
 

                 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

                       สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (การแจงนับข้อมูลรายละเอียด) 

                         : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปริมณฑล         

 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโน
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ มาแล้ว         
3 ครั้ง ในปี 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํ ามะโนอุตสาหกรรม มาแล้ ว 3 ครั้ ง เช่ นกัน             
ในปี 2507 2540 และ 2550 โดยในปี 2555 
ครบรอบ 10 ปี การทําสํามะโนธุรกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการ และครบรอบ 5 ปี การทํา
สํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้
บูรณาการการจัดทําสํามะโนดังกล่าวไปพร้อมกัน
ภายใต้ชื่อ “โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานท่ีสําคัญทางด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ
บริการ และอุตสาหกรรมการผลิตท่ีแสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างท้ังในด้านจํานวน การกระจายตัวและผลการ
ประกอบการในรอบปี สําหรับข้อมูลเรื่องจํานวน          
และการกระจายตัวของสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น  
ได้นําเสนอไปแล้วในรายงานผลสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ฉบับเสนอผลการนับจดข้อมูลของสถาน-
ประกอบการทุกแห่งท่ัวประเทศ 

การทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 ในข้ันตอนการแจงนับหรือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดได้กําหนดระเบียบวิธี 
ทางสถิติ โดยสถานประกอบการ ท่ีมีคนทํางาน             
1-10 คน ทําการสํารวจด้วยตัวอย่าง ส่วนสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 11 คน ข้ึนไป จะทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกแห่ง แต่อย่างไรก็ตามข้อมูล        
ท่ีได้รับตอบกลับนั้นไม่ครบถ้วนจึง ต้องทําการ
ประมาณค่าข้อมูลสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 
11 คนข้ึนไป ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

 

 

  

 

สําหรับสรุปผลข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับนี้เป็นผล  
ท่ีได้จากการแจงนับเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
ของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการท่ีตั้งอยู่ในปริมณฑล โดยดําเนินธุรกิจ
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : 
TSIC-2009) ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก ท่ีพักแรม
การบริการอาหาร และเครื่องด่ืม ข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร 
และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ และกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ข้อมูล         
ท่ีนําเสนอเป็นผลการดําเนินการในรอบปี 2554                
สรุปดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดย่อยธุรกิจ   
     ผ ล จ า ก สํ า ม ะ โ น ฯ  พ บ ว่ า ส ถ า น -
ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการในปริมณฑล มีจํานวนท้ังสิ้น 145,510 แห่ง 
ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 38.8 ประกอบ
ธุ ร กิ จการขายปลี ก  ( ยก เ ว้ นย านยน ต์  แล ะ
จักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจเก่ียวกับ             
การบริการอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 14.9 สถาน-
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ เ ก่ี ย ว กั บ                  
ท่ีพักแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม และ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ประมาณร้อยละ 13.9 และร้อยละ 13.2 ตามลําดับ 
ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ และธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยาน
ยนต์และจักรยานยนต์) มีประมาณร้อยละ 8.7 และ      
ร้อยละ 5.3 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจนอกเหนือจาก        
ท่ีกล่าวข้างต้น แต่ละหมวดมีสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 2.0 
ของจํานวนสถานประกอบการธุรกิจท้ังสิ้น    
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
             จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เม่ือวั ดด้วยจํ านวนคนทํางาน พบว่ า เป็นสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน  142,941 แห่ง 
หรือร้อยละ 98.2 ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 
16 คนข้ึนไป มีจํานวน 2,569 แห่ง หรือร้อยละ 1.8 

  เ ม่ื อพิจารณาสถานประกอบการ                       
ท่ีมีคนทํางาน 16 คนข้ึนไป ในจํานวนนี้ เป็นสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 1,217 แห่ง 
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 31-50 คน  51-200 คน 
และ 26-30 คน มีประมาณ 549 แห่ง 435 แห่ง และ 
295 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการท่ี มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวนเพียง 73 แห่ง 

 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 88.7 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนท่ีไม่เป็นนิ ติบุคคล       
ส่วนท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.8 
และร้อยละ 2.3 ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการ
ท่ีมีรูปแบบเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ 
มูลนิธิ สมาคม และอ่ืน ๆ มีประมาณร้อยละ 0.2 

   เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบท่ีเป็นส่วนบุคคล 
มากท่ีสุดประมาณร้อยละ 89.9 ในขณะท่ีสถาน-
ประกอบการขนาดอ่ืน ส่วนใหญ่จะดําเนินกิจการใน
รูปแบบท่ีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
โดยเฉพาะสถานประกอบการท่ีมีคนทํางานมากกว่า 
50 คน มีสัดส่วนท่ีสูงมากกว่าร้อยละ 90.0 
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145,510
แห่ง 

หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 

   และจักรยานยนต์ 

หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 

หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจกัรยานยนต์) 

หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม การบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม 

หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมูลข่าวสาร และการส่ือสาร 

หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหารมิทรัพย์ 

หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วทิยาศาสตร์ และเทคนิค 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนนุ 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนนัทนาการ 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอืน่ ๆ 

145,510 
แห่ง 

16 คนขึ้นไป 

ขนาด 
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   ส่วนราชการ 
  รัฐวิสาหกจิ 

 สหกรณ์ 
   และอื่น ๆ 

ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล  

ห้างหุ้นส่วน 
จํากัด 

     บริษัทจํากัด 
     บริษัทจํากัด 

   (มหาชน) 

แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกจิฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
             และขนาดของสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการธุ ร กิ จฯ  ใน       
ปริมณฑล ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.5 เป็นสํานักงาน 
แห่งเดียว ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขาอยู่ท่ีใดท่ีเหลือ
ร้อยละ 3.6 มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานสาขา 
และอีกร้อยละ 0.9 เป็นสํานักงานใหญ่ 
 เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการทุกขนาดมากกว่าร้อยละ 50.0 มีรูปแบบ
การจัดต้ังเป็นสํานักงานแห่งเดียว  

แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
                จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ  
              และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

 ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ            
ในปริมณฑล ร้อยละ 33.0 ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี 
ท่ีดําเนินกิจการระหว่าง 5-9 ปี และระหว่าง 10-19 ปี 
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.2 และร้อยละ 28.8 
ตามลําดับ สถานประกอบท่ีดําเนินกิจการ 20-29 ปี   
และต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป มีประมาณร้อยละ 5.4 และ 
ร้อยละ 3.6 ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการทุกขนาดส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 60.0 
ดําเนินกิจการต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป  

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 สํานักงานแห่งเดียว       สํานักงานใหญ่             สํานักงานสาขา  

27.3
14.7

11.3 7.2

79.7

89.9

4.69.0

88.7

1.4
4.3

10.3

2.22.3

98.6
77.4

91.1

62.3

0.3
8.8

0.70.1
7.6

0.2

0

20

40

60

80

100
ร้อยละ 

   รวม      1-15 คน  16-25 คน  26-30 คน  31-50 คน  51-200 คน  >200 คน    

  ขนาด 

      รวม       1-15 คน  16-25 คน  26-30 คน  31-50 คน  51-200 คน  >200 คน    

 ขนาด 

ร้อยละ 

         น้อยกว่า 5 ปี       5-9 ปี              10-19 ปี            20-29 ปี           30 ปีขึ้นไป 

          รวม       1-15 คน   16-25 คน  26-30 คน  31-50 คน  51-200 คน   >200 คน    

ขนาด 

-3- 
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  6. ทุนจดทะเบียน  

     สถานประกอบการธุ ร กิ จฯ  ใน
ปริมณฑล ท่ีมีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 11,353 แห่ง 
หรือร้อยละ 7.8 ของจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น 
ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.8 มีทุนจด
ทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท ที่มีทุนจดทะเบียน 
10-99 ล้านบาท มีประมาณร้อยละ 7.6 สําหรับ
สถานประกอบการ ที ่ม ีท ุนจดทะเบ ียน ตั ้งแ ต่  
100 ล้านบาทข้ึนไปมีเพียงร้อยละ 2.6 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

3 

 

 

 7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 99.8 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
ส่วนท่ีมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการ          
มี อ ยู่ เ พี ย ง ร้ อ ย ล ะ  0.2  ใ น จํ า น ว นนี้  พบ ว่ า             
สถานประกอบการท่ี มี ต่างประเทศร่วมลงทุน         
โดยถือหุ้น 10-50% มีประมาณร้อยละ 84.9 
ในขณะท่ีสถานประกอบการ ท่ี มี ต่างประเทศ     
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นน้อยกว่า 10% และถือหุ้นมากกว่า 
50% มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 7.7 
และร้อยละ 7.4 ตามลําดับ 

 

 

  

แผนภูมิ 7  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
               หรือถือหุ้น 

 

 

 

 

8. จํานวนคนทํางาน และลูกจ้าง 

  คนทํางาน ซ่ึงหมายถึง เจ้ าของ
กิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
เ งิน เ ดือน และรวมลูกจ้ าง ท่ี ทํางานในสถาน-
ประกอบการ พบว่า ในปี 2554 มีคนทํางานใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล จํานวน
ท้ังสิ้นประมาณ 563,403 คน ในจํานวนนี้ เป็น
คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน จํานวน 
203,270 คน หรือร้อยละ 36.1 มีการจ้างงาน        
หรือลูกจ้างจํานวน 360,133 คน หรือร้อยละ 63.9 
โดยเป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการ จํานวน 316,032 คน 
หรือร้อยละ 87.8 ส่วนท่ีเป็นลูกจ้างระดับบริหาร
จัดการมีจํานวน 44,101 คน หรือร้อยละ 12.2 

แผนภูมิ 8 จํานวนและร้อยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

ไม่มี 

< 10 ล้านบาท 
 

 
 

 

10 – 99 ล้านบาท 
> 100 ล้านบาท 

 
 

มี 

ทุนจดทะเบียน 
 

เงินทุนจดทะเบียน 
 

 145,510 
   แห่ง 

 ไม่ม ี

< 10% 
 

 
 

10 - 50% 
 
 
 
 

       > 50% 
 

 

 มี 

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
 

สัดส่วนการลงทุน 
ของต่างประเทศ 

 145,510 
แห่ง 

 

63.9%36.1%

คนทํางานไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน ลูกจ้าง

คนทํางาน 
 

  ลูกจ้าง 
 

 563,403 
  คน 
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ระดบั 

จํานวน(คน) 



 

หมวดย่อย 
ธุรกิจ 7,568 17,74834,85431,117

86,948

6,7101,645
72,45154,15646,936

563,403

43,372
11,48238,374

158,847

55,897 9,3801,764
63,484 65,009

115,794

360,133

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

รวม 45 46 47 55-56 59-60,
62-63

68 69-74 77-82 90,92-
93

95-96

 เม่ือพิจารณาการจ้างงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง           
ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน      
1-15 คน ประมาณร้อยละ 63.3 เป็นลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางานมากกว่า 200 คน และ   
51-200 คน ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน ประมาณร้อยละ 
11.3 และร้อยละ 11.1 ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างใน
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน  16-25 คน และ        
31-50 คน มีประมาณร้อยละ 6.3 และร้อยละ 5.8 
ตามลํา ดับ ส่วนลูกจ้าง ท่ีปฏิ บั ติงานในสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน มีประมาณ      
ร้อยละ 2.2 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 

ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

คนทํางาน ลูกจ้าง ขนาดของ 

สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 563,403 100.0 360,133 100.0 

1-15 คน 429,112 76.1 227,938 63.3 

16-25 คน 23,849 4.2 22,789 6.3 

26-30 คน 8,306 1.5 8,045 2.2 

31-50 คน 21,237 3.8 20,776 5.8 

51-200 คน 40,355 7.2 40,088 11.1 

มากกว่า 200 คน 40,544 7.2 40,497 11.3 

 

 

    

 

 เม่ือพิจารณาการจ้างงานตามหมวด
ย่อยธุรกิจ พบว่า มีลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจท่ีพักแรม 
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม มากท่ีสุดจํานวน 
86,948 คน หรือร้อยละ 24.1 รองลงมาปฏิบัติงาน
อยู่ในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์) จํานวน 72,451 คน หรือร้อยละ 20.1 
สําหรับลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการขายส่ง 
(ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) การขายส่ง            
แล ะก า รข ายปลี ก  ก า ร ซ่ อมย านยน ต์  แล ะ
จักรยานยนต์ มีจํานวน 54,156 คน หรือร้อยละ 15.0 
และ 46,936 คน หรือร้อยละ 13.0 ตามลําดับ ท่ีเหลือ
ปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 

             หมวดย่อยธุรกิจ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

              คนทํางาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนทีท่าํงานโดยไม่ไดรั้บค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

ลูกจ้าง 

 หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 

                      และจักรยานยนต์ 

 หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 

 หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจกัรยานยนต์) 

 หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครือ่งด่ืม 

 หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมลูข่าวสาร และการส่ือสาร 

 หมวดย่อย 68 กจิกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

 หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วทิยาศาตร์ และเทคนิค 

 หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนนุ 

 หมวดย่อย 90,92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนนัทนาการ 

 หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอืน่ ๆ 
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หมวดย่อย 
ธุรกิจ 

9. จํานวนวัน และช่ัวโมงการทํางานของ
ลูกจ้างของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
  สถานประกอบการธุ ร กิ จฯ  ใน
ปริมณฑลท่ีมีการจ้างงานมีท้ังสิ้นจํานวน 57,154 แห่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 39.3 ของสถานประกอบการ
ท้ังสิ้น เม่ือพิจารณาจํานวนวันทํางานต่อสัปดาห์ของ
ลูกจ้ าง  พบว่ า  สถานประกอบการ ท่ี มีลูกจ้ าง
ปฏิบัติงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ มีประมาณร้อยละ 64.3 
ท่ีปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์มีประมาณร้อยละ 34.6 
ท่ี เหลือร้อยละ 1.1 ปฏิ บั ติ งานน้อยกว่ า 5 วัน         
ต่อสัปดาห์ 

  เม่ือพิจารณาจํานวนชั่วโมงทํางาน
เฉลี่ยต่อวันของลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.6 มีลูกจ้างปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ชั่วโมงต่อวัน สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน มีประมาณ    
ร้อยละ 13.4 ส่วนท่ีมีลูกจ้างปฏิบัติงานน้อยกว่า            
8 ชั่วโมง มีประมาณร้อยละ 5.0 

แผนภูมิ 10  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และชั่วโมงการทํางาน  
                ของลูกจ้าง 
 

                    
 
 

 10. ค่าตอบแทนแรงงาน 
 ลู ก จ้ า ง ท่ี ปฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น -
ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
ในปริมณฑล ได้รับค่าตอบแทนแรงงานรวมท้ังสิ้น
ประมาณ 45,322 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ย 125,848 บาท  
ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจเก่ียวกับ
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร ได้รับค่าตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 220,654 บาท 
รองลงมาคือลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจเก่ียวกับ       
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) และ
ธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และ
เทคนิค ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 160,165 
บาท และ 157,477 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจท่ีพักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีตํ่าท่ีสุด
คือ 95,578 บาท 
 

 แผนภูมิ 11 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี    
               จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 

 
 

 

 

 

1,933.0

4,579.0

1,056.6

3,958.7

8,310.38,674.0
9,153.0

363.0

6,481.1

813.3

45,322.0

157,477.0

220,653.6

131,376.9
107,481.6

108,915.2

127,217.4
95,577.8

160,164.9
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0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ค่าตอบแทนแรงงานเฉล่ีย

         50,000 
   จํานวนเงิน (ล้านบาท)      จํานวนเงิน (บาท/คน/ปี) 

64.3% 1.1%

34.6% < 5 วัน/สัปดาห์

5-6 วัน/สัปดาห์

 7 วัน/สัปดาห์

จํานวนวันทํางาน/สัปดาห์ 
 

81.6%

5.0%

13.4% < 8 ช่ัวโมง

8-10 ช่ัวโมง

> 10 ช่ัวโมง

  จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน 
 

57,154 
แห่ง 

หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
                     และจกัรยานยนต์ 
หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจกัรยานยนต์) 
หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม การบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม 
หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมูลข่าวสาร และการส่ือสาร 
หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหารมิทรัพย์ 

หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วทิยาศาสตร์ และเทคนิค 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนนุ 
หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนนัทนาการ 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอืน่ ๆ 
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57,154 
แห่ง 



 

11. รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ข้ันกลาง และมูลค่าเพ่ิม  
                  ใน ปี  2554 การประกอบธุ ร กิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล         
มีรายได้จากการดําเนินงาน รวมท้ังสิ้นประมาณ 
773,927.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายข้ันกลางประมาณ 
597,011 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมประมาณ 176,916.9 
ล้านบาท โดยมูลค่าเพ่ิมต่อรายได้จากการดําเนินงานมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 22.9 สําหรับรายได้จากการ
ดําเนินงานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ มี มูลค่า
ประมาณ 5.3 ล้านบาท และรายได้จากการดําเนินงาน
เฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านบาท         
ในด้านมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ และเฉลี่ย
ต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านบาท และ 
314,000 บาท ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว ้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์) มีรายได้จากการดําเนินงานสูงท่ีสุด

ประมาณ 234,626.7 ล้านบาท รองลงมาคือ ธุรกิจ
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
และธุรกิจการขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ มีรายได้จากการ
ดําเนินงานประมาณ 219,188.9 ล้ านบาท และ 
161,299.3 ล้านบาท ตามลําดับ ส่วนธุรกิจศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ มีรายได้จากการ
ดําเนินงานตํ่าท่ีสุดประมาณ 4,222.9 ล้านบาท 
สําหรับมูลค่าเพ่ิม พบว่า ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้น         
ยานยนต์และจักรยานยนต์) มีมูลค่าเพ่ิมสูงท่ีสุด
ประมาณ 48,319.8 ล้านบาท รองลงมาคือธุรกิจ          
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) และ
ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมแซม         
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์มีมูลค่าเพ่ิมประมาณ 
36,954.7 ล้ านบาท และ 26,775.9 ล้ านบาท 
ตามลําดับ สําหรับธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
มีมูลค่าเพ่ิมตํ่าท่ีสุดประมาณ 1,100 ล้านบาท  

ตาราง 2  รายได้จากการดําเนินงาน และมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

รายได้จากการดําเนินงาน มูลค่าเพ่ิม 

หมวดย่อยธุรกิจ มูลค่ารวม 

(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่าเพ่ิม 

ต่อรายได้ฯ 

(ร้อยละ) 

รวม 773,927.9 5,318.7 1,373.7 176,916.9 1,215.8 314.0 22.9 

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจกัรยานยนต์  161,299.3 12,761.0 2,540.8 26,775.9 2,118.3 421.8 16.6 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจกัรยานยนต์) 234,626.7 30,912.6 3,609.1 36,954.7 4,868.9 568.5 15.8 

การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจกัรยานยนต์) 219,188.9 3,880.3 1,379.9 48,319.8 855.4 304.2 22.0 

ที่พักแรม การบรกิารอาหารและเครื่องด่ืม 52,279.5 2,581.7 451.5 20,827.0 1,028.5 179.9 39.8 

ข้อมูลข่าวสาร และการส่ือสาร 5,046.5 38,523.2 2,860.5 1,100.0 8,396.7 623.5 21.8 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 59,552.4 3,096.7 1,065.4 24,919.1 1,295.8 445.8 41.8 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนคิ 7,558.3 3,653.1 805.8 2,874.9 1,389.5 306.5 38.0 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนนุ 18,244.9 6,527.7 475.4 7,264.3 2,599.0 189.3 39.8 

ศิลปะความบันเทิง และนนัทนาการ 4,222.9 1,587.6 367.8 1,947.6 732.2 169.6 46.1 

กิจกรรมการบรกิารอื่น ๆ 11,908.5 549.9 274.6 5,933.6 274.0 136.8 49.8 
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 12. ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ 

       ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล 
ประมาณร้อยละ 66.0 ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินกิจการ ดังนี้ 
เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว การแข่งขันทางการค้าเพ่ิม
มากข้ึน กําลังซ้ือของลูกค้าลดลง และต้นทุนในการ
ดําเนินธุรกิจสูงข้ึน เป็นต้น  

 

 

แผนภูมิ 12 ร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของสถาน-
ประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  13. ความช่วยเหลือท่ีต้องการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

      สําหรับความช่วยเหลือท่ีต้องการ
จากหน่ว ยง านของร ัฐ และข ้อ เ สนอแนะนั ้น            
มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล ประมาณร้อยละ 
55.5 ได้ระบุความต้องการและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
รัฐควรมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการลดอัตราภาษี และ 
สนับสนุนแหล่งเงินทุน เป็นต้น 
 

 

แผนภูมิ 13 ร้อยละของความช่วยเหลือท่ีต้องการจาก                  
               หน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว 
การแข่งขันทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน 

กําลังซื้อของลูกค้าลดลง 

ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน 

ขาดเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 

การจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อน 

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

กฎระเบียบข้อบังคับของส่วนราชการ 

ขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 

อ่ืน ๆ  

 

ร้อยละ 
 

ปัญหาและอุปสรรค1/ 
 

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

ความช่วยเหลือท่ีต้องการ1/ 

ร้อยละ 
 

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

หมายเหตุ  1/ สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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มาตรการควบคุมราคาสินค้า 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
มาตรการลดอัตราภาษี 
สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
สร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศและมาตรการ 
    รักษาความปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย 
ลดอัตราดอกเบี้ย 
พักชําระหนี้ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงาน 
แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ 
อ่ืน ๆ 



 

 14. การเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจ 
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในระยะ 
10 ปีท่ีผ่านมา 

   ภาพรวมของการประกอบการธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในปริมณฑลระยะ 10 ปี 
ท่ีผ่านมา พบว่า จํานวนสถานประกอบการ การจ้าง
งาน มูลค่ารายรับ และมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 2552 ท่ีหดตัวลงเนื่องจากเป็น
ช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก สําหรับในปี 2554 ซ่ึง
เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 
สถานประกอบการธุ ร กิจหยุด กิจการชั่ วคราว            
แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจก็ไม่ได้
รับผลกระทบมากนัก  
   เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง สํามะโน/
สํารวจของธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 
2555 กับปี 2545 ซ่ึงเป็นข้อมูลผลการดําเนินกิจการ
ในรอบปีก่อนหน้าสํามะโน/สํารวจพบว่า ในช่วง 10 ปีนี้ 

สถานประกอบการธุรกิจฯท่ีมีคนทํางาน 1 คนข้ึนไป 
ท่ีต้ังอยู่ในปริมณฑล มีจํานวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.8 
สําหรับจํานวนคนทํางานและคนทํางานเฉลี่ยต่อ
สถานประกอบการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 76.5 และร้อยละ 
21.9 ตามลําดับ  
  ในด้านการจ้างงาน พบว่า จํานวน
ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนถึง 1.2 เท่าหรือร้อยละ 124.6 จํานวน
ลูกจ้างเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.3 
สําหรับค่าตอบแทนแรงงานท่ีลูกจ้างได้รับมีมูลค่าเพ่ิม
ข้ึนสูงถึง 2.6 เท่า หรือร้อยละ 258.0 ในช่วง 10 ปี 

   สํ าหรับรายได้จากการดําเนินงาน 
เพ่ิมข้ึน 1.7 เท่า หรือร้อยละ 167.1 ซ่ึงส่งผลให้
มูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในปริมณฑลในช่วง 10 ปีนี้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.0 

ตาราง 3 ข้อมูลที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 2544-2554 
 

รายการข้อมูลท่ีสําคัญ ปี 25441/ ปี 25461/ ปี 25481/ ปี 25501/ ปี 25521/ ปี 25542/ 
ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

  ปี 2554 และป ี2544 

จํานวนสถานประกอบการ (แห่ง) 100,514 100,361 103,511 142,403 141,612 145,510 44.8 

จํานวนคนทํางาน (คน) 319,151 350,929 412,309 526,237 454,275 563,403 76.5 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (คน) 3.2 3.5 3.9 3.7 3.2 3.9 21.9 

จํานวนลูกจ้าง (คน) 160,359 195,918 230,860 322,048 268,374 360,133 124.6 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (คน) 1.6 2.0 2.2 2.3 2.0         2.5 56.3 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 12,660.9 19,453.2 21,946.6 36,480.4 32,048.5 45,322.0 258.0 

    เฉล่ียต่อคนต่อปี (บาท) 78,953.5 99,292.6 95,064.4 113,276.2 119,417.3  125,847.9 59.4 

รายได้จากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 289,720.2 472,484.8   417,579.1 998,991.3 635,368.4 773,927.9 167.1 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 2,882.4 4,707.8 4,034.2 7,015.2 4,486.7   5,318.7 84.5 

    เฉล่ียต่อคนทํางาน (พันบาท) 907.8 1,346.4 1,012.8 1,898.4 1,398.6   1,373.7 51.3 

ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง (ล้านบาท) 190,332.5 372,750.6 313,838.9 790,784.3 489,302.3 597,011.0 213.7 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 1,893.6 3,714.1 3,031.9 5,553.1 3,455.2  4,102.9 116.7 

    เฉล่ียต่อคนทํางาน (พันบาท) 596.4 1,062.2 761.2 1,502.7 1,077.1  1,059.7 77.7 

มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) 99,387.7 99,734.1 103,740.2 208,207.0 146,066.1   176,916.9 78.0 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 988.8 993.8 1,002.2 1,462.1 1,031.5  1,215.8 22.9 

    เฉล่ียต่อคนทํางาน (พันบาท) 311.4 284.2 251.6 395.7 321.5     314.0 0.8 
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หมายเหตุ    : 1/ สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 2547 2549 2551 และ 2553 ปริมณฑล 
                  2/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ปริมณฑล 



 

15. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํ ามะโนธุ ร กิ จและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ พบว่า มีสถานประกอบการ
ธุรกิจท่ีต้ังอยู่ในปริมณฑล จํานวนท้ังสิ้น 145,510 แห่ง 
ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.2 เป็นสถานประกอบการ
ขนาดเล็กท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน ธุรกิจท่ีสําคัญ
ได้แก่ ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์) มีประมาณร้อยละ 38.8 คนทํางาน
ในสถานประกอบการมีจํานวนท้ังสิ้น 563,403 คน   
มีการจ้างงานท้ังสิ้น 360,133 คน ค่าตอบแทนเฉลี่ย
ของลูกจ้างต่อคนต่อปีประมาณ 125,848 บาท 
สําหรับรายได้จากการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ ายข้ันกลางและมูลค่าเพ่ิมมี มูลค่าท้ังสิ้ น 
ประมาณ 773,927.9 ล้านบาท 597,011 ล้านบาท และ 
176,916.9 ล้านบาท ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลการสํารวจ/
สํามะโนระหว่างปี 2545-2555 พบว่า ผลจาก       
กา รสํ า รวจ /สํ า มะ โน  สะ ท้ อน ให้ เห็ น ว่ า ใน                     
ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาการประกอบธุรกิจในปริมณฑล          
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจํานวนสถาน-
ประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนรวมท้ังมีการจ้างงานและ
อัตราค่าตอบแทนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีข้ึนมีการลงทุนขยาย
กิจการและการจ้างงานเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
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