บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ในประเทศไทย” นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการ
ค้ นหาข้ อมูลรอบด้ าน ทังจากเอกสาร
้
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง รวมทังหลั
้ กแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิ
จากผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมมนาระดมความ
คิดเห็นกับกลุ่มเฉพาะด้ าน (Focus Group) เพื่อค้ นหาข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขณะที่
การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ รวมทังการเข้
้
าร่ วมสัมมนาเพื่อ
รวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นการดํ า เนิ น งานและการจัด การธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์ ข องไทยในปั จ จุบัน
นอกจากนี ้ จะมีการเก็บข้ อมูลด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อสนับสนุน
ข้ อมูลบางประการที่ ได้ จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ในส่วนของการตัดสินใจซื ้อหนังสือ โดยมีการ
ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้

3.1 ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ และประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดผู้ใ ห้ ข้ อ มูล สํ า คัญ ซึ่ ง เป็ นบุค คลที่
เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานในองค์การ เป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้
ส่ ว นเสี ย จากนโยบายในการบริ ห าร รวมทัง้ ผู้ที่ มี ส่ ว นในการกํ า หนดนโยบายในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉพาะธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึง่ ประกอบด้ วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. สํานักพิมพ์ จะสัมภาษณ์เจ้ าของกิจการที่เป็ นผู้ดําเนินกิจการสํานักพิมพ์
เอง (Owner) หรื อผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้จดั การ ที่เป็ นผู้กําหนดนโยบาย
และมีอิทธิพลต่อธุรกิจสํานักพิมพ์ หรื อบรรณาธิการ ดังนี ้
1.1 สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 100 ล้ านบาทต่อปี ขึ ้นไป ซึง่
เป็ นผู้นําตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันสูง จํานวน 5 ราย ได้ แก่ สํานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน่

จํากัด (มหาชน) สํานักพิมพ์บริ ษัท อมริ นทร์ พบั ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) สํานักพิมพ์บริ ษัท มติชน
จํากัด (มหาชน) สํานักพิมพ์บริ ษัท แจ่มใสพับลิชชิ่ง จํากัด สํานักพิมพ์บริ ษัท ใยไหม ครี เอทีฟ กรุ๊ ป
จํากัด
1.2 สํานักพิมพ์ขนาดกลาง ที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 30 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 100
ล้ านบาทต่อปี จํานวน 5 ราย ได้ แก่ สํานักพิมพ์ดีเอ็มจี สํานักพิมพ์บริ ษัท สถาพรบุ๊คส์ จํากัด
สํานักพิมพ์โปร วิชนั่ เอนเตอร์ เทนเมนท์ สํานักพิมพ์ในเครื อรักลูกแฟมิลี่ กรุ๊ ป และสํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3 สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ที่มีรายได้ ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาทต่อปี จํานวน 10
ราย ได้ แก่ สํานักพิมพ์บริ ษัท บี มีเดีย กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จํากัด สํานักพิมพ์ ณ เพชร และนะเพชร
เผ็ด สํานักพิมพ์ฟรี มายด์พบั ลิชชิ่ง จํากัด สํานักพิมพ์โอ้ พระเจ้ า สํานักพิมพ์แสงดาว สํานักพิมพ์
นาคร สํานักพิมพ์สนั สกฤต สํานักพิมพ์เพราะคิดถึง..จึงออกเดิน และปูทะเลย์มหาสมุด สํานักพิมพ์
บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่ เนอร์ รี่ จํากัด และสํานักพิมพ์บ้านไมตรี
2. ผู้จัดจําหน่ายหรื อสายส่ง และร้ านหนังสือ โดยจะสัมภาษณ์ กรรมการ
ผู้จดั การ หรื อผู้จดั การ หรื อหัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริมการขาย หรื อพนักงานขาย โดยแบ่งเป็ น
2.1 ผู้จัดจํ าหน่ายหรื อสายส่ง จํ านวน 5 ราย ได้ แก่ บริ ษัท อมริ นทร์ บุ๊ค
เซ็นเตอร์ จํากัด บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท เคล็ดไทย จํากัด บริ ษัทแปลนฟอร์ คิดส์
จํากัด และเอเย่นต์พอคเก็ตบุ๊ค อิสระ
2.2 ร้ านหนังสือ จํานวน 10 แห่ง ได้ แก่ ร้ านหนังสือเครื อข่ายซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ ร้ านนายอินทร์ ร้ านแพร่ พิทยา ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริ ษัทซีพี ออลล์
จํากัด (มหาชน) ร้ านบุ๊คสไมล์ ร้ านหนังสือ ณ บ้ านวรรณกรรม ร้ านบีทูเอส ร้ านเอเชียบุ๊ค ร้ าน
มติชนบุ๊คคลับ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
3. ผู้เขียน ประกอบด้ วย
3.1 ผู้เขียนที่ได้ รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับประเทศ จํานวน 4 ท่าน
3.2 ผู้เขียนหนังสือที่เป็ นหนังสือขายดี (Best Sellers) จํานวน 3 ท่าน
3.3 ผู้เขียนที่เป็ นนักวิชาการที่เขียนหนังสือเล่มที่มิใช่ตําราเรี ยน จํานวน
5 ท่าน
4. ผู้ประกอบการโรงพิมพ์
5. นายกสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
6. นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
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7. นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
8. ผู้ที่ประสบความสําเร็ จในชีวิต ที่น่าจะเขียนแต่ยงั ไม่ได้ เขียน จํานวน 10
ท่าน
9. การสัมมนาระดมความคิดเห็นกับกลุม่ เฉพาะด้ าน (Focus Group) ใน
ส่วนของผู้จําหน่ายที่เป็ นพนักงานซึง่ ทํางานใกล้ ชิดกับผู้อา่ น
ั้ ก
10. ผู้ผลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ์อปุ กรณ์ ที่ช่วยส่งเสริ มการอ่าน คือ ที่ตงรั
การอ่าน
3.1.2 ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ
ในการเก็บข้ อมูลด้ วยการวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อหนังสือเล่มของประชากร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนแนวคิดที่ได้ จากการศึกษาด้ วยการวิจัย
เชิงคุณภาพนัน้ จะใช้ ประชากรจากประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นผู้เคยซื ้อหนังสือเล่มที่มิใช่ตําราเรี ยนอ่าน โดยวิธีส่มุ
้ าใน
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Sampling) จากผู้ที่เข้ าร้ านและซื ้อหนังสือในร้ านหนังสือชันนํ
กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง แห่งละ 40 คน รวมจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามและได้ รับคืนจํานวน 400
คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ นอกจากจะศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ยังใช้ แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก แบบสอบถาม และการสัมมนาระดมความคิดเห็นกับกลุ่มเฉพาะด้ าน เป็ นเครื่ องมือ
ในการรวบรวมข้ อมูล โดยในส่วนของการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ซึ่งเป็ นส่วนของการวิจัย
เชิงคุณภาพ และแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นส่วนของการวิจยั เชิงปริ มาณ จะสร้ างกรอบคําถาม (Main
Questions) ที่ได้ มาจากแนวคิดและทฤษฎี
สําหรับการสัมมนาระดมความคิดเห็นกับกลุ่มเฉพาะด้ าน ในส่วนของผู้จําหน่าย
จะใช้ คําถามนําอีกชุดหนึง่
โดยขันตอนในการสร้
้
างแบบสอบถาม เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการเก็บข้ อมูล (การวิจยั
เชิงปริ มาณ) และการสัมภาษณ์ (การวิจยั เชิงคุณภาพ) ประกอบด้ วย
1. การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. นิยามศัพท์เฉพาะเพื่อสร้ างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
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3. สร้ างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ ครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั กิ าร
4. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity)
5. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ความ
เที่ยงตรงในด้ านเนื ้อหา ไปใช้ เป็ นแนวทางในการเก็บข้ อมูลและการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญและ
การสัมมนาระดมความคิดเห็นกับกลุม่ ที่กําหนดไว้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
3.2.1 องค์ ประกอบของแบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ ในการศึกษา “กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทย” จะประกอบด้ วยเนื ้อหาที่ต้องการศึกษา และนําไปสู่
แนวคําถามหลัก ดังนี ้
- สภาพทัว่ ไปของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ไทยในปั จจุบนั
- อุปสรรค/ข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์มีอะไรบ้ าง
- ควรมีการปรับปรุ ง/แก้ ไขในด้ านใดเพื่อให้ ธุรกิจเกิดความเข้ มแข็งกว่าที่
เป็ นอยู่
- อะไรคือกุญแจแห่งความสําเร็จ
- ความต้ องการในการให้ รัฐช่วยสนับสนุนส่งเสริ ม
- แนวทางการจัดการและกลยุทธ์ รูปแบบใดที่สามารถนํ ามาใช้ เพื่อสร้ าง
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและการเติบโตที่ยงั่ ยืน
3.2.2 องค์ ประกอบของแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา “พฤติ ก รรมการซื อ้ หนั ง สื อ เล่ ม ” จะ
ประกอบด้ วยคําถาม ดังนี ้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการซื ้อหนังสือเล่ม
ส่วนที่ 2 ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่ม
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล จะแบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้
และความสํ า คัญ ของการอ่า น แนวคิ ด เกี่ ย วกับ หนัง สื อ และการอ่ า น แนวคิ ด การจัด การด้ า น
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การตลาดเพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาการอ่าน แนวคิดพฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ยวกับการอ่าน แนวคิด
ทฤษฎี ก ารจัด การสมัย ใหม่ กลยุท ธ์ ก ารจัด การธุ รกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน
แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานและการจัดการธุรกิจสํานักพิมพ์ ทังในอดี
้
ต ปั จจุบนั และแนวโน้ มที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยรวบรวมและเก็บข้ อมูลเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ อาทิ นโยบายการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของพลเมือง นโยบายการส่งเสริ มอุตสาหกรรมหนังสือทังของภาครั
้
ฐและเอกชน
นโยบายและกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจสํานักพิมพ์ และธุรกิจที่เกี่ ยวข้ อง การส่งเสริ มการขายและ
กิจกรรมต่าง ๆ เอกสารรายงาน บทความ งานวิจยั และสถิติที่เกี่ยวข้ อง รวมทังรายงานประจํ
้
าปี
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ การเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ การประชุม การสัมมนา และงาน
แสดงหนังสือหรื อกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น การประชุมสมาคมนักเขียนแห่งประเทศ พิธีมอบ
รางวัลนราธิป งานเปิ ดตัวหนังสือ เป็ นต้ น
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับเจ้ าของกิจการ ผู้บริ หาร
และผู้เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมหนังสือและในธุรกิจสํานักพิมพ์ ทังนี
้ ้การสัมภาษณ์ดงั กล่าวมีการขอ
อนุญาตโดยจัดทําเป็ นหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แล้ ว
ดําเนินการนัดหมาย พร้ อมทัง้ เตรี ยมประเด็นสัมภาษณ์ ที่สมั พันธ์ กับเรื่ องที่จะศึกษา ตามแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้ างไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยผู้วิจยั ดําเนินการสัมภาษณ์ ด้วยตนเองพร้ อมการอัดเทป
เสียงตลอดการสัมภาษณ์ โดยได้ มีการขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลก่อนทุกครัง้
3. การเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อทราบปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อหนังสือ
ของผู้ซื ้อหนังสือเล่ม และสิง่ กระตุ้นทางการตลาด พร้ อมหาความสัมพันธ์ของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
4. การสัมมนาระดมความคิดเห็นกับกลุม่ เฉพาะด้ าน (Focus Group) กับกลุ่ม
พนักงานขายในร้ านหนังสือ ซึง่ เป็ นผู้ที่ทํางานใกล้ ชิดกับผู้อา่ น

3.4 การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูล นับเป็ นสิง่ สําคัญที่จะช่วยยืนยันความมัน่ ใจว่า ผลการศึกษา
ในครัง้ นี ้จะให้ คําตอบที่ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ และมีความครบถ้ วนของข้ อมูลเพื่อตอบคําถามที่ต้องการ
ศึกษา โดยการตรวจสอบจะประกอบด้ วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะพิจารณาถึงคุณภาพของ
ข้ อมูลและวิธีการได้ มาซึง่ ข้ อมูล และการตรวจสอบภายนอก ซึง่ เป็ นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิ เ คราะห์ ทั ง้ นี ้ การตรวจสอบข้ อมู ล ในงานวิ จั ย นี ้ จะอาศัย วิ ธี ก าร “สามเส้ า”
(Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2546, หน้ า 128-130) คือ จะครอบคลุมถึงหลักการ 3 ด้ าน
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ได้ แก่ การตรวจสอบเพื่ อหาความเชื่ อถื อได้ ของข้ อมูล การตรวจสอบเพื่อดูความครบถ้ วนและ
คุณภาพของข้ อมูล ซึง่ อาศัยหลักการ คือ เก็บข้ อมูลจากแหล่งที่ตา่ งกัน (Data Triangulation) และ
โดยใช้ วิธีการผสมผสานหลายวิธี (Methodological Triangulation) แล้ วนําข้ อมูลมาตรวจสอบหา
ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล โดยมีวิธีการ ดังแผนภาพที่ 13 ดังต่อไปนี ้
1. ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหนังสือเป็ นผู้ให้ ข้อมูล (Informants) ซึง่ มีทงเจ้
ั ้ าของ
ธุรกิ จสํ านักพิม พ์ บรรณาธิ การสํ า นัก พิม พ์ ผู้เ ขีย น ผู้จัดจํ า หน่า ย นายกสมาคมผู้จัดพิม พ์ และ
จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
2. เปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญที่ให้ ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้กับข้ อมูลที่
ได้ จากการสืบค้ นวรรณกรรม
3. เปรี ยบเทียบข้ อมูลทังสองส่
้
วนกับข้ อคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทัง้ สองท่ า น คื อ รศ.ดร.พอพัน ธ์ วัชจิ ตพันธ์ และคุณทนง โชติสรยุท ธ์ เพื่อให้ ข้อคิดเห็ น ในเชิ ง
วิชาการและเชิงปฏิบตั ิ
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ผู้ให้ ข้อมูล

ข้ อมูลจากการ
วิจยั
วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ อง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน
ของธุรกิจสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
แผนภาพที่ 13 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้ อมูล

3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้ อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป แล้ วนําผลที่
ได้ มาใช้ ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยมีแนวทาง
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดังนี ้
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1. จัดกลุ่มข้ อมูล ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของข้ อมูลที่ เก็ บ
รวบรวม
2. เรี ยบเรี ยงข้ อมูล จัดลําดับตามเนื ้อหาที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
สังเคราะห์ ค้ นหาแนวทางการจัดการ การใช้ กลยุทธ์ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารในการ
แข่งขันของธุรกิ จสํานัก พิม พ์ ในประเทศไทย โดยประยุกต์ ใช้ ข้อมูลที่ รวบรวมมาได้ ทัง้ จากการ
สัมภาษณ์ การสัมมนากลุ่ม การเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ และการประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ อุต สาหกรรมหนัง สื อ ผนวกรวมกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิ จัย ต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. สรุป และอภิปรายผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ พร้ อมข้ อเสนอแนะ
4. นํ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาเสนอต่อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ผู้ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อ
ตรวจสอบและเปรี ยบเทียบความถูกต้ อง ความสมเหตุสมผล และความสมบูรณ์ของข้ อมูลและผล
การศึกษา
5. จัดทํารู ปเล่ม เพื่อนําเสนอรายงานการวิจยั และจัดทําเป็ นดุษฎีนิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์
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