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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
ภายใต้ช่ือ “โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานที่สําคัญทางด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ
บริการ และอุตสาหกรรมการผลิตที่แสดงให้เห็นถึง
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
ที่ต้ังอยู่ใน กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินธุรกิจตามการ
จัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 
(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC-
2009) ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก ที่พักแรมการ
บริการอาหาร และเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร 
และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ และกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ ข้อมูลที่
นํ าเสนอเป็นผลการดําเนินการในรอบปี  2554                
สรุปดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดย่อยธุรกิจ   
             ผลจากสํามะโนฯ  พบว่าสถาน -
ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริ การ ในกรุ ง เทพมหานคร  มี จํ านวนทั้ งสิ้ น 
246,866 แห่ง ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
36.4 ประกอบธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ             
ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ
ร้อยละ 14.7 สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ และกิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.7 และ
ร้อยละ 11.8 ตามลําดับ ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์ )  และธุรกิจการขายส่งและ        
การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์         
มีประมาณร้อยละ 9.3 และร้อยละ 6.9 ตามลําดับ 
สํ าหรั บ ธุ รกิ จนอก เหนื อจากที่ ก ล่ า วข้ า ง ต้น             
แต่ละหมวดมีสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ของจํานวน
สถานประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น    
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2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่ อวัดด้วยจํานวนคนทํ างาน พบว่า เป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน  235,463 แห่ง 
หรือร้อยละ 95.4 ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
16 คนขึ้นไป มีจํานวน 11,403 แห่ง หรือร้อยละ 4.6 

  เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                       
ที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไป ในจํานวนน้ีเป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 4,695 แห่ง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน  51-200 คน 
และ 26-30 คน มีประมาณ 2,432 แห่ง 2,341 แห่ง 
และ 1,354 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวน 581 แห่ง 

 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 70.0 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนที่ ไม่ เป็นนิ ติบุคคล       
ส่วนที่มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.1 
สํ าห ร ับสถานประกอบการที ่ม ีร ูป แบบ เป ็น            
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
และที่ เ ป็นส่วนราชการ ร ัฐว ิส าหก ิจ  สหกรณ์ 
มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ มีประมาณร้อยละ 5.5 
และร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 

   เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล 
มากท่ีสุดประมาณร้อยละ 73.0 ในขณะที่สถาน-
ป ร ะ ก อบ ก า ร ที่ มี ค น ทํ า ง า น  16 ค น ขึ้ น ไ ป               
ส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 76.0 จะดําเนินกิจการ
ในรูปแบบเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

   จํานวน (แห่ง) 

     16-25     26-30     31-50   51-200   >200
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246,866
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 วิทยาศาสตร์ และเทคนคิ 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

246,866 
แห่ง

16 คนขึ้นไป

ขนาด



ix 

 

 

 

10.7 14.8

41.4

14.5

92.2 93.3
76.3 76.5 72.4

61.4

44.1

26.0
9.0

1.32.0 14.7 12.8 12.8 12.6
5.45.8

0

20

40

60

80

100
28.3 29.1

12.9 10.5 10.4 7.5 3.3

24.8 25.1

22.7 25.8
19.1 20.0

11.1

27.8 27.4

35.3 37.1
35.5 35.9

35.1

10.8 10.3
18.4 17.6

21.6 21.9

28.5

8.3 8.1 10.7 9.0 13.4 14.7
22.0

0

20

40

60

80

100

  ส่วนราชการ
  รัฐวิสาหกิจ 

 สหกรณ์ 
และอ่ืน ๆ

ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล  

ห้างหุ้นส่วน 
จํากัด

     บริษัทจํากัด 
     บริษัทจํากัด 

   (มหาชน) 

แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
             และขนาดของสถานประกอบการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการธุ รกิ จฯ  ใน       
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 92.2 เป็น
สํานักงานแห่งเดียว ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขาอยู่ที่ใด
ที่เหลือร้อยละ 5.8 มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงาน
สาขา และอีกร้อยละ 2.0 เป็นสํานักงานใหญ่ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่าสถาน-
ประกอบการทุกขนาดส่วนใหญ่ มีรูปแบบการจัดต้ัง
เป็นสํานักงานแห่งเดียว 
แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
                จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ  
              และขนาดของสถานประกอบการ 
 

 

 

 

 

 

 

5. ระยะเวลาในการดําเนนิกิจการ 

  

 

           5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ            
ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 28.3 ดําเนินกิจการ            
น้อยกว่า 5 ปี ที่ดําเนินกิจการระหว่าง 10-19 ปี และ
ระหว่าง 5-9 ปี มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 27.8 และ
ร้อยละ 24.8 ตามลําดับ สถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการ 20-29 ปี และตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีประมาณ
ร้อยละ 10.8 และ ร้อยละ 8.3 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มากกว่า
ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 54.2 ดําเนินกิจการน้อยกว่า 
10 ปี ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 คน
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 60.0 ดําเนินกิจการตั้งแต่ 10             
ปีขึ้นไป  

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 สํานักงานแห่งเดียว       สํานักงานใหญ่             สํานักงานสาขา 

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

ร้อยละ 

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
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  6. ทุนจดทะเบียน  

     สถานประกอบการธุ รกิ จฯ  ใน
กรุงเทพมหานคร  ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 
57,668 แห่ง หรือร้อยละ 23.4 ของจํานวนสถาน-            
ประกอบการทั้ งสิ้น ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือ           
ร้อยละ 82.3 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท         
ที่มีทุนจดทะเบียน 10-99 ล้านบาท มีประมาณ
ร้อยละ 14.0 สําหรับสถานประกอบการที่มีทุน        
จดทะเบียนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง    
ร้อยละ 3.7 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

3 

 

 

 7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในกรุงเทพมหานคร          
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.8 ไม่มีการร่วมลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส่วนที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือ         
ถือหุ้นในกิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 2.2 ในจํานวนนี้ 
พบว่า สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน         
โดยถื อหุ้ น  10-50% มีประมาณร้อยละ  83.8 
ในขณะที่ สถานประกอบการที่มี ต่างประเทศ     
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่า 50% และที่ถือหุ้น            
น้อยกว่า 10% มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.1            
และร้อยละ 5.1 ตามลําดับ 

  

 

แผนภูมิ 7  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
               หรือถือหุ้น 

 

 

 

 

8. จํานวนคนทํางาน และลกูจ้าง 

  คนทํางาน  ซึ่ งหมายถึง เจ้ าของ
กิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
เงินเดือน  และรวมลูกจ้างที่ทํ างานในสถาน -
ประกอบการ พบว่า ในปี 2554 มีคนทํางานใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร
จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ล้านคน ในจํานวนนี้เป็น
คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน จํานวน 
268,477 คน หรือร้อยละ 15.5 มีการจ้างงาน        
หรือลูกจ้างจํานวน 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 84.5 
โดยเป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการ จํานวน 1.3 ล้านคน 
หรือร้อยละ 87.5 ส่วนที่เป็นลูกจ้างระดับบริหาร
จัดการมีจํานวน 183,061 คน หรือร้อยละ 12.5 

แผนภูมิ 8 จํานวนและร้อยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

 

ไม่ม ี

< 10 ล้านบาท 
 
 
 

 

10 – 99 ล้านบาท 
> 100 ล้านบาท 

 

ม ี

ทุนจดทะเบียน 
 

เงินทุนจดทะเบียน 
 

 246,866 
   แห่ง 

 ไม่ม ี

< 10% 
 
 
 

10 - 50% 
 

 
 
 

       > 50% 
 

 ม ี

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
 

สัดส่วนการลงทุน 
ของต่างประเทศ 

 246,866 
แห่ง 

 

84.5%15.5%

คนทํางานไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน ลูกจ้าง

คนทํางาน 
 

  ลูกจ้าง 
 

.7 ล้านคน

ระดับ 

จํานวน(คน) 

1,275,705 



xi 

 

 

 

หมวดย่อย
ธุรกิจ
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249,760
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10,571
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158,757
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159,013
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 เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง           
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน      
1-15 คน ประมาณร้อยละ 48.3 เป็นลูกจ้างใน
สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน 
และ 51-200 คน ประมาณร้อยละ 21.7 และ             
ร้อยละ 14.8 ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการที่ มี คนทํ างาน  31-50 คน  และ        
16-25 คน มีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 
6.5 และร้อยละ 6.2 ตามลําดับ ส่วนลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน            
26-30 คน มีประมาณร้อยละ 2.5 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 

ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

คนทํางาน ลูกจ้าง ขนาดของ 

สถานประกอบการ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 1,727,243 100.0 1,458,766 100.0

1-15 คน 969,159 56.1 705,217 48.3

16-25 คน 92,704 5.4 90,446 6.2

26-30 คน 37,941 2.2 37,152 2.5

31-50 คน 95,198 5.5 94,415 6.5

51-200 คน 216,079 12.5 215,568 14.8

มากกว่า 200 คน 316,162 18.3 315,968 21.7

 

 

    

 

 เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวด
ย่อยธุรกิจ พบว่า มีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ          
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) 
มากที่สุดจํานวน 304,920 คน หรือร้อยละ 20.9 
ร อ ง ล ง ม าปฏิ บั ติ ง า นอยู่ ใ น ธุ ร กิ จที่ พั ก แ ร ม                 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 271,906 คน 
หรือร้อยละ 18.6 และการขายปลีก ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ จํานวน 249,760 คน หรือ           
ร้อยละ 17.1 สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจ
เกี่ ยว กับกิจกรรมอสั งหาริมทรัพย์  มีจํ านวน 
158,757 คน หรือร้อยละ 10.9 กิจกรรมการบริหาร
และการบริการสนับสนุน มีจํานวน 152,765 คน 
หรือร้อยละ 10.5 ที ่เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจ
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 

             หมวดย่อยธุรกจิ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           

 

 

 

 

              คนทํางาน 
 
หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

                          เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน)

ลูกจ้าง 

 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 วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

 หมวดย่อย 77-82 กจิกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

 หมวดย่อย 90,92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

 หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

   1,800,000



 

 

xii

หมวดย่อย
ธุรกิจ 

                         9. จํานวนวัน และชัว่โมงการทํางาน
ของลูกจ้างของสถานประกอบการธรุกิจฯ 
  สถานประกอบการธุ ร กิ จฯ  ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีการจ้างงานมีทั้ งสิ้นจํานวน 
154,496 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 62.6 ของสถาน-
ประกอบการทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาจํานวนวันทํางาน
ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างปฏิบัติงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ มีประมาณ         
ร้อยละ 71.7 ที่ปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์มีประมาณ
ร้อยละ 26.0 ที่เหลือร้อยละ 2.3 ปฏิบัติงานน้อยกว่า  
5 วัน ต่อสัปดาห์ 

  เมื่อพิจารณาจํานวนชั่วโมงทํางาน
เฉลี่ยต่อวันของลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.4 มีลูกจ้างปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ช่ัวโมงต่อวัน สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ช่ัวโมงต่อวัน มีประมาณ    
ร้อยละ 7.6 ส่วนที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานน้อยกว่า            
8 ช่ัวโมง มีประมาณร้อยละ 4.0 

แผนภูมิ 10  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และชั่วโมงการทํางาน  
                ของลูกจ้าง 
 

                    

 10. ค่าตอบแทนแรงงาน 

 ลู ก จ้ า ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น สถ าน -
ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการในกรุงเทพมหานคร ได้รับค่าตอบแทน
แรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 257,835 ล้านบาท 
หรือโดยเฉลี่ย 176,749 บาท  ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และ  
การสื่อสาร ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคน
ต่อปีสูงสุดคือ 320,369 บาท รองลงมาคือลูกจ้าง        
ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคนิค  และธุ รกิจ เกี่ ยวกับ        
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 271,644 บาท 
และ 216,482 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจ้าง       
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการ
อื่น ๆ ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีตํ่าที่สุด        
คือ 121,182 บาท 
 

 แผนภูมิ 11 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี    
               จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 
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       260,00
   จํานวนเงิน (ล้านบาท)      จํานวนเงิน (บาท/คน/ปี) 

จํานวนวันทาํงาน/สัปดาห

88 .4%

4.0%
7.6% < 8 ชั่วโมง

8-10 ชั่วโมง

> 10 ชั่วโมง

  จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน
 

หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลกี การซ่อมยานยนต ์

                     และจักรยานยนต์ 
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 วิทยาศาสตร์ และเทคนคิ 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

26.0%

2.3%

71.7%

 < 5 วัน/สัปดาห์

 5-6 วัน/สัปดาห์

 7 วัน/สัปดาห์

 154,496 
   แห่ง 

 154,496 
   แห่ง 

คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย 

รวม
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11. รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม  
                 ในปี  2554  การประกอบธุ รกิ จ
ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร ใ น
กรุงเทพมหานคร มีรายได้จากการดําเนินงาน           
รวมท้ังสิ้นประมาณ 4.8 ล้านล้านบาท ค่าใช้จ่ายขั้น
กลางประมาณ 3.9 ล้านล้านบาท และมูลค่าเพิ่ม
ประมาณ 913,683.7 ล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่มต่อรายได้
จากการดําเนินงานมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 19.0 
สําหรับรายได้จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อสถาน
ประกอบการ มีมูลค่าประมาณ 19.5 ล้านบาท และ
รายได้จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่า
ประมาณ 2.8 ล้านบาท ในด้านมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อ
สถานประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่า
ประมาณ 3.7 ล้านบาท และ 529,000 บาท ตามลําดับ 
 

 เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว ้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์)  มีรายได้จากการดําเนินงานและมูลค่าเพิ่ม
สูงที่สุดประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท และ 262,027.5 
ล้านบาท รองลงมาคือ ธุรกิจการขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ และ
ธุ ร กิ จ ก า รข ายปลี ก  (ยก เ ว้ นย านยนต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์) มีรายได้จากการดําเนินงานประมาณ 
960,252.1 ล้านบาท และ 942,013.3 ล้านบาท 
ตามลําดับ ส่วนธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์) และธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีมูลค่าเพิ่ม
ประมาณ 167,028.8 ล้านบาท  และ 129,096.3 
ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ 
ความบันเทิงและนันทนาการ มีรายได้จากการ
ดําเนินงานและมูลค่าเพิ่มตํ่าที่สุดประมาณ 14,111.9 
ล้านบาท และ 4,234.4 ล้านบาท ตามลําดับ  

ตาราง 2  รายได้จากการดําเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

รายได้จากการดําเนินงาน มูลค่าเพิ่ม 

หมวดย่อยธุรกิจ มูลค่ารวม 

(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่าเพิ่ม 

ต่อรายได้ฯ 

(ร้อยละ) 

รวม 4,817,042.5 19,512.8 2,788.9 913,683.7 3,701.1 529.0 19.0 

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์  960,252.1 56,765.9 6,905.9 129,096.3 7,631.6 928.4 13.4 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 1,963,866.9 85,233.6 6,072.6 262,027.5 11,372.2 810.2 13.3 

การขายปลกี (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 942,013.3 10,486.5 2,561.8 167,028.8 1,859.4 454.2 17.7 

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 234,272.0 6.433.4 745.1 90,827.3 2,494.2 288.9 38.8 

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 100,755.2 91,263.8 3,174.9 28,523.3 25,836.4 898.8 28.3 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 291,094.8 10,013.6 1,625.8 125,366.6 4,312.6 700.2 43.1 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 108,678.7 17,179.7 1,378.1 37,255.8 5,889.3 472.4 34.3 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 150,611.5 22,449.2 947.2 47,168.1 7,030.6 296.6 31.3 

ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 14,111.9 3,848.3 911.8 4,234.4 1,154.7 273.6 30.0 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 51,386.0 1,520.9 433.5 22,155.6 655.7 186.9 43.1 
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            12. การเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจทาง 
การค้าและธุรกิจทางการบริการในระยะ 10 ป ีที่ผ่านมา 

    ภาพรวมของการประกอบการธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในกรุงเทพมหานคร
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า จํานวนสถานประกอบการ 
การจ้างงาน มูลค่ารายรับ และมูลค่าเพิ่มมีการขยายตัว
อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  ยก เ ว้ น ในปี  2 552  ที่ ส ถ าน -
ประกอบการมีการจ้างงานลดลงเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก  สําหรับใน        
ปี 2554 ซึ่งเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในทุกพ้ืนที่
ของประเทศ สถานประกอบการธุรกิจหยุดกิจการ
ช่ัวคราว แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจ
ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก  
   เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง สํามะโน/
สํารวจของธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ               
ปี 2555 กับปี 2545 ซึ่งเป็นข้อมูลผลการดําเนิน
กิจการในรอบปีก่อนหน้าสํามะโน/สํารวจพบว่า ในช่วง 

10 ปีนี้สถานประกอบการธ ุรก ิจฯที ่ม ีคนทํางาน        
1 คนขึ ้นไปที่ ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 สําหรับจํานวนคนทํางานและ
คนทํางานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ
77.8 และร้อยละ 37.3 ตามลําดับ  
  ในด้านการจ้างงาน พบว่า จํานวน
ลูกจ้างเพิ่มขึ้นถึง 1.1 เท่าหรือร้อยละ 108.6 จํานวน
ลูกจ้างเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.5 
สําหรับค่าตอบแทนแรงงานที่ลูกจ้างได้รับมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นสูงถึง 2.0 เท่า หรือร้อยละ 204.3 ในช่วง 10 ปี 

   สําหรับรายได้จากการดําเนินงาน 
เพิ่มขึ้น 2.2 เท่า หรือร้อยละ 217.7 ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในกรุงเทพมหานครในช่วง         
10 ปีนี้เพิ่มขึ้น 1.1 เท่า หรือร้อยละ 114.4 

ตาราง 3 ข้อมลูที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกจิทางการบริการปี 2544-2554 
 

รายการข้อมูลทีส่ําคัญ ปี 2544
1/
 ปี 2546

1/
 ปี 2548

1/
 ปี 2550

1/ 
ปี 2552

1/
 ปี 2554

2/
 

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2554 และปี 2544

จํานวนสถานประกอบการ (แห่ง) 190,982 190,864 197,917 241,941 241,528 246,866 29.3

จํานวนคนทํางาน (คน) 971,082 1,041,472 1,147,812 1,617,031 1,494,790 1,727,243 77.8

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 5.1 5.5 5.8 6.7 6.2 7.0 37.3 

จํานวนลูกจ้าง (คน) 699,335 800,120 939,743 1,311,576 1,196,205 1,458,766 108.6

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 3.7 4.2 4.7 5.4 4.9         5.9 59.5 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 84,728.3 121,439.9 172,902.7 229,139.1 248,798.0 257,835.0 204.3

    เฉลี่ยต่อคนตอ่ปี (บาท) 121,155.5 151,777.1 183,989.4 174,705.1 207,989.4   176,748.7 45.9 

รายได้จากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 1,516,163.9 1,833,227.7  3,407,789.3 3,893,516.8 4,415,943.8 4,817,042.5 217.7

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 7,938.8 9,604.9 17,218.3 16,092.8 18,283.4  19,512.8 145.8 

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 1,561.3 1,760.2 2,968.9 2,407.8 2,954.2   2,788.9 78.6 

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 1,089,950.9 1,427,639.4 2,769,657.0 3,131,975.7 3,681,453.9 3,903,358.9 258.1

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 5,707.1 7,479.9 13,994.0 12,945.2 15,242.4    15,811.7 177.1 

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 1,122.4 1,370.8 2,413.0 1,936.9 2,462.9    2,259.9 101.3 

มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) 426,213.0 405,588.4 638,132.3 761,541.1 734,489.8   913,683.7 114.4

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 2,231,7 2,125.0 3,224.2 3,147.6 3,041.0    3,701.1 65.8 

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 438.9 389.4 555.9 471.0 491.4      529.0 20.5 

  
หมายเหตุ  

 
 : 

1/
 สํารวจธุรกิจทางการคา้และธรุกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 2547 2549 2551 และ 2553 กรุงเทพมหานคร 

                  
2/
 สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ กรุงเทพมหานคร 
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13. สรปุและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํ ามะโนธุ รกิ จและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการค้าและ

ธุรกิจทางการบริการ พบว่า มีสถานประกอบการ

ธุรกิจที่ ต้ังอยู่ ในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้ งสิ้น 

246,866 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.4 เป็นสถาน-

ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน 

ธุรกิจที่สําคัญได้แก่ ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ )  มีประมาณร้อยละ  36 .4 

คนทํางานในสถานประกอบการมีจํานวนทั้งสิ้น 1.7 

ล้านคน มีการจ้างงานทั้งสิ้น 1.5 ล้านคน ค่าตอบแทน

เฉลี่ยของลูกจ้างต่อคนต่อปีประมาณ 176,749 บาท 

สําหรับรายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง

และมูลค่าเพิ่มมีมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 4.8 ล้านล้านบาท 

3.9 ล้านล้านบาท และ 913,683.7 ล้านบาท ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการสํารวจ/

สํามะโนระหว่างปี 2545-2555 พบว่า ผลจาก       

ก า ร สํ า ร ว จ / สํ า ม ะ โ น  ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ว่ า                    

ในช่ วง  10 ปี ที่ ผ่ านมาการประกอบธุ รกิ จใน

กรุงเทพมหานคร มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก

จํานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการ 

จ้างงานและอัตราค่าตอบแทนแรงงานที่เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นมีการ

ลงทุนขยายกิจการและการจ้างงานเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ  

•  ปัญหาและอปุสรรคของสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ 

       ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ  ใ น
กรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ 69.7 ได้แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญใน
การดําเนินกิจการ ดังนี้ เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว 
ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น กําลังซื้อของลูกค้า
ลดลง และการแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น  

• ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน
ของรัฐ      

       สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการจาก
ห น ่ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ แ ล ะ ข ้อ เ ส น อ แ น ะ นั ้น            
มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ
ร้อยละ 62.7 ได้ระบุความต้องการและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ รัฐควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการ
ลดอัตราภาษี มาตรการควบคุมราคาสินค้า สร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ และลดอัตรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น 

 

 

 




