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คํานํา 
 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการประจําป              
มาตั้งแตป 2511 โดยเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการ เพื่อเปนประโยชนสําหรับภาครัฐในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ และสําหรับ
ภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทุน เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทที่สําคัญ
ตอเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อมีขอมูลนําไปใชประโยชนประกอบการจัดทําแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและ     ขนาดยอม สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดนําเสนอขอมูล โดยจําแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ 6 กลุม คือ คนทํางาน 1 – 15 คน   16 – 25 คน 26 – 30 คน 31 – 50 คน 51 – 
200 คน และตั้งแต 201 คนขึ้นไป เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดทําแผนดังกลาวได 

การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 นี้ เปนการสํารวจครั้งท่ี 19 โดย
ได   จัดพิมพรายงานรวม 7 ฉบับ คือ ฉบับท่ัวราชอาณาจักร ฉบับกรุงเทพมหานคร ฉบับปริมณฑล และ
ฉบับ       รายภาค 4 ฉบับ รายงานฉบับนี้เปนรายงานผลของการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการ             พ.ศ. 2545 ของทั่วราชอาณาจักร ขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานเปนขอมูลของสถาน
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ที่มีคนทํางาน ต้ังแต 1 คนขึ้นไป ที่ต้ังอยูใน
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณทานเจาของและผูจัดการสถานประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ ท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผลใหการปฏิบัติงานครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 วัตถุประสงค 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการคาและธุรกิจทาง 
การบริการ ไดแก จํานวน ประเภทและขนาดของสถานประกอบการธุรกิจ จํานวนคนทํางาน ลูกจางและ 
คาตอบแทนแรงงาน   มูลคาซื้อสินคาเพื่อการจําหนายหรือใหบริการ คาใชจายในการดําเนินงาน รายรับ 
สินคาคงเหลือตนป และปลายป และมูลคาสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ เปนตน ขอมูลดังกลาวจะ
เปนประโยชนตอภาครัฐในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ และสําหรับภาคเอกชนใช
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและการขยายกิจการ ท้ังในระดับภาค และระดับประเทศ 
 
1.2 ขอบขายและคุมรวมของการสํารวจ 

สถานประกอบการที่อยูในขอบขายและคุมรวมของการสํารวจนี้ ไดแก สถานประกอบการธุรกิจที่มี
คนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป  ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาล เมืองพัทยาและนอกเขตเทศบาล เฉพาะที่มีรูปแบบ
การบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ท่ัวประเทศ และดําเนินธุรกิจตามการจัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities : ISIC Rev.3) ประเภท G, H, K 
และ O ซึ่งมีการจําแนกรหัสหมวด และหมูยอยธุรกิจ ดังนี้ 
  หมวด  ไดแก  กลุมท่ีใหญท่ีสุดในการจัดประเภทธุรกิจ ใชแทนดวยเลขรหัส 2  ตัว คือ    
50–52  55  70–74  92 –93 รวม 11 หมวด 
  หมูยอย ไดแก กลุมประเภทธุรกิจซึ่งแบงยอยเล็กที่สุดโดยใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว         
ในการสํารวจครั้งนี้ไดรวมบางหมูยอยเขาไวดวยกันเหลือจํานวนที่จะเสนอผล 53 หมูยอยจากจํานวนทั้งสิ้น  
73 หมูยอย 
 
1.3 คาบเวลาอางอิง 

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมเปนขอมูลการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 
31 ธันวาคม 2544 
 
1.4 แนวคิดและคํานิยาม 

1) สถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 
หมายถึง  สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสง ขายปลีกสินคา ขายอาหาร

ท่ีเตรียมไวสําหรับบริโภคและการอํานวยความสะดวกในเรื่องท่ีพักอาศัย รวมท้ังการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การใหเชา และการจัดการดานอสังหาริมทรัพย บริการดานธุรกิจ และธุรกิจอื่น ๆ 
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 2)  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
(1) สวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจาของ

เปนบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และใหหมายรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลดวย 

(2) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือหางหุนสวนจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่   
จัดตั้งข้ึนโดยคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อประกอบธุรกิจและรับผิดชอบรวมกัน โดยการ     
จดทะเบียนตามกฎหมาย 

(3) บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  
         บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งโดยผูริเริ่มคณะหนึ่งและได              
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมีผูริเริ่มกอตั้ง ตั้งแต 7 คนขึ้นไป 
                                             บริษัทมหาชนจํากัด   หมายถึง  สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึน
โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบริษัท และมีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอขาย
หุนตอประชาชน  โดยมีผูริเริ่มกอตั้งตั้งแต 15 คนขึ้นไป 

(4) สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของหรือมี
ทุนอยูดวยไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนทั้งหมด   
                          (5)  สหกรณ หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งข้ึนในรูปของสหกรณ และจด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีคณะผูกอตั้งไมนอยกวา 10 คน 

(6) รูปแบบอื่น  ๆ   หมายถึง   รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายในลักษณะอื่น ๆ   
นอกเหนือจากที่กลาวแลว เชน จัดตั้งในรูปสมาคมหรือสโมสร  

 
 3)  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

(1) สํานักงานแหงเดียว  หมายถึง สถานประกอบการที่ไมมีหนวยงานยอยหรือ สาขาอื่นๆ 
และไมเปนหนวยงานยอยหรือสาขาของสถานประกอบการอื่น  

(2) สํานักงานใหญ หมายถึง สถานประกอบการที่เปนเจาของ และควบคุมกิจการของ
สถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานสาขาหรือหนวยงานยอย 

(3) สํานักงานสาขา  หมายถึง สถานประกอบการที่เปนสาขา หรือหนวยงานยอยของสถาน
ประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานใหญ 
 
 4)  คนทํางาน 
  หมายถึง ผูท่ีทํางานในสถานประกอบการหรือทํางานใหกับสถานประกอบการ รวมเจาของ
หรือหุนสวนที่ทํางานใหกับสถานประกอบการ ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน คนทํางานของสถานประกอบการที่
ไปปฏิบัติงานประจํานอกสถานที่ เชน พนักงานขาย เจาหนาท่ีติดตั้งซอมแซมและบํารุง (คนทํางาน ไมรวม    
ผูบริหารหรือผูถือหุนท่ีไดรับเบี้ยประชุมเปนครั้งคราว คนทํางานของสถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงาน
ประจําท่ีสถานประกอบการแหงนี้ และคนทํางานที่มารับงานไปทําท่ีบาน) 
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  คนทํางานแบงออกเปน 
   (1) คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน 
    หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่ทํางานใหสถานประกอบการ    
โดยไมไดรับคาจางเงินเดือน และผูท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการหรือหุนสวน หรือบุคคลอื่นที่
ทํางานใหกับสถานประกอบการอยางนอยสัปดาหละ  20 ช่ัวโมง โดยไมไดรับคาจาง เงินเดือนเปนประจํา  
   (2) ลูกจาง 
    หมายถึง ผูท่ีทํางานเกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการและดําเนิน   
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกสถานประกอบการ โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนหรือ   
คาจางประจํา เชน พนักงานขาย เสมียน พนักงานบัญชี  
 

 5)  คาตอบแทนแรงงาน 
  (1) คาจาง เงินเดือน 
   หมายถึง เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจาง ในระหวางเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2544 ตามขอตกลงการจางแรงงาน โดยอาจจายตามเงื่อนไขของระยะเวลา หรือจาย
ตามปริมาณงาน  
             (2) คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา 
   หมายถึง เงินนอกเหนือจากคาจางเงินเดือนที่สถานประกอบการจายใหแกลูกจาง
เปนคาตอบแทนในการทํางาน  
            (3) สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 
   หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการจาย
หรือบริการใหแกลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงานที่จายเปนสิ่งของหรือบริการ และสวัสดิการท่ีนายจาง
จัดหาหรือบริการลูกจาง   เชน   อาหาร เครื่องดื่ม บานพักคนงาน คาเชาบาน คาซอมแซมที่อยูอาศัย คา
รักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร พาหนะรับสงมาทํางาน บันเทิงหรือสันทนาการตาง ๆ การจายอาจจะจายเปน
ตัวเงินหรือไมก็ได 
           (4) เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม  

หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคมทั้ง
ของรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือ ท้ังหมด      
อันเนื่องมาจากการเจ็บปวย หรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาทํางาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ          
การวางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงินดังกลาว ไดแก เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม กองทุนเงิน          
ทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ เปนตน 

 
 6)  คาใชจายทั้งสิ้น 
   หมายถึง คาใชจายรวมทั้งสิ้นที่สถานประกอบการใชจายไปในการดําเนินงานในระหวาง 
มกราคม ถึง ธันวาคม 2544 ซึ่งประกอบดวย  

(1) คาซื้อสินคาเพื่อการจําหนายและหรือใหบริการ 
   หมายถึง มูลคาซื้อสินคาหรือวัสดุประกอบ รวมคาภาษีตาง ๆ และคาใชจายตาง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการจัดซื้อสินคา 
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  (2)  คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินกิจการ 
   หมายถึง คาใชจายนอกเหนือจากคาซื้อสินคาเพื่อการจําหนายและหรือใหบริการ 
และคาตอบแทนแรงงาน คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินกิจการ ไดแก คาเชาท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ      
เครื่องจักรและอุปกรณ  คาซอมแซมสินทรัพยถาวร คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาไฟฟา คาน้ําประปา คาภาษีอื่น ๆ  
และคาใชจายอื่น ๆ เชน คาไปรษณียโทรเลข คาโทรศัพท คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาทําบัญชี  คาดอกเบี้ย
จาย  ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ หนี้สูญ คาโฆษณา  คาเบี้ยประกันภัย เปนตน 
 
 7)  มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ 
  หมายถึง มูลคาสินคาและวัสดุประกอบตาง ๆ ของสถานประกอบการ ท่ียังคงเหลืออยู    
โดยไมคํานึงวาจะเก็บอยู ณ ท่ีใดก็ตาม 
  (1) มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือตนป หมายถึง มูลคาของสินคาและวัสดุ
ประกอบที่เหลือมาจากปกอน เมื่อ 1 มกราคม 2544 
  (2) มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือปลายป หมายถึง มูลคาของสินคาและวัสดุ
ประกอบที่เหลืออยู เมื่อ 31 ธันวาคม 2544 

 
8)  สวนเปลี่ยนแปลงของสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ 
                หมายถึง  มูลคาของผลตางระหวางสินคา และวัสดุประกอบคงเหลือปลายป และตน

ป  2544    (มูลคาปลายป - มูลคาตนป) 
 

 9)  รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการ 
  หมายถึง จํานวนเงินท้ังสิ้นที่ไดจากการประกอบธุรกิจในรอบป 2544 เชน รายรับจาก
การขายสินคา รายรับจากการประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร รายรับจากการใหบริการและคานายหนา    
โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือวิธีการชําระเงินจากผูซื้อ ท้ังนี้รวมถึงมูลคาขายจากการใหเชาซื้อและการขายผอน
ชําระ และการขายสินคาท่ีนําไปฝากใหสถานประกอบการอื่นขายดวย นอกจากนี้ยังหมายถึงรายรับจากการ  
ใหเชาสินทรัพยถาวร เงินปนผลรับ ดอกเบี้ยรับ   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ และอื่น ๆ ท้ังนี้ไมรวมคาขาย 
สินคาท่ีสถานประกอบการอื่นนํามาฝากขาย และสวนลดที่สถานประกอบการลดใหแก  ผูซื้อ หรือ
ผูใชบริการ 
 
 10)  มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร 
  หมายถึง มูลคาสุทธิของสินทรัพยถาวรตามบัญชี เมื่อไดหักคาเสื่อมราคา คาสึกหรอตาม
ระยะเวลาการใชงานจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีป  2544  หรือ  31  ธันวาคม 2544 สินทรัพยถาวร ไดแก 
ท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร และเครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน เปนตน มูลคาสินทรัพยถาวรรวมถึง
มูลคาการตอเติมดัดแปลง และปรับปรุงในระหวางป เพื่อยืดอายุการใชงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 

11)  สวนเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 
  หมายถึง ผลตางของมูลคาสินทรัพยถาวรตนงวด และมูลคาสินทรัพยถาวรท่ีซื้อหรือผลิต 
ข้ึนใชเองระหวางป กับมูลคาสินทรัพยถาวรปลายงวด และมูลคาสินทรัพยถาวรท่ีขายระหวางป 
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 12)  คาเสื่อมราคา 
  หมายถึง มูลคาท่ีเสื่อมสิ้นไปของสินทรัพยถาวรตามระยะเวลาการใชงานในระหวางป  
2544 
 
 13)  มูลคาเพิ่ม 
  คํานวณโดย :  มูลคาเพิ่ม = รายรับ – คาใชจาย 
  รายรับ   =   รายรับท้ังสิ้นของสถานประกอบการ 

 หัก รายรับจากการใหเชาท่ีดิน 
 เงินปนผลรับ  
 ดอกเบี้ยรับ  
 กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ 
 บวก สวนเปลี่ยนแปลงของสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ 

 
         คาใชจาย   =   คาซื้อสินคาเพื่อการจําหนาย และ/หรือ ใหบริการ  
                                               บวก คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินกิจการ  

    หัก คาเชาท่ีดิน  
 คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร  
 ดอกเบี้ยจาย  
 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ  
 หนี้สูญ  
 ภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิ  
 คาภาษีอื่น ๆ 
 
 



บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีและการดําเนินงานสํารวจ  

2.1  แผนการสุมตัวอยาง 
 สถานประกอบการที่เขาขายการสาํรวจ คือ สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ  ตั้งแต  1  คนขึ้นไป   ซึ่ง
กระจายอยูใน  53  ประเภทธุรกิจฯ ( รหัส 4 หลัก )    แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Systematic Sampling  
โดยมีกรุงเทพมหานครและภาคเปนสตราตัม  สถานประกอบการเปนหนวยตัวอยาง 
 

การจัดสตราตัม 
กรุงเทพมหานครและภาคเปนสตราตัม  รวมทั้งสิ้นมี 6 สตราตัม  ในแตละสตราตัมไดจัดออกเปน 53 สตราตัมยอยตามประเภท

ธุรกิจฯ ( รหัส 4 หลัก ) และ 12 กลุม ตามขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางาน ดังนี้ คือ    
กลุมที่ 1    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   1 - 5  คน 
กลุมที่ 2    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   6 - 10  คน 
กลุมที่ 3    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   11 - 15  คน 
กลุมที่ 4    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   16 - 20 คน 
กลุมที่ 5    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   21 - 25  คน 
กลุมที่ 6    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน  26 - 30  คน 
กลุมที่ 7    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน  31 - 50  คน 
กลุมที่ 8    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน  51  - 100  คน  
กลุมที่ 9    ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   101 - 200  คน 
กลุมที่ 10  ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   201 - 500  คน 
กลุมที่ 11   ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   501 - 1,000  คน 
กลุมที่ 12   ประกอบดวยสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 1,001 คน ขึ้นไป 

 
การเลือกตัวอยาง 

 ในแตละประเภทธุรกิจฯ และกลุมสถานประกอบการ ไดทําการเลอืกสถานประกอบการตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบอยางอิสระ   
ตอกัน ไดจํานวนสถานประกอบการตัวอยางทั้งสิ้น 11,014 แหง  จากทั้งสิ้น 1,180,365 แหง ซึ่งกระจายไปตามภาคและกลุมสถาน
ประกอบการ    เปนดังนี้  

กลุมสถานประกอบการ ภาค ทั้งสิ้น 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรุงเทพมหานคร 2,888 659 550 419 173 129 128 200 225 107 210 66 22
ปริมณฑล 1,523 879 129 87 86 48 64 118 56 37 17 1 1
กลาง 1,686 984 155 93 81 59 71 103 71 50 17 2 -
เหนือ 1,556 1,0

12 131 81 80 42 53 70 62 18 7 - -

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747 1,0
59 125 80 103 65 58 88 117 47 4 - 1

ใต 1,614 929 141 89 73 51 74 90 82 58 20 6 1
รวมทั่วราชอาณาจักร 11,01

4 
5,5
22 

1,2
31 849 596 394 448 669 613 317 275 75 25

 
2.2 วิธีการประมาณผล 

การเสนอผลของการสํารวจไดเสนอผลในระดับภาค คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
และสมุทรสาคร ) ภาคกลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  โดยจําแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ  ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางานออกเปน  6  กลุม คือ  

1. สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน     1 - 15   คน 
2. สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   16 - 25   คน 
3. สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   26 - 30   คน 
4. สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   31 - 50   คน 
5. สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน   51 - 200  คน 
6. สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต   201 คน ขึ้นไป 
 

  ในการประมาณคา  กําหนดให 
   i   = 1 , 2 , 3 , ... , nhlj        ( สถานประกอบการตัวอยาง )   
   j   = 1 , 2 , 3 , ... , 12          ( กลุมสถานประกอบการ )    
   h  =  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6       ( ภาค )  
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   l   =  1 , 2 , 3 , ... , 53       ( ประเภทธุรกิจฯ  รหัส  4  หลัก )     

m  =  1 , 2 , 3 , ... , 11        ( ประเภทธุรกิจฯ  รหัส  2  หลัก )  
 

2.2.1  การประมาณคายอดรวมสําหรับประเภทธุรกิจฯ รหัส 4 หลัก 

1)  สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ของสถานประกอบการกลุม j 
ประเภทธุรกิจฯ  l   ภาค  h    คือ 

∑
=

=
hljn

i
hljihljhlj xwX

1
ˆ           ……………………….( 1 ) 

  โดยที่    hljix    คือ   คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการที่  i   
กลุม  j   ประเภทธุรกิจฯ  l   ภาค h  

               hljw     คือ  คาถวงน้ําหนักของสถานประกอบการกลุม  j   ประเภทธุรกิจฯ  l  
ภาค  h   ซึ่ง   

                                   
hlj

hlj
hlj n

N
w   =  

     hljN    คือ  จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้นของกลุม  j  ประเภทธุรกิจฯ l   ภาค  h 

   hljn     คือ  จํานวนสถานประกอบการที่แจงนับไดท้ังสิ้นของกลุม  j  ประเภทธุรกิจฯ 
l   ภาค  h 

 
2)   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 1 - 15 คน  ประเภทธุรกิจฯ  l   ภาค  h    คือ 

hlj
j

hl XX ˆˆ ∑
=

=′
3

1
1                  ……………………….( 2 ) 

 
3)   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 16 - 25 คน ประเภทธุรกิจฯ  l   ภาค  h    คือ 

hlj
j

hl XX ˆˆ ∑
=

=′
5

4
2                    ……………………….( 3 ) 
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4)   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี
จํานวนคนทํางาน 51 - 200 คน ประเภทธุรกิจฯ  l   ภาค  h    คือ 

hlj
j

hl XX ˆˆ ∑
=

=′
9

8
3                  ……………………….( 4 ) 

 
5)   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป ประเภทธุรกิจฯ  l   ภาค  h    คือ 

hlj
j

hl XX ˆˆ ∑
=

=′
12

10
4                  ……………………….( 5 ) 

6) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถานประกอบการกลุม j 
ประเภทธุรกิจฯ  l     ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

hlj
h

lj XX ˆˆ ∑
=

=
6

1
                 ……………………….( 6 ) 

 
7) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถานประกอบการที่มี 

จํานวนคนทํางาน 1 – 15 คน ประเภทธุรกิจฯ  l     ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

lj
j

l XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
3

1

6

1h
hl11            X                ……………………….( 7 ) 

 
8) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 16 – 25 คน ประเภทธุรกิจฯ  l     ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

lj
j

l XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
5

4

6

1h
hl22            X                ……………………….( 8 ) 

 
9) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 51 – 200 คน ประเภทธุรกิจฯ  l    ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

lj
j

l XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
9

8

6

1h
hl33            X             ……………………….( 9 ) 
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10) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการที่

มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป ประเภทธุรกิจฯ  l     ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

lj
j

l XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
12

10

6

1h
hl44            X               ….………………….( 10 ) 

 
2.2.2   การประมาณคายอดรวมสําหรับประเภทธุรกิจฯ รหัส 2 หลัก 

1)  สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  ของสถานประกอบการ กลุม  
j   ประเภทธุรกิจฯ  m   ภาค  h    คือ 

hlj
l

hmj X
A

X
m

ˆˆ ∑
=

=
1
                     ……………………….( 11 ) 

โดยที่   Am   คือ  จํานวนประเภทธุรกิจฯ รหัส 4 หลักทั้งสิ้น ท่ีประกอบกันเปนประเภท
ธุรกิจฯ   รหัส  2  หลัก  m  

 
2)  สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 1 - 15 คน ประเภทธุรกิจฯ  m   ภาค  h    คือ 

hmj
j

hm XX ˆˆ ∑
=

=′
3

1
1                 ……………………….( 12 ) 

 
3)   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 16 - 25 คน  ประเภทธุรกิจฯ  m   ภาค  h    คือ 

hmj
j

hm XX ˆˆ ∑
=

=′
5

4
2                 ……………………….( 13 ) 

 
4)  สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 51 - 200 คน  ประเภทธุรกิจฯ  m   ภาค  h    คือ 

hmj
j

hm XX ˆˆ ∑
=

=′
9

8
3                 ……………………….( 14 ) 
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5)  สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป  ประเภทธุรกิจฯ  m   ภาค  h    คือ 

hmj
j

hm XX ˆˆ ∑
=

=′
12

10
4                 ……………………….( 15 ) 

 
6) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการกลุม j 

ประเภทธุรกิจฯ  m    ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

hmj
h

mj XX ˆˆ ∑
=

=
6

1
                ……………………….( 16 ) 

 
7) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 1 - 15 คน ประเภทธุรกิจฯ  m    ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

mj
j

m XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
3

1

6

1h
hm11            X              …………………….( 17 ) 

 

8) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี
จํานวนคนทํางาน 16 - 25 คน ประเภทธุรกิจฯ  m    ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

mj
j

m XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
5

4

6

1h
hm22            X              ……..…………….( 18 ) 

 
9) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางาน 51 - 200 คน ประเภทธุรกิจฯ  m    ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

mj
j

m XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
9

8

6

1h
hm33            X              …………………….( 19 ) 

 
10) สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการที่มี

จํานวนคนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป ประเภทธุรกิจฯ  m    ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

mj
j

m XX ˆˆˆ ∑∑
==

=′=′
12

10

6

1h
hm44            X                ….………………….( 

20 ) 
 
 

2.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาท่ี ซึ่งเปนขาราชการและลูกจางของสํานักงานสถิติแหงชาติ

ออกไปทําการสัมภาษณเจาของ ผูประกอบการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหตอบขอมูลของสถานประกอบการ
ธุรกิจ ซึ่งตกเปนตัวอยาง ในระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2545 
 
2.4 ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
 ขอมูลท่ีนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง ความคลาดเคลื่อนดังกลาว 
เปนความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอยาง (Sampling error) และความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุ
อื่น (Non-Sampling error) เชน ผูตอบไมใหขอมูลตามความเปนจริง ขอมูลในแบบสอบถามไม
ครบถวน การลงรหัสผิดพลาดหรือการบันทึกขอมูลผิดพลาด เปนตน อยางไรก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติได
พยายามควบคุมใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด จึงขอใหผูใชขอมูลใชขอมูลดวยความระมัดระวังตาม
สมควร 
 
2.5  การปดเศษ 
 ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับยอดรวม ท้ังนี้เนื่องจากการปดเศษ 
 
2.6  ขอจํากัดของขอมูล 
 ขอมูลในตารางสถิติ ไดนําเสนอผลเปนรายหมวดธุรกิจ รหัส 2 หลัก (Division of 
business industry) และรายหมูยอยธุรกิจ รหัส 4 หลัก (Class of business industry) 
ซึ่งในการประมาณผลขอมูลนั้นไดใชตัวถวงน้ําหนัก (Weight) คนละชุด ดังนั้นอาจทําใหยอดรวมของ
หมวดธุรกิจแตกตางจากยอดรวมหมูยอยธุรกิจได 
 

 
  



บทที่ 3 
สรุปขอมูลท่ีสําคัญ 

 
3.1 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 
 

1) จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ 
ผลจากการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 (ตาราง 1) พบวา ในป 2544  

สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาลและ       
นอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,180,350 แหง และเมื่อแบงกลุมของสถานประกอบการออกเปน         
6 กลุม  พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีจํานวน 1,161,849 แหง  ขนาดคนทํางาน 16-25 คน          
มีจํานวน 9,106 แหง ขนาดคนทํางาน 26-30 คน มีจํานวน 2,002 แหง ขนาดคนทํางาน 31-50 คน                                 
มีจํานวน 3,670 แหง และขนาดคนทํางาน  51-200 คน  และตั้งแต 201 คนขึ้นไป มีจํานวน 3,104  และ 619 แหง   
ตามลําดับ   

 

2) รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
เมื่อพิจารณารูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของสถานประกอบการธุรกิจ พบวา สวนใหญมีรูปแบบ

เปนสวนบุคคลสูงถึงรอยละ 91.2 รองลงมา คือรูปแบบการจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด (ประมาณ  
รอยละ 3.2) ท่ีมีรูปแบบการจัดตั้งเปนรูปแบบอื่น ๆ เชน สวนราชการ สหกรณ สโมสร และสมาคม เปนตน 
ประมาณรอยละ 2.9 ท่ีเหลือประมาณรอยละ 2.7 มีรูปแบบเปนหางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  

เมื่อพิจารณารูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายและขนาดของสถานประกอบการ  พบวา สถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน สวนใหญ (รอยละ 92.4) มีรูปแบบเปนสวนบุคคล สําหรับสถานประกอบการ
ท่ีมี         คนทํางานตั้งแต  16  คนขึ้นไป พบวา สวนใหญมีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด   
 

3) รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการธุรกิจนั้น พบวา สวนใหญ (รอยละ 

98.3) มีรูปแบบการจัดตั้งเปนสํานักงานแหงเดียว รองลงมาเปนสํานักงานสาขาและสํานักงานใหญ ในสัดสวน
เพียง        เล็กนอย ประมาณรอยละ 1.1 และ 0.6 ตามลําดับ 

หากพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการทุกขนาดสวนใหญมี
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจเปนสํานักงานแหงเดียว โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็ก (มีคนทํางาน 1–
15 คน)       มีสัดสวนดังกลาวสูงสุด (รอยละ 98.7) สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 31 คน
ข้ึนไป มีสัดสวนของสํานักงานใหญและมีสํานักงานงานสาขาสูงกวาสถานประกอบการขนาดอื่น ๆ 

 
4) การมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลการสํารวจขอมูลการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ
ธุรกิจทั่วประเทศ พบวา รอยละ 93.4 รายงานวา ไมมีการใชคอมพิวเตอร ท่ีมีการใชคอมพิวเตอรมีเพียงรอยละ 6.6 
โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 269,201 เครื่อง  และมีบุคลากรท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร ประมาณ 273,628 คน   
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การใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการธุรกิจ พบวา มีการใชเพียงเล็กนอย ประมาณรอยละ 2.9   
โดยสวนใหญใชอินเทอรเน็ตสําเร็จรูปและเปนสมาชิกกับผูใหบริการโดยตรง ประมาณรอยละ 56.4 และ 43.9             
ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ตนั้น พบวา ใชคนหาขอมูลในสัดสวนสูงท่ีสุด คือรอยละ 84.6 
รองลงมาใชรับสงอีเมล ประมาณรอยละ 72.4 

สําหรับการมีเว็บไซตในการดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มี
เว็บไซตมีเพียงเล็กนอย คือต่ํากวารอยละ 1.0 สวนกิจกรรมที่ดําเนินการบนเว็บไซตนั้นเปนการโฆษณาสูงถึงรอย
ละ 82.2    และการเสนอขายสินคาและบริการรอยละ  69.2 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 16 คน 
ข้ึนไป มีการใชคอมพิวเตอรในสัดสวนที่สูง (รอยละ 60.0 ข้ึนไป)  สวนสถานประกอบการขนาดเล็ก (ท่ีมี
คนทํางาน 1 - 15 คน) มีการใชคอมพิวเตอรเพียงรอยละ 5.6  

สําหรับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรนั้น พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรมากที่สุดประมาณ 169,868 เครื่อง หรือรอยละ 63.1 ของจํานวนเครื่องทั้งสิ้น และมีบุคลากรท่ีใช
คอมพิวเตอรจํานวน 137,630 คน หรือรอยละ 50.3 ของบุคลากรท่ีใชคอมพิวเตอรท้ังสิ้น สําหรับสถานประกอบการ
ขนาดอื่น ๆ มีจํานวนคอมพิวเตอรไมเกินรอยละ 11.0  และมีบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร ไมเกินรอยละ 16.0 

การใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการแตละขนาด พบวา สถานประกอบการขนาดใหญ             
(คนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป)  มีสัดสวนของการใชอินเทอรเน็ตท่ีสูง ประมาณรอยละ 71.4  สวนวิธีการใช        
อินเทอรเน็ตนั้น สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป  26-30 คน และ 31-50 คน รายงานวา        
สวนใหญเปนสมาชิกกับผูใหบริการโดยตรง สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 51-200 คน               
และ 16-25 คนนั้น สวนใหญใชอินเทอรเน็ตสําเร็จรูป สําหรับกิจกรรมที่ใชบนอินเทอรเน็ต สถานประกอบการ            
ทุกขนาด รายงานวา ใชคนหาขอมูลและใชรับสงอีเมลในสัดสวนที่สูงกวากิจกรรมประเภทอื่น ๆ  

สําหรับการมีเว็บไซตในการดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มี         
คนทํางานตั้งแต 201 คนขึ้นไป มีเว็บไซตในสัดสวนสูงท่ีสุด (รอยละ 43.9) รองลงมา คือสถานประกอบการที่มี     
คนทํางาน 51-200 คน และ 31-50 คน มีสัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 22.8 และ 22.4 ตามลําดับ                      
สวนกิจกรรมที่ดําเนินการบนเว็บไซตนั้น สถานประกอบการทุกขนาด รายงานวา เปนการนําเสนอขอมูล / 
ขอความโฆษณา และการเสนอขายสินคาและบริการ (ตาราง 2) 

 
 ตาราง 2   จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธรุกิจ จําแนกตามการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

                และขนาดของสถานประกอบการ                   
 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 
การมีและการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร รวม 1–15 คน 

16–25 
คน 

26–30 
คน 

31–50 
คน 

51–200 
คน 

ต้ังแต 
201 คน
ขึ้นไป 

คอมพิวเตอร 1,180,350 1,161,8 9,106 2,002 3,670 3,104 619
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

  -  ไมมีคอมพิวเตอร 1,102,373 1,096,5 3,638 685 804 656 33
 (93.4) (94.4) (40.0) (34.2) (21.9) (21.1) (5.3) 

  -  มีคอมพิวเตอร 77,977 65,292 5,468 1,317 2,866 2,448 586
 (6.6) (5.6) (60.0) (65.8) (78.1) (78.9) (94.7)         

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร (เครื่อง) 269,201 169,86 27,070 7,634 21,079 29,223 14,327
 (100.0) (63.1) (10.1) (2.8) (7.8) (10.9) (5.3) 
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จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร (คน) 273,628 137,63 32,972 10,801 26,877 42,301 23,047
 (100.0) (50.3) (12.1) (3.9) (9.8) (15.5) (8.4)         
อินเทอรเน็ต    
  -  ไมมีการใชอินเทอรเน็ต 1,146,537 1,135,3 6,469 1,178 1,847 1,543 177

 (97.1) (97.7) (71.0) (58.8) (50.3) (49.7) (28.6) 
  -  มีการใชอินเทอรเน็ต 33,813 26,526 2,637 824 1,823 1,561 442

 (2.9) (2.3) (29.0) (41.2) (49.7) (50.3) (71.4) 
 วิธีการใชอินเทอรเน็ต   

  -  เปนสมาชิกกับผูใหบริการโดยตรง 14,848 10,896 1,223 534 1,148 757 290
 (43.9) (41.1) (46.4) (64.8) (63.0) (48.5) (65.6) 

  -  ใชท่ีรานบริการอินเทอรเน็ต 3,962 3,354 304 35 67 160 42
 (11.7) (12.6) (11.5) (4.2) (3.7) (10.2) (9.5) 

  -  ใชอินเทอรเน็ตสําเร็จรูป 19,085 15,270 1,491 315 903 897 209
 (56.4) (57.6) (56.5) (38.2) (49.5) (57.5) (47.3) 

  -  อ่ืนๆ 2,315 1,984 135 47 102 43 4
 (6.8) (7.5) (5.1) (5.7) (5.6) (2.8) (0.9)         

ใชอินเทอรเน็ตกับกิจกรรม   
  -  อีเมล 24,472 18,460 2,101 654 1,548 1,322 387

 (72.4) (69.6) (79.6) (79.4) (84.9) (84.7) (87.6) 
  -  คนหาขอมูล 28,591 22,578 2,268 712 1,498 1,173 362

 (84.6) (85.1) (86.0) (86.4) (82.2) (75.1) (81.9) 
  -  ชมสินคาโดยอาจจะซื้อหรือไมก็ได 13,823 11,070 1,095 370 526 608 154

 (40.9) (41.7) (41.5) (44.9) (28.9) (38.9) (34.8) 
  -  สงเสริมการดําเนินธุรกิจ เชน โฆษณา 7,378 4,987 857 338 494 524 178
     สินคาฝากเว็บไซตตางๆ (21.8) (18.8) (32.5) (41.0) (27.1) (33.6) (40.3) 
  -  อ่ืนๆ 2,660 1,819 220 43 409 127 42

 (7.9) (6.9) (8.3) (5.2) (22.4) (8.1) (9.5)         
เว็บไซต    

-  ไมมีเว็บไซต 1,173,56 1,157,8 8,268 1,817 2,847 2,396 347
 (99.4) (99.7) (90.8) (90.8) (77.6) (77.2) (56.1) 
-  มีเว็บไซต 6,782 3,956 838 185 823 708 272
 (0.6) (0.3) (9.2) (9.2) (22.4) (22.8) (43.9)         

กิจกรรมที่ดําเนินการบนเว็บไซต   
-  มีขอมูล / ขอความโฆษณากิจการ 5,573 2,998 761 162 750 644 258
 (82.2) (75.8) (90.8) (87.6) (91.1) (91.0) (94.9) 
                
-  มีการเสนอขายสินคาและบริการ 4,694 2,708 620 135 569 454 208 
 (69.2) (68.5) (74.0) (73.0) (69.2) (64.1) (76.5)         

หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บคืออัตรารอยละ 
 
 
 
 
 
3.2 ขอมูลสถิติที่สําคัญ   จําแนกตามหมวดธุรกิจและขนาดของสถานประกอบการ 
 

1) จํานวนสถานประกอบการ 
ตาราง 3  แสดงจํานวนสถานประกอบการจําแนกตามหมวดธุรกิจ พบวา สถานประกอบการธุรกิจ           

ท่ัวประเทศ  ประกอบธุรกิจการขายปลีก รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ใน
สัดสวนที่สูงท่ีสุด คือประมาณรอยละ 50.7 รองลงมา ประมาณรอยละ 15.3 และ 11.6 เปนธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร      และธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ตามลําดับ ธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวมีสัดสวนของสถานประกอบการต่ํากวารอย
ละ 9.0  โดยเฉพาะ   สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจการวิจัยและการพัฒนา และกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ      มีสัดสวนที่ต่ําท่ีสุด คือต่ํากวารอยละ 1.0 
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เมื่อพิจารณาจํานวนสถานประกอบการธุรกิจตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการ
ท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน มีสัดสวนของธุรกิจเปนลักษณะเดียวกับทั่วประเทศ กลาวคือ สวนใหญประกอบธุรกิจ         
การขายปลีก รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ในสัดสวนที่สูงท่ีสุด (รอยละ 
51.2)    รองลงมา เปนธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และธุรกิจการขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยาน
ยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต (รอยละ 15.1 และ 11.5 ตามลําดับ)  
สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไปนั้น  สวนใหญสถานประกอบการประกอบธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร มากกวารอยละ 22.0 

 
2) จํานวนคนทํางานและคาตอบแทนแรงงาน 

(1) จํานวนคนทํางาน 
ขอมูลจํานวนคนทํางานในตาราง 4 แสดงใหเห็นวา ในป 2544 มีคนทํางานในสถาน

ประกอบการ       ท่ีมีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ัวประเทศทั้งสิ้น 3.8 ลานคน สวนใหญ (รอยละ 76.0 
หรือ 2.9 ลานคน)                 เปนคนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 15 
คน   

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา คนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก รวมท้ังการ     
ซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนมากที่สุด คือ 1.5 ลานคน หรือประมาณรอยละ 39.0                
รองลงมา เปนธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และการขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต รวมท้ังการขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 19.7 และ 12.9 ตามลําดับ  สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา และกิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ  มีสัดสวนของคนทํางาน
ต่ําท่ีสุด คือต่ํากวารอยละ 1.0  

 

(2) จํานวนลูกจาง 
จากตาราง 4 พบวา มีจํานวนลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป 

ท้ังสิ้น 1.9 ลานคน  โดยสวนใหญ (รอยละ 53.1) ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 
คน 

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ลูกจางสวนใหญปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก รวมท้ัง     
การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ในสัดสวนประมาณ     
รอยละ 23.6 และ 22.3 ตามลําดับ รองลงมาเปนธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และ
รถ   จักรยานยนต รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต และการขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ประมาณ
รอยละ 16.0 และ 14.6 ตามลําดับ   สําหรับธุรกิจที่มีสัดสวนของลูกจางต่ําท่ีสุด ไดแก การวิจัยและการ
พัฒนา และกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 1.0 ของจํานวน
ลูกจางทั้งสิ้น  

 

(3) คาตอบแทนแรงงาน 
เมื่อพิจารณาคาตอบแทนแรงงานของลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการธุรกิจทั่วประเทศ 

พบวา ในป 2544 ลูกจางไดรับคาตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 82,934.0 บาทตอคนตอป โดยลูกจางที่
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ปฏิบัติงานใน   สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 201คนขึ้นไป ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
คือประมาณ  111,898.8 บาทตอคนตอป รองลงมาคือสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน และ 
51-200 คน ไดรับ              คาตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 110,467.2 และ 106,948.5 บาทตอ
คนตอป ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา       
ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือประมาณ 233,974.4 บาทตอคนตอป รองลงมา คือลูกจางที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 
167,328.6 บาท            สวนลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจกิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ ไดรับคาตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือประมาณ 51,994.3 บาทตอคนตอป 

 
 
 
 

ตาราง 4   จํานวนและรอยละของคนทํางาน  ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน และคาตอบแทนแรงงานของลูกจางเฉลี่ยตอป  จําแนกตาม 
          ขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ 
 

คนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน 
คาตอบแทน 
แรงงาน 

ของลูกจาง รายการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ มูลคา 
(พันบาท) 

รอยละ เฉลี่ยตอป 
(บาท) 

รวม 3,813,7
34 

100.
0 

1,868,,0
94 

100.
0 

154,928,
502.0 

100.
0 

  
82,934.0

ขนาดของสถานประกอบการ  (จํานวนคนทํางาน)        

     1 – 15    คน 
2,899,5

87 76.0 
   

991,239 
  

53.1 
63,786,5

57.7 41.2 
  

64,350.2

   16 – 25    คน 

  
178,33

2   4.7 
   

162,116    8.7
14,083,6

46.1   9.1 
  

86,874.4

   26 – 30    คน 
    

55,070   1.4 
    

50,926    2.7

  
4,317,95

4.0   2.8 
  

84,790.5

        31 – 50    คน 

  
139,45

9   3.7 
 

133,646    7.1
14,763,4

97.8 
     
9.5 

110,467.
2 

   51 – 200  คน 

  
282,91

3   7.4 
 

272,348 14.6 
29,127,3

30.4 18.8 
106,948.

5 

   ตั้งแต 201 คนขึ้นไป 

  
258,37

3   6.8 
 

257,819 13.8 
28,849,5

16.0 18.6 
111,898.

8 
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หมวดธุรกิจ        
การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยาน
ยนต        
   และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีก
น้ํามัน 

       

   เชื้อเพลิงรถยนต    
490,37

3 

12.9 298,329 16.0 22,949,6
26.8 

14.8   
76,927.0

การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน        
   ยานยนตและรถจักรยานยนต    

353,29
2 

  9.3 272,527 14.6 35,245,4
87.2 

22.7 129,327.
0 

การขายปลีก  ยกเวนยานยนต และ
รถจักรยานยนต 

       

   รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และ        
   ของใชในครัวเรือน 1,487,7

33 
39.0 441,552 23.6 31,697,5

95.5 
20.5   

71,786.6
โรงแรมและภัตตาคาร   

753,10
9 

19.7 417,008 22.3 27,219,6
61.9 

17.6   
65,273.7

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย   
137,97

1 

  3.6   72,188   3.9   
7,706,14

7.0 

  5.0 106,752.
6 

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมม ี        
   ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล        
   และของใชในครัวเรือน   

42,276 
  1.1   20,707   1.1   

1,513,94
1.3 

  1.0   
73,112.4

กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ   
18,497 

  0.5   13,009  0.7   
2,176,61

0.8 

  1.4 167,328.
6 

การวิจัยและการพัฒนา        
525 

..       517 ..      
120,730.

8 

  0.1 233,974.
4 

กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ 226,70
7 

  5.9 186,981 10.0 18,215,1
64.4 

11.8   
97,417.2

กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกีฬา 117,42
3 

  3.1   83,787   4.5   
4,886,40

6.6 

  3.1   
58,320.0

กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ 185,82
8 

  4.9   61,489   3.3   
3,197,12

9.7 

  2.0   
51,994.3

        

หมายเหตุ  :  ต่ํากวารอยละ 0.1 
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3) รายรับและมูลคาเพิ่ม 
หากพิจารณารายรับและมูลคาเพิ่มของสถานประกอบการทั่วประเทศ (ตาราง 5) พบวา สถานประกอบการ

ท่ีมีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป มีรายรับรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,120,509.6 ลานบาท และมีมูลคาเพิ่ม                
880,900.2 ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอรายรับ ประมาณรอยละ 28.2 เมื่อพิจารณาตามขนาด                
ของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีรายรับและมูลคาเพิ่มในสัดสวน             
ท่ีสูงท่ีสุด คือประมาณรอยละ 45.3 และ 55.2 ตามลําดับ สําหรับสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอรายรับที่สูงท่ีสุด               
มาจากธุรกิจขนาดคนทํางาน  1-15  คน เชนกัน คือประมาณรอยละ 34.4  

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา รายรับและมูลคาเพิ่มจากธุรกิจการขายปลีก รวมท้ังการซอมแซม    
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน มีสัดสวนสูงท่ีสุดประมาณรอยละ 28.0 และ 24.9 ตามลําดับ 
สําหรับการขายสงและการคาเพื่อคานายหนา และการขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และ
รถจักรยานยนต      รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต มีสัดสวนของรายรับใกลเคียงกันประมาณรอยละ 
26.6 และ 26.4          ตามลําดับ สําหรับสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอรายรับสูงท่ีสุด มาจากกิจกรรมดานการ
บริการอื่น ๆ (รอยละ 67.5)      รองลงมา คือกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอ
รายรับ ประมาณรอยละ 66.6 

 

  ตาราง 5  รายรบั มูลคาเพิ่ม และมูลคาเพิ่มตอรายรับ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ 
 

รายรับ มูลคาเพิ่ม 
รายการ 

มูลคา (พันบาท) รอยละ มูลคา (พันบาท) รอยละ 

มูลคาเพิ่ม 
ตอรายรับ  
(รอยละ) 

รวม 3,120,509,5
77.7 

100.
0 

880,900,21
5.2 

100.
0 

28.2 

   ขนาดของสถานประกอบการ  (จํานวน
คนทํางาน) 

     

   1 – 15      คน 1,412,731,1
90.3 

45.3 486,604,33
4.0 

55.2 34.4 

   16 – 25    คน   
267,361,50

1.2 

  8.6   
78,247,014.

1 

  8.9 29.3 

   26 – 30    คน    
144,954,11

5.3 

  4.6   
24,731,858.

5 

  2.8 17.1 

   31 – 50    คน   
380,983,83

5.1 

  12.2   
79,081,582.

8 

  9.0 20.8 

   51 – 200  คน   
545,898,48

1.7 

17.5   
116,099,00

6.5 

  13.2 21.3 

   ตั้งแต 201 คนขึ้นไป  
368,580,45

4.1 

11.8   
96,136,419.

3 

  10.9 26.1 
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   หมวดธุรกิจ      
การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต      
   และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน      
   เชื้อเพลิงรถยนต 823,677,99

8.4 
26.4 143,907,51

6.7 
16.3 17.5 

การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน      
   ยานยนตและรถจักรยานยนต 831,705,11

1.2 
26.6 165,411,91

9.8 
18.8 19.9 

การขายปลีก  ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต      
   รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และ      
   ของใชในครัวเรือน 874,623,75

6.0 
28.0 218,887,92

9.4 
 24.9 25.0 

โรงแรมและภัตตาคาร 207,969,87
3.3 

  6.7  
107,182,86

5.2 

  12.2 51.5 

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 266,559,40
2.7 

  8.5  
177,530,96

0.6 

  20.2 66.6 

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมม ี      
   ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล      
   และของใชในครัวเรือน      

8,801,601.8
  0.3     

4,771,235.8 
  0.5 54.2 

กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ     
11,196,134.

5 

  0.4    
4,252,862.4 

  0.5 38.0 

การวิจัยและการพัฒนา          
246,471.5 

  ..        
155,584.1 

  .. 63.1 

กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ    
51,842,099.

4 

1.7  
32,043,571.

2 

  3.6 61.8 

กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกีฬา    
22,636,125.

4 

0.7   
12,417,343.

3 

  1.4 54.9 

กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ    
21,251,003.

5 

 0.7   
14,338,426.

7 

  1.6 67.5 

      
หมายเหตุ  :  ต่ํากวารอยละ 0.1 
 

4) รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาสถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ                     

มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ประมาณ 2.6 ลานบาท และ 746,300 บาท ตามลําดับ                  
เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางานตั้งแต 201 คน       
ข้ึนไป) มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงท่ีสุดประมาณ 595.4 ลานบาท และ 155.3 
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ลานบาท ตามลําดับ  ในขณะที่สถานประกอบการขนาดเล็ก (คนทํางาน 1- 15 คน) มีรายรับและมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ ต่ําท่ีสุด คือประมาณ 1.2 ลานบาท และ 418,800 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจการขายสง และการคาเพื่อคา        
นายหนา มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงท่ีสุดประมาณ 16.7 ลานบาท ในขณะที่ธุรกิจการวิจัยและการ
พัฒนา       มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงท่ีสุด คือประมาณ 6.0 ลานบาท สําหรับกิจกรรมดานการ
บริการอื่น ๆ       มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําท่ีสุด คือประมาณ 202,400 บาท  
และ 136,500 บาท ตามลําดับ 

 
5) รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน 

เมื่อพิจารณารายรับและมูลคาเพิ่มตอคนทํางาน พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไป           
มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน ประมาณ 818,200 บาท และ 231,000 บาท ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณา         ตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31 - 50 คน มี
รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานสูงท่ีสุด คือประมาณ 2.7 ลานบาท และ 567,100 บาทตอคนทํางาน 
ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ธุรกิจการขายสง และการคาเพื่อคานายหนา มีรายรับเฉลี่ยตอ
คนทํางานสูงท่ีสุด คือประมาณ 2.4 ลานบาท ในขณะที่กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
คนทํางานสูง ท่ีสุด คือประมาณ 1.3 ลานบาทตอคนทํางาน  สําหรับกิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ มีรายรับและ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานต่ําท่ีสุดประมาณ 114,400 บาท และ 77,200 บาท ตามลําดับ  (ตาราง 6) 

 
 
 

ตาราง 6  รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ และรายรับและมลูคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ 

 

รายรับเฉลี่ย (พันบาท) มูลคาเพิ่มเฉลี่ย (พันบาท) 
รายการ ตอสถาน- 

ประกอบการ ตอคนทํางาน ตอสถาน- 
ประกอบการ ตอคนทํางาน 

รวม      2,643.7    818.2       746.3 231.0 
   ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
         1 – 15      คน      1,215.9    487.2        418.8 167.8 
         16 – 25    คน    29,361.0 1,499.2     8,592.9 438.8 
         26 – 30    คน   72,404.7 2,632.2    12,353.6 449.1 
         31 – 50    คน  103,810.3   2,731.9    21,548.1 567.1 
         51 – 200  คน 175,869.4 1,929.6    37,403.0 410.4 
         ตั้งแต 201 คนขึน้ไป 595,445.0 1,426.5 155,309.2 372.1      
   หมวดธุรกิจ     
การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต     
   และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน     
   เชื้อเพลิงรถยนต      6,018.6 1,679.7     1,051.5 293.5 
การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน     
   ยานยนตและรถจักรยานยนต    16,699.6 2,354.2     3,321.3 468.2 
การขายปลีก  ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต     
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   รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และ     
   ของใชในครัวเรือน      1,462.3      587.9       366.0  147.1 
โรงแรมและภัตตาคาร      1,153.0      276.1       594.2  142.3 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย     5,678.7   1,932.0     3,782.1         1,286.7 
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมม ี     
   ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล     
   และของใชในครัวเรือน        623.7     208.2      338.1 112.9 
กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ      2,623.9    605.3     996.7 229.9 
การวิจัยและการพัฒนา      9,479.7    470.4   5,984.0 296.9 
กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ      1,908.3    228.7   1,179.5 141.3 
กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกีฬา      1,281.8     192.8     703.2 105.7 
กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ         202.4    114.4     136.5   77.2 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 การเปรียบเทียบขอมูลระหวางภาค 

1) รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  และรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
จากตาราง 7 แสดงภาพรวมโครงสรางของสถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป        

ท่ัวประเทศ จํานวน 1,180,350 แหง พบวา สวนใหญตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ประมาณรอยละ 
25.5   สัดสวนของสถานประกอบการที่กระจายอยูในแตละภาค ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ       มีสัดสวนใกลเคียงกันประมาณรอยละ 17.5 และ 17.2  ตามลําดับ กรุงเทพมหานครและ
ภาคใต มีสัดสวนของจํานวนสถานประกอบการธุรกิจ ประมาณรอยละ 16.2 และ 15.1 ตามลําดับ สําหรับ
ปริมณฑล มีสัดสวนของจํานวนสถานประกอบการต่ําท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 8.5  

เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายในแตละภาค พบวา สวนใหญเปนสวนบุคคล มีสัดสวน
สูงมากกวารอยละ 84.0 สําหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีรูปแบบที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัด           ในสัดสวนที่สูงมากกวา ภาคอื่นๆ (รอยละ 9.9 และ 4.6 ตามลําดับ) 

สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ ของสถานประกอบการธุรกิจในแตละภาคนั้น พบวา มีสัดสวน
ของรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจเปนลักษณะเดียวกันกับทั่วประเทศ กลาวคือ สวนใหญมีรูปแบบเปน
สํานักงาน    แหงเดียว  รองลงมา เปนสํานักงานสาขา  และสํานักงานใหญ  

 
ตาราง  7   จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ   
                  และภาค  

รายการ 
ทั่ว

ราชอาณาจั
กร 

กรุงเทพ 
มหานคร 

ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค       

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

รวม 
1,180,
350 

190,98
2 

100,51
4 

206,51
8 

202,87
3 

300,66
9 

178,79
4 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย        

สวนบุคคล 1,077,208 
160,70

1 
93,520 

196,14
8 

193,18
8 

265,49
2 

168,15
9 

 (91.2) (84.1) (93.0) (95.0) (95.2) (88.3) (94.1) 

หางหุนสวนจํากัด  หางหุนสวนสามัญ    31,773 10,329 2,117 4,227 4,857 6,350 3,893 
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   นิติบุคคล (2.7) (5.4) (2.1) (2.0) (2.4) (2.1) (2.2) 

บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด 37,676 18,992 4,609 3,708 2,954 3,421 3,992 
 (3.2) (9.9) (4.6) (1.8) (1.5) (1.1) (2.2) 

สวนราชการ  สหกรณ  และอื่น ๆ  33,693 960 268 2,435 1,874 25,406 2,750 
 (2.9) (0.5) (0.3) (1.2) (0.9) (8.4) (1.5) 

        

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ        

สํานักงานแหงเดียว 1,160,896 
186,22

6 
99,053 

203,82
8 

199,57
6 

296,81
2 

175,40
1 

 (98.4) (97.5) (98.5) (98.7) (98.4) (98.7) (98.1) 

สํานักงานใหญ 6,590 1,653 402 588 877 1,872 1,198 
 (0.6) (0.9) (0.4) (0.3) (0.4) (0.6) (0.7) 

สํานักงานสาขา 12,864 3,103 1,059 2,102 2,420 1,985 2,195 
 (1.1) (1.6) (1.1) (1.0) (1.2) (0.7) (1.2) 
หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บคือ อัตรารอยละ 
 

 
2) การมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สําหรับการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการธุรกิจในแตละภาค 
(ตารง 8) พบวา กรุงเทพมหานครมีการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด (รอยละ 12.8)  มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 
108,017 เครื่อง หรือรอยละ 40.1 และมีบุคลากรท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร ประมาณ 125,553 คน หรือรอยละ 45.9 
สําหรับ         ภาคอื่น ๆ มีการใชคอมพิวเตอรไมเกินรอยละ 8.0 มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเกินรอยละ 14.0 และ
มีบุคลากร        ท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรไมเกินรอยละ  13.0 

 เมื่อพิจารณาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอสถานประกอบการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร พบวา  
กรุงเทพมหานคร มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงท่ีสุดประมาณ 4.4 เครื่อง สําหรับ           
ภาคอื่นๆ มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยฯ ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ปริมณฑล ภาคใต และภาคเหนือ          
มีจํานวนประมาณ 3.9 3.4 และ 3.0 เครื่อง ตามลําดับ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยฯ เทากันคือ 2.3 เครื่อง สําหรับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอจํานวนบุคลากรที่ใช
คอมพิวเตอร นั้น พบวา ในแตละภาค มีการใชคอมพิวเตอรเฉลี่ย 1 เครื่องตอคน  
  การใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการในแตละภาค พบวา กรุงเทพมหานครมีการใชอินเทอรเน็ต
มากที่สุด  ประมาณรอยละ 6.3  สําหรับภาคอื่น ๆ นั้น  มีการใชอินเทอรเนต็ไมเกินรอยละ 4.0  

สําหรับการมีเว็บไซตในการดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการ พบวา กรุงเทพมหานครมีเว็บไซต
ประมาณรอยละ 1.6  สวนในภาคอื่น ๆ นั้น มีเว็บไซตในสัดสวนที่ต่ํา คือไมเกินรอยละ 1.0 (ตาราง 8) 
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  ตาราง 8   จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธรุกิจ จําแนกตามการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาค 
 

 รายการ 
ทั่ว

ราชอาณาจัก
ร 

กรุงเทพ 
มหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาค      
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

คอมพิวเตอร 1,180,35 190,98 100,51 206,51 202,87 300,66 178,79
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

  -  ไมมีคอมพิวเตอร 1,102,37 166,59 92,431 196,82 190,53 287,39 168,60
 (93.4) (87.2) (92.0) (95.3) (93.9) (95.6) (94.3)

  -  มีคอมพิวเตอร 77,977 24,391 8,083 9,694 12,343 13,275 10,191
 (6.6) (12.8) (8.0) (4.7) (6.1) (4.4) (5.7)        

จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร (คน) 273,628 125,55 25,278 26,043 32,074 29,835 34,845
 (100.0) (45.9) (9.2) (9.5) (11.7) (10.9) (12.8)
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร (เครื่อง) 269,201 108,01 31,698 25,828 37,530 30,978 35,150
 (100.0) (40.1) (11.8) (9.6) (13.9) (11.5) (13.1)
  - เฉลี่ยตอสถานประกอบการที่มีเครื่อง   
     คอมพิวเตอร 3.5 4.4 3.9 2.3 3.0 2.3 3.4
  - เฉลี่ยตอจํานวนบุคลากรที่ใช   
     คอมพิวเตอร 1.0 0.9 1.3 1.0 1.2 1.0 1.0        
อินเทอรเน็ต   
  -  ไมมีการใชอินเทอรเน็ต 1,146,53 179,01 96,904 202,58 197,55 296,95 173,53

 (97.1) (93.7) (96.4) (98.1) (97.4) (98.8) (97.1)
  -  มีการใชอินเทอรเน็ต 33,813 11,970 3,610 3,937 5,322 3,717 5,257

 (2.9) (6.3) (3.6) (1.9) (2.6) (1.2) (2.9)
เว็บไซต   

-  ไมมีเว็บไซต 1,173,56 187,83 99,703 205,87 202,11 300,46 177,58
 (99.4) (98.4) (99.2) (99.7) (99.6) (99.9) (99.3)
-  มีเว็บไซต 6,782 3,151 811 647 763 202 1,208
 (0.6) (1.6) (0.8) (0.3) (0.4) (0.1) (0.7)        

หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บคือ อัตรารอยละ 
3) จํานวนสถานประกอบการ  

ตาราง 9 แสดง ภาพรวมของสถานประกอบการธุรกิจ ท่ีมีคนทํางาน ตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ัวประเทศจําแนก
ตามขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งพบวา ในแตละภาคสวนใหญ (รอยละ 96.0 ข้ึนไป) เปนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไป กระจายตัวอยูในแตละภาคในสัดสวนที่
ไมแตกตางกัน และมีสัดสวนเพียงเล็กนอย คือไมเกินรอยละ 2.0   

หากพิจารณาตามหมวดธุรกิจในแตละภาค พบวา สถานประกอบการธุรกิจจะมีการกระจุกตัวของหมวด
ธุรกิจที่เหมือนกัน  กลาวคือ สถานประกอบการทุกภาคกระจุกตัวอยูในธุรกิจการขายปลีก รวมท้ังการซอมแซม
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน รองลงมาคือ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  ยกเวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีธุรกิจการขายการบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนตรวมทั้งการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง          รถยนต ในอันดับรองลงมา เปนที่นาสังเกตวา กิจกรรมดานคอมพิวเตอรฯ และการ
วิจัยการพัฒนามีการดําเนินการในกรุงเทพมหานครมากที่สุด ซึ่งหมวดธุรกิจดังกลาว ในแตละภาคจะมีสัดสวนต่ํา
ท่ีสุดคือไมเกินรอยละ 1.0   

 

 ตาราง  9  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ หมวดธุรกิจ และภาค  

หมวดธุรกิจ 
ท่ัว

ราชอาณาจั
กร 

กรุงเทพ 
มหานคร 

ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค      

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

รวม 1,180, 190,9 100,5 206,5 202,8 300,66 178,7
(100.0 (100. (100.0 (100.0 (100.0 (100.0 (100.

   ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)   
         1 – 15      คน 1,161, 183,1 98,66 203,9 201,1 298,29 176,6
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 (98.3) (96.0) (98.1) (98.8) (99.1) (99.2) (98.8)
         16 – 25    คน 9,106 3,548 887 1,335 939 1,342 1,055
 (0.8) (1.8) (0.9) (0.6) (0.5) (0.4) (0.6)
         26 – 30    คน 2,002 872 216 266 200 240 208
 (0.2) (0.4) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1)
         31 – 50    คน 3,670 1,646 386 488 320 405 425
 (0.3) (0.9) (0.4) (0.2) (0.1) (0.1) (0.2)
         51 – 200  คน 3,104 1,401 301 397 260 346 399
 (0.3) (0.7) (0.3) (0.2) (0.1) (0.1) (0.2)
         ต้ังแต 201 คนขึ้นไป 619 337 56 67 35 42 82
 (0.1) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1)
หมวดธุรกิจ   
การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต   
   และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน 136,85 15,1 9,575 27,01 25,62 39,80 19,7
   เชื้อเพลิงรถยนต (11.6) (7.9) (9.5) (13.1 (12.6 (13.2) (11.0
การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน 49,804 16,3 4,049 5,861 6,298 8,070 9,14
   ยานยนตและรถจักรยานยนต (4.2) (8.6) (4.0) (2.8) (3.1) (2.7) (5.1)
การขายปลีก  ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต   
   รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และ 598,12 75,4 46,71 105,1 107,0 176,0 87,7
   ของใชในครัวเรือน (50.7) (39.5 (46.5) (50.9 (52.8 (58.5) (49.1
โรงแรมและภัตตาคาร 180,37 31,7 15,84 34,83 30,30 33,07 34,5
 (15.3) (16.6 (15.8) (16.9 (14.9 (11.0) (19.3
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 46,940 16,5 8,646 6,276 6,490 5,150 3,86
 (4.0) (8.6) (8.6) (3.0) (3.2) (1.7) (2.2)
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมี   
   ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล 14,111 1,80 956 2,413 2,163 4,134 2,64
   และของใชในครัวเรือน (1.2) (0.9) (1.0) (1.2) (1.1) (1.1) (1.5)
กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เก่ียวของ 4,267 1,34 384 527 709 701 603
 (0.4) (0.7) (0.4) (0.3) (0.3) (0.2) (0.3)
การวิจัยและการพัฒนา 26 19 3 4 - - -
 (..) (..) (..) (..) - - -
กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ 27,167 7,91 2,376 3,699 4,212 5,617 3,35
 (2.3) (4.1) (2.4) (1.8) (2.1) (1.9) (1.9)
กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกีฬา 17,659 4,07 1,699 3,278 2,377 4,336 1,89
 (1.5) (2.1) (1.7) (1.6) (1.2) (1.4) (1.1)
กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ 105,02 20,6 10,26 17,49 17,63 23,77 15,2
 (8.9) (10.8 (10.2) (8.5) (8.7) (7.9) (8.5)

หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ 
                     .. ตํ่ากวารอยละ 0.1 

4) ลูกจางและคาตอบแทนแรงงาน 
 ตาราง 10 แสดงขอมูลท่ีสําคัญของสถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ัว
ประเทศ พบวา ลูกจางสวนใหญปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 37.4) สําหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนือ มีสัดสวนของจํานวนลูกจางไมแตกตางกัน คือไมเกินรอย
ละ 16.0 สวนในเขตปริมณฑลนั้นมีสัดสวนของลูกจางต่ําสุด ประมาณรอยละ 8.6 ของจํานวนลูกจางทั่ว
ประเทศ    
 เมื่อพิจารณาคาตอบแทนของลูกจางที่ปฎิบัติงานอยูในสถานประกอบการธุรกิจในป 2544 ในแตละ
ภาค พบวา ลูกจางที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือประมาณ 121,155.5 
บาทตอคน ตอป สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยต่ําท่ีสุดประมาณ 
44,399.4 บาทตอคนตอป 
 

5) รายรับและมูลคาเพิ่ม 
 หากพิจารณารายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการในแตละภาค พบวา สถานประกอบการ     
ในกรุงเทพมหานคร มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงท่ีสุด ประมาณ 7.9 และ 2.2 ลาน



 26 

บาท    ตามลําดับ รองลงมาคือ สถานประกอบการในเขตปริมณฑล มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการ ประมาณ 2.9 ลานบาท และ 988,800 บาท ตามลําดับ   
 เมื่อพิจารณารายรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานมีลักษณะ
เดียวกับรายรับและมูลคาเพิ่มตอสถานประกอบการ กลาวคือ สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครมีรายรับและ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานสูงท่ีสุด รองลงมา คือสถานประกอบการในเขตปริมณฑล (ตาราง 10) 
  

          ตาราง 10 ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามภาค  

รายการขอมูลท่ีสําคัญ ทั่วราช 
อาณาจักร 

กรุงเทพ 
มหานคร 

ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 1,180,3
50 

190,982 100,514 206,518 202,873 300,669 178,794 

 (100.0) (16.2) (8.5) (17.5) (17.2) (25.5) (15.1) 

จํานวนคนทํางาน (คน) 3,813,7
34 

971,082 319,151 607,820 544,042 812,424 559,215 

 (100.0) (25.5) (8.4) (15.9) (14.3) (21.3) (14.7) 

จํานวนลูกจาง (คน) 1,868,0
94 

699,335 160,359 260,103 208,376 285,345 254,576 

 (100.0) (37.4) (8.6) (13.9) (11.2) (15.3) (13.6) 

คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท) 154,928
.5 

  
84,728.

2 

12,660.
9 

15,234.
4 

11,407.
9 

12,669.
1 

18,227.
7 

   - เฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 
 

82,934.
0 

121,155
.5 

78,954.
0 

58,570.
7 

54,747.
1 

44,399.
4 

71,600.
2 

       

รายรับ (ลานบาท) 
3,120,5

09.6 
1,516,1

63.9 
289,720

.2 
374,796

.3 
247,747

.7 
332,263

.9 
359,817

.6 

    -  เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 
      

2,643.7 
      

7,938.8 
   

2,882.4 
    

1,814.8 
    

1,221.2 
    

1,105.1 
    

2,012.5 

   - เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 
        

818.2 
     

1,561.3 
     

907.8 
      

616.6 
      

455.4 
      

409.0 
     

643.4 
        

มูลคาเพ่ิม (ลานบาท) 
880,900

.2 
42,621.

3.0 
99,387.

7 
99,856.

3 
63,424.

4 
102,956

.8 
89,062.

0 

    -  เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 
       

746.3 
    

2,231.7 
     

988.8 
     

483.5 
     

312.6 
      

342.4 
     

498.1 

   - เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 
      

231.0 
       

438.9 
    311.4     164.3     116.6 

     
126.7 

     
159.3 

        
หมายเหตุ :  ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ 
 
  



    สารบัญตารางสถิติ 
  หนา 

ตอนที่ 1 ตารางสถิติจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)  
      ตาราง  1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการมีคอมพิวเตอร  

 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร   
 และขนาดของสถานประกอบการ -9- 

   ตาราง 2.1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ต  
 การเขาถึงอินเทอรเน็ต และขนาดของสถานประกอบการ -10- 

   ตาราง 2.2 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามลักษณะการใชงาน  
 อินเทอรเน็ต และขนาดของสถานประกอบการ -11- 

      ตาราง  3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการมีเว็บไซต  
 กิจกรรมที่ดําเนินการบนเว็บไซต และขนาดของสถานประกอบการ -12- 

      ตาราง  4 ขอมูลสถิติที่สําคัญ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ -13- 
      ตาราง  5 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามสถานภาพ  

 การทํางาน เพศ และขนาดของสถานประกอบการ -14- 
      ตาราง  6 คาตอบแทนแรงงานในป 2544 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ -15- 
      ตาราง  7 คาใชจายทั้งสิ้นของสถานประกอบการในป 2544 และมูลคาสินคาและวัสดุ  

 ประกอบคงเหลือและสวนเปลี่ยนแปลงของสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ  
 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ -16- 

      ตาราง  8 รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการธุรกิจในป 2544 จําแนกตามขนาดของ  
 สถานประกอบการ -17- 

      ตาราง  9 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จําแนกตาม  
 ขนาดของสถานประกอบการ  -18- 
       ตาราง  10 คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรในป 2544 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ -19- 

ตาราง  11 มูลคาสวนเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยถาวรในป 2544 จําแนกตามขนาดของ  
 สถานประกอบการ -20- 

ตาราง  12  มลูคาซื้อสินทรัพยถาวรใหมหรือผลิตขึ้นใชเองระหวางป จําแนกตามขนาดของ  
 สถานประกอบการ -21- 

 ตาราง 13 มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป จําแนกตามขนาดของ  
 สถานประกอบการ -22- 

ตาราง 14 มูลคาขายสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป และคาโอนกรรมสิทธิ์ในป 2544   
 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ -23- 
   
   
   



 สารบัญตารางสถิต ิ  
  หนา 

ตอนที่ 2 ตารางสถิติจําแนกตามหมวดธุรกิจ  
      ตาราง  1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการมีคอมพิวเตอร  

 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร และหมวดธุรกิจ -27- 
   ตาราง 2.1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ต  

 การเขาถึงอินเทอรเน็ต และหมวดธุรกิจ -28- 
   ตาราง 2.2 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามลักษณะการใชงาน  

 อินเทอรเน็ต และหมวดธุรกิจ -29- 
      ตาราง  3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการมีเว็บไซต  

 กิจกรรมที่ดําเนินการบนเว็บไซต และหมวดธุรกิจ -30- 
      ตาราง  4 ขอมูลสถิติที่สําคัญ จําแนกตามหมวดธุรกิจ -31- 
      ตาราง  5 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามสถานภาพ  

 การทํางาน เพศ และหมวดธุรกิจ -32- 
      ตาราง  6 คาตอบแทนแรงงานในป 2544 จําแนกตามหมวดธุรกิจ -33- 
      ตาราง  7 คาใชจายทั้งสิ้นของสถานประกอบการในป 2544 และมูลคาสินคาและวัสดุ  

 ประกอบคงเหลือและสวนเปลี่ยนแปลงของสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ  
 จําแนกตามหมวดธุรกิจ -34- 

      ตาราง  8 รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการธุรกิจในป 2544 จําแนกตามหมวดธุรกิจ -35- 
      ตาราง  9 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จําแนกตามหมวดธุรกิจ -36- 
       ตาราง  10 คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรในป 2544 จําแนกตามหมวดธุรกิจ -37- 

ตาราง  11 มูลคาสวนเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยถาวรในป 2544 จําแนกตามหมวดธุรกิจ -38- 
ตาราง  12  มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรใหมหรือผลิตขึ้นใชเองระหวางป จําแนกตามหมวดธุรกิจ -39- 
 ตาราง 13 มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป จําแนกตามหมวดธุรกิจ -40- 
ตาราง 14 มูลคาขายสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป และคาโอนกรรมสิทธิ์ในป 2544  

 จําแนกตามหมวดธุรกิจ -41- 
   
   
   
   
   
   
   
   



 สารบัญตารางสถิต ิ  
  หนา 

ตอนที่ 3 ตารางสถิติจําแนกตามหมูยอยธุรกิจ  
      ตาราง  1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการมีคอมพิวเตอร  

 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร   
 และหมูยอยธุรกิจ -47- 

   ตาราง 2.1 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการใชอินเทอรเน็ต  
 การเขาถึงอินเทอรเน็ต และหมูยอยธุรกิจ -50- 

   ตาราง 2.2 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จาํแนกตามลักษณะการใชงาน  
 อินเทอรเน็ต และหมูยอยธุรกิจ -53- 

      ตาราง  3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการมีเว็บไซต  
 กิจกรรมที่ดําเนินการบนเว็บไซต และหมูยอยธุรกิจ -56- 

      ตาราง  4 ขอมูลสถิติที่สําคัญ จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -59- 
      ตาราง  5 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามสถานภาพ  

 การทํางาน เพศ และหมูยอยธุรกิจ -62- 
      ตาราง  6 คาตอบแทนแรงงานในป 2544 จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -65- 
      ตาราง  7 คาใชจายทั้งสิ้นของสถานประกอบการในป 2544 และมูลคาสินคาและวัสดุ  

 ประกอบคงเหลือและสวนเปลี่ยนแปลงของสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ  
 จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -68- 

      ตาราง  8 รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการธุรกิจในป 2544 จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -70- 
      ตาราง  9 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จําแนกตาม  

 หมูยอยธุรกิจ  -73- 
       ตาราง  10 คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรในป 2544 จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -76- 

ตาราง  11 มูลคาสวนเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยถาวรในป 2544 จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -79- 
ตาราง  12  มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรใหมหรือผลิตขึ้นใชเองระหวางป จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -82- 
 ตาราง 13 มูลคาซื้อสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -85- 
ตาราง 14 มูลคาขายสินทรัพยถาวรที่ใชแลวระหวางป และคาโอนกรรมสิทธิ์ในป 2544  

 จําแนกตามหมูยอยธุรกิจ -88- 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดกลุมหมูยอยธุรกิจเพิ่มเติมในตารางสถิติ
Details of specific class of business in statistical tables

รหัสใน รหัส
ตารางสถิติ ISIC กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Activity
Codes in Code

statistical tables
* 5110 5110 การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน หรือ Wholesale on a fee or contract basis

   โดยการทําสัญญาจาง
5190 การขายสงสินคาประเภทอื่นๆ Other wholesale

* 5141 5141 การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and 
   และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ    related products

5142 การขายสงโลหะและแรโลหะ Wholesale of metals and metal ores

* 5211 5211 การขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ Retail sale in non-specialized stores with food, 
   เปนสินคาหลัก    beverages or tobacco predominating

5220 การขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ ในราน Retail sale of food, beverages and tobacco in 
   เฉพาะอยางของสินคานั้นๆ    specialized stores

* 5240 5240 การขายปลีกของที่ใชแลวในราน Retail sale of second-hand goods in stores
5251 การขายปลีกโดยสถานประกอบการที่รับสั่งสินคา Retail sale via mail order houses

   ทางไปรษณีย
5259 การขายปลีกสินคาอื่นๆ โดยไมมีราน Other non-store retail sale

* 7111 7111 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางบก Renting of land transport equipment
7112 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางน้ํา Renting of water transport equipment
7113 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ Renting of air transport equipment

* 7121 7121 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทาง Renting of agricultural machinery and 
    การเกษตร    equipment

7122 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในงาน Renting of construction and civil engineering 
   กอสราง และงานวศิวกรรมโยธา    machinery and equipment

7123 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชใน Renting of office machinery and equipment 
   สํานักงาน (รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร)    (including computers)

7129 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่นๆ ซึ่งมิได Renting of other machinery and equipment n.e.c.
   จัดประเภทไวในที่อื่น

7130 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน Renting of personal and household goods n.e.c.
    ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น



รหัสใน รหัส
ตารางสถิติ ISIC กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Activity
Codes in Code

statistical tables
* 7210 7210 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวร Hardware consultancy

7220 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวร และการจัดหา Software consultancy and supply
7230 การประมวลผลขอมูล Data processing
7240 กิจกรรมดานฐานขอมูล Data base activities
7250 การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องจักร Maintenance and repair of office, accounting  

    สํานักงาน เคร่ืองทําบัญชีและเครื่องคํานวณ    and computing machinery
7290 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร Other computer related activities

* 7310 7310 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางดาน Research and development on natural sciences
   วิทยาศาสตร ธรรมชาติ และวิศวกรรม

7320 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางดาน Research and development on social sciences 
   สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร    and humanities

* 7413 7413 การวิจัยตลาดและการสํารวจความคิดเห็น Market research and public opinion polling
   ของประชาชน

7414 กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ Business and management consultancy activities
7422 การทดสอบและการวิเคราะหทางเทคนิค Technical testing and analysis

* 9241 9241 กิจกรรมการกีฬา Sporting activities
9249 กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ Other recreational activities
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