
 สรุปข้อมลูเบือ้งต้น 

การสาํรวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการ พ.ศ. 2553 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

 
 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจ
ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท า ง ก า รบ ริ ก า ร                   
ทุก 2 ปี  มาอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สําหรับภาครัฐใช้
ในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และภาคเอกชน ใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน            
ในการสํารวจนี้คุ้มรวมสถานประกอบการธุรกิจ          
ทั่วประเทศ ที่ ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายส่ง             
ขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่น ๆ   

 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการ
ในช่ วง เ ดือนพฤษภาคม -สิ งหาคม  2553 และ            
ข้อมูลสถิติที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นผลการ
ดําเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา (1 มกราคม –           
31 ธันวาคม 2552) ของสถานประกอบการธุรกิจ
ทางการค้ าและธุรกิจทางการบริการ  ใน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
หมวดธุรกิจ 

   จากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณ
ค่าทางสถิติ พบว่า มีสถานประกอบการธุรกิจ ที่ต้ังอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนประมาณ 403,019 แห่ง 
ในจํานวนนี้  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.3 ประกอบธุรกจิ
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) 
รวมท้ังการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน รองลงมาประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร และการขาย การบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
คือร้อยละ 13.2  และ ร้อยละ 13.1 ตามลําดับ 
กิจกรรมด้านการบริการอ่ืน ๆ  มีสัดส่วนประมาณ 
ร ้อยละ  8 .8 สําหร ับ ธุรกิจนอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้นแต่ละหมวดมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.0       
ของจํานวนสถานประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ 
            จําแนกตามหมวดธุรกิจ   
                 

หมวดธุรกิจ จํานวน ร้อยละ 

รวม 403,019 100.0 

การขาย การบํารุงรักษา และการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขาย
ปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

 

52,961 

 

13.1 

การขายส่ง และการค้าเพ่ือค่านายหน้า                
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 12,730 3.2 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 

 

218,661 54.3 

โรงแรมและภตัตาคาร 53,292 13.2 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 8,368 2.1 

การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มี  
ผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 5,687 1.4 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 757 0.2 

กิจกรรมด้านธุรกิจอื่นๆ 8,238 2.0 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 6,882 1.7 

กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 35,443 8.8 

2. ขนาดของสถานประกอบการ               
   สถานประกอบกา ร ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนใหญ่ เ ป็นสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 
399,779 แห่ง หรือร้อยละ 99.2  สถานประกอบการ      
ที่มีคนทํางานมากกว่า 15 คน มีเพียงร้อยละ 0.8 
หรือมีจํานวน 3,240 แห่ง  ในจํานวนนี้เป็น
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน 
1,719 แห่ง สถานประกอบการที่มีคนทํางาน    
51-200 คน  31 -50  คน  แล ะ  2 6 -3 0  คน            
มีประมาณ 689 แห่ง 579 แห่ง  และ 205 แห่ง 
ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน
มากกว่า 200 คน มีจํานวน 48 แห่ง  
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แผนภูมิ 1 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตาม 
            ขนาดของสถานประกอบการ  
            (จํานวนคนทํางาน) 

 

 

 

 

 

 

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   

สถานประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่หรือ 
ร้อยละ 82.2 มีการจัดต้ังในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนที่มีรูปแบบ
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด
และบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) มีสัดส่วน 
ประมาณร้อยละ 1.3 และร้อยละ 0.6 ตามลําดับ 
สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบเป็นส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ         
มีประมาณร้อยละ 15.9 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง              
สถานประกอบการ  พบว่า  สถานประกอบการ               
ที่มีคนทํางาน 1–15 คน จะดําเนินกิจการในรูปแบบที่
เป็นส่วนบุคคล มากที่สุดถึงร้อยละ 82.7 ในขณะที่ 
สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน  
จะ ดํ า เนิ นกิ จการ ในรู ปแบบ เป็ นบริ ษั ทจํ า กั ด              
บริษัทจํากัด (มหาชน) มากที่สุดประมาณร้อยละ 72.9   

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 2  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ    
                       จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   

              และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 

 

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 สถานประกอบการธุรกิจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.4  
เป็นสํานักงานแห่งเดียวไม่มีสํานักงานใหญ่หรือ
สาขาอยู่ที่ใด ที่เหลือร้อยละ 0.4 เป็นสํานักงานสาขา 
และอีกร้อยละ 0.2 เป็น สํานักงานใหญ่  

เมื่ อพิ จารณาตามขนาดของ
สถานประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) 
พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ในทุกขนาด 
มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานแห่งเดียว  

แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ                 
จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ              
และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

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

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

 ขนาด 

  จํานวน (แห่ง) 
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5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  

สถานประกอบการธุรกิจ ร้อยละ 35.7 
ดําเนินกิจการระหว่าง  10-19 ปี ที่ดําเนินกิจการ
ระหว่าง 5-9 ปี มีประมาณร้อยละ 34.3 สถาน-
ประกอบการที่ ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี และ
ระหว่าง  20-29  ปี  มีประมาณร้อยละ 19.3 และ   
ร้อยละ 7.9 ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่
ดําเนินกิจการต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 2.8 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไปส่วนใหญ่หรือ
มากกว่าร้อยละ 65.0 ดําเนินกิจการต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 
ในขณะที่สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1–15 คน 
กว่าครึ ่งหรือร้อยละ 53.8 ดําเนินกิจการ  น้อย
กว่า 10 ปี 

แผนภูมิ  4 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ               
จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  

               และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

6. ทุนจดทะเบียน  

       สถานประกอบการธุ รกิ จในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน      
6,172 แห่ง หรือร้อยละ 1.5 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 89.2 
มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท ที่มีทุน       
จดทะเบียน 10 – 99 ล้านบาท มีประมาณร้อยละ 9.5  
สําหรับสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต้ังแต่ 
100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 1.3 

แผนภูมิ 5  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
              จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.9) ไม่มีการร่วมลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส่วนที่มี ต่างประเทศร่วมลงทุน  
หรือถือหุ้นในกิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 0.1            
ในจํานวนนี้  พบว่า  สถานประกอบการที่มี
ต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นน้อยกว่า 10% 
มีประมาณร้อยละ 35.7 ที่มีต่างประเทศร่วม
ลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่า 50% ประมาณร้อยละ 
32.7 ที่เหลือร้อยละ 31.6 เป็นสถานประกอบการ
ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้น 10 – 50% 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
              จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
              หรือถือหุ้น 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ขนาด 
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 > 100 ล้านบาท 

เงินทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน 
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     < 10% 
 
 
 

10 – 50% 
 
 
    > 50% 

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
 สัดส่วนการลงทุน 

ของต่างประเทศ 

 403,019 
แห่ง 

 

   10 - 19 ป 

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

ร้อยละ  

    นอยกวา 5 ป     5 - 9 ป     20 - 29 ป  30 ปขึ้นไป 
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8. จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง   

  ในปี 2552 มีคนทํางานในสถาน -
ประกอบการธุรกิจที่ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งสิ้น 935,516 คน ในจํานวนนี้ เป็นลูกจ้าง 
344,853 คน เมื่อจําแนกลูกจ้างตามประเภทธุรกิจ
ต่าง ๆ พบว่า  มีลูกจ้างปฏิบัติงานในธุรกิจการขาย
ปลีก (ยกเว้น  ยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้ง
การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
มากที่สุด จํานวน 146,658 คนหรือร้อยละ 42.5 
รองลงมาปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการขาย การบํารุงรักษา
การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ มีประมาณ 
61,931 คน หรือร้อยละ 18.0 สําหรับลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจ โรงแรมและภัตตาคาร มีประมาณ
48,671 คน ร้อยละ 14.1 ที่เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจ
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

 

แผนภูมิ 7 จํานวนคนทํางานรวมในการประกอบการ 
 ธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ค่าตอบแทนแรงงาน   

     ลูกจ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ งานในธุ รกิ จ
การค้ าและ ธุ รกิ จทางการบริ ก าร ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน 
รวมทั้งสิ้นประมาณ  20.5 พันล้านบาท หรือโดย
เฉลี่ย 59,395 บาทต่อคนต่อปี โดยลูกจ้างที่
ป ฏิ บั ติ งานในธุ รกิ จ เกี่ ยว กับ กิจกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
ต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 90,852 บาท รองลงมาคือ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขายการบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ได้รับ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี 86,041 
บาท ส่วนลูกจ้างในธุรกิจ การขายส่งและการค้า
เ พื่ อ ค่ า น า ย หน้ า  ย ก เ ว้ น ย า น ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ และกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์
และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี 85,114 บาท และ 
77,596 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจ้ างที่
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจกิจกรรมด้านนันทนาการ 
วัฒนธรรม และการกีฬา ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย
ต่อคนต่อปีตํ่าที่สุด 19,691 บาท 

  แผนภูมิ  8 ค่าตอบแทนแรงงานของสถาน -                     
ประกอบการธุรกิจและค่าตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีจําแนกตามs
หมวดธุรกิจ 

 

 

จํานวน (คน) 

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

คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดย 
ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนและลูกจ้าง 

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ 
หมวด 51  การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการซ่อมแซมฯ 
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร 
หมวด 70  กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 
หมวด 71  การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุมฯ 
หมวด 72  กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
หมวด 74  กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ 
หมวด 92  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 
หมวด 93  กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 

ลูกจ้าง 
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10. รายรับ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าเพิ่ม  

การประกอบธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
มีมูลค่ารายรับรวมทั้งสิ้นประมาณ 611.0 พันล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายประมาณ 433.0 พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งสิ้นประมาณ 178.0 พันล้านบาท  โดยมูลค่าเพิ่ม
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.1 ของรายรับ  สําหรับ
รายรับเฉลี่ยต่อสถานประกอบการมีมูลค่าประมาณ 
1.5 ล้านบาท และรายรับเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่า
ประมาณ 653,100 บาท  ในด้านมูลค่าเพิ่มเฉลี่ย
ต่อสถานประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่า
ประมาณ  441,700 บาท  และ  190,300 บาท 
ตามลําดับ 

 

 

เมื่ อพิ จารณาตามหมวดธุ รกิ จ 
พบว่า ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์) รวมท้ังการซ่อมแซมของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีรายรับและ
มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 247.8 พันล้านบาท
และ 77.1 พันล้านบาท ตามลําดับ รองลงมาคือ
ธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ มีรายรับและ
มูลค่าเพิ่มประมาณ 227.8 พันล้านบาท และ
49.6 พันล้านบาท ตามลําดับ สําหรับธุรกิจ
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง มีรายรับและมูลค่าเพิ่มตํ่าสุดคือ
ประมาณ 431.1 ล้านบาท และ 187.2 ล้านบาท 
ตามลําดับ 

 

ตาราง 2  รายรับ และมูลค่าเพิ่ม ของการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

รายรับ มูลค่าเพ่ิม 

หมวดธุรกิจ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่าเพิ่ม 
ต่อรายรับ 
(ร้อยละ) 

รวม 610,985.1 1,516.0 653.1 178,010.0 441.7 190.3 29.1 

การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 227,755.8 4,300.4 1,702.8 49,562.6 935.8 370.6 21.8 

การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า          
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 73,078.1 5,740.6 1,308.2 20,301.2 1594.8 363.4 27.8 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์)รวมทั้งการซ่อมแซม    
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 247,817.8 1,133.3 528.7 77,061.6 352.4 164.4 31.1 

โรงแรมและภัตตาคาร 40,838.6 766.3 305.8 16,272.9 305.4 121.9 39.8 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 6,558.9 783.8 516.7 5,119.6 611.8 403.3 78.1 

การให้เช่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์    
โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 1,165.3 204.9 100.0 641.2 112.8 55.1 55.0 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรม        
ที่เกี่ยวข้อง 431.1 569.4 276.1 187.2 247.2 119.9 43.4 

กิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืนๆ 5,011.5 608.3 207.0 3,695.2 448.6 152.6 73.7 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 2,797.8 406.5 59.3 1,736.1 252.3 36.8 62.1 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 5,530.2 156.0 119.4 3,432.4 96.8 74.1 62.1 
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11. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํารวจธุรกิจทางการค้า    
และธุ รกิ จทางการบริการ  พ .ศ .  2553 พบว่า          
จํ า น ว น ส ถ า นป ร ะ ก อบก า ร ธุ ร กิ จ ฯ  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ  มีทั้ งสิ้ น  403 ,019 แห่ ง        
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.2 เป็นสถานประกอบการ   
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน และการประกอบธุรกิจที่
สําคัญ ได้แก่ การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน ประมาณร้อยละ 54.3 
สําหรับคนทํางานในสถานประกอบการมีทั้ งสิ้น 
935,516 คน ในจํานวนนี้ เ ป็นลูกจ้างหรือมีการ     
จ้างงาน 344,853 คน โดยได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย 
59,395 บาทต่อคนต่อปี ส่วนมูลค่ารายรับ ค่าใช้จ่าย 
และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 611.0 พันล้านบาท 433.0 พันล้านบาท และ  
178.0 พันล้านบาท ตามลําดับ 

• ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 

     มี ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณร้อยละ 21.9 ได้แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการ
ดําเนินกิจการ ดังนี้ ได้รับผลกระทบจากการมีคู่แข่งทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น  
กําลังซื้อของลูกค้าลดลง และภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เป็นต้น 

แผนภูมิ 9  ร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของ 
              สถานประกอบการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน 
     ของรัฐ 

     สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการ
จากหน่วยงานของรัฐและข้อเสนอแนะ นั้น             
มี ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณร้อยละ 20.6    
ได้ระบุความต้องการและข้อเสนอแนะ ดังนี้ รัฐ
ควรมีมาตรการให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ มีมาตรการ
ลดหย่อนภาษี มีมาตรการควบคุมราคาสินค้า 
แ ล ะ ค ว ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถของแรงงาน เป็นต้น 

 

แผนภูมิ 10 ร้อยละของความช่วยเหลือที่ต้องการ
จากหน่วยงานของรัฐ 

 

 

คู่แข่งทางเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น 
ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น 
กําลังซื้อของลูกคา้ลดลง 
เศรษฐกิจไม่ดี 
ขาดแรงงานทีม่ีความรูค้วามสามารถ 
ขาดเงินลงทุนในการประกอบกิจการ 
ขาดระบบเทคโนโลยี และสาธารณูปโภค 
ปัญหาสถานการณค์วามไมส่งบทางการเมือง 
อื่น ๆ ได้แก่ ขาดการประชาสพันธ์และสนับสนนุด้านการท่องเที่ยว  
ภัยธรรมชาติ  การเก็บภาษีซํ้าซ้อน  ระเบยีบการปฏิบัติงานของรัฐ  
ขาดแคลนวัตถุดิบ  สินค้าละเมิดลิขสทิธิ ์

ร้อยละ 

ปัญหาและอุปสรรค1/ 

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

มาตรการเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 

มาตรการลดหย่อนภาษ ี

มาตรการควบคุมราคาสนิค้า 

สนับสนุนและพฒันาความรูค้วามสามารถของแรงงาน 

จัดต้ังหน่วยงานให้คําปรึกษาและสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ด้านการทอ่งเทีย่ว 

แก้ไขปัญหาเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมอืง 

อื่น ๆ ได้แก่ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค 

ลดค่าลิขสทิธิ์  ปรับปรุงการปฎิบัติงานของหน่วยรัฐ  
แก้ปัญหาภัยแล้ง  ตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

ความช่วยเหลือที่ตอ้งการ1/ 

ร้อยละ 
 

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 


