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

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 ท่ีต้ังอยูในเขตปริมณฑล สรุปได
ดังนี้
แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการผลิตจํ าแนกตาม
             มวดอุตสาหกรรม

11))  จํ าจํ านนววนนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารร
  มีท้ังส้ินประมาณ 20,925 แหง สวนใหญ (รอยละ 24.4) 

แผนภมูิ 2 
              

แผนภมูิ 3 
              

หมายเหตุ : คน
 ที่มา      : ขอ
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ที่มา : ขอมูลเบ

ที่มา : ขอม

14.4 %
18.5 %

3.5 % 7.3 %
 ห
ประกอบอตุสาหกรรมการผลติเครือ่งแตงกาย รวมทัง้การตกแตง
และยอมสขีนสตัว การผลติผลติภณัฑท่ีทํ าจากโลหะประดิษฐฯ
รอยละ 18.5 และการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม
รอยละ 12.4 สํ าหรับหมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 
ประมาณรอยละ 14.4

จํ านวนสถานประกอบการผลิต  จํ าแนกตามขนาด
 ของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

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

         จากการสํ ารวจสถานประกอบการทั้งส้ิน 20,925 แหง 
พบวา จ ํานวน 17,862 แหง หรือรอยละ 85.4  เปนสถาน
ประกอบการขนาดยอมท่ีมีคนทํ างาน 1-50 คน สถาน
ประกอบการขนาดกลางที่มีคนทํ างาน 51-200 คน มี
ประมาณรอยละ 9.7 ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ 
(คนทํ างานมากกวา 200 คน) มีสัดสวนเพียงเล็กนอย คือ 
ประมาณรอยละ 4.9 ของจํ านวนสถานประกอบการทั้งส้ิน  
ในเขตปริมณฑล

คนทํ างานในสถานประกอบการผลิต จํ าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ (จํ านวนคนทํ างาน)

33))  คคนนท ําท ํางงาานนใในนสสถถาานนปปรระะกกออบบกกาารรผผลิลิตต

         มีจํ านวนรวมทั้งส้ิน 992,042 คน โดยจํ านวน 

 หมวด 15 การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 หมวด 17 การผลิตสิ่งทอ
 หมวด 18 การผลิตเครื่องแตงกายฯ
 หมวด 20 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมกอกฯ
 หมวด 24 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
 หมวด 25 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
 หมวด 26 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 
 หมวด 28 การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐฯ
 หมวด 29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน
 หมวด 36 การผลิตเฟอรนิเจอร
 หมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ

-
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1-50 คน 51-200 คน >200 คน

  20,925
  แหง

จํ านวน (พันคน)

17,862

2,027 1,036

992.0

จํ านวน (แหง)

ื ้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ

ูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

24.4 %3.0 %
3.0 %

4.6 %
3.5 % 12.4 %

5.4 %
ท ํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํ างานไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลกูจาง
มูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

150,392 คน หรือรอยละ 15.2 ทํ างานในสถานประกอบ
การขนาดยอม รอยละ 21.3 ทํ างานในสถานประกอบการ
ขนาดกลาง และอีกรอยละ 63.5 ทํ างานในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ
         ในดานการจางงาน พบวา มีการจางงานท้ังส้ิน 
965,716 คน เปนการจางงานในสถานประกอบการขนาดยอม
124,784 คน ขนาดกลาง  210,465 คน และขนาดใหญ
630,466 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.9 21.8 และ 65.3  
ตามลํ าดับ

รวม 1-50 คน 51-200 คน >200 คน

คนทํางาน

ลูกจาง

124.8

211.1

210.5

630.5

630.5

965.7

150.4

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

44))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมมเเฉฉล่ีล่ียยตตออคคนนท ําท ํางงาานน

        มูลคาผลผลิตจากการประกอบกิจการในรอบป 2545 
มีมูลคารวมทัง้ส้ิน 1,570,953.6 ลานบาท โดยมมูีลคาผลผลติ
เฉล่ียตอคนทํ างาน ประมาณ 1.6 ลานบาท สถานประกอบการ
ขนาดย อมมีมูลค าผลผลิตเฉลี่ยต อคนทํ างานประมาณ 
635,100 บาท ขนาดกลาง ประมาณ 1.2 ลานบาท และ
ขนาดใหญ ประมาณ 2.0 ลานบาท
        สํ าหรับมูลคาเพ่ิมจากการดํ าเนินกิจการในรอบป 
2545 มีมูลคารวมทัง้ส้ิน 364,628.4 ลานบาท โดยมมูีลคา
เพิ่มเฉลี่ยตอคนทํ างานหรือผลิตภาพแรงงาน ประมาณ 
367,600 บาท สถานประกอบการขนาดยอมมีมูลคาเพิ่ม
เฉล่ียตอคนทํ างาน ประมาณ 195,000 บาท ขนาดกลาง 
ประมาณ 290,600 บาท และขนาดใหญ ประมาณ 
434,500 บาท

แผนภูมิ 5 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการสูงสุด
              6 หมวดอุตสาหกรรมแรก

55))  มูมูลลคคาาผผลลผผลิลิตตแแลละะมูมูลลคคาาเเพ่ิพ่ิมมเเฉฉล่ีล่ียยตตออกิกิจจกกาารร
  สถานประกอบการผลติในเขตปริมณฑล มีมูลคาผลผลติ

เฉล่ียตอกิจการ ประมาณ 75.1 ลานบาท และมีมูลคาเพิ่ม
เฉล่ียตอกิจการ ประมาณ 17.4 ลานบาท

 สํ าหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการนั้น การผลิตผลิต
ภณัฑถานโคกฯ  มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการสูงสุด ประมาณ 
1,030.4 ลานบาท รองลงมาเปนการผลติเครือ่งจกัรส ํานกังาน
เครือ่งทํ าบัญชี และเครื่องคํ านวณ การผลิตยานยนต รถพวง 
และรถก่ึงรถพวง ประมาณ 658.9 ลานบาท และ 209.2 
ลานบาท ตามลํ าดับ การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ
โทรทัศนฯ ประมาณ 57.4 ลานบาท การผลิตเครือ่งอุปกรณ
การขนสงอ่ืนๆ 39.9 ลานบาท  การผลิตอุปกรณท่ีใชในทาง
การแพทยฯ  ประมาณ 29.6 ลานบาท

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

66))  กกาารรมีมีแแลละะกกาารรใใชชเเททคคโโนนโโลลยียีสสาารรสสนนเเททศศแแลละะกกาารรสื่สื่ออสสาารร
   การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในสถานประกอบการนั้น 

พบวา สถานประกอบการขนาดยอม มีการใชรอยละ 53.9 
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รวม 1-50 คน 51-200 คน >200 คน

มลูคาผลผลติเฉลีย่ตอคนทาํงาน มลูคาเพ่ิมเฉลีย่ตอคนทาํงาน
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มูลคาผลผลิตเฉล่ียตอกิจการ

มูลคาเพ่ิมเฉล่ียตอกิจการ

)

รอยละ

หมวด 23 – การผลิตผลิตภัณฑถานโคกฯ
หมวด 30 – การผลิตเคร่ืองจักรสํ านักงาน เคร่ืองทํ าบัญชีและเคร่ืองคํ านวณ
หมวด 32 – การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการส่ือสาร
หมวด 33 – การผลิตอุปกรณท่ีใชในทางการแพทยฯ
หมวด 34 – การผลิตยานยนต รถพวงและรถก่ึงรถพวง
หมวด 35 – การผลิตเคร่ืองอุปกรณการขนสงอ่ืน ๆ

หมวด
อุตสาหกรรม

ที่มา : ขอมูลเบื้องตนการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ

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

53.
จํ านวนเงิน (บาท
จํ านวนเงิน (ลานบาท)
ขนาดกลาง รอยละ 29.9 และขนาดใหญ รอยละ 16.2
        สํ าหรับการใชอินเทอรเน็ต สถานประกอบการขนาด
ยอม มีการใชอินเทอรเน็ต รอยละ 39.1 ขนาดกลาง รอยละ 
36.8 และขนาดใหญ รอยละ 24.1

  ในดานการมีเว็บไซตในการดํ าเนินกิจการ สถาน
ประกอบการขนาดยอม มีประมาณรอยละ 20.8 ขนาดกลาง 
รอยละ 42.3 และขนาดใหญ รอยละ 36.9

0 ¤¹  51-200 ¤¹ > 200 ¤¹

คอมพวิเตอร

อนิเทอรเนต็

เวบ็ไซต

การสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546 สํ านักงานสถิติแหงชาติ

ขนาดของ
สถานประกอบการ
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