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บทสรุปผูบริหาร 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโน
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มาแลว         
3 ครั้ง ในป 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํ ามะโนอุตสาหกรรม มาแล ว 3 ครั้ ง เช นกั น             
ในป 2507 2540 และ 2550 โดยในป 2555 
ครบรอบ 10 ป การทําสํามะโนธุรกิจทางการคา 
และธุรกิจทางการบริการ และครบรอบ 5 ป การทํา
สํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติจึงได
บูรณาการการจัดทําสํามะโนดังกลาวไปพรอมกัน
ภายใตช่ือ “โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานที่สําคัญทางดานธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการ
บริการ และอุตสาหกรรมการผลิตที่แสดงใหเห็นถึง
โครงสรางทั้งในดานจํานวน การกระจายตัวและผลการ
ประกอบการในรอบป สําหรับขอมูลเรื่องจํานวน          
และการกระจายตัวของสถานประกอบการตาง ๆ น้ัน  
ไดนําเสนอไปแลวในรายงานผลสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ฉบับเสนอผลการนับจดขอมูลของสถาน-
ประกอบการทุกแหงทั่วประเทศ 

การทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 ในข้ันตอนการแจงนับหรือการเก็บ
รวบรวมขอมูลรายละเอียดไดกําหนดระเบียบวิธี 
ทางสถิติ โดยสถานประกอบการ ที่มีคนทํางาน             
1-10 คน ทําการสํารวจดวยตัวอยาง สวนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 11 คน ข้ึนไป จะทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลทุกแหง แตอยางไรก็ตามขอมูล        
ที่ไดรับตอบกลับน้ันไมครบถวนจึงตองทําการ
ประมาณคาขอมูลสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
11 คนข้ึนไป ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

 

 

  

 

 

 

สําหรับรายงานผลฉบับน้ีเปนผลที่ไดจากการ
แจงนับ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดของสถาน-
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ
ที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยดําเนิน
ธุรกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC-2009) ไดแก การขายสง การขาย
ปลีก ที่พักแรมการบริการอาหาร และเครื่องด่ืม 
ข อ มู ล ข า วส า ร  แ ล ะก า ร สื่ อ ส า ร  กิ จ ก ร ร ม
อสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และการบริการ
สนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ และ
กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ขอมูลที่นําเสนอเปนผล
การดําเนินการในรอบป 2554 สรุปดังน้ี 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดยอยธุรกิจ   

     ผลจากสํามะโนฯ พบวาสถาน-
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนทั้งสิ้น 
428,670 แหง ในจํานวนน้ี สวนใหญหรือรอยละ 
53.0 ประกอบธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนต 
และจักรยานยนต) รองลงมาประกอบธุรกิจที่พัก
แรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม ประมาณรอยละ 
13.4 สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ                  
การบริการอื่น ๆ  และธุรกิจการขายสงและการขายปลีก       
การซอมยานยนตและจักรยานยนต มีประมาณรอยละ 
11.4 และรอยละ 10.2 ตามลําดับ สํ าหรับธุรกิจ
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน แตละหมวดมีสัดสวน       
ตํ่ากวารอยละ 5.0 ของจํานวนสถานประกอบการ
ธุรกิจทั้งสิ้น    
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แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
              จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่ อวัดดวยจํ านวนคนทํางาน พบวา เปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน  425,241 แหง 
หรือรอยละ 99.2 สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
16 คนข้ึนไป มีจํานวน 3,429 แหง หรือรอยละ 0.8 

  เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                       
ที่มีคนทํางาน 16 คนข้ึนไป ในจํานวนน้ีเปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 1,817 แหง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน  31-50 คน 
และ 51-200 คน มีประมาณ 358 แหง  613 แหง และ 
584 แหง ตามลําดับ สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา 200 คน มีจํานวนเพียง 57 แหง 

 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ สวนใหญ
รอยละ 88.6 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเปน
สวนบุคคล หรือหางหุนสวนที่ ไม เปนนิติบุคคล       
สวนที่มีรูปแบบการจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัด (มหาชน) และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
หรือหางหุนสวนจํากัด มีสัดสวนใกลเคียงกันประมาณ       
รอยละ 1.8 และรอยละ 1.7 ตามลําดับ สําหรับ
สถานประกอบการที่มีรูปแบบเปนสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ                
มีประมาณรอยละ 7.9 

    เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกจิการในรูปแบบที่เปนสวนบุคคล 
มากที่สุดถึงรอยละ 89.1 ในขณะที่สถานประกอบการ
ที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน จะดําเนินกิจการ         
ในรูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
มากที่สุดประมาณรอยละ 68.4 

 

 

 

 

       จํานวน (แหง) 

      16-25    26-30    31-50   51-200   >200 
        คน        คน        คน        คน        คน  
   

1 – 15 คน 
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    99.2% 
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3.5%

10.2%11.4%
1.8%

0.2%
3.6%
1.0%

1.9%

13.4%

428,670
แหง 

หมวดยอย 45 การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต 

   และจักรยานยนต 
หมวดยอย 46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 
หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจกัรยานยนต) 

หมวดยอย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
หมวดยอย 59-60, 62-63 ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 
หมวดยอย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 
หมวดยอย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 

หมวดยอย 77-82 กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 

หมวดยอย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น  ๆ

428,670 
 แหง 

16 คนข้ึนไป 

ขนาด 
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     และอ่ืน ๆ 

 

สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
นิติบุคคล  

หางหุนสวน 
จํากัด 

บริษัทจํากัด 
 บริษัทจํากัด 
(มหาชน) 

แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  
             และขนาดของสถานประกอบการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการ ธุรกิ จฯ  ใน       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญหรือรอยละ 98.1 
เปนสํานักงานแหงเดียว ไมมีสํานักงานใหญหรือสาขา
อยูที่ใด ที่เหลือรอยละ 1.4 มีรูปแบบการจัดต้ังเปน
สํานักงานสาขา และอีกรอยละ 0.5 เปนสํานักงานใหญ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการสวนใหญมากกวารอยละ 60.0 มีรูปแบบ
การจัดต้ังเปนสํานักงานแหงเดียว ยกเวนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางานมากวา 200 คน ที่มีสัดสวน
ของสํานักงานแหงเดียวและสํานักงานใหญเทากัน         
คือรอยละ 40.4 

แผนภูมิ 4  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
                จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
               และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 

 

 

5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

 ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ            
ในภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือที่ ดํ า เ นินกิจการ            
นอยกวา 5 ป และระหวาง 10-19 ป มีสัดสวน
ใกลเคียงกันประมาณรอยละ 29.8 และรอยละ 29.5 
ตามลําดับ สถานประกอบที่ดําเนินกิจการ 5-9 ป            
มีประมาณรอยละ 27.2 สําหรับสถานประกอบการ
ดําเนินกิจการ 20-29 ป และต้ังแต 30 ป ข้ึนไป        
มีประมาณรอยละ 8.3 และรอยละ 5.2 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน สวนใหญ
มากกวาครึ่ งหรือรอยละ 57.1 ดําเนินกิจการ          
นอยกว า  10 ป  ส วนสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 16 คนข้ึนไป สวนใหญหรือมากกวา     
รอยละ 60.0 ดําเนินกิจการต้ังแต 10 ปข้ึนไป 

แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

รอยละ 

 สํานักงานแหงเดียว       สํานักงานใหญ             สํานักงานสาขา  
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    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 

รอยละ 

        นอยกวา 5 ป       5-9 ป               10-19 ป           20-29 ป          30 ปขึ้นไป 

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

ขนาด 
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6.  ทุนจดทะเบียน  

   สถานประกอบการธุรกิจฯในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 
10,473 แหง หรือรอยละ 2.4 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการทั้ งสิ้น ในจํานวนน้ี สวนใหญหรือ        
รอยละ 84.6 มีทุนจดทะเบียนนอยกวา 10 ลานบาท 
ที่มีทุนจดทะเบียน 10-99 ลานบาท มีประมาณ               
รอยละ 12.2 สําหรับสถานประกอบการที่มีทุน 
จดทะเบียนตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไปมีเพียง        
รอยละ 3.2 

แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

3 

 

 

7. การรวมลงทุนหรือถือหุน  

การประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวนใหญหรือรอยละ 99.9 ไมมีการรวมลงทุนจาก
ตางประเทศ สวนที่มีตางประเทศรวมลงทุนหรือ 
ถือหุ น ในกิจการมีอยูเพียงรอยละ 0.1 ในจํานวนน้ี 
พบวา สถานประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุน         
โดยถือหุน 10-50% มีประมาณรอยละ 83.6 
ในขณะที่สถานประกอบการที่ มีต างประเทศ     
รวมลงทุนโดยถือหุนมากกวา 50% มีประมาณ 
รอยละ 16.0 ที่เหลือรอยละ 0.4 เปนสถานประกอบการ         
ที่มีตางประเทศรวมลงทุนโดยถือหุนนอยกวา 10%  

 

 

  

แผนภูมิ 7  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามการมีตางประเทศรวมลงทุน  
               หรือถือหุน 

 

 

 

 

8. จํานวนคนทํางาน และลูกจาง 

  คนทํางาน ซึ่ งหมายถึง เจาของ
กิจการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง
เ งิน เ ดือน  และรวมลูกจ างที่ ทํ างานในสถาน
ประกอบการ พบวา ในป 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 จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 1.2 
ลานคน ในจํานวนน้ีเปนคนทํางานโดยไมไดรับ
คาจาง/เงินเดือน จํานวน 707,632 คนหรือรอยละ 
58.0 มีการจางงานหรือลูกจางจํานวน 512,382 คน
หรือรอยละ 42.0 โดยเปนลูกจางระดับปฏิบัติการ 
จํานวน 464,844 คน หรือรอยละ 90.7 สวนที่เปน
ลูกจางระดับบริหารจัดการมีจํานวน 47,538 คน 
หรือรอยละ 9.3 

แผนภูมิ 8 จํานวนและรอยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

ไมม ี

< 10 ลานบาท 
 

 
 

 

10 – 99 ลานบาท 
> 100 ลานบาท 

 
 

ม ี

ทุนจดทะเบียน 

 
เงินทุนจดทะเบียน 

 

 428,670 
   แหง 

 ไมม ี

< 10% 
 

 
 

10 - 50% 
 
 
 
 

       > 50% 
 

 

ม ี

การรวมลงทุนจากตางประเทศ 

 
สัดสวนการลงทุน 
ของตางประเทศ 

 428,670 
แหง 

 

42.0%

58.0%

คนทํางานไมได รับคาจาง/เงินเดือน ลูกจาง

คนทํางาน 

 

  ลูกจาง 

 

1.2 ลานคน 

จํานวน (คน) 

ระดับ 



 

 

xi 

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

131,224

5,4302,042

194,527

41,848
66,730

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

 เมื่อพิจารณาการจางงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบวา สวนใหญเปนลูกจาง           
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน      
1-15 คน ประมาณรอยละ 75.7 เปนลูกจางในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และ 16-25 คน 
ประมาณรอยละ 8.8 และรอยละ 6.1 ตามลําดับ 
สําหรับลูกจางในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน    
31-50 คน และมากกวา 200 คน มีประมาณรอยละ 
4.1 และรอยละ 3.6 ตามลํา ดับ สวนลูกจาง             
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน        
26-30 คน มีประมาณรอยละ 1.7 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและรอยละของคนทํางานและลูกจาง    
             ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
            ขนาดของสถานประกอบการ 
 

คนทํางาน ลูกจาง ขนาดของ 

สถานประกอบการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

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 

มากกวา 200 คน 20,361 1.7 18,548 3.6 

 

 

    

 

 เมื่อพิจารณาการจางงานตามหมวด
ยอยธุรกิจ พบวา มีลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการขาย
ปลีก (ยกเวนยานยนต และจักรยานยนต) มากที่สุด
จํานวน 194,527 คน หรือรอยละ 38.0 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม จํานวน 131,224 คน หรือรอยละ 
25.6 สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการ 
ขายส ง และการขายปลีก  การซ อมยานยนต          
และจักรยานยนต และการขายสง (ยกเวนยานยนต             
และจักรยานยนต) มีจํานวน 66,730 คน และ 
41,848 คน หรือรอยละ 13.0 และรอยละ 8.2 
ตามลําดับ ที่เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจาก       
ที่กลาวขางตน 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

              คนทํางาน 
 
หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 

                          เงินเดือน และรวมลูกจางท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

ลูกจาง 

1,400,000 

 

 
 

 

 300,000 

 
 

 200,000 

 
 

 100,000 
 

 
          0 

 หมวดยอย 45 การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต 

                      และจักรยานยนต 
 หมวดยอย 46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 
 หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 

 หมวดยอย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 หมวดยอย 59-60, 62-63 ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 
 หมวดยอย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 

 หมวดยอย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 

 หมวดยอย 77-82 กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 

 หมวดยอย 90,92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

 หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น  ๆ



 

 

xii 

หมวดยอย 
ธุรกิจ 

9. จํานวนวัน และชั่วโมงการทํางานของ
ลูกจางของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ           
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจางงานมีทั้งสิ้น
จํานวน 122,811 แหง หรือคิดเปนรอยละ 28.6 ของ
สถานประกอบการทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาจํานวนวัน
ทํางานตอสัปดาหของลูกจ าง  พบวา  สถาน -
ประกอบการที่มีลูกจางปฏิบัติงาน 7 วันตอสัปดาห  
มีประมาณรอยละ 55.0 ที่ปฏิบัติงาน 5-6 วันตอ
สัปดาห มีประมาณรอยละ 42.5 ที่เหลือรอยละ 2.5 
ปฏิบัติงานนอยกวา 5 วันตอสัปดาห 

  เมื่อพิจารณาจํานวนช่ัวโมงทํางาน
เฉลี่ยตอวันของลูกจาง พบวา สถานประกอบการ
สวนใหญหรือรอยละ 74.6 มีลูกจางปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ช่ัวโมงตอวัน สถานประกอบการที่มีลูกจาง
ปฏิบัติงานมากกวา 10 ช่ัวโมงตอวัน มีประมาณ    
รอยละ 15.5 สวนที่มีลูกจางปฏิบัติงานนอยกวา            
8 ช่ัวโมง มีประมาณรอยละ 9.9 

แผนภูมิ 10  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และช่ัวโมงการทํางาน  
                ของลูกจาง 
                    

 

 10. คาตอบแทนแรงงาน 

 ลู ก จ า ง ที่ ป ฏิบั ติ ง าน ในส ถาน -
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับคาตอบแทนแรงงาน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 41.1 พันลานบาท หรือโดยเฉลี่ย 
80,302 บาท ตอคนตอป โดยลูกจางที่ปฏิบัติงาน      
ในธุรกิจเกี่ยวกับการขายสง และการขายปลีก การซอม
ยานยนตและจักรยานยนต ไดรับคาตอบแทนแรงงาน
เฉลี่ยตอคนตอปสูงสุดคือ 103,200 บาท รองลงมา
คือลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับการขายสง 
(ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) และธุรกิจเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค
ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป 96,741 บาท และ 
95,139 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานอยู
ในธุรกิจศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอปตํ่าที่สุดคือ 25,570 บาท 
 

 แผนภูมิ 11 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                    และคาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป    
                จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

  จํานวนเงิน (ลานบาท)    จํานวนเงิน (บาท/คน/ป) 

42.5%

2.5%

55.0%

< 5 วัน/สัปดาห

5-6 วัน/สัปดาห

 7 วัน/สัปดาห

จํานวนวันทํางาน/สัปดาห 
 

74.6%

9.9%

15.5%
< 8 ชั่วโมง

8-10 ช่ัวโมง

> 10 ช่ัวโมง

จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน 
 

122,811

แหง 

หมวดยอย 45 การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต 

                     และจักรยานยนต 
หมวดยอย 46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 
หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 

หมวดยอย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
หมวดยอย 59-60, 62-63 ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 
หมวดยอย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 
หมวดยอย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 

หมวดยอย 77-82 กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 

หมวดยอย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 
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11. รายไดจากการดําเนินงาน คาใชจาย
ขั้นกลาง และมูลคาเพ่ิม  
                  ในป  2554 การประกอบ ธุรกิ จ
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดจากการดําเนินงาน  
รวมทั้งสิ้นประมาณ 946.5 พันลานบาท คาใชจาย      
ข้ันกลางประมาณ 702.2 พันลานบาท และมูลคาเพิ่ม 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 244.3 พันลานบาท โดยมูลคาเพิ่ม
ตอรายไดจากการดําเนินงานมีสัดสวนประมาณ      
รอยละ 25.8 สําหรับรายไดจากการดําเนินงานเฉลี่ย
ตอสถานประกอบการมีมูลคาประมาณ 2.2 ลานบาท 
และรายไดจากการดําเนินงานเฉลี่ยตอคนทํางาน        
มีมูลคาประมาณ 775,800 บาท ในดานมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ และเฉลี่ยตอคนทํางาน       
มีมูลคาประมาณ 569,900 บาท และ 200,200 บาท 
ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดยอยธุรกิจ 
พบวา ธุรกิจการขายปลีก(ยกเวนยานยนต และ
จ ัก ร ย าน ยน ต )  มี ร า ย ได จ ากกา ร ดํ า เ นิน ง าน          
และมูลคาเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 471.0 พันลานบาท 
และ 115.8 พันลานบาท ตามลําดับ รองลงมาคือ             
ธุรกิจการขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนต
และจักรยานยนต มีรายไดจากการดําเนินงานและมูลคาเพิ่ม
ประมาณ 188.8 พันลานบาท และ 40.7 พันลานบาท 
ตามลําดับ ธุ รกิ จการขายส ง (ยกเวนยานยนต และ
จักรยานยนต )  มี รายไดจากการดําเ นินงานและ
มูลคาเพิ่มประมาณ 147.8 พันลานบาท และ 28.0 
พันลานบาท ตามลําดับ สําหรับธุรกิจขอมูลขาวสาร
แล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  มี รายได จากการดํ าเนิ นงาน                   
และมูลคาเพิ่มตํ่าสุดคือประมาณ 868.0 ลานบาท และ 
430.3 ลานบาท ตามลําดับ 

ตาราง 2  รายไดจากการดําเนินงาน และมูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 

รายไดจากการดําเนินงาน มูลคาเพ่ิม 

หมวดยอยธุรกิจ มูลคารวม 

(ลานบาท) 

ตอสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ตอ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

ตอสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ตอ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลคาเพ่ิม 

ตอรายไดฯ 

(รอยละ) 

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

การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต  188,820.3 4,299.9 1,499.0 40,660.6 925.9 322.8 21.5 

การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 147,783.2 9,734.7 2,096.0 27,990.8 1,843.8 397.0 18.9 

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

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

ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 867.8 1,193.7 268.3 430.3 591.8 133.0 49.6 

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

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 3,977.8 932.2 336.4 2,000.7 468.9 169.2 50.3 

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

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 3,848.1 494.4 85.0 2,177.0 279.7 48.1 56.6 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 11,977.9 246.1 170.8 5,694.0 117.0 81.2 47.5 
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 12. การเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจ 
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในระยะ 
10 ปท่ีผานมา 

   ภาพรวมของก ารประกอบการ              
ธุ รกิ จทางการค าและธุ รกิ จทางการบริ การใน                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะ 10 ป ที่ผานมา พบวา 
จํานวนสถานประกอบการ การจางงาน มูลคารายรับ 
และมูลคาเพิ่ม มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ยกเวนใน            
ป 2552 ที่หดตัวลงเน่ืองจากเปนชวงที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลก สําหรับในป 2554 ซึ่งเกิดเหตุการณ        
มหาอุทกภัยในทุกพื้นที่ของประเทศสถานประกอบการ
ธุรกิจหยุดกิจการช่ัวคราวแตอยางไรก็ตามภาพรวมของผล
ประกอบการธุรกิจก็ไมไดรับผลกระทบมากนัก  
      เมื่อเปรียบเทียบขอมูลระหวาง สํามะโน/
สํารวจของธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ       
ป 2555 กับป 2545 ซึ่งเปนขอมูลผลการดําเนินกิจการ 
 

ในรอบปกอนหนาสํามะโน/สํารวจพบวา ในชวง 10 ปน้ี
สถานประกอบการธุรกิจฯ ที่มีคนทํางาน 1 คนข้ึนไป
ที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนเพิ่มข้ึน
ร อ ย ล ะ  4 2 . 6  สํ า ห รั บ จํ า น ว น ค น ทํ า ง า น              
และคนทํางานเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มข้ึน
รอยละ 50.2 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ  
  ในดานการจางงาน พบวา จํานวน
ลูกจางเพิ่มข้ึนรอยละ 79.6 จํานวนลูกจางเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการเพิ่ มข้ึนรอยละ 33.3 สํ าหรับ
คาตอบแทนแรงงานที่ลูกจางไดรับมีมูลคาเพิ่มข้ึนสูง
ถึง 2.2 เทา หรือรอยละ 224.8 ในชวง 10 ป 

   สําหรับรายไดจากการดําเนินงาน 
เพิ่มข้ึน 1.8 เทา หรือรอยละ 184.9 ซึ่งสงผลให
มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในชวง 10 ปน้ีเพิ่มข้ึนถึง 1.4 เทา หรือรอยละ 137.3 

ตาราง 3 ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธรุกิจทางการบริการป 2544-2554 
 

รายการขอมูลท่ีสําคัญ ป 2544
1/
 ป 2546

1/
 ป 2548

1/
 ป 2550

1/ 
ป 2552

1/
 ป 2554

2/
 

รอยละของ 

การเปลี่ยนแปลง 

 ป 2554 และป 2544 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 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 

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 2.7 2.7 2.7 2.9 2.3 2.8 3.7 

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

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 0.9 1.0 1.4 1.1 0.9         1.2 33.3 

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

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

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

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

    เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 409.0 518.7 850.5 710.0 653.1       775.8 89.7 

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

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

    เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 282.3 383.0 614.4 464.8 462.8       575.6 103.9 

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

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 342.4 368.0 647.5 718.5 441.7      569.9 66.4 

    เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 126.7 135.7 236.1 245.2 190.3       200.2 58.0 

  หมายเหตุ  
 
 : 

1/
 สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 2547 2549 2551 และ 2553 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                  
2/
 สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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13. สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลจากการสํ ามะโนธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการคาและ

ธุรกิจทางการบริการ พบวา มีสถานประกอบการ
ธุรกิจที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 428,670 แหง สวนใหญ หรือรอยละ 99.2 
เปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน           
1-15 คน ธุรกิจที่สําคัญไดแก ธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเวนยานยนต และจักรยานยนต) มีประมาณ         
รอยละ 53.0 คนทํางานในสถานประกอบการ        
มีจํานวนทั้งสิ้น 1.2 ลานคน มีการจางงานทั้งสิ้น 
512,382 คน คาตอบแทนเฉลี่ยของลูกจางตอคนตอป
ประมาณ 80,302 บาท สําหรับรายไดจากการ

ดําเนินงานคาใชจายข้ันกลางและมูลคาเพิ่มมีมูลคา
ทั้งสิ้นประมาณ 946.5 พันลานบาท 702.2 พันลานบาท 
และ 244.3 พันลานบาท ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการสํารวจ/
สํามะโนระหวางป  2545-2555 พบวา ผลจาก       
การสํารวจ/สํามะโนสะทอนใหเห็นวาในชวง 10 ป 
ที่ ผ า น ม า ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง 
จากจํานวนสถานประกอบการที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งมีการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จางงานและอัตราคาตอบแทนแรงงานที่เพิ่มข้ึน 
ส งผลใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดี ข้ึน               
มี ก า ร ล งทุ นขย ายกิ จ ก า รแล ะก า รจ า ง ง าน           
เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดทั้ ง          
ภายในและภายนอกประเทศ  

  ปญหาและอุปสรรคของสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ 

       ผู ประกอบการ ธุ รกิ จฯ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณรอยละ 66.0 ไดแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ         
ในการดําเนินกิจการ ดังน้ี การแขงขันทางการคาเพิ่ม
มากข้ึน ตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน กําลังซื้อของ
ลูกคาลดลง และเศรษฐกิจไมดี/ชะลอตัว เปนตน  

  ความชวยเหลือที่ตองการจาก
หนวยงานของรัฐ 

      สําหรับความชวยเหลือที่ตองการ
จากหนวยง านของร ัฐและขอ เ สนอแนะ นั ้น            
มีผูประกอบการธุรกิจฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณรอยละ 61.2 ได ระบุความตองการ            
และขอเสนอแนะ ดังน้ี รัฐควรมีมาตรการควบคุม
ราคาสินคา มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ สนับสนุน
แหลงเงินทุน มาตรการลดอัตราภาษี และลดอัตรา
ดอกเบี้ย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




