
 

 

 บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโน
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ มาแล้ว         
3 ครั้ง ในปี 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํามะโนอุตสาหกรรม  มาแล้ ว 3 ครั้ ง เช่นกัน             
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
ที่ต้ังอยู่ในภาคเหนือ 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
บริการในภาคเหนือ มีจํานวนทั้งสิ้น 319,120 แห่ง  
ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 47.8 ประกอบ
ธุ รกิ จการขายปลี ก  (ยก เ ว้นยานยนต์  และ
จักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจที่พักแรม 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณร้อยละ 16.2 
สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจ เกี่ ยว กับ                  
การบริการอื่น ๆ  การขายส่งและการขายปลีก       
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และกิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์  มีประมาณร้อยละ 12.3 ร้อยละ 8.9 
และร้อยละ 5.5 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจนอกเหนือ          
จากที่กล่าวข้างต้น แต่ละหมวดมีสัดส่วนตํ่ากว่า           
ร้อยละ  5 .0  ของจํ านวนสถานประกอบการ         
ธุรกิจทั้งสิ้น    
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
             จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่อวัดด้วยจํานวนคนทํางาน พบว่า เป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 316,224
แห่ง หรือ ร้อยละ 99.1 ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนทํ างาน 16 คนขึ้ นไป มีจํ านวน  2,896 แห่ ง              
หรือร้อยละ 0.9 

  เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                       
ที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไป ในจํานวนนี้เป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 1,435 แห่ง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน  31-50 คน 
และ 51-200 คน มีประมาณ 315 แห่ง  610 แหง่ และ 
485 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวนเพียง 51 แห่ง 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 92.6 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนที่ ไม่ เป็นนิ ติบุคคล       
ส่วนที่มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
(มหาชน) และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือ        
ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีประมาณร้อยละ 3.0 และร้อยละ 
2.6 ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบ
เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม  
และอื่น ๆ มีเพียงร้อยละ 1.8 

 เมื่ อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล 
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 93.2 ในขณะที่สถานประกอบการ
ที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน จะดําเนินกิจการ         
ในรูปแบบเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
มากที่สุดประมาณร้อยละ 80.4 
 
 
 
 

   จํานวน (แห่ง) 
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319,120
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 

319,120 
แห่ง

16 คนขึ้นไป

ขนาด
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แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
             และขนาดของสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการธุ รกิ จฯ  ใน       
ภาคเหนือ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.0 เป็นสํานักงาน 
แห่งเดียว ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขาอยู่ที่ใดที่เหลือ
ร้อยละ 2.4 มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานสาขา 
และอีกร้อยละ 0.6 เป็นสํานักงานใหญ่ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการในทุกขนาดส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ ง          
มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานแห่งเดียว โดยเฉพาะ
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน ที่มีสัดส่วน
ของสํานักงานแห่งเดียวสูงที่สุดถึงร้อยละ 97.3 

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 29.2 ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี ที่ดําเนิน
กิจการระหว่าง 5-9 ปี และระหว่าง 10-19 ปี          
มีสัดส่วนเท่ากันประมาณร้อยละ 27.8 ตามลําดับ 
สําหรับสถานประกอบที่ดําเนินกิจการ 20-29 ปี 
และต้ังแต่ 30 ปี ขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 9.6 และ
ร้อยละ 5.6 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน ส่วนใหญ่
มากกว่าครึ่ งหรือร้อยละ 57.2 ดําเนินกิจการ          
น้อยก ว่า  10  ปี  ส่ วนสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 16 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่หรือมากกว่า     
ร้อยละ 60.0 ดําเนินกิจการต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 สํานักงานแห่งเดียว      สํานักงานใหญ่            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

ร้อยละ

         น้อยกว่า 5 ปี       5-9 ปี               10-19 ปี            20-29 ปี            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  

   ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ ใ น
ภาคเหนือ ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 11,793 แห่ง 
หรือร้อยละ 3.7 ของจํานวนสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 มีทุน   
จดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท ที่มีทุนจดทะเบียน          
10-99 ล้านบาท มีประมาณร้อยละ 7.7 สําหรับ
สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100 
ล้านบาทขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 1.7 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
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7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคเหนือ ส่วนใหญ่ 
หรือร้อยละ 99.9 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
ส่ วนที่ มี ต่ างประเทศร ่ว ม ล ง ท ุน ห ร ือ ถ ือ หุ ้น       
ในกิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 0.1 ในจํานวนนี้ พบว่า 
สถานประกอบการที่ มี ต่ างประเทศร่วมลงทุน         
โดยถือหุ้น 10-50% มีประมาณร้อยละ 86.6 
ในขณะที่ สถานประกอบการที่มี ต่างประเทศ     
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่า 50% มีประมาณ 
ร้อยละ 13.0 ที่เหลือร้อยละ 0.4 เป็นสถานประกอบการ         
ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นน้อยกว่า 10%  

 

  

 

แผนภูมิ 7  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
               หรือถือหุ้น 

 

 

 

 
8. จํานวนคนทํางาน และลกูจ้าง 

         คนทํางาน ซึ่งหมายถึงเจ้าของกิจการ
หรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน 
และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 
พบว่า ในปี 2554 มีคนทํางานในสถานประกอบการ
ธุรกิจฯในภาคเหนือ  จํ านวนทั้ งสิ้ นประมาณ 
926,192 คน ในจํานวนนี้เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง/เงินเดือน จํานวน 473,463 คน หรือร้อยละ 
51.1 มีการจ้างงานหรือลูกจ้างจํานวน 452,729 คน
หรือร้อยละ 48.9 โดยเป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 
จํานวน 402,814 คน หรือร้อยละ 89.0 ส่วนที่เป็น
ลูกจ้างระดับบริหารจัดการมีจํานวน 49,915 คน 
หรือร้อยละ 11.0 

แผนภูมิ 8 จํานวนและร้อยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

ไม่ม ี

< 10 ล้านบาท

 
 

 

10 – 99 ล้านบาท
> 100 ล้านบาท

ม ี

ทุนจดทะเบียน เงินทุนจดทะเบียน

 319,120 
   แห่ง 

 ไม่ม ี

< 10%

10 - 50%

 
 

       > 50%
 

ม ี

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุน
ของต่างประเทศ 

319,120 
แห่ง 

51.1%

 

48 .9%

คนทํางานไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน ลูกจ้าง

คนทํางาน
ลูกจ้าง

926,192 
 คน 

จํานวน (คน) 

ระดับ 



 

 

 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 

หมวดย่อย 
   ธุรกิจ 11,709 16,77317,67419,081

158,403

6,6931,338

133,033

39,14248,883

926,192

62,350

19,70327,703

377,807

42,719
11,9241,836

87,841
61,694

232,615

452,729

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

95-96รวม 

 เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามขนาดของ
สถานประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง           
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน      
1-15 คน ประมาณร้อยละ 74.4 เป็นลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และ 16-25 คน 
ประมาณร้อยละ 9.1 และร้อยละ 5.8 ตามลําดับ 
สําหรับลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน    
31-50 คน และมากกว่า 200 คน มีประมาณร้อยละ 
5 .0 และร้อยละ  3 .8 ตามลําดับ  ส่วนลูกจ้าง             
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน        
26-30 คน มีประมาณร้อยละ 1.9 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง  
             ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
            ขนาดของสถานประกอบการ 
 

คนทํางาน ลูกจ้าง ขนาดของ 

สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 926,192 100.0 452,729 100.0

1-15 คน 806,318 87.0 336,966 74.4

16-25 คน 28,434 3.1 26,353 5.8

26-30 คน 8,887 1.0 8,493 1.9

31-50 คน 23,264 2.5 22,243 5.0

51-200 คน 41,869 4.5 41,295 9.1

มากกว่า 200 คน 17,420 1.9 17,379 3.8

 

 

    

 

 เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวด
ย่อยธุรกิจ พบว่า มีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจที่พักแรม 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มากที่สุดจํานวน 
158 ,403  คน  หรือร้ อยละ  35 .0  รองลงมา
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) จํานวน 133,033 คน หรือ   
ร้อยละ 29.4 สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจ
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ มีจํานวน 48,883 คน หรือร้อยละ 
10.8 ที่ เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจาก       
ที่กล่าวข้างต้น 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการธุรกจิฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

              คนทํางาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

ลูกจ้าง      1,000,000 
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หมวดยอย 
ธุรกิจ 

9. จํานวนวัน และชั่วโมงการทํางานของ
ลูกจางของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ        
ในภาคเหนือที่มีการจางงานมีทั้งสิ้นจํานวน 91,479 แหง 
หรือคิดเปนรอยละ 28.7 ของสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาจํานวนวันทํางานตอสัปดาหของ
ลูกจาง  พบวา  สถานประกอบการที่มีลูกจ าง
ปฏิบัติงาน 5-6 วันตอสัปดาห มีประมาณรอยละ 
55.3 ที่ปฏิบั ติงาน 7 วันตอสัปดาห มีประมาณ     
รอยละ 41.8 ที่เหลือรอยละ 2.9 ปฏิบัติงานนอยกวา  
5 วันตอสัปดาห 

  เมื่อพิจารณาจํานวนช่ัวโมงทํางาน
เฉลี่ยตอวันของลูกจาง พบวา สถานประกอบการ
สวนใหญหรือรอยละ 76.5 มีลูกจางปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ช่ัวโมงตอวัน สถานประกอบการที่มีลูกจาง
ปฏิบัติงานนอยกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน มีประมาณ    
รอยละ 12.8 สวนที่มีลูกจางปฏิบัติงานมากกวา           
10 ช่ัวโมง มีประมาณ รอยละ 10.7 

แผนภูมิ 10 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และช่ัวโมงการทํางาน  
                ของลูกจาง 

                    

 
 

10. คาตอบแทนแรงงาน 

   ลู ก จ า ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น -
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการในภาคเหนือ ไดรับคาตอบแทนแรงงาน          
รวมทั้งสิ้นประมาณ 39.9 พันลานบาท หรือโดยเฉลี่ย 
88,048 บาท ตอคนตอป โดยลูกจางที่ปฏิบัติงานใน
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมขอมูลขาวสาร และการ
สื่อสาร ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอป
สูงสุดคือ 115,737 บาท รองลงมาคือลูกจางที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตรและเทคนิค และธุรกิจการขายสงและ
การขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 
ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป 109,875 บาท และ 
103,383 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงาน
อยูในธุรกิจศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอปตํ่าที่สุดคือ 42,658 บาท 
 

 แผนภูมิ 11 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และคาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป    
               จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 
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  จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป) 

55.3%

2.9%

41.8%

< 5 วัน/สัปดาห

5-6วัน/ สัปดาห

 7 วัน/สัปดาห

จํานวนวันทํางาน/สัปดาห
 

76.5%

12.8%

10.7% < 8 ช่ัวโมง

8-10 ชั่วโมง

> 10 ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน 
 

91,479 
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 

91,479
แหง 

 

 

        50,000 

รวม 

คาตอบแทนแรงงานเฉล่ีย 



 

 

11. รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม  

                  ในปี  2554 การประกอบธุ รกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในภาคเหนือ       
มีรายได้จากการดําเนินงาน รวมท้ังสิ้นประมาณ 814.5 
พันล้านบาท ค่าใช้จ่ายขั้นกลางประมาณ 598.8 
พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสิ้นประมาณ 
215.6 พันล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่มต่อรายได้จากการ
ดําเนินงานมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.5 สําหรับ
รายได้จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ
มีมูลค่าประมาณ 2.6 ล้านบาท และรายได้จากการ
ดําเนินงานเฉลี่ ยต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 
879,400 บาท ในด้านมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถาน-
ประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่าประมาณ 
675,600 บาท และ 232,800 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์) มีรายได้จากการดําเนินงานสูงที ่สุด
ประมาณ 394.4 พันล้านบาท รองลงมาคือธุรกิจการ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ มีรายได้จากการดําเนินงาน ประมาณ 137.0 
พันล้านบาท สําหรับมูลค่าเพิ่มพบว่า ธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มีมูลค่าเพิ่ม      
สูงที ่สุดประมาณ 91.0 พันล้านบาท รองลงมา คือ
สถานประกอบการที่ ประกอบธุ รกิ จที่ พั กแรม          
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าเพิ่มประมาณ 
37.0 พันล้านบาท สําหรับธุรกิจข้อมูลข่าวสารและ 
การสื่อสาร มีรายได้จากการดําเนินงานและมูลค่าเพิ่ม
ตํ่าสุดคือประมาณ 1.3 พันล้านบาท และ 600.9 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 814,452.6 2,552.2 879.4 215,609.3 675.6 232.8 26.5

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์  137,021.3 4,824.4 1,559.9 27,525.2 969.1 313.4 20.1

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 133,357.7 10,139.7 2,161.6 26,861.4 2,042.4 435.4 20.1

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 394,404.6 2,584.9 1,043.9 90,946.6 596.0 240.7 23.1

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 84,065.4 1,622.8 361.4 36,991.9 714.1 159.0 44.0

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 1,260.1 3,750.3 686.3 600.9 1,788.4 327.3 47.7

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 40,060.7 2,299.7 937.8 18,929.6 1,086.7 443.1 47.3

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 3,851.6 1,001.2 323.0 2,101.1 546.2 176.2 54.6

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 7,050.8 985.0 253.9 4,610.1 644.1 166.4 65.4

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 3,035.5 574.8 154.1 1,512.8 286.5 76.8 49.8

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 10,344.9 264.3 165.9 5,529.6 141.3 88.7 53.5

  
 

 
 



 

 

         12. การเปรียบเทียบการดําเนนิธุรกิจ 
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา 
  ภาพรวมของการประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคเหนือระยะ 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
กับปี 2545 ซึ่งเป็นข้อมูลผลการดําเนินกิจการใน 
รอบปีก่อนหน้าสํามะโน/สํารวจพบว่า ในช่วง 10 ปีนี้ 
 

สถานประกอบการธุรกิจฯ ที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไป 
ที่ต้ังอยู่ในภาคเหนือ มีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 
สําหรับจํานวนคนทํางานและคนทํางานเฉลี่ยต่อ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.2 และร้อยละ 
7.4 ตามลําดับ  
  ในด้านการจ้างงาน พบว่า จํานวน
ลูกจ้างเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า หรือร้อยละ 117.3 จํานวน
ลูกจ้างเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 
สําหรับค่าตอบแทนแรงงานที่ลูกจ้างได้รับมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นสูงถึง 2.5 เท่า หรือร้อยละ 249.4 ในช่วง 10 ปี 

   สําหรับรายได้จากการดําเนินงาน 
เพิ่มขึ้น 2.3 เท่า หรือร้อยละ 228.7 ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคเหนือในช่วง 10 ปีนี้
เพิ่มขึ้นถึง 2.4 เท่า หรือร้อยละ 239.9 

ตาราง 3 ข้อมลูที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกจิทางการบริการปี 2544-2554 
 

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

 ปี 2554 และปี 2544

จํานวนสถานประกอบการ (แห่ง) 202,873 202,685 206,839 283,238 282,108 319,120 57.3

จํานวนคนทํางาน (คน) 544,042 568,778 688,093 793,681 646,297 926,192 70.2

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 2.7 2.8 3.3 2.8 2.3 2.9 7.4

จํานวนลูกจ้าง (คน) 208,376 225,724 344,293 371,056 244,952 452,729 117.3

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 1.0 1.1 1.7 1.3 0.9         1.4 40.0

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 11,408.0 14,792.4 24,193.1 27,393.3 18,060.4 39,862.0 249.4

    เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 54,747.2 65,533.1 70,268.9 73,825.2 73,730.4 88,048.4 60.8

รายได้จากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 247,747.7 424,657.5 728,994.8 890,983.4 520,779.4 814,452.6 228.7

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 1,221.2 2,095.2 3,524.5 3,145.7 1,846.0 2,552.2 108.9

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 455.4 746.6 1,059.4 1,122.6 805.8 879.4 93.1

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 184,323.3 335,825.5 582,581.8 737,675.3 420,204.0  598,843.4 224.9

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 908.6 1,656.8 2,816.6 2,604.4 1,489.5     1,876.6 106.5

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 338.8 590.4 846.7 929.4 650.2       646.6 90.9

มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 63,424.4 88,831.9 146,413.0 153,308.0 100,575.4  215,609.3 239.9

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 312.6 438.3 707.9 541.3 356.5     675.6 116.1

    เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 116.6 156.2 212.8 193.2 155.6       232.8 99.7

หมายเหตุ    : 1/ สํารวจธุรกิจทางการคา้และธรุกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 2547 2549 2551 และ 2553 ภาคเหนอื 
                  2/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ ภาคเหนือ 



 

 

13. สรปุและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการสํ ามะโนธุ รกิ จและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ พบว่า มีสถานประกอบการ
ธุรกิจที่ ต้ังอยู่ ในภาคเหนือ จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
319,120 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.1 เป็นสถาน-
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
ธุรกิจที่สําคัญได้แก่ ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจั ก รยานยนต์ )  มี ป ระมาณร้ อยละ47.8 
คนทํางานในสถานประกอบการมีจํานวนทั้งสิ้น 
926,192 คน มีการจ้ างงานทั้ งสิ้ น 452,729 คน
ค่าตอบแทนเฉลี่ยของลูกจ้างต่อคนต่อปีประมาณ 
88,048 บาท สําหรับรายได้จากการดําเนินงาน 
ค่าใช้จ่ ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่มมีมูลค่าทั้ งสิ้น
ประมาณ 814.5 พันล้านบาท 598.8 พันล้านบาท และ 
215.6 พันล้านบาท ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการสํารวจ/
สํามะโนระหว่างปี 2545-2555 พบว่า ผลจาก       
การสํารวจ/สํามะโน สะท้อนให้เห็นว่าในช่วง 10 ปี          
ที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจในภาคเหนือ มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจํานวนสถาน-
ประกอบการที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการจ้างงานและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าตอบแทนแรงงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น มีการลงทุนขยาย
กิจการและการจ้างงาน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

•  ปัญหาและอุปสรรคของสถาน-
ประกอบการ 
        ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคเหนือ 
ประมาณร้อยละ 68.6 ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินกิจการ ดังนี้ 
การแข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนในการ
ดําเนินธุรกิจสูงขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว และกําลัง
ซื้อของลูกค้าลดลง เป็นต้น  

•  ความช่วยเหลือที่ต้องการจาก
หน่วยงานของรัฐ 

     สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการ
จากหน ่วยงานของร ัฐและข ้อ เสนอแนะนั ้น            
มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคเหนือ ประมาณร้อยละ 
62.1 ได้ระบุความต้องการและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
รัฐควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการ
ควบคุมราคาสินค้า สนับสนุนแหล่งเงินทุน มาตรการ
ลดอัตราภาษี และลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




