
สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น 
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้อมูลรายละเอียดจากการแจงนับ) 

 
ในปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีอุตสาหกรรมการผลิต
ใหม่ๆ เกิดข้ึน รวมท้ังการประกอบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็มี
บทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน ดังน้ันข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบ
อุตสาหกรรมดังกล่าว จึงมีความสําคัญและจําเป็น
สําหรับภาครัฐ  และเอกชนใช้ ในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมท้ังในระดับประเทศ และระดับจังหวัด 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก 
สํานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานหลักด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ เห็นควรให้มีการจัดทํา
สํามะโนอุตสาหกรรมทุก 5 ปี เพ่ือให้ประเทศมี
ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ซ่ึงทุกภาคส่วนสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศร่วมกัน  

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” 

สําหรับข้อมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับน้ี 
เป็นผลการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ท่ีได้จากการแจงนับ
ข้อ มูลรายละ เ อียดของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต โดยกําหนดระเบียบวิธี   
ทางสถิติ เฉพาะสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน  
1 – 10 คน ทําการสํารวจด้วยตัวอย่าง ส่วนสถาน
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 11 คนข้ึนไป จะทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุกแห่ง ซ่ึงเป็นการดําเนิน
กิจการในรอบปี 2554 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2554) ท่ีต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ประกอบอุตสาหกรรมตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี  2552 (Thailand 
Standard Industrial Classification: TSIC-2009) 
โดยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 สรุปดังน้ี 
 
1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม 

หมวดย่อยอุตสาหกรรม 
 ผลจาการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555 พบว่า มีจํานวนสถานประกอบการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต  ท่ี ต้ั ง อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือท้ังสิ้น มีประมาณ 180,323 แห่ง 
อุตสาหกรรมสํ า คัญในภาค น้ี  คือ  การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหาร  และการผลิตสิ่ งทอ  โดยมี   
สถานประกอบการด้านน้ีร้อยละ 34.4 และ 24.5 
ตามลําดับ นอกจากน้ีอุตสาหกรรมสําคัญในลําดับ
รองลงไป ได้แก่ การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของ
จากฟางและวัสดุถักสานอ่ืนๆ  และการผลิตเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย มีประมาณร้อยละ 15.6 และ 11.7 



 

ตามลําดับ ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ร้อยละ 4.0 สําหรับสถานประกอบการ
การผลิตหมวดย่อยอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น
มีจํานวนตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 
 
แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

จําแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
     หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
     หมวดย่อย 13 การผลิตส่ิงทอ 
     หมวดย่อย 14 การผลิตเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย
     หมวดย่อย 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้กอ๊ก

(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตส่ิงของจากฟางและ
วัสดุถักสานอื่นๆ 

     หมวดย่อย 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อืน่ๆ ท่ีทําจากแร่อโลหะ
     หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์) 
     หมวดย่อย 31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
     หมวดย่อย 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อืน่ๆ 
     หมวดย่อย อื่นๆ ได้แก ่หมวดย่อย 11  12 

26 – 30  33  37 – 39 และ 
 

2. ขนาดของสถานประกอบการ 
 สถานประกอบการ ส่วนใหญ่ร้อยละ
หรือ 177,309 แห่ง เป็นสถานประกอบการท่ีมี
คนทํางาน 1 – 15 คน สถานประกอบการท่ีมี
คนทํางานต้ังแต่ 16 คนข้ึนไป มีอยู่เพียงร้อยละ
หรือมีจํานวน 3,014 แห่ง ในจํานวนน้ี
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 16 – 25 
1,407 แห่ง ท่ีมีคนทํางาน 31 – 50 
คน และ 26 – 30 คน มีประมาณ 582
และ 405 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการ
ท่ีมีคนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวน
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การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ มีประมาณ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น 

อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรม  

การผลิตเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้กอ๊ก 

การผลิตส่ิงของจากฟางและ

การผลิตผลิตภัณฑ์อืน่ๆ ท่ีทําจากแร่อโลหะ 
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้น

11  12 – 15 17 – 22  24 
และ 58 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.3 
เป็นสถานประกอบการท่ีมี

สถานประกอบการท่ีมี
เพียงร้อยละ 1.7

แห่ง ในจํานวนน้ีเป็นสถาน
25 คน มีประมาณ 
0 คน 51 – 200 

582 แห่ง 445 แห่ง 
ส่วนสถานประกอบการ

มีจํานวน 175 แห่ง  

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการ
การผลิต จําแนกตาม
ประกอบการ (จํานวนคนทํางาน

 
 
 
 
 
 
 
 
      1 – 15 คน 
      16 คนข้ึนไป 

 
3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฏหมาย
 สถานประกอบการส่วนใหญ่
มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญท่ีไม่ เป็นนิ ติ บุคคล ส่วนท่ี มีรูปแบบเป็น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์และอ่ืนๆ มี
ประมาณร้อยละ 18.4 สําหรับสถานประกอบการท่ีมี
รูปแบบเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
จํากัด และบริษัทจํากัด บริษัทจํา
สัดส่วนประมาณร้อยละ 0.9 และ
 
แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการ

การผลิต จําแนกตาม
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
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80.0%
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จํานวน (แห่ง

180,323
แห่ง

180,323 
แห่ง 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม   
ตามขนาดของสถาน

จํานวนคนทํางาน) 

รูปแบบการจัดต้ังตามกฏหมาย 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) 

ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญท่ีไม่ เป็นนิ ติ บุคคล ส่วนท่ี มีรูปแบบเป็น     
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์และอ่ืนๆ มี

สําหรับสถานประกอบการท่ีมี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) มี

และ 0.7 ตามลําดับ 

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
ตามรูปแบบการจัดต้ังตาม

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สหกรณ์ การจัดต้ังในรูปแบบอื่นๆ 

,407

405

582

445

175

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

0.9%
0.7%

18.4%

แห่ง) 

ขนาดของสถานประกอบการ 

323 
แห่ง 



 

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ
 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
สํานักงานแห่งเดียว  ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือ
สํานักงานสาขาอยู่ ท่ีใดอีก ร้อยละ
สํานักงานสาขา และท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังทาง
เศรษฐกิจเป็นสํานักงานใหญ่ มีร้อยละ 
 
แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการ

การผลิต จําแนกตามรูปแบบการจัด
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
 สถานประกอบการอุตสาห
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 36
ประกอบการท่ีดําเนินกิจการ 10 –
กิจการระหว่าง 5 – 9 ปี และน้อยกว่า 
มีประมาณร้อยละ 27.5 และ 16
ส่วนสถานประกอบการท่ีดําเนินกิจการ
มีประมาณ 12.3 ในขณะท่ีสถานประกอบการท่ี
ดําเนินกิจการต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไปน้ัน 
ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  7 . 1  ข อ ง จํ า น ว น ส ถ า น
ประกอบการท้ังสิ้น 
 

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
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   < 
   ล้านบาท         ล้านบาท       ล้านบาท

ทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมการผลิต 

อยละ 99.6 เป็น
ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือ

ร้อยละ 0.3 เ ป็น
ท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังทาง

มีร้อยละ 0.1 

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
รูปแบบการจัดต้ังทาง

 
อุตสาหกรรมการผลิต

6 .2 เ ป็นสถาน
– 19 ปี ดําเนิน

และน้อยกว่า 5 ปี        
6.9 ตามลําดับ 

กิจการ 20 – 29 ปี 
ในขณะท่ีสถานประกอบการท่ี

 มีเพียงเล็กน้อย 
ข อ ง จํ า น ว น ส ถ า น

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการ
จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ทุนจดทะเบียน 

สถานประกอบการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปร ะมาณร้ อ ยล ะ  1 . 4 
ประกอบการ ท้ั งสิ้ น  ในจํ า นวน น้ี
(ประมาณร้อยละ 72.8) มีทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท ท่ีมีทุนจดทะเบียน 
มีประมาณร้อยละ 24.3 สําหรับสถานประกอบการ
ท่ีมีทุนจดทะเบียนต้ังแต่ 100 
เพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 

 
แผนภูมิ 6 ร้อยละของสถานประกอบการ

จําแนกตามทุนจดทะเบียน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
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ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
เหนือท่ีมีทุนจดทะเบียน    

 ของ จํ าน วนสถาน
ประกอบการ ท้ั งสิ้ น  ในจํ า นวน น้ี ส่ ว น ให ญ่ 

มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 
ดทะเบียน 10 – 99 ล้านบาท 

หรับสถานประกอบการ
100 ล้านบาทข้ึนไป มี

ร้อยละ 2.9 

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ทุนจดทะเบียน 

19 ปี 20 - 29 ปี > 30 ปี

36
.2

12
.3

7.1

ระยะเวลา 



 

40.8

0
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40

60

< 50%

7. การส่งออกสินค้าไปจําหน่ายต่างประเทศ
 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ท่ีมีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ 
ร้อยละ 0.2 ในจํานวนน้ี ประมาณ
มูลค่าการส่งสินค้าออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ
มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าขายผลผลิต 
ประมาณร้อยละ 40.8 มีมูลค่าการส่งออก
50% ท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ
ส่งออกระหว่าง 50 - 79% ของมูลค่าขายผลผลิต
 
แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการ

การผลิต จําแนกตามการส่งออกสินค้า
ไปจําหน่ายต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. อัตราการใช้กําลังการผลิต 
 อัตราการใช้กําลังการผลิตต่อปี 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
พบว่า มีการใช้กําลังการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 
78.5% โดยร้อยละ 60.8 รายงานว่า
การผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 80%
มีกําลั งการผลิต  50 – 79% มีร้ อยละ 
ในขณะท่ีสถานประกอบการร้อยละ 
มีการใช้กําลังการผลิตน้อยกว่า 50%
 
 

สัดส่วนการส่งออก

< 50%        50

ร้อยละ 

มี 
0.2% 

ไม่มี
99.8% 

- 4 - 

16.8

42.4

50 - 79% > 79%

การส่งออกสินค้าไปจําหน่ายต่างประเทศ 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

ออกไปต่างประเทศ ประมาณ  
ประมาณร้อยละ 42.4 มี

มูลค่าการส่งสินค้าออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ
ของมูลค่าขายผลผลิต 

มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่า 
ร้อยละ 16.8 มีการ

ลค่าขายผลผลิต 

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การส่งออกสินค้า     

อัตราการใช้กําลังการผลิตต่อปี 2554 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

ช้กําลังการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 
รายงานว่ามีการใช้กําลัง

% ท่ีรายงานว่า   
มีร้ อยละ 32.1 

ในขณะท่ีสถานประกอบการร้อยละ 7.1 รายงานว่า
% 

แผนภูมิ 8 ร้อยละของสถานประกอบการ
 จําแนกตามอัตราการใช้กําลังการผลิต

 
 
  
 
 
 
 

น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

ร้อยละ 50 - 79 

มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 

 
9. จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง
 ในปี 2554 มีคนทํางานในสถานประกอบการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ท่ี ต้ั ง อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวั นออก เ ฉีย ง เห นือ  รวม ท้ั งสิ้ นประมาณ
710,391 คน โดยในจํานวนน้ีเป็นลูกจ้าง ประมาณ
467,403 คน เม่ือจําแนกลูกจ้างตาม
อุตสาหกรรมต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ
25.7 ทํางานในอุตสาหกรรม
อาหาร รองลงมาอยู่ในการผลิต
ร้อยละ 23.6 อยู่ในอุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย และการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์
สิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอ่ืนๆ
ร้อยละ 13.3 และ 10.0 ตามลําดับ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ห ม ว ด
นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนการส่งออก 

60.8%

180,323 
แห่ง 

< 50%        50–79 %        >80% 

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
จําแนกตามอัตราการใช้กําลังการผลิต 

 

ร้อยละ 80 

จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง 
มีคนทํางานในสถานประกอบการ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ท่ี ต้ั ง อ ยู่ ใ น ภ า ค
รวม ท้ั งสิ้ นประมาณ 

คน โดยในจํานวนน้ีเป็นลูกจ้าง ประมาณ 
คน เม่ือจําแนกลูกจ้างตามหมวดย่อย

อุตสาหกรรมต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
ทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

การผลิตสิ่ งทอประมาณ    
ยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิต

สิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอ่ืนๆ มีประมาณ
ตามลําดับ ท่ีทํางานอยู่ใน

ก า ร ผ ลิ ต ห ม ว ด ย่ อ ย อ่ื น ๆ 
อกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นตํ่ากว่าร้อยละ 7.0 

7.1%

32.1%



 

แผนภูมิ 9 จํานวนคนทํางานและลูกจ้างของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับ

ค่าจ้าง เงินเดือน และลูกจ้าง 
 

หมวดย่อยอุตสาหกรรม : 
หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
หมวดย่อย 13 การผลิตสิ่งทอ 
หมวดย่อย 14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
หมวดย่อย 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก

การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอ่ืนๆ
หมวดย่อย 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
หมวดย่อย 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้

ในทางทัศนศาสตร์ 
หมวดย่อย 27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง 
หมวดย่อย 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
หมวดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ หมวดย่อย 11 – 12  15  17 – 22

30 – 33  37 – 39 และ 58 

 
10. ค่าตอบแทนแรงงาน 

ในปี 2554 ลูกจ้างในอุตสาหกรรมการผลิต
ท่ี ต้ั งอ ยู่ ในภาคตะวันออกเ ฉีย ง
ค่าตอบแทนแรงงานรวมท้ังสิ้นประมาณ
ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ
บาท โดยลูกจ้างในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้
ในทางทัศนศาสตร์  ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน
เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงท่ีสุด ประมาณ 
รองลงมา ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี ประมาณ 
111,098 บาทและ 110,397 บาท 
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จํานวนคนทํางานและลูกจ้างของ       
อุตสาหกรรมการผลิต  

จําแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม 

คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับ

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 
การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอ่ืนๆ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ 
ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้

 

2  24 – 25  28        

ลูกจ้างในอุตสาหกรรมการผลิต
ตะวันออกเ ฉีย ง เห นือ ไ ด้ รั บ

ค่าตอบแทนแรงงานรวมท้ังสิ้นประมาณ 27,922.1 
ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 59,739 

การผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้

าตอบแทนแรงงาน
 140,720 บาท 

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและการ
ผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง  ไ ด้รับ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี ประมาณ 

 ตามลําดับ ส่วน

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ ก๊อก 
(ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและ
วัสดุถักสานอ่ืนๆ ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
ต่อคนต่อปีตํ่าท่ีสุด ประมาณ 
 
แผนภูมิ 10 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามหมวดย่อย
อุตสาหกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมวดย่อยอุตสาหกรรม : 
หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
หมวดย่อย 13 การผลิตสิ่งทอ 
หมวดย่อย 14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
หมวดย่อย 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก

การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอ่ืนๆ
หมวดย่อย 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 
หมวดย่อย 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้

ในทางทัศนศาสตร์ 
หมวดย่อย 27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง
หมวดย่อย 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
หมวดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ หมวดย่อย 11 – 12  15

30 – 33  37 – 39 และ 58 
 

11. มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง และ
มูลค่าเพ่ิม 

การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 
รวมท้ังสิ้นประมาณ 373,087
ค่าใช้จ่ายข้ันกลางประมาณ
และมูลค่าเพ่ิมประมาณ 96,912
สัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมต่อมูลค่าผลผลิตประมาณ
ร้อยละ 26.0  

27 29 32 อ่ืนๆ
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ค่าตอบแทนแรงงาน

จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ ก๊อก 
การผลิตสิ่งของจากฟางและ

ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
ประมาณ 18,191 บาท 

ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามหมวดย่อย

 
การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 
การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอ่ืนๆ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ 
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้

การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง 

15  17 – 22  24 – 25  28        
 

มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง และ

การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในภาค
ในปี 2554 มีมูลค่าผลผลิต

087.7 ล้านบาท เป็น
ค่าใช้จ่ายข้ันกลางประมาณ 276,174.9 ล้านบาท 

912.8 ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมต่อมูลค่าผลผลิตประมาณ
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ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย

หมวดย่อย
อุตสาหกรรม 

จํานวนเงิน (บาท/คน/



 

สํ าหรับ มูล ค่าผลผลิต เฉลี่ ย ต่อสถาน
ประกอบการมีมูลค่าประมาณ 2.1
มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย ต่อคนทํางาน มีประมาณ
525,186 บาท ในด้านมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถา
ประกอบการ มีประมาณ 537,440
มูลค่าเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีประมาณ 

หากพิจารณามูลค่าผลผลิตเฉลี่ยตาม
หมวดย่อยอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ท่ีใช้ในทางทัศนศาสตร์ มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อ
สถานประกอบการ และต่อคนทํางานสูงท่ีสุด 
ประมาณ 1,453.9 ล้านบาทและ
ตามลําดับ 

สํ า ห รั บ มู ล ค่ า เ พ่ิ ม เ ฉลี่ ย  มี ลั กษณะ
เช่ น เ ดี ย ว กับ มูล ค่ าผลผลิ ต เ ฉลี่ ย  กล่ า ว คื อ 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางทัศนศาสตร์
มี มูล ค่า เ พ่ิมเฉลี่ย ต่อสถานประกอบการและ      
ต่อคนทํางานสูงท่ีสุดประมาณ 327
และ 695,629 บาท ตามลําดับ รองลงมาเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ มีมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ
และต่อคนทํางานประมาณ 43.0 
833,733 บาท ตามลําดับ 
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มูลค่าผลผลิต

จํานวน (ล้านบาท) 

สํ าหรับ มูล ค่าผลผลิต เฉลี่ ย ต่อสถาน
1 ล้านบาท และ

มูลค่าผลผลิตเฉลี่ย ต่อคนทํางาน มีประมาณ 
บาท ในด้านมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถาน

440 บาท และ
 136,422 บาท 

หากพิจารณามูลค่าผลผลิตเฉลี่ยตาม
หมวดย่อยอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต

อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อ

สถานประกอบการ และต่อคนทํางานสูงท่ีสุด 
และ 3.1 ล้านบาท 

สํ า ห รั บ มู ล ค่ า เ พ่ิ ม เ ฉลี่ ย  มี ลั กษณะ
เช่ น เ ดี ย ว กับ มูล ค่ าผลผลิ ต เ ฉลี่ ย  กล่ า ว คื อ 

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางทัศนศาสตร์ 

มี มูล ค่า เ พ่ิมเฉลี่ย ต่อสถานประกอบการและ      
327.2 ล้านบาท 

ตามลําดับ รองลงมาเป็น
กระดาษและผลิตภัณฑ์

มีมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ
 ล้านบาท และ 

แผนภูมิ 11 มูลค่าผลผลิต และมลูค่าเพ่ิมของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าเพ่ิม คํานวณโดย มูลค่าผลผลิต หักด้วยค่าใช้จ่ายข้ันกลาง
มูลค่าผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบปี 
ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง หมายถึง รายจ่ายท่ีใช้ในการดําเนินการในขบวนการผลิต

ของสถานประกอบการในรอบปี 
 

หมวดย่อยอุตสาหกรรม : 
หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
หมวดย่อย 11 การผลิตเครื่องด่ืม 
หมวดย่อย 13 การผลิตสิ่งทอ 
หมวดย่อย 14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
หมวดย่อย 17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
หมวดย่อย 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
หมวดย่อย 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 
หมวดย่อย 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้

ในทางทัศนศาสตร์ 
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง
หมวดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ หมวดย่อย 12  15 – 16  18 

30 – 33  37 – 39 และ 58 
 

12. การเปรียบเทียบการดําเนนิกิจการอุตสาหกรรม
การผลิตในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา

 เม่ือเปรียบเทียบผลการทําสํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม พ.ศ .  
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 
ดําเนินกิจการในรอบปี 2554 
พบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตใน
ภาคตะวั นออก เ ฉี ย ง เห นือ
ประกอบการลดลง ร้อยละ 16
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.4 และจํา
ต่อสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน
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มูลค่าเพิ่ม

หมวดย่อย 
อุตสาหกรร
ม 

มูลค่าผลผลิต และมลูค่าเพ่ิมของ      
อุตสาหกรรมการผลิต 

จําแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม 

หักด้วยค่าใช้จ่ายข้ันกลาง 
มูลค่าผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบปี 2554 
ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง หมายถึง รายจ่ายท่ีใช้ในการดําเนินการในขบวนการผลิต

ของสถานประกอบการในรอบปี 2554 

 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

ยางและพลาสติก 
การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ 

ประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์) 
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้

การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง 
16  18 – 21  24  27 – 28         
 

การเปรียบเทียบการดําเนนิกิจการอุตสาหกรรม
ปีท่ีผ่านมา 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทําสํามะโนธุรกิจ
.  2555 กับสํ ามะโน
ซ่ึงเป็นข้อมูลของการ

2554 เทียบกับปี 2549 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตใน

เห นือ  มี จํ านวนสถาน
16.2 จํานวนคนทํางาน

และจํานวนคนทํางานเฉลี่ย
ต่อสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30.0 
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ตาราง 1 ข้อมูลท่ีสําคัญของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตปี 2549 และ 2554 

รายการข้อมูลท่ีสําคัญ ปี 2549 ปี 2554 
ร้อยละของ 

การเปล่ียนแปลง 

จํานวนสถานประกอบการ (แห่ง) 215,295 180,323 -16.2 

จํานวนคนทํางาน (คน) 
เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 

643,526 
3.0 

710,391 
3.9 

10.4 
30.0 

จํานวนลูกจ้าง (คน) 
เฉล่ียต่อสถานประกอบการ (คน) 

365,550 
1.7 

467,403 
2.6 

27.9 
52.9 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

21,847.2 
59,765.4 

27,922.1 
59,738.8 

27.8 
-0.1 

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 
เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 
เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 

279,607.1 
1,298.7 

434.5 

373,087.7 
2,069.0 

525.2 

33.4 
59.3 
20.9 

ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง (ล้านบาท) 
เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 
เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 

208,654.8 
969.2 
324.2 

276,174.9 
1,531.6 

388.8 

32.4 
58.0 
19.9 

มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) 
เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (พันบาท) 
เฉลี่ยต่อคนทํางาน (พันบาท) 

70,952.3 
329.6 
110.2 

96,912.8 
537.4 
136.4 

36.6 
63.0 
23.8 

 

ด้านการจ้างงาน พบว่า มีจํานวนลูกจ้าง
และลูกจ้างเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน  
ร้ อยละ  27 . 9  และ  52 . 9  ตามลํ า ดับ  ส่ ว น
ค่าตอบแทนแรงงานท่ีลูกจ้างได้รับ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
เช่นเดียวกัน คือ ร้อยละ 27.8 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
 ในด้านการดําเนินกิจการ พบว่า มูลค่า
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.4 ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง 
และมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมการผลิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 5 ปีน้ี  มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 32.4 และ 36.6 ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 กับสํามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ผลจากสํามะโนสะท้อน
ให้ เห็นว่าในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาการประกอบ

อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการ
เจริญเติบโตไม่มากนัก เน่ืองมาจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจโลกและผลกระทบของอุทกภัยใน
ภาคกลาง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิ ต นํ้ าตาลและเครื่ อง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ ทําให้มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน  

 

13. สรุปและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ 
ผลจากสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2555 พบว่า มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ก า ร ผ ลิ ต ใ น ภ า พ ร ว ม ท่ี ต้ั ง อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือท้ังสิ้น มี 180,323 แห่ง ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 98.3 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก  
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39.6
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ท่ีมีคนทํางาน 1 – 15 คน และอุตสาหกรรมท่ี
สําคัญในภาคน้ี ได้แก่การผลิตผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ 34.4) คนทํางานในสถานประกอบการมี
ท้ังสิ้นประมาณ 710,391 คน และมีจ้างงานรวม
ท้ังสิ้นประมาณ 467,403 คน ได้รับค่าตอบแทน
เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 59,739
มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง และมูลค่าเพ่ิม 
มีมูลค่าท้ังสิ้น 373,087.7 ล้านบาท
ล้านบาท และ 96,912.8 ล้านบาท ตามลําดับ

 

• ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
สํ าหรับความต้องการให้ภาครั ฐ

ช่วยเหลือน้ัน มีสถานประกอบการร้อยละ 
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ประมาณร้อยละ 
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ โดยความต้องการให้
รัฐช่วยเหลือ 5 อันดับแรก คือ ส่งเสริมการลงทุน
ให้แก่ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 47.7) ลดต้นทุนการผลิต
ร้อยละ 39.6) จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 
39.0) ขยายตลาดรับซ้ือผลผลิต ส่งเสริมการ
ส่งออก (ร้อยละ 34.6) และจัดหาฝึกอบรมและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน (ร้อยละ 27.6) 
 
แผนภูมิ 12 ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
                การผลิต จําแนกตามความต้องการให้ภาค
                รัฐช่วยเหลือ 5 อันดับแรก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่
ต้องการ
43.8%

ต้องการ
56.2%

ร้อยละ 

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 ความช่วยเหลือท่ีต้องการจากภาครัฐ : 
1. ส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ 
2. ลดต้นทุนการผลิต 
3. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า 
4. ขยายตลาดรับซื้อผลผลิต ส่งเสริมการส่งออก 
5. จัดหาฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงาน 

180,323 
แห่ง 

ความช่วยเหลือท่ีต้องการจากภาครัฐ
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คน และอุตสาหกรรมท่ี
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

คนทํางานในสถานประกอบการมี
คน และมีจ้างงานรวม
คน ได้รับค่าตอบแทน

739 บาท สําหรับ
มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายข้ันกลาง และมูลค่าเพ่ิม   

ล้านบาท 276,174.9
บาท ตามลําดับ 

ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ 
สํ าหรับความต้องการให้ภาครั ฐ

ช่วยเหลือน้ัน มีสถานประกอบการร้อยละ 43.8 ไม่
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ประมาณร้อยละ 56.2 
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ โดยความต้องการให้

อันดับแรก คือ ส่งเสริมการลงทุน
ลดต้นทุนการผลิต

จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า (ร้อยละ 
ขยายตลาดรับซ้ือผลผลิต ส่งเสริมการ

และจัดหาฝึกอบรมและ
) ตามลําดับ 

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
การผลิต จําแนกตามความต้องการให้ภาค 

อันดับแรก 

• ปัญหาในการดําเนินกิจการ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม

การผลิตประมาณร้อยละ 
ดําเนินกิจการ โดยปัญหาในการดําเนินกิจการ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.9 มีปัญหาเก่ียวกับเงินทุนไม่
เพียงพอ รองลงมามีปัญหาเก่ียวกับตลาด
(ร้อยละ 36.1) การขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
(ร้อยละ 31.5) และการขาดแคลนแรงงาน
21.4) ในขณะท่ีสถานประกอบการท่ีรายงานว่ามี
ปัญหาเก่ียวกับนโยบายด้านการค้าของรัฐบาลไม่
แน่นอนมีเพียงร้อยละ 7.7 
 
แผนภูมิ 13 ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
                การผลิต จําแนกตามการ
                ดําเนินกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่งสามารถตอบได้มากกว่า 
 

 ปัญหาในการดําเนินกิจการ : 
 1. เงินทุนไม่เพียงพอ  
 2. ตลาดการผลิต  
 3. การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

         4. การขาดแคลนแรงงาน 
 5. นโยบายด้านการค้าของรัฐบาลไม่แน่นอน
 6. อื่นๆ 

 

 

มช่วยเหลือท่ีต้องการจากภาครัฐ 
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ปัญหาในการดําเนินกิจการ 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตประมาณร้อยละ 43.2 มีปัญหาในการ
ดําเนินกิจการ โดยปัญหาในการดําเนินกิจการ 

มีปัญหาเก่ียวกับเงินทุนไม่
รองลงมามีปัญหาเก่ียวกับตลาดการผลิต 

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
และการขาดแคลนแรงงาน (ร้อยละ 

ในขณะท่ีสถานประกอบการท่ีรายงานว่ามี
ปัญหาเก่ียวกับนโยบายด้านการค้าของรัฐบาลไม่

ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
การผลิต จําแนกตามการมีปัญหาในการ 

แห่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

นโยบายด้านการค้าของรัฐบาลไม่แน่นอน 

 

ปัญหาในการดําเนินกิจการ 

ร้อยละ 


