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บทที่ 1 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 

1. การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ  จังหวัด

ปทุมธานี 

1) การวิเคราะหตามระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

ในจังหวัดปทมุธานี อุตสาหกรรมแมพิมพสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมที่แฝงอยูใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตัวบริษัทหรือความตองการของโรงงานเอง 

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต มีอุตสาหกรรมแมพิมพแฝงอยู 300 โรง อุตสาหกรรม

การผลิตโลหะ มีอุตสาหกรรมแมพิมพแฝงอยู 128 โรง อุตสาหกรรมการผลติอโลหะ  

มีอุตสาหกรรมแมพิมพแฝงอยู 100 โรง สวนสถานประกอบการที่เปนอุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ

เองมอียูเพยีง 29 โรง ในจังหวัดปทุมธานี 

โดยลักษณะสถานประกอบการโดยสวนใหญในจังหวัดปทุมธานีน้ี น้ันจะมีลักษณะ

เปนการผลติในหองแถวเพยีง 1-2 คูหา หรือที่เรียกวา “โรงงานหองแถว” 

สินคาหลักที่เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีผลิต คือ อุปกรณ

การจับยึดชิ้นงาน อุปกรณการเชื่อมตอชิ้นงาน เคร่ืองชุบผิวเหล็กใหแข็ง ผลิตภัณฑแปรรูปโลหะ

แผน แมพิมพเซงเฟคปูพื้น และแมพิมพเซงเฟคบุผนัง 

การวิเคราะหระบบเพชรของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

พิจารณาปจจัยแวดลอม 4 ดาน คือ ปจจัยการผลิตในประเทศ อุปสงคในประเทศ อุตสาหกรรม

สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ และยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศ ดังนี้ 

2) ปจจัยการผลิตในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 จาํนวนแรงงานท้ังหมด 

สําหรับเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี มีแรงงานทั้งสิ้น 

เฉลี่ย 24 คนตอราย จําแนกเปนแรงงานฝายบริหารประมาณ 6 คนตอราย ฝายผลิตประมาณ 12 คน

ตอราย และชางเทคนิคประมาณ 6 คนตอราย สวนแรงงานเฉลี่ยตลอดป พ.ศ. 2546 มีจํานวนแรงงาน

ทั้งสิ้น 23 คนตอราย เปนฝายบริหารประมาณ 7 คนตอราย  ฝายผลิตประมาณ 9 คนตอรายและชาง

เทคนิคประมาณ 7 คนตอราย 
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 สดัสวนของแรงงาน 

แรงงานสวนใหญของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ เปนแรงงานจาก

ตางจังหวัด มีบางที่ใชแรงงานในจังหวัด แตแรงงานภายในจังหวัดยังคงเปนแรงงานที่ไมมีทักษะ

จําเปนตองมีการฝกงานกอนที่จะปฏิบัติงานจริง 

 การจัดหาวัตถุดิบของสถานประกอบการ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตแมพิมพ คือ เหล็ก ซึ่งภายใน ประเทศยังไมสามารถผลิต

เหล็กที่มีคุณภาพสูงได จึงจําเปนตองมีการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ 

 ความเพียงพอของทรัพยากร 

ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ถือวายังไมมีบุคลากรดานวิทยาศาสตร แต

มีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา และบุคลากรดานเทคนิค แตไมเพียงพอ สวนระบบเครือขาย

สื่อสาร ถือวามีเพียงพอตอความตองการ 

 แหลงท่ีมาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

แหลงที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในเครือขายวิสาหกิจการผลิต

แมพิมพ สวนใหญเปนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการ

ผลิตที่มีคุณภาพสูงและตองการความแมนยําสูง นอกจากน้ีเทคโนโลยีการผลิตบาง สวนยังมาจาก

การฝกอบรมของภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย และการฝกอบรมของ

ภาคเอกชน 

 เทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการ 

เทคโนโลยีการผลิตในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ มักมีการใชเทคโนโลยี

ที่เปนของตัวเองเพียงบางสวนเทานั้น  

 ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิต 

ลักษณะของเทคโนโลยีการผลิตที่เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพใชน้ันไม

คอยมีความซับซอนมากนัก 

 การปรับปรุงเทคโนโลยี (ตั้งแต ป 2544) 

การปรับปรุงเทคโนโลยีในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ เปนการปรับปรุง

ในสวนของกระบวนการผลติ และการประกนัคณุ ภาพ ซึ่งไดมีการปรับปรุงเทคโนโลยีดังกลาวไป

บางแลว โดยเหตุผลตองมีการปรับปรุงก็เพื่อเพิ่มผลผลิต จัดหาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่ทันสมัยมาใช

ในกระบวนการผลิต และรักษาคุณภาพของสินคา 
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 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ตั้งแต ป 2544) 

ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ไดเคยมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชงาน 

 ลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ไดมีการ

พัฒนาทั้งในรูปแบบขนาด ภาพลักษณ และผลิตภัณฑใหม เน่ืองจากความตองการของลูกคา

เปลี่ยนไป และตองการแขงขันกับตางประเทศ หรือคูแขงทางการคาอ่ืนๆ 

 เงินทุนและการบริหารการเงิน 

เงินทุนและการบริหารการเงิน ไดแบงเปน 5 สวน คือ การจัดทําระบบบัญชี 

แหลงเงินทุนในการดําเนินงาน การกูยืมเงินจากธนาคาร การลงทุนในเคร่ืองจักร อุปกรณ และ

โรงงาน และการลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ 

1. การจัดทําระบบบัญชี ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ไดมีการจัดทํา

ระบบบัญชี ในรูปแบบของบัญชีกระแสเงินสด บัญชีกําไรขาดทุน และบัญชีงบดุล 

2. แหลงเงินทุนในการดําเนินงาน ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพมี

แหลงเงินทุน ที่มาจากเงินทุนสวนตัว รวมทั้งจากครอบครัว เพื่อน และการรวมกลุมของชุมชน ผูซื้อ 

ผูคา และตัวแทนจําหนวยในรูปของการชําระเงินลวงหนา ผูขายวัตถุดิบในรูปของการเลื่อนชําระ

เงิน และธนาคาร 

3. การกูยืมเงินจากธนาคาร (ต้ังแตป 2544) ในเครือขายวิสาหกิจการผลิต

แมพิมพมีการกูยืมเงินลงทุนจ ากธนาคารบาง โดยการกูยืมเงินจากธนาคารนั้นมีปญหาในการหา

หลักทรัพยมาค้ําประกัน จึงสงผลใหสถานประกอบการพึ่งพาเงินทุนจากนอกระบบ ซึ่งตองจาย

ดอกเบี้ยสูงอันเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตใหแกอุตสาหกรรมแมพิมพ 

4. การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณและโรงงาน ต้ังแตป 2544  

ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพไดมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยไดรับเงินทุนจาก

ทุนบริษัท กําไรสะสม ทุนสวนตัว และผูของเคร่ืองใหผอนชําระ 

5. การลงทุนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ในเครือขาย

วิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ไดมีการลงทุนเพื่อรั กษาสิ่งแวดลอมในรูปแบบของระบบการกําจัดฝุน

ละออง ระบบน้ํา และการปลูกตนไม 
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 ปญหาดานการผลิต 

ปญหาดานการผลิต แบงออกเปนปญหาดานการจัดหาวัตถุดิบ และปญหาดาน

แรงงาน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี ้

1. ปญหาดานการจัดหาวัตถุดิบ ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพมักพบ

ปญหาในเร่ืองวัตถุดิบหายาก วัตถุดิบราคาแพง และวัตถุดิบไมไดมาตรฐาน โดยวิธีการแกปญหา

ดังกลาว คือ การหาวัตถุดิบจากจังหวัดใกลเคียง การลดภาษีนําเขา และการเปลี่ยนวัสดุใหมี

คุณภาพสูง 

2. ปญหาดานแรงงาน ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ มักพบปญหาใน

เร่ืองการขาดแ คลนแรงงาน การเขาออกแรงงานบอยเกินไป แรงงานขาดความชํานาญในการผลิต 

และการขาดแคลนชางเทคนิคที่มีคุณภาพ ซึ่งวิธีการแกปญหา คือ การฝกอบรมทักษะใหม 

 ปญหาดานการเงิน 

ปญหาดานการเงิน แบงออกเปนปญหาดานปริมาณการเงิน และปญหาดานอัตรา

ดอกเบี้ย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. ปญหาดานปริมาณเงินทุน ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ มักพบ

ปญหาในเร่ืองการมีเงินทุนสวนตัวจํากัด และการมีขอจํากัดในการไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

2. ปญหาดานอัตราดอกเบี้ย ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ มักพบ

ปญหาในเร่ืองการจายอัตราดอกเบี้ยใหแกแหลงเงินทุนนอกระบบในอัตราที่สูง และการจายดอกเบี้ย

ใหสถาบันการเงินในระบบในอัตราที่สูง โดยวิธีการแกปญหา คือ ควรลดดอกเบี้ยเงินกู และควร

ปลดดอกเบี้ยเปนระยะเวลา 1-2 ป 

 ปญหาดานเทคโนโลยี 

ปญหาดานการจัดหาเทคโนโลยีของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ คือ การ

ขาดแคลนเคร่ืองจักร อุปกรณที่มีคุณภาพ และเคร่ืองจักรอุปกรณที่มีราคาแพงเกินไป  

โดยวิธีการแกปญหา คือ การละเวนภาษีนําเขาเคร่ืองจักรแมพิมพ 

3) อุปสงคในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 ยอดขายในแตละป 

ในเครือขายวิสาหกิจการผลิ ตแมพิมพ มียอดขายในต้ังแตป 2544 เฉลี่ย 

27,500,000 บาทตอราย ในป 2545 มียอดขายเฉลี่ย 20,000,000 บาทตอราย และในป 2546  

มียอดขายเฉลี่ย 23,000,000 บาทตอราย ซึ่งยอดขายดังกลาว กวารอยละ 90 เปนยอดขาย

ภายในประเทศ ที่เหลือเปนยอดขายในตางประเทศ ทั้งนี้ที่ย อดขายในตางประเทศมีไมนากนักนั้น
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เน่ืองจากการที่ตนทุนการผลิตแมพิมพในประเทศไทยสูงกวาตางชาติ เชน จีน หรือการผลิตที่ดอย

คุณภาพมากกวาคูแขงจึงทําใหการสงออกเปนไปไดนอย 

 กําไรในแตละป 

ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ มีกําไรเฉลี่ยในป 2544 8,500,000 บาทตอ

ราย ในป 2545 เฉลี่ย 6,000,000 บาทตอราย และในป 2546 มีกําไรเฉลี่ยในป 6,250,000 บาทตอราย   

 ยอดขายผลิตภัณฑหลักในจังหวัด ตั้งแตป 2544 เปนตนมา 

ผลิตภัณฑหลักในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ สวนใหญเปนการผลิต

แมพิมพสําหรับชิ้นสวนยานยนต รองลงมาเ ปนแมพิมพสําหรับงานโลหะ และแมพิมพสําหรับงาน

อโลหะ โดยยอดขายในสินคาหลักดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นแตในอัตราที่ไมสูงมากนัก 

4) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

แมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 ความชวยเหลือท่ีไดรับจากผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย 

ความชวยเหลือที่ผูประกอบการจากเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ  ไดรับ

จากผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย คือ ความชวยเหลือดานการออกแบบผลิตภัณฑ การพัฒนา

เทคนิคการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ 

 เครือขายและความเชื่อมโยง 

เครือขายและความเชื่อโยงแบงออกเปน (1) ความรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันกับ

สถานประกอบการอ่ืนๆ ในเครือขายวิสาหกิจเดียวกัน (2) การแบงยอดการสั่งซื้อใหกับสถาน

ประกอบการอื่น และ (3) การไดรับการแบงยอดสั่งซื้อจากสถานประกอบการอ่ืน โดยรายละเอียดมี

ดังน้ี 

1. คว ามรวมมือหรือปฏิบัติรวมกันกับสถานประกอบการอ่ืนๆ  

ในเครือขายวิสาหกิจเดียวกัน พบวา ในปจจุบันไดมีความรวมมือกันในเร่ืองของ กิจกรรมการตลาด 

การรับและจัดสรรยอดสั่งซื้อ กระบวนการผลิต การหาวัตถุดิบ และการหาอุปกรณและเคร่ืองจักร 

2. การแบงยอดสั่งซื้อสินคาใหกับส ถานประกอบการอ่ืน ไดมีการแบงยอด

สั่งซื้อสินคาใหกับสถานประกอบการอ่ืนๆ ในบางคร้ัง สําหรับกรณีที่ไมสามารถผลิตไดทันกับยอด

สั่งซื้อของลูกคา 
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3. การไดรับยอดการสั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการอ่ืน ปรากฏวาใน

เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีน้ัน ผู ประกอบการตางๆ เคยไดรับการแบง

ยอดสั่งซื้อสินคาจากสถานประกอบการอ่ืนบาง ซึ่งยอดสั่งซื้อสินคาที่ไดรับจากสถานประกอบการ

อ่ืนๆ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

 เครือขายวิสาหกิจ 

เครือขายวิสาหกิจ ที่มีการพิจารณาอยู 2 สวนคือ ความเชื่อมโยงของธุรกิจตนนํ้า

และปลายน้ํา และการไ ดรับการสนับสนุนองคกร ชมรม สมาคม และสถานบันอ่ืนๆ โดย

รายละเอียดมีดังน้ี 

1. ความเกี่ยวเน่ืองของธุรกิจตนนํ้าและปลายนํ้ามีดังน้ี คือ อุตสาหกรรมเหล็ก 

เชื้อเพลิง  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟา นอกจากน้ี ในบางที่อาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมๆ เพื่อเปนการเพิ่ม มูลคาและความหลากหลายของสินคา ใหลูกคาไดเลือกมากขึ้น จากความ

เกี่ยวเน่ือง ของธุรกิจตนนํ้า และปลายนํ้า พบวา อุตสาหกรรมตนนํ้าของอุตสาหกรรมแมพิมพ คือ 

เชื้อเพลิง และ เหล็ก เพราะสวนมากตองใชเหล็กเปนสวนที่ทําบล็อกแมพิมพ อยูในกลุมจังหวัด 

สมุทรปราการ ปทุมธานีเอง และตองนําเขาจากตางประเทศ สวนอุตสาหกรรมปลายน้ํา เปนโรงงาน

ประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และประกอบเคร่ืองใชไฟฟา เปนสวนใหญ หรือพวกโรงงาน

ประกอบชิ้นสวนรถยนต จังหวัดที่เกี่ยวเน่ืองอยูในจังหวัด กรุงเทพมหานคร อยุธยา ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และสงตอตางประเทศ 

2. การไดรับสนับสนุนจากองคกร ชมรม สมาคม สถาบันอ่ืน ซึ่งสถาน

ประกอบการในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ มักไดรับการสนับสนุนในเร่ือง การตลาดและ

การใหขอมูลดานการตลาด การรับการกระจายยอดสั่งซื้อ การหาวัตถุดิบ การหาอุปกรณและ

เคร่ืองจักร และการฝกอบรม ดานการเงิน 

 การพัฒนาธุรกิจ 

การพัฒนาธุรกิจในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพน้ัน จําเปนตองไดรับการ

ชวยเหลือในดานตางๆ อยางทั่วถึง ทั้งในเร่ืองของราคาเชื้อเพลิง การหาตลาดตางประเทศ และควรมี

สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนสําหรับผูประกอบการรายยอย และที่เ ร่ิมตนธุรกิจทางดานน้ี 

แนวโนมในอนาคตนั้น ธุรกิจทางดานนี้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของ

ประเทศ ทางภาครัฐ ตองเห็นความสําคัญใหมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมแมพิมพน้ัน เปนพื้นฐาน

จองธุรกิจในดานอ่ืน และยังเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมๆขึ้นมาอีกดวย เพื่อใหสามารถแขงขันกับ

ตางประเทศได  
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การพัฒนาธุรกิจไดมีการพิจารณา ดังน้ี 

1. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา หรือผูใหการอบรม ผูตอบ

แบบสอบถามจากเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพไดมีการขอคําแนะนําจากสถาบันของรัฐ หรือ

สถาบันการศึกษา หนวยงานเอกชน หรือบริษัทที่ ปรึกษา ผูซื้อผูคาและตัวแทนจําหนาย และบริษัท

ขนาดใหญในธรุกจิเดียวกนั 

2. การขอคําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษาหรือผูใหการอบรมในดานตางๆ ผูตอบ

แบบสอบถามไดมีการขอคําแนะนําในเร่ือง การตลาดและการเขาตลาด การบริหารธุรกิจ การ

วางแผนธุรกิจ การฝกอบรมดานทักษะ และเทคโนโ ลยี การบัญชีและการเงิน และการบริหารดาน

กฎหมาย 

3. ความพึงพอใจตอคําแนะนํา ผูตอบแบบสอบถามจากเครือขายวิสาหกิจการ

ผลิตแมพิมพ มีความพึงพอใจปานกลางตอการใหคําแนะนํา 

4. คาใชจายในการใหคําปรึกษา ผูตอบแบบสอบถาม เสียคาใชจายเปน

บางสวนตอการขอคําปรึกษา และมีความเหมาะสมปานกลาง 

5) ยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันในประเทศของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

แมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 จํานวนผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย 

จํานวนผูซื้อ ผูคา และตัวแทนจําหนาย ในป 2544 โดยเฉลี่ย 28 ราย ในป 2545 

โดยเฉลี่ย 28 ราย และในป 2546 โดยเฉลี่ยประมาณ 19 ราย 

 การอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นของผลิตภัณฑ 

ในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ไมคอยไดมีการประยุกตใชภูมิปญญา

ทองถิ่นในการผลิตสินคา 

 การขายสินคาดวยตนเอง 

โดยสวนใหญในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพผูประกอบการจะขายสินคา

ดวยตัวเอง ยกเวนผูประกอบการขนาดใหญจะมีผูรับสินคาไปจําหนายอีกตอหน่ึง 
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 สภาวะการขาย 

สภาวะการขาย มีการพิจารณา 2 สวน คือ ดานราคา และ ระยะเวลาการชําระเงิน 

1. ดานราคา ในธุรกิจ แมพิมพน้ัน การขายสินคาเปนการขายจากการสั่งซื้อเปน

คร้ังๆ โดยผูสั่งซื้อเปนผูกําหนดราคา แตก็เปนที่ พอใจของอุตสาหกรรมแมพิมพบาง พอประมาณ 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการใหความเห็นเพิ่มเติมวาราคาไมเปนไปตามที่คาดหวังเทาใดนัก 

2. ระยะเวลาการชําระเงิน โดยสวนใหญคอนขางจะเปนไปตามขอตกลงบาง 

แตยังขึ้นอยูกับผูขายดวย 

 การใชกลยุทธในการสงเสริมการตลาดสินคาหลัก 

กลยุทธของเครือขายอุตสาหกรรมแมพิมพที่ใชในการสงเสริมการตลาดนั้น มี

การขายตรง มีโฮมเพจเผยแพรผลิตภัณฑของตน และมีการรับประกันสินคา อยางไรก็ตาม สําหรับ

กลยุทธทางดานราคานั้นอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี ไมนิยมนํามาใช 

 การรูจักการรับรองมาตรฐาน 

ผูประกอบการในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ไดรูจักการรับรอง

มาตรฐาน คือ ISO 9000 ISO 14000 ISO 18000 อ.ย. เปนอยางดีทุกคน 

 การเคยไดรับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

สถานประกอบการในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพสวนใหญไมเคยไดรับ

การรับรองมาตรฐาน แตก็มีบางสถานประกอบการที่ไดยื่นขอการรับรองบางแลว 

 การไดรับการจดสิทธิบัตร 

ผูประกอบอุตสาหกรรมแมพิมพสวนใหญไมไดมีการจดสิทธิบัตร 

 อัตราการผลิตสินคาเสีย 

พบวา ในป 2544 มีอัตราการผลิตสินคาเสีย โดยเฉลี่ยรอยละ 9.5 ตอราย  

ในป 2545 มีอัตราการผลิตสินคาเสียโดยเฉลี่ยรอยละ 7 ตอราย และในป 2546 มีอัตราการผลิตสินคา

เสีย โดยเฉลี่ยรอยละ 8.5 ตอราย 

 อัตราการคืนสินคา 

พบวา ในป 2544 มีอัตราการคืนสินคาโดยเฉลี่ยรอยละ 3 ตอราย ในป 2545 มี

อัตราการคืนสินคาโดยเฉลี่ยรอยละ 2 ตอราย และในป 2546 มีอัตราการคืนสินคาเฉลี่ยรอยละ 2 ตอราย 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพมิพ  จ.ปทุมธานี: กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

-9- 

 ปญหาดานการตลาด 

ปญหาดานการตลาด แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ปญหาดานคูแขงและสวนแบง

ทางการตลาด ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และ ปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ โดยปญหาดาน

การตลาดที่เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีพบ มีดังน้ี 

1. ปญหาดานคูแขงและสวนแบงตลาด พบวาปญหา คือ ผูซื้อมีอํานาจในการ

กําหนดราคา อาจเปนเพราะในธุรกิจอุตสาหกรรมแมพิมพ มีจํานวนผูประกอบการที่มากจนเกิดการ

แยงลูกคา ทําใหไมมีอํานาจในการกําหนดราคา 

2. ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ปญหาที่สําคัญ คือ คุณภาพไมตรงกับ

ความตองการของตลาด และมีอัตราการผลิตสินคาเสียที่สูง ทําใหเปนการเพิ่มตนทุน และขายไมได 

วิธีการแกปญหาคือ การใหความรูจากองคกรของรัฐ และเพิ่มแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

ใหตรงกับความตองการของตลาด 

3. ปญหาดานราคาของผลิตภัณฑ เน่ืองจากการที่มีผูประกอบธุ รกิจแมพิมพที่

มากจึงเกิดการตัดราคาขายกันเอง ยังไมมีการรวมกลุมเพื่อตอรองราคา เปนการทําธุรกิจแบบคน

เดียว และสินคามีราคาที่ไมแนนอนมีการผันผวน ตามราคาตนทุนเชื้อเพลิง และบางคร้ังมีการกด

ราคาของผูรับซื้อ ทําใหสินคามีราคาที่ตํ่าเกินไป วิธีการแกปญหา คือก ารใหรัฐบาลปลอยเสรีราคา

เหล็กแผน และอุดหนุนราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

จากการพิจารณาขอเท็จจริงทางดานปจจัยการผลิตในประเทศอุปสงคในประเทศ

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ ตลอดจนยุทธการ โครงสราง และสภาพการ

แขงขันในประเทศ ในกรณีของเครือขายวิสาหกิจการผลิ ตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี ตามที่กลาว

มาขางตน ประกอบกับเกณฑการใหคะแนนตามตัวบงชี้   สามารถสรุปการใหคะแนนไดดังตารางที่  

1  ซึ่งแสดงวาเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพโดยรวมเมื่อคํานึงถึงปจจัยแวดลอมทั้ง 4 ดานมี

ศักยภาพในระดับปานกลาง โดยมีขอจํากัดในศักย ภาพดานปจจัยการผลิตในประเทศอุตสาหกรรม

สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศซึ่งมีศักยภาพอยูในระดับปานกลางในขณะที่อุปสงคในประเทศ

และยุทธการ โครงสราง และสภาพการแขงขันภายในประเทศเปนสภาพแวดลอมที่มีศักยภาพใน

ระดับคอนขางตํ่าตอเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพมิพ  จ.ปทุมธานี: กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

-10- 

ตารางท่ี 1 การใหคะแนนของระบบเพชรในเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัด ปทุมธานี 

 

ปจจัยท่ี รายการ คะแนนเฉลีย่ คะแนนเตม็ รอยละ 
ระดับ

ศักยภาพ 

1 ปจจัยการผลิตในประเทศ 26.25 48 54.69 ปานกลาง 

2 อุปสงคในประเทศ 2 6 33 คอนขางตํ่า 

3 อุตสาหกรรมสนับสนุนและ

เกีย่วเน่ืองในประเทศ 

22.13 54 40.98 ปานกลาง 

4 ยุทธการ โครงสราง และสภาพการ

แขงขันในประเทศของบริษัท 

8 23 34.78 คอนขางตํ่า 

 รวม 58.38 131 44.56 ปานกลาง 

 

2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ  จังหวดั

ปทุมธานี 

1) จุดแข็ง และจุดออนท่ีเกิดจากปจจัยภายในองคกรของเครือขายวิสาหกิจการผลิต

แมพิมพ 

 ปรัชญา แนวคิด และวัตนธรรมของธุรกิจ 

สถานประกอบการเนนความซื่อสัตยตอลูกคา 

จุดแข็ง 

 การบริหารจัดการธุรกิจ 

ในสถานประกอบการมีการบริหารจัดการธุรกิจทั้งแบบใหม และแบบครอบครัว 

จุดแข็ง 

การสื่อสาร รับทราบขอมูลของหนวยงานยังไมดีพอ 

จุดออน 

 ภาพพจน และชื่อเสียงของธุรกิจ 

1. สถานประกอบการมีความสัมพันธกับบุคคลคอนขางดี 

จดุแข็ง  

2. สถานประกอบการมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานราชการ 
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 เงินทุน 

1. สถานประกอบการมักมีแหลงเงินทุน 

จุดแข็ง 

1. โรงงานของสถานประกอบการคอนขางเล็ก มีเงินทุนนอย ทําใหไมสามารถ

ขยายโรงงานใหเปนขนาดใหญได 

จุดออน 

2. ดอกเบี้ยคอนขางสูง 

 แรงงาน 

1. ในสถานประกอบการมีแรงงานดานเทคนิค 

จุดแข็ง 

2. สถานประกอบการมักมีการจางชาวบานใหผลิตตามที่สั่ง 

ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความชํานาญ 

จุดออน 

 วัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใชในสถานประกอบการคอนขางมีราคาแพง ทําใหตอสูกับคูแขงขัน

ตางประเทศไมได 

จุดออน 

 เทคโนโลยีในการผลิต 

1. สถานประกอบการมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรเพียงพอ 

จุดแข็ง 

2. สถานประกอบการมีการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. ราคาเคร่ืองจักรที่ใชในสถานประกอบการมีราคาแพง 

จุดออน 

 ผลิตภัณฑ 

1. สถานประกอบการมักเนนการผลิตสินคาคุณภาพ 

จุดแข็ง 

2. คุณภาพของงานในสถานประกอบการมีการเนนเร่ืองขนาดมาตรฐาน 

สถานประกอบการยังไมมีผลิตภัณฑที่เปนของตังเอง 

จุดออน 
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 ราคา 

ราคาของสถานประกอบการสามารถแขงขันได 

จุดแข็ง 

ในปจจุบันไมสามารถขึ้นราคาสินคาได 

จุดออน 

 การจัดจําหนาย 

สถานประกอบการมีการขายตรงใหกับลูกคา 

จุดแข็ง 

 การสงเสริมการขาย 

มีการเลือกกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

จุดแข็ง 

 แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

การทําสินคาของสถานประกอบการสามารถทําสินคาของตัวเองไดเลย 

จุดแข็ง 

การขยายตัวของธุรกิจยังตองขึ้นอยูกับรัฐบาลสนับสนุน 

จุดออน 

2) โอกาส และขอจํากัดท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ  

จังหวัดปทุมธานี 

 การเมือง 

รัฐบาลมีการสนับสนุนในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

โอกาส 

การเมืองคอนขางเปลี่ยนแปลง โยกยายบอย 

อุปสรรค 

 เศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับที่เหมาะสม 

โอกาส 

วิกฤตการณนํ้ามัน ทําใหความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลง 

อุปสรรค 

 สภาพการแขงขัน 

มีการแขงขันกันเองระหวางผูประกอบการในเครือขาย 

อุปสรรค 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพมิพ  จ.ปทุมธานี: กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

-13- 

 กฎหมาย / กฎระเบียบ 

ภาษีนําเขาวัตถุดิบสูง 

อุปสรรค 

 โครงสรางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

โครงสรางสังคมคอนขางสงบ เหมาะสมแกการลงทุน 

โอกาส 

 เทคโนโลยีในการแขงขัน 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตอยางรวดเร็ว 

อุปสรรค 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมกลุมกัน หรือสัมพันธภาพในกลุมผูประกอบการ

ดวยกันท่ีมีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 การประสานงานของหนวยงานตางๆ ยังมีนอย เนื่องจากไมมีแผนงาน / 

โครงการชัดเจน กลุมเปาหมายไมแสดงตัวหรือไมทราบขอมูล แผนการอนุมัติงบประมาณไม

แนนอน ยากตอการเสนองานโครงการ 

 การประสานงานของภาครัฐและเอกชนมีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมมากพอสมควร เนื่องจากสถาบันตางๆ มักมาขอขอมูล ซึ่งสํานักงานปอนวัตถุดิบ

คือ ขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล และทะเบียนพานิชย ขอมูลงบดุล  

 การประสานงานกับหนวยงานปฏิบัติของกระทรวงในจังหวัดคอนขางดี แต

หนวยปฏิบัติไมสามารถผลักดันใหสวนกลางแกไขเปลี่ยนแปลงได เชน ระยะเวลาการฝกอบรมของ

บางหลักสูตรของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด หรือการเปดอบรมบางหลักสูตรตองใช

งบประมาณในเร่ืองของอุปกรณการเรียนการสอนคอนขางมาก ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร

ที่ชํานาญในหลักสูตรน้ันๆ เน่ืองจากคาตอบแทนของภาครัฐคอนขางตํ่า 

3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

จากการวิเคราะหตามระบบเพชรและการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด

ของเครือขายการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเค รือขาย

ดังกลาว ไดดังภาพที่ 1 ซึ่งมีทั้งปจจัยแวดลอมที่เปนบวกหรือเกื้อหนุนกิจการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจดังกลาว และปจจัยแวดลอมที่เปนลบหรือเปนอุปสรรคหรือขอจํากัดที่ควรไดรับการแกไข

ตอไป 
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4. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

จากการปรึกษาหารือผูมีส วนได -สวนเสียในการประชุมสนทนากลุมยอยกลุมผูเขา

ประชุมไดพิจารณาความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี พบวา

เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพประกอบดวยผูเกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

อุตสาหกรรมสนับสนุน หนวยงานภ าครัฐ หนวยงานการฝกอบรม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนองคกร

ที่เกี่ยวของ มีระดับความเชื่อมโยงของเครือขายวิสาหกิจอยูในระดับหนึ่ง แตระดับความเชื่อมโยงยัง

มีไมมากเทาที่ควร (ภาพที่ 2) 
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ภาพท่ี 1 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายการผลิตแมพิมพ จงัหวัดปทุมธานี 
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ภาพ

ท่ี
 2 แผน

ภาพ
เครือขายวิสาห
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 จังห
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มธานี
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5. ปจจัยท่ีคาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัด

ปทุมธานี 

การวิเคราะหปจจัยที่คาดวามีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการผลิต

แมพิมพของจังหวัดปทุมธานี พบวา กลุมปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ 

คอื  

 กลุมปจจัยทางดานปจจัยการผลิตภายในประเทศ ซึ่งตัวบงชี้ที่สําคัญในกลุมปจจัยน้ี คือ การ

ลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ และการลงทุนเพื่อดูแลสิ่งแ วดลอม ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตแมพิมพใน

ปจจุบันตองการเคร่ืองจักรและอุปกรณที่เที่ยงตรงสูง รวมทั้งตองเปนมาตรฐานการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม แตเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวมักจะมีราคาที่ สูงมาก จนอาจทําใหสถานประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็กไมสามารถที่จะลงทนุดวยตนเองได 

ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรออกนโยบายสนับสนุนมาตรฐานในการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมให

แพรหลาย รวมทั้งใหความชวยเหลือดานเงินทุนที่มีดอกเบี้ยตํ่าเพื่อใชในการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

เพื่อใหสามารถผลิตแมพิมพที่มีความเที่ยงตรงสูงและเปนมิ ตรตอสิ่งแวดลอมที่ตรงตามความตองการของ

ตลาด จะทําใหเครือขายการผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

 กลุมปจจัยทางดานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองในประเทศ โดยตัวบงชี้ที่สําคัญ

ในกลุมปจจัยน้ี ไดแก การแบงยอดสั่งซื้อกับสถานประกอ บการอ่ืนๆ และการไดรับยอดสั่งซื้อจากสถาน

ประกอบการอ่ืนๆ ซึ่งพบวา มีการแบงยอดสั่งซื้อระหวางผูประกอบการไมมากนัก แตมีแนวโนมของการ

แบงยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น  

ดังนั้น หากมีการสนับสนุนใหเกิดการแบงยอดสั่งซื้อระหวางสถานประกอบการตางๆ ใหมาก

ยิ่งขึ้น เพื่อ ใหผูประกอบการในเครือขายการผลิตแมพิมพน้ีมีการตอบสนองตอความตองการของตลาดที่

เพิ่มขึ้นไดมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับเครือขายการผลิตแมพิมพภายในจังหวัด

ปทุมธานี อันจะเปนแรงผลักดันใหเครือขายน้ีประสบความสําเร็จไดตอไป 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 

1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระกระบี่บี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  

สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย วัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร หัตถกรรม สิ่งทอ
และแฟชั่น  ICT บริการองคความรู

2.2.กลุมกลุมจังหวัดภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือตอนลางตอนลาง
การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอจิสติคสลอจิสติคส  
แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  บริการองคบริการองค
ความรูความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  ขาวขาว

7.7.  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

3.3.กลุมกลุมจังหวัดจังหวัดภาคกลางภาคกลาง

6.6.  กลุมกลุมจังหวัดภาคจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนบน

4.4.กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง

5.5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและขนมอาหารและขนม
ของฝากพื้นเมืองของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑจากยางพาราผลิตภัณฑจากยางพารา  
อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    
ของฝากของที่ระลึกของฝากของที่ระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
ยางพารายางพารา

8.8.   กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญอัญมณีและมณีและ

เครื่องประดับเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมแปรรูปผลไมสดและผลไมแปรรูป  

ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BIO plasticBIO plastic

9.9. กลุมกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  ผลไมผลไม  
  ไกไก  ยางพารายางพารา  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน
  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน

ไมดอกไมประดับไมดอกไมประดับ  แมพิมพแมพิมพ  สัตวปกสัตวปก  

((นกกระทานกกระทา))ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน    ขาวขาว
  โคเนื้อโคเนื้อ  วัสดุกอสรางวัสดุกอสราง//วัสดุตกแตงอาคารวัสดุตกแตงอาคาร
  เฟอรนิเจอรเฟอรนิเจอร  เลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืดเลี้ยงและแปรรูปสัตวน้ําจืด  

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน  

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลโลจิจิสติกสสติกส     BIO plasticBIO plastic

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว   

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว  

10.10.  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 

แผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ ในจังหวัดปทุมธานี 

ถูกจัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมระหวางผูประกอบการของอุตสาหกรรมแมพิมพใน

จังหวัดปทุมธานี โดยอาศัยแนวคิดของเครือขายวิสาห กิจในการสงเสริมการรวมกลุมดังกลาว เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมแมพิมพใหสูระดับสากล 

การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมรายสาขา สําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพน้ี อยูบนพื้นฐาน

ของการวิเคราะหขอมูล 2 ประเด็น คือ การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันข องอุตสาหกรรม

แมพิมพตามระบบเพชร (Diamond Model) และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด 

(SWOT Analysis) รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการของ

ผูมีสวนเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจแมพิมพ 

แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาข า สําหรับเครือขายวิสาหกิจแมพิมพน้ีประกอบดวย

ยุทธศาสตรในการพัฒนาเครือขายทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี 

4. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยรายละเอียดของยุทธศาสตรตางๆ มีดังตอไปนี้ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการและการพัฒนาบุคลากรในเครือขายวิสาหกิจ 

 

สืบเนื่องจากปญหาที่สําคัญสําหรับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิ จการผลิตแมพิมพในจังหวัด

ปทุมธานี คือ การที่ผูประกอบการสวนใหญกวารอยละ 90 เปนผูประกอบการขนาดเล็กที่มักขาด

ทักษะในการบริหารจัดการที่ดี ทําใหมักประสบปญหาในการบริหารธุรกิจ ประกอบกับการที่

แรงงานในสถานประกอบการยังเปนแรงงานที่ขาดทักษะ ความรูในการผลิตแมพิ มพ ดังน้ันจึง

สมควรมีการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ ใหแกบุคลากรดานตางๆ ในเครือขายวิสาหกิจ

แมพิมพ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 มีผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

1.2 มีบุคลากรที่มีความชํานาญ มีทักษะในสายงานตางๆ ของอุตสาหกรรมแมพิมพ 

2. มาตรการ 

2.1 ยกระดับความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการของผูประกอบการ 

2.2 ยกระดับความสามารถและทักษะในการผลิตของแรงงานในสถานประกอบการ 

2.3 สนับสนุนการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาในทองถิ่นเพิ่มตอบสนองความ

ตองการบุคลากรของอุตสาหกรรมแมพิมพ 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการพฒันาการบริหารจดัการ ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการฝกอบรมความรูและทักษะในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจใหแกผูประกอบการ 

3.2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการมีการใชเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการ

บริหารจัดการ  

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ ดังนี ้

4.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณในการ

ผลิตใหแกแรงงานในสถานประกอบการ 

4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพิมพ จังหวัดปทุมธานี 

 

โครงการฝกอบรมความรูและทักษะในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจใหแกผูประกอบการ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพสวนใหญ เปนผูประกอบการขนาดเล็ก

ที่มักขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดี มักทําใหประสบปญหาในการบริหารธุรกิจ ดังนั้น จึงควรมี

การฝกอบรมความรูและทักษะในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจใหแกผูประกอบการ ซึ่งจะทําใหการ

บริหารงานภายในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ และการสรางความมั่นใจใหกับลูกคา อันจะ

เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอีกดวย 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการใหแกผูประกอบการ 

2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสถานประกอบการ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนผูประกอบการที่เขารับการอบรมที่สําเร็จตามหลักสูตร 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ปริมาณการผลิต และจําหนายแมพิมพเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมใหความรูและทักษะในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ

ธุรกิจแมพิมพ 

5.2 รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการที่สนใจเขารับการฝกอบรม 

5.3 จัดฝกอบรมใหความรูและทักษะในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับธุรกิจแมพิมพ 

5.4 ประเมินผลการฝกอบรม 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม 

ระยะเวลา 2 เดือน 

7.2 รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา 1 เดือน 

7.3 จัดเตรียมการฝกอบรม ระยะเวลา 1 เดือน 

7.4 จัดฝกอบรม และประเมินผลการฝกอบรม ระยะเวลา 2 เดือน (จํานวนวันทีอ่บรม

กําหนดตามหลักสูตรที่เหมาะสม) 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด กระทรวงแรงงาน 

8.3 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

8.4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.5 สถาบันการศึกษาในพื้นที ่

8.6 ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการมีการใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพสวนใหญ เปนผูประกอบการขนาดเล็ก

ที่มักขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดี ทําใหประ สบปญหาในการบริหารธุรกิจบอยคร้ั ง 

นอกจากน้ี ผูประกอบการขนาดเล็กเหลาน้ี สวนใหญ ไมมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยสําหรับการบริหาร

จัดการ เชน ระบบบัญชี -อิเล็กทรอนิกส การบริหารบุคคล -อิเล็กทรอนิกส และการบริหารสินคาคง

คลัง -อิเล็กทรอนิกส เปนตน ดังน้ัน เพื่อเปนการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพจึงควรมีการจัดหา 

สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการมีการใชเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการใหแกผูประกอบการ 

2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสถานประกอบการ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนผูประกอบการที่ใชระบบการบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ปริมาณการผลิตและจําหนายแมพิมพเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดหาเคร่ืองมือในการบริหารที่ทันสมัยใหแกผูประกอบการ 

5.2 รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการ 

5.3 ฝกอบรมการใชเคร่ืองมือในการบริหารที่ทันสมัยใหแกผูประกอบการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 เปดซองประมูลราคาเกี่ยวกับเคร่ืองมือในการบริหารที่ทันสมัย ระยะเวลา 3 เดือน 

7.2 รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ ระยะเวลา 1 เดือน 

7.3 จัดเตรียมการฝกอบรม ระยะเวลา 1 เดือน 

7.4 จัดฝกอบรม ระยะเวลา 1 เดือน (จํานวนวันทีอ่บรมกาํหนดตามหลกัสตูรทีเ่หมาะสม) 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด กระทรวงแรงงาน 

8.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ 

ในการผลิตใหแกแรงงานในสถานประกอบการ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการผลิตแมพิมพน้ัน จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีทั้งความรูและประสบการณ ดังน้ัน 

ในระยะสั้น การพัฒนาบุคลาก รในอุตสาหกรรมแมพิมพ ควรมุงเนนแรงงานที่อยูใน

ภาคอุตสาหกรรมแลว ใหสามารถตอบสนองความตองการในการผลิตของอุตสาหกรรมไดมากขึ้น 

โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกแรงงานใหเกิดทักษะและความชํานาญในการผลิต และ

สามารถปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมที่มีการปรับเปลี่ยนอยางตอเน่ือง 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

2.2 เพิ่มผลิตภาพการผลิตใหแกแรงงานในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนแรงงานที่เขารับการอบรมที่สําเร็จตามหลักสูตร 

3.2 อัตราการเขาออกงานในสถานประกอบการที่ลดลง 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ปริมาณการผลิต และยอดขายแมพิมพเพิ่มขึ้น 

4.2 ผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมแมพิมพเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จําแนกตามกลุมแรงงาน เชน กลุมออกแบบ

แมพิมพ กลุมการผลิต เปนตน 

5.2 รับสมัครและคัดเลือกแรงงานที่สนใจเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

5.3 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณในการผลิต 

5.4 ประเมินผลการฝกอบรม 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม 

ระยะเวลา 3 เดือน 

7.2 จัดทําหลักสูตรในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 เดือน 

7.3 รับสมัครและคัดเลือกแรงงานเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา 2 เดือน 

7.4 จัดเตรียมการฝกอบรม ระยะเวลา 1 เดือน 

7.5 จัดฝกอบรม ระยะเวลา 3 เดือน (จํานวนวันทีอ่บรมกาํหนดตามหลกัสตูรทีเ่หมาะสม) 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด กระทรวงแรงงาน 

8.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 สถาบันการศึกษาในพื้นที ่

8.5 ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันการผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพสวนใหญมีการใชแรงงานจากนอก

พื้นที่ เน่ืองจากการที่แรงงานภายในพื้นที่ขาดทั กษะในการผลิต ทั้งน้ีเน่ืองจากแรงงานที่สําเร็จ

การศึกษาในพื้นที่มีคุณสมบัติหรือทักษะไมตรงตามความตองการสถานประกอบการ ดังนั้นเพื่อ

สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีการใชแรงงานในพื้นที่เปนปจจัยหลักในการผลิตของอุตสาหกรรม

แมพิมพ จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเ พื่อใหแรงงานที่สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาในพื้นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อใหสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่ผลิตบุคลากรไดตรงตามความตองการของ

อุตสาหกรรมแมพิมพ 

2.2 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในพื้นที ่

3. ตัวชี้วัด 

3.1 หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมแมพิมพที่ตรงตามความ

ตองการของสถานประกอบการ 

3.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้น และไดรับการจางงาน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 บุคลากรที่มีคุณภาพต รงตามความตองการของสถานประกอบการเขาสูตลาดแรงงาน

มากขึ้น 

4.2 ผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมแมพิมพเพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ประสานงานกับสถาบันในพื้นที่และสถานประกอบการเพื่อใหเกิดความรวมมือในการ 

พัฒนาหลักสูตร 

5.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ 

5.3 พัฒนาครู อาจารย ใหมีความรู ทักษะ ประสบการณในการผลิตแมพิมพ 

5.4 จัดใหมีเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยาง 

เพียงพอ 

5.5 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้น 
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6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ระยะเวลา 6 เดือน 

7.2 จัดทําหลักสูตรในการเรียนการสอน ระยะเวลา 6 เดือน 

7.3 พัฒนาครู อาจารย ใหมีความรู และทักษะ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแมพิมพ ระยะเวลา 6 เดือน 

7.4 จัดเตรียมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 6 เดือน 

7.5 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ระยะเวลา 3 ป 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สถาบันการศึกษาในพื้นที ่

8.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.4 ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

8.5 สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 

8.6 สถานประกอบการ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการผลิตและความเขมแข็งทางการเงิน 

 

การผลิตในอุตสาหกรรมแมพิมพน้ัน โดยสวนใหญเปนการผลิ ตที่อาศัยวัตถุดิบจาก

ตางประเทศเปนสําคัญ นอกจากน้ี ในการขยายการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพน้ันจําเปนตอง

มีการลงทุนในปริมาณที่คอนขางสูง ทําใหผูประกอบการมีปญหาในการขยายการผลิตใน

อุตสาหกรรมแมพิมพคอนขางมาก ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการขยายตัวของ อุตสาหกรรม

แมพิมพในประเทศอยางแพรหลาย จึงควรมีการลดขอจํากัดในการขยายตัวในอุตสาหกรรมแมพิมพลง 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 มีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอ 

1.2 มแีหลงเงนิทนุสนับสนุน 

2. มาตรการ 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตใหใชวัตถุดิบที่สําคัญ เชน เหล็ก หรือพลาสติก 

ภายในประเทศมากขึ้น 

2.2 เรงรัดการปลอยสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมแมพิมพมากขึ้น 

2.3 เพิ่มบทบาทสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกจากธนาคารพาณิชยและบรรษัทเงินทุน 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานการสนับสนุนปจจัยการผลิต ประกอบดวยโครงการ 1 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการสงเสริมผูประกอบการในการใชวัตถุดิบในประเทศ 

4. แผนงานท่ี 2 แผนงานดานการเงิน และการเขาถงึแหลงเงินทุน  ประกอบดวยโครงการ  1 

โครงการ ดังนี้ 

2.1 โครงการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ 
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โครงการสงเสริมผูประกอบการในการใชวัตถุดิบในประเทศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การผลิตในอุตสาหกรรมแม พิมพในจังหวัดปทุมธานี มีการใชวัตถุดิบที่สําคัญ คือ 

เหล็กกลา ซึ่งตองมีการนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนการพึ่งพิงกับวัตถุดิบจาก

ตางประเทศ ดังนั้นเพื่อเปนการลดการพึงพิงวัตถุดิบจากตางประเทศ และเพื่อเปนการลดความผันผวน

ของตนทุนการผลิต จึงควรมีการสงเสริมใหผูประกอบการมีการใชวัตถุดิบในการผลิตจากในประเทศ

ใหมากขึ้น 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 ลดการพึ่งพิงวัตถุดิบจากตางประเทศของอุตสาหกรรมแมพิมพ 

2.2 สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ภายในประเทศ 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 ปริมาณการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศลดลง 

3.2 จํานวนผูคาวัตถุดิบภายในประเทศ กับผูผลิตแมพิมพเพิ่มขึ้น 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 ตนทุนในการผลิตในอุตสาหกรรมแมพิมพลดลง 

4.2 เกิดความเชื่อมโยงมากขึ้นระหวางอุตสาหกรรมแมพิมพกับอุตสาหกรรมตนน้ํา 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 จัดทําทําเนียบผูผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมเหล็ก 

5.2 สรางมาตรการหรือสิทธิพิเศษใหกับผูประกอบการที่ใชวัตถุดิบในประเทศเปนสําคัญ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 จัดทําทําเนียบผูผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมเหล็ก ระยะเวลา 6 เดือน 

7.2 สรางมาตรการหรือสิทธิพิเศษใหกับผูประกอบการที่ใชวัตถุดิบในประเทศเปนสําคัญ 

ระยะเวลา 6 เดือน 
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8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

8.3 สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 
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โครงการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการขยายการผลิตในอุตสาหกรรมแมพิมพน้ัน จําเปนตองมีการใชเงินทุนในการขยาย

การผลิตจํานวนมาก ซึ่งสถานประกอบการขนาดเล็กอาจมีอุปสรรคในเร่ืองเงินทุนดังกลาวใน การ

ขยายขนาดการผลิต ดังน้ัน เพื่อเปนสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรมแมพิมพ

อยางทั่วถึง จึงควรมีการสนับสนุนทางดานเงินทุนในการขยายการผลิตใหกับสถานประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 สงเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมแมพิมพ 

2.2 เพิ่มศักยภาพในการผลิตใหกับสถานประกอบการ 

3. ตัวชี้วัด 

จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อในการลงทุน 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 การขยายตัวของอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

4.1 เกิดความเชื่อมโยงมากขึ้นระหวางอุตสาหกรรมแมพิมพกับอุตสาหกรรมสนับสนุน 

5. กิจกรรมหลกั 

5.1 ประสานความรวมมือกับสถาบันทางการเงินในการใหความรวมมือในโครงการ 

5.2 รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ 

5.3 กําหนดเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 

5.4 พิจารณาการใหสินเชื่อแกสถานประกอบการ 

5.5 ติดตามและประเมินผลการใชวงเงินสินเชื่อจากโครงการ 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ประสานความรวมมือกับสถาบันทางการเงินในการใหความรวมมือในโครงการ 

ระยะเวลา 6 เดือน 

7.2 รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ ระยะเวลา 2 เดือน 

7.3 พิจารณากําหนดเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลา 1 เดือน 

7.4 พิจารณาการใหสินเชื่อแกสถานประกอบการ ระยะเวลา 3 เดือน 

7.5 ติดตามและประเมินผลการใชวงเงินสินเชื่อจากโครงการ ระยะเวลา 1 ป 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 ธนาคารพาณิชยตางๆ 

8.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
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ยุทธศาสตรการพฒันาและสงเสริมเทคโนโลยี 

 

จากการที่การผลิตของอุตสาหกรรมแมพิมพยังตองอาศัยการนําเขาเทคโนโลยีจาก

ตางประเทศ และการนําเขาเคร่ื องจักรและอุปกรณในการผลิตในแตละคร้ังมีคาใชจายจํานวนมาก 

ซึ่งจะมีผลตอตนทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมแมพิมพอยางมาก ดังน้ัน  เพื่อเปนการสงเสริมการ

ใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและตรงตามความตองการของลูกคา ในระยะสั้นจึงควรมีการลด

ภาษีนําเขาเทคโนโลยี เคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิต อันจะเปนการลดตนทุนการผลิตและ

สงผลตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน สวนในระยะยาว ควรมีการคิดคน วิจัย และพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตที่เฉพาะสําหรับแมพิมพขึ้นมาภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาจาก

ตางประเทศ 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

1.2 สงเสริมการคนควาวิจัย 

1.3 สนับสนุนดานเทคโนโลย ี

1.4 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

2. มาตรการ 

2.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและตนทุนตํ่าในการผลิตแมพิมพ 

2.2 สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา ภาครัฐ และผูประกอบการในการวิจัยและ

พฒันาเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะทางสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ 

3. แผนงานท่ี 1 การพัฒนาดานวิจัย และสงเสริมเทคโนโลยี  ประกอบดวยโครงการ 2 โครงการ 

ดังน้ี 

3.1 โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและตนทุนตํ่า โดยการลดหยอน

อัตราภาษีนําเขาเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตแมพิมพ 

3.2 โครงการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต

แมพิมพ 
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โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและตนทุนต่ํา  

โดยการลดหยอนอัตราภาษีนําเขาเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตแมพิมพ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการผลิตแมพิมพที่ตองการ

ความเที่ยงตรงในการผลิตสูง แตเทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันของอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัด

ปทุมธานีน้ี สวนใหญมีการนําเขาเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศเปนสําคัญ ดังน้ันเพื่อเปนการ

สนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมแม พิมพจึงควรมีการสนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัยที่สามารถผลิตแมพิมพที่มีคุณภาพ โดยการลดหยอนภาษีนําเขาเพื่อใหผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็กสามารถนําเขาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใชในการผลิตแมพิมพได 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 ปรับปรุงอัตราภ าษีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแมพิมพโดยเฉพาะในสวนของภาษี

เคร่ืองมือ และวัตถุดิบ 

2.2 เพิ่มศักยภาพในการใหบริการของภาครัฐใหเพิ่มขึ้น 

2.3 สงเสริมการลงทุนและการขยายตัวของอุตสาหกรรมแมพิมพ 

3. ตัวชี้วัด 

โครงสรางภาษีโดยเฉพาะภาษีทีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต และวัต ถุดิบไดรับการ

ทบทวนและปรับปรุง 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 การขยายตัวของอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะในกรณีของ

ผูประกอบการรายใหม 

4.2 ความสามารถในการแขงขันสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพที่เพิ่มขึ้น 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ทบทวนโครงสรางภาษีนําเขา โดยเฉพาะภาษีที่เกี่ ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต และ

วัตถุดิบ 

5.2 ปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ทบทวนโค รงสรางภาษีนําเขา โดยเฉพาะภาษีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต และ

วัตถุดิบ ระยะเวลา 1 ป 

7.2 ปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ระยะเวลา 1 ป 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

8.3 กระทรวงการคลัง 

8.4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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โครงการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตแมพิมพ  

 

1. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีความจําเป นอยางยิ่งสําหรับการผลิตแมพิมพที่ตองการ

ความเที่ยงตรงในการผลิตสูง แตเทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันของอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัด

ปทุมธานีน้ี สวนใหญมีการนําเขาเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศเปนสําคัญ ดังน้ันเพื่อเปนการ

สนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมแมพิมพจึงค วรมีการสนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและผลิตแมพิมพที่ไดคุณภาพ ในระยะยาวจึงควรมีการสงเสริมใหเกิดการคิดคน วิจัย และ

พัฒนา เทคโนโลยีการผลิตของตนเองสําหรับการผลิตแมพิมพขึ้นในประเทศไทย เพื่อลดการนําเขา

ดังกลาว 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของสถาบันการศึกษา 

ภาครัฐ และภาคเอกชน 

2.2 มุงเนนใหเกิดเทคโนโลยีการผลิตที่อาศัยภูมิปญญาทองถิ่น 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 จํานวนสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เขารวมโครงการ 

3.2 จํานวนเทคโนโลยีที่ไดผานการวิจัยและพัฒนาจากความรวมมือของโครงการดังกลาว 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เพิ่มความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจแมพิมพ 

4.2 เทคโนโลยีการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมแมพิมพที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแมพิมพ

ในประเทศไทย 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ประชาสัมพันธโครงการเพื่อกระจายขอมูลโครงการใหสถาบันการศึกษา หนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทราบขอมูล 

5.2 รับสมัครสถาบันการศึกษา หนวยงานที่สนใจเขารวมโครงการ 

5.3 กําหนดกรอบแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพในประเทศไทย 

5.4 ลงนามในสัญญาความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพใน

ประเทศไทย 

5.5 ดําเนินการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี 



 

  

เครือขายวิสาหกิจการผลิตแมพมิพ  จ.ปทุมธานี: กลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 

-39- 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ประชาสัมพันธโครงการเพื่อกระจายขอมูลโครงการใหสถาบันการศึกษา หนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทราบขอมลู ระยะเวลา 3 เดือน 

7.2 รับสมัครสถาบันการศึกษา หนวยงานที่สนใจเขารวมโครงการ ระยะเวลา 3 เดือน 

7.3 กําหนดกรอบแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพในประเทศ

ไทย ระยะเวลา 3 เดือน 

7.4 ลงนามในสัญญาความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพใน

ประเทศไทย ระยะเวลา 3 เดือน 

7.5 ดําเนินการวิจัยและพฒันาเทคโนโลย ีระยะเวลา 4 ป 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

8.3 สถาบันการศึกษาตางๆ 

8.4 หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี ยังไมมีการรวมตัวกันเปนเครือขาย

วิสาหกิจที่ชัดเจน ความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระหวางกันของผูประกอบการก็ยังไม

เกิดขึ้น จะมีก็เพียงแตในกรณีการกระจายยอดสั่งซื้อหรือยอดการผลิตใหแกกันในกรณีที่ตนเองผลิต

ไดไมทันตามความตองการของลูกคาเทานั้น นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมแมพิมพ

กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ก็ยังไมเดนชัดเชนกัน ดังน้ัน จึงควรมีการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมระหวาง

ผูประกอบการในอุ ตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะเปนการสงเสริมใหเกิดความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูประกอบการ ลดการพึ่งพิงความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ อัน

จะทําใหอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีมีความเขมแข็ง และสามารถแขงขันกับ

ผูประกอบการอ่ืนๆ ไดอยางยั่งยืนตอไป 

1. เปาหมายยุทธศาสตร 

1.1 สงเสริมเครือขายวิสาหกิจแบบครบวงจร 

1.2 สงเสริมการรวมกลุม 

1.3 มีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความคิดเห็นและประสบการณ 

2. มาตรการ 

2.1 จัดต้ังศูนย หรือสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

2.2 สรางการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

3. แผนงานท่ี 1 แผนงานพัฒนาเครือขายความรวมมือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ประกอบดวยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการจัดต้ังศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

3.2 โครงการสรางการรวมกลุมกันผูประกอบการแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 
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โครงการจดัตั้งศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี โดยสวนใหญยังเปนในลักษณะของการตางคนตาง

ผลิต โดยไมไดสนใจการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันและกันของผูประกอบการ ซึ่งมีประโยชน

อยางมากตอการวางแผนการผลิต การหา แหลงวัตถุดิบ และลูกคา และจากการที่ผูประกอบการมี

ความตองการใหเกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูประกอบการ ดังนั้นจึงควรมีการจัดต้ัง

ศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพภายในจังหวัดปทุมธานี 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อใหมีเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ระห วางรัฐกับผูประกอบการ และระหวาง

ผูประกอบการดวยกันเอง 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 เกิดศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพขึ้นในจังหวัดปทุมธานี 

3.2 เกิดเว็บไซตของศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4.1 เกิดการรวมตัวกันของผูประกอบการอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

4.2 มีเว็บไซตของศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดต้ังศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัด

ปทุมธานี 

5.2 ประชาสัมพันธโครงการใหเกิดความตระหนักในการรวมกลุมของผูประกอบการ 

5.3 ประชุมกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

5.4 จัดต้ังคณะทํางานสําหรับศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

5.5 ประชาสัมพันธขาวสารของศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพ ใหแกผูประกอบการทราบอยางทั่วถึง 

5.6 จัดทําเว็บไซตของศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทัง้สิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 
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7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 ประสานงานและประชาสัมพันธโครงการใหเกิดความตระหนักในการรวมกลุมของ

ผูประกอบการ ระยะเวลา 3 เดือน 

7.2 ประชุมกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีระยะเวลา 2 เดือน 

7.3 จัดต้ังคณะทํางานสําหรับศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีระยะเวลา 1 เดือน 

7.4 ประชาสัมพันธขาวสารของศูนยฯ ใหแกผูประกอบการทราบอยางทั่วถึง ระยะเวลา 3 เดือน 

7.5 จัดทําเว็บไซตของศูนยอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา 3 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

8.3 ผูประกอบการ 
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โครงการสรางการรวมกลุมของผูประกอบการแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีและ 

จังหวัดใกลเคียงในรูปแบบของเครือขายวิสาหกิจ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การผลิตแมพิมพในจังหวัดปทุมธานี โดยสวนใหญยังเปนในลักษณะของการตางคนตาง

ผลิต โดยที่ยังไมมีความชวยเหลือซึ่งกันและกันแตอยางใด รวมทั้ง การที่ยังไมมีการเชื่อมโยง

เครือขายกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ัน เพื่อ ใหการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพเปนไป

อยางยั่งยืน จึงควรมีการสงเสริมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพรวมกลุมกัน และควรรวม

ไปถึงอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงทั้งอุตสาหกรรมตนน้ํา และปลายน้ํา ในรูปแบบของเครือขายวิสาหกิจ 

อันจะเปนการเพิ่มความเขมแข็งและความสามารถในก ารแขงขันของอุตสาหกรรมแมพิมพอยาง

ยั่งยืน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อสรางความตระหนักในการรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจแมพิมพสําหรับ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง 

2.2 เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการในอุตสาห กรรมแมพิมพของจังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง 

2.3 เพื่อสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพของจังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง 

3. ตัวชี้วัด 

3.1 เกิดเครือขายวิสาหกิจแมพิมพขึ้นในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง 

3.2 จํานวนผูประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมแมพิมพ และอุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่เขารวม

ในเครือขายวิสาหกิจแมพิมพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกิดวิสาหกิจเครือขายแมพิมพขึ้นในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 เก็บรวบรวมขอมูลจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพ อุตสาหกรรมที่

เชื่อมโยง อุตสาหกรรมที่สนับสนุน และหนวยงานตางๆ ที่เขามามีสวนรวม 

5.2 ประชุมกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

ใกลเคียง 
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5.3 ประชุมกลุมอุตสาหกรรมเชื่อมโยง อุตสาหกรรมที่สนับสนุน และหนวยงานที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแมพิมพ 

5.4 กาํหนดแนวทาง ในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจแมพิมพของจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดใกลเคียง 

 

5.5 จัดประชุมเครือขายวิสาหกิจแมพิมพของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคยีง 

5.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจแมพิมพในจังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง 

6. งบประมาณ 

ใชงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ xxxxxx บาท 

7. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ป ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

7.1 เก็บรวบรวมขอมูลจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพ อุตสาหกรรมที่

เชื่อมโยง อุตสาหกรรมที่สนับสนุน และหนวยงานตางๆ ที่เขามามีสวนรวม ระยะเวลา 1 ป 

7.2 ประชุมกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมแมพิมพในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

ใกลเคียง ระยะเวลา 6 เดือน 

7.3 ประชุมกลุมอุตสาหกรรมเชื่อมโยง อุตสาหกรรมที่สนับสนุน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ระยะเวลา 6 เดือน 

7.4 กําหนดแนวทางในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจแมพิมพของจังหวั ดปทุมธานีและ

จังหวัดใกลเคียง ระยะเวลา 3 เดือน 

7.5 จัดประชุมเครือขายวิสาหกิจ แมพิมพของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคยีง  เปน

ระยะทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ป 

7.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจแมพิมพในจังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง ระยะเวลา 6 เดือน 

8. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานหลัก 

8.1 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยรวมดาํเนินงาน 

8.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรมในจังหวัดเปาหมาย 

8.3 ผูประกอบการ 
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