
 

                 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

                       สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (การแจงนับข้อมูลรายละเอียด) 

                         : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

 

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 และอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีแสดงให้เห็นถึง
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
ทางการบริการท่ีต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยดําเนินธุร กิจตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification : TSIC-2009) ได้แก่ การขายส่ง 
การขายปลีก ท่ีพักแรมการบริการอาหาร และ
เครื่องด่ืม ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการ
สนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ และ
กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ข้อมูลท่ีนําเสนอเป็นผล
การดําเนินการในรอบปี 2554 สรุปดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดย่อยธุรกิจ   

     ผลจากสํ ามะโนฯ พบว่ าสถาน-
ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนท้ังสิ้น 
428,670 แห่ง ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
53.0 ประกอบธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจท่ีพัก
แรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม ประมาณร้อยละ 
13.4 สถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับ                  
การบริการอ่ืน ๆ และธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก       
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีประมาณร้อยละ 
11.4 ร้ อยละ 10.2 ตามลํ าดั บ สํ าหรั บธุ รกิ จ
นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น แต่ละหมวดมีสัดส่วน       
ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0 ของจํานวนสถานประกอบการ
ธุรกิจท้ังสิ้น    
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
             จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เม่ือวั ดด้วยจํ านวนคนทํางาน พบว่ า เป็นสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน  425,241 แห่ง 
หรือร้อยละ 99.2 ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 
16 คนข้ึนไป มีจํานวน 3,429 แห่ง หรือร้อยละ 0.8 

  เ ม่ื อพิจารณาสถานประกอบการ                       
ท่ีมีคนทํางาน 16 คนข้ึนไป ในจํานวนนี้ เป็นสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 1,817 แห่ง 
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน  31-50 คน 
และ 51-200 คน มีประมาณ 358 แห่ง  613 แห่ง และ 
584 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการท่ี มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวนเพียง 57 แห่ง 

 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 88.6 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนท่ีไม่เป็นนิ ติบุคคล       
ส่วนท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด มีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ       
ร้อยละ 1.8 และร้อยละ 1.7 ตามลําดับ สําหรับ
สถานประกอบการท่ีมีรูปแบบเป็นส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ                
มีประมาณร้อยละ 7.9 

   เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบท่ีเป็นส่วนบุคคล 
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 89.1 ในขณะท่ีสถานประกอบการ
ท่ีมีคนทํางานมากกว่า 200 คน จะดําเนินกิจการ         
ในรูปแบบเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
มากท่ีสุดประมาณร้อยละ 68.4 
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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 

428,670 
แห่ง 

16 คนขึ้นไป 

ขนาด 

-2- 



 

76.3
67.8

40.4

12.5 17.2 19.2

80.0

40.4

61.5

98.1 98.3

15.0
7.0 11.2

21.6

0.40.5 13.0 16.9
1.31.4

0

20

40

60

80

100

29.8 29.9
14.3

27.2 27.2

24.2 21.6 24.4

8.8

8.3 8.3

16.3

11.3 12.2
21.9

7.013.0 11.314.9

20.0

43.0

37.036.0 37.840.1

29.429.5

12.7 15.9

19.3

15.9

5.2 10.610.55.2

0

20

40

60

80

100

    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       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.1 
เป็นสํานักงาน แห่งเดียว ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขา
อยู่ ท่ีใดท่ีเหลือร้อยละ 1.4 มีรูปแบบการจัดต้ังเป็น
สํานักงานสาขา และอีกร้อยละ 0.5 เป็นสํานักงานใหญ่ 
 เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60.0 มีรูปแบบ
การจัดต้ังเป็นสํานักงานแห่งเดียว ยกเว้นสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางานมากว่า 200 คน ท่ีมีสัดส่วน
ของสํานักงานแห่งเดียวและสํานักงานใหญ่เท่ากัน         
คือร้อยละ 40.4 

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            
ในภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ ท่ี ดํา เนินกิจการ            
น้อยกว่า 5 ปี และระหว่าง 10-19 ปี มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 29.8 และร้อยละ 29.5 
ตามลําดับ สถานประกอบท่ีดําเนินกิจการ 5-9 ปี            
มีประมาณร้อยละ 27.2 สําหรับสถานประกอบการ
ดําเนินกิจการ 20-29 ปี และต้ังแต่ 30 ปี ข้ึนไป         
มีประมาณร้อยละ 8.3 และร้อยละ 5.2 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน ส่วนใหญ่
มากกว่าครึ่ งหรือร้อยละ 57.1 ดําเนินกิจการ          
น้ อยกว่ า  10  ปี  ส่ วนสถานประกอบการ ท่ี มี
คนทํางาน 16 คนข้ึนไป ส่วนใหญ่หรือมากกว่า     
ร้อยละ 60.0 ดําเนินกิจการต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 สํานักงานแห่งเดียว       สํานักงานใหญ่             สํานักงานสาขา  
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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  

   สถานประกอบการธุรกิจฯในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 
10,473 แห่ง หรือร้อยละ 2.4 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการท้ังสิ้น ในจํานวนนี้  ส่วนใหญ่หรือ        
ร้อยละ 84.6 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท 
ที่มีทุนจดทะเบียน 10-99 ล้านบาท มีประมาณ               
ร้อยละ 12.2 สําหรับสถานประกอบการที่มีทุน 
จดทะเบียนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง        
ร้อยละ 3.2 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

3 

 

 

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.9 ไม่มีการร่วมลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส่วนท่ีมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือ 
ถือหุ ้น ในกิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 0.1 ในจํานวนนี้ 
พบว่า สถานประกอบการท่ีมีต่างประเทศร่วมลงทุน         
โดยถือหุ้น 10-50% มีประมาณร้อยละ 83.6 
ในขณะท่ีสถานประกอบการ ท่ี มี ต่างประเทศ     
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่า 50% มีประมาณ 
ร้อยละ 16.0 ท่ีเหลือร้อยละ 0.4 เป็นสถานประกอบการ         
ท่ีมีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นน้อยกว่า 10%  

 

 

  

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
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนท้ังสิ้นประมาณ 1.2 
ล้านคน ในจํานวนนี้ เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง/เ งินเ ดือน จํ านวน 707,632 คนหรือ         
ร้อยละ 58.0 มีการจ้างงานหรือลูกจ้างจํานวน 
512,382 คน หรือร้อยละ 42.0 โดยเป็นลูกจ้างระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 464,844 คน หรือร้อยละ 90.7  
ส่วนท่ีเป็นลูกจ้างระดับบริหารจัดการมีจํานวน 
47,538 คน หรือร้อยละ 9.3 

แผนภูมิ 8 จํานวนและร้อยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

ไม่มี 

< 10 ล้านบาท 
 

 
 

 

10 – 99 ล้านบาท 
> 100 ล้านบาท 

 

มี 

ทุนจดทะเบียน 
 

เงินทุนจดทะเบียน 
 

 428,670 
   แห่ง 

 ไม่ม ี

< 10% 
 

 
 

10 - 50% 
 
 
 
 

       > 50% 
 

 

มี 

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
 

สัดส่วนการลงทุน 
ของต่างประเทศ 

 428,670 
แห่ง 

 

42.0%

58.0%

คนทํางานไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน ลูกจ้าง

คนทํางาน 
 

  ลูกจ้าง 
 

 1.2 ล้านคน 
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ระดบั 

จํานวน(คน) 



 

หมวดย่อย 
ธุรกิจ 29,117 12,33116,41012,723

131,224

5,4302,042

194,527

41,84866,730

1,220,014

70,111
45,286

29,026

600,367

35,850
11,8233,234

125,968

70,507

227,842

512,382

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

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 75.7 เป็นลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 51-200 คน และ 16-25 คน 
ประมาณร้อยละ 8.8 และร้อยละ 6.1 ตามลําดับ 
สําหรับลูกจ้างในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน    
31-50 คน และมากกว่า 200 คน มีประมาณร้อยละ 
4.1 และร้อยละ 3.6 ตามลํา ดับ ส่วนลูกจ้าง             
ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน        
26-30 คน มีประมาณร้อยละ 1.7 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 

ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

คนทํางาน ลูกจ้าง ขนาดของ 

สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 1,220,014 100.0 512,382 100.0 

1-15 คน 1,078,713 88.4 388,127 75.7 

16-25 คน 36,115 3.0 31,094 6.1 

26-30 คน 10,051 0.8 8,700 1.7 

31-50 คน 23,636 1.9 21,051 4.1 

51-200 คน 51,138 4.2 44,862 8.8 

มากกว่า 200 คน 20,361 1.7 18,548 3.6 

 

 

    

 

 เม่ือพิจารณาการจ้างงานตามหมวด
ย่อยธุรกิจ พบว่า มีลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจการขาย
ปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) มากท่ีสุด
จํานวน 194,527 คน หรือร้อยละ 38.0 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจท่ีพักแรม การบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม จํานวน 131,224 คน หรือร้อยละ 
25.6 สําหรับลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการ 
ขายส่ งและการขายปลีก  การ ซ่อมยานยน ต์          
และจักรยานยนต์ การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์             
และจักรยานยนต์) มีจํานวน 66,730 คน และ 
41,848 คน หรือร้อยละ 13.0 และร้อยละ 8.2 
ตามลําดับ ท่ีเหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจาก      
ท่ีกล่าวข้างต้น 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

              คนทํางาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนทีท่าํงานโดยไม่ไดรั้บค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

ลูกจ้าง 

   1,400,000 

 

 
 

 

     300,000 

 
 

     200,000 

 
 

     100,000 
 

 
             0 

 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 
  สถานประกอบการธุรกิจฯ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีการจ้างงานมีท้ังสิ้นจํานวน 
122,811 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 28.6 ของสถาน-
ประกอบการท้ังสิ้น เม่ือพิจารณาจํานวนวันทํางาน
ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการท่ีมี
ลูกจ้างปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ มีประมาณ        
ร้อยละ 55.0 ท่ีปฏิ บั ติงาน  5-6 วันต่อสัปดาห์             
มีประมาณร้อยละ 42.5 ท่ีเหลือร้อยละ 2.5 ปฏิบัติงาน
น้อยกว่า  5 วันต่อสัปดาห์ 

  เม่ือพิจารณาจํานวนชั่วโมงทํางาน
เฉลี่ยต่อวันของลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.6 มีลูกจ้างปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ชั่วโมงต่อวัน สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน มีประมาณ    
ร้อยละ 15.5 ส่วนท่ีมีลูกจ้างปฏิบัติงานน้อยกว่า            
8 ชั่วโมง มีประมาณร้อยละ 9.9 

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
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน
รวมท้ังสิ้นประมาณ 41.1 พันล้านบาท หรือโดยเฉลี่ย 
80,302 บาท ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้างท่ีปฏิบัติงาน       
ในธุรกิจเก่ียวกับการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน
เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 103,200 บาท รองลงมา
คือลูกจ้างท่ีปฎิบัติงานในธุรกิจเก่ียวกับการขายส่ง 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) และธุรกิจเก่ียวกับ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค         
ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 96,741 บาท และ 
95,139 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานอยู่
ในธุรกิจศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีตํ่าท่ีสุดคือ 25,570 บาท 
 

 แผนภูมิ 11 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี    
               จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 

 
 

 

 

 

1,040.71,328.7
516.6

1,170.1

10,405.0

4,048.4

14,865.0

139.8

6,886.6

744.5

41,145.4

95,139.2

68,470.5

80,966.5
84,393.4

25,569.8

91,968.6

79,292.2

96,741.0

76,416.0

80,302.3

103,200.1

0
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25,000
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62-63

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

95-96

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

ค่าตอบแทนแรงงานเฉล่ีย

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

42.5%

2.5%

55.0%

< 5 วัน/สัปดาห์

5-6 วัน/สัปดาห์

 7 วัน/สัปดาห์

จํานวนวันทํางาน/สัปดาห์ 
 

74.6%

9.9%

15.5%
< 8 ช่ัวโมง

8-10 ช่ัวโมง

> 10 ช่ัวโมง

  จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน 
 

122,811 
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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122,811 
แห่ง 



 

11. รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ข้ันกลาง และมูลค่าเพ่ิม  
                  ใน ปี  2554 การประกอบธุ ร กิจ
ทางการ ค้าและธุ ร กิจทางการบริการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้จากการดําเนินงาน  
รวมท้ังสิ้นประมาณ 946.5 พันล้านบาท ค่าใช้จ่าย      
ข้ันกลางประมาณ 702.2 พันล้านบาท และมูลค่าเพ่ิม 
รวมท้ังสิ้นประมาณ 244.3 พันล้านบาท โดยมูลค่าเพ่ิม
ต่อรายได้จากการดําเนินงานมีสัดส่วนประมาณ      
ร้อยละ 25.8 สําหรับรายได้จากการดําเนินงานเฉลี่ย
ต่อสถานประกอบการมีมูลค่าประมาณ 2.2 ล้านบาท 
และรายได้จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อคนทํางาน        
มีมูลค่าประมาณ 775,800 บาท ในด้านมูลค่าเพ่ิม
เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนทํางาน       
มีมูลค่าประมาณ 569,900 บาท และ 200,200 บาท 
ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายปลีก(ยกเว้นยานยนต์ และ
จ ัก ร ย า น ย น ต ์)  มี ร าย ไ ด้ จ ากการ ดํ า เนิ น ง าน          
และมูลค่าเพ่ิมสูงท่ีสุดประมาณ 471.0 พันล้านบาท 
และ 115.8 พันล้านบาท รองลงมาคือ ธุรกิจการขายส่ง
และการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์         
มี รายได้จากการดํ าเนิ นงานและมูลเพ่ิมประมาณ               
188.8 พันล้านบาท และ 40.7 พันล้านบาท ตามลําดับ
ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ )          
มีรายได้จากการดําเนินงานและมูลค่าเพ่ิมประมาณ 
147 . 8  พันล้ านบาท และ  28 . 0  พันล้ านบาท 
ตามลําดับ สําหรับธุรกิจข้อมูลข่าวสารและ การสื่อสาร 
มี รายได้จากการดําเนินงานและมูลค่าเพ่ิมตํ่ าสุ ด            
คือประมาณ 868.0 ล้านบาท และ 430.3 ล้านบาท 
ตามลําดับ 

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 946,533.3 2,208.1 775.8 244,297.0 569.9 200.2 25.8 

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจกัรยานยนต์  188,820.3 4,299.9 1,499.0 40,660.6 925.9 322.8 21.5 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจกัรยานยนต์) 147,783.2 9,734.7 2,096.0 27,990.8 1,843.8 397.0 18.9 

การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจกัรยานยนต์) 471,016.4 2,072.4 784.5 115,770.7 509.4 192.8 24.6 

ที่พักแรม การบรกิารอาหารและเครื่องด่ืม 90,852.1 1,577.9 398.8 35,606.1 618.4 156.3 39.2 

ข้อมูลข่าวสาร และการส่ือสาร 867.8 1,193.7 268.3 430.3 591.8 133.0 49.6 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 20,131.7 1,323.1 561.6 10,237.3 672.8 285.6 50.9 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนคิ 3,977.8 932.2 336.4 2,000.7 468.9 169.2 50.3 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนนุ 7,258.0 902.2 250.1 3,729.5 463.6 128.5 51.4 

ศิลปะความ บันเทิง และนันทนาการ 3,848.1 494.4 85.0 2,177.0 279.7 48.1 56.6 

กิจกรรมการบรกิารอื่น ๆ 11,977.9 246.1 170.8 5,694.0 117.0 81.2 47.5 
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        12. ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ 

       ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จฯ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณร้อยละ 66.0 ได้แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ         
ในการดําเนินกิจการ ดังนี้ การแข่งขันทางการค้าเพ่ิม
มากข้ึน ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน กําลังซ้ือของ
ลูกค้าลดลง และเศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว เป็นต้น  

 

 

 

แผนภูมิ 12 ร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของสถาน-
ประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  13. ความช่วยเหลือท่ีต้องการจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

      สําหรับความช่วยเหลือท่ีต้องการ
จากหน่ว ยง านของร ัฐ และข ้อ เ สนอแนะนั ้น            
มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณร้อยละ 61 .2 ไ ด้ระบุความต้องการ            
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ รัฐควรมีมาตรการควบคุม
ราคาสินค้า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุน
แหล่งเงินทุน มาตรการลดอัตราภาษี และลดอัตรา
ดอกเบ้ีย เป็นต้น 
 

 

แผนภูมิ 13 ร้อยละของความช่วยเหลือท่ีต้องการจาก                  
               หน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน 

ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน 

กําลังซื้อของลูกค้าลดลง 

เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว 

ขาดเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

การจัดเก็บภาษีซ้ําซ้อน 

ขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว 

กฎระเบียบข้อบังคับของส่วนราชการ 

อ่ืน ๆ  

 

ร้อยละ 
 

ปัญหาและอุปสรรค1/ 
 

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

ความช่วยเหลือท่ีต้องการ1/ 

หมายเหตุ  1/ สถานประกอบการ 1 แห่ง สามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

ร้อยละ 
 

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

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



 

 14. การเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจ 
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในระยะ 
10 ปีท่ีผ่านมา 

   ภาพรวมของการประกอบการธุรกิจ
ทางการ ค้ าและธุ ร กิ จทางการบริ การในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา พบว่า จํานวน
สถานประกอบการ การจ้างงาน มูลค่ารายรับ และ
มูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นใน            
ปี 2552 ท่ีหดตัวลงเนื่องจากเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลก สําหรับในปี 2554 ซ่ึงเกิดเหตุการณ์
มหา อุทกภั ย ใน ทุก พ้ืน ท่ี ของประ เทศ  สถาน
ประกอบการธุรกิจหยุดกิจการชั่วคราว แต่อย่างไร        
ก็ตามภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจก็ไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนัก  
   เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง สํามะโน/
สํารวจของธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 

2555กับปี 2545 ซ่ึงเป็นข้อมูลผลการดําเนินกิจการ
ในรอบปีก่อนหน้าสํามะโน/สํารวจพบว่า ในช่วง 10 ปีนี้ 
สถานประกอบการธุรกิจฯท่ีมีคนทํางาน 1 คนข้ึนไป 
ท่ีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนเพ่ิมข้ึน
ร้ อยละ  42 . 6  สํ าหรั บจํ านวนคนทํางานและ
คนทํางานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
50.2 และร้อยละ 3.7 ตามลําดับ  
  ในด้านการจ้างงาน พบว่า จํานวน
ลูกจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6 จํานวนลูกจ้างเฉลี่ยต่อ
สถานประกอบการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.3 สํ าหรับ
ค่าตอบแทนแรงงานท่ีลูกจ้างได้รับมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสูง
ถึง 2.2 เท่า หรือร้อยละ 224.8 ในช่วง 10 ปี 

   สํ าหรับรายได้จากการดําเนินงาน 
เพ่ิมข้ึน 1.8 เท่า หรือร้อยละ 184.9 ซ่ึงส่งผลให้
มูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วง 10 ปีนี้เพ่ิมข้ึนถึง 1.4 เท่า หรือร้อยละ 137.3 

ตาราง 3 ข้อมูลที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 2544-2554 
 

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

  ปี 2544 และป ี2554 

จํานวนสถานประกอบการ (แห่ง) 300,669 300,459 303,910 404,203 403,019 428,670 42.6 

จํานวนคนทํางาน (คน) 812,424 815,056 833,660 1,184,302 935,516 1,220,014 50.2 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (คน) 2.7 2.7 2.7 2.9 2.3 2.8 3.7 

จํานวนลูกจ้าง (คน) 285,345 320,365 425,057 440,513 344,854 512,382 79.6 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (คน) 0.9 1.0 1.4 1.1 0.9         1.2 33.3 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 12,669.1 14,714.0 24,721.2 27,479.9 20,482.5 41,145.4 224.8 

    เฉล่ียต่อคนต่อปี (บาท) 44,399.2 45,928.8 58,159.7 62,381.7 59,394.7   80,302.3 80.9 

รายได้จากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 332,264.0 422,754.6  709,013.2 840,875.3 610,985.1   946,533.3 184.9 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 1,105.1 1,407.0 2,332.9 2,080.3 1,516.0     2,208.1 99.8 

    เฉล่ียต่อคนทํางาน (พันบาท) 409.0 518.7 850.5 710.0 653.1       775.8 89.7 

ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง (ล้านบาท) 229,307.1 312,175.5  512,227.6 550,448.0 432,975.1  702,236.3 206.2 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 762.7 1,039.0 1,685.5 1,361.8 1,074.3     1,638.2 114.8 

    เฉล่ียต่อคนทํางาน (พันบาท) 282.3 383.0 614.4 464.8 462.8       575.6 103.9 

มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) 102,956.8 110,579.1 196,785.6 290,427.3 178,010.0  244,297.0 137.3 

    เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 342.4 368.0 647.5 718.5 441.7      569.9 66.4 

    เฉล่ียต่อคนทํางาน (พันบาท) 126.7 135.7 236.1 245.2 190.3       200.2 58.0 
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หมายเหตุ    : 1/ สํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 2547 2549 2551 และ 2553 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                  2/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

15. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํ ามะโนธุ ร กิ จและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ พบว่า มีสถานประกอบการ
ธุรกิจท่ีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนท้ังสิ้น
ประมาณ 428,670 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.2 
เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กท่ีมีคนทํางาน           
1-15 คน ธุรกิจท่ีสําคัญได้แก่ ธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) มีประมาณ         
ร้อยละ53.0 คนทํางานในสถานประกอบการ        
มีจํานวนท้ังสิ้น 1.2 ล้านคน มีการจ้างงานท้ังสิ้น 
512,382 คน ค่าตอบแทนเฉลี่ยของลูกจ้างต่อคนต่อปี
ประมาณ 80,302 บาท สําหรับรายได้จากการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินงานค่าใช้จ่ายข้ันกลางและมูลค่าเพ่ิมมีมูลค่า
ท้ังสิ้นประมาณ 946.5 พันล้านบาท 702.2 พันล้านบาท 
และ 244.3 พันล้านบาท ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลการสํารวจ/
สํามะโนระหว่างปี 2545-2555 พบว่า ผลจาก       
กา รสํ า รวจ /สํ า มะ โน  สะ ท้ อน ให้ เห็ น ว่ า ใน                     
ช่ วง 10 ปี  ท่ีผ่ านมาการประกอบธุ รกิจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
จากจํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนรวมท้ังมีการ
จ้างงานและอัตราค่าตอบแทนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
ส่ งผลให้ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดี ข้ึน               
มี ก า ร ล ง ทุ น ขย าย กิ จ ก า ร แล ะ กา ร จ้ า ง ง า น           
เ พ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้ัง          
ภายในและภายนอกประเทศ  
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