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เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขาย/ 
รายรับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2557  

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าขาย/รายรับเทียบกับ  
ไตรมาสเดียวกันของ ปี 2557 พบว่า ภาพรวมของ
ธุรกิจทั่วประเทศในปี 2558 มียอดขายขยายตัวดีขึ้น 
โดยในไตรมาส 1 มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 
จากน้ันในไตรมาส 2 มีมูลค่ารายรับชะลอตัวลงที่   
ร้อยละ 15.6 และกลับมาขยายเล็กน้อยในไตรมาส 3 
ร้อยละ 16.0 ส่วนไตรมาส 4 ชะลอตัวลง ที่ร้อยละ 12.5 

เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจ
ทุกประเภทในไตรมาส 4 มีรายรับเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจการ
ผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การ
บันทึกเสียงลงบนสื่อฯ มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ ธุรกิจที่พักแรม มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 ธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือนและกิจกรรมของส านักงานหรือ
ตัวแทนจัดหางาน มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 ธุรกิจ
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจการซ่อม
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรม
การบริการส่วนบุคคลอื่นๆ  มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นใน
สัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 12.6 ส าหรับธุรกิจการ  
ขายปลีก มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.3 ส่วน
กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ ความบันเทิงฯ  มีมูลค่า
รายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 

เมื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ งส ถ า น -
ประกอบการ พบว่า ไตรมาส 4 ปี 2558 กิจการที่มี
คนท างาน 1-15 คน มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน 
รองลงมาคือ กิจการที่มีคนท างานมากกว่า 200 คน มี
มูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.1 ส่วนกิจการที่มี
คนท างาน 51-200 คน และ 16-25 คน มีมูลค่ารายรับ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 1.9 ตามล าดับ ในขณะที่
กิจการที่มีคนท างาน 26-30 คน และ 31-50 คน มี
รายรับลดลงร้อยละ 11.9 และร้อยละ 8.6 ตามล าดับ 

ตาราง 1 เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/ 
            รายรับเทยีบกบัไตรมาสเดียวกันของปี 2557  
            จ าแนกตามประเภทธรุกิจ และขนาดของสถาน- 
            ประกอบการ 
                                                                     (ร้อยละ) 

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 

ท่ีพักแรม 15.0 20.5 27.7 20.6 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 39.0 44.1 43.0 12.6 

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯ 19.1  18.7  22.9  28.8 

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ  16.3 15.5 25.1 18.6 

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ ฯลฯ  13.7   7.2   4.0    4.9 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลฯ  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 

มากกว่า 200 คน  10.6 4.6 13.4  18.1 

หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/
รายรับเทียบกับไตรมาสก่อน 

ภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในไตรมาส 1 
ปี 2558 มีมูลค่ารายรับชะลอตัวลงจากไตรมาส 4    
ปี 2557 ร้อยละ 0.5 จากน้ันในไตรมาส 2-4 มูลค่า
รายรับปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นร้อยละ 1.3 
ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 6.2 ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจพบว่า ธุรกิจ
ทุกประเภทในไตรมาส 4 ปี 2558 มีรายรับเพิ่มขึ้น
จากไตรมาส 3 ปี 2558 โดยธุรกิจที่พักแรม และธุรกิจ
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนฯ 
มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 8.5 และ 



 

 

 

ร้อยละ 8.4 ตามล าดับ ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการ
สร้างสรรค์ศิลปะ ความบันเทิงฯ มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7.1 ในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และ
รายการโทรทัศน์  การบันทึกเสียงลงบนสื่อฯ มี
มูล ค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.4 ธุรกิจการขายปลีก มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.2 ส่วนธุรกิจการบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และธุรกิจการซ่อมของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ มีมูลค่ารายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.3 และ
ร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบว่า ไตรมาส 4 ปี 2558 กิจการที่มีคนท างาน  
31-50 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 15.3 
ส าหรับกิจการที่มีคนท างาน 16-25 คน และมากกว่า 
200 คน มีรายรับเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ ร้อยละ 11.4 
กิจการที่มีคนท างาน 26-30 คน และ 1-15 คน มี
ราย รับ เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 6.4 
ตามล าดับ ส่วนกิจการที่มีคนท างาน 51-200 คน มี
รายรับลดลง ร้อยละ 3.7 

ตาราง 2 เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/ 
            รายรับเทยีบกบัไตรมาสก่อน จ าแนกตามประเภท 
             ธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ 
                                                                     (ร้อยละ) 

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 

ท่ีพักแรม 4.7 3.9 2.3 8.5 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม -0.5 1.1 6.2 5.3 

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ฯ  11.4   3.7   5.1   6.4 

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลฯ   0.5 1.4 7.9 8.4 

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ ฯลฯ   1.3  -3.3   1.6   7.1 

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลฯ   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 

มากกว่า 200 คน  -2.5 -1.6 10.7  11.4 

เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้า
คงเหลือของธุรกิจการขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน 
 ภาพรวมของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจ    
การขายปลีก พบว่า ไตรมาส 1 -2 มีมูลค่ าสินค้า
คงเหลือลดลงร้อยละ 10.9 และร้อยละ 5.5 จากน้ัน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในไตรมาส 3-4 เป็นร้อยละ 2.3 
และร้อยละ 2.6 ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาไตรมาส 4 พบว่าการขายปลีก
สินค้าแต่ละประเภทที่มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ธุรกิจการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ 
วิทยุ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการขายปลีกโดยไม่มี
ร้านด้วยวิธีอื่นๆ (ร้อยละ 11.0) ธุรกิจขายปลีกอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และยาสูบ  (ร้อยละ 5.6) ส าหรับธุรกิจ 
ขายปลีกประเภทอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น   
มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น แต่ละประเภทไม่เกิน
ร้อยละ 4.0 ยกเว้นธุรกิจขายปลีกคอมพิว เตอ ร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 
และอุปกรณ์ภาพและเสียง เท่าน้ัน ที่มีมูลค่าสินค้า
คงเหลือลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.2 

ตาราง 3 เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ของการขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจการขายปลีกและขนาดของสถาน-
ประกอบการ 

       (ร้อยละ) 
ประเภทธุรกจิการขายปลีก/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

2558 

Q1 Q2 Q3r Q4 

รวม -10.9 -5.5 2.3 2.6 

ประเภทธุรกจิการขายปลีก     

อาหาร เครื่องดืม่ หรอืยาสูบ เปน็สนิค้าหลกั 5.3 -5.0 -2.4 1.8 

  และสินค้าทั่วไปอืน่ๆ     

อาหาร เครือ่งดื่ม และยาสูบ   -28.1 -4.7 9.0 5.6 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร 5.4 -27.7 18.3 -0.2 

   โทรคมนาคม และอุปกรณ์ภาพและเสียง     

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

  วัสดุปิดผนังและปพูื้น เครื่องใชไ้ฟฟ้า เฟอรน์ิเจอร ์     

  อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง และของใช้อืน่ๆ     

  ในครัวเรือน     

หนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน สื่อบันทึกเสียง -29.8 5.9 17.3 3.7 

  และภาพ เครื่องกีฬา เกมและของเลน่ สนิค้าอื่นๆ     

  ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ     

เสื้อผา้ รองเท้า เครื่องหนัง สินค้าทางเภสัชกรรม -25.1 -4.2 - 2.3 

 และเวชภัณฑ์ เครือ่งหอมและเครือ่งประทินโฉม     

  และสนิค้าใหม่อื่นๆ     

การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ -1.9 3.8 7.0 11.0 

  อินเทอร์เน็ต และการขายปลกีโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่น  ๆ     
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หมายเหตุ : r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 



 

 

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ของการขายปลีกเทียบกับไตรมาสก่อน จ าแนกตาม
ประเภทธุรกิจการขายปลีกและขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ต่อ) 

       (ร้อยละ) 

ประเภทธุรกจิการขายปลีก/ 
ขนาดของสถานประกอบการ 

2558 

Q1 Q2 Q3r 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 

   มากกว่า 200 คน   1.4 -1.6 -17.2 3.2 

หมายเหตุ : 1) - ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือข้อมูลมีจ านวนเล็กน้อย    
              2) r ตัวเลขปรับปรุงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 

 ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 

ในไตรมาส 4 น้ัน มีผู้ประกอบการธุรกิจและบริการ      
ทั่วประเทศ ร้อยละ 60.5 แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี 
โดยส่วนใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว 
ลูกค้ามีก าลังซื้อลดลง มีการแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น 
และมีต้นทุนในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐ 
 ส าหรับความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน

ของรัฐ ในไตรมาส 4 มีผู้ประกอบการธุรกิจและบริการ   
ทั่วประเทศ ร้อยละ 46.5 แสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี 
โดยส่วนใหญ่ ต้องการให้รัฐมีการก าหนดมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ก าหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคให้เข้มงวดมากขึ้น และต้องการให้รัฐ
ช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุน เป็นต้น  
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