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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในพื้นที่
ยา นเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบวาธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กมีอัตราการขยายตัวเพื่อรองรับ
การเพิ่มจำนวนของผูประกอบการรานคาที่ตองการผลิตสื่อสิ่งพิมพในการโฆษณาสินคาของตนเอง โดยมี
การปรับรูปแบบธุรกิจใหรองรับงานพิมพที่มีขนาดใหญขึ้น สามารถประยุกตใชระบบการพิมพรวมกับวัส ดุ
อื่นเพื่อสงเสริมการขายอยางปายราน ตลอดจนถึงการใชสื่อสิ่งพิมพรวมกับการจัดนิทรรศการ (Exhibition)
ในสื่อกิจกรรม (Event) ตาง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งกลาวไดวา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพไมไดจำกัดเฉพาะการพิมพใน
รูปแบบกระดาษแลวเทานั้น แตมีการปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อเพิ่มความคงทน และความนาสนใจในการใชงาน
นอกจากนี้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพยังควรมีการพัฒนาเรื่องของเครือขายความรวมมือระหวางธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
ดวยกัน เพื่อแกปญหาการแขงขันทางดานราคา และสามารถนำเอาทรัพ ยากรที่แตกตา งกัน ของธุ รกิจ
มารวมกันได เปนแนวทางในการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรใหมากยิ่งขึ้น
จากการเก็บขอมูลจากผูใชบริการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 104 คน มีแนวโนมทางดานพฤติกรรมการใชสื่อ
ที่ชี้ใหเห็นวามีความตองการใชบริการราน หรือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพที่ใหความสำคัญตอการใชสื่อใหม (New
Media) ในการติดตอสื่อสาร เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งผูใชบริการยังเลือกใชบริการรานพิมพที่มี
คุณภาพ และมีการจัดการสงเสริมการขาย เชน การใหสวนลด ของแถม เพื่อกระตุนยอดขาย มุงเนนการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว จริงใจ ในราคาที่ผูใชบริการยอมรับได
คำสำคัญ : การตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก สื่อสิ่งพิมพ พระนครศรีอยุธยา
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Abstract
The article aims to study the guidelines for small print media business marketing
development in Phranakhon Si Ayutthaya city island. There are increasing numbers of small
print media businesses due to the demand of entrepreneurs for product-promoting
printing. The print media business adapts to reach a larger scale printing applying the use
of other materials in printing to boost sale promotions such as the titles of the stores,
exhibitions, and modern events. The print media business does not only limit to paper
printing but also the use of other materials for durable and noticeable printing products.
A cooperative network of the print media business is the solution for the competing prices,
to manage various resources to reduce the production cost and increase more profits.
It can be concluded from the 104 print media business customers that there is an
increasing demand for printing services. The print media business focuses on convenient
and immediate new media platforms. The print media business customers prefer both
quality and promotion such as discounts or free items. The service emphasizes quality and
on-time work, honesty, and reasonable prices.
Keywords : Marketing, Small Business, Print Media, Phanakhon Si Ayutthaya

บทนำ
จากการพั ฒ นาเทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศแบบโลกาภิ ว ั ต น ได ส  ง ผลต อ การปรั บ เปลี ่ ย น
การติดตอสื่อสารของผูคนในปจจุบันที่ตองการบริโภคขาวสารอยางรวดเร็วหลากหลายและสามารถใชใน
การติ ด ต อ สื ่ อ สารแบบสองทางได อ ย า งฉั บ ไว การติ ด ต อ สื ่ อ สารด ว ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ของสื ่ อใหม
(New medias) ไดกลายเปนรูปแบบนวัตกรรมใหมที่เขามาตอบสนองตอวิถีชีวิตในยุคไรพรมแดนที่ขยาย
เขาครอบครองพื้นที่การติดตอทางสังคมแทนสื่อเกา (Old medias) ดังเชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และโทรทัศน
ซึ่งคอย ๆ ลดบทบาทลงไปโดยปริยาย
การปะทะกันระหวางสื่อใหมกับสื่อเกาภายใตสถานการณดังกลาวนี้ สื่อสิ่งพิมพในรูปแบบของขาว
หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือเลม ไดรับผลกระทบอยางหนัก ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพที่เคยรุงเรืองในชวงหลาย
ทศวรรษกอนหนานี้อยูในชวงถดถอยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาโครงขายสื่อสารดวยอินเทอรเน็ตขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ สามารถทำให
การบริ โ ภคสื ่ อ ข อ มู ล สารสนเทศผ า นแพลตฟอร ม (Platform) บนเครื อ ข า ยไร ส ายหลายรู ป แบบ
เชน สมารทโฟน (Smartphone) โนตบุก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และอื่น ๆ ทำไดโดยงายและ
รวดเร็ ว ซึ ่ ง ตอบสนองกั บ วิ ถ ี ก ารดำเนิ น ชี ว ิ ต (Lifestyle) ของคนรุ  น ใหม ท ี ่ ต  อ งการความคล อ งตั ว
ในการรับขอมูลขาวสารไดทุกที่ ทุกเวลา และมีความหลากหลายตามวิถีการดำเนินชีวิตที่ตนเองตองการ
การเขามามีบทบาทของสื่อออนไลนไดสงผลกระทบตอพฤติกรรมการอาน จากการอานสื่อสิ่งพิมพ
บนกระดาษ เปลี่ยนเปน การอา นผา นหนา จออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทำใหรายไดจ ากการโฆษณาใน
หนังสือพิมพฉบับพิมพลดลง (พงศพิพัฒน บัญชานนท, 2558, หนา 26 อางในศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ,
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2559, หนา 38) จากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปนี้ สงผลตอรายไดจากการขายและคาโฆษณา
ของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพที่หายไป ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดใหญจึงตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยการลดการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบกระดาษลง แลวหันไปนำเสนอเนื้อหาแบบออนไลนแทน สวนธุรกิจที่ปรับตัว
ไมทันก็ตองปดตัวลงไป จากขอมูลชี้วาในป พ.ศ. 2560 มีนิตยสารปดตัวลงถึง 54 ฉบับจากจำนวนทั้งสิ้น
129 ฉบับ (เว็บไซตศูน ยขอมูล และขา วสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง TCIJ, 2562) ไมใชเรื่องยากที่ผ ูอาน
นิตยสารประจำจะพบวาหนังสือที่พวกเขาเคยอานหลายฉบับไดหายไปจากแผงวางหนังสือแลว (ดูเพิ่มใน
ทิพยอนงค จินตวิจิต, 2562) ทั้งนี้จากตัวเลขทางสถิติรายไดจากการโฆษณาของหนังสือพิมพและนิตยสาร
ระหวางป 2551 – 2561 แสดงใหเห็นภาวะวิกฤตของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจนมีคำถามเกิดขึ้นกับหลาย ๆ คน
วา “สื่อสิ่งพิมพจะตายแลวหรือไม” แนนอนวาผลกระทบจากการโดนลดคาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพทำให
ธุรกิจการพิมพขนาดใหญและขนาดกลางไดรับผลกระทบจนถึงขั้นตองปดตัวลง เนื่องจากแบกรับคาใชจาย
ในการดูแลโรงพิมพ รวมถึงพนักงานจำนวนมากไมไหว สำนักพิมพบางที่ยังสามารถพยุงองคกรของตัวเอง
ได แตก็ตองปรับตัวขายสื่อสิ่งพิมพควบคูกับแบบออนไลน เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของธุรกิจตนเองตอไป
เช น เดี ย วกั บ การสำรวจ Surviving the media spending war ของนี ล เส็ น (Nielsen) พบว า ในป
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีหัวนิตยสารในตลาดถึง 232 หัว ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 ในระยะเวลาเพียง 5 ป
ขณะเดียวกัน กวา รอยละ 29 ของนิตยสารเหลา นี้ก็ปดกิจ การลงภายใน 5 ป เชน เดียวกัน (แสงวิทย
เกวลีวงศศธร, 2554 อางถึงใน ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2559, หนา 38) จากสถานการณที่เกิดขึ้นดังกลาว
นำมาสูการตั้งประเด็น คำถามที่วา “สื่อสิ่งพิมพในรูปแบบของฉบับพิมพจ ะอยูรอดหรือไม” โดยใน
ป 2557 ที่ผานมานั้น พบวา มีสื่อสิ่งพิมพอยางนอย 2 ราย ที่ขาดทุนแลวกวา 200 ลานบาท (วีรทัศน
อิงคภัทรางกูร, 2558, หนา 28-29)

ภาพที่ 1 กราฟสถิติรายไดจากคาโฆษณาของหนังสือพิมพและนิตยสารระหวาง พ.ศ.2551 – 2561
ที่มา: ศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง TCIJ, https://www.tcijthai.com/news/2019
/11/scoop/9541
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อัตราการปดตัวของหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ที่มีชื่อเสียงตาง ๆ เริ่มเพิ่มมากขึ้นตั้งแตชวง
พ.ศ. 2558 - 2559 เปนสัญญาณที่แสดงใหเห็นวาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพไดประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจที่ไมมี
ธุรกิจหรือตัวแทนสินคาใหความสนใจมาลงโฆษณาดวยเหมือนเมื่อกอน ซึ่งรายไดสวนใหญของธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพเหลานี้ไมไดขึ้นอยูที่ยอดขาย แตขึ้นอยูกับรายไดคาโฆษณา เพื่อความอยูรอดของสื่อจึงตองลดอัตรา
คาโฆษณาลง แตเมื่อรายรับไมเพียงพอกับรายจายสำนักพิมพใหญ ๆ จึงตองปดตัวลง และเริ่มปรับเปลี่ยน
ใหอยูในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
อยา งไรก็ตาม แมส ื่อสิ่งพิมพประเภทขา วสารและหนังสือจะเสื่อมความนิยมลง แตกลับพบวา
สื่อสิ่งพิมพประเภทเฉพาะกิจ (Specialized Publication) ซึ่งเปนสื่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชในกิจการใดกิจการ
หนึ่งโดยเฉพาะ มีผ ูอา นเฉพาะกลุม (Special Audience Publication) ใชในวงจำกัดเพื่อการสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communication) หรือโฆษณาสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ อยางแผนพับ
ใบปลิว ฉลากสินคา บรรจุภัณฑ กลับไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น (ปรมาภรณ เอ็งวงษตระกูล, 2564, 29
มิถุนายน 2564) ตรงนี้มีสาเหตุจากการเพิ่มของจำนวนผูประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดยอมที่
ขยายตัวขึ้น ดังที่พ บวา ในป พ.ศ. 2562 มีผ ูประกอบการเปน จำนวน 3,105,096 ราย ขยายตัวจาก
ปพ.ศ. 2561 รอยละ 1.1 คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.5 ของจำนวนวิสาหกิจทั่วประเทศ เมื่อผูประกอบการ
เพิ่มขึ้น ความตองการสื่อเพื่อใชในการโฆษณาสินคาจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย เพราะผูประกอบการให
ความสนใจรูปลักษณของตัวผลิตภัณฑและการโฆษณาสินคาของตนเองนอกเหนือไปจากคุณภาพของสินคา
(เว็บไซตสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว., 2563)
การผลิตสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ จึงดูจ ะเปน ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผูประกอบการธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพขนาดเล็กที่สามารถรองรับกับความตองการของลูกคากลุมใหมที่เกิดขึ้นไดอยางพอดี และกลายเปน
รูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กที่ปรากฎเห็นไดในยานธุรกิจการคาของเมืองตาง ๆ
โดยเฉพาะในตา งจัง หวัด ที ่ผ ู ป ระกอบการสื่ อสิ ่งพิมพ ขนาดเล็ก ที ่ย ัง คงยืน หยั ดอยู ท า มกลางกระแส
ความเสื่อมถอยของสื่อสิ่งพิมพแบบเกาไดจนถึงปจจุบัน แมจะมีผูประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดใหญเปน
คูแขงก็ตาม โดยบทความนี้ผูศึกษาไดสำรวจแนวทางการดำเนินกิจการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กใน
ยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาวามีกลยุทธในการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพไปอยางไร ซึ่งอาจจะชวยใหเกิด
ความเขาใจแนวโนมความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชสื่อสิ่งพิมพรูปแบบใหมในบริบทเฉพาะถิ่นปจจุบัน
ไดมากขึ้น

ลักษณะของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในย่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
การเติบโตของธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพเปน ผลจากการขยายตัวของสังคมสมัยใหมโดยตรง เนื่องจาก
สื่อสิ่งพิมพถือเปนเครื่องมือสำคัญที่จำเปนตองใชในการดำเนินงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ยิ่งสังคม
สมัยใหมเติบโตอุตสาหกรรมการพิมพก็ขยายขึ้นไปพรอมกัน หลังการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป น พื ้ น ที ่ อ ุ ต สาหกรรมในช ว งทศวรรษ 2530 ได ส  ง ผลต อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด
จากการเติบโตของโรงงานอุ ตสาหกรรมและแหลง ธุ รกิจ การคา ในพื้น ที ่อำเภอตา ง ๆ อยา งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภออุทัยและวังนอย ซึ่งเปนที่ตั้งของเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตางชาติขนาดใหญ
ขณะเดียวกันในยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนพื้นที่ศูนยกลางของหนวยงานราชการของจังหวัด
หลายแหง ไดถูกกำหนดใหเปนพื้นที่การพัฒนาดานการทองเที่ยว เพราะเปนพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร
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ที่มีนักทองเที่ยวจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเขามาทองเที่ยวในแตละปเปนจำนวนมาก ยานธุรกิจ
การคาทั้งขนาดใหญและเล็กไดขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วในชวงกวาสามสิบปที่ผานมา ซึ่งยอมสงผลตอธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพในยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเดิมทีเปนธุรกิจขนาดเล็ กใน
รูปแบบของธุรกิจครอบครัวที่กอตั้งมานาน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพยุคแรกเกิดขึ้นตั้งแตสมัยที่มีการคาขายในเรือน
แพยานตลาดน้ำหัวรอยังรุงเรือง “นายเทียน โคววารินทร” ผูกอตั้งโรงพิมพเทียนวัฒนา ซึ่งเปนโรงพิมพ
ขนาดใหญที่สุดในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดเคยใหสัมภาษณวา เขาเปนพอคาในตลาดแพที่หัวรอ
มากอนที่จะเปลี่ยนมาทำธุรกิจโรงพิมพ โดยสมัยที่ยังอยูบนแพริมน้ำหนาวังจันทรเกษมไดเริ่มหันไปทำ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแลว ซึ่งเริ่มจากการใหบริการพิมพการดและเอกสารตาง ๆ แกลูกคาที่สวนมากมาจากตาง
อำเภอ ภายหลังตอมาจึงไดขึ้นมาตั้งโรงพิมพบนบก และกิจการสื่อสิ่งพิมพของเขาก็ขยายใหญโตขึ้นเรื่อย ๆ
จนกระทั่งกลายเปนโรงพิมพที่ใหญที่สุดในจังหวัด (เกื้อกูล ยืนยงอนันต, 2529, หนา 81) แมจะไมไดระบุ
ช ว งเวลาแน ช ั ด ของการขึ้ น มาตั ้ ง โรงพิ ม พ บ นบกภายในพื ้ น ที ่ เ กาะเมื อ งด า นใน แต จ ากข อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่บนเกาะเมืองก็ทำใหสามารถคาดคะเนไดวาโรงพิมพเทียนวัฒนานาจะเริ่มในชวง
หลังทศวรรษ 2480 ไปแลว เนื่องจากการอนุญาตใหใชพื้นที่ภายในเกาะเมืองอยุธยาไดเปนผลจากนโยบาย
การพัฒนาเปลี่ยนการใชพื้นที่ภายในเกาะเมืองสมัยปรีดี พนมยงค และจากปจจัยในการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมทางบกโดยเฉพาะการสรา งสะพานขามแมน้ำ ปาสักเขามายังพื้นที่เกาะเมืองในป พ.ศ. 2486
ไปแลว ซึ่งสงผลใหการคาขายในตลาดน้ำยานหัวรอเริ่มเปลี่ยนจากการคาขายทางน้ำมาบนบกแทน (ดูเพิ่ม
ใน เกื้อกูล ยืนยงอนันต, 2529) ปจจุบันโรงพิมพเทียนวัฒนาบริหารงานโดยนายปริญญา โคววาริน ทร
ตั้งอยูบนถนนเดชาวุธ ก็ยังคงเปนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพที่มีขนาดใหญที่สุดในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บริษัท
เปนตึกแถวใหญขนาดสี่คูหา โดยมีเครื่องพิมพขนาดใหญ มีการแบงฝายการทำงานอยางเปนระบบโดย
พนักงานจำนวนมากหลายสิบคน สามารถใหบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพแบบครบวงจร ครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ
หลายชนิด เชน บรรจุภัณฑ หนังสือ วารสาร ใบปลิว แผนพับ การด ไวนิล ปายไฟ งานโครงสรางเหล็ก
ตรายาง/นามบัตร และอื่น ๆ มากมาย ซึ่งในปจจุบันไดมีการขยายสาขายอยทั้งในและนอกพื้นที่เกาะเมือง
ใกลเคียงอีกหลายแหง (เว็บไซตบริษัทเทียนวัฒนาพริ้นทติ้ง จำกัด, 2564)
ในส ว นของธุ ร กิ จ สื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ ข นาดเล็ ก ในย า นเกาะเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ส ว นใหญ
เปนผูประกอบการรายใหมที่เพิ่งดำเนินธุรกิจในระยะเวลาไมเกิน 20 ปมานี้ ซึ่งเปนชวงที่นวัตกรรมการ
พิมพพัฒนาจนมีราคาถูกลง และผูประกอบการรายยอยสามารถเขาถึงไดงาย มีการใชคอมพิวเตอรเขา มา
ควบคุมขั้นตอนการผลิตตาง ๆ ไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดวยเหตุนี้ กิจการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กจึงไม
จำตองใชแรงงานบุคคลมากนัก ในแตล ะรานสวนใหญมีพนักงานไมเกิน 5 คน มักจะควบคุมดูแลและ
ดำเนินการโดยเจาของกิจการเอง โดยหลักแลวจะประกอบดวย นักออกแบบ (Graphic Design) พนักงาน
ควบคุมการพิมพ พนักงานรับงาน และพนักงานบัญชี ซึ่งในความจริงก็ไมไดมีการแบงตำแหนงหนา ที่
ชัดเจนเหมือนบริษัทโรงพิมพขนาดใหญ ขนาดที่ตั้งของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไปรอบ
เกาะเมืองกวาสิบแหง สวนใหญจะเปนอาคารตึกแถวขนาดเล็กไมเกิน 1-2 คูหา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็ก
ในยานเกาะเมืองอยุธยาสวนใหญ จะใหบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพโฆษณาเฉพาะกิจ เชน นามบัตร แผนพับ
โปสเตอร ใบปลิว ฉลากสินคา ปายไวนิล ปายไฟ เปนตน ลักษณะการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพประเภทนี้จะ
เป น การรั บ จ า งพิ ม พ ง านตามความต อ งการของผู  ใ ช บ ริ ก ารที ่ ส ั ่ ง พิ ม พ เ ป น หลั ก (Make to Order)
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และสวนใหญงานของผูใชบริการที่จัดพิมพไมใชงานประจำ รูปแบบของงานเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการของผูใชบริการ ผูเขียนจำแนกรูปแบบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพทุกชนิด ธุรกิจประเภทนี้รับงานพิมพแบบหนาราน ผูใชบริการมีไฟลตนฉบับ
มาแลว สามารถสั่งพิมพไดเลย หรือบางคนก็เพียงแคบอกความตองการกับนักออกแบบ แลวใหทางราน
ดำเนิน การออกแบบและผลิตงานออกมาให สวนใหญพิมพบนกระดาษ เชน ใบเสร็จ รับเงิน นามบัตร
แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร สติกเกอร เปนตน

ภาพที่ 2 งานพิมพบนกระดาษ เชน นามบัตร สติกเกอร วารสาร
ที่มา : ปรมาภรณ เอ็งวงษตระกูล, 2564, [ภาพถาย]
2) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพแบบปายโฆษณา การจัดแสดง (Exhibition) ธุรกิจประเภทนี้จะรับทั้งงานพิมพที่
พิมพบนกระดาษ และสามารถพิมพบนวัสดุอื่นดวย เชน ปายไวนิล สติกเกอรติดบนปายไฟ ปายรานรถเข็น
เป น ต น นอกเหนื อ จากการพิ มพ แ ล ว ยั งต อ งมี ง านตั ด (Cut) โดยใช ก ารสั ่ งงานอั ต โนมัต ิ จ ากเครื่อง
คอมพิวเตอรเรียกวา เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) เหมาะกับการทำงานแบบซ้ำ ๆ
จำนวนมาก มีความรวดเร็ว แมนยำ ผลิตงานที่มีความซับซอนไดดี โดยเฉพาะงานตัดเพื่อใชในการการจัด
แสดง ตามสื่อกิจกรรม (Event) ตาง ๆ

ภาพที่ 3 งานพิมพปายโฆษณา ปายไวนิลรานคา งานตัดเพื่อจัดแสดง
ที่มา : อิษยา ศรีธวัช ณ อยุธยา, 2564, [ภาพถาย]
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กลาวไดวา กลุมเปาหมายที่เปนลูกคาสำคัญของกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กที่เขามาติดตอใช
บริการ สวนใหญจะเปนผูประกอบธุรกิจรานคา บริษัทหางรานตาง ๆ หรือหนวยงานรัฐและเอกชนในยาน
เกาะเมือง และละแวกใกลเคียงที่ใชส ื่อสิ่งพิมพในรูปแบบเฉพาะสำหรับการโฆษณาประชาสัมพั น ธ
เปนหลัก แมจะมีลูกคารายยอยที่ตองการผลิตสื่อสิ่งพิมพจำพวกเอกสารอยูบาง แตก็เปนสัดสวนที่นอยกวา
มาก ตรงนี้อาจชี้ใหเห็นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของผูประกอบการรานคาทั่วไป ยอมมีผลตอปริมาณ
งานของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กดวยเชนกัน งานสื่อสิ่งพิมพเหลานี้เปนสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจที่ผลิตจำนวน
ไมมากนัก อยางไรก็ตามนอกจากใหบริการลูกคาที่เขามาติดตอดวยตนเองแลว ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กก็
ยังใชวิธีการเชิงรุกในการเขาไปติดตอรับงานจากบริษัทหางรานที่เปดใหประมูลงานโดยตรงดวยเชนกัน
อัศวิน พิชญกุล (2557, หนา 22–25) ไดสรุปลักษณะสำคัญของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กไวดังนี้
(1) ลักษณะงานพิมพที่จัดพิมพมีลักษณะรูปแบบที่แตกตางกัน และเปนครั้งคราวตามความตองการของ
ผูใชบริการ (2) เปนธุรกิจที่สวนใหญมีการดำเนินการผลิตงานพิมพตามคำสั่งจางของผูใชบริการที่จางพิมพ
ซึ่งเจาของจะไมสามารถคาดคะเนความตองการลวงหนา ไดอยา งแนนอน (3) เปนธุรกิจที่ตองการการ
ดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนการตลาด การผลิต และบุคลากรที่มีความยืดหยุนใหสามารถปรับตัว
เพื่อดำเนินการผลิตงานพิมพแตละลักษณะที่หลากหลายได (4) เปนธุรกิจที่มีลักษณะจัดการดานตาง ๆ
อยา งหลากหลาย เชน ดา นการวางแผน และควบคุมการผลิต ดา นการวางแผนวัส ดุคงคลัง เปน ตน
เนื่องจากงานพิมพแตละงานจะมีขั้นตอนการผลิตที่แตกตางกันไป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถสงมอบงานพิมพแก
ผูใชบริการไดตรงตามสัญญา และ (5) เปน ธุรกิจที่ตองการการวางแผนวัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ
การผลิตตาง ๆ ใหมีขีดความสามารถที่ยืดหยุนได สามารถปรับเปลี่ยนใหสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพที่มี
รูปแบบตาง ๆ กันไดตามความตองการของผูใชบริการ
งานดานการตลาด

งานดานการผลิต

การขาย

การวางแผน

การรับงาน

การผลิต

การบริการลูกคา

การควบคุมคุณภาพงานพิมพ

การประเมินราคา

การบริการหลังการขาย

ภาพที่ 4 โมเดลขอบขายการดำเนินงานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: เดนเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ, [แผนภาพ]
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จากการสัมภาษณผูประกอบการของบริษัทอโยเดีย อารต แอนด คัท ตั้งอยูบนถนนอูทอง ดานหลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและสาขา 2 ตั้งอยูบริเวณแยกประตูชัยใกลกับวัดพนมยงค ไดให
ขอมูล วา มีผ ูประกอบการธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในบริเวณเกาะเมืองประมาณ 10 กวา ราย เชน
รานอัฐเฟองโฆษณา หจก.กรุงเทพการชาง เปนตน (ผูประกอบการเหลานี้สวนใหญรูจักกัน) ที่สามารถ
รับงานหนาราน และรับงานจากรานอื่นที่ไมสามารถผลิตงานตามความตองการของผูใชบริการได บางครั้ง
จึงมีการสงงานลูกคาตอใหแกกัน ซึ่งกลายเปนเครือขายความสัมพันธระหวางกันในกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
ขนาดเล็กดวย ทั้งนี้ส ามารถสรุปขั้น ตอนการดำเนินงานของธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาเปน 2 สวน ไดแก สวนงานดานการตลาด และงานดานการผลิต มีรายละเอียดดังนี้
งานดานการตลาด
งานด า นการตลาดของธุ ร กิจ สื ่อ สิ ่ ง พิ มพเ ป น งานดา นการวิ เ คราะห วางแผนการดำเนิน การ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจ เกิดความตองการในการสั่งจางให
พิมพงาน ดังนั้นจะเห็นวาไมใชเพียงแคตอบสนองการทำงานตามความตองการเทานั้น แตมันเกี่ยวของกับ
การขาย การรับงาน การบริการผูใชบริการ รวมถึงการประเมินราคา มีรายละเอียดดังนี้
1) การขาย เปนการนำเสนองานใหกับผูใชบริการ ซึ่งทางรานจะตองติดตอหาผูใชบริการใหม ๆ
ที่ตองการพิมพงานกับทางรานเพิ่มมากขึ้นนอกจากผูใชบริการเกา แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1.1 การขายหนา รา น เปน รูปแบบที่ผูใชบริการเดินเขามาหาในรานแลวสั่งงานเลย การขาย
ในรูปแบบนี้ผูใชบริการสวนใหญ มีเปาหมายชัดเจนอยูแลววาตองการอะไร ตั้งงบประมาณในการจัดทำ
สื่อสิ่งพิมพเทาไร วัสดุที่ใชในการพิมพขึ้นอยูกับงบประมาณ ใชเวลาในการปดการขายที่รวดเร็วเมื่องาน
เสร็จแลว ผูใชบริการจึงจายเงิน แตถามีการติดตั้งอุปกรณเสริมอยางการติดสติกเกอรปายรานคา ทางราน
จะมีการเพิ่มคาใชจายในสวนนี้
1.2 การขายแบบยื่นประมูล เปนรูปแบบการขายที่ฝายขายจะตองเขาไปยังหนวยงานที่มีการแจง
วาตองการผูรับเหมาในการผลิตสื่อสิ่งพิมพใหกับหนวยงานทั้งหมด (สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรม)
ไมวาจะเปน ปาย สติกเกอร ใบปลิวใหขอมูลดานความปลอดภัย ปายติดรถโดยสารรับสงพนักงาน เปนตน
การขายในรูปแบบนี้ตองอาศัยระยะเวลานานในการปดการขาย เพราะทางรานตองทำเรื่องเสนอราคา
เมื่อไดรับการคัดเลือกใหทำการพิมพจะตองมีการวางบิลกันกอน (ทางรานตองสำรองจายเงินคาผลิตสื่อ
สิ่งพิมพไปกอน) เมื่องานเสร็จเรียบรอยแลวทางหนวยงานจะทำเรื่องเบิกจาย ซึ่งทางรานจะไดรับเงินเมื่อ
งานแลวเสร็จไปประมาณ 3–5 เดือน
2) การรับงาน เปน การรับงานจากผู ใชบ ริการโดยจะรั บรายละเอี ย ดตา ง ๆ ของสื่อสิ่ง พิ ม พ
ที่ผูใชบริการตองการ แลวประสานงานกับฝายประเมินราคา เพื่อประเมินราคาแลวแจงใหผูใชบริการทราบ
เมื่อผูใชบริการตกลงราคา ก็จะใหรานออกใบสั่งพิมพใหฝายผลิตดำเนินการผลิตตอไปทั้งรูปแบบการขาย
หนาราน และการขายแบบยื่นประมูล
3) การบริการลูกคา เปนงานดานการเอื้ออำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ทำงาน เชน การใหคำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ กระดาษที่ใชในการพิมพ สีที่ใชในการพิมพ
เปนตน ยิ่งผูใชบริการไมมีความรูเรื่องกระบวนการพิมพก็ตองประสานงานดานการผลิตงานใหผูใชบริการ
ตลอดจนการแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพที่จัดพิมพ ซึ่งในปจจุบันการบริการผูใชบริการที่ดีควร
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สรางความประทับใจผูใชบริการตั้งแตครั้งแรก เพื่อใหผูใชบริการกลับมาใชบริการกับทางรานอีกครั้ง หรือมี
การบอกตอไปยังผูอื่น เปนการเพิ่มจำนวนผูใชบริการใหมายิ่งขึ้นดวย
4) การประเมินราคา เปนงานที่เกี่ยวกับการประเมินราคางานพิมพที่ผูใชบริการตองการจะพิมพ
เพื่อใหผูใชบริการไดพิจารณาราคากอนจะตกลงใหพิมพงานเนื่องจากธุรกิจการพิมพมีการจัดพิมพงานที่
หลากหลายรูปแบบ จึงตองใหความสำคัญกับงานดานการประเมินราคาเปนสำคัญ ซึ่งราคาที่ผูใชบริการ
ตองจายนั้นขึ้นอยูกับวัสดุ และความคงทนของสินคา หากตองการความคงทนของสินคาใหใชไดยาวนาน
ราคาจะสูงกวาปกติแนนอน
งานดานการผลิต
งานดานการผลิตถือวา เปนงานหลักของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งหากรานใดมีรูปแบบการบริการธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพแบบครบวงจรที่สามารถผลิตงานในทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแตงานกอนงานพิมพ และงานหลังงาน
พิมพก็จะไดเปนตัวเลือกแรกในการจางผลิตงาน ซึ่งสามารถแบงการดำเนินงานไดดังนี้
1) การวางแผน เนื่องจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กเปนรูปแบบงานพิมพตามสั่ง สงผลใหมีรูปแบบ
การพิมพที่หลากหลาย ขั้นตอนการผลิตก็จะแตกตางกัน และเวลาที่ใหบริการก็จะแตกตางกันไปดวย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการรับงานจากผูใชบริการวา ผูใชบริการมีความตองการอยางไร มีวัตถุประสงคในการใชงาน
อยางไร ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนรวมไปถึงการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแตการเลือกใชวัส ดุ
เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตที่มีอยูอยางเต็มที่
2) ดานการผลิต เปนการผลิตสื่อสิ่งพิมพตามโจทยของผูใชบริการ ผูผลิตตองรูเรื่องอุปกรณตาง ๆ
ไมวาจะเปนเครื่องพิมพ (ซึ่งสวนใหญใชเครื่องพิมพระบบออฟเซ็ท) ตองขึ้นอยูกับสิน คาที่ผ ูใชบริการ
ตองการ เชน สติกเกอรแปะสินคาขนาดเล็ก ตองใชเครื่องพิมพเลเซอรที่มีความละเอียดสูง แตหากปริ้น
ปายไวนิลขนาดใหญ ความละเอียดในการพิมพก็อาจจะลดคุณภาพลงมาได
3) ด า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานพิ ม พ เป น ขั ้ น ตอนที ่ อ าศั ย ความชำนาญและความละเอี ยด
ในการทำงานคอนขางสูง เพราะตองดูรายละเอียดของงานใหออกมาตรงความตองการของผูใชบริการมาก
ที่สุด และหากเปนงานที่มีการติดตั้งดวย เชน ปายไวนิลขนาดใหญ ทางรานจะตองมีการรับประกันคุณภาพ
งานใหกับผูใชบริการดวย
4) การบริการหลังการขาย เปน ขั้นตอนที่ผูประกอบการใชเปนแนวทางในการสงเสริมการขาย
ซึ่งเปนแนวทางที่ผูประกอบการใชเปนจุดเดนของแตละราน เชน สงสินคาใหฟรี บริการแกปญหาใหในกรณี
มีการติดตั้งอุปกรณ 1 ป เปนตน (ปรมาภรณ เอ็งวงษตระกูล, 2564, 29 มิถุนายน)

กลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในย่านเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา
การดำเนิน การพัฒนาดา นการตลาดของธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ โดยหลักแลวเนน การเพิ่มยอดขาย
หรือยอดการผลิต เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ อันเปนผลในการเพิ่มรายไดมากขึ้น ตลอดจนการยอมรับของ
ผูใชบริการที่มีตอธุรกิจก็จะมากขึ้นตามไปดวย อัศวิน พิชญกุล (2557, หนา 30-60) ไดเสนอแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็ก สอดคลองกับแนวคิดดานสวนประสมการตลาดของคอทเลอร (Kotler,
1997, p. 92-94) ซึ่งเปนเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถประยุกตใชเพื่อสงเสริมการขาย แบงออกเปน
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4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ (Production & Service) ดานราคา (Price) ดานการจัดจำหนาย
(Place) และดานการสงเสริมการขาย มีรายละเอียด ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการ (Production & Service) ไดแก ความสามารถใน
การใชงาน ความนาเชื่อถือ ความคงทน มีรูปแบบที่นาสนใจ หรืออาจใชกลยุทธในการทำใหแตกตางจาก
รานอื่น เชน การออกแบบที่นาสนใจ เปนที่ตองการของตลาดและแตกตางจากคูแขง เปนตน โดยเฉพาะใน
เรื่องของการออกแบบ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจะตองติดตามแนวทางการออกแบบใหทันสมัย ไมตกยุค รวมถึง
ตองเรียนรูเกี่ยวกับวัสดุที่ไดรับความนิยมมาผลิตเปนสื่อโฆษณากลางแจง หรือปายรานคา ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยทุก ๆ 2 ป เชน ปายอะคริลิค ปายกลองไฟสแตนเลส แผนพลาสวูด (Plastwood)
เปนตน (อิษยา ศรีธวัช ณ อยุธยา, 2564, 24 มิถุนายน)
ในสวนของการพัฒนาดานการบริการ ที่ธุรกิจจะตองจัดใหมีสำหรับผูใชบริการเพื่ออำนวยความ
สะดวก ตามที่ผูใชบริการตองการ แมวาการบริการจะไมใชปจจัยสำคัญที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ แตมีผล
ตอการสรางความนาเชื่อถือ และความประทับใจ (สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 18) กอใหเกิดความตองการ
ในการติดตอกับธุรกิจอยางตอเนื่อง และสามารถรักษาสวนแบงการตลาดไดอยางคงที่ ทั้งนี้การบริการยัง
เปนหนาดานแรกที่สามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคา แมวาครั้งแรกที่เจอกันลูกคาจะไมจางงาน
แตภายในใจลูกคาจะยังนึกถึงรานผลิตสื่อสิ่งพิมพของเราอยู และอาจจะเลือกใชบริการในครั้งตอไปได
ซึ่งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กตางพยายามพัฒนาการบริการในการตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อ
สรางความประทับใจ เชน การใหคำปรึกษาทางดานการตลาดใหกับผูใชบริการที่มาจางพิมพปายติดรานคา
ในเรื่องของการจัดวางหนาราน (Display) หรือการใหบริการสงงานไปยังผูใชบริการโดยที่ผูใชบริการไมตอง
มารับเอง เปนตน
2) การพัฒนาดานราคา ซึ่งสามารถใชเปนกลยุทธในการแขงขันระหวางธุรกิจได สิ่งที่ทำใหการ
ดำเนินกลยุทธดานราคาใหต่ำกวาคูแขงได คือการลดตนทุนการผลิตใหต่ำสุดเทาที่จะทำได โดยตองอาศัย
การร ว มมื อ ของคนในธุ ร กิ จ ช ว ยกั น พั ฒ นาวั ส ดุก ารผลิต ที ่ ราคาถู ก ลง เทคโนโลยีก ารผลิต ที ่ง า ยขึ้น
ใชบุคลากรลดลงซึ่งเปนสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาทางการผลิต แตในสวนของการตลาด สามารถทำได
หลายวิธี เชน การกำหนดเกณฑประเมินราคาที่สมเหตุสมผล สามารถทำกำไร และสามารถแขงกับคูแขงได
การยอมใหมีการยืดหยุนของราคา สามารถตอรองกันได การพิจารณาใหมีสวนลดแกผูใชบริการเปนพิเศษ
เปนตน ทั้งนี้รวมถึงการแสวงหาตลาดเพิ่ม ก็เปนวิธีการเชิงรุกที่จะสามารถเขาถึงผูใชบริการไดมากที่สุดโดย
ใชพนักงานฝายขายเขาหาหนวยงานที่คาดวาจะพิมพงาน ซึ่งการแสวงหาตลาดนี้จะตองเขาใจลักษณะ
ตลาดของแตละประเภทที่จะเขาไปดวย เชน หนวยงานราชการจะมีระบบเบิกจายไมเหมือนกับหนวยงาน
เอกชน เวลานำเสนองานจะตองมีการขอใบเสนอราคาเพื่อตั้งงบประมาณเปนไตรมาส เปนตน
3) การพัฒนาดานการจัดจำหนาย ดวยพื้นที่บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนสถานที่ตั้ง
สำคัญของหนวยงานราชการ และสถานศึกษา ซึ่งเปนกลุมผูใชบริการเปาหมาย เนื่องจากมีการวาจางใหมี
การจัดทำสื่อเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
ไวนิลจัดบอรด สื่อนิทรรศการกิจกรรมวันสำคัญอยางเชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันภาษาไทย เปนตน
จำเปนตองอาศัยการวาจางธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กแทบทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดาน
การจัดจำหนาย ผูประกอบการควรมีการศึกษารูปแบบของสื่อที่กำลังไดรับความนิยมเพื่อรองรับการจาง
งานของลูกคา และควรขยายโอกาสในการจัดจำหนายไปยังหนวยงานเอกชนรานคามากขึ้น เพราะวาใน
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บริเวณยานเกาะเมืองก็มีจำนวนรานคาที่เพิ่มมากขึ้น และสนใจวาจางผลิตสื่อสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธ
รานคาของตนเองเชนกัน
4) การพัฒนาดานการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนแรงจูงใจใหเกิดการซื้อสิน คา ในระยะเวลา
อันสั้นซึ่งอาจะอยูในรูปแบบของการลดราคา เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพมีตนทุนการผลิตตอหนวยคอนขางสูง
แตหากผลิตในปริมาณมากราคาตอหนวยก็จะถูกลง หากเจาของธุรกิจจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดย
ตั้งราคาขายสง (ยอดการผลิตสูงแตราคาถูกลง) ก็จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูใชบริการได หรือหาก
ไมสามารถลดราคาไดอาจหารูปแบบการบริการอื่นเพื่อสงเสริมการขาย เชน บริการออกแบบฟรี บริการ
สงของและติดตั้งฟรี เปนตน
นอกจากนี้ เนื่องจากในยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีลักษณะขอบเขตที่จำกัด เจาของธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพขนาดเล็กในเกาะเมืองฯ จึงมักรูจักคุนเคยกัน บางรายก็เคยทำงานรวมกันมากอนที่จะแยกออกมา
ตั้งบริษัทของตนเอง ดังนั้น หากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กรวมมือกัน โดยนำเอาทรัพยากรที่แตกตางกัน
ของธุรกิจตาง ๆ มารวมกัน หรือโดยการขยายขอบขายของธุรกิจไปในสาขาอื่น การสงตองานในสวนที่
ตนเองไมสามารถทำไดจึงเปนกลยุทธสำคัญสำหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็ก ซึ่งจะชวยประหยัดตนทุน
การผลิตและชวยแกปญหาการแยงลูกคาหรือการตัดราคา ไมสามารถควบคุมราคาใหเปนไปตามเกณฑที่
กำหนดได จนบางครั้งอาจจำเปนตองผลิตงานพิมพในราคาที่ไมกอใหเกิดผลกำไรหรือต่ำกวาตนทุนเพื่อ
รักษาลูกคาเอาไว เปนตน

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดของธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในย่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ผูเขียนไดทดลองใชแบบสอบถามออนไลนในการสำรวจความคิดเห็นของผูใชบริการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
ขนาดเล็ก ซึ่งอาจชวยใหเห็นแนวโนมของการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในบริเวณ
ยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนแนวทางใหแกผูประกอบการไดนำขอมูลไปเปนแนวทางปรับปรุง
ธุรกิจของตนเองใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผูเขียนไดออกแบบคำถามผา น
โปรแกรม Google Form ระหวางวันที่ 1–31 พฤษภาคม 2564 ไดเผยแพรในกลุมเฟซบุกสาธารณะของ
ชุมชนในบริเวณยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีผูตอบแบบสอบถามจำนวน 104 คน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการถึง รอยละ 57.7 เจาของกิจการ รอยละ 13.5 นักศึกษา
รอยละ 7.7 ธุรกิจแฟรนไชส รอยละ 5.8 และบริษัทจำกัด รอยละ 5.8 ตามลำดับ นอกจากนั้นก็จะเปนหาง
ราน รัฐวิสาหกิจเพียงเล็กนอย จากขอมูลชี้วา ในยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนที่ตั้งของหนวยงาน
ราชการที่สำคัญทั้งองคกรทางดานการศึกษา และองคกรทางดานการปกครอง อาจจะมีการจัดทำเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเปนการเฉพาะ หรือผลิตสื่อประกอบการสอนดวยสื่อสิ่งพิมพ เชน การจัดบอรด
ใหความรู เปนตน ทั้งนี้ยังมีหนวยงานราชการที่ยังตองอาศัยการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อนำเสนอไปยังกลุม
ชุมชน หรือกลุมผูที่อยูภายใตการดูแลเพื่อทำการสื่อสาร การประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูแกคนใน
ชุมชน ลำดับตอมาเปนเจาของกิจการที่ใชบริการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการคาไมวาจะเปน แผนพับ
ใบปลิว ฉลาก ทั้งนี้รวมไปถึงธุรกิจแฟรนไชส และบริษัทจำกัดดวยโดยขอคำถามตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
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ภาพที่ 5 แบบสอบถามออนไลนผา นโปรแกรม Google Form พรอมการประเมินผล
ที่มา: เดนเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ, [ภาพนิ่ง]
1. ปจจัยสำคัญในการเลือกใชชองทางสื่อสารของผูใชบริการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในยาน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
การเลือกใชบริการธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กของผูใชบริการ ขึ้น อยูกับชองทางการสื่อสารที่
ผูใชบริการนิยมเลือกใช โดยแบงปจจัยออกเปน 4 ประเด็นจากผูใชบริการจำนวน 104 คน ไดผลดังตอไปนี้
1.1 การใหความสำคัญของชองทางที่ใชในการคนหาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
ใช Google ในการสืบคนหารานเปนจำนวนมากที่สุดถึงรอยละ 75 รองลงมาคือ การสอบถามจากคนรูจัก
วา ควรเลือกใชบริการรานใดคิดเปนรอยละ 47 (เนื่องจากบริบทของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธ ยาที่มี
ขอบเขตพื้น ที่ไมกวา งมากนัก และรา นที่ใหบริการมีจำนวนจำกัด การโฆษณาแบบปากตอปากจึงยัง
คอนขางมีความสำคัญ) การสืบหาจากปายโฆษณากลางแจงคิดเปนรอยละ 28.8 การขับรถตระเวนหาราน
ที่อยูใกลที่ส ุด คิดเปนรอยละ 19.2 อาศัยขอมูลจากสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ คิดเปนรอยละ 19.2 และ
ชองทางอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 1
1.2 การเลือกใชช องทางในการติดตอโรงพิมพ พบวา ผูใชบริการสวนใหญใหความสนใจจาก
การติดตอผานหนารานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.5 เนื่องจากภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีขนาด
เล็ก การเดินทางไมไกลมาก การติดตอผานหนารานสามารถติดตอเจรจาไดสะดวกและไดขอมูลที่ชัดเจน
ลำดับรองลงมาผูใชบริการใชการโทรศัพทติดตอสอบถามคิดเปนรอยละ 53.8 การใชเฟซบุก คิดเปนรอยละ
47.1 การใชไลน คิดเปนรอยละ 38.5 การดูขอมูลจากเว็บไซตแลวติดตอรานที่รอยละ 26 และสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสในการสอบถามขอมูลที่รอยละ 7.7
1.3 การรับงานหลังจากงานพิมพเสร็จเรียบรอยแลว พบวาผูใชบริการเลือกที่จะเดินทางมารับงาน
ที่รา นมากที่ส ุด คิดเปน รอยละ 71.2 เพราะจะไดสามารถตรวจเช็คงานใหเรียบรอยกอน และมีความ
แนนอนในเรื่องของเวลาในการรับงาน รองลงมาผูใชบริการเลือกใชวิธีนัดหมายใหทางรานจัดสงให คิดเปน
รอยละ 33.7 และอาศัยพนักงานขนสง คิดเปนรอยละ 33.7
1.4 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการโรงพิมพ พบวาผูใชบริการเลือกใชบริการโรงพิมพที่มีงาน
พิมพคุณภาพดีเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 86.5 เนื่องจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพแตละครั้งตองพิมพใน
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ปริมาณมากเพื่อลดตน ทุนในการผลิต ในการพิมพจ ึงตองอาศัยการพิมพที่มีคุณ ภาพทั้งการสะกดคำ
การใชกระดาษที่ตรงตามความตองการของผูใชบริการ รองลงมา คือ ราคางานพิมพ คิดเปนรอยละ 71.2
ความสะดวกในการสื่อสารเพื่อใชบริการคิดเปนรอยละ 54.8 ความนาเชื่อถือของรานคิดเปนรอยละ 48.1
การมีตัวอยางจากทางรานที่ชัดเจน คิดเปนรอยละ 43.3 ใกลที่ทำงาน คิดรอยละ 31.7 มีบริการออกแบบ
สื่อสื่อสิ่งพิมพ คิดเปนรอยละ 29.8
2. ปจจัยในการสงเสริมการขายของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
การสงเสริมการขายเปนกิจกรรมที่ทางผูประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจัดขึ้นมาเพื่อกระตุนยอดขาย
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน การสะสมยอดซื้อ การสะสมแสตมป เปนตน จากการสำรวจผูใชบริการจำนวน
104 คน ไดใหความสนใจเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสงเสริมการขาย แบงออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้
2.1 การสงเสริมการขายที่มีผลตอการเลือกใชบริการโรงพิมพ พบวา ผูใชบริการสวนใหญใหเลือก
สวนลดจากบัตรสมาชิกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.4 เนื่องจากผูใชบริการสวนใหญเคยใชบริการรานสื่อ
สิ่งพิมพเดิม เมื่อผูใชบริการไดบัตรสมาชิกไปจะสงผลใหรานสื่อสิ่งพิมพนั้นไดความจงรักภักดีของผูใชบริการ
ไปดวย รองลงมาคือ การมีโปรโมชั่นพิเศษ (เชน สั่งงานพิมพแผน พับ 100 แผน ในราคา 1,000 บาท
ทางรานแถมจำนวนแผนพับให 20 แผนฟรี เปนตน) คิดเปนรอยละ 35.9 การมีคูปองสะสมแตม คิดเปน
รอยละ 36.5 การมีคูปองชิงโชค คิดเปนรอยละ 13.5 สวนดานการจัดสงฟรี การมีสวนลดจากปริมาณงาน
ที่สั่งทำตอครั้ง คิดเปนรอยละ 1
2.2 การโฆษณา พบวาการสงเสริมการขายผานเฟซบุก ไดรับความสนใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ
77.7 เนื่องจากผูใชบริการสวนใหญมีส มารทโฟนที่สามารถเขา ใชบริการสื่อสังคมออนไลนเพื่อติ ดตาม
ขาวสารไดงายและรวดเร็ว รองลงมาคือ การประชาสัมพันธโปรโมชั่นทางแอปพลิเคชันไลน คิดเปนรอยละ
41.3 การโฆษณาผานเว็บไซตของบริษัท คิดเปนรอยละ 35.6 การติดปายโฆษณาตามที่สาธารณะ คิดเปน
ร อ ยละ 27.9 การโฆษณาโดยใช ใ บปลิ ว คิ ด เป น ร อ ยละ 14.4 การส ง ข า วและการส งเสริ ม การขาย
ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 13.5 และการใชสื่อวิทยุโฆษณารานคิดเปนรอยละ 6.7
2.3 ความตองการตอการพัฒนาของโรงพิมพ พบวาผูใชบริการเห็นวารานควรพัฒนาดานการ
ใหบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.1 ประเด็นสำคัญตอมา คือ คุณภาพการพิมพ
คิดเปนรอยละ 61.2 ราคาสื่อสิ่งพิมพ คิดเปนรอยละ 51.9 การใหคำปรึกษาแกผูใชบริการ คิดเปนรอยละ
43.3 การเพิ่มประเภทของการบริการใหมากขึ้น คิดเปนรอยละ 39.4 การติดตอผูใชบริการ คิดเปนรอยละ
38.5 และการนำเสนอสินคาแกผูใชบริการ คิดเปนรอยละ 25
2.4 สิ ่ ง ที ่ ค วรมี ใ นธุ ร กิ จ สื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ ย ุ ค ใหม พบว า ผู  ใ ช บ ริ ก ารให ค วามเห็ น ว า ร า นควรมี
การออกแบบงานที่ทันสมัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.3 ประเด็นตอมาผูใชบริการเห็นวา ผูใหบริการควร
มีส ื่อสังคมออนไลนในการติดตอสื่อสาร คิดเปน รอยละ 66.3 ผูใชบริการเห็นวา รา นควรมีความเปน
มืออาชีพ คิดเปนรอยละ 55.8 การตกแตงรานที่ทันสมัย มีเอกลักษณ คิดเปนรอยละ 26 และผูใหบริการ
ควรมีการโฆษณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 10.6
นอกจากนี ้ ผู  ใ ชบ ริ การยั งได ให ค วามเห็ น นอกเหนือ จากประเด็น คำถามอั น เปน ประโยชน
ตอการพัฒนารูปแบบการใหบริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กไว โดยกลาวสรุปไดวา ผูประกอบการ
ควรมีการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการใหกับผูใชบริการตั้งแตตนจนจบ รวมถึงการเสนออัตราคาบริการ
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ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพเปนมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อใหผูใชบริการใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกรานที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด และทางผูใหบริการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ควรทำงานตามใจผูใชบริการ ไมตัดความ
รำคาญดวยคำวา “มีแตแบบนี้ จะเอาหรือไม” แตควรเนนการบริการดวยความใสใจ (Service Mind)
ตอผูใชบริการ มีมาตรฐานในการพิสูจนอักษรที่ถูกตองและการใชภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ ผลิตงานที่มีคุณภาพใน
ระยะเวลาที่ตกลงกันไว มีบริการหลังการขาย เชน บริการติดตั้งสื่อสิ่งพิมพที่สั่งทำอยางปายราน สติกเกอร
ที่ตองติดตั้งโดยชางผูเชี่ยวชาญ เปนตน
สวนประเด็นความคิดเห็นที่ชวยสงเสริมใหธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กอยูไดในยุคดิจิทัล คือ ตองตี
โจทย ก ารแข ง ขั น ในยุ ค สั งคมออนไลน ใ ห แ ตก มี สื่ อ สิ ่ ง พิม พร ู ป แบบใหม ๆ มาเสนอ แม ว  า รู ป แบบ
แพลตฟอรมจะมีแนวโนมอยูในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น แตการอานหนังสือจากแผนกระดาษที่จับตองไดยังมี
ความจำเปนอยูมากสำหรับประชากรที่ไมไดอานจากแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสแบบจริงจัง

บทสรุป
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพขนาดเล็กในยานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา อยูในรูปแบบรานคาที่ใหบริการพิมพ
สื่อสิ่งพิมพขนาดเล็ก มีการปรับปรุงตัวใหสามารถรองรับงานพิมพขนาดใหญขึ้น และมีการปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหรองรับงานพิมพที่ไมไดพิมพลงบนกระดาษเทานั้น แตตองสามารถประยุกตใชระบบการพิมพกับ
วัสดุอื่น ๆ ตั้งแตการผลิตปายชื่อรานคา ปายติดรถเข็นขายสินคาเคลื่อนที่ ไปจนถึงการจัดแสดงนิทรรศการ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจจะกลาวไดวา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจะไมใชธุรกิจสื่อสิ่งพิมพอยางเดียวแลว
แตเปนธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ สื่อกลางแจง และสื่อการจัดแสดง ถึงแมวาบาง
รานจะไมมีอุปกรณสนับสนุนในการรับงานขนาดใหญ แตก็จะอาศัยเครือขาย (Connection) จากรานอื่นที่
รูจ ักกัน มาชวยรับงานในสวนที่ทางรา นทำไมได เชน งานปา ยไฟ ทางรา นสื่อสิ่งพิมพจ ะทำการพิมพ
สติ๊กเกอร และสั่งงานผลิตกลองปายไฟกับอีกราน รวมถึงการติดตั้งดวย แตทั้งนี้ทั้งนั้น ทางรานจะอาศัย
ความจริงใจพูดคุยกับผูใชบริการโดยตรงเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ ที่เพิ่มเขามา ในบางครั้งก็ใหผูใชบริการ
ติดตอรานที่ใหบริการเรื่องวัสดุหรือการติดตั้งเอง สวนทางรานจะคิดคาใชจายในการออกแบบและการพิมพ
เทานั้น
แนวโนมของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สวนกับทิศทาง
ดานเศรษฐกิจ เนื่องจากจำนวนผูใชบริการมากขึ้นโดยเฉพาะผูใชบริการที่ประกอบธุรกิจสวนตัว อยางเชน
การเปดรา นคาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญไปจนถึงการขายสินคา ออนไลน ก็ตองการสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
นำเสนอสิน คา ของตนเองใหเ ปน ที ่ รูจ ัก และจดจำ สงผลใหธุรกิจสื ่อสิ ่งพิมพ ขนาดเล็ก ในเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยามีอัตราการแขงขันกันทางดานราคาคอนขางสูงกวารอยละ 90 ผูประกอบการธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพจึงตองพยายามหาจุดเดนใหกับตัวเองซึ่งผูประกอบการสามารถนำเอาแนวความคิดเรื่องสวน
ประสมทางการตลาดของคอทเลอร (Kotler) ที่เนนหลัก 4p มาเปนแนวทางในการพัฒนาดานการตลาด
ของตนเองได
ในสวนของผูใชบริการเองก็มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อหลายชองทาง โดยจะเนนไปที่สื่อใหมอยางสื่อ
สังคมออนไลนในการหาขอมูลราน หรือติดตอสอบถามขอมูลผานแอปพลิเคชันไลน เฟซบุก ซึ่งสอดคลอง
กั บ แบบจำลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ผู  ใ ช ง านรั บ รู  ถึ ง
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางงายดาย จึงทำใหเกิด
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ทัศนคติที่ดี และยอมรับการใชงานเทคโนโลยีนั้น (Davis. 1989, quoted in Shih, 2003, p.720) อีกทั้ง
ยังเปนอิทธิพลทางสังคมที่มีการใชสื่อสังคมออนไลนมากขึ้นเมื่อผูคนเห็นคนใกลชิดใชก็อยากจะใชสื่อตัวนี้
บาง (Venkatesh & Davis, 2000 อางถึงใน วิกานดา พรสกุลวานิช, 2562, หนา 63) ซึ่งทางผูประกอบการ
เองก็มีการปรับตัวใชสื่อใหมเพื่อใชรับงานและติดตอกับลูกคามากขึ้น
ถึงแมวาจะมีเทคโนโลยีเขา มาชวยในการสื่อสาร แตการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to Face
Communication) ก็ ย ั ง คงมี ค วามสำคั ญ อยู  ใ นบริ บ ทของพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ข นาดเล็ ก อย า งเกาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา ผูใชบริการจึงยังมีการใชการสื่อสารรูปแบบนี้เพื่อบอกความตองการแกผูประกอบการ
ในกรณีที่งานมีความซับซอนที่ตองตกลงกัน รวมถึงการสงมอบงานที่มีการติดตั้งดวย เพราะหากเกิดปญหา
หรือตองการแกไขงานจะสามารถทำไดอยางทันทวงที อีกทั้งผูใชบริการเองก็ยังสามารถตอรองราคากับ
ผูประกอบการไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการระหวางบุคคล (Interpersonal Needs
Theory) วาการสื่อสารแบบเห็นหนานั้นจะกอใหเกิดความสัมพันธ และธำรงรักษาความสัมพันธของกัน
และกันมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับทั้งสองฝายรับรูและสามารถสนองความพึงพอใจของอีกฝายไดอยาง
เหมาะสมก็จะสงผลใหความสัมพันธระหวางกันก็จะดำเนินไปไดดวยดี (Schutz, 1966, p.18-20)
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