
 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2556 : ไตรมาส 3-4 
 

 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเป็นประจําทุกปี โดยใช้สถาน-
ประกอบการตัวอย่างท้ังสิ้น 12,684 แห่ง จากสถาน-
ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการขายปลีกสินค้า
และบริการท่ัวประเทศประมาณ 1.3 ล้านแห่ง ข้อมูล
สําคัญท่ีเก็บรวบรวม ได้แก่ มูลค่ารายรับและมูลค่า
สิน ค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เ พ่ือให้
หน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐกิจใช้ประกอบการ
จัดทําบัญชีประชาชาติของประเทศ และใช้ในการ
พิจารณากําหนดนโยบายด้านราคาสินค้า 

 สรุปข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับนี้ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการดําเนินกิจการของสถานประกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกและบริการท่ัวประเทศ ซ่ึงดําเนินธุรกิจตาม
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย  
ปี 2552 (TSIC-2009) ระหว่างไตรมาส 3-4 ของปี 2556 
สรุปดังนี้ 

1. การเปล่ียนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน  

เม่ือเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน 
พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2556 ธุรกิจท่ัวประเทศ มีมูลค่า
รายร ับเพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 13.1 และชะลอต ัวลงใน    
ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 11.3 เม่ือพิจารณาตามประเภท
ธุรกิจ พบว่า ในไตรมาส 3-4 ธุรกิจการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม มีมูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในสัดส่วน
สู งสุ ดร้อยละ 22.0 และร้อยละ 38.8 ตามลํ าดับ 
รองลงมาคือ ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือนฯ มีมูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3-4 
ร้อยละ 20.9 และร้อยละ 25.1 ตามลําดับ สําหรับ
ธุรกิจท่ีมีมูลค่ารายรับชะลอตัวลงในไตรมาส 4 ปี 2556
ได้แก่ ธุรกิจท่ีพักแรม (ร้อยละ 14.3) ธุรกิจการขายปลีก 
(ร้อยละ 6.7) และธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ ความ
บันเทิง และนันทนาการ (ร้อยละ 5.9) 

  

 เ ม่ื อ พิ จ า รณาต ามขนาดขอ งสถ าน -
ประกอบการ พบว่า กิจการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน  
26-30 คน และท่ีมีคนทํางานมากกว่า 200 คน มี
มูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3-4 อย่างต่อเนื่อง 
กิจการท่ีมีคนทํางาน 31-50 คน มีมูลค่ารายรับ
เพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ร้อยละ 3.4 และกลับลดลงใน
ไตรมาส 4  ท่ี ร้ อยละ 2 .4 สํ าหรับกิจการท่ี มี
คนทํางาน 16-25 คน และ 51-200 คน พบว่า มีมูลค่า
รายรับลดลงในไตรมาส 3-4 อย่างต่อเนื่อง เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา 

ตาราง 1 การเปลี่ยนแปลงมลูค่าขาย/รายรับจาก 
           ไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน จําแนกตาม 
           ประเภทธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                 (ร้อยละ) 

2556     ประเภทธุรกิจ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ Q1r Q2r Q3 Q4 

รวม 10.5  10.2 13.1 11.3 
ประเภทธุรกิจ     

การขายปลีก  10.8 8.8  11.7   6.7 
ที่พักแรม  5.7   19.7  15.7 14.3 
การบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม   13.7    15.7  22.0 38.8 
การผลิตภาพยนตร์ วีดทิัศน์ ฯลฯ 4.9  4.9 3.1  4.8 
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 0.2  8.1 4.9  7.3 
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง ฯ 3.2 5.6 9.6  5.9 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ  10.9 17.4  20.9 25.1 
ขนาดของสถานประกอบการ     
1-15 คน 16.7 16.7  23.8 24.9 
16-25 คน 3.4 4.0 -7.3 -21.2 
26-30 คน 6.0 15.7 26.9 24.3 
31-50 คน 15.8  3.3  3.4 -2.4 
51-200 คน -0.7  0.1 -0.8 -7.9 
มากกว่า 200 คน  7.2 10.3  10.3 14.4 

      หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม ่
 

2. การเปล่ียนแปลงมูลคา่ขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน 

เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า  
ในไตรมาส 3 ปี 2556 ธุรกิจท่ัวประเทศ มีมูลค่า
รายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 เม่ือพิจารณาตามประเภท
ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และ        
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ของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการส่วนบุคคล
อ่ืนๆ มีรายรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนสูงสุดร้อยละ 
10.7 รองลงมาคือ ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
และธุรกิจการขายปลีก มีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.6 
และร้อยละ 2.5 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจประเภท
อ่ืนๆ กลับมีมูลค่ารายรับลดลงจากไตรมาสก่อนไม่เกิน
ร้อยละ 5.0  

สําหรับไตรมาส 4 พบว่า ธุรกิจท่ัวประเทศ
เริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 3.4 เม่ือพิจารณาตาม
ประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม มีรายรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 สูงสุดท่ีร้อยละ 
19.8 รองลงมาคือ ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือนฯ มีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 
ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน
และกิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ และธุรกิจ   
ท่ีพักแรม มีรายรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนใกล้เคียงกัน
ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 6.6 ตามลําดับ ส่วนธุรกิจ
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นมีรายรับ
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 4.0 

เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบว่า ในไตรมาส 3 กิจการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน มี
รายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5 รองลงมาคือ กิจการท่ีมี
คนทํางาน 26-30 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 
ในขณะท่ีกิจการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน 31-50 คน 
และ 51-200 คน มีรายรับลดลงโดยในแต่ละขนาด
ลดลงไม่เกินร้อยละ 9.0  

สําหรับไตรมาส 4 พบว่า กิจการท่ีมีคนทํางาน 
1-15 คน 26-30 คน และมากกว่า 200 คน แต่ละ
ขนาดมีรายรับเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 9.0 ส่วนกิจการ
ขนาดอ่ืนมีรายรับลดลงไม่เกินร้อยละ 5.0 

 

 

 

ตาราง 2 การเปลีย่นแปลงมลูค่าขาย/รายรับจาก 
            ไตรมาสก่อน จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                 (ร้อยละ) 

2556     ประเภทธุรกิจ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ Q1r Q2r Q3 Q4 

รวม 3.2 1.0 3.1  3.4 
ประเภทธุรกิจ     

การขายปลีก 3.1 0.6 2.5  0.4 
ที่พักแรม 7.4 0.9 -1.1  6.6 
การบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม 2.3 3.4 9.6 19.8 
การผลิตภาพยนตร์ วีดทิัศน์ ฯลฯ 0.4 3.0 -2.4 3.9 
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ -2.3 7.3 -5.0 7.7 
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง ฯ 2.5 1.0  -0.9 3.2 
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคล ฯลฯ 4.4 1.3  10.7 6.9 
ขนาดของสถานประกอบการ     
1-15 คน 5.0 3.4  8.5  6.1 
16-25 คน -10.4 0.8  -8.8  -4.3 
26-30 คน 7.5 3.2 6.0  5.7 
31-50 คน 11.3 -5.1 -4.7 -3.2 
51-200 คน -0.1 -2.5 -2.1 -3.4 
มากกว่า 200 คน  3.6  1.9   -  8.5 

    หมายเหตุ : 1) - มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย 
                   2) r ตัวเลขปรับปรุงใหม ่

         2.1 ธุรกิจค้าปลีก  

  สําหรับธุรกิจค้าปลีก พบว่า ในไตรมาส 3 
มียอดขายเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2556 ร้อยละ 2.5 
จากนั้นในไตรมาส 4 ชะลอตัวลงร้อยละ 0.4 เม่ือ
พิจารณาตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการท่ีมี
คนทํางาน 1-15 คน 26-30 คน และมากกว่า 200 คน 
มียอดขายเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 3.9 
และร้อยละ 0.6 ตามลําดับ สําหรับประเภทของ
ธุรกิจค้าปลีกท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ได้แก่ 
ขายปลีกเครื่องด่ืม (ร้อยละ 17.0) ขายปลีกเกมและ
ของเล่น (ร้อยละ 11.8) ขายปลีกพรม สิ่งปูพ้ืน วัสดุ
ปิดผนังและปูพ้ืน (ร้อยละ 11.7) และขายปลีกโดย 
การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ 
และอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 11.3) สาเหตุท่ีมียอดขาย
เพ่ิมข้ึนนั้น สถานประกอบการร้อยละ 69.1 รายงานว่า
เนื่องจากลูกค้ามีกําลังซ้ือเพ่ิมข้ึน  
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ธุรกิจค้าปลีกในไตรมาส 4 พบว่า กิจการ
ท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน มียอดขายเพ่ิมข้ึนจาก    
ไตรมาสก่อนร้อยละ 11.3 กิจการท่ีมีคนทํางาน 
มากกว่า 200 คน และ 1-15 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 7.7 และร้อยละ 1.5 ตามลําดับ สําหรับประเภท
ของธุรกิจค้าปลีกท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 
ได้แก่ ขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ 
เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม (ร้อยละ 13.8) 
ขายปลีกอาหาร (ร้อยละ 13.2) และขายปลีกเกมและ
ของเล่น (ร้อยละ 10.6) สาเหตุท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนนั้น 
สถานประกอบการร้อยละ 46.5 รายงานว่าเนื่องจากเป็น
ช่วงเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงมีการ
จับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึนในช่วงนี้ 
 
ตาราง 3 การเปลีย่นแปลงมลูค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน

ของธุรกิจค้าปลีก จําแนกตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ 

                                                                 (ร้อยละ) 
2556 ขนาดของสถานประกอบการ 

(จํานวนคนทํางาน) Q1r Q2r Q3 Q4 
รวม 3.1 0.6 2.5 0.4 

     1 - 15  คน 4.4 3.7 7.5  1.5 
     16 - 25  คน -10.7    -0.2 -9.5 -4.6 
     26 - 30  คน  1.7 1.8 3.9 11.3 
     31 - 50  คน 14.0 -6.4 -6.8 -5.4 
     51 - 200  คน    -1.1 -3.3 -1.0 -4.2 
     มากกว่า  200  คน 3.9 1.0  0.6  7.7 

     หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2.2 ธุรกิจท่ีพักแรม 

 ธุรกิจท่ีพักแรม ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท 
เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ และหอพัก พบว่า ในไตรมาส 3 
มีมูลค่ารายรับลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 2 ปี 2556 เม่ือพิจารณาตามขนาดของกิจการ 
พบว่า กิจการเกือบทุกขนาดมีรายรับลดลง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 9.0 สําหรับกิจการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน มี
รายรับเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 32.4 และกิจการท่ีมี
คนทํางาน 26-30 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7  

สาเหตุท่ีมีรายรับลดลงในช่วงนี้  สถาน-
ประกอบการร้อยละ 48.6 รายงานว่าเนื่องจากเป็น
ช่วงฤดูฝนจึงทําให้มีลูกค้าลดลง  

ในไตรมาส 4 พบว่า ธุรกิจท่ีพักแรมมี
รายรับปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสก่อน อยู่ท่ีร้อยละ 6.6 
โดยกิจการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน มากกว่า 200 คน 
และ 31-50 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.5 ร้อยละ 
14.0 และร้อยละ 1.7 ตามลําดับ ส่วนกิจการขนาด
อ่ืนๆ มีรายรับลดลงไม่เกินร้อยละ 9.0  

สาเหตุท่ีมีรายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 นี้ 
สถานประกอบการร้อยละ 71.8 รายงานว่าเนื่องจาก
เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นฤดูกาลท่องเท่ียว จึง
ทําให้มีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

 
ตาราง 4 การเปลีย่นแปลงมลูค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน

ของธุรกิจท่ีพักแรม จําแนกตามขนาดของสถาน- 
            ประกอบการ 
                                                                 (ร้อยละ) 

2556 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) Q1r Q2r Q3 Q4 

รวม 7.4 0.9    -1.1 6.6 
     1 - 15  คน 29.8 1.7 32.4 14.5 
     16 - 25  คน  4.6 8.4 -8.6 -3.3 
     26 - 30  คน 28.3 5.8 9.7 -8.3 
     31 - 50  คน  5.1 3.2 -3.1  1.7 
     51 - 200  คน 4.9 -3.7 -7.9 -3.0 
     มากกว่า  200  คน 2.5 3.6 -6.8 14.0 

     หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2.3 ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
พบว่า ในไตรมาส 3 มีมูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนจาก   
ไตรมาส 2 ปี 2556 ท่ีร้อยละ 9.6 โดยกิจการท่ีมี
คนทํางาน 26-30 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 
สูงถึงร้อยละ 17.1 รองลงมาคือ กิจการที ่มี
คนทํางานมากกว ่า  200 คน และกิจการ ท่ี มี
คนทํางาน 1-15 คน โดยมีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.6 
และร้อยละ 11.4 ตามลําดับ  

สําหรับไตรมาส 4 พบว่า ธุรกิจการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม มีมูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนจาก  
ไตรมาสก่อนร้อยละ 19.8 โดยกิจการท่ีมีคนทํางาน 
1-15 คน มีรายรับเ พ่ิมข้ึนสูงสุดร้อยละ 24.1 
สําหรับกิจการท่ีมีคนทํางาน 31 คนข้ึนไป มีรายรับ
เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 10.0 สาเหตุท่ีมีรายรับเพ่ิมข้ึน
ในไตรมาส 3-4 นั้น สถานประกอบการส่วนใหญ่ 
(ไตรมาส 3 ร้อยละ 48.4 และไตรมาส 4 ร้อยละ 48.9) 
รายงานว่าเนื่องจากลูกค้ามีกําลังซ้ือมากข้ึน 
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ตาราง 5 การเปลีย่นแปลงมลูค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน
ของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จําแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ 

                                                                 (ร้อยละ) 
2556 ขนาดของสถานประกอบการ 

(จํานวนคนทํางาน) Q1r Q2r Q3 Q4 
รวม 2.3 3.4 9.6 19.8 

     1 - 15  คน 5.2 2.2 11.4 24.1 
     16 - 25  คน -20.2 3.5 -3.3 -1.7 
     26 - 30  คน  14.7 6.7 17.1 -0.2 
     31 - 50  คน -3.9 11.8 4.2 7.0 
     51 - 200  คน 32.3 9.5 -4.1 9.8 
     มากกว่า  200  คน 4.5 5.1 12.6 7.5 

      หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2.4 ธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และ
รายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนส่ือ การจัด
ผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง และ
กิจกรรมสํานักข่าว พบว่า ในไตรมาส 3 มีมูลค่า
รายรับลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนร้อยละ 2.4 
โดยเฉพาะกิจการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน มีรายรับ
ลดลงจากไตรมาส 2 สูงสุดร้อยละ 21.8 รองลงมาคือ 
กิจการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน และกิจการท่ีมี
คนทํางาน 51-200 คน มีมูลค่ารายรับลดลงร้อยละ 
14.7 และร้อยละ 10.8 ตามลําดับ ส่วนกิจการท่ีมี
คนทํางาน 31-50 คน กลับมีรายรับเพ่ิมข้ึนจาก  
ไตรมาสก่อนร้อยละ 12.6  

สาเหตุท่ีมีรายรับลดลงในไตรมาส 3 นั้น 
สถานประกอบการร้อยละ 39.3 รายงานว่าเนื่องจาก
เป็นช่วงฤดูฝน ทําให้มีลูกค้าลดลง  

สําหรับไตรมาส 4 นั้น พบว่า ธุรกิจเก่ียวกับ
การผลิตภาพยนตร์ฯ มีมูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนจาก    
ไตรมาส 3 ร้อยละ 3.9 ธุรกิจท่ีมีรายรับเพ่ิมข้ึนในช่วงนี้
ได้แก่ ธุรกิจเก่ียวกับการบันทึกเสียงลงบนสื่อและการ
จัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี (ร้อยละ 7.0) การ
ผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ (ร้อยละ 
6.2) และการจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจาย
เสียงทางโทรทัศน์ (ร้อยละ4.2) 

เม่ือพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการ
ท่ีมีคนทํางานต้ังแต่ 26 คนข้ึนไป มีรายรับเพ่ิมข้ึนใน 
ไตรมาสนี้ โดยเฉพาะกิจการท่ีมีคนทํางาน 31-50 คน 
มีรายรับเพ่ิมข้ึนสูงสุดร้อยละ 9.2 ส่วนกิจการท่ีมี
คนทํางาน 1-25 คน มีรายรับลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ไตรมาสก่อนไม่เกินร้อยละ 10.0  

สาเหตุท่ีมีรายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 สถาน-
ประกอบการร้อยละ 38.9 รายงานว่าเนื่องจากเป็น
ช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงมีการส่งเสริมการขายด้านสื่อ
ต่างๆ เ พ่ิม ข้ึน ท้ัง ด้านดนตรี  ภาพยนตร์  และ
รายการโทรทัศน์ จึงทําให้มีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

 
ตาราง 6 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน   
            ของธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการ

โทรทัศน์ ฯลฯ จําแนกตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ 

                                                                (ร้อยละ) 
2556 ขนาดของสถานประกอบการ 

(จํานวนคนทํางาน) Q1r Q2r Q3 Q4 
รวม 0.4 3.0 -2.4 3.9 

     1 - 15  คน 17.0 -0.8 -21.8 -6.3 
     16 - 25  คน -0.9 5.0 -14.7 -9.1 
     26 - 30  คน 29.3 3.3 -8.0 2.4 
     31 - 50  คน -1.8 -6.4 12.6 9.2 
     51 - 200  คน -30.1    23.4 -10.8 6.1 
     มากกว่า  200  คน 10.6 5.5 -0.2 4.2 

     หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2.5 ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือก
นักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงอ่ืนๆ 
พบว่า ในไตรมาส 3 มีม ูลค่ารายรับลดลงจาก   
ไตรมาส 2 ปี 2556 ร้อยละ 5.0 และปรับตัวดีข้ึน 
ในไตรมาส 4 ท่ีร้อยละ 7.7  

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง ส ถ า น -
ประกอบการ พบว่า ในไตรมาส 3 กิจการท่ีมี
คนทํางานมากกว่า 200 คน และ 1-15 คน มีรายรับ
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.8 และร้อยละ 5.3 
ตามลําดับ สําหรับไตรมาส 4 พบว่า กิจการท่ีมี
คนทํางาน 1-15 คน มีรายรับขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนร้อยละ 8.0 กิจการท่ีมีคนทํางาน    
51-200 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนใน
สัดส่วนคงท่ีคือ ท่ีร้อยละ 5.0 ส่วนกิจการขนาดอ่ืนๆ 
มีรายรับลดลงจากไตรมาสก่อนไม่เกินร้อยละ 18.0  

สาเหตุท่ีมีรายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 นั้น 
สถานประกอบการร้อยละ 69.3 รายงานว่าเนื่องจาก
เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทําให้มี
ลูกค้ามากข้ึน 
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ตาราง 7 การเปลีย่นแปลงมลูค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน 
            ของธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน   
             ครัวเรือน ฯลฯ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                (ร้อยละ) 

2556 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) Q1r Q2r Q3 Q4 

รวม -2.3 7.3 -5.0 7.7 
     1 - 15  คน -2.5 7.4 -5.3 8.0 
     16 - 25  คน 19.5 6.0 6.0 -3.3 
     26 - 30  คน N/A N/A N/A N/A 
     31 - 50  คน 9.3 4.7 2.4 -17.4 
     51 - 200  คน -8.6 5.0 5.0 5.0 
     มากกว่า  200  คน N/A 1.5 -5.8 -16.8 

     หมายเหตุ : 1) N/A  ไม่มีข้อมูลแสดงการเปล่ียนแปลง 
                     2) r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2.6 ธุรกิจเ ก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ ความ
บันเทิง และนันทนาการ พบว่า ในไตรมาส 3 มีมูลค่า
รายรับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2 ปี 2556 ร้อยละ 
0.9 และกลับขยายตัวเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 ท่ีร้อยละ 3.2  

เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบว่า ในไตรมาส 3 กิจการท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน 
มีรายรับลดลงมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 14.1  ส่วนกิจการ
ท่ี มีคนทํางานมากกว่า 200 คน และกิจการท่ี มี
คนทํางาน 31-50 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 และ
ร้อยละ 3.6 ตามลําดับ  

สาเหตุท่ีมีรายรับลดลงในไตรมาส 3 สถาน-
ประกอบการร้อยละ 46.5 รายงานว่าเนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูฝน ทําให้มีลูกค้าลดลง  

สําหรับไตรมาส 4 พบว่า กิจการท่ีมีคนทํางาน 
1-15 คน 16-25 คน และมากกว่า 200 คน แต่ละขนาด
มีรายรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนไม่เกินร้อยละ 7.0 
สาเหตุท่ีมีรายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4 นั้น สถาน-
ประกอบการร้อยละ 54.5 รายงานว่าเนื่องจากเป็น
ช่วงเทศกาลวันหยุดตามประเพณี และมีกิจกรรม
บันเทิงและนันทนาการต่างๆ จึงทําให้มีลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

ตาราง 8 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน 
            ของธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง  
             และนันทนาการ จําแนกตามขนาดของสถาน- 
             ประกอบการ 
                                                                (ร้อยละ) 

2556 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) Q1r Q2r Q3 Q4 

รวม 2.5 1.0 -0.9 3.2 
     1 - 15  คน 17.0 5.7 -2.2 6.8 
     16 - 25  คน 17.3 -0.8 -4.6 1.7 
     26 - 30  คน 23.7 6.7 -14.1 -7.3 
     31 - 50  คน -7.4 -4.6 3.6 -14.5 
     51 - 200  คน 3.8 3.0 -2.3 -2.0 
     มากกว่า  200  คน -15.3 -4.8 3.9  5.6 

     หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

2.7 ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล และ
ของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมการบริการส่วน
บุคคลอ่ืนๆ พบว่า ในไตรมาส 3 มีมูลค่ารายรับ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 10.7 จากนั้นใน  
ไตรมาส 4 ชะลอตัวลงอยู่ ท่ีร้อยละ 6.8 ธุรกิจท่ีมี
รายรับเพ่ิมข้ึนในช่วงนี้ ได้แก่ ธุรกิจเก่ียวกับการซ่อม
เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน (ร้อยละ 15.2) 
และธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมบริการเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)  
(ร้อยละ 11.3) 

เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบว่า ในไตรมาส 3 กิจการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน มี
มูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีร้อยละ 12.4 รองลงมา
คือ กิจการท่ีมีคนทํางาน 31-50 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึน
จากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.2 สําหรับกิจการท่ี มี
คนทํางาน 16-25 คน และ 26-30 คน มีรายรับลดลง
ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 0.6 ตามลําดับ  

สําหรับไตรมาส 4 พบว่า กิจการท่ีมีคนทํางาน 
1-15 คน มีรายรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 ท่ีร้อยละ 
8.2 ส่วนกิจการท่ีมีคนทํางาน 31 คนข้ึนไป แต่ละ
ขนาดมีรายรับเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 3.0  
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สาเหตุท่ีมีรายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3-4 สถาน-
ประกอบการส่วนใหญ่ (ไตรมาส 3 ร้อยละ 61.1 และ
ไตรมาส 4 ร้อยละ 47.9) รายงานว่าเนื่องจากลูกค้า 
มีกําลังซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 

 
ตาราง 9 การเปลีย่นแปลงมลูค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน  
            ของธุรกิจการซ่อมของใช้ ส่วนบุคคล และของใช้ใน 
             ครัวเรือนฯ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                (ร้อยละ) 

2556 ขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) Q1r Q2r Q3 Q4 

รวม 4.4 1.3 10.7 6.9 
     1 - 15  คน 4.6 1.4 12.4 8.2 
     16 - 25  คน 14.2 5.0 -6.7 -11.4 
     26 - 30  คน -19.5 3.1 -0.6 -3.2 
     31 - 50  คน 7.6 0.1 5.2 2.5 
     51 - 200  คน -2.9 -5.7 1.4 1.5 
     มากกว่า  200  คน -16.2 5.3 3.4 2.9 

     หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

3. การเปล่ียนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจ
การขายปลีกจากไตรมาสก่อน 

 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจ  
ค้าปลีก พบว่า ในไตรมาส 3 มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ร้อยละ 2.0 สําหรับไตรมาส 4 มี
มูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากไตรมาส 3 โดย
ชะลอตัวลงอยู่ ท่ีร้อยละ 0.6 ในส่วนของการขายปลีก
สินค้าแต่ละประเภท ท่ีมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนใน     
ไตรมาส 4 เช่น ธุรกิจขายปลีกอาหาร เครื่องด่ืม และ
ยาสูบ (ร้อยละ 5.9) ธุรกิจการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์
โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการขายปลีก
โดยไม่มีร้านด้วยวิธีอ่ืนๆ (ร้อยละ 5.6) ธุรกิจการขายปลีก
อาหาร เครื่องด่ืม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลักและสินค้า
ท่ัวไปอ่ืนๆ (ร้อยละ 2.8) เป็นต้น 

สําหรับธุรกิจค้าปลีกท่ีมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ลดลงในไตรมาส 4 ได้แก่ การขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องหนัง สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม
และเครื่องประทินโฉม และสินค้าใหม่อ่ืนๆ (ร้อยละ 3.1) 
และการขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน 
สื่อบันทึกเสียงและภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเล่น 
สินค้าอ่ืนๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ (ร้อยละ 2.5) 

 

 เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือตามขนาดของสถานประกอบการ พบว่า ใน
ไตรมาส 4 กิจการเกือบทุกขนาดมีมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา โดย
กิจการท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน และกิจการท่ีมี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เ พ่ิม ข้ึนสู งสุ ดร้ อยละ 10.2  และร้ อยละ 8 .0 
ตามลําดับ สําหรับกิจการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน 
และ 1-15 คน มีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจาก   
ไตรมาสก่อนร้อยละ 16.2 และร้อยละ 0.7 ตามลําดับ 

ตาราง 10 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของการ  
             ขายปลีกจากไตรมาสก่อน จําแนกตามประเภท 
             การขายปลีก และขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                (ร้อยละ) 

2556 ประเภทธุรกิจขายปลีก/ 
ขนาดของสถานประกอบการ Q1r Q2r  Q3  Q4 

รวม -0.4 1.2 2.0 0.6 
ประเภทธุรกิจขายปลีก     

อาหาร เครื่องด่ืม  หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก -1.0 3.0 7.7 2.8 
   และสินค้าทั่วไปอ่ืนๆ     
อาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ -12.7 4.6 4.1 5.9 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ 1.8 -10.0 8.6 1.8 
   สื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพและเสียง     
สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก พรม สิ่งปูพ้ืน -4.5 1.9 1.2 0.4 
  วัสดุปิดผนังและปูพ้ืน เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์     
  อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง และของใช้อ่ืนๆ     
   ในครัวเรือน     
หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน สื่อบันทึก 6.7 -3.6 7.6 -2.5 
   เสียงและภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเล่น     
   สินค้าอ่ืนๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ     
เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง สินค้าทางเภสัชกรรม 5.0 1.1 -7.5 -3.1 
   และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม     
   และสินค้าใหม่อ่ืนๆ     
การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ  5.0 -0.1 -3.9 5.6 
   โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการขายปลีกโดย     

   ไม่มีร้านด้วยวิธีอ่ืนๆ     

ขนาดของสถานประกอบการ     
1 - 15  คน 2.3 1.7 -0.4  -0.7 

   16 - 25  คน 6.0 0.7 1.3 -16.2 
   26 - 30  คน 5.4 1.4 1.5  10.2 
   31 - 50  คน -1.2 4.6 -3.3   2.1 
   51 - 200  คน -5.2 -1.6 8.6   2.6 
   มากกวา่ 200 คน   -7.0 1.0 7.4   8.0 

  หมายเหตุ : r  ตัวเลขปรับปรุงใหม ่
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4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ภาพรวมของธุรกิจท่ัวประเทศในไตรมาส 3  
ปี 2556 มีมูลค่ารายรับขยายตัวอย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน อยู่ท่ีร้อยละ 13.1 และ
ชะลอตัวลงในไตรมาส 4 ท่ีร้อยละ 11.3 เม่ือพิจารณา
ตามประเภทธุรกิจ พบว่า ในช่วงไตรมาส 3-4 ธุรกิจ
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม มีมูลค่ารายรับ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องท่ีร้อยละ 22.0 และร้อยละ 38.8 
ตามลําดับ รองลงมาคือ ธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือนฯ มีมูลค่ารายรับเพ่ิมข้ึนใน  
ไตรมาส 3-4 ร้อยละ 20.9 และร้อยละ 25.1 ตามลําดับ 
สําหรับธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจการขายปลีก และธุรกิจ
เก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
พบว่า ไตรมาส 4 ปี 2556 มีมูลค่ารายรับชะลอตัวลง
ร้อยละ 14.3 ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 5.9 ตามลําดับ 

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง ส ถ า น -
ประกอบการ พบว่า กิจการท่ีมีคนทํางาน 1-50 คน 
26-30 คน และท่ีมีคนทํางานมากกว่า 200 คน มีมูลค่า
รายรับเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3-4 อย่างต่อเนื่อง กิจการท่ีมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนทํางาน 31-50 คน มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ ้นใน  
ไตรมาส 3 ร้อยละ 3.4 และกลับลดลงในไตรมาส 4 
ท่ีร้อยละ 2.4 สําหรับกิจการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน 
และ 51-200 คน พบว่า มีมูลค่ารายรับลดลงใน 
ไตรมาส 3-4 อย่างต่อเนื่อง เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปีท่ีผ่านมา 

ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
นั้น มีผู้ประกอบการธุรกิจและบริการท่ัวประเทศ 
ร้อยละ 50.7 แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ โดยส่วนใหญ่
รายงานว่ามีการแข่งขันทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน 
เศรษฐกิจชะลอตัว ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน  

สําหรับความช่วยเหลือท่ี ต้องการจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น มีผู้ประกอบการธุรกิจและ
บริการท่ัวประเทศ ร้อยละ 40.1 แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนี้ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐมีการกําหนด
มาตรการควบคุมราคาสินค้าให้เข้มงวดมากข้ึน 
กําหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และต้องการให้
รัฐสนับสนุนแหล่งเงินทุน เป็นต้น 
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