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วเิคราะห์การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพมิพ์

และบรรจุภัณฑ์สู่ทางรอด AEC 

 (AN ANALYSIS OF THE PREPARATION ON PRINTING AND PACKAGING 

INDUSTRY TO SURVIVE FOR UPCOMING ASEAN ECONOMIC 

COMMUNITY) 

กนิษฐา กอ้งเกียรติยศ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “วิเคราะห์การเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด 

AEC” เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัและองค์ประกอบ, ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัดา้นศกัยภาพทั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบของผูป้ระกอบการ SMEs กบั

อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาน้ีมีเฉพาะกลุ่ม ผูว้ิจยัได้เลือกใช้ตารางของ 

Taro Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง ซ่ึงค่าของกลุ่มตวัอยา่ง (N) คลาดเคล่ือน

ได ้5 % จะไดเ้ท่ากบั 222 ราย  และการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามความตอ้งการของ

ผูว้ิจยั โดยใชพ้ื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งของ Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). เป็น

แนวทางกาํหนดขนาดของกลุ่มคือ ถา้จาํนวนประชากรมีจาํนวน 500 คน ผูว้ิจยัควร

ตอ้งเก็บขอ้มูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรือร้อยละ 50 เพื่อกนัความผิดพลาด

ของเอกสาร ดังนั้นจึงทาํการเก็บทั้งหมด 250 ชุด จากการเก็บตวัอย่างจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

 ผลการวิจัยพบว่า   การเตรียมความพร้อมของผู ้ประกอบการ SMEs 

ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC  ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่

ในด้านการจดัทาํวตัถุดิบสําหรับการพิมพ์โดยคิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีจาํนวน

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
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พนกังานอยูร่ะหวา่ง 11-50 คน ยอดขายธุรกิจต่อปีอยูร่ะหวา่ง 10.1-50 ลา้นบาท ดว้ย

เงินทุนจดทะเบียน 1-5 ลา้นบาท เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีการเตรียมความ

พร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ,์ AEC 

    ABSTRACT 

 The purpose of the independent study “Analysis of the preparation of the 

SME’s printing and packaging sector to survive in AEC” is to study the different 

factors,  elements, also the relationship between the internal and external that will 

impact SME’ s the printing and packaging industry. 

 The samples in this independent study are focused in the specific group. 

Researcher has selected Taro Yamane for the calculation of samples size and the 

deviation (N) equal 5% which is equal to 222. Researcher has applied the basis of a 

group sample from Gay, L.R. & Airasian, P. (2003) for data collecting process. If 

the total population are 500 people, we supposed to collect data at least 250 people, 

or 50 percent from the sampling of the printing and packaging industry. 

 The results showed that only 37.5 % of total company which has the total 

employee between 11 to 50 people, business sales per year 10.1 to 50 million baht, 

1-5 million baht registered capital of entrepreneurial SMEs of in printing and 

packaging industry are preparing to be able to enter the upcoming AEC. 

KEY WORDS:  PRINTING AND PACKAGING INDUSTRY, AEC 

บทนํา 

 ปัจจุบนัสถานการณ์การคา้การลงทุนของโลกมีความผนัผวนค่อนขา้งมาก ซ่ึง

เป็นผลพวงจากวิกฤตหน้ีสาธารณะในยุโรปท่ีลุกลามรุนแรงข้ึน ประกอบกบัภาวะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ียงัมีความไม่แน่นอนส่งผลให้ผูป้ระกอบการไทยท่ีทาํการคา้หรือ

เขา้ไปลงทุนในประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตดงักล่าว

โดย เฉ พ าะ จา ก ปั ญหา ค วา มล่ า ช้า ใ นก า รชํา ระ ค่ า สิ นค้า แล ะ บ ริก า รดัง นั้ น 
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ผูป้ระกอบการไทยจึงควรมองหาโอกาสและตลาดใหม่ๆ ในการทาํธุรกิจ โดยเฉพาะ

ประเทศเพื่อนบา้นและประเทศใกลเ้คียงอยา่ง กลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงประกอบดว้ย

กมัพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีกาํลงัพฒันาและมีความ

พร้อมในหลายดา้นทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทั้ง โอกาสทางการคา้และการ

ลงทุนยงัเปิดกวา้งอยูม่าก กล่าวคือ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้ม

ขยายตวัดีต่อเน่ือง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งแรงงานท่ี

มีค่าจา้งไม่สูงมากนกั จึงทาํใหก้ลุ่มประเทศ CLMV เป็นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ท่ี

นกัลงทุนทัว่โลกให้ความสนใจซ่ึงผูป้ระกอบการไทยสามารถอาศยัความได้เปรียบ

ดา้นการแข่งขนัในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใชป้ระโยชน์จากการรวมตวัไปสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมทั้งจาก

ปัจจัยท่ีกลุ่มประเทศ CLMV มีความใกล้ชิดกับไทยทั้ งทางด้านภูมิประเทศ 

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมกระแสการรวมตวัสู่การเป็น AEC ในปัจจุบนัเขม้ขน้ข้ึน

ทุกขณะ ขณะท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างต่ืนตวัและเร่งเตรียมความ

พร้อมในการกา้วสู่ AEC ในปี 2558 ไม่เวน้แมก้ระทัง่กลุ่มประเทศ CLMV ท่ีมา : 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ฝ่ายวจิยัธุรกิจ, มิถุนายน 2555 

 ประเทศไทยและสมาชิกเพื่อนบา้นอีก 9 ชาติก็จะกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อยา่งเต็มรูปแบบ นัน่จะ

ทาํใหข้อบเขตการคา้และการลงทุนเปิดกวา้ง จากขนาดตลาดท่ีมีประชากรสูงสุดเพียง 

5 แสน - 200 ลา้นคน ก็จะขยายถึง 600 ลา้นคน จึงนบัเป็นจุดเปล่ียนสําคญัของ

เศรษฐกิจและธุรกิจไทย ท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถช่วงชิงโอกาสท่ีจะ

มาถึงอยา่งเตม็ท่ี หากไม่แลว้โอกาสดงักล่าวจะเปล่ียนเป็นอุปสรรคท่ีจะส่งผลกระทบ

รุนแรงและยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ท่ีมา: ธนาคารกรุงไทย สารวจิยัธุรกิจ 14 (32); 2553  

 ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยจึงถือเป็น

กลไกหลกัในการเสริมสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างรายได้

ก่อให้เกิดการจา้งงาน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาความยากจนและสร้าง

สังคมผูป้ระกอบการดว้ยการสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ จึงถือไดว้า่มีบทบาทในการ

เป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศท่ีสาํคญั 
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 ผูป้ระกอบการนั้น ส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร,สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ซ่ึงกระบวนการผลิตเหล่าน้ีผู ้ศึกษาพบว่าจะต้องมี

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์เขา้มาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในกระบวนการ

เสมอ  

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ยงัเก่ียวสัมพนัธ์ไปถึงการโฆษณาซ่ึง

ถือไดว้่าเป็นหน่ึงในหัวใจท่ีสําคญัอนัดบัตน้ตน้สําหรับการตลาดซ่ึงสามารถผลกัดนั

ให้สินค้าหรือการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถเข้าไปอยู่ในใจผูบ้ริโภคได้ ในเวลา

อนัรวดเร็ว  แต่ถา้อุตสาหกรรมการพิมพห์รืองานพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ยงัไม่สามารถ

พฒันาหรือตอบโจทยด์า้นคุณภาพให้ทดัเทียมกบังานพิมพจ์ากบริษทัยกัษ์ใหญ่หรือ

บริษทัส่ิงพิมพจ์ากต่างประเทศไดแ้ลว้อุตสาหกรรมการการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ของ

ประเทศไทยเราอาจถูกแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดไดโ้ดยเฉพาะบรรดากลุ่มผูป้ระกอบการ

พิมพห์รือส่ิงพิมพข์นาดเล็กและขนาดกลางท่ียงัไม่มีการปรับตวัหรือพฒันาระบบการ

พิมพ์ตลอดจนการบริหารจดัการให้ยกระดับทดัเทียมเท่ากบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว

ผูป้ระกอบการรายย่อยเหล่าน้ีก็จะมีความยากลาํบากในการนาํธุรกิจฝ่าฝันและเขา้สู่

การคา้ตลาดเสรี AEC ในอนาคต  

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานสําหรับ

อุตสาหกรรมจึงจาํเป็นต้องเร่ิมตระหนักและปรับตัวตลอดจนหาวิธีพฒันาและ

ยกระดบัคุณภาพการผลิตให้ทดัเทียมกบัคู่แข่งท่ีจะมีมากข้ึนในเวทีการคา้เสรี AEC 

ตลอดจนผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางและรายใหม่ๆ ท่ีจะเข้าสู่ตลาด

อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จะตอ้งเตรียมความพร้อมและปรับตวัอยา่งไร

ให้สามารถต่อสู้กบัตลาดการคา้เสรี AEC ได ้ เพราะโรงพิมพคื์อผูท่ี้ถูกเลือกโดย

ผูบ้ริโภค นัน่ก็คือลูกคา้ 

 ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ขอ้มูลของผูป้ระกอบการและการเตรียม

ความพร้อมรับมือเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ และการวิเคราะห์การสนบัสนุนของภาครัฐต่อผูป้ระกอบการ 

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จึงมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อฝ่ายบริหารของ
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ผูป้ระกอบการ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพบริหาร

จดัการต่างๆ ภายในองคก์รและการปรับธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์

ใหส้ามารถแข่งขนั ตลอดจนพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.   เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัและองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบ

ของการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละ

บรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

2.   เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านศักยภาพภายในท่ีมี

ผลกระทบของการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

3.   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกท่ีมี

ผลกระทบของการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัและองค์ประกอบของ ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประกอบไปดว้ย 

ประเภทของธุรกิจ, พนกังาน,ยอดขายธุรกิจต่อปี, เงินทุนจดทะเบียน ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์

และบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC  

2. ปัจจยัดา้นศกัยภาพภายในของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประกอบไปดว้ย 

แรงงาน, ภาษี, การเงิน, การบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อม

ของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

3. ปัจจยัดา้นศกัยภาพภายนอกของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประกอบไป

ดว้ย กฎหมาย, เทคโนโลย,ี แหล่งทุน, ตลาดการคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด 

AEC 
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กรอบแนวความคิด 

           ตัวแปรอสิระ                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

            

              

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมส่ิงพิมพแ์ละบรรจุ

ภณัฑใ์นการนาํแหล่งท่ีมาของปัจจยัดา้นศกัยภาพภายในดา้น แรงงาน, ภาษี, การเงิน, 

และบริหารจดัการ เพื่อหาเทคนิคความไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนัเพื่อการเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทาง

รอด AEC 

2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมส่ิงพิมพแ์ละบรรจุ

ภัณฑ์ในการนําแหล่งท่ีมาของปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกในด้านกฏหมาย, 

เทคโนโลยี, การหาแหล่งทุน, และการค้า เพื่อหาเทคนิคความได้เปรียบต่อการ

ปัจจัยและองค์ประกอบของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

ประเภทของธุรกิจ พนกังาน ยอดขาย

ธุรกิจต่อปี  เงินทุนจดทะเบียน 

 

 

ปัจจัยด้านศักยภาพภายในของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

แรงงาน ภาษี การเงิน การบริหารจดัการ 

ปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

กฏหมาย  เทคโนโลย ี แหล่งทุน  

ตลาดการคา้ 

 

กาการเตรียมความพร้อมของ

ผู้ประกอบการ SMEs 

ภาคอุตสาหกรรมการพมิพ์และ

บรรจุภัณฑ์สู่ทางรอด AEC 
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แข่งขนัเพื่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์และ

บรรจุภณัฑ์ในการนาํไปปรับใช้กบัธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เ พื่ อ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร  SMEs

ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาวิเคราะห์การเตรียม

ความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่

ทางรอด AEC  

ไมเคิล แฮมเมอร์ และเจมส์ แชมป้ี (M. Hammer & J. Champy) ไดก้ล่าวถึง

กรอบการพฒันาทรัพยากรมนุษยบ์นพื้นฐานของทฤษฎีทั้งสามดา้น เช่น จากแนวคิด

กระบวนการร้ือปรับกระบวนการทางธุรกิจ หรือท่ีเรียกวา่ Reengineering นั้น เป็น

การมุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกคนตอ้งลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 

ลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นใหน้อ้ยลงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการทาํงานมาก

ยิง่ข้ึน (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการนาํหลกัการทางจิตวทิยาเขา้มาใชใ้นระหวา่งการทาํ 

Reengineering (ทฤษฎีจิตวทิยา)  สาํหรับทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานพฒันาทรัพยากรมนุษยประกอบดว้ย 

1. ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรท่ีจาํกดั :  Scarce Resource Theory ทฤษฎีน้ี

กล่าวถึงขอ้จาํกดัของการใชท้รัพยากร ทั้งท่ีเป็นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เวลา และ

อ่ืนๆ พบว่าโครงการหรือกิจกรรมตํางๆ ท่ีกําหนดข้ึน อาจเผชิญปัญหาการมี

ทรัพยากรไม่เพียงพอ ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งตดัสินใจเลือกทรัพยากรอ่ืนมาใช้ทดแทน 

โดยคาดการณ์ถึงทรัพยากรท่ีถูกใช้กับผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน หรือ

พิจารณาถึงคาํ  ROI : Return on Investment วา่การเลือกใชท้รัพยากรนั้นจะคุม้ค่ากบั

การลงทุนหรือไม่ 
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2. ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน : Sustainable Resource Theory 

ทฤษฎีน้ีมุ่งเนน้ผลตอบแทนท่ีไดรั๎บ มองเป้าหมายระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น ดงันั้น

การลงทุนท่ี เ กิด ข้ึนจึงต้องคํานึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย ั่งยืน 

(Sustainable Advantage) โดยนาํเทคโนโลยี เขา้มาช่วยในการทาํงานเพื่อปรับปรุง

กระบวนการทาํงานให้รวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน และตอ้งมองไกลถึงการสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งภายนอกในระยะยาว 

3. ทฤษฎีมองมนุษยใ์ห้เป็นทุน หรือทุนมนุษย ์: Human Capital Theory 

ทฤษฎีทุนมนุษย ์เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีถูกนามาใชม้ากท่ีสุด โดยพิจารณาถึง

ผลผลิตท่ีได้รับจากพนักงาน เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีได้ลงทุนไปในรูปแบบของการ

ฝึกอบรมและการศึกษา เป็นการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุน (Cost-

effectiveness Analysis) ทฤษฎีน้ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึน กบั

ผลผลิตของพนกังานท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเม่ือผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน ผลตอบแทน 

ท่ีพนกังานจะได๎รับย่อมเพิ่มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั เพราะผลผลิตของพนกังานท่ีสูงข้ึน 

จะนาํไปสู่ผลผลิตและ ผลประกอบขององคก์รท่ีเพิ่มสูงข้ึน ทฤษฎีทุนมนุษย ์จึงเป็น

การวิ เคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รับ (Cost-benefit 

Analysis) และวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน (ROI : 

Return on Investment) ซ่ึงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยน์ั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษยท่ี์เป็น

พนักงานในองค์กร โดยเรียนรู้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันาต่างๆ 

นาํไปสู่ผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีองคก์รตอ้งการ 

 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (The Principle of Absolute Advantage) 

ของ Adam Smith ไดก้ล่าวไวว้า่ การคา้ระหวา่งประเทศจะช่วยให้ประเทศคู่คา้ทั้งสอง

ได้ประโยชน์มากข้ึนทั้งสองฝ่ายก็ต่อเม่ือแต่ละประเทศมุ่งผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีตนมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะ (Specialization) แลว้นาํมาแลกเปล่ียนกนั แต่ก็เกิดคาํถามข้ึนวา่

ถา้ประเทศหน่ึงไม่มีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ในการผลิตสินคา้ชนิดใดเลยเม่ือ

เทียบกบัอีกประเทศหน่ึงจะสามารถทาํการคา้ระหวา่งประเทศไดห้รือไม่ 
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 การค้าระหว่างประเทศและการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติภายในระบบ

เศรษฐกิจจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือการผลิตและการคา้ระหว่างประเทศ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจนั้นๆซ่ึงความ

ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงในการ

ผลิตสินคา้และบริการดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ประเทศอ่ืน ๆ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีมีเฉพาะกลุ่ม โดยคิดวา่จาํนวนประชากร ตั้งแต่ 

เดือนสิงหาคม ปี 2555 – เดือน ธนัวาคม ปี 2555  มีจาํนวน 500 ราย ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้

ตารางของ Taro Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง ซ่ึงค่าของกลุ่มตวัอยา่ง (N) 

คลาดเคล่ือนได ้5 % จะไดเ้ท่ากบั 222 ราย  และการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งตามความ

ตอ้งการของผูว้ิจยั โดยใชพ้ื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างของ Gay, L. R. & Airasian, P. 

(2003). เป็นแนวทางกาํหนดขนาดของกลุ่มคือ ถา้จาํนวนประชากรมีจาํนวน 500 คน 

ผูว้ิจยัควรตอ้งเก็บขอ้มูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรือร้อยละ 50 จากการเก็บ

ตวัอยา่งจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

การวิเคราะห์ “ปัจจัยด้านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs ไดแ้ก่ แรงงาน 

ภาษี การเงิน การบริหารจัดการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC” 

 ปัจจยัด้านแรงงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญกับการพฒันาฝีมือ

ระดบัแรงงานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.96 ในขณะท่ีการปรับทกัษะแรงงานดา้น

การพฒันาความรู้ภาษาองักฤษนอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.92 

 ปัจจัยด้านภาษี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทได้รับ

ประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีนาํเขา้เคร่ืองจกัรการผลิตมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.40 
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ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษี BOI 

นอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 4.67 

 ปัจจยัด้านการเงิน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการ

วางแผนความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

5.78 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกับบริษทัพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากผูร่้วมทุนจาก

ภายนอก นอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 4.56 

 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทั

มีระบบการควบคุมการบริหารจดัการโดยผา่นการประเมินผลจากฝ่ายบริหารมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.65 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัใชโ้ครงสร้างการบริหาร

องคก์รแบบระบบเครือญาติ นอ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.46 

การวเิคราะห์ “ปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs ไดแ้ก่ กฏหมาย 

เทคโนโลยี แหล่งทุน ตลาดการคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC” 

 ปัจจยัด้านกฏหมาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการ

คาํนึงถึงการจดทะเบียนสิทธิบตัรทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญามากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.88 ในขณะท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายนอ้ย

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.36 

 ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกับบริษัทมี

การพึ่งเคร่ืองจกัรในการผลิตเป็นหลกัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.84 ในขณะท่ีกลุ่ม

ความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัส่วนใหญ่เน้นการใช้เคร่ืองจกัรมือสองเพื่อลดทุนน้อย

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.64 

 ปัจจยัดา้นแหล่ง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัไดรั้บการ

สนบัสนุนแหล่งทุนจากธนาคารเอกชน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.93 ในขณะท่ีมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัไดรั้บการสนบัสนุนแหล่งทุนจากการระดมทุนของตลาด

หลกัทรัพยน์อ้ยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 2.00 

 ปัจจยัดา้นตลาดการคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการ

คาํนึงถึงระดบัคุณภาพและมาตรฐานสินคา้มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.82 ในขณะท่ีมี
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ความคิดเห็นเก่ียวกบับริษทัมีการคาํนึงถึงการคน้หาแหล่งการคา้นอกประเทศน้อย

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.04 

 สมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเตรียม

ความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่

ทางรอด AEC พบวา่ดา้นประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความ

พร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด 

AEC ท่ี ส่วนด้านพนักงาน ยอดขายธุรกิจต่อปี  เงินทุนจดทะเบียน ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ

พิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC  ท่ียอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้ระดบันยัสําคญั 

0.05 

 สมม ติฐานปัจ จัย ด้านศัก ยภ าพ ภา ยใน  ไ ด้แ ก่ก ารบริหารจัดกา ร มี

ความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม

การพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ยกเวน้ ดา้น แรงงาน 

ภาษี การเงิน ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs 

ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 สมมติฐานปัจจัยด้านศักยภาพภายนอก ได้แก่แหล่งทุน และการตลาด มี

ความสัมพนัธ์ต่อทางรอดสู่ตลาดการค้าเสรีท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ยกเวน้ ด้าน 

กฏหมาย และเทคโนโลยี ท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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Coefficients 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) 10.736 1.797  5.976 .000   

แรงงาน  .057 .092 .049 .617 .538 .306 3.269 

ภาษี  .060 .051 .092 1.177 .240 .324 3.084 

การเงิน  -.066 .052 -.071 -1.272 .205 .628 1.594 

การบริหาร

จดัการ  
.410 .094 .393 4.352 .000 .240 4.160 

กฏหมาย  -.105 .082 -.117 -1.272 .205 .232 4.308 

เทคโนโลย ี .139 .081 .142 1.702 .090 .281 3.557 

แหล่งทุน  .128 .042 .180 3.003 .003 .548 1.825 

ตลาดการคา้  .173 .082 .192 2.107 .036 .238 4.209 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ 

ค่า

นัยสําคัญ 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานที ่1 ปัจจัยและองค์ประกอบของผู้ประกอบการ SMEs 

   ประเภทธุรกิจ F-Test 0.055 ปฏิเสธ 

   จาํนวนพนกังาน F-Test 0.001 ยอมรับ 

   ยอดขายธุรกิจต่อปี F-Test 0.000 ยอมรับ 

   ทุนจดทะเบียน F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs 

   แรงงาน MRA 0.538 ปฏิเสธ 

   ภาษี MRA 0.240 ปฏิเสธ 

   การเงิน MRA 0.205 ปฏิเสธ 

   การบริหารจดัการ MRA 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs 

กฎหมาย MRA 0.205 ปฏิเสธ 

   เทคโนโลย ี MRA 0.090 ปฏิเสธ 

  แหล่งทุน MRA 0.003 ยอมรับ 

  ตลาดการคา้ MRA 0.036 ยอมรับ 

  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเก่ียวกบั “วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ

SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สู่ทางรอด AEC”พบว่า

ผูป้ระกอบการ ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นดา้นการจดัทาํวตัถุดิบสําหรับการพิมพ์

โดยคิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีจาํนวนพนกังานอยูร่ะหวา่ง 11-50 คน ยอดขายธุรกิจ
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ต่อปีอยู่ระหว่าง 10.1-50 ล้านบาท ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1-5 ลา้นบาท เป็นกลุ่ม

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC  

 สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจัยด้านศักยภาพภายในของ

ผูป้ระกอบการ SMEs  ดา้น แรงงาน ภาษี การเงิน การบริหารจดัการ พบวา่การบริหาร

จดัการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทางรอดสู่ตลาดการคา้เสรี AEC ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การบริหารเชิงสถานการณ์และการวเิคราะห์ขอ้มูลอุตสาหกรรม การพิมพ ์บรรจุภณัฑ์

กระดาษไทยก้าวสู่ผูน้าํอาเซียนปี 2558 ของดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผูอ้าํนวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (กรุงเทพธุรกิจ) ได้กล่าวไวว้่า ปี 2555 

อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์กระดาษมียอดส่งออกเติบโตไม่ตํ่ากว่า 10% 

และคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2558 ซ่ึงจะทาํให้ประเทศไทยก้าว

เป็นผูน้าํดา้นการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษใน AEC สามารถครองแชมป์ผูส่้งออก

อนัดบั 1 ท่ีมียอดการส่งออกการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษไม่ต่ากวา่ 100,000 ลา้น

บาท ดังนั้ น จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู ่

สนองตอบกลุ่มลูกคา้ในวงกวา้งมากข้ึน โดยเฉพาะการรองรับลูกคา้เกือบ 600 ลา้นคน

ใน AEC โดยตอ้งทาํการปรับกระบวนการผลิตให้เขา้สู่ระบบ SMART MARKET ท่ี

ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ และเทคโนโยลีการพิมพ์

ท่ีมีคุณภาพทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ มีการบริหารจดัการและการตลาด การ

บริการลูกคา้หลงัการขาย และมีการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ อยูเ่สมอ ทิศทางท่ีจะ

เกิดข้ึนภายหลงัเขา้สู่ AEC ในปี 2558 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษ

ของไทยจะเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีโอกาสเป็นศูนยก์ลาง (HUB) ของ AEC และ

สามารถครองแชมป์ผูส่้งออกการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์กระดาษอนัดบั 1 ของอาเซียน

ไดอ้ยา่งแน่นอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศกัยภาพในการพฒันา

ทั้งระบบตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. การปรับปรุงระบบภาษี แมว้า่ปัจจุบนัอตัราภาษีส่ิงพิมพอ์าเซียนจะปรับลด

เหลือ 0% แต่อตัราภาษีศุลกากรเคร่ืองจกัรและอะไหล่ สําหรับผูผ้ลิตเยื่อกระดาษและ

กระดาษยงัมีอตัราค่อนข้างสูงระหว่าง 5-10% ซ่ึงขณะน้ีมีการเสนอปรับปรุงภาษี

ดงักล่าวเพื่อมิใหส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทาํให้ไทยสามารถ
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เขา้ไปเจาะตลาดไดดี้ยิ่งข้ึน โดยหลายรายไดส้นใจไปลงทุนเปิดตลาดใน AEC เช่น 

เวยีดนาม พม่า 

 2.  การพฒันากาํลงัคนและแรงงานคุณภาพ โดยผูป้ระกอบการตอ้งเตรียม

ความพร้อมบุคลากรในด้านภาษาอังกฤษและการส่ือสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานขาย พนักงานการตลาด และวิศวกรการพิมพ์ รวมถึงการ

พฒันาบุคลากรด้านครีเอทีฟ ท่ีมีความรู้เร่ืองโปรแกรมงานศิลปะ ซอฟท์แวร์และ

กราฟิกดีไซน์ 

 3. การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมการพิมพ์ เพื่อพฒันาคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ให้ กา้วลํ้ านาํหน้าอยูเ่สมอ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี ระบบ

ดิจิตอล ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ท่ีพฒันาเทรนด์

การพิมพแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ 

 4.  การพฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ โดยทั้ งภาครัฐและเอกชนต้อง

ร่วมกนัปรับปรุงการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ เพราะปัจจุบนัไทยยงัมีตน้ทุนโลจิ

สติกส์ท่ีสูงประมาณ 18-19% 

 5.  การตอบสนองเทรนด์รักษโ์ลกท่ีกาํลงัมาแรง อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละ

บรรจุภณัฑ์ กระดาษท่ีมุ่งผลิตสินคา้ตอบสนองการรักษาส่ิงแวดลอ้มจะเป็นเทรนด์ท่ี

ตอ้งการของตลาดโลก ใชพ้ลงังานนอ้ย ใชท้รัพยากรนอ้ย และการใชเ้ยื่อกระดาษผลิต

นอ้ยท่ีสุดเพื่อลด การตดัไมท้าํลายป่า  

 6. การพฒันาบรรจุภณัฑ์กระดาษมีโอกาสเติบโตสูง ตวัเลขบรรจุภณัฑ์ไทยท่ี

รวมทั้งกระดาษ พลาสติก แกว้ อลูมิเนียมฯลฯ แลว้มีมูลค่ารวมกนัหลายแสนลา้นบาท 

ขยายตวัไปพร้อมกบัอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์ในการผลิตกล่องหรือหีบห่อ

บรรจุสินคา้ ทั้งโลกมองวา่ บรรจุภณัฑ์ถือเป็นอาวุธสําคญัในดา้นการตลาดอยา่งหน่ึง 

โดยเฉพาะบรรจุภณัฑสิ์นคา้ฟุ่มเฟือย (Luxury Packaging) ซ่ึงมีอตัราขยายตวัค่อนขา้ง

สูง 

 สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัด้านศกัยภาพภายนอก ด้าน 

กฏหมาย เทคโนโลยี แหล่งทุน ตลาดการค้า พบว่าแหล่งทุน ตลาดการค้า ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม
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การพิมพ์และบรรจุภณัฑ์สู่ทางรอด AEC ซ่ึงสอดคล้องกบั Warren J. Keegan 

(Keegan, 1989:33) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัให้การตลาดระหวา่ง

ประเทศขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. สําหรับผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ถ้า

ตอ้งการให้สินคา้เป็นท่ียอมรับ ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงขั้นตอนและกระบวนการ

ผลิตและการบริหารจดัการระบบโรงพิมพใ์ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้

ตามมาตรฐาน  

2. ผูป้ระกอบการควรเตรียมความพร้อมในดา้นบุคคลกร ยกระดบัช่างฝีมือ 

ปรับโครงสร้างองคก์รใหเ้หมาะสมเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC 

3. สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเน้นหนกัในเร่ืองของ

การบริหารแหล่งทุน และตลาดการคา้ ลดตน้ทุนขนส่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั เรา

ควรใส่ใจและตรวจสอบสสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกอบการอยูเ่สมอ เพื่อเตรียมความ

พร้อมและรองรับตลาดการคา้เสรี AECในอนาคต   

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

1. ควรจะศึกษาในส่วนของผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน 

ๆ เพื่อวเิคราะห์เตรียมความพร้อมสู่ตลาดการคา้เสรี AEC ท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 

2.   ควรมีการศึกษาเพิ่มในเร่ืองของแรงงาน ภาษี การเงิน เพื่อประโยชน์ใน

การบริหารและการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ SMEs เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญั

ในการช่วยตดัสินใจในการทาํธุรกิจต่อไป 

3. ควรศึกษาในส่วนของกฏหมายการค้า และเทคโนโลยีเพื่อการผลิต 

เพื่อท่ีจะได้นํามาเป็นส่วนประกอบในการดํา เนินกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ต่อการแข่งขนัเพื่อเขา้สู่ตลาดการคา้เสรี AEC 
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กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. องค์ประกอบสาํคัญของ AEC Blueprint , สภา

 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนบัสนุนโดย สสว, รายงานผลการวเิคราะห์

 ขีดความสามารถในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่ม

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ, ฉบบัปรับปรุงขอ้มูลเดือน

 กนัยายน, 2554:4. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.smi.or.th/index.php/sample-

 sites-7/category/7-aec?download=9:2012-09-12- 08-41-00 

กรมสรรพากร, กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก.  เก่ียวกับ

 ธุรกิจ SMEs.เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rd.go.th/publish/3805.Otml   

ณฐัพล ณฏัฐสมบูรณ์. ผูอ้าํนวยการสานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  

 การพิมพ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษไทยก้าวสู่ผู้นาํอาเซียนปี 2558. กรุงเทพธุรกิจ: 

 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ AEC News Alerts ข่าวประจาํวนัท่ี 15 

 มกราคม 2556. เขา้ถึงได ้ จาก: 

 http://www.dtn.go.th/filesupload/15_jan_2013.pd 

ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย,โอกาส ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

 ภาคอุตสาหกรรมไทย. เขา้ถึงไดจ้าก: 

 http://www.ksmecare.com/FileUpload/Editor/DocumentUpload/WebConte

 nt/AEC_SMEs_TH_401.pdf 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ฝ่ายวิจยัธุรกิจ. CLMV ตลาด

 เป้าหมายของไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC, มิถุนายน 2555. เขา้ถึง
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 ธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย. (ออนไลน์). 14 (32), 2553. เขา้ถึงไดจ้าก: 

 http://www.ktb.co.th/upload/economy/top_stories_1/res3253.pdf 

บริษทั สุพรีมพร้ินท ์จาํกดั. ประวติัการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย. 

 เขา้ถึงไดจ้าก: 

 http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538818
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พฒันาธุรกิจ On Air กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้.  แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์. 

 เรียบเรียงโดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์เขา้ถึงไดจ้าก:

 https://docs.google.com/document/d/1EicFe0BcTI2MMg6dEOBpZNf3iRL

 nGcwgiOoAD1QpL6s/edit 

พิสมยั เหล่าไทย. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์
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 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551.เขา้ถึงไดจ้าก: URL 

 http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2551/mba0851pl_abs.pdf 

เบลา บาลาสซา (1961). ค่าดัชนีวดัความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎ, Revealed 

 Comparative Advantage: RCA, ภาคผนวก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

 ไทย สนบัสนุน โดย สสว, รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ

 เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพแ์ละ

 บรรจุภณัฑก์ระดาษ, ฉบบัปรับปรุงขอ้มูลเดือน กนัยายน,2554: 22. เขา้ถึงได้

 จาก http://www.smi.or.th/index.php/sample-sites-7/category/7 

 aec?download=9:2012-09-12-08-41-00 

แมคคินซ่ีย ์(1990). วิเคราะห์การเติบโตของการวางแผนธุรกิจ, ภาคผนวกสภา

 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนบัสนุนโดย สสว, รายงานผลการวเิคราะห์

 ขีดความสามารถในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่ม

 อุตสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑก์ระดาษ, ฉบบัปรับปรุงขอ้มูลเดือน

 กนัยายน, 2554:14.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.smi.or.th/index.php/sample-
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 ความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่ม

 อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ฉบบัปรับปรุงขอ้มูลเดือน

 กนัยายน, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก:  
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 aec?download=9:2012-09-12- 08-41-00 
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สถาบนัดาํรงราชานุภาพ, สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย. ประชาคมเศรษฐกิจ

 อาเซียน AEC:ASEAN Economic Community” เอกสารความรู้ สดร.ลาํดบัท่ี 

 15/ปีงบประมาณ 2554.  เขา้ถึงไดจ้าก:

 http://www2.suratthani.go.th/asean/document/book1.pdf 

สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม.  แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
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 เดือนกนัยายน, 2554:2. เขา้ถึงไดจ้าก
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 ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์
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