
 

 

บทสรุปผูบ้รหิาร

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
ภายใต้ ช่ือ “โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานที่สําคัญทางด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ
บริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ที่แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างทั้งในด้านจํานวน การกระจายตัวและผลการ
ประกอบการในรอบปี สําหรับข้อมูลเรื่องจํานวน          
และการกระจายตัวของสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น  
ได้นําเสนอไปแล้วในรายงานผลสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ฉบับเสนอผลการนับจดข้อมูลของสถาน-
ประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ 

การทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 ในขั้นตอนการแจงนับหรือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดได้กําหนดระเบียบวิธี 
ทางสถิติ โดยสถานประกอบการ ที่มีคนทํางาน             
1- 10 คน ทําการสํารวจด้วยตัวอย่าง ส่วนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 11 คน ขึ้นไป จะทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกแห่ง แต่อย่างไรก็ตามข้อมูล        
ที่ ไ ด้รับตอบกลับนั้นไม่ครบถ้วนจึงต้องทําการ
ประมาณค่าข้อมูลสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
11 คนขึ้นไป ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

 

 

 

  

 

 

 สําหรับรายงานผลฉบับนี้เป็นผลที่ได้จากการ
แจงนับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถาน-
ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
ที่ต้ังอยู่ในภาคกลาง โดยดําเนินธุรกิจตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 
(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC-
2009) ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก ที่พักแรม           
การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสาร 
และการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรม
ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรม    
การบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะความบันเทิง 
และนันทนาการ และกิจกรรมการบริการอื่น ๆ ข้อมูล
ที่นําเสนอเป็นผลการดําเนินการในรอบปี 2554 
สรุปดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดย่อยธุรกิจ   

     ผลจากสํามะโนฯ  พบว่าสถาน -
ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการในภาคกลาง มีจํานวนทั้งสิ้น 306,082 แห่ง  
ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46.2 ประกอบ
ธุ รกิ จการขายปลี ก  (ยก เ ว้นยานยนต์  และ
จักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจที่พักแรม 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณร้อยละ 17.6 
สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจ เกี่ ยว กับ                  
การบริการอื่น ๆ  การขายส่งและการขายปลีก       
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และกิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์  มีประมาณร้อยละ 12.4 ร้อยละ 10.0 
และร้อยละ 5.0 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจนอกเหนือ          
จากที่กล่าวข้างต้น แต่ละหมวดมีสัดส่วนตํ่ากว่า           
ร้อยละ  4 .0  ของจํ านวนสถานประกอบการ         
ธุรกิจทั้งสิ้น    
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
             จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่อวัดด้วยจํานวนคนทํางาน พบว่า เป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 301,942 
แห่ง หรือ ร้อยละ 98.7 ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16 คนขึ้นไป มีจํานวน 4,140 แห่ง หรือ
ร้อยละ 1.3 

  เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                       
ที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไป ในจํานวนนี้เป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน จํานวน 2,055 แห่ง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน  31-50 คน 
และ 51-200 คน มีประมาณ 424 แห่ง  779 แหง่ และ 
762 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวนเพียง 120 แห่ง 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของ สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 93.4 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฏหมายเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนที่ ไม่ เป็นนิ ติบุคคล       
ส่วนที่มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
(มหาชน) และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือ        
ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีประมาณร้อยละ 4.0 และร้อยละ 
1.8 ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบ
เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม  
และอื่น ๆ มีเพียงร้อยละ 0.8 

 เมื่ อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล 
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 94.2 ในขณะที่สถานประกอบการ
ที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน จะดําเนินกิจการ         
ในรูปแบบเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
มากที่สุดประมาณร้อยละ 86.0 
 
 
 
 

  จํานวน (แห่ง) 
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306,082

แห่ง 

หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลกี การซ่อมยานยนต ์

   และจักรยานยนต ์
หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนตแ์ละจักรยานยนต์) 
หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 

หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 
หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตร์ และเทคนิค 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

306,082 
แห่ง

16 คนขึ้นไป
ขนาด



 

 

ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล  

ห้างหุ้นส่วน 
จํากัด 

บริษัทจํากดั 
 บริษัทจํากัด 
(มหาชน) 

  ส่วนราชการ
   รัฐวิสาหกิจ 
   สหกรณ์ 

     และอ่ืน ๆ 
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แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
             และขนาดของสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 สถานประกอบการธุ รกิ จฯ  ใน       
ภาคกลาง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.2 เป็นสํานักงาน 
แห่งเดียว ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขาอยู่ที่ ใด         
ที่ เ ห ลื อ ร้ อ ย ล ะ  2 . 3  มี รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ต้ั ง            
เ ป็นสํานักงานสาขา  และอีกร้อยละ 0.5 เป็น
สํานักงานใหญ่ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการในทุกขนาดส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดต้ัง
เป็นสํานักงานแห่งเดียว 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
                จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ  
               และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระยะเวลาในการดําเนนิกิจการ 

 ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ            
ร้อยละ 30.3 ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี ที่ดําเนิน
กิจการระหว่าง 10-19 ปี และระหว่าง 5-9 ปี          
มีประมาณร้อยละ 28.0 และร้อยละ 27.8 ตามลําดับ 
สําหรับสถานประกอบที่ดําเนินกิจการ 20-29 ปี 
และต้ังแต่ 30 ปี ขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 8.3 และ
ร้อยละ 5.6 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน ส่วนใหญ่
มากกว่าครึ่ งหรือร้อยละ 58.3 ดําเนินกิจการ          
น้อยก ว่า  10  ปี  ส่ วนสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 16 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่หรือมากกว่า     
ร้อยละ 55.0 ดําเนินกิจการต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 

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 ป ี          30 ปีข้ึนไป 

       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
กลาง ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 11,466 แหง หรือ
รอยละ 3.8 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น    
ในจํานวนน้ี สวนใหญหรือรอยละ 89.3 มีทุนจดทะเบียน
นอยกวา  10 ลานบาท ที่มีทุนจดทะเบียน 10-99 
ลานบาท มีประมาณรอยละ 9.2 สําหรับสถาน-
ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต้ังแต 100 ลานบาท
ข้ึนไปมีเพียงรอยละ 1.5 

แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

 

 

7. การรวมลงทุนหรือถือหุน  

การประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในภาคกลาง สวนใหญ 
หรือรอยละ 99.7 ไมมีการรวมลงทุนจากตางประเทศ 
สวนที่ มีต างประเทศร ว ม ล ง ท ุน ห ร ือ ถ ือ หุ น       
ในกิจการมีอยูเพียงรอยละ 0.3 ในจํานวนน้ี พบวา 
สถานประกอบการที่มีต างประเทศรวมลงทุน         
โดยถือหุน 10-50% มีประมาณรอยละ 88.6 ที่มี
ตางประเทศรวมลงทุนโดยถือหุนนอยกวา 10% 
มีประมาณรอยละ 10.7 ที่เหลือรอยละ 0.7 เปนสถาน-
ประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุนโดยถือหุน
มากกวา 50%  

 

 

 

แผนภูมิ 7  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามการมีตางประเทศรวมลงทุน  
               หรือถือหุน 

 

 

 

 

8. จํานวนคนทํางาน และลูกจาง 

         คนทํางาน ซึ่งหมายถึงเจาของกิจการ
หรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจางเงินเดือน 
และรวมลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการ 
พบวา ในป 2554 มีคนทํางานในสถานประกอบการ
ธุรกิจฯในภาคกลาง จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 1.0   
ลานคน ในจํานวนน้ีเปนคนทํางานโดยไมไดรับ
คาจาง/เงินเดือน จํานวน 473,401 คนหรือรอยละ 
46.9 มีการจางงานหรือลูกจางจํานวน 535,955 คน
หรือรอยละ 53.1 โดยเปนลูกจางระดับปฏิบัติการ 
จํานวน 489,015 คน หรือรอยละ 91.2 สวนที่เปน
ลูกจางระดับบริหารจัดการมีจํานวน 46,940 คน 
หรือรอยละ 8.8 

แผนภูมิ 8 จํานวนและรอยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

 

ไมม ี

< 10 ลานบาท 
 

 
 

 

10 – 99 ลานบาท 
> 100 ลานบาท 

 
 

ม ี

ทุนจดทะเบียน 

 
เงินทุนจดทะเบียน 

 

 306,082 
   แหง 

ไมม ี

< 10% 
 

 
 

10 - 50% 
 
 
 

> 50% 

ม ี

การรวมลงทุนจากตางประเทศ 

 
สัดสวนการลงทุน 
ของตางประเทศ 

 306,082 
แหง 

 

46.9%

 
53.1%

คนทํางานไมได รับคาจาง/เงินเดือน ลูกจาง

จํานวน(คน) 

คนทํางาน 

 
ลูกจาง 

 

1.0 
ลานคน 

ระดับ 



 

 

หมวดย่อย
ธุรกิจ

21,656 18,13830,05320,727

205,527

6,3091,397

125,644

44,09262,412

1,009,356

62,953

31,82737,767

354,650

43,369
11,3291,817

105,543

65,334

294,767

535,955

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Total 45 46 47 55-56 59-60,
62-63

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

95-96

 เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง           
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน      
1-15 คน ประมาณร้อยละ 63.1 เป็นลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และมากกว่า 
200 คน ประมาณร้อยละ 13.1 และร้อยละ 9.3 
ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ          
ที่มีคนทํางาน 16-25 คน และ 31-50 คน มีประมาณ    
ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 5.5 ตามลําดับ ส่วนลูกจ้าง        
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน        
26-30 คน มีประมาณร้อยละ 2.1 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 

ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

คนทํางาน ลูกจ้าง ขนาดของ 

สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 1,009,356 100.0 535,955 100.0

1-15 คน 806,198 79.9 337,750 63.1

16-25 คน 40,135 4.0 37,319 6.9

26-30 คน 11,847 1.2 11,402 2.1

31-50 คน 30,269 3.0 29,459 5.5

51-200 คน 71,044 7.0 70,205 13.1

มากกว่า 200 คน 49,863 4.9 49,820 9.3

 

 

   

 

 เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวด
ย่อยธุรกิจ พบว่า มีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจที่พัก
แรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มากที่สุด
จํานวน 205,527 คน หรือร้อยละ 38.4 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) จํานวน 125,644 คน หรือ   
ร้อยละ 23.4 สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจ
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ มีจํานวน 62,412 คน หรือร้อยละ 
11.7 ที่ เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจาก       
ที่กล่าวข้างต้น 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการธุรกจิฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

              คนทํางาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

ลูกจ้าง 
 1,100,000

 

 
 

 
 200,000

 
 

 150,000
 
 

  100,000
 
 

   50,000
 

 
           0

 หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต ์

                      และจักรยานยนต ์
 หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนตแ์ละจักรยานยนต์) 
 หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 

 หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 
 หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

 หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตร์ และเทคนคิ 

 หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

 หมวดย่อย 90,92-93 ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 

 หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

รวม





 

 

11. รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม  

                  ในปี  2554 การประกอบธุ รกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในภาคกลาง       
มีรายได้จากการดําเนินงาน รวมท้ังสิ้นประมาณ 1.1 
ล้านล้านบาท ค่าใช้จ่ายขั้นกลางประมาณ 742.0 
พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสิ้นประมาณ 
309.6 พันล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่มต่อรายได้จากการ
ดําเนินงานมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.4 สําหรับ
รายได้จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ
มีมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านบาท และรายได้จากการ
ดําเนินงานเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 1.0 
ล้านบาท ในด้านมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 
และเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่าประมาณ 1.0 ล้านบาท 
และ 306,700 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์) มีรายได้จากการดําเนินงานสูงที ่สุด
ประมาณ 464.5 พันล้านบาท รองลงมาคือธุรกิจการ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ มีรายได้จากการดําเนินงาน ประมาณ 213.2 
พันล้านบาท สําหรับมูลค่าเพิ่มพบว่า ธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มีมูลค่าเพิ่ม      
สูงที่สุดประมาณ 118.3 พันล้านบาท รองลงมา คือ
สถานประกอบการที่ ประกอบธุ รกิ จที่ พั กแรม          
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าเพิ่มประมาณ 
58.1พันล้านบาท สําหรับธุรกิจข้อมูลข่าวสารและ 
การสื่อสาร มีรายได้จากการดําเนินงานและมูลค่าเพิ่ม
ตํ่าสุดคือประมาณ 1.1 พันล้านบาท และ 605.2 ล้านบาท 
ตามลําดับ 

ตาราง 2  รายได้จากการดําเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 
รายได้จากการดําเนินงาน มูลค่าเพิ่ม 

หมวดย่อยธุรกิจ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่าเพิ่ม 
ต่อรายได้ฯ 
(ร้อยละ) 

รวม  1,051,613.4 3,435.7 1,041.9 309,603.5 1,011.5 306.7 29.4

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์  213,218.1 6,989.6 2,020.2 43,391.8 1,422.4 411.1 20.4

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 172,971.7 14,657.4 2,647.5 33,160.4 2,810.0 507.6 19.2

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 464,504.2 3,285.0 1,309.8 118,335.3 836.9 333.7 25.5

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 121,196.4 2,243.6 411.2 58,058.5 1,074.8 197.0 47.9

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 1,145.3 4,405.0 630.3 605.2 2,327.7 333.1 52.8

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 36,449.4 2,391.1 840.5 29,307.1 1,922.5 675.8 80.4

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 4,963.4 1,535.2 438.1 2,942.6 910.2 259.7 59.3

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 13,049.2 2,431.4 345.5 10,643.1 1,983.1 281.8 81.6

ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 7,582.2 1,195.7 238.2 4,672.2 736.8 146.8 61.6

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 16,533.5 436.1 262.6 8,487.3 223.9 134.8 51.3

  
 
 

 
 



 

 

12. การเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจทางการค้า 
     และธุรกิจทางการบริการในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
  ภาพรวมของการประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคกลางในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 
พบว่า จํานวนสถานประกอบการ การจ้างงาน มูลค่ารายรับ 
และมูลค่าเพิ่ม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 
2552 ที่หดตัวลงเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
สําหรับในปี 2554 ซึ่งเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยใน        
ทุกพ้ืนที่ของประเทศ สถานประกอบการธุรกิจหยุดกิจการ
ช่ัวคราว แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจ
ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  
 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง สํามะโน/สํารวจ
ของธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 2555
กับ ปี 2545 ซึ่งเป็นข้อมูลผลการดําเนินกิจการใน
รอบปีก่อนหน้าสํามะโน/สํารวจพบว่า ในช่วง 10 ปีนี้ 
 

สถานประกอบการธุรกิจฯที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไป 
ที่ต้ังอยู่ในภาคกลาง มีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.2 
สําหรับจํานวนคนทํางานและคนทํางานเฉลี่ยต่อ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.1 และร้อยละ 
13.8 ตามลําดับ  
  ในด้านการจ้างงาน พบว่า จํานวน
ลูกจ้างเพิ่มขึ ้น 1 เท่า หรือร้อยละ 106.1 จํานวน
ลูกจ้างเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 
สําหรับค่าตอบแทนแรงงานที่ลูกจ้างได้รับมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นสูงถึง 2.6 เท่า หรือร้อยละ 260.4 ในช่วง 10 ปี 

   สําหรับรายได้จากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น 1.8 เท่า หรือร้อยละ 180.6 ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคกลางในช่วง 10 ปีนี้
เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า หรือร้อยละ 210.1 

ตาราง 3 ข้อมลูที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกจิทางการบริการปี 2544-2554 
 

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

 ปี 2544 และป ี2554

จํานวนสถานประกอบการ (แห่ง) 206,518 206,348 215,320 278,848 278,307 306,082 48.2

จํานวนคนทํางาน (คน) 607,820 653,988 729,877 901,910 769,095   1,009,356 66.1

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 2.9 3.2 3.4 3.2 2.8          3.3 13.8

จํานวนลูกจ้าง (คน) 260,103 311,465 368,476 448,287 371,128 535,955 106.1

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 1.3 1.5 1.7 1.6 1.3          1.8 38.5

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 15,234.4 21,246.6 34,927.2 39,002.0 34,159.2  54,907.4 260.4

    เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 58,570.7 68,215.1 94,788.1 87,002.4 92,041.7 102,447.7 74.9

รายได้จากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 374,796.3 491,766.7 688,136.2 889,472.7 831,646.4 1,051,613.4 180.6

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 1,814.8 2,383.2 3,195.9 3,189.8 2,988.2    3,435.7 89.3

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 616.6 752.0 942.8 986.2 1,081.3    1,041.9 68.9

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 274,939.9 380,161.8 530,558.3 704,975.3 666,227.7  742,009.9 169.9

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 1,331.3 1,842.3 2,464.0 2,528.2 2,393.9     2,424.2 82.1

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 452.3 581.3 726.9 781.6 866.2       735.1 62.5

มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 99,856.3 111,604.9 157,577.9 184,497.5 165,418.6 309,603.5 210.1

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 483.5 540.9 731.8 661.6 594.4     1,011.5 109.2

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 164.3 170.7 215.9 204.6 215.1       306.7 86.7

  หมายเหตุ    : 1/ สํารวจธุรกิจทางการคา้และธรุกิจทางการบริการ พ.ศ.2545 2547 2549 2551 และ 2553 ภาคกลาง 
                  2/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ) ภาคกลาง 



 

 

13. สรปุและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการสํ ามะโนธุ รกิ จและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ พบว่า มีสถานประกอบการ
ธุรกิจฯที่ ต้ังอยู่ในภาคกลาง จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
306,082 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.7 เป็น     
สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
ธุรกิจที่สําคัญได้แก่ ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ )  มีประมาณร้อยละ  46 .2 
คนทํางานในสถานประกอบการมีจํานวนทั้งสิ้น 1.0 
ล้ านคน  มี ก า รจ้ า ง ง านทั้ ง สิ้ น  535 , 955 คน 
ค่าตอบแทนเฉลี่ยของลูกจ้างต่อคนต่อปี ประมาณ 
102,448 บาท สําหรับรายได้จากการดําเนินงาน 
ค่าใช้จ่ ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่มมีมูลค่าทั้ งสิ้น
ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท 742.0 พันล้านบาท และ 
309.6 พันล้านบาท ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการสํารวจ/
สํามะโนระหว่างปี 2545-2555 พบว่า ผลจาก       
การสํารวจ/สํามะโน สะท้อนให้เห็นว่าในช่วง 10 ปี     
ที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจในภาคกลาง มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจํานวนสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการจ้างงานและอัตราค่าตอบแทน
แรงงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ปรับตัวดีขึ้น มีการลงทุนขยายกิจการและการจ้าง
งาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด        
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

• ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
       ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคกลาง 

ประมาณร้อยละ 57.2 ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินกิจการ ดังนี้ 
การแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี/
ชะลอตัว ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น และกําลังซื้อ
ของลูกค้าลดลง เป็นต้น  

• ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐ 
      สําหรับความช่วยเหลือที่ ต้องการ

จากหน่วยงานของร ัฐและข ้อ เสนอแนะ  นั ้น            
มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคกลาง ประมาณร้อยละ 
48.9 ได้ระบุความต้องการและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
รัฐควรมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการลดอัตราภาษี สนับสนุน
แหล่งเงินทุน และลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 




