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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 
1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรม 

1.1  ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษ  

โดยในป 2549 มูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในระบบเศรษฐกิจอยูที่ประมาณ 11,134 ลานบาท 
( ต า ร า ง ท่ี  1 )  แ ล ะ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส่ิ ง พิ ม พ ส ว น ใ ห ญ จ ะ เ ป น สิ น ค า 
ที่เกี่ยวของกับการพิมพทั้งหมด ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะงานพิมพไดเปน 6 ประเภทดังนี้   

1)  ประเภทหนังสือพิมพ ซึ่งในปจจุบันสามารถแบงไดออกเปน 3 ประเภทดังนี้คือ  
1.1) หนังสือพิมพทั่วไป  
1.2) หนังสือพิมพเศรษฐกิจและการเมือง หนังสือพิมพตางประเทศ  
1.3)  หนังสือพิมพกีฬา  

2)  ประเภทนิตยสารและวารสาร ซึ่งมีทั้งรายสัปดาห รายปกษ รายเดือน ส่ิงพิมพประเภทนี้จะเนน
กลุมเปาหมายเฉพาะ ซึ่งจะทําใหเนื้อหาสาระตลอดจนรูปเลมแตกตางกันไป นับต้ังแตกระดาษที่ใช 
ลักษณะการพิมพ (สีเดียว สองสี ส่ีสี) เนื้อหาและบทความ โดยมุงใหสอดคลองกับความสนใจของลูกคา 
แตละกลุมเปาหมาย  

3)  ประเภทหนังสือ ตําราเรียน แบบเรียนและสมุด หนังสือประเภทน้ี  สามารถแบงไดเปน 3 ตลาด
ใหญ ๆ คือตําราเรียน หนังสือทางเทคนิค  และหนังสือการตูนญ่ีปุน สําหรับหนังสือประเภทอ่ืน ๆ เชน  
นวนิยาย สารคดี มีขนาดตลาดไมใหญมากนัก การพิมพแตละคร้ังเพียง 2,000 - 3,000 เลม ปจจุบันบริษัท
ผลิตหนังสือประเภทน้ีมากกวา 200 แหง  อยางไรก็ตามบริษัทเหลานี้ไมสามารถอยูไดโดยอาศัยรายได 
จากการผลิตหนังสืออยางเดียว  

4) ประเภทโฆษณาและส่ิงพิมพบรรจุภัณฑ เปนงานพิมพขางกลอง ฉลากที่ใชติดตามขวด ซองและ
บรรจุภัณฑตางๆ เปนตน    ส่ิงพิมพประเภทนี้ไมสามารถคํานวณออกมาเปนมูลคาตลาดที่ชัดเจนได 
ประมาณวามีสัดสวนราวรอยละ 10 - 15 ของตนทุนบรรจุภัณฑทั้งหมด 

5) ประเภทส่ิงพิมพมีคา อาทิ เช็ค ธนบัตร แสตมป ต๋ัวเงินและใบหุน ส่ิงพิมพเหลานี้เดิมประเทศ
ไทยตองนําเขาจากตางประเทศ แตในปจจุบันสามารถพิมพไดเองภายในประเทศเปนสวนใหญ 

6) ประเภทงานพิมพทั่วไป เชน การดอวยพรในโอกาสตาง ๆ รูปลอก นามบัตร และ โปสเตอร  
แผนปลิว เปนตน  

ในปจจุบันงานพิมพในอุตสาหกรรมจะเปนส่ิงพิมพประเภทบรรจุภัณฑกระดาษประมาณรอยละ 40 
หนังสือพิมพ วารสาร และหนังสือเลมประมาณรอยละ 35-40 ส่ิงพิมพเพื่อการโฆษณาประมาณรอยละ 25 
ที่เหลือเปนส่ิงพิมพประเภทอ่ืนๆ   
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ตารางที่ 1 มูลคาและอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ (ราคาปฐาน 2531) 

ป มูลคา (ลานบาท) อัตราการขยายตัว 
2542 8,635 - 
2543 8,833 2.29 
2544 9,043 2.38 
2545 9,526 5.34 
2546 9,857 3.47 
2547 10,605 7.59 
2548 11,428 7.76 
2549 11,134 -2.57 

      ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2550 

1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน    
  อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ  นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ   และ  SMEs  

มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สสว   . พบวาในป 
2550    อุตสาหกรรส่ิงพิมพ  มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 14,187 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs 
จํานวน 14,157 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.79 ในสวนของการจางาน SMEs อุตสาหกรรสิ่งพิมพ มีการจาง
งานถึง 94,616 คน  หรือคิดเปนรอยละ 83.76 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ 

ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2211 การพิมพโฆษณาหนังสือ โบรชัวร หนังสือ
ที่เกี่ยวกบัดนตรี และสิ่งพิมพอืน่ๆ 

1,083 7 0 1,090 1,090 7.68 0.00 7.68 

2212 การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร 
และนิตยสาร 

355 2 0 357 357 2.52 0.00 2.52 

2213 การพิมพโฆษณาสื่อบันทึก (Recorded 
Media) 

23 0 0 23 23 0.16 0.00 0.16 

2219 การพิมพโฆษณาอื่นๆ 673 0 0 673 673 4.74 0.00 4.74 

2221 การพิมพ (Printing) 10,886 92 29 10,978 11,007 77.38 0.20 77.59 

2222 กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการ
พิมพ 

826 5 0 831 831 5.86 0.00 5.86 

2230 การทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูล 198 7 1 205 206 1.44 0.01 1.45 

รวม 14,044 113 30 14,157 14,187 99.79 0.21 100 
 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 
จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
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ตารางที่ 3 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม 2550 
 

 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

2211 การพิมพโฆษณาหนังสือ โบรชัวร 
หนังสือท่ีเกี่ยวกบัดนตรี และ
สิ่งพิมพอื่นๆ 

4,175 496 0 4,671 4,671 4.13 0.00 4.13 

2212 การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ 
วารสาร และนิตยสาร 

911 243 0 1,154 1,154 1.02 0.00 1.02 

2213 การพิมพโฆษณาสื่อบันทึก 
(Recorded Media) 

23 0 0 23 23 0.02 0.00 0.02 

2219 การพิมพโฆษณาอื่นๆ 701 0 0 701 701 0.62 0.00 0.62 

2221 การพิมพ (Printing) 63,565 14,041 18,018 77,606 95,624 68.70 15.95 84.65 

2222 กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ
กับการพิมพ 

5,418 832 0 6,250 6,250 5.53 0.00 5.53 

2230 การทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูล 1,377 2,834 333 4,211 4,544 3.73 0.29 4.02 

รวม 76,170 18,446 18,351 94,616 112,967 83.76 16.24 100 
 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 
จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

1.3 สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
 1.3.1 การสงออก 
 การสงออกสินคาส่ิงพิมพ กระดาษและบรรจุภัณฑ ในชวงป 2551 มีมูลคา  2,777.09  ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 43.27 เมื่อเทียบกับป 2550 โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 119.39 ของมูลคา
เปาหมายการสงออกสินคา และเปนสัดสวนรอยละ 1.6 ของมูลคาการสงออกรวมทั้งประเทศ  การสงออก
กระดาษป 2552 คาดวามีอัตราขยายตัวไมมากนัก เนื่องจากมีการผลิตกระดาษลดลง อีกทั้งปริมาณ
กระดาษในตลาดโลกยังคงมีมากกวาความตองการ อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษจะมี
อัตราเติบโตสูงข้ึนตามอัตราการสงออกสินคาที่ตองใชบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร       
 คูแขง ขันสําคัญ  ไดแก  ประเทศจีน  เนื่องจากประเทศจีนไดมีการสรางโรงงานกระดาษ 
ที่ใหญที่สุดในโลก และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงกวา ทําใหประเทศจีนมีการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อการ
สงออกมากข้ึน  
 ตลาดหลัก : ฮองกง และ ญ่ีปุน คิดเปนสัดสวนรวมกัน รอยละ 50.81 
 ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง : ฮองกง รอยละ 93.26  ญ่ีปุน รอยละ 80.29 อินโดนีเซีย รอยละ 
42.40 และเวียดนาม รอยละ 34.95 
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ตารางที่ 4 มลูคาการสงออกสิ่งพิมพ ป 2549- 2551  
 

 มูลคา : ลาน USD    อัตราขยายตัว : รอยละ  สัดสวน : รอยละ 

ประเทศ 2549 2550 2551  2549 2550 2551  2549 2550 2551 
             
ฮองกง 62.73 596.38 1152.56  -7.45 850.79 93.26  5.36 30.77 41.50 
ญ่ีปุน 49.87 143.40 258.54  9.07 187.54 80.29  4.26 7.40 9.31 
เวียดนาม 86.01 109.75 148.10  75.77 27.60 34.95  7.35 5.66 5.33 
มาเลเซีย 112.63 123.18 138.24  11.96 9.37 12.22  9.63 6.36 4.98 
จีน 85.49 86.27 110.59  13.96 0.91 28.19  7.31 4.45 3.98 
เกาหลีใต 80.96 99.41 99.99  20.39 22.78 0.58  6.92 5.13 3.60 
อินโดนีเซีย 50.23 63.73 90.75  84.95 26.88 42.40  4.29 3.29 3.27 
สิงคโปร 59.66 79.78 89.55  2.00 33.71 12.25  5.10 4.12 3.22 
ไตหวัน 63.35 75.33 81.42  -4.99 18.91 8.08  5.42 3.89 2.93 
ออสเตรเลีย 56.41 71.02 70.90  17.72 25.91 -0.18  4.82 3.66 2.55 
รวม 10 ประเทศ 707.34 1448.24 2240.63  16.81 104.75 54.71  60.48 74.72 80.68 
อื่น ๆ  462.12 490.06 536.46  10.51 6.05 9.47  39.52 25.28 19.32 
มูลคารวม 1169.46 1938.30 2777.09  14.24 65.74 43.27  100.00 100.00 100.00 

       ท่ีมา : สํานักบริการสงออก 2 กรมสงเสริมการสงออก 
 1.3.2 การนําเขา 

ภาวะการนําเขาเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ  กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ  ในป 2551  คาดวา  
จะมีมูลคา 724.7  และ 1,350.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ  เมื่อเทียบกับปกอนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง
รอยละ 34.0  และ 23.1 (ตารางที่ 5) สาเหตุที่มีการนําเขาเยื่อกระดาษและเศษกระดาษเพิ่มข้ึนปนเพราะ
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษที่ผลิตจากเยื่อใยยาวหรือมีสัดสวนเยื่อใยยาวสูงในประเทศไมสามารถผลิตได   

แหลงนําเขาที่สําคัญ  คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญ่ีปุน  สวนสาเหตุที่มีการนําเขากระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษเพ่ิมข้ึนทั้งมูลคาและปริมาณเปนเพราะ การขยายตัวของการนําเขากระดาษโดยรวม  
โดยเฉพาะกระดาษแข็งที่มีคุณภาพดีกวาในประเทศ  ประกอบกับ อัตราการใชกําลังการผลิตกระดาษแข็ง 
ในประเทศลดลง  แหลงนําเขาที่สําคัญ คือ สิงคโปร ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา     

สวนภาวะการนําเขาส่ิงพิมพ ในป 2551 คาดวา จะมีมูลคา 268.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
เมื่อเทียบกับปกอนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องรอยละ 30.9 (ตารางท่ี 5)   

ตารางที่ 5 มลูคาการนําเขาเยื่อและผลิตภัณฑกระดาษ  สิ่งพิมพ ป 2549-2551 

              หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ป 

ผลิตภัณฑ 
2549 2550 25511/ 

เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 427.7 540.6 724.7 
% เปล่ียนแปลงเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอน  26.4 34.0 
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 975.8 1,096.4 1,350.0 
% เปล่ียนแปลงเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอน  12.3 23.1 
สิ่งพิมพ 141.4 205.0 268.4 
% เปล่ียนแปลงเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอน  45.0 30.9 

            ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย  โดยความรวมมือของกรมศุลกากร      
        หมายเหตุ  :  1/  ตัวเลขประมาณการ 
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2. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 ในสวนของ  Supply chain  ของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพจะเร่ิมตนจากการจัดทําตนฉบับแลวนํา
ตนฉบับเขาสูกระบวนการผลิต  โดยแบงเปน  3  ข้ันตอน  คือ  ข้ันตอนกอนการพิมพ  ข้ันตอนการพิมพ  
และข้ันตอนหลังการพิมพ (BOI, 2546)  
 ข้ันตอนกอนการพิมพ (Pre-Press) เปนการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อนําไปถายทอดเปนแมพิมพ  
การผลิตในข้ันนี้ประกอบดวย  การทําอารตเวิรค (Art Work) ซึ่งเปนการทํางานศิลปโดยจัดวางองคประกอบ
ในหนาส่ือส่ิงพิมพ ไดแก ตัวอักษร รูปภาพประกอบ เพื่อจัดทําตนฉบับจริงกอนที่จะสงไปทาํแมพมิพ จากนัน้
จะเปนข้ันตอนการแยกสี (Color Scanning) เปนการนําตนฉบับภาพสีไปสรางเปนภาพสกรีน  สวนการทํา
แมพิมพ (Print Plate) ซึ่งเปนการสรางเพลท ในปจจุบันจะใชเทคโนโลยีแบบ  Computer to Plate (CTP) 
เปนการสงขอมูลจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องเพลทเซ็ตเตอร  โดยยิงขอมูลลงบนแผนเพลทแบบดิจิตอล
โดยตรง  เปนการลดการใชแรงงานในการผลิตรวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชฟลมเพลท 
ซึ่งเปนการผลิตแบบเดิม 
 ข้ันตอนการพิมพ (Press) คือ  การพิมพหมึกจากแมพิมพลงบนแผนกระดาษดวยเคร่ืองพิมพ 
 โดยวิธีการผลิตในข้ันตอนนี้จะแตกตางกันออกไปตามขนาดของโรงพิมพ  ในโรงพิมพ  ขนาดเล็กซ่ึงมีทุน
ประกอบการประมาณ   10-15  ลานบาท  จะใชเคร่ืองพิมพแบบสีเดียวขนาดเล็ก  ประกอบกับเครื่องตัด
กระดาษ เคร่ืองพับกระดาษ เคร่ืองเย็บเลม โดยมีปริมาณการใชกระดาษตํ่ากวา  50,000 แผน/เดือน ในขณะ
ที่โรงพิมพขนาดกลาง  ซึ่งมีทุนประกอบการ   20-25  ลานบาท  จะมีการซ้ือเคร่ืองจักรเคร่ืองใหมซึ่งมีความ
สลับซับซอนกวาเดิม  สวนใหญจะมีเคร่ืองพิมพสีเดียวหรือสองสีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง   2-5  เคร่ือง 
ประกอบกับเคร่ืองพิมพ   4  สี  เคร่ืองตัดกระดาษขนาดใหญ รวมถึงแทนไสกาวขนาดเล็ก กลุมโรงพิมพขนาด
กลางจะมีการใชกระดาษ 500,000-1,500,000 แผน/เดือน  สวนโรงพิมพขนาดใหญ  มีทุนประกอบการ
ต้ังแต   100  ลานบาทขึ้นไป  จะมีเคร่ืองพิมพและอุปกรณตางๆ  มากกวาโรงพิมพขนาดกลางและขนาดเล็ก 
อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรูทางทฤษฎีการพิมพโดยตรง  มีปริมาณการใชกระดาษมากกวา   1.5  ลานแผน/
เดือน 
 การผลิตในข้ันตอนหลังการพิมพ (After-Press) เปนการผลิตเพื่อใหไดส่ือส่ิงพิมพสําเร็จรูป ตามที่
กําหนดไว  ซึ่งเปนข้ันตอนที่ผูประกอบการไทยไมคอยใหความสําคัญเทาใดนัก  ดังนั้น  แมผูดําเนินธุรกิจ
ส่ิงพิมพในประเทศไทยลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพที่ทันสมัย  แตลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรข้ันตอนหลังการพิมพคอนขาง
นอย  เนื่องจากเห็นวาเปนข้ันตอนที่สามารถใชแรงงานราคาถูกทดแทนได  คุณภาพโดยรวมของการผลิต 
ในข้ันตอนนี้ของไทยจึงยังตํ่ากวามาตรฐานของตางประเทศ  ซึ่งเปนความเห็นที่ตรงกับการแสดงความ
คิดเห็นของกลุม  focus group และยังเห็นวาข้ันตอนนี้ (โดยเฉพาะการไสกาว) เปนข้ันตอนที่ตองการ
ประสบการณและทักษะสูง เพื่อใหการเขารูปเลมไดมาตรฐาน ถาไทยสามารถปรับคุณภาพของข้ันตอนนี้ได 
งานพิมพจากตางประเทศจะเขามาทําการผลิตในไทยอีกมาก 
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการผลิตและหวงโซอุปทาน 

 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 

 

 
เนื่องจากอุตสาหกรรมส่ิงพิมพเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตไมยุงยากซับซอนนัก  

และการลงทุนในขนาดการผลิตขนาดเล็กใชเงินลงทุนไมมาก ดังนั้นจึงมีผูประกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลางในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ การที่ผูประกอบการหนึ่งรายสามารถผลิตส่ิงพิมพไดหลาย
ประเภท ดังนั้นจึงกลาวไดวาในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพมี SMEs ในทุกข้ันตอนการผลิตของหวงโซอุปทาน 
3.  SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพสามารถสรุปประเด็น
สําคัญๆ ไดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
- ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมกระดาษครบวงจร จึงสามารถลดการนําเขาวัตถุดิบกระดาษไดมาก 

และนอกจากนี้ยังมีศักยภาพสูงในการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเพื่อนําไปสูการเปนคลัสเตอร ที่จะชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

- ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานในการผลิตส่ิงพิมพ ทําใหสามารถรองรับงานส่ิงพิมพจากบริษัท
ชั้นนําในตางประเทศนอกจากนี้คาแรงของกลุมคนงานและผูออกแบบ รวมทั้งวิชาชีพทางดานการพิมพ  

จัดทําตนฉบับ 

 
การจัดทําตนฉบับ 

งานเตรียมการพิมพ 
(Pre-Press) 

 
-จัด Layout และ Artwork 
-แยกสี ถายฟลม  
 ทําแมพิมพ (Print plate) 

งานพิมพ 
(Press) 

-Letterpress 
-Offset 
-Gravure 
-Flexography 
-Screen 

งานหลังการพิมพ 
(After-press) 

-ทําเลม 
-ไสกาว 
-เคลือบอาบ 
 พลาสติก 
-ปม/ปรุ/ไดคัท 

ที่มา: วารสารสงเสริมการลงทุน, พฤษภาคม  2546   อางอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
         การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมกระดาษ 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

บางสวนของส่ิงพิมพนํา
กลับมา  Recycle เปน
เยื่อกระดาษ 

Supply Chain ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
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ยังอยูในระดับที่ตํ่ากวาประเทศในภูมิภาคและระดับการผลิตคุณภาพเดียวกัน เชน สิงคโปร และฮองกง  
ทําใหตนทุนการผลิตของไทยตํ่ากวาโดยเปรียบเทียบ ในประเภทชิ้นงานชนิดเดียวกัน 

จุดออน (Weakness) 
- อัตราการเก็บภาษีนําเขาตนฉบับงานพิมพที่เปนแผนฟลมคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง 

ในภูมิภาค  
- อุตสาหกรรมส่ิงพิมพประสบภาวะขาดแคลนการพัฒนาบุคลากรแมวาจะมีสาขาอาชีพดานการ

พิมพโดยตรงก็ตาม แตกลับได รับความนิยมลดลงเร่ือยๆ ซึ่งเกิดจากการขาดการวางแผนแมบท 
เร่ืองกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมระยะยาวและปญหาดานการประชาสัมพันธ 

- ผูประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพสวนใหญเปนขนาดกลางและขนาดเล็ก  จึงขาด
ประสบการณในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ซึ่งแตกตางจากคูแขงอ่ืน เชน สิงคโปร และฮองกง 

- คาใชจายดานอัตราคาขนสงของไทยยังอยูในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง เชน  
คาระวางเรือ คาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้งคาไปรษณียากรในการจัดสงส่ิงพิมพใหลูกคาในตางประเทศ  
เปนตน ทั้งนี้ คาขนสงทางเรือเพื่อการสงออกคิดเปนสัดสวนรอยละ 10-15 

- ข้ันตอนหลังการพิมพของไทยยังตํ่ากวามาตรฐาน โดยเฉพาะการไสกาว ซึ่งสงผลใหงานพิมพ 
จากตางประเทศไมมาผลิตในประเทศไทยเทาที่ควร 

โอกาส (Opportunity) 
- ลักษณะของตลาดไมคอยกระจุกตัวมากนัก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ 

ประกอบกับประเทศไทยเปนผูมาทีหลัง (Late Comer) ที่กําลังอยูในชวงพัฒนาอุตสาหกรรม และมีอัตรา
การขยายตัวที่สูงในระดับตนๆ จึงมีศักยภาพในการขยายตลาดอีกมาก 

- แนวโนมการสงออกผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอื่นๆมีการขยายตัว สงผลตอเนื่องใหอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑมีการขยายตัวในระดับสูงตามไป ดวย ผลิตภัณฑกระดาษและส่ิงพิมพที่เกี่ยวของจึงมีอัตราการ
เติบโตทีสอดคลองกับมูลคาการสงออกของไทย 

- อุตสาหกรรมส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑสามารถรวมมือกันจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  
ซึ่งนับเปนนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ครบวงจรแหงแรกของไทย นับเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนา
ไปสูการเปนคลัสเตอรในอนาคต 

อุปสรรค (Threat)  
- ขาดการเชื่อมโยงและวางแผนรวมกัน ระหวางอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ และอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพ สงผลใหเกิดความขัดแยงกันข้ึนในระหวางกลุม 
- การพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศที่จะมาเปนคูแขงขันในอนาคต เชน ประเทศจีน 

เนื่องจากเปนประเทศที่มีฐานทางการตลาดที่ใหญที่สุดในโลก และสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีและ
การจัดการข้ันสูงจากประเทศฮองกงเพราะมีพื้นฐานทางภาษาและรัฐบาลเดียวกัน  

- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบดิจิตอล ไดเขามาแทนที่การส่ือสารที่ใชกระดาษส่ิงพิมพ
ในยุคขาวสารขอมูลอยางมาก โดยเฉพาะ   อยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ต หรือหนังสืออิเลกทรอนิกส  ทําใหมี
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การใช นโยบาย “ไรกระดาษ” (Paperless Policy) เปนนโยบายหลักของทางบริษัทใหญเพื่อลดตนทุน 
ในการจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการติดตอส่ือสารระหวางบริษัท ประกอบกับกระแสการ
อนุรักษธรรมชาติในประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะในดานการอนุรักษปาไมธรรมชาติในประเทศที่กําลัง
พัฒนาที่มีพื้นที่การทําลายปาเขตรอน  ทําให เกิดกระแสตอตานการใชกระดาษ  และอาจสงผล 
ตออุตสาหกรรมส่ิงพิมพไดมาก 
4.  ปญหาของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

สําหรับปญหาของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ หากพิจารณาในดานของการผลิตจะพบวาวัตถุดิบสําคัญ
ในการผลิตกระดาษโดยเฉพาะเย่ือใยยาวยังตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง 
เทคโนโลยีการผลิตและการซอมบํารุงเคร่ืองจักรยังตองพึ่งพาตางประเทศ บุคลากรในอุตสาหกรรมขาด
ความชํานาญเฉพาะดาน การทํางานประสานกันในหวงโซอุปทานระหวางผูผลิตวัตถุดิบและผูประกอบการ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพรวมกันยังมีอยูอยางจํากัด  ในดานการจัดจําหนายและขยายตลาดของสินคา
พบวาผูประกอบการจํานวนมากยังขาดความรูและประสบการณทางดานการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานของตลาดตางประเทศ  

นอกจากนี้ ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการขาดการประสานงานและทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพระหวางภาครัฐและผูประกอบการในการแกไขปญหาตางๆ เชน การอบรมและถายทอดความรู
ในดานการผลิตและการตลาด การสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ   
การพัฒนาบุคลากรเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรม ฯลฯ 
5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา  Missing link ของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ คือ  การผลิตในข้ันตอนหลัง
การพิมพ (After press) ซึ่งไดแก งานที่เกี่ยวกับการทําเลม ไสกาว เคลือบอัดพลาสติก  ปม /ปรุ /ไดคัท  ซึ่งเปน
ข้ันตอนที่มีมูลคาเพิ่มสูง (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2547 ) 
นอกจากนั้นการขาดข้ันตอนหลังการพิมพ  หรือข้ันตอนหลังการพิมพยังไมไดมาตรฐาน  ทําใหหวงโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมนี้ขาดหายไป  ดังนั้นเพื่อการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานใหครบวงจร  เพื่อการเพิ่ม
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม จึงนาจะเปนกิจกรรมที่เปนเปาหมายในการสงเสริม 

 นอกจากนี้การผลิตในข้ันตอนหลังการพิมพ ยงัเปนกจิกรรมทีไ่มไดใชเทคโนโลยข้ัีนสงูทีส่ลับซบัซอน 
แตตองการทักษะทางดานแรงงานที่คอนขางสูงและประสบการณ  ดังนั้นจึงเหมาะที่จะเปนกิจกรรมหรือการ
ผลิตที่ SMEs สามารถทําได 

6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีสวนสําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑและขีดความสามารถในการ

ผลิตของผูประกอบการ  ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ จึงควรเขาไปชวยอบรมและถายทอด
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ความรูทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนการใชเคร่ืองจักร
สมัยใหมใหแกผูประกอบการ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ  

โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 
1) แผนการจัดอบรมและถายทอดความรูทางเทคโนโลยี 
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีสวนสําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑและขีดความสามารถในการ

ผลิตของผูประกอบการ  ดังนั้นสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 
 จึงควรเขาไปชวยอบรมและถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานกระบวนการผลิต  
การบริหารจัดการ ตลอดจนการใชเคร่ืองจักรสมัยใหมใหแกผูประกอบการ สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติ
ของแผนปฏิบัติการนั้น สามารถดําเนินการโดยทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ.ศ. 2551-2552 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเสริมสรางทางดานการตลาด  
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มชองทางและโอกาสในการขยายตลาดของ SMEs 
ตลาดโดยเฉพาะตลาดในตางประเทศยังมีโอกาสในการเจริญเติบโต ดังนั้นภาครัฐจึงควรเขามา

สงเสริมและใหความรูแก SMEs ทางดานการตลาด โดยหนวยงานกรมสงเสริมการสงออกของกระทรวง
พาณิชยอาจจะเปนเจาภาพในการจัดอบรมทางดานการตลาด  และนํา  SMEs ออกไปหาประสบการณ 
ในตลาดตางประเทศ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาและเสริมสรางทางดานการตลาด 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ เพื่อเพิ่มชองทางและโอกาสในการขยายตลาดของ SMEs  

โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 
1) แผนการเสริมสรางความรูทางดานการตลาด 
การเสริมสรางความรูและใหขอมูลทางดานการตลาดใหแกผูประกอบการเปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งควรมีการมุงเนนไปที่การเจาะตลาดในตางประเทศ โดยหนวยงานกรมสงเสริมการสงออก 
ของกระทรวงพาณิชยอาจจะเปนเจาภาพในการจัดทําแผนงานดังกลาว เชน  จัดโครงการอบรมทางดาน
การตลาด  นํา  SMEs ออกไปหาประสบการณ ในตลาดตางประเทศ  ทั้งการดูงานและการออกบูธแสดง 
ในงานสัปดาหหนังสือหรือส่ิงพิมพโลก เปนตน สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้น สามารถดําเนินการได
ทันที โดยกรมสงเสริมการสงออก อาจจะตองเ ร่ิมทําการประชาสัมพันธโครงการจัดอบรมใหแก
ผูประกอบการ พรอมทั้งเผยแพรขอมูลตารางการจัดแสดงตางๆ ที่ผูประกอบการเหลานั้นสามารถเขารวมได  

2) แผนงานจัดทํา Website เพื่อเปนส่ือกลางใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ 
ในปจจุบันการเผยแพรขอมูลทาง Website ถือวามีตนทุนที่ไมสูงมากนักและสามารถเขาถึง

ผูบริโภคไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นเพื่อชวยสงเสริมและขยายชองทางทางการตลาด 
แก ผูประกอบการ  จึงควรมีการจัดทํา  Website ที่ เปนศูนยรวมเกี่ยวกับขอมูลของผูประกอบการ 
และผลิตภัณฑส่ิงพิมพตางๆ และมีการสรางการเช่ือมโยงตอไปยัง Website ของผูประกอบการแตละราย 
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สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้ ไดแก กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กระทรวงพาณิชย และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยทาง สสว. ควรทํา
หนาที่เปนผูประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในการวางแผนสราง Website ที่เปนส่ือกลาง ตลอดจน
ประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบและเริ่มพัฒนา Website ของตนเพื่อมาเช่ือมโยงกับ Website 
สวนกลาง  

3) แผนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการประกอบธุรกิจ นอกจากจะชวยใหการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพแลว ยังชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาตลาดของผูประกอบการอีกดวย 
เชน การพัฒนาระบบตรวจสอบสินคา ระบบตรวจสอบบัญชี และการสราง Website เพื่อเปนหนาราน 
และชองทางในการเขาถึงของผูบริโภคอีกทางหนึ่ง 

ในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กระทรวงพาณิชย และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจเขามาชวยผลักดัน
และดําเนินการ โดยทาง สสว. ควรทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐเพื่อจัดการอบรมความรู
ทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และประชาสัมพันธขอมูลใหผูประกอบการที่สนใจเพื่อมาเขา
หลักสูตรในการอบรม 

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้น แผนการเสริมสรางความรูทางดานการตลาดสามารถนําไปสู
การปฏิบัติการไดโดยทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ.ศ. 2551-2552 หลังจากนั้นในป พ.ศ.
2553 จึงเร่ิมดําเนินการแผนการสงเสริมการพัฒนาตราผลิตภัณฑ แผนงานจัดทํา Website เพื่อเปน
ส่ือกลางใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ และแผนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs  
 ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการเชื่อมโยงเครื่อขายวิสาหกิจ  

วั ตถุ ป ระสงค  : เพื่ อ ก อ ให เ กิ ดกา รช วย เห ลือและสนับสนุ น ระหว า ง ผู ป ระกอบการ 
ในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

ในการจัดต้ังเครือขายวิสาหกิจ หรือ  Cluster ของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ  ผูประกอบการายใหญอาจ
เกื้อหนุน  SMEs ไดโดย  การทํา  Sub-Contracting งานบางสวนให  SMEs โดยเฉพาะสวนที่  SMEs มีความ
ชํานาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังอาจมีการประสานงานกับอุตสาหกรรมที่ตองใชการพิมพ เชน บรรจุภัณฑ 
เคร่ืองใชไฟฟา ส่ิงทอ ฯลฯ เพื่อหาทางประสานงานในการทํางานรวมกันเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ 

แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการเชื่อมโยงเครื่อขายวิสาหกิจ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ เพื่อกอใหเกิดการชวยเหลือและสนับสนุนระหวางผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 
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1) แผนการสรางเคร่ือขายวิสาหกิจในอุตสาหกรรม 
สมาคมส่ิงพิมพแหงประเทศไทยอาจรับหนาที่เขามาจัดการใหขอมูลและกอใหเกิดการประสานงาน

ระหวางผูประกอบการ โดยอาจสงเสริมใหผูประกอบการายใหญเกื้อหนุน  SMEs ดวย  การทํา  Sub-
Contracting งานบางสวนให SMEs โดยเฉพาะสวนที่ SMEs มีความชํานาญเฉพาะทาง 

2) แผนการสรางเคร่ือขายวิสาหกิจระหวางอุตสาหกรรม 
นอกจากการพิมพโดยท่ัวไปจําพวกหนังสือ โบรชัวร แผนปลิว หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ การพิมพ

ยั ง เ ข า ไ ปมี ส ว น เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น ก า ร ผลิ ต สิ น ค า แ ล ะผ ลิ ต ภัณฑ ใ นหล าย อุ ตส าหก ร รม  เ ช น  
การพิมพฉลากและบรรจุภัณฑ การ Screening ลงบนตัวสินคา ฯลฯ ดังนั้นควรมีการจัดต้ังเครื่อขายข้ึนมา
เพื่อใหเกิดการประสานงานในการทํางานอันจะนํามาสูการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมอาจเขามาเปนเจาภาพในการเชิญตัวแทนสมาคมจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อมารวม
ประชุมหาแนวทางและรูปแบบในการสรางเคร่ือขายวิสาหกิจระหวางอุตสาหกรรม  

สําห รับกรอบเวลาในทางปฏิบั ตินั้น  ในสวนของแผนการการสราง เค ร่ือขายวิสาหกิจ 
ในอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการไดทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ.ศ. 2551-2552 หลังจาก
นั้นในป พ.ศ.2553 จึงเร่ิมดําเนินการในสวนของแผนการการสรางเคร่ือขายวิสาหกิจระหวางอุตสาหกรรม 
โดยอาจจะตองใชระยะเวลาในชวงแรกเพื่อกําหนดขอบเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของใหชัดเจน กอนจะมีการ
ดําเนินการจัดต้ังเคร่ือขายวิสาหกิจใหเปนรูปธรรมตอไป 
7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ   
 1) นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑสินสาคร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
และสมาคมการพิมพไทย  รวมกันสนับสนุนใหผูประกอบการดานส่ิงพิมพรวมกลุมกันในลักษณะ
เครือขายคลัสเตอร  เพื่อเช่ือมโยงกลุมผูประกอบธุรกิจ ผูจัดหาวัตถุดิบ และหนวยงานที่เกี่ยวของในธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งมาอยูรวมตัวในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งการรวมตัวของกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ จะชวยเพิ่มปริมาณ
การผลิตและทําให บริษัทตางๆ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มารวมตัวกันนั้น สามารถเขาไปแขงขันในตลาด
ระดับชาติหรือระดับโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยต้ังอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร 
 2) งานประกวดสิ่งพิมพแหงชาติ สมาคมการพิมพไทย  ไดจัดใหมีการประกวด  ส่ิงพมิพแหงชาติ
เปนประจําทุกป   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณแกผูผลิตส่ิงพิมพที่สรางผลงานอันยอด
เยี่ยมใหเปนที่รับรูและยอมรับจากผูซื้อส่ิงพิมพทั้งในและตางประเทศ  รวมทั้ง กระตุนใหโรงพิมพของไทย 
ไมวาจะเปนขนาดใหญ กลางหรือเล็ก มีความต่ืนตัวตอการพัฒนาส่ิงพิมพที่มีคุณภาพสูงอยางตอเนื่อง  
 

8.  แนวโนมของ SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 สําหรับแนวโนมของภาวะอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ  ในป 2552 คาดวา 
จะปรับตัวลดลง  เนื่องจากความตองการเยื่อกระดาษ  กระดาษ และส่ิงพิมพในตลาดโลกและตลาด 
ในประเทศลดลง  ดวยสาเหตุจากปจจัยเส่ียงในประเทศ  ไดแก  ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความ 
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ไมแนนอนทางการเมือง  สวนปจจัยเส่ียงในตางประเทศ  ไดแก  ปญหาวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา สงผล
กระทบไปยังสหภาพยุโรป  ญ่ีปุน และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก  ทําใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  กําลังซื้อลดลง  
สงผลตอการส่ังซื้อเยื่อกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ  มีแนวโนมลดลงดวย 
 อยางไรก็ตาม  ภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันวางแนวนโยบายในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
ส่ิงพิมพ   ใหขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551  กระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ไดใชมาตรการชวยเหลือเร่ืองสภาพคลองแกผูประกอบการ
และผูสงออก  โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  ใหสามารถนําเขาวัตถุดิบได 
โดยไมตองเสียภาษี  ไมตองเสียคาธรรมเนียม ในการใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และไมมีภาระ
ดอกเบ้ียในกรณีตองชําระอากรวัตถุดิบกอน  ซึ่งมาตรการดังกลาวจะมีผลบังคับใชจนถึงส้ินป 2552  
นอกจากนี้ในป 2552  กลุมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย  มีแผนรวมกับกระทรวงพาณิชยไป Roadshow ในตลาดใหม ๆ  คือ ตะวันออกกลาง  ออสเตรเลีย   
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการ  รวมถึงทําใหตางประเทศไดรูจักผูประกอบการไทยมากยิ่งข้ึน  
9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรม  สภาพปญหา  SWOT Analysis  และแนวโนมของ
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ  เห็นควร 

1) การพิมพมีความเก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑและสินคาอ่ืนหลายชนิด เชน ส่ิงทอ แผงวงจร 
เค ร่ืองใช ไฟฟา  เซรามิก  ที่ มีการใชการพิมพ ใน ลักษณะ  Screen ลงบนผลิตภัณฑและสินค า   
จึงควรมีการสรางความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นในลักษณะ Cluster เพื่อใหเกิดการสงเสริมกัน 
และเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม  

2 )   การพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ   ควรดํา เนินการควบคูกับการพัฒนาการศึกษา   
โดยสงเสริมใหประชาชนมีอัตราการอานหนังสือมากข้ึน  ซึ่งนอกจากจะชวยสงเสริมมาตรฐาน 
ดานการศึกษาของประชาชนแลว ยังชวยกระตุนความตองการของผูบริโภค (Demand Side)  
ในการซื้อหนังสือ  สงผลใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ  โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ 

3) ภาครัฐโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) อาจเขามารวมกับผูประกอบการ
ในการสรางและพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
10.  ตัวอยางโครงการในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
 1. ชื่อโครงการ: การอบรมฝมือและพัฒนาทักษะในข้ันตอนหลังการพิมพ 
 2. หลักการและเหตุผล 
 การผลิตในข้ันตอนหลังการพิมพ (After press) ซึ่งไดแก งานที่เกี่ยวกับการทําเลม ไสกาว เคลือบ
อัดพลาสติก ปม/ปรุ/ไดคัท ซึ่งเปนข้ันตอนที่มีมูลคาเพิ่มสูง เปนกิจกรรมที่ไมไดใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
ที่สลับซับซอน แตตองการทักษะทางดานแรงงานที่คอนขางสูงและประสบการณ อยางไรก็ตาม การผลิต 
ในข้ันตอนหลังการพิมพในปจจุบันของผูประกอบการยังไมไดมาตรฐาน เนื่องจากแรงงานยังขาดความรู 
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และประสบการณ ดังนั้นเพื่อเแกไขปญหาดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดอบรมทักษะและความรูใหแก
แรงงานที่มีอยู  
 3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อพัฒนาทักษะและความรูในดานของการผลิตในข้ันตอนหลังการพิมพใหแกแรงงานที่มีอยู
ในอุตสาหกรรม 
 3.2 เพื่อใหแรงงานที่ผานการอบรมสามารถนําทักษะและความรูไปถายทอดใหกับแรงงานสวนอ่ืนๆ 
ในองคกร 
 4. กลุมเปาหมาย 
 แรงงานในสวนของการผลิตในข้ันตอนหลังการพิมพที่ปจจุบันทํางานอยูกับผูประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมการพิมพ 
 5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมงาน โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยตัวแทนจากสถาบนั
พัฒนาฝมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
 5.2 กําหนดหัวขอและเนื้อหาท่ีจะจัดอบรม วิทยากรที่จะเปนผูบรรยาย และวันเวลาและสถานที่
สําหรับการจัดอบรม 

5.3 ดําเนินการประชาสัมพันธและเปดรับสมัคร  
 5.4 ดําเนินการจัดการอบรม 
 6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 6.1 แรงงานมีความรูและทักษะในการผลิตในข้ันตอนหลังการพิมพในระดับมาตรฐาน 
 6.2 แรงงานสามารถถายทอดความรูที่ไดจากการอบรมใหกับแรงงานอ่ืนๆ ในองคกรได 
 7. กรอบเวลาในการดําเนินการ 
 โดยมีกรอบเวลา 3 เดือน โดยประมาณดังนี้ 
 เดือนที่ 1 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดเนื้อหาและรูปแบบในการอบรม 
 เดือนที่ 2 ประชาสัมพันธและเปดรับสมัคร 
 เดือนที่ 3 ดําเนินการจัดอบรม 
 8. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
 ข้ึนอยูกับคาใชจายการประชุมและเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ จํานวนผูที่จะเขาอบรม คาใชจาย
ในดานของคาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร และคาสถานที่จัดอบรม 



 
 

ภาคผนวก 



 

หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

จัดทําตนฉบับจัดทําตนฉบับ

การจัดทําตนฉบับการจัดทําตนฉบับ

งานเตรียมการพิมพ
(Pre-Press)

งานเตรียมการพิมพ
(Pre-Press)

-จัด Layout และ Artwork
-แยกส ีถายฟลม 
 ทําแมพิมพ (Print plate)

-จัด Layout และ Artwork
-แยกส ีถายฟลม 
 ทําแมพิมพ (Print plate)

งานพิมพ
(Press)

งานพิมพ
(Press)

-Letterpress
-Offset
-Gravure
-Flexography
-Screen

-Letterpress
-Offset
-Gravure
-Flexography
-Screen

งานหลงัการพิมพ
(After-press)

งานหลงัการพิมพ
(After-press)

-ทําเลม
-ไสกาว
-เคลอืบอาบ
 พลาสติก
-ปม/ปรุ/ไดคัท

-ทําเลม
-ไสกาว
-เคลอืบอาบ
 พลาสติก
-ปม/ปรุ/ไดคัท

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

฿F

 
 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

การพัฒนาและเสริมสรางทางดานการตลาดการพัฒนาและเสริมสรางทางดานการตลาด  

• การเสริมสรางความรูและทักษะดานการตลาด
• การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่เผยเพรขอมูลและจัดจําหนายผลิตภัณฑ

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การพัฒนาทักษะและฝมือการพัฒนาทักษะและฝมือ
การการสงเสริมข้ันตอนหลักการพมิพสงเสริมขั้นตอนหลักการพมิพ  ( (After pressAfter press) ) 
  การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิต  

การสงเสริมการเชื่อมโยงการสงเสริมการเช่ือมโยงเครื่อขายเครื่อขายวิสาหกิจวิสาหกิจ

• การสงเสริมการรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจ

• การเสริมสรางความรูทางดานการตลาด  
• การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนงานจัดทํา Website 

• การสราง Cluster ในอุตสาหกรรม
• การสราง Cluster ระหวางอุตสาหกรรม

 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 
  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาส่ิงพิมพ)  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 
2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
http://www.diw.go.th/diw/query.asp 
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
  

     

http://www.diw.go.th/diw/query.asp
http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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