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สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการเปนประจําทุก 2 ป โดย
เกบ็รวบรวมขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร เพือ่เปนประโยชนสาํหรบัภาครฐัในการ
กาํหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศ และสาํหรบัภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทนุ การสาํรวจนีเ้ปนการสาํรวจ
ครัง้ท่ี 22 โดยคุมรวมสถานประกอบการธรุกจิฯ ท่ีมคีนทาํงานตัง้แต 1 คนขึน้ไป ท่ีดาํเนนิกจิการเกีย่วกบัการขายสง ขายปลีก            
โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่นๆ  ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)                   
ท่ัวประเทศ

สาํหรบัสรปุขอมลูเบือ้งตนการสาํรวจธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร พ.ศ. 2549 นี ้ เปนผลการดาํเนนิการเกบ็             
รวบรวมขอมลูของสถานประกอบการธรุกจิทีต่ัง้อยูใน ภาคใต ซึง่ไดดาํเนนิการในป 2548 สรปุไดดังนี้

แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                 หมวดธุรกิจ

1.  จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

    ผลการสํารวจ พบวา ในป 2548 มีสถานประกอบการ
ธรุกจิฯ ท่ีตัง้อยูในภาคใตจาํนวนทัง้สิน้ 178,745  แหง สวนใหญ
(รอยละ 49.8) เปนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการการ   
ขายปลกี  (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมท้ังการ
ซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน รองลง
มาเปนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับโรงแรม
และภัตตาคาร ประมาณรอยละ 18.8 สวนสถานประกอบการ
ท่ีดาํเนนิกจิการเกีย่วกบัการขาย การบาํรงุรกัษาและการซอมแซม
ยานยนต และรถจกัรยานยนตฯ และกจิกรรมดานการบรกิารอืน่  ๆ 
มีสัดสวนประมาณรอยละ 11.1 และ 8.7 ตามลําดับ สําหรับ
หมวดธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตนแตละหมวดมี
สัดสวนต่ํากวารอยละ 5.0

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด
                 ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

2. ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

             เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการซึ่งวัดดวย
จาํนวนคนทาํงาน พบวา สถานประกอบการทีต่ัง้อยูในภาคใต
สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเลก็ทีม่คีนทาํงาน 1-15 คน
จํานวน 176,715 แหง หรือรอยละ 98.9สถานประกอบการที่
มีคนทํางาน 16-25 คน มีประมาณ 890 แหง  หรือรอยละ 0.5 
สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน และ 
31-50 คน มีประมาณ 444 และ 411 แหง ตามลําดับ ในขณะ
ท่ีสถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) 
มีเพียง   88 แหง
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49.8%

หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนตฯ

หมวด 51 การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)

หมวด 52 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ

หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร

หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย

หมวด 71-72,74,92 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ

หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 
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แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

           พบวา สถานประกอบการธรุกจิสวนใหญ (รอยละ 77.2)
เปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไมเปนนติบุิคคล รองลงมา
เปนสถานประกอบการที่มีรูปแบบอื่นๆ ไดแก สวนราชการ   
รฐัวสิาหกจิ สหกรณ มลูนธิ ิ สมาคม ฯลฯมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 15.4 สาํหรบัสถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งฯ 
เปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) และหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด มีสัดสวนใกลเคียงกันคือ
ประมาณรอยละ 3.9 และ 3.5 ตามลําดับ

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

            สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต พบวา สวนใหญเปนสํานักงาน
แหงเดียว   สูงถึงรอยละ 97.6 ท่ีเปนสํานักงานสาขามีประมาณ
รอยละ 1.8 และสํานักงานใหญมีเพียงรอยละ 0.6

แผนภูมิ จ จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
                 ธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

5. คนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจ

           ในป 2548 มคีนทาํงานอยูในสถานประกอบการธรุกจิฯ
ท่ีตั้งอยูในภาคใต จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 601,351 คน ใน
จํานวนนี้สวนใหญปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก (ยกเวน
ยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ประมาณ 246,459 คน 
หรือรอยละ 41.0 รองลงมาเปนคนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูใน
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  ประมาณรอยละ 24.3  สําหรับ
ธุรกิจในหมวดอื่นๆ มีสัดสวนคนทํางานคอนขางต่ําโดยแตละ
หมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 14.0
           สําหรับการจางงานในธุรกิจ แตละประเภท พบวา มี   
ลูกจางปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนต
และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคล
และของใชในครวัเรอืนมากทีส่ดุ ประมาณ 110,494 คน หรอื   
รอยละ 34.2 รองลงมาเปนลูกจางที่ปฏิบัติง านอยูในธุรกิจ   
โรงแรมและภัตตาคาร และการขายการบํารุงรักษาและการ
ซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขายปลีก  
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 25.3 และ 16.4   
ตามลาํดับ สาํหรับธุรกิจในหมวดอื่นๆ มีสัดสวนการจางงาน
คอนขางต่าํโดยแตละหมวดมสีดัสวนต่าํกวารอยละ 11.0 โดย
เฉพาะกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของมีการ
จางงานในสัดสวนต่ําท่ีสุดเพียงรอยละ 0.2

จํานวน (คน)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-72, 74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                      และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

หมวด
ธุรกิจ

50               51               52              55             70       71-72, 74, 92-93

หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํางานไมไดรับคาจาง
                   เงินเดือน และลูกจาง
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บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ และอื่นๆ
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แผนภูมิ ฉ รายรับ และมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

6. รายรับและมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ

           รายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบป 2548 ของ
สถานประกอบการในภาคใตมีมูลคารวมทั้งสิ้น 563,631.7 
ลานบาท โดยรายรับสวนใหญมาจากการดําเนินธุรกิจการขาย 
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต
รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 
31.4 รองลงมาคอืสถานประกอบการทีป่ระกอบธรุกจิการขายสง
และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)  
และการขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)  
รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชใน   
ครัวเรือน  ประมาณรอยละ 29.9 และ 28.2 ตามลําดับ สวน
ธุรกิจประเภทอื่นๆ  มีสัดสวนของรายรับคอนขางต่ํา กลาวคือ
ธุรกิจแตละประเภทมีสัดสวน  ต่ํากวารอยละ 7.0
            สําหรับมูลคาเพิ่มท่ีไดจากธุรกิจประเภทตาง ๆ มีมูลคา
รวมท้ังสิ้น 143,437.7 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากการ
ดาํเนนิธรุกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)
รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชใน   
ครวัเรอืน ประมาณรอยละ 36.9 รองลงมาประกอบธรุกจิการขาย
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจกัรยานยนต 
รวมท้ังการขายปลีกน้าํมันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 
26.9 ธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวมีสัดสวนของมูลคา
เพิ่มในแตละหมวดคอนขางต่ําไมเกินรอยละ 15.0

แผนภูมิ ช รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

7. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ
           เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ธุรกิจการขายสง
และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)  
มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการมากที่สุดคือ 
ประมาณ 18.8 ลานบาท และ 2.3 ลานบาท ตามลาํดบั รองลงมา
คือสถานประกอบการที่ประกอบการธุรกิจการขาย การบํารุง
รักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต รวมท้ัง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต มีรายรับเฉลี่ยตอสถาน-
ประกอบการ ประมาณ 8.9 ลานบาท และสถานประกอบการ
ท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย มีมูลคา
เพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการประมาณ 2.0 ลานบาท ใน
ขณะที่กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ  มีรายรับและมูลคาเพิ่ม
เฉลีย่ตอสถานประกอบการนอยท่ีสดุ คือประมาณ 350,600 บาท
และ 226,400 บาท ตามลําดับ

หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51 การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-72, 74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                       และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

จํานวนเงิน (ลานบาท)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71 การใหเชาเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
หมวด 72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เก่ียวของ
หมวด 74 กิจกรรมดานธุรกิจอ่ืนๆ
หมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอ่ืนๆ

หมวด
ธุรกิจ

จํานวนเงิน (พันบาท)

50          51       52        55         70        71        72         74        92        93

หมวด
ธุรกิจ

รวม           50            51             52              55            70    71-72, 74, 92-93

176,752.3

563,631.7

168,330.8

36,649.5 8,984.9 13,687.3

159,226.9143,437.7

38,602.4 20,717.9 8,032.97,118.116,044.9

52,921.6
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