
 
 
 

ในปัจจุบันโครงสร้างการดําเนินธุรกิจทาง
การค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจท้ัง
ทางด้านการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตใหม่ๆ เ กิด ข้ึน รวมท้ังการประกอบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน ดังนั้น
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐาน
เ ก่ี ย ว กับก ารปร ะกอบธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว  จึ ง มี
ความสําคัญและจําเป็นสําหรับภาครัฐ และเอกชน
ใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท้ังในระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน    
ในเวทีการค้าโลก สํานักงานสถิติแห่งชาติและ
หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวง
พา ณิ ช ย์  เ ห็ น ค ว ร ใ ห้ มี ก า ร จั ด ทํ า สํ า ม ะ โ น
อุตสาหกรรมทุก 5 ปี เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐาน ท่ีสํ า คัญ ซ่ึ ง ทุกภาคส่ วนสามารถใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศร่วมกัน  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโน
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ มาแล้ว         
3 ครั้ง ในปี 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํามะโนอุตสาหกรรม มาแล้ว 3 ครั้งเช่นกัน ในปี 
2507 2540 และ 2550 สําหรับในปี 2555 
ครบรอบ 10 ปี การทําสํามะโนธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ และครบรอบ 5 ปี การ
ทําสํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
จึงได้บูรณาการการจัดทําสํามะโนดังกล่าวไป 
พร้อมกันภายใต้ชื่อ “โครงการสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555” 

 

ใ น ก า ร จั ด ทํ า สํ า ม ะ โ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรมครั้งนี้  ได้ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น 2 ข้ันตอน คือ ข้ันการนับจดเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 
และข้ันการแจงนับ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดของสถานประกอบการเฉพาะท่ี
ประกอบธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ 
และอุตสาหกรรมการผลิต 

สําหรับสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับนี้ เ ป็น   
ผลการเ ก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐานของสถาน
ประกอบการทุกแห่ ง ท่ี ต้ังอยู่ ในภาคใต้  และ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 
2552 (Thailand Standard Classification : 
TSIC-2009) ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ
บริการ    การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก
สถานท่ีเก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 
โดยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือน มี.ค. – มิ.ย. 54 สรุปดังนี้ 

 
1. จํานวนสถานประกอบการ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานประกอบการ พบว่า มีจํานวน 326,786 แห่ง 
โดยเป็นสถานประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจการขาย
ปลีก ประมาณร้อยละ 39.8 รองลงมาเป็นสถาน
ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับท่ีพักแรม 
บริการอาหารและเครื่องด่ืม ประมาณร้อยละ 16.3 
สถานประกอบการธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมการ
บริการอ่ืน ๆ มีประมาณร้อยละ 10.4 และการผลิต 
มีประมาณร้อยละ 10.2 ส่วนสถานประกอบการ
การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
และจักรยานยนต์ มีประมาณร้อยละ 7.3 ในขณะท่ี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าว
ข้างต้นแต่ละประเภทมีสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 8.0 
ของจํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น 

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น 
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ภาคใต้ 

(การนับจด : การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน) 



 

แผนภูมิ ก ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขายปลีก 
ท่ีพักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
กิจกรรมบริการอื่นๆ 
การผลิต 
การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 
การขายส่ง 
การให้เช่าบริการท่องเท่ียว และการบริการสนับ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
อื่นๆ ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
กิจกรรมทางวิชา ชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ 
ความบันเทิงและนันทนาการ การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย 
ของเสียและส่ิงปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานท่ี
เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

 

2. ขนาดของสถานประกอบการ 
 ขนาดของสถานประกอบการ เม่ือวัดด้วย
จํานวนคนทํางาน พบว่า มีประมาณ 
แห่ง หรือ ร้อยละ 98.4 เป็นสถานประกอบการท่ีมี
คนทํางาน 1-15 คน สําหรับสถานประกอบการท่ีมี
คนทํางานต้ังแต่ 16 คนข้ึนไป มีประมาณ
1.5  ในจํ านวนนี้ เ ป็นสถานประกอบการ ท่ี มี
คนทํางาน 16-25 คน มีประมาณ 
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 51
31-50 คน มีประมาณ 1,079 และ 
ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน
26-30  คน  มีประมาณ  523  
คนทํางานมากกว่า 200 คน มีประมาณ 
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ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม

การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 

ริการท่องเท่ียว และการบริการสนับสนุนอื่นๆ 

ข่าวสารคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
กิ จกรรมทางวิชา ชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ  
ความบันเทิงและนันทนาการ การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย  
ของเสียและส่ิงปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานท่ี 
เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 

ขนาดของสถานประกอบการ เม่ือวัดด้วย
จํานวนคนทํางาน พบว่า มีประมาณ 321,736 

สถานประกอบการท่ีมี
ถานประกอบการท่ีมี

คนข้ึนไป มีประมาณร้อยละ 
ในจํ านวนนี้ เ ป็นสถานประกอบการ ท่ี มี

คน มีประมาณ 2,232 แห่ง 
51-200 คน และ 
และ 936 แห่ง 

ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน
523  แห่ง และท่ีมี

คน มีประมาณ 280 แห่ง 

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ขนาดของสถานประกอบการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 15 คน  
16 คนขึ้นไป  

 

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
 ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ
การจัด ต้ังรูปแบบเป็นส่วนบุคคล
ประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังเป็น
บริษัทจํากัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ประมาณร้อยละ 1.7 สําหรับสถานประกอบการท่ี
มีรูปแบบการจัดต้ัง อ่ืนๆ ได้แก่ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ  สมาคม 
ประมาณร้อยละ 0.6 
 
แผนภูมิ ค ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนก

รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นสามัญนิติบุคคล
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
อื่นๆ 

39.8%
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สถานประกอบการ จําแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ   

กฎหมาย 
ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 94.8 มี

ส่วนบุคคล ส่วนสถาน
ประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด 

ประมาณร้อยละ 2.9 และ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

สําหรับสถานประกอบการท่ี
อ่ืนๆ ได้แก่ ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ  สมาคม เป็นต้น 

ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม
รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นสามัญนิติบุคคล 
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

จํานวน (คน) 

936 1,079

280
523

2,232

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

16-25 คน 26-30 คน 31-50 คน 50-200 คน > 200 คน16 – 25   26 – 30   31 – 50  51 – 200 > 200 
   คน         คน         คน        คน         คน 

 
ขนาดของสถานประกอบการ 
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4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการในภาคใต้ พบว่า ส่วน
ใหญ่ หรือร้อยละ 98.0 เป็นสํานักงานแห่งเดียว 
นอกจากนั้น มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงาน
สาขา มีประมาณร้อยละ 1.8 และสํานักงานใหญ่ 
ร้อยละ 0.2 
 
แผนภูมิ ง ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม

รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
 สถานประกอบการท่ีต้ังอยู่ในภาคใต้ ท่ีมี
รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็นบริษัทจํากัด
หรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีจํานวน 9,589 
แห่งนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.9 ไม่มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส่วนท่ีมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือ
หุ้น มีเพียงร้อยละ 3.1 ซ่ึงในกลุ่มนี้ ประมาณร้อย
ละ 53.6 เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ 10-50% 
ส่ วนสถานประกอบการ ท่ี มี ก า รล ง ทุนจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ก ก ว่ า  5 0 % มี ป ร ะ ม า ณ 
ร้อยละ 31.2  และร้อยละ  15.2 มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศน้อยกว่า 10% 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ จ ร้อยละของสถานประกอบการท่ีเป็นบริษัทจํากัด/
บริษัทจํากัด (มหาชน) จําแนกตามสัดส่วนการมี
ต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. คนทํางานและลูกจ้าง 
 สําหรับจํานวนคนทํางานซ่ึงหมายถึง
เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง เงินเดือน และรวมลูกจ้างท่ีทํางานในสถาน
ประกอบการในภาคใต้ มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 
1.0 ล้านคน ในจํานวนนี้ เ ป็นลูกจ้างประมาณ 
570,902 คน  
 โดยลูกจ้างประมาณ 252,294 คน หรือ
ร้อยละ 44.2 เป็นลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน1-15 คน รองลงมาเป็น
ลูกจ้าง ท่ีปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการท่ี มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน และ 51-200 คน มี
ประมาณร้อยละ 23.4 และ 17.3 ในขณะท่ีสถาน
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน มีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ประมาณร้อยละ 2.3 
 

ตาราง ก จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง
จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

 

ขนาดของ คนทํางาน1/ ลูกจ้าง 
สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 1,028,737 100.0 570,902 100.0 
1-15 คน 691,197 67.2 252,294 44.2 
16-25 คน 44,243 4.3 39,181 6.9 
26-30 คน 14,995 1.5 13,594 2.3 
31-50 คน 36,681 3.6 33,598 5.9 
51-200 คน 104,384 10.1 98,744 17.3 
มากกว่า 200 คน 137,237 13.3 133,491 23.4 

1/ คนทํางาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
เงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 
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 เม่ือพิจารณาคนทํางานตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบว่า ประมาณ 272,357 คน หรือ 
ร้อยละ 26.5 ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการท่ี
ดําเนินธุรกิจเ ก่ียวกับการขายปลีก รองลงมา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจเก่ียวกับ 
การผลิตประมาณ 224,261 คน หรือร้อยละ 21.8 
และท่ีพักแรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน 
201,441 คน หรือร้อยละ 19.6 ในขณะท่ีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ มีคนทํางานในสัดส่วนตํ่ากว่า
ร้อยละ 8.0  

 นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาการจ้างงาน
หรือลูกจ้างในกิจกรรมแต่ละประเภท พบว่า มี
ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับการผลิต จํานวน 173,765คน หรือ
ร้อยละ 30.4 รองลงมาเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับท่ีพักแรม บริการอาหาร
และเครื่องด่ืม จํานวน 120,947 คน หรือร้อยละ 
21.2 และการขายปลีก จํานวน 85,285 คน หรือ
ร้อยละ 14.9 

 

แผนภูมิ ฉ  จํานวนคนทํางาน1/และลูกจ้าง จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 1/ คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน และรวมลูกจา้งท่ีทํางานในสถานประกอบการ 
 

1. การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
2. การขายส่ง 
3. การขายปลีก 
4. ท่ีพักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
5. การให้เช่า บริการท่องเท่ียว และการบริการสนับสนุนอื่นๆ 
6. กิจกรรมบริการอื่นๆ 
7. การผลิต 
8. การก่อสร้าง 
9. อื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ การขนส่งทางบก สถานท่ีเก็บสินค้า ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการส่ือสาร กิจกรรมทาง

วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ การจัดการและการบําบัดนํ้าเสียของเสียและส่ิงปฏิกูล และ
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 

ลูกจ้าง 
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