
                                                   สรุปข้อมูลเบื้องต้น                     

                          การส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 : ปริมณฑล    
         

           ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำกำรส ำรวจ
ธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร ทุก 2 ปี 
มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญทำงด้ำนธุรกิจทำงกำรค้ำและ
ธุรกิจทำงกำรบริกำร ส ำหรับภำครัฐ ใช้ในกำรก ำหนด 
นโยบำยทำงเศรษฐกิจของประเทศและภำคเอกชน           
ใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรลงทุน กำรส ำรวจนี้คุ้มรวม
สถำนประกอบกำรธุรกิจที่มีคนท ำงำน 1 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ 
ทีด่ ำเนินธุรกิจตำมกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม
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 การบริการอ่ืน ๆ  

กำรส ำรวจปี 2557 นี้มีสถำนประกอบกำร 
ในปริมณฑล ที่ตกเป็นตัวอย่ำงทั้งสิ้น 5,685 แห่ง 
ข้ อ มู ล ที่ น ำ เ สนอ เป็ น ผลกำ รด ำ เ นิ น ง ำน ใน           
รอบปี 2556 (1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2556) ของ
สถำนประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจ
ทำงกำรบริกำรที่ตั้งอยู่ใน ปริมณฑล สรุปได้ดังนี้ 

 
 

1. จ านวนสถานประกอบการ จ าแนก
ตามหมวดย่อยธุรกิจ   

 

     จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรประมำณ
ค่ำทำงสถิติ พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำและ
ธุรกิจทำงกำรบริกำรในปริมณฑล จ ำนวน 144,211 แห่ง  
ในจ ำนวนนี้ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 39.0 ประกอบธุรกิจ
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) 
รองลงมำประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการอ่ืน  ๆ
ร้อยละ 14.6 ธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มและกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 13.9 และร้อยละ 13.4 ตำมล ำดับ 
สถำนประกอบกำรที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและการ
ขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และธุรกิจ
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มีร้อยละ 8.7  
 

และร้อยละ 5.2 ตำมล ำดับ ส ำหรับธุรกิจนอกเหนือจำก
ที่กล่ำวข้ำงต้นแต่ละหมวดมีสัดส่วนต่ ำกว่ำร้อยละ 2.0 
ของจ ำนวนสถำนประกอบกำรธุรกิจทั้งสิ้น  
 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
              จ าแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. ขนาดของสถานประกอบการ   

          ขนำดของสถำนประกอบกำรธุรกิจฯ 
เมื่อวัดด้วยจ ำนวนคนท ำงำน พบว่ำ เป็นสถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 1-15 คน จ ำนวน 141,764  แห่ง 
หรือร้อยละ 98.3 ส่วนสถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 
16 คนขึ้นไป มีจ ำนวน 2,447 แห่ง หรือร้อยละ 1.7 
          เมื่ อพิจำรณำสถำนประกอบกำร                       
ที่มีคนท ำงำน 16 คนขึ้นไป ในจ ำนวนนี้เป็นสถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 16 - 25 คน จ ำนวน 1,103 แห่ง 
สถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 31-50 คน 51-200 คน 
และ 26-30 คน มีจ ำนวน 516 แห่ง 488 แห่ง และ 
273 แห่ง ตำมล ำดับ ส่วนสถำนประกอบกำรที่มี
คนท ำงำนมำกกว่ำ 200 คน มีเพียง 67 แห่ง 
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13.4% 
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14.6% 

หมวดย่อย 45 กำรขำยส่ง และกำรขำยปลกี กำรซ่อมยำนยนต ์

                  และจักรยำนยนต์ (8.7%) 

หมวดย่อย 46 กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์) (5.2%) 

หมวดย่อย 47 กำรขำยปลกี (ยกเวน้ยำนยนตแ์ละจกัรยำนยนต์) (39.0%) 

หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม กำรบรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่ม (13.9%) 

หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมูลข่ำวสำร และกำรสื่อสำร (0.1%) 

หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหำรมิทรัพย์ (13.4%) 

หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วทิยำศำสตร์ และเทคนิค (1.4%) 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบรกิำรสนับสนนุ (1.9%) 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะควำมบันเทิง และนนัทนำกำร (1.8%) 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมกำรบริกำรอืน่ ๆ (14.6%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

144,211
แห่ง 



- 2 - 
 

 

1,103 

273 
516 488 

67 
0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

75.9

66.9
70.177.1

78.3

98.598.1

10.64.3
2.6

10.5

0.20.3

12.1

22.520.317.4 12.0 19.4
1.31.6

0

20

40

60

80

100

ห้างหุ้นส่วน 
สามัญ 

นิติบุคคล  
ห้างหุ้นส่วน 

จ ากัด 

บริษัทจ ากัด 
 บริษัทจ ากัด 
(มหาชน) 

    ส่วนราชการ 
   รัฐวิสาหกิจ 
   สหกรณ์ 

     และอ่ืน ๆ 

 

ส่วนบุคคล 

แผนภูมิ 2 จ านวนและร้อยละสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
            (จ านวนคนท างาน)     
 
 
 
 
 
 
 

 

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 90.5 มีรูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำยเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้ำงหุ ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
รองลงมำมีรูปแบบเป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทจ ำกัด (มหำชน) 
และห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ร้อยละ 6.5 และร้อยละ 2.9 ตำมล ำดับ ส ำหรับ
สถำนประกอบกำรที่มีรูปแบบกำรจัดตั้ งเป็นส่วน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม และ
อ่ืนๆ มีเพียงร้อยละ 0.1  
   เมื่อพิจำรณำตำมขนำดของสถำน-
ประกอบกำร (จ ำนวนคนท ำงำน) พบว่ำ สถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 1-15 คน ส่วนใหญ่    
ถึงร้อยละ 91.8 ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบส่วนบุคคล 
ในขณะที่สถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำนตั้งแต่            
16 คนขึ้นไป มีสัดส่วนของสถำนประกอบกำรที่
ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบบริษัทจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด 
(มหำชน) มำกกว่ำรูปแบบอ่ืน และแปรตำมขนำด
ของสถำนประกอบกำรคือสถำนประกอบกำรที่มี
คนท ำงำน 16-25 คน ร้อยละ 61.8 คนท ำงำน      
26-30 คน มีร้อยละ 76.9 คนท ำงำน 31-50 คน   
มีร้อยละ 87.4 และคนท ำงำน 51-200 คน มีร้อยละ 93.0 
ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 200 คนขึ้นไป 
ทุกแห่ง (ร้อยละ 100.0) ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบ
บริษัทจ ำกัด และบริษัทจ ำกัด (มหำชน)  
 

 

 

 

แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกจิฯ   
               จ าแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
              และขนาดของสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

           4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
                    สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ในปริมณฑล      
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 มีรูปแบบเป็นส ำนักงำน
แห่งเดียว ไม่มีส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำอยู่ที่ใด ส่วนที่
มีรูปแบบเป็นส ำนักงำนสำขำและส ำนักงำนใหญ่        
มีร้อยละ 1.6 และร้อยละ 0.3 ตำมล ำดับ 
              เมื่ อ พิจำรณำตำมขนำดของสถำน -
ประกอบกำร (จ ำนวนคนท ำงำน) พบว่ำ สถำนประกอบกำร
ที่มีคนท ำงำน 1-15 คน ถึงร้อยละ 98.5 เป็น
ส ำนักงำนแห่งเดียว ส ำหรับสถำนประกอบกำรขนำดอ่ืนๆ
ส่วนใหญ่มีรูปแบบกำรจัดตั้งเป็นส ำนักงำนแห่งเดียว   
ร้อยละ 70.0 - 80.0 ยกเว้นสถำนประกอบกำร
ที่มีคนท ำงำน 31-50 คน มรี้อยละ 66.9 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
                จ าแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ  
               และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ขนาด 
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            คน     คน     คน      คน      คน  
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          5. ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 

             ส ถ ำ น ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ธ ุร ก ิจ ฯ ใ น             
ปริมณฑลร้อยละ 36.3 ด ำเนินกิจกำร 10-19 ปี  
ร้อยละ 35.5 ด ำเนินกิจกำร 5-9 ปี สถำนประกอบกำร
ที่ด ำเนินกิจกำรน้อยกว่ำ 5 ปี และ 20-29 ปี ร้อยละ 15.9 
และร้อยละ 7.9 ตำมล ำดับ ส่วนสถำนประกอบกำร
ที่ด ำเนินกิจกำรตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 4.4 
              เมื่ อ พิจำรณำตำมขนำดของสถำน -
ประกอบกำร (ตำมจ ำนวนคนท ำงำน) พบว่ำ สถำน-
ประกอบกำรทุกขนำดส่วนใหญ่หรือมำกกว่ำร้อยละ 80 
ด ำเนินกิจกำรตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
6. ทุนจดทะเบียน  

    สถำนประกอบกำรธุรกิจฯในปริมณฑล      
ที่มีทุนจดทะเบียนมีจ ำนวน 11,394 แห่ง หรือร้อยละ 7.9 
ของจ ำนวนสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น ในจ ำนวนนี้ 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่ำ  
10 ล้ำนบำท และร้อยละ 6.1 มีทุนจดทะเบียน  
10-99 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่
มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100 ล้ำนบำทขึ้นไปมี
เพียงร้อยละ 1.5 

 

 

 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

กำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจ
ทำงกำรบริกำรในปริมณฑล ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.9 
ไม่มีกำรร่วมลงทุนจำกต่ำงประเทศ ส่วนที่มีต่ำงประเทศ
ร่วมลงทุนหรือถือหุ้นในกิจกำรมีเพียงร้อยละ 0.1 ใน
จ ำนวนนี้ร้อยละ 86.6 เป็นสถำนประกอบกำรที่ มี
ต่ำงประเทศร่วมลงทุนโดย   ถือหุ้นน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
50% ที่เหลือร้อยละ 13.4 เป็นสถำนประกอบกำรที่มี
ต่ำงประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นมำกกว่ำ 50% 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จ าแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
              หรือถือหุ้น 

 

 
 

         8. จ านวนคนท างาน  

       ในปี 2556 มีจ ำนวนคนท ำงำนใน
สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ในปริมณฑลทั้งสิ้น
จ ำนวน 494,314 คน เป็นคนท ำงำนโดยไม่ได้รับ
ค่ำจ้ำง/เงินเดือน จ ำนวน 216,777 คน หรือร้อยละ 43.9 
และมีกำรจ้ำงงำนหรือลูกจ้ำงจ ำนวน 277,537 คน
หรือร้อยละ 56.1 ในจ ำนวนนี้ เป็นลูกจ้ำงระดับ
ปฏิบัติกำรจ ำนวน 244,315 คน หรือร้อยละ 88.0 
และลูกจ้ำงระดับบริหำรจัดกำร จ ำนวน 33,222 คน 
หรือร้อยละ 12.0 

1.5%
6.1%

92.4%
7.9%

92.1%

1.0 
ล้านคน 

6.3 2.7 3.2

25.3

45.3

7.9 7.7

25.9

8.8

16.015.9
4.58.4

12.0

35.5

6.0

30.0 20.9

35.8
38.8

36.3 36.2

38.9

37.6

41.8

22.0 19.7 16.6

31.3

8.74.64.4
21.3 19.4

4.3

0

20

40

60

80

100
ร้อยละ 

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

       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% 

ไม่มี 

< 10 ล้านบาท 
 

 
 

 
 

10 – 99 ล้านบาท 
  > 100 ล้านบาท 

 
 

มี 

ทุนจดทะเบียน 
 

เงินทุนจดทะเบียน 
 

ไม่มี 
    

 
 

    ≤50% 
 
 

    >50% 
 

 
 

 

 
 

มี 

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
 

สัดส่วนการลงทุน 
ของต่างประเทศ 

86.6% 

13.4% 

99.9% 
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แผนภูมิ 8 จ านวนและร้อยละของคนท างานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตามสถานภาพ
การท างาน 

 

 

 

 

 

             เมื ่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมขนำด
ของสถำนประกอบกำร พบว่ำ ร้อยละ 53.8 เป็น
ลู กจ้ ำ งที่ ปฏิบั ติ ง ำน ในสถำนประกอบกำรที่ มี
คนท ำงำน 1-15 คน รองลงมำเป็นลูกจ้ำงในสถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 51-200 คน และ 
มำกกว่ำ 200 คน ร้อยละ 15.8 และร้อยละ 12.8 
ตำมล ำดับ ส ำหรับลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร
ขนำดอ่ืน แต่ละขนำดมีสัดส่วนของลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 8.0 (ตำรำง 1) 
 

ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของคนท างาน (รวมลูกจ้าง)
และลูกจ้าง ในสถานประกอบการธุรกิจฯ 
จ าแนกตาม ขนาดของสถานประกอบการ 

 

ขนาดของ 
สถานประกอบการ 

คนท างาน               
(รวมลูกจ้าง) 

ลูกจ้าง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 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 

มำกกว่ำ 200 คน 35,579 7.2 35,570 12.8 

      

            เมื่อพิจำรณำกำรจำ้งงำนตำมหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่ำ มีลูกจ้ำงในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) มำกที่สุดจ ำนวน 68,915 คน หรือ
ร้อยละ 24.8 รองลงมำเป็นลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจ
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มี
จ ำนวน 49,018 คน หรือร้อยละ 17.7 ส ำหรับลูกจ้ำง
ที ่ปฏิบัติงำนในธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ มีจ ำนวน 
43,466 คน หรือร้อยละ 15.7 ที่เหลือปฏิบัติงำน
ในธุรกิจนอกเหนือ จำกที่กล่ำวข้ำงต้น 

ตาราง 2 จ านวนคนท างาน (รวมลูกจ้าง) และลูกจ้าง 
            ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตาม 
            หมวดย่อยธุรกิจ 
 

 

หมวดย่อยธุรกิจ 
คนท างาน             

(รวมลูกจ้าง) 
ลูกจ้าง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม 494,314 100.0 277,537 100.0 

กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมยำนยนต์และ
จักรยำนยนต์ 

60,971 12.3 43,466 15.7 

กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์
แลจักรยำนยนต์) 

60,015 12.1 49,018 17.7 

กำรขำยปลกี (ยกเว้นยำนยนต์
และจกัรยำนยนต์) 

163,618 33.1 68,915 24.8 

ที่พักแรม กำรบรกิำรอำหำร
และเครื่องดืม่ 

64,589 13.1 34,335 12.4 

ข้อมูลข่ำวสำรและ        
กำรสือ่สำร 

1,533 0.4 1,446 0.5 

กิจกรรมอสงัหำริมทรัพย์ 48,406 9.8 20,199 7.3 
กิจกรรมทำงวิชำชีพ 
วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 

10,153 2.1 7,260 2.6 

กิจกรรมกำรบริหำรและ 
กำรบรกิำรสนับสนนุ 

37,305 7.5 33,380 12.0 

ศิลปะควำมบันเทิง และ
นันทนำกำร 10,612 2.1 6,615 2.4 

กิจกรรมกำรบรกิำรอื่นๆ 37,112 7.5 12,903 4.6 

 

 

 
 
 
 

43.9%

56.1%

คนท ำงำนไมไ่ด้รบัค่ำจำ้ง/เงนิเดือน

ลกูจำ้ง

จ านวน(คน) คนท างาน 
 

ลูกจ้าง 
 

 

494,314   
คน 

ระดับ 

33,222

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

บริห ำรจดักำร ปฏิบั ติกำร

              คนท างาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรอืหุ้นส่วนทีท่ างานโดยไม่ไดร้ับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างทีท่ างานในสถานประกอบการ 

244,315 

              คนท างาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรอืหุ้นส่วนทีท่ างานโดยไม่ไดร้ับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างทีท่ างานในสถานประกอบการ 
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          9. จ านวนวัน และชั่วโมงการท างานของ  
ลูกจ้างของสถานประกอบการธุรกิจฯ 

       ส ถ ำน ป ระกอบ กำ ร ธ ุร กิจ ฯ  ใ น          
ปริมณฑลที่มีกำรจ้ำงงำนหรือลูกจ้ำงในสถำน -
ประกอบกำรมีจ ำนวน 47,532 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.0 ของสถำนประกอบกำรทั้งสิ ้น เมื่อ
พิจำรณำจ ำนวนวันท ำงำนต่อสัปดำห์ของลูกจ้ำง 
พบว่ำ สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 5-6 วัน
ต่อสัปดำห์ มีสัดส่วนมำกที่สุดร้อยละ 65.1 ที่ปฏิบัติงำน  
7 วันต่อสัปดำห์ มีร้อยละ 34.3 ที่เหลือร้อยละ 0.6 
ปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ 5 วันต่อสัปดำห์ 
       เมื่อพิจำรณำจ ำนวนชั่วโมงท ำงำน 
เฉลี่ยต่อวันของลูกจ้ำง พบว่ำ จ ำนวนสถำนประกอบกำร
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.6 มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำนเฉลี่ย 
8-10 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 9.3 เป็นสถำนประกอบกำร
ที่มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำนมำกกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อวัน ส่วน
สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ     
8 ชั่วโมงต่อวัน มีเพียงร้อยละ 1.1 

แผนภูมิ 9 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จ าแนก 
                ตามจ านวนวันท างาน และชั่วโมงการท างาน  
                ของลูกจ้าง 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         10. ค่าตอบแทนแรงงาน 

       ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
ธุ รกิจฯ ได้ รับค่ำตอบแทนแรงงำนรวมทั้ งสิ้ น 
42,411.5 ล้ำนบำท หรือโดยเฉลี่ย 152,814 บำท    
ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจข้อมูล
ข่าวสาร และการสื่อสาร ได้รับค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ย
ต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 233,623 บำท รองลงมำคือ
ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค และธุรกิจการขายส่ง 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ได้รับค่ำตอบแทน
เฉลี่ยต่อคนต่อปี 211,496 บำท และ 183,923 บำท 
ตำมล ำดับ ส ำหรับลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ ได้รับค่ำตอบแทนเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี  ต่ ำที่สุด คือ 114,689 บำท 
 

แผนภูมิ 10 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี    
               จ าแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

42,411.5 

 7,022.3  
 9,015.5  

 10,525.8  

 3,949.4  

 337.8 

3,102.1 

 1,535.5  

 4,477.1  

 758.7  
 1,687.3  

 152,814  

 161,559  

 183,923  

 152,736  

 115,027  

 233,623  

 153,576  

 211,496  

 134,121  

 114,689  

 130,766  
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250,000 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย 

       50,000 

65.1%

0.6%

34.3%

< 5 วนั/สัปดำห์

5-6 วนั/สัปดำห์

 7 วนั/สัปดำห์

จ านวนวันท างาน/สัปดาห์ 
 

9.3%
1.1%

89.6%

< 8 ช่ัวโมง/วนั

8-10 ช่ัวโมง/วนั

> 10 ช่ัวโมง/วนั

47,532
แห่ง 

47,532
แห่ง 

จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ย/วัน 
 

  จ านวนเงิน (ล้านบาท) จ านวนเงิน (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 กำรขำยส่ง และกำรขำยปลกี กำรซ่อมยำนยนต ์
                  และจักรยำนยนต ์

หมวดย่อย 46 กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์) 
หมวดย่อย 47 กำรขำยปลกี (ยกเวน้ยำนยนตแ์ละจกัรยำนยนต์) 
หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม กำรบรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่ม 

หมวดย่อย 59-60, 62-63 ข้อมูลข่ำวสำร และกำรสื่อสำร 
หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหำรมิทรัพย์ 
หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วทิยำศำสตร์ และเทคนิค 
หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบรกิำรสนับสนนุ 
หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะควำมบันเทิง และนนัทนำกำร 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมกำรบริกำรอืน่ ๆ 
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        11. รายได้จากการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย
ขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม  

                  ในปี 2556 ปริมณฑลมีรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร 
รวมทั้งสิ้นประมำณ 796,493.3 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำง
ประมำณ 650,138.5 ล้ำนบำท และมูลค่ำเพ่ิมรวมทั้งสิ้น
ประมำณ 146,354.8 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำเพ่ิมต่อรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 18.4 ส ำหรับรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนเฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำรมีมูลค่ำ
ประมำณ 5.5 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
เฉลี่ยต่อคนท ำงำนมีมูลค่ำประมำณ 1.6 ล้ำนบำท ส่วน
มูลค่ำเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร และมูลค่ำเพ่ิมเฉลี่ย
ต่อคนท ำงำน มีมูลค่ำประมำณ 1.0 ล้ำนบำท และ 
296,100 บำท ตำมล ำดับ 

 
 

                 เมื่ อ พิจำรณำตำมหมวดย่อยธุ รกิจ 
พบว่ำ ธุรกิจการขายปลีก(ยกเว้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์)  มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนและ
มูลค่ำเพิ่มสูงที่สุดประมำณ 278,237.8 ล้ำนบำท  
และ 47,911.8 ล้ำนบำท รองลงมำคือธุรกิจการขายส่ง
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ ) มีรำยได้จำก       
กำรด ำเนินงำนและมูลค่ำเพ่ิมประมำณ 223,289.2 ล้ำนบำท
และ 33 ,487 .1 ล้ำนบำท ส ำหรับธ ุรก ิจ เกี ่ยวกับ
ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ  มีรำยได้จำก
กำรด ำเนินงำนต่ ำที่สุดคือ 3,474.9 ล้ำนบำทและ
ธ ุรก ิจข ้อม ูลข ้อม ูล ข ่า วสารและการสื ่อสาร  มี
มูลค่ำเพ่ิมต่ ำทีสุ่ดคือประมำณ 773.9 ล้ำนบำท   

 

ตาราง 3  รายได้จากการด าเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

หมวดย่อยธุรกิจ 

รายได้จากการด าเนินงาน มูลค่าเพ่ิม มูลค่าเพ่ิม 

ต่อรายได้ฯ 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนท างาน 
(พันบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนท างาน 
(พันบาท) 

รวม 796,493.3 5,523.1 1,611.3 146,354.8 1,014.9 296.1 18.4 

กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีกกำรซ่อมแซม      
ยำนยนต์และรถจกัรยำนยนต์  192,105.6 15,306.0 3,150.8 25,378.4 2,022.0 416.2 13.2 

กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์และจกัรยำนยนต์) 223,289.2 29,863.5 3,720.6 33,487.1 4,478.7 558.0 15.0 

กำรขำยปลีก (ยกเวน้ยำนยนตแ์ละจกัรยำนยนต์) 278,237.8 4,951.2 1,700.5 47,911.8 852.6 292.8 17.2 

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

ข้อมูลข่ำวสำร และกำรสื่อสำร 4,006.3 37,095.4 2,613.4 773.9 7,166.1 504.9 19.3 

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

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนคิ 6,871.9 3,461.9 676.8 3,042.6 1,532.8 299.6 44.3 

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

ศิลปะควำมบันเทิง และนนัทนำกำร 3,474.9 1,301.0 327.5 1,688.4 632.1 159.1 48.6 

กิจกรรมกำรบรกิำรอื่นๆ 18,739.4 886.9 504.9 6,159.4 291.5 166.0 32.9 
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        12. ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 

              ผู้ประกอบกำรธุรกิจฯ ในปริมณฑล
ประมำณร้อยละ 65 .1  ได้แสดงควำมคิดเห็นใน
เรื่องปัญหำและอุปสรรคที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำร 
ดังนี้ เศรษฐกิจไม่ดี /ชะลอตัว กำรแข่งขันทำง
กำรค้ำเพ่ิมมำกขึ้น ต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจสูงขึ้น
ก ำลังซื้อของลูกค้ำลดลง และขำดเงินลงทุนและ        
เงินหมุนเวียนในกำรประกอบกิจกำร เป็นต้น  

 
 

แผนภูมิ 11 ร้อยละของสถานประกอบการที่มปีัญหาและ 
               อุปสรรคในการด าเนินกิจการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

        13. ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน      
ของรัฐ 
                 ส ำหรับควำมช่วยเหลือที่ สถำน -
ประกอบกำรต้องกำรจำกหน่วยงำนของรัฐนั ้น   
มีผู้ประกอบกำรธุรกิจฯ ในปริมณฑล ประมำณ      
ร้อยละ 51.2 ได้ระบุควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ รัฐควรมีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ มำตรกำร
ควบคุมรำคำสินค้ำ ม ำตรกำ รลดอ ัต ร ำภำษี     
ลดอัตรำดอกเบี้ย และสร้ำงเสถียรภำพ ทำงกำรเมือง
ภำยในประเทศฯ เป็นต้น 
 

 

แผนภูมิ 12 ร้อยละของสถานประกอบการที่ต้องการ   
               ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  1/ สถำนประกอบกำร 1 แห่ง สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ หมายเหตุ  1/ สถำนประกอบกำร 1 แห่ง สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
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ร้อยละ 
 

ปัญหาและอุปสรรค1/ 
 

แสดงควำมคิดเห็น 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น 

ความช่วยเหลือท่ีต้องการ1/ 

51.2% 48.8% 

ร้อยละ 
 

แสดงควำมคิดเห็น 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น 2.8 
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มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
มำตรกำรควบคุมรำคำสินค้ำ 
มำตรกำรลดอัตรำภำษี 
ลดอัตรำดอกเบี้ย 
สร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมืองภำยในประเทศและมำตรกำร 
รักษำควำมปลอดภัยจำกผู้ก่อกำรร้ำย 
สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
สนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของแรงงำน 
ส่งเสริมและกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนรำชกำร 
พักช ำระหนี้ 
อื่น ๆ 

 

เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำเพิ่มมำกข้ึน 
ต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจสูงข้ึน 
ก ำลังซื้อของลูกค้ำลดลง 
ขำดเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในกำรประกอบกิจกำร 
กำรจัดเก็บภำษีซ้ ำซ้อน 
ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
กฎระเบียบข้อบังคับของส่วนรำชกำร 
ขำดกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ กำรท่องเที่ยว 
อื่น ๆ  
 
 



vi 
 

 

      14. การเปรียบเทียบการด าเนินธรุกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
  ภำพรวมของกำรประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำ
และธุรกิจทำงกำรบริกำรในปริมณฑล ในระยะเวลำ     
5 ปีที ่ผ่ำนมำ พบว่ำ จ ำนวนสถำนประกอบกำร
กำรจ้ำงงำน มูลค่ำรำยรับ และมูลค่ำเพ่ิม มีกำรขยำยตัว
อย่ำงต่อเนื่อง  
  เมื่ อ เปรียบเทียบข้อมูลส ำรวจธุ รกิ จ
ทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร ปี 2557 กับปี 2553 
ซึ่งเป็นข้อมูลผลกำรด ำเนินกิจกำรในรอบปีก่อนหน้ำ    
กำรส ำรวจ พบว่ำ ในช่วง 5 ปีนี้สถำนประกอบกำร      
ธุรกิจฯ ที่มีคนท ำงำน 1 คนขึ้นไป ที่ตั้ งอยู่ ในปริมณฑล            

มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 ส ำหรับจ ำนวนคนท ำงำน 
และคนท ำงำนเฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำรเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 8.8 และร้อยละ 6.3 ตำมล ำดับ  
  ในด้ำนกำรจ้ำงงำน พบว่ำ จ ำนวนลูกจ้ำง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 จ ำนวนลูกจ้ำงเฉลี่ยต่อสถำน-
ประกอบกำรลดลงร้อยละ 5.0 ส ำหรับค่ำตอบแทน
แรงงำนที่ลูกจ้ำงได้รับมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.3 
ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี 
  ส ำหรับมูลค่ำรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.4 ซึ่งส่งผลให้มูลค่ำเพ่ิมของสถำน-
ประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร
ในปริมณฑลในช่วงระยะเวลำ 5 ปีนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 

 

ตาราง 4 ข้อมูลที่ส าคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 2552 และปี 2556 

รายการข้อมูลที่ส าคญั ปี 25521/ ปี 25561/ 

ร้อยละของ       

  การเปลี่ยนแปลง 

  ป ี2556 และป ี2552 

จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) 141,612 144,211 1.8 

จ านวนคนท างาน (คน) 454,275 494,314 8.8 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (คน) 3.2 3.4 6.3 

จ านวนลูกจ้าง (คน) 268,374 277,537 3.4 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (คน) 2.0 1.9 -5.0 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 32,048.5 42,411.5 32.3 

    เฉลี่ยต่อคนต่อป ี(บำท) 119,417 152,814 28.0 

รายได้จากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 635,368.4 796,493.3 25.4 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 4,486.7 5,523.1 23.1 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 1,398.6 1,611.3 15.2 

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 489,302.3 650,138.5 32.9 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 3,455.2 4,508.2 30.5 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 1,077.1 1,315.2 22.1 

มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 146,066.1 146,354.8 0.2 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 1,031.5 1,014.9 -1.6 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 321.5 296.1 -7.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    : 1/ ส ำรวจธรุกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบรกิำร พ.ศ.2553 และ 2557 ปริมณฑล 
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