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คํานํา 
 

ขอมูลสถิติอุตสาหกรรมเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการวางแผนการลงทุนของภาคเอกชน สํานักงานสถิติแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐ  
มีหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลสถิติสาขาตางๆ ไดทําการสํารวจอุตสาหกรรมขึ้นเปนประจํา เพ่ือเก็บ 
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมตามความตองการของผูใชขอมูลของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 รายงานฉบับน้ี เปนรายงานผลการสํารวจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ของทั่วประเทศ ขอมูลที่
นําเสนอในรายงานเปนขอมูลของผลการดําเนินกิจการของสถานประกอบการในปกอนหนาปที่ทํา
การสํารวจ  คือ ในชวง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2541 ตารางสถิติที่นําเสนอในรายงาน จําแนก
ตามขนาดของสถานประกอบการ คือ สถานประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงมีจํานวนคนทํางาน 10-19 
คน  และสถานประกอบการขนาดใหญ ซ่ึงมีจํานวนคนทํางาน 20 คนขึ้นไป 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอแสดงความขอบคุณเจาของและผูจัดการสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมทั้งหลาย ที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผลใหการปฏิบัติงาน
ครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
 
1.1  วัตถุประสงค  

สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทําการสํารวจอุตสาหกรรมเปนประจําทุกป โดยมี       
วัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรม เชน จํานวนสถาน-
ประกอบการ  จํานวนคนทํางาน ลูกจาง และคาจาง เงินเดือน มูลคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบ
ในการผลิต มูลคาจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นเองและที่ซ้ือมาจําหนายในสภาพเดิม ผลิตภัณฑ
และวัตถุดิบคงเหลือ รวมทั้งมูลคาสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการอุตสาหกรรม เปนตน  
ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนสําหรับภาครัฐ ใชพิจารณาประกอบการกําหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และเปนประโยชนตอเอกชนใน
การ     ตัดสินใจลงทุนหรือขยายการผลิต 
 
1.2  ขอบขายและคุมรวมของการสํารวจ 

สถานประกอบการที่อยูในขอบขายการสํารวจนี้ ไดแก สถานประกอบการที่ดําเนิน    
กิจการเกี่ยวกับการผลิต (ประเภท D การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุก
ประเภทตามมาตรฐานสากล) โดยคุมรวมสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน 10 คนขึ้นไป
ทั่วประเทศ ทั้งน้ีไมรวมสถานประกอบการที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม 
 
1.3  คาบเวลาอางอิง 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมในการสํารวจนี้ เปนขอมูลในคาบเวลาการดําเนินกิจการของสถาน-
ประกอบการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2541  
 
1.4  แนวคิดและคํานิยาม 

1) สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
หมายถึง สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต ซ่ึงหมายถึงการ

เปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางาน
น้ันทําดวยเครื่องจักรหรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑน้ัน
ขายสงหรือขายปลีกก็ตาม การประกอบชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย 
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 2) การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
  ในการจัดทําการสํารวจอุตสาหกรรมครั้งนี้    ไดจําแนกประเภทอุตสาหกรรม

ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities; ISIC : Rev.3) ซ่ึงอุตสาหกรรมการผลิตจัดอยูใน
ประเภท D : การผลิต  การจัดจําแนกโครงสรางประเภทอุตสาหกรรมการผลิต เปนดังน้ี 

• หมวด ไดแก กลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงแบงเปนกลุมยอยจากประเภท 
และใชแทนดวยเลขรหัส 2 ตัวแรก ตั้งแตรหัส 15-37 รวม 23 หมวด 

• หมูยอย ไดแก อุตสาหกรรมที่ไดนํามาจัดประเภทเขาไวในหมู และ
ใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัวตั้งแตรหัส 1511-3720 รวม 127 หมูยอย 

    
 3) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

  สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล 
หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดา คนเดียว

หรือหลายคนรวมกัน และใหหมายรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด 

หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้น โดยมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป  
รวมทุนกันเพ่ือประกอบการผลิตและมีความรับผิดชอบรวมกัน โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
  บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยผูริเร่ิมคณะ
หน่ึง   และไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยมีผูริเริ่มดําเนินการอยางนอย 7 คนขึ้นไป 
   บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดย
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงคที่จะขาย
หุนตอประชาชน โดยมีผูริเริ่มดําเนินการตั้งแต 15 คนขึ้นไป 
  องคการหรือรัฐวิสาหกิจ 

หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของหรือมีทุนอยูดวย    
ไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนทั้งหมด ในที่น้ีหมายรวมถึงสถานประกอบการที่ดําเนินการโดย 
รัฐบาลดวย ไดแก เรือนจํา องคการฟอกหนัง องคการแกว เปนตน 
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สหกรณ 
หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นในรูปสหกรณ โดยจดทะเบียน

ถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีผูกอตั้งไมนอยกวา 10 คน 
   

  การจัดตั้งในรูปแบบอื่น ๆ 
หมายถึง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากที่

กลาวขางตน เชน สมาคมหรือสโมสร กลุมแมบาน เปนตน 
 

 4) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
  สาํนักงานแหงเดียว 
   หมายถึง สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไมเปนสาขาหรือหนวยงาน-
ยอยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอื่น และไมมีสาขาหรือหนวยงานยอยอ่ืน 
  สํานักงานเครือขาย 

หมายถึง สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไมเปนสํานักงานใหญหรือ
สาขา แตมีการติดตอพ่ึงพา ไดรับการสนับสนุนหรือใหการสนับสนุนในดานการบริหาร และ
ดําเนินงานกับสถานประกอบการอื่นในกลุม หรือในเครือขายเปนครั้งคราว 
  สํานักงานใหญ 
   หมายถึง สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เปนเจาของควบคุมกิจการ
ของสถานประกอบการอื่น ที่เปนสาขาหรือหนวยงานยอย 
  สํานักงานสาขา 

หมายถึง สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เปนสาขา หรือหนวยงาน
ยอยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอื่น 
 

 5) คนทํางาน 
หมายถึง ผูที่ทํางานในสถานประกอบการ หรือทํางานใหกับสถานประกอบการ 

รวมทั้งเจาของหรือหุนสวนที่ทํางานใหกับสถานประกอบการ ผูชวยธุรกิจ คนทํางานของสถาน
ประกอบการที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไมรวม ผูบริหารหรือผูถือหุนที่ไดรับเบี้ยประชุมเปน
ครั้งคราว คนทํางานของสถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงานประจําที่สถานประกอบการแหงน้ี 
คนทํางานที่มารับงานไปทําที่บาน คนทํางานแบงออกเปน 
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  เจาของหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน 

หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่ทํางานใหสถานประกอบการ  
โดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน 
  คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน 

หมายถึง   ผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการ   หรือ  หุนสวน  
หรือบุคคลอื่น  ที่ทํางานใหกับสถานประกอบการอยางนอยสัปดาหละ 20 ชั่วโมง  โดยไมไดรับ
คาจาง เงินเดือน เปนประจํา 
  ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต 
   หมายถึง ลูกจางทั้งหมดที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตใน
ขั้นตอนตางๆ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต โดยไดรับคาจางเงินเดือน 
  ลูกจางอ่ืน ๆ 

หมายถึง   ลูกจางทั้งหมดนอกเหนือจากลูกจางในกรรมวิธีการผลิตรวม 
ถึงผูปฏิบัติงาน นักบริหาร นักวิชาการ เสมียนพนักงาน เชน ผูจัดการ ผูอํานวยการ และ
กรรมการบริหารที่ไดรับคาจาง เงินเดือน ผูปฏิบัติงานในหองทดลองและนักวิจัย พนักงานพิมพ-
ดีด พนักงานบัญชี และพนักงานขาย เปนตน 

 

 6) คาตอบแทนแรงงาน 
  คาจาง เงินเดือน 
   หมายถึง เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจาง ใน
ระหวางเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2541  ตามขอตกลงการจางแรงงาน โดยอาจจายตาม
เง่ือนไขของระยะเวลา หรือจายตามปริมาณงาน 
  คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา 

หมายถึง เงินนอกเหนือจากคาจาง เงินเดือน ที่สถานประกอบการจาย
ใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนในการทํางาน 
  สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน 
   หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบ-
การจาย  หรือบริการใหแกลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงานที่จายเปนสิ่งของหรือผลผลิต  และ 
สวัสดิการที่นายจางจัดหาหรือบริการลูกจาง เชน อาหาร เครื่องด่ืม บานพักคนงาน คาเชาบาน           
คาซอมแซมที่อยูอาศัย คารักษาพยาบาล พาหนะรับสงมาทํางาน บันเทิงหรือ สันทนาการตาง 
ๆ ที่จัดใหลูกจาง เปนตน การจายอาจเปนตัวเงินหรือไมก็ได 
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  เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม ฯลฯ 
   หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพ่ือการ 
ประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพ่ือมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเม่ือตองขาดรายได
ไปบางสวนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลา
ทํางาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงินดังกลาว ไดแก    
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เปนตน 
 

 7) คาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใชในการผลิต 
  หมายถึง มูลคาของวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯที่สถานประกอบการจัดซื้อ หรือ 
ไดรับมาจากสํานักงานใหญ ในระหวางเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2541 เพ่ือใชในการผลิต
โดยสถานประกอบการเอง หรือจางสถานประกอบการอื่นหรือผูอ่ืนทําการผลิต มูลคาดังกลาว
เปนมูลคาที่นําสงถึงสถานประกอบการ ซ่ึงรวมคาภาษีขาเขา  คาขนสง  คาประกันภัย  คา
บรรจุ-หีบหอ เปนตน 
 

8) คาเชื้อเพลิง 
  หมายถึง มูลคาของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ ซ้ือมาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ     
พลังงานและความรอน ไมรวม เชื้อเพลิงที่เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ หรือที่ใชในการผลิต
กระแสไฟฟา หรือเชื้อเพลิงที่ไดจากผลพลอยไดของกิจกรรมการผลิต เชน ขี้เลื่อย เปนตน 
 

 9) คาไฟฟาที่ใชในการผลิต 
  หมายถึง มูลคาไฟฟาทั้งหมดที่สถานประกอบการซื้อมาระหวางเดือนมกราคม -
เดือนธันวาคม 2541 รวมทั้งคาไฟฟาที่ไดรับจากหนวยพลังงานของสถานประกอบการอื่นแตอยู
ในเครือเดียวกัน  

 

 10) คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นผลิตสินคาให 
  หมายถึง จํานวนเงินที่จายเปนคาจางใหกับสถานประกอบการอื่น เพ่ือทําการ
ผลิตสินคา โดยวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใชในการผลิตเปนของสถานประกอบการผูจาง 
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 11)  คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรหรือโรงงานโดยสถาน
ประกอบการอื่น 
  หมายถึง มูลคาของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในการซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร 
และสินทรัพยถาวรอ่ืน ๆ เพ่ือใหอยูในสภาพที่ดีใชงานตอไปได ทั้งนี้ใหรวมคาใชจายในการ
บํารุงรักษา ซอมแซมที่จัดทําโดยสถานประกอบการที่อยูในเครือเดียวกัน  
 

 12) คาซื้อสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม 
  หมายถึง มูลคาในการซื้อสินคาเพื่อนํามาจําหนายในสภาพเดิม โดยไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
  

 13) มูลคาสินคา วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ คงเหลือ 
  หมายถึง  มูลคาของสินคา วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ของสถานประกอบการที่
ยังคงเหลืออยู โดยไมคํานึงวาจะเก็บไว ณ ที่ใดก็ตาม 

(1)  มูลคาคงเหลือตนป คือ มูลคาของสินคา วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่ 
เหลือมาจากปกอน เม่ือ 1 มกราคม 2541 

(2)  มูลคาคงเหลือปลายป คือ มูลคาของสินคา วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่ 
เหลืออยูเม่ือ 31 ธันวาคม 2541 
 

14) สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคา วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ คงเหลือ  
หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาคงเหลือปลายปและมูลคาคงเหลือตนป 

(มูลคาปลายป - มูลคาตนป) 
                    

 15) คาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกิจการ 
หมายถึง     คาใชจายในการดําเนินกิจการตางๆ  ของสถานประกอบการ  เชน   

คาเชาที่ดิน   คาเชาอาคารพรอมที่ดินฯ  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรทุกประเภท   คาน้ําประปา  
คาไฟฟา (ไมรวมคาไฟฟาที่ใชในการผลิต) คาไปรษณีย คาโทรเลข คาโทรศัพท คาดอกเบี้ยจาย  
หน้ีสูญ คาโฆษณา เปนตน 
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 16) มูลคาขายผลผลิต 

  หมายถึง มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑในระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2541
ทั้งที่สถานประกอบการผลิตขึ้นเอง และ/หรือ ที่สถานประกอบการอื่นผลิตใหโดยสถานประกอบ-
การเปนผูจายคาวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใชในการผลิต และรวมมูลคาผลผลิตที่สถาน-
ประกอบการผลิตเพ่ือใชเองหรือใหคนทํางานเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนแรงงาน ผลผลิตที่
จัดสงใหสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา หรือสํานักงานขายของโรงงาน และรายรับจากการขาย
ผลพลอยไดและเศษวัสดุ 

 

 17) รายรับจากการขายสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม 
  หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับจากการขายสินคาที่ ซ้ือมา
จําหนาย โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
 

 18) รายรับจากการจางเหมาทําการผลิตสินคาใหสถานประกอบการอื่น  
หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับจากผูจางในการรับจางเหมาทําการผลิตสินคา โดย    

ผูจางจัดหาวัสดุให ถาเปนการรับจางเหมาผลิตสินคาใหสถานประกอบการในเครือเดียวกันจะคิด
คาบริการในการผลิตตามราคาตลาด หรือคิดจากคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต  
โดยไมรวมคาวัสดุที่ผูจางจัดหามาให 

 

 19) รายรับจากการใหบริการ บํารุงรักษา ซอมแซมและติดตั้ง ใหแกสถาน-
ประกอบการอื่น 

หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับจากการใหบริการ บํารุงรักษา   
ซอมแซม และติดตั้งเครื่องจักรหรือโรงงานใหกับสถานประกอบการอื่นหรือลูกคา สําหรับ       
คาบริการในการใหบริการแกสถานประกอบการอื่นในเครือเดียวกัน ไดคิดมูลคาการบริการ
โดยรวมคาแรงงาน คาดําเนินการ และคาวัสดุที่ใชในการใหบริการ 
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 20) รายรับอ่ืน ๆ 

หมายถึง มูลคารายรับอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการ เชน รายรับจากการขาย
กากของเสียหรือวัสดุเหลือใชของสถานประกอบการ  และคาขายกระแสไฟฟา เปนตน 

 

 21) มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร 
  หมายถึง มูลคาสุทธิของสินทรัพยถาวรตามบัญชีเม่ือไดหักคาเสื่อมราคา       
คาสึกหรอ ตามระยะเวลาการใชจนถึงวันสิ้นป สินทรัพยถาวร ไดแก ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร
และ เครื่องมือ  ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน เปนตน มูลคาสินทรัพยถาวรรวมถึงมูลคาการ
ตอเติมดัดแปลง และปรับปรุงสินทรัพยถาวรในระหวางเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2541 เพ่ือ
ยืดอายุ การใชงาน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
 

 22) คาเสื่อมราคา 
  หมายถึง มูลคาที่เสื่อมสิ้นไปของสินทรัพยถาวรตามระยะเวลาการใชงานในป 
2541 
 

 23) มูลคาเพิ่ม 
  คํานวณโดย : มูลคาเพิ่ม = มูลคาผลผลิต - คาใชจายขั้นกลาง 
    มูลคาผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบป 2541 ซ่ึงไดแก 

(1) มูลคาขายผลผลิต 
(2) รายรับจากการขายสินคาที่ซ้ือมาจําหนายในสภาพเดิม 
(3) รายรับจากการรับจางเหมาทําการผลิตสินคาใหสถานประกอบการอื่น 
(4) รายรับจากการใหบริการ บํารุงรักษา ซอมแซม และติดตั้ง ใหแก  

  สถานประกอบการอื่น 
(5) รายรับจากการใหเชาอาคาร  อาคารพรอมที่ดิน  ยานพาหนะ    

เครื่องจักรและอุปกรณฯ และรายรับอ่ืน ๆ 
บวก 

                          (6) สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือ 
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คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายที่ใชในการดําเนินการในขบวนการผลิต
ของสถานประกอบการในรอบป 2541 ซ่ึงไดแก 

(1) คาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใชในการผลิต 
(2) คาเชื้อเพลิง 
(3) คาไฟฟาที่ใชในการผลิต 
(4) คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นผลิตสินคาให  
(5) คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรหรือโรงงาน 

                                       โดยสถานประกอบการอื่น         
(6) คาซื้อสินคาที่ซ้ือมาจําหนายในสภาพเดิม 
(7) คาใชจายอ่ืน ๆ (คาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกิจการ หักดวยคา 

 เชาที่ดิน คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร ดอกเบี้ยจาย หน้ีสูญ ภาษี- 
 มูลคาเพิ่มสุทธิ คาภาษีอ่ืนๆ ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา 
 แลกเปลี่ยนฯ) 

                      หัก 
       (8) สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ คงเหลือ 

 
 



 

บทที่ 2 
ระเบียบวิธีและการดําเนินงานสํารวจ 

 
2.1 แผนการสุมตัวอยาง 
 สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เขาขายการสํารวจ คือ สถานประกอบการที่มีจํานวน
คนทํางานในสถานประกอบการตั้งแต 10 คนขึ้นไป ซ่ึงกระจายอยูใน 64 ประเภทอุตสาหกรรม 
(รหัส 4 หลัก) แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมี
จังหวัดเปน  สตราตัม สถานประกอบการอุตสาหกรรมเปนหนวยตัวอยาง 

การจัดสตราตัม 
  จังหวัดเปนสตราตัม รวมทั้งสิ้นมี 76 สตราตัม ในแตละสตราตัมไดทําการแบง
ออกเปน 64 สตราตัมยอยตามประเภทอุตสาหกรรม และในแตละประเภทอุตสาหกรรมไดทํา
การแบงออกเปน 7 กลุม ตามขนาดของสถานประกอบการ ซ่ึงวัดดวยจํานวนคนทํางาน ดังน้ี 
คือ 
  กลุมที่ 1 ประกอบดวยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางาน 
ระหวาง 10 - 19 คน 
  กลุมที่ 2 ประกอบดวยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางาน 
ระหวาง 20 - 49 คน 
  กลุมที่ 3 ประกอบดวยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางาน 
ระหวาง 50 - 99 คน 
  กลุมที่ 4 ประกอบดวยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางาน 
ระหวาง 100 - 199 คน 
  กลุมที่ 5 ประกอบดวยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางาน 
ระหวาง 200 - 499 คน 
  กลุมที่ 6 ประกอบดวยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางาน 
ระหวาง 500 - 999 คน 
  กลุมที่ 7 ประกอบดวยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางาน 
ตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป 
 

การเลือกตัวอยาง 
 จากรายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในแตละรหัสและกลุมสถาน-

ประกอบการของแตละจังหวัด ไดทําการเลือกสถานประกอบการอุตสาหกรรมตัวอยาง ดวย
วิธีการสุมแบบมีระบบ ไดจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมตัวอยางทั้งสิ้น 14,435 สถาน-
ประกอบการ จากทั้งสิ้น 21,206 สถานประกอบการ ซ่ึงกระจายไปตามภาคและกลุมสถาน-
ประกอบการ เปนดังน้ี 
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กลุมสถานประกอบการ ภาค รวม 1 2 3 4 5 6 7 
1. กรุงเทพมหานคร 2,846 1,424 675 319 215 130 41 42 
2. ปริมณฑล 4,146 1,101 1,169 839 402 403 141 91 
3. กลาง (ยกเวนกรุงเทพฯ          
    และปริมณฑล) 3,016 1,110 717 394 297 301 125 72 
4. เหนือ 1,610 873 427 149 85 49 21 6 
5. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,376 764 372 117 61 37 9 16 
6. ใต 1,441 720 411 130 88 54 25 13 
รวมท่ัวราชอาณาจักร 14,435 5,992 3,771 1,948 1,148 974 362 240 

 
2.2 วิธีการประมาณผล 
 การเสนอผลของการสํ ารวจ  ได เสนอผลในระดับจังหวัดและระดับภาค  คือ 
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร)   
ภาคกลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต โดยจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ซ่ึงวัดดวยจํานวนคนทํางาน ออกเปน 2 
กลุม คือ 

1. สถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีจํานวนคนทํางานระหวาง 10 - 19 คน 
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป 

ในการประมาณคา กําหนดให 

   i   =  1, 2, 3,..., nhkjl  (สถานประกอบการอุตสาหกรรมตัวอยาง) 
              j   =  1, 2, 3, ..., 7  (กลุมสถานประกอบการ) 
   k  =  1, 2, 3, ... , Ah  (จังหวัด) 
            h  =  1, 2, 3, 4, 5, 6  (ภาค) 
            l   =  1, 2, 3, ..., 64  (ประเภทอุตสาหกรรม รหัส 4 หลัก) 

           m =  1, 2, 3, ..., 23  (ประเภทอุตสาหกรรม รหัส 2 หลัก) 
 
 

1. การประมาณคายอดรวมสําหรับประเภทอุตสาหกรรม รหัส 4 หลัก 
  1.1 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับ
ประเภทอุตสาหกรรม l  กลุม j จังหวัด k  ภาค h   คือ  
 

   Xhkjl   =     ∑  whkjl xhkjli                             ………………………...… (1) 
  ∧ 

nhkjl 
i = 1 
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โดยที่   xhkjli คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถาน-  
  ประกอบการที่ i   ประเภทอุตสาหกรรม  l 
  กลุม j จังหวัด k ภาค h 

    whkjl  คือ ตัวถวงน้ําหนักของสถานประกอบการ สําหรับ 
  ประเภทอุตสาหกรรม l  กลุม j  จังหวัด k      
  ภาค h ซ่ึง 

                  w
N

nhkjl
hkjl

hkjl
  =  

 
   Nhkjl  คือ จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 

  ของประเภทอุตสาหกรรม l  กลุม j  จังหวัด k    
  ภาค h 

   nhkjl  คือ จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่แจงนับ 
  ไดทั้งสิ้นของประเภทอุตสาหกรรม l กลุม j  
  จังหวัด k  ภาค h 

 
  1.2 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 
l  จังหวัด k  ภาค h  คือ  
   

   Xhkl    =    ∑   Xhkjl                                  .................................... ( 2 ) 
 
  1.3 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับ
ประเภทอุตสาหกรรม l  กลุม j  ภาค h   คือ  

 
             

   Xhjl    =     ∑   Xhkjl                 .............................. ( 3 ) 

โดยที่ Ah  คือ จํานวนจังหวัดทั้งสิ้นในภาค h และ    Ah
h=
∑ =

1

6
76    

 

∧' 

 j = 2 

∧ 7 

∧ Ah 

k = 1 

∧ 
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  1.4 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 
l  ภาค h   คือ  
   

   Xhl     =    ∑   Xhkl    =    ∑  Xhjl                   ....................... ( 4 )     
 
 1.5 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับ

ประเภทอุตสาหกรรม l  กลุม j  ของทั่วราชอาณาจักร คือ  
            

   Xjl     =     ∑   Xhjl                           .......................... ( 5 ) 
 

     1.6 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 

l ของทั่วราชอาณาจักร คือ  

    

   Xl      =   ∑   Xhl     =   ∑   Xjl                  ................................. ( 6 ) 
 
 2. การประมาณคายอดรวมสําหรับประเภทอุตสาหกรรม รหัส 2 หลัก 
  2.1 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับ
ประเภทอุตสาหกรรม m กลุม j จังหวัด k ภาค h   คือ  
   

   Xhkjm      =    ∑  Xhkjl                                .................................... ( 7 ) 
         

             
โดยที่ Am  

คือ จํานวนประเภทอุตสาหกรรม รหัส 4 หลัก ทั้งสิ้น 

  ที่ประกอบกันเปนประเภทอุตสาหกรรม 
  รหัส 2 หลัก m 

∧' Ah 

k = 1 

∧' 

 j= 2 

7  ∧ 

∧ 6 

 

∧ 

∧' 6 

h = 1 

∧' 

 j = 2 

7 ∧ 

∧ Am ∧ 

l = 1 

 h = 1 
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  2.2 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 
m  จังหวัด k  ภาค h   คือ  
   

   Xhkm     =     ∑  Xhkjm                                      .............................. ( 8 ) 
 
  2.3 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับ
ประเภทอุตสาหกรรม m  กลุม j ภาค h   คือ  
   

   Xhjm    =    ∑   Xhkjm                                   .................................... ( 9 ) 
 
  2.4 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 
m  ภาค h   คือ  
        
   Xhm    =   ∑  Xhkm    =   ∑  Xhjm               …………….................. ( 10 ) 
 
  2.5 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X สําหรับ
ประเภทอุตสาหกรรม m  กลุม j  ของทั่วราชอาณาจักร คือ  
 
        
   Xjm   =    ∑  Xhjm                                         ................................... ( 11 ) 
 
 
  2.6 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีจํานวนคนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 
m ของทั่วราชอาณาจักร คือ  
        
   Xm    =   ∑  Xhm    =   ∑  Xjm                       ....…..................... ( 12 ) 
 

∧' 7 

 j = 2 

∧ 

∧ Ah 

k = 1 

∧ 

∧' Ah 

k = 1 

∧' 

 j = 2 

7 ∧ 

∧ 6 

h = 1 

∧ 

∧' 6 

h = 1 

∧' 

 j = 2 

7 ∧ 
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2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาที่ ซ่ึงเปนขาราชการและลูกจางของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ออกไปทําการสัมภาษณเจาของ ผูประกอบการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหตอบ
ขอมูลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงอยูในคุมรวมของการสํารวจ ในระหวาง
เดือนมิถุนายน - กันยายน 2542 
 
2.4 ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้อาจมีการคลาดเคลื่อนอยูบาง เชน ไมไดขอมูลจากสถาน-
ประกอบการทุกแหง ผูกรอกแบบสอบถามไมใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง หรือ
ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณผลขอมูลที่ขาดหายไป อยางไรก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติได
พยายามขจัดความคลาดเคลื่อนดังกลาวใหเหลือนอยที่สุด จึงใครขอใหผูใชขอมูลคํานึงถึงเรื่อง  
ดังกลาว และใชขอมูลดวยความระมัดระวังตามสมควร 
 
2.5 การปดเศษ 
  ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับยอดรวม ทั้งน้ีเน่ืองจากการปดเศษ 
 
2.6  ขอจํากัดของขอมูล 
 ขอมูลในตารางสถิติ ไดนําเสนอผลเปนรายหมวดอุตสาหกรรม รหัส 2 หลัก (Division of 
industry)   และหมูยอยอุตสาหกรรม รหัส 4 หลัก   (Class of industry)    ซ่ึงในการประมาณผล
ขอมูลน้ันไดใชตัวถวงน้ําหนัก  (weight)  คนละชุดกัน   ดังน้ันอาจมีผลทําใหยอดรวมทั้งสิ้นของ
ขอมูลหมวดอุตสาหกรรม แตกตางจากขอมูลของหมูยอยอุตสาหกรรม  



บทที่ 3 
สรุปผลการสํารวจ 

  
3.1 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

1)  จํานวนและขนาดของสถานประกอบการ 
ผลจากการสํารวจอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2542 พบวา ในป 2541 ทั่วประเทศ มีสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในคุมรวมการสํารวจ (คนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป) 
จํานวนทั้งสิ้น 20,807 แหง   ในจํานวนนี้  เปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 
(คนทํางาน 10-19 คน) จํานวน 9,413 แหง สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ 
(คนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป) จํานวน 11,394 แหง  
     2)  รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต   สวนใหญหรือรอยละ 50.7 มีรูปแบบ
การ 

จัดตั้งตามกฎหมายเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) รองลงมาเปนสถานประกอบการที่มี
รูปแบบเปนสวนบุคคล หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวน
จํากัด  รอยละ 28.1 และ 19.1 ตามลําดับ  อีกรอยละ 2.1  เปนสถานประกอบการที่มีรูปแบบเปน 
องคการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณและอ่ืนๆ   
  เม่ือพิจารณารูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จําแนกตามขนาดของสถานประกอบ-
การ พบวา สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก (คนทํางาน 10-19 คน) มีสัดสวน
ของสถานประกอบการที่มีรูปแบบเปนสวนบุคคล หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล สูงที่สุด คือ รอยละ 
51.5 รองลงมาเปนสถานประกอบการที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) และหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด ในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก คือ รอยละ 23.6 และ 22.4 
ตามลําดับ  
  สําหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ   (คนทํางานตั้งแต 20 
คนขึ้นไป)   สวนใหญหรือประมาณรอยละ 73.0   มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)   
ในขณะที่สถานประกอบการที่เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด และสวนบุคคล 
หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล มีประมาณรอยละ 16.3 และ 8.7 ตามลําดับ 
 3) รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
  รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต      
(ตาราง 1) น้ัน พบวา สวนใหญหรือประมาณรอยละ 84.5 ของสถานประกอบการทั่วประเทศ เปน
สํานักงานแหงเดียว รองลงมาเปนสถานประกอบการที่เปนสํานักงานสาขา รอยละ 7.6 และสํานัก-
งานใหญ รอยละ 6.2 ที่เหลือเปนสํานักงานเครือขาย  ประมาณรอยละ 1.7 เม่ือพิจารณารูปแบบการ
จัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการจําแนกตามขนาด พบวา สถานประกอบการทั้งสอง
ขนาดสวนใหญเปนสํานักงานแหงเดียว โดยที่สถานประกอบการขนาดเล็ก (คนทํางาน10 - 19 คน) 
เปนสํานักงานแหงเดียว สูงถึงรอยละ 95.9 ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
ตั้งแต 20 คนขึ้นไป) เปนสํานักงานแหงเดียว ประมาณรอยละ 75.1  
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ตาราง 1  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามขนาดของ        
                สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย และรูปแบบการ 
                จัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 

รวม 
สถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางาน 
10 - 19 คน 

สถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางาน 
20 คนขึ้นไป 

ลักษณะของสถานประกอบการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 20,807 100.0 9,413 100.0 11,394 100.0 
สวนบุคคล หางหุนสวนที่ไมเปน       
   นิติบุคคล 5,844 28.1 4,849 51.5 995 8.7 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล        
   หางหุนสวนจํากัด 3,965 19.1 2,107 22.4 1,858 16.3 
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 10,541 50.7 2,223 23.6 8,318 73.0 
องคการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณและอ่ืนๆ 457 2.1 234 2.5 223 2.0 
       
รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 20,807 100.0 9,413 100.0 11,394 100.0 
สํานักงานแหงเดียว 17,582 84.5 9,023 95.9 8,559 75.1 
สํานักงานเครือขาย 365 1.7 84 0.9 281 2.5 
สํานักงานใหญ 1,285 6.2 121 1.3 1,164 10.2 
สํานักงานสาขา 1,575 7.6 185 1.9 1,390 12.2 

 
4)  หมวดอุตสาหกรรม 

  เม่ือพิจารณาสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามหมวดอุตสาห-
กรรม (ตาราง 2) พบวา สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ  สวนใหญประกอบ    
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมประมาณรอยละ 14.4 รองลงมาเปนการผลิต
ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ และการผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและ
อุปกรณ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ ประมาณรอยละ 10.6 และ 10.3 ตามลําดับ สําหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในหมวดอื่นๆ มีสัดสวนต่ํากวารอยละ 10.0 ของจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งสิ้น 
  เม่ือพิจารณาการกระจายประเภทอุตสาหกรรมการผลิตตามขนาดของสถาน
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ มีสัดสวนของการประกอบอุตสาห-
กรรมการผลิตในทํานองเดียวกัน กลาวคือ มีสัดสวนของการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมสูง
ที่สุด  และการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศกระจุกตัวอยูใน   2-3  หมวดอุตสาหกรรม
ดังกลาวขางตน  
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ตาราง 2  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามขนาดของ 
                สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และหมวดอุตสาหกรรม 
 

รวม 
สถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางาน 
10 – 19 คน 

สถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางาน 
20 คนข้ึนไป 

หมวดอุตสาหกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 20,807 100.0 9,413 100.0 11,394 100.0 

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 3,001 14.4 1,375 14.6 1,626 14.3 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 225 1.1 144 1.5 81 0.7 
การผลิตสิ่งทอ 1,316 6.3 414 4.4 902 7.9 
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตง และยอมสีขนสัตว 1,928 9.3 998 10.6 930 8.2 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก  รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง       
   กระเปาถือ อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 859 4.1 439 4.7 420 3.7 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร       
    รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 796 3.8 338 3.6 458 4.0 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 441 2.1 175 1.9 266 2.3 
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 797 3.8 461 4.9 336 2.9 
การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณที่ไดจากการกลั่น       
     น้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู 16 0.1 5 0.1 11 0.1 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 748 3.6 195 2.1 553 4.9 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 1,761 8.5 600 6.4 1,161 10.2 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 2,195 10.6 1,281 13.6 914 8.0 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 420 2.0 135 1.4 285 2.5 
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักร       
   และอุปกรณ 2,139 10.3 1,170 12.4 969 8.5 
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 764 3.7 283 3.0 481 4.2 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ 30 0.1 - - 30 0.3 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภท       
   ไวในที่อ่ืน 355 1.7 90 1.0 265 2.3 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 190 0.9 18 0.2 172 1.5 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง       
   และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 80 0.4 23 0.2 57 0.5 
การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง 879 4.2 436 4.6 443 3.9 
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ 154 0.7 50 0.5 104 0.9 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 1,701 8.2 772 8.2 929 8.2 
การนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 12 0.1 11 0.1 1 - - 
หมายเหตุ :  - -  นอยกวารอยละ 0.1  
 

3.2 คนทํางาน จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 
ในป 2541 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป 

ทั่วประเทศ มีคนทํางานจํานวนทั้งสิ้น 2,023,020 คน ในจํานวนนี้ ประมาณรอยละ 18.8 ปฏิบัติงาน
อยูในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม รองลงมาปฏิบัติงานอยูในอุตสาห-
กรรมการผลิตสิ่งทอ รอยละ 10.0 และประมาณรอยละ 8.6 ปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยางและพลาสติก สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู มีสัดสวนของคนทํางานต่ําที่สุดและต่ํากวารอยละ 
1.0  ของจํานวนคนทํางานทั้งสิ้น 
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  เม่ือพิจารณาคนทํางานในอุตสาหกรรมหมวดตาง ๆ ตามขนาดของสถานประกอบ-
การ พบวา คนทํางานในสถานประกอบการทั้งสองขนาดปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิต-ภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม ในสัดสวนสูงที่สุด โดยคนทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็ก 
(คนทํางาน 10–19 คน) ปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม 
ประมาณรอยละ 15.2 และคนทํางานในสถานประกอบการขนาดใหญ  (คนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้น
ไป) ปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรมดังกลาวประมาณรอยละ 19.0 
 
ตาราง 3  จํานวนและรอยละของคนทํางานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม   

  ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และหมวดอุตสาหกรรม 
 

รวม 
สถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางาน 

10-19 คน 

สถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางาน 
20 คนขึ้นไป หมวดอุตสาหกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 2,023,020 100.0 114,459 100.0 1,908,561 100.0 

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 379,632 18.8 17,347 15.2 362,285 19.0 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 8,979 0.4 2,049 1.8 6,930 0.4 
การผลิตสิ่งทอ 201,172 10.0 5,264 4.6 195,908 10.3 
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตง และยอมสีขนสัตว 141,303 7.0 11,610 10.1 129,693 6.8 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก  รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง       
   กระเปาถือ อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 80,946 4.0 5,148 4.5 75,798 4.0 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร       
    รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 41,327 2.0 4,140 3.6 37,187 1.9 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 28,640 1.4 2,185 1.9 26,455 1.4 
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 31,302 1.5 5,467 4.8 25,835 1.4 
การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น       
     น้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู 1,580 0.1 67 0.1 1,513 0.1 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 61,355 3.0 2,530 2.2 58,825 3.1 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 174,760 8.6 7,227 6.3 167,533 8.8 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 130,824 6.5 15,542 13.6 115,282 6.0 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 31,559 1.6 1,725 1.5 29834 1.6 
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักร       
   และอุปกรณ 106,844 5.3 14,139 12.4 92,705 4.9 
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 94,228 4.7 3,635 3.2 90,593 4.7 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ 34,951 1.7 - - 34,951 1.8 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภท       
   ไวในที่อ่ืน 85,922 4.2 1,070 0.9 84,852 4.4 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 126,505 6.3 252 0.2 126,253 6.6 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง       
   และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 12,650 0.6 280 0.2 12,370 0.6 
การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง 78,616 3.9 5,035 4.4 73,581 3.9 
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ 16,679 0.8 651 0.6 16,028 0.8 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 153,023 7.6 8,953 7.8 144,070 7.5 
การนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 222 - - 142 0.1 80 - - 
       
หมายเหตุ :  - - นอยกวารอยละ 0.1 
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 3.3 คนทํางานและลูกจางเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
ขอมูลจากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 

(คนทํางาน 10-19 คน) ทั่วประเทศ มีจํานวนคนทํางานและจํานวนลูกจางเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการ ประมาณ 12 คนและ 11 คน ตามลําดับ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาสูบ และ
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศนและการสื่อสาร มีจํานวนคนทํางานเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบ-การสูงกวาสถานประกอบการอื่นๆ คือ ประมาณ 14 คน  
          สําหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ (คนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป)  
พบวา มีจํานวนคนทํางานและลูกจางเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ประมาณ 167 คน อุตสาหกรรม 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ มีจํานวนคนทํางานและลูกจางเฉลี่ย 
ตอสถานประกอบการสูงที่สุด คือ 1,165 คน ซ่ึงสูงกวาคนทํางานและลูกจางเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
การผลิตในลําดับรองลงมาเปนอยางมาก กลาวคือ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณ
วิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร ซ่ึงเปนลําดับรองลงมา มีจํานวนคนทํางานและลูกจางเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการ ประมาณ 734 คน เทานั้น อุตสาหกรรมการผลิตที่มีคนทํางานและลูกจางเฉลี่ยตอ
สถาน ประกอบการต่ําที่สุด คือ อุตสาหกรรมการพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อ
บันทึก ซ่ึงมีคนทํางานและลูกจางเฉลี่ยประมาณ 77 คน 
 
ตาราง 4  คนทํางาน และลูกจางเฉลี่ยตอสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
                (จํานวนคนทํางาน) และหมวดอุตสาหกรรม 
 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 10 – 19 คน 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 20 คนขึ้นไป 

หมวดอุตสาหกรรม คนทํางาน 
ตอสถาน 

ประกอบการ 

ลูกจาง 
ตอสถาน

ประกอบการ 

คนทํางาน 
ตอสถาน 

ประกอบการ 

ลูกจาง 
ตอสถาน

ประกอบการ 
รวม 12.2 11.0 167.5 167.2 

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 12.6 11.2 222.8 222.2 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 14.2 11.1 85.5 83.3 
การผลิตสิ่งทอ 12.7 11.9 217.2 216.9 
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตง และยอมสีขนสัตว 11.6 9.8 139.5 139.2 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก  รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ     
   อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 11.7 10.0 180.5 180.2 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร รวมทั้ง     
   การผลิตสิ่งของที่ทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 12.2 11.2 81.2 80.7 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 12.5 11.7 99.5 99.4 
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 11.8 11.2 76.9 76.7 
การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจาการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม     
    และเชื้อเพลิงปรมาณู 13.4 13.2 137.5 137.5 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 13.0 12.2 106.4 106.3 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 12.0 11.3 144.3 144.2 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 12.1 10.5 126.1 125.6 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 12.8 11.8 104.7 104.5 
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เครื่องจักรและอุปกรณ 12.1 11.4 95.7 95.5 
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 12.8 12.3 188.3 188.3 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ - - 1,165.0 1,165.0 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 11.9 11.5 320.2 320.1 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 14.0 14.0 734.0 734.0 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง และอุปกรณ     
   ที่ใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 12.2 12.0 217.0 217.0 
การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง 11.5 10.8 166.1 165.7 
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ 13.0 12.6 154.1 153.9 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 11.6 10.6 155.1 154.7 
การนําผล ิตภัณฑ เกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 12.9 11.2 80.0 80.0 
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3.4 มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่ม จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 
1) มูลคาผลผลิต 

เม่ือพิจารณามูลคาผลผลิตจําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมการ
ผลิตที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไปทั่วประเทศ   มีมูลคาผลผลิตทั้งสิ้น  ประมาณ 2.9 ลานลาน
บาท ในจํานวนนี้ ประมาณรอยละ 20.3 มาจากอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องด่ืม    รองลงมาไดแก หมวดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน 
และการสื่อสาร (รอยละ 16.2) และการผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง (รอยละ 8.4)  
  เม่ือพิจารณามูลคาผลผลิต จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา มูลคา
ผลผลิตของสถานประกอบการทั้งสองขนาด มาจากอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องด่ืม โดยสถานประกอบการขนาดเล็ก (คนทํางาน 10-19 คน) มีมูลคาผลผลิตดังกลาว 
ประมาณรอยละ 26.1 และสถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางานตั้งแต 20 คนขึ้นไป) ประมาณ
รอยละ 20.2 
 
ตาราง 5  มูลคาผลผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามขนาดของ 
                สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และหมวดอุตสาหกรรม 
                                                                                                                                           (หนวย : ลานบาท) 

รวม สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 10-19 คน 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 20 คนขึ้นไป หมวดอุตสาหกรรม 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
รวม 2,886,426.7 100.0 43,128.5 100.0 2,843,298.2 100.0 

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 586,370.0 20.3 11,273.4 26.1 575,096.6 20.2 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 1,497.4 0.1 39.1 0.1 1,458.3 0.1 
การผลิตส่ิงทอ 153,476.8 5.3 1,481.4 3.4 151,995.4 5.3 
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมท้ังการตกแตง และยอมสีขนสัตว 91,608.4 3.2 1,404.3 3.2 90,204.1 3.2 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก  รวมท้ังการผลิตกระเปาเดินทาง       
   กระเปาถือ อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 59,587.2 2.1 1,195.0 2.8 58,392.2 2.1 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร       
    รวมท้ังการผลิตส่ิงของท่ีทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 20,460.2 0.7 1,451.8 3.4 19,008.4 0.7 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 56,424.1 2.0 1,173.7 2.7 55,250.4 1.9 
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 21,082.2 0.7 1,424.9 3.3 19,657.3 0.7 
การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นน้ํามัน       
     ปโตรเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู 7,010.0 0.2 387.5 0.9 6,622.5 0.2 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 171,128.7 6.0 3,190.2 7.4 167,938.5 5.9 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 177,077.1 6.1 3,278.9 7.6 173,798.2 6.1 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 208,959.8 7.2 4,603.5 10.6 204,356.3 7.2 
การผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 109,251.6 3.8 628.7 1.5 108,622.9 3.8 
การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักร       
   และอุปกรณ 111,713.0 3.9 4,739.4 11.0 106,973.6 3.8 
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 135,937.1 4.7 1,458.1 3.4 134,479.0 4.7 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ 61,507.3 2.1 - - 61,507.3 2.2 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซ่ึงมิไดจัด       
   ประเภทไวในท่ีอ่ืน 80,968.8 2.8 543.5 1.3 80,425.3 2.8 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 468,204.9 16.2 144.9 0.3 468,060.0 16.5 
การผลิตอุปกรณท่ีใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง       
   และอุปกรณท่ีใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 15,487.2 0.5 376,5 0.2 15,417.5 0.5 
การผลิตยานยนต รถพวง และรถก่ึงรถพวง 241,594.7 8.4 1,232.4 2.9 240,362.3 8.4 
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ 13,754.4 0.5 367.5 0.9 13,377.9 0.5 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมท้ังการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน       
     และการนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 93,325.8 3.2 3,031.6 7.0 90,294.2 3.2 
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 2)  มูลคาเพิ่ม 
  มูลคาเพิ่มที่ไดจากอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ทั่วประเทศ มีมูลคาทั้งสิ้นประมาณ
653,238.5 ลานบาท หมวดอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม มีสัดสวนของ
มูลคา เพ่ิมสูงที่สุด คือ ประมาณรอยละ 24.8 รองลงมา มาจากการผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่ง
รถพวง (ประมาณรอยละ 11.0) และการผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ (ประมาณรอยละ 8.8)  
  เม่ือพิจารณามูลคาเพิ่มจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  พบวา มูลคา  
เพ่ิมของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ สวนใหญมาจากหมวดอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม คือสถานประกอบการขนาดเล็ก มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มในหมวด 
อุตสาหกรรมดังกลาว ประมาณรอยละ 16.9  และสถานประกอบการขนาดใหญ ประมาณรอยละ 
25.0 
 
ตาราง 6  มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามขนาดของ 
                สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และหมวดอุตสาหกรรม 
                                                                                                                                           (หนวย : ลานบาท) 

รวม สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 10-19 คน 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 20 คนขึ้นไป หมวดอุตสาหกรรม 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
รวม 653,238.5 100.0 11,296.4 100.0 641,942.1 100.0 

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 162,391.8 24.8 1,906.5 16.9 160,485.3 25.0 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 688.7 0.1 20.3 0.2 668.4 0.1 
การผลิตส่ิงทอ 44,714.3 6.8 562.8 5.0 44,151.5 6.9 
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมท้ังการตกแตง และยอมสีขนสัตว 21,513.2 3.3 543.7 4.8 20,969.5 3.3 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก  รวมท้ังการผลิตกระเปาเดินทาง       
   กระเปาถือ อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 14,363.2 2.2 283.8 2.5 14,079.4 2.2 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร       
    รวมท้ังการผลิตส่ิงของท่ีทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 5,495.6 0.8 292.7 2.6 5,202.9 0.8 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 11,700.9 1.8 277.3 2.4 11,423.6 1.8 
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 8,234.6 1.3 530.6 4.7 7,704.0 1.2 
การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นน้ํามัน       
     ปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู 1,157.3 0.2 16.9 0.2 1,140.4 0.2 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 28,616.1 4.4 500.5 4.4 28,115.6 4.4 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 43,492.2 6.7 985.4 8.7 42,506.8 6.6 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 57,346.5 8.8 1,160.6 10.3 56,185.9 8.7 
การผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 9,966.8 1.5 151.9 1.3 9,814.9 1.5 
การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักร       
   และอุปกรณ 21,291.2 3.3 1,681.7 14.9 19,609.5 3.0 
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน 34,982.9 5.4 463.3 4.1 34,519.6 5.4 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ 20,339.2 3.1 - - 20,339.2 3.2 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซ่ึงมิไดจัด       
   ประเภทไวในท่ีอ่ืน 18,873.2 2.9 158.9 1.4 18,714.3 2.9 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 42,345.2 6.5 52.7 0.5 42,292.5 6.6 
การผลิตอุปกรณท่ีใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง       
   และอุปกรณท่ีใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 4,054.3 0.6 20.4 0.2 4,033.9 0.6 
การผลิตยานยนต รถพวง และรถก่ึงรถพวง 72,278.3 11.0 321.1 2.8 71,957.2 11.2 
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ 3,990.6 0.6 172.3 1.5 3,818.3 0.6 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมท้ังการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน       
    และการนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 25,402.2 3.9 1,192.7 10.6 24,209.5 3.8 
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3.5  มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
ตาราง 7   แสดงใหเห็นวา สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 10-19 คน  มีมูลคา 

ผลผลิตเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ประมาณ 4.6 ลานบาท โดยหมวดอุตสาหกรรมการผลิตผลิต-
ภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู มีมูลคาผลผลิต
เฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงที่สุด คือ ประมาณ 77.5 ลานบาท รองลงมาคือ การผลิตเคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑเคมี ประมาณ 16.4 ลานบาท สําหรับหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการนอยที่สุด ไดแก   การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงมีมูลคาประมาณ 271,700 บาท 

สถานประกอบการการผลิตขนาดใหญที่มีคนทํางาน  20 คนขึ้นไป   มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ย
สูงกวาสถานประกอบการขนาดเล็กอยางมาก  กลาวคือ มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
ประมาณ 249.5 ลานบาท   โดยหมวดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ      
โทรทัศน  และการสื่อสาร  และการผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ มี
มูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงที่สุดและสูงกวาหมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ อยาง
มาก คือ  ประมาณ  2,721.3 ลานบาท และ 2,050.2 ลานบาท ตามลําดับ รองลงมาไดแก การผลิต
ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู ซ่ึงมีมูลคา
ประมาณ 602.0 ลานบาท สวนหมวดอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาสูบ มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ย
ตอสถานประกอบการต่ําที่สุด คือประมาณ 18.0 ลานบาท 

ในดานมูลคาเพิ่มน้ัน พบวาสถานประกอบการขนาดเล็ก มีมูลคาเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณ 
1.2 

ลานบาทตอสถานประกอบการ การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ และการผลิตผลิตภัณฑถาน-
โคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการสูงกวาหมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ มีมูลคาประมาณ 3.4 ลานบาท รองลงมาเปนการ
ผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร และการผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ
เคมี มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 2.9 ลานบาท และ 2.6 ลาน
บาท ตามลําดับ ในขณะที่การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําที่สุด 
คือ ประมาณ 140,800 บาท 
 สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญมีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ประมาณ 56.3 
ลานบาท อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเคร่ืองคํานวณ  เปนหมวด 
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงที่สุด คือ ประมาณ  678.0 ลานบาท รอง
ลง มาเปนหมวดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร ซ่ึง
มี มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการประมาณ 245.9 ลานบาท หมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําที่สุด คือ การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึงมีมูลคาประมาณ 8.3 ลานบาท 
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ตาราง 7  มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาดของ 
                สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และหมวดอุตสาหกรรม 
                                                                                                                                            (หนวย : พันบาท) 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 10 - 19 คน 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 20 คนข้ึนไป 

หมวดอุตสาหกรรม มูลคาผลผลิต 
ตอสถาน

ประกอบการ 

มูลคาเพิ่ม 
ตอสถาน

ประกอบการ 

มูลคาผลผลิต 
ตอสถาน

ประกอบการ 

มูลคาเพิ่ม 
ตอสถาน

ประกอบการ 
รวม 4,581.8 1,200.1 249,543.5 56,340.4 

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 8,198.8 1,386.5 353,687.9 98,699.4 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 271.7 140.8 18,003.6 8,251.6 
การผลิตสิ่งทอ 3,578.2 1,359.4 168,509.3 48,948.5 
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตง และยอมสีขนสัตว 1,407.2 544.8 96,993.7 22,547.9 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก  รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง     
   กระเปาถือ อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 2,722.1 646.5 139,028.9 33,522.4 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร     
   รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 4,295.4 866.0 41,503.2 11,360.0 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 6,706.9 1,584.8 207,708.2 42,945.8 
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 3,091.0 1,151.0 58,503.9 22,928.5 
การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑทีไดจากการกลั่น     
    น้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู 77,505.8 3,382.7 602,049.7 103,668.6 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 16,360.0 2,566.9 303,686.3 50,841.9 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 5,464.8 1,642.3 149,697.0 36,3612.2 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 3,593.6 906.0 223,584.6 61,472.5 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 4,657.0 1,125.4 381,133.0 34,438.1 
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักร     
  และอุปกรณ 4,050.8 1,437.3 110,395.9 20,236.8 
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 5,152.3 1,637.3 279,582.1 71,766.4 
การผลิตเครื่องจักสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ - - 2,050,241.8 677,973.4 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภท     
  ไวในที่อ่ืน 6,038.4 1,765.5 303,491.6 70,620.0 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 8,051.5 2,929.1 2,721,279.2 245,886.6 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง     
   และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 3,028.5 888.3 270,482.3 70,769.6 
การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง 2,826.7 736.5 542,578.5 162,431.7 
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ  7,529.8 3,446.5 128,633.6 36,714.4 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในอ่ืน     
   และการนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 3,871.8 1,523.2 97,090.5 26,031.7 
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3.6  มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน 
 เม่ือพิจารณามูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอคนทํางาน (ตาราง 8) พบวา สถานประกอบการขนาด
เล็ก มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอคนทํางานประมาณ 376,800 บาท โดยหมวดอุตสาหกรรมการผลิต        
ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู มีมูลคา    
ผลผลิตตอคนทํางานสูงที่สุด คือ ประมาณ 5.8 ลานบาท รองลงมาคือ การผลิตเคมีภัณฑและผลิต-
ภัณฑเคมี ประมาณ 1.3 ลานบาท สําหรับการผลิตผลิตภัณฑยาสูบ มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอ
คนทํางานต่ําที่สุด คือประมาณ 19,100 บาท 
 สถานประกอบการขนาดใหญ มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอคนทํางาน ประมาณ 1.5 ลานบาท
หมวดอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และ
เชื้อเพลิงปรมาณู มีมูลคาผลผลิตตอคนทํางานสูงที่สุด คือ ประมาณ 4.4 ลานบาท รองลงมา ไดแก 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร และการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ซ่ึง
มีมูลคาใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 3.7 ลานบาท และ 3.6 ลานบาท ตามลําดับ หมวดอุตสาหกรรม 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอคนทํางานต่ําที่สุด คือ ประมาณ 210,400 บาท 
สําหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็กนั้น พบวา มีมูลคาประมาณ 
98,700 บาท โดยที่หมวดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ และการผลิตผลิต-
ภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู มีมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอคนทํางานสูงกวาหมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ คือ ประมาณ 264,700 บาท และ 
252,400 บาท ตามลําดับ  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาสูบ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานต่ํา
ที่สุด คือ ประมาณ 9,900 บาท 

สําหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานของสถานประกอบการขนาดใหญ มีมูลคาประมาณ 
336,300 บาท หมวดอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
คนทํางานสูงที่สุด  คือ ประมาณ 977,900 บาท รองลงมาไดแก การผลิตผลิตภัณฑถานโคก 
ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู ประมาณ 753,700 บาท สวน
อุตสาห-กรรมการผลิตผลิตภัณฑยาสูบ มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานต่ําที่สุด คือประมาณ 96,400 
บาท 
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ตาราง 8  มูลคาผลผลิตและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน  จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
                (จํานวนคนทํางาน) และหมวดอุตสาหกรรม 
                                                                                                                                          (หนวย : พันบาท) 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 10 - 19 คน 

สถานประกอบการที่มี 
คนทํางาน 20 คนขึ้นไป 

หมวดอุตสาหกรรม 
มูลคาผลผลิต 
ตอคนทํางาน 

มูลคาเพิ่ม 
ตอคนทํางาน 

มูลคาผลผลิต 
ตอคนทํางาน 

มูลคาเพิ่ม 
ตอคนทํางาน 

รวม 376.8 98.7 1,489.8 336.3 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 649.9 109.9 1,587.4 443.0 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 19.1 9.9 210.4 96.4 
การผลิตสิ่งทอ 281.4 106.9 755.8 225.4 
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตง และยอมสีขนสัตว 121.0 46.8 695.5 161.7 
การฟอกและตกแตงหนังฟอก  รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง     
   กระเปาถือ อานมา เครื่องเทียมลาก และรองเทา 232.1 55.1 770.4 185.7 
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร     
   รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 350.7 70.7 511.2 139.9 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 537.2 126.9 2,088.5 431.8 
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก 260.6 97.1 760.9 298.2 
การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น     
    น้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู 5,784.0 252.4 4,377.1 753.7 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 1,260.9 197.8 2,854.9 477.9 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 453.7 136.4 1,037.4 253.7 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 296.2 74.7 1,772.7 487.4 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 364.5 88.1 3,640.9 329.0 
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน     
   เครื่องจักรและอุปกรณ 335.2 118.9 1,153.9 211.5 
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน 401.1 127.5 1,484.4 381.0 
การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ - - 1,759.8 581.9 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัด     
   ประเภทไวในที่อ่ืน 507.9 148.5 947.8 220.5 
การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร 575.1 209.2 3,707.3 335.0 
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง     
   และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร นาฬิกา 248.8 73.0 1,246.4 326.1 
การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง 244.8 63.8 3,266.6 977.9 
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอ่ืนๆ 578.3 264.7 834.6 238.2 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน     
    และการนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 333.3 131.1 626.4 167.9 
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3.7 การเปรียบเทียบขอมูลระหวางภาค  
 1) ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
  ตาราง 9 และตาราง 10 แสดงภาพรวมโครงสรางของสถานประกอบการอุตสาห-
กรรมการผลิตที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ จํานวน 20,807 แหง พบวา สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 38.6 ใน
เขตปริมณฑล ภาคกลางและภาคเหนือ มีสัดสวนของสถานประกอบการดังกลาว ประมาณรอยละ 
24.5, 14.8 และ 7.9 ตามลําดับ สําหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มีสัดสวนของสถาน
ประกอบการเทากัน คือ ประมาณรอยละ 7.1 ขอมูลที่สําคัญพอสรุปไดดังน้ี 
  รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย พบวา สวนใหญประมาณรอยละ 50.7 มีรูปแบบ
การจัดตั้งตามกฎหมายเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) รองลงมามีรูปแบบเปนสวนบุคคล 
รอยละ 28.1 หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล รอยละ 19.1 อีกรอยละ 2.1 มีรูปแบบ
การจัดตั้งตามกฎหมายเปนองคการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณและอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาเปนรายภาค พบวา 
กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง  และภาคใต  มีสัดสวนของรูปแบบการจัดตั้ งตามกฎหมาย  
เชนเดียวกับที่กลาวขางตน สําหรับในเขตปริมณฑล มีสัดสวนของรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
เปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)  สูงที่สุดเชนเดียวกัน   แตรองลงมามีรูปแบบเปนหาง
หุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ในขณะที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
รูปแบบการจัดตั้งเปนสวนบุคคลฯ สูงที่สุด รองลงมามีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
(มหาชน) และหางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ในสดัสวนที่ใกลเคียงกัน  (ตาราง 9) 
 

ตาราง 9 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ัง  
             และภาค 
 

 
รูปแบบการจัดตั้ง 

 

ทั่ว
ราชอาณาจั

กร 

กรุงเทพ-
มหานคร 

ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ 

ภาคใต 

รวม 20,807 8,020 5,097 3,083 1,641 1,484 1,482 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
        
  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย        
สวนบุคคล 5,844 2,527 564 841 759 731 422 
 (28.1) (31.5) (11.0) (27.3) (46.3) (49.3) (28.5) 
หางหุนสวนจํากัด 3,965 1,687 738 500 366 346 328 
  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  (19.1) (21.0) (14.5) (16.2) (22.3) (23.3) (22.1) 
บริษัทจํากัด 10,541 3,792 3,780 1,716 420 298 535 
  บริษัทจํากัด (มหาชน) (50.7) (47.3) (74.2) (55.7) (25.6) (20.1) (36.1) 
องคการ รัฐวิสาหกิจ 457 14 15 26 96 109 197 
  สหกรณ และอื่นๆ (2.1) (0.2) (0.3) (0.8) (5.8) (7.3) (13.3) 
        
  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ        
สํานักงานแหงเดียว 17,582 7,511 3,971 2,191 1,425 1,273 1,211 
 (84.5) (93.7) (77.9) (71.1) (86.8) (85.8) (81.7) 
สํานักงานเครือขาย 365 63 131 89 23 35 24 
 (1.7) (0.8) (2.6) (2.9) (1.4) (2.4) (1.6) 
สํานักงานใหญ 1,285 346 441 271 59 61 107 
 (6.2) (4.3) (8.7) (8.8) (3.6) (4.1) (7.2) 
สํานักงานสาขา 1,575 100 554 532 134 115 140 
 (7.6) (1.2) (10.8) (17.2) (8.2) (7.7) (9.5) 
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หมายเหตุ : ขอมูลของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป 
               ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ 

  รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ พบวา สถานประกอบการผลิตทั่วประเทศสวน
ใหญ (ประมาณรอยละ 84.5) เปนสํานักงานแหงเดียว โดยเฉพาะสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร เปนสํานักงานแหงเดียวสูงถึงรอยละ 93.7 และมีสัดสวนของสํานักงานใหญสูงใน
ลําดับรองลงมา   ในขณะที่สถานประกอบการในภาคอื่นๆ มีสัดสวนของสํานักงานสาขาสูงเปน
ลําดับรองลงมา (ตาราง 9)  
  หมวดอุตสาหกรรม จากตาราง 10 แสดงภาพรวมของการประกอบอุตสาห-
กรรมการผลิตที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม พบวา 
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิต กระจุกตัวอยูในหมวดอุตสาหกรรม 3-4 หมวด คือ การผลิตผลิต-
ภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ การผลิตผลิตภัณฑจากโลหะประดิษฐ 
ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ และการผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตง และยอมสีขนสัตว 
  เม่ือพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมในแตละภาค พบวา ในกรุงเทพมหานคร มีสัดสวน
ของสถานประกอบการการผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตวสูงที่สุด (รอยละ 
19.3) การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ การผลิต
เฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก และ
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก สูงในลําดับรองลงมา ในขณะที่ในเขต
ปริมณฑลมีสัดสวนของการผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ สูง
ที่สุด (รอยละ 13.1) การผลิตสิ่งทอ การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม การผลิตผลิตภัณฑยาง
และพลาสติก สูงในลําดับรองลงมา สถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต 
และภาคกลาง  มีลักษณะคลายคลึงกัน  คือ  มีสัดสวนของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารและ
เครื่องด่ืมสูงที่สุด รองลงมาเปนการผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ เชนเดียวกับทุกภาค 
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ตาราง 10 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม และภาค 
 

 
หมวดอุตสาหกรรม 

ทั่ว
ราชอาณาจั

กร 

กรุงเทพ-
มหานคร 

ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ 

ภาคใต 

รวม 20,807 8,020 5,097 3,083 1,641 1,484 1,482 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม 3,001 315 567 804 466 433 416 
 (14.4) (3.9) (11.1) (26.1) (28.4) (29.2) (28.1) 
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ 225 - - - 80 144 1 
 (1.1)    (4.9) (9.7) (0.1) 
การผลิตส่ิงทอ 1,316 462 589 98 57 87 23 
 (6.3) (5.8) (11.6) (3.2) (3.5) (5.9) (1.6) 
การผลิตเคร่ืองแตงกาย รวมทั้งการตกแตง       
  และยอมสีขนสัตว        

1,928 
(9.3) 

1,548 
(19.3) 

121 
(2.4) 

69 
(2.2) 

108 
(6.6) 

74 
(5.0) 

8 
(0.5) 

การฟอกและตกแตงหนังฟอก   รวมทั้งการ 
  ผลิตกระเปาเดินทางกระเปาถือ อานมา  
  เคร่ืองเทียมลาก และรองเทา 

 
859 

(4.1) 

 
573 

(7.2) 

 
172 

(3.4) 

 
79 

(2.6) 

 
15 

(0.9) 

 
18 

(1.2) 

 
2 

(0.1) 

การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม และไม 
  กอก ยกเวน เฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิต 
  ส่ิงของที่ทําจากฟาง และวัสดุถักสานอื่น ๆ 

 
796 

(3.8) 

 
178 

(2.2) 

 
158 

(3.1) 

 
159 

(5.2) 

 
92 

(5.6) 

 
45 

(3.0) 

 
164 

(11.1) 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 441 241 134 36 28 2 - 
 (2.1) (3.0) (2.6) (1.2) (1.7) (0.1)  
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทํา 
  สําเนาสื่อบันทึก 

797 
(3.8) 

632 
(7.9) 

63 
(1.3) 

13 
(0.4) 

41 
(2.5) 

29 
(1.9) 

19 
(1.3) 

การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ได 
  จากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 
  และเช้ือเพลิงปรมาณู 

 
16 

(0.1) 

 
- 

 
11 

(0.2) 

 
2 

(0.1) 

 
2 

(0.1) 

 
- 

 
1 

(0.1) 
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 748 227 336 130 26 12 17 
 (3.6) (2.8) (6.6) (4.2) (1.6) (0.8) (1.1) 
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก 1,761 714 559 197 14 30 247 
 (8.5) (8.9) (11.0) (6.4) (0.9) (2.0) (16.7) 
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 2,195 100 284 608 454 399 350 
 (10.6) (1.2) (5.6) (19.7) (27.7) (26.9) (23.6) 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 420 86 255 65 3 6 5 
 (2.0) (1.1) (5.0) (2.1) (0.2) (0.4) (0.3) 
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ 
  ยกเวน เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

2,139 
(10.3) 

1,097 
(13.7) 

666 
(13.1) 

197 
(6.4) 

56 
(3.4) 

54 
(3.6) 

69 
(4.7) 

การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัด 
   ประเภทไวในที่อื่น 

764 
(3.7) 

329 
(4.1) 

267 
(5.2) 

111 
(3.6) 

26 
(1.6) 

24 
(1.6) 

7 
(0.5) 

การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน เคร่ืองทํา 
  บัญชี และเคร่ืองคํานวณ 

30 
(0.1) 

- 15 
(0.3) 

15 
(0.4) 

- - - 

การผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณไฟฟา 
  ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

355 
(1.7) 

105 
(1.3) 

184 
(3.6) 

58 
(1.9) 

2 
(0.1) 

6 
(0.4) 

- 

การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณวิทยุ 
  โทรทัศน และการสื่อสาร 

190 
(0.9) 

38 
(0.5) 

72 
(1.4) 

70 
(2.3) 

5 
(0.3) 

4 
(0.3) 

1 
(0.1) 

การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัด 
  ความเที่ยง และอุปกรณที่ใชในทาง 
  ทัศนศาสตร นาฬิกา 

 
80 

(0.4) 

 
34 

(0.4) 

 
28 

(0.5) 

 
12 

(0.3) 

 
2 

(0.1) 

 
4 

(0.3) 

 
- 

การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง 879 425 225 157 19 34 19 
 (4.2) (5.3) (4.4) (5.1) (1.2) (2.3) (1.3) 
การผลิตเคร่ืองอุปกรณการขนสงอื่น ๆ 154 44 78 18 - 1 13 
 (0.7) (0.5) (1.5) (0.6)  (0.1) (0.8) 
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิได 
  จัดประเภทไวในที่อื่น 

1,701 
(8.2) 

872 
(10.9) 

308 
(6.0) 

183 
(5.9) 

143 
(8.6) 

77 
(5.2) 

118 
(7.9) 

การนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 
 

12 
(0.1) 

- 5 
(0.1) 

2 
(0.1) 

2 
(0.1) 

1 
(0.1) 

2 
(0.1) 

หมายเหตุ : ขอมูลของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป 
               ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ 
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2) ขอมูลการดําเนินกิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
  คนทํางาน (ตาราง 11)  พบวา   ในป 2541  คนทํางาน  ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสถาน 
ประกอบการการผลิตที่มีคนทํางานตั้งแต   10   คนขึ้นไป    ทั่วประเทศ    มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
2,023,020 คน สวนใหญ    (รอยละ  39.4  หรือประมาณ  796,222  คน)   เปนคนทํางานในสถาน 
ประกอบการที่ตั้งอยูในเขตปริมณฑล สวนภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  มีสัดสวนของ
คนทํางาน 
ประมาณรอยละ 24.4 และ 21.7  ตามลําดับ สําหรับภาคใต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือละภาคเหนือ 
มีสัดสวนของคนทํางานคอนขางต่ํา คือ ประมาณรอยละ 6.4, 4.2 และ 3.9 ตามลําดับ 
  เม่ือพิจารณาจํานวนคนทํางานเฉลี่ยตอสถานประกอบการ พบวา สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป  ทั่วประเทศ มีคนทํางานเฉลี่ย
ตอสถานประกอบการประมาณ  97 คน โดยสถานประกอบการในภาคกลางและในเขตปริมณฑล มี
คนทํางานเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงกวาภาคอื่นๆ คือ ประมาณ 160 คน และ 156 คน 
ตามลําดับ  รองลงมาเปนสถานประกอบการในภาคใต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กรุงเทพมหานคร มีคนทํางานเฉลี่ยตอสถานประกอบการประมาณ 88 คน 58 คนและ 55 คน 
ตามลําดับ สถานประกอบการที่ มีคนทํางานเฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําที่สุด คือ สถาน
ประกอบการในภาคเหนือ  ซ่ึงมีคนทํางานเฉลี่ยประมาณ 48 คน 
  มูลคาผลผลิต สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไปทั่วประเทศ มี
มูลคาผลผลิตทั้งสิ้น 2.9 ลานลานบาท โดยมีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอสถานประกอบการประมาณ 
138.7 ลานบาท และเฉลี่ยตอคนทํางานประมาณ 1.4 ลานบาท สถานประกอบการในภาคกลางและ 
ในเขตปริมณฑล  มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงมาก  เม่ือเทียบกับภาคอื่น  ๆ  คือ 
291.4 ลานบาท และ 268.5 ลานบาทตามลําดับ  และมีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอคนทํางานประมาณ 
1.8 ลานบาทและ 1.7 ลานบาท ตามลําดับ รองลงมาไดแก สถานประกอบการในภาคใต มีมูลคา
ผลผลิต เฉลี่ยตอสถานประกอบการประมาณ  106.2 ลานบาท  และมีมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอ
คนทํางานประมาณ  1.2 ลานบาท ในขณะที่สถานประกอบการในภาคเหนือ มีมูลคาผลผลิตเฉลี่ย
ต่ําที่สุด  คือ ประมาณ 27.7 ลานบาทตอสถานประกอบการ และประมาณ 575,900 บาทตอ
คนทํางาน 
  มูลคาเพิ่ม สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ มี   
มูลคาเพิ่ม ประมาณ 653,238.5 ลานบาท  โดยเฉลี่ยแตละสถานประกอบการมีมูลคาเพิ่มประมาณ
31.4 ลานบาทตอสถานประกอบการ และประมาณ 322,900 บาทตอคนทํางาน เม่ือพิจารณา
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยของแตละภาค พบวา สถานประกอบการในภาคกลาง มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการสูงที่สุด คือประมาณ 70.0 ลานบาท รองลงมาเปนมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการในเขตปริมณฑล ประมาณ 54.2 ลานบาท สถานประกอบการในภาคใต และ
กรุงเทพมหานคร มีมูลคาเพิ่ม 
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เฉลี่ยตอสถานประกอบการไมแตกตางกันมากนัก คือ ประมาณ 15.9 ลานบาทและ 13.9 ลานบาท
ตามลําดับ  ในขณะที่สถานประกอบการภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ย
ตอสถานประกอบการประมาณ 9.7 ลานบาท และ 7.1 ลานบาท ตามลําดับ 
  
 
 
  สําหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน น้ัน พบวา สถานประกอบการในภาคกลาง มี 
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางานสูงที่สุด คือ ประมาณ 437,200 รองลงมาเปนสถานประกอบการ      
ในเขตปริมณฑลประมาณ 346,700 บาท  สวนสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร  ภาคเหนือ
และภาคใต มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน  ประมาณ 253,900 บาท, 201,000 บาท และ 181,500 
บาท ตามลําดับ  ในขณะที่สถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
คนทํางานต่ําที่สุด คือ ประมาณ  123,400 บาท  
 
ตาราง 11  ขอมูลท่ีสําคัญของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามภาค 
 

 
รายการขอมูลที่สําคัญ 

ทั่ว
ราชอาณาจั

กร 

กรุงเทพ -
มหานคร 

ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเ
ฉียงเหนือ 

ภาคใต 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 20,807 8,020 5,097 3,083 1,641 1,484 1,482 
 (100.0) (38.6) (24.5) (14.8) (7.9) (7.1) (7.1) 
        
จํานวนคนทํางาน (คน) 2,023,020 438,082 796,222 493,773 78,922 85,823 130,200 
 (100.0) (21.7) (39.4) (24.4) (3.9) (4.2) (6.4) 
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 97.2 54.6 156.2 160.2 48.1 57.8 87.9 
        
จํานวนลูกจาง (คน) 2,008,374 432,917 794,902 491,347 76,831 83,429 128,947 
 (100.0) (21.5) (39.6) (24.5) (3.8) (4.2) (6.4) 
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 96.5 54.0 156.0 159.4 46.8 56.2 87.0 
        
มูลคาผลผลิต (ลานบาท) 2,886,426.

7 
362,744.3 1,368,374.

5 
898,426.1 45,451.6 54,046.1 157,384.0 

เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 138,723.8 45,230.0 268,466.6 291,412.9 27,697.5 36,419.2 106,197.0 
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 1,426.8 828.0 1,718.6 1,819.5 575.9 629.7 1,208.8 
        
มูลคาเพิ่ม (ลานบาท) 653,238.5 111,238.5 276,035.1 215,876.5 15,862.2 10,590.2 23,635.9 

  เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 31,395.1 13,870.1 54,156.4 70,021.6 9,666.2 7,136.3 15,948.7 
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 322.9 253.9 346.7 437.2 201.0 123.4 181.5 
        
หมายเหตุ : ขอมูลของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป 
               ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ 
 



รายละเอียดการจัดกลุมหมูยอยอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในตารางสถิติ 
Details of specific class of industry in statistical tables 

 
รหัสใน 

ตารางสถิติ
Codes in 

statistical tables 

รหัส 
ISIC 
Code 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Activity 

* 1542 1542 การผลิตน้ําตาล Manufacture of sugar  
 1543 การผลิตโกโก ช็อกโกแลต และขนม Manufacture of cocoa, chocolate and sugar     

     ที่ทําจากน้ําตาล    confectionery 
* 1551 1551 การกลั่น การกลั่นลําดับสวนและการผสมสุรา Distilling, rectifying and blending of spirits;  

     รวมท้ังการผลิต เอทิลแอลกอฮอลที่ไดจากการ   
   หมัก 

   ethy lalcohol production from fermented    
   materials 

 1552 การผลิตไวน Manufacture of wines  
 1553 การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต Manufacture of malt liquors and malt  

* 1721 1721 การผลิตส่ิงทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย Manufacture of made-up textile articles, except 
      apparel 
 1722 การผลิตพรมและเครื่องปูลาด Manufacture of carpets and rugs  
 1723 การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญ Manufacture of cordage, rope, twins and netting 
     และตาขาย แห อวน  
 1729 การผลิตส่ิงทออื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน Manufacture of other textiles n.e.c. 

* 1911 1911 การฟอกและตกแตงหนังฟอก Tanning and dressing of leather 
 1912 การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และ 

   ส่ิงที่คลายกัน อานมา และเครื่องเทียมลาก 
Manufacture of luggage, handbags and the like, 
   plaiting materials 

* 2010 2010 การเลื่อยไมและการไสไม Sawmilling and planing of wood 
 
 
 

2021 การผลิตแผนไมวีเนียร  รวมท้ังการผลิตไมอัด  
   ลามินบอรด แผนชิ้นไมอัด และแพนเนิลอื่น ๆ  
   และแผนไมอัดอื่น ๆ 

Manufacture of veneer sheets; manufacture of  
   plywood, laminboard, particle board and other 
   panels and boards 

 2022 การผลิตเครื่องไมที่ใชในการกอสราง  
   และเครื่องประกอบอาคาร 

Manufacture of builders' carpentry and joinery 

 2023 การผลิตภาชนะไม Manufacture of other products of  wood 
 2029 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนที่ทําจากไม  

   รวมท้ังการผลิตส่ิงของที่ทําจากไมกอก ฟาง    
   และวัสดุถักสาน 

Manufacture of articles of cork, straw and 
   plaiting material 

    
    
    



 

รหัสใน 
ตารางสถิติ
Codes in 

statistical tables 

รหัส 
ISIC 
Code 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Activity 

* 2101 2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง Manufacture of pulp, paper and paperboard 
 

 
2102 การผลิตกระดาษลูกฟูก และกระดาษแข็งลูกฟูก  

   และการผลิตภาชนะที่ทําจากกระดาษ และ   
   กระดาษแข็ง 

Manufacture of corrugated paper and paperboard 
   and of containers of paper and paperboard 

 2109 การผลิตของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษ  
   และกระดาษแข็ง 

Manufacture of other articles of paper and  
   paperboard 

* 2211 2211 การพิมพโฆษณาหนังสือ โบรชัวร หนังสือ 
   เกี่ยวกับดนตรี และการพิมพโฆษณาอื่น ๆ 

Publishing of books, brochures, musical books 
   and other publications 

 2212 การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร และ 
   นิตยสาร 

Publishing of newspapers, journals and periodicals 

 2213 การพิมพโฆษณาลงบนสื่อบันทึก Publishing of recorded media 
 2219 การพิมพโฆษณาอื่น ๆ Other publishing 
 2222 กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ Service activities related to printing 
 2230 การทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูล Reproduction of recorded media 

* 2411 2411 การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและ 
   สารประกอบไนโตรเจน 

Manufacture of basic chemicals, except fertilizers 
   and nitrogen compounds 

 2412 การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds 
 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน และยางสังเคราะห Manufacture of plastics in primary form and of 

   synthetic rubber 
* 2421 2421 การผลิตสารฆาศัตรูพืชและผลิตภัณฑเคมี 

   ทางการเกษตรอื่นๆ 
Manufacture of pesticides and other agro-chemical 
   products 

 
 

2422 การผลิตสีทา น้ํามันชักเงา และส่ิงที่ใชทาเคลือบ 
   หมึกพิมพ และน้ํามันทาไม (mastics)  
   ที่คลายกัน 

Manufacture of paints, varnishes and similar 
   coatings, printing ink and mastics 

 2423 การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ 
   ที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร 

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal 
   chemicals and botanical products 

 2424 การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชใน 
    การทําความสะอาด และขัดเงา เครื่องหอม  
    และส่ิงปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย 
    หรือประเทืองโฉม 

Manufacture of soap and detergents, cleaning and 
   polishing preparations, perfumes and toilet 
   preparations 

 2429 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท 
   ไวในที่อ่ืน 

Manufacture of other chemical products n.e.c. 

    
    



 

รหัสใน 
ตารางสถิติ
Codes in 

statistical tables 

รหัส 
ISIC 
Code 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Activity 

* 2511 2511 การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยาง 
   และการซอมสรางยาง 

Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading 
   and rebuilding of rubber tyres 

 2519 การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ Manufacture of other rubber products 
* 2691 2691 การผลิตซรามิกชนิดไมทนไฟซึ่งไมไดใชใน 

   งานกอสราง 
Manufacture of non-structural non-refractory 
   ceramic ware 

 2692 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ Manufacture of refractory ceramic products 
 2694 การผลิตซีเมนต ปูนขาว และปูนปลาสเตอร Manufacture of cement, lime and plaster 
 2696 การตัด การขึ้นรูป และการแตงสําเร็จหิน Cutting, shaping and finishing of stone 
 2699 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจัด 

    ประเภทไวในที่อ่ืน 
Manufacture of other non-metallic mineral 
   products n.e.c. 

* 2710 2710 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน Manufacture of basic iron and steel 
 2720 การผลิตโลหะมีคา และโลหะอื่นที่มิใชเหล็ก 

   ขั้นมูลฐาน 
Manufacture of basic precious and non-ferrous 
   metals 

 2731 การหลอเหล็กและเหล็กกลา Casting of iron and steel 
 2732 การหลอโลหะที่มิใชเหล็ก Casting of non-ferrous metals 

* 2812 
 

2812 การผลิตถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุ 
   ที่ทําจากโลหะ 

Manufacture of tanks, reservoirs and containers 
   of metal 

 2813 การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา ยกเวนหมอน้ํา 
   (boiler) น้ํารอน สําหรับการทําความรอนจาก 
   สวนกลาง 

Manufacture of steam generators, except central 
   heating hot water boilers 

* 2892 2892 การตกแตงและการเคลือบโลหะ รวมท้ังการ 
   ดําเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล  
   โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือ 
   โดยการทําสัญญาจาง 

Treatment and coating of metals; general 
   mechanical engineering non a fee or contract 
   basis 

 2893 การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ 
   และเครื่องโลหะทั่วไป 

Manufacture of cutlery, hand tools and general 
   hardware  

* 2911 2911 การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน ยกเวน 
   เครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนต  
   และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต 

Manufacture of engines and turbines, except 
   aircraft, vehicle and cycle engines 

 2912 การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แทป และวาลว Manufacture of pumps, compressors, taps and 
   valves 



 

รหัสใน 
ตารางสถิติ
Codes in 

statistical tables 

รหัส 
ISIC 
Code 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Activity 

 2913 การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปน) เกียรและเครื่อง 
    เกียร และอุปกรณที่ใชขับเคล่ือน 

Manufacture of bearings, gears, gearing and  
   driving elements 

 2914 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือ 
   เครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา 

Manufacture of ovens, furnaces and furnace 
   burners 

 2915 การผลิตอุปกรณที่ใชในการยกและการขนยาย Manufacture of lifting and handling equipment 
* 2919 2919 การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอ่ืน ๆ Manufacture of other general purpose machinery 

 2921 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร 
    และการปาไม 

Manufacture of agricultural and forestry machinery 

 2922 การผลิตเครื่องมือกล Manufacture of machine-tools 
 2923 การผลิตเครื่องจักรสําหรับโลหะกรรม Manufacture of machinery for metallurgy 
 2924 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร  

    เหมืองหิน และการกอสราง 
Manufacture of machinery for mining, quarrying 
   and construction 

 2925 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต 
   อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 

Manufacture of machinery for food, beverage and 
   tobacco processing 

 2926 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตส่ิงทอ  
   เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง 

Manufacture of machinery for textile, apparel and 
   leather production 

 2927 การผลิตอาวุธและกระสุน Manufacture of weapons and ammunition 
 2929 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง อ่ืน ๆ Manufacture of other special purpose machinery 
 2930 การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัด 

   ประเภทไวในที่อ่ืน 
Manufacture of domestic appliances n.e.c. 

* 3110 3110 การผลิตมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา  
   และหมอแปลงไฟฟา 

Manufacture of electric motors, generators and 
   transformers 

 3120 การผลิตอุปกรณเพ่ือการจายและควบคุม 
   กระแสไฟฟา 

Manufacture of electricity distribution and control 
   apparatus 

 3130 การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน Manufacture of insulated wire and cable 
 3140 การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิ และ

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 
Manufacture of accumulators, primary cells and 
   primary batteries 

 3150 การผลิตหลอดไฟฟา และเครื่องอุปกรณสําหรับ 
   ใหแสงสวาง 

Manufacture of electric lamps and lighting 
   equipment 

 3190 การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัด 
   ประเภทไวในที่อ่ืน 

Manufacture of other electrical equipment n.e.c. 

    
    



 

รหัสใน 
ตารางสถิติ
Codes in 
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รหัส 
ISIC 
Code 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ Activity 

* 3210 3210 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส และสวนประกอบ 
   อิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ 

Manufacture of electronic valves and tubes and 
   other electronic components 

 

 3220 การผลิตเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ  
   และเครื่องอุปกรณ สําหรับโทรศัพทและ 
   โทรเลขแบบใชสาย 

Manufacture of television and radio transmitters 
   and apparatus for line telephony and line 
   telegraphy 

 3230 การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึก  
   เสียง หรือภาพ หรือเครื่องซาวนดรีโพรดิวซิ่ง  
   หรือวีดีโอรีโพรดิวซิ่ง และสินคาที่เกี่ยวของ 

Manufacture of television and radio receivers and 
   associated goods 

* 3311 3311 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและ 
   ศัลยกรรมและเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก 

Manufacture of medical and surgical equipment 
   and orthopedic appliances 

 
 

3312 การผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพ่ือการวัด  
   การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/ 
   การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงคอ่ืน ๆ  
   ยกเวน อุปกรณควบคุมกระบวนการผลิต 
   ในทางอุตสาหกรรม 

Manufacture of instruments and appliances for 
   measuring, checking, testing, navigating and 
   other purposes, except industrial process 
   control equipment 

 3313 การผลิตอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตใน 
   ทางอุตสาหกรรม 

Manufacture of industrial process control 
   equipment 

* 3320 3320 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร  
   และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ 

Manufacture of optical instruments and 
   photographic equipment 

 3330 การผลิตนาฬิกา Manufacture of watches and clocks 
* 3410 3410 การผลิตยานยนต Manufacture of motor vehicles 

 3430 การผลิตสวนประกอบ และอุปกรณประกอบ 
   สําหรับยานยนต และเครื่องยนต 

Manufacture of parts and accessories for motor 
   vehicles and their engines 

* 3511 3511 การตอเรือและการซอมเรือ Building and repairing of ships 
 3512 การตอเรือและการซอมเรือที่ใชเพ่ือความ 

   สําราญ และการกีฬา 
Building and repairing of pleasure and sporting 
boats 

* 3692 3692 การผลิตเครื่องดนตรี Manufacture of musical instruments 
 3693 การผลิตเครื่องกีฬา Manufacture of sports goods 
 3694 การผลิตของเลนเกมและของเลน Manufacture of games and toys 
 3699 การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน Other manufacturing n.e.c. 

* 3710 3710 การนําเศษและของที่ใชไมไดจําพวกโลหะ 
   มาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 

Recycling of metal waste and scrap 

 3720 การนําเศษและของที่ใชไมไดจําพวกอโลหะ 
   มาผลิตเปนวัตถุดิบใหม 

Recycling of non-metal waste and scrap 
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รายงานสํามะโน / สํารวจอุตสาหกรรม 
REPORT OF THE INDUSTRIAL CENSUS / SURVEY 

 
 1. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2507 ทั่วราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1964 INDUSTRIAL CENSUS WHOLE KINGDOM 
 2. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511 พระนคร ธนบุรี สมทุรปราการ   
   นนทบุร ี และปทุมธานี 
   REPORT OF THE 1968 INDUSTRIAL CENSUS PHRA NAKHON,  
   THON BURI, SAMUT PRAKAN, NONTHABURI AND PATHUM THANI 
  3. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2512 ทั่วราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1969 INDUSTRIAL CENSUS WHOLE KINGDOM 
 4. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2512  พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ  
  นนทบุร ีและปทุมธาน ี
   REPORT OF THE 1969 INDUSTRIAL CENSUS PHRA NAKHON,  
   THONBURI, SAMUT PRAKAN, NONTHABURI AND PATHUM THANI 
 5. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2513  พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ  
  นนทบุร ีและปทุมธาน ี
   REPORT OF THE 1970 INDUSTRIAL CENSUS PHRA NAKHON,  
   THON BURI, SAMUT PRAKAN, NONTHABURI AND PATHUM THANI 
  6. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2514 ทั่วราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1971 INDUSTRIAL CENSUS WHOLE KINGDOM 
  7. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม   พ.ศ. 2514 พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ 
  นนทบุร ีและปทุมธาน ี
   REPORT OF THE 1971 INDUSTRIAL CENSUS PHRA NAKHON,   
  THON BURI, SAMUT PRAKAN, NONTHABURI AND PATHUM THANI 
          8.   รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2519 ท่ัวราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1976 INDUSTRIAL CENSUS WHOLE KINGDOM 
             9.  รายงานสํามะโน พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ ปทุมธาน ี
  และสมุทรปราการ 
               REPORT OF THE 1976 INDUSTRIAL CENSUS BANGKOK METROPOLIS,  
    NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
 



10.  รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2521 ทั่วราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1978 INDUSTRIAL CENSUS WHOLE KINGDOM 
  11. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2521  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี
  และสมุทรปราการ  
   REPORT OF THE 1978 INDUSTRIAL CENSUS BANGKOK METROPOLIS, 
   NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
 12. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2523 ท่ัวราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1980 INDUSTRIAL CENSUS WHOLE KINGDOM 
  13. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
  และสมุทรปราการ  
  REPORT OF THE 1980 INDUSTRIAL CENSUS BANGKOK METROPOLIS, 
  NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
 14.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2526 ทั่วราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1983 INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 
  15. รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี  
  และสมุทรปราการ  
   REPORT OF THE 1983 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS,   
   NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
 16.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2528 ทั่วราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1985 INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 
  17. รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี
  และสมุทรปราการ  
   REPORT OF THE 1985 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS,   
   NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
             18.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2530 ทั่วราชอาณาจักร 
   REPORT OF THE 1987 INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 
 19. รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2530 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี
  และสมุทรปราการ  
   REPORT OF THE 1987 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS,  
   NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
  20. รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2532 ทั่วราชอาณาจักร 
  REPORT OF THE 1989 INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 



  21. รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี
  และสมุทรปราการ  
   REPORT OF THE 1989 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS,   
   NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
              22.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2533 และ 2534 ทั่วราชอาณาจักร 
  REPORT OF THE 1990 AND 1991 INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 

23. รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2533 และ 2534 กรุงเทพมหานคร นนทบุร ี 
      ปทุมธานี และสมุทรปราการ  
   REPORT OF THE 1990 AND 1991 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK  
   METROPOLIS, NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
          24.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2535 ทั่วราชอาณาจักร  
  REPORT OF THE 1992  INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM   
    25. รายงานการสาํรวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2535 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี
  และสมุทรปราการ  
   REPORT OF THE 1992 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS, 
  NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
             26.      รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2537 ท่ัวราชอาณาจักร   
  REPORT OF THE 1994  INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 
  27. รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2537 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   REPORT OF THE 1994 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS,   
   AND VICINITY 
             28.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2538 ทั่วราชอาณาจักร 
  REPORT OF THE 1995 INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 
             29.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2538 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   REPORT OF THE 1995 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS,   
   AND VICINITY 
  30. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2540  กรุงเทพมหานคร   
   REPORT OF THE 1997 INDUSTRIAL CENSUS BANGKOK METROPOLIS 
   31. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2540  ปริมณฑล   
   REPORT OF THE 1997 INDUSTRIAL CENSUS VICINITY 



 32. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2540  ภาคกลาง   
   REPORT OF THE 1997 INDUSTRIAL CENSUS CENTRAL REGION  
 33. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2540  ภาคเหนือ   
   REPORT OF THE 1997 INDUSTRIAL CENSUS NORTHERN REGION 
 34. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2540  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
   REPORT OF THE 1997 INDUSTRIAL CENSUS NORTHEASTERN REGION 
 35. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2540  ภาคใต   
   REPORT OF THE 1997 INDUSTRIAL CENSUS SOUTHERN REGION 
 36. รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2540  ท่ัวราชอาณาจักร   
   REPORT OF THE 1997 INDUSTRIAL CENSUS WHOLE KINGDOM 
           37.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร  
  REPORT OF THE 1999 INDUSTRIAL SURVEY BANGKOK METROPOLIS  
           38.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ปริมณฑล  
            REPORT OF THE 1999 INDUSTRIAL SURVEY VICINITY 
           39.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ภาคกลาง  
  REPORT OF THE 1999 INDUSTRIAL SURVEY CENTRAL REGION 
           40.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ภาคเหนือ 
  REPORT OF THE 1999 INDUSTRIAL SURVEY NORTHERN REGION 
           41.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
  REPORT OF THE 1999 INDUSTRIAL SURVEY NORTHEASTERN  
  REGION 
           42.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ภาคใต  
  REPORT OF THE 1999 INDUSTRIAL SURVEY SOUTHERN REGION 
           43.  รายงานการสํารวจอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ทั่วราชอาณาจักร   
  REPORT OF THE 1999 INDUSTRIAL SURVEY WHOLE KINGDOM 
 



 

คณะผูจัดทํา 
รายงานการสํารวจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

Working Staff on 
Report of The 1999 Industrial Survey 

 
 

  
นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม  Mrs Jirawan  Boonperm 
  ผูอํานวยการกองสถิติเศรษฐกิจ    Director of Economic Statistics Division 
นางสุนี  ลีโนทัย                    Mrs Sunee  Leenothai 
  นักสถิติเศรษฐสังคม 8ว    Socio-Economic Statistician 8 
นางลักขณา  ยุวประกร  Mrs Luckana  Yuvapakorn      
  หัวหนาฝายสถิติอุตสาหกรรมและธุรกิจ    Chief of Industrial and Business  

  Statistics Branch 
นางสาวจันทนา  สาราเลิศ  Miss Jantana  Saralert    
  หัวหนางานสถิติอุตสาหกรรม    Chief of Industrial Statistics Section      
นางสาวปวรพัชร  สิทธิกูล  Miss Pavarapat  Sittigul  
  นักสถิติเศรษฐสังคม 5    Socio-Economic Statistician 5 
นางสาววิชชุดา  ศรีโสภา  Miss Wichuda  Srisopa 
  นักวิชาการสถิติ 4    Statistic Technical officer 4 
นางสาวอารีรัตน  กิตติสมบูรณสุข  Miss Areerat  Kittisomboonsuk 
  นักสถิติเศรษฐสังคม 4    Socio-Economic Statistician 4 
 
  




