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บทที่ 7 การวิเคราะหโครงสรางตนทุนและโครงสรางรายไดของวิสาหกิจขนาดยอย ตามนิยามใหม 

“วิสาหกิจขนาดยอย มีโครงสรางตนทุนในดานการขายสวนใหญอยูในคาใชจายน้ํามันรถ คาใชจายในการ

เชาอาคารสถานที่ คาใชจายในการโฆษณาและคาไฟฟา สวนในโครงสรางตนทุนดานการผลิต ตนทุนสวนใหญมา

จากตนทุนคาซื้อวัตถุดิบ และตนทุนคาในการผลิต โดยตนทุนในการผลิตจําแนกไดออกเปนตนทุนดานคาไฟฟา คา

เชื้อเพลง คาบํารุงรักษาเครื่องมือ  ในสวนรายรับของวิสาหกิจรายยอยสวนใหญมาจาการขายสินคาและรายรับจาก

การรับเหมาทําการผลิตสินคา โดยกิจกรรมการผลิตเสื้อแตงกายเปนกิจกรรมที่มีรายรับจากการรับจางเหมาผลิต

สินคาสูงถึงรอยละ 83.1 แตมีรายรับจากการขายสินคาเพียงรอยละ 10.2 เชนเดียวกับกิจการการผลิตโลหะ

ประดิษฐฯ ที่มีรายรบัจาการรบัจางเหมาทําการผลิตสินคาสูงกวาการขายสินคา  

ในดานปญหาและความตองการของวิสาหกิจขนาดยอย สวนใหญมีความเห็นวาเศรษฐกิจไมดีชะลอตัว

ใกลเคียงกับตนทุนในการผลิตสูงขึ้น และรองลงมาในทุกกิจกรรมคือมีคูแขงในอุตสาหกรรมมากขึ้น และความ

ตองการที่ผูประกอบการในวิสาหกิจรายยอยตองการนั้นเปนความตองการในการลดตนทุนการผลิต สงเสริมการ

ลงทุนใหผูประกอบการ การขยายตลาดและสงเสริมการสงออก และสวนที่รองลงมาสวนใหญจะเปนความตองการ

ทางการเงนิ ไดแกการเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน วงเงินสินเชื่อใหผูประกอบการ เปนตน” 

การวิเคราะหโครงสรางตนทุนและโครงสรางรายไดของวิสาหกิจขนาดยอย โดยใชขอมูลการจัดทําการ

สํารวจสํามะโนภาคการผลิตแจงนับ ป 2560 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีการเก็บขอมูลรวมทั้งสิ้นจํานวน 

98,759 ราย  ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของวสิาหกิจขนาดตางๆ เชน 

พื้นที่ดําเนินการ รูปแบบการจัดต้ัง โครงสรางการจางงานจําแนกเพศ ระยะเวลาดําเนินการ โครงสรางตนทุน 

โครงสรางรายรับ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยในการวิเคราะหในรายงานฉบับ

นี้จะดําเนินการวิเคราะหในสวนวิสาหกิจขนาดยอย โดยคัดเลือกจากจํานวนกลุมตัวอยางที่สําคัญและมีจํานวน

ขอมูลมากพอสําหรับการวิเคราะห 

ในการวิเคราะหในรายงานฉบับน้ีจะดําเนินการวเิคราะหวิสาหกิจขนาดยอยในระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

(TSIC) ระดับ 2 หลัก โดยประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑ

อาหาร (Production of food products) 14 การผลิตเ ส้ือผาเครื่องแตงกาย (Manufacture of wearing 

apparel) 23 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral 

products) 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เครื่องจักรและอุปกรณ (Manufacture of 

fabricated metal products, except machinery and equipment) 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ 

(Other manufacturing) โดยจํานวนกลุมตัวอยางรวมมีจํานวน 31,240 ราย โดยกระจายอยูในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) จํานวน 13,926 ราย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การ

ผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) จํานวน 4,551 ราย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การ
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ผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) จํานวน 2,785  

ราย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

(Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment) จํานวน 5,668 ราย และ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing) จํานวน 4,310 ราย 

โครงสรางตนทุนของวิสาหกิจขนาดยอย ดานการขาย 

การวิเคราะหโครงสรางตนทุนในดานคาใชจายของวิสาหกิจรายยอย แบงออกเปนตนทุนในแตละดานดังน้ี 

คาน้ํามันรถ หน้ีสูญ คาเชาอาคารพรอมที่ดิน คาไฟฟา คาดอกเบี้ยจาย คาใชจายอื่นๆ คานํ้าประปา คาไปรษณีย 

โทรศัพท อินเตอรเน็ต คาเคร่ืองเขียน แบบพิมพ วัสดุส้ินเปลือง คาเชายานพาหนะ เคร่ืองมือ และอื่นๆ (คาเชา

ที่ดิน คากําจัดขยะ คายาม คาประกันภัย คาทําบัญขี คาทนายความ คาวิจัยวางแผนและพัฒนา) 

รปูท่ี 1 โครงสรางตนทนุดานการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10  

          การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) 

 
ข้อมลู สาํนกังานสถิตแิหง่ชาติ ประมวลผลโดยสาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

โครงสรางตนทุนดานการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑ

อาหาร (Production of food products) ตามรูปที่ 1 พบวาตนทุนสวนใหญในกลุมน้ีเปนคาใชจายในคาน้ํามันรถ

คิดเปนรอยละ 24.1 คาใชจายที่รองลงมาเปนคาใชจายดานหน้ีสูญรอยละ 16.4 ในอันดับ 3 เปนคาเชาอาคาร

พรอมที่ดินรอยละ 13.7 คาไฟฟารอยละ 10.9 และคาดอกเบี้ยจายรอยละ 9.0 

ค่านํามันรถ

24.1%

หนีสูญ

16.4%

ค่าเช่าอาคารพร้อมทีดิน

13.7%
ค่าไฟฟ้า

10.9%

ค่าดอกเบียจ่าย

9.0%

ค่าใช้จ่ายอืนๆ

8.2%

ค่านําประปา

5.9%

ค่าไปรษณีย์_โทรศัพท์_

อ ินเทอร์เน็ต

4.9%

ค่าเครืองเข ียน_แบบพิมพ์_

วัสดุสินเปลือง

2.7%

ค่าเช่ายานพาหนะ_

เคร ืองมือ_เครืองใช้

1.4% อนืๆ

2.8%

TSIC10
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รปูท่ี 2 โครงสรางตนทนุดานการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14  

          การผลิตเส้ือผาเครื่องแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) 

 
ข้อมลู สาํนกังานสถิตแิหง่ชาติ ประมวลผลโดยสาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงสรางตนทุนดานการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 14 การผลิตเส้ือผาเครื่อง

แตงกาย (Manufacture of wearing apparel) คาใชจายสูงสุดอยูในคาใชจายในดานคาเชาอาคารพรอมที่ดิน  

คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาเปนคานํ้ามันรถรอยละ 17.1 และคาไฟฟารอยละ 14.2 คาไปรษณีย โทรศัพท 

อินเตอรเน็ตรอยละ 8.9 และคาประปารอยละ 5.7  

รปูท่ี 3 โครงสรางตนทนุดานการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23  

          การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) 

ข้อมลู สาํนกังานสถิตแิหง่ชาติ ประมวลผลโดยสาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ค่าเช่าอาคารพร้อมทดีิน

35.3%

ค่านาํมันรถ

17.1%

ค่าไฟฟ้า

14.2%

ค่าไปรษณีย์_โทรศัพท์_

อ ินเทอร์เน็ต

8.9%

ค่านําประปา

5.7%

ค่าใช้จ่ายอืนๆ

5.2%

ค่าเช่ายานพาหนะ_

เครืองมือ_เครืองใช้

3.1%
ค่าดอกเบียจ่าย

2.9%

ค่าเครืองเข ียน_แบบพิมพ์_

วัสดุสินเปลือง

2.4%

ค่าเช่าทีดิน

2.0%

อนืๆ

3.1%

TSIC14

ค่าโฆษณา

49.3%

ค่าขนส่งสินค้าทีขาย

23.7%

ค่าเช่ายานพาหนะ_

เครืองมือ_เครืองใช้

10.2%

ค่านายหน้า

4.5%

ค่าใช้จ่ายอืนๆ

2.8%

ค่าเครืองเข ียน_แบบพิมพ์_

วัสดุสินเปลือง

2.7%

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2.0%
ค่าเช่าท ีด ิน

1.2%
หนีสูญ

1.1%

ค่าดอกเบียจ่าย

0.8%

อนืๆ

1.8%
TSIC23
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โครงสรางตนทุนการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การ

ผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) คาใชจาย

สูงสุดอยูในคาใชจายดานโฆษณารอยละ 49.3 รองลงมาคือคาขนสงสินคารอยละ 23.7 คาเชายานพาหนะ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชรอยละ 10.2 และคานายหนารอยละ 4.5  

รปูที่ 4  โครงสรางตนทุนดานการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25  

           การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เครื่องจักรและอุปกรณ (Manufacture of fabricated 

metal products, except machinery and equipment) 

 
ข้อมลู สาํนกังานสถิตแิหง่ชาต ิประมวลผลโดยสาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 โครงสรางตนทุนการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจาก

โลหะประดิษฐ  ยกเวน เคร่ืองจักรและอุปกรณ (Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment) คาใชจายสูงสุดอยูในคาใชจายคาน้ํามันรถรอยละ 25.7 รองลงมาคือคาเชาอาคาร

พรอมที่ดินรอยละ 24.8 คาไฟฟารอยละ 9.9 และคาใชจายอื่นๆ รอยละ 7.6 

 

 

 

 

 

 

ค่านํามันรถ

25.79%

ค่าเช่าอาคารพร้อมทีดิน

24.85%ค่าไฟฟ้า

9.98%

ค่าใช้จ่ายอืนๆ

7.61%

ค่าไปรษณีย์_โทรศัพท์_

อ ินเทอร์เน็ต

7.45%

หนีสูญ

4.72%

ค่าดอกเบียจ่าย

4.72%

ค่านาํประปา

4.14%

ค่าเช่าท ีด ิน

3.59%

ค่าเครืองเข ียน_แบบพิมพ์_

วัสดุสินเปลือง

2.62%
อนืๆ

4.54%
TSIC25
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รปูท่ี 5  โครงสรางตนทุนดานการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32  

          การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing) 

 
ข้อมลู สาํนกังานสถิตแิหง่ชาติ ประมวลผลโดยสาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงสรางตนทนุการขายของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน 

ๆ (Other manufacturing) คาใชจายสูงสุดอยูในคาเชาอาคารพรอมที่ดินรอยละ 34.4 รองลงมาเปนคาน้ํามันรถ

รอยละ 19.8 คาไฟฟารอยละ 11.4 และคาใชไปรษณีย โทรศัพท อินเตอรเน็ต รอยละ 8.2 

โครงสรางตนทุนของวิสาหกิจขนาดยอยดานการผลิต 

โครงสรางดานการผลิตประกอบดวย คาเชื้อเพลิง คาไฟฟาผลิต คาติดต้ังบํารุงรักษาสินคา คาติดต้ัง

บาํรุงรักษาเครื่องมือ และคาใชจายในการผลิตอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเช่าอาคารพร้อมทีดิน

34.4%

ค่านาํมันรถ

19.8%ค่าไฟฟ้า

11.4%

ค่าไปรษณีย์_โทรศัพท์_

อ ินเทอร์เน็ต

8.2%

ค่าใช้จ่ายอืนๆ

6.6%

ค่านาํประปา

5.1%

ค่าเครืองเข ียน_แบบพิมพ์_

วัสดุสินเปลือง

4.0%

หนีสูญ

3.3%

ค่าดอกเบียจ่าย

2.5%

ค่าเช่าท ีด ิน

1.9% อนืๆ

2.9%

TSIC32
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รปูท่ี 6 โครงสรางตนทนุดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย 

         กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) 

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

(Production of food products) ตามรูปที่ 6 คาใชจายสวนใหญเปนคาตนทุนซื้อวัตถุดิบรอยละ 90.7 รองลงมา

เปนตนทุนคาใชจายในการผลิตรอยละ 7.3 คาซ้ือสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิมรอยละ 1.8 และคาใชจายจาง

เหมาจาย ใหผูประกอบการอื่นผลิตสินคาใหรอยละ 0.2 

  รูปที่ 7 โครงสรางตนทนุดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย สวนคาใชจายในการผลิต 

           กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) 

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ต้นทุนค่าซือวัตถุดิบ

90.7%

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

7.3%

ค่าซอืสินค้าทซี ือมาจาํหน่าย

ในสภาพเดิม

1.8%

ค่าจ้างเหมาจ่ายให้ ฝปก อนื

ผลิตสินค้าให้

0.2%

TSIC10

ค่าเช ือเพลิง

33.6%

ค่าไฟฟ้าผลิต

40.3%

ค่าติดตงับาํรุงรักษาสินค้า

7.2%

ค่าติดตงับาํรุงรักษาเคร ืองมือ

10.2%

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอนืๆ

8.6%
TSIC10
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โดยคาตนทุนในการผลิตแตกยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of 

food products) ตามรูปที่ 7 คาใชจายสวนใหญเปนคาไฟฟาผลิต คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมาเปนคาเช้ือเพลิง    

คิดเปนรอยละ 33.6 คาบํารุงรักษาเคร่ืองมือ รอยละ 10.2 คาใชจายในการผลิตอ่ืนๆ รอยละ 8.6 และคาบํารุงรักษา

สินคา รอยละ 7.2  

รปูท่ี 8 โครงสรางตนทนุดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย 

         กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) 

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โครงสรางตนทุนการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตง

กาย (Manufacture of wearing apparel) ตามรูปที่ 8 คาใชจายสวนใหญเปนคาซ้ือวัตถุดิบ รอยละ 84.4 

รองลงมาเปนคาใชจายในการผลิต รอยละ 11.5 คาจางเหมาผูประกอบการอ่ืนใหผลิตสินคาให รอยละ 2.8 และคา

ซื้อสินคามาจําหนายในสภาพเดิม รอยละ 1.3   

รปูท่ี 9 โครงสรางตนทนุดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย สวนคาใชจายในการผลิต  

         กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ต้นทุนค่าซือวัตถุดิบ

84.4%

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

11.5%

ค่าซอืสินค้าทซี ือมาจาํหน่าย

ในสภาพเดิม

1.3%

ค่าจ้างเหมาจ่ายให้ ฝปก อนื

ผลิตสินค้าให้

2.8%

TSCI14

ค่าเช ือเพลิง

10.0%

ค่าไฟฟ้าผลิต

68.7%

ค่าติดตงับาํร ุงรักษาสินค้า

1.8%

ค่าติดตงับาํรุงร ักษาเครืองมือ

13.2%

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอนืๆ

6.4%

TSIC14
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โครงสรางตนทุนการผลิตยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture 

of wearing apparel) คาใชจายสวนใหญเปนคาไฟฟาในการผลิต คิดเปนรอยละ 68.7 รองลงมาเปนคาใชจายใน

การบํารุงรักษาเคร่ืองมือรอยละ 13.2 คาเชื้อเพลิงรอยละ 10 คาใชจายในการผลิตอ่ืนๆ รอยละ 6.4 และคา

บาํรุงรักษาสินคารอยละ 1.8 

รปูที่ 10 โครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย  

           กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-

metallic mineral products) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การผลิตผลิตภัณฑอื่น 

ๆ ท่ีทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) คาใชจายสวนใหญเปนตนทุน

คาซื้อวัตถุดิบรอยละ 84.3 รองลงมาเปนคาใชจายในการผลิตรอยละ 13.1 คาซ้ือสินคามาจําหนายในสภาพเดิม

รอยละ 2.4 และคาจางเหมาจายใหผูประกอบการอ่ืนผลิตสินคาให รอยละ 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนค่าซือวัตถุดิบ

84.3%

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

13.1%

ค่าซอืสินค้าทีซ ือมาจาํหน่าย

ในสภาพเดิม

2.4%

ค่าจ้างเหมาจ่ายให้ ฝปก อนื

ผลิตสินค้าให้

0.1% TSIC23
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รปูท่ี 11 โครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย สวนคาใชจายในการผลิต 

           กจิกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-

metallic mineral products) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โครงสรางตนทุนยอยในการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การผลิตผลิตภัณฑ

อื่น ๆ ท่ีทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) คาใชจายสวนใหญเปน

คาไฟฟารอยละ 40.0 รองลงมาเปนคาใชจายในการผลิตอ่ืนๆ รอยละ 21.7 คาเชื้อเพลิงรอยละ 20.6 คาติดต้ัง

บาํรุงรักษาเครื่องมือรอยละ 10.9 และคาติดต้ังบํารุงรักษาสินคารอยละ 6.8  

รปูท่ี 12 โครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย 

          กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

(Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment) 

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ค่าเช ือเพลิง

20.6%

ค่าไฟฟ้าผลิต

40.0%
ค่าติดตงับาํรุงร ักษาสินค้า

6.8%

ค่าติดตงับาํร ุงรักษาเครืองมือ

10.9%

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอนืๆ

21.7%
TSIC23

ต้นทุนค่าซือวัตถุดิบ

85.5%

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

11.6%

ค่าซอืสินค้าทซี ือมาจาํหน่าย

ในสภาพเดิม

1.8%

ค่าจ้างเหมาจ่ายให้ ฝปก อนื

ผลิตสินค้าให้

1.1%
TSIC25
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โครงสรางตนทุนในการผลิตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจาก

โลหะประดิษฐ ยกเวน เคร่ืองจักรและอุปกรณ (Manufacture of fabricated metal products, except machinery 

and equipment) คาใชจายสวนใหญเปนคาซ้ือวัตถุดิบรอยละ 85.5 รองลงมาเปนคาใชจายในการผลิตรอยละ 11.6 

คาซ้ือสินคามาจําหนายในสภาพเดิมรอยละ 1.8 และคาจางเหมาจายให ผูประกอบการอ่ืนๆผลิตสินคาใหรอยละ 1.1 

รปูท่ี 13 โครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย สวนคาใชจายในการผลิต 

              กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

(Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment) 

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โครงสรางตนทุนการผลิตในสวนคาใชจายในการผลิต ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่

ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เคร่ืองจักรและอุปกรณ (Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment) คาใชจายสวนใหญคาใชจายใชในคาไฟฟารอยละ 50.9 รองลงมาเปนคาเช้ือเพลิง

รอยละ 20.9 คาบํารุงรักษาเคร่ืองมือรอยละ 12.9 คาใชจายในการผลิตอื่นๆรอยละ 9.8 และคาใชจายติดต้ัง

บาํรุงรักษาสินคารอยละ 5.4  

รปูท่ี 14 โครงสรางตนทนุดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย 

           กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing) 

ค่าเชอืเพลิง

20.9%

ค่าไฟฟ้าผลิต

50.9%

ค่าติดตงับาํร ุงรักษาสินค้า

5.4%

ค่าติดตงับาํรุงรักษาเครืองมือ

12.9%

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอนืๆ

9.8% TSIC25
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ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

โครงสรางตนทุนการผลิตสินคาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ (Other 

manufacturing) โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาซื้อวัตถุดิบรอยละ 86.5 รองลงมาเปนคาใชจายในการผลิตรอยละ 

7.3 และคาซ้ือสินคามาจําหนายในสภาพเดิมรอยละ 4.2 

รปูท่ี 15 โครงสรางตนทุนดานการผลิตของวิสาหกิจขนาดยอย สวนคาใชจายในการผลิต 

           กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โครงสรางตนทุนการผลิตในสวนคาใชจายในการผลิต ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑ

ประเภทอื่น ๆ (Other manufacturing) สวนใหญคาใชจายใชในคาไฟฟารอยละ 55.3 รองลงมาเปนคาใชจายใน

การผลิตอ่ืนๆรอยละ 16.6 คาเช้ือเพลิงรอยละ 16.0 คาบํารุงรักษาเครื่องมือรอยละ 9.6 และคาบาํรุงรักษาสินคา 2.5 

 

ต้นทุนค่าซือวัตถดุ ิบ

86.5%

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

ในการผลิต

7.3%

ค่าซอืสินค้าทีซ ือมา

จาํหน่ายในสภาพเดิม

4.2%

ค่าจ้างเหมาจ่ายให้ ฝปก 

อนืผลิตสินค้าให้

2.0%

TSIC32

ค่าเช ือเพลิง

16.0%

ค่าไฟฟ้าผลิต

55.3%

ค่าติดตงับาํรุงรักษาสินค้า

2.5%

ค่าติดตงับาํรุงรักษาเครืองมือ

9.6%

ค่าใช้จ่ายในการผลิตอนืๆ

16.6% TSIC32
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โครงสรางรายรับของวิสาหกิจขนาดยอย  

 รายรับของผูประกอบการรายยอยแบงจําแนกรายรับออกเปน รายรับจากการรับจางเหมาทําการผลิต

สินคา รายรับจากการขายสินคา รายรับจากการใหบริการบํารุงรักษา รายรับจากการเชาอาคาร ดอกเบ้ียรับ 

รายรับจาการใหเชาที่ดิน กําไรจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน เงินปนผลรับ   

รปูท่ี 16 โครงสรางรายรับของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10  

           การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food 

products) มีโครงสรางรายรับสวนใหญจากการขายสินคารอยละ 68.3 รองลงมาเปนรายรับจางเหมาทําการผลิต

สินคารอยละ 18.9 รายรับอื่นๆ รอยละ 10.3 เปนรายรบัจากการใหเชาอาคารรอยละ 1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับจากการขายสินค้า

68.3%

รายรับจากการรับจ้างเหมา

ทาํการผลิตสินค้า

18.9%

รายรับอนืๆ

10.3%

รายรับจากการให้เช่าอาคาร

1.3% ดอกเบยีร ับ

0.7%

รายรับจากการให้เช่าทีดนิ

0.3%

รายรับจากการให้บริการ

บาํรุงรักษา

0.2%

กําไรจากการเปลียนแปลง

อัตราแลกเปลียน

0.1%เงินปันผลรับ

0.0%

TSIC10
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รปูท่ี 17 โครงสรางรายรับของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14  

           การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) 

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing 

apparel) มีโครงสรางรายรับสวนใหญจากการรับจางเหมาทําการผลิตสินคารอยละ 83.1 รองลงมาเปนรายรับจาก

การขายสินคารอยละ 10.2 รายรับอ่ืนๆรอยละ 4.9 และเปนรายรับจากการใหบริการบํารุงรักษารอยละ 1.6  

รปูที่ 18 โครงสรางรายรับของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23  

           การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ทาํจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) 

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายรับจากการรับจ้างเหมาทาํ

การผลิตสินค้า

83.1%

รายรับจากการขายสินค้า

10.2%

รายรับอนืๆ

4.9%

รายรับจากการให้บริการ

บาํร ุงรักษา

1.6%รายรับจากการให้เ ช่าอาคาร

0.1%

ดอกเบยีร ับ

0.1%

รายรับจากการให้เ ช่าทีดนิ

0.0%
กําไรจากการเปลียนแปลง

อัตราแลกเปลียน

0.0%

เงินปันผลรับ

0.0%

TSIC14

รายรับจากการขายสินค้า

67.0%

รายรับอนืๆ

21.3%

รายรับจากการรับจ้างเหมาทาํ

การผลิตสินค้า

6.2%

รายรับจากการให้เช่าอาคาร

3.1%

รายรับจากการให้เ ช่าทีดนิ

1.7%

รายรับจากการให้บริการ

บาํรุงร ักษา

0.4%

ดอกเบยีร ับ

0.4%

เงินปันผลรับ

0.0%

กําไรจากการเปลียนแปลง

อัตราแลกเปลียน

0.0%

TSIC23
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วิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture 
of other non-metallic mineral products) มีโครงสรางรายรับสวนใหญจากการขายสินคารอยละ 67.0 รองลงมา

อยูในรายรับอ่ืนๆรอยละ 21.3 รายรับจากการรับจางเหมาทําการผลิตสินคารอยละ 6.2 และรายรับจากการเชาที่ดิน

รอยละ 1.7  

รปูท่ี 19 โครงสรางรายรับของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25  

           การผลิตผลิตภัณฑที่ ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เครื่องจักรและอุปกรณ (Manufacture of 

fabricated metal products, except machinery and equipment) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เครื่องจักร

และอุปกรณ (Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment) มีโครงสราง

รายรับสวนใหญจากการรับจาเหมาทําการผลิตสินคารอยละ 53.6 รองลงมาเปนรายรับจากการขายสินคารอยละ 25.6 

รายรับจากการใหบริการบํารุงรกัษารอยละ 12.3 และรายรับอ่ืนๆรอยละ 5.5  

รปูท่ี 20 โครงสรางรายรับของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32  

           การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing) 

รายรับจากการรับจ้างเหมา

ทาํการผลิตสินค้า

53.6%

รายรับจากการขายสินค้า

25.6%

รายรับจากการให้บร ิการ

บาํรุงรักษา

12.3%

รายรับอนืๆ

5.5%

ดอกเบยีรับ

1.3%

รายรับจากการให้เ ช่าอาคาร

1.0%
รายรับจากการให้เช่าท ีดนิ

0.4%

เงินปันผลรับ

0.2%

กําไรจากการเปลียนแปลง

อัตราแลกเปลียน

0.1%

TSIC25
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ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจขนาดยอยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  32 การผลิตผลิตภัณฑประเภท อ่ืนๆ (Other 

manufacturing) มีโครงสรางรายรับสวนใหญจากการรับจางเหมาทําการผลิตสินคารอยละ 50.4 รองลงมาเปน

รายรับจากการขายสินคารอยละ 43.1 และรายรับอื่นๆรอยละ 4.9  

 

ปญหาอุปสรรคและความตองการความชวยเหลือ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาอุปสรรคและความตองการความชวยเหลือในแตละกลุมกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิใน 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) อันดับแรกท่ีผูประกอบการวิสาหกิจ

รายยอยพบในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

รปูท่ี 21 ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10  

           การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products)  

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายรับจากการรับจ้างเหมาทาํ

การผลิตสินค้า

50.4%รายรับจากการขายสินค้า

43.1%

รายรับอนืๆ

4.9%

รายรับจากการให้เ ช่าอาคาร

0.5%

รายรับจากการให้บริการ

บาํร ุงรักษา

0.4%

รายรับจากการให้เ ช่าทีดนิ

0.3%

กําไรจากการเปลียนแปลง

อัตราแลกเปลียน

0.2%

ดอกเบียรับ

0.2%

เงินปันผลรับ

0.0%

TSIC32

เศรษฐกิจไม่ดีชะลอตัว

28.0%

ต้นทุนในการผลิตสูงข ึน

24.7%คู่แข่งในอุตสาหกรรมมากขนึ

15.2%

ขาดเงินลงท ุนและเงิน

หมุนเวียน

8.6%

ตลาดอิมตัวไม่สามารถขยาย

ฐานลูกค้า

7.1%

ขาดความสามารถในการทาํ

การตลาด

4.0%

ปัญหาเรืองผลิตภาพการผลิต

2.2% อนืๆ

7.2%

TSIC10
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วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) ปญหา

สวนใหญท่ีพบในการดําเนินงาน เปนปญหาในดานเศรษฐกิจชะลอตัวรอยละ 28.0 รองลงมาเปนตนทุนในการผลิต

สูงข้ึน  รอยละ 24.7 มีคูแขงในอุตสาหกรรมมากข้ึนรอยละ 15.2 ขาดเงินทนุและการเงินหมุนเวียนรอยละ 8.6  

รปูท่ี 22 ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 

           การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing 

apparel) ปญหาสวนใหญที่พบในการดําเนินงานเปนปญหาในดานเศรษฐกิจชะลอตัวรอยละ 31.6 รองลงมาเปน

ตนทุนในการผลิตสูงข้ึนรอยละ 17.7 มีคูแขงในอุตสาหกรรมมากข้ึนรอยละ 11.9  และขาดเงินทุนและเงิน

หมุนเวียนรอยละ 10.6 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจไม่ดีชะลอตัว

31.6%

ต้นทุนในการผลิตสูงข ึน

17.7%คู่แข่งในอ ุตสาหกรรมมากขึน

11.9%

ขาดเงินลงทุนและเงิน

หมุนเวียน

10.6%

ตลาดอมิตัวไม่สามารถขยาย

ฐานลูกค้า

7.4%

ขาดแคลนแรงงาน

6.2%

ขาดความสามารถในการทาํ

การตลาด

4.1%

อนืๆ

10.4%

TSIC14
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รปูท่ี 23 ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23  

           การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of 

other non-metallic mineral products) ปญหาสวนใหญที่พบในการดําเนินงาน เปนปญหาในดานเศรษฐกิจ

ชะลอตัวรอยละ 25.8 รองลงมาเปนตนทุนในการผลิตสูงข้ึนรอยละ 20.5 มีคูแขงในอุตสาหกรรมมากขึ้นรอยละ 14.7 

และขาดเงินทุนและเงินหมุนเวียนรอยละ 9.0 

รปูท่ี 24 ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25  

           การผลิตผลิตภัณฑที่ ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เครื่องจักรและอุปกรณ (Manufacture of 

fabricated metal products, except machinery and equipment) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

เศรษฐกิจไม่ดีชะลอตัว

25.8%

ต้นทุนในการผลิตสูงข ึน

20.5%
คู่แข่งในอุตสาหกรรมมากขนึ

14.7%

ขาดเงินลงท ุนและเงิน

หมุนเวียน

9.0%

ขาดแคลนแรงงาน

7.8%

ตลาดอิมตัวไม่สามารถขยาย

ฐานลูกค้า

7.5%

ขาดความสามารถในการทาํ

การตลาด

4.1%

อนืๆ

10.6% TSIC23

เศรษฐกิจไม่ดีชะลอตัว

27.8%

ต้นทุนในการผลิตสูงข ึน

19.0%

คู่แข่งในอ ุตสาหกรรมมากขนึ

15.8%

ขาดเงินลงท ุนและเงิน

หมุนเวียน

10.0%

ขาดแคลนแรงงาน

7.1%

ตลาดอิมตัวไม่สามารถขยาย

ฐานลูกค้า

6.4%

ปัญหาความไม่เสถียรภาพ

ทางการเมือง

3.8%

อนืๆ

10.1% TSIC25
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วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ (Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment) ปญหาสวน

ใหญท่ีพบในการดําเนินงาน เปนปญหาในดานเศรษฐกิจชะลอตัวรอยละ 27.8 รองลงมาเปนตนทุนในการผลิตสูงข้ึน

รอยละ 19.0 มีคูแขงในอตุสาหกรรมมากข้ึนรอยละ 15.8 และขาดเงินทุนและเงินหมุนเวียนรอยละ 10.0 

รปูท่ี 25 ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32  

           การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอื่น ๆ (Other manufacturing) ปญหา

สวนใหญท่ีพบในการดําเนินงาน เปนปญหาในดานเศรษฐกิจชะลอตัวรอยละ 28.0 รองลงมาเปนตนทุนในการผลิต

สูงข้ึนรอยละ 21.4  มีคูแขงในอุตสาหกรรมมากขึ้นรอยละ 13.8 ขาดเงินทุนและเงินหมุนเวียนรอยละ 10.6 

รปูท่ี 26 ความตองการความชวยเหลือของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 

           การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products)  

ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เศรษฐกิจไม่ดีชะลอตัว

28.0%

ต้นทุนในการผลิตสูงข ึน

21.4%คู่แข่งในอ ุตสาหกรรมมากขนึ

13.8%

ขาดเงินลงท ุนและเงิน

หมุนเวียน

10.6%

ตลาดอมิตัวไม่สามารถขยาย

ฐานลูกค้า

7.9%

ขาดความสามารถในการทาํ

การตลาด

4.5%

ขาดแคลนแรงงาน

3.6% อนืๆ

10.2%

TSIC32

ลดต้นท ุนการผลิต

27.6%

ส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผปก

17.5%

จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบยีตาํ

13.9%

ขยายตลาดรับซือผลผลิต

ส่งเสร ิมการส่งออก

11.7%

เพมิสภาพคล่องทางการเงิน

10.7%

เพมิวงเงินสินเช ือให้ผปก

7.1%

สนับสนุนเทคโนโลยีและ

เครืองจักรทที ันสมัย

4.7%

ลดภาษีหรือยกเว้นภาษี

น ําเข้าวัตถุด ิบเครืองมือ

3.9%

ร่วมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาแรงงาน

2.2%

ส่งเสร ิมให้ผปกไทยได้เจรจา

ธุรกิจกับผปกตปท

0.8%
TSIC10



19 |21 

 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร (Production of food products) มีความ

ตองการความชวยเหลือในดานการลดตนทุนการผลิตคิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมาเปนการสงเสริมการลงทุนใหแก

ผูประกอบการรอยละ 17.5 การจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่ารอยละ 13.9 และการขยายตลาดและสงเสริมการ

สงออกรอยละ 11.7 

รปูท่ี 27 ความตองการความชวยเหลือของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 

           การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 14 การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย (Manufacture of wearing apparel) 

มีความตองการความชวยเหลือในดานสงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการรอยละ 19.0 รองลงมาเปนการ         

ลดตนทุนการผลิตรอยละ 18.9 การจัดหาแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่ารอยละ 17.0 และการขยายตลาดรับซ้ือผลผลิตและ

สงเสริมการสงออกรอยละ 9.6 

 

 

 

 

 

ลดต้นทุนการผลิต

18.9%

ส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผปก

19.0%

จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบยีตาํ

17.0%

ขยายตลาดรับซือผลผลิต

ส่งเสริมการส่งออก

9.6%

เพมิสภาพคล่องทางการเงิน

12.8%

เพมิวงเงินสินเช ือให้ผปก

8.5%

สนับสนุนเทคโนโลยีและ

เครืองจักรทที ันสมัย

5.3%

ลดภาษีหรือยกเว้นภาษี

น ําเข้าวัตถุด ิบเครืองมือ

3.3%

ร่วมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาแรงงาน

4.6%

ส่งเสริมให้ผปกไทยได้เจรจา

ธุรกิจกับผปกตปท

0.8%
TSIC14



20 |21 

 

รปูที่ 28 ความตองการความชวยเหลือของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23  

          การผลิตผลิตภณัฑอื่น ๆ ที่ทําจากแรอโลหะ (Manufacture of other non-metallic mineral products) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 23 การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ท่ีทําจากแรอโลหะ (Manufacture of 

other non-metallic mineral products) มีความตองการความชวยเหลือในดานการลดตนทุนการผลิตรอยละ 

24.1 การสงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการรอยละ 16.5 การจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่ารอยละ 14.6 การ

ผลิตเส้ือผาเครื่องแตงกาย (Manufacture of wearing apparel).6 การขยายตลาดการสงออกรอยละ 12.7 

รปูท่ี 29 ความตองการความชวยเหลือของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 

           การผลิตผลิตภัณฑที่ ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เครื่องจักรและอุปกรณ (Manufacture of 

fabricated metal products, except machinery and equipment) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ลดต้นท ุนการผลิต

24.1%

ส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผปก

16.5%

จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบยีตาํ

14.6%

ขยายตลาดรับซือผลผลิต

ส่งเสริมการส่งออก

12.7%

เพมิสภาพคล่องทางการเงนิ

10.9%

เพมิวงเงินสินเช ือให้ผปก

7.6%

สนับสนุนเทคโนโลยีและ

เครืองจักรทีท ันสมัย

3.4%

ลดภาษีหรือยกเว้นภาษี

น ําเข้าวัตถุด ิบเครืองมือ

5.7%

ร่วมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาแรงงาน

3.7%

ส่งเสริมให้ผปกไทยได้เจรจา

ธุรกิจกับผปกตปท

0.9%

TSIC23

ลดต้นท ุนการผลิต

22.9%

ส่งเสริมการลงทุนให้แก่ 

ผปก.

15.7%
จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบยีตาํ

16.5%

ขยายตลาดรับซอืผลผลิต

ส่งเสร ิมการส่งออก

6.0%

เพมิสภาพคล่องทางการเงิน

12.1%

เพมิวงเงินสินเช ือให้ ผปก.

9.5%

สนับสนุนเทคโนโลยีและ

เคร ืองจักรทที ันสมัย

4.8%

ลดภาษีหรือยกเว้นภาษี

น ําเข้าวัตถุด ิบเครืองมือ

6.0%

ร่วมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาแรงงาน

5.6%

ส่งเสริมให้ผปกไทยได้เจรจาธุรกิจกับผปก.ตปท

0.9%
TSIC25



21 |21 

 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 25 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวน เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ (Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment) มีความตองการ

ความชวยเหลือในดานการลดตนทุนการผลิตรอยละ 22.9 การสงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการรอยละ 15.7 

การจัดหาแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่ารอยละ16.5 และการเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน 

รปูท่ี 30 ความตองการความชวยเหลือของวิสาหกิจขนาดยอย ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32  

          การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing) 

 
ขอมูล สํานักงานสถิตแิหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 32 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอ่ืน ๆ (Other manufacturing)  มีความ

ตองการความชวยเหลือในดานการลดตนทุนการผลิตรอยละ 21.9 การสงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการรอยละ 

19.9 การจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่ารอยละ 14.5 และการขยายตลาดรับซื้อผลผลิตและการสงเสริมการสงออก   

รอยละ 13.6  

 

ลดตนทุนการผลิต

21.9%

สงเสริมการลงทุนใหแกผปก

19.9%
จัดหาแหลงเงินกู

ดอกเบี้ยตํ่า

14.5%

ขยายตลาดรับซ้ือผลผลิต

สงเสริมการสงออก

13.6%

เพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน

11.8%

เพิ่มวงเงินสินเชื่อใหผปก

7.4%

สนับสนุนเทคโนโลยีและ

เคร่ืองจักรที่ทันสมัย

3.2%

ลดภาษีหรือยกเวนภาษี

นําเขาวัตถุดิบเคร่ืองมือ

3.5%

รวมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาแรงงาน

3.2%
สงเสริมใหผปกไทยไดเจรจา

ธุรกิจกับผปกตปท

1.0%

TSIC32


