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1. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับ ระหวางไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2546 

 
จากการสํารวจสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอก

เขตเทศบาลทั่วประเทศ (อบต.) โดยใชตัวอยางจํานวนประมาณ 4,500 แหง พบวา ในไตรมาสที่ 4 ป 2546 ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสที่ 3 ประมาณรอยละ 7.1  

ธุรกิจคาปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6.8 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นในกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน 51-200 คน 1-15 คน 
และกิจการขนาดใหญ (คนทํางาน 201 คนขึ้นไป) ประมาณรอยละ 14.4 10.9 9.3 และ 8.1 ตามลําดับ ธุรกิจที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาส
น้ี ไดแก การขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ เปนหลัก ดิสเคานสโตร รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต ขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
ในรานขายเฉพาะอยาง สินคาทั่วไป หางสรรพสินคา ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผา ขายปลีกเครื่องโลหะ รองเทา เคร่ืองหนัง ฯลฯ สาเหตุที่มียอด
ขายเพิ่มขึ้นนั้นสถานประกอบการ ประมาณรอยละ 47.9 รายงานวา เนื่องจากเศรษฐกิจดีประชาชนมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นในชวงน้ี รอยละ 31.0 
รายงานวา เปนชวงเทศกาลวันหยุด และใกลเทศกาลวันขึ้นปใหมทําใหมีประชาชนซื้อสินคามากขึ้น  

สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน และ 31-50 คน มียอดขายลดลง ประมาณรอยละ 7.2 และ 6.3 ตามลําดับ ธุรกิจที่มียอด
ขายลดลงในไตรมาสนี้ ไดแก การขายปลีกยา เวชภัณฑ เคร่ืองสําอาง และสินคาอื่นๆ  

สําหรับธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก พบวา ในไตรมาสนี้มีสัดสวนของรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 
ประมาณรอยละ 22.2 โดยมีรายรับเพิ่มขึ้นในกิจการทุกขนาด โดยเฉพาะในกิจการขนาดใหญ (คนทํางาน 201 คนขึ้นไป) และ 26-30 คนมี
รายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด ประมาณรอยละ 33.2 และ 32.6 ตามลําดับ สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน และ 51-200 คน มีรายรับเพิ่ม
ขึ้นประมาณรอยละ 14.4 และ 12.6 ตามลําดับ สาเหตุที่ รายรบัเพิ่มขึ้นนั้น รอยละ 42.4 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุดใกลวัน
ขึ้นปใหม ทําใหมีนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้น  

ธุรกิจประเภทภัตตาคารและรานอาหาร พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับสูงขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณรอยละ 6.2 รายรับที่สูงขึ้น
สวนใหญมาจากกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน และ 51-200 คน (รอยละ 16.4 และ 12.1 ตามลําดับ) สวนสาเหตุที่รายรับเพิ่มขึ้นนั้น พบ
วา เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุด ทําใหมีลูกคาเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 43.3) และลูกคามีกําลังซ้ือเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ (รอยละ 29.5) 



สําหรับภัตตาคารและรานอาหารที่มีคนทํางาน 31-50 คนนั้น สัดสวนของรายรับลดลงเล็กนอยไมเกิน รอยละ 2.0 

ในไตรมาสนี้ กิจกรรมนันทนาการ ขาว และการกีฬา มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาเพียง เล็กนอยไมเกินรอยละ 1.0 โดย
กิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงที่สุด ประมาณรอยละ 40.6 ธุรกิจที่มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูง ไดแก การ
ผลิตและจําหนายภาพยนตร วีดีโอ ฉายภาพยนตร วีดีโอ ละคร ศิลป การบันเทิงอื่น ๆ กิจกรรมสํานักขาว ฯลฯ สาเหตุที่รายรับเพิ่มขึ้นในชวง
น้ี ประมาณรอยละ 38.4 รายงานวา เนื่องจากเปนชวงเทศกาลวันหยุด ทําใหมีงานเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ และลูกคามีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น (รอยละ 
24.2) สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 201 คนขึ้นไป และ 16-25 คนนั้น มีรายรับลดลงจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 28.3 และ 7.6 ตาม
ลําดับ 

สําหรับธุรกิจการบริการ ไดแก บริการซักรีด ทําความสะอาด บริการเสริมสวย สถานเสริมความงาม ตาง ๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการทําศพ 
และบริการอื่นๆ พบวา มีรายรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ประมาณรอยละ 4.8 โดยกิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นในสัด
สวนที่สูงที่สุด (รอยละ 21.5) กิจการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.6 สําหรับกิจการขนาดใหญ (คนทํางาน 201 
คนขึ้นไป) และ 16-25 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย (รอยละ 2.7 และ 1.1 ตามลําดับ) สาเหตุที่รายรับเพิ่มขึ้นนั้น สถานประกอบการรายงาน
วา เนื่องมาจากชวงเทศกาลวันหยุดทําใหมีลูกคาเพิ่มขึ้น (รอยละ 56.5) และกําลังซื้อลูกคามากขึ้น (รอยละ 19.2) สําหรับกิจการที่มีคนทํา
งาน 51-200 คน และ 31-50 คน มีรายรับลดลงในไตรมาสนี้รอยละ 16.0 และ 9.6 ตามลําดับ 
.

2. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ระหวางไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546

 
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/รายรับระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2545 กับป 2546 พบวา ในป 2546 ธุรกิจภัตตาคาร

และรานอาหาร มียอดขายเฉลี่ยตอสถานประกอบการในไตรมาสที่ 4 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา ในสัดสวนที่สูงที่สุด 
ประมาณรอยละ 31.1 ธุรกิจการคาปลีกมียอดขายเฉลี่ยตอสถานประกอบการในไตรมาสนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา ประมาณ
รอยละ 7.6 

สําหรับธุรกิจโรงแรมฯ พบวา ในไตรมาสนี้ มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปที่ผานมาเพียงเล็ก
นอย ต่ํากวารอยละ 2.0 

ในธุรกิจการบริการอื่น ๆ นั้น พบวา ในไตรมาสนี้มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาสูง
เกือบ 1 เทา 

กิจกรรมนันทนาการ ขาว การกีฬา มีรายรับเฉล่ียตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน ของปกอน ประมาณรอยละ 8.8 
.
3. การเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีก ระหวางไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2546

จากตาราง 3 พบวา ในไตรมาสที่ 4 ป 2546 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกลดลงจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 6.9 
โดยลดลงในธุรกิจขายปลีกทุกประเภท โดยเฉพาะการขายปลีกเคร่ืองใชในครัวเรือนและการขายปลีกอาหาร เครื่องด่ืม ยาสูบในรานขาย
เฉพาะอยางนั้น มูลคาสินคาคงเหลือลดลงในสัดสวนที่สูงที่สุด ประมาณ รอยละ 14.3 และ 13.1 ตามลําดับ การขายปลีกสินคาทั่วไป หาง
สรรพสินคา มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงประมาณ รอยละ 11.1 สวนการขายปลีกยา เวชภัณฑ เคร่ืองสําอาง มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
เพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 1.4  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา มีมูลคาสินคาคงเหลือลดลงในกิจการเกือบ
ทุกขนาด โดยเฉพาะกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีมูลคาลดลงจากไตรมาส 3 มากที่สุด ประมาณรอยละ 12.3 มีเพียงกิจการที่มีคนทํา
งาน 26-30 คน เทานั้น ที่มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนประมาณรอยละ 7.6  



 
  

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

ในไตรมาส 4 ของป 2546 มูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกเฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลงจาก ไตรมาส 4 ของป 2545 
ประมาณรอยละ 34.3 โดยสวนใหญมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ ลดลงในกิจการการขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ ในรานขายเฉพาะอยาง 
และการขายปลีกสินคาทั่วไป หางสรรพสินคา มีสัดสวนลดลงมากกวารอยละ 50.0 สําหรับการขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เปนหลัก มี
มูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ ลดลงประมาณ รอยละ 32.3  

สําหรับธุรกิจคาปลีกประเภทอื่น ๆ นั้น มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยเฉพาะการขายปลีกสิ่ง
ทอ เสื้อผา รองเทา เคร่ืองหนัง มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจาก ปกอนสูงถึง 1 เทา การขายปลีกยา เวชภัณฑ 
เครื่องสําอาง และสินคาอื่น ๆ มีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนเชนกัน (รอยละ 31.0 และ 17.9 ตามลําดับ) สําหรับการขาย
ปลีกเครื่องโลหะ สีทา กระจก มีมีมูลคาสินคาคงเหลือเฉลี่ยฯ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยไมเกิน รอยละ 4.0 

| หนาแรก | แนะนําสํานักงาน | ขาวสาร | แนะนําเอกสารรายงานสถิติ | บริการขอมูลสถิติ | มาตรฐานสถิติ | สาระนารู | 
| ถามตอบ | ความคิดเห็น | เชื่อมโยง | แผนผังเว็บไซต | การนําสงขอมูลจากหนวยสถิติอื่นๆ | ความรวมมือกับตางประเทศ | 

| เงื่อนไขการใหบริการ  
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