานสโตร  รานสะดวกซื้อ ขายปลีกของใชในครัวเรือน ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม   
ในรานขายเฉพาะอยาง  ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง ขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก  และ  
ขายปลีกสินคาอื่นๆ  สาเหตุที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนั้น  สถานประกอบการรอยละ 38.4 รายงานวา เนื่องจากลูกคามีกําลัง
ซื้อมากขึ้น และรอยละ 34.7  รายงานวา  เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุดตามประเพณีทําใหมีประชาชนจับจายใช
สอยมากขึ้น  

สําหรับธุรกิจการบริการอื่นๆ ไดแก บริการเสริมสวย สถานเสริมความงามตางๆ บริการซักรีด ทําความ
สะอาด          กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ และการบริการอื่นๆ พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาเพียง
เล็กนอย                     ไมเกินรอยละ 2.0 สาเหตุที่มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นนั้น  สถานประกอบการรอยละ  36.5 
รายงานวา เนื่องจากเปนชวงเทศกาล  วันหยุดทําใหมีลูกคามาใชบริการมากขึ้น และรอยละ 33.0 รายงานวา ลูกคามี
กําลังซื้อมากขึ้น 

กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 
3.9 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการเกือบทุกขนาด โดยสวนใหญมีรายรับเพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางาน 16-
30 คน            ไมเกินรอยละ19.0 สําหรับกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1-15 คน) กลับมีมูลคารายรับลดลง
จากไตรมาสกอน ประมาณรอยละ 3.2  ธุรกิจที่มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ไดแก ผลิตและจําหนายภาพยนตร 
และวีดีโอ  การฉายภาพยนตร  กิจกรรมดานวิทยุและโทรทัศน กิจกรรมดานศิลปการละคร ดนตรี การบันเทิงอื่นๆ 
กิจกรรมของสํานักขาว และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ สําหรับสาเหตุที่ทําใหมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถาน
ประกอบการสวนใหญรายงานเหตุผลเชนเดียวกับธุรกิจประเภทอื่นๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน (ตาราง 1) 

 

2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2547 เทียบกับป 2548 

พบวา          ในไตรมาสที่ 4 ป 2548 ธุรกิจการบริการอื่น ๆ ไดแก บริการเสริมสวย บริการเสริมความงามตางๆ 
บริการซักรีด ฯลฯ         มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา ประมาณรอยละ 49.6 โดยเฉพาะ
กิจการที่มีคนทํางาน 1 – 25 คน   มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปกอนในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 50.0  ในขณะที่กิจการ
ขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) กลับมีมูลคารายรับลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 20.5   

ธุรกิจโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาสและหอพักนั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากปกอน     
ประมาณรอยละ 47.5 โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยกิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1 -15 คน)  และ
กิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51 –200 คน) มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 60.0  

ตาราง 2   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรบั ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2547  และ พ.ศ. 2548 จําแนกตามประเภท
กิจกรรม 

        และขนาดของสถานประกอบการ  
                                   ประเภทกจิกรรม 
 

ขนาดของสถานประกอบการ  
(จํานวนคนทํางาน) 

 
รวม ขายปลีก 

โรงแรม     
รีสอรท 
เกสตเฮาส 
หอพัก 

ภัตตาคาร 
และ

รานอาหาร 

กิจกรรม
นันทนาการ 
ขาว การกีฬา 

การบริการ
อื่น ๆ 

รวม 19.5 18.2 47.5 19.6 4.0 49.6 
    1 – 15  คน 21.7 22.5 82.8 15.3 -17.5 51.6 
    16 – 25  คน 42.7 43.4 16.6 52.8 7.2 84.2 
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    26 – 30  คน 64.7 71.9 12.4 40.2 99.4 3.5 
    31 – 50  คน 14.5 13.0 45.0 19.8 49.4 18.6 
    51 – 200  คน  20.7 14.1 69.0 48.7 -0.5 21.2 
    มากกวา 200  คน 12.4 10.0 36.5 48.1 26.6 -20.5 

สําหรับธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร พบวา มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปที่ผานมา
ประมาณรอยละ 19.6 โดยกิจการที่มีคนทํางาน 16 -25 คน มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนสูงที่สุด ประมาณรอย
ละ 52.8 รองลงมาไดแก  กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 
48.7  และ  48.1 ตามลําดับ  

ธุรกิจคาปลีก พบวา ในไตรมาสนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปกอน ประมาณรอยละ 
18.2     โดยเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงถึงรอย
ละ 71.9    

สําหรับกิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา พบวา ในไตรมาสนี้มีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
กับปกอน ประมาณรอยละ 4.0  โดยมีมูลคารายรับเพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน สูงเกือบ 1 เทา 
ในขณะที่กิจการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1-15 คน) และกิจการขนาดกลาง (คนทํางาน 51-200 คน) มีมูลคา
รายรับลดลงจากปกอน         (ตาราง 2) 

3.   การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที ่4  และ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2548         
จากตาราง 3  พบวา ในไตรมาสที่ 4 ป 2548 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตร

มาส 3               ป 2548 เพียงเล็กนอย กลาวคือ ตํ่ากวารอยละ 1.0 ไดแก การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ยาสูบเปนสินคาหลัก         (รอยละ 4.9) การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบในรานขายเฉพาะอยาง (รอยละ 
4.4) การขายปลีกเครื่องโลหะ    สีทา และกระจก (รอยละ 4.2) การขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา 
(รอยละ 3.8) การขายปลีกยา เวชภัณฑ   เครื่องสําอาง (รอยละ 1.9)  และการขายปลีกสิ่งทอ  เสื้อผา  รองเทา 
และเครื่องหนัง (รอยละ 1.4)                      

สําหรับธุรกิจคาปลีกที่มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากไตรมาสกอนไดแก การขายปลีกสินคาอื่นๆ            
(รอยละ 4.9) และการขายปลีกเครื่องใชสิ่งของ และอุปกรณที่ใชในครัวเรือน (รอยละ 4.6) 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา กิจการที่มี        
คนทํางาน 1-50 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน ไมเกินรอยละ 9.0 ในขณะที่กิจการขนาด
กลาง         (คนทํางาน 51-200 คน) และกิจการขนาดใหญ  (คนทํางานมากกวา 200 คน) กลับมีมูลคาสินคา
คงเหลือลดลงประมาณ รอยละ 10.1 และ 8.3 ตามลําดับ   

 ตาราง 3   รอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 3 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 0.4 4.9 3.8 4.4 1.9 1.4 -4.6 4.2 -4.9 
1 – 15  คน 3.2 7.1 16.4 4.0 1.1 1.4 -7.9 4.6 1.9 
16 – 25  คน 3.3 -1.0 3.5 10.5 47.7 3.8 5.6 1.7 2.1 
26 – 30  คน 8.3 17.5 8.7 10.2 -9.6 11.3 5.3 15.9 9.5 
31 – 50  คน 1.5 14.7 7.9 9.5 16.3 -3.6 12.3 2.0 -16.2 
51 – 200  - 11.5 -18.6 -2.8 2.3 4.6 -2.6 1.1 -19.8 
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คน  10.1 
มากกวา 200  
คน 

-8.3 -1.3 -2.2 11.1 -0.3 -34.1 4.8 5.3 -27.4 

          
 
 
 
 
 
 

 4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2547  และ พ.ศ. 
2548 

ในไตรมาสที่ 4 ป 2548 พบวา มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 
2547                  ประมาณรอยละ 10.5 ธุรกิจที่มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอน ไดแก การขายปลีก
อาหารเครื่องดื่ม และยาสูบ                         ในรานขายเฉพาะอยาง การขายปลีกเครื่องใช สิ่งของ และอุปกรณใน
ครัวเรือน การขายปลีกโลหะ สีทา และกระจก            และการขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเปนสินคาหลัก   
โดยธุรกิจแตละประเภทมีสัดสวนของมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนในสัดสวนคอนขางสูงมากกวารอยละ 50.0  
สําหรับการขายปลีกยา เวชภัณฑ และเครื่องสําอาง มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 25.8 สวนการขาย
ปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอย  เพียงรอยละ 1.0    

สําหรับการขายปลีกสินคาอื่นๆ และการขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง มีมูลคาสินคา             
คงเหลือลดลงจากปกอน ประมาณรอยละ 26.7 และ 15.4 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา ธุรกิจ              
ทุกขนาดมีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยกิจการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน มีมูลคาสินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้น จากปกอนสูงที่สุดประมาณรอยละ 56.0 รองลงมาคือ กิจการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) 
ประมาณรอยละ 36.3   (ตาราง 4)  

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

                     ขนาดของสถานประกอบการ 
                                       

       รานขายสินคาเฉพาะอยาง ขนาดของ
สถาน 

ประกอบการ 
(จํานวน
คนทํางาน) 

รวม 

อาหาร 
เครื่องดื่ม   
หรือยาสูบ   
เปนสินคา
หลัก 

  สินคา 
ท่ัวไป    

 หางสรรพ 
สินคา 

อาหาร  
เครื่องดื่ม  
และยาสูบ   
ในรานขาย
เฉพาะอยาง 

ยา  
เวชภณัฑ 

เครื่องสําอาง 

ส่ิงทอ   
เส้ือผา    
รองเทา     

เครื่องหนัง 

เครื่องใชใน
ครัวเรือน 

เครื่อง
โลหะ  
สีทา   

 กระจก 

สินคาอื่นๆ

รวม 10.5 53.7 1.0 85.7 25.8 -15.4 77.0 69.6 -26.7 
1 – 15  คน 4.6 54.6 -8.0 87.7 27.8 -16.1 98.9 91.8 -34.2 
16 – 25  
คน 

56.0 57.6 82.9 72.8 98.7 5.6 96.4 52.1 33.5 

26 – 30  
คน 

5.5 50.9 23.4 37.3 -58.7 27.7 -14.7 64.4 67.6 

31 – 50  
คน 

21.9 24.5 80.1 86.6 57.9 -10.9 75.1 0.2 98.4 

51 – 200  
คน  

8.2 83.5 -9.2 74.4 -30.7 -4.0 56.4 51.3 -17.0 

มากกวา 200  
คน 

36.3 49.1 22.3 33.3 24.0 86.7 3.6 83.9 19.8 
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       รานขายสินคาเฉพาะอยาง 

                    

 
 

  
  
  
  
          


