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                                                   บทสรปุผู้บริหาร                            

            
         สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจ
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ทุก 2 ปี 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญทางด้านธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ สําหรับภาครัฐ ใช้ในการกําหนด 
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศและภาคเอกชน           
ใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน การสํารวจนี้คุ้มรวม
สถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางาน 1 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ 
ที่ดําเนินธุรกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทยปี 2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC-2009) ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก 
ที่พักแรม การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ข้อมูลข่าวสาร 
และการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และ
การบริการสนับสนุน ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 
และกิจกรรม การบริการอื่น ๆ  

การสํารวจปี 2557 นี้มีสถานประกอบการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 
5,881 แห่ง ข้อมูลที่นําเสนอเป็นผลการดําเนินงาน
ในรอบปี 2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ของ
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการที่ต้ังอยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรุปได้ดังนี้ 

 
 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดย่อยธุรกิจ   

 

    จากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า
ทางสถิติ พบว่า มีสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 426,136 แห่ง ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
53.2 ประกอบธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจที่พักแรม 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณร้อยละ 13.4 
สถานประกอบการที่ ประกอบธุ รกิ จเ ก่ี ยวกับ       
กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ  และการขายส่งและการขายปลีก         
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีประมาณ 

 
 

 

 
 

ร้อยละ 11.3 และร้อยละ 10.2 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น แต่ละหมวดมีสัดส่วนตํ่ากว่า
ร้อยละ 4.0 ของจํานวนสถานประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น  
 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
              จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ขนาดของสถานประกอบการ   

          ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่อวัดด้วยจํานวนคนทํางาน พบว่า เป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 423,089  แห่ง 
หรือร้อยละ 99.3 ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
16 คนขึ้นไป มีจํานวน 3,047 แห่ง หรือร้อยละ 0.7 

          เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                     
ที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไป ในจํานวนนี้เป็นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน จํานวน 1,673 แห่ง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 51-200 คน 
และ 26-30 คน มีประมาณ 552 แห่ง 512 แห่ง และ 
246 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวนเพียง 64 แห่ง 

 

 

หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลกี การซ่อมยานยนต ์

                  และจกัรยานยนต ์(10.2%) 
หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนตแ์ละจักรยานยนต์) (3.5%) 
หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) (53.2%) 

หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (13.4%) 
หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (0.2%) 
หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (3.6%) 
หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนคิ (1.0%) 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน (1.8%) 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ (1.8%) 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ (11.3%) 

 

 

426,136
แห่ง 



viii 
 

 

 

65.4
55.1

8 .1

16.1

8 .5 14.3 18 .5

48 .4

76.783.4
98 .898 .6

9.0

32.8

0.20.3

24.9

20.0 18 .8
1.01.1

0

20

40

60

80

100

ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล  

ห้างหุ้นส่วน 
จํากัด 

บริษัทจํากัด 
 บริษัทจํากัด 
(มหาชน) 

   ส่วนราชการ
   รัฐวิสาหกิจ 
   สหกรณ์ 

    และอ่ืน ๆ

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 85.2 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนที่ ไม่ เป็นนิติบุคคล 
รองลงมามีรูปแบบการจัดต้ังเป็นส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิ ธิ สมาคม และอื่นๆ 
ประมาณร้อยละ 11.8 สําหรับสถานประกอบการที่มี
รูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  มี
สัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.4 
ตามลําดับ 
   เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล 
มากที่สุดถึงร้อยละ 85.6 ในขณะที่สถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกว่า 50 คน ส่วนใหญ่ดําเนินกิจการใน
รูปแบบบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) มากกว่า  
ร้อยละ 60.0 
แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
              และขนาดของสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
                   สถานประกอบการธุ รกิ จฯ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 มี
รูปแบบเป็นสํานักงานแห่งเดียว ไม่มีสํานักงานใหญ่
หรือสาขา อยู่ที่ใด ส่วนที่มีรูปแบบเป็นสํานักงาน
สาขามีประมาณร้อยละ 1.1 ในขณะที่ สถาน-
ประกอบการที่มีรูปแบบเป็นสํานักงานใหญ่มีเพียง
ร้อยละ 0.3  

               เมื่ อพิจารณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการในทุกขนาดส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดต้ัง
เป็นสํานักงานแห่งเดียว  

แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
                จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ  
               และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. ระยะเวลาในการดําเนนิกิจการ 
             ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธ ุร ก ิจ ฯ ใ น            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 38.7 ดําเนินกิจการ   
10-19 ปี ที่ดําเนินกิจการ 5-9 ปี มีประมาณร้อยละ 32.0
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี และ 
20-29 ปี มีประมาณร้อยละ 13.5 และร้อยละ 10.4 
ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 5.4 

               เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการทุกขนาดส่วนใหญ่ดําเนินกิจการต้ังแต่ 
10 ปีขึ้นไป โดยแต่ละขนาดมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 

ขนาด

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

1 – 15 คน 

16 คนขึ้นไป 

    99.3% 

426,136 
แห่ง 

  จํานวน (แห่ง) 

      รวม      1-15 คน   16 -25 คน   26 - 30 คน  31-50 คน  51-200 คน  >200 คน    
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       รวม      1-15 คน  16 -25 คน  26-30 คน 31-50 คน  51-200 คน  >200 คน    

ขนาด

 สํานักงานแห่งเดียว       สํานักงานใหญ่           สํานักงานสาขา  

30.7 

6.3 
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แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
6. ทุนจดทะเบียน  

    ส ถ านป ร ะ ก อบก า ร ธ ุร ก ิจ ฯ ใ น        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 
8,650 แห่ง หรือร้อยละ 2.0 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือ   
ร้อยละ 88.5 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท   
ที่มีทุนจดทะเบียน 10-99 ล้านบาท มีประมาณ  
ร้อยละ 10.3 สําหรับสถานประกอบการ ที่มีทุนจดทะเบียน
ต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 1.2 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  
การประกอบธุรกิจทางการค้าและ

ธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.9 ไม่มีการร่วมลงทุน
จากต่างประเทศ ส่วนที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
หรือถือหุ้นในกิจการมีเพียงร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็น  

สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดย   
ถือหุ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50%   

แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
              หรือถือหุ้น 

 

 
 

         8. จํานวนคนทาํงาน และลูกจ้าง 

         คนทํางาน ซึ่งหมายถึงเจ้าของกิจการ
หรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน 
และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ     
พบว่า ปี 2556 มีคนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจฯ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน 
ในจํานวนนี้เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน 
จํานวน 714,205 คน หรือร้อยละ 61.1 มีการจ้างงาน
หรือลูกจ้างจํานวน 453,775 คนหรือร้อยละ 38.9 
โดยเป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการจํานวน 418,264 คน 
หรือร้อยละ 92.2 และ ลูกจ้างระดับบริหารจัดการ มี
จํานวน 35,511 คน หรือร้อยละ 7.8 

แผนภูมิ 8 จํานวนและร้อยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 
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         น้อยกว่า 5 ปี        5-9 ปี               10-19 ปี             20-29 ป ี          30 ปีข้ึนไป 

        รวม       1-15 คน   16-25 คน  26-30 คน  31-50 คน   51-200 คน   >200 คน    

ขนาด

 426,136 
   แห่ง 

426,136 
แห่ง 

0.1% 

ไม่ม ี

< 10 ล้านบาท 
 

 
 

 

10 – 99 ล้านบาท 
 > 100 ล้านบาท 

มี

ทุนจดทะเบียน เงินทุนจดทะเบียน

ไม่ม ี

 
 
 

≤ 50% 
 
 

 

 
 

ม ี

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุน
ของต่างประเทศ 

61.1%

 

38 .9%

คนทํางานไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน

ลูกจ้าง

จํานวน(คน) 
คนทํางาน ลูกจ้าง

 

1.2    
ล้านคน 

ระดับ 

418,264

35,511

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

บริห ารจัดการ ปฏิบั ติการ

100.0% 



x 
 

 

 

หมวดย่อย 
ธุรกิจ

1,167,980

67,695
41,116

213,158

1,918 5,47262,145 13,046
13,809 10460

24,955

453,774

177,797

70,873

135,974

2,833 12,269
39,156

593,400

26,710
38,810

70,158

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

             เมื ่อพิจารณาการจ้างงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบว่า ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการที่ มี คนทํ างาน 1-15 คน          
มีประมาณร้อยละ 74.0 รองลงมาเป็นลูกจ้างใน     
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และ 
16-25 คน ประมาณร้อยละ 9.5 และร้อยละ 6.6 
ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ
ขนาดอื่นแต่ละขนาดมีสัดส่วนของลูกจ้างตํ่ากว่า 
ร้อยละ 5.0 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 

ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

ขนาดของ 

สถานประกอบการ 

คนทํางาน ลูกจ้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

รวม 1,167,980 100.0 453,775 100.0

1-15 คน 1,040,837 89.1 335,880 74.0

16-25 คน 33,569 2.9 29,933 6.6

26-30 คน 6,908 0.6 6,346 1.4

31-50 คน 21,465 1.8 18,788 4.1

51-200 คน 45,227 3.9 42,901 9.5

มากกว่า 200 คน 19,974 1.7 19,927 4.4

 

 

   

 

 

            เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า มีการจ้างงานหรือลูกจ้างในธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) มากที่สุดจํานวน 
213,158 คน หรือร้อยละ 47.0 รองลงมาเป็น
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  มีจํานวน 
67,695 คน หรือร้อยละ 15.0 สําหรับล ูกจ ้า งที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม มีจํานวน 62,145 คน หรือร้อยละ 13.7  
ที่เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              คนทํางาน 
 
หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

                          เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 

 หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต ์

                     และจกัรยานยนต ์
 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 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

 หมวดย่อย 90,92-93 ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 

 หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

   
 

คนทํางาน 

รวม       45       46       47     55-56   59-60,   68     69-74   77-82     90,   95-96 
                                                    62-63                                 92-93  

จํานวน (คน) 

ลูกจ้าง 

   
  

1,200,000



xi 
 

 

          9. จํานวนวัน และชัว่โมงการทํางานของ  
ลูกจ้างของสถานประกอบการธุรกิจฯ 

       สถ านประกอบก า ร ธ ุร ก ิจ ฯ  ใ น          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจ้างงานหรือลูกจ้าง
ในสถานประกอบการมีจํานวน 133,878 แห่ง หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น 
เมื่อพิจารณาจํานวนวันทํางานต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง 
พบว่า สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างปฏิบัติงาน 7 วัน
ต่อสัปดาห์ มีประมาณร้อยละ 56.1 ที่ปฏิบัติงาน   
5-6 วันต่อสัปดาห์ มีประมาณร้อยละ 41.6 และ  
ร้อยละ 2.3 ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 

       เมื่อพิจารณาจํานวนชั่วโมงทํางาน
เฉลี่ยต่อวันของลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.1 มีลูกจ้างปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ช่ัวโมงต่อวัน สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ช่ัวโมงต่อวัน มีประมาณ 
ร้อยละ 14.1 ส่วนที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานน้อยกว่า      
8 ช่ัวโมงต่อวัน มีประมาณร้อยละ 9.8 

แผนภูมิ 10 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และชั่วโมงการทํางาน  
                ของลูกจ้าง 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         10. ค่าตอบแทนแรงงาน 

       ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ธุรกิจทางการค้าฯ ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน     
รวมทั้งสิ้นประมาณ 46,096.7 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ย 
101,585 บาทต่อคนต่อปี โดยลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน   
ในธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย       
ต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 127,705 บาท รองลงมาคือ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค และธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้น    
ยานยนต์และจักรยานยนต์) ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี 123,798 บาท และ 119,881 บาท 
ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย
ต่อคนต่อปีตํ่าที่สุด คือ 41,988 บาท 
 

แผนภูมิ 11 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี    
               จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

41.6%

2.3%

56.1%

< 5 วัน/สัปดาห์

5-6 วัน/สัปดาห์

 7 วัน/สัปดาห์

จํานวนวันทาํงาน/สัปดาห์

14.1%

9.8%

76.1%

< 8 ชั่วโมง/วัน

8-10 ชั่วโมง/วัน

> 10 ชั่วโมง/วัน

133,878 
แห่ง 

133,878
แห่ง 

จํานวนชัว่โมงทํางานเฉลี่ย/วนั

  จํานวนเงิน (ล้านบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ปี) 

หมวดย่อย 
ธุรกิจ 

    รวม    45    46     47   55-56  59-60, 68  69-74 77-82 90, 95-96 
                                             62-63                      92-93 
                                             

หมวดย่อย 45 การขายส่ง และการขายปลกี การซ่อมยานยนต ์

                  และจกัรยานยนต ์
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 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนนุ 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

50,000 
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        11. รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม  

                  ในปี 2556 การประกอบธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีรายได้จากการดําเนินงาน รวมทั้ งสิ้นประมาณ 
946,703.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขั้นกลางประมาณ 
726,099.8 ล้านบาท และมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 220,603.2 ล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่มต่อ 
รายได้จากการดําเนินงานมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.3 
สํ าหรับรายได้จากการดํ าเนินงานเฉลี่ ยต่อสถาน-
ประกอบการมีมูลค่าประมาณ 2.2 ล้านบาท และรายได้
จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 
810,500 บาท ส่วนมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 
และเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่าประมาณ 517,700 บาท 
และ 188,900 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายปลีก(ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์ ) มีรายได้จากการดําเนินงานและ
มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 472,911.2 ล้านบาท  
และ 111,277.8 ล้านบาท ตามลําดับ รองลงมาคือ
ธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์  มีรายได้จากการดําเนินงาน
ประมาณ  215,813.9 ล้านบาทและมูลค่าเพิ่ ม
ประมาณ 33,733.8 ล้านบาท สําหรับธุรกิจข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร มีรายได้จากการดําเนินงาน
และมูลค่าเพิ่มตํ่าที่สุดคือประมาณ 843.4 ล้านบาท 
และ 493.5 ล้านบาท ตามลําดับ 

 

ตาราง 2  รายได้จากการดําเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

หมวดย่อยธุรกิจ 

รายได้จากการดําเนินงาน มูลค่าเพิ่ม 
มูลค่าเพิ่ม 

ต่อรายได้ฯ 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

รวม 946,703.0 2,221.6 810.5 220,603.2 517.7 188.9 23.3 

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์  215,813.9 4,942.2 1,587.2 33,733.8 772.5 248.1 15.6 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 159,230.7 10,638.1 2,246.7 28,852.4 1,927.6 407.1 18.1 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 472,911.2 2,086.7 797.0 111,277.8 491.0 187.5 23.5 

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 57,841.2 1,013.4 325.3 25,255.9 442.5 142.0 43.7 

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 843.4 1,307.6 297.7 493.5 765.1 174.2 58.5 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 14,420.2 923.4 368.3 6,545.3 419.1 167.2 45.4 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 3,465.8 848.4 282.5 2,130.7 521.6 173.7 61.5 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 7,699.0 993.7 288.2 4,165.5 537.6 156.0 54.1 

ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 3,655.5 483.7 94.2 2,537.6 335.8 65.4 69.4 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 10,822.0 224.8 154.3 5,610.7 116.6 80.0 51.8 
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12. สรปุข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํารวจธุรกิจทางการค้า

และธุรกิจทางการบริการ พ .ศ .  2557 พบว่า     

ม ีส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธ ุร ก ิจ ที ่ ตั ้ ง อ ยู ่ ใ น              

ภาคตะวันออกเฉ ียง เหนือ  จํานวนประมาณ 

426 ,136 แห่ง  ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ  99.3 

เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที ่มีคนทํางาน  

1-15 คน ธุรกิจที่สําคัญได้แก่ ธุรกิจการขายปลีก 

(ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) มีประมาณ

ร้อยละ  53.2 คนทํางานในสถานประกอบการ  

มีทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน มีการจ้างงานหรือลูกจ้าง

จํานวน 453,775 คน โดยมีค่าตอบแทนเฉลี่ยของลูกจ้าง

ต่อคนต่อปีประมาณ 101,585 บาท สําหรับรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่ม 
มี มู ล ค่ าทั้ งสิ้ นประมาณ  946,703.0 ล ้า น บ า ท  

726,099.8 ล้านบาท และ 220,603.2 ล้านบาท 

ตามลําดับ 
               เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2552-
2556 พบว่า ผลจากการสํารวจสะท้อนให้เห็นว่า
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจ          
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จากจํานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
มีการจ้างงานและอัตราค่าตอบแทนแรงงานที่เพิ่มขึ้น   
แต่มีบางช่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง 
เนื ่องจากได้ร ับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติ 
เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง และ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




