
 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ในปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีอุตสาหกรรมการผลิต

ใหม่ๆ เกิดขึ้นรวมทั้งการประกอบอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็มีบทบาท

สําคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม

ของประ เทศเพิ่ มขึ้ น  ดั งนั้ นข้ อมู ลสถิ ติและ

สารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบ

อุตสาหกรรมดังกล่าว จึงมีความสําคัญและจําเป็น

สําหรับภาครัฐ  และเอกชนใช้ ในการกําหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก 
สํานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานหลักด้าน

เศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย และกระทรวงพาณิชย์ เห็นควรให้มีการจัดทํา

สํามะโนอุตสาหกรรมทุก 5 ปี เพื่อให้ประเทศมี

ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถ

ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศร่วมกัน

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโนธุรกิจทาง

การค้าและธุรกิจทางการบริการมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 
2509 2531 และ 2545 และจัดทําสํามะโน

อุตสาหกรรมมาแล้ว 3 ครั้งเช่นกัน ในปี 2507 
2540 และ 2550 สําหรับในปี 2555 ครบรอบ    
10 ปี การทําสํามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ

ทางการบริการ และครบรอบ 5 ปี การทําสํามะโน

อุตสาหกรรม  สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้
บูรณาการการจัดทําสํามะโนดังกล่าวไปพร้อมกัน

ภายใต้ช่ือ “โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555” 

 
 

สําหรับข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ 
เป็นผลการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ที่ได้จากการแจงนับ

ข้ อมู ลรายละ เอี ยดของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมการผลิต โดยกําหนดระเบียบวิธีทาง

สถิติเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 10 คน
ทําการสํารวจด้วยตัวอย่าง ส่วนสถานประกอบการ

ที่มีคนทํางาน 11 คนขึ้นไป จะทําการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุกแห่ง ซึ่งเป็นการดําเนินกิจการในรอบปี 
2554 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) ที่ต้ังอยู่  
ทั่วประเทศ และประกอบอุตสาหกรรมตามการจัด

ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 
(Thailand Standard Industrial Classification: 
TSIC-2009) โดยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 สรุป
ดังนี้ 
จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวด
ย่อยอุตสาหกรรม 
 ผ ล จ า ก ก า ร สํ า ม ะ โ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 พบว่า มีจํานวนสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น มีประมาณ 424,196 แห่ง มีอุตสาหกรรมที่

สําคัญได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการผลิต
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยมีสถานประกอบการด้านนี้ 
ร้อยละ 24.9 และ 17.1 ตามลําดับ อุตสาหกรรมใน
ลําดับรองลงไป ได้แก่ การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์  
จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)  การผลิต
สิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ และการผลิต 
สิ่งทอมีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 14.3 
และ 13.9 ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมการผลิตหมวดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่กล่าวข้างต้น มีจํานวนต่ํากว่าร้อยละ 8.0 
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แผนภูมิ ก ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

จําแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

     หมวดย่อย 13 การผลิตส่ิงทอ 

     หมวดย่อย 14 การผลิตเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย 

     หมวดย่อย 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก     

                       (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)  การผลิตส่ิงของจากฟาง 

                       และวัสดุถักสานอื่นๆ 

     หมวดย่อย 18 การพิมพ์และการผลิตซ้ําส่ือบันทึกข้อมูล 

     หมวดย่อย 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ 

     หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้น  

                       เคร่ืองจักรและอุปกรณ์) 

     หมวดย่อย 31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

     หมวดย่อย 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

     หมวดย่อย 33 การซ่อมและการติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

     หมวดย่อย อ่ืนๆ ได้แก่ หมวดย่อย 11– 12 15 17 19 – 22 24 

26 – 30  37 – 39 และ 58 

 

ขนาดของสถานประกอบการ 

 สถานประกอบการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

93.9 หรือ 398,310 แห่ง เป็นสถานประกอบการที่

มีคนทํางาน 1 – 15 คน มีสถานประกอบการที่มี

คนทํางานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป มีอยู่เพียงร้อยละ 

6.1 หรือมีจํานวน 25,886 แห่ง ในจํานวนนี้เป็น

สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 – 25 คน 

และ 51 – 200 คน มีจํานวน 7,881 และ 7,178 

แห่ง ในขณะที่สถานประกอบการที่มีคนทํางาน   

26 – 30 คน มีเพียง 2,376 แห่ง เท่านั้น 

แผนภูมิ ข  จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

             จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

             (จํานวนคนทํางาน)  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      1 – 15 คน 

      16 คนขึ้นไป 

 

รูปแบบการจัดต้ังตามกฏหมาย 

 สถานประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

80.4)  มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นส่วนบุคคล หรือ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ ไม่ เป็นนิติบุคคล ส่วนที่มี

รูปแบบเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์และอื่นๆ 
ประมาณร้อยละ 10.0 บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 

(มหาชน ) มีประมาณร้อยละ 7.0 สําหรับที่มี

รูปแบบเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล มีเพียงประมาณร้อยละ 2.6 
 

แผนภูมิ ค ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

            จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ส่วนบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ์ การจัดต้ังในรูปแบบอ่ืนๆ 

ขนาดของสถานประกอบการ 

จํานวน (แห่ง) 

93.9% 

6.1% 

424,196 
แห่ง 

424,196 
แห่ง 

424,196 
แห่ง 
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รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

ทั่วประเทศร้อยละ 98.4 เป็นสํานักงานแห่งเดียว  

ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาอยู่ที่ใดอีก 

ร้อยละ  0 .9  เ ป็นสํ านักงานสาขาและที่ เ ป็น

สํานักงานใหญ่มีร้อยละ 0.7 

 
แผนภูมิ ง ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

             การผลิต จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ัง      

             ทางเศรษฐกิจ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  

 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

ส่ วน ใหญ่ประมาณร้ อยละ  34.8 เ ป็นสถาน

ประกอบการที่ดําเนินกิจการ 10 – 19 ปี ดําเนิน

กิจการระหว่าง 5 – 9 ปี และน้อยกว่า  5 ปี        

มีประมาณร้อยละ 26.2 และ 18.4 ตามลําดับ 

ส่วนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ 20 – 29 ปี

มีประมาณ 12.8 ในขณะที่สถานประกอบการที่

ดําเนินกิจการต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไปนั้น มเีพียงเล็กน้อย 

ป ร ะ ม าณ ร้ อ ย ล ะ  7.8 ข อ ง จํ า น ว น ส ถ า น

ประกอบการทั้งสิ้น 
 

 

 

 

แผนภูมิ จ ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

              การผลิต จําแนกตามระยะเวลาในการ 

              ดําเนินกิจการ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ทุนจดทะเบียน 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

ทั่วประเทศ ที่มีทุนจดทะเบียนมีประมาณร้อยละ 

8.7 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ 

ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 73.6) มีทุนจดทะเบียน

น้อยกว่า 10 ล้านบาท ที่มีทุนจดทะเบียน  10 – 99 

ล้ านบาท  มีประมาณร้อยละ  19 .3  สํ าหรับ    

สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนต้ังแต่ 100 

ล้านบาทขึ้นไป มีเพียงประมาณร้อยละ 7.1 

 
แผนภูมิ ฉ ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

              การผลิต จําแนกตามทุนจดทะเบียน 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

สํานักงานแห่งเดียว สํานักงานใหญ่  สํานักงานสาขา 

รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

< 5 ปี   5 – 9 ปี   10 – 19 ปี    20 – 29 ปี    > 30 ปี 

424,196 
แห่ง 

     สดัส่วนเงินทุนจดทะเบียน 

   < 10         10 - 99           > 100 
ล้านบาท       ล้านบาท         ล้านบาท 

ระยะเวลา 
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การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 

 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

ทั่วประเทศ ที่มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น

บริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 99.4) ไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศ 

ส่วนที่มีการลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศมี

เพียงร้อยละ 0.6 ในจํานวนนี้ ประมาณร้อยละ 

57.0 เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ 10 – 50%  

ที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า 50%       

มีประมาณร้อยละ 38.4 และที่มีการลงทุนจาก

ต่างประเทศน้อยกว่า 10% มีประมาณร้อยละ 4.6 

เท่านั้น 
 
แผนภูมิ ช ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

การผลิต จําแนกตามการมีต่างประเทศ     

ร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

การส่งออกสินค้าไปจําหน่ายต่างประเทศ 

 สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

ที่มีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ประมาณ  

ร้อยละ 1.4 ในจํานวนนี้ ประมาณร้อยละ 47.8    

มีมูลค่าการส่งสินค้าออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ

มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของมูลค่าขายผลผลิต 

ประมาณร้อยละ 26.3 มีมูลค่าส่งออกระหว่าง    

20 – 49% ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 25.9 มีการ

สง่ออกน้อยกว่า 20% ของมูลค่าขายผลผลิต 
 

แผนภูมิ ซ ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
การผลิต จําแนกตามการส่งออกสินค้า              
ไปจําหน่ายต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

อัตราการใช้กําลังการผลิต 
 อัตราการใช้กําลังการผลิตต่อปี 2554 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
พบว่า มีการใช้กําลังการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 
79.9% โดยร้อยละ 63.5 รายงานว่ามีการใช้กําลัง

การผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ที่รายงานว่ามี

กําลังการผลิต 50 – 79% มีร้อยละ 30.3 ในขณะ

ที่สถานประกอบการร้อยละ 6.2 รายงานว่ามีการใช้
กําลังการผลิตน้อยกว่า 50% 
 
แผนภูมิ ฌ ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 

  จําแนกตามอัตราการใช้กําลังการผลิต 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

อัตราการใช้กําลังการผลิต หมายถึง สัดส่วนระหว่างปริมาณผลผลิตจรงิกับกําลัง 
                                การผลิตสูงสุดทีส่ามารถผลิตได้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
                                      คํานวณโดยปรมิาณการผลิตจริง หารด้วยกําลังการผลิต 

< 10% 
 
10 – 50% 
 
> 50% 

424,196 
แห่ง 

สัดส่วนการลงทุนของ
ต่างประเทศ 

สัดส่วนการส่งออก 
  < 20%       20–49 %     >50% 

6.2% 

424,196 
แห่ง 

ไม่มี   98.6% 

มี  1.4% 424,196 
แห่ง 
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จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง 
 ในปี 2554 มีคนทํางานในสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมการผลิตทั่ วประเทศรวมทั้ งสิ้น

ประมาณ 4.55 ล้านคน โดยในจํานวนนี้เป็นลูกจ้าง 
ประมาณ 4.0 ล้านคน เมื่อจําแนกลูกจ้างตาม

หมวดย่อยอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 18.1 ทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมาอยู่ในการผลิตเสื้อผ้าเคร่ือง
แต่งกาย และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์มี
ลูกจ้างประมาณร้อยละ 8.5 และ 7.4 ตามลําดับ    
ที่ ทํ างานอยู่ ในอุ ตสาหกรรมหมวดย่อยอื่ นๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตํ่ากว่าร้อยละ 8.0 
 

แผนภูมิ ญ จํานวนคนทํางานและลูกจ้างของ           

              สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต   

                 จําแนกตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับ   
               ค่าจ้าง เงินเดือน และลูกจ้าง 
 

หมวดย่อยอุตสาหกรรม : 
หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  
หมวดย่อย 13 การผลิตสิ่งทอ 
หมวดย่อย 14 การผลิตเสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย 
หมวดย่อย 19 การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑท์ี่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
หมวดย่อย 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ)์ 
หมวดย่อย 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ 
                  ในทางทศันศาสตร ์
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์  รถพ่วง  และรถกึ่งพ่วง 
หมวดย่อย 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
หมวดย่อย 38 การเก็บรวบรวมของเสยี การบําบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึง 
                  การนําของเสยีกลับมาใช้ใหม่ 
หมวดย่อยอื่นๆ ได้แก่ หมวดย่อย 11 – 12 15 – 18 20 – 21 23 – 24 27 – 28      
                   30 – 31  33 37 39 และ 58        

ค่าตอบแทนแรงงาน 
ในปี  2554  ลูก จ้ าง ในอุ ตสาหกรรม     

การผลิต  ทั่วประเทศ ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน

รวมท้ังสิ้นประมาณ 488,420.1 ล้านบาท หรือ

เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 121,932 บาท โดย

ลูกจ้างในอุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและ
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม  ได้รับ

ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด 
ประมาณ  185 ,832 บาท  ในขณะที่การเก็บ
รวบรวมของเสีย การบําบัดและการกําจัดของเสีย 
รวมถึ งการนํ าของ เสี ยกลับมาใช้ ใหม่ ไ ด้ รั บ

ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีตํ่าที่สุด 
ประมาณ 52,998 บาท 
 

แผนภูมิ ฎ ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ 
              อุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามหมวดย่อย 
               อุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมวดย่อยอุตสาหกรรม : 
หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  
หมวดย่อย 13 การผลิตสิ่งทอ 
หมวดย่อย 14 การผลิตเสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย 
หมวดย่อย 19 การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑท์ี่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
หมวดย่อย 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ)์ 
หมวดย่อย 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ 
                  ในทางทศันศาสตร ์
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์  รถพ่วง  และรถกึ่งพ่วง 
หมวดย่อย 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
หมวดย่อย 38 การเก็บรวบรวมของเสยี การบําบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึง 
                  การนําของเสยีกลับมาใช้ใหม่ 
หมวดย่อยอื่นๆ ได้แก่ หมวดย่อย 11 – 12 15 – 18 20 – 21 23 – 24 27 – 28 
                   30 – 31  33 37 39 และ 58        

หมวดย่อย
อุตสาหกรรม 

     คน 
ล้านบาท บาท/คน/ปี 

หมวดย่อย
อุตสาหกรรม 
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ล้านบาท 

มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายขัน้กลาง และมูลคา่เพิ่ม 

การประกอบอุตสาหกรรมการผลิต        

ทั่วประเทศในปี 2554 มีมูลค่าผลผลิตรวมทั้งสิ้น

ประมาณ  8.89 ล้านล้านบาท  เป็นค่าใช้จ่าย      

ขั้นกลางประมาณ  6 .81 ล้านล้านบาท  และ

มูลค่าเพิ่มประมาณ 2.08 ล้านล้านบาท โดยมี

สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตประมาณ

ร้อยละ 23.3 

สํ าหรับมูลค่ าผลผลิต เฉลี่ ย ต่อสถาน

ประกอบการมีมูลค่าประมาณ 21.0 ล้านบาท และ
มูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีประมาณ 2.0 

ล้ านบาท  ในด้ านมู ลค่ า เพิ่ ม เ ฉ ล่ี ย ต่อสถาน

ประกอบการ มีประมาณ 4.9 ล้านบาท และมูลค่า

เฉลี่ยต่อคนทํางาน มีประมาณ 455,638 บาท 

หากพิจารณามูลค่าผลผลิตเฉลี่ยตาม

หมวดย่อยอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต

ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม   

มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ และต่อ

คนทํางานสูงที่สุด ประมาณ 1,477.7 ล้านบาท

และ 9.3 ล้านบาท ตามลําดับ 

สํ า ห รั บมู ล ค่ า เพิ่ ม เ ฉ ลี่ ย  มี ลั กษณะ

เช่ น เ ดี ย ว กับมู ลค่ า ผลผลิ ต เ ฉ ล่ี ย  กล่ า วคื อ 

อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การกลั่นปิโตรเลียม มีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถาน

ประกอบการและต่อคนทํางานสูงที่สุดประมาณ 
327.3 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามลําดับ 

ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)  การผลิต

สิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆมีมูลค่าเพิ่ม

เฉลี่ยต่อสถานประกอบการและต่อคนทํางานน้อย

ที่สุดประมาณ 405,604 บาท และ 112,818 บาท 

ตามลําดับ 

แผนภูมิ ฏ มูลค่าผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จําแนก
ตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มูลค่าเพ่ิม คํานวณโดย มูลค่าค่าใช้จ่ายขั้นกลาง 
มูลค่าผลผลิต หมายถึง รายองสถานประกอบการในรอบปี 2554 
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในการดําเนินการในขบวนการผลิต

ของสถานประกอบการในรอบปี 2554 
 

หมวดย่อยอุตสาหกรรม : 
หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  
หมวดย่อย 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไมแ้ละไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร)์   
                  การผลิตสิ่งของจากฟางและวสัดุถักสานอื่นๆ 
หมวดย่อย 19 การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑท์ี่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
หมวดย่อย 20 การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑเ์คม ี
หมวดย่อย 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ)์ 
หมวดย่อย 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ 
                  ในทางทศันศาสตร ์
หมวดย่อย 27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพวง 
หมวดย่อยอื่นๆ ได้แก่ หมวดย่อย 11 – 15 17 – 18 21 23 – 24  28  30 – 33        
                           37 – 39 และ 58 
 

การเปรยีบเทยีบการดาํเนนิกิจการอุตสาหกรรม    
การผลิตในระยะ 5 ปีที่ผา่นมา 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการทําสํามะโนธุรกิจ

และอุตสาหกรรม  พ .ศ .  2555 กับสํ ามะโน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นข้อมูลของการ

ดําเนินกิจการในรอบปี 2554 เทียบกับปี 2549 
พบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ทั่วประเทศมีจํานวนสถานประกอบการลดลง   
ร้อยละ 7.4 จํานวนคนทํางานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 
และจํานวนคนทํางานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 (ตาราง ก) 
 

 
 
 
 
 
 

 

หมวดย่อย
อุตสาหกรรม 



 

 

ตาราง ก ข้อมูลที่สําคัญของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตปี 2549 และ 2554 

รายการข้อมูลที่สาํคัญ ปี 2549 ปี 2554 
ร้อยละของ 

การเปลีย่นแปลง 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง่) 457,968 424,196 -7.4 

จํานวนคนทํางาน (คน) 
    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 

4,460,284 
9.7 

4,554,271 
10.7 

2.1 
10.3 

จํานวนลูกจา้ง (คน) 

    เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ (คน) 

3,818,955 

8.3 

4,005,666 

9.4 

4.9 

13.3 

ค่าตอบแทนแรงงาน (ล้านบาท) 
    เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

430,894.9 
112,830.6 

488,420.1 
121,932.3 

13.4 
8.1 

มูลค่าผลผลิต (ลา้นบาท) 

   เฉลี่ยตอ่สถานประกอบการ (พันบาท) 
   เฉลี่ยตอ่คนทํางาน (พันบาท) 

7,304,514.0 

15,949.8 
1,637.7 

8,888,040.2 

20,952.7 
1,951.6 

21.7 

31.4 
19.2 

ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 

   เฉลี่ยตอ่สถานประกอบการ (พันบาท) 
   เฉลี่ยตอ่คนทํางาน (พันบาท) 

5,545,755.5 

12,109.5 
1,243.4 

6,812,940.5 

16,,060.8 
1,496.0 

22.9 

32.6 
20.3 

มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 
   เฉลี่ยตอ่สถานประกอบการ (พันบาท) 

   เฉลี่ยตอ่คนทํางาน (พันบาท) 

1,758,758.5 
3,840.4 

394.3 

2,075,099.8 
4,891.8 

455.6 

18.0 
27.4 

15.6 
 

ด้านการจ้างงาน พบว่า มีจํานวนลูกจ้าง 
และลูกจ้างเฉลี่ยต่อสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 4.9 และ 13.3 ตามลําดับ ส่วนค่าตอบแทน

แรงงานที่ลูกจ้างได้รับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคือร้อยละ 
13.4 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 ในด้านการดําเนินกิจการ พบว่า มูลค่า

ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง 
และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ

ในช่วง 5 ปีนี้  มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 และ 
18.0 ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสํามะโน

ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 กับสํามะโน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ผลจากสํามะโนสะท้อน

ให้ เห็นว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาการประกอบ

อุตสาหกรรมทั่วประเทศมีการเจริญเติบโตไม่มากนัก 
เนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกและ

ผลกระทบของอุทกภัย ส่งผลให้อุตสาหกรรมการ

ผลิตหดตัวลง 
สรุปและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ 
 ผลจากสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พ .ศ .  2 5 5 5  พบ ว่ า  มี ส ถ านประกอบกา ร

อุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมทั่วประเทศทั้งสิ้น 
มี 424,196 แห่ง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 เป็น

สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1 – 15 
คน และอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร (ร้อยละ 24.9) คนทํางานใน

สถานประกอบการมีทั้งสิ้นประมาณ 4.55 ล้านคน 
และมีจ้างงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.0 ล้านคน 
ไ ด้รับค่าตอบแทนเฉลี่ ย ต่อคนต่อปีประมาณ 
121,932 บาท สําหรับมูลค่าผลผลิตมีมูลค่าทั้งสิ้น 
8.89 ล้านล้านบาท ค่าใช้จ่ายขั้นกลางมีมูลค่า 
6.81 ล้านล้านบาท และมูลค่าเพิ่มมีมูลค่าทั้งสิ้น 
2.08 ล้านล้านบาท  
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• ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ 

สําหรับความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

นั้น มีสถานประกอบการร้อยละ 54.3 ต้องการให้

ภาครัฐช่วยเหลือ โดยความต้องการให้รัฐช่วยเหลือ 

5  อัน ดับแรก  คื อ  ส่ ง เสริ มการลงทุน ให้ แก่

ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 46.5) ลดต้นทุนการผลิต    

(ร้อยละ 46.3) จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า (ร้อยละ 

40.0) ขยายตลาดรับซื้อผลผลิตส่งเสริมการส่งออก 
(ร้อยละ 33.1) และจัดหาฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ

แรงงาน (ร้อยละ 25.6)  

 
แผนภูมิ ฐ ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

              การผลิต จําแนกตามความต้องการให้ภาค 

              รัฐช่วยเหลือ 5 อันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ: 

1. ส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ  

2. ลดต้นทุนการผลิต  

3. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา 

4. ขยายตลาดรับซ้ือผลผลิตส่งเสริมการส่งออก 

5. จัดหาฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

 

 

• ปัญหาในการดําเนินกิจการ 

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

ประมาณร้อยละ 44.4 รายงานว่ามีปัญหาในการ

ดําเนินกิจการ โดยปัญหาในการดําเนินกิจการ 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.3 มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนไม่

เพียงพอ รองลงมามีปัญหาเกี่ยวกับตลาดการผลิต 

(ร้อยละ 34.6) การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

(ร้อยละ 31.2) การขาดแคลนแรงงาน (ร้อยละ 
28.5) และนโยบายด้านการค้าของรัฐบาลไม่

แน่นอน (ร้อยละ 13.2) 

 
แผนภูมิ ฑ ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

               การผลิต จําแนกตามการมีปัญหาในการ 

               ดําเนินกิจการ 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่งสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

 ปัญหาในการดําเนินกิจการ : 

 1. เงินทุนไม่เพียงพอ  

 2. ตลาดการผลิต  

 3. การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

        4. การขาดแคลนแรงงาน 

 5. นโยบายด้านการค้าของรัฐบาลไม่แน่นอน 

 6. อื่นๆ 
 

 
 

ปัญหาในการดําเนินกิจการ 

424,196 
แห่ง 

ความต้องการให้ภาครฐัช่วยเหลือ 

424,196 
แห่ง 




