นโยบาย
ของ
ผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ

ปรับสถานะภาพองค์กรให้มีความคล่องตัว
และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

หลักการและแนวทางดาเนินงานตาม SOD
(State of Direction)
ณ มีนาคม 2556

๑. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐาน
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคลและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการ
แข่งขัน
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บทสรุปผู้บริหาร
(Executive summary)

โรงพิมพ์ตำรวจได้ทำแผนวิสำหกิจ ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบกำร
ดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆขององค์กรในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ โดยได้บรรจุนโยบำยของผู้ถือหุ้นภำครัฐของ
รัฐวิสำหกิจที่มอบให้แก่โรงพิมพ์ตำรวจณ กันยำยน ๒๕๕๒ ในเรื่องปรับสถำนภำพองค์กรให้มีควำมคล่องตัว
และเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด โดยมีหลักกำรและแนวทำงกำรดำเนินงำน
๑. ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้ได้มำตรฐำน
๒. ส่งเสริมศักยภำพในกำรผลิตและจำหน่ำยสิ่งพิมพ์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และเพิ่มส่วนแบ่งตลำด
รวมทั้งนโยบำยที่สำคัญต่ำงๆ รวมถึง กำรนำเครื่องจักรใหม่มำทดแทนเครื่องจักรที่มีอำยุกำรใช้
งำนมำนำน เพื่อสร้ำงควำมพร้อมในด้ำนกำรผลิตเพื่อรองรับตลำดที่จะหลั่ งไหลเข้ำมำในอนำคตจำกกำรพัฒนำ
เครื่องจั กรอุป กรณ์ให้มีควำมทัน สมัยและเพิ่มประสิทธิภ ำพ ทั้งนี้กรอบกำรดำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ ของ
โรงพิม พ์ตำรวจจะสอดคล้ องกั บ ยุ ทธศำสตร์ ช ำติใ นด้ำนกำรสร้ำงเศรษฐกิ จที่มีเ สถียรภำพบนฐำนควำมรู้
(วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและสร้ำงระบบกำรแข่งขันเสรี และเป็นธรรมที่เอื้อต่อ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม) ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๑
ด้วย
วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)
โรงพิมพ์ตำรวจมีวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของโรงพิมพ์ตารวจ คือ สร้างมูลค่าเพิ่มระยะ
ยาวให้แก่องค์กรเป็นเป้าประสงค์สูงสุดในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพโดยใช้เทคโนโลยีและแนวคิดในกำรผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยแบบครบวงจรเริ่มจำกขั้นตอนกำรออกแบบ
(Graphic Design) ขั้นตอนกระบวนกำรทำแม่พิมพ์ (Pre-Press), ขั้นตอนกระบวนกำรพิมพ์ (Press), ขั้นตอน
กระบวนกำรหลังกำรพิมพ์ (After-Press) รวมไปถึงกระบวนกำรจัดส่งให้กับลูกค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำลำดับแรกคือ ลู กค้ำ หน่ว ยงำนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยโดยโรงพิมพ์ตำรวจสำมำรถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น หนังสือ, โปสเตอร์, โบรชัวร์,
แคตตำล๊อก, ปฏิทิน แขวน, ไดอำรี่, ปฏิทินตั้งโต๊ะ ทั้ง ยังให้บริกำรพิมพ์แบบฟอร์มรำชกำรที่สำมำรถปรุฉีก
ตีเบอร์ใส่บำร์โค้ด อีกทั้งผลิตสิ่งพิมพ์ที่ตอบสนองกำรพิมพ์งำนส่วนบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์พริ้น ท์ออนดีมำนด์
ที่ทันสมัยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในระดับบุคคลที่จะเข้ำถึงงำนพิมพ์คุณภำพสูงได้ โดยไม่
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ต้องลงทุนในกำรพิมพ์ที่รำคำสูงเกินไปสำมำรถพิมพ์งำน ๔ สีจำนวนน้อยได้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำรนอกจำกนี้
โรงพิมพ์ตำรวจสำมำรถผลิตงำนพิมพ์ระบบ Security Printing ได้โดยปัจจุบันได้ผลิตงำนให้ กับหน่วยงำน
รำชกำร ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะต้องทำกำรพัฒนำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำองค์กรและกำรพัฒนำบุคคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง
แผนกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)
กำรพัฒนำโรงพิมพ์ตำรวจ ประกอบด้วยกำรใช้ยุทธศำสตร์ในกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. การใช้ความเร็วในการทางาน (Speed)
 ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนในฝ่ำยอำนวยกำร งำนกำรตลำด และสำยกำรผลิตให้ระบบมี
ควำมชัดเจนขึ้น สำมำรถตอบสนองกำรค้ำแบบ Speed to marketing
 บริหำรจัดกำรด้ำนเวลำและกำรทำงำนโดยลดควำมสูญเปล่ำ
 ลดระยะเวลำในกำรท ำงำน รวมทั้ ง ในกำรเคลื่ อ นย้ ำ ยชิ้ น งำน กำรรอชิ้ น งำน ท ำให้
กระบวนกำรทำงำนลื่นไหล เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
๒. การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 ลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังกำรผลิตสูง มีต้นทุนกำร
ผลิตต่อหน่วยต่ำ และเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของเครื่องจักรโดยพิจำรณำสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน รวมทั้ง
กำรใช้งำนจ้ำงเหมำทดแทนได้บ้ำง
 กำรพัฒนำกำรนำเพลทกลับมำใช้ใหม่ (PlateReprint) สำหรับงำนที่มียอดกำรผลิตสูงหรือ
งำนที่ลูกค้ำสั่งพิมพ์ซ้ำเพื่อลดต้นทุนทำงด้ำนจัดทำแม่พิมพ์ (Plate)
 กำรพัฒนำเครื่องจักรที่สำมำรถปรับใช้กับกำรผลิตงำนอื่นได้ เช่น เครื่องทำขำตั้งปฏิทินมำ
พัฒนำทำปกสมุดบัญชีได้
3. การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management)
 กำรวำงแผนงำนคุณภำพเพื่อกำหนดกำรใช้ทรัพยำกรในกำรผลิตหรือกำรให้บริกำรอย่ำง
เหมำะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิภำพกำรทำงำน
 กำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยกำร
ตรวจสอบผลกำรปรับปรุงงำน
 สร้ำงระบบหรือคณะทำงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
 สร้ำงระบบกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพทำให้กำรเชื่อมโยงหน่วยงำนต่ำงๆ มีควำมสัมพันธ์
กันเข้ำใจตรงกันและสร้ำงคุณภำพร่วมกัน
 มีระบบกำรฝึกอบรม พัฒนำบุคลำกร ที่มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องสัมพันธ์กับระบบกำร
ปรับปรุงงำน
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 มีร ะบบลู กค้ ำสั มพัน ธ์ ที่ส ำมำรถสร้ ำงเครือ ข่ำ ยที่ มีประสิ ทธิ ภ ำพในกำรเชื่อ มโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงลูกค้ำกับโรงพิมพ์ตำรวจ
มาตรการดาเนินงานระยะสั้น
 ดาเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก
เสริมสร้ำงคุณค่ำในตรำสินค้ำ (Brand) ด้วยกำรผลิตและบริกำรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Service
and Takecare Environment) ส่งเสริมภำพลักษณ์ตรำสินค้ำและภำพลักษณ์องค์กรโดยให้ลูกค้ำและ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับรู้คุณค่ำจำกกำรผลิตและบริกำรของโรงพิมพ์ตำรวจ โดยประชำสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่
รู้จักมำกขึ้นโดยกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ ำนสื่อต่ำงๆ เกี่ยวกับศักยภำพและสมรรถนะของโรงพิมพ์ตำรวจ
และมีกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้งกำรออกพบลู กค้ำกลุ่มเป้ำหมำยภำยในประจำปี ปรับปรุง
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยเพิ่มสัดส่วนของกำรขำยผ่ำน Call Center และระบบอินเตอร์เน็ต
 ทบทวนปรับโครงสร้างองค์กร
ทบทวนกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรโดยปรับให้พนักงำนทำงำนในตำแหน่งที่มีควำมเหมำะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำนส่งผลให้องค์กรมีควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
มาตรการดาเนินงานระยะยาว
กำรพัฒนำปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรอย่ำงครบวงจร กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงและเพิ่มคุณค่ำ
ในผลิตภัณฑ์และบริกำร เพิ่มกำรบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำพัฒนำด้ำนกำรออกแบบ Graphic
Designและนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 พัฒนำจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันกำรปลอมแปลง (Security Printing) เช่น คู่มือทะเบียนรถ
กระดำษลำยน้ ำ เป็ น ต้น ทั้งนี้มำตรกำรดำเนินกำรระยะยำว นั้น จะต้องมีกำรจัดทำพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรผลิตและบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ โดยกำรดำเนินกำรระยะยำว
 ส ำรวจจ ำนวนพนั กงำนที่ยังขำดตำมโครงสร้ำงพร้อมทั้งเปิดรับสมัครพนักงำนตำม
คุณลักษณะที่องค์กรต้องกำรให้ครบทุกตำแหน่ง
 มีกำรคิดค้นและพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆเพื่อ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในเรื่อง
สิ่งพิมพ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำทั้งด้ำนสินค้ำและกำรให้บริกำร
งานด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)
๑. นาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) โดยกำรใช้
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลลูกค้ำและพัฒนำระบบCall Center
๒. พัฒนาระบบขนส่ง ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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๓. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่ำนิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรสู่ “วิถีแห่งความ
เป็นเลิศ และจิตใจแห่งผู้ให้บริการ (The Best and Service – Minded)” เพื่อเสริมสร้ำงและตอกย้ำ
วัฒนธรรมของกำรบริกำรลูกค้ำให้เข้ำไปในจิตใจของพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องโดยเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสู่
องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้ำเป็นสำคัญ สำมำรถรักษำสถำนภำพกำรแข่งขันในระยะยำว
การเจริญเติบโตทางการตลาด
โรงพิมพ์ตำรวจได้กำหนดตำแหน่งทำงกำรตลำด ให้เป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริกำรแบบครบวงจร
(One Stop Printing Solutions) โดยมีกำรนำเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตที่ทันสมัยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ทำ
ให้เปลี่ยนจำกกำรเป็นโรงพิมพ์บริกำรสิ่งพิมพ์แบบกึ่งครบวงจรมำเป็นผู้บริกำรงำนพิมพ์แบบครบวงจร เพื่อให้
โรงพิมพ์ตำรวจมีควำมพร้อมในกำรรับงำนพิมพ์ ที่หลำกหลำย รวดเร็ว พร้อมทั้งมีนโยบำยกำรผลิตสิ่งพิมพ์ไป
พร้อมกับกำรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสร้ำงควำมประทับใจให้กับลูกค้ำ ทำให้ตลำดของโรงพิมพ์ตำรวจมี ทิศทำงกำร
เจริญเติบโตจำกส่วนแบ่งตลำดอันได้แก่ ลูกค้ำหน่วยงำนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติและลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)
โรงพิมพ์ตำรวจได้วำงแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงโดยกำรจัดหำเครื่องจักร เพื่อทำกำรผลิต
สิ่งพิมพ์แบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นกำรเพิ่มศักยภำพเป็นที่ยอมรับของลูกค้ำดังนี้ คือ
๑. เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตพร้อมทั้งบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของพนักงำนเป็น
สองกะ (ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำวะกำรของตลำด ระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์รวมทั้งกฎหมำยแรงงำน)
๒. กำรพัฒนำและจัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อรองรับเครื่องจักร และกำร
เจริญเติบโตของโรงพิมพ์ตำรวจในอนำคตโดยคำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรให้มีคุณค่ำสูงสุด
ดัง นั ้น โรงพิม พ์ต ำรวจจึง ต้อ งหำช่อ งทำงเพิ่ม รำยได้ เพิ ่ม อัต รำกำรทำก ำไรต่อ หน่ว ย
(Profit Margins) ลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยโดยนำเครื่องจักรมำแทนกำลังคน

+
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แผนการลงทุน
ล้านบาท
รายละเอียด
๑. เครื่องจักรอุปกรณ์
๒. เครื่องใช้สำนักงำน
๓. อำคำร
๔. ยำนพำหนะ
๕. งบสำรองรำคำ ๑๐%
๖. สำรองรำคำกรณี
จำเป็นเร่งด่วน
รวม

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
๒.๐๐
๒๙.๑๐ ๔๐.๐๐ ๕๓.๐๐
๔.๐๐
๔๐.๐๐ ๑๐.๐๐
๐.๒๐
๐.๔๓๖
๐.๑๗
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๐.๒๙
๑.๓๓
๐.๒๙
๓.๐๐
๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๖๑
๔.๖๓
๑.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๐.๒๔๙ ๓.๐๘๖
๐.๖๘
๒.๙๕
๐.๘๐
๒.๐๐
๕.๓๕
๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๓.๗๓๙

๓๕.๙๕๒

๔๕.๙๒

๖๔.๔๕

๙.๘๐

๔๘.๐๐

๒๐.๘๕

ประมาณการทางการเงิน
ล้านบาท
รายละเอียด
๑. รำยได้
๒. ยอดขำย
๓. ต้นทุนกำรผลิต
๔. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำร
กาไรสุทธิ

ปี ๒๕๕๗
๒๑๑.๗๕
๒๐๕.๗๐
๑๔๖.๒๙

ปี ๒๕๕๘
๒๓๖.๘๙
๒๓๐.๒๓
๑๖๒.๗๗

ปี ๒๕๕๙
๒๕๘.๙๑
๒๕๓.๒๕
๑๘๑.๑๕

ปี ๒๕๖๐
๒๘๓.๗๗
๒๗๘.๐๐
๒๐๕.๕๒

ปี ๒๕๖๑
๓๑๑.๘๘
๓๐๖.๐๐
๒๒๔.๐๑

ปี ๒๕๖๒
๓๔๓.๐๐
๓๓๗.๐๐
๒๔๕.๘๒

ปี ๒๕๖๓
๓๗๕.๗๐
๓๗๐.๗๐
๒๗๐.๐๐

๔๒.๔๕

๔๘.๘๒

๕๐.๑๙

๔๘.๗๓

๕๒.๘๖

๕๗.๔๑

๖๓.๗๐

๒๓.๐๑

๒๕.๓๐

๒๗.๕๗

๒๙.๕๓

๓๕.๐๑

๓๙.๗๗

๔๒.๐๐

ประมาณกาลังการผลิต
ร้อยละ
รายละเอียด
อัตรำผลิตภำพกำรผลิต

ปี ๒๕๕๗
๙๑.๗๑

ปี ๒๕๕๘
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๕๙
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๖๐
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๖๑
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๖๒
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๖๓
๙๑.๐๐

ระบบบริหารจัดการมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
ล้านบาท
รายละเอียด
๑. EP
๒. Δ EP

ปี ๒๕๕๗
(๑๑.๔๒)
+๒

ปี ๒๕๕๘
(๙.๔๗)
+๒

ปี ๒๕๕๙
(๑๐.๓๙)
+๒
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ปี ๒๕๖๐
(๑๑.๖๒)
+๒

ปี ๒๕๖๑
(๑๐.๘๒)
+๒

ปี ๒๕๖๒
(๑๐.๙๖)
+๒

ปี ๒๕๖๓
(๙.๖๖)
+๒

บทที่ 1 สถานภาพของโรงพิมพ์ตารวจ
(Current Status)
๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนำและส่งเสริมกำรตลำดเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลำดในธุรกิจกำรพิมพ์
๒. พัฒนำกระบวนกำรผลิตที่มีมำตรฐำนโดยมีต้นทุนที่สำมำรถแข่งขันได้
๓. ปรับปรุงองค์กรเพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น โรงพิ ม พ์ ชั้ น น ำของรั ฐ ที่ ทั น สมั ย ผลิ ต งำนพิ ม พ์ ไ ด้ ม ำตรฐำน บริ ก ำรครบวงจร สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
คุณค่าหลัก(Core Value)
คุณค่ำหลักคือ สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำในด้ำนสินค้ำและบริกำร
คาขวัญ (Slogan)
ผลิตงำนพิมพ์ได้มำตรฐำนบริกำรครบวงจรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
ซื่อสัตย์ รู้หน้ำที่ สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริกำร
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key SuccessFactor)
๑. รักษำฐำนลูกค้ำรำยเดิมเพิ่มลูกค้ำรำยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
๒. ควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนกำรผลิต
๓.มีกระบวนกำรผลิตแบบเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Print on demand)
๔.กำรบริ ห ำรสิ น ค้ ำ คงคลั ง ที่ ส ำมำรถตอบสนองงำนขำยและงำนด้ ำ นกำรผลิ ต ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
๕.แก้ไขกฎระเบียบให้มีควำมเหมำะสมและคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
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กลยุทธ์หลัก (Strategy)
๑. รักษำฐำนลูกค้ำรำยเดิม เพิ่มลูกค้ำรำยใหม่และสร้ำงคุณค่ำให้กับตรำสินค้ำ
๒. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
๓. ลดต้นทุนกำรผลิตในงำนพับและงำนพิมพ์ในส่วนของแรงงำนประจำเปลี่ยนเป็นใช้ระบบจ้ำง
เหมำบำงส่วน
๔. นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจน
กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆ
๕. ร่วมมือกับรัฐวิสำหกิจอื่นๆในกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ
๖. ปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้องค์กรมีขนำดที่เหมำะสมกับปริมำณงำน
มีควำมคล่องตัวและมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีเหตุผล
๑.๒ สถานภาพการดาเนินงานของโรงพิมพ์ตารวจ
ปัจจุบันผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพิมพ์ ๔ สี เป็นที่พอใจของลูกค้ำเป็นอย่ำงมำกทำให้มีกำร
สั่งจ้ำงงำนพิมพ์ ๔ สี อย่ำงต่อเนื่องซึ่งใช้เครื่องพิมพ์ ๔ สี ที่มีอยู่ มีกำลังกำรผลิตไม่เพียงพอต่อกำรเติบโต
ทำงด้ำนกำรตลำดที่เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ ๑๐ จึงดำเนินกำรขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพ์ ๔ สี เพื่อรองรับกำลัง
กำรผลิตในปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สถำนภำพด้ำนกำรเงิน
ก) กำรสร้ำงรำยได้
จำกงบกำรเงินปีบัญชี ๒๕๕๖ พบว่ำโรงพิมพ์ตำรวจมีรำยได้ ๒๑๕.๑๖ ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
ปี ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๕๔.๖๒ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๒

กราฟแสดงรายได้โรงพิมพ์ตารวจตั้งแต่ปี 2551 -2556
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-

2551

2552

2553

2554

2555

2556

รายได้จากการดาเนินงาน 186,055,488.

151,203,221.

140,885,448.

165,451,103.

160,541,252.

215,165,209.

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

4,164,427.93

4,001,758.08

2,830,991.40

2,324,370.14

3,882,381.28

4,857,811.35

รายได้อื่น

1,110,325.98

1,778,572.43

972,560.10

1,878,894.53

3,338,839.19

1,275,112.88
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ข) กำรสร้ำงค่ำใช้จ่ำย
จำกงบกำรเงินปีบัญชี ๒๕๕๖ พบว่ำโรงพิมพ์ตำรวจมีค่ำใช้จ่ำยรวมเท่ำกับ ๑๓๙.๖๗ ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำก ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๑.๒๔ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๓

กราฟแสดงค่าใช้จ่ายโรงพิมพ์ตารวจตั้งแต่ปี 2551 - 2556
180,000,000.00
160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
-

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ต้นทุนการผลิต

153,596,012.

119,470,002.

101,600,798.

119,389,424.

118,434,869.

139,675,101.

ค่าใช้จ่ายบุคคล

20,598,620.1

20,517,989.4

23,863,447.3

28,042,896.6

30,908,550.7

29,917,904.2

ค่าใช้จ่ายสานักงาน 29,556,580.4

2,818,363.46

5,127,226.13

4,432,610.96

7,478,787.51

6,543,189.17

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1,585,033.40

1,983,870.82

2,898,776.09

2,880,000.00

3,934,633.82

1,702,255.09

โรงพิมพ์ตำรวจมีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรดีขึ้นมำโดยตลอดเนื่องจำกมีนโยบำยในกำรเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลำดกำรตลำดขึ้นปีละไม่ต่ำกว่ำ ๑๐% ในปี ๒๕๕๖ โรงพิมพ์ตำรวจมีกำไรสุทธิ จำนวน ๔๒.๑๒
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓๔.๐๖ ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ ๕๒๒ หรือ ๕.๒๒ เท่ำในขณะที่
รำยได้ร วมมีจำนวน ๒๒๑.๒๙ ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๓.๕๓ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๙๔ และมีรำยได้จำกกำรขำย จำนวน ๒๑๕.๑๖ ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕๔.๖๒ ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๒ ส่งผล โรงพิมพ์ตำรวจมีอัตรำส่วนกำไรสุทธิต่อรำยได้รวมคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๒ แสดง
ให้เห็นว่ำมีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้รำยได้มีกำรเติบโตนั้นคือกำรสั่งซื้อ บัตร ตม.๖
ที่เพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน ถึง ๒ เท่ำ ทำให้ยอดขำยของโรงพิมพ์ตำรวจมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก

กราฟแสดงรายได้โรงพิมพ์ตารวจตั้งแต่ปี 2551 - 2556
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-

2551

2552

2553

2554

2555

2556

191,330,242

156,983,551

144,688,999

169,654,368

167,762,502

211,297,555

ค่าใช้จ่ายรวม 178,853,467

144,391,388

132,575,382

154,763,707

159,702,208

179,170,829

กาไรสุทธิ

12,592,163.

12,113,617.

14,890,660.

8,060,294.0

42,126,726.

รายได้รวม

12,476,774.
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ค) สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของทุนของโรงพิมพ์ตำรวจ
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ง บกำรเงิ น ปีบั ญ ชี ๒๕๕๖ ของโรงพิ มพ์ ต ำรวจ พบว่ ำโรงพิ มพ์ ต ำรวจ
มีสินทรัพย์รวม ๓๓๕.๑ ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐.๗๒ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐ โดย
ในปี ๒๕๕๖ โรงพิมพ์ตำรวจมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ๑๒๑.๓๗ ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔.๙๖
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙ และในด้ำนหนี้สินรวมมีจำนวน ๔๓.๖๕ ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๕๕ จำนวน
๑๕.๑๗ ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ ๕๔.๒๙ ส ำหรับส่ว นของทุนมีจำนวน ๒๕๕.๒๒ ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
๒๕๕๕จำนวน ๑๔.๔๔ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖

กราฟแสดงสินทรัพย์ตั้งแต่ปี 2554 - 2556
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-

2554

2555

2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

154,594,539.59

126,332,960.33

121,379,320.64

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

143,020,896.76

198,052,844.42

213,736,755.24

ง. ประสิทธิภำพกำรใช้สินทรัพย์
ปี ๒๕๕๖ โรงพิมพ์ตำรวจมีรำยได้จำกกำรขำยหรือให้บริกำร จำนวน ๒๑๕.๑๖ ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกจำก ปี ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๕๔.๖๒ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๒ ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน
๑๒๑.๓๗ ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔.๙๖ ล้ ำนบำท ส่ วนสินทรัพย์รวมมี จำนวน ๓๓๕.๙๐
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกปี ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๑๑.๕๘ ล้ำนบำท ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเท่ำกับ ๒๗.๙๗ ล้ำนบำท
ลดลงจำกปีก่อน ๑.๘ ล้ำนบำท อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์รวมเท่ำกับ ๐.๗๙
เท่ำและ ๒.๐๒เท่ำ (ในปี ๒๕๕๕ มีค่ำเท่ำกับ ๐.๓๘ และ ๑.๑๕ เท่ำ) ดังนั้นประสิทธิภำพกำรใช้สินทรัพย์
ต่อยอดขำยปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
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กราฟแสดงหนี้สินโรงพิมพ์ตารวจตั้งแต่ปี 2554 - 2556
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2554

2555

2556

14,960,542.91

27,796,091.12

29,776,002.42

125,230.00

150,325.00

13,885,791.70

จ. สภำพคล่องทำงกำรเงิน
อัตรำส่ ว นสภำพคล่ องทำงกำรเงิน เป็ นอั ตรำส่ ว นที่ แสดงให้ ทรำบว่ำ กิจ กำรมีสิ นทรัพ ย์
หมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ำยชำระหนี้ระยะสั้นได้ดีเพียงใด
ในปี ๒๕๕๖ โรงพิมพ์ตำรวจมีส่วนสินทรัพย์รวมมีจำนวน ๓๓๕.๑๐ ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
๒๕๕๕ เท่ำกับ ๑๐.๗๒ ส่วนหนี้สินหมุนเวียนเท่ ำกับ ๒๗.๗๙ ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน ๑.๙๘ ล้ำนบำท
และมีสินค้ำคงเหลือเท่ำกับ ๓๒.๔๓ ล้ำนบำท อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนต่อสภำพคล่องปี ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๑.๓๖
เท่ำสภำพคล่องในกำรเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดเพื่อนำไปชำระหนี้ลดลงจำกปีก่อน ๓.๑๙ เท่ำ
(ปี ๒๕๕๔ เท่ำกับ ๔.๕๕เท่ำ)
ผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำโรงพิมพ์ตำรวจได้นำเสนอศักยภำพในกำรผลิตให้ลูกค้ำได้รับทรำบ
โดยกำรนำเสนอผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เป็นกำรจัดประชุมสัมมนำลูกค้ำออกสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์รวมทั้ง
ผ่ำนเว็บไซด์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรผลิตตัวอย่ำงงำนเพื่อนำเสนอ เช่น ปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน๊ต ไดอำรี่ สมุดปกแข็ง
หรือหนังสือสำระควำมรู้ต่ำงๆ เช่นหนังสือตำรำประมวลกฎหมำย เป็นต้น โดยกำรวำงตำแหน่งขององค์ กร
โรงพิมพ์ตำรวจในฐำนะผู้ผลิตสิ่งพิ มพ์จะถูกวำงไว้ในอนำคต คือ เป็นโรงพิ มพ์ที่สำมำรถดำเนินกำรผลิต แบบ
Security ประสิทธิภำพสูงเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำได้
กลุ่มลูกค้า
กลุ่ ม ลู ก ค้ำ ของโรงพิม พ์ตำรวจมี ๔ กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย ลู กค้ ำหน่ว ยงำนในส ำนั กงำนตำรวจ
แห่งชำติ ส่วนกลำง คิดเป็นร้อยละ ๕ลูกค้ำหน่วยงำนในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติส่วนภูมิภำค คิดเป็นร้อยละ
๒ ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอื่น คิดเป็นร้อยละ ๖ ลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน คิดเป็นร้อยละ ๑
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ผลสารวจข้อคิดเห็นของลูกค้าต่อโรงพิมพ์ตารวจ
ตลอดระยะเวลำที่ให้บริกำรมำกว่ำ ๕๐ ปี โรงพิมพ์ตำรวจได้พัฒนำกำรให้บริกำรมำเป็นลำดับ
แต่ยังมีประเด็นปัจจัยที่ลูกค้ำเสนอให้โรงพิมพ์ต้องปรับปรุง เช่น ลดขั้นตอนให้มีควำมกระชับมำกขึ้นเพิ่มสำขำ
ย่อย เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรมนุษยสัมพันธ์ รำคำแพงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรจัดส่ง สถำนที่จอด
รถ เป็นต้นโดยข้อมูลดังกล่ำวได้ถูกคณะผู้บริหำรนำมำพิจำรณำและปรับปรุงเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ลูกค้ำได้ในภำยภำคหน้ำ

๑.๓ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
โรงพิมพ์ตำรวจได้ทำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน ตลอดจนปัจจัยทำง
ธุรกิจ ที่มีผลกระทบต่อโรงพิมพ์ตำรวจ ซึ่งผลของกำรวิเครำะห์ทำให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัย
คุกคำมของโรงพิมพ์ฯ สรุปดังนี้
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน(Weaknesses)

๑. ภำพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รมี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ กั บ
บุ ค คลภำยนอก โดยเฉพำะสภำพคล่ อ งทำง
กำรเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ และซั พ พลำย
เออร์
๒. มี ร ะบบกำรพิ ม พ์ แ บบป้ อ งกั น กำรปลอมแปลง
(SecurityPrinting) เป็ น ที่ ย อมรั บ ของหน่ ว ย
ร ำ ช ก ำ ร เ ช่ น คู่ มื อ จ ด ท ะ เ บี ย น ร ถ ย น ต์
ใบเสร็จรับเงิน
๓. มีเครื่องพิมพ์ ๔ สี ที่มีคุณภำพสูงและเครื่องจักรใน
แต่ละกระบวนกำรผลิตที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้
๔. มีกระบวนกำรผลิตแบบเร่งด่วนเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Print on demand)
๕. คณะกรรมกำรโรงพิ ม พ์ ต ำรวจที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำร
ระดั บ สู ง ในส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ให้ ก ำร
สนับสนุนด้ำนกำรตลำดทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

๑. โครงสร้ ำ ง อั ต รำพนั ก งำน ไม่ ต รงต่ อ กำรขยำย
ยอดขำยด้ำนกำรตลำด
๒. บุ ค ลำกรยั ง ต้ อ งมี ก ำรพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ในทุ ก ด้ ำ น เช่ น กำรตลำด, กำรผลิ ต , และ
Graphic Design เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
องค์กร
๓. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต้ น ทุ น ขำย และรั บ จ้ ำ งพิ ม พ์ ร วมถึ ง
ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนบุคคลสูง
๔. ระบบควบคุมต้นทุนกำรผลิต ยังต้องมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง
๕. ระบบตรวจสอบคุ ณ ภำพกำรผลิ ต ยั ง ต้ อ งมี ก ำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
๖. กำรพั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล ยั ง ต้ อ งพั ฒ นำอย่ ำ ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ำรเชื่ อ มโ ย งระบบงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
๗. สื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ มี ผ ลกระทบท ำให้ ย อดขำยสื่ อ
สิ่งพิมพ์ลดลง
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การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม
โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม (Threats)

๑. ควำมต้องกำรทำงด้ำนงำนพิมพ์ของหน่ วยรำชกำร ๑. งบประมำณของส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ
และภำคเอกชนยังมีปริมำณสูง
ที่ ล ดลงมี ผ ลกระทบต่ อ ยอดขำยของโรงพิ ม พ์
๒. ลูกค้ำสำนักงำนตำรวจแห่งชำติโดยส่วนใหญ่ยังคงใช้
ตำรวจ
บริกำรของโรงพิมพ์ตำรวจและยังมีสิทธิพิเศษในส่วน ๒. ลูกค้ำมีควำมยืดหยุ่นไปใช้บริกำรโรงพิมพ์อื่นๆ
ของ สตช.ที่สั่งพิมพ์ตรงจำกโรงพิมพ์ตำรวจซึ่งเป็น
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
โรงพิมพ์ในสังกัดได้โดยวิธีกรณีพิเศษ
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์อำจมีผลกระทบทำให้ยอดขำย
สื่อสิ่งพิมพ์ลดลง
๑.๔ ความเสี่ยงและตัวขับเคลื่อนปัจจัยเสี่ยง
โรงพิมพ์ตำรวจได้ระบุและประเมินปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ไม่ให้บรรลุเป้ำหมำยได้ จำนวน ๕ ปัจจัยเสี่ยงมีสำเหตุ (Risk driver) ทั้งหมด ๙ สำเหตุ ดังนี้
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ด้านการดาเนินงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยง
ด้านกฎระเบียบ
และสถานการณ์

ปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุ

ควำมมั่นคงและยั่งยืน
ขององค์กร

๑. รำยได้รวมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
๒. กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

ระบบกำรดำเนินงำนภำยใน

๑. กำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรต้นทุน
กำรผลิต
๒. กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรตลำดเชิงรุก
๓. กำรหยุดทำงำนของเครื่องจักรหลัก

ยอดขำยไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย

1. กำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม

ค่ำใช้จ่ำยไม่สัมพันธ์
กับกำไรสุทธิ

๑. ต้นทุนขำยและรับจ้ำงพิมพ์ไม่สัมพันธ์
กับกำไรสุทธิ
๒. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ทำให้กำรดำเนินงำน
๑. กำรอนุมัติแก้ไขกฏระเบียบโรงพิมพ์ตำรวจ
ไม่คล่องตัว
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ผลกระทบ
ควำมมั่นคง
ขององค์กร

ยอดขำยไม่ได้
ตำมเป้ำหมำย

ยอดขำยไม่ได้
ตำมเป้ำหมำย

ยอดขำยไม่ได้
ตำมเป้ำหมำย

บทที่ 2
ปัจจัยสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการพิมพ์
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST)
๒.๑.๑ กฎหมายและการเมือง (Political)
โรงพิมพ์ตำรวจได้รับสิทธิพิเศษจำกมติคณะรัฐมนตรีคือหน่วยงำนของรัฐสำมำรถสั่งพิมพ์เอกสำร
ต่ำงๆจำกโรงพิมพ์ตำรวจได้ด้วยวิธีกรณีพิเศษโดยไม่ต้องมีกำรประกวดรำคำ ทำให้สะดวกมำกขึ้น ซึ่งถือว่ำเป็น
ข้อได้เปรียบ คือ ลูกค้ำมีควำมสะดวกสบำยในกำรสั่งซื้อ/สั่งจ้ำงจำกโรงพิมพ์ตำรวจได้ตำมมติ ครม. และ
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรของลู กค้ำไม่ยุ่งยำกสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีข้อบังคับห้ำม
จ้ำงงำนพิมพ์ไปภำยนอก มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิพิเศษทำงโรงพิมพ์จะต้องเตรียมควำมพร้อมในเรื่องเครื่องพิมพ์
เพื่อรองรับปริมำณงำนทั้งนี้กำรพิจำรณำดังกล่ำวจะพิจำรณำจำกยอดขำยและอัตรำภำคกำรผลิตที่เกิ ดขึ้นใน
แต่ละปี
๒.๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic)
หำกทิศทำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจจะถดถอยก็จะส่งผลกระทบทำงด้ำนผู้ผลิตภำคเอกชน
ในกำรเข้ำมำเปิดตัวในตลำดภำครำชกำรและรัฐวิสำหกิจมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงพิมพ์ตำรวจจึงต้องเตรียมควำม
พร้อมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมพร้อมในด้ำนกำรผลิตด้ำนบริหำรจัดกำรรวมทั้งกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
๒.๑.๓ สังคมและวัฒนธรรม (Social)
ปัจจุบันลูกค้ำได้มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรผลิตงำนพิมพ์ ๔ สี ของโรงพิมพ์ตำรวจจึงมีงำน ๔
สี เพิ่มมำกขึ้นรวมทั้งกำรใช้กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทำให้ยอดขำยและยอดสั่งผลิตเพิ่มมำกขึ้น ตั้งแต่ไตรมำสแรกของปี ๒๕๕๖ ส่งผลให้มีกำรเพิ่ม
ปัจจัยด้ำนกำรผลิตได้ในอนำคต สำหรับลูกค้ำ ได้หันมำใช้กระดำษ A๔ แทนแบบพิมพ์ทั่วไปที่พิมพ์หน้ำเดียว
หรือพิมพ์สองหน้ำ จึงทำให้ควำมต้องกำรสั่งซื้อกระดำษ A๔ มีปริมำณจำนวนมำก และลูกค้ำบำงรำยได้มีกำร
ฝำกกระดำษ A๔ ไว้กับโรงพิมพ์ตำรวจส่งผลให้ต้องเพิ่มปริมำณพื้นที่ในกำรให้บริกำรลูกค้ำมำกขึ้น พร้อมทั้ง
นำเสนอกำรผลิตได้ตำมจำนวนที่ลูกค้ำต้องกำร (Print on Demand)
๒.๑.๔ วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการพิมพ์ (Technology)
อุตสำหกรรมกำรผลิตสิ่งพิมพ์มีกำรพัฒนำกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วในรอบ ๑๕ ปีที่ผ่ำนมำ ทั้งด้ำน
ควำมเร็ ว ของเครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี ที่ ง่ ำยต่ อกำรผลิ ต ท ำให้ กำรแข่ง ขั นอุ ต สำหกรรมนี้ สู งตำมล ำดั บ
เนื่องจำกใช้บุคลำกรที่น้อยลงและกำรควบคุมเครื่องจักรให้ทำงำนง่ำยขึ้นสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดสิ่งพิมพ์ได้ ในด้ำนควำมเร็วของกำรผลิตและคุณภำพของงำนที่สูงขึ้นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีเก่ำ และ
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เครื่องจักรรุ่นเก่ำจะไม่สำมำรถแข่งขันกับโรงพิมพ์ที่นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ซึ่งส่งผลต่อ
ต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงแต่ได้ปริมำณงำนที่มำกขึ้นและเร็วขึ้น
๒.๒. วิเคราะห์พลังขับดัน ๕ ประการ ในการแข่งขันทางธุรกิจ (Five Forces Model)

อานาจต่อรอง
ของลูกค้า

ภัยคุกคาม
จากสินค้า
ทดแทน

คู่แข่งการ
แข่งขันในโลก
ธุรกิจ

ภัยคุกคาม
จาก
ผู้ประกอบการ
ใหม่
()ZX

15

อานาจต่อรอง
ผู้ค้า

๒.๒.๑ คู่แข่ง (Rivalry)
ภำยใต้ภำวกำรณ์ปัจจุบันที่โรงพิมพ์ตำรวจได้ขยำยตลำดไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยกำรเข้ำสู่
ตลำดก็จะมีองค์กรของทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่รับงำนประจำอยู่แล้ว รวมทั้งโรงพิมพ์ที่ได้สิทธิพิเศษ กำรเข้ำ
สู่ตลำดสมบูรณ์นี้ปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกค้ำสั่งซื้อเป็นเรื่องของคุณภำพที่ได้มำตรฐำนและรำคำที่มีต้นทุนสำมำรถ
แข่งขันได้ ภำยใต้ศักยภำพ
๒.๒.๒ อานาจการต่อรองของลูกค้า (Customer)
ถือเป็นลูกค้ำที่มีศักยภำพที่รวมกันทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและท้องถิ่นต้องกำรใช้บริกำรสั่งซื้อ/
สั่งจ้ำงทีอ่ ยู่ภำยใต้ระยะเวลำที่ลูกค้ำต้องกำร ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิตของโรงพิมพ์ตำรวจ ลูกค้ำ
ส่ ว นใหญ่ มีค วำมต้ อ งกำรในด้ำ นกำรตอบสนองของโรงพิ มพ์ ตำรวจในเรื่ องควำมรวดเร็ ว รำคำ คุ ณภำพ
ในบำงครั้งก็มีงบประมำณอันจำกัด และงำนเร่งด่วน ทำให้กำรบริหำรจัดกำรมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงขึ้น เพื่อเร่งกำร
ผลิตให้ทันกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ถึงแม้จะมีฐำนลูกค้ำกว้ำงแต่ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมำกสำหรับโรงพิมพ์
ตำรวจเพรำะไม่ได้เปรียบคู่แข่งเอกชนอื่นในเรื่องปัจจัยรำคำตลำดนี้มีกำรแข่งขันสูงและใช้ต้นทุนทำงกำรตลำด
ที่มำกเกินไปกำรขยำยตัวของตลำดจึงเป็นไปตำมกรอบที่วำงไว้
๒.๒.๓ อานาจการต่อรองของผู้ค้า (Suppliers)
ย้อนดูจำกอุตสำหกรรมกำรพิมพ์จะเห็นว่ำมีแนวโน้มของกำรขึ้นรำคำกระดำษอันเนื่องมำจำก
ต้นทุนวัตถุดิบ (เยื่อกระดำษ) และค่ำขนส่งที่ผูกพันกับกำรขึ้นรำคำน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกอำจจะเพิ่มภำระ
ให้กับโรงพิมพ์ตำรวจได้ในอนำคต ส่วนตัวลูกค้ำที่เป็นผู้บริโภคสิ่งพิมพ์จะต้องควบคุ มค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งพิมพ์
พร้อมๆ กับต้องกำรสินค้ำคุณภำพสูง และรำคำถูก นับเป็นภำระที่โรงพิมพ์ตำรวจจะต้องแข่งขันกับตนเองมำก
ขึ้น
โรงพิมพ์ตำรวจจึงต้องหำผู้ค้ำรำยใหม่ที่มีคุณสมบัติตำมที่โรงพิมพ์ตำรวจกำหนด เพื่อเป็นฐำน
ในกำรใช้อำนำจในกำรต่อรองในกำรสั่งซื้อวัตถุดิบ เช่น กระดำษ หมึกพิมพ์ ให้สอดคล้องกับกำรผลิตเพื่อให้ได้
ต้นทุนที่น้อยที่สุด
๒.๒.๔ ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น (Potential Entrance)
จำกโรงพิมพ์อื่น ๆ ที่พยำยำมเข้ำ ตลำดลู กค้ำส ำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ (สตช.) ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงำนบำงส่วนของ สตช. ได้ใช้บริกำรด้ำนสิ่งพิมพ์กับโรงพิมพ์ภำคเอกชน หรือโรงพิมพ์อื่นๆเพรำะมีควำม
คล่องตัว และกำรให้บริกำรที่ตอบสนองลูกค้ำได้
๒.๒.๕ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Subtitue)
สื่อดิจิตอลมีควำมหยืดหยุ่นของกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถทดแทนสิ่ งพิมพ์ได้อย่ำงสมบูรณ์
แต่มีค่ำใช้จ่ำยที่ต่ำกว่ำและเข้ำถึงผู้บริโภคได้เร็วกว่ำ เช่น กำรดำวน์โหลดหนังสือเช่นเท็กซ์บุ๊กกำรทำสื่อโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ในโลก Online พร้อมกับกำรแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวทีกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน AEC
ในอนำคต
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๒.๓ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการพิมพ์
อุตสาหกรรมเยื่ อกระดาษ กระดาษและสิ่ งพิ มพ์ ปี ๒๕๕๘ การผลิ ตลดลง เนื่ องจากต้น ทุ น
วัตถุดิบ ที่ใช้ผลิตเยื่อกระดาษสูงขึ้น โดยเฉพาะยูคาลิปตัส ซึ่งเปป็นผลจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเกษตรอื่นๆ
ที่มีผลตอบแทนที่สูงกวา กระดาษพิมพ์เขียนมีการผลิตลดลงเชนกัน เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคากับ
กระดาษที่นําเขาจากประเทศจีน และอินโดนีเซียได ประกอบกับผลกระทบจากการปรับคาจางแรงงานขั้นต่ํา
๓๐๐ บาท ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ทํ า ใหต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ได เข้ า มามี บ ทบาท
ในชีวิตประจําวัน เพิ่ มขึ้น และเสถีย รภาพทางการเมือง ล้ว นเปนปจจัยเสี่ยงที่มีผ ให้ การผลิ ตเยื่อกระดาษ
และกระดาษชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การผลิตกระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท์ ยังขยายตัว
การผลิต
กำรผลิ ต เยื่ อ กระดำษและกระดำษ ปี ๒๕๕๘ เมื่ อ พิ จ ำรณำจำกดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สำหกรรม
กำรผลิตเยื่อกระดำษลดลง เมื่อเทียบกับ ปีก อน โดยในสวนของกระดำษ ไดแก กระดำษแข็ง และกระดำษ
ครำฟท มีกำรผลิตเมื่อเทียบกับปกอนเพิ่มขึ้น ซึ่งยังเติบโตอยำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม
บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพเพื่อกำรบรรจุหีบ ห่อประกอบกับควำมต้องกำรใช้ในภำคกำรผลิตที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรม เครื่องสำอำงสำหรับกระดำษพิ มพ์เขียน และกระดำษลูกฟูก
มีกำรผลิ ตลดลง ตำมล ำดับ เนื่ องจำกมีคำสั่ งซื้อลดลง ซึ่งกระดำษส่ ว นใหญ่ จะนำไปผลิ ตในอุตสำหกรรม
เกี่ย วเนื่ องเพื่อรองรั บ ควำมต้องกำรของผู้ บริโ ภคซึ่งอยู ในภำวะชะลอตัว จำกหนี้ภ ำคครัว เรือนที่สู งขึ้น ปี นี้
ประกอบกับกระดำษพิมพ์เขียนได้รับผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำภำษี ส่ งผลใหผู้ ประกอบกำรไม่สำมำรถ
แข่ ง ขั น รำคำกั บ กระดำษพิ ม พ์ เ ขี ย นที่ น ำเข ำจำกประเทศจี น และอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง มี ต นทุ น ที่ ต่ ำกว่ ำ ได้
ซึง่ ผู้ประกอบกำรควรมุ่งเน้นไปผลิตสินค้ำที่มีนวัตกรรมและมูลค่ำเพิ่มแทนกำรนำไปผลิตกระดำษพิมพ์เขียน
การตลาดและการจาหนาย
การคาระหว่างประเทศ
การส่งออก
๑. เยื่ อกระดำษและเศษกระดำษ ปี ๒๕๕๘ มีมูล ค่ำ กำรส่ งออกเพิ่ม ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกั บ
ปีก่อนเป็นผลจำกกำรส่งออกไปยังตลำดต่ำงๆ ขยำยตัวจำกกำรส่งมอบสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจัดจำหน่ ำย
ต่อและนำไปผลิตสินคำที่ผลิตจำกเยื่อกระดำษตำมกำรใช้งำน และเติบโตตำมเศรษฐกิจของประเทศคู่ ค้ำอำทิ
จีน ฝรั่งเศส อินเดีย และประเทศในกลุ่มอำเซียน เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพำะประเทศคู่ค้ำหลัก
คือ จีน จะมีอิทธิพลต่อมูลค่ำกำรสงออกของไทยสูง เพรำะมีควำมต้องกำรใช้ในปริมำณที่มำกกว่ำประเทศอื่นๆ
โดยมีสัดส่วนกำรนำเข้ำเยื่อกระดำษและเศษกระดำษจำกไทยกว่ำร้อยละ ๕๓ ของกำรส่งออกเยื่อกระดำษและ
เศษกระดำษทั้งหมด ดังนั้น หำกบำงช่วงจีนไม่สำมำรถผลิตได้เพียงพอกับควำมต้องกำรภำยในประเทศ ก็จะมี
กำรนำเข้ำจำกไทยเพิ่มมำกกว่ำปกติ
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๒. กระดำษและผลิตภัณฑกระดำษ ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก อน
เนื่ อ งจำกตลำดส่ ง ออกกระดำษและผลิ ต ภั ฑ์ ก ระดำษที่ ส ำคั ญ โดยเฉพำะประเทศเวี ย ดนำม เกำหลี ใ ต้
ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย มีกำรนำเข้ำกระดำษพิมพ์เขียน เพิ่มขึ้น ซึ่งกระดำษชนิดนี้ประเทศไทยมีสั ดส่วน
ของมูลค่ำกำรส่งออกมำกที่สุดเมื่อเทียบกับกระดำษชนิดอื่น ๆ กำรส่งออกกระดำษและผลิตภั ณฑ์กระดำษ
รองลงมำ คือ กระดำษ ช ำระ กระดำษแข็ง บรรจุภัณ ฑ์ กระดำษ (หีบ กล่อง ซองฯ) กระดำษและผลิตภั ณฑ์
กระดำษอื่นๆ และกระดำษครำฟท์
๓. หนังสือและสิ่งพิมพ์ ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีกอน ส่วนหนึ่งเป็น
ผลจำกกำรส่ งออกหนังสื อและสิ่ งพิมพ์ของไทยไปตลำดสิงคโปร์ ซึ่ งเปนตลำดหลักของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น
นอกจำกนี้ยังมีตลำดอินโดนีเซีย ญี่ปุน และเมียนมำร์ ทีม่ ีกำรนำเขำจำกไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน
การนาเข้า
๑. เยื่ อ กระดำษและเศษกระดำษ ปี ๒๕๕๘ มี มู ล ค่ ำ กำรน ำเข้ ำ ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ภำยใน ประเทศเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระดำษลดลงค่อนข้ำงมำก ทั้งนี้ กำรนำ
เข้ำเยื่อกระดำษ และเศษกระดำษส่วนใหญ่จะเป็นกำรนำเขำในกลุ่มสินค้ำที่ประเทศไทยไม่สำมำรถผลิตได้
อำทิ เยื่อกระดำษใยยำวและกระดำษที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่ง ส่ วนใหญ่ นำเข้ำจำกประเทศแคนำดำ สหรัฐ
อเมริกำ ญี่ปุ น แอฟริกำใต ชิลี และ สวีเดน ประกอบกับกำรนำเข้ ำกระดำษบำงประเภทได้แก่กระดำษพิมพ์
เขียน ซึ่งมีรำคำต่ำกว่ำกระดำษที่ผลิตได้ในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรผลิต คือ
เยื่อกระดำษและเศษกระดำษ ลดลง
๒. กระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่ำกำรนำเข้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗.๕๐ เมื่อเทียบ
กับปีก่อนโดยกระดำษและกระดำษแข็ง มีสัดส่วนกำรนำเข้ำมำกที่สุดของกำรนำเข้ำกระดำษและผลิตภัณ ฑ์
กระดำษ รองลงมำ คือ กระดำษ พิม พ์เขีย น กระดำษและผลิตภัณ ฑ์ กระดำษอื่น ๆ กระดำษครำฟท์ และ
กระดำษหนั ง สื อ พิ ม พ์ อย่ ำ งไรก็ ต ำม มี ก ำรน ำเข้ ำ กระดำษพิ ม พ์ เ ขี ย นจำกประเทศจี น จ ำนวนมำกมำใช้
ในอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์เนื่องจำกมีรำคำถูกกว่ำภำยในประเทศ
๓. สิ่ ง พิ ม พ ปี ๒๕๕๘ มี มู ล ค่ ำ กำรน ำเข้ ำ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กำรน ำ
เข้ำสิ่งพิมพ์โฆษณำทำงกำรค้ำ แค็ตตำล็อกทำงกำรค้ำ รำยกำรหนังสือและสิ่งตีพิม พ์ทำงกำรศึกษำ วิ ชำกำร
วิทยำศำสตร ประวัติศำสตร์ หรือวัฒนธรรม โดยตลำดนำเข้ำหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุน จีน และสหรำช
อำณำจักร นโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กำรปรับปรุงโครงสรำงอัตรำอำกรขำเข้ำ
สินค้ำในกลุมอุตสำหกรรมเยื่อและกระดำษ เมื่อเดือนสิงหำคม ๒๕๕๘ โดยยกเว้นอำกรขำเข้ำปัจจัยกำรผลิต
ของอุตสำหกรรมเยื่ อและ เพื่อ เปนกำรช่ว ยเหลือผู้ ประกอบกำรอุ ตสำหกรรมเยื่อและกระดำษ ซึ่งจะไม่ มี
ผลกระทบกับผู้ประกอบกำรผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้กับผผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมในประเทศที่ ใช้วัตถุดิบและปัจจัยกำรผลิตดังกล่ำวในกำรผลิตสินค้ำ ทั้งนี้
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวภำครัฐจะสูญเสียรำยได้จำกภำษีศุลกำกร แตเมื่อพิจำรณำถึงผลประโยชน์ในภำพรวม
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ที่ประเทศจะไดรับแล้ว จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบกำร
ในประเทศใหสำมำรถแข่งขันได้มำกขึ้น
สรุปและแนวโน้ม
สรุ ป ภำวะกำรผลิ ต ปี ๒๕๕๘ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ปรั บ ตั ว ลดลงในกลุ่ ม เยื่ อ กระดำษ
กระดำษพิม พ์ เขีย น และกระดำษลู กฟู ก แต่มี กำรผลิ ตเพิ่มขึ้น ในกลุ่ มกระดำษแข็ง และกระดำษครำฟท์
ส่วนใหญ่จะขยำยตัว ตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมต่อเนื่องยกเว้น กระดำษพิมพ์เขียน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจำกกำรนำเข้ำกระดำษพิมพ์เขียนจำกจีน ที่มรี ำคำสินค้ำต่ำกวำรำคำสินคำที่ผลิตได้ ภำยในประเทศ
ประกอบกับรำคำต้นทุนวัตถุดิบ (ยูคำลิปตัส) ปรับตัวสูงขึ้น จำกกำรที่เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิ ดอื่นทดแทน
ที่มีผลตอบแทน สูงกว่ำส่งผลให้ผู้ประกอบกำรในประเทศลดปริมำณกำรผลิตลง สวนกำรส่งออกเยื่อกระดำษ
กระดำษ และสิ่งพิมพ์ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจำกคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจำกตลำดหลัก
ได้แก่ จีน ฝรั่งเศส เวียดนำม เกำหลีใต และอินโดนีเซียซึ่งผู้ ประกอบกำรไทยสำมำรถรักษำฐำนกำรส่ งออกไป
ยังประเทศดังกล่ำวที่มีแนวโน้มกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ ำงต่อเนื่องอย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจำก
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ รำคำวัตถุดิบ ตลอดจนกำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนตั้แต่ต้นปีที่ผ่ำนมำได้ส่งผลกระทบ
ต่อกำรลงทุนและต้นทุนกำรผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นสงผลให้กำรส่งออกโดยเฉพำะกระดำษและผลิ ตภัณฑ์กระดำษ
อื่นๆมีทิศทำงปรับตัวลดลง
แนวโน้ม
ภำวะอุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษ และสิ่งพิมพ์ ปี ๒๕๕๙ คำดว่ำ กำรผลิตทั้งเยื่อกระดำษ
และกระดำษโดยรวม จะขยำยตัวตำมวัฏจัก รเศรษฐกิจและมีทิศทำงเดียวกันกับ ปี ๒๕๕๘ สำหรับกำรส่งออก
เยื่ อกระดำษและสิ่ งพิมพ์ มีแนวโน้ มขยำยตัว แม้ ว่ ำจะมีกำรใช้ สื่อดิจิทัล อย่ำงกว้ำงขวำง แต่ กระดำษยังคง
เป็ น ที่ ต้ อ งกำรใช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น ของผู้ บ ริ โ ภค โดยเฉพำะบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ กำรบริ โ ภคและอุ ป โภค
ซึ่งผู้ประกอบกำรจะตองมีกำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและออกแบบใหม่ ๆ ให้สอดรับกับพฤติกรรมควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคและกระแสอนุรักษ์ดำนสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่ำงประเทศ
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์กับการเชื่อมโยง SWOT
(Strategic & SWOT)
วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของโรงพิมพ์ตำรวจสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงมีทิศทำงที่ชัดเจนนำไปสู่
ควำมสำเร็จตำมวิสัยทัศน์และภำรกิจหลัก โดยกำรนำโอกำสและจุดแข็งที่องค์กรมีควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขัน รวมทั้งคุณค่ำหลักของโรงพิมพ์ตำรวจ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อน
และข้อจำกัด ของโรงพิมพ์ตำรวจ โดยใช้ BalanceScorecard (BSC) เป็นตัวกำหนดวัตถุประสงค์หลักเชิงกล
ยุทธ์ ๔ ด้ำน ประกอบด้วย
 ด้ำนกำรเงิน
 ด้ำนลูกค้ำ เน้นในเรื่องของควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
 ด้ำนกระบวนกำรภำยในเป็นกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรภำยใน
 ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ เป็นกำรเน้นสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆกำรสร้ำงเสริมควำมสำมำรถของ
พนักงำนและระบบ
โดยได้แสดงควำมสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้ำนในรูปแบบของแผนที่กลยุทธ์
(Strategy Map) ซึ่งรองรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำมของโรงพิมพ์ตำรวจ โดยสนับสนุนวิสัยทัศน์
และภำรกิจหลักของโรงพิมพ์ฯ
วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของโรงพิมพ์ตารวจ คือ สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่องค์กร
โรงพิมพ์ตำรวจมีหน้ำที่จะบริหำรจัดกำรเพื่อให้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดจำกกำรลงทุน
ในธุรกิจต่ำงๆ ของโรงพิมพ์ตำรวจ และมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ระยะยำวให้แก่องค์กร
๓.๑ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ องค์กรที่มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน มี ๓ กลยุทธ์
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน มี ๔ กลยุทธ์
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรบริกำรที่มึคุณภำพ มี ๓ กลยุทธ์
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ มีฐำนะกำรเงินมั่นคง มี ๔ กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
(Learning and Growth)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
องค์กรที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้านกระบวนการภายใน
(InternalProcess Perspective)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์
๑. ปรั บปรุ งเปลี่ย นแปลงวั ฒ นธรรมกำรทำงำนเน้น กำรทำงำนเป็น ที ม จั ดให้ มี ก ำร
ฝึกอบรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
๒. พัฒนำกำรด้ำนกำรจัดกำรให้ เหมำะสมกับเครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้
ของพนั ก งำน ควำมช ำนำญ และทั ก ษะเฉพำะด้ ำ น เพื่ อ ให้ มี ศั ก ยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
๓. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน และกำร
บริกำร
๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย
๒.เพิ่มควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันของรัฐวิสำหกิจกำรตลำด กำรขำยและ
กำรบริหำรต้นทุน ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
๓. พัฒนำกระบวนกำรในกำรผลิตสินค้ำที่มีคณ
ุ ภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง
๔. แผนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านลูกค้า
(Customer Perspective)

๑. กำรให้บริกำรลูกค้ำที่มีคณ
ุ ภำพสูงมุ่งสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
๒.กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓
การให้บริการที่มีคุณภาพ
ด้านการเงิน
(Financial Perspective)

๓. กำรจัดทำโครงกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) ลูกค้ำตำรวจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค
และลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
๑. เพิ่มรำยได้จำกตลำดทีม่ ีศักยภำพในกำรทำกำไร
๒. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
มีฐานะการเงินมั่นคง

๓. บริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ย์ สิ น ให้ มี ก ำรใช้ งำนอย่ ำ งคุ้ ม ค่ ำ และเต็ ม ศั ก ยภำพ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประโยชน์สูงสุด
๔. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่เป็นประโยชน์ เพื่อควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
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๓.๒ Strategy Map ของโรงพิมพ์ตารวจ
สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่องค์กร
F1

ย.4
มีฐานะการเงินมั่นคง
(ด้านการเงิน)

ย.3
งานพิมพ์มาตรฐาน
บริการครบวงจร ตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกค้า
(ด้านลูกค้า)

C1

ย.2
เสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน
(ด้านกระบวนการภายใน)

I1

ย.14
องค์กรที่มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
(ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา)

L1

เพิ่มรายได้จากตลาดที่มีศักยภาพ
ในการทํากําไร

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต

C2

การให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงมุ่งสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าแก่ลูกค้า

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายแก่ลูกค้า

F3

F2

I2

บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า
และเต็มศักยภาพเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

C3

การสร้างภาพลักษณ์
โดยมุ่งพัฒนามาตรฐานสินค้า
และการบริการให้เป็นที่ยอมรับ

เพิ่มความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจการตลาด การขาย
และการบริหารต้นทุน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน แก่ลูกค้า

I3

L2

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ
ทํางานเน้นการทํางานเป็นทีม
จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผน
พัฒนาบุคลากร

F4

พัฒนากระบวนการในการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพรวมทั้งการทบทวนกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุน และมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

I4

L3

พัฒนาการด้านการจัดการให้เหมาะสมกับเครื่องจักร
เสริมสร้างทักษะและความรู้ของพนักงาน ความชํานาญ
และทักษะเฉพาะด้านเพื่อให้มีศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน
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บริหารจัดการด้านการเงินที่เป็น
ประโยชน์ เพือ่ ความมั่นคงทางการเงิน

การจัดทําโครงการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ลูกค้าตํารวจส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

แผนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการบริการกลุ่มเป้าหมายแก่ลูกค้า

๓.๓ การเชื่อมโยง BSC/นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
BSC ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกำรทำงำนเน้นกำรทำงำน
เป็นทีม จัดให้มีกำรฝึกอบรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
2. พัฒนำกำรด้ำนกำรจัดกำรให้เหมำะสมกับเครื่องจักร เสริมสร้ำง
ทักษะและควำมรู้ของพนักงำน ควำมชำนำญ และทักษะเฉพำะ
ด้ำนเพื่อให้มีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันและกำรบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยแก่ลูกค้ำ

BSC ด้ำนกำรเงิน
ยุทธศำสตร์ที่ 1
องค์กรที่มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

1. เพิ่มรำยได้จำกตลำดที่มีศักยภำพในกำรทำกำไร
2. เพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดต้นทุน
กำรผลิต
3. บริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้มีกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ
และเต็มศักยภำพเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
4. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่เป็นประโยชน์ เพือ่
ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน

BSC ด้ำนกระบวนกำรภำยใน
1. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเป้ำหมำยแก่ลูกค้ำ
2. เพิ่มควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันของรัฐวิสำหกิจ
กำรตลำด กำรขำยและกำรบริหำรต้นทุน ตลอดจนกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน แก่ลูกค้ำ
3. พัฒนำกระบวนกำรในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพรวมทั้งกำร
ทบทวนกระบวนกำรผลิตเพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง
4. แผนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม

๑. เป็ นกลไกขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ
บนพื้นฐานการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบาย
ผู้ถือหุ้น ๒. เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ
๓. ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคลและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับ
การแข่งขัน
เป็นโรงพิมพ์ชั้นนาของรัฐที่ทันสมัย ผลิตงานพิมพ์ได้มาตรฐาน
วิสัยทัศน์
บริการครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ
23

ยุทธศำสตร์ที่ 4
มีฐำนะกำรเงินมั่นคง

BSC ด้ำนลูกค้ำ
1. กำรให้บริกำรลูกค้ำที่มีคุณภำพสูงมุง่ สร้ำงควำมพึงพอใจ
แก่ลูกค้ำแก่ลูกค้า
2. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำ
และกำรบริกำรให้เป็ทุนทีน่ยสารสนเทศ
อมรับ
3. กำรจัดทำโครงกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) ลูกค้ำตำรวจ
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย

๓.๔ ความเชื่อมโยง SWOT กับ ยุทธศาสตร์
SWOT

ย.๑ องค์กรที่มคี วามได้เปรียบในการแข่งขัน

ย.๒ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ย.๓ งานพิมพ์มาตรฐานบริการครบวงจร
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ย.๔ มีฐานะการเงินมั่นคง

จุดแข็ง (Strength)

๑. ภำพลักษณ์ขององค์กรมีควำมน่ำเชื่อถือกับ
บุคคลภำยนอก โดยเฉพำะสภำพคล่องทำง
กำรเงินที่ เกี่ย วข้ อ งกับ กลุ่มลูก ค้ำ และซั พ
พลำยเออร์
๒. มี ร ะบบกำรพิ ม พ์ แ บบป้ อ งกั น กำรปลอม ๑. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกำรทำงำน
แปลง (SecurityPrinting) เป็นที่ยอมรับของ
เน้นกำรทำงำนเป็นทีม จัดให้มีกำรฝึกอบรม
หน่ว ยรำชกำรเช่น คู่มือ จดทะเบียนรถยนต์
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ใบเสร็จรับเงิน
๒. พัฒนำกำรด้ำนกำรจัดกำรให้เหมำะสมกับ
เครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ของ
พนักงำน ควำมชำนำญ และทักษะเฉพำะ
ด้ำ น เพื่อให้มีศัก ยภำพและควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำน
๓. มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ๔ สี ที่ มี คุ ณ ภำพสู ง และ ๑. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกำรทำงำน
เครื่ อ งจั ก รในแต่ ล ะกระ บวนก ำรผลิ ต
เน้นกำรทำงำนเป็นทีม จัดให้มีกำรฝึกอบรม
ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร๒.พัฒนำกำรด้ำน
ได้
กำรจั ด กำรให้ เ หมำะสมกั บ เครื่ อ งจั ก ร
เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ข องพนัก งำน
ควำมชำนำญ และทักษะเฉพำะด้ำน เพื่อให้
มี ศั ก ยภำพและควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน

๓. กำรจั ด ท ำโครงกำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ (CRM) ๔. บริห ำรจั ดกำรด้ำ นกำรเงินที่เป็ นประโยชน์
ลู ก ค้ ำ ต ำรวจส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำค และ
เพื่อควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรง ๒. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำน ๑. เพิ่มรำยได้จำกตลำดที่มีศักยภำพในกำรทำ
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ
กำไร
๓. พั ฒ นำกระบวนกำรในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ มี
๒. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลด
คุณภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
ต้นทุนกำรผลิต
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
ต่อเนื่อง

๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรง ๒. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำน ๑. เพิ่มรำยได้จำกตลำดที่มีศักยภำพในกำรทำ
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ
กำไร
๓. พั ฒ นำกระบวนกำรในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ มี
๓. บริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้มีกำรใช้งำนอย่ำง
คุณภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
คุ้มค่ำและเต็มศักยภำพเพื่อให้ได้ประโยชน์
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
สูงสุด
ต่อเนื่อง
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SWOT

ย.๑ องค์กรที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ย.๒ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ย.๓ งานพิมพ์มาตรฐานบริการครบวงจร
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ย.๔ มีฐานะการเงินมั่นคง

จุดแข็ง (Strength)
๔. มี ก ระบวนกำรผลิ ต แบบเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
(Print on demand)
๕. คณะกรรมกำรโรงพิมพ์ตำรวจที่เป็นผู้บริหำร
ระดับสูงในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ให้กำร
สนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรตลำดทั้ ง ทำงตรงและ
ทำงอ้อม

๓. กำรจั ด ท ำโครงกำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ (CRM) ๑. เพิ่มรำยได้จำกตลำดที่มีศักยภำพในกำรทำ
ลู ก ค้ ำ ต ำรวจส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำค และ
กำไร
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
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SWOT

ย.๑ องค์กรที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ย.๒ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ย.๓ งานพิมพ์มาตรฐานบริการครบวงจร
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ย.๔ มีฐานะการเงินมั่นคง

จุดอ่อน ( Weakness)
๑. โครงสร้ำ ง อั ต รำพนั ก งำน ไม่ต รงต่อ กำร ๒. พั ฒ นำกำรด้ ำ นกำรจั ด กำรให้ เ หมำะสม
กับเครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้
ขยำยยอดขำยด้ำนกำรตลำด
ของพนั ก งำน ควำมช ำนำญ และทั ก ษะ
เ ฉ พ ำ ะ ด้ ำ น เ พื่ อ ใ ห้ มี ศั ก ย ภ ำ พ แ ล ะ
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน
๒. ยังขำดกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำ นกำรตลำด, ๒. พั ฒ นำกำรด้ ำ นกำรจั ด กำรให้ เ หมำะสม
กำรผลิ ต , และ Graphic Design
กับเครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวขององค์กร
ของพนั ก งำน ควำมช ำนำญ และทั ก ษะ
เ ฉ พ ำ ะ ด้ ำ น เ พื่ อ ใ ห้ มี ศั ก ย ภ ำ พ แ ล ะ
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน
๓. ค่ำใช้จ่ำยต้นทุนขำย และรับจ้ำงพิมพ์รวมถึง ๒. พั ฒ นำกำรด้ ำ นกำรจั ด กำรให้ เ หมำะสม
ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนบุคคลสูง
กับเครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้
ของพนั ก งำน ควำมช ำนำญ และทั ก ษะ
เ ฉ พ ำ ะ ด้ ำ น เ พื่ อ ใ ห้ มี ศั ก ย ภ ำ พ แ ล ะ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
๔. ระบบควบคุมต้นทุนกำรผลิต ยังต้องมีกำร
๔. บริห ำรจั ดกำรด้ำ นกำรเงินที่เป็ นประโยชน์
๒. เพิ่มควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพ ยำกรร่วมกัน
ของรัฐวิ สำหกิจ กำรตลำด กำรขำยและกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
บริ ห ำรต้ น ทุ น ตลอดจนกำรใช้ ท รั พ ยำกร
ร่วมกัน
๕. ระบบตรวจสอบคุณภำพกำรผลิต ยังต้องมี ๒. พั ฒ นำกำรด้ ำ นกำรจั ด กำรให้ เ หมำะสม ๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรง ๒. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำน
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
กับเครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ
ของพนั ก งำน ควำมช ำนำญ และทั ก ษะ ๓. พั ฒ นำกระบวนกำรในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ มี
เ ฉ พ ำ ะ ด้ ำ น เ พื่ อ ใ ห้ มี ศั ก ย ภ ำ พ แ ล ะ
คุณภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
ต่อเนื่อง
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SWOT

ย.๑ องค์กรที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ย.๒ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ย.๓ งานพิมพ์มาตรฐานบริการครบวงจร
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

จุดอ่อน ( Weakness)
๖. กำรพัฒนำระบบฐำนข้ อ มู ลยังต้อ งพัฒนำ
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ำรเชื่ อ มโย ง
ระบบงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

๑. กำรให้ บ ริกำรลูก ค้ำ ที่มีคุณภำพสูงมุ่งสร้ำ ง
ควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
๓. กำรจั ด ท ำโครงกำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ (CRM)
ลู ก ค้ ำ ต ำรวจส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำค และ
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย

๒. พั ฒ นำกำรด้ ำ นกำรจั ด กำรให้ เ หมำะสม
กับเครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้
ของพนั ก งำน ควำมช ำนำญ และทั ก ษะ
เฉ พ ำ ะ ด้ ำ น เพื่ อ ให้ มี ศั ก ย ภ ำ พ แ ล ะ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

๗. สื่ออิเล็คทรอนิคส์มีผลกระทบทำให้ยอดขำย
สื่อสิ่งพิมพ์ลดลง
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ย.๔ มีฐานะการเงินมั่นคง

SWOT

ย.๑ องค์กรที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ย.๒ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ย.๓ งานพิมพ์มาตรฐานบริการครบวงจร
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ย.๔ มีฐานะการเงินมั่นคง

โอกาส (Opportunity)
๑. ควำมต้อ งกำรทำงด้ำนงำนพิมพ์ของหน่ว ย ๒. พั ฒ นำทำงด้ ำ นกำรจั ด กำรให้ เ หมำะสม ๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรง ๒. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำน
รำชกำรและภำคเอกชนยังมีปริมำณสูง
กับ งำน เครื่ อ งจั ก ร เสริมสร้ ำ งทัก ษะและ
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ
ควำมรู้ ข องพนั ก งำนควำมช ำนำญ และ ๓. พั ฒ นำกระบวนกำรในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ มี
ทัก ษะเฉพำะด้ ำ น เพื่ อ ให้ มีศั ก ยภำพและ
คุณภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
ต่อเนื่อง
๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรง ๒. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำน
๒. ลูกค้ำสำนักงำนตำรวจแห่งชำติโดยส่วนใหญ่
ยังคงใช้บริกำรของโรงพิมพ์ตำรวจและยังมี
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ
สิทธิพิเศษในส่วนของ สตช.ที่สั่งพิมพ์ตรงจำก
๒. เพิ่มควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพ ยำกรร่วมกัน ๓. กำรจั ด ท ำโครงกำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ (CRM)
โรงพิมพ์ตำรวจซึ่งเป็นโรงพิมพ์ในสังกัดได้โดย
ของรัฐวิ สำหกิจ กำรตลำด กำรขำยและกำร
ลูกค้ำตำรวจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และลูกค้ำ
วิธีกรณีพิเศษ
บริ ห ำรต้ น ทุ น ตลอดจนกำรใช้ ท รั พ ยำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
ร่วมกัน
๓. พั ฒ นำกระบวนกำรในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ มี
คุณภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
ต่อเนื่อง
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๑. เพิ่มรำยได้จำกตลำดที่มีศักยภำพในกำรทำ
กำไร
๒. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำร
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต

๑. เพิ่มรำยได้จำกตลำดที่มีศักยภำพในกำรทำ
กำไร

SWOT

ย.๑ องค์กรที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ย.๒ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ย.๓ บริการเป็นเลิศด้วยคุณภาพเป็นเยี่ยม

ย.๔ มีฐานะการเงินมั่นคง

ภัยคุกคามและอุปสรรค (Threat)
๑. กำรให้ บ ริ ก ำรลู ก ค้ ำ ที่ มี คุ ณ ภำพสู ง มุ่ ง สร้ ำ ง
ควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
๒. ปรับวิธีกำรขำยโดยให้ AE เป็นผู้ร่วมคิด และ
ให้ ค ำปรึ ก ษำกั บ ลู ก ค้ ำ เพื่ อ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
๓. กำรจั ด ท ำโครงกำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ (CRM)
ลูกค้ำตำรวจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย
๒.กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำน
สินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ
๓. กำรจั ด ท ำโครงกำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ (CRM)
ลูกค้ำตำรวจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย

๑. งบประมำณของสำนัก งำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ลดลงมีผลกระทบต่อยอดขำยของโรงพิมพ์
ตำรวจ

๒. ลูกค้ำ มีควำมยืดหยุ่นไปใช้บริกำรโรงพิมพ์ ๒. พัฒนำทำงด้ำนกำรจัดกำรให้เหมำะสมกับ ๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรง
อื่นๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
งำนเครื่องจักร เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
ของพนั ก งำน ควำมช ำนำญ และทั ก ษะ ๓. พั ฒ นำกระบวนกำรในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ มี
เ ฉ พ ำ ะ ด้ ำ น เ พื่ อ ใ ห้ มี ศั ก ย ภ ำ พ แ ล ะ
คุณภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
ต่อเนื่อง
๓.สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ำจมี ผ ลกระทบท ำให้
๑. กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรให้ตรง ๒.กำรสร้ำงภำพลักษณ์ โดยมุ่งพัฒนำมำตรฐำน ๑. เพิ่มรำยได้จำกตลำดที่มีศักยภำพในกำรทำ
ยอดขำยสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
สินค้ำ และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับ
กำไร
๓. พั ฒ นำกระบวนกำรในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ที่ มี ๓. กำรจั ด ท ำโครงกำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ (CRM)
คุณภำพรวมทั้งกำรทบทวนกระบวนกำรผลิต
ลูกค้ำตำรวจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และลูกค้ำ
เพื่อลดต้นทุน และมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำง
กลุ่มเป้ำหมำย
ต่อเนื่อง
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บทที่ 4
แผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย
(Marketing & Sales Strategy)
๔.๑ สถานการณ์ด้านตลาด (Marketing Current Situation)
รำยได้จกกำรรับจ้ำงพิมพ์สิ่งพิมพ์และขำยแบบพิมพ์ในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้น ๑๙๕.๙๗
ล้ำนบำท ต่ำกว่ำเป้ำหมำยยอดขำยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ จำนวน ๙.๗๓ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๓
โดยในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ มีเป้ำหมำยยอดขำยคือ ๒๐๕.๗ ล้ำนบำท ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีรำยได้ลดลง
เนื่องจำก สถำนกำร์ณทำงกำรเมืองเป็นเหตุให้ลูกค้ำของโรงพิมพ์ตำรวจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำน สังกัด
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ชะลอกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง เช่น
๑. ในปี ๒๕๕๖ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองสั่งจ้ำงพิมพ์บัตร ตม.๖ จำนวน ๕๔.๑๕ ล้ำนบำท
แต่ในปี ๒๕๕๗ สั่งจ้ำงพิมพ์จำนวน ๓๒.๗๒ ล้ำนบำท ลดลงเป็นจำนวน ๒๑.๔๓ ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ
๓๙.๕๗
๒. หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติมียอดสั่งซื้อสั่งจ้ำงลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ ๒๐
เช่น กองบัญชำกำรศึกษำ กองสำรนิเทศ กองบังคับกำรตำรวจสันติบำล ๑ โรงพิมพ์ตำรวจมีลูกค้ำที่สั่งซื้อสั่ง
จ้ำงในปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจำก ปี ๒๕๕๖ มำกกว่ำร้อยละ ๒๐ เช่น กองบัญชำกำรตำรวจปรำบปรำมยำเสพติด
โรงพยำบำลตำรวจ กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล กองบังคับกำรตำรวจจรำจร ทำให้ ยอดขำยของโรงพิมพ์
ตำรวจในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ต่ำกว่ำเป้ำหมำยเพียงร้อยละ ๔.๗๓ ซึ่งหำกไม่เกิดปัญหำจำกสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมือง มีควำมเป็นไปได้สูงที่โรงพิมพ์ตำรวจจะสำมำรถทำยอดขำยได้เกินกว่ำเป้ำหมำย ๒๐๕.๗ ล้ำนบำท
ที่กำหนดไว้
สัดส่วนตลำด (Segmentation) ของโรงพิมพ์ตำรวจ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วยสัดส่วน
ยอดขำยดังต่อไปนี้
๑. ลูกค้ำหน่วยงำนในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติส่วนกลำง
คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๒. ลูกค้ำหน่วยงำนในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติส่วนภูมิภำค
คิดเป็นร้อยละ ๒๕
๓. ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอื่น
คิดเป็นร้อยละ ๘
๔. ลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน
คิดเป็นร้อยละ ๑๗

30

หน่วยงำนเอกชน 17%
รำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 8 %
16%
สตช.ส่วนกลำง 50%

สตช. ส่วนภูมิภำค 25%

๔.๒ การวิเคราะห์สัดส่วนตลาดในภาคอุตสาหกรรม
๑. ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำกิจ ปัจจุ บันยังมีภำวกำรณ์แข่งขันที่สูง ด้วยวิธี กรณีพิเศษ เนื่องจำก
หน่วยงำนที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง ถ้ำมีควำมประสงค์ที่จะจ้ำงพิมพ์โดยวิธี กรณีพิเศษจำกโรงพิมพ์ของรัฐ
ต้องมีโรงพิมพ์ทเี่ ข้ำเสนอเพื่อเปรียบเทียบรำคำไม่น้อยกว่ำ๓ แห่ง ตำมมติของ ครม.
๒. กลุ่ มลูกค้ำเอกชนถึงแม้จะมีฐำนกว้ำงแต่ถือเป็นสั ดส่วนที่น้อยมำกสำหรับโรงพิมพ์ตำรวจ
เพรำะไม่ได้เปรียบคู่แข่งเอกชนอื่นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่ในปี ๒๕๕๙ โรงพิมพ์ตำรวจมุ่งเน้นขยำยฐำนลูกค้ำ
หน่วยงำนในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติทั้งส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคมำกขึ้น โดยตั้งเป้ำหมำยลูกค้ำในภำพรวม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ๑๐ ต่อปีและมีกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปสู่ภำคเอกชนโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนงำนปฏิทิน
เช่น ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ ไดอำรี่แบบพิมพ์อิงค์เจ็ท แบบพิมพ์กระดำษต่อเนื่อง
๔.๓ บทสรุปการวิเคราะห์ตลาด
เป้ำหมำยกำรตลำดของโรงพิมพ์ตำรวจคือ
๑. กลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค
๒. กลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่ไม่มีโรงพิมพ์ของตนเองสิ่งที่ลูกค้ำต้องกำรมีดังนี้
 ต้องกำรควำมสะดวกในกำรสั่งซื้อ/จ้ำง เพรำะสำมำรถใช้สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ที่สำมำรถ
ใช้วิธีกรณีพิเศษในกำรสั่งซื้อ/จ้ำงจำกโรงพิมพ์ตำรวจได้ตำมมติ ครม.
 ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรของลูกค้ำไม่ยุ่งยำกและสะดวกต่อกำรตรวจสอบ
๓.กลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนเอกชนทั่วไป
๔.๔ การเจริญเติบโตทางการตลาด
ในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ โรงพิมพ์ตำรวจได้ทำกำรเพิ่มเครื่องพิมพ์ ออฟเซท ๔ สี ขนำด ตัด ๒
เพื่อรองรับงำนพิมพ์ ๔ สี เช่น หนังสือยก โปสเตอร์แผ่นพับ เอกสำรต่ำง ของลูกค้ำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพ
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ในกำรผลิตให้สูงขึ้นและสำมำรถรองรับกำรขยำยตลำดและกำรเพิ่มเป้ำหมำยยอดขำยในปี ๒๕๕๙ จำนวน
๒๕๓ ล้ำนบำท ต่อไป
๑. ตลำดกลุ่มลูกค้ำหน่ วยงำนส ำนักงำนตำรวจแห่งชำติเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่ำ ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เนื่องจำกโรงพิมพ์ตำรวจได้ดำเนินกำรเพิ่มศักยภำพของโรงพิมพ์ตำรวจ
๒. ตลำดกำรพิมพ์ของโรงพิมพ์ตำรวจน่ำจะเพิ่มยอดขำยในกลุ่มส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจได้ไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ ๑๐ ต่อปีโดยเน้นกำรขยำยงำนด้ำนวำรสำร รำยงำนประจำปีปฏิทิน ไดอำรี่เป็น
ต้น
๓. ตลำดกลุ่มลูกค้ำเอกชนทั่วไป เป็นตลำดที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังเนื่องจำกมีควำมเสี่ยงในกำร
ชำระหนี้
๔. กำรสำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำและติดตำมลูกค้ำที่ขำดช่วงกำรซื้อ
๔.๕ การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing)
โรงพิมพ์ตำรวจเป็นรัฐวิสำหกิจ ในสังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้ง
เพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆและหนังสือตำรำของทำงรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติทุกชนิดรวมทั้ง
จัดพิมพ์เอกสำรรำชกำรและงำนเร่ งด่วนของทำงรำชกำร โดยหน่วยงำนของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติจะต้อง
จ้ำงพิมพ์ที่โรงพิมพ์ตำรวจ ตลอดจนหน่วยรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอื่นๆสำมำรถจ้ำงพิมพ์ที่โรงพิมพ์ตำรวจ
ได้โดยวิธีกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบรำคำหรือประกวดรำคำแต่อย่ำงใด รวมทั้งเอกชนทั่วไปสำมำรถจ้ ำงพิมพ์
ได้เช่นเดียวกันในอดีตโรงพิมพ์ตำรวจเน้นบริกำรให้กับหน่วยงำนต่ำงๆในสังกัดสำนักงำนตำรวจแห่งชำติตำม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่เนื่องจำกโรงพิมพ์ตำรวจเป็นรัฐวิสำหกิจประเภท ๒ ดำเนินกำรหำเลี้ยงตนเองโดยไม่ได้
ใช้งบประมำณจำกส่วนรำชกำร ดังนั้นโรงพิมพ์ตำรวจจะต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำร
พัฒ นำทีมขำยที่ส ำมำรถให้ ควำมรู้ และเป็ นที่ปรึกษำเพื่อสำมำรถสนองต่อควำมต้องกำรของลู กค้ำ มีกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรขำยหน้ำร้ำนให้เป็นระบบ One Stop Service พร้อม
ทั้งสร้ำงภำพพจน์และภำพลักษณ์ที่ดูดีให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยในแวดวงธุรกิจกำรพิมพ์ให้มำกขึ้น
ดังนั้น โรงพิมพ์ตำรวจจะดำเนินนโยบำยด้ำนกำรตลำดเชิงรุก (Proactive Marketing) เพื่อเพิ่ม
รำยได้และส่วนแบ่งตลำดให้มำกขึ้น ด้วยกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมและแสวงหำลูกค้ำ รำยใหม่ โดยกำรสร้ำงทีม
กำรตลำดที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเพื่อ ใช้ ในกำรเจำะตลำดลู ก ค้ ำใหม่ ซึ่ง จ ำเป็ น จะต้ อ งมีบุ ค ลำกรทำงกำรตลำด
ที่ เ พี ย งพอเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภำพในหน่ ว ยงำนกำรตลำด โดยก ำหนดยอดขำยจำกลู ก ค้ ำ ใหม่ เ ป็ น เกณฑ์
วัดประสิทธิ ภำพกำรทำงำนของพนักงำนกำรตลำด ทั้งนี้หน่วยงำนกำรตลำดต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำ
แข่งขันในระบบอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Market : E-Market) และระบบประกวดรำคำ (Electronic
Bidding : E-Bidding)
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๔.๖ การจัดวางตาแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning)
ภำพลักษณ์สินค้ำและบริกำรของโรงพิมพ์ตำรวจในมุมมองของลูกค้ำในปัจจุบัน คือ ผลิตงำน
ให้ กับ ส ำนั กงำนตำรวจแห่งชำติห รือหน่ว ยงำนรำชกำรเพียงอย่ำงเดียวและไม่สำมำรถผลิ ตงำนให้ มีควำม
หลำกหลำย ศักยภำพไม่สำมำรถแข่งขันกับเอกชนได้ประกอบกับในปัจจุบันกำรแข่งขันที่สูงขึ้นและพฤติ กรรม
ของลูกค้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสินค้ำและบริกำรมำกขึ้น มีทำงเลือกมำกขึ้น ทำให้ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลำ โรงพิม พ์ ต ำรวจจึ งต้ อ งปรับ ต ำแหน่ ง ตรำสิ น ค้ำ ต ำแหน่ ง ทำงกำรตลำด และตำแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์ตำรวจให้สูงขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ำ
ได้อย่ำงเหนือควำมคำดหมำยในระดับแนวหน้ำ
กำรจัดวำงตำแหน่งตรำสินค้ำของโรงพิมพ์ตำรวจจะมุ่งเน้นที่จะให้ภำพลักษณ์องค์กรในกำรรับรู้
ของลูกค้ำให้เป็นโรงพิมพ์ที่สำมำรถให้บริกำรได้หลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น ผ่ำนผลงำนที่มีคุณภำพและสร้ำง
ชื่อเสียงให้กับโรงพิมพ์ตำรวจที่ผ่ำนมำงำนที่สร้ำงชื่อเสียงเป็นผลงำนเชิงประจักษ์คือ งำนพิพิธภัณฑ์วังปำรุส
ซึ่ง โรงพิ ม พ์ เ ป็ น ผู้ อ อกแบบและจั ด พิ ม พ์ เ องทั้ ง หมด ส่ ง ผลท ำให้ ลู ก ค้ ำ เห็ น ว่ ำ โรงพิ ม พ์ ส ำมำรถพิ ม พ์ ง ำน
คุณภำพสูงได้เทียบเท่ำภำคเอกชน
๔.๗ การจัดวางตาแหน่งทางการตลาด (Market Positioning)
กำรจัดวำงตำแหน่งทำงกำรตลำดของโรงพิมพ์ตำรวจจะเน้นกำรให้บริกำรแบบครบวงจรเน้นกำร
ปรับภำพลักษณ์ โดยให้สำมำรถบริกำรงำนพิมพ์ทุกประเภท ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
หน่วยงำนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติหรือส่วนรำชกำรเพียงอย่ำงเดียวแต่สำมำรถแข่งขันกับเอกชนได้ด้วย มีกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆมำกขึ้น เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำพร้อมกับแสวงหำโอกำสในกำรเพิ่มสัดส่วนรำยได้
จำกลู กค้ำเดิมโดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นและมีกำรร่วมมือกับโรงพิมพ์พันธมิตรเช่น โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โรงงำนไพ่กรมสรรพสำมิตเป็นต้น
๔.๘ กลยุทธ์ทางด้านราคา (Pricing Strategy)
๑. กำรกำหนดรำคำโดยกำรกำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรงำนที่มีคุณภำพสูง หรือมี
ควำมสำมำรถในซื้อ ซึ่งถือเป็นลูกค้ำระดับบนกำรแข่งขันในด้ำนรำคำจึงไม่มีผลกระทบต่อกำรขำยมำกนัก
๒. กำรแข่งขันในตลำดสมบูรณ์ซึ่งต้องต่อสู้ในด้ำนรำคำเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจำนวนมำก
ทั้งนี้ปัจจัยด้ำนรำคำของต้นทุนคือหัว ใจในกำรเข้ำสู่ตลำดดังกล่ำว โรงพิมพ์ตำรวจจึงจำเป็นต้องแสวงหำลูกค้ำ
เป้ำหมำยที่สำมำรถที่จะสร้ำงผลกำไรให้โรงพิมพ์ตำรวจได้
๓. ลดต้นทุนกำรผลิต โดยหำแหล่งวัตถุดิบจำกแหล่งผลิตและเพิ่มจำนวน Supplier ให้มำกขึ้น
เพื่อเปรียบเทียบรำคำ
๔. ลดขั้นตอนกำรทำงำนพร้อมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพนโยบำยโดยผู้บริหำรยุคใหม่เน้นกำรแข่งขัน
ด้ำนประสิทธิภำพและศักยภำพโดยลงทุนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพสูง ใช้บุคลำกรให้เหมำะสมกับเครื่องจักร
ทำให้ทำงำนได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลำในกำรทำงำน ทำให้ลดต้นทุนทำงด้ำนกำรผลิตได้
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๔.๙ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย (Advertising and Promotion Strategy)
๑. ประชำสัมพันธ์ให้โรงพิมพ์ตำรวจเป็นที่รู้จักในวงกำรธุรกิจกำรพิมพ์ โดยผ่ำนช่องทำงสื่อสำร
ด้ำนกำรพิมพ์ เช่น กำรลงเว็บไซต์ของโรงพิมพ์กำรจัดทำแผ่นพับโฆษณำสินค้ำ เป็นต้น
๒. ประชำสั มพันธ์กลุ่มลูกค้ำตำรวจมำกขึ้น โดยแสดงศักยภำพผ่ำนปฏิทิน ไดอำรี่ โปสเตอร์
ซึ่งเป็นของที่ทำไว้แจกให้ลูกค้ำเพื่อแนะนำสินค้ำก่อนกำรสั่งซื้อต่อไป
๓. จัดแคมเปญส่งเสริมกำรขำยให้ตรงกับควำมต้ องกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย เช่น ในช่วง
Low season โรงพิมพ์ตำรวจจะงำนสัมมนำลูกค้ำประจำปี เพื่อกระตุ้นยอดขำยขำกลูกค้ำ
๔. สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ค วำมเชื่ อ มั่ น โชว์ ผ ลงำนจำกเครื่ อ งจั ก รกั บ ลู ก ค้ ำ ให้ มี ค วำมเชื่ อ มั่ น
ในศักยภำพกำรผลิตผ่ำนผลงำนผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
๕. ปรับวิธีกำรด้ำนกำรขำยโดยให้พนัก งำนขำยเป็นที่ปรึกษำและนำเสนอด้ำนงำนพิมพ์ที่ลูกค้ำ
ต้องกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
๖. สร้ำงควำมผูกพันที่ยั่งยืนโดยมีโครงกำรเยี่ยมลูกค้ำและเป็นกำรให้บริกำรหลังกำรขำย
๔.๑๐ การร่วมมือกับพันธมิตร (Alliance)
ร่วมมือกับโรงพิมพ์ในกลุ่มที่ได้สิทธิพิเศษ เพื่อทำกำรค้ำร่วมกันในเชิงพันธมิตรที่ได้ประโยชน์
ร่ว มกัน ทั้งหมด ในกลุ่ มพัน ธมิตร ทั้งในด้ำนกำรประชำสั มพันธ์ กำรแลกเปลี่ ยนข่ำวสำร หรือกำรจับกลุ่ ม
เพื่อรองรับงำนใหญ่ๆ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์โรงพิมพ์ตำรวจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยขึ้นและมีกำรใช้ทรัพยำกร
และควำมร่วมมือระหว่ำงกัน
๔.๑๑ การสร้างคุณค่าในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Proposition)
จัดทำแผนกำรส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร เพื่อให้ภำพลักษณ์องค์กรในกำรรับรู้ของลูกค้ำเป็น
โรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ทันสมัย มีผลงำนคุณภำพที่เชื่อถือได้ในด้ำนกำรพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ภำยใต้
ศักยภำพและกำรพัฒนำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทุกรูปแบบ ภำยใต้คำขวัญของโรงพิมพ์
ตำรวจ “งานพิมพ์มาตรฐาน บริการครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า”
๑. เน้นสร้ำงภำพลักษณ์ สร้ำงควำมเชื่อมั่น โดยกำรสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ
๒. เน้นบริกำรรวดเร็วจัดส่งตำมที่ลูกค้ำต้องกำร
๓. มีเครื่องจักรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในปริมำณที่ลูกค้ำต้องกำร (Print
ondemand)
๔. มีกำรปรับปรุงกำรออกแบบให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น
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บทที่ 5
แผนกลยุทธ์ด้านการดาเนินงาน
(Operation Strategy)
เนื่องด้วยโรงพิมพ์ตำรวจจำเป็นที่จะต้องมีกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด
และอีกทั้งยังจำเป็นต้องมีกำรสร้ำงกำไรซึ่งกำรที่จะขับเคลื่อนไปได้นั้นจำเป็นจะต้องประกอบไปด้วย ๔ ภำค
ส่วนดังนี้
๑. งำนกำรตลำด
๒. ฝ่ำยผลิต
๓. งำนบริหำรงำนบุคคล
๔. สำรสนเทศ
๕.๑ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า (Maximize CustomerSatisfaction)
ในกำรที่โรงพิมพ์ตำรวจจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ลูกค้ำเลือก
เป็นอันดับแรกตำมวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โรงพิมพ์ ฯไม่เพียงแต่จะต้องสำมำรถตอบสนองควำมคำดหวังของ
ลูกค้ำเท่ำนั้นแต่จะต้องสร้ำงควำมพึงพอใจให้เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำ จนถึงสร้ ำงควำมประทับใจ
ให้แก่ลูกค้ำทุกรำยให้ดีที่สุดในกำรจ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ต่ำงๆของลูกค้ำ นอกเหนือจำกควำมถูกต้องตรงตำมควำม
ต้องกำรเช่น กระดำษ สี จำนวนหน้ำ จำนวนแผ่น รูปแบบ ซึ่งเป็นควำมคำดหวังโดยพื้นฐำนของลูกค้ำแล้ว
ปัจจัยสำคัญที่สุดอีกอย่ำงหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ำตัดสินใจเลือกโรงพิมพ์ตำรวจ ได้แก่ รำคำ กำรจัดส่ง คุณภำพของ
สินค้ำที่เหนือควำมคำดหวังของลูกค้ำ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และบริกำรในทุกจุดที่ลูกค้ำได้สัม ผัสจึงเป็นส่วนสำคัญ
มำกต่อกำรเลือกใช้บริกำรของโรงพิมพ์ตำรวจส่งผลต่อกำรสร้ำงรำยได้และผลกำไรขององค์กรในอนำคต
คุณค่ำหลักของผลิตภัณฑ์และบริกำรของโรงพิมพ์ตำรวจ ที่ทำให้ลูกค้ำประทับใจและเลือ กใช้
บริกำรได้แก่ กำรบริกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอของพนักงำน คุณภำพของสินค้ำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มีกำรจัดส่งสินค้ำทันตำมกำหนด กำรให้ควำมสนใจลูกค้ำแต่ละรำยด้วยกำรสร้ำงสัมพันธภำพและควำมผูกพัน
ที่ยั่งยืนระหว่ำงลูกค้ำและโรงพิมพ์ตำรวจ เมื่อลูกค้ำเกิดควำมประทับใจในสินค้ำและบริกำรจะเกิดควำมผูกพัน
ที่ยั่งยืนระหว่ำงลูกค้ำและโรงพิมพ์ฯ ถือเป็นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อตรำสินค้ำและสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มแก่ตรำสินค้ำได้ในที่สุด
องค์ประกอบที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จ มี ๕ ส่วนได้แก่
๑. พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรขำยและกำรผลิ ตให้กับพนักงำนขำยเพื่อสำมำรถ
ให้คำแนะนำปรึกษำด้ำนกำรผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้ำได้
๒. หำวั ต ถุ ดิบ ที่ มี ร ำคำถู ก และมีคุ ณ ภำพเช่ น จั ด หำวั ต ถุ ดิ บจำกโรงงำนเพื่ อ ทำให้ ต้น ทุ น ถู ก
และสำมำรถเสนอรำคำแข่งขันกับคู่แข่งได้
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๓. กระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพ เริ่มจำกวัตถุดิบมีคุณภำพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
รวมทั้ ง บุ ค ลำกรมี ก ำรพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ในปั จ จุ บั น มี ก ำรน ำโป รแกรมออกแบบที่ ทั น สมั ย มำใช้
และมีกำรพัฒนำกำรออกแบบอย่ำงต่อเนื่อง
๔. กระบวนกำรจัดส่งต้องรวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
๕. ลดขั้นตอนกำรทำงำนและแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภำวะกำรแข่งขันในปัจจุบัน
๕.๒ แผนการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
๕.๒.๑ ปรับปรุงหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการมุ่งเน้นลูกค้า
 สนับสนุนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่ “ซื่อสัตย์ รู้หน้ำที่ สำมัคคี มีวินัยใส่ใจให้บริกำร”
เพื่อเสริมสร้ำงและตอกย้ำวัฒนธรรมของกำรบริกำรลูกค้ำให้เข้ำไปในจิตใจของพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
 พัฒนำบุคลำกรในจุดที่ต้องให้บริกำรแก่ลูกค้ำ เช่น พนักงำนขำย พนักงำนจัดส่ง พนักงำน
บัญชีโดยจัดกำรฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมชำนำญแบบมืออำชีพมีจิตสำนึกและใจรักต่องำนบริกำร
มำกยิ่งขึ้น
 ทำกำรสำรวจและประเมินมำตรฐำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ โดยทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำที่ตรงใจลูกค้ำให้มำกที่สุด
 นำระบบจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (CRM – Customer Relationship Management)
มำใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญที่สนับสนุนให้โรงพิมพ์ตำรวจมุ่งไปสู่กำรเป็น “ซื่อสัตย์ รู้หน้ำที่ สำมัคคี มีวินัยใส่ใจ
ให้บริกำร” โดยกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลลูกค้ำ เพื่อนำข้อมูล
มำวิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้บริกำรของลูกค้ำและนำผลมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรตลำด และกำรพัฒนำบริกำร
ให้ตรงกับควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของลูกค้ำเฉพำะกลุ่มหรือรำยบุคคลมำกขึ้น
 กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน (KPI) ทำงด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำในแต่ละจุด
ของกำรบริกำรอย่ำงชัดเจน
๕.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการทางการตลาด
๑. กำรพัฒนำบุคลำกร
 อบรมพนักงำนให้มีทักษะและเหมำะสมกับหน้ำที่และตำแหน่งงำน
 อบรมพนักงำนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรตลำดและควำมรู้ทำงด้ำน
อื่นๆ ที่จำเป็นต่อกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจกำรพิมพ์ , กระบวนกำรผลิตแต่
ละขั้นตอน
๒. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเครื่องมือทำงกำรตลำด
 สร้ำงระบบสำรสนเทศทำงกำรตลำด, จัดทำข้อมูลของลูกค้ำ
 จัดหำเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนทำงกำรตลำดโดยพนักงำนขำยทุกคน
ต้องมีเครื่อง Computer และโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
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๕.๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงพิมพ์ตารวจ
 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตำมแนวทำงกำรผลิตแบบ Green Manufacturing เพื่อแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสภำพแวดล้อม
 ปรับปรุงห้องรับรองลูกค้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์คอยให้บริกำรและต้อนรับลูกค้ำ
๕.๓ แผนด้านการผลิต
๕.๓.๑ สถานการณ์ด้านการผลิต ( Current Situation)
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ เป็ น ต้น ไป มีกำรแข่งขันกันค่อนข้ำงสู งในกำรทำตลำดสิ่ งพิมพ์ ฝ่ ำยผลิ ต
เตรี ย มกำรรองรั บ งำนพิ ม พ์ อ อนดี ม ำนด์ ที่ มี จ ำนวนมำกขึ้ น งำนพิ ม พ์ ที่ ป้ อ งกั น กำรปลอมแปลงและ
ลอกเลียนแบบได้ยำก มีระบบกำรสอบทำนสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจำกโรงพิมพ์ตำรวจ และยังสำมำรถให้บริกำรสิ่งพิมพ์
ทั่วไปที่ได้รับมีมำตรฐำนทั้งในด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์และเน้นบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เป็นสำคัญ นอกจำกนั้นขบวนกำรผลิตรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในกำรผลิต มุ่งเน้นเลือกสรรโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย
ต่อมนุษย์และไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สำยกำรผลิตที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล
๕.๓.๒ แผนการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร
เครื่องพิมพ์ในปัจจุบัน ในปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ๑๕ เครื่อง เครื่องจักรสนับสนุนกำรพิมพ์ จำนวน
๓๐ เครื่อง โรงพิมพ์ใช้ระบบออฟเซ็ตในกำรพิมพ์เป็นหลัก โดยมีเครื่องพิมพ์ทั้งระบบป้อนม้วน และป้อนแผ่น
เนื่องจำกเทคโนโลยีกำรผลิตงำนพิมพ์มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว เครื่องจักรมีควำมทันสมัยและใช้
แรงงำนคนน้อยลง ประจวบกับลูกค้ำต้องกำรงำนที่มีปริมำณงำนตั้งแต่จำนวนน้อย ไปจนถึงปริมำณสูงมำก
แต่ต้องกำรงำนที่ใช้เวลำกำรผลิตที่น้อยที่สุด ฝ่ ำยผลิ ตจึงมีกำรเตรียมกำรลงทุน เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล
ควำมเร็วสูงเทียบเท่ำระบบออฟเซ็ต ทั้งระบบแผ่นและระบบป้อนม้วน ที่สำมำรถพิมพ์แต่ละแผ่นพิมพ์ที่มีข้อมูล
ไม่ซ้ำกันทั้งสองด้ำนของกระดำษ โดยไม่ต้องทำแม่พิมพ์ และมีคุณภำพทัดเทียมระบบออฟเซ็ต สำมำรถสรรหำ
บุคลำกรที่ไม่ต้องมีประสบกำรณ์หรือทักษะมำกนักในกำรควบคุมเครื่องจักร ทำให้สำมำรถลดต้นทุนค่ำแรงงำน
และต้นทุนด้ำนเวลำลงได้อย่ำงสู ง เพื่อทดแทนระบบกำรพิมพ์แบบเก่ำซึ่งจะเปลี่ยนไปภำยใน ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ
ที่จะมีปัญหำด้ำนบุคลำกรที่ขำดแคลนกับเครื่องพิมพ์ระบบเก่ำและเตรียมกำรลงทุนเครื่องจักรหลั งกำรพิมพ์ที่มี
ควำมรวดเร็วในกำรผลิตงำนและได้งำนที่มีคุณภำพสูงมำเพิ่มศักยภำพให้สำมำรถผลิตงำนได้ในเวลำอันรวดเร็ว
ขึ้น พร้อมทั้งกำรเตรี ยมกำรพัฒ นำกำรสร้ ำงสรรค์กำรผลิ ตสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ๆที่ป้องกันกำรปลอมแปลง
โดยต้องเตรียมเครื่องจักรเฉพำะที่ใช้ใ นสำยกำรผลิตรวมทั้งซอฟแวร์และวัสดุทำงกำรพิมพ์ที่สั่งผลิต เพื่อกำร
เฉพำะด้ำน
๕.๓.๓ แผนการปลดระวางเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน
จำกเป้ำหมำยกำรเติบโตของโรงพิมพ์ที่เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี จึงต้องเตรียมเครื่องจักรที่มี
ศักยภำพสูง เพื่อให้พอเพียงกับกำรทำงำนได้ทันเวลำ โดยเฉพำะงำนที่มีปริมำณสูงมำก ฝ่ำยผลิตจึงต้องเตรียม
เครื่องจักรขนำดใหญ่ให้สำมำรถทำงำนได้ทันตำมที่ตลำดต้องกำร ควบคุมกำรผลิตงำนได้เองภำยในโรงพิมพ์
โดยไม่ต้องส่งงำนออกว่ำจ้ำงภำยนอก
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๕.๓.๔ แผนการจัดหาเครื่องจักรเพื่อทดแทนการปลดระวางและเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตในอนาคต
จำกเป้ำหมำยกำรขยำยกำลังกำรผลิตไว้ที่เฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ต่อปีเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจกำรพิมพ์ ซึ่งคำดว่ำจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
โรงพิ ม พ์ ต ำรวจมี แ ผนจั ด หำเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ทดแทนเครื่ อ งจั ก รที่ มี อ ำยุ ก ำรใช้ ง ำนมำนำน
และเพิ่มเครื่องจักรขนำดใหญ่ที่สำมำรถทำงำนจำนวนมำกในเวลำอันรวดเร็ว โดยมีแผนกำรขยำยกำลังกำร
ผลิ ต ระหว่ ำ งปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ แต่ เ นื่ อ งจำกเทคโนโลยี ก ำรพิ ม พ์ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงรวดเ ร็ ว ช่ ว งนี้
และงบประมำณที่ตั้งไว้ล่ ว งหน้ ำกับ เครื่ องจักรที่ทันสมัยกว่ำ ทำให้ อำจมีกำรเปลี่ ยนแปลงแผนกำรจัดหำ
เครื่องจักรทดแทนใหม่เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
เครื่องจักร

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

1. เครื่องพิมพ์ตัด ๒ ๔ สี (๒๙ ล้ำน)

×

2. เครื่องไสสันทำกำวอย่ำงน้อย ๙ หัว กึ่งอัตโนมัติ
(๑๐ ล้ำน)

×

3. เครื่องตัดหนังสือ ๓ ด้ำน (๑๐ ล้ำน)

×

4. เครื่องพิมพ์ป้อนม้วน ตัด ๔ ๒ สี (งบ ๔๐ ล้ำน)

×

5. เครื่องพิมพ์บำร์โคดระบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง
ป้อนม้วนตัด ๔ (งบ ๕ ล้ำน)
6. เครื่องเก็บชุดและตีเบอร์คอมพิวเตอร์ฟอร์ม
กึ่งอัตโนมัติ (งบ ๘ ล้ำน)
7. เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี ควำมเร็วอย่ำงน้อย ๑๕๗
แผ่น/นำที (งบ ๔ ล้ำน)
8. เครื่องพิมพ์ดิจิตอลแบบม้วน ๔ สี (งบ ๔๐ ล้ำน)

×
×
×
×

9. เครื่องตัดกระดำษหน้ำกว้ำง ๖๔ นิ้ว (๑๐ ล้ำน)

×

๕.๓.๕ ปัจจัยทั่วไปในการพิจารณาเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสม
๑. ประสิทธิภำพของเครื่องจักรที่ส ำมำรถตอบสนองได้ทุกควำมต้องกำรของกลุ่ มลูกค้ำ
และสอดรับกับเทคโนโลยีกำรพิมพ์สมัยใหม่
๒. กำรลงทุนที่คุ้มค่ำโดยพิจำรณำจำกผลตอบแทนจำกกำรลงทุน เช่น พิจำรณำระยะเวลำ
คืนทุน อัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร และมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ
๓. รำคำของเครื่องจักร
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๔. บริษัท ผู้ผลิตหรือผู้ขำยสำมำรถส่งมอบเครื่องจักรให้แก่โรงพิมพ์ตำรวจได้ในเวลำที่ต้องกำร
๕. พิจำรณำเครื่องจักรรุ่นใหม่ ที่ใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบหรือกำรกระบวนกำรผลิตที่รักษ์
สิ่งแวดล้อม
๕.๓.๖ การเพิ่มประโยชน์การใช้งานเครื่องจักร
เครื่องจักรนับเป็นทรัพย์สิน ที่มีค่ำของโรงพิ มพ์ที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมำก เพื่อนำมำสร้ำง
รำยได้ให้กับโรงพิมพ์ฯ ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้เครื่ องจักรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
รำยได้และผลกำไรของโรงพิมพ์ฯ ในฝ่ำยผลิตมีหน่วยงำนแผนและควบคุมคุณภำพกำรผลิต ได้มีกำรเตรียมกำร
สร้ำงระบบกำรทำงำนของเครื่องจักรที่มีอยู่แต่ละเครื่อง ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีกำรสร้ำงระบบบันทึก
ข้อมูลผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้ำนค่ำแรงงำนพนักงำนของกำรใช้งำนเครื่องจักรแต่ละเครื่อง พร้อมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรผลิตงำนของเครื่องจักร โดยสำมำรถนำข้อมูลมำวิเครำะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เครื่องจักร
ทำงำนได้ประสิทธิภำพสูงสุดคุ้มค่ำกับกำรลงทุน อีกทั้งเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมเริ่มเสื่ อมสภำพและล้ำสมัย ทำให้มี
กำรผลิตงำนพิมพ์ที่น้อยลง ดังนั้นในอนำคตก่อนกำรลงทุนจะมีกำรสำรวจตลำดสิ่งพิมพ์ว่ำสอดคล้องกับงำน
พิมพ์ที่มีควำมต้องกำรในตลำดที่มั่นคงและต่อเนื่องหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจำกเทคโยโลยีด้ำนไอทีที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว ทำให้สิ่งพิมพ์บำงอย่ำงอำจเลิกใช้ และมีสิ่งพิมพ์บำงชนิดที่แปลกใหม่กว่ำมำแทนที่ ซึ่งจะเป็น
ในแนวกำรพิมพ์ที่มุ่งพิมพ์ให้เป็นรำยเฉพำะบุคคล (Personalized printing) โรงพิมพ์ตำรวจจึงมีทิศทำงลงทุน
เครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เพื่อมุ่งตอบสนองลูกค้ำได้ทันควำมก้ำวหน้ำทำงกำรตลำดสิ่งพิมพ์
๕.๔ แผนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy)
แผนกำรดำเนิ น งำนของโรงพิ มพ์ต ำรวจ ในกำรบริ ห ำรและพัฒ นำทรั พยำกรบุ คคลโดยเน้ น
ประสิทธิภำพของทรัพยำกรบุคคลปรับเปลี่ยนกำรทำงำนทุกกระบวนกำรให้มีระบบที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
โดย ณ ปั จ จุ บั น นั้ น ทำงโรงพิมพ์ตำรวจได้มี โ ครงกำรในกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิ ตโดยเพิ่มเครื่องจักรที่ มี
เทคโนโลยีประสิทธิภำพสูง เพื่อให้มีกำลังในกำรผลิตเพียงพอสำหรับกำรแข่งขันในภำพธุรกิจหรือรองรับงำน
ภำยในหน่วยงำนต้นสังกัด (สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ) จึงจำเป็นต้องมีกำรเพิ่มอัตรำกำลังบุคลำกร เพื่อให้
ตอบสนองต่อกำรเพิ่มเครื่องจักรใหม่
๕.๔.๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
- ปรั บ โครงสร้ ำงองค์กรและวำงแผนกำลั ง คนให้ เหมำะสมกั บภำรกิจ ทั้งในเชิ งคุณภำพ
และปริมำณโดยคำนึงถึงกระบวนกำรทำงำน กำรลดงำนที่ซ้ำซ้อนและกำรบริหำรต้นทุนด้ำนบุคลำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีศักยภำพตำมที่องค์กรต้องกำร ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรและกระบวนกำรพัฒนำ
บุคลำกรและกระบวนกำรรักษำบุคลำกร
๕.๔.๒ โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
- พัฒนำระบบกำรวัดผลงำน โดยกำรประเมินผลจำกคุณลักษณะงำน (Job Deseription)
และตัวชี้วัด(KPIKeyPerformanceIndicator)เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรม
เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรวัดและประเนผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกำหนดเวลำ
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และท ำให้ ก ำรวั ด ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
และวัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ตำรวจ
- พัฒนำระบบผลตอบแทน โดยพิจำรณำจำกผลงำนของพนักงำนเป็นหลักเพื่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำตำมเนื้องำนและเนื้อเงินและเกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำงระบบประเมินผลกับค่ำตอบแทน
๕.๔.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic CompetencyDevelopment)
- ทบทวน Competency Model ของโรงพิมพ์ตำรวจให้สอดคล้องและสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนงำนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
- พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำรข้อมูลและประเมินศักยภำพของพนักงำน
โดยเชื่อมโยงเข้ำกับระบบข้อมูลกำรฝึกอบรมและระบบงำนบริหำรบุคคล
- น ำผลกำรประเมิน ไปพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของพนักงำนไปสู่ ทิศทำงที่โ รงพิมพ์
ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรบริหำรบุคคลด้ำนอื่นๆ เช่น นำไปใช้ ประกอบกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติงำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงให้เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำม
หลักธรรมำภิบำล เนื่องจำกมีเกณฑ์มำตรฐำนในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืน
๕.๔.๔ การพัฒนาบุคลากร
- มุ่งเน้น กำรพัฒนำฝึ กอบรมและกำหนดหลั กสูตรให้มีควำมเหมำะสมกับขีดควำมสำมำรถ
เฉพำะบุ ค คลในเชิ ง รุ ก ทุ ก มิ ติ โดยมี ห ลั ก สู ต รหลั ก ที่ มุ่ ง พั ฒ นำศั ก ยภำพหลั ก ของโรงพิ ม พ์ ต ำรวจ
(Core Competency) ให้แก่พนักงำนทุกระดับ และศักยภำพด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency)
ให้แก่พนักงำนระดับผู้บริหำร นอกจำกนี้ยังมีหลักสูตรที่เน้นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเฉพำะทำงในสำยงำน
วิชำชีพของกลุ่มงำนต่ำงๆ (Functional Competency) อันได้แก่ หลักสูตรกำรออกแบบ หลักสูตรกำร
คำนวณรำคำสิ่งพิมพ์ หลักสูตรกำรบริกำร (Service Mind) เป็นต้น
- กำรจัดอบรมหลั กสูตรเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของกำรให้บริกำรและเสริมทักษะด้ำนบริกำร
มุ่งเน้นให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Calture) คือ “ซื่อสัตย์รู้หน้ำที่
สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริกำร” โดยผ่ำนกำรบริกำรที่ดีเลิศด้วย ทั้งนี้แผนกำรอบรมดังกล่ำวจัดทำขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกำรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร (Brand Building Plan) ซึ่งมุ่งเน้นกำรนำคำขวัญ (Slogan)
“งำนพิมพ์ มำตรฐำน บริ ก ำรครบวงจร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลู กค้ ำ ” มำรณรงค์เพื่ อ
สื่อภำพลักษณ์ของโรงพิมพ์ตำรวจสู่ลูกค้ำ
- กำรพั ฒ นำพนั กงำนจ้ ำงภำยนอก (OutSource) และลู กจ้ ำงชั่ว ครำวให้ ส อดคล้ องกั บ
วัฒนธรรมของโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำนในหน้ำที่และตรงกับควำมต้องกำร
ของโรงพิมพ์ตำรวจ
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๕.๔.๕ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- สร้ ำ งเสริ ม วั ฒ นธรรมที่ ดี ใ นกำรท ำงำน โดยอำศั ย หลั ก ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (Honesty) ส ำนึ ก
รับผิดชอบ (Accountability) ตอบสนองเป็นทีม (Teamwork) มีจิตบริกำร (Service Minded)เสริมสร้ำง
ควำมสำมัคคี (StrengthenUnity)ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพำให้โรงพิมพ์ตำรวจก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคง
- สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสู่ “ซื่อสัตย์รู้หน้ำที่สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริกำร”
เพื่อเสริมสร้ำงและตอกย้ำวัฒนธรรมของกำรบริกำรลูกค้ำให้เข้ำไปในจิตใจของพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
โดยทำให้พนักงำนรู้สึกต้องกำรที่จะมอบกำรบริกำรที่ประทับใจให้แก่ลูกค้ำ
- สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสู่ ภำคธุรกิจที่มีกำรแข่งขัน (Business Culture)
เพื่อให้ พนักงำนตระหนักถึงควำมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่อยู่ในภำคธุรกิจซึ่งมีกำรแข่งขันสูงตระหนักถึง
บทบำทและผลกระทบของตนเองและหน่วยงำน รวมทั้งกระบวนกำรทำงำนต่ำงๆที่มีผลต่อรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย
ผลกำไร และฐำนะทำงกำรเงินของโรงพิมพ์ตำรวจอันจะนำไปสู่ควำมมีจิตสำนึกร่วมกันในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
เพิม่ ผลผลิต เพิ่มรำยได้ ลดค่ำใช้จ่ำยและร่วมกันสร้ำงผลกำไรทำงธุรกิจให้แก่องค์กร
๕.๔.๖ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาพนักงาน
มุ่ ง เน้ น กำรปรั บ ปรุ ง ระบบและกระบวนกำรสรรหำคั ด เลื อ กบุ ค ลำกรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำ พ
ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม โดยกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง (Job Specification) ให้ตรงกับ
ตำแหน่งหน้ำที่ เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับตำแหน่งและสำมำรถพัฒนำให้บุคลำกร
มีกำรเจริญเติบโตในสำยอำชีพ ขยำยเครือข่ำยกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรรับสมัครงำน กำรพัฒนำเครื่องมือ
ทดสอบ ตลอดจนรูปแบบและวิธีกำรตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งยกระดับเกณฑ์กำรคัดเลือกให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้
พนั กงำนที่มีศักยภำพสูง และมีทัศนคติที่ส อดคล้ องกับลักษณะงำนและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับกำร
เจริญเติบโตและสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจให้องค์กรอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โรงพิมพ์ตำรวจประสบ
ควำมสำเร็จเหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
๕.๔.๗ การดูแลรักษาพนักงาน
โรงพิ มพ์ ตำรวจมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะทำให้ พ นัก งำนปฏิบั ติง ำนอย่ำ งมี ควำมสุ ข ในที่ ทำงำน (Happy
Workplace) ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดีและปลอดภัย สร้ำงควำมผูกพัน
ที่ยั่งยืนระหว่ำงองค์กรและพนักงำนอันจะทำให้พนักงำนเกิดควำมภักดีต่อองค์กรโดย
- จัดทำแนวทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน (Career Path) และกำรวำงแผนผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อเตรียมบุคลำกรระดับบริหำรไว้รองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
- กำรจั ดสวัส ดิกำรของโรงพิมพ์ตำรวจให้ กับ พนักงำน ส่ งเสริมและสนับสนุนกำรดูแลรักษำ
สุขภำพของพนักงำน โดยเน้นกำรป้องกันก่อนเกิดปัญหำด้วยกำรจัดทำโครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
- ส่ งเสริมงำนด้ำนอำชีว อนำมัย โดยกำรจัดกิจกรรมำ ๕ ส เพื่อให้พนักงำนทำงำนด้ว ยควำม
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี
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๕.๕ แผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการบริหารจัดการและการดาเนิน
ธุรกิจ
โรงพิมพ์ตำรวจมีแผนจะพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคโนโลยีกำรสื่อสำรอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในรูปแบบบริกำรแบบใหม่ๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ฉับไวมำกขึ้นรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรตัดสิ นใจพัฒนำปรับปรุง
Website ของโรงพิมพ์ตำรวจ โดยเน้นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
 พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำยและข้อมูล
 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของระบบ IT Security Systems & Tools ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ขยำยกำรเข้ำถึงเครือข่ำยระบบสำรสนเทศและลูกค้ำ
 พัฒนำระบบ IT ทั้งทำงด้ำน Software และ Hardware
 กำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหำรในกำรพัฒนำองค์กร
 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำยใน
 ส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถด้ำน ICT แก่บุคลำกร
 โครงกำรระบบกำรเสนอรำคำผ่ำนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
เบื้องต้นได้และลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์ตำรวจได้โดยตรงอย่ำงรวดเร็ว
 โครงกำร CRM เป็นกลยุทธ์สำคัญที่สนับสนุนให้โรงพิมพ์ตำรวจ ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
ลูกค้ำโดยเน้นให้ลูกค้ำเข้ำใจถึงควำมสำคัญของลูกค้ำว่ำลูกค้ำทุกรำย คือ หัวใจของกำรตลำด
ของโรงพิมพ์ตำรวจกำรที่องค์กรสำมำรถทำให้ลูกค้ำจงรักภักดีต่อองค์กรได้นั้นเป็นหัวใจหลักใน
กำรนำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจระยะยำว
 โครงกำร ( Customer Feedback Management)เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล ควำมคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน และข้อเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกลูกค้ำเพื่อวิเครำะห์ และนำมำพัฒนำแก้ ไขปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ กำรบริกำรและกระบวนกำรทำงำน เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ
๕.๖ แผนเพิ่มความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน
โดยเป้ำหมำยหน่วยงำนที่ ร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันปีละ ๑ หน่วยงำนโดยมีหลักกำร
ดังนี้
- กำรใช้เครื่องจักรร่วมกัน ได้แก่ งำนพิมพ์บำงประเภทที่โรงพิมพ์ตำรวจไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
แต่โรงพิมพ์หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอื่นสำมำรถดำเนินกำรได้โรงพิมพ์ตำรวจก็ดำเนินกำรส่งงำน
ดังกล่ำวให้กับโรงพิมพ์ต่ำงๆเหล่ำนั้นโดยโรงพิมพ์ตำรวจไม่ต้องลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อมำผลิตเอง
- กำรใช้บุคลำกรร่วมกันได้แก่กำรส่งพนักงำนโรงพิมพ์ตำรวจไปศึกษำฝึกงำนกับเครื่องจักรที่โรง
พิมพ์ตำรวจไม่มีกับโรงพิมพ์ของรำชกำรรัฐวิสำหกิจและเอกชนรวมทั้งกำรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกำรผลิต
กับหน่วยงำนด้งกล่ำว
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๕.๗ แผนงานการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
โรงพิมพ์ตำรวจในฐำนะที่เป็นรัฐวิสำหกิจได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดำเนินธุรกิจและกำร
บริหำรตำมแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรมเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีให้เกิดขึ้นภำยในโรงพิมพ์ตำรวจและเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบกำรบริหำรที่มี ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ำ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และพนั ก งำน เชื่ อ มั่ น ว่ ำ โรงพิ ม พ์ ต ำรวจมีก ำรบริ ห ำรและ
ดำเนินงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและกำรมี
ส่วนร่วม อันจะเป็นกลไกที่จะช่วยสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำ มั่งคงและผลตอบแทนที่ยั่งยืนสู่โรงพิ มพ์ตำรวจ
และประเทศชำติในระยะยำวโดย
 ดูแลพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรของโรงพิมพ์โดยนำหลักปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖มำปฏิบัติ เช่น มำตรำที่ ๖ กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
- โรงพิมพ์ตำรวจจัดทำแผนวิสำหกิจและแผนปฏิบัติกำรล่วงหน้ำ และมีกำรกำหนดระยะเวลำ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน และมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
มำตรำที่ ๒๓ กำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง โรงพิมพ์ตำรวจดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยผ่ำนระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP) และใช้ระบบกำรประมูลซื้อขำย
สิ น ค้ ำ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยกำรน ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเข้ ำ มำใช้ เ พื่ อ จั ด กำรระบบกำรประมู ล อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและจำหน่ำยสินค้ำและผลิต ภัณฑ์
(E-Auction)
มำตรำที่ ๒๗ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน โรงพิมพ์ตำรวจมีกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้
ดำรงตำแหน่ งที่มีหน้ ำที่รั บ ผิดชอบในกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว และลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร โดยออกเป็นคำสั่งของโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมทั้งระบุอำนำจหน้ำที่
มำตรำที่ ๓๕ โรงพิมพ์ตำรวจได้มีกำรตรวจสอบ ทบทวนเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรง
พิมพ์ตำรวจและปรับปรุงเพื่อให้มีควำมทันสมัยและเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ หรือ สอดคล้องกับควำมจำเป็น
ทำงเศรษฐกิจ
- มีกำรจัดทำและปรับปรุงพร้อมทั้งส่งเสริมเรื่องจรรยำบรรณและธรรมำภิบำลของโรงพิมพ์
ตำรวจอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรทบทวนคู่มือกรรมกำร คู่มือจรรยำบรรณ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
- พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงระบบกำรทำงำนของโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีควำม
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย อำทิ ระบบกำรบรรจุ แต่งตั้งเลื่อนและโยกย้ำยตำแหน่ง ระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ระบบกำรรับเรื่องร้องทุกข์ ระบบกำรสนองตอบควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
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๕.๘ แผนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ตำรวจในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในฐำนะที่องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โรงพิมพ์ตำรวจมีแผนดำเนินงำนดังนี้
๕.๘.๑ จัดทำกำรศึกษำแนวทำงกำรผลิตแบบ Green Manufacturing
๕.๘.๒ โครงกำรตอบแทนสังคมหนึ่งโรงเรียนตระเวนชำยแดนกับหนึ่งกิจกรรม
๕.๘.๓ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรประหยัดพลังงำน เช่น
กำรเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่ำ กำรควบคุมเครื่องจักรให้ใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ กิจกรรมส่งเสริม
กำรรีไซเคิลเพื่อลดมลพิษจำกกำรผลิต
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บทที่ 6
แผนการลงทุนและการเงิน
(Investment and Financial Strategy)
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๖.๑ แผนการลงทุน(Investment Plan)แผนการลงทุนในระยะเวลา๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ คือ การจัดหาเครือ่ งจักร เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์หลังงาน
พิมพ์ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการโรงพิมพ์ตารวจแล้วและขออนุมัติแผนพัฒนาองค์กรในปี ๒๕๕๙–๒๕๖๓ ดังนี้
ลาดับ

รายการ

เหตุผลและความจาเป็นในการลงทุน

หน่วยงาน

จานวน ราคามาตรฐาน

หมวดอำคำรสิ่งก่อสร้ำง
๑

ปรับปรุงทัศนียภำพด้ำนหน้ำโรงพิมพ์ตำรวจ
พร้อมป้ำยชื่อโรงพิมพ์ตำรวจ

เพื่อปรับปรุงภำพลักษณ์ของโรงพิมพ์
งำนบริหำร
ตำรวจให้มีควำมสะดวก ทันสมัย
ทั่วไป
เพื่อปรับปรุงภำพลักษณ์ของโรงพิมพ์
งำน
ตำรวจให้มีควำมสะดวก ทันสมัย
กำรตลำด
เพื่อปรับปรุงภำพลักษณ์ของโรงพิมพ์ งำนกำรเงิน
ตำรวจให้มีควำมสะดวก ทันสมัย
และบัญชี
เพื่อปรับปรุงภำพลักษณ์ของโรงพิมพ์
งำนบริหำร
ตำรวจให้มีควำมสะดวก ทันสมัย
ทั่วไป

๒

ปรับปรุงอำคำรสำนักงำนงำนกำรตลำด

๓

ปรับปรุงอำคำรสำนักงำนงำนกำรเงินและบัญชี

๔

ปรับปรุงอำคำรสำนักงำน (ชั้นบน) พื้นที่ฝ่ำยผู้บริหำร

๕

ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม ห้องงำนบริหำร ห้องงำนพัสดุ

เพื่อปรับปรุงภำพลักษณ์ของโรงพิมพ์
ตำรวจให้มีควำมสะดวก ทันสมัย

๖

ปรับปรุงบริเวณโรงอำหำรและหน้ำบ้ำนพักพนักงำน

เพื่อปรับปรุงภำพลักษณ์ของโรงพิมพ์
ตำรวจให้มีควำมสะดวก ทันสมัย

๗

๑

๔๐๐,๐๐๐

๑

๒,๘๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

งำนบริหำร
ทั่วไป

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

งำนบริหำร
ทั่วไป

๑

๕๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงอำคำรโรงงำน งำนพิมพ์ เป็น ๒ ชั้น
พร้อมกับตั้งระบบรักษำควำมปลอดภัย

ฝ่ำยผลิต

๑

๒๑,๕๐๐,๐๐๐

๘

ต่อเติมอำคำรหลังกำรพิมพ์ ๒ ชั้นเป็น ๓ ชั้น

ฝ่ำยผลิต

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๙

สร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ ๓ ชั้น
บริเวณพื้นที่บ้ำนพักเดิมที่ไม่ใช้งำนแล้ว

ฝ่ำยผลิต

๑

๓,๕๐๐,๐๐๐
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๒๕๕๙

ขออนุมัติ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

ลาดับ
๑๐.

รายการ

เหตุผลและความจาเป็นในการลงทุน

ปรับปรุงระบบท่อระบำยน้ำ

หน่วยงาน

จานวน ราคามาตรฐาน

งำนบริหำร

๑

๔๐๐,๐๐๐

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต
แบบพิมพ์สำหรับลูกค้ำ

งำนพิมพ์

๑

๒๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์
๑.

เครื่องพิมพ์ตัด ๒ ๔ สี (๒๙ ล้ำน)

๒.

เครื่องไสสันทำกำวอย่ำงน้อย ๙ หัว กึ่งอัตโนมัติ

เพิ่มกำลังกำรผลิต

งำนพิมพ์

๑

๓.

เครื่องตัดหนังสือ ๓ ด้ำน (๑๐ ล้ำน)

เพิ่มกำลังกำรผลิต

งำนพิมพ์

๑

๔.

เครื่องพิมพ์ป้อนม้วน ตัด ๔ ๒ สี

เพิ่มกำลังกำรผลิต

งำนพิมพ์

๑

๕.

เครื่องพิมพ์บำร์โคดระบบดิจติ อล
สำหรับเครื่องป้อนม้วนตัด ๔

เพิ่มกำลังกำรผลิต

งำนพิมพ์

๑

๕,๐๐๐,๐๐๐

๖.

เครื่องเก็บชุดและตีเบอร์คอมพิวเตอร์ฟอร์กึ่งอัตโนมัติ

เพิ่มกำลังกำรผลิต

งำนพิมพ์

๑

๘,๐๐๐,๐๐๐

๗.

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ๑ สี ควำมเร็วอย่ำงน้อย ๑๕๗ แผ่น/
นำที

เพิ่มกำลังกำรผลิต

งำนพิมพ์

๑

๔,๐๐๐,๐๐๐

๘.

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลแบบม้วน ๔ สี

เพิ่มกำลังกำรผลิต

งำนพิมพ์

๑

๔๐,๐๐๐,๐๐๐
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๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙

ขออนุมัติ
๒๕60 ๒๕61 ๒๕62

๒๕63

๖.๒ การดาเนินงานและฐานะการเงินของโรงพิมพ์ตารวจ
แผนวิสำหกิจของโรงพิมพ์ตำรวจปี ๒๕๕๙ –๒๕๖๓ เน้นที่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน เพื่อควำม
มั่นคงของโรงพิมพ์ตำรวจโดยองค์กรได้วำงแผนจัดหำเครื่องจักรให้เพียงพอสำหรับกำรทดแทนเครื่องจักร
ที่จะปลดระวำง และรองรับกำรเจริญเติบโตของเทคโนโลยีกำรพิมพ์สมั ยใหม่ ซึ่งมีประมำณกำรรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยดังนี้
ประมาณการรายได้
หน่วย : ล้ำนบำท

รายละเอียด
๑. รำยได้จำกกำรขำย
และกำรให้บริกำร
๒. รำยได้อื่นๆ
รายได้รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖๓

๒๕๓.๒๕

๒๗๘.๐๐

๓๐๖.๐๐

๓๓๗.๐๐

๓๗๐.๗๐

5.๖๖
๒๕๘.๙๑

5.77
๒๘๓.๗๗

5.88
๓๑๑.๘๘

6.00
๓๔๓.๐๐

6.32
๓๗7.02

ประมาณค่าใช้จ่าย
หน่วย : ล้ำนบำท

รายละเอียด
๑. ต้นทุนขำยและรับจ้ำงพิมพ์
๒. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๕๙
๑๘๑.๑๕
๕๐.๑๙
231.34

ปี ๒๕๖๐
๒๐๕.๕๒
๔๘.๗๓
254.25

ปี ๒๕๖๑
๒๒๔.๐๑
๕๒.๘๖
276.87

ปี ๒๕๖2
๒๔๕.๘๒
๕๗.๔๑
303.23

ปี ๒๕๖๓
๒๗๐.๐๐
๖๓.๗๐
333.70

ประมาณการทางการเงิน
ล้านบาท
รายละเอียด
๑. รำยได้
๒. ยอดขำย
๓. ต้นทุนกำรผลิต
๔. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำร
กาไรสุทธิ

ปี ๒๕๕๖
๑๖๕.๕๖
๑๖๐.๕๔
๑๑๘.๔๓

ปี ๒๕๕๗
๒๑๑.๗๕
๒๐๕.๗๐
๑๔๖.๒๙

ปี ๒๕๕8
๒๓๖.๘๙
๒๓๐.๒๓
๑๖๒.๗๗

ปี ๒๕๕๙
๒๕๘.๙๑
๒๕๓.๒๕
๑๘๑.๑๕

ปี ๒๕๖๐
๒๘๓.๗๗
๒๗๘.๐๐
๒๐๕.๕๒

ปี ๒๕๖๑
๓๑๑.๘๘
๓๐๖.๐๐
๒๒๔.๐๑

ปี ๒๕๖2
๓๔๓.๐๐
๓๓๗.๐๐
๒๔๕.๘๒

ปี ๒๕๖๓
๓๗๕.๗๐
๓๗๐.๗๐
๒๗๐.๐๐

๓๘.๖๔

๔๒.๔๕

๔๘.๘๒

๕๐.๑๙

๔๘.๗๓

๕๒.๘๖

๕๗.๔๑

๖๓.๗๐

๘.๔๙

๒๓.๐๑

๒๕.๓๐

๒๗.๕๗

๒๙.๕๓

๓๕.๐๑

๓๙.๗๗

๔๒.๐๐
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ประมาณกาลังการผลิต
ร้อยละ
รายละเอียด
อัตรำ
ผลิตภำพ
กำรผลิต

ปี ๒๕๕๖
๙๐.๕๐

ปี ๒๕๕๗
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๕8
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๕๙
๙๑.๐๐
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ปี ๒๕๖๐
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๖๑
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๖2
๙๑.๐๐

ปี ๒๕๖๓
๙๑.๐๐

บทที่ 7
การติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำของผลกำรปฏิบัติกำร
๒. เพือ่ ทรำบปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๓. เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้ำหมำย
แนวทางการปฏิบัติเพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลได้กาหนด แนวทาง ดังนี้
๑. กำรติดตำมประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงพิมพ์ตำรวจประจำปี ๒๕๕๙
ผู้ อ ำนวยกำรโรงพิ ม พ์ ต ำรวจก ำหนดให้ มี ก ำรติ ด ตำมประเมิ น ผล และออกค ำสั่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ดังนั้นจึงได้กำหนดขั้นตอนกำร
ติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของโรงพิมพ์ตำรวจประจำปี ๒๕๕๙
คือ
๑.๑ ระยะที่ ๑กำรประเมินผลในรอบ ๖ เดือน เป็นกำรประเมินผลในระหว่ำงที่มีกำรปฏิบัติ
ตำมแผน โดยเป็นกำรทบทวนผลควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคต่ำงๆรวมทั้งวิเครำะห์ควำมเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เพื่อน ำไปสู่ กำรทบทวนค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์หลั ก เพื่อกำรปรับเปลี่ ยนแผนปฏิบัติกำรของแต่ล ะ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในกรณีที่มีควำมจำเป็นให้เหมำะสมต่อไปโดยนำเสนอต่อคณะกรรมกำรโรงพิมพ์ตำรวจ
๑.๒ ระยะที่ ๒ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนในรอบ ๑๒ เดือน เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของแผนปฏิบัติกำรของโรงพิมพ์ตำรวจเพื่อตรวจสอบควำมคลำดเคลื่อนระหว่ำงเป้ำหมำยที่กำหนดไว้กับผลที่
เกิดขึ้น จริ ง ซึ่งจะน ำไปสู่ กำรแก้ไขปั ญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงดำเนินกำร ตลอดจนกำรทบทวน
เป้ ำ หมำยและกลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมำะสมกั บ สถำนกำรณ์ ที่ อ ำจเกิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงขึ้ น หลั ง จำกนี้ ไ ด้ น ำเสนอ
คณะกรรมกำรโรงพิมพ์ตำรวจ
พร้อมทั้งประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนเป็นกำรประเมินผลเมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรใช้
แผนเพื่อสรุปกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบต่ำงๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลำที่
ใช้โดยนำเสนอหลังจำกเสนอคณะกรรมกำรโรงพิมพ์ตำรวจ
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บทที่ 8
การสอบทานและทบทวนแผนวิสาหกิจ
เนื่องจำกปัจ จัยสภำพแวดล้อมในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งแต่ละปัจจัยก็จะ
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของโรงพิมพ์ตำรวจทำให้กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ดังนั้นเพื่อให้ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนสอดคล้องเป็นไปตำมปัจจัยที่เปลี่ย นแปลง
ไปและตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีและให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดโรงพิมพ์
ตำรวจจึงมีกำรทบทวนแผนวิสำหกิจเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนวิสำหกิจปีต่อไป
โดยมีขั้นตอนในการสอบทานและทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงพิมพ์ตารวจดังนี้
๑. มีกำรระดมควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผู้บริหำร และพนักงำนโรงพิมพ์
ตำรวจ
๒. ร่วมกันเพื่อวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เป็นโอกำสและผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
๓. ร่ ว มกั น เพื่อ วิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นในกำรดำเนิ น งำน ตำมแนวคิด EVM (Economic
Value Management)
๔. ร่วมกันวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและผลกระทบเพื่อนำมำกำหนดยุทธศำสตร์และ
กลยุทธ์ในกำรจัดทำแผนวิสำหกิจ
๕. นำเสนอคณะกรรมกำรโรงพิมพ์ตำรวจพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ผู้เสนอแผน

(นำยทวีวัฒน์ ขวัญเมือง)
ผู้อำนวยกำรโรงพิมพ์ตำรวจ
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