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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการ
ดําเนินธุรกจิโรงพิมพในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบปญหาและแนวทางการแกไขปญหา   
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในกรุงเทพมหานครกับขนาดของธุรกิจโรงพิมพ 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก เจาของสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพ
ทั่วไป จํานวน 164 แหง จากประชากรทั้งหมดจํานวน 457 แหง ของเจาของสถานประกอบการ
ธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ที่มี
ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และ
แบบคําถามปลายเปด (Open End) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน      
มาตรฐาน  คาสถิติเปรียบเทียบความผันแปรทางเดียว Kruskal Wallis Test One-way Analysis of 
Variance และใชคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางในกลุม Mann-Whitney U test 
 การวิจยัคร้ังนีไ้ดผลโดยสรุป ดังนี ้
 1. ธุรกิจโรงพิมพขนาดเล็กมปีริมาณมากทีสุ่ด มีจํานวนรอยละ 54.27 ธุรกิจโรงพิมพ
ขนาดกลางมีรอยละ 21.34 ธุรกิจโรงพิมพขนาดใหญมีรอยละ 24.39 
 2. ปญหาที่พบของธุรกิจโรงพิมพทุกขนาดพบวามีปญหาดานการผลิต ปญหาดาน         
การเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการตลาด ปญหาดานวัตถุดิบ 
ทุกปญหาอยูในระดับปานกลาง 
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 3. แนวทางการแกไขปญหาดานการผลิต แนวทางการแกไขปญหาดานการเงนิ             
แนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากร แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการ แนว
ทางการแกไขปญหาดานการตลาด แนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบ ทุกแนวทางการแกไข
ปญหาอยูในระดับเห็นดวย 
 4. เปรียบเทียบความแตกตางของปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพกับขนาดของ
ธุรกิจโรงพิมพ  มีความแตกตางกันในแตละกลุม  ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. เปรียบเทียบความแตกตางของแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
กับขนาดของธุรกิจโรงพิมพ มีความแตกตางกันในแตละกลุม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่            
ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ (Keywords) : ปญหา/แนวทางการแกไขปญหา/ธุรกิจโรงพิมพ 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were as follows, to study the problems and the 
solutions of The  Printing Houses in Bangkok, to compare the problems and the solutions of The  
Printing Houses in Bangkok within  the  size of printing business. 
 The population consisted of 164 places from 457 places of The Printing houses in 
Bangkok Thailand. Questionnaires were used as the intrument for collecting data and analyzed 
by using percentage, mean, standard deviation, kruskal wallis test one-way analysis of variance, 
mann-whitney U test analysis. 
 The major findings were as follows: 
 1.  The majority of the printing house was the small business, it was 54.27% of all 
the medium business was 21.34% and the big business was 24.39% . 
 2.  The main problem of the production was at average level. The main problem of 
the monetary  was at average level. The main problem of the personal was at average level. The 
main problem of the management  was at average level. The main problem of the marketing  was 
at average level. The main problem of the material  was at average level. 
 3. The main solution of the production  was at high level. The main solution of the 
monetary  was at high level. The main solution of the personal was at high level. The main 
solution of the management  was at high level. The main solution of the marketing  was at  high 
level. The main solution of the material  was at high level. 
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 4. The compare  the problems of the production with the different size of printing 
business were different at significant level 0.05. 
 5.  The comp the solutions of the production with the different size of printing 
business were different at significant level 0.05. 
 
Keywords: Problems / Solutions/Printing Houses 
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กิตติกรรมประกาศ 
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พระคุณรองศาสตราจารยไพโรจน  ตีรณธนากุล และอาจารยมงคล  ศริ  ที่กรุณาเปนกรรมการสอบ
วิทยานพินธ 
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ผกามาศ ผจญแกลว  ผูชวยศาสตราจารยวารี  เกิดดํา  คุณปฐม  สุทธาธิกุลชัย และคุณเทยีมใจ       
ยอรเกนเซน  ขอขอบพระคุณ อาจารยสุพจน  อ่ิมสงวน ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา คุณธนกฤต  
คําหอม ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการทําวทิยานิพนธ ขอขอบพระคุณ               
เจาของสถานประกอบการธรุกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานครทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพออํานาจ-คุณแมกาญจนา โชติธรรมาภรณ นอง ๆ ทุกคน และ 
คุณยุพา เถ่ือนคุม ที่ใหกําลังใจในการศึกษาและการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลงดวยดี ขอขอบพระคุณ
สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทาที่ใหการสนบัสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 สุดทายนี้ คณุคาและประโยชนที่จะเกดิจากวิทยานพินธฉบับนี้ ขอนอบนอมเพือ่บูชา
พระคุณตอดวงวิญญาณบรรพชน บูรพาจารยและผูมีพระคุณยิ่งทุกทานของผูวิจัยนับแตอดีตจวบจน
ปจจุบัน และอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ช- 

สารบัญ 
 

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ง 
กิตติกรรมประกาศ  ฉ 
สารบัญ  ช 
รายการตาราง  ฌ 
บทที่ 1  บทนํา  

1.1   ที่มาและความสําคัญของการวิจยั  1 
1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย    4 
1.3   สมมุติฐานของการวิจยั    4 
1.4    ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   4 
1.5    ขอบเขตของการวิจยั     4 
1.6    ขอบเขตดานเนื้อหา      5 
1.7    ตัวแปรที่ศึกษา      6 
1.8    นิยามศพัทเฉพาะ    6 

บทที่ 2  เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วของ  
2.1  ความเปนมาของธุรกิจโรงพิมพในประเทศไทย   9 

 2.2   ความสําคัญของธุรกิจการพมิพ และอุตสาหกรรมการพมิพ   11 
2.3   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ   13 

 2.4   ประเภทของธรุกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป                                         17 
 2.5   ปจจัยสําคัญในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป   19 
 2.6   ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานธุรกิจโรงพิมพ   22 
 2.7 แนวทางการพฒันาธุรกิจการพิมพ   37 
 2.8 งานวิจยัที่เกีย่วของ    54 
 
 
 
 
 



 -ซ- 

สารบัญ  (ตอ) 
                                 

                     หนา 
บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย   
             3.1    ประชากรและกลุมตัวอยาง   61 
 3.2    เครื่องมือที่ใชในการวจิัย    64 
 3.3    ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ    66 
 3.4    การเก็บรวบรวมขอมลู    68 
 3.5    การวิเคราะหขอมูล    68 
 3.6    สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล    69 
บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล   

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของธุรกจิโรงพิมพ    72 
 4.2 ผลการศึกษาขอมูลดานปญหาและแนวทางแกไขที่พบ    74 
          ในการดําเนินธุรกิจโรงพมิพ  
              4.3  การวิเคราะหการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกีย่วกบัปญหา                 79 
   ในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ 
 4.4  การวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทาง   90 
   การแกไขปญหาที่พบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
บทที่ 5  สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ                        

5.1   วัตถุประสงคของการวิจัย    103 
5.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง    103 
5.3   เครื่องมือที่ใชในการวิจยั    104 
5.4   การวิเคราะหผล    104 
5.5   สรุปผลการวิเคราะหขอมูล    105 
5.6   อภิปรายผล                                          114 
5.7   ขอเสนอแนะ     124 

เอกสารอางอิง    126 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก   ก   รายนามผูเชี่ยวชาญ         129 
 ภาคผนวก   ข  หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล    131 

ภาคผนวก   ค   แบบสอบถาม    133 
 



 -ฌ- 

รายการตาราง 
 
ตารางที่  หนา 
 
3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของกลุมธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป    64 
 ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
3.2 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามในแตละขอกําหนด สําหรับตอนที่ 2    65           
3.3 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามในแตละขอกําหนด สําหรับตอนที่ 3    65           
4.1 แสดงจํานวนผูประกอบการธรุกิจโรงพิมพจาํแนกตามขอมลูสภาพทั่วไป            73 
 จําแนกตามเงนิทุนจดทะเบยีน 
4.2 แสดงจํานวนผูประกอบการธรุกิจโรงพิมพจาํแนกตามขอมลูสภาพทั่วไป            73 
 จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ 
4.3 แสดงจํานวนผูประกอบการธรุกิจโรงพิมพจาํแนกตามขอมลูสภาพทั่วไป            74 
 จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
4.4 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน            75 
 ขอมูลดานปญหาที่พบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขอ 
4.5 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน            77 
 ขอมูลดานแนวทางแกไขปญหาที่พบในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพในแตละขอ 
4.6 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหา            79 
 ดานการผลิตในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอ 
 โดยใช Kruskal –Wallis 
4.7 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            80 
 ของปญหาดานการผลิต 
4.8 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหา            81 
 ดานการเงินในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอ 
 โดยใช Kruskal –Wallis 
4.9 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            82 
 ของปญหาดานการเงิน 
4.10 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหา            83 
 ดานบุคลากรในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอ 
 โดยใช Kruskal –Wallis 
 



 -ญ- 

รายการตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่  หนา 
 
4.11 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            84 
 ของปญหาดานบุคลากร 
4.12 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบ             85 
 ปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจง 
 เปนรายขอ โดยใช Kruskal –Wallis 
4.13 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            86 
 ของปญหาดานการบริหารจดัการ 
4.14 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหา            87 
 ดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอ 
 โดยใช  Kruskal –Wallis 
4.15 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            88 
 ของปญหาดานการตลาด 
4.16 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหา            89 
 ดานวัตถุดิบในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอ 
 โดยใช  Kruskal –Wallis 
4.17 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธรุกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            90 
 ของปญหาดานวัตถุดิบ 
4.18 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบ            91 
 แนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ 
 ในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  Kruskal –Wallis 
4.19 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            92 
 ของแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิต 
4.20 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบ            93 
 แนวทางการแกไขปญหาดานการเงนิในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ 
 ในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  Kruskal –Wallis 
4.21 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            94 
 ของแนวทางการแกไขปญหาดานการเงิน 

 



 -ฎ- 

รายการตาราง  (ตอ) 
 

ตารางที่  หนา 
 

4.22 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบ            95 
 แนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
 ในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  Kruskal –Wallis 
4.23 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            96 
 ของแนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากร 
4.24 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบ            97 
 แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจดัการในการดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ 
 ในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  Kruskal –Wallis 
4.25 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ            98 
 ของแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการ 
4.26 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบ            99 
 แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
 ในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  Kruskal –Wallis 
4.27 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ         100 
 ของแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาด 
4.28 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบ          101 
 แนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ 
 ในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  Kruskal –Wallis 
4.29 การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ         102 
 ของแนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบ 



บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 
1.1  ที่มาและความสําคัญของการวิจยั 
 

ธุรกิจการพิมพ เปนธุรกิจอตุสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเปนการผลิตส่ิงพิมพที่
ชวยใหคนในประเทศไดมีโอกาสรับรูขาวสารขอมูล ไดศึกษาหาความรู ซ่ึงมีผลตอการพัฒนา    
คุณภาพชวีิต พัฒนางานอาชีพ ใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความเขาใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณวีัฒนธรรม ตลอดทั้งมีทักษะความรูในดานตาง ๆ นอกจากนี้ธุรกิจการพิมพยงัเปนตัวบงชี้
ถึงอัตราการรูหนังสือของประชากรและพืน้ฐานการศกึษาของประชากรในประเทศอกีดวย ในสวน
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจการพิมพจะมีสวนสําคัญยิง่ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะนอกจากจะทาํใหเกดิการจางงานแลว ยังจะชวยสงเสริม กระตุนใหเกดิการขยายตวั 
อุตสาหกรรมการพิมพในดานอื่น ๆ  อีกดวย เชน อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ       
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลทางดานการพิมพ อุตสาหกรรมสนับสนุนการพมิพ เปนตน         
จากการศึกษาผลผลิตของอุตสาหกรรมการพิมพไทยในแตละปพบวามีอัตราการเติบโตและ       
การขยายตวัในธุรกิจการพมิพสูงขึ้นเกือบทุกป กลาวคือในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา              
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพของไทยมีการขยายตัวสูงขึ้นมาก  โดยมีอัตราการขยายตวัเฉลี่ยประมาณ             
รอยละ 13.5 นับตั้งแตป 2530 เปนตนมาและในปจจุบันคาดวามูลคาของตลาดสิ่งพิมพสูงถึง 
150,000 ลานบาท [1] ธุรกิจการพิมพสวนใหญมักสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ
เปนหลัก ซ่ึงมีอัตราการเติบโตรอยละ 10-15 ตอป [2] ซ่ึงสอดคลองกับบทความของปฐม                
สุทธาธิกุลชัย [3] ซ่ึงเขียนไวในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปที่ 10 ฉบับที่ 3 เร่ือง อุตสาหกรรม 
การพิมพ : ความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและทิศทาง ซ่ึงกลาววาความกาวหนาของธุรกิจการพิมพ
ของประเทศมีแนวโนมจะเตบิโตและจะสดใสมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลและปจจัยดังตอไปนี้
คือ อัตราการบริโภคสิ่งพิมพภายในประเทศยังมกีารเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สาเหตุมาจาก
นโยบายการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาลที่ใหเพิ่มขึ้นไปอกี 3 ป จากพฤติกรรมของผูบริโภคที่ม ี
การใชส่ิงพิมพมากขึ้น กลยทุธทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ ซ่ึงหันมาใชส่ือส่ิงพิมพ
มากขึ้น สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทางการตลาดไดอยางแมนยําและชัดเจน 

ในระยะแรกธรุกิจโรงพิมพมีเงินลงทุนไมสูงมากนัก มปีริมาณงานพมิพไมมาก ระบบ
การพิมพที่ใชมักเปนแบบเลตเตอรเพรส (letterpress) ตอมามีการนําเทคโนโลยีระบบการพมิพ
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ออฟเซต (offset) ซ่ึงเปนระบบที่นําใชพมิพหนังสือและสิ่งพิมพทั่วไป นอกจากนีย้ังมีระบบการ
พิมพอ่ืน ๆ เชน การพิมพกราเวยีร (gravure) การพิมพเฟลกโซกราฟ (flexography) การพิมพ      
พื้นฉลุลายผา (screen) การพิมพแพด (pad) เปนตน 

ในสวนของธรุกิจการสงออกสิ่งพิมพของไทยถือไดวามโีอกาสในการสงออก        
คอนขางสูง เนื่องจากยังมีความไดเปรียบในดานตนทนุแรงงาน จึงทําใหการสงออกสิ่งพิมพมีมูลคา  
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป [4] โดยเฉพาะในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา มูลคาการสงออกได    
เพิ่มขึ้นจาก 40 ลานบาท ในป 2527 เปน 2,148.8 ลานบาทในป 2537 และเพิ่มขึ้นเปน 4,347.4   
ลานบาท ในป 2538 หรือมีอัตราขยายตัวเฉล่ียรอยละ 50 ตอป ในป 2539 มูลคาการสงออกลดลง
เหลือเพียง 879.9 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 79.86 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการคาของโลกไดเกิด
ภาวะตกต่ํา จึงทําใหการตองการสิ่งพิมพลดลง ในชวง 5 เดือนแรกของป 2541 การสงออกมีมูลคา 
404.9 ลานบาท เทียบกับมลูคา 337.9 ลานบาทในชวงเดยีวกันของป 2540 ทั้งนี้เพราะผลของ     
การปรับคาเงินบาทเปนระบบลอยตัวทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น  
 ธุรกิจโรงพิมพที่ดําเนินการในปจจุบันสวนใหญเปนโรงพมิพส่ิงพิมพทั่วไปที่รับจาง
พิมพงานทัว่ไปหลากหลายชนิด เชน นามบัตร บัตรเชิญ หนังสือเลม นิตยสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ แผนพับ โปสเตอร ปฏิทิน กระดาษหอของขวัญ เปนตน ซ่ึงลักษณะการดําเนินธุรกจิ         
โรงพิมพประเภทนี้จะเปนการรับจางพิมพงานตามความตองการของลูกคาที่ส่ังพิมพเปนหลักนับวา
ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปเปนธุรกิจโรงพิมพที่มีจํานวนมากที่สุด นอกจากนีย้ังมีธุรกิจโรงพิมพ
ประเภทอื่น ไดแก ธุรกิจการพิมพบรรจภุัณฑ ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพลักษณะพิเศษ ธุรกิจโรงพิมพ
ผา  
 ปจจุบันพบวา มีโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ที่จดทะเบียนกับกรม   
โรงงานอุตสาหกรรม [5] ทั่วทั้งประเทศจาํนวน 522 แหง และอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 457 
แหง ซ่ึงเปนจาํนวนรอยละ 87.55 ของโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป สวนใหญเปนธุรกิจโรงพิมพขนาด
เล็กมีจํานวน 249 แหง สวนโรงพิมพขนาดกลางมีจํานวน 96 แหง และโรงพิมพขนาดใหญมี
จํานวน 112 แหง  
 อยางไรก็ดี ในการดําเนนิธุรกิจใด ๆ ก็ตามจะตองอาศยัการดําเนินกจิกรรมดานตาง ๆ  
ควบคูพรอมกนัหลาย ๆ ดาน [6] อาทิเชน การตลาด การผลิต การเงิน บุคลากร การบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ จึงจะทําใหธุรกิจนัน้ประสบความสําเร็จ สามารถทํากําไรไดสูงสุดตรงตาม
เปาหมายทีว่างไว ธุรกจิโรงพิมพก็เชนกัน ยอมตองการใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว
อยางราบรื่น และบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดไว แตบางครั้งในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการ
อาจจะประสบปญหาในการดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ อันเปนสาเหตุใหรายไดลดลง รายได       
ไมคุมรายจายจนไมสามารถทํากําไรได ขาดสภาพคลองทางการเงินและมีผลทําใหธุรกิจนั้นลมเลิก
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ไปในที่สุด ปญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเปนปญหาที่เกิดจากปจจัยภายใน ไดแก ปญหาทางดานการผลิต 
ปญหาทางดานการเงิน ปญหาทางดานบุคลากร ปญหาทางดานการบริหารจัดการ หรือเปนปญหา 
ที่เกิดจากภายนอก ไดแก ปญหาดานการตลาด 
 ปฐม  สุทธาธิกุลชัย นายกสมาคมการพิมพไทย [7] ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของ
อุตสาหกรรมการพิมพของไทย คือ ปญหาดานบุคลากร ปญหาพฤติกรรมของผูบริโภคสิ่งพิมพ   
ในประเทศปญหาขอกําหนดจากภาครัฐอนัเกี่ยวเนื่องกบัสิ่งแวดลอมและสถานที่ตั้งของ                   
สถานประกอบการ ปญหาการจราจรที่ติดขัด ปญหาภาษีวัตถุดิบ ปญหาสาธารณูปโภค และปญหา
คาแรงขั้นต่ํา  
 วิชัย  พยัคฆโส นายกสมาคมสงเสริมวิชาการพิมพ [8] ไดกลาวถึงปญหาในการพฒันา
อุตสาหกรรมการพิมพไว 4 ปญหาดวยกนั คือปญหาและอุปสรรคของโครงสรางของอุตสาหกรรม 
การพิมพ ปญหาการพัฒนาทางดานการจดัการ ปญหาการพัฒนาทางดานทรัพยากรมนุษย ปญหา
การพัฒนาความรวมมือระหวางภาคเอกชน 
 รังคสิมา  มโนปญจสิริ [9] ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการพมิพ
ไว 5 ดานดวยกันคือ ปญหาการผลิต ปญหาตนทุนของวัตถุดิบ ปญหาเทคโนโลยีการพิมพลาสมัย 
ปญหาบุคลากร ปญหาการตลาด 
 จากการสัมมนาผูประกอบกิจการการพิมพ  จัดโดยมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 [10] สามารถสรุปปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
ไดเปนประเดน็ คือ ปญหาเกีย่วกับการบริหารจัดการ ปญหาเกี่ยวกับบุคลากร ปญหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิต ปญหาเกี่ยวกับวัตถุดบิ 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในสวนของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป เนื่องจากเปนธุรกจิ             
การพิมพที่มีการดําเนินธุรกจิการพิมพเปนสวนใหญ โดยศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาใน 
6 ดานดวยกนัคือ ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดาน              
การบริหารจัดการ ปญหาดานการตลาดและปญหาดานวตัถุดิบ วามีมากนอยเพียงใด ระดับใด ทั้งนี้
จะทําใหเราสามารถเตรียมความพรอมและเห็นแนวทางปองกันเพื่อแกไขปญหาในธุรกิจโรงพิมพ
ส่ิงพิมพทั่วไปได 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ   ใน
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
ระหวางขนาดของแตละกลุมการลงทุนในธุรกิจโรงพิมพ  
 
1.3  สมมติฐานของงานวิจยั 
 
 1.3.1   ธุรกิจโรงพิมพที่มีขนาดตางกนั มีปญหาการดําเนินธุรกิจโรงพิมพแตกตางกัน 
 1.3.2 ธุรกิจโรงพิมพที่มีขนาดตางกนั มีแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจ
โรงพิมพแตกตางกัน 
 
1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.4.1   ทําใหทราบถึงปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร 
1.4.2   ทําใหทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจธุรกิจโรงพมิพ 

 1.4.3   เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการที่จะใหการสนับสนุน ชวยเหลือ 
ธุรกิจโรงพิมพในอนาคต 
  1.4.4   เปนประโยชนตอสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพในการวางแผน หรือ
กําหนดแนวทางการบริหารการจัดการ ทัง้ในระยะสั้น และระยะยาว ใหธุรกิจมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืน 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจยั 
 
 1.5.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย
  ประชากรที่ใชศึกษาวจิัยครั้งนี้ ไดแก เจาของสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพ  
ส่ิงพิมพทั่วไป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวน 457 แหง [5] 
จําแนกเปน 
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  1.5.1.1  โรงพิมพขนาดเล็ก จํานวน 249 แหง 
  1.5.1.2  โรงพิมพขนาดกลาง จํานวน  96 แหง 
  1.5.1.3  โรงพิมพขนาดใหญ จํานวน 112 แหง 
 1.5.2  กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เจาของสถานประกอบการธุรกิจ      
โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป โดยใชสูตร [11]  ดังนี ้
 

 โดยใชสูตร    n   =                               Σ  N i
2Si

2

                                       Wi 

                                                                                   N2E2          + Σ   N i
2Si

2

                        (Z)α/2

 
 เมื่อ n คือ จํานวนของประชากรตัวอยาง 
  N คือ จํานวนของประชากรทั้งหมด 457 แหง 
  Ni คือ จํานวนประชากรแตละขนาดของโรงพิมพ 
  S2

i คือ Error mean square ของชั้นภมูิที่ i 
  E คือ ความคาดเคลื่อน = 0.15 
  Wi คือ สัดสวนของประชากรแตละขนาดของโรงพิมพ 
  L คือ จํานวนชั้นภูม ิ

  α คือ 0.05 (จากการเปดตารางไดคา Z = 1.96) 
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 164 ตัวอยาง ดังนี ้

   โรงพิมพขนาดเล็ก   จํานวน    89  แหง  คิดเปนรอยละ  54.27 
  โรงพิมพขนาดกลาง จํานวน    35  แหง  คิดเปนรอยละ  21.34 
   โรงพิมพขนาดใหญ จํานวน    40  แหง  คิดเปนรอยละ  24.39 
 
1.6  ขอบเขตดานเนื้อหา   
 
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาถึงปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจ     
โรงพิมพ ตามความคิดเหน็ของผูประกอบการธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ในกรงุเทพมหานคร 
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ใน  6  ดาน ไดแก ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการ
บริหารจัดการ ปญหาดานการตลาดและปญหาดานวัตถุดิบ 
 
1.7  ตัวแปรทีศ่ึกษา  
 
  ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
 1.7.1   ตัวแปรตน  ไดแก 
  ขนาดของธุรกิจโรงพิมพ จําแนกเปน ขนาดเล็ก (เงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 5 
ลานบาท) ขนาดกลาง (เงินทุนจดทะเบียน 5-10 ลานบาท) และขนาดใหญ (เงินทุนจดทะเบียน
มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป) 
 1.7.2  ตัวแปรตาม  ไดแก   
 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนนิธุรกจิโรงพมิพ ในกรุงเทพมหานคร 
ใน 6 ดานดวยกัน คือ  
 1.7.2.1  ปญหาดานการผลิต  
 1.7.2.2  ปญหาดานการเงิน   
 1.7.2.3  ปญหาดานบุคลากร 
 1.7.2.4  ปญหาดานการบริหารจัดการ 
 1.7.2.5  ปญหาดานการตลาด 
 1.7.2.6  ปญหาดานวัตถุดิบ 
 
1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.8.1 สถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพ หมายถึง ธุรกจิที่รับจางพิมพงานพิมพทั่ว ๆ ไป 
ที่มีลักษณะรูปแบบแตกตางกันหลายประเภท เชน นามบัตร บัตรเชิญ หนังสือเลม นิตยสาร              
วารสาร หนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โปสเตอร เปนตน ลักษณะของการดําเนินงานธุรกิจ       
จะเปนการรับจางพิมพงานตามความตองการของลูกคาที่ส่ังพิมพเปนหลัก รูปแบบของงาน
เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการใชส่ิงพิมพโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปมกัมีลักษณะเฉพาะคือ  พิมพ
งานตามความตองการของลูกคา ไมสามารถคาดคะเนความตองการของลูกคาได การดําเนนิ
กิจกรรมในธุรกิจ     มักตองยืดหยุนและปรับตัวตามสภาพของงานทีเ่ขามา ธุรกิจโรงพิมพจําแนก
ออกไดเปน 
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 ธุรกิจโรงพิมพขนาดเล็ก  หมายถึง ธุรกิจโรงพิมพที่มีเงินจดทุนทะเบียน ต่ํากวา 
5  ลานบาท 
 ธุรกิจโรงพิมพขนาดกลาง  หมายถึง ธุรกิจโรงพิมพที่มีเงินจดทุนทะเบียน 5-10      
ลานบาท 
 ธุรกิจโรงพิมพขนาดใหญ หมายถึง ธุรกิจโรงพิมพที่มีเงินจดทุนทะเบยีน      
มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป 

1.8.2  เจาของสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพ หมายถึง เจาของ กรรมการผูจัดการ   
ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือช่ือเรียกอยางอืน่ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในฐานะผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดในธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร 
 1.8.3  รูปแบบธุรกิจ หมายถงึ รูปแบบลักษณะของธุรกิจ ซ่ึงจําแนกเปน 3 รูปแบบ คือ 
 1.8.3.1  เจาของคนเดียว  หมายถึง ธุรกิจที่เปนเจาของและดําเนินการโดยบุคคล     
คนเดียว ตัดสนิใจใด ๆ ในธรุกิจโดยบุคคลเดียว 
 1.8.3.2  หางหุนสวน หมายถึง ธุรกิจที่บคุคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงที่จะทํา
ธุรกิจรวมกัน ความรับผิดชอบและการตัดสินใจใด ๆ ในธุรกิจรวมกัน 
 1.8.3.3  บริษทัจํากัด หมายถึง ธุรกิจที่บุคคลตั้งแต 7 คนขึ้นไป แบงทุนเปนหุน       
แตละหุนมีมูลคาเทากัน การตัดสินใจใด ๆ ในธุรกิจขึ้นอยูกับคณะกรรมการผูถือหุน 

1.8.4  ระยะเวลาในการดําเนนิธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ
จนถึงปจจุบัน 
 1.8.5  ปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ หมายถึง อุปสรรค หรือส่ิงขัดขวางที่จะทาํ
ใหไมสามารถปฏิบัติงานดานธุรกิจโรงพิมพใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังนี้จะศึกษาปญหาใน 6 ดาน คือ 
 1.8.5.1  ปญหาดานการผลิต หมายถึง อุปสรรค หรือส่ิงขัดขวางที่เกี่ยวของกับ
ดานการผลิต เชน ผลิตส่ิงพิมพไมเปนไปตามที่ลูกคาตองการหรือมีคุณภาพต่าํ การผลิตที่ม ี       
การผิดพลาดบอย ๆ  ทําใหตนทุนการผลิตสูง  เปนตน 
 1.8.5.2  ปญหาดานการเงนิ หมายถึง อุปสรรค หรือส่ิงขัดขวางที่เกี่ยวของกับ
ดานการเงิน เชน หนี้สูญ ปลอยใหระบบการเงินอยูบนพื้นฐานของความเกรงใจ ขาดเงินสดสํารอง 
เปนตน 
 1.8.5.3  ปญหาดานบุคลากร หมายถึง อุปสรรค หรือส่ิงขัดขวางที่เกี่ยวกับดาน
บุคลากร  เชน ปญหาเกี่ยวกับพนักงาน การขาดแคลนชางปฏิบัติงาน ความไมซ่ือสัตยตอองคการ 
เปนตน 
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 1.8.5.4   ปญหาดานการบริหารจัดการ หมายถึง อุปสรรค หรือส่ิงขัดขวางที่   
เกี่ยวของกับดานการบริหารการจัดการ เชน การขาดความรูความเขาใจในการบรหิาร การจัดการ 
เปนตน 
 1.8.5.5   ปญหาดานการตลาด หมายถึง อุปสรรค หรือส่ิงขัดขวางที่เกี่ยวของกบั
ดานการตลาด เชน ไมมีลูกคาที่ตองการจะจัดพิมพงาน ปญหาเกี่ยวกับราคา ปญหาเกีย่วกับปริมาณ   
สินคาที่ไมสมดุลกับความตองการ เปนตน 
 1.8.5.6   ปญหาดานวัตถุดิบ หมายถงึ อุปสรรค หรือส่ิงขัดขวางที่เกี่ยวของกบั
การนําวัตถุดิบตาง ๆ มาใชโรงพิมพ เชน กระดาษ หมึกพมิพ เปนตน 
 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร จึงขอกลาวถึงรายละเอียดและเนื้อหาที่เกีย่วของ โดยไดศกึษา
จากเอกสาร ตาํรา และงานวจิัยที่เกีย่วของในหัวขอตอไปนี้  
 2.1  ความเปนมาของธุรกิจโรงพิมพในประเทศไทย 
 2.2  ความสําคัญของธุรกิจการพิมพ และอุตสาหกรรมการพิมพ 
 2.3  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ 
 2.4  ประเภทของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป 
 2.5  ปจจัยสําคญัในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป 
 2.6  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานธุรกจิโรงพิมพ 
 2.7  แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงพิมพ 
 2.8  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 
2.1  ความเปนมาของธุรกิจโรงพิมพในประเทศไทย 
 
 ธุรกิจโรงพิมพเร่ิมตนขึ้นในประเทศไทยเมื่อไรนั้นไมปรากฎวามีหลักฐานที่แนชัด   
แตพอจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตรวาไดมีการนําการพิมพเขามาในรัชสมัยของสมเด็จ                    
พระนารายณมหาราช ซ่ึงเปนชวงที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ จึงไดเร่ิมมีมิชชันนาร ี   
เขามาเผยแพรศาสนาคริสต โดยเมื่อป พ.ศ.2205 บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ช่ือ หลุยส ลาโน (Luie 
Laneau) ไดแปลคําสอนศาสนาคริสตเปนภาษาไทยและไดสรางโรงพมิพขึ้นที่ตําบลเกาะมหา
พราหมณ เหนือกรุงศรีอยุธยา [9] และไดมีการตั้งโรงพิมพขึ้นอีกหลายแหง เพื่อพิมพคําสอนทาง
ศาสนาคริสตเปนภาษาไทยโดยใชตวัอักษรโรมัน แตภายหลังชวงปลายรัชสมัยพระนารายณ เกดิ
ขอพิพาท กับชาวฝรั่งเศส จึงไดขับไลบาทหลวงฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรไทย จึงสงผลให
กิจการพิมพตองหยุดชะงักและเปนที่นาเสยีดายทีไ่มปรากฏหลักฐานสิง่พิมพในสมยันั้นหลงเหลือ
อยูเลย 
 ตอมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี ไดปรากฏวามชีาวตะวันตกกลับเขามาเผยแพรศาสนาอีกครั้ง 
ไดมีการตั้งโรงพิมพขึ้นที่วดัซางตาครูส ตําบลกุฎีจีน เพื่อพิมพคําสอนทางศาสนา ซ่ึงหนังสือที่



 10 

ปรากฏวาพิมพสมัยนั้นทีย่ังตกทอดถึงปจจุบัน คือ หนังสือคําสอนคฤศตัง ซ่ึงระบุวาพิมพในป 
พ.ศ.2339 แตตัวอักษรยังคงใชตัวอักษรโรมัน และแมพมิพไดจากการแกะไม ตวัพิมพโลหะ ที่เปน
ตัวอักษรไทยไดรับการจัดทําขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2356 โดยนางแนนซี จัดสัน (Nancy Judson) 
มิชชันนารีชาวอเมริกัน แตเปนตัวพิมพและการพิมพทีจ่ดัทําขึ้นในประเทศพมา หนงัสือที่พิมพขึ้น 
ดวยตัวพิมพไทยดังกลาวไมเหลือเปนหลักฐานปรากฏในปจจุบัน หนังสือที่พิมพดวยอักษรไทย
เกาแกที่สุดเปนหลักฐานปรากฏ คือ หนังสือ A Grammar of The Thai or Siamese Language ซ่ึง
พิมพที่เมืองกลักัตตา เมื่อป   พ.ศ.2317 
 สวนตวัพิมพโลหะที่เปนตวัอักษรไทยไดรับการหลอขึน้ในประเทศไทย โดยหมอบรดัเล 
(Dan Beach Bradley M.D.) แมวาในระยะแรกยังหลอตวัพิมพและนําเขาเครื่องพิมพจากประเทศ
สิงคโปรตามบันทึกของหมอบรัดเล แตก็ไดมกีารพมิพหนังสือไทยในประเทศไทยเปนครั้งแรก
โดยบาทหลวงชารลส โรบินสัน (Charies  Robinson) เพื่อเผยแพรศาสนาในเรื่องเกีย่วกับบัญญัต ิ
10 ประการ จะเห็นวาการพิมพในประเทศไทยนั้น สวนใหญเกิดขึ้นไดจากชาวตะวันตกเปน                   
ผูนําเขา ดวยวตัถุประสงคที่ไมใชเพื่อธุรกจิอยางแทจริง แตเปนวัตถุประสงคของการเผยแพรศาสนา
เปนหลัก คนไทยคนแรกที่สนใจและเริ่มกิจการการพิมพ คือเจาฟามงกุฎ ในปลายสมัย
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวั ตอมา เจาฟามงกุฎไดเสด็จครองราชยขึ้นเปนพระบาทสมเด็จ
พระ      จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 พระองคไดจัดใหมีการสรางตัวพิมพอักษรไทยที่เปน
ตนแบบของ     ตัวอักษรไทยในปจจุบนั และไดจดัตั้งโรงพิมพหลวงขึน้ในพระบรมมหาราชวัง ช่ือ 
โรงพิมพอักษรพิมพการ ส่ิงพิมพช้ินแรกที่จัดพิมพคือ หนังสือราชกิจจานเุบกษา ดวยเหตุที่
พระองคเปนผูที่มีความสําคญัอยางมากตอการพมิพของไทย จึงไดรับการยกยองวาทรงเปนพระบดิา
แหงการพิมพไทย 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิรูปการศึกษา มีการ
จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น ทําใหตองการหนงัสือเรียนมากขึ้น ทําใหการพิมพไดเจริญเติบโตขึ้น แต
ตัวพิมพทีใ่ชเกดิจากการแกะแมพิมพไมโดยชางแกะคนไทย และไดเจริญกาวหนาขึน้อยางมากใน   
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว มีจาํนวนโรงพิมพเพิ่มมากขึ้น เพราะพระองค
ทรงสนพระทัยในการนิพนธหนังสือตาง ๆ มากมาย ซ่ึงมีผลใหขาราชบริพารไดสรางบทประพันธ
ที่สําคัญ ๆ ตาง ๆ ขึ้นมากมายดวยเชนกัน ส่ิงพิมพในสมัยหลังนี้จะจัดพิมพขึน้เพื่อการเรยีน        
การสอนเปนหลัก   พอชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการพิมพกต็องซบเซาลงอีกครั้ง ตอเมื่อ
สงครามโลกสิ้นสุด สภาพเศรษฐกจิ และสังคมเปลี่ยนแปลงไปสูยุคของสังคมอุตสาหกรรม  
พฤติกรรมการดํารงชีวิตของประชาชนเปลีย่นแปลง จํานวนผูรูหนังสือมีมากขึ้น ความตองการรับรู
ขาวสาร     มากขึ้น จงึมีความตองการใชส่ิงพิมพมากขึ้น วัตถุประสงคของการใชส่ิงพิมพก็
หลากหลายมากขึ้น เชน ความตองการเผยแพรขาวสาร ความตองการโฆษณาประชาสัมพันธสินคา
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และบริการ เปนตน จึงเปนการสนับสนุนใหเกดิโรงพิมพมากขึน้ ระยะแรกผูประกอบธรุกิจโรงพิมพ 
มีเงินทนุไมสูงมาก จะมีเครื่องพิมพขนาดเลก็ ปริมาณการพิมพไมมากนกั  ระบบการพิมพที่เขามา
ในชวงแรก ๆ ยังเปนระบบการพิมพเลตเตอรเพรส 
 ตอมามีการพฒันาเทคโนโลยีการพิมพเปนการใชระบบการพิมพออฟเซตมากขึ้น ซ่ึง
สวนใหญจะเปนการพิมพหนังสือพมิพและสิ่งพิมพทั่วไป และไดมีระบบการพิมพอ่ืน ๆ เชน              
การพิมพเฟล็กโซกราฟ การพิมพกราววัร การพิมพพืน้ฉลุลายผา ซ่ึงสวนใหญจะเปนการพิมพ            
บนบรรจุภณัฑ  ทําใหมีปริมาณการพิมพสูงขึ้น โรงพิมพขนาดเลก็จํานวนมากไดขยายกิจการให
ใหญขึ้น พัฒนาสิ่งพิมพใหมีคุณภาพสูงขึน้ ซ่ึงนอกจากจะสนองความตองการภายในประเทศแลว 
ยังขยายตลาดออกไปยังตลาดตางประเทศอีกดวย ธุรกจิโรงพิมพที่ดําเนินการในปจจุบันสวนใหญ
เปนโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ที่รับจางพิมพงานทั่วไปหลากหลายชนิด และในขณะที่ธุรกิจโรงพิมพ
เจริญเติบโตขึ้น ก็มีธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของที่เจริญเติบโตตามมาดวย เชน ธุรกิจกระดาษ ธุรกิจ
พลาสติก ธุรกิจหมึกพมิพ และธุรกิจจัดจําหนายวัสดุอุปกรณทางการพมิพ  เปนตน 
 
2.2  ความสําคัญของธุรกิจการพิมพ  และอตุสาหกรรมการพิมพ
 
 ธุรกิจการพมิพ เปนธุรกจิอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษการธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทอื่น 
เพราะเปนการผลิตส่ิงพิมพที่ชวยใหคนในประเทศไดมีโอกาสรับรูขาวสารขอมูลไดศึกษา                     
หาความรู ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชวีิต  พัฒนางานอาชีพ ใหกบัตนเอง ครอบครัวและสังคม 
ใหเปนบุคคลที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ตลอดทั้งมีทักษะความรูในดานตาง ๆ นอกจากนีธุ้รกิจการพิมพยังจะเปนตวับงชี้ถึงอัตราการรู
หนังสือของประชากรและพืน้ฐานการศกึษาของประชากรในประเทศอกีดวย ไดมีสถาบันทาง
การศึกษา หนวยงาน และบคุคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจการพิมพ ไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจการ
พิมพ และอุตสาหกรรมการพิมพไวอยางนาสนใจ  

รองศาสตราจารยจรินทร  เทศวานิช [10] ซ่ึงกลาวไวในเอกสารการสอนหนวยที่ 1 
เร่ืองความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ ชุดวิชาการจัดการทางการพมิพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจการพิมพและอุตสาหกรรมการ
พิมพ สรุปไดวา               ในระยะแรก ธุรกิจการพิมพเปนธุรกิจเล็ก ๆ ยังไมแพรหลายมากนัก และ
มีการกระจกุตวัอยูแตเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ตอมากิจการการพิมพของไทยมีการขยายตัวมาก
ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศ ไดมีการพัฒนาจนเปน
อุตสาหกรรมการพิมพ และมีสวนชวยทางดานพัฒนาเศรษฐกิจทางหนึง่ของประเทศ ดังนี้   
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1.  อุตสาหกรรมการพิมพเปนแหลงของการจางงาน เนื่องจากธุรกิจการพมิพในแตละแหง
ใชแรงงานเปนจํานวนมากพอสมควร ทั้งนีข้ึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจการพิมพ ลักษณะของแรงงาน   
ที่ใช ไดแก แรงงานในการจัดเตรียมตนฉบับ แรงงานในการทําอารตเวิรก แรงงานในการถายฟลม  
และทําแมพิมพ แรงงานพวกชางตัดกระดาษ ชางพิมพ ชางเก็บเลม เปนตน โรงพิมพหนึ่งอาจจะใช
แรงงานตั้งแต 60-1000 คน ขึ้นอยูกับขนาดของกิจการ แตโรงพิมพขนาดเล็กอาจใชแรงงานตั้งแต  
3-20 คน จากการสํารวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ในป พ.ศ.2534   
พบวา  มีสถานประกอบการพิมพจํานวน 2,276 แหง และมีการจางงานถึง 32,769 คน แรงงาน     
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2529 ซ่ึงมีการจางงานเพียง 22,886 คน นับวาเมืองเศรษฐกจิของประเทศ
ขยายตวัอุตสาหกรรมการพมิพและแรงงาน ก็จะมีการขยายตวัตามไปดวย 
 2. อุตสาหกรรมการพิมพเปนแหลงสําคัญ ของการผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) จากการศึกษามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ คิดตามราคา
คงที่ป พ.ศ.2531 ของอุตสาหกรรมการพมิพ  ในป พ.ศ.2532  มีมูลคาเทากับ 5,339 ลานบาท ตอมา
ในป พ.ศ.2534 และ 2536 เพิ่มสูงขึ้นเปน 6,388 และ 8,077 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคาดังกลาว 
คิดเปนรอยละ 1.07 ของมูลคาสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมดจากตวัเลขดังกลาวสรุปไดวาอุตสาหกรรม 
การพิมพ เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลูคาสูงขึ้นทุก ๆ ป โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อเศรษฐกจิ      
ขยายตวัเพิ่มขึน้  ประชากรมรีายไดมากขึน้  ความตองการสิ่งพิมพก็จะเพิ่มเปนเงาตามตัว 
 3. อุตสาหกรรมการพิมพเปนแหลงชวยพฒันาสาขาการผลิตอืน่  ๆ อุตสาหกรรม การพิมพ
มีสวนเกีย่วของสัมพันธเชื่อมโยงไปยังสาขาการผลิตอ่ืน ๆ อีกมาก โดยอุตสาหกรรมการพิมพมี
สวนกระตุนใหกจิกรรมการผลิตอื่น ๆ ขยายตวัออกไป ทั้งนีเ้พราะการผลิตสิ่งพิมพ จาํเปนตองใช
วัตถุดิบ จึงกระตุนใหมีการผลิตวัตถุดิบในประเทศ เปนตนวา อุตสาหกรรมกระดาษ เพื่อสนอง
ความตองการโรงพิมพ อุตสาหกรรมหมึกพิมพและอตุสาหกรรมเครื่องจักรกลทางดานการพิมพ 
เปนตน 
 4. อุตสาหกรรมการพิมพ เปนแหลงผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศกึษา โรงพิมพเปนกิจการที่
มีสวนชวยเหลือทางดานการศึกษาของประเทศอยางมาก เนื่องจากเปนแหลงสําคญัในการผลิต      
ส่ิงพิมพ  เพื่อใหนักเรยีน นิสิต และนกัศึกษาไดมีโอกาสเลาเรียน 
 ปฐม สุทธาธิกุลชัย [3] ยังไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจการพิมพและอุตสาหกรรม  
การพิมพ ไวอยางนาสนใจวาธุรกิจการพิมพของประเทศเติบโตไปพรอมกับอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แมวาในปจจุบันจะมีการถดถอยของการเติบโตทางเศรษฐกจิอยูบาง แตกย็ังมีผลกระทบ
ตอธุรกิจการพมิพคอนขางนอย ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลปจจัยตาง ๆ ดงันี้ 

1. อัตราการบริโภคสิ่งพิมพภายในประเทศ ยังมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจาก
นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาเพิม่ขึ้นอีก 3 ป 
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2. พฤติกรรมของผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ  
ซ่ึงหันมาใชส่ือส่ิงพิมพมากขึ้น สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทางการตลาดไดอยางแมนยําและ     
ชัดเจน 

สรุปไดวา ธุรกิจการพิมพ เปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเปนการผลติ
ส่ิงพิมพที่ชวยใหคนในประเทศไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสาร ไดศึกษาหาความรู ซ่ึงมีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนางานอาชีพใหกับตนเอง ครอบครัวและสังคม ใหเปนบุคคลที่เปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม  นอกจากนีธุ้รกิจการพิมพยังเปนตวับงชี้ถึงอัตราการรูหนังสือของประชากร และ 
พื้นฐานทางการศึกษาของประชากรในประเทศอีกดวย 
 
2.3  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ 
 

2.3.1 ความหมายของธุรกิจการพิมพ
    ธุรกิจการพิมพ หมายถึง ธุรกิจที่เกีย่วของกับกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ 3             
ขั้นตอน ไดแก งานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพ  
    2.3.1.1 งานกอนพิมพ (Pre-Press) เปนงานขั้นตอนแรกของกระบวนการพิมพ       
กอนทีจ่ะไดแมพิมพสมบูรณพรอมจะนําไปใชพิมพตอไป ซ่ึงมีขอบเขตของงานตั้งแตการออกแบบ 
และจัดทําแบบรางหรือตนแบบสิ่งพิมพ การเรียงพิมพ การทําอารตเวิรก การถายภาพงานพิมพ  
งานประกอบ ฟลม การวางรปูแบบฟลม การทําแมพิมพ งานทําปรูฟ 
    2.3.1.2 งานพิมพ (Press) เปนขั้นตอนของงานที่เร่ิมภายหลังจากการทําแมพิมพ 
และพรอมที่จะนําแมพิมพไปใชในการพิมพตอไป ซ่ึงงานพิมพจะแตกตางกันตามระบบการพิมพ 
เชน การพิมพออฟเซต การพิมพเลตเตอรเพรส การพิมพเฟล็กโซกราฟ การพิมพกราเวียร การพิมพ
สกรีน เปนตน รวมทั้งประเภทของสิ่งพิมพที่แตกตางกนั เชน ส่ิงพิมพทั่วไป ส่ิงพมิพบรรจุภัณฑ 
ส่ิงพิมพลักษณะพเิศษ 
    2.3.1.3 งานหลังพิมพ (Post-Press) เปนขั้นตอนกระบวนการทาํสิ่งพิมพใหมรูีป 
สําเร็จซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการพิมพส่ิงพมิพ อาทิ การตัด การพบั การเก็บเลม       
การทําเลม การทําตัวนูนดวยความรอน การดุนนูน การประทับรอยรอนดวยโลหะเปลว การอัดตดั
ตามแบบ การหักสัน การปร ุการพิมพตัวเลข การอาบมัน การเคลือบพลาสติก  
 2.3.2   ความหมายของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป 
    ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทัว่ไป [2] หมายถึง ธุรกิจโรงพิมพที่รับจางพมิพงานพมิพ
ทั่ว ๆ ไปที่มีลักษณะรูปแบบแตกตางกนัหลากหลายประเภท เชน นามบัตร บัตรเชิญ หนังสือเลม  
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ แผนพบั โปสเตอร เปนตน ลักษณะการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ
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ประเภทนี้ จะเปนการรับจางพิมพงานตามความตองการของลูกคาที่ส่ังพิมพเปนหลัก (Make to 
order) และสวนใหญงานของลกูคาทีจ่ะจดัพิมพมกัไมใชเปนงานประจาํ รูปแบบของงาน
เปลี่ยนแปลง ไปตามความตองการใชส่ิงพมิพ สวนนิตยสาร หรือหนังสือพิมพที่เปนสิ่งพิมพที่ตอง
มีการจัดพิมพเปนประจาํนัน้ มักจะดําเนนิการโดยโรงพมิพเฉพาะของสํานักพมิพที่ออกนติยสารหรอื
หนังสือพิมพฉบับนั้น ระบบการพิมพสวนใหญที่ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปใช เปนระบบการ
พิมพออฟเซต  เนื่องจากเปนระบบการพิมพที่เหมาะสมสําหรับสิ่งพิมพทั่ว ๆ ไป 
 2.3.3 ลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปมี
ลักษณะเฉพาะดังนี ้
    2.3.3.1  ลักษณะงานพมิพที่จัดพิมพมลัีกษณะรูปแบบแตกตางกนั และเปนครั้ง
คราว ตามความตองการของลูกคา 
    2.3.3.2   เปนธุรกิจที่สวนใหญมีการดาํเนินการผลิตงานพิมพตามคําส่ังจางของ
ลูกคาที่จางพิมพ ซ่ึงเจาของธุรกิจจะไมสามารถคาดคะเนความตองการลวงหนาไดอยางแนนอน 
    2.3.3.3  เปนธุรกจิที่ตองการการดําเนนิธุรกจิในทกุ ๆ ดานไมวาจะเปนการตลาด 
การผลิต และบุคลากรที่มีความยืดหยุนใหสามารถปรับตัวเพื่อดําเนินการผลิตงานพิมพแตละลักษณะที่
หลากหลายได 
    2.3.3.4 เปนธุรกิจที่มีลักษณะจัดการดานตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน ดานการ
วางแผนและควบคุมการผลิต ดานการวางแผนวัสดุคงคลัง เปนตน เนื่องจากงานพิมพแตละงานจะ
มีขั้นตอนการผลิตแตกตางกันไป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถสงมอบงานพิมพใหแกลูกคาไดตรงตาม
สัญญา 
    2.3.3.5 เปนธรุกิจที่ตองการการวางแผนวสัดุ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต
ตาง ๆ ใหมีขดีความสามารถที่ยืดหยุนได สามารถปรับเปลี่ยนใหสามารถผลิตส่ิงพิมพที่มีรูปแบบ
ตาง ๆ  กันไดตามความตองการของลูกคา 
 2.3.4 ขอบขายงานของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป 
    ในการดําเนินงานธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปเพื่อรับจางงานพิมพจากลูกคา จึง
ตองการขอบขายงานในดานตาง ๆ  [2] ดังนี้ 
    2.3.4.1 งานดานการตลาด เปนงานที่ครอบคลุมการวิเคราะห การวางแผนการ
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดการสั่งจางจากลูกคา และรับจางของโรงพิมพ ทั้งนี้เพราะธุรกิจโรงพิมพ          
ส่ิงพิมพทั่วไปเปนธุรกิจที่ใหบริการงานพิมพแกลูกคาตามคําส่ังจาง ดังนั้น ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพ
ทั่วไปจะอยูรอดไดจะตองการลูกคาที่วาจางใหพมิพงานธุรกิจโรงพิมพประเภทนี ้ จึงตองการงานดาน
การตลาดเพื่อใหเกิดความตองการสั่งจางพมิพจากลูกคาในกลุมที่มีแนวโนมตองการพมิพงาน เชน 
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บริษัทโฆษณา  หางสรรพสินคา บริษัทหางรานตาง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เปนตน ซ่ึงงานใน
ดานการตลาดนี้ยังแบงเปนงานในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
       2.3.4.1.1 ดานการขาย เปนงานที่เกี่ยวของกบัการติดตอหาลูกคาที่
ตองการพิมพงานใหมาพิมพงานที่โรงพิมพ 
       2.3.4.1.2 ดานการรับงาน  เปนงานทีเ่กี่ยวกับการรับงานจากลูกคาโดย
จะรับรายละเอยีดตาง ๆ ของสิ่งพิมพที่ลูกคาตองการ แลวประสานกับแผนกประเมินราคา เพื่อ
ประเมินราคาสิ่งพิมพแลวแจงใหลูกคาทราบ เมื่อลูกคาตกลงในราคาและรับจะใหโรงพิมพพิมพงาน         
ก็จะออกใบสั่งพิมพใหฝายผลิตดําเนินการผลิตตอไป 
       2.3.4.1.3 ดานการบริการลูกคา เปนงานที่เกีย่วของกับการบริการแก 
ลูกคาในดานตาง ๆ เชน  ใหคําแนะนําเกีย่วกับรายละเอียดของงานพิมพ ในกรณีที่ลูกคาไมมีความรู
เกี่ยวกับการพมิพ  การประสานงานดานการผลิตใหลูกคา ตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ  ที่เกี่ยวกบั
ส่ิงพิมพที่จัดพมิพ เปนตน 
       2.3.4.1.4 ดานประเมินราคา เปนงานที่เกี่ยวกับการประเมินราคางานพมิพที่
ลูกคาตองการจะสั่งพิมพ เพื่อใหลูกคาไดพิจารณาราคากอนจะตกลงใหพิมพงาน เนื่องจากงานพิมพที่
ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปจัดพิมพ มักเปนงานพิมพทีม่ีรูปแบบหลากหลายมากมาย จึงตองให
ความสําคัญกับงานดานการประเมินราคา 
       2.3.4.1.5 ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนงานเกี่ยวกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธธุรกิจ   โรงพิมพใหเปนที่รูจัก ลูกคาที่ตองการจะพิมพงานก็สามารถติดตอได 
    2.3.4.2  งานดานการผลิต งานดานการผลิตของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทัว่ไปที่
เปนงานหลักคือ งานในสวนของงานพิมพ แตธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปบางแหงก็จะมีลักษณะที่
ใหบริการดานการผลิตครบวงจร  กลาวคือสามารถผลิตงานในทกุ ๆ ขั้นตอนตั้งแตงานกอนพิมพ 
งานพิมพ และงานหลังพิมพ  งานในดานการผลิตที่ธุรกิจโรงพิมพจะตองดําเนนิการแบงเปนงาน
ดานตาง ๆ ดังนี้ 
       2.3.4.2.1 ดานการวางแผนและควบคมุการผลิต เนือ่งจากงานพิมพที่จะ
พิมพมักจะเปนงานที่มีรูปแบบตาง ๆ แตละงานจะตองการขั้นตอนการผลิตที่แตกตางกัน  และเวลา
ที่ใชในการผลิตก็แตกตางกันดวย ดังนั้น จึงตองการระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตที่มี 
ประสิทธิภาพที่จะชวยใหสามารถใชประสิทธิภาพของวสัดุ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตที่มีอยู
อยางเต็มที ่
       2.3.4.2.2 ดานการผลิต ตองการเครื่องจักรและอุปกรณทางการพมิพที่
หลากหลายประเภท และทักษะของชางพิมพที่กวาง เพื่อสามารถผลิตงานพิมพที่มีลักษณะ
หลากหลายได 
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       2.3.4.2.3 ดานการควบคมุคุณภาพงานพิมพ เปนงานที่มีความสําคัญที่
จะตองควบคมุคุณภาพของสิ่งพิมพใหไดคุณภาพทีด่ี เปนไปตามความตองการของลูกคา ซ่ึงใน 
การควบคุม คุณภาพสามารถทําไดหลายวธีิ 
    2.3.4.3 งานดานการเงนิ เปนงานวางแผนและควบคุมดานการเงินของธุรกิจ  
โรงพิมพตั้งแตการจัดหาเงนิทุน การจดัสรรเงินทุนมาใชในการดําเนนิธุรกิจใหไดประโยชนสูงสุด 
การจัดงบประมาณตาง ๆ การจัดทาํระบบบัญชีตาง ๆ เพื่อสถานะทางการเงินของธุรกิจ และการ
จัดระบบการเก็บเงินจากลูกคา เพื่อใหเกดิสภาพคลองทางการเงิน ใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว และรักษาเครดิตที่ดีของธุรกิจ 
    2.3.4.4 งานดานพัสด ุเปนงานที่เกีย่วของกับการจัดหา และจดัเก็บวัสด ุเครื่องจักร 
และอุปกรณการผลิตตาง ๆ ใหพรอมทั้งทางดานปริมาณ และคุณภาพกอนที่จะมีการผลิต เพื่อให
สามารถผลิตงานไดอยางตอเนื่อง และเสร็จทันตามกําหนดเวลา 
    2.3.4.5 งานดานบุคลากร เปนงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนบุคลากรการสรรหา
บุคลากร  การกําหนดหนาทีรั่บผิดชอบของบุคลากร การกําหนดอัตราเงินเดือน และผล ตอบแทน 
การจัดสวัสดกิารตาง ๆ ใหแกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง 
และการพฒันาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทัว่ไปมีความสามารถและรวมมือ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ 
 2.3.5  ความสัมพันธระหวางงานดานตาง ๆ  ในธรุกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป 
    งานธุรกิจโรงพิมพจะตองมีความสัมพันธตอกัน เพื่อใหบริการการผลิตงานพิมพ
แกลูกคาตามทีลู่กคาตองการ นอกจากจะตองสรางความพึงพอใจแกผูเกี่ยวของทั้งหมดแลวยังตอง 
สามารถทํากําไรสูงสุดใหแกธุรกิจดวย 
    งานดานการตลาดจะตองรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ที่จะกระตุนใหเกิดความ   
พึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตาง ๆ ไมวาจะเปนลูกคาและโรงพิมพในการมาติดตอวาจางใหพิมพงาน  
เมื่อรับงานจากลูกคาก็จะสงใหฝายผลิตดําเนินการตอไปงานดานการเงนิก็จะตองวิเคราะห           
แผนการลงทุน  และจัดหาเงินทุนใหเพยีงพอตอการลงทุน และเงินทนุหมุนเวยีนสําหรับคาใชจาย
การผลิตของฝายผลิต  และคาใชจายในการดําเนินการของฝายอ่ืน ๆ สวนงานดานบุคลากรจะตอง   
สรรหา คัดเลือก ฝกอบรม และจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามตําแหนงงานตาง ๆ ของฝายตาง ๆ ใน
องคการ สําหรับงานดานการผลิตจะตองทาํการผลิตงานพิมพใหถูกตองตามรายละเอยีดทางการพิมพ 
ที่ลูกคาตองการและดวยตนทุนการผลิตที่ไมสูงเกินไป จนทําใหกําหนดราคาที่ไมสามารถแขงขัน
กับคูแขงขัน ขณะที่งานดานพัสดกุ็จะตองจัดหาวัสดแุละอุปกรณใหเพยีงพอตอการผลิตของฝายผลติ 
ไมใหการผลิตตองหยุดชะงัก 
 2.3.6  สถานภาพของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป
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    ขอมูลในป พ.ศ.2540 [2] พบวา มีโรงพิมพอยูทั่วประเทศประมาณ 2,500 แหง            
และจํานวนรอยละ 80 อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ธุรกิจโรงพิมพที่ดําเนินการจะมีหลายขนาด            
สวนใหญเปนธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงมีอยูมากกวารอยละ 95 ซ่ึงมี
การบริหารงานแบบครอบครัว โรงพิมพที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการสงออกไดมีเพียงประมาณ    
20-30 แหง การดาํเนินธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปสวนใหญจะตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนการผลิตหนังสือ วารสาร นิตยสาร และส่ิงพิมพเพื่อ เผยแพร
ขาวสาร และโฆษณาประชาสัมพันธ  มีมูลคาตลาดปละหลายพันลานบาท แนวโนมความตองการ
ของตลาดภายในประเทศมีอัตราเติบโต  รอยละ 10-15  ตอป และเนนการผลิตส่ิงพิมพในลักษณะ
ใหม ๆ  เพิ่มมากขึ้น แตตวัเลขการสงออกในแตละปเพยีงประมาณ 4,000 ลานบาท หรือคิดเปน
เพียงรอยละ 4 ของการผลิตส่ิงพิมพทั้งหมด (ทั้งนี้ไมรวมมูลคาของการพิมพที่แฝงในรูปบรรจุ
ภัณฑ) การที่ธุรกิจโรงพิมพสวนใหญยงัไมสามารถพัฒนาใหเปนอตุสาหกรรมที่สงออก
เนื่องมาจากมาตรฐานของกระบวนการพิมพ และวัสดกุารพิมพยังไมเปนมาตรฐานสากลที่ลูกคา
ตองการ ธุรกิจโรงพิมพยังตองการการปรับปรุงเรื่องการตลาดระหวางประเทศ  ระบบการจัดการ
ดานตาง ๆ และนโยบายการลดหยอนทางดานภาษีนําเขาของรัฐบาลเพื่อใหตนทุนการพิมพต่ําลง 
สามารถกําหนดราคาไดต่ําลงที่จะสามารถแขงขันการตลาดตางประเทศได อยางไรก็ตาม มีโรง
พิมพสวนใหญที่ไดเร่ิม         นําเอามาตรฐานสากลมาใชในการพิมพ ทําใหในอนาคตประเทศไทย
มีแนวโนมที่จะสามารถเพิ่มสวนแบงตลาดตางประเทศได เนือ่งจากประเทศคูแขงขันที่ผลิต
ส่ิงพิมพเพื่อการสงออกในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร เปนตน ที่นับวนัจะมี
คาแรงงานสูงกวาประเทศไทย จากการสํารวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ในป พ.ศ.2543 พบวามีธุรกจิ         โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปที่จดทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเทศ 522 แหง [4] และ           อยูในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 457 แหง 
ซ่ึงคิดเปนจํานวนรอยละ 87.54 ของโรงพิมพส่ิงพิมพ            ทัว่ประเทศ ซ่ึงจําแนกไดเปนโรงพิมพ
ส่ิงพิมพทั่วไปขนาดเล็ก จํานวน 249 แหง โรงพิมพส่ิงพิมพ  ทั่วไปขนาดกลาง จาํนวน 96 แหง 
และโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปขนาดใหญ จํานวน 112 แหง 
 
2.4  ประเภทของธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป 
 

ในการจําแนกประเภทของธรุกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปนั้น สามารถจําแนกไดหลาย
ลักษณะ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใช โดยจําแนกได [2] ดังนี้  
 2.4.1 จําแนกตามความสามารถในการผลิต ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
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    2.4.1.1  ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปแบบครบวงจร หมายถึง ธุรกิจโรงพิมพที่มี
เครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ ของงานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพครบวงจรที่จะสามารถ
ผลิตงานพิมพในขั้นตอนตาง ๆ ทั้งกระบวนการภายในโรงพิมพไดเอง ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป
ลักษณะนีจ้ึงสามารถรับงานพิมพทั้งกระบวนการไดโดยที่ลูกคาเพยีงแตสงตนฉบับทีต่องการจดัพิมพ
เทานั้น  โอกาสที่โรงพิมพจะสามารถรับจางงานพิมพจะเปนไปไดสูงและแนนอนขึ้นแตตองใชเงนิ
ลงทุนสูงที่จะทําใหธุรกิจมีความสามารถที่จะรับจางพิมพในทุกกระบวนการได สวนใหญจึงมัก
เปนธุรกิจโรงพิมพขนาดกลางถึงขนาดใหญ 
    2.4.1.2  ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปแบบไมครบวงจร หมายถึงโรงพิมพที ่
ผลิตงานไดเฉพาะบางสวนเทานั้น แตอยางนอยจะตองมีเครื่องพิมพเพื่อใหสามารถทํางานในขั้น
พิมพจึงจะเรียกวาเปนโรงพิมพ สวนงานในบางขั้นตอนที่ไมสามารถทําได อาจจะจัดจางทําจาก
ภายนอกโดยรับงานทั้งหมดจากลูกคา หรือใหลูกคาดําเนินการเอง โดยรับผิดชอบแตงานใน           
ขั้นพิมพเทานัน้ ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปไมครบวงจรนี้สวนใหญมักจะเปนโรงพมิพขนาดเลก็ 
เนื่องจากในชวงการลงทุนจดัตั้งธุรกิจยังมีเงินลงทุนอยูนอย ไมสามารถลงทุนจัดซื้อเครื่องจักร
อุปกรณเพื่อทาํงานใหไดครบวงจร 
 2.4.2   จําแนกตามลักษณะการบริหาร ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภท คือ โรงพิมพราชการ  
โรงพิมพรัฐวสิาหกิจ และโรงพิมพเอกชน 
    2.4.2.1 โรงพิมพราชการ เปนโรงพิมพที่อยูในหนวยงานราชการโดยมี
วัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อจดัพิมพงานพิมพตอบสนองความตองการของหนวยงานราชการนั้น 
โดยไมตองการจะเสียงบประมาณเพื่อจดัจางพิมพจากภายนอก และความสะดวกในการจัดพิมพและ
ควบคุมงานพิมพใหไดตามกําหนดเวลาแตเมื่อมีกําลังผลิตเหลือก็อาจจะทําธุรกิจที่รับจางพิมพงาน
ภายนอกโรงพมิพในระบบราชการมีไดหลายขนาดแตสวนใหญจะมีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เนื่องจากในการดําเนินการ จะตองใชงบประมาณของทางราชการ จะตองมีการวางแผนลวงหนาตอ
ป ทําใหไมคลองตัวใน  การดําเนินงาน  ตลอดจนการพัฒนาธรุกิจใหเจริญเตบิโตไดรวดเรว็
เหมือนกับธุรกิจที่ดําเนินการโดยเอกชน ตัวอยางโรงพิมพในระบบราชการ เชน โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง โรงพิมพสํานักราช
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โรงพิมพสถาบัน ราชภัฏสวนสุนันทา เปนตน 
    2.4.2.2  โรงพิมพรัฐวิสาหกจิ เปนโรงพิมพที่อยูในรัฐวสิาหกิจ วัตถุประสงคของ
การจัดตั้งโรงพิมพก็เพื่อตอบสนองตอความตองการใชส่ิงพิมพภายในหนวยงานรัฐวิสาหกจิใหเกิด
ความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินงานหลักของรัฐวิสาหกจินั้นโรงพิมพรัฐวิสาหกิจมีไดหลาย
ลักษณะเชนเดยีวกนัอาจจะเปนธุรกจิแบบครบวงจร หรือไมครบวงจรก็ได โรงพิมพรัฐวิสาหกจิที่ 
ครบวงจรและมีขนาดใหญ ไดแก โรงพิมพคุรุสภา ซ่ึงเปนโรงพิมพทีอ่ยูในองคการคาของคุรุสภา 
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สวนตัวอยางโรงพิมพ รัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ  เชน โรงพิมพขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปน
ตน 
    2.4.2.3  โรงพิมพเอกชน เปนโรงพิมพทีม่ีเจาของเปนบุคคลธรรมดา ลักษณะ
การดําเนินงานอาจอยูในองครูปของหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งเพื่อทําธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ จะตองการระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการคลองตัว
ในการบริหารเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดการพมิพที่มีอยูอยางเสรี เนื่องจากมีธุรกิจโรงพิมพ
ส่ิงพิมพทั่วไปที่ดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก การแขงขันจึงสูง 
  ตามรายงานผลการวิจยั เร่ือง สถานภาพปจจบุันของอตุสาหกรรมการพิมพไทย [10] 
ไดกลาวไววาการแบงขนาดของโรงพิมพจะถือเกณฑหลายขอดวยกนั คือ ขนาดของงาน จํานวน
คนงาน และเงนิทุนที่ใชในการดําเนินการ แตการแบงขนาดของโรงพิมพทําไดยาก เพราะโรงพิมพ
บางแหงแมจะมีขนาดของโรงพิมพไมกวางขวาง แตก็มีเครื่องมือเครื่องจักรและคนงานมาก บาง
โรงพิมพมีจํานวนคนงานนอย แตผลผลิตมากเนื่องจากใชเครื่องจักรอัตโนมตัิและประหยดั
แรงงานคน ดังนั้นการแบงขนาดของโรงพิมพในที่นีจ้ะแบงโดยอาศัยเงนิทุนเปนหลัก กลาวคือ  
  โรงพิมพขนาดเล็ก  ใชเงนิทนุต่ํากวา 5 ลานบาท 
  โรงพิมพขนาดกลาง ใชเงินทุน 5-10 ลานบาท 
  โรงพิมพขนาดใหญ  ใชเงินทุน 10 ลานบาทขึ้นไป 
  สําหรับในการศึกษาวจิัยของผูวิจัย จะศึกษาตามจํานวนเงินทุนเปนหลัก ซ่ึงไดแก 
ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ดังที่ไดกลาวไวแลวในรายงาน
ผลการวิจัย เร่ือง สถานภาพปจจุบันของอตุสาหกรรมการพิมพไทย 
 
2.5  ปจจัยสําคญัในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป 
 
 การที่ผูประกอบการจะริเร่ิมธรุกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปจําเปนตองมีการเตรียมการ
และศึกษาขอมูลตาง ๆ เพื่อใหมองเหน็โอกาสทางการตลาด และผลกําไรที่คาดหวังวาจะไดรับ 
และโอกาส ที่จะเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยจะตองอาศยัความรูความสามารถในการ
บริหารงานหลาย ๆ  ดานประกอบกัน เชน การมีความรูความเขาใจในความตองการของลูกคา    
กลไกของตลาด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถ
ในการระดมเงนิทุน และบุคลากรมาใชได อยางเพยีงพอ ความสามารถในการจดัการปจจัยการผลิต
ใหสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการควบคุมการดําเนินงานตาง ๆ ของธุรกิจให
สอดคลองกันไดดวยดี เพื่อตอบสนองความตองการ ของลูกคา และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ตลอดจนพนกังาน และผูบริหารของธุรกิจนั้นดวย โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบ
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ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปได จําเปนตองมีการศึกษาความเปนไปไดในปจจยัดานตาง ๆ และ
ตองอาศัยขอมูลในทุกดานใหครบถวน ปจจัยตาง ๆ ที่ผูประกอบการจะตองคาํนึงในการจัดตั้ง
ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปประกอบดวยปจจัยภายนอก และปจจยัภายใน [2] ดังนี ้
 
 
 2.5.1  ปจจัยภายนอก 
    ปจจยัภายนอก หมายถึง ปจจัยทีแ่วดลอมธรุกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทัว่ไปทีจ่ะจดัตั้ง 
แตมีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ปจจัยภายนอกทีสํ่าคัญ ไดแก  
แนวโนมทางการตลาด สภาพคูแขงขัน กลุมลูกคา สภาพเศรษฐกจิและสังคม เทคโนโลยีและตลาด
ตางประเทศ 
    2.5.1.1 แนวโนมทางการตลาด การศึกษาแนวโนมทางการตลาดจะชวยใหผูที่
จะจดัตั้งธุรกิจโรงพิมพทราบโอกาสทางการตลาด และการคาดหวังทางการตลาดที่จะไดรับแนวโนม
ทางการตลาดจะบอกลักษณะสิ่งพิมพที่จะเปนที่ตองการของสังคมยุคนั้นและปริมาณความตองการ 
เพื่อเจาของธุรกิจโรงพิมพจะไดวางแผนจัดตั้งธุรกิจโรงพิมพในลักษณะที่จะสามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดไดอยางถูกตอง และวางแผนดานราคาจัดพิมพทีจ่ะรบังานใหสามารถ
แขงขันในตลาดได เชน ถาแนวโนมทางการตลาดไปทางประเภทหนังสือสําหรับเด็กที่ตองการการ
ออกแบบที่จูงใจ สะดุดตา เปนลักษณะปอปอัพ (pop up) ก็อาจจะตองวางแผนโรงพิมพใหม ี           
เครื่องจักรอุปกรณที่สามารถผลิตงานหนังสือในลักษณะปอปอัพไดหรือถาแนวโนมตลาดเฟองฟู 
ลักษณะการรบังานก็จะสามารถรับงานในราคาจัดพิมพที่สูงได แตถาแนวโนมตลาดถดถอย การรับ
งานจะตองมกีารแขงขันสูง ราคาจัดพิมพทีรั่บงานก็ควรจะต่ํา เปนตน 
    2.5.1.2 สภาพคูแขงขนั กอนที่จะตัดสินใจจัดตั้งธุรกิจโรงพิมพประเภทใด ณ  
ทําเลที่ตั้งใด ควรจะตองศึกษาภาวะการแขงขนั ซ่ึงอาจจะพจิารณาจากจํานวนโรงพมิพที่ได
ดําเนินการอยูแลวหรือมีแนวโนมที่จะดําเนินการในลักษณะเดยีวกับธุรกิจที่จะจัดตั้งทั้งนี้เพื่อ
ตรวจสอบสภาพคูแขงขันวามีอยูมากหรือนอยเพยีงใด ถาพบวาสภาพคูแขงขันมีอยูมากนับวาเปน
การเสี่ยงอยางมากที่จะจัดตั้งธุรกิจในลักษณะเดียวกนันัน้ หรือธุรกิจทีจ่ะจดัตั้งนั้นจะตองการระบบ
การจัดการที่ดมีีประสิทธิภาพ  และตองหาจุดเดนที่แตกตางจากคูแขงขนั จึงจะสามารถแขงขันได 
    2.5.1.3 กลุมลูกคา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดาํเนินธุรกิจโรงพิมพอยางมาก         
ก็คือกลุมลูกคา ผูที่จะจัดตัง้ธุรกิจควรที่จะศึกษากลุมลูกคาที่ตองการใชบริการพิมพส่ิงพิมพวาเปน
ในกลุมใดมากที่สุด เพื่อจะไดวางแผนวิธีการสงเสริมการตลาด หรือวางแผนชองทางการจัดจําหนาย
ไดอยางถูกตองกับกลุมเปาหมายที่เปนลูกคา 
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    2.5.1.4 สภาพเศรษฐกจิ  การเมือง  และสังคม  การดําเนนิธุรกิจในสภาพ
เศรษฐกิจทีด่ ี ยอมจะมีความมั่นคงมากกวาธุรกจิที่อยูในสภาพเศรษฐกิจทีย่่ําแยในการจะจัดตั้ง
ธุรกิจโรงพิมพจึงตองศึกษาสภาพเศรษฐกิจดวยวากําลังอยูในภาวะที่จะจัดตั้งธุรกิจหรือไม
นอกจากนี้ยังม ี          ขอบังคับทางกฎหมายตาง ๆ  หรือนโยบายของรัฐมีสวนสนับสนุนธุรกิจที่จะ
ดําเนินการหรอืไม หรือมีการยกเวนภาษใีหเปนกรณีพเิศษใดบางตลอดจนทศันคติของประชาชนจะมี
ผลตอการ      ดําเนินการของธุรกิจโรงพิมพดวย 
    2.5.1.5 เทคโนโลยี ระดับความกาวหนาทางเทคโนโลยีของสังคมนั้น ๆ จะมีผล
ตอความตองการดําเนินชวีิตของประชาชนในสังคม เชน ปจจุบันในยุคของเทคโนโลยีส่ือสาร
คมนาคมกาวหนา ประชาชนมีความตองการรับรูขาวสารมากขึน้ มีผลใหมีความตองการใชส่ิงพมิพ        
มากขึ้น การทําธุรกิจโรงพิมพก็อาจจะมีผลใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในสังคม
นั้นได 
 2.5.2  ปจจัยภายใน 
    ปจจัยภายในเปนปจจยัที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินธุรกิจโรงพิมพโดยตรง ปจจัยภายในที่สําคัญ ไดแก เงินทุน บคุลากร วัสดุ เครื่องจักรและ
อุปกรณการพมิพ เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และรูปแบบองคการ 
    2.5.2.1 เงินทุน เงินทนุทั้งในสวนทีล่งทุนในสินทรัพยถาวร เชน อาคาร ที่ดิน         
เครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ และสินทรัพยหมุนเวยีน เชน พัสดุคงคลัง ลวนเปนหัวใจสําคัญอยางยิ่ง
ของการเริ่มตนจัดตั้งธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป การจะกําหนดจํานวนเงินลงทุนเปนเทาไรขึ้นกับ
ขนาดธุรกิจโรงพิมพที่จะลงทุนหรือในทางตรงขาม จํานวนเงินลงทนุที่มีจะเปนตวักําหนดขนาด
ธุรกิจโรงพิมพที่เหมาะสมกบัจํานวนเงินลงทุนนั้น เมื่อทราบจํานวนเงินที่ตองการใชในการลงทุน
แลว จะตองมกีารวางแผนดานการเงินแสดงแหลงที่มาของเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
ศึกษาผลตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาววาเพียงพอชําระหนีห้รือไมรวมทั้งประมาณการตนทนุ
การผลิตงบการเงิน  งบเงินสด และอัตราผลตอบแทนที่ไดจากการลงทนุดวย 
    2.5.2.2 บุคลากร คนเปนปจจยัการผลิตที่สําคัญในฐานะเปนผูที่จะใชความรู
ความสามารถของตนในการผลิตส่ิงพิมพ เจาของธุรกิจจะตองจัดหาบุคลากรมาเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ 
ในองคการตามแตความรูและความถนัดของแตละบุคคล เชน ผูที่มีความรูความสามารถทางบริหาร  
ประกอบกับการมีประสบการณการทํางานมามาก ก็จะทําหนาทีเ่ปนผูจัดการหรือผูบริหารในองคการ
นั้น  แตถามีความรูทางวชิาชีพการพิมพ มีประสบการณทางการทํางานกับเครือ่งพิมพ ก็จะทํา            
หนาที่เปนชางพิมพ เปนตน การบริหารและการจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่เปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่งที่จะใหธุรกิจดาํเนินไปไดดวยดีตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีเ้จาของ
ธุรกิจควรใหความสาํคัญกับบุคลากรทุกคนทุกตําแหนงหนาที่ เพราะทุกคนไมวาจะเปนผูจัดการ 
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หรือผูปฏิบัติงานระดับตาง ๆ มีความสําคัญในแงใดแงหนึ่งตอองคการเสมอ จะขาดบุคคลใดบุคคล
หนึ่งไมได 
    2.5.2.3  วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณการพิมพ ปจจยัการผลิตที่มีผลโดยตรงกับ
การดําเนินธุรกิจโรงพิมพกค็ือ วัสดุ เครือ่งจักร และอุปกรณทางการพิมพที่ใช เนือ่งจากในธุรกจิ
โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป จะตองจัดพิมพส่ิงพิมพทั่วไปที่มีความหลากหลายในวัสดุที่ตองการใช 
ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณที่จะผลิต ดังนั้นเจาของธุรกิจจะตองมีความรอบคอบในการ
วางแผนจัดหาใหมีในจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานพิมพที่จะจดัพิมพและสามารถ
ผลิตงานพิมพไดตามความตองการของลูกคา 
    2.5.2.4  เทคโนโลยีกระบวนการผลิต นอกจากรายการและลักษณะที่จําเปนของ
วัสด ุ เครื่องจักร และอุปกรณทางการพิมพที่เจาของธุรกิจจะตองคาํนึงถึงในการจัดตั้งธุรกิจโรง
พิมพส่ิงพิมพทั่วไปแลว เทคโนโลยีของกระบวนการผลิตก็เปนปจจัยหนึ่งที่จะตองพิจารณาถึงดวย 
เนื่องจากเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตส่ิงพิมพเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีในขั้นงานกอนพมิพ  ขณะที่จะจัดตั้งจึงควรศึกษาเทคโนโลยีที่เปนปจจบุันที่สุดวาเปน
อยางไร ก็ควรลงทุนในเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตนั้น เชน ปจจุบันในงานกอนพิมพใช
ระบบจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสที่มีเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการจัดประกอบหนา การผลิตภาพจะใช
เครื่องกราดภาพแบบตั้งโตะ หรือสรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอร และมีเครื่องอิมเมจเซตเตอรที่
สามารถถายภาพที่เปนขอมลูในเครื่องคอมพิวเตอรลงบนฟลมได โดยไมตองใชกลองงานพิมพ   
ดังนั้น การจัดตั้งธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป  ก็ควรจะจัดตั้งโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ที่สุด ดังนั้น การกําหนดวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณการพิมพ  จะมสีวนสัมพันธกบัเทคโนโลยี
ของกระบวนการผลิตทีจ่ะใชในธุรกิจโรงพิมพส่ิงพมิพทั่วไปดวย นอกจากเทคโนโลยีที่เกีย่วกับ
เครื่องจกัรอปุกรณทีใ่ชแลว ยังตองศึกษาทางดานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อจะดาํเนินการผลิตให
ถูกตองตามหลักการ เชน ทาํเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การจัดกําลังการผลิตใหสมดุล  เปนตน 
    2.5.2.5 องครูปของธุรกิจ ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนเปนปจจัยการผลิตที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินกิจกรรมทางการผลติขององคการสิ่งที่เจาของธุรกิจจะตองพิจารณา
กอนที่จะมีการจัดตั้งธุรกิจกค็ือองครูปของธุรกิจที่จะจดัตัง้ วาจะเปนในรูปของหางหุนสวนจํากดั 
หรือรูปของบริษัท โดยจะตองศึกษาขอดีและขอจํากัดขององครูปธุรกิจตาง ๆ ที่จะจัดตั้งใน        
การดําเนินการธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป แลวจึงเลือกองครูปธุรกิจที่เหมาะสมทีสุ่ด เจาของ
ธุรกิจจะไดวางแผนโครงสรางองคการและรูปแบบการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับ      
องครูปธุรกิจที่เลือกไว 
 
2.6  ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานธุรกิจโรงพิมพ 
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ในการดําเนินงานธุรกิจใด ๆ ก็ตาม จะตองอาศัยกิจกรรมดานตาง ๆ  เชน การตลาด  

การผลิต การเงิน และบคุลากรอยางมีประสิทธิภาพ จึงจะทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ 
สามารถทํากําไรสูงสุดไดตามเปาหมายทีว่างไว ในธรุกิจการพิมพก็เชนกนั ยอมตองการให
สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวอยางราบรื่น และบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนดไว แต
บางครั้งใน         การดําเนนิธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจอาจจะประสบปญหาในการดําเนนิกิจกรรมดาน
ตาง ๆ อันเปนสาเหตุใหรายไดลดลง  รายไดไมคุมรายจาย จนไมสามารถทํากําไรได ขาดสภาพ
คลองทางการเงิน และมีผลใหธุรกิจนั้นลมเลิกไปในที่สุด ปญหาที่เกดิขึ้นอาจเปนปญหาที่เกิดจาก
ปจจัยภายในไดแก ปญหาทางดานการผลิต ดานการเงนิและปญหาของบคุลากร หรือเปนปญหาทีเ่กิด
จากปจจยัภายนอก ไดแก ปญหาดานการตลาด  
   ผูชวยศาสตราจารยผกามาศ  ผจญแกลว [5] ไดเขียนไวในเอกสารการสอนหนวยที ่
15 เร่ือง ปญหาและแนวทางธุรกิจการพิมพและการจัดพมิพ ชุดวิชาธุรกิจการพิมพและการจัดพิมพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงแบงปญหาในธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพไว 4 ประการ สรุปได   
ดังนี้   

  ปญหาดานการตลาด 
  ธุรกิจการพิมพจะประสบความสําเร็จไมไดดวยด ี ถาธุรกิจนั้นไมไดดําเนินกิจกรรม

ทางการตลาดใหมีประสิทธภิาพ หรือตองประสบปญหาเกี่ยวกับการตลาดซึ่งจําเปนตองไดรับการ
แกไขอยางทันทวงท ีมิฉะนัน้อาจมีผลใหธุรกิจการพิมพนั้นตองลมเลกิกิจการไปได เพราะไมมีลูกคา   
ที่ตองการจะจดัพิมพงานหรอืส่ังพิมพงานที่โรงพิมพหรือสํานักพิมพนัน้ หรือหนังสือที่จัดพมิพไม
เปนที่ตองการของลูกคา มีจํานวนหนังสือเหลือในคลังเกบ็หนังสือจํานวนมาก ซ่ึงเปนตนทุนสวน
หนึ่งที่ไมกอใหเกิดรายไดมาใชเปนเงนิทนุหมุนเวยีนในการดําเนนิธุรกิจ ซ่ึงปญหาทางดาน
การตลาด  ไดแก 

  1.  ปญหาเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  เชน 
      1.1 รูปแบบและเนือ้หาของสิ่งพิมพเปนที่ตองการนอย และไมดึงดูดใจให
ผูบริโภคสนใจซื้อ 
     1.2  ปริมาณของสินคาหรือบริการ  ไมสมดุลกับปริมาณความตองการ 
  2. ปญหาเกี่ยวกับราคา  เชน 
     2.1 การตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได 
     2.2 การตั้งราคางานพิมพหรือราคาจําหนายสิ่งพิมพที่สูงเกินไป  เปนตน 
  3. ปญหาเกี่ยวกับสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย  เชน 
     3.1 ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม 
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     3.2  การวางผังของธุรกิจไมเปนทีน่าเชื่อถือ 
  4. ปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดจําหนาย  เชน 
     4.1 ความไมสามารถกําหนดจดุเดนของธุรกิจการพิมพ  และการจัดพิมพ 

4.2 การโฆษณาประชาสัมพันธไมถึงกลุมเปาหมาย 
 
 
  5.  ปญหาอื่น ๆ  เชน 
     5.1 พฤติกรรมบริโภคของลูกคา 
     5.2   ความเชื่อถือของลูกคาที่มีตอธุรกิจ 
     5.3   สภาพเศรษฐกจิของประเทศที่มีผลตอกําลังซ้ือ  เปนตน 
  ปญหาดานการผลิต 
  ธุรกิจการพมิพและการจดัพมิพเปนธุรกิจทีเ่กี่ยวของกับการผลิตสิ่งพิมพเปนหลักการ
ดําเนินการทางผลิตจึงเปนหวัใจสําคัญประการหนึ่งที่ตองการจัดการที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหได 
ผลิตภัณฑซ่ึงหมายถึงสิ่งพิมพมีคุณภาพถูกตองตามที่ลูกคาตองการตลอดจนเสร็จทนัตามกําหนดที่  
ลูกคาตองการใช และมีตนทนุทางการผลิตต่ํา ถามีปญหาเกดิขึ้นในการดําเนินการดานการผลิตจะมี            
ผลกระทบตอปญหาในการดาํเนนิการในดานอื่น ๆ ดวย ไดแก การตลาด การเงนิ และบุคลากรของ
องคการ ปญหาของการผลติที่จะมีผลตอการตลาด เชน การผลติสิ่งพิมพไมเปนไปตามที่ลูกคา
ตองการ หรือมีคุณภาพต่ํา ก็มีผลใหลูกคาไมพอใจ และสูญเสียลูกคารายนัน้ไปในที่สุด สวน
ผลกระทบของ การผลิตตอการเงนิ เชน การผลิตที่มีความผิดพลาดบอย ๆ ก็ทําให ตนทุนการผลิต
สูงขึ้น กําไรทีไ่ด             ก็ลดนอยลง และผลกระทบที่มตีอบุคลากร เชน การผลิตที่ขาดประสานงาน
ที่ดี ก็มีผลใหเกิดความ         ขดัแยงขึน้ภายในหนวยงาน ทําใหขาดความสามัคคีระหวางบุคลากรได 
หากเจาของธุรกิจคอยตดิตามตรวจสอบปญหาตาง ๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการดาํเนนิการ ดานการผลิตและหา
แนวทางแกไขปญหานั้นอยางทันที กจ็ะชวยใหธุรกจิการพิมพและการจัดพมิพสามารถดําเนินการได
อยางมปีระสิทธิผล และทําผลกําไรไดอยางเต็มที่ ซ่ึงปญหาดานการผลิตไดแก 
  1.  ปญหาเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต เชน 
     1.1  วัสดุ  เครือ่งจักร  และอปุกรณที่ใชมีคณุภาพไมด ี
     1.2  จํานวนวสัดุทางการพิมพไมเพยีงพอ 
     1.3  การขาดแคลนวัสดุทางการพิมพ 
     1.4  วัสดุ  เครือ่งจักร  และอปุกรณทางการพิมพมีราคาแพง 
  2. ปญหาเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมเวลาการผลิต เชน 
      2.1  ทํางานพิมพไมเสร็จทันตามที่ตกลงไวกับลูกคา 
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      2.2  ไมมีการจดัระบบการวางแผนและควบคุมเวลาการผลิต 
      2.3  มีงานแทรกตลอดเวลา  เปนตน 
  3.  ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เชน 
     3.1  เทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิตไมไดรับการพัฒนา 
     3.2  การใชประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอยางไมเต็มที่ 
     3.3  คุณภาพงานพิมพไมตรงตามที่ตองการ 
     3.4  การใชเวลาในการผลิตมากเกินไป 
     3.5  ของเสียจากการผลิตมีมาก  เปนตน 
  4.  ปญหาเกี่ยวกับปริมาณพัสดุคงคลังไมเหมาะสม  เชน 
     4.1  ปริมาณวสัดุการพิมพทีจ่ัดเก็บไมเหมาะสม 
     4.2  ปริมาณงานพิมพหรือส่ิงพิมพที่รอจําหนายไมเหมาะสม 
  5. ปญหาเกี่ยวกับการประสานงานการผลิต  เชน 
     5.1  การประสานงานภายในหนวยงานบกพรอง 
     5.2  การประสานงานภายนอกหนวยงานบกพรอง  เปนตน 
  ปญหาดานการเงิน 
  เงินลงทุนเปนปจจัยที่สําคัญมากในการดําเนินธุรกิจการพิมพ การจัดการดาน
การเงินจึงตองการความระมดัระวังเปนพิเศษ เพื่อใหธุรกิจมีเงินลงทุนเพียงพอสําหรบัดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนือ่ง และมีกําไรเพียงพอสําหรับการขยายตวัเติบโตไปภายหนา ธุรกจิการพิมพอาจจะ
ตองประสบความลมเหลวในการดําเนนิการหรือปดกิจการไป เนื่องจากขาดเงนิลงทุนที่จะดําเนนิ
กิจการตอไปได ปญหาดานการเงินของธุรกิจการพิมพและการจัดพมิพอาจเกดิขึ้นไดจากสาเหตุ
ตาง ๆ       ดังนี้ 
  1.  ปญหาการจัดการเงินไมเปนระบบ ไมชัดเจน หรือไมแนนอน เชน 
     1.1 ปลอยใหระบบการเงินอยูบนพื้นฐานของความเกรงใจ 
     1.2 ไมทราบวาจะตองมปีริมาณเงินเขาจํานวนเทาใด ควรจะตองใหมีเงนิเขาเวลา
ไหน  เมื่อมีเงนิเขามาแลว  ควรจะมีระบบการใชเงินอยางไร  เปนตน 
  2.  ปญหาเกี่ยวกับการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน 
  3.  ปญหาเกี่ยวกับเงินสดสํารองไมเพียงพอ 
  4.  ปญหาเกี่ยวกับหนี้สูญ 

 ปญหาดานบุคลากร 
  บุคลากรเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับปจจยัอ่ืน ๆ  
นอกจากคนเปนผูที่สรางองคการหรือธุรกิจแลว คนกเ็ปนองคประกอบที่สําคัญที่จะตองดําเนนิ     



 26 

กิจกรรมดานตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินงานไปตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการอยูรอดของธุรกิจ ปญหาที่เจาของธุรกิจการพิมพและการจัดพิมพตองให
ความสําคัญปญหาหนึ่งก็คือปญหาเกี่ยวกับบุคลากร การพิจารณาปญหาที่เกิดขึน้กบับุคลากรเปน
เร่ืองที่ละเอียดออนบางครั้งไมสามารถควบคุมใหเปนไปตามที่ตองการได อาจจะตองใชหลักทาง
จิตวทิยามาแกปญหาทีเ่กดิขึน้แทนทีจ่ะเปนหลักทางวิชาการ ปญหาที่เกิดขึน้อันเนื่องมาจากบคุลากร
จะ แตกตางจากปญหาที่เกดิขึ้นจากเรื่องอืน่ๆ  ทั้งนี้เพราะลักษณะธรรมชาติของคนมีความตองการ
จะทําส่ิงใดใหสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ไดขึ้นกับความตองการที่แตกตางกนั นอกจากนี้ คนมักจะมี
ความขัดแยงระหวางเหตุผลกับอารมณ บางครั้งอาจจะใชเหตุผลในการเลือกสิ่งตาง ๆ ใหการกระทาํ
ของตนเกดิความถูกตองแมนยํา และจะแกปญหาและตดัสินใจโดยใชเหตุผลเปนพืน้ฐาน แตบางครั้ง         
ก็อาจตกอยูภายใตอารมณ โดยมีหลายสิ่งที่กระทําโดยใชอารมณที่ครอบงําเปนพื้นฐาน บางครั้ง
อาจมีการตัดสนิใจโดยไมมีเหตุผลอันเหมาะสม ซ่ึงความขัดแยงเชนนีจ้ะพบบอยครั้งในการทํางาน    
จนอาจทําใหเปนปญหาในการทํางานของบุคลากรได ปญหาที่เกิดจากบุคลากรในธรุกิจการพิมพ
และการจดัพิมพ อาจเกดิจากผูบริหารและพนักงาน ดังนี ้
  1. ปญหาเกี่ยวกับผูบริหาร  เชน 
     1.1 ผูบริหารไมมีความรูเร่ืองเกีย่วกับกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ 
     1.2   ผูบริหารไมมีความรู ความเขาใจในดานการบริหารธุรกิจ 
     1.3   ผูบริหารขาดคุณสมบัติของการเปนผูนําที่ด ี
     1.4   ผูบริหารไมทํางานอยูในสํานกังาน 
  2. ปญหาเกี่ยวกับพนักงาน  เชน 
     2.1 การขาดแคลนชางปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถ ทางดานการพิมพ
โดยตรง 
     2.2   ความไมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
     2.3   ความไมซ่ือสัตยตอองคกร 
     2.4   ความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของพนักงาน  เปนตน 
  ปฐม  สุทธาธิกุลชัย [3] ไดกลาวถึง ปญหา อุปสรรค ของอุตสาหกรรมการพิมพใน
ประเทศไทย สรุปประเด็นสําคัญดังนี้  คือ 
  ปญหาดานบุคลากร ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของอตุสาหกรรมการพิมพ มมีา   
ชานานและเปนปญหาสําคัญที่สุดทั้งนี้เนื่องจากระบบการศึกษาไมสามารถผลิตทรัพยากรบุคคลที่
มีความรูความสามารถและมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการผลิตส่ิงพิมพออกมาไดเพยีงพอ บุคลากรที่
มีอยูสวนใหญมักจะเปนผูสูงดวยประสบการณแตไมมีทฤษฎีพื้นฐาน มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตหินาที่ไมสูงเทาที่ควร ทําใหเกิดการสูญเสยีที่ไมพึงเกิดขึน้ในขั้นตอนของการผลิตไม
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สามารถที่จะใชเครื่องไมเครื่องมือที่ทันสมัยไดเต็มสมรรถนะยังขาดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติ
หนาที ่ปญหาที่กลาวมาจึงทาํใหเกดิการดึงตัวและซื้อตวับุคลากรกัน คอนขางมากในอุตสาหกรรม 
การพิมพ ดวยความขาดจรรยาบรรณของทั้งผูประกอบการและตวับุคลากรเอง ซ่ึงจะตองมีการดแูล
และแกไขอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป 
  พฤติกรรมของผูบริโภคสิ่งพิมพในประเทศ มักจะยดึติดกับความตองการที่จะให
สงมอบงานในเวลาอันรวดเร็ว ไมเผ่ือเวลาใหเพยีงพอในขั้นตอนของการผลิต ทําใหผูประกอบการ             
ไมสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไดดีเทาที่ควร เพราะอยูในภาวะจํายอม ตองตอบรับและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่จะตองการใชส่ิงพิมพทันที ยกตวัอยางเชน งานหนังสือนาจะ
ตองมีเวลาอยางนอย 1 สัปดาหในการผลติ แตลูกคามกัจะกลาววามีเวลาใหแค 3 วัน หนังสอื              
จะตองเสร็จ 
  ขอกําหนดจากภาครฐัอันเกีย่วเนื่องกับส่ิงแวดลอมและสถานที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ เนื่องจากบทบงัคับตาง ๆ มคีวามเขมงวดสูงมากขึน้ และการถูกบังคับใหยายสถานที่
ประกอบการออกไปสูบริเวณชานเมือง โดยมาตรการทางออมของภาครัฐ ทําใหผูประกอบการ
หลายรายไมสามารถที่จะขยายกําลังผลิต ณ สถานที่ประกอบการปจจุบันหรือไมมีทุนทรัพยเพียง
พอที่จะยายสถานประกอบการออกไปสู ณ ที่ตั้งใหม 
  การจราจรที่ตดิขัดและไมสามารถแกไขใหทุเลาเบาบางลงได ทําใหเกดิความลาชา 
การเสียเวลาโดยไมจาํเปนในการขนสง และคาใชจายที่ไมพึงเกดิขึ้น การคมนาคมที่ติดขัดนับเปน
อุปสรรคที่คอนขางสําคัญ  และจะตองไดรับการดูแลจากภาครัฐอยางจริงจังโดยเร็วทีสุ่ด 
  ภาษวีัตถุดิบ ที่สําคัญของอุตสาหกรรมการพิมพคือ กระดาษซึ่งเปนวัตถุหลักใน   
การผลิตยังมีอัตราภาษีนําเขาสูงอยูมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษนีําเขาของประเทศเพื่อนบาน 
เชน  สิงคโปร และฮองกง ซ่ึงอยูที่อัตรา 0 ถึงแมวาจะมีมาตรการในการคืนภาษสํีาหรับสิ่งพิมพ          
สงออก แตกย็ังมีปญหาความลาชาในขบวนการคืนภาษดีังกลาวอีกมากมายและมีขัน้ตอนที่ยุงยาก
ซับซอน จนไมสามารถทําใหผูประกอบการเขามาใชประโยชนจากมาตรการชวยเหลืออันนีไ้ด
อยางเต็มที่ หากภาครัฐพจิารณาลดระดับอตัราภาษีลงเหลือรอยละ 10 จากรอยละ 20 ในปจจุบนัก็
นาจะมีสวนชวยอุตสาหกรรมการพิมพ เพื่อการสงออกไดมากขึ้น และหากเปนไปไดถาลดลงให
เหลือในอัตรา 0 เทียบเทากับประเทศเพือ่นบาน กจ็ะยิ่งสรางโอกาสในการสงออกสิ่งพิมพไปยงั
ตลาดตางประเทศไดมากขึ้น 
  สาธารณูปโภค  ที่สําคัญที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมการพมิพ  ก็คือไฟฟากําลัง ใน
ปจจุบันไฟฟาดับบอยมากทาํใหเกดิความสูญเสียที่ไมจําเปนและในบางครั้งดับบอย ๆ ติดตอกนั
สรางความเสียหายใหกับเครื่องมือเครื่องจักรได ภาครัฐนาจะเขามาดูแลกํากับความมปีระสิทธิภาพ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของไดมากยิ่งขึ้น 
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  คาแรงงานขั้นต่ํา ที่มีการปรับสูงขึ้นอยูอยางตอเนื่องและบอยครั้งสรางภาระให
เกิดขึ้นในดานของตนทุนทําใหผูประกอบการมีความจําเปนที่จะตองนาํระบบอัตโนมัติเขามาเพื่อ
ชวย   ลดตนทุนในการผลิตมากยิ่งขึ้น และยังทําใหความไดเปรียบในการแขงขันกบัประเทศเพื่อน
บานในภูมิภาคนี้ต่ําลงไปอีกดวย 
  กนกวรรณ นิลเพ็ชร [12] ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการสงออกของ
อุตสาหกรรม      การพิมพไทย ไวในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช สรุปใจความสําคัญอยางนาสนใจ ได
ดังนี้   
 
  ปญหาการผลิต ไดแก 
  1. การจัดการอตุสาหกรรมการพิมพของไทยสวนใหญ มีลักษณะธุรกิจในครอบครัว  
ไมไดใชแนวทางการบริหารที่ทันสมัยมาดําเนินธุรกิจ โดยทั่วไปเจาของกจิการจะทํางานเกือบทุกอยาง  
ผลเสียที่เกิดขึน้คือ ผูบริหารไมมีเวลาเหลือสําหรับการพัฒนาการผลิตและการตลาดการดูแลกิจการ
ดูแลไดไมทัว่ถึง ทําใหคุณภาพงานไมดีเทาที่ควร และขาดการประสานงานระหวางภายในบริษทั
และกิจการภายนอก 
  2. บุคลากร อุตสาหกรรมการพมิพขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  เพราะ   
ผูสําเร็จการศึกษาระดับสูงเขาทํางานดานการพิมพโดยตรงมีนอยมาก ทําใหอุตสาหกรรมการพิมพ
ไมสามารถพัฒนาหรือขยายตัวไดเต็มที่และคุณภาพของสิ่งพิมพของไทยยังมีคณุภาพไมดีเทาที่ควร  
อันเปนผลจากชางพิมพสวนใหญถายทอดความรูจากชางเกา ซ่ึงชางเกาเองกใ็ชความรูจาก
ประสบการณ  ขาดการนําอุปกรณที่ทันสมัยและเปนมาตรฐานของตางประเทศมาประยุกตใชงาน 
  3. หนวยงานทีใ่หการศกึษาดานการพมิพ สถานศกึษาที่เปนแหลงผลิตบุคลากรดาน
การพิมพยังขาดกําลังคนและงบประมาณในการหาอุปกรณที่ทันสมัย มาใหความรูกับนักศึกษา 
ความรูความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาจึงอยูในขอบเขตจํากัด และตองใชเวลามากในการ
เรียนรูเทคนิคของโรงพิมพที่ไปทํางานดวย 
  4. วัตถุดิบ วัตถุดบิที่สําคัญทางดานการพิมพ คือ กระดาษและหมึก การผลิตกระดาษ
ภายในประเทศยังไมเพียงพอตอความตองการ และกระดาษบางชนดิยังมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร 
ส่ิงพิมพที่ตองใชกระดาษคณุภาพดีโดยเฉพาะเพื่อการสงออกจึงตองนาํเขาจากตางประเทศ สําหรบั
หมึกพิมพที่ผสมภายในประเทศมีคุณภาพแตกตางกนัมาก เชน หมกึพิมพสีเดียวกนัตางยี่หอ กม็ี         
สีสันและระดบัความเขมแตกตางกัน 
  5. เครื่องจักรอุปกรณ เครื่องจักรอุปกรณทีใ่ชในการพิมพเกือบทั้งหมดนําเขาจาก
ตางประเทศ และเครื่องจักรที่ทันสมัยจะมีราคาสูงมาก ทําใหเปนอปุสรรคตอการขยายการลงทนุ 
เพื่อรองรับตลาดสงออก 
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  6. วัสดุการพิมพ โรงพิมพทั่วไปไมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพิมพที่จะชวย
พัฒนาคุณภาพของสิ่งพิมพ เชน เครื่อง Densitometer ที่เกี่ยวของกับการวัดความเขมมาตรฐานของ         
ส่ิงพิมพ แมบางแหงจะซื้อไวแตไมไดนํามาใชอยางจริงจงั แตมักจะใชสายตาหรือประสบการณใน
การพิจารณามากกวา ดังนั้นคุณภาพของสิง่พิมพไทยจึงไมไดมาตรฐานสําหรับการสงออกในตลาด
ส่ิงพิมพคุณภาพสูง 
  7. การออกแบบสิ่งพิมพ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพยังขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนา  
แนวความคดิใหม ๆ ในการออกแบบสิ่งพมิพใหสอดคลองกับความตองการของผูซ้ือ และขาดแคลน
บุคลากร ดานการออกแบบสิ่งพิมพ เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่เปดสอนทางดานนีย้ังมีไมมากนัก 
และผูที่จบการศึกษาก็มกัจะไปทํางานบริษทัโฆษณามากกวาทํางานกับโรงพิมพ 
  ปญหาการตลาด ไดแก 
  1. คูแขงขัน อุตสาหกรรมการพมิพของไทยยังไมสามารถสูประเทศคูแขงขนัได เชน  
ฮองกงและสิงคโปร  เนื่องจากมีตนทุนการผลิตต่ํากวาของไทย  ซ่ึงมีปจจัยประกอบดังนี ้
     1.1 ฮองกงและสิงคโปรไมเก็บภาษีนําเขาวตัถุดบิและเครื่องจักรอุปกรณในขณะที่
ไทยตองเสียในอัตราคอนขางสูง 
     1.2 ประเทศทั้งสองเปนศูนยกลางการพิมพมานานจึงสามารถตอรองราคาซื้อ
เครื่องจักรหรือวัตถุดิบไดราคาต่ํากวาไทย 
     1.3 ประเทศคูแขงมีความสามารถทางการตลาดสงออกมากกวาประเทศไทย  
เนื่องจากดําเนนิธุรกิจมานาน โดยมุงสงออกเปนหลัก และมีการรวมลงทุนกับบริษทัตางชาติ ซ่ึง
นอกจากจะไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแลวยังเปนการสรางหลักประกนัทางการตลาดอีก
ดวย 
  2. ขอมูลการตลาดตางประเทศของสิ่งพิมพ  อุตสาหกรรมสิ่งพิมพของไทยประสบ
กับปญหาการขาดขอมูลการตลาดของตางประเทศ โดยเฉพาะลกัษณะความตองการของลูกคาซ่ึง
ในแตละประเทศจะมีความตองการแตกตางกันไปการไมรูถึงลักษณะความตองการทัง้ทางดาน       
รูปแบบวัตถุดบิที่ใช  มาตรฐานของสี ทําใหการสงออกสิ่งพิมพไทยยงัไมขยายตวัเทาที่ควร 
  3. ดานการวางแผนการตลาด ธุรกิจการพิมพขาดการวางแผนดานการตลาด และการ      
เผยแพรประชาสัมพันธใหลูกคารายใหญในสหรัฐอเมริกาและยุโรปทราบขีดความสามารถในการ
ผลิตส่ิงพิมพคุณภาพสูง ลูกคาสวนใหญไดรับการติดตอจากฝายผูซ้ือมากกวาการเสนอโดยผูผลิต
ฝายไทย 
  ปญหากฎระเบียบ ไดแก 
  1. ภาษีอากรนําเขา การนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรอุปกรณยังเปนสิ่งจําเปนเพราะ 
อุตสาหกรรมในประเทศผลิตไดไมเพยีงพอตอความตองการและคุณภาพยังไมไดมาตรฐานแต      
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การนําเขาดังกลาวตองเสียภาษีนําเขา เชน กระดาษรอยละ 35 เครื่องพิมพรอยละ 5 (เดิมรอยละ 20)       
ตนทุนการผลิตส่ิงพิมพไทยจึงอยูในเกณฑสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงขนัที่ไมเสียภาษี
นําเขาเลย 
  2. ภาษีมูลคาเพิ่ม การเก็บภาษมีูลคาเพิ่มในอตัรารอยละ 7 ซ่ึงถึงแมวาจะสามารถ
ขอคืนภาษีในการสงออกได แตในทางปฏบิัติจะมีขั้นตอนยุงยากและใชเวลา 
  3. การขอคืนภาษอีากรวัตถุดิบ ตามมาตรา 19 ทวิ การขอคืนภาษดีังกลาวแมวาจะมี
สูตรมาตรฐานทางดานสิ่งพิมพที่ทําใหการขอคืนภาษีสะดวกขึน้แตในบางกรณีการผลิตของ           
ผูสงออกตางจากสูตรมาตรฐานแลว การขอคืนจะใชเวลานาน ซ่ึงจะเปนตนทุนของผูสงออกในการ
เสียคาธรรมเนียมการทําหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 
  4. การกําหนดอัตราคาขนสงส่ิงพิมพ อัตราคาขนสงไปรษณยีภณัฑของไทยสูงกวา
ประเทศคูแขงขันมาก ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการรับงานพิมพจากตางประเทศในประเภทวารสารที่
จะตองจดัสงใหแกลูกคาของผูวาจางที่อยูในตางประเทศ 
  5. การขอรับการสงเสริมการลงทุน ผูที่จะขอรับการสงเสริมการลงทุนจะตอง
ดําเนินการสงออกเปนหลัก ซ่ึงถาหากเปนผูสงออกรายใหมยอมจะไมมีหลักประกนัที่แนนอนวาจะ
สามารถ         สงออกไดตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด จึงเปนอปุสรรคตอการ
ขอรับการสงเสริมการลงทุน 
  รองศาสตราจารยจรินทร  เทศวานิช [10] ไดกลาวถึงสภาพปญหาทั่วไปของธุรกิจ         
การพิมพ โดยแบงปญหาออกเปน  4  ดานดวยกัน คือ  
  ปญหาทางดานบุคลากร อุตสาหกรรมการพิมพเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช              
แรงงานมาก และมีแนวโนมของการใชแรงงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนือ่งจากจํานวนสถานประกอบ
ธุรกิจการพิมพ และความตองการในการบริโภคสิ่งพิมพมีแนวโนมสูงขึ้นและคาดวาในป 2538   
จะมีจํานวนผูทํางานในสถานประกอบการพิมพประมาณ 40,673 คน จํานวนดังกลาวขางตน
คนงานจะเขาทํางาน ทั้งในดานการจัดการ ดานการผลิตและเปนแรงงานทั่วไป การทํางานของ
แรงงาน      ดังกลาวในระยะแรกยังประสบปญหานอย ตอมาในปจจบุันปญหาดานบุคลากรเริ่มมี
มากขึ้นตามลําดับ ปญหาตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี ้
  1.  ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ปญหาการขาดแคลนแรงงานนับวาเปนปญหาพื้นฐาน
ของทุกอุตสาหกรรม สําหรับในธุรกิจการพิมพมีการขาดแคลนแรงงานในสองระดบั ไดแก การ
ขาดแคลนแรงงานพวกไรฝมือ ไดแก พนกังานยกของ หอของ เข็นรถ ขนสงส่ิงพิมพ เปนตน และ
คาดวาแนวโนมในอนาคตแรงงานดังกลาวจะหายากมากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางดานเศรษฐกิจ 
จึงมีแรงงานเขาไปทํางานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ทําใหการหาแรงงานไรฝมือไดยากขึน้ 
อีกพวกหนึ่ง ไดแก การขาดแคลนแรงงานฝมือ แรงงานทีม่ีความรูทางดานการพมิพและคอมพวิเตอร 
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เชน พนักงานเรียงพิมพคอมพิวเตอร ชางพิมพมือหนึง่ ชางพิมพมือสองและชางพิมพมือสาม             
ชางกลอง  พนกังานอารตเวอรค หัวหนาชางพิมพ พนกังานการตลาด พนักงานบัญชี และพนกังาน
อ่ืน ๆ  แรงงานเหลานี้นับวนัจะหายากมากขึ้น เนื่องจากสถานประกอบการพิมพตองการแรงงาน
เหลานี้มากขึ้น ในขณะที่สถาบันการศึกษาผลิตกําลังคนทางดานนีย้ังไมเพียงพอกับความตองการ 
ประกอบกับเครื่องจกัรและอปุกรณรุนใหมความสามารถทํางานไดมากขึ้น จึงมีความตองการใช
แรงงานที่มีความรูและความสามารถมากขึ้นกวาในอดีตทําใหเกดิมีการแยงแรงงานและการประมลู
แรงงานกันระหวางสถานประกอบการพิมพหลายแหง  โดยเฉพาะแรงงานในกรุงเทพมหานคร 
  2. ปญหาคาจางแรงงานสูง โดยที่จํานวนแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานที่ม ี    
ฝมือและความรู ทําใหผูประกอบการประมูลแรงงานและใหคาจางแรงงานในอตัราสูง เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสาขาอตุสาหกรรมอืน่ ๆ นอกจากนัน้ยงัตองให สวัสดกิารที่ดแีกแรงงานดวย เพราะถา
มีสวัสดกิารนอย  แรงงานกจ็ะเคลื่อนยายไปอยูโรงพิมพอ่ืน ๆ  
  3. ปญหาแรงงานที่ทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักร ไดแก แรงงานขาดความรู
ความสามารถทางดานเทคนคิเรียนรูงานชาเนื่องจากไมไดสําเร็จทางดานการพมิพมาโดยตรง 
นอกจากนั้น แรงงานหลายรายไมเคยฝกอบรมเทคนิคและวิธีการผลิตใหม ๆ ขาดความกระตือรือรน
ในการแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ แรงงานทีม่ีความสามารถก็มักจะโยกยายงานบอยไมสนใจในเรื่อง
การซอมแซมรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ 
  4. ปญหาแรงงานทั่วไปที่พบในสถานประกอบการพิมพ ปญหาแรงงานทั่วไปที่พบ
ในสถานประกอบการพิมพ ไดแก ปญหาแรงงานลาออกบอย มีความรับผิดชอบในงานต่ํา               
ขาดความกระตือรือรนในการหาความรูเพิม่เติม และหาแรงงานไดยากในชวงฤดูกาลเพาะปลูกและ      
เก็บเกีย่ว 
  5. ปญหาการขาดความรูทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีทางดาน
การพิมพมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เครื่องจักรและอุปกรณรุนใหม ๆ จะมีความยุงยากนอยลง และ
มีสมรรถนะในการทํางานไดดีและมากขึน้ แตคนงานในโรงพิมพมักไมคอยไดติดตาม
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากนกั ทําใหไมสามารถทํางานกับเครื่องจักรใหม ๆ ได 
นอกจากนั้นสถาบันการศึกษา ตาง ๆ ที่สอนทางดานการพิมพก็มักจะมีเครื่องจักรและอุปกรณที่เกา
และลาสมัย ดังนั้น ผูสําเรจ็การศึกษาทางดานการพิมพออกมาอาจไมสามารถตามเทคโนโลยีใหม 
ๆ ไดทัน           ตองมาฝกอบรมและใหความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมจึงจะสามารถทํางานได 
  ปญหาทางดานปจจยัการผลิต ปจจัยการผลิตทางดานการพิมพทีสํ่าคัญมีหลาย
ประเภท  ไดแก เงินทนุ เครื่องจักร และอุปกรณ แรงงาน วัตถุดิบทางดานการพมิพ ที่ดิน และ            
ผูประกอบการ  ซ่ึงการดําเนนิธุรกิจการพมิพมีปญหาทางดานปจจยัการผลิต  ดังนี้ 
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  1. เงินทุน ปญหาทางดานเงินทุนที่สําคัญของธุรกิจการพิมพ ไดแก ปญหาการหา
แหลงเงินกูยืมอัตราดอกเบี้ยต่ําไดยาก และโรงพิมพสวนใหญไมไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
รัฐบาล ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีนเนื่องจากลูกคาชําระเงินชาประกอบกับทางโรงพิมพตองมีภาระ
เกี่ยวกับการชําระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกูอยูอยางสม่ําเสมอ ในบางครั้งทําใหตองจายคาแรงงาน
ไมตรงเวลา ไมสามารถซื้อวัตถุดิบดวยเงินสดซึง่มีราคาถูกกวาการใชเครดิตไดนอกจากนัน้
ดอกเบี้ยเงินทีกู่ยืมกจ็ะอยูในอัตราคอนขางสูง ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย โอกาสใน
การแขงขันกับโรงพิมพตางประเทศจึงมีนอย 
  2. เครื่องจกัรและอุปกรณ ปจจบุันสถานประกอบการพิมพไดมกีารสั่งซื้อเครื่องจกัร
และอุปกรณจากตางประเทศเขามาใชมากขึ้นเครื่องจักรแลอุปกรณนับเปนปจจยัที่มคีวามสําคัญ
ทางดานการผลิตส่ิงพิมพมาก แตการนาํเครื่องจักรและอุปกรณเขามาใชมากขึ้นกอใหเกดิปญหา
หลายประการ ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณมักมีราคาสูง เครื่องอะไหลมีราคาแพง และตองนําเขา
จากตางประเทศ ผูประกอบการตองเสียภาษนีําเขาเครื่องจกัรและอุปกรณ (ยกเวนสถานประกอบการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน) ทําใหเกดิปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินขาดดลุ นอกจากนัน้
เมื่อเครื่องจกัรและอุปกรณเสียสถานประกอบการพิมพไมสามาถซอมไดเองตองรอชางจาก              
รานจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณมาซอมแซมให ซ่ึงนอกจากคาจางซอมจะสูงแลวบางครั้งก็ตอง
รอซอมหลายวนั เครื่องจักรและอุปกรณทางการพิมพทีท่ําในประเทศไทยบางชนดิสถานประกอบ
ธุรกิจการพิมพไดนําไปใช และมีคุณภาพดพีอสมควร คาดวาในอนาคตคงจะมีการผลิตและ
นํามาใชหลายประเภทมากขึ้น 
  3.  ที่ดิน โรงพิมพสวนใหญมักจะตั้งอยูในเขตชมุชนและอยูใกลตลาด โดยใช ตึกแถว          
1-2 คูหา เปนที่ตั้งของโรงพมิพหรือสถานประกอบธุรกจิการพมิพ แตในปจจุบันเครื่องมือเครื่องจกัร   
มีขนาดใหญและทําการผลิตไดมากขึ้น การตั้งโรงพิมพอยูในอาคารที่เปนตึกแถว 1–2 คูหาทําได
ยาก และตามกฎหมายก็ไมสามารถใชตึกแถวเปนสถานประกอบการพิมพได การที่จะหาสถาน
ที่ตั้งโรงพิมพใกลแหลงชุมชนนั้น ที่ดนิสวนใหญจะมีราคาแพงมากและหาไดยาก ดังนั้นจึงมีผล           
ทําใหตนทนุการผลิตส่ิงพิมพมีราคาสูงขึ้น 
  4. ผูประกอบการ ผูประกอบการทางการพิมพสวนใหญรอยละ 90 ของ
ผูประกอบการทั้งหมดไมไดสําเร็จทางดานการพิมพโดยตรง แตอาศัยประสบการณทางดานการ
พิมพจากการเปนลูกจางในโรงพิมพมากอน หรือการไดรับการถายทอดจากบิดามารดา ทําให
ผูประกอบการ        ขาดความรูทางดานเทคโนโลยีการพิมพไมสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น    ผูประกอบการบางสวนกไ็มมีความรูทางดานการจดัการ เปนผลให
การพัฒนาสถานประกอบการเปนไปอยางลาชา ไมมีความสามารถที่จะหาตลาดจากตางประเทศได 
เปนผลใหการพัฒนาในธุรกจิการพิมพไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
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  5. วัตถุดิบทางดานการพิมพ วตัถุดิบทางดานการพิมพมหีลายชนิด ไดแก กระดาษ  
หมึกพิมพ ฟลม แมพิมพ สารเคมีตาง ๆ และวัตถุดิบอ่ืน ๆ แตวัตถุดิบสําคัญเหลานี้มีปญหาหลาย         
ประการ  ไดแก   
     5.1 ปญหากระดาษพิมพ  กระดาษพิมพที่ใชในโรงพิมพมีปญหาหลายประการ   
ไดแก  ปญหากระดาษพิมพมีราคาสูง กระดาษขาดแคลนในบางชวงราคากระดาษขึน้ลงไมแนนอน 
กระดาษที่ผลิตในประเทศ บางครั้งคุณภาพไมสม่ําเสมอ เชน เร่ืองของสีกระดาษ หรือบางกรณีกน็ํา
ออกมาจําหนายกอนทั้ง ๆ ทีย่ังบมกระดาษไมไดมาตรฐาน เปนตน 
     5.2 ปญหาหมึกพมิพ หมึกพิมพที่ใชในโรงพิมพมีปญหาหลายประการ ไดแก  
หมึกพิมพมีราคาสูงหมึกพิมพที่ผลิตในประเทศบางครั้งมีราคาสูง รานจําหนายหมกึมีนอยตลอดจน  
ชางพิมพขาดความรูความสามารถในการเลือกใชหมกึพิมพ เพราะการใชหมึกพิมพจะตองเลือกให
เหมาะสมแกวสัดุพิมพและระบบการพิมพ 
     5.3 ปญหาแมพิมพ แมพิมพที่ใชในโรงพิมพมีปญหาหลายประการ ไดแก               
แมพิมพมีราคาสูง ยังตองมีการนําเขาแมพิมพจากตางประเทศจํานวนมาก รานจําหนายแมพิมพ       
มีนอย แมพมิพที่จําหนายขาดแคลนในบางชวง ขาดความรูความสามารถในการเลือกใชแมพิมพ
อยางเหมาะสม  อยางไรก็ตาม ในอนาคตจะมีการนําระบบการพิมพตรงสูกระดาษ (direct to paper) 
เขามาใชมากขึน้  ปญหาแมพมิพอาจมีแนวโนมลดลง 
     5.4 ปญหาฟลม มีปญหาตองสั่งซ้ือฟลมจากตางประเทศ ซ่ึงฟลมสวนใหญมี
ราคาสูงเนื่องจากคาภาษีสูงทาํใหเกดิความไมสะดวกในการซื้อฟลมมาใช นอกจากนั้นยงัมีการผูกขาด
ในเรื่องการจําหนายน้ํายาลางฟลมรวมไปกับการจําหนายฟลม สําหรับในอนาคตเมื่อนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใช  ปญหาฟลมจะลดลงไปมาก 
  ปญหาทางดานการตลาด การกลาวถึงสภาพของปญหาดานการตลาดสิ่งพิมพใน
เร่ืองนี้จะพจิารณาออกเปน 2 ดาน คือปญหาทางดานการตลาดในประเทศกับปญหาทางดาน
การตลาดตางประเทศ  ดังตอไปนี้คือ 
  1.  ปญหาทางดานการตลาดสิ่งพิมพภายในประเทศ มีดงันี้ 
     1.1 ปญหาทางดานการแขงขัน เนื่องจากในปจจุบันมีจํานวนสถานประกอบ         
การพมิพเพิ่มขึน้จํานวนมากและมกีารกระจกุตวัอยูในกรุงเทพมหานคร ประกอบกบัโรงพมิพขนาด
กลางพยายามขยายตวั และพัฒนาใหเปนโรงพิมพขนาดใหญ สามารถผลิตส่ิงพิมพได หลายชนิด      
จึงทําใหเกิดปญหาทางดานการแขงขันกนัอยางมาก การแขงขันกันดงักลาวกอใหเกิดปญหาเรื่อง            
การตัดราคา ทําใหธุรกิจการพิมพมีกําไรนอยลง 
     1.2 ปญหาการมีงานพิมพอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากตลาดการพิมพในประเทศไทย
จะมีงานชกุเปนชวง ๆ ตามเทศกาลตาง ๆ เชน เขาพรรษา งานกฐิน งานแตงงาน คริสตมาส        
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งานปใหม ฤดูกาลเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน เทศกาลเหลานี้ 
โรงพิมพจะมีงานมากจนลนมือ แตถาหมดเทศกาลปริมาณงานกจ็ะมนีอยลง และตองมีการหยดุ
งานในบางชวงเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพิมพขนาดเลก็ในตางจังหวดัที่มีปริมาณงานมากเปน     
คร้ังคราวแตตองหยุดงานในบางชวง แตสําหรับโรงพิมพขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร ก็พยายาม
หางานพิมพประจําปอนโรงพิมพตลอดเวลา เชน หนังสือวารสาร นิตยสาร และหนังสือเลมที่ใช
อานในประเทศ เปนตน นอกจากในบางโรงพิมพยังรับงานจากตางประเทศเขามาพมิพในประเทศ 
อีกดวย             
     1.3 ปญหาสิ่งพิมพราคาสูง เนื่องจากตนทนุคาวัตถุดิบสูงขึ้น ทําใหผูบริโภค            
ส่ิงพิมพที่มีกําลังซ้ือนอย ลดปริมาณการบริโภคสิ่งพิมพลง ซ่ึงปญหาสิ่งพิมพราคาสูงเปนปญหาที่
รัฐบาลควรเขามาชวยเหลืออยางมากเนื่องจากสิ่งพิมพเปนสินคาที่จะชวยใหประชากรของประเทศ
มีความรอบรู  มีความฉลาดและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง รัฐอาจจะตองหาทางลด 
หรือยกเลิกการเก็บภาษวีัตถุดิบทางดานการพิมพเปนกรณีพิเศษ            
  2. ปญหาทางดานการตลาดสิ่งพิมพตางประเทศ การที่ธุรกิจการพิมพยังไมสามารถ
สงส่ิงพิมพไปจําหนายยังตางประเทศไดมากเทาที่ควรเกดิจากสาเหตุหลายประการ ไดแก 
     2.1  ปญหาทางดานการผลิต 
          2.1.1 ขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถและสําเร็จทางดานการพิมพ  
เขามาทํางานในโรงพิมพ เนื่องจากบุคลากรระดับปริญญาตรีทางการพิมพที่ผลิตไดยังมีนอย      
ชางพิมพสวนใหญเปนชางพมิพที่อาศัยประสบการณจากการทํางานในโรงพิมพความรูความสามารถ
ในดานเทคโนโลยีใหม ๆ มนีอย การควบคุมงานพิมพทีต่องการคุณภาพสูงจึงทําไดยาก       
      2.1.2 วัตถุดิบสําคัญที่ผลิตในประเทศซึ่งไดแก หมกึและกระดาษ มีปริมาณ
ไมเพียงพอและมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ เชน กระดาษสีไมคอยเหมือนกัน กระดาษความชื้นสูง เปน
ตน  ซ่ึงเกิดความเสียหายมากในระหวางการผลิต เปนผลทําใหตนทุนการผลิตสูง และงานพิมพขาด
คุณภาพ  สวนวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศก็มกัเสียภาษีในอัตราสูง ทําใหตนทนุการผลิตสูงขึ้น
ตามไปดวย  แมวารัฐบาลจะมีมาตรฐานการใหผูสงออกขอคืนภาษีอากรวัตถุดิบตามมาตรา 19 ทว ิ
ได แตก็เสียเวลา นานมากกวาจะไดเงนิภาษีอากรคืน 
      2.1.3 เครื่องจักรที่ส่ังเขามาจากตางประเทศมีราคาสูง ทั้งยังตองเสียภาษีใน
อัตรารอยละ 5 ของราคาเครื่องจักร และเมือ่นําเขามาใชกย็ังใชไมเต็มกําลังการผลิต จึงมีอัตรากําลัง
การผลิตสวนเกินเหลืออยูมาก นับเปนอุปสรรคตอการขยายการลงทุนเพื่อรองรับตลาดในอนาคต 
      2.1.4 การจัดการดานการผลิตยังใชระบบเกา คือเจาของธุรกิจเปนผูควบคุม 
ทั้งหมดโดยทาํงานเกือบทุกอยาง ทําใหไมมีเวลาพัฒนาทางดานการผลิตและดแูลกิจการอยางทั่วถึง 
คุณภาพงานทีอ่อกมาจึงไมดเีทาที่ควร และขาดการประสานงานกับกิจการภายนอก   
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     2.2 ปญหาทางดานการตลาด ประเทศไทยเพิ่งเริ่มการสงส่ิงพิมพเปน
สินคาออกมาเมื่อไมกี่ปนี้เอง จึงมีปญหาทางดานการตลาดอยูหลายประการ  กลาวคือ 
       2.2.1 ปญหาตลาดคูแขงขัน ประเทศใกลเคยีงกับไทย ไดแก สิงคโปรและ   
ฮองกง  ซ่ึงสงออกสิ่งพิมพมานาน จึงเปนที่รูจักและยอมรับจากลูกคามากกวาของไทยประกอบกับ
รัฐบาล ทั้งสองประเทศยังเอื้ออํานวยในดานภาษ ี การใหความสะดวกในการขนสง ตลอดจนการ
อนุญาตใหรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติ จงึทําใหผูประกอบการพิมพในสิงคโปรและฮองกงมีความ
ไดเปรียบไทยอยางมาก 
      2.2.2 การเริ่มเปดตลาดของไทยในระยะแรก ๆ ยังขาดขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับความตองการของลูกคาในสิ่งพิมพแตละประเภท โดยท่ีลูกคาในแตละประเทศจะมีความ
ตองการแตกตางกันไป การไมรูถึงลักษณะความตองการทั้งทางดานรูปแบบวัตถุดิบที่ใช มาตรฐาน
ของสีและขนาดที่นิยม  ทําใหการสงออกสิ่งพิมพของไทยยังไมขยายตัวเทาที่ควร 
      2.2.3 ประเทศไทยยังขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ 
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากรายงานของคณะทํางานศึกษาอุตสาหกรรมการพิมพในประเทศอาเซียน
ของ EEC Technical Assistance Project (1987) ที่ไดระบุวา ความสามารถและคุณภาพทางการ
พิมพของไทยโดยทั่วไปอยูในเกณฑดี แตถาประเทศไทยตองการสิ่งพมิพเปนสินคาออก จะตองมี
การโฆษณา เผยแพรและสรางภาพพจนที่ดใีหเกดิในตลาดตางประเทศกอน  
      2.2.4 ปญหาดานมาตรฐานอุตสาหกรรมของโลก (ISO 9000) โรงพิมพ
หลายแหงในประเทศไทยยงัไมไดขอมาตรฐานอุตสาหกรรมของโลก ทําใหขาดความเชื่อถือจาก         
ผูจางพิมพในตางประเทศ      
     2.3 ปญหาจากกฎระเบียบและพธีิการสงออก 
          2.3.1 ประเทศไทยยังเก็บภาษีนําเขาจากวัตถุดิบและเครื่องจักรในอัตราที่สูง 
ทําใหตนทนุการผลิตส่ิงพิมพไทยอยูในอตัราสูง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน   
ที่ไมเสียภาษีนาํเขาเลย ทําใหไทยแขงขันกบัตางประเทศไดยาก 
      2.3.2 ผูประกอบการยังไมคอยเขาใจระเบียบและวีธีการเก็บภาษีของรัฐบาล 
ตลอดจนการขอคืนภาษีอากรวัตถุดิบ และเจาหนาที่ของรฐัในการทําเรื่องขอคืนภาษีมนีอยจึงทําให
การขอคืนภาษตีองใชเวลานานเปนเหตุใหผูประกอบการสงออกมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น   

  ปญหาทางดานการจัดการ การจัดการในสถานประกอบการคือ การที่ผูจัดการใน
สถานประกอบการพิมพรูจกัการนําเอาทรพัยากรของการบริหารที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานประกอบการพิมพอยางมีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงคที่ตองมีการจัดการในสถานประกอบการพมิพ เนื่องจากขนาดของ    
สถานประกอบการพิมพตาง ๆ ในปจจุบนัมีขนาดใหญขึ้น การบริหารงานในระบบครอบครัวเร่ิม   
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เปลี่ยนแปลงไปเปนระบบการจัดการสมัยใหมมากขึ้น สถานประกอบการพิมพสมัยใหมมีความ
ตองการลดระยะเวลาในการลองผิดลองถูก ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ         
ผูจัดการและหวัหนางาน  ตองการลดการสูญเสียและเพิ่มกําไรใหกับสถานประกอบการพิมพ 
  การจัดใหมีระบบการจัดการสถานประกอบการพิมพที่เหมาะสมกับกจิการจะชวย
ใหการทํางานโดยสวนรวมของสถานประกอบการพิมพดีขึ้น ลดภาระงานประจําของหัวหนางาน    
ทําใหหวัหนางานทุกระดับสามารถใชเวลาไปในการพฒันาสถานประกอบการพิมพไดมากขึน้ 
  อยางไรก็ตามถาพิจารณาในดานของผลกําไรแลว อาจกลาวไดวา การจัดการใน
สถานประกอบการพิมพสามารถหากาํไรไดเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อไรก็ตามที่ลดการสูญเสียใน
การใชทรัพยากรการบริหาร  กจ็ะมีผลทําใหกําไรเพิ่มมากขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งสถานประกอบการ
พิมพใดที่มกีารจัดการที่เปนระบบและสนองตอบตอลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกจ็ะ
ทําใหสถานประกอบการพมิพนั้นมีงานเพิ่มขึ้น 
  โดยทั่วไปบทบาทและหนาที่ของผูจัดการในสถานประกอบการพิมพ มีดังนี ้
      1.  การวางแผน 
      2.  การจัดองคการและวิเคราะหระบบงาน 
     3.  การบริหารงานบุคคล 
     4.  การสั่งการ 
      5.  การจัดการดานการตลาดและควบคุมตนทุนการผลิต 

 จากการวิเคราะหและการสํารวจสถานประกอบการหลายแหงในประเทศไทย พบวา   
สถานประกอบการหลายแหงประสบปญหาทางดานการจัดการ  ดังนี ้
      1. ปญหาผูประกอบการในสถานประกอบการพิมพขาดความรูความสามารถ
เนื่องจากไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานการพิมพ หรือสําเร็จการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจมา
โดยตรงการบริหารงาน สวนใหญมกัจะใชประสบการณจากการทํางานมานาน ระบบการจัด
องคกรไมชัดเจน เนื่องจากธุรกิจสวนใหญเปนแบบเอกชนคนเดียวเปนเจาของ ทาํใหระบบการ
บริหารงานใน    สถานประกอบการพมิพขาดการวางแผน การวิเคราะหระบบงาน และการสั่งการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
      2. ขาดระบบการวางแผนที่ถูกตองในสถานประกอบการ ทั้งโรงพิมพขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ มกัขาดการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบโดยสังเกตไดจากโรงพิมพ          
ที่ชัดเจน การแบงงานรับผิดชอบไมคอยชัดเจน ไมมกีารปฏิบัติตามแผน และไมมกีารประเมินผล         
ที่คอนขางชัดเจน 
      3. ระบบการจดัองคกรในสถานประกอบการพิมพไมเหมาะสมและชดัเจน เนื่องจาก     
เจาของสถานประกอบการไมมีความรูในการจัดการองคกร การแบงงานไมชัดเจน เจาของ     
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สถานประกอบการมักเปนผูจัดการ หวัหนาฝาย และพนกังานการตลาดพรอม ๆ กันไป ถาเจาของ
สถานประกอบการไมอยูหวัหนาฝายตาง ๆ ก็มักไมสามารถแกปญหาดวยตนเองได ขาดระบบ   
การประสานงานกนัในโรงพมิพ ไมมีการถายทอดงานซึ่งกันและกัน ทําใหงานที่ทําตองใชเวลานาน 
หรือตองรอการตัดสินใจโดยไมจําเปน 
      4. ไมมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ดีในสถานประกอบการ นับตั้งแตการรับคน
เขาทํางานก็เปนไปตามความชอบใจ หรือการนําเอาญาติพีน่องหรือบุตรหลานเขาทํางานในฝาย ตาง ๆ 
ทั้ง ๆ ที่ไมไดสําเร็จการศึกษามาโดยตรง ทําใหขาดความเชื่อถือและขาดความเชื่อมั่นในงานที่ทาํ  
ไมสามารถควบคุมคนงานในฝายได ระบบคาจางแรงงาน การใหความดีความชอบก็เปนไปตาม             
ใจชอบ บางครั้งก็ทําใหคนงานคนอื่น ๆ เกิดความไมพอใจและลาออกจากการทํางานไปอยูสถาน
ประกอบการอืน่ หรือไมเต็มในทํางาน ทําใหผลผลิตลดนอยลง 
      5. การสั่งการมักทําโดยใชวาจาและมีความผิดพลาดบอย ไมมีระบบใบสั่งงานและ         
การประสานงานระหวางฝายตาง ๆ สงผลใหงานผิดพลาดบอย 
     6. ระบบการจัดการทางการเงินสับสน บางโรงพิมพไมมีนกับัญชีระบบการเบิกจาย
การเก็บเงินขาดความรัดกุม ไมมีการคํานวณกําไรและขาดทุนอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถ
พยากรณขนาดของกําไรในอนาคตได 
      7.  ขาดการติดตามและประเมนิผล ผูจัดการโรงพิมพมักจะสอบถามเพียงแตวางาน
เสร็จเรียบรอยหรือยัง ถาไมเสร็จก็จะไมพอใจและดดุาคนงาน แตจะไมมีการติดตามและ
ประเมินผลงานอยางมีระบบเปนระยะ ๆ ทําใหงานเสยีบอย และไมสามารถสงงานใหกับผูส่ังทํา
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวได 
 
2.7  แนวทางการพัฒนาธุรกิจการพิมพ 
 
 ผูชวยศาสตราจารยผกามาศ  ผจญแกลว [5] ไดเขียนไวในเอกสารการสอนหนวยที่ 15 
เร่ือง ปญหาและแนวทางการพัฒนาธุรกิจการพิมพและการจัดพิมพ ชุดวิชาธุรกิจการพิมพและ   
การจัดพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงกลาวถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจการพิมพไว                
4  แนวทาง สรุปไดดังนี้   

2.7.1 แนวทางการพฒันาดานการตลาดของธุรกิจการพิมพ 
    การตลาดเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจใด ๆ  แมในธุรกจิการพิมพก็
เชนเดยีวกัน เพราะการตลาดมีสวนใหความตองการของลูกคาไดรับการตอบสนอง ทําใหเกดิกจิกรรม             
ซ้ือขาย ธุรกิจก็จะมีรายไดการผลิตหรือการบริการก็จะสามารถกระทําไดตอเนื่อง เมือ่มีรายไดเพิ่มขึ้น
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ธุรกิจก็จะสามารถขยายการผลิตหรือการบริการได การจางงานก็เพิ่มขึ้นผลทางออมคือประชากรมี
อํานาจซื้อสูงขึ้น  ทําใหเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นดวย 
    การดําเนินการพัฒนาดานการตลาดของธุรกิจการพิมพ จะเปนการดําเนินการ
เพื่อวัตถุประสงคหลักที่สําคัญคือ  เพิ่มยอดขาย  เพิ่มปริมาณการสั่งพมิพหรือส่ังซ้ือ  อันจะมีผลให
เพิ่มรายไดมากขึ้น กําไรกจ็ะเพิ่มขึ้น  และเพิ่มสวนแบงทางการตลาด  ตลอดจนการยอมรับของ     
ลูกคาที่มีตอธุรกิจกจ็ะมากขึน้ ผูบริหารธุรกิจควรจะมแีนวทางในการพฒันาดานการตลาดของธุรกิจ  
ดังนี ้
 
    2.7.1.1  การพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการ 
        กอนที่จะเริ่มกิจกรรมดานการตลาด  เจาของธุรกิจควรจะพิจารณา   
ปรับปรุงงานภายในองคการ เพื่อใหลูกคามีความเชื่อมัน่ตอธุรกิจที่ดาํเนินการอยู ส่ิงที่ตองควร
พิจารณาคือความคาดหวงัของลูกคาที่ตองการจะไดจากธุรกิจที่ตดิตอดวยซ่ึงไดแก คุณภาพผลิตภัณฑ
และการบริการ 
       2.7.1.1.1  การพัฒนาดานคณุภาพของผลิตภัณฑ  คณุภาพของผลิตภัณฑ
จะขึ้นกบัคุณภาพของกระบวนการผลิตดวย  ซ่ึงจะเปนแนวทางพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ทางดานการผลิตที่จะไดกลาวตอไป ในที่นี้จะกลาวถึงคุณภาพของผลิตภัณฑอันประกอบดวย
ความสามารถในการใชงาน ความนาเชื่อถือ ความคงทน และรูปแบบที่ดังดูดใจ  การพัฒนาดาน
คุณภาพของผลิตภัณฑอาจใชกลยุทธของการทําใหมีความแตกตางกนั เชน ถาเปนธุรกิจสํานักพิมพ 
จะหมายถึงคุณภาพของสิ่งพิมพที่จัดพิมพเพื่อจําหนาย มีการพัฒนาในดานเนื้อหาที่มีการคัดสรร
เนื้อหาใหนําเสนอในเรื่องทีน่าสนใจ  เปนที่ตองการของตลาด  และแตกตางจากคูแขงขัน  รวมทั้ง
มีการพัฒนาในดานรูปแบบสิ่งพิมพใหนาสนใจ  แตกตางจากหนังสือทั่ว ๆ  ไป  เปนตน  ในการนี้
อาจจะจาํเปนตองใชการวจิยัและพฒันาเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหส่ิงพิมพที่จัดพมิพสามารถ     
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบอยางมเีอกลักษณ รวมทั้งอาจมีการปองกันการ     
ปลอมแปลงโดยใชเทคโนโลยีทางดานการผลิต นอกจากนี้ยังตองการความรวมมือจากทุกฝาย  เชน  
ฝายการผลิตที่ตองปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหทันสมัย หรือพัฒนาใหธุรกิจที่ดําเนินการนัน้มี
ความเชี่ยวชาญในขอบขายการจัดพิมพดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ  เปนตน 
       2.7.1.1.2 การพัฒนาดานการบริการ การบริการดานตาง ๆ  ที่ธุรกิจจะ
จัดใหมีสําหรบัลูกคาก็เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา แมวาบริการจะไมใชปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อเทากับคุณภาพของผลติภัณฑเองก็ตาม แตจะมีผลตอความนาเชือ่ถือ และความ
ประทับใจจากลูกคาใหเกดิความตองการตดิตอกับธุรกิจอยางตอเนื่องตอไป  ซ่ึงหมายถึงโอกาสที่
จะไดลูกคาประจํา และรักษาสวนแบงทางการตลาดไวอยางคงที่ การบริการที่ตองการการพัฒนา 
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เชน การบริการหลังการขาย ซ่ึงจําเปนในธรุกิจจัดจําหนายวัสดแุละอุปกรณทางดาน      การพิมพ 
ทักษะของพนกังานฝายการตลาดที่สามารถใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนคําแนะนําที่เปนประโยชน
ตอลูกคา ลวนจะเปนปจจยัสําคัญใหลูกคามีความพึงพอใจ และความนิยมชมชอบในองคการ       
การใหบริการจัดสงแกลูกคา  เชน โรงพมิพมักจะมกีารบริการจัดสงสิง่พิมพทีจ่ัดพมิพแลว ใหแก
ลูกคา โดยที่ลูกคาไมตองมารับเอง จนกลายเปนหนาที่ของโรงพิมพที่ตองดาํเนินการการพัฒนา
คุณภาพของการจัดสง อาจเปนไดทั้งความรวดเรว็ในการจัดสง คุณภาพของงานที่จดัสงอยูในสภาพ
สมบูรณ  สรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคา  เปนตน 
 
       2.7.1.2  การพัฒนาดานราคา  ราคาสามารถใชเปนกลยทุธในการแขงขัน
ระหวางธุรกจิไดส่ิงที่ตองการใหการดําเนินกลยุทธดานราคาใหต่ํากวาคูแขงขันได ก็คือ การลด         
ตนทุนของการผลิตใหต่ําที่สุดเทาที่ทําได โดยตองใหฝายตาง ๆ  ขององคการรวมมือกันที่จะหา
หรือพัฒนาวัสดุการทางผลิตที่มีราคาถูกลง  เทคโนโลยีการผลิตที่งายขึ้น  ใชจํานวนบุคลากรลดลง  
ซ่ึงเปนสวนที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการทางการผลิต แตในสวนของการตลาด การพัฒนาปรับปรุง
ทางดานราคาสามารถทําไดหลายวิธี  เชน 
         2.7.1.2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินราคา หรือกําหนด
ราคาที่สมเหตุสมผล  สามารถทํากําไร  ขณะเดยีวกันตองสามารถแขงขันกับคูแขงขันได 
         2.7.1.2.2 การยอมใหมกีารยดืหยุนของราคา สามารถตอรอง
ได เชน การประเมินราคางานพิมพใหแกลูกคาในกรณีทีต่องมีการแขงขันสูง 
         2.7.1.2.3 การพิจารณาใหมีสวนลดแกลูกคาพิเศษ หรือลูกคาที่มี
ประมาณการซื้อสูง เชน ถาเปนธุรกิจสํานักพิมพอาจจะพิจารณาใหมีสวนลดใหแกผูที่ซ้ือหนังสือ
ทั้งชุด หรือใหมีสวนลดผูที่เปนสมาชิกของสํานักพิมพเปนตน 
         2.7.1.2.4 การกําหนดกลุมเปาหมายที่เปนลูกคา จะทราบกําลัง
ซ้ือของลูกคา เชน กลุมนกัธุรกิจหรือบคุคลระดับผูบริหารยอมมีกําลังซ้ือมากกวาลูกคาที่เปนกลุม
นักเรียนนักศึกษา การกําหนดราคาหนังสือหรือสิ่งพิมพสําหรับนักธุรกิจก็อาจจะสูงกวาราคา
หนังสือสําหรับนักเรียนนักศึกษา เปนตน ซ่ึงจะสงผลตอการกําหนดรายละเอยีดทางการพิมพให
เหมาะสมกับราคาที่กําหนดไวดวย 
    2.7.1.3 การแสวงหาตลาดเพิ่มเติม เมื่อธุรกิจกําลังดําเนินการอยูในระยะเสือ่ม
ถอย มีการเจริญเติบโตต่ํา ซ่ึงเปนชวงที่มีอัตรากําไรปกตขิองยอดขายเริม่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลคาของวัสดุคงคลังและสินคาคงคลังกับเครดิตสินเชื่อของลูกคา ทําใหเปนปญหาของเงนิทุน
หมุนเวียนลดลง ธุรกจินัน้กอ็าจจะเกิดภาวะวกิฤตที่เส่ียงตอการลมเลกิของกจิการได ในสภาพการณ 
ดังกลาว แนวทางการพัฒนาทางการตลาด โดยการแสวงหาตลาดเพิ่มเติม หรือความพยายามหา
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ตลาดที่ใหกําไรไดดีจะสามารถชวยแกไขปญหาดังกลาวได ซ่ึงอาจจะเปนการเพิ่มตลาดโดยยังยึด
ติดกับธุรกิจเดมิแตเพิ่มขอบขายของตลาดมากขึ้น เชน ตลาดในภูมภิาคตาง ๆ หรือตลาดสงออกไป
ยังตางประเทศ หรือเปนการพัฒนาธุรกิจไปหลาย ๆ ดาน เพื่อใหมีการขยายตลาดออกไปให            
กวางขึ้น 
       วิธีการแสวงหาตลาดเพิ่มเติม อาจจะใชวิธีการเชิงรุกที่ใชวิธีการที่สามารถ
เขาถึงลูกคาใหไดมากที่สุด ถาเปนธุรกิจโรงพิมพ กจ็ะใชวิธีสงพนกังานฝายขายติดตอสอบถาม
หนวยงานที่คาดวาจะจดัพิมพงาน หรือมีสาขาของสํานักงานจัดตั้งในแหลงชุมชน ในศูนยการคา 
หรือมีสาขาของโรงพิมพในภูมิภาคตาง ๆ ตามจังหวัดทีค่าดวาจะมีการสั่งพิมพงานเปนจํานวนมาก 
เปนตน นอกจากนี ้ การพิจารณารับงานพิมพเพื่อสงออก ก็จะเปนการขยายตลาดงานออกไปสู
ตางประเทศ ในการนีจ้ําเปนตองพัฒนากระบวนการดานอื่น ๆ เพื่อใหมีศักยภาพ ที่สามารถผลิต
งานพิมพเพื่อการสงออกไดดวย 
       ในการแสวงหาตลาดเพิ่มเติมนี ้ จะตองเขาใจลักษณะตลาดแตละประเภทที่
จะเขาไปดวย ปกติจะแบงเปนตลาดผูบริโภค ที่มีวัตถปุระสงคเพื่อนาํไปใชในขัน้สุดทาย และ
ตลาด องคการที่เปนหนวยงานที่มีวัตถุประสงคไดทั้งการนําไปใชขั้นสุดทาย นําไปผลิตหรือนําไป         
ขายตอ โดยจะตองพิจารณาวาตลาดประเภทใดที่ธุรกิจการพิมพสามารถขยายขอบเขตไปได พฤติกรรม
ของการซื้อขายแลกเปลีย่นเปนอยางไร 
    2.7.1.4. การศกึษาวิจยัตลาด การศกึษาวิจยัตลาดเปนเครื่องมือทีจ่ะทําใหสามารถ
พัฒนาธุรกิจทีด่ําเนินการไดในทิศทางที่ถูกตองจะเนนทีค่วามตองการของลูกคาโดยการหาขอมูล
เกี่ยวกับประเภทของงานพมิพที่ลูกคาตองการ พฤติกรรมการซื้อของลูกคา และการวาจางพิมพ 
ศักยภาพในอนาคตทางการตลาด (potential market) ควรจะเปนอยางไรเทคโนโลยีของงานและ
กระบวนการผลิตควรจะเปนอยางไร รวมทั้งการกําหนดแผนการตลาดที่จะทาํใหลูกคากลุมเปาหมาย
สามารถมองเปนประโยชนและความไดเปรียบของธุรกิจอยางชัดเจน จึงจะทําใหสามารถผลิตและ
พัฒนางานพิมพตอบสนองความตองการของลูกคาไดด ี นอกจากนีย้ังทําใหมีความไดเปรียบดาน
ตนทุนและสรางจุดแข็งใหแกธุรกิจดวย 
       นอกจากจะเปนการวจิยัตลาดของธุรกิจการพิมพแลว ยังรวมทัง้การวจิัย
และพัฒนาสิ่งพิมพที่จะจัดพมิพดวย ซ่ึงอาจมีลักษณะเปนการวจิัยเบื้องตน การวิจยัประยุกต การ
วิจัยพัฒนาและการวจิัยเพื่อการพาณิชย ทั้งนี้ขึ้นกับผลขอมูลที่จะนําไปใชในดานการตลาด สวน
ใหญองคการธุรกิจควรจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจยัและพัฒนาประมาณรอยละ 1-2 ของ
รายได 
    2.7.1.5 การรวมมือกันและการขยายขอบขายธุรกิจ การแยกกันดําเนินธุรกิจ 
บางครั้งจะเกิดปญหาของการแยงลูกคาในสภาวะที่มกีารแขงขันกันสูง ทําใหมกีารตัดราคา ซ่ึงมีผล
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ใหไมสามารถควบคมุราคาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํหนดไวได บางครั้งอาจจําเปนตองผลิตงาน
พิมพ ในราคาที่ไมสามารถทํากําไรได แนวทางการพฒันาทางดานการตลาดของธุรกิจการพิมพ
และการจดัพิพมอีกแนวทางหนึ่ง ก็คือการรวมมือกันของธุรกิจการพิมพ โดยการนําเอาทรัพยากรที่
แตกตางกนัของธุรกิจ ตาง ๆ มารวมกัน หรือโดยการขยายขอบขายงานธุรกิจไปในสาขาที่แตกตาง
กัน การรวมมอืและการขยายขอบขายงานธุรกิจทะทําใหเกิดการประหยดัอันเกิดจากการดําเนินการ
ไดโดยสามารถ   ตัดทอนสิ่งที่ดําเนินการซ้ําซอนกันได ทั้งยังไดประโยชนในดานประสบการณ
และความรูดานเทคนิคจากธรุกิจที่จะรวมมอืดวย นอกจากนี้การที่ธุรกิจการพิมพ สามารถรวมมือ
กันไดจะทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมการพิมพได หรือการกอตั้งสมาคมหรือ
องคการรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเสนอปญหาของการดําเนินธุรกิจพรอมขอเสนอแนะแกรัฐบาลหรือดําเนนิ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน ตออุตสาหกรรม 
    ความรวมมือกนัหรือการขยายขอบขายธุรกจิ อาจเปนการรวมกนัในแนวตั้งหรือ   
ในแนวนอน โดยการรวมกนัในแนวตั้งจะเปนรวมกันของธุรกิจที่ดําเนินการตอเนื่องกันในทิศทาง
ไปขางหนาหรอืขางหลัง  หรือในขั้นตอนกอนหรือหลังผลิภัณฑที่ผลิตอยู 
    การรวมกันในทิศทางไปขางหนา (forward  market) เปนการรวมธุรกิจกับธุรกิจ
ที่มีขั้นตอนตอจากธุรกิจที่ดําเนินการอยู เชน การรวมธุรกิจสํานักพิมพกับธุรกจิที่ใหบริการจัด
จําหนายหรือขนสงไปยังกลุมลูกคาที่ตองการเพื่อสามารถควบคุมธุรกิจการจัดพิมพไดจนครบวงจร  
เปนตน 
    สวนการรวมในทิศทางไปขางหลัง  (backward  market)  เปนการรวมธุรกิจที่มี 
ขั้นตอนอยูกอนหนาธุรกิจทีด่ําเนินการอยู  เชน  การรวมธุรกิจโรงพิมพกับธุรกิจผลิตกระดาษ  หรือ
ธุรกิจผลิตหมึกพิมพ เพื่อใหมีความมัน่คงในดานการจัดหากระดาษหรือหมึกพิมพไดเพยีงพอตอ
ความตองการ การรวมกนัของธุรกิจโรงพิมพกับธุรกิจแยกสี เพื่อทําใหมีความมัน่คงในดานความ
ตองการแยกสีของโรงพิมพ เปนตน 
    การรวมกันในแนวนอน จะเปนการรวมกันของธุรกิจประเภทเดียวกัน เชน  
ธุรกิจสํานักพมิพหนังสือเลมกับธุรกิจสํานักพิมพนิตยสาร เพื่อจัดพิมพหนังสือออกสูตลาดได
กวางขวางขึ้น เพิ่มความตองการและยอดขายมาสูงขึ้น หรือการรวมตัวของธุรกิจโรงพิมพทั่วไปกับ
ธุรกิจโรงพิมพแบบฟอรมคอมพิวเตอร ซ่ึงจะทําใหธุรกิจที่รวมมือกันนั้นมขีอไดเปรียบทาง
การตลาดเหนอืธุรกิจที่ผลิตงานพิมพไดอยางเดียว สามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายทางธุรกิจกันได  
เพื่อเปนเสริมคุณคาซ่ึงกันและกัน  โดยทําใหมีสายการผลิตที่จะผลิตงานพิมพไดกวางขึ้น 
    โดยสรุปการรวมมือกันหรือการขยายขอบขายธุรกิจจะมผีลใหเกิดความ
ไดเปรียบทางดานการแขงขนั นอกจากนีเ้ปนลดปจจยัการผลิตที่ตองการใชเพื่อการผลิตลง โดยแต
ละธุรกิจไมจําเปนตองจัดซื้อจัดหาปจจัยการผลิตที่ไมไดใช หรือใชอยางไมเต็มที่  ธุรกิจที่รวมมือ
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กันจะสามารถชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  การใชปจจัยการผลิตก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้น  
ภาระตนทนุการผลิตจะลดลง  จึงทําใหสามารถแขงขันดานตนทนุหรือราคาได  นอกจากนี้ยงั
สามารถทําใหขยายสายการผลิตของธุรกิจใหอยูในระดับที่สูงขึ้นดวย เพราะสามารถขยายธุรกิจให
เขาไปอยูในสาขาธุรกิจใหม  หรือการผูกสัมพันธ  โดยการแบงสรรธุรกิจใหแกกนั 
    อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ การรวมธุรกิจอาจสรางปญหาในการดําเนินงานได  
เนื่องจากพฤติกรรมของผูรวมทุน หรือผูที่ทําธุรกิจรวมกนันั้นอาจขดัแยงกัน  ทําใหหลักการที่ตั้งไว
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
    รัฐมีสวนที่สามารถสนับสนุนธุรกิจการพมิพในดานการตลาดได โดยการออก
กฎหมายและมาตราการชวยเหลือดานการลดหยอนอัตราภาษี เชน อัตราภาษีคาเขาของเครื่องจักร
อุปกรณการผลิต  วัตถุดิบที่ใชในการผลิต  เปนตน  อันจะชวยใหตนทนุการผลิตลดต่ําลง 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการพิมพและการจัดพิมพเพือ่การสงออก เนื่องจากสามารถกําหนดราคา
ใหต่ําลงได  กจ็ะมีโอกาสที่จะขยายตลาดไปยังตางประเทศได 

2.7.2 แนวทางการพฒันาดานการผลิตของธุรกิจการพิมพ
    ปจจัยหนึ่งที่มบีทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนดาน
การตลาด  การเงิน และบุคลากรของธุรกิจ ก็คือกิจกรรมทางดานการผลิต ธุรกิจจะมีอํานาจการแขงขัน
สูงขึ้นได  ถาไดมีการพัฒนาทางดานการผลิตแนวทางที่สามารถพัฒนาธุรกิจการพมิพและทางการ
ผลิต            มีหลายแนวทาง 
    2.7.2.1 การกําหนดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการผลิต มีความหมายไดหลาย
ความหมาย เชน มาตรฐานของผลิตภัณฑ มาตรฐานของวิธีการผลิต และมาตรฐานของเวลาผลิต 
การกําหนดมาตรฐานตาง ๆ  ดังกลาวสําหรับขั้นตอนการผลิต  จะเปนสรางเสถียรภาพดานคุณภาพ  
และระดับการผลิต โดยอาจแบงออกเปนแบบแผน หรือกฎระเบยีบ หรือการสรางลักษณะรวมกัน 
       2.7.2.1.1 การกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ เปนการทําใหคุณสมบตัิ
ของผลิตภัณฑเปนมาตรฐานเดียวกันโดยการลดจํานวนความแตกตางของประเภทผลิตภัณฑใหมี
นอยที่สุด ซ่ึงอาจทําไดโดยสรางลักษณะรวมกนัของวตัถุดิบในขั้นตอนการผลิต เพื่อปรับปรุง             
คุณภาพงานใหมีความเสถียรภาพ  และเพิม่ปริมาณการผลิตใหสูงขึ้นในธุรกิจการพมิพ จะหมายถงึ  
การกําหนดรูปแบบงานพิมพที่ผลิตใหมีความแตกตางนอยที่สุดหรือกําหนดความสามารถที่เปน      
จุดเดนเพยีงจุดเดียว  ก็จะทําใหมีวตัถุดิบทีต่องจัดเก็บมนีอยประเภทลง  หมายถึงเงินทุนหมุนเวยีน
เพื่อการนี้จะลดลงดวย 
       2.7.2.1.2 การกําหนดมาตรฐานของวิธีการผลิต เปนการทําใหรายละเอียด
การทํางาน ขัน้ตอนการผลติ และวิธีการทํางานใหเปนมาตรฐาน เพือ่ลดการสิ้นเปลืองตาง ๆ และ
ปรับปรุงคุณภาพของงานที่ผลิตไดใหมีเสถยีรภาพดวย 
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       2.7.2.1.3 การกําหนดมาตรฐานของเวลา เปนการกําหนดมาตรฐาน
เวลาในการผลิตงาน ซ่ึงสามารถทําไดหลายลักษณะ  เชน 
         การสรางมาตรฐานเวลาการทํางานตอคนหรือตอเครื่องจักร 
         การกําหนดเวลารวมของการผลิตงานทั้งขั้นตอนการผลิต  
รวมทั้งเวลาทีใ่ชรอคอยตาง ๆ  
         การกําหนดตารางกําหนดเสร็จของงานแตละงาน 

 มาตรฐานของเวลานี้จะชวยปรับปรุงใหการวางแผนการผลิต
ทําไดเที่ยงตรงยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดเวลาในขั้นตอนการผลิตแตละขั้นตอนไดสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา  ทั้งยังปรับปรุงการแขงขันทางดานการสงมอบ 
    2.7.2.2 การใชระบบควบคุมคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ เปนการวดัและ
ตรวจสอบผลงานที่ผลิตไดโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพื่อเปนหลักประกนัไดวา ผลิตภัณฑหรือ
งานพิมพที่ผลิตไดเปนไปตามที่ลูกคาตองการ การพฒันาใหมีระบบควบคุมคุณภาพจะมีความสําคัญ
ตอสภาวะที่มกีารแขงขนัสูง โดยจะตองมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตงาน
ระหวางทํา และงานสําเร็จสดุทาย โดยเฉพาะในการกระบวนการผลิตงานพิมพ  ซ่ึงมีขั้นตอนตาง ๆ  
มากมาย  คุณภาพของงานพิมพสุดทายที่ไดขึ้นกบัคุณภาพของวัสดุทางการพมิพที่นํามาใชและ
คุณภาพของงานที่ผลิตไดในขั้นตอนตาง ๆ ดวย 
       องคประกอบทางดานคุณภาพที่มีผลตออํานาจการแขงขนัในธุรกิจก็คอื 
คุณภาพการใชงานโดยพจิารณาวาาาผลิตภณัฑที่ผลิตไดเปนไปตามคุณสมบัติที่ไดออกแบบไว  
และสามารถใชไดตามวัตถุประสงค และคณุภาพสม่ําเสมอโดยพิจารณาความแปรปรวนของคุณภาพ
ระหวางผลิตภณัฑที่ผลิตได  การใชระบบควบคุมคุณภาพอยางไร  เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
อะไรบางนั้น จะขึ้นกับส่ิงที่ตองการควบคุมคุณภาพ และลักษณะคุณภาพที่ตองการควบคุม เชน            
ถาตองการควบคุมคุณภาพของการพิมพสีบนแผนพิมพ ก็อาจใชแถบควบคุมคุณภาพการพิมพและ
เครื่องวัดความดําเปนเครื่องมอืในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนพิมพนัน้ 
       การตรวจสอบและควบคุมคณุภาพนั้นมีผลใหตองมีคาใชจายในสวนนี้
เพิ่มเติมขึ้น  ไมวาจะเปนคาจางแรงงาน เครื่องมอืตรวจสอบ  และกระบวนการผลิตลาชาลงได  แต
ความพยายามที่จะลดความจาํเปนในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพลง ก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงตอ
การผลิตผลิตภัณฑหรืองานพมิพไมไดคณุภาพที่ดี  และการสูญเสียลูกคาได  
       เมื่อมีการจัดใหมีระบบความควบคุมคุณภาพงานขึ้น ส่ิงสําคัญพื้นฐานที่
จําเปนตองกระทํา  คือ   
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       2.7.2.2.1 การกําหนดระดับคุณภาพ โดยจะตองกําหนดในทุกขัน้ตอน
ของการผลิต เพื่อที่ผูปฏิบัติงานไดทราบอยางาชัดเจนวาตองการระดับคุณภาพใด จึงจะเปนที่
ยอมรับได 
       2.7.2.2.2 การเก็บขอมูลของผลปฏิบัติงานโดยมีการบันทกึและรายงานผล
การปฏิบัติทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อเปนพื้นฐานใหทราบปญหาที่ตองแกไขและตองแกไขที่ขั้นตอน
ใด เครื่องจักรอุปกรณใด หรือผูปฏิบัติงานคนใด 
       2.7.2.2.3 การกําหนดจํานวนหนวยที่ตองตรวจสอบ โดยกําหนดวาควร
จะตรวจสอบในจํานวนเทาใด ณ จดุใดบาง   
       2.7.2.2.4 การกําหนดวิธีตรวจสอบ โดยกําหนดวาจะใชวิธีใดตรวจสอบ 
เครื่องมือตรวจสอบเปนเครื่องมือใดบาง ซ่ึงพิจารณาจากสิ่งที่ตองตรวจสอบ และลักษณะคุณภาพที่
จะตรวจสอบ 
       2.7.2.2.5 การกําหนดจํานวนครั้งของการตรวจสอบ เปนการกําหนด
จํานวนครั้งในการตรวจสอบแตละขั้นตอน ทั้งนี้เพราะบางขั้นตอนจะไมสามารถตรวจสอบงานได
ทุก ๆ งานไดทั้งหมด เชน การตรวจสอบคุณภาพแผนพมิพจากเครื่องพิมพ จึงจําเปนตองใชวิธีการ
ทางสถิติมาชวย 
   2.7.2.3 การทาํใหกระบวนการผลิตงายและสะดวกขึน้ ในธุรกจิการพิมพ อาจมี
ตนทุนบางอยางที่ส้ินเปลืองแอบแฝงอยู ซ่ึงอาจเปนตนทุนในรูปของปจจัยการผลิตหรือเวลาการ
ผลิต แนวทางหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนบางอยางที่ไมจําเปนก็คือ การทําใหกระบวนการผลิตงายและ
สะดวกยิ่งขึ้น โดยพิจารณาวาอะไรเปนผลผลิต ที่สําคัญของกระบวนการผลิต ปจจัยการผลิตที่
สําคัญคืออะไร และขั้นตอนการผลิตเปนอยางไร และพยายามพัฒนาวิธีการที่ทําใหงาย สะดวกและ
คลองตัวมากทีสุ่ด ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนออก พัฒนาเครือ่งจักรอุปกรณใหเปนระบบอัตโนมัติ มี
ระบบเครือขายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทําใหลดระยะเวลาการผลิต  และลดตนทุนการผลิตลง
ดวย อันจะมีผลทางออมอื่น ๆ  ดวย  เชน  เพิ่มอํานาจแขงขันทางดานการสงมอบงาน  เปนตน 
       นอกจากนี้ การควบคุมขั้นตอนการผลิตใหผลิตผลงานที่มีคุณภาพดีไมเกดิ
ความผิดพลาดของงาน ไดจาํนวนงานถูกตองตามที่ลูกคาตองการ โดยปจจัยการผลิตในจํานวนที่
นอยที่สุด  กจ็ะเปนการลดตนทุนการผลิตลงได 
   2.7.2.4  การพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการผลิตใหทนัสมยั แนวทางหนึง่ในการ
พยายามสงเสรมิอํานาจการแขงขันก็คือ การใชความกาวหนาเชิงเทคนคิในกระบวนการผลิต ให
ทันสมัย ซ่ึงสามารถทําไดในหลายลักษณะดังนี ้
       2.7.2.4.1 การพฒันาเทคโนโลยผีลิตภณัฑใหทนัสมยั โดยอาจจะ
ออกแบบงานพิมพหรือใชวสัดุที่ทําใหใชงานไดดีขึน้ มีรูปแบบที่นาสนใจ เพื่อใหแขงขันกับคูแขง
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ขันได การทีธุ่รกิจพิจารณาพัฒนาคุณภาพของงานพิมพที่ผลิตใหเปนรูปแบบใหม ไมเพียงแตการ
สรางความตองการใหม  แตจะนํามาสูสวนแบงทางการตลาดและกําไรที่เพิ่มขึ้นตามมา 
       2.7.2.4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นตอนการผลิตใหทันสมัย จะเปนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของปจจัยการผลิตตาง ๆ ในขั้นตอนการผลิต อันเปนผลใหสามารถเพิ่มผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหคงที่สม่ําเสมอรูปแบบพื้นฐานของการพฒันาเทคโนโลยีขั้นตอนการ
ผลิตก็คือ การพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณการผลิตใหเปนระบบอัตโนมัติ นอกจากจะสามารถลด
แรงงานคน ยังชวยลดความผิดพลาดที่เกิดขึน้จากการทํางานดวยแรงงานคนตลอดจนการรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑใหคงที่สม่ําเสมอได     
       2.7.2.4.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการบรหิารการผลิตใหทันสมัย จะเปน
การพัฒนางานดานการบริหารการผลิต เชน การควบคมุคุณภาพ การวางแผนการผลิต และการ
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต เปนตน โดยใชเทคโนโลยีดานการบริหาร ซ่ึงจะสามารถนําไปใชกับ
กระบวนการผลิตไดทุกประเภท เชน การแนะนําใหใชระบบควบคุมคุณภาพโดยใชวิธีการทาง
สถิติตาง ๆ เพื่อชวยลดความแปรปรวนของผลิตภัณฑ และจํานวนของเสีย การใชวิธีวิจยัการ
ปฏิบัติงานมาใชลดตนทุนของปจจัยการผลิต โดยหาวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนการวาง
แผนผังการทํางานที่เหมาะสม และการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคมมาใช
ในระบบควบคุมคุณภาพเพือ่ลดระยะเวลาการผลิตใหส้ันลง และมีความยืดหยุนในการวางแผน
มากขึ้น  เปนตน         
  2.7.2.5 การจัดระบบบริหารพัสดุคงคลัง ในธุรกิจการพิมพจะมวีัสดุในการจัดพิมพ 
ผลงานระหวางการผลิตและสิ่งพิมพสําเรจ็เปนสวนของพสัดุคงคลัง โดยระดบัของวัสดุคงคลังจะสูง
หรือต่ํา ขึน้กบัเปาหมายของการผลิต ความผันผวนของระดับการผลติตามความตองการของลูกคา 
รวมทั้งประสิทธิภาพของการจัดซื้อและการผลิตระดับของผลงานระหวางการผลิต จะขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาของการผลิต ถาใชเวลาสั้น การหมุนเวยีนของงานระหวางการผลิตจะดีขึ้น  สวนสิ่งพิมพ
สําเร็จรูป  ถาเปนธรุกิจที่ผลิตตามคําส่ัง เชน  ธุรกิจโรงพิมพ กไ็มจําเปนตองเก็บเปนพัสดุคงคลัง  
แตถาเปนธุรกจิที่ผลิตเพื่อรอจําหนาย  เชน  ธุรกิจสํานกัพิมพ  จะตองมีการประสานงานระหวาง
ฝายผลิตและฝายตลาด ในการขายสินคาใหไดเร็วขึ้น เพื่อลดปริมาณสินคาคงคลัง       การจัดระบบ
บริหารพัสดุคงคลังใหมีประสิทธิภาพจะเปนเรื่องที่มีความจําเปนสําหรบัธุรกิจ เพราะนอกจากจะ
หมายถึง การทําใหสามารถผลิตงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพแลว ยงัหมายถึงการ      
จัดการเงินทนุในสวนของสนิคาคงคลังใหมีตนทุนที่นอยที่สุดขณะเดียวกันก็เปนการจัดการทาง
การตลาดของสินคาในสวนนี้ดวย                             
       2.7.2.5.1 การจัดการเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง มีวัตถุประสงคใหสามารถมี
วัสดุทางการพมิพปอนกระบวนการผลิตไดอยางตอเนื่อง ไมใหเกดิภาวะของเครื่องจักรวางงาน  
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เนื่องจากขาดวสัดุ  รวมทั้งการหาทางเลือกตาง ๆ เกี่ยวกบัแหลงที่ซ้ือ  เพื่อประกนัคุณภาพ  การ
วัสดุใชตลอดไป และการจัดซื้อวัสดุการผลิตในราคาที่ต่ํา ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการลงทุนในสวน
ของวัสดุคงคลังใหอยูในระดบัที่เหมาะสม การจะสามารถดําเนินการใหสามารถบรรลุผลตาม   
วัตถุประสงคดังกลาวได  จะมีแนวทางดังนี้                         
         เลือกแหลงซ้ือที่ดีที่สุด  โดยการเปรียบเทยีบแหลงซ้ือตาง ๆ  
ในเชิงคุณภาพ  ปริมาณ  ราคา  และการบริการตาง ๆ  รวมทั้งประสบการณการทําธุรกิจของแหลง
ซ้ือตาง ๆ นั้น 
         กําหนดปริมาณวัสดุทีจ่ัดซื้อที่ประหยดัที่สุด  โดยใชหลักการ
คํานวณปริมาณส่ังซ้ือที่ประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) ซ่ึงจะชวยใหสามารถ               
ส่ังซ้ือวัสดุในปริมาณที่มีตนทุนทั้งหมดต่ําสุด ตนทุนดังกลาว ไดแก คาใชจายในการสั่งซ้ือ                 
คาใชจายในการเก็บรักษา  และราคาวสัดุทีต่องจัดซื้อ 
         พัฒนาระบบการสั่งซื้อใหมีประสิทธิภาพ โดยจดัระบบสั่งซ้ือที่
มีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดจดุที่ตองมีส่ังซื้อใหม และในปริมาณที่ถูกตอง การกําหนดจุดสั่งซื้อ
นั้นจะมีปจจยัตาง ๆ ที่ตองพิจารณา คอื ปริมาณวัสดุส่ังซ้ือประหยัด อัตราการใชวัสดุ และ           
ชวงเวลาระหวางการจัดซื้อกบัสงของ  (lead  time)                             
       2.7.2.5.2 การจัดการเกี่ยวกับปริมาณงานระหวางการผลิต การบริหาร
การผลิตที่จะทาํใหมีปริมาณงานระหวางการผลิตของธุรกิจการพิมพอยูในระดับต่ําที่สุด ก็คือการ
วางแผนและควบคุมการผลิตใหเปนไปอยางราบรืน่ งานที่ผลิตในกระบวนการผลิตสามารถทําได
อยางตอเนื่องไมขาดชวง นอกจากนี้การจัดลําดับงานที่จะผลิตอยางเหมาะสมก็มีสวนชวยลดปริมาณ
ผลงานระหวางการผลิตได โดยพิจารณาจัดลําดับใหผลิตงานที่ใชระยะเวลาในการผลิตส้ันกอน 
หรือผลิตงานที่มีกําหนดเสร็จกอน 
       2.7.2.5.3 การจัดการเกี่ยวกบัปริมาณสิ่งพิมพสําเร็จ ตัวแปรที่จะกําหนด
ปริมาณสิ่งพิมพสําเร็จที่จะมคีงคลัง เชน ปริมาณขาย หรือปริมาณความตองการของตลาด 
ระยะเวลาการจัดพิมพส่ิงพิมพสําเร็จ ความคงทนในระหวางการจัดเกบ็ และตนทนุในการสั่งซ้ือ
และจัดเก็บสิ่งพิมพคงคลัง การจัดเก็บสินคาที่เปนสิ่งพิมพสําเร็จนอยเกนิไป ไมเพยีงพอตอการขาย 
จะมีผลใหธุรกจินั้นเสียโอกาสในการขายสนิคานั้น แตถาจัดเก็บมากเกนิไปก็จะเปนตนทุนที่จมกบั
สินคาคงคลังมาก  กระแสการไหลของทุนหมุนเวียนมีนอยลง 
   2.7.2.6  การขยายกําลังการผลิต การดําเนินธุรกิจขนาดใหญมักจะมขีอไดเปรียบ
ตาง ๆ มากกวาธุรกิจแบบเดียวกันที่มีขนาดเล็กกวา ดังนั้นเจาของธุรกิจจึงมักตองการพัฒนาธุรกิจ
ทางดานการผลิตโดยการขยายกําลังการผลิตใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อตองการขอไดเปรยีบในทาง   
ตนทุนที่เรียกวา การประหยดัตอขนาด  (economy  of  scale) โดยความประหยดัจากขนาดเกดิจาก
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ตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง  เมื่อขยายขนาดของธรุกิจ  เพราะตนทุนรวมจะไมเพิ่มขึน้ตาม     
สัดสวนของขนาดการผลิตที่เพิ่มขึ้น  เชน  การตั้งโรงพิมพขนาดเลก็จะแออัด ทําใหการไหลของ
งานไมสะดวก  ตนทุนบางสวนเปนตนทนุคงที่ แตผลิตงานพิมพไดนอย ทําใหตนทุนตอหนวยสูง 
เมื่อขยายขนาดและกําลังการผลิตของโรงพิมพใหมากขึ้น ตนทุนคงที่บางสวนไมไดเพิม่ข้ึน  แต
สามารถผลิตงานพิมพไดเพิม่มากขึ้น ตนทุนตอหนวยกจ็ะลดลง ปกตตินทุนดานเครื่องจักรอุปกรณ
มักจะลดลงเมือ่ขนาดของการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เกิดจากความสามารถของอุปกรณหรือความชํานาญ
ของ         ผูปฏิบัติงานที่จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น ผลิพลอยไดจากการประหยัดจากขนาด 
คือสามารถขยายสายการผลิตใหกวางขึ้น และสรางภาพพจนที่ดแีกธุรกิจ อยางไรกต็าม  การขยาย
กําลังการผลิต เชน มีเครื่องพิมพขนาดใหญ แตถานํามาใชงานไดนอย ก็จะไมเกิดการประหยดัจาก
ขนาดได                            

2.7.3 แนวทางการพฒันาดานการเงินของธุรกิจการพิมพ
    ในองคการธุรกิจจะมีขอบขายหนาทีท่างการเงินคลายคลึงกัน โดยจะตองพยายาม
ระดมเงินทนุแลวจัดสรรเงินทุนเพื่อใชจายดําเนินธุรกิจ ตลอดจนควบคุมดูแลกระแสการไหลของ
เงินทุนหมนุเวยีนใหมีประสทิธิภาพนอกจากนี้ยัตองบริหารผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินธุรกิจ
ใหไดเกิดประโยชนสูงสุด 
    การพัฒนาธุรกิจการพิมพจะเปนการพัฒนาเงินทุนใหเพิ่มเติมขึ้น ซ่ึงแหลงที่มา
ของเงินทุนของธุรกิจอาจไดมาจากสวนของเจาของ  จากการดําเนินงาน  และจากเงนิกู  การพัฒนา
เงินทุนอาจทําไดโดยการระดมเงินทุนในรูปแบบตาง ๆ เชน  การกูยืม  การจําหนายหุนกู  หุนสามัญ  
เปนตน โดยจะตองบริหารใหสามารถระดมเงินทุนดวยตนทุนที่ต่ํา หรืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อสราง             
ความมั่งคั่งใหแกผูถือหุน และมุงแสวงหากําไรสูงสุดอันจะใหผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุด  การ
ระดมเงินทนุโดยใชวิธีการกูยืมแบบตาง  ๆ  นอกจากนี้เจาของธุรกิจยังสามารถพัฒนาธุรกิจการ
พิมพดานการเงินดวยวิธีการอื่น ๆ ดังนี ้
    2.7.3.1 การวิเคราะหสถานะทางการเงิน เพื่อการวางแผนทางการเงิน เปนสวน
สําคัญที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยแผนทางการเงินจะตองสมัพันธกับจุดแข็งและจุดออน
ของธุรกิจนั้น โดยใชประโยชนทางการเงนิจากจดุแข็ง  และหลีกเลีย่งและแกไขปญหาจากจดุออน  
เชน  ตองทราบระดับสินคาคงคลังวาสัมพันธกับยอดขายหรือไม  ลูกหนี้มากเกินไปหรือไม โดยถา
มีลูกหนี้มากกจ็ะแสดงวาระบบเก็บเงินขาดประสิทธิภาพ หรือวางแผนหาเงนิทุนใหทันกับความ
ตองการใชเงิน  โดยมีการทํางบประมาณและงบการเงินตาง ๆ เพื่อชวยวิเคราะหสถานะทางการเงนิ  
       การวิเคราะหสถานะทางการเงินจะทาํไดโดยใชขอมูลจากงบดุล งบกาํไร
ขาดทนุ และงบกําไรสะสมของธุรกิจ  
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       2.7.3.1.1  งบดุล  จะแสดงใหเห็นมูลคาสินทรัพยในรูปตาง ๆ ของธุรกิจ  
หนี้สิน และเงนิทุน ณ จดุเวลาที่เปรียบเทียบกันระหวางป ในสวนสินทรัพยจะมีสินทรัพยหมุนเวยีน    
ที่คาดวาจะเปลี่ยนเปนเงนิสดกับสินทรัพยถาวรที่ไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดโดยเรียงลําดับ
ตามสภาพคลองของสินทรัพยสูงสุดไปจนถึงต่ําสุด  สําหรับสวนหนีสิ้นจะมีหนี้สิน หมุนเวยีนที่มี
อายุไถถอนภายใน 1 ป และหนี้สินระยะยาวที่มีอายุไถถอนเกินกวา 1 ป การมีมูลคาสินทรัพย    
มากกวาหนี้สิน  แสดงวาสถานะการเงนิของธุรกิจยังดีอยู  ยิ่งถามีมากเทาไรก็ยิ่งจะดีเทานั้น 
       2.7.3.1.2  งบกําไรขาดทุน จะแสดงใหเหน็รายการยอดขาย  หรือรายได  
ตนทุนตาง ๆ  ภาษีเงนิได  กําไรสุทธิหลังหักภาษี  และกําไรตอหุนซึ่งไดจากกําไรสุทธิหลังการ        
หักภาษีแลวหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด ถามีกําไรตอหุนยิ่งมาก สถานะทางการเงินของ
ธุรกิจก็จะยิ่งดี   
       2.7.3.1.3 งบกําไรสะสม เปนกําไรที่สะสมจากรายได ที่ธุรกิจมักจะกัน
ไวสวนหนึ่งเพือ่การขยายกิจการหรือสํารองไวปตอ ๆ  ไปเพื่อใหมีสถานะทางการเงนิของธุรกิจจะ
ไดมั่นคงขึ้น การกันเงินสวนของกําไรไวจํานวนเทาใดขึ้นกับกําไรสุทธิที่ไดแตละป บริษัทมีวิธีการ
จัดการไดหลายวิธี เชน ถากาํไรสุทธิไมมากก็จายเปนเงนิปนผลใหแกผูถือหุนทั้งหมด หรือเพิ่มหุน
ใหแกผูถือหุน  หรือถามีกําไรสูงมากเกินไป  ก็จะกนัไวบางสวนเพือ่ใชขยายการดําเนินงานของ
ธุรกิจ   
         โดยสรุป  งบดุลเปนงบแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ณ  
จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง  สวนงบกําไรขาดทุนเปนงบแสดงผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาหนึ่ง เชน 
1 ป  สวนงบกําไรสะสมจะแสดงใหเห็นการปรับบัญชีสะสมในระหวางชวงของงบดลุ การที่ธุรกิจ
จะกนักําไรสะสมไวเพื่อใชเปนเงินทุนในการขยายงานในธุรกิจ เปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยาย
ธุรกิจ หรือใชเปนเงินทุนเพื่อซ้ือสินทรัพย โดยกําไรสะสมไมจําเปนตองเปนเงนิสด เนื่องจาก
บางครั้งธุรกิจอาจนํากําไรสะสมไปใชลงทุนในรูปสินทรัพยอ่ืน ๆ ก็ได  เชน  สินคาคงคลัง 
เครื่องจักร  อุปกรณ  เปนตน  ดังนั้น  เมือ่กําไรสะสมถูกกันไวใชในธรุกิจจึงเทากับเปนการลงทุน
เพิ่มเติมของ ผูถือหุนนั่นเอง 
    2.7.3.2  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ (financial ratio) จะใชวัดประสิทธิภาพ
ในการทํากําไร และประสทิธิภาพในการดําเนินงาน วามีความคลองตัวที่จะชําระหนี้ระยะสั้นและ
ระยะยาวไดดีเพียงใด  เพื่อทราบแนวโนมสถานะของธุรกิจวาจะดีขึน้หรือแยลงกวาที่ผานมา เพื่อ
จะไดนําผลมาหาแนวทางการพัฒนาทางการเงินตอไปได  การวเิคราะหอัตราสวนทางการเงนิ
จะตองทราบอตัราสวนที่ควรจะเปนสําหรับธุรกิจที่ดําเนินการในลักษณะเดยีวกันที่ประสบ         
ความสําเร็จ  เพื่อใชเปรียบเทียบวาควรจะเปนเทาใด  จึงมักใชวิธีเปรยีบเทียบอัตราสวนทางการเงนิ
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ของธุรกิจที่ดําเนินการกับอัตราเฉลี่ยของธุรกิจในลกัษณะเดียวกันหรืออาจจะเปรยีบเทยีบ
อัตราสวนในปจจุบันกับอัตราสวนที่เกิดขึน้ในอนาคต 
    2.7.3.3 การวางแผนทาํกําไร เจาของธุรกิจควรมวีิสัยทัศนในการวางแผนทาํกําไร 
สภาพที่จะสามารถกอใหเกดิกําไรสูงสุด ไดแก การปรบัราคาสินคาหรือบริการ การเพิ่มปริมาณขาย 
การลดคาใชจายลง  และ การยกระดับอัตราการหมุนเวยีนใหสูงขึ้น ในสภาวะเศรษฐกิจทีด่ี การ
ปรับราคาสินคาและการเพิม่ปริมาณขาย จะสามารถใชเปนหนทางในการเพิ่มกําไรไดดี  แมวา
เจาของธุรกิจจะเปนผูที่มีอํานาจหนาทีใ่นการกําหนดราคาสินคาก็ตาม แตในยุคทีลู่กคาสามารถมี
อํานาจตอรอง ดังนั้นราคาที่กําหนดนั้น  จะตองเปนราคาที่เหมาะสม  และลูกคายอมรับไดดวย  
นอกจากนี้ยังตองนําแนวโนมของคูแขงขันมาพิจารณาดวย สําหรับปรมิาณการขาย จะขึ้นกบัราคา
ขายดวย แตควรจะมีมาตรการที่ทําใหสามารถขายไดอยางตอเนื่อง 
       ถาสภาวะเศรษฐกิจซบเซา การลดคาใชจายหรือตนทุนลง และการ
ยกระดับอัตราการหมุนเวียนใหสูงขึ้นจะเปนวิธีการที่ชวยเพิ่มกําไรใหแกธุรกิจ  โดยการลดตนทุน
ใหไดมากที่สุด  ตลอดการใชกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ควรตองลดจํานวนวัตถุดิบ
ในคลังเก็บ  และจํานวนสินคาคงคลังใหมีนอยลง  แลวผลิตงานที่สามารถขายไดออกไปใหไดมาก
ที่สุด หรือขายสินคาคงคลังใหไดมากที่สุด  เพื่อรีบถอนทุนใหไดเร็วที่สุดอัตราการหมุนเวยีนจะ
สูงขึ้น 
       เครื่องมือหนึ่งที่เจาของธุรกิจใชเพื่อวางแผนและควบคุมกําไรของธุรกิจ  
คือการวิเคราะหจุดคุมทุน เพือ่พิจารณาขนาดการผลิต กําลังการผลิต และการตัดสินใจผลิตภัณฑใหม 
นอกจากนี้อาจใชงบแสดงแหลงที่มาและใชไปของเงินทนุหมุนเวยีนในการวางแผนทํากําไรไดดวย 
       2.7.3.3.1 การวิเคราะหจดุคุมทุน เปนการวิเคราะหความสัมพันธของ
ตนทุนคงที่  ตนทุนผันแปร และกําไร เพื่อจดุที่รายไดรวมพอดีกับตนทนุรวม การวิเคราะหจดุคุมทุนมี
ประโยชนใชในการกําหนดราคาขาย โดยเปนหนาที่ของเจาของธุรกิจหรือผูบริการที่จะประเมนิ
สถานการณทางดานตลาดของคูแขงขันวามีผลตอบสนองอยางไรบางครั้งราคาสูงอาจทําใหขาย  
ไมไดตองประสบปญหาอื่น ๆ ตามมา เชนสินคาคงคลังเหลือจํานวนมากสภาพคลองหรือกระแส
หมุนเวียนไมดจีึงควรตองตรวจสอบตลาดของราคาขายไดด ี ประโยชนในการวิเคราะหและ
ประกอบการตดัสินใจทางการเงินที่เกีย่วของกัน  3  ทาง  คือ 
         ใชวิเคราะหโครงการ  เชน  ปรับปรุงโรงงาน  เพิ่มกําลังการผลิต
โดยใชเครื่องจกัรอัตโนมัติ  ทําใหตนทนุคงที่สูงขึ้น  ตนทุนผันแปรลดลง  ปริมาณการผลิตสูงขึ้น 
         ใชศึกษาผลของการขยายการผลิต โดยคิดจากจดุคุมทนุจาก
มูลคาการขาย 
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         ใชตัดสินใจในผลิตภัณฑใหม วาจะขายไดในปริมาณเทาใด
จึงจะคุมทุน 
         แตการวเิคราะหจุดคุมทุนจะมีขอจํากัดตรงที่ เมื่อธุรกิจผลิต
สินคาไปนาน ๆ ยอมจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานปริมาณ  และคุณภาพ  ซ่ึงจะมีผลตอตนทุน
รวมโดยเมื่อธุรกิจผลิตและขายไดมากขึ้น  ธุรกิจจําเปนจะตองจางแรงงานเพิ่มขึ้น  ตนทุนผันแปร
เฉล่ียตอหนวยเพิ่มขึ้น หรือถามีการซื้อเครื่องจักรอุปกรณเพิ่มขึ้นตนทนุคงที่เพิ่มขึ้นจุดคุมทุนกจ็ะ
เปลี่ยนไป 
       2.7.3.3.2 การวิเคราะหงบแสดงแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน จะ
แสดงวาธุรกิจใชเงินทุนไปอยางไร นําเงนิที่กูไปทําอะไร และจะชําระเงินกูอยางไร และยังชวย
ช้ีใหเห็นวาธุรกิจจะประสบผลสําเร็จ  หรือกําลังมีปญหาทางการเงิน  การวิเคราะหทําไดโดยนํางบ
ดุล         2 ปมาเปรียบเทยีบกัน  แลวแสดงแหลงที่มาเปรียบเทียบกับแหลงใชไป  ซ่ึงการทํางบ
ดังกลาวได   จะตองปรับตัวเลขใหแสดงกําไรและจายเงินปนผล แลวแยกการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวยีนออกจากงบนี้ เจาของธุรกิจจะทราบวามีการขยายกาํลังการ
ผลิตโดยซื้อเครื่องจักรเพิ่มเตมิ  สินคาคลัง  และลูกหนี้ไดเพิ่มสูงขึ้นตามยอดขาย  ซ่ึงกจิการตองหา
เงินทุนมาใชเปนเงินทุนหมนุเวยีน และขยายโรงงาน ธุรกิจอาจจะหาเงินทุนจากการกูหนี้ระยะยาว
มาใชขยายงาน ในขนาดที่เพียงพอตอการชําระหนี้บางสวน  และลดบญัชีเจาหนี้ นอกจากนีย้ังอาจ
ไดเงินทนุจากกําไร 
    2.7.3.4 การบริหารลูกหนี้ การจดัระบบบริหารลูกหนี้ เปนกจิกรรมทางดาน
การเงินที่สําคัญของธุรกิจการพิมพปริมาณลูกหนี้จะมากหรือนอย ขึน้อยูกับปริมาณการใหสินเชือ่
และระยะเวลาเฉลี่ยของการเก็บหนี้ ซ่ึงระยะเวลาการเกบ็หนี้ยังขึน้กับสภาวะเศรษฐกิจ  ถาอยูใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  หรือเกิดการตึงตัวทางการเงิน  ลูกหนี้ชําระหนี้ลาชาได  นอกจากนีย้ัง
ขึ้นกับนโยบายการใหสินเชือ่แกลูกคา  ดังนี้ 
       2.7.3.4.1 มาตราฐานการใหสินเชื่อ ถาธุรกิจเลือกใหสินเชื่อเฉพาะลูกคา    
ที่มีเครดิตดีเทานั้น ก็อาจมีผลใหมีลูกคาลดลงได เพราะลูกคาที่มีเครดิตรองลงมา ก็จะหนัไปติดตอ
กับธุรกิจคูแขงขันได  ดังนั้นการกําหนดนโยบายการใหสินเชื่อจาก จุดทํากําไรเทากับการเพิ่ม
ยอดขายทีย่อมรับไดโดยพจิารณาจากตนทนุการผลิต การขาย และกําไร แลวนํามาใชประเมินคา
ความเสี่ยงของการใหสินเชื่อ 
       2.7.3.4.2 ระยะเวลาของการใหสินเชื่อ การขยายเวลาการใหสินเชื่อ  
ยอมมีผลทําใหยอดขายมากขึ้น  แตธุรกิจนั้นจะจมกบัลูกหนี้เพิ่มขึน้ดวย  จึงตองควรพิจารณา
ระยะเวลาที่เหมาะสมดวย  จงึจะทําใหธุรกจิมีกําไรสูงขึ้น 
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       2.7.3.4.3 การใหสวนลดเมื่อมีการชําระหนี้เร็วกวากําหนด ถามีการ         
จูงใจลูกคาเพื่อชําระหนี้เร็ว กจ็ะมีผลดีกับธรุกิจ เชน  ธุรกิจอาจใหสวนลดแกลูกคา รอยละ 2  ของ
ยอดขาย  ถาชาํระหนีก้อนกาํหนดเปนตน 
       2.7.3.4.4 นโยบายการจดัเก็บหนี้  โดยเจาของธุรกจิควรจะตองหาวิธีการ
ทวงถามหนี้ทีพ่นกําหนดชําระแลว  เชน  เมื่อพนกําหนดชําระ  10  วัน ก็สงจดหมายทวงถามถาพน 
30 วัน กใ็ชวิธีโทรศัพทถาม ถายังไมไดรับการชําระอีก กอ็าจสงตัวแทนจัดเก็บหนี้ดําเนินการ 
    2.7.3.5 การวางแผนงบลงทุน การวางแผนวงลงทนุมีความสําคัญตอความสําเร็จ         
ในการดําเนินธุรกิจอยางมาก ในดานการตัดสินใจทางการเงิน โดยจะเปนการรวบรวมขอเสนอการ
ลงทุนใหม ๆ และขอมูลที่จําเปน  เพื่อใชประเมินขอเสนอการลงทุนนัน้ ๆ  โดยอาจเปนการลงทุน
ขยายกําลังการผลิต  หรือการลงทุนเพื่อทดแทนเครื่องจักรเกา  เจาของธุรกิจควรพิจารณา ขอมูล
ตาง ๆ ดังนี้เพือ่ทํางบลงทุน 
       2.7.3.5.1 ความตองการในอนาคต ความตองการขยายกําลังการผลิต ก็
เพื่อจะสนองความตองการทีค่าดวาจะสูงขึ้นในอนาคต แตถามีการคาดการณผิดพลาดยอมนําผลเสีย 
ใหแกธุรกิจนัน้ได  เพราะการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวรมากเกนิไป  ภาระคาใชจายก็จะสูง
ตามไปดวย แตในทางตรงกนัขาม ถาลงทุนนอยเกินไป ก็อาจทําใหกาํลังการผลิตมีประสิทธิภาพ
ไมเพียงพอที่จะสูกับคูแขงขนัได  เสียสวนแบงทางการตลาดไดเชนกัน 
       2.7.3.5.2 ชวงเวลาของการขยายกําลังการผลิต ควรจะตองเหมาะสม  
โดยตองอาศัยการพยากรณความตองการของตลาดที่ดี  มีการวางแผนการขาย และกําลังการผลิต
ลวงหนา 
       2.7.3.5.3 คุณภาพของสินทรัพยถาวร งบลงทุนที่ดี จะชวยใหมีการ
วางแผนซื้อเครื่องจักรอุปกรณในเวลาที่เหมาะสมและไดเครื่องจักรอุปกรณที่มีคุณภาพดี  ปกติ
เจาของธุรกิจมกัจะไมตัดสินใจซื้อเครื่องจกัรอุปกรณเพิม่ขึ้น ถาไมแนใจวาจะมยีอดขายที่เพิ่มขึน้
อยางสม่ําเสมอ 
       2.7.3.5.4 ความสามารถในการแขงขนั  การลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ
จะตองดวูาสามารถแขงขันกับคูแขงขันหรอืไม  เพราะถาลงทุนเครื่องจักรอุปกรณในระดับเดิม  แต
ขณะที่คูแขงขนัติดตั้งอุปกรณที่ทันสมัยและทํางานโดยอัตโนมัติ  สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ดีกวา  กําหนดราคาขายในราคาที่ต่ํากวา  ธุรกิจที่จะขยายงานก็จะไมสามารถแขงขันได 

2.7.4 แนวทางการพฒันาดานบุคลากรของธุรกิจการพิมพ 
    เมื่อธุรกจิการพิมพจะตองพฒันาในดานตาง ๆ ใหมีความสามารถอยูในระดับให
เปนที่ยอมรับสามารถแขงขันได  และทนัตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี แตธุรกิจการพิมพนั้นจะ
ไมสามารถประสบความสําเร็จได  ถาธุรกิจนั้นไมไดพัฒนาบุคลากรขององคการควบคูกันไป 
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เพื่อใหมีศกัยภาพเพียงพอสามารถเชื่อมโยงงานและตอบสนองความตองการพัฒนาดานตาง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นตอไป ดวยความพรอมที่จะกาวทนัเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และปฏิบัติงานไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาบุคลากรจะไมใชเพียงแตพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะในการ
ทํางานเทานั้น  ยังหมายรวมถึงการพัฒนาจิตสํานึก  ความรับผิดชอบในหนาที่  ความสามารถใน
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนทัศนคติที่ดีตอองคการดวย 
    การที่จะพัฒนาฝกฝนบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และทักษะที่จะปฏิบัติ
ไดจนชํานาญและมีแนวคิดของการเปนสวนหนึ่งขององคการ ปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค            
ที่กําหนดไวขององคการไมใชภารกิจที่สามารถทําใหบรรลุในระยะเวลาอันสั้นจะตองเปน               
การวางแผนระยะยาว  และทาํอยางตอเนื่อง  แนวทางการพัฒนาบุคลกากรในองคการสามารถทําได  
ดังนี ้
    2.7.4.1 การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรใหชัดเจน การจัดโครงสราง
ทางการบริหารใหมีลักษณะสมเหตุสมผลกับลักษณะการดําเนินงานขององคการ จะมีสวนให
สามารถกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรไดชัดเจน และจะชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จใน
การดําเนินการได  ปจจุบันมแีนวคดิตาง ๆ  เกิดขึ้นมากมายในการจัดโครงสรางทางการบริหาร  ซ่ึง
อาจใชวิธีการตาง  ๆ  ดังนี้ 
       2.7.4.1.1 การปรับเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานในธุรกิจนัน้ โดย
พิจารณากระบวนการที่สามารถทําใหเพิ่มผลผลิตได เชน ขจัดงานที่สูญเสียเปลาและไมจําเปนออก  
ลดความซ้ําซอนของการทํางาน  จัดระบบการทํางานแบบควบคู  เปนตน 
       2.7.4.1.2 การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการบริหาร โดยพิจารณา
เปลี่ยนเปนโครงสรางในแนวราบมากขึ้น เพื่อลดสายการบังคับบัญชาใหมีนอยลงเกิดความ
คลองตัวในการบริหารงานมากขึ้น 
       2.7.4.1.3 การพัฒนากลุมทํางาน (teamwork)  โดยพิจารณาสงเสริมให
ทํางานและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนางานของ
องคการดวย 
       2.7.4.1.4 การใชเทคโนโลยีในการบรหิาร โดยพจิารณาใชเทคโนโลยี
ตาง  ๆ  ทีจ่ะสงเสริมในการบริหารเปนไปอยางประสิทธิภาพ  รับรูขาวสารตาง ๆ  ไดกวางขวางขึ้น  
และรวดเร็วขึน้  ตลอดจนลดตนทุนที่เกีย่วกับภาระงานเอกสารลง  เพื่อใหธุรกิจสามารถวางแผน
และตัดสินใจการดําเนินการของธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกตองได 
    2.7.4.2 การพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากร ธุรกิจการพิมพมีบุคลากร ซ่ึงมี
ความรูความสามารถในวิชาชีพการพิมพอยูจํานวนมากยอมไดเปรียบกวา เพราะจะสามารถตัด   
สินใจ และแกไขปญหาไดอยางเขาใจ  ดวยสภาวะ ปจจุบันยังอยูในสภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มี
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ความรูความสามารถเฉพาะ เนื่องจากสถาบนัการศึกษาทีใ่หการศึกษาทางดานนีย้ังมีนอยอยูมาก ไม
สามารถผลิตบุคลากรใหเพยีงพอตอการเตบิโตของอุตสาหกรรมการพิมพได ดังนัน้ธุรกิจการพิมพ       
จึงตองมีการพฒันากระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะทําใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรง
กับตําแหนงงานใหมาทํางานเปนองคการ 
       นโยบายการสรรหาบุคลากรอาจเปนการสรรหาจากภายใน เชน การ
โอนยายบุคลากรภายใน การเกลี่ยกําลังคน เปนตน หรือเปนการสรรหาภายนอก เชน การจงูใจดวย            
คาตอบแทน  หรือความรับผิดชอบในงาน  เปนตน   
    2.7.4.3 การจัดฝกอบรม กิจกรรมหลักที่ธุรกิจจะสามารถในการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากร ก็คือการจัดการฝกอบรมซึ่งตองการความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย             
ไดแก  เจาของธุรกิจ  หัวหนางาน  หนวยงานดานฝกอบรม  และผูเขารับการฝกอบรม  โดยเจาของ
ธุรกิจตองเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน หัวหนางานตองเปนผูดูแล และแนะนําใหการ
ฝกอบรมสามารถบรรลุเปาหมายได หนวยงานดานฝกอบรมตองจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม จดั
วิทยากรที่ดีมีคณุภาพ  และใชเทคนิคที่เหมาะสม  สวนผูเขารับการฝกอบรมก็จะตองมีทัศนคติที่ดี  
มีความตั้งใจมุงหาความรู 
       การจัดฝกอบรมสามารถทําได  2 ลักษณะ  คือ 
       2.7.4.3.1 การฝกอบรมในงาน เปนการจัดฝกอบรมบุคลากรในขณะที ่ 
บุคลากรยังปฏิบัติเปนหลัก  เชน   การสอนแนะงาน  เปนตน 
       2.7.4.3.2 การฝกอบรมนอกงาน เปนการจัดฝกอบรมบุคลากรในเวลา
เฉพาะ ซ่ึงไมอยูในชวงเวลาทํางานหรือตองหยุดภาระงานเพื่อใหการฝกอบรมเปนไปอยางจริงจัง  
ซ่ึงการฝกอบรมนอกงาน  อาจจะจัดขึ้นภายในหนวยงาน  โดยกําหนดหวัขอที่ตองการฝกอบรมขึ้น  
หรือสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอกที่มกีารจัดหลักสตูรฝกอบรมในหัวขอที่ตองการอยูแลว 

2.7.4.4 การสรางทัศนคติที่ดีของบุคลากรที่มีตอธุรกิจ นอกจากพัฒนาทางดาน
ความรูความสามารถใหแกบุคลากร แตการธํารงรักษาบคุลากรใหทํางานกับธุรกิจตอไป ก็เปนสิ่ง
สําคัญที่เจาของธุรกิจจะตองคํานึงถึงดวย แนวทางการสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ จะทําไดหลาย
แนวทางดังนี ้
       2.7.4.4.1 การบริหารคาจาง ในภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในวิชาชีพการพมิพ   ทําใหธุรกิจจะตองพัฒนาวิธีการบริหารคาจางใหเปนสากล  มากขึ้น  
โดยอาจจะกําหนดคาตอบแทนตามอัตราตลาดแขงขันนอกจากพิจารณาจากวุฒิการศึกษา อาจจะ
ตองพิจารณาประสบการณดวย ควรมีการจัดทําโครงสรางคาจางของแตละตําแหนง พรอมกําหนด
ลักษณะงานหรือหนาที่รับผิดชอบในแตละระดับชัน้ของตําแหนงนั้น 
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       2.7.4.4.2 การจัดสวัสดกิาร เปนสิ่งจูงใจใหบุคลากร มีความเต็มใจใน
ทํางานใหหนวยงาน ใหสวัสดิการที่จะสามารถจัดใหแกบคุลากรได เชน สวัสดิการในการลาประเภท
ตาง ๆ สวัสดิการเพื่อประกันความมัน่คงในชีวิตการทาํงาน สวัสดกิารที่ทําใหเกดิความพอใจใน
การทํางาน  สวัสดิการในดานสุขภาพรางกาย  และความปลอดภัยในการทํางาน  เปนตน 
       2.7.4.4.3 ความกาวหนาในอาชพี บุคลกากรจะทํางานกับธุรกิจไดตอไป  
ก็ดวยความหวงัวาจะมีโอกาสกาวหนาในหนาที่สูงขึ้นตอไป ซ่ึงอาจเปนการเลื่อนตําแหนง การ
โอนยายงาน การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การใหทุนการศึกษา ซ่ึงควรมีการกําหนดเลื่อนตําแหนง 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดกลุมสายอาชีพแผนทดแทนตาํแหนงที่ชัดเจน 
       2.7.4.4.4 แรงงานสัมพนัธ การใหความสําคัญแกแรงงานสัมพนัธ ก็มี
สวนชวยสรางทัศนคติที่ดีตอองคการได ลักษณะแรงงานสัมพันธที่จัดใหมีในองคการ เชน การจัด
กิจกรรมของบคุลากร  การสํารวจความคิดเห็น การรับเรื่องราวรองทุกข  เปนตน 
       2.7.4.4.5 การจูงใจดวยงาน การสรางความรักหรือชอบงานในหนาที่   
จะมีผลใหบุคลากรมีความตั้งใจทํางานในหนาที่มากขึ้นประสิทธิภาพการทํางานก็จะเพิ่มขึ้นดวย   
การจูงใจดวยงาน อาจทําไดโดยการแสดงใหเห็นความสําเร็จของงาน การไดรับการยกยอง                 
ชมเชย การหมุนเวยีนงาน การเพิ่มปรมิาณงาน การเพิ่มคุณคางาน และการจดัสภาพแวดลอม     
การทํางานที่ด ี
 
2.8  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 
 2.8.1 จากการศกึษาสถานภาพปจจบุันของอตุสาหกรรมการพิมพไทยของวันชัย ศิริชนะ
และคณะ [11] ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของโรงพิมพ ไมวาจะเปน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ จะประสบปญหาแตกตางกนัออกไป ทั้งปญหาดานการผลิต 
การตลาด การเงิน แรงงาน ภาษีอากร และปญหาการใชวัตถุดิบ การวิเคราะหปญหาในแตละดาน
จะแบงตามขนาดของโรงพิมพ ซ่ึงสรุปไดเปนปญหาในดานตาง ๆ ดังนี ้
    2.8.1.1  ปญหาทางดานการผลิต สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
       2.8.1.1.1 โรงพิมพขนาดเล็ก ประสบปญหาสําคัญมากที่สุด ไดแก    
ตนทุนการผลิตสูงมาก ปญหาที่สําคัญมาก เรียงตามลําดับ ไดแก ปญหาขาดการตรวจสอบระบบใน
แตละขั้นตอน ขาดแคลนชางซอมเครื่องจักรในทองถ่ิน เครื่องจักรที่มีอยูลาสมัย ปญหาการติดตาม
ความกาวหนาทางดานเทคนคิการผลิตใหม ๆ ไมทัน ปญหาทางดานเทคนิคการผลิต ใชกําลัง
เครื่องจักรไมเต็มที่ ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการผลิต และขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ 
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       2.8.1.1.2  โรงพิมพขนาดกลาง ประสบปญหาสําคัญมากเรียงลําดับ
ไดแก ปญหาทางดานเทคนคิการผลิต ปญหาขาดการตรวจสอบระบบในแตละขั้นตอน ปญหาใช
กําลังการผลิตไมเต็มที่ ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการผลิต ขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ เครื่องจักรที่มี
อยู   ลาสมัย และใชกําลังเครือ่งจักรไมเต็มที่ 
       2.8.1.1.3 โรงพิมพขนาดใหญไมประสบปญหาที่สําคัญและสําคัญมาก 
       2.8.1.1.4 ทั้งโรงพิมพขนาดเล็กและโรงพิมพขนาดกลางมีปญหาตาง ๆ 
คลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเทคนิคการผลิต การตรวจสอบระบบในแตละขั้นตอน    
ขาดแคลนชางฝมือและการใชกําลังการผลิตของเครื่องจักรไมเต็มที่ซ่ึงปญหาดังกลาวผูเกี่ยวของใน
วงการพิมพและรัฐบาลควรควรจะไดหาทางแกไขกนัตอไป 
    2.8.1.2  ปญหาทางดานการตลาด  สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
       2.8.1.2.1 โรงพิมพขนาดเล็ก ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
ปญหาการแขงขันจากผูผลิตสินคาในประเทศมาก ปญหาการผูกขาดของโรงพิมพขนาดใหญบาง
แหง ปญหาความตองการสิง่พิมพขึ้นอยูกบัสภาพของเศรษฐกิจ สวนปญหาที่สําคัญมากเรียงลําดับ
ไดแก ปญหาไมสามารถขึ้นราคาสินคาใหคุมกับตนทนุการผลิตที่สูงขึ้น การตัดราคากันเองของ
เจาของโรงพิมพ การบริหารงานการตลาดยังไมเหมาะสม ขาดการวางแผนทางดานการตลาดทีด่ี
การสงเสริม การจําหนายยังทําไดนอย ไมมีเจาหนาที่ทางดานการตลาดที่ดี การสงเสริมการ
จําหนายยังทําไดนอยไมมีเจาหนาที่ทางดานการตลาด และไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพได
ตลอดป 
       2.8.1.2.2 โรงพิมพขนาดกลาง ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
ปญหาการตัดราคากันเองของเจาของโรงพิมพ ปญหาไมสามารถขึ้นราคาสินคาใหคุมกับตนทุน
การผลิตที่  สูงขึ้น สวนปญหาที่สําคัญมากเรียงลําดับ ไดแก ปญหาความตองการสิง่พิมพขึ้นอยูกบั
สภาพของเศรษฐกิจ  การบริหารงานการตลาดยังไมเหมาะสม ขาดการวางแผนทางดานการตลาดทีด่ี    
การสงเสริมการจําหนายยังทําไดนอย ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดป ความตองการ
ส่ิงพิมพในตลาดมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ความตองการสิ่งพิมพในตลาดไมแนนอนและขาดความ
รวมมือและความจริงใจตอกนั 
       2.8.1.2.3 โรงพิมพขนาดใหญ ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
ปญหาไมสามารถขึ้นราคาสินคาใหคุมกับตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นสวนปญหาที่สําคัญมาก         
เรียงลําดับ ไดแก ปญหาการตัดราคากันเองของเจาของโรงพิมพและความตองการสิง่พิมพในตลาด   
ไมแนนอน 
       2.8.1.2.4 โรงพิมพขนาดเล็กและโรงพิมพขนาดกลางมีปญหาทางดาน
การตลาดมากกวาโรงพิมพขนาดใหญ ปญหาการตลาดสวนใหญเกดิขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมการ
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พิมพเปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตหรือผูขายมาก จึงเปนผลใหมีการตัดราคากันเอง การไมสามารถ
ขึ้นราคาสินคาใหคุมกับตนทนุการผลิตที่สูงขึ้น เปนเหตใุหโรงพิมพตาง ๆ มีกําไรสวนเกิน (Excess 
profit) นอยมาก นอกจากนัน้โรงพิมพขนาดใหญบางแหงยังมีการผูกขาดทางดานการผลิตดวย 
    2.8.1.3 ปญหาทางดานการเงิน สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
       2.8.1.3.1 โรงพิมพขนาดเล็ก ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
การไมไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล และลูกคาชําระเงนิชา สวนปญหาที่สําคัญมากเรียงลําดับ
ไดแก ปญหาดอกเบี้ยสูง การใชเงินทุนยงัไมเหมาะสมและรัดกุม และมีภาระเกีย่วกบัดอกเบี้ยหรือ
หนี้สินที่ตองชาํระมาก 
       2.8.1.3.2 โรงพิมพขนาดกลาง ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
การไมไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล ตองใหเครดิตกับลูกคาระยะยาว และลูกคาชําระเงินชา สวน
ปญหาที่สําคัญมาก เรียงลําดบั ไดแก ปญหาอัตราดอกเบีย้สูงและอัตราหนี้สูญมีมาก 
       2.8.1.3.3 โรงพิมพขนาดใหญ ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
การไมไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล สวนปญหาที่สําคัญมากเรียงลําดับ ไดแก มภีาระเกี่ยวกับ   
ดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ตองชําระมาก และอัตราดอกเบี้ยสูง 
       2.8.1.3.4 ปญหาทางดานการเงินทั้งโรงพิมพขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ มคีวามคลายคลึงกัน คือ การไมไดรับการสงเริมจากรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด
สูง และยังมีหนี้สินที่ตองชาํระอีกมาก ปญหาดังกลาวขางตนรัฐบาลควรใหความสนใจและให         
การสงเสริมอุตสาหกรรมการพิมพอยางจรงิจัง ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมการพิมพเปนแหลงของ  
การจางงาน และยังสมารถสงเปนสินคาไปจําหนายยังตางประเทศไดอีกดวย 
    2.8.1.4 ปญหาทางดานแรงงาน  สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
       2.8.1.4.1 แรงงานที่ทํางานกับเครื่องมอืเครื่องจักร 
          โรงพิมพขนาดเล็ก ประสบปญหาที่สําคัญมาก เรียงลําดับ   
ไดแก ขาดแคลน ชางเทคนคิทางดานการพิมพ ไมสามารถซอมเครื่องจักรเครื่องมือเองได แรงงาน
มีความสามารถในการทํางานต่ํา แรงงานเรียนรูงานชา คาแรงงานสูง ขาดความรูความสามารถ  
ทางดานเทคนคิ ขาดความรูในการบํารุงรักษาเครื่องจักร และขาดความกระตือรือรนในการหา
ความรูเพิ่มเตมิ 
          โรงพิมพขนาดกลาง ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
ขาดแคลนชางผูควบคุมงาน สวนปญหาทีสํ่าคัญมาก เรียงลําดับ ไดแก คาแรงงานสูง คนงานเรียนรู
งานชา มีความสามารถในการทํางานต่ํา ขาดความรูความสามารถทางดานเทคนิค ไมสามารถซอม
เครื่องจักรเครื่องมือเองได และขาดความรูในการบํารุงรักษาเครื่องจักร  
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          โรงพิมพขนาดใหญ ประสบปญหาที่สําคัญมาก เรียงลําดับ 
ไดแก ขาดแคลน ชางผูควบคุมงาน และแรงงานไมเคยฝกอบรมเทคนคิและวิธีการผลิตใหม ๆ 
          ปญหาเรื่องแรงงานที่ทํางานกับเครื่องมือเครื่องจักร โรงพิมพ
ทั้งสามขนาดมีปญหารวมกนัคือ ขาดแคลนชางผูควบคุมงาน สําหรับปญหาอื่น ๆ นั้นโรงพมิพ
ขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีปญหามากกวาโรงพิมพขนาดใหญ โดยเฉพาะดานความรู
ความสามารถของแรงงานทางดานเทคนิค ซ่ึงหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่จัดการศึกษาทาง        
การพิมพ   จะตองหาทางพิจารณาและใหความชวยเหลือตอไป 
       2.8.1.4.2 แรงงานทั่วไป 
          โรงพิมพขนาดเล็ก ประสบปญหาที่สําคัญมาก ไดแก คนงาน
ลาออกบอยและมีความรับผิดชอบในงานต่ํา 
          โรงพิมพขนาดกลาง ประสบปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก 
คนงานขาดความกระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติม 
          โรงพิมพขนาดใหญ ประสบปญหาที่สําคัญมากไดแก คนงาน
มีความรับผิดชอบต่ําและขาดความกระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเตมิ 
 
    2.8.1.5 ปญหาทางดานภาษีอากร สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
       ทั้งโรงพิมพขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความเหน็วาปญหา
ที่สําคัญมากที่สุด เรียงลําดับ ไดแก อัตราภาษีการคาสูง อัตราภาษีเงินไดสูง ความไมเปนธรรมใน
การเก็บภาษีมมีาก สวนปญหาที่สําคัญมาก เรียงลําดับ ไดแก ภาษีขาเขาของวัตถุดิบสูง ภาษีขาเขา
ของเครื่องจักร/อุปกรณสูง และกรณีไดรับการยกเวนภาษีไดรับคืนเงนิคาภาษีชา 
       จากผลการวิเคราะห นับไดวาโรงพิมพทุกขนาดมีปญหาทางดาน     
ภาษีอากรมาก  ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปญหาที่เกี่ยวของกับรัฐบาลโดยตรง 
    2.8.1.6 ปญหาทางดานวัตถุดิบ  สรปุผลการวิเคราะหไดดังนี ้
       วัตถุดิบที่ใชในโรงพิมพที่สําคัญ ไดแก กระดาษพิมพ หมึกพิมพ ฟลม
และแมพิมพ ซ่ึงการใชวัตถุดิบแตละประเภทมีปญหาแตกตางกัน ดังนี ้
       2.8.1.6.1 ปญหากระดาษพิมพ 
          ทั้งโรงพิมพขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญมีความเห็น
วาปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก ปญหากระดาษมีคุณภาพต่ํา หรือไมไดมาตรฐานและราคา
กระดาษขึ้น-ลงไมแนนอน เปนผลใหการดําเนินงานทางดานการพมิพเกิดความไมสะดวก สวน
ปญหาที่สําคัญมากเรียงลําดับ ไดแก กระดาษมีราคาสูง มีการปลอมปนมาก ผูจําหนายกระดาษมักมี
การผูกขาดการขายกระดาษ และตองซื้อกระดาษจากบริษทัรวมทุนในราคาผูกขาด 
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          จากผลการวิเคราะหสามารถแยกตนเหตุของปญหาได 2 ประเด็น
ใหญ ๆ คือตนเหตุจากตางประเทศ เนื่องจากกระดาษสวนใหญตองสั่งซ้ือจากตางประเทศ          
การกําหนดราคากระดาษมกัจะเปนไปตามผูขายเปนสําคัญ กับอีกตนเหตหุนึ่งมาจากในประเทศ 
ซ่ึงเกิดจากการ   ผูกขาดและความไมซ่ือสัตยของผูขาย โดยหวังกําไรระยะสั้นเปนสําคัญ 
       2.8.1.6.2 ปญหาหมึกพมิพ 
          จากการวิเคราะหปญหาการใชหมึกพิมพในโรงพิมพขนาด
ตาง ๆ ไดพบปญหาที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก หมึกพิมพมีราคาสูง 
สวนปญหาทีสํ่าคัญมาก ไดแก หมกึพมิพมีราคาขึ้น-ลงไมแนนอน และหมึกพมิพในประเทศมี   
คุณภาพต่ําหรอื ไมไดมาตรฐาน 
       2.8.1.6.3 ปญหาฟลม 
          จากการวิเคราะหปญหาการใชฟลมในโรงพิมพขนาดตาง ๆ 
ไดพบปญหาที ่คลายคลึงกัน กลาวคือ ปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก ฟลมมีราคาสูง สวนปญหาที่
สําคัญมาก ไดแก  รานจําหนายฟลมมีนอยและมีลักษณะผูกขาดและฟลมมีราคาขึ้น-ลงไมแนนอน 
 
 
       2.8.1.6.4 ปญหาแมพิมพ 
          จากการวิเคราะหปญหาการใชฟลมในโรงพิมพขนาดตาง ๆ 
ไดพบปญหาทีค่ลายคลึงกัน กลาวคือ ปญหาที่สําคัญมากที่สุด ไดแก แมพิมพมีราคาสูง สวนปญหา
ที่สําคัญมาก ไดแก  แมพิมพมีราคาขึ้น-ลงไมแนนอน และไมไดรับสินเชื่อในการซื้อแมพิมพ 
       จากปญหาของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชในอุตสาหกรรมการพิมพนั้นโรงพิมพ
สวนใหญจะมคีวามเหน็คลายกันคือ วัตถุดิบราคาสูง มีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูเสมอ และตลาด
จําหนายวัตถุดบิทางการพิมพเปนตลาดที่มีผูขายนอยรายจึงมักมีอํานาจผูกขาดทางดานราคา 
 2.8.2 จากการศึกษาสถานภาพและความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร ใน           
อุตสาหกรรมการพิมพไทย ของวันชัย  ศิริชนะ และคณะ  [13]  ผลการวิจัยพบวา 
    2.8.2.1 บุคลากรในอุตสาหกรรมสวนใหญมีอายุระหวาง 20-40 ป สําเร็จ
การศกึษาระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3  มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 
ป บุคลากรเหลานี้ไมไดเรียนสําเร็จมาทางดานการพิมพโดยตรง 
    2.8.2.2 บุคลากรทางการพิมพ มีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติดีพอสมควร 
แตความรูในเชิงทฤษฎี ความรูดานเทคนิคที่ลึกซึ้ง การแกปญหาทางเทคนิคทางการพิมพและ  
ความรูในองคประกอบดานการพิมพอ่ืน ๆ ที่ตนเองไมไดปฏิบัติอยูเปนประจํามีนอยมาก บุคลากร
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ดานตาง ๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพสวนใหญ จึงมีความตองการทีจ่ะฝกอบรมเพิ่มเตมิเปนอยางมาก
โดยมีความมุงหวังในอนาคตที่จะเปนชางชํานาญการและจะทํางานใหนานที่สุดที่จะทํางานไหว 

2.8.3 จากผลการวิจยัเร่ือง การศกึษานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการพมิพ โดย
รองศาสตราจารยศักดา  ศิริพันธุ และคณะ [14]  ไดรายงานสภาพปญหาในอุตสาหกรรมการพิมพไว 
ดังนี ้

2.8.3.1 ปญหาดานขอมูลเกี่ยวกับเกีย่วกับอุตสาหกรรมการพิมพ  
2.8.3.2 ปญหาดานการจัดการ เชน ขาดการนําหลักการบริหารมาใช ขาดการ

วางแผนการตลาด ขาดประสบการณในตลาดตางประเทศ 
2.8.3.3 ปญหาดานอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ 
2.8.3.4 ปญหาดานบุคลากรทางการพิมพ 
2.8.3.5 ปญหาดานอุปกรณการพิมพ 
2.8.3.6 ปญหาดานวัสดุ 
2.8.3.7 ปญหาดานการสงออกสิ่งพิมพ 
2.8.3.8 ปญหาดานการนําเขาส่ิงพิมพ 

 2.8.4 จากผลการวิจยัเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติ ลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ โดยนายประสิทธิ ์ เทียนประภา [15] ไดให
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาไวเปนประเดน็หลัก ๆ ดังนี้  

2.8.4.1 ใหรัฐบาลประกาศโครงสรางภาษีนําเขากระดาษ ที่ภาคเอกชนเสนอ 
เพื่อผลการ แขงขันการสงออกสิ่งพิมพ 

2.8.4.2 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ใหเปนแนวทางที่เหมาะสมตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพของประเทศ  และออกกฎหมายรับรองการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสม 

2.8.4.3 มุงเนนพัฒนาศูนยฝกอบรมการพิมพแหงชาติใหเปนระดับสากล พรอม
ทั้งเสริมหลักสูตรวิชาชีพระดับชางชํานาญการพิเศษ (Meister) หรือ Master craftman เพื่อกอใหเกดิ       
คุณภาพของอตุสาหกรรมใหไดมาตรฐานระดับสากล 
 2.8.5 จากผลการวิจยัเร่ือง ปญหาเรื่องบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ [16] โดย 
อนุสรณ สินประเสริฐศรี และ บุญเสริม ศักดิ์คงกระพัน ไดทําการวิจัยโดยออกแบบสอบถาม
จํานวน 200 ชุด สอบถามสถานประกอบการทางการพิมพ  ผลการวิจัยตามหัวขอตาง ๆ มีดังนี้ 

2.8.5.1 หัวขอคุณสมบัติทั่วไปของนักเทคโนโลยกีารพิมพระดบัปริญญาตรีที่
สอดคลองกับความตองการของผูบริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ ปรากฏวาสวน
ใหญเหน็พองกันวา ตองมีประสบการณในการทํางานดานการพิมพ ซ่ึงมีความสําคัญที่สุด 
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รองลงมาตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และเคยเขารวมกิจกรรมในสถาบันการศึกษา รวมทัง้มี
คะแนนการเรยีนที่ด ี

2.8.5.2 หัวขอคุณสมบัติดานบุคลิกภาพ ปรากฏวา สถานประกอบการให
ความสําคัญดานความรับผิดชอบและการตรงตอเวลาเปนอันดับที่ 1 รองลงมาตองเปนคนมีเหตุผล
และความอดกลั้น นอกจากนั้นก็ตองมีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือรนและคลองแคลว
วองไว มีปฏิภาณไหวพริบทีด่ีในการทํางาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพดวย 

2.8.5.3 หัวขอคุณสมบัติดานจริยธรรม ปรากฏวา ความสําคัญประการแรกที่
สถานประกอบการอยากได คือ ความเปนคนที่มีความยุติธรรม รองลงมาตองเปนคนที่เสียสละ 
และมีความละอายความเกรงกลัวตอการกระทําผิด มีความซื่อสัตยสุจริตไมคดโกงและมีอุดมการณ
ที่จะพัฒนาสังคม 

2.8.5.4 หัวขอความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชา ปรากฏวาสถาน
ประกอบการใหความสําคัญกับความสามารถในการคํานวณตนทุนสิ่งพิมพมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความสามารถทางดานการตลาด การออกแบบสิ่งพิมพ และการมีมนุษยสัมพนัธที่ดี สวน
ความสามารถทางวิชาสามัญ เชน วิทยาศาสตร สังคม ถือวามีความสําคัญนอยในสายตาของ
ผูประกอบการ         โรงพิมพ 

2.8.5.5 หัวขอคุณสมบัติดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนา
วิชาชีพปรากฏวาสถานประกอบการใหความสําคัญกับความสามารถในการวิเคราะหและ            
แกปญหาอยางเปนระบบ ความสามารถประยุกตความรูที่มีมาใชใหเปนประโยชน ความสามารถ
ในการประสานงานหรือรวมทํางานกับผูอ่ืนไดดี สวนความสามารถในดานวิชาการทางสถาน
ประกอบการใหความสําคัญนอยที่สุด 

2.8.5.6 หัวขอคุณสมบตัิดานความรูความสามารถพิเศษ ปรากฏวาสถาน
ประกอบการใหความสําคัญกับการมีความสามารถใชกฎระเบียบและขอบังคับของสถาน
ประกอบการ            มากที่สุด รองลงมาเปนความสามารถในการพูดจูงใจคน ความสามารถในการ
ใชภาษาตางประเทศ ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงาน รวมทั้งความสามารถในการ
นําเสนอแนวความคิด 
    หัวขอจดัอันดบัความสําคัญของคุณสมบัติดานตางๆ ทั้ง 6 ดาน ปรากฏวาสถาน
ประกอบการใหความสําคัญ 
     อันดับที่   1   คือ ดานจริยธรรม  
     อันดับที่   2   คือ ดานความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชา  
     อันดับที่   3   คือ ดานคุณสมบัตทิั่วไป  
    อันดับที่   4   คือ ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพ 
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     อันดับที่   5   คือ ดานบุคลิกภาพ  
     อันดับที่   6   คือ คุณสมบัติดานความสามารถพิเศษ 
     กลาวสรุปวา การที่สถานประกอบการแสดงความตองการออกมาเชนนี้ เพราะ        
โรงพิมพมีแนวโนมที่จะเปลีย่นแปลงจากระบบครอบครัวไปสูความเปนสากลมากขึ้น อยางเชนจะ
เห็นวา หลายแหงพยายามทีท่ําใหไดตามมาตรฐาน ISO 9002 ซ่ึงจะมีความตองการคนบริหาร           
งานพิมพมากขึ้น จะอยูในระบบครอบครัวทํากันเอง คนนอกเปนชางอยางเดยีวจะไมคอยมแีลว          
ไมเชนนัน้โรงพิมพก็จะอยูไมไดเพราะนับวันการแขงขันมีทั้งภายในและตางประเทศ ซ่ึงรุนแรงขึ้น
ทุก ๆ วัน 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 
 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ ดําเนินการตามลําดับ คือประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่  
ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการเก็บ    
รวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร   
    ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ ไดแก เจาของสถานประกอบการธุรกิจ 
โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร [4] ซ่ึงมี
จํานวน 457 แหง จําแนกเปน 
    3.1.1.1  ขนาดเล็ก           จํานวน        249     แหง 
    3.1.1.2  ขนาดกลาง         จํานวน         96    แหง 
    3.1.1.3  ขนาดใหญ          จํานวน       112     แหง 
           3.1.2  กลุมตัวอยาง  
    กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เจาของสถานประกอบการธุรกิจ      
โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป โดยใชสูตร [8] ดังนี้ 
 

 โดยใชสูตร         n      =               Σ  N i
2Si

2

                              Wi 

                                                                  N2E2       + Σ   N i
2Si

2

                         (Z)α/2

 
 เมื่อ  n     คือ  จํานวนของประชากรตัวอยาง 
         N    คือ  จํานวนของประชากรทั้งหมด 457 แหง 
         Ni   คือ  จํานวนประชากรแตละขนาดของโรงพิมพ 
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         S2
i  คือ  Error mean square ของชั้นภมูิที่ I 

  E  คือ  ความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง การวิจัยในครั้งนีก้าํหนดให
ความคาดเคลื่อน = 0.15 

  Wi คือ  สัดสวนของประชากรแตละขนาดของโรงพิมพ 
  L  คือ  จํานวนชั้นภูม ิ

  α  คือ  0.05 (จากการเปดตารางไดคา Z = 1.96) 
  จากการคํานวณ   
  โรงพิมพขนาดเล็ก  S2

1  =  1.85 
  โรงพิมพขนาดกลาง  S2

2  =   .737 
  โรงพิมพขนาดใหญ  S2

3  =  1.361 
  แทนคาในสูตรเพื่อขนาดตัวอยาง  n 
 

    n       =                 Σ  N i
2Si

2

                                  Wi 

                                               N2E2       + Σ   N i
2Si

2

                     (Z)α/2

 
   n       =     (249)2 (1.85)  + (96) 2  (.737)  +  (112) 2  (1.361) 
                       249                     96                        112 
                        457                     457                      457   
                                      (457) 2 (.15) 2  + (249) (1.85)  + (96)  (.737) + (112)  (1.361) 

                                                 (1.96) 2 

     =      312875.959 
               1907.048 
     =      164.06 
 
     =      164 
   
 ดังนั้น ขนาดตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้เทากับ 164  
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 เมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จํานวน 164 แหงแลว ผูวิจยัไดคํานวณหาขนาด
ตัวอยางที่เพียงพอของประชากร แยกตามขนาดของโรงพิมพตามสัดสวน (proportional allocation) โดย
ใชสูตร ดังนี ้
       n i     =      n   N i 

                                     N 
 เมื่อ    ni  คือ  ขนาดตัวอยางสุมในแตละขนาดของโรงพิมพ 
      n  คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
      Ni  คือ  จํานวนประชากรแตละขนาดของโรงพิมพ 
      N  คือ  จํานวนของประชากรทั้งหมดที่เปนกลุมตัวอยาง 
 คํานวณหาคาตาง ๆ ตามสูตร ดังนี้ 
 
 กลุมโรงพิมพขนาดเล็ก  
 
    n i     =      n    N i 

                                      N 
     =     164 x  249 
                   457 
      =      89.35 
  
     =      89 
 
 กลุมโรงพิมพขนาดกลาง  
 
    n i     =      n    N i 

                                      N 
     =     164 x   96 
                   457 
      =      34.45 
  
      =      35 
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 กลุมโรงพิมพขนาดใหญ  
 
    n i     =      n   N i 

                                     N 
     =     164 x 112 
                  457 
      =      40.19 
  
      =      40 
 ผูวิจัยจะเก็บขอมูลตามจํานวนในแตขนาดของโรงพิมพ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางของกลุมธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปทั้ง 
                     ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ดังนี ้
 
 ขนาดของกลุม    ประชากร กลุมตัวอยาง      รอยละ 
 ขนาดเล็ก       249  แหง    89 แหง       54.27 
 ขนาดกลาง        96  แหง    35 แหง       21.34  
 ขนาดใหญ      112  แหง    40 แหง       24.39  
    รวม        457  แหง    164  แหง       35.88 
 
3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 
เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปใน 6 ดาน ไดแก 
ปญหาดานการตลาด ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดาน            
วัตถุดิบ และปญหาดานการบริหารจัดการ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทางธุรกจิโรงพิมพของผูตอบ ไดแก       
เงินทุนจดทะเบียน รูปแบบธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ มีลักษณะเปนแบบสํารวจ   
รายการ (Check  List) จํานวน 3 ขอ 
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 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพของผูตอบ 
จํานวน 6 ดาน คือ ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการ
บริหารจัดการ ปญหาดานการตลาดและปญหาดานวัตถุดิบ มีคําถามดานละ 5 ขอ รวมจํานวน      
30 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และมีคําถามปลายเปด (Open 
End) กรณีที่มปีญหาดานอื่น ๆ เพิ่มเติม   ที่พบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพของผูตอบ 
 
ตารางที่  3.2  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามในแตละขอกําหนด สําหรับตอนที่ 2 
 
 คําตอบ               ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
 มีปญหามากทีสุ่ด      5 1 
 มีปญหามาก       4 2 
 มีปญหาปานกลาง      3 3 
 มีปญหานอย       2 4 
 มีปญหานอยทีสุ่ด      1 5 
 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนนิ
ธุรกิจโรงพิมพของผูตอบ จํานวน 6 ดาน คือ ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดาน
บุคลากร ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการตลาดและปญหา ดานวัตถุดิบ มีคําถาม            
ดานละ 5 ขอ รวมจํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และม ี         
คําถามปลายเปด(Open End) กรณีที่มีแนวทางแกไขปญหาดานอื่น ๆ ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
ของผูตอบ 
 
ตารางที่  3.3  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามในแตละขอกําหนด สําหรับตอนที่ 3 
 
    คําตอบ                  ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 
 เห็นดวยอยางยิ่ง      5 1 
 เห็นดวย         4 2 
 ไมแนใจ         3 3 
 ไมเห็นดวย        2 4 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     1 5 
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3.3  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 
 แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในครั้งนี้มขีั้นตอนและวธีิสรางดังนี้ 
 3.3.1 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
 3.3.2 กําหนดจุดประสงคของแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของ
งานวิจยั 

3.3.3 กําหนดประเดน็ของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
    3.3.3.1 สถานภาพทางธุรกิจโรงพิมพของผูตอบ ไดแก เงินทุนจดทะเบียน            
รูปแบบธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนิน 
    3.3.3.2 ปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จํานวน 6 ดาน คือ ปญหาดานการ
ผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการบริหารจดัการ ปญหาดานการตลาด
และปญหาดานวัตถุดิบ  
    3.3.3.3 แนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จํานวน 6 ดาน คือ 
ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหา
ดานการตลาดและปญหา ดานวัตถุดิบ 
 3.3.4 กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม จากประเด็นทีไ่ดวเิคราะหออกมาเปนรูปแบบ
ของแบบสอบถามเปน 3 รูปแบบ คือ 

3.3.4.1 แบบสํารวจรายการ (Check  List) 
3.3.4.2 แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
3.3.4.3 แบบปลายเปด (Open End) 

 3.3.5 สรางแบบทดสอบฉบับราง 
 3.3.6 นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้น ใหประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธาน
กรรมการรวมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจแก ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่ปรึกษา
และประธานกรรมการรวมที่ปรึกษาวิทยานิพนธและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความ
เที่ยงตรง และครอบคลุมของเนื้อหา โดยการพิจารณาลงความเห็นในแตละขอคําถาม ซ่ึงมีเกณฑการ
ใหคะแนนในแตละขอ ดังนี ้
    +1 เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาเปนปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ/แนว
ทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
    0 เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาเปนปญหาในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ/แนว
ทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
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    -1 เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาไมเปนปญหาในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ/แนว
ทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
    เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนํามาคํานวณเพื่อหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) พบวา รายขอในแบบสอบถามมีคา IOC ระหวาง 0.6 – 1.00    
    ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถามในบางขอคําถามตามคําแนะนําของ              
ผูเชี่ยวชาญ และนําคะแนนที่ไดจากการพิจารณาลงความเห็นในแตละขอคําถามของผูเชี่ยวชาญ        
ทั้ง 5 ทาน มาหาความเทีย่งตรงและครอบคลุมของเนื้อหา  
    คัดเลือกขอคําถามที่มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหาในแตละดานของ
ปญหาการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จํานวน 6 ดาน ดานละ 5 ขอ รวม 30 ขอ และแนวทางการแกไข
ปญหาการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จํานวน 6 ดาน ดานละ 5 ขอ รวม 30 ขอ รวมทั้งสิ้น 60 ขอ โดย
เกณฑทีใ่ชในการคัดเลือกขอคําถามคือ ถาผูเชี่ยวชาญมคีวามเหน็สอดคลองกันเปนรายขอคําถามมี
คา IOC ไมนอยกวา 0.5 ถือวาขอคําถามนั้นใชได  
    สําหรับรายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือมี ดังนี้ 
    3.3.6.1 รองศาสตราจารย ดร.อรัญ หาญสืบสาย รองศาสตราจารยประจํา
ภาควิชาเทคโนโลยีภาพถายและเทคโนโลยีการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    3.3.6.2 รองศาสตราจารยผกามาศ ผจญแกลว รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพิมพ สาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพมิพแหงชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    3.3.6.3 ผูชวยศาสตราจารยวารี  เกิดดํา ผูชวยศาสตราจารยประจําโปรแกรมวชิา
ทดสอบและวจิัยการศกึษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา และรองประธานศูนย
การศึกษาดรณุพิทยา ฝายวางแผนและวิจยั  
    3.3.6.4 นายปฐม  สุทธาธิกุลชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ดานสุทธาการพิมพ 
จํากัด และอดตีนายกสมาคมการพิมพไทย 
    3.3.6.5 นางเทียมใจ  ยอรเกนเซน กรรมการผูจัดการบริษัท คราฟแมนเพรส 
จํากัด และบรรณาธิการวารสารขาวสารในวงการพิมพ 
 3.3.7 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จาํนวนกลุมละ 20 แหง รวม 60 แหง 
 3.3.8 นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชมาตรวจใหคะแนน และหาคาความเชื่อมั่น  
(Reliability)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) 
 3.3.9 นําแบบสอบถามที่ตรวจถูกตองสมบูรณแลวมาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีคา
สัมประสิทธ์ิ แอลฟา ไดเทากับ .9122 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล
   

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนนิการ ดังนี ้
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสอืแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี ถึงเจาของหรือผูประกอบการธุรกิจโรงพิมพที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตเก็บ                 
ขอมูล  
 3.4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือแนะนําตัวไปทําการเก็บขอมูลทางไปรษณีย 
ในกรณีที่แบบสอบถามบางชุดไมไดสงกลับในเวลาที่กาํหนดไดทําการสอบถามกลับ โดย
ดําเนินการระหวางวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2544 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 70 วัน 
 ผลการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยไดแบบสอบถามกลับคืนมา รวมจํานวน       
ทั้งส้ิน 164 ชุด คิดเปนรอยละ100 ของแบบสอบถามที่สงออกไป จํานวน 164 ชุด และเมือ่             
ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามพบวา เปนแบบสอบถามที่สมบูรณและนาํไปวิเคราะห
ผล เพื่อการวิจยัไดทั้งหมด    
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล
   

หลังจากเก็บขอมูลแลว นําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ดังตอไปนี ้
 3.5.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ทําการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสถานภาพของสถาน
ประกอบการธรุกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ที่ผูตอบแบบสอบถามเปนเจาของโดยหาคารอยละ แลว
นําเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 3.5.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินธุรกิจ
โรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร นําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของแบบสอบถามเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม เกณฑทีใ่ชในการกําหนดระดบัความคิดเหน็
ของการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร ใชหลักของ John W.Best [17]  ดังนี ้

    ชวงคะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00    หมายถึง    มปีญหามากที่สุด 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49    หมายถึง    มปีญหามาก  
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49    หมายถึง    มปีญหาปานกลาง 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49    หมายถึง    มปีญหานอย 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49    หมายถึง    มปีญหานอยที่สุด 
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แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง สวนการเปรียบเทยีบปญหาในการ
ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จําแนกตามขนาดของโรงพิมพ ดวยการวิเคราะหการผันแปรแบบทางเดยีว 
(The Kruskal Wallis Test One-way Analysis of  Variance) จากนั้นนาํมาวิเคราะหดวยการใชสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางในแตละกลุมโดยใชสถิติ Mann-Whitney U test 
 3.5.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหา          
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร นําคะแนนมาหาคาเฉลี่ยและ             
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม เกณฑที่ใชในการ
กําหนดระดับความคิดเหน็ของการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร ใชหลักของ John W.Best [17]  ดังนี้ 

    ชวงคะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00    หมายถึง    เห็นดวยอยางยิ่ง 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49    หมายถึง    เห็นดวย  
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49    หมายถึง    ไมแนใจ 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49    หมายถึง    ไมเห็นดวย 
    ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49    หมายถึง    ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 
แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง สวนการเปรียบเทียบแนวทางในการ

แกไขปญหาในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ จําแนกตามขนาดของโรงพิมพ ดวยการวิเคราะหการผัน
แปรแบบทางเดียว (The Kruskal Wallis Test One-way Analysis of Variance) จากนั้นนํามา
วิเคราะหดวยการใชสถิตเิปรยีบเทยีบความแตกตางในแตละกลุมโดยใชสถิติ Mann-Whitney U test 
 
3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
                    3.6.1 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) สูตรสําหรับการคํานวณมีสูตร [18] ดังนี้  

    IOC   = Σ R 
                         N  

     เมื่อ   I0C     =    ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง  – 1 ถึง + 1 

     Σ R  =    ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
           N  =    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 3.6.2 หาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีสูตร [19] ดังนี้ 

          α      =        n           1 -    ∑ Si
2  

                                              n - 1                                      St
2

     เมื่อ     α   =    คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
         N      =   จํานวนขอ 
         Si

2  =   คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 
        St

2  =   คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

         ∑Si
2 =   คะแนนผลรวมความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 

 3.6.3 หารอยละ [20] 
    คารอยละ   =   จํานวนที่ตองการเปรียบเทยีบ  x 100 
                                        จํานวนเต็ม 

      

 3.6.4 เนื่องจากเก็บรวบรวมแบบรายชั้น ดังนั้นในการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจะดาํเนินการ [21] ดังนี ้
    หาคาเฉลี่ย 

     ∑=
=

L

1h

h
st N

N
y hy  

 

 เมื่อ   sty    เปนคาเฉลี่ยของทุกชั้นภูม ิ

hy     เปนคาเฉลี่ยของแตละชั้นภูม ิ

hN    จํานวนทั้งหมดในชั้นภูมิที ่h 
    N      จํานวนประชากรทั้งหมด 

 h       แทนชั้นภูมิ h = 1, 2, 3 
 

3.6.5 หาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน [21] 
 

  2
hhh

L

1h
h2

s ) n-(NN
N

1
  S.D. ∑=

=
 

 เมื่อ    เปนความแปรปรวนของชั้นภูมิที่ h 2
hs
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 3.6.6 วิเคราะหการผันแปรแบบทางเดียว (The Kruskal Wallis Test One-way 
Analysis of  Variance) [22] 
    สูตรที่ใชวิเคราะหการผันแปรแบบทางเดียว 
 

     H   =           12         ∑ R2   - 3 (N+1)  
                                                          N(N+1)         n 
 
    เมื่อ   N  คือ จํานวนการใหอันดับทั้งหมด 
     n  คือ จํานวนการใหอันดับของกลุมยอย 
     R    คือ   คารวมของอันดับของแตละกลุมยอย 
 
 3.6.7 วิเคราะหการเปรียบเทยีบกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกนัและทดสอบวามี
ความแตกตางกันหรือไม  (Mann-Whitney U-test) โดยใชสูตรดังนี้ [22] 
 
      U 1  =  n 1 n 2 +  n 1 (+ n 1 + 1) - R1  

                       2  
    หรือ U 2     =   n 1 n 2 +  n 2 (+ n 2 + 1) – R2  

                      2 
   โดยใชคา U ที่นอยกวา               
   เมื่อ   n 1   คือ จํานวนกลุมตวัอยางในกลุมที่มีนอยกวา 
     n 2    คือ จํานวนกลุมตวัอยางในกลุมที่มีมากกวา 
     R1  คือ ผลบวกของอันดับในกลุม n 1

     R2  คือ ผลบวกของอันดับในกลุม n 2



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 
 การเสนอรายงานผลการวิจัย  เปนการนําเสนอผลการวิจยัจากการวิจยัเชิงสํารวจ เร่ือง
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 164  โรงพิมพ ผูวิจยัจะทาํการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั  โดย
แสดงใหเห็นวาการศึกษาวิจัยมีการครอบคลุมเนื้อหา และตรงตามวัตถุประสงค โดยมี
ลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหผลและนําเสนอมีเปนลําดบัดังนี ้
 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปทางธุรกจิโรงพิมพ 
 4.2   ผลการวิเคราะหขอมูลดานปญหาและแนวทางแกไขที่พบในการดําเนินธรุกิจโรง
พิมพ 
 4.3 การวิเคราะหการเปรยีบเทยีบลักษณะของปญหาทีพ่บในการดําเนนิธุรกจิโรงพิมพ 

4.4 การวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาที่พบ
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของธุรกิจโรงพิมพ
 
 ขอมูลสภาพทั่วไปของธุรกิจโรงพิมพประกอบดวย เงินทุนจดทะเบียน รูปแบบธุรกิจ  
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ 
 4.1.1  เงินทุนจดทะเบยีน 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 164 ชุด ผลปรากฏวา
ผูประกอบการธุรกิจโรงพิมพ มีเงินทุนจดทะเบียน ต่ํากวา 5 ลานบาทเปนธุรกิจขนาดเล็ก  จํานวน 
89 ราย    คิดเปนรอยละ 54.3 มีเงินทุนจดทะเบยีน มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป เปนธุรกิจขนาด
ใหญ จํานวน  40  ราย  คิดเปนรอย 24.4 และมีเงินทนุจดทะเบยีน 5 – 10 ลานบาทเปนธุรกิจขนาด
กลางจํานวน 35 รายคิดเปนรอยละ 21.3  โดยมีรายละเอียดไดแสดงในตารางที่ 4.1 ดังนี้   
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนผูประกอบการธรุกิจโรงพิมพจาํแนกตามขอมลูสภาพทั่วไปจําแนกตาม 
                      เงินทุนจดทะเบียน 
 

ธุรกิจโรงพิมพจําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน จํานวน รอยละ 

ธุรกิจโรงพิมพขนาดเล็กเงินทุนจดทะเบียน ตํ่ากวา 5 ลานบาท 89 54.3 
ธุรกิจโรงพิมพขนาดกลางเงินทุนจดทะเบียน 5 – 10 ลานบาท 35 21.3 
ธุรกิจโรงพิมพขนาดใหญเงินทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาท ขึ้นไป 40 24.4 

รวม 164 100 
 

 4.1.2  รูปแบบธุรกิจ 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 164 ชุด ผลปรากฏวา
ผูประกอบการสวนใหญมีรูปแบบธุรกิจแบบบริษัทจํากัดจํานวน 86 ราย  คิดเปนรอยละ 52.4 
รองลงมาเปน รูปแบบหางหุนสวนจํานวน 49 ราย คดิเปนรอยละ 29.9 และเปนรูปแบบธุรกิจแบบ
เจาของคนเดยีว จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ  17.7 มีจํานวนนอยที่สุดโดยมีรายละเอียดไดแสดง
ในตารางที่ 4.2  ดังนี้   
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนผูประกอบการธรุกิจโรงพิมพจาํแนกตามขอมลูสภาพทั่วไปจําแนกตาม 
                      รูปแบบธุรกิจ 
 

                              รูปแบบธุรกิจ จํานวน รอยละ 
                             เจาของคนเดียว 29 17.7 

                               หางหุนสวน 49 29.9 

                               บริษัทจํากัด 86 52.4 
รวม 164 100 

 

 4.1.3  ระยะเวลาในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพของผูประกอบการ 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 164 ชุด ผลปรากฏวา
ผูประกอบการ สวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มากกวา 6 ป มีจํานวน 145 ราย
คิดเปนรอยละ 88.4 รองลงมามีระยะเวลาในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ 4 – 6 ป มีจาํนวน 16 ราย คิด
เปนรอยละ 9.8  สวนที่นอยมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 1 – 3 ป เปนจํานวน 3 ราย คดิ
เปนรอยละ 1.8 โดยมีรายละเอียดไดแสดงในตารางที่ 4.3  ดังนี้   
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ตารางที่ 4.3  แสดงจํานวนผูประกอบการธรุกิจโรงพิมพจาํแนกตามขอมลูสภาพทั่วไปจําแนกตาม 
                     ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพของผูประกอบการ จํานวน รอยละ 
ระยะเวลา 1 – 3 ป 3 1.8 

ระยะเวลา 4 – 6  ป 16 9.8 

ระยะเวลา มากกวา 6 ป 145 88.4 

รวม 164 100 

 
 สรุปจากการวิเคราะหปจจยัทีก่ําหนดหรือขอมูลสภาพทั่วไปของผูประกอบ
ธุรกิจโรงพิมพที่เปนผูตอบแบบสอบถามพบวา มีเงินทุนจดทะเบยีน ต่ํากวา 5 ลานบาทเปนธุรกิจ
ขนาดเล็ก  จํานวน 89 รายคิดเปนรอยละ 54.3 มีเงินทุนจดทะเบยีน มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป เปน
ธุรกิจขนาดใหญ จํานวน  40  ราย   คิดเปนรอย 24.4 และมีเงินทุนจดทะเบียน 5 – 10 ลานบาท เปน
ธุรกิจขนาดกลางจํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 21.3 สวนใหญมีรูปแบบธุรกิจแบบบริษัทจํากัด
จํานวน 86 ราย  คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมาเปนรูปแบบหางหุนสวนมีจํานวน 49 ราย คิดเปน 
รอยละ 29.9 และเปนรูปแบบธุรกิจแบบเจาของคนเดียว เปนจํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ  17.7 มี
จํานวนนอยทีสุ่ด สวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินการพิมพ มากกวา 6 ป มีจํานวน 145 ราย     
คิดเปนรอยละ 88.4 รองลงมามีระยะเวลาในการดําเนนิการพิมพ 4 – 6 ป มีจํานวน 16 ราย คิดเปน  
รอยละ 9.8  สวนที่นอยมีระยะเวลาในการดําเนินการพมิพ 1 – 3 ป  เปนจํานวน 3 ราย คิดเปน            
รอยละ  1.8 
 
4.2  ผลการศึกษาขอมูลดานปญหาและแนวทางแกไขที่พบในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ 
 
  4.2.1  ขอมูลดานปญหาที่พบในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพปนขอความเชิงบวก ทั้งหมด      
ผลปรากฏวาขอ 1 ของปญหาดานการตลาด ขอความวา  การตัดราคากนัเองของโรงพิมพมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.56 สวนคาเฉลี่ยต่าํที่สุดคือ ขอ 5 ของปญหาดานวัตถุดิบ ขอความวา วัตถุดิบเสื่อมสภาพ
เร็ว  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09 คาคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 2.60 สรุปมีปญหาในระดับปานกลางตาม    
ตารางที่ 4.4 ดังนี้ 
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ตารางที่  4.4  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานขอมูลดาน  
                     ปญหาที่พบในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขอ 
 

ขอมูลดานปญหาที่พบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 
ปญหา 

ปญหาดานการผลิต    

1. เครื่องจักรที่มีอยูไมทันสมัย 2.68 1.06 ปานกลาง 

2. การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ 2.90 1.02 ปานกลาง 
3. ของเสียจากการผลิตมีมาก 2.51 0.86 ปานกลาง 

4. ขาดการวางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต 2.51 0.87 ปานกลาง 

5. คุณภาพงานพิมพไมตรงตามตองการ 2.20 0.95 ปานกลาง 

รวม 2.56 0.95 ปานกลาง 
ปญหาดานการเงิน    

1. ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 2.33 1.20 ปานกลาง 

2. ระบบการเงินไมชัดเจนไมแนนอน 2.23 1.16 ปานกลาง 

3. ขาดผูเช่ียวชาญทางดานการเงินและบัญชี 2.34 1.23 ปานกลาง 
4. มีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ตองชําระมาก 2.26 1.27 ปานกลาง 

5. อัตราหนี้สูญสูง 2.17 1.10 ปานกลาง 
รวม 2.26 1.19 ปานกลาง 

ปญหาดานบุคลากร    

1. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดานการพิมพ 2.23 1.12 ปานกลาง 

2. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดานการบริหารธุรกิจ 2.24 0.99 ปานกลาง 

3. ขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ 2.77 1.09 ปานกลาง 
4. บุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที่ 2.85 0.99 ปานกลาง 

5. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม 3.12 0.99 ปานกลาง 

รวม 2.64 1.03 ปานกลาง 
ปญหาดานการบริหารจัดการ    

1. โครงสรางบริหารงานไมชัดเจน 2.49 1.08 ปานกลาง 

2. ขาดความรูความเขาใจในดานการวางแผน 2.39 0.98 ปานกลาง 

3. ขาดระบบการบริหารงานบุคคล 2.60 1.03 ปานกลาง 
4. การนําระบบการจัดการคุณภาพมาใช 2.79 1.04 ปานกลาง 

5. ขาดการติดตามและประเมินผล 2.81 1.06 ปานกลาง 
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รวม 2.61 1.03 ปานกลาง 

ตารางที่  4.4  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานขอมูลดาน  
                     ปญหาที่พบในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขอ (ตอ) 
 

ขอมูลดานปญหาที่พบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ (ตอ) คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 
ปญหา 

ปญหาดานการตลาด    

1. การตัดราคากันเองของโรงพิมพ 3.56 1.18 ปานกลาง 

2. การผูกขาดของโรงพิมพบางแหง 3.02 1.14 ปานกลาง 
3. ขาดการวางแผนทางการตลาด 2.74 0.96 ปานกลาง 

4. ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดเวลา 2.74 1.11 ปานกลาง 

5. การตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได 2.71 1.06 ปานกลาง 

รวม 2.71 1.06 ปานกลาง 
ปญหาดานวัตถุดิบ    

1. วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน 3.13 1.09 ปานกลาง 

2. วัตถุดิบมีราคาไมไดมาตรฐาน 2.70 0.82 ปานกลาง 

3. วัตถุดิบมักขาดแคลน 2.45 0.83 ปานกลาง 

4. มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ 2.61 1.10 ปานกลาง 

5. วัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว 2.09 0.94 ปานกลาง 

รวม 2.71 1.06 ปานกลาง 

 
 4.2.2  ขอมูลดานแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนนิธุรกจิโรงพิมพเปนขอความเชิงบวก
ทั้งหมด ผลปรากฏวาจากการวิเคราะหพบวาความคิดเหน็ที่มีคาเฉลี่ยสูงมากที่สุดมีใน ขอ 1 ของ
แนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบ ขอความวา  รัฐควรลดภาษวีัตถุดิบลง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 
สวนคาเฉลี่ยต่าํที่สุดคือขอ 1 ของแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิต ขอความวา วางแผนนํา
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.82  คาคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 4.18 สรุปมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการแกไขปญหาในระดับเห็นดวย ตามตารางที่ 4.5 ดังนี ้
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ตารางที่  4.5  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานขอมูลดาน     
                     แนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขอ 
 

ขอมูลดานแนวทางในการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความคิดเห็น 
ในการแกไขปญหา 

ดานการผลิต    

1. วางแผนนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช 3.82 0.84 เห็นดวย 

2. วางแผนการผลิตใหชัดเจน 4.11 0.72 เห็นดวย 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการของกระบวนการผลิต 
    อยูเสมอ 

4.18 0.66 เห็นดวย 

4. จัดใหมีฝายประสานงานการผลิตเพื่อใหเกิดความ 
     เขาใจตรงกันในลักษณะของงานที่ถูกตอง 

4.18 0.68 เห็นดวย 

5. ตรวจสอบคุณภาพของงานทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต 4.43 0.55 เห็นดวย 

รวม 4.09 0.72 เห็นดวย 

ดานการเงิน    

1. รัฐควรชวยสนับสนุนแหลงเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 4.20 0.76 เห็นดวย 
2. นําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช 4.15 0.63 เห็นดวย 

3. สรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางดานการเงิน 
    และบัญชีมาชวยวางระบบ 

3.88 0.67 เห็นดวย 

4. มีการจัดวางแผนการใชงบประมาณที่ชัดเจน 3.93 0.62 เห็นดวย 

5. นําวิธีการเรียกชําระเงินจากลูกคาอยางเปนระบบ 
    และรัดกุมเพื่อปองกันหนี้สูญ 

4.17 0.70 เห็นดวย 

รวม 4.06 0.67 เห็นดวย 

ดานบุคลากร    

1. จัดสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ 4.14 0.56 เห็นดวย 

2. สถาบันการศึกษา ควรผลิตบุคลากรดานการพิมพ 
    ใหเพียงพอ 

4.24 0.74 เห็นดวย 

3. สรางทัศนคติที่ดี ความจงรักภักดีตอธุรกิจแกบุคลากร 4.38 0.56 เห็นดวย 
4. จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับบุคลากร 4.29 0.54 เห็นดวย 

5. จัดสงบุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ 4.14 0.57 เห็นดวย 

รวม 4.23 0.59 เห็นดวย 
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ตารางที่  4.5  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานขอมูลดาน     
                     แนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขอ (ตอ) 
 

ขอมูลดานแนวทางในการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ (ตอ) 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความคิดเห็น 
ในการแกไขปญหา 

ดานการบริหารจัดการ    

1. จัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจ 
    หนาที่ตางๆอยางชัดเจน 

4.25 0.66 เห็นดวย 

2. นํากระบวนการบริหารงานมาใช 4.13 0.61 เห็นดวย 

3. นําวิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช 4.12 0.56 เห็นดวย 
4. นําระบบการจัดการคุณภาพมาใช 4.10 0.57 เห็นดวย 

5. จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินผลในฝายตาง ๆ 4.22 0.62 เห็นดวย 

รวม 4.16 0.60 เห็นดวย 

ดานการตลาด    
1. มีมาตรฐานของราคางานพิมพ 4.27 0.72 เห็นดวย 

2. ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก 4.07 0.68 เห็นดวย 

3. วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวิจัยถึงความตองการ 
    ของตลาด 

3.98 0.62 เห็นดวย 

4. สรางลูกคาใหมขึ้นตลอดเวลา 4.15 0.70 เห็นดวย 
5. มีการประเมินราคาสิ่งพิมพที่สมเหตุสมผล 4.32 0.54 เห็นดวย 

รวม 4.15 0.65 เห็นดวย 
ดานวัตถุดิบ    

1. รัฐควรลดภาษีวัตถุดิบลง 4.39 0.77 เห็นดวย 

2. รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน 4.35 0.66 เห็นดวย 

3. มีระบบการตรวจสอบและจัดเตรียมวัตถุดิบคงคลัง 
    ใหเพียงพอ 

4.29 0.57 เห็นดวย 

4. ควรหาแหลงวัตถุดิบหลายๆแหง 4.28 0.55 เห็นดวย 

5. มีการควบคุมสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบใหเหมาะสม 4.28 0.52 เห็นดวย 
รวม 4.31 0.61 เห็นดวย 
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4.3  การวิเคราะหการเปรยีบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

 
ความคิดเหน็เกีย่วกับปญหาในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ โดยมีลักษณะปญหาดานการ

ผลิต ดานการเงนิ ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ  ดานการตลาด ดานวัตถุดิบ 
 4.3.1 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาดานการผลิตในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ โดยมี
ลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา ปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกิจโรงพมิพ มีปญหาที่แตกตาง
กันในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากบั 2.73 เปนของโรงพิมพขนาดกลาง มี
ปญหาดานการผลิตมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 เครื่องจักรที่มีอยูไมทนัสมัย โรงพิมพ
ขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 2 การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามาก
ที่สุด      ขอ 3 ของเสียจากการผลิตมีมาก โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด ขอ 4  ขาดการ
วางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด ขอ 5 คุณภาพงานพิมพ
ไมตรงตามตองการโรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ตามตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหาดาน 
                     การผลิตในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช 
                     Kruskal –Wallis 
 

สภาพปญหาในการ
ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ปญหาดานการผลิต      

1. เครื่องจักรที่มีอยูไมทันสมัย 2.94 2.85 2.05 18.34 0.00* 

2. การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ 3.07 3.08 2.37 15.09 0.00* 

3. ของเสียจากการผลิตมีมาก 2.51 2.80 2.27 7.06 0.02* 
4. ขาดการวางแผนและควบคุม 
     เวลาในการผลิต 

2.71 2.68 1.87 27.82 0.00* 

5. คุณภาพงานพิมพไมตรงตาม 
    ตองการ 

2.34 2.25 1.85 7.76 0.02* 

รวม 2.71 2.73 2.08   
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จากผลการศึกษาปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มีปญหาที่แตกตาง
กันในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญตามตารางที่ 4.6 นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U  พบวาไมมีความแตกตางกนัในโรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางในทุกขอปญหา โดยมคีวามแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับ
โรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 1, 2, 4, 5 แตไมมีความแตกตางกันในกันในขอ 3 ทั้งมีความแตกตางใน
โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญทุกขอปญหา โดยมีปญหาดานการผลิตดังนี้ ขอ 1 
เครื่องจักรที่มีอยูไมทันสมัย ขอ 2 การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่  ขอ 3 ของเสียจากการผลิตมีมาก 
ขอ 4  ขาดการวางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต และขอ 5  คุณภาพงานพมิพไมตรงตาม
ตองการ  ตามตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                    ปญหาดานการผลิต 

 
                  เปรียบเทียบ  
                                  ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ปญหาดานการผลิต    
1. เครื่องจักรที่มีอยูไมทันสมัย            0.77 0.00* 0.00* 
2. การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่            0.96 0.00* 0.00* 
3. ของเสียจากการผลิตมีมาก            0.07          0.20 0.00* 
4. ขาดการวางแผนและควบคุมเวลาใน  
     การผลิต 

           0.79 0.00* 0.00* 

5. คุณภาพงานพิมพไมตรงตามตองการ            0.72 0.01* 0.01* 

 
 4.3.2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาดานการเงินในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพโดยมี
ลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา ปญหาดานการเงนิในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ มีปญหาที่แตกตางกัน
ในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.55 เปนของโรงพิมพขนาดเลก็มีปญหาดาน
การเงินมากทีสุ่ด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ปญหาดานการเงินในขอ 1 ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน 
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 2 ระบบการเงนิไมชัดเจนไมแนนอน โรงพมิพขนาดเล็กมี
ปญหามากที่สุด  ขอ 3 ขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญช ี โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหา      
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มากที่สุด ขอ 4  มีภาระเกี่ยวกับดอกเบีย้หรือหนี้สินทีต่องชําระมาก โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหา 
มากที่สุด  ขอ 5 อัตราหนี้สูญสูง โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด ตามตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8    แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหา 

ดานการเงินในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงแตเปนรายขอโดยใช    
Kruskal-Wallis 

 

สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจ 
โรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ปญหาดานการเงิน      

1. ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 2.67 2.08 1.80 16.18 0.00* 

2. ระบบการเงินไมชัดเจนไมแนนอน 2.63 2.14 1.52 28.23 0.00* 
3. ขาดผูเช่ียวชาญทางดานการเงินและบัญชี 2.69 2.51 1.42 33.08 0.00* 

4. มีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ 
    ตองชําระมาก 

2.60 1.94 1.80 14.86 0.00* 

5. อัตราหนี้สูญสูง 2.19 2.45 1.87 8.57 0.01* 

รวม 2.55 2.22 1.68   

 
 จากผลการศกึษาปญหาดานการเงินในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ มีปญหาทีแ่ตกตางกัน
ในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ ตามตารางที่ 4.8 นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามคีวามแตกตางกันในโรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง ในขอ 1, 2, 3 แตไมมคีวามแตกตางกันในขอ 4, 5 สําหรับ โรง
พิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางกนัในทุกขอปญหา และโรงพมิพขนาดกลาง
กับโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางกนัในขอ 2, 3 และ 5 สําหรับขอ 1 และ 4 ไมมคีวามแตกตาง
กัน โดยมีปญหาดานการเงนิดังนี้ ขอ 1 ขาดแคลนเงินทนุหมุนเวยีน  ขอ 2 ระบบการเงินไมชัดเจน
ไมแนนอน ขอ 3 ขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชี ขอ 4 มีภาระเกีย่วกับดอกเบีย้หรือ
หนี้สินที่ตองชาํระมาก ขอ 5 อัตราหนี้สูญสูง  ตามตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                    ปญหาดานการเงิน 

 
              เปรียบเทียบ  
                              ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ปญหาดานการเงิน    
1. ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน            0.03* 0.00*           0.53 
2. ระบบการเงินไมชัดเจนไมแนนอน            0.04* 0.00* 0.00* 
3. ขาดผูเช่ียวชาญทางดานการเงิน 
     และบัญชี 

           0.04* 0.20* 0.00* 

4. มีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนี้ 
    สินที่ตองชําระมาก 

           0.41 0.00*           0.10 

5. อัตราหนี้สูญสูง            0.18 0.01* 0.00* 

 
 4.3.3 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาดานบุคลากรในดําเนนิการธุรกิจโรงพิมพ โดยมี
ลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา ปญหาดานบุคลากรในการดําเนินการธรุกิจโรงพิมพ มีปญหาที่     
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.85 เปนของโรงพิมพขนาด
กลาง มีปญหาดานบุคลากรมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 ผูบริหารขาดความรูความ   
เขาใจในดานการพิมพ โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากทีสุ่ด  ขอ 2 ผูบริหารขาดความรูความเขาใจ
ในดานการบริหารธุรกิจ โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด ขอ 3 ขาดแคลนบุคลากรทางการ
พิมพ โรงพิมพขนาดกลางมปีญหามากที่สุด ขอ 4 บุคลากรขาดความรบัผิดชอบในหนาที่ โรงพิมพ
ขนาดกลางมีปญหามากที่สุด ขอ 5 บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม ๆ 
เพิ่มเติม โรงพมิพขนาดกลางมีปญหามากทีสุ่ด  ตามตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10    แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหาดาน 
                         บุคลากรในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  
                        Kruskal -Wallis 
 

สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ปญหาดานบุคลากร      

1. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจใน 
    ดานการพิมพ 

2.35 2.45 1.70 12.39 0.00* 

2. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจใน 
    ดานการบริหารธุรกิจ 

2.48 2.28 1.60 24.06 0.00* 

3. ขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ 2.88 3.00 2.40 7.76 0.02* 

4. บุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที่ 2.95 3.22 2.32 16.33 0.00* 

5. บุคลากรขาดความกระตือรือรนใน 
    การแสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม 

3.28 3.34 2.60 13.04 0.00* 

รวม 2.78 2.85 2.12   

 
 จากผลการศึกษาปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มีปญหาที่แตกตาง
กันในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญตามตารางที่ 4.10 นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ   
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวาไมมคีวามแตกตางกันในโรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางทุกขอปญหา แตมีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพ
ขนาดใหญ และโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญทุกขอปญหา โดยมีปญหาดานบุคลากร
ดังนี้ ขอ 1 ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดานการพมิพ ขอ 2  ผูบริหารขาดความรูความเขาใจ
ในดานการบริหารธุรกิจ ขอ 3 ขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ ขอ 4 บุคลากรขาดความรับผิดชอบ
ในหนาที่ ขอ 5 บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม ๆ  เพิ่มเติมตาม 
ตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                       ปญหาดานบุคลากร 
 
                 เปรียบเทียบ  
                                ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ปญหาดานบุคลากร    
1. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดาน 
    การพิมพ 

0.36 0.00* 0.00* 

2. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดาน 
    การบริหารธุรกิจ 

0.49 0.00* 0.00* 

3. ขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ 0.44 0.04* 0.00* 
4. บุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที่ 0.17 0.00* 0.00* 
5. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการ 
    แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม 

0.54 0.00* 0.00* 

 
 4.3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ  โดย
มีลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา ปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ มีปญหา
ที่แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.91 เปนของโรงพิมพขนาด
เล็ก มีปญหาดานการบริหารจัดการมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบ  ขอ 1 โครงสรางบริหารงาน
ไมชัดเจน โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด ขอ 2 ขาดความรูความเขาใจในดานการวางแผน 
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 3 ขาดระบบการบริหารงานบุคคล โรงพิมพขนาดเลก็มี
ปญหามากที่สุด  ขอ 4 การนําระบบการจดัการคุณภาพมาใช โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด  
ขอ 5 ขาดการติดตามและประเมินผล โรงพิมพขนาดเล็กมปีญหามากที่สุด ตามตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหาดาน 
   การบริหารจดัการในการดาํเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  

Kruskal –Wallis 
 

สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ปญหาดานการบริหารจัดการ      

1. โครงสรางบริหารงานไมชัดเจน 2.80 2.68 1.70 28.36 0.00* 
2. ขาดความรูความเขาใจในดานการวางแผน 2.67 2.51 1.75 23.03 0.00* 

3. ขาดระบบการบริหารงานบุคคล 2.84 2.00 1.95 20.10 0.00* 

4. การนําระบบการจัดการคุณภาพมาใช 3.04 3.00 2.10 20.74 0.00* 
5. ขาดการติดตามและประเมินผล 3.20 2.80 2.22 14.81 0.00* 

รวม 2.91 2.59 1.94   

 
 จากผลการศึกษาปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ   มีปญหาที่
แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญตามตารางที่ 4.12 นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติ 
เปรียบเทียบความแตกตางในแตละกลุมโดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวาไมมคีวา แตกตางกัน
ในโรงพมิพขนาดเลก็กับโรงพิมพขนาดกลางในทกุขอปญหา แตมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาด
เล็กกับโรงพิมพขนาดใหญ และโรงพมิพขนาดกลางกบัโรงพิมพขนาดใหญในทุกขอปญหา โดยมี
ปญหาดานการบริหารจัดการดังนี้ ขอ 1 โครงสรางบริหารงานไมชัดเจน ขอ 2 ขาดความรูความ   
เขาใจในดานการวางแผน ขอ 3 ขาดระบบการบริหารงานบุคคล ขอ 4  การนําระบบการจัดการ   
คุณภาพมาใช ขอ 5  ขาดการติดตามและประเมินผล ตามตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                      ปญหาดานการบริหารจัดการ 

 
              เปรียบเทียบ  
                                 ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ปญหาดานการบริหารจัดการ    
1. โครงสรางบริหารงานไมชัดเจน 0.67 0.00* 0.00* 
2. ขาดความรูความเขาใจในดาน 
     การวางแผน 

0.67 0.00* 0.00* 

3. ขาดระบบการบริหารงานบุคคล 0.79 0.00* 0.00* 
4. การนําระบบการจัดการคุณภาพมาใช 0.79 0.00* 0.00* 
5. ขาดการติดตามและประเมินผล 0.26 0.00* 0.01* 

 
 4.3.5 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพโดยมี
ลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา ปญหาดานการตลาดในการดําเนินการธรุกิจโรงพิมพ มีปญหาที่
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.91 คาเฉลี่ยรวมมากที่สุดเทากับ 
2.91 เปนของโรงพิมพขนาดเล็กมีปญหาดานการตลาดมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 
การตดัราคากนัเองของโรงพมิพ โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด ขอ 2 การผูกขาดของโรงพมิพ
บางแหง โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด  ขอ 3 ขาดการวางแผนทางการตลาด โรงพิมพขนาด
เล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 4    ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดเวลา โรงพิมพขนาดเลก็      
มีปญหามากทีสุ่ด ขอ 5 การตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหา           
มากที่สุด ตามตาราง ที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหาดาน 
                       การตลาดในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  
                       Kruskal -Wallis 
 

สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ปญหาดานการตลาด      

1. การตัดราคากันเองของโรงพิมพ 3.84 3.22 3.20 12.64 0.00* 

2. การผูกขาดของโรงพิมพบางแหง 3.29 2.85 2.57 11.31 0.00* 

3. ขาดการวางแผนทางการตลาด 2.92 2.71 2.42 8.37 0.01* 
4. ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพได     
     ตลอดเวลา 

3.03 2.62 2.20 16.83 0.00* 

5. การตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได 2.97 2.54 2.30 12.23 0.00* 

รวม 2.91 2.59 1.94   

 
 จากผลการศกึษาปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มีปญหาทีแ่ตกตางกัน
ในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญตามตารางที่ 4.14 นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ
แตกตางในแตละกลุมโดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาด
เล็กกบัโรงพิมพขนาดใหญในทุกขอปญหา มีความไมแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพ
ขนาดกลาง ในขอ 2, 3, 4 แตมีความแตกตางกันในขอ 1, 5 สวนโรงพิมพขนาดกลางกบัโรงพิมพ
ขนาดใหญ ไมแตกตางกนัในขอ 1, 2, 5 แตมีความแตกตางกันในขอ 3, 4 ปญหาดานการตลาดมีดังนี้    
ขอ 1 การตัดราคากันเองของโรงพิมพ   ขอ 2  การผูกขาดของโรงพิมพบางแหง ขอ 3 ขาดการวางแผน
ทางการตลาด ขอ 4 ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดเวลา ขอ 5 การตั้งราคางานพิมพไม
สามารถทํากําไรได  ตามตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                       ปญหาดานการตลาด 

 
              เปรียบเทียบ  
                                ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ปญหาดานการตลาด    
1. การตัดราคากันเองของโรงพิมพ 0.00* 0.01* 0.95 
2. การผูกขาดของโรงพิมพบางแหง 0.053 0.00* 0.15 
3. ขาดการวางแผนทางการตลาด 0.23 0.00* 0.04* 
4. ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพได 
     ตลอดเวลา 

0.07 0.00* 0.00* 

5. การตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได 0.02* 0.00* 0.15 

 
 4.3.6 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพโดยมี
ลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา ปญหาดานการวัตถุดิบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มีปญหาที่ 
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนัยสําคัญ ในขอ 1, 3, 4 , 5 แตมีความไมแตกตางกนัในขอ 2 โดย  
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.84 เปนของโรงพิมพขนาดกลางมปีญหาดานวัตถุดิบมากที่สุด เมื่อแยกเปน
รายขอพบวา  ขอ 1 วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด  ขอ 2 วัตถุดิบ
มีราคาไมไดมาตรฐาน โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด  ขอ 3 วตัถุดิบมักขาดแคลน โรงพิมพ
ขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 4 มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ โรงพิมพขนาดกลางมีปญหา
มากที่สุด ขอ 5 วัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด ตามตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบปญหาดาน 
                      วัตถุดิบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปนรายขอโดยใช  
                       Kruskal -Wallis 
 

สภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ปญหาดานวัตถุดิบ      

1. วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน 2.96 3.45 2.77 8.38 0.01* 

2. วัตถุดิบมีราคาไมไดมาตรฐาน 2.79 2.74 2.52 2.22 0.32 

3. วัตถุดิบมักขาดแคลน 2.59 2.54 2.10 10.77 0.00* 
4. มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ 2.45 3.17 2.57 14.26 0.00* 

5. วัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว 2.14 2.34 1.85 7.60 0.02* 

รวม 2.58 2.84 2.36   

 
 จากผลการศกึษาปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ มีปญหาทีแ่ตกตางกัน
ในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญตามตารางที่ 4.16 นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามคีวามแตกตางกันในโรงพิมพ       
ขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญในขอ 1, 3, 4 และ 5 สวนโรงพิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพ     
ขนาดใหญ  มคีวามแตกตางกันในขอ 3 แตมีความไมแตกตางกันในขอ 1, 4, 5 สําหรับ    โรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางมีความแตกตางกันในขอ 4 แตมีความไมแตกตางกันในขอ 1, 3, 5 
โดยมีปญหาดานวัตถุดิบดังนี้ ขอ 1 วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน ขอ 3 วัตถุดิบมักขาดแคลน ขอ 4      
มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ ขอ 5 วัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว  ตามตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                      ปญหาดานวัตถุดิบ 

 
                  เปรียบเทียบ  
                                 ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ปญหาดานวัตถุดิบ    
1. วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน 0.14 0.06 0.00* 
3. วัตถุดิบมักขาดแคลน 0.92   0.00* 0.00* 
4. มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ   0.00* 0.38 0.01* 
5. วัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว 0.12 0.12 0.00* 

 
4.4  การวิเคราะหการเปรยีบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรง
พิมพ

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ โดยมี
ลักษณะปญหาดานการผลิต ดานการเงิน ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ  ดานการตลาด ดาน
วัตถุดิบ 
 4.4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกิจ       
โรงพิมพ โดยมีลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
                   ผลปรากฏวา แนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ             
มีความแตกตางกันในแตละกลุม โดยมนีัยสําคัญ ในขอ 3, 4 แตไมมีความแตกตางกนัในขอ 1, 2, 5 
โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.27 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ         
แกไขปญหาดานการผลิตมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 วางแผนนําเครื่องจักรที่ทันสมัย
มาใช ขอ 2 วางแผนการผลิตใหชัดเจน ขอ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและวธีิการของกระบวนการผลติ   
อยูเสมอ ขอ 4 จัดใหมีฝายประสานงานการผลิตเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในลักษณะของงาน     
ที่ถูกตอง ขอ 5 ตรวจสอบคุณภาพของงานทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต โรงพิมพขนาดใหญมี
ความคิดเหน็กบัแนวทางการแกไขปญหามากที่สุดในทกุขอ ตามตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบแนวทางการ 
                       แกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปน 
                       รายขอโดยใช Kruskal –Wallis 
 

แนวทางการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ดานการผลิต      

1. วางแผนนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช 3.79 3.77 3.97 3.50 0.17 
2. วางแผนการผลิตใหชัดเจน 4.10 4.11 4.15 2.35 0.30 

3. พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการของ 
     กระบวนการผลิตอยูเสมอ 

4.21 3.97 4.30 10.77 0.03* 

4. จัดใหมีฝายประสานงานการผลิตเพื่อ 
    ใหเกิดความเขาใจตรงกันในลักษณะ 
    ของงานที่ถูกตอง 

4.25 3.85 4.37 14.26  0.00* 

5. ตรวจสอบคุณภาพของงานทุกขั้นตอน 
    กระบวนการผลิต 

4.41 4.31 4.57 7.60 0.09 

รวม 4.15 4.00 4.27   

 
 จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ มี
แนวทางการแกไขปญหาที่ไมแตกตางกนัในขอ 1, 2  และ 5 สําหรับขอ 3 และ4 มีความแตกตางกนั
ในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญตามตารางที่ 4.18  นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ    
แตกตางกันในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามคีวามแตกตางกันในโรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 3, 4      
แตไมมีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญ โดยมีแนวทางการแกไข
ปญหาดานการผลิตดังนี้ ขอ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและวธีิการของกระบวนการผลิตอยูเสมอ ขอ 4  
จัดใหมีฝายประสานงานการผลิตเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัในลักษณะของงานที่ถูกตองตาม           
ตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                       แนวทางการแกไขปญหาดานการผลิต 

 
              เปรียบเทียบ  
                                ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
แนวทางการแกไข 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ดานการผลิต    
3. พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการของ 
     กระบวนการผลิตอยูเสมอ 

0.02* 0.55 0.01* 

4. จัดใหมีฝายประสานงานการผลิตเพื่อให 
     เกิดความเขาใจตรงกันในลักษณะของ 
     งานที่ถูกตอง 

0.00* 0.42 0.00* 

  
 4.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการเงินในการดําเนินธุรกิจ          
โรงพิมพ โดยมีลักษณะปญหาเปนขอความเชิงบวก  
  ผลปรากฏวา แนวทางการแกไขปญหาดานการเงินในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มี
ความแตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.28 เปนของโรงพิมพขนาด
ใหญ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการเงินมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอ
พบวา แนวทางการแกไขปญหาดานการเงินใน ขอ 1 รัฐควรชวยสนับสนุนแหลงเงินในอัตรา   
ดอกเบี้ยต่ํา ขอ 2 นําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช ขอ 3 สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
การเงินและบญัชีมาชวยวางระบบ ขอ 4 มีการจัดวางแผนการใชงบประมาณที่ชัดเจน ขอ 5 นาํ
วิธีการชําระเงนิจากลูกคาอยางเปนระบบเพื่อปองกันหนีสู้ญ โรงพิมพขนาดใหญมีความคิดเห็นกับ
แนวทางการแกไขปญหามากที่สุดในทกุขอ ตามตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบแนวทาง            

การแกไขปญหาดานการเงนิในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปน     
รายขอโดยใช Kruskal -Wallis 

 

แนวทางการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ดานการเงิน      

1. รัฐควรชวยสนับสนุนแหลงเงินใน 
   อัตราดอกเบี้ยตํ่า 

4.27 3.85 4.42 11.51 0.00* 

2. นําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช 4.17 3.91 4.30 7.81 0.02* 
3. สรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ 
    ทางดานการเงินและบัญชีมาชวย 
    วางระบบ 

3.68 3.68 4.20 12.50 0.00* 

4. มีการจัดวางแผนการใชงบประมาณที่  
    ชัดเจน 

3.90 3.74 4.17 10.01 0.00* 

5. นําวิธีการชําระเงินจากลูกคาอยาง 
    เปนระบบเพื่อปองกันหนี้สูญ 

4.22 3.85 4.32 8.42 0.01* 

รวม 4.04 3.80 4.28   

  
 จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการเงินในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ      
มีแนวทางการแกไขปญหาทีแ่ตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญตามตารางที่ 4.20 นํามา
วิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U 
พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญในทุกขอ สําหรับโรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางมีความแตกตางกันในขอ 1, 2, 5 แตมีความไมแตกตางกันในขอ 
3, 4 สวนโรงพิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพขนาดใหญไมมีความแตกตางกันในขอ  1, 2, 5 แตมีความ
แตกตางกนัในขอ  3, 4 โดยมแีนวทางการแกไขปญหาดานการเงินดังนี้ ขอ 1 รัฐควรชวยสนับสนนุ
แหลงเงินในอตัราดอกเบี้ยต่าํ ขอ 2 นําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช ขอ 3 สรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชีมาชวยวางระบบ ขอ 4 มีการจัดวางแผนการใชงบประมาณที่   
ชัดเจน ขอ 5 นําวิธีการชําระเงินจากลูกคาอยางเปนระบบเพื่อปองกันหนี้สูญ ตามตารางที่ 4.21 
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ตารางที่ 4.21  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                      แนวทางการแกไขปญหาดานการเงิน 

 
                 เปรียบเทียบ  
                                 ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
แนวทางการแกไข 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ดานการเงิน    
1. รัฐควรชวยสนับสนุนแหลงเงินในอัตรา 
    ดอกเบี้ยตํ่า 

  0.00* 0.25 0.00* 

2. นําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช   0.02* 0.34 0.01* 
3. สรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทาง 
    ดานการเงินและบัญชีมาชวยวางระบบ 

0.43   0.00* 0.00* 

4. มีการจัดวางแผนการใชงบประมาณที่ 
    ชัดเจน 

0.34   0.01* 0.00* 

5. นําวิธีการชําระเงินจากลูกคาอยางเปน 
    ระบบเพื่อปองกันหนี้สูญ 

0.01* 0.36 0.00* 

 
 4.4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจ           
โรงพิมพ โดยมีลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา แนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ   
มีความแตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 เปนของโรงพิมพ
ขนาดใหญ ทีม่ีความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรมากที่สุด เมื่อแยกเปน
รายขอพบวา ขอ 1 จัดสงบคุลากรเขาอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ ขอ 2 สถาบันการศึกษาควร
ผลิตบุคลากรดานการพิมพใหเพียงพอ ขอ 3 สรางทัศนคติที่ดี ความจงรักภักดีตอธุรกิจแกบุคลากร 
ขอ 5 จัดสงบุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ โรงพิมพขนาดใหญมีความคิดเหน็
กับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุดในขอ 1, 2, 3, 5 สวนขอ 4 จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกบั
บุคลากร โรงพิมพขนาดกลางมีความคิดเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด ตามตารางที่ 
4.22 
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ตารางที่ 4.22  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบแนวทางการ 
                       แกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปน 
                       รายขอโดยใช Kruskal -Wallis 
 

แนวทางการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ดานบุคลากร      

1. จัดสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับ 
    เทคนิคการพิมพ 

4.21 3.65 4.42 35.24 0.00* 

2. สถาบันการศึกษา ควรผลิตบุคลากร 
    ดานการพิมพใหเพียงพอ 

4.23 4.05 4.50 8.88 0.01* 

3. สรางทัศนคติที่ดี ความจงรักภักดีตอ 
    ธุรกิจแกบุคลากร 

4.47 3.97 4.57 25.50 0.00* 

4. จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับ 
     บุคลากร 

4.29 4.57 4.10 24.49 0.00* 

5. จัดสงบุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนา 
     ความรูความสามารถ 

4.10 3.88 4.47 21.92 0.00* 

รวม 4.26 4.02 4.41   

 
จากผลการศึกษาแนวการแกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มี

แนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญตามตารางที่ 4.6 นํามาวิเคราะห
ดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามี
ความแตกตางในโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญในทกุขอ สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับ
โรงพิมพขนาดกลางมีความแตกตางกนัในขอ 1, 3, 4 แตมีความไมแตกตางกันในขอ 2, 5 สวน โรง
พิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางกนัในขอ 1, 4, 5 และมีความไมแตกตางกันใน    
ขอ 2, 3 โดยมีแนวทางการแกไขปญหาดังนี้ ขอ 1 จัดสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ 
ขอ 2 สถาบันการศึกษา ควรผลิตบุคลากรดานการพิมพใหเพียงพอ ขอ 3 สรางทัศนคติที่ดี ความ   
จงรักภกัดีตอธุรกิจแกบุคลากร ขอ 4 จดัสวสัดิการใหเหมาะสมกับบุคลากร  ขอ 5 จดัสงบุคลากรเขา
อบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  ตามตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                      แนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากร 

 
                 เปรียบเทียบ  
                                 ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
แนวทางการแกไข 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ดานบุคลากร    
1. จัดสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับเทคนิค 
    การพิมพ 

  0.00*   0.02* 0.00* 

2. สถาบันการศึกษา ควรผลิตบุคลากรดาน 
    การพิมพใหเพียงพอ 

0.08 0.14 0.00* 

3. สรางทัศนคติที่ดี ความจงรักภักดีตอ 
    ธุรกิจแกบุคลากร 

  0.00* 0.36 0.00* 

4. จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับบุคลากร   0.00*   0.01* 0.00* 
5. จัดสงบุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาความ 
    รูความสามารถ 

0.59 0.00* 0.00* 

 
 4.4.4 ความคิดเหน็เกีย่วกบัแนวทางการแกไขปญหาดานการบรหิารจัดการในการดําเนิน 
ธุรกิจโรงพิมพ โดยมีลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพ มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกนัโดยมีนยัสําคัญในขอ 1, 2, 3, 4 แตมีความ
ไมแตกตางกันในขอ 5 โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.40 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ที่มีความคิดเหน็
เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 
จัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที่  ขอ 2 นํากระบวนการบริหารงานมาใช ขอ 3 
นําวิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช ขอ 4 นําระบบการจัดการคณุภาพมาใช  ขอ  5  จดัใหมกีาร
ตรวจสอบและประเมนิผลในฝายตาง ๆ โรงพิมพขนาดใหญมีความคิดเห็นกับแนวทางการแกไข
ปญหามากที่สุดในทุกขอ  ตามตารางที่  4.24 
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ตารางที่ 4.24  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบแนวทางการ 

แกไขปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจง 
เปนรายขอโดยใช Kruskal -Wallis 

 

แนวทางการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ดานการบริหารจัดการ      

1. จัดโครงสรางบริหารภายในและ 
    กําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ อยาง 
    ชัดเจน 

4.17 4.14 4.50 7.69 0.02* 

2. นํากระบวนการบริหารงานมาใช 4.10 3.91 4.40 12.16 0.00* 

3. นําวิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช 4.08 3.91 4.37 14.83 0.00* 
4. นําระบบการจัดการคุณภาพมาใช 4.02 4.00 4.42 16.97 0.00* 

5. จัดใหมีการตรวจสอบและประเมิน 
    ผลในฝายตาง ๆ 

4.20 4.14 4.35 1.50 0.47 

รวม 4.11 4.02 4.40   

 
จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการบรหิารจดัการในการดําเนินธุรกจิโรง

พิมพ มแีนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญตามตารางที่ 4.6 นํามา
วิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U 
พบวาไมมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง แตมีความแตกตางกนัใน
โรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพมิพขนาดใหญ ทั้งมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดกลางและ     
โรงพิมพขนาดใหญในขอ 1, 2, 3, 4 โดยมีแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจดัการดังนี้ขอ 1 
จัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที่  ขอ 2 นํากระบวนการบริหารงานมาใช ขอ 3 
นําวิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช ขอ 4 นําระบบการจัดการคุณภาพมาใช  ตามตารางที่ 4.25 
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ตารางที่ 4.25  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 

    แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการ 
 

                   เปรียบเทียบ  
                                 ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
แนวทางการแกไข 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ดานการบริหารจัดการ    
1. จัดโครงสรางบริหารภายในและ 
    กําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ อยางชัดเจน 

        0.81 0.00* 0.04* 

2. นํากระบวนการบริหารงานมาใช         0.26 0.00* 0.00* 
3. นําวิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช         0.059 0.01* 0.00* 
4. นําระบบการจัดการคุณภาพมาใช         0.74 0.00* 0.00* 

 
 4.4.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจ             
โรงพิมพ โดยมีลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ      
มีแนวทางการแกไขปญหาทีแ่ตกตางกนัในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญในขอ 2, 3, 5 แตมีความไม
แตกตางในขอ  1, 4  โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.30 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ทีม่ีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา แนวทางการ         
แกไขปญหาดานการตลาด  ขอ 1 มีมาตรฐานของราคางานพิมพ  โรงพิมพขนาดกลางมีความ
คิดเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามากทีสุ่ด ขอ 2 ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก ขอ 3 
วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวิจยัถึงความตองการของตลาด ขอ 4 สรางลูกคาใหมขึ้น
ตลอดเวลา ขอ 5 มีการประเมินราคาสิ่งพมิพที่สมเหตุสมผล โรงพิมพขนาดใหญมีความคิดเห็นกับ
แนวทางการ    แกไขปญหามากที่สุดในขอ 2, 3, 4, 5 ตามตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26  แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบแนวทางการ  
                       แกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปน 
                       รายขอโดยใช Kruskal -Wallis 
 

แนวทางการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ดานการตลาด      

1. มีมาตรฐานของราคางานพิมพ 4.25 4.37 4.25 0.31 0.85 
2. ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก 4.10 3.60 4.35 22.44 0.00* 

3. วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวิจัย 
    ถึงความตองการของตลาด 

4.00 3.62 4.27 20.80 0.00* 

4. สรางลูกคาใหมขึ้นตลอดเวลา 4.19 4.00 4.25 3.95 0.13 

5. มีการประเมินราคาสิ่งพิมพที่สมเหตุสมผล 4.39 4.08 4.40 10.97 0.00* 

รวม 4.18 3.93 4.30   

 
 จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มี
แนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญตามตารางที่ 4.26 นํามา
วิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U 
พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง และมีความแตกตางกนัใน   
โรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 2, 3, 5 สวนโรงพิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพ       
ขนาดใหญ  มคีวามแตกตางกันในขอ 3 แตไมมีความแตกตางกันในขอ 2, 5 โดยมแีนวทางการแกไข
ปญหาดังนี้   ขอ 2 ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก ขอ 3 วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวิจยั
ถึงความตองการของตลาด ขอ 5 มีการประเมินราคาสิ่งพิมพที่สมเหตุสมผล ตามตารางที่ 4.27 
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ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                       แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาด 

 
                    เปรียบเทียบ  
                                    ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
แนวทางการแกไข 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ดานการตลาด    
2. ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก 0.00*          0.11 0.00* 
3. วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวิจัย 
    ถึงความตองการของตลาด 

0.00* 0.02* 0.00* 

5. มีการประเมินราคาสิ่งพิมพที่สมเหตุสมผล 0.00*         0.83 0.00* 

 
 4.4.6 ความคิดเหน็เกีย่วกับแนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนนิธุรกิจ            
โรงพิมพ โดยมีลักษณะปญหา เปนขอความเชิงบวก  
 ผลปรากฏวา แนวทางการแกไขปญหาดานวตัถุดิบในการดําเนนิธุรกิจโรง
พิมพ มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญในขอ 2, 4, 5 แตมีความ
ไมแตกตางกันในขอ  1, 3  โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.45 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ที่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการแกไขปญหาดานวตัถุดิบมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา  ขอ 1 รัฐ
ควรลดภาษีวตัถุดิบลง   โรงพิมพขนาดเล็กมีความคิดเหน็กับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด ขอ 
2 รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน ขอ 3 มีระบบการตรวจสอบและจัดเตรียม
วัตถุดิบคงคลังใหเพยีงพอ ขอ 4 ควรหาแหลงวัตถุดิบหลาย ๆ แหง  ขอ 5 มีการควบคุมสภาพการ
จัดเก็บวัตถุดิบใหเหมาะสมโรงพิมพขนาดใหญมีความคดิเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามาก
ที่สุดตาม             ตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจํานวนผูประกอบการที่มีคะแนน คาเฉลี่ย และผลการเปรียบเทียบแนวทาง      

การแกไขปญหาดานวัตถุดบิในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพในแตละขนาดแจงเปน
รายขอโดยใช Kruskal -Wallis 

 

แนวทางการแกไขปญหา 
ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ

โรงพิมพ 
ขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดกลาง 
คาเฉลี่ย 

โรงพิมพ 
ขนาดใหญ 
คาเฉลี่ย 

H Sig 

ดานวัตถุดิบ      
1. รัฐควรลดภาษีวัตถุดิบลง 4.42 4.40 4.37 0.91 0.63 

2. รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบ 
    ที่ไดมาตรฐาน 

4.45 4.05 4.45 18.90 0.00* 

3. มีระบบการตรจสอบและจัดเตรียม 
    วัตถุดิบคงคลังใหเพียงพอ 

4.26 4.20 4.45 5.41 0.06 

4. ควรหาแหลงวัตถุดิบหลาย ๆ แหง 4.28 4.06 4.52 20.25 0.00* 

5. มีการควบคุมสภาพการจัดเก็บ 
    วัตถุดิบใหเหมาะสม 

4.28 4.06 4.50 19.27 0.00* 

รวม 4.33 4.15 4.45   

 
 จากผลการศึกษาปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มีแนวทางการแกไข
ปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญตามตารางที่ 4.28  นํามาวิเคราะหดวยการ ใชสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุมโดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามีความแตกตางกนั
ในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง และมคีวามแตกตางกันในโรงพิมพขนาดกลางกบั 
โรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 2, 4, 5 สําหรบัโรงพมิพขนาดเล็กกบัโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตาง
กันในขอ 4 แตไมมีความแตกตางกนัในขอ 2, 5 โดยมีแนวทางการแกไขปญหาดงันี ้ ขอ 2 รัฐควร      
สงเสริมใหมกีารผลิตวตัถุดิบที่ไดมาตรฐาน ขอ 4 ควรหาแหลงวัตถุดิบหลาย ๆ แหง  ขอ 5 มกีาร
ควบคุมสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบใหเหมาะสม  ตามตารางที่ 4.29 
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ตารางที่ 4.29  การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญของ 
                       แนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบ 

 
                 เปรียบเทียบ  
                                 ขนาดธุรกิจโรงพิมพ 
แนวทางการแกไข 
ปญหาในธุรกิจโรงพิมพ 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง 
เปรียบเทียบกับ 
ขนาดใหญ 

ดานวัตถุดิบ    
2. รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบที่ 
    ไดมาตรฐาน 

0.00* 0.22 0.00* 

4. ควรหาแหลงวัตถุดิบหลายๆแหง 0.00*  0.03* 0.00* 
5. มีการควบคุมสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบ 
    ใหเหมาะสม 

0.00* 0.053 0.00* 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
 การวิจยัเพื่อศกึษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ             
ในกรุงเทพมหานคร ตามที่ไดนําเสนอไวแลวในบทกอน ๆ สามารถสรุปผลการศึกษาวจิัยได               
ดังตอไปนี ้
 
5.1 วัตถุประสงคของการวิจยั   
 
 5.1.1 เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพใน
กรุงเทพมหานคร 
 5.1.2  เพื่อเปรียบเทยีบปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพมิพ 
ระหวางขนาดของแตละกลุมการลงทุนในธุรกิจโรงพิมพ  
 
5.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
         
 5.2.1 ประชากรที่ใชศึกษาวจิัยครั้งนี้ ไดแก เจาของสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพ 
ส่ิงพิมพทั่วไป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวน 457 แหง 
จําแนกเปน โรงพิมพขนาดเล็ก จํานวน 249 แหง โรงพิมพขนาดกลาง จํานวน 96 แหง และ               
โรงพิมพขนาดใหญ จํานวน 112 แหง 
 5.2.2. กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ไดใชวิธีเก็บตวัอยางรายช้ันภูม ิซ่ึงจําแนก
ประเภทของโรงพิมพตามขนาดของธุรกิจโรงพิมพ จําแนกเปนขนาดเลก็ (เงินทนุจดทะเบยีนต่าํกวา             
5 ลานบาท) ขนาดกลาง (เงินทุนจดทะเบยีน 5-10 ลานบาท) และขนาดใหญ (เงินทุนจดทะเบยีน
มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป) โดยคํานวณหาตัวอยางทั้งหมดไดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสม จํานวน 
164 โรงพมิพ ผูวจิยัไดคํานวณหาตวัแทนรวมทกุชัน้ภูมโิดยประมาณคาเฉลี่ยประชากร จากนั้นหา
ขนาดกลุมตัวอยางที่จะใชสุมแตละขนาดของโรงพิมพตามสัดสวน(Proportional Allocation) ได
กลุม              ตัวอยางจําแนกเปนโรงพิมพขนาดเล็กจํานวน 89 แหง โรงพิมพขนาดกลาง จํานวน 
35 แหง และโรงพิมพขนาดใหญ จํานวน 40  แหง 
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยได
สรางขึ้นและผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 
(Check List) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และคําถามปลายเปด (Open-End) ใช
สําหรับผูประกอบการธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทางธุรกจิโรงพิมพของผูตอบ ไดแก       
เงินทุนจดทะเบียน รูปแบบธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนินธุรกจิ มีลักษณะเปนแบบสํารวจ   
รายการ  
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพของผูตอบ 
จํานวน 6 ดาน คือ ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดาน                 
การบริหารจัดการ ปญหาดานการตลาดและปญหาดานวัตถุดิบ มลัีกษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา และมีคําถามปลายเปดกรณีทีม่ีปญหาดานอืน่ ๆ เพิ่มเตมิ ที่พบในการดําเนินธุรกิจ           
โรงพิมพของผูตอบ 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนนิ
ธุรกิจโรงพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ดาน คือ ปญหาดานการผลิต ปญหา
ดานการเงิน ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการตลาดและปญหา 
ดานวัตถุดิบ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา และมคีําถามปลายเปดกรณีที่มแีนวทาง               
แกไขปญหาดานอื่น ๆ ในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพของผูตอบ 
 
5.4  การวิเคราะหผล
 

การวิเคราะหผลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้ เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา นํามา
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ คํานวณคาตาง ๆ โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป 
SPSS for Window ในแตละสวนดังนี ้

 5.4.1 ขอมูลสถานภาพทัว่ไปของผูประกอบการธรุกิจโรงพิมพ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ขอมลู ไดแก คาความถี่ (Frequency)และคารอยละ  (Percentage)  

5.4.2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเปรยีบเทียบความ           
แตกตางดวย Kruskal-Wallis เพื่อหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบความแตกตางของธุรกิจโรงพิมพ          
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ทั้งสามกลุม เมื่อทราบความแตกตางทั้งสามกลุมจากนัน้นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบ
ความแตกตางในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U   

5.4.3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ สถิติที่ใชใน         
การวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
เปรียบเทยีบความแตกตางดวย Kruskal-Wallis เพื่อหาคาเฉลีย่และเปรยีบเทยีบความแตกตางของ     
ธุรกิจโรงพิมพทั้งสามกลุม เมื่อทราบความแตกตางทัง้สามกลุมจากนั้นนํามาวิเคราะหดวยการใช
สถิติเปรียบเทียบความแตกตางในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U   
 
5.5  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจ
โรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร ของกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 164 โรงพิมพ             
ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
 5.5.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูประกอบธุรกิจโรงพิมพ 

 5.5.2 ปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
 5.5.3 แนวทางแกไขในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 

 5.5.4 การเปรยีบเทยีบลักษณะของปญหาในการดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ 
 5.5.5 การเปรยีบเทยีบลักษณะของแนวทางแกไขปญหาในการดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ 

 5.5.6 ขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพเพิ่มเติม 
 5.5.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของผูประกอบธุรกิจโรงพิมพ พบวา 
    ผูตอบแบบสอบถามเปนผูประกอบการที่มีเงินทุนจดทะเบียน ต่ํากวา 5 ลานบาท
เปนธุรกิจขนาดเล็ก  จํานวน 44 รายคิดเปนรอยละ 37.0 มีเงินทุนจดทะเบียน มากกวา 10 ลานบาท
ขึ้นไป เปนธุรกิจขนาดใหญ จํานวน 40 ราย  คิดเปนรอย 33.6 และมีเงินทุนจดทะเบียน 5 – 10     
ลานบาท เปนธุรกิจขนาดกลางจํานวน 35 รายคิดเปนรอยละ 29.4   
    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีรูปแบบธุรกิจแบบบริษัทจํากัดจํานวน 74 ราย  
คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมาเปนรูปแบบหางหุนสวนมีจํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 23.2 และ
สวนนอยที่สุดเปนรูปแบบธรุกิจแบบเจาของคนเดียว เปนจํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 12.6  
    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีระยะเวลาในการดําเนนิการพิมพ มากกวา 6 ป             
มีจํานวน 108 รายคิดเปนรอยละ 90.8 รองลงมามีระยะเวลาในการดําเนินการพิมพ 4 – 6 ป                  
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มีจํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 7.6  สวนนอยที่สุดมีระยะเวลาในการดําเนินการพิมพ 1 – 3 ป เปน
จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ  1.7 

5.5.2 ปญหาในการดําเนินการธุรกิจโรงพิมพ พบวา 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีปญหาการผลิตในระดบัปานกลาง คาเฉลี่ย

เทากับ 2.56 โดยมีขอที่มีปญหาในการผลิตสูงสุดคือ ขอ 2 การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ คาเฉลี่ย
เทากับ 2.90  

   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีปญหาดานการเงินในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
เทากับ 2.26 โดยมีขอที่มีปญหาในการเงินสูงสุดคือ ขอ 3 ขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชี 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.34  

   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีปญหาดานบุคลากรในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย เทากับ 2.64 โดยมีขอที่มีปญหาดานบุคลากรสูงสุดคือ ขอ 5 บุคลากรขาดความ
กระตือรือลนในการแสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม คาเฉลี่ยเทากับ 3.12  

   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีปญหาดานการบริหารจัดการในระดบั             
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 โดยมีขอที่มีปญหาดานการบริหารจัดการสูงสุดคือ ขอ 5 ขาดการ     
ติดตามและประเมินผล  คาเฉลี่ยเทากับ 2.81   

   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีปญหาดานการตลาดในระดบัปานกลาง คาเฉลี่ย 
เทากับ 2.71 โดยมีขอที่มีปญหาดานการตลาดสูงสุดคือ ขอ 1 การตลาดตัดราคากันเองของโรงพิมพ  
คาเฉลี่ยเทากับ 3.56  

   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีปญหาดานวตัถุดิบอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.71 โดยมีขอที่มีปญหาดานวัตถุดิบสูงสุดคือ ขอ 1 วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน 
คาเฉลี่ย             เทากับ 3.13 

5.5.3 แนวทางแกไขปญหาในการดําเนินการธุรกิจโรงพิมพ พบวา 
    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีแนวทางการแกไขปญหาการผลิตในระดับ           
เห็นดวย  คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 โดยมีขอท่ีมีแนวทางการแกไขปญหาการผลิตสูงสุดคือ ขอ 3 พัฒนา
เทคโนโลยีและวิธีการของกระบวนการผลิตอยูเสมอ และขอ 4 จัดใหมีฝายประสานงานการผลิต
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัในลักษณะของงานที่ถูกตอง คาเฉลี่ยเทากบั 4.18  
    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีแนวทางแกไขปญหาดานการเงินในระดับ           
เห็นดวย  คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 โดยมีขอท่ีมีแนวทางการแกไขปญหาในดานการเงนิสูงสุดคือ ขอ 1 
รัฐควรชวยสนบัสนุนแหลงเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
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    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีแนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรในระดับ
เห็นดวย คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 โดยมีขอที่มีแนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรสูงสุดคือ ขอ 3 
สรางทัศนคติที่ดี ความจงรกัภักดีตอธุรกจิแกบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 4.38  
    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหาร                 
จัดการในระดบัเห็นดวย คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยมีขอท่ีมีแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหาร           
จัดการสูงสุดคือ ขอ 1 จัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที่ตาง ๆ อยางชัดเจน              
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25  
    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดใน
ระดับเหน็ดวย คาเฉลี่ยเทากบั 4.15 โดยมีขอที่มีแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดสูงสุดคือ 
ขอ 5 มีการประเมินราคาที่สมเหตุสมผล คาเฉลีย่เทากับ 4.32  
    ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีแนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบในระดับ
เห็นดวย คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 โดยมีขอท่ีมแีนวทางการแกไขปญหาดานวตัถุดิบสูงสดุคือ ขอ 1 รัฐ
ควรลดภาษีวตัถุดิบลง คาเฉลีย่เทากับ 4.39 
 5.5.4   การเปรยีบเทยีบลักษณะของปญหาในการดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ  
                  5.5.4.1 ปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกจิโรงพมิพ จากการศกึษาพบวา มี
ปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.73 เปนของโรงพิมพ
ขนาดกลาง มีปญหาดานการผลิตมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 เครื่องจักรที่มีอยูไม         
ทันสมัย โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด ขอ 2 การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ โรงพิมพขนาด
กลาง มีปญหามากที่สุด ขอ 3 ของเสียจากการผลิตมีมาก โรงพิมพขนาดกลางมปีญหามากที่สุด            
ขอ 4  ขาดการวางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 5          
คุณภาพงานพมิพไมตรงตามตองการ โรงพิมพขนาดเล็กมปีญหามากที่สุด 
           จากผลการศกึษาปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มีปญหา
ที่แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ นํามาวเิคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทยีบความแตกตาง
กันในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวาไมมีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็ก
กับโรงพิมพขนาดกลางในทกุขอปญหา โดยมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพ
ขนาดใหญ ในขอ 1  เครื่องจกัรที่มีอยูไมทนัสมัย ขอ 2 การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่  ขอ 4 ขาดการ
วางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต และขอ 5  คุณภาพงานพิมพไมตรงตามตองการ แตไมมีความ
แตกตางกนัในขอ 3 ของเสียจากการผลิตมีมาก ทั้งมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดกลางและ
โรงพิมพขนาดใหญทุกขอปญหา  
     5.5.4.2  ปญหาดานการเงินในการดําเนินการธุรกิจโรงพิมพ จากการศึกษาพบวา 
ปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.55 เปนของโรงพิมพ
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ขนาดเล็กมีปญหาดานการเงินมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ปญหาดานการเงินในขอ 1             
ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 2 ระบบการเงินไมชัดเจน            
ไมแนนอน โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 3 ขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญช ี
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 4 มีภาระเกีย่วกับดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ตองชําระมาก            
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด  ขอ 5 อัตราหนี้สูญสูง โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด  
        จากผลการศึกษาปญหาดานการเงินในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ            
มีปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุม โดยมนีัยสําคัญ นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ   
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามคีวามแตกตางกันในโรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง ในขอ 1 ขาดแคลนเงินทุนหมนุเวยีน ขอ 2 ระบบการเงินไม            
ชัดเจน ไมแนนอน และขอ 3 ขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชี  แตไมมีความแตกตางกนัใน
ขอ 4 มีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ตองชําระมาก และขอ 5 อัตราหนี้สูญสูง สําหรับโรง
พิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางกนัในทุกขอปญหา และโรงพมิพขนาดกลาง
กับ            โรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางในขอ 2, 3 และ 5  สําหรับขอ 1 และ 4 ไมมีความ
แตกตางกนั 
    5.5.4.3 ปญหาดานบุคลากรในการดาํเนนิธุรกิจโรงพิมพ จากการศึกษาพบวา มี
ปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.85 เปนของโรงพิมพ
ขนาดกลาง มปีญหาดานบุคลากรมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 ผูบริหารขาดความรู
ความเขาใจในดานการพิมพ โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด  ขอ 2 ผูบริหารขาดความรูความ
เขาใจในดานการบริหารธุรกิจ โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 3 ขาดแคลนบุคลากร
ทางการพิมพ โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด ขอ 4 บุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที ่             
โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด ขอ 5 บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู
ใหม ๆ เพิ่มเติม โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด 
        จากผลการศกึษาปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มี
ปญหาทีแ่ตกตางกันในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวาไมมคีวามแตกตางกันในโรงพิมพ
ขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางทุกขอปญหา แตมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรง
พิมพขนาดใหญ และโรงพิมพขนาดกลางกบัโรงพิมพขนาดใหญทุกขอในปญหา โดยมีปญหาดาน
บุคลากร     ดังนี้ ขอ 1 ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดานการพิมพ ขอ 2  ผูบริหารขาดความรู
ความเขาใจในดานการบริหารธุรกิจ ขอ 3 ขาดแคลนบคุลากรทางการพิมพ  ขอ 4 บุคลากรขาด
ความรับ        ผิดชอบในหนาที่ ขอ 5 บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม ๆ 
เพิ่มเติม 
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     5.5.4.4 ปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ จากการศึกษา
พบวา มีปญหาที่แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนัยสําคญั โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.91 เปนของ
โรงพิมพขนาดเล็ก มีปญหาดานการบริหารจัดการมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบ  ขอ 1          
โครงสรางบริหารงานไมชัดเจน โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 2 ขาดความรูความเขาใจ         
ในดานการวางแผน โรงพมิพขนาดเล็กมปีญหามากที่สุด ขอ 3 ขาดระบบการบรหิารงานบุคคล 
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 4 การนําระบบการจัดการคณุภาพมาใช โรงพิมพขนาดเล็ก
มีปญหามากทีสุ่ด  ขอ 5 ขาดการติดตามและประเมินผล โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด 
        จากผลการศกึษาปญหาดานการบริหารจดัการในการดาํเนินธุรกจิ          
โรงพิมพ มีปญหาทีแ่ตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญนํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิต ิMann-Whitney U พบวาไมมีความแตกตาง
ในธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดกลางในทุกขอปญหา แตมคีวามแตกตางในธุรกิจขนาดเล็ก กับขนาด
ใหญ และธุรกจิขนาดกลางกบัขนาดใหญดวย ในปญหาดานการผลิต ขอ 1 โครงสรางบริหารงาน
ไมชัดเจน ขอ 2 ขาดความรูความเขาใจในดานการวางแผน ขอ 3 ขาดระบบการบรหิารงานบุคคล 
ขอ 4       การนําระบบการจดัการคุณภาพมาใช ขอ 5  ขาดการติดตามและประเมนิผล 
    5.5.4.5 ปญหาดานการตลาดในการดาํเนนิธุรกิจโรงพิมพ จากการศกึษาพบวา          
มีปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุม โดยมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.91 คาเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุดเทากับ 2.91 เปนของโรงพิมพขนาดเล็กมีปญหาดานการตลาดมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอ
พบวา ขอ 1 การตดัราคากนัเองของโรงพมิพ โรงพิมพขนาดเลก็มีปญหามากที่สุด ขอ 2 การผูกขาด
ของโรงพิมพบางแหง โรงพมิพขนาดเล็กมปีญหามากที่สุด ขอ 3 ขาดการวางแผนทางการตลาด              
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 4 ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดเวลา          
โรงพิมพขนาดเล็ก มีปญหามากที่สุด ขอ 5 การตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได โรงพิมพ
ขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด 
        จากผลการศึกษาปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ มีปญหา
ที่แตกตางกนัในแตละกลุมโดยมีนัยสําคัญ นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตาง      
ในแตละกลุมโดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเลก็กบั         
โรงพิมพขนาดใหญในทกุขอปญหา มีความไมแตกตางกันในโรงพมิพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาด
กลาง ในขอ 2  การผูกขาดของโรงพิมพบางแหง ขอ 3 ขาดการวางแผนทางการตลาด และขอ 4 ไม
สามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดเวลาแตมีความแตกตางกันในขอ 1 การตัดราคากันเองของ
โรงพิมพ   และขอ 5 การตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได สวนโรงพิมพขนาดกลางกบั     
โรงพิมพขนาดใหญ ไมแตกตางกันในขอ 1, 2, 5 แตมีความแตกตางกนัในขอ 3, 4  
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    5.5.4.6 ปญหาดานการวัตถุดิบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จากการศึกษาพบวา 
มีปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ ในขอ 1, 3, 4 , 5 แตมีความไมแตกตางกันใน
ขอ 2 โดยคาเฉลี่ยรวมเทากบั 2.84 เปนของโรงพิมพขนาดกลางมีปญหาดานวัตถุดิบมากที่สุด เมื่อ
แยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด  ขอ 2 
วัตถุดบิมีราคาไมไดมาตรฐาน โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด  ขอ 3 วัตถุดบิมักขาดแคลน 
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด ขอ 4 มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ โรงพมิพขนาดกลางมี
ปญหามากที่สุด ขอ 5 วัตถุดบิเสื่อมสภาพเร็ว โรงพิมพขนาดกลางมีปญหามากที่สุด 
        จากผลการศกึษาปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ มีปญหา
ที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความ       
แตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพ
ขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญในขอ 1 วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน ขอ 3 วัตถุดบิมักขาดแคลน 
ขอ 4     มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ และขอ 5 วัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว สวนโรงพิมพขนาดเลก็
กับโรงพิมพขนาดใหญ  มีความแตกตางกนัในขอ 3 แตมีความไมแตกตางกันในขอ 1, 4, 5 สําหรับ   
โรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพมิพขนาดกลางมีความแตกตางกันในขอ 4 แตมีความไมแตกตางกันใน
ขอ 1, 3, 5  
 5.5.5  การเปรียบเทยีบลักษณะของแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ  
    5.5.5.1 แนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จาก
การศึกษาพบวา มีความแตกตางกันในแตละกลุม โดยมนียัสําคัญ ในขอ 3, 4 แตไมมีความแตกตาง
กันในขอ 1, 2, 5 โดยคาเฉลี่ยรวมเทากบั 4.27 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ทีม่ีความคิดเหน็
เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 วางแผนนํา
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช ขอ 2 วางแผนการผลิตใหชัดเจน ขอ 3 พัฒนาเทคโนโลยแีละวิธีการของ
กระบวนการผลิตอยูเสมอ ขอ 4 จัดใหมีฝายประสานงานการผลิตเพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกันใน
ลักษณะของงานที่ถูกตอง ขอ 5 ตรวจสอบคุณภาพของงานทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต โรงพิมพ
ขนาดใหญมีความคิดเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุดในทกุขอ 
    จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนนิธุรกิจ         
โรงพิมพ มีความแตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ  นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติ
เปรยีบเทยีบความแตกตางกันในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวา มีแนวทางการ
แกไขปญหาทีไ่มแตกตางกันในขอ 1 การวางแผนนําเครือ่งจักรที่ทันสมัยมาใช  ขอ 2 วางแผนการ
ผลิตใหชัดเจน และขอ 5 ตรวจสอบคุณภาพของงานทุกขั้นตอนการผลิต มีความแตกตางกันในโรง
พิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 3 
พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการของกระบวนการผลิตอยูเสมอ และขอ 4 จัดใหมีฝายประสานงานการ
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ผลิตเพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกันในลักษณะของงานทีถู่กตอง แตไมมีความแตกตางกันในโรง
พิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพขนาดใหญ 
     5.5.5.2 แนวทางการแกไขปญหาดานการเงินในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จาก
การศึกษาพบวา มีความแตกตางกันในแตละกลุมโดยมนียัสําคัญ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.28 เปน
ของโรงพิมพขนาดใหญ ที่มีความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางการแกไขปญหาดานการเงินมากที่สุด 
เมื่อแยกเปนรายขอพบวา แนวทางการแกไขปญหาดานการเงินใน ขอ 1 รัฐควรชวยสนับสนนุ
แหลงเงินในอตัราดอกเบี้ยต่าํ ขอ 2 นําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช ขอ 3 สรรหาบคุลากรที่มีความ      
เชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชีมาชวยวางระบบ ขอ 4 มีการจดัวางแผนการใชงบประมาณที่  
ชัดเจน ขอ 5 นําวิธีการเรียกชําระเงินจากลูกคาอยางเปนระบบและรัดกุมเพื่อปองกันหนี้สูญ       
โรงพิมพขนาดใหญมีความคิดเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามากทีสุ่ดในทกุขอ 
        จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการเงินในการดําเนนิ
ธุรกิจโรงพิมพ จากการศึกษาพบวา มแีนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมี
นัยสําคัญ นํามาวิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ 
Mann-Whitney U พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญใน           
ทุกขอ สําหรับโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางมีความแตกตางกันในขอ 1 รัฐควรชวย
สนับสนุนแหลงเงนิในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ขอ 2 นําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช และขอ 5 นําวิธีการ
เรียกชําระเงินจากลูกคาอยางเปนระบบและรัดกุมเพื่อปองกันหนี้สูญ แตมีความไมแตกตางกันใน
ขอ 3 สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชีมาชวยวางระบบ และขอ 4 มีการ
จัดวางแผนการใชงบประมาณที่ชัดเจน สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญไมมีความ
แตกตางกนัในขอ  1, 2, 5 แตมีความแตกตางกันในขอ  3, 4 
     5.5.5.3 แนวทางการแกไขปญหาดานบคุลากรในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ  จาก
การศึกษาพบวา มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกนัในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ โดยคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.41 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหา
ดานบุคลากรมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 จดัสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการ
พิมพ ขอ 2 สถาบันการศึกษาควรผลิตบุคลากรดานการพิมพใหเพียงพอ ขอ 3 สรางทัศนคติที่ดี 
ความจงรักภักดีตอธุรกิจแกบุคลากร ขอ 5 จัดสงบุคลากรเขาอบรมเพือ่พัฒนาความรูความสามารถ          
โรงพิมพขนาดใหญมีความคิดเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามากทีสุ่ดในขอ 1, 2, 3, 5 สวนขอ 4 
จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกบับุคลากร โรงพิมพขนาดกลางมีความคิดเห็นกับแนวทางการแกไข
ปญหามากที่สุด  
        จากผลการศึกษาแนวการแกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนินธุรกิจ         
โรงพิมพ มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมนียัสําคัญ  นํามาวิเคราะหดวย
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การใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U พบวามีความ
แตกตางในโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญในทกุขอ สวนโรงพิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพ
ขนาดกลางมีความแตกตางกนัในขอ 1 จดัสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ ขอ 3   
สรางทัศนคติที่ดี ความจงรักภักดีตอธุรกิจแกบุคลากร และขอ 4 จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับ
บุคลากร แตมีความไมแตกตางกันในขอ 2 สถาบันการศึกษาควรผลิตบุคลากรดานการพิมพให
เพียงพอ และขอ 5 จัดสงบุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ สวนโรงพิมพขนาดเล็ก
กับโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางกนัในขอ 1, 4, 5 และมีความไมแตกตางกันในขอ 2, 3  
     5.5.5.4  แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจดัการในการดําเนินธุรกิจ                  
โรงพิมพ จากการศึกษาพบวา มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกนัโดยมีนยัสําคัญในขอ 1, 2, 3, 
4 แตมีความไมแตกตางกนัในขอ 5 โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.40 เปนของโรงพมิพขนาดใหญ ทีม่ี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการมากที่สุด เมือ่แยกเปนรายขอ
พบวา ขอ 1 จัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที ่  ขอ 2 นํากระบวนการ
บริหารงานมาใช ขอ 3 นําวธีิการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช ขอ 4 นําระบบการจดัการคณุภาพมา
ใช  ขอ  5  จัดใหมกีารตรวจสอบและประเมินผลในฝายตาง ๆ โรงพิมพขนาดใหญมีความคิดเห็นกับ
แนวทางการแกไขปญหามากที่สุดในทกุขอ  
             จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการบรหิารจดัการในการ
ดําเนินธุรกจิโรงพิมพ มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกันในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญ นํามา
วิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U 
พบวาไมมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง แตมีความแตกตางกนัใน
โรงพิมพขนาดเล็กกบัโรงพิมพขนาดใหญ ทั้งมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดกลางและโรงพมิพ
ขนาดใหญ ในขอ 1 จดัโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที่ ขอ 2 นํากระบวน            
การบริหารงานมาใช ขอ 3 นําวิธีการบรหิารบุคคลที่ชัดเจนมาใช และขอ 4 นําระบบการจัดการ         
คุณภาพมาใช   
     5.5.5.5  แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ  จาก
การศึกษาพบวา  มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกนัในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญในขอ 2, 3, 5 
แตมีความไมแตกตางกันในขอ  1, 4  โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.30 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ทีม่ี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา 
แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาด  ขอ 1 มีมาตรฐานของราคางานพิมพ  โรงพมิพขนาดกลาง
มีความคิดเหน็กับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด สวนขอ 2 ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปน            
ที่รูจัก ขอ 3 วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวจิัยถึงความตองการของตลาด ขอ 4 สรางลูกคาใหม
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ขึ้นตลอดเวลา และขอ 5 มีการประเมนิราคาสิ่งพิมพที่สมเหตุสมผล โรงพิมพขนาดใหญมีความ
คิดเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด 
        จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพ มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ นํามา
วิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U 
พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง และมีความแตกตางกนัใน         
โรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 2 ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก ขอ 3 
วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวิจยัถึงความตองการของตลาด และขอ 5 มีการประเมินราคา
ส่ิงพิมพที่สมเหตุสมผล สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพมิพขนาดใหญ มีความแตกตางกันในขอ 3 แต
ไมมีความแตกตางกันในขอ 2, 5  
     5.5.5.6  แนวทางการแกไขปญหาดานวตัถุดิบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ จาก
การศึกษาพบวา มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกนัในแตละกลุมโดยมีนยัสําคัญในขอ 2, 4, 5 
แตมีความไมแตกตางกันในขอ  1, 3  โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.45 เปนของโรงพิมพขนาดใหญ ทีม่ี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานวตัถุดิบมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอพบวา ขอ 1 
รัฐควรลดภาษวีัตถุดิบลง โรงพิมพขนาดเล็กมีความคดิเห็นกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด       
สวนขอ 2 รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตวตัถุดิบที่ไดมาตรฐาน ขอ 3 มีระบบการตรวจสอบและ      
จัดเตรียมวัตถุดิบคงคลังใหเพียงพอ ขอ 4 ควรหาแหลงวัตถุดิบหลาย ๆ แหง  และขอ 5 มีการ
ควบคุมสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบใหเหมาะสม โรงพิมพขนาดใหญมคีวามคิดเหน็กบัแนวทางการ
แกไขปญหามากที่สุด 
        จากผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพ มีแนวทางการแกไขปญหาที่แตกตางกนัในแตละกลุม โดยมีนยัสําคัญ นํามา
วิเคราะหดวยการใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางกนัในแตละกลุม โดยใชสถิติ Mann-Whitney U 
พบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลาง และมีความแตกตางกนัใน          
โรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 2 ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก ขอ 3    
วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวิจยัถึงความตองการของตลาด และขอ 5 มีการประเมินราคา     
ส่ิงพิมพที่สมเหตุสมผล สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพมิพขนาดใหญ มีความแตกตางกันในขอ 3 แต
ไมมีความแตกตางกันในขอ 2, 5 
 5.5.6 ขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพเพิ่มเติม

    จากผลการศึกษาพบวาผูประกอบการยังมีความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาในการ
ดําเนินธุรกิจโรงพิมพดานอืน่ ๆ ไดแก ปญหาการวางแผนการผลิตระยะยาวไมได เนื่องจาก             
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โรงพิมพสวนใหญเปนการรับจางผลิตของตามคําส่ังลูกคา ปญหาดานราคาสวนทางกับตนทุน         
การผลิต ปญหาการแยงงานและตัดราคากันอยางมาก ปญหาการขาดแหลงขอมูลทางการพิมพ  

    นอกจากนี้ผูประกอบการยังมีความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาใน
การดําเนินธุรกจิโรงพิมพ ไดแก ควรมกีารประกันคณุภาพของบคุลากรทางการพิมพ  รัฐควรสงเสรมิ
การอานหนังสือใหมากขึ้น เพื่อใหมีปริมาณงานพิมพมากขึ้นดวย  

 
5.6 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการดําเนนิธุรกิจโรงพิมพ ใน
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 5.6.1 ปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร  

     5.6.1.1 ปญหาดานการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจโรงพิมพ สวนมากจะมีปญหา
ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดเลก็จะมีปญหามากที่สุดในปญหาเครื่องจักรที่
มีอยูไมทันสมยั ปญหาขาดการวางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต และปญหาคุณภาพงานพิมพ
ไมตรงตามความตองการ  โรงพิมพขนาดกลางจะมีปญหามากที่สุดในเรื่องปญหาการใชกําลังการ
ผลิตไมเต็มที่ และปญหาของเสียจากผลิตมีมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของวนัชัย  ศิริชนะ และ
คณะ [11] ที่วา โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหาขาดการตรวจสอบระบบในแตละขั้นตอน ปญหา
เครื่องจักรที่มีอยูลาสมัย โรงพิมพขนาดกลางมีปญหาการใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ จรินทร  เทศวา
นิช [10] กลาววาเครื่องจกัรที่นําเขามาใชยงัไมเต็มกําลังการผลิต นับเปนอุปสรรคตอการการขยาย
การลงทุนเพื่อรองรับตลาดในอนาคต 
    5.6.1.2 ปญหาดานการเงินในการดําเนินงานธุรกิจโรงพิมพ สวนมากจะมีปญหา
ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดเล็กจะมีปญหามากที่สุดในปญหาขาดแคลน
เงินทนุหมนุเวยีน ปญหาระบบการเงินไมชัดเจนไมแนนอน ปญหาขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและ
บัญชี และปญหามีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ตองชําระมาก โรงพิมพขนาดกลางจะมีปญหา
มากที่สุดในเรือ่งอัตราหนี้สูญสูง ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของวนัชัย  ศิริชนะ และคณะ [11]  ที่วา 
โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหาอัตราดอกเบี้ยสูง ปญหาการใชเงินทุนยังไมเหมาะสมและรัดกุม ปญหา
มีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ตองชําระมาก โรงพิมพขนาดกลางมีปญหาลูกคาชําระเงินชา 
ปญหาอัตราหนี้สูญสูงมาก ผกามาศ  ผจญแกลว [5] กลาววา ปญหาดานการเงินของธุรกิจการพิมพเกดิ
จาก                 การจัดการเงินไมเปนระบบ การขาดบคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน เงนิสด
สํารองไมเพียงพอ  หนี้สูญ  องครูปของการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสม 
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     5.6.1.3  ปญหาดานบุคลากรในการดําเนินงานธุรกิจโรงพิมพ สวนมากจะมีปญหา
ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดเลก็จะมีปญหามากที่สุดในปญหาผูบริหารขาด
ความรูความเขาใจในดานการบริหารธุรกิจ  โรงพิมพขนาดกลางจะมีปญหามากที่สุดในปญหาผูบริหาร
ขาดความรูความเขาใจในดานการพิมพ ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ ปญหาบุคลากรขาด
ความรับผิดชอบในหนาที่ และปญหาบุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม ๆ 
เพิ่มเติม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันชยั  ศิริชนะ และคณะ [11]  ที่วา โรงพิมพขนาดกลางมี
ปญหาความสามารถในการทํางานต่ํา ปญหาขาดความสามารถทางดานเทคนิค ขาดความ
กระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติม  จรินทร เทศวานชิ [10] กลาววา จากการวิเคราะหและสถาน
ประกอบการโรงพิมพ ผูประกอบการในสถานประกอบการมักขาดความรูความสามารถ เนื่องจาก
ไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานการพิมพหรือดานบริหารธุรกิจโดยตรง การบริหารมักใช
ประสบการณทําใหเกดิปญหาในการดําเนนิธุรกจิโรงพมิพ นอกจากนี ้ [10] ยังกลาววา ธุรกิจการ
พิมพขาดแคลนแรงงาน บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม กนกวรรณ  
นิลเพ็ชร [12] กลาววา ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพราะมีผูสําเร็จการศึกษา
ระดับสูงเขาทํางานดานการพิมพโดยตรงนอยมาก ทําใหธุรกิจการพมิพไมสามารถขยายตวัไดเตม็ที่  
     5.6.1.4  ปญหาดานการบริหารจัดการในการดําเนนิงานธุรกิจโรงพิมพ สวนมาก            
จะมีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดเล็กจะมีปญหามากที่สุดในปญหา              
โครงสรางการบริหารไมชัดเจน ปญหาขาดความรูความเขาใจในการวางแผน ปญหาขาดระบบการ
บริหารงานบุคคล ปญหาการนําระบบการจัดการคุณภาพมาใช ปญหาขาดการติดตามและประเมนิผล 
ซ่ึงสอดคลองกับ จรินทร เทศวานิช [10] ที่วา จากการวิเคราะหและสถานประกอบการโรงพิมพ          
ผูประกอบการขาดความรูความสามารถ ขาดระบบการวางแผนที่ถูกตอง ระบบการจัดองคกรไม
เหมาะสมและชัดเจน ไมมีระบบการบริหารงานที่ดีในสถานประกอบการ การสั่งการมักทําโดยการ
ใชวาจาและมคีวามผิดพลาดบอย ขาดการติดตามและประเมินผล 
    5.6.1.5 ปญหาดานการตลาดในการดาํเนนิงานธุรกจิโรงพิมพ สวนมากจะมี
ปญหาในระดบัปานกลาง เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดเลก็จะมีปญหามากที่สุดในปญหาการตดั
ราคากนัเองของโรงพิมพ ปญหาการผูกขาดของโรงพิมพบางแหง ปญหาขาดการวางแผนทาง
การตลาด ปญหาไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดเวลา ปญหาการตั้งราคางานพิมพไม
สามารถทํากําไรได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันชยั  ศิริชนะ และคณะ [11]  ที่วา โรงพิมพ
ขนาดเล็กมีปญหาการผกูขาดของโรงพมิพขนาดใหญบางแหง ปญหาไมสามารถขึน้ราคาสินคาใหคุม
กับตนทนุการผลิตที่สูงขึ้น ปญหาการตดัราคากันเองของเจาของโรงพิมพ ปญหาการบริหารงาน
ทางการตลาดยังไมเหมาะสมขาดการวางแผนทางดานการตลาดที่ดี ปญหาไมสามารถหางานมาปอน
โรงพิมพไดตลอดป ผกามาศ  ผจญแกลว [5] กลาววา ปญหาสําคัญเกี่ยวกับการตลาดที่ทําใหไม



 116 

สามารถทํายอดขายไดตามเปาคือ การตั้งราคางานพิมพที่ไมสามารถแขงขันหรือทํากําไรได  จรนิทร 
เทศวานิช  [10] กลาววา ปญหาดานการตลาดภายในประเทศคือ ปญหาดานการแขงขัน ปญหาการมีงาน
พิมพอยางสม่ําเสมอ และปญหาสิ่งพิมพมีราคาสูง 
    5.6.1.6 ปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนินงานธุรกิจโรงพิมพ สวนมากจะมีปญหา            
ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดเล็กจะมีปญหามากที่สุดในปญหาวัตถุดบิมี
ราคาไมไดมาตรฐาน ปญหาวัตถุดิบมักขาดแคลน โรงพิมพขนาดกลางจะมีปญหามากที่สุดในปญหา
วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน ปญหามีการผูกขาดการจําหนายวตัถุดิบ ปญหาวัตถุดิบเสื่อมสภาพเร็ว 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของวันชัย  ศิริชนะ และคณะ [11]  ที่วา ทั้งโรงพิมพขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ มีปญหากระดาษมีคุณภาพต่ําหรือไมไดมาตรฐาน ปญหาราคากระดาษขึน้-ลง                  
ไมแนนอน ปญหากระดาษมีราคาสูง ปญหามกีารปลอมปนมาก ปญหาผูจาํหนายกระดาษมักมี             
การผกูขาดการขายกระดาษ ปญหาตองซื้อกระดาษจากบริษทัรวมทนุในราคาผูกขาด กนกวรรณ             
นิลเพ็ชร  [12] กลาววา วัตถุดิบที่สําคัญทางดานการพิมพคือ กระดาษและหมกึ การผลิตกระดาษ
ภายในประเทศยังไมเพยีงพอตอความตองการและมีคุณภาพไมดีเทาทีค่วร จรินทร  เทศวานิช [10] 
กลาววา วัตถุดบิที่ผลิตในประเทศ ซ่ึงไดแก หมึกและกระดาษ มีปริมาณไมเพยีงพอและคุณภาพไม
สม่ําเสมอ เชน กระดาษสีไมคอยเหมือนกนั กระดาษมีความชื้นสูง  
 5.6.2 แนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร
    5.6.2.1 แนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ 
สวนมากจะมีระดับความคดิเห็นเกีย่วกับแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในระดับเห็นดวย 
เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดใหญจะมีความเหน็ดวยมากที่สุดกับแนวทางการแกไขใน
แนวทางวางแผนนําเครื่องจกัรที่ทันสมัยมาใช แนวทางวางแผนการผลิตใหชัดเจน แนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีและวิธีการของกระบวนการผลิตอยูเสมอ แนวทางจัดใหมีฝายประสานงานการผลิต
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในลักษณะของงานที่ถูกตอง แนวทางตรวจสอบคณุภาพของงานทกุ
ขั้นตอนกระบวนการผลิต ซึ่งสอดคลองกับ ผกามาศ  ผจญแกลว [5] ที่วา แนวทางการแกไขปญหา
เกีย่วกับการวางแผนเวลาการผลิตก็คือ จะตองมีการควบคุมติดตามตารางการผลิตอยางใกลชิด
สม่ําเสมอ โดยกําหนดใหเปนระบบของงาน ในสวนของแนวทางดานการประสานงานการผลิต [5] 
จะตองจดัใหมรีะบบประสานงานการผลิตขึ้นภายในหนวยงานหรือจัดใหมีเจาหนาทีป่ระสานงาน
ติดตามความกาวหนา และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนนิการใหถูกตอง นอกจากนีย้ังได
กลาวถึงแนวทางการพัฒนาการผลิตของธุรกิจการพมิพ [5] วา แนวทางการพัฒนาการผลิตมีหลาย
แนวทางไดแก การกําหนดมาตรฐานการผลิต การใชระบบควบคุมคุณภาพ การทําใหกระบวนการ
ผลิตงายและสะดวกขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตใหทันสมัย  
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    5.6.2.2  แนวทางการแกไขปญหาดานการเงินในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ 
สวนมากจะมีระดับความคดิเห็นเกีย่วกับแนวทางการแกไขปญหาดานการเงินในระดบัเห็นดวย 
เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดใหญจะมีความเหน็ดวยมากที่สุดกับแนวทางการแกไขใน
แนวทางรัฐควรสนับสนุนแหลงเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา แนวทางนําระบบการเงินที่ชัดเจนมาใช 
แนวทางสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการเงนิและบัญชีมาชวยวางระบบ แนวทางมี
การจัดวางแผนการใชงบประมาณที่ชัดเจน แนวทางนาํวธีิการเรยีกชําระเงนิจากลกูคาอยางเปนระบบ
และรัดกุมเพื่อปองกนัหนี้สูญ ซ่ึงสอดคลองกับ ผกามาศ  ผจญแกลว [5] ที่วา เจาของธุรกิจตองมี
ระบบขอมูลทางการเงินที่ตรงไปตรงมาตลอดเวลา หลีกเลี่ยงความเปนเพื่อนและญาตพิี่นองในการ
บริหารเงิน          สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน พัฒนาระบบบัญชีที่มี
ประสิทธิภาพ มีการติดตามขอมูลบัญชีงบดุล งบกําไรขาดทุน ตวัเลขบัญชีในธนาคาร และสถิติ
ทางการเงินตาง ๆ เนื่องจากขอมูลตาง ๆ จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงฐานะของธุรกิจ สวนแนวทาง
ปองกันหนี้สูญ [5] ไดกลาววา           เจาของธุรกิจจะตองกําหนดใหมีระบบกลั่นกรองลูกคาที่มีอยู
และคาดวาจะเปนลูกคา ใหเปนระบบทีเ่ครงครัดและเปนแบบเดยีวสําหรับลูกคาทั้งหมด ไมรับ
ลูกคาที่สรางภาระการเก็บเงนิเปนประจําตัง้แตตน เพื่อลดความเสี่ยงตอการสูญหนี ้ ควรทําระบบ
เรียกเก็บเงินมดัจําลวงหนากอนดําเนนิการผลิตงานให คุมทุน ลูกคาที่ปญหาในการเรียกเก็บเงิน 
ควรใหผูเชีย่วชาญที่เปนมืออาชีพเปนตัวแทนในการดําเนินการ ซ่ึงจะมีความรูในการติดตามหนี้ทีค่าง
ชําระไดอยางถกูตองตามกฎหมาย นอกจากนี ้       วันชัย  ศิริชนะ [11] ยังกลาวไวในรายงานการวิจยั
วา จากปญหาการไมไดรับการสงเสริมจากรัฐ อัตราดอกเบี้ยในทองตลาดสูง และยังมหีนี้สินที่ตอง
ชําระอีกมาก รัฐควรใหความสนใจและใหการสงเสริมอุตสาหกรรมการพิมพอยางจริงจัง เพราะ
อุตสาหกรรมเปนแหลงของการจางงานและยังสามารถสงเปนสินคาไปจําหนายยังตางประเทศอีก
ดวย 
    5.6.2.3  แนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนนิธุรกจิโรงพิมพ   
สวนมากจะมีระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัแนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรในระดับเห็นดวย เมื่อ
แยกตามรายขอโรงพิมพขนาดกลางจะมีความเหน็ดวยมากที่สุดกับแนวทางการแกไขในแนวทาง               
จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกบับคุลากร โรงพิมพขนาดใหญจะมีความเห็นดวยมากทีสุ่ดกับแนวทาง
จัดสงบุคลากรเขาอบรมเกีย่วกับการพมิพ แนวทางสถาบันการศกึษาควรผลิตบคุลากรดานการพิมพ    
ใหเพยีงพอ แนวทางสรางทัศนคติที่ดี ความจงรักภักดีตอธุรกิจแกบุคลากร และแนวทางจดัสง
บุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับวนัชัย  ศิริชนะ [11] ที่กลาวไว
ในรายงานการวิจัยวา ดานความรูความสามารถของแรงงานทางดานเทคนิค ซ่ึงหนวยงานของรัฐมี
หนาที่จดัการศกึษาทางการพมิพจะตองหาทางพิจารณาและใหความชวยเหลือตอไป ในสวนของ
การสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับการพิมพนั้น วันชยั  ศิริชนะ [13] ไดกลาวในรายงานการวจิัยไววา 
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สถานประกอบการสวนใหญมีความยินดีสงบุคลากรไปฝกอบรมนอกสถานประกอบการ ถึงรอยละ 
90.82  อนสุรณ สินประเสริฐศรี และคณะ [16] กลาวไวในรายงานการวิจยัวา บุคลากรใน           
อุตสาหกรรมการพิมพที่ผูประกอบการตองการคือ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีทัศนคติทีด่ี     
ตอวิชาชีพ มคีวามซื่อสัตย ไมคดโกง มอุีดมการณที่จะพัฒนาสังคม  ศักดา  ศิริพันธุ [14] ได
กลาวถึงวิธีการแกไขปญหาบุคลากรทางการพิมพไววา ควรเรงผลิตบุคลากรใหมีจํานวนมากขึน้ 
เปดการฝกอบรมแบบเขมนอกเวลาทํางาน เปดอบรมใหแกผูบริหารโรงพิมพเพื่อเรียนรูถึงหลักการ
จัดการในโรงพิมพ ประสิทธิ์ เทียนประภา [15] ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดาน
บุคลากรคือ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ใหเปนแนวทางที่เหมาะสมตอการพฒันา
อุตสาหกรรม      การพิมพของประเทศและออกกฎหมายรับรองการพัฒนาอาชพีใหเหมาะสม 
มุงเนนพัฒนาศูนย       ฝกอบรมการพิมพแหงชาตใิหเปนระดับสากล พรอมทั้งเสริมหลักสูตร
วิชาชีพระดับชางชํานาญการพิเศษ (Meister) หรือ Master craftman เพื่อกอใหเกดิคุณภาพของ
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานระดับสากล ผกามาศ  ผจญแกลว [5] กลาวถึงแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเปนขอ ๆ คือ การกําหนด      บทบาทหนาที่ของบุคลากรใหชัดเจน การพัฒนา
กระบวนการสรรหาบุคลากร การจัดฝกอบรม    การสรางทัศนคติที่ดีของบุคลากรที่มีตอธุรกิจ 
    5.6.2.4  แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจดัการในการดําเนินธุรกิจ              
โรงพิมพ สวนมากจะมีระดบัความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการ 
ในระดับเห็นดวย เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดใหญจะมีความเหน็ดวยมากที่สุดกับแนว
ทางการแกไขในแนวทางจัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที่  แนวทางนํา
กระบวนการบริหารงานมาใช แนวทางนําวิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช แนวทางนําระบบการ
จัดการ            คณุภาพมาใช  แนวทางจดัใหมกีารตรวจสอบและประเมินผลในฝายตาง ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับ จรินทร  เทศวานิช  [10] ที่กลาวไววา ผูประกอบการในโรงพิมพจะตองมีบทบาท
หนาที่ในการวางแผน การจดัองคการ การวิเคราะหระบบงาน การบริหารงานบุคคล การสั่งการ 
การจัดการดานการตลาด การควบคุมตนทุนการผลิต ผกามาศ  ผจญแกลว [2] กลาวถึง การจัด
โครงสรางทางการบริหารใหมีลักษณะสมเหตุสมผลกับลักษณะการดําเนินงานขององคการ จะมี
สวนชวยใหสามารถกาํหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรไดชัดเจน และจะชวยใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานได  นอกจากนี้ ผกามาศ ผจญแกลว [7] ยังกลาววา สําหรับธุรกิจโรง
พิมพที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ ซ่ึงตองมีขอบขายและปริมาณงานที่กวางขึน้ มักจะจัด
โครงสรางองคการใหกระจายอํานาจการบริหาร โดยมีการมอบหมายหวัหนาฝายสามารถ
รับผิดชอบและสั่งการไดโดยอิสระภายใตขอบเขตงานที่กําหนด ทําใหการสั่งการเปนไปอยาง
รวดเร็ว ความยุงยากในการทํางานนอยลง เพราะตางคนมีหนาที่เฉพาะตามบทบาทหนาที่
มอบหมาย ถาหัวหนาฝายเปนผูมีความรูความสามารถและ   ประสบการณตรงกับบทบาทหนาที่
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ของฝาย จะทําใหไดผลงานที่มีคุณภาพ มีการควบคุมงานอยางใกลชิด รายงานการสัมมนาผู
ประกอบกิจการการพิมพ [5] ไดสรุปวา โรงพิมพตองการโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบ 
การแบงหนวยงานตาง ๆ การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรให ชัดเจน และตองการนําวิธีการ
บริหารการผลิตมาใช เชน การควบคุมการผลิต รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ 
    5.6.2.5  แนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ
สวนมากจะมีระดับความคดิเห็นเกีย่วกับแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาด ในระดับเห็นดวย 
เมื่อแยกตามรายขอโรงพิมพขนาดกลางจะมีความเหน็ดวยมากที่สุดกับแนวทางการแกไขใน
แนวทาง          มีมาตรฐานของราคางานพิมพ  โรงพิมพขนาดใหญจะมีความเห็นดวยมากที่สุดกบั
แนวทางการ         แกไขในแนวทางประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก แนวทางวางแผนทางการ
ตลาด ศึกษาและวิจยัถึงความตองการของตลาด แนวทางสรางลูกคาใหมขึ้นตลอดเวลา แนวทางมี
การประเมินราคาสิ่งพิมพที่สมเหตุสมผล ซ่ึงสอดคลองกบั ผกามาศ  ผจญแกลว  [5] ที่กลาวไววา แนว
ทางการ             แกไขปญหาการตลาดเกีย่วกับราคา เจาของธุรกิจควรกําหนดหลักเกณฑของการ
ประเมินราคาที่     สมเหตุสมผลกับตนทุนที่แทจริง เจาของธุรกิจควรศึกษาความตองการของตลาด
หรือลูกคาอยูเสมอ             นอกจากนี้ผกามาศ  ผจญแกลว [5] ยังกลาวถึงแนวทางการพัฒนาดาน
การตลาดเปนขอ ๆ คือ          การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ การพัฒนาดานราคา การ
แสงหาตลาดเพิ่มเติม การศกึษาวจิัยตลาด การรวมมือและขยายขอบขายธุรกิจ 
    5.6.2.6  แนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ สวนมาก
จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาดานวัตถุดิบ ในระดับเห็นดวย เมื่อแยก
ตามรายขอโรงพิมพขนาดเลก็จะมีความเหน็ดวยมากที่สุดกับแนวทางการแกไขในแนวทางรัฐควร
ลดภาษวีัตถุดบิลง โรงพิมพขนาดใหญจะมีความเหน็ดวยมากที่สุดกับแนวทางการแกไขในแนวทาง   
รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน แนวทางมีระบบการตรวจสอบและจัดเตรียม            
วัตถุดิบคงคลังใหเพยีงพอ แนวทางควรหาแหลงวัตถุดิบหลาย ๆ แหง  แนวทางมกีารควบคุมสภาพ
การจัดเก็บวัตถุดิบใหเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับผกามาศ  ผจญแกลว [5] ที่กลาววา แนวทาง
แกปญหาเกีย่วกับคณุภาพของวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณก็คือ การใหความสําคัญที่จะมีขั้นตอน            
ของการตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนควบคุมสภาพการจัดเก็บวัสดุการพิมพใหเหมาะสมกับวัสดุการ
พิมพแตละประเภท  ควรจดัทําระบบตรวจสอบจํานวนวสัดุคงคลังและปริมาณการใชวัสดแุตละชนดิ  
นอกจากนี้ยงักลาววา [5] รัฐควรออกกฎหมายและมาตรการชวยเหลือดานการลดหยอนอัตราภาษ ีเชน 
อัตราภาษีขาเขาของเครื่องจักรอุปกรณการผลิต วัตถุดบิที่ใชในการผลิต รังคสิมา  มโนปญจสิริ [1] 
กลาววา รัฐควรสงเสริมและสนับสนนุอุตสาหกรรมสนบัสนุน (Supporting Industries) ของสิ่งพมิพ 
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โดยเฉพาะการผลิตเยื่อกระดาษ หมึกพิมพ เพื่อใหอุตสาหกรรมสิง่พมิพมีวตัถุดิบทีต่นทุนต่ําและ
คุณภาพด ี 
 5.6.3 ผลการเปรียบเทียบปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร 

    5.6.3.1  การเปรยีบเทยีบปญหาดานการผลิตในการดําเนินธุรกจิโรงพิมพ  ระหวาง         
โรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพขนาดกลางมีปญหา
มากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และมีปญหานอยที่สุดคือโรงพิมพขนาดใหญ  ซ่ึงสอดคลอง
กับรายงานการวิจัยของวันชยั  ศิริชนะ [11] ที่วา ปญหาดานการผลิตโรงพิมพขนาดใหญมีปญหานอย
ที่สุด 

        เมื่อแยกเปนรายขอพบวาไมมคีวามแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับ
โรงพิมพขนาดกลางในทกุขอปญหา โดยมีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพ
ขนาดใหญ ในขอ 1, 2, 4, 5 แตไมมีความแตกตางกันในกนัในขอ 3 ทั้งมีความแตกตางในโรงพิมพ
ขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญทกุขอปญหา โดยมีปญหาดานการผลิตดังนี้ ขอ 1 เครื่องจักรที่มี
อยูไมทันสมัย ขอ 2 การใชกาํลังการผลิตไมเต็มที่  ขอ 3 ของเสียจากการผลิตมีมาก ขอ 4  ขาดการ
วางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต และขอ 5  คุณภาพงานพิมพไมตรงตามตองการ 

    5.6.3.2  การเปรยีบเทยีบปญหาดานการเงนิในการดาํเนนิธุรกจิโรงพิมพ  ระหวาง         
โรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามาก
ที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดกลาง และมีปญหานอยทีสุ่ดคือโรงพิมพขนาดใหญ  ซ่ึงสอดคลองกับ
รายงานการวิจยัของวันชยั  ศิริชนะ [11] ที่วา ปญหาดานการเงินโรงพมิพขนาดเล็กมปีญหามากที่สุด 
รองลงมาคือโรงพิมพขนาดกลาง และมีปญหานอยที่สุดคอืโรงพิมพขนาดใหญ 

        เมื่อแยกเปนรายขอพบวามีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับ     
โรงพิมพขนาดกลาง ในขอ 1, 2, 3 แตไมมีความแตกตางกันในขอ 4, 5 สําหรับโรงพิมพขนาดเล็ก
กับโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางกนัในทุกขอปญหา และโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพมิพ
ขนาดใหญมีความแตกตางกนัในขอ 2, 3 และ 5 สําหรับขอ 1 และ 4 ไมมีความแตกตางกัน โดยมี
ปญหาดานการเงินดังนี้ ขอ 1 ขาดแคลนเงนิทุนหมนุเวยีน  ขอ 2 ระบบการเงินไมชัดเจนไมแนนอน 
ขอ 3 ขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชี ขอ 4 มีภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ตองชําระ
มาก ขอ 5 อัตราหนี้สูญสูง 

     5.6.3.3  การเปรียบเทยีบปญหาดานบคุลากรในการดาํเนินธุรกิจโรงพิมพ  ระหวาง         
โรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพขนาดกลางมีปญหา   
มากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และมีปญหานอยที่สุดคือโรงพิมพขนาดใหญ  ซ่ึงสอดคลอง
กับรายงานการวิจัยของวันชยั  ศิริชนะ [11] ที่วา ปญหาดานบุคลากรโรงพิมพขนาดกลางมีปญหามาก   
ที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และมปีญหานอยที่สุดคือโรงพิมพขนาดใหญ 
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        เมื่อแยกเปนรายขอพบวาไมมีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับ
โรงพิมพขนาดกลางทุกขอปญหา แตมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพมิพขนาดใหญ 
และโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญทุกขอปญหา โดยมีปญหาดานบุคลากรดังนี้ ขอ 1 
ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดานการพิมพ ขอ 2  ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในดานการ
บริหารธุรกิจ ขอ 3 ขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ ขอ 4 บุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที่ 
ขอ 5 บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม ๆ  เพิ่มเติม 
    5.6.3.4  การเปรยีบเทยีบปญหาดานการบริหารจดัการในการดําเนนิธุรกิจโรง
พิมพ  ระหวางโรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพขนาด
เล็กมีปญหามากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดกลาง และมีปญหานอยที่สุดคือโรงพิมพขนาดใหญ   
        เมื่อแยกเปนรายขอพบวาไมมคีวามแตกตางกันในโรงพมิพขนาดเล็กกับ
โรงพิมพขนาดกลางในทกุขอปญหา แตมีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาด
ใหญ และโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญในทุกขอปญหา โดยมีปญหาดานการบริหาร          
จัดการดังนี ้ขอ 1 โครงสรางบริหารงานไมชัดเจน ขอ 2 ขาดความรูความเขาใจในดานการวางแผน 
ขอ 3 ขาดระบบการบริหารงานบุคคล ขอ 4  การนําระบบการจัดการคณุภาพมาใช ขอ 5  ขาดการ
ติดตามและประเมินผล 

    5.6.3.5  การเปรียบเทยีบปญหาดานการตลาดในการดําเนินธรุกิจโรงพิมพ  ระหวาง         
โรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามาก     
ที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดกลาง และมีปญหานอยทีสุ่ดคือโรงพิมพขนาดใหญ  ซ่ึงสอดคลองกับ
รายงานการวิจยัของวันชยั  ศิริชนะ [11] ที่วา โรงพิมพขนาดเล็กมีปญหามากที่สุด รองลงมาคือโรง
พิมพขนาดกลาง และมีปญหานอยที่สุดคือโรงพิมพขนาดใหญ 

        เมื่อแยกเปนรายขอพบวามีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเลก็กับ   
โรงพิมพขนาดใหญในทกุขอปญหา มีความไมแตกตางกันในโรงพมิพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาด
กลาง ในขอ 2, 3, 4 แตมีความแตกตางกนัในขอ 1, 5 สวนโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาด
ใหญ ไมแตกตางกันในขอ 1, 2, 5 แตมีความแตกตางกนัในขอ 3, 4 ปญหาดานการตลาดมีดังนี้    ขอ 1 
การตัดราคากนัเองของโรงพิมพ   ขอ 2  การผูกขาดของโรงพิมพบางแหง ขอ 3 ขาดการวางแผนทาง
การตลาด ขอ 4 ไมสามารถหางานมาปอนโรงพิมพไดตลอดเวลา ขอ 5 การตั้งราคางานพิมพไม
สามารถทํากําไรได 

     5.6.3.6  การเปรยีบเทยีบปญหาดานวตัถุดิบในการดาํเนนิธุรกจิโรงพิมพ ระหวาง         
โรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพขนาดกลางมีปญหา
มาก     ที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และมีปญหานอยทีสุ่ดคือโรงพิมพขนาดใหญ  ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานการวิจยัของวันชัย  ศิริชนะ [11] ที่วา โรงพิมพขนาดใหญมีปญหานอยที่สุด 
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        เมื่อแยกเปนรายขอพบวามีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดกลางกับ
โรงพิมพขนาดใหญในขอ 1, 3, 4 และ 5 สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญ มีความ
แตกตางกนัในขอ 3 แตมีความไมแตกตางกนัในขอ 1, 4, 5 สําหรับโรงพิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพ
ขนาดกลางมีความแตกตางกนัในขอ 4 แตมีความไมแตกตางกันในขอ 1, 3, 5 โดยมีปญหาดาน       
วัตถุดิบดังนี้ ขอ 1 วัตถุดิบมีราคาไมแนนอน ขอ 3 วัตถุดบิมักขาดแคลน ขอ 4 มีการผูกขาดการ
จําหนายวัตถุดบิ ขอ 5 วัตถุดบิเสื่อมสภาพเร็ว 

 5.6.4 ผลการเปรียบเทียบแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจโรงพิมพใน
กรุงเทพมหานคร
    5.6.4.1 การเปรยีบเทยีบแนวทางการแกไขปญหาดานการผลิตในการดําเนนิธุรกจิ
โรงพิมพ ระหวางโรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพ
ขนาดใหญมีความคิดเห็นกับกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และ
โรงพิมพขนาดกลาง 
        เมื่อแยกเปนรายขอพบวามีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับ     
โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 3, 4 แตไมมีความ            
แตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพมิพขนาดใหญ โดยมีแนวทางการแกไขปญหาดานการ
ผลิตดังนี้ ขอ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและวธีิการของกระบวนการผลิตอยูเสมอ ขอ 4  จัดใหมีฝาย
ประสานงานการผลิตเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในลักษณะของงานที่ถูกตอง 
    5.6.4.2 การเปรยีบเทยีบแนวทางการแกไขปญหาดานการเงนิในการดําเนินธุรกิจ
โรงพิมพ ระหวางโรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพ
ขนาดใหญมีความคิดเห็นกบักับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และ
โรงพิมพขนาดกลาง 
        เมื่อแยกเปนรายขอพบวามีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดกลางกับ
โรงพิมพขนาดใหญในทุกขอ สําหรับโรงพิมพขนาดเลก็กับโรงพิมพขนาดกลางมีความแตกตางกนั
ในขอ 1, 2, 5 แตมีความไมแตกตางกนัในขอ 3, 4 สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพมิพขนาดใหญ
ไมมีความแตกตางกันในขอ  1, 2, 5 แตมคีวามแตกตางกันในขอ  3, 4 โดยมแีนวทางการแกไข
ปญหาดานการเงินดงันี้ ขอ 1 รัฐควรชวยสนับสนุนแหลงเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ขอ 2 นําระบบ
การเงินที่ชัดเจนมาใช ขอ 3 สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบญัชีมาชวยวาง
ระบบ ขอ 4 มีการจัดวางแผนการใชงบประมาณที่ชัดเจน ขอ 5 นําวธีิการชําระเงินจากลูกคาอยาง
เปนระบบเพื่อปองกันหนี้สูญ 
    5.6.4.3 การเปรยีบเทยีบแนวทางการแกไขปญหาดานบุคลากรในการดําเนนิธุรกจิ
โรงพิมพ ระหวางโรงพิมพขนาดเลก็ โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพ
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ขนาดใหญมีความคิดเห็นกับกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และ
โรงพิมพขนาดกลาง 
        เมื่อแยกเปนรายขอพบวามีความแตกตางในโรงพิมพขนาดกลางกับ         
โรงพิมพขนาดใหญในทุกขอ สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดกลางมีความแตกตางกนัใน
ขอ 1, 3, 4 แตมีความไมแตกตางกันในขอ 2, 5 สวน โรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญมี
ความแตกตางกันในขอ 1, 4, 5 และมีความไมแตกตางกันในขอ 2, 3 โดยมีแนวทางการแกไขปญหา
ดังนี้ ขอ 1 จัดสงบุคลากรเขาอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ ขอ 2 สถาบันการศึกษา ควรผลิต
บุคลากรดานการพิมพใหเพียงพอ ขอ 3 สรางทัศนคติที่ดี ความจงรักภักดีตอธุรกิจแกบุคลากร ขอ 4 
จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกบับุคลากร  ขอ 5 จัดสงบุคลากรเขาอบรมเพือ่พัฒนาความรูความสามารถ 
    5.6.4.4 การเปรยีบเทยีบแนวทางการแกไขปญหาดานการบรหิารจดัการในการ
ดําเนินธุรกจิโรงพิมพ ระหวางโรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา 
โรงพิมพขนาดใหญมีความคดิเห็นกับกับแนวทางการแกไขปญหามากทีสุ่ด รองลงมาคือโรงพิมพ
ขนาดเล็ก และโรงพิมพขนาดกลาง 
        เมื่อแยกเปนรายขอพบวาไมมคีวามแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเล็กกับ
โรงพิมพขนาดกลาง แตมีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพขนาดใหญ ทั้งมีความ
แตกตางกนัในโรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญในขอ 1, 2, 3, 4 โดยมีแนวทางการ            
แกไขปญหาดานการบริหารจัดการดังนี้ ขอ 1 จัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที่  
ขอ 2 นํากระบวนการบริหารงานมาใช ขอ 3 นําวิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช ขอ 4 นําระบบ
การจัดการคณุภาพมาใช 
    5.6.4.5 การเปรียบเทยีบแนวทางการแกไขปญหาดานการตลาดในการดําเนินธุรกจิ
โรงพิมพ ระหวางโรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพ
ขนาดใหญมีความคิดเห็นกับกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และ
โรงพิมพขนาดกลาง 
        เมื่อแยกเปนรายขอพบวามีความแตกตางกนัในโรงพิมพขนาดเล็กกับโรง
พิมพขนาดกลาง และมีความแตกตางกันใน   โรงพิมพขนาดกลางกับโรงพิมพขนาดใหญ ในขอ 2, 3, 5 
สวนโรงพิมพขนาดเล็กกับโรงพิมพ       ขนาดใหญ  มีความแตกตางกนัในขอ 3 แตไมมีความแตกตาง
กันในขอ 2, 5 โดยมีแนวทางการแกไขปญหาดังนี้   ขอ 2 ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่รูจัก ขอ 3 
วางแผนทางการตลาด ศึกษาและวจิัยถึงความตองการของตลาด ขอ 5 มีการประเมินราคาสิ่งพิมพที่
สมเหตุสมผล 
    5.6.4.6 การเปรยีบเทยีบแนวทางการแกไขปญหาดานวตัถุดิบในการดําเนินธุรกิจ
โรงพิมพ ระหวางโรงพิมพขนาดเล็ก โรงพิมพขนาดกลางและโรงพิมพขนาดใหญ พบวา โรงพิมพ
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ขนาดใหญมีความคิดเห็นกับกับแนวทางการแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือโรงพิมพขนาดเล็ก และ
โรงพิมพขนาดกลาง 
        เมื่อแยกเปนรายขอพบวาพบวามีความแตกตางกันในโรงพิมพขนาดเลก็
กับโรงพิมพขนาดกลาง และมีความแตกตางกนัในโรงพมิพขนาดกลางกับ โรงพิมพขนาดใหญ ใน
ขอ 2, 4, 5 สําหรับโรงพิมพขนาดเลก็กบัโรงพิมพขนาดใหญมีความแตกตางกนัในขอ 4 แตไมมีความ
แตกตางกนัในขอ 2, 5 โดยมีแนวทางการแกไขปญหาดังนี้ ขอ 2 รัฐควรสงเสริมใหมกีารผลิตวัตถุดบิ
ที่ไดมาตรฐาน ขอ 4 ควรหาแหลงวัตถุดบิหลาย ๆ แหง  ขอ 5 มีการควบคุมสภาพการจดัเกบ็
วัตถุดิบใหเหมาะสม 
 
5.7  ขอเสนอแนะ
 
 จากผลงานการวิจัยการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกจิ
โรงพิมพ ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจโรงพิมพ 
ไวดังนี ้
 5.7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจยัไปใช 

5.7.1.1 จากผลการวิจยัปญหาดานการผลิต พบวา เครื่องจักรที่มีอยูไมทันสมัย 
การใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ ของเสียจากผลิตมีมาก ขาดการวางแผนและควบคุมเวลาในการผลิต 
และคุณภาพงานพิมพไมตรงตามความตองการ ดังนัน้เจาของสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพ 
ควรวางแผนนาํเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช  มีการวางแผนการผลิตใหชัดเจน พฒันาเทคโนโลย ี  
และวิธีการของกระบวนการผลิตอยูเสมอ จัดใหมีฝายประสานงานการผลิตเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันในลักษณะของงานที่ถูกตอง และมกีารตรวจสอบคุณภาพของงานทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต 

5.7.1.2 จากผลการวิจยัปญหาดานการเงิน พบวา ธุรกิจโรงพิมพขาดแคลน
เงินทุนหมนุเวยีน มีระบบการเงินไมชัดเจนไมแนนอน ขาดผูเชี่ยวชาญทางดานการเงนิและบัญชี มี
ภาระเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือหนีสิ้นที่ตองชําระมาก และอัตราหนี้สูญสูง ดังนั้นรัฐควรสนบัสนุนแหลง
เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา สวนเจาของสถานประกอบการธรุกิจโรงพิมพควรนําระบบการเงินที่ชัดเจนมา
ใช  พจิารณาสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชีมาชวยวางระบบ มีการจดั
วางแผน         การใชงบประมาณที่ชัดเจน และนําวิธีการเรียกชําระเงนิจากลูกคาอยางเปนระบบและ
รัดกุม เพื่อปองกันหนี้สูญ 

5.7.1.3 จากผลการวิจยัปญหาดานบคุลากร พบวา ผูบริหารขาดความรูความเขาใจ
ในดานการพิมพและดานการบริหารธุรกิจ บุคลากรขาดความรับผิดชอบในหนาที่ และบุคลากรขาด
ความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติม  เจาของสถานประกอบการธรุกิจโรงพิมพ
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ควรจัดสงผูบริหารเขาอบรมเพิ่มพูนความรูความเขาใจในดานการพิมพและดานบรหิารธุรกิจ             
สรางทัศนคติที่ดี ความจงรกัภักดีตอธุรกจิแกบุคลากร จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกบับุคลากร จัดสง
บุคลากรเขาอบรมเกีย่วกับการพิมพหรือสงบุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ สวน
ปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการพิมพ รัฐควรสนับสนนุสงเสริมใหสถาบันการศกึษาผลิตบุคลากร
ดานการพิมพใหเพียงพอ  

5.7.1.4 จากผลการวิจยัปญหาดานการบริหารจัดการ พบวา โครงสรางการบริหาร
ไมชัดเจน  ขาดความรูความเขาใจในการวางแผน  ขาดระบบการบริหารงานบุคคล ปญหาการนําระบบ
การจัดการคณุภาพมาใช และขาดการติดตามและประเมนิผล เจาของสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพ
ควรจัดโครงสรางบริหารภายในและกําหนดอํานาจหนาที่  นํากระบวนการบริหารงานมาใช  นาํ
วิธีการบริหารบุคคลที่ชัดเจนมาใช นําระบบการจัดการคุณภาพมาใช  รวมทัง้จดัใหมีการตรวจสอบ
และประเมินผลในฝายตาง ๆ 

5.7.1.5 จากผลการวิจยัปญหาดานการตลาด พบวา ธุรกิจโรงพิมพมักการตดั
ราคากันเอง การผูกขาดของโรงพิมพบางแหง ขาดการวางแผนทางการตลาด ไมสามารถหางานมา
ปอนโรงพิมพไดตลอดเวลา และการตั้งราคางานพิมพไมสามารถทํากําไรได เจาของสถาน
ประกอบการธรุกิจโรงพิมพควรมีมาตรฐานของราคางานพิมพ ประชาสัมพันธโรงพิมพใหเปนที่
รูจัก ตองวางแผนทางการตลาด ศึกษาและวจิัยถึงความตองการของตลาด สรางลูกคาใหมขึน้
ตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินราคาสิ่งพิมพที่สมเหตุสมผล 

5.7.1.6 จากผลการวิจยัปญหาดานวตัถุดิบ พบวา วัตถุดิบมรีาคาไมแนนอน      
วัตถุดิบมีราคาไมไดมาตรฐาน วัตถุดิบมักขาดแคลน  มีการผูกขาดการจําหนายวัตถุดิบ วัตถุดิบ
เสื่อมสภาพเร็ว รัฐควรลดภาษีวตัถุดิบลง  รัฐควรสงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน สวน
เจาของสถานประกอบการธุรกิจโรงพิมพควรมีระบบการตรวจสอบและจดัเตรียมวัตถุดบิคงคลังให
เพียงพอ ควรหาแหลงวัตถุดิบหลาย ๆ แหง  มีการควบคุมสภาพการจดัเก็บวัตถุดิบใหเหมาะสม 

 5.7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
       เพื่อใหผลงานวิจัยในครั้งนี้สมบูรณ  ผูวจิยัขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ัง
ตอไปดังนี ้

5.7.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยดานศกัยภาพของอุตสาหกรรมการพมิพไทย 
    5.7.2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยเกี่ยวกบัการแขงขันในการตลาดอุตสาหกรรมการ
พิมพไทย 
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