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คำนำ รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

 สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีภารกิจหลักในการ
จัดทำแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ
รวมท้ังการผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลการสงเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม   นอกจากนี ้ ภารกจิทีส่ำคญัอกีประการหนึง่   คอื   การศกึษา
และจัดทำรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศเพ่ือใหสาธารณชน
ไดรับทราบ ดังนั้น  สำนักงานฯ จึงไดจัดทำรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (White Paper) เพื่อเผยแพรแกหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน ผูประกอบการ
และสาธารณชน สำหรับใชเปนขอมูลประกอบการดำเนินงานเปนประจำทุกป
 
 สำหรับรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2550 และแนวโนม
ป 2551 สะทอนถึงสถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในดานตางๆ ซึ่ง
ประกอบดวย สวนที่ 1 สถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ป 2550 เพื่อ
รายงานบทบาทของ SMEs ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค โดยมีตัวช้ีวัด
ที่สำคัญ  ไดแก  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของ  SMEs การนำเขาและสงออกของ  SMEs
และการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนของ SMEs สวนท่ี 2 โครงสรางและการกระจายตัวของ
 SMEs ป  2550   วัตถุประสงคเพ่ือ  รายงานสถานการณตางๆ  ของ   SMEs  ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ไดแก 
จำนวนและการจางงานของ SMEs และการจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคลในป 2550
สวนที่ 3 การปรับตัวและการพัฒนา ในสวนน้ีมุงเนน การรายงานขอมูลเชิงวิเคราะหซึ่งไดมี
การศึกษาหรือสำรวจในประเด็นตางๆ เพื่อสะทอนการปรับตัวและการพัฒนาของ SMEs
ในป 2550 ซึ่งประกอบไปดวย การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ และการ
สรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย การวัดผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และการวิเคราะหขอมูลจากการสำรวจดานการตลาด ตนทุน เทคโนโลยี / นวัตกรรม
และบุคลากรในประเภทธุรกิจตางๆ  และ สวนที่ 4  การศึกษาวิจัยในเร่ืองตางๆ  โดยนำเสนอ
ประเด็นท่ีนาสนใจจากการศึกษาวิจัยท่ีดำเนินการในป 2550 มาวิเคราะหและรายงานรวมกัน
ไดแก ประเด็นจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคาและการลงทุน และประเด็นจากการศึกษา
ดานกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการคาและการลงทุนของ SMEs ในตางประเทศ เปนตน 



 สำนักงานฯ ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่สนับสนุนขอมูลในการจัดทำรายงาน
สถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และหวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศตอไป

  

(นายภักดิ์ ทองสม)

รองผูอำนวยการ

รักษาการแทนผูอำนวยการ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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  ตารางท่ี 1.1  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  1-2
    ป 2546 - 2550 จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ  
  ตารางท่ี 1.2  แนวโนมสัดสวนของ SMEs และอัตราการขยายตัว  1-4
    GDP จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ป 2545 - 2550 
  ตารางท่ี 1.3  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  1-6
    ป 2544 - 2550 จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  ตารางท่ี 1.4  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ SMEs  1-9
    ป 2544 - 2550 จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
  ตารางท่ี 1.5  การกระจายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 1-12
    ในประเทศภาคการผลิต ป 2544 - 2550 
  ตารางท่ี 1.6  โครงสรางการกระจายตัวของ GDP ภาคการผลิต 1-14
    จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม (ISIC 2 หลัก) 
    และขนาดวิสาหกิจ ป 2550  
  ตารางท่ี 1.7  สาขาการผลิตที่ SMEs มีบทบาทสูงสุด ในป 2550 1-17
  ตารางท่ี 1.8  การกระจายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 1-18
    ภาคการคาและการซอมบำรุง ป 2544 - 2550
  ตารางท่ี 1.9  โครงสรางการกระจายตัวของ GDP ภาคการคา  1-20
    และการซอมบำรุง ป 2550  
  ตารางท่ี 1.10 การกระจายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 1-22
    ภาคการบริการเอกชน ป 2544 - 2550  
  ตารางท่ี 1.11 โครงสรางการกระจายตัวของ GDP ภาคการบริการ 1-24
    ป 2550  
  ตารางท่ี 1.12 สาขาการบริการที่ SMEs มีบทบาทสูงสุด ในป 2550 1-27
  ตารางท่ี 1.13 เปรียบเทียบจำนวน การจางงาน และ GDP ของ SMEs 1-28
     ป 2547 - 2550 
  ตารางท่ี 1.14 อัตราการเปล่ียนแปลงตอหนวยระหวางมูลคา GDP 1-32
    กับจำนวนวิสาหกิจและการจางงาน  

สารบัญตาราง รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551



ฉSMEs

  ตารางท่ี 1.15 เปรียบเทียบมูลคา GDP และจำนวนวิสาหกิจของ SMEs 1-34
     จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ป 2547 - 2550 
  ตารางท่ี 1.16 ผลการประมาณการเศรษฐกิจในป 2551 - 2552 1-37

บทที่ 2  การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) 
  ตารางท่ี 2.1  มูลคาการคาระหวางประเทศ ป 2548 - 2550 2-2
  ตารางท่ี 2.2  สัดสวนการสงออกของ SMEs ในการคา 2-3
    ระหวางประเทศ และ GDP 
  ตารางท่ี 2.3  มูลคาการสงออกไปยังตลาดที่สำคัญ 10 อันดับแรก 2-4
    ของ SMEs และประเทศ  
  ตารางท่ี 2.4  มูลคาการสงออกไปยังประเทศ / กลุมประเทศตางๆ 2-5
    ป 2550 
  ตารางท่ี 2.5  มูลคาการนำเขาจากแหลงนำเขาที่สำคัญ  2-7
    10 อันดับแรกของ SMEs จำแนกตามขนาด
    ของผูนำเขา 
  ตารางท่ี 2.6  มูลคาการนำเขาจากประเทศ / กลุมประเทศตางๆ 2-8
    ป 2550  
  ตารางท่ี 2.7  มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - ออสเตรเลีย  2-13
    ป 2547 - 2550  
  ตารางท่ี 2.8  สินคาสงออกท่ีสำคัญของไทยไปยังออสเตรเลีย 2-13
    ตามรายการสินคา 10 อันดับแรก ป 2550  
  ตารางท่ี 2.9  มูลคาการสงออกของ SMEs ไทยไปออสเตรเลีย 2-16
    ป 2550 ใน 20 ลำดับสูงสุดตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก 
  ตารางท่ี 2.10 มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - นิวซีแลนด 2-28
    ป 2547 - 2550   
  ตารางท่ี 2.11 สินคาสงออกท่ีสำคัญ ไทย - นิวซแีลนด 2-28
    ตามรายการสินคา 10 อันดับแรก ป 2550  
  ตารางท่ี 2.12 มูลคาการสงออกของ SMEs ไทยไปนิวซีแลนด 2-31
    ป 2550 ใน 20 ลำดับสูงสุดตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก  
  ตารางท่ี 2.13 มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - จีน 2-41
    ป 2547 - 2550 



ช SMEs

  ตารางท่ี 2.14 สินคาสงออกท่ีสำคัญ ไทย - จีน ตามรายการสินคา 2-41
    10 อันดับแรก ป 2550 
  ตารางท่ี 2.15 มูลคาการสงออกของไทยไปยังจีน ป 2550 2-44
    ใน 20 ลำดับสูงสุดตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก 
  ตารางท่ี 2.16 มูลคาการคาระหวางประเทศ ไทย - ญี่ปุน 2-54
    ป 2547 - 2550  
  ตารางท่ี 2.17 สินคาสงออกท่ีสำคัญ ไทย - ญี่ปุน 2-54
    ตามรายการสินคา 10 อันดับแรก ป 2550  
  ตารางท่ี 2.18 มูลคาการสงออกของไทยไปยังญี่ปุน ป 2550  2-56
    ใน 20 ลำดับสูงสุดตามพิกัดศุลกากร 2 หลัก 
  ตารางท่ี 2.19 มูลคาการคาระหวางไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 2-63
    ป 2547 - 2550  
  ตารางท่ี 2.20 สินคาสงออกท่ีสำคัญ 10 ลำดับแรก ของ SMEs 2-63
    ป 2548 - 2550   
  ตารางท่ี 2.21 มูลคาการคารวมระหวางไทยและสหภาพยุโรป  2-72
    ป 2547 - 2550                           
  ตารางท่ี 2.22 มูลคาการนำเขาและสงออกระหวางไทยและ 2-72 
    สหภาพยุโรป ป 2547 - 2550       
  ตารางท่ี 2.23 สินคาสงออกสำคัญ 10 ลำดับแรก 2-74
    จากไทยไปสหภาพยุโรป (EU27) ป 2548 - 2550       
  ตารางท่ี 2.24 มูลคาการคาระหวางประเทศไทย - สหรัฐอเมริกา 2-84
     ป 2547 - 2550 
  ตารางท่ี 2.25 สินคาสงออกท่ีสำคัญ ไทย - สหรัฐอเมริกา 2-84
    ตามรายการสินคา 10 ลำดับแรก ป 2548 - 2550 

บทที่ 3  การบริโภคภาคเอกชนของ SMEs (Private Consumption by SMEs) 

  และการลงทุนของ SMEs (Investment by SMEs) 
  ตารางท่ี 3.1  ประเภทกิจการของ SMEs 3-21
    (ในกลุมโครงการที่มีมูลคาการลงทุนไมเกิน 
    200 ลานบาท) เรียงลำดับตามจำนวนโครงการ
    ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
    ในป 2548 - 2550 
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บทที่ 4  จำนวนและการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ตารางท่ี 4.1  จำนวนและการจางงานของวิสาหกิจ ป 2547 - 2550 4-4
     จำแนกตามขนาดและประเภทกลุมธุรกิจ 
  ตารางท่ี 4.2  การเปลี่ยนแปลงของจำนวนและการจางงาน 4-5
    ของวิสาหกิจ ป 2547 - 2550 จำแนกตามประเภท
    กลุมธุรกิจ 
  ตารางท่ี 4.3   จำนวนและการจางงาน ป 2550  4-8 
    จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  ตารางท่ี 4.4  จำนวนและการจางงาน ป 2549 - 2550  4-11 
    จำแนกตามภูมิภาค  
  ตารางท่ี 4.5  การกระจายของจำนวนวิสาหกิจและการจางงาน 4-12
    ป 2550 จำนวนตามภูมิภาค  
  ตารางท่ี 4.6  จำนวนและการจางงาน ป 2549 - 2550 4-16
  ตารางท่ี 4.7   จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  4-18
    จำแนกตามประเภทธุรกิจ  
  ตารางท่ี 4.8  จำนวนการจางงาน จำแนกตามกลุมวิสาหกิจ 4-20
    และขนาด ป 2549 - 2550  
  ตารางท่ี 4.9  จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 4-22
    จำแนกตามภูมิภาค 
  ตารางท่ี 4.10  จำนวนการจางงานวิสาหกิจขนาดกลางและ 4-24
    ขนาดยอม จำแนกตามภูมิภาค 
  ตารางท่ี 4.11 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  4-25 
    จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  ตารางท่ี 4.12  จำนวนการจางงานวิสาหกิจขนาดกลาง 4-26
    และขนาดยอม จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
  ตารางท่ี 4.13 อัตราสวนการจางงานตอจำนวนวิสาหกิจ 4-28
    ขนาดกลางและขนาดยอม 

บทที่ 5  การจัดตั้งและสิ้นสภาพกิจการ 
  ตารางท่ี 5.1  จำนวนคงอยูของกิจการนิติบุคคลทั่วประเทศ 5-3
    ป 2544 - 2551 (ม.ค. - พ.ค.)  
  ตารางท่ี 5.2  จำนวนและอัตราการเปล่ียนแปลงการจัดตั้งกิจการ 5-4
    นิติบุคคล ป 2548 - 2551 (ม.ค. - พ.ค.)  
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  ตารางท่ี 5.3  การส้ินสภาพกิจการนิติบุคคลรายเดือน ป 2548 - 2551 5-5
    (ม.ค. - พ.ค.)

บทที่ 6  การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ และการสรางสังคม

  ผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550 
  ตารางท่ี 6.1  อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 6-2
    ป 2007 ใน World Competitiveness Yearbook 2007  
  ตารางท่ี 6.2  ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในแตละ 6-9
    ประเภทในประเทศไทย เปรียบเทียบกับ   
    ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ป 2550  
  ตารางท่ี 6.3  ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในแตละ 6-10
    ประเภทในประเทศไทยแยกตามเพศเปรียบเทียบกับ
    ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
  ตารางท่ี 6.4  แรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 6-12
    ความเปนผูประกอบการของประเทศไทย
    แยกตามเพศ   
  ตารางท่ี 6.5  ผลกระทบดานนวัตกรรมจากลักษณะของ 6-14
    ผลิตภัณฑที่นำเสนอตอลูกคาและการใชเทคโนโลยี
    ของผูที่มีสวนรวมในชวง Early - Stage   
    เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศ
    ในแถบภูมิภาคเอเชีย ป 2550 
  ตารางท่ี 6.6  ผลกระทบดานนวัตกรรมจากลักษณะของ 6-15
    ผลิตภัณฑที่นำเสนอตอลูกคาและการใชเทคโนโลยี  
    ของผูที่มีสวนรวมในชวง Established Business
    เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศในแถบ
    ภูมิภาคเอเชีย ป 2550  
  ตารางท่ี 6.7  ผลกระทบดานการสงออกจากประเภทลูกคา 6-16
    ของผูที่มีสวนรวมในชวง Early - Stage และ
    Established Business เปรียบเทียบประเทศไทย
    กับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย 
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บทที่ 7  ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  (SMEs Labor Productivity) 

  ตารางท่ี 7.1  ภาพรวมดานการผลิตและการลงทุนของ 7-10
    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการสำรวจ
    ผลิตภาพแรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
    จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมสำคัญ ในป 2548 - 2549 
  ตารางท่ี 7.2  ภาพรวมดานแรงงานและทรัพยากรมนุษยของ 7-15
    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการสำรวจ 
    ผลิตภาพแรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
    จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมสำคัญ
    ในป 2548 - 2549  
  ตารางท่ี 7.3  ปจจัยเชิงคุณภาพที่มีผลตอศักยภาพและ 7-19
    ความสามารถของแรงงานวิสาหกิจขนาดกลาง
    และขนาดยอม ในการสำรวจผลิตภาพแรงงานวิสาหกิจ
    ขนาดกลางและขนาดยอมจำแนกตามประเภท
    อุตสาหกรรมสำคัญ ในป 2548 - 2549 
  ตารางท่ี 7.4  ผลิตภาพแรงงานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 7-20
    และขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม
    ถวงน้ำหนักดวยจำนวนช่ัวโมงในการทำงานเฉล่ีย
    ของแรงงาน ระหวางป 2548 - 2549  
  ตารางท่ี 7.5  ผลิตภาพแรงงานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 7-23
    และขนาดยอมในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม
    ถวงน้ำหนักดวยจำนวนช่ัวโมงในการทำงานเฉล่ีย
    ของแรงงาน ระหวางป 2548 - 2549 
  ตารางท่ี 7.6  ผลิตภาพแรงงานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 7-26
    และขนาดยอมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและการผลิต
    เคร่ืองเรือน ถวงน้ำหนักดวยจำนวนช่ัวโมง
    ในการทำงานเฉล่ียของแรงงาน ระหวางป 2548 - 2549  
  ตารางท่ี 7.7  ผลิตภาพแรงงานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 7-28
    และขนาดยอมในอุตสาหกรรมอัญมณี เคร่ืองประดับ  
    การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย และผลิตภัณฑ
    ที่เกี่ยวของ ถวงน้ำหนักดวยจำนวนช่ัวโมง
    ในการทำงานเฉล่ียของแรงงาน ระหวางป 2548 - 2549  
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  ตารางท่ี 7.8  การแบงกลุมผลิตภาพแรงงานการผลิตวิสาหกิจ 7-39
    ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร
    และเคร่ืองดื่ม ตามเกณฑรอยละ (Percentile Rank)
    ป 2549  
  ตารางท่ี 7.9  การแบงกลุมผลิตภาพแรงงานการผลิตวิสาหกิจ 7-43
    ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมส่ิงทอ
    และเคร่ืองนุงหม ตามเกณฑรอยละ 
    (Percentile Rank) ป 2549  
  ตารางท่ี 7.10 การแบงกลุมผลิตภาพแรงงานการผลิตวิสาหกิจ 7-47
    ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
    และการผลิตเคร่ืองเรือน ตามเกณฑรอยละ
    (Percentile Rank) ป 2549  
  ตารางท่ี 7.11 การแบงกลุมผลิตภาพแรงงานการผลิตวิสาหกิจ 7-51
    ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอัญมณี 
    เครื่องประดับ การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย 
    และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ตามเกณฑรอยละ 
    (Percentile Rank) ป 2549 

บทที่ 8  ผลการสำรวจการดำเนินงานดานการตลาดของ SMEs 
  ตารางท่ี 8.1   แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางตามประเภทธุรกิจ 8-2
  ตารางท่ี 8.2   แสดงคารอยละชองทางการจำหนายสินคา 8-4
    ภายในประเทศ
  ตารางท่ี 8.3   แสดงคารอยละชองทางการจำหนายสินคา 8-4
    ไปตางประเทศ
  ตารางท่ี 8.4  ตัวอยางกิจกรรมดานการตลาดสำหรับ SMEs  8-5
    ของหนวยงานตางๆ
  ตารางท่ี 8.5  ประเภทของกิจกรรมดานการตลาด ที่ SMEs เขารวม 8-6
  ตารางท่ี 8.6  แสดงแหลงขอมูลขาวสารกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน SMEs 8-7
  ตารางท่ี 8.7  แสดงรอยละของกลุมตัวอยางที่ไดรับความชวยเหลือ 8-8
    ดานการตลาดจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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บทที่ 9  โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs  
  ตารางท่ี 9.1  กลุมตัวอยาง 9-1
  ตารางท่ี 9.2   โครงสรางตนทุนรวมทุกอุตสาหกรรม    9-2
  ตารางท่ี 9.3  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-3
    ของกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม  
  ตารางท่ี 9.4  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-4
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
  ตารางท่ี 9.5  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-4
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
    และเครื่องดื่ม  
  ตารางท่ี 9.6  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-5
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม  
  ตารางท่ี 9.7  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-5
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร
    และเครื่องดื่ม  
  ตารางท่ี 9.8  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-6
    ของกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  
  ตารางท่ี 9.9  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-6
    การผลิต ของกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
    ที่ไมมีแอลกอฮอล  
  ตารางท่ี 9.10 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-7
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
    ที่ไมมีแอลกอฮอล 
  ตารางท่ี 9.11 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-7
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
    ที่ไมมีแอลกอฮอล  
  ตารางท่ี 9.12 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-8
    ไมแบงแยกหนวยงาน ของกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
    ที่ไมมีแอลกอฮอล  
  ตารางท่ี 9.13  ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-9
    ของกลุมอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป  
  ตารางท่ี 9.14 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-9
    การผลิต ของกลุมอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป 
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  ตารางท่ี 9.15 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-10
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมผัก
    และผลไมแปรรูป  
  ตารางท่ี 9.16 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-10
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมผักและผลไมแปรรูป  
  ตารางท่ี 9.17 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-11
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมผัก
    และผลไมแปรรูป 
  ตารางท่ี 9.18 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-11
      ของกลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
  ตารางท่ี 9.19 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-12
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
  ตารางท่ี 9.20 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-12 
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรม
    อาหารสัตว 
  ตารางท่ี 9.21 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-13
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
  ตารางท่ี 9.22 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-13
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
  ตารางท่ี 9.23 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ  9-14
    ของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตอุปกรณตกแตง  
  ตารางท่ี 9.24 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-14
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตอุปกรณตกแตง  
  ตารางท่ี 9.25 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-15
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรม
    ยานยนตอุปกรณตกแตง  
  ตารางท่ี 9.26 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-15
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต
    อุปกรณตกแตง 
  ตารางท่ี 9.27 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-16
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรม
    ยานยนตอุปกรณตกแตง  
  ตารางท่ี 9.28 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ  9-16
    ของกลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
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  ตารางท่ี 9.29 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-17
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
  ตารางท่ี 9.30 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-17
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมอุปกรณ
    อิเล็กทรอนิกส  
  ตารางท่ี 9.31 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-18
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
  ตารางท่ี 9.32 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-18
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรม
    อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
  ตารางท่ี 9.33 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-19
    ของกลุมอุตสาหกรรมระบบขับเคลื่อนสงกำลัง
    และบังคับเลี้ยว 
  ตารางท่ี 9.34 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-19
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมระบบขับเคลื่อนสงกำลัง
    และบังคับเลี้ยว 
  ตารางท่ี 9.35 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-20
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมระบบ
    ขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว 
  ตารางท่ี 9.36 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-20
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมระบบขับเคลื่อน
    สงกำลังและบังคับเลี้ยว  
  ตารางท่ี 9.37 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-21
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมระบบ
    ขับเคลื่อนสงกำลังและบังคับเลี้ยว  
  ตารางท่ี 9.38 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-21
    ของกลุมอุตสาหกรรมเบรคและชวงลาง  
  ตารางท่ี 9.39 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-22
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมเบรคและชวงลาง 
  ตารางท่ี 9.40 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-23
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมเบรค
    และชวงลาง  
  ตารางท่ี 9.41 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-23
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมเบรคและชวงลาง 
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  ตารางท่ี 9.42 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-24
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมเบรค
    และชวงลาง 
  ตารางท่ี 9.43 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-24
    ของกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอถักผาและทอผา  
  ตารางท่ี 9.44 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-25
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอถักผาและทอผา  
  ตารางท่ี 9.45 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-26
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอ
    ถักผาและทอผา  
  ตารางท่ี 9.46 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-27
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอถักผาและทอผา 
  ตารางท่ี 9.47 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-27
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอ
    ถักผาและทอผา 
  ตารางท่ี 9.48 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ   9-28 
    ของกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม
  ตารางท่ี 9.49 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-28
    การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม 
  ตารางท่ี 9.50 ประเภทธุรกิจเทียบกบัตนทุนคาใชจายในดาน 9-29
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม 
  ตารางท่ี 9.51 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-29
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม  
  ตารางท่ี 9.52 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-30 
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมฟอกยอม 
  ตารางท่ี 9.53 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนของฝายตางๆ 9-30
    ของกลุมอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเร็จรูป 
  ตารางท่ี 9.54 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดานการผลิต 9-31
    ของกลุมอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเร็จรูป 
  ตารางท่ี 9.55 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-32
    การขาย / การตลาดของกลุมอุตสาหกรรม
    เสื้อผาสำเร็จรูป 
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  ตารางท่ี 9.56 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในดาน 9-32
    การบริหารของกลุมอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเร็จรูป 
  ตารางท่ี 9.57 ประเภทธุรกิจเทียบกับตนทุนคาใชจายในกรณี 9-33
    ไมแบงแยกหนวยงานของกลุมอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเร็จรูป 
  ตารางท่ี 9.58 คาจางแรงงานข้ันต่ำตามพื้นที่จังหวัด   9-35
  ตารางท่ี 9.59 การใช การผลิตและนำเขาพลังงานเชิงพาณิชย 9-36
    ขั้นตน 
  ตารางท่ี 9.60 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 9-38
  ตารางท่ี 9.61 การใชกาซธรรมชาติรายสาขา 9-39
  ตารางท่ี 9.62 การใช LPG 9-41
  ตารางท่ี 9.63 การใชพลังงานในสาขาขนสง 9-41

บทที่ 10 ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา

  อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 
  ตารางท่ี 10.1 แสดงระดับของเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของ 10-5
    SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

บทที่ 11  การพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ตารางท่ี 11.1 แสดงความตองการแรงงานจำแนกรายอุตสาหกรรม 11-7
    ป 2547 - 2552 
  ตารางท่ี 11.2 แสดงสัดสวนความตองการกำลังคน 11-8
    ในอุตสาหกรรมอาหาร 

บทที่ 12 การคาและการลงทุนในตางประเทศ 
  ตารางท่ี 12.1 มูลคาการคาระหวางประเทศโดยรวมและของ SMEs 12-4
    ป 2548 - 2550 
  ตารางท่ี 12.2 สัดสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม 12-5
    และ GDP
  ตารางท่ี 12.3 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 12-9
    ณ ราคาตลาด จำแนกรายประเทศ 
  ตารางท่ี 12.4 มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยกับประเทศ 12-10
    เพื่อนบาน ป 2547 - 2550 (มกราคม - สิงหาคม)   
    จำแนกรายประเทศ 



ด SMEs

  ตารางท่ี 12.5 มูลคาการคาชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 12-10
    ป 2547 - 2550  (มกราคม - สิงหาคม) จำแนกรายประเทศ 
  ตารางท่ี 12.6 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจำกัด (SWOT)  12-16
    ของการคาและการลงทุนในกัมพูชา 
  ตารางท่ี 12.7 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจำกัด (SWOT)  12-26
    ของการคาและการลงทุนใน สปป.ลาว 
  ตารางท่ี 12.8 โครงการของไทยท่ีลงทุนใน สปป.ลาว 12-30
    ตั้งแตป พ.ศ. 2531 - 2548 
  ตารางท่ี 12.9 การคาระหวางไทยกับสหภาพเมียนมาร 12-35
  ตารางท่ี 12.10 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจำกัดของการคา 12-36
    และการลงทุนในประเทศสหภาพเมียนมาร 
  ตารางท่ี 12.11 การลงทุนจากตางประเทศสะสมท่ีไดรับการอนุมัติ 12-42
    จากทางสหภาพเมียนมาร (ต้ังแตป 2531 - 31 มกราคม 2549)
    จำแนกตามประเภทธุรกิจ 
  ตารางท่ี 12.12 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการคา 12-49
    และการลงทุนในประเทศเวียดนาม 
  ตารางท่ี 12.13 การลงทุนของตางชาติในเวียดนาม 12-55
    จำแนกรายประเทศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2549 
  ตารางท่ี 12.14 การลงทุนของตางชาติในเวียดนาม 12-56
    จำแนกรายสาขา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 

ภาคผนวก  สรุปการจัดการฐานขอมูล ป 2549 
  ตารางท่ี ผ1  การจำแนกธุรกิจจากประเภทอุตสาหกรรม (ISIC)  ผ-3 
  ตารางท่ี ผ2  กฎกระทรวงวาดวยการกำหนดจำนวนการจางงาน ผ-4
    และมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง
    และขนาดยอม พ.ศ. 2545 
  ตารางท่ี ผ3  คาสหสัมพันธระหวางสินทรัพยถาวรและทุนจดทะเบียน  ผ-5 
  ตารางท่ี ผ4  คาขอบเขตในการจำแนกขนาดของวิสาหกิจขนาดกลาง ผ-6
    และขนาดยอม 
  ตารางท่ี ผ5  สรุปการจัดขนาดของวิสาหกิจทั้งหมด ผ-7
  ตารางท่ี ผ6  สรุปการจัดขนาดของวิสาหกิจซึ่งใชขอมูลทุน ผ-7
    จดทะเบียนที่ไดจากการประมาณคา



ตSMEs

บทที่ 1  บทบาททางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 

  ภาพท่ี 1.1 โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ป 2550 1-3
  ภาพท่ี 1.2 แนวโนมสัดสวนของ SMEs และอัตราการขยายตัว GDP  1-5
    จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ป 2545 - 2550 
  ภาพท่ี 1.3 โครงสราง GDP ของประเทศ จำแนกตามกิจกรรม 1-7
    ทางเศรษฐกิจ ป 2545 - 2550  
  ภาพท่ี 1.4 แนวโนมสัดสวนมูลคา GDP ของประเทศ จำแนกตาม 1-8
    กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ป 2545 - 2550 
  ภาพท่ี 1.5 โครงสราง GDP ของ SMEs จำแนกตามกิจกรรม 1-10
    ทางเศรษฐกิจ ป 2545 - 2550 
  ภาพท่ี 1.6 แนวโนมสัดสวนมูลคา GDP ของ SMEs จำแนกตาม 1-11
    กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ป 2545 - 2550 
  ภาพท่ี 1.7 โครงสราง GDP ภาคการผลิต 1-13
    จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ป 2550 
  ภาพท่ี 1.8 โครงสราง GDP ภาคการผลิต 1-13
    จำแนกตามหมวดธุรกิจ ป 2550 
  ภาพท่ี 1.9 โครงสราง GDP ภาคการคาและการซอมบำรุง  1-19
    จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ป 2550 
  ภาพท่ี 1.10 โครงสราง GDP ภาคการคาและการซอมบำรุง  1-19
    จำแนกตามหมวดธุรกิจ ป 2550 
  ภาพท่ี 1.11 โครงสราง GDP ภาคการบริการ 1-23
    จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ป 2550 
  ภาพท่ี 1.12 โครงสราง GDP ภาคการบริการ 1-23
    จำแนกตามหมวดธุรกิจ ป 2550 
  ภาพท่ี 1.13 เปรียบเทียบจำนวน การจางงาน และ GDP 1-29
    ของ SMEs ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 1.14 ดัชนีเปรียบเทียบ จำนวน การจางงาน GDP 1-30
    ของ SMEs (ปฐาน = 2547) 
  ภาพท่ี 1.15 ความสัมพันธระหวางมูลคา GDP ของ SMEs  1-31
    กับจำนวนวิสาหกิจและการจางงาน ป 2547 - 2550  

สารบัญภาพ รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551



ถ SMEs

  ภาพท่ี 1.16 มูลคา GDP ตอสถานประกอบการของ SMEs  1-34
    ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

บทที่ 2  การสงออกและนำเขาของ SMEs (Export and Import by SMEs) 
  ภาพท่ี 2.1 ตลาดสงออกท่ีสำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศ ป 2550 2-4
  ภาพท่ี 2.2 ตลาดนำเขาท่ีสำคัญ 10 อันดับแรกของประเทศ ป 2550 2-7
  ภาพท่ี 2.3 มูลคาการคารวม ไทย - ออสเตรเลีย ป 2547 - 2550 2-11
  ภาพท่ี 2.4 การสงออกและการนำเขา ไทย - ออสเตรเลีย 2-11
    ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 2.5 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดออสเตรเลีย ป 2550 2-14
  ภาพท่ี 2.6 มูลคาการนำเขารวมในตลาดออสเตรเลีย เรียงตาม 2-15
    ประเทศท่ีมูลคาสูงสุด10 อันดับแรก ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.7 สัดสวนการนำเขาไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเลี้ยง  2-17
    รัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติ (พิกัด 71) ของออสเตรเลีย ป 2550 
  ภาพท่ี 2.8 การนำเขาไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเล้ียง รัตนชาติ 2-18
    หรือก่ึงรัตนชาติ (พิกัด 71) ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.9 สัดสวนการนำเขาพลาสติกและของท่ีทำดวยพลาสติก 2-19
    (พิกัด 39) ของออสเตรเลีย ป 2550 
  ภาพท่ี 2.10 การนำเขาพลาสติกและของท่ีทำดวยพลาสติก 2-19
    (พิกัด 39) ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.11 สัดสวนการนำเขาของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 2-20 
    (พิกัด 73) ของออสเตรเลีย ป 2550 
  ภาพท่ี 2.12 การนำเขาของทำดวยเหล็กหรือเหล็กกลา (พิกัด 73)  2-21
    ของออสเตรเลีย ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.13 มูลคาการคารวม ไทย - นิวซีแลนด ป 2547 - 2550 2-25
  ภาพท่ี 2.14 การสงออกและการนำเขา ไทย - นิวซีแลนด 2-25
    ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 2.15 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดนิวซีแลนด ป 2550 2-29
  ภาพท่ี 2.16 มูลคาการนำเขารวมในตลาดนิวซีแลนด เรียงตาม 2-30
    ประเทศท่ีมีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.17 สัดสวนการนำเขาพลาสติกและของท่ีทำดวยพลาสติก 2-32
    (พิกัด 39) ของนิวซีแลนด ป 2550 



ทSMEs

  ภาพท่ี 2.18 การนำเขาพลาสติกและของท่ีทำดวยพลาสติก 2-33
    (พิกัด 39) ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.19 สัดสวนการนำเขาบอยเลอร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกล 2-34
    (พิกัด 84) ของนิวซีแลนด ป 2550 
  ภาพท่ี 2.20 การนำเขาบอยเลอร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกล 2-34
    (พิกัด 84) ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.21 สัดสวนการนำเขาเชื้อเพลิงที่ไดแร น้ำมันแร 2-35
    และผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น (พิกัด 27)
    ของนิวซีแลนด ป 2550 
  ภาพท่ี 2.22 การนำเขา เช้ือเพลิงที่ไดแร น้ำมันแรและผลิตภัณฑ 2-36
    ท่ีไดจากการกล่ัน (พิกัด 27) ของนิวซีแลนด ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.23 มูลคาการคารวม ไทย - จีน ป 2547 - 2550 2-40
  ภาพท่ี 2.24 การสงออกและการนำเขา ไทย - จีน ป 2547 - 2550 2-40
  ภาพท่ี 2.25 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดจีน ป 2550 2-42
  ภาพท่ี 2.26 มูลคาการนำเขารวมในตลาดจีน เรียงตามประเทศ 2-43 
    ท่ีมีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.27 สัดสวนการนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40) 2-45
    ของจีน ป 2550 
  ภาพท่ี 2.28 การนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40) ของจีน 2-46
    ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.29 สัดสวนการนำเขาพลาสติกและของท่ีทำดวยพลาสติก 2-47
    (พิกัด 39) ของจีน ป 2550 
  ภาพท่ี 2.30 การนำเขาพลาสติกและของท่ีทำดวยพลาสติก 2-47
    (พิกัด 39) ของจีน ป 2548 - 2550  
  ภาพท่ี 2.31 สัดสวนการนำเขาธัญพืช (พิกัด 10) ของจีน ป 2550 2-48
  ภาพท่ี 2.32 การนำเขาธัญพืช (พิกัด 10) ของจีน ป 2548 - 2550 2-49
  ภาพท่ี 2.33 มูลคาการคารวม ไทย - ญี่ปุน ป 2547 - 2550 2-50
  ภาพท่ี 2.34 การสงออกและการนำเขา ไทย - ญ่ีปุน ป 2547 - 2550 2-51
  ภาพท่ี 2.35 สัดสวนสินคาสงออกของไทยในตลาดญ่ีปุน ป 2550 2-55
  ภาพท่ี 2.36 มูลคาการนำเขารวมในตลาดญ่ีปุน เรียงตามประเทศ 2-55
    ที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.37 สัดสวนการนำเขายานบก นอกจากรถท่ีเดินบนรางรถไฟ  2-58
    หรือราง (พิกัด 87) ของญี่ปุน ป 2550 



ธ SMEs

  ภาพท่ี 2.38 การนำเขายานบก นอกจากรถท่ีเดินบนรางรถไฟ 2-58
    หรือราง (พิกัด 87) ของญี่ปุน ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.39 สัดสวนการนำเขา บอยเลอร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกล 2-59
    (พิกัด 84) ของญี่ปุน ป 2550 
  ภาพท่ี 2.40 การนำเขา บอยเลอร เคร่ืองจักร เคร่ืองใชกล (พิกัด 84) 2-59
    ของญี่ปุน ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.41 สัดสวนการนำเขาเคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา 2-60
    และสวนประกอบ (พิกัด 85) ของญี่ปุน ป 2550 
  ภาพท่ี 2.42 การนำเขาเครื่องจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา 2-60 
    และสวนประกอบ (พิกัด 85) ของญ่ีปุน ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.43 มูลคาการคารวมระหวางไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 2-62
    ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 2.44 มูลคาการคาระหวางไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 2-62
    ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 2.45 สัดสวนสินคาจากไทยในตลาดสาธารณรัฐเกาหลี 2-65
    ป 2550 
  ภาพท่ี 2.46 มูลคาการนำเขาของสาธารณรัฐเกาหลี จากประเทศ 2-66
    ท่ีมีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก และไทย ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 2.47 สัดสวนการนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40)  2-67
    ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 
  ภาพท่ี 2.48 การนำเขายางและของทำดวยยาง (พิกัด 40)  2-67
    ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.49 สัดสวนการนำเขากระดาษและกระดาษแข็ง (พิกัด 48)  2-68
    ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 
  ภาพท่ี 2.50 การนำเขากระดาษและกระดาษแข็ง (พิกัด 48)  2-68
    ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.51 สัดสวนการนำเขาเคร่ืองจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา 2-69
    และสวนประกอบ (พิกัด 85) ของสาธารณรัฐเกาหลี ป 2550 
  ภาพท่ี 2.52 การนำเขาเครื่องจักรไฟฟา เคร่ืองอุปกรณไฟฟา 2-69
    และสวนประกอบ (พิกัด 85) ของสาธารณรัฐเกาหลี
    ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.53 มูลคาการคารวมระหวางไทยและสหภาพยุโรป 2-71
    (EU27) ป 2550 



นSMEs

  ภาพท่ี 2.54 มูลคาการคาระหวางไทยและคูคาสำคัญใน EU27 2-71
    ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 2.55 สัดสวนการนำเขารวมของสหภาพยุโรป ป 2550 2-76
  ภาพท่ี 2.56 มูลคาการนำเขารวมของสหภาพยุโรป จากประเทศ 2-76
    ที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.57 สัดสวนการนำเขาสินคาในหมวดไขมุกธรรมชาติ 2-77
    หรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติ หรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) 
    ของสหภาพยุโรป ป 2550  
  ภาพท่ี 2.58 การนำเขาสินคาในหมวดไขมุกธรรมชาติ 2-78
    หรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) 
    ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.59 สัดสวนการนำเขาสินคาน้ำตาล (พิกัด 17) 2-78
    ของสหภาพยุโรป ป 2550 
  ภาพท่ี 2.60 การนำเขาสินคาน้ำตาล (พิกัด 17) ของสหภาพยุโรป 2-79
    ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.61 สัดสวนการนำเขาเครื่องแตงกายและของท่ีใช 2-80
    ประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต  
    (พิกัด 61) ของสหภาพยุโรป ป 2550 
  ภาพท่ี 2.62 การนำเขาสินคาเครื่องแตงกายและของท่ีใช 2-80
    ประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต  
    (พิกัด 61) ของสหภาพยุโรป ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.63 มูลคาการคารวมระหวางไทย - สหรัฐอเมริกา 2-82
    ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 2.64 มูลคาการคาระหวางไทย - สหรัฐอเมริกา ป 2547 - 2550 2-83
  ภาพท่ี 2.65 สัดสวนการนำเขาของสหรัฐอเมริกา ป 2550 2-86
  ภาพท่ี 2.66 มูลคาการนำเขารวมในตลาดสหรัฐอเมริกา เรียงตาม 2-86
    ประเทศท่ีมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก และไทย
    ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.67 การนำเขาสินคาหมวดไขมุกแทหรือไขมุกเล้ียง รัตนชาติ 2-87
    หรือก่ึงรัตนชาติ  (พิกัด 71) ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 
  ภาพท่ี 2.68 การนำเขาสินคาในหมวดไขมุกแทหรือไขมุกเลี้ยง  2-88
    รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (พิกัด 71) ของสหรัฐอเมริกา
    ป 2548 - 2550 



บ SMEs

  ภาพท่ี 2.69 การนำเขาสินคาหมวดเครื่องแตงกายและของท่ีใช 2-89 
    ประกอบกับเคร่ืองแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
    (พิกัด 61) ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 
  ภาพท่ี 2.70 การนำเขาสินคาหมวดเครื่องแตงกายและของท่ีใช 2-89
    ประกอบกับเคร่ืองแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต  
    (พิกัด 61) ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 2.71 การนำเขาสินคาหมวดปลา สัตวน้ำจำพวกครัสตาเซีย  2-90
    โมลลุสก สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ (พิกัด 03) 
    ของสหรัฐอเมริกา ป 2550 
  ภาพท่ี 2.72 การนำเขาสินคาหมวด ปลา สัตวน้ำจำพวกครัสตาเซีย  2-91
    โมลลุสก สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ (พิกัด 03) 
    ของสหรัฐอเมริกา ป 2548 - 2550 

บทที่ 3  การบริโภคภาคเอกชนของ SMEs (Private Consumption by SMEs)

  และ การลงทุนของ SMEs (Investment by SMEs) 
  ภาพท่ี 3.1 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 3-1
  ภาพท่ี 3.2 ปริมาณการใชกระแสไฟฟา จำแนกตามขนาด 3-2
  ภาพท่ี 3.3 ดัชนีหมวดเช้ือเพลิง จำแนกตามประเภทเช้ือเพลิง 3-4
  ภาพท่ี 3.4 การนำเขาสินคาอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ป 2543 3-5
  ภาพท่ี 3.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ป 2543 3-6
  ภาพท่ี 3.6 ดัชนีหมวดยานยนต จำแนกตามประเภท 3-7
  ภาพท่ี 3.7 ดัชนีราคาผูบริโภค ระหวาง ม.ค. 2550 - พ.ค. 2551 3-8
  ภาพท่ี 3.8 ดัชนีความเช่ือมั่นดานยอดจำหนาย 3-9
    ระหวาง ม.ค. 2550 - พ.ค. 2551 
  ภาพท่ี 3.9 ดัชนีความเช่ือม่ันดานกำไร ระหวาง ม.ค. 2550 - พ.ค. 2551 3-10
  ภาพท่ี 3.10 เปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นดานยอดจำหนาย 3-11
    และกำไร ระหวาง ม.ค. 2550 - พ.ค. 2551 
  ภาพท่ี 3.11 อัตราการใชกำลังการผลิตรวมของอุตสาหกรรม 3-13
    (ม.ค. 2550 - เม.ย. 2551) 
  ภาพท่ี 3.12 อัตราการดอกเบ้ีย MLR เฉล่ีย (ม.ค. 2550 - พ.ค. 2551) 3-14
  ภาพท่ี 3.13 แนวโนมการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 3-15
    ระหวาง ม.ค. 2550 - เม.ย. 2551 



ปSMEs

  ภาพท่ี 3.14 แนวโนมการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 3-16
    ตามประเภทสินเช่ือ ระหวาง ม.ค. 2550 - เม.ย. 2551 
  ภาพท่ี 3.15 จำนวนวิสาหกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 3-17
    ในป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 3.16 จำนวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 3-18
    ในป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 3.17 จำนวนวิสาหกิจ และสัดสวนที่ไดรับการสงเสริม 3-18
    การลงทุนในป 2548 - 2550 
  ภาพท่ี 3.18 จำนวนกิจการ และจำนวนโครงการ (ลงทุนไมเกิน 3-20
    200 ลานบาท) ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน   
    จำแนกตามขนาดในป 2550 
  ภาพท่ี 3.19 อัตราการใชกำลังการผลิตภาพรวม และ SMEs 3-23
  ภาพท่ี 3.20 เปรียบเทียบอัตราการใชกำลังการผลิตภาพรวม 3-24
    และ SMEs (ม.ค. 2550 = 100) 
  ภาพท่ี 3.21 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมภาพรวมและ SMEs 3-25
  ภาพท่ี 3.22 เปรียบเทียบดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมภาพรวม 3-26
    และ SMEs (ม.ค. 2550 = 100) 
  ภาพท่ี 3.23 ดัชนีความเชื่อมั่นดานการลงทุน 3-28
    ระหวาง ม.ค. 2550 - พ.ค. 2551 
  ภาพท่ี 3.24 ดัชนีความเชื่อมั่นดานการจางงาน 3-29
    ระหวาง ม.ค. 2550 - พ.ค. 2551 

บทที่ 4  จำนวนและการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ภาพท่ี 4.1 โครงสรางจำนวน SMEs และการจางงานของ SMEs 4-2
    ป 2550 จำแนกตามประเภทธุรกิจ 
  ภาพท่ี 4.2 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จำแนกตามขนาด 4-3
    และประเภทธุรกิจ 
  ภาพท่ี 4.3   โครงสรางจำนวนวิสาหกิจแตละขนาด  4-6
    จำแนกตามประเภทธุรกิจ ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 4.4 โครงสรางการจางงานในวิสาหกิจแตละขนาด  4-7
    จำแนกตามประเภทธุรกิจ ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 4.5  การจางงาน 10 ลำดับแรก ในหมวดการผลิตอุตสาหกรรม  4-9
    (ตาม ISIC หมวด D) ป 2550  



ผ SMEs

  ภาพท่ี 4.6 สัดสวนจำนวนและการจางงานของ SMEs ป 2550  4-10
    จำแนกตามภูมิภาค 
  ภาพท่ี 4.7   การกระจายของจำนวนวิสาหกิจ ป 2550  4-13
    จำแนกตามกลุมธุรกิจ ขนาด และภูมิภาค 
  ภาพท่ี 4.8 การกระจายของการจางงาน ป 2550 4-14
    จำแนกตาม กลุมธุรกิจ ขนาด และภูมิภาค 
  ภาพท่ี 4.9  จำนวนและการจางงาน ป 2549 - 2550 4-15
  ภาพท่ี 4.10  จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  4-17
    จำแนกตามประเภทธุรกิจ 
  ภาพท่ี 4.11 สัดสวนการจางงาน จำแนกตามประเภท ป 2549 - 2550 4-19
  ภาพท่ี 4.12 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  4-21
    จำแนกตามภูมิภาค 
  ภาพท่ี 4.13 จำนวนการจางงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 4-23 
    จำแนกตามภูมิภาค 

บทที่ 5  การจัดตั้งและสิ้นสภาพกิจการ 
  ภาพท่ี 5.1 การจัดตั้งและสิ้นสภาพของนิติบุคคลทุกประเภท 5-1
    ป 2543 - 2550 
  ภาพท่ี 5.2 การจัดตั้งและสิ้นสภาพกิจการป 2550 - 2551 5-2
    (ม.ค. - พ.ค.) 
  ภาพท่ี 5.3  จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งและสิ้นสภาพป 2543 - 2550 5-3
  ภาพท่ี 5.4  การจัดตั้งกิจการนิติบุคคลรายเดือน ป 2547 - 2550 5-4
  ภาพท่ี 5.5  การส้ินสภาพกิจการนิติบุคคลรายเดือน ป 2547 - 2550 5-5
  ภาพท่ี 5.6  การจดทะเบียนนิติบุคคลจัดต้ัง 5-6
    จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ป 2547 - 2550 
  ภาพท่ี 5.7  การจดทะเบียนนิติบุคคลส้ินสภาพกิจการ ป 2547 - 2550 5-7
  ภาพท่ี 5.8  การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  5-8
    จำแนกตามลักษณะกิจการ 
  ภาพท่ี 5.9  จำนวนการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  5-9
    จำแนกตามกิจกรรมเศรษฐกิจ 
  ภาพท่ี 5.10 การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จำแนกตามพ้ืนท่ี 5-9



ฝSMEs

บทที่ 6  การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ และการสรางสังคม

   ผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550 
  ภาพท่ี 6.1 ปจจัยสงเสริมจากขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็น 6-5
    ของผูเช่ียวชาญ 
  ภาพท่ี 6.2 ปจจัยขัดขวางจากขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็น 6-7
    ของผูเช่ียวชาญ 
  ภาพท่ี 6.3 ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในชวงเร่ิมตน 6-8
    (Early - Stage) ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ
    ป 2548, 2549 และ 2550 
  ภาพท่ี 6.4  ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในชวงเร่ิมตน 6-9
    (Early-Stage) และอยูรอดไดแลวในประเทศไทย 
    เปรียบเทียบกับตางประเทศป 2550 
  ภาพท่ี 6.5 ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในประเทศไทย 6-11
    ป 2550 แยกตามประเภทกิจกรรม 
  ภาพท่ี 6.6 ผลผลิตในประเทศและจำนวนบริษัทท่ีเปดกิจการในชวง 6-13
    ป  2536 - 2549 
  ภาพท่ี 6.7 ทัศนคติและมุมมองของกลุมตัวอยางเพศชายและ 6-17
    เพศหญิง ตอความเปนผูประกอบการในประเทศไทย
    คิดเปนรอยละของตัวอยางท้ังหมดในแตละเพศ ป 2550 

บทที่ 7  ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  (SMEs Labor Productivity) 
  ภาพท่ี 7.1 ผลิตภาพแรงงานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 7-21
    และขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม
    ป 2548 - 2549 (การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น)  
  ภาพท่ี 7.2 ผลิตภาพแรงงานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 7-22
    และขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม
    ป 2548 - 2549 (การเปลี่ยนแปลงลดลง) 
  ภาพท่ี 7.3 ผลิตภาพแรงงานการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 7-25
    และขนาดยอมในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม
    ป 2548 - 2549  



พ SMEs

  ภาพท่ี 7.4 การเปรียบเทียบจำนวนแรงงานวิสาหกิจขนาดกลาง 7-30
    ตามประเภทแรงงาน จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ
    ป 2548 
  ภาพท่ี 7.5 การเปรียบเทียบจำนวนแรงงานวิสาหกิจขนาดกลาง 7-31
    ตามประเภทแรงงาน จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ
    ป 2549 
  ภาพท่ี 7.6 การเปรียบเทียบมูลคาเพ่ิมการผลิตเฉล่ียกับผลตอบแทน 7-33
    เฉล่ียของแรงงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
    จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ ป 2549 
  ภาพท่ี 7.7 การเปรียบเทียบจำนวนแรงงานวิสาหกิจขนาดยอม 7-34
    ตามประเภทแรงงาน จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ
    ป 2548 
  ภาพท่ี 7.8 การเปรียบเทียบจำนวนแรงงานวิสาหกิจขนาดยอม 7-36
    ตามประเภทแรงงาน จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ
    ป 2549 
  ภาพท่ี 7.9 การเปรียบเทียบมูลคาเพ่ิมการผลิตเฉล่ียกับผลตอบแทน 7-37
    เฉล่ียของแรงงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม 
    จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ ป 2549 

บทที่ 8  ผลการสำรวจการดำเนินงานดานการตลาดของ SMEs 
  ภาพท่ี 8.1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง ตามลักษณะของกิจการ 8-3
  ภาพท่ี 8.2 แสดงรอยละการไดผลเชิงธุรกิจ 8-6
  ภาพท่ี 8.3 แสดงปจจัยของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ 8-9

บทที่ 9  โครงสรางตนทุนในภาคการผลิตของ SMEs  
  ภาพท่ี 9.1   ราคาน้ำมันขายปลีก ป 2547 - 2551 9-36
  ภาพท่ี 9.2  ราคาคา FT 9-42
  ภาพท่ี 9.3   ดัชนีราคาผูผลิตผลไมและผักแปรรูป  9-42
    แบงตามข้ันตอนการผลิต 
  ภาพท่ี 9.4   ดัชนีราคาผูผลิตเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล  9-43
    แบงตามข้ันตอนการผลิต 
  ภาพท่ี 9.5   ดัชนีราคาสินคาอาหารและอาหารสัตว 9-43
    แบงตามขั้นตอนการผลิต 
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  ภาพท่ี 9.6   ดัชนีราคาผูผลิตสิ่งทอ แบงตามขั้นตอนการผลิต 9-44
  ภาพท่ี 9.7   ดัชนีราคาผูผลิตเสนใย แบงตามขั้นตอนการผลิต 9-44
  ภาพท่ี 9.8   ดัชนีราคาผูผลิตหนังฟอก แบงตามขั้นตอนการผลิต 9-45
  ภาพท่ี 9.9   ดัชนีราคาผูผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานพาหนะ  9-45
    แบงตามขั้นตอนการผลิต 
  ภาพท่ี 9.10 ดัชนีราคาผูบริโภค 9-46

บทที่ 10 ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา

  อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 
  ภาพท่ี 10.1 แสดงปที่เร่ิมดำเนินกิจการและจำนวนของบุคลากร 10.-2
    ในกิจการ SMEs 
  ภาพท่ี 10.2 แสดงจำนวนทุนจดทะเบียนและแหลงท่ีมาของเงินทุน 10-3
    ของ SMEs 
  ภาพท่ี 10.3  แสดงวุฒิการศึกษาและประสบการณทางธุรกิจ 10-4
    เปรียบเทียบระหวางทายาทธุรกิจและผูที่เร่ิมตนธุรกิจ
    ดวยตัวเอง 
  ภาพท่ี 10.4 แสดงลักษณะการใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหลัก 10-7
    และเทคโนโลยีสนับสนุนของ SMEs 
  ภาพท่ี 10.5 แสดงแหลงที่มาของเครื่องจักรและอุปกรณหลัก 10-8
    รวมทั้งเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตของ SMEs 
  ภาพท่ี 10.6  แสดงสถานภาพทางดานการวิจัยพัฒนาของกิจการ SMEs 10-9
  ภาพท่ี 10.7  แสดงสัดสวนการมีบุคลากรในสายงานดานตางๆ ของ SMEs 10-10
  ภาพท่ี 10.8 แสดงการใหความสำคัญในการเพ่ิมพูนทักษะความรู 10-11
    และความชำนาญของบุคลากรในสายงานตางๆ 
  ภาพท่ี 10.9 แสดงความสามารถในการตอยอด / พัฒนา / Modify 10-11
    / Copy เทคโนโลยีของบุคลากรในสายงานเทคโนโลยี / 
    กระบวนการผลิต  
  ภาพท่ี 10.10  แสดงการใชบริการและระดับความสะดวกจากบริการ 10-12
    ขอมูลทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ภาพท่ี 10.11 แสดงระดับความนิยมในรูปแบบการใชบริการขอมูล 10-13
  ภาพท่ี 10.12 แสดงรูปแบบการขอรับบริการปรึกษาแนะนำทางดาน 10-14
    เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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บทที่ 11 การพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ภาพท่ี 11.1 แสดงประเด็นปญหาในหวงโซอุปทานของ 11-9
    อุตสาหกรรมอาหาร 
  ภาพท่ี 11.2 แสดงมาตรการการพัฒนาบุคลากรของ SMEs  11-13
    ในอุตสาหกรรมอาหาร 
  ภาพท่ี 11.3  แสดงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 11-15
    Digital Content 
  ภาพท่ี 11.4 แสดงประเด็นปญหาในหวงโซอุปทานของ 11-19
    อุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content 
  ภาพท่ี 11.5 แสดงมาตรการการพัฒนาบุคลากรของ SMEs  11-23
    ในอุตสาหกรรม Digital Content 

บทที่ 12 การคาและการลงทุนในตางประเทศ 
  ภาพท่ี 12.1 สัดสวนมูลคาเงินลงทุนสะสม (รอยละ) 12-41
    จำแนกรายประเทศผูลงทุนในสหภาพเมียนมาร  


