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วิเคราะห์ การเตรียมความพร้ อมของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ สู่ ทางรอด AEC
(AN ANALYSIS OF THE PREPARATION ON PRINTING AND PACKAGING
INDUSTRY TO SURVIVE FOR UPCOMING ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY)
กนิษฐา ก้องเกียรติยศ 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง “วิเคราะห์การเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด
AEC” เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยและองค์ประกอบ, ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้านศักยภาพทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบของผูป้ ระกอบการ SMEs กับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
กลุ่มตัวอย่า งที่ ใช้ในการศึ กษานี้ มีเฉพาะกลุ่ม ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้ตารางของ
Taro Yamane ในการคํานวณขนาดตัวอย่าง ซึ่ งค่าของกลุ่มตัวอย่าง (N) คลาดเคลื่อน
ได้ 5 % จะได้เท่ากับ 222 ราย และการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามความต้องการของ
ผูว้ ิจยั โดยใช้พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างของ Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). เป็ น
แนวทางกําหนดขนาดของกลุ่มคือ ถ้าจํานวนประชากรมีจาํ นวน 500 คน ผูว้ ิจยั ควร
ต้องเก็บข้อมูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรื อร้อยละ 50 เพื่อกันความผิดพลาด
ของเอกสาร ดัง นั้นจึ ง ทํา การเก็ บ ทั้ง หมด 250 ชุ ด จากการเก็บ ตัวอย่า งจากกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
ผลการวิ จ ัย พบว่ า การเตรี ยมความพร้ อ มของผู ้ป ระกอบการ SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ ทางรอด AEC ประเภทธุ รกิจส่ วนใหญ่
ในด้านการจัดทําวัตถุ ดิบสําหรั บการพิมพ์โดยคิดเป็ นร้อยละ 37.50 และมี จาํ นวน
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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พนักงานอยูร่ ะหว่าง 11-50 คน ยอดขายธุ รกิจต่อปี อยูร่ ะหว่าง 10.1-50 ล้านบาท ด้วย
เงินทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท เป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
คําสํ าคัญ: อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์, 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
ปั จจุบนั สถานการณ์การค้าการลงทุนของโลกมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่ ง
เป็ นผลพวงจากวิกฤตหนี้ สาธารณะในยุโรปที่ลุกลามรุ นแรงขึ้น ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยงั มีความไม่แน่นอนส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการไทยที่ทาํ การค้าหรื อ
เข้าไปลงทุนในประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว
โดยเฉพาะจากปั ญหาความล่ า ช้ า ในการชํ า ระค่ า สิ นค้ า และบริ การดั ง นั้ น
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)
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ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรมองหาโอกาสและตลาดใหม่ๆ ในการทําธุ รกิจ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงอย่าง กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่ งประกอบด้วย
กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม เนื่องจากเป็ นตลาดที่กาํ ลังพัฒนาและมีความ
พร้อมในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อีกทั้ง โอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนยังเปิ ดกว้างอยูม่ าก กล่าวคือ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้ม
ขยายตัวดีต่อเนื่อง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็ นแหล่งแรงงานที่
มีค่าจ้างไม่สูงมากนัก จึงทําให้กลุ่มประเทศ CLMV เป็ นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ที่
นักลงทุนทัว่ โลกให้ความสนใจซึ่ งผูป้ ระกอบการไทยสามารถอาศัยความได้เปรี ยบ
ด้านการแข่งขันในกลุ่มประเทศ CLMV โดยใช้ประโยชน์จากการรวมตัวไปสู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมทั้งจาก
ปั จ จัย ที่ ก ลุ่ ม ประเทศ CLMV มี ค วามใกล้ชิ ด กับ ไทยทั้ง ทางด้า นภูมิ ป ระเทศ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกระแสการรวมตัวสู่ การเป็ น AEC ในปั จจุบนั เข้มข้นขึ้น
ทุกขณะ ขณะที่ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศต่างตื่นตัวและเร่ งเตรี ยมความ
พร้อมในการก้าวสู่ AEC ในปี 2558 ไม่เว้นแม้กระทัง่ กลุ่มประเทศ CLMV ที่มา :
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ฝ่ ายวิจยั ธุ รกิจ, มิถุนายน 2555
ประเทศไทยและสมาชิ กเพื่อนบ้านอีก 9 ชาติก็จะก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มรู ปแบบ นัน่ จะ
ทําให้ขอบเขตการค้าและการลงทุนเปิ ดกว้าง จากขนาดตลาดที่มีประชากรสู งสุ ดเพียง
5 แสน - 200 ล้านคน ก็จะขยายถึ ง 600 ล้านคน จึงนับเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญของ
เศรษฐกิจและธุ รกิจไทย ที่จะต้องเตรี ยมความพร้อมเพื่อให้สามารถช่วงชิงโอกาสที่จะ
มาถึงอย่างเต็มที่ หากไม่แล้วโอกาสดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็ นอุปสรรคที่จะส่ งผลกระทบ
รุ นแรงและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ที่มา: ธนาคารกรุ งไทย สารวิจยั ธุรกิจ 14 (32); 2553
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยจึ ง ถื อเป็ น
กลไกหลักในการเสริ มสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างรายได้
ก่อให้เกิดการจ้างงาน อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาความยากจนและสร้าง
สังคมผูป้ ระกอบการด้วยการสร้างผูป้ ระกอบการรายใหม่ จึงถือได้วา่ มีบทบาทในการ
เป็ นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศที่สาํ คัญ
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ผูป้ ระกอบการนั้น ส่ ว นใหญ่ มี รายได้ห ลัก จากการผลิ ต เชิ ง อุ ตสาหกรรม
โดยเฉพาะการส่ ง ออกสิ นค้า เกษตร,สิ น ค้า เกษตรแปรรู ป และสิ นค้า อุ ตสาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละยานยนต์ซ่ ึ งกระบวนการผลิ ต เหล่ า นี้ ผู้ศึ ก ษาพบว่า จะต้อ งมี
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุ ภณ
ั ฑ์เข้ามาเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งในกระบวนการ
เสมอ
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เกี่ยวสัมพันธ์ไปถึงการโฆษณาซึ่ ง
ถือได้ว่าเป็ นหนึ่ งในหัวใจที่สําคัญอันดับต้นต้นสําหรับการตลาดซึ่ งสามารถผลักดัน
ให้ สิ น ค้า หรื อ การผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ สามารถเข้า ไปอยู่ใ นใจผูบ้ ริ โ ภคได้ ในเวลา
อันรวดเร็ ว แต่ถา้ อุตสาหกรรมการพิมพ์หรื องานพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่สามารถ
พัฒนาหรื อตอบโจทย์ดา้ นคุ ณภาพให้ทดั เทียมกับงานพิมพ์จากบริ ษทั ยักษ์ใหญ่หรื อ
บริ ษทั สิ่ งพิมพ์จากต่างประเทศได้แล้วอุตสาหกรรมการการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ประเทศไทยเราอาจถูกแย่งชิ งส่ วนแบ่งตลาดได้โดยเฉพาะบรรดากลุ่มผูป้ ระกอบการ
พิมพ์หรื อสิ่ งพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ยงั ไม่มีการปรับตัวหรื อพัฒนาระบบการ
พิม พ์ตลอดจนการบริ หารจัดการให้ยกระดับทัดเที ยมเท่า กับ ประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว
ผูป้ ระกอบการรายย่อยเหล่านี้ ก็จะมีความยากลําบากในการนําธุ รกิ จฝ่ าฝันและเข้าสู่
การค้าตลาดเสรี AEC ในอนาคต
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ งในห่วงโซ่ อุปทานสําหรับ
อุ ต สาหกรรมจึ ง จํา เป็ นต้อ งเริ่ ม ตระหนัก และปรั บ ตัว ตลอดจนหาวิ ธี พ ฒ
ั นาและ
ยกระดับคุ ณภาพการผลิ ตให้ทดั เที ยมกับคู่แข่งที่จะมีมากขึ้นในเวทีการค้าเสรี AEC
ตลอดจนผูป้ ระกอบการขนาดเล็ ก และขนาดกลางและรายใหม่ ๆ ที่ จะเข้า สู่ ตลาด
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จะต้องเตรี ยมความพร้อมและปรับตัวอย่างไร
ให้สามารถต่อสู้กบั ตลาดการค้าเสรี AEC ได้ เพราะโรงพิมพ์คือผูท้ ี่ ถูกเลื อกโดย
ผูบ้ ริ โภค นัน่ ก็คือลูกค้า
ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการรับรู ้ขอ้ มูลของผูป้ ระกอบการและการเตรี ยม
ความพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC ของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และการวิเคราะห์การสนับสนุ นของภาครัฐต่อผูป้ ระกอบการ
“วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม” จึ ง มี ค วามสํา คัญอย่า งยิ่ง ต่ อฝ่ ายบริ หารของ
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ผูป้ ระกอบการ ซึ่ ง ผลการศึ กษานี้ จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศัก ยภาพบริ หาร
จัดการต่างๆ ภายในองค์กรและการปรับธุ รกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้สามารถแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืนยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปั จจัยและองค์ประกอบที่มีผลกระทบ
ของการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นศั ก ยภาพภายในที่ มี
ผลกระทบของการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ด้ า นศัก ยภาพภายนอกที่ มี
ผลกระทบของการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยและองค์ประกอบของ ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ประกอบไปด้วย
ประเภทของธุ รกิ จ, พนักงาน,ยอดขายธุ รกิจต่อปี , เงินทุนจดทะเบียน ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
2. ปั จจัยด้านศักยภาพภายในของผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ประกอบไปด้วย
แรงงาน, ภาษี, การเงิ น, การบริ หารจัดการมีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อม
ของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
3. ปั จจัยด้านศักยภาพภายนอกของผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ประกอบไป
ด้วย กฎหมาย, เทคโนโลยี, แหล่งทุน, ตลาดการค้า มีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด
AEC
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยและองค์ ประกอบของ
ผู้ประกอบการ SMEs
ประเภทของธุ รกิจ พนักงาน ยอดขาย
ธุ รกิจต่อปี เงินทุนจดทะเบียน
ปัจจัยด้ านศักยภาพภายในของ
ผู้ประกอบการ SMEs
แรงงาน ภาษี การเงิน การบริ หารจัดการ

ตัวแปรตาม

กาการเตรียมความพร้ อมของ
ผู้ประกอบการ SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ และ
บรรจุภัณฑ์ สู่ ทางรอด AEC

ปัจจัยด้ านศักยภาพภายนอกของ
ผู้ประกอบการ SMEs
กฏหมาย เทคโนโลยี แหล่งทุน
ตลาดการค้า
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ในการนําแหล่งที่มาของปั จจัยด้านศักยภาพภายในด้าน แรงงาน, ภาษี, การเงิน,
และบริ หารจัดการ เพื่อหาเทคนิ คความได้เปรี ยบต่อการแข่งขันเพื่อการเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทาง
รอด AEC
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์และบรรจุ
ภัณ ฑ์ ใ นการนํา แหล่ ง ที่ ม าของปั จ จัย ด้ า นศัก ยภาพภายนอกในด้า นกฏหมาย,
เทคโนโลยี, การหาแหล่ ง ทุ น , และการค้า เพื่อ หาเทคนิ ค ความได้เปรี ย บต่อ การ
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แข่งขันเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
3. เพื่ อใช้เป็ นแนวทางต่อผูป้ ระกอบการภาคอุ ตสาหกรรมสิ่ ง พิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในการนําไปปรั บใช้กบั ธุ รกิจและการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แล ะ ประ สิ ทธิ ผล เพื่ อ ก ารเตรี ย มความพ ร้ อมของผู้ ป ระ ก อบก าร SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC
แนวคิด
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์การเตรี ยม
ความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่
ทางรอด AEC
ไมเคิล แฮมเมอร์ และเจมส์ แชมปี้ (M. Hammer & J. Champy) ได้กล่าวถึง
กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของทฤษฎีท้งั สามด้าน เช่น จากแนวคิด
กระบวนการรื้ อปรับกระบวนการทางธุ รกิจ หรื อที่เรี ยกว่า Reengineering นั้น เป็ น
การมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ )
ลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ นให้นอ้ ยลงเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการทํางานมาก
ยิง่ ขึ้น (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการนําหลักการทางจิตวิทยาเข้ามาใช้ในระหว่างการทํา
Reengineering (ทฤษฎีจิตวิทยา) สําหรับทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบด้วย
1. ทฤษฎี การใช้ทรัพยากรที่จาํ กัด : Scarce Resource Theory ทฤษฎีน้ ี
กล่าวถึงข้อจํากัดของการใช้ทรัพยากร ทั้งที่เป็ นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เวลา และ
อื่ น ๆ พบว่ า โครงการหรื อกิ จ กรรมตํา งๆ ที่ ก ํา หนดขึ้ น อาจเผชิ ญ ปั ญ หาการมี
ทรัพยากรไม่เพียงพอ ผูป้ ฏิ บตั ิงานจึงต้องตัดสิ นใจเลือกทรัพยากรอื่นมาใช้ทดแทน
โดยคาดการณ์ ถึ ง ทรั พ ยากรที่ ถู ก ใช้ก ับ ผลตอบแทนที่ ไ ด้รับ จากการลงทุ น หรื อ
พิจารณาถึงคํา ROI : Return on Investment ว่าการเลือกใช้ทรัพยากรนั้นจะคุม้ ค่ากับ
การลงทุนหรื อไม่
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2. ทฤษฎี การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน : Sustainable Resource Theory
ทฤษฎีน้ ีมุ่งเน้นผลตอบแทนที่ได๎รับ มองเป้ าหมายระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ดังนั้น
การลงทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจึ ง ต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ ได้ เ ปรี ยบในการแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ง ยื น
(Sustainable Advantage) โดยนําเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานให้รวดเร็ วและมีคุณภาพมากขึ้น และต้องมองไกลถึงการสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันกับคู่แข่งภายนอกในระยะยาว
3. ทฤษฎี มองมนุ ษย์ให้เป็ นทุน หรื อทุนมนุษย์ : Human Capital Theory
ทฤษฎีทุนมนุษย์ เป็ นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่ถูกนามาใช้มากที่สุด โดยพิจารณาถึง
ผลผลิ ตที่ ได้รับจากพนักงาน เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้ลงทุนไปในรู ปแบบของการ
ฝึ กอบรมและการศึ ก ษา เป็ นการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพของต้ น ทุ น (Costeffectiveness Analysis) ทฤษฎีน้ ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ้น กับ
ผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งเมื่อผลผลิตเพิ่มสู งขึ้น ผลตอบแทน
ที่พนักงานจะได๎รับย่อมเพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้ น
จะนําไปสู่ ผลผลิตและ ผลประกอบขององค์กรที่เพิ่มสู งขึ้น ทฤษฎีทุนมนุ ษย์ จึงเป็ น
การวิ เ คราะห์ จ ากแนวคิ ด ของต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ (Cost-benefit
Analysis) และวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (ROI :
Return on Investment) ซึ่ งกิ จกรรมหรื อโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึ งถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษย์ที่เป็ น
พนักงานในองค์กร โดยเรี ย นรู ้ ผ่า นการศึ กษา การฝึ กอบรม และการพัฒนาต่า งๆ
นําไปสู่ ผลลัพธ์หรื อผลผลิตที่องค์กรต้องการ
ทฤษฎีความได้ เปรี ยบโดยสมบูรณ์ (The Principle of Absolute Advantage)
ของ Adam Smith ได้กล่าวไว้วา่ การค้าระหว่างประเทศจะช่วยให้ประเทศคู่คา้ ทั้งสอง
ได้ประโยชน์มากขึ้ นทั้งสองฝ่ ายก็ต่อเมื่อแต่ละประเทศมุ่งผลิ ตเฉพาะสิ นค้าที่ตนมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) แล้วนํามาแลกเปลี่ยนกัน แต่ก็เกิดคําถามขึ้นว่า
ถ้าประเทศหนึ่ งไม่มีความได้เปรี ยบอย่างสมบูรณ์ ในการผลิ ตสิ นค้าชนิ ดใดเลยเมื่อ
เทียบกับอีกประเทศหนึ่งจะสามารถทําการค้าระหว่างประเทศได้หรื อไม่
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การค้า ระหว่า งประเทศและการจัดสรรทรั พ ยากรธรรมชาติ ภายในระบบ
เศรษฐกิจจะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบของระบบเศรษฐกิ จนั้นๆซึ่ งความ
ได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่ งในการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การด้วยต้นทุนที่ต่าํ กว่าประเทศอื่น ๆ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้มีเฉพาะกลุ่ม โดยคิดว่าจํานวนประชากร ตั้งแต่
เดือนสิ งหาคม ปี 2555 – เดือน ธันวาคม ปี 2555 มีจาํ นวน 500 ราย ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้
ตารางของ Taro Yamane ในการคํานวณขนาดตัวอย่าง ซึ่ งค่าของกลุ่มตัวอย่าง (N)
คลาดเคลื่อนได้ 5 % จะได้เท่ากับ 222 ราย และการกําหนดกลุ่มตัวอย่างตามความ
ต้องการของผูว้ ิจยั โดยใช้พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างของ Gay, L. R. & Airasian, P.
(2003). เป็ นแนวทางกําหนดขนาดของกลุ่มคือ ถ้าจํานวนประชากรมีจาํ นวน 500 คน
ผูว้ ิจยั ควรต้องเก็บข้อมูลจากประชากรประมาณ 250 คน หรื อร้อยละ 50 จากการเก็บ
ตัวอย่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ttest F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ “ปั จจัยด้ านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ แรงงาน
ภาษี การเงิ น การบริ ห ารจัดการ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มของ
ผูป้ ระกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC”
ปั จจัย ด้า นแรงงาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งให้ค วามสํา คัญกับ การพัฒนาฝี มื อ
ระดับแรงงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.96 ในขณะที่การปรับทักษะแรงงานด้าน
การพัฒนาความรู ้ภาษาอังกฤษน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.92
ปั จ จัย ด้า นภาษี พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บริ ษ ัท ได้รั บ
ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนาํ เข้าเครื่ องจักรการผลิตมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.40
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ในขณะที่ ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับบริ ษทั ได้รับประโยชน์จากสิ ทธิ พิเศษทางภาษี BOI
น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 4.67
ปั จจัยด้านการเงิ น พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั มีการ
วางแผนความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.78 ในขณะที่ ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ บริ ษ ทั พึ่ง พาแหล่ ง เงิ นทุ นจากผูร้ ่ วมทุนจาก
ภายนอก น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 4.56
ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั
มีระบบการควบคุมการบริ หารจัดการโดยผ่านการประเมินผลจากฝ่ ายบริ หารมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.65 ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ใช้โครงสร้างการบริ หาร
องค์กรแบบระบบเครื อญาติ น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.46
การวิเคราะห์ “ปัจจัยด้ านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ กฏหมาย
เทคโนโลยี แหล่งทุน ตลาดการค้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรี ยมความพร้อมของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC”
ปั จจัยด้านกฏหมาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั มีการ
คํา นึ งถึ ง การจดทะเบี ยนสิ ทธิ บ ตั รทางการค้าหรื อทรั พย์สิ นทางปั ญญามากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.88 ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั มีที่ปรึ กษาทางกฎหมายน้อย
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.36
ปั จจัยด้านเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บริ ษ ัท มี
การพึ่งเครื่ องจักรในการผลิ ตเป็ นหลักมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.84 ในขณะที่กลุ่ม
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั ส่ วนใหญ่เน้นการใช้เครื่ องจักรมือสองเพื่อลดทุนน้อย
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.64
ปั จจัยด้านแหล่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ได้รับการ
สนับสนุ นแหล่งทุนจากธนาคารเอกชน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.93 ในขณะที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจากการระดมทุนของตลาด
หลักทรัพย์นอ้ ยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 2.00
ปั จจัยด้านตลาดการค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ ษทั มีการ
คํานึงถึงระดับคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้ามากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.82 ในขณะที่มี
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ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบริ ษทั มี การคํานึ งถึ งการค้นหาแหล่งการค้านอกประเทศน้อย
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเพียง 5.04
สมมติฐานปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเตรี ยม
ความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่
ทางรอด AEC พบว่าด้านประเภทธุ รกิจที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด
AEC ที่ ส่ วนด้านพนักงาน ยอดขายธุ รกิ จต่อปี เงิ นทุนจดทะเบียน ที่ แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการเตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการ
พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด AEC ที่ยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
สมมติ ฐ านปั จ จั ย ด้ านศั ก ยภาพภายใน ได้ แ ก่ ก ารบริ หารจั ด การ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม
การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ ทางรอด AEC ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ยกเว้น ด้าน แรงงาน
ภาษี การเงิน ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs
ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์สู่ทางรอด AEC ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สมมติ ฐานปั จ จั ยด้ านศั กยภาพภายนอก ได้แก่ แหล่ง ทุ น และการตลาด มี
ความสัม พันธ์ ต่อทางรอดสู่ ตลาดการค้า เสรี ที่ ระดับ นัย สํา คัญ 0.05 ยกเว้น ด้า น
กฏหมาย และเทคโนโลยี ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การเตรี ยมความพร้ อ มของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ทางรอด AEC ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
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Model

(Constant)

Coefficients
Standa
Unstandardize rdized
Collinearity
d Coefficients Coeffi
Statistics
t
Sig.
cients
Std.
B
Beta
Tolerance VIF
Error
10.736 1.797
5.976 .000

แรงงาน

.057

.092

.049

.617

.538

.306 3.269

ภาษี
การเงิน
การบริ หาร
จัดการ
กฏหมาย
เทคโนโลยี
แหล่งทุน
ตลาดการค้า

.060
-.066

.051
.052

.092 1.177
-.071 -1.272

.240
.205

.324 3.084
.628 1.594

.410

.094

.393

4.352

.000

.240 4.160

-.105
.139
.128
.173

.082
.081
.042
.082

-.117 -1.272
.142 1.702
.180 3.003
.192 2.107

.205
.090
.003
.036

.232
.281
.548
.238
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4.308
3.557
1.825
4.209

257
ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่ า
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ นัยสํ าคัญ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยและองค์ ประกอบของผู้ประกอบการ SMEs
ประเภทธุ รกิจ
F-Test
0.055
จํานวนพนักงาน
F-Test
0.001
ยอดขายธุ รกิจต่อปี
F-Test
0.000
ทุนจดทะเบียน
F-Test
0.000
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านศักยภาพภายในของผู้ประกอบการ SMEs
แรงงาน
MRA
0.538
ภาษี
MRA
0.240
การเงิน
MRA
0.205
การบริ หารจัดการ
MRA
0.000
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านศักยภาพภายนอกของผู้ประกอบการ SMEs
กฎหมาย
MRA
0.205
เทคโนโลยี
MRA
0.090
แหล่งทุน
MRA
0.003
ตลาดการค้า
MRA
0.036

ผลการ
ทดสอบ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับ “วิเคราะห์การเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ
SMEs ภาคอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์ สู่ ท างรอด AEC”พบว่ า
ผูป้ ระกอบการ ประเภทธุ รกิจส่ วนใหญ่จะเป็ นด้านการจัดทําวัตถุดิบสําหรับการพิมพ์
โดยคิดเป็ นร้อยละ 37.50 และมีจาํ นวนพนักงานอยูร่ ะหว่าง 11-50 คน ยอดขายธุ รกิจ
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ต่อปี อยู่ระหว่าง 10.1-50 ล้านบาท ด้วยเงิ นทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท เป็ นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
สํา หรั บ ความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัว อย่า งต่ อปั จ จัย ด้า นศัก ยภาพภายในของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ด้าน แรงงาน ภาษี การเงิน การบริ หารจัดการ พบว่าการบริ หาร
จัดการที่มีความสัมพันธ์กบั ทางรอดสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
การบริ หารเชิงสถานการณ์และการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุตสาหกรรม การพิมพ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษไทยก้าวสู่ ผูน้ าํ อาเซี ยนปี 2558 ของดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม (สศอ.) (กรุ งเทพธุ รกิ จ) ได้กล่ าวไว้ว่า ปี 2555
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษมียอดส่ งออกเติบโตไม่ต่ าํ กว่า 10%
และคาดการณ์ ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่ องจนถึ งปี 2558 ซึ่ งจะทําให้ประเทศไทยก้าว
เป็ นผูน้ าํ ด้านการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษใน AEC สามารถครองแชมป์ ผูส้ ่ งออก
อันดับ 1 ที่มียอดการส่ งออกการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษไม่ต่ากว่า 100,000 ล้าน
บาท ดัง นั้น จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ มและพัฒ นาศัก ยภาพที่ มี อ ยู่
สนองตอบกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการรองรับลูกค้าเกือบ 600 ล้านคน
ใน AEC โดยต้องทําการปรับกระบวนการผลิตให้เข้าสู่ ระบบ SMART MARKET ที่
ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเทคโนโยลีการพิมพ์
ที่มีคุณภาพทั้งระบบฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ มีการบริ หารจัดการและการตลาด การ
บริ การลูกค้าหลังการขาย และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทิศทางที่จะ
เกิดขึ้นภายหลังเข้าสู่ AEC ในปี 2558 อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
ของไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีโอกาสเป็ นศูนย์กลาง (HUB) ของ AEC และ
สามารถครองแชมป์ ผูส้ ่ งออกการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษอันดับ 1 ของอาเซี ยน
ได้อย่างแน่นอน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและเสริ มสร้างศักยภาพในการพัฒนา
ทั้งระบบต้องดําเนินการ ดังนี้
1. การปรับปรุ งระบบภาษี แม้วา่ ปั จจุบนั อัตราภาษีสิ่งพิมพ์อาเซี ยนจะปรับลด
เหลือ 0% แต่อตั ราภาษีศุลกากรเครื่ องจักรและอะไหล่ สําหรับผูผ้ ลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษยัง มี อตั ราค่ อนข้า งสู ง ระหว่า ง 5-10% ซึ่ ง ขณะนี้ มี ก ารเสนอปรั บ ปรุ ง ภาษี
ดังกล่าวเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทําให้ไทยสามารถ
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เข้าไปเจาะตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยหลายรายได้สนใจไปลงทุนเปิ ดตลาดใน AEC เช่น
เวียดนาม พม่า
2. การพัฒนากําลังคนและแรงงานคุณภาพ โดยผูป้ ระกอบการต้องเตรี ยม
ความพร้ อ มบุ ค ลากรในด้า นภาษาอัง กฤษและการสื่ อ สารกับ ลู ก ค้า ชาวต่ า งชาติ
โดยเฉพาะกลุ่ม พนักงานขาย พนักงานการตลาด และวิศ วกรการพิมพ์ รวมถึ งการ
พัฒนาบุค ลากรด้า นครี เอที ฟ ที่ มี ความรู้ เรื่ องโปรแกรมงานศิล ปะ ซอฟท์แวร์ และ
กราฟิ กดีไซน์
3. การพัฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมการพิ ม พ์ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ ก้าวลํ้านําหน้าอยูเ่ สมอ เช่ น การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ระบบ
ดิจิตอล ระบบซอฟท์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ การออกแบบเชิ งสร้างสรรค์ที่พฒั นาเทรนด์
การพิมพ์และนวัตกรรมใหม่ๆ
4. การพัฒ นาระบบขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ โดยทั้ง ภาครั ฐและเอกชนต้อ ง
ร่ วมกันปรับปรุ งการลดต้นทุนโลจิสติกส์ท้ งั ระบบ เพราะปั จจุบนั ไทยยังมีตน้ ทุนโลจิ
สติกส์ที่สูงประมาณ 18-19%
5. การตอบสนองเทรนด์รักษ์โลกที่กาํ ลังมาแรง อุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ กระดาษที่มุ่งผลิตสิ นค้าตอบสนองการรักษาสิ่ งแวดล้อมจะเป็ นเทรนด์ที่
ต้องการของตลาดโลก ใช้พลังงานน้อย ใช้ทรัพยากรน้อย และการใช้เยื่อกระดาษผลิต
น้อยที่สุดเพื่อลด การตัดไม้ทาํ ลายป่ า
6. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษมีโอกาสเติบโตสู ง ตัวเลขบรรจุภณ
ั ฑ์ไทยที่
รวมทั้งกระดาษ พลาสติก แก้ว อลูมิเนียมฯลฯ แล้วมีมูลค่ารวมกันหลายแสนล้านบาท
ขยายตัวไปพร้อมกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ในการผลิตกล่องหรื อหี บห่ อ
บรรจุสินค้า ทั้งโลกมองว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ถือเป็ นอาวุธสําคัญในด้านการตลาดอย่างหนึ่ ง
โดยเฉพาะบรรจุภณั ฑ์สินค้าฟุ่ มเฟื อย (Luxury Packaging) ซึ่ งมีอตั ราขยายตัวค่อนข้าง
สู ง
สําหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั จจัยด้านศักยภาพภายนอก ด้าน
กฏหมาย เทคโนโลยี แหล่ ง ทุ น ตลาดการค้า พบว่า แหล่ ง ทุ น ตลาดการค้า ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม
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การพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สู่ ทางรอด AEC ซึ่ งสอดคล้องกับ Warren J. Keegan
(Keegan, 1989:33) ที่ได้กล่าวถึงปั จจัยที่สนับสนุ นและผลักดันให้การตลาดระหว่าง
ประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สํ า หรั บ ผู ้ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ถ้ า
ต้องการให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับ ผูป้ ระกอบการควรคํานึ งถึงขั้นตอนและกระบวนการ
ผลิตและการบริ หารจัดการระบบโรงพิมพ์ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ได้
ตามมาตรฐาน
2. ผูป้ ระกอบการควรเตรี ยมความพร้อมในด้านบุคคลกร ยกระดับช่างฝี มือ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
3. สําหรับการทําการตลาดนั้นผูป้ ระกอบการควรจะเน้นหนักในเรื่ องของ
การบริ หารแหล่งทุน และตลาดการค้า ลดต้นทุนขนส่ งให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เรา
ควรใส่ ใจและตรวจสอบสสิ ทธิ ประโยชน์ของผูป้ ระกอบการอยูเ่ สมอ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมและรองรับตลาดการค้าเสรี AECในอนาคต
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. ควรจะศึกษาในส่ วนของผูป้ ระกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมอื่น
ๆ เพื่อวิเคราะห์เตรี ยมความพร้อมสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC ที่จะเกิดขึ้นด้วย
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มในเรื่ องของแรงงาน ภาษี การเงิน เพื่อประโยชน์ใน
การบริ หารและการลดต้นทุนของผูป้ ระกอบการ SMEs เพื่อจะนํามาเป็ นส่ วนสําคัญ
ในการช่วยตัดสิ นใจในการทําธุ รกิจต่อไป
3. ควรศึ ก ษาในส่ ว นของกฏหมายการค้า และเทคโนโลยีเ พื่อ การผลิ ต
เพื่ อ ที่ จ ะได้ นํา มาเป็ นส่ ว นประกอบในการดํา เนิ น กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ต่อการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี AEC
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ประเทศไทยสนับสนุนโดย สสว, รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ, ฉบับปรับปรุ งข้อมูลเดือนกันยายน, 2554:22.
เข้าถึงได้จาก http://www.smi.or.th/index.php/sample-sites-7/category/7aec?download=9:2012-09-12-08-41-00

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

