สรุปผลขอมูลเบือ้ งตน
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต
ปริมณฑล (ขอมูลรายละเอียดจากการแจงนับ)
ในปจจุบันโครงสรา งอุตสาหกรรมการผลิต
เปลี่ยนแปลงอยา งรวดเร็ว มีอุตสาหกรรมการผลิต
ใหมๆ เกิดขึ้นรวมทั้งการประกอบอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็มีบทบาทสําคัญ
ต อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศเพิ่ม ขึ้น ดังนั้นขอมูล สถิติแ ละสารสนเทศ
โครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
ดังกลาว จึงมีความสําคัญและจํา เปนสําหรับภาครัฐ
และเอกชนใชใ นการกํา หนดนโยบายและวางแผน
พั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ แ ละอุ ต สาหกรรมทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันในเวทีการคาโลก สํานักงานสถิติแหงชาติ
และหนวยงานหลักดานเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหง ชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย เห็นควรใหมีการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม
ทุก 5 ป เพื่อใหประเทศมีขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญ
ซึ่งทุกภาคสว นสามารถใชประโยชนในการวางแผน
พัฒนาประเทศรวมกัน
สํา นักงานสถิติแ หงชาติ ไดจัดทํา สํา มะโน
ธุร กิจ ทางการคา และธุ รกิ จ ทางการบริการมาแล ว
3 ครั้ง ในป 2509 2531 และ 2545 และจั ดทํ า
สํา มะโนอุ ตสาหกรรมมาแล ว 3 ครั้ ง เช นกัน ในป
2507 2540 และ 2550 สําหรับในป 2555 ครบรอบ
10 ป การทํา สํา มะโนธุร กิจ ทางการคา และธุรกิ จ
ทางการบริการ และครบรอบ 5 ป การทํา สํามะโน
อุต สาหกรรม สํ า นัก งานสถิต ิแ หง ชาติ จึง ได
บูร ณาการการจัดทํา สํามะโนดังกลาวไปพรอมกัน
ภายใตชื่อ “โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2555”

สํา หรับ ขอมูล ที่นํา เสนอในรายงานฉบับ นี้
เปน ผลการสํ า มะโนธุร กิ จ และอุ ตสาหกรรม พ.ศ.
2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ที่ไดจากการแจงนับ
ข อ มู ลร า ยล ะ เอี ยดข อ งส ถ าน ป ระ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรมการผลิต โดยกํา หนดระเบีย บวิธีท าง
สถิติเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 10 คน
ทําการสํารวจดวยตัวอยาง สวนสถานประกอบการที่
มีค นทํา งาน 11 คนขึ้นไป จะทํา การเก็บ รวบรวม
ขอมู ล ทุก แหง ซึ่ งเป นการดํา เนิ นกิจ การในรอบป
2554 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) ที่ตั้งอยูใน
ปริมณฑล และประกอบอุตสาหกรรมตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552
(Thailand Standard Industrial Classification: TSIC-2009)
โดยไดดําเนินการเก็บ รวบรวมขอมูล ในระหวางเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 สรุปดังนี้
จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวดยอย
อุตสาหกรรม
ผลจากการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2555 พบว า มี จํา นวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต ที่ตั้งอยูในปริมณฑลทั้งสิ้น มี
ประมาณ 24,997 แหง อุตสาหกรรมสําคัญในภาคนี้
คื อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ลหะประดิ ษ ฐ (ยกเว น
เครื่องจักรและอุปกรณ) และการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
โดยมีสถานประกอบการดา นนี้ รอยละ 20.7 และ
17.1 ตามลําดับ อุตสาหกรรมในลําดับรองลงไป ไดแก
การผลิตผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบมีรอ ยละ
13.0 สําหรับการผลิตสิ่งทอและการผลิตผลิตภัณฑ
ยางและพลาสติก มีสัดสว นเทา กัน คือ รอยละ 5.7
สว นสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตหมวด
ยอยอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน มีจํานวนต่ํากวา
รอยละ 4.0

viii
แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามหมวดยอยอุตสาหกรรม
13.0%

21.4%

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ
(จํานวนคนทํางาน)
3,000

5.7%

จํานวน (แหง)

2,594

2,500

3.0%
3.4%

31.5%

24,997
แหง

17.1%

24,997
แหง

68.5%
20.7%
3.1%

3.6%

2,000

ขนาดของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ สว นใหญ ห รือรอยละ
68.5 หรือ 17,116 แหง เปนสถานประกอบการที่มี
คนทํา งาน 1 – 15 คน มี ส ถานประกอบการที่ มี
คนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป มีอยูเพียงรอยละ 31.5
หรือ มีจํา นวน 7,881 แหง ในจํา นวนนี้ เปน สถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51 – 200 คน มีจํา นวน
2,594 แห ง และที่ มี ค นทํ า งาน 16 – 25 คน
มีจํานวน 1,829 แหง ในขณะที่สถานประกอบการที่
มีคนทํางาน 26 – 30 คน มีจํานวน 698 แหง เทานั้น

1,624

1,500

1,136

1,000

3.3%
5.7%

หมวดยอย 10-12 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
หมวดยอย 13 การผลิตสิ่งทอ
หมวดยอย 14 การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
หมวดยอย 20 การผลิตเคมีภณ
ั ฑและผลิตภัณฑเคมี
หมวดยอย 22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
หมวดยอย 23 การผลิตผลิตภัณฑอนื่ ๆ ทีท่ ําจากแรอโลหะ
หมวดยอย 24 การผลิตโลหะขัน้ มูลฐาน
หมวดยอย 25 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวน
เครื่องจักรและอุปกรณ)
หมวดยอย 31 การผลิตเฟอรนิเจอร
หมวดยอย 32 การผลิตผลิตภัณฑอนื่ ๆ
หมวดยอย อื่นๆ ไดแก หมวดยอย 15 – 19 21 26 – 30 33
37 – 39 และ 58

1,829

698

500
0

1 – 15 คน
16 คนขึ้นไป

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

ขนาดของสถานประกอบการ

รูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย
สถานประกอบการสวนใหญ (รอยละ 51.4)
มีรูปแบบการจัดตั้งเปนสวนบุคคล หรือหางหุนสวน
สามัญที่ไมเปนนิติบุค คล สวนที่มีรูปแบบเปนบริษัท
จํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) มีประมาณรอยละ 39.6
สําหรับที่มีรูปแบบเปนหางหุนสว นสามัญนิติบุคคล
ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด มี ป ระมาณร อ ยละ 8.6 และ
สวนราชการ รัฐวิส าหกิจ สหกรณแ ละอื่นๆ มี เพียง
เล็กนอยประมาณรอยละ 0.4 เทานั้น
แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
0.4%

39.6%

8.6%
สวนบุคคล
หางหุนสวนจํากัด
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

24,997
แหง

51.4%

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สหกรณ การจัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ

ix
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ใน
ปริมณฑล รอยละ 93.4 เปนสํานักงานแหงเดียว ไมมี
สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาอยูที่ใดอีก รอยละ
3.7 เปนสํา นักงานสาขาและที่เปนสํานักงานใหญมี
รอยละ 2.9

แผนภูมิ จ รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทาง
เศรษฐกิจ
100%

93.4

80%
60%
40%
20%

2.9

3.7

0%
สํานักงานแหงเดียว สํานัก งานใหญ สํานักงานสาขา
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ส ว น ใ ห ญ ป ร ะ ม า ณ ร อ ย ล ะ 32.9 เ ป น ส ถ า น
ประกอบการที่ดํา เนินกิจ การ 10 – 19 ป ดํา เนิน
กิ จ การระหว า ง 5 – 9 ป และน อ ยกว า 5 ป มี
ประมาณรอยละ 26.4 และ 21.4 ตามลํา ดับ สว น
สถานประกอบการที่ดํา เนินกิจ การ 20 – 29 ป มี
ประมาณ 13.6 ในขณะที่สถานประกอบการที่ดําเนิน
กิ จ การตั้ ง แต 30 ป ขึ้ น ไปนั้ น มี เ พี ย งเล็ ก น อ ย
ประมาณรอยละ 5.7 ของจํานวนสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น

32.9
26.4
21.4
13.6
5.7
ระยะเวลา
<<55ปป 5 –5 9- ป9 ป 1010– 19
20-29
– 29ป ป > 30
> 30
-19ปป 20
ป ป

ทุนจดทะเบียน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตใน
ปริมณฑลที่มีทุนจดทะเบียนมีประมาณรอยละ 44.7
ของจํา นวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ในจํา นวนนี้
สวนใหญ (ประมาณรอยละ 68.0) มีทุนจดทะเบียน
นอยกวา 10 ลานบาท ที่มีทุนจดทะเบียน 10 – 99
ลา นบาท มี ป ระมาณรอ ยละ 23.9 สํ า หรับ สถาน
ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 100 ลานบาท
ขึ้นไป มีเพียงประมาณรอยละ 8.1
แผนภูมิ ฉ รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามทุนจดทะเบียน

ไมมี
55.3%

24,997
แหง

มี
44.7%
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23.9
8.1
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> 100
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
สัดสวนเงินทุนจดทะเบียน
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แผนภูมิ ช รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต จําแนกตามการมีตางประเทศ
รวมลงทุนหรือถือหุน
4.7

ไมมี
96.0%
24,997
แหง

71.3
มี
4.0%

24.0

< 10%

10 - 50%

> 50%

สัดสวนการลงทุนของ
ตางประเทศ

การสงออกสินคาไปจําหนายตางประเทศ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทีม่ ี
การสง สินคา ออกไปตา งประเทศ ประมาณรอ ยละ
6.7 ในจํานวนนี้ ประมาณรอยละ 36.5 มีมูลคา การ
สงสินคาออกไปจําหนายในตางประเทศมากกวาหรือ
เทากับ 50% ของมูลคาขายผลผลิต ประมาณรอยละ
32.2 มีมูลคาสงออกระหวาง 20 - 49% ที่เหลืออีก
ประมาณรอยละ 31.3 มี การสงออกนอยกวา 20%
ของมูลคาขายผลผลิต

แผนภูมิ ซ รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต จําแนกตามการสงออกสินคา
ไปจําหนายตางประเทศ

24,997
แหง
ไมมี 93.3%

มี 6.7%

36.5

30%

32.2

40%

31.3

การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตใน
ปริม ณฑล ที่มีรูป แบบการจัด ตั้งตามกฎหมายเปน
บริษัทจํา กัด หรือบริษัทจํา กัด (มหาชน) สว นใหญ
(รอยละ 96.0) ไมมีการลงทุนจากตางประเทศ สวนที่
มีการลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศมีเพียงรอยละ
4.0 ในจํา นวนนี้ ประมาณร อยละ 71.3 เปน การ
ลงทุนจากตางประเทศ 10 - 50% ที่มีการลงทุนจาก
ตางประเทศมากกวา 50% มีป ระมาณรอยละ 24.0
และที่มีการลงทุนจากตางประเทศนอยกวา 10% มี
ประมาณรอยละ 4.7 เทานั้น

20%
10%
0%
< 20%
20–49 % >50%
สัดสวนการสงออก

อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการใชกําลังการผลิตตอป 2554 ของ
สถานประกอบการอุ ตสาหกรรมการผลิ ต พบว า
มีการใชกํา ลัง การผลิต โดยเฉลี่ยประมาณ 76.2%
โดยรอยละ 56.0 รายงานวามีการใชกํา ลังการผลิต
มากกว า หรื อ เท า กั บ 80% ที่ ร ายงานว า มี กํ า ลั ง
การผลิต 50 – 79% มีรอยละ 37.7 ในขณะที่ส ถาน
ประกอบการรอยละ 6.3 รายงานวามีการใชกาํ ลังการ
ผลิตนอยกวา 50%
แผนภูมิ ฌ รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามอัตราการใชกําลังการผลิต
6.3%

56.0%

24,997
แหง

37.7%

นอยกวารอยละ 50
รอยละ 50 - 79
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80
อัตราการใชกําลังการผลิต หมายถึง สัดสวนระหวางปริมาณผลผลิตจริงกับกําลังการผลิตสูงสุด
ที่สามารถผลิตไดในชวงเวลาหนึ่ง คํานวณโดยปริมาณการผลิตจริง
หารดวยกําลังการผลิต

xi
คาตอบแทนแรงงาน
ในป 2554 ลูกจางในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ตั้งอยูในปริมณฑล ไดรับคา ตอบแทนแรงงานรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 156,967.2 ลานบาท หรือเฉลี่ยตอ
คนต อ ป ป ระมาณ 136,567 บาท โดยลูก จ า งใน
อุตสาหกรรมการผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกลั่นปโตรเลียม ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
ตอคนตอปสูงที่สุด ประมาณ 170,060 บาท ในขณะที่
การเก็บรวบรวมของเสีย การบํา บัดและการกํา จัด
ของเสีย รวมถึงการนําของเสีย กลับ มาใชใหมและ
กิจกรรมการบําบัด และบริการจัดการของเสียอื่นๆ
ไดรับ คา ตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปต่ํา ที่สุด
ประมาณ 99,861 บาท

แผนภูมิ ญ จํานวนคนทํางานและลูกจางของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตามหมวดยอยอุตสาหกรรม
คน

แผนภูมิ ฎ คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามหมวดยอย
อุตสาหกรรม

22

25

29

หมวดยอย
อื่น ๆ
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับ
คาจาง เงินเดือน และลูกจาง
หมวดยอยอุต สาหกรรม :
หมวดยอย 10-12 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
หมวดยอย 13 การผลิตสิ่งทอ
หมวดยอย 19 การผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
หมวดยอย 20 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
หมวดยอย 22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
หมวดยอย 25 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)
หมวดยอย 26 การผลิตผลิตภัณฑคอมพิว เตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร
หมวดยอย 27 การผลิตอุปกรณไฟฟา
หมวดยอย 29 การผลิตยานยนต รถพว ง และรถกึ่งพวง
หมวดยอยอื่นๆ ไดแก หมวดยอย 14 – 18 21 23 – 24 28 30 – 33 37– 39
และ 58
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29 อื่นๆ
อุตสาหกรรม
คาตอบแทนแรงงาน
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
15,314.9

ลานบาท
60,000

8,946.8

ลูกจาง

660.8

240,742

คนทํางาน

244,170

360,000
340,000
320,000
300,000
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351,927
341,613

จํานวนคนทํางานและลูกจาง
ในป 2554 มีคนทํางานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ตั้งอยูในปริมณฑลรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 1.17 ลานคน โดยในจํานวนนี้เปนลูกจาง
ประมาณ 1.15 ลานคน เมื่อจําแนกลูกจางตามหมวด
ยอยอุตสาหกรรมตางๆ พบวา สวนใหญหรือรอยละ
21.0 ทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมาอยูในการผลิตผลิตภัณฑ
ยางและพลาสติก และการผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ
(ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ) มีลูกจางใกลเคียงกันคือ
ประมาณรอยละ 9.9 และ 9.2 ตามลําดับ ทีท่ ํางานอยู
ในอุตสาหกรรมหมวดยอยอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาว
ขางตน ต่ํากวารอยละ 9.0

หมวดยอยอุต สาหกรรม :
หมวดยอย 10-12 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
หมวดยอย 13 การผลิตสิ่งทอ
หมวดยอย 19 การผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
หมวดยอย 20 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
หมวดยอย 22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
หมวดยอย 25 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)
หมวดยอย 26 การผลิตผลิตภัณฑคอมพิว เตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร
หมวดยอย 27 การผลิตอุปกรณไฟฟา
หมวดยอย 29 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง
หมวดยอยอื่นๆ ไดแก หมวดยอย 14 – 18 21 23 – 24 28 30 – 33 37– 39
และ 58

xii
แผนภูมิ ฏ มูลคาผลผลิต และมูลคาเพิ่มของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จําแนก
ตามหมวดยอยอุตสาหกรรม
605,558.8

400,000
300,000
200,000
100,000

488,530.7

365,358.4

500,000

119,674.0

600,000

ลานบาท

92,403.3
149,449.8
41,226.4
233,005.9
59,294.3

700,000

139,001.7
125,529.4
31,844.6
215,085.7
47,193.1
221,649.4
48,104.2
180,911.5
36,538.6
169,626.2
48,231.9

มูลคาผลผลิต คาใชจายขั้นกลาง และมูลคาเพิ่ม
การประกอบอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ใน
ปริ ม ณฑลในป 2554 มี มู ล คา ผลผลิ ต รวมทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 2.8 ลา นลา นบาท เปนคาใชจายขั้นกลาง
ประมาณ 2.1 ลานลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ
663,598.2 ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอ
มูลคาผลผลิตประมาณรอยละ 24.1
สํ า ห รั บ มู ลค าผล ผ ลิ ตเฉ ลี่ ย ต อ ส ถา น
ประกอบการมีมูลคาประมาณ 110.2 ลานบาท และ
มูล คา ผลผลิ ตเฉลี่ยตอ คนทํา งาน มีป ระมาณ 2.4
ล า น บ า ท ใน ด า น มู ล ค า เ พิ่ ม เฉ ลี่ ยต อ ส ถ า น
ประกอบการ มีประมาณ 26.5 ลานบาท และมูลคา
เฉลี่ยตอคนทํางาน มีประมาณ 567,254 บาท
หากพิจารณามูลคา ผลผลิตเฉลี่ยตามหมวด
ย อ ยอุ ต สาหกรรม พบว า อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใช
ในทางทั ศนศาสตร มี มู ล ค า ผลผลิ ต เฉลี่ ย ตอ สถาน
ประกอบการ และตอคนทํา งานสูงที่สุด ประมาณ
1,217.9 ลานบาทและ 4.8 ลานบาท ตามลําดับ
สํ า ห รั บ มู ล ค า เ พิ่ ม เ ฉ ลี่ ย มี ลั ก ษ ณ ะ
เช น เดี ย ว กั บ มู ล ค า ผ ล ผ ลิ ตเ ฉ ลี่ ย ก ล า ว คื อ
อุ ต สา หกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร
อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร มี
มู ล ค า เพิ่ ม เฉลี่ ย ต อ สถานประกอบการและต อ
คนทํา งานสูง ที่สุดประมาณ 308.0 ลา นบาท และ
1.2 ลานบาท ตามลําดับ รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
การผลิต อุป กรณไฟฟา มีมูลคา เพิ่มเฉลี่ยตอ สถาน
ประกอบการและตอคนทํางานมีประมาณ 98.2 ลาน
บาท และ 814,864 บาท ตามลําดับ

0
10-12 13

20

22

24

มูลคาผลผลิต
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หมวดยอย

อื่นๆ อุตสาหกรรม

มูลคาเพิม่

มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย มูลคาผลผลิต หักดวยคาใชจายขั้นกลาง
มูลคาผลผลิต หมายถึง รายรับ ของสถานประกอบการในรอบป 2554
คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายที่ใชในการดําเนินการในขบวนการผลิตของ
สถานประกอบการในรอบป 2554
หมวดยอยอุต สาหกรรม :
หมวดยอย 10-12 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
หมวดยอย 13 การผลิตสิ่งทอ
หมวดยอย 20 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
หมวดยอย 22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
หมวดยอย 24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
หมวดยอย 25 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)
หมวดยอย 26 การผลิตผลิตภัณฑคอมพิว เตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร
หมวดยอย 27 การผลิตอุปกรณไฟฟา
หมวดยอย 29 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง
หมวดยอยอื่นๆ ไดแก หมวดยอย 14 – 19 21 23 28 30 – 33 37 – 39
และ 58

การเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรม
การผลิตในระยะ 5 ปที่ผานมา
เมื่อ เปรีย บเทียบผลการทํา สํา มะโนธุร กิ จ
และอุ ต ส าหกรรม พ.ศ. 2555 กั บ สํ า ม ะโน
อุต สาหกรรม พ.ศ. 2550 ซึ่ ง เปน ข อ มูล ของการ
ดํา เนิ นกิ จ การในรอบป 2554 เที ยบกับ ป 2549
พบวา สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตใน

xiii
ปริมณฑล มีจํานวนสถานประกอบการลดลงรอยละ
3.8 จํานวนคนทํางานลดลงรอยละ 5.8 และจํา นวน
คนทํ า ง านเฉลี่ ย ต อ สถานประ กอบการลดลง
รอยละ 1.9
ดานการจางงาน พบวา มีจํานวนลูกจางและ
ลูกจางเฉลี่ยตอสถานประกอบการลดลง รอยละ 5.2
และ 1.5 ตามลํา ดับ สว นคา ตอบแทนแรงงานที่
ลูกจางไดรับมีมูลคาเพิ่มขึ้น คือรอยละ 9.4 ในชวง 5
ปที่ผานมา
ในด า นการดํ า เนิ น กิ จ การ พบว า มู ล ค า
ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 14.0 คาใชจายขั้นกลาง และ
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตปริมณฑล
ในช ว ง 5 ปนี้ มี มูล คา เพิ่ม ขึ้นร อยละ 15.1 และ
10.7 ตามลําดับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บข อ มู ล ระหว า งสํ า มะโน
ธุร กิจ และอุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2555 กั บ สํ า มะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ผลจากสํามะโนสะทอนให
เห็ น ว าใน ช ว ง 5 ป ที่ ผ า น มา ก า ร ปร ะ ก อ บ
อุตสาหกรรมในเขตปริมณฑล มีการเจริญเติบโตไม
มากนัก เนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โลก
และผลกระทบของอุทกภัย สง ผลใหอุตสาหกรรม
การผลิตหดตัวลง
สรุปและขอเสนอแนะของสถานประกอบการ
ผลจากสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.
2555 พบวา มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ในภาพรวมที่ตั้งอยูในปริมณฑลทั้งสิ้น มี 24,997 แหง
สวนใหญ หรือ รอยละ 68.5 เปนสถานประกอบการ
ข น า ดเ ล็ ก ที่ มี ค น ทํ า ง า น 1 – 1 5 ค น แ ล ะ
อุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ในภาคนี้ ได แ ก ก ารผลิ ต
ผลิต ภัณ ฑ โลหะประดิษ ฐ (ยกเวน เครื่อ งจั กรและ
อุ ป กรณ ) (ร อ ยละ 20.7) คนทํ า งานในสถาน
ประกอบการมีทั้งสิ้นประมาณ 1.17 ลานคน และมี
จา งงานรวมทั้ งสิ้น ประมาณ 1.15 ลา นคน ไดรับ

คาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 136,567 บาท
สําหรับมูลคาผลผลิตมีมูลคาทั้งสิ้น 2.8 ลานลานบาท
คาใชจา ยขั้นกลางมีมูล คา 2.1 ล านลานบาท และ
มูลคาเพิ่มมีมูลคาทั้งสิ้น 663,598.2 ลานบาท
 ความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ
สํ า หรั บ คว าม ต อง ก าร ให ภ า ค รั ฐ
ชว ยเหลือ นั้น มี ส ถานประกอบการร อ ยละ 48.5
ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ โดยความตองการใหรัฐ
ช ว ยเหลื อ 5 อั น ดั บ แรก คื อ ลดต นทุน การผลิ ต
(รอยละ 59.7) ลดภาษีหรือยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ
เครื่องมือ เครื่องจักรฯ (รอยละ 45.6) จัดหาแหลงเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา (รอยละ 43.8) สงเสริมการลงทุนใหแก
ผูประกอบการ (รอยละ 38.2) และเพิ่ม วงเงินสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบการ (รอยละ 30.7)
แผนภูมิ ฐ รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต จําแนกตามความตองการใหภาค
รัฐชวยเหลือ 5 อันดับแรก
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ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ

หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหงสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ :
1. ลดตนทุนการผลิต
2. ลดภาษีหรือยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักรฯ
3. จัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
4. สงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการ
5. เพิ่มวงเงินสินเชื่อใหแกผูประกอบการ

xiv
ตาราง ก ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตป 2549 และ 2554
รายการขอมูลทีส่ ําคัญ
จํานวนสถานประกอบการ (แหง)
จํานวนคนทํางาน (คน)
เฉลี่ยตอ สถานประกอบการ (คน)
จํานวนลูกจาง (คน)
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน)
คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท)
เฉลี่ยตอ คนตอป (บาท)
มูลคาผลผลิต (ลานบาท)
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท)
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท)
คาใชจายขัน้ กลาง (ลานบาท)
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท)
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท)
มูลคาเพิม่ (ลานบาท)
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท)
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท)

 ปญหาในการดําเนินกิจการ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตประมาณรอยละ 42.8 มีปญหาในการดํา เนิน
กิจ การ โดยปญ หาในการดํา เนินกิจ การ สว นใหญ
รอยละ 48.5 มีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน
รองลงมามีปญหาเกี่ยวกับเงินทุนไมเพียงพอ (รอยละ
44.9) ตลาดการผลิต (รอยละ 32.9) และการขาดแคลน
วัตถุดิบ ที่ ใ ช ใ นการผลิต (รอยละ 30.7) ในขณะที่
สถานประกอบการที่ ร ายงานวา มีป ญ หาเกี่ย วกับ
นโยบายดา นการค า ของรัฐบาลไมแ นน อนมีเพีย ง
รอยละ 22.5

ป 2549

รอยละของ
การเปลี่ยนแปลง
-3.8
-5.8
-1.9
-5.2
-1.5
9.4
15.5
14.0
18.6
21.0
15.1
19.7
22.2
10.7
15.2
17.5

ป 2554

25,995
1,241,219
47.7
1,212,904
46.7
143,462.2
118,279.9
2,415,822.9
92,934.1
1,946.3
1,816,616.4
69,883.3
1,463.6
599,206.5
23,050.8
482.8

24,997
1,169,843
46.8
1,149,377
46.0
156,967.2
136,567
2,755,009.2
110,213.6
2,355.0
2,091,411.0
83,666.5
1,787.8
663,598.2
26,547.1
567.3

แผนภูมิ ฑ รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต จําแนกตามการมีปญหาในการ
ดําเนินกิจการ
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ปญหาในการดําเนินกิจการ
หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหงสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ
ปญหาในการดําเนินกิจการ :
1. การขาดแคลนแรงงาน
2. เงินทุนไมเพียงพอ
3. ตลาดการผลิต
4. การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
5. นโยบายดานการคาของรัฐบาลไมแนนอน
6. อื่นๆ
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