
 

 

vii 

 

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
ที่ต้ังอยูในปริมณฑล โดยดําเนินธุรกิจตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 
(Thailand Standard Industrial Classification :           
TSIC-2009) ไดแก การขายสง การขายปลีก ที่พักแรม
การบริการอาหาร และเครื่องด่ืม ขอมูลขาวสารและ
การสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร 
และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ และกิจกรรมการบริการอื่น ๆ ขอมูล         
ที่ นําเสนอเปนผลการดําเนินการในรอบป 2554                
สรุปดังน้ี 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดยอยธุรกิจ   
     ผ ล จ า ก สํ า ม ะ โ น ฯ  พ บ ว า ส ถ า น -
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการในปริมณฑล มีจํานวนทั้งสิ้น 145,510 แหง 
ในจํานวนน้ี สวนใหญหรือรอยละ 38.8 ประกอบ
ธุรกิ จกา รขายป ลี ก  ( ยก เ ว นยานยนต  แล ะ
จักรยานยนต) รองลงมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ             
การบริการอื่น ๆ ประมาณรอยละ 14.9 สถาน-
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บ                  
ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม และ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพยมีสัดสวนใกลเคียงกัน
ประมาณรอยละ 13.9 และรอยละ 13.2 ตามลําดับ 
ธุรกิจการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต และธุรกิจการขายสง (ยกเวน        
ยานยนตและจักรยานยนต)  มีประมาณรอยละ 8.7 และ       
รอยละ 5.3 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจนอกเหนือจาก        
ที่กลาวขางตน แตละหมวดมีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 2.0 
ของจํานวนสถานประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น    
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แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
             จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่ อวัดดวยจํ านวนคนทํางาน พบวา เปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน  142,941 แหง 
หรือรอยละ 98.2 สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
16 คนข้ึนไป มีจํานวน 2,569 แหง หรือรอยละ 1.8 

  เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                       
ที่มีคนทํางาน 16 คนข้ึนไป ในจํานวนน้ีเปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 1,217 แหง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน  51-200 คน 
และ 26-30 คน มีประมาณ 549 แหง 435 แหง และ 
295 แหง ตามลําดับ สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา 200 คน มีจํานวนเพียง 73 แหง 

 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ สวนใหญ
รอยละ 88.7 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเปน
สวนบุคคล หรือหางหุนสวนที่ ไม เปนนิติบุคคล       
สวนที่มีรูปแบบการจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัด (มหาชน) และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
หรือหางหุนสวนจํากัด มสีัดสวนประมาณรอยละ 8.8 
และรอยละ 2.3 ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการ
ที่มีรูปแบบเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ 
มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ มีประมาณรอยละ 0.2 

   เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบที่เปนสวนบุคคล 
มากที่สุดประมาณรอยละ 89.9 ในขณะที่สถาน-
ประกอบการขนาดอื่นสวนใหญจะดําเนินกิจการใน
รูปแบบที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 
50 คน มีสัดสวนที่สูงมากกวารอยละ 90.0 

 

 

 

 

   จํานวน (แหง) 

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

1 – 15 คน 

306,059 
แหง 

1.8%

    98.2% 

14.9%

1.8%

1.9%
1.4%

13.2%

0.1%
13.9%

38.8%

5.3%
8.7%

145,510
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 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

หมวดยอย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น  ๆ

145,510 
แหง 

16 คนข้ึนไป 

ขนาด 
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สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
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หางหุนสวน 
จํากัด 
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 บริษัทจํากัด 
(มหาชน) 

แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  
             และขนาดของสถานประกอบการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการ ธุรกิ จฯ  ใน       
ปริมณฑล สวนใหญ หรือรอยละ 95.5 เปนสํานักงาน 
แหงเดียว ไมมีสํานักงานใหญหรือสาขาอยูที่ใด ที่เหลือ
รอยละ 3.6 มีรูปแบบการจัดต้ังเปนสํานักงานสาขา 
และอีกรอยละ 0.9 เปนสํานักงานใหญ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการทุกขนาดมากกวารอยละ 50.0 มีรูปแบบ
การจัดต้ังเปนสํานักงานแหงเดียว  

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            
ในปริมณฑล รอยละ 33.0 ดําเนินกิจการนอยกวา 5 ป 
ที่ดําเนินกิจการระหวาง 5-9 ป และระหวาง 10-19 ป 
มีสัดสวนประมาณรอยละ 29.2 และรอยละ 28.8 
ตามลําดับ สถานประกอบที่ดําเนินกิจการ 20-29 ป   
และต้ังแต 30 ปข้ึนไป มีประมาณรอยละ 5.4 และ 
รอยละ 3.6 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการทุกขนาดสวนใหญหรือมากกวารอยละ 60.0 
ดําเนินกิจการต้ังแต 5 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  

   สถานป ระกอบ การ ธุร กิ จ ฯ  ใน
ปริมณฑล ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 11,353 แหง 
หรือรอยละ 7.8 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 
ในจํานวนนี้ สวนใหญหรือรอยละ 89.8 มีทุนจด
ทะเบียนนอยกวา 10 ลานบาท ที่มีทุนจดทะเบียน 
10-99 ลานบาท มีประมาณรอยละ 7.6 สําหรับ
สถานประกอบการที ่ม ีท ุนจดทะ เบียน ตั ้งแต  
100 ลานบาทข้ึนไปมีเพียงรอยละ 2.6 

แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
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 7. การรวมลงทุนหรือถือหุน  

การประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล สวนใหญหรือ
รอยละ 99.8 ไมมีการรวมลงทุนจากตางประเทศ 
สวนที่มีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุนในกิจการ          
มี อ ยู เ พี ย ง ร อ ยล ะ  0.2  ใ นจํ าน วน น้ี  พบ ว า             
สถานประกอบการที่มีต างประเทศรวมลงทุน         
โดยถือหุน 10-50% มีประมาณรอยละ 84.9 
ในขณะที่สถานประกอบการที่ มีต างประเทศ     
รวมลงทุนโดยถือหุนนอยกวา 10% และถือหุนมากกวา 
50% มีสัดสวนใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ 7.7 
และรอยละ 7.4 ตามลําดับ 

 

 

  

แผนภูมิ 7  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จําแนกตามการมีตางประเทศรวมลงทุน  
              หรือถือหุน 

 

 

 

 

8. จํานวนคนทํางาน และลูกจาง 

  คนทํางาน ซึ่ งหมายถึง เจาของ
กิจการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง
เงิน เดือน และรวมลูกจ างที่ทํ างานในสถาน-
ประกอบการ พบวา ในป 2554 มีคนทํางานใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล จํานวน
ทั้งสิ้นประมาณ 563,403 คน ในจํานวนน้ีเปน
คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง/เงินเดือน จํานวน 
203,270 คน หรือรอยละ 36.1 มีการจางงาน        
หรือลูกจางจํานวน 360,133 คน หรือรอยละ 63.9 
โดยเปนลูกจางระดับปฏิบัติการ จํานวน 316,032 คน 
หรือรอยละ 87.8 สวนที่เปนลูกจางระดับบริหาร
จัดการมีจํานวน 44,101 คน หรือรอยละ 12.2 

แผนภูมิ 8 จํานวนและรอยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

ไมม ี

< 10 ลานบาท 
 

 
 

 

10 – 99 ลานบาท 
> 100 ลานบาท 

 
 

ม ี

ทุนจดทะเบียน 

 
เงินทุนจดทะเบียน 

 

 145,510 
   แหง 

 ไมม ี

< 10% 
 

 
 

10 - 50% 
 
 
 
 

       > 50% 
 

 

 มี 

การรวมลงทุนจากตางประเทศ 

 
สัดสวนการลงทุน 
ของตางประเทศ 

 145,510 
แหง 

 

63.9%36.1%

คนทํางานไมได รับคาจาง/เงินเดือน ลูกจาง

คนทํางาน 

 

  ลูกจาง 

 

563,403
  คน 

ระดับ 

จํานวน(คน) 



 

 

xi 

 

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

86,948

6,7101,645
72,451

54,156
46,936

563,403

43,372
11,4 8238,374

158,847

55,897 9,380
1,764

63,484 65,009

115,794
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 เมื่อพิจารณาการจางงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบวา สวนใหญเปนลูกจาง           
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน      
1-15 คน ประมาณรอยละ 63.3 เปนลูกจางในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน และ   
51-200 คน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 
11.3 และรอยละ 11.1 ตามลําดับ สําหรับลูกจางใน
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน  16-25 คน และ        
31-50 คน มีประมาณรอยละ 6.3 และรอยละ 5.8 
ตามลํา ดับ สวนลูกจ างที่ปฏิบั ติ งานในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีประมาณ      
รอยละ 2.2 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและรอยละของคนทํางานและลูกจาง 

ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

คนทํางาน ลูกจาง ขนาดของ 

สถานประกอบการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

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 

มากกวา 200 คน 40,544 7.2 40,497 11.3 

 

 

    

 

 เมื่อพิจารณาการจางงานตามหมวด
ยอยธุรกิจ พบวา มีลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจที่พักแรม 
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม มากที่สุดจํานวน 
86,948 คน หรือรอยละ 24.1 รองลงมาปฏิบัติงาน
อยูในธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนต และ
จักรยานยนต) จํานวน 72,451 คน หรือรอยละ 20.1 
สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายสง 
(ยกเวนยานยนต และจักรยานยนต) การขายสง            
แล ะก า รขายป ลี ก  ก า รซ อมย านยนต  แล ะ
จักรยานยนต มีจํานวน 54,156 คน หรือรอยละ 15.0 
และ 46,936 คน หรือรอยละ 13.0 ตามลําดับ ที่เหลือ
ปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 

             หมวดยอยธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

              คนทํางาน 
 
หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 

                          เงินเดือน และรวมลูกจางท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

ลูกจาง 

 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 วิทยาศาตร และเทคนิค 

 หมวดยอย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

 หมวดยอย 90,92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

 หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น  ๆ

รวม 



 

 

xii 

หมวดยอย 
ธุรกิจ 

9. จํานวนวัน และชั่วโมงการทํางานของ
ลูกจางของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
  สถานป ระกอบ การ ธุร กิ จ ฯ  ใน
ปริมณฑลที่มีการจางงานมีทั้งสิ้นจํานวน 57,154 แหง 
หรือคิดเปนรอยละ 39.3 ของสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาจํานวนวันทํางานตอสัปดาหของ
ลูกจาง  พบวา  สถานประกอบการที่มีลูกจ าง
ปฏิบัติงาน 5-6 วันตอสัปดาห มีประมาณรอยละ 64.3 
ที่ปฏิบัติงาน 7 วันตอสัปดาหมีประมาณรอยละ 34.6 
ที่ เหลื อรอยละ 1.1 ปฏิบั ติงานนอยกว า 5 วัน         
ตอสัปดาห 

  เมื่อพิจารณาจํานวนช่ัวโมงทํางาน
เฉลี่ยตอวันของลูกจาง พบวา สถานประกอบการ
สวนใหญหรือรอยละ 81.6 มีลูกจางปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ช่ัวโมงตอวัน สถานประกอบการที่มีลูกจาง
ปฏิบัติงานมากกวา 10 ช่ัวโมงตอวัน มีประมาณ    
รอยละ 13.4 สวนที่มีลูกจางปฏิบัติงานนอยกวา            
8 ช่ัวโมง มีประมาณรอยละ 5.0 

แผนภูมิ 10  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และช่ัวโมงการทํางาน  
                ของลูกจาง 
                    

 
 

 10. คาตอบแทนแรงงาน 

 ลู ก จ า ง ที่ ป ฏิบั ติ ง าน ในส ถาน -
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ
ในปริมณฑล ไดรับคาตอบแทนแรงงานรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 45,322 ลานบาท หรือโดยเฉลี่ย 125,848 บาท 
ตอคนตอป โดยลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร ไดรับคาตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงสุดคือ 220,654 บาท 
รองลงมาคือลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับ       
การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) และ
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและ
เทคนิค ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป 160,165 

บาท และ 157,477 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจางที่
ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืม ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอปตํ่าที่สุด
คือ 95,578 บาท 
 

 แผนภูมิ 11 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และคาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป    
               จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 
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64.3% 1.1%

34.6% < 5 วัน/สัปดาห

5-6 วัน/สัปดาห

 7 วัน/สัปดาห

จํานวนวันทํางาน/สัปดาห 
 

81.6%

5.0%

13.4% < 8 ชั่วโมง

8-10 ชั่วโมง

> 10 ชั่วโมง

  จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน 
 

57,154 
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 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

หมวดยอย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

57,154 
แหง 

คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย 

 
รวม 



 

 

v 

 

11. รายไดจากการดําเนินงาน คาใชจาย
ขั้นกลาง และมูลคาเพ่ิม  
                 ในป  2554 กา รประกอบ ธุรกิ จ
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล         
มีรายไดจากการดําเนินงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 
773,927.9 ลานบาท คาใชจายขั้นกลางประมาณ 
597,011 ลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ 176,916.9 
ลานบาท โดยมูลคาเพิ่มตอรายไดจากการดําเนินงาน          
มีสัดสวนประมาณรอยละ 22.9 สําหรับรายไดจาก
การดําเนินงานเฉลี่ยตอสถานประกอบการมีมูลคา
ประมาณ 5.3 ลานบาท และรายไดจากการดําเนินงาน
เฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคาประมาณ 1.4 ลานบาท ในดาน
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ และเฉลี่ยตอ
คนทํางานมีมูลค าประมาณ 1.2 ล านบาท และ 
314,000 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดยอยธุรกิจ 
พบวา ธุรกิจการขายสง (ยกเวนยานยนตและ
จักรยานยนต ) มีรายไดจากการดําเนินงานสูงที่สุด

ประมาณ 234,626.7 ลานบาท รองลงมาคือ ธุรกิจ                   
การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 
และธุรกิจการขายสง และการขายปลีกการซอมแซม
ยานยนตและรถจักรยานยนต  มีรายไดจากการ
ดําเนินงานประมาณ 219,188.9 ลานบาท และ 
161,299.3 ลานบาท ตามลําดับ สวนธุรกิจศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการมีรายไดจากการ
ดําเนินงานตํ่าที่สุดประมาณ 4,222.9 ลานบาท 
สําหรับมูลคาเพิ่ม พบวา ธุรกิจการขายปลีก (ยกเวน      
ยานยนตและจักรยานยนต) มีมูลคาเพิ่มสูงที่สุด
ประมาณ 48,319.8 ลานบาท รองลงมาคือ ธุรกิจ  
การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) และ
ธุรกิจการขายสงและการขายปลีกการซอมแซม       
ยานยนตและรถจักรยานยนตมีมูลคาเพิ่มประมาณ 
36,954.7 ล านบาท และ 26,775.9 ลานบาท 
ตามลําดับ สําหรับธุรกิจขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 
มีมูลคาเพิ่มตํ่าที่สุดประมาณ 1,100 ลานบาท  

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

การขายสง และการขายปลีกการซอมแซม      
ยานยนตและรถจักรยานยนต  161,299.3 12,761.0 2,540.8 26,775.9 2,118.3 421.8 16.6 

การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 234,626.7 30,912.6 3,609.1 36,954.7 4,868.9 568.5 15.8 

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

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

ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 5,046.5 38,523.2 2,860.5 1,100.0 8,396.7 623.5 21.8 

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

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

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

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

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 11,908.5 549.9 274.6 5,933.6 274.0 136.8 49.8 
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 12. การเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจ 
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในระยะ 
10 ปท่ีผานมา 

   ภาพรวมของการประกอบการธุรกิจ
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในปริมณฑลระยะ 10 ป 
ที่ผานมา พบวา จํานวนสถานประกอบการ การจาง
งาน มูลคารายรับ และมูลคาเพิ่ม มีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง ยกเวนในป 2552 ที่หดตัวลงเน่ืองจากเปน
ชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก สําหรับในป 2554      
ซึ่งเกิดเหตุการณมหาอุทกภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ 
สถานประกอบการ ธุรกิจห ยุดกิจการ ช่ัวคราว            
แตอยางไรก็ตามภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจก็ไมได
รับผลกระทบมากนัก  
   เมื่อเปรียบเทียบขอมูลระหวาง สํามะโน/
สํารวจของธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการป 
2555 กับป 2545 ซึ่งเปนขอมูลผลการดําเนินกิจการ
ในรอบปกอนหนาสํามะโน/สํารวจพบวา ในชวง 10 ปน้ี 

สถานประกอบการธุรกิจฯที่มีคนทํางาน 1 คนข้ึนไป 
ที่ต้ังอยูในปริมณฑล มีจํานวนเพิ่มข้ึนรอยละ 44.8 
สําหรับจํานวนคนทํางานและคนทํางานเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการเพิ่มข้ึนรอยละ 76.5 และรอยละ 
21.9 ตามลําดับ  
  ในดานการจางงาน พบวา จํานวน
ลูกจางเพิ่มข้ึนถึง 1.2 เทาหรือรอยละ 124.6 จํานวน
ลูกจางเฉลี่ยตอสถานประกอบการเพิ่มข้ึนรอยละ 56.3 
สําหรับคาตอบแทนแรงงานที่ลูกจางไดรับมีมูลคาเพิ่ม
ข้ึนสูงถึง 2.6 เทา หรือรอยละ 258.0 ในชวง 10 ป 

   สําหรับรายไดจากการดําเนินงาน 
เพิ่มข้ึน 1.7 เทา หรือรอยละ 167.1 ซึ่งสงผลให
มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในปริมณฑลในชวง 10 ปน้ี
เพิ่มข้ึนรอยละ 78.0 

ตาราง 3 ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธรุกิจทางการบริการป 2544-2554 
 

รายการขอมูลท่ีสําคัญ ป 2544
1/
 ป 2546

1/
 ป 2548

1/
 ป 2550

1/ 
ป 2552

1/
 ป 2554

2/
 

รอยละของการ
เปล่ียนแปลง 

  ป 2554 และป 2544 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 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 

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 3.2 3.5 3.9 3.7 3.2 3.9 21.9 

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

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 1.6 2.0 2.2 2.3 2.0         2.5 56.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

มูลคาเพ่ิม (ลานบาท) 99,387.7 99,734.1 103,740.2 208,207.0 146,066.1   176,916.9 78.0 

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

    เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 311.4 284.2 251.6 395.7 321.5     314.0 0.8 

  หมายเหตุ  
 
 : 

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

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

ผลจากการสํ ามะโนธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการคาและ

ธุรกิจทางการบริการ พบวา มีสถานประกอบการ
ธุรกิจที่ต้ังอยูในปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 145,510 แหง 
สวนใหญหรือรอยละ 98.2 เปนสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน ธุรกิจที่สําคัญ
ไดแก  ธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนต  และ
จักรยานยนต) มีประมาณรอยละ 38.8 คนทํางาน
ในสถานประกอบการมีจํานวนทั้งสิ้น 563,403 คน  
มีการจางงานทั้งสิ้น 360,133 คน คาตอบแทนเฉลี่ย
ของลูกจางตอคนตอปประมาณ 125,848 บาท 
สําหร ับ รายได จากการ ดํา เน ินง านคาใชจ าย           

ข้ันกลางและมูลค าเพิ่ มมีมูลค าทั้ งสิ้ นประมาณ 
773,927.9 ลานบาท 597,011 ลานบาท และ 176,916.9 
ลานบาท ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการสํารวจ/
สํามะโนระหวางป  2545-2555 พบวา ผลจาก       
การสํ า ร วจ /สํ ามะ โน  สะท อนให เ ห็ นว า ใ น                     
ชวง 10 ป ที่ผานมาการประกอบธุรกิจในปริมณฑล          
มีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองจากจํานวนสถาน- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบการที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งมีการจางงานและ
อัตราคาตอบแทนแรงงานที่เพิ่มข้ึน สงผลใหระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีข้ึนมีการลงทุนขยาย
กิจการและการจางงานเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

  ปญหาและอุปสรรคของสถาน-   
 ประกอบการธุรกิจฯ 

               ผู ป ระกอบการ ธุ รกิ จฯ ใน
ปริมณฑล ประมาณรอยละ 66.0 ไดแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการ
ดําเ นินกิ จการ ดั ง น้ี  เศรษฐกิ จ ไม ดี /ชะลอตั ว          
การแขงขันทางการคาเพิ่มมากข้ึน กําลังซื้อของลูกคา
ลดลง และตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน เปนตน  

  ความช วยเหลื อท่ีต องการจาก
หนวยงานของรัฐ 

             สําหรับความชวยเหลือที่ตองการ
จากหนวยง านของร ัฐและขอ เ สนอแนะ นั ้น            
มีผูประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล ประมาณรอยละ 
55.5 ไดระบุความตองการและขอเสนอแนะ ดังน้ี 
รัฐควรมีมาตรการควบคุมราคาสินคา มาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ มาตรการลดอัตราภาษี และ 
สนับสนุนแหลงเงินทุน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




