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

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 ท่ีต้ังอยูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
สรุปไดดังนี้

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการผลิตจํ าแนกตาม
           หมวดอุตสาหกรรม

11))  จํ าจํ านนววนนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารร
  มีท้ังส้ินประมาณ 170,106 แหง สวนใหญ (รอยละ 

แผ
    

แผ
    

39.0 %
1.1 %

ที่ม

ที่มา

หมา
ที่มา
   
39.0) ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและ
เครือ่งด่ืม รองลงมาเปนการผลติสิง่ทอ รอยละ 26.6 การผลติ
ไมและผลติภณัฑจากไมฯ และการผลติเครือ่งแตงกาย รอยละ
14.2 และ 10.9 ตามล ําดับ สํ าหรับหมวดอตุสาหกรรมการผลติ
อ่ืนๆ  นอกจากท่ีกลาวขางตนมีสัดสวนตํ่ ากวารอยละ 10.0

นภมูิ 2 จํ านวนสถานประกอบการผลิต  จํ าแนกตามขนาด
           ของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

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

         จากการส ํารวจสถานประกอบการทัง้ส้ิน 170,106  แหง 

หมวด 15 การผลิตอาหาร เคร่ืองดื่ม
หมวด 17 การผลิตสิ่งทอ 
หมวด 18 การผลิตเคร่ืองแตงกาย รวมท้ังการตกแตงและยอมสีขนสัตว
หมวด 20 การผลิตไม และผลิตภัณฑจากไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร
หมวด 26 การผลติผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
หมวด 28 การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ
หมวด 29 การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน
หมวด 36 การผลิตเฟอรนิเจอร
หมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ 

10.9 %
14.2 %

26.6 %

3.4 %

0.7 %

2.7 %
1.4 %

จํ านวน (แหง)

า : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
สวนใหญ (รอยละ 99.7) เปนสถานประกอบการขนาดยอมท่ี
มีคนทํ างาน 1-50 คน สถานประกอบการขนาดกลางที่มีคน
ทํ างาน 51-200 คน มีประมาณรอยละ 0.2 ในขณะที่สถาน
ประกอบการขนาดใหญ    (คนทํ างานมากกวา 200 คน)   มี
สัดสวนเพียงเล็กนอย คือ ประมาณรอยละ 0.1 ของจํ านวน
สถานประกอบการทั้งส้ินของภาค

นภมูิ 3 คนทํ างานในสถานประกอบการผลิต จํ าแนกตาม
          ขนาดของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

33))  คคนนท ําท ํางงาานนใในนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารรผผลิลิตต

         มีจํ านวนรวมทั้งส้ิน 593,846 คน โดยจํ านวน 
447,828 คน หรือรอยละ 75.4 ทํ างานในสถานประกอบ

-
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1-50 คน 51-200 คน >200 คน

จํ านวน (พันคน)

169,632

593.8

 : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
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ขนาดของ
สถานประกอบการ
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รวม 1-50 คน 51-

214.2

356.4

447.8

ยเหตุ : คนท ํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คน
    : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมกา
170,106
แหง
การขนาดยอม รอยละ 4.9 ทํ างานในสถานประกอบการขนาด
กลาง และอีกรอยละ 19.7 ทํ างานในสถานประกอบการขนาด
ใหญ
         ในดานการจางงาน พบวา มีการจางงานท้ังส้ิน 
356,411 คน เปนการจางงานในสถานประกอบการขนาดยอม
214,292 คน ขนาดกลาง  25,664 คน และขนาดใหญ
116,455 คน หรือคิดเปนรอยละ 60.1 7.2 และ 32.7  
ตามลํ าดับ

200 คน >200 คน

คนทํางาน

ลูกจาง

28.9
25.6

117.2
116.4

ทํ างานไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลกูจาง
รผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ



2

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

44))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมม
        มูลคาผลผลิตจากการประกอบกิจการในรอบป 2545 
มีมูลคารวมทั้งส้ิน 200,680.9 ลานบาท โดยมีมูลคาผลผลิต
เฉล่ียตอคนทํ างาน ประมาณ 337,934 บาท สถานประกอบการ
ขนาดย อมมีมูลค าผลผลิตเฉลี่ยต อคนทํ างานประมาณ 
119,542 บาท ขนาดกลาง ประมาณ 779,697 บาท และ
ขนาดใหญ ประมาณ 1.1 ลานบาท
        สํ าหรับมูลคาเพ่ิมจากการดํ าเนินกิจการในรอบป 
2545 มีมูลคารวมทัง้ส้ิน 49,797.9 ลานบาท โดยมมูีลคาเพิม่
เฉล่ียตอคนทํ างานหรือผลิตภาพแรงงาน ประมาณ 83,857
บาท สถานประกอบการขนาดยอมมีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคน
ทํ างาน ประมาณ 48,667 บาท ขนาดกลาง ประมาณ 
186,964 บาท และขนาดใหญ ประมาณ 192,966 บาท

แผนภูมิ 5 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการสูงสุด
              6 หมวดอุตสาหกรรมแรก

ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546   สํ านักงานสถิติแหงชาติ

55))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมมเเฉฉล่ีล่ียยตตออกิกิจจกกาารร
  สถานประกอบการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอกิจการ ประมาณ 1.2 ลานบาท และมี
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการ ประมาณ 292,746 บาท

 สํ าหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการนั้น การผลิตอุปกรณ
และเครื่องอุปกรณวิทยุโทรทัศนฯ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการ
สูงสุด ประมาณ 190.3 ลานบาท รองลงมาเปนการผลิต
อุปกรณท่ีใชในทางการแพทยฯ ประมาณ 73.6 ลานบาท  
การผลิตยานยนต รถพวง และรถก่ึงรถพวง ประมาณ 50.9 
ลานบาท การผลติเครือ่งจกัรส ํานกังานฯ ประมาณ 13.8 ลานบาท
การผลติกระดาษและผลติภณัฑกระดาษ และการผลติผลติภณัฑ
ยางและพลาสตกิ ประมาณ 6.7 ลานบาท และ 6.2 ลานบาท
ตามลํ าดับ

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

66))  กกาารรมีมีแแลละะกกาารรใใชชเเททคคโโนนโโลลยียีสสาารรสสนนเเททศศแแลละะกกาารรสื่สื่ออสสาารร

   การมีและการใช เคร่ืองคอมพิวเตอร ของสถาน
ประกอบการนั้น พบวา มีการใชในสถานประกอบการขนาด
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รอยละ

หมวด
อุตสาหกรรม

ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
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ที่มา : ขอมูลเบื้อง
จํ านวนเงิน (พันบาท
หมวด 21 - การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
หมวด 25 – การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
หมวด 30 – การผลิตเคร่ืองจักรสํ านักงาน เคร่ืองทํ าบัญชี และเคร่ืองคํ านวณ
หมวด 32 – การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการส่ือสาร
หมวด 33 – การผลิตอุปกรณท่ีใชในทางการแพทยฯ
หมวด 34 – การผลิตยานยนต รถพวง และรถก่ึงรถพวง
จํ านวนเงิน (ลานบาท)
ยอม รอยละ 25.2 ขนาดกลาง รอยละ 18.8 และขนาดใหญ 
รอยละ 56.0
         สํ าหรับการใชอินเทอรเน็ต สถานประกอบการขนาด
ยอม มีการใชอินเทอรเน็ต รอยละ 51.6 ขนาดกลาง รอยละ 
22.0 และขนาดใหญ รอยละ 26.4

   ในดานการใชเว็บไซตในการดํ าเนินกิจการ สถาน
ประกอบการขนาดยอม มีการใชประมาณรอยละ 29.1 ขนาด
กลาง รอยละ 32.9 และขนาดใหญ รอยละ 38.0

50 คน  51-200 คน > 200 คน

คอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ต

เว็บไซต
.

ตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ
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