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  5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธ ุร ก ิจ ฯ ใ น             
ปริมณฑลร้อยละ 36.3 ดําเนินกิจการ 10-19 ปี  
ร้อยละ 35.5 ดําเนินกิจการ 5-9 ปี สถานประกอบการ
ที่ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี และ 20-29 ปี ร้อยละ 15.9 
และร้อยละ 7.9 ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการ
ที่ดําเนินกิจการต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 4.4 
              เมื่ อ พิจารณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการทุกขนาดส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 80.0 
ดําเนินกิจการต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป  

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 6. ทุนจดทะเบียน  
    สถานประกอบการธุรกิจฯในปริมณฑล      
ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 11,394 แห่ง หรือร้อยละ 7.9 
ของจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น ในจํานวนน้ี 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า  
10 ล้านบาท และร้อยละ 6.1 มีทุนจดทะเบียน  
10-99 ล้านบาท สําหรับสถานประกอบการ ท่ี
มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมี
เพียงร้อยละ 1.5 

 

 

 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  
การประกอบธุรกิจทางการค้าและ

ธุรกิจทางการบริการในปริมณฑล ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 99.9 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ    
ส่วนที่มี ต่างประเทศร ่ว มล งท ุนหร ือถ ือหุ ้น ใ น
กิจการมีเพียงร้อยละ 0.1 ในจํานวนน้ีร้อยละ 86.6 
เป็นสถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดย   
ถือหุ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ที่เหลือร้อยละ 13.4 
เป็นสถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
โดยถือหุ้นมากกว่า 50% 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
              หรือถือหุ้น 

 

 
 

         8. จํานวนคนทํางาน  
       ในปี 2556 มีจํานวนคนทํางานใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑลทั้งสิ้น
จํานวน 494,314 คน เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง/เงินเดือน จํานวน 216,777 คน หรือร้อยละ 43.9 
และมีการจ้างงานหรือลูกจ้างจํานวน 277,537 คน
หรือร้อยละ 56.1 ในจํานวนน้ีเป็นลูกจ้างระดับ
ปฏิบัติการจํานวน 244,315 คน หรือร้อยละ 88.0 
และลูกจ้างระดับบริหารจัดการ จํานวน 33,222 คน 
หรือร้อยละ 12.0 

1.5%
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92.1%
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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

 144,211 
  แห่ง

144,211 
แห่ง 0.1% 

ไม่ม ี

< 10 ล้านบาท 
 
 
 

10 � 99 ล้านบาท 
  > 100 ล้านบาท 

 

ม ี

ทุนจดทะเบียน เงินทุนจดทะเบียน

ไม่ม ี

    
 
 

    ≤50% 
 
 

    >50% 
 

 

ม ี

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุน
ของต่างประเทศ 

86.6% 

13.4% 

99.9% 



 
 

 

 

แผนภูมิ 8 จํานวนและร้อยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

 

 

 

 

 

             เมื ่อพิจารณาการจ้างงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบว่า ร้อยละ 53.8 เป็น
ลูก จ้างที่ ป ฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 1-15 คน รองลงมาเป็นลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 51-200 คน และ 
มากกว่า 200 คน ร้อยละ 15.8 และร้อยละ 12.8 
ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ
ขนาดอ่ืน แต่ละขนาดมีสัดส่วนของลูกจ้างตํ่ากว่า 
ร้อยละ 8.0 (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 
ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จาํแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

ขนาดของ 
สถานประกอบการ 

คนทํางาน  
(รวมลูกจ้าง) 

ลูกจ้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

รวม 494,314 100.0 277,537 100.0

1-15 คน 364,545 73.7 149,237 53.8

16-25 คน 21,773 4.4 20,877 7.5

26-30 คน 7,622 1.6 7,436 2.7

31-50 คน 20,729 4.2 20,490 7.4

51-200 คน 44,066 8.9 43,927 15.8

มากกวา่ 200 คน 35,579 7.2 35,570 12.8

            เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า มีลูกจ้างในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) มากที่สุดจํานวน 68,915 คน 
หร ือ ร ้อ ย ล ะ  2 4. 8  ร อ ง ล ง ม า เ ป ็น ลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้น ยานยนต์และ
จักรยานยนต์) มีจํานวน 49,018 คน หรือร้อยละ 
17.7 สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายส่ง
แ ละก า รข ายปลี ก ก า รซ่ อ มย านยน ต์  แ ล ะ
จ ัก รย านยนต ์ ม ีจํา นวน  4 3 , 4 66 คน  หร ือ      
ร้อยละ 15.7 ที่เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือ 
จากที่กล่าวข้างต้น 

ตาราง 2 จํานวนคนทํางาน (รวมลูกจ้าง) และลูกจ้าง 
            ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
            หมวดย่อยธุรกิจ 
 

 
 

หมวดย่อยธุรกิจ 
คนทํางาน       

(รวมลูกจ้าง) ลูกจ้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
รวม 494,314 100.0 277,537 100.0 

การขายส่ง และการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

60,971 12.3 43,466 15.7 

การขายสง่ (ยกเว้นยาน
ยนต์แลจักรยานยนต)์ 60,015 12.1 49,018 17.7 

การขายปลีก (ยกเว้นยาน
ยนต์และจักรยานยนต์) 

163,618 33.1 68,915 24.8 

ที่พักแรม การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 64,589 13.1 34,335 12.4 

ข้อมูลข่าวสารและ        
การสื่อสาร 1,533 0.4 1,446 0.5 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 48,406 9.8 20,199 7.3 

กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

10,153 2.1 7,260 2.6 

กิจกรรมการบริหารและ 
การบริการสนับสนุน 

37,305 7.5 33,380 12.0 

ศิลปะความบันเทิง และ
นันทนาการ

10,612 2.1 6,615 2.4 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 37,112 7.5 12,903 4.6 

 

 

 

 

 

56.1%

43.9%

คนทํางานไม่ได้ รับค่าจ้าง/เงินเดือน

ลูกจ้าง

จํานวน(คน) 
คนทํางาน ลูกจ้าง

 

494,314    
คน 

ระดับ 

              คนทํางาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลูกจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

244,315

33,222
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             คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 
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8-10 ช่ัวโ
ที่มีลูกจ้า
ส่วนสถาน
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9. จํานวนวัน 
องสถานประ
     สถ านป
ลที่มีการจ้า
บการมีจํานวน
33.0 ของส
รณาจํานวนวั
านประกอบกา
ห์ มีสัดส่วนมา
สัปดาห์มีร้อยล
นน้อยกว่า 5 
     เมื่อพิจ
ันของลูกจ้าง พ
ญ่หรือร้อยละ 8
โมงต่อวัน ร้อย
างปฏิบัติงาน
นประกอบการ
ต่อวัน มีเพียงร้

 ร้อยละของสถ
  ตามจํานวนวัน
  ของลูกจ้าง 
        

65.1%

34.3%

9.3%
1

89.6%

47,532
แห่ง 

47,532
แห่ง 

             

และชัว่โมงก
กอบการธุรกิ
ประกอบกา
งงานหรือลูก
น 47,532 แ
สถานประก
วันทํางานต่อสั
รที่มีลูกจ้างปฏ
ากที่สุดร้อยละ 
ละ 34.3 ที่เห
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ถานประกอบการ
ันทํางาน และชั่

0.6%

จํานว
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จํานวนช
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       10. ค่
      ล

ธุร กิจฯ  ไ ด้ รั
42,411.5 ล้าน
ต่อคนต่อปี โด
ข่าวสาร และกา
ต่อคนต่อปีสูงส
ลูกจ้างที่ปฏิบั
วิชาชีพ วิทยาศ
ยกเว้นยานยน
ฉลี่ยต่อคนต่อ
ตามลําดับ สํา
ความบันเทิง แ
ต่อคนต่อปี  ตํ่า

แผนภูมิ 10 ค่าต
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าตอบแทนแร
ลูกจ้างที่ปฏิบัติ
ับค่ าตอบแท
นบาท หรือโด
ดยลูกจ้างที่ป
ารสื่อสาร ได้รับ
สุดคือ 233,6
บัติงานในธุรกิ
ศาสตร์ และเทค
นต์และจักรยาน
ปี 211,496 
าหรับลูกจ้างที
และนันทนาก
าที่สุด คือ 114,

ตอบแทนแรงงาน
ละค่าตอบแทนแ
แนกตามหมวด

,411.5
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       11. รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายขั้น
กลาง และมูลค่าเพิ่ม  

                  ในปี 2556 ปริมณฑลมีรายได้จากการ
ดําเนินงานธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 796,493.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง
ประมาณ 650,147.9 ล้านบาท และมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 146,345.4 ล้านบาท โดยมูลค่าเพ่ิมต่อรายได้
จากการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 18.4 สําหรับรายได้
จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการมีมูลค่า
ประมาณ 5.5 ล้านบาท และรายได้จากการดําเนินงาน
เฉลี่ ยต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 1.6 ล้านบาท            
ส่วนมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ และมูลค่าเพ่ิม
เฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่าประมาณ 1.0 ล้านบาท 
และ 296,100 บาท ตามลําดับ 

 
 

                 เมื่ อ พิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์)  มีรายได้จากการดําเนินงานและ
มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 278,237.8 ล้านบาท  
และ 47,911.8 ล้านบาท รองลงมาคือธุรกิจการขายส่ง
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มีรายได้จาก       
การดําเนินงานและมูลค่าเพ่ิมประมาณ 223,289.2 ล้านบาท
และ 33,477.6 ล้านบาท สําหรับธ ุรก ิจ เ กี ่ยวก ับ
ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ มีรายได้จาก
การดําเนินงานตํ่าที่สุดคือ 3,474.9 ล้านบาทและ
ธ ุร ก ิจ ข ้อ ม ูล ข ้อ ม ูล ข ่า ว ส า ร แ ล ะ ก า ร สื ่อ ส า ร           
มีมูลค่าเพ่ิมตํ่าที่สุดคือประมาณ 773.9 ลา้นบาท   

 

ตาราง 3  รายได้จากการดําเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

หมวดย่อยธุรกิจ 

รายได้จากการดําเนินงาน มูลค่าเพ่ิม มูลค่าเพ่ิม 
ต่อรายได้ฯ 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

รวม 796,493.3 5,523.1 1,611.3 146,345.4 1,014.8 296.1 18.4 

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์  192,105.6 15,306.0 3,150.8 25,378.4 2,022.0 416.2 13.2 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 223,289.2 29,863.5 3,720.6 33,477.6 4,477.4 557.8 15.0 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 278,237.8 4,951.2 1,700.5 47,911.8 852.6 292.8 17.2 

ที่พักแรม การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 33,377.5 1,660.2 516.8 11,680.3 581.0 180.8 35.0 

ข้อมูลข่าวสาร และการส่ือสาร 4,006.3 37,095.4 2,613.4  773.9 7,166.1 504.9 19.3 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 18,113.9 939.1 374.2 8,669.0 449.5 179.1 47.9 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 6,871.9 3,461.9 676.8 3,042.6 1,532.8 299.6 44.3 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 18,276.9 6,764.2 489.9 7,563.9 2,799.4 202.8 41.4 

ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 3,474.9 1,301.0 327.5 1,688.4 632.1 159.1 48.6 

กิจกรรมการบริการอ่ืนๆ 18,739.4 886.9 504.9 6,159.4 291.5 166.0 32.9 

  
 

     
 



 
 

 

 

       12. สรุปข้อเสนอแนะ 
ผลจากการสํารวจธุรกิจทางการค้า

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 พบว่ามีสถาน-
ประกอบกา ร ธ ุร ก ิจ ฯ  ที ่ตั ้ง อ ยู ่ใ นป ร ิมณฑล 
จํานวน 144,211 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.3 
เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
ธุรกิจที่สําคัญได้แก่ ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) มีร้อยละ 39.0 คนทํางานใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ มีทั้งสิ้น 494,314 คน 
เป็นลูกจ้างจํานวน 277,537 คน โดยมีค่าตอบแทน
เฉลี่ยของลูกจ้างต่อคนต่อปี 152,814 บาท สําหรับ
รายได้จากการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายขั้นกลางและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มูลค่าเพ่ิม มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 796,493.3 ล้านบาท 

650,147.9 ล้านบาท และ 146,345.4 ล้านบาท 

ตามลําดับ 
               เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจธุรกิจฯ
ระหว่างปี 2552-2556 พบว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
ที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจในปริมณฑล มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเห็นได้จากจํานวน
สถานประกอบการธุรกิจฯ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
มีการจ้างงานและอัตราค่าตอบแทนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น   
อย่างไรก็ดีมีบางช่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ไม่ปกติ เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง 
และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




