
สรุปผลการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547 
 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ   ไดจัดทําการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุก 2 ป    โดยจัดทํา
มาแลว 5 ครั้ง   คือ  ครั้งแรกในป 2534  และครั้งลาสุดในป 2544   เพื่อใหไดขอมูลที่ตอเนื่องสําหรับนําไปใช
ประโยชนเปนแนวทางในการวางแผน  สงเสริมหรือพัฒนาการประกอบอตุสาหกรรมการผลิตใหดีขึ้น   

 เนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งที่มีบทบาทตอภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบันในระดับประเทศ  ซึ่งสงผลใหมีการสรางงานและเพิ่มรายไดใหแกประชากร ในการจัดทําสํารวจครั้ง
นี้  สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดขยายขอบขายของการสํารวจใหครอบคลุมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตขนาดเล็ก (มีคนทํางานนอยกวา 10 คน) ทุกประเภท  นอกเหนือจากการผลิตในครัวเรือน    และไดจัดประเภทของ
สถานประกอบการผลิตตามมาตรฐานสากล (ISIC)   เพื่อใหภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนไดกวางขวางมากขึ้น  ผลการสํารวจสรุปได  ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 
  1) จํานวนและประเภทของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก   
 ในป 2547  มีการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทั้งสิ้น 843,272 สถาน
ประกอบการ  โดยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ รอยละ 40.7     รองลงมาคือ ภาคเหนือ รอยละ 27.0   
ภาคกลางรอยละ 20.5   และภาคใตมีนอยที่สุด คือ รอยละ 11.8   (ตาราง 1) 
 
ตาราง  1   สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก   รายภาค             

 
  ภาค 

จํานวน รอยละ 

   ทั่วราชอาณาจักร 843,272 100.0  
            กลาง  172,739 20.5  

            เหนือ 227,602 27.0  

            ตะวันออกเฉียงเหนือ 343,332 40.7  

            ใต  99,599 11.8  
   

 
 
 
 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 

สรุปขอมูล สอล47.doc 
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อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ส่ิงทอ ส่ิงถัก เครื่องแตงกาย
และผลิตภัณฑหนังสัตว

การผลิตอุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)

ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ

  ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
เคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก

ไมและผลิตภัณฑจากไม

กระดาษ ผลิตภัณฑจาก
กระดาษ  และการพิมพ

                 843,272
        สถานประกอบการ

 เมื่อพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พบวา  สถานประกอบการที่ผลิตสิ่งทอ  
สิ่งถัก  เครื่องแตงกาย  และผลิตภัณฑหนังสัตว  มีสัดสวนสูงที่สุด คือรอยละ 39.3     รองลงมาไดแก  สถาน
ประกอบการที่ผลิตอาหาร  เครื่องดื่ม และยาสูบ (รอยละ 22.2)    ไม และผลิตภัณฑจากไม (รอยละ 17.2)   การ
ผลิตอุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร) (รอยละ 9.2)   สวนสถานประกอบการที่ผลิตเคมีภัณฑ  ยาง  และ
พลาสติกมีสัดสวนต่ําที่สุด คือ รอยละ 1.1   (แผนภูมิ 1)  
 
      แผนภูมิ 1   อัตรารอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) ขนาดของกิจการ 
 เมื่อพิจารณาขนาดของการประกอบกิจการโดยใชจํานวนคนทํางานเปนเกณฑ  พบวา ในป 2547   
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทั่วประเทศสวนใหญ (รอยละ 84.5)  ดําเนินการในลักษณะเปน
กิจกรรมขนาดเล็ก ๆ  คือ  มีคนทํางานเพียง 1 - 3 คน   โดยมีลักษณะเชนเดียวกันในทุกภาค    โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานประกอบการขนาดนี้สูงที่สุดถึงรอยละ 90.4    สําหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
การผลิตที่มีคนทํางานขนาด  6 - 9  คนนั้น  พบวา มีจํานวนไมมากนักในทุกภาค  โดยมีสัดสวนสูงที่สุดในภาค
กลาง (รอยละ 13.5)   ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนดังกลาวเพียงรอยละ 3.0   (ตาราง 2) 
ตาราง  2   อัตรารอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก จําแนกตามขนาดของกิจการ (จํานวนคนทํางาน) 
                 รายภาค  

ขนาดของกิจการ ภาค 
 (จํานวนคนทํางาน) 

ทั่วราชอาณาจักร 
กลาง  เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ   ใต 

    รวม 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
             1   -  3  คน 84.5  70.0  88.9  90.4  78.9  
             4   -  5  คน 9.5  16.5  7.2  6.6  12.1  
             6   -  9  คน 6.0  13.5  3.9  3.0  9.0  
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 3) จํานวนคนทํางาน 

 จากตาราง 3   พบวา ป 2547 อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทั่วประเทศสามารถรองรับ
แรงงานได  1.8  ลานคน   ซึ่งสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 658,712 คน  หรือรอยละ 35.9    
ที่เหลืออยูในภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคใต  รอยละ 27.1   23.3  และ 13.7  ตามลําดับ     
 เมื่อพิจารณาจํานวนคนทํางาน  พบวา สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทั้ง
ประเทศใชแรงงานเฉลี่ย 2.2 คน   โดยภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนคนทํางานเฉลี่ยตํ่ากวาภาคอื่น  
คือ  เพียง  1.9 คน     ในขณะที่ภาคกลาง และภาคใต มีคนทํางานเฉลี่ยสงูกวา คือ  2.9  และ 2.5  คน  ตามลําดบั 
 สําหรับเพศของคนทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พบวา เปนหญงิ
มากกวาชาย  คือ รอยละ 57.6 และ 42.4  ตามลําดับ       โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนทํางานเปน
หญิงถึงรอยละ 65.8    ยกเวนภาคกลางและภาคใตที่คนทาํงานเปนชายมากกวาหญิง   และพบวาคนทาํงานสวน
ใหญเปนผูประกอบการและสมาชิกในครัวเรือนซึ่งทํางานโดยไมไดรับคาจาง (รอยละ 76.7)   โดยมีการจาง
ลูกจางเพียงรอยละ 23.3 
 
ตาราง  3  จํานวนและอัตรารอยละของคนทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก  จําแนกตามเพศ    
 และการไดรับคาจาง/เงินเดือน  รายภาค  

 จํานวนคนทํางาน  อัตรารอยละของคนทํางาน 
 เฉลี่ยตอ

ส  
 เพศ  ผูประกอบการ คนทํางาน ลูกจาง ภาค ทั้งสิ้น 

 
รอยละ 

ประกอบการ  
รวม 

ชาย หญิง   โดยไมได  
           รับคาจาง  

   ท่ัวราชอาณาจักร 1,832,837  100.0 2.2  100.0 42.4 57.6  67.9   8.8 23.3 

        กลาง 496,326  27.1 2.9  100.0 50.1 49.9  53.7   7.3 39.0 

        เหนือ 427,745  23.3 1.9  100.0 40.2 59.8  75.6   5.1 19.3 

        ตะวันออกเฉยีงเหนือ 658,712  35.9 1.9  100.0 34.2 65.8  77.2 11.5 11.3 

        ใต 250,054  13.7 2.5  100.0 52.7 47.3  58.6 10.5 30.9 
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 2. รายไดจากการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก  และมูลคาเพิ่ม 
  จากการสาํรวจพบวา  ป 2547  อุตสาหกรรมการผลติขนาดเล็กถอืเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาํคัญ
เพราะสามารถสรางรายรับจากการประกอบการเปนมูลคาถึง 201,759.6 ลานบาท หรือคิดเปนรายรับเฉลี่ย 
239,258 บาทตอสถานประกอบการ      โดยภาคกลางมีรายรับสูงสุดคือ 77,470.0 ลานบาท หรือรอยละ 
38.4  ของมูลคาทั้งสิน้   และต่ําสุดในภาคเหนือ   คือ  37,561.9  ลานบาท (รอยละ 18.6)    มีคาใชจายในการ
ประกอบอุตสาหกรรมการผลติขนาดเล็กทั้งสิ้นประมาณ 123,903.0 ลานบาท  หรือคิดเปนคาใชจายเฉลี่ย 146,931 
บาทตอสถานประกอบการ  เมื่อพิจารณาถึงรายไดสุทธิจากการประกอบการนี้ พบวา ทั้งประเทศมีรายไดสุทธิ 
77,856.6 ลานบาทหรือเฉลี่ย 92,327 บาทตอสถานประกอบการ    โดยภาคใตและภาคกลางมีรายไดสุทธิเฉลี่ย
สูงสุดใกลเคียงกัน (186,126 และ 174,877 บาท ตามลําดับ)   สําหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
มีรายไดสทุธิเฉลี่ยเพียง  59,282  และ 45,488 บาท  ตามลําดับ      
 เมื่อพิจารณาถึงมูลคาเพิ่ม พบวา การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทําใหมีมูลคาเพิ่มถึง  
104,315.0  ลานบาท  หรือเฉลี่ยสถานประกอบการละ 123,703 บาทตอป    โดยมูลคาเพิ่มสูงสุดที่ภาคกลาง 
และภาคใต คือ  44,577.4 และ 23,408.7 ลานบาท  หรือเฉลี่ย  258,063 และ 235,030 บาทตอ
สถานประกอบการ ตามลําดับ   สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือมีมูลคาเพิ่มเพียง 19,490.3  และ 
16,838.5  ลานบาท  ตามลําดับ   (ตาราง 4) 

 
ตาราง  4  รายไดจากการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก  รายภาค 
 

รายรับ1/  คาใชจาย2/ รายไดสุทธิ3/    มูลคาเพิ่ม4/ 

ภาค 
 

เฉลี่ยตอสถาน 
ประกอบการ  

 (บาท) 
  

เฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการ 

 (บาท) 
 

เฉลี่ยตอสถาน 
ประกอบการ  

 (บาท) 

 
 

เฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการ

  (บาท) 

ท่ัวราชอาณาจักร 201,759.6 239,258  123,903.0 146,931 77,856.6 92,327 
 

104,315.0 123,703 

   กลาง    77,470.1  448,481  47,262.0  273,604 30,208.1     174,877 
 

44,577.5     258,063

   เหนือ    37,561.9   165,033  24,069.0    105,751 13,492.9  59,282 
 

16,838.5   73,982 

   ตะวันออกเฉยีงเหนือ    41,275.9   120,221  25,658.2      74,733 15,617.7  45,488 
 

19,490.3   56,768 

   ใต    45,451.7   456,348  26,913.8    270,222 18,537.9 186,126 
 

23,408.7 235,030 
            

1/   ประกอบดวยมูลคาจากการผลิต  รายรับจากการรับจางเหมาทําการผลิต  และผลพลอยไดจากการผลิต 
2/   ประกอบดวย คาตอบแทนแรงงาน คาวัตถุดิบและวสัดุประกอบการผลิต และคาใชจายในการผลิตและดําเนินงาน 
3/   รายไดสุทธ ิ =  รายรับ - คาใชจาย 
4/   มูลคาเพิ่ม    =  มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง 
 

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

มูลคา มูลคา มูลคา มูลคา 
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 3. หนี้สินของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 
 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทั่วประเทศที่รายงานการมีหนี้สินที่กูยืมมาเพื่อใช
ในการผลิตมีรอยละ 29.4  โดยเปนหนี้เพื่อใชเฉพาะในการผลิตรอยละ 15.9   และเพื่อใชทั้งในการผลิตและเพื่อการ
อื่นรอยละ 13.5   เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา แตละภาคมีจํานวนสถานประกอบการที่มีหนี้ใกลเคียงกัน คือ อยู
ระหวางรอยละ 28.4 - 30.5    แตเมื่อพิจารณามูลคาหนี้  พบวา  สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเลก็ทั่ว
ประเทศมีหนี้สินทั้งสิ้น 41,588.4 ลานบาท หรือเฉลี่ยสถานประกอบการละ 167,803 บาท    โดยหนี้สิน
ประมาณครึ่งหนึ่ง (21,301.4 ลานบาท)  อยูในภาคกลางและคิดเปนหนี้สินเฉลี่ย 434,190 บาทตอสถาน
ประกอบการ  ซึ่งสูงกวาภาคอื่น ๆ   ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยตํ่าที่สุด  คือ 76,981 บาทตอสถาน
ประกอบการ  (ตาราง 5) 
 
ตาราง  5  อัตรารอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก  จําแนกตามการมีหนี้สิน  รายภาค  

 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ขนาดเล็กที่มีหนีสิ้น  

 รวม เพื่อใชใน เพื่อใชใน   
   อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม  

  

   อยางเดียว และเพือ่การอื่น  

  ทั่วราชอาณาจักร 100.0 70.6  29.4  15.9  13.5  41,588.4 167,803 
        กลาง 100.0 71.6  28.4  15.6  12.8  21,301.4 434,190 

        เหนือ 100.0 71.3  28.7  17.2  11.5  6,228.1 95,206 

        ตะวันออกเฉยีงเหนือ 100.0 69.5  30.5  14.4  16.1  8,061.3 76,981 

        ใต 100.0 71.0  29.0  18.5  10.5  5,997.6 209,373 
             

 
 
 

ประกอบการ 

การผลิตขนาดเล็ก 
ที่ไมมีหนี้สิน 

สถาน 

อุตสาหกรรม 

จํานวนเงินที่เปนหนี้ 

ทั้งส้ิน เฉลี่ยตอสถาน 
ประกอบการ 

(บาท) 
ที่เปนหนี ้

(ลานบาท) 

รวม ภาค 


