
 
 
 
 

 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM  
ประจ าปี 2559 

 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Value Management – EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนา

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

 
 
 
 
 

25 กรกฎาคม 2559 



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

1 

 

ค าน า 
 
จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กร (Value creation) ดังนั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร ์(Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ผ่านมาโรงงานไพ่ 
กรมสรรพสามิต ด าเนินการน าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร  

การด าเนินงานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) 
ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปี 2559 ได้น าการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก 
(EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ควบคู่กับการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2559-2563 เพื่อให้
โรงงานไพ่มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดรับกับระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และมุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พร้อมด าเนินงานต่อเนื่องในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนที่
ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับฝ่าย ระดับส่วน 
ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย การก าหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) 
โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าว รวมไปถึงการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM การติดตามรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงาน
งานเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ขอบเขตของการด าเนินงานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic Value 
Management: EVM) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยังรวมไปถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 เพื่อ
ผลักดันการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นให้สามารถน าไปใช้จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ “รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559” ฉบับนี้ จะน าเสนอผลการสรุป
การทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM ทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560โดยมีการ
วิเคราะห์ Driver Tree และจัดท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) เป็น
องค์ประกอบ และการพัฒนาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced Scorecard ประจ าปี 2559 ระดับองค์กร 
และระดับส่วนงานตามโครงสร้างองค์กร เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

 
 
เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้จากการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร และคณะท างานของ  

โรงงานไพ่ และที่ปรึกษาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของการวางแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2559-2563 ของโรงงานไพ่
ได้อย่างสมบูรณ์ถัดไป 
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บทที่ 1: บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตผุล 

 
จากแนวคิดในการพัฒนารัฐวิสาหกิจของไทย ให้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพใน 

การแข่งขันตามกลไกตลาด พร้อมทั้งท าหน้าที่ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นสากล และตอบสนองต่อ  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดแนวทาง  
การด าเนินงาน-ของรัฐวิสาหกิจให้มีผลประกอบการที่ไม่ขาดทุน และมีหนี้สินสะสมจนกลายเป็นภาระของรัฐและ
ประชาชน ตลอดจนถึงมีการด าเนินงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ของชาติ พร้อมกับเป็นทางเลือกใหม่
ในการลงทุนให้กับภาคเอกชน โดยถือว่ารัฐวิสาหกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีส่วนส าคัญ  
ในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จึงวางกรอบแนวทาง  
การด าเนินงานที่สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า ( Value Creation)  
โดยก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่ าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management - EVM) มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดย 
การประยุกต์ใช้ระบบ EVM ดังกล่าวนี้ มีเครื่องมือที่ส าคัญ คือ ตัวชี้วัดก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit - 
EP) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารองค์กร 
เพื่อสร้างมูลค่า (Value-Based Management) 
 

 
แผนภาพแสดง ระบบ Economic Value Management 
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(Economic Value Management – EVM) ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องการส่งเสริมและพัฒนา 
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การบริหารรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันต ามกลไกตลาด  
และที่ส าคัญคือ มีฐานะการเงินที่มั่นคง เพียงพอ ไม่เป็นภาระของรัฐและประชาชน โดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
จ าเป็นต้องสร้างมูลเพิ่มให้แก่เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอัตราที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ เนื่องจาก
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเปรียบเสมือนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  

 

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้ โดยสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้น  
การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) ผ่านการก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง 
การด าเนินการดังกล่าว ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

 

o ระยะที่ 1 ปีบัญชี 2549: การเตรียมความพร้อมในการน าระบบ EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ 
o ระยะที่ 2 ปีบัญชี 2550: การน าระบบ EVM มาใช้ในระดับศูนย์ EVM 
o ระยะที่ 3 ปีบัญชี 2551: การเชื่อมโยงระบบ EVM เข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจ 
o ระยะที่ 4 ปีบัญชี 2552 ถึงปัจจุบัน: การพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง 
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 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) 
 
ปัจจุบัน สคร. ยังคงผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต น าเอาหลัก

แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM)  
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยระบุเป็นตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจประจ าปี 2558 โดยสามารถแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

o การน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (ร้อยละ 5) 
o การสร้างค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์(Economic Profit: EP) ขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย 

(ร้อยละ 5) 
ดังนั้น เพื่อผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจส่งผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

โรงงานไพ่ จึงควรด าเนินการพัฒนา “การน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ประจ าปี 2559”  
ตามที่สคร.ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
การน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

 
แผนภาพแสดง หลักเกณฑ์การประเมินผล EVM ปี 2559 
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o ระดับที่ 1: เริ่มมีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ 
- ด าเนินการกิจกรรมหลักของระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการน าระบบ EVM มาใช้

ในรัฐวิสาหกิจ ได้ครบถ้วน 
- ด าเนินการกิจกรรมหลักของระยะที่ 2 การน าระบบ EVM มาใช้ในระดับถัดไปได้ครบถ้วน 

o ระดับที่ 2: มีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น 
- EVM for Planning: มีการเชื่อมโยง EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนธุรกิจและหรือ

แผนงบประมาณ ปี 2559 พร้อมทบทวนหลักการ/คู่มือในการท าแผนธุรกิจ และ 
แผนงบประมาณที่น าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กร และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

- EVM for Investment and Resource Allocation: มีการใช้แนวคิดระบบ EVM เช่น 
การค านึงถึงต้นทุนเงินทุน หรือการวัดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ EP หรือการค านวณค่า 
NPV ฯลฯ ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน (ปีใดก็ได้) พร้อมทบทวนคู่มือ/หลักการของ 
การวิเคราะห์โครงการลงทุนขององค์กร และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

- EVM Monitoring and Reporting: มีการประเมินผล และรายงานผลงานค่า EP และ
ตัวชี้วัดตาม BSC เสนอคณะกรรมการรัฐวิสากิจเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 2 ครั้ง 
คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

- ผู้บริหารระดับสูง (3 ระดับแรก) ของรัฐวิสาหกิจเข้าใจในระบบและหลักการ EVM  
อย่างเหมาะสม 

o ระดับ 3: เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน 
- มีการติดตามประเมินผลโครงการลงทุนและปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน โดยประเมินผล

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นของโครงการ เปรียบเทียบกับผล  
ที่ก าหนดไว้เมื่อคราวน าเสนอเพื่อขออนุมัติ ซึ่งรวมถึงการค านวณ /ประเมินค่า EP  
ของโครงการ รวมทั้งติดตามรายงานผลเสนอผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เพื่อพิจารณา อย่างน้อย 2 คร้ังคือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

- เชื่อมโยงผลงานค่า EP และ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ  

- ผู้บริหารระดับฝ่ายเข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม 
o ระดับ 4: ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร 

- ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan)  
ได้ครบถ้วน โดยจะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมของปี 2558 
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- ก าหนดแนวทางการวัดผลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไป ของ ผู้บริหาร
ระดับสูง 2 ระดับ รองจากผู้บริหารสูงสุด ตามระบบ EVM/BSC/KPIs และเตรียม 
ความพร้อมแนวทางการวัดผล 

 

o ระดับ 5: พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง 
- มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ 

Driver Tree โดยผลการวิเคราะห์น าไปประกอบการวางแผน โดยอาจเป็นแผนแยก
ต่างหาก หรือ เป็นส่วนหนึ่ งของแผนธุรกิจ /แผนกลยุทธ์  ฯลฯ   การน า เสนอ
คณะกรรมการฯ หรือไม่ ขึ้นกับกระบวนการปกติของรัฐวิสาหกิจในการน าแผนไปปฏิบัติ 

- รัฐวิสาหกิจจัดให้มีศูนย์/หน่วยงานดูแลรับผิดชอบค่า EP ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด โดย
ศูนย์/หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบต้องจัดท าแผนผังปัจจัยที่ประกอบกันเป็น EP 
(Operational Driver Tree) รวมถึงแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพในการสร้างค่า 
EP ของศูนย์/หน่วยงาน (Strategic Improvement Plan) 

- ทบทวน ปรับปรุง ระบบ EVM และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ ผ่าน 
การรายงานผลการด าเนินงานการน า EVM มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ การด าเนินงานตาม 
Strategic Improvement Plan ฯลฯ แก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างสม่ าเสมอ  
(อย่างต่ า คือ รายไตรมาส)โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกต ความเห็น ข้อเสนอแนะ 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการน า EVM รวมถึง BSC และ Driver Tree ฯลฯ มาใช้ 
ในวงกว้างและเชิงลึกมาก 

 
เพื่อน าแนวนโยบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการของโรงงานไพ่อย่างเป็นรูปธรรม  

ทางโรงงานไพ่จึงด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์กร ปี 2560-2563 ตามแนวคิด EVM โดยท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการขององค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึง  
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ 
ขององค์กร ประจ าปี 2559 

หลังจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นตามกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM 
ดังกล่าว โรงงานไพ่จะสามารถด าเนนิการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ ผ่านการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) และ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับส่วนงาน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย  
การก าหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action 
Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าว เพื่อผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
ในรูปของแผนปฏิบัติการอย่างครบวงจร และเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป 
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1.2 กรอบการจัดท าและทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจ าปี 2560-2563 ตามแนวคิด EVM for 
Planning 

 
EVM for Planning เป็นหนึ่งในกระบวนส าคัญการตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง

มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ที่มุ่งเน้นในส่วนของการจัดท าแผนธุรกิจหรือ 
การจัดท าแผนงบประมาณขององค์กร การจัดท าเป็นหลักการ/คู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร หรือ 
ตลอดจนการวิเคราะห์ Driver Tree เชิงลึก การน าวิเคราะห์ Driver Tree ไปประกอบการวางแผนโดยอาจเป็น 
แผนแยกต่างหากหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ  
แผนงบประมาณ เป็นต้น 

 

 
 

ดังนั้น จากการที่แนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนนุรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กร (Value creation) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้มีการทบทวนทิศทางการด าเนินงานและการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ประจ าป ี2560-2563 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายของ
กระทรวงการคลังก าหนดแล้ว ทั้งนี้ แนวคิดและหลักการในทบทวนทิศทางการด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์
โรงงานไพ่ของโรงงานไพ่ประจ าปี 2560-2563 ตามแนวคิดระบบ EVM (EVM for Planning) มีขั้นตอน 
ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

             

          
      

           

Strategy Map 
    BSC

             
       

                
    

EVM for Planning

EVM for Investment

EVM for Incentive

EVM for Monitoring

                
                                     (EVM)

EVM for Planning:          EVM                   
                                                               
                                                     

•           Driver Tree        
•              Driver Tree                      

                                           
          

•                             /                     
                
                      EVM 

        

     :                       EVM                              
                                 



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

7 

 

ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกแนวคิดและหลักการเพื่อใช้ในการทบทวน/วางแผนยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ 
   สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการทบทวน/วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร คือการคัดเลือก

แนวทางที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็น Road Map หรือแนวทาง
เพื่อใช้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร 
ดังนั้น ในขั้นตอนแรก โรงงานไพ่ควรมีการก าหนดและคัดเลือกแนวคิดและหลักการเพื่อใช้
ในการทบทวน/วางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการด าเนินการภายในของโรงงานไพ่ก่อน 
เป็นล าดับแรก 

 

 
แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร (the Strategic Planning Process) (ขั้นตอนที่ 1) 

 
ขั้นตอนที่ 2: ทบทวนสถานะปัจจุบันขององค์กร  
   ในขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์สถานะของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบัน ว่า ปัจจุบัน
โรงงานไพ่อยู่ที่ไหน ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมผลการด าเนินงาน ของโรงงานไพ่ ตั้งแต่อดีต 
– 2558 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผ่ายส่วนที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก: SWOT ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
โรงงานไพ่ประจ าปีงบประมาณ 2559 การวิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลอุตสาหกรรมล่าสุด 
และแนวปฏิบัติของคู่เทียบ  

 

Plan for 
Planning

Internal 
Assessment

SWOT +           
EP DRIVER

External 
Assessment

Strategic 
Issues

Strategy 
Formulation 

+ SIP

Plan 
Management

+ Action Plan

1 2 3 4 5

• Process Review & Plan 
Finalization

• Strategy Map, BSC
• Implementation Plan
• EVM for Investment
• EVM for Monitoring
• EVM for Incentives

• Review Mandates
• Vision, Mission, 

Values

• Diagnose/determine situation and 
readiness to undertake & 
complete a strategic plan

• Develop the plan process & steps, 
people to involve

• Committee
• Strategic Planning Team
• Consulting team
• Management Team
• All departments

Assessing resources, present 
strategies, and sources that 
measure the department’s 
performance

Looking at forces/trends, key 
resource controllers, competitors 
& collaborative 
forces/collaborative partners

A pattern of purposes, 
policies, actions, decisions 
&/or resource allocations 
that address each 
strategic issue. 

Adapted from Bryson & Alston, 2011
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ขั้นตอนที่ 3: เปรียบเทียบสถานะปัจจุบันขององค์กร เทียบกับสถานะที่วางไว้ในอนาคตเพื่อค้นหา GAP 
   ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสถานะของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบันเทียบกับ

จุดหมายที่โรงงานไพ่ต้องการจะไป ว่า โรงงานไพ่ต้องการจะไปไหน (ผ่านการการก าหนด
ทิศทางขององค์กร, พันธกิจ/วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว) และโรงงานไพ่จะไปสู่จุดนั้นได้
อย่างไร (ผ่านการก าหนดกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) 
ซึ่งในประเด็นนี้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการทบทวนกระบวนการท างานภายในภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาว่า ยังมีสิ่งใดที่โรงงานไพ่ยังไม่ประสบความส าเร็จ และยังขาดสิ่งนั้น 
และโรงงานไพ่มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อไปถึงจุดหมาย (GAP) นั่นเอง 

 
แผนภาพแสดง แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 ที่ถูกวางอยูบ่นกรอบแนวคิดการ

ทบทวนสถานะปัจจุบนัเทียบกบัสถานะที่วางไว้ขององค์กรในอนาคต (ขั้นตอนที่ 2-3) 
 
ขั้นตอนที่ 4: สรุปประเด็นที่โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่

ต้องเติมเต็มเพื่อให้การด าเนินการในภาพรวมสัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคต เพื่อน ามาวางแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

   ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการน าเอา GAP ที่ค้นพบไปประยุกต์เพื่อสรรหา/คัดเลือก
และปรับปรุงกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้เป็นตัวก าหนดกรอบการปฏิบัติงานในระยะยาว 
หรือประจ าปี 2559-2563  และในระยะสั้น หรือประจ าปี 2560 ผ่านการประชุมระดม
ความเห็นร่วมกับคณะท างานแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ การประชุมระดมความเห็นร่วมกับ
ระหว่างคณะกรรมการก าหนดทิศทางโรงงานไพ่ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับ
ผู้บริหารองค์กร 

         
           

   

 Where do we 
want to be ?)

              
             

(Where are 
we now ?)

                                  
 How do we get there )

                       
              (SWOT)

                (                 
                                         )

                        
(       /          )

GAP
                                              

(What do we have to do/change in order to get there ?)



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

9 

 

ขั้นตอนที่ 5: ท าการสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559-2563 และ
เผยแพร่/สื่อสารยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559-2563 ฉบับทบทวนแล้วให้กับ
ภายในองค์กรกับพนักงานทุกระดับ เพื่อความเข้าใจในทิศทางขององค์กรที่เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน 

 
 

 หลักการตามกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560 ของโรงงานไพ่ 
 
ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 - 2563 ตามแนวคิดระบบ EVM นั้น เริ่มต้นด้วย

การวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร อันประกอบด้วย แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น (Statement of Direction 
– SOD) วัตถุประสงค์จัดตั้ง นโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์
บริบทและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของส านักงานฯ อันได้แก่ 

 
1) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2) นโยบายการก ากับดูแล 
3) แนวโน้มและข้อมูลอุตสาหกรรม 
4) แนวปฏิบัติของคู่เทียบ 

 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2560 ตามแนวคิด EVM 
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เมื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คือ น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  
2 ชนิด คือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Matrix) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์
เชิงลึก (EP Driver) โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของ
ยุทธศาสตร์การเลือกธุรกิจด าเนินการ (Participation Strategy) และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน (Operating 
Strategy) แต่แต่ละเครื่องมือ มีกรอบการวิเคราะห์อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix)  
 

การวิเคราะห์ SWOT Matrix เป็นกระบวนการก าหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน
ขององค์กรเมื่อพิจารณาเพื่อให้รู้จักตนเอง (รู้เรา) และรู้จักคู่แข่ง (รู้เขา) อย่างชัดเจน ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก จะแสดงถึงโอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ จะเป็นการวิเคราะห์
ร่วมกันทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในรูปแบบของ Matrix ซึ่งจะสามารแบ่งยุทธศาสตร์ออกได้เป็น 
4 ประเภท คือ ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา  

 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) 

 

 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไร (Economic Profit Drivers - EP Drivers) 
 

เพื่อให้การทบทวนแผนวิสาหกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 
(Economic Profit - EP) สคร. ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจเลือกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงลึกเป็นเครื่องมือหนึ่งประกอบการด าเนินงานจัดท าหรือทบทวนแผนวิสาหกิจ 
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การก าหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก ประกอบด้วย  

การด าเนินงานหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial Drivers)  
ผลการค านวณค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์สามารถน ามาจัดท าแผนผังปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไร

ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ที่มาเพื่อระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินเชิงลึก (Financial 
Drivers) ของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้องค์กรทราบถึงองค์ประกอบของค่าก าไร 
ทางเศรษฐศาสตร์โดยละเอียด ว่ามีรายการทางการเงินใดบ้างเป็นองค์ประกอบ และแต่ละรายการมีมูลค่า
เป็นเท่าใด 
ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ส าเร็จ 
องค์กรควรท าการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่านการวิ เคราะห์  
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เป็นการค านวณหาร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลงของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัย 
มีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆ คงที่  

เมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
ขับเคลื่อนทางการเงิน ซึ่งควรพิจารณาจากความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) ของแต่ละ
ปัจจัยประกอบ โดยองค์กรควรเลือกบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitivity) สูง และความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) สูงเป็นอันดับแรก 
 
ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการด าเนินงาน (Operational Drivers) เพื่อระบุ 
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) 

 

การใช้ EP Driver เป็นเครื่องมือในการทบทวนแผนวิสาหกิจนั้น สอดคล้องกับแนวคิด EVM ในด้านการ
วิเคราะห์และปรับปรุง เพื่อการวางแผนในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึก ซึ่งในหลักเกณฑ์การประเมินผลของ สคร . ได้
ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจท าการวิเคราะห์ Driver Tree ในเชิงลึก และน าบทวิเคราะห์ที่ได้จาก Driver Tree ไปใช้
ประกอบในกระบวนการจัดท าแผน โดยแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากกระบวนการนี้ คือ แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(Strategic Improvement Plan - SIP) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่สามารถแยก
เป็นแผนต่างหาก หรืออาจน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ได้ 
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การก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงาน (Operational Drivers) เป็นการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานที่จะช่วยพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความส าคัญให้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไป
องค์กรมีหลักเกณฑ์ในก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร ดังนี้ 
o เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เงินทุน 
o ลงทุนในกลยุทธ์ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่า (ผลตอบแทนจากเงินทุนมากกว่า

อัตราต้นทุนเงินทุน) 
o กระจายเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า 
o ปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม 

 
เมื่อองค์กรได้ระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานแล้วจะเข้าสู่กระบวนการก าหนดแผนกลยุทธ์

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) ต่อไป โดยการพัฒนากลยุทธ์ SIP เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรม หรือ
โครงการที่สอดรับกับปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานที่องค์กรมีเป้าหมายว่าจะด าเนินการต่อไป เช่น 
หากต้องการเพิ่มรายได้จากการ องค์กรอาจจะก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านการด าเนินงานเป็นการเพิ่มธุรกิจ
รูปแบบใหม่ และก าหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าและการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนคา่ก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก 
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1.3 ขั้นตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ตามแนวคิด EVM 
ขั้นตอนการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล:  
 

ในขั้นตอนนี้ ที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากภายในและภายนอก ดังนี้คือ 
1) แหล่งข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน  

ข้อมูลด้านการผลิตและการด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการท างานในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคต ตลอดจนถึงขีดความสามารถในการด าเนินงาน และความสามารถในการปรับตัวขององค์กร
ในปัจจุบัน 

2) แหล่งข้อมูลจากภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และบริบททางการเมืองต่างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 
พร้อมทั้งข้อมูลจากบทวิเคราะห์ และรายงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต 
 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกเพื่อน ามาวิเคราะห์และพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2559, 28 กุมภาพันธ์ 2559, และ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงงานไพ่ ตามล าดับ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏบิัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาแผนวิสาหกิจ 
 

ก่อนหน้าที่ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เพื่อพัฒนาแผนวิสาหกิจนั้น ทางที่ปรึกษา 
คณะท างานของโรงงานไพ่ ผู้บริหารของโรงงานไพ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทุกผ่านส่วนได้มี 
การหารือร่วมกันเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ  
ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการการทบทวนแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยกิจกรรมดังกล่าว  
จัดขึ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และคร้ังที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงงานไพ่  

อีกทั้งก่อนที่จะได้มีการจัดวาระการบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) 
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 อันมี คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในระดับปฏิบัตกิารเข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน ที่ปรึกษาได้ท าการน าวิสยัทัศน์ และข้อคิดเห็นตลอดจน
ข้อมูลและประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการการทบทวนแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ เข้าร่วมขอความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศิโรตม์ สวัสดิ์ พาณิชย์ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 ด้วย 
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ในการนี้ “การบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563” ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  
ปี 2559 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ชั้น 7 
ห้อง Room A @7 โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท 847 ถนนเพชรบุรี, กรุงเทพฯ โดยที่ปรึกษา บริษัท FPRI Advisory 
จ ากัด ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและ  
การคลัง (สวค.) เข้าร่วมหารือและระดมสมองร่วมกันกับที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงงานไพ่ คณะผู้บริหารโรงงานไพ่ 
และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของโรงงานไพ่เพื่อปรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563  
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ประเด็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็น ตลอดจนการได้รับทราบข้อมูล 
และร่วมกันพิจารณามีประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1) ภาพรวมผลการด าเนินงาน ของโรงงานไพ่ ตั้งแต่อดีต – 2558  
2) กระบวนการวิเคราะห์เพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2559 
3) แนวคิดและหลักการในการวางแผนยุทธศาสตร์โรงงานไพ่  
4) กรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงงานไพ่ 
5) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก และผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix 
6) กรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 และการวิเคราะห์ GAP 
7) กลยุทธ์ที่ส าคัญตามกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 – 2563 
8) บทสรุปการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ประจ าปี 2560 – 2563 
9) การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Driver) เชิงลึก 

 
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณากลั่นกรอง 
 

ในขั้นตอนนี้ ที่ปรึกษาร่วมกับผู้บริหารและคณะท างานของโรงงานไพ่ ได้น าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ที่ได้เห็นชอบร่วมกันตาม“การบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เรื่อง การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563”หรือจากกระบวนการในขั้นตอนที่ 2 มาพิจารณาเพิ่มเติมถึง
ข้อจ ากัดต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย และการเงิน รวมถึงข้อจ ากัดในขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ขององค์กร เพื่อกลั่นกรองเป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของ
โรงงานไพ่ ตามแนวคิดของระบบ EVM ในการนี้ ที่ปรึกษาได้น ากลยุทธ์องค์กรในปี 2558 มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้
ได้กลยุทธ์ใหม่ ประจ าปี 2559 มีความสมบูรณ์ และพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการโรงงานไพ่ต่อไป โดยบทสรุปของกลยุทธ์ประจ าปี 2560 ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง ที่ปรึกษา 
ผู้บริหาร และคณะท างานของโรงงานไพ่ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงงานไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการน ากลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 มาร่วม
เป็นกรอบในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีความสอดคล้องกับสภาวะ 
การด าเนินงานของโรงงานไพ่ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิงานขั้นตอนถัดไป 

 
เมื่อแผนกลยุทธ์ประจ าปีขององค์กรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไพ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไป คือ การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านแผนที่ทางยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) เพื่อก าหนด เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัด ในระดับองค์กร ฝ่าย และส่วนงาน รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี 2560  
ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ใน Balanced Scorecard โดยผู้บริหาร และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง  
โดยกิจกรรม แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ได้ถูกก าหนดขึ้นและเห็นชอบร่วมกันแล้ว ระหว่าง ที่ปรึกษา ผู้บริหาร 
และคณะท างานของโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงงานไพ่ และได้มีการน าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) น าเสนอและได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรงงานไพ่ คณะผู้บริหารโรงงานไพ่ และ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของโรงงานไพ่ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
ณ ห้องประชุมหมายเลขที่ 5 กรมสรรพสามิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ กระบวนการจัดท า Balanced Scorecard ในระดับองค์กร ฝ่าย และส่วนงานแล้ว ทางที่ปรึกษา 
จะท าการสรุปรวบรวมผลการทบทวนแผนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 4    เพื่อน าเสนอให้แก่ผู้บริหารและคณะท างาน
โรงงานไพ่ในล าดับต่อไป 
 

 
แผนภาพแสดงแนวทางการทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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บทที่ 2: ภาพรวมการทบทวนทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 
 

กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ และกลยุทธ์ตามแนวคิดของ  EVM เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตั้งแต่บริบทด้านกฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แนวนโยบายผู้ถือหุ้น แผนด าเนินงานในด้านต่างๆ ขีดความสามารถในการผลิต และผลการด าเนินงาน  
ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของโครงสร้างรายได้ ต้นทุน และก าไร ตลอดจนผลการด าเนินงานองค์กรในด้านอื่นๆ รวมถึง
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไพ่ในปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT) ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานงานในเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (EP Driver) ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

 

ส าหรับการการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2559 นี้ เป็นปีที่โรงงานไพ่น าเอาวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์กรเดิมที่ถูกก าหนดขึ้นในปี 2558 และใช้ระหว่างปี 2559-2563 มาทบทวนและปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสภาวะการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ที่ได้ก าหนด
ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 นี้ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้กับโรงงานไพ่มาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว แผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2560-2563 (ฉบับทบทวน) จึงยังคงมีความสอดคล้องและอิงกับกรอบ
หลักการเดิมที่พัฒฯขึ้นจากแผนวิสาหกิจฉบับที่ใช้ประจ าปี 2559-2563 แต่อย่างไรก็ตามในบริบทของการทบทวน
แผน โดรงงานไพ่ได้มีการเพิ่มการวิเคราะห์การตรวจประเมินเพื่อค้นหาความแตกต่างและปิดช่องว่างในกระบวนการ
ด าเนินงานของโรงงานไพ่ (Gap Analysis) ตามกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 ด้วย เพื่อให้โรงงานไพ่
เองได้ตระหนักถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่งด าเนินการหรือเร่งเติมเต็มสุญากาศเหล่านั้นเพื่อให้การด าเนินการในภาพรวมให้
สัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคตต่อไป 
 
2.1 การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของโรงงานไพ่ 

 
การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของโรงงานไพ่ จะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

ที่ส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน เริ่มต้นด้วย 1) การทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจของ
โรงงานไพ่ 2) การทบทวนแนวนโยบายจากผู้ถือหุ้น (Statement of Directions – SOD) 3) การวิเคราะห์โครงสร้าง
การบริหารงานภายในองค์กร 4) การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 5) การวิเคราะห์สถานะ 
การประกอบธุรกิจของโรงงานไพ่ และ 6) การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1) การทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจของโรงงานไพ่ 
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โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 โดยเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต และ
ต่อมาโรงงานไพ่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้สังกัดของกรมสรรพสามิต ในวันที่ 
1 มกราคม 2535 ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อ 1) ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อ
หารายได้ให้รัฐ 2) ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 3) ท าการค้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 4) ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ หรือกล่าวโดยร่วมได้ว่าโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบในการผลติไพ่ตามพระราชบญัญัติไพ ่
และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ และด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนท าการค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และการตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน 
ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเก่ียวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ 

ซึ่งในปี 2558 โรงงานไพ่ได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานไพ่ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตลอดจน
วิเคราะห์กรอบแนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์ตามมาตรฐาน อันท าให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ซึ่งโรงงานไพ่  
ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ดังต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงกรอบการก าหนดวิสัยทัศน์ และพนัธกิจใหม่ของโรงงานไพ่ 

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเหล่านี้ ถือเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการทบทวนแผน

วิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2559 – 2563 ฉบับใหม่ ดังนั้น ในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ 
ประจ าปี 2559 – 2563 ต้องมีการน าเอาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์และพันธกิจเหล่านี้ มาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในปี 2560-2563 ของโรงงานไพ่ด้วย 
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แผนภาพแสดงวิสัยทัศน์ พนัธกจิ และวัตถุประสงค์จัดตั้งของโรงงานไพป่ระจ าปี 2559-2563 

 
2) การทบทวนแนวนโยบายจากผู้ถือหุ้น (Statement of Directions – SOD) 

 
ในส่วนของแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น (ซึ่งก าหนดไว้ล่าสุด ณ กรกฎาคม ปี 2555 และยังไม่ได้มี 

การเปลี่ยนแปลงในปี 2559)  เพื่อเผยแพร่ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าไปใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
ซึ่งการจัดท าแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นนี้ ได้รวบรวมขึ้นจากแนวนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับความร่วมมือจาก ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรางเจ้าสังกัด และกระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกลั่นกรองเป็นแนวนโยบายผู้ถือหุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ภาพรวม (2) รายสาขา และ  
(3) รายแห่ง  

ในส่วนของโรงงานไพ่ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมได้รับแนวนโยบายจาก  
ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ระดับ และหลักการและแนวทางการด าเนินงานทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาวดังรายละเอียด  
ในแผนภาพ ส่วนแนวนโยบายผู้ถือหุ้นรายแห่งของโรงงานไพ่ มีรายละเอียดดังนี้  

 
“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิตบิุคคล และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี” 

            Vision 

“                                      
                                         

          ”

         Mission 
1.                                                                    
2.                                                                         
3.                                               2486
4.                                                             
5.                                                    

                   
1.                                      

                                        
2.                                               

                                        
3.                                        
4.                                      
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แผนภาพแสดงแนวนโยบายจากผู้ถือหุ้น (SOD) จาก สคร. ณ เดือนกรกฎาคม 2555 
 
ทั้งนี้ จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแนวนโยบายการปกครองจากคณะรักษา  

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปราบปรามการเล่นการพนันที่กฎหมายทุกประเภท ตามค าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2557 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ส่งผลให้โรงงานไพ่มีความจ าเป็นต้องทบทวนหรือ
ปรับแผนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นและแนวนโยบายการปกครองจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 

3) การวิเคราะห์โครงสร้างการบรหิารงานภายในองค์กร 
 
โรงงานไพ่มีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้อ านวยการโรงงาน

ไพ่ และรองผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ตามล าดับ โดยมีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 ฝ่ายในลักษณะแบนราบ อันประกอบ
ไปด้วย 1) ฝ่ายอ านวยการ 2) ฝ่ายโรงพิมพ์ 3) ฝ่ายผลิตไพ่ และ 4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน แต่ทั้งนี้ได้ท าการแยกส่วน

                                                                         
                      

      :                                                                                     
                            

       :                                                                         

       :                                                                            

           
1.                             
2.                               

                                         
                QC             
           

          
1.                      
2.                                    

                               

                                 SOD                2555
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ของกิจกรรมการตลาดออกไปเป็นหนึ่งส่วนงานเฉพาะโดยไม่สังกัดฝ่ายใดและใช้ชื่อว่า “ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด” โดยในแต่ละฝ่ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายอ านวยการ ส าหรับฝ่ายอ านวยการ มี 5 ส่วนงานที่ส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่าย
อ านวยการ คือ 1) ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 2) ส่วนบัญชีและการเงิน 3) ส่วนพัสดุและอาคาร
สถานที่ 4) ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และ 5) ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ โดยร่วมกันท าหน้าที่
ขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการท างานภายในโรงงานไพ่ให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจหลักและธุรกิจสิงพิมพ์ควบคู่กันไปด้วย 

2. ฝ่ายโรงพิมพ์ ส าหรับฝ่ายโรงพิมพ์ มี 2 ส่วนงานที่ส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายโรงพิมพ์ คือ 
1) ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ 2) ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งฝ่ายและส่วนดังกล่าวในปัจจุบัน มีหน้าที่ 
ในการดูแลกระบวนการเตรียมการและผลิตสิงพิมพ์ ได้แก่  (1) แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์
ราคาดวงละ 10 สตางค์ (2) แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น 
ขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม (สติกเกอร์)  ทั้งนี้ หลังจากที่ โครงการศึกษาแนวทางในการลงทุนในธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงซึ่งจัดท าโดยคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วเสร็จ  
ฝ่ายโรงพิมพ์ ส่วนเตรียมการพิมพ์ และ ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ จะต้องรับหน้าที่ในการดูแลกระบวนการ
ออกแบบ การเตรียมการ และการผลิตสิงพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่หลากหลายประเภท
มากข้ึน 

3. ฝ่ายผลิตไพ่ ส าหรับฝ่ายผลิตไพ่ มี 2 ส่วนงานที่ส าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายผลิตไพ่ คือ  
1) ส่วนผลิตไพ่ป๊อก และ 2) ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก โดยที่ฝ่ายและส่วนดังกล่าวมีหน้าที่ในการดูแลและ
ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งไพ่ป๊อกและไพ่ตัวเล็กทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 

 
ฝ่ายผลิตไพ่ 

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก 

 ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold - 111 

 ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Silver 222 

 ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 333 

 ไพ่ป๊อกพลาสติก (ต้นทุนต่า) ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 777 

 ไพ่ป๊อกกระดาษ (ต้นทุนต่า) ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 666 

 ไพ่ป๊อกระดาษที่ระลึก ได้แก่ ไพ่ท่องเที่ยว  

 ไพ่ป๊อกระดาษส่งออก ได้แก่ ไพ่ป๊อก 88 คลับ, ไพ่ป๊อก JK 
และไพ่ป๊อก VKR 

 ไพ่ไทย 

 ไพ่จีนสี่สี 

 ไพ่ผ่องจีน 

  
ทั้งนี้หากในอนาคตโรงงานไพ่มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจโดยยึดธุรกิจด้าน 

การพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นหลัก ฝ่ายผลิตไพ่และฝ่ายโรงพิมพ์อาจต้องการปรับกระบวนการ  
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ในการท างานร่วมกันเพื่อที่จะท าให้เกิดความต่อเนื่องในการสั่งการหรือด าเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือค าสั่งในการผลิตกลางคัน เป็นต้น 

 
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับฝ่ายตรวจสอบภายในนั้นไม่มีส่วนงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลส่วนใด

เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีอ านาจเป็นของตัวเองในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในองค์กรทุกส่วน
งาน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการภายในของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  
 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด เหตุผลที่รูปแบบการแยกส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ออกเป็นส่วนงานเฉพาะขึ้นตรงกับรองผู้อ านวยการนั้น เนื่องจากในอนาคตหากโรงงานไพ่เริ่มมี  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ จากเดิมผ่านผู้รับ
ผลประโยชน์ (ตัวแทน) มาเป็นรูปแบบการจัดจ าหน่ายและการท าการตลาดด้วยตนเอง ส่วนงานพัฒนา
ธุรกิจและการตลาดจะเข้ามามีบทบาทความส าคัญมากข้ึน ดังนั้น การบริหารงานของส่วนดังกล่าวที่แยก
ออกเป็นส่วนงานเฉพาะขึ้นตรงกับรองผู้อ านวยการจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้าน
การตลาดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  
แผนภาพแสดง โครงสรา้งการบริหารงานของโรงงานไพ่ที่มีการแบ่งสายงานออกเป็น 4 ฝ่ายส าคัญ 
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4) การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานของโรงงานไพ ่

ปัจจุบัน โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อด าเนินการผลิตไพ่ 
หรือน าเข้าไพ่มาจ าหน่ายในประเทศไทย โดยโรงงานไพ่สามารถท าหนา้ที่ได้ทั้งผลิต หรือจัดหาไพ่จากต่างประเทศ และ
จัดจ าหน่ายไพ่ผ่านบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้รับประโยชน์การจัดจ าหน่ายไพ่ในประเทศไทย ปัจจุบัน
โรงงานไพ่ไม่ได้ท าการน าเข้าไพ่จากต่างประเทศ โดยด าเนินการผลิตไพ่เพื่อจ าหน่ายเพียงรูปแบบเดียว  

โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายไพ่ และรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ รวมทั้งมีรายได้เงิน  
ค่าผลประโยชน์ และรายได้ค่าผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน จากการที่โรงงานไพ่ให้สิทธิ์ในการจัดจ าหน่ายไพ่
ภายในประเทศแก่บริษัทเอกชน นอกจากนี้ โรงงานไพ่ยังด าเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ของกรมสรรรพสามิต เช่น การพิมพ์
แสตมป์ การพิมพ์แก้ไขอากรแสตมป์ และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยทั้งสองส่วนงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
ไพ่ และการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้สร้างรายได้และผลก าไรแก่โรงงานไพ่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

หากพิจารณารูปแบบของ Business Model ของโรงงานไพ่ พบว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่ ทางโรงงานไพ่มี
รูปแบบการจัดจ าหน่ายโดยการผ่านตัวแทนเพียงเท่านั้น โดยคิดราคาตามวิธี ราคาต้นทุนบวกก าไรแก่ตัวแทนจ าหน่าย 
ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายสามารถตั้งราคาขายไพ่ได้ตามความต้องการ โรงงานไพ่ไม่ได้ท าการควบคุมราคาปลายทางของไพ่ 
ดังนั้นจะเกิดช่องว่างทางก าไรที่สูญเสียไปในการตลาด เพื่อแลกกับความมั่นคงทางรายได้ที่ถูกประกันด้วยสัญญา
ตัวแทนจ าหน่ายไพ่ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการในส่วนที่เป็น Core Business เกิดประสิทธิภาพทางโรงงานไพ่ 
ควรค านวณหาจุดสมดุลระหว่าง ราคาคูณปริมาณไพ่ที่จ าหน่ายได้ และพิจารณากรเลือกการจ าหน่ายด้วยตนเองหรือ
การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย  
 ในส่วนของธุรกิจโรงงานไพ่ที่เป็นด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง พบว่าปัจจุบันโรงงานไพ่มี
แนวความคิดในการเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ชนิดดังกล่าวให้มากข้ึน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิด
ในอุตสาหกรรมการผลิตไพ่ โดยทางโรงงานไพ่ได้อาศัยความได้เปรียบที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมสรรพสามิ ต  
ในการปันส่วนงานจากกรมสรรพสามิตที่ว่าจ้างเอกชนรายอื่น มาพิมพ์โดยโรงงานไพ่ เช่นอากรแสตมป์ต่าง ๆ ของกรม
สรรพสามิต เป็นต้น แต่ทั้งนี้จากศักยภาพของโรงงานไพ่และศักยภาพของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่าง ๆ 
มีการแข่งขันที่สูงมากและเป็นการแข่งขันในลักษณะประสิทธิภาพทางการผลิตเป็นหลัก (Cost Efficient) ซึ่งมี 
ความยากต่อการแข่งขันกับภาคเอกชน ดังนั้นการเติบโตของรายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ
โรงงานไพ่ในอนาคตนั้นจะแปรตามตรงกับปริมาณความต้องการอากรแสตมป์ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นของกรมสรรพสามิต 
ดังนั้น โรงงานไพ่มีความจ าเป็นที่จะต้องลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานพิมพ์ประเภทอื่นของ  
กรมสรรพสามิตด้วย 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต และจัดจ าหน่ายไพ่ ในประเทศไทย 

หมายเหตุ: ในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559 โรงงานไพ่อยู่ในสภาวะไม่มีผู้เข้ามารับสัมปทาน  
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันซี.เอส.ไทย.เทรดดิ้ง ได้เข้ามาด าเนินการลงนามเป็นผู้รับสัมปทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยสัญญามีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2561 (สัญญาที่ลงนามมีอายุ 2 ปี) 

5) การวิเคราะห์สถานะการประกอบธุรกิจของโรงงานไพ่ 
 

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

1.1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มไพ่ตัวเล็ก ได้แก่  
- ไพ่ไทย 
- ไพ่ผ่องจีน 
- ไพ่จีน 4 สี 

 โรงงานไพ่เป็นผู้ผลิตกลุ่มไพ่ตัวเล็กเพียงรายเดียวในประเทศ ซึ่งปราศจากคู่แข่ง และถือครองตลาดไพ่ตัวเล็ก
เกือบร้อยละ 100 โดยปัจจุบัน (ณ ปี 2558) โรงงานไพ่ผลิตไพ่ตัวเล็กออกจ าหน่าย 2.83 ล้านส ารับต่อปี  
คิดเป็นจ านวนเงิน 119.07 ล้านบาท แบ่งเป็นไพ่ไทยมีสัดส่วนมากสุดที่ 117.6 ล้านบาท ไพ่จีน 4 สี 0.87 ล้านบาท 
และไพ่ผ่องจีน 0.60 ล้านบาท  

1.2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มไพ่ป๊อก ได้แก่ 
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- 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) 
- ไพ่ป๊อกระดาษที่ระลึก ได้แก่ ไพท่่องเที่ยว  
- ไพ่ป๊อกกระดาษส่งออก ได้แก่ ไพ่ป๊อก 88 คลับ, ไพ่ป๊อก JK และไพ่ป๊อก VKR 
ปัจจุบัน (ณ ปี 2558) โรงงานไพ่ผลิตไพ่ป๊อกออกจ าหน่าย 1.78 ล้านส ารับต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน 209.16 

ล้านบาท แบ่งเป็นไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองมีสัดส่วนมากสุดที่ 111.21 ล้านบาท ไพ่ป๊อกกระดาษ 10.95 ล้านบาท  
ไพ่ป๊อกพลาสติก 39.18 ล้านบาท ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต่ า 6.17 ล้านบาท ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า 22.18   
ล้านบาท ไพ่ป๊อกพลาสติกน าเข้า 17.36 ล้านบาท และไพ่นอกสัมปทานอีก 2.11 ล้านบาท 

 
2. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
 นอกจากธุรกิจการผลิตไพ่แล้ว โรงงานไพ่มีการประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แสตมป์ เช่น  
(1) แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์ราคาดวงละ 10 สตางค์ (2) แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุ
ยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม (สติกเกอร์) สมุดทะเบียน สมุดเวชระเบียน ใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน วุฒิบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ฉลากปิดสุรา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่ งพิมพ์
สร้างรายได้ให้แก่โรงงานไพ่ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อปรียบเทียบกับรายได้จากธุรกิจไพ่ ซึ่งในปี 2558 โรงงานไพ่มีรายได้
จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 13.34 เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด โดยลูกค้าหรือผู้จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 
รายใหญ่ของโรงงานไพ่ คือ กรมสรรพสามิต ส่วนลูกค้าอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการของกระทรวงการคลัง กระทรวง
สารธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมข้าราชการ พลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
3. ธุรกิจรับจ้างด้านอื่น ๆ  

ธุรกิจรับจ้างด้านอื่น ๆ ได้แก่ การรับประทับตราไพ่ป๊อก แต่ทั่งนี้รายได้ในส่วนนี้ของโรงง านไพ่มีจ านวน 
ที่น้อยมากและมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งในปี 2557 และปี 2558 โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับประทับตรา 
ไพ่ป๊อกคิดเป็นจ านวนเงิน 747.66 บาท และ 691.59 บาท ตามล าดับ 

 
6) การทบทวนความสามารถพิเศษของโรงงานไพ่ ความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

 

  สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด  
เป็นขีดความสามารถที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ซึ่งสร้างความได้เปรียบในตลาด
ให้แก่องค์กร สมรรถภาพหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งที่ผู้อื่นลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน 
ในการแข่งขัน สมรรถภาพหลักขององค์กร ได้แก่  สมรรถนะหลักในเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร  
ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ  
  การวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ของโรงงานไพ่ตามแนวคิดระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สามารถสรุปได้ว่า โรงงานไพ่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไพ่อย่างครบ
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วงจร ประกอบกับการเป็น Regulator ในธุรกิจผลิตไพ่ โดยมีอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจัดจ าหน่าย 
รวมไปถึงการจัดสรรสัมปทานให้แก่ผู้ที่ต้องการรับผลประโยชน์เป็นผู้จ าหน่ายไพ่ กล่าวคือโรงงานไพ่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ
ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการควบคุมการจัดจ าหน่าย ดังนั้น หากโรงงานไพ่ใช้ความสามารถตรงส่วนนี้เป็นปัจจัยตั้งต้น  
ในการด าเนินกลยุทธ์จะท าให้โรงงานไพ่เกิดความได้เปรียบเป็นอย่างมากในการด าเนินธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขัน 

 

 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆ  
ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไป มักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) โดยสามารสรุป ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่ ได้ดังนี้ 
 

 ความได้เปรียบด้านกฎหมาย (ส าหรับธุรกิจไพ)่ 

โรงงานไพ่ ไม่มีคู่ แข่ งที่ ถูกกฎหมายด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศ กล่าวคือ  
ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 โรงงานไพ่เป็นผู้ค้ารายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตและจ าหน่ายไพ่ 
ได้อย่างถูกกฎหมาย ท าให้เป็นโอกาสของโรงงานไพ่ที่จะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ในการขยายรายได้ และส่วนแบ่งตลาด
ภายในประเทศของตัวเอง โดยอาจจะด้วยการพัฒนาคุณภาพของไพ่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น หรือการเพิ่มสินค้าใหม่ๆ  
ที่ต้องใช้ความรู้และเครื่องมือในการผลิตที่คล้ายกับของโรงงานไพ่ 

 

ตัวอย่างมาตราในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ที่แสดงถึงอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว                                    
ในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ในประเทศ 

พระราชบัญญตัิไพ่ พุทธศักราช 2486 
• มาตรา 5   หา้มมิให้ผู้ใดท าไพ่หรือน าไพเ่ข้ามา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
• มาตรา 7  ห้ามมิให้ผู้ใดขายไพ่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาติจากเจ้าพนกังานการออกใบอนุญาติ ผู้ขอตอ้งเสีย 

ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวงไม่เกินหนึ่งร้อยบาทใบแทนใบอนุญาตฉบับละไม่เกินสิบบาทและใบอนุญาต
นั้นให้มีอายุเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนญุาต 

• มาตรา 9   หา้มมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพือ่ขาย ซ่ึงไพ่ที่กระท าขึ้นเพื่อฝา่ฝืนมาตรา 6 
• มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซ่ึงแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธบิดี 

ด้วยพระราชบัญญัติไพ่ดังข้างต้น ท าให้เป็นโอกาสของโรงงานไพ่ที่จะน าความได้เปรียบที่เป็นผู้เดียวที่สามารถผลิตและจ าหน่ายไพ่ได้
ภายในประเทศ จึงท าให้มีโอกาสมากที่จะท าการขยายตลาดภายในประเทศรวมทั้งต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดขาย และผลประกอบการ หลังจาก
ได้มีการไปศึกษาผู้ผลิตไพ่ในต่างประเทศ ผู้ผลิตไพ่ในประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้าอย่างอื่นที่มีความคล้ายคลีง และมกีารใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
การผลิตที่สามารถใช้เหมือนหรือคล้ายการผลิตไพ่ ตัวอยา่งเช่น 

0. การเพิ่มสาขาหรือตัวแทนจ าหน่ายเพือ่รบัผลิตไพ่ตามที่ลูกค้าต้องการให้ผลิตด้วยการออกแบบลวดลายต่างๆ ตามที่
ลูกค้าต้องการ  

1. รับสั่งท าสินค้าต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคการพิมพ์และเครื่องพิมพ์สีที่โรงงานไพ่มีตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ปฎิทิน, Flash 
drive, ปากกา,เครื่องคิดเลข, แก้ว, แผ่นรองเม้าส์, กระเป๋า เพื่อจ าหนา่ยหรือเปน็ของแจกตามเทศกาลต่างๆ ตาม
โอกาส 

2. การเติบโตของคาสิโนในยา่นอาเซียน รวมถึงทั่วเอเชียค่อนข้างเป็นไปในทางบวก ท าให้ความตอ้งการของไพ่จากคาสิโน
นอกประเทศเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการน าสินค้าหลักซ่ึงคือไพ่ เสนอขายตามคาสโินนอกประเทศจึงมีความเป็นไปได้ ถ้า
มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
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ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 
- โรงงานไพ่ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมายด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศท าให้เป็นโอกาส

ของโรงงานไพ่ที่จะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ในการขยายรายได้ และส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ
ของตัวเอง และกีดกันไพ่ลักลอบโดยใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด 

 ความได้เปรียบด้านกฎหมาย (ส าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง) 

ในปัจจุบัน พบว่า กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายภาคส่วน  เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ยังคงมีความต้องการในการใช้บริการงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะต้องการใช้บริการงานพิมพ์ 
ในหลากหลายประเภทมากข้ึน เช่น งานพิมพ์แสตมป์ ดวงแสตมป์ ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรบอลโลก  และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ส่งผลให้มีหน่วยภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอรับจ้างพิมพ์งาน
เพิ่มข้ึน  

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 
- หากโรงงานไพ่สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมี

โอกาสได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิตและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ก่อนบริษัทภาคเอกชน 

 ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (ส าหรับธุรกิจไพ่) 

เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานไพ่จ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ซึ่งมีข้อดีในการควบคุมปริมาณขายได้คงที่  

แต่จะมีผลกระทบในเรื่องของการก าหนดราคาขายที่สามารถกระท าได้อย่างไม่เป็นอิสระ กล่าวคือ ผลของการมีผู้รับ

สัมปทานท าให้ราคาขายปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ไพ่เมื่อเทียบกับราคาขายสูงสุดที่สามารถขายได้ (ราคาในท้องตลาด) 

เมื่อเป็นรายได้ให้กับผู้รับสัมปทานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ โรงงานไพ่ไม่ได้ท าหน้าที่จ าหน่ายไพ่โดยตรง หากแต่ท า

การจ าหน่ายไพ่ในลักษณะให้สัมปทานแก่ผู้รับผลประโยชน์ จึงไม่ได้ควบคุมราคาขายปลายทางของผู้รับสัมปทาน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาไพ่ที่โรงงานไพ่ขายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์มีความห่างกับราคาไพ่ที่ผู้รับผลประโยชน์เสนอขาย

ต่อผู้บริโภค 

 
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 

- เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไพ่ไม่ได้ท าการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง ดังนั้นหากในอนาคตโรงงานไพ่เป็น
ผู้ด าเนินการเบ็ดเสร็จจะท าให้โรงงานไพ่สามารถได้รับก าไรส่วนเพิ่มของผู้รับผลประโยชน์มาเป็น
ของโรงงานไพ่ได้  

- โรงงานไพ่มีรายชื่อติดต่อ (contact list) ของลูกค้าที่รับซื้อไพ่จากผู้รับผลประโยชน์ในจ านวน 
ที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถใช้ข้อได้เปรียบ ณ จุดนี้ เพื่อท าการตลาดให้แก่โรงงานไพ่ได้ 
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 ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (ส าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง) 

 ปัจจุบันมีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงน้อยรายในประเทศ และมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด 

ท าให้การแข่งขันทางการค้าไม่รุนแรง กล่าวคือ อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดเอกสารป้องกัน 

การปลอมแปลงหรือปลอดการท าเทียม1 พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากมีเรื่องกฏหมายควบคุมผู้ผลิต

เข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี  

การพิมพ์ชั้นสูง เช่น การใช้กระดาษใส่สารเคมีบางชนิดเพื่อให้ท าปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ า หรือ

การติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น รวมทั้งต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท า

ห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อรักษาความปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยม 

ที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยครั้งเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย ดังนั้น การแข่งขันทางการค้าจึงไม่รุนแรง

เมื่อเทียบกับตลาดสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป ทั้งนี้มากกว่า 90% ของส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่

เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด และกลุ่มผู้ผลิตหลักดังกล่าว ยังคงมีอัตราการเติบโตในด้าน

รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องเท่ากับร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556-2558 (ข้อมูล

ประมาณการณ์)  

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 
- เนื่องจากมีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงน้อยรายในประเทศ ประกอบกับปัจจัย

ทางด้านการลงทุน การท าธุรกิจที่มีเรื่องกฏหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงถือเป็น 
ความได้เปรียบที่ผู้ผลิตรายใหม่ (โรงงานไพ่) สามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ 
ปลอมแปลงและเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดกับเอกชนน้อยรายเหล่านี้ได้ 

 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อ

ความส าเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคตของ
องค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอก อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจต้อง
เผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเองด้วย 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก ได้แก่ ความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้ง  
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือความต้องการ
อื่นๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน ได้แก่ ขีดความสามารถขององค์กร ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ  
ขององค์กร 

                                                 
1
 http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html 
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จากที่กล่าวสามารถสรุปได้ว่า เป็นความเสียเปรียบในการแข่งขัน (Competitive disadvantage)  
โดยสามารถสรุป ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ โรงงานไพ่ ได้ดังนี้ 
 

 ความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า (ส าหรับธุรกิจไพ่) 
เนื่องจากในการการจัดท าแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ควรที่จะต้องพิจารณารอบด้าน ไม่พิจารณาเฉพาะ

ประโยชน์ที่จะเกิดแก่โรงงานไพ่เพียงด้านเดียว ควรต้องพิจารณาประโยชน์หรือผลเสียที่สามารถเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุก ๆ ส่วนของโรงงานไพ่ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ดังนั้นจึงต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ท าการเลือกสัมภาษณ์ คือ บริษัท C.S. Thai Trading 
จ ากัด2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญมากในการเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่
โรงงานไพ่เพียงแต่ผู้เดียวและยังคงท าหน้าที่ต่อเนื่องเป็นผู้รับสัมปทานในหารจัดจ าหน่ายไพ่ให้กับโรงงานไพ่ในปี 2559 
ต่อไป โดยสามารถสรุปความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้ดังนี้ 
 
 

คู่ค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 
C.S. Thai 
Trading 
Company 
Limited 

 เนื่องจากสัมปทานที่ทางบริษัทคู่ค้า
รับมาจากโรงงานไพ่มีความไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดใน
ปัจจุบนั ท าให้บริษทัคู่ค้าต้องการให้
มีการจัดท าแผนการตลาด (การปรับ
สัมปทาน) ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบนั โดย
ต้องการให้โรงงานไพ่มีการผลิตและ
จัดสรรสัมปทานให้ตรงกับปริมาณ
ความต้องการไพ่ในท้องตลาดที่
แท้จริง 

 ต้องการให้สัญญาสัมปทานสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข และยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ ์

 มีความคาดหวังจากโรงงานไพ่ในการ
ช่วยเหลือ/ผ่อนปรนสัมปทานจาก
สถานการณป์ัจจุบนัที่ตลาดไม่
เอ้ืออ านวยต่อการจัดจ าหนา่ยไพ่ 

 ทางคู่ค้ามีความคาดหวังในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลให้มคีวาม
เอ้ืออ านวยต่อการจัดจ าหนา่ยไพ่มากข้ึน 

 
 
 

 

                                                 
2 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบริษัท C.S. Thai Trading จ ากัด, พระรามที่ 2 ชอย 50   
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์คู่ค้ากับโรงงานไพ่ ท าให้สังเกตได้ว่า ทางคู่ค้าผู้รับสัมปทานจากโรงงานไพ่  
ณ ปัจจุบัน ประสบกับปัญหาสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมาก อันเป็นผลจากสัญญาสัมปทาน ท าให้ต้องซื้อไพ่เพิ่มเติม
ตลอดเวลาตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะสถานการณ์ตลาดที่ส่งผลลบต่อการจัดจ าหน่ายไพ่ นโยบายรัฐบาล  
ที่ขัดแย้งกับการจัดจ าหน่ายไพ่ รวมถึงนโยบาย/สัมปทานของโรงงานไพ่ที่ไม่เอื้ออ านวย และไม่ยืดหยุ่นต่อคู่ค้า ท าให้ 
คู่ค้าโรงงานไพ่เกิดความต้องการที่จะให้สัญญาสัมปทานสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ซึ่งถือว่าเป็น
การช่วยเหลือคู่ค้าในอีกทางหนึ่ง โดยหากสัญญาสัมปทานยังคงมีลักษณะเดิม กล่าวคือขาดความยืดหยุ่น จะส่งผล
กระทบต่อคู่ค้ารายอื่น ๆ ที่จะเข้ามาประมูลเป็นผู้รับผลประโยชน์ของโรงงานไพ่ในอนาคต เนื่องจากมีความเสี่ยง  
ที่สูงขึ้น ในท้ายที่สุดแล้วโรงงานไพ่อาจจะประสบปัญหาของการหาผู้รับผลประโยชน์ในอนาคตก็เป็นได้  
  

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ: 
- จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า  สถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ ไม่ เอื้ออ านวยต่อ 

การจัดจ าหน่ายไพ่และการท าธุรกิจร่วมกับโรงงานไพ่ ท าให้คาดการณ์ว่า เมื่อคู่ค้าปัจจุบันหมด
สัญญาในระยะถัดไปอีกครั้ง (ปัจจุบันซี.เอส.ไทย.เทรดดิ้ง ได้เข้ามาด าเนินการลงนามเป็นผู้รับ
สัมปทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสัญญามีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และสัญญา
สิ้นสุดลงในวันที่  31 กรกฎาคม 2561 (สัญญาที่ลงนามมีอายุ 2 ปี ) ก็อาจจะเกิดปัญหา  
ในการเปลี่ยนสัมปทานและการด าเนินธุรกิจการจัดจ าหน่ายไพ่ อันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางโรงงานไพ่ 
มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญ 

 

 กระแสการเล่นเกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส าหรับธุรกิจไพ่) 
ปัจจุบันแนวโน้มการเล่นการพนันผ่านทาง Internet ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยมา ทั้งนี้เนื่องจาก 

ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งพนัน ความเสี่ยงที่จะถูกจับมีน้อยกว่า รวมไปถึงสามารถใช้ระบบการโอนเงิน  

ทางออนไลน์หรือทางบัตรเครดิตส่งผลท าให้ได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน  
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แผนภาพแสดงแนวโน้มการเติบโตของการพนันออนไลน์3 

 
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 

- เนื่องจากไพ่เป็นสินค้าประเภทจับต้องได้ผู้บริโภคหลัก ๆ จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้เล่นไพ่
แบบสันทนาการหรือเล่นพนันในความถี่ครั้งคราว และ กลุ่มผู้เล่นไพ่แบบการพนันอาชีพหรือเล่น
การพนันบ่อย ดังนั้นในกลุ่มผู้เล่นเป็นคร้ังคราวนั้นอาจจะส่งผลกระทบน้อยเนื่องจากกลุ่มนี้ต้องการ
เล่นเพื่อความบันเทิง ต้องการที่จะพบปะกัน ดังนั้นยังคงนิยมลักษณะของไพ่ที่สามารถจับต้องได้  
ทั้งนี้ในกลุ่มของผู้ที่เล่นพนันบ่อย หรือเสพติดการพนันคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่ไม่ยึดติดว่าต้อง  
เข้าบ่อนเพื่อเล่นไพ่ หากมีการอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ในการเข้าถึงวิธีการเล่น
พนันรูปแบบใหม่ ๆ ก็จะท าให้สามารถเปลี่ยนไปเล่นการพนันรูปแบบนั้น ๆ ได้ง่าย โดยพบว่ากลุ่ม 
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-494 ปี เป็นช่วงอายุที่นิยมการเล่นไพ่มากที่สุด ดังนั้นหากในอนาคต
กลุ่มเป้าหมายจะถูกพัฒนามาจากกลุ่มอายุ 15-20 ปี ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จัดเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใน  
Gen z กล่าวคือมีความนิยมความทันสมัย เสพติดเทคโนโลยี ดังนั้นกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสที่จะหันไป
นิยมการเล่นไพ่ออนไลน์เป็นหลัก อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของโรงงานไพ่ในอนาคต 

 

 ความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC ในปี 2559 (ส าหรับธุรกิจไพ่) 
การเปิดประชาคมอาเซียนนั้น หากมองในด้านดีแล้วพบว่า สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงานไพ่ได้

ในหลายประเด็น ได้แก่ 1) การท าให้สินค้าเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้น มีผลให้โรงงานไพ่สามารถ
แสวงหาวัตถุดิบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีคุณภาพและราคาถูก ได้อย่างสะดวกมากขึ้น จากประเทศ  

                                                 
3 ที่มา : Gambling Capital, Morgan Stanley Research 
4 ที่มา : ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 2556 
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ในอาเซียน 2) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับสินค้าที่ผลิต การใช้วัตถุดิบในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน
การลดภาษีศุลกากรซึ่งถือเป็นอุปสรรคทางการค้า มีผลให้ราคาสินค้าน าเข้าถูกลง และท าให้โรงงานไพ่สามารถน าเข้า
วัตถุดิบ หรือปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ ในราคาถูกลง และสามารถส่งออกสินค้าได้โดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และ 
3) การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนอย่างอิสระ ท าให้โรงงานไพ่สามารถแสวงหาแรงงานมีผีมือได้ง่ายขึ้น  

 
แม้ในประเด็นของการน าเข้าไพ่สู่ประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมี พรบ. ไพ่  

พ.ศ. 2486 ที่ว่าด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดท าหรือน าไพ่เข้ามายังประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการเปิด
ประชาคมอาเซียนหรือการเข้าสู่ AEC ในทางลบก็สามารถท าให้มีไพ่จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส าคัญในการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ 

 

 
แผนภาพแสดงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงงานไพ่ 

 
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 

- ไพ่ที่ถูกผลิตโดยโรงงานไพ่มีต้นทุนที่สูงกว่าไพ่ที่ผลิตโดยประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะที่ผลิต  
โดยประเทศมาเลเซีย ซึ่งไม่มีการกีดกันทางกฎหมายด้านการพนันในประเทศ ท าให้มี Demand 
condition ของประเทศที่แข็งแกร่งกว่าประเทศไทย ดังนั้นการผลิตไพ่ของประเทศมาเลเซียจึงเกิด
การประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) เมื่อมีการเปิดเสรีการค้าแล้วจะส่งผลเสียต่อ
ยอดขายของโรงงานไพ่เป็นอย่างมาก 

- ไพ่เป็นสินค้าลักษณะ Commodities กล่าวคือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในด้านของ 
การใช้งาน หากโรงงานไพ่ไม่ได้เริ่มด าเนินการแบ่ง (Segment) ตลาดตามค่านิยมแบบศักดินา 
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(Socio-Class) ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดระดับของการแบ่งแยกสินค้าตามจิตใจ จะท าให้
หลีกเลี่ยงไมได้ที่ต้องแข่งขันกันด้วยราคาอันจะส่งผลต่อยอดขายของโรงงานไพ่ในท้ายที่สุด 

 

 ความเสี่ยงด้านการการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และขีดความสามารถของเครื่องจักร 
เทคโนโลยีชั้นสูง และทรัพยากรบุคคล (ส าหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง) 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงถือเป็นธุรกิจงานพิมพ์คุณภาพสูงที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีซ่อนเร้น (covert 

technology) และเทคนิคเฉพาะทางที่ซับซ้อน อันได้แก่ การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง  
การพิมพ์ข้อมูลส าคัญด้วยระบบดิจิตอล การวางระบบป้องกันการปลอมแปลงให้กับลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูล เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยส าคัญหลักเพื่อเริ่มต้นในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง คือความพร้อม
ในการลงทุนเครื่องจักรชั้นสูงที่มีเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบอันเอื้อต่อการผลิตงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงคุณภาพดี 
แต่อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการลงทุนของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบันยังคงมีขีดจ ากัด เนื่องจากไม่มีเงินทุนที่เพียงพอต่อ
การซื้อเคร่ืองจักรเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงคุณภาพสูง 

สืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลจากการที่ เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม

แปลงเปลี่ยนแปลงถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อลดกระบวนการซ้ าซ้อนในการท างาน เพื่อย่นระยะเวลาในการผลิต  

สายงานแบบเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่ความสามารถในการตอบสนอง  

ความต้องการของลูกค้าในท้ายที่สุด ท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน สูงและต้องมี 

การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานไพ่อาจยังคงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที จึงท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้ 

และหากท าการเปรียบเทียบ คุณภาพเครื่องจักร และประสบการณ์ในการท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด 
การปลอมแปลง พบว่า ภาคเอกชนมีความพร้อมที่สูงกว่าโรงงานไพ่ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ กล่าวคือ บริษัทเอกชนที่ท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ใน
ประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี ท าให้บริษัทเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง อีกทั้ง กลุ่มผู้ด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ในประเทศไทยมีพนักงานที่มี
ประสบการณ์ในความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ จึงถือได้ว่ามีความพร้อมสูงกว่าโรงงานไพ่ ประกอบกับ
มีฐานลูกค้าของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ 
 

 ความไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่องของมุมของนโยบายภาครัฐที่ต่ออุตสาหกรรมการพนัน (ส าหรับธุรกิจไพ่) 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไพ่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของการพนัน และในมุมมองของรัฐบาลต่อการพนันนั้นเป็นสิ่งที่

ผิดกฏหมาย อันจะก่อให้เกิด “รัฐ”ผลกระทบต่างๆ ในด้านลบต่อสังคม เช่นปัญหาอาชญกรรม ลักทรัพย์  
ความยากจนจากหนี้สิน และปัญหายาเสพติด ดังนั้นยอดขายและปริมาณความต้องการการไพ่ในท้องตลาด
ภายในประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากกับนโยบายต่างๆ และความเข้มงวดในการกวดขันการเล่นพนันของภาครัฐ  
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ในปี 2557 พบว่า มีการประกาศ
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ค าสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการเล่นการพนันออกมาเพื่อป้องกันและลดการพนันภายในประเทศ
อย่างจริงจัง เป็นต้น 
 

ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 
- ส่งผลให้ไพ่เป็นสินค้าที่พยากรณ์ความต้องการในตลาดได้ยาก รวมไปถึงไม่สามารถบ่งบอกแนวโน้ม

ได้หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลบ่อยครั้ง ดังนั้นหากในอนาคตโรงงานไพ่ต้องด าเนินการ
จ าหน่ายสินค้าด้วยตัวเองจะประสบปัญหาความผันผวนของอุปสงค์ (Demand) อันจะส่งผลต่อ
ความผันผวนของการผลิตไพ่หากไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิตไพ่ให้เป็นลักษณะการปรับ
เรียบ (Lean) 

 

 ความเสี่ยงจากการมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง (ส าหรับธุรกิจไพ่) 
 โรงงานไพ่ มีแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกันรายได้ของโรงงาน ไพ่มี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้ก าไรสุทธิมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ โดยเมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2554-25585 สัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงงานไพ่ มีอัตราเพิ่มขึ้น (CAGR) เท่ากับร้อยละ 7.72 ต่อปื และก าไรสุทธิเมื่อ
พิจารณาตั้งแต่ปี 2554-2558 มีอัตราลดลงร้อยละ 5.58 โดยเกิดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
และสภาพเศรษฐกิจ อันจะส่งผลกระทบต่อโรงงานไพ่ในการประสบกับปัญหาสภาวะขาดทุนทางบัญชีในอนาคตได้ 
 

 
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริหารของโรงงานไพ่ ช่วงปี 2554-2558 

 

                                                 
5 ที่มา : งบการเงินโรงงานไพ่ 2554-2558 
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แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิของโรงงานไพ่ ช่วงปี 2554-2558 

 
 

 
แผนภาพแสดงอัตราค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของโรงงานไพ่ ช่วงปี 2554-2558 
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แผนภาพแสดงอัตราค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่ออัตรารายได้จากการขายและบริการ ชว่งปี 2554-2558 

 
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ: 

- ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ไพ่เป็นสินค้าที่ โรงงานไพ่สามารถเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายได้แต่ เพียง  
ผู้เดียว หากแต่ในความเป็นจริงมาตรการในการปราบไพ่ลักลอบยังคงขาดความเข้มงวด ดังนั้น 
สินค้าเหล่านี้จึงกลายมาเป็นคู่แข่งทางตรงกับไพ่ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่ ซึ่งไพ่ลักลอบเหล่านี้มีราคาถูก
มากเมื่อเทียบกับไพ่ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานไพ่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่นิยมเล่นไพ่เชิงสันทนาการซึ่งสามารถครอบครองไพ่
ลักลอบได้โดยไม่ผิดกฎหมาย (ไม่เกิน 2 ส ารับ) ดังนั้นหากโรงงานไพ่ยังคงมีต้นทุนการผลิตที่สูง
ประกอบกับการที่ขาดความเข้มงวดในการปราบปรามไพ่ลักลอบ ท าให้ไพ่ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่มี
ต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับไพ่ลักลอบอาจน าไปสู่ภาวะยอดขายแท้จริง (ไม่ใช่ยอดขายตามสัมปทาน)  
ที่ถดถอยลงได้  

- ในอนาคตหากโรงงานไพ่ต้องเข้าสู่สภาวะการแข่งขันกับองค์กรอื่นอย่างเต็มรูปแบบ เช่นการเปิดเสรี
ทางการค้ า  ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะมีลั กษณะ 2 รูปแบบหลัก  ๆ ของการแข่ งขัน  คือ  
1. Cost leadership (แข่งด้านต้นทุนสินค้า) 2. Differentiate (แข่งด้านความแตกต่าง) 
3. Focus (แข่งในตลาดเฉพาะ) เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงสภาพธุรกิจในอนาคตและศักยภาพของ
โรงงานไพ่แล้วพบว่า มีแนวโน้มที่จะต้องไปแข่งขันในลักษณะของ Cost leadership มากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 

A. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงงานไพ่ (ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไพ่) เป็นกลุ่มของมหาชน 
(Mass) เห็นได้จากผู้ที่บริโภคสินค้าของโรงงานไพ่ จะมีทั้ งเพศหญิงและเพศชาย  
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เกือบทุกระดับอายุและระดับการศึกษา ส่งผลให้สินค้าที่ทางโรงงานไพ่เป็นผู้ออกต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มที่จะต้องเป็นลักษณะ Mass product 

B. โรงงานไพ่ไม่ได้มีการมุ่งพัฒนาหรือวิจัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (Research&Development) 
อันเป็นผลสืบเนื่องจาก พรบ . ไพ่ รวมไปถึงภาพลักษณ์ของนโยบายของภาครัฐ ที่ต้อง
ปราบปรามการเล่นการพนัน ท าให้โรงงานไพ่ไม่สามารถออกผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และ  
มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากเดิมได้ จะเห็นได้ว่าโรงงานไพ่พยายามออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ในรูปแบบของไพ่ชนิดเดิมแต่แตกต่างรุ่น เพื่อท าการตลาด เช่น ไพ่ป๊อกพลาสติก 
ของเดิมยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 222 ท าการออกผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกพลาสติกเพิ่มเติม ยี่ห้อ 
VEGAS รุ่น V.G. 777 (Low cost) เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีความแตกต่าง
ทางด้านการใช้งานเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่ม
เดิมส่งผลให้อาจจะท าให้เกิดการ Cannibalize ในทางยอดขายของทางโรงงานไพ่อีกทาง
หนึ่ง  

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้โรงงานไพ่ อาจต้องเข้าสู่ภาวะ การแข่งขันด้วยต้นทุน หากในอนาคต  
มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น และโรงงานไพ่ยังขาดการบริหารจัดการด้านต้นทุนและการจัดสรรก าลังการผลิตที่ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ อาจจะน าไปสู่การเป็นผู้ขาดทุนและเสียหายในทางธุรกิจได้ในอนาคต 

  
2.2 การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโรงงานไพ ่
 

การวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2554 – 2558 
จากข้อมูลงบการเงินตั้งแต่ ปี 2554 – 2558 สามารถวิเคราะห์ภาวะการเงินในภาพรวมของกิจการ  

ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สถานะความมั่นคงทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้ดังนี้  
 

 สถานะความมั่นคงทางการเงิน 
 

ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน 
จากข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงงานไพ่ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 566.34 

ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 408.90 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.20 ของสินทรัพย์รวม) ซึ่งสัดส่วน
ของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
มีมูลค่า 157.44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.80 ของสินทรัพย์รวม) ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ 
มาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ในขณะที่โรงงานไพ่ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 172.88 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.53 ของหนี้สิน และส่วนของ
ทุน) ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 103.26 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.73 ของหนี้สินรวม) โดยรายการ 
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ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินค้างน าส่งคลัง ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 69.62 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.27 ของหนี้สิน
รวม) มีรายการกองทุนบ าเหน็จบ านาญป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด  

ส าหรับส่วนของทุน ปี 2558 มีมูลค่า 393.45 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของหนี้สินและส่วนของทุน) 
โดยรายการก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เป็นรายการที่มีสัดส่วนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของส่วนของทุน)  

 

 
ตารางแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อของ โรงงานไพ่ ปี 2554 – 2558

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 524,025,003.66 494,107,045.08 571,571,964.35 438,260,196.99 408,895,797.13

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51,898,870.47 129,746,971.95 147,420,802.81 177,244,708.81 157,439,755.14

สินทรัพย์รวม 575,923,874.13 623,854,017.03 718,992,767.16 615,504,905.80 566,335,552.27

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 188,425,274.00 212,766,325.91 267,764,402.19 152,156,087.08 103,259,058.56

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 45,666,950.00 53,508,710.00 66,256,107.00 68,346,907.00 69,624,408.21

หนีสิ้นรวม 234,092,224.00 266,275,035.91 334,020,509.19 220,502,994.08 172,883,466.77

รวมส่วนของทุน 341,831,650.13 357,578,981.12 384,972,257.97 395,001,911.72 393,452,085.50

หนีสิ้นและส่วนของทุน 575,923,874.13 623,854,017.03 718,992,767.16 615,504,905.80 566,335,552.27

2554 2555 2556 2557 2558
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แผนภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพยข์อง โรงงานไพ่ ปี 2554 – 2558 

 
 
 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนหนีส้ินของ โรงงานไพ่ ปี 2554 – 2558 
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แผนภาพแสดงสัดส่วนหนีส้ินรวมและส่วนของทุนของ โรงงานไพ่ ปี 2554 – 2558 
 
ณ 30 กันยายน ปี 2558 สินทรัพย์ที่เป็นรายการส าคัญของโรงงานไพ่ ได้แก่ รายการเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ และสินค้าคงเหลือ โดยมีมูลค่า 337.53 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
59.60 ของสินทรัพย์รวม) 132.27 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.36 สินทรัพย์รวม) และ 45.10 ล้านบาท (คิดเป็นร้อย
ละ 7.96 ของสินทรัพย์รวม) ตามล าดับ 

 
 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพยร์วมของ โรงงานไพ่ ปี 2558  
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หนี้สินรวมและส่วนของทุนของ (หน่วย: ล้านบาท) 

 วมห ีส้ิ หม ุเวีย   วมห ีส้ิ ไมห่ม ุเวีย   วมสว่ ของท ุ 

 ายกา เงิ สด ละ ายกา 
เทีย เท่าเงิ สด, 59.60% 

ลกูห ีก้า ค้า, 4.17% 

สิ ค้าคงเหลือ, 7.96% 

สิ ท  พย์หม ุเวีย อ่ื , 
0.46% 

ท่ีดิ  อาคา   ละอ ุก ณ์ - 
สทุธิ, 23.36% 

สิ ท  พย์ไมม่ีต วต , 4.44% 

สัดส่วนสินทรัพย์รวม ปี 2558 
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และหนี้สินที่เป็นรายการหลักของโรงงานไพ่ คือ เงินค้างน าส่งคลัง โดยมีมูลค่า 69.32 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 40.09 ของหนี้สินรวม) และรายการกองทุนบ าเหน็จ มีมูลค่า 49.60 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.69  
ของหนี้สินรวม) ตามล าดับ  

 
 

แผนภาพแสดงสัดส่วนหนีส้ินรวมของ โรงงานไพ่ ปี 2558 
 
 
การวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน 

 
จากการวิเคราะห์พบว่า รายการสินทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตรา  

การเติบโตของสินทรัพย์ พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วงระหว่างปี 
2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ -0.42 โดยในปี 2558 รายการสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ -7.99 
จากปี 2557 ซึ่งสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสด สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 59.60 ของ
สินทรัพย์รวม และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามสินทรัพย์รวม แต่อย่างไรก็ตามรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ -7.77 โดยในปี 2558 รายการเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีมูลค่าลดลงร้อยละ 5.46 จากปี 2557 ซึ่งน้อยวกว่าผลต่างเทียบกับปี 2556 - 2557 
เป็นผลจากเงินค้างน าส่งคลังลดลงจาก 120.00 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 69.32 ล้านบาทในปี 2558 

ในขณะรายการสินค้าคงเหลือ ในปี 2558 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.96 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตรา 
การเติบโตผันผวน โดยที่มีอัตราการเติบโตของสินค้าคงเหลือเฉลี่ยต่อปีในช่วงระหว่างปี 2554 - 2558 เท่ากับร้อยละ 
-1.13 ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2555 – 2557 มีมูลค้าสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วงระหว่าง 62.50 – 65.85 ล้านบาท แต่ในปี 

 ายได้ อกา     ู้, 0.04% 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, 

10.62% 
 ลตอ  ท กา ให้สิทธิ
ซือ้ไพ ่อ    ู้, 4.86% 

เจ้าห ี ้- ก มส  พาก , 
1.20% 

เงิ ค้าง  าสง่คล ง, 
40.09% ห ีส้ิ หม ุเวีย อ่ื , 

1.82% 

กองท ุ  าเห ็จ, 28.69% 

  ะมาณกา ห ีส้ิ 
 ล  ะโยช ์พ  กงา , 

11.59% 

สัดส่วนหนี้สินรวม ปี 2558 
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2558 มีมูลค่าสินค้าคงเหลืออยู่ในช่วงระหว่าง 45.00 - 47.50 ล้านบาท เกิดจากความสามารถในการบริหารอัตรา 
การหมุนเวียนของสิงค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่อง 

และรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.36 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตรา 
การเติบโตที่สูงตั้งแต่ปี 2554 โดยที่มีอัตราการเติบโตของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เฉลี่ยต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2554 
– 2558 เท่ากับร้อยละ 43.68 ซึ่งการเติบโตของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2558 ลดลงร้อยละ 10.47 
จากปี 2557 เป็นผลมาจากการหักค่าเสื่อมราคาเท่านั้น 

 

 
แผนภาพแสดงแนวโน้มสินทรัพย์รวมของโรงงานไพ่ ปี 2554-2558 
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แนวโน้มสินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)
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CAGR 54-58 = -0.42%

CAGR 54-58 = -7.77%

CAGR 54-58 = 43.68%

CAGR 54-58 = -1.13%
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แผนภาพแสดงแนวโน้มหนีส้ินของโรงงานไพ่ ปี 2554-2558 

 
ส าหรับรายการหนี้สินของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งพิจารณาอัตราการเติบโตของรายการ  

หนี้สินรวม พบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CARG) ในช่วงระหว่างปี  
2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ -7.30 โดยในปี 2558 รายการหนี้สินรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 
21.60 จากปี 2557 ซึ่งรายการหนี้สินรวมที่ส าคัญประกอบไปด้วย เงินค้างน าส่งคลังและกองทุนบ าเหน็จ 

รายการเงินค้างน าส่งคลังมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40.09 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราการเติบโตของเงิน 
ค้างน าส่งคลังเฉลี่ยต่อปี ในระหว่างปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ -18.61 โดยที่ในปี 2558 มูลค่าเงินค้างน าส่งคลัง
ลดลง 50.68 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงร้อยละ 42.24 จากปี 2557 ซึ่งสอดคล้องของการลดลง 
ของรายการสินทรัพย์ 2 รายการคือ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายการเงินลงทุนชั่วคราว  
โดยที่มูลค่าสินทรัพย์ทั้ง 2 รายการ ในปี 2558 มีมูลค่าลดลง 19.48 ล้านบาท จากปี 2557 

ส าหรับรายการกองทุนบ าเหน็จบ านาญมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 28.69 ของหนี้สินรวม โดยที่อัตราการเติบโต
ของรายการกองทุนบ าเหน็จค่อนข้างคงที่ โดยที่อัตราการการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของกองทุนบ าเหน็จเฉลี่ยต่อปี 
ในระหว่างปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ 2.08 
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แนวโน้มหน้ีสินรวม (หน่วย: ล้านบาท)

เ  น    น          อ   น   เ น   น    น   

CAGR 54-58 = -18.61%

CAGR 54-58 = 2.08%

CAGR 54-58 = 7.30%
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แผนภาพแสดงแนวโน้มส่วนของทุนของโรงงานไพ่ ปี 2554-2558 

 
ในส่วนของทุนของโรงงานไพ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2557 และคงที่ในปี 2558 โดยที่อัตรา

การเติบโตของทุนเฉลี่ยต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ -0.1 โดยที่ส่วนของทุนประกอบไปด้วย 
ทุนและก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร เมื่อพิจารณาพบว่าทุนของโรงงานไพ่มีมูลค่าคงที่ที่ 0.25 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2554  
ถึงปี 2558 ดังนั้นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของส่วนทุนคือ รายการก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร โดยที่อัตรา  
การเติบโตของก าไรสะสมของโรงงานไพ่ฌลี่ยต่อปี (CAGR) ในระหว่างปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ 3.58  
การเติบโตของก าไรสะสมย่อมสะท้อนถึงการด าเนินงานของโรงงานไพ่ที่มีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง  

 
 

 

 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จากข้อมูลงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 พบว่าโรงงานไพ่ มีรายได้รวมในปี 2558 
เป็นจ านวน 378.77 ล้านบาท ต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2558 เป็นจ านวน 160.70 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารในปี 2558 เป็นจ านวน 68.08 ล้านบาท ส่งผลให้โรงงานไพ่มีก าไรสุทธิในปี 2558 อยู่ที่ 155.66 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 41.10 ของรายได้รวม) ถือได้ว่ารายได้จากการขายและการให้บริการ และสัดส่วนก าไรสุทธิ
ของโรงงานไพ่ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
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แนวโน้มส่วนของทุน (หน่วย: ล้านบาท)
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CAGR 54-58 = 3.58%
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งบก าไรขาดทุนโดยย่อ  
 

 
แผนภาพแสดงงบก าไรขาดทุนโดยย่อของโรงงานไพ่ ปี 2554 – 2558 

2554 2555 2556 2557 2558

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายไพ่ 354.46     384.96     382.89     317.98     328.23     

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 27.15       12.02       34.91       42.03       50.54       

รายได้จากการประทบัตราไพ่ป๊อกตา่งประเทศ 0.90          -            0.45          0.00          0.00          

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 382.51     396.98     418.24     360.01     378.77     

ต้นทุนการผลิต

ต้นทนุงานผลิตไพ่ 126.66     147.36     160.80     131.14     139.97     

ต้นทนุงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 18.39       10.86       18.56       19.32       20.71       

ต้นทนุงานรับจ้างประทบัตราไพ่ 0.11          0.03          0.07          -            -            

รวมต้นทนุขาย  และการให้บริการ 145.16     158.25     179.43     150.45     160.68     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 50.56       56.80       73.36       74.54       68.08       

รายได้อ่ืน 9.09          10.80       11.20       6.55          5.65          

ก าไรสุทธิ 195.87    192.73    176.65    141.56    155.66    
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 การวิเคราะห์การด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของรายได้
จากการขายและการให้บริการ ส่วนของต้นทุนขาย และการให้บริการ และส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ซึ่งพบว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารในช่วงระหว่างปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ -0.19, 2.57 และ 7.72 ตามล าดับ จากอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยพบว่า รายได้จากการขายและการให้บริการ และต้นทุนขายและการให้บริการมีทิศทางและแนวโน้ม  
ที่ตรงข้ามกัน ซึ่งต้นทุนการขายและการให้บริการที่มีสัดส่วนเฉลี่ย (2554 – 2558) คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของรายได้
รวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต มีอัตราการเติบโตที่สวนทางกับ
รายได้จากการขายและการให้บริการ และก าไรสุทธิของโรงงานไพ่เช่นกัน ดังนั้นการเติบโตของต้นทุนขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงานขณะที่รายได้ และก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลงย่อมแสดงถึงการบริหารงานและ 
การด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

 

 
แผนภาพแสดงแนวโน้มของรายได้จากการขายและการให้บริการ ของโรงงานไพ่ ปี 2554-25586 

  

                                                 
6
 หมายเหตุ : รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ ประกอบดว้ย รายได้จากการขายไพ่ รายได้จากการรับจ้างพิมพส์ิ่งพิมพ์ และรายได้จากการ

ประทับตราไพ่ป๊อกตา่งประเทศ 
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แนวโน้มรายได้จากการขายและการให้บริการ (หน่วย: ล้านบาท)

    ด                  ด                                    ด                          

CAGR 54-58 = -0.25%

CAGR 54-58 = -1.90%

CAGR 54-58 = 16.80%
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การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มของรายได้ 
 
รายได้หลักของโรงงานไพ่ ปี 2558 เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายและการให้บริการ โดยรายได้ที่เกิดจากการ

ขายหรือผลิตจากโรงงานไพ่ คือรายได้จากการขายไพ่และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
รายได้ทั้งหมด โดยรายละเอียดรายได้จากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 

o รายได้จากการขายไพ่ เป็นรายการรายได้หลักของโรงงานไพ่ ซึ่งการขายไพ่ของโรงงานไพ่ประกอบ
ไปด้วย ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ไพ่ป๊อก
กระดาษการท่องเที่ยว ไพ่ป๊อกพลาสติก Low Cost ไพ่ป๊อกกระดาษ Low Cost และไพ่ช าร่วย 
โดยในปี 2558 รายได้จากการขายไพ่มีมูลค่า  328.23  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของรายได้
จากการขายและการให้บริการรวม  

o รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นรายการรายได้หลักที่ส าคัญของโรงงานไพ่เชน่กัน โดยในปี 2558 
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า  50.54  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.34 ของรายได้จาก 
การขายและการให้บริการรวม 

o รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ เป็นรายการรายได้จากการให้บริการของโรงงานไพ่
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าของรายได้จากการประทัยตราไพ่ป๊อกต่างประเทศนั้นมีมูลค่าที่ไม่มี
ทิศทางคงที่ ซึ่งมูลค่ารายได้ย่ออยขึ้นอยู่กับจ านวนไพ่ที่น าเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย 
โดยในปี 2558 รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศมีมูลค่าเพียง  691.59 บาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้การขายและการให้บริการรวม ที่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 

ส าหรับส่วนของรายได้อื่น ในปี 2558 โรงงานไพ่มีรายได้อื่น มูลค่า 5.65 ล้านบาท โดยเกิดจากรายการ
ดอกเบี้ยรับที่มีมูลค่า 5.01 ล้านบาท (หักขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน) คิดเป็นร้อยละ 88.72 ของรายได้อื่น  
ซึ่งรายการรายได้อื่นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการขายไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ จึงไม่สะท้ อนถึงประสิทธิผล
ของการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

ในการวิเคราะห์พบว่ารายได้การขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายไพ่ 
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ และรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ และรายได้เงินค่าผลประโยชน์  
เมื่อพิจารณาถึงรายได้จากการขายและการให้บริการหลักของโรงงานไพ่มาจาก รายได้จากการขายไพ่ ซึ่งมีสัดส่วนต่อ
รายได้รวมเฉลี่ย ในช่วงปี 2554 – 2558 อยู่ที่ร้อยละ 92.46 และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ มีสัดส่วนต่อ
รายได้รวมเฉลี่ย ในช่วงปี 2554 – 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.45 

เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของรายได้พบว่า รายได้รวมของโรงงานไพ่ ในช่วงระหว่างปี 2554 – 2558 มี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -0.25 รายได้จากการขายไพ่ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายและ 
การให้บริการหลัก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -1.90 ซึ่งรายได้รวม และรายได้จากการขายไพ่ของ
โรงงานไพ่ มีทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันทุกปี ขณะที่รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์  
มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 16.80 โดยในปี 2558 รายได้
จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า  50.54  ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 20.23 จากปี 2557 และมีสัดส่วนต่อรายได้
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รวม คิดเป็นร้อยละ 13.34 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่อรายได้รวมที่สูงที่สุด
ตั้งแต่ปี 2554 ในส่วนของรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศและรายได้เงิน 
ค่าผลประโยชน์เป็นรายได้ที่ไม่คงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการน าเข้าไพ่ในแต่ละปี เพื่อมาจ าหน่ายในราชอาณาจักร
ไทยอย่างถูกกฏหมาย 

จากอัตตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้จากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่พบได้ว่า การที่รายได้
จากการขายไพ่ค่อนข้างมีทิศทางเดียวกับรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ย่อมแสดงให้เห็นถึงรายได้จาก  
การขายไพ่ยังเป็นปัจจัยหลักอยู่ ซึ่งปริมาณและจ านวนของการขายไพ่ให้แก่ผู้ได้รับสัมปทานย่อมต้องคงที่ แสดงถึง
รายได้จากการขายไพ่ต่อสัดส่วนรายได้รวมไม่ควรน้อยลง แต่ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 สัดส่วนรายได้จากการขาย
ไพ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 96.97 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ ลดลงถึงร้อยละ 91.55  
ร้อยละ 88.32 และร้อยละ 86.66 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการในปี 2556 ถึง 2558 ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันสัดส่วนรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 3.03 ของรายได้รวมจากการขายและ
การให้บริการ ในปี 2555 เป็นร้อยละ 8.35 ร้อยละ 11.68 และร้อยละ 13.34 ของรายได้รวมจากการขายและ 
การให้บริการ ในปี 2556 ถึง 2558 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงโรงงานไพ่เริ่มที่จะเพิ่มบทบาทของการรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์มากข้ึน 

 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ของ โรงงานไพ ปี 2558 

 

 ายได้จากกา ขายไพ,่ 
85.38% 

 ายได้จากกา    จ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์, 13.15% 

 ายได้อ่ื , 1.47% 

สัดส่วนรายได้ ปี 2558 
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การวิเคราะห์สัดส่วนและแนวโน้มต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ ในปี 2558 ประกอบไปด้วยต้นทุนงานผลิตไพ่ คิดเป็นร้อยละ 

87.11 ของต้นทุนการขายและการให้บริการ และต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 12.89 ของต้นทุน 
การขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดต้นทุนจากการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่ เป็นดังนี้ 

o งานผลิตไพ่ ในปี 2558 ต้นทุนงานผลิตไพ่มีมูลค่า 139.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.64 ของรายได้
จากการขายไพ่ โดยต้นทุนการผลิตของไพ่ไทยมีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุด เป็นมูลค่า 36.38  
ล้านบาท เพื่อท าการผลิตไพ่จ านวน 2,770,560 ส าหรับ คิดเป็นต้นทุนการผลิตที่ 13.13 บาทต่อส ารับ 
และมีต้นทุนขายอยู่ที่ 15.53 บาทต่อส ารับ และการผลิตไพ่ป๊อกพลาสติก  มีมูลค่าต้นทุนการผลิตที่ 
13.69 ล้านบาท เพื่อการผลิตไพ่จ านวน 229,379 ส ารับ คิดเป็นต้นทุนการผลิตส ารับละ 59.70 บาท 
และมีต้นทุนขายอยู่ที่ 75.90 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนต่อหน่อยที่แพงที่สุดของการผลิตไพ่ทั้งหมด7ของ
โรงงานไพ่ในปี 2558 

o งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในปี 2558 ต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีมูลค่า 20.71 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 40.98 ของรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

ในการวิเคราะห์ต้นทุนขายและการให้บริการพบว่า ต้นทุนของงานผลิตไพ่ ในช่วงระหว่างปี 2554 – 2558 มี
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 2.53 แต่ขณะเดียวกันต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีอัตราเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 3.03 ซึ่งเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 
(CAGR) เท่ากับร้อยละ 16.80 สะท้อนถึงแนวโน้มและบทบาทของการรับจ้างพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นของโรงงานไพ่ และ 
การเติบโตของต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่สูงขึ้น
แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการผลิตหรือการพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตหรือ
การพิมพ์ที่ลดลงเทียบกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ความมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นย่อยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการ
แข่งขันของโรงงานไพ่ในด้านการพิมพ์สิ่งพิมพ์กับเอกชนมากขึ้น รวมถึงในปี 2558 สัดส่วนของต้นทุนรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ เท่ากับร้อยละ 40.98 ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 67.71 

                                                 
7 ในปี 2558 โรงงานไพ่ผลิตไพ่ทั้งหมด 9 ชนิด คือ 1. ไพ่ไทย 2. ไพ่ผ่องจีน 3. ไพ่จีนสี่สี 4. พี่ปอ๊กกระดาษ 5. ไพ่ป๊อกพลาสติก 6. ไพ่ป๊อกพลาสติก
ชอบทอง 7. ไพ่ที่ระลึก 8. ไพ่ป๊อกพลาสติก Low Cost และ 9. ไพ่ป๊อกกระดาษ Low Cost 
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ส าหรับส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 68.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
17.97 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโรงงานไพ่หลักๆ 
เป็นดังนี้ 

o เงินเดือนและสวัสดิการ ในปี 2558 มีมูลค่า 17.47 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.66 ของค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารรวม) 

o โบนัสกรรมการและพนักงาน ในปี 2558 มีมูลค่า 15.88 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.32 ของค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารรวม) 

o ค่าจ้างที่ปรึกษา ในปี 2558 มีมูลค่า 11.72 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.22 ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวม) 

o ค่าเสื่อมราคา ในปี 2557 มีมุลค่า 6.59 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารรวม) 

 

 
 

แผนภาพแสดงสัดส่วนคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของโรงงานไพ่ ปี 2558 
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แผนภาพแสดงแนวโน้มคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของ โรงงานไพ่ ปี 2558 

 
จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโรงงานไพ่ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ระหว่างปี 2554-2558 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ 7.72 โดยมีรายการค่าใช้จ่ายของเงินเดือน
และสวัสดิการ และโบนัสกรรมการและพนักงาน เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 7.92 และ 4.62 ตามล าดับ 
ซึ่งการเติบโตของเงินเดือนรวมทั้งโบนัสนั้น ส่งผลให้ในปี 2558 สัดส่วนของเงินเดือนและโบนัสของพนักงานทุกคน 
ในโรงงานไพ่ คิดเป็นร้อยละ 48.98 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมด ถึงแม้ว่าเงินเดือนค่าจ้างและโบนัสจะ
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แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) 

เงิ เดือ  ค่า  กษาพยา าล ค่าเ ีย้  ะชมุก  มกา  

ค่าซอ่ม ละ      ุงสิ ท  พย์ ค่าจ้างท่ี  ึกษา ค่าเสื่อม าคา 

โ   สก  มกา  ละพ  กงา  ค่าใช้จ่ายอ่ื ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2554 2555 2556 2557 2558

เงินเดือน 11.77 13.19 13.61 15.35 15.97

ค่ารักษาพยาบาล 1.20 1.56 2.03 1.28 1.22

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 1.19 1.23 1.55 2.95 2.34

ค่าซอ่มและปรับปรุงสนิทรัพย์ 1.59 0.83 1.39 1.08 3.91

ค่าจ้างที่ปรึกษา 7.10 9.44 15.22 15.99 11.72

ค่าเสือ่มราคา 2.81 2.26 1.86 5.10 6.59

โบนัสกรรมการและพนักงาน 13.25 11.78 13.46 13.87 15.88

ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 11.64 16.50 24.23 18.93 10.45



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

51 

 

ไม่ได้รวมเข้าไปในต้นทุนการขายและการให้บริการของโรงงานไพ่โดยตรง แต่ต้นทุนเหล่านี้ย่อมเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง
ของโรงงานไพ่ ซึ่งส่งผลต่อก าไรสุทธิของโรงงานไพ่อย่างมีนัยส าคัญ 

 
 

2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไพ่ 
 

การด าเนินในปัจจุบันของโรงงานไพ่ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญ 2 ปัจจัย อันได้แก่ 
แนวนโยบายการปกครองของประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community – AEC) ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศไทย และประเทศในอาเซียน ในสินค้า
หลายรายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ ซึ่งจะท าให้ไพ่จากประเทศในอาเซียนสามารถเข้ามาท าตลาดในประเทศไทย และ
เป็นคู่แข่งกับโรงงานไพ่ได้ ถึงแม้ว่า ผลิตภัณฑ์ไพ่ จะเป็นสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกิดผล
เสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดีของประชาชน (Sin and Health Affected Goods) เช่นเดียวกับสุรา และยาสูบ  
อันเป็นสินค้าที่รัฐต้องควบคุมปริมาณการผลิต และสามารถกีดกันไม่ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน ตั้งโรงงานผลิต  
ในประเทศไทยได้ แต่การเข้ามาของสินค้าจากประเทศอาเซียนจะเป็นแรงกดดันให้โรงงานไพ่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่ออ านาจผูกขาด ด้วยการปรับนโยบายการด าเนินธุรกิจ ให้รองรับสภาวะ 
การแข่งขันทางการตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต  

 
ดังนั้น ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไพ่ จะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ

ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่ในประเทศ และภาพรวมอุตสาหกรรมไพ่ในประเทศสมาชิกอาเซียน และสภาวะการแข่งขัน
ในตลาดไพ่ในประเทศไทยในปัจจุบัน  

 
สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่ในประเทศ 
  
 จากการที่ คณะรักษาความ สงบแห่งชาติได้มีค าสั่งที ่24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย 
โดยได้สั่งการให้กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการ
และความเข้มข้นในการก ากับดูแลมิให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย ทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้มี
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเป็นเหตุในการมอมเมา
เยาวชน ซึ่งได้ประกาศไว้ ณ วันที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ได้ส่งผลให้ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเข้าปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด  
โดยแนวนโยบายดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ ของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถ
เห็นได้จากยอดสั่งซื้อของผู้รับสัมปทานที่ลดลงอย่างชัดเจน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปริมาณความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ลดลง ทั้งในส่วนของไพ่ตัวเล็ก และไพ่ป๊อก ดังนั้น ในสถานการณ์ความเข็มงวดดังกล่าว 
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โรงงานไพ่จะต้องปรับการด าเนินธุรกิจภายใต้แรงกดดันที่ส่งผลให้ไม่อาจสร้างรายได้เพิ่มจากการประกอบธุรกิจไพ่ 
หรือไม่อาจตั้งเป้าหมายให้มีการขยายตัวในภาคธุรกิจเกี่ยวกับการค้าไพ่ได้ 
 
การค้าไพ่ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
  
 ประเทศที่ท าการผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศ8 ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
จากข้อมูลการค้าพบว่า ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสุทธิ ได้แก่ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมาเลเซียท าการส่งออกไพ่ไป
ยังนิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชีย คือ สิงคโปร์ ไทย และญี่ปุ่น ส่วนฟิลิปปินส์ท าการส่งออก
ไปยังฮ่องกงเพียงประเทศเดียว ดังนั้น มาเลเซียจึงนับเป็นประเทศคู่แข่งที่ส าคัญในการท าตลาดต่างประเทศของ
โรงงานไพ่  

ส่วนประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียนั้น ถึงแม้จะท าการส่งอกไพ่ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ซึ่งท า
การส่งออกมายังประเทศในเอเชีย ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และญี่ปุ่น แต่ปริมาณการส่งออกยังน้อยกว่าปริมาณ
การน าเข้า และน้อยกว่าการส่งออกของมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก ดังนั้น จึงไม่นับเป็นประเทศคู่แข่งทางการตลาด
ที่ส าคัญของโรงงานไพ่ 
 

 
แผนภาพแสดง การค้าไพ่ระหวา่งประเทศของมาเลเซีย ปี 2553 

 
 

                                                 
8 จากข้อมูลการศึกษา The World Market for Playing Cards: A 2011 Global Trade Perspective ของ  Phillip M. Parker 
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แผนภาพแสดง การค้าไพ่ระหวา่งประเทศของฟิลปิปนิส์ ปี 2553 

 
 

 
แผนภาพแสดงการค้าไพ่ระหว่างประเทศของสิงคโปร์ ปี 2553 
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แผนภาพแสดงการค้าไพ่ระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย ปี 2553 

 
การแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศ 
 

เมื่อพิจารณาราคาจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ เทียบกับราคาจ าหน่ายไพ่ของต่างประเทศตามที่ได้ท า 
การส ารวจ (ราคาส ารวจ ในปี 2556) ซึ่งได้แก่ พม่า มาเลเซีย ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเบลเยียม พบว่า 
ในส่วนของไพ่ป๊อกกระดาษ ราคาไพ่ป๊อกกระดาษของโรงงานไพ่อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของราคาไพ่ป๊อกกระดาษ
ที่ท าการส ารวจมาก โดยราคาเฉลี่ยของราคาขายปลีกของไพ่ป๊อกกระดาษโรงงานไพ่อยู่ที่ 178 บาทต่อส ารับ ในขณะที่
ราคาเฉลี่ยของไพ่ป๊อกกระดาษในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 64.25 บาทต่อส ารับ  

ในส่วนของราคาจ าหน่ายไพ่ป๊อกพลาสติก พบว่า ราคาไพ่ป๊อกพลาสติกของโรงงานไพ่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กับราคาไพ่ป๊อกพลาสติกในตลาดต่างประเทศ กล่าวคือ ราคาเฉลี่ยของราคาขายปลีกของไพ่ป๊อกพลาสติกโรงงานไพ่
อยู่ที่ 275 บาทต่อส ารับ ส่วนราคาเฉลี่ยของไพ่ป๊อกพลาสติกในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 224 บาทต่อส ารับ แต่ในส่วน
ของราคาไพ่ป๊อกพลาสติกขอบ่ทองของโรงงานไพ่ ซึ่งอยู่ที่ 495 บาทต่อส ารับนั้น นับว่าสูงกว่าราคาไพ่ป๊อกพลาสติก
ต่างประเทศมาก  

โดยรายละเอียดของราคาไพ่โรงงานไพ่เทียบกับราคาไพ่ป๊อกในต่างประเทศแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบราคาจ าหนา่ยไพ่ในตลาดตา่งประเทศ และราคาไพ่โรงงานไพ่ จากราคาไพท่ี่วางขายใน

ต่างประเทศ และ Website: alibaba.com, Kardwell International ส ารวจ ในปี 2556 
 
การแข่งขันด้านราคาในประเทศ 

 
ถึงแม้ว่าโรงงานไพ่จะเป็นผู้ผลิตและจ าหนา่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียว แต่ในตลาดไพ่ในประเทศไทย 

ยังคงมีปริมาณไพ่ลักลอบซื้อขายอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งไพ่ลักลอบจากต่างประเทศนี้ถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส าคัญ
ของโรงงานไพ่มาโดยตลอด โดยไพ่ลักลอบมีลักษณะเด่นที่ส าคัญคือ เป็นไพ่ที่มีคุณภาพต่ า และมีข้อได้เปรียบในเรื่อง
ของราคาจ าหน่ายที่ต่ ากว่าราคาไพ่ของโรงงานเป็นอย่างมาก จากผลการส ารวจราคาไพ่ลักลอบโดยโรงงานไพ่ ในเดือน
กรกฎาคม 2555 พบว่า ราคาไพ่ป๊อกกระดาษของโรงงานไพ่นั้น อยู่ในระดับที่สูงว่าราคาไพ่ลักลอบมากกว่าร้อยละ 
600 ส่วนราคาไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองนั้นมีราคาจ าหน่ายสูงกว่าไพ่ลักลอบประมาณร้อยละ 
200 อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไพ่ลักลอบที่จ าหน่ายในประเทศ ตามการอ้างอิงจากประกาศของโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2559 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกของไพ่ป๊อกที่เป็นราคาขั้นต้นจากโรงงานไพ่ และจากไพ่ลักลอบ  
ที่ประกาศขายตามอินเตอร์เน็ตกลับพบว่า การซื้อไพ่ป๊อกพลาสติก 1 ส ารับ โรงงานไพ่จะมีราคาอยู่ที่ 260 บาท 
ในขณะที่ไพ่ลักลอบมีราคาอยู่ที่ 100 บาท ท าให้ราคาขายไพ่ของโรงงานไพ่ (ตามตัวอย่าง) มีราคาสูงกว่าราคาขายไพ่
ลักลอบในอินเตอร์เน็ตถึง 2.6 เท่า จึงถือได้ว่าไม่เพียงแต่ไพ่ลักลอบจากต่างประเทศที่ถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส าคัญ
ของโรงงานไพ่ ยังคงพบว่า ไพ่ลักลอบที่จ าหน่ายในประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ตถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ส าคัญของ
โรงงานไพ่เช่นเดียวกัน 
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แผนภาพแสดงเปรียบเทียบราคาจ าหนา่ยไพล่ักลอบ และราคาไพ่โรงงานไพ่ 

 
 

 
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบราคาจ าหนา่ยผลิตภัณฑไ์พ่ (ไพป่๊อก) ของโรงงานไพ่ 

เทียบราคาไพ่ลักลอบที่ระบุในเวปไซดช์่วงตน้ปี 2559 
 
2.4 การวิเคราะห์แนวทางการด าเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 

เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดไพ่ในประเทศไทยมีความไม่แน่นอนที่สูง ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก
ท าให้ยากต่อการคาดการณ์ ดังนั้นโรงงานไพ่จึงได้เริ่มที่จะแสวงหาหรือด าเนินการในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้อง
กับกระบวนการท างานเดิมของโรงงานไพ่ ซึ่งธุรกิจสิ่งพิมพ์ (ปลอดการปลอมแปลง) เป็นธุรกิจที่โรงงานไพ่สามารถ 
ต่อยอดจากการด าเนินงานเดิมของโรงงานไพ่ได้ นอกจากนี้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงยังมีความน่าสนใจ
หลายประการ อาทิ ธุรกิจสิ่งพิมพ์และนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล การขยายตัวเศรษฐกิจภายในและ
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ต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์  
ปลอดการปลอมแปลง ดังแสดงให้เห็นในการวิเคราะห์รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ในปัจจุบัน พบว่า กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายภาคส่วน  เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ยังคงมีความต้องการในการใช้บริการงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะต้องการใช้บริการงานพิมพ์  
ในหลากหลายประเภทมากข้ึน เช่น งานพิมพ์แสตมป์ ดวงแสตมป์ ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรบอลโลก  และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ส่งผลให้มีหน่วยภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอรับจ้างพิมพ์งาน
เพิ่มข้ึน ดังนั้น หากโรงงานไพ่สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาส
ได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิตและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก่อนบริษัทภาคเอกชน 
 
การขยายตัวเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ 

ในปี 2561 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 35.3 พันล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (CAGR) ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2556 ถึง 
2561 (2013-2018) จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมี CAGR ที่เท่ากับ 6.3% 
(แบ่งออกเป็น CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2551-2556 ที่เท่ากับ 6.7% และ CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2556-2561 ที่เท่ากับ 
5.9%) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผลมาจาก  
การเติบโตของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับมีการท าการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มขึ้นขอ  
งการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้า luxury goods อันน าไปสู่การป้องกันสินค้าปลอม
แปลงจากผู้ผลิต ความนิยมในการการซื้อขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ท าให้ความต้องการ  
ในสิ่งพิมพ์ประเภท National ID  ePassport ฉลากต่าง ๆ มีมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ทวีปเอเชียที่มีสัดส่วนของมูลค่า
ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสูงที่สุดเท่ากับ 50% (ข้อมูล ณ ปี 2556) และถูกคาดการณ์ว่าภายในปี 2561  
จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เท่ากับ 55% (ในขณะที่ Western Europe, Eastern 
Europe และ The U.S จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%) 
สาเหตุหลักที่ท าให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาดเอเชียนั้นเป็นเหตุผลเนื่องจากในทวีป
เอเชียมีประชากรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย จึงท าให้มีความต้องการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงในสัดส่วน 19% และ 18% ตามล าดับจากทั้งหมด 50%  และเป็นที่น่าแปลกใจว่าในประเทศแถบ Africa นั้น 
มีอัตราการเติบโตของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึง 9.6% ทั้งนี้เป็นเหตุผลมา
จากความนิยมในการย้ายถิ่นฐาน อันน ามาซึ่งการเปลี่ยน National ID Card  รวมถึงการพัฒนาด้าน financial 
infrastructure ที่ไม่หยุดยั้งอันส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสินค้างานพิมพ์ให้มีคุณภาพและยากแก่การปลอมแปลง  
เป็นต้น ซึ่งหากวิเคราะห์ลงไปในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยนั้น พบว่ามากกว่า 90% ของ 
ส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด และ  
กลุ่มผู้ผลิตหลักยังคงมีอัตราการเติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องเท่ากับ
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ร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556-2558 (ข้อมูลประมาณการณ์) ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การเติบโตในภาพรวมของธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจะส่งผลดีต่อโรงงานไพ่ในการเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในตลาดนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภูมิภาค ซึ่ง

เอเชียเป็นเขตที่มีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดทีสู่งทีสุ่ด เท่ากับรอ้ยละ 48.50  

 

 
แผนภาพแสดงอัตราส่วนประเภทของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลกที่มนีัยส าคัญทัง้ 7 ชนิด 
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์ต่างๆ  

จึงถูกพัฒนาให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในหลากหลายประเภทงานพิมพ์ และตรงกับ  

ความต้องการที่เปิดกว้างของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากโรงงานไพ่มีความสามารถในการผลิตและเสนอบริการแก่

ลูกค้างานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โรงงานไพ่ก็จะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน อันจะท าให้ได้รับฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นตามล าดับด้วย 

 
การแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดเอกสารป้องกันการปลอมแปลงหรือปลอดการท าเทียม9 

พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากมีเรื่องกฏหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้

เงินลงทุนมาก เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ชั้นสูง เช่น การใช้กระดาษใส่

สารเคมีบางชนิดเพื่อให้ท าปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ า หรือการติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น รวมทั้ง

ต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อรักษา  

ความปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยครั้ งเนื่องจาก

ตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย ดังนั้น การแข่งขันทางการค้าจึงไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดสิง่พิมพ์โดยทั่วไป 

ทั้งนี้มากกว่า 90% ของส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. 

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ 

พริ้นท์ติ้ ง  จ ากัด และกลุ่มผู้ผลิตหลักดั งกล่าว ยังคงมีอัตราการเติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่ งพิมพ์  

ปลอดการปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องเท่ากับร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556-2558 (ข้อมูลประมาณการณ์) และจากผล

การวิเคราะห์สภาวะตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภายในประเทศไทย ที่อ้างอิงได้จากเอกสารประกอบผล  

การสัมมนา การเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง 10 พบว่า ปริมาณความต้องการงาน

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าของสินค้าที่สั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์

มีความต้องการหรือความคาดหวังจากโรงพิมพ์สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น เจ้าของสินค้าต้องการให้มีการผลิตสินค้าที่เป็น

ของแท้และป้องกันการปลอมแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อสร้างความเชื่อถือให้ผู้บริโภค, เจ้าของสินค้า

                                                 
9
 แหล่งที่มา http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html 

10 รายงานผลการสัมมนา เร่ือง การเพิ่มมลูค่าสิ่งพิมพ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ หอเกยีรติยศ 
อาคารเรียนรวม 3 ภาควิชาเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 
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ต้องการให้สินค้ามีลักษณะที่สามารถติดตามได้ใน supply chain เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าจะไม่สูญหายหรือหาก

มีการปลอมแปลงก็สามารถพิสูจน์ได้ เป็นต้น ดังนั้นโรงพิมพ์หรือโรงงานที่ผลิตสินค้าจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ

เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านนี้ของเจ้าของสินค้าที่นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานที่ต้องพิมพ์ให้

สวยงามและมีคุณภาพ จึงแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณความต้องการของลูกค้าสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่คงเหลือ 

อยู่ในตลาดจะเป็นโอกาสส าหรับผู้ผลิตรายใหม่ (โรงงานไพ่) ในการเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดนั่นเอง 

 

 
 

แผนภาพแสดง Market share ของตลาด Security Printing ที่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นของ 3 บริษัท  
(ข้อมูล ณ ปี 2556) 

 
นอกจากการวิเคราะห์บริบทดังกล่าวมาข้างต้น โรงงานไพ่ได้ท างานจัดจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าการวิเคราะห์แนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยอ้างอิงจากความคืบหน้าของผลการศึกษาดังกล่าว  
ตามจากรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.6 
เรื่องแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ พบว่ามีประเด็นจากโครงการศึกษา  
ที่ส าคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นด้านการด าเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อรองรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยเฉพาะ 

ที่ปรึกษาฯ มศว. รับมอบหมายให้ศึกษาการลงทุนในกรณีการด าเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับ
งานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดในเรื่องของความคับแคบของพื้นที่โรงงานเดิมและ
ข้อจ ากัดในการวางเคร่ืองจักร 
ประเด็นด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ปลอดเทียม 

ที่ปรึกษาฯ มศว. มีความเห็นให้โรงงานไพ่ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เพื่อมาเป็นผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานพิมพ์ปลอดเทียม 
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ประเด็นด้านการด าเนินการ OEM เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ 
ที่ปรึกษาฯ มศว. มีความเห็นให้โรงงานไพ่ด าเนินการ OEM เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ กล่าวคือ ตลาด

เพื่อนบ้านมีความต้องการจ้าง  OEM พิมพ์ไพ่ โดยส่งกระดาษที่มี Security มาให้โรงงานไพ่ ท าให้โรงงานไพ่ไม่ต้อง
ด าเนินการเองในบางส่วนเอง ช่วยให้ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ 
 
ประเด็นด้านศักยภาพของโรงงานไพ่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

ที่ปรึกษาฯ มศว. เห็นว่าศักยภาพของโรงงานไพ่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้น ยังคงมีขีดจ ากัด
ในเร่ืองของต้นทุนในการผลิตที่อาจแข่งขันกับภาคเอกชนไม่ได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ มศว. จึงเสนอให้โรงงานไพ่พิจารณา
ขอบเขตการผลิตงานพิมพ์ตามสิ่งที่กรมสรรพสามิตจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน (จ านวน 7 รายการ ได้แก่ แสตมป์สุราขาว
แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดป้อนม้วน แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดป้อนแผ่น แสตมป์ยาสูบปิดซองบุหร่ีซิกาแรต
ที่ผลิตในประเทศ ชนิดม้วน แสตมป์ยาสูบปิดซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ ชนิดแผ่น แสตมป์ยาเส้น สติ๊กเกอร์
เครื่องดื่มน าเข้า) อีกทั้งยังมีสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ท าการศึกษาและเห็นควรว่าโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตสามารถด าเนินการ
ผลิตได้ในอนาคตหากโรงงานไพ่มีความพร้อม เช่น อากรแสตมป์ ไปรษณียบัตร ธนาณัต โฉนดที่ดิน  แบบฟอร์มของ
ธนาคารพาณิชย์ แบบฟอร์มธุรกิจ บัตรพลาสติก ฉลาก บรรจุภัณฑ์ อีกทั้งมีความเห็นว่า ในระยะยาว โรงงานไพ่  
มีความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์ในหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้ในระยะสั้น ให้พิจารณา 3 สิ่งพิมพ์หลักดังต่อไปนี้ก่อน คือ 
1) แสตมป์ยาสูบ ชนิดขาวด า และชนิดสีเขียว 2) แสตมป์ยาเส้น 3) สติกเกอร์เครื่องดื่ม เพื่อให้ครอบคลุมกับการผลิต
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในอนาคตอาจต้องมีการพิจารณาการลงทุนในเคร่ืองจักร 9 ประเภท 

 
ประเด็นด้านกฎระเบียบในการลงทุน 

ที่ปรึกษาฯ มศว. พบว่า จากการวิเคราะห์ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎมายแล้ว โครงการของโรงงานไ พ่ 
เป็นไปตามประเภทและลักษณะของกิจการที่เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนฯ แต่ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว
อาจมีความจ าเป็นต้องให้โรงงานไพ่ลงทุนกับเอกชนในนามของกรมสรรพสามิต เนื่องจากข้อจ ากัดของโรงงานไพ่  
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคตามกฎหมายจึงลงทุนโดยตรงไม่ได้ 
 

จากปัจจัยสนับสนุนทางธุรกิจสิ่งพิมพ์และนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล การขยายตัวเศรษฐกิจ
ภายในและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงการแข่งขันในธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ประกอบกับบทวิเคราะห์จากปรึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้และแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  
ของโรงงานไพ่ จึงท าให้เห็นได้ว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (ปลอดการปลอมแปลง) จะเป็นธุรกิจที่โรงงานไพ่สามารถต่อยอดจาก
การด าเนินงานเดิมของโรงงานไพ่ได้ในอนาคต 
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บทที่ 3: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis และ SWOT Matrix 
 

การทบทวนแผนวิสาหกิจ ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2559 - 2563 ตามกรอบแนวคิดระบบ EVM นั้น ได้ท า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และท าการก าหนดกลยุทธ์โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือ  
2 ชนิด คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix) และ การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางค่าก าไร 
ทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver) ดังจะได้กล่าวในส่วนท้ายของบทนี้ โดยการวิเคราะห์เพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจ
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประจ าปี 2559 ซึ่งใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Matrix)  มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ภาพรวมการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 

 
การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของโรงงานไพ่ โดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน หรือ ปัจจัยภายใน จะเกี่ยวข้องกับ  
การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุม
หรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก หรือ 
ปัจจัยภายนอก จะเก่ียวข้องกับการพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอก อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ กฏหมาย เทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อที่ จะระบุโอกาสและ
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

 

ประเด็นหลักในการพิจารณาเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร มีดังต่อไปนี้  
 

การประเมินปัจจัยภายใน  
(1) ด้านการเงิน (งบประมาณ รายได้ รายจ่าย) 
(2) ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ภาพลักษณ์) 
(3) ด้านการบริหารงานและกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร/หน่วยงานภายใน การวางแผน 

การติดตามประเมินผล การตัดสินใจ การสั่งการ การประสานงาน) 
 

การประเมินปัจจัยภายนอก 
(1) ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่น ท้องถ่ิน) 
(2) ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจ ความต้องการแรงงาน) 
(3) ด้านสังคม (ค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการเรียนรู้) 
(4) ด้านเทคโนโลยี  
(5) ด้านกฎหมาย 
(6) ด้านการแข่งขัน 
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แผนภาพแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โรงงานไพ่ 

ได้มีการน าเอาแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 มาพิจารณาร่วมด้วย 
เพื่อให้การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง
ภายในองค์กร อันจะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในล าดับถัดไป ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง
ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 มีประเด็นส าคัญ 8 ประเด็นความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

 

⁻ RF1 ก าไรสุทธิต่ ากว่าเป้าหมาย สาเหตุมาจาก (1) สถานการณ์ทางการเมือง และนโยบายในการบริหารของรัฐ
ที่ไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน (2) ผู้ประเมินตั้งเป้าในการท าก าไรจากการด าเนินงานค่อนข้างสูงจาก
ประมาณการที่ รง.พ.น าเสนอ จึงส่งผลกระทบต่อยอดในการจ าหน่ายไพ่และยอดในการประมูลที่ลดลงจาก 
ที่เคยจ าหน่ายได้ 

⁻ RF2 การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดมีแผน  
การสร้างจุดจ าหน่ายไพ่นอกระบบสัมปทานเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับ รง.พ. และเป็นการเพิ่มช่องทาง  
การจัดจ าหน่ายไพ่ นอกระบบสัมปทานอีกช่องทางหนึ่ง  รง .พ.ส ยังคงจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานได้ต่ ากว่า
เป้าหมายปี 2559  
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⁻ RF3 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่ ากว่าเป้าหมาย  แม้ว่าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดมีแผน  
การด าเนินงานเพื่อหารายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่ งพิมพ์ โดยมุ่งเน้นการรับจ้างพิมพ์สิ่ งพิมพ์ของ  
กรมสรรพสามิตเป็นหลัก เนื่องจากเป็นฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างฐาน ลูกค้าใหม่  
อย่างยั่งยืน เช่น ไปรษณีย์ไทย กรมสรรพากร และสถานที่ราชการอื่นๆ แต่ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงยังคงต่ ากว่าเป้าหมาย 

⁻ RF4 การบริหารต้นทุนขายต่อรายได้จากการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย สาเหตุมาจากปริมาณการผลิตและ
จ าหน่ายที่ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายกลับไม่ลดลงตามแผนการผลิต (เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายประเภทคงที่ เช่น 
เงินเดือน ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ) 

⁻ RF5 การบริหารงบลงทุนไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2559 รง.พ.มีแผนการลงทุนทั้งหมดมูลค่า 23.88 
ล้านบาท (รวมส ารองราคา 10% และฉุกเฉิน 5 แสนบาท) ร้อยละ 89.40 ของงบลงทุนรวมทั้งหมด เป็น  
การลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อน ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตและ เพื่อตอบสนองความต้องการงานในระยะยาว
ด้วย (ทั้งกรณีที่กรมสรรพสามิตมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบแสตมป์ และการพัฒนาธุรกิจด้านงานพิมพ์ในอนาคต 

⁻ RF6 การจัดท างบการเงินล่าช้ากว่าเป้าหมาย รง.พ.จัดท างบการเงินส่ง สตง.ล่าช้าปีละ 2 ไตรมาส (ปี 2556 -
2558) ในปี 2559 โอกาสในการจัดท างบการเงินล่าช้าก็ยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้จัดท างบการเงิน 
และรายละเอียดการค านวณต้นทุนในการผลิต  

⁻ RF7 การคัดเลือกผู้รับประโยชน์จ าหน่ายไพ่อาจล่าช้า เนื่องจากปี 2559 สัญญาในการซื้อขายไพ่จะหมดลงใน
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ท าให้ รง.พ.ต้องคัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ในการจ าหน่ายไพ่รายใหม่  จากสถานการณ์
ทางการเมืองเมื่อปี 2557 - ทุกวันนี้ ประกอบกับนโยบายปราบปรามบ่อนการพนันต่างๆ ท าให้คู่สัญญาสั่งซื้อ
ไพ่ในปริมาณที่ลดลง คลังสินค้าของคู้สัญญาปัจจุบันยังคงมีปริมาณไพ่ที่ซื้อจาก รง.พ.เป็นจ านวนมาก จึงส่งผล
กระทบต่อการเปิดประมูลในปี 2559  

⁻ RF8 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ในปี 2559 รง.พ.มีแผนการศึกษาและ
ทบทวนโครงการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อีกทั้งยังมีแผนการหารายได้จากสิ่งพิมพ์  
ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพื่อเป็นการยืนยันถึงแนวทางที่  รง.พ.ก าลังจะเดินต่อไป  
ว่ามีความสามารถและเป็นไปได้ 
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แผนภาพแสดงแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

3.2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Matrix จะใช้วิธีการน าข้อมูลน าเข้าส าคัญ ดังแสดงการวิเคราะห์ในข้างต้น

ทั้งหมด มาใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผ่านการท างานประสาน  (Cross function)

ของ McKinsey 7S และ PESTLE โดยที่ผลจากการวิเคราะห์ McKinsey 7S สามารถพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามแนวทาง SWOT โดยระบุเป็นจุดแข็ง  (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และ

ผลจากการจากการวิเคราะห์ PESTLE Analysis สามารถพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตาม

แนวทางSWOT โดยระบุเป็น โอกาส (Opportunity) และ ภัยคุกคาม (Threat) ดังนั้น สามารถแสดงรายละเอียดผล

จากการ Cross function ตาม SWOT Matrix ได้ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในสามารถระบุเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการเงิน 
(งบประมาณ, 
รายได้, รายจ่าย 
ฯลฯ) 

 S1 ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มีภาระผูกพัน 
 S2 รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์มีอัตรา

การเติบโตที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง/
คงที่ อันจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้
รวมให้กับโรงงานไพ ่

 W1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารและต้นทนุ
ขายที่เพิ่มขึ้น มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า รายได้
จากการจ าหนา่ยไพท่ี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไร
โดยรวมมีแนวโน้มลดลง 

 W2 ความสามารถของโรงงานไพ่ในการลงทนุ
ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมี
ขีดจ ากัด 

ด้านความพร้อม
ขององค์กร 
(บุคลากร, 
อุปกรณ์, อาคาร
สถานที่, 
ภาพลักษณ์ 
ฯลฯ) 

 S3 คุณภาพผลิตภัณฑไ์พ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

 S4 ธุรกิจไพ่เป็นธุรกิจ Oligopoly ไม่
มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมาย 

 W3 การรับรู้ตราสินคา้ และโรงงานไพ่ ยังไม่
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด  

 W4 ภาพลักษณ์ของโรงงานไพ่มลีักษณะเชิงลบ
ต่อสังคม 

 W5 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง 
อันได้แก่ บุคลากรด้านงานพิมพป์ลอดการ
ปลอมแปลง บุคลากรด้านการท าตลาดเชิงรุก 

 W6 ขาดเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่มีจ าเปน็ต่อ
การผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 W7 สภาพแวดล้อมและความพร้อมของโรงงาน
ในปัจจุบนัยังไม่เอ้ืออ านวยต่อทัง้การขยาย
ธุรกิจไพ่และสิง่พิมพ์ในอนาคต 

 W8 ระบบ ERP ที่วางไว้อาจไมส่ามารถรองรับ
การปรับกระบวนการท างานและการขยาย
ธุรกิจไพ่และงานพิมพ์ในอนาคต 

 W9 โครงสร้างองค์กรไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ในอนาคต  

ด้านการ
บริหารงาน และ
กระบวนการ
ท างาน 
(โครงสร้าง
องค์กร, การ
วางแผน, การ
ติดตาม, การ
ประเมินผล, การ
ตัดสินใจ, การสั่ง
การ, การ
ประสานงาน
ฯลฯ) 
 

 S5 กระบวนการในการผลิตไพ่ถงึ
ระดับ Full scale of Learning 
Curve และมีการใช้ (Utilization) 
เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 S6 เป็นหน่วยงานภายใตส้ังกัดกรม
สรรพสามิตโดยตรง 

 S7 มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง ตั้งแต่การผลิต การจัด
จ าหน่ายผ่านระบบสัมปทาน รวมไป
ถึงอ านาจในการเป็น Regulator 
 

 W10 งบประมาณส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกจัดสรร
ไปเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมหลัก (Core 
Activities) เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมเสริม 
(Non-Core Activities)  

 W11 ระบบงานจดัซื้อยังขาดการจัดท า 
Supplier pool หรือ Vendor List จึงส่งผล
ทางลบต่อการขยายธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ใน
อนาคต  

 W12 ขาดระบบการจัดเก็บความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้อย่างเปน็ระบบ 

 W13 กระบวนการ HRD ยังไม่สามารถพัฒนา
บุคลากรได้ตรงความต้องการและขาดการ
ติดตามผล 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกสามารถระบุเป็นโอกาสและอุปสรรคได้ดังนี้ 

 โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้านการเมือง 
(นโยบายรัฐบาล 
หน่วยงานอื่นๆ) 

 O1 กรมสรรพสามิตมีงานพิมพ์
แสตมปจ์ านวนมาก รวมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ยังคงมีความ
ต้องการงานพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงในปริมาณมาก 

 T1 มุมของนโยบายภาครัฐที่ต่อ
อุตสาหกรรมการพนันมีความไม่แน่นอน
และไม่ต่อเนื่อง 

ด้านเศรษฐกิจ 
(การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ความ
ต้องการแรงงาน) 

 O2 ธุรกิจการพนันมีแนวโนม้ที่จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 O3 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเรว็
และต่อเนื่อง 

 O4 ตลาดคา้ปลีก ซึ่งเป็นช่องทาง
หลักในการกระจายผลติภณัฑไ์พ่ มี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 T2 ผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC ในปี 
2559 จะส่งผลให้มไีพ่น าเข้าจากภมูิภาค
อาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

ด้านสังคม 
(ค่านิยม ความ
เชื่อ การเรียนรู้) 
 

 O5 พฤติกรรมการเสี่ยงโชคและเลน่
การพนันด้วยไพย่ังคงเป็นที่นิยมใน
ระดับสากล 

 O6 สังคมไทยมีลักษณะเป็นลังคมชน
ช้ัน (Socio-Class) ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ในการท าการตลาดได ้

 O7 ปริมาณการเข้าถึง (การใช้งาน) 
อินเตอร์เนต็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

 T3 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย 
ท าให้มีแนวโน้มที่จะไปหันไปเล่นการพนัน
หรือลงทุนในรูปแบบอ่ืน 

ด้านเทคโนโลย ี
 O8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีาร

พิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการท า
ธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

 T4 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการลอม
แปลง แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
ช้ันสูง 

 T5 อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีออนไลน์ท า
ให้เข้าถึงสินค้าทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ได้
สะดวกมากยิ่งขึ้นส่งผลให้คู่แข่งเขา้มา
แข่งขันมากขึ้น 

ด้านกฎหมาย 
 O9 กฎหมายอนุญาตให้โรงงานไพม่ี

อ านาจผูกขาดแต่เพียงผูเ้ดียวในการ
ผลิตและจ าหน่ายไพ่ในประเทศ 

 T6 การบังคับใช้พรบ. ไพ่ ซึ่งห้ามการผลิต
และจ าหนา่ยไพ่ท่ีไม่ได้รับอนญุาต ยังไม่
เข้มงวดมากนัก ส่งผลให้มไีพ่ลักลอบ
จ านวนมาก 

ด้านการแข่งขัน 

 O10 มีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงน้อยรายในประเทศ  
และมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด ท า
ให้การแข่งขันทางการค้าไมรุ่นแรง 

 O11 อุตสาหกรรมการผลติไพม่ีก าไร
ส่วนเกินอยู่ในตลาด 

 T7 ภาคเอกชนมีประสบการณ์และ
กระบวนการพิมพส์ิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงท่ีดีกว่า 

 T8 ราคาจ าหน่ายผลติภณัฑ์ไพ่ (ไพ่ป๊อก) 
ของโรงงานไพ่สูงกว่าราคาไพ่ลักลอบซึ่งมี
การจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก 

 T9 อุตสาหกรรมการพิมพ์มีแนวโน้มการใช้
เครื่องจักรแทนก าลังคนมากเพิ่มมากข้ึน
เรื่อย ๆ 

 T10 โครงสร้างการขายที่กระท าผา่นระบบ
สัมปทานส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การควบคุมราคาขายในตลาด 
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เมื่อน าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) มาพิจารณาควบคู่กับปปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  
ที่ถูกก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 พบว่า จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับปัจจัยเสี่ยงที่ถูกก าหนดไว้ใน  
แผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วนทุกประเด็น โดยมี
ความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันตามแผนภาพด้านล่าง 
 
 

 
 

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ SWOT ควบคู่กับการวิเคราะห์ปจัจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(ประยุกต์จาก สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 (สถานะข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559)) 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สามารถระบุเป็นจุดแข็งจดุอ่อนได้ดงันี้ 

1. จุดแข็งของโรงงานไพ ่(Strengths) 

 

ด้านการเงิน (งบประมาณ, รายได,้ รายจ่าย ฯลฯ) 
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S1 ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มีภาระผูกพัน 

โรงงานไพ่ไม่มีเงินกู้ระยะยาวที่มภีาระผูกพันภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ท าให้โรงงานไพ่สามารถกู้ยืมเงิน 
ขยายธุรกิจ หรือลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยที่ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะโรงงานไพ่ 
มีแผนจะท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวน
มาก จากการที่โรงงานไพ่ไม่มีภาระหนี้สินก่อนการด าเนินโครงการจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการบริหารเงินทุน  
ที่มีความพร้อม 
S2 รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง/คงที่ อันจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้รวมให้กับ

โรงงานไพ ่

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โรงงานไพ่มีอัตราก าไรข้ันต้นจากงานรับจ้างพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา

การเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ 16.28 และเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์แล้ว พบว่า 

รายได้และอัตราก าไรจากงานรับจ้างพิมพ์เติบโตสวนทางกับอัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้สิ่งพิมพ์ กล่าวคือ 

โรงงานไพ่มีอัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้สิ่งพิมพ์ประจ าปี 2558 เท่ากับร้อยละ 40.98 อัตราการเติบโต 

เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2558 เท่ากับร้อยละ 3.03 ดังนั้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จึงเป็นในหนึ่งตัวแปรส าคัญที่สามารถ

ช่วยเพิ่มรายได้รวมให้กับโรงงานไพ่ในอนาคตได้ 

 

 
แผนภาพแสดงอัตราก าไรข้ันต้นของธุรกิจสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2554-2558 
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แผนภาพแสดงอัตราค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม, อัตราต้นทุนการผลิตไพต่่อรายได้จากการขายไพ่ 

และ อัตราต้นทนุการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้สิ่งพิมพ์ ตั้งแตป่ี 2554-2558 
 

 

ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร, อุปกรณ์, อาคารสถานที่, ภาพลักษณ์ ฯลฯ) 

 

S3 คุณภาพผลิตภัณฑ์ไพ่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

อ้างอิงจากผลส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ในปี 2558 พบว่า ลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่ยังมี

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ผลิตโดยโรงงานไพ่อย่างต่อเนื่อง และมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ 

กล่าวคือ ลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่มีความเห็นว่า สินค้าที่ผลิตจากโรงงานไพ่มีคุณภาพมากกว่าไพ่ลักลอบผิดกฎหมาย  

ทั้งในเรื่องของ สี ความคงทนในการใช้งาน ความหนา-บางและขนาดของวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสม จ านวนไพ่ต่อบรรจุ

ภัณฑ์ที่ครบถ้วน และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของไพ่ในแต่ละประเภทที่น่าสนใจ เป็นต้น อีกทั้งลูกค้าผลิตภัณฑ์ไพ่ 

จึงมีระดับความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่สูง ทั้งนี้ อ้างอิงได้จากระดับความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก และ ผลิตภัณฑ์  

ไพ่ป๊อก ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในปี 2558 พบว่า ผู้บริโภคยังคงมีความยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไพ่

ของโรงงานไพ่ให้ผู้บริโภคท่านอื่นๆ ได้รู้จักทั่วกัน  และผู้บริโภคไม่รู้สึกล าบากใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่  

ของโรงงานไพ่ และ ผู้บริโภคจะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ที่ท่านใช้ในทางที่ดีเสมอ อีกทั้ง แนวโน้มในการเลิก
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ใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่และหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนอื่น ๆ ยังอยู่ในอัตราที่ต่ า ดังนั้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ไพ่จึงสามารถ

ตอบสนองความต้องการของตลาดได้นั้นเอง 

 
แผนภาพแสดงระดบัคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อไพ่ป๊อกในแต่ละประเภท ปี 2551-2558 

 

 
แผนภาพแสดงระดบัคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อไพ่ไทย ไผ่ผ่องจนี และ ไพ่จนีสี่สี ปี 2551-2558 

 

       
       
      

       
       

         :
1.      2553                                                              2554                                           
2.                               WINNER 02 (2551 - 2552) VEGAS 999 (2554)  V.G.333 (2555)
3.                                LUCKY555 (2551- 2552)     V.G.222 (2555)
4.                                      LUCKY GOLD 555 (2551- 2552)  VEGAS GOLD (2554)     V.G.GOLD 111 (2555)
5.      2557                                                                         

       
      

                  Likert Scale
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 1.00 - 1.80 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด   ้อยที่สดุ
 1.81 - 2.60 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด   ้อย
 2.61 - 3.40 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด   า กลาง
 3.41 - 4.20 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด  มาก
 4.21 - 5.00 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด  มากที่สดุ
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 1.81 - 2.60 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด   ้อย
 2.61 - 3.40 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด   า กลาง
 3.41 - 4.20 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด  มาก
 4.21 - 5.00 หมาย ึง ความพงึพอใจ ะด  มากที่สดุ
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แผนภาพแสดงปัยจัยที่ส าคัญทีส่่งผลต่อการซื้อผลติภัณฑ์ไพ่ป๊อก ของโรงงานไพ่ ปี 2558 

 

 
แผนภาพแสดงปัยจัยที่ส าคัญทีส่่งผลต่อการซื้อผลติภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก ของโรงงานไพ่ ปี 2558 

      

   

             

      

  

    

   

                 

         

  

                                           2558

      

   

             

      

   

          

        

   

          

   

                 

         

  

                                              2558



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

73 

 

 
แผนภาพแสดงระดบัความภักดตี่อผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก และ ผลติภัณฑ์ไพป่๊อก ของโรงงานไพ่ ปี 2558 

 

S4 ธุรกิจไพ่เป็นธุรกิจ Oligopoly ไม่มีคู่แข่งที่ถูกกฎหมาย 

โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 โดยถือเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต 

ทั้งนี้อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 พบว่า พระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรเดียว 

ที่สามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศได้ โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่

อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งอ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 

ได้ระบุว่า โรงงานไพ่มีอ านาจในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์  

ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ อีกทั้งด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ข้างต้น รวมถึง อ านาจในการท าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทน

การค้าต่าง ๆ อันเก่ียวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น โรงงานไพ่สามารถใช้จุดแข็งของการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย

ไพ่ที่ถูกกฎหมายในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อขจัดผู้ประกอบการจ าหน่ายไพ่ผิดกฎหมาย (ผู้จ าหน่ายไพ่

ลักลอบทุกประเภท) ตลอดจนแย่งส่วนแบ่งตลาดของไพ่ในประเทศไทยจากผู้ประกอบการจ าหน่ายไพ่ผิดกฎหมายได้ 

 

ด้านการบริหารงาน และกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร, การวางแผน, การติดตาม, การประเมินผล,  

การตัดสินใจ, การสั่งการ, การประสานงานฯลฯ) 

 

S5 กระบวนการในการผลิตไพ่ถึงระดับ Full scale of Learning Curve และมีการใช้ (Utilization) เครื่องจักรอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

โรงงานไพ่มีการด าเนินกิจการผลิตไพ่มาเป็นระยะเวลายาวนาน พร้อมกับบุคคลากรที่มีประสบการณ์และ

ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการผลิตไพ่จากการถ่ายทอดผ่านสายงานของโรงงานไพ่มาในแต่ละรุ่น การสะสม
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ประสบการณ์ และความรู้ ท าให้เกิดคุณภาพ และความรวดเร็วในกระบวนการผลิตที่พัฒนาต่อเนื่อง ท าให้

กระบวนการในการผลิตไพ่ถึงระดับ Full scale of Learning Curve และในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งาน

เครื่องจักร โรงงานไพ่สามารถรักษาระดับปริมาณงานผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ โรงงานไพ่สามารถ

ผลิตไพ่ได้มากกว่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ที่ระดับร้อยละ 80 ของเป้าหมายปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ 

ร้อยละที่สูง เช่นเดียวกับประเด็นของอัตราสูญเสียในการผลิตไพ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า โรงงานไพ่  

มีความช านาญในการผลิตสินค้าอยู่ในระดับสูง จึงสามารถคงที่อัตราสูญเสียอยู่ต่ ากว่าในระดับที่ยอมรับได้เสมอ  

ทั้งไพ่ป๊อกกระดาษและพลาสติก (อัตราการสูญเสียที่ยอมรับได้ เท่ากับร้อยละ 2.50) ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง  

(อัตราการสูญเสียที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 4.25) และไพ่ตัวเล็ก (อัตราการสูญเสียที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 2.00) 

ดังนั้น จึงแสดงได้ว่า โรงงานไพ่มีการใช้ (Utilization) เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(หมายเหตุ: ในปี 2557 - 2558 มีอัตราปริมาณงานผลิตไพ่ที่ลดลงกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากโรงงานไพ่มีสินค้าคง

คลังเหลือมากเกินไป ท าให้ต้องมีการลดการผลิตลง รวมถึงการปรับโควต้าของสัมปทานท าให้ปริมาณงานน้อยกว่า

เป้าหมายที่ยอมรับได้ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบท าให้ประสิทธิภาพในการผลิต

ของโรงงานไพ่น้อยลงแต่อย่างใด) 

 

แผนภาพแสดง ปริมาณงานของผลิตภัณฑไ์พ่ป๊อก และไพ่ตัวเลก็ เทียบกับเป้าหมายที่ยอมรับได้ระหว่างปี 2554-2558 
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แผนภาพแสดงอัตราการสูญเสียในการผลิตไพ่ เทียบกับ อัตราการสูญเสียที่ยอมรับได้ ระหว่างป ี2554-2558 

 

S6 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิตโดยตรง 

โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดกรม

สรรพสามิต ซึ่งการบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ อันมีอธิบดีกรมสรรพสามิต

เป็นประธานกรรมการ และรองอธิบดีกรรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยต าแหน่ง ดังนั้น การที่โรงงานไพ่

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตเองมีความต้องการในการสั่งงานพิมพ์เป็นจ านวนมาก 

โรงงานไพ่จึงมีความได้เปรียบในการได้รับการจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตมีแนวโน้มสูง 

ที่จะป้อนงานให้แก่โรงงานไพ่เป็นล าดับแรก ก่อนกระจายงานพิมพ์อื่นสู่ผู้รับจ้างรายอื่น ๆ 

 

S7 มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การผลิต การจัดจ าหน่ายผ่านระบบสัมปทาน รวมไปถึงอ านาจใน

การเป็น Regulator 

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 พบว่า โรงงานไพ่ได้ถูกก าหนดให้เป็นองค์กรเดียว 

ที่สามารถด าเนินการผลิตไพ่ โดยมีสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งโรงงานไพ่

มีการจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทานโดยที่ไม่ต้องท าการตลาดทางตรงด้วยตนเอง และยังสามารถยื่นเรื่ องแก้ไข

กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไพ่ ตลอดจนมีอ านาจในการแจ้งจับผู้จัดจ าหน่ายไพ่  
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ที่เป็นไพ่ลักลอบทุกชนิด ดังนั้น การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง ตั้งแต่การผลิต การจัดจ าหน่ายผ่านระบบ

สัมปทาน รวมไปถึงอ านาจในการเป็น Regulator จึงถือเป็นความได้เปรียบของโรงงานไพ่เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ 

 

2. จุดอ่อนของโรงงานไพ่ (Weaknesses) 

 

ด้านการเงิน (งบประมาณ, รายได้, รายจ่าย ฯลฯ) 

 

W1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารและต้นทนุขายที่เพิ่มขึ้น มอีัตราการเติบโตที่สงูกว่า รายไดจ้ากการจ าหนา่ยไพท่ี่

เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ก าไรโดยรวมมแีนวโน้มลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า รายได้จากการจ าหน่าย

ไพ่ที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ก าไรโดยรวมมีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ โรงงานไพ่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตของรายได้ เฉลี่ยต่อปี 

(CAGR) ปี 2553 - 2558 ลดลง เท่ากับร้อยละ 0.46 และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อปี (CAGR) 

ปี 2553 - 2558 เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 3.98 (อัตราการเติบโต CAGR ปี 2553 - 2558 เฉพาะส่วนค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.22) จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เติบโตสวนทางกับอัตรา  

การเติบโตของรายได้ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิเที ยบกับรายได้ ลดลง (อัตรา 

การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 - 2558 ลดลง เท่ากับ ร้อยละ 5.58 และอัตราก าไรสุทธิเทียบกับ

รายได้ลดลงเท่ากับร้อยละ 5.15)  

เมื่อวิเคราะห์แยกส่วนระหว่างอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม อัตราต้นทุนการผลิตไพ่ต่อ

รายได้จากการขายไพ่ และ อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้สิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2554-2558 จะพบว่า แม้อัตรา

ก าไรของสิ่งพิมพ์เทียบกับรายได้สิ่งพิมพ์มีอัตราการเติบโตเป็นบวก แต่ปัจจัยที่ท าให้ภาพรวมของโรงงานไพ่มีอัตรา

ก าไรสุทธิติดลบ คือธุรกิจไพ่  กล่าวคือ โรงงานไพ่มีอัตราก าไรขั้นต้นงานผลิตไพ่ต่อรายได้งานผลิตไพ่ประจ าปี 2558 

เท่ากับร้อยละ 57.36 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2558 มีแนวโน้มลดลงเท่ากับร้อยละ 2.8) 

ทางด้านต้นทุนการผลิตไพ่ โรงงานไพ่มีอัตราต้นทุนการผลิตไพ่ต่อรายได้การผลิตไพ่ประจ าปี 2558 เท่ากับร้อยละ 

42.64 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2554 – 2558 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 4.52) ดังนั้นจากค่าสถิติ

ย้อนหลัง 5 ปีจึงท าให้มีข้อสังเกตว่า ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าโรงงานไพ่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนของ  

การผลิตไพ่ที่สูงขึ้น 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราต้นทนุขายรวมต่อรายได้รวม อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ

รายได้รวม และอัตราก าไร สทุธใินปี 2554-2558 

 

 
 

แผนภาพแสดงอัตราค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วม, อัตราต้นทุนการผลิตไพต่่อรายได้จากการขายไพ่ 
และ อัตราต้นทนุการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้สิ่งพิมพ์ ตั้งแตป่ี 2554-2558 

CAGR 53-58 -0.46% 3.98% -5.58% -5.15%
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รายไดจ้ากการขายไพ่ ต้นทุนการผลติไพ่ ก าไรข้ันตน้ในการผลิตไพ่ และอัตรา

ก าไรข้ันต้นในการผลิตไพ่ ในปี 2554-2558 

W2 ความสามารถของโรงงานไพ่ในการลงทนุในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีขีดจ ากัด 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงถือเป็นธุรกิจงานพิมพ์คุณภาพสูงที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีซ่อนเร้น (covert 

technology) และเทคนิคเฉพาะทางที่ซับซ้อน อันได้แก่ การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง  

การพิมพ์ข้อมูลส าคัญด้วยระบบดิจิตอล การวางระบบป้องกันการปลอมแปลง ให้กับลูกค้าเพื่อความปลอดภัย 

ของข้อมูล เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยส าคัญหลักเพื่อเริ่มต้นในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  

คือ ความพร้อมในการลงทุนเครื่องจักรชั้นสูงที่มีเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบอันเอื้อต่อการผลิตงานพิมพ์ปลอดการปลอม

แปลงคุณภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการลงทุนของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบันยังคงมีขีดจ ากัด เนื่องจาก 

ไม่มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการซื้อเคร่ืองจักรเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงคุณภาพสูง 

 

ด้านความพร้อมขององค์กร (บุคลากร, อุปกรณ์, อาคารสถานที่, ภาพลักษณ์ ฯลฯ) 

 

W3 การรับรู้ตราสินค้า และโรงงานไพ่ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด 

อ้างอิงจากรายงานสรุปผลส ารวจความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ 

กรมสรรพสามิต ประจ าปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า แม้ในบางรายการสินค้าของโรงงานไพ่ เช่น ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบ

ทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. GOLD – 111 และ ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER – 222 

เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเป็นเวลานาน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี  

อีกหลายรายการสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS 
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รุ่น V.G. 333 ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต่ า ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 666 ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า 

ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 777 และผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกกระดาษที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งโรงงานไพ่มี  

ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างตราสินค้าให้ชัดเจน โดยผ่านการเพิ่มการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย รวมไปถึงการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่โรงงานไพ่ได้ผลิตขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิด  

ความมั่นใจในด้านคุณภาพและความเหมาะสมของราคา ทั้งนี้ โรงงานไพ่ควรค านึงถึงการส่งเสริมการขายและ

ประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกไปพร้อม ๆ กัน เพื่อกระตุ้นให้ร้านค้าดังกล่าวช่วยท าให้ตรายี่ห้อ  

เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) และช่วยสร้างความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) อันจะช่วยส่งเสริมการขาย

ผลิตภัณฑ์ไพ่ต่อไปในอนาคต 

 
แผนภาพแสดงผลการรับรู้ตราสนิค้าของไพป่๊อก และไพ่ตัวเล็กตามผลส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 2558 

 

W4 ภาพลักษณ์ของโรงงานไพ่มีลักษณะเชิงลบต่อสังคม 

แม้ว่าสังคมไทยมีความสัมพันธ์กับการพนันมาเป็นเวลานาน โดยการพนันเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงมา

ตั้งแต่อดีต การพนันใช้โดยใช้ไพ่เป็นเครื่องมือก็ยังคงถือเป็นลักษณะหนึ่งของธุรกรรมทางการเงินอันผิดกฎหมาย 

(Financial Transaction) ที่ไม่ได้เกิดจากมูลค่าเพิ่มของการลงทุน ซึ่งขัดต่อบรรทัดฐานในสังคมไทย โดยเฉพาะขัดต่อ

หลักศีลธรรม ทั้งนี้ อ้างอิงได้จาก บทบัญญัติในพุทธศาสนา ที่ได้ก าหนดให้การพนันจัดเป็น 1 ในอบายมุข 6 ประเภท

ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความเสื่อม โดยในมุมมองของรัฐที่มีต่อการพนั้นนั้นถือว่าเป็นการกระท าที่ผดิกฏหมาย และส่งผล

ให้เกิดอาชญากรรมในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงปัญหาหนี้สินเรื้อรัง และความยากจนในสังคมด้วย ดังนั้นเมื่อโรงงานไพ่ 
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ซึ่งถูกมองว่าเป็นองค์กรที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ ได้ด าเนินการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง จึงส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ในเชิงลบของโรงงานไพ่ต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

W5 ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง อันได้แก่ บุคลากรด้านงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และบุคลากร

ด้านการท าตลาดเชิงรุก 

จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานไพ่ พบว่า ในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้น 
พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งในส่วนของสายงานการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ ณ ปัจจุบัน ยังคงขาดความช านาญด้านงาน

พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งความสามารถของพนักงานด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นหนึ่งในปัจจัย

ส าเร็จ (Key success factor)11 ของการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง กล่าวคือ พนักงานในส่วนผลิต

สิ่งพิมพ์ 79% ของพนักงานในส่วนทั้งหมด มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า ป.ตรี และมีเพียง 1 คนที่สาขาที่จบการศึกษา

เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ในส่วนผลิตไพ่มี 76% ที่วุฒิการศึกษาต่ ากว่า ป.ตรี และมีเพียง 4 คนที่สาขาที่จบการศึกษา

เกี่ยวข้องกับการพิมพ์โดยตรง แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันโรงงานไพ่ยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางด้าน 

การผลิตสิ่งพิมพ์ปลอมแปลงอยู่ อีกทั้งในด้านการท าตลาดเชิงรุก ยังพบว่า ผลกระทบจากการที่โรงงานไพ่ ผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่เป็นสินค้าหลักผ่านรูปแบบสัมปทานมาโดยตลอด ท าให้โรงงานไพ่ไม่ได้ให้ความส าคัญในงาน  

การขายและการท าการตลาดทางตรงเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ไม่มีความช านาญในการท าการตลาดเชิงรุก ที่ต้องอาศัย

งบประมาณ ความสามารถของบุคลากรการตลาด และเครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย 

                                                 
11ที่มา : www.ibisworld.com 
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แผนภาพแสดงระดบัการศึกษาและสายงานของเจ้าหน้าที่ส่วนผลิตไพ่ และสว่นผลิตสิง่พิมพ์ (ข้อมูล ณ ปี 2559) 

 

W6 ขาดเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่มีจ าเป็นต่อการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

ในปัจจุบัน พบว่า โรงงานไพ่มีเครื่องพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่สามารถใช้ผลิตงานพิมพ์ได้โดยสมบูรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์
แสตมป์ยาสูบและใบอนุญาตขนสุรา และเครื่องพิมพ์ไพ่ในประเภทต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หากโรงงานไพ่มี
แผนในการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต เครื่องพิมพ์ของโรงงานไพ่ที่มีอยู่อาจไม่สามารถ
รองรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเหล่านั้นได้ เนื่องจากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต้องอาศัย
เทคนิคชั้นสูงและต้องมีเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายประกอบกันในงานพิมพ์แต่ละขั้นตอน ซึ่งอาจใช้เทคนิค
การพิมพ์มากกว่า 1 แบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการปลอมแปลง เช่น เทคนิคการผสมหมึก , การปั้ม
ทอง, การก าหนดและควบคุมตัวเลขเฉพาะเพื่อการตรวจสอบเอกสารแต่ละชิ้น รวมถึงต้องใช้กระดาษลักษณะพิเศษ 
ในการพิมพ์  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า โรงงานไพ่ยังคงขาดเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อการผลิตสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการลงทุนเครื่องพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต 

 
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงถือเป็นธุรกิจงานพิมพ์คุณภาพสูงที ่

ต้องอาศัยเทคโนโลยีซ่อนเร้น (Covert Technology) และเทคนิคเฉพาะทางที่ซับซ้อน 
o การออกแบบสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ยากต่อการปลอมแปลง  
o การพิมพ์ข้อมูลส าคัญด้วยระบบดิจิตอล  
o การวางระบบป้องกันการปลอมแปลงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้า 

0 2 4 6 8 10 12

ต ่ากวา่  ต ี

เทคโ โลยีกา พิมพ์

กา จ ดกา อตุสาหก  ม
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2

                                                     
21 %
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ต ่ากวา่  ต ี

เทคโ โลยีกา พิมพ์

กา จ ดกา อตุสาหก  ม

เทคโ โลยีอตุสาหก  ม

อื่ ๆท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
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14 % 
            

        :                                                           2559                                                                                             
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W7 สภาพแวดล้อมและความพร้อมของโรงงานในปัจจุบันยังไม่เอื้ออ านวยต่อทั้งการขยายธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์  

ในอนาคต 

สืบเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่ของโรงงานไพ่ในปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง (Flow 

process) เท่าที่ควร ประกอบกับความเป็นไปได้ในเชิงนโยบาย ที่โรงงานไพ่จะเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด 

การปลอมแปลงอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ดังนั้น โรงงานไพ่ควรพิจารณาถึงปัจจัยด้านพื้นที่การผลิต โดยโรงงานไพ่

จ าเป็นต้องมีการขยายพื้นที่ในการท างานหรือย้ายโรงงานใหม่เพื่อให้โรงงานไพ่มีพื้นที่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอด  

การปลอมแปลงที่เหมาะสม รัดกุม ตลอดจนมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 

และไว้วางใจต่อลูกค้างานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในด้านของการรักษาความลับของลูกค้า  

 
แผนภาพแสดงปัจจัยที่โรงงานไพ่ต้องให้ความส าคัญเมื่อมีการปรับปรุงโรงงานให้มีความเหมาะสมและรองรับต่อ 

การขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ในอนาคต 

Security Printing Software Security Printing Paper Security Printing Machines
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W8 ระบบ ERP ที่วางไว้อาจไม่สามารถรองรับการปรับกระบวนการท างานและการขยายธุรกิจไพ่และงานพิมพ์  

ในอนาคต 

แม้ว่าระบบ ERP ของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน สามารถรองรับการด าเนินงานการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เช่น การบันทึกต้นทุน การบันทึกกิจกรรม ยอดขาย ปริมาณความต้องการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการรองรับ  

การพัฒนาและการขยายธุรกิจส าหรับผลิตภัณฑ์ไพ่ในปัจจุบัน แต่ในอนาคต ระบบ ERP ยังคงไม่สามารถรองรับ 

การพัฒนาและการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันระบบ ERP ที่โรงงานไพ่ใช้งาน

อยู่สามารถ รองรับการช าระค่าสินค้าในรูปแบบเงินสดเท่านั้น แต่ในอนาคต หากโรงงานไพ่จะเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์  

ปลอดการปลอมแปลง และมีการขายสินค้าเองโดยตรงมากขึ้น เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นจึงจ าเป็นต้องให้

เครดิตกับลูกค้าที่สั่งสินค้าจ านวนมาก และ อาจมีการรับรายได้ล่วงหน้า หรือ กรณีที่ลูกค้าช าระเงินล่วงหน้าเป็น

จ านวนเงินคร่ึงหนึ่งของราคาสินค้าทั้งหมด (50%) ดังนั้น การที่ระบบ ERP รองรับแต่การช าระเงินสด จึงเป็นข้อก าจัด

ที่ท าให้ไม่สอดคล้องกับการขยายธุรกิจในอนาคต นั่นเอง 

W9 มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานในอนาคต 

เนื่องจากในอนาคต โรงงานไพ่อาจจ าเป็นที่จะต้องจ าหน่ายสินค้าไพ่ด้วยตนเอง และขยายธุรกิจสู่ธุรกิจ

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดจึงเป็นอีกส่วนส าคัญหนึ่ง  

ในการผลักดันการขยายธุรกิจไพ่และงานพิมพ์อันจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จของโรงงานไพ่  ดังนั้น จึงมี  

ความจ าเป็นที่โรงงานไพ่จะต้องให้ความส าคัญกับส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดมากขึ้น เพื่อให้ส่วนนี้ท าหน้าที่  

ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ในอนาคต เพื่อให้โรงงานไพ่ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจดังกล่าว  รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า  

ในปัจจุบัน  

เช่นเดียวกันกับโครงสร้างของฝ่ายโรงพิมพ์ และฝ่ายการผลิตไพ่ ที่ ณ ปัจจุบันยังคงถูกจัดรูปแบบการท างาน

ให้เป็นเอกเทศต่อกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการด าเนินงานอันจะก่อให้เกิดการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในอนาคต หน่วยงานทั้งสองฝ่ายควรมีการทบทวนและปรับกระบวนการท างานภายในให้มี

ความสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและลดอุปสรรคในการด าเนินธุ รกิจสิ่งพิมพ์ 

ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต 
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แผนภาพแสดงแผงผังสายงานและการบริหารงานองค์กรในปัจจุบัน ของโรงงานไพ่ 

 

ด้านการบริหารงาน และกระบวนการท างาน (โครงสร้างองค์กร, การวางแผน, การติดตาม, การประเมินผล,  

การตัดสินใจ, การสั่งการ, การประสานงานฯลฯ) 

 

W10 งบประมาณส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกจัดสรรไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก (Core Activities) เมื่อเปรียบเทียบกับ

กิจกรรมเสริม (Non-Core Activities)  

อ้างอิงจากสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ 

แต่ละส่วนงานประจ าปี 2559 พบว่า โรงงานไพ่ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเสริม (Non-Core 

Activities) มากกว่าการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการหลัก (Core Activities) กล่าวคือ โรงงานไพ่ไม่ได้มีการจัดสรร

เงินทุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันสนับสนุนกิจกรรมหลักที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าหรือสร้างรายได้ให้กับโรงงานไพ่ เช่น 

โครงการในส่วนงานของส่วนผลิตไพ่ป๊อก ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก ส่วนเตรียมการพิมพ์ และส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ แต่จัดสรร

เงินทุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการในส่วนงานเสริมอ่ืน ๆ เช่น ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล ส่วนสารสนเทศและพัฒนา

ระบบ ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ และส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และถึงแม้ว่างบประมาณถูกจัดสรรลงไปในส่วน

แผนงานและกลยุทธ์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อันถือเป็นกิจกรรม

            

 อง ู้อ า วยกา 

 ่ายอ า วยกา  ่ายโ งพมิพ์  ่าย ลิตไพ่

สว่ ธุ กา  ละท  พยาก  คุคล

สว่    ชี ละกา เงิ 

สว่ พ สด ุละอาคา ส า ท่ี

สว่ สา ส เท  ละพ   า ะ  

สว่    งา  ละกลยทุธ์

สว่ เต ียมกา พิมพ์

สว่  ลิตสิ่งพิมพ์

สว่  ลิตไพ ่ อก

สว่  ลิตไพต่ วเล็ก

งา   ะท  ต าไพ่

                         

 ่ายต วจสอ  ายใ  
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ที่จะน าไปสู่การน าร่องการด าเนินธุรกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม สั ดส่วน 

การจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมหลัก (Core Activities) เมื่อเทียบกับกิจกรรมเสริม (Non-Core Activities)  

ยังคงไม่มีความเหมาะสม ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไพ่ถูกจ ากัดเพียงการเตรียมความพร้อม

ภายในเท่านั้น 

 

ตารางแสดงสัดส่วนในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ของแต่ละส่วนงานประจ าปี 2559 
ส่วนงาน จ านวนแผนปฏิบตัิการ งบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1. ส่วนผลิตไพ่ป๊อก - - - 
2. ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก - - - 
3. ส่วนเตรียมการพิมพ์ - - - 
4. ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ - - - 
5. ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 4 2,000,000.00 20 
6. ส่วนบัญชีและการเงิน - - - 
7. ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ - - - 
8. ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 4 2,220,800.00 29 
9. ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 2 3,850,000.00 38 
10. ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 4 1,310,000.00 13 

รวม 10 ส่วนงาน 14 9,380,800.00 100 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนเงนิลงทุนที่ถูกจัดสรรในแผนปฏบิัติการ (Action Plan) ของแต่ละส่วนงานประจ าปี 2559 

 

 

 

 

Core Activities 
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ตางแสดงแผนปฏิบตัิการย่อย (Action Plan) ของแต่ละส่วนงานประจ าปี 2559 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการบริหารก าลังคน (Workforce Management) 1,100,000.00 ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

2 โครงการบริหารจัดการความกา้วหนา้สายอาชีพ Career Management: 
การวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง ยังไม่ระบุ ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

3 โครงการบริหารผลงาน (Performance Management) ยังไม่ระบุ ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

4 โครงการบริหารจัดการความกา้วหนา้สายอาชีพ Career Management: 
แผนจัดท าระบบความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) 900,000.00 ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

 รวมงบประมาณ 2,000,000.00  

5 
โครงการศึกษาเพื่อลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ
โรงงานไพ่ 3,800,000.00 ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์

6 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการด้วยการบริการ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) 50,000.00 ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์

 รวมงบประมาณ 3,850,000.00  

7 โครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจ (โรงงานไพ่ กับ โรง
พิมพ์ต ารวจ) 10,000.00 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

8 โครงการส ารวจสถานคาสโินบริเวณชายแดนประเทศไทย 1,000,000.00 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

9 โครงการส ารวจตลาดไพ่และการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตาม 
พรบ.ไพ่ พ.ศ.2486 150,000.00 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

10 โครงการการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกและไพ่ส่งออก 150,000.00 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

 รวมงบประมาณ 1,310,000.00  

11 โครงการปรับปรุงรายงานระบบสารสนเทศ 450,000.00 ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

12 โครงการจัดซ้ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง 84,000.00 ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภยั 186,800.00 ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

14 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้งานในการประชุม
ผู้บริหาร 1,500,000.00 ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

 รวมงบประมาณ 2,220,800.00  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,380,800.00  

 

W11 ระบบงานจัดซื้อยังขาดการจัดท า Supplier pool หรือ Vendor List จึงส่งผลทางลบต่อการขยายธุรกิจไพ่และ

สิ่งพิมพ์ในอนาคต  

การจัดท ารายการคู่ค้า (Vender List or Supplier Pool) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการด าเนินงาน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรให้สะดวกและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น รวมถึงจะเป็นการช่วยโรงงานไพ่คัดเลือก 

คู่ค้าที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ และเปรียบเทียบราคาของแต่ละบริษัทได้อย่างชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ Vender List or 

Supplier Pool จะช่วยทางโรงงานไพ่ในการจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทคู่ค้า (เนื่องจากแต่ละบริษัท 

คู่ค้าจะมีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียด/ข้อมูลจ าเพาะ (Specification) แตกต่างกันออกไป) และสามารถ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้าต่างๆ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดในงานนั้นๆ รวมถึงสามารถ  
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ลดค่าใช้จ่ายได้ จากการเปรียบเทียบราคาของแต่ละบริษัทที่มีสินค้าคล้ายกันได้อย่างทันกาล การจัดท ารายการคู่ค้ า 

(Vender List or Supplier Pool) จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เพียงแต่จะช่วยโรงงานไพ่ในการจัดกระบวนการจัดซื้อ 

จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ แต่จะสามารถช่วยเหลือโรงงานไพ่ในการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคต

ด้วย เนื่องจากตัวงานของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีรายละเอียดซับซ้อน และเฉพาะทางมากกว่างานพิมพ์ 

ที่โรงงานไพ่มีอยู่ ท าให้วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่เหมาะสม จ าเป็นต้องมีข้อมูลจ าเพาะ (Specification) ที่สามารถ 

เข้ากันได้ (Compatibility) และยังท าให้ทางโรงงานไพ่ไม่เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ระบบงาน

จัดซื้อของโรงงานไพ่ในปัจจุบันยังขาดการจัดท า Supplier pool หรือ Vendor List จึงส่งผลทางลบต่อ 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากโรงงานไพ่เสียเปรียบในแง่ของการเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบอย่างถี่ถ้วน 

ส่งผลต่อต้นทุนในการแข่งขันนั่นเอง 

 

 
แผนภาพแสดงตัวอย่าง Supplier pool หรือ Vendor List ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบ 

 

W12 ขาดระบบการจัดเก็บความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
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โรงงานไพ่ยังคงขาดการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ อันส่งผลกระทบต่อการสอนงานพนักงานใหม่  

อันน าไปสู่การสูญเสียงบประมาณ และเวลาในการอบรมและฝึกสอนพนักงานใหม่  ดังนั้น เพื่อให้ระบบการจัดเก็บ

ความรู้และถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และความรู้นั้น ๆ ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีคุณภาพ โรงงาน

ไพ่ควรให้ความส าคัญกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานเพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้งานด้วยตนเองใน

เบื้องต้น ตลอดจนฝึกปฏิบัติพนักงานใหม่โดยมีพนักงานช านาญการคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  โดยในการจัดเก็บ

ความรู้นั้น ควรจัดให้มีการจ าแนกรายการต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงงานไพ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา

ที่มักพบบ่อยในการปฏิบัติงาน และวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานนั้นๆ  อันแสดง

ถึงทิศทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร   

 

W13 กระบวนการ HRD ยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงความต้องการและขาดการติดตามผล 

ในการขยายธุรกิจปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่นั้น จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

แต่โรงงานไพ่ยังขาดบุคคลากรในด้านดังกล่าว ดังนั้น จึงมีจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันให้มีความรู้

ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดแปลงการปลอมแปลง แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

พบว่า โรงงานไพ่มีการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ตอบรับความต้องการของแต่ละสายงานอย่างแท้จริง และยังขาดระบบ  

การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ดี จึงส่งผลให้ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการหลาย ๆ ด้าน และท าให้  

การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างไม่คุ้มค่ากับการลงทุนพัฒนาบุคคลากร

ที่ได้วางแผนเอาไว้ 

 

3. โอกาสของโรงงานไพ่ (Opportunities) 

 

ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาลหน่วยงานอื่น) 

 

O1 กรมสรรพสามิตมีงานพิมพ์แสตมป์จ านวนมาก รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ยังคงมีความต้องการงานพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงในปริมาณมาก 

ในปัจจุบัน พบว่า กรมสรรพสามิต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายภาคส่วน  เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด ยังคงมีความต้องการในการใช้บริการงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะต้องการใช้บริการงานพิมพ์  

ในหลากหลายประเภทมากข้ึน เช่น งานพิมพ์แสตมป์ ดวงแสตมป์ ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรบอลโลก  และสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ส่งผลให้มีหน่วยภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอรับจ้างพิมพ์งาน
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เพิ่มข้ึน ดังนั้น หากโรงงานไพ่สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้อย่างครบวงจร โรงงานไพ่ก็จะมีโอกาส

ได้รับการพิจารณาเป็นผู้รับจ้างพิมพ์งานจากกรมสรรพสามิตและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก่อนบริษัทภาคเอกชน 

 

ด้านเศรษฐกิจ(การขยายตัวเศรษฐกิจความต้องการแรงงาน) 

 

O2 ธุรกิจการพนันมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลก มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธุรกิจการพนันทั่วโลกมีแนวโน้มการเติบโต

ของรายได้เฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 9.21 และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการพนันมีอัตราการเติบโต

ของรายได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 13 ในขณะที่รายได้ของธุรกิจการพนันทั่วโลกมีมูลค่าเท่ากับ 99 ,880,000,000  

ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2006 และเติบโตเป็น 182 ,770,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2015 ยิ่งไปกว่านั้น 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธุรกิจการพนันในเอเชียแปซิฟิคมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 

2011-2015 เท่ากับร้อยละ 18.30 โดยรายได้ของธุรกิจการพนันในเอเชียมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 43.4 

ในปี 2015 ซึ่งเติบโตมาจากปี 2010 ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 29.2 ส่งผลให้ขนาดตลาดของโรงงานไพ่

ในการจ าหน่ายไพ่ภายนอกประเทศยังคงเปิดกว้าง หากโรงงานไพ่พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตให้พร้อมต่อ  

การแข่งขันและสามารถผลิตไพ่ที่ มีคุณภาพตรงตามความต้องกรที่หลากหลายของลูกค้าได้ประกอบกับ 

การท าการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถช่วยให้โรงงานไพ่สามารถขยายตลาดและหารายได้เพิ่มข้ึนได้ 

 

 
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการพนนัทัว่โลก ตั้งแต่ปี 2549 – 255812 

                                                 
12 ที่มา https://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/global-gaming-outlook-2011-2015.pdf 
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แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจการพนนัแบ่งตามภูมิภาค ปี 2554 และ 255813 

 

 
แผนภาพแสดงรายได้จากธุรกิจการพนันแยกรายประเทศในเอเชียแปซิฟิค ตั้งแตป่ี 2549 – 255814 

 

O3 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

ในปี 2561 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลก ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 35.3 พันล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งหากพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (CAGR) ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2556 ถึง 
2561 (2013-2018) จากการคาดการณ์ พบว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมี CAGR ที่เท่ากับ 6.3% 
(แบ่งออกเป็น CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2551-2556 ที่เท่ากับ 6.7% และ CAGR เฉลี่ยระหว่างปี 2556-2561 ที่เท่ากับ 
5.9%) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการเติบโตที่ต่อเนื่องของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทั่วโลกเป็นผลมาจาก  
การเติบโตของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ประกอบกับมีการท าการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี การเพิ่มขึ้นของ  
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ความนิยมในการบริโภคสินค้า luxury goods อันน าไปสู่การป้องกันสินค้าปลอมแปลง
จากผู้ผลิต ความนิยมในการการซื้อขายและจ่ายในรูปแบบสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ท าให้ความต้องการ 

                                                 
13 ที่มา https://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/global-gaming-outlook-2011-2015.pdf 
14 ที่มา https://www.pwc.com/gr/en/publications/assets/global-gaming-outlook-2011-2015.pdf 
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ในสิ่งพิมพ์ประเภท National ID  ePassport ฉลากต่าง ๆ มีมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ทวีปเอเชียที่มีสัดส่วนของมูลค่า
ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสูงที่สุดเท่ากับ 50% (ข้อมูล ณ ปี 2556) และถูกคาดการณ์ว่าภายในปี 2561  
จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่เท่ากับ 55% (ในขณะที่ Western Europe, Eastern 
Europe และ The U.S จะมีสัดส่วนของมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%) 
สาเหตุหลักที่ท าให้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอดแปลงมีความต้องการมากในตลาดเอเชียนั้นเป็นเหตุผลเนื่องจากในทวีป
เอเชียมีประชากรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย จึงท าให้มีความต้องการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงในสัดส่วน 19% และ 18% ตามล าดับจากทั้งหมด 50%  และเป็นที่น่าแปลกใจว่าในประเทศแถบ Africa นั้น  
มีอัตราการเติบโตของตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึง 9.6% ทั้งนี้ เป็นเหตุผล 
มาจากความนิยมในการย้ายถิ่นฐาน อันน ามาซึ่งการเปลี่ยน National ID Card  รวมถึงการพัฒนาด้าน financial 
infrastructure ที่ไม่หยุดยั้งอันส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาสินค้างานพิมพ์ให้มีคุณภาพและยากแก่การปลอมแปลง  
เป็นต้น  

ซึ่งหากวิเคราะห์ลงไปในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยนั้น พบว่า มากกว่า 90% ของ
ส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด และ  
กลุ่มผู้ผลิตหลักยังคงมีอัตราการเติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องเท่ากับ
ร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556-2558 (ข้อมูลประมาณการณ์) ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การเติบโตในภาพรวมของธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจะส่งผลดีต่อโรงงานไพ่ในการเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในตลาดนี้ 

 
แผนภาพแสดงอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลงในตลาดโลก แบ่งตามภูมิภาค  

ซึ่งเอเชียเป็นเขตที่มีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดที่สงูที่สุด เทา่กบัร้อยละ 48.50  
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แผนภาพแสดงอัตราส่วนประเภทของสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในตลาดโลกที่มนีัยส าคัญทัง้ 7 ชนิด 

O4 ตลาดค้าปลีก ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการกระจายผลิตภัณฑ์ไพ่ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อมูลการวิเคราะห์จากอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายในตลาดค้าปลีกไทย ระหว่างปี 2558 

ถึงปี 2559 พบว่า ปัจจัยหลักส าคัญของการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดค้าปลีกไทยนั้น นอกจากจะเป็นเพราะว่า

สถานการณ์ทางการเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศอยู่ในสภาวะคงตัวแล้ว ปัจจัยหลักส าคัญอีกประการหนึ่ ง 

คือ การขับเคลื่อนของผู้น าตลาดการค้าปลีกในประเทศไทยในการขยายสาขาร้านค้าปลีกให้เพิ่มจ านวนมากขึ้นทั้งใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในต่างจังหวัด เพื่อรองรับกับอ านาจในการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มคนชั้นกลาง โดยกลุ่ม

ผู้น าตลาดการค้าปลีกในประเทศไทย ยังคงเป็นกลุ่ม CP All ผู้ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดค้าปลีกในไทย

มากที่สุด โดย CP All พยายามผลักดันสร้าง 7-Eleven outlets ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และในต่างจังหวัด โดยคาดหวังว่าภายในปี 2561 จะสามารถสร้าง 7 -Eleven outlets มากกว่า 10,000 สาขา 

ในประเทศไทย  

ด้วยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลดีให้โรงงานไพ่ให้สามารถขยายช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าไพ่ได้มากขึ้น 

เนื่องจากช่องทางหลักที่สินค้าไพ่ถูกจัดจ าหน่ายผ่าน 7-Eleven outlets นั้นมีนัยส าคัญเพราะอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 30 

ของช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งหมด หากในอนาคตโรงงานไพ่วางแผนจะเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ด้วยตนเอง 

เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามากกว่าร้อยละ 30 ของสินค้าไพ่ถูกจัดจ าหน่ายใน 7-Eleven และผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้ว่า 

7-Eleven เป็นร้านค้าปลีกที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ได้สะดวกที่สุด  (ข้อมูลจาก Euromonitor: 

Grocery Retailers in Thailand) 
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แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายในตลาดค้าปลีกไทยตั้งแต่ปี 2546-2558 

 

 
แผนภาพแสดงจ านวนสาขาของร้านสะดวกซื้อ (7-eleven) ทุกประเภทที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในปี 2555-2558 
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ด้านสังคม (ค่านิยมความเชื่อการเรียนรู้) 

 

O5 พฤติกรรมการเสี่ยงโชคและเล่นการพนันด้วยไพ่ยังคงเป็นที่นิยมในระดับสากล 

พฤติกรรมการเสี่ยงโชค และการพนัน ยากที่จะเปลี่ยนแปลง โดยความนิยมในระดับสากลยังมีมาก และมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ อ้างอิงได้จากข้อมูลการส ารวจที่พบว่า ธุรกิจการพนันทั่วโลกมีแนวโน้ม 

การเติบโตของรายได้เฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2006-2015) เท่ากับร้อยละ 9.21 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ 

การพนันมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 13  และธุรกิจการพนันในเอเชียมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย

ระหว่างปี 2011-2015 เท่ากับร้อยละ 18.30 ท าให้รายได้ของธุรกิจการพนันในเอเชียมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับ

ร้อยละ 43.4 ในปี 2015 ซึ่งเติบโตมาจากปี 2010 ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 29.2 อีกทั้ง งานวิจัย

เกี่ยวกับบ่อนการพนันตามแนวชายแดนระบุธุรกิจการพนันในเอเชียก าลังเป็นตลาดใหม่ที่ถูกกฎหมายและใหญ่สุด  

ในโลก โดยประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีบ่อนการพนันถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น เช่น กัมพูชามีบ่อนถูกกฎหมาย  10 แห่ง 

พม่า 5 แห่ง ลาว 3 แห่ง มาเลเซีย 3-4 แห่ง และสิงคโปร์ประมาณ 3-4 แห่ง ท าให้มูลค่ารวมของทั้งภูมิภาคเอเชียจาก

เดิมในปี 2553 มีมูลค่า 34,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าสิ้นปี 2558 จะมีมูลค่าโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.3% ในขณะที่

ประเทศไทยมีบ่อนพนันผิดกฎหมาย ราว 1,500 แห่ง ท าให้จ านวนคนไทยที่ออกไปเล่นการพนันในประเทศเพื่อนบ้าน

เฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 4 ล้านคน และมีเม็ดเงินไหลออกกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี อีกทั้ง อ้างอิงจากอาจารย์ผาสุก 

พงษ์ไพจิตร และคณะฯ ผู้ที่ได้ท าการส ารวจและให้ข้อมูลในหนังสือ อุตสาหกรรมการพนันในประเทศไทย และพบว่า 

ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันที่เป็นที่นิยมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ หวยใต้ดิน บ่อนเถื่อน และพนันฟุตบอล  

ซึ่งบ่อนเถื่อนถือเป็นธุรกิจการพนันหนึ่งที่ต้องอาศัยไพ่เป็นเครื่องมือหลักในการท าธุรกิจด้วย ดังนั้นโรงงานไพ่  

จึงสามารถใช้โอกาสนี้ในการด ารงธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไพ่ต่อไป และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าหรือตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายใหม่ได้ 

 

O6 สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมชนชั้น (Socio-Class) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการท าการตลาดได้ 

จากผลการศึกษาและส ารวจพบว่าคนไทยจะนิยมใช้และเลือกของที่ดี มีราคา ที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และ

สภานภาพให้ดูดี และจากการส ารวจพบว่าผู้บริโภคชาวไทยติดเป็นอันดับที่ 1 ในเรื่องการใช้ของแบรนด์เนมเพื่อเพิ่ม

ภาพลักษณ์และสถานภาพให้ดูดี โดยยอดมูลค่าการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยในปี 2558 โตขึ้นจากปี 2557 ถึงร้อยละ 15 

โดยสามอันดับแรกที่มีการน าเข้ามากที่สุดล้วนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และสถานภาพของผู้ใช้ให้ดูดีคือ 

สินค้าเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า , เครื่องส าอาง, นาฬิกาและส่วนประกอบ ซึ่งเป็นไปใน 

ทางเดียวกับผลการส ารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2558 อันพบว่า ระดับคะแนน 

ความพึงพอใจของไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองเท่ากับ 4.72 ไพ่ป๊อกพลาสติกเท่ากับ 4.72 และไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า 



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

95 

 

เท่ากับ 4.67 หากพิจารณากระบวนการผลิตไพ่ป๊อกทั้ง 3 ประเภท ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง และไพ่ป๊อกพลาสติก  

มีวัตถุดิบทุกชนิดที่เหมือนกัน การผลิตที่เหมือนกัน เครื่องจักรตัวเดียวกัน ต่างแค่การเพิ่มขอบทอง กลับท าให้ผู้ใช้ไพ่

รู้สึกว่าไพ่ขอบทอง ซึ่งแพงกว่า มีคุณภาพดีกว่า และไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ า มีความแตกต่างเพียงพลาสติกที่ใช้  

ในการพิมพ์ กลับมีระดับคะแนนความพึงพอใจที่ต่ ากว่าไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองเป็นอย่างมาก 

จากผลการส ารวจนี้ได้บอกเป็นนัยส าคัญ ว่าไพ่ขอบทองของโรงงานไพ่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเลือกที่เหมาะจะใช้กลยุทธ์ด้าน

ราคาเพื่อท าการตลาดในประเทศไทยและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

 

O7 ปริมาณการเข้าถึง (การใช้งาน) อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ประมาณการการเข้าถึงข้อมูลทาง Internet ของประชากรประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.38 ต่อปี  (ข้อมูล ณ ปี 2011) และยังมีสถิติต่างๆ เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น สื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมที่สุด และเหตุผลของการตัดสินใจในการเข้าเว็บไซต์ ดังนั้น 

จึง เป็นโอกาสของโรงงานไพ่ในการใช้สถิติและช่องทางเหล่านี้ เพื่ อประชาสัมพันธ์ถึ งกิจกรรม  สินค้า  

และการด าเนินงานได้อย่างตรงจุด ตรงช่องทางการใช้งานและถูกต้องตามกลุ่มลูกค้า 

 

 
กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ราย) ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2553-2558 

 
กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ราย) เทียบกับประชากรโดยรวมในปี 2553-2558 
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ด้านเทคโนโลยี 

 

O8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการท าธุรกิจ  

มากยิ่งขึ้น 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์ต่างๆ จึงถูก

พัฒนาให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในหลากหลายประเภทงานพิมพ์ และตรงกับ  

ความต้องการที่เปิดกว้างของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากโรงงานไพ่มีความสามารถในการผลิตและเสนอบริการ 

แก่ลูกค้างานพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โรงงานไพ่ 

ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน อันจะท าให้ได้รับฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นตามล าดับด้วย 

ด้านกฎหมาย 

 

O9 กฎหมายอนุญาตให้โรงงานไพ่มีอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ในประเทศ 

โรงงานไพ่ ไม่มีคู่ แข่ งที่ ถูกกฎหมายด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศ กล่าวคือ  

ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 โรงงานไพ่เป็นผู้ค้ารายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตและจ าหน่ายไพ่ 

ได้อย่างถูกกฎหมาย ท าให้เป็นโอกาสของโรงงานไพ่ที่จะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ในการขยายรายได้ และส่วนแบ่งตลาด

ภายในประเทศของตัวเอง โดยอาจจะด้วยการพัฒนาคุณภาพของไพ่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น หรือการเพิ่มสินค้าใหม่ๆ  

ที่ต้องใช้ความรู้และเครื่องมือในการผลิตที่คล้ายกับของโรงงานไพ่ 
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ตัวอย่างมาตราในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ที่แสดงถึงอ านาจผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและ

จ าหน่ายไพ่ในประเทศ 

 
พระราชบัญญตัิไพ่ พุทธศักราช 2486 

 
• มาตรา 5   ห้ามมิให้ผู้ใดท าไพ่หรือน าไพ่เข้ามา เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
• มาตรา 7  ห้ามมิให้ผู้ใดขายไพ่เป็นการค้า เวน้แต่จะได้รับใบอนญุาติจากเจ้าพนักงาน

การออกใบอนุญาติ ผู้ขอต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวงไม่เกินหนึ่งร้อยบาทใบแทนใบอนญุาตฉบับ
ละไม่เกินสบิบาทและใบอนุญาตนั้นให้มีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก
ใบอนุญาต 

• มาตรา 9   ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งไพ่ที่กระท าขึ้นเพื่อฝ่าฝืนมาตรา 6 
• มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่ เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากอธิบด ี
ด้วยพระราชบัญญัตไิพ่ดังข้างตน้ ท าให้เป็นโอกาสของโรงงานไพ่ที่จะน าความได้เปรียบที่เป็นผูเ้ดียวที่
สามารถผลิตและจ าหนา่ยไพไ่ดภ้ายในประเทศ จึงท าให้มีโอกาสมากที่จะท าการขยายตลาด
ภายในประเทศรวมทั้งต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดขาย และผลประกอบการ หลังจากได้มีการไปศกึษาผู้ผลิต
ไพ่ในต่างประเทศ ผูผ้ลิตไพ่ในประเทศต่างๆ มีการผลิตสนิค้าอยา่งอื่นที่มีความคล้ายคลีง และมกีารใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการผลิตที่สามารถใช้เหมือนหรือคล้ายการผลิตไพ่ ตัวอยา่งเช่น 

- การเพิ่มสาขาหรือตัวแทนจ าหนา่ยเพื่อรับผลิตไพ่ตามที่ลูกค้าต้องการให้ผลิตด้วยการ
ออกแบบลวดลายต่างๆ ตามทีล่กูค้าต้องการ  

- รับสั่งท าสินคา้ต่างๆ ที่ต้องใช้เทคนิคการพิมพ์และเครื่องพิมพ์สทีี่โรงงานไพ่มตีามที่
ลูกค้าต้องการ เช่น ปฎิทิน, Flash drive, ปากกา,เครื่องคิดเลข, แก้ว, แผ่นรองเม้าส,์ 
กระเป๋า เพื่อจ าหน่ายหรือเป็นของแจกตามเทศกาลต่างๆ ตามโอกาส 

- การเติบโตของคาสิโนในยา่นอาเซียน รวมถึงทั่วเอเชียค่อนข้างเป็นไปในทางบวก ท าให้
ความต้องการของไพ่จากคาสิโนนอกประเทศเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการน าสนิค้าหลักซึ่ง
คือไพ่ เสนอขายตามคาสิโนนอกประเทศจึงมีความเปน็ไปได้ ถา้มาตรฐานเปน็ไปตาม
ความต้องการของลูกค้า 
 

 

ด้านการแข่งขัน 

 

O10 มีผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงน้อยรายในประเทศ และมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด ท าให้การ

แข่งขันทางการค้าไม่รุนแรง 
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 อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดเอกสารป้องกันการปลอมแปลงหรือปลอดการท าเทียม15 

พบว่า เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย เนื่องจากมีเรื่องกฏหมายควบคุมผู้ผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นธุรกิ จที่ต้องใช้

เงินลงทุนมาก เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบในการพิมพ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ชั้นสูง เช่น การใช้กระดาษใส่

สารเคมีบางชนิดเพื่อให้ท าปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ และมีการเพิ่มลายน้ า หรือการติดวัสดุวาวแสง เป็นต้น รวมทั้ง

ต้องมีระบบการออกแบบเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และมีการลงทุนในการท าห้องพิมพ์แยกบริเวณเพื่อรักษา 

ความปลอดภัย อีกทั้งหากลูกค้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตแล้วย่อมไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตบ่อยครั้งเนื่องจาก

ตระหนักถึงปัญหาในด้านความปลอดภัย ดังนั้น การแข่งขันทางการค้าจึงไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตลาดสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป 

ทั้งนี้มากกว่า 90% ของส่วนแบ่งทางการตลาดยังคงเป็นผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่เดิม อันได้แก่ 1) บริษัท ที.เค.เอส. 

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จ ากัด (มหาชน) 3) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ 

พริ้นท์ติ้ง จ ากัด และกลุ่มผู้ผลิตหลักดังกล่าว ยังคงมีอัตราการเติบโตในด้านรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด  

การปลอมแปลงอย่างคงที่ต่อเนื่องเท่ากับร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556-2558 (ข้อมูลประมาณการณ์) และจากผล 

การวิเคราะห์สภาวะตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภายในประเทศไทย ที่อ้างอิงได้จากเอกสารประกอบผล 

การสัมมนา การเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง 16 พบว่า ปริมาณความต้องการงาน

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าของสินค้าที่สั่งพิมพ์สิ่งพิมพ์

มีความต้องการหรือความคาดหวังจากโรงพิมพ์สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น เจ้าของสินค้าต้องการให้มีการผลิตสินค้าที่เป็น

ของแท้และป้องกันการปลอมแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ในระดับหนึ่งเพื่อสร้างความเชื่อถือให้ผู้บริโภค, เจ้าของสินค้า

ต้องการให้สินค้ามีลักษณะที่สามารถติดตามได้ใน supply chain เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าจะไม่สูญหายหรือหาก

มีการปลอมแปลงก็สามารถพิสูจน์ได้ เป็นต้น ดังนั้นโรงพิมพ์หรือโรงงานที่ผลิตสินค้าจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ

เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านนี้ของเจ้าของสินค้าที่นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานที่ต้องพิมพ์  

ให้สวยงามและมีคุณภาพ จึงแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณความต้องการของลูกค้าสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่คงเหลือ

อยู่ในตลาดจะเป็นโอกาสส าหรับผู้ผลิตรายใหม่ (โรงงานไพ่) ในการเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดนั่นเอง 

 

                                                 
15

 ที่มา http://pantavanij.blogspot.com/2009/05/34.html 
16 รายงานผลการสัมมนา เร่ือง การเพิ่มมลูค่าสิ่งพิมพ์กับระบบเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และ 
บรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
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แผนภาพแสดง Market share ของตลาด Security Printing ที่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นของ 3 บริษัท  
(ข้อมูล ณ ปี 2556) 

 

O11 อุตสาหกรรมการผลิตไพ่มีก าไรส่วนเกินอยู่ในตลาด 

ในปัจจุบันโรงงานไพ่จ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ซึ่งมีข้อดีในการควบคุมปริมาณขายได้คงที่ แต่จะมี

ข้อจ ากัดในเรื่องของการก าหนดราคาขายที่ไม่สามารถกระท าได้อย่างอิสระ กล่าวคือ ผู้รับสัมปทานสามารถก าหนด

ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ได้เอง ท าให้ส่วนต่างของราคาขายปลีกในท้องตลาด และราคาขายตามระบบสัมปทาน  

มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น หากโรงงานไพ่ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง จะท าให้มีโอกาสก าหนดราคา

ไพ่ในท้องตลาดได้เอง และได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดดังกล่าวได้ 

 

 

4. อุปสรรค หรือข้อจ ากัดของโรงงานไพ่ (Threats) 
 

ด้านการเมือง (นโยบายรัฐบาลหน่วยงานอื่น) 

 

T1 มุมของนโยบายภาครัฐที่ต่ออุตสาหกรรมการพนันมีความไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไพ่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของการพนัน และในมุมมองของรัฐบาลต่อการพนันนั้นเป็น 

สิ่งที่ผิดกฏหมาย อันจะก่อให้เกิด  “รัฐ”ผลกระทบต่างๆ ในด้านลบต่อสังคม เช่นปัญหาอาชญกรรม ลักทรัพย์  

ความยากจนจากหนี้สิน และปัญหายาเสพติด ดังนั้นยอดขายและปริมาณความต้องการการไพ่ในท้องตลาด

ภายในประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากกับนโยบายต่างๆ และความเข้มงวดในการกวดขันการเล่นพนันของภาครัฐ  

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ในปี 2557 พบว่า มีการประกาศ
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ค าสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการเล่นการพนันออกมาเพื่อป้องกันและลดการพนันภายในประเทศ

อย่างจริงจัง เป็นต้น 

 

ด้านเศรษฐกิจ (การขยายตัวเศรษฐกิจความต้องการแรงงาน) 

 

T2 ผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC ในปี 2559 จะส่งผลให้มีไพ่น าเข้าจากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

การเปิดประชาคมอาเซียนนั้น หากมองในด้านดีแล้วพบว่า สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของโรงงานไพ่ได้

ในหลายประเด็น ได้แก่ 1) การท าให้สินค้าเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ้น มีผลให้โรงงานไพ่สามารถ

แสวงหาวัตถุดิบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีคุณภาพและราคาถูก ได้อย่างสะดวกมากขึ้น จากประเทศใน

อาเซียน 2) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับสินค้าที่ผลิต การใช้วัตถุดิบในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน  

การลดภาษีศุลกากรซึ่งถือเป็นอุปสรรคทางการค้า มีผลให้ราคาสินค้าน าเข้าถูกลง และท าให้โรงงานไพ่สามารถน าเข้า

วัตถุดิบ หรือปัจจัยการผลิต ที่มีคุณภาพ ในราคาถูกลง และสามารถส่งออกสินค้าได้โดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และ 

3) การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนอย่างอิสระ ท าให้โรงงานไพ่สามารถแสวงหาแรงงานมีผีมือได้ง่ายขึ้น  

แม้ในประเด็นของการน าเข้าไพ่สู่ประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ ไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมี พรบ. ไพ่  

พ.ศ. 2486 ที่ว่าด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดท าหรือน าไพ่เข้ามายังประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการเปิด

ประชาคมอาเซียนหรือการเข้าสู่ AEC ในทางลบก็สามารถท าให้มีไพ่จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย

มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส าคัญในการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีประเทศในภูมิภาค

อาเซียนมีประเทศที่มีการเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมายหลายประเทศ ซึ่งสามารถเป็นคู่แข่งในการจ าหน่ายไพ่ภายใน

ภูมิภาคของโรงงานไพ่ ได้แก่ กัมพูชา 30 แห่ง  ลาว 3 แห่ง พม่า 4 แห่ง มาเลเซีย 4 แห่ง  สิงคโปร์ 4 แห่ง ฟิลิปปินส์ 

60 แห่ง  และเวียดนาม 29 แห่ง 
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แผนภาพแสดงการวิเคราะห์กระทบหลังการเข้าสู่AEC ในปี 2559 ที่จะส่งผลให้มีไพ่น าเข้า                                                

จากภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น17 

 

ด้านสังคม (ค่านิยมความเชื่อการเรียนรู้) 

 

T3 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย ท าให้มีแนวโน้มที่จะไปหันไปเล่นการพนันหรือลงทุนในรูปแบบอื่น 

ผลกระทบจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ และจ านวนการใช้งานของอินเตอร์เน็ตและ

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการเล่นพนันมากขึ้น โดยเฉพาะการพนัน

ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะด้วยการเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวก เข้าถึงง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ เพิ่ม 

มากขึ้นทุกปี และมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หรือเว็บไซต์ ทั้งนี้  

มีความเป็นไปได้สูงว่าประชาชน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (สินค้าไพ่) ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน  1) กลุ่ม 

เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Generation X) ผู้ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาของวิดีโอเกม, คอมพิวเตอร์, โทรทัศน์, 

โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆ  ท าให้มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์  ยืดหยุ่น  

ในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป และมีความพร้อมในการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยี และ 2) กลุ่มเจเนอเรชั่น 

วาย (Generation Y) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์และมีพฤติกรรมที่เปิดรับ  

                                                 
17 ที่มา : ผลการศึกษาการสร้างความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ,ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ,มีนาคม 2555 

                                               

                       
       

•  สิ ค้าเคล่ือ ย้าย ะหวา่ง  ะเท ใ 
อาเซีย เพิ่มขึ ้

• สามา   สวงหาว ต ดุ ิ เค ่ืองมือ  ละเทคโ โลยีกา 
พิมพ์ท่ีมีคณุ าพ ละ าคา กู ได้อยา่งสะดวกมากขึ ้ 
จาก  ะเท ใ อาเซีย 

                
                   
                  

•  กา ลดอ ุส  คทางกา ค้าจาก าษี
• ยกเลิกอ ุส  คท่ีไมใ่ช ่าษี 
•  าคาสิ ค้า  าเข้า กูลง

• สามา    าเข้าว ต ดุ ิ ห ือ  จจ ยกา  ลิต ท่ีมีคณุ าพ 
ใ  าคา กูลง  ละสามา  สง่ออกสิ ค้าได้โดยได้   
สิทธิพิเ ษทาง าษี

• สิ ค้าไพจ่าก  ะเท สมาชิกอาเซีย ได้สามา  เข้ามา
 ขง่ข  ใ   ะเท ได้

                      
      

กา ใช้สิทธิ  ะโยช ์ทาง าษีส าห   สิ ค้า
ท่ี ลิต  ละใช้ว ต ดุ ิใ   ะเท สมาชิก
อาเซีย 

• สามา    าเข้าว ต ดุ ิ ห ือ  จจ ยกา  ลิต ท่ีมีคณุ าพ
จาก  ะเท อาเซีย ได้ใ  าคา กูลง  ละสามา  
สง่ออกสิ ค้าไพไ่ด้โดยได้   สิทธิพิเ ษทาง าษี

                       
        
                       
       

•    งงา เคล่ือ ย้ายใ  มูิ าคอาเซีย 
สงูขึ ้
•  กา สง่เส ิมกา เคล่ือ ย้ายค ข้าม
พ ม ด  ายใ อาเซีย 

• สามา   สวงหา  งงา  ีมือได้ง่ายขึ ้

+

+

+

-

+
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สิ่งใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา (อ้างอิงจากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ในประเทศไทย ปี 2558 ( Thailand Internet User Profile  2015 ) จัดท าโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) พบว่า จากการส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย

จ านวน 10,434 คน Gen Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือเฉลี่ยแล้ว 

คน Gen Y ท่องอินเทอร์เน็ตวันละ เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเจเนอเรชั่นอื่นๆ ) จะหันมาให้

ความนิยมกับการพนันรูปแบบออนไลน์ใหม่ที่เกิดข้ึนในอนาคต 

ตามผลการส ารวจอัตราการเติบโตของตลาดการพนันรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2550 – 2561 พบว่า  

บ่อนการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค

เอเชีย เกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก รัฐบาลในภูมิภาคให้การสนับสนุนธุรกิจการพนัน

อย่างเปิดกว้าง อีกทั้งธุรกิจการพนันในเอเชียจะเป็นตลาดการพนันถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก (แซงหน้าธุรกิจ 

การพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิม) ทั้งนี้ ภาครัฐ และภาคธุรกิจพยายามคิดค้นหาเกม การพนัน

ประเภทใหม่ๆ ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพนันบ่อน ออนไลน์ การพนันฟุตบอลออนไลน์  

เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2561 จะมียอดมูลค่าตัวเลขการพนัน ออนไลน์ทางโทรศัพท์ แทบแล็ต เพิ่มขึ้นเป็น 

100,000,000,000 เหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่ามีจ านวนผู้เล่นทั้งหมดเท่ากับ 164 ล้านคน 

นอกจากการพนันออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ยังมีช่องทางเลือกอื่นๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกลงทุน 

ได้อย่างถูกกฎหมายมากข้ึน  เช่น การลงทุนในหุ้น หรือทองค า ซึ่งการลงทุนดังกล่าว ณ ปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้น

ด้วยเงินที่มากนัก และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นก็สามารถหาได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านผ่าน

อินเตอร์เน็ต หรือหนังสือ ท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโรงงานไพ่ อาจเบนความสนใจที่จะไปเล่นการพนันหรือลงทุน

ในรูปแบบอื่นๆมากข้ึนนั่นเอง 
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แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของตลาดการพนนัรูปแบบออนไลน์ตัง้แต่ปี 2550 – 2561 (ผลการคาดการณ)์ 

 

 

ด้านเทคโนโลยี 

 

T4 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการลอมแปลง แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ชั้นสูง 

ผลจากการที่เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเปลี่ยนแปลงถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

เพื่อลดกระบวนการซ้ าซ้อนในการท างาน เพื่อย่นระยะเวลาในการผลิตสายงานแบบเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ

สินค้าอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในท้ายที่สุด ท าให้การพัฒนา

เทคโนโลยีการพิมพ์จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานไพ่อาจยังคงมีงบประมาณ

ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามความต้องการของตลาดได้

ทันท่วงที จึงท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้ 

 



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

104 

 

 
แผนภาพแสดงตัวอย่างเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสงูที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ                  

หน่วยงานภาคเอกชน 

 

T5 อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีออนไลน์ท าให้เข้าถึงสินค้าทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่งผลให้คู่แข่ง 

เข้ามาแข่งขันมากข้ึน 

 ในปัจจุบัน การสื่อสารและการเข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นจะ
ส่งผลต่อระดับความรุนแรงในการแข่งขันของโรงงานไพ่ กล่าวคือ ผลกระทบจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วข อง
เทคโนโลยีต่างๆ และจ านวนการใช้งานของอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้
ประชาชนมีทางเลือกในการเล่นพนันมากขึ้น โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้น
ทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะด้วยการเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวก เข้าถึงง่าย และปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้มีความเป็นไปได้สูงว่าความนิยมในการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีออนไลน์จะท าให้ผู้บริโภคที่นิยม  
การพนันสามารถเข้าถึงสินค้าทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับ บ่อนการพนันออนไลน์ ที่มี
แนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเฉพาะเมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ของคนในสังคมยุคออนไลน์ ทั้งนี้ พบว่า ในภูมิภาคเอเชีย เกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก 
รัฐบาลในภูมิภาคให้การสนับสนุนการเปิดธุรกิจการพนัน อีกทั้ง อีกไม่กี่ปีข้างหน้าธุรกิจการพนันในเอเชียถูกคาดการณ์
ว่าจะขึ้นน าหน้าธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิม และกลายมาเป็นตลาดการพนัน  
ถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยภาครัฐ และภาคธุรกิจต่างก็พยายามคิดค้นหาเกม การพนันประเภทใหม่ๆ  
ผา่นช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพนันบ่อน ออนไลน์ และการพนันฟุตบอลออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น 
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ท าให้มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หรือเว็บไซต์ ส่งผลให้คู่แข่งของโรงงาน
ไพ่มีมากข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  
ด้านกฎหมาย 

 

T6 การบังคับใช้พรบ. ไพ่ ซึ่งห้ามการผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ยังไม่เข้มงวดมากนัก ส่งผลให้มีไพ่ลักลอบ

จ านวนมาก 

 เนื่องจากโรงงานไพ่ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกกระท าการจับกุม 

ดังนั้นในการจับกุมไพ่ลักลอบแต่ละคร้ังจะมีปริมาณที่น้อย เมื่อเทียบกับการจับกุมสุรา และบุหรี่ผิดกฎหมาย ที่อาจจะ

มีการถูกจับตามองมากกว่าการจับกุมไพ่น าเข้าแบบผิดกฎหมาย เพราะเหตุนี้จึงท าให้มีไพ่ที่น าเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย

เล็ดลอดเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก และมีผลให้ไพ่ลักลอบยังคงมีการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องในปั จจุบัน 

ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับยอดขาย และความต้องการไพ่จากโรงงานไพ่ 
 

ด้านการแข่งขัน 
 

T7 ภาคเอกชนมีประสบการณ์และกระบวนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ดีกว่า 

 หากท าการเปรียบเทียบ คุณภาพเครื่องจักร และประสบการณ์ในการท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

พบว่า ภาคเอกชนมีความพร้อมที่สูงกว่าโรงงานไพ่ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม

แปลงของโรงงานไพ่ กล่าวคือ บริษัทเอกชนที่ท าธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ในประเทศไทย 

มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี ท าให้บริษัทเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลติสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง 

อีกทั้ง กลุ่มผู้ด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ในประเทศไทยมีพนักงานที่มีประสบการณ์ในความรู้

ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ จึงถือได้ว่ามีความพร้อมสูงกว่าโรงงานไพ่ ประกอบกับมีฐานลูกค้าของตนเอง 

ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ 

 
แผนภาพแสดงกลุ่มผู้ด าเนนิธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงรายใหญ่ในประเทศ                                                       

ตามประสบการณ์ในการก่อตั้งบริษัท 

38   

95   

12   



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

106 

 

T8 ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ (ไพ่ป๊อก) ของโรงงานไพ่สูงกว่าราคาไพ่ลักลอบซึ่งมีการจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก

 เนื่ องจากราคาสินค้ าก็ เป็นอีกปัจจัยส าคัญในการตัดสิน ใจซื้ อผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า  และ  

จากการเปรียบเทียบระหว่างราคาจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ ทั้งราคาขายส่ง ราคาขายปลีก เทียบกับราคาจ าหน่ายไพ่

ลักลอบ พบว่า ราคาจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่สูงกว่า ราคาจ าหน่ายไพ่ลักลอบค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น  

เมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกของไพ่ป๊อกที่ก าลังมีการประกาศขายตามเว็บไซต์ต่างๆ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ

ประกาศของโรงงานไพ่ (ช่วงปี 2559) พบว่า นอกจากไพ่ป๊อกลักลอบจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับไพ่ป๊อก 

ของทางโรงงานไพ่ แต่ราคาราคาไพ่ป๊อกพลาสติกลักลอบเริ่มต้นที่ 70 - 100 บาท/ส ารับ ในขณะที่ไพ่ป๊อกพลาสติก  

1 ส าหรับที่ผลิตโดยโรงงานไพ่จะมีราคาอยู่ที่ 260 บาท ท าให้ราคาขายไพ่ของโรงงานไพ่ (ตามตัวอย่าง) มีราคาสูงกว่า

ราคาขายไพ่ลักลอบในอินเตอร์เน็ตถึง 2.6 เท่า ดังนั้น จึงส่งผลกระทบทางตรงต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ไพ่ผู้ซึ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก  

 

ประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขายไพ่ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต    
ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 

ราคาขายส่ง ของ
โรงงานไพ่: 

 ไพ่ป๊อกกระดาษ ราคา 100 - 160 บาท/ส ารับ (ขั้นต่ า 10,000 ส ารับ) 

 ไพ่ป๊อกพลาสติก ราคา 170 - 230 บาท/ส ารับ (ขั้นต่ า 5,000 ส ารับ) 

 ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ราคา 260 - 340 บาท/ส ารับ (ขั้นต่ า 5,000 ส ารับ) 
ราคาขายปลีกของ
โรงงานไพ่ : 

 ไพ่ป๊อกกระดาษ ราคา 180 บาท/ส ารับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 ไพ่ป๊อกพลาสติก ราคา 260 บาท/ส ารับ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ราคา 380 บาท/ส ารับ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 ไพ่ตัวเล็ก ราคา 55 บาท/ส ารับ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 

T9 อุตสาหกรรมการพิมพ์มีแนวโน้มการใช้เคร่ืองจักรแทนก าลังคนมากเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ 

 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในด้านการใช้งานเครื่องจักร  

เป็นหลัก มากกว่าการอาศัยฝีมือแรงงานหรือความสามารถเฉพาะทางของบุคลากร อีกทั้งการใช้ก าลังเครื่องจักรท าให้

สามารถผลิตสินค้าได้มากกว่าการใช้ก าลังคน และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่มากกว่า ในขณะที่โรงงานไพ่มี  

การใช้ก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญหลักในการผลิต เนื่องจากการใช้เครื่องจักรจ าเป็นต้องมีการลงทุนสูงในระยะแรก  

แต่การจ้างพนักงานมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในเบื้องต้น ดังนั้น จึงส่งผลกระทบทางตรงต่อการลดขีดความสามารถ  

การแข่งขันของโรงงานไพ่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น ดังนั้น หากโรงงานไพ่ต้องการที่จะเข้าแข่งขันใน

ตลาดสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง การใช้งานเครื่องจักรที่มากกว่าการอาศัยฝีมือแรงงานจึงเป็นปัจจัย

ส าคัญที่โรงงานไพ่ไม่ควรมองข้าม 
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T10 โครงสร้างการขายที่กระท าผ่านระบบสัมปทานสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมราคาขายในตลาด 

แม้ว่าการให้สัมปทาน มีผลดีต่อผู้ให้สัมปทาน หรือโรงงานไพ่  ทั้งในแง่ของการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

ด้านการขาย การสร้างรายรับหลักที่มั่นคง และท าให้กิจการสามารถขยายยอดขายและเติบโตในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการลงพื้นที่กระจายสินค้าด้วยตนเอง แต่ระบบสัมปทานก็ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่หลาย

ประการเช่นเดียวกัน อันได้แก่ ความสามารถในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการขายสินค้าและบริการของผู้ให้

สัมปทานลดลง ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถท าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนความเสียเปรียบของผู้ให้

สัมปทานในการควบคุมราคาขายจริงในตลาด เนื่องจากในปัจจุบัน โรงงานไพ่จ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน ดังนั้น

ผู้รับสัมปทาน จะน าสินค้าไปกระจายต่อผู้แทนจ าหน่ายล าดับแรกและอาจต้องผ่านผู้แทนจ าหน่ายอีกหลายล าดับ 

ก่อนจะถึงมือผู้ซื้อไพ่เพื่อการอุปโภค ดังนั้นราคาจะสูงขึ้นตามจ านวนชั้นของผู้แทนจ าหน่ายท าให้ราคาไพ่ในท้องตลาด

สูงกว่าที่โรงงานไพ่จ าหน่ายให้แก่ผู้รับสัมปทานมาก ท าให้ยากต่อการแข่งขันกับราคาของไพ่ลักลอบ ซึ่งท าให้ลดขีด

ความสามารถของโรงงานไพ่ในการแข่งขันกับผู้ผลิตไพ่รายอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

ตารางแสดงผลกระทบเชงิบวกและเชิงลบในการใช้โครงสร้างการขายที่กระท าผ่านระบบสัมปทาน 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

 ลดขีดจ ากัดด้านภาษี ท าให้ง่ายต่อการเจาะตลาด

ใหม่ ๆ หรือขยายฐานตลาดลูกค้าให้กว้างขึ้น 

 ความเสี่ยงทางด้านการเงินและด้านกฏหมายอยู่ใน

ระดับต่ า 

 ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก 

 รายรับท่ีมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

และผู้เกี่ยวข้อง 

 ระดับการควบคุมด้วยตนเองต่ า โดยเฉพาะด้านการ

ควบคุม 

 ผู้รับสัมปทานผันตัวเป็นคู่แข่งในอนาคต  

 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและ

ลิขสิทธิ ์

 สัญญามีระยะเวลาจ ากัด และมีความไม่แน่นอน 

 ความสามารถในการควบคุมการบริหารจัดการ

น้อยลง ส่งผลต่อ Brand Reputation ของโรงงาน

ไพ่ 

 

 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกจะน าไปสู่การวิเคราะห์ TOWS Matrix และท าการกลั่นกรอง

เป็นยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ในล าดับถัดไป 
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3.3  การวิเคราะห์ TOWS Matrix และการวางหลักการยุทธศาสตร์ 

 

 ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของโรงงานไพ่ สามารถน าผลลัพธ์

ดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกันในการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ 

ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา ก่อนที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์และจัดกลุ่มเป็นยุทธศาสตร์ของ

โรงงานไพ่โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ TOWS Matrix ที่วิเคราะห์ในปี 2558 ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกับ TOWS Matrix  

ที่วิเคราะห์ในปี 2559 เนื่องทั้งสองปี เป็นช่วงแรกที่โรงงานไพ่น าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2558 -2563 มาปรับใช้  

แต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละกลยุทธ์ได้มีการวางแผนให้สืบเนื่องจากปี 2558 อย่างเหมาะสม  

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวางหลักการยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์เชิง

ทดแทน และยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา ดังต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงการวางยุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงรับ เชิงทดแทน และเชิงบรรเทาจากการทบทวน SWOT Analysis 

 

 

 

 

1.                                                  
                                   
(+S1,+S2,+S6,+O1,+O3,+O8,+O10)

1.       Market Share              (+S3,+S4,+S7,-T1,-T2)
2.                                  Demand pull system 

(+S5,-T1,-T2,-T8)
•                       Flexible           (+S5,-

T1,-T2)
•         ERP                                    

                                 (-W8,-T9) 
3.                                                        

                                                        
(+S7,-T2,-T6,-T8)

1.                                                
                                                    
                                     (-W2,-W7,-W8 -W9,-
W10,-W11,-W12,-W13,-T3,-T5,-T7,-T9)

2.                                                   
           (-W1,-T4,-T7,-T9,-T10,-W10)

1.                  
•       Marketing & Sale Team (-W5, +O2,+O11)
•                                                 

             (+O4)
•                                    (-W3 

+O2,+O5,+O6,+O9,+O11)
2. Rebranding & Repositioning 

•                                                 
                                                  
                                     (-W3,-
W4,+O2,+O3,+O7,+O10)

3.                                         (-W5 ,-
W6,+O1,+O3,+O8,+O10)

       (Strength)        (Weakness)
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   (Defensive)

   (Aggressive)

      (Turnaround)

     (Diversifying)
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ยุทธศาสตร์เชิงรุก (Aggressive) 

 เป็นการน าจุดแข็งของโรงงานไพ่ที่มีอยู่มาตอบรับกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในที่นี้ คือการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงโดยอาศัยข้อได้เปรียบของการเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ดังนั้นโรงงานไพ่ต้อง  

มีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะ ดังนี้ 

1. ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยมุ่งเน้นการให้บริการงานพิมพ์ภาครัฐ  

(+S1,+S2,+S6,+O1,+O3,+O8,+O10) 

 

 โรงงานไพ่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง และมีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้แก่โรงงานไพ่เพื่อที่จะชดเชยรายได้

จากการจ าหน่ายไพ่ที่มีแนวโน้มลดลง แต่ทั้งนี้ โอกาสที่จะสามารถขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอด  

การปลอมแปลงได้นั้น ขึ้อนยู่กับการวางแผนการด าเนินงานภายในที่รัดกุมตามแนวทางที่ถูกวิเคราะห์ตามโครงการ

ศึกษาแนวทางในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงซึ่งจัดท าโดยคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ  

 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (Defensive) 

 เนื่องจากอุปสรรคภายนอกอาจส่งผลกระทบทางลบต่อโรงงานไพ่ ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถน าจุดแข็ง 

ที่โรงงานไพ่มีมาใช้เพื่อป้องกันอุปสรรคเหล่านั้น โดยในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการรักษาระดับรายได้จาก  

การจ าหน่ายไพ่ (ซึ่งทั้งในปีที่ 1 (ปี 2558 ที่ผ่านมา) และ ปีที่ 2 (ปี 2559) ของยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่ยังคงด าเนินการ

จ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน) เร่ืองของการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตไพ่ให้มีสินค้าคงเหลือน้อยที่สุด และเรื่อง

ของการรณรงค์การต่อต้านการใช้ไพ่ลักลอบ โดยมีการด าเนินกิจกรรมหรือกลยุทธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 

1. รักษา Market Share ของสินค้าไพ่ (+S3,+S4,+S7,-T1,-T2) 

2. ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นลักษณะ Demand pull system (+S5,-T1,-T2,-T8) 

- พัฒนาการผลิตให้มีความ Flexible ในการผลิต (+S5,-T1,-T2) 

- น าระบบ ERP เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจในอนาคต  

(-W8,-T9)  

3. รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านการใช้ไพ่ลักลอบ และสร้างให้เกิดการกีดกันทางเครือข่าย 

ในการจ าหน่ายไพ่ลักลอบ (+S7,-T2,-T6,-T8) 
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 กิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าว จะช่วยให้โรงงานไพ่สามารถรับมือกับสถานการณ์ของแนวโน้มความต้องการไพ่

ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการรับมือกับปัญหาไพ่ลักลอบที่โรงงานไพ่ไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้ ด้วยวิธีการของ

การปิดกั้นที่ช่องทางการจ าหน่ายหลัก เช่น ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง, ร้าน Modern trade เป็นต้น 

 

 

ยุทธศาสตร์เชิงทดแทน (Diversifying) 

 เนื่องจากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก โรงงานไพ่ไม่สามารถที่จะตอบรับโอกาสเหล่านั้นได้อันเป็นผลจากจุดอ่อน

ของโรงงานไพ่ ดังนั้นสิ่งที่โรงงานไพ่ควรกระท าคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้มีลักษณะพร้อมรับโอกาส

ให้มากยิ่งขึ้น ในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ 

การเตรียมความพร้อมในเรื่องของช่องทางและรูปแบบการติดต่อกับลูกค้า การขายและการตลาด รวมไปถึง  

การวางโครงสร้างสัดส่วนในการผลิตไพ่แต่ละประเภทใหม่ การปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงงานไพ่ โดยมีการด าเนิน

กิจกรรมหรือกลยุทธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 

1. ท าการตลาดเชิงรุก 

- พัฒนา Marketing & Sale Team (-W5, +O2,+O11) 

- ขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด (+O4) 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของลูกค้า (-W3 +O2,+O5,+O6,+O9,+O11) 

2. Rebranding & Repositioning  

- ปรับปรุงภาพลักษณ์ และใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

และให้ความรู้ด้านการด าเนินงานของโรงงานไพ่ (-W3,-W4,+O2,+O3,+O7,+O10) 

3. พัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (-W5 ,-W6,+O1,+O3,+O8,+O10)  

 

กิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานไพ่ให้สูงขึ้น 

เพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการขยายธุรกิจ ของโรงงานไพ่ ได้ในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร์เชิงบรรเทา (Turnaround) 

 เป็นผลลัพธ์จากการที่ภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของโรงงานไพ่ส่งผลกระทบในเชิงลบ และ

จุดอ่อนที่โรงงานไพ่มีหรือธรรมเนียมการปฏิบัติที่มีมานาน ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรับมือกับสถานการณ์ได้ 

ดังนั้นโรงงานไพ่จ าเป็นต้องหาวิธีบรรเทาปัญหาเหล่านั้นในมีระดับความรุนแรงลดลง กล่าวในภาพรวม คือ  
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ด้านโครงสร้างขององค์กร สถานที่ และสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตของโรงงานไพ่ ท าให้โรงงาน ไม่สามารถ

แข่งขันกับทางภาคเอกชนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโรงงานไพ่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้โดยไม่เข้าไปแข่งขัน  

ในตลาดที่เอกชนด าเนินการโดยตรง หากแต่มุ่งเน้นตลาดเฉพาะ เช่น ตลาดภาครัฐ โดยที่หาทางบรรเทาความรุนแรง

ของปัญหาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

 

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมไปถึงจัดสรรพื้นที่ให้มี  

ความเหมาะสมในการรองรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (-W2,-W7,-W8 -W9,-W10,-W11,-W12, 

-W13,-T3,-T5,-T7,-T9) 

2. ปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (-W1,-T4,-T7,-T9,-T10,-W10)  

 

จากการวางหลักการของยุทธศาสตร์ตามการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถท าการสรุป จัดกลุ่ม และ

สังเคราะห์ ร่วมกับแนวทางการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่  

โดยก าหนดแนวทางของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์หลัก ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 

3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Driver)  และกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพ ปี 2560 (SIP) 

 

3.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Driver) 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit Driver – EP Driver) เป็น

เครื่องมือหนึ่งในการประกอบการด าเนินงานจัดท าหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้องค์กรรัฐวิสาหกิจน ามาใช้เพื่อให้องค์กร

สามารถจัดท า หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์(Corporate Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 

 

โดยการด าเนินงานเพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจด้วย EP Driver ภายหลังจากการค านวณค่าก าไร 

ทางเศรษฐศาสตร์แล้ว จะประกอบด้วยการด าเนินงานทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 

(Financial Driver) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน 
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ในการด าเนินงานเพื่อระบุกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan – SIP) โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 การวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร ์

 

การวิเคราะห์ EP Driver เริ่มจากการค านวณค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ของ

องค์กร เพื่อศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์ต่อยอดปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (Financial Drivers) ของค่าก าไร 

ทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้ค านวณขึ้น ซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงองค์ประกอบของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นรายการ

ส าคัญ และมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายการทางการเงินดังกล่าวให้ดีขึ้น เพื่อที่จะส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

ในที่สุด โดยในการค านวณค่า EP ของโรงงานไพ่  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานค่า EP ของโรงงานไพ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ในปี 2554 เป็นปีที่

สัญญาสัมปทานเก่าสิ้นสุดลง และโรงงานไพ่ได้ท าสัญญาผู้รับผลประโยชน์รายใหม่18 ท าให้โรงงานไพ่มียอดจ าหน่ายไพ่

ตามโควตาในระบบสัมปทานเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ก าไรสุทธิ (Net Income) เพิ่มข้ึน โดยมีผลงานค่า EP ในปี 

2554 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 99 ล้านบาท และยังคงรักษาระดับของผลงานค่า EP ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2556 โดยมีค่า EP 

ที่ 102 และ 114 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผลงานค่า EP ที่เพิ่มขึ้นนี้ มาควบคู่กับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นด้วย 

 

ส าหรับปีงบประมาณ 2557 ที่มีผลการด าเนินงานปรับตัวลดลง เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า โรงงานไพ่มีก าไร

สุทธิ และ NOPAT สูงกว่าเป้าหมาย โดยโรงงานไพ่มีก าไรสทุธิ ประมาณ 174.85 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนด

ไว้ที่ 160 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลงานค่าก าไร NOPAT ที่ 122.40 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 112 ล้านบาท และ 

ในระยะเวลาเดียวกัน โรงงานไพ่มีสัดส่วนของต้นทุนเงินทุนที่มากกว่าเป้าหมาย (แย่กว่า) กล่าวคือ มีต้นทุนเงินทุนที่ 

43.18ล้านบาท จากเป้าหมายที่ 32.86 ล้านบาท โดยจากผลการด าเนินงานทั้งหมดด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้

ผลงานค่า EP ของโรงงานไพ่ ปี 2557 เท่ากับ 79.22ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่  79.14 ล้านบาท 

เล็กน้อย ซึ่งผลการด าเนินงานด้านการเงินที่ปรับตัวลดลงในปี 2557 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของตลาด 

การบริโภคไพ่ในประเทศตามแรงกดดันด้านการปรามปรามการพนันผิดกฎหมาย ประกอบกับช่วงต้นปี 2557  

เป็นระยะเวลาต่อสัญญาสัมปทานฉบับใหม่ ซึ่งผู้รับสัมปทานได้ปรับลดปริมาณการรับซื้อไพ่ในระบบสัมปทานลง 

ต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงงานไพ่ประมาณการไว้ ส่งผลให้นอกจากจะมีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาแล้ว โรงงาน

                                                 
18ผู้รับสัมปทานรายใหม่ในขณะนั้น คือ บริษัท ซี เอส ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 57 ซึ่งเป็นผู้รับ
สัมปทานที่ต่อสัญญาสัมปทานในปีปัจจบุัน 2559 เช่นกัน โดยสัญญาที่สองมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 61 
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ไพ่ยังมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ โรงงานไพ่ได้ด าเนินการขอปรับลดเป้าหมายอย่างเป็น

ทางการแล้ว 

ในปี 2558 เป็นปีที่มีผลการด าเนินงานดีขึ้น จากรายได้หลักและก าไรขั้นต้นที่สูงกว่าปี 2557 ที่ผ่านมา  

โดยมีรายได้จากการขายไพ่ เท่ากับ 328.23 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เท่ากับ 50.54 ล้านบาท 

และมีสัดส่วนการปรับตัวสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและงานให้บริการ นอกจากนี้ การลดลงของสินทรัพย์รวม 

โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินงาน อาทิ สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ -สุทธิ ยังมีส่วนส าคัญท าให้

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไพ่เพิ่มข้ึน โดยมีค่า EP เท่ากับ 102.71 ล้านบาท 

 

 
แผนภาพแสดง ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไพ ่ปี 2554-2559(6m) 

 

จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 พบว่า โรงงานไพ่ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ที่องค์กรก าหนด โดยมีค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ EP เท่ากับ 43.09 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม พบกว่า ในปี 2559 นี้ 

เป้าหมายค่าก าไรของทางโรงงานไพ่แตกต่างจากเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนดในบันทึกข้อตกลง  

การประเมินผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2559 ดังนี้ 

 เป้าหมายของโรงงานไพ่: ก าหนดเป้าหมายค่าก าไรสุทธิ เท่ากับ 143.41 ล้านบาท ต่ ากว่าปี 2558 

ที่เท่ากับ 190 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกผลิตภัณฑ์ไพ่ Low cost  

             EP 
(     :        )

   4        6         2559 (6M)

Net Income                         195.72 78.45

NOPAT                         137.00 62.76

                                 34.29 19.67

EP                                102.71 43.09

* ค า วณจากข้อมูลง กา เงิ  ี 2558 ท่ี สตง. ลง าม    อง
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 เป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ:  ก าหนดเป้าหมายค่าก าไรสุทธิไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยก าหนด

เป้าหมาย เท่ากับ 195 ล้านบาท 

ดังนั้น ผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 จึงเป็นไปตามเป้าหมายของ

องค์กร แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังประมาณการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง  

ของ ปี 2559 โรงงานไพ่อาจมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นช่วงที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และอยู่ใน

กระบวนการสรรหาผู้รับผลประโยชน์รายใหม่ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งอาจส่งผลให้ รายได้จากการจ าหน่ายไพ่

โดยรวมลดลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) เพื่อก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

(Strategic Improvement Plan: SIP) ของ โรงงานไพ่ นั้น ไดพ้ิจารณาข้อมูลด้านการเงินจนถงึผล ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 

ประจ าปี 2559 โดยเป็นรายงานผลทางการเงนิเบื้องต้นก่อนน าส่ง สตง.  

 

 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและค่าความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

 

จากผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้น สามารถแยกวิเคราะห์รายการทางการเงินออกมาในรูปของ

การแตกปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 

(Financial Drivers) ของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์แล้ว โดยทั่วไปพบว่าแต่ละองค์กรมักประสบปัญหาจากการมีปัจจัย

ขับเคลื่อนทางการเงินหลายปัจจัย ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทั้งหมดได้

ภายใต้กรอบเวลา และงบประมาณที่จ ากัด ดังนั้น จึงควรท าการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อน

ทางการเงินผ่านการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

 

โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการค านวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลง

ของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน 1 ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 

ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินอื่นๆ คงที่ 
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ยกตัวอย่างความหมายของปัจจัยขับเคลื่อนและอัตราความอ่อนไหวข้างต้น เช่น รายได้จากการรับจ้างพิมพ์

สิ่งพิมพ์มีอัตราความอ่อนไหวคิดเป็นร้อยละ 5 หมายความว่า หากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ จะท าให้ค่า EP เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 5 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง 

ความเป็นจริง เช่น รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือการใช้

ทุนทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และอัตราความอ่อนไหวต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีนัยส าคัญในปี 2558 

สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ผลอัตราความอ่อนไหวของปจัจัยขับเคลื่อน 
1) อัตราความอ่อนไหวต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ คือ อัตราการเปลีย่นแปลงของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 

เมื่อปัจจัยหนึ่งปัจจยัใดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 โดยตั้งสมมติฐานให้ปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดคงที่ซึ่ง
ต่างกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในความเป็นจริง ที่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหนึ่งๆ อาจส่งผลให้ปัจจัยอืน่ๆ 
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

2) เครื่องหมายบวก และเครื่องหมายลบของอัตราความอ่อนไหว แสดงถึงผลกระทบตามหลักคณิตศาสตร์ที่มีต่อ
ค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะหผ์ลกระทบจากปัจจัยขับเคลื่อนภายใต้งบก าไรจากการด าเนนิงาน
สุทธิ (งบ NOPAT) สามารถแปลความตามเครื่องหมายได้ เช่น รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรทาง
เศรษฐศาสตรเ์พิ่มขึ้นในเชิงบวก และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ลดลงในเชิงลบ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับปัจจยัขับเคลื่อนภายใต้งบเงินทุนหรือทุนทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ (งบ Invested 
Capital) ไมส่ามารถแปลความตามเครื่องหมายคณติศาสตรด์ังกล่าวได้ อัตราความอ่อนไหวท่ีได้จะแสดงให้
เห็นถึงขนาดความสัมพันธ์และผลกระทบที่มีต่อก าไรทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของปัจจัยนั้นๆ ต่อไป 

3) ในกรณีที่ค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กรไม่คงท่ี หรือสม่ าเสมอ ไม่ควรน าอตัราความอ่อนไหวของแต่ละ
ปีมาเปรยีบเทียบกัน แต่ให้พิจารณาถึงล าดับความส าคัญแทน 
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แผนภาพแสดง การวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ตามปัจจัยขบัเคลื่อนทางการเงิน  

 

แผนภาพข้างต้น แสดงระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่ส่งผลโดยตรงต่อค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 

ทางด้านซ้ายมือ พร้อมกับระบุค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยตามตัวเลขด้านขวามือ โดยท าการแสดงตัวเลขผล  

การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมค่าความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน (ร้อยละ) ซึ่งจากผล  

การค านวณ พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินมีค่าความอ่อนไหวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าความอ่อนไหวในปี 2557 

มากนัก กล่าวคือ ปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวสูงในปี 2557 ยังคงมีค่าความอ่อนไหวสูงใน ปี 2558 โดยปัจจัยที่มีความ

อ่อนไหวมากที่สุด คือ รายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก หรือรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ ไม่รวมไพ่น าเข้า และ ปัจจัย

ที่มีความค่าความอ่อนไหวรองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายงานผลิตไพ่ ส่วนปัจจัยที่มีค่าความอ่อนไหวเป็นอันดับที่ 3 4 และ 5 

คือ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

 

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาค่าความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะเวลา 5 ปี จ าแนกเป็นปัจจัยด้านก าไร 

NOPAT และด้านต้นทุนเงินทุน พบว่า อันดับของปัจจัยที่มีความอ่อนไหวนั้นค่อนข้างคงที่ รายละเอียดของค่า  

ความอ่อนไหวของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินในรายการส าคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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-0.02% -0.02%

-0.05% -0.05%

Sensitivity59 (6M)
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แผนภาพแสดง ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินรายการหลัก ระหว่างปี 2554-2559(6m) 

 

เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อค่า EP รายการหลัก ในปี 2558 ทั้ง

ส่วนของก าไร NOPAT และทุนทรัพย์ คือ 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน อัตราความอ่อนไหว ปี 58 

รายได้จากการขายไพ(่ไม่รวมไพน่ าเข้า) 2.24% 

ต้นทุนงานผลิตไพ่ (ไม่รวมไพน่ าเข้า) -0.81% 

เงินลงทนุชั่วคราว -0.39% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -0.30% 

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพมิพ์ 0.37% 

 

 

                    
                

2554 2555 2556 2557 2558 2559 (6M)

NOPAT 1.                              
        

2.36% 2.80% 2.36%        24 2.50%

2.                      (         
       )

-0.83% -1.05% -0.90% -     -0.81 -0.86%

3.                            -0.36% -0.50% -0.25% -     -     -0.36%

4.                                  0.19% 0.09% 0.21%           0.28%

5.                                   -0.13% -0.08% -0.11% -     -     -0.09%

6.            0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%     %

Invested

Capital

7.                   -0.05% -0.05% -0.05% -     -     -0.39%

8.                       –      -0.03% -0.08% -0.10% -     -     -0.14%

9.               -0.05% -0.06% -0.05% -     -     -0.05%

10.                               -0.36% -0.40% -0.33% -     -     -0.04%
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 การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) 

หลังจากระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity) สูงเรียบร้อยแล้ว ในล าดับต่อไป

คือการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน โดยองค์กรควรพิจารณาประเด็นความสามารถของ

องค์กรในการบริหารจัดการ (Manageability) ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัยประกอบด้วย ซึ่งความสามารถ

ในการบริหารจัดการนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ

สภาวะแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในการด าเนินงานของโรงงานไพ่ และประเมินเป็นคะแนน

ความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินแต่ละปัจจัย ได้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 
แผนภาพแสดง ความสามารถในการบริหารปัจจัยขบัเคลื่อนของโรงงานไพ่ ปี 2559 รอบไตรมาสที่ 2 

 

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน และการจัดล าดับ
ความสามรถในการบริหารข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้สูงมาก (ระดับ 5) คือ ค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่โรงงานไพ่สามารถควบคุมได้โดยตรง ส่วนปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหาร
จัดการได้สูงรองลงมา และปานกลาง (ระดับ 4 และระดับ 3 ตามล าดับ) คือ กลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผลิต และ 
การบริหารสินทรัพย์ ที่การบริหารจัดการส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกตรึงราคาโดยผู้จัด
จ าหน่าย (Supplier) เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะ และมีผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบน้อยราย เป็นต้น รวมถึงกลุ่มรายได้  

                                                        

1 =              
   

2 =               
               
            

3 =                             
                            
                           TOR

4 =                   
                 
                  

5 =                 
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จากธุรกิจหลัก เช่น รายได้จากการขายไพ่ไทย ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ป๊อกพลาสติกของทอง 
เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานไพ่ใช้ระบบจ าหน่ายไพ่ผ่านผู้รับสัมปทานที่มีการก าหนดโควตาปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน
ในสัญญาแล้ว 

 

ในส่วนของปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่สามารถบริหารจัดการได้ต่ า และต่ ามาก (ระดับ 2 และระดับ 1) 
ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  และต้นทุนค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่ เนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้มีข้อก าหนด หรือมีกฎหมายควบคุม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่บริหารจัดการได้ยาก ฉะนั้น ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินทีม่ีผลกระทบสูง หรือมีค่าความอ่อนไหวสูง 
ควบคู่ไปกับการมีความสามารถบริหารจัดการได้ง่าย 

 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ในระดับสูง และมีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการ (Manageability) ในระดับสูงที่โรงงานไพ่ควรเลือกบริหารจัดการเป็นอันดับแรก คือ รายได้จาก
การรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และต้นทุนวัตถุดิบ ตลอดจนถึงรายได้จากธุรกิจหลัก คือ รายได้จากการจ าหน่ายไพ่ และ  
ควรสงวนปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีความอ่อนไหว และความสามารถในการบริหารจัดการต่ าเป็นอันดับสุดท้าย 
ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าธรรมเนียมประทับตรา เป็นต้น 
 

3.4.2 การก าหนดยุทธศาสตรข์ององค์กรด้วยการวิเคราะห์ EP Driver 

 

ในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร และสร้างค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) โดยการบริหารปัจจัยขับเคลื่อน 

(EP Drivers) ที่เป็นองค์ประกอบของค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนใน  

การด าเนินงาน (Operational Driver) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

 

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อเพิ่มผลก าไรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินทุนได้แก่ การเพิ่ม

รายได้จากการด าเนินงานและ/หรือลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้ก าไรจากการด าเนินงาน

เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น  

(2) การลงทุนในกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าเป็นการเพิ่มเงินทุนในกิจกรรมที่ท าให้ก าไรจากการด าเนินงาน

เพิ่มข้ึนในสัดส่วนที่มากกว่า ซึ่งส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น 

(3) การดึงเงินทุนออกจากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าเป็นการลดเงินลงทุนซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ

สร้างรายได้ ซึ่งท าให้ต้นทุนเงินทุนลดลง ส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น 

(4) การปรับสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ส่งผลให้องค์กรมีอัตราต้นทุนเงินทุนที่ต่ าลง 

ส่งผลให้ค่า EP เพิ่มสูงขึ้น 
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แผนภาพแสดง หลักเกณฑ์ในก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนทางดา้นการด าเนินงาน (Operational Drivers) 

 

จากปัจจัยขับเคลื่อนด้านการด าเนินงาน (Operational Drivers) ข้างต้น องค์กรสามารถน ามาพัฒนา

แผนกลยุทธ์ ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ ได้จากกระบวนการนี้  คือ แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ( Strategic 

Improvement Plan - SIP)) โดยการวิเคราะห์ EP Driver เป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการเงิน และ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านการเงินเป็นหลัก ดังนั้น แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP)  ที่ได้จาก

กระบวนการนี้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และการพัฒนาการด าเนินงาน  

ที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านการเงินซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กรในที่สุด 

 

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากร ของ โรงงานไพ่ เพื่อทบทวน

แผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 และก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic 

Improvement Plan: SIP)ของ โรงงานไพ่ พบว่า กลยุทธ์ SIP ประจ าปี 2559 แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ รายได้ 

ค่าใช้จ่าย ทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.4.2.1 ด้านรายได้ 

 

 อัตราก าไรสุทธิของโรงงานไพ่ มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอัตรา

ก าไรสุทธิต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2558 มีแนวโน้มลดลงเท่ากับร้อยละ4.66 โดยในปี 2557 มีการลดลงของรายได้

อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังอยู่ในระดับปกติ ท าให้โรงงงานไพ่ท าก าไรสุทธิได้น้อยสุดในรอบ 5 ปี 

EP    =    NOPAT   - (Invested Capital  x  WACC)

                                         
                                  

                             
                                  

                                        

                           (Capital 
Structure)                        (Optimal)
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แผนภาพแสดง รายได้ ค่าใชจ้่าย และก าไรสุทธิของโรงงานไพ่ ปี 2553 – 2558 

  

 (1) รายได้จากการจ าหนา่ยไพ่  

รายได้จากการขายไพ่ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเชิง

เศรษฐศาสตร์ขององค์กรสูงสุด จากการพิจารณาภาพรวมรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ในปี 2558 พบว่า มีรายได้จาก

การขายไพ่ 328.23 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 เท่ากับ 317.98 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 86.77 ของรายได้จาก

การขายและการให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ รายได้จากการขายไพ่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2553 – 2558 

เท่ากับร้อยละ 17.71 

 

CAGR 53-58 1.86 % 2.27 % 1.26 % -0.58 %
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แผนภาพแสดง แยกประเภทรายได้ของโรงงานไพ่ปี 2553 – 2558 

    

 จากการพิจารณารายได้จากการจ าหน่ายไพ่แยกประเภทของไพ่ในปี 2558 พบว่า ไพ่ตัวเล็ก (ประกอบไป

ด้วยไพ่ไทยร้อยละ 98.80) มีสัดส่วนรายได้สูงสุดที่ 119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.95 ของรายได้จากการไพ่ทั้งหมด

ไม่รวมไพ่ป๊อกพลาสติกน าเข้า ส่วนไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทองมีสัดส่วนรายได้รองลงมาเป็นอันดับ  2 ที่ 111 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 35.69 โดยที่ไพ่เกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการขายไพ่ต่อปี (CAGR)  

ปี 2553 – 2558 เพิ่มข้ึน ยกเว้นไพ่กระดาษที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 2553 – 2558 ลดลงร้อยละ 7.68 
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แผนภาพแสดง โครงสรา้งรายได้ไพ่แต่ละประเภทปี 2553 – 2558 

 

จากการวิเคราะห์สัดส่วนรายได้จากการจ าหน่ายไพ่และอัตราก าไรสุทธิของโรงงานไพ่แต่ละชนิดดังกล่าวจะ

พบว่า สินค้าไพ่พลาสติกและไพ่พลาสติกขอบทองสามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยมีรายได้ในปี 2558 

เท่ากับ 39 ล้านบาท และ 111 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ไพ่ตัวเล็ก และไพ่กระดาษมีรายได้ลดลงจากปี 2557 

โดยมีรายได้ในปี 2558 เท่ากับ 119 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม พบว่า  

โรงงานไพ่มีรายได้จากการจ าหน่ายไพ่เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาก 317.98 ล้านบาท เป็น 328.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.22 

ทั้งนี้ รายได้จากการจ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่นั้น เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน และการซื้อไพ่เพิ่มจากสัญญา

ของผู้รับผลประโยชน์ จึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่โรงงานไพ่สามารถผลักดันได้น้อย ดังนั้น ในสร้างมูลค่าเพิ่มด้านรายได้

จากการจ าหน่ายไพ่ จึงได้วางกลยุทธ์ SIP ในส่วนที่โรงงานไพ่สามารถบริหารจัดการได้มากกว่า คือ รายได้จาก 

การจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทาน ซึ่งโรงงานไพ่สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาช่องทาง  

การจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มอัตราก าไรสุทธิและรายได้จากการจ าหน่ายได้ 

 

โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ด้านรายได้ในส่วนของรายได้จากการขายไพ่ได้ ดังนี้ 
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แผนภาพแสดง สรุปกลยุทธ์ SIP ปี 2560 ด้านรายได้ จากปจัจัยรายได้จากการขายไพ่  

 

 โรงงานไพ่ก าหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ SIP เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายไพ่นอกสัมปทาน  

โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และแผนจ าหน่ายไพ่อื่นนอกเหนือสัมปทานขึ้น เพื่อจ านวนไพ่ที่ระลึก หรือ 

ไพ่มวย ณ จุดจ าหน่ายสินค้า ทั้งนี้ วางเป้าหมายการจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกดังกล่าวในปี 2560 เท่ากับ 150,000 ส ารับ  

 

(2) งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์  

 

โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ปี 2551-2554 แต่ลดลงเป็นอย่างมากในปี 2555 จาก 27 ล้านบาท ในปี 2554 เหลือเพียง 12 ล้านบาทในปี 2555 

อันเป็นผลมาจากการปรับลดงบประมาณการจ้างพิมพ์แสตมป์จากกรมสรรพสามิต อย่างไรก็ตาม ในปี 2556  

กรมสรรพสามิตได้เพิ่มปริมาณงานจ้างพิมพ์จากโรงงานไพ่ ส่งผลให้รายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิงพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2556 

เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้สูงสุดในปีล่าสุด 2558 โดยมีรายได้ในปี 2556-2558 เท่ากับ 35 ล้านบาท 

42.03 ล้านบาท และ 50.54 ล้านบาท ตามล าดับ  

นอกจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่องแล้ว เมื่อพิจารณารายได้

เปรียบเทียบกับต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์ที่เกิดขึ้น ยังพบว่า โรงงานไพ่มีก าไรขั้นต้นจากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น
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SIP1: กลยุทธ์กา ตลาดเชิง ุก   
 กลยทุธ์     

   จ าห ่ายไพอ่ื่  อกเห ือ
ส ม ทา 

• จ า ว ไพท่ี่จ าห ่าย ณ จดุ
จ าห ่ายส ิค้าไพ่

150,000 ส า     ี 59 ก าห ดเ า้หมายจ า ว ไพท่ี่ ะลกึ  ไพ่มวย  ท่ีจ าห ่าย 
ณ จดุจ าห ่ายสิ ค้าไพ่ Q2 เท่าก   27,976 ส า    จาก
เ า้หมาย 150,000 ส า    
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อยา่งต่อเนื่อง โดยมีอัตราก าไรขั้นต้น ตั้งแต่ปี 2556-2558 เท่ากับ ร้อยละ 47 ร้อยละ 53 และร้อยละ 59 ตามล าดับ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

แผนภาพแสดง รายได้ต้นทุนและก าไรข้ันตน้งานรับจา้งพิมพป์ี 2554-2558 

 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แรงกดดันที่มีต่อการขยายตัวของธุรกิจไพ่ ได้ผลักดันให้โรงงานไพ่ก าหนดกลยุทธ์ใหม่  

ในแผนระยะยาวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจจากการด าเนินงานธุรกิจหลักขององค์กร 

ซึ่งโรงงานไพ่ได้วางแผนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอด 

การปลอมแปลง ในช่วง 2 ปีแรก ในช่วงปี 2559-2560 และคาดหวังการรับงานจ้างพิมพ์โดยตรงจากรมสรรพสามิต 

ในสถานะเป็นองค์กรต้นสังกัด  

โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ด้านรายได้ จากปัจจัยรายได้จากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ได้ 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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(CAGR  54–58 = 16.80%
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(CAGR  54–58 = 35.82%)

                                    2554 – 2558

โ งงา ไพ่มีอ ต าก าไ ข  ้ต้ งา    จ้างพิมพ์ต่อ ายได้   จ้างพิมพ์  ะจ า ี      เท่าก   ้อยละ 
      อ ต ากา เติ โตเ ล่ียต่อ ี  CAGR)  ี      –      มี  วโ ้มเพิ่มขึ ้เท่าก   ้อยละ       



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

126 

 

 

แผนภาพแสดง สรุปกลยุทธ์ SIP ปี 2560 ด้านรายได้ จากปจัจัยรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพมิพ์  

 

 ทั้งนี้ โรงงานไพ่ก าหนดกลยุทธ์ SIP ในปี 2560 ให้มีการด าเนินงานโครงการขยายธุรกิจงานพิมพ์ และวัด

รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ ตามเป้าหมายเท่ากับ 50 ล้านบาท พร้อมทั้งพิจารณาการก าหนดตัวชี้วัดในระยะถัดไป  

โดยก าหนดตัวชี้วัดในช่วง 3 ปีหลังการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ภาครัฐ (ปี 2561-2563) เป็นจ านวน/ชนิดของรูปแบบงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่โรงงานไพ่สามารถรับพิมพ์ได้ 

เพือ่พิจารณาศักยภาพการด าเนินงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ 
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SIP2: กลยุทธ์กา เพิ่ม ายได้
จากธุ กิจสิ่งพิมพ์ ลอดกา 
 ลอม  ลง ละงา พิมพ์
   จ้างท ่วไ   กลยุทธ์     

โค งกา ขยายธุ กิจงา พิมพ์ 
  ะจ า ี 2559

•  ายได้จากธุ กิจสิง่พิมพ์ 50 ล  • เทีย เท่าก  ค่าเ ้าหมาย ะด   3  ี 59 = 50 ล  
ตาม   ทึกข้อตกลง   ะจ า ี 2559

• ก าห ดต วชีว้ ดใ ชว่ง 3  ีหล งกา เต ียมความพ ้อม
เพ่ือ อง   กา ด าเ ิ ธุ กิจสิง่พิมพ์ ลอดกา  ลอม
  ลง าค      ี 2561-2563) เ ็ จ า ว  ช ิดของ
 ู    งา พิมพ์ ลอดกา  ลอม  ลงท่ีโ งงา ไพ่
สามา     พิมพ์ได้ เพ่ือพิจา ณา  กย าพกา 
ด าเ ิ งา พิมพ์ ลอดกา  ลอม  ลงของโ งงา ไพ่

                                          (6M)

                           

                         

                          

           

0.28% 

                
                 

            
                   

•                      
                 

•                    
                  

                           
SIP 2:                

               
                
           
               
                2.1) 
–              
                
–                 
           
             

SIP KPIs             60         

SIP2: กลยุทธ์กา เพิ่ม ายได้
จากธุ กิจสิ่งพิมพ์ ลอดกา 
 ลอม  ลง ละงา พิมพ์
   จ้างท ่วไ   กลยุทธ์     

โค งกา ขยายธุ กิจงา พิมพ์ 
  ะจ า ี 2559

•  ายได้จากธุ กิจสิง่พิมพ์ 50 ล  • เทีย เท่าก  ค่าเ ้าหมาย ะด   3  ี 59 = 50 ล  
ตาม   ทึกข้อตกลง   ะจ า ี 2559

• ก าห ดต วชีว้ ดใ ชว่ง 3  ีหล งกา เต ียมความพ ้อม
เพ่ือ อง   กา ด าเ ิ ธุ กิจสิง่พิมพ์ ลอดกา  ลอม
  ลง าค      ี 2561-2563) เ ็ จ า ว  ช ิดของ
 ู    งา พิมพ์ ลอดกา  ลอม  ลงท่ีโ งงา ไพ่
สามา     พิมพ์ได้ เพ่ือพิจา ณา  กย าพกา 
ด าเ ิ งา พิมพ์ ลอดกา  ลอม  ลงของโ งงา ไพ่
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3.4.2.2 ด้านค่าใช้จ่าย 

 

 จากการพิจารณาโครงสร้างรายได้และต้นทุนของโรงงานไพ่จะพบว่า ในปี 2558 โรงงานไพ่มี ต้นทุนขายและ

ต้นทุนให้บริการมีสัดส่วนที่ร้อยละ 42 และค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีสัดส่วนร้อยละ 18 โดยในปี 2557 โรงงานไพ่มี

ต้นทุนขายและงานบริการ และค่าใช้จ่ายในการและบริหาร รวมกันสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ส่วนของก าไร

สุทธิในปี 2557 ลดลงเช่นกัน และในปี 2558 ส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ปรับตัว ลดลงเล็กน้อย 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยมีการแสดงโครงสร้างต่างๆ ในแผนภาพต่อไปนี้ 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ และค่าใช้จ่ายขายและ

บริหาร ตั้งแต่ปี 2554-2558 พบว่า มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เพิ่มขึ้น ทั้ง 2 รายการ เท่ากับร้อยละ 7.72 

และร้อยละ 8.22 ตามล าดับ ซึ่งสวนทางกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของ ก าไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกัน  

ที่มีอัตราการเติบโตติดลบ เท่ากับ ร้อยละ -5.58 

 
 

แผนภาพแสดง โครงสรา้งรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ของโรงงานไพ่ ปี 2558 
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แผนภาพแสดง ค่าใชจ้่าย ของโรงงานไพ่ ปี 2554 – 2558 

 

โรงงานไพ่จึงได้วางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารค่าใช้จ่าย โดยให้มีการบริหารต้นทุนผลิตจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ประกอบกับมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการด าเนินงาน ทั้งนี้ ในปี 2559 เป็นต้นมา โรงงานไพ่มีความพยายาม

ด าเนินงานในส่วนของข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ

สารสนเทศ ERP ขององค์กร เพื่อให้สามารถน าข้อมูลต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายขายและบริหารมาใช้ 

ในการตัดสินใจวางแผนได้ในอนาคต โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนวิสาหกิจฉบับทบทวน ประจ าปี 2559 เช่นกัน  

 

ดังนั้น ส าหรับปี 2560 โรงงานไพ่ได้สรุปกลยุทธ์ SIP ด้านค่าใช้จ่าย และก าหนดเป้าหมายการบริหาร

ค่าใช้จ่าย ทั้งต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายขายและบริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประเมินผลการด าเนินงานของ

โรงงานไพ่ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลฯ ดังนี้ 
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แผนภาพแสดง สรุปกลยุทธ์ SIP ปี 2560 ด้านค่าใช้จา่ย  

 

ในประเด็นของการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายนั้น จากการสัมมนาระดมสมองร่วมกับคณะท างานและผู้บริหาร

ของโรงงานไพ่ ได้หารือในกลยุทธ์ที่ควรด าเนินงานและตัวชี้วัดที่จะน ามาใช้ โดยพิจารณาถึงการวัดต้นทุนต่อหน่วยที่

เกิดจากกระบวนการผลิต หรือต้นทุนขายทางตรงต่อหน่วย (Direct Material per unit) เพื่อให้สะท้อนถึง

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดกาต้นทุนขายของโรงงานไพ่  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการค านวณ พบว่า ยังมีทั้งนี้ สรุปประเด็นปัญหาได้ ดังนี้ 

1) การบันทึกต้นทุนการผลิต ทั้งต้นทุนแรงงาน (Direct Labor) และต้นทุนวัตถุดิบ (Direct Matrial) ยังไม่

สอดคล้องกันระหว่างการบันทึกหน้างานที่หน้างานการผลิต และการบันทึกลงบัญชี 

2) ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลทางบัญชี จากรายงานทางบัญชีที่จัดท าขึ้น และรายงานที่ผ่านระบบ

บัญชี ERP  (Enterprise Resource Planning) ได้แก ่
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SIP KPIs             60         

SIP    กลยุทธ์พ   าคุณ าพ
 ละ      ุงกา ด าเ ิ งา ให้
มี  ะสทิธิ าพ  กลยุทธ์ 1   *

  ิหา ต้ ทุ กา  ลติ ละ
ค่าใช้จ่ายใ กา ขาย ละ
  ิหา ให้เกิด  ะสทิธิ าพ

• ต้ ทุ ขายต่อ ายได้
จากกา ด าเ ิ งา 

36% ตาม   ทึกข้อตกลง   ี 2559
เ ้าหมาย ะด   3  ี 59 = 36%

• ค่าใช้จ่ายใ กา ขาย
 ละ  ิหา ต่อ ายได้
จากกา ด าเ ิ งา 

12% ตาม   ทึกข้อตกลง   ี 2559
เ ้าหมาย ะด   3  ี 59 = 12%
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o การปันส่วนต้นทุนประเภท Overhead (OH) และ Direct Labor (DL) ยังไม่ตรงกันระหว่างบัญชี 

และระบบ ERP ที่ตั้งค่าไว้ 

- บัญชีจะท าการปันส่วนต้นทุน โดยคิดจากจ านวนหน่วยที่ผลิตได้มาคูณกับราคาของที่ผลิต 

(Q x P)  

- ในขณะที่ระบบ ERP ใช้จ านวนหน่วยที่ผลิตอย่างเดียว (Q) – ซึ่งตั้งค่าไว้ตรงตามนโยบาย

ทางบัญชีของโรงงานไพ่ตั้งแต่ปี 2553-2554 เป็นต้นมา 

o การปรับตัวเลข (reconcile) ของระบบ มีการจัดท าเพียงปีละ 1 ครั้ง 

o กระบวนการทางธุรกิจที่เพิ่มเติมขึ้นหลังจากการพัฒนาระบบ ERP ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ อาทิ 

การรับเงินล่วงหน้า (ที่ไม่สามารถออกใบเสร็จ) จะไม่สามารถบันทึกลงระบบได้ ท าให้ตัวเลข

ทางการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถค านวณตัวเลขต้นทุนที่ถูกต้อง ทางโรงงานไพ่ควรปรับปรุงและวางระบบ  

การบันทึกข้อมูลเพื่อการบัญชีให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์  

และวางแผนในอนาคต โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับบัญชีให้มีความสอดคล้องกันกับระบบ ERP ดังนี้ 

 ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบรายงานที่ออกมาจากระบบว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจจะไม่

จ าเป็นต้อง reconcile ด้วยมือ  

 ระบบควรมีการ reconcile ให้ถี่ข้ึน เพื่อลดงาน manual reconcile  

 ระบบ ERP และส่วนบัญชีต้องพิจารณาและก าหนดใช้หลักการเดียวกันในการปันส่วนต้นทุน  โดยพิจารณา

ถึงนโยบายทางบัญชี และความเหมาะสมเป็นหลัก 

 

3.4.2.3 ด้านทุนทรัพย์ 

 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินด้านทุนทรัพย์ที่ส าคัญหรือมีค่าความอ่อนไหวสูง ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก

สถาบันการเงินเงินลงทุนชั่วคราว ที่ดินอาคารอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ  

ในภาพรวมของสินทรัพย์และทุนทรัพย์ (Invested Capital) ที่ใช้ในการด าเนินงานของโรงงานไพ่นั้น พบว่า 

ในปี 2558 โรงงานไพ่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวรวมสูงสุด เท่ากับ 337.53 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 59.63 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2557 เล็กน้อยที่เท่ากับ 357 ล้านบาท  

จากการน าส่งเงินคืนคลัง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายการเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าว จะมีสัดส่วนใหญ่ที่สุด  

แต่โรงงานไพ่เองไม่สามารถนไปบริหารจัดการในรูปของแผนการลงทุนได้เอง โดยด าเนินงานได้เพียงการลงทุน  
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ระยะสั้น อาทิ การฝากประจ า หรือการซื้อพันธบัตรระยะสั้น เป็นต้น ท า ให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ของโรงงานไพ่ 

รองลงมา ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย เครื่องจักร/เครื่องมือ/เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ และ

ยานพาหนะ โดยในปี 2558 โรงงานไพ่มีมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 132.28 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 23.37 ของสินทรัพย์รวม โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2557 ที่เท่ากับ 147.73 ล้านบาท  

 ส่วนรายการถัดมา ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต วัตถุดิบ/

วัตถุประกอบ และพัสดุคงเหลือ โดยในปี 2558 โรงงานไพ่มีมูลค่าสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 45.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2557 ที่เท่ากับ 65.84 ล้านบาท และลดลงต่ าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินค้าคงเหลือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 

ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ที่ก าหนดเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีการติดตามผลการบริหาร

อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ 

  

จากการวิเคราะห์สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของโรงงานไพ่ สามารถสรุปกลยุทธ์ SIP ได้ดังนี ้

 

 

 
แผนภาพแสดง สรุปกลยุทธ์ SIP ปี 2560 ด้านทุนทรัพย์ จากสนิค้าคงคลัง 
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SIP 4    ิหา ส ิค้าคงคล งให้
อยู่ใ  ะด  ท่ีก าห ด โดยกา 
 ะ ายส ิค้าไพ่คงค้าง

กา   ิหา ความเส่ียงด้า 
กา จ ดกา ส ิค้าคงคล ง 
 Risk Factor)

• อ ต ากา หม ุเวีย ของ
ส ิค้าคงคล ง  Inventory 
turnover 

2 เดือ ติดตาม า่ กา   ิหา ความเส่ียง ท่ีมีกา  ายงา  ลทุก
เดือ  ของ สว่ งา พ สดุ ก าห ดเ ้าหมาย
ส ิค้าส าเ ็จ ู  = 2 เดือ 
ว ต ุดิ  = 1 เดือ 
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3.4.3 สรุปกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจ าปี 2560 

 

จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ สามารถน ามาสรุปเป็นยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โดยน ายุทธศาสตร์และ  

กลยุทธ์มาประมวลร่วมกัน เพื่อท าการรวมกลุ่มกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกัน และจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

 
แผนภาพแสดง สรุปกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนคา่ก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชงิรุก                                           

(EP Driver)ประจ าปี 2560 

  

                     

                             

                    -      
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โดยกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์

เชิงรุก (EP Driver) มีการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานและเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
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บทที่ 4: บทสรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 

 

ในเนื้อหาบทนี้ จะเป็นการน าเสนอ 1) บทการวิเคราะห์ TOWS Matrix และการวางหลักการยุทธศาสตร์  

2) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) และการสรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563  

รวมไปถึง 3) ผลการตรวจประเมินเพื่อค้นหาความแตกต่างและปิดช่องว่างในกระบวนการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

(Gap Analysis) ตามกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 ตลอดจน 4) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจาก 

การเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2559 ระหว่างคณะกรรมการโรงงานไพ่ 

ผู้อ านวยการ  คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยในส่วนท้ายของบทนี้จะเปน็ 

5) การสรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 

 

4.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) และการสรุปยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-

2563 

 

เดิมในปี 2558 นั้น โรงงานไพ่ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานประจ าปี 2559 โดยรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 เป็นดังแผนภาพ

ต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 (ทบทวนในปี 2558 และใช้จริงในป ี2559) 
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ทั้งนี้ ในภาพรวมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่จากการวิเคราะห์ในหลักการของยุทธศาสตร์

ประกอบกับวิสัยทัศน์ของโรงงานไพ่ คือ “วางรากฐานและพัฒนากระบวนการด าเนินงานเพื่อยกระดับศักยภาพ 

ให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง” ดังนั้น เพื่อให้โรงงานไพ่มีกรอบการด าเนินงาน

ที่ชัดเจนในปี 2559 ดังนั้นจึงสามารถแบ่งวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ออกเป็น 2 ระยะเช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้เป็นแนวทางในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ได้แก่  

 

- ระยะปีที่ 1 (ปี 2558) และ 2 (ปี 2559) มีนัยของการปรับปรุงประสิทธิภาพ และซ่อมแซมการด าเนินงาน 

ที่เป็นข้อบกพร่อง รักษาส่วนแบ่งการตลาดไพ่ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานต่าง ๆ  

ของโรงงานไพ่ แก่ผู้บริโภค 

 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

1. รับรู้ถึงข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  

ในอนาคต 

2. เพื่อสร้างและกระตุ้นการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของโรงงานไพ่เพื่อน าไปสู่การวางต าแหน่งทาง  

การตลาด และ Branding ของโรงงานไพ่ 

3. เพื่อรักษา Market Share ของผลิตภัณฑ์ไพ่ 

 

- ระยะปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 (ปี2561-2563) มีนัยของการสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในธุรกิจของโรงงานไพ่ เช่น 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ธุรกิจไพ่ เป็นต้น 

 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการครอบครองส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในอุตสาหกรรมไพ่และสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลง 
 

4.2 การตรวจประเมินเพื่อค้นหาความแตกต่างและปิดช่องว่างในกระบวนการด าเนินงานของโรงงานไพ่ (Gap 

Analysis) ตามกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 
 

ส าหรับการการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2559 นี้ เป็นปีที่โรงงานไพ่น าเอาแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 

2559-2563 (ฉบับที่โรงงานไพ่ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้กับโรงงานไพ่มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 

หรือตลอดปี 2559) มาทบทวนความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ที่ใช้ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
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องค์กรที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือในอีกทางหนึ่งคือเพื่อก าหนดกลยุทธ์ใหม่

ที่มีความส าคัญต่อการวางรากฐานและพัฒนากระบวนกรท างานและเพิ่มักยภาพของโรงงานไพ่ให้พร้อมต่อการแข่งขัน

ทั้งในธุรกิจไพ่และธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอันจะได้น ามาก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปี 2560 

ต่อไป 

 ดังนั้น ก่อนที่ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2559-2563 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างปี 

2559 นี้ โรงงานไพ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นความจ าเป็นของการพิจารณาขีดความสามารถตนเอง  

ณ ปัจจุบัน ว่าสามารถด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 ได้ประสบความส าเร็จมากน้อย

เพียงใด ในการนี้โรงงานไพ่จึงได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของตนเองเพื่อ เปรียบเทียบสถานะของโรงงานไพ่  

ณ ปัจจุบันเทียบกับจุดหมายที่โรงงานไพ่ต้องการจะไป ว่าโรงงานไพ่ต้องการจะไปไหน (ผ่านการการก าหนดทิศทาง

ขององค์กร, พันธกิจ/วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว) และโรงงานไพ่จะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร (ผ่านการก าหนดกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) ควบคู่ไปกับการทบทวนกระบวนการท างานภายในภายใต้

แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา ว่ายังมีสิ่งใดที่โรงงานไพ่ยังไม่ประสบความส าเร็จและยังขาดสิ่งนั้น และโรงงานไพ่ 

มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อไปถึงจุดหมาย (GAP Analysis)  

 

ทั้งนี้ประเด็นที่โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จสมบูรณ์ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่ต้อง  

เติมเต็มเพื่อให้การด าเนินการในภาพรวมสัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคต เพื่อน ามาวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2560 สามารถอธิบายแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) 

ในส่วนที่โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จสมบูรณ์ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่ต้องเติมเต็ม

เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) คือ  

 

1) ภาพรวมของการด าเนินงานธุรกิจหลักยังเป็นไปตามแผน แต่อย่างไรก็ตาม โรงงานไพ่ยังคงเผชิญกับ

ปัญหาการขาดผู้รับสัมปทาน (เมษายน 2559 – กรกฎาคม 2559) ดังนั้น โรงงานไพ่ได้พิจารณาเพิ่มเติม

เร่ืองการเตรียมความพร้อมการวางแผนการจ าหน่ายไพ่ด้วยตัวเองในอนาคต  

2) ใน 2559 ปีที่ผ่านมา โรงงานไพ่ยังคงมีการด าเนินงานที่ลา่ชา้โดยเฉพาะในเร่ืองของงานบริหารทรัพยากร

บุคคลและงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จ าเป็นในอนาคต ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานขายและการตลาด 

ซึ่งต้องเร่งประสานงานให้รวดเร็วมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทั้งองค์กร

ต่อไปนี้อนาคต ตลอดจนยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการการวางแผน Succession Plan, Career Path 
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และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด การจัดให้มีระบบการจัดเก็บและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ สาเหตุเนื่องมาจากความล่าช้าของสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้ามา

ท าหน้าที่ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนทรัพยากรบุคคล ดังนั้น การด าเนินการที่ล่าช้าในด้านนี้  

จะส่งผลกระทบทางตรงให้การจัดการภายในขาดประสิทธิภาพ และทิศทางการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด

การปลอมแปลงในอนาคตเกิดความชะงักงันได้ในบางส่วน 
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ตารางแสดงผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลติภัณฑไ์พ่                                     

(Upgrade Core Business) 

เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: 
ผลิตภัณฑไ์พ่ (Upgrade Core Business) 

ผลการด าเนินการตามกรอบยทุธศาสตร์ โรงงานไพ่  
ปี 2559 – 2563 (1st-2nd Year) 

1.1 กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพ
และปรับปรุง
การด าเนินงาน
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

• ปรับปรุง โครงสร้างองค์กร 
และ Outsources กิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิด Value-added 

• ด าเนินการล่าช้า/ไม่เสร็จตามก าหนดการ 

• บริหารต้นทุนการผลิตและ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการขายและ
บริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

• มีการติดตามการควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารและต้นทุนขายอย่างสม่ าเสมอ 

1.2 กลยุทธ์
การตลาดเชิงรุก 

• วางแผนเตรียมความพร้อมใน
การจ าหน่ายไพ่เอง 

• ขาดการเตรียมการ/จัดท าแผนการจ าหน่ายไพ่
เองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับปัญหาจากการ
จ าหน่ายสินค้าไพ่ผ่านระบบสัมปทาน 

• ขยายช่องทางการกระจาย
สินค้า/ตัวแทน 

• มีการด าเนินการที่ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

• ส ารวจยอดขายและ Demand 
ไพ่ในตลาดอย่างสม่ าเสมอและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่อง 

• มีการด าเนินการที่ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ แต่
อย่างไรก็ตาม ผลส ารวจแสดงให้เห็นว่าการรับรู้
ตราสินค้า และโรงงานไพ่ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในตลาด และยังไม่มีแผนการสร้าง
การรับรู้ที่เป็นรูปธรรม 

• เสริมสร้างประสิทธิภาพด้าน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ขายและการตลาด 

• ขาดความช านาญด้านการท าตลาดเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ 

1.3 กลยุทธ์การ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
อย่างบูรณาการ 

• ก า ร ว า ง แ ผ น  Succession 
Plan, Career Path และ
พัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้
สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรง
จุด 

• ด าเนินการล่าช้า/ไม่เสร็จตามก าหนดการ 
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เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: 
ผลิตภัณฑไ์พ่ (Upgrade Core Business) 

ผลการด าเนินการตามกรอบยทุธศาสตร์ โรงงานไพ่  
ปี 2559 – 2563 (1st-2nd Year) 

• จัดให้มีระบบการจัดเก็บและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

• ด า เนินการล่าช้า /ไม่ เสร็จตามก าหนดการ 
(ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558) 

 

ยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) 

ในส่วนที่โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จสมบูรณ์ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่ต้องเติมเต็ม

เพื่อยกระดับศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามกรอบยุทธศาสตร์ 

โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 (1st-2nd Year) นั้นมีหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างเต็มรูปแบบ การหาลูกค้า

งานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มเติม และ การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นต้น เหตุผลสืบเนื่องจากโรงงานไพ่ยังรอทิศทางจากการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงตามบทสรุปตามผลการศึกษาแนวทางในการลุงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ

โรงงานไพ่ ที่จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ 

ดังนั้น หากแนวทางในการลุงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่มีความชัดเจน โรงงานไพ่ก็จะ

สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนสามารถวางแผนโครงการและก าหนด

กิจกรรมภายในเพื่อรองรับกระบวนการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร 

ในอนาคตได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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ตารางแสดงผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) 

ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายไดใ้นอนาคต (Growth 
Strategy) 

ผลการด าเนินการตามกรอบยทุธศาสตร์ โรงงานไพ่ ปี 
2559 – 2563 (1st-2nd Year) 

2.1 กลยุทธ์การ
เพิ่มรายได้จาก
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง
และงานพิมพ์
รับจ้างทั่วไป 

• บริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างผลิตภัณฑ์ไพ่
และสิ่งพิมพ ์

• เครื่องจักรที่ใช้อยู่ต้องแบ่งใช้ร่วมกันทั้งในการผลิต
สิ่งพิมพ์และผลิตไพ่ (อยู่ระหว่างรอทิศทางจาก
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง) 

• พัฒนาศักยภาพงาน
พิมพ์คุณภาพสูง 

• ยังคงมีข้อจ ากัดในการพัฒนางานพิมพ์คุณภาพสูง 
(อยู่ระหว่างรอทิศทางจากการศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง) 

• เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านงานสิ่งพิมพป์ลอด
การปลอมแปลง 

• (อยู่ระหว่างรอทิศทางจากการศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง) 

• ขยายฐานลูกค้างาน
รับจ้างพิมพ ์

• (อยู่ระหว่างรอทิศทางจากการศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง) 

• หาลูกค้างานพิมพป์ลอด
การปลอมแปลงเพิ่มเติม 

 

• มีการด าเนินการหาลูกค้างานพมิพ์อย่างต่อเนื่อง 

2.2 กลยุทธ์การวาง
ต าแหน่งทางการ
ตลาดใหม่ 

• ปรับปรุงภาพลักษณ์
โรงงานไพ่และวาง
ต าแหน่งทางการตลาด
ใหม่ 

• ขาดแผนการ Rebranding องค์กร ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม  

 

• พัฒนาสินคา้งานพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง
ร่วมกับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

• (อยู่ระหว่างรอทิศทางจากการศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง) 
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ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายไดใ้นอนาคต (Growth 
Strategy) 

ผลการด าเนินการตามกรอบยทุธศาสตร์ โรงงานไพ่ ปี 
2559 – 2563 (1st-2nd Year) 

2.3 กลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนนุธุรกิจใหม่ 

• พัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนงานการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

• ความช านาญด้านงานสิง่พิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง ยังจ ากัดอยู่ในงานพิมพส์แตมป์เท่านัน้ (อยู่
ระหว่างรอทิศทางจากการศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง) 

 

เนื่องจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นธุรกิจใหม่ที่โรงงานไพ่วางแนวทางไว้เพื่อให้เป็นธุรกิจที่สร้าง

รายได้ในอนาคต ในระหว่างปีที่ 1-2 (ปี 2559-2560) จึงเป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมภายในโรงงานไพ่เพื่อรองรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่การด าเนินธุรกิจดังกล่าว ดังนั้นจากผลที่เกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าโรงงานไพ่ยังไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จสมบูรณ์ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่ต้องเติมเต็ม สามารถแยกเป็นประเด็นสรุปได้ 5 ประเด็น

ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

1) ด้านเครื่องจักร ในด้านความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (ประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร)ปัจจุบัน โรงงานไพ่สามารถผลิตแสตมป์ได้เพียง 2 ชนิดคือ (1) แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทน
แสตมป์ราคาดวงละ 10 สตางค์ (2) แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่
อื่น ขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม (สติกเกอร์) โดยมีเครื่องจักรที่ลงทุน ณ ปี 2559 คือ (1) เครื่องถ่ายแม่พิมพ์
ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท และเครื่องล้างแม่พิมพ์พร้อมซอฟท์แวร์ระบบ 1 เครื่อง --> ซื้อมาเพื่อทดแทน
เครื่องเก่าซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อส่วนเตรียมการพิมพ์เท่านั้น (ใช้ในการท าฟิล์มและแม่พิมพ์ ) และ  
(2) เครื่องทากาวเข้าเล่ม 1 เครื่อง --> เนื่องจากพนักงานปัจจุบันที่ท าหน้าที่ทากาวเข้าเล่ม เท่านั้น จะเห็น 
ได้ว่า โรงงานไพ่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในเครื่องจัก รและเทคโนโลยี 
ให้สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงได้เพิ่มข้ึน ตามความต้องการของตลาด 

2) ด้านการลงทุน ในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า โรงงานไพ่ยังขาดความพร้อมของแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุน  
ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างเต็มรูปแบบ และความพร้อมของสภาพแวดล้อมโรงงานยั งไม่
เอ้ืออ านวย กล่าวคือ ปัจจุบันแม้โรงงานไพ่ไม่มีหนี้สินผูกพันระยะยาว แต่ยังคงขาดเงินทุนจ านวนมากเพื่อใช้
ในการลงทุนก่อนเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างเต็มตัว (เครื่องจักร , เทคโนโลยีชั้นสูง, 
Software, ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เอื้อต่อการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ฯลฯ) 
ดังนั้น โรงงานไพ่ควรมีการวางแผนงบประมาณเพื่อลงทุนในเครื่องจักร เทคโนโลยี Software ระบบ 
การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อไม่ให้การขยับขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงต้องหยุดชะงักงัน 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการด ารง
ธุรกิจ Security Printing 
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3) ด้านการเงิน-การปัญชี เนื่องจากโรงงานไพ่ยังไม่มีข้อมูลทางบัญชีแยกประเภทผลิตภัณฑ์ไพ่-ผลิตภัณฑ์
สิ่งพิมพ์ที่แท้จริง ท าให้เกิดปัญหาด้านการน าข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ เช่น 1) โครงสร้างบัญชีต้นทุน
ที่ไม่มีการแยกชัดเจนของกลุ่มสิ่งพิมพ์และไพ่ในปัจจุบัน  2) นโยบายการปันส่วน SG&A ในปัจจุบัน ท าให้
ต้นทุนรวมสูง ไม่สามารถแข่งขันทางราคากับตลาดได้ 3)นโยบายการปันส่วนต้นทุนมีความแตกต่างกัน 
ระหว่างในบัญชี กับในระบบ ERP ดังนั้น โรงงานไพ่ควรเร่งด าเนินการทบทวนโครงสร้างต้นทุนของการผลิต
แต่ละส่วนให้ออกจากกันอย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จก่อนการปรับทิศทางธุรกิจเข้าสู่ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอด  
การปลอมแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ และเร่งจัดท ารายงานทางการเงินแยกตามผลิตภัณฑ์หลัก (ไพ่ และ
สิ่งพิมพ์) และวิเคราะห์ผลงานค่า EP ของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ 

4) ด้านความสามารถของทรัพยากรบุคลากร ในปัจจุบัน โรงงานไพ่ยังคบประสบปัญหาการสรรหา/พัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เนื่องจากจ านวนพนักงาน
ปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง  อีกทั้งคุณสมบัติของ
พนักงานจ านวนมากไม่สอดคล้องโดยตรงกับความรู้ทางเทคนิคที่ต้องใช้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการคือวางแผนการสรรหา/พัฒนาบุคลากรให้ตรงจุด โดยเน้นความช านาญ  
ทางเทคนิคที่ต้องใช้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างเร่งด่วน 

 
ยุทธศาสตร์จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า 

ในส่วนที่โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จสมบูรณ์ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่ต้องเติมเต็ม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหลัก และเพื่อยกระดับศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 
(1st-2nd Year) นั้นพบว่าโรงงานไพ่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายกิจกรรม เช่น ในด้านกลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้าและหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง โรงงานไพ่ได้มีการสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ
กับลูกค้า/คู่ค้าและหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารการตลาดถึงกิจกรรมการด าเนินงานและ
ช่องทางการติดต่อของโรงงานไพ่ การติดต่อประสานงาน และ Update ข้อมูลข่าวสารของโรงงานไพ่แก่ลูกค้าและคู่ค้า
อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับโรงงานไพ่ เช่นเดียวกันกับกลยุทธ์ 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โรงงานไพ่ได้มีการริเริ่มโครงการ CSR ที่ Synergy กับธุรกิจ
อยู่อย่างสม่ าเสมอ ในการนี้ สุญญากาศที่โรงงานไพ่ต้องเติมเต็มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหลัก และเพื่อ
ยกระดับศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงตามกรอบยุทธศาสตร์  
การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้าในปีถัดไป คือความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์  
กับลูกค้า/คู่ค้าและหน่วยงานต้นสังกัดให้กว้างขวาง หลากหลาย และสมบูรณ์แบบมากยิ่ งขึ้นรวมถึงเร่งสร้าง 
ความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจ าหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ และการกระบวนการในการให้บริการให้  
ครบวงจรมากที่สุด 
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ตารางแสดงผลการด าเนินการยุทธศาสตร์จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า 

จัดการความสัมพันธก์ับคู่ค้า/ลูกค้า 
ผลการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่  

ปี 2559 – 2563 (1st-2nd Year) 

3.1 กลยุทธ์การ
สร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า/คู่ค้าและ
หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 

• การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ 

• สื่อสารการตลาดถึงกิจกรรม
การด าเนินงานและช่องทาง
การติดต่อของโรงงานไพ ่

• ติดต่อประสานงาน และ 
Update ข้อมูลข่าวสารของ
โรงงานไพ่แก่ลูกค้าและคู่ค้า
อย่างต่อเนื่อง 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับโรงงานไพ ่

• ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์องค์กรต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมปรับปรุง/จัดท าฐานข้อมูล
ความต้องการของลูกค้า (แผนการตลาดเชิง
รุกเพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายไพ่ท่ีระลึกและไพ่
ส่งออก) 

• ได้เข้าไปประชาสัมพ้นธ์ พร้อมจัดท า
ฐานข้อมูลพฤติกรรม และช่องทางการ
จ าหน่ายของร้านค้า (แผนการส ารวจตลาด
ไพ่ร่วมกับผู้รับผลประโยชน์ฯ) 

• ด าเนินงานตามโครงการส ารวจสถานคาสิโน
บริเวณชายแดนประเทศไทยแล้ว  

• ด าเนินงานตามโครงการการส่งเสรมิทักษะ
ความจ าของผู้สูงอายุ (โครงการส ารวจตลาด
ไพ่และการบริการความรู้แก่ประชาชนและ
ร้านค้าจ าหน่ายไพ่ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ไพ่ 
พ.ศ. 2486) แล้ว 

• สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและ
กีดกันการจ าหน่ายและการใช้ไพ่
ลักลอบ 

• ยังไม่มีกิจกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมมารองรับ 

• การพัฒนากระบวนการในการ
ให้บริการอย่างครบวงจร 

• พัฒนาคู่มือในการดูแลลูกค้า 

• จัดให้มีระบบบริการหลังการ
ขายท่ีเพียงพอ 

• ด าเนินการตามแผนผลักดันการใช้ระบบ e-
Commerce แล้ว แต่ยังต้องมีการพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และอื่น ๆ 
ต่อไป 

3.2 กลยุทธ์การ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ริเริม่โครงการ CSR ที่ Synergy กับ
ธุรกิจ 

• มีการด าเนินการตามโครงการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหวา่งรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) ระหว่างโรงงานไพ่กับโรงพิมพ์
ต ารวจ แล้ว 
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จากยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ Supporting Activities 
Strategy โดยกลยุทธ์ดังกล่าวถูกออกแบบเนื่องจาก โรงงานไพ่ตระหนักได้ว่า การวางรากฐานและพัฒนากระบวนการ
ภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจไพ่ และการยกระดับศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ในอนาคต ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์เพื่อจัดการ
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากโรงงานไพ่มีการก าหนด “กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ภายใน” เพื่อรองรับกระบวนการท างานทั้งสองธุรกิจหลัก ดังนั้น ในการนี้ โรงงานไพ่จึงทบทวนและสร้างกลยุทธ์ที่อยู่
ภายใต้ Supporting Activities Strategy ขึ้นมาใหม่ และได้มีการส ารวจในส่วนที่โรงงานไพ่ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จสมบูรณ์ ตลอดจนสุญญากาศที่โรงงานไพ่ต้องเติมเต็มใน “กลยุทธ์การบริหารจัดการภายใน” ด้วย  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 กลยุทธ์การบริหารจัดการภายใน 

 

Supporting Activities Strategy ผลการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่  

ปี 2559 – 2563 (1st-2nd Year) 

กลยุทธ์การ

บริหารจัดการ

ท างานภายใน 

• ด าเนินการปรับปรุงและร่าง

ระเบียบในการด าเนินงานที่

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขัน 

• มีการทบทวนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ

รองรับการขายการตลาดในอนาคตแล้ว 

• มีการจัดท า/ทบทวนร่างระเบียบฯ ที่

เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แล้ว 

• มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานของพัสดุ  

(e-Market และ e-Bidding) แล้ว 

• ปรับปรุงระบบ ERP ให้

สามารถรองรับกระบวนการ

ท างานใหม่จากการขยาย

ธุรกิจไพ่และสิง่พิมพ์ใน

อนาคต 

• เป็นกลยุทธ์ย่อยใหม่ที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับกล

ยุทธ์นี ้

• การจัดท าบญัชีตน้ทุนและ

รายงานทางการเงินแยก

ประเภทตามธุรกิจหลัก  

• เป็นกลยุทธ์ย่อยใหม่ที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับกล

ยุทธ์นี ้
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หลังจากที่ ได้มีการเพิ่มการวิ เคราะห์การตรวจประเมินเพื่อค้นหาความแตกต่างและปิดช่องว่าง  
ในกระบวนการด าเนินงานของโรงงานไพ่ (Gap Analysis) ในทุกกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อยตามกรอบยุทธศาสตร์
โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงงานไพ่เองก็สามารถที่จะได้ตระหนักถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่ง
ด าเนินการหรือเร่งเติมเต็มสูญญากาศเหล่านั้นเพื่อให้การด าเนินการในภาพรวมให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปในอนาคตต่อไป 
 

 สรุปแนวทางกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 ที่ใช้รับมือกับความเสี่ยงของโรงงานไพ่ตามการ
วิเคราะห์ GAP Analysis ในกรอบยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 และตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 (สถานะข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559) 

 
 เมื่อวิเคราะห์แผนความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 (สถานะข้อมูล  
ณ 31 มีนาคม 2559) พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่โรงงานไพ่ต้องเผชิญ ทั้งในระหว่างการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และระหว่างการวิเคราะห์ GAP Analysis ในกรอ 
บยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ปี 2559 – 2563 โดยที่ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2563 ของโรงงานไพ่ มีการวางแผนกลยุทธ์ที่
รองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายถึงรายละเอียดได้ต่อไปนี้ 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง 
กลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง/แนวทาง

เพื่อจัดการความเสี่ยง 

RF1 ก าไรสุทธิต่ ากว่า

เป้าหมาย 

- สถานการณ์ทางการเมือง และนโยบายในการบริหารของ

รัฐที่ไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน  

- ผู้ประเมินตั้งเป้าในการท าก าไรจากการด าเนินงาน

ค่อนข้างสูงจากประมาณการท่ี รง.พ.น าเสนอ จึงส่งผล

กระทบต่อยอดในการจ าหน่ายไพ่และยอดในการประมูล

ท่ีลดลงจากที่เคยจ าหน่ายได้ 

 

ในแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2563 มีการ

ก าหนด ยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพ

ธุรกิ จหลัก :  ผลิตภัณฑ์ ไพ่  ( Upgrade 

Core Business) โดยเน้นการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการผลิตมาเป็นระบบ Demand 

pull system การปรับปรุงกระบวนการ

ท างานภายใน การปรับปรุงโครงสร้างการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ไพ่และราคาขาย (โดยยึด

หลัก Risk Pooling) และการบริหาร

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการ

บริหารต้นทุนการผลิตจะช่วยลดต้นทุน

ต้นทุนในการผลิตได้ นอกจากน้ียังมีการ

ด าเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ดังน้ันจะ

เป็นส่ วนช่ วยสร้ า งรายได้ เพิ่ ม ให้แก่

โรงงานไพ่ได้อีกทางหน่ึง 
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ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง 
กลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง/แนวทาง

เพื่อจัดการความเสี่ยง 

RF2 การจ าหน่ายไพ่

นอกสัมปทานไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

⁻ แม้ว่าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดมีแผนการสร้างจุด

จ าหน่ายไพ่นอกระบบสัมปทานเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับ 

รง.พ. และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายไพ่ นอก

ระบบสัมปทานอีกช่องทางหน่ึง  รง.พ.ส ยังคงจ าหน่าย

ไพ่นอกสัมปทานได้ต่ ากว่าเป้าหมายปี 2559  

เมื่ อ โ รงงานไพ่มี ศักยภาพในการท า

การตลาดเชิงรุกตามกรอบของกลยุทธ์ใน

แผนวิสาหกิจ  2560 -2563 จะช่ วย

บรรเทาความเสี่ยงน้ีได้ แต่ท้ังน้ีโรงงานไพ่

อาจต้องพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การผลิตมาเป็นระบบ Demand Pull 

System ตามกลยุทธ์ท่ีได้วางไว้ในแผน

วิสาหกิจ ปี 2561-2563 กล่าวคือมีการ

บริหารการผลิตในลักษณะของการผลิต

ตามยอดขาย รวมไปถึงการด าเนินตามกล

ยุทธ์การตลาดเชิงรุกท่ีต้องมีการส ารวจ

ปริมาณความต้องการของ ไพ่อย่ า ง

ต่อเน่ือง จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงท่ี

เกิดขึ้นได ้

RF3 รายได้จากการ

รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่ า

กว่าเป้าหมาย   

⁻ แม้ ว่ าส่ วนพัฒนาธุ รกิ จและการตลาดมีแผนการ

ด าเนินงานเพื่อหารายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 

โดยมุ่งเน้นการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ของกรมสรรพสามิต

เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าอื่นๆ

เพื่อเป็นการสร้างฐาน ลูกค้าใหม่อย่างยั่งยืน เช่น 

ไปรษณีย์ไทย กรมสรรพากร และสถานท่ีราชการอื่นๆ 

แต่ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปลอด

การปลอมแปลงยังคงต่ ากว่าเป้าหมาย 

ในการด าเนินกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ

ของโรงงานไพ่ ได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน

รูปแบบ core business เป็นการผลิต

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ดังเช่นใน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่ม

รายได้ในอนาคต (Growth Strategy) 

โดยมีกลยุทธ์ส าคัญคือกลยุทธ์การเพิ่ม

รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม

แปลงและงานพิมพ์รับจ้าง ท่ัวไป อัน

ประกอบไปด้วย บริหารจัดการการใช้

ทรัพยากรร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์ไพ่

และสิ่งพิมพ์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพงาน

พิมพ์คุณภาพสูง เตรียมความพร้อมและ

พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลง จัดสรรพื้น ท่ี

โรงงานให้รองรับงานพิมพ์ปลอดการ

ปลอมแปลง และให้เกิด Flow ในการ
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ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง 
กลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง/แนวทาง

เพื่อจัดการความเสี่ยง 

ผลิต ขยายฐานลูกค้างานรับจ้างพิมพ์ 

และหาลูกค้างานพิมพ์ปลอดการปลอม

แปลงเพิ่มเติม ท้ังน้ีกลยุทธ์ดังกล่าวจะมี

ส่วนช่วยให้ความเสี่ยงจากรายได้งาน

พิมพ์อาจต่ ากว่าเป้าหมายของโรงงานไพ่

ลดลงได้ 

RF4 การบริหาร

ต้นทุนขายต่อรายได้

จากการด าเนินงาน

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

⁻ สาเหตุมาจากปริมาณการผลิตและจ าหน่ายท่ีลดลงแต่

ค่าใช้จ่ายกลับไม่ลดลงตามแผนการผลิต (เน่ืองจากเป็น

ค่าใช้จ่ายประเภทคงที่ เช่น เงินเดือน ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ) 

 

ในแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2563 มีการ

ก าหนด ยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพ

ธุรกิ จหลัก :  ผลิตภัณฑ์ ไพ่  ( Upgrade 

Core Business) โดยเน้นการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการผลิตมาเป็นระบบ Demand 

pull system การปรับปรุงกระบวนการ

ท างานภายใน การปรับปรุงโครงสร้างการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ไพ่และราคาขาย (โดยยึด

หลัก Risk Pooling) และการบริหาร

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการ

บริหารต้นทุนการผลิตจะช่วยลดต้นทุน

ต้นทุนในการผลิตได้ 

 

RF5 การบริหารงบ

ลงทุนไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

⁻ ในปีงบประมาณ 2559 รง.พ.มีแผนการลงทุนท้ังหมดมูลค่า 

23.88 ล้านบาท (รวมส ารองราคา 10% และฉุกเฉิน 5 แสน

บาท) ร้อยละ 89.40 ของงบลงทุนรวมท้ังหมด เป็นการ

ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อน ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตและ 

เพื่อตอบสนองความต้องการงานในระยะยาวด้วย (ท้ังกรณีท่ี

กรมสรรพสามิตมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบแสตมป์ และการ

พัฒนาธุรกิจด้านงานพิมพ์ในอนาคต 

ความเสี่ยงน้ียังคงด ารงอยู่ โดยท่ีกลยุทธ์

ในแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจ าปี 

2560-2563 จะมุ่งเน้นการร่างระเบียบท่ี

จ า เป็ นต่ อก ารแข่ ง ขั น  ซ่ึ ง สามา รถ

ปรับปรุ งระเบียบท่ีเกี่ ยวข้องกับการ

บริหารงบลงทุนฯ (ถ้าม)ี 

RF6 การจัดท างบ

การเงินล่าช้ากว่า

เป้าหมาย 

⁻ รง.พ.จัดท างบการเงินส่ง สตง.ล่าช้าปีละ 2 ไตรมาส (ปี 

2556-2558) ในปี 2559 โอกาสในการจัดท างบการเงินล่าช้า

ก็ยังคงมีอยู่ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนผู้จัดท างบการเงิน และ

รายละเอียดการค านวณต้นทุนในการผลิต  

ความเสี่ยงน้ียังคงด ารงอยู่ โดยท่ีกลยุทธ์

ในแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจ าปี 

2560-2563 เน่ืองจากมีการมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชี และการ
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ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง 
กลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง/แนวทาง

เพื่อจัดการความเสี่ยง 

 ก าหนดมาตรฐานการบัญชีท่ีชัดเจน รวม

ไปถึ งมุ่ ง เ น้นการอบรมให้ความรู้ แก่

บุคลากรในกรใช้ระบบ ERP จะช่วยให้

เกิดความสะดวกและแม่นย าในการ

บันทึกข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ ได้ ตลอดจน

มุ่งเน้นการร่างระเบียบท่ีจ าเป็นต่อการ

แข่งขัน ซ่ึงสามารถปรับปรุงระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี กลยุทธ์การ

ปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถรองรับ

กระบวนการท างานใหม่จากการขยาย

ธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ในอนาคต อีกท้ังกล

ยุทธ์การการจัดท าบัญชีต้น ทุนแ ละ

รายงานทางการเงินแยกประเภทตาม

ธุรกิจหลัก ก็จะสามารถช่วยบรรเทาความ

เสี่ยงในส่วนน้ีได้   

RF7 การคัดเลือก

ผู้รับประโยชน์

จ าหน่ายไพ่อาจ

ล่าช้า 

⁻ เน่ืองจากปี 2559 สัญญาในการซ้ือขายไพ่จะหมดลงในวันท่ี 

31 มีนาคม 2559 ท าให้ รง.พ.ต้องคัดเลือกผู้รับผลประโยชน์

ในการจ าหน่ายไพ่รายใหม่  จากสถานการณ์ทางการเมือง

เมื่อปี 2557 - ทุกวันน้ี ประกอบกับนโยบายปราบปรามบ่อน

การพนันต่างๆ ท าให้คู่สัญญาสั่งซ้ือไพ่ในปริมาณท่ีลดลง 

คลังสินค้าของคู้สัญญาปัจจุบันยังคงมีปริมาณไพ่ท่ีซ้ือจาก 

รง.พ.เป็นจ านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อการเปิดประมูลในปี 

2559  

ความเสี่ยงนี้ยังคงด ารงอยู่ โดยที่กลยุทธ์ใน

แผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจ าปี 

2560-2563 จะมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพใน

การท าการตลาดเชิงรุกโดยเน้นการขยาย

ช่องทางในการกระจายสินค้าและตัวแทน

ให้ เ พ่ิมมากขึ้น  ทั้ งนี้  เมื่อ โรงงานไพ่มี

ศักยภาพในการท าการตลาดเชิงรุกตาม

กรอบของกลยุทธ์ในแผนวิสาหกิจ 2560-

2563 จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงนี้ได้ 

RF8 เตรียมความ

พร้อมเพื่อเข้าสู่ธุรกิจ

สิ่งพิมพ์ปลอดการ

ปลอมแปลง 

⁻ ในปี 2559 รง.พ.มีแผนการศึกษาและทบทวนโครงการลงทุน

ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง อีกทั้งยังมีแผนการหา

รายได้จากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เพื่อเป็นการยืนยันถึงแนวทางท่ี รง.พ.ก าลังจะเดินต่อไปว่ามี

ความสามารถและเป็นไปได้ 

ความเสี่ยงนี้ยังคงด ารงอยู่ โดยที่กลยุทธ์ใน

แผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจ าปี 

2 5 6 0 -2 5 6 3  จ ะ มุ่ ง เ น้ น ก า ร ป รั บ

กระบวนการภายในตามผลการศึกษาแนว

ทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ

ปลอมแปลงโยคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี  2560-2563  

ของโรงงานไพ่นั้น ในเบื้องต้นพบว่า อาจมีประเด็นความเสี่ยงที่พึงระวังดังนี้ 

 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ                       

ปี 2560-2563 ของโรงงานไพ่ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการบริหารจัดการ                 

ความเสี่ยงท่ีดี 

RF การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่ล่าช้า ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการส่วนงานต่าง ๆ 

ตามความถนัด ท าให้การจัดการภายในขาดประสิทธิภาพ และทิศ

ทางการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคตเกิด

ความชะงักงัน 

RF ความไม่พร้อมขององค์กรในการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด

การปลอมแปลง  

• ความไม่พร้อมของเครื่องจักร 

• ความสามารถในการพัฒนางานพิมพ์คุณภาพสูง 

• ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการพิมพ์สิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงที่ยังไม่เป็นรูปธรรม 

ทิศทางการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคตเกิด

ความชะงักงัน 

RF ขาดการเตรียมการ/จัดท าแผนการจ าหน่ายไพ่เองอย่างเป็น

รูปธรรม 

หากมีปัญหาจากการจ าหน่ายสินค้าไพ่ผ่านระบบสัมปทานท่ีไม่

ต่อเน่ือง ท าให้กระบวนการภายในหลายกระบวนการชะงักงัน 

และโรงงานไพ่ขาดรายได้ท่ีมั่นคง 

RF ขาดความช านาญด้านการท าตลาดเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ ความสามารถในการหารายได้เข้าสู่องค์กรลดลง ส่งผลให้รายได้

ลดลงตามล าดับ 

RF ขาดการ Rebranding องค์กรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  องค์กรไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ในอนาคต 

RF ขาดการสร้างการร่วมมือกับภาครัฐปราบปรามไพ่ผิด

กฎหมาย อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

ไพ่ลักลอบเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สินค้าจากไพ่ได้รับความนิยม

ลดลง ส่งผลต่อรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ลดลงตามล าดับ 

RF ระบบ ERP ไม่ครอบคลุมและรองรับการปรับกระบวนการ

ท างานและการขยายธุรกิจไพ่และงานพิมพ์ในอนาคต 

ทิศทางการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคตเกิด

ความชะงักงัน และความสามารถในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ใน

ผลิตภัณฑ์ไพ่ลดลง 

RF บัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงิน ณ ปัจจุบันไม่สามารถ

แยกประเภทตามธุรกิจหลักได้อย่างชัดเจน 

การจัดการภายในขาดประสิทธิภาพ และทิศทางการเข้าสู่ธุรกิจ

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในอนาคตเกิดความชะงักงัน 
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4.3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี  
2560-2563 ระหว่างคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้อ านวยการโรงงานไพ่และเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

หัวข้อสัมมนา/กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560-2563 

วันที่สัมมนา  คร้ังที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  

 คร้ังที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการโรงงานไพ่  ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ เจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง  

และ คณะที่ปรึกษา บริษัท FPRI Advisory จ ากัด  

สถานที่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

 

คณะท างานของโรงงานไพ่ ผู้บริหารของโรงงานไพ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่วน

ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็น ตลอดจนได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันพิจารณา

ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการการทบทวนแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนกลยุทธ์ที่ส าคัญ  

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  

ณ โรงงานไพ่ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) มติที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า กรอบยุทธศาสตร์ประจ าปี 2559 -2563 ยังคงมีความไม่ชัดเจนระหว่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade Core Business) และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายธุรกิจและ

เพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) เนื่องจากกลยุทธ์ภายในของทั้งของยุทธศาสตร์ได้ได้แยกชัดเจนว่า

เป็นไปเพื่อสนับสนุปธุรกิจใด จึงสมควรให้แยกให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางในการด า เนินงาน 

ในอนาคตได้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เมื่อมีการแยกยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade Core Business) ให้เป็น 

“เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business)”  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยาย

ธุรกิจและเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) เพื่อยกระดับ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

แล้ว มติที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ในกรอบยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 -2563 สมควรมีการแยก

บทบาทที่ชัดเจนทั้งในด้านของการท าการตลาดและการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่าง กิจกรรม
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ทางด้านการตลาดเชิงรุกที่เป็นไปเพื่อ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core 

Business), การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปเพื่อ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade 

Core Business), กิจกรรมทางด้านการวางต าแหน่งทางการตลากใหม่ที่เป็นไปเพื่อ ขยายธุรกิจและเพิ่ม

รายได้ในอนาคต (Growth Strategy), การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยาย

ธุรกิจและเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) โดยกลยุทธ์ย่อยภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว 

ควรมีความสัมพันธ์และแยกชัดเจนระหว่างกลยุทธ์ที่สนับสนุนธุรกิจไพ่ และธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้วย 

2) ในกรอบยุทธศาสตร์การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้านัน้ มีความเหมาะสมดีแล้ว หากแต่ควรมีการปรับ

กลยุทธ์ภายในให้ครอบคลุมกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้า และเพิ่มเติม หน่วยงานต้นสังกัด 

ให้เป็นกลุ่มองค์กรที่โรงงานไพ่ต้องให้ความส าคัญเป็นหนึ่งในฐานะลกูค้า/คู่ค้าดย้ ตลดจนการเพิ่มกลยุทธ์ย่อย

ด้านการสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างบูรณาการ การบริการที่ครบวงจร ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3) ในส่วนของ Supporting Activities Strategy กลยุทธ์การบริหารจัดการท างานภายใน ควรให้มีกลยุท 

ธ์เพื่อการด าเนินการปรับปรุงและร่างระเบียบในการด าเนินงานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กลยุทธ์ 

การปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถรองรับกระบวนการท างานใหม่จากการขยายธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ 

ในอนาคต และกลยุทธ์การจัดท าบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยกประเภทตามธุรกิจหลัก 

 
สรุปข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการมูลนิธิ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  

 

ก่อนการจัดวาระการบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เรื่อง การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 อันมี คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในระดับปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน คณะที่ปรึกษา บริษัท FPRI Advisory จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาของโรงงงาน
ไพ่ ได้ท าการหารือเพื่อความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิ จัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง เพื่อประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 ด้วย โดยมี
ข้อเสนอแนะส าคัญดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจในภาพรวม และประเด็นทั่วไป 

  กรมสรรพสามิตเอง ควรร่วมหารือกับโรงงานไพ่ ว่านอกจากการมุ่งเน้นผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ภาครัฐแล้ว มีสินค้าประเภทอื่นที่นอกเหนือจากงานพมิพ์อีกหรือไม่ โดยต้องเป็นกระบวนการผลิตที่เหมาะสม

กับความสามารถของโรงงานไพ่ ทั้งนี้ เนื่องจากกรมสรรพสามิตเองมีสินค้าที่อยู่ในภายใต้การก ากับดูแล

จ านวนมาก (มากกว่า 20 ชนิด) ดังนั้น ย่อมมีแนวทางที่จะช่วยเหลือโรงงานไพ่ในการเข้ามาผลิตสิ่งพิมพ์ 

หรือสินค้าประเภทอื่น ๆ ได้โดยตรง 

 โรงงานไพ่ ควรเปลี่ยนแนวคิด จาก “ตัวเองผลิตสิ่งใดเป็น ก็จะมุ่งผลิตแต่สิ่งนั้น” ให้เป็น “ตลาดต้องการ

อะไรเราจึงผลิตสิ่งนั้น” 

 นอกจากการก้าวไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โรงงานไพ่ควรเพิ่มศักยภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

คุณภาพสูงที่ยังคเป็นที่ต้องการของตลาด 

 ส าหรับปัญหาของการขาดผู้เข้ามารับช่วงสัมปทานเพื่อจัดจ าหน่ายไพ่ มีความเห็นว่า เหตุการณ์ทางการเมือง

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้รับสัมปทานยังคงลังเลในการตัดสินใจเข้ามารับช่วงเป็นผู้รับผลประโยชน์  

ดังนั้น ควรมีแผนเตรียมความพร้อมที่ดีในกรณีที่โรงงานไพ่จะจัดจ าหน่ายไพ่เอง หรือหาผู้แทนจ าหน่าย  

ในรูปแบบอื่นนอกเหนือสัมปทาน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) 

 กลยุทธ์การวางแผนเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายไพ่เองนั้น โรงงานไพ่ควรเร่งมองหา Distributor  

รายใหม่ หรือมองหาช่องทางอื่นที่จะสามารถให้ความร่วมมือในการระบาย /จ าหน่ายสินค้าไพ่ได้ เช่น 

หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ-กองสลาก หน่วยงานภาคเอกชน- CP All 

 ตามกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดการวางแผน Succession Plan, Career 

Path และพัฒนาศักยภาพ HRD อันจะสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด และการจัดให้มีระบบการจัดเก็บ

และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ สิ่งที่ส าคัญที่ต้องตระหนัก คือ  

o พิจารณาการสรรหาบุคคลภายในองค์กรก่อน แต่หากคนที่มีอยู่ในองค์กรมีศักยภาพไม่เหมาะสมกับ

ต าแหน่งที่พิจารณา อาจมองการสรรหาบุคลากรภายในสังกัดกรมสรรพสามิตเองเป็นทางเลือกได้ 

o ระเบียบการจัดจ้าง/สรรหาพนักงาน ควรได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อรองรับต่อ 

การเลื่อนขั้น 

o ประเด็นตามบันทึกข้อตกลงฯ โรงงานไพ่ควรมีการประสานงานกับ สคร. และท าให้ สคร.ตระหนัก

ถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เท่าเทียมกับความส าคัญในด้านการเงิน เนื่องจาก

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในโรงงานไพ่เอง ท าให้

กระบวนการภายในทุกอย่างขาดประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) 

 กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างทั่วไป และกลยุทธ์  

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการนั้น ส าหรับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพด้าน

งานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มี

ประสิทธิภาพ หลักส าคัญคือ ต้องให้พนักงานภายในเองคิดนอกกรอบ และพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการ

ฝึกอบรม ดูงาน และเรียนรู้การท างานขององค์กรอื่น ๆ  ทั้งนี้การอบรมดูงานอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นในองค์กร

ที่มุ่งเน้นสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง แต่เป็นองค์กรสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงอื่น ๆ เช่น ต าราเรียน เอกสาร

คุณภาพสูง เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ก้าวกระโดด และช่วยปูทางให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานส่วนงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป 

 ในส่วนกลยุทธ์การวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ การปรับปรุงภาพลักษณ์โรงงานไพ่และวางต าแหน่ง

ทางการตลาดใหม่นั้น ผู้อยู่ภายในองค์กรอาจไม่สามารถด าเนินการเองได้เนื่องจากจะได้กรอบแนวคิด  

ที่เป็นมุมเดียว ดังนั้นการ Repositioning และ Rebranding จึงต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกที่มี 

ความเชี่ยวชาญมาเป็นศูนย์กลางในการวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ให้กับโรงงานไพ่ได้ หรือให้ผู้ใหญ่ที่มี

วิสัยทัศน์กว้างไกลช่วยให้ค าแนะน า โดยเสนอแนะว่า ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี อาจสามารถให้ค าแนะน า  

หรือข้อเสนอแนะในส่วนนี้ได้ 
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หัวข้อสัมมนา/กิจกรรม การบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เรื่อง การ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 

วันที่สัมมนา วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการโรงงานไพ่  ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ เจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจและการคลัง (สวค.) และ คณะที่ปรึกษา บริษัท FPRI Advisory 

จ ากัด  

สถานที่ ชั้น 7 ห้อง Room A @7 โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท 847 ถนนเพชรบุรี, กรุงเทพฯ 

 

ใน “การบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563” ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ ปี 2559 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 
12.00 น. ณ ชั้น 7 ห้อง Room A @7 โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท 847 ถนนเพชรบุรี, กรุงเทพฯ โดยที่ปรึกษา บริษัท 
FPRI Advisory จ ากัด ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจและการคลัง (สวค.) เข้าร่วมหารือและระดมสมองร่วมกับคณะกรรมการโรงงานไพ่ คณะผู้บริหารโรงงานไพ่ 
และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของโรงงานไพ่ เพื่อปรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563 
ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึนด้วย ทั้งนี้ ประเด็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และข้อคิดเห็น ตลอดจนการได้รับทราบข้อมูล 
และร่วมกันพิจารณามีประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพแสดงบรรยาการใน “การบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เร่ือง การทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563” 
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มติและบทสรุปการทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ประจ าปี 2560-2563  

รองประธานกรรมการ คุณสมเดช ศรีสวัสดิ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น และแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรายละเอียด
ของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 – 2563 ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์
การตลาดเชิงรุก หัวข้อ วางแผนเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายไพ่เอง คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี 
เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายไพ่โดยโรงงานไพ่เอง จะเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้โรงงานไพ่สามารถ
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของระบบสัมปทานได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นว่า โรงงาน
ไพ่ควรเร่งด าเนินการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายไพ่เองให้เป็นรูปธรรมและแล้วเสร็จให้เร็วที่สุด หรือ
ภายในปี 2560 เพื่อให้สามารถน าแผนการดังกล่าวมาใช้ได้ทันเวลา หากระบบสัมปทานอยู่ในภาวะชะงักงัน  

คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในอนาคต มีความเป็นไปได้สูงที่โรงงานไพ่อาจไม่มีความจ าเป็น 
ที่จะต้องพึ่งระบบสัมปทาน แต่ทั้งนี้ โรงงานไพ่ต้องมีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเสียก่อน โดยภายในปี 2563 
โรงงานไพ่ควรมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ  
พร้อมรองรับต่อการผลิตสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของกรมสรรพสามิต  

คณะกรรมการฯ เพิ่มข้อเสนอแนะในส่วนของสถานการณ์ของการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ในปัจจุบันว่า  
ในอนาคต หากโรงงานไพ่ต้องการมุ่งหน้าเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างเต็มรูปแบบ โรงงานไพ่ควรเร่ง
สอบถามกับทางกรมสรรพสามิตเพื่อให้ทราบชัดเจนว่า งานพิมพ์ประเภทใดเป็นที่ต้องการจากกรมสรรพสามิต เพื่อที่
โรงงานไพ่จะได้เตรียมความพร้อมในการผลิตสิ่งพิมพ์ตามที่กรมสรรพสามิตต้องการได้ทันเวลา 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปเป็นสาระส าคัญได้ว่า โรงงานไพ่ควรตระหนักถึง 1) การเร่งด าเนินการวางแผนเตรียม
ความพร้อมในการจ าหน่ายไพ่เองให้เป็นรูปธรรมและแล้วเสร็จให้เร็วที่สุดหรือภายในปี  2560 เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนจากการจ าหน่ายไพ่ผ่านระบบสัมปทาน 2) การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรทั้งทางด้าน 
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายในปี 2563 3) การประสานและขอ
ข้อมูลกับทางกรมสรรพสามิตอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้ทราบความต้องการของกรม และสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ตามที่กรม
สรรพสามิตต้องการได้ทันเวลา 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากทางบริษัท FPRI Advisory จ ากัด คุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจและการคลัง (สวค.) ได้ให้ข้อคิดเห็น และแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผนวิสาหกิจของ
โรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 – 2563 ดังต่อไปนี้  

ในประเด็นของวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า  “เป็นผู้น าด้านสิ่ งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ  
ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่า ถ้อยความดังกล่าวถูกมองให้เป็น 



 
 
 

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 

 

158 

 

การก าหนดให้โรงงานไพ่ด าเนินธุรกิจกับภาครัฐแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหากในอนาคตมีการร่วมลงทุนของภาคเอกชน  
หรือมีปัจจัยอื่นที่ท าให้ภาคเอกชนเข้ามาเก่ียวข้องกับโรงงานไพ่ วิสัยทัศน์ดังกล่าวอาจต้องปรับเปลี่ยน  

ในประเด็นของพันธกิจ ข้อที่ 5 ที่ระบุว่า “บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล”  
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นว่า ค าว่า “โปร่งใส” และ “ธรรมาภิบาล” มีความหมายที่ใกล้เคียงสัมพันธ์กันมาก  
การเลือกใช้เพียงค าใดค าหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกว่า 

ในประเด็นของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 – 2563 ฉบับที่น าเสนอนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
แสดงความเห็นว่า แผนฯ มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะมีการแยกกันอย่างชัดเจนระหว่าง ยุทธศาสตร์ที่  1  
เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายธุรกิจใหม่และ 
เพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) ท าให้โรงงานไพ่สามารถด าเนินการตามแต่ละกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ 
แต่ละธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีความชัดเจนมากข้ึน  

ในกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (กลยุทธ์ที่ 1.3 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
อย่างบูรณาการ หัวข้อการวางแผน Succession Plan, Career Path และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถ
พัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด และจัดให้มีระบบการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเปน็ระบบ/ กลยุทธ์ที่ 2.3 กลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ หัวข้อการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มี
ประสิทธิภาพ) ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอแนะว่า โรงงานไพ่ควรให้ความส าคัญกับการจัดการกับระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากบุคลากรภายในโรงงานไพ่มีทั้งบุคลากรเดิมที่มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการท างานสูง และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทางภาคทฤษฎีอย่างแม่นย า ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กร
ต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรเดิมและถ่ายทอดสู่กลุ่มบุคลากรใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงงาน
ไพ่ควรพิจารณาการสรรหาบุคคลภายในองค์กรก่อน แต่หากคนที่มีอยู่ในองค์กรมีศักยภาพไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง  
ที่พิจารณา อาจมองการสรรหาบุคลากรภายในสังกัดกรมสรรพสามิตเองเป็นทางเลือกได้ และในประเด็นของระเบียบ
การเลื่อนขั้น/จัดจ้าง/สรรหาพนักงาน ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อรองรับต่อการเลื่อนขั้น 
จากภายในองค์กรให้ได้มากที่สุด 

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกในประเด็นด้านการจัดสรรเงินลงทุน ว่า โรงงานไพ่ควรจัดสรรงบ
ลงทุนออกเป็นสองประเภทหลัก คือ งบลงทุนประจ า และงบลงทุนเพื่อด าเนินการตามธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด  
การปลอมแปลง และโดยในระยะเวลาอันใกล้นี้ โรงงานไพ่ควรให้น้ าหนักกับการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด  
การปลอมแปลงในสัดส่วนที่มากกว่างบลงทุนประจ า และ ลดทอนน้ าหนักให้สมดุลในระยะเวลาถัดมา เนื่องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ มองว่า การลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนมาก เช่น ลงทุนใน
เครื่องจักร นวัตกรรม ผลการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถตั้งตัวและด าเนินต่อไปได้ในอนาคต  
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ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) กลยุทธ์ 2.1 กลยุทธ์ 
การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างทั่วไป หัวข้อ เตรียมความพร้อมและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านงานสิ่ งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้แสดงความเห็นว่า  โรงงานไพ่  
ควรให้ความส าคัญกับการวิจัย ออกแบบ/พัฒนาศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง และต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากร
ด้านงานพิมพ์อย่างจริงจัง ซึ่ งการวิจัยและพัฒนาเหล่านี้จะเป็นรากฐานส าคัญที่จะท า ให้ธุรกิจสิ่ งพิมพ์  
ปลอดการปลอมแปลงมีความยั่งยืนในที่สุด  

ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) กลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์ 
การวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ อันประกอบไปด้วย การปรับปรุงภาพลักษณ์โรงงานไพ่และวางต าแหน่งทาง  
การตลาดใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้แสดงความเห็นว่า โรงงานไพ่ควรใช้  Website ขององค์กรหรือ Website ของ 
กรมสรรพสามิต เพื่อเป็นสื่อในการริเริ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานภายนอกรับทราบว่าโรงงานไพ่ก าลังจะมี
การปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและก าลังจะให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจได้รับทราบและให้ความสนใจ  

ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ คุณธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์ ได้ให้ข้อคิดเห็น และแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ในรายละเอียดของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 – 2563 ดังต่อไปนี้  

ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ได้ให้ข้อคิดเห็นประกอบล้อตามความเห็นของทั้งคณะกรรมการฯ และผู้ ทรงคุณวุฒิ 
อันมีใจความว่า โรงงานไพ่ได้เร่งด าเนินการทุกทาง เช่น ในประเด็นหลัก  1) จัดสรรพื้นที่โรงงานให้รองรับงานพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงและให้เกิด Flow ในการผลิต ซึ่ง ณ ปัจจุบันที่ปรึกษาฯ มศว . ได้รับมอบหมายให้ศึกษา 
การลงทุนในกรณีการด าเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงโดยเฉพาะ  
เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดในเรื่องของความคับแคบของพื้นที่โรงงานเดิมและข้อจ ากัดในการวางเครื่องจักร  2) การเตรียม 
ความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งในปัจจุบัน ที่ปรึกษาฯ มศว . เห็นว่า
ศักยภาพของโรงงานไพ่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้นยังคงมีขีดจ ากัดในเรื่องของต้นทุนในการผลิต  
ที่อาจแข่งขันกับภาคเอกชนไม่ได้ ที่ปรึกษาฯ มศว. จึงเสนอให้โรงงานไพ่พิจารณาขอบเขตการผลิตงานพิมพ์ตาม 
สิ่งที่กรมสรรพสามิตจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน และในอนาคตอาจต้องมีการพิจารณาการลงทุนในเครื่องจักร 9 ประเภท 
ทั้งนี้ คาดว่าภายในปี 2559 จะได้ข้อสรุปตามโครงการศึกษาฯ จากที่ปรึกษาฯ มศว. เป็นต้น  

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้ให้ข้อคิดเห็น และแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผนวิสาหกิจ
ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 – 2563 ดังต่อไปนี้ 

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้า กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้า
และหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีข้อเสนอแนะว่า โรงงานไพ่ควรตระหนักถึง  
การพัฒนากระบวนการในการให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบวงจร กล่าวคือ ในกลุ่มสินค้าไพ่ โรงงานไพ่ควรน าเสนอ
การบริการที่ดีทั้งก่อน-หลังการขายสินค้า และดูแลลูกค้าทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มสินค้าสิ่งพิมพ์ โรงงานไพ่
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ควรมีการวางแผน ออกแบบ และปรับโครงสร้างภายในเพื่อให้สอดรับการให้บริการที่ครบวงจร โดยผลิตงานพิมพ์ 
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  

ในประเด็นการส ารวจความพึงพอใจฯ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีข้อเสนอแนะว่า โรงงานไพ่ควรมี  
การส ารวจความพึงพอใจในวงกว้างและพิจารณาคู่เทียบที่เหมาะสมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคู่เทียบในผลิตภัณฑ์ ไพ่และ
สิ่งพิมพ์ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความครอบคลุมและสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้จริง 

4.4 บทสรุปการทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ปี 2560-2563 
 

หลังจาก “การบรรยายและการสัมมนาระดมสมอง (Brainstorming Workshop) เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี 2560-2563” แล้วเสร็จ โรงงานไพ่และคณะที่ปรึกษาของโรงงานไพ่ได้พิจารณา
เพิ่มเติมถึงข้อจ ากัดต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย และการเงิน รวมถึงข้อจ ากัดในขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ขององค์กร เพื่อกลั่นกรองเป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะ สมกับ 
การด าเนินงานของโรงงานไพ่ ตามแนวคิดของระบบ EVM อีกทั้งได้น ากลยุทธ์องค์กรในปี 2558 มาพิจารณาร่วมด้วย 
เพื่อให้ได้กลยุทธ์ใหม่ที่ทบทวนเพื่อใช้เป็นแนวทางในปี 2560 -2563 มีความสมบูรณ์และพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต โดยบทสรุปของกลยุทธ์ประจ าปี 2560-2563 ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง ที่ปรึกษา 
ผู้บริหาร และคณะท างานของโรงงานไพ่ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงงานไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถ
สรุปกรอบของยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ ซึ่งแสดงการถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
มีรายละเอียดของยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
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เมื่อท าการจัดกลุ่มและสังเคราะห์ พบว่ายุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่จะมีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์หลัก และ  
9 ยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) 
 
ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) นี้ ถูกปรับปรุงและก าหนด

ขึ้นใหม่แต่ยังคงนัยส าคัญเดิม (ยุทธศาสตร์ที่ 1 เดิมที่ก าหนดในปี 2558 ใช้ชื่อว่า “ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade 
Core Business) ซึ่งเน้นการปรับปรุงการด าเนินงานที่เป็นอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานทั้งเพื่อ
ธุรกิจไพ่และสิงพิมพ์ไปพร้อม ๆ กัน) กล่าวคือ ในปี 2559 โรงงานไพ่ได้มีการวางยุทธศาสตร์และวางกลยุทธ์นี้ 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพของธุรกิจไพ่ และเป็นไปเพื่อให้โรงงานไพ่มีกรอบการด าเนินงานที่
ชัดเจนในด้านแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมภายในต่าง ๆ ที่วางไว้เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักหรือผลิตภัณฑ์ไพ่ 
อันแยกออกจากแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมภายในต่าง ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
โดยจะเน้นที่ในการการปรับปรุงการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไพ่เป็นส าคัญ รวมไปถึงปรับปรุงกิจกรรม  
การด าเนินงานและปัจจัยพื้นฐานของโรงงานไพ่เพื่อธุรกิจไพ่เท่านั้น โดยในกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใน
ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก: ผลิตภัณฑ์ไพ่ (Upgrade Core Business) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้อง
ด าเนินงาน คือ 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นระบบ Demand pull system 
- ปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน 
- ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตผลิตภัณฑ์ไพ่และราคาขาย (โดยยึดหลัก Risk Pooling) 
- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินงาน คือ 
- ขยายช่องทางการกระจายสินค้า/ตัวแทน 
- ส ารวจยอดขายและ Demand ไพ่ในตลาดอย่างสม่ าเสมอและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

อย่างต่อเนื่อง 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาด 

1.3 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการ โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินงาน คือ 
- การวางแผน Succession Plan, Career Path และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถพัฒนา

บุคลากรได้ตรงจุด 
- จัดให้มีระบบการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
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 ยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) 
 

ยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) นี้ ถูกคงไว้ซึ่งนัยส าคัญเดิม  
แต่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อยให้สอดรับกับการวางแนวทางในการเพิ่มศักยภาพด้าน  
การเตรียมการด าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงให้เฉพาะเจาะจงมากข้ึน กล่าวคือ ในปี 2559 โรงงานไพ่ได้มี
การวางยุทธศาสตร์และวางกลยุทธ์นี้เพื่อมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเท่านั้น   
รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้างานพิมพ์รับจ้างทั่วไป และมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการวางต าแหน่งทางการใหม่เพื่อให้องค์กร
ภายนอกรับทราบทิศทางธุรกิจที่โรงงานไพ่จะมุ่งไป ตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยในกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายในยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจ
ใหม่และเพิ่มรายได้ในอนาคต (Growth Strategy) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.1 กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจ้างทั่วไป โดยมีกิจกรรมหลัก
ที่ต้องด าเนินงาน คือ 
- บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ 
- วิจัยและพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง 
- เตรียมความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
- จัดสรรพื้นที่โรงงานให้รองรับงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และให้เกิด Flow ในการผลิต 
- ขยายฐานลูกค้างานรับจ้างพิมพ์ 
- หาลูกค้างานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มเติม 

1.2 กลยุทธ์การวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินงาน คือ 
- ปรับปรุงภาพลักษณ์โรงงานไพ่และวางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ 
- พัฒนาสินค้างานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการขายโดยวิธี Personal Selling & Internet Marketing และ Public relation 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องด าเนินงาน คือ 
- พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ 

 
2. ยุทธศาสตร์จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้า 

 
 เนื่องจากในอนาคตโรงงานไพ่อาจต้องจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง ประกอบกับเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงโดยสมบูรณ์ จะท าให้โรงงานไพ่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นกว่าปัจจุบันเป็นอย่าง
มาก ดังนั้น ในการด าเนินธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด  
ที่จะส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจ ดังนั้นโรงงานไพ่จึงจ าเป็นที่จะต้องบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่ค้าอย่าง 
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บูรณาการ โดยในกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อยที่อยู่ภายใน ยุทธศาสตร์จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้า 
 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1 กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า/คู่ค้าและหน่วยงานต้นสงักัดอย่างต่อเนื่อง 

- การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ 

- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจ าหน่ายและการใช้ไพ่ลักลอบ 

- การพัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างครบวงจร 

2.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

- ริเริ่มโครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

  
จากยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ โรงงานไพ่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้ Supporting Activities 

Strategy โดยกลยุทธ์ดังกล่าวถูกออกแบบเนื่องจาก โรงงานไพ่ตระหนักได้ว่า การวางรากฐานและพัฒนากระบวนการ
ภายในเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจไพ่ และการยกระดับศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ในอนาคต ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์เพื่อจัดการ
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากโรงงานไพ่มีการก าหนด “กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ภายใน” เพื่อรองรับกระบวนการท างานทั้งสองธุรกิจหลัก ดังนั้น ในการนี้ โรงงานไพ่จึงทบทวนและสร้างกลยุทธ์  
ที่อยู่ภายใต้ Supporting Activities Strategy ขึ้นมาใหม่ คือ “กลยุทธ์การบริหารจัดการภายใน” โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

 กลยุทธ์การบริหารจัดการภายใน 
o ด าเนินการปรับปรุงและร่างระเบียบในการด าเนินงานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
o ปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถรองรับกระบวนการท างานใหม่จากการขยายธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์

ในอนาคต 
o การจัดท าบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยกประเภทตามธุรกิจหลัก 

 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2560-2563 ทั้งหมดของโรงงานไพ่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ของการด าเนินงาน สามารถแบ่งระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ย่อย (กลยุทธ์) ตามกรอบของ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพแสดงกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ย่อย ที่ต้องด าเนินการในระยะปีที่ 3 ถึง ปีที่ 5 (ปี 2561-2563) 
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แผนภาพแสดงกรอบของยุทธศาสตร์โรงงานไพ่ประจ าปี 2560-2563 (ฉบบัสมบูรณ์ ทบทวนในปี 2559) 
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แผนภาพแสดงกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ย่อย ที่ต้องด าเนินการในระยะปีที่ 3 ถึง ปีที่ 5 (ปี 2561-2563
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บทที่ 5: การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าป ี2560 (Action Plan) 
 
5.1 บทน า 
 

โรงงานไพ่ได้จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี 2560 เพื่อก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานประจ าปีให้

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กรในการผลิตไพ่และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เพื่อหา

รายได้ให้รัฐและด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการท าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ โดยตั้งเป็น

ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเก่ียวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 ได้จัดท าขึ้นภายใต้

กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งได้ทบทวนและปรับปรุงขึ้นใหม่ ในกระบวนการจัดท าแผน

วิสาหกิจขององค์กร ผ่านการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหาร และพนักงาน

โรงงานไพ่ และผ่านการอนุมัติในหลักการ และกรอบเนื้อหาในการประชุมร่วมกคณะกรรมการโรงงานไพ่ใน เมื่อ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ชั้น 7 ห้อง Room A @7 โรงแรมอมารีวอเตอร์

เกท 847 ถนนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล่าวโดยสรุป รายละเอียดของแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 

2560 – 2563 ของโรงงานไพ่ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 
 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจดังกล่าว โรงงงานไพ่ได้ด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจของ

องค์กรประจ าปี 2559-2563 และปรับปรุงให้เป็นแผนวิสาหกิจของปี 2560-2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนถึงสามารถรองรับกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบ

วิสัยทัศน ์

• “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส” 

พันธ์กิจ 

• ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพมิพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 

• พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

• ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศ ตาม พรบ. ไพ่ 2481 

• รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 

• บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ธุรกิจ การสร้างรายได้ และการด าเนินงานโดยรวม เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการทบทวนแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางของระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) ให้กับองค์กร ที่ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจของไทยใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

องค์กรอีกด้วย 

 

5.2  การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 
 

เมื่อโรงงานไพ่ได้ด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2560-2563 เรียบร้อยแล้ว โรงงานไพ่ 

ได้ด าเนินงานถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กร จากรูปแบบของของยุทธศาสตร์  (Strategic Plan) ไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้วยเครื่องมือส าคัญในกระบวนการ

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู ่แผนด าเนินงาน คือ การแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการ

ประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการของระบบ 

EVM โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC นั้น จะท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงแผนด าเนินงานกับแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการก าหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อให้การ

ด าเนินงานประจ าปีมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกส่วนงาน รวมถึงมีการด าเนินงานประจ าปีที่

สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และประสบ

ผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่องค์กรมุ่งหมายไว้ 

แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนถึงแผนที่ยุทธศาสตร์และระบบ BSC ที่ใช้เป็น

กรอบในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 นี้ ได้จัดท าขึ้นภายใต้การคัดกรองตามแนวคิดแผนยุทธศาสตร์

ของปี 2560-2563 และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแนวนโยบายในช่วงปี 2560-2561 ซึ่งถือเป็นปีแห่ง

การเร่ิมผลักดันกิจกรรมและโครงการตามผลการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะต้องการจะผลักดันโรงงานไพ่เข้าสู่การแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการ

ปลอมแปลง อีกทั้งโรงงานไพ่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย

ปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปเป็นแผนปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 16 แผนงาน ใช้งบประมาณในการด าเนินการ

รวมทั้งสิ้น  17,405,000 บาท ซึ่งแผนปฏิบัติงานทั้ง 16 แผนงานดังกล่าว สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ได้

ครบทั้ง 3 ยุทธศาสตร์  
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ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 อาจยังไม่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานในทุกกลยุทธ์ เนื่องจากบางแผนงานนั้น สามารถก าหนดเป็น “กิจกรรม” ที่ทางโรงงานไพ่สามารถ

ด าเนินงานได้จากการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกระบวนการท างานปกติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว สามารถดู

รายละเอียดได้ตามรายงานการทบทวนแผนตามแนวคิด EVM ในส่วนของระบบ Balanced Scorecard ของ 

โรงงานไพ่ ประจ าปี 2560 
 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 ก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินงาน

จ าแนกตามผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 

ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 จ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงาน จ านวนแผนปฏิบัติการ งบประมาณ (บาท) 

1. ส่วนผลิตไพ่ป๊อก - - 
2. ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก - - 
3. ส่วนเตรียมการพิมพ์ - - 
4. ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ - - 
5. ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 4 1,500,000.00 
6. ส่วนบัญชีและการเงิน 1 - 
7. ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ - - 
8. ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 4 9,500,000.00 
9. ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ - - 
10.  ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 1,400,000.00 
11. องค์กร 2 2,050,000.00 
12. ที่ปรึกษา 3 3,000,000.00 

รวม 10 ส่วนงาน 16 17,450,000.00 

 
หมายเหตุ: แผนปฏิบัติการจ านวน 1 โครงการ แต่งตั้งคณะท างานเป็นผู้รับผิดชอบ และอีก 1 โครงการเป็น
การร่วมมือกันทั้งองค์กร 
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ตารางแสดงแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 16 โครงการ 
ในส่วนของงบประมาณและผู้รบัผิดชอบในการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร 
(Capacity Building) 

600,000.00 ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

2 โครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

900,000.00 ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

3 โครงการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด าเนินการโดย              
โรงงานไพ ่

ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

4 กิจกรรมปรับปรุงและร่างระเบียบในการด าเนนิงาน
ภายในเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจใหม่ 

ด าเนินการโดย            
โรงงานไพ ่

ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

 รวมงบประมาณ 1,500,000.00  
5 โครงการปรับกระบวนการท างานภายใน 

(Reprocessing) ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนนิ
ธุรกิจในอนาคต 

1,500,000.00 องค์กร (ฝ่ายอ านวยการ ฝ่าย
ผลิตไพ่ และฝา่ยโรงพิมพ์) 

6 โครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 550,000.00 องค์กร (คณะท างานและ
คณะอนุกรรมการ CG และ 
CSR) 

 รวมงบประมาณ 2,050,000.00  

7 แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายไพ่ที่
ระลึกและไพ่ส่งออก 

1,200,000.00 ส่วนพฒันาธุรกิจและการตลาด 

8 โครงการส ารวจตลาดไพ่และการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับไพ่ผิดกฎหมาย 

200,000.00 ส่วนพฒันาธุรกิจและการตลาด 

 รวมงบประมาณ 1,400,000.00  

9 โครงการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายแยกรายประเภท ด าเนินการโดย             
โรงงานไพ ่

ส่วนบญัชีและการเงิน 

10 โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมิน
พนักงาน           

1,500,000.00 ส่วนสารสนเทศและ             
พัฒนาระบบ 

11 โครงการพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ 
เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
(โครงการต่อเนื่อง ป2ี560-2561) 

6,000,000.00 ส่วนสารสนเทศและ                              
พัฒนาระบบ 
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ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
และ E-Commerce 

1,000,000.00 ส่วนสารสนเทศและ                 
พัฒนาระบบ 

13 โครงการพัฒนาระบบ E-Banking 1,000,000.00 ส่วนสารสนเทศและ                  
พัฒนาระบบ 

 รวมงบประมาณ 9,500,000.00  

14 
โครงการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีต่อ
ผลิตภัณฑไ์พ่ ไพท่ี่ระลึก และสิ่งพิมพ์ ของโรงงานไพ่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1,500,000.00 ที่ปรึกษา 

15 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management - EVM) ประจ าปี 2560 

1,500,000.00 ที่ปรึกษา 

16 

โครงการถูกก าหนดตาม ผลการศึกษาแนวทางการ
ลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลงของ
โรงงานไพโ่ดยทีป่รึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

รอผลการศึกษา ที่ปรึกษา 

 รวมงบประมาณ 3,000,000.00  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,450,000.00  

 

5.2.1  ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ และระบบ BSC 
 

ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ จะต้องค านึงถึงความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกันระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนปฏิบัติการเป็นส าคัญ เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถผลักดันให้การด าเนินงานของ

องค์กรบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อได้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สมบูรณ์แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คือ 

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) และระบบการ

ประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งระบบ BSC ดังกล่าว ท าหน้าที่ในการก าหนด

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมาย หรือ 

เป้าประสงค์ และเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จในระบบ BSC นี้ จะเป็นกรอบในการก าหนดโครงการ หรือ แผนปฏิบัติของ

องค์กร เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรสามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  
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การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการผ่านระบบBSC นี้เร่ิมต้นจากการประมวลยุทธศาสตร์ของ

องค์กรและพัฒนาขึ้นเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมิติต่างๆ

ได้แก่มิติด้านการเงิน (Finance) ลูกค้าและคู่ค้า (Customer) กระบวนการภายใน (Internal Process) และด้าน

การเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth) โดยมิติต่างๆมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันกล่าวคือเป้าประสงค์

ด้านการเรียนรู้และเติบโตมีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมเป้าประสงค์ในด้านกระบวนการภายในซึ่งจะส่งผล

ต่อเนื่องไปยังการด าเนินงานในมุมมองด้านลูกค้าและคู่ค้าและน าไปสู่การส่งเสริมเป้าประสงค์ด้านการเงินในที่สุด 

 

 
 

แผนภาพแสดงตัวอย่างแบบความเชื่อมโยงของแผนที่ยุทธศาสตร์ระบบ BSC และแผนปฏิบัติการ 
 
ทั้งนี้ เป้าประสงค์ในทุกมิติดังกล่าวจะน าไปสู่การด าเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร

ในทุกด้านผ่านกระบวนการการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานซึ่งแสดงออกมา
ในรูปแบบของระบบBSC โดยองค์กรจะต้องพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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5.2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 และยุทธศาสตร์องค์กร 
 

จากกระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2560 – 2563  ของ โรงงานไพ่ สามารถสรุปแผน

ยุทธศาสตร์ ได้ 3 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อด าเนินงานในระยะสั้น ประจ าปี 2560 – 2561 และระยะยาว ประจ าปี 

2562 – 2563 โดยกลยุทธ์ระยะสั้นนั้น ได้น าไปสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2560 ระบบ Balanced 

Scorecard และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 อันมีรายละเอียด ดังนี้  

 
ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560-2563, กลยุทธ,์ และจ านวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 

 
แผน

ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 2560 

1. 
เพิ่มศักยภาพ 
ธุรกิจหลัก 
(Upgrade 

Core 
Business) 

 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและปรับปรงุการด าเนินงาน 
ให้มีประสทิธิภาพ 

 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นระบบ Demand 
pull system 

มีแผนปฏบิัติการรองรับภายในปี 
2561-2563 

- ปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตผลิตภัณฑ์ไพ่และราคา
ขาย (โดยยึดหลัก Risk Pooling) 

มีแผนปฏบิัติการรองรับภายในปี 
2561-2563 

- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก  

- ขยายช่องทางการกระจายสินคา้/ตัวแทน มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- ส ารวจยอดขายและ Demand ไพ่ในตลาดอย่าง
สม่ าเสมอและจัดกิจกรรมส่งเสรมิการขายอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานของ
หน่วยงานขายและการตลาด 

 
 
 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 
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แผน
ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 2560 

1.3 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณา
การ 

 

- การวางแผน Succession Plan, Career Path 
และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถพัฒนา
บุคลากรได้ตรงจุด 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- จัดให้มีระบบการจัดเก็บและถา่ยทอดองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

1.4 กลยุทธ์การบริหารจัดการท างานภายใน  

- ด าเนินการปรับปรุงและร่างระเบียบในการ
ด าเนินงานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- ปรับปรุงระบบ ERP ให้สามารถรองรับกระบวนการ
ท างานใหม่จากการขยายธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ใน
อนาคต 
 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- การจัดท าบญัชีตน้ทุนและรายงานทางการเงินแยก
ประเภทตามธุรกิจหลัก  

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

2. 
ขยายธุรกิจใหม่
และเพิ่มรายได้

ในอนาคต 
(Growth 
Strategy) 

2.1 กลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงและงานพิมพ์รับจา้งทั่วไป 

 

- บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรรว่มกันระหว่าง
ผลิตภัณฑไ์พ่และสิ่งพิมพ์ 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- วิจัยและพฒันาศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- เตรียมความพร้อมและพัฒนาประสิทธิภาพดา้นงาน
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- จัดสรรพื้นที่โรงงานให้รองรับงานพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง และให้เกิด Flow ในการผลิต 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- ขยายฐานลูกค้างานรบัจ้างพิมพ์ มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- หาลูกค้างานพิมพป์ลอดการปลอมแปลงเพิ่มเติม 
 
 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 



 
 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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แผน
ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 2560 

2.2 กลยุทธ์การวางต าแหน่งทางการตลาดใหม ่  

- ปรับปรุงภาพลักษณโ์รงงานไพ่และวางต าแหน่ง
ทางการตลาดใหม่ 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- พัฒนาสินคา้งานพิมพป์ลอดการปลอมแปลงร่วมกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการขายโดยวิธี Personal 
Selling & Internet Marketing และ Public 
relation 

มีแผนปฏบิัติการรองรับภายในปี 
2561-2563 

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม ่  

- พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนงานการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

3. 
จัดการ

ความสัมพันธ์
กับคู่ค้า/ลูกค้า 

3.1 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า/คู่ค้าและ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

- การสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการ
จ าหน่ายและการใชไ้พ่ลักลอบ 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

- การพัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างครบ
วงจร 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 

3.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้แก่องค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

 

- ริเริ่มโครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
แก่องค์กร 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2560 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2560-2563 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 (1) 

 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ประจ าปี 2560-2563 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 (1) 

       = มี     ิ  ติกา  อง   ใ  ี 2560
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2560-2563 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 (2) 

 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ประจ าปี 2560-2563 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 (2)
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5.2.3  ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 และระบบ BSC 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรจากการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2560-2563 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น
สามารถน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจ าปี 2560 เพื่อท าการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างสอดคล้อง และเป็นรูปธรรม ผ่านการก าหนดเป้าประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และเพื่อการพัฒนาไปสู่ระบบการประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดดัชนีชี้วัด (Measure) เป้าหมาย (Target) และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมการด าเนินงาน
ภายใน หรืออยู่ในรูปของโครงการลงทุน หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2560 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ จากการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 ร่วมกับแผนที่ยุทธศาสตร์ 
และระบบ BSC ประจ าปี 2560 พบว่า เป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 รองรับ
เป็นเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน (Internal Process – I) และเป้าประสงค์ในระดับการเรียนรู้และเติบโต 
(Learning and Growth – L) ซึ่งเป็นไปตามหลักการด าเนินงาน เนื่องจากเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน 
และการเรียนรู้และเติบโต จะท าหน้าที่ผลักดันองค์กรไปสูงเป้าประสงค์ในระดับลูกค้า (Customer – C) และ
เป้าประสงค์ด้านการเงิน (Finance – F) ต่อไป และแม้ว่าเป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 นั้น ยังไม่
สามารถตอบสนองได้ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์ เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการบางโครงการท าหน้าที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งถือเป็นแผนปฏิบัติการที่ต้องน าไปปฏิบัติในปี 2561-2563 แต่อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์ที่มี
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 ตอบสนองแล้วมีดังต่อไปนี้ 

 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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เป้าประสงค ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
คู่ค้าและลูกค้า (C)  
C1 สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้า (Supplier, จุด
จ าหน่าย) 

⁻ โครงการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีต่อผลติภัณฑ์ไพ่ ไพ่
ที่ระลึก และสิง่พิมพ์ ของโรงงานไพ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

C2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ ์ ⁻ โครงการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีต่อผลติภัณฑ์ไพ่ ไพ่
ที่ระลึก และสิง่พิมพ์ ของโรงงานไพ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

C3 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้างานพิมพ์ ⁻ โครงการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีต่อผลติภัณฑ์ไพ่ ไพ่
ที่ระลึก และสิง่พิมพ์ ของโรงงานไพ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กระบวนการภายใน (I)  
I1 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและการ
ด าเนินงาน 

- โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน (Reprocessing)  
ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

- กิจกรรมปรับปรุงและร่างระเบียบในการด าเนนิงานภายในเพื่อ
รองรับการด าเนินธุรกิจใหม่ 

I2 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการปันส่วนตน้ทนุค่าใช้จา่ยแยกรายประเภท 

I3 พัฒนาศักยภาพด้านการขาย และการตลาด 
เชิงรุก 

- แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกและไพ่
ส่งออก 

I4 ขยายช่องทางในการกระจายสินค้า/ตัวแทน (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
I5 ผลักดันกระบวนการด าเนินงานตามหลัก              
ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได ้
 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

I6 พัฒนาศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง - รอการด าเนินการหลังจากรับผลการศึกษาแนวทางการลงทนุใน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจาก มศว. 

I7 พัฒนากระบวนการท างานเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจสู่สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

- รอการด าเนินการหลังจากรับผลการศึกษาแนวทางการลงทนุใน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจาก มศว. 

I8 หาลูกค้างานพิมพ์เพ่ิมเติม (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
I9 พัฒนาการสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลกูค้า/คู่ค้า 
หน่วยงานต้นสังกัด 

- โครงการส ารวจตลาดไพ่และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับไพ่ผิดกฎหมาย 

I10 พัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างครบ
วงจร 

- โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ  
E-Commerce 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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เป้าประสงค ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

- โครงการพัฒนาระบบ E-Banking 
I11 สนับสนุนโครงการและกิจกรรมทางสังคมตาม
หลักการ Synergy Drive 

- โครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

การเรียนรู้และการเติบโต (L)  
L1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร 

- โครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
- โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (Capacity Building) 
- โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน 

L2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับต่อการ
ขยายธุรกิจในอนาคต 

- โครงการพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  (โครงการ ปี 2560 เฉพาะด้าน
ระบบเพื่อ HR) 

L3 จัดท าบัญชตี้นทุนและรายงานทางการเงินแยก
ประเภทตามธุรกจิ 

- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management - EVM) 
ประจ าปี 2560 

L4 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

- โครงการบริหารองค์ความรู้ (KM) 

 

ส าหรับบางเป้าประสงค์ที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับนั้น บางส่วนมีกิจกรรมการด าเนินงานภายในท าหน้าที่

ตอบสนองหรืออยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของนโยบายจากต้นสังกัดในการด าเนินงานต่อไป โดยแผนที่ยุทธศาสตร์

ในระดับองค์กร ประจ าปี 2560  ที่ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560-2563 ฉบับทบทวน และความ

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 แสดงในแผนภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โรงงานไพ่ และแผนปฏิบัตกิารที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตา่ง ๆ ประจ าปี 2560 

 

แผนภาพแสดง แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โรงงานไพ่ และแผนปฏบิัติการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตา่ง ๆ ประจ าปี 2560
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5.3  แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 
 

จากการประมวลผลข้อมูลแผนปฏิบัติการสามารถรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 ของโรงงานไพไ่ด้
ทั้งสิ้น 16 แผนงานซึ่งประกอบด้วย 

1. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 4 โครงการ  
- โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (Capacity Building) 
- โครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
- โครงการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
- กิจกรรมปรับปรุงและร่างระเบียบในการด าเนนิงานภายในเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจใหม่ 

2. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยองค์กรรวม 2 โครงการ  
- โครงการปรับกระบวนการท างานภายใน (Reprocessing) ให้สอดคล้องกับทิศทาง 

การด าเนินธุรกิจในอนาคต 
- โครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

3. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 โครงการ  
- แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกและไพส่่งออก 
- โครงการส ารวจตลาดไพ่และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับไพ่ผิดกฎหมาย 

4. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยส่วนบัญชีและการเงิน 1 โครงการ 
- โครงการปันส่วนตน้ทนุค่าใช้จา่ยแยกรายประเภท 

5. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 4 โครงการ 
- โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน           
- โครงการพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ (โครงการ ปี 2560 เฉพาะด้านระบบเพื่อ HR) 
- โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ E-Commerce 
- โครงการพัฒนาระบบ E-Banking 

6. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยที่ปรึกษา 3 โครงการ 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีต่อผลติภัณฑ์ไพ่ ไพ่ที่ระลึก และสิ่งพิมพ์ ของ

โรงงานไพ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Value Management - EVM) ประจ าปี 2560 
- โครงการถูกก าหนดตามผลการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม

แปลงของโรงงานไพ่โดยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 
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ทั้งนี้ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแผนปฏบิัติการนี้ อยู่ในรปูแบบที่แสดงความสอดคล้องกบัระบบบริหาร
จัดการในปัจจบุัน (ระบบ EVM) และมีความสอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Appriasal – SEPA) อีกด้วย โดยข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 

 
(1) ข้อมูลโครงการ 

1.1 สถานะของแผนงาน/โครงการ 
1.2 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
1.3 งบประมาณ 
1.4 ผู้รับผิดชอบ 

(2) ความเชื่อมโยงของแผนด าเนินงานกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(3) ความเชื่อมโยงของแผนด าเนินงานกับระบบBalanced Scorecard 
(4) รายละเอียดโครงการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 
4.2 วัตถุประสงค์ 
4.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (พร้อมประมาณการทางการเงินถ้ามี) 
4.4 ตัวชี้วัดโครงการ 
4.4 เป้าหมายตัวชี้วัด 

(5) แผนการด าเนินงาน 
 
จากการรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 ทั้ง 16 โครงการสามารถสรุปรายละเอียดของ

แผนปฏิบัติการ ได้ดังนี้ 
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โครงการที่ 1: โครงการปรับกระบวนการท างานภายใน (Reprocessing) ให้สอดคล้องกับทศิทางการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต 
  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
งบประมาณ: 1,500,000.00  บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายอ านวยการ ฝา่ยผลิตไพ่ และฝ่ายโรงพิมพ์ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I1 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและการ

ด าเนินงาน 

 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ปี 2559-2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อเอื้อต่อการด าเนินการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อ
เพิ่มรายได้ในอนาคต ดังนั้น โรงงานไพ่จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งทบทวนกระบวนการท างานภายในองค์กร ปรับกระบวน
ทัศน์ของพนักงานในองค์กรในภาพรวม ตลอดจนวางแผนระบบการท างานภายในทุกฝ่ายส่วนให้สอดรับกับการเพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจหลักหรือผลิตภัณฑ์ไพ่ ควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อทบทวนกระบวนการด าเนินงานภายในของโรงงานไพ่ ปรับกระบวนทัศน์ของพนักงานในองค์กรใน
ภาพรวม ตลอดจนวางแผนระบบการท างานภายในทุกฝ่ายส่วนให้สอดรับกับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจหลักหรือ
ผลิตภัณฑ์ไพ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันและเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

โรงงานไพ่มีคู่มือการปรับกระบวนการท างานภายใน (Reprocessing) ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการท างานภายใน 
 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

สามารถจัดท าคู่มือการปรับกระบวนการท างานภายใน (Reprocessing) ได้ส าเร็จ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ทบทวน และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับกระบวนการด าเนนิงานภายในของโรงงานไพ่ ณ ปัจจุบนั 
2. น าผลการศึกษาตามแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิง่พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงทีจ่ัดท าโดย มศว. มา

วิเคราะห์เพื่อน ามาปรับประบวนการท างานในปัจจบุัน 
3. ก าหนดกระบวนการด าเนนิงานภายในใหม่เพื่อสอดรับกับแผนวสิาหกิจของโรงงานไพ่ ปี 2560-2563 
4. น าเสนอแผนการปรบักระบวนการท างานภายใน (Reprocessing) ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนิน

ธุรกิจต่อผู้อ านวยการโรงงานไพพ่ิจารณาเห็นชอบ 
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5. จัดท าคู่มือการปรับกระบวนการท างานภายใน (Reprocessing) ให้สอกคล้องกับทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ และหมุนเวียนเพื่อให้ทุกฝ่ายส่วนรับทราบ 

แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2559 2560 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

โครงการปรับกระบวนการท างานภายใน (Reprocessing) 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

100%              

1. 1. ทบทวน และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับกระบวนการ
ด าเนินงานภายในของโรงงานไพ่ใน ปัจจบุัน 

 คู่มือการปรับ
กระบวนการ
ท างาน
ภายใน 
(Reprocessing) 

            

2. 2. น าผลการศึกษาตามแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงที่จดัท าโดย มศว. มาวิเคราะห์เพื่อน ามา
ปรับประบวนการท างานในปัจจบุัน 

             

3. 3. ก าหนดกระบวนการด าเนินงานภายในใหม่เพื่อสอดรับกับ
แผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ปี 2560-2563 

             

4. 4. น าเสนอแผนการปรับกระบวนการท างานภายใน 
(Reprocessing) ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนนิธุรกิจต่อ
ผู้อ านวยการโรงงานไพพ่ิจารณาเห็นชอบ 

             

5. 5. จัดท าคู่มือการปรับกระบวนการท างานภายใน 
(Reprocessing) ให้สอกคล้องกับทิศทางการด าเนนิธุรกิจ และ
หมุนเวียนเพื่อให้ทุกฝ่ายส่วนรับทราบ 
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โครงการที่ 2: โครงการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายแยกรายประเภท 
  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 6 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

งบประมาณ: - 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบญัชีและการเงิน 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I2 บริหารต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ ปี 2559–2563 มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันที่การผลิตและจ าหน่ายไพ่ก าลังลดลงท าให้โรงงานไพ่ต้องมองหาธุรกิจ
ใหม่เพื่อหารายได้มาทดแทนรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งหากโรงงานไพ่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ในการด าเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งธุรกิจไพ่ และธุรกิจสิ่งพิมพ์ ซึ่งเรื่องของต้นทุนถือว่าเป็น
เร่ืองส าคัญที่สุดเร่ืองหนึ่ง หากปัจจุบันโรงงานไพ่ยังไม่รู้ต้นทุนของตนเองก็ไม่อาจจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืนได้ 

ดังนั้นโรงงานไพ่จึงให้ความส าคัญกับการจัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ เพื่อเห็นต้นทุนที่แท้จริงของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการในการด าเนินงาน การผลิต ตลอดจนการหา
ช่องทางในการจ าหน่ายเพิ่มเติม 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดท าบัญชีปันส่วนต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่  ทั้งสินค้าประเภทไพ่ 
และสินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ ที่สะท้อนต่อความเป็นจริงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

คู่มือการจัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาพธุรกิจในปัจจุบัน 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  

ร้อยละความส าเร็จการจัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ (ใหม่) 
 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ประกาศใช้แนวทางในการด าเนินงานการจัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ (ใหม่) 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การด าเนินงานภายในของโรงงานไพ่ 
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แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดัความก้าวหน้า 

2559 2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

โครงการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จา่ยแยกราย
ประเภท 

100%        

1. ทบทวน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
จัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ 

 มีการประกาศใช้
แนวทางในการ
ด าเนินงานการจัดท า
ต้นทุนแยกราย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

      

2. ศึกษาหาข้อมูลการจัดท าต้นทุนแยกราย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม 

       

3. เปรียบเทียบกระบวนการการจัดท าต้นทุน
แยกรายผลิตภัณฑ์ระหว่างข้อมูลในอดีต กับ
แนวทางในการด าเนินงานการจัดท าต้นทุน
แ ย ก ร า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( ใ ห ม่ )  น า เ ส น อ                    
คณะท างานฯ  และผู้อ านวยการ รง.พ 

       

4. ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ แก้ ไ ข แน วท า ง ใน กา ร
ด าเนินงานการจัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ 
(ใหม่) (ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ) 

       

5. น าเสนอแนวทางในการด าเนินงานการ
จัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ (ใหม่) ต่อ
คณะกรรมการ รง.พ. พิจารณาเห็นชอบ 

       

6. ประกาศใช้แนวทางในการด าเนินงานการ
จัดท าต้นทุนแยกรายผลิตภัณฑ์ (ใหม่) 
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โครงการที่ 3: แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกและไพ่ส่งออก 
  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

งบประมาณ: 1,200,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และส่วนพัฒนาธุรกิจและ

การตลาด 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I3 พัฒนาศักยภาพดา้นการขาย และการตลาดเชิงรุก 

 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตผุล 

โรงงานไพ่ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมสรรพสามิตผู้มีสิทธิในการผลิตไพ่ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
ไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐตลอดจนถึงการด าเนินงานธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ในการนี้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่จ าแนกเป็นผลติภณัฑผ์ลติภณัฑ์ไพ่และผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ โดยผลิตภัณฑ์
ไพ่ประกอบด้วย  
  1. ผลิตภัณฑ์ไพ่ในระบบสมัปทานปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไพ่ป๊อก (ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง 
ไพ่ป๊อกพลาสติกและไพ่ป๊อกกระดาษ) ไพ่ตัวเล็ก (ไพ่ไทย ไพ่จีนสี่สีและไพ่ผ่องจีน) 
  2. ผลิตภัณฑ์ไพ่ชนิดอื่นท่ีจ าหน่ายนอกระบบสมัปทานของโรงงานไพ่ ยกตัวอย่างเช่น ไพ่ส่งออก  ไพ่ช าร่วย 
ไพ่ท่ีระลึก เป็นต้น 
   ปัจจุบันโรงงานไพ่ มีความเช่ียวชาญและมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการผลิตไพ่ ทั้งนี้ใน
ปีงบประมาณ 2560 โรงงานไพ่จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานและสร้างช่องทางการจ าหน่ายไพ่  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางจ าหน่ายไพ่ (ใหม่) ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง และยอดการสั่งซื้อของช่องทางจ าหน่ายไพ่ (ใหม่) 
รวมกันอย่างน้อย 15,000 ส ารับ และมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 10,000,000.- บาท ในปี 2560 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายไพ่ท่ีระลึกและไพ่ส่งออกของโรงงานไพ่ 
2. เพื่อเผยแพร่องค์กร และตราสินค้าของโรงงานไพ่ให้เป็นท่ีรู้จักแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้าในไพ่ที่ระลึกและไพ่ส่งออกของโรงงานไพ่ 
4. เพื่อจ าหน่ายไพ่ท่ีระลึก และไพ่ส่งออกของโรงงานไพ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1. โรงงานไพ่มีช่องทางการจ าหน่ายไพ่ท่ีระลึก และไพ่ส่งออกเพิ่มขึ้น 
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักโรงงานไพ่ และตราสินค้าเพิ่มขึ้น 
3. สามารถจ าหน่ายไพ่ท่ีระลึกและไพ่ส่งออกตามเป้าหมายที่ก าหนด และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
4. โรงงานไพ่มีฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มไพ่ท่ีระลึก และไพ่ส่งออกเพิ่มขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ  
จ านวนรายได้และจ านวนส ารับของไพ่นอกสัมปทานท่ีจ าหน่ายได้ 

 

เป้าหมายตัวช้ีวัด 
จ านวนเงินและจ านวนส ารับของไพ่นอกสัมปทานที่จ าหน่ายได้ รวมถึงจ านวนจุดจ าหน่ายไพ่นอกสัมปทาน เป็นไป

ตามแผน 
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วิธีการด าเนินงาน 
การด าเนินงานภายในของโรงงานไพ่ 
 

แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2559 2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
การจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกและไพ่
ส่งออก 

100% 

 

            

1. ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อ
ก า ห น ด ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการ
ตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริม
การจ าหน่ายไพ่ที่ ระลึก
และไพ่ส่งออก 

 - ด าเนินการ
ให้เสรจ็
เรียบร้อย 
ภายในเดือน
พฤศจิกายน 
2560 

            

2. แนะน าสินค้าและองค์กร
ให้เป็นที่รู้จัก ดังนี้ 
1 ส ารวจลูกค้าเป้าหมายที่
ต้องการเป็น 
ตัวแทนจ าหน่ายไพ่ 
2 เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะน า
รายละเอียดสินค้า 

 - โรงงานไพ่รู้
จ านวนลูกค้า
ที่ต้องการเป็น
ตัวแทน
จ าหน่ายไพ ่
 

            

3. สร้างช่องทางการจ าหน่าย
ไพ่ที่ระลึกและไพ่ส่งออก 
( ใ ห ม่ )  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 
ช่องทาง ได้แก่  
1  จั ด ท า สั ญ ญ า ห รื อ
ข้อตกลงร่วมกัน 
2 จัดตั้งจุดจ าหน่ายไพ่ที่
ระลึกและไพ่ส่งออก 
 
 

 - สร้างจุด
จ าหน่ายไพ่ไพ่
ที่ระลึกและ   
ไพ่ส่งออก
ส าเร็จ 
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แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2559 2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. จ าหน่ายสินค้าไพ่ที่ระลึก
แ ล ะ ไ พ่ ส่ ง อ อ ก ต า ม
เป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้     
1 ด าเนินการผลิตสินค้า
ตามใบสั่งซื้อ 
2 ด า เนินการจ าหน่ าย
สินค้าตามเป้าหมาย  

 

 - รายได้จาก
การ
จ าหน่ายไพ่
นอก
สัมปทาน 
10,000,00
0 บาท     

- ช่องทาง
จ าหน่ายไพ่ 
(ใหม่) ไม่
น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 
และยอด
การสั่งซื้อ
ของช่องทาง
จ าหน่ายไพ่ 
(ใหม่) 
รวมกัน
อย่างน้อย 
15,000 
ส ารับ  

            

5. รายงานผลและจัดท าแผน
ระยะยาวปี 61 - 64 
1 รายงานผลตามแผน
ประจ าปี 2560 
2 จัดท าแผนระยะยาวและ
แผนประจ าปี 61 
3 เสนอผอ .รงพ .  และ
คณอ.พัฒนาฯเห็นชอบ 

 - รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
ฯ 

- แผนระยะยาว
และแผน
ประจ าปี 61 
ผ่านการ
เห็นชอบจาก 
ผอ.รง.พ./
คณอ. พัฒนา
ฯ  
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โครงการที่ 4: โครงการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ ไพ่ที่ระลึก และสิ่งพิมพ์ของ 
โรงงานไพ่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 9 เดือน 

(ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

งบประมาณ: 1,500,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนพฒันาธุรกิจและการตลาด 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ ลูกค้า/คู่ค้า 
เป้าประสงค ์ C1 สร้างความพงึพอใจให้กับคู่ค้า 
 C2 สร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์ 
 C3 สร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้างานพิมพ์ 

 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้และ
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยผลส ารวจความพึงพอใจและ
ความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่และ
สิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ ไพ่ที่ระลึก และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 นั้น จะท าให้โรงงานไพ่ทราบถึงจุดอ่อน และจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของโรงงานไพ่ 
อันจะมีประโยชน์อย่างมากในการน าข้อมูลไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการวางแผนกล
ยุทธ์ต่างๆ ของโรงงานไพ่ 
 หากโรงงานไพ่ไม่ด าเนินโครงการนี้จะท าให้โรงงานไพ่ไม่มีข้อมูลความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า  อาจท าให้
โรงงานไพ่ส่งมอบสินค้าและบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งอาจจะท าให้ลูกค้าและคู่ค้าเกิด
ความไม่พอใจในท้ายที่สุด และอาจไม่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากโรงงานไพ่ 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ของโรงงาน
ไพ่รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจฯ ดังกล่าวประจ าปีงบประมาณ 2560 

 2. เพื่อน าผลการส ารวจมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่และ
สิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้มีประสิทธิภาพ  

  3. เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีที่มีต่อผลติภัณฑ์ไพ่และสิง่พิมพ์ของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1. โรงงานไพ่จะมีข้อมูลด้านความพึงพอใจ และทัศนคติต่างๆ ของลูกค้าที่เพียงพอต่อการน าไป วางกลยุทธ์
ต่างๆ ขององค์กร รวมไปถึงใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

2. โรงงานไพ่จะมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพตามในการด าเนินงานความพึงพอใจของลูกค้า 
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ตัวชี้วัดโครงการ  
1. ผลส ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Supplier, ตัวแทนจ าหน่าย และคู่ค้าอื่น ๆ) 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (ผู้บริโภคไพ่) 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (ลูกค้างานพิมพ์) 
 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับสูง 

 
วิธีการด าเนินงาน 

ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก 
 
แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2559 2560 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไพ่ ไพท่ี่ระลึก 
และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

100%              

1. จัดท ารา่ง TOR และด าเนินการจ้าง  
ที่ปรึกษา 

 ผลส ารวจ
ความพึง
พอใจของคู่
ค้า 

            

2. จัดท าเครื่องมือส ารวจ               

3. ออกส ารวจกลุ่มเป้าหมาย ทีก่ าหนดไว้               

4. วิเคราะห์และสรปุผลการส ารวจ 
   ความพึงพอใจลูกค้าไพ่และลกูค้า
สิ่งพิมพ ์

             

5. รายงานสรปุผลการส ารวจเสนอ   
   แผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธภิาพต่อ 
   ผู้อ านวยการโรงงานไพ ่
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โครงการที่ 5: โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (Capacity Building) พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน 

(ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 
งบประมาณ: 600,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้และเติบโต 
เป้าประสงค ์ L1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กร 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ในสภาพปัจจุบันโรงงานไพ่ยังขาดผู้บริหารระดับกลางต าแหน่งหัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย หลายต าแหน่ง 
เนื่องจากไม่สามารถสรรหาพนักงานที่มีความเหมาะสมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่างดังกล่าว โดยเฉพาะต าแหน่งในสาย
งานหลักและงานกลยุทธ์ และในประเด็นที่ส าคัญโรงงานไพ่ไม่ได้จัดท าแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ในการสืบ
ทอดตามต าแหน่งงาน (Successor) เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว 

ภารกิจเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งงานว่าง สามารถเป็นผู้บริหารระดับกลาง เป็นพลัง
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการบริหารจัดการทุกมิติเพื่อให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร ทั้งนี้เพราะผู้บริหารระดับกลางยังเป็นผู้ที่ต้องรับ
นโยบายและกลยุทธ์จากผู้บริหารระดับสูง น ามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ระดับกลางจึงมีบทบาทส าคัญในการน าศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมาใช้ให้เต็มที่ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สื่อสาร
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท างานร่วมกัน สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลางให้มีประสิทธิภาพจะต้องให้ความส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ความสามารถในงาน 2) การคิดเชิงกลยุทธ์ 
3) การพัฒนาบทบาทภาวะผู้น า เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองเป็นผู้บริหารระดับกลางที่สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติภารกิจ พัฒนาทีมงาน บริหารจัดการพนักงาน จัดองค์กรให้เหมาะสมและบริหารอย่าง
สร้างสรรค์เป็นผู้บริหารระดับกลางที่ทรงคุณค่า พร้อมที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

 
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น โรงงานไพ่จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง โดย

การจัดท าโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Capacity Building) ประกอบไปด้วยการศึกษา
วิเคราะห์สภาพของผู้บริหารระดับกลางแต่ละรายว่า มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไรบ้าง เพื่อออกแบบหลักสูตรการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา โดยวิธีการฝึกอบรมและการให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาท
ภาวะผู้น าเพื่อรองรับการบริหารงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์หลักของโรงงานไพ่ต่อไป
   
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับกลาง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารที่
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวความคิดและประสบการณ์ สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม                                                                            

2. สร้างแรงจูงใจ  กระตุ้นให้มีการปรับตัวรองรับการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธ์ศาสตร์โรงงานไพ่    
3. เพื่อให้นักบริหารระดับกลางมีความคิดริเริ่ม มีความรู้ ด้านการวางแผน การค้นคว้าวิจัยสามารถแก้ปัญหา

อันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เพื่อพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

พนักงานก้าวสู่ระดับสายงานผู้บริหารงานกลางที่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถวางแผนงานและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีทักษะด้านการบริหารที่
เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวความคิดและประสบการณ์ ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

การวางแผน Succession Plan, Career Path และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด 
 

เป้าหมายตัวช้ีวัด 
 สามารถด าเนินงานตามแผน Capacity Building ครบถ้วน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 อยู่ในข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2558 2559 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (Capacity 
Building) พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 

100%           

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขต และรายละเอียด 
(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา 

 ผลส าเร็จ 
Capacity 
Building 

         

2. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง และตรวจรับ
งาน 

          

3. ประกาศสรรหาที่ปรึกษาตามระเบียบปฏิบัติ           

4. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและท าสัญญาจ้าง           

5. ที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญาจ้าง           

6. ติดตามประเมินผลการพัฒนาผู้บริหาร           

7. สรุปผลเสนอแนะคณะผู้บริหาร            

8. บันทึกผลการพัฒนาของผู้บริหารรายบุคคล            
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โครงการที่ 6: โครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Management) 
  

สถานะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน  

(ตุลาคม 2559  – สิงหาคม 2560) 
งบประมาณ: 900,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้และเติบโต 
เป้าประสงค ์ L1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กร 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
 

  
   

   
     
   

  
  
  

  
  
  
  
  

  
   

  
   

   
  
     

L1                                  
                       

L4                                         
                     

Business 
Portfolio

F2                       
              

F4                    
         

F3                      
               

F1                             

F5                     
         

NOPATIC

EP

Strategy Map                        

                      :                                                                           /      

NOPATNOPAT

L2                                
                    

Human Capital Information Capital Organization Capital
Strategic IT 

Portfolio

I6                              

I7                                   
                                     

I8                          

I9                                         
                                                  

      

I10                                     
    

I11                                     
        Synergy Drive

L3                                 
                      

C1                             
(Supplier                ) C3                                     C2                             

         

I1                                     
          

I2                                              
             

I3                                        

I4                                    

I5                                         
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

 ในสภาพสืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงานไพ่ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ในมิติของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนั้นพบว่า โรงงานไพ่มีปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งว่างตามโ ครงสร้างการ
บริหารงาน และการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เนื่องจากไม่มีระบบการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Management) ซึ่งถือเป็นระบบงานที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะอย่างมือ
อาชีพเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

  ตามหลักการพัฒนาทุนมนุษย์  (Human Capital)  องค์กรต้องลงทุนในการพัฒนาคนอย่างบูรณาการให้มี
ความสามารถอย่างมืออาชีพ เริ่มจากการวางแผนและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) 
นับเป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลให้เกิดผลลัพธ์ตามการวางแผนทางเดินสายอาชีพ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์
ความจ าเป็นรายบุคคลในส่วนของความสนใจ ค่านิยม ความรู้ และความสามารถ (Competency) เพื่อที่จะน าไป
วางแผนพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน/สายงานในอนาคตได้ ด้วย
กระบวนการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ตามความสามารถบุคลากรเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงแนวทางการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งจากระดับล่างสุดไปจนถึงระดับสูงสุด และการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) การบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วน/ฝ่าย ตามอัตราว่าง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้คนรุ่น
ใหม่ที่มีความสามารถ และศักยภาพสูง (Talent Management) พัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากับองค์กร 

 ดังนั้น จากแนวทางดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น โรงงานไพ่จึงควรด าเนินโครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Management) เพื่อก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มงาน (Job Family) และการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) รายบุคคลและ
วางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) วางแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่มีความสามารถและศักยภาพสูง 
(Talent Management) และด าเนินตามแผน ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามประเมินผล บริหารจัดการ พิจารณาแต่งตั้ง 
โอนย้าย ให้ส าเร็จตามผลการพัฒนาต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ และมี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ชัดเจน และโปร่งใสให้สอดคล้องกับกลุ่มงานสายอาชีพของโรงงานไพ่ 

2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร มีความมั่นคงในสายอาชีพ และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งใน
การบริหารองค์กร 
    3. เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตลอดจนน าผลมาใช้ในการแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง 
และโอนย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
พนักงานในองค์กรมีความสามารถเชิงสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับแผนวิสาหกิจขององค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 

ตัวชี้วัดโครงการ  
 การวางแผน Succession Plan, Career Path และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้
ตรงจุด 
 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

1. ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ในทุกสายอาชีพ (Job Family) ของ โรงงานไพ่ 
2. น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง และโอนย้ายสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงาน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 อยู่ในระหว่างการด าเนนิงาน 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 
โ คร งกา รบริ ห า รจั ด การคว ามก้ า วหน้ า ในส ายอา ชีพ  ( Career 

Management) มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 
     

1. กิจกรรมจัดท าระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)      

2. กิจกรรมวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Planning)  
- ด าเนินการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

โดยการศึกษาโครงสร้างต าแหน่งงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน 
ระบบสมรรถนะ เงื่อนไขการแต่งตั้งเลื่อนระดับและโยกย้ายระดับหัวหน้างาน 
และได้ก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์เง่ือนไขการ
คัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาและ
เครื่องมือการพัฒนา พร้อมแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อแต่งตั้งตามต าแหน่งว่างต่อไป โดยจะน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนมุติประกาศใช้ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 นี ้

     

3. กิจกรรมวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
-มีการด าเนินงานการศึกษาโครงสร้างต าแหน่งงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ตามต าแหน่งงานของระดับหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายและรองผู้อ านวยการฝ่าย 
แผนอัตราก าลัง ระบบสมรรถนะ  เง่ือนไขการแต่งตั้งเลื่อนระดับและโยกย้าย
ระดับหัวหน้างาน และได้ก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์
เงื่อนไขการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา
และเครื่องมือการพัฒนา พร้อมแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อแต่งตั้งตามต าแหน่งว่างต่อไป โดยจะน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติประกาศใช้ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 นี ้

     

4. กิจกรรมบรรจุแต่ งตั้ งผู้ บริหารระดับหัวหน้าส่ วน/ฝ่ าย                       
ตามอัตราว่าง 

-มีการด าเนินการกิจกรรมภายหลังจากแผนการเกลี่ยอัตราก าลัง และ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผน
ผู้สืบทอดต าแหน่งอนุมัติ 

     

5. กิจกรรมการบริหารดาวเด่น (Talent Management) 
-มีการด าเนินกิจกรรมอะไรบ้างได้ก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขการคัดเลือก

และแนวทางการพัฒนาดาวเด่นเพื่อน า เสนอขออนุมัติผู้บริหารก่ อน 
ประกาศใช้ในเดือน สิงหาคม 2560 นี ้
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โครงการที่ 7: โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรม และประเมินพนักงาน (HR SAP) 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
งบประมาณ: 1,500,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้และเติบโต 
เป้าประสงค ์ L1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กร 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการฝึกอบรมก าลังตื่นตัวเป็นอันมาก อีกทั้งได้รับความสนใจและก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ในหน่วยงาน องค์การต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากการ
ที่มีโครงการฝึกอบรมสัมมนา ส าหรับบุคลากรในระดับต่างๆ เกือบทุกระดับ ทุกแผนก ทุกฝ่ายในหน่วยงานต่างๆเพิ่ม
มากข้ึนเป็นล าดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคล ซึ่งองค์การ
ต่างๆได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยถือว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่นคงขององค์การในอนาคต ซึ่งการแข่งขันในยุคหน้าไม่ได้
แข่งขันกันที่คุณภาพของสินค้า ราคา การบริการหลังการขาย วิธีการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายแต่เพียง
เท่านั้น ยังจะต้องแข่งขันกันในเร่ืองของคุณภาพและคุณค่าของคนในองค์การ ที่จะสามารถสร้างองค์การธุรกิจนั้นๆให้
เจริญสืบต่อไปการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
และช่วยให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การพัฒนาบุคลากร รองรับกับการเจริญเติบโตขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังที่เราจะพบว่าในองค์การขนาดใหญ่หลายองค์การ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรขึ้นมาโดนเฉพาะ ทั้งในส่วนราชการและเอกชน เช่นในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลได้มอบให้หน่วยงาน
หลายแห่งปฏิบัติการวางแผนและประสานงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วิทยาลัย
การปกครองของกระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และศูนย์เพิ่ม
ผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม 
อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด และบริษัทเอสโซ่สแตนดาร์ด จ ากัด เป็นต้น 
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมขององค์การต่างๆเหล่านี้ จะท าหน้าที่วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม
ขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าแผนด าเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์การ และในแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมของ
องค์การเหล่านี้จะจัดท ารายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรการฝึกอบรมประจ าปีขึ้นพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต่างๆภายใน
องค์การได้ทราบล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งจากความส าคัญและประโยชน์ดังกล่าวนี้ โรงงานไพ่ จึงมีการพัฒนาระบบฝึกอบรม
และประเมินผลพนักงาน ขึ้นเพื่อช่วยให้ในการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงงานไพ่ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและน าพาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน และใช้ในการประเมินผลและการจัดท าข้อมูล
ด้าน Competency 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1. โรงงานไพ่ มีระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงานในการใช้เก็บข้อมูลของพนักงานโรงงานไพ่ 
2. โรงงานไพ่ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบมาด าเนินการพิจารณาและใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการทางด้านบุคลากรได้ต่อไป 
3. โรงงานไพ่สามารถน าข้อมูลมาช่วยในการจัดท าข้อมูลด้าน Competency ได้ 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  

การวางแผน Succession Plan, Career Path และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้
ตรงจุด 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เกิดการพัฒนาระบบพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2558 2559 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปลายป ี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ต.ค.-
พ.ย. 

โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรม และ
ประเมินพนักงาน (HR SAP) 

100%              
 

1. จัดท าขอบเขตงาน  เกิดการ
พัฒนา
ระบบ
พัฒนา
ระบบ
ฝึกอบรม
และ
ประเมิน
พนักงาน 

             
2. พิจารณาร่าง               
3. ประกาศ               
4. เปิดซอง               
5. ประกาศผู้ชนะ               
6. ลงนามสัญญาซ้ือ               
7. ส่งมอบงาน               
8. ตรวจรับ               
9. เบิกจ่าย               
10. ติดตามการใช้งาน               
11. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ               
12. ส ารวจความพึงพอใจ               
13. รายงานผลให้ผู้บริหาร               
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โครงการที่ 8: โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
งบประมาณ: - 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้และเติบโต 
เป้าประสงค ์ L4 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากผลประเมินของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในมิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น โรงงานไพ่ควรมีการทบทวนการด าเนินโครงการองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge 
Management) ในองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่กับพนักงานแต่ละบุคคลไปสู่
พนักงานรายอื่น ๆ และมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้สูงสุด โดยความรู้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์จริง พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ 
เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ 
หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Process) “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จากแหล่ง
ความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ดีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ดังนั้น โรงงานไพ่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลจากประสบการณ์ที่ท างานมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน และทรงคุณค่า จึงควรให้ความส าคัญในการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ดังกล่าว เพื่อจัดท ากระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ การถ่ายทอด การน าไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้มาพัฒนา
บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงงานไพ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมมุ่งไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างระบบการจัดการองค์ความรู้  ให้เป็นหมวดหมู่ และมีระบบประมวลและกลั่นกรองความถูกต้อง
ขององค์ความรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้สามารถ น าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อยุทธ์ศาสตร์โรงงานไพ่                                                                                                            

2. ส่งเสริมให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่รับผิดชอบหรืองานที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร  
3. เพื่อสร้างเสริมให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
 

 

                 

 
                   212 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
พนักงานน าประโยชน์จากองค์ความรู้มาพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ

โรงงานไพ่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  

การวางแผน Succession Plan, Career Path และพัฒนาศักยภาพ HRD เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้
ตรงจุด 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ความส าเร็จในการด าเนินโครงการบริหารองค์ความรู้ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้ของโรงงานไพ่  
2. คณะกรรมการศึกษาทบทวนโครงการสร้างองค์แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ได้ด าเนินการ

ตามแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2556-2558 
3. คณะกรรมการฯ จัดท าแนวทาง หลักเกณฑ์ การบริหารองค์ความรู้ โดยทบทวนองค์ความรู้ก าหนด

หมวดหมู่ขององค์ความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ ระบบการเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

4. คณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ์ การบริหารองค์ความรู้และแผนงานโครงการต่อ
ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 

5. ประกาศ แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การบริหารองค์ความรู้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  Moring 
Talk หรือกิจกรรม Luncheon Talk เป็นต้น 

7. คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุงและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
8. สรุปผลรายงานผู้บริหารระดับสูง 
 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)      
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โครงการที่ 9: กิจกรรมปรับปรงุและร่างระเบียบในการด าเนินงานภายในเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจใหม่ 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 24 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561) 
งบประมาณ: - 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก - สนบัสนุน 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ  กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I1 ปรับปรุงประสทิธิภาพในการบริหารและการด าเนินงาน 
 

 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องด้วยโรงงานไพ่มีแนวทางที่พัฒนาไปข้างหน้า ซึ่งต่อไปจะมีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากไพ่
มากข้ึน โรงงานไพ่ควรมีการปรับปรุงชื่อหน่วยงานให้ทันสมัยเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2558 โรงงานไพ่ได้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2559 -2563 โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่หน่วยงานภาครัฐด้วยการให้บริการสิ่งพิมพ์ของกรมสรรพสามิตและ
กระทรวงการคลังเพื่อทดแทนรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตและจ าหน่ายไพ่และให้
ความส าคัญกับการบริการด้านสิ่งพิมพ์เป็นหลัก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้มีความสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่
เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้มีการคัดเลือกชื่อหน่วยงาน
ใหม่คือ “องค์การสิ่งพิมพ์ กรมสรรพสามิต” เนื่องจากสอดคล้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่โดยยึดธุรกิจด้านการ
พิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นหลัก และสาเหตุที่ใช้ค าว่าองค์การ เนื่องจากเป็นการยกระดับฐานะของหน่วยงาน และใน
อนาคตโรงงานไพ่ต้องแปลงสภาพเพื่อยกฐานะเป็นนิติบุคคล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี
และเพื่อความคล่องตัวกับการด าเนินงานกับภาคเอกชน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่โดยยึดธุรกิจด้านการพิมพ์และสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ รวมทั้งการ
ยกระดับฐานะของหน่วยงานและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี                                              

2. เพื่อให้ระเบียบต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ที่ไม่เอื้ออ านวยในการปฏิบัติให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน
และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                                            

3. ท าให้การประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น    
 4. ปรับเปลี่ยน/ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1. ข้อมูลในระเบียบฯ มีความเป็นปัจจุบันท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างานของ โรงงานไพ่ 
2. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความคล่องตัว 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการปรับปรุงและร่างระเบียบในการด าเนินงานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน 
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เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระเบียบในการด าเนินงานภายในเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจใหม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

โรงงานไพ่ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การด าเนินงานภายในของโรงงานไพ่ 

 
แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาใน

การด าเนินงาน 
2559 2560 

1. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต                      
พ.ศ. 2535 (ฉบับใหม่) 

  

1.1 ส่วนธุรการฯ รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานตา่งๆ ที่จะขอแก้ไข/เพิ่มเติมระเบียบจัดตั้งฯ   

1.2 น าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบพิจารณาตรวจร่าง   

1.3 เสนอผู้อ านวยการโรงงานไพ่เพื่อพิจารณา   

1.4 เสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ   

1.5 เสนอกรมสรรพสามิตเพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ   

1.6 เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบและรัฐมนตรีลงนามเพื่ออนุมัติบังคับใช้ต่อไป   

2. ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบต่างๆ ภายในโรงงานไพ่   
2.1 ส่วนธุรการฯ รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ที่จะขอปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบต่างๆ    
2.2 น าข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบพิจารณาตรวจร่าง   
2.3 เสนอผู้อ านวยการโรงงานไพ่พิจารณา   
2.4 เสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ   
2.5 เสนอประธานกรรมการโรงงานไพ่เห็นชอบ/อนุมัติ และลงนามเพื่อบังคับใช้ต่อไป   
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โครงการที่ 10: โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 24 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561) 
งบประมาณ: ปีงบประมาณ 2560   เป็นจ านวนเงิน  6,000,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก - สนบัสนุน 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ  การเรียนรู้และเติบโต 
เป้าประสงค ์L2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อการขยายธุรกิจใน

อนาคต 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงงานไพ่ ได้มีการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2549-2559 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 11 ปี โดยจากระยะเวลาดังกล่าว โรงงานไพ่ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ขึ้นมาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจ านวนหลายระบบ ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าวมี
สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ภาษาในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล ที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนกันของ
ข้อมูล สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆมากมาย 

จากประเด็นดังกล่าวนี้ โรงงานไพ่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภายในของ
โรงงานไพ่ จึงได้มีการด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ทั้งในส่วนของ Front Office และ Back Office ดังกล่าวให้สามารถท างานร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ทั้งในด้านความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้ ความทันกาลการประหยัดการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ 
ทางด้านสารสนเทศ และยังส่งผลให้ โรงงานไพ่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวในการดูแลบ ารุงรักษา ในอนาคต
ได้ โดยการด าเนินการดังกล่าวนี้ จะด าเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดยจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560 – 2561 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือบูรณาการ Back Office และระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Back Office) 
2. ระบบสารสนเทศของโรงงานไพ่ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การเดิม เพ่ือให้สามารถน าส่งรายงานให้ส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือการตรวจสอบ ได้อย่างถูกต้องเพียงพอ ครบถ้วน รวดเร็ว และตรงเวลา 
4. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการท างาน ในการน าส่งข้อมูลและรายงานต่างๆให้ทางส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดิน ให้เป็นการท างานเบ็ดเสร็จ ครบถ้วน ในระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) เพียง
ระบบเดียว 

5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  รวมถึงสามารถท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจากส่วนกลางได้
ง่ายดายรวดเร็ว 

6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ในแง่ของการเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการ
ท างานที่เป็นมาตรฐาน  รวมถึงช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่น ไปสู่สาธารณะชน
รวมทั้งนักลงทุนต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1. โรงงานไพ่มีพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพ่ือความมั่นคง น่าเชื่อถือในระดับสากล 

แล้วเสร็จและใช้งานได้ตามแผน 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. โรงงานไพ่ สามารถน าระบบมาช่วยในการด าเนินการภายในต่าง ๆ และส่งผลให้สามารถจัดส่ง

ผลงานได้ทันตามก าหนดเวลา ของผู้ประเมิน หรือผู้ตรวจสอบ 

4. สามารถจัดท ารายงานต่างๆ ที่มีปริมาณมากได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด ได้ในระยะเวลา

อันรวดเร็วส าหรับผู้ใช้งาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

สะดวก และมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจได้ง่าย สามารถน ามา

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

5. สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบูรณา

การข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลส าหรับผู้ใช้งาน และผู้บริหารสามารถ

ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกด้าน 

6. สามารถช่วยลดเวลาในการจัดเตรียมรายงานและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบ

รายงานที่เป็นมาตรฐาน น าเสนอรายงานที่สะดวกต่อการแปลความหมาย และ มีรูปแบบที่

น่าสนใจต่อการใช้งาน  

 
ตัวชี้วัดโครงการ  

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) ให้สามารถรองรับกระบวนการท างานใหม่จากการ
ขยายธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ในอนาคต 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) สามารถน ามาใช้ได้อย่างเต็มที่ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐ 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท าขอบเขตงาน         
2. พิจารณาร่าง         
3. ประกาศ         
4. เปิดซอง         
5. ประกาศผู้ชนะ         
6. ลงนามสัญญาซื้อ         
7. ส่งมอบงาน         
8. ตรวจรับ         
9. เบิกจ่าย         
10. ติดตามการใช้งาน         
11. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ         
12. ส ารวจความพึงพอใจ         
13. รายงานผลให้ผู้บริหาร         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
 

 

                 

 
                   220 

โครงการที่ 11: โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 

Management - EVM) ประจ าปี 2560 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 270 วันนบัถัดจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
งบประมาณ: 1,500,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: คณะท างาน EVM 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก - สนบัสนุน 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้และเติบโต 
เป้าประสงค ์ L3 จัดท าบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยก

ประเภทตามธุรกิจ 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมี
การเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดการให้บริการที่ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตามกลไกตลาดและที่ส าคัญคือ มีฐานะการเงินที่มั่นคง เพียงพอ ไม่เป็น
ภาระของรัฐและประชาชนโดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจ าเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอัตราที่
เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ 

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้
ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้จึงมีแนวคิดที่ให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานเพื่ อมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) โดยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า 
จึงได้ก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวน 
ปรับปรุงระบบดังกล่าว และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอต่อไป  

โครงการพัฒนาระบบ  (Economic Value Management - EVM) ระดับองค์กร ประจ าปี 2560 นี้ มุ่งเน้น
การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการบริหารจัดการขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์
การประเมินของ สคร.ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมหลักดังนี้ 

กิจกรรมหลักที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
- การพัฒนาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard ระดับองคก์ร และระดับศูนย์ EVM 
- การพัฒนาระบบวัดผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์  ค านวณและวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทาง

เศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM  
- วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree 
กิจกรรมหลักที่ 2: การเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับการบริหารจัดการองค์กร 
- การทบทวนแผนวิสาหกิจ ให้สอดคล้องตามแนวคิดระบบ EVM และตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

(SEPA) 
- การน าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ แผนงบประมาณ 

การจัดสรรเงินทุนและสินทรัพย์ รวมถึงจัดท าคู่มือ 
- การน าแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมถึงจัดท าคู่มือพร้อมกรณีศึกษา 
- การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการก าหนดระดับผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
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กิจกรรมหลักที่ 3: การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ EVM 
-  ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
- ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ รวมถึงการค านวณ ประเมินค่า EP ของ

โครงการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
กิจกรรมหลักที่ 4: การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบัติ 
- การทบทวนและจัดท าแผนด าเนินงานของส านักงานฯ อย่างเป็นระบบ ให้เชื่อมโยงและบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
นอกจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการEVM แล้ว โรงงานไพ่ยังมุ่งหวังการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจ

ในประเด็นส าคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ในอนาคต และ
น าจัดการสัมมนาให้ความรู้ต่อผู้บริหารและบุคลากรของโรงงานไพ่อย่างเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค ์

การจ้างด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ (Economic Value Management - EVM) ระดับองค์กรประจ าปี 
2560 ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบ EVM ต่อเนื่องตามนโยบายของ สคร. ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาระบบวัดผลงานค่า
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมการเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการต่อ
ยอดและขยายผลจากระยะที่ผ่านมาอันประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

o การค านวณ และวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับองค์กร รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน ปีบัญชี 2560 

o การน าแนวคิดระบบ EVM มาใช้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของโรงงานไพ่โดยวิเคราะห์ปัจจัย
ขับเคลื่อนมูลค่า หรือ EP Driver Tree เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ 

o การจัดท าแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ระดับ
องค์กร และระดับส่วนงานที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ ส าหรับการประเมินผลในปี 2561 (ตามโครงสร้างของ
องค์กร) 

o การติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน และการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM 
โดยการค านวณผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ   

2. เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรม EVM ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร
ระดับสูงให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของโรงงานไพ่ ในการน าระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง  

4. เพื่อพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นส าคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ในอนาคต 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
โรงงานไพ่สามารถน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 

Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง 

 
ตัวชี้วัดโครงการ  

ความส าเร็จในการจัดท าบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยะประเถทตามธุรกิจหลัก 
 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
สรุปมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560 รวมถึงน า มาใช้ในการปรับปรุง และบริหารจัดการ

โรงงานไพ่ 
 
วิธีการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management -
EVM) ประจ าปี 2560 ตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ตามทีส่ านักงาคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดไว ้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                 1.  การด าเนินงานต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชงิเศรษฐศาสตร์  

                 o การพัฒนาระบบวัดผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเนื่อง ปบีัญชี 2560 รายไตรมาส 
พร้อมบทวิเคราะห์ 
                 o การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) 
ต่อเนื่องในระดับองค์กร และระดับส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรส าหรับการประเมินผลในปี 2561 ทั้งนี้ มี
การก าหนดเป้าหมาย ตวัชี้วัด ในแต่ละประเภทมุมมองหลัก (Perspective) ในภาพรวมของโรงงานไพ่ และ
เชื่อมโยง ถ่ายทอดสู่ระดบัส่วนงานอย่างเหมาะสม 

                 2. การทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ ประจ าป ี2561 เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวคิดการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนคา่ EP (EP Driver Tree) เชิง
ลึกเป็นองค์ประกอบ รวมถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - 
SIP) พร้อมคาดการณ์ผลกระทบจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ SIP ต่อผลงานคา่ EP ในระดบัองค์กร 
          3. การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประจ าปี 2560 เพื่อวิเคราะห์ความเปน็ไปได้ และความเหมาะสมของ
การลงทุนในอนาคต ตามแนวคดิ EVM (ถ้ามี) 
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                 4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน EVM ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง รายไตรมาส 

                 o ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร ไตรมาส ปบีัญช ี2560 
                 o ผลงานระบบ Balanced Scorecard (BSC) ระดับองค์กร และระดับสว่นงาน รายไตร
มาส ปบีัญชี 2560 
                 o ความคืบหน้าของโครงการลงทนุ และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน ปีบัญชี 2560 
                 o ผลการด าเนนิงานการน าระบบ EVM มาใช้ในโรงงานไพ่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น อย่างสม่ าเสมอรายไตรมาส 

                 5. การวางแผนบริหารจัดการ การฝึกอบรมและการสัมมนาเชงิปฏบิัติการผูบ้ริหารระดับสงูและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

                 o การสัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อทบทวนแผนวสิาหกิจตามแนวคิด EVM รวมถึงทบทวน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2561 ร่วมกับคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผูบ้ริหาร และเจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้อง (นอก
สถานที)่ 
                 o การสัมมนาเชงิปฏบิัติการเพื่อจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ และ BSC ระดับองค์กร และระดบั
ส่วนงาน ประจ าปี 2561 ตามโครงสร้างองค์กร 
                 o การฝึกอบรมให้กับบุคลากรโรงงานไพ่เก่ียวกับภาพรวมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM) 
                 o การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส าหรับการสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจในระบบ EVM 
                 o การให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นส าคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ในอนาคต 
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โครงการที่ 12: โครงการถูกก าหนดตามผลการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ของโรงงานไพ่ โดยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ* 

 

*หมายเหตุ : ปัจจบุันโครงการดังกล่าว รอผลการศึกษาจาก มศว.  

แล้วเสร็จจึงน าแผนการศึกษามาด าเนินการ 

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: n/a 
งบประมาณ: n/a 
ผู้รับผิดชอบ: องค์กร 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ สนับสนนุ 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์  
I6 พัฒนาศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง 
I7 พัฒนากระบวนการท างานเพือ่รองรับการขยายธุรกิจสู่สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง 
I8 หาลูกค้างานพิมพ์เพิ่มเติม 

 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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โครงการที่ 13: โครงการส ารวจตลาดไพ่และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไพ่ผิดกฎหมาย 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 9 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 
งบประมาณ: 200,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนพฒันาธุรกิจและการตลาด 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ จัดการความสัมพนัธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I9 พัฒนาการสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้า หน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดได้ด าเนินการลงพื้นที่ส ารวจตลาดไพ่ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อศึกษา

ตลาดไพ่ เก็บข้อมูลร้านค้าผู้จัดจ าหน่ายไพ่ส าหรับน าไปเป็นข้อมูลในการจัดจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเองรวมถึงเป็นการ

แนะน าองค์กรและประชาสัมพันธ์สินค้าของโรงงานไพ่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  

  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดจึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง 
เพื่อศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันหรือผลกระทบต่างๆ ของตลาดไพ่ส าหรับการหาแนวทางแก้ไขต่อไป อีกทั้งยังเป็นการ
ประสานงานกับร้านค้าผู้จ าหน่ายไพ่ในภูมิภาคต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานไพ่กับร้านค้า และ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเลือกใช้ไพ่ถูกกฎหมายของโรงงานไพ่พร้อมสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก แก่ร้านค้าผู้จ าหน่าย 
และผู้บริโภคสินค้าไพ่ทั่วไป 
 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการกฎหมายเก่ียวกับสินค้าไพ่แก่ร้านค้าและผูบ้ริโภคสนิค้าไพ่ทั่วไป 

2) เพื่อให้ร้านค้าผู้จ าหน่ายไพ่รวมถึงผู้บริโภคสนิค้าไพ่ทราบลักษณะของไพ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รู้จักตรา

สินค้าของโรงงานไพ่และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นทีรู่้จักมากยิ่งขึ้น 

3) เพื่อศึกษาสภาวการณ์ปัจจบุันหรือผลกระทบต่างๆ ของตลาดไพ่ส าหรับการหาแนวทางแกไ้ข 

4) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างโรงงานไพ่กับรา้นค้าผู้จ าหนา่ยสินคา้ของโรงงานไพ่ 

5) เพื่อทราบพฤติกรรมการจ าหน่ายและยอดการจ าหนา่ยส าหรับน ามาจัดท าฐานข้อมูลร้านค้า 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1) ร้านค้าผูจ้ าหนา่ยไพ่และผูบ้ริโภคสินค้าไพ่เข้าใจกฎหมายเก่ียวกับสินคา้ไพ่ 

2) ร้านค้าผูจ้ าหนา่ยไพ่และผูบ้ริโภคสินค้าไพ่ทราบลักษณะไพ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รู้จักตรา  

สินค้าของโรงงานไพ่และรู้จักโรงงานไพ่มากยิ่งขึน้ 

3) โรงงานไพ่รับทราบสภาวการณ์ปัจจุบนัหรือผลกระทบตา่งๆ ของตลาดไพ่ เพื่อน ามาศึกษาและหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป 

4) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อันดรีะหว่างโรงงานไพ่กับร้านค้าผู้จ าหน่ายสินค้าของโรงงานไพ่ 

5) โรงงานไพ่ทราบพฤติกรรมการจ าหน่ายและยอดจ าหนา่ยเพื่อน ามาจัดท าฐานข้อมูลร้านค้า 
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
 

 

                 

 
                   228 

ตัวชี้วัดโครงการ  
ความส าเร็จในการส ารวจตลาดไพ่ และร้านค้าผู้จ าหน่ายไพ่ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

การด าเนินการส ารวจตามแผน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การลงพื้นทีส่ ารวจรา้นค้าผู้จ าหน่ายสนิค้าไพ่ และผู้บรโิภคสินคา้ไพ่ทั่วไป 
 
แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2558 2559 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการส ารวจตลาดไพ่และการ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไพ่
ผิดกฎหมาย 

100%              

1. ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ ประชุมเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมพร้อมก าหนด
พื้นที่ในการจัดกิจกรรม 

5 การ
ด าเนินการ
ส ารวจตาม
แผน 

            

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมส ารวจตลาดไพ่ 5             
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ฯ 

10             

4. ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม 10             
5. รายงานสรปุผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้อ านวยการโรงงานไพ ่

10             
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โครงการที่ 14: โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ E - Commerce 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

งบประมาณ: 1,000,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ จัดการความสัมพนัธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I10 พัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างครบวงจร 

 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
 
 

  
   

   
     
   

  
  
  

  
  
  
  
  

  
   

  
   

   
  
     

L1                                  
                       

L4                                         
                     

Business 
Portfolio

F2                       
              

F4                    
         

F3                      
               

F1                             

F5                     
         

NOPATIC

EP

Strategy Map                        

                      :                                                                           /      

NOPATNOPAT

L2                                
                    

Human Capital Information Capital Organization Capital
Strategic IT 

Portfolio

I6                              

I7                                   
                                     

I8                          

I9                                         
                                                  

      

I10                                     
    

I11                                     
        Synergy Drive

L3                                 
                      

C1                             
(Supplier                ) C3                                     C2                             

         

I1                                     
          

I2                                              
             

I3                                        

I4                                    

I5                                         
                                             



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
 

 

                 

 
                   230 

รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบัน อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และเพิ่มความนิยม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้บริษัท องค์กร และธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างมีความ
จ าเป็นที่ต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง ให้โลดแล่นอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันหมายถึงความพร้อม
ในการเปิดรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ก้าวสู่ความส าเร็จบนโลกของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท สปา คลินิคแพทย์ ร้านพระเครื่อง ร้านแอร์ ร้านอาหาร / ภัตตาคาร / บ่อตกปลา ร้าน
ติดตั้งผ้าใบ / เหล็กดัด ร้านฮาร์ดแวร์ต่างๆ โรงเรียน/สถาบันกวดวิชา ร้านเสริมสวย โรงพิมพ์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้าน
จ าหน่ายยางรถยนต์ ส านักงานบัญชี /ทนายความ ร้านผ้าม่าน โรงกลึง บุคคลทั่วไป ฯลฯ.. ทุกธุรกิจมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์เพราะค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าสื่อโฆษณาอื่นๆ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพือ่ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและระบบ E-Commerceให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีเนื้อหาที่
เป็นปัจจบุัน                            

2. เพื่อปรับปรุงให้โรงงานไพ่มีอินเตอร์เน็ตภาษาอังกฤษในการใช้งาน                                          
3. เพื่อปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 1. ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ 

2. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
3. ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป้าหมายได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก  
4. ช่วยขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต สร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน หรือส านักงาน  
5. สามารถให้บริการต่างๆ ของธุรกิจหรือองค์กรแบบออนไลน์ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า  
6. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย ให้กับองค์กร บริษัท และธุรกิจต่างๆ  
7. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ  
8. ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณา  
9. คอยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าต่างๆ เก่ียวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย

ไม่ต้องรอร้านเปิดให้บริการ 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  

การพัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างครบวงจร 
 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
 

 

                 

 
                   231 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ E - Commerce ได้รับการพัฒนา และสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 ด าเนินการวา่จ้าง บริษัทผู้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบ E-Commerce มาด าเนินการ
ปรับปรุงระบบดงักล่าว 
 
แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2558 2559  
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ท้ายป ี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.-พ.ย. 

โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ  
E - Commerce 

100%              
 

1. จัดท าขอบเขตงาน  ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต 
และ E - 
Commerce 
ได้รับการ
พัฒนา และ
สามารถใช้
งานได้อย่าง
เต็ม
ประสิทธิภาพ 

             
2. พิจารณาร่าง               
3. ประกาศ               
4. เปิดซอง               
5. ประกาศผู้ชนะ               
6. ลงนามสัญญาซื้อ               
7. ส่งมอบงาน               
8. ตรวจรับ               
9. เบิกจ่าย               
10. ติดตามการใช้งาน               
11. จัดท าแบบส ารวจความพึง

พอใจ 
              

12. ส ารวจความพึงพอใจ               
13. รายงานผลให้ผู้บริหาร               
 
 
 
 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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โครงการที่ 15: โครงการพัฒนาระบบ E - Banking 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน  

(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

งบประมาณ: 1,000,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ จัดการความสัมพนัธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I10 พัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างครบวงจร 

 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

National e-Payment เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลก าลังพยายามผลักดัน เพื่อให้มี
ระบบรองรับการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยโีดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกวา้งขึ้น และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลกัดันแนวคิด National e-Payment ขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา 
 โครงการ National e-Payment เร่ิมเป็นรูปเป็นรา่งขึ้นอย่างชดัเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ์ นี้ ซึ่งก าหนดให้มีการ
ด าเนินการโครงการส าคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน ไดแ้ก่ 
      1. ระบบการช าระเงินแบบ Any ID (ปัจจุบนัเปลี่ยนชื่อเปน็ บริการโอนเงินและรับโอนเงนิแบบใหม่ “พร้อมเพย์ 
– PromptPay”) 
     2. การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
     3. ระบบภาษีและเอกสารธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
     4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ 
     5. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมาตรฐานแรงจงูใจ 
 
    ซึ่งโรงงานไพ่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนนิโครงการ E-Banking ดังกล่าว ซึ่งจะมาช่วยอ านวยความ
สะดวกในการรับ จา่ยเงิน ของโรงงานไพ่ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ ได้อยา่งรวดเร็ว ปลอดภัย น่า
เชื่อ และสอดคล้องตามตามนโยบายภาครัฐ ในโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่ออ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินในการสั่งซื้อสินคา้ของโรงงานไพ่ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 โรงงานไพ่ มีช่องทางในการอ านวยความสะดวกในช่องทางการติดต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  

การพัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างครบวงจร 
 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ระบบ E - Banking สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
 

 

                 

 
                   234 

วิธีการด าเนินงาน 
 ด าเนินการวา่จ้าง บริษัทผู้พัฒนาระบบ E - Commerce มาด าเนินการปรับปรุงระบบดังกลา่ว 
 
แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2558 2559  
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ท้ายป ี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.-พ.ย. 

โครงการพัฒนาระบบ                   
E - Banking 

100%              
 

1. จัดท าขอบเขตงาน  ระบบ E - 
Banking 
สามารถใช้
งานได้อย่าง
เต็ม
ประสิทธิภาพ 

             
2. พิจารณาร่าง               
3. ประกาศ               
4. เปิดซอง               
5. ประกาศผู้ชนะ               
6. ลงนามสัญญาซื้อ               
7. ส่งมอบงาน               
8. ตรวจรับ               
9. เบิกจ่าย               
10. ติดตามการใช้งาน               
11. จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจ 

              

12. ส ารวจความพึงพอใจ               
13. รายงานผลให้ผู้บริหาร               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
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โครงการที่ 16: โครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

        16.1 :  กิจกรรมแบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน้ าใจสู่วัยชรา 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 6 เดือน  

(เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

งบประมาณ: 50,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบ: คณะท างานและคณะอนุกรรมการ CG และ CSR 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ จัดการความสัมพนัธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I11 สนับสนนุโครงการและกิจกรรมทางสังคมตาม

หลักการ Synergy Drive 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึง
ความเป็นอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีการอาศัยระบบครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากข้ึน เห็นได้จากชุมชนชนบทจะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับ
บุตรหลานวัยเด็กหรืออยู่ตามล าพัง  โดยบุตรหลานวัยรุ่นหรือวัยท างานเข้ามาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในเมือง
หลวง จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวลดน้อยลง  สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลโดยตรงกับกลุ่มผู้สูงอายุมาก
ที่สุดและเพิ่มทวีความรุนแรงก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุหรือคนชราจะมีความสามารถในการท า
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันลดน้อยถอยลงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ท าให้ผู้สูงอายุมองคุณค่าในตนเอง
ลดลง  มองตัวเองเป็นภาระให้กับบุตรหลาน เกิดภาวะซึมเศร้า และเกิดการแยกตัวออกจากสังคม ในบางครั้งบุตร
หลานเกิดความรู้สึกเบื่อไม่สามารถทนเห็นความเปลีย่นแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นได้ ส่งผล
ให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามล าพังหรือเข้าพักอาศัยในบ้านพักคนชรามีปริมาณมากข้ึน  
  โรงงานไพ่ โดยคณะท างานการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และคณะอนุกรรมการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ได้ตระหนักถึง
คุณค่าของผู้สูงอายุ โดยมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตอาสาในการมอบความรัก ความเอาใจใส่ พัฒนา
คุณภาพจิตใจของผู้สูงวัยให้มีความสุข จึงได้จัดกิจกรรม “แบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน้ าใจ สู่ผู้สูงวัย” ขึ้น ซึ่งมีความ
คาดหวังว่าจะสามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีก าลังใจและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วย
สร้างความรัก ความผูกพันและความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงงานไพ่ ตลอดจนสถาบัน
ครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างก าลังใจแก่กลุ่มผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ให้มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต และมีสุขภาพจิตที่ดีใน
การอยู่ร่วมกัน 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงงานไพ่ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันโดยสร้างจิตสาธารณะด้วย
การดูแลและให้ก าลังใจกลุ่มผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา  

3.  เพื่อปลุกจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงงานไพ่ ได้ร่วมเป็นก าลังใจต่อกลุ่มผู้สูงอายุให้มีก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต และได้ดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงวัยตลอดการจัดกิจกรรม 

2. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงงานไพ่ มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตสาธารณะแก่ผู้สูงวัยก่อให้เกิด
ความรัก ความผูกพันและความสามัคคีระหว่างกัน 

3. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของโรงงานไพ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
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ตัวชี้วัดโครงการ  
การริเริ่มโครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ด าเนินโครงการ CSR ส าเร็จตามแผน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะแกก่ลุ่มผู้สูงอายุ มลูนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน และรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมฯ 
 
แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2558 2559 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมแบ่งรอยย้ิม สร้างสายใย 
ปันน้ าใจสู่วัยชรา 

100%              

ขั้นเตรียมการ  ด าเนิน
โครงการ 
CSR ส าเร็จ
ตามแผน 

            
1 .  ประ ชุมคณะท า ง าน เพื่ อ ว า ง
แผนการด าเนินงานและก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

             

2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
บ้านพักคนชรา เพื่อขอจัดกิจกรรม 

             

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อทราบ
ความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

             

ขั้นด าเนินงาน              
1. จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ตาม
แผนการด าเนินงาน 

             

ขั้นสรุปผลและประเมินผล              
1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและ
รวบรวมภาพกิจกรรม 

             

2. รายงานผลการจัดกิจกรรมแก่
ผู้บริหาร 
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โครงการที่ 16: โครงการ CSR เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

        16.2 : กิจกรรมสมทบทนุเพ่ือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 6 เดือน  

(เมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

งบประมาณ: 500,000.00 บาท 

ผู้รับผิดชอบ: คณะท างานและคณะอนุกรรมการ CG และ CSR 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ จัดการความสัมพนัธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I11 สนับสนนุโครงการและกิจกรรมทางสังคมตาม

หลักการ Synergy Drive 
 

 
 

(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC) 
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้เห็นความส าคัญของการสร้างสุขภาพที่ดีโดยมุ่งหวังให้ประชาชนในสังคมมี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง จึงมีความประสงค์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการร่วมบริจาคสมทบ
ทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์น าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยไปรักษาปัญหา
สุขภาพต่างๆ ของประชาชนในประเทศ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทยส์ าหรับให้ผู้เชีย่วชาญการแพทย์น าอุปกรณ์ทีท่ันสมัยไปใช้
รักษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ของประชาชน 

2. เพื่อช่วยสังคมและประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
3. เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
1. โรงงานไพ่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับให้ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์น าอุปกรณ์ที่

ทันสมัยไปใช้รักษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ของประชาชน 
   2. โรงงานไพ่ได้ช่วยสังคมและประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
   3. โรงงานไพ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ตัวชี้วัดโครงการ  
การริเริ่มโครงการ CSR เพื่อเสรมิสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

ด าเนินโครงการ CSR ส าเร็จตามแผน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดกิจกรรมสมทบทุนเพื่อซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2558 2559 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมสมทบทุนเพื่อซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

100%              

ขั้นเตรียมการ  ด าเนิน
โครงการ 
CSR ส าเร็จ
ตามแผน 

            
1. ประชุมคณะท างานเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานและก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

             

2 .  ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ
สถานพยาบาล เป้ าหมายที่
ประสงค์เข้าร่วมบริจาคสมทบ
ทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

             

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่
ผู้ บ ริ ห า ร  เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ
พ นั ก ง า น เ พื่ อ ท ร า บ ค ว า ม
ประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

             

ขั้นด าเนินงาน              
1. ด าเนินการบริจาคสมทบทุน
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

             

ขั้นสรุปผลและประเมินผล              
1. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
และรวบรวมภาพกิจกรรม 

             

2. รายงานผลการจัดกิจกรรม
แก่ผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนนิงานรัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปีบัญชี 2560 
 
 
 
 
 
 

ระหว่าง 
 
 
 
 
 

รัฐบาลไทย 
กับ 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
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บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนนิงานของ 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประจ าปีบัญชี 2560 

 
1. คู่สัญญา 
    ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง 
 
  -นายจุมพล  ริมสาคร   รองปลัดกระทรวงการคลัง 
       หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
       ในนามกระทรวงเจ้าสังกัด 
  -นายจุมพล  ริมสาคร   รองปลัดกระทรวงการคลัง 
       หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
       ในนามกระทรวงการคลัง 
 

กับ 
  -นายธรรมศักดิ์  ลออเอ่ียม  ประธานกรรมการโรงงานไพ่ 
       ในนามคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
  -นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์  ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 
       ในนามโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
 
2. ข้อตกลงนี้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นไปตาม  
   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก         
   ที่ นร 0202/6511 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2538 และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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3.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
     โรงงานไพ่เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ  
     โปร่งใส 
 
4.  พันธกิจ (Mission) 
     4.1 ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 
     4.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
     4.3 ด าเนินการจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 
     4.4 รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในการท างาน 
     4.5 บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต แบ่งออกเป็น 2 ระยะ   
   ดังนี้ 
   5.1 ระยะปีที่ 1 และ 2 ได้แก่ 
 5.1.1 รับรู้ถึงข้อบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจใน 
                  อนาคต 
 5.1.2 เพื่อสร้างและกระตุ้นการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของโรงงานไพ่เพ่ือน าไปสู่การวางต าแหน่งทางการ 
                  ตลาด และ Branding ของโรงงานไพ่ 
 5.1.3 เพื่อรักษา Market Share ของผลิตภัณฑ์ไพ่ 
   5.2 ระยะปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ได้แก่ 
 5.2.1 เพื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
 5.2.2 เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการครอบครองส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในอุตสาหกรรมไพ่ และ 
                  สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 
6.  เป้าหมายของผลการด าเนินงาน (Performance Obligations) 
     ส าหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ซึ่งจะต้องบรรลุผลในระหว่างปี 2560 ปรากฏตามตารางผลการ
ด าเนินงานในอดีตและเป้าหมายของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ส าหรับปีบัญชี 2560 ดังนี้
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บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีบญัชี 2560 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปี 2560 การปรับค่า
เกณฑ์วัด 2555 2556 2557 2558 2559e 1 2 3 4 5 

1. การด าเนินการตามนโยบาย1   20            
1.1 ความสามารถในการบริ ห าร 

แผนลงทุน 
             

1.1.1 ร้อยละของภาพรวมการ
เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ในช่วงปี 

ร้อยละ 2.5 89.48 50.99 100.00 72.59 N/A 80 85 90 95 100 -/+5 

1.1.2 ร้อยละความสามารถใน
การเบิกจ่ายตามแผน 

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

1.2 การน าระบบบริหารจัดการเพื่อ
สร้ า งมู ลค่ า เ ชิ ง เศรษฐศาสตร์  
(EVM) มาใช้ 

ระดับ 5 4.18 4.40 4.00 3.65 N/A 1 2 3 4 5 -/+ 1 

1.3  การบริหารต้นทุนไพ่     ระดับ  5 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+ 1 

1.4 การบริหารต้นทุนสิ่งพิมพ์ ระดับ  5 - - - - N/A 1 2 3 4 5 -/+ 1 
 
 
 
 

ความสามารถใน

การแข่งขนั/

มูลค่าเพิ่ม 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปี 2560 การปรับค่า
เกณฑ์วัด 2555 2556 2557 2558 2559e 1 2 3 4 5 

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

 45            

 ตัวชี้วัดทางการเงิน  35            

2.1 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ด อ ก เ บี้ ย  ภ า ษี  ค่ า เ สื่ อ ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 

ล้านบาท 
 
 

5 
 
 

203.47 198.80 179.53 196.97 N/A 160 172.5 185 197.5 210 -/+12.5 

     

2.2 การสร้างค่า Economic Profit  
      (EP) เทียบกับเป้าหมาย 
 
 

ล้านบาท 5 25.39 22.21 2.17 3.86 N/A ด้อยกว่า
เป้าหมาย

มาก 

ด้อยกว่า
เป้าหมาย 

เท่า
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย

มาก 
- 

2.3 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ ์ ล้านบาท 7            

     2.3.1 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ 
             สิ่งพิมพ์ทั่วไป 

ล้านบาท 3 - - 9.28 15.54 9.94 5 10 15 20 25 -/+5 

     2.3.2 รายได้จากการรับจ้างพิมพ ์
             สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง   
    

ล้านบาท 4 - - 32.75 35.00 28.00 35 40 45 50 55 -/+5 

2.4  อัตราต้นทุนขายต่อรายได้จาก  
       การด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 7 37.97 37.56 34.43 36.07 N/A 39 37.5 36 34 32 +1.5/-2 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเกณฑ์วัดปี 2560 การปรับค่า
เกณฑ์วัด 2555 2556 2557 2558 2559e 1 2 3 4 5 

2.5  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้จากการด าเนินงาน 

 

ร้อยละ 6 10.77 13.57 13.91 11.85 N/A 14 13 12 11 10 +/-1 

2.6 รายได้ไพ่นอกสัมปทาน 
 

ล้านบาท 5 7.94 52.71 47.62 47.83 20.86 9 9.5 10 10.5 11 -/+0.5 

 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน  10            

2.7 ความส าเร็จในการเพิ่มจ านวนช่อง
ทางการขายและการให้บริการของ
ไพ่นอกสัมปทาน  

ระดับ 5 - - - - - 1 2 3 4 5 -/+1 

  

2.8 ระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
และการให้บริการจากลูกค้าและคู่
ค้า ของไพ่และสิ่งพิมพ์  

ระดับ 5 - - - - - 1 2 3 
 

4 5 -/+1 

3. การบริหารจัดการองค์กร   35            

3.1 บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ระดับ 6 3.5736 3.2660 3.4210 3.3543 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.2 การบริหารความเสี่ยง ระดับ 7 2.8500 2.9000 2.9000 2.6500 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.3 การควบคุมภายใน ระดับ 4 3.4700 3.4000 3.6050 3.5900 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.4 การตรวจสอบภายใน ระดับ 6 2.2280 2.2811 1.9288 2.5261 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ 6 1.8126 2.3640 2.6318 3.0206 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 2.9522 2.9795 3.0063 3.1017 N/A 1 2 3 4 5 -/+1 
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หมายเหต:ุ 1. หากไมส่ามารถด าเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ให้ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา จะถูกหักคะแนนจากคะแนนรวมของ เกณฑ์การด าเนินงานตาม                  
                  นโยบายแต่ไม่เกิน 1.0000 
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 ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 

1. การด าเนินการตามนโยบาย   
1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

1.1.1 ร้อยละของภาพรวมการ
เบิ ก จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง
ในช่วงป ี

 

 ความส ามา รถ ในก า รบริ ห า ร แผนล งทุ นประจ า ปี  2560 เ ป็ นก า รด า เ นิ นก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ นต าม งบล งทุ นขอ ง  โ ร ง ง าน ไ พ่  

ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีได้รับอนุมัติจาก ครม. โดยค านวณจากร้อยละของ ยอดสะสมการ

เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญช ี2560 เทียบกับ วงเงินตามงบลงทุนท่ีอนุมัติให้เบิกจ่ายของ โรงงานไพ่ ของปีบัญชี 2560  

 สูตรการค านวณ :   ร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีท าได้  เท่ากับ 

                                    ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2560 x 100 

                                                 ยอดเงินตามงบลงทุนท่ีอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปีบัญชี 2560 
        ทั้งนี้ ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้
เบิกจ่ายได้ให้ใช้ยอดสรุป ณ สิ้นปีบัญชีที่รวบรวมโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นฐานและมีการปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ  ที่
รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขใน รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการจัดท า
บันทึกข้อตกลง  และประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC) 

1.1.2 ร้อยละความสามารถใน
การเบิกจ่ายตามแผน 

 ค านวณจากค่าเฉลี่ยของร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีท าได้ในแต่ละไตรมาส โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

4
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 ก าหนดให ้  

       X1, X2, X3, X4 =   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่รัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย ของไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดบั 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
 

 

                 

 
                                                251 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 

  
      Y1, Y2, Y3, Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณของไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ 
 ทั้งนี้ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงรายไตรมาสที่รัฐวิสาหกิจจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนท่ีอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาส ให้ใช้ยอดสรุปรายไตรมาสจากรัฐวิสาหกิจท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย

จัดส่งให้ สคร. และบริษัทที่ปรึกษาเป็นประจ าภายในวันท่ี 15 ของเดือนแรกของทุกไตรมาส 

 ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาสได้ทันเวลาที่ก าหนด หรือจัดส่งโดยไม่ได้รั บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ข้อมูลตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้อมูลล่าสุดในการ

พิจารณา  

 การปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และให้เป็ นไป

ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub Pac) 

 กรณีมีการปรับเปลี่ยนงบลงทุนจากการขออนุมัติผ่านส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระหว่างปีบัญชี ให้ปรับยอดอนุมั ติที่

เบิกจ่ายได้เฉพาะของไตรมาสที่ปรับเปลี่ยนและไตรมาสที่เหลือของปีบัญชีเท่านั้น 
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1.2 การน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ 
 

 ระดับของการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลคา่เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาเช่ือมโยงเข้ากับการบริหารจดัการหลัก 
ขององค์กร โดยพิจารณาจากพัฒนาการของการน ามาใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก ่

ระดับ 1 เริ่มมีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบบรหิารจดัการเบื้องต้น 
ระดับ 2 มีการน าระบบ EVM มาใช้กับระบบริหารจดัการเบื้องต้น 
ระดับ 3 เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบรหิารจัดการอย่างครบถ้วน 
ระดับ 4 ประยุกตร์ะบบ EVM ได้ทั่วท้ังองค์กร 
ระดับ 5 พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง  

1.3 การบริหารจัดการต้นทุนไพ่  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการต้นทุนไพ่ ประจ าปีบัญชี 2560 ประเมินจากความส าเร็จในการด าเนินงานแต่ละระดับภายในปีบัญชี 2560 

ระดับ 1 จัดท าบัญชีปันส่วนต้นทุนแยกประเภทรายผลติภณัฑ์ในสินค้าคงเหลอืและต้นทุนสินค้าขายไพ่ของงบการเงินปีบัญชี 2559 โดย
ผู้เชี่ยวชาญ, มีการจัดท าแผนงานบริหารต้นทุนการผลิตไพ่ รวมถึงผา่นการอนุมัติจาก ผอ.โรงงานไพ่ฯและคณะกรรมการบริหาร 
ภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560 

ระดับ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 1 และสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและกิจกรรมของแผนงานบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าไพ่
แต่ละประเภทรายผลิตภณัฑ์ ส าหรับปี 2560 ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 

ระดับ 3 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 2 และสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและกิจกรรมของแผนงานบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าไพ่
แต่ละประเภทรายผลิตภณัฑ์ ส าหรับปี 2560 ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

ระดับ 4 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 3 และสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและกิจกรรมของแผนงานบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าไพ่
แต่ละประเภทรายผลิตภณัฑ์ ส าหรับปี 2560 ได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม  

ระดับ 5 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 4 และสามารถลดต้นทุนการผลิตสนิค้าไพ่แต่ละประเภทรายผลิตภัณฑ์ในปีบัญชี 2560 ได้ลดลง ร้อย
ละ 2 จากปีบัญชี 2559  
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 โรงงานไพ่ฯ ต้องบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ของ โรงงานไพ่ฯ ได้แก่ ไพ่ทุกประเภทผลิตผลิตภัณฑ์ 

 เงื่อนไข  
1. ต้นทุน ประกอบด้วยต้นทุนด้านวัสดุ ต้นทุนด้านแรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต (Material Cost, Labor Cost  and Overhead Cost)  

2. ต้นทุนสินค้าขายแต่ละประเภทรายผลิตภัณฑ์ (ในค่าเกณฑ์วัดระดับ 5) ไม่รับรวม ค่าเสื่อมราคา, กองทุนบ าเหน็จฯ, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

3. ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีความน่าเช่ือถือทางด้านบัญชีและการเงิน และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- ระดับการศึกษาปริญญาทางการบัญชี ประกาศนียบัตรทางด้านบัญชี หรือเทียบว่าไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี 

- มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี และการค านวณต้นทุน- เป็นผู้สอบบัญชี (CPA) 

4. โรงงานไพ่ฯ ต้องขอความเห็นจาก สคร. และทริส เกี่ยวกับผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเริ่มด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

5. แผนบริหารต้นทุนการผลิตไพ่ อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย  

- การวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไพ่แต่ละผลิตภัณฑ์ โดยแสดงรายละเอียดต้นทุนในการผลิตแต่ละประเภท (ต้นทุนด้านวัสดุ ต้นทุนด้านแรงงาน
และค่าโสหุ้ยในการผลิต) อย่างละเอียด 

- การวิเคราะห์ถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไพ่แต่ละชนิดเป็นรายชนิด 

- แผนงานในการน าแนวทางที่เป็นไปได้ในการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ไพ่แต่ละชนิดมาด าเนินการในการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าไพ่แต่ละชนิด เป็น
รายชนิด 

- แผนงานในการด าเนินการลดต้นทุนต้องมีการก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน และมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการและเป้าหมายในการลด
ต้นทุนสินค้าไพ่ท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ 
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1.4 การบริหารจัดการต้นทุนสิ่งพิมพ์  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการต้นทุนสิ่งพิมพ์ ประจ าปีบัญชี 2560 ประเมินจากความส าเร็จในการด าเนินงานแต่ละระดับภายในปีบัญชี 2560  

ระดับ 1 จัดท าบัญชีปันส่วนต้นทุนแยกประเภทรายผลติภณัฑ์ในสินค้าคงเหลอืและต้นทุนสินค้าขายสิ่งพิมพ์ของงบ
การเงินปีบัญชี 2559 โดยผู้เชี่ยวชาญ, มีการจัดท าแผนงานบริหารตน้ทุนการผลติสิ่งพิมพ์ รวมถึงผ่านการ
อนุมัติจาก ผอ.โรงงานไพ่ฯและคณะกรรมการบริหาร ภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560 

ระดับ 2 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 1 และสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและกิจกรรมของแผนงานบริหาร
ต้นทุนการผลิตสินค้าสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทรายผลิตภณัฑ์ ส าหรับป ี2560 ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 

ระดับ 3 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 2 และสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและกิจกรรมของแผนงานบริหาร
ต้นทุนการผลิตสินค้าสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทรายผลิตภณัฑ์ ส าหรับป ี2560 ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

ระดับ 4 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 3 และสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและกิจกรรมของแผนงานบริหาร
ต้นทุนการผลิตสินค้าสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทรายผลิตภณัฑ์ ส าหรับป ี2560 ได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ/
กิจกรรม  

ระดับ 5 ด าเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนท่ี 4 และสามารถลดต้นทุนการผลิตสนิค้าสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทรายผลิตภัณฑ์
ในปีบัญชี 2560 ได้ลดลง ร้อยละ 2 จากปีบัญชี 2559   

  โรงงานไพ่ฯ ต้องบริหารจัดการต้นทุนแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ โรงงานไพ่ฯ ได้แก่ กลุ่มแบบพิมพ์ท่ัวไป และกลุ่มแบบพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 เงื่อนไข  
1. ต้นทุน ประกอบด้วยต้นทุนด้านวัสดุ ต้นทุนด้านแรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต (Material Cost, Labor Cost  and Overhead Cost) 

2. ต้นทุนสินค้าขายแต่ละประเภทรายผลิตภัณฑ์ (ในค่าเกณฑ์วัดระดับ 5) ไม่รับรวม ค่าเสื่อมราคา, กองทุนบ าเหน็จฯ, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

3. ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีความน่าเช่ือถือทางด้านบัญชีและการเงิน และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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- ระดับการศึกษาปริญญาทางการบัญชี ประกาศนียบัตรทางด้านบัญชี หรือเทียบว่าไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี 

- มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี และการค านวณต้นทุน 

- เป็นผู้สอบบัญชี (CPA) 

4. โรงงานไพ่ฯ ต้องขอความเห็นจาก สคร. และทริส เกี่ยวกับผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเริ่มด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

5. แผนบริหารต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

- การวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยแสดงรายละเอียดต้นทุนในการผลิตแต่ละประเภท (ต้นทุนด้านวัสดุ ต้นทุ น
ด้านแรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต) อย่างละเอียด 

- การวิเคราะห์ถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการลดต้นทุนของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์  

- แผนงานในการน าแนวทางที่เป็นไปได้ในการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มาด าเนินการในการลดต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์แต่
ละกลุ่ม 

- แผนงานในการด าเนินการลดต้นทุนต้องมีการก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจน และมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการและเป้าหมายในการลด
ต้นทุนสินค้าสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ 
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2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ  

ตัวชี้วัดทางการเงิน  

2.1 ก า ไรจากการด า เนินงานก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่าย
ตัดจ่าย (EBITDA) 

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)หมายถึง รายได้รวม หักด้วย ค่าใช้จ่ายรวม โดยที่  

 รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการด าเนินงาน รายได้ไพ่ป๊อกน าเข้าต่างประเทศ  และรายการเงินค่าผลประโยชน์ (ที่ไม่ใช่จากการจ าหน่ายไพ่) จาก
บริษัทผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ที่ผ่านการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ ต้นทุนไพ่ป๊อกน าเข้า ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  

 ทั้งนี้ ไม่นับรวม รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ค่าปรับจากการช าระเงินค่าซื้อไพ่ล่าช้า โบนัสกรรมการและพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ 

2.2 การสร้างค่า Economic Profit (EP) 
เทียบกับเป้าหมาย 

 EP 2560Actual – EP 2560Plan 

  ผลตา่งของค่า EP เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยเป็นเป้าหมายที่รัฐวสิาหกิจก าหนดไว้ หรือตามที่ค านวณโดยการปรับปรุงงบการเงินให้เปน็งบทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งการค านวณค่า EP จะเป็นไปตามหลักการของ สคร. และการหารือ 

 ตกลงร่วมกันระหว่าง สคร. รัฐวสิาหกิจ และที่ปรึกษา 
 โดยที ่

  EP  =  Economic Profit 
=  ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์หรือมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ์
=  ก าไรจากการด าเนินงานหลังหกัภาษีเงินได้ - ต้นทุนของเงินทุน 
=  Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) - Capital Charge 
=  NOPAT - (WACC x Invested Capital)       
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 NOPAT หรือ Net Operating Profit After Tax  หมายถึง ก าไรจากการด าเนินงานหลังหักภาษี ที่ปรับปรุงด้วยรายการที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ปกติขององค์กร 

  WACC หรือ Weighted Average Cost of Capital หมายถึง อัตราต้นทุนของเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งเป็นผลตอบแทนขั้นต่ าที่จะต้องจ่ายให้กับผู้
ลงทุน เพื่อชดเชยความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุน ท้ังในส่วนของเงินทุนท่ีมาจากหนี้สินและหุ้น 

 Invested Capital หมายถึ ง  จ านวนเ งินลงทุนทั้ งหมดที่ ผู้ ถื อหุ้ นลงทุน ในการด า เนิ นธุ รกิ จตั้ งแต่ เ ริ่ มต้ นประกอบกิจการ 
ทั้งในส่วนของเงินทุนท่ีมาจากหนี้สินและหุ้น ซึ่งเป็นเงินลงทุนท่ีได้จากงบดุลมาปรับปรุงทางเศรษฐศาสตร์  

 รายการที่ใช้ปรับปรุงงบการเงินให้เป็นงบทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไป 12   รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย หนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ย ภาษีทางเศรษฐศาสตร์ ค่า
ความนิยม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ค่าเผื่อการสูญเสีย ค่าเผื่อส ารอง การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการพิเศษ/ยอดก าไรขาดทุน
สะสมที่เกิดจากรายการพิเศษ สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ค่าเช่าใช้สินทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน ในแต่ละรัฐวิสาหกิจจะมีการปรับปรุงรายการที่
แตกต่างกัน อาจจะต่ ากว่า 12  รายการ หรืออาจจะมีรายการที่นอกเหนือ 12 รายการทั่วไปนี้ได้ 

 เงื่อนไขปรับค่าเกณฑ์วัด: เช่นเดียวกับตัวชี้วัดก าไร )ขาดทุน (สุทธิ  และปรับค่า Rf และ MRP หากมีการเปล่ียนแปลงจากคู่มือเดิม 
2.3 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป

และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
 

      2.3.1 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์ทั่วไป 

 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ท่ัวไปของ โรงงานไพ่ฯ ประจ าปีบัญชี 2560 

      2.3.2 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของ โรงงานไพ่ฯ ประจ าปีบัญชี 2560 

2.4 อัตราต้นทุนขายต่อรายได้จากการ
ด าเนินงาน 

 

 ร้อยละของต้นทุนการขายเทียบกับรายได้จากการด าเนินงาน 

 ค านวณจาก : 
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 โดยที่  

 รายได้จากการด าเนินงาน หมายถึง รายได้จากการขายไพ่ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศท่ีผ่านการ
รับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่นับรวมรายได้ไพ่ป๊อก (น าเข้า) 

 

ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นจริง ประจ าปบีัญชี 2560 x 100 
รายได้จากการด าเนินงานท่ีเกดิขึ้นจริง ประจ าปีบญัชี 2560 

  ต้นทุนขาย หมายถึง  ต้นทุนงานผลิตไพ่ ต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และต้นทุนงานประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ ไม่นับรวมต้นทุนไพ่ป๊อก (น าเข้า) ค่า
เสื่อมราคาของงานผลิตไพ่และงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 

 ทั้งนี้ ไม่นับรวม รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ค่าปรับจากการช าระเงินค่าซื้อไพ่ล่าช้า โบนัสกรรมการและพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ 

2.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่
รายได้จากการด าเนินงาน 

 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกับรายได้จากการด าเนินงาน 

 ค านวณจาก : 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประจ าปีบญัชี 2560 x 100 
รายได้จากการด าเนินงานท่ีเกดิขึ้นจริง ประจ าปีบญัชี 2560 
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 โดยที่  

 รายได้จากการด าเนินงาน หมายถงึ รายได้จากการขายไพ่ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และรายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศท่ีผ่านการ
รับรองจากส านักงานตรวจเงินแผน่ดิน ไม่นับรวมรายไดไ้พ่ป๊อก (น าเข้า) 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล เงินเพื่อตอบแทนความชอบ 
เงินจา่ยสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  
ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ฯลฯ 

 ทั้งนี้ ไม่นับรวม รายไดด้อกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ค่าปรับจากการช าระเงินค่าซื้อไพ่ล่าช้า โบนสักรรมการและพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จ 

2.6 รายได้ไพ่นอกสัมปทาน  รายได้จากการขายไพ่นอกเหนือจากสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ท่ีระลึกและไพ่ส่งออก ของโรงงานไพ่ฯ ประจ าปีบัญชี 2560  
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ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

2.7 ความส าเร็จในการเพิ่มจ านวนช่อง
ทางการขายและการให้บริการของไพ่
นอกสัมปทาน 

 พิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงานประจ าปบีัญชี 2560 โดยประเมินจากความส าเร็จของการด าเนินงานตามกจิกรรม 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 1 จัดท าแผนการจัดตั้งจุดจ าหน่ายไพ่อ่ืน นอกเหนือจากไพ่สัมปทานระยะยาว (ปี 2560 – 2563) และจดัท า

แผนการด าเนินงานปี 2560 เสนอ ผอ. รง.พ. และ คณะกรรมการ รง.พ. เห็นชอบ ภายใน 31 ธ.ค. 2559    
ระดับ 2 สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานปี 2560 ได้ครบถ้วน และสามารถเริ่มด าเนินการจดัตั้งจุด

จ าหน่ายไพ่อ่ืน นอกเหนือจากไพ่สมัปทาน ไดส้ าเรจ็ 
ระดับ 3 สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานปี 2560 ได้ครบถ้วน และสามารถจัดตั้งจุดจ าหน่ายไพ่อ่ืน 

นอกเหนือจากไพ่สมัปทาน ได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 จุด (ไม่นับ King Power) 
ระดับ 4 สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานปี 2560 ได้ครบถ้วน และสามารถจัดตั้งจุดจ าหน่ายไพ่อ่ืน 

นอกเหนือจากไพ่สมัปทาน ได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 จุด (ไม่นับ King Power) และสามารถจ าหน่ายไพ่นอก
สัมปทานได้จริง จ านวน 10,000 ส ารับ จากจดุจ าหน่ายไพ่ ในปีบัญชี 2560 

ระดับ 5 สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานปี 2560 ได้ครบถ้วน และสามารถจัดตั้งจุดจ าหน่ายไพ่อ่ืน 
นอกเหนือจากไพ่สมัปทาน ได้ส าเร็จอย่างน้อย 2 จุด (ไม่นับ King Power) และสามารถจ าหน่ายไพ่นอก
สัมปทานได้จริง จ านวน 15,000 ส ารับ จากจดุจ าหน่ายไพ่ ในปีบัญชี 2560 

 
หมายเหตุ: จุดจ าหน่ายสนิค้า เป็นสถานที่ที่ รง.พ. ไปต้ังบูทจ าหน่ายเอง ฝากให้ผู้อื่นจ าหน่าย หรือฝากไพ่ไว้กับผู้อื่นเพ่ือเป็นการโฆษณาหรือจ าหน่าย 
1 ร้าน 1 สถานที่ 1 ส านักงาน หรืออื่นๆ ถือเป็น 1 จุดจ าหน่าย ทั้งนี้ จุดจ าหน่ายสนิค้า จะนับตรวจวัดจุดจ าหน่ายสนิค้าประจ า และต้องจัดท าสัญญา
หรือข้อตกลงร่วมในการจ าหน่ายไพ่โดยระยะเวลาด าเนินการอย่างน้อย 1 ปีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และนับยอดขายไพ่ที่เกิดขึ้นจริงภายในปีบัญชี 
2560 จึงนับเป็นผลงานของ รง.พ. ปีบัญชี 2560  
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2.8 ระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการจากลูกค้าและคู่ค้าของ
ไพ่และสิ่งพิมพ์  

 

 ระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการให้บริการจากลูกค้าและคู่คา้ ของไพ่ในระบบสัมปทาน, ไพ่นอกสัมปทาน, สิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง (Likert Scales) ของโรงงานไพ่ พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ณ สิน้ปีบัญชี 2560 โดยมีประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

 ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ 
 คุณภาพของสินค้าและบริการ 
 ความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้าตอ่สินค้าและบริการ 
 ความภักดตี่อสินค้าและบริการ 
 ความคาดหวังต่อสินค้าและบริการของลูกค้าและคู่ค้า 

เงื่อนไข  
 การจัดท าแบบสอบถามจะมีผู้แทนจากส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) และทรสิเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาค าถามจาก

แบบสอบถาม, วิธีการ/หลักการที่ใช้ในการส ารวจและการวิเคราะหผ์ลส ารวจ ซึ่งทางโรงงานไพ่จะใช้หน่วยงานภายนอก (Third Party) เป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจตามหลักการทางสถิต ิ

 โรงงานไพ่ต้องน าผลส ารวจและข้อเสนอแนะจากการส ารวจมาเป็นสว่นหน่ึงในการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของโรงงาน 
3. การบริหารจัดการองค์กร  

3.1 บทบาทของคณะกรรมการ รส.  ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 
3.2 การบริหารความเสี่ยง 

3.3 การควบคุมภายใน 

3.4 การตรวจสอบภายใน 

3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 



 
 

รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์(EVM) ประจ าปี 2559 และการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
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