
 

 

บทสรุปผูบ้รหิาร  
 

 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจ
ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท า ง ก า รบ ริ ก า ร                   
ทุก 2 ปี  มาอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สําหรับภาครัฐใช้
ในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และภาคเอกชน ใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน            
ในการสํารวจนี้คุ้มรวมสถานประกอบการธุรกิจ          
ทั่วประเทศ ที่ ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายส่ง             
ขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ   

 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการ
ในช่ วง เ ดือนพฤษภาคม -สิ งหาคม  2553 และ            
ข้อมูลสถิติที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นผลการ
ดําเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา (1 มกราคม –           
31 ธันวาคม 2552) ของสถานประกอบการธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ใน ภาคใต้ สรุป
ได้ดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
หมวดธุรกิจ 

   จากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณ
ค่าทางสถิติ พบว่า มีสถานประกอบการธุรกิจ ที่ต้ังอยู่ใน
ภาคใต้จํานวนประมาณ 259,844 แห่ง ในจํานวนนี้  
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46.6 ประกอบธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการ
ซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
รองลงมาประกอบ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
ประมาณร้อยละ 19.1 ธุรกิจการขาย การบํารุงรักษา
และการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ร วมทั้ ง ก า รข ายปลี กน้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พลิ ง ร ถยนต์                
และกิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ มีสัดส่วนประมาณ          
ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 9.7 ตามลําดับ สําหรับ
ธุรกิจนอกเหนือจากที่กล่ าวข้างต้นแต่ละหมวด             
มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.0 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ 
            จําแนกตามหมวดธุรกิจ   
                 

หมวดธุรกิจ จํานวน ร้อยละ 

รวม 259,844 100.0 

การขาย การบํารุงรักษา และการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขาย
ปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

 

27,437 

 

10.6 

การขายส่ง และการค้าเพ่ือค่านายหน้า                
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 15,626 6.0 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 

 

120,959 46.6 

โรงแรมและภตัตาคาร 49,698 19.1 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 5,789 2.2 

การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มี  
ผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 4,686 1.8 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 493 0.2 

กิจกรรมด้านธุรกิจอื่นๆ 5,869 2.3 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 3,964 1.5 

กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 25,323 9.7 

2. ขนาดของสถานประกอบการ               
   สถานประกอบการในภาคใต้ 

ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีคนทํางาน            
1-15 คน จํานวน 256,939 แห่ง หรือร้อยละ 98.9 
สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 15 คน 
มีเพียงร้อยละ 1.1 หรือมีจํานวน 2,905 แห่ง    
ใ น จํ า น ว น นี้ เ ป็ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร                     
ที่มีคนทํางาน 16-25 คน 1,331 แห่ง สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน 31-50 คน 
และ 26-30 คน มีประมาณ 609 แห่ง 602 แห่ง  
และ 256 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการ           
ที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวน 107 แห่ง  
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แผนภูมิ 1 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตาม 
            ขนาดของสถานประกอบการ  
            (จํานวนคนทํางาน) 

 

 

 

 

 

 

 

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   

สถานประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่หรือ 
ร้อยละ 93.0 มีการจัดต้ังในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนที่มีรูปแบบ
เป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) และห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีสัดส่วน 
ประมาณร้อยละ 1.9 และร้อยละ 1.8 ตามลําดับ 
สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบเป็นส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ             
มีประมาณร้อยละ 3.3 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง              
สถานประกอบการ  พบว่า  สถานประกอบการ               
ที่มีคนทํางาน 1 – 15 คน จะดําเนินกิจการในรูปแบบ
ที่เป็นส่วนบุคคล มากที่สุดถึงร้อยละ 93.8 ในขณะที่ 
สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน  
จะ ดํ า เนิ นกิ จการ ในรู ปแบบ เป็ นบริ ษั ท จํ า กัด              
บริษัทจํากัด (มหาชน) มากที่สุดประมาณร้อยละ 94.0   

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 2  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ    
                       จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   
                       และขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 สถานประกอบการธุรกิจใน
ภาคใต้ที่พบส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.9 เป็น
สํานักงานแห่งเดียวไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขา
อยู่ที่ใด ที่เหลือร้อยละ 0.7 เป็นสํานักงานสาขา 
และอีกร้อยละ 0.4 เป็นสํานักงานใหญ่ 

เมื่ อพิ จารณาตามขนาดของ
สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) พบว่า 
สถานประกอบการส่ วนใหญ่ ในทุกขนาด              
มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานแห่งเดียว  

แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ                 
จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ              
และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

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

 ขนาด 
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5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  

สถานประกอบการธุรกิจ ร้อยละ 34.6 
ดําเนินกิจการระหว่าง  5-9 ปี ที่ดําเนินกิจการ
ระหว่าง 10-19 ปี มีประมาณร้อยละ 33.2 สถาน-
ประกอบการที่ ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี และ
ระหว่าง 20-29 ปี มีประมาณร้อยละ 20.9 และ 7.4 
ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ ประมาณ
ร้อยละ 3.9 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) พบว่า สถานประกอบการ
เกือบทุกขนาด ส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 57.0 
ดําเนินกิจการต้ังแต่  10 ปีขึ้นไป ยกเว้นสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 15 คน ที่มีการดําเนิน
กิจการน้อยกว่า 10 ปี ในสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 55.8  

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
             จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  
             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

6. ทุนจดทะเบียน  

       สถานประกอบการธุรกิจในภาคใตท้ีม่ี
ทุนจดทะเบียนมีจํานวน 8,401  แห่ง หรือร้อยละ 3.2 
ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ 
ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 87.8 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า         
10 ล้านบาท ที่มีทุนจดทะเบียน 10 – 99 ล้านบาท            
มีประมาณร้อยละ 11.0 สําหรับสถานประกอบการ  
ที่มีทุนจดทะเบียนต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง         
ร้อยละ 1.2 

แผนภูมิ 5  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

96.8%

3.2%

11.0%
1.2%

87.8%

         7.  การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการในภาคใต้ ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 99.9) ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
ส่วนที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน หรือถือหุ ้นใน
กิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 0.1 ในจํานวนนี้พบว่า 
สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
โดยถือหุ้น 10 – 50% มีประมาณร้อยละ 80.9  
ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่า 50% 
มีประมาณร้อยละ 12.5 ที่เหลือร้อยละ 6.6 เป็น
สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดย
ถือหุ้นน้อยกว่า 10%  

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
               จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
               หรือถือหุ้น 
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8. จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง   

  ในปี 2552 มีคนทํางานในสถาน -
ประกอบการธุรกิจที่ต้ังอยู่ในภาคใต้ทั้งสิ้น 707,414 คน 
ในจํานวนนี้ เป็นลูกจ้าง 333,857 คน เมื่อจําแนก
ลูกจ้างตามประเภทธุรกิจต่าง ๆ พบว่า มีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  มากที่สุด 
จํานวน 114,740 คน หรือร้อยละ 34.4 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์
และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 85,928 คน หรือร้อยละ 
25.7 สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการขาย    
การบํารุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
รถยนต์ มีประมาณ 48,130 คน หรือร้อยละ 14.4 ที่
เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

 

แผนภูมิ 7 จํานวนคนทํางานรวมในการประกอบการธุรกิจฯ 
จําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ค่าตอบแทนแรงงาน    

      ลูกจ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ งานในธุ รกิ จ        
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในภาคใต้ 
ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 
32.1 พันล้านบาท หรือโดยเฉลี่ย 96,127 บาท
ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อ
คนต่อปีสูงสุดคือ 124,637 บาท รองลงมาคือ
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
120,126 บาท ลูกจ้างในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร และกิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืนๆ ได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 113,420 บาท 
และ 101,392 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักรและ
เครื่ อ งอุ ปกรณ์ โดยไม่ มี ผู้ ควบคุ มฯ  ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีตํ่าสุด 52,657 บาท 

แผนภูมิ 8 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ       
             ธุรกิจและค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคน 
             ต่อปี จําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ 

หมวด 51  การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 

หมวด 52  การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการซ่อมแซมฯ 

หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร 

หมวด 70  กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 

หมวด 71  การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุมฯ 

หมวด 72  กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 74  กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ 

หมวด 92  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 

หมวด 93  กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 
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จํานวนเงิน (บาท/คน/ปี) 

คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดย 
ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนและลูกจ้าง 

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ 

หมวด 51  การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 

หมวด 52  การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการซ่อมแซมฯ 

หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร 

หมวด 70  กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 

หมวด 71  การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุมฯ 

หมวด 72  กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 74  กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ 

หมวด 92  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 

หมวด 93  กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 
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10. รายรับ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าเพิ่ม  

การประกอบธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการในภาคใต้ มีมูลค่ารายรับรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 549.5 พันล้านบาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 
400.2 พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสิ้นประมาณ 
149.2 พันล้านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าเพิ่มมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 27.2 ของรายรับ สาํหรับรายรับเฉลี่ย
ต่อสถานประกอบการมีมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านบาท 
และรายรับเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 
776,700 บาท ในด้านมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถาน-
ประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่าประมาณ 
574,300 บาท และ 210,900 บาท ตามลําดับ 

 

 

เมื่ อพิ จารณาตามหมวดธุ รกิ จ 
พบว่า ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์) รวมท้ังการซ่อมแซมของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีรายรับและ
มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 192.3 พันล้านบาท
และ 47.3 พันล้านบาท ตามลําดับ ธุรกิจการขาย 
การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ําม ัน
เชื้อเพลิงรถยนต์ มีรายรับและมูลค่าเพิ่มประมาณ 
130.1 พันล้านบาท และ 24.8 พันล้านบาท 
ตามลําดับ สําหรับธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
คอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีรายรับ
และมูลค่าเพิ่มตํ่าสุดคือประมาณ 436.6 ล้านบาท 
และ 195.2 ล้านบาท ตามลําดับ 

 

ตาราง 2  รายรับ และมูลค่าเพิ่ม ของการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

รายรับ มูลค่าเพ่ิม 

หมวดธุรกิจ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่าเพิ่ม 
ต่อรายรับ 
(ร้อยละ) 

รวม 549,475.4 2,114.6 776.7 149,231.9 574.3 210.9 27.2 

การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 130,089.6 4,741.4 1,594.7 24,843.3 905.5 304.5 19.1 

การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า          
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 117,995.2 7,551.2 1,696.9 19,987.2 1,279.1 287.4 16.9 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์)รวมทั้งการซ่อมแซม    
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 192,313.9 1,589.9 748.4 47,344.8 391.4 184.2 24.6 

โรงแรมและภัตตาคาร 80,748.3 1,624.8 415.1 40,540.4 815.7 208.4 50.2 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 4,570.6 789.5 418.1 2,452.8 423.7 224.4 53.7 

การให้เช่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์    
โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 1,911.6 407.9 183.3 1,145.7 244.5 109.9 59.9 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรม        
ที่เกี่ยวข้อง 436.6 885.7 401.0 195.2 395.9 179.2 44.7 

กิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืนๆ 9,862.8 1,680.5 393.8 6,372.1 1,085.7 254.4 64.6 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 5,174.6 1,305.4 325.6 2,460.9 620.8 154.8 47.6 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 6,372.2 251.6 153.9 3,889.5 153.6 93.9 61.0 
 

  



 

 

 

11. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํารวจธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 พบว่า จํานวน 
สถานประกอบการธุ รกิจฯ  ในภาคใต้  มีทั้ งสิ้ น 
259,844 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.9 เป็น 
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน และ      
การประกอบธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่ การขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการ
ซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
ประมาณร้อยละ 46.6 สําหรับคนทํางานในสถาน-
ประกอบการมีทั้งสิ้น 707,414 คน ในจํานวนนี้เป็น
ลูกจ้างหรือมีการจ้างงาน 333,857 คน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ย 96,127 บาทต่อคนต่อปี ส่วนมูลค่า
รายรับ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 549.5 พันล้านบาท 400.2 
พันล้านบาท และ  149.2 พันล้านบาท ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 

     มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต้         
ประมาณร้อยละ 19.9 ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินกิจการ 
ดังนี้ ได้รับผลกระทบจากการมีคู่แข่งทางเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น ลูกค้ามีกําลังซื้อลดลง ขาดแรงงาน
ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 

 

• ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน 
     ของรัฐ 

     สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการ
จากหน่วยงานของรัฐและข้อเสนอแนะนั้น             
มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในภาคใต้ ประมาณ 
ร้ อยละ  17 .5  ไ ด้ ระบุความ ต้องการและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ รัฐควรมีมาตรการให้กู้ยืมเงิน
ดอกเบี้ย ตํ่า ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ
สาธารณูปโภค มีมาตรการลดหย่อนภาษี และ 
มีมาตรการควบคุมราคาสินค้า เป็นต้น 

 




