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บทที่ 1 ภาพรวมการทบทวนทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 
 

1) สภาพการณ์ของโรงงานไพ่ 
โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 โดยเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต 

และต่อมาโรงงานไพ่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีถานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้ สังกัดของกรม
สรรพสามิต ในวันที่ 1 มกราคม 2535 มีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพ่ือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต
ไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพ่ือหารายได้ให้รัฐ และด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และต่อเนื่องกันทั้งหมด 
ตลอดจนถึงการท าการค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ โดยตั้งเป็นตัวแทนการค้าต่างๆ กันเกี่ยวกับกิจการ
ตามวัตถุประสงค์  

นับจากวัตถุประสงค์จัดตั้งดังกล่าว โรงงานไพ่ ได้มุ่งมั่นด าเนินงานด้านการผลิต และการค้าไพ่ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมาโดยตลอด โดยได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจตั้งแต่ปี 
2552 และมีการด าเนินงานภายใต้แนวโนบายของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (เดิม) 
“เป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียน ในการผลิต และจัดจ าหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล” 
 
พันธกิจ (เดิม) 
1) ผลิตไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2) พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3) รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในการท างาน 
4) ก ากับการจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
5) จ าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 
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แผนภาพที่ 1.1: วิสัยทัศน์ พันธกิจ (เดิม) และวัตถุประสงค์จัดตั้งของโรงงานไพ่ 
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แนวนโยบายจากผู้ถือหุ้น (Statement of Directions – SOD) 
ในส่วนของแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น ซึ่งก าหนดไว้ล่าสุด ณ กรกฎาคม ปี 2555  เพ่ือเผยแพร่ความ

คาดหวังของผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ และสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าไปใช้
ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งการจัดท าแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นนี้ ได้
รวบรวมขึ้นจากแนวนโยบายของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับความร่วมมือจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรางเจ้าสังกัด และกระทรวงการคลัง และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือกลั่นกรองเป็นแนวนโยบายผู้ถือหุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ภาพรวม (2) รายสาขา 
และ (3) รายแห่ง  

ในส่วนของโรงงานไพ่ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมได้รับแนวนโยบาย
จากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ระดับ และหลักการและแนวทางการด าเนินงานทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาวดัง
รายละเอียดในแผนภาพที่ 2.2 ส่วนแนวนโยบายผู้ถือหุ้นรายแห่งของโรงงานไพ่ มีรายละเอียดดังนี้  

 
“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี” 
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แผนภาพที่ 1.2: แนวนโยบายจากผู้ถือหุ้น (Statement Of Direction – SOD) 
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ทั้งนี้ จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแนวนโยบายการปกครองจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปราบปรามการเล่นการพนันที่กฎหมายทุกประเภท ตามค าสั่งของ
คณะรักษาความ สงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ส่งผลให้โรงงานไพ่มี
ความจ าเป็นต้องทบทวนหรือปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินงาน รวมถึงท าการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์กรด้วย  

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรถือเป็นกรอบใหญ่ของการพัฒนากลยุทธ์ในการทบทวน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2559 – 2563 โดยในการทบทวนวิสัยทัศน์ และ
พันธกจิของโรงงานไพ่ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  

 
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน 
ขั้นตอนที่ 2: สัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับภาพความส าเร็จที่ต้องการในอนาคตขององค์กร และทิศ

ทางการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการจัดประชุมหารือกับผู้บริหารเพ่ือเป็นเวทีให้
ผู้บริหารแสดงมุมมองแห่งอนาคต 

ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมมุมมองของผู้บริหาร และเชื่อมโยงแนวทางตามล าดับความส าคัญ และท า
การสรุปเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 4: คัดเลือก และตัดสินใจวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ผ่านการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในระดับผู้บริหารองค์กร 

ขั้นตอนที่ 5: ขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายที่ชัดเจน ปลุกเร้า ท้าทาย และผลักดันการ
ด าเนินงาน รวมถึงสื่อสารภายในองค์กรกับพนักงานทุกระดับ เพ่ือความเข้าใจใน
ทิศทางขององค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
ทั้งนี้ ในการก าหนดวิสัยทัศน์ นั้น นอกจากจะต้องค านึงถึงแนวนโยบายของผู้บริหารเป็นส าคัญแล้ว 

ยังมีปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย อาทิ ค่านิยมองค์กร ความสามารถพิเศษขององค์กร ซึ่งเป็น
ความสามารถที่มาจากการด าเนินงานหลัก (Core Business) และไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ตลอด
จนถึงความท้ายทายและความได้เปรียบ คุณสมบัติของวิสัยทัศน์ที่ดี และหน้าที่ของวิสัยทัศน์ โดยมี
รายละเอียดในแผนภาพต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 1.3: กรอบการก าหนดวิสัยทัศน์ระดับองค์กร 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานไพ่ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และกรอบแนวทางการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ตามมาตรฐาน สามารถก าหนดใจความส าคัญ หรือประเด็นพิจารณาที่ส าคัญ (Key Word) 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) รายได้ (2) สังคม (3) ความน่าเชื่อถือ 
(4) บริหารจัดการ (5) ผลิตภัณฑ์ และ (6) ความเป็นสากล ซึ่งตัวอย่างการก าหนดวิสัยทัศน์ภายในประเด็น
พิจารณาต่างๆ มีรายละเอียดในแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1.4: ตัวอย่างวิสัยทัศน์ภายใต้ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญ 

 
ภายใต้กรอบใจความส าคัญ (Key Word) ข้างต้น สามารถยกตัวอย่างวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ

บริบทการด าเนินงานของโรงงานไพ่ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 1.5: ตัวอย่างการก าหนดวิสัยทัศน์ 

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะกรรมการโรงงานไพ่ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ทาง
คณะกรรมการได้ให้แนวนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางการด าเนินงานโรงงานไพ่ให้มุ่งเน้นการให้บริการ
ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นในงานสิ่งพิมพ์ที่เป็นของกรมสรรพสามิต และ
กระทรวงการคลัง เพ่ือทดแทนการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับไพ่ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ลดลง เสมือนมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยน Core Business เพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์และสภาวะตลาด ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และต้องด าเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้  

 
ในส่วนของพันธกิจ ได้ท าการปรับปรุงเพิ่มความส าคัญกับการให้บริการด้านสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ควบคู่

กับการด าเนินการผลิตและก ากับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน 
รับผิดขอบต่อสั งคมด้วยการผลิตที่ รั กษาสิ่ งแวดล้อม โดยรายละเ อียดของร่ างวิสั ยทัศน์  และ 
พันธกิจใหม่ ของโรงงานไพ่ ควรมีลักษณะดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 1.6: ร่าง กรอบการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ของโรงงานไพ่ 

 
 ทั้งนี้ในส่วนของวิสัยทัศน์ การเป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ขอบเขตในเบื้องต้น 
หมายถึงกระทรวงการคลัง หรือกรมสรรพสามิต เนื่องจากความพร้อมในระยะแรกของโรงงานไพ่ ยังไม่
สามารถที่จะก าหนดขอบเขตของความเป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในภาพรวมระดับประเทศ
ได ้
 

2) โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
  

แผนภาพที่ 1.7: โครงสร้างการบริหารงานของโรงงานไพ่ 
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 โรงงานไพ่มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีลักษณะแบนราบ กล่าวคือมีการแบ่งสายงานออกเป็น 3 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายโรงพิมพ์และฝ่ายผลิตไพ่ แต่ทั้งนี้ได้ท าการแยกส่วนของการตลาดออกไปเป็น
หนึ่งส่วนงานเฉพาะ โดยไม่สังกัดฝ่ายใด ใช้ชื่อว่า ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทั้งนี้หากพิจารณาจาก
โครงสร้างการบริหารงานของโรงงานไพ่เทียบกับลักษณะงานพบข้อสังเกต ดังนี้  
 

1. รูปแบบการแยกส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดออกเป็นส่วนงานเฉพาะขึ้นตรงกับรองผู้อ านวยการ  
 เนื่องจากในอนาคตโรงงานไพ่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
โรงงานไพ่จากเดิมผ่านผู้รับผลประโยชน์(ตัวแทน) มาเป็นรูปแบบการจัดจ าหน่ายและการท าการตลาดด้วย
ตนเอง ดังนั้น ส่วนงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดจะเข้ามามีบทบาทความส าคัญมาก ซึ่งควรที่จะแยกบริหาร
เพ่ิมขึ้น 1 ฝ่าย คือฝ่ายการตลาด โดยมีหัวหน้าฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารงาน เพ่ือที่จะ
สามารถวางอัตราก าลังได้เหมาะสม และเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

2. ฝ่ายโรงพิมพ์และฝ่ายการผลิตไพ่  
 เนื่องจากกระบวนการในการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่เป็นลักษณะของโรงพิมพ์ เพียงแต่มี
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเอง และในอนาคตโรงงานไพ่มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจโดยยึดธุรกิจ
ด้านการพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นหลัก ดังนั้นหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่ายควรรวมเป็นฝ่ายเดียวกันเพ่ือที่จะท าให้
เกิดความต่อเนื่องในการสั่งการหรือด าเนินการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือค าสั่งในการผลิตกลางคัน 
เป็นต้น 

3. แนวทางการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 
ปัจจุบัน โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต เพ่ือด าเนินการ

ผลิตไพ่ หรือน าเข้าไพ่มาจ าหน่ายในประเทศไทย โดยโรงงานไพ่สามารถท าหน้าที่ได้ทั้งผลิต หรือจัดหาไพ่จาก
ต่างประเทศ และจัดจ าหน่ายไพ่ผ่านบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้รับประโยชน์การจัดจ าหน่ายไพ่ใน
ประเทศไทย ปัจจุบันโรงงานไพ่ไม่ได้ท าการน าเข้าไพ่จากต่างประเทศ โดยด าเนินการผลิตไพ่เพ่ือจ าหน่าย
เพียงรูปแบบเดียว  



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  

 

8 
 

Modern 
Trade

    
      

       
    

       

                

                  

33 47 49 52 53  

              
                  

 �    �    

57

                   

54

 
แผนภาพที่ 1.8: โครงสร้างการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต และจัดจ าหน่ายไพ่ ในประเทศไทย 

 
โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายไพ่ และรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ รวมทั้งมีรายได้

เงินค่าผลประโยชน์ และรายได้ค่าผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน จากการที่โรงงานไพ่ให้สิทธิ์ในการจัด
จ าหน่ายไพ่ภายในประเทศแก่บริษัทเอกชน 
 นอกจากนี้ โรงงานไพ่ยังด าเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ของกรมสรรรพสามิต เช่น การพิมพ์แสตมป์  
การพิมพ์แก้ไขอากรแสตมป์ และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยทั้งสองส่วนงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
ไพ่ และการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้สร้างรายได้และผลก าไรแก่โรงงานไพ่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 หากพิจารณารูปแบบของ Business Model ทางโรงงานไพ่พบว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่ ทาง
โรงงานไพ่มีรูปแบบการจัดจ าหน่ายโดยการผ่านตัวแทนเพียงเท่านั้น โดยคิดราคาตามวิธี ราคาต้นทุนบวก
ก าไรแก่ตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายสามารถตั้งราคาขายไพ่ได้ตามความต้องการ โรงงานไพ่ไม่ได้ท า
การควบคุมราคาปลายทางของไพ่ ดังนั้นจะเกิดช่องว่างทางก าไรที่สูญเสียไปในการตลาด เพ่ือแลกกับความ
มั่นคงทางรายได้ที่ถูกประกันด้วยสัญญาตัวแทนจ าหน่ายไพ่ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการในส่วนที่เป็น  
Core Business เกิดประสิทธิภาพทางโรงงานไพ่ควรที่จะมีการจัดจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง โดยค านวณหาจุด
สมดุลระหว่าง ราคาคูณปริมาณไพ่ที่จ าหน่ายได้ ระหว่างทางเลือกการจ าหน่ายด้วยตนเองหรือการจ าหน่าย
ผ่านตัวแทนจ าหน่าย  
 ในส่วนของธุรกิจโรงงานไพ่ที่เป็นด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง พบว่าปัจจุบันโรงงาน
ไพ่มีแนวความคิดในการเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ชนิดดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความ
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เสี่ยงที่จะเกิดในอุตสาหกรรมการผลิตไพ่ โดยทางโรงงานไพ่ได้อาศัยความได้เปรียบที่เป็นหน่วยงานในสังกัด
ของกรมสรรพสามิต ในการปันส่วนงานจากกรมสรรพสามิตที่ว่าจ้างเอกชนรายอ่ืน มาพิมพ์โดยโรงงานไพ่ เช่น
อากรแสตมป์ต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต เป็นต้น แต่ทั้งนี้จากศักยภาพของโรงงานไพ่และศักยภาพของตลาด
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่าง ๆ มีการแข่งขันที่สูงมากและเป็นการแข่งขันในลักษณะประสิทธิภาพ
ทางการผลิตเป็นหลัก (Cost Efficient) ซึ่งมีความยากต่อการแข่งขันกับภาคเอกชน ดังนั้นการเติบโตของ
รายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ในอนาคตนั้นจะแปรตามตรงกับปริมาณ
ความต้องการอากรแสตมป์ต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึนของกรมสรรพสามิต  
(ในกรณีที่โรงงานไพ่ต้องการลงทุนในเครื่องจักรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับงานพิมพ์ประเภทอ่ืนของกรมสรรพสามิต) 
 

3) การประกอบธุรกิจของโรงงานไพ่ 
  
 ในปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของโรงานไพ่สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ธุรกิจการผลิตไพ่ สามารถจ าแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ าหน่ายได้ 2 กลุ่ม 6 ประเภท 

ดังนี้ 
1.1. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มไพ่ตัวเล็ก ได้แก่  

- ไพ่ผ่องไทย 
- ไพ่ผ่องจีน 
- ไพ่จีน 4 สี 

 โรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตกลุ่มไพ่ตัวเล็กเพียงรายเดียวในประเทศ ซึ่งปราศจากคู่แข่ง และถือครองตลาด
ไพ่ตัวเล็กเกือบร้อยละ 100 โดยปัจจุบันโรงงานไพ่ผลิตไพ่ตัวเล็กออกจ าหน่ายประมาณ 2.89 ล้านส ารับต่อปี  

1.2. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มไพ่ป๊อก ได้แก่ 
- ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS V.G. 333 และ VEGAS V.G. 666 (Low cost) 
- ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS V.G. 222, VEGAS V.G. 777 (Low cost)  
- ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS V.G. Gold-111 และ V.O. Gold 111 (ไพ่น าเข้า) 

 
2. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
 นอกจากธุรกิจการผลิตไพ่แล้ว โรงงานไพ่มีการประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แสตมป์ 
สมุดทะเบียน สมุดเวชระเบียน ใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลาก
ปิดสุรา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์สร้างรายได้ให้แก่โรงงานไพ่ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อปรียบ
เทียบกับรายได้จากธุรกิจไพ่ ซึ่งในปี 2557 โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 
11.681 เมื่อเทียบกับรายไดท้ั้งหมด 

                                                 
1 อา้งอิงงบการเงินของโรงงานไพ่ปี 2557 
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 ลูกค้าหรือผู้จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์รายใหญ่ของโรงงานไพ่ คือ กรมสรรพสามิต ส่วนลูกค้าอ่ืน ๆ ได้แก่ 
หน่วยงานราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวงสารธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมข้าราชการ  
พลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
3. ธุรกิจรับจ้างด้านอ่ืน ๆ  
ธุรกิจรับจ้างด้านอื่น ๆ ได้แก่ การรับประทับตราไพ่ป๊อก แต่ทั่งนี้รายได้ในส่วนนี้ของโรงงานไพ่มีจ านวนที่น้อย
มากและมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งในปี 2557 โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับประทับตราไพ่ป๊อกคิดเป็น
จ านวนเงิน 747.66 บาท 
 

4) แนวทางการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 
 เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดไพ่ในประเทศไทยมีความไม่แน่นอนที่สูง ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล
เป็นหลักท าให้ยากต่อการคาดการณ์ ดังนั้นโรงงานไพ่จึงควรที่จะแสวงหาหรือด าเนินการในธุรกิจอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานเดิมของโรงงานไพ่ ซึ่งธุรกิจสิ่งพิมพ์ (ปลอดการปลอมแปลง) เป็น
ธุรกิจที่โรงงานไพ่สามารถต่อยอดจากการด าเนินงานเดิมของโรงงานไพ่ได้ นอกจากนี้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงยังมีความน่าสนใจหลายประการ อาทิ อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม จ านวนคู่แข่งขัน เป็นต้น 
ดังแสดงให้เห็นในการวิเคราะห์รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 
 ปัจจุบันสภาวะตลาดของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) มีแนวโน้มที่จะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกมีมูลค่า 26,100 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 
และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ากับ 6.3% ต่อปี ดังนั้นคาดการว่าในปี 2561 ตลาดงานพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงทั่วโลกจะมีมูลค่าเท่ากับ 33,800 ล้านเหรียญสหรัฐ2 ซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนของมูลค่า
ตลาดสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.5 หรือประมาณ 12,650 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นภูมิภาคยุโรป
ตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 9.8 จะเห็นได้ว่าภูมิภาคเอเชียมีมูลค่าของตลาดธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
สูงที่สุดในโลก 
 
 
 
 
 

                                                 
2 ที่มา : http://www.smitherspira.com/products/market-reports/security/the-future-of-global-security-printing-markets-to 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  

 

11 
 

 

 
 
 

แผนภาพที่ 1.9 : แสดงสัดส่วนตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแยกตามภูมิภาค3 
 
 หากพิจารณาถึงตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทย พบว่ามีอัตราการเติบโตที่เร็ว
กว่าอัตราการเติบโตกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก โดยในช่วงปี  
2557-2559 คาดว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 37% ซึ่งยังคงมีอัตราการ
เติบโตต่อเนื่องมาจากในช่วงปี 2554-2556 ซึ่งตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 
54%4 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงยังคงมี upside เหลืออยู่เป็นปริมาณมาก และ
สามารถเติบโตต่อได้ในอนาคต 
 

สภาวะการแข่งขันของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  
 
 ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์ชั้นสูง รวมถึงต้องมีระบบการออกแบบเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงและมีการลงทุนในการ
ท าห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อเป็นเอกเทศในการรักษาความปลอดภัยจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลท าให้ต้อง
มีการใช้เงินลงทุนที่สูง ท าให้มีผู้ประกอบการน้อยราย ประกอบกับลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตบ่อย
ด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์หรือโปรโมชั่นที่ออกมาเพ่ือการตลาด 
จึงท าให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มีไม่มาก 
 ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจ านวนน้อยรายกล่าวคือ 
มีผู้ให้บริการรายใหญ่เพียง 3 ราย ได้แก่ 
                                                 
3 ที่มา : http://www.smitherspira.com/news/2014/february/global-security-printing-market-forecast 
4 ที่มา : บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
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1. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด  
2. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 โดยมีสัดส่วนถือครองตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 95% ของตลาด
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท5 ในปี 2557 และคาดว่าจะมี
มูลค่าราว ๆ 6,000 ล้านบาทในปี 2559 ดังนั้น จึงสามารถประมาณการมูลค่าของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงทั้งหมดในปี 2557 ได้เท่ากับ 4,700 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของยอดขายทั้ง 3 บริษัท6 เป็นดังนี้  

1. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด มีส่วนแบ่งการตลาดเมื่อเปรียบทียบกับอีก 2 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 81 

2. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดเมื่อเปรียบทียบกับอีก 2 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 10.8 

3. บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดเมื่อเปรียบทียบกับอีก  
2 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 8.2 

 
 
แผนภาพที่ 1.10 : ประมาณการการเติบโตของรายได้จากการให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
ของทั้ง 3 บริษัท7 
 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 บริษัท มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการงานสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงประมาณ 14.1% ในปี 2559 ดังนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ
ตลาดอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีอัตราการเติบโตถึง 34% ในปี 2559 พบว่า ในด้านของ
ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั้ง 3 บริษัท มีอัตราการเติบโตไม่เท่ากับขนาดของตลาดที่มีการ
เติบโต สามารถกล่าวโดยนัยได้ว่า จะมีปริมาณางานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะอุป
สงค์ส่วนเกิน (Demand surplus) ซึ่งอาจจะต้องมีการว่าจ้างผู้ ให้บริการรายอ่ืน ๆ ในประเทศ  
(ถ้ามี) หรือว่าจ้างผู้ให้บริการต่างประเทศ ดังนั้นหากโรงงานไพ่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพให้  

                                                 
5 ที่มา : Company, AECS Research 
6 ที่มา : งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท T.K.S และ บริษัท TBPS 
7 ที่มา : Company, AECS Research 
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เพียงพอที่จะรองรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง จะท าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมในการเพ่ิมรายได้และเป็นธุรกิจหลักของโรงงานไพ่ได้ในอนาคต 
 ทั้งนี้ โรงงานไพ่อาจจะมุ่งเน้นการให้บริการงานด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่ภาครัฐเป็นหลัก 
ซึ่งโรงงานไพ่มีความได้เปรียบของการเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ดังนั้นย่อมมีความได้เปรียบใน
แง่มุมของการรักษาความลับทางราชการของงานประเภทสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่น่าเชื่อถือกว่าของ
ทางเอกชน อันจะเป็นส่วนส าคัญในการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจการให้บริการงานสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง 
 

5) การทบทวนความสามารถพิเศษของโรงงานไพ่  ความได้ เปรียบ และความ 
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

 
  สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด
เป็นขีดความสามารถที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบ
ในตลาดให้แก่องค์กร สมรรถภาพหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งจะสร้างความ
ได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขัน สมรรถภาพหลักขององค์กร ได้แก่  สมรรถนะหลักในเทคโนโลยี การเสนอ
บริการที่ไม่เหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ  
  การวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ของโรงงานไพ่ตามแนวคิดระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

โรงงานไพ่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไพ่อย่างครบวงจร ประกอบกับการเป็น 
Regulator ในธุรกิจผลิตไพ่ โดยมีอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้ เดียวในการผลิตและจัดจ าหน่าย  
รวมไปถึงการจัดสรรสัมปทานให้แก่ผู้ที่ต้องการรับผลประโยชน์เป็นผู้จ าหน่ายไพ่ กล่าวคือโรงงานไพ่มีอ านาจ
เบ็ดเสร็จตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการควบคุมการจัดจ าหน่าย ดังนั้น หากโรงงานไพ่ใช้ความสามารถตรงส่วนนี้
เป็นปัจจัยตั้งต้นในการด าเนินกลยุทธ์จะท าให้โรงงานไพ่เกิดความได้เปรียบเป็นอย่างมากในการด าเนินธุรกิจที่
ต้องมีการแข่งขัน 

 
 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาด
ต่างๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
องค์กรประสบความส าเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) โดยสามารสรุป 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ได้ดังนี ้
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1. ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกกระดาษในประเทศยังคงมีช่องว่าง
เหลืออยู ่

 เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานไพ่มีปริมาณการขายไพ่เฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ 5,775,416 ส ารับต่อปี โดย
แบ่งเป็นไพ่ไทยจ านวน 3,600,520 ส ารับต่อปี ไพ่จีนจ านวน 19,492 ส ารับต่อปี ไพ่ป๊อกกระดาษจ านวน
ทั้งสิ้น 695,900 ส ารับต่อปี และไพ่ป๊อกพลาสติกจ านวนทั้งสิ้น 1,459,504 ส ารับต่อปี หากแต่จากการศึกษา
พบว่า ปริมาณความต้องการไพ่ป๊อกกระดาษในประเทศมีจ านวน 3,665,184 ส ารับต่อปี8 และมีปริมาณความ
ต้องการไพ่ป๊อกพลาสติกในประเทศมีจ านวน 940,456 ส ารับต่อปี9  

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 
- โรงงานไพ่มีการผลิตไพ่กระดาษในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการในตลาด 

ทั้งนี้แม้ว่าต้นทุนการผลิตไพ่กระดาษของโรงงานไพ่สูงกว่าไพ่กระดาษลักลอบอ่ืน ๆ ดังนั้นเนื่องจากโรงงานไพ่
เป็นผู้ท าหน้าที่เสมือน Regulator โรงงานไพ่จึงสามารถใช้ความได้เปรียบส่วนนี้ในการกีดกันปริมาณการใช้ไพ่
ลักลอบได ้

 
2. มีก าไรส่วนเกินของผลิตภัณฑ์อยู่ในระบบการจ าหน่ายสินค้า 

 โรงงานไพ่ไม่ได้ท าหน้าที่จ าหน่ายไพ่โดยตรง หากแต่ท าการจ าหน่ายไพ่ในลักษณะให้สัมปทานแก่
ผู้รับผลประโยชน์ กล่าวคือโรงงานไพ่ไม่ได้ควบคุมราคาขายปลายทางของผู้รับสัมปทาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ราคาไพ่ที่โรงงานไพ่ขายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์มีความห่างกับราคาไพ่ที่ผู้รับผลประโยชน์เสนอขายต่อ
ผู้บริโภค 

หน่วย : บาท

ประเภท
ตน้ทุน 

(ประมาณการ)

ราคาขาย

หนา้โรงงาน

ราคาไพ่ตาม

ทอ้งตลาด

ไพ่ไทย 24 42 52

ไพ่ผอ่งจนี 22 42 52

ไพ่จนีสีส่ ี 21 42 52

ไพ่ป๊อกกระดาษ 69 90 200

ไพ่ป๊อกพลาสตกิ 78 160 330

ไพ่ป๊อกพลาสตกิขอบทอง 95 220 420-495  
แผนภาพที่ 1.11 : แสดงราคาขายไพ่ของโรงงานไพ่เปรียบเทียบกับราคาขายไพ่ของผู้รับ

ผลประโยชน์10 
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 

- เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไพ่ไม่ได้ท าการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง ดังนั้นหากในอนาคตโรงงาน
ไพ่เป็นผู้ด าเนินการเบ็ดเสร็จจะท าให้โรงงานไพ่สามารถได้รับก าไรส่วนเพ่ิมของผู้รับผลประโยชน์มาเป็นของ
โรงงานไพ่ได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันอัตราก าไรของกลุ่มประเภทไพ่ป๊อกเมื่อเทียบกับต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 

                                                 
8 ที่มา  : แผนการตลาดโรงงานไพ่ 2554-2558 
9 ที่มา  : แผนการตลาดโรงงานไพ่ 2554-2558 
10 ที่มา : งบต้นทุนการผลติของโรงงานไพ่ปี 2556-2557 
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200 ถึง ร้อยละ 420 ซึ่งเป็นอัตราก าไรที่มากเมื่อเทียบกับอัตราก าไรของกลุ่มไพ่ป๊อกที่โรงงานไพ่ขายให้แก่ผู้
ได้รับผลประโยชน์คิดเป็นประมาณการก าไรอยู่ที่ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 130 

- โรงงานไพ่มีรายชื่อติดต่อ (contact list) ของลูกค้าที่รับซื้อไพ่จากผู้รับผลประโยชน์ใน
จ านวนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถใช้ข้อได้เปรียบ ณ จุดนี้ เพ่ือท าการตลาดให้แก่โรงงานไพ่ได้ 
 

3. กรมสรรพสามิตมีปริมาณงานพิมพ์จ านวนมาก 
 ปัจจุบันโรงงานไพ่รับงานพิมพ์ภายนอก (ปี 2557) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 42 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
งานจากกรมสรรพสามิตร้อยละ 9011 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท แบ่งเป็นงานพิมพ์อากรแสตมป์
สัดส่วนร้อยละ 80 คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 30 ล้านบาท ทั้งนี้หากนับเฉพาะงานพิมพ์แสตมป์ที่กรม
สรรพสามิตเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภายนอกเสนอราคาในปี 2557 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 300 
ล้านบาท ดังนั้นหมายความว่ายังคงมีปริมาณงานส่วนเกินในจ านวนที่มากที่โรงงานไพ่สามารถรับงานเข้ามา
ท าได้หากโรงงานไพ่มีศักยภาพเข้าเกณฑ์ที่สรรพสามิตเป็นผู้ก าหนด 

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 
- โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ดังนั้นโรงงานไพ่จะมีความได้เปรียบเชิง

สัมพันธ์ภาพ หากโรงงานไพ่มีความพร้อมในกระบวนการผลิตที่เพียงพอต่อการรับงานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
ของกรมสรรพสามิต โดยเฉพาะงานพิมพ์แสตมป์ คาดว่ากรมสรรพสามิตจะพิจารณาว่าจ้างโรงงานไพ่เป็นผู้
รับจ้างพิมพ์งานเป็นล าดับแรก 
 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่าง
ชัดเจนต่อความส าเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของต าแหน่งในการ
แข่งขันในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน  ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดันภายนอก อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจาก
แรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองด้วย 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก ได้แก่ ความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความเสี่ยง
หรือความต้องการอ่ืนๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน ได้แก่ ขีดความสามารถขององค์กร ทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ขององค์กร 

จากที่กล่าวสามารถสรุปได้ว่า เป็นความเสียเปรียบในการแข่งขัน (Competitive disadvantage)  
โดยสามารถสรุป ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ โรงงานไพ่ ได้ดังนี ้

 
 

                                                 
11 ข้อมูลจากโรงงานไพ่ 
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1. ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกพลาสติกเข้าสู่ภาวะอุปทานส่วนเกิน 
(Supply Surplus) 

 ในทางตรงกันข้ามกับตลาดไพ่ป๊อกกระดาษ ปัจจุบันโรงงานไพ่มีปริมาณการขายไพ่ป๊อกพลาสติก
เฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ 1,459,504 ส ารับต่อปี หากแต่จากการศึกษาพบว่ามีปริมาณความต้องการไพ่ป๊อก
พลาสติกในประเทศมีจ านวน 940,456 ส ารับต่อปี12 กล่าวคือปริมาณการผลิตตามแผนการผลิตไพ่ป๊อก
พลาสติกของโรงงานไพ่ไม่ตรงตามสภาวะความต้องการของตลาดที่แท้จริง 

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 
- เนื่องจากโรงงานไพ่มีนโยบายในการจ าหน่ายไพ่โดยระบบการให้สัปทาน ดังนั้นนโยบายการ

ผลิตของโรงงานไพ่มักอ้างอิงข้อมูลจากจ านวนการผลิตในปีก่อนหน้า ซึ่งจะท าให้มีปริมาณของเป้าหมายการ
ผลิตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวคือไม่ได้ใส่ใจในปริมาณความต้องการไพ่ในตลาดอย่างแท้จริง เปรี ยบเสมือนการ
ผลักภาระให้ผู้รับสัมปทาน ผลที่ตามมาคือความเสี่ยงเมื่อสภาวะการณ์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการของตลาดเกิดเป็นสินค้าคงเหลือ (Inventory) 
แก่ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับสัมปทาน ซึ่งจะส่งผลต่อการหาผู้เข้าประมูลรับสัมปทานในอนาคต 

 
2. โรงงานไพ่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง 

 โรงงานไพ่ มีแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกันรายได้ของ
โรงงานไพ่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ก าไรสุทธิมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ โดยเมื่อพิจารณาตั้งแต่ ปี 2554-
255713 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงงานไพ่ มีอัตราเพ่ิมขึ้น (CAGR) เท่ากับร้อยละ 13.81 
ต่อปื และก าไรสุทธิเมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2554-2557 มีอัตราลดลงร้อยละ 10.25 หากพิจารณาด้วยอัตรานี้ 
จะพบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันรายได้
กลับมีความไม่แน่นอนขึ้นกับสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ และเริ่มเห็นทิศทางของรายได้จาก
การด าเนินงานมีโอกาสที่จะลดลงอีกในอนาคต ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อโรงงานไพ่ในการประสบกับปัญหา
สภาวะขาดทุนทางบัญชีได้ 
 

 
 

                                                 
12 ที่มา : แผนการตลาดโรงงานไพ่ 2554-2558 
13 ที่มา : งบการเงินโรงงานไพ่ 2553-2557 
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แผนภาพที่ 1.12 : แนวโน้มรายได้และค่าใช้จ่ายของโรงงานไพ่ 

 
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 
- ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ไพ่เป็นสินค้าที่โรงงานไพ่สามารถเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายได้แต่เพียง 

ผู้เดียว หากแต่ในความเป็นจริงมาตรการในการปราบไพ่ลักลอบยังคงขาดความเข้มงวด ดังนั้น สินค้าเหล่านี้
จึงกลายมาเป็นคู่แข่งทางตรงกับไพ่ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่ ซึ่งไพ่ลักลอบเหล่านี้มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับไพ่ที่
ถูกต้องตามกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานไพ่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ที่นิยมเล่นไพ่เชิงสันทนาการซึ่งสามารถครอบครองไพ่ลักลอบได้โดยไม่ผิดกฎหมาย (ไม่เกิน 2 ส ารับ) 
ดังนั้นหากโรงงานไพ่ยังคงมีต้นทุนการผลิตที่สูงประกอบกับการที่ขาดความเข้มงวดในการปราบปรามไพ่
ลักลอบ ท าให้ไพ่ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่มีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับไพ่ลักลอบอาจน าไปสู่ภาวะยอดขายแท้จริง 
(ไม่ใช่ยอดขายตามสัมปทาน) ที่ถดถอยลงได้  

- ในอนาคตหากโรงงานไพ่ต้องเข้าสู่สภาวะการแข่งขันกับองค์กรอื่นอย่างเต็มรูปแบบ เช่นการ
เปิด เสรีทางการค้ า  ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะมีลักษณะ 2 รูปแบบหลัก  ๆ ของการแข่ งขัน  คือ  
1. Cost leadership (แข่งด้านต้นทุนสินค้า) 2. Differentiate (แข่งด้านความแตกต่าง) 
3. Focus (แข่งในตลาดเฉพาะ) เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงสภาพธุรกิจในอนาคตและศักยภาพของโรงงานไพ่แล้ว
พบว่า มีแนวโน้มที่จะต้องไปแข่งขันในลักษณะของ Cost leadership มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

A. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงงานไพ่ (ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่) เป็นกลุ่มของมหาชน (Mass) 
เห็นได้จากผู้ที่บริโภคสินค้าของโรงงานไพ่ จะมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย เกือบทุกระดับอายุและระดับ
การศึกษา ส่งผลให้สินค้าที่ทางโรงงานไพ่เป็นผู้ออกต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มที่จะต้องเป็น
ลักษณะ Mass product 

B. โรงงานไพ่ไม่ได้มีการมุ่งพัฒนาหรือวิจัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (Research&Development) 
อันเป็นผลสืบเนื่องจาก พรบ. ไพ่ รวมไปถึงภาพลักษณ์ของนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องปราบปรามการเล่นการ
พ นั น  ท า ใ ห้ โ ร ง ง า น ไ พ่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ อ อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ป ล ก ใ ห ม่ แ ล ะ 
มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากเดิมได้ จะเห็นได้ว่าโรงงานไพ่พยายามออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบ
ของไพ่ชนิดเดิมแต่แตกต่างรุ่น เพ่ือท าการตลาด เช่น ไพ่ป๊อกพลาสติก ของเดิมยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 222 
ท าการออกผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกพลาสติกเพ่ิมเติม ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 777 (Low cost) เป็นต้น ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีความแตกต่างทางด้านการใช้งานเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิม รวมถึง
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กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มเดิมส่งผลให้อาจจะท าให้เกิดการ Cannibalize ในทางยอดขายของทางโรงงาน
ไพ่อีกทางหนึ่ง  
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้โรงงานไพ่ อาจต้องเข้าสู่ภาวะ การแข่งขันด้วยต้นทุน หากในอนาคต 
มีคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้น และโรงงานไพ่ยังขาดการบริหารจัดการด้านต้นทุนและการจัดสรรก าลังการผลิตที่ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ อาจจะน าไปสู่การเป็นผู้ขาดทุนและเสียหายในทางธุรกิจได้ในอนาคต 
 

3. ความไม่แน่นอนในนโยบายรัฐบาลต่อทิศทางของธุรกิจไพ่ 
 โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงองค์กรเดียวที่สามารถผลิตไพ่ออกจ าหน่ายได้  ทั้งนี้ความ
ขัดแย้งในนโยบายของภาครัฐในเชิงบทบาทการจัดการกับธุรกิจผิดกฎหมาย รวมไปถึงการจัดการกับปัญหา
การพนัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเชิงนโยบายต่อธุรกิจของโรงงานไพ่ กล่าวคือหน่วยงานภาครัฐ (โรงงานไพ่) 
ท าการผลิตสินค้าที่ภาครัฐท าการปราบปราม ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันของรัฐบาล คสช. ที่สั่งห้าม
ไม่ให้มีการเล่นพนันอย่างจริงจังส่งผลให้สินค้า (ไพ่) ไม่สามารถกระจายสู่ท้องตลาดได้ เกิดเป็นไพ่ตกค้าง เป็น
ต้น 

ประเด็นทีก่่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 
- ส่งผลให้ไพ่เป็นสินค้าที่พยากรณ์ความต้องการในตลาดได้ยาก รวมไปถึงไม่สามารถบ่งบอก

แนวโน้มได้หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลบ่อยครั้ง ดังนั้นหากในอนาคตโรงงานไพ่ต้องด าเนินการ
จ าหน่ายสินค้าด้วยตัวเองจะประสบปัญหาความผันผวนของอุปสงค์ (Demand) อันจะส่งผลต่อความผันผวน
ของการผลิตไพ่หากไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิตไพ่ให้เป็นลักษณะการปรับเรียบ (Lean)  
 

4. กระแสการเล่นเกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจุบันแนวโน้มการเล่นการพนันผ่านทาง Internet ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยมา ทั้งนี้เนื่องจาก
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งพนัน ความเสี่ยงที่จะถูกจับมีน้อยกว่า รวมไปถึงสามารถใช้ระบบการโอนเงิน
ทางออนไลน์หรือทางบัตรเครดิตส่งผลท าให้ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน 
 

 
แผนภาพที่ 1.13 : แนวโน้มการเติบโตของการพนันออนไลน์14 

                                                 
14 ที่มา : Gambling Capital, Morgan Stanley Research 
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ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 
- เนื่องจากไพ่เป็นสินค้าประเภทจับต้องได้ผู้บริโภคหลัก ๆ จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้

เล่นไพ่แบบสันทนาการหรือเล่นพนันในความถี่ครั้งคราว และ กลุ่มผู้เล่นไพ่แบบการพนันอาชีพหรือเล่นการ
พนันบ่อย ดังนั้นในกลุ่มผู้เล่นเป็นครั้งคราวนั้นอาจจะส่งผลกระทบน้อยเนื่องจากกลุ่มนี้ต้องการเล่นเพ่ือความ
บันเทิง ต้องการที่จะพบปะกัน ดังนั้นยังคงนิยมลักษณะของไพ่ที่สามารถจับต้องได้ ทั้งนี้ในกลุ่มของผู้ที่เล่น
พนันบ่อย หรือเสพติดการพนันคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่ไม่ยึดติดว่าต้องเข้าบ่อนเพ่ือเล่นไพ่ หากมีการ
อ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ในการเข้าถึงวิธีการเล่นพนันรูปแบบใหม่ ๆ ก็จะท าให้สามารถ
เปลี่ยนไปเล่นการพนันรูปแบบนั้น ๆ ได้ง่าย โดยพบว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-4915 ปี เป็นช่วงอายุที่นิยม
การเล่นไพ่มากที่สุด ดังนั้นหากในอนาคตกลุ่มเป้าหมายจะถูกพัฒนามาจากกลุ่มอายุ 15-20 ปี ซึ่งกลุ่มเหล่านี้
จัดเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใน Gen z กล่าวคือมีความนิยมความทันสมัย เสพติดเทคโนโลยี ดังนั้นกลุ่มเหล่านี้มี
โอกาสที่จะหันไปนิยมการเล่นไพ่ออนไลน์เป็นหลัก อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของโรงงานไพ่ใน
อนาคต 
 

5. การแข่งขันที่สูงขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 การเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าไปจับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นตาม
ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น ในขณะเดียวกันคู่แข่งก็สามารถที่จะแย่งลูกค้าของทางโรงงานไพ่ ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในองค์ประกอบ ได้แก่ ความพร้อมในด้านเงินทุน ความพร้อมในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความพร้อมในด้านสินค้า ความพร้อมในด้านการสนับสนุนจากภาคของประเทศ ความพร้อมของการ Utilize 
ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
แผนภาพที่ 1.14 : ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงงานไพ่ 
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ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 
- ไพ่ที่ถูกผลิตโดยโรงงานไพ่มีต้นทุนที่สูงกว่าไพ่ที่ผลิตโดยประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะที่ผลิต

โดยประเทศมาเลเซีย ซึ่งไม่มีการกีดกันทางกฎหมายด้านการพนันในประเทศ ท าให้มี Demand condition 
ของประเทศท่ีแข็งแกร่งกว่าประเทศไทย ดังนั้นการผลิตไพ่ของประเทศมาเลเซียจึงเกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of scale) เมื่อมีการเปิดเสรีการค้าแล้วจะส่งผลเสียต่อยอดขายของโรงงานไพ่เป็นอย่างมาก 

- ไพ่เป็นสินค้าลักษณะ Commodities กล่าวคือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในด้าน
ของการใช้งาน หากโรงงานไพ่ไม่ได้เริ่มด าเนินการแบ่ง (Segment) ตลาดตามค่านิยมแบบศักดินา (Socio-
Class) ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดระดับของการแบ่งแยกสินค้าตามจิตใจ จะท าให้หลีกเลี่ยงไมได้ที่
ต้องแข่งขันกันด้วยราคาอันจะส่งผลต่อยอดขายของโรงงานไพ่ในท้ายที่สุด 
 

6. การวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ 
 เนื่องจากในการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ของโรงงานไพ่ควรที่จะต้องพิจารณารอบ
ด้าน ไม่พิจารณาเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดแก่โรงงานไพ่เพียงด้านเดียว ควรต้องพิจารณาประโยชน์หรือผลเสีย
ที่สามารถเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ส่วนของโรงงานไพ่ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของโรงงาน
ไพ่ ดังนั้นจึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้
ท าการเลือกสัมภาษณ์ คือ บริษัท C.S. Thai Trading จ ากัด16 เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญมาก
ในการเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่โรงงานไพ่เพียงแต่ผู้เดียว โดยสามารถสรุปความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้ดังนี้ 
คู่ค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 
C.S. Thai 
Trading 
Company 
Limited 

 เนื่องจากสัมปทานที่ทางบริษัทคู่ค้า
รับมาจากโรงงานไพ่มีความไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ท าให้บริษัทคู่ค้า
ต้องการให้มีการจัดท าแผนการตลาด (การปรับ
สัมปทาน) ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ณ ปัจจุบัน โดยต้องการให้โรงงานไพ่มี
การผลิตและจัดสรรสัมปทานให้ตรงกับปริมาณ
ความต้องการไพ่ในท้องตลาดที่แท้จริง 

 ต้องการให้สัญญาสัมปทานสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 

 มี ค ว ามคาดหวั ง จ าก
โรงงานไพ่ในการช่วยเหลือ/ผ่อน
ปรนสัมปทานจากสถานการณ์
ปัจจุบันที่ตลาดไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การจัดจ าหน่ายไพ่ 

 ทางคู่ค้ามีความคาดหวัง
ในการปรับ เปลี่ ยนนโยบาย
รัฐบาลให้มีความเอ้ืออ านวยต่อ
การจัดจ าหน่ายไพ่มากขึ้น 

 

                                                 
16 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบริษัท C.S. Thai Trading จ ากัด, พระรามที่ 2 ชอย 50   
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 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์คู่ค้ากับโรงงานไพ่ ท าให้สังเกตได้ว่า ทางคู่ค้าผู้รับสัมปทานจากโรงงาน
ไพ่ ณ ปัจจุบัน ประสบกับปัญหาสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมาก อันเป็นผลจากสัญญาสัมปทาน ท าให้ต้องซื้อ
ไพ่เพ่ิมเติมตลอดเวลาตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะสถานการณ์ตลาดที่ส่งผลลบต่อการจัดจ าหน่ายไพ่ 
นโยบายรัฐบาลที่ขัดแย้งกับการจัดจ าหน่ายไพ่ รวมถึงนโยบาย/สัมปทานของโรงงานไพ่ที่ไม่เอ้ืออ านวย และ
ไม่ยืดหยุ่นต่อคู่ค้า ท าให้คู่ค้าโรงงานไพ่เกิดความต้องการที่จะให้สัญญาสัมปทานสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือคู่ค้าในอีกทางหนึ่ง โดยหากสัญญาสัมปทานยังคงมีลักษณะเดิม 
กล่าวคือขาดความยืดหยุ่น จะส่งผลกระทบต่อคู่ค้ารายอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามาประมูลเป็นผู้รับผลประโยชน์ของ
โรงงานไพ่ในอนาคต เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น ในท้ายที่สุดแล้วโรงงานไพ่อาจจะประสบปัญหาของการหา
ผู้รับผลประโยชน์ในอนาคตก็เป็นได้  
 จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัด
จ าหน่ายไพ่และการท าธุรกิจร่วมกับโรงงานไพ่ ท าให้คาดการณ์ว่า เมื่อคู่ค้าปัจจุบันหมดสัญญาใน
ปีงบประมาณนี้ จะเกิดปัญหาในการเปลี่ยนสัมปทาน และการด าเนินธุรกิจการจัดจ าหน่ายไพ่ อันเป็นปัญหา
ใหญ่ที่ทางโรงงานไพ่มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญ 
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บทท่ี 2 สถานะทางการเงินของโรงงานไพ่ 
  
การวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2552 – 2557 

จากข้อมูลงบการเงินตั้งแต่ ปี 2552 – 2557 สามารถวิเคราะห์ภาวะการเงินในภาพรวมของกิจการ 
ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สถานะความมั่นคงทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้ดังนี้  
 
1. สถานะความม่ันคงทางการเงิน 
 

1.1. ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน 
จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงงานไพ่ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 

615.50 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 438.26 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของสินทรัพย์
รวม) ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
สินค้าคงเหลือ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 177.24 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.80 ของ
สินทรัพย์รวม) ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ในขณะที่โรงงานไพ่ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 220.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 35.82 ของหนี้สิน และ
ส่วนของทุน) ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 152.15 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของหนี้สินรวม) โดย
รายการส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินค้างน าส่งคลัง ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 68.35 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
31.00 ของหนี้สินรวม) มีรายการกองทุนบ าเหน็จบ านาญป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด  

ส าหรับส่วนของทุน ปี 2557 มีมูลค่า 395.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64.18 ของหนี้สินและส่วน
ของทุน) โดยรายการก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของ
ส่วนของทุน)  

หนว่ย: บาท

2552 2553 2554 2555 2556 2557

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 517,807,189.98 446,253,958.80 524,025,003.66 494,303,983.11 573,362,323.12 438,260,196.99 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 28,157,415.08   38,360,160.33   51,898,870.47   129,746,971.16 147,409,193.69 177,244,708.81 

สินทรัพย์สินรวม 545,964,605.06 484,614,119.13 575,923,874.13 624,050,954.27 720,771,516.81 615,504,905.80 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 210,699,813.41 133,428,712.97 188,425,274.00 216,199,633.17 280,876,631.70 152,156,087.08 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 49,830,740.00   47,227,270.00   45,666,950.00   58,527,945.00   66,256,107.00   68,346,907.00   

หนีสิ้นรวม 260,530,553.41 180,655,982.97 234,092,224.00 274,727,578.17 347,132,738.70 220,502,994.08 

ส่วนของทุน 285,434,051.65 303,958,136.16 341,831,650.13 349,323,376.89 373,638,778.11 395,001,911.72 

หนีสิ้นและส่วนของทุน 545,964,605.06 484,614,119.13 575,923,874.13 624,050,955.06 720,771,516.81 615,504,905.80  
ตารางที่ 1.15: งบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อของ โรงงานไพ่ ปี 2552 – 2557 
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ณ 30 กันยายน ปี 2557 สินทรัพย์ที่เป็นรายการส าคัญของโรงงานไพ่ ได้แก่ รายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ และรายการเงินลงทุนชั่วคราว  โดยมีมูลค่า 327.74 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 53.25 ของสินทรัพย์รวม) 65.84 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10.70 สินทรัพย์รวม) และ 29.26 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของสินทรัพย์รวม) ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 1.19: สัดส่วนสินทรัพย์รวมของ โรงงานไพ่ ปี 2557 
 
และหนี้สินที่เป็นรายการหลักของโรงงานไพ่ คือ เงินค้างน าส่งคลัง โดยมีมูลค่า 120 ล้านบาท (คิด

เป็นร้อยละ 54.42 ของหนี้สินรวม) และรายการกองทุนบ าเหน็จ มีมูลค่า 49.91 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
22.63 ของหนี้สินรวม) ตามล าดับ  

 
 

แผนภาพที่ 1.20: สัดส่วนหนี้สินรวมของ โรงงานไพ่ ปี 2557 
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1.2. การวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน 
 
จากการวิเคราะห์พบว่า รายการสินทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ งเมื่อพิจารณา

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) 
ในช่วงระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ 2.43 โดยในปี 2557 รายการสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงที่
ลดลง คิดเป็นร้อยละ -14.60 ซึ่งสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญได้แก่ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 53.25 ของ
สินทรัพย์รวม และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสินทรัพย์รวม แต่อย่างไรก็ตามรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ -4.82 โดยเฉพาะ
ในปี 2557 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่าลดลงร้อยละ 19.70 จากปี 2556 ซึ่งเป็นผลมา
จากการน าส่งรายได้แผ่นดินที่ค้างน าส่งคลังปี 2555 และ 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 164.00 ล้านบาท และ 
80.45 ล้านบาทเป็นล าดับ เป็นผลให้รายการเงินค้าน าส่งคลังลดลงจาก 244.45 ล้านบาท ในปี 2556 เหลือที่ 
120.00 ล้านบาท ในปี 2557 

ในขณะรายการสินค้าคงเหลือ ในปี 2557 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.70 ของสินทรัพย์รวม และมี
อัตราการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่มีอัตราการเติบโตของสินค้าคงเหลือเฉลี่ยต่อปีในช่วงระหว่างปี  
2552 - 2557 เท่ากับร้อยละ 16.30 ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2555 – 2557 มีมูลค้าสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วง
ระหว่าง 62.69 – 65.92 ล้านบาท โดยเฉพาะในปี 2557 รายการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมีมูลค่า 48.03 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 72.95 ของสินค้าคงเหลือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.01 จากปี 2556 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ของสินค้าคงเหลือในปี 2557 สามารถสะท้อนได้จาก 2 กรณีคือ กรณีมูลค่าของรายการวัตถุดิบ วัตถุดิบ
ประกอบ ในปี 2557 ที่ลดลง 12.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -63.55 จากปี 2556 น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของ
มูลค่ารายการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และกรณีของอุปทานของผลิตภัณฑ์ไพ่ที่มีมากกว่าอุปสงค์ในตลาดไพ่ของ
ประเทศไทย 

และรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.00 ของสินทรัพย์รวม และมี
อัตราการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่มีอัตราการเติบโตของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เฉลี่ยต่อปี ในช่วง
ระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ 43.30 ซึ่งการเติบโตของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 
2557 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.46 จากปี 2556 เป็นผลมาจากการเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จในปี 2557  
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แผนภาพที่ 2.21: แนวโน้มสินทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ ปี 2552-2557 

 
 

แผนภาพที่ 2.22: แนวโน้มหนี้สินของโรงงานไพ่ ปี 2552-2557 
 
ส าหรับรายการหนี้สินของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งพิจารณาอัตราการเติบโตของรายการ 

หนี้สินรวม พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CARG) ในช่วงระหว่างปี  
2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ -3.23 โดยในปี 2557 รายการหนี้สินรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คิด
เป็นร้อยละ -36.33 จากปี 2556 ซึ่งรายการหนี้สินรวมที่ส าคัญประกอบไปด้วย เงินค้างน าส่งคลังและกองทุน
บ าเหน็จ 
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รายการเงินค้างน าส่งคลังมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 54.29 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราการเติบโตของ
เงินค้างน าส่งคลังเฉลี่ยต่อปี ในระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ -5.30 โดยที่ในปี 2557 มูลค่าเงินค้าง
น าส่งคลังลดลง 124.45 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงร้อยละ 50.91 จากปี 2556 ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ส่งผลต่อรายการหนี้สินรวม ในปี 2557 ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงของหนี้สินรวมที่ลดลง 126.63 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 36.48 การลดลงของรายการเงินค้างน าส่งคลังเกิดขึ้นจากการน าส่งรายการ 
เงินค้างน าส่งคลังที่เป็นผลจากเงินค้างน าส่งปี 2555 และ 2556 จ านวน 80.45 ล้านบาท และ 164.00 ล้าน
บาท ซึ่งสอดคล้องของการลดลงของรายการสินทรัพย์ 2 รายการคือ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด และรายการเงินลงทุนชั่วคราว โดยที่มูลค่าสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการ ในปี 2557 มีมูลค่าลดลง 119.81 ล้าน
บาท จากปี 2556 

 
ส าหรับรายการกองทุนบ าเหน็จบ านาญมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.63 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตรา

การเติบโตของรายการกองทุนบ าเหน็จค่อนข้างคงที่ โดยที่อัตราการการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของกองทุน
บ าเหน็จเฉลี่ยต่อปี ในระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ 0.03 

 
แผนภาพที ่2.23: แนวโน้มส่วนของทุนของโรงงานไพ่ ปี 2552-2557 
 
ในส่วนของทุนของโรงงานไพ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่อัตราการเติบโตของทุนเฉลี่ยต่อ

ปี ในช่วงระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ 6.71 โดยที่ส่วนของทุนประกอบไปด้วย ทุนและก าไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร เมื่อพิจารณาพบว่าทุนของโรงงานไพ่มีมูลค่าคงที่ที่ 0.25 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2557 
ดังนั้นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของส่วนทุนคือ รายการก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร โดยที่อัตราการ
เติบโตของก าไรสะสมของโรงงานไพ่ฌลี่ยต่อปี (CAGR) ในระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ 6.72 การ
เติบโตของก าไรสะสมย่อมสะท้อนถึงการด าเนินงานของโรงงานไพ่ที่มีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง  
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2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

2.1. ภาพรวมงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
จากข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 พบว่าโรงงานไพ่ มีรายได้รวมในปี 

2557 เป็นจ านวน 360.01 ล้านบาท ต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2557 เป็นจ านวน 150.45 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 เป็นจ านวน 74.54 ล้านบาท ส่งผลให้โรงงานไพ่มีก าไรสุทธิในปี 2557 
อยู่ที่ 141.56 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.32 ของรายได้รวม) ถือได้ว่ารายได้จากการขายและการให้บริการ 
และสัดส่วนก าไรสุทธิของโรงงานไพ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หากแต่ในปี 2557 ก าไรสุทธิของโรงงานไพ่ปรับตัวลดลง
จากปี 2556 เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายไพ่ 
และรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ 
 
งบก าไรขาดทุนโดยย่อ  

หนว่ย: บาท

2552 2553 2554 2555 2556 2557
รายได้

รายได้จากการขายไพ่ 411.87 305.93 354.46 384.96 382.89 317.98 

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์ 21.41   22.36   27.15   12.02   34.91   42.03   

รายได้จากการประทับตราไพ่ปอ๊กต่างประเทศ 3.59     2.25     0.90     -       0.45     0.00     

รายได้จากการด าเนินงาน 436.88 330.53 382.51 396.98 418.24 360.01 

รายได้อ่ืนๆ 118.92 18.13   9.09     10.80   11.40   6.55     

รวมรายได้ 555.81 348.67 391.59 407.78 429.64 366.56 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เงินเดือนสวัสดิการ 15.03   16.19   16.24   17.89   25.04   20.57   

โบนัสกรรมการและพนักงาน 11.56   12.50   13.25   11.78   13.82   13.87   

ค่าจ้างเหมา 6.69     8.94     7.63     10.10   17.47   16.74   

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 9.41     14.17   13.44   17.03   19.02   23.36   

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 42.69   51.80   50.56   56.80   75.35   74.54   

ต้นทุนขายและการให้บริการ

งานผลิตไพ่ 221.62 134.72 126.66 147.36 159.35 131.14 

งานรับจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์ 17.90   17.00   18.39   10.86   18.56   19.32   

งานรับจ้างประทับตราไพ่ 1.12     0.94     0.11     0.03     0.07     -       

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 239.52 151.71 145.05 158.22 177.91 150.45 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 273.59 145.15 195.99 192.76 176.39 141.56  
ตารางที่ 2.24: งบก าไรขาดทุนโดยย่อของโรงงานไพ่ ปี 2552 – 2557 
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 การวิเคราะห์การด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2552 – 2557 จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ
รายได้จากการขายและการให้บริการ ส่วนของต้นทุนขาย และการให้บริการ และส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ซึ่งพบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขาย และ
การให้บริการในช่วงระหว่างปี 2552 – 2557 เท่ากับร้อยละ -7.71, -8.97 และ 11.79 ตามล าดับ จากอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยพบว่า รายได้จากการขายและการให้บริการ และต้นทุนขายและการให้บริการมีทิศทางและ
แนวโน้มที่สอดคล้องกัน ซึ่งต้นทุนการขายและการให้บริการที่มีสัดส่วนเฉลี่ย (2552 – 2557) คิดเป็นร้อยละ 
41.81 ของรายไดร้วม แต่ในอีกส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
มีอัตราการเติบโตที่สวนทางกับรายได้จากการขายและการให้บริการ และก าไรสุทธิของโรงงานไพ่ ดังนั้นการ
เติบโตของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขณะที่รายได้ และก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง ย่อมแสดงถึงการ
บริหารงานและการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
 

 
แผนภาพที่ 2.25: แนวโน้มของรายได้จากการขายและการให้บริการ ของโรงงานไพ่ ปี 2552-2557 
 
การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มของรายได้ 

 
รายได้หลักของโรงงานไพ่ ปี 2557 เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายและการให้บริการ โดยรายได้ที่เกิด

จากการขายหรือผลิตจากโรงงานไพ่ คือรายได้จากการขายไพ่และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของรายได้ท้ังหมด โดยรายละเอียดรายได้จากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 

o รายได้จากการขายไพ่ เป็นรายการรายได้หลักของโรงงานไพ่ ซึ่งการขายไพ่ของโรงงานไพ่
ประกอบไปด้วย ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ไพ่ป๊อก
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กระดาษการท่องเที่ยว ไพ่ป๊อกพลาสติก Low Cost ไพ่ป๊อกกระดาษ Low Cost และไพ่ช าร่วย โดยในปี 
2557 รายได้จากการขายไพ่มีมูลค่า 317.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.32 ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการรวม  

o รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นรายการรายได้หลักที่ส าคัญของโรงงานไพ่เช่นกัน โดย
ในปี 2557 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 42.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.68 ของรายได้จากการ
ขายและการให้บริการรวม 

o รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ เป็นรายการรายได้จากการให้บริการของ
โรงงานไพ่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าของรายได้จากการประทัยตราไพ่ป๊อกต่างประเทศนั้นมีมูลค่าที่ไม่มี
ทิศทางคงที่ ซึ่งมูลค่ารายได้ย่ออยขึ้นอยู่กับจ านวนไพ่ที่น าเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยในปี 
2557 รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศมีมูลค่าเพียง 747.66 บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้การ
ขายและการให้บริการรวม ที่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 

ส าหรับส่วนของรายได้อ่ืน ในปี 2557 โรงงานไพ่มีรายได้อ่ืน มูลค่า 6.55 ล้านบาท โดยเกิดจาก
รายการดอกเบี้ยรับที่มีมูลค่า 5.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.96 ของรายได้อ่ืน ซึ่งรายการรายได้อ่ืนนี้ไม่
เกี่ยวข้องกับการขายไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ จึงไม่สะท้อนถึงประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

ในการวิเคราะห์พบว่ารายได้การขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ประกอบไปด้วย รายได้จากการ
ขายไพ่ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ และรายได้เงินค่า
ผลประโยชน์ เมื่อพิจารณาถึงรายได้จากการขายและการให้บริการหลักของโรงงานไพ่มาจาก รายได้จากการ
ขายไพ่ ซึ่งมสีัดส่วนต่อรายได้รวมเฉลี่ย ในช่วงปี 2552 – 2557 อยู่ที่ร้อยละ 89.03 และรายได้จากการรับจ้าง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ มีสัดส่วนต่อรายได้รวมเฉลี่ย ในช่วงปี 2552 – 2557 อยู่ที่ร้อยละ 6.76 

เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้พบว่า รายได้รวมของโรงงานไพ่ ในช่วงระหว่างปี 2552 – 
2557 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -7.71 แต่ในปี 2552 โรงงานไพ่มีรายได้เงินค่า
ผลประโยชน์มูลค่า 100.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการของโรงงานไพ่ เช่นเดียวกับรายได้จาก
การขายไพ่ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการหลัก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 
-5.04 ซึ่งรายได้รวม และรายได้จากการขายไพ่ของโรงงานไพ่ มีทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกันทุกปี ขณะที่รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 14.44 โดยในปี 2557 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 
42.03 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 20.42 จากปี 2556 และมีสัดส่วนต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 11.68 
ของรายได้รวม ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่อรายได้รวมที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2552 ในส่วน
ของรายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศและรายได้เงินค่าผลประโยชน์เป็นรายได้
ที่ไม่คงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการน าเข้าไพ่ในแต่ละปี เพ่ือมาจ าหน่ายในราชอาณาจักรไทยอย่างถูก
กฏหมาย 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  

 

30 
 

จากอัตตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้จากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่พบได้ว่า การ
ที่รายได้จากการขายไพ่ค่อนข้างมีทิศทางเดียวกับรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ย่อมแสดงให้เห็น
ถึงรายได้จากการขายไพ่ยังเป็นปัจจัยหลักอยู่ ซึ่งปริมาณและจ านวนของการขายไพ่ให้แก่ผู้ได้รับสัมปทานย่อม
ต้องคงที่ แสดงถึงรายได้จากการขายไพ่ต่อสัดส่วนรายได้รวมไม่ควรน้อยลง แต่ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2557 
สัดส่วนรายได้จากการขายไพ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 96.97 ของรายได้รวมจากการขายและการ
ให้บริการ ลดลงถึงร้อยละ 91.55 และ ร้อยละ 88.32 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการในปี 
2556 และ 2557 ตามล าดับ ขณะเดียวกันสัดส่วนรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 
3.03 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ในปี 2555 เป็นร้อยละ 8.35 และร้อยละ 11.68 ของ
รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงโรงงานไพ่เริ่มที่
จะเพ่ิมบทบาทของการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มากขึ้น 

 
แผนภาพที่ 2.26: สัดส่วนรายได้ของ โรงงานไพ ปี 2557 
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การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ ในปี 2557 ประกอบไปด้วยต้นทุนงานผลิตไพ่ คิด

เป็นร้อยละ 87.12 ของต้นทุนการขายและการให้บริการ และต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 
12.84 ของต้นทุนการขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดต้นทุนจากการขายและการให้บริการของ
โรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 

o งานผลิตไพ่ ในปี 2557 ต้นทุนงานผลิตไพ่มีมูลค่า 131.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.24 
รายได้จากการขายไพ่ โดยต้นทุนการผลิตของไพ่ไทยมีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุด เป็นมูลค่า 49.11 ล้าน
บาท เพ่ือท าการผลิตไพ่จ านวน 3,600,520 ส าหรับ คิดเป็นต้นทุนการผลิตที่ 13.26 บาทต่อส ารับ และมี
ต้นทุนขายอยู่ที่ 15.66 บาทต่อส ารับ ขณะที่ต้นทุนไพ่ป๊อกพลาสติก Low Cost มีมูลค่าต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 
37.30 ล้านบาท เพื่อท าการผลิตไพ่จ านวน 850,626 ส ารับ คิดเป็นต้นทุนการผลิตและการขายที่ 43.23 บาท 
และการผลิตไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง มีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ 23.60 ล้านบาท เพ่ือการผลิตไพ่จ านวน 
460,146 ส ารับ คิดเป็นต้นทุนการผลิตส ารับละ 57.24 บาท และมีต้นทุนขายอยู่ที่ 73.44 บาท ซึ่งเป็นต้นทุน
ต่อหน่อยที่แพงที่สุดของการผลิตไพ่ทั้งหมด17ของโรงงานไพ่ในปี 2557 

o งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในปี 2557 ต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 19.32 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 45.96 ของรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

ในการวิเคราะห์ต้นทุนขายและการให้บริการพบว่า ต้นทุนของงานผลิตไพ่ ในช่วงระหว่างปี 2552 – 
2557 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -9.96 แต่ขณะเดียวกันต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 1.53 ซึ่งเพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 14.44 สะท้อนถึงแนวโน้มและบทบาทของการรับจ้างพิมพ์
ที่เพ่ิมขึ้นของโรงงานไพ่ และการเติบโตของต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่ งพิมพ์ที่เพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการผลิตหรือการพิมพ์ที่เพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตหรือการพิมพ์ที่ลดลง ความมีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นย่อยเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานไพ่ในด้านการพิมพ์สิ่งพิมพ์กับเอกชนมากข้ึน 

จากงบแสดงสถานะทางการเงินของโรงงานไพ่ข้างต้นพบว่า รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มี
มูลค่าและมีการเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ จากต้นทุนการพิมพ์ที่ลดลง โดยที่ในปี 2557 สัดส่วนของต้นทุนรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่อรายได้
จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ เท่ากับร้อยละ 45.96 ลดลงจากปี 2552 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 83.62 

                                                 
17 ในปี 2557 โรงงานไพ่ผลิตไพ่ทั้งหมด 8 ชนิด คือ 1. ไพ่ไทย 2. ไพ่ผ่องจีน 3. พ่ีป๊อกกระดาษ 4. ไพ่ป๊อกพลาสติก 5. ไพ่ป๊อกพลาสติกกรอบทอง 6. ไพ่ป๊อกกระดาษการ
ท่องเที่ยว 7. ไพ่ป๊อกพลาสติก Low Cost และ 8. ไพ่ป๊อกกระดาษ Low Cost 
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ส าหรับส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 74.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 20.70 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงงานไพ่ 
เป็นดังนี้ 

o เงินเดือนและสวัสดิการ ในปี 2557 มีมูลค่า 20.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.60 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม) 

o โบนัสกรรมการและพนักงาน ในปี 2557 มีมูลค่า 13.87 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม) 

o ค่าจ้างเหมา ในปี 2557 มีมูลค่า 16.74 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.46 ของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวม) 

o ค่าเสื่อมราคา ในปี 2557 มีมุลค่า 5.1 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.84 ของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารรวม) 

 

 
แผนภาพที่ 2.27 : สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงงานไพ่ ปี 2557 
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บทที ่3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าหรือปัจจัยส าคัญต่างจะเป็นส่วนส าคัญในการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ มาสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่โรงงานไพ่ต้องด าเนินงาน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาวะตลาดของอุตสาหกรรมไพ่และสิ่งพิมพ์ 
2. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Competitive Landscape) 
3. การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และโอกาสทางนวัตกรรม (Product Life Cycle & 

Innovation Diffusion) 
4. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมการบริโภค (Target Market & Behavior) 
5. การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Supply Chain Analysis) 
6. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S) 
7. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTLE Analysis) 

 โดยที่จะน าผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดมาจับกลุ่มเป็นข้อมูลของปัจจัยน าเข้า  ผ่านการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SWOT Matrix เพ่ือที่จะสรุปเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ทางโรงงานไพ่ต้อง
ด าเนินงาน ในล าดับถัดไป 
 ทั้งนี้ระเบียบวิธีวิเคราะห์ทั้งหมดนั้นจะด าเนินตามกรอบของหลักการ SEPA กล่าวคือจะเน้นมุมมอง
ในด้านที่ไม่ใช่การเงินด้านอ่ืน ๆ ประกอบ  
  

1. การวิเคราะห์สภาวะตลาดของอุตสาหกรรมไพ่และสิ่งพิมพ์ 
 การวิเคราะห์บริบทแนวโน้มของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงได้ท าการวิเคราะห์ใน
รายละเอียด ดังแสดงในหัวข้อสภาวะการแข่งขันของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง18 ปรากฏในบทที่ 1 
ดังนั้นในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์สภาวะตลาดของอุตสาหกรรมไพ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนัน 

 แนวโน้มภาพรวมธุรกิจเกมการพนันยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจเกมการพนันใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือว่าเติบโตกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก โดยคาดว่าในปี 2558 จะมีมูลค่าตลาด 84,280 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1 ล้านล้านบาท) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.7 และคาดว่าสิ้นปี ตลาดในภูมิภาคนี้จะโต
เฉลี่ยร้อยละ 18.3 ต่อปี 
 

                                                 
18 แสดงรายละเอียดในบทที่ 1 ภาพรวมการทบทวนทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของโรงงานไพ่ หัวข้อสภาวะการแข่งขันของตลาด
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
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แผนภาพที่ 3.19 แสดงมูลค่าของธุรกิจเกมการพนัน จ าแนกตามภูมิภาค19 
 
การประมาณการความต้องการไพ่ ในท้องตลาด 

 ในภาพรวมพบว่าปริมาณความต้องการไพ่ในท้องตลาดมีแนวโน้มทรงตัว โดยที่ไพ่ป๊อกพลาสติก 
(รวมอยู่ด้วย ไพ่ป๊อกพลาสติก, ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง) มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554-2557 เท่ากับร้อยละ -1.71 และไพ่ป๊อกกระดาษ (รวมอยู่
ด้วย ไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต่ า) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ตั้งแต่ปี 2554-2557 เท่ากับร้อยละ 3.58 ทั้งนี้ปริมาณความต้องการไพ่ในท้องตลาด จะขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ
อีกประการหนึ่งคือ นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการพนัน ดังนั้นหากพิจารณาถึงแนวโน้มที่รวมอยู่
ด้วยปัจจัยทางรัฐบาล พบว่าโรงงานไพ่จะเผชิญกับความเสี่ยงของปริมาณความต้องการไพ่ที่มีแนวโน้มลดลง 
ดังเห็นไดจ้ากยอดขายในปี 2557 ที่ลดลงเป็นอย่างมากจากในปี 2556 

 
 

แผนภาพที่ 3.20 แสดงแนวโน้มของยอดขาย (จริง) ของไพ่ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษ และไพ่ป๊อก
พลาสติก20 

                                                 
19 ที่มา : PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkotsky Gruen Assosiates 
20 ที่มา : รายงานข้อมูลการนับ Stock สินค้า บริษัทผู้แทนจ าหน่าย ของโรงงานไพ่ 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  

 

35 
 

 กล่าวโดยสรุป ปริมาณความต้องการสินค้า (ไพ่ป๊อก) ของโรงงานไพ่มีความเสี่ยงที่จะลดลงจาก
สถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายภาครัฐ แต่ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการไพ่ของท้องตลาดในภาพรวมทั้ง
ภูมิภาคยังคงมีการเติบโตตามอุตสาหกรรมการพนันที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงงานไพ่ 

 

 
 

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงงานไพ่ 
 
 ในภาพรวมโรงงานไพ่จะได้มีข้อได้เปรียบ 2 ประการ ได้แก่ 1. โรงงานไพ่สามารถสรรหาวัตถุดิบที่ที่มี
คุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมได้ในราคาที่ถูกลง (ตลาดวัตถุดิบที่กว้างขึ้น) และ 2. โรงงานสามารถลดความ
เสี่ยงจากการที่แนวโน้มของปริมาณความต้องการไพ่ในประเทศมีแนวโน้มลดลงตามนโยบายรัฐบาล โดยการ
ขายให้กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (ตลาดกว้างขึ้น) ทั้งนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของ
กฎหมายที่ห้ามให้มีการตั้งโรงงานการผลิตไพ่ในประเทศไทย จะช่วยให้โรงงานไพ่สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด
ที่มีอยู่ในประเทศได้ง่ายขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม ตลาดของประเทศที่ไม่มีโรงงานผลิตไพ่เป็นของตนเองจะ
เกิดการแข่งขันของการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่รุนแรง จากคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีกว่า เช่น 
มาเลเซีย เป็นต้น ดังนั้นในเชิงกลยุทธ์โรงงานไพ่ควรมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือให้มี
ต้นทุนที่ต่ าที่สุก จากการใช้ประโยชน์จากการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่กว้างขึ้น เพื่อท าให้มีก าไรจากการขายไพ่ 
(ในประเทศ) ที่มากขึ้น มากกว่าการมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดไพ่ไปแข่งขันภายนอกประเทศ เพราะ
อาจจะท าให้โรงงานไพ่ต้องใช้การลงทุน และงบประมาณที่มหาศาล โดยที่ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
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2. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Competitive Landscape) 
 ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ สามารถประยุกต์ใช้หลักการ Five 
forces model เข้ากับ ระเบียบวิธีวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันสมัยใหม่ (Competitive Landscape)21 ซึ่ง
แบ่งปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

2.1 Market share concentration หรือ การกระจุกตัวของยอดขาย 
  ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ พบว่ามีการกระจุกตัวของยอดขายที่ค่อนข้างต่ า กล่าวคือ Market 
share จะไม่ไปรวมอยู่ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หากแต่มีการกระจายไปหลาย ๆ บริษัท 

2.2 Basis of competition หรือ การแข่งขันระหว่างบริษัทภายในอุตสาหกรรม 
  การแข่งขันในภาพรวมของธุรกิจสิ่งพิมพ์มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากเทคโนโลยีทางการ
พิมพ์ปกติในปัจจุบันถึงจุดอ่ิมตัว หลาย ๆ บริษัท สามารถพิมพ์ได้คุณภาพที่เท่าเทียมกัน และให้การบริการที่
รวดเร็วใกล้เคียงกัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การแข่งขันด้านราคา ซึ่งในปัจจุบันนั้นธุรกิจสิ่งพิมพ์ปกติ มีอัตรา
ก าไรที่ค่อนข้างต่ า ดังนั้นธุรกิจสิ่งพิมพ์จึงมีการแข่งขันที่รุนแรง แต่ทั้งนี้แนวโน้มของการแข่ งขันจะไม่สูงขึ้น 
เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป ณ ปัจจุบัน ถึงระดับสูงสุดแล้ว 

2.3 Industry globalization หรือ การแสวงหาตลาดและวัตถุดิบจากทั่วโลก 
  ปัจจุบัน บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั่วไป มีการขยายตลาดออกไปในระดับข้าม
ประเทศ อยู่ในระดับปานกลางกล่าวคือ มีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดระดับประเทศที่ยังไม่รุนแรง แต่ทั้งนี้ใน
อนาคตสภาวะการแข่งขันเพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาดในระดับโลกจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เป็น
ผลมาจาก ระดับของการแข่งภายในประเทศถึงจุดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดได้อย่ างมี
นัยส าคัญ ดังนั้นการแข่งขันในลักษณะจะก่อให้เกิดความเสียเปรียบกับบริษัทสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในประเทศที่มี 
Demand condition22 ในระดับต่ า 

2.4 Barrier to entry หรือ ก าแพงป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ 
 ในภาพรวมพบว่า ก าแพงที่ป้องกันการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั่วไป อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง อุตสาหกรรมเข้าสู่ภาวะอ่ิมตัวเริ่ม
ถดถอย และมีอัตราก าไรที่น้อยลงเรื่อย ๆ ท าให้ผู้เล่นหน้าใหม่มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป
น้อยลง โดยสามารถจ าแนกปัจจัยเพ่ือระบุระดับก าแพงของการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ ได้ดังแผนภาพ 
 

                                                 
21 ที่มา : www.ibisworld.com &  Additional Fpri advisory analysis 
22 Demand condition เป็น ส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ Diamond model ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการที่มี 
Demand condition ต่ า จึงหมายความว่าประชาชนพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยที่สินค้าหรือบริการนั้น ๆ มีคุณภาพที่ไม่ดีหาก
เปรียบเทียบกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ ยกตัวอย่าง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้บริโภคนาฬิกาภายในประเทศให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
นาฬิกาเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ผลิตจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของนาฬิกาให้ดีที่สุด แม้ว่าจะเป็นยี่ห้อที่อยู่ในระดับล่าง (Branding) ท าให้เม่ือ
มีการส่งนาฬิกาไปขายในต่างประเทศ เช่นประเทศไทย นาฬิกาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่เป็นยี่ห้อที่อยู่ในระดับล่างของประเทศ (ราคา
เฉลี่ยต่ า) เม่ือน าเข้ามาขายในประเทศไทยกลับมีคุณภาพที่ดีกว่านาฬิกาชื่อดังที่ผลิตในประเทศไทย (ที่คนไทยเชื่อว่ามีคุณภาพดี) เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 3.21 แสดงปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการก าหนดระดับของก าแพงป้องกันการเข้ามาของผู้เล่นราย
ใหม่ ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

 
3. การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และโอกาสทางนวัตกรรม (Product Life Cycle & 

Innovation Diffusion) 
 เนื่องจากการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จะท าให้สามารถรับรู้ถึงความนิยมของผลิตภัณฑ์ที่โรงงาน
ไพ่ ผลิตออกจ าหน่าย อันจะท าให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จะประกอบไปด้วย Product Life Cycle Analysis และ Innovation 
Diffusion Analysis  

1. Product Life Cycle Analysis Model เป็น Model ที่แสดงให้เห็นถึงช่วงความนิยมในตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานการณ์ของรายได้ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งแบ่งออกเป็น
ทั้งสิ้น 4 ช่วงดังนี ้
- Introduction Stage เป็นช่วงของการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และน าออกจ าหน่ายสู่ท้องตลาด 
- Growth Stage เป็นช่วงของผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ มียอดขายมากข้ึน

เรื่อย ๆ 
- Maturity Stage เป็นช่วงที่เริ่มมียอดขายที่ค่อนข้างคงที่ สม่ าเสมอและเริ่มหยุดเติบโต 
- Decline Stage ช่วงสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่ไม่นิยมและมีสินค้าอ่ืน 

ๆ เข้ามาทดแทน 
2. Innovation Diffusion Model เป็น Model ที่แสดงให้เห็นถึงกลุ่มพฤติกรรมของลูกค้าและวิธีการ

ในการที่จะแพร่กระจายความนิยมของผลิตภัณฑ์ไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
- Innovator เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีชอบทดลองสิ่งใหม่ไม่ยึดติดกับสินค้าเดิม ๆ พร้อมเปิดรับ 

นวัตกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ มักเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ในช่วง Introduction Stage ของธุรกิจ 
- Early Adopters เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนอย่างมากในการผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จักใน

วงกว้าง โดยคนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มท่ีมีเครือข่ายทางสังคมกว้างขวางมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ทันสมัย  
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- ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ท าให้ธุรกิจเริ่มเข้าสู่ Growth Stage 
- Early Majority เป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ (Mass) จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูก

พิสูจน์จากผู้ใช้ที่เป็นพวกทดลองแล้วว่าดี จึงเริ่มใช้ ซึ่งจะอยู่ในช่วงของ Growth Stage และ 
Maturity Stage ของผลิตภัณฑ์ 

- Late Majority เป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ (Mass) จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ แต่จะเริ่มใช้เมื่อเห็นว่า
คนส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นเป็นมาตรฐานในชีวิตประจ าวัน จึงเริ่มใช้ตาม กล่าวคือ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงนี้ จะเข้าถึงครบทุกกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะอยู่ในช่วงของ Maturity Stage และ 
Decline Stage ของผลิตภัณฑ์ 

- Laggard เป็นกลุ่มคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มสุดท้าย กล่าวคือจะใช้สินค้าเมื่อหมดความนิยม 
และมีราคาที่ถูกลง ซึ่งจะตรงกับช่วงของ Decline Stage ผองธุรกิจ 

 
 จากการวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่เข้าสู่ช่วง ปลายของ Maturity stage กล่าวคือ 
ไพ่ของโรงงานไพ่เป็นที่รู้จักในมุมกว้าง ได้รับประโยชน์ทางกฎหมายท าให้สินค้าไพ่ของโรงงานยังคงขายได้
อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้หากปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเข้ามาแข่งขันของผู้ผลิตไพ่จาก
ต่างประเทศ หรือเกมการพนันทดแทนประเภทอ่ืน ๆ อันเป็นผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจท า
ยอดขายไพ่ของโรงงานไพ่ลดลงหากโรงงานไพ่ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือรองรับ แต่ทั้งนี้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกมการพนันใหม่ของโรงงานไพ่ อาจเกิดความไม่คุ้มค่าระหว่าง ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เนื่องจากโรงงานไพ่มีธุรกิจหลักคือสิ่งพิมพ์ ซึ่งไพ่ คือผลิตภัณฑ์จากการพิมพ์ประเภทหนึ่ง ดังนั้น กลยุทธ์ของ
สินค้าไพ่ จึงควรมีลักษณะ รักษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างสม่ าเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้
และชื่นชอบในตราสินค้าของโรงงานไพ่ ผ่านเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ และกระจายสินค้าผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายให้มากท่ีสุด จะท าให้ผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ไม่เข้าสู่สภาวะถดถอย (Decline stage)  
 ทั้งนี้โรงงานไพ่ควรมุ่งเน้นการด าเนินงานในธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่ง
สามารถต่อยอดจากความสามารถเดิมด้านงานพิมพ์ เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ (สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง) 
ของโรงงานไพ่เข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตได้อีกครั้งหนึ่ง (Growth stage) เนื่องจากในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงผู้เผยแพร่หรือการกระจายของนวัตกรรมด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ยังคงอยู่ในระยะ 
Early adopter 
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แผนภาพที่ 3.23 แสดงต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ใน Model Product life cycle23 
 

4. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมการบริโภค (Target Market & Behavior) 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงงานไพ่ หรือผู้ที่ซื้อไพ่เพ่ืออุปโภค สามารถจ าแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา และระดับรายได้ ได้ดังนี้ 

 
 

แผนภาพที่ 3.24 สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายผู้อุปโภคไพ่ ตามอายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้24 
 
 พบว่า ผู้เล่นไพ่ส่วนใหญ่ (ทั้งไพ่ตัวเล็กและไพ่ป๊อก) มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และมี
ระดับรายได้อยู่ในช่วง 10,000-30,000 บาท โดยที่ในส่วนของผู้เล่นไพ่ตัวเล็ก มีอายุอยู่ในช่วง 36-54 ปี และ
ผู้เล่นไพ่ป๊อก มีอายุอยู่ในช่วง 20-49 ปี 

                                                 
23 ที่มา : http://www-rohan.sdsu.edu/~renglish/370/notes/chapt11/index.htm 
24 ที่มา : รายงานการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าโรงงานไพ่ ประจ าปี 2556 
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  หากพิจารณาในส่วนของ ช่วงอายุผู้เล่นไพ่ป๊อก ประกอบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ระดับการศึกษาเฉลี่ย
ที่สูงขึ้น และพฤติกรรมการบริโภค พบว่าในกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 15-39 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของจ านวนปี
การศึกษาที่ระดับ ประมาณ 10.7 ปี25 และหากโตด้วยอัตราเฉลี่ยประมาณการ (CAGR 2553-2557) ที่ร้อย
ละ 1.45 พบว่าในอีก 10 ข้างหน้า กลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 15-39 ซึ่งพัฒนาขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้อุปโภคไพ่ 
(อายุระหว่าง 20-49) จะมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 12.36 ปี ซึ่งมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ขัดกับระดับการศึกษาของผู้เล่นไพ่ส่วนใหญ่ที่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่กลุ่มผู้เล่นไพ่
ในอนาคตจะแสวงหาทางเลือกอ่ืนในการพนันที่ไม่ใช่ไพ่มากยิ่งขึ้น เช่นการพนันออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เป็น
ต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็น ปัจจัยความเสี่ยงที่สามารถกระทบต่อยอดขายไพ่ที่โรงงานต้องเผชิญ และต้อง
เตรียมตัวรับมือในอนาคต 
 

5. การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Supply Chain Analysis) 
 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมจะช่วยให้โรงงานไพ่ทราบถึงระดับความส าคัญของกิจกรรมที่โรงงาน
ไพ่ด าเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยผลจากการวิเคราะห์จะช่วยให้โรงงานไพ่สามารถจัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ในโรงงานไพ่ และสามารถทุ่มเทก าลังคนและก าลังเงิน ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์มากที่สุด  

 
แผนภาพที่ 3.25 แสดงการจ าแนกกิจกรรมด าเนินงานของโรงงานไพ่ตาม Supply chain analysis model

                                                 
25 ที่มา  : กลุ่มวิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มทางการศึกษา ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ. 
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 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกิจกรรมการด าเนินงานของโรงงานไพ่มีเฉพาะกรอบเส้นประสีแดง
ในแผนภาพที่ 3.25 แต่ทั้งนี้หากโรงงานไพ่ต้องมีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ
อาจต้องด าเนินการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเองในปี 2561 ดังนั้นโรงงานไพ่ต้องท าการขยายส่วนของกิจกรรมการ
ด าเนินงานหลัก (Core activities) ได้แก่ กิจกรรมการขนส่งสินค้า กิจกรรมการขายและการตลาด กิจกรรม
การให้บริการหลังการขาย โดยที่หากพิจารณารายกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่สูงสุด 
โรงงานไพ่สามารถเลือกที่จะ Outsource บางกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก และโรงงานไพ่ขาดความ
เชี่ยวชาญ ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมแทนได้ 
 จากการวิเคราะห์กิจกรรมที่โรงงานไพ่ควรที่จะ Outsource ให้ผู้อื่นด าเนินงานได้แก่  

1. กระบวนการขนส่งสินค้า เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไพ่ไม่ได้ด าเนินงานขนส่งสินค้าด้วยตนเองเป็นหลัก 
แต่ส่วนใหญ่ให้ผู้รับสัมปทานไพ่ เป็นผู้มารับสินค้า และในส่วนของลูกค้างานพิมพ์ (กรมสรรพสามิต) ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้กับโรงงานไพ่ ใช้วิธีรถเข็นขนส่งสินค้า โรงงานไพ่มีรถยนต์ที่ใช้ในการส่งสินค้าเพียงส ารองกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินเพียงเท่านั้น ดังนั้นหากโรงงานไพ่ต้องท าการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง และแสวงหาลูกค้างาน
พิมพ์ทั้งงานพิมพ์รับจ้างทั่วไปและงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โรงงานไพ่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมการขนส่งสินค้า (Logistic) เพราะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งโรงงานไพ่
สามารถ Outsource กิจกรรมการขนส่งสินค้า ให้แก่บริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินงานแทนได้ 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities) จ าพวก Firm infrastructure ได้แก่ ส่วนของแม่บ้าน 
ยามรักษาความปลอดภัย สามารถจ้างบริษัทเฉพาะทางภายนอกให้เป็นผู้รับผิดชอบแทนได้ และ ส่วนของ
เทคโนโลยี ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Software และ Hardware ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานไพ่ต้องใช้เงิน
ในจ านวนมหาศาลในการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บ่อยครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานไพ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
ที่ต้องเน้นด้านความทันสมัยทางเทคโนโลยีเป็นส าคัญ ดังนั้นการที่โรงงานไพ่ลงทุนในกิจกรรมเหล่านี้ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ไม่คุ้มเมื่อเทียบกับเงินที่โรงงานไพ่ลงทุน โรงงานไพ่จึงควรที่จะ Outsource กิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเหล่านี้ โดยการ เช่า หรือจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยี เป็นผู้ด าเนินการ จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 
 กล่าวโดยสรุปโรงงานไพ่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ โดย
ยึดหลักของการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม ท าการ Outsource กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่
หน่วยงานผู้มีความช านาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้  
 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
 
 รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Matrix จะใช้วิธีการน าข้อมูลน าเข้าส าคัญ ดังแสดงการวิเคราะห์ใน
ข้างต้นทั้งหมด มาใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผ่านการท างานประสาน 
(Cross function) ของ McKinsey 7S และ PESTLE โดยที่ ผลจากการวิเคราะห์  McKinsey 7S สามารถ
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามแนวทาง SWOT และผลจากการจากการวิเคราะห์ 
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PESTLE Analysis สามารถพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามแนวทาง SWOT โดย
ระบุเป็นโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ดังนั้นสามารถแสดงรายละเอียดผลจากการ Cross 
function ตาม SWOT Matrix ได้ดังนี ้
 

 
 
จุดแข็งของโรงงานไพ่ 

 ด้านการเงิน (งบประมาณ, รายได้, รายจ่าย ฯลฯ) 
S1 ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มีภาระผูกพัน 

 โรงงานไพ่ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มีภาระผูกพันภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ดังนั้นหากโรงงานไพ่
ต้องมีการขยายธรกิจ หรือลงทุนเพ่ิมเติม โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จะช่วยให้โรงงานไพ่ไม่มีภาระ
หนี้สินที่ต้องแบกรับมากเกินไป และสามารถท าการกู้เงินระยะยาวได้อย่างเต็มอัตราการกู้ยืมเงิน จากสถาบัน
การเงิน 
 ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร, อุปกรณ์, อาคารสถานที่, ภาพลักษณ์ ฯลฯ) 

S2 คุณภาพผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 
 จากการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไพ่ของ
โรงงานไพ่ และแสดงการรับรู้ต่อตราสินค้าในเชิงบวก กล่าวคือผู้ที่เล่นไพ่ของโรงงานไพ่จะรับรู้ว่าเป็นไพ่ของ
โรงงานไพ่จะต้องมีคุณภาพท่ีดี ทนทาน และเชื่อถือได้ กว่าไพ่ยี่ห้ออ่ืน ๆ 
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S3 ธุรกิจไพ่เป็นธุรกิจ Oligopoly ไม่มีคู่แข่งท่ีถูกกฎหมาย 
 พรบ.ไพ่ 2481 ก าหนดให้โรงงานไพ่เป็นผู้เดียวที่สามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไพ่
ภายในประเทศ ส่วนแบ่งตลาดของไพ่ในประเทศส่วนใหญ่ เป็นของโรงงานไพ่ แต่ทั้งนี้ตลาดไพ่ในประเทศไทย 
ณ ปัจจุบันยังคงมีสัดส่วนของไพ่ลักลอบคงเหลืออยู่ และโรงงานไพ่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการจับกุม
ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนในประเทศไทยมีผู้ที่เป็นผู้ประกอบการจ าหน่ายไพ่หลัก ๆ  2 จ าพวก 
ได้แก่ 1. ถูกกฎหมาย (โรงงานไพ่) และ 2. ผิดกฎหมาย (ผู้จ าหน่ายไพ่ลักลอบทุกประเภท) ซึ่งโรงงานไพ่
สามารถใช้จุดแข็งของการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ถูกกฎหมายในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ได้ 

S4 ระบบ ERP มีความพร้อมของระบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ระบบ ERP ของโรงงานไพ่สามารถรองรับการด าเนินงานการ เช่นการบันทึกต้นทุน การบันทึก
กิจกรรม ยอดขาย ปริมาณความต้องการ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการรองรับการพัฒนาและการ
ขยายธุรกิจได้ในอนาคต 
 
 ด้านการบริหารงาน และกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร, การวางแผน, การติดตาม, การ
ประเมินผล, การตัดสินใจ, การสั่งการ, การประสานงาน ฯลฯ) 

S5 กระบวนการในการผลิตไพ่ถึงระดับ “Full scale of Learning Curve” 
 เนื่องจากโรงงานไพ่ด าเนินกิจการในการผลิตไพ่มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการผลิตไพ่ขององค์กรถูกถ่ายทอดสู่พนักงานในสายงานการผลิตของโรงงานไพ่มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการการผลิต 

S6 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตโดยตรง 
 การที่โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ซึ่งมีปริมาณงานสั่งพิมพ์เป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นหากโรงงานไพ่มีความสามารถและความพร้อมในการพิมพ์ที่เพียงพอในการรับจ้างพิมพ์งานจากกรม
สรรพสามิต กรมสรรพสามิตย่อมป้อนงานให้แก่โรงงานไพ่เป็นล าดับแรก ก่อนกระจายงานพิมพ์สู่ผู้รับจ้างราย
อ่ืน 
 S7 มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเองตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจ าหน่าย รวมไปถึงเป็นการ
เป็น Regulator 
 โรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตไพ่รวมไปถึงจัดจ าหน่ายไพ่ โดยที่ในปัจจุบันไพ่ของโรงงานไพ่ไม่ต้องมีการท า
การตลาดก็มีผู้รับสัมปทานมาท าการซื้อไพ่ นอกจากนี้โรงงานไพ่ยังสามารถยื่นเรื่องแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไพ่ ได้ด้วยตนเอง และมีอ านาจในการแจ้งจับผู้จัดจ าหน่ายไพ่ที่เป็น
ไพ่ลักลอบทุกชนิด 
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จุดอ่อนของโรงงานไพ่ 

 ด้านการเงิน (งบประมาณ, รายได้, รายจ่าย ฯลฯ) 
W1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีแนวโน้มการเติบโตที่เร็วกว่ารายได้ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโรงงานไพ่เติบโตเร็วกว่ารายได้ ส่งผลให้ก าไรสุทธิมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อย ๆ เป็นผลให้หากโรงงานไพ่ต้องท าการแข่งขันกับคู่แข่งภายนอก ทั้งบริษัทสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง และ ผู้ผลิตไพ่จากนอกประเทศ จะท าให้โรงงานไพ่ไม่สามารถตั้งราคาของสินค้าเพ่ือแข่งขัน
ได้ เป็นผลมาจากการแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากเกินไป 

W2 ยึดหลักการบัญชีแบบ Absorption Costing ในการตัดสินใจ 
 รูปแบบการบันทึกบัญชีต้นทุนของโรงงานไพ่ ท าการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเข้า
ไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต ดังนั้นเปรียบเสมือนการน าต้นทุนคงที่เจือจางให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดท า
การแบกรับ ตามปริมาณการผลิต สิ่งนี้จะกระทบต่อการตัดสินใจในการผลิตกล่าวคือ เกิดการตัดสินใจผลิตให้
มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง ต้นทุนรวมลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาด ส่งผลให้
เกิดเป็นสินค้าคงเหลือท่ีโรงงานไพ่ต้องแบกรับ 
 
 ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร, อุปกรณ์, อาคารสถานที่, ภาพลักษณ์ ฯลฯ) 

W3 ตราสินค้า และโรงงานยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด 
 จากผลการส ารวจการรับรู้ในตราสินค้าของโรงงานไพ่ พบว่ามีเพียงร้อยละ 49.7 ที่รับรู้ถึงตราสินค้า
ของโรงงานไพ่และจดจ าได้ ซึ่งจะส่งผลในทางลบต่อ brand loyalty ของลูกค้า ที่มีโอกาสซื้อไพ่ยี่ห้ออ่ืน ๆ  

W4 ภาพลักษณ์ของโรงงานไพ่มีลักษณะเชิงลบต่อสังคม 
 เนื่องจากสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สินค้าไพ่ เป็นสินค้าที่
ขัดต่อหลักศีลธรรม ประกอบกับภาครัฐ (โรงงานไพ่) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายด้วยตนเอง จึงส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ในเชิงลบของโรงงานไพ่ต่อสังคม 

W5 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการส่วนงานการผลิตไพ่และ
สิ่งพิมพ์ ยังคงขาดความช านาญด้านงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งความสามารถของพนักงานด้านงาน
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าเร็จ (Key success factor)26 ของการประกอบธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

W6 องค์กรขาดความช านาญในการท าตลาดเชิงรุก 
 เนื่องจากโรงงานไพ่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน (ไพ่) ผ่านรูปแบบสัมปทานมาโดยตลอด ท า
ให้โรงงานไพ่ให้ความส าคัญในงานการขายและการตลาดที่น้อย จึงส่งผลให้ไม่มีความช านาญใยการท า

                                                 
26 ที่มา : www.ibisworld.com 
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การตลาดเชิงรุก ที่ต้องอาศัย งบประมาณ ความสามารถของบุคลากรการตลาด เครื่องมือการตลาดที่
หลากหลาย 

W7 โรงงานมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก คับแคบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนากระบวนการท างาน และการผลิต
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ในอนาคต โรงงานไพ่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น
พ้ืนที่การผลิตของโรงงานไพ่จ าเป็นต้องมีการ ขยายพ้ืนที่ในการท างาน หรือย้ายโรงงาน เพ่ือให้สามารถท า
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (Flow process) โดยที่ไม่ต้องขนย้ายสินค้าระหว่างการผลิตไปสู่อีกกระบวนการ
การผลิตภายในโรงงานบ่อยครั้ง เป็นการสูญเสียประสิทธิภาพในการด าเนินการ นอกจากนี้ ในการผลิต
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจ าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนที่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่แยกจากกัน
ตามจ านวนรายของลูกค้า เนื่องจากเป็นการรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ท าให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้
บริการโรงงานไพ่ 

W8 บุคลากรไม่สามารถใช้งานระบบ ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 โรงงานไพ่มีระบบ ERP ที่รองรับการด าเนินงาน หากแต่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท าความเข้าใจในใช้
งานระบบ ERP ได้ออย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลในทางลบต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ด าเนินงาน และการผลิต 

W9 ระบบธรรมาภิบาลยังไม่เพียงพอ 
 ความโปร่งใสในการบริหารงาน เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การเปิดรับเรื่องร้องเรียน การจัดการระบบ
ความปลอดภัยภายในโรงงาน การประเมินผลงานของพนักงาน การปรับอัตราค่าจ้าง ของโรงงานไพ่ยังมีไม่
เพียงพอ 

W10 มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 เนื่องจากในอนาคตโรงงานไพ่อาจต้องจ าหน่ายสินค้าไพ่ด้วยตนเอง และขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง หน่วยงานขายและการตลาดจะเป็นส่วนส าคัญต่อการประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของโรงงานไพ่ แต่ปัจจุบันหน่วยงานขายและงานเป็นเพียงแค่ส่วนงาน ไม่ได้แยกการบริหารเป็น
ระดับฝ่าย สิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงโครงสร้างฝ่ายโรงพิมพ์ และฝ่ายการผลิต 
ควรรมกันเป็นฝ่ายเดียวเพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการด าเนินงาน 
 
 ด้านการบริหารงาน และกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร, การวางแผน, การติดตาม, การ
ประเมินผล, การตัดสินใจ, การสั่งการ, การประสานงาน ฯลฯ) 
 W11 ไม่มีระเบียบการช าระเงินที่ครอบคลุมวิธีการให้เครดิตแก่ผู้ซื้อ 
 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน การให้เครดิตแก่ลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยประกอบการตัดสินใจใช้บริการของ
ลูกค้า รวมไปถึงหากโรงงานไพ่ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง การมีเครดิตจะช่วยให้สามารถผลักดันการ
เก็บสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อหรือตัวแทนจ าหน่ายได้ 
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 W12 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงสังคมขาดสัมพันธ์เชิงการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โรงงานไพ่ 
 โครงการ CSR ในปัจจุบันของโรงงานไพ่ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมูลค่าเพ่ิมแก่โรงงานไพ่ เนื่องจาก
ไม่เก่ียวข้องและไม่สนับสนุนธุรกิจ ท าให้สูญเสียงบประมาณมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 W13 มีการใช้ (Utilize) เครื่องจักรที่ยังไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
 โรงงานไพ่มีก าลังการผลิตของเครื่องจักรคงเหลือจากการผลิตเป็นจ านวนมาก 
 W14 โครงสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยขาดระบบและไม่ต่อเนื่อง 
 โรงงานไพ่ไม่มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนของโครงการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งมี
ผลการศึกษา27ระบุว่าความปลอดภัยในโรงงานไพ่สามารถเพ่ิมแรงจูงใจแก่พนักงานในองค์กรได้ น าไปสู่การ
เพ่ิมความสามารถในการผลิต (Productivity) ของโรงงานได้ 
 W15 มีการใช้เงินปริมาณมากในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด Value-added และ ไม่ใช่ Core Activities 
เช่น การลงทุนใน Hardware ต่าง ๆ  
 เป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกดประโยชน์ หรือมูลค่าเพ่ิมแก่โรงงานไพ่ ไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
 W16 โครงสร้างการขายกระท าผ่านตัวแทนหลายชั้น 
 ปัจจุบันโรงงานไพ่จ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ดังนั้นผู้รับสัมปทานจะน าสินค้าไปกระจายต่อ
ผู้แทนจ าหน่ายล าดับแรก และอาจต้องผ่านผู้แทนจ าหน่ายอีกหลายล าดับ ก่อนจะถึงมือผู้ซื้อไพ่เพ่ือการ
อุปโภค ดังนั้นราคาจะสูงขึ้นตามจ านวนชั้นของผู้แทนจ าหน่ายท าให้ราคาไพ่ในท้องตลาดสูงกว่าที่โรงงานไพ่
จ าหน่ายให้แก่ผู้รับสัมปทานมาก ยากต่อการแข่งขันกับราคาของไพ่ลักลอบ 
 W17 ระบบงานจัดซื้อขาดการจัดท า Supplier pool หรือ Vendor List 
 เป็นผลให้ขาดการเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบอย่างถ่ีถ้วน ส่งผลต่อต้นทุนในการแข่งขัน 
 W18 ขาดระบบการจัดเก็บความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
 โรงงานไพ่ขาดการจัดเก็บความรู้ ส่งผลต่อการสอนงานพนักงานใหม่ การแก้ปัญหา การตัดสินใจต่าง 
ๆ น าไปสู่การสูญเสียงบประมาณ และเวลา ในการอบรมและฝึกสอนพนักงานใหม่ 
 W19 กระบวนการ HRD ยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงความต้องการ และขาดการติดตามผล 
 จากการสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล พบว่าโรงงานไพ่มีการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ตอบรับความ
ต้องการ เช่น การพัฒนาบุคลากรด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ท าให้สูญเสียงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 W20 ผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่เกิดการ Cannibalization 
 จากการวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่บางผลิตภัณฑ์ เกิดการแย่งยอดขายระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลเสียต่อการผลิตที่ต้องเพ่ิมสายงานการผลิตมากขึ้น แต่กลับท าให้รายได้รวมของโรงงานไพ่คง
เดิมหรือลดลง 

                                                 
27 ที่มา : หนังสือเร่ือง The power of habit : Why we do what we do in life and business, Charles Duhigg ; case study : Alcoa Inc.  
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โอกาส 

 ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาล หน่วยงานอ่ืน) 
O1 กรมสรรพสามิตมีงานพิมพ์แสตมป์จ านวนมาก รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ยังคงมีความ

ต้องการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในปริมาณมาก 
 ปริมาณงานพิมพ์ของกรมสรรพสามิตโดยเฉพาะงานพิมพ์แสตมป์ ณ ปัจจุบัน มีปริมาณที่มาก โดยท า
การจัดจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้รับจ้างพิมพ์ รวมไปถึงมีแนวโน้มของปริมาณงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของกรม
สรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
 

ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจ  ความต้องการแรงงาน) 
O2 ธุรกิจการพนันมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 อุตสาหกรรมการพนัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ขนาดตลาดของโรงงานไพ่ในการจ าหน่ายไพ่ภายนอกประเทศยังคงเปิดกว้าง หากโรงงานไพ่พัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตให้พร้อมต่อการแข่งขัน ก็สามารถท่ีจะขยายตลาดและหารายได้เพ่ิมแก่โรงงานไพ่ได้ 

O3 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
 จากโอกาส โรงงานไพ่สามารถที่จะต่อยอดจากธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ โดยที่มุ่งเน้นด้าน
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลง จะท าให้โรงงานไพ่มีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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O4 ตลาดค้าปลีกเติบโต โดยเฉพาะ 7-11 ยังคงมีการเพ่ิมสาขาอย่างต่อเนื่อง 
 ช่องทางการจ าหน่ายหลักที่ทางโรงงานไพ่ จ าเป็นต้องใช้ในการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเองในอนาคต คือ 
7-11 ซึ่งมีการขยายสาขาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2014 มีจ านวนสาขาเพ่ิมขึ้นจากปี 2013 จ านวน 698 
สาขา28 และตั้งเป้าที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง 
 
 ด้านสังคม (ค่านิยม  ความเชื่อ การเรียนรู้) 

O5 พฤติกรรมการเสี่ยงโชค และเล่นการพนันด้วยไพ่ ยังคงเป็นที่นิยมในระดับสากล 
 พฤติกรรมการเสี่ยงโชค และการพนัน ยากที่จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโรงงานไพ่มีโอกาสที่ดีในการด ารง
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไพ่ต่อไป และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพ่ือกระตุ้นยอดขายใหม่
ได ้

O6 สังคมไทยมีลักษณะเป็นชนชั้น (Socio-Class) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการท าการตลาดได้ 
 สืบเนื่องจากผลการส ารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่29 พบว่าระดับคะแนนความพึง
พอใจของไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองเท่ากับ 4.26 ไพ่ป๊อกพลาสติกเท่ากับ 3.82 และไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า
เท่ากับ 3.03 หากพิจารณากระบวนการผลิตไพ่ป๊อกทั้ง 3 ประเภท ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง และไพ่ป๊อก
พลาสติก มีวัตถุดิบทุกชนิดที่เหมือนกัน การผลิตที่เหมือนกัน เครื่องจักรตัวเดียวกัน ต่างแค่การเพ่ิมขอบทอง 
กลับท าให้ผู้ใช้ไพ่รู้สึกว่าไพ่ขอบทอง ซึ่งแพงกว่า มีคุณภาพดีกว่า และไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า มีความ
แตกต่างเพียงพลาสติกที่ใช้ในการพิมพ์ กลับมีระดับคะแนนความพึงพอใจที่ต่ ากว่าไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่
ป๊อกพลาสติกขอบทองเป็นอย่างมาก โรงงานไพ่สามารถใช้ค่านิยมเหล่านี้ในการวางกลยุทธ์รายผลิตภัณฑ์ได้ 

O7 ปริมาณการเข้าถึง (ใช้งาน) Internet มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 ประมาณการการเข้าถึงข้อมูลทาง Internet ของประชากรประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.38 ต่อปี30 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของโรงงานไพ่ในการใช้ช่องทางเหล่านี้เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม สินค้า และการด าเนินงานได้ 
 
 ด้านเทคโนโลยี 

O8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเปิดโอกาสให้มีช่องทางใน
การท าธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 เทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจะท าให้สามารถ
เสนอบริการแก่ลูกค้างานพิมพ์ต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม กล่าวคือประเภทของลูกค้า
เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น 
 

                                                 
28 ที่มา ; CPALL annual report 2014 
29 ที่มา : โครงการส ารวจความพึงพอใจ และการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของโรงงานไพ่ ปีบัญชี 2556 
30 ที่มา : Thailand Telecommunications Report (Q4/2011), Business Mentor International. 
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 ด้านกฎหมาย 
O9 กฎหมายอนุญาตให้โรงงานไพ่มีอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ใน

ประเทศ     โรงงานไพ่ไม่มีคู่แข่งท่ีถูกกฎหมายด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศ 
 
 ด้านการแข่งขัน 

O10 มีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงน้อยรายในประเทศ 
 จากผลการวิเคราะห์สภาวะตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง พบว่า มีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงที่น้อยราย ส่งผลต่อบรรยากาศการแข่งขันท่ีไม่รุนแรง 

O11 มีปริมาณของ Demand surplus ของงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 จากผลการวิเคราะห์สภาวะตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ปริมาณความต้องการงานสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทย เติบโตรวดเร็วกว่า ปริมาณงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ
บริษัทเอกชนรายใหญ่ (ถือครองส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 90) สามารถรับได้ ส่งผลให้เกิดปริมาณความ
ต้องการคงเหลือ ในการใช้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นจ านวนมาก 

O12 อุตสาหกรรมการผลิตไพ่มีก าไรส่วนเกินอยู่ในตลาด 
 เป็นผลจากการจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ดังนั้นหากโรงงานไพ่ด าเนินงานจ าหน่ายไพ่ด้วย
ตนเอง จะท าให้มีโอกาสจ าหน่ายไพ่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาไพ่ในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน ส่งผลต่อระดับ
ก าไรสุทธิที่สูงขึ้น 
 

อุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
 ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาล หน่วยงานอ่ืน) 
 T1 มุมของนโยบายภาครัฐต่ออุตสาหกรรมการพนันไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง 
 เนื่องจากไพ่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของการพนัน ขัดกับศีลธรรมภาครัฐ ดังนั้นยอดขาย และปริมาณ
ความต้องการการไพ่ในท้องตลาด (ประเทศไทย) จึงขึ้นอยู่กับนโยบาย และความเข้มงวดในการกวดขันการ
เล่นพนัน ของภาครัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ 
  
 ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจ  ความต้องการแรงงาน) 

T2 หลังการเข้าสู่ AEC ในปี 2559 จะส่งผลให้มีไพ่น าเข้าจากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 
 ผลจากการเปิดประชาคมอาเซียนจะท าให้มีไพ่จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส าคัญในการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ 

T3 อุตสาหกรรมไพ่สามารถท านายถึงความต้องการที่แท้จริงได้ยาก 
 เป็นการยากที่จะท านายปริมาณความต้องการไพ่ในประเทศ เนื่องจากมีปัจจัยทางการเมืองและ
ภาครัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตไพ่ของโรงงานไพ่ในอนาคต 
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 ด้านสังคม (ค่านิยม  ความเชื่อ การเรียนรู้) 
T4 ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นของประชาชน ประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายท าให้มี

แนวโน้มที่จะไปเล่นการพนันหรือลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ มากข้ึน 
 ผลจากการวิเคราะห์ มีแนวโน้มที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (สินค้าไพ่) ของโรงงานไพ่จะมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม Gen-Y กล่าวคือเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่กลุ่ม
เหล่านี้จะให้ความนิยมกับการพนันรูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
 
 ด้านเทคโนโลยี 

T5 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการลอมแปลงแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สูง 
 ผลจากการท่ีเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
ต้องมีการใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก เพื่อที่จะสามารถตอบรับความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ 

T6 อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีออนไลน์ท าให้เข้าถึงสินค้าทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากขึ้น 
 ในปัจจุบัน การสื่อสารและการเข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น
จะส่งผลต่อระดับความรุนแรงในการแข่งขันของโรงงานไพ่ 
 
 ด้านกฎหมาย 

T7 การบังคับใช้ พรบ. ไพ่ ซึ่งห้ามการผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ไม่ได้รับอนุญาตยังไม่เข้มงวดมากนัก ส่งผล
ให้มีไพ่ลักลอบจ านวนมาก 
 เนื่องจากโรงงานไพ่ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกกระท าการ
จับกุม ดังนั้นในการจับกุมไพ่ลักลอบแต่ละครั้งจะมีปริมาณท่ีน้อย เมื่อเทียบกับการจับกุม สุรา และยาสูบผิด
กฎหมาย ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าของ ต้นทุน-ผลประโยชน์ท่ีได้รับ แก่หน่วยงานผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้จับกุม 
ส่งผลให้ไพ่ลักลอบยังคงมีการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
 
 ด้านการแข่งขัน 

T8 ภาคเอกชนมีประสบการณ์ และกระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงท่ีดีกว่า 
 หากท าการเปรียบเทียบ คุณภาพเครื่องจักร และประสบการณ์ในการท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง พบว่าภาคเอกชนมีความพร้อมท่ีสูงกว่าโรงงานไพ่ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงของโรงงานไพ่ 
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T9 ราคาจ าหน่าย (ไพ่ป๊อก) ของโรงงานไพ่สูงกว่าราคาไพ่ลักลอบ ซึ่งมีการจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก 
 ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโดยตรง เนื่องจาก มีความแตกต่างของราคาท่ีสูงมาก เช่น ราคาของ
ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองของโรงงานไพ่ท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด สูงกว่าราคาไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองท่ีเป็นไพ่
ลักลอบประมาณร้อยละ 22031 เป็นต้น 

T10 ในอุตสาหกรรมการพิมพ์มีแนวโน้มการใช้เครื่องจักรแทนก าลังคนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ มุ่งเน้นเทคโนโลยีในการผลิต และปริมาณในการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่ต้องอาศัยงาน
ฝีมือ หรือความสามารถเฉพาะทางของบุคลากร เมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานไพ่ท่ีมีการใช้ก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญ
หลักในการผลิต ส่งผลต่ออุปสรรคในการแข่งขันของโรงงานไพ่ กับผู้ประกอบการภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากโรงงานไพ่ 
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บทที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ 
 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix และการวางหลักการยุทธศาสตร์ 
 
 ภายหลังจากการวิเคราะห์เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของโรงงานไพ่ สามารถ
น าผลลัพธ์ดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกันในการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา ก่อนที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์และจัด
กลุ่มเป็นยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่โดยสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดของการวางหลักการยุทธศาสตร์เชิงรุก 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive) 
 เป็นการน าจุดแข็งของโรงงานไพ่ที่มีอยู่มาตอบรับกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในที่นี้ คือการเข้าสู่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยอาศัยข้อได้เปรียบของการเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ดังนั้น
โรงงานไพ่ต้องมีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ ดังนี้ 
 

1. ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยมุ่งเน้นการให้บริการงานพิมพ์ภาครัฐ 
(S1,S6 + O1,O3,O8,O10-O11) 
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 โรงงานไพ่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง และมีโอกาสที่จะเพ่ิมรายได้แก่โรงงานไพ่เพ่ือที่จะ
ชดเชยรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ที่มีแนวโน้มลดลง 
 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (Defensive) 
 เนื่องจากอุปสรรคภายนอกอาจส่งผลกระทบทางลบต่อโรงงานไพ่ ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถน าจุดแข็ง
ที่โรงงานไพ่มีมาใช้เพ่ือป้องกันอุปสรรคเหล่านั้น โดยในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการรักษาระดับรายได้จาก
การจ าหน่ายไพ่ (ซึ่งในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่ยังคงด าเนินการจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบ
สัมปทาน และเริ่มท าการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเองในปีที่ 3) เรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตไพ่ให้มี
สินค้าคงเหลือน้อยที่สุด และเรื่องของการรณรงค์การต่อต้านการใช้ไพ่ลักลอบ โดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือ
กลยุทธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. รักษา Market Share ของสินค้าไพ่ (S2-S3,S7 + T1-T2) 
2. ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นลักษณะ Demand pull system (S5 + T1-T3,T10) 

- พัฒนาการผลิตให้มีความ Flexible ในการผลิต (S5 + T1-T3) 
- น าระบบ ERP เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ (S4 +T10)  

3. รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านการใช้ไพ่ลักลอบและสร้างให้เกิดการกีดกันทางเครือข่ายใน
การจ าหน่ายไพ่ลักลอบ (S7 + T2,T7,T9) 

 
 กิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าว จะช่วยให้โรงงานไพ่สามารถรับมือกับสถานการณ์ของแนวโน้มความ
ต้องการไพ่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการรับมือกับปัญหาไพ่ลักลอบที่โรงงานไพ่ไม่สามารถก าจัดให้หมดไป
ได้ ด้วยวิธีการของการปิดกั้นที่ช่องทางการจ าหน่ายหลัก เช่น ร้านค้าปลีก , ร้านค้าส่ง, ร้าน Modern trade 
เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน (Diversifying) 
 เนื่องจากโอกาสที่เกิดข้ึนภายนอก โรงงานไพ่ไม่สามารถท่ีจะตอบรับโอกาสเหล่านั้นได้อันเป็นผลจาก
จุดอ่อนของโรงงานไพ่ ดังนั้นสิ่งที่โรงงานไพ่ควรกระท าคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้มีลักษณะ
พร้อมรับโอกาสให้มากยิ่งขึ้น ในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง และการเตรียมความพร้อมในเรื่องของช่องทางและรูปแบบการติดต่อกับลูกค้า การขายและ
การตลาด รวมไปถึงการวางโครงสร้างสัดส่วนในการผลิตไพ่แต่ละประเภทใหม่ การปรับปรุงภาพลักษณ์ของ
โรงงานไพ่ โดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือกลยุทธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 

1. ท าการตลาดเชิงรุก 
- พัฒนา Marketing & Sale team (W6,W16+ O2,O12) 
- ขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด (O4) 
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- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของลูกค้า และหยุดผลิตสินค้าที่ส่งผลต่อการแย่งยอดขายของ
โรงงานไพ่เอง (W20 + O2,O5,O6,O9,O12) 

2. Rebranding & Repositioning  
- ปรับปรุงภาพลักษณ์ และใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง และให้ความรู้ด้านการด าเนินงานของโรงงานไพ่ (W3,W4 + O2,O3,O7-O10) 
3. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (W5,W13 + O1,O3,O8,O10-

O11) 
 
 กิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานไพ่ให้สูงขึ้น 
เพ่ือที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการขยายธุรกิจ ของโรงงานไพ่ ได้ในอนาคต 
 
ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา (Turnaround) 
 เป็นผลลัพธ์จากการที่ภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ส่งผลกระทบในเชิง
ลบ และจุดอ่อนที่โรงงานไพ่มีหรือธรรมเนียมการปฏิบัติที่มีมานาน ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรับมือกับ
สถานการณ์ได้ ดังนั้นโรงงานไพ่จ าเป็นต้องหาวิธีบรรเทาปัญหาเหล่านั้นในมีระดับความรุนแรงลดลง กล่าวใน
ภาพรวม คือ ด้านโครงสร้างขององค์กร สถานที่ และสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตของโรงงานไพ่ 
ท าให้โรงงาน ไม่สามารถแข่งขันกับทางภาคเอกชนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้โดยไม่เข้าไปแข่งขันในตลาดที่เอกชนด าเนินการโดยตรง หากแต่มุ่งเน้นตลาดเฉพาะ เช่น ตลาด
ภาครัฐ โดยที่หาทางบรรเทาความรุนแรงของปัญหาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมไปถึงจัดสรรพ้ืนที่ให้มีความ
เหมาะสมในการรองรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (W2,W7-W12,W14,W15,W17-W19 + 
T4-T6,T8,T10) 

2. ปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงานเพ่ือควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (W1 + T5,T8,T0) 
 
 จากการวางหลักการของยุทธศาสตร์ตามการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถท าการสรุป จัดกลุ่ม 
และสังเคราะห์ ร่วมกับแนวทางการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ออกมาเป็นยุ ทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่ โดยก าหนดแนวทางของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์หลัก ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และการสรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ปี 2559-2563 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

 ในภาพรวมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่จากการวิเคราะห์ในหลักการของยุทธศาสตร์
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของโรงงานไพ่ คือ “วางรากฐานและพัฒนากระบวนการด าเนินงานเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง” 
 ดังนั้น เพ่ือให้โรงงานไพ่มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นจึงสามารถแบ่งวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
- ระยะปีที่ 1 และ 2 โดยมีนัยของการปรับปรุงประสิทธิภาพ และซ่อมแซมการด าเนินงานที่เป็น

ข้อบกพร่อง รักษาส่วนแบ่งการตลาดไพ่ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
โรงงานไพ่ แก่ผู้บริโภค 

 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
1. รับรู้ถึงข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยาย

ธุรกิจในอนาคต 
2. เพ่ือสร้างและกระตุ้นการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของโรงงานไพ่เพ่ือน าไปสู่การวางต าแหน่ง

ทางการตลาด และ Branding ของโรงงานไพ่ 
3. เพ่ือรักษา Market Share ของผลิตภัณฑ์ไพ่ 

- ระยะปีที่ 3 ถึงปีท่ี 5 โดยมีนัยของการสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในธุรกิจของโรงงานไพ่ เช่น ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ธุรกิจไพ่ เป็นต้น 

 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือเข้าสู่ธุรกิจใหม่และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการครอบครองส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในอุตสาหกรรมไพ่และ

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 

สรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 
 สามารถสรุปกรอบของยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ โดยแสดงการถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดของยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
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 เมื่อท าการจัดกลุ่มและสังเคราะห์ พบว่ายุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่จะมีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์หลัก 
และ 8 ยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) 32ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade Core Business) 
 เน้นการปรับปรุงการด าเนินงานที่เป็นอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมไปถึง
ปรับปรุงกิจกรรมการด าเนินงานและปัจจัยพ้ืนฐานของโรงงานไพ่ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และการแข่งขัน
ในอนาคต โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
- พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และ Outsources กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด Value-added 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นระบบ Demand pull system 
- ด าเนินการปรับปรุงและร่างระเบียบในการด าเนินงานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
- พัฒนาโครงสร้างการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการด าเนินงานอย่างมีระบบ 
- จัดสรรพื้นที่โรงงานให้รองรับงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และให้เกิด Flow ในการผลิต 

                                                 
32 หมายเหตุ : ในการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่นั้นจะมุ่งเน้นการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นหลัก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็น 
Core ไพ่ผ่านระบบสัมปทาน เป็นรักษาระดับรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ให้คงอยู่เป็นประเด็นส าคัญ โดยที่ในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของแผน
วิสาหกิจโรงงานไพ่ยังคงจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน หากแต่ต้องมมีการเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเองให้ได้ภายใน 2 ปี
แรก เพื่อเข้าสู่การจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านระบบสัมปทาน หรือผ่านระบบสัมปทานบางส่วนในปีที่ 3 ของแผนวิสาหกิจ เป็นต้นไป ข 
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- ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตผลิตภัณฑ์ไพ่และราคาขาย (โดยยึดหลัก Risk Pooling และ 
Cannibalizing) 

- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาด 
- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
2.2 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินงาน

ดังต่อไปนี้ 
- วางโครงสร้าง Career Path และพัฒนาศักยภาพ HRD เพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้

ตรงจุด 
- พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดให้มีระบบการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

 
ยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจในอนาคต (Growth Strategy) 

 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และเพ่ิมรายได้แก่โรงงานไพ่ รวมไป
ถึงการขยายฐานลูกค้างานพิมพ์รับจ้างทั่วไป และมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงรุก ในการรักษาระดับ
รายได้จากการจ าหน่ายไพ่ให้คงอยู่ หากโรงงานไพ่ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเองในปีที่ 3 ประกอบกับการ
ใช้การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ (IMC) เป็นส่วนช่วยในการกระจายสินค้าและการให้บริการสู่มือลูกค้า 
โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์การเพ่ิมรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างทั่วไป  โดยมี
กิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินงาน ดังนี้ 
- ขยายฐานลูกค้างานรับจ้างพิมพ์ 
- หาลูกค้างานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพ่ิมเติม 

 
2.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยมีกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินงาน ดังนี้ 
- ขยายช่องทางการกระจายสินค้า 
- พัฒนาสินค้างานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงภาพลักษณ์โรงงานไพ่และวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการขายโดยวิธี Personal Selling & Internet Marketing และ 

Public relation 
- ส ารวจยอดขายและ Demand ไพ่ในตลาดอย่างสม่ าเสมอและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

อย่างต่อเนื่อง 
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2.3 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ โดยมีกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินงาน ดังนี้33 
- สื่อสารการตลาดถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการของโรงงานไพ่ รวมถึงช่องทางการ  

จ าหน่ายต่าง ๆ 
 

ยุทธศาสตร์จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้า 
 เนื่องจากในอนาคตโรงงานไพ่อาจต้องจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง ประกอบกับเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงโดยสมบูรณ์ จะท าให้โรงงานไพ่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นกว่า
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในการด าเนินธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจ ดังนั้นโรงงานไพ่จึงจ าเป็นที่จะต้องบริหารความสัมพันธ์
กับคู่ค้าและคู่ค้า โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

3.1 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินงาน ดังนี้ 
- ติดต่อประสานงาน และ Update ข้อมูลข่าวสารของโรงงานไพ่แก่ลูกค้าและคู่ค้าอย่าง

ต่อเนื่อง 
- จัดให้มีระบบบริการหลังการขายที่เพียงพอ 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับโรงงานไพ่ 
- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจ าหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการในการให้บริการ โดยมีกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินงาน ดังนี้ 
- พัฒนาคู่มือในการดูแลลูกค้า 

 
3.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้อง

ด าเนินงาน ดังนี้ 
- ริเริ่มโครงการ CSR ที่ Synergy กับธุรกิจ 

3.4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ โดยมีกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินงาน ดังนี้ 
- สื่อสารการตลาดถึงกิจกรรมการด าเนินงานและช่องทางการติดต่อของโรงงานไพ่ 

 
 จากยุทธศาสตร์ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2559-2563 ทั้งหมดของโรงงานไพ่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของ
การด าเนินงาน สามารถแบ่งระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) ตามกรอบ
ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 

                                                 
33 หมายเหตุ : กลยุทธ์สื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ เป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ย่อยที่อยู่ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลัก แตกต่างเพียงเนื่อหา
ที่น าเสนอภายใต้ยุทธศาสตร์นั้น ๆ 
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กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ย่อย ที่ต้องด าเนินการในระยะปีท่ี 1 และ ปีที่ 2  
 

 
 
กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ย่อย ที่ต้องด าเนินการในระยะปีท่ี 3 ถึง ปีท่ี 5  
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บทที่ 5 สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
 

 สรุปปี 2559 โรงงานไพ่มีแผนปฏิบัติการทั้งหมด 1 โครงการ ประกอบด้วยโครงการตามแผน
วิสาหกิจ ปี 2559-2563 จ านวน 1 โครงการ โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 3,800,000.00 บาท รายละเอียด
ตามตาราง 

 
1. โครงการจากแผนวิสาหกิจประจ าปี 2559-2563 ส าหรับปี 2559 มีทั้งหมด 9 โครงการ 

No ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการศึกษาเพ่ือลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์

ของโรงงานไพ่ 
3,800,000.00 จ้างที่ปรึกษา 
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รายละเอียดโครงการ 
1. โครงการศึกษาเพื่อลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ 

หลักการเหตุผล 
 เนื่องจากแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 มีลักษณะของการวางกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์รับจ้างทั่วไป และ ส่วนที่เป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง โดยแบ่งแนวความคิดของการด าเนินกลยุทธ์ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบของการ
ปรับปรุง (ซ่อม) การด าเนินงานที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
และ 2. การขยายธุรกิจของโรงงานไพ่สู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (สร้าง) ดังนั้นโรงงานไพ่จึง
จ าเป็นต้องปรับปรุงการด าเนินงานและท าการปรับเปลี่ยน core business จากเดิม (ผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่) 
ที่ไม่เติบโตและมีแนวโน้มลดลง มาเป็นธุรกิจใหม่ (สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง)  
 แต่ทั้งนี้เนื่องจากในการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง จ าเป็นต้องใช้งบลงทุนจ านวนมาก 
และโรงงานไพ่ยังขาดความพร้อม ดังนั้นโรงงานไพ่จึงต้องท าการศึกษาถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของปัจจัยภายในองค์กร สภาวะ
ตลาดและสภาวะการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ผลกระทบต่อธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์รับจ้าง
ทั่วไป ข้อจ ากัดของพ้ืนที่และเครื่องจักรของโรงงานไพ่ ที่มาของงบลงทุน การประมาณการความคุ้มทุนของ
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนวิธีปฏิบัติและขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ อันจะส่งผล ช่วยให้โรงงานไพ่มีโอกาสประสบความส าเร็จจากการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง 
 หากโรงงานไพ่ไมท่ าการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ย่อมเกิดความเสี่ยงในการ
ลงทุนฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งใช้เงินลงทุนที่มหาศาลจนไม่สามารถลงทุนได้หลายครั้ง  หากสถานการณ์ไม่
เอ้ืออ านวย และไม่มีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาฯ อย่างละเอียดรอบคอบ โอกาสที่โรงงานไพ่จะ
ประสบความล้มเหลวในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงย่อมมีสูง อันจะส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อสถานะการเงินของโรงงานไพ่ ซึ่งกระทบต่อสถานะ การด ารงอยู่ของโรงงานไพ่ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เช่น 
ปัจจัยภายในขององค์กร ปัจจัยด้านสภาวะตลาดอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ปัจจัยด้าน
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมฯ ปัจจัยด้านผลกระทบต่อธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์รับจ้างทั่วไป ปัจจัยด้าน
แหล่งที่มาของเงินทุน เป็นต้น โดยท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้น 

2. เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งโรงงานไพ่ เครื่องจักรที่ใช้ และการวางสายงานผลิต 
3. เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของธุรกิจไพ่ (core business เดิม) อันเป็นผลมาจากการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
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4. เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ผ่านการวิเคราะห์ 
Feasibility Study by Scenario 

5. เพ่ือให้โรงงานไพ่มีการเตรียมความพร้อม โดยระบุถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการเตรียมตัวและ
ลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ อันเปรียบเสมือนคู่มือในการด าเนินการของ
โรงงานไพ่ 

6. เพ่ือท าการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านสินค้าเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีอยู่ใน
ท้องตลาด 
เป้าหมาย 
  เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือภายใน 6 เดือน โรงงานไพ่จะมีรายงานสรุปผลการศึกษาการลงทุนในธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยที่ต้องมีองค์ประกอบของผลการศึกษาหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาด้านการบริบทสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

2. ผลการศึกษาด้านการเงินและความคุ้มค่าในการลงทุน 
3. ผลการศึกษาด้านความเหมาะสมของพ้ืนที่, เครื่องจักร และท าเลที่ตั้งโรงงาน 
4. ผลการศึกษาด้านแนวทางการด าเนินธุรกิจไพ่ ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
5. วิธีปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมของโรงงานไพ่ และการด าเนินงานเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด

การปลอมแปลง 
6. ผลการศึกษาด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ประเภท กลุ่มสินค้าของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มี

อยู่ในท้องตลาด 
วิธีการด าเนินงาน 
  จ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  6 เดือน ด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2559 (กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559) 
งบประมาณ 
  งบประมาณในการด าเนินการจ้าง 3,800,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  โรงงานไพ่ และท่ีปรึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงงานไพ่จะมีข้อมูลที่ละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  อัน
เป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการด าเนินงานทั้ง
ด้านธุรกิจไพ่และธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง รวมไปถึง โรงงานไพ่จะรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมในการเตรียมความพร้อมและการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
อย่างสมบูรณ์ 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  

 

63 
 

บทที่ 6 สรุปร่างตัวชี้วัดผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 

 สรุปปี 2559 โรงงานไพ่มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 ทั้งหมด 3 หัวข้อใหญ่ 
ประกอบด้วย 

1. การด าเนินงานตามนโยบาย 
2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
3. การบริหารจัดการองค์กร 
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ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมิลผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัด การปรับค่า
เกณฑ์วัด 2554 2555 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

1. การด าเนินการตามนโยบาย1   20            
1.1 ความสามารถในการบริหาร 

แผนลงทุน 
             

1.1.1 ร้อยละของภาพรวม
การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น
จริงในช่วงปี 

ร้อยละ 2.5 56.34 89.48 50.99 100.00 N/N 80 85 90 95 100 -/+5 

1.1.2 ร้อยละความสามารถใน
การเบิกจ่ายตามแผน 

ร้อยละ 2.5 - - 83.67 100.00 N/N 80 85 90 95 100 -/+5 

1.2 การน าระบบบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  
(EVM) มาใช้ 

ระดับ 5 4.48 4.18 4.50 4.00 N/N 1 2 3 4 5 -/+ 1 

1.3 การบริหารต้นทุนไพ่ ระดับ 5      1 2 3 4 5 -/+ 1 
1.4 การบริหารต้นทุนสิ่งพิมพ์ ระดับ 5      1 2 3 4 5 -/+ 1 
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัด การปรับค่า
เกณฑ์วัด 2554 2555 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

2. ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ 

 45            

 ตัวช้ีวัดทางการเงิน  34            

2.1   ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัด
จ่าย (EBITDA) 

ล้านบาท 10 209.80 208.58 196.59 173.432 196.02 150 172.50 195 207.50 220 -22.50/+12.50 

2.2 การสร้างค่า Economic Profit  
     (EP) เทียบกับเป้าหมาย 

ล้านบาท 5 37.12 25.39 15.61 0.672 4.17 ด้อยกวา่
เป้าหมาย

มาก 

ด้อยกวา่
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย

มาก 
 

2 . 3   ร า ย ไ ด ้จ า กก า ร ร ับ จ ้า งพ ิม พ์
สิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง 

ล้านบาท 6 27.15 12.02 34.91 42.032 50.54 30 40 50 60 70 -/+ 10 

2.4  อัตราต้นทุนขายต่อรายได้จาก  
       การด าเนินงาน 

ร้อยละ 7 35.61 36.69 37.61 37.112 36.14 39 37.50 36 34 32 +1.5/-2 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้จากการด าเนินงาน 

ร้อยละ 6 9.52 10.77 14.01 14.802 12.04 14 13 12 11 10 +/- 1.00 

 ตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน  11            
2.6 จ านวนจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทาน ระดับ 5 - 0.85 4.14 0.52 1.22 100,000 125,000 150,000 162,500 175,000 -

25000/+1
2,500 
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัด การปรับค่า
เกณฑ์วัด 2554 2555 2556 2557 2558 1 2 3 4 5 

2.7 ความส าเร็จในการด าเนินงธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง1 

ระดับ  6 - - - - N/N 1 2 3 4 5 -/+ 1 

3. การบริหารจัดการองค์กร   35            
3.1 บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ระดับ 6 3.5736 3.2660 3.2918 3.4210 N/N 1 2 3 4 5 -/+1 
3.2 การบริหารความเสี่ยง ระดับ 7 2.5500 2.8000 2.8500 2.9000 N/N 1 2 3 4 5 -/+1 
3.3 การควบคุมภายใน ระดับ 4 3.1950 3.5050 3.4700 3.6050 N/N 1 2 3 4 5 -/+1 
3.4 การตรวจสอบภายใน ระดับ 6 2.2851 2.3177 2.2280 1.9288 N/N 1 2 3 4 5 -/+1 
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ 6 1.6783 1.8754 1.8126 2.6318 N/N 1 2 3 4 5 -/+1 
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 2.8465 2.8885 2.9522 3.0379 N/N 1 2 3 4 5 -/+1 

 
   
 


