
 

 

บทสรุปผูบ้รหิาร  
 

 

 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 และการบริการอ่ืน ๆ   

 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการ
ในช่ วง เ ดือนพฤษภาคม -สิ งหาคม  2553 และ            
ข้อมูลสถิติที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นผลการ
ดําเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา (1 มกราคม –           
31 ธันวาคม 2552) ของสถานประกอบการธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ใน ปริมณฑล 
สรุปได้ดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
หมวดธุรกิจ 

   จากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณ
ค่าทางสถิติ พบว่า มีสถานประกอบการธุรกิจ ที่ต้ังอยู่ใน
ปริมณฑลจํานวนประมาณ 141,612 แห่ง ในจํานวนนี้  
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 42.8 ประกอบธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการ
ซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
รองลงมาประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
ประมาณร้อยละ 15.3 กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกจิการขาย การ
บํ า รุ ง รั ก ษ า และก า รซ่ อ ม แซมย านยนต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
รถยนต์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.7 ร้อยละ 
10.7 และร้อยละ 9.2 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจ
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแต่ละหมวด มีสัดส่วน  
ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจํานวนสถานประกอบการธุรกิจ
ทั้งสิ้น 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ 
            จําแนกตามหมวดธุรกิจ   
                 

หมวดธุรกิจ จํานวน ร้อยละ 

รวม 141,612 100.0 

การขาย การบํารุงรักษา และการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขาย
ปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

 

13,013 

 

9.2 

การขายส่ง และการค้าเพ่ือค่านายหน้า                
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 6,556 4.6 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 

 

60,626 42.8 

โรงแรมและภตัตาคาร 21,661 15.3 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 15,108 10.7 

การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มี  
ผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 1,318 0.9 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 386 0.3 

การวิจัยและการพัฒนา 7 - 

กิจกรรมด้านธุรกิจอื่นๆ 3,558 2.5 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 2,767 2.0 

กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 16,612 11.7 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูล 
               จํานวนเล็กน้อย 

2. ขนาดของสถานประกอบการ               

   สถานประกอบการในปริมณฑล 
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีคนทํางาน            
1-15 คน จํานวน 139,117 แห่ง หรือร้อยละ 98.2 
สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 15 คน 
มีเพียงร้อยละ 1.8 หรือมีจํานวน 2,495 แห่ง    
ใ น จํ า น ว น นี้ เ ป็ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร                     
ที่มีคนทํางาน 16-25 คน 1,137 แห่ง สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 51-200 คน 
และ 26-30 คน มีประมาณ 562 แห่ง 460 แห่ง  
และ 239 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการ           
ที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวน 97 แห่ง  

 



 

 

 

               1 -15 คน 

               16 คนขึ้นไป 

ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล  

ห้างหุ้นส่วน 
จํากัด 

บริษัทจํากัด 
 บริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

   ส่วนราชการ 
   รัฐวิสาหกิจ 
   สหกรณ ์

   และอ่ืน ๆ 

 

79.0

46.9

14.9

32.0

6.1
21.1

63.3
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แผนภูมิ 1 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตาม 
            ขนาดของสถานประกอบการ  
            (จํานวนคนทํางาน) 

 

 

 

 

 

 

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   

สถานประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่หรือ 
ร้อยละ 92.7 มีการจัดต้ังในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนที่มีรูปแบบ
เป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) และห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีสัดส่วน 
ประมาณร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.7 ตามลําดับ 
สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบเป็นส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ มี
ประมาณร้อยละ 0.7 

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 จะดําเนินกิจการในรูปแบบ
ที่เป็นส่วนบุคคล มากที่สุดถึงร้อยละ 94.0 ในขณะที่ 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และที่มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน  จะดําเนินกิจการในรูปแบบ
เป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด
ประมาณร้อยละ 93.4 และร้อยละ 88.4 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ    
                       จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   
                       และขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 สถานประกอบการธุรกิจใน
ปริมณฑลที่พบส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.8 เป็น
สํานักงานแห่งเดียวไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขา
อยู่ที่ใด ที่เหลือร้อยละ 0.7 เป็นสํานักงานสาขา 
และอีกร้อยละ 0.5 เป็นสํานักงานใหญ่ 

เมื่ อพิ จารณาตามขนาดของ
สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) พบว่า 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ในทุกขนาด มี
รูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานแห่งเดียว  

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) 

141,612 
แห่ง 

98.2% 

1.8% 

ขนาด 

ร้อยละ  

ร้อยละ  

1.4

23.325.327.9

94.092.7

8.3
3.3

5.2

8.65.44.6
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ขนาด 

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

สถานประกอบการธุรกิจ ร้อยละ 42.1 
ดําเนินกิจการระหว่าง  5-9 ปี ที่ดําเนินกิจการ
ระหว่าง 10-19 ปี มีประมาณร้อยละ 28.7 สถาน-
ประกอบการที่ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี และที่
ดําเนินกิจการต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 
18.1 และร้อยละ 6.4 ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการ
ที่ดําเนินกิจการระหว่าง 20-29 ปี มีสัดส่วนน้อยที่สุด
คือ ประมาณร้อยละ 4.7 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) พบว่า สถานประกอบการ
เกือบทุกขนาด ส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 54.0 
ดําเนินกิจการต้ังแต่  10 ปีขึ้นไป ยกเว้นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 15 คน ที่มีการดําเนิน
กิจการน้อยกว่า 10 ปี ในสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 60.7  

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

6. ทุนจดทะเบียน  

       สถานประกอบการธุรกิจในปริมณฑล
ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 8,653  แห่ง หรือร้อยละ 
6.1 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ 
ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 88.5 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า         
10 ล้านบาท ที่มีทุนจดทะเบียน 10 – 99 ล้านบาท            
มีประมาณร้อยละ 10.3 สําหรบัสถานประกอบการ  
ที่มีทุนจดทะเบียนต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง         
ร้อยละ 1.2 

แผนภูมิ 5  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

93.9%

6.1%

10.3%
1.2%

88.5%

          7.  การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 99.8) ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
ส่วนที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน หรือถือหุ ้นใน
กิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 0.2 ในจํานวนนี้พบว่า 
สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
โดยถือหุ้น 10 – 50% มีประมาณร้อยละ 76.9  
ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่า 50% 
มีประมาณร้อยละ 17.5 ที่เหลือร้อยละ 5.6 เป็น
สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดย
ถือหุ้นน้อยกว่า 10%  

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
               จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
               หรือถือหุ้น 
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การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
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     รวม         1-15 คน    16 -25 คน   26 - 30 คน  31-50 คน   51-200 คน    >200 คน    

ร้อยละ  

ขนาด 
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3.52.81.310.7
18.318.1

9.8

21.9
25.7

18.2

44.023.5

42.442.1
30.9

47.9
51.7

35.7
49.7

28.428.7

15.223.3
16.513.64.54.7

10.17.74.02.52.56.46.4

0

20

40

60

80

100

น้อยกว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-19 ปี 20-29 ปี 30 ปีข้ึนไป



 

 

8. จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง   

  ในปี 2552 มีคนทํางานในสถาน -
ประกอบการธุรกิจที่ต้ังอยู่ในปริมณฑลทั้งสิ้น 454,275 
คน ในจํานวนนี้ เป็นลูกจ้าง 268,374 คน เมื่อจําแนก
ลูกจ้างตามประเภทธุรกิจต่าง ๆ พบว่า มีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  มากที่สุด 
จํานวน 57,118 คน หรือร้อยละ 21.3 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการขายส่งและการค้าเพื่อค่า
นายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
56,527 คน หรือร้อยละ 21.1 สําหรับลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์) รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีประมาณ 44,603 คน 
หรื อร้ อยละ  16.6 ที่ เหลื อป ฏิ บั ติ งาน ในธุ รกิ จ
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

 

แผนภูมิ 7 จํานวนคนทํางานรวมในการประกอบการธุรกิจฯ 
จําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ค่าตอบแทนแรงงาน    

    ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจทาง
การค้าและธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล 
ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 
32.0 พันล้านบาท หรือโดยเฉลี่ย 119,417 บาท
ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
เ กี่ ย ว กั บกา ร วิ จั ย และก า รพัฒนา  ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 
183,053 บาท  รองลงมาคื อกิ จกรรม ด้าน
คอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง ได้รับ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี 182,828 
บาท  ลู ก จ้ า ง ใ น ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บกิ จ ก ร ร ม
นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา ได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 172,407 บาท 
สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคาร ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคน 
ต่อปีตํ่าสุด 73,336 บาท 

แผนภูมิ 8 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ       
             ธุรกิจและค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคน 
             ต่อปี จําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 73  การวิจัยและการพัฒนา  

หมวด 74  กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ 

หมวด 92  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 

หมวด 93  กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 

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 73  การวิจัยและการพัฒนา 

หมวด 74  กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ 

หมวด 92  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 

หมวด 93  กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 
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10. รายรับ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าเพิ่ม  

การประกอบธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล มีมูลค่ารายรับรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 635.4 พันล้านบาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 
489.3 พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสิ้นประมาณ 
146.1 พันล้านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าเพิ่มมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 23.0 ของรายรับ สําหรับรายรับเฉลี่ย
ต่อสถานประกอบการมีมูลค่าประมาณ 4.5 ล้านบาท 
และรายรับเฉล่ียต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 1.4 
ล ้า นบาท  ใ นด ้า นม ูล ค ่า เ พิ ่ม เ ฉ ลี ่ย ต ่อ สถ าน -
ประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่าประมาณ 
1.0 ล้านบาท และ 321,500 บาท ตามลําดับ 

เมื่ อพิ จารณาตามหมวดธุ รกิ จ 
พบว่า ธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ มีรายรับ
และมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 232.2 พันล้าน
บาท และ 34.0 พันล้านบาท ตามลําดับ ธุรกิจ
การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้น
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ มีรายรับและ
มูลค่าเพิ่มประมาณ 154.8 พันล้านบาท และ 
28.1 พันล้านบาท ตามลําดับ สําหรับธุรกิจ
เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา มีรายรับและ
มูลค่าเพิ่มตํ่าสุดคือประมาณ 122.2 ล้านบาท และ 
58.1 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 635,368.4 4,486.7 1,398.6 146,066.1 1,031.5 321.5 23.0 

การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 232,182.4 17,842.3 3,907.8 33,961.5 2,609.8 571.6 14.6 

การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า          
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 154,773.5 23,607.9 2,318.6 28,073.7 4,282.1 420.6 18.1 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์)รวมทั้งการซ่อมแซม    
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 150,144.5 2,476.6 1,163.3 32,568.3 537.2 252.3 21.7 

โรงแรมและภัตตาคาร 34,576.7 1,596.3 388.8 15,025.4 693.7 168.9 43.5 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 30,012.3 1,986.5 1,098.8 19,360.0 1,281.4 708.8 64.5 

การให้เช่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์    
โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 3,647.7 2,767.6 639.6 1,873.1 1,421.1 328.4 51.3 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรม        
ที่เกี่ยวข้อง 3,109.2 8,055.0 1,443.5 1,287.8 3,336.2 597.9 41.4 

การวิจัยและการพัฒนา 122.2 17,456.9 552.9 58.1 8,304.7 263.0 47.6 

กิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืนๆ 14,561.3 4,092.6 431.3 7,932.6 2,229.5 235.0 54.5 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 7,047.9 2,547.1 541.4 3,050.9 1,102.6 234.3 43.3 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 5,190.7 312.5 185.9 2,874.7 173.0 102.9 55.4 
 



 

 

 

 

11. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํารวจธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 พบว่า จํานวน 
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล มีทั้งสิ้น 
141,612 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.2 เป็น 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน และ      
การประกอบธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่ การขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการ
ซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
ประมาณร้อยละ 42.8 สําหรับคนทํางานในสถาน-
ประกอบการมีทั้งสิ้น 454,276 คน ในจํานวนนี้เป็น
ลูกจ้างหรือมีการจ้างงาน 268,375 คน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ย 119,417 บาทต่อคนต่อปี ส่วน
มูลค่ารายรับ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าเพิ่มของสถาน-
ประกอบการรวมทั้งสิ้นประมาณ 635.4 พันล้านบาท 
489.3 พันล้านบาท และ 146.1 พันล้านบาท ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 

     มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล 
ประมาณร้อยละ 9.8 ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินกิจการ 
ดังนี้ ได้รับผลกระทบจากต้นทุนในการดําเนิน
ธุรกิจสูงขึ้น มีคู่แข่งทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
ขาดแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 

 

• ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน 
     ของรัฐ 

     สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการ
จากหน่วยงานของรัฐและข้อเสนอแนะนั้น             
มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑล ประมาณ 
ร้ อ ยละ  8 . 0  ไ ด้ ร ะบุ ค ว าม ต้ อ ง ก า ร และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ รัฐควรมีมาตรการลดหย่อน
ภาษี ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค 
และควรมีมาตรการให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยตํ่า เป็นต้น 

 




