
 

บทสรุปผูบริหาร 
         

           สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจ
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ทุก 2 ป 
มาอยางตอเน่ือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญทางดานธุรกิจทางการคาและ
ธุรกิจทางการบริการ สําหรับภาครัฐ ใชในการกําหนด 
นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศและภาคเอกชน           
ใชประกอบการวางแผนการลงทุน การสํารวจน้ีคุมรวม
สถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางาน 1 คนข้ึนไป ทั่วประเทศ 
ที่ดําเนินธุรกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทยป 2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC-2009) ไดแก การขายสง การขายปลีก 
ที่พักแรม การบริการอาหาร และเครื่องด่ืม ขอมูลขาวสาร 
และการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรมการบริหาร และ
การบริการสนับสนุน ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 
และกิจกรรม การบริการอื่น ๆ  

การสํารวจป 2557 น้ีมีสถานประกอบการ 
ทั่วประเทศ ที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 40,120 แหง 
ข อ มู ล ที่ นํ า เ ส นอ เป นผ ล กา ร ดํ า เ นิน ง าน ใน           
รอบป 2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ของ
สถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
ทางการบริการที่ต้ังอยู ท่ัวประเทศ สรุปไดดังน้ี 

 
 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดยอยธุรกิจ   

 

     จากการสุมตัวอยางและการประมาณ
คาทางสถิติ พบวา มีสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและ
ธุรกิจทางการบริการทั่วประเทศ จํานวน 1.7 ลานแหง   
ในจํานวนน้ีสวนใหญ หรือรอยละ 46.3 ประกอบธุรกิจ
การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 
รองลงมาประกอบธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมและกิจกรรมการบริการอื่น  ๆรอยละ 15.8 และ
รอยละ 12.4 ตามลําดับ สถานประกอบการที่ประกอบ
ธุรกิจการขายสง และการขายปลีกการซอมยานยนตและ
จักรยานยนต กิจกรรมอสังหาริมทรัพย และธุรกิจการ
ขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) มีรอยละ 9.0 
รอยละ 6.1 และรอยละ 5.1 ตามลําดับ 
 

สําหรับธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวขางตนแตละหมวด
มีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 3.0 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น  

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
              จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ขนาดของสถานประกอบการ   

          ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่อวัดดวยจํานวนคนทํางาน พบวา เปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 1.69 ลานแหง 
หรือรอยละ 98.5 สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
16 คนข้ึนไป มีจํานวน 25,472 แหง หรือรอยละ 1.5 
          เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                       
ที่มีคนทํางาน 16 คนข้ึนไป ในจํานวนน้ีเปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน จํานวน 11,470 แหง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน 51-200 คน 
และ 26-30 คน มีจํานวน 5,248 แหง 5,239 แหง และ 
2,535 แหง ตามลําดับ สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา 200 คน มีเพียง 980 แหง 

 
 

หมวดยอย 45 การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต 

                  และจักรยานยนต (9.0%) 
หมวดยอย 46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) (5.1%) 
หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) (46.3%) 

หมวดยอย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (15.8%) 
หมวดยอย 59-60, 62-63 ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร (0.1%) 
หมวดยอย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย (6.1%) 
หมวดยอย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค (1.3%) 

หมวดยอย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบรกิารสนับสนุน (2.2%) 

หมวดยอย 90, 92-93 ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ (1.7%) 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น  ๆ(12.4%) 
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แผนภูมิ 2 จํานวนและรอยละสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
            (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ สวนใหญ
รอยละ 89.4 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเปน
สวนบุคคล หรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล 
รองลงมามีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)
รอยละ 4.3 สถานประกอบการที่มีรูปแบบเปนสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ สมาคม และอื่น  ๆและรูปแบบ
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัด มี  
รอยละ 4.0 และรอยละ 2.3 ตามลําดับ  
   เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน ดําเนินกิจการ
ในรูปแบบสวนบุคคลมากที่สุด รอยละ 90.5 ในขณะที่
สถานประกอบการที่มีคนทํางานต้ังแต 16 คนข้ึนไป 
สวนใหญจะดําเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัด (มหาชน) มากกวารอยละ 50.0 

แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  
              และขนาดของสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

           4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

                    สถานประกอบการธุรกิจฯ ทั่วประเทศ      
สวนใหญหรือรอยละ 97.8 มีรูปแบบเปนสํานักงาน
แหงเดียว ไมมีสํานักงานใหญหรือสาขาอยูที่ใด ที่เหลือ
รอยละ 1.5 มีรูปแบบการจัดต้ังเปนสํานักงานสาขา
และอีกรอยละ 0.7 เปนสํานักงานใหญ  

              เมื่ อพิ จารณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) พบวา สถานประกอบการ
ทุกขนาด สวนใหญมีรูปแบบการจัดต้ังเปนสํานักงาน
แหงเดียว 

แผนภูมิ 4 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
               จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
              และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

          5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             สถานประกอบการธุรกิจฯ ทั่วประเทศ 
รอยละ 36.1 ดําเนินกิจการ 10-19 ป รอยละ 31.3 
ดําเนินกิจการ 5-9 ป สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
นอยกวา 5 ป และ 20-29 ป มีรอยละ 16.1 และรอยละ 10.6 
ตามลําดับ สวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ต้ังแต 30 ปข้ึนไปมีเพียงรอยละ 5.9 
              เมื่ อพิ จารณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการทุกขนาดสวนใหญดําเนินกิจการต้ังแต  
10 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 50.0 
 
 

 
 

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

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

1 – 15 คน 

16 คนข้ึนไป 

    98.5% 

  จํานวน (แหง) 

รอยละ 

ขนาด 

รอยละ 

ขนาด 

 สํานักงานแหงเดียว       สํานักงานใหญ           สํานักงานสาขา  

                    รวม     1-15 คน    16 -25 คน   26 - 30 คน  31-50 คน  51-200 คน  >200 คน    
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แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
6. ทุนจดทะเบียน  

    สถานประกอบการธุรกิจฯ ทั่วประเทศ      
ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 90,514 แหง หรือรอยละ 5.3 
ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนน้ี 
สวนใหญหรือรอยละ 87.2 มีทุนจดทะเบียนนอยกวา  
10 ลานบาท และรอยละ 10.8 มีทุนจดทะเบียน  
10-99 ลานบาท สําหรับสถานประกอบการที่  
มีทุนจดทะเบียนต้ังแต 100 ลานบาทข้ึนไปมีเพียง
รอยละ 2.0 

แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

7. การรวมลงทุนหรือถือหุน  

การประกอบธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
ทางการบริการทั่วประเทศ สวนใหญหรือรอยละ 99.9 ไมมี
การรวมลงทุนจากตางประเทศ สวนที่มีตางประเทศ
รวมลงทุนหรือถือหุนในกิจการมี เพียงรอยละ 0.1       
ในจํานวนน้ี รอยละ 86.5 เปนสถานประกอบการที่มี

ตางประเทศรวมลงทุนโดยถือหุนนอยกวาหรือเทากับ 
50% ที่เหลือรอยละ 13.5 เปนสถานประกอบการที่มี
ตางประเทศรวมลงทุนโดยถือหุนมากกวา 50% 

แผนภูมิ 7 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จําแนกตามการมีตางประเทศรวมลงทุน  
              หรือถือหุน 

 

 
 

         8. จํานวนคนทํางาน  

       ในป 2556 มีจํานวนคนทํางานใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ ทั่วประเทศทั้งสิ้นจํานวน 
5.8 ลานคน เปนคนทํางานโดยไมไดรับคาจาง/
เงินเดือน จํานวน 2.7 ลานคน หรือรอยละ 46.4 และมี
การจางงานหรือลูกจางจํานวน 3.1 ลานคนหรือ  
ร อยละ  53.6 ในจํานวนนี ้เ ป นล ูกจ า ง ระด ับ
ปฏิบัติการจํานวน 2.9 ลานคน หรือรอยละ 91.5 
และลูกจางระดับบริหารจัดการ จํานวน 265,940 คน 
หรือรอยละ 8.5 

แผนภูมิ 8 จํานวนและรอยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 
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         นอยกวา 5 ป        5-9 ป               10-19 ป             20-29 ป           30 ปขึ้นไป 

       รวม       1-15 คน   16-25 คน  26-30 คน  31-50 คน   51-200 คน   >200 คน    
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             เมื่อพิจารณาการจางงานตามขนาดของ
สถานประกอบการ พบวา สวนใหญหรือรอยละ 52.2 
เปนลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน รองลงมาเปนลูกจางในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน และ 51-200 คน 
มีรอยละ 16.7 และรอยละ 15.5 ตามลําดับ สําหรับ
ลูกจางในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน 
และ 31-50 คน มีสัดสวนใกลเคียงกันคือ รอยละ 6.9 
และรอยละ 6.5 ตามลําดับ สวนลูกจางที่ปฏิบัติงาน      
ในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีเพียง    
รอยละ 2.2 (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1  จํานวนและรอยละของคนทํางาน (รวมลูกจาง)
และลูกจาง ในสถานประกอบการธุรกิจฯ 
จําแนกตาม ขนาดของสถานประกอบการ 

 

ขนาดของ 
สถานประกอบการ 

คนทํางาน               
(รวมลูกจาง) 

ลูกจาง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 5,815,650 100.0 3,119,620 100.0 

1-15 คน 4,299,311 73.9 1,627,633 52.2 

16-25 คน 227,260 3.9 215,330 6.9 

26-30 คน 71,457 1.2 69,409 2.2 

31-50 คน 207,739 3.6 202,653 6.5 

51-200 คน 487,285 8.4 482,244 15.5 

มากกวา 200 คน 522,598 9.0 522,351 16.7 

    

 

 

 

 

 

 
 

              เมื่อพิจารณาการจางงานตามหมวดยอยธุรกิจ 
พบวา มีลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) มากที่สุดจํานวน 
811,776 คน หรือรอยละ 26.0 รองลงมาเปน
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจที่พักแรม การบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม มีจํานวน 668,924 คน หรือ
รอยละ 21.4 สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
การขายสง (ยกเวนยานยนต และจักรยานยนต) มี
จํานวน 528,788 คน หรือรอยละ 17.0 ธุรกิจการขายสง 
และการขายปลีกการซอมยานยนตและจักรยานยนต        
มีจํานวน 353,651 คน หรือรอยละ 11.3 ที่เหลือ
ปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

ตาราง 2 จํานวนคนทํางาน (รวมลูกจาง) และลูกจาง 
            ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
            หมวดยอยธุรกิจ 
 

หมวดยอยธุรกิจ 

คนทํางาน             
(รวมลูกจาง) 

ลูกจาง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 5,815,650 100.0 3,119,620 100.0 

การขายสง และการขายปลีก 
การซอมยานยนตและ
จักรยานยนต 

571,920 9.8 353,651 11.3 

การขายสง (ยกเวนยานยนต
และจักรยานยนต) 665,867 11.5 528,788 17.0 

การขายปลีก (ยกเวนยานยนต
และจักรยานยนต) 

2,169,950 37.3 811,776 26.0 

ที่พักแรม การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 1,124,295 19.3 668,924 21.4 

ขอมูลขาวสารและ        
การสื่อสาร 39,111 0.7 36,767 1.2 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 311,116 5.3 163,826 5.3 

กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร และเทคนิค 

130,675 2.3 102,762 3.3 

กิจกรรมการบริหารและ 
การบริการสนับสนุน 

316,422 5.4 262,160 8.4 

ศิลปะความบันเทิง และ
นันทนาการ 125,440 2.2 80,188 2.6 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 360,854 6.2 110,778 3.5 

 
 
 
 
 

              คนทํางาน 
 
หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 

                          เงินเดือน และรวมลูกจางท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

              คนทํางาน 
 
หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 

                          เงินเดือน และรวมลูกจางท่ีทํางานในสถานประกอบการ 



                                                                                                             xi 
 

 

 

          9. จํานวนวัน และชั่วโมงการทํางานของ  
ลูกจางของสถานประกอบการธุรกิจฯ 

       สถานประกอบการธุรกิจฯ ทั่วประเทศ  
ที่มีการจางงานหรือลูกจางในสถานประกอบการ   
มีจํานวน 571,369 แหง หรือคิดเปนรอยละ 33.3 
ของสถานประกอบการทั ้งสิ ้น  เ มื ่อพ ิจ ารณา
จํานวนวันทํางานตอสัปดาหของลูกจาง พบวา สถาน-
ประกอบการที่มีลูกจางปฏิบัติงาน 5-6 วันตอสัปดาห 
มีสัดสวนมากที่สุดคือ รอยละ 59.1 ที่ปฏิบัติงาน   
7 วันตอสัปดาห มีรอยละ 38.7 ที่เหลือรอยละ 2.2 
ปฏิบัติงานนอยกวา 5 วันตอสัปดาห 
       เมื่อพิจารณาจํานวนช่ัวโมงทํางาน 
เฉลี่ยตอวันของลูกจาง พบวา จํานวนสถานประกอบการ
สวนใหญหรือรอยละ 83.2 มีลูกจางปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 8.8 เปนสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางปฏิบัติงานมากกวา 10 ชั่วโมงตอวัน          
สวนสถานประกอบการที่มีลูกจางปฏิบัติงานนอยกวา     
8 ช่ัวโมงตอวัน มีรอยละ 8.0 

แผนภูมิ 9 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และช่ัวโมงการทํางาน  
                ของลูกจาง 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         10. คาตอบแทนแรงงาน 

       ลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ ไดรับค าตอบแทนแรงงานรวมทั้ งสิ้ น 
514,938.4 ลานบาท หรือโดยเฉลี่ย 165,064 บาท    
ตอคนตอป โดยลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจขอมูล
ขาวสารและการสื่อสาร ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
ตอคนตอปสูงสุดคือ 345,318 บาท รองลงมาคือ
ลูกจางที่ปฏิบั ติงานในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค และธุรกิจการขายสง 
(ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) ไดรับคาตอบแทน
เฉลี่ยตอคนตอป 300,368 บาท และ 212,488 บาท 
ตามลํา ด ับ  สํ าหรับลูกจางที่ปฏิบั ติ งานในธุรกิจ
เกี่ยวกับศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ ไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอปตํ่าที่สุด คือ 81,277 บาท 
 

แผนภูมิ 10 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และคาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป    
               จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

     600,000 

59.1%

2.2%38 .7%

< 5 วัน/สัปดาห

5-6 วัน/สัปดาห

 7 วัน/สัปดาห

จํานวนวันทํางาน/สัปดาห 
 

8 .8%
8.0%

83.2%

< 8 ช่ัวโมง/วัน

8-10 ชั่วโมง/วัน

> 10 ชั่วโมง/วัน

571,369
แหง 

571,369
แหง 

จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน 
 

  จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป) 

หมวดยอย 
ธุรกิจ       รวม    45    46    47  55-56 59-60, 68  69-74 77-82  90,  95-96 

                                            62-63                        92-93 
                                             

หมวดยอย 45 การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต 

                  และจักรยานยนต 
หมวดยอย 46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 
หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 

หมวดยอย 55-56 ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
หมวดยอย 59-60, 62-63 ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 
หมวดยอย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 
หมวดยอย 69-74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 

หมวดยอย 77-82 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 

หมวดยอย 90, 92-93 ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 
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        11. รายไดจากการดําเนินงาน คาใชจาย
ขั้นกลาง และมูลคาเพ่ิม  

                  ในป 2556 ทั่วประเทศ มีรายไดจากการ
ดําเนินงานธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 9.4 ลานลานบาท คาใชจายข้ันกลาง
ประมาณ 7.7 ลานลานบาท และมูลคาเพิ่มรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 1.7 ลานลานบาท โดยมูลคาเพิ่มตอรายได
จากการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 18.2 สําหรับรายได
จากการดําเนินงานเฉลี่ยตอสถานประกอบการมีมูลคา
ประมาณ 5.5 ลานบาท และรายไดจากการดําเนินงาน
เฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคาประมาณ 1.6 ลานบาท สวน
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ และมูลคาเพิ่มเฉลี่ย
ตอคนทํางาน มีมูลคาประมาณ 1.0 ลานบาท และ 
296,100 บาท ตามลําดับ 

 

 

                 เมื่ อพิจารณาตามหมวดย อยธุรกิ จ 
พบวา ธุรกิจการขายสง  (ยกเวนยานยนต และ
จักรยานยนต) มีรายไดจากการดําเนินงานสูงที่สุด
ประมาณ 3.3 ลานลานบาท รองลงมาคือ ธุรกิจการ
ขายปล ีก  (ยกเวนยานยนต  และจักรยานยนต ) 
ประมาณ 2.7 ลานลานบาท สําหรับมูลคาเพิ่ม พบวา 
ธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)   
มีมูลคาเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 511,454.6 ลานบาท 
รองลงมาคือ ธุรกิจการขายสง (ยกเวนยานยนตและ
จักรยานยนต) มีมูลคาเพิ่มประมาณ 385,647.8 ลานบาท 
ในขณะที่ ธุรกิจเกี่ ยวกับ ศิลปะความบันเทิ ง และ
นันทนาการ มีรายไดจากการดําเนินงานและมูลคาเพิ่ม
ตํ่าที่สุดคือ 29,487.1 ลานบาท และ 15,494.3 ลานบาท 
ตามลําดับ  

 

ตาราง 3  รายไดจากการดําเนินงาน และมูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 

หมวดยอยธุรกิจ 

รายไดจากการดําเนินงาน มูลคาเพ่ิม 
มูลคาเพ่ิม 

ตอรายไดฯ 

(รอยละ) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ตอสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ตอ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลคา     
(ลานบาท) 

ตอสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ตอ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

รวม 9,442,696.1 5,506.4 1,623.7  1,722,024.9 1,004.2 296.1 18.2 

การขายสง และการขายปลีกการซอมแซม      
ยานยนตและรถจักรยานยนต  

2,019,401.4 13,030.2 3,530.9 234,993.5 1,516.3 410.9 11.6 

การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 3,341,582.8 37,935.5 5,018.4 385,647.8 4,378.1 579.2 11.5 

การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 2,711,132.1 3,418.2 1,249.4 511,454.6 644.8 235.7 18.9 

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 528,963.1 1,954.5 470.5 218,057.8 805.7 194.0 41.2 

ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 79,813.6 32,339.4 2,040.7 24,793.2 10,045.9 633.9 31.1 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 255,413.7 2,452.5 821.0 116,542.3 1,119.0 374.6 45.6 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 168,022.3 7,615.2 1,285.8 59,800.0 2,710.3 457.6 35.6 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 223,930.8 5,940.9 707.7 111,352.5 2,954.2 351.9 49.7 

ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 29,487.1 1,013.3 235.1 15,494.3 532.5 123.5 52.5 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 84,949.2 399.7 235.4 43,888.8 206.5 121.6 51.7 



 

12. การเปรียบเทียบขอมูลระหวางภาค 

 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนสถาน-

ประกอบการเปนรายภาคทั่วประเทศ พบวา สถาน-
ประกอบการสวนใหญต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณรอยละ 24.9 สําหรับสถานประกอบการที่ต้ัง
อยูในภาคเหนือ และภาคกลางมีประมาณรอยละ 
18.5 และรอยละ 17.7 ตามลําดับ สวนภาคใตและ
กรุงเทพมหานครมีประมาณรอยละ 16.2 และรอยละ 
14.3 ตามลําดับ สําหรับปริมณฑลมีสัดสวนของสถาน-
ประกอบการ ตํ่าที่สุดประมาณรอยละ 8.4 ของจํานวน
สถานประกอบการทั้งสิ้น 

 แผนภูมิ 11 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
                จําแนกตามภาค 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จํานวนคนทํางานและลูกจาง 
คนทํางานในสถานประกอบการ

ธุรกิจฯ สวนใหญ (ประมาณ 1.5 ลานคน หรือรอยละ 
26.0) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ ต้ังอยูใน
กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือคนทํางานที่ปฏิบัติงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประมาณ 
1.2 ลานคน และ 945,072 คน ตามลําดับ สําหรับ
คนทํางานที่ปฏิบัติงานในภาคใต และภาคเหนือ               
มี ป ร ะ ม าณ  852, 940 คน  แ ล ะ  845, 078 ค น 
ตามลําดับ สวนคนทํางานที่ปฏิบัติงานในสถาน-
ประกอบการที่ต้ังอยูในปริมณฑล มีจํานวนนอยที่สุด
ประมาณ 494,314 คน  

           ดานการจางงาน พบวา มีลูกจาง
ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่ ต้ังอยูใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุดคือประมาณ 1.2 ลานคน 
หรือรอยละ 38.4 รองลงมาคือลูกจางที่ปฏิบัติงาน 
ใ น สถานประกอบการที่ ต้ั งอ ยู ในภาคกลา ง                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 463,756 คน  
และ 453,775 คน ตามลําดับ สวนลูกจางที่ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการที่ต้ังอยูในปริมณฑลมีจํานวน            
นอยที่สุดประมาณ 277,537 คน 

แผนภูมิ 12 จํานวนคนทํางานรวมของสถาน-   
               ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คาตอบแทนแรงงาน 
เมื่อเปรียบคาตอบแทนแรงงาน

เฉลี่ยของลูกจางในแตละภาค พบวา ลูกจางที่
ป ฏิบั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ต้ั ง อ ยู ใน
กรุงเทพมหานครไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอ
คนตอปสูงที่สุดประมาณ 231,258 บาท รองลงมา
เป นลู กจ า งที่ ป ฏิบั ติ ง าน ในป ริ มณฑล ได รั บ
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอป 152,814 บาท 
ในขณะที่ลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ที่ ต้ั ง อ ยู ใ นภาคตะ วันออก เ ฉี ย ง เห นื อ ได รั บ
ค าตอบแทนแรงงานเฉลี่ ยต อคนตอป ตํ่ าที่ สุ ด            
ประมาณ 101,585 บาท 
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แผนภูมิ 13 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ 
               ธุรกิจฯ และคาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคน 
               ตอป จําแนกตามภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 รายไดจากการดําเนินงาน คาใชจาย

ขั้นกลางของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
พบวา สถานประกอบการธุรกิจฯ 

ในกรุงเทพมหานคร มีรายไดจากการดําเนินงานและ
คาใชจายข้ันกลางสูงที่สุดประมาณ 5.1 ลานลานบาท 
และ 4.3 ลานลานบาท ตามลําดับ รองลงมาคือสถาน-
ประกอบการที่ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายไดจากการดําเนินงาน และคาใชจายข้ันกลาง
ประมาณ 946,703.0 ลานบาท และ 726,099.8 ลานบาท 
ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการในปริมณฑล มี
รายไดจากการดําเนินงานตํ่าที่สุดประมาณ 796,493.3 
ลานบาท และสถานประกอบการในภาคเหนือมี
คาใชจายข้ันกลางตํ่าที่สุดประมาณ 643,117.5 ลานบาท 
ตามลําดับ 

แผนภูมิ 14 มูลคารายไดจากการดําเนินงาน และคาใชจาย 

               ข้ันกลางของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ 

 เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่ม พบวา 
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร                 
มี มู ลค า เพิ่ มแล ะมู ลค า เพิ่ ม เ ฉลี่ ย ต อ ส ถาน -
ประกอบการสูงที่สุดคือ ประมาณ 790,983.6 ลานบาท 
และ 3.2 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ สถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ ในปริมณฑลมีมูลคาเพิ่มตํ่าที่สุด
คือประมาณ 146,345.4 ลานบาท สําหรับสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคเหนือมีมูลคาเพิ่มเฉลี่ย              
ตอสถานประกอบการตํ่าที่สุดคือ 514,400 บาท  

แผนภูมิ 15 มูลคาเพิ่ม และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ 

               ธุรกิจฯ จําแนกตามภาค               
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