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สถิติสาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
  1.  ชื่อสถิติทางการ :

02 ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา :

20 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2550
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : จํานวนผูประกอบการ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลักและอาชีพเสริมของ

ผูประกอบการ
  4.  การจัดจําแนกขอมูล : ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  ภาค
  5.  การจัดทําขอมูล 

5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุก 2 ป

  6.  การเผยแพรขอมูล 

6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารรายงาน / CD-ROM / web site ของ สสช
6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 2 ป

  7.  ระดับพ้ืนที่ความครอบคลุม : ภาคและประเทศ
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา

ชื่อ : นางภัทรวดี   สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร

สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333  ตอ  1208
โทรสาร : 02 281 8617

E-mail  address : eagrcult@nso.go.th
  9.  หนวยงาน :                                  

กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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10.  คํานิยามที่สําคัญ :

การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก  หมายถึง   การดําเนินกิจการเก่ียวกับการประกอบการผลิต

ไดแก  การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานน้ันทําดวย

เครื่องจักรหรือดวยมือ  หรือทําในโรงงาน  โรงซอม  หรือเคหะสถาน  หรือผลิตภัณฑน้ันขายสง   หรือขายปลีกก็ตาม

การประกอบชิ้นสวนของผลิตภัณฑท่ีผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปน้ีประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน  โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทําน้ันไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ท้ังน้ีไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนท่ีแลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
หมายเหตุ การผลิตน้ันผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช  และอุปกรณ
การผลิตบางสวนหรือท้ังหมด   ในการสํารวจครั้งน้ี ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตท่ีสถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ  เครื่องมือ
เครื่องใช หรืออุปกรณในการผลิตใหท้ังหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะท่ีเปนกิจกรรมตอเน่ืองจากการทําการเกษตร เชน ทําสวน
ยางพาราแลวนํานํ้ายางท่ีไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน  กะป
หมึกแหง  กุงแหง เหลาน้ีไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งน้ี
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก  แบงออกเปน 8 กลุม ดังน้ี
กลุมท่ี 1  การผลิตอาหาร  เครื่องด่ืม  และยาสูบ
กลุมท่ี 2  การผลิตสิ่งทอส่ิงถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมท่ี 3  การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมท่ี 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมท่ี 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมท่ี 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมท่ี 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมท่ี 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน  หมายถึง  ผูท่ีทํางานใหกับสถานประกอบการทั้งท่ีเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน   โดยไดรับ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย  ผูประกอบการ  คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง  เงินเดือน  
ลูกจางคาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง  เงินเดือน  หมายถึง  เงินและ/หรือสิ่งของท่ีจายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติ
งาน  รวมท้ังคาจางท่ีจายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางท่ีมาทํางานเปนครั้งคราว  ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน
รายสัปดาห    รายวัน รายชั่วโมง  หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ  เงินโบนัส  คาลวงเวลา  เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ   หมายถึง   เงิน  สิ่งของ  หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง   เพื่อเปนการสงเคราะห  หรือชวยเหลือ
ในการดํารงชีพ
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4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม  หมายถึง  เงินท่ีสถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการ
ประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน  เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือท้ังหมด
วัตถุดิบ  หมายถึง  สินคาหรือผลผลิตท่ีสถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมท้ังชิ้นสวนท่ีมาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป  และ
วัตถุดิบเพื่อการแปรรูป
การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

1) เครื่องคอมพิวเตอร  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีสถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ
และสามารถใชงานได   ไดแก   เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี)  หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาห้ิว (โนตบุค)
ไมรวม  คอมพิวเตอรท่ีเสียใชงานไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเทอรเน็ต  หมายถึง  สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเทอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาห้ิว)  ท่ีเชื่อมตอสูอินเทอรเน็ตได  ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท  อน่ึง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใช
อินเทอรเน็ตโดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม   การใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ท่ีไมใช
เครื่องคอมพิวเตอร    อาทิ   การใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
มูลคาเพิ่ม     คํานวณโดย  ;  มูลคาเพิ่ม  = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ  ประกอบดวย   มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต  และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง  ประกอบดวย   คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ  (ไมรวมคาเชาท่ีดิน
คาดอกเบ้ียเงินกู และคาขนสง)


