
สสรุรุปปขขออมูมูลลเเบ้ืบ้ือองงตตนน
กกาารรส ําส ํารรววจจอุอุตตสสาาหหกกรรรรมมกกาารรผผลิลิตต  พพ..ศศ..  22554466  ::  ภภาาคคกกลลาางง

สํ านักงานสถิติแหงชาติ  ไดจัดทํ าโครงการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิตเปนประจํ าทุก 2 ป  โดยคุมรวมสถาน
ประกอบการผลติท่ีมีคนทํ างานตัง้แต 1 คนขึน้ไป ท่ีต้ังอยูในกรงุเทพมหานคร เมืองพทัยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
เฉพาะท่ีมีรูปแบบการบรหิารงานเปนองคการบรหิารสวนตํ าบล (อบต.) ท่ัวประเทศ

สํ าหรับสรปุผลการส ํารวจนี ้เปนขอมูลของสถานประกอบการผลติในรอบป 2545 ท่ีต้ังอยูในภาคกลาง สรุปได ดังนี้

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการผลิตจํ าแนกตาม
              หมวดอุตสาหกรรม

11))  จํ าจํ านนววนนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารร
  มีท้ังส้ินประมาณ 38,135 แหง สวนใหญ (รอยละ 

23.8) ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแตงกายรวมทั้ง
การตกแตงและยอมสีขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 
เครื่องด่ืม รอยละ 16.0 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและ
ไมกอก รอยละ 15.5  สวนการผลิตผลิตภัณฑท่ีทํ าจากโลหะ
ประดิษฐ และการผลิตเฟอรนิเจอร มีสัดสวนใกลเคียงกัน 
รอยละ 10.5 และ 10.2 ตามลํ าดับ สํ าหรับหมวดอุตสาห-
กรรมการผลิตอ่ืน ๆ  นอกจากที่กลาวขางตนมีสัดสวนตํ่ ากวา
รอยละ 10.0

แผนภมูิ 2 จํ านวนสถานประกอบการผลิต จํ าแนกตามขนาดของ
               สถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

22))  ขขนนาาดดขขอองงสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารร  ((จํ าจํ านนววนนคคนนท ําท ํางงาานน))

         จากการสํ ารวจสถานประกอบการทั้งส้ิน 38,135 แหง 

แผ
    

หมา
 ที่ม

 หมวด 15 การผลิตอาหารและเครื่องด่ืม
 หมวด 17 การผลิตสิ่งทอ
 หมวด 18 การผลิตเครื่องแตงกาย
 หมวด 20 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม
 หมวด 26 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
 หมวด 28 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ
 หมวด 29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
 หมวด 36 การผลิตเฟอรนิเจอร
 หมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ

1

36,090
จํ านวน (แหง)

15.5 %

16.0 %

ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา

6.8 %

23.8 %6.6 %

10.5 %

2.5 %

10.2 %
8.1 %
พบวา รอยละ 94.7  เปนสถานประกอบการขนาดยอมท่ีมีคน
ทํ างาน 1-50 คน สถานประกอบการขนาดกลางที่มีคน
ทํ างาน 51-200 คน  มีประมาณรอยละ 3.2  ในขณะที่สถาน
ประกอบการขนาดใหญ  (คนทํ างานมากกวา 200 คน)  
มีสัดสวนเพียงเล็กนอย คือ ประมาณรอยละ 2.1 ของจํ านวน
สถานประกอบการทั้งส้ินของภาค

นภมูิ 3 คนทํ างานในสถานประกอบการผลิต จํ าแนก
          ขนาดของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ า

ยเหตุ : คนท ํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํ างานไมไดรับคาจาง เงินเ
า      : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ าน
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จํ านวน (พันคน)

1,231 814

93.5

129.6
129.1

633.7

633.5

917.1

856.2

153.8

 : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงาน
ขนาดของ
สถานประกอบการ
38,135
แหง
ตาม
งาน)

33))  คคนนท ําท ํางงาานนใในนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารรผผลิลิตต

         มีจํ านวนรวมทั้งส้ิน 917,110 คน โดยจํ านวน 
153,862 คน หรือรอยละ 16.8 ทํ างานในสถานประกอบการ
ขนาดยอม รอยละ 14.1 ทํ างานในสถานประกอบการขนาด
กลาง และอีกรอยละ 69.1 ทํ างานในสถานประกอบการขนาด
ใหญ
         ในดานการจางงาน พบวา มีการจางงานท้ังส้ิน 
856,176 คน เปนการจางงานในสถานประกอบการขนาดยอม

คนทํางาน

ลูกจาง

สถิติแหงชาติ
ขนาดของ
สถานประกอบการ
ดือน และลกูจาง
ักงานสถิติแหงชาติ

93,506 คน ขนาดกลาง  129,126 คน และขนาดใหญ
633,544 คน หรือคิดเปนรอยละ 10.9 15.1 และ 74.0  
ตามลํ าดับ



2

แผนภูมิ 4 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํ างาน จํ าแนก
              ตามขนาดของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

44))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมมเเฉฉล่ีล่ียยตตออคคนนท ําท ํางงาานน

        มูลคาผลผลิตจากการประกอบกิจการในรอบป 2545 
มีมูลคารวมทั้งส้ิน 3.3 ลานลานบาท โดยมีมูลคาผลผลิตเฉลีย่
ตอคนทํ างาน ประมาณ 3.6 ลานบาท สถานประกอบการขนาด
ยอมมีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอคนทํ างานประมาณ 904,376 
บาท ขนาดกลาง ประมาณ 2.4 ลานบาท และขนาดใหญ 
ประมาณ 4.5 ลานบาท
        สํ าหรับมูลคาเพ่ิมจากการดํ าเนินกิจการในรอบป 
2545 มีมูลคารวมทัง้ส้ิน 621,499.8 ลานบาท โดยมมูีลคาเพิม่
เฉล่ียตอคนทํ างานหรือผลิตภาพแรงงาน ประมาณ 677,672 
บาท สถานประกอบการขนาดยอมมีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคน
ทํ างาน ประมาณ 238,333 บาท ขนาดกลาง ประมาณ 
668,571 บาท และขนาดใหญ ประมาณ 786,212 บาท

แผนภูมิ 5 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการสูงสุด
               6 หมวดอุตสาหกรรมแรก

55))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมมเเฉฉล่ีล่ียยตตออกิกิจจกกาารร
 สถานประกอบการผลิตในภาคกลาง มีมูลคาผลผลิต

20,000
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

รวม 1-50 คน 51-200 คน >200 คน

มลูคาผลผลิตเฉล่ียตอคนทาํงาน มลูคาเพิม่เฉล่ียตอคนทาํงาน

)

ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546   สํ านักงานสถิติแหงชาติ

เฉล่ียตอกิจการ ประมาณ 86.2 ลานบาท และมีมูลคาเพิ่ม
เฉล่ียตอกิจการ ประมาณ 16.3 ลานบาท

 สํ าหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการนั้น การผลิตเครื่อง
จกัรส ํานักงาน เครื่องทํ าบัญชี และเครื่องคํ านวณ มีมูลคาเพิ่ม
เฉล่ียตอกิจการสูงสุด ประมาณ 3,495.8 ลานบาท รองลงมา
เปนการผลติผลติภณัฑถานโคกฯ การผลติอุปกรณและเครือ่ง
อุปกรณวทิยุโทรทัศน และการสื่อสาร ประมาณ 2,697.8  
ลานบาท และ 666.3 ลานบาท ตามลํ าดับ การผลิตกระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ ประมาณ 354.8 ลานบาท การผลิต
ยานยนต รถพวง และรถก่ึงรถพวง ประมาณ 234.9 ลานบาท  
การผลติเคมีภณัฑและผลติภณัฑเคมี ประมาณ 98.3 ลานบาท

แผนภูมิ 6 รอยละของสถานประกอบการผลิต จํ าแนกตามการมี
 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
 ขนาดของสถานประกอบการ (จ ํานวนคนทํ างาน)

66))  กกาารรมีมีแแลละะกกาารรใใชชเเททคคโโนนโโลลยียีสสาารรสสนนเเททศศแแลละะกกาารรสื่สื่ออสสาารร

   การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในสถานประกอบการนั้น 
พบวา สถานประกอบการขนาดยอม มีการใชรอยละ 53.7 
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รอยละ

หมวด 21 – การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
หมวด 23 – การผลิตผลิตภัณฑถานโคกฯ
หมวด 24 – การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
หมวด 30 – การผลิตเคร่ืองจักรสํ านักงาน เคร่ืองทํ าบัญชี และเคร่ืองคํ านวณ
หมวด 32 – การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณวิทยุโทรทัศน และการส่ือสาร
หมวด 34 – การผลิตยานยนต รถพวง และรถก่ึงรถพวง

หมวด
อุตสาหกรรม
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ที่มา : ขอมูลเบื้องต
จํ านวนเงิน (ลานบาท
จํ านวนเงิน (ลานบาท)
50 คน  51-200 คน > 200 คน

นการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 
ขนาดกลาง รอยละ 27.3 และขนาดใหญ รอยละ 19.0
        สํ าหรับการใชอินเทอรเน็ต สถานประกอบการขนาด
ยอม มีการใชอินเทอรเน็ต รอยละ 37.1 ขนาดกลาง รอยละ 
32.9 และขนาดใหญ รอยละ 30.0

  ในดานการมีเว็บไซตในการดํ าเนินกิจการ สถาน
ประกอบการขนาดยอม มีประมาณรอยละ 25.6 ขนาดกลาง 

คอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ต

เว็บไซต

2546 
ขนาดของ
สถานประกอบการ
สํ านักงานส
ขนาดของ
สถานประกอบการ
รอยละ 31.7 และขนาดใหญ รอยละ 42.7
ถิติแหงชาติ


