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

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 ท่ีต้ังอยูในภาคใต สรุปไดดังนี้

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการผลิตจํ าแนกตาม
              หมวดอุตสาหกรรม

11))  จํ าจํ านนววนนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารร
  มีท้ังส้ินประมาณ 29,078 แหง สวนใหญ (รอยละ 

28.8) ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแตงกายรวมทั้ง

แผ
    

แผ
    

27.7 %7.2 %
6.6 %

ที่ม

ที่มา
การตกแตงและยอมสีขนสัตว การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 
เครื่องด่ืม และยาสูบ รอยละ 27.7 และการผลิตไมและผลิต
ภณัฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนเิจอร รวมทัง้การผลติสิง่
ของท่ีทํ าจากฟางและวสัดุถักสานอ่ืนๆ และการผลิตผลิตภัณฑ
ท่ีทํ าจากโลหะประดษิฐยกเวนเครือ่งจักรและอุปกรณในสดัสวน
ท่ีเทากัน คือ ประมาณรอยละ 11.8  สํ าหรับหมวดอุตสาห-
กรรมการผลิตอ่ืนๆ นอกจากท่ีกลาวขางตนมีสัดสวนตํ่ ากวา
รอยละ 10.0

นภมูิ 2 จํ านวนสถานประกอบการผลิต  จํ าแนกตาม
           ขนาดของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

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

         จากการสํ ารวจสถานประกอบการทั้งส้ิน 29,078 แหง 

น
 

 หมวด 15-16 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
 หมวด 17 การผลิตสิ่งทอ
 หมวด 18 การผลิตเครื่องแตงกาย
 หมวด 20 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม
 หมวด 26 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
 หมวด 28 การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ
 หมวด 36 การผลิตเฟอรนิเจอร
 หมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ

  29,078
  แหง

28,610
จ ํานวน (แหง)

1.9 %

28.8 %

4.2 %

11.8 %

า : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

 

11.8 %
พบวา จ ํานวน 28,610 แหง หรือรอยละ 98.4  เปนสถาน
ประกอบการขนาดยอมท่ีมีคนทํ างาน 1-50 คน สถาน
ประกอบการขนาดกลางที่มีคนทํ างาน 51-200 คน มี
ประมาณรอยละ 1.1 ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ 
(คนทํ างานมากกวา 200 คน) มีสัดสวนเพียงเล็กนอย  
คือ ประมาณรอยละ 0.5 ของจํ านวนสถานประกอบการทั้งส้ิน
ของภาค

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

33))  คคนนท ําท ํางงาานนใในนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารรผผลิลิตต

         มีจํ านวนรวมทั้งส้ิน 240,967 คน โดยจํ านวน 
101,443 คน หรือรอยละ 42.1 ทํ างานในสถานประกอบ
การขนาดยอม รอยละ 12.5 ทํ างานในสถานประกอบการ
ขนาดกลาง และอีกรอยละ 45.4 ทํ างานในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ
         ในดานการจางงาน พบวา มีการจางงานท้ังส้ิน 
201,919 คน เปนการจางงานในสถานประกอบการขนาดยอม
63,299 คน ขนาดกลาง  29,341 คน และขนาดใหญ
109,280 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.4 14.5 และ 54.1  
ตามลํ าดับ
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: ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ

ขนาดของ
สถานประกอบการ
หมายเหตุ : คนท ํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํ างานไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลกูจาง
ที่มา    : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
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แผนภูมิ 4 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํ างาน จํ าแนก
              ตามขนาดของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

44))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมมเเฉฉล่ีล่ียยตตออคคนนท ําท ํางงาานน

        มูลคาผลผลิตจากการประกอบกิจการในรอบป 2545 
มีมูลคารวมทั้งส้ิน 223,300.4 ลานบาท โดยมีมูลคาผลผลิต
เฉล่ียตอคนทํ างาน ประมาณ 926,700 บาท สถานประกอบการ
ขนาดย อมมีมูลค าผลผลิตเฉลี่ยต อคนทํ างานประมาณ 
275,300 บาท ขนาดกลาง ประมาณ 1.6 ลานบาท และ
ขนาดใหญ ประมาณ 1.4 ลานบาท
        สํ าหรับมูลคาเพ่ิมจากการดํ าเนินกิจการในรอบป 
2545 มีมูลคารวมทัง้ส้ิน 48,041.7 ลานบาท โดยมมูีลคาเพิม่
เฉล่ียตอคนทํ างานหรือผลิตภาพแรงงาน ประมาณ 199,400
บาท สถานประกอบการขนาดยอมมีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคน
ทํ างาน ประมาณ 104,900 บาท ขนาดกลาง ประมาณ 
217,900 บาท และขนาดใหญ ประมาณ 282,000 บาท

แผนภูมิ 5 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการสูงสุด
           6 หมวดอุตสาหกรรมแรก

55))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมมเเฉฉล่ีล่ียยตตออกิกิจจกกาารร
   สถานประกอบการผลิตในภาคใต มีมูลคาผลผลิต

เฉล่ียตอกิจการ ประมาณ 7.7 ลานบาท และมีมูลคาเพิ่ม
เฉล่ียตอกิจการ ประมาณ 1.7 ลานบาท

 สํ าหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการ นั้น การผลิต  
ผลิตภัณฑยางและพลาสติก มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการสูงสุด 
ประมาณ 42.6 ลานบาท รองลงมาเปนการผลิตกระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษ และการผลิตผลิตภัณฑถานโคกฯ 
ประมาณ 20.1 ลานบาท และ 8.0 ลานบาท ตามลํ าดับ  
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ประมาณ 5.2 ลานบาท การผลติ
อาหารและเครือ่งด่ืม  ประมาณ 2.4 ลานบาท สํ าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ ประมาณ 1.8 ลานบาท

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

66))  กกาารรมีมีแแลละะกกาารรใใชชเเททคคโโนนโโลลยียีสสาารรสสนนเเททศศแแลละะกกาารรสื่สื่ออสสาารร
   การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในสถานประกอบการนั้น 

พบวา สถานประกอบการขนาดยอม มีการใชรอยละ 70.3 
ขนาดกลาง รอยละ 19.0 และขนาดใหญ รอยละ 10.780

0
50
100
150
200
250

รวม 15 21 23 25 26 27

มลูคาผลผลติเฉลี่ยตอกิจการ

มลูคาเพ่ิมเฉลีย่ตอกิจการ

-

500

1,000

1,500

2,000

รวม 1-50 คน 51-200 คน >200 คน
มูลคาผลผลิตเฉล่ียตอคนทํางาน มลูคาเพ่ิมเฉล่ียตอคนทํางาน

รอยละ

หมวด 15 – การผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม
หมวด 21 – การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
หมวด 23 – การผลิตผลิตภัณฑถานโคกฯ
หมวด 25 – การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
หมวด 26 – การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
หมวด 27 - การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

หมวด
อุตสาหกรรม

ท

ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ

ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
ี่มา
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 : ขอมูลเบื้องตน
จํ านวนเงิน (พันบาท)
จํ านวนเงิน (ลานบาท)
        สํ าหรับการใชอินเทอรเน็ต สถานประกอบการขนาด
ยอม มีการใชอินเทอรเน็ต รอยละ 46.9 ขนาดกลาง รอยละ 
30.0 และขนาดใหญ รอยละ 23.1

  ในดานการมีเว็บไซตในการดํ าเนินกิจการ สถาน
ประกอบการขนาดยอม มีประมาณรอยละ 37.4 สํ าหรับ
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญมีการใชเว็บไซต
ในสดัสวนท่ีเทากัน คือ รอยละ 31.3

50 คน  51-200 คน > 200 คน

คอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ต

เว็บไซต

การสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ


