
                                                   สรุปข้อมูลเบื้องต้น                     

                        การส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 : ทั่วราชอาณาจักร  
          

           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 
ทั่วประเทศ ที่ตกเป็นตัวอย่ำงทั้งสิ้น 40,120 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
ทำงกำรบริกำรที่ตั้งอยู่ ทั่วประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

 
 

1. จ านวนสถานประกอบการ จ าแนก
ตามหมวดย่อยธุรกิจ   

 

     จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรประมำณ
ค่ำทำงสถิติ พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำและ
ธุรกิจทำงกำรบริกำรทั่วประเทศ จ ำนวน 1.7 ล้ำนแห่ง   
ในจ ำนวนนี้ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 46.3 ประกอบธุรกิจ
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ ) 
รองลงมำประกอบธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มและกิจกรรมการบริการอ่ืน  ๆร้อยละ 15.8 และ
ร้อยละ 12.4 ตำมล ำดับ สถำนประกอบกำรที่ประกอบ
ธุรกิจการขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการ
ขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มีร้อยละ 9.0 
ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 5.1 ตำมล ำดับ 
 

ส ำหรับธุรกิจนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นแต่ละหมวด
มีสัดส่วนต่ ำกว่ำร้อยละ 3.0 ของจ ำนวนสถำน -
ประกอบกำรธุรกิจทั้งสิ้น  

แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
              จ าแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. ขนาดของสถานประกอบการ   

          ขนำดของสถำนประกอบกำรธุรกิจฯ 
เมื่อวัดด้วยจ ำนวนคนท ำงำน พบว่ำ เป็นสถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 1-15 คน จ ำนวน 1.69 ล้ำนแห่ง 
หรือร้อยละ 98.5 ส่วนสถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 
16 คนขึ้นไป มีจ ำนวน 25,472 แห่ง หรือร้อยละ 1.5 
          เมื่ อพิจำรณำสถำนประกอบกำร                       
ที่มีคนท ำงำน 16 คนขึ้นไป ในจ ำนวนนี้เป็นสถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 16 - 25 คน จ ำนวน 11,470 แห่ง 
สถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 31-50 คน 51-200 คน 
และ 26-30 คน มีจ ำนวน 5,248 แห่ง 5,239 แห่ง และ 
2,535 แห่ง ตำมล ำดับ ส่วนสถำนประกอบกำรที่มี
คนท ำงำนมำกกว่ำ 200 คน มีเพียง 980 แห่ง 
 

9.0% 5.1% 

46.3% 

15.8% 

0.1% 

2.2% 

6.1% 

1.3% 

1.7% 

12.4% 

หมวดย่อย 45 กำรขำยส่ง และกำรขำยปลกี กำรซ่อมยำนยนต ์

                  และจักรยำนยนต์ (9.0%) 

หมวดย่อย 46 กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์และจักรยำนยนต์) (5.1%) 

หมวดย่อย 47 กำรขำยปลกี (ยกเวน้ยำนยนตแ์ละจกัรยำนยนต์) (46.3%) 

หมวดย่อย 55-56 ที่พักแรม กำรบรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่ม (15.8%) 

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

หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหำรมิทรัพย์ (6.1%) 

หมวดย่อย 69-74 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วทิยำศำสตร์ และเทคนิค (1.3%) 

หมวดย่อย 77-82 กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบรกิำรสนับสนนุ (2.2%) 

หมวดย่อย 90, 92-93 ศิลปะควำมบันเทิง และนนัทนำกำร (1.7%) 

หมวดย่อย 95-96 กิจกรรมกำรบริกำรอืน่ ๆ (12.4%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.7 
ล้านแห่ง 
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    ส่วนราชการ 
   รัฐวิสาหกิจ 
   สหกรณ์ 

     และอ่ืน ๆ 

 

ส่วนบุคคล 

แผนภูมิ 2 จ านวนและร้อยละสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
            (จ านวนคนท างาน)     
 
 
 
 
 
 
 

 

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 89.4 มีรูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำยเป็น
ส่วนบุคคล หรือห้ำงหุ ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
รองลงมำมีรูปแบบเป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทจ ำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 4.3 สถำนประกอบกำรที่มีรูปแบบเป็นส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม และอ่ืน  ๆและรูปแบบ
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มี  
ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.3 ตำมล ำดับ  
   เมื่อพิจำรณำตำมขนำดของสถำน-
ประกอบกำร (จ ำนวนคนท ำงำน) พบว่ำ สถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 1-15 คน ด ำเนินกิจกำร
ในรูปแบบส่วนบุคคลมำกที่สุด ร้อยละ 90.5 ในขณะที่
สถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำนตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป 
ส่วนใหญ่จะด ำเนินกิจกำรในรูปแบบบริษัทจ ำกัด 
บริษัทจ ำกัด (มหำชน) มำกกว่ำร้อยละ 50.0 

แผนภูมิ 3  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกจิฯ   
               จ าแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
              และขนาดของสถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

           4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
                    สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ทั่วประเทศ      
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.8 มีรูปแบบเป็นส ำนักงำน
แห่งเดียว ไม่มีส ำนักงำนใหญ่หรือสำขำอยู่ที่ใด ที่เหลือ
ร้อยละ 1.5 มีรูปแบบกำรจัดตั้งเป็นส ำนักงำนสำขำ
และอีกร้อยละ 0.7 เป็นส ำนักงำนใหญ ่ 
              เมื่ อ พิจำรณำตำมขนำดของสถำน -
ประกอบกำร (จ ำนวนคนท ำงำน) พบว่ำ สถำนประกอบกำร
ทุกขนำด ส่วนใหญ่มีรูปแบบกำรจัดตั้งเป็นส ำนักงำน
แห่งเดียว 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
               จ าแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ  
              และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          5. ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 

             สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ทั่วประเทศ 
ร้อยละ 36.1 ด ำเนินกิจกำร 10-19 ปี ร้อยละ 31.3 
ด ำเนินกิจกำร 5-9 ปี สถำนประกอบกำรที่ด ำเนินกิจกำร
น้อยกว่ำ 5 ปี และ 20-29 ปี มีรอ้ยละ 16.1 และร้อยละ 10.6 
ตำมล ำดับ ส่วนสถำนประกอบกำรที่ด ำเนินกิจกำร
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 5.9 
              เมื่ อ พิจำรณำตำมขนำดของสถำน -
ประกอบกำร (ตำมจ ำนวนคนท ำงำน) พบว่ำ สถำน-
ประกอบกำรทุกขนำดส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกำรตั้งแต่  
10 ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 50 
 
 
 
 

      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  
   

1.5% 

1 – 15 คน 
16 คนขึ้นไป 

    98.5% 

  จ านวน (แห่ง) 

ร้อยละ 

ขนาด 

ร้อยละ 

ขนาด 

 ส านักงานแห่งเดียว       ส านักงานใหญ่           ส านักงานสาขา  

                    รวม     1-15 คน    16 -25 คน   26 - 30 คน  31-50 คน  51-200 คน  >200 คน    
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แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
6. ทุนจดทะเบียน  

    สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ทั่วประเทศ      
ที่มีทุนจดทะเบียนมีจ ำนวน 90,514 แห่ง หรือร้อยละ 5.3 
ของจ ำนวนสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น ในจ ำนวนนี้ 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.2 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่ำ  
10 ล้ำนบำท และร้อยละ 10.8 มีทุนจดทะเบียน  
10-99 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่  
มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 100 ล้ำนบำทขึ้นไปมีเพียง
ร้อยละ 2.0 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

กำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจ
ทำงกำรบริกำรทั่วประเทศ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.9 ไม่มี
กำรร่วมลงทุนจำกต่ำงประเทศ ส่วนที่มีต่ำงประเทศ
ร่วมลงทุนหรือถือหุ้นในกิจกำรมี เพียงร้อยละ 0.1       
ในจ ำนวนนี้ ร้อยละ 86.5 เป็นสถำนประกอบกำรที่มี

ต่ำงประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
50% ที่เหลือร้อยละ 13.5 เป็นสถำนประกอบกำรที่มี
ต่ำงประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นมำกกว่ำ 50% 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จ าแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
              หรือถือหุ้น 

 

 
 

         8. จ านวนคนท างาน  

       ในปี 2556 มีจ ำนวนคนท ำงำนใน
สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ทั่วประเทศทั้งสิ้นจ ำนวน 
5.8 ล้ำนคน เป็นคนท ำงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง/
เงินเดือน จ ำนวน 2.7 ล้ำนคน หรือร้อยละ 46.4 และมี
กำรจ้ำงงำนหรือลูกจ้ำงจ ำนวน 3.1 ล้ำนคนหรือ  
ร ้อยละ  53.6 ในจ ำนวนนี ้เ ป ็นล ูกจ ้ำ ง ระด ับ
ปฏิบัติกำรจ ำนวน 2.9 ล้ำนคน หรือร้อยละ 91.5 
และลูกจ้ำงระดับบริหำรจัดกำร จ ำนวน 265,940 คน 
หรือร้อยละ 8.5 

แผนภูมิ 8 จ านวนและร้อยละของคนท างานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตามสถานภาพ
การท างาน 
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         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  1.7 
ล้านแห่ง 
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             เมื่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมขนำดของ
สถำนประกอบกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 52.2 
เป็นลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรที่มี
คนท ำงำน 1-15 คน รองลงมำเป็นลูกจ้ำงในสถำน-
ประกอบกำรที่มีคนท ำงำนมำกกว่ำ 200 คน และ 51-200 คน 
มีร้อยละ 16.7 และร้อยละ 15.5 ตำมล ำดับ ส ำหรับ
ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 16-25 คน 
และ 31-50 คน มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 6.9 
และร้อยละ 6.5 ตำมล ำดับ ส่วนลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำน      
ในสถำนประกอบกำรที่มีคนท ำงำน 26-30 คน มีเพียง    
ร้อยละ 2.2 (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 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 

มำกกว่ำ 200 คน 522,598 9.0 522,351 16.7 

    

 

 

 

 

 

 
 

              เมื่อพิจำรณำกำรจ้ำงงำนตำมหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่ำ มีลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) มำกที่สุดจ ำนวน 
811,776 คน หรือร้อยละ 26.0 รองลงมำเป็น
ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจที่พักแรม การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม มีจ ำนวน 668,924 คน หรือ
ร้อยละ 21.4 ส ำหรับลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจ
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) มี
จ ำนวน 528,788 คน หรือร้อยละ 17.0 ธุรกิจการขายส่ง 
และการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
จ ำนวน 353,651 คน หรือร้อยละ 11.3 ที่เหลือ
ปฏิบัติงำนในธุรกิจนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวข้ำงต้น 

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

หมวดย่อยธุรกิจ 
คนท างาน             

(รวมลูกจ้าง) 
ลูกจ้าง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 5,815,650 100.0 3,119,620 100.0 

กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมยำนยนต์และ
จักรยำนยนต์ 

571,920 9.8 353,651 11.3 

กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์
และจักรยำนยนต์) 665,867 11.5 528,788 17.0 

กำรขำยปลกี (ยกเว้นยำนยนต์
และจกัรยำนยนต์) 2,169,950 37.3 811,776 26.0 

ที่พักแรม กำรบรกิำรอำหำร
และเครื่องดืม่ 

1,124,295 19.3 668,924 21.4 

ข้อมูลข่ำวสำรและ        
กำรสือ่สำร 39,111 0.7 36,767 1.2 

กิจกรรมอสงัหำริมทรัพย์ 311,116 5.3 163,826 5.3 
กิจกรรมทำงวิชำชีพ 
วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 130,675 2.3 102,762 3.3 

กิจกรรมกำรบริหำรและ 
กำรบรกิำรสนับสนนุ 316,422 5.4 262,160 8.4 

ศิลปะควำมบันเทิง และ
นันทนำกำร 125,440 2.2 80,188 2.6 

กิจกรรมกำรบรกิำรอื่นๆ 360,854 6.2 110,778 3.5 

 
 
 
 
 

              คนท างาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรอืหุ้นส่วนทีท่ างานโดยไม่ไดร้ับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างทีท่ างานในสถานประกอบการ 

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

       สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ทั่วประเทศ  
ที่มีกำรจ้ำงงำนหรือลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร   
มีจ ำนวน 571,369 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 
ของสถำนประกอบกำรทั ้งสิ ้น  เมื ่อพ ิจ ำรณำ
จ ำนวนวันท ำงำนต่อสัปดำห์ของลูกจ้ำง พบว่ำ สถำน-
ประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 5-6 วันต่อสัปดำห์ 
มีสัดส่วนมำกที่สุดคือ ร้อยละ 59.1 ที่ปฏิบัติงำน   
7 วันต่อสัปดำห์ มีร้อยละ 38.7 ที่เหลือร้อยละ 2.2 
ปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ 5 วันต่อสัปดำห์ 
       เมื่อพิจำรณำจ ำนวนชั่วโมงท ำงำน 
เฉลี่ยต่อวันของลูกจ้ำง พบว่ำ จ ำนวนสถำนประกอบกำร
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.2 มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำนเฉลี่ย 
8-10 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 8.8 เป็นสถำนประกอบกำร
ที่มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำนมำกกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อวัน          
ส่วนสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ     
8 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 8.0 

แผนภูมิ 9 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จ าแนก 
                ตามจ านวนวันท างาน และชั่วโมงการท างาน  
                ของลูกจ้าง 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         10. ค่าตอบแทนแรงงาน 

       ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
ธุ รกิจฯ ได้ รับค่ำตอบแทนแรงงำนรวมทั้ งสิ้ น 
514,938.4 ล้ำนบำท หรือโดยเฉลี่ย 165,064 บำท    
ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร ได้รับค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ย
ต่อคนต่อปีสูงสุดคือ 345,318 บำท รองลงมำคือ
ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค และธุรกิจการขายส่ง 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ได้รับค่ำตอบแทน
เฉลี่ยต่อคนต่อปี 300,368 บำท และ 212,488 บำท 
ตำมล ำ ด ับ  ส ำหรับลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในธุรกิจ
เกี่ยวกับศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ ได้รับ
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ ำที่สุด คือ 81,277 บำท 
 

แผนภูมิ 10 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี    
               จ าแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 
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ค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ย 

     600,000 

59.1%

2.2%38.7%

< 5 วนั/สัปดำห์

5-6 วนั/สัปดำห์

 7 วนั/สัปดำห์

จ านวนวันท างาน/สัปดาห์ 
 

8 .8%
8.0%

83.2%

< 8 ช่ัวโมง/วนั

8-10 ช่ัวโมง/วนั

> 10 ช่ัวโมง/วนั

571,369
แห่ง 

571,369
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 ทั่วประเทศ มีรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร 
รวมทั้งสิ้นประมำณ 9.4 ล้ำนล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำง
ประมำณ 7.7 ล้ำนล้ำนบำท และมูลค่ำเพ่ิมรวมทั้งสิ้น
ประมำณ 1.7 ล้ำนล้ำนบำท โดยมูลค่ำเพ่ิมต่อรำยได้
จำกกำรด ำเนินงำนคิดเป็นร้อยละ 18.2 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 ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว ้นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์) มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนสูงที่สุด
ประมำณ 3.3 ล้ำนล้ำนบำท รองลงมำคือ ธุรกิจการ
ขายปล ีก  (ยกเว้นยานยนต์  และจักรยานยนต์ ) 
ประมำณ 2.7 ล้ำนล้ำนบำท ส ำหรับมูลค่ำเพ่ิม พบว่ำ 
ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)   
มีมูลค่ำเพ่ิมสูงที่สุดประมำณ 511,454.6 ล้ำนบำท 
รองลงมำคือ ธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์) มีมูลค่ำเพ่ิมประมำณ 385,647.8 ล้ำนบำท 
ในขณะที่ ธุ รกิจเกี่ ยวกับศิลปะความบันเทิ ง และ
นันทนาการ มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนและมูลค่ำเพ่ิม
ต่ ำที่สุดคือ 29,528.3 ล้ำนบำทและ 15,513.5 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ  

 

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

กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีกกำรซ่อมแซม      
ยำนยนต์และรถจกัรยำนยนต์  

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

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

กำรขำยปลีก (ยกเวน้ยำนยนตแ์ละจกัรยำนยนต์) 2,711,132.1 3,418.2 1,249.4 511,454.6 644.8 235.7 18.9 

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

ข้อมูลข่ำวสำร และกำรสื่อสำร 79,813.6 32,339.4 2,040.7 24,793.2 10,045.9 633.9 31.1 

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

กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนคิ 168,022.3 7,615.2 1,285.8 59,800.0 2,710.3 457.6 35.6 

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

ศิลปะควำมบันเทิง และนนัทนำกำร 29,487.1 1,013.3 235.1 15,494.3 532.5 123.5 52.5 

กิจกรรมกำรบรกิำรอื่นๆ 84,949.2 399.7 235.4 43,888.8 206.5 121.6 51.7 
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        12. ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 

              ผู้ประกอบกำรธุ รกิจฯ ทั่ วประเทศ
ประมำณร้อยละ 72 .0  ได้แสดงควำมคิดเห็นใน
เรื่องปัญหำและอุปสรรคที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกิจกำร 
ดังนี้ เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
เพ่ิมมำกขึ้น ต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจสูงขึ้น ก ำลังซื้อ
ของลูกค้ำลดลง และขำดเงินลงทุนและเงินหมุนเวียน
ในกำรประกอบกิจกำร เป็นต้น  

 

แผนภูมิ 11 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกจิฯ ที่มปีัญหา 
               และอุปสรรคในการด าเนินกิจการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

        13. ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน      
ของรัฐ 
                 ส ำหรับควำมช่วยเหลือที่ สถำน -
ประกอบกำรต้องกำรจำกหน่วยงำนของรัฐนั ้น   
มีผู้ ประกอบกำรธุ รกิจฯ ทั่ วประเทศ ประมำณ      
ร้อยละ 59.7 ได้ระบุควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ รัฐควรมีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคุม
รำคำสินค้ำ ลดอัตรำภำษี สร้ำงเสถียรภำพทำง
กำรเมืองภำยในประเทศฯ และลดอัตรำดอกเบี้ย เป็นต้น 
 
 

แผนภูมิ 12 ร้อยละของสถานประกอบธุรกจิฯ การที่ต้องการ   
               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/ 

59.7% 40.3% 

ร้อยละ 
 

แสดงควำมคิดเห็น 
ไม่แสดงควำมคิดเห็น 3.5 

6.8 

8.8 

9.6 

10.2 

15.0 

59.9 

62.5 

64.3 

74.4 
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มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
มำตรกำรควบคุมรำคำสินค้ำ 
มำตรกำรลดอัตรำภำษี 
สร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมืองภำยในประเทศและมำตรกำร 
รักษำควำมปลอดภัยจำกผู้ก่อกำรร้ำย 
ลดอัตรำดอกเบี้ย 
สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
ส่งเสริมและกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
สนับสนุนและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของแรงงำน 
แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนรำชกำร 
พักช ำระหนี้ 
อื่น ๆ 

 

เศรษฐกิจไม่ดี/ชะลอตัว 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำเพิ่มมำกข้ึน 
ต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจสูงข้ึน 
ก ำลังซื้อของลูกค้ำลดลง 
ขำดเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในกำรประกอบกิจกำร 
กำรจัดเก็บภำษีซ้ ำซ้อน 
ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
กฎระเบียบข้อบังคับของส่วนรำชกำร 
ขำดกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ กำรท่องเที่ยว 
อื่น ๆ  
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      14. การเปรียบเทียบการด าเนินธรุกิจทางการค้า 
และธุรกิจทางการบริการในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
  ภำพรวมของกำรประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำ
และธุรกิจทำงกำรบริกำรทั่วประเทศ 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 งอยู่ทั่ วประเทศ            

มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.7 ส ำหรับจ ำนวนคนท ำงำน 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16.1 และมีกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 
9.7 ในคนท ำงำนเฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร 
  ในด้ำนกำรจ้ำงงำน พบว่ำ จ ำนวนลูกจ้ำง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.1 และมีกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5.9
ในลูกจ้ ำงเฉลี่ ยต่ อสถำนประกอบกำร ในขณะที่
ค่ำตอบแทนแรงงำนที่ลูกจ้ำงได้รับมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 33.5 ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี 
  ส ำหรับมูลค่ำรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.8 ซึ่งส่งผลให้มูลค่ำเพ่ิมของสถำน-
ประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร
ทั่วประเทศในช่วงระยะเวลำ 5 ปีนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.8 

 

ตาราง 4 ข้อมูลที่ส าคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 2552 และปี 2556 

รายการข้อมูลที่ส าคญั ปี 25521/ ปี 25561/ 

ร้อยละของ       

  การเปลี่ยนแปลง 

  ป ี2556 และป ี2552 

จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) 1,606,418 1,714,848 6.7 

จ านวนคนท างาน (คน) 5,007,387 5,815,650 16.1 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (คน) 3.1 3.4 9.7 

จ านวนลูกจ้าง (คน) 2,759,369 3,119,620 13.1 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (คน) 1.7 1.8 5.9 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 385,641.4 514,938.4 33.5 

    เฉลี่ยต่อคนต่อป ี(บำท) 139,757 165,064 18.1 

รายได้จากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 7,564,198.4 9,442,696.1 24.8 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 4,708.7 5,506.4 16.9 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 1,510.6 1,623.7 7.5 

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 6,090,406.7 7,720,671.2 26.8 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 3,791.3 4,502.2 18.8 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 1,216.3 1,327.6 9.2 

มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 1,473,791.8 1,722,024.9 16.8 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 917.4 1,004.2 9.5 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 294.3 296.1 0.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    : 1/ ส ำรวจธรุกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบรกิำร พ.ศ.2553 และ 2557 ทั่วรำชอำณำจักร 
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3,119,620 

1,198,353 
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15. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาค 

 จ านวนสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนสถำน -

ประกอบกำรเป็นรำยภำคทั่วประเทศ พบว่ำ สถำน-
ประกอบกำรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมำณร้อยละ 24.9 ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่ตั้ง
อยู่ในภำคเหนือ และภำคกลำงมีประมำณร้อยละ 
18.5 และร้อยละ 17.7 ตำมล ำดับ ส่วนภำคใต้และ
กรุงเทพมหำนครมีประมำณร้อยละ 16.2 และร้อยละ 
14.3 ตำมล ำดับ ส ำหรับปริมณฑลมีสัดส่วนของสถำน
ประกอบกำร ต่ ำที่สุดประมำณร้อยละ 8.4 ของจ ำนวน
สถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 

 แผนภูมิ 13 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
                จ าแนกตามภาค 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จ านวนคนท างานและลูกจ้าง 
คนท ำงำนในสถำนประกอบกำร

ธุรกิจฯ ส่วนใหญ่ (ประมำณ 1.5 ล้ำนคน หรือร้อยละ 26.0) 
ปฏิ บั ติ ง ำน ในส ถำนประกอบ กำ รที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหำนคร รองลงมำคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคกลำง ประมำณ 1.2 ล้ำนคน และ 945,072 คน 
ตำมล ำดับ ส ำหรับคนท ำงำนที่ปฏิบัติงำนในภำคใต้ และ
ภำคเหนือมีประมำณ 852,940 คน และ 845,078 คน 
ตำมล ำดับ ส่วนคนท ำงำนที่ปฏิบัติงำนในปริมณฑล    
มีจ ำนวนน้อยที่สุดประมำณ 494,314 คน  

 

           ด้ำนกำรจ้ำงงำน พบว่ำ มีลูกจ้ำง
ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหำนครมำกที่สุดคือประมำณ 1.2 ล้ำนคน 
หรือร้อยละ 38.4 รองลงมำคือลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำน 
ใ น สถำนประกอบกำรที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภำคกลำ ง                            
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมำณ 463,756 คน  
และ 453,775 คน ตำมล ำดับ ส่วนลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำน
ในป ริ ม ณ ฑ ล มี จ ำ น ว น น้ อ ย ที่ สุ ด ป ร ะ ม ำ ณ         
277,537 คน 

แผนภูมิ 14 จ านวนคนท างานรวมของสถาน-   
               ประกอบการธุรกิจฯ จ าแนกตามภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ค่าตอบแทนแรงงาน 
เมื่อเปรียบค่ำตอบแทนแรงงำน

เฉลี่ยของลูกจ้ำงในแต่ละภำค พบว่ำ ลูกจ้ำงที่
ปฏิบั ติ ง ำน ในสถำนประกอบกำรที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
กรุงเทพมหำนครได้รับค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ยต่อ
คนต่อปีสูงที่สุดประมำณ 231,258 บำท รองลงมำ
เป็ น ลู กจ้ ำ งที่ ปฏิ บั ติ ง ำ น ในปริ มณฑล ได้ รั บ
ค่ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 152,814 บำท 
ในขณะที่ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
ที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ นภำคตะวั น ออก เ ฉี ย ง เหนื อ ไ ด้ รั บ
ค่ ำตอบแทนแรงงำนเฉลี่ ยต่ อคนต่ อปี ต่ ำที่ สุ ด            
ประมำณ 101,585 บำท 

 
 
 

     ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑล  กลำง    เหนือ   ตะวันออก    ใต้ 
                                                                 เฉียงเหนือ 

คนท างาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
             เงินเดือนและรวมลูกจ้างท่ีท างานในสถานปะกอบการ 

ภาค  

6,000,000 

จ านวน (คน) 
 

ลูกจ้ำง 

1.7 
ลา้นแหง่ 
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ปรมิณฑล 
8.4 % 

เหนอื 
18.5 % 

กรุงเทพมหานคร 
14.3 % 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
24.9 % 

ใต ้
16.2 % 

กลาง 
17.7 % 
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36,687.2 
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132,630 
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146,345.4 
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220,603.2 
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1,004.2 

3,222.2 

1,014.8 
710.7 

514.4 
517.7 

665.8 
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มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 

แผนภูมิ 15 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ 
               ธุรกิจฯ และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคน 
               ต่อปี จ าแนกตามภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 รายได้จากการด าเนนิงาน ค่าใช้จ่าย

ขั้นกลางของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
พบว่ำ สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ 

ในกรุงเทพมหำนคร มีรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำงสูงที่สุดประมำณ 5.1 ล้ำนล้ำนบำท 
และ 4.3 ล้ำนล้ำนบำท ตำมล ำดับ รองลงมำคือสถำน-
ประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน และค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำง
ประมำณ 946,703.0 ล้ำนบำท และ 726,099.8 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ส ำหรับสถำนประกอบกำรในปริมณฑล มี
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนต่ ำที่สุดประมำณ 796,493.3 
ล้ำนบำท และสถำนประกอบกำรในภำคเหนือมี
ค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำงต่ ำที่สุดประมำณ 643,117.5 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 

แผนภูมิ 16 มูลค่ารายได้จากการด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย 
               ขั้นกลางของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จ าแนกตามภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ 

 เมื่อพิจำรณำมูลค่ำเพ่ิม พบว่ำ 
สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหำนคร                 
มี มู ล ค่ ำ เ พ่ิ ม และมู ล ค่ ำ เ พ่ิ ม เ ฉลี่ ย ต่ อส ถ ำน -
ประกอบกำรสูงที่สุดคือ ประมำณ 790,983.6 ล้ำนบำท 
และ 3.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ในขณะที่สถำน-
ประกอบกำรธุรกิจฯ ในปริมณฑลมีมูลค่ำเพ่ิมต่ ำที่สุด
คือประมำณ 146,345.4 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำน-
ประกอบกำรธุรกิจฯ ในภำคเหนือมีมูลค่ำเพ่ิมเฉลี่ยต่อ
สถำนประกอบกำรธุรกิจฯ ต่ ำที่สุดคือประมำณ 
514,400 บำท ตำมล ำดับ 

แผนภูมิ 17 มูลค่าเพ่ิม และมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 
               ธุรกิจฯ จ าแนกตามภาค               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาค  

ภาค  

  10,000,000 

 ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑล  กลำง     เหนือ   ตะวันออก    ใต้ 
                                                              เฉียงเหนือ 

   ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑล กลำง   เหนือ    ตะวันออก    ใต้ 
                                                              เฉียงเหนือ 

  ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑล กลำง  เหนือ   ตะวันออก    ใต้ 
                                                             เฉียงเหนือ 

8.7% 
5.3% 

38.8% 
13.9% 

0.1% 

13.2% 

1.4% 
1.9% 

1.8% 

14.9% 

  8,000,000 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
 

     จ านวนเงิน (บาท/คน/ปี) 
 

ภาค  

  600,000 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
 

 2,000,000 
จ านวนเงิน (พันบาท/แห่ง) 
 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
 

    ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
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 16. การเปรียบเทียบการด าเนินธุรกิจ         
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในระยะ10 ปี          
ที่ผ่านมา 

   ภำพรวมของกำรประกอบกำรธุรกิจ
ทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำรทั่วประเทศระยะ  
10 ปี ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ จ ำนวนสถำนประกอบกำร กำรจ้ำง
งำน มูลค่ำรำยรับ และมูลค่ำเพ่ิม มีกำรขยำยตัวอย่ำง
ต่อเนื่อง ยกเว้นในปี 2552 ที่หดตัวลงเนื่องจำกเป็น
ช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส ำหรับในปี 2554         
ซึ่งเกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
สถำนประกอบกำรธุ รกิ จหยุดกิจกำร ชั่ วครำว               
แต่อย่ำงไรก็ตำมภำพรวมของผลประกอบกำรธุรกิจ         
ก็ไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก  
   เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำง ส ำมะโน/
ส ำรวจของธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริกำร            
ปี 2556 กับปี 2546 ซึ่งเป็นข้อมูลผลกำรด ำเนินกิจกำร

ในรอบปีก่อนหน้ำส ำมะโน/ส ำรวจพบว่ำ ในช่วง 10 ปีนี้
สถำนประกอบกำรธุรกิจฯที่มีคนท ำงำน 1 คนขึ้นไป
ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.4 
ส ำหรับจ ำนวนคนท ำงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.9 และมี
ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงคงที่ในคนท ำงำนเฉลี่ยต่อ
สถำนประกอบกำร 
  ในด้ำนกำรจ้ำงงำน พบว่ำ จ ำนวน
ลูกจ้ำงเพ่ิมขึ้นถึง 1 เท่ำหรือร้อยละ 46.4 และมีร้อยละ
กำรเปลี่ยนแปลงคงที่ในลูกจ้ำงเฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร 
ส ำหรับค่ำตอบแทนแรงงำนที่ลูกจ้ำงได้รับมีมูลค่ำเพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 144.6 ในช่วง 10 ปี 

   ส ำหรับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 130 .9 ซึ่งส่งผลให้มูลค่ำเพ่ิมของ
สถำนประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำร
บริกำรทั่วประเทศในช่วง 10 ปีนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 92.1   

ตาราง 5 ข้อมูลที่ส าคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการปี 2546-2556 
 

 
รายการข้อมูลท่ีส าคญั ปี 25461/ ปี 25481/ ปี 25501/ ปี 25521/ ปี 25542/ ปี 25561/

 
ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

ปี 2556 และป ี2546 

จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) 1,179,313 1,206,242 1,611,456 1,606,418 1,725,896 1,714,848 45.4 

จ านวนคนท างาน (คน) 3,986,604 4,413,102 5,886,322 5,007,387      6,326,446 5,815,650 45.9 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (คน) 3.4           3.7 3.6 3.1 3.7 3.4 - 

จ านวนลูกจ้าง (คน) 2,130,165 2,631,378 3,330,929 2,759,369 3,781,437 3,119,620 46.4 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (คน) 1.8 2.2 2.1 1.7 2.1 1.8 - 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 210,540.5 301,840.3 394,491.8 385,641.4 489,089.5 514,938.4 144.6 

    เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บำท) 98,837.7 114,708.1 118,433.0 139,757.1 129,339.6 165,064 67.0 

รายได้จากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 4,088,883.3 6,515,144.3 8,230,041.3 7,564,198.4 9,367,616.1 9,442,696.1 130.9 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 3,467.2 5,401.2 5,107.2 4,708.7 5,427.7 5,506.4 58.8 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 1,025.7 1,476.3 1,398.2 1,510.6 1,480.7 1,623.7 58.3 

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 3,192,609.2 5,129,057.6 6,462,779.8 6,090,406.7 7,229,546.1 7,720,671.2 141.8 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 2,707.2 4,252.1 4,010.5 3,791.3 4,188.9 4,502.2 66.3 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 800.8 1,162.2 1,097.9 1,216.3 1,142.7 1,327.6 65.8 

มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) 896,274.0 1,386,086.8   1,767,261.5 1,473,791.8 2,138,070.0 1,722,024.9 92.1 

    เฉลี่ยต่อสถำนประกอบกำร (พันบำท) 760.0       1,149.1     1,096.7       917.4 1,238.8 1,004.2 32.1 

    เฉลี่ยต่อคนท ำงำน (พันบำท) 224.8       314.1       300.2      294.3 338.0 296.1 31.7 

 หมายเหตุ    : 1/ ส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 2547 2549 2551 และ 2557 ท่ัวราชอาณาจักร 
                 2/ ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ท่ัวราชอาณาจักร 
                 -  ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจ านวนเล็กน้อย 
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