บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญ
หนังสือ (Books) จัดเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่มีความสําคัญในแง่ที่เป็ นส่วน
สําคัญในการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ และยังช่วยสนับสนุนส่งเสริ มการสร้ างสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ (Learning Society) ซึ่งเป็ นสังคมที่ให้ ความสําคัญกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ อันเป็ น
วัฒนธรรมใหม่ในเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึง่ เป็ นระบบเศรษฐกิจที่
อาศัยการผลิต การแพร่กระจายและการใช้ ความรู้ เป็ นพลังขับเคลื่อนหลัก ทําให้ เติบโต สร้ างความ
มัง่ คัง่ และสร้ างงานในทุกภาคเศรษฐกิจ ภายใต้ ความเชื่อที่ว่า ความรู้ เป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ และเป็ น
เครื่ องมือให้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ สามารถอยู่รอดได้ ภายใต้ การแข่งขันที่รุนแรง ทังนี
้ ้
ความรู้ ขนสู
ั ้ งทังทางวิ
้
ชาการและวิชาชีพ จะมีความหมายอย่างยิ่งต่อระบบการผลิต การบริ โภค
การลงทุน และการกระจายรายได้ ประเทศจึงต้ องเร่ งสร้ างประชากรที่มีความรู้ โดยเร่ งให้ มีการ
เผยแพร่ ความรู้ ในทุกรู ปแบบอย่างกว้ างขวาง เพื่อสร้ างสังคมแห่งความรู้ (Lee, 2001) แนวคิด
ดังกล่าว สอดคล้ องกับพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (2515) ซึง่ ได้ ทรงมีพระราช
ดํารัสไว้ ตอนหนึ่งว่า “หนังสือเป็ นเสมือนคลัง ที่รวบรวมเรื่ องราว ความรู้ ความคิด วิทยาการทุก
อย่า ง ซึ่ง มนุษ ย์ ได้ เ รี ย นรู้ ได้ คิด อ่า น และเพี ย รพยายามบัน ทึก รั ก ษาไว้ ด้ ว ยลายลัก ษณ์ อัก ษร
หนังสือแพร่ไปถึงที่ใด ความรู้ ความคิด ก็แพร่ไปถึงที่นนั ้ หนังสือจึงเป็ นสิ่งมีคา่ และมีประโยชน์อนั
ประมาณมิได้ ในแง่ที่เป็ นบ่อเกิดแห่งการเรี ยนรู้ของมนุษย์”
ด้ วยความสําคัญของหนังสือดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็ นสื่อที่เข้ าถึงผู้อ่านได้ มากที่สดุ
ทังนี
้ ้ก็ด้วยลักษณะพิเศษของหนังสือที่เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ คือ เป็ นสื่อที่มีราคาถูกเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สื่ออื่น เพราะสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายโดยไม่ต้องใช้ อปุ กรณ์ประกอบอื่น และไม่จําเป็ นต้ องใช้ ไฟฟ้าซึง่
ทําให้ ย่งุ ยากหากอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ เช่น การใช้ สื่อวิทยุ โทรทัศน์
หรื ออินเตอร์ เน็ ต อีกทัง้ ยังพกพาไปได้ ทุกหนทุกแห่ง และยังสามารถเก็ บรั กษาได้ นาน หรื อนํ า
กลับมาใช้ ใหม่ตราบเท่าที่ต้องการ และประการสําคัญที่สดุ คือ สามารถเข้ าถึงประชาชนได้ ทวั่ ถึง

ที่สดุ (Hawkins, 2000, p. 14, Rob & Adam, 2003 และสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2542, หน้ า 25) จึง
นับเป็ นงานสําคัญที่หลายฝ่ ายต้ องให้ ความร่วมมือในการผลิตและเผยแพร่ ความรู้ โดยเฉพาะจาก
การผลิตหนังสือเล่มที่มีวิวฒ
ั นาการยาวนานและมีประโยชน์มหาศาลเพราะเป็ นแหล่งให้ มนุษย์ได้
เรี ยนรู้ บางสิ่งบางอย่าง นอกเหนือจากความรู้ หรื อเหตุการณ์ ประจําวันทัว่ ๆ ไป ไม่ว่าในหรื อนอก
สถานศึกษา มนุษย์สามารถเรี ยนรู้ จากหนังสือมากกว่าสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะหนังสือเล่ม ที่ช่วยให้
ข่าวสารและแรงบันดาลใจ กําหนดปทัสถานวัฒนธรรมของชุมชน และยังเป็ นต้ นแบบสําหรับสื่อ
้ ่เขียนไว้ เป็ น
อื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครวิทยุ ที่สร้ างจากนวนิยายหรื อเรื่ องสันที
เล่ม ทังนี
้ ้ นักวิชาการด้ านสื่อสารมวลชนบางท่านมีความเชื่อว่า หนังสือมีสว่ นในการกําหนดวิธีคิด
ของคน (Becker & Roberts, 1992) อีกทังหนั
้ งสือโดยเฉพาะหนังสือเล่มยังถือว่าเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ที่
มีลกั ษณะคงทนถาวรมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์อื่น และยังมีองค์ประกอบที่สําคัญสองส่วนใหญ่ ๆ คือ
ส่วนเนื ้อหาและส่วนรู ปร่ างภายนอก เช่น กระดาษพิมพ์ การเข้ าและมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีการ
จัดวางอย่างเป็ นระบบ เช่น มีห น้ า ชื่ อเรื่ อง คํา นํ า สารบัญ เนื อ้ เรื่ อง บรรณานุกรม ภาคผนวก
เป็ นต้ น (สุรัตน์ นุ่มนนท์, 2539)
จากแนวคิดที่วา่ การพัฒนาธุรกิจหนังสือและการสร้ างสังคมของการอ่านเป็ นเรื่ อง
สําคัญ ซึง่ ไม่ใช่เรื่ องของบุคคลแต่ละคน หากเป็ นเรื่ องของสังคมทุกระดับ ตลอดไปจนถึงระดับโลก
ซึง่ สอดคล้ องกับกฎบัตรสากลว่าด้ วยหนังสือ (1971) โดยคณะกรรมการสนับสนุนปี หนังสือสากล
(The Support Committee for International Book Year) ซึง่ มีประเทศต่าง ๆ เข้ าร่วมประชุม
ทัว่ โลก ณ ประเทศเบลเยี่ยม ในปี ค.ศ. 1971 โดยมีสาระสําคัญ คือ การมีเป้าหมายให้ ประเทศ
สมาชิกให้ ความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือ เนื่องจากความเชื่อที่ว่าหนังสือ คือ สื่อสําคัญที่
ช่วยให้ เกิดการพัฒนาในโลกที่มีความแตกต่างกัน การเข้ าถึงความรู้ ย่อมแตกต่างกัน แต่หนังสือ
สามารถลดข้ อจํากัดเหล่านันได้
้ จึงเป็ นหน้ าที่ของรัฐบาล สมาคม และองค์การทางวิชาชีพที่ต้อง
ร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือ ซึง่ จะช่วยสร้ างความมัน่ คงให้ แต่ละประเทศ
โดยที่อตุ สาหกรรมที่เป็ นผู้ผลิตหนังสือให้ อบุ ตั ิขึ ้น คือ สํานักพิมพ์ (Publisher) ซึง่
เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจสิง่ พิมพ์ (Publishing Business) ที่ประกอบด้ วยธุรกิจสํานักพิมพ์ และธุรกิจ
จําหน่ายหนังสือ ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง รวมทังยั
้ งเป็ นธุรกิจที่ได้ รับความสนใจ
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ (Hawkins, 2000, p. 14 , Rob & Adam, 2003, p. 9) แม้ แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจ
ตกตํ่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็ยงั มีการเจริ ญเติบโตสูงขึ ้นเรื่ อยมา (Baker, 1994) ดังเช่น การเติบโตของ
ธุรกิจหนังสือในประเทศไทย ซึง่ มีอตั ราอัตราการเติบโตประมาณ 10-12% ในระหว่างปี 2543 ถึง
2549 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบว่า ประเทศไทยมีการผลิต
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หนังสือเล่มปี ละราว 107 ล้ านเล่ม หรื อคิดเป็ นมูลค่าตลาดราว 16,800 ล้ านบาท ในปี 2549 แต่
หากเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เช่น สหราชอาณาจักร ที่มียอดขายหนังสือถึงปี ละประมาณ
800 ล้ านเล่ม หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 3.1 พันล้ านปอนด์ หรื อราว 232.5 พันล้ านบาท (สมาคม
ผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2550, หน้ า 10) ขณะที่ ประเทศญี่ปนุ่ มียอดขาย
รวมเมื่อปี พ.ศ. 2546 ประมาณ 2.31 ล้ านล้ านเยน (ธัญญา ผลอนันต์, 2548, หน้ า 3) หรื อราว
7.99 หมื่นล้ านบาท และสาธารณรัฐเกาหลี หรื อประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ มีประชากรเพียง 49 ล้ านคน
ก็มีมลู ค่าตลาดรวมในปี พ.ศ. 2550 ประมาณ 50,000 ล้ านบาท (วศิน เพิ่มทรัพย์, 2552, หน้ า 1516) จึงนับได้ วา่ ประเทศไทยยังมีมลู ค่าการตลาดของหนังสือเล่มต่างจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วมาก
นัก
สาเหตุที่ประเทศไทยมีมลู ค่าตลาดรวมของการจําหน่ายหนังสือตํ่ากว่าประเทศที่
พัฒนาแล้ วหลายเท่าเช่นนี ้ สาเหตุสําคัญเกิดจากการมีวฒ
ั นธรรมการอ่านน้ อยของคนไทย หรื อ
การไม่รักการอ่านนัน่ เอง ดังผลการสํารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทย พ.ศ. 2546
โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2546) ซึง่ พบข้ อมูลที่น่าเป็ นห่วงว่า ผู้ที่อา่ นหนังสือออกแต่ไม่อา่ นมีถึง
ร้ อยละ 48.8 โดยให้ เหตุผลในการไม่อ่านว่า เพราะชอบดูทีวีมากกว่า ขณะที่ร้อยละ 36 บอกว่า ไม่
มี เ วลาอ่ า น เหล่ า นี ้ ล้ ว นสะท้ อ นให้ เ ห็ น ปั ญ หาของการสร้ างวัฒ นธรรมการอ่ า นในบ้ า นเราที่
สภาพแวดล้ อมไม่เอื ้ออํานวยต่อการอ่าน ในขณะที่สื่ออื่น ซึง่ เป็ นคู่แข่งขันที่มีอิทธิพลสูงต่อการทํา
ให้ คนไทยไม่ อ ยากอ่ า น เช่ น สื่ อ ที วี อิ น เตอร์ เ น็ ต การท่ อ งเที่ ย ว เป็ นต้ น ซึ่ ง ล้ วนส่ ง ผลต่ อ
อุตสาหกรรมหนังสือของประเทศไทยที่ต้องดําเนินธุรกิจภายใต้ สงั คมไม่รักการอ่านเช่นนี ้
ผลการสํารวจดังกล่าว ยังสัมพันธ์ กบั ข้ อมูลการใช้ จ่ายเงินเพื่อซื ้อหนังสืออ่านของ
ประชากรไทย ซึง่ พบว่า ประชากรไทยใช้ เงินซื ้อหนังสือเพียงปี ละ 259.93 บาท ในปี พ.ศ. 2549
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.18 ต่อรายได้ ตอ่ หัว ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราการใช้ จ่ายเงินซือ้ หนังสือเมื่อเทียบกับรายได้ ประชากรต่ อหัว
2546
166.42
93,142
0.18

2547
210.55
101,304
0.21

2548
239.78
109,696
0.22

2549
259.93
144,500
0.18

การใช้ เงินซื ้อหนังสือต่อคนต่อปี (บาท)
รายได้ ตอ่ หัวต่อปี
อัตราการใช้ เ งิ น ซื อ้ หนัง สือต่อ รายได้
ต่อหัว (ร้ อยละ)
ที่มา : สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2550, หน้ า 11)
อ้ างอิง ข้ อมูลรายได้ เฉลี่ยต่อหัวของประชากร สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ
หากพิจารณาอัตราการซื ้อหนังสือต่อคนต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า มี
อัตราเพียง 1.71 เล่ม ในปี 2549 ตัวเลขเหล่านี ้ ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นการไม่ให้ ความสําคัญกับการ
อ่านและซื ้อหนังสืออ่าน ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมหนังสือ
ตารางที่ 2 อัตราการซือ้ หนังสือของคนไทยเมื่อเทียบกับปริมาณหนังสือที่จาํ หน่ าย
2546
2547
2548
2549
จํานวนประชากร (คน)
63,079,769 61,973,621 62,418,054 62,828,706
จํานวนหนังสือที่จําหน่าย (เล่ม) 72,553,897 80,259,772 95,712,098 107,197,550
อัตราการซื ้อหนังสือต่อคนต่อปี
1.15
1.29
1.53
1.71
(เล่ม)
ที่มา : สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2550, หน้ า 11)
ข้ อมูลสถิตเิ กี่ยวกับจํานวนประชากร จาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นอกจากการที่ สั ง คมไทยมี ป ระชากรส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ม่ รั ก การอ่ า นแล้ ว ธุ ร กิ จ
สํานักพิมพ์ซงึ่ ส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 80 เป็ นธุรกิจที่ดําเนินการโดยผู้ประกอบการรายย่อย คือ เป็ น
ลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises : SMEs) อันเป็ นผลมา
จากการที่ ลัก ษณะการเข้ า สู่ธุ ร กิ จ ทํ า ได้ ไ ม่ ย ากนัก เพราะมี ข้ อ จํ า กัด ไม่ ม ากทัง้ ในแง่ เ งิ น ทุ น
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เทคโนโลยี และความรู้ ขณะที่ธุรกิจมีการเติบโตที่ดี จึงเป็ นการเชิญชวนผู้สนใจก้ าวเข้ ามาดําเนิน
ธุรกิจสํานักพิมพ์จํานวนมาก แม้ จะไม่มีความพร้ อมในด้ านองค์ความรู้ซงึ่ เป็ นสิ่งจําเป็ นในการสร้ าง
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในภาวะการดําเนินธุรกิจที่เต็มไปด้ วยพลวัตร (Dynamic) เช่นปั จจุบนั
สภาวการณ์เช่นนี ้ ส่งผลให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์มีผ้ ปู ระกอบการที่ต้องออกจากธุรกิจ
ไปเพราะไม่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เสียเปรี ยบ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีระบบการบริ หารจัดการที่ดีกว่า และมีความได้ เปรี ยบ
ในแง่เงินทุน องค์ความรู้ และอํานาจต่อรองกับผู้จดั จําหน่ายและร้ านหนังสือซึง่ เป็ นห่วงโซ่สําคัญใน
ระบบการตลาดหนังสือ ดังคํากล่าวของ ทนง โชติสรยุทธ์ (2547) ที่ว่า “จากการที่ธุรกิจสํานักพิมพ์
ส่ว นใหญ่ ของไทย จะเป็ นธุรกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ ยัง ขาดการพัฒ นาเท่าที่ ค วร ทัง้ นี ้
เนื่องจากธุรกิจสํานักพิมพ์เป็ นธุรกิจที่เข้ าง่าย เพราะใช้ เงินลงทุนไม่สงู นัก จึงเกิดการบริ หารจัดการ
แบบ “มวยวัด” มากกว่าการเป็ นมืออาชีพ ทําให้ ขาดองค์ความรู้ เรื่ องการจัดการ การบริ หารด้ าน
การตลาด การบัญชีและการเงิน โดยปั จจุบนั ธุรกิจสํานักพิมพ์ส่วนใหญ่ ยังไม่มีระบบข้ อมูล และ
เครื่ องมือในการจัดการที่ เหมาะสม” ขณะที่การดําเนินธุรกิจ กลับเต็มไปด้ วยความยากลําบาก
เพราะต้ องเผชิญกับปั ญหานานาประการ ทัง้ จากการแข่งขันที่สูงทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้
ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเองที่มีความเสี่ยง เหล่านี ้ คือ ปั ญหาและอุปสรรคสําคัญที่สง่ ผล
ต่อความสามารถในการบริ หารและการแข่งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์ โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เป็ นสัดส่วนใหญ่ของธุรกิจสํานักพิมพ์ของประเทศไทย ดังที่ สมาคมผู้จดั พิมพ์
และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2549, หน้ า 23) ได้ ประเมินว่า ในอนาคตผู้ประกอบการที่
เป็ นสํานักพิมพ์ ขนาดเล็กอาจประสบปั ญหาการแข่งขันที่ รุนแรงมากขึน้ และอาจต้ องออกจาก
ตลาดไปได้ ในรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั ซึ่งจากการพิจารณามูลค่าการตลาด จะพบว่า ยอด
จําหน่ายหนังสือของอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์กว่าร้ อยละ 85 เป็ นมูลค่าตลาดที่มาจากรายได้ ของ
ผู้ประกอบการที่เป็ นกลุม่ สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
แม้ ว่าสัดส่วนของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เมื่อรวมกันแล้ วจะมีอยู่เพียงไม่ถึง
ร้ อยละ 20 ของจํานวนสํานักพิมพ์ที่ดําเนินการในประเทศไทย ดังตารางที่ 3 ที่แสดงจํานวน
สํานักพิมพ์ไทยจําแนกตามขนาด และตารางที่ 4 แสดงยอดจําหน่ายหนังสือจําแนกตามขนาด
สํานักพิมพ์ โดยรวบรวมข้ อมูลจากบริ ษัท ที่เป็ นสมาชิกสมาคมผู้จดั พิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้
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ตารางที่ 3 จํานวนสํานักพิมพ์ จาํ แนกตามขนาด
ขนาด
สํานักพิมพ์

2547

2548

จํานวน
จํานวน
ร้ อยละะ
(ราย)
(ราย)

2549

2550

2551*

ร้ อยละ

จํานวน
(ราย)

ร้ อยละ

จํานวน
(ราย)

ร้ อยละ

จํานวน
(ราย)

ร้ อยละ

ขนาดใหญ่

25

5.8

30

6.3

36

7.3

36

7.3

36

7.03

ขนาดกลาง

54

12.5

65

13.7

61

12.4

50

10.2

50

9.77

ขนาดเล็ก

354

81.7

380

80.0

395

80.3

405

82.5

426

83.2

รวม

433

100.00

475

100.00

492

100.00

491

100.00

512

100.00

ที่มา : สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2552, หน้ า 4)
* ประมาณการ
ตารางที่ 4 ยอดจําหน่ ายหนังสือจําแนกตามขนาดสํานักพิมพ์
ขนาด

2547

2548

2549

2550

2551*

พันล้ าน
บาท

คิดเป็ น
ร้ อยละ

พันล้ าน
บาท

คิดเป็ น
ร้ อยละ

พันล้ าน
บาท

คิดเป็ น
ร้ อยละ

พันล้ าน
บาท

คิดเป็ น
ร้ อยละ

พันล้ าน
บาท

คิดเป็ น
ร้ อยละ

ขนาดใหญ่

7.5

57.2

8.7

58.0

10.6

60.23

11.3

61.8

11.7

62.0

ขนาดกลาง

3.5

26.7

4.2

28.0

4.2

24.43

4.4

24.0

4.5

24.0

ขนาดเล็ก

2.1

16.1

2.1

14.0

2.8

15.34

2.6

14.2

2.7

14.0

รวม

13.1

100.00

15.0

100.00

17.6

100.00

18.3

100.00

18.9

100.00

สํานักพิมพ์

ที่มา : สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2552, หน้ า 4)
* ประมาณการ
หมายเหตุ สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ หมายถึง สํานักพิมพ์ที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 100 ล้ านบาทต่อปี ขึน้ ไป สํานักพิมพ์
ขนาดกลาง หมายถึง สํานักพิมพ์ที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 30 ล้ านบาทขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 100 ล้ านบาทต่อปี สํานักพิมพ์
ขนาดเล็ก หมายถึง สํานักพิมพ์ที่มีรายได้ ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาทต่อปี
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เนื่องจากระบบการจัดจําหน่ายหนังสือส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการฝากขาย โดยขาย
ผ่านร้ านหนังสือ และจากการดําเนินงานของสํานักพิมพ์ทําได้ ไม่ยาก จึงมีผ้ สู นใจก้ าวเข้ ามาเป็ น
ผู้ผลิตหนังสือเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ดังตารางที่ 5 ที่แสดงอัตราการเติบโตของสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548-2551 ซึง่ พบว่า สํานักพิมพ์มีจํานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี จึงทําให้ ปริ มาณหนังสือที่
ผลิตมีจํานวนมาก ขณะที่จํานวนร้ านหนังสือที่รองรับหนังสือมีอยู่จํากัด ส่งผลให้ พื ้นที่ในการวาง
จําหน่ายหนังสือมีจํานวนน้ อย โดยเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนระหว่างร้ านหนังสือกับสํานักพิมพ์
นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คอ่ นข้ างตํ่า คือ อยู่ที่อตั รา 1.79 เท่า ถึง 4.85 เท่า นับแต่ปี พ.ศ. 2548-2551
ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศญี่ปนุ่ ที่อตั ราส่วนดังกล่าวสูงถึง 12.41 เท่า ทําให้ หนังสือที่ผลิตขึ ้นมี
พื ้นที่ในการวางจําหน่ายมากกว่า และเนื่องจากธรรมชาติของหนังสือแล้ ว การได้ มีพื ้นที่ในการจัด
แสดงหนังสือให้ ลกู ค้ าได้ เห็นเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสือ จึงทําให้ ปัญหาการจําหน่าย
หนังสือที่ผลิตขึ ้นแล้ ว อาจไม่สามารถจําหน่ายได้ ทําให้ สํานักพิมพ์ประสบปั ญหาการขาดทุนได้
้ วย
แม้ ว่า สํานักพิมพ์ส่วนใหญ่จะพยายามแก้ ปัญหาโดยการจัดจําหน่ายหนังสือเองบางส่วนทังด้
ระบบการขายตรงและการขายผ่านเว็บไซต์ก็ตาม
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาจํานวนร้ านหนังสือในประเทศไทย แม้ ว่า ปริ มาณร้ านหนังสือ
จะเพิ่มขึ ้น ซึง่ พบว่า ร้ านหนังสือมีการเติบโตมากขึ ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ที่มีการ
เติบโตแบบก้ าวกระโดด โดยมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 100.31 และ 29.80 ตามลําดับ แต่
จํานวนร้ านที่เพิ่มขึ ้นส่วนมากมาจากร้ าน Book Smile ในเครื อของร้ านสะดวกซื ้อ ที่เป็ นร้ านหนังสือ
ขนาดเล็ก ซึ่งมีพื ้นที่ในการแสดงหนังสือจํากัดและประเภทหนังสือไม่หลากหลาย ขณะเดียวกัน
สํานักพิมพ์มีจํานวนเพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 2548 และ 2549 ในอัตราร้ อยละ 9.7 และ 3.58 แต่กลับ
ลดลง ในปี พ.ศ. 2550 คือ ติดลบร้ อยละ 0.2 และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 2551 ร้ อยละ 4.28
ทัง้ นี ส้ าเหตุข องการขยายตัว ในอัต ราที่ ล ดลงส่ ว นใหญ่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์
โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีข้อสังเกต คือ ในปี พ.ศ. 2550 สํานักพิมพ์ขนาดกลางมี
จํานวนลดลงอย่างมีนยั สําคัญ สอดรับกับข้ อมูลพบว่า สํานักพิมพ์ 1 ใน 3 ยอดขายมีอตั ราติดลบ
(สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2552, หน้ า 4)
เมื่อพิจารณาจํานวนหนังสือออกใหม่ที่เข้ าสู่ร้านหนังสือ ยังพบว่า มีจํานวนลดลง
จาก 14,605 เล่ม ในปี พ.ศ. 2549 เหลือเพียง 13,429 เล่ม และ 13,348 เล่ม ในปี พ.ศ. 2550 และ
2551 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการผลิตหนังสือออกใหม่เฉลี่ยต่อสํานักพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551
เหลือเพียง 26.07 เล่ม ขณะที่ปี พ.ศ. 2549 มีอตั ราการผลิตหนังสือออกใหม่เฉลี่ยต่อสํานักพิมพ์ตอ่
ปี ถึง 29.68 เล่ม สะท้ อนให้ เห็นว่า สํานักพิมพ์บางแห่งได้ ลดการผลิตหนังสือลง ซึง่ แสดงให้ เห็น
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สัญญาณบางอย่างได้ ว่า สํ า นักพิม พ์ ระมัดระวังรอบคอบในการตัดสิน ใจผลิต หนังสื อ มากขึน้
เพราะหากสํานักพิมพ์ผลิตหนังสือแต่ขาดพื ้นที่การจําหน่ายรองรับ ย่อมเผชิญต่อความเสี่ยงจาก
การขาดทุนเมื่อได้ รับหนังสือคืนจากการจําหน่ายไม่หมด อันเป็ นปั ญหาใหญ่อีกประการหนึ่งของ
สํานักพิมพ์ เพราะสํานักพิมพ์ต้องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ขณะเดียวกันก็ต้อง
รั บผิดชอบจ่ า ยเงิ น ค่า ลิขสิท ธิ์ ในทัน ที แก่ ผ้ ูเ ขี ย นด้ ว ย ทัง้ นี ป้ ั ญหาดัง กล่า ว เกิ ดขึน้ ทั่วไป แม้ แต่
ประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ธุรกิจสิ่งพิมพ์เจริ ญก้ าวหน้ ามาก ก็มียอดการคืนหนังสือเฉลี่ยถึงประมาณร้ อยละ
30 (ขวัญฤดี ผลอนันต์ และคณะ, 2548, หน้ า 23 และทนง โชติสรยุทธ์ สัมภาษณ์, 2548) ดังนัน้
การตัดสินใจในการกํ าหนดจํานวนหนังสือที่เหมาะสมในการพิมพ์ แต่ละครัง้ จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่
ส่งผลต่อผลกําไรของสํานักพิมพ์ (Dolbeck, 2004, p. 2)
ตารางที่ 5 จํานวนและอัตราการเติบโตของสํานักพิมพ์ ร้ านหนังสือและหนังสือออกใหม่
ในประเทศไทย
รายการ
จํานวนสํานักพิมพ์
อัตราการเติบโตของ
สํานักพิมพ์ (ร้ อยละ)
จํานวนร้ านหนังสือ
อัตราการเติบโตของร้ าน
หนังสือ (ร้ อยละ)
อัตราส่วนจํานวนร้ านหนังสือ:
จํานวนสํานักพิมพ์ (เท่า)
จํานวนหนังสือออกใหม่ที่เข้ า
สูร่ ้ านหนังสือ (ปก)
จํานวนหนังสือออกใหม่เฉลี่ย
ต่อสํานักพิมพ์ต่อปี (ปก)

2548
475

2549
492

2550
491

2551*
512

9.70
848

3.58
955

(0.20)
1,913

4.28
2,483

11.73

12.62

100.31

29.80

1.79

1.94

3.90

4.85

11,651

14,605

13,429

13,348

24.3

29.68

27.35

26.07

ที่มา : ปรับปรุ งจากข้ อมูลสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2552, หน้ า
5-6)
อ้ างอิงจากฐานข้ อมูล ของร้ านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
* ประมาณการ
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นอกจากนี ้ ปั ญหาจํานวนร้ านหนังสือที่มีอยูน่ ้ อยนี ้ ยังสะท้ อนให้ เห็นว่า โอกาสการ
เข้ าถึงหนังสือของประชากร โดยเฉพาะประชากรในชนบทก็จะยิ่งมีโอกาสน้ อยไปด้ วย ดังตารางที่ 6
ที่แสดงให้ เห็นอัตราส่วนจํานวนประชากรต่อร้ านหนังสือ เท่ากับ 73,606 คน ในปี พ.ศ. 2548 และ
67,677 คน ในปี พ.ศ. 2549 แม้ ว่าอัตราส่วนจะดีขึ ้น คือ ลดลงเหลือ 32,952 คน ในปี พ.ศ. 2550
และ 25,387 คน ในปี พ.ศ. 2551 ก็ตาม แต่ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2550-2551 นัน้ ส่วนใหญ่เกิด
จากการขยายตัวของร้ าน Book Smile ที่มีพื ้นที่ไม่มากและมีหนังสือเพียงบางประเภทเท่านัน้ จึง
นับ ได้ ว่า จํ า นวนร้ านหนัง สื อ ของไทยยัง น้ อ ยมาก โดยหากเปรี ย บเที ย บกับ ประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่สนใจการอ่านสูง จะพบว่า ญี่ปนมี
ุ่ ร้านหนังสืออยู่ราว 22,000 แห่ง มากกว่า
ประเทศไทยเกือบ 30 เท่า (รุ่ งวิทย์ สุวรรณอภิชน และคณะ, 2548, หน้ า 21) ซึง่ ยังไม่รวมร้ าน
ประเภทอื่นที่ขายหนังสือด้ วย (ร้ านสะดวกซื ้อ แผงขายของเบ็ดเตล็ดหน้ าสถานีรถไฟ) อีก 76,000
ร้ าน โดยร้ านหนังสื อในประเทศญี่ ปุ่นถื อได้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชี วิตชาวญี่ ปุ่นก็ ว่าได้ (ธัญญา
ผลอนันต์, 2548, หน้ า 3-4) ขณะที่จํานวนสํานักพิมพ์ในญี่ปนที
ุ่ ่จดทะเบียนอย่างถูกต้ องตาม
กฎหมายนันมี
้ จํานวนมากถึง 7,900 สํานักพิมพ์ แต่มีสํานักพิมพ์ที่มีการออกหนังสืออย่างต่อเนื่อง
และทํ า มาตลอดราว 4,311 สํ า นัก พิ ม พ์ (สุวี ริ ย า สิ ริ สิ ง ห, สุธี ร า ศรี เ บญจโชติ และหฤทัย
ศีลเภสัชกุล, 2548, หน้ า 7) เหล่านี ้ ล้ วนแสดงให้ เห็นว่า โอกาสในการเพิ่มความสนใจในการอ่าน
หนังสือของประชากรไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นนักอ่าน นับเป็ นเรื่ องที่ยงั มี
อุปสรรคอีกหลายประการที่ทําให้ โอกาสในการขายหนังสือของสํานักพิมพ์ตํ่าลงด้ วย
ตารางที่ 6 อัตราส่ วนประชากรต่ อร้ านหนังสือหนึ่งร้ าน
2548
2549
2550
2551*
จํานวนประชากร (คน)
62,418,054 62,828,706 63,038,247
63,038,24
จํานวนร้ านหนังสือ (ร้ าน)
848
955
1,913
2,483
อัต ราส่ ว นประชากรต่ อ ร้ าน
73,606
67,677
32,952
25,387
หนังสือหนึง่ ร้ าน (คนต่อร้ าน)
ที่มา : สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2552, หน้ า 6)
* ประมาณการ
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จากปั ญหาและอุปสรรคที่ยกมากล่าวไว้ บางส่วนข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ธุรกิ จ
สํานักพิมพ์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ยงั ขาดการพัฒนาเท่าที่ควร ทํา
ให้ ต้องฝ่ าฟั น กับปั ญ หานานัป การ ตัง้ แต่การขาดองค์ ความรู้ เรื่ องการจัดการ การบริ หารด้ า น
การตลาด การบัญชีและการเงิน และโดยเฉพาะการขาดระบบข้ อมูล และเครื่ องมือในการจัดการที่
เหมาะสม ขณะเดียวกันการดําเนิ นธุรกิ จ ก็ เต็มไปด้ วยความยากลําบาก เพราะต้ องเผชิ ญกับ
ปั ญหานานาประการ ทังจากการแข่
้
งขันที่สงู ทังในและต่
้
างประเทศ รวมทังลั
้ กษณะการดําเนินงาน
ของธุรกิจเองที่มีความเสี่ยง (Chuan, 2005) อันเกิดจากการที่ธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึง่ ประกอบด้ วย
โครงสร้ างกระบวนการดําเนินงานที่ซบั ซ้ อนทังในส่
้ วนของกระบวนการผลิตและการจัดจําหน่าย
โดยมีผ้ เู กี่ยวข้ องหลายฝ่ าย ตังแต่
้ ผ้ เู ขียน ตัวแทนหรื อนายหน้ า ฝ่ ายผลิตสิ่งพิมพ์ ผู้จําหน่ายวัสดุ
และอุปกรณ์ การพิมพ์ ฝ่ ายจัดจําหน่ายภายในบริ ษัท และผู้จดั จําหน่ายภายนอก เป็ นต้ น ซึ่งหาก
ขาดฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งดําเนินงานล้ มเหลว ย่อมส่งผลให้ เกิดความล้ มเหลวต่อ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ด้วย (Keh, 1998) เหล่านี ้ จึงส่งผลให้ ผลประกอบการธุรกิจสํานักพิมพ์อยู่ใน
เกณฑ์ตํ่า โดยหากพิจารณาข้ อมูลเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน ของสิง่ พิมพ์ทงหมดที
ั้
่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ไว้ ด้วย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2541-2545 พบว่า มี
อัตรากําไรต่อยอดขายเพียง ร้ อยละ 1.34 และ 2.39 ในปี 2544 และ 2545 ขณะที่ ปี 2541-2543
มีผลการดําเนินงานขาดทุน ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการดําเนินงานของธุรกิจสิ่งพิมพ์ ของไทย ในปี 2541-2545
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายการ
2541
2542
2543
ผลกําไร (ขาดทุน)
(4,853)
(1,043) (1,707)
ยอดขาย
32,253
30,453 29,872
อัตรากําไร (ขาดทุน) ต่อยอดขาย
(15.05)
(3.43)
(5.71)
ที่มา : บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จํากัด (มหาชน)

2544
480
35,758
1.34

2545
884
36,964
2.39

เพื่อให้ การบริ หารธุรกิจสํานักพิมพ์ ประสบความสําเร็ จ หลายประเทศในปั จจุบนั
ได้ มีความพยายามส่งเสริ มธุรกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกับหนังสือ โดยอาศัยการปรับตัวในหลาย ๆ ด้ าน
้
ธีการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อความอยู่รอด เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการ
รวมทังการพยายามหาวิ
พิมพ์ การบริ หารต้ นทุน การสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า ตลอดจน การบริ หารช่องทางการจัด
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จําหน่าย การพยายามหาวิธีการจัดส่งสินค้ าให้ ถึงมือลูกค้ าอย่างรวดเร็ วด้ วยต้ นทุนที่ตํ่า (Essick,
1997 และ Rothstein, 1998) การนําแนวคิดของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ในการลดต้ นทุน
ในการดําเนินธุรกิจ (Dolbeck, 2004, p. 2 and Ramos, 2004) การสร้ างศูนย์ข้อมูลด้ วยระบบ
บริ หารข้ อมูลแบบรวมศูนย์ เพื่อสร้ างหลักประกันให้ เกิดข้ อผิดพลาดน้ อยที่สุด การพัฒนาระบบ
Robot สําหรับจัดส่งหนังสือ (ขวัญฤดี ผลอนันต์ และคณะ, 2548, หน้ า 24) การวางแผนด้ าน
เงินสดที่ดี เพื่อป้องกันปั ญหาการขาดสภาพคล่อง (Rothstein, 1998, p. 79) รวมทัง้ การพยายาม
ขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องออกไป เช่น การบริ การให้ เช่าหนังสือผ่านระบบออนไลน์ของประเทศญี่ปนุ่
ที่เรี ยกว่า E-Book (โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และคณะ, 2548, หน้ า 65-71)
จะเห็นได้ ว่า ธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหนึ่ง ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ทังในแง่
้
การมีสว่ นสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ ว ยังถือว่าเป็ นธุรกิจที่สง่ ผลต่อ
การสร้ างความรู้ ให้ บุคลากรในชาติด้วยการอ่าน ซึ่งการอ่านจะเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญญาที่จะนําไป
พัฒนาประเทศต่อไป ดังที่สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ กล่าวไว้ ใน
้ ระดับบุคคลไป
คํานําหนังสือ “พ่อสอนอ่าน” ว่า การอ่านเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาตังแต่
จนถึงระดับประเทศและระดับโลก เป็ นนิสยั สําคัญที่ควรปลูกฝั งให้ เกิดขึ ้นในทุก ๆ คน เพราะการ
อ่านเปรี ยบเสมือนประตูที่จะเปิ ดไปสู่โลกแห่งความรู้ ที่กว้ างไกลไม่สิ ้นสุด นักปราชญ์ ราชบัณฑิต
ตลอดจนบุคคลสําคัญของโลก ล้ วนแต่มีนิสยั รักการอ่านเป็ นพื ้นฐานสําคัญทังสิ
้ ้น สอดคล้ องกับนัย
แห่งพุทธศาสนาที่วา่ มนุษย์เป็ นเวไนยบุคคล คือ สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่อง
ด้ วยความสําคัญของธุรกิจสํานักพิมพ์ และปั ญหาที่เกิดขึ ้นที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์ ดัง กล่า ว จึง เห็ น ว่ า การศึก ษาเกี่ ย วกับ “กลยุท ธ์ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทย” นับเป็ นสิ่งที่สําคัญ สมควรแก่
การศึกษา ซึ่งแม้ ว่าในต่างประเทศจะมีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้อยู่จํานวนมาก แต่การศึกษาส่วน
ใหญ่ก็เป็ นการศึกษาในบริ บทของสังคมประชากรที่กระหายใคร่ ร้ ู หรื อมีความสนใจรักการอ่าน ซึ่ง
แตกต่า งจากสัง คมไทยที่ อ ยู่ใ นวัฒ นธรรมการไม่ อ่ า นเป็ นส่ ว นใหญ่ และเป็ นที่ น่ า เสี ย ดายที่
การศึก ษาดัง กล่า วในประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ารรวบรวมข้ อ มูล ไว้ ใ นเชิ ง วิ ช าการมากนัก อี ก ทัง้
การศึกษาค้ นคว้ า งานวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจสํานักพิมพ์ในเมืองไทยก็ยงั มีค่อนข้ าง
จํ า กัด แม้ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คัญ ระดับ ประเทศ และระดับ โลก ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ ค วรค่า แก่
การศึก ษา วิ เ คราะห์ วิ จัย และสัง เคราะห์ โดยนํ า กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นการจัด การ ด้ า น
การตลาด และด้ านอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องมาประยุกต์ เพื่อให้ เห็นภาพพัฒนาการการบริ หารจัดการ
ธุรกิ จสํานักพิมพ์ และอุตสาหกรรมหนังสือในแต่ละช่วงเวลาว่า มีพัฒนาการอย่างไร มีปัญหา
11

อุป สรรค และข้ อ จํ า กัด อะไรที่ ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์ ไ ทยพัฒ นาไปอย่ า งเชื่ อ งช้ า ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จเท่าที่ควร และมีปัจจัยอะไรบ้ างที่เป็ นกุญแจสําคัญที่ทําให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์ ประสบ
ความสําเร็ จ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างยุทธ์ ศาสตร์ สําหรับพัฒนาธุรกิจสํานักพิมพ์ ไทยให้
ประสบความสําเร็ จ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และสามารถขยายธุรกิจออกไป จนกระทัง่ สามารถ
ก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายการเป็ น Book City of the World ภายในปี 2009 ตามปณิธานที่กําหนดไว้ ของ
สมาคมผู้จดั พิมพ์ และผู้จดั จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

1.2 คําถามการวิจัย
“ธุรกิจสํานักพิมพ์จะประสบความสําเร็จได้ อย่างไร”

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และระบบการดําเนินงานและการจัดการของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ เพื่อเกิดความเข้ าใจในกระบวนการบริหารจัดการ
1.3.2 เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้ อจํากัดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสําเร็ จของธุรกิจสํานักพิมพ์
1.3.3 เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่ทําให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์ เกิดความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน
1.3.4 เพื่อกําหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนานวัตกรรมการแข่งขันในธุรกิจสํานักพิมพ์
ไทย

1.4 ขอบเขตการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มุ่ง ศึ ก ษาถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสู่การเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยมีขอบเขตของการวิจยั ในแต่ละด้ าน ดังนี ้
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1.4.1 ขอบเขตเนือ้ หา
ประกอบด้ วยเนื ้อหาในการศึกษา ดังนี ้
1.4.1.1 สภาพปั จจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
1.4.1.2 อุปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
1.4.1.3 กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ
สํานักพิมพ์ในประเทศไทย
1.4.2 ขอบเขตผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ประกอบด้ วยบุคคลที่เกี่ยวข้ องในธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ ตลอดจนผู้มี
ส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังสือ ดังนี ้
1.4.2.1 เจ้ าของกิจการที่เป็ นผู้ดําเนินกิจการสํานักพิมพ์เอง (Owner) หรื อ
ผู้บริหารระดับสูงที่ เป็ นผู้กําหนดนโยบาย และมีอิทธิพลต่อธุรกิจสํานักพิมพ์
1.4.2.2 บรรณาธิการสํานักพิมพ์
1.4.2.3 ผู้เขียน และผู้ที่น่าจะเขียนแต่ยงั ไม่เขียน
1.4.2.4 ผู้จดั จําหน่ายหรื อสายส่ง
1.4.2.5 พนักงานขายร้ านหนังสือ
1.4.2.6 นายกสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
1.4.2.7 นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
1.4.2.8 นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
1.4.2.9 ผู้ประกอบการโรงพิมพ์
1.4.2.10 ผู้ผลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ์อปุ กรณ์ช่วยส่งเสริมการอ่าน
1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา
การดําเนินการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ จะดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2550กันยายน 2552

1.5 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1.5.1 ได้ ข้อมูลการพัฒนาการของธุรกิจสํานักพิมพ์ของไทย
1.5.2 สามารถนําข้ อมูล ข้ อปั ญหา ที่ได้ จากการศึกษา เพื่อใช้ ในการพัฒนาธุรกิจ
สํานักพิมพ์ไทยให้ ประสบความสําเร็จ และสามารถแข่งขันได้ กบั นานาชาติ
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1.5.3 ช่วยให้ การบริ หารงานของธุรกิจสํานักพิมพ์มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพิ่มขึ ้น อันนํามาซึง่ การเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
1.5.4 นําเสนอข้ อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสํานักพิมพ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทย โดยจะเผยแพร่ ในแวดวงวิชาการ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาครั ฐ ซึ่งเชื่ อว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่อไป

1.6 จรรยาบรรณการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ยดึ มัน่ ในจรรยาบรรณแห่งการวิจยั โดยตระหนักดี
ว่า การวิจัยครัง้ นี ม้ ีความเกี่ ยวข้ องกับบุคคลหลายฝ่ ายที่ดําเนิ นการอยู่ในอุตสาหกรรมหนังสือ
ตังแต่
้ พนักงานในระดับต่าง ๆ ไปจนถึงผู้บริ หารและเจ้ าของกิจการ ซึง่ ได้ กรุณาให้ ข้อมูล ข้ อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะในแง่มมุ ต่าง ๆ อย่างไม่ปิดบัง และยังชี ้แนะถึงข้ อปั ญหาต่าง ๆ ที่เคยประสบ รวมทัง้
การให้ ข้อแนะนําในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนอนุญาตให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าเยี่ยมชมกิจการ
ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็นวิธีการและเข้ าใจระบบการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
งานวิจยั นี ้
อนึง่ การวิจยั นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ เก็บข้ อมูลโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์และ
การเสวนากลุ่ม ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็นปรากฏการณ์ ได้ สมั ผัสรับรู้ ถึงความรู้ สึกนึกคิดต่าง ๆ ของผู้ให้
ข้ อ มูล และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งใกล้ ชิ ด ผู้วิ จัย เห็ น ว่ า การได้ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก การที่ นัก วิ จัย พึง มี
จรรยาบรรณในการวิจยั นับเป็ นเรื่ องสําคัญที่ผ้ วู ิจยั ทุกคนต้ องยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ น
การติดต่อขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูล การขอความอนุเคราะห์เข้ าสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการทุกคนทุก
ครัง้ และในระหว่างการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลแต่ละท่าน จะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญแสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี และจะมัดระวังคําพูด และข้ อคําถามต่าง ๆ ที่จะไม่ทําให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลรู้ สกึ อึด
้ ่อคําตอบใด ๆ กรณีข้อมูลใดยังได้ รับไม่ครบถ้ วน ก็จะใช้
อัดใจในการที่จะตอบ และไม่คาดคันเพื
วิธีการกระตุ้น และจะไม่แสดงความขัดแย้ งหรื อไม่เห็นด้ วยโดยเด็ดขาด ผู้วิจยั จะต้ องขออนุญาตใน
การบันทึกเสียง และการถ่ายภาพทุกครัง้
นอกจากนี ้ ในการนําเสนอผลงานการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จะหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยชื่อของ
ผู้ให้ ข้อมูล ในกรณีผ้ ใู ห้ ข้อมูลไม่อนุญาต โดยจะใช้ สรรพนามว่า “ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ” แทน เพื่อ
ปกป้องมิให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ ข้อมูล เพื่อยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของการวิจยั อย่างเคร่งครัด
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