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

สํ านักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทํ าโครงการสํ ารวจอุตสาหกรรมการผลิตเปนประจํ าทุก 2 ป โดยคุมรวมสถานประกอบการ  
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีคนทํ างานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ีต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
เฉพาะท่ีมีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) ท่ัวประเทศ

สํ าหรับสรุปผลการสํ ารวจนี้ เปนขอมูลของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต ในรอบป 2545 ทัว่ราชอาณาจักร ซึ่ง
สรุปไดดังนี้

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต จํ าแนกตามภาค

ท่ีมา : ขอมูลเบ้ืองตนการสํ ารวจอตุสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546  สํ านักงานสถิติแหงชาติ

1)  เปรียบเทียบจํ านวนสถานประกอบการอตุสาห-
กรรมการผลิตระหวางภาค

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีมี
คนทํ างานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ท่ัวประเทศ จํ านวน 
359,616 แหง พบวา สวนใหญรอยละ 47.3 ต้ังอยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ มีสถานประกอบ
การประมาณรอยละ 16.6 สวนกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลาง มีสัดสวนของสถานประกอบการอุตสาห-
กรรมการผลิตใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 11.6 
และ 10.6 ตามลํ าดับ ในภาคใต มีสัดสวนของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ประมาณรอยละ 
8.1 สํ าหรับปริมณฑล มีสัดสวนของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตตํ่ าท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 5.8

แผนภูมิ 2  รอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  จํ าแนกตามหมวด
อุตสาหกรรม และภาค

หมวด 15 - 16 อาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ
หมวด 17 สิ่งทอ
หมวด 18 เคร่ืองแตงกาย
หมวด 20 ไม และผลิตภัณฑจากไม
หมวด 26 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
หมวด 28 ผลิตภัณฑท่ีทํ าจากโลหะประดิษฐ
หมวด 36 เฟอรนิเจอร
หมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ

ท่ีมา : ขอมูลเบ้ืองตนการสํ ารวจอตุสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546  สํ านักงานสถิติแหงชาติ

2)  จํ านวนสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต
ท่ัวประเทศ มีสถานประกอบการอุตสาห-

กรรมการผลิตท้ังส้ิน 359,616 แหง สวนใหญ  
(รอยละ 27.9) เปนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต ท่ีดํ าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องด่ืม รองลงมาเปนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต ท่ีดํ าเนินกิจการเก่ียวกับการผลิต
เครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว 
การผลิตสิ่งทอ และการผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม 
และไมกอกฯ ประมาณรอยละ 19.6 16.3 และ 12.5 
ตามลํ าดับ สํ าหรับหมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ
นอกจากท่ีกลาวขางตนมีสัดสวนตํ่ ากวารอยละ 10.0

เม่ือพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมในแตละภาค 
พบวา สวนใหญกระจุกตัวอยูในการผลิตเครื่องแตงกาย
รวมทั้งการตกแตงและการยอมสีขนสัตว
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แผนภูมิ 3 คนทํ างานในสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต จํ าแนกตามภาค

หมายเหตุ : คนทํ างาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํ างานไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง
ท่ีมา : ขอมูลเบ้ืองตนการสํ ารวจอตุสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546  สํ านักงานสถิติแหงชาติ

3) คนทํ างานในสถานประกอบการอตุสาหกรรมฯ
ท่ัวประเทศ มีจํ านวนทั้งส้ิน 3.9 ลานคน เม่ือ

พิจารณาเปนรายภาค พบวา ปริมณฑล มีจํ านวน  
คนทํ างานสูงท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 25.6 ภาคใต มี
จ ํานวนคนทํ างานตํ่ าท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 6.2

ในดานการจางงาน พบวา ท่ัวประเทศมีการ
จางงานท้ังส้ิน 3.1 ลานคน พบวา เปนการจางงานใน
ปริมณฑลสูงท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 30.9 ภาคใต มี
การจางงานท่ีต่ํ าท่ีสุด คือ ประมาณรอยละ 6.5

แผนภูมิ 4 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต
             จํ าแนกตามภาค

ท่ีมา : ขอมูลเบ้ืองตนการสํ ารวจอตุสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546  สํ านักงานสถิติแหงชาติ

4) มลูคาผลผลิตและมลูคาเพ่ิมของสถานประกอบ-
การอตุสาหกรรมการผลิต

มูลคาผลผลิตของสถานประกอบการอุตสาห-
กรรมการผลิตในรอบป 2545 มีมูลคารวมทั้งส้ิน 6.3 
ลานลานบาท ภาคกลางมีมูลคาผลผลิตสูงท่ีสุด คือ 
ประมาณรอยละ 52.3 ภาคเหนือมีมูลคาผลผลิต  
ต่ํ าท่ีสุด ประมาณรอยละ 2.5

มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการอุตสาห-
กรรมการผลิตในป 2545 มีมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 
1.4 ลานลานบาท ภาคกลางมีมูลคาเพิ่มสูงท่ีสุด 
ประมาณรอยละ 44.4 ภาคใตมีมูลคาเพิ่มตํ่ าท่ีสุด 
ประมาณรอยละ 3.4

แผนภูมิ 5 รอยละของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต จํ าแนกตามการมีและ
การใชเครื่องคอมพิวเตอร และภาค

ท่ีมา : ขอมูลเบ้ืองตนการสํ ารวจอตุสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546  สํ านักงานสถิติแหงชาติ

5)  การมีและการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
สวนใหญ รอยละ 93.2 รายงานวาไมมีการใช

เครื่องคอมพิวเตอร ท่ีรายงานว ามีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรมีเพียงรอยละ 6.8

เม่ือพิจารณาเปนรายภาค พบวา สถาน
ประกอบการในปริมณฑลมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร
สูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 30.5 สถานประกอบการใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใชคอมพิวเตอรต่ํ าท่ีสุด 
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แผนภูมิ 6 จ ํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉล่ียตอจํ านวนของสถานประกอบการอุตสาห-
กรรมการผลิตที่มีคอมพวิเตอร และเฉล่ียตอจ ํานวนบคุลากรทีใ่ชคอมพวิเตอร
จ ําแนกตามภาค

ท่ีมา : ขอมูลเบ้ืองตนการสํ ารวจอตุสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546  สํ านักงานสถิติแหงชาติ

6)  จํ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  

ท่ัวประเทศ มีจํ านวนเครื่องคอมพิวเตอรโดยเฉล่ีย 1 
เครื่องตอสถานประกอบการที่รายงานว ามีการใช 
คอมพิวเตอร

เม่ือพิจารณาเปนรายภาค พบวา ภาคกลาง มี
จํ านวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉล่ียตอสถานประกอบ-
การสงูท่ีสุด ประมาณ 19 เครื่องตอสถานประกอบการ 
ภาคเหนือ มีจ ํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉล่ียตอสถาน
ประกอบการตํ่ าท่ีสุด ประมาณ 5 เครื่องตอสถาน
ประกอบการ

สํ าหรับจํ านวนเครื่องคอมพิวเตอรเฉล่ียตอ
จ ํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร ประมาณ 1 เครื่อง
ตอคน เม่ือพิจารณาเปนรายภาค พบวา สถานประกอบ
การอุตสาหกรรมการผลิต ในทุกภาคมีจํ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร  เฉล่ียต อบุคลากรที่ใช คอมพิวเตอร 
ประมาณ 1 เครื่องตอคน

แผนภูมิ 7 จํ านวนสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต  จํ าแนกตามการใช
อินเทอรเน็ต การมีเว็บไซต และภาค

ท่ีมา : ขอมูลเบ้ืองตนการสํ ารวจอตุสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2546  สํ านักงานสถิติแหงชาติ

7)  การใชอินเทอรเน็ตและการมีเว็บไซต
การใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการ 

อุตสาหกรรมการผลิต มีจํ านวนรวมทั้งส้ิน 11,909 
แ ห  ง  เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า เ ป  น ร า ย ภ า ค  พบ ว  า  
กรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการอุตสาห-
กรรมการผลิต ท่ีใชอินเทอรเน็ตสูงท่ีสุด ประมาณ  
รอยละ 34.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชอินเทอรเน็ตตํ่ า
ท่ีสุด ประมาณรอยละ 3.2

การมี เ ว็ บ ไซต ของสถานประกอบการ  
อุตสาหกรรมการผลิตนั้น พบวา มีจํ านวนรวมทั้งส้ิน 
3,684 แหง เม่ือพิจารณาเปนรายภาค พบวา 
กรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการอุตสาห-
กรรมการผลิตท่ีมีเว็บไซตสูงท่ีสุด ประมาณรอยละ 
34.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีเว็บไซตต่ํ าท่ีสุด ประมาณ 
รอยละ 2.2

11,909

3,684 4,065

1,283

3,659

1,172

2,497

858 804
148 387 80

497
143

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ท่ัวราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

สถานประกอบการที่มีการใชอินเทอรเน็ต สถานประกอบการที่มีเว็บไซต

ภาค

จํ านวน (แหง)
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ท่ัวราชอาณาจกัร กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร / จํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอร

จํานวนเครือ่งคอมพวิเตอร / จํานวนสถานประกอบการทีมี่เครือ่งคอมพวิเตอร

ภาค

รอยละ


