
 
 

 
ในปัจจุบันโครงสร้างการดําเนินธุรกิจทาง

การค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจทั้ง
ทางด้านการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตใหม่ๆ  เกิดขึ้น  รวมทั้ งการประกอบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ข้อมูลสถิ ติและสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐาน
เกี่ ย ว กับการประกอบธุ ร กิ จ ดั งกล่ า ว  จึ ง มี
ความสําคัญและจําเป็นสําหรับภาครัฐ และเอกชน
ใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน    
ในเวทีการค้าโลก สํานักงานสถิติแห่งชาติและ
หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ เห็นควรให้มีการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม
ทุก 5 ปี เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่
สําคัญ ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาประเทศร่วมกัน  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโน
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ มาแล้ว         
3 ครั้ง ในปี 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํามะโนอุตสาหกรรม มาแล้ว 3 ครั้งเช่นกัน ในปี 
2507 2540 และ 2550 สําหรับในปี 2555 
ครบรอบ 10 ปี การทําสํามะโนธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ และครบรอบ 5 ปี การ
ทําสํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
จึงได้บูรณาการการจัดทําสํามะโนดังกล่าวไป 
พร้อมกันภายใต้ช่ือ “โครงการสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555” 

 

 
ใ น ก า ร จั ด ทํ า สํ า ม ะ โ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ

อุตสาหกรรมครั้งนี้ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการนับจดเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 
และขั้นการแจงนับ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดของสถานประกอบการเฉพาะที่
ประกอบธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ 
และอุตสาหกรรมการผลิต 

สําหรับสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับนี้ เป็น   
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐานของสถาน
ประกอบการทุกแห่งที่ ต้ังอยู่ในภาคเหนือ และ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 
(Thailand Standard Classification : TSIC-2009) 
ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ    
การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกสถานที่
เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน โดย
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน 
มี.ค. – มิ.ย. 54 สรุปดังนี้ 

 
1. จํานวนสถานประกอบการ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานประกอบการ พบว่า มีจํานวน 439,848 แห่ง 
โดยเป็นสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจการขาย
ปลีก ประมาณร้อยละ 35.0 รองลงมาเป็นสถาน
ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต 
ประมาณร้อยละ 22.0 สถานประกอบการธุรกิจ
เกี่ยวกับที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ประมาณร้อยละ  13.1 กิจกรรมบริการอ่ืนๆ 
ประมาณร้อยละ 9.0 และการขายส่งและขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ประมาณ
ร้อยละ 6.5 ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
นอกจากที่กล่าวข้างต้นแต่ละประเภทมีสัดส่วนตํ่ากว่า
ร้อยละ 6.0 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น 
สํามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ภาคเหนือ 

(การนับจด : การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) 
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แผนภูมิ ก ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
               กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การขายปลีก 
       การผลิต 
       ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
       กิจกรรมบริการอ่ืนๆ 
       การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ 
       กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
       การขายส่ง 
       การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 
       อ่ืนๆ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค การให้เช่า
บริการท่องเที่ยว และการบริการสนันสนุนอื่นๆ ศิลปะ ความ
บันเทิงและนันทนาการ การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย
และสิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง และกิจกรรมด้านโรงพยาบาล
เอกชน 

 
2. ขนาดของสถานประกอบการ 
 ขนาดของสถานประกอบการ เมื่อวัดด้วย
จํานวนคนทํางาน พบว่า มีประมาณ 433,692 
แห่ง หรือ ร้อยละ 98.6 เป็นสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน สําหรับสถานประกอบการที่มี
คนทํางานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป มีประมาณ 6,156 
แห่ง หรือร้อยละ 1.4 ในจํานวนนี้ เ ป็นสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีประมาณ
3,060 แห่ง สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-
50 คน และ 51-200 คน มีประมาณ 1,171 และ 
1,032 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 26-30 คน มีประมาณ 628 แห่ง และที่
มีคนทํางานมากกว่า 200 คน มีประมาณ 265 
แห่ง 
 

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             ขนาดของสถานประกอบการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1 – 15 คน  

16 คนขึ้นไป  
 
3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฏหมาย 
 ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95.8 มี
การจัด ต้ังรูปแบบเป็นส่วนบุคคล ส่วนสถาน
ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 1.7 และ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ประมาณร้อยละ 1.4 สําหรับสถานประกอบการที่
มีรูปแบบการจัด ต้ังอื่นๆ  ไ ด้แก่ ส่วนราชการ 
รัฐ วิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม เ ป็นต้น 
ประมาณร้อยละ 1.1 
  
แผนภูมิ ค ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ส่วนบุคคล 
      ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
      บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
      อ่ืนๆ 

5.9%

13.1%

2.9%
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35.0%
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4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการในภาคเหนือ พบว่า 
ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.5 เป็นสํานักงานแห่งเดียว 
นอกจากนั้น มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานสาขา 
มีประมาณร้อยละ 1.2 สํานักงานใหญ่ ร้อยละ 0.2 
และมีรูปแบบการจัดต้ังอ่ืนๆ อีกประมาณร้อยละ 0.1 
 
แผนภูมิ ง ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
            รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
5. การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
 สถานประกอบการที่ต้ังอยู่ในภาคเหนือ ที่
มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็นบริษัทจํากัด
หรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ซึ่งมีจํานวน 7,617 
แห่งนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.5 ไม่มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส่วนที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือ 
ถือหุ้น มีเพียงร้อยละ 2.5 ซึ่งในกลุ่มนี้ ประมาณ
ร้อยละ 44.0 เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ   
น้อยกว่า 10% ส่วนสถานประกอบการที่มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศ 10-50% และมากกว่า 
50% มีประมาณร้อยละ 38.2 และร้อยละ 17.8 
ตามลําดับ  
 
 
 
 
 

แผนภูมิ จ ร้อยละของสถานประกอบการที่เป็นบริษัทจํากัด/ 
               บริษัทจํากัด (มหาชน) จําแนกตามสัดส่วนการมี 
              ต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. คนทํางานและลูกจ้าง 
 สําหรับจํานวนคนทํางานซึ่ งหมายถึง
เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถาน
ประกอบการในภาคเหนือ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
1.2 ล้านคน ในจํานวนนี้ เป็นลูกจ้างประมาณ 
599,987 คน  
 โดยลูกจ้างประมาณ 245,580 คน หรือ
ร้อยละ 40.9 เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน รองลงมาเป็น
คนที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน
มากกว่า 200 คน และ 51-200 คน มีประมาณ
ร้อยละ 27.0 และ 15.0 ตามลําดับ ในขณะที่
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มี
ลูกจ้างปฏิบัติงานน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 2.4 
 
ตาราง ก จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 
            จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 

ขนาดของ คนทํางาน1/ ลูกจ้าง 
สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 1,223,976 100.0 599,987 100.0
1-15 คน 836,146 68.3 245,580 40.9 
16-25 คน 60,960 5.0 49,245 8.2 
26-30 คน 17,962 1.5 14,206 2.4 
31-50 คน 45,764 3.7 39,177 6.5 
51-200 คน 97,183 7.9 89,870 15.0 
มากกว่า 200 คน 165,961 13.6 161,909 27.0 

1/ คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                  เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ  

     สํานักงาน     สํานกังานใหญ่    สํานักงานสาขา           อื่นๆ 
      แห่งเดียว              

98.5 

0.2 1.2 0.1

รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
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97.5% 

มี 
2.5% 

การร่วมลงทุนฯ 
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 เมื่อพิจารณาคนทํางานตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบว่า ประมาณ 411,906 คน หรือร้อยละ 
33.7 ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต รองลงมาปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีก
ประมาณ 314,150 คน หรือร้อยละ 25.7 และ    
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 
152,825 คน หรือร้อยละ 12.5 ในขณะที่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ มีคนทํางานในสัดส่วนตํ่ากว่า
ร้อยละ 7.0  

 นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาการจ้างงาน
หรือลูกจ้างในกิจกรรมแต่ละประเภท พบว่า มี
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จํานวน 255,947 คน หรือ
ร้อยละ 42.7 รองลงมาเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีก จํานวน 
92,130 คน หรือร้อยละ 15.3 และที่ พักแรม 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 69,379 คน 
หรือร้อยละ 11.6   

 
แผนภูมิ ฉ จํานวนคนทาํงาน1/และลูกจ้าง จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1/ คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 
 
 1. การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
 2. การขายส่ง 
  3. การขายปลีก 
 4. ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
  5. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
  6. การให้เช่า บริการท่องเที่ยว และการบริการสนับสนุนอื่นๆ 
  7. กิจกรรมบริการอ่ืนๆ 
   8. การผลิต 
  9. การก่อสร้าง 
 10. การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 
  11. อ่ืนๆ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ ความ 
                   บันเทิง และนันทนาการ การจัดการและการบําบัดน้ําเสียของเสียและสิ่งปฏิกูล และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 

37,597 35,428
92,130 69,379

8,747 15,278
9,122

255,947

30,493

13,645

32,221
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

คนทํางาน
ลูกจ้าง

73,680 
55,563 

314,150 

152,825 

22,688 26,168 
53,228 

411,904 

38,285 26,751 48,734 

จํานวน (คน) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 


