
 
 

 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 

เปรียบเทียบรอยละการเปลี่ยนแปลงของมูลคาขาย/ 
รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2557  

เมื่อเปรียบเทียบมูลคาขาย/รายรับเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของ ป 2557 พบวา ภาพรวมของ
ธุรกิจทั่วประเทศในป 2558 มียอดขายขยายตัวดีข้ึน 
โดยในไตรมาส 1 มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนรอยละ 17.1 
จากน้ันในไตรมาส 2 มีมูลคารายรับชะลอตัวลงที่   
รอยละ 15.6 และกลับมาขยายเล็กนอยในไตรมาส 3 
รอยละ 16.0 สวนไตรมาส 4 ชะลอตัวลง ที่รอยละ 12.5 

เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจ พบวา ธุรกิจ
ทุกประเภทในไตรมาส 4 มีรายรับเพิ่มข้ึน โดยธุรกิจการ
ผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน การ
บันทึกเสียงลงบนสื่อฯ มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด
รอยละ 28.8 รองลงมาคือ ธุรกิจที่พักแรม มีมูลคา 
เพิ่มข้ึนรอยละ 20.6 ธุรกิจการใหเชาของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือนและกิจกรรมของสํานักงานหรือ
ตัวแทนจัดหางาน มีมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 18.6 ธุรกิจ
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจการซอม
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และกิจกรรม
การบริการสวนบุคคลอื่นๆ มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนใน
สัดสวนเทากันคือ รอยละ 12.6 สําหรับธุรกิจการ  
ขายปลีก มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึน รอยละ 12.3 สวน
กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ความบันเทิงฯ มีมูลคา
รายรับเพิ่มข้ึนรอยละ 4.9 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง ส ถ า น -
ประกอบการ พบวา ไตรมาส 4 ป 2558 กิจการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด 
รอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
รองลงมาคือ กิจการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน มี
มูลคารายรับเพิ่มข้ึน รอยละ 18.1 สวนกิจการที่มี
คนทํางาน 51-200 คน และ 16-25 คน มีมูลคารายรับ
เพิ่มข้ึน รอยละ 4.1 และรอยละ 1.9 ตามลําดับ ในขณะที่
กิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน และ 31-50 คน มี
รายรับลดลงรอยละ 11.9 และรอยละ 8.6 ตามลําดับ 

ตาราง 1 เปรียบเทียบรอยละการเปล่ียนแปลงมูลคาขาย/ 
            รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2557  
            จําแนกตามประเภทธุรกิจ และขนาดของสถาน- 
            ประกอบการ 
                                                                     (รอยละ) 

ประเภทธุรกิจ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

2558 

Q1 Q2 Q3r Q4 

รวม 17.1 15.6 16.0 12.5 

ประเภทธุรกิจ     
การขายปลีก 12.8 11.6 11.7 12.3 

ที่พักแรม 15.0 20.5 27.7 20.6 

การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 39.0 44.1 43.0 12.6 

การผลิตภาพยนตร วีดิทัศน ฯ 19.1  18.7  22.9  28.8 

การใหเชาของใชสวนบุคคลฯ  16.3 15.5 25.1 18.6 

กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ฯลฯ  13.7   7.2   4.0    4.9 

การซอมของใชสวนบุคคลฯ  36.2 26.5 18.5  12.6 

ขนาดของสถานประกอบการ     
1-15 คน 19.8  22.4  24.3  18.5 

16-25 คน  -35.8   7.8    3.2    1.9 

26-30 คน   -8.8   0.4 -13.7 -11.9 

31-50 คน   25.0  -9.2 -11.5   -8.6 

51-200 คน  22.3 19.2  12.0    4.1 

มากกวา 200 คน  10.6 4.6 13.4  18.1 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม 

เปรียบเทียบรอยละการเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย/
รายรับเทียบกับไตรมาสกอน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรมาส 1 
ป 2558 มีมูลคารายรับชะลอตัวลงจากไตรมาส 4    
ป 2557 รอยละ 0.5 จากน้ันในไตรมาส 2-4 มูลคา
รายรับปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน่ือง เปนรอยละ 1.3 
รอยละ 4.1 และรอยละ 6.2 ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจพบวา ธุรกิจ
ทุกประเภทในไตรมาส 4 ป 2558 มีรายรับเพิ่มข้ึน
จากไตรมาส 3 ป 2558 โดยธุรกิจที่พักแรม และธุรกิจ
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนฯ 
มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 8.5 และ 



 
 

 

รอยละ 8.4 ตามลําดับ ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการ
สรางสรรคศิลปะ ความบันเทิงฯ มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึน 
รอยละ 7.1 ในธุรกิจการผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และ
รายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบนสื่อฯ มี
มูลคาเพิ่มข้ึน รอยละ 6.4 ธุรกิจการขายปลีก มี
มูลคาเพิ่มข้ึน รอยละ 6.2 สวนธุรกิจการบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม และธุรกิจการซอมของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการสวน
บุคคลอื่นๆ มีมูลคารายรับเพิ่มข้ึน รอยละ 5.3 และ
รอยละ 4.8 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา ไตรมาส 4 ป 2558 กิจการที่มีคนทํางาน  
31-50 คน มีรายรับเพิ่มข้ึนมากที่สุด รอยละ 15.3 
สําหรับกิจการที่มีคนทํางาน 16-25 คน และมากกวา 
200 คน มีรายรับเพิ่มข้ึนเทากันคือ รอยละ 11.4 
กิจการที่มีคนทํางาน 26-30 คน และ 1-15 คน มี
รายรับเพิ่ ม ข้ึน รอยละ 10.5 และรอยละ 6.4 
ตามลําดับ สวนกิจการที่มีคนทํางาน 51-200 คน มี
รายรับลดลง รอยละ 3.7 

ตาราง 2 เปรียบเทียบรอยละการเปล่ียนแปลงมูลคาขาย/ 
            รายรับเทียบกับไตรมาสกอน จําแนกตามประเภท 
             ธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                     (รอยละ) 

ประเภทธุรกิจ/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

2558 

Q1 Q2 Q3r Q4 

รวม 0.5 1.3 4.1 6.2 

ประเภทธุรกิจ     
การขายปลีก 0.8 1.1 3.8 6.2 

ที่พักแรม 4.7 3.9 2.3 8.5 

การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม -0.5 1.1 6.2 5.3 

การผลิตภาพยนตร วีดิทัศน ฯ  11.4   3.7   5.1   6.4 

การใหเชาของใชสวนบุคคลฯ   0.5 1.4 7.9 8.4 

กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ ฯลฯ   1.3  -3.3   1.6   7.1 

การซอมของใชสวนบุคคลฯ   1.0  2.5 3.8   4.8 

ขนาดของสถานประกอบการ     
1-15 คน 3.0   1.7  6.4  6.4 

16-25 คน   -2.9  -4.7  -1.2  11.4 

26-30 คน   -7.9  -0.7 -10.8  10.5 

31-50 คน  -15.4  -7.7   1.5  15.3 

51-200 คน   4.9 8.0  -4.4  -3.7 

มากกวา 200 คน  -2.5 -1.6 10.7  11.4 

เปรียบเทียบรอยละการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคา
คงเหลือของธุรกิจการขายปลีกเทียบกับไตรมาสกอน 

 ภาพรวมของมูลคาสินคาคงเหลือของธุรกิจ    
การขายปลีก พบวา ไตรมาส 1-2 มีมูลคาสินคา
คงเหลือลดลงรอยละ 10.9 และรอยละ 5.5 จากน้ัน
เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองในไตรมาส 3-4 เปนรอยละ 2.3 
และรอยละ 2.6 ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาไตรมาส 4 พบวาการขายปลีก
สินคาแตละประเภทที่มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน 
ไดแก ธุรกิจการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน 
วิทยุ โทรศัพท อินเทอรเน็ต และการขายปลีกโดยไมมี
รานดวยวิธีอื่นๆ (รอยละ 11.0) ธุรกิจขายปลีกอาหาร 
เครื่องด่ืม และยาสูบ (รอยละ 5.6) สําหรับธุรกิจ 
ขายปลีกประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตน   
มีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน แตละประเภทไมเกิน
รอยละ 4.0 ยกเวนธุรกิจขายปลีกคอมพิวเตอร 
อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
และอุปกรณภาพและเสียง เทาน้ัน ที่มีมูลคาสินคา
คงเหลือลดลงเล็กนอยเพียงรอยละ 0.2 

ตาราง 3 เปรียบเทียบรอยละการเปล่ียนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือ
ของการขายปลีกเทียบกับไตรมาสกอน จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจการขายปลีกและขนาดของสถาน-
ประกอบการ 

       (รอยละ) 

ประเภทธุรกิจการขายปลีก/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

2558 

Q1 Q2
 

Q3
r
 Q4 

รวม -10.9 -5.5 2.3 2.6 

ประเภทธุรกิจการขายปลีก     

อาหาร เครื่องด่ืม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก 5.3 -5.0 -2.4 1.8 

  และสินคาท่ัวไปอ่ืน  ๆ     

อาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ   -28.1 -4.7 9.0 5.6 

คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร อุปกรณสื่อสาร 5.4 -27.7 18.3 -0.2 

   โทรคมนาคม และอุปกรณภาพและเสียง     

สิ่งทอ เครื่องโลหะ สี และกระจก พรม สิ่งปูพื้น -20.2 -3.8 6.7 3.9 

  วัสดุปดผนังและปูพื้น เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร     

  อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง และของใชอ่ืน  ๆ     

  ในครัวเรือน     

หนังสือ หนังสือพิมพ และเครื่องเขียน สื่อบันทึกเสียง -29.8 5.9 17.3 3.7 

  และภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเลน สินคาอ่ืน  ๆ     

  ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ     

เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง สินคาทางเภสัชกรรม -25.1 -4.2 - 2.3 

 และเวชภัณฑ เครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม     

  และสินคาใหมอ่ืนๆ     

การรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทย ุโทรศัพท -1.9 3.8 7.0 11.0 

  อินเทอรเน็ต และการขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอ่ืนๆ     

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม 



 
 

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบรอยละการเปล่ียนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือ
ของการขายปลีกเทียบกับไตรมาสกอน จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจการขายปลีกและขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตอ) 

       (รอยละ) 

ประเภทธุรกิจการขายปลีก/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

2558 

Q1 Q2
 

Q3
r
 Q4 

ขนาดของสถานประกอบการ     

1 - 15  คน -11.2 -5.4 5.9 3.8 

   16 - 25  คน -0.9 1.7 2.6 1.4 

   26 - 30  คน   -17.1 10.4 2.7 2.7 

   31 - 50  คน -13.7 -24.9 2.5 1.4 

   51 - 200  คน -22.4 -6.1 12.6 -2.1 

   มากกวา 200 คน   1.4 -1.6 -17.2 3.2 

หมายเหตุ : 1) - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือขอมูลมีจํานวนเล็กนอย    
              2) r ตัวเลขปรับปรุงใหม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะจากผูประกอบการ 

 ปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
 ดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 

ในไตรมาส 4 น้ัน มีผูประกอบการธุรกิจและบริการ      
ทั่วประเทศ รอยละ 60.5 แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี 
โดยสวนใหญเห็นวาเศรษฐกิจอยูในภาวะชะลอตัว 
ลูกคามีกําลังซื้อลดลง มีการแขงขันทางการคาเพิ่มมากข้ึน 
และมีตนทุนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน เปนตน 

 ความชวยเหลือที่ตองการจากหนวยงานของรัฐ 
 สําหรับความชวยเหลือท่ีตองการจากหนวยงาน

ของรัฐ ในไตรมาส 4 มีผูประกอบการธุรกิจและบริการ   

ท่ัวประเทศ รอยละ 46.5 แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี 
โดยสวนใหญตองการใหรัฐมีการกําหนดมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา
อุปโภคบริโภคใหเขมงวดมากข้ึน และตองการใหรัฐ
ชวยสนับสนุนแหลงเงินทุน เปนตน  

 

 

 

                               

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




