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1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2546  

จากการสํารวจสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอก
เขตเทศบาลทั่วประเทศ โดยใชตัวอยางจํานวนประมาณ 4,500 แหง พบวา ในไตรมาสที่ 3 ป 2546 ธุรกิจมียอดขายลดลงจากไตรมาสที่ 2 
คือประมาณรอยละ 8.8  

ธุรกิจคาปลีกมียอดขายลดลงประมาณรอยละ 10.8 โดยสวนใหญลดลงในกิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน ประมาณรอยละ 21.5 
ธุรกิจที่มียอดขายลดลงในไตรมาสนี้ ไดแก การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ โดยมีอาหารเปนหลัก รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต 
ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง ขายปลีกเครื่องโลหะ สี กระจก เครื่องใชในครัวเรือน และสินคาอื่นๆ สาเหตุที่มี
ยอดขายลดลงนั้นสถานประกอบการ ประมาณรอยละ 36.9รายงานวา เนื่องจากประชาชนมีกําลังซื้อลดลงในชวงนี้ รอยละ 26.6 รายงานวา 
มีคูแขงมากขึ้น  

สําหรับกิจการที่มีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน โดยเฉ พาะกิจการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือประมาณรอยละ 24.2 ธุรกิจที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้ ไดแก การขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา 
ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เคร่ืองหนัง และขายปลีกยา เวชภัณฑ เคร่ืองสําอาง 

สําหรับธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวาในไตรมาสนี้มีสัดสวนของรา ยรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 
ประมาณรอยละ 22.6 โดยเฉพาะในกิจการที่มีคนทํางาน 51 - 200 ค น มีรายรายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดประมาณรอยละ 37.2 รองลงมา คือ
กิจการที่มีคนทํางาน 201 คนขึ้นไป และ 31 - 50 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 21 .8 และ 20.4 ตามลําดับ สาเหตุที่รายรับเพิ่มขึ้นนั้น 
รอยละ 56.9 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวั นหยุดและมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สวนกิจการที่มคีนทํางาน 16 - 25 คนนั้น กลับมีราย
รับลดลงในไตรมาสนี้ (รอยละ 17.7)  

ธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับสูงขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณรอยละ 6.1 รายรับที่สูงขึ้น
สวนใหญมาจากกิจการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน (รอยละ 29.6) สวนสาเหตุที่ รายรับเพิ่มขึ้นนั้น พบวา เนื่องจากลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น 
(รอยละ 33.2) และเนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุดทําใหมี ลูกคาเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 23.2) แตสําหรับภัตตาคารและรานอาหารที่มีคนทํา
งาน 51 - 200 คนนั้น สดัสวนของรายรับกลับลดลง (รอยละ 4.6)  

ในไตรมาสนี้ กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา มีรายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณ รอยละ 14.6 โดยกิจการที่มีคนทํา
งาน 51 - 200 คน และ 16 - 25 คน มีรายรับลดลงในไตรมาสนี้ใกลเคียง กันคือ ประมาณรอยละ 27.5 และ 27.0 ตามลําดับ ธุรกิจที่มีราย
รับลดลงในสัดสวนที่สูง ไดแก ละคร ศิลปะ การบันเทิงอื่น ๆ การฉายภาพยนตร วีดีโอ และการผลิต ขาย ใหเชา รายการวิทย ุโท รทัศน 



สาเหตุที่รายรับลดลงในชวงนี้ ประมาณ รอยละ 28.8 รายงานวาเนื่องจากมีคูแขงเพิ่มมาก ขึ้น สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มี
รายรับเพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสกอนสูงถึงรอยละ 34.0  

สําหรับธุรกิจการบริการ ไดแก บริการซักรีด ทําความสะอาด บริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม ตาง ๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ 
และบริการอื่นๆ พบวา มีรายรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมาเล็กนอย 33.6) สาเหตุที่รายรับลดลงนั้น สถานประกอบการรายงานวา เนื่องมา
จากมีคูแขงมากขึ้น (รอยละ 44.9 ) สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 26 - 30 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้มากกวารอยละ 50.0  
.
2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 3 ของป 2545 กับป 2546 พบวา ในป 2546 ธุรกิจคาปลีก มี
ยอดขายเฉลี่ยตอสถานประกอบการในไตรมาสที่ 3 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ ปที่ผานมา ประมาณรอยละ 8.4 

สําหรับธุรกิจโรงแรมฯ พบวา ในไตรมาสนี้ มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปที่ผานมา ประมาณรอยละ 
6.4  

ในธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารนั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผาน
มาสูงถึงรอยละ 33.5  

กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาสเดียวกัน ของปกอน ประมาณรอยละ 6.3 
สวนการบริการอื่น ๆ นั้น พบวา ในไตรมาสนี้กลับมีรายรับเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเกือบ 2 เทา  
 
.
3. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2546

จากตาราง 3 พบวา ในไตรมาสที่ 3 ป 2546 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 3.4 โดย
เฉพาะการขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา รองเทาฯ นั้น มูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นในสัดสวน ที่สูงที่สุด ประมาณรอยละ 25.2 รองลงมาคือ การ
ขายปลีกเคร่ืองโลหะ สีทา กระจก และขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ใกลเคียงกัน 
ประมาณรอยละ 10.6 และ 10.3 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา มี
มูลคาเพิ่มขึ้นในกิจการ ที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน 1 - 15 คน และ 50 - 200 คน (รอยละ 10.9 7.3 และ 7.1 ตามลําดับ) สําหรับกิจการที่มี 
คนทํางาน 16 - 25 คนนั้น มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจากไตรมาสกอนสูงถึงรอยละ 47.1 



 
 

 
  

.
4. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2545 และ 
พ.ศ. 2546  

ในไตรมาส 3 ของป 2546 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลงจาก ไตรมาส 3 ของป 2545 
ประมาณรอยละ 11.4 โดยมูลคาสินคาคงเหลือเฉล่ียฯ ลดลงในกิจการการขายปลีกอาหาร เคร่ืองดื่ม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง มีสัดสวน
ลดลงสูงถึงรอยละ 88.1 และขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ โดยมีอาหารเปนหลัก มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉล่ียฯ ลดลงประมาณรอยละ 
35.2 สําหรับธุรกิจคาปลีกประเภทอื่น ๆ นั้นมีมูลคาสนิคาคงเหลือเฉล่ียตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยเฉพาะการขายปลีกสิ่ง
ทอ เสื้อผา รองเทา เคร่ืองหนัง และการขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉล่ียตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากป
กอน มากกวารอยละ 50.0 
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