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 บทสรุปผูบริหาร 
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโน

ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ มาแลว         
3 ครั้ง ในป 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํ ามะโนอุตสาหกรรม มาแล ว 3 ครั้ ง เช นกั น             
ในป 2507 2540 และ 2550 โดยในป 2555 
ครบรอบ 10 ป การทําสํามะโนธุรกิจทางการคา 
และธุรกิจทางการบริการ และครบรอบ 5 ป การทํา
สํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติจึงได
บูรณาการการจัดทําสํามะโนดังกลาวไปพรอมกัน
ภายใต ช่ือ “โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานทีส่ําคัญทางดานธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการ
บริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ที่แสดงใหเห็นถึง
โครงสรางทั้งในดานจํานวน การกระจายตัวและผลการ
ประกอบการในรอบป สําหรับขอมูลเรื่องจํานวน          
และการกระจายตัวของสถานประกอบการตาง ๆ น้ัน  
ไดนําเสนอไปแลวในรายงานผลสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ฉบับเสนอผลการนับจดขอมูลของสถาน-
ประกอบการทุกแหงทั่วประเทศ 

การทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 ในข้ันตอนการแจงนับหรือการเก็บ
รวบรวมขอมูลรายละเอียดไดกําหนดระเบียบวิธี 
ทางสถิติ โดยสถานประกอบการ ที่มีคนทํางาน             
1- 10 คน ทําการสํารวจดวยตัวอยาง สวนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 11 คน ข้ึนไป จะทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลทุกแหง แตอยางไรก็ตามขอมูล        
ที่ไดรับตอบกลับน้ันไมครบถวนจึงตองทําการ
ประมาณคาขอมูลสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
11 คนข้ึนไป ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

 

 

 

  

 

 
สําหรับสรุปผลขอมูลเบื้องตนฉบับน้ีเปนผล  

ที่ไดจากการแจงนับเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด
ของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
ทางการบริการที่ต้ังอยูในภาคใต โดยดําเนินธุรกิจ
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
ป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : 
TSIC-2009) ไดแก การขายสง การขายปลีก ที่พักแรม           
การบริการอาหาร และเครื่องด่ืม ขอมูลขาวสาร 
และการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย กิจกรรม
ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค กิจกรรม    
การบริหาร และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความ
บันเทิง และนันทนาการ และกิจกรรมการบริการอื่น ๆ  
ขอมูลที่นําเสนอเปนผลการดําเนินการในรอบป 
2554 สรุปดังน้ี 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามหมวดยอยธุรกิจ   

     ผลจากสํามะโนฯ พบวาสถาน-
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการในภาคใต มีจํานวนทั้งสิ้น 279,648 แหง  ใน
จํานวนน้ี สวนใหญหรือรอยละ 46.0 ประกอบ
ธุรกิ จกา รขายป ลี ก  ( ยก เ ว นยานยนต  แล ะ
จักรยานยนต) รองลงมาประกอบธุรกิจที่พักแรม 
บริการอาหารและเครื่องด่ืม ประมาณรอยละ 18.6 
สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจ เกี่ ยวกับ                  
การบริการอื่น ๆ การขายสงและการขายปลีก       
การซอมยานยนตและจักรยานยนต และการขายสง 
(ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) มีประมาณรอยละ 
12.1 รอยละ 8.5 และรอยละ 6.5 ตามลําดับ 
สําหรับธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวขางตน แตละ
หมวดมีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 4.0 ของจํานวน 
สถานประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น    
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แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
             จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
เมื่อวัดดวยจํานวนคนทํางาน พบวา เปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 276,616
แหง หรือ รอยละ 98.9 สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16 คนข้ึนไป มีจํ านวน 3,032 แห ง              
หรือรอยละ 1.1 

  เมื่ อพิ จารณาสถานประกอบการ                       
ที่มีคนทํางาน 16 คนข้ึนไป ในจํานวนน้ีเปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 1,324 แหง 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน  31-50 คน 
และ 51-200 คน มีประมาณ 326 แหง  629 แหง และ 
658 แหง ตามลําดับ สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา 200 คน มีจํานวนเพียง 95 แหง 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม   
              ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สถานประกอบการธุรกิจฯ สวนใหญ
รอยละ 91.5 มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเปน
สวนบุคคล หรือหางหุนสวนที่ ไม เปนนิติบุคคล       
สวนที่มีรูปแบบการจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
(มหาชน) และหางหุ นสวนสามัญนิติบุคคลหรือ        
หางหุนสวนจํากัด มีประมาณรอยละ 3.5 และรอยละ 
2.3 ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบ
เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ สมาคม  
และอื่น ๆ มีเพียงรอยละ 2.7 

 เมื่ อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน ดําเนินกิจการในรูปแบบที่เปนสวนบุคคล 
มากที่สุดถึงรอยละ 92.3 ในขณะที่สถานประกอบการ
ขนาดอื่นๆ จะดําเนินกิจการในรูปแบบที่เปนบริษัท
จํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) ในสัดสวนมากที่สุด 
โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 
200 คน มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 88.4 

 

 

 

 

   จํานวน (แหง) 

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

1 – 15 คน 

1.1%

    98.9% 

3.2%
1.1%

2.6%

1.3%

0.1%

18.6%

46.0%

6.5%
8.5%12.1%

279,648
แหง 

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 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น  ๆ

279,648 
แหง 

16 คนข้ึนไป 

ขนาด 
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แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ   
               จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  
             และขนาดของสถานประกอบการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการ ธุรกิ จฯ  ใน       
ภาคใต สวนใหญหรือรอยละ 97.1 เปนสํานักงาน 
แหงเดียว ไมมีสํานักงานใหญหรือสาขาอยูที่ใด      
ที่เหลือรอยละ 2.2 มีรูปแบบการจัดต้ังเปนสํานักงาน
สาขา และอีกรอยละ 0.7 เปนสํานักงานใหญ 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางานไมเกิน 200 คน มากกวาครึ่ง          
มีรูปแบบการจัดต้ังเปนสํานักงานแหงเดียว โดยเฉพาะ
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน มีสัดสวน
ของสํานักงานแหงเดียวสูงที่สุดถึงรอยละ 97.4 

แผนภูมิ 4  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
                จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
               และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

 ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ            
รอยละ 33.1 ดําเนินกิจการนอยกวา 5 ป ที่ดําเนิน
กิจการระหวาง 5-9 ป และ 10-19 ป มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 30.5 และรอยละ 25.4 ตามลําดับ 
สําหรับสถานประกอบที่ดําเนินกิจการ 20-29 ป 
และต้ังแต 30 ปข้ึนไป มีประมาณรอยละ 6.4 และ
รอยละ 4.6 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบวา สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน สวนใหญ
มากกวาครึ่ งหรือรอยละ 63.9 ดําเนินกิจการ          
นอยกว า  10 ป  ส วนสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 16 คนข้ึนไป สวนใหญหรือมากกวา     
รอยละ 55.0 ดําเนินกิจการต้ังแต 10 ปข้ึนไป 

แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 

 สํานักงานแหงเดียว      สํานักงานใหญ            สํานักงานสาขา  
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ขนาด 

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

ขนาด 

รอยละ 

         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    

ขนาด 
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6.  ทุนจดทะเบียน  

   สถานประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต  
ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 11,546 แหง หรือรอยละ 
4.1 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ใน
จํานวนน้ี สวนใหญหรือรอยละ 88.5 มีทุนจดทะเบียน
นอยกวา 10 ลานบาท ที่มีทุนจดทะเบียน 10-99 
ลานบาท มีประมาณรอยละ 10.1 สําหรับสถาน-
ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต้ังแต 100 ลานบาท
ข้ึนไป มีเพียงรอยละ 1.4 

แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

3 

 

 

7. การรวมลงทุนหรือถือหุน  

การประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในภาคใต สวนใหญหรือ
รอยละ 99.7 ไมมีการรวมลงทุนจากตางประเทศ 
สวนที่ มีต างประเทศร ว ม ล ง ท ุน ห ร ือ ถ ือ หุ น       
ในกิจการมีอยูเพียงรอยละ 0.3 ในจํานวนน้ี พบวา 
สถานประกอบการที่มีต างประเทศรวมลงทุน         
โดยถือหุน 10-50% มีประมาณรอยละ 69.2 
สถานประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุนโดย
ถือหุนนอยกวา 10% มีประมาณ รอยละ 27.0 ที่เหลือ
รอยละ 3.8 เปนสถานประกอบการที่มีตางประเทศ
รวมลงทุนโดยถือหุนมากกวา 50%  

 

  

 

แผนภูมิ 7  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามการมีตางประเทศรวมลงทุน  
               หรือถือหุน 

 

 

 

 

8. จํานวนคนทํางาน และลูกจาง 

         คนทํางาน ซึ่งหมายถึงเจาของกิจการ
หรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจางเงินเดือน 
และรวมลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการ 
พบวา ในป 2554 มีคนทํางานในสถานประกอบการ
ธุรกิจฯในภาคใต จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 880,238 
คน ในจํานวนน้ีเปนคนทํางานโดยไมไดรับคาจาง/
เงินเดือน จํานวน 418,766 คน หรือรอยละ 47.6 มี
การจางงานหรือลูกจางจํานวน 461,472 คน หรือ
รอยละ 52.4 โดยเปนลูกจางระดับปฏิบั ติการ 
จํานวน 424,531 คน หรือรอยละ 92.0 สวนที่เปน
ลูกจางระดับบริหารจัดการมีจํานวน 36,941 คน 
หรือรอยละ 8.0 

แผนภูมิ 8 จํานวนและรอยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 

 

ไมม ี

< 10 ลานบาท 
 

 
 

 

10 – 99 ลานบาท 
> 100 ลานบาท 

 
 

ม ี

ทุนจดทะเบียน 

 
เงินทุนจดทะเบียน 

 

 279,648 
   แหง 

 ไมม ี

< 10% 
 

 
 

10 - 50% 
 
 
 
 

       > 50% 
 

 

ม ี

การรวมลงทุนจากตางประเทศ 

 
สัดสวนการลงทุน 
ของตางประเทศ 

 279,648 
แหง 

 

47.6%

 

52.4%

คนทํางานไมได รับคาจาง/เงินเดือน ลูกจาง

คนทํางาน 

 
ลูกจาง 

 

880,238 

     คน 

จํานวน (คน) 
 

ระดับ 
 



 

 

xi 

หมวดยอย 
ธุรกิจ 10,210

18,686
20,4087,300

190,247

5,750884

105,211

57, 694
45, 082

880,238

58,162

15,511
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17, 15810,1271,080
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 เมื่อพิจารณาการจางงานตามขนาดของ
สถานประกอบการ พบวา สวนใหญเปนลูกจาง           
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน      
1-15 คน ประมาณรอยละ 68.5 ลูกจางในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และมากกวา 
200 คน มีประมาณรอยละ 12.8 และรอยละ 6.6 
ตามลําดับ สําหรับลูกจางในสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16-25 คน และ 31-50 คน มีสัดสวน
ใกลเคียงกันประมาณรอยละ 5.2 และรอยละ 5.1 
ตามลํา ดับ สวนลูกจ างที่ปฏิบั ติ งานในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีประมาณ
รอยละ 1.8 (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1  จํานวนและรอยละของคนทํางานและลูกจาง 

ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ 

 

คนทํางาน ลูกจาง ขนาดของ 

สถานประกอบการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 880,238 100.0 461,472 100.0 

1-15 คน 727,943 82.7 316,058 68.5 

16-25 คน 26,170 3.0 24,127 5.2 

26-30 คน 9,127 1.0 8,520 1.8 

31-50 คน 24,396 2.8 23,338 5.1 

51-200 คน 61,087 6.9 58,834 12.8 

มากกวา 200 คน 31,515 3.6 30,595 6.6 

 

 

    

 

 เมื่อพิจารณาการจางงานตามหมวด
ยอยธุรกิจ พบวา มีลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจที่พักแรม 
การบริการอาหารและเครื่องด่ืม มากที่สุดจํานวน 
190,247  คน หรื อรอยละ  41 .2  รองลงมา
ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนต 
และจักรยานยนต) จํานวน 105,211 คน หรือ   
รอยละ 22.8 สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจ
การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) มี
จํานวน 57,694 คน หรือรอยละ 12.5 ที่ เหลือ
ปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

              คนทํางาน 
 
หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 

                          เงินเดือน และรวมลูกจางท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

ลูกจาง 
 1,000,000 
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 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 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

 หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น  ๆ

รวม 



 

 

xii 

หมวดยอย 
ธุรกิจ 

9. จํานวนวัน และชั่วโมงการทํางานของ
ลูกจางของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
  สถานประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต    
ที่มีการจางงานมีทั้งสิ้นจํานวน 94,084 แหง หรือ 
คิดเปนรอยละ 33.6 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น 
เมื่อพิจารณาจํานวนวันทํางานตอสัปดาหของลูกจาง 
พบวา สถานประกอบการที่มีลูกจางปฏิบัติงาน 5-6 วัน
ตอสัปดาห มีประมาณรอยละ 60.2 ที่ปฏิบัติงาน 7 วัน
ตอสัปดาห มีประมาณรอยละ 38.4 ที่เหลือรอยละ 1.4 
ปฏิบัติงานนอยกวา 5 วันตอสัปดาห 

  เมื่อพิจารณาจํานวนช่ัวโมงทํางาน
เฉลี่ยตอวันของลูกจาง พบวา สถานประกอบการ
สวนใหญหรือรอยละ 74.7 มีลูกจางปฏิบัติงานเฉลี่ย 
8-10 ช่ัวโมงตอวัน สถานประกอบการที่มีลูกจาง
ปฏิบัติงานมากกวา 10 ช่ัวโมงตอวัน มีประมาณ    
รอยละ 13.2 สวนที่มีลูกจางปฏิบัติงานนอยกวา           
8 ช่ัวโมง มีประมาณรอยละ 12.1 
 

แผนภูมิ 10 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนก 
                ตามจํานวนวันทํางาน และช่ัวโมงการทํางาน  
                ของลูกจาง 

                    
 
 

 10. คาตอบแทนแรงงาน 

    ลูกจ างที่ป ฏิบั ติ งานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการในภาคใต  ได รับค าตอบแทนแรงงาน          
รวมทั้งสิ้นประมาณ 50.0 พันลานบาท หรือโดยเฉลี่ย 
108,387 บาท ตอคนตอป โดยลูกจางที่ปฏิบัติงานใน
ธุรกิจเกี่ยวกับการขายสงและการขายปลีก การซอม
ยานยนตและจักรยานยนต ไดรับคาตอบแทนแรงงาน
เฉลี่ยตอคนตอปสูงสุดคือ 122,995 บาท รองลงมาคือ
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค ไดรับคาตอบแทน
เฉลี่ยตอคนตอป 119,635 บาท สําหรับลูกจางที่
ปฏิบั ติ งานอยู ในธุรกิ จศิลปะ ความบันเทิ ง แล ะ
นันทนาการ ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป     
ตํ่าที่สุดคือ 68,697 บาท 
 

 แผนภูมิ 11 คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
                   และคาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป    
               จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 
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60.2%

1.4%

38 .4%

< 5 วัน/สัปดาห

5-6 วัน/สัปดาห

  7 วัน/สัปดาห

จํานวนวนัทํางาน/สัปดาห 
 

74.7%

12.1%

13.2% < 8 ชั่วโมง

8-10 ช่ัวโมง

> 10 ช่ัวโมง

จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/วัน 
 

94,084 
แหง 

94,084
แหง 

คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย 

รวม 

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 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

หมวดยอย 95-96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 

      55,000 
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11. รายไดจากการดําเนินงาน คาใชจาย
ขั้นกลาง และมูลคาเพ่ิม  

                  ในป  2554 การประกอบ ธุรกิ จ
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในภาคใต       
มีรายไดจากการดําเนินงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 964.0 
พันลานบาท คาใชจายข้ันกลางประมาณ 686.1 
พันลานบาท และมูลคาเพิ่มรวมทั้งสิ้นประมาณ 
278.0 พันลานบาท โดยมูลคาเพิ่มตอรายไดจากการ
ดําเนินงานมีสัดสวนประมาณรอยละ 28.8 สําหรับ
รายไดจากการดําเนินงานเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
มีมูลคาประมาณ 3.4 ลานบาท และรายไดจากการ
ดําเนินงานเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคาประมาณ 1.1 
ลานบาท ในดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

และเฉลี่ยตอคนทํางาน มีมูลคาประมาณ 994,000 
บาท และ 315,800 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดยอยธุรกิจ 
พบวา ธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 
มีรายไดจากการดําเนินงาน และมูลคาเพิ่มสูงที ่ส ุด
ประมาณ 346.4 พันลานบาท และ 85.4 พันลานบาท 
ตามลําดับ รองลงมาคือ ธุรกิจการขายสง (ยกเวนยานยนต
และจักรยานยนต) มีรายไดจากการดําเนินงาน และ
มูลคาเพิ่มประมาณ 285.6 พันลานบาท และ 66.5 
พันลานบาท สําหรับธุรกิจขอมูลขาวสาร และการ
สื่อสาร มีรายไดจากการดําเนินงานและมูลคาเพิ่ม
ตํ่าสุดคือ ประมาณ 807.2 ลานบาท และ 320.7 ลานบาท 
ตามลําดับ 

ตาราง 2  รายไดจากการดําเนินงาน และมูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดยอยธุรกิจ 

รายไดจากการดําเนินงาน มูลคาเพ่ิม 

หมวดยอยธุรกิจ มูลคารวม 

(ลานบาท) 

ตอสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ตอ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลคารวม 
(ลานบาท) 

ตอสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ตอ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลคาเพ่ิม 

ตอรายไดฯ 

(รอยละ) 

รวม 964,046.3 3,447.4 1,095.2 277,959.6 994.0 315.8 28.8 

การขายสง และการขายปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต  133,374.2 5,638.3 1,791.7 32,581.1 1,377.3 437.7 24.4 

การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 285,620.5 15,591.5 3,203.2 66,483.5 3,629.2 745.6 23.3 

การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 346,357.7 2,691.7 1,114.4 85,381.9 663.5 274.7 24.7 

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 127,196.5 2,443.5 468.7 57,640.0 1,107.3 212.4 45.3 

ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 807.2 5,076.7 747.4 320.7 2,016.7 296.9 39.7 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 23,825.3 3,289.9 1,388.6 11,258.6 1,554.6 656.2 47.3 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค 4,660.7 1,488.1 460.2 2,161.3 690.1 213.4 46.4 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 26,231.9 2,935.5 809.9 13,409.0 1,500.6 414.0 51.1 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 2,993.9 838.6 193.0 1,670.3 467.9 107.7 55.8 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 12,978.5 382.8 223.1 7,053.3 208.0 121.3 54.3 
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         12. การเปรียบเทียบการดําเนินธุรกิจ 
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในระยะ 
10 ปท่ีผานมา 

  ภาพรวมของการประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในภาคใตระยะ 10 ป ที่ผานมา 
พบวา จํานวนสถานประกอบการ การจางงาน มูลคารายรับ 
และมูลคาเพิ่ม มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ยกเวนในป 
2552 ที่หดตัวลงเน่ืองจากเปนชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
สําหรับในป 2554 ซึ่งเกิดเหตุการณมหาอุทกภัยใน        
ทุกพื้นที่ของประเทศ สถานประกอบการธุรกิจหยุดกิจการ
ช่ัวคราว แตอยางไรก็ตามภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจ
ก็ไมไดรับผลกระทบมากนัก  
 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลระหวาง สํามะโน/สํารวจ
ของธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการป 2555
กับป 2545 ซึ่งเปนขอมูลผลการดําเนินกิจการในรอบ
ปกอนหนาสํามะโน/สํารวจพบวา ในชวง 10 ปน้ี 
 

สถานประกอบการธุรกิจฯที่มีคนทํางาน 1 คนข้ึนไป 
ที่ ต้ังอยูในภาคใต  มีจํานวนเพิ่มข้ึนรอยละ 56.4 
สําหรับจํานวนคนทํางานเพิ่มข้ึนรอยละ 57.4  
  ในดานการจางงาน พบวา จํานวน
ลูกจางเพิ่มข้ึนรอยละ 81.3 จํานวนลูกจางเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการเพิ่ มข้ึนรอยละ 21.4 สํ าหรั บ
คาตอบแทนแรงงานที่ลูกจางไดรับมีมูลคาเพิ่มข้ึน   
สูงเกือบ 2 เทา หรือรอยละ 174.4 ในชวง 10 ป 

   สําหรับรายไดจากการดําเนินงาน 
เพิ่มข้ึน 1.7 เทา หรือรอยละ 167.9 ซึ่งสงผลให
มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการในภาคใตในชวง 10 ปน้ี
เพิ่มข้ึนถึง 2 เทา หรือรอยละ 212.1 

 

ตาราง 3 ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธรุกิจทางการบริการป 2544-2554 
 

รายการขอมูลท่ีสําคัญ ป 2544
1/
 ป 2546

1/
 ป 2548

1/
 ป 2550

1/ 
ป 2552

1/
 ป 2554

2/
 

รอยละของการ
เปล่ียนแปลง 

  ป 2554 และป 2544 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 178,794 178,596 178,745 260,823 259,844 279,648 56.4 

จํานวนคนทํางาน (คน) 559,215 556,381 601,351 863,161 707,414 880,238 57.4 

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 3.1 3.1 3.4 3.3 2.7 3.1 - 

จํานวนลูกจาง (คน) 254,576 276,573 322,949 437,449 333,857 461,472 81.3 

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 1.4 1.5 1.8 1.7 1.3         1.7 21.4 

คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท) 18,227.7 18,714.3 23,149.5 34,997.1 32,092.8 50,017.7 174.4 

    เฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 71,600.2 67,665.1 71,681.5 80,002.7 96,127.3  108,387.2 51.4 

รายไดจากการดําเนินงาน (ลานบาท) 359,817.6 443,991.9  563,631.7   716,201.8 549,475.4 964,046.3 167.9 

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 2,012.5 2,486.0 3,153.3 2,745.9 2,114.6  3,447.4 71.3 

    เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 643.4 798.0 937.3 829.7 776.7 1,095.2 70.2 

คาใชจายข้ันกลาง (ลานบาท) 270,755.6 364,056.4  420,193.9 546,921.2 400,243.6 686,086.7 153.4 

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 1,514.3 2,038.4 2,350.8 2,096.9 1,540.3    2,453.4 62.0 

    เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 484.2 654.3 698.7 633.6 565.8      779.4 61.0 

มูลคาเพ่ิม (ลานบาท) 89,062.0 79,935.6 143,437.7 169,280.6 149,231.9  277,959.6 212.1 

    เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 498.1 447.6 802.5 649.0 574.3     994.0 99.6 

    เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 159.3 143.7 238.5 196.1 210.9        315.8 98.2 

หมายเหตุ  
 
 : 

1/
 สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 2547 2549 2551 และ 2553 ภาคใต 

                  
2/
 สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ภาคใต 
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 13. สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลจากการสํ ามะโนธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ของธุรกิจทางการคาและ
ธุรกิจทางการบริการ พบวา มีสถานประกอบการ
ธุรกจิที่ต้ังอยูในภาคใต จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 279,648 
แห ง ส วนใหญ หรื อร อยละ 98.9 เ ป น ส ถาน -
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
ธุรกิจที่สําคัญไดแก ธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนต 
และจั ก รยานยนต )  มี ป ระมาณร อยละ46 .0 
คนทํางานในสถานประกอบการมีจํานวนทั้งสิ้น 

880,238 คน มีการจางงานทั้ งสิ้น 461,472 คน
คาตอบแทนเฉลี่ยของลูกจางตอคนตอปประมาณ 
108,387 บาท สําหรับรายไดจากการดําเนินงาน 
คาใชจายข้ันกลางและมูลคาเพิ่ม มีมูลคาทั้ งสิ้น
ประมาณ 964.0 พันลานบาท 686.1 พันลานบาท และ 
278.0 พันลานบาท ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการสํารวจ/
สํามะโนระหวางป  2545-2555 พบวา ผลจาก       
การสํารวจ/สํามะโน สะทอนใหเห็นวาในชวง 10 ป          
ที่ ผ านมาการประกอบธุรกิ จในภาคใต  มี ก าร

เจริญเติบโตอยางตอเ น่ือง จากจํานวนสถาน-
ประกอบการที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งมีการจางงานและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาตอบแทนแรงงานที่เพิ่มข้ึน สงผลใหระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีข้ึน มีการลงทุนขยาย
กิจการและการจางงาน เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

  ปญหาและอุปสรรคของสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ 

        ผูประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต 
ประมาณรอยละ 69.9 ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินกิจการ ดังน้ี 
การแขงขันทางการคาเพิ่มมากข้ึน ตนทุนในการ 
ดําเนินธุรกิจสูงข้ึน เศรษฐกิจไมดี/ชะลอตัว และกําลังซื้อ
ของลูกคาลดลง เปนตน  

  ความชวยเหลือท่ีตองการจาก
หนวยงานของรัฐ 

     สําหรับความชวยเหลือที่ตองการ
จากหนวยง านของร ัฐและขอ เ สนอแนะ นั ้น            
มีผูประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต ประมาณรอยละ 

63.6 ไดระบุความตองการและขอเสนอแนะ ดังน้ี 
รัฐควรมีมาตรการควบคุมราคาสินคา มาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ สนับสนุนแหลงเงินทุน สราง
เสถียรภาพทางการ เมืองภายในประเทศและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยจากผูกอการราย  
มาตรการลดอัตราภาษี และลดอัตราดอกเบี้ย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




