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สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการเปนประจําทุก 2 ป โดย
เกบ็รวบรวมขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร เพือ่เปนประโยชนสาํหรบัภาครฐัในการ
กาํหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศ และสาํหรบัภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทนุ การสาํรวจนีเ้ปนการสาํรวจ
ครัง้ท่ี 22 โดยคุมรวมสถานประกอบการธรุกจิฯ ท่ีมคีนทาํงานตัง้แต 1 คนขึน้ไป ท่ีดาํเนนิกจิการเกีย่วกบัการขายสง ขายปลีก              
โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่นๆ  ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)                   
ท่ัวประเทศ

สาํหรบัสรปุขอมลูเบือ้งตนการสาํรวจธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร พ.ศ. 2549 นี ้ เปนผลการดาํเนนิการเกบ็            
รวบรวมขอมลูของสถานประกอบการธรุกจิทีต่ัง้อยูใน ภาคเหนอื ซึง่ไดดาํเนนิการในป 2548 สรปุไดดังนี้

แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                 หมวดธุรกิจ

1.  จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

             ผลการสาํรวจ พบวา ในป 2548 มสีถานประกอบการ
ธุรกิจฯ ท่ีตั้งอยูในภาคเหนือจํานวนทั้งสิ้น 206,839 แหง  
สวนใหญ (รอยละ 53.0)  เปนสถานประกอบการที่ดําเนิน   
กิจการการขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชใน   
ครัวเรือน รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับโรงแรมและภัตตาคาร ประมาณรอยละ 15.0 สวน
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายการบํารุง
รักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนตฯ 
ประมาณรอยละ 12.5 สําหรับหมวดธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือ
จากที่กลาวขางตนมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 9.0

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด
                 ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

2. ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

             เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการซึ่งวัดดวย
จาํนวนคนทาํงาน พบวา สถานประกอบการ ท่ีตัง้อยูในภาคเหนอื
สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน  
1-15 คน  จํานวน 205,042 แหงหรือรอยละ 99.1 รองลงมา
เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มปีระมาณ 
893 แหงหรือรอยละ 0.4 สําหรับสถานประกอบการที่มี  
คนทาํงาน 31-50 คน และ 51-200 คน มีประมาณ 377 และ 
333 แหง ตามลําดับ ในขณะทีส่ถานประกอบการขนาดใหญ 
(คนทํางานมากกวา 200 คน) มเีพยีง 53 แหง
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หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนตฯ

หมวด 51 การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)

หมวด 52 การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ

หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร

หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย

หมวด 71-72,74,92 การใหเชาเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ

หมวด 93 กิจกรรมดานบริการอ่ืน ๆ 

206,839
แหง

ขนาด

141

377 333

53

893

0

200

400

600

800

1,000

16-25 คน 26-30 คน 31-50 คน 51-200 คน >200 คน

จํานวน (แหง)

99.1%

0.9%

1-15 คน 16 คนข้ึนไป

206,839
แหง



2

แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

           พบวา สถานประกอบการธรุกจิสวนใหญ (รอยละ 88.3) 
เปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล  รองลงมา
มีรูปแบบเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัด
ประมาณรอยละ 6.2 สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบ
การจัดตั้งฯ เปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด(มหาชน) และ  
รูปแบบอื่นๆ ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ 
สมาคม ฯลฯ มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือประมาณรอยละ 2.9 
และ 2.6 ตามลําดับ

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

            สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถาน-
ประกอบการธรุกจิฯ ในภาคเหนอื พบวา สวนใหญเปนสาํนกังาน
แหงเดียวสูงถึงรอยละ 96.7 ท่ีเปนสํานักงานสาขา มีประมาณ
รอยละ 2.1 และสํานักงานใหญมีประมาณรอยละ 1.2

แผนภูมิ จ จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
                 ธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

5. คนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจ

           ในป 2548 มีคนทํางานอยูในสถานประกอบการธุรกิจฯ 
ท่ีตั้งอยูในภาคเหนือจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 688,093 คน ใน
จํานวนนี้สวนใหญปฏิ บัติงานอยู ในธุรกิจการขายปลีก   
(ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซม
ของใชสวนบคุคลและของใชในครวัเรอืน ประมาณ 337,812 คน
หรือรอยละ 49.1 รองลงมาเปนคนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูใน
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารประมาณรอยละ 18.7 สําหรับ
ธุรกิจในหมวดอื่นๆ มีสัดสวนคนทํางานคอนขางต่ําโดยแตละ
หมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 13.0
            สําหรับการจางงานในธุรกิจแตละประเภท พบวา มี   
ลูกจางปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก(ยกเวนยานยนตและ
รถจักรยานยนต)รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและ
ของใชในครัวเรือนมากที่สุด ประมาณ 135,627 คน หรือ   
รอยละ 39.4 รองลงมาเปนลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจ  
โรงแรมและภัตตาคาร ประมาณรอยละ 21.7 สําหรับกิจกรรม
ดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของมีการจางงานใน  
สัดสวนต่ําท่ีสุด เพียงรอยละ  0.4

จํานวน (คน)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-72, 74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                      และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

หมวด
ธุรกิจ

50                51               52               55              70        71-72, 74, 92-93

หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํางานไมไดรับคาจาง
                   เงินเดือน และลูกจาง
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แผนภูมิ ฉ รายรับ และมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

6. รายรับและมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ

            รายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบป 2548 ของ
สถานประกอบการในภาคเหนือมีมูลคารวมทั้งสิ้น 728,994.8 
ลานบาท โดยรายรับสวนใหญมาจากการดําเนินธุรกิจการ  
ขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมท้ังการ
ซอมแซมของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน ประมาณ
รอยละ 57.0 รองลงมาประกอบธุรกิจการขาย การบํารุงรักษา 
และการซอมแซมยานยนต รวมทัง้การขายปลกีน้าํมนัเชือ้เพลงิ
รถยนต ประมาณรอยละ  27.2  สําหรับธุรกิจประเภทอื่นๆ มี
สัดสวนของรายรับคอนขางต่ํากลาวคือธุรกิจแตละประเภทมี
สัดสวนต่ํากวารอยละ 8.0
            สําหรับมูลคาเพิ่มท่ีไดจากธุรกิจประเภทตาง ๆ มีมูลคา
รวมท้ังสิ้น 146,413.0 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากการ
ดาํเนนิธรุกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต
รวมทัง้การซอมแซมของใชสวนบคุคล และของใชในครวัเรอืน
ประมาณรอยละ 61.5 รองลงมาประกอบธุรกิจการขาย  
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต 
รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 
11.5 ธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวมีสัดสวนของมูลคา
เพิ่มในแตละหมวดคอนขางต่ําไมเกินรอยละ 9.0

แผนภูมิ ช รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

7. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ

            เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ธุรกิจการขายสง 
และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)
มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการมากที่สุด ประมาณ 9.2 
ลานบาท  สาํหรบัมลูคาเพิม่เฉลีย่ตอสถานประกอบการกจิกรรม
ดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของมีมูลคามากที่สุด 
ประมาณ 2.5 ลานบาท ในขณะที่ ธุรกิจการใหเชาเครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุม การใหเชาของใชสวน
บุคคลและของใชสวนบุคคลมีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการนอยท่ีสุด คือ ประมาณ 292,100 บาท และ 
141,400 บาท ตามลําดับ

หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51 การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-72, 74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                       และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

จํานวนเงิน (ลานบาท)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71 การใหเชาเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
หมวด 72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เก่ียวของ
หมวด 74 กิจกรรมดานธุรกิจอ่ืนๆ
หมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอ่ืนๆ

หมวด
ธุรกิจ

จํานวนเงิน (พันบาท)

50          51       52        55         70        71        72         74        92        93

หมวด
ธุรกิจ

รวม           50            51             52              55            70    71-72, 74, 92-93

415,691.8

16,953.7
11,051.030,530.356,441.2

728,994.8

198,326.8

90,068.7

11,982.3 9,103.7 8,298.610,183.116,776.7

146,413.0
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รายรับ มูลคาเพ่ิม

292.1
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รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ มูลคาเพ่ิมเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
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