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สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการเปนประจําทุก 2 ป โดย
เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ เพื่อเปนประโยชนสาํหรับภาครัฐใน            
การกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ และสาํหรับภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทนุ การสาํรวจนีเ้ปนการ
สาํรวจครั้งท่ี 22 โดยคุมรวมสถานประกอบการธุรกิจฯ ท่ีมีคนทาํงานตั้งแต 1 คนขึน้ไป ท่ีดาํเนนิกจิการเกีย่วกบัการขายสง                 
ขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่นๆ  ซึ่งตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหาร                 
สวนตาํบล (อบต.) ท่ัวประเทศ

สาํหรับสรุปขอมูลเบื้องตนการสาํรวจธุรกิจทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร พ.ศ. 2549 นี ้ เปนผลการดาํเนนิการ                   
เกบ็รวบรวมขอมลูของสถานประกอบการธรุกจิทีต่ัง้อยูใน ทัว่ราชอาณาจกัรในชวงเดอืน พ.ค.- ก.ย. 2549 โดยทําการรวบรวมขอมลู
ผลการดาํเนนิกจิการในปกอนหนา คือป 2548 สรปุไดดังนี้
แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตามภาค 1. จํานวนสถานประกอบการ  จําแนกตามภาค

         ผลการสาํรวจ พบวา ในป 2548 มสีถานประกอบการ
ธรุกจิฯ ท่ีตัง้อยูในกรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา เขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลทัว่ประเทศ จาํนวนทัง้สิน้ 1,206,242 แหง
สวนใหญ (รอยละ 25.2) ตัง้อยูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
สถานประกอบการธรุกจิฯทีต่ัง้อยูใน ภาคกลาง และภาคเหนอื
มีสัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 17.9 และ 17.1   
ตามลําดับ  สําหรับสถานประกอบการธุรกิจฯ  ใน  
กรุงเทพมหานคร และ ภาคใต มีสัดสวนประมาณรอยละ 
16.4  และ 14.8 ตามลาํดบั  สวนสถานประกอบการธรุกจิฯ
ใน ปริมณฑลนั้น มีสัดสวนของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
ต่ําท่ีสุด ประมาณรอยละ 8.6

แผนภูมิ ข รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  จําแนกตาม
                   หมวดธุรกิจและภาค

2. หมวดธุรกิจ จําแนกตามภาค
         จากจํานวนสถานประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น 1,206,242 
แหง สวนใหญ (รอยละ 50.9) เปนสถานประกอบการ
ธรุกจิฯทีด่าํเนนิกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจักร
ยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของ
ใชในครัวเรือน  รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการเกี่ ยวกับโรงแรมและภัตตาคาร  และการขาย   
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักร   
ยานยนตฯ ประมาณรอยละ 15.0 และ 11.6 ตามลําดับ 
สําหรับหมวดธุรกิจอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตนแตละ
หมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 10.0
         เมือ่พจิารณาหมวดธรุกจิในแตละภาค พบวา สวนใหญ
ดาํเนนิกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)
รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบคุคลและของใชในครวัเรอืน
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หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต
หมวด 51 การขายสงและการคาเพื่อคานายหนายกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต
หมวด 52 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)รวมทั้งการซอมแซม
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-74, 92 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมและกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ
หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ

  ท่ัวประเทศ      กรุงเทพ-     ปริมณฑล         กลาง           เหนือ         ตะวันออก          ใต
                          มหานคร                                                                   เฉียงเหนือ

รอยละ
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แผนภูมิ ค จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
                  ธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

3. คนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจ
       จาํนวนคนทาํงานในสถานประกอบการธรุกจิฯ ท่ัวประเทศ   
มีท้ังสิน้ประมาณ 4.4 ลานคน สวนใหญประมาณ 1.1 ลานคน
หรือรอยละ 26.0 ปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานคร  
รองลงมาปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ  
ภาคกลาง ประมาณรอยละ 18.9 และ 16.6 ตามลําดับ 
สําหรับสถานประกอบการในปริมณฑล มีสัดสวน   
คนทํางานนอยท่ีสุด ประมาณรอยละ 9.3
        ในดานการจางงาน พบวา สถานประกอบการธรุกจิฯ  
ท่ัวประเทศ มีการจางงานทั้งสิ้นประมาณ 2.6 ลานคน  
สวนใหญเปนลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในกรุงเทพมหานคร
ประมาณรอยละ  35.7  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง มีสัดสวนของลูกจาง ประมาณรอยละ 16.1 และ 
14.0 ตามลําดับ  สวนปริมณฑล มีสัดสวนของลูกจางนอยท่ี
สุด ประมาณรอยละ 8.8

แผนภูมิ ง คาตอบแทนแรงงานเฉลีย่ตอคนตอป จาํแนกตามภาค 4. คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอป
คาตอบแทนแรงงานของลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถาน-

ประกอบการธุรกิจฯทั่วประเทศ มีมูลคาโดยเฉลี่ยประมาณ 
114,708.1 ตอคนตอป โดยลูกจางของสถานประกอบการ
ในกรุงเทพมหานคร ไดคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอปมากท่ี
สุด คือประมาณ  183,989.4 บาท รองลงมาไดแก ลูกจาง
ของสถานประกอบการในปริมณฑล และ ภาคกลาง ไดรับ
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 95,064.4 
บาท และ 94,788.1 บาท ตามลําดับ สาํหรบัในภาคใต   
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรบัคาตอบแทน 
แรงงานเฉลีย่ ไมเกนิ 75,000 บาทตอคนตอป

แผนภูมิ จ รายรับ และมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามภาค

5. รายรับและมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
        รายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบป 2548  ของ
สถานประกอบการธุรกิจฯ ท่ัวประเทศ มีมูลคาท้ังสิ้น 6.5 
ลานลานบาท สวนใหญ (รอยละ 52.3) เปนรายรับจากการ
ประกอบการธรุกจิฯ ในเขตกรงุเทพมหานคร สาํหรบัสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯที่ตั้งอยูในภาคอื่นๆ นั้นมีสัดสวนไม
เกินรอยละ 12.0
        สําหรับมูลคาเพิ่มจากการประกอบธุรกิจฯนั้น มีมูลคา
ท้ังสิ้น 1.4  ลานลานบาท ในกรุงเทพมหานคร มีสัดสวน 
มูลคาเพิ่มสูงท่ีสุด คือประมาณรอยละ 46.0 สําหรับสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯที่ตั้งอยูในภาคอื่นๆ นั้น มีสัดสวนไม
เกินรอยละ 15.0
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แผนภูมิ ฉ รายรับ และมูลคาเพิ่ม ในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

6. รายรับ และมูลคาเพิ่ม จําแนกตามหมวดธุรกิจ
            รายรบัจากการประกอบธรุกิจฯ ในรอบป 2548 ของสถาน-
ประกอบการทั่วประเทศ สวนใหญ (รอยละ 34.3) มาจากการ
ดําเนินธุรกิจการขายสง และการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวน   
ยานยนตและรถจกัรยานยนต) รองลงมาดาํเนนิธรุกิจการขายปลกี 
(ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต) รวมทัง้การซอมแซมของใช
สวนบคุคลและของใชในครัวเรือน และการขาย การบํารุงรักษา 
และการซอมแซมยานยนตและรถจกัรยานยนต รวมทัง้การขาย
ปลีกน้าํมันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 27.3 และ 23.3   
ตามลาํดบั  สําหรับธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีสัดสวนของรายรับ
คอนขางต่าํ กลาวคอืธรุกิจแตละประเภทมสีดัสวนต่าํกวารอยละ 5.0
           สาํหรบัมลูคาเพิม่ทีไ่ดจากธรุกิจประเภทตาง ๆ สวนใหญ
(รอยละ 30.5) มาจากการดาํเนินธุรกิจการขายปลีก (ยกเวน   
ยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมของใช   
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน) รองลงมาดําเนินธุรกิจการ
ขายสง และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต
ประมาณรอยละ 21.8 ธรุกิจนอกเหนอืจากทีก่ลาวมาแลวมสีัด
สวนของมูลคาเพิ่มในแตละหมวดคอนขางต่ําโดยเฉพาะธรุกิจ
เกีย่วกับการวจิยัและการพฒันา มสีดัสวนต่าํกวารอยละ 0.1

แผนภูมิ ช รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
                  จําแนกตามภาค

7. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ
           รายรบัเฉลีย่ตอสถานประกอบการในป 2548 ทัว่ประเทศ มี
จํานวนทั้งสิ้น 5.4 ลานบาท สําหรับสถานประกอบการใน
กรุง เทพมหานคร มีรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ   
สงูทีส่ดุ ประมาณ 17.2 ลานบาท ในขณะทีส่ถานประกอบการใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลคารายรับเฉลี่ยตอสถาน-
ประกอบการต่ําที่สุด คือประมาณ 2.3 ลานบาท
        เมื่อพิจารณามูลคา เพิ่ม เฉลี่ยตอสถานประกอบการ   
ทัว่ประเทศ มจีาํนวนทัง้สิน้ 1.1 ลานบาท สถานประกอบการใน
กรงุเทพมหานคร มมีลูคาเพิม่เฉลีย่ตอสถานประกอบการสงูทีส่ดุ 
ประมาณ 3.2 ลานบาท  ในขณะที่สถานประกอบการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ํา
ที่สุด ประมาณ  647,500 บาท

แผนภูมิ ซ รายรับและมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอคนทํางาน จําแนกตามภาค 8. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอคนทํางาน
         รายรับเฉลี่ยตอคนทํางานในป 2548 ทั่วประเทศ มีจํานวน
ทั้ งสิ้ น  1 . 5  ล านบาท  สําหรับสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร มีรายรับเฉลี่ยตอคนทํางานสูงที่สุด ประมาณ 
3.0 ลานบาท ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายรับเฉลี่ย
ตอคนทํางานต่ําที่สุด คือประมาณ 850,500 บาท
         เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน  ทัว่ประเทศ มี
จํานวนทั้ งสิ้ น  3 1 4 , 1 0 0  บาท  สถานประกอบการใน
กรงุเทพมหานคร มมีลูคาเพิม่เฉลีย่ตอคนทาํงานสงูทีส่ดุ ประมาณ 
556,000 บาท ในขณะทีภ่าคเหนือ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน
ตํ่าที่สุด ประมาณ  212,800 บาท

3,153.3
3,524.53,195.94,034.2
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รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ

มูลคา (พันบาท)

ภาค
ท่ัวประเทศ     กรุงเทพ-    ปริมณฑล        กลาง            เหนือ         ตะวันออก          ใต
                       มหานคร                                                                  เฉียงเหนือ

937.31,059.41,000.11,012.8
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0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

รายรับเฉลี่ยตอคนทํางาน มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน

มูลคา (พันบาท)

ภาค
ท่ัวประเทศ     กรุงเทพ-    ปริมณฑล        กลาง            เหนือ          ตะวันออก          ใต
                       มหานคร                                                                    เฉียงเหนือ

1,777.6
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รายรับ

มูลคาเพิ่ม

จํานวนเงิน (พันลานบาท)

หมวด
ธุรกิจ

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

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