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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรายรูปแบบการขยายธุรกิจขององค์การผ่านกลยุทธ์การ

เตบิโต (Growth Strategy) ในรูปแบบตา่งๆ  เพ่ือศกึษาสภาพการแขง่ขนัและการปรับตวัในระดบัองค์การ 

ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทย ภายใต้บริบทของดจิิทลั ดสิรัปชัน่ (Digital  

Disruption) และ ความปรกติใหม่ (New Normal) และ เพ่ือวิเคราะห์กลยทุธ์การเติบโตของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ภายใต้บริบทของนวัตกรรมการเปล่ียนแปลงยุคใหม่  เป็นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิง

คณุภาพ เก็บข้อมูลจากการทํากลุ่มสนทนา (Focus Group) กับผู้ ให้ข้อมูลหลกัจํานวน 13  คน ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องโดยตรงในวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทย  

ผลการวิจยัพบว่า ในสภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมท่ามกลางบริบทของความปรกติใหม่ และ 

ผลกระทบจาก ดิจิทลั ดิสรัปชัน่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีการปรับใช้กลยุทธ์การเติบโตใน

รูปแบบต่างๆ ครอบคลุมทัง้ 1) กลยุทธ์การเติบโตด้วยการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด (Intensive 

Growth Strategy)  2) กลยทุธ์การเติบโตด้วยการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการควบรวมหรือ

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัสยาม เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 และเป็นผู้ นิพนธ์ประสานงาน อีเมล: theppawan@hotmail.com (Student, 

Doctor of Philosophy Program in Management, Siam University, 38 Petchkasem Road, Bangwa, Phasi 

Charoen, Bangkok 10160, Thailand, Corresponding Author, e-mail: theppawan@hotmail.com) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคณบดบีณัฑิตวิทยาลยัสาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัสยาม เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบาง

หว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 (Assistant Professor and Dean of the Graduate School in 

Management, Siam University, 38 Petchkasem Road, Bangwa, Phasi Charoen, Bangkok 10160, Thailand) 



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 41 สิงหาคม 2565 – ธันวาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.2, Issue 41, August 2022 – December 2022 

 

 

 

- 21 - 

เข้าซือ้กิจการ (Integrative Growth Strategy) และ 3) กลยทุธ์การเตบิโตท่ีกระจายการลงทนุไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ 

(Diversification Growth Strategy) 

ข้อเสนอแนะเชิงกลยทุธ์ท่ีมาจากผลการวิจยัมีดงันี ้1) กลยทุธ์การเติบโตของวิสาหกิจการพิมพ์ไทย

ควรยึดหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ และการพัฒนาตลาดใหม่ๆ 2) 

ผู้ประกอบการควรกําหนดกลยุทธ์การกระจายการลงทุนแบบยึดโยงกับความเช่ียวชาญเดิม (Concentric 

Diversification) จะมีความเส่ียงน้อยกว่าการกระจายธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจเดิม (Conglomerate 

Diversification) และ 3) ดําเนินกลยทุธ์การสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการร่วมกนั ในกลุ่มผู้ประกอบการ

ในอตุสาหกรรมและกลุม่การค้าอ่ืนๆ มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัคลสัเตอร์ธุรกิจของประเทศ 

 

คําสําคัญ:  อตุสาหกรรมการพิมพ์, วิสาหกิจการพิมพ์, กลยทุธ์การเติบโต, ดิจิทลั ดิสรัปชัน่, ความปรกติ

ใหม่ 

 

Abstract 

The aims of this research article were to analyze and explain the organizations’ common 

business expansion pattern through several forms of growth strategy, to study the competitive 

conditions and adjustment of printing industry entrepreneurs in Thailand under the context of 

digital disruption and new normal and to analyze growth strategy employed by printing business 

entrepreneurs under the context of disruptive innovation. The research methodology is of the 

qualitative type, using focus group technique to collect the data from 13 key informants, all 

directly the stakeholders of printing enterprises in Thailand.    

Results of the study revealed that as being faced with the new industrial competitive 

sphere contextualized by digital disruption and new normal, the printing entrepreneurs resorted 

to adopt varieties of growth strategy including 1) Intensive Growth Strategy, 2) Integrative 

Growth Strategy, and 3) Diversification Growth Strategy  

Recommendations based on the results of the study include: 1) the principles of product 

and service efficiency, value added as well as securing the new market territories remain an 

essential part of Thai printing entrepreneur’s growth strategy. 2) the diversification strategy 

should be more emphasis on concentric pattern than conglomerate type, providing that it is less 

risky and 3 the co-petition style of management network between Thai printing entrepreneurs 

and beyond should be firmly established, reaching to the national business cluster level.  
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บทนํา 

อุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยเคยผ่านช่วงการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมทัง้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการส่ือสาร การใช้คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองจกัรในการผลิตท่ีทนัสมยั ในยคุ

ท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งตา่งกบัในปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม อตุสาหกรรมการพิมพ์ใน

ประเทศไทยยงัถือวา่เป็นสถาบนัหนึ่งทางสาธารณะ (Public Institution) ทําหน้าท่ีผลิตสิ่งพิมพ์ตามสถานะ

ของความเป็นธุรกิจเอกชน (Private Business) ท่ีต้องมีการบริหารองค์การเพ่ือให้เกิดกําไรและนํากําไรท่ี

ได้มาใช้ในการเลีย้งตนเอง ทําให้ต้องมีการแข่งขันกับสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ และกับส่ือประเภทอ่ืนๆ อยู่

ตลอดเวลา (Ahmed and Ashfaq, 2013; สุชาติ เล็บนาค, 2558; สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ และ จนัทรา 

วฒันากลุ, 2556) 

อตุสาหกรรมการพิมพ์มีความสําคญัตอ่ประเทศไทยซึง่ถือเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจมา

อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีมลูคา่ตลาดมากกวา่ 4 แสนล้านบาท เป็นสดัสว่นของสิ่งพิมพ์ร้อยละ 50 และอีกร้อย

ละ 50 ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ และมีมลูคา่สง่ออก 100,000 ล้านบาท มีอตัราการเตบิโตประมาณร้อย

ละ 7 ในปี พ.ศ.2563 มีการเตบิโตไปพร้อมกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 1.0-1.3 เทา่ 

ปัจจุบนัภาครัฐมีนโยบายดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy) ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการ

ติดต่อส่ือสาร การผลิต การดําเนินงานธุรกิจ และการอปุโภคบริโภค ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สงัคมเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิมไปสู่การเปล่ียนผ่านโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (สภาอตุสาหกรรม

จงัหวดัสมทุรปราการ, 2563) ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทลัอย่างครบวงจร และ

ปรับเปล่ียนวิธีการทําธุรกิจของเจ้าของกิจการในด้านต่างๆ จากการแข่งขนัเชิงราคา ไปสู่การแข่งขนัเชิง

สร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) ท่ีผู้บริโภคพอใจสูงสุด ดงันัน้เจ้าของกิจการ

สิ่งพิมพ์จําเป็นต้องปรับตวัไปสูธุ่รกิจสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ท่ีผสมผสานสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีดจิิทลัเข้าด้วยกนั

เพราะอตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ยงัมีความเก่ียวเน่ืองตัง้แตต้่นนํา้ถึงปลายนํา้อีกเป็นจํานวนมาก  

ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ในเชิงวิชาการ จึงมีปรากฏการณ์และคําถามวิจยัท่ีน่าสนใจ ในสาขาวิชาการ

จดัการและศาสตร์ของการบริหารเชิงกลยทุธ์ ว่า ในสภาวะยคุปัจจบุนั ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

หรือวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทย มีแนวทางการแข่งขนัในเชิงกลยุทธ์อย่างไรบ้าง ท่ามกลางสภาวะท่ี

อตุสาหกรรมดงักล่าวเผชิญกับความท้าทายในการดํารงอยู่ (existence) และ การปรับตวัเพ่ือให้สามารถ

เตบิโตอยา่งยัง่ยืนได้ อนัเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนอย่างถอนรากถอนโคนด้วยการมาถึงของเทคโนโลยี
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ดิจิทัล (digital disruption) ตลอดจนการเปล่ียนวิถีชีวิตของผู้บริโภคตามแนวทางปรกติใหม่ (New 

Normal) อนัสืบเน่ืองมาจากโรคอบุตัใิหม ่(Pandemic)  

บทความวิจัยนีนํ้าเสนอ กลยุทธ์และทิศทางการเติบโตของวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทยใน

รูปแบบต่างๆ ภายใต้บริบทของภายใต้บริบทของดิจิทลั ดิสรัปชั่น และ ความปรกติใหม่ (New Normal) 

เพ่ือนําข้อมลูและข้อค้นพบท่ีได้มาจากการวิจยัในเชิงวิชาการและใช้ในการกําหนดกลยทุธ์ในเชิงนวตักรรม

การจดัการของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมการพิมพ์ตอ่ไป 

 

คาํถามวิจัย 

“วิสาหกิจสิ่งพิมพ์ ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ ในประเทศไทย มีการใช้กลยุทธ์การเติบโต ใน

รูปแบบใดบ้าง เพ่ือให้สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัขององค์การ ท่ามกลางสภาวะดิจิทัล 

ดิสรัปชัน่ (digital disruption) และ ความปรกติใหม่ (New Normal) ท่ีนําไปสู่บริบทของนวตักรรมการ

เปล่ียนแปลงยคุใหม?่” 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ืออภิปรายรูปแบบการขยายธุรกิจขององค์การผ่านกลยทุธ์การเติบโต (Growth Strategy) ใน

รูปแบบตา่งๆ  

2. เพ่ือศึกษาสภาพการแข่งขันและการปรับตวัในระดบัองค์การ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

การพิมพ์ในประเทศไทย ภายใต้บริบทของดจิิทลั ดสิรัปชัน่ และ ความปรกตใิหม ่(New Normal) 

3. เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การเติบโตของผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ภายใต้บริบทของ

นวตักรรมการเปล่ียนแปลงยคุใหม ่

 

การทบทวนวรรณกรรม 
ดจิิทัล ดสิรัปช่ัน และ ความปรกตใิหม่  (Digital Disruption and New Normal) 

 บริบทของการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption): ในความหมายเชิงภาษาโดยทั่วไป 

disruption แปลว่า “การหยุดชะงัก” หรือ การเกิดขึน้ของปัญหา หรือ สิ่งรบกวนท่ีส่งผลให้เหตกุารณ์ 

กิจกรรม การกระทํา หรือ กระบวนการ ต้องหยดุชะงกัลง แตใ่นบริบทของธุรกิจหรือวิสาหกิจในยคุปัจจบุนั 

Disruption หมายถึง “ความเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผนั ท่ีเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมหรือตลาดการแข่งขนัหนึ่ง

ใด ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากนวตักรรมทางเทคโนโลยี” (Radical change to an existing industry or 

market due to technological innovation) เป็นสภาวการณ์ท่ีธุรกิจ การประกอบการ หรือ เทคโนโลยีการ
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ผลิตแบบเก่า ถกูผลกระทบท่ีมาจากการอบุตัขิึน้ของธุรกิจใหม ่เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ในระดบัท่ีถกู

ทดแทนหรือพลิกผนัเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิง  

Disruption ในความหมายของวิสาหกิจในภาคการผลิต จะหมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก

เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่พฒันาขึน้มาจนถึงจดุท่ีก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ขึน้ ครอบคลมุไปถึง ผลิตภณัฑ์และ

บริการ แพลตฟอร์ม และ โมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกบัมลูคา่ของสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ใน

ตลาด ทําให้การทํางานและการใช้งานมีการเปล่ียนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และ

บริการเดิมท่ีมีอยู่ ทําให้ธุรกิจหรือวิสาหกิจตา่งๆ ต้องเปล่ียนแปลงตนเองให้ทนัตอ่เทคโนโลยี มิฉะนัน้อาจ

ต้องเลิกกิจการได้ ทัง้หมดนีคื้อความหมายในเบือ้งต้นของปรากฏการณ์ disruption ในโลกยคุใหม ่ 

Digital Disruption จะเก่ียวข้องกับ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีได้พฒันาขึน้ 

จนถึงจดุท่ีก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ขึน้ ซึ่งครอบคลมุไปถึงนวตักรรมการทําธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในตลาด จนถึงระดบัท่ีจะไม่สามารถไปต่อได้หากไม่มีการ

เปล่ียนแปลงตนเองให้ทนัตอ่ความท้าทายอบุตัิใหม่นี ้ยกตวัอย่างเช่น พฤติกรรมของลกูค้าและผู้บริโภคยคุ

ใหม่ท่ีใช้ platform หรือ application ออนไลน์ตา่งๆ บน smartphone เพ่ือการจบัจ่ายใช้สอยสัง่ซือ้สินค้า

และบริการ เป็นต้น Digital Disruption จึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเกิดจากเทคโนโลยี

ดิจิทลั รูปแบบธุรกิจท่ีเกิดขึน้ใหม่ แพลตฟอร์ม และนวตักรรมตา่งๆ ท่ีอิงเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งส่งผลกระทบ

ตอ่หลายภาคสว่น โดยเฉพาะธุรกิจเดมิ และ ผลิตภณัฑ์เดมิ ตลอดจนมลูคา่ของผลิตภณัฑ์และบริการเดิมท่ี

มีอยู ่การสงัเกตว่าสิ่งใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ ถือว่าเป็น digital disruption ได้หรือไม่ มีข้อสงัเกตสามข้อดงันี ้1) สิ่ง

ใหม่หรือนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้มานีส้ามารถใช้แก้ปัญหาในแบบท่ีไม่เคยแก้ได้มาก่อน 2) การ

เกิดตลาดใหม่ หรือ การเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท่ีอาจไม่เคยรู้ว่ามีความต้องการเช่นนีม้าก่อน 

(การสร้างให้เกิด demand) 3) เกิดขึน้ด้วยพืน้ฐานของดิจิทลั ถ้าเกิดขึน้โดยไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัดิจิทลั ก็

ไมถื่อวา่เป็น Digital Disruption  

Disruptive Innovation หมายถึง “การเปล่ียนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน” โดย Clayton 

Christensen (1997) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือช่ือ “The Innovator’s Dilemma” ว่า หมายถึง

นวตักรรมท่ี ได้สร้างตลาดใหม่และพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมและสงัคม โดยทําให้เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ 

ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงผลท่ีมาจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ยงัรวมถึงการพฒันาธุรกิจใหม่บน

ฐานของนวตักรรมอีกด้วย (Christensen, 1997) Disruptive Innovation ถือเป็นนวตักรรมท่ีนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน (Disrupt) ซึ่งสามารถทําให้คนจํานวนมากสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือการ

บริการได้ง่ายกว่าเดิม สามารถสร้างการเติบโตให้กับองค์การธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการใช้

นวตักรรมและการสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่งในตลาด ช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขนั หรือแม้แต่

การนําไปสูก่ารปฏิรูปอตุสาหกรรมใหมโ่ดยสิน้เชิงในท่ีสดุ  
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ดงันัน้ Disruptive Innovation  จงึเป็นความท้าทายตอ่ผู้ประกอบการท่ีมกัจะยึดติดกบัการทําธุรกิจ

ในรูปแบบเดิมๆ ไม่พัฒนาการบริหารจัดการให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมยุคใหม่ การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หรือ การเกิดขึน้ของเทคโนโลยีใหม่ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้

ชีวิตประจําวันและพฤติกรรมผู้ บริโภค และ นําไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงของภาคธุรกิจ และ 

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการเกิดขึน้ของ Disruptive Innovation ถือเป็นทัง้โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท่ี

ปรับตวัได้ทนัตอ่เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ในขณะเดียวกนัก็ เป็นปัจจยัตดัสินสําหรับธุรกิจดัง้เดิมท่ีขาด

การพฒันาหรือการปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงแบบผลิกผนั (Disruptive Change) นี ้(เศรษฐพงศ์ มะลิ

สวุรรณ และ วาสนา แก้วผนกึรังษี, 2561) 

New Normal: ความปรกติใหม่ หรือ ชีวิตวิถีใหม่ หมายถึง สภาวะท่ีวิถีการดําเนินชีวิตอย่าง

ตอ่เน่ืองในระบบเศรษฐกิจสงัคมหนึ่งๆ ถกูกําหนดขึน้ใหม่ภายหลงัการเกิดวิกฤติ ในลกัษณะท่ีแตกตา่งไป

จากท่ีเคยประพฤติปฎิบตัิกันในช่วงก่อนเกิดวิกฤติ โดยวิถี แบบแผน และ พฤติกรรมการดําเนินชีวิตใน

รูปแบบใหมนี่ ้เป็นสิ่งท่ีถือปฎิบตัโิดยปรกตทิัว่ไปและเป็นท่ีคาดหวงัและยอมรับในสงัคม   

ถึงแม้จะยงัไมมี่คําแปลหรือการให้ความหมายในภาษาไทยท่ียอมรับตรงกนัในวงกว้าง  คําว่า New 

Normal นี ้จะใช้หลงัจากเหตกุารณ์วิกฤติระดบัโลกท่ีสําคญัๆ และ มีนยัตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทัว่โลก 

อาทิ เช่น เหตกุารณ์สงครามโลก การก่อการร้าย 9/11 วิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลก หรือ โรคระบาดใหญ่ 

Covid 19 เป็นต้น รูปแบบการขยายธุรกิจขององค์การภายใต้กลยทุธ์การเติบโต (Growth Strategy)  มี

ดงัตอ่ไปนี ้ 

กลยทุธ์ระดบัองค์การ (Corporate-Level Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีพิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจ 

ตลอดจนแนวโน้มการดําเนินงานในอนาคต เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการขยายธุรกิจ การตดัทอน หรือ

ดําเนินการในรูปเดิม เป็นการพิจารณาจากความต้องการเจริญเติบโตและขยายตวั ว่าควรใช้การพฒันา

จากภายในหรือภายนอก เชน่ การรวมบริษัทหรือการร่วมลงทนุ เป็นต้น  (Agarwal and Thiel, 2014)  

ตามหลักของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) กลยุทธ์การเติบโต (Growth 

Strategy) เป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธ์ท่ีถือปฏิบตัิในระดบัองค์การ (Corporate Level Strategy) ซึ่งกลยทุธ์

การเติบโตก็คือแผนการดําเนินธุรกิจให้เติบโตด้วยวิสยัทศัน์ แนวทาง และ วิธีตา่งๆ โดยผู้ประกอบการการ

พิมพ์ในประเทศไทยท่ีตดัสินใจกิจการในอุตสาหกรรมใหม่ๆ หรือ ขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมอ่ืน มีรูปแบบ

การใช้กลยทุธ์ระดบัองค์การในแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

อธิบายผา่นกรอบของ Growth Strategies 3 กลุม่ อนัได้แก่ 

1. กลยทุธ์การเติบโตผา่นการขยายตลาดและการขยายส่วนแบง่ตลาด (Intensive Growth 

Strategy)  

2. กลยทุธ์การขยายกิจการด้วยการควบรวมหรือเข้าซือ้กิจการ (Integrative Growth Strategy) 
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3. กลยุทธ์การเติบโตด้วยการกระจายการลงทุน (Diversification Growth Strategy) ซึ่งจะเป็น

จดุเน้นหลกัของการวิเคราะห์และการอภิปรายในงานวิจยันี ้

กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ไทย ได้กําหนดปัจจยัเหตุ

และผลมาจากความรู้ด้านกลยทุธ์การเตบิโตในธุรกิจและการประกอบการโดยวิธีตา่งๆ ท่ีได้จดัระบบไว้จาก

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ประกอบด้วยกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

 

กลยุทธ์หลักในการเตบิโต กลยุทธ์ย่อย กลยุทธ์ในทางปฏิบตั ิ

      (1) 

Intensive Growth Strategy 

(กลยทุธ์การเตบิโตผ่านการขยายตลาด

และการขยายส่วนแบง่ตลาด) 

Market Penetration Strategy  

(กลยทุธ์การเตบิโตด้วยการเพิ่มส่วนแบง่ทางการตลาด) 

Product Development Strategy 

(กลยทุธ์การเตบิโตเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือขายในตลาดเดมิ) 

Market Development Strategy 

 (กลยทุธ์การเตบิโตแบบเข้าสู่ตลาดใหม่หรือกลุ่มลกูค้าใหม่) 

                  (2) 

Integrative Growth Strategy (กลยุทธ์

การขยายกิจการด้วยการควบรวมหรือ

เข้าซือ้กิจการ) 

Horizontal Growth Strategy 

(กลยทุธ์การเตบิโตในแนวนอน) 

Merger (การควบรวมกิจการ) 

Acquisition (การเข้าถือครองกิจการ

อ่ืน) 

Vertical Growth Strategy  

(กลยทุธ์การเตบิโตในแนวตัง้)  

 Backward Integration : การขยาย

ธุรกิจย้อนไปในทศิทางของ “ผู้จดัหา

วตัถดุิบ” (supplier)   

Forward Integration : การขยายธุรกิจ

ไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจําหน่าย

และส่งมอบสินค้าให้ลกูค้า   

                    (3) 

Diversification Growth Strategy (กล

ยทุธ์การเตบิโตด้วยการกระจายการ

ลงทนุ)  

Concentric Diversification (กล

ยุทธ์การลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจเดมิ) 

 

Conglomerate Diversification การ

ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องกบัธุรกิจเดมิ 
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กลยทุธ์การเตบิโตไปในแนวทางท่ี

เช่ียวชาญของสิ่งพิมพ์ไทย 

กลยทุธ์การเตบิโตไปในธุรกิจอ่ืน

ของสิ่งพิมพ์ไทย 

การปรับใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือ

การเติบโต 

ประเภทของกลยทุธ์การ

เตบิโตของอตุสาหกรรม 

 

1. กลยทุธ์การเติบโตด้วยการ

เพิ่มยอดขายและสว่นแบง่

ตลาด  (Intensive Growth 

Strategy) 

 

2. กลยทุธ์การเติบโตด้วยการ

ขยายธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจท่ี

เก่ียวข้อง ผา่นการควบรวม

หรือเข้าซือ้กิจการ 

(Integrative Growth 

Strategy) 

 

3. กลยทุธ์การเติบโตท่ี 

กระจายการลงทนุไปสูธุ่รกิจ

อ่ืนๆ (Diversification 

  

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

การเปล่ียนแปลงในบริบท 

และ 

สภาพแวดล้อมการแขง่ขนั 

 

1. ดจิิทลัดสิรัปชัน่ 

(Digital Disruption) 

2. สภาวะความปรกตใิหม ่

(New Normal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

บทความวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์การขยายธุรกิจและการเตบิโตของอตุสาหกรรมการพิมพ์ไทยในยคุ

ความปรกตใิหม ่(New Normal)” นี ้ผู้ วิจยัใช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research 

Methodology) ท่ีใช้เทคนิคการเก็บข้อมลูโดยการศกึษาเอกสาร (Documentary Research) และ การ

สนทนากลุม่ (Focus Group) กบัผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการและ

ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทย การออกแบบวิจยัเชิงคณุภาพประเภทนี ้
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สอดคล้องกบัหวัข้อและประเดน็ปัญหาวิจยัท่ีมุง่ทําการศกึษา โดยเร่ิมจากการค้นคว้าเอกสาร การทบทวน

วรรณกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องนําไปสรุปและสงัเคราะห์ เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจยั หลงัจากนัน้ 

ผู้ วิจยัเชิญผู้ เช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) โดยทําการคดัเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีมีตําแหนง่

และสงักดัดงัตอ่ไปนี ้

 

ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญในการสนทนากลุ่ม (key informants) 
 

ลาํดับท่ี องค์การและส่วนงาน ตาํแหน่งหน้าท่ี 

1 บริษัท ส. สหธารา(ไทยแลนด์)จํากดั ท่ีปรึกษาฝ่ายการตลาด 

2 บริษัทรวมทรัพย์เจริญ(1997) จํากดั ผู้จดัการทัว่ไป 

3 สมาคมการพิมพ์ไทยกลุม่การพิมพ์

และบรรจภุณัฑ์สภาอตุสาหกรรม 

ประธานสหพนัธ์อตุสาหกรรมการพิมพ์ 

4 สถาบนัอาหารและกระทรวง

อตุสาหกรรม 

ผู้ อํานวยฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ 

5 Bond chemical co. ltd. กรรมการผู้จดัการ 

6 มตชินจํากดัมหาชน อดีตรองประธานกรรมการบริษัท 

7 NR Engineering co. ltd กรรมการผู้จดัการ 

8 สํานกังานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และ

กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน 

9 บริษัทสํานกัพิมพ์ข่าวบ้านเมือง

ออนไลน์ 

บก.กีฬา 

10 บริษัท ฐานการพิมพ์มหาชน,

สถาบนัวิจยัเรียนรู้ 

อดีตกรรมการผู้จดัการ,ประธานกรรมการ 

11 บริษัท แอล พี นครธนจํากดั กรรมการผู้จดัการ 

12 บริษัท ไฮเดนเบร์ิก ผู้จดัการฝ่าย Product sheet-fed 

13 มหาวิทยาลยัสยาม รองคณบดีบริหารธุรกิจ 
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ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิจยัในบทความนี ้ทางคณะผู้ วิจยัได้เรียบเรียงจากผลการศกึษา เพ่ือตอบ

วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 และ ข้อท่ี 3 ของการวิจยั ดงัท่ีจะนําเสนอในประเดน็ตอ่ไปนี ้

 

การแข่งขันและการปรับตัวในระดับองค์การ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพมิพ์ในประเทศ

ไทย 

จากการเก็บข้อมลูผา่นการสนทนากลุม่จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ท่ีมีความเก่ียวข้อง

โดยตรงกบั วิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทย ในวนัท่ี 19 และ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ ให้ข้อมลูหลกัส่วนใหญ่

มีความเห็นว่า ความเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมการแข่งขนัท่ีส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดและความ

ยัง่ยืนของอตุสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยโดยรวมได้แก่ 1) การปฏิวตัิดิจิทลั (Digital Revolution) ใน

กระบวนการการผลิตสิ่งพิมพ์ 2) พฤติกรรมผู้บริโภคสิ่งพิมพ์ และ การเกิดตลาดใหม่ภายใต้ยคุความปรกติ

ใหม่ (New Normal) อนัมีโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) เป็นตวัเร่ง และ 3) การเกิดขึน้ของส่ือออนไลน์ อนั

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงดิจิทลั (Digitalization) และการบรรจบและหลอมรวมกนั (Convergence) 

ของส่ือและข้อมลูขา่วสารออนไลน์ตา่งๆ ท่ีจะเข้ามาแทนท่ี (substitute) ส่ือสิ่งพิมพ์  

ในส่วนของความท้าทายจากการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ผู้ ให้ข้อมูล

หลกัเห็นว่า อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทลัในการผลิตสิ่งพิมพ์เป็นโอกาสในการแสวงหาแนวทางใหม่ใน

การทําธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์  โดยสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือ อาจ

ผสมผสานส่ือหลากหลายรูปแบบทัง้ออนไลน์และสิ่งพิมพ์ หรือ อาจเป็นในรูปแบบดิจิทัลเท่านัน้ (gone 

completely digital) เป็นต้น  ผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม มีความเห็นว่า การดําเนินกิจการสิ่งพิมพ์ต่อไป 

ผู้ประกอบการต้องสามารถจบั segment เฉพาะกลุ่มได้จริงๆ ทัง้ในเร่ือง ความเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม

ผู้บริโภค และ กลุม่ผู้บริโภคท่ีมาจากโอกาสทางการตลาดและความต้องการสินค้าหรือผลิตภณัฑ์การพิมพ์

ในรูปแบบใหม่ๆ   

อาทิเชน่ ผลกระทบในเชิงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี นําไปสู่การปรับปรุงพฒันากระบวนการ

และเทคนิคในการพิมพ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มในตวัสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น แนวโน้มการใช้กระดาษ

ถนอมสายตาเพ่ือผลิตหนงัสือตําราให้กบันกัเรียน ทัง้นีเ้น่ืองจากในแตล่ะ Segment ของอุตสาหกรรมการ

พิมพ์ จะได้รับผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมการแข่งขนัยุคใหม่ท่ีแตกตา่งกนัไป ในวนันี ้

หนึง่ในผู้ให้ข้อมลูหลกัเสนอวา่ การพิมพ์ตําราเรียนก็ยงัอยูใ่นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอนัรวมถึงธุรกิจด้านการศกึษา

ในระดบัตา่งๆ  

 



สยามวิชาการ ปีที่ 23 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 41 สิงหาคม 2565 – ธันวาคม 2565 

Siam Academic Review Vol.23, No.2, Issue 41, August 2022 – December 2022 

 

 

 

- 30 - 

“หนงัสือแบบเรียน หนงัสือจากโรงเรียนกวดวิชาบ้าง ซึ่งต่อให้โรงเรียนปิด แต่ว่าทางโรงเรียนกวด

วิชายงัมีการดําเนินการสอนอยู ่หนงัสือแบบเรียนจงึยงัคงต้องใช้อยู”่ (วีรพล ศรีวฒุิชาญ - สมัภาษณ์)  

 

“โชคดีท่ียังมีลูกค้าสั่งพิมพ์หนังสือแบบเรียนบ้าง หนงัสือจากโรงเรียนกวดวิชาบ้าง ซึ่งต่อให้โควิดทําให้

โรงเรียนปิด แต่ทางโรงเรียนทุกประเภทยงัมีการดําเนินการสอนอยู่ หนงัสือแบบเรียนจึงยงัคงมี demand 

ในตลาดอยู ่ไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกั ณ ขณะนี”้ (อภิรดา สายาลกัษณ์ - สมัภาษณ์) 

 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมลูหลกัได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการปรับตวัเพ่ืออยู่รอดของผู้ประกอบการ

สิ่งพิมพ์ในประเทศไทย ท่ีทําให้อตัราสว่นของการพิมพ์บรรจภุณัฑ์ (Packaging) และสินค้าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ขยบัขึน้มาเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของอตุสาหกรรม ในขณะท่ีสิ่งพิมพ์ประเภทใช้อา่น ลดลงเหลือ 40 

เปอร์เซ็นต์  ทัง้นี ้มูลค่าตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ท่ีรวมบรรจุภัณฑ์ในหนึ่งปี จะตกอยู่ท่ี

ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาท (พงศ์ธีระ พฒันพีระเดช - สมัภาษณ์) 

 

ในท่ามกลางวิกฤติอนัเป็นผลกระทบเฉพาะหน้าท่ีมาจากโรคระบาดทัว่โลก (Global Pandemic)  

และ ผลกระทบแบบเปล่ียนแปลงถาวรโดยส่ือดิจิทลั ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่า โอกาสท่ี

ปรากฏชดัเจนของผู้ประกอบการและกลุม่อตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยมาจากการผลิตสิ่งพิมพ์เพ่ือใช้เป็นบรรจุ

ภณัฑ์ ดงันีผู้้ ให้ข้อมลูหลกัให้ความเห็นในการประชมุสนทนากลุม่วา่ 

  

“เพราะในชว่งโควิด เกือบทกุประเทศในโลกอยูใ่นสถานะของการ Lock Down พวกอาหาร 

สําเร็จรูป อาหารกระป๋อง และอาหารแช่แข็ง packaging จะถูกใช้กันเยอะมาก และเราก็เป็นแหล่งท่ีผลิต

อาหารออกไป เพราะฉะนัน้อาหารท่ีถูกส่งออกไปมนัต้องใส่บรรจุภัณฑ์ไป ดงันัน้บรรจุภัณฑ์ประเภทตวั 

flexible packaging หรือว่าตวัท่ีเป็นกระป๋อง ก็จะต้องพิมพ์บนกระป๋องหรือพิมพ์บนตวัฉลากท่ีอยู่บนตวั

กระป๋อง ในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมการพิมพ์ไทยถือว่าเติบโตตามปริมาณการส่งออก” 

(พงศ์ธีระ พฒันพีระเดช - สมัภาษณ์) 

 

“ในชว่ง Covid 19 ทําให้ผลิตภณัฑ์ยาและอาหารเสริมขายดีขึน้ และ อีกอย่างท่ีคิดไม่ถึงว่าจะขาย

ดีก็คือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เน่ืองจากประชาชนอยู่บ้าน ใช้ชีวิตในบ้านกันมากขึน้ สินค้าอุปโภค

บริโภค มี Demand สูง ส่งผลดีต่อระบบการพิมพ์บรรจภุัณฑ์และฉลากต่างๆ” (โกศล หกสุวรรณ - 

สมัภาษณ์) 
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 ในส่วนของอาหารท่ีผู้บริโภคยคุใหม่นิยมสัง่ delivery มากขึน้ จนกระทัง่ยคุโควิดการส่งอาหารจึง

เป็นวิถีใหม่ ท่ีต้องอาศยับรรจภุณัฑ์แบบ single used packaging มากขึน้ โดยในอตุสาหกรรมอาหารของ

ประเทศไทยมีตลาดท่ีหลากหลาย ครอบคลมุ segment ทัง้ร้านอาหาร ภตัตาคาร แผงขายอาหารสําเร็จรูป 

และ รูปแบบอ่ืนๆ อตุสาหกรรมการพิมพ์ได้ใช้ชว่งเวลายคุโควิดนี ้ผลิตบรรจภุณัฑ์ท่ีเน้นความปลอดภยัด้าน

สขุอนามยัการบริโภคอาหาร ท่ีเรียกว่า packaging แบบ food grade ให้ผู้บริโภคมีความมัน่ใจในความ

สะอาด ลดโอกาสจากการปนเปือ้นและเชือ้โรคตา่งๆ  

นอกจากนี ้ในเชิงการแพทย์และการสาธารณสขุ Covid 19 ส่งผลกระทบตอ่การปรับตวัของธุรกิจ

สิ่งพิมพ์ไทย อยา่งมีนยัสําคญั เพราะการท่ีมีผลิตภณัฑ์ยาและผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์เร่งการผลิตออกมา

เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์โรคระบาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ปรับเปล่ียนการผลิต

ไปทางบรรจภุณัฑ์ในหลายรูปแบบตามผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์  ไมว่า่จะเป็น ซองยา สติกเกอร์ ฉลาก ซอง

ผ้าอ้อมเด็ก หน้ากากอนามยั medical box และ กล่องกระดาษในหลากหลายขนาด  อนัรวมไปถึง กล่อง

ลูกฟูก (corrugated box) และ บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง (carton) เป็นต้น ในส่วนท่ีได้ยกตวัอย่างมา

ทัง้หมดนี ้ถือเป็นผลกระทบเชิงบวก อนัเน่ืองมาจากการปรับตวัเข้าสูวิ่ถีความปรกตใิหม ่(New Normal) 

 

กลยุทธ์การเตบิโตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพมิพ์ภายใต้บริบทของนวัตกรรมยุคใหม่ 

 ข้อค้นพบจากการเก็บข้อมลูสนทนากลุม่ พบวา่ 

1) ผู้ ประกอบการได้ใช้กลยุทธ์การเติบโตบนการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์เดิม (Intensive Growth Strategy-Product Development) แตป่รับปรุงเพ่ือให้สามารถรองรับ

ความต้องการใหม่ๆ ของกลุ่มลูกค้า อาทิเช่น การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ packaging ท่ีมีความสะอาดและ

ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค พร้อมๆ ไปกบัมีลกัษณะท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการออกแบบให้มีความ

ทนัสมยั มีดีไซน์ท่ีนา่ใช้และดงึดดูผู้บริโภคตวัสินค้าในหีบหอ่มากขึน้   

 

“ในเร่ืองของบรรจภุณัฑ์ การพิมพ์บรรจภุณัฑ์ตา่งๆ กล่องบรรจภุัณฑ์ บรรจพุวกกาว เปล่ียนมาทํา

ทางด้านบรรจภุณัฑ์ จํานวนการผลิตบรรจภุณัฑ์ในครัง้หนึง่จะมีคําสัง่ซือ้เข้ามาอยา่งตอ่เน่ือง จะมีการทําซํา้

อยูต่ลอด ฉะนัน้ความรวดเร็วและต้นทนุจะทําอยา่งไรให้ถกู ทางด้านการพิมพ์หนงัสือและแผ่นพบัก็น้อยลง 

ในช่วงโควิด19 บรรจภุณัฑ์และฉลากก็ถกูใช้มากขึน้ จํานวนท่ีมาก ถ้าเราสามารถเปล่ียนพฤติกรรมในการ

ผลิตได้ก็ทําจะทําให้ธุรกิจของเราสามารถนําเร่ืองของบรรจุภัณฑ์มาแทนท่ีธุรกิจเดิมๆเราได้ ในส่วนของ

สิ่งพิมพ์ก็เปล่ียนไปในเร่ืองของสขุภาพและบรรจภุณัฑ์ใสอ่าหาร” (กําพล กลุวรานนท์ - สมัภาษณ์) 
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นอกจากนีแ้ล้ว ในปรากฏการณ์ของ digital disruption ท่ีสิ่งพิมพ์เผชิญกบัแนวโน้มของการเข้ามา

ทดแทนโดยเนือ้หา (content) ท่ีนําเสนอแบบดิจิทลั ทางออกของผู้ประกอบการท่ีให้ข้อมลูคือการนําเอาส่ือ

ดิจิทลั มาสนบัสนุนและปรับปรุงกระบวนการผลิต การตลาด และ การขาย ผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์ หรือ 

อาจนําเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบทัง้สิ่งพิมพ์ท่ีจับต้องได้ และ ในระบบออนไลน์ ตลอดจนการ

ผสมผสาน เพ่ือให้เกิด synergy ร่วมกนัในการตอบสนองกลุม่ลกูค้าเดมิท่ีมีอยู ่ 

 

“ถึงแม้ดิจิตอลจะเข้ามาและนําหน้าส่ือสิ่งพิมพ์ไปค่อนข้างไกล แตน่กัวิชาการและนกัการตลาด

ยังคงเช่ือว่า ช่องทางการตลาดท่ีดีจะต้องมีการผสมผสานกันระหว่างส่ือสิ่งพิมพ์และการตลาดแบบ

ออนไลน์ควบคูก่นัไป”  (ณรงค์ ธนนิลกลุ - สมัภาษณ์ ) 

 

2) การใช้กลยทุธ์การเติบโตแบบขยายตลาดและส่วนแบง่ตลาด (Intensive Growth Strategy) ยงั

พบว่าผู้ประกอบการมุ่งการพฒันาตลาด  Market Development คือ ใช้กลยทุธ์พืน้ฐานในการเติบโตของ

ธุรกิจ ท่ีมาจากการขยายธุรกิจเข้าสูต่ลาดใหม ่หรือ ลกูค้ากลุม่ใหม ่ใน segment ใหม่ๆ โดยยงัใช้ผลิตภณัฑ์

เดมิท่ีมีอยู ่ในการแสวงหาหรือสร้างให้เกิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าผลิตภณัฑ์การพิมพ์ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั 

ได้ให้คําตอบถึงการใช้กลยทุธ์การเติบโตภายใต้แนวทางนีใ้นการมองตลาดในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีบางครัง้

อาจคาดไม่ถึงว่าจะมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ เป็นจํานวนมาก และ 

ส่วนใหญ่จะมี demand เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองในสภาวะโรคโควิดและการปรับสู่สถานะ new normal ใน

สงัคม เชน่ ในธุรกิจการศกึษา ไมว่า่จะเป็นในสว่นของโรงเรียนในทกุระดบัชัน้ โรงเรียนในกลุ่มธุรกิจการกวด

วิชา ธุรกิจการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ หรือ แม้กระทัง่ในระดบัมหาวิทยาลยั มีการต้องการใช้ส่ือการพิมพ์ท่ีมี

ความจําเป็นอยู่ คือ ตําราเรียนในบางวิชา ไม่สามารถใช้ระบบดิจิทลัทดแทนได้ทัง้หมด ส่ือสิ่งพิมพ์สําหรับ

การโฆษณาและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจท่ีจะส่งผลต่อจํานวนผู้ เข้ามาสมคัรเรียน เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีธุรกิจ

เร่ืองสําอาง ผลิตภณัฑ์ดแูลผิว ยา เคร่ืองสําอาง และ สินค้าเพ่ือการดแูลสขุภาพส่วนบคุคลตา่งๆ หรือแม้แต่

การผลิตกระดาษรองอาหารและบรรจภุณัฑ์สําหรับอาหารบนเคร่ืองบนิท่ีจะเป็นตลาดใหม่ท่ีมีความต้องการ

ผลิตภณัฑ์และบริการประเภทการพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบักลุ่มผู้ผลิตอาหาร ทัง้ในรูปแบบวตัถดุิบ และ

แปรผนัไปตามระดบัของความสําเร็จรูปในการปรุง เป็นต้น  

 

“เราจะต้องจบั segment เฉพาะกลุม่จริงๆ เชน่ ตําราการศกึษา ตําราเรียนหลกัของสถาบนักวด

วิชาตา่งๆ หรือโครงการศกึษาเรียนตอ่ตา่งประเทศ หรือส่ือหนงัสือท่ีเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเพ่ือโปรโมทสถาบนั

ด้านการศกึษา ซึง่พวกนีจ้ะต้องใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ ผมเลยมองว่าชอ่งทางการตลาดของส่ือ
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สิ่งพิมพ์ยงัคง ส่ือสิ่งพิมพ์ยงัเดนิตอ่ไปได้แตค่ณุจะทําอยา่งไรให้ คณุได้เดนิควบคูไ่ปกบัพนัธมิตรทาง

การตลาดท่ีคณุกําลงัจะเข้าไปหา” (วีรพล ศรีวฒุิชาญ - สมัภาษณ์) 

 

3) กลยทุธ์การเตบิโตด้วยการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการควบรวมหรือเข้าซือ้กิจการ 

(Integrative Growth Strategy) ซึ่งเป็นแนวทางท่ีกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัในอุตสาหกรรมการพิมพ์ นําเสนอ

แนวโน้มท่ีชดัเจนในแนวทางนีอ้ย่างเดน่ชดัและมีนยัยะสําคญัในหลายรอบปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในยคุดสิรัปชัน่ หลงัโควิด และ ปรากฏการณ์ new normal  

การใช้กลยทุธ์การขยายธุรกิจในแนวตัง้ (vertical integration) ท่ีได้รับการเสนอแนะจากกลุ่มผู้ ให้

ข้อมูลหลกัท่ีได้การนําไปปฏิบตัิและส่งผลในเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนัและความยัง่ยืนของ

อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้แก่การ จ้างเหมางาน (outsourcing หรือ subcontract) โดยผู้ประกอบการ

ต้องการลดหน้าท่ีงาน หรือ ภารกิจบางอย่าง ท่ีทําเองแล้วไม่คุ้มต้นทนุ หรือ ไมมี่ความถนดั เช่น ลดโดยตดั

แผนกขนส่ง จ้างเหมาช่วงให้บริษัทอ่ืนท่ีทําธุรกิจนีโ้ดยตรงรับช่วงไปทํา หรือ แม้กระทัง่การตดัสินใจยบุโรง

พิมพ์ในส่วนของผู้ ผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ งดทํากระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ แต่ทําเฉพาะการผลิตเนือ้หา และ 

การตลาด เป็นต้น   

 

“หัวใจสําคญัในการดําเนินธุรกิจทัง้หลายทัง้ปวงขึน้อยู่กับผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้ นํา มี

ความสามารถในการบริหารความเส่ียงได้หรือไม่ จะเป็นผู้ นําท่ีมีแนวคิดและวิสยัทัศน์ในการตดัสินใจได้

หรือไม่ว่าองค์การจะสามารถใช้ merger หรือ acquisition กบัธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัหรือตอ่เน่ืองกนักบัธุรกิจ

เราได้หรือไม”่ (ณรงค์ ธนนิลกลุ - สมัภาษณ์)  

 

4) กลยทุธ์การเตบิโตท่ีจะกระจายการลงทนุไปสูธุ่รกิจอ่ืนๆ (Diversification Growth Strategy) 

4.1 Concentric Diversification การลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจเดมิ 

จากการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ท่ีพบมากและมีทิศทางท่ีชดัเจนในการ 

Diversify หรือ กระจายธุรกิจจากการพิมพ์ ไปสูธุ่รกิจอ่ืน ถ้าเป็นในส่วนของการลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั

ธุรกิจเดมิ จะพบวา่ digital disruption ท่ีสิ่งพิมพ์ถกูแทนท่ีด้วย platform ดจิิทลัตา่งๆ ส่งผลให้

ผู้ประกอบการหลายรายหนัไปทําสิ่งพิมพ์ท่ีมีระบบการนําเสนอแบบดจิิทลั เป็นทางเลือก ท่ีรองรับความ

ต้องการใช้ส่ือในรูปแบบใหม่ๆ โดยบางครัง้เป็นการผสมผสานระหวา่งส่ือแบบพิมพ์และแบบดจิิทลัไป

ด้วยกนั 
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“ปรับปรุงเร่ืองของการบริการ การปรับปรุงเร่ืองของผลิตภัณฑ์ เร่ืองการตอบสนองลกูค้าก็เป็นสิ่ง

สําคญั สิ่งพิมพ์โดน disrupt ตัง้แต่ยุคดิจิตอลแล้ว คนท่ีทําธุรกิจออฟเซ็ต แล้วพอมีกําลังก็ปรับตวัเพิ่ม

ชอ่งทางดจิิตอล”  (ไมท่ราบช่ือ : สมัภาษณ์ ) 

 

4.2 Conglomerate Diversification การขยายการลงทนุไปสู่ธุรกิจท่ีไม่เก่ียวกับธุรกิจเดิมอย่าง

สิน้เชิง 

ในส่วนของการศึกษาปัญหาวิจัยว่าด้วยการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ภายใต้สภาวะ 

disruption การ ขยายการประกอบการไปประกอบวิสาหกิจในสินค้าและบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง

กบักระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ เป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจในการศกึษาข้อมลูท่ีได้รับมาจากกลุ่มตวัอย่าง  

เพราะเน่ืองจากการผนัตวัเองจากผู้พิมพ์สิ่งพิมพ์ ไปตอ่ยอดสู่การทําธุรกิจอ่ืนๆ เป็นเร่ืองของความท้าทาย

และต้องอาศยัความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ตา่งๆ ในฐานะผู้ประกอบการยคุใหม ่ 

จากการเก็บข้อมลู พบว่า กลุ่มธุรกิจและอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัจากอตุสาหกรรม

การพิมพ์ ได้ขยายธุรกิจเข้าไป แม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีความเก่ียวข้องกับวิสาหกิจการพิมพ์โดยตรง แต่

ผู้ประกอบการก็สามารถใช้ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่มาต่อยอดได้ อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  

หรือแม้กระทัง่ธุรกิจโรงแรม ท่ีพกัอาศยัเพ่ือการทอ่งเท่ียว เป็นต้น  

   

“มีช่องทางอ่ืนหรือเพิ่มธุรกิจอ่ืนให้ตวัเองไปเลย ก็อาจจะมีบ้างเท่าท่ีทราบมา ก็มีลูกค้าบางรายท่ี

เป็นโรงพิมพ์หรือเป็นสํานกัพิมพ์ แล้วก็ไปเปิดธุรกิจท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบัทางนีเ้ลย เช่น มีการเปิดร้านอาหาร

เพิ่มเติม และทําเป็นแบบ book café ร้านอาหารอย่างเดียว ก็เอาหนงัสือของตวัเองเข้าไปตัง้โชว์ ตลาด

หนงัสือ มนัไมน่า่จะไปไหน การสนบัสนนุวฒันธรรมการอา่นให้มากขึน้” (อภิรดา สายาลกัษณ์ - สมัภาษณ์) 

 

มีการขยายจากการผลิตสิ่งพิมพ์ไปสู่การทําอุตสาหกรรมพวกเกษตรแปรรูป ตลอดจนการขนส่ง 

และ โลจิสติกส์ต่างๆ แต่ทัง้หมดนีจํ้าเป็นต้องอาศยั talent หรือ ความเช่ียวชาญใหม่ๆ ในการวิเคราะห์

ตลาดเป็นเบือ้งแรก  

 

“ถ้าปกติทําหนงัสือ แตจ่ะไปทําธุรกิจอ่ืนๆ ถ้าไม่มีตลาด ก็ไปไม่ได้ จะต้องหาคนท่ีเขาอยู่ในตลาด

นัน้ๆ เอาเขาเข้ามาเป็นคนหาตลาดให้เรา หรือ ในทางด้านของการบริหาร เราก็ต้องมีคนพวกนีเ้ข้ามาช่วย

เรา ส่วนกลยทุธ์ทางการตลาดในเร่ืองของความแตกตา่งและความโดดเดน่ ตอนนีธุ้รกิจสตาร์ทอพัใหม่ๆ มี

เยอะมาก และ สว่นของอตุสาหกรรมอาหารด้วยท่ีเป็นในเครือของเรา บรรจภุณัฑ์ของเราขึน้มา นอกจากจะ
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ขายให้กับคนอ่ืนท่ีเราไม่รู้จกัแล้ว เราก็สามารถท่ีจะนําบรรจุภัณฑ์ตรงนีม้าใช้ เร่ืองความยัง่ยืนด้วย” (ไม่

ทราบช่ือ : สมัภาษณ์ ) 

 

สรุปและอภปิรายผล 

จากการเก็บข้อมลูท่ีแสดงมมุมองด้านกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการการพิมพ์ท่ี

มีอยู่อย่างหลากหลาย  การสงัเคราะห์ข้อมลูในมมุมองท่ีสอดคล้องกนัของผู้ ให้ข้อมลูหลกั ในความอยู่รอด

และความยัง่ยืนของธุรกิจ แนวทางหรือกลยทุธ์ตา่งๆมีความสอดคล้องในเชิงทฤษฎี ดงัท่ีจะอธิบายตอ่ไปนี ้ 

หนึ่ง กลยทุธ์ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยในกลุ่มท่ีให้ข้อมลู ส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งไปท่ี

การพฒันาคณุภาพของสินค้าและประสิทธิภาพในการผลิต โดยพืน้ฐานของการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ท่ี

เหมือนจะเป็นสิ่งท้าทายในการดํารงอยู่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ (disruption) แต่ผู้ประกอบการนําเอา

เทคโนโลยีดจิิทลัมาสนบัสนนุกระบวนการผลิต การตลาด การขาย รวมทัง้การนําเสนอสินค้าและบริการทัง้

ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ระบบส่ือออนไลน์ การผสมผสานโดยมีทัง้สองรูปแบบ หรือ การใช้สิ่งพิมพ์ท่ีมีระบบ 

interactive ได้ และมีเนือ้หาและบริการออนไลน์รองรับอีกที เป็นต้น โดยทัง้หมดนีถื้อเป็นการใช้กลยทุธ์การ

เติบโตบนการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบตัิ คุณภาพ ตลอดจนมูลค่าเพิ่ม บนฐานของการผลิตและความ

เช่ียวชาญท่ีมีอยูเ่ดมิ (Intensive Growth Strategy: Product Development)  

สอง กลยทุธ์การเตบิโตของวิสาหกิจการพิมพ์ไทยจากกลุม่ท่ีให้ข้อมลู พบว่าส่วนใหญ่ยงัคงเน้นการ

เติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และบริการเดิม แต่มุ่งการขยายตลาด ขยายส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนการพัฒนา

ตลาดใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนพืน้ฐานของกลุม่เฉพาะ (niche market) หรือแม้กระทัง่ความพยายามในการ

สร้างตลาดใหม่ๆ ตามแนวทางกลยทุธ์น่านนํา้สีคราม (Blue Ocean: BOS) อาทิเช่น การพิมพ์หนงัสือและ

เอกสารท่ีใช้ในธุรกิจการศึกษายุคใหม่ ท่ีต้องสร้างความเป็นสากลและนําเสนอภาพลักษณ์ขององค์การ

แบบมืออาชีพท่ีสะท้อนความเป็นเลิศเฉพาะทางมากขึน้ ตลอดจนการปรับตวัเปล่ียนแปลงในทางสงัคมและ

รสนิยมการอา่นของคนรุ่นใหมบ่างกลุม่ท่ีมองวา่หนงัสือและสิ่งพิมพ์สําหรับอ่าน ต้องสามารถใช้เป็นของท่ีมี

คณุค่าในเชิงสะสมและให้ประสบการณ์ความพึงพอใจในด้านสนุทรียภาพในการออกแบบรูปเล่ม เป็นต้น 

โดยจากกลยทุธ์ท่ีผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ไทยให้ข้อมลูไว้ จะเป็นการใช้กลยทุธ์การเติบโตบนความเช่ียวชาญ

เดมิ หากแตมุ่ง่ไปท่ีการขยายตลาด (Intensive Growth Strategy: Market Development) 

สาม ตามแนวทางการเติบโตของธุรกิจด้วยวิธีการขยายเข้าหาธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยการสร้าง

พันธมิตร การเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุน หรือแม้แต่การควบรวม เข้าซือ้กิจการ ในรูปแบบของแนวตัง้และ

แนวนอน ผลจากการเก็บข้อมลูพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ไทย เร่ิมปรับตวัไปสู่การรวมตวัเป็น

พนัธมิตรระหวา่งกนั ทัง้ในแนวนอนและในแนวตัง้มากขึน้เร่ือยๆ จนปรากฏออกมาในรูปเครือข่ายท่ีเข็มแข็ง

และเตบิโตสง่ผา่นไปท่ีผู้บริหารรุ่นลกูหลานท่ียงัคงสืบทอดความเป็นเครือข่ายพนัธมิตรผู้ประกอบการตอ่ไป 
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โดยพืน้ฐานหลกัๆ คือการแลกเปล่ียนความรู้ในการผลิต ฐานข้อมลูของลกูค้าเป็นความร่วมมือกนัในการให้

ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยกนัในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ถ้าตนเองไม่มีความ

ถนดั หรือ ไม่คุ้มต้นทนุ จะนําเสนอให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีชํานาญกว่ารับช่วงนัน้ หรือ รับงานไปทําแทน 

นอกจากนีย้งัพบการใช้กลยทุธ์การจ้างเหมาช่วงให้บริษัทอ่ืนรับตดัตอนในบางส่วนของกิจกรรมในห่วงโซ่

คณุคา่ (value chain)  หรือแม้แตก่ระทัง่การสร้างพนัธมิตรหรือหุ้นส่วนกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

และกับลูกค้า ทัง้หมดนีถื้อว่าเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์การขยายกิจการด้วยการรวมตัวทัง้ในแนวนอนใน

แนวตัง้ (Integrative Growth Strategy: Horizontal and Vertical)  

ส่ี จากการเก็บข้อมลูสมัภาษณ์และการสงัเคราะห์ความเห็นในทิศทางเดียวกนัของผู้ประกอบการ

ท่ีมาให้มมุมอง พบวา่ในการใช้กลยทุธ์การเตบิโตผา่นการกระจายการลงทนัไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ จะพบว่าในส่วน

ของการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ียงัคงอาศยัความเช่ียวชาญหรือมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจเดิม (Concentric 

Diversification Growth Strategy) ยงัไม่เห็นความชดัเจนในการปฏิบตัิมากนกั ยงัไม่มีการนําเอาความ

เช่ียวชาญในการใช้และซ่อมแซมรักษาระบบใช้ในสายการผลิตสินค้าแบบอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ยงัคงจะถือได้ว่า

เป็นการเตบิโตในธุรกิจเดิม หากแตป่รับใช้เทคโนโลยีดิจิทลั หรือ การพฒันาตลาดใหม่ๆ มากกว่า จึงมกัจะ

มีความไมช่ดัเจนวา่เป็นการกระจายไปสูธุ่รกิจใหมไ่ด้อย่างแท้จริง  

อย่างไรก็ตาม เม่ือศึกษาจากมุมมองด้านกลยุทธ์การกระจายธุรกิจโดยการขยายไปลงทุนสินค้า

และบริการท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบัของเดิม (Conglomerate Diversification Growth Strategy) จะพบว่า

ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ไทยมีแนวทางการรับมือกบั digital disruption และ new normal โดยมีความคิด

สร้างสรรค์บนความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจท่ีน่าสนใจหลายประการ อาทิเช่น ธุรกิจการท่องเท่ียว 

ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีพกั ร้านหนงัสือแบบ Book Café บนภาพลกัษณ์การนําเสนอท่ีตอ่ยอดมาจากการ

ทําอตุสาหกรรมการพิมพ์ เป็นต้น 

ข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักพบว่า ประสิทธิภาพใน

กระบวนการการผลิตยังมีความสําคัญ คือไม่ว่าผู้ ประกอบการจะดําเนินกลยุทธ์ใดๆ ก็ตาม เร่ืองของ 

productivity ในการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิตและลดของเสีย ลดต้นทนุ เพิ่มรายได้ และหาช่องทาง

ตา่งๆ เทคนิคการพิมพ์ การมีแผนทางการตลาดเพิ่มช่องทางการขายรูปแบบใหม่ๆ ให้กบักลุ่มลกูค้าท่ีมีอยู ่

ดงันัน้ประสิทธิภาพการผลิตขององค์การยงัคงเป็นสิ่งท่ีต้องรักษาไว้ 

 

“เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด อปุกรณ์สแกนเนอร์ อะไรท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องก็เป็นไปได้

ในส่วนหนึ่ง ทําได้ทุกระบบและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาว เปล่ียนเป็น

อตุสาหกรรม อาจจะมีธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งท่ีขนานกนัไป กบัธุรกิจหลกัคือ โรงพิมพ์ หรือ โรงผลิตบรรจุภณัฑ์

กระดาษ”  (โกศล หกสวุรรณ - สมัภาษณ์)   
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การกําหนดทิศทางและพฒันากลยทุธ์ท่ีมุ่งขยายฐานลกูค้าใหม่เสมอๆ จะนําไปสู่การค้นพบตลาด

ใหม ่และ โอกาสในการนําเสนอสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ท่ีทางผู้ประกอบการการพิมพ์อาจมีศกัยภาพใน

การขยายไปสูธุ่รกิจใหม่ๆ  ได้  

 

“เราก็สามารถคาดหวงักบัทางภายนอกด้วยการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยการสนบัสนุนท่ีสําคญั

ท่ีสุดจากลูกค้าของเรา ถ้าเราเข้มแข็งสามารถยืนอยู่ได้ก็จะสามารถมีลูกค้าท่ีมาก และเม่ือมีลูกค้าท่ีมาก

แล้วเราก็จะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะมีกลุ่มเครือข่ายได้ในแต่ละส่วน ว่าอนัไหนท่ีมีคณุภาพเท่ากันก็

สามารถสง่ไปให้ได้” (พงศ์ธีระ พฒันพีระเดช - สมัภาษณ์) 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยท่ีได้ศึกษาทัง้หมดนี ้ พบว่าสามารถนําเสนอข้อเสนอหลกัๆ ครอบคลุมในสาม

ประเดน็เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถขององค์การในธุรกิจการพิมพ์ท่ีจะสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจใน

ยคุ digital disruption และ สภาวะ New Normal ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) กลยุทธ์การเติบโตของวิสาหกิจการพิมพ์ไทยควรมุ่งไปท่ีการใช้กลยุทธ์การเติบโตบนความ

เข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทย อนัได้แก่ กลยทุธ์การเติบโตโดยการมุ่ง

พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ การพัฒนาตลาดใหม่ๆ ทัง้นีต้้องมีระบบการ

จดัการทรัพยากรมนุษย์ท่ีสนับสนุนความเช่ียวชาญและทกัษะการทํางานในยุคดิจิทลัของบุคลากรและ

ผู้บริหาร  

2) กลยุทธ์การกระจายการลงทุน ท่ีผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ไทยควรใช้ คือ การนําความรู้

และทกัษะในการผลิตและการบํารุงรักษาระบบเข้าไปสู่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีต้องอาศยัความรู้ด้านระบบการ

ผลิตพืน้ฐานแบบเดียวกัน จะถือเป็นการกระจายธุรกิจแบบยึดโยงกับความเช่ียวชาญเดิม (Concentric 

Diversification) ท่ีชดัเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจอย่างยัง่ยืน มากกว่าการหนัไปลงทนุ

ในธุรกิจท่ีไมเ่คยทํามาก่อน (Conglomerate Diversification) ท่ีจะมีความเส่ียงสงูกวา่ 

3) กลยทุธ์การสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการร่วมกนั ในกลุ่มผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมและ

กลุ่มการค้าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การผนึกพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดใน 

cluster ของสิ่งพิมพ์ และ ข้าม cluster ไปสู่ผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริการในสินค้าอ่ืนๆ สามารถตอ่ยอดการเติบโต

ขององค์การได้อย่างยัง่ยืน และ ครอบคลมุห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain) ทัง้ต้นนํา้ กลางนํา้ และ ปลายนํา้ 

จนสามารถส่งมอบคณุคา่ (value) ให้กบัลกูค้าได้ นําไปสู่การเติบโตและความยัง่ยืนของอตุสาหกรรมการ

พิมพ์ไทย 
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