บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ทังในส่
้ วนของ
สํานักพิมพ์ ผู้จดั จําหน่าย ร้ านหนังสือ โรงพิมพ์ ผู้เขียน และผู้ที่ประสบความสําเร็ จและน่าจะเขียน
หนังสือแต่ยงั ไม่ได้ เขียน นายกสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ผลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ์อปุ กรณ์ ช่วย
ส่งเสริ มการอ่าน และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในส่วนของพนักงานขายร้ าน
หนังสือ ซึ่งเป็ นผู้ใกล้ ชิดโดยตรงกับผู้ซื ้อหนังสือ ได้ ข้อค้ นพบที่ผ้ วู ิจยั จะนําเสนอตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั โดยแบ่งเป็ นหัวข้ อ ดังนี ้
4.1 สภาพปั จจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
4.2 อุปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
4.3 กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์ใน
ประเทศไทย
4.4 รู ปแบบกลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์
ในประเทศไทย

4.1 สภาพปั จจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ล้ วนต้ องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อน และโดยที่ธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์จะมีสว่ นสนับสนุนระบบ
การศึกษาและการเรี ยนรู้ของของประชากรในประเทศ ซึง่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรได้ ทราบข้ อมูลเพื่อ
สามารถประเมินสภาวะและแนวโน้ มของธุรกิจนี ้ เพื่อร่ วมกันกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ
ผลักดันและร่ วมกันพัฒนาธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ให้ เติบโตและก้ าวหน้ าต่อไป ผู้วิจยั จึงใคร่
ขอนําเสนอผลการศึกษาในประเด็นแรก คือ สภาพปั จจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ ใน
ประเทศไทย ในมิตทิ ี่เกี่ยวข้ อง ดังแผนภาพที่ 14

สภาพปจจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
โลกแห่งการอ่านกับ ภาวะอุตสาหกรรม
ประชากรไทย
และการแข่งขันของ
ธุรกิจหนังสือ
- พฤติกรรมการอ่าน - สภาพธุรกิจทั่วไป
-พฤติกรรมการซื้อ
หนังสือ
-โอกาสการเข้าถึง
หนังสือ
-คุณภาพหนังสือใน
ประเทศไทย

โอกาสของ
ผู้เกี่ยวข้อง
นักเขียน

- โครงสร้างของ
ธุรกิจหนังสือ
- ธุรกิจสํานักพิมพ์
- ระบบการจัด
จําหน่าย
- อุตสาหกรรม
หนังสือยุคสือ่ สาร
ไร้พรมแดน

การส่งเสริมธุรกิจ
หนังสือของภาครัฐ
และเอกชน
รัฐบาล และผู้นาํ
ประเทศ
‐ นโยบาย
‐ งบประมาณ
‐ รณรงค์
ภาคเอกชน & สังคม

สํานักพิมพ์

แผนภาพที่ 14 สภาพปั จจุบันของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
4.1.1 โลกแห่ งการอ่ านกับประชากรไทย
จากความสําคัญของการอ่าน ซึ่งเป็ นเครื่ องสะท้ อนถึงการพัฒนาประเทศ
ได้ ทางหนึง่ โดยรัฐบาลทุกประเทศได้ พยายามผลักดันให้ ประชาชนในประเทศมีอตั ราการอ่านออก
เขียนได้ เพิ่มขึน้ รวมทัง้ การส่งเสริ มประชากรในประเทศให้ เป็ นผู้ที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ จากการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
โลกแห่งการอ่านกับประชากรไทย ดังนี ้
1. พฤติกรรมการอ่านของประชากรไทย
ผลการวิจยั พบว่า จากอดีตถึงปั จจุบนั คนไทยส่วนใหญ่ยงั อ่านหนังสือ
น้ อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว แต่มกั มีนิสยั ชอบฟั งและชอบดูมากกว่าการอ่าน หรื อ
พวกที่อ่านก็มกั เป็ นการอ่านหนังสือที่บงั คับอ่าน เช่น หนังสือเรี ยนมากกว่าหนังสือที่ไม่บงั คับอ่าน
ประเภทหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเองหรื อเพื่อความบันเทิง อาจกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมการอ่านส่วน
ใหญ่ของประชากรไทยมิใช่นกั อ่านที่แท้ จริ งที่อ่านด้ วยความสนใจจริ งจากสายเลือด ขณะเดียวกัน
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ในส่วนที่อ่านหนังสือไม่บงั คับอ่าน ก็ยงั มีอีกจํานวนมากที่เป็ นผู้อ่านตามกระแส โดยไม่สนใจใน
คุณภาพและวรรณศิลป์ของหนังสือ ส่งผลให้ อิทธิพลทางการตลาดเข้ าครอบงําการอ่านหนังสือใน
ตลาดหนังสือเมืองไทยได้ ง่าย เหล่านี ้ล้ วนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรและการพัฒนา
ธุรกิจหนังสือในประเทศไทย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การอ่านของประชากรไทยยังตํ่า โดยปี 2548 มีคนอ่านร้ อยละ 69.1 ไม่
อ่าน ร้ อยละ 30.9 สาเหตุสว่ นหนึง่ คือ คนไทยส่วนใหญ่มีนิสยั ชอบฟั ง ชอบดู มากกว่าการอ่าน
“ตลาดหนัง สื อ บ้ า นเรา ยัง ขาดคนอ่า นหนัง สื อ ที่ เ ป็ นนัก อ่า นที่ แ ท้ จ ริ ง
ประเภท Active Learner คือ นักอ่านที่อ่านด้ วยความสนใจจริ งจากสายเลือด ซึง่ หากจะมีนกั อ่าน
อยู่บ้าง จํานวนมากก็ยงั เป็ นประเภท Passive Learner คือ อ่านตามกระแส หรื อถูกบังคับให้ อ่าน
สาเหตุสําคัญเพราะการขาดวัฒนธรรมการอ่านที่แท้ จริง”
“เพราะคนสมัยนี ้ชอบความเร็ ว เวลาอ่านไม่ต้องมากมายให้ ร้ ู ว่าตรงนี ้เรา
อ่านแค่เนี ้ย การอ่านหนังสือของเรา ยังคงตามข่าวตามกระแส เป็ นไปแบบวูบวาบ เอาแน่นอนไม่ได้
นัก”
“แม้ หนังสือจะไม่ดี แต่หากการตลาดดี ก็ขายได้ สังคมไทยมันชักจูงได้
โดยคนพร้ อมจะเชื่อ ..น่าเสียดายที่สงั คมไทยเป็ นสังคมตาม ซึง่ ส่งผลในทุกวงการทังที
้ วีและอื่น ๆ
แต่ไม่น่าจะเกิดในธุรกิจหนังสือ”
แม้ ว่า ทรรศนะของหลายฝ่ ายจะตรงกันว่า คนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การอ่านน้ อย แต่ก็ถือได้ ว่า การขยายตัวของการอ่านในปั จจุบนั เพิ่มขึ ้นกว่าอดีต ดังคํากล่าวของ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญซึง่ เป็ นผู้บริหารสํานักพิมพ์ที่มีอตั ราการเติบโตสูงท่านหนึง่ ดังนี ้
“แม้ จะมีพฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เจริ ญรุ ดหน้ ามาก แต่คนไทย
ก็ยงั คงนิยมการอ่านหนังสือในทุกช่วงอายุ และแพร่ หลายในกลุ่มคนจํานวนกว้ างกว่าอดีต สังเกต
จากมีสํานักพิมพ์เปิ ดใหม่ทุกปี ร้ านหนังสือขยายสาขาเพิ่มขึ ้นทัว่ ประเทศ คนสนใจเป็ นนักเขียน
เพิ่มขึ ้น คนทํางานรุ่นใหม่ในสํานักพิมพ์มีเพิ่มขึ ้น ทุกอุปสงค์และอุปทานสอดคล้ องกัน”
และเมื่อคนไทยอ่านหนังสือน้ อย และอ่านอย่างไม่แน่นอน การซื ้อหนังสือ
จึงน้ อยและไม่แน่นอนเป็ นเงาตามตัว ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมหนังสือในประเทศ
ไทย
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2. พฤติกรรมการซื ้อหนังสือของประชากรไทย
การที่ คนไทยส่วนใหญ่อ่านหนังสือน้ อย และไม่ใช่นักอ่านที่แท้ จริ ง จึง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื ้อหนังสือด้ วยทังในแง่
้
ปริ มาณและจํานวนเงินในการลงทุนเพื่อซื ้อหนังสือ
อ่านซึ่งจะตํ่าไปตามความสนใจ โดยคนที่ซื ้อหนังสือส่วนใหญ่คือ คนกลุ่มเดิมที่เป็ นนักอ่านอยู่แล้ ว
แต่ผ้ ทู ี่ไม่อ่านก็ยงั ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมากนัก อีกทังคนส่
้ วนใหญ่ยงั มีความเห็นว่า การซื ้อหนังสือ
ไม่ใช่สิ่งจําเป็ นแรกเมื่อเทียบกับความจําเป็ นอื่นในชีวิตประจําวัน และจะงดหรื อจํากัดการใช้ เงินเพื่อ
ซื ้อหนังสือทันทีเมื่อต้ องเผชิญกับสภาพปั ญหาทางเศรษฐกิจ ดังคํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ดังนี ้
“สถานการณ์ เช่นนี ้ หนังสือจะเป็ นสิ่งแรกที่ได้ รับผลกระทบก่อนเพื่อน
เนื่องจากคนจะรู้สกึ ว่า หนังสือเป็ นความบันเทิงที่ราคาแพงสุด เมื่อเทียบกับการชมภาพยนตร์ หรื อ
เพลง หนังสือไม่เหมือนแมกกาซีนที่ออกตามระยะเวลาซึง่ รอไม่ได้ แต่หนังสือคนจะรู้สกึ ว่ารอซื ้อได้
ดังนัน้ หากคนรู้สกึ ไม่มีอารมณ์ซื ้อก็จะทําให้ การขายหนังสือมีปัญหา”
“ยอดขายกว่า 60-70% เป็ นการซื ้อจากลูกค้ าประจํา แปลว่า ลูกค้ าส่วน
ใหญ่ คือ คนหน้ าเดิม..จะทําอย่างไรให้ ขยายไปยังลูกค้ ารายใหม่ ๆ เป็ นสิ่งที่เราต้ องคิด ทุกคนที่
เกี่ยวข้ องต้ องมาช่วยกัน”
แม้ จะมีหลายฝ่ ายให้ ทรรศนะในเชิงลบต่อวัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือของคนไทย ซึ่งนับเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือในประเทศ
ไทย แต่ก็ยงั มีผ้ อู ่านที่มีคณ
ุ ภาพบางกลุม่ ที่ช่วยให้ อตุ สาหกรรมหนังสือสามารถดําเนินงานต่อไปได้
เพราะเป็ นผู้อ่านที่ดี คือ นอกจากการรักและสนใจการอ่านเฉพาะตัวแล้ ว บางคนยังเป็ นประเภท
ชอบซื ้อหนังสือเพื่อการอนุรักษ์ ไปจนถึง การซื ้อหนังสือมอบแก่ผ้ อู ื่นเป็ นของขวัญหรื อเพื่อแบ่งปั น
สิ่งดี ๆ แก่คนที่รัก ซึง่ สอดคล้ องกับความเห็นของของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ที่เป็ นผู้จดั จําหน่ายหนังสือ
รายใหญ่ของประเทศไทยรายหนึง่ ที่กล่าวไว้ วา่
“คนที่ซื ้อหนังสือมากที่สดุ โดยซื ้อร้ านเราร้ านเดียวใน 1 ปี เขาซื ้อถึงปี ละ
400,000 กว่าบาท เขาซื ้อไม่ได้ อา่ นอย่างเดียว ให้ เพื่อนด้ วย..ผมเชื่อว่าหนังสือสวย ๆ และเนื ้อหาดี
ทําให้ คนอยากเก็บ บางคนก็ดีมาก ๆ ซื ้อไปทีเดียว 3 เล่ม คือ เล่มหนึ่งไว้ ห่อพลาสติก เขายังรักอยู่
เขาเก็ บไว้ อีกเล่มหนึ่งก็แกะอ่าน อีกเล่มซื ้อไปฝากเพื่อน ผมยกมือไหว้ เลย แล้ วบอก ดีมาก ผม
อยากได้ คนอย่างพี่ สัก 5% ของคนในบ้ านในเมืองนี ้ได้ ไหม”
สอดคล้ องกับผู้ให้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ นผู้จดั การร้ านหนังสือ ที่กล่าวว่า
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“หนังสือ สามารถใช้ ได้ ทุกเทศกาล ตังแต่
้ การให้ เป็ นของขวัญวันคล้ าย
วันเกิด วันขึ ้นบ้ านใหม่ งานเกษี ยณอายุ การแสดงความยินดีกบั การสําเร็ จการศึกษา การเยี่ยมไข้
หรื อแม้ แต่งานศพ ซึ่งที่ ร้านเรา ก็ เคยนํ าหนังสือมาจัดเป็ นชุดของขวัญ โดยจัดให้ เป็ นประเภท
เดียวกัน เช่น หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ สําหรับการเยี่ยมไข้ หนังสือชุดธรรมะ ชุดหนึ่งก็ 3-5 เล่ม ก็
ขายได้ ดี ส่วนใหญ่ที่จดั บ่อย ก็จะเป็ นช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่”
ขณะที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญอี กท่ า นหนึ่ง ที่ เ ชื่ อว่า หนังสือจะยังคงขายได้
ตราบที่ ยัง มี ความจํ าเป็ นต่อการพัฒ นามนุษ ย์ เช่น การที่ พ่อแม่ห รื อผู้ปกครองเห็ น คุณค่าของ
หนังสือในการพัฒนาลูกหลาน ก็จะซื ้อหนังสือให้ ลกู หลาน ดังคํากล่าวที่วา่
“คุณพ่อ คุณแม่รักลูก ยังไงก็ซื ้อให้ ลกู ให้ หลานอยูแ่ ล้ ว”
เมื่อทราบถึงพฤติกรรมการอ่านและพฤติกรรมการซื ้อหนังสือของประชากร
ไทยแล้ ว การเข้ าถึงหนังสือก็เป็ นเรื่ องสําคัญที่น่าสนใจ เพราะเป็ นปั จจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการ
เพิ่มการอ่านและการซื ้อหนังสือได้ ทางหนึง่
3. โอกาสการเข้ าถึงหนังสือของประชากรไทย
แม้ ว่าการเข้ าถึงหนังสือจะสามารถทําได้ หลายช่องทาง ตังแต่
้ การยืม
อ่านจากห้ องสมุดต่าง ๆ การซื ้อผ่านร้ านหนังสือ ผ่านพนักงานขายที่เข้ ามาติดต่อโดยตรง ผ่านงาน
เทศกาลหนังสือ หรื อผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ซึ่งการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูอ่านหรื อผู้ที่มีความ
ต้ องการหนังสือไม่ว่าจะเป็ นการต้ องการเพื่อตนเองหรื อเพื่อมอบหนังสือให้ กบั บุคคลอื่นในโอกาส
ต่าง ๆ สามารถเข้ าถึงหนังสือได้ สะดวกและปราศจากข้ อจํากัด จะช่วยส่งเสริ มการอ่านและความ
สนใจหนังสือเพิ่มขึ ้น แต่เป็ นที่น่าเสียดายที่พบว่า การเข้ าถึงหนังสือของประชากรไทยยังมีอปุ สรรค
อยู่ค่อนข้ างมาก ตังแต่
้ โอกาสการเข้ าถึงหนังสือดีมีคุณภาพ ความสะดวกในการเข้ าถึงหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ ซึง่ มักกระจุกตัวในเมืองหลวงหรื อเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
ไปจนถึงการมีโอกาสในการเลือกหนังสือตามความสนใจที่ถกู จํากัดด้ วยอิทธิพลของการตลาดของ
สํานักพิมพ์ ดังคํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ดังนี ้
“การเข้ าถึงร้ านหนังสือของประชากรไทยถือว่ายังไม่ดีนัก ซึ่งแม้ ว่าการ
เข้ าถึงของร้ านหนังสือต่อจํานวนประชากรจะมีอตั ราที่ดีขึ ้น โดยในปี 2550 สัดส่วนประชากรต่อ
ร้ านหนังสือหนึ่งร้ านเท่ากับ 32,952 คน ซึง่ ลดลงกว่าปี 2549 ที่มีถึง 67,677 คน แต่ก็ยงั เป็ นการ
เข้ าถึงได้ ยาก โดยตัวเลขประมาณการของสมาคมฯ เกี่ยวกับจํานวนร้ านหนังสือไทยปี 2550 อยู่ที่
1,913 ร้ าน ซึง่ โตขึ ้นจาก 955 ร้ านในปี 2549 คิดเป็ นร้ อยละ 100.31 โดยจํานวนร้ านที่เพิ่มขึ ้นส่วน
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ใหญ่เป็ นการขยายตัวของร้ านขนาดเล็ก โดยเฉพาะร้ านบุ๊คสไมล์ ที่ขยายสาขาไปพร้ อมกับร้ าน
สะดวกซื ้อเซเว่นอีเลฟเว่น โดยมีจํานวนทังสิ
้ ้น 1,100 สาขา ซึ่งเป็ นตัวช่วยให้ การเข้ าถึงของร้ าน
หนังสือต่อจํานวนประชากรมีอตั ราที่ดีขึ ้น แต่ก็ยงั ถือว่าอัตราส่วนยังไม่ดีนกั ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรมี
นโยบายพิเศษ เพื่อผลักดันให้ การอ่านหนังสือเป็ นวาระแห่งชาติ และทําให้ เกิดร้ านจําหน่ายหนังสือ
ร้ านเช่าหนังสือจํานวนมาก รวมทังให้
้ กระจายตามท้ องถิ่นต่าง ๆ ทัว่ ประเทศมากขึ ้น ก็จะช่วยเพิ่ม
ปริ มาณความต้ องการอ่านหนังสือของประชากรไทยได้ มากขึ ้น”
สํ า หรั บ ประชาชนในต่า งจัง หวัดและในท้ อ งถิ่ น ห่ า งไกล ยิ่ ง ต้ อ งถื อว่ า
โอกาสการเข้ า ถึ ง หนัง สื อ ยิ่ ง มี จํ า กัด ดัง คํ า กล่ า วของผู้ใ ห้ ข้ อ มูล สํ า คัญ หลายท่ า นทัง้ ผู้บ ริ ห าร
สํานักพิมพ์และผู้ทําหน้ าที่จดั จําหน่ายหนังสือ ดังนี ้
“ตอนไปคาราวานที่ต่างจังหวัด เห็นเด็กที่เค้ ามาห้ อมล้ อมเราแล้ วชื่นใจ
แต่ก็สะเทือนใจมากว่า เขาขาดแคลนจริ ง ๆ ไม่มีแม้ แต่ชนหนั
ั ้ งสือ ห้ องสมุดก็ทรุ ดโทรมมาก อย่า
พูดถึงหนังสือดี ๆ เลย”
ใช่ว่าโอกาสการเข้ าถึงหนังสือของประชาชนในชนบทจะมีน้อยกว่าใน
กรุ งเทพฯ หรื อในเมืองหลวงเท่านัน้ ในบางโอกาส แม้ แต่ประชาชนในเมืองหลวงเอง การมีโอกาส
การเข้ าถึงหนังสือดีแต่อาจเป็ นหนังสือขายได้ ยากก็มีข้อจํากัดเช่นกัน ทังนี
้ ้เนื่องจากอิทธิพลของทุน
นิ ย ม ทํ า ให้ ร้ านหนัง สื อ ซึ่ง มี พื น้ ที่ จํ า กัด ก็ ต้ อ งเลื อ กวางหนัง สื อ ที่ ข ายได้ ม าก ดัง คํ า กล่า วของ
นักเขียนเจ้ าของรางวัลซีไรต์ท่านหนึ่ง ที่กล่าวถึงหนังสือของตนเองซึง่ เป็ นหนังสือแนววรรณกรรม
สร้ างสรรค์ ที่ไม่ใช่หนังสือตลาด เมื่อครัง้ มีการรวมเล่มครัง้ แรก ก่อนได้ รับรางวัล ก็เป็ นหนังสือหา
ยากในเมืองหลวงเช่นกัน ดังคํากล่าวของเขาที่วา่
“พอหนัง สื อ รวมเล่ม เสร็ จ ก็ ดี ใ จที่ มี ผ ลงานของเราได้ เ ป็ นเล่ม แต่ ก็ มี
ความสุขแฝงความเศร้ า เพราะผมหาซื ้อหนังสือของตัวเองไม่ได้ ไปถามร้ านหนังสือไม่ว่าร้ านไหน
ไม่มีวางจําหน่ายเลยแม้ แต่ร้านเดียว ไม่ว่าจะเป็ นร้ านหนังสือดัง ๆ ในห้ างสรรพสินค้ าต่าง ๆ ผม
ถามไปทัว่ แถวปิ่ นเกล้ าทุกร้ าน เรี ยกว่าที่ไหนที่ผมเห็นร้ านหนังสือ ผมก็เข้ าไปถาม แต่ปรากฏว่า
มันเหมือนกับ หนังสือเล่มนี ้ ไม่เคยมีอยู่ในโลกใบนี ้ บางครัง้ ผมลองให้ พนักงานขายที่ร้านหนังสือ
ค้ นหนังสือให้ ผม หลังจากพิมพ์ ชื่อของผมเพื่อค้ นหารายการ แต่ก็พบว่า ไม่มีชื่อนักเขียนคนนีใ้ น
รายการ ผมเงียบไปเลย เหมือนเราไม่มีตวั ตน ถามไปทางสํานักพิมพ์ พี่ ๆ ก็บอกส่งไปให้ สายส่ง
แล้ ว เมื่อก่อนผมอาจไม่ได้ สนใจเรื่ องอย่างนี ้ แต่พอรวมเล่ม ผมรู้สกึ ว่า ตัวเองเข้ าใจอะไรมากขึ ้น”
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“...ผมไม่ร้ ู ว่าตลาดหนังสือมันเป็ นยังไง คือ จากเดิมที่ผมไม่เข้ าใจเลยว่า
ทําไมหนังสือวรรณกรรมถึงขายไม่ได้ เพราะได้ ยินแค่ว่า คนไทยอ่านหนังสือวรรณกรรมน้ อย แต่พอ
เจอกับตัวเองก็เข้ าใจขึ ้นมาหน่อยว่า เพราะหาซื ้อหาอ่านไม่ได้ แต่พอมีรางวัลซีไรต์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ก็พอจะหาได้ บ้าง แต่สําหรับในต่างจังหวัด กลับหาซื ้อได้ เพราะญาติ ๆ ผมที่ต่างจังหวัด ไปร้ าน
หนังสือ ก็บอกว่ามีหนังสือผมขาย อาจเป็ นเพราะต้ นทุนค่าสถานที่ถกู กว่าในกรุงเทพฯ ก็เป็ นได้ ”
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ่านได้ อ่านหนังสือตามความสนใจที่แท้ จริ ง จะช่วย
ให้ ผ้ อู ่านได้ รับประโยชน์ตรงตามความต้ องการ แต่พบว่า ปั จจุบนั ผู้อ่านกําลังถูกกระแสพัดพาการ
อ่านไปตามระบบทุนนิยมและกระแสการตลาด ซึ่งเป็ นเรื่ องน่าเป็ นห่วงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรหากกระแสการอ่า นมิ ไ ด้ มี เ ป้ าหมายเพื่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพประชากรที่ แ ท้ จ ริ ง ดัง
คํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ นผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ที่ยดึ มัน่ ในหลักการดําเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม ที่วา่
“...วัฒนธรรมการอ่านของคนไทยแคบมาก กระแสเลียนแบบลามมาสู่
การอ่านที่เรี ยกว่า Chick Lit ในการอ่าน”
“ปี นีส้ ํานักพิมพ์ของเราจะเน้ นเรื่ องอิสระแก่ผ้ ูอ่าน ให้ สามารถเลือกซื ้อ
หนังสือได้ อย่างที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีไกด์นํามากนัก ต่างจากที่ผ่านมาซึ่งจะชูหนังสือเด่นขึ ้นมา
อย่างชัดเจน”
4. คุณภาพหนังสือในประเทศไทย
ตลาดหนังสือในประเทศไทยมีการตื่นตัวมากขึน้ สังเกตได้ จากที่ร้าน
หนังสือจะมีหนังสือออกใหม่จํานวนมาก โดยมี หนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ จะตอบสนองลูกค้ าใน
หลาย ๆ กลุ่ม ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันในหนังสือประเภทเดียวกันมากขึ ้น และเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ั ้ ้ ที่
กระตุ้นตลาดหนังสือได้ ทางหนึง่ ซึง่ มุมมองในเรื่ องของคุณภาพของหนังสือในประเทศไทย มีทงผู
เห็นว่าตลาดหนังสือในประเทศมีการเติบโตขยายตัวมากขึ ้น และยังเชื่อว่า หนังสือทุกเล่มย่อมมี
คุณค่า ขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่งกลับเห็นตรงกันข้ ามกันคือ หนังสือในปั จจุบนั แม้ ว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ ้น
จากอดีตมาก แต่สว่ นใหญ่ยงั ขาดคุณภาพเท่าที่ควร และยังขาดความหลากหลาย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
สําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ตลาดหนังสือปั จจุบนั เติบโตมากขึ ้น แต่เป็ นบางกลุม่ เช่น บันเทิง จะบูม
มาก แต่หนังสือดี ๆ ไม่โต เช่น หนังสือเกี่ ยวกับการพัฒนาตนเอง แม้ จะมีโอกาส แต่โตน้ อยกว่า
แสดงให้ เห็นได้ วา่ ฐานสังคมเริ่ม Shift”
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“ตอนนี ้มันมีหนังสือออกมาเยอะ มันออกมาเลอะเทอะ มันออกมามาก
แล้ วไม่มีคณ
ุ ภาพ เราไม่มีที่วาง หนังสือเราก็ถกู เบียด พอไม่มีคณ
ุ ภาพ คนใหม่ ๆ ที่มาอ่านก็เหมา
หมดว่า หนังสือในตลาดตอนนี ้มันไม่มีคณ
ุ ภาพ เพราะเขาไม่มีโอกาสมาสัมผัสหนังสือ เพราะฉะนัน้
การสร้ างลูกค้ าใหม่ มีผลกระทบต่อเราถ้ าเรารักษาคุณภาพไว้ ลกู ค้ าเก่าก็ยงั มี” และ
“คนบางคนชอบฉวยโอกาส เน้ นธุ ร กิ จ อย่ า งเดี ย วจนขาดคุณ ธรรม
ปั จจุบนั ไม่มีคุณธรรม ใครทําอะไรเอามาขายหมด ไม่ได้ มองว่าเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม มัน
ทําลายเด็กหรื อเปล่า”
“ปั จจุบนั หนังสือมีมากมาย แต่ไม่ดี หรื อไม่มีคุณภาพ เมื่อเทียบกับใน
อดีต แต่ก่อนมันน้ อย แต่เข้ มข้ น เช่น งานเขียนของอังคาร กัลยาณพงศ์ ซึง่ ต้ องถือว่าเป็ นซุปเปอร์
สุนทรภู“่
นอกจากคุณภาพหนังสือในแง่เนื ้อหาที่เหมาะสมแล้ ว คุณภาพหนังสือยัง
ครอบคลุมถึงการให้ ความสําคัญกับรายละเอียดของการผลิตหนังสือ เนื่องจากหนังสือจะคงอยู่
ตราบเท่าอายุขยั ของกระดาษที่ใช้ พิมพ์ หรื ออาจยืดอายุของหนังสือไว้ โดยการถ่ายลงฟิ ล์ม ทําให้
เรื่ องราวหรื อข้ อความที่บนั ทึกไว้ ในหนังสือแต่ละเล่ม สามารถส่งต่อมายังผู้อา่ นหลายยุคหลายสมัย
และยังเป็ นต้ นแบบของความเข้ าใจในด้ านการใช้ ภาษาของผู้อ่านด้ วย ดังนัน้ การละเลยต่อความ
ถูกต้ องของการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะความถูกต้ องของการใช้ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ก็
นับเป็ นการทําลายคุณภาพหนังสืออีกทางหนึ่ง ดังที่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญเจ้ าของผลงานและรางวัล
ด้ านงานเขียนหลายรางวัล ได้ กล่าวไว้ ด้วยความรู้สกึ ห่วงใย ดังนี ้
“ผมผิดหวังอย่างไม่น่าจะผิดเลยกับคนตรวจปรู๊ฟทุกวันนี ้ ถ้ าเห็น “ละ” ที่
ไหนต้ อ งใส่ไ ม้ เ อก ซึ่ง ไม่ ถูก ต้ อ ง “ละ” ที่ อ ยู่ใ นประโยคคํ า ถาม กับ ในประโยคบอกเล่า มัน ไม่
เหมือนกัน เช่น ไปไหนล่ะ กูจะไปละ ไปละนะ ห้ ามใส่ไม้ เอก ละมีทงเป็
ั ้ นคําถามและคําตอบ ไป
ไหนล่ะ เป็ นคําถาม ต้ องมีไม้ เอก พอละนะ ไปละ ไม่ต้องมีไม้ เอก มันยังไม่เข้ าใจวรรณยุกต์ ทุกคน
หมดเลยทัว่ ประเทศ เราต้ องระวังด้ วย คุณบอก ลาละ ผมถาม เมื่อไรจะมาอีกล่ะ มันคนละอารมณ์
อารมณ์ถาม อารมณ์ตอบ ในอารมณ์ Narrative บอกเล่า คนเขียนไม่ร้ ูจกั ไม้ เอกไม่ได้ มันต้ องรู้ ผม
บอกบอกอบ้ าง แต่ไม่สําเร็ จ มีมติชนที่ไม่ผิด ..นี่คือ ภาษาไทยที่ไม่ได้ ยากเลย ผมอยากจะไปหา
เรื่ องกับคนที่ใส่ไม้ เอกอยูเ่ รื่ อย ผมถาม มึงเรี ยนมาจากโรงเรี ยนไหน” และ
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“...คนบางคนเขียนหนังสือไม่มีย่อหน้ าเลย ที่จริ งการเขียนหนังสือมันมี
หลักวิชานะ คนเขียนหนังสือที่มีกาละ เทศะ จะทําให้ หนังสืออ่านเข้ าใจง่าย..การเขียนหนังสือต้ อง
มีทงกาละและเทศะ”
ั้
นอกจากคุณภาพหนังสือที่กล่าวมาแล้ ว ปั ญหาการลอกเลียนแบบของ
หนังสือ ยังเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของหนังสือ ดังคํากล่าวของกรรมการ
ผู้จดั การสํานักพิมพ์ ซึง่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญอีกท่านหนึง่ ได้ กล่าวไว้ วา่
“การลอกเลียนแบบ ทัง้ จากรู ปแบบ แนวงานศิลป์ การเขียน ที่ริเริ่ ม
สร้ างสรรค์มาตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่งเป็ นงานแนวที่ผ้ อู ่านให้ การยอมรับ
และติ ด ตามมาโดยตลอด มี ห ลายสํ า นั ก พิ ม พ์ ห รื อ แม้ กระทั่ง ผู้ ผลิ ต สื่ อ บางรายที่ พ ยายาม
ลอกเลียนแบบทัง้ Characters และรู ปแบบหนังสือหรื อสื่ออื่น ๆ ในช่วงเวลาอันรวดเร็ วหลังจากได้
คิดค้ นผลิตภัณฑ์ ใหม่ออกมา จนบางครัง้ ทําให้ ผ้ ซู ื ้อสับสนเข้ าใจว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ จากที่เดียวกัน
หรื อแนวการเขียนที่ลอกเลียน คัดลอกบางส่วนมาเรี ยบเรี ยงใหม่เป็ นงานชิ ้นใหม่ของตนเอง นัน่ คือ
การฉกฉวยโอกาสทางความคิดที่ยงั คงมีอยูเ่ สมอหากไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลเสีย
ต่อการพัฒนาคุณภาพหนังสือบ้ านเรา”
เมื่อได้ ทราบถึงพฤติกรรมการอ่าน การซื ้อและโอกาสการเข้ าถึงหนังสือ
ของประชากรไทย รวมทัง้ คุณภาพหนังสือที่ ผลิตขึน้ ให้ คนไทยได้ อ่า นแล้ ว การศึกษาถึ ง ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจหนังสือ นับเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่จําเป็ นต่อการทําความ
เข้ าใจธุรกิจสํานักพิมพ์
4.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึง่
นอกเหนือจากปั จจัยอื่น ๆ ทังปั
้ จจัยภายนอกประเทศและปั จจัยภายในที่ส่งผลทังโดยทางตรงและ
้
ทางอ้ อมต่ออํานาจการตัดสินใจซือ้ และต่อภาวะการแข่งขัน ของธุรกิ จสํ านัก พิม พ์ ซึ่งสามารถ
ประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้ องที่ได้ จากการศึกษา ดังนี ้
1. สภาพธุรกิจหนังสือโดยทัว่ ไป
ธุ ร กิ จ หนัง สื อ เป็ นอุต สาหกรรมที่ มี ก ารขยายตัว และเติ บ โตได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยที่ผา่ นมามีอตั ราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงทําให้
ธุรกิจหนังสือได้ รับความสนใจจากผู้ประกอบการจํานวนมาก โดยมีมูลค่าการตลาดของธุรกิ จ
หนังสือเล่มซึ่งไม่รวมหนังสือเรี ยนประมาณ 19,200 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี
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พ.ศ. 2550 ที่คาดว่ายอดขายรวมประมาณ 18,000 ล้ านบาท (สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย, 2551, มีนาคม 3, หน้ า 5) ทังนี
้ ้เนื่องจากธุรกิจหนังสือยังมีช่องว่างทาง
การตลาดอยู่มาก จึงทําให้ มีผ้ ูสนใจเข้ ามาแข่งขันในธุรกิจหนังสือจํานวนมาก ส่งผลให้ เกิ ดการ
แข่งขันสูง ทัง้ ในแง่การลอกเลียนแบบหนังสือที่ประสบความสําเร็ จและการผลิตหนังสือในแนว
เดียวกันซึ่งเป็ นลูกค้ ากลุ่มเดียวกัน แต่ในเวลาเดียวกัน การแข่งขันในธุรกิจหนังสือ ก็ต้องถือว่ามี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้ ขนาดของตลาดใหญ่ขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว ดังคํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ดังนี ้
“ธุรกิ จหนังสือมี การเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 จากการสํารวจพบว่าปี พ.ศ. 2549 มีหนังสือใหม่เข้ าร้ านประมาณ 934 เรื่ อง
ต่อเดือน ซึง่ เป็ นอัตราที่ตํ่ากว่าประเทศพัฒนาแล้ วประมาณ 5-10 เท่า โดยคาดว่าคนไทยอ่าน
หนังสือปี ละประมาณ 2 เล่ม และใช้ เงินซื ้อหนังสือปี ละ 260 บาท”
“ธุรกิจหนังสือ จะมองว่า มีคแู่ ข่งก็มี จะมองว่าเป็ นการขยายตลาดก็ใช่”
“มีช่วงหนึ่งที่ตลาดหนังสือก้ าวหน้ าก้ าวกระโดด บางครัง้ หนังสือเหมือน
ฟองสบู่อย่างเช่นเศรษฐกิจดี สํานักพิมพ์ก็ผดุ ขึ ้นเป็ นดอกเห็ด ออกหนังสืออะไรกันก็ได้ เวลาที่
เศรษฐกิจตกหรื อถดถอย หนังสือที่ฟมเฟื
ุ่ อยก็จะเป็ นสิง่ แรก ๆ ที่เขาตัดออก”
“ในปี 2551 วงการหนังสือยังมีการขยายตัวที่ดี คือ คาดว่ามีการเติบโต
ประมาณ 7-8 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นการเติบโตของตลาดหนังสือวัยรุ่ น โดยเฉพาะหนังสือที่
พัฒนามาจากบล็อกหรื อชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงหนังสือเด็กและเยาวชน ทังนี
้ ้ หลักฐานที่
ช่ ว ยยื น ยัน การขยายตัว ของวงการหนัง สื อ คื อ การขยายหน้ า ร้ านของบุ๊ค สไมล์ สถิ ติเ ม็ ด เงิ น
ไหลเวียนในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน รวมถึงงานมหกรรม
หนังสือระดับชาติ ที่ยงั สูงกว่าปี ที่แล้ วในช่วงเดียวกัน แม้ ว่าคนที่มาในงานจะดูบางตากว่าปี ก่อน ๆ
แต่กลุ่มคนที่มางานก็เป็ นกลุ่มลูกค้ าตัวจริ งที่มีกําลังซื ้อ และมาเพื่อตังใจซื
้ ้อจริ ง ๆ ไม่ได้ มา ตาม
กระแส เรี ยกว่า คนมาน้ อย แต่เม็ดเงินไม่น้อยลง นัน่ คือ มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ ้นนัน่ เอง”
เมื่ อ พู ด ถึ ง ยอดพิ ม พ์ ห นัง สื อ ในบ้ า นเรา ที่ ส ะท้ อนความรุ่ ง เรื อ งของ
อุตสาหกรรมหนังสือได้ สว่ นหนึง่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญท่านหนึง่ ได้ กล่าวไว้ วา่
“บางเล่ ม ถ้ านับ ยอดรวมอาจพิ ม พ์ เ ป็ นแสน ๆ เล่ ม มาแล้ ว ก็ ไ ด้ เช่ น
หนังสือเข็มทิศชีวิตของ ฐิ ตนิ ารถ ณ พัทลุง พิมพ์มากว่า 500,000 เล่มแล้ ว ออกมา 5 ปี แล้ ว ยังเป็ น
หนังสือขายดีอยูเ่ ลย หรื อเสียดายคนตายไม่ได้ อา่ นก็เหมือนกัน”
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ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ตลาดหนังสือในประเทศที่มีการตื่นตัวและสร้ าง
ปรากฏการณ์ การขายที่ สูงส่วนใหญ่มักเป็ นหนังสือแปลจากต้ นฉบับต่างประเทศ ซึ่งสะท้ อนถึง
จุดอ่อนของการผลิตหนังสือต้ นฉบับภาษาไทยและการสร้ างตลาดหนังสือให้ กบั นักเขียนไทยที่จะมี
ซึง่ ยังต้ องพัฒนาอีกมาก ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญท่านหนึ่ง
พื ้นที่ยืนทังตลาดภายในและนอกประเทศ
้
ซึง่ เป็ นนักวิชาการและนักเขียนที่มีชื่อเสียงได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“อุตสาหกรรมหนังสือบ้ านเรา ต้ องบอกว่า เศร้ า ๆ น่าเสียดาย คนไทย
อ่า นเยอะ หนัง สือมี ม ากมายหลายประเภท แต่ห นัง สือ ขายดีก ลับเป็ นหนัง สือแปล เช่น แฮร์ รี่
พอตเตอร์ ตอนนี ้ซึง่ มีถึง 7 ภาค พอออกมาทีหนึ่งก็กระหึ่มไปทัว่ โลก รวมทังในไทยด้
้
วย ผมอยาก
เห็นเรื่ องราวในอดีตของไทยได้ รับความนิยม อย่างสมัยก่อน เช่น ยาขอบ ที่เขียนผู้ชนะสิบทิศ ซึ่ง
ได้ รับความนิยมสูงมาก และนักเขียนกับคนอ่านจะมีความผูกพันกันจริง”
ขณะที่มมุ มองของนักเขียนเจ้ าของรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 มีความเห็น
ว่า ธุรกิจหนังสือของบ้ านเรา มักเป็ นลักษณะการเลียนแบบกันเสียมาก ดังนี ้
“ตลาดหนังสือบ้ านเรา ต้ องพูดว่า เป็ นแบบ Mee to คือ ทําตามแบบ จึง
ทําให้ เกิดการแข่งขันสูง”
แต่สําหรั บผู้ให้ ข้อมูลสําคัญอีกท่านหนึ่ง กลับรู้ สึกว่า การแข่งขันของ
ธุรกิจหนังสือ คูแ่ ข่งหาใช่อื่นไกล แต่ต้องแข่งกับตนเอง ดังที่เขากล่าวไว้ วา่
“ผมมองว่า ธุรกิจหนังสือ การแข่งขันสูงก็จริ ง แต่ค่แู ข่งคือตัวเอง ยังไง
ตลาดก็ยงั มีอยู่ ต่อเมื่อหาตลาดได้ ก็ยงั ทําธุรกิจนี ้ได้ ”
แม้ ว่าในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์จะมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้ ว การดําเนินงานของสํานักพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็ นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ซึง่ มีข้อจํากัดในด้ านทรัพยากร ส่งผลให้ รายใหญ่ที่มีทรัพยากร และอํานาจต่อรองมากกว่าจะเป็ น
ผู้ได้ เปรี ยบ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญท่านหนึง่ ได้ กล่าวไว้ วา่
“..สํานักพิมพ์รายใหญ่ ๆ จะได้ เปรี ยบทางการค้ าต่อรายเล็ก เนื่องจากมี
ความพร้ อมในทุกด้ านในการแข่งขัน จึงได้ รับการยอมรับในกลุ่มผู้อ่านและร้ านหนังสือมาโดย
ตลอด ทําให้ สํานักพิมพ์ขนาดเล็กมีอปุ สรรคในการเติบโตพอสมควร เนื่องจากขาดเครื่ องมือในการ
ดําเนินธุรกิจที่ครบวงจรและมีต้นทุนที่สงู กว่า รายเล็กที่จะประสบความสําเร็ จได้ ต้ องมีปัจจัยที่โดด
เด่นจริง ๆ เช่น ความโดดเด่นทางด้ านเนื ้อหาที่เป็ นที่ต้องการของตลาด”
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และจากสภาพทั่ว ไปของธุ ร กิ จ หนัง สื อ ที่ ก ล่า วมาแล้ ว หากศึก ษาถึ ง
โครงสร้ างของธุรกิจหนังสือ จะช่วยให้ มองเห็นลักษณะการดําเนินธุรกิจของส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
2. โครงสร้ างของธุรกิจหนังสือ
ธุรกิจหนังสือจะมีผ้ เู กี่ยวข้ องตังแต่
้ นกั เขียน สํานักพิมพ์ โรงพิมพ์ (รวมทัง้
การจัดทําต้ นฉบับ การไสกาวเข้ าเล่ม การเคลือบปก) ผู้จดั จําหน่าย และร้ านจําหน่ายหนังสือ โดย
มีสว่ นแบ่งของผู้เกี่ยวข้ อง ดังแผนภาพที่ 15
นักเขียน
8-10 %

สํานักพิมพ์
20-30%

โรงพิมพ์
20-30 %

ผู้จดั จําหน่าย
20%

ค้ าปลีก
20-25%

แผนภาพที่ 15 โครงสร้ างรายได้ ของผู้เกี่ยวข้ องในธุรกิจหนังสือ
จากโครงสร้ างของผู้เกี่ ยวข้ องดังกล่าว จะพบว่า รายได้ ของโรงพิ มพ์
ใกล้ เคียง หรื อเท่ากับโครงสร้ างรายได้ ของสํานักพิมพ์ ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลสําคัญบางท่าน เห็นว่า การ
ดําเนินงานสํานักพิมพ์ ควรจะดําเนินงานให้ ครบวงจร โดยควรลงทุนในกิจการโรงพิมพ์ ด้วย เพื่อ
ประโยชน์ ทงในแง่
ั้
การควบคุมคุณภาพและการได้ รับผลประโยชน์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ก็มีผ้ ใู ห้
ข้ อมูลสํ าคัญบางท่ านไม่เห็ นด้ วย เนื่ องจากเห็ นว่า ควรใช้ บริ การจากภายนอกจะให้ ประโยชน์
มากกว่าในแง่ความคุ้มค่าในการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง ดังทัศนะที่ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญได้
แสดงไว้ ดังนี ้
ผู้ที่เห็นว่าสํานักพิมพ์ควรลงทุนธุรกิจโรงพิมพ์ด้วย กล่าวไว้ วา่
“หากดูโครงสร้ างรายได้ เกินครึ่ งที่เป็ นของโรงพิมพ์ การใช้ โรงพิมพ์คน
อื่นมันมีปัญหาเรื่ องของการควบคุม ความมีคณ
ุ ภาพ ความถูกต้ อง ความรวดเร็ ว ถ้ าสํานักพิมพ์
ไหนมีโรงพิมพ์ของตัวเองก็จะได้ 2 ทาง คือ การบริหารจัดการ และก็โรงพิมพ์ต้องมีกําไร การบริ หาร
จัดการ แทนที่จะให้ คนอื่น ก็เอามาทําเอง นอกจากนี ้ เมื่อมีกําลังการผลิตเหลือ เราก็รับจ้ างคนอื่น
พิมพ์ ซึง่ ตรงนี ้มันจะเป็ นประโยชน์ สํานักพิมพ์เราเกิดมาด้ วยเหตุผลเช่นนี ้ เราทําหนังสือ..มาก่อน
เราเห็นว่า เมื่อเราออกหนังสือเล่มหนึ่งแท่นพิมพ์พอมีเวลาว่าง เล่มใหม่ยงั ไม่มา ก็มีเวลาว่าง ซึ่ง
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โรงพิมพ์มีชื่อเสียงมาจากการพิมพ์งานคุณภาพ..ถ้ าอยากจะโต สํานักพิมพ์ต้องมีโรงพิมพ์เอง คือ
วันหนึง่ ไม่มีไม่เป็ นไร แต่ในแผนงานของคนที่บริหารจัดการ ควรพัฒนาให้ มาถึงจุดนี ้” และ
“ข้ อได้ เปรี ยบของเราคือ ของเราครบวงจรหมดเลย มีนกั เขียนทัง้ อิสระ
ทังในเครื
้
อข่าย ผ่านสํานักพิมพ์เรามี โรงพิมพ์เรามี จัดจําหน่ายเรามี ค้ าปลีกเรามี บางคนเขามีแค่
โรงพิมพ์และสํานักพิมพ์ ไม่มีหน้ าร้ าน หรื อบางแห่งก็มีแค่สํานักพิมพ์และระบบจัดจําหน่าย แต่ไม่มี
โรงพิมพ์ ของเราถือว่าครบวงจรที่สดุ แล้ วครบวงจรแบบใหญ่ ไม่ใช่แบบเล็ก”
ผู้ที่ไม่เห็นด้ วยที่สํานักพิมพ์จะลงทุนการผลิตโดยใช้ โรงพิมพ์ของตนเอง
กล่าวไว้ วา่
“เรื่ อ งอะไรเราจะไปลงทุน โรงพิ ม พ์ นี่ เ หมื อ นลงทุน เม็ ด เงิ น มหาศาล
เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ ว เหมือนอาจารย์ลงใน Internet ปุ๊ บ ลงเท่าไหร่ มนั ก็ไม่จบสิ ้น มัน Update ทุก
วันเลย ไปใช้ เขาสนุกที่สดุ แล้ วก็เขาจะแข่งขันกันเอง โดยที่เราจะเลือกได้ ด้วย และได้ ราคาที่ถกู ลง
ด้ วย สําหรับตัวเอง การ Outsource ดีกว่า”
และหากพิ จ ารณาโครงสร้ างของธุ ร กิ จ หนัง สื อ จะพบว่ า ฟั น เฟื องที่
สําคัญที่ทําให้ หนังสือเดินทางจากผู้ผลิตไปสู่ร้านค้ าปลีกหนังสือได้ คือ ผู้จดั จําหน่ายหรื อสายส่ง
โดยสายส่งจะได้ รับค่าตอบแทนจากสํานักพิมพ์ ตังแต่
้ ร้อยละ 30-40 แต่อาจเพิ่มขึ ้นสําหรับ
สํานักพิมพ์บางแห่งที่ขาดอํานาจการต่อรอง โดยผู้จดั จําหน่ายจะแบ่งส่วนที่ได้ ให้ กบั ร้ านหนังสือ
ราวร้ อยละ 20-25 ดังข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลสําคัญทังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและสํานักพิมพ์ ดังนี ้
“ตามปกติสายส่งจะคิดส่วนแบ่งการขาย เท่ากับ 35-40% และสายส่งจะ
ให้ ร้านค้ า 25 -27% การขายหนังสือ หากเป็ นร้ านใหญ่ ๆ เมื่อมีหนังสือใหม่ จะขอดูหนังสือก่อน”
“การกระจาย การจั ด จํ า หน่ า ย โดนผู ก ขาดโดยบางกลุ่ ม ทํ า ให้
สํานักพิมพ์ถกู บีบมาก ตังแต่
้ การเรี ยกค่า GP เพิ่ม เช่น 40-50%”
นอกจากนี ้ ในโครงสร้ างของธุ ร กิ จ สํ า นั ก พิ ม พ์ ยั ง มี ใ นส่ ว นของ
ค่าตอบแทนสําหรับผู้เขียน ซึง่ จะมีการจ่ายคล้ ายคลึงกัน ในสองลักษณะคือ จ่ายในอัตราคงที่ (Flat
Rate) หรื ออาจจ่ายเป็ นลักษณะอัตราก้ าวหน้ า (Progressive Rate) โดยอัตราเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว
ร้ อยละ 8-12 ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
“ผู้เขียนจะได้ คา่ เขียน 10% หากมีชื่อเสียงก็ให้ 12% จากยอดพิมพ์”
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“ของเราให้ อตั ราที่คงที่ มีอตั ราเดียวเท่านัน้ คุณจะขายได้ เท่าไร เราก็มี
อัตราเดียวเท่ากัน เพราะมีคนต่อรองเรามาเยอะเลย บอกว่าที่อื่นเป็ นขันบั
้ นได เราบอกว่าที่นี่ไม่มี
ขันบั
้ นได ระนาบเดียว ..ความเป็ นปกติดีที่สดุ อย่าจับอะไรมากมาย”
“ลิขสิทธิ์ ที่นี่เราแปรไปตามยอดขาย หลายที่จะแปรไปตามยอดพิมพ์”
ขณะที่ สํา นัก พิม พ์ ในอดีต ที่ ผ้ ูเ ขี ย นเป็ นทัง้ ผู้เ ขี ย น บรรณาธิ ก าร และ
ผู้ผลิต ผู้ได้ ฉายาว่า “เขียนเอง พิมพ์เอง และขายเอง” ได้ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
แก่ผ้ เู ขียนในอดีตว่า
“ตังแต่
้ ปี 2508 คนเขียนผมก็ให้ ยี่สบิ เปอร์ เซ็นต์ ห้ าบาทผมให้ เล่มละบาท
ผมรวยถึงสี่บาท”
3. ธุรกิจสํานักพิมพ์
การดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึง่ ถือว่า เป็ นผู้ควบคุมประตูข่าวสาร (Gate
Keeper) กล่าวคือ สํานักพิมพ์จะทําหน้ าที่ในการคัดสรรต้ นฉบับที่คิดว่าสามารถทําตลาดได้ ก่อน
ตัดสินใจลงทุนผลิตหนังสือออกจําหน่าย ซึ่งหากตัดสินใจผิดพลาด สํานักพิมพ์ ก็อาจประสบผล
ขาดทุนและต้ องเลิกกิจการในท้ ายที่สดุ ซึง่ จากการวิจยั พบว่า ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ส่วนใหญ่
ในตลาดหนังสือในประเทศไทยกว่าร้ อยละ 80 ดําเนินงานโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ซึ่งยังขาดองค์ความรู้ ที่สมบูรณ์ในการทําธุรกิจหนังสือ ตังแต่
้ ความรู้ ด้านการตลาด การผลิต
และการบริ หารจัดการ อีกทังยั
้ งขาดอํานาจต่อรองกับผู้จดั จําหน่ายด้ วย ทําให้ สํานักพิมพ์ขนาด
กลางและขนาดเล็กเสียเปรี ยบสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่พร้ อมทังเงิ
้ นทุน ความรู้ และอํานาจต่อรอง
ส่งผลให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์เกิดขึ ้นและล้ มหายไปจํานวนมาก ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ซึ่งเป็ นผู้บริ หาร
ระดับสูงที่เป็ นผู้จดั จําหน่ายหนังสือ ได้ กล่าวไว้ วา่
“ก่อนหน้ านี ้ประมาณปี พ.ศ. 2525-2526 มีสํานักพิมพ์ที่ส่งหนังสือให้
เราจัดจําหน่ายประมาณ 400 สํานักพิมพ์ ปั จจุบนั เหลือประมาณ 40-50 สํานักพิมพ์ แต่สํานักพิมพ์
เหล่านี ้ จะผลิตหนังสือจํานวนเยอะขึ ้น คือ ที่ใหญ่ก็ใหญ่ขึ ้น ที่หายก็หายไปเลย บางสํานักพิมพ์ก็
พิมพ์น้อย ไม่ชดั เจน ปี หนึง่ อาจมีเพียงปกเดียว สรุปก็คือ จํานวนสํานักพิมพ์เล็ก ๆ หายไปเยอะ แต่
ที่อยูก่ ็ชดั เจน มีระบบ”
“มี ก ารแข่ง ขัน สูง มาก เกิ ด สํ า นัก พิ ม พ์ ใ หม่ ๆ เยอะ ออกแนวหนัง สื อ
ค่อนข้ างซํ ้ากัน กล่าวคือ ถ้ าแนวหนังสือไหนกําลังเติบโต สํานักพิมพ์ตา่ ง ๆ ก็จะออกหนังสือแนวนัน้
กันเยอะ เช่น แนวนิยายเกาหลี เป็ นต้ น”
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“ถ้ าเราดูตามเม็ดเงิน ตัวหลักมันจะกระจุกอยู่ที่สํานักพิมพ์ใหญ่ หลาย
ครั ง้ ที่ สํานักพิมพ์ ใหญ่ เริ่ มไม่แข็ง ก็ คือไม่มีจุดยืนเหมือนกัน เช่น คนนัน้ ขายได้ เราประมูลด้ วย
ดีกว่า”
“สํานักพิมพ์ในประเทศไทยค่อนข้ างเปิ ดได้ ง่าย มีบคุ ลากรเพียง 2-3 คน ก็
สามารถ ดําเนินกิจการได้ เพียงรู้กระบวนการทํางานหลัก ๆ เกี่ยวกับการบรรณาธิการต้ นฉบับ และ
งานกราฟฟิ ก จัดรูปเล่มและภาพประกอบ ตลอดจนหลักการจัดซื ้อกระดาษและเลือกโรงพิมพ์ให้ ได้
คุณภาพตามที่เราต้ องการก็สมบูรณ์ แล้ ว ในส่วนอื่น ๆ เช่น การตลาดและประชาสัมพันธ์ ระบบ
บัญชีและการเงิน ตลอดจนคลังสินค้ า หรื อบุคคล เป็ นส่วนตามมาเหมือนธุรกิจอื่น ๆ”
ทัง้ นี ้ ลัก ษณะการดํ า เนิ น งานการผลิ ต หนัง สื อ ในปั จ จุบัน จะต่า งจาก
สมัยก่อน โดยสํานักพิมพ์ที่มีการวางแผนการจัดการที่ดี จะใช้ กลยุทธ์ เข้ าช่วยในการบริ หารจัดการ
ซึ่งต่างจากในอดีต ที่ การผลิตหนังสือจะเริ่ มต้ นจากนักเขียนที่เขียนขึน้ ก่อนแล้ วจึงไปหาคนซือ้
ขณะที่ปัจจุบนั จะใช้ การวิจยั ความต้ องการเข้ าช่วยในการค้ นหาความต้ องการของผู้อ่าน แล้ วเลือก
ผลิตหนังสือให้ ตรงกับความต้ องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ดังคํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญที่
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการจัดจํ า หน่ า ยให้ กับ สํา นัก พิ ม พ์ ห ลายแห่ ง รวมทัง้ หนัง สื อ ที่ ผลิต ในเครื อ ของ
สํานักพิมพ์ตนเองด้ วย ดังนี ้
“สมัยก่อน เขียนก่อนแล้ วค่อยไปหาคนซื ้อเอา คือ รุ่ นอุดมการณ์ เดี๋ยวนี ้
มันไม่ได้ แล้ ว มันต้ องผสม ถามก่อนว่า ข้ างหน้ าเขาอยากอ่านอะไร เรามีสินค้ าตอบสนองเขาได้
ไหม กลุ่มไหนด่วน ไม่ด่วน กลุ่มแบบนี ้เอา กลุ่มเด็กหรื อกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่แบบไหน ผู้หญิง หรื อ
ผู้ชาย นอกจากนี ้ ต้ องดูอดุ มการณ์เราด้ วย จะทําอย่างไรให้ ตอบสนองเราด้ วย อุดมการณ์เราต้ อง
ไม่เปลี่ยน ขายได้ ด้วย มีเงินเข้ ามาหมุนในระบบ ซึง่ จะทําให้ ได้ เงินใหม่ ๆ ต่อยอดไปได้ เรื่ อย ๆ”
4. ระบบการจัดจําหน่ายหนังสือในประเทศไทย
การจําหน่ายหนังสือส่วนใหญ่ในประเทศไทย มากกว่าร้ อยละ 80 เป็ น
การจําหน่ายโดยการฝากขายผ่านร้ านหนังสือ โดยผู้ประกอบการสํานักพิมพ์อาจดําเนินการเองหรื อ
มอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่าย เช่น บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
จํากัด สายส่งศึกษิ ต บริ ษัท เคล็ดไทย จํากัด และบริ ษัท งานดี จํากัด (ในเครื อมติชน) เป็ นต้ น เป็ น
ผู้กระจายหนังสือไปสูร่ ้ านหนังสือทัว่ ประเทศ ซึง่ ร้ านหนังสือจะแบ่งเป็ นสองลักษณะ คือ ร้ านหนังสือ
เครื อข่ายที่มีระบบการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบมาตรฐาน ที่เรี ยกว่า Modern Trade ซึง่ มีสดั ส่วน
ราวร้ อยละ 60 และร้ านหนังสืออิสระ ซึง่ ไม่มีระบบการบริ หารจัดการที่เป็ นมาตรฐาน โดยมีสดั ส่วน
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ราวร้ อยละ 40 ของร้ านหนังสือทังหมดในประเทศ
้
ทังนี
้ ้ พบว่า ธรรมชาติการขายหนังสือที่สําคัญ
คือ การได้ มีโอกาสให้ ผ้ อู ่านได้ พบ ได้ สมั ผัส และได้ มีโอกาสเลือก จะทําให้ เกิดโอกาสในการขาย
หนังสือได้ ดี ดังนัน้ ธุรกิจสํานักพิมพ์จงึ ต้ องอาศัยร้ านหนังสือเป็ นช่องทางการจําหน่ายที่สําคัญที่สดุ
ในการเพิ่มโอกาสในการขาย และนับเป็ นนิมิตหมายที่ดีที่ปริ มาณร้ านหนังสือในปั จจุบนั เพิ่มขึ ้น
แม้ ว่าส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ ้นจะเป็ นร้ านหนังสือขนาดเล็กที่มีพื ้นที่จํากัดและประเภทหนังสือที่ไม่ค่อย
หลากหลายนัก ได้ แก่ การเพิ่มขึ ้นของร้ านหนังสือ Book Smile ที่เปิ ดคูก่ บั ร้ านค้ าปลีกในเครื อ ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ตลาดหนังสือบ้ านเรา กว่า 80% เป็ นการขายโดยการฝากขาย ก่อน
หน้ านีบ้ างร้ านเคยทําเป็ นเครดิต คือซื ้อขาดแล้ วคืนได้ เป็ นเปอร์ เซ็นต์ สุดท้ ายก็อยู่ไม่ได้ ต้ องขอ
เปลี่ยนเป็ นฝากขาย เนื่องจากไม่ว่าจะฝากขาย หรื อซื ้อขาด สํานักพิมพ์ก็ให้ เปอร์ เซ็นต์เท่ากัน ซึ่ง
ภาระการแบกสต็อคกรณี ซื ้อขาดไปตกอยู่ที่ร้านค้ า แต่ไม่ได้ อะไรเพิ่ม ก็ไม่ร้ ู ว่าจะแบกสต็อคไป
ทําไม สุดท้ ายก็ต้องกลับไปเป็ นแบบเดิม”
“ปั จจุบนั ร้ านหนังสือมีประมาณ 3,000 ร้ าน ร้ านใหญ่ประมาณ 2,000
ร้ าน ร้ านย่อย ๆ ประมาณ 1,000 ร้ าน ซึ่งตอนนี ้ หนังสือสามารถกระจายได้ มากขึ ้น เช่น ในร้ าน
Book Smile ของ Seven-Eleven ผมมองว่าเป็ นนิมิตรหมายที่ดี ถ้ าคุณเดินผ่านเข้ าร้ าน SevenEleven ก็ยงั เห็นหนังสือ แม้ จะเป็ นร้ านเล็ก ๆ เพียง 20 หรื อ 30 ตารางเมตร แต่ก็ช่วยให้ หนังสือ
สามารถกระจายได้ มากขึ ้น”
นอกจากการจํ า หน่ า ยหนัง สื อ ผ่ า นร้ านหนัง สื อ แล้ ว สํ า นัก พิ ม พ์ ยัง
สามารถสามารถดําเนินการจําหน่ายหนังสือในช่องทางอื่น ๆ ได้ อีกหลายช่องทาง ตังแต่
้ การนํา
สินค้ าไปจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าโดยตรง เช่น การเปิ ดจุดจําหน่ายในสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รถ
เคลื่อนที่ หรื อการนัดพบลูกค้ าในเทศกาลหนังสือ รวมถึงการจัดจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งที่สําคัญและคาดว่าจะมีอนาคตที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต เป็ นต้ น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้
กล่าวไว้ ดังนี ้
“หนังสือของเราจัดจํ าหน่ายเอง โดยวิธี ฝากขาย ขายตรง ขายเอง มี
องค์กรติดต่อโดยตรงเพื่อซื ้อจํานวนมากสําหรับการอบรม หรื อเป็ นหนังสือแจก เช่น แจกงานวัด
งานบุญ งานกุศล (กรณีรับจ้ างผลิต)”
5. อุตสาหกรรมหนังสือในยุคสื่อสารไร้ พรมแดน
ปั จจุบนั หนังสือเล่มกําลังเผชิญกับคู่แข่งขันหลายด้ าน เพราะนอกจาก
การแข่งขันกับหนังสือประเภทเดียวกันจากต่างสํานักพิมพ์แล้ ว ยังมีสินค้ าทดแทนอื่น ที่ผ้ บู ริ โภค
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สามารถเลือกรับได้ ตังแต่
้ สื่อทีวี วิทยุ อินเตอร์ เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมไปถึงการถูกแย่งเวลาใน
การอ่านไปจากสิง่ บันเทิงอื่น ๆ เช่น การใช้ เวลากับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม การเดินเล่นตาม
ศูนย์การค้ า การเข้ าชมทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา เป็ นต้ น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ
ได้ กล่าวไว้ วา่
“เวลาถูกแย่งไปจากการอ่าน ดังนัน้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องต้ องมีวิธีการส่งเสริ มให้
คนอ่าน รวมทังตั
้ วผู้อา่ นเอง ต้ องรู้จกั เลือกที่จะอ่าน”
และไม่ว่าหนังสือจะมีค่แู ข่งขันที่เป็ นสื่ออื่นที่ทันสมัยและให้ ความรวดเร็ ว
อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีผ้ ทู ี่เชื่อมัน่ ว่า หนังสือเล่มจะยังคงอยู่ ดังที่ผ้ เู ขียนท่านหนึง่ ได้ กล่าวไว้ วา่
“ผมเชื่อว่าอย่างไรหนังสือเล่มก็จะไม่สูญพันธุ์ นอกจากจะมีนวัตกรรม
ใหม่ที่จะมาแก้ ปัญหา E-Book ในปั จจุบนั นี ้ ซึ่ง E-Book มีข้อด้ อยต่าง ๆ ตังแต่
้ ต้ องใช้ ไฟฟ้า
บางครัง้ ไม่สะดวก และก็ยงั ไม่สามารถแก้ ปัญหาเรื่ องสิ่งแวดล้ อมจากการที่หนังสือกระดาษถูก
โจมตีวา่ ใช้ ต้นไม้ ทําลายสิง่ แวดล้ อม ขณะที่ E-Book เอง ก็ยงั คงต้ องใช้ ไฟฟ้า ซึง่ เป็ นพลังงาน และ
จอก็เป็ นพลาสติก ก็ถือว่ามีสว่ นในการทําลายสิ่งแวดล้ อมเช่นกัน รวมทังการเก็
้
บไว้ นาน ๆ ก็อาจมี
ปั ญหา” และ
“ปั จจุบนั E-Book มีที่อยู่แล้ ว แต่เชื่อว่าจะไม่ทําให้ หนังสือกระดาษหมด
ไปในศตวรรษนี ้ เพราะคนรักยังมีอยู่ อยู่ที่สว่ นแบ่งการตลาด การตลาดสําคัญมาก รวมทังบทบาท
้
ของสังคม ที่ ใหญ่ ที่สุด คือ ภาครัฐ ..ถ้ าสังคมหนึ่ง ๆ คนอ่านเพื่อความเพลิดเพลินมาก เชื่ อว่า
E-Book จะไม่แรง แต่ถ้าคนใช้ หาความรู้ ค้ นคว้ า เพราะต้ องการความใหม่ เมื่อนัน้ E-Book จะแรง”
4.1.3 โอกาสของผู้เกี่ยวข้ อง
ผลการศึกษาธุรกิ จสํ า นักพิม พ์ ทํ า ให้ พ บโอกาสของผู้เ กี่ ย วข้ อ งในธุ รกิ จ
หนังสือที่น่าสนใจ ดังนี ้
1. โอกาสของนักเขียน
“นั ก เขี ย น” คื อ ผู้ ที่ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการสื บ สานวัฒ นธรรมของ
ประเทศชาติ และสร้ างสรรค์อารยะธรรมของโลกตลอดมา ด้ วยเหตุที่นกั เขียนเป็ นผู้สร้ างสรรค์งาน
เขียน ซึ่งทําให้ เกิดการอ่าน และส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาและความงอกงามทางจิตใจของ
มนุษย์ ซึง่ มนุษย์ คือ บ่อเกิดสําคัญของการพัฒนาความรุ่งเรื องของอารยะธรรมของชาติ ดังนัน้ ทุก
วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้ จดั งาน “วันนักเขียน” เพื่อ
ส่งเสริ มสถานภาพและสะท้ อนให้ เห็นความสําคัญของอาชีพนักเขียน
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แม้ ว่ า นัก เขี ย นจะได้ รั บ การระลึ ก ถึ ง ความสํ า คัญ ดัง กล่ า ว แต่ ยัง มี
นักเขียนอีกจํานวนมากที่หนทางการก้ าวสู่อาชีพนักเขียนมิใช่เรื่ องง่าย บางคนอาจต้ องใช้ เวลา
หลายปี เพราะหากยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั สํานักพิมพ์เอง ซึง่ ถือเป็ นนายทุน ก็คงต้ องป้องกันความเสี่ยงใน
การตีพิมพ์หนังสือจากนักเขียนหน้ าใหม่ นักเขียนบางคนอาจต้ องลงทุนผลิตหนังสือด้ วยเงินทุน
ส่วนตัว ดังเช่นนักเขียนชันครู
้ เจ้ าของรางวัลนราธิปปี พ.ศ. 2550 ซึง่ ถือเป็ นผู้บกุ เบิกที่สําคัญคน
หนึ่งของวงการพิมพ์หนังสือ “พ็อคเก็ตบุ๊ค” ที่กว่าจะถึงวันนี ้ ท่านต้ องใช้ เวลาถึง 13 ปี เต็ม ตังแต่
้ อายุ
13 ปี ที่เพียรส่งเรื่ องให้ กองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์โดยผ่านความพยายาม “เขียน...แล้ วก็..
เขียน” แม้ วา่ ส่วนใหญ่ของงานเขียนในช่วงแรกจะถูกกองบรรณาธิการโยนทิ ้งตะกร้ า แผ่นแล้ วแผ่น
เล่า แต่ด้วยหัวใจที่ฝักใฝ่ ในอาชีพนักเขียน ทําให้ ท่านอดทน บากบัน่ เขียนต่อไป ดังที่ท่านได้ ให้
ข้ อมูลไว้ วา่
“กว่าผมจะได้ เป็ นนักเขียนอาชีพ ก็เมื่ออายุ 26 กลับจากเหมืองแร่ มา
เตะฝุ่ นในกรุงเทพฯ พลางพยายามเขียนเรื่ องขายเป็ นอาชีพ ผมเขียนเรื่ องสัน้ กลอน สารคดีสง่ บก.
นิตยสารทุกสํานัก และปรากฏว่า ลงตะกร้ าของทุกสํานัก ผมก็ไม่ย่อท้ อ ผมกัดฟั น อดหลับอดนอน
เขียนจนดึกดื่น ส่งนิตยสารทุกเล่ม และก็ลงตะกร้ าทุกเล่มตามเคย”
นอกจากนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลหลักท่านเดิมยังได้ กล่าวถึงโอกาสที่ไม่มากนักของ
นักเขียนที่จะสามารถเลือกสํานักพิมพ์ที่จะตีพิมพ์หนังสือให้ ตนได้ แต่หากเป็ นนักเขียนที่มีชื่อเสียง
สํานักพิมพ์จะวิ่งเข้ าหาเอง เพื่อร้ องขอให้ นกั เขียนนัน้ มอบต้ นฉบับให้ แก่สํานักพิมพ์เป็ นผู้จดั พิมพ์
หนังสือให้ ดังคํากล่าวที่วา่
“นักเขียนไม่มีชื่อเลือกสํานักพิมพ์ไม่ได้ แต่หากนักเขียนเก่ง สํานักพิมพ์
จะวิ่งเข้ าหาเอง เช่น หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช ที่เป็ นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเพราะท่านเขียนเก่ง
และเป็ นบุคคลที่คนไทยทังประเทศรู
้
้ จกั ท่านดี สํานักพิมพ์จะไปคุกเข่าขอต้ นฉบับท่านมาพิมพ์ ซึ่ง
ไม่วา่ ท่านเขียนเรื่ องอะไรก็ขายได้ ” และ
“นักเขียนเก่ง ๆ ไม่มีสํานักพิมพ์ก็ไม่มีบารมี ต้ องใหญ่จริ งๆ ถ้ าไม่ใหญ่
ไม่มีใครขอ นักเขียนสร้ างสํานักพิมพ์ให้ เป็ น Bestseller แต่สํานักพิมพ์ไม่เคยสร้ างนักเขียนเลย
นักเขียนเดินต๊ อกต๋อย ไปรับค่าเรื่ องเป็ นตอน ๆ เค้ าไม่จ่าย บอกไม่มี แต่ถ้าขับรถไป เขาจ่ายให้ ..
นักเขียนต้ องมีมาด อย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ต้ องไปคุกเข่า ขอเรื่ องท่านมาพิมพ์ หนังสือดี จึง
ขายได้ คือ ของต้ องดี จึงขายได้ ”
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สําหรับวลีเสียดสี “นักเขียนไส้ แห้ ง” ซึง่ หากถามตัวนักเขียนเอง จะได้ รับ
คําตอบที่แตกต่างกันไป ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักท่านเดิมที่ดํารงตนด้ วยอาชีพนักเขียนมาทังชี
้ วิต และ
เขายังได้ ชื่อว่า เป็ นครูของนักเขียนรุ่นหลัง ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
“เขียนโดยไม่มีหลักการ เขียนโดยไม่ดตู าม้ าตาเรื อ ก็ไส้ แห้ ง แต่ถ้าเขียน
อย่างมีหลักการ เขียนตามความต้ องการของตลาด เขียนตามความต้ องการของผู้อ่าน ก็รวยได้ ”
และ
“กฤษณา อโศกสิน ป. อินทรปาลิต ทมยันตี ทําไมไม่แห้ ง ใครเขียน ต้ อง
ดู อันไหนเป็ น Master Piece อันไหนเป็ นขยะ สํานักพิมพ์ต้องตาแหลม”
ทํานองเดียวกันกับที่นกั เขียนสตรี ที่มีผลงานเด่นทางด้ านนวนิยาย ซึง่ ยึด
งานเขียนเป็ นอาชีพตังแต่
้ พ.ศ. 2522 ได้ กล่าวไว้ วา่
“ค่าตอบแทน อยูไ่ ด้ ถ้ าเรามีชื่อเสียงตลอดไป ไม่ใช้ ชีวิตฟุ่ มเฟื อยเกินเหตุ
แต่หากพื ้นที่มีน้อย ก็อยูไ่ ด้ ลําบาก”
ขณะที่ นัก เขี ย นบางคน ก็ ไ ม่ส นใจกับ ค่าตอบแทน โดยเพี ยงต้ องการ
ถ่ายทอดสิง่ ดี ๆ ให้ กบั สังคม ดังข้ อมูลที่ได้ จากผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ดังนี ้
“อาจารย์ไสว บุญมา ท่านมีมลู นิธิของท่าน เมื่อค่าลิขสิทธิ์ออก อาจารย์
ก็ให้ โอนเงินไปเข้ ามูลนิธิทงหมด
ั้
ท่านไม่เคยรับเงินค่าลิขสิทธิ์เลยครับ”
สอดคล้ องกับคํากล่าวของท่านเจ้ าของผลงานคุณภาพที่กล่าวกับผู้วิจยั
ดังนี ้
“อาจารย์ ค งทราบแล้ ว ว่ า ผมกํ า ลัง ตัง้ มูล นิ ธิ “นัก อ่ า นบ้ า นนา” ด้ ว ย
รายได้ จากค่าเขียนบทความและหนังสือของผมและการสนับสนุนของกัลยาณมิตร ผมตังมู
้ ลนิธิขึ ้น
หลังจากทําการประกวดการอ่านที่อําเภอบ้ านนาเป็ นการนําร่องอยู่ 2 ปี ..”
นอกจากนี ้ นัก เขี ย นที่ เ คยมี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ผ่ า นสํ า นัก พิ ม พ์ บ างแห่ ง
โอกาสที่หนังสือจะได้ รับการตีพิมพ์เพิ่ม ก็ต้องขึ ้นอยู่กับสํานักพิมพ์เท่านัน้ หากสํานักพิมพ์มีการ
บริ หารจัดการในด้ านการขายที่ ไม่มีประสิทธิ ภาพ หรื อไม่มีนโยบายพิมพ์ ซํา้ นักเขียนก็ จะเสี ย
โอกาส ดังที่นกั เขียนท่านหนึง่ ต้ องประสบปั ญหาดังกล่าว ดังนี ้
“พอหนังสือไม่มีในร้ านหนังสือแล้ ว ทัง้ ที่ ออกมาเพียงหนึ่งปี ด้ วยยอด
พิมพ์กว่าสามพันเล่ม ซึง่ ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ถามไปที่สํานักพิมพ์ก็ไม่ได้ รับความสนใจ จนล่าสุด
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มีลกู ค้ าต้ องการซื ้อหนังสือไปใช้ งานประกอบโครงการหนึ่ง ปริ มาณถึง 500 เล่ม แต่สํานักพิมพ์ก็ไม่
สนใจ ทําให้ นกั เขียนเสียโอกาสมากทังเรื
้ ่ องของรายได้ และชื่อเสียง”
2. โอกาสของสํานักพิมพ์
มีผ้ ูกล่าวไว้ ว่า “ภายใต้ วิกฤติย่อมมีโอกาส” ซึ่งการที่ประเทศชาติเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ หลายคนก็มองว่า ธุรกิจหนังสือเองก็อาจได้ รับผลกระทบด้ วย แต่ในเวลาเดียวกัน
ธุรกิจหนังสือแม้ ได้ รับผลกระทบในด้ านต้ นทุนและการบริ หารจัดการ แต่ก็ได้ รับอานิสงส์ในโอกาส
การขายเพิ่มขึน้ ในหนังสือบางประเภท ที่ผ้ ูอ่านคิดว่าจะให้ ประโยชน์ ในการช่วยให้ เขาสามารถ
เพิ่ม พูน ความรู้ และนํ าไปใช้ ใ นการดํา เนิ น ชี วิตได้ ดัง ที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลสํ า คัญ ได้ ก ล่า วไว้ ในทํ า นอง
เดียวกันว่า ธุรกิจสํานักพิมพ์ยงั มีโอกาสอีกมาก ดังนี ้
“ภาวะหนังสือ ตลาดขยายมากขึ ้น ดูจากร้ านหนังสือมีมากขึ ้น..หากทํา
ให้ หนังสือถูกลง จะช่วยให้ หนังสือกระจายถึงผู้อ่านได้ มากขึ ้น โอกาสในการขายของสํานักพิมพ์ก็
จะเพิ่มขึ ้นในลักษณะเดียวกัน”
“สํานักพิมพ์ในประเทศไทย มี สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่ง
ธุรกิจสํานักพิมพ์มีโอกาสมาก เพราะธุรกิจหนังสือเป็ นขาขึ ้น วัดได้ จากการจัดงาน เนื่องจากอ่าน
น้ อยมานาน และปริ มาณการอ่านหนังสือต่อคนต่อหัวยังตํ่าอยู่ จึงมีโอกาสเพิ่มได้ อีกมาก แต่มี
ปั ญหาที่ร้านหนังสือมีน้อย คือ Shelf ไม่พอ เพราะมีหนังสือออกใหม่มาก ประมาณ 30 เล่มต่อวัน
สํานักพิมพ์ต้องเพิ่มโอกาสในการขายของตนเองหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ใช้ เว็บไซต์เข้ าช่วยให้ คนรู้จกั
สํานักพิมพ์ หรื อพาสํานักพิมพ์ตวั เองไปอยูใ่ น Puntip”
“โอกาสเยอะมาก เพราะดูยอดการพิมพ์ ของต่างประเทศ มากกว่าเรา
หลายเท่าตัว ของไทยแม้ วา่ จะมีคนเติบโตอยูแ่ ล้ วก็จริง แต่วา่ ก็ยงั มีช่องว่างเยอะแยะ แต่สว่ นใหญ่มี
ยอดกระจุกอยูใ่ นเมือง”
“หนัง สื อ ทุก ชนิ ด ขายได้ แต่ ไ ด้ ม ากได้ น้ อ ยต่ า งกัน คนทุก คนชอบไม่
เหมือนกัน เช่น หนังสือพระเครื่ องก็มีกลุม่ ของเขา หนังสือต้ นไม้ ก็มีกลุม่ ของเขา หนังสือสุขภาพก็มี
กลุ่มของเขา ขายได้ แต่จะอยู่ได้ ไม่ได้ อยู่ที่การจัดการ การทําธุรกิจหนังสือ ถ้ าทําอย่างจริ งจัง ออก
หนังสือเยอะมีทนุ เยอะ มีสายป่ านยาวอยูไ่ ด้ ทกุ ราย”
“ผมเชื่อว่าวงการหนังสือจะดีขึ ้น ถ้ าคนเขียน ๆ ให้ อ่านสนุก คนอ่าน
หนังสือก็เยอะขึ ้นตามไปด้ วย เพราะเขาอ่านแล้ วย่อมสนุกไปกับมัน เมื่อนักเขียนจูงใจคนอ่านได้
วงการหนังสือหรื อทิศทางของแวดวงวรรณกรรม ต้ องดีขึ ้นแน่นอน”
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4.1.4 การส่ งเสริมธุรกิจหนังสือของภาครัฐและเอกชน
การพัฒนาธุรกิจหนังสือ ล้ วนต้ องอาศัยการร่วมมือกันทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ซึง่ ปั จจุบนั ภาคเอกชนเองได้ มีการรวมกลุม่ กันเพื่อสร้ างความร่ วมมือกันในรูปแบบต่าง ๆ โดยการ
จัดตังเป็
้ นสมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคม
ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น โดยแต่ละสมาคมต่าง
มีบทบาทหน้ าที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ ว ต่างก็มีส่วนในการสนับสนุนการอ่านและเป็ นส่วน
สําคัญที่ช่วยให้ ธุรกิจหนังสือของประเทศเจริ ญเติบโตได้ ถึงทุกวันนี ้
สํ า หรั บ การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ หนัง สื อ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ดูจ ะเป็ นสิ่ ง ที่
ผู้เกี่ยวข้ องในธุรกิจหนังสือยังไม่พึงพอใจกับการดําเนินงานของภาครัฐทังในแง่
้
นโยบายและการ
สนับสนุนส่งเสริ มตังแต่
้ การอ่าน การออกระเบียบปฏบัติที่สนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือ ดังที่ผ้ ใู ห้
ข้ อมูลหลักที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมหนังสือได้ กล่าวไว้ ในทํานองเดียวกัน ดังนี ้
“ไม่ต้องสนับสนุน อย่าทําตัวเหมือนไดโนเสาร์ ขัดขวางทําให้ ทํางานยาก
ปั จจุบนั ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาสนับสนุน เพราะมันทําให้ มีปัญหา ไม่ต้องสนับสนุนแต่อย่าง
ขวาง”
“หลัง ๆ ผมไม่คอ่ ยคาดหวังอะไรกับรัฐบาล เพราะเราขาดวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจน
เรื่ องคน และยังมีปัญหาการไม่สอดรั บระหว่างยุทธศาสตร์ นโยบาย และระบบการบริ หารของ
ราชการ”
“ต้ นทุนค่ากระดาษ หรื ออะไรต่าง ๆ มัน Control ไม่ได้ รัฐบาลไม่ได้ เข้ ามา
ช่วยเลย ตลาดไม่ใหญ่พอ ค่าพิมพ์แพง ต้ นทุนแพง”
“รัฐบาลช่วยไม่เต็มที่ อย่างการผลักดันให้ การอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ ก็ทําไม่
จริ งอยากให้ รัฐส่งเสริ มจริ งจัง บางประเทศ นักเขียนได้ เป็ นข้ าราชการของรัฐ สวัสดิการต่าง ๆ รัฐก็
ช่วยเหลือเต็มที่”
แม้ ว่า หลายท่า นจะรู้ สึก ผิด หวัง และท้ อแท้ กับ การดํา เนิ น การสนับสนุน
อุตสาหกรรมหนังสือของรัฐ แต่หากจะให้ ทางการช่วยเหลือ หลายท่าน ก็ได้ กล่าวไว้ คล้ ายคลึงกัน
ดังนี ้
“อยากให้ รั ฐ กระตุ้น การอ่ า น คนอ่ า นมาก ต้ อ งการหนัง สื อ มาก ก็ ข าย
หนังสือได้ มาก แต่ต้องสร้ างคนอ่านที่เป็ นนักอ่านที่แท้ จริ ง มีวฒ
ั นธรรมการอ่านประเภท Active
Learner มิใช่ Passive Learner และรัฐต้ องส่งเสริ มการผลิตหนังสือต้ นทาง มีนกั เขียน นักแปล
้ การยกย่องนักเขียน จัดประกวด ให้ รางวัล เป็ นนักเขียนแห่งชาติ มีรางวัล “ปากกาทองคํา”
รวมทังมี
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ทําให้ เกิดกระแส ใครเป็ นนักเขียนถือว่าสุดยอด คนเห็นก็กรี๊ ด แต่บ้านเรามันไม่ใช่ คนกรี๊ ดดารา
ไม่ใช่นกั เขียน ดูอย่างประเทศเยอรมัน คนให้ ความสําคัญกับนักเขียนมาก แต่ประเทศไทยยกย่อง
ฉาบฉวย”
“อยากให้ ภ าครั ฐ สนับ สนุน ตัง้ แต่เ รื่ องภาษี ทัง้ ระบบ ส่ง เสริ ม ให้ ค นอ่า น
หนังสือมาก ๆ มีการจัดซื ้อหนังสือที่โปร่ งใส บุคลากรของรัฐ Open Mind และข้ อสุดท้ าย
กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการอย่างเป็ นระบบ”
“อยากให้ ภาครัฐกําหนดแผนการเดินของประเทศให้ ชดั เจน เราไม่ร้ ูข้อมูลที่
แท้ จริ ง จะเดินได้ อย่างไร เราจะไปเชียงใหม่จะไปทิศไหนยังไม่ร้ ู เลย เราไม่ร้ ู ว่าเราจะไปเชียงใหม่
ด้ ว ย แต่ต อนนี เ้ ราไม่ ร้ ู ว่ า เราอยู่ไ หน ไม่ ร้ ู ทิ ศ ว่ า จะไปไหนเลย มัน ก็ ไ ปของมัน เรื่ อ ย ๆ เปื่ อย ๆ
สะเปะสะปะ ภาคเอกชนก็ตาย”
“ผมว่า ให้ ห น่ว ยงานรั ฐเปิ ดใจให้ ก ว้ า ง ตัง้ แต่การจัดสรรงบประมาณซือ้
หนังสือเข้ าห้ องสมุด ควรให้ เด็กได้ มีโอกาสเลือกหนังสือที่เขาสนใจเอง มากกว่าให้ ส่วนกลางเป็ น
คนเลือกให้ อย่างต่างจังหวัด จะเห็นเลยว่า หนังสือมันไม่เข้ ากับเด็ก ผมถามว่า อย่างนี ้มันจะสร้ าง
วัฒนธรรมการอ่านไหม มันคือ เอาเงินภาษี ของรัฐไปทิ ้งไว้ ตรงนัน้ กับการที่เด็กเขามาเลือกหนังสือ
ที่เขาจะอ่าน ผมว่ามันน่าคิดอย่างนี ้ นอกจากนี ้ การจัดงานอะไรก็ตาม ขอให้ สํานักพิมพ์ได้ มีส่วน
ร่วมบ้ าง”
“รัฐบาลน่าจะงดเว้ นภาษี เรื่ องกระดาษ หรื ออะไรต่าง ๆ ให้ รัฐบาลทําอะไรก็
ได้ ที่ไม่ให้ Retailing มาบีบเรา เพราะว่ากว่า 40% ต้ นทุนเราอยู่ที่นนหมดเลย
ั้
ต้ นทุนกระดาษอยู่
ประมาณ 20% แล้ ว ต้ นทุนจริง ๆ เรี ยกว่า รายจ่าย รวมตัวได้ แต่ในทางปฏิบตั ิมนั ยาก เพราะว่าคน
หมูม่ าก ถ้ ารัฐบาลสนับสนุนมันก็จะขายได้ มันมี Target มันก็เพิ่ม Volume ถ้ ามี Market มันก็จะมี
Volume กระทรวงศึกษา หรื อห้ องสมุดทําให้ มนั ดีนะ ประเทศไทยคนก็ฉลาด คนอ่านหนังสือเรา
ก็ร้ ู ๆ อยู่แล้ ว อย่างต่างจังหวัด คนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่อ่าน คนที่อ่านอยู่แล้ วก็อ่านๆ เราไม่สร้ าง
ฐานผู้บริโภค ไม่ได้ สง่ เสริมจริ งจัง”

4.2 อุปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
ธุรกิจสํานักพิมพ์ ก็เช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่น ที่ต้องเผชิญกับปั ญหาในการดําเนิน
ธุรกิจ และโดยเฉพาะธุรกิจสํานักพิมพ์ที่ต้องเผชิญกับสภาพปั ญหาของวัฒนธรรมการอ่านของคน
ไทย ซึง่ นับเป็ นปั ญหาสําคัญ ที่ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมหนังสือ นอกจากนี ้ ยังต้ องเผชิญกับ
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ความหลากหลายของปั จจัยต่าง ๆ ทังจากภายในและนอกประเทศที
้
่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหานํ ้ามัน ที่ทําให้ ต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มขึ ้น ไปจนถึงภาวะเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบี ้ย รวมทังผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ
้
จของโลกและอื่น ๆ ที่ที่ตา่ งส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจสํานักพิมพ์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้ อง สามารถจําแนกประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นอัน
ส่งผลกระทบต่อ การดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ ปั ญหาอันเกิดจากปั จจัย
ภายนอก ที่ถือเป็ นอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ และข้ อจํากัดของธุรกิจสํานักพิมพ์ ที่
เกิดจากปั จจัยภายในของสํานักพิมพ์แต่ละแห่ง ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 อุปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
อุปสรรค (ปั จจัยภายนอก)

ข้ อจํากัด (ปั จจัยภายใน)

1. วัฒนธรรมการอ่าน : อ่านน้ อย อ่านตามกระแส
2. การจัดจําหน่าย
- อํานาจต่อรองของสํานักพิมพ์
- พื ้นที่การจําหน่ายจํากัด
- ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้จดั
จําหน่ายและร้ านหนังสือ
3. การลอกเลียนแบบ
4. ภาวะเศรษฐกิจ
5. ต้ นทุนการผลิต
6. การแข่งขัน : สํานักพิมพ์อื่น สื่ออื่น และธุรกิจอื่นที่
แย่งเวลาการอ่านไป
7. หนังสือหาย
8. จริ ยธรรมทางธุรกิจ : การผลิตหนังสือ การแย่งพื ้นที่/
บุคลากร
9. การขาดนักเขียนที่มีคณ
ุ ภาพ
10. นโยบายภาครัฐ : ขาดความชัดเจน ต่อเนื่อง และ
เป็ นรูปธรรม

1. การผลิต : ความแม่นยํา ความเร็ว การบริ หารต้ นทุน
2. การจัดจําหน่าย
- การเลือกผู้จดั จําหน่าย
- การจัดการข้ อมูลการขาย
- การไม่มีหน้ าร้ านเป็ นของตนเอง
3. การเงิน
- การขาดเงินทุน
- การขาดสภาพคล่อง
4. ด้ านบุคลากร : ขาดคน ขาดการความรู้
ประสบการณ์ การบริ หารคน
5. ด้ านการขาดองค์ความรู้ที่ครบวงจร : การ
ผลิต การตลาด การบริหาร
6. ด้ านการจัดการ : สต๊ อค การผลิต การเงิน
คน
7. ด้ านความศรัทธา : ระหว่างสํานักพิมพ์กบั
นักเขียน
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4.2.1 อุปสรรคของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์
ธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่งเป็ นผู้ผลิตสินค้ าชนิดหนึ่ง แต่ต่างจากธุรกิจอื่นตรงที่
สินค้ าชนิดนี ้ คือ หนังสือเล่ม ซึ่งมี ส่วนสําคัญที่ช่วยพัฒนาเสริ มสร้ างสติปัญญาให้ กับผู้อ่านได้
นอกเหนือจากการได้ รับความสุขอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นความบันเทิงหรื อการได้ ใช้ เป็ นเครื่ องผ่อนคลาย
ในบางโอกาส ซึ่งหนังสืออาจไม่ได้ รับความสนใจจากลูกค้ าเลย หากไม่สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้อ่านได้ อีกทัง้ ภาวะปั จจัยแวดล้ อมอื่น ๆ ยังส่งผลให้ ความต้ องการสินค้ าหนังสือ
เกิดขึ ้นหรื อไม่เกิดขึ ้น หรื อเกิดขึ ้นแต่ไม่มากนัก ซึง่ ล้ วนส่งผลต่อความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวของ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ได้ หากกล่าวถึงปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคสําคัญของความสําเร็ จในธุรกิจสํานักพิมพ์ที่
จัดเป็ นปั จจัยภายนอกธุรกิจแล้ ว ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ได้ กล่าวไว้ อย่างน่าสนใจ ดังนี ้
1. ปั ญหาวัฒนธรรมการอ่าน
หากศึกษารากเหง้ าของความเจริ ญของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก จะพบว่า
ที่มาของความเจริ ญรุ่ งเรื องเหล่านันล้
้ วนเกิดขึ ้นจากการที่ประชากรในประเทศเป็ นผู้ที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้
โดยมีวฒ
ั นธรรมการอ่านเป็ นพื ้นฐานของการพัฒนาประเทศ แต่เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมการอ่าน
ของประชากรไทย กลับพบว่า ประชากรไทยยังมีวฒ
ั นธรรมการอ่านอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจทังใน
้
แง่ปริ มาณและคุณภาพ ตังแต่
้ การอ่านหนังสือตามกระแส การไม่ใส่ใจกับวรรณศิลป์ ซึง่ ล้ วนส่งผล
ต่อการพัฒนาผู้อ่านและการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือในประเทศ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าว
ไว้ ดังนี ้
“ปั ญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมนีไ้ ด้ แก่ ตลาดการอ่านของเมืองไทยไม่
้
านหนังสือได้ ตัวเลข
กว้ างทังที
้ ่มีประชากรถึง 65 ล้ านคน และทางการอ้ างว่า ผู้ใหญ่เกือบทังหมดอ่
ที่ว่าคนไทยโดยเฉลี่ยอ่านหนังสือปี ละ 7 บรรทัด หรื ออะไรเทือกนัน้
ชี บ้ ่งปั ญหาพื ้นฐานของ
ประเทศ”
“ภาวะหนัง สื อ ตลาดขยายมากขึน้ ดูจ ากร้ านหนัง สื อ มี ม ากขึ น้ แต่
หนังสือที่ขายได้ เป็ นหนังสือทั่วไป แต่หากเทียบการเพิ่มประชากร หนังสือยังขายได้ น้อย แม้ แต่
นักศึกษาปริ ญญาโท ก็ยงั อ่านหนังสือน้ อย ถือว่า การรณรงค์ส่งเสริ มการอ่านล้ มเหลว วาระการ
อ่านเป็ นวาระแห่งชาติ แต่ไม่ทําเป็ นรูปธรรม”
“คนไทยอ่านหนังสือ 1.7 เล่มต่อคนต่อปี หนังสือเล่มละประมาณ 165
บาทประมาณนัน..สิ
้ งคโปร์ 17 เล่ม ญี่ปนุ่ 20 จีนยังเยอะกว่าเรา”
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“คนไทยอ่านหนังสือน้ อย วัฒนธรรมการอ่านแคบมาก กระแสเลียนแบบ
ลามมาสูก่ ารอ่าน ที่เรี ยกว่า Chick Lit ในการอ่าน”
นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาในส่วนของช่องว่างในการอ่านหนังสือระหว่างคน
เมืองกับคนชนบท ที่พบว่า การอ่านจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประชากรในเมืองมากกว่าในชนบท
ส่งผลให้ ปริมาณการบริโภคและการซื ้อหนังสือกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงและในเขตเมืองใหญ่ของ
ประเทศเท่านัน้ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ประเทศไทยมียอดการผลิตหนังสือและการอ่านกระจุกตัวอยู่ในเมืองสูง
ประมาณ 70% จึงยังสามารถกระจายออกไปต่างจังหวัดได้ อีก ซึง่ ต้ องพยายามลดช่องว่างระหว่าง
เมืองกับชนบทให้ ลดลง โดยพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย”
2. ปั ญหาด้ านการจัดจําหน่าย
จากลักษณะการจําหน่ายหนังสือเล่มที่สว่ นใหญ่จะเป็ นการจําหน่ายโดย
การฝากขายผ่านร้ านหนังสือ ส่งผลให้ ร้านหนังสือซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้ าปลีกที่มีอิทธิพลต่อ
อุตสาหกรรมหนังสือ ซึ่งย่อมทําให้ สํานักพิมพ์ได้ รับผลกระทบในด้ านปั ญหาการจัดจําหน่ายด้ วย
โดยอาจจําแนกปั ญหาด้ านการจัดจําหน่ายได้ ดังนี ้
2.1 อํ า นาจการต่อ รองกับผู้จัดจํ า หน่ า ย และร้ านหนัง สือ เครื อข่า ย
(Chain Store) พบว่า ร้ านหนังสือเครื อข่าย (Chain Store) ที่ถือเป็ นการค้ าสมัยใหม่ (Modern
Trade) ซึ่งมีอํานาจการต่อรองสูง เนื่ องจากมีร้านจํ าหน่ายในเครื อจํ านวนมาก โดยมีพืน้ ที่
ครอบคลุมการค้ าหนังสือในบริ เวณกว้ าง จึงสามารถเป็ นผู้กําหนดเงื่อนไขการจัดจําหน่ายต่าง ๆ ได้
ตังแต่
้ ค่าการตลาด ไปจนถึงจํานวนการพิมพ์ และอื่น ๆ ซึง่ ในหลาย ๆ เงื่อนไข ก็นบั เป็ นอุปสรรค
สําคัญที่สง่ ผลต่อธุรกิจสํานักพิมพ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ค่าจัดจําหน่ายสูงมาก ๆ คือ 40% ของราคาปก ทําให้ เป็ นอุปสรรค
สําหรับการทําหนังสือราคาถูก เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ อา่ นหนังสือมาก ๆ”
“Retail มันไม่ถกู สูงเกินไป ประมาณ 35-40% ซึง่ ถือว่าสูงมาก ตอน
ที่จะปรับเป็ น 40% ผมรู้ สึกว่า มันมากไป แรก ๆ ผมก็ไม่ยอม ผมเพิ่งไปทะเลาะกับร้ านค้ าปลีก
เครื อข่ายแห่งหนึง่ มา จะเอาผม 40% จะให้ ผมอยูย่ งั ไง 30 เป็ น 35 จาก 35 เป็ น 40 เหตุผลคืออะไร
ผมทะเลาะกันมา 3 เดือน สุดท้ ายก็แพ้ เขา ก็ต้องวาง”
“การกระจาย การจัด จํ า หน่ า ย โดนผูก ขาดโดยบางกลุ่ม ทํ า ให้
สํานักพิมพ์ถกู บีบมาก ตังแต่
้ การเรี ยกค่า GP เพิ่ม เช่น 40-50% การไม่ตรวจเช็คและแจ้ งยอดขาย
ได้ ให้ สํานักพิมพ์ทราบ การไม่ให้ พื ้นที่ในการวางสินค้ าให้ เหมาะสมหรื อยาวนานพอ เหล่านี ้ ทําให้
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การจํ า หน่ า ยไม่เ ป็ นไปตามธรรมชาติ เช่ น หนัง สือ บางเล่ม ลูก ค้ า มี ค วามต้ อ งการแต่ไม่มี ว าง
จําหน่าย”
“ตอนแรกก็ให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายขายให้ เคยใช้ บริ การมาแล้ วหลายราย ก็
ดัง ๆ ทังนั
้ น้ ตอนนี ้ เรากลับมาจําหน่ายเอง ตังแต่
้ การออกบูท การขายผ่านเว็บไซต์ การขายตรง
ลูกค้ าของเรามันเฉพาะกลุม่ สาเหตุที่เราไม่ให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายขายให้ ก็เพราะหลายสาเหตุ ตังแต่
้ การ
กําหนดเงื่อนไขหลาย ๆ ข้ อที่เป็ นภาระกับเรา เช่น ต้ องพิมพ์ขนตํ
ั ้ ่าคือ สามพันเล่มจึงจะจัดจําหน่าย
้ งสือเสียหาย เมื่อได้ รับหนังสือกลับคืนมา
ให้ ซึ่งเป็ นภาระในด้ านเงินลงทุนและสต๊ อค รวมทังหนั
และกว่าจะได้ รับเงินบางเล่มก็ปาเข้ าไปปี หนึ่งถึงปี ครึ่ง บางทีลกู ค้ าถามหาหนังสือมาที่เรา กว่าจะ
ู เสียโอกาสในการขาย”
เรี ยกคืนได้ ก็ครึ่งปี เราก็ไม่มีหนังสือให้ ลกู ค้ า ทําให้ สญ
“..ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึง่ ร้ านหนังสือต่าง ๆ เริ่มปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอดของตนเอง คือ การเจรจาต่อรองผลประโยชน์เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะร้ านหนังสือเครื อข่าย ที่มี
อํานาจการต่อรองสูง ทําให้ สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ ที่มีเม็ดเงิน หนากว่า ได้ ใช้ เงื่อนไขนีเ้ ป็ นกลยุทธ์
เหนือคูแ่ ข่ง ซึง่ จะยิ่งทําให้ รายที่ไม่สามารถตอบสนองข้ อต่อรองนี ้ได้ ได้ รับผลกระทบจากการไม่ถกู
้
เลือกให้ จําหน่ายในร้ านนัน้ หรื อได้ รับพื ้นที่การจัดวางน้ อยนิด หรื อเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ เท่านัน”
2.2 พื ้นที่การจัดจําหน่าย
เนื่องจากต้ นทุนทางเศรษฐกิจของร้ านหนังสือที่แปรผันไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื ้นที่ในเมืองที่เป็ นทําเลทอง เช่น ทําเลในห้ างสรรพสินค้ าที่ร้านหนังสือเช่า
พื ้นที่ดําเนินการ ซึง่ มีพื ้นที่ต่อตารางเมตรที่ค่อนข้ างสูง ส่งผลให้ ร้านหนังสือต้ องพิจารณาคัดเลือก
ในการวางโชว์หนังสือ ที่ขายดี หากหนังสือเล่มไหนขายได้ ช้า ก็มีโอกาสวางเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ
หรื อวางเพียงสันปก อันทําให้ โอกาสในการขายตํ่า หรื อแม้ แต่หนังสือบางเล่มอาจไม่ได้ มีโอกาสแม้
เพียงได้ ขึ ้นชัน้ ตังแต่
้ วนั แรกที่สนิ ค้ ามาถึงร้ านหนังสือ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“หนังสือบางเล่ม ลูกค้ าไปเดินหา บอกว่า หมด หรื อไม่มี แต่พอเรา
เรี ยกกลับคืนมา ปรากฏว่า ยังไม่ได้ แกะห่อด้ วยซํ ้า บางทีก็ซุกอยู่ใต้ บนั ได หรื อใต้ ชนั ้ อย่างนี ้ก็มี เรา
ก็แย่ไปเท่านัน”
้
“อันนี ้ ส่งผลต่อโอกาสของหนังสือดีที่จะได้ ขาย เพราะหากหนังสือ
หมวดบันเทิงเติบโตมาก ร้ านหนังสือก็จะวางหนังสือที่ขายดี หนังสือดีแต่ขายไม่ดี ก็มีโอกาสวางตํ่า
ยิ่งทําให้ หนังสือดีมีโอกาสน้ อย ส่งผลต่อการผลิตหนังสือดีมีปัญหา”
“ภาพรวมของธุรกิจหนังสือมีการเติบโต แต่เป็ นภาพลวงตา เพราะมี
รายใหญ่ที่ครอบครองตลาดเพียงไม่กี่ราย แต่หากดูเฉพาะแต่ละกลุ่มจะพบว่า ไม่ได้ เติบโตเท่าไร
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โดยเฉพาะกลุม่ หนังสือที่ดีมีคณ
ุ ภาพ ทังนี
้ ้เพราะหน้ าร้ านมีจํากัด ยิ่งหนังสือแนวบันเทิงได้ รับความ
นิยมสูงเพียงใด หนังสือดีก็ยิ่งมีโอกาสตํ่า สํานักพิมพ์ต้องหาทางรอดที่ไม่พงึ่ กับหน้ าร้ าน เป็ นเรื่ องที่
จําเป็ นต้ องแสวงหาแนวทาง”
“เป็ นเรื่ องของหน้ าร้ าน ๆ เป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะว่าหน้ าร้ านไม่มี
ความแฟร์ หรื อยุตธิ รรมที่จะกระจายหนังสือ ที่เหลือก็เข้ าสันไปก็แล้ วกัน เก็บเร็ วมาก เพราะฉะนัน้
งานสัปดาห์หนังสือเป็ นตัวต่ออายุอย่างเดียว”
2.3 ปั ญหาประสิท ธิ ภาพการบริ หารงานของผู้จัดจํ าหน่ายและร้ าน
หนังสือ
โอกาสที่หนังสือจะขายได้ สาเหตุสําคัญ คือ การได้ รับโอกาสในการ
วางหนังสือในร้ านหนังสือ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการบริ หารงานของผู้จดั จําหน่ายร่ วมกับ
ร้ านหนัง สือ ตัง้ แต่ก ารจัดหนัง สื อ ลงแต่ล ะร้ านอย่า งเหมาะสม ไปจนถึง การจัด วางหนัง สื อ ใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ร้ านแน่นต่อให้ มีหนังสือดี ๆ เข้ าไป สภาพร้ านแน่นลูกค้ าก็ ไม่ซื ้อ
้
อนเพชรไปกองอยูใ่ นกองกรวดมันด้ อยค่าลงไปเลย”
หนังสือเล่มนันไปกองเหมื
“หนังสือถ้ าวางผิดหมวด ก็ขายไม่ได้ เลย เช่น หนังสือสอนลูกน้ อยให้
ว่ายนํ ้า ถ้ าร้ านไหนไปวางในหมวดกีฬา หนังสือเล่มนันก็
้ ต้องตายสนิท เพราะที่ถกู คือต้ องวางในหมวด
แม่และเด็ก หรื อครอบครัว”
“เขาเอาหนังสือเราไปวางที่ไม่มีจุดเด่นให้ เห็น หนังสือเราก็จะขาย
ลําบาก”
“การเสียบสัน มีแต่หนอนหนัง สือเท่านัน้ ที่ จะสนใจ การที่ เราโชว์
ปกมัน ทํ า ให้ มี การนํ า เสนอเหมื อ นขายตัวเองได้ ซึ่ง ปั ญ หาของร้ านหนัง สือที่ ส่ง ผลต่อ การขาย
หนังสือคือ การบริ หาร ความหนา บาง ของร้ าน ความแน่นของหนังสือให้ พอดีที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ น
จํานวนเล่มต่อตารางเมตร หรื อจํานวนเล่มต่อชันวาง”
้
สํ า หรั บ ในด้ า นประสิท ธิ ภ าพในการบริ ห ารของผู้จัด จํ า หน่ า ย จะ
ส่งผลกระทบในแง่การลงทุนของสํานักพิมพ์ กล่าวคือ หากผู้จัดจําหน่ายมีคุณภาพ จะรู้ จักการ
คัดสรรหนังสือเพื่อวางในร้ านค้ าปลีกที่มีลกั ษณะความต้ องการหนังสือแตกต่างกัน ดังคํากล่าวของ
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ นผู้จดั จําหน่ายหนังสือรายใหญ่รายหนึง่ ของประเทศ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
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“ข้ อมูลที่ได้ จากหน้ าร้ านเข้ ามา จะเป็ นข้ อมูลสําคัญที่เราจะนํามา
วิเคราะห์วา่ แนวโน้ มหนังสือ ไตรมาสหน้ าควรจะผลิตหนังสืออะไร ทางหนังสือผู้อ่านชอบอะไรแล้ ว
คนอ่านอะไร.. สํานักพิมพ์ที่มาให้ เราขายผมจะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้ เพื่อจะไม่ให้ คณ
ุ เจ็บตัว
มาก ผมจะคัดร้ านลงให้ ..”
“ส่วนหนึ่งก็คือหน้ าร้ าน ถ้ าสไตล์เราหรื อสไตล์นกั เขียนทัว่ ไปจะไม่มี
หน้ าร้ าน การไม่มีหน้ าร้ านก็คือผลิตและส่งให้ คนไปจําหน่าย ถ้ าเขาดูแลเราดีพอหมดปั๊ บก็สงั่ เพิ่ม
แล้ วก็จ่ายของเก่าให้ เรา มันก็พออยู่กนั ได้ ที่นี ้มันมีบางช่วง บางร้ านรับไปแล้ วไม่สนใจ อย่างเอา
หนังสือเราไปให้ เขาเช่า บางทีเราส่งไปขายได้ แต่ไม่บอกเรามา เวลาลูกค้ าไปซื ้อ ก็ไม่มี เขาก็ไม่
สนใจที่จะบอกเราก็ไม่สามารถที่จะไปเสนอเพิ่มได้ มันมีปัจจัยของการสูญเสียตรงนี ้”
3. ปั ญหาการลอกเลียนแบบ
อุปสรรคอีกข้ อหนึ่งของธุรกิจสํานักพิมพ์คือการลอกเลียนแบบ ซึง่ ส่งผล
ทังต่
้ อคุณภาพและการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือ รวมทังยั
้ งส่งผลต่อการแข่งขันในธุรกิจหนังสือ
ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ออกแนวหนังสือค่อนข้ างซํา้ กัน คือ ถ้ าแนวหนังสือไหนกํ าลังเติบโต
สํานักพิมพ์ตา่ ง ๆ ก็จะออกหนังสือแนวนันกั
้ นเยอะ เช่น แนวนิยายเกาหลี เป็ นต้ น”
“การลอกเลียนแบบ ทังจากรู
้
ปแบบ แนวงานศิลป์ การเขียน ที่ริเริ่ ม
สร้ างสรรค์มาตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่งเป็ นงานแนวที่ผ้ อู ่านให้ การยอมรับ
และติ ด ตามมาโดยตลอด มี ห ลายสํ า นั ก พิ ม พ์ ห รื อ แม้ กระทั่ง ผู้ ผลิ ต สื่ อ บางรายที่ พ ยายาม
ลอกเลียนแบบทัง้ Character และรู ปแบบหนังสือหรื อสื่ออื่น ๆ ในช่วงเวลาอันรวดเร็ วหลังจากได้
คิดค้ นผลิตภัณฑ์ ใหม่ออกมา จนบางครัง้ ทําให้ ผ้ ซู ื ้อสับสนเข้ าใจว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ จากที่เดียวกัน
หรื อแนวการเขียนที่ลอกเลียน คัดลอกบางส่วนมาเรี ยบเรี ยงใหม่เป็ นงานชิ ้นใหม่ของตนเอง นัน่ คือ
การฉกฉวยโอกาสทางความคิดที่ยงั คงมีอยูเ่ สมอหากไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง”
4. ปั ญหาภาวะเศรษฐกิจ
จากปั ญหาของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
อันเป็ น
ผลจากภาวะความผันผวนของราคานํ ้ามัน ซึง่ เป็ นปั จจัยการผลิตที่สําคัญของทุกธุรกิจ รวมทังธุ
้ รกิจ
สํานักพิมพ์ และธุรกิจจัดจําหน่ายหนังสือ ส่งผลให้ ระดับราคาสินค้ าและบริการต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ ้น
ตามภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี ้ย เหล่านี ้ล้ วนมีผลให้ ประชาชนระมัดระวังในการใช้ จ่ายมากขึ ้น
ขณะที่หนังสือเป็ นสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคบางรายอาจมองว่ายังมิใช่สิ่งจําเป็ นเร่ งด่วนในการตัดสินใจซื ้อ
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ส่งผลให้ เกิดการชะลอเวลาในการตัดสินใจซื ้อหนังสือได้ ทําให้ ยอดขายหนังสือประสบปั ญหา ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมันไม่ดี เพราะฉะนันคนจะเก็
้
บ
เงินไปซื ้อของอุปโภคบริ โภคมากกว่าหนังสือ ส่งผลให้ คนอ่านหนังสือน้ อยลง ผู้ใหญ่ในวัยทํางาน
ลดการอ่านหนังสือน้ อยลง หนังสือมีความจําเป็ นเท่ากับความสวยงามของผู้หญิง แม้ ว่าหนังสือ
เป็ นเรื่ องจําเป็ น เพราะเป็ นองค์รวมทังประเทศ”
้
5. ปั ญหาต้ นทุนการผลิต
ปั จจัยการผลิตหนังสือ ประกอบด้ วยทัง้ วัตถุดิบหลักคือ กระดาษ และ
วัตถุดิบทางอ้ อมอื่น ๆ รวมทังปั
้ จจัยการผลิตอื่น เช่น ต้ นทุนค่าแรง ล้ วนได้ รับผลกระทบที่ส่งผลให้
ต้ นทุนการผลิตของสํานักพิมพ์ เพิ่มขึน้ ซึ่งรวมถึงปริ มาณการผลิตต่อครั ง้ ที่ ตํ่าจากปริ มาณการ
จําหน่ายที่ ไม่มากพอ ส่งผลต่อราคาหนังสือและทําให้ โอกาสในการขยายตลาดหนังสือมีจํากัด
ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ตอนนํา้ มันขึ ้นราคา กระดาษขึ ้นทุกอาทิตย์เลย แต่เราไม่สามารถขึน้
ราคากับลูกค้ าได้ ทนั ที อาจารย์เองก็ขึ ้นราคาหนังสือไม่ได้ ง่าย ๆ เช่นกัน..พอนํ ้ามันลงมาเกือบ 50%
แต่ปรากฏว่า กระดาษลงมาไม่มาก เช่น ราคากระดาษช่วงเดือน กรกฎาคม 2551 ที่ราคานํ ้ามันสูง
กว่าปั จจุบนั มาก เช่น นํ ้ามันดีเซลหมุนเร็ ววันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ราคาลิตรละ 37.94 บาท แต่
พอตอนนี ้ (16 ธันวาคม 2551) ลิตรละแค่ 19.34 บาท ซึง่ ถือว่า ราคาถูกลงถึง 49% แต่ปรากฏว่า
ราคากระดาษลดลงเพียงประมาณ 10% ไม่เชื่ออาจารย์ลองดูราคากระดาษปอนด์ในตาราง เมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 กับเดือน ธันวาคม 2551 ดังนี ้”
ตารางที่ 11 ราคากระดาษปอนด์ เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม กับเดือนธันวาคม 2551
ชนิดกระดาษ

ขนาด (นิว้ )

60 กรั ม

31x43
24x35
31x43
24x35
31x43
24x35

70 กรั ม
80 กรั ม

ราคาต่ อรี ม (บาท)
เดือน ก.ค. 51
1,010
640
1,135
715
1,300
813

ราคาต่ อรี ม (บาท) ผลต่ าง (%)
เดือน ธ.ค. 51
916
9.3
577
9.8
1,023
9.9
645
9.8
1,170
10
737
9.3

186

“ปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคมากที่สดุ คือ 1. ต้ นทุน 2. ร้ านค้ าปลีก ๆ จะส่งผล
สะท้ อนในเรื่ องต้ นทุนอย่างมาก Content มันไม่เกี่ยวกับใคร มันอยู่ที่เรา ถ้ าเราทําได้ ดี ไม่ต้อง
ขึ ้นกับ Content ไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่ ร้ านค้ าต้ องมาหาเรา แต่ตอนนี ้มันมีภาระอันหนึง่ ว่า ถ้ าอยากได้
เยอะ ๆ ต้ องพิมพ์เพิ่ม นี ้เป็ นปั ญหา ถ้ ารายเล็กจะเจอปั ญหาเยอะ อย่างหนังสือที่ขายได้ เยอะเขาจะ
บีบเราในภาพรวม เช่น การขาย ลดราคา ขายได้ เท่าไหร่จ่ายเป็ นเช็คมาให้ นี ้คือปั ญหา ยิ่งผลิตมาก
เพื่อกระจายได้ มาก ต้ นทุนก็ยิ่งสูง บางทีเหลือคืนมาจํานวนมาก ก็เจ๊ งในทันที”
“เรื่ องราคาหนังสือนี ้มีหลายปั จจัยมากที่กําหนดให้ ราคาหนังสือสูง ใน
ส่วนของสํานักพิมพ์ไม่สามารถคุมราคาได้ เลย เนื่องจากต้ นทุนมาจากการพิมพ์ที่สํานักพิมพ์คมุ
ไม่ได้ ราคากระดาษก็คมุ ไม่ได้ เปอร์ เซ็นต์การจัดจําหน่าย 40-50% ก็คมุ ไม่ได้ อีกปั จจัยหนึ่งที่น้อย
คนจะรู้ก็คือ หนังสือที่พิมพ์น้อยราคาต่อหน่วยจะสูงกว่า ดังนัน้ การทําหนังสือราคาถูกจึงทําได้ ยาก
มาก"
“ต้ นทุนค่ากระดาษ หรื ออะไรต่าง ๆ มัน Control ไม่ได้ รัฐบาลไม่ได้ เข้ า
มาช่วยเลย ทําให้ ตลาดไม่ใหญ่พอ สํานักพิมพ์ต้องช่วยตัวเอง ทําให้ ปริ มาณการพิมพ์ไม่มากพอ
ต้ นทุนต่อเล่มสําหรับค่าพิมพ์จงึ แพง ต้ นทุนแพงก็ขายได้ น้อย เป็ นวงจร”
“พี่ก็เริ่ มต้ นพิมพ์เพียงแค่พนั เล่ม ทําให้ ต้นทุนสูง ราคาขายก็สงู ตาม บาง
ทีลกู ค้ าก็บ่นว่าแพง เราก็ไม่ร้ ู ว่าจะทําอย่างไร ก็เราพิมพ์จํานวนน้ อย บางเล่มกว่าจะขายหมดก็ปี
ครึ่ง”
6. ปั ญหาการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจสํานักพิมพ์ เป็ นธุรกิจที่สามารถเข้ าและออกจากธุรกิจได้
โดยง่าย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ มีผ้ ูสนใจเข้ ามาในธุรกิจสํานักพิมพ์ โดยตลอด
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ซึ่งในที่นี ้คือหนังสือเล่มของแต่ละสํานักพิมพ์ มีความแตกต่างกัน
และมีลกั ษณะเฉพาะที่ ผ้ ูบริ โภคสามารถตัดสินใจเลือกได้ โดยอิสระ อีกทัง้ ในการกํ าหนดราคา
ผู้ผลิตคือสํานักพิมพ์ตา่ ง ๆ ก็สามารถกําหนดราคาได้ เองตามความเหมาะสมและตามกลยุทธ์ ทาง
การตลาดของตนเอง จึงกล่าวได้ วา่ ธุรกิจสํานักพิมพ์ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
(Pure Competition) ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“มีการแข่งขันสูงมาก เกิดสํานักพิมพ์ใหม่ ๆ เยอะ นักอ่านมีทางเลือกใน
การบริ โภคหนังสือเยอะขึ ้น หากใครไม่พฒ
ั นาให้ ดี ก็แข่งขันได้ ลําบาก”
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“สํานักพิมพ์รายใหญ่ ๆ จะได้ เปรี ยบทางการค้ าต่อรายเล็ก เนื่องจากมี
ความพร้ อมในทุกด้ านในการแข่งขัน จึงได้ รับการยอมรับในกลุ่มผู้อ่านและร้ านหนังสือมาโดย
ตลอด ทําให้ สํานักพิมพ์ขนาดเล็กมีอปุ สรรคในการเติบโตพอสมควร เนื่องจากขาดเครื่ องมือในการ
ดําเนินธุรกิจที่ครบวงจร และมีต้นทุนที่สงู กว่า แต่รายเล็กที่ประสบความสําเร็ จก็ต้องมีปัจจัยที่โดด
เด่นเช่นทางด้ านเนื ้อหาที่เป็ นที่ต้องการของตลาด”
นอกจากปั ญหาการแข่งขันจากธุรกิจหนังสือในประเภทเดียวกันแล้ ว ธุรกิจ
สํานักพิมพ์ ยังต้ องเผชิญกับการแข่งขันจากสื่ออื่น ๆ ด้ วย เช่น สื่อทีวี วิทยุ อินเตอร์ เน็ต และอื่น ๆ
ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“นอกจากจะแข่งกันเองในหนังสือประเภทเดียวกันแล้ ว ธุรกิจหนังสือยัง
มีค่แู ข่งที่แย่งเวลาคนไปจากการอ่านหนังสืออีก ตังแต่
้ สื่อทีวี ห้ างสรรพสินค้ าที่ดงึ เวลาคนไปช๊ อป
ปิ ง้ ร้ านเกม รวมไปถึงอินเตอร์ เน็ต”
7. ปั ญหาหนังสือหาย
ปั ญ หาหนัง สื อ ถูก ลัก ขโมยนับ เป็ นอุป สรรคสํ า คัญ ประการหนึ่ ง ของ
อุตสาหกรรมหนังสือ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักที่เป็ นผู้บริ หารร้ านหนังสือเครื อข่ายรายใหญ่สองรายของ
ประเทศ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ผมมองว่าถ้ ามันไม่มีภมู ิที่ดี คนในบ้ านมีภมู ิไม่ดี น่ากลัวมาก ๆ นะครับ
ผมนั่งอ่อนใจกับพนักงาน ขโมยเยอะขึ ้น ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี ผมมีวิดีโอติดอยู่หน้ าร้ าน จะเห็นเลย
ขโมยกันระเบิดเถิดเทิง นี่เป็ นปั ญหาที่สําคัญอีกข้ อหนึง่ ”
“หนังสือหาย หนังสือขโมย เคยให้ สมั ภาษณ์เรื่ องหนังสือเยอะมาก ทําไม
หนังสือหายถึงวุน่ วายมากนัก ความเสียหายมหาศาล เราเคยประเมิน ปี 2548 ประมาณ 200 ล้ าน
ต่อปี ปั ญหาที่มนั เกิดขึ ้นกับร้ านหนังสือ Chain Store มันทําให้ Miss Lead ในการเติมสต๊ อคของ
สินค้ า นึกว่าขายไม่ได้ อย่างเช่น อาจารย์วางหนังสืออาจารย์ 20 เล่ม เพิ่งขายได้ 1 เล่ม สต๊ อค
เหลือ 19 โดนขโมยไป 10 เล่ม สต๊ อคในข้ อมูลในตัวเลขยังเหลืออยู่ 19 โดย Physical แล้ วมันเหลือ
9 เล่ม แต่ในข้ อมูลที่ ตัดสินใจ Reorder เข้ าไปจะบอกว่า เหลือ 19 เล่ม ก็ บอกว่า ยัง พอขายอยู่
หนังสือนันตายสนิ
้
ทเลย มีหนังสือบางเล่ม เช่น หนังสือวรรณกรรมดี ๆ อย่าง แฮรี่ พ็อตเตอร์ วางไว้
10 เล่มหายหมดเลย แต่ในสต๊ อคจะบอกว่าขายไม่ได้ ผ่านไป 2 อาทิตย์ก็ยงั เหลือ 10 เล่ม จริ ง ๆ
มันหายหมดแล้ ว แต่ตวั เลขมัน Outstanding สัก 10 เล่ม เราก็ แก้ ปัญหาด้ วยการทํา Book
Required”
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8. ปั ญหาจริยธรรมทางธุรกิจ
ปั ญ หาด้ า นจริ ย ธรรมนับ เป็ นเรื่ องสํา คัญอี ก ประการหนึ่ง ในทุก ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะธุรกิจหนังสือ ซึง่ หนังสือนับว่ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคน ดังนัน้ หัวใจสําคัญของ
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ คือ การให้ ความสําคัญกับเรื่ องของจริ ยธรรม โดยเฉพาะ
ในส่ ว นของการสร้ างและผลิ ต เนื อ้ หาหนัง สื อ ให้ เ ป็ นประโยชน์ แ ละไม่ ทํ า ลายสัง คม ซึ่ ง หาก
ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์บางรายที่ไม่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพหนังสือ ก็อาจส่งผลต่อ
ความศรัทธาของธุรกิจหนังสือทังระบบได้
้
ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“สภาพปั จจุบันของธุรกิจสํานักพิมพ์ ไทยเน้ นธุรกิ จอย่างเดียวจนขาด
คุณธรรม ปั จจุบนั ไม่มีคณ
ุ ธรรมใครทําอะไรเอามาขายหมดไม่ได้ มองว่าเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม
มันทําลายเด็กหรื อเปล่า”
“มันมีสํานักพิมพ์ หนึ่งที่ชอบทําเรื่ องบ้ า ๆ บอ ๆ คือ คนของเราไม่ได้ มี
พื ้นฐานที่เข้ มแข็ง แล้ วคุณไม่มีวตั ถุประสงค์ในการทํา แล้ วคุณจะทําทําไม คุณทําร้ ายสังคม ควรถูก
กํ า จัด มากเลย มัน แย่ ทํ า ไมตํ า รวจไม่ จัด การมากกว่ า ที่ จ ะมาตามจับ ในงานสัป ดาห์ ห นัง สื อ
สํานักพิมพ์ที่แข็งต้ องสามัคคีให้ ได้ ต้ องกล้ าที่จะรับหรื อไม่รับได้ ซึ่งจุดยืนของประเทศที่จะดูแลมี
น้ อย”
“สําหรับหลาย ๆ ค่าย ที่เอาตลาดนํา แทนที่จะอดทนในการปั น้ คนของ
ตัวเองไม่ เขาใช้ เทคนิคสมัยใหม่ต่อยอดของเขา แล้ วตัดยอดเรา ต่อยอดเราเจอเยอะมากจนขอให้
ไปเลยคือ จรรยาบรรณเป็ นเรื่ องสําคัญ จะบอกว่าพื ้นที่ในการทําอะไรก็ตามของทุกคนเป็ นพื ้นที่
ของคนอื่นเหมือนกันนะไม่อย่างนันเราคงเหยี
้
ยบเท้ ากันไปทัว่ แล้ วเราจะเดินกันอย่างไร เราก็เหยียบ
เขา เขาก็เหยียบเรา ตรงนี ้สําคัญ”
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ยงั ได้ รับผลกระทบด้ านจริ ยธรรม
ทางธุรกิจจากการดําเนินงานของผู้ประกอบการอื่นด้ วย เช่น ร้ านหนังสือ เป็ นต้ น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
สําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“แต่จริ ง ๆ แล้ วเขาอาจจะขายได้ มากกว่านัน้ เขาไม่บอกเรา บริ ษัทนี ้ใหญ่
มาก พอผมหยุดปุ๊ บ ขอเคลียร์ เงินเพื่อเราจะเอาหนังสือคืนมา ที่นี ้เขาเดือนร้ อน ไม่มีเงินคืนเราและ
ไม่มีหนังสือคืนเรา เขาก็ต้องจ่ายหมด ทีนี ้ถึงรู้ความจริ ง ความจริ งก็คือเขาขายไปแล้ ว”
9. ปั ญหาการขาดนักเขี ยนที่ มีคุณภาพ เพื่อสร้ างความหลากหลายแก่
หนังสือ
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แม้ ว่าผู้ประกอบการสํานักพิม พ์ จะไม่ร้ ู สึกว่า ขาดแคลนนักเขียนที่ มี
คุณภาพเท่าไร แต่หากพิจารณาความหลากหลายของเนื ้อหาหนังสือที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญในส่วนของ
การผลิตหนังสือหลายท่านได้ กล่าวไว้ ว่า ความหลากหลายของหนังสือในปั จจุบนั มีน้อย ก็น่าจะ
สะท้ อนได้ ประการหนึ่งว่า ยังมีผ้ ูที่น่าจะเขียนหนังสือที่ให้ ความรู้ ความคิด และความบันเทิงแก่
ผู้อ่านอีกจํานวนมาก ที่ยงั ไม่ได้ เขียนหนังสือออกมาให้ คนอ่าน ซึง่ เมื่อไปสอบถามเหตุผลในการไม่
้ การไม่มีเวลา การไม่มนั่ ใจว่าหนังสือจะขายได้ ไปจนถึง
เขียน ก็ได้ รับข้ อมูลที่คล้ ายคลึงกันตังแต่
การไม่เข้ าใจถึงระบบการผลิตหนังสือ จึงไม่ทราบว่าจะติดต่อกับใคร อย่างไร รวมทังการไม่
้
ร้ ูสกึ ว่า
ค่าตอบแทนที่เป็ นอยูจ่ ะจูงใจในความสนใจที่จะเขียน ดังนี ้
“เคยคิด ยังคิด และคิดเสมอ ว่าจะเขียนหนังสือ..ติดขัดเรื่ องเวลาด้ วย
งานประจําทําให้ หมดแรง”
“ที่ จริ งก็สนใจและเคยคิดจะเขียน แต่ไม่ทราบว่าขัน้ ตอนของการที่จะ
เขียนหนังสือสักเล่มต้ องทําอย่างไรบ้ าง เช่น ต้ องติดต่อสํานักพิมพ์ก่อนหรื อไม่ หรื อต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักพิมพ์ก่อนหรื อไม่ มิเช่นนันเมื
้ ่อเขียนเสร็ จแล้ วอาจไม่สามารถหาสํานักพิมพ์นําไป
พิมพ์เป็ นหนังสือเพื่อเผยแพร่ ได้ ” “ณ วันนี ้หากผมเขียนหนังสือสักหนึ่งเล่มและมีสํานักพิมพ์สนใจ
นําไปพิมพ์เผยแพร่ แม้ ไม่ได้ เงินผมก็ยงั สนใจที่จะทํา เนื่องจากวันนี ้ผมยังไม่มีชื่อเสียงในวงการ แต่
หากงานเขียนของผมน่าสนใจและมีคนจํานวนมากขึ ้นที่สนใจซื ้อหนังสือของผมไปอ่าน ใน วันนัน้
ผมจึงจะมาคิดถึงเรื่ องค่าตอบแทน”
“สําหรับเรื่ องค่าตอบแทน ก็เพิ่งทราบนะเนี่ยว่าเขามีอตั ราแบบนี ้ ความ
จริ ง ในช่วงเริ่ มต้ นคงไม่ซีเรี ยส ที่ สําคัญคือ ผู้เขียนไม่ต้องเสี่ยงลงทุนพิมพ์ เองก็ น่าจะพิจารณา
ตัวเลขดังกล่าวได้ แต่ถ้ามีอัตราก้ าวหน้ า ในเรื่ องผลตอบแทนก็ น่าจะเป็ นแรงจูงใจที่ ดี สําหรั บ
นักเขียนทุกคนนะ”
“ในเรื่ องของค่าตอบแทนของคนที่จะเขียน Pocketbook ในวัยที่อายุ
มากแล้ ว กับการที่มีชื่อเสียงแล้ ว ทําเงินอย่างอื่นได้ เยอะกว่า ตัวนันค่
้ อนข้ างที่จะไม่สง่ ผลมาก”
ขณะที่อีกหลายคนรู้สกึ ว่า ค่าตอบแทนงานเขียน ไม่จงู ใจที่จะเขียน ดังนี ้
“สําหรั บค่าตอบแทนหากเป็ นสิบเปอร์ เ ซ็น ต์ จริ ง ๆ ก็ ร้ ู สึก ว่า น้ อย แต่
อย่างน้ อยก็เป็ นตัว Incentive ตัวหนึ่ง ค่าตอบแทนที่ค้ มุ ค่า ก็เป็ นตัวทําให้ ภมู ิใจ ถ้ าเค้ าเขียนเป็ น
อาชีพ ต้ องให้ ค้ มุ ค่า คนขายสมอง ควรได้ คา่ ตอบแทนเท่าเทียมกับคนจัดการ”
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“ผมไม่เคยรู้ เรื่ องค่าตอบแทน แต่ถ้าเป็ น 10% ผมก็ว่าน้ อยไป เพราะ
คุณค่าของหนังสือมันสําคัญที่เนือ้ เรื่ อง ซึ่งเป็ นผลงานของผู้เขียน หากจ่ายค่าตอบแทนตํ่ามาก
ขนาดนัน้ ก็ไม่จงู ใจในการเขียน”
10. ปั ญหาจากนโยบายภาครัฐ
เนื่องจากธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ต้องเกี่ยวข้ องกับผู้อ่าน ดังนัน้
หากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่รักการอ่าน ทังจากวั
้
ฒนธรรมการอ่านน้ อยที่กล่าวมาแล้ ว
กอปรกับ นโยบายในการส่งเสริมการอ่านที่ยงั ขาดความต่อเนื่องและจริ งจัง ก็เป็ นอุปสรรคที่ซํ ้าเติม
ต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังคํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ดังนี ้
“เราเคยพยายามขอให้ รัฐสนับสนุนให้ ส่งเสริ มการอ่านให้ เป็ นรู ปธรรม
แต่ก็ล้มเหลว ภาวการณ์อ่านเป็ นวาระแห่งชาติ หากไม่ทําเป็ นรู ปธรรมก็ไม่มีทางสําเร็ จ วาระการ
อ่านต้ องทํากับครูด้วย”
“อยากให้ รัฐกระตุ้นการอ่าน คนอ่านมาก ต้ องการหนังสือมาก ก็ขาย
หนังสือได้ มาก แต่ต้องสร้ างคนอ่านที่เป็ นนักอ่านที่แท้ จริ ง มีวฒ
ั นธรรมการอ่าน..”
ั้
ส่งเสริ มให้ คนอ่าน
“อยากให้ ภาครัฐสนับสนุนตังแต่
้ เรื่ องภาษี ทงระบบ
หนังสือมาก ๆ มีการจัดซื ้อหนังสือที่โปร่ งใส บุคลากรของรัฐ Open Mind และข้ อสุดท้ าย
กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการอย่างเป็ นระบบ”
“อยากให้ ภาครั ฐกํ าหนดแผนการเดินของประเทศให้ ชัดเจน เราไม่ร้ ู
ข้ อ มูล ที่ แ ท้ จริ ง จะเดิ น ได้ อ ย่ า งไร ไม่ ร้ ู ทิ ศ ว่ า จะไปไหนเลย มัน ก็ ไ ปของมัน เรื่ อ ย ๆ เปื่ อย ๆ
สะเปะสะปะภาคเอกชนก็ตาย”
4.2.2 ข้ อจํากัดของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์
นอกจากอุป สรรคที่ เ กิ ดขึน้ ดัง กล่า วมาแล้ ว ธุรกิ จสํ า นัก พิ ม พ์ ยัง ประสบ
ปั ญหาอีกหลายประการซึง่ เกิดขึ ้นจากข้ อจํากัดที่เป็ นปั จจัยภายในของธุรกิจสํานักพิมพ์เอง ดังนี ้
1. ข้ อจํากัดด้ านการผลิต
เนื่องจากหนังสือทุกเล่มล้ วนมีต้นทุนในการผลิต หากผลิตหนังสือแล้ ว
ขายไม่ได้ หรื อขายไม่หมด หรื อขายเหลือมากเกิ น ไป กํ าไรที่ คาดว่า จะได้ รับ ก็ อาจกลายเป็ น
ขาดทุนได้ ดังนัน้ การคาดคะเนการผลิตที่ถกู ต้ อง หรื อความแม่นยําในการผลิตหนังสือนับเป็ นสิ่ง
สําคัญ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
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“ปั ญหาความแม่นยําในการผลิตหนังสือ เป็ นปั ญหาใหญ่ที่สํานักพิมพ์
ต้ อ งเผชิ ญ เพราะส่ง ผลต่ อ ต้ น ทุน การผลิ ต ต่อ เล่ ม ซึ่ง ส่ง ผลต่อ การกํ า หนดราคาหนัง สื อ และ
ยอดขาย”
“ปั ญหาหนักอกที่เกือบทุกสํานักพิมพ์ประสบหลังจากหนังสือออกไปแล้ ว
กลับคืนมาค้ างสต็อกจํานวนมาก จากการประเมิน การคาดการณ์การพิมพ์ผิดพลาดด้ วย”
“เมืองไทยไม่มีข้อมูลสนับสนุนจึงเดายาก”
“ปั ญหาการผลิตขาดมืออาชีพ เพราะการเปิ ดสํานักพิมพ์ ง่าย ใคร ๆ ก็
เปิ ดได้ ผลที่ตามมา คือ สํานักพิมพ์อยูไ่ ด้ ไม่นาน จะทําอย่างไรให้ เกิดความต่อเนื่องได้ ”
“ขาดซอฟท์ แ วร์ ใ นการจัด การตัง้ แต่ การตัด สิ น ใจในการผลิ ต การ
คํานวณต้ นทุน การทราบสถานภาพของหนังสือ เงื่อนไขการจําหน่าย หรื อแม้ แต่การตัดสินใจพิมพ์
ซํ ้า”
“ตัวที่ยากที่สดุ ของ 4 P คือ Product สํานักพิมพ์เล็กมีโอกาสที่ Product
จะคมได้ มากกว่า เพราะมีน้อยในการดูแลและคัดเลือก”
“หนังสือที่ทําออกไปโดยไม่ได้ ไตร่ ตรองอะไรมากจะย้ อนกลับมา มัน
ส่งผลกับเกือบทุกสํานักพิมพ์”
นอกจากปั ญหาความแม่นยําในการผลิตหนังสือให้ ขายได้ หมดแล้ ว หาก
หนังสือขายดี แล้ วสํานักพิมพ์ไม่สามารถผลิตได้ ทนั ในขณะที่หนังสือกําลังมีความต้ องการ ก็เป็ น
ปั ญหาอีกเช่นกัน เพราะทําให้ สญ
ู เสียโอกาสในการขายได้ รวมทังความไม่
้
ละเอียดรอบคอบในการ
ผลิต ก็สง่ ผลต่อคุณภาพหนังสือได้ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ผลิตงานไม่ทนั กับความต้ องการของผู้อา่ นหรื อร้ านหนังสือ สืบเนื่องจาก
ข้ อจํากัดด้ านบุคลากรเฉพาะทาง และความละเอียดในทุกขันตอนของการผลิ
้
ตชิ ้นงาน”
“ความเปลี่ยนแปลงในกระแสความนิยม ที่ต้องติดตามและแสวงหาอย่าง
ต่อเนื่อง”
“จุดอ่อนของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ความมักง่าย อยากได้ กระแส
มันมาจึงรี บออก ฉวยโอกาสไม่ดเู รื่ องคุณภาพ ความรับผิดชอบ คุ้มไม่ค้ มุ ก็ออกแล้ ว”
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“บางแห่ ง ที่ เ รารู้ มา คื อ พิ ม พ์ ห นัง สื อผิ ด เยอะมาก รวมทัง้ การแปลก็
ผิดพลาด คนอ่าน อ่านแล้ วไม่เข้ าใจ แบรนด์ก็หายไปเลย ตอนนี ้ ได้ ขา่ วว่า เลิกกิจการไปแล้ ว เพราะ
เขามีสต๊ อคเยอะ เขาทําหนังสือ เพราะอยากทํา แต่ส่งให้ คนอื่นทํา สุดท้ ายก็เสียชื่อเสียง จนต้ อง
เลิก”
ในเวลาเดียวกันปั ญหาการผลิตที่สําคัญ คือ การบริ หารต้ นทุนการผลิต
อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยหลายปั จ จัย ตัง้ แต่ต้ น ทุน การได้ ต้ น ฉบับ มาทัง้ หนัง สื อ
ภาษาไทยที่สํานักพิมพ์ต้องจ่ายค่าเขียนให้ กับผู้เขียน และหนังสือภาษาต่างประเทศที่สํานักพิมพ์
ต้ องจ่ายค่าแปลให้ กบั ผู้แปลพร้ อมค่าลิขสิทธิ์ ไปจนถึงต้ นทุนค่ากระดาษ ค่าโรงพิมพ์ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“บางทีเราซื ้อต้ นฉบับ คือ จ่ายลิขสิทธิ์แล้ ว ลงทุนไปแล้ ว บางทีเราก็ไม่ได้
พิมพ์ ด้ วยเหตุผลบางอย่างเราไม่สามารถเอาหนังสือเล่มนันพิ
้ มพ์ได้ แต่เงินเราก็จ่ายไปแล้ ว”
“บางช่วงเราซื ้อต้ นฉบับไว้ หลายเล่ม ด้ วยความเกรงใจกัน มีคนมาขายเรื่ อง
ให้ เราเยอะ นักเขียนเยอะที่เลือกมาให้ เรา ถ้ าเราไม่เอาก็เกรงใจ แต่ในที่สดุ เราก็ไม่ได้ พิมพ์ เป็ นเรื่ อง
ที่หนักใจเหมือนกัน”
“ต้ นทุนมันหนัก กระดาษมันขึ ้นมาก เราต้ องวางแผนการผลิตให้ ดี ถ้ า
บริ หาร การพิมพ์ไม่ได้ ก็ทําให้ ต้นทุนสูง เช่น การออกแบบหนังสือไซด์ประหลาด ทําให้ เสียกระดาษ
บางทีต้นทุนกระดาษเพิ่มอีก 30-50%”
2. ข้ อจํากัดด้ านการจัดจําหน่าย
การเลือกผู้จดั จําหน่ายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับเป็ นปั จจัย
สําคัญประการหนึง่ ที่สง่ ผลต่อความสําเร็ จของธุรกิจสํานักพิมพ์ เนื่องจากส่งผลต่อความแม่นยําใน
การวางสินค้ าด้ วย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ นผู้จดั จําหน่ายหนังสือได้ กล่าวถึงความสําคัญของ
ความแม่นยําในการวางหนังสือไว้ ดังนี ้
“การจัดจําหน่ายหนังสือ ความสําคัญคือ ความแม่นในการวางสินค้ า ยิ่ง
ตอนนี ้เราถูกกดดันด้ วยค่าขนส่งที่แพงมากขึ ้น ..หมายความว่าหนังสือ 1 เล่ม มีค่าใช้ จ่ายในการ
จัดการสต๊ อค จัดการสินค้ าคงคลัง ค่าขนส่ง มันเป็ น Logistic Cost ต่อ Unit มันสูงขึ ้นเท่าตัว พอ
เราวางสินค้ านึกถึงสภาพของการซื ้อขายหนังสือในการจัดจําหน่ายมันมีเงื่อนไขในการคืนหนังสือ
ด้ วย ถ้ าเกิดเราวางหนังสือไม่แม่น ความสําคัญก็คือ เราจะโดนหนังสือคืนกลับมา ถ้ าคืนกลับมา
เท่ากับว่า เนื ้อไม่ได้ กิน หนังไม่ได้ รองเอากระดูกมาแขวน เพราะนัน่ บอกว่า งานที่เราทําไปตังแต่
้ เรา
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จัด Stock ส่งไปฟรี ไม่เกิดยอดขาย ส่งกลับมาเราก็ต้องรับผิดชอบ ส่งกลับมาก็ต้องแยก Stock
เพื่อไปเอาหนังสือกลับมา หนังสือชํ ้าโดยเปล่าประโยชน์ หนังสือบางเล่มมันเสียหาย มันขาดอะไร
หลาย ๆ อย่าง ตรงนี ้คือ ความสําคัญ คือ ความแม่นยําในการเลือกตลาดหนังสือในการวาง สําคัญ
มากๆ เลย “วางหนังสือผิดคิดจนตัวตายเลย” นี่คือเรื่ องจริง ”
เรื่ องของข้ อมูลที่ จะช่วยให้ การจัดจําหน่ายมีประสิทธิ ภาพก็เป็ นปั จจัย
สําคัญ ซึ่งข้ อมูลในการขาย เป็ นสิ่งที่สํานักพิมพ์ ต้องได้ รับจากผู้จัดจํ าหน่ายและร้ านค้ าปลีก แต่
ในทางปฏิบตั ิ สํานักพิมพ์กว่าจะได้ รับข้ อมูลมา ก็กินเวลานาน ส่งผลให้ การบริ หารตารางการผลิต
และการเลือกหนังสือในการผลิตมีโอกาสผิดพลาดได้ ทงในแง่
ั้
สญ
ู เสียโอกาสและการคาดคะเนการ
พิ ม พ์ แ ละการจัด จํ า หน่ า ยไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง ที่ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล หลัก ที่ เ ป็ นทัง้ ผู้ จัด จํ า หน่ า ยและ
สํานักพิมพ์ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ปั ญหาของเราตอนนี ้กว่าจะรู้ ยอดขายก็ประมาณเดือนหนึ่ง สองเดือน
ไปเช็คที แล้ วเซลล์ออกตะเวนดู ก็อาศัยเซลล์ไปใช้ เครื่ องไม้ เครื่ องมือ มีอยู่ข้อหนึ่งไว้ คือ ตอนนี ้
กําลังจะมองว่าในอนาคต เกือบที่จะเป็ นตัวแปรสองตัว Speed และ Speck ใครเร็ วกว่าคนนัน้
ได้ เปรี ยบ Speck คือ ในร้ านหนังสือใหม่ ๆ ออกวันละ 30-40 ปก หนึ่งร้ านต่อ 100 กว่าตารางเมตร
บรรจุหนังสือได้ สามสี่พนั ปก บรรจุหนังสือได้ 4,000-5,000 เล่ม และจะมีหนังสือใหม่ ๆ เข้ าวันละ
30 ปก คุณจะคัดอย่างไง ถ้ าคุณเข้ า เขาออกคุณจะคัดอย่างไรนีแ้ หละคือปั ญหา ผมอยากเอา
Software แบบนี ้ไปให้ หน้ าร้ านเขาวิเคราะห์ นี ้คือในเชิงเทคโนโลยีให้ Speed ได้ เร็วขึ ้น รู้เร็ ว Speck
จะได้ เหลือ คุณจะได้ เอาหนังสือที่ขายได้ มา โดยทังหมดโดยรวมนี
้
้คือ องค์ความรู้ ที่คณ
ุ จะต้ องรี บ
ปรับปรุง”
นอกจากนี ้ ปั ญหาการจัดจําหน่ายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การไม่มี
หน้ าร้ านเป็ นของตนเองของสํานักพิมพ์ จึงต้ องอาศัยหน้ าร้ านของร้ านหนังสืออื่น โดยเฉพาะร้ าน
หนังสือเครื อข่ายที่มีช่องทางการจัดจําหน่ายที่กว้ างขวาง ซึ่งปั ญหาที่ตามมา คือ โอกาสในการ
ได้ รับพื ้นที่ในการวางหนังสือที่มีจํากัด โดยต้ องขึ ้นกับการบริหารจัดการของผู้จําหน่ายนัน้ ๆ ซึง่ เป็ น
อุปสรรคสําคัญของสํานักพิมพ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก แม้ จะเป็ นเจ้ าของสํานักพิมพ์รายใหญ่ที่มีทงั ้
ธุรกิจโรงพิมพ์ สํานักพิมพ์ และจัดจําหน่ายเอง ก็ยงั มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ ้น ดังคํากล่าวที่วา่
“ปั ญหาของหนังสือเล่มในประเทศไทย อุตสาหกรรม กฎหมาย โลจิติกส์
ตรงนี ้เป็ นปั ญหาสมัยใหม่เขาเรี ยกกัน ลองคิดดูนะคะว่า เราออกหนังสือเล่มหนึ่ง โฆษณาเต็มที่ แต่
้ งๆ
ว่าลูกค้ า ที่เชียงรายยังหาหนังสือเราไม่ได้ สกั เล่ม มันจะมีประโยชน์ อะไร มันเกิดอย่างนันจริ
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เพราะฉะนัน้ สํานักพิมพ์ที่มีหน้ าร้ านเป็ นของตนเอง ไม่ใช่นายอินทร์ อย่างเดียว มันอยู่ทกุ มุมอยู่แล้ ว
เข้ าอินเตอร์ เน็ต ได้ เลยว่ามันมีกี่สาขา ปกอะไรอย่างนี ้ ยังไงก็เลี ้ยงตลาดได้ คนที่มีหน้ าร้ านของ
ตนเอง จะเอาหนังสือตัวเองขึ ้นอันดับหนึ่งในประเทศไทย 100,000 เล่ม ต้ องติด 1 ใน 5 ทําง่าย
มาก เพื่อให้ ติดหนังสือขายดี 100,000 เล่ม ง่ายมาก 60 ล้ านคน 100,000 เล่ม มีสาขาสัก 100
สาขา ถ้ าหนังสือไม่ดีมนั ก็ขายได้ อยูท่ ี่การตลาด”
“การ Present หนังสือนับเป็ นเรื่ องสําคัญ เวลาหนังสือออก เราต้ องไปดู
เลยว่า เขาวางหนังสือเราไหม วางยังไง ปั ญหามันไปกระจุกอยู่ตรง Retail หากหน้ าร้ านไม่วางให้
เรา หรื อวางไม่น่าสนใจ แล้ วเราเองก็ออ่ นประชาสัมพันธ์ ก็ตาย”
3. ข้ อจํากัดด้ านการเงิน
ดังที่ทราบดีว่า เงินทุน คือ ทรัพยากรหรื อปั จจัยการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ ซึง่
สํานักพิมพ์ ในประเทศไทยที่สว่ นใหญ่เป็ นสํานักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่ โดยลักษณะของ
้ การขาด
ธุรกิ จจะมีเงินทุนไม่สูงนัก ส่งผลให้ หลายสํานักพิมพ์ ประสบปั ญหาทางการเงิน ตังแต่
เงินทุนเพื่อใช้ ในการผลิตหนังสือ การประชาสัมพันธ์ หนังสือ และปั ญหาการขาดสภาพคล่อง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์โดยตรง ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ธุรกิ จหนังสือ ต้ องลงทุนไปก่อน กว่าจะเก็บเงินได้ บางทีก็ครึ่ งปี ทําให้
ขาดเงินทุน อีกทังขนาดองค์
้
กรที่เล็กเล็ก ทําให้ ดงึ ดูดนักเขียนดัง ๆ ได้ ไม่มาก และขาดทุนทรัพย์ใน
การทําประชาสัมพันธ์หนังสือ”
“บางแห่ งเขาจะไม่ให้ เ งินเราจนกว่าหนังสื อเล่มใหม่จะออก เขากลัว
หนังสือเราไปค้ าง Stock ได้ เงินมาแบบทยอย ทําให้ เรามีปัญหาสภาพคล่อง”
“วันที่จะได้ เงินคืนใช้ เวลาประมาณ 3 เดือนกว่า ๆ กว่าจะวางบิล จะเก็บ
เงิน กว่าจะเคลียร์ หน้ าร้ านได้ ประมาณ 3-4 เดือนจะได้ อยูส่ กั ประมาณเดือนที่ 4”
4. ข้ อจํากัดด้ านบุคลากร
บุ ค ลากร คื อ จุ ด เริ่ ม ต้ นที่ สํ า คั ญ ในการสร้ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข ายได้
ขณะเดียวกัน บุคลากร คือ บุคคลที่ช่วยให้ ฟันเฟื องต่าง ๆ ในการดําเนินงานประสบความสําเร็ จได้
้ การเป็ นธุรกิจที่เข้ าง่าย ออกง่าย และ
อย่างดี แต่เนื่องจากสภาพธุรกิจหนังสือที่กล่าวมาแล้ วตังแต่
เป็ นธุรกิจที่มีอตั ราการเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ ธุรกิจหนังสือได้ รับความสนใจจากบุคคลทุกสาขา
อาชีพ ขณะที่การผลิตบุคลากรที่รองรับธุรกิจหนังสือโดยตรงยังไม่มากพอ และการฝึ กฝนพนักงาน
ที่มีประสบการณ์ระดับใช้ งานได้ ต้องใช้ เวลานาน เหล่านี ้ ล้ วนส่งผลให้ เกิดปั ญหาในด้ านบุคลากร
ในธุรกิจสํานักพิมพ์อย่างมาก ตังแต่
้ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางที่มีประสบการณ์
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ปั ญหาการเรี ยกร้ องค่าตอบแทนที่สงู ซึ่งส่งผลต่อต้ นทุนการดําเนินงาน ตลอดจนปั ญหาการย้ าย
งานไปร่วมกับคูแ่ ข่งขันหรื อการออกไปทํางานแข่งกับสํานักพิมพ์เดิม ซึง่ ทังหลายเหล่
้
านี ้ล้ วนส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“นักเขียน นักวาดภาพประกอบ นักแปล ที่เป็ นเสมือนตัวหลักในการผลิต
งาน หายาก และมีปัญหา เนื่ องจากหลายปั จจัย ปั จจัยแรก ด้ วยสภาพการแข่งขันปั จจุบนั และ
สภาพเศรษฐกิจ มีผลให้ บุคคลเหล่านี ้เกิดการเจรจาต่อรอง และระยะเวลาในการผลิตงานที่นาน
ออกไปเนื่ อ งจากรั บ งานหลายที่ หรื อ ต่อ รองค่า จ้ า งที่ เ พิ่ ม ขึน้ แม้ ก ระทั่ง เลื อกที่ จ ะรั บ งานจาก
สํานักพิมพ์ที่ให้ ผลประโยชน์แก่เขามากกว่า นัน่ คือ กระบวนการหรื อแผนผลิตของแต่ละสํานักพิมพ์
อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้ อีกทังบุ
้ คลากรมืออาชีพที่มีผลงานเยี่ยมเป็ นที่ยอมรับในวงการกลุม่ นี ้มี
จํานวนน้ อย ทุกแห่งต่างช่วงชิงเพื่อเป็ นตัวเด่นในการนําเสนองานใหม่ให้ ได้ รับการยอมรับทันที”
“เด็กสมัยนี ้ ประสบการณ์น้อย แต่เค้ าอยากลองอะไรที่ใหม่ ๆ แต่คนเจ็บ
ตัวคือเรา เพราะฉะนัน้ หลายครัง้ ก็ต้องปราม ๆ กันไปบ้ าง บางคนไม่ยอม โทรมา 9 ครัง้ ขอทําเล่ม
นี ้ เราก็ปฏิเสธไปแล้ ว ครัง้ ที่ 10 ยังกล้ าขออีก บางทีก็ต้องดุกนั แต่บางทีก็ต้องให้ ประสบการณ์
บอกว่า เห็นมัย้ บอกแล้ วใช่มย”
ั้
“จุดอ่อนของเราที่สําคัญ 90% เป็ นจุดอ่อนที่คน คือ การทํางานกับ
ศิลปิ นบางครัง้ ก็มีความอ่อนไหว..ในขณะเดียวกันคนของเราก็เป็ นจุดแข็ง และในขณะเดียวกันก็
เป็ นจุดอ่อนด้ วยเพราะคนอ่อนไหว คนของเราอายุ 20 กว่า ไม่เกินอายุ 30 ปี และ 30 ปี ก็มีไม่มาก
้
วนใหญ่ 20 ต้ น ๆ จบใหม่ ๆ มีไฟแรง จุดอ่อนก็คือ คน
ที่เป็ นหัวหน้ าหรื อผู้จดั การ เพราะฉะนันคนส่
มันมีอะไรที่ต้องแก้ ไข สมัยก่อนเราก็ใช้ คนเป็ นส่วนมาก แม้ ว่าปั จจุบนั เราใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาใช้
มากขึ ้นทังทางด้
้
านการจัดการทังทางด้
้
านธุรกิจ แต่อย่างไรก็ยงั ต้ องใช้ คนอยูด่ ี”
“ความคิดสร้ างสรรค์ที่มี บางครัง้ ก็มากเกินไป ต้ องการนําเสนองานแนว
ที่อยากลองแต่ไม่ตรงกับตลาด”
“บางที บุคลากรที่บริ ษัทได้ สร้ างขึ ้น ก็ออกไปเปิ ดสํานักพิมพ์ ผลิตงาน
แนวเดียวกันมาแข่งขันกัน”
5. ข้ อจํากัดด้ านการขาดองค์ความรู้ที่ครบวงจร
การดําเนินธุรกิจใดก็ตาม ต้ องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเป็ น
พื ้นฐานในการดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ขณะที่ธุรกิจสํานักพิมพ์กลับพบว่า ผู้ประกอบการที่ก้าว
้ ความรู้ ในการผลิตหนังสือ การตลาดและ
เข้ าสู่ธุรกิจส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้ ที่ครบวงจร ตังแต่
การจัดจําหน่ายหนังสือ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
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“ใช่ ในวงการหนังสือนี ้นะคนที่ร้ ู หนังสือก็จะไม่ร้ ูรีเทลลิ่ง คนรู้ สํานักพิมพ์
ก็ร้ ู เป็ นท่อน ๆ ไอ้ นี่ก็ร้ ู เรื่ องนี ้ ๆ ไอ้ ที่ดแู ลนี ้ก็ร้ ู เรื่ องนี ้ มันรู้ กนั เป็ นท่อน ๆ แล้ วก็เสี่ยงเอา พอมันเสี่ยง
มากมันก็เลยพิมพ์น้อย แล้ วก็ขายแพง ก็กลับมาวงจรนันเลย
้
สรุปได้ ก็ได้ วงจรนันแหละ”
้
“คนทํ า หนัง สื อ ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ขาดประสบการณ์
สุดท้ ายก็เจ๊ ง”
“คนที่เขียนหนังสือจํานวนมาก รู้ ครึ่ ง ๆ กลาง ๆ รู้ ไม่ครบวงจร รู้ ไม่ครบ
วงจรเอาอนาคตของตัวเองไปฝากไว้ กับสํานักพิมพ์ ถึงคราวซวยไปเจอสํานักพิมพ์ใหม่ออกแบบ
หนังสือมาไม่ดี ขายไม่ได้ ก็เจ๊ ง ทังที
้ ่เนื ้อหาของนักเขียนดีมากแล้ วตัวนักเขียนเองก็ไม่ร้ ูจดุ อ่อน ไม่ร้ ู
วิธีแก้ นัง่ เสียใจ ยอมรับสภาพ เสียอนาคตตังแต่
้ วนั นัน้ นักเขียนดังไม่ใช่แค่เขียนหนังสือเป็ นต้ อง
ออกแบบหนังสือเป็ นด้ วย มันได้ ทงนั
ั ้ กเขียนได้ ทงสํ
ั ้ านักพิมพ์ และกลัวสํานักพิมพ์ที่ออกหนังสือไม่
เป็ น พวกนักออกแบบก็อยากรู้ ออกแบบหนังสืออย่างไรอันนี ้มันจะขยายกลุ่ม อย่างผมเคยบอก
อาจารย์ บ้ านเราจะเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากเป็ นนักเขียนแต่ไม่ศึกษาอย่างอื่นเขียนหนังสือ
อย่างเดียวใครจะเอาไปทําอะไรก็ไม่ร้ ู คนอย่างนี ้จะเป็ นทาสเขาไปตลอดชีวิต ให้ เขาจูงไป เอาไป
ขายเขาไม่ซื ้อก็เขียนใหม่ ทังหมดเป็
้
นอย่างนี ้หมด”
“เราให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายขายให้ เรา แต่เขามาสัง่ ให้ เราทําพีอาร์ เราก็คิดว่า
เราให้ เค้ าสี่สบิ เปอร์ เซ็นต์แล้ ว ทําไมมาให้ เราทําพีอาร์ อีก ก็เราไม่ได้ ถนัดนี่”
6. ข้ อจํากัดด้ านการจัดการ
การจัดการคือหัวใจสําคัญประการหนึง่ ของความสําเร็ จ ซึง่ จากการเข้ าสู่
้ การ
ธุรกิจของผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ที่ยงั ไม่พร้ อม ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในด้ านการจัดการตังแต่
จัดการ สต๊ อคสินค้ า การผลิต การเงิน และทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกระบวนการดําเนินงาน ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“สํานักพิมพ์จํานวนไม่น้อยที่ขาดการจัดการที่ดี ตังแต่
้ สต๊ อค การวางบิล
การเก็บเงินและการบริหารหนี ้ พูดง่าย ๆ คือ ขาดความเป็ นมืออาชีพ”
“ขนาดของสํานักพิมพ์มีผลต่อความสําเร็ จแตกต่างกัน เช่น สํานักพิมพ์
ขนาดเล็ก การบริ หารจัดการในด้ านการผลิตหรื อเลือกพิมพ์หนังสือ จะทําได้ ดี มีความแม่นยําสูง
กว่าสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ แต่มีปัญหาเนื่องจากมีทนุ น้ อยทําให้ บคุ ลากรคนเดียวอาจต้ องทําหลาย
หน้ า ที่ ทํ า ให้ ข าดความรู้ เฉพาะ รวมทัง้ ผู้บริ ห ารมัก ขาดความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจัด การ ขณะที่
สํานักพิมพ์ขนาดกลาง สามารถบริ หารให้ เติบโตได้ ดี สําหรับสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ จะมีความ
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ได้ เปรี ยบในเชิงการจัดการ ตังแต่
้ การจัดหาต้ นฉบับ การจัดจําหน่าย เพราะสวมหมวกหลายใบ เช่น
อาจเป็ นผู้จดั จําหน่ายเองด้ วย กระแสเงินสดก็จะดี หนี ้สูญก็จะตํ่า ขณะเดียวกันเงินทุนก็มีมากกว่า”
“การขาดติดต่อสื่อสารที่ดีกบั ลูกค้ า ก็เป็ นปั ญหาสําคัญของธุรกิจหนังสือ
เพราะทําให้ ขาดข้ อมูลที่นํามาใช้ บริหารจัดการ”
“ส่วนใหญ่ ขาดข้ อมูลในการบริ หาร บางที คิดว่าหนังสือหมดแล้ ว พอ
ร้ านค้ าสัง่ หนังสือมา ก็พิมพ์เพิ่ม แต่พอเรี ยกหนังสือทัง้ หมดคืน ปรากฏว่า หนังสือเหลือบาน ก็
ขาดทุนทันที แล้ วก็ขายได้ ยากด้ วย”
“ผู้ จั ด จํ า หน่ า ย กํ า หนดให้ เราพิ ม พ์ ส ามพัน เล่ ม ซึ่ ง เป็ นภาระต้ น ทุ น
และสต๊ อคของเรา พอพิมพ์ออกมา แล้ วถึงเวลาเค้ าส่งคืนมาพันหรื อสองพันเล่ม เราก็ตาย”
7. ข้ อจํากัดด้ านความศรัทธา
ความศรั ท ธาหรื อ ความไว้ ว างใจ เชื่ อ ใจระหว่ า งกัน ของผู้เ ขี ย นและ
ผู้บริ หารสํานักพิมพ์ซึ่งมีหน้ าที่ในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ สําหรับกรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามจํานวน
การพิมพ์ หรื อการขาย มักนํ ามาซึ่งปั ญหาความไว้ วางใจได้ ส่งผลให้ นักเขียนบางรายต้ องย้ าย
สํานักพิมพ์ ดังที่ผ้ เู ขียนซึง่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“เขาบอกเราว่า พิมพ์ครัง้ ที่ 20 จํานวน 5,000 เล่ม พอต่อมาเราเห็น
หนังสือออกมาเป็ นพิมพ์ครัง้ ที่ 21 เราก็ไปขอรับค่าลิขสิทธิ์ แต่เขาบอกว่า ไม่ได้ พิมพ์เพิ่ม เป็ นแต่
เพียงกลยุทธ์ทางการตลาด ซึง่ เราก็ไม่อยากเชื่อหรอก”
“เราไปเห็นในเว็บไซต์ ตอนนันเรารั
้ บค่าลิขสิทธิ์ที่เจ็ดหมื่นเล่ม แต่เห็นใน
เว็บไซต์ของสํานักพิมพ์โฆษณาว่า มียอดพิมพ์แปดหมื่นเล่ม ก็เลยโทรไปถามสํานักพิมพ์ เค้ าบอก
เป็ นกลยุทธ์ด้านการตลาด เราก็ไม่ได้ วา่ อะไร ก็ไม่ร้ ูหรอก”
ในทํานองเดียวกัน สํานักพิมพ์เอง ก็ไม่พึงพอใจเมื่อนักเขียนขาดความ
ไว้ วางใจต่อสํานักพิมพ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“หากไม่เชื่อใจกัน ก็ไปพิมพ์ที่อื่นได้ การทําธุรกิจร่วมกัน ต้ องไว้ วางใจกัน
เราไม่ทําอะไรแบบนันอยู
้ แ่ ล้ ว เราเป็ นสํานักพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่เล็ก ๆ”
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4.3 กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน
จากข้ อมูลเชิงลึกที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในธุรกิจหนังสือได้ กล่าวถึงการใช้ กลยุทธ์ ต่าง ๆ ที่
จําเป็ น ในการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ต้ องอาศัยการบูรณา
การในหลากหลายมิติ ดังที่นายกสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือ ซึง่ เป็ นองค์กรสําคัญที่สดุ
องค์กรหนึง่ ในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือ ได้ กล่าวไว้ ในเรื่ องนี ้ว่า “การทําหนังสือ
ต้ องมองทุกอย่างไปด้ วยกัน สิ่งสําคัญ คือ การทํางานด้ วยจิตวิญญาณ การทําหนังสือต้ องทําด้ วยใจ
การมองอะไรต้ องมองอย่างวิเคราะห์ และทุกคนต้ องทําหน้ าที่ตวั เองให้ ถกู ต้ องสามัคคีกนั ดูแลกันได้
ถ้ าเรามีความพร้ อมเราก็จะเดินไปอย่างมีความสุข องค์กรก็จะขับเคลื่อนไปข้ างหน้ าอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน”
จากข้ อมูลที่ได้ ศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยขอนําเสนอข้ อค้ นพบที่เป็ นประโยชน์ ในการ
นําไปใช้ เป็ นต้ นแบบในการจัดการธุรกิจสํานักพิมพ์เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ผ่านมิติการบริ หารจัดการทังด้
้ านการผลิต การตลาด และการบริ หารจัดการ ซึ่ง
แสดงภาพรวมไว้ ในแผนภาพที่ 16 ดังนี ้
4.3.1 กลยุทธ์ด้านการผลิต
4.3.2 กลยุทธ์ด้านการตลาด
4.3.3 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ด้านการลิต
การคัดเลือก การได้ต้นฉบับ
การค้นหาความต้องการของ
ลูกค้า
การผลิตหนังสือให้เปน
หนังสือขายดี

กลยุทธ์ด้านการตลาด
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ด้านราคา
กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด

การวางแผน
การจัดโครงสร้าง
การสั่งการและการจูงใจ
การควบคุม
การบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตร
การจัดการสต๊อคสินค้า
การจัดการขนส่งสินค้า
การบริหารลิขสิทธิ์
การสร้างการเติบโตด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
การบริหารภาพลักษณ์องค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

แผนภาพที่ 16 กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน
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4.3.1 กลยุทธ์ ด้านการผลิต
การผลิตหนังสือเล่ม คือ จุดเริ่ มต้ นของสินค้ าของธุรกิ จสํานักพิมพ์ ซึ่งมี
กระบวนการผลิตตังแต่
้ การได้ มาของต้ นฉบับ ไปจนถึงการผลิตออกเป็ นหนังสือเล่มที่สวยงามพร้ อม
จําหน่าย ผู้วิจยั ใคร่นําเสนอกลยุทธ์ที่สํานักพิมพ์เลือกใช้ ในประเด็นด้ านการผลิต ดังนี ้
1. การคัดเลือกและการได้ มาของต้ นฉบับ
การคัดเลือกต้ นฉบับที่สามารถจําหน่ายได้ ตรงกับความต้ องการของผู้อา่ น
เป็ นหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ ด้านการผลิตในประการแรก ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวถึงแนวคิดใน
การคัดเลือกต้ นฉบับที่สามารถทําตลาดได้ คือ การเลือกผลิตหนังสือให้ ตรงกับความต้ องการของ
ตลาด โดยศึกษาความสนใจและรวบรวมข้ อมูลให้ สมบูรณ์ที่สดุ พร้ อม ๆ กันกับการให้ ความสําคัญ
กับกลยุทธ์ด้านการตลาดด้ วย ดังนี ้
“สินค้ าดี มีชยั ไปกว่าครึ่ง..การจะมียอดขายถล่มทลาย..ผลิตภัณฑ์ต้องดี
วิธีการ คือ เอาความดีของหนังสือ 20 เล่ม มารวมอยู่ในหนังสือเราเล่มเดียว เอาของดีในสต็อกมา
เทรวม ใส่เส้ นเรื่ องเข้ าไป เติมข้ อมูลให้ ครบวงจร นําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง” และ
“..มีของดี คือ มีสนิ ค้ าดี คือถ้ ามีของดี รู้จกั ลูกค้ า ขายได้ แน่ ๆ ของดี รู้จกั
ลูกค้ า ลูกค้ าก็ ต้องการของดี ถ้ าลูกค้ ากับของดีมาเจอกันขายได้ หมด มันก็ประสบความสําเร็ จ
ปั ญหาคือว่า ของที่คณ
ุ ผลิตได้ คุณมีของดีหรื อเปล่า ของดี คือ ของที่ลกู ค้ าต้ องการ ไม่ใช่หนังสือดี
แต่ขายไม่ออก หนังสือดีที่ขายไม่ออกมีเยอะ พวกที่ได้ รางวัลทังหลาย
้
หนังสือรางวัล ขายไม่ได้ เลย
ด้ วย อย่างพวกรางวัลหนัก ๆ พวกของสังคม พวกซีไรต์บางคน Down ลงมาพอได้ อย่างหนังสือ
ของอมริ นทร์ เรื่ องความสุขของกะทิ อย่างนี ้ ขายได้ เยอะหลายแสน เพราะไม่แพงด้ วย 80 บาท 90
บาท ถ้ า ซี ไ รต์ ป ระเภทแบบอาจารย์ . .อะไรอย่า งนี ้ พวกที่ เ ขี ย นหนัง สื อ แบบนี จ้ ะได้ ร างวัล จาก
Awards หรื อภาคใต้ หนัก ๆ กึ่งวิเคราะห์ วิจยั พวกนี ้ได้ รางวัล แต่ขายไม่ได้ หรอก”
“ต้ องทําการบ้ านหนักขึ ้น ต้ องเดินตลาดถี่ขึ ้น สํารวจวิจยั มากขึ ้น ต้ องมี
ความชัดเจนในเรื่ องของยอดพิมพ์ จํานวนพิมพ์ซํ ้า รวมไปกระทัง่ ถึงรับทราบถึงสภาวะโดยรวมทาง
เศรษฐกิจด้ วย เพราะฉะนันตรงนี
้
้การคัดสรรเราจะเริ่มลดเพดานการพิมพ์ ต้ องเลือกมาก เพื่อให้ เรา
ไม่เสี่ยงมาก”
ทัง้ นี ้ การได้ มาซึ่งต้ นฉบับที่ดี อาจได้ มาจากหลายช่องทาง ตังแต่
้ การ
คัดเลือกจากผู้เขียนที่ส่งต้ นฉบับมาให้ สํานักพิมพ์ หรื อสํานักพิมพ์ติดต่อกับผู้เขียนที่มีต้นฉบับอยู่
แล้ ว หรื อสํานักพิมพ์ให้ ผ้ เู ขียน เขียนตามโครงเรื่ องที่สํานักพิมพ์ต้องการ ซึง่ อาจเป็ นนักเขียนอิสระ
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หรื อนักเขียนในกองบรรณาธิ การของสํานักพิมพ์ รวมทัง้ การได้ รับต้ นฉบับจากการประกวดงาน
เขียนในโอกาสต่าง ๆ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การได้ ต้นฉบับมีสามแนวทาง คือ หนึ่ง คัดเลือกจากผู้ที่ส่งต้ นฉบับมา
ให้ ทางสํานักพิมพ์พิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์ สอง ติดต่อผู้เขียนที่มีงานพิมพ์พร้ อม
เผยแพร่อยูแ่ ล้ ว หรื อสาม ตังโครงเรื
้
่ องและให้ นกั เขียนอิสระเขียนงานให้ ตามโครงเรื่ องที่สํานักพิมพ์
กําหนด”
“วิธีการคัดเลือกหรื อจัดหาต้ นฉบับ มีสามทาง คือ 1. ภายในทีมงาน
อิสระที่มีผลงานกับทางสํานักพิมพ์อยู่แล้ ว ส่งงานตามทิศทางที่สํานักพิมพ์กําหนดโจทย์ให้ หรื อ
นํ า เสนอเองภายใต้ ก รอบแนวงานสํ า นัก พิ ม พ์ เ รา และความนิ ย มบวกความสนใจของผู้อ่ า น
2. ภายนอก คือ ผู้อ่านหรื อผู้สนใจงานเขียนส่งต้ นฉบับมายังสํานักพิมพ์ กองบรรณาธิการคัดสรร
และพิจารณาผลงานที่ตรงกับแนวงานของสํานักพิมพ์ ภายใต้ เกณฑ์การพิจารณาหลายข้ อ หาก
ผลงานใดผ่านการพิจารณาก็จะได้ รับการติดต่อเพื่อชี ้แจงถึงจุดที่ควรปรับปรุ ง เพื่อให้ งานชิ ้นเดิม
ุ ภาพยิ่งๆ ขึ ้น สามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้ จริ ง ซึ่งต้ องปรับแก้ หลายครัง้ กว่าจะได้
นันมี
้ คณ
ต้ นฉบับที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของสํานักพิมพ์ และ 3. การประกวด สํานักพิมพ์ได้ จดั การ
ประกวดงานเขียนประจําปี เพื่อเฟ้นหานักเขียนที่มีความสามารถ พร้ อมที่จะออกผลงานทันทีที่
ได้ รับรางวัล”
“การได้ ต้นฉบับมา มี 2 แบบ คือ 1. เราเป็ นคนกําหนดเลือกสัง่ การลงไป
2. เป็ นต้ นฉบับที่ผ้ คู นส่งมาจากทางบ้ าน แบบที่นกั แปลไปแปลหนังสือมาคัดเลือกให้ อ่าน ก็จะเข้ า
สู่ขบวนการคัดสรร การคัดเลือกเรื่ องที่จะตีพิมพ์ จะเปิ ดโอกาสให้ งานเขียนของคนใน คือ นักข่าว
มากขึ ้น เพื่อให้ เขาต่อยอดผลงานและมีรายได้ เพิ่มขึ ้น งานข่าวที่ดีมีอยู่แล้ ว แต่ไม่มีใครสนใจ
รวบรวม”
สําหรับเกณฑ์การคัดเลือก ก็ขึ ้นกับแต่ละสํานักพิมพ์ โดยสํานักพิมพ์สว่ น
ใหญ่ จ ะมี ก องบรรณาธิ ก ารเป็ นผู้คัด เลื อ ก แต่บ างครั ง้ อาจใช้ ค วามพึง พอใจของเจ้ า ของและ
บรรณาธิการเป็ นหลัก ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญหลายท่าน ซึง่ เป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารสํานักพิมพ์ ได้
กล่าวไว้ ดังนี ้
“ก็จะใช้ วิธีอา่ นชอบก็เอา ดูสํานวน ถูกใจเรา การคัดเลือกไม่นาน มันเป็ น
Sense อย่างหนึง่ ของเราอ่านแล้ วสามารถบอกได้ เลย และภาษาที่เราชอบ”
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“ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีสงั เกต พูดคุยแล้ วก็ดปู ระเด็น สไตล์ของผม คือ ผมจะ
วิ่งไปหา Original อันนี ้น่าสนใจก็เข้ าไปคุยกับผู้เขียนโดยตรง พอคุยเสร็ จ ก็ขอข้ อต่อรอง แล้ วขอ
ประยุกต์ เนื่องจากในอดีตต่างกับปั จจุบนั อดีตก็คืออดีต แต่ปัจจุบนั มันไม่ใช้ มันมีของมันอยู่ เอา
โครงนันมาทํ
้
าใหม่ให้ ปรับใช้ ได้ กบั ปั จจุบนั แล้ วมันจะไปได้ ปั จจุบนั ผมต้ องจับประเด็น เนื ้อหาต้ อง
ดี แต่ทงหมดมั
ั้
นมี Concept มันอยู่ ปรับให้ เข้ ากับยุคสมัยนะ น่าจะปรับปรุงให้ ดีนะ เพราะยุคสมัย
มันเปลี่ยนไป อะไรมันก็เปลี่ยน หากเปลี่ยนไม่ได้ ผมก็ไม่เอา เพราะมันไม่น่าเป็ นไปได้ นักเขียนมี
ส่วนช่วยให้ หนังสือเป็ นที่สนใจได้ ซึง่ นักเขียนช่วยได้ ก็ตอ่ เมื่อเราเผยความคิดของเราออกมาว่าเรา
อยากได้ เป็ นแนวนี ้ เขาก็ย้อนกลับมาว่า ทําไม เราก็บอกว่าดียงั ไง ถ้ าเขาเห็นด้ วย ก็โอเค แต่ถ้าไม่
เห็นด้ วยแล้ วเค้ าเสนอมา หากเราเห็นด้ วย ก็ตกลงทํากัน อย่างเช่นหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์ แก่
แล้ ว 80 แล้ ว เป็ นนักเขียนธรรมะ ท่านจันทร์ หรื ออะไรสักอย่าง ผมไปอ่านผมชอบเขามี Concept
คือ สอนธรรมะ นิทานชาดก แต่วิธีขึ ้นหัวของนิทานชาดกมันเป็ นคําบาลี ในสมัยก่อน แต่คนสมัยนี ้
จะรู้สกึ อย่างไร ต้ องคนที่เขาชอบจริง ๆ ถึงจะอ่าน แล้ วผมขอ ทําไมไม่ช่วยคลายตรงนี ้ออก ด้ วยการ
ที่เปลี่ยนหัว ให้ ทนั ยุคสมัย แต่เนื ้อหาผมไม่เปลี่ยนนะ อันนี ้คือสิง่ ที่เราต้ องปรับให้ ทนั กับยุค ที่ผมทํา
สไตล์ผมจะเป็ นอย่างนี ้ ผมไม่บอกเอามาทังหมด
้
ขายได้ ไม่ได้ ไม่ทนั ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ ว เขา
เข้ าใจว่าทําไมต้ องเปลี่ยนคําพูดคํานี ้ แล้ วความหมายเมื่อสิบปี ที่แล้ วยังมีนะ ผมเข้ าใจว่าอย่างนี ้นะ
อาจารย์ ๆ ปรับได้ ไหม เขาปรับเนื ้อเรื่ องให้ ใหม่หมดเลย เขาก็ปรับให้ มันต้ องทํางานคูก่ นั นี ้คือส่วน
ของ Content ที่เขามาช่วยเรา”
การได้ รับต้ นฉบับที่มีโอกาสในการขายสูง เช่น หนังสือราชวงศ์ การมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้เกี่ยวข้ องถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่ทําให้ สํานักพิมพ์ได้ รับโอกาสที่จะได้ ต้นฉบับมา
จัดพิมพ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ผมโชคดี มี Connection ทําให้ ได้ เปรี ยบในแง่การได้ รับโอกาสในการ
จัดพิมพ์หนังสือต่าง ๆ เช่น หนังสือราชวงศ์ ล่าสุดมีหนังสือชื่อ บันทึกลับเจ้ าหญิง สมเด็จวังบูรพา ซึง่
แจกในงาน ครบรอบวันเกิดของเจ้ าอาวาสวัดเทพ ศิรินทร์ โดยมีคณ
ุ ..เป็ นผู้หาสปอนเซอร์ โดยให้
สํานักพิมพ์ ของเราเป็ นผู้ผลิต นอกจากนีก้ ็มีหนังสือราชวงศ์อีกหลายเล่มที่ เราได้ รับโอกาสเป็ น
ผู้จดั พิมพ์”
สําหรับ สํานักพิมพ์เล็ก ๆ บางแห่ง หรื อบรรณาธิการอิสระบางรายอาจ
ใช้ วิธีเข้ าถึงแหล่งต้ นฉบับจากงานที่เกี่ยวข้ องกับหนังสือ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
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“วิ ธี ก ารที่ จ ะทํ า ได้ ถ้ ามี ต้ น ฉบับ ที่ ไ หนที่ ดี ๆ หรื อ มี ห นัง สื อ ที่ ดี จ ะไป
เสาะหาได้ แนววรรณกรรม แนวสร้ างสรรค์ มันจะมีแนวประกวดต่างๆ เวทีประกวดเรื่ องสัน้ ผมก็จะ
คลุกคลิกไปร่ วมรายการ หรื อกิ จกรรม และก็เอานามบัตรแจกนักเขียนทัง้ หมดหลายคน ผมได้
ต้ นฉบับมาเพราะตรงนี ้ ก็พิมพ์ไปหลายเล่ม”
ในเวลาเดียวกัน หากเป็ นต้ นฉบับภาษาต่างประเทศ ที่มาของต้ นฉบับ
อาจมาจากสํานักพิมพ์เองที่ได้ ตดิ ต่อไปยังนักเขียนในต่างประเทศ หรื ออาจติดต่อผ่านเอเย่นต์ ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ผมก็จะอ่านงานของเขาก่อน หลังจากนันหากถู
้
กใจ สนใจก็จะติดต่อไป
ที่ นัก เขี ย นหรื ออาจติดต่อผ่า นเอเย่น ต์ ซึ่ง มี ใ นเมื อ งไทย หรื อบางครั ง้ ก็ อีเ มล์ ไ ปถามเอเย่น ต์ ใน
ต่างประเทศ”
“ของพี่ พี่ จ ะอ่า นเองทุก เล่ม อ่า นแล้ ว ชอบจึง ติดต่อกับสํ านัก พิม พ์ ใน
ต่างประเทศหรื อบางทีก็ผ่านตัวแทน (Agent) หลายเล่มอ่านแล้ วไม่กล้ าอ่านซํ ้า เพราะมันสะเทือน
ใจมาก แต่ทุกเล่มพี่ต้องประทับใจจริ ง ๆ จึงจะพิมพ์ บางเล่มพออ่านแล้ ว ก็ไปดูสถานที่เลยก็มี พี่
ุ ภาพ”
มัน่ ใจว่า ทุกเล่มที่พี่ทํามามีคณ
2. การค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า
จะรู้ ได้ อย่างไรว่า อย่างไรคือคําว่าดีสําหรับลูกค้ า หรื อลูกค้ าชอบสินค้ า
แบบไหน หัว ใจสํ า คัญ คื อ ต้ อ งค้ น หาความต้ อ งการให้ พบ วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุด คื อ การทํ า วิ จัย
ผลิตภัณฑ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การวิจยั ผลิตภัณฑ์ ทัว่ ไปคือ เอาสินค้ าให้ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายทดลอง
ใช้ แล้ วทํ าแบบสอบถามให้ ผ้ ูใช้ กรอกข้ อมูล นํ าข้ อมูลที่ ได้ มาสรุ ป เป็ นผลวิจัย แล้ วนํ าผลวิจัยมา
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ อะไรที่ลกู ค้ าชอบ เป็ นข้ อดี เราก็คงไว้ หรื อทําให้ ดีขึ ้น อะไรที่ลกู ค้ าไม่ชอบ ไม่ดี
เราก็เอาออก แล้ วเอาที่ดีกว่ามาใส่แทน อะไรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า ก็คงไว้ หรื อพยายามนํามาใส่
เพิ่ม สิง่ ที่ลกู ค้ าต้ องการ เพิ่มเติม เพิ่มให้ ได้ ไหม ถ้ าเพิ่มได้ ก็ใส่เข้ าไป..เมื่อสินค้ าเราตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าสูงสุด ลูกค้ าก็ประทับใจในสินค้ าเรา สินค้ าเราก็ขายดี การทําวิจยั ผลิตภัณฑ์ของ
ผม ผมไม่ได้ ทําแบบนักวิชาการ ผมทําวิจยั แบบนักธุรกิจ”
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การค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า จะให้ ประโยชน์ ต่อสํานักพิมพ์ ที่จะ
ตอบสนองสินค้ าได้ ตรงตามกลุม่ เป้าหมาย โดยต้ องทราบขนาดของตลาดในหนังสือประเภทต่าง ๆ
ด้ วย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การทําธุรกิจสํานักพิมพ์ต้องดูว่า การอ่านของประชากรเป็ นอย่างไร..
หากศึกษาช่วงอายุของประชากร จะช่วยให้ ผลิตหนังสือได้ เหมาะกับกลุม่ เป้าหมาย”
“สมัยก่อน เขียนก่อนแล้ วค่อยไปหาคนซื ้อเอา คือ รุ่นอุดมการณ์ เดี๋ยวนี ้
มันไม่ได้ แล้ ว มันต้ องผสม ถามก่อนว่า ข้ างหน้ าเขาอยากอ่านอะไร เรามีสินค้ าที่ตอบสนองได้ ไหม
กลุ่มไหนด่วน ไม่ด่วน กลุ่มแบบนี ้เอา กลุ่มเด็กหรื อกลุ่มผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่แบบไหน ผู้หญิง หรื อผู้ชาย
นอกจากนี ้ ต้ องดูอุดมการณ์ เราด้ วย จะทํ าอย่างไรให้ ตอบสนองเราด้ วย อุดมการณ์ เราต้ องไม่
เปลี่ยน ขายได้ ด้วย มีเงินเข้ ามาหมุนในระบบ ซึง่ จะทําให้ ได้ เงินใหม่ ๆ ต่อยอดไปได้ เรื่ อย ๆ”
“กุญแจแห่งความสําเร็ จในการตัดสินใจผลิตหนังสือแต่ละเล่ม คือ ต้ อง
้ กค้ าต้ องการอะไร
รู้จกั ลูกค้ า และก็ร้ ูด้วยว่า ความต้ องการของลูกค้ าเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา ช่วงนันลู
หาให้ เจอแล้ วกัน ไม่ใช่วา่ รู้จกั ลูกค้ า ๆ เปลี่ยนไปแล้ วตัวเองยังไม่เปลี่ยน” และ
การได้ ข้อมูลความต้ องการ นอกจากสํานักพิมพ์จะเป็ นผู้ศึกษาข้ อมูลเอง
จากผู้อ่าน โดยตรงแล้ ว หากสํานักพิมพ์มอบให้ ตวั แทนในการจัดจําหน่าย ก็ควรสร้ างสัมพันธภาพ
กับร้ านค้ าปลีก ด้ วย ซึง่ หากสํานักพิมพ์สามารถทํางานร่ วมกับร้ านค้ าปลีก ซึง่ เป็ นผู้ใกล้ ชิดโดยตรง
กับลูกค้ า จะทําให้ ได้ ข้อมูลที่ช่วยให้ การตัดสินใจการผลิตถูกต้ องแม่นยําขึ ้น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญที่
เป็ นผู้บริ หารร้ านค้ าปลีก ขนาดใหญ่ ที่มีพื ้นที่จดั จําหน่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“อย่างนี ้ Work กว่า ดูว่า Books Smile ลูกค้ าต้ องการอะไร สํานักพิมพ์
ทําอะไรได้ แล้ วส่งข้ อมูลให้ กัน ก็จะสามารถผลิตหนังสือได้ ตรงตามความต้ องการ..เมืองไทยมัน
ขาดแคลนจริง ๆ ขาดคนที่เอาข้ อมูลไป Analyze ให้ เกิด Strategy ทุกจุดขาดหมด”
นอกจากสํานักพิมพ์จะเป็ นผู้ค้นหาความต้ องการของผู้อ่านแล้ ว ในส่วน
ของนักเขียน ก็มีสว่ นสําคัญในการต้ องทราบความต้ องการผู้อา่ น เพื่อสามารถผลิตผลงานที่ตรงกับ
ความต้ องการและมีคณ
ุ ภาพ ดังที่นกั เขียนเจ้ าของรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2551 ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“สําหรับสิ่งที่นกั เขียนปั จจุบนั ต้ องตระหนักเอาไว้ คือ ต้ องจับอารมณ์ของ
สังคมให้ ได้ วา่ มันถึงกลุม่ ไหนแล้ ว ทังในแง่
้
ปัจเจกและกลุม่ ใหญ่ ปั ญหาเฉพาะกลุม่ หรื อระดับกว้ าง
นักเขียนต้ องรู้จกั วิเคราะห์และสร้ างออกมาเป็ นงานเขียน นักเขียนไม่จําเป็ นต้ องไปอยู่โดดเดี่ยว หรื อ
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ต้ องปลีกตัว เป็ นนักพรต นักเขียนปั จจุบนั ต้ องรอบด้ าน ต้ องเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นแล้ วต้ องอยู่
ร่ วมกับมันให้ ได้ รับรู้ปัญหาหรื ออาจจะแก้ ปัญหาของมันไปด้ วยกัน สิ่งนี ้คือกระบวนการในการสร้ าง
งานเขียนทุกอย่าง”
3. กลยุทธ์การผลิตหนังสือให้ เป็ นหนังสือขายดี (Bestseller)
การผลิตหนังสือให้ เป็ นหนังสือขายดี ต้ องมีองค์ประกอบหลายประการ
ดังที่เจ้ าของและผู้บริ หารสํานักพิมพ์แห่งหนึ่ง ซึง่ สามารถผลิตหนังสือได้ เป็ น Bestseller ติดต่อกัน
แทบทุกเล่มได้ กล่าวถึงคุณสมบัติของหนังสือที่เป็ นหนังสือขายดีไว้ ว่า ต้ องประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์
ที่สอดคล้ องกับความจําเป็ นและความสนใจของผู้อ่าน บรรจุภณ
ั ฑ์ซงึ่ ในที่นี ้คือ รู ปแบบปกหนังสือ
การตลาด ความเร็ วในการออกผลิตภัณฑ์ รวมทังราคาที
้
่เหมาะสมกับคุณภาพ ดังนี ้
“หนังสือที่จะมียอดขายถล่มทลาย ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เยี่ยม ราคาย่อมเยา ช่องทางจัดจําหน่ายต้ องมาก การสื่อสารการตลาดต้ องชัดเจน การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ต้ องดี มีการส่งเสริมการขาย การบริ การต้ องรวดเร็ ว กลยุทธ์การตลาดต้ องเจ๋ง และ
รุกเร็ ว รบเร็ ว ชนะเร็ ว”
“ในการทําหนังสือ สิ่งที่สําคัญ หาไฮไลท์ของหนังสือนันให้
้ ได้ เราต้ องดึง
ตัวตนของเขาออกมาให้ ได้ การเขียนหนังสือต้ องเขียนให้ เข้ า คํานํากับหน้ าหลัง”
“ทําสิง่ ที่เกี่ยวข้ องใกล้ ตวั กลับคนอ่าน ถ้ าเกี่ยวกับชีวิตคนคุณต้ องอ่านแน่
ถ้ าวันหนึง่ เป็ นเรื่ องของปากท้ องขึ ้นมาจริ ง ๆ เขาจะต้ องหันกลับมาอ่านเรื่ องอะไรที่ช่วยเขาได้ อย่าง
น้ อยก็ทําให้ เขาเข้ าใจชีวิตและโลกที่เขาอยู่มากขึ ้น อันนันเป็
้ นสิ่งที่เราพยายามมองหาอยู่ในแต่ละ
ปี ”
“ขณะนี ้เราประชุมกันตลอด มีการทํา Research ตรวจสอบความ
ต้ องการตลอด เราจะรู้ ว่า หนังสือราคานี ้ ทําแบบนี ้ หน้ าปกต้ องทําอย่างนี ้นะ คนถึงจะซื ้อ อย่างที่
ผมบอก เขาจะซื ้อ คนอายุเท่านี ้จะชอบแบบไหน ในขณะที่สมัยก่อน คนทําหนังสือ ทําเพราะตัวเอง
ชอบ และก็ทําหน้ าปกแบบนันออกมาแล้
้
วมาขาย แต่ของเรา ทําเพื่อให้ เข้ ากับ Character คนซื ้อ นี ้
คือ การที่เอาธุรกิจเข้ ามาจับ ทําให้ ตรงกับความต้ องการของคนซื ้อ การทํา Focus Group ของเรา
มันเป็ นข้ อมูลที่ลกู ค้ าบอกเรามา ถ้ านําไปอ่าน จะได้ เห็นเหตุการณ์จริงของ Products” และ
“คิดตลอดเวลาว่า ทําหนังสือต้ องให้ มนั แตกต่างจากคนอื่น เมื่อไหร่ ที่
แตกต่างแล้ วมีประเด็นการขายหนังสือ มดตัวเล็กจะกลายเป็ นยักษ์ ”
ุ ภาพ โดยการที่
“เราใช้ นกั เขียนรุ่นใหม่ อายุน้อย แต่พิสจู น์ให้ เห็นว่ามีคณ
นักเขียนเป็ นคนรุ่นเดียวกันกับคนอ่าน จะโดนใจมากกว่าคนเขียนผู้ใหญ่ ซึง่ น้ อง ๆ ที่เขียนหนังสือ
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ส่วนใหญ่เขาก็เป็ นนักอ่านด้ วย ฉะนันเขาจะรู
้
้ ว่าเขาอยากอ่านเรื่ องแบบไหน เพื่อนวัยเดียวกับเขา
อยากอ่านเรื่ องแบบไหน เขาก็จะเขียนเรื่ องแบบนัน”
้
“ส่วนสํานักพิมพ์เล็ก ๆ ก็อยูไ่ ด้ ถ้ าพัฒนาให้ มากขึ ้น พยายามมองให้ ไกล
ขึ ้นข้ อมูลในการตัดสินใจก็สําคัญ ปั จจัยที่คนจะซื ้อหนังสือ คือ 1. ชื่อเรื่ อง 2. รู ปเล่ม 3. นักเขียน
4. ราคา สํานักพิมพ์คนไทยอ่านหนังสือไม่สนใจราก ไม่ค่อยดูว่าผู้เขียนเป็ นใคร จะดูชื่อเรื่ องก่อน
การทําหนังสือชื่อเรื่ องสําคัญที่สดุ ”
ทัง้ นี ้ กลยุท ธ์ สํา คัญในการผลิต หนัง สือให้ มียอดขายถล่มทลาย ผู้ให้
ข้ อมูลสําคัญที่นํากลยุทธ์ การทําหนังสือด้ วยวิธีการที่เป็ นระบบ จนส่งผลให้ หนังสือของสํานักพิมพ์
ของผู้ให้ ข้อมูลหลักท่านนี ้ ติดอันดับ Bestseller ภายในอาทิตย์แรก และติดอันดับขายดีนาน 8
เดือนติดต่อกัน โดยท่านได้ กล่าวถึงวิธีการไว้ ดังนี ้
“ไม่มีอะไรยาก เพียงแต่ขนั ้ ตอนและรายละเอียดมันเยอะ สํานักพิมพ์
ต้ องให้ ความสําคัญในทุกรายละเอียด การทําหนังสือมาตรฐานนี ้ จึงช้ า ต้ องใช้ เวลามาก แต่ผลที่ได้
คุ้มค่า กําไรมหาศาลครับ หรื อสําหรับคนเขียน เวลาจะเขียนหนังสือต้ องเลือกหนังสือที่เป็ นอมตะ
หนังสือที่เป็ นอมตะ จะขายได้ ตลอดชีวิต”
ุ ภาพ ผู้ให้
เทคนิคที่สํานักพิมพ์เลือกใช้ เพื่อให้ หนังสือที่ผลิตออกมามีคณ
ข้ อมูลสําคัญท่านเดิม ได้ กล่าวไว้ ว่า สํานักพิมพ์ต้องปรับปรุ งร่ วมกับนักเขียนโดยการอ่านทบทวน
และส่งเรื่ องให้ กับกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการหนังสือร่ วมกันวิจารณ์ โดยมี
ข้ อกําหนดในการวิจารณ์ คือ 1. ภาพรวมของหนังสือว่าเป็ นอย่างไร 2. ชอบเรื่ องอะไรบ้ าง เรื่ องไหน
ชอบที่สดุ 3. ไม่ชอบเรื่ องอะไรบ้ าง เรื่ องไหนแย่ที่สดุ 4. อยากได้ เรื่ องอะไรเพิ่มเติม 5. อยากให้ แก้ ไข
ปรับปรุ งเรื่ องอะไรบ้ าง และ 6. ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ หลังจากนัน้ ก็นําข้ อวิจารณ์มาปรับปรุ งแก้ ไข
โดยพิจารณาในแง่ความน่าเชื่อถือของผู้วิจารณ์ด้วย หลังจากนันก็
้ ทําการวิจยั เหมือนเดิม แต่ให้ ทํา
กับคนกลุม่ ใหม่ ทําอย่างนี ้ซํ ้า ๆ กัน สักสามครัง้ เป็ นอย่างน้ อยหรื อจนกว่าจะพอใจ
จะเห็นได้ ว่า กลยุทธ์ การผลิตหนังสือนับเป็ นกลยุทธ์ แรกที่สําคัญที่ช่วย
เพิ่มความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของสํานักพิมพ์ นอกจากกลยุทธ์ การ
ผลิตแล้ ว ยังมี กลยุทธ์ด้านการตลาดซึง่ เป็ นอีกปั จจัยที่สําคัญ
4.3.2 กลยุทธ์ ด้านการตลาด
การตลาดเป็ นกลยุ ท ธ์ สํ า คัญ ที่ ผ้ ูเ กี่ ย วข้ อ งเลื อ กใช้ ในการศึ ก ษาความ
ต้ องการของลูกค้ าแล้ วนําเสนอผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ เครื่ องมือทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
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ความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ า ซึง่ ต้ องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้อย่างมืออาชีพ
ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การที่หนังสือทังสองปกของผม
้
ยอดขายถล่มทลาย ไม่ได้ หมายความว่า
เนื ้อหาในหนังสือดีอย่างเดียว แต่การออกแบบกลยุทธ์การตลาด และความร่วมมือจากร้ านหนังสือ
ก็มีสว่ นสําคัญทังสิ
้ ้น”
และด้ วยความสําคัญของกลยุทธ์ ด้านการตลาดดังกล่าวมาแล้ ว ผู้วิจยั ได้
พบว่าสํานักพิมพ์ ที่ ประสบความสําเร็ จได้ ให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์ นีอ้ ย่างมาก ตามแนวคิด
ส่วนผสมทางการตลาดที่ประกอบด้ วยกลยุทธ์ 4 P’s ดังนี ้
1. กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การมีสินค้ าที่ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย และโดยที่หวั ใจสําคัญของความสําเร็ จของสํานักพิมพ์ คือ การ
้ นฉบับที่สามารถขาย
เลือกและตัดสินใจ ในการผลิตสินค้ า ซึง่ ในที่นี ้คือหนังสือเล่ม ให้ ถกู ต้ องทังต้
ได้ ในระยะยาว คุณภาพ การผลิตที่ ดีและเป็ นที่ ดึงดูดความสนใจ ไปจนถึงการกํ าหนดราคาที่
เหมาะสม เป็ นต้ น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“กุญแจแห่งความสําเร็ จ P ตัวที่ยาก คือ Product ซึง่ การขายหนังสือถือ
เป็ น Product ที่มีจิตวิญญาณ ซึง่ ทดแทนด้ วยของอื่นไม่ได้ หนังสือต่างจาก Consumer Product
อื่น เพราะผู้บริโภค จะบริโภคที่เนื ้อหาและคุณภาพ”
“ความสําเร็ จ คือ Product มันเป็ นแก่น หากใครหา Product ให้ เข้ าถึง
คนได้ มาก ก็จะประสบความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน”
“Product มันดี มันคือแก่นของหนังสือ หน้ าที่เรา คือ ส่ง P ตัวแรก คือ
Product ให้ เข้ าถึงคนให้ มาก ก็จะเกิดความสําเร็จที่ยงั่ ยืน”
ทัง้ นี ้ กลยุทธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่สํานักพิมพ์ให้ ความสําคัญ สามารถ
จําแนกประเด็นที่ค้นพบได้ ดังนี ้
1.1 การมีสนิ ค้ าที่หลากหลาย (Product Variety) เนื่องจากผู้อา่ นหนังสือ
มีอยู่ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งหมายถึง ต่างมีความต้ องการหนังสือที่ หลากหลาย ดังนัน้ สํานักพิมพ์ ที่
สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายแก่ลูกค้ า รวมทัง้ สร้ างความต้ องการหนังสือให้
เพิ่มขึ ้นได้ ก็จะสามารถสร้ างโอกาสในการสร้ างผลกําไรมากขึ ้น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้
ดังนี ้
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“การหาหนังสือให้ หลากหลาย เช่น รู ปแบบการ์ ตูนธรรมะ ทําให้ มี
หลายเวอร์ ชนั่ เช่น ไต้ หวันมีเรื่ องรามเกียรติ์หลายเวอร์ ชนั่ มาก มันช่วยให้ เด็กเข้ าใจทีละ Step ไป
จนถึงวรรณศิลป์”
“ทําสิง่ ที่เกี่ยวข้ องใกล้ ตวั กับคนอ่าน ถ้ าเกี่ยวกับชีวิตคน เขาต้ องอ่าน
แน่ ๆ”
“ต้ องหาหนังสือที่ตอบสนองการอ่านที่หลากหลาย และหันมาเน้ น
กลุม่ ใหม่ ๆ เพื่อขยายตลาด”
“นิยายแนว.. Love Series เป็ นการเจาะกลุม่ วัยรุ่น และกลุม่ นักอ่าน
ที่อายุน้อยลงเรื่ อย ๆ คือ การขยายฐานผู้อ่านให้ กว้ างขึ ้น สมัยก่อนเด็กประถมต้ นจะอ่านหนังสือ
การ์ ตนู ที่มีแต่รูปภาพ ปั จจุบนั ก็เริ่ มมาอ่านหนังสือแนวนิยาย คือ เทรนด์มนั เปลี่ยนไป ซึง่ เทรนด์ของ
กลุ่มวัยรุ่ น บางที เทรนด์ ไม่ได้ เ กิ ดจากตัวคนอ่านเอง แต่ว่าเกิ ดจากผู้ผลิตมากกว่า ว่าจะสร้ าง
หนังสือแนวไหนถึงจะโดนใจวัยรุ่น คือ บางทีคนอ่านจริ ง ๆ ไม่ร้ ูวา่ อยากอ่านอะไร แต่วา่ เราทําออกไป
แล้ วให้ เขาลองอ่านดู มันโดนใจขนาดไหน ถ้ าโดนใจปุ๊ บก็กลายเป็ นเทนรด์ขึ ้นมาได้ เหมือนกัน”
นอกจากการมีหนังสือที่หลากหลายแล้ ว สํานักพิมพ์ ต้องแสดงให้
เห็นความแตกต่างของหนังสือของตน เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อตัดสินใจซื ้อหนังสือในสํานักพิมพ์ตน ซึง่ เป็ นที่มา
ของการเพิ่มยอดขายทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยแต่ละสํานักพิมพ์ ต่างมีแนวทางในเรื่ องนี ้
ดังนี ้
“สําหรับผม หัวใจสําคัญในการผลิตหนังสือ คือ แตกต่างและดีกว่า
..”
“หนังสือของเรา หากลูกค้ าเห็นปกก็จะจําได้ ”
“อย่าทําหนังสือตามตลาด ไม่มีอํานาจต่อรอง มองคนละมุม ทํา
หนังสือให้ ดีที่สดุ ให้ คนเรี ยกหา”
้ กค้ าใหม่ที่
“หนังสือของพี่ ส่วนใหญ่ลกู ค้ าจะเป็ นลูกค้ าเก่า รวมทังลู
มีการแนะนําบอกต่อ พอกล่าวถึงชื่อสํานักพิมพ์เรา ลูกค้ าก็จะรู้วา่ มีเอกลักษณ์แบบนี ้”
1.2 การรั ก ษาคุณ ภาพสิ น ค้ า (Quality) นอกจากสํ า นัก พิ ม พ์ จ ะ
ตอบสนองความต้ องการสินค้ าที่หลากหลายแล้ ว ก็ยงั ต้ องให้ ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ า
ด้ วย ซึง่ จะช่วยให้ เกิดความยัง่ ยืนของสํานักพิมพ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
ุ ค่า เวลาทําหนังสือต้ องทําด้ วยใจ คนซื ้อไป
“คุณทําหนังสือต้ องมีคณ
อ่านต้ องประทับใจในหนังสือมากกว่าราคาที่ซื ้อไป เราต้ องมีคณ
ุ ธรรม เมื่ออ่านต้ องได้ รับประโยชน์
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มากกว่าราคาที่เราขายหนังสือไป..งานเขียนที่ดีไม่จําเป็ นต้ องยาว ยิ่งสันยิ
้ ่งดี แต่ต้องครอบคลุม
และเนื ้อหาสําคัญทังหมด
้
การเขียนหนังสือพาดหัวก่อนก็คือการเข้ าประเด็น ตัวไหนเด่นก็ขีดเส้ น
ใต้ ”
ุ ภาพ เกินกว่าราคาขาย มันก็ทําให้ คนอ่าน ๆ
“การทําหนังสือดีมีคณ
แล้ วประทับใจ ขายดี ขายเร็ ว และก็ได้ ความประทับใจทัง้ คนซื ้อ คนอ่าน คนขาย เวลาจะเขียน
หนังสือพยายามที่ต้องเลือกหนังสือให้ เป็ นอมตะ หนังสือที่เป็ นอมตะจะขายได้ ตลอดชีวิต”
ุ ภาพ แล้ วจะรู้ได้ อย่างไรว่ามีคณ
ุ ภาพ บางอย่างเรา
“สินค้ าต้ องมีคณ
ว่าดี บางทีคนอื่นอาจไม่ชอบ อย่าลืมหาฐานคนอ่าน หาสมาชิก หาพรรคพวกไว้ ก่อน ..คุณภาพ
ของงานต้ องคุมให้ ดี เอาเป็ นว่า การดีไซน์ปก การตังชื
้ ่อ การโปรย การมีของแถมประกบ ต้ องดึงดูด
ใจคนซื ้อ เหนือสิ่งอื่นใด ทําอย่างไรจะให้ งานออกมาดี เป็ นที่ยอมรับ ถ้ าดีคนต้ องมาซื ้อ ถ้ าดีจริ งจะ
เพิ่มคุณค่าการขายได้ เอง”
“เราผลิตหนังสือดี มีคณ
ุ ภาพ เด็ก ๆ อ่านได้ ไม่เป็ นภัยต่อครอบครัว”
“พี่มนั่ ใจว่า พี่ไม่ทําอะไรที่แย่แน่ ทุกเล่มพี่อา่ นก่อน ทุกเล่มพี่ Edit เอง”
คุณภาพยังครอบคลุมถึงการให้ ความสําคัญกับความถูกต้ องของ
ภาษา ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ นักเขียน คนตรวจปรู๊ ฟ ไปจนถึงบรรณาธิการเล่ม ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ผมยึ ด หลัก ความถูก ต้ อ ง คื อ หมายถึ ง การผลิ ต หนัง สื อ ต้ อ งให้
ความสํ า คัญ กับ ความถูก ต้ อ งในการสะกดคํ า วรรณยุ ก ต์ ห รื อ อะไรก็ ต าม ยกเว้ น หากเป็ น
เครื่ องหมายคําพูด มันคือภาษาพูด ผมต้ องการให้ ผ้ อู ่านอินไปกับความหมาย ก็ต้องคงอรรถรสไว้
แต่นอกภาษาพูดมันต้ องถูก ผิดไม่ได้ ถ้ าผิดถือเป็ นเรื่ องใหญ่ ผมมีอยู่ครัง้ หนึ่ง ผิดไปคําเดียว ผม
บอกไม่ได้ ต้องแก้ ผมคิดว่ามันสําคัญ หนังสือของผมทุกเล่ม ผมต้ องอ่าน 6 รอบ หรื ออย่างหนังสือ
แปลหากแปลแล้ วไม่ดี ผมก็ไม่พิมพ์ ที่ผ่านมาก็มีหลายเล่มที่ผมแปลแล้ วผมไม่พิมพ์ 5 เล่ม เสีย
ค่าลิขสิทธิ์ไป เสียค่าแปลไปเป็ นหมื่น เพราะว่า Content ไม่ผา่ น หรื อบางครัง้ ก็แปลไม่สื่อ”
“เราให้ ความสําคัญนะกับเรื่ องของภาษา ภาษาที่เราใช้ นี ้ บางคํามัน
เป็ นภาษาพูด เช่น คําว่า ยัย ยัยโน่น ยัยนี ้ มันเป็ นภาษาของเด็ก ๆ ถามว่า มันหยาบคายไหม มัน
ไม่หยาบคาย แต่มนั เป็ นภาษาของเด็ก แต่หาในพจนานุกรมไม่มี ถ้ าจะเปลี่ยนเป็ นคําว่า ยาย มันก็
ผิดความหมายของเด็ก เพราะฉะนัน้ คําบางคํา แต่เราเลี่ยงเลย เราทําพจนานุกรมคําศัพท์ ของ
หนังสือสํานักพิมพ์ของเราขึ ้นมา เพื่อให้ คนอ่านเข้ าใจคํานี ้เป็ นคําสแลง เราทําขนาดนี ้ เพื่อให้ ร้ ู ว่า
คํานี ้ไม่ใช่คําที่ถกู เป็ นคําที่เราใช้ Trend ของเด็กเป็ นอย่างนัน้ แล้ วก็ดวู ่าเป็ นคําอะไร ลองเข้ าไปดู
209

ใน Website ของเรามันจะมีพจนานุกรมคําต่าง ๆ ขึ ้นมา ที่เราอธิบายว่าคํานี ้เป็ นอะไรในหนังสือ
หรื อในคําพูดที่พดู ”
ทัง้ นี ้ การผลิตสินค้ าที่ มีคุณภาพ นอกจากคุณภาพจากเนื อ้ หาแล้ ว
ุ ภาพ ก็ช่วยให้
คุณภาพการพิมพ์ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ต้องพิจารณา ดังนัน้ การเลือกโรงพิมพ์ที่มีคณ
การผลิตหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพได้ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การพิมพ์ ต้องเลือกใช้ โรงพิมพ์ ที่มีคุณภาพ อย่างหนังสือถ้ าหาก
คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี รู้ เลยว่าไม่ใช่มาจากสํานักพิมพ์เรา เพราะเรามีโรงพิมพ์ของเราเอง เราใช้
เครื่ องหลายร้ อยล้ านทังโรงพิ
้
มพ์เป็ นพันล้ าน อันนี ้นับเป็ นจุดแข็งของเราอีกอันหนึง่ ”
1.3 การออกแบบหนังสือ (Design) นับเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่งที่
ทําให้ หนังสือได้ รับความสนใจ หนังสือบางเล่มเนื ้อหาดี แต่ได้ รับการออกแบบไม่น่าสนใจ อาจทํา
ให้ ขายไม่ได้ สุดท้ ายสํานักพิมพ์ ก็ต้องขาดทุน นักเขียนเองก็อาจท้ อใจ ดังที่ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญได้
กล่าวไว้ วา่
“นักเขียนที่มีความสามารถ และเขียนหนังสือดีจํานวนมาก ต้ องเสีย
อนาคต เลิกอาชีพที่ใฝ่ ฝั น เพราะเอาอนาคตไปฝากไว้ กบั สํานักพิมพ์ เขียนเสร็ จ ขายให้ สํานักพิมพ์
สํานักพิมพ์กระจอก เปิ ดใหม่ มือไม่ถึง จัดรู ปเล่มไม่ดี ออกแบบปกไม่น่าสนใจ หนังสือของคุณ ก็
ออกไปนอนตายคาแผงหนังสือ ขายไม่ได้ ขายไม่ออก” และ
“หนังสือแบบนี ้ ควรจะพิมพ์แบบไหน อย่างหนังสือเชิงวิชาการพิมพ์
Art ใส่สีอย่างสวย การขายก็จะแพง หนังสือนิยายอาจพิมพ์ขาว ดํา เอาราคาย่อมเยาลงมาหน่อย
แต่หากเป็ นหนังสือที่เกี่ ยวข้ องกับสิ่งสวย ๆ งาม ๆ แบบบ้ าน ต้ นไม้ หรื อมุมท่องเที่ยว ต้ องการ
ความสวยงามเป็ นพิเศษ หรื อขนาดกระดาษ จะใช้ ขนาดไหน กระดาษจะใช้ ประเภทไหน”
“เราให้ ความสําคัญกับหน้ าตาของหนังสือเป็ นอย่างมาก เพราะเชื่อ
ว่าหนังสือดีและหนังสือสวยจะช่วยทําให้ คนอ่านตัดสินใจซื ้อได้ ง่ายขึ ้น เป็ นการทําหนังสือไทยใน
รูปแบบของเมืองนอก”
จะเห็นได้ ว่า การออกแบบหนังสือเป็ นเรื่ องสําคัญมากประการหนึ่ง
ซึง่ สามารถจําแนกประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบหนังสือได้ ดงั นี ้
ก. การออกแบบปก นับ เป็ นเรื่ อ งสํ า คัญ ที่ ช่ ว ยดึง ดูด ความสนใจ
นอกเหนือ จากชื่อเรื่ องและเนื ้อเรื่ อง ซึง่ บางครัง้ ทังปกหน้
้
าและปกหลังก็สามารถใส่ข้อความที่ช่วย
ให้ เกิดความสนใจได้ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
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“เทคนิคการออกแบบปกหนังสือให้ ขายดี สีต้องสวย เด่น สะดุด
ตา โดนใจลูกค้ า ชื่อเรื่ องต้ องใหญ่ ชัดเจน อ่านง่าย สวยงามและมีลูกเล่น ภาพประกอบต้ องดี
น่าเชื่อถือ ช่วยอธิบายความ และเพิ่มคุณค่า”
“ปกหลัง คือ โค้ ดจากข้ างในที่คนอ่านต้ องปิ๊ ง ก็เอามาใส่ไว้ 2-3
อัน ผมเชื่อว่า คําโปรยที่เราเอามาใส่ไว้ ปกหลังมีสว่ นทําให้ ขายดี คําโปรย จะเป็ นการจับจุดในเนื ้อ
เรื่ องมาเขียนให้ น่าสนใจ ส่วนมากจะเขียนใหม่ แต่บางเล่มก็มีจุดที่น่าสนใจก็อาจตัดตอนเอามา
ุ ค่าน่าสนใจยิ่งขึ ้น โดยบางที
เลย คํานิยมก็มีส่วนที่ช่วย หรื อแม้ แต่คํานิยม ก็ช่วยให้ หนังสือมีคณ
นักเขียนเล่มนันก็
้ มีเพื่อน มีคนที่เคารพนับถือ เขาอาจไปขอมาลงเพื่อให้ หนังสือมีคณ
ุ ค่า”
“การดีไซน์ปกสําคัญมาก ถึงส่วนใหญ่จะบอกว่าเนือ้ หาสําคัญ
ที่สดุ ที่ทําให้ ตดั สินใจซื ้อ แต่ก่อนลูกค้ าจะหยิบดูเนื ้อหา ปกต้ องมาก่อนเป็ นข้ อแรก ลูกค้ าที่เดินเข้ า
้ จะ
มาและเดินไปหยิบหนังสือเล่มนันก่
้ อน ก็เพราะปกดึงดูด แล้ วจึงมาดูคําโปรยปก หลังจากนันก็
มาดูเนื ้อหา”
“ปกหนังสือต่าง ๆ สังเกตได้ ว่ามีวิวัฒนาการมากขึน้ โดยปกที่
ดึงดูดใจให้ คนซื ้อมันมีเยอะ ทําไม Pocket Book ถึงออกมาเยอะหน้ าปกต้ องออกให้ เหมือนของ
Harvard”
“การออกแบบตัวโปรย ต้ องเป็ นข้ อความปิ ดการขายที่ดีที่สดุ ยัว่
ให้ อยากซื ้อ อยากเป็ นเจ้ าของ อ่านแล้ วปิ๊ ง”
บางครัง้ หนังสือที่เคยผลิตมานาน ก็อาจใช้ ปกเป็ นตัวช่วยในการ
ปรับปรุงใหม่ดงั ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้
“หนังสือบางเล่ม หากจะนํามาพิมพ์ใหม่ เช่น หนังสือที่มีอายุ 5
ปี แล้ วก็อาจจะ Re-Product คือ เปลี่ยนปกใหม่”
ข. สารบัญ ก็ เ ป็ นอี ก ส่ว นหนึ่ง ที่ สํ า คัญ ดัง ที่ ผ้ ูให้ ข้ อมูล สํ า คัญ ได้
กล่าวไว้ วา่
“สารบัญ เป็ นจุดที่สําคัญที่สดุ อีกจุดหนึ่งที่ลกู ค้ าจะตัดสินใจซื ้อ
หรื อไม่ซื ้อลูกค้ าจะอ่านสารบัญ แล้ วดูว่า มีเรื่ องที่น่าสนใจกี่เรื่ อง มีเรื่ องน่าสนใจ 10 เรื่ อง ราคา
145 บาท ไม่เอาโว้ ย แพง ไม่ซื ้อ..นักเขียนคนไหน ที่ไม่ให้ ความสําคัญกับเขียนการออกแบบ
สารบัญ นักเขียนคนนัน้ ตัดลูกค้ าของเขาทิง้ ไปครึ่ งหนึ่งแล้ ว การเขียนสารบัญ จะต้ องใช้ ภาษา
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การตลาด เป็ นภาษาที่สร้ าง Need เห็นแล้ วนํ ้าลายไหล อยากซื ้อ การเขียนออกแบบสารบัญ ใช้ วิธี
เดียวกับการตังชื
้ ่อหนังสือ”
ค. คํานํา นับว่าเป็ นหัวใจสําคัญส่วนหนึ่งของการออกแบบหนังสือ
ให้ น่าสนใจดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ วา่
“คํานํา เป็ นพื ้นที่โฆษณาที่ดีที่สดุ ของหนังสือ ต้ องโน้ มน้ าวให้ คน
อ่าน เห็นคุณค่า เห็นความสําคัญของหนังสือเล่มนี ้ให้ ได้ โดยต้ องสื่อให้ ร้ ู ว่า ถ้ าไม่ได้ อ่าน จะพลาด
โอกาสที่ดีของชีวิตยังไง” และ
“การเขียนคํานํา คําโปรย มีเทคนิคของที่ดอกหญ้ าและดับเบิ ้ล
นาย มันจะเป็ นคํานํ าประเภทเชิงโฆษณา เป็ นแรงดึงดูดประเภทพออ่านคําโปรยแล้ ว ก็ ทําให้
ตัดสินใจซื ้อเลยส่วนมาก”
ง. การจัด หน้ า หนัง สือ เป็ นอี ก ปั จจัย หนึ่ง ที่ มี ผลต่อคุณ ภาพของ
หนังสือ โดยมีเทคนิคการจัดหน้ าหนังสือ ตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“จิตวิทยาในการจัดหน้ าหนังสือ เขาบอกไว้ ว่า ต้ องมีพื ้นที่ที่เป็ น
ตัวหนังสือ 60% เป็ นพื ้นที่โล่ง ๆ ขาว ๆ เย็นสบายตา 40% ถ้ าเราอัดตัวหนังสือเข้ าไปมาก ๆ ทัง้
หน้ า มี แ ต่ ตัว หนัง สื อ ดํ า ปื ้ด ไปหมด อ่ า นแล้ ว จะเครี ย ด และปวดตา อ่ า นไปนาน ๆ จะท้ อ มี
ความรู้สกึ ว่า ไม่คอ่ ยคืบหน้ า ไม่จบสักที การจัดหน้ าหนังสือที่มีตวั หนังสือโปร่ง ๆ อ่านแล้ วสบายตา
ไม่เครี ยด สนุกสนานรวดเร็ ว ก้ าวหน้ า จบง่าย สบายใจ” และ
“บุคลิกหนังสือของผม นอกจากจะโปร่ งแล้ ว ยังมีจุดให้ หยุดพัก
เพื่อให้ ดื่มดํ่ากับความหมายของคําที่เพิ่งอ่านจบ เสพความลํ ้าลึกของภาษาเสร็ จแล้ ว จึงค่อยอ่าน
ต่อ ..นอกจากนีย้ งั สอดแทรกอารมณ์ ขนั ไว้ ทุกย่อหน้ า ทําให้ อารมณ์ ดี และมีอมยิ ้มทุกย่อหน้ าที่
อ่าน”
จ. การใส่ภาพประกอบ นับเป็ นสีสนั ของหนังสือที่ช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจของหนังสือได้ อีกทางหนึง่ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“วัตถุประสงค์ของการใส่ภาพประกอบ คือ การเบรกสายตา ให้
เห็ น อย่ า งอื่ น บ้ า ง นอกจากตัว หนัง สื อ เปลี่ ย นบรรยากาศ จะไม่ เ บื่ อ ไม่ เ ครี ย ด นอกจากนี ้
ภาพประกอบ ยังช่วยบอกเล่า และอธิบายเรื่ องราว เสริมจากตัวหนังสือให้ เด่นชัดขึ ้นด้ วย”
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ทังนี
้ ้ ภาพประกอบที่นกั เขียนเลือกใช้ หรื อบางภาพสํานักพิมพ์
จะเป็ นผู้ใส่ให้ โดยแต่ละแห่งอาจมีเหตุผลในการเลือกภาพประกอบแตกต่างกันไป บางสํานักพิมพ์
เลือกภาพที่มีเนื ้อหาสัมพันธ์ กบั เนื ้อเรื่ อง ขณะที่บางสํานักพิมพ์อาจเลือกภาพด้ วยเหตุผลอื่น ดังที่
สํานักพิมพ์แห่งหนึง่ ได้ ให้ เหตุผลในการเลือกภาพประกอบไว้ ดังนี ้
“ภาพประกอบในหนังสือผมส่วนใหญ่ เป็ นการ์ ตนู เพราะนอกจาก
ให้ พักสายตาและช่ ว ยอธิ บ ายเรื่ อ งราวแล้ ว ยัง ให้ อารมณ์ ขัน และข้ อคิ ดที่ บัน เทิ ง เริ ง ใจอี ก ด้ ว ย
นักวิชาการบางคนอาจไม่ชอบ และต่อว่าว่า ภาพประกอบต้ องเป็ นเนื ้อหาและทิศทางเดียวกับเรื่ อง
ที่เขียน แต่การ์ ตนู ผมภาพประกอบของผม เป็ นตรงกันข้ ามกับเนื ้อหา ผมก็อธิบายว่า หนังสือผม
เป็ นหนังสือตลก แต่สาระที่มีเป็ นของแถม สิ่งที่ผมทํา มันเป็ นการตลาด เป็ นการคิดนอกกรอบ เป็ น
การทํ า ให้ แ ตกต่า งและดี ก ว่า ผมไม่ ส นใจเรื่ อ งรู ป แบบ แต่ผ มสนใจประโยชน์ ที่ ผ้ ูอ่ า นจะได้ รั บ
มากกว่า สุดท้ ายหนังสือของผมก็มียอดขายถล่มทลาย”
1.4 การบรรจุและหีบห่อ (Packaging) เปรี ยบเสมือนเสื ้อผ้ าที่คนสวมใส่
ที่สร้ างความสําคัญกับผู้พบเห็น หนังสือเอง ก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องสร้ างภาพประทับใจแม้ เพียงแรก
เห็นด้ วยการให้ ความสําคัญกับการบรรจุและหีบห่อด้ วย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“สํานักพิมพ์ ของเรายังให้ ความสําคัญกับหน้ าตาของหนังสือเป็ น
อย่างมากเพราะเชื่อว่าหนังสือดีและหนังสือสวยจะช่วยทําให้ คนอ่านตัดสินใจซื ้อได้ ง่ายขึ ้น เป็ นการ
ทําหนังสือไทยในรูปแบบของเมืองนอก” และ
“ทําหนังสือไม่เหมือนคนอื่น ทํารู ปแบบหนังสือให้ ทันสมัย เดี๋ยวนี ้
บางทีมีการออกแบบกล่องบรรจุหนังสือเป็ นชุด สามารถมอบเป็ นของขวัญได้ หรื อจะเก็บไว้ เป็ น
กล่องก็ได้ ”
1.5 ขนาด (Size) ของหนังสือและขนาดตัวอักษร ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่
ควรพิจารณาดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ความหนา ไม่ควรเกิน 250 หน้ า และไม่ควรตํ่ากว่า 150 หน้ า สวย
ที่สดุ คือ 200 หน้ า”
“การออกแบบ รู ปเล่มจะเลือกเอง ส่วนใหญ่จะใช้ สไตล์อะไรก็ได้ ให้
อ่ า นง่ า ย โดยเราจะดูห นัง สื อ ตัว อย่ า ง โดยดูที่ อ่ า นง่ า ย จะเอาตัว เองเป็ นหลัก โดยดูห ลาย
องค์ประกอบ ทังขนาดตั
้
วอักษร ตัวเล็กมากก็ไม่เอา หรื อดูไม่สว่าง ก็ไม่เอา บางจุดต้ องเน้ น ให้ สี
แดง หรื อสีสดใส อะไรทํานองนี ้”
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และเนื่องจากผลกระทบจากราคานํ า้ มันที่เพิ่มสูงขึน้ ทําให้ ปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ เพิ่มขึ ้นตามไป ส่งผลให้ ธุรกิจหนังสือเอง ก็ต้องปรับตัวด้ วย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ
ได้ กล่าวไว้ ในเรื่ องการผลิตหนังสือให้ มีขนาดที่ช่วยให้ เกิดการประหยัด ดังนี ้
“การทําหนังสือหาก Size ไม่เหมาะสม ต้ นทุนจะแพง เช่น การทําให้
กระดาษเหลือเศษ คือ แทนที่กระดาษแผ่นหนึ่งจะวางได้ 8 หน้ า แต่หากทําผิด Size อาจทําให้
เหลือเพียง 4 หน้ า อย่างนี ้ก็ทําให้ ต้นทุนกระดาษซึง่ เป็ นต้ นทุนที่สงู ที่สดุ เพิ่มขึ ้นไปอีกเท่าตัว”
“จากต้ น ทุ น การผลิ ต หนัง สื อ เพิ่ ม สู ง ขึ น้ สํ า นัก พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ จะมี
กลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ หนังสืออีกทางหนึ่ง เช่น การปรับไซส์หนังสือเป็ นขนาดพิเศษ
หรื อการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับหนังสือ ซึ่งกลยุทธ์ ดงั กล่าวเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ ตลาด
หนังสือโตขึ ้นด้ วย รองจากปั จจัยหลัก คือ การเปิ ดตัวหนังสือใหม่”
“มีคนถามว่า ทําไมหนังสือจึงราคาแพง ก็ต้องตอบว่า ต้ นทุนสําคัญ
คือ กระดาษราคาแพง สิ่งที่ผมทําได้ คือ ผลิตหนังสือให้ ใช้ กระดาษน้ อยที่สดุ ผมก็พยายามปรับ
ฟอนต์ตวั หนังสือให้ เล็กที่สดุ นี่คือสิง่ ที่ผมทําได้ ”
“ส่วนตัวเอง เป็ นคนชอบเก็บหนังสือ ดังนัน้ เมื่อเวลาผลิตหนังสือ ก็
จะพยายามออกแบบขนาดหนังสือให้ เป็ นมาตรฐาน ให้ สามารถเก็บรวมเป็ นชุดได้ หรื อเวลาไปเข้ า
ชันหนั
้ งสือร่วมกับหนังสือเล่มอื่นของสํานักพิมพ์อื่นก็สามารถเข้ ากันได้ ”
1.6 การรับประกัน (Warranties) ช่วยให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจใน
คุณภาพของหนังสือจากสํานักพิมพ์ ซึ่งเมื่อลูกค้ าเกิดความมัน่ ใจก็ช่วยให้ การตัดสินใจในการซื ้อ
หนังสือของสํานักพิมพ์นนั ้ ๆ เกิดง่ายขึ ้น ดังนัน้ สํานักพิมพ์จึงต้ องสร้ างความมัน่ ใจต่อคุณภาพของ
หนังสือด้ วย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“หนังสือของผมทุกเล่ม หากซือ้ ไปแล้ วไม่พอใจ หรื ออ่านแล้ ว
ไม่ได้ ประโยชน์เท่ากับราคาที่ซื ้อมา เอามาคืนผมได้ ผมคืนให้ สองเท่า นี ้คือความรับผิดชอบ ไม่มีใคร
ทํา แต่ผมกล้ าทําคุณต้ อง Guarantee ว่า คุณธรรมต้ องมี”
“หนังสือของเราหากลูกค้ าซื ้อไปแล้ วมีปัญหาจากการผลิต เช่น
ขาดบางหน้ า หรื อหนังสือฉีกขาด เราก็ยินดีรับเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ ”
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2. กลยุทธ์ด้านราคา (Prices)
แม้ ว่า ราคาจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้ คนตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่ม นั่น
หมายความว่า แม้ ว่าหนังสือจะราคาถูก ก็ไม่ได้ หมายความว่าลูกค้ าจะตัดสินใจซื ้อหนังสือ หรื อ
หนังสือที่ราคาแพง ก็ไม่ใช่จะทําให้ ขายไม่ได้ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ นผู้บริ หารร้ านค้ าปลีกที่มี
การจัดจําหน่ายหนังสือทัว่ ประเทศ ได้ กล่าวว่า
“ราคากับการขายหนังสือ อาจมีความสัมพันธ์ กนั บ้ าง แต่ไม่ใช่ประเด็น
หลัก มันต้ องแยกเป็ นกอง ๆ ถ้ า Book Smile หรื อเซเว่น ซีเอ็ดอะไรพวกนี ้ราคาเดียวกันหมด แต่ถ้า
เกิดในกองนีด้ ้ วยกันเอง ในแพร่ พิทยา ศูนย์หนังสือจุฬา B2S นายอินทร์ ซีเอ็ด ไม่ใช่ประเด็น
ความสด ความใหม่ ความเร็ ว ถ้ าในแง่ของค้ าปลีก แต่ถ้าในแง่ผ้ ทู ําหนังสือสดใหม่มนั ไม่ใช่ประเด็น
เพราะเขาก็ผลิตของเขาอยู่แล้ ว แต่คือหาลูกค้ าให้ เจอ รู้ ความต้ องการของเขา แล้ วของที่เสิร์ฟให้
เขาดีหรื อเปล่า”
และเช่นเดียวกันกับผู้บริ หารการจัดจําหน่ายหนังสือรายใหญ่ของประเทศ
อีกท่านหนึง่ ก็กล่าวไว้ คล้ ายกันว่า
“ราคาแทบไม่มีผล เพียงแต่ตงราคาอยู
ั้
่ใน Competitive การตังราคาไม่
้
มีผล คือ ให้ ใกล้ เคียงกัน ถ้ าเราแพงก็ต้องบอกว่าแพงเพราะอะไร ราคาเป็ นตัวตัดสินใจสุดท้ าย
้
ดว่า
หนังสือมันไม่ใช่ Commodity ไม่เหมือนซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ายี่ห้อไหนถูกกว่าก็ซื ้ออันนันเพราะคิ
เหมือน ๆ กัน แต่หนังสือมันไม่ใช่ หนังสือบางเล่มซื ้อมาอ่านแล้ วไม่ร้ ูเรื่ องเอาหนุนหัวอย่างเดียวเลย
ตรงนี ้สําคัญมาก ๆ”
สํ า หรั บ ผู้บ ริ ห ารสํ า นัก พิ ม พ์ แ ห่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่า ผลิ ต หนัง สื อ คุณ ภาพ
ตลอดมา ได้ กล่าวในเรื่ องการกําหนดราคาหนังสือไว้ วา่
“ปกติ ผมจะตังราคาไม่
้
แพง แต่เพราะเล่มนี ้มันดีจริ ง ๆ เพราะเราไปเจอ
มาและตังราคายากมาก
้
เราไม่เคยตังราคา
้
180 บาท ตังยากมากแต่
้
มนั ขายได้ นี ้คือที่มาทําให้ เรา
เห็นตลาด ตอนนี ้ตลาดมีคนต้ องการหนังสือประเภทนี ้มาก”
ทังนี
้ ้โดยปกติการตังราคาจะนิ
้
ยมนําค่าคงที่คณ
ู ต้ นทุนการผลิต ซึ่งอาจ
คูณด้ วยค่าคงที่ตงแต่
ั ้ 3-5 เท่า แล้ วแต่ประเภท จํานวนการพิมพ์ และนโยบายของแต่ละสํานักพิมพ์
ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ต้ องเอา 4 คูณ ต้ นทุน ยกเว้ นขายตรงต้ องตังตํ
้ ่ากว่า อย่างของเราครัง้
แรกเราคูณ 3 คื อ 5 บาทเราขาย 15 บาท อย่ า งหนัง สื อ เด็ ก จะพยายามไม่ ขึน้ ราคา เราถูก
สํานักพิมพ์บางแห่งต่อว่า เราขายถูกเกินไป โดยเฉลี่ยคูณ 4 หรื อ 5 ที่เป็ นมาตรฐาน หากต้ องการ
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ให้ หนังสือราคาถูก เราก็ต้องพิจารณาว่า เราสามารถลดต้ นทุนได้ ไหม เช่น การซื ้อกระดาษ ราคาที่
เราตังไม่
้ เอาเปรี ยบผู้ซื ้อ เขาก็ยอมรับ อย่างหนังสือนิยาย เขาตังราคาเพื
้
่อลด จะเห็นว่าราคาแพง
การพิมพ์หนังสือ ถ้ าพิมพ์ 100 เล่ม ต้ นทุนสูงมาก มันอยู่ที่กระดาษด้ วย จํานวนที่พิมพ์ พิมพ์มากก็
ถูก พิมพ์ น้อยก็แพงเมื่อก่อนจะพิมพ์ บริ ษัท..ครัง้ แรกพิมพ์ที่.. และก็.. เจออันไหนที่ถูกกว่าเราก็
เลือกเพราะจะช่วยลดต้ นทุน”
“กลยุทธ์ การตังราคา
้
จะใช้ Concept ว่า เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้ รับ
ราคาไม่แพง โดยมีเทคนิคการตังราคาอยู
้
่สองแบบ คือ แบบแรก เอาจํานวนหน้ าคูณหกสิบสตางค์
แต่ถ้าเนื ้อหาหนังสือดี จะขายหน้ าละเจ็ดสิบถึงแปดสิบสตางค์ก็ได้ ถ้ าเนื ้อหาดีมาก ก็จะขายหน้ า
ละหนึ่งบาท ส่วนวิธีที่สอง คือ นํ าต้ นทุนมาคูณกับสามถึงห้ าหรื อหกเท่า โดยหากเป็ นหนังสือที่
พอใช้ จะคูณด้ วยสามเท่า หนังสือดีคณ
ู สี่เท่า หนังสือดีมาก คูณห้ าหรื อหกเท่า”
“จากประสบการณ์พบว่า หนังสือที่ขายดี ราคาไม่ควรเกิน 145 บาท และไม่
้
่ามาก ลูกค้ าจะลังเล คิดว่าหนังสือไม่ดี ยกเว้ นนักเขียนเก่า ที่มี
ควรตํ่ากว่า 145 บาท ถ้ าตังราคาตํ
แฟนประจําแล้ ว ถ้ าตังราคาสู
้
งมาก จะขายยาก ยอดขายต่อเล่มได้ น้อย”
“ราคาหนังสือเป็ นไปตามมาตรฐานของวงการธุรกิจหนังสือในเมืองไทย
ที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคา แต่เนื่องจากหนังสือของสํานักพิมพ์ฯ เป็ นหนังสือสําหรับกลุ่ม
เด็ก-วัยรุ่น-วัยทํางาน จึงมีราคาไม่สงู ”
“คิดจากต้ นทุนการพิมพ์และค่าดําเนินการต่าง ๆ พร้ อมเทียบราคากับ
หนังสือประเภทเดียวกันในท้ องตลาด”
และสําหรับสํานักพิมพ์ที่มียอดขายหนังสือถล่มทลายในงานหนังสือทุกปี ซึง่
ส่วนใหญ่ เกิดจากเด็กวัยรุ่นที่กลายเป็ นกระแสการแย่งซื ้อในงานฯ ผู้บริ หารสํานักพิมพ์ดงั กล่าว ได้
กล่าวถึง กลยุทธ์การตังราคาหนั
้
งสือไว้ วา่
“ไม่ ดู ร าคาตลาด ดู ร าคาทุ น ดู วิ ธี ก าร แล้ วหนั ง สื อ ณ วั น แรกที่
ออกจําหน่ายยังใช้ ราคาเดิม ของเราจะดูจํานวนหน้ า และเราคิดว่า หนังสือเราน่าจะถูกที่สดุ จนถึง
ปั จจุบัน ไม่เคยขึน้ ราคาหนัง สือ เมื่อจํ า นวนหน้ าที่ เท่าเดิม ดูจํา นวนหน้ า มันจะมี ว่า ณ ตอนนี ้
เท่าไหร่ เรื่ องราคาผมคิดว่าเล็กน้ อยสําหรับเด็ก นี ้คือเหตุผล สิ่งหนึ่งเรายังไม่ขึ ้นราคา อย่างพ่อแม่
ให้ งบประมาณ อย่างผมให้ ลกู ซื ้อหนังสือเดือนละ 500 บาท ถ้ าเราประหยัดนิดหนึ่งผมว่ามีผลกับ
เด็กแต่ไม่ถึงกับมากเพราะมันเป็ นสิง่ จูงใจที่ทําให้ ลดราคาใช่ไหม”
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3. กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย (Places)
ช่องทางการจัดจําหน่ายหนังสือประกอบด้ วยสองช่องทางใหญ่ ๆ คือ
การจัดจํ าหน่ายทางตรง คือ การที่ สํานักพิมพ์ จัดจํ าหน่ายหนังสือเอง ทัง้ การจําหน่ายโดยการ
ติดต่อกับลูกค้ าโดยตรง หรื อการจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์ และการจัดจําหน่ายทางอ้ อม
โดยมอบหมายให้ กบั ผู้จดั จําหน่ายเป็ นผู้ดําเนินการให้ ทังนี
้ ้แม้ ว่ากลยุทธ์ ด้านอื่น ๆ สํานักพิมพ์จะ
ดําเนินการได้ อย่างดี แต่หากขาดในเรื่ องกลยุทธ์ ด้านการจําหน่าย ก็ทําให้ ธุรกิจล้ มเหลวได้ ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจหนังสือ ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การนําเสนอของสํานักพิมพ์ที่ดี โดยการจัดหน้ า หน้ าตาน่าอ่าน อักษร
อ่านดี ไม่ผิด เละเทะ คํานํา คําโปรยควรจะดี ปกควรจะเหมาะสม เตะตา เห็นปุ๊ บคนซื ้อก็อยากจะ
ซื ้อ แล้ วก็วางจําหน่ายดี หาที่ไหนก็เจอ หรื อไปซื ้อที่ไหนก็มี ส่งเสริ มการขายการประชาสัมพันธ์ ดี
ทังหมดหนั
้
งสือบางเล่มอาจไม่ครบกระบวนการที่ดี แต่ก็ควรจะหลายข้ อ อย่างสมมติ 4-5 ข้ อแรกดี
แต่พอข้ อสุดท้ ายไม่ดีก็จบ”
และด้ วยความสําคัญของการจัดจําหน่าย ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจําหน่ายไว้ ดังนี ้
“ช่องทางการจําหน่ายสามารถแบ่งได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางจําหน่าย
ทางตรง และการจําหน่ายทางอ้ อม ซึง่ ทังสองวิ
้
ธีก็ยงั ทําได้ หลายวิธี เช่น ช่องทางจําหน่ายทางตรง
อาจใช้ วิธี Direct Mail ซึ่งวิธีนี ้ ต้ องมีฐานข้ อมูลลูกค้ า และมีต้นทุนสูง หากหนังสือมีราคาสูงก็
้
าง ๆ
เหมาะ แล้ วก็ยงั มีวิธีขายเองแบบส่งคนไปติดต่อ หรื อรับสมัครสมาชิก รวมทังการขายในงานต่
เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานหนังสือตามสถานที่ต่าง ๆ วิธีนี ้ทําให้ สํานักพิมพ์มีโอกาสได้
พบกับลูกค้ าโดยตรง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงหากจํ านวนลูกค้ าไม่มากพอ และอีกวิธี คือ ช่องทาง
จําหน่ายทางอ้ อม ก็คือการขายผ่านคนกลาง คือ ตัวแทนจําหน่าย หรื อสายส่ง ซึ่งการเลือกผู้จัด
จําหน่าย ต้ องประเมินหลาย ๆ ด้ าน ตังแต่
้ ว่า เขามีพื ้นที่การจัดจําหน่ายครอบคลุมตลาดแค่ไหน
เงื่อนไขเป็ นไง ทังต่
้ อร้ านค้ าและต่อเราที่เป็ นสํานักพิมพ์ เขามีความชํานาญหนังสือประเภทไหน
เป็ นพิเศษ มีพนักงานขายกี่คน และแบ่งสายกันยังไง นอกจากนี ้ยังต้ องดูว่า เขามีการบริ หาร
้ ่อเสียงของเขาเป็ นยังไงด้ วย”
หนังสือเราอย่างไรอีกด้ วย รวมทังชื
“หนังสือใหม่ออกมาวันละประมาณ 30 เล่ม หรื อ ปี ละราว 11,201 ปก
ขณะที่ร้านหนังสือจะวางหนังสือได้ เพียง 5,000-10,000 เล่ม ทําให้ พื ้นที่จําหน่ายไม่เพียงพอที่จะ
วางหนังสือ สํานักพิมพ์ต้องหาทางนําเสนอหนังสือให้ ถึงมือผู้ซื ้อ โดยต้ องใช้ สื่อต่าง ๆ เข้ าช่วย เช่น
สื่ออินเตอร์ เน็ต โดยอาจใช้ การสร้ างเว็บไซต์แนะนําหนังสือและสํานักพิมพ์ ซึง่ ทําให้ สํานักพิมพ์เป็ น
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ที่ ร้ ู จัก ของลูก ค้ า รวมทัง้ การนํ า สํา นัก พิม พ์ ให้ ไปปรากฏในเว็ บไซต์ ยอดนิ ย ม เช่น pantip.com
เป็ นต้ น”
“สํานักพิมพ์เราพยายามเปิ ดขายทุกช่องทางทัง้ E-Commerce, Direct
Sales ร้ านนายอินทร์ รวมถึงโมบาย การออกงานแฟร์ ตา่ ง ๆ”
“เรามีบ๊ คุ แกลลอรี่ ซึง่ จะสร้ างกิจกรรม “Focus of the Month” เพื่อให้
ผู้อ่านมีโอกาสมาพบนักเขียนประจําเดือนในบรรยากาศแบบเป็ นกันเอง โดยจะคัดเลือกนักเขียน
หมุนเวียนไปตามความสนใจของผู้อ่าน พร้ อมปูพรมหนังสือกว่า 1,000 ปก เน้ นตกแต่งสร้ าง
บรรยากาศทันสมัย หลากมิติ ชวนอ่าน ซึง่ ที่นี่จะยังเป็ นพื ้นที่สําหรับสมาชิกทํากิจกรรมร่วมกันด้ วย
ถือเป็ นเวทีของคนอ่าน คนเขียน และคนแปลที่จะมาใช้ พื ้นที่ตรงนี ้ร่วมกัน”
“สํานักพิมพ์ เล็ก ๆ ซึ่งไม่มีหน้ าร้ าน ต้ องอาศัยเพียงตัวกลางในการจัด
จําหน่าย จะมีทางแก้ อย่างไร ต้ องหาทางเข้ าหาคนอ่าน การทําประชาสัมพันธ์ ให้ ดี เพื่อจําหน่าย
ทางไปรษณีย์”
และจากการที่ธุรกิจสํานักพิมพ์ต้องอาศัยผู้จัดจําหน่ายที่เป็ นตัวกลางใน
การนําสินค้ า คือ หนังสือไปสูผ่ ้ บู ริ โภคผ่านร้ านค้ าปลีกหนังสือ ดังนัน้ การเลือกผู้จดั จําหน่าย จึงเป็ น
กลยุทธ์ที่สําคัญประการหนึ่งซึง่ ต้ องพิจารณาประเภทของหนังสือที่สํานักพิมพ์ผลิต แล้ วเลือกผู้จดั
จําหน่ายที่มีประสบการณ์ มีความถนัด มีช่องทางการจัดจําหน่ายที่สมั พันธ์ กัน ดังที่ผ้ ูให้ ข้อมูล
สําคัญซึง่ เป็ นผู้จดั จําหน่ายได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การเลือกผู้จัดจําหน่ายให้ นัน้ จริ ง ๆ แล้ ว ต้ องดู Characters ของ
หนังสือถ้ าเป็ นหนังสือของแจ่มใส ก็ต้องให้ นายอินทร์ หนังสือแบบ Business ก็ให้ ซีเอ็ด หนังสือ
แบบตลาดล่างก็มาที่เซเว่น หรื อ Book Smile จริง ๆ มันมี Characters ของมัน”
ขณะเดียวกัน ผู้จดั จําหน่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ สํานักพิมพ์เพิ่ม
โอกาสในการจําหน่ายหนังสือได้ มาก ดังที่ ผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่ของประเทศได้ กล่าวถึงวิธีการ
บริหารจัดการร้ านหนังสือ ไว้ ดังนี ้
“การโชว์ปก 1. หนังสือที่ใหม่ให้ โอกาสก่อน 2. หนังสือที่เป็ นเสน่ห์
Turnover เยอะ ๆ เราก็ให้ โอกาสก่อน กรณีที่มีพื ้นที่จํากัด เราก็ให้ โอกาสหนังสือใหม่ หนังสือที่มี
เสน่ห์ และเราต้ องมองความแน่นของร้ านเป็ นอย่างไร เรามีว่าร้ านหนังสือแน่นหรื อร้ านหนังสือบาง
และมีการเปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ ด้ วยสภาวะอย่างนี ้ ร้ านมันต้ องมีความแน่นของปกต่อความยาวของชัน้
้ ่จะเดินหาหนังสือ
วางหนังสือ ความแน่นต่อตารางเมตร การเสียบสันมีแต่หนอนหนังสือเท่านันที
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การที่เราโชว์ปกมันทําให้ นําเสนอเหมือนขายตัวเองได้ ความสําคัญของร้ านหนังสือ คือ การบริ หาร
ความหนาบางของร้ าน ความแน่นของหนังสือให้ พอดีที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ นจํานวนเล่มต่อตารางเมตร
หรื อจํานวนเล่มต่อชันวาง
้
เรามีการจัดการหนังสือแต่ละหมวดและมีการจัดการความแน่นต่างกัน
มีวิธีคิดที่แตกต่างกันของแต่ละหมวด หนังสือส่วนใหญ่ยงั เป็ นอะไรที่คนต้ องเลือกและจะซื ้อ และ
เราต้ องมองตลาดให้ ออก การที่มีหนังสือเยอะ ๆ ให้ ลกู ค้ าได้ เลือกมันคือเสน่ห์ของร้ านมากกว่า”
การจํ า หน่ า ยหนั ง สื อ ในปั จจุ บั น สํ า นั ก พิ ม พ์ ห ลายแห่ ง ได้ พั ฒ นา
นวัตกรรมการจําหน่ายผ่านความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่
เอไอเอส โดยผู้ใช้ บริ การของเอไอเอส สามารถสัง่ ซื ้อหนังสือของสํานักพิมพ์มติชนผ่านเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการกดหมายเลข *545 กด 2 ในราคาพิเศษ คือ ได้ รับส่วนลด 15% หรื อกรณี
สํานักพิมพ์ดีเอ็มจีร่วมมือกับร้ านพิทซ่าฮัท ในการจําหน่ายหนังสือ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ ได้ กล่าว
ไว้ ดังนี ้
“สําหรับหนังสือเล่มเถ้ าแก่มือโปร ได้ นําแนวคิดการจัดจําหน่ายรู ปแบบ
ใหม่ มาใช้ เช่น ร่ วมมือกับร้ านพิทซ่า โดยเมื่อลูกค้ าโทรสัง่ พิทซ่า ก่อนวางสาย พนักงานจะถามว่า
“รับหนังสือเก้ าแก่มือโปรมัยคะ”
้
ปรากฏว่า วิธีการดังกล่าวสามารถสร้ างยอดขายได้ ถึงสามสี่พนั
เล่ม และรวมจํานวนการพิมพ์ประมาณยี่สบิ ครัง้ ”
นอกจากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว การสัง เกตลูก ค้ า ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในร้ าน
หนังสือก็ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ผ้ ูเกี่ ยวข้ องในการจัดการด้ านจัดจําหน่ายต้ องประเมิน โดยต้ องมีการ
สังเกตพฤติกรรมลูกค้ าเพื่อการให้ บริ การ โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ที่ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายหนังสือ
เอง ก็ เ ป็ นช่ อ งทางในการเพิ่ ม ผลตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ จากการจัด จํ า หน่ า ยหนั ง สื อ ทัง้ ของที่
สํานักพิมพ์ผลิตเอง และจากการรับจัดจําหน่ายของสํานักพิมพ์อื่น การเข้ าใจพฤติกรรมที่ลูกค้ า
ต้ องการบริ การจากพนักงานขาย จะช่วยสร้ างความพึงพอใจและช่วยเพิ่มยอดขายได้ ทางหนึ่ง ทังนี
้ ้
ลูกค้ าแต่ละประเภท ต่างมีความต้ องการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในธุรกิจหนังสือ ที่ลูกค้ าส่วน
ใหญ่จะมีพฤติกรรมคล้ าย ๆ กัน โดยมักมีโลกส่วนตัวของตนเอง ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ นผู้จดั
จําหน่ายหนังสือรายใหญ่ของประเทศได้ กล่าวว่า
“คนที่เข้ าร้ านหนังสือ ขอให้ คณ
ุ รู้เลยว่า เขาตังใจ
้ เขาเป็ นบัณฑิต คือ คน
ที่ จ ะอ่า นหนัง สือ คื อ คนที่ ต้อ งการหาความรู้ คนพวกนี ้ จะมี โ ลกส่ว นตัว ของตนเอง เขาจะไม่
ต้ องการให้ ใครเข้ ามาวุน่ วายกับเขามากนัก ซึง่ พนักงานขายต้ องสังเกตอาการ”
“พฤติกรรมการซื ้อหนังสือ ต่างจากสินค้ าอื่น หนังสือคนต้ องเลือกจึงซื ้อ
และวิธีการเลือกซื ้อหนังสือก็ต่างกัน หนังสือไม่ต้องการคนเชียร์ เมื่อต้ องการถามข้ อมูลบางอย่าง
219

พนักงานขายจึงจะเข้ าไปหา แต่จะไม่เข้ าไปหาหรื อเชิญชวนให้ ซื ้อในทันทีที่ลูกค้ าเข้ ามาในร้ าน
เพราะอาจทําให้ ลกู ค้ ารู้สกึ รํ าคาญ”
คําพูดของทังสองท่
้
าน สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมมนากลุ่มกับ
พนักงานขายหนังสือที่กล่าวไว้ วา่
“ผมเคยเจอกับตัวเองหลายครั ง้ พอผมตรงดิ่งเข้ าไปถามว่า มีอะไรให้
ช่วยมัย้ ครับ หรื อต้ องการหนังสืออะไรครั บ แทบทุกคนจะถอยหนีหนึ่งก้ าวเสมอ แล้ วตอบว่า ไม่
เป็ นไร ขอเดินดูก่อน ซึง่ ตอนหลัง ผมก็จะไม่เข้ าไป ปล่อยให้ เค้ าเดินดูเอง”
“ลูกค้ าที่เข้ ามาในร้ าน มีสองประเภท ประเภทหนึ่ง ตรงดิ่งเข้ ามาในร้ าน
แล้ วเดินไปที่ชนหนั
ั ้ งสือ เลือกดูสกั พัก แล้ วหยิบมาจ่ายเงิน ประเภทนี ้ จะไม่ค่อยสนใจกับส่วนลด
บางคนเลือกซื ้อทีละ 4-5 เล่ม แล้ วเอาหนังสือวางทับเงินก็มี กับอีกประเภท เดินเข้ ามา แล้ วมอง ๆ
แต่ไม่คอ่ ยซื ้อ หรื อจะซื ้อก็อาจเพียงเล่มหรื อสองเล่ม”
4. กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) สํานักพิมพ์ที่ประสบ
ความสําเร็ จล้ วนให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์ ด้านการตลาด โดยเฉพาะการส่งเสริ มการตลาด ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การผลิตหนังสือ ต้ องให้ อนาคตหนังสือด้ วย คือ การส่งเสริ มการขาย
นั่นเอง ซึ่งต้ องมี แผนงานที่ ชัดเจน ตัง้ แต่การผลิต การให้ ลูกค้ ารู้ จักหนังสือ ระยะเวลาการออก
หนังสือที่เหมาะสม และการกําหนดเป้าหมายที่จดั เจน”
“ต้ องขยายตลาดให้ กว้ าง คือเมื่อทําหนังสือแล้ ว ต้ องเอาหลักการตลาด
เข้ ามาจับ สร้ าง Need พูดอย่างไรให้ เขารู้สกึ ว่ามีความจําเป็ นต้ องใช้ หนังสือของเรา คือ การสร้ าง
Need ต้ องทําให้ หลักการตลาดว่า ต้ องอ่าน เขาต้ องเข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับหนังสือของเรา นีค้ ือ
สุดยอดการตลาด ซึ่งบางคนไม่ร้ ู มันซ่อนอะไรไว้ เยอะของหนังสือทุกเล่ม ชีวิตนีไ้ ม่มีทางตัน ทํา
หนังสืออย่างไรให้ ตดิ เป็ นหนังสือที่ขายดีที่สดุ ”
“ใช้ การตลาดนํ า โดยต้ องตอบให้ ได้ ว่ า ทํ าไมคนจึ งซื อ้ ซื อ้ ที่ ตรงไหน
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ที่ไหน แล้ วเข้ าไปหา เช่น การทําโรดโชว์ตามโรงเรี ยนเมื่อกลุ่มเป้าหมายเป็ น
นักเรี ยน ผมคิดว่า ปั จจุบนั การทําหนังสือมันอยูท่ ี่ตลาด”
“การตลาดเป็ นเรื่ องสําคัญ สําหรั บเรา จะทํ าการตลาดหลายรู ปแบบ
รวมทังต้
้ องเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด”
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“ยอดขายดีต้องพีอาร์ ดี ไม่เพียงแต่เฉพาะงานขายหนังสือเท่านัน้ งานทุก
อย่างต้ องมีคนรู้ ต้ องเสียงดัง ต้ องมีการกระจายข่าว เจ้ าของสํานักพิมพ์ต้องฝึ กมีมนุษยสัมพันธ์ เข้ า
ไว้ จะได้ เ ชิ ญ ชวนสื่ อ มวลชนมางานเราได้ อ ย่ า งไม่ ขัด เขิ น หรื อ ที่ สํ า คัญ กว่ า นัน้ เวลาจัด งาน
อีเว้ นท์แต่ละครัง้ ต้ องคิดรู ปแบบให้ แปลกแตกต่าง ให้ น่าสนใจ ให้ มีของแจกของแถม มีกิจกรรม
เก๋ ๆ ที่นกั ข่าวสามารถนําไปทําข่าวได้ อีกอย่างการเชิญแขกมาร่วมงานต้ องเป็ นผู้คนที่นกั ข่าวสนใจ
ก็จะสามารถกระจายข่าวของเราไปได้ อย่างทัว่ ถึง”
“เราประชุมกันตลอดเวลา ตอนนี ้ตลาดต้ องการยังไง มีการทํา Research
มีการทํา มีการเช็คทางการตลาด มี Focus Group การตะลอนทัวร์ คนที่ทําเข้ าร่วมด้ วย เพื่อให้ คน
ที่ทํารู้ ว่าหนังสือที่ตวั เองทําส่งไปยังปลายทาง พอเริ่ มผลิต ๆ ผลิตไม่คอ่ ยดี แล้ วเราจะปรับอย่างไร
Marketing มันบอก”
“เราใช้ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร คือ ทําทุกอย่างที่ช่วย
ให้ การตลาดไปได้ ”
ทังนี
้ ้ สามารถแบ่งกลยุทธ์ที่กล่าวถึงการส่งเสริ มการตลาดไว้ ดังนี ้
ก. การโฆษณา ผู้ให้ ข้อมูลหลักในธุรกิจสํานักพิมพ์และผู้จดั จําหน่าย ได้
ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาที่สง่ ผลต่อความสําเร็ จในอุตสาหกรรมหนังสือ ดังนี ้
“การทํ าหนังสือ การตีฆ้องร้ องป่ าว การสร้ างข่าว โดยอาศัยสื่อจะ
ช่วยได้ มาก”
ทังนี
้ ้ โดยปกติแล้ ว การโฆษณาต้ องใช้ งบประมาณในการดําเนินการ
ซึ่งเป็ นต้ นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจหนังสือ ดังนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องจึงต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบในการ
ตัดสินใจใช้ กลยุทธ์ การโฆษณา ดังนี ้
“ผมจะตัดสินใจโฆษณา เมื่อไร ก็เกิดจากการที่ผม Survey ก็ไปเห็น
ตามร้ านแล้ วสังเกตว่าทําไมหนังสือเกี่ยวกับเด็กมีเยอะ เช่น อัฉริ ยะทางด้ านความคิด อัฉริ ยะสร้ าง
ได้ ทําไมขายดี มีคนต้ องการมาก ก็เลยทําหนังสือเล่มนี ้ขึ ้นมา คือ วิธีฝึกเด็กให้ ฉลาดตังแต่
้ เล็ก 0-3
ขวบ ผมก็มองว่ามีอยู่เล่มหนึ่งผมเคยขายแล้ ว ขายได้ เรื่ อย ๆ แต่ผมมองว่า ช่วงนี ้เศรษฐกิจไม่ดี ก็
เลยขายไม่ดี แล้ วยอดขายทุกตัวตกหมดเลย ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทุกสํานักพิมพ์ ซีเอ็ดก็บอก
เพราะคนไม่อยากจะจ่าย นี ้แหละ ตอนนี ้ผมเริ่ มจะทํา เพราะผมมองคนไม่เข้ าร้ าน ไม่กล้ าซื ้อ ไม่
เชื่อมัน่ แล้ วหนังสือมีเยอะ ผมต้ องประกาศว่า หนังสือเล่มนี ้มันดีอย่างไร ต้ องใช้ Advertising ซึง่
พรุ่งนี ้ผมจะซื ้อโฆษณาหนังสือ 2 เล่ม รักลูกกับ Modern Mom เพื่อโฆษณาหนังสือเล่มนี ้”
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“การเลือกสื่อโฆษณา จะเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ของเราเป็ น
หนังสือเกี่ยวกับครอบครัว เราก็เลือกสื่อที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว เช่น โฆษณาในนิตยสารครอบครัว
และดูว่าเขามียอดพิมพ์เท่าไร อย่างของผม โฆษณาในหนังสือ..เห็นเขาบอกว่ายอดขายของเขาได้
แสนกว่าเล่ม ให้ เราสอดไดเร็ กเมล์ได้ เลย คือ ขอแทรกพิเศษ เราคํานวณออกมาแล้ ว เข้ าท่าดี แล้ ว
มันตรงจุด”
ข. การประชาสัมพันธ์ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยให้ หนังสือขายได้
ซึง่ สามารถ ทําได้ หลายวิธี โดยความร่วมมือกันของหลายฝ่ าย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ กุ ญ แ จ แ ห่ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ คื อ Product นั ก เ ขี ย น ก็ สํ า คั ญ
ประชาสัม พัน ธ์ คือ กุญแจแห่งความสําเร็ จ การตลาดก็ ใช่ ความเข้ มแข็ง ในใจเรา คื อ กุญแจ
ยิ่งใหญ่มาก ที่เราคิดจะทํา คือ สิง่ ที่ถกู ต้ อง”
“หนังสือดี เหมือนมีลกู สาวสวย หากไม่โชว์ ก็เหมือนการมีของดี แต่
ไม่โชว์ก็ขายไม่ได้ ดังนัน้ สํานักพิมพ์ต้องสื่อสารกับผู้อ่านให้ ได้ ทังนี
้ ้ หากสํานักพิมพ์ทําหนังสือแล้ ว
ให้ สายส่งขายให้ แล้ วสํานักพิมพ์ ไม่ทําอะไรเลย ก็ เหมื อนเอาหนังสือใส่เรื อ แล้ วปล่อยไปตาม
ยถากรรม”
“บรรณาธิการบริ หาร อาจช่วยในการส่งเสริ มด้ านการตลาด การขาย
บ้ าง ช่วยคิดวิธีการเปิ ดตัวหนังสือ การเปิ ดตัวหนังสือบางทีเป็ นของการตลาดหรื อประชาสัมพันธ์
้ การ
ขึ ้นอยู่กบั แต่ละที่ ซึง่ งานบรรณาธิการ ก็เป็ นตัวหนึ่งที่ช่วยสําหรับการประชาสัมพันธ์ ได้ ตังแต่
เขียนคํานํา คําโปรย ให้ น่าสนใจ”
“สํานักพิมพ์ของเราจะมีพนักงานที่ทําหน้ าที่ติดต่อหนังสือพิมพ์และ
วารสารต่าง ๆ โดยโทรศัพท์ไปฝากข่าวว่า ตอนนี ้ เรามีหนังสือใหม่ จะขอให้ ช่วยแนะนํา พร้ อมส่ง
ตัวอย่างหนังสือไปให้ เค้ า ก็ไม่ต้องเสียเงินเลย หรื อบางที่หากเป็ นรายใหม่ ก็โทรไปถามเค้ าว่า มี
คอลัมน์ แนะนําหนังสือใหม่มยั ้ ถ้ ามีเราก็ฝากให้ เค้ าช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ หรื อบางทีมีงานหรื อ
กิจกรรมอะไรก็ฝากข่าวไปได้ ”
“จะเจาะกลุ่มมากขึ ้น มีการเปิ ดตัว หรื อบางครัง้ ก็จะมีโปสเตอร์ มี
ลักษณะที่คนั่ หนังสือที่เป็ นโลโก้ หรื อหนังสือใหม่แจกออกไปก่อน จะช่วยให้ ลกู ค้ ารู้ว่าหนังสือเล่มนี ้
จะออก เป็ นลักษณะโปรโมทกับลูกค้ า หรื อกลุม่ สมาชิกไปก่อน”
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“การ Present หนังสือนับเป็ นเรื่ องสําคัญ เวลาหนังสือออก เราต้ อง
ไปดูเลยว่า เขาวางหนังสือเราไหม วางยังไง ปั ญหามันไปกระจุกอยู่ตรง Retail หากหน้ าร้ านไม่วาง
ให้ เรา หรื อวางไม่น่าสนใจ แล้ วเราเองก็ออ่ นประชาสัมพันธ์ ก็ตาย”
นอกจากนี ้ การประชาสัมพันธ์ ยังสามารถดําเนินการโดยใช้ เว็บไซต์
เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารกับผู้อ่านได้ อีกทางหนึ่ง ซึ่งเมื่อหนังสือออกจําหน่ายเมื่อไร ลูกค้ าจะ
สามารถติดตามได้ ทนั ที ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ลูก ค้ า ของเราส่ ว นใหญ่ จ ะรู้ ความเคลื่ อ นไหวของเราผ่ า นทาง
เว็บไซต์ เขาจะรู้ ว่าหนังสืออะไรออกใหม่ มีหนังสืออะไรอยากได้ คือ คนเขารู้ ว่าในงานหนังสือลด
ราคา เขาก็จะไปซื ้อเอง บางคนในเวลาทัว่ ไป เขาก็จะเก็บ ๆ แล้ วไปซื ้อทีเดียว มันก็จะเป็ นแบบนัน้
และก็มีของแถมและส่วนลดด้ วยซํ ้า เป็ นสิง่ ที่ทกุ คนส่วนใหญ่จะซื ้อแบบนี ้”
“แต่ใ นอนาคตผมมองถึง เรื่ องของ ระบบการสร้ างฐานลูก ค้ า ของ
ตัวเอง ภายใน 3-5 ปี ต้ องมี ไม่อย่างนันเราต้
้
องยืมมือคนอื่นมาใช้ ตลอด และถ้ าไม่มี Brand ไม่มี
Character ที่เป็ นทางของตัวเอง เราลําบาก.. คีย์ของมัน คือ Content การสร้ าง Character กับ
Brand ว่าตัวเองเชี่ยวชาญทางด้ านไหน แล้ วก็สร้ างฐานลูกค้ า”
การประชาสัมพันธ์ อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็ นวิธีที่นิยมและไม่เสียค่าใช้ จ่าย
แต่ไ ด้ ผ ลสูง คื อ การส่ ง ต้ น ฉบับ ให้ ห นัง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ วารสารต่า ง ๆ หรื อ รายการวิ ท ยุ เพื่ อ ให้
บรรณาธิการหนังสือได้ Review และแนะนําหนังสือของสํานักพิมพ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าว
ไว้ ดังนี ้
“พี่ก็ฝากหนังสือไปให้ คนที่เราคิดว่าเค้ าน่าจะอ่านหนังสือเรา ซึ่งพี่
Select คน Review นะคะ บางคนขอมา แต่เราคิดว่า กลุม่ ลูกค้ าของเค้ า หรื อตัวเค้ าไม่น่าจะอ่าน
หนังสือสไตล์ของเรา พี่ก็ไม่สง่ ให้ ”
ค. การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นสิ่งที่นิยมในการจัดการ
ส่งเสริ มด้ านการตลาดในปั จจุบนั ซึง่ มีหลายรูปแบบ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“สํานักพิมพ์ของเราก็จดั กิจกรรมส่งเสริ มการขายในหลาย ๆ วิธี เช่น
ล่าสุดเมื่องานหนังสือที่ศนู ย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ คราวที่เพิ่งผ่านไปนี ้เราก็จดั หนังสือมาลด
ราคาเป็ นพิเศษ โดยให้ ลกู ค้ าเลือกหยิบหนังสือใส่ถงุ ให้ เต็มในราคาเดียว คือ 399 บาท ซึง่ ก็ทําให้
เกิดความวุน่ วายในงานพอสมควร ปรากฏว่า เพียงสองชัว่ โมง หนังสือเราก็หมดเกลี ้ยงแล้ ว”
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“ของเราก็มีการแจกของสมนาคุณให้ ลกู ค้ าที่มาซื ้อหนังสือในงาน คือ
เมื่อซื ้อหนังสือ ครบ 500 บาท 1,000 บาท และ 1,500 บาท เราจะมอบของสมนาคุณให้ เป็ น สมุด
บันทึก หรื อเสื ้อ หรื อถุงผ้ า นอกจากนี ้ เรายังนําหนังสือเก่าที่มีคณ
ุ ค่ามาจําหน่ายในราคาลดเพียง
เล่มละ 10-20 บาท เท่านัน”
้
“สํา หรั บลูก ค้ า ที่ ซือ้ หนัง สื อ และสิน ค้ า ในบู๊ธ เรา ครบตามเกณฑ์ ที่
กําหนด สามารถนําใบเสร็ จมารับแลกของรางวัลได้ ฟรี เช่น รับคูปองสําหรับใช้ เป็ นส่วนลด 3070% สําหรับหนังสือ ที่ร่วมรายการ หรื อซื ้อครบ 800 บาท รับฟรี หนังสือหนึ่งเล่ม หากซื ้อครบ
2,500 บาท รับกระเป๋ าอเนกประสงค์ 1 ใบ รวมทังรายการ
้
One Price Corner คือ มุมลดราคา
พิเศษ หนังสือคุณภาพในเครื อ ของเราทุกเล่มราคาเดียว 50-90 บาท”
“หนังสือบางเล่ม หากขายไม่ดีแม้ ว่าจะเป็ นหนังสือที่ดี เราจะใช้ วิธี
ขายพ่วง จัดชุด เช่น เราลดเล่มที่ขายไม่ดี 50% มันเฉลี่ยกันไป แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งมันไม่ไหวจริ ง ๆ ผมก็
เอาค่ากระดาษคืน ลดเล่มเดียวเลย บางเล่มเหลือ 20 บาท ก็มี บางเล่มก็บริ จาค ไม่อยากขาย แต่
ก่อนที่เราจะขายเราต้ องวางแผนให้ ดี อย่าให้ มนั พลาด หนังสือบางทีขายไม่ดีมนั ยังมีประโยชน์
ของไม่เน่าไม่เสีย 2 ปี เอามาเริ่ มต้ นใหม่ได้ เอาไปแจกเขาได้ และไม่ต้องไปเครี ยด ตอนนี ้มีปัญหา
เยอะ พอทําเยอะสต๊ อคเยอะไม่มีที่เก็บต้ องใช้ พื ้นที่เยอะ”
“ยอดขายดีต้องมีของแถม เพราะของแถมเปรี ยบเสมือนการเอาใจ
การเข้ าถึง และเป็ นนํ า้ จิม้ เครื่ องเคียงที่ ดีที่สุดในกระบวนการขายทุกอย่าง ของแถมที่ดีควรจะ
สัมพันธ์ กบั หนังสือที่เราขาย อย่างเช่นจะขายหนังสือที่เกี่ยวกับหมาแมว ของแถมที่ดีน่าจะเป็ นลูก
กระพรวนแมวหรื อกระดิง่ คอหมา หรื อไม่ก็น่าจะเป็ นอาหารหมาแมวถุงเล็ก ๆ ถ้ าใครรักหมารักแมว
พอเห็นสินค้ านี ้ก็จะเห็นว่าน่าเอ็นดู ซึง่ ก็จะสามารถเพิ่มยอดขายหนังสือได้ ”
จากกลยุทธ์ด้านการผลิตและการตลาดที่กล่าวมาแล้ ว ยังมีกลยุทธ์ที่
สําคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์ คือ กลยุทธ์ ด้านการบริ หาร
จัดการ
4.3.3 กลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ
ในโลกที่ เต็มไปด้ วยความแปรเปลี่ยนเช่นปั จจุบนั ทัง้ จากภาวการณ์ ทาง
เศรษฐกิจสังคม และการเมือง ตลอดจนผลแห่งเทคโนโลยี ล้ วนกระทบทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม
แก่ธุรกิจ ไม่เว้ นแม้ แต่ธุรกิจสํานักพิมพ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมหนังสือ จึงเป็ นความจําเป็ นที่
ต้ อ งมี “การจั ด การ” เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสามารถในการแข่ ง ขัน และโดยที่ คุณ ภาพและ
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ความสามารถของการจัด การนับ เป็ นตัว กํ า หนดความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ ซึ่ ง สํ า นัก พิ ม พ์ แ ละ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ล้ วนให้ ความสําคัญกับการจัดการในหลายมิติ ดังเช่นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญท่านหนึ่ง
ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“กลยุทธ์ การจัดการสมัยใหม่ของเราเลือกใช้ หลายอย่างตังแต่
้
ทฤษฎีการ
จัดการความรู้ การจัดการภาวะวิกฤติ การปรับโครงสร้ างองค์กร การบริ หารเวลา การบริ หารผล
การปฏิบตั งิ าน การสอนงาน การสร้ างแบรนด์ CRM CSR KPI BSC”
ซึ่งมิ ติของการจัดการที่ เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จสํ านักพิมพ์ ที่ ได้ ค้ นพบจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. การวางแผน นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการบริ หารจัดการที่สําคัญ ซึ่ง
สํานักพิมพ์ที่ประสบความสําเร็ จ ล้ วนให้ ความสําคัญกับการวางแผน ซึง่ มีตงแต่
ั ้ การผลิต ไปจนถึง
การจัดจําหน่าย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ต้ องวางแผนให้ ยาว ต้ องมีคนงานที่จะไปด้ วยกัน ถ้ าเราจริงเราทําได้ ”
“สํานักพิมพ์ ของเรา มีการนําระบบการจัดการ การวางแผน ตามหลัก
บริหารธุรกิจที่ได้ ศกึ ษามา มาใช้ อยูต่ ลอดเวลา”
“ต้ องศึกษาข้ อมูล ต้ องดูว่ากลุ่มผู้หญิงหรื อผู้ชาย อ่านหนังสือมากกว่า
เรื่ องการแข่งขันมีตงแต่
ั ้ นกั เขียนมาจนถึงค้ าปลีก ต้ องศึกษาว่า เงินที่ได้ รับจากการขายหนังสือ อยูท่ ี่
ไหนบ้ างเช่น หนังสือราคา 100 บาท อยูท่ ี่คนเขียน 10% สํานักพิมพ์ 25% โรงพิมพ์ 25% จัดจําหน่าย
15-20% ค้ าปลีก 25-27% เราจะทําแค่ไหนต้ องวางแผนให้ ชดั เจน”
“ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผมจะปรับพอร์ ตหนังสือ คือ จากเดิมหนังสือ
นวนิยาย 80 หนังสือความรู้หรื อสารคดี 20 ปรับใหม่เป็ น 70 : 30”
“คนที่จะทําหนังสือ ก่อนที่จะทําหนังสือต้ องวางแผนแล้ ว จะเขียนอะไร
จะเลือกอะไร จะขายให้ ใคร จะพิมพ์ที่ไหน จะให้ ใครขาย เพราะฉะนันก่
้ อนหน้ านันจะต้
้
องแนะนํา
ต้ องไปคุยกับคนจะขายก่อน เอาต้ นฉบับมาคุยกันก่ อน เพื่อไม่ให้ พลาด ของเรามีทีม ช่วยดู ที่
เรี ยกว่า คัดสรรสิ่งพิมพ์..อยากขายได้ มยั ้ อยากขายได้ ต้องฟั งเรานิดหนึ่ง ผมจะช่วย Comment
ตังแต่
้ แบบปก สี ต้ องวางแผนร่ วมกันทังคนผลิ
้
ตและคนขาย..ทีมคัดสรรต้ องเก่งพอสมควร ต้ อง
แนะนําลูกค้ าได้ ว่า หนังสือแบบนี ้ ควรจะพิมพ์แบบไหน..Size มีหลาย Size จะเอาแบบไหน
กระดาษมีตงเยอะแยะ
ั้
หลายประเภท อะไรที่มนั เหมาะจริง ๆ ต้ องมา Re-Check”
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“ฉะนันต้
้ องมีแผนเบื ้องต้ น ต้ องมีรูปธรรมชัด ๆ ว่าจะเติบโตด้ วยปั จจัย
อะไรบ้ างรู ปแบบ Positioning ภาพลักษณ์ ไม่เพียงแค่ออกแบบหนังสือเล่มหนึ่ง แต่เป็ นการ
ออกแบบสํานักพิมพ์ อย่างสํานักพิมพ์บางแห่งมีหนังสืออยู่ไม่เยอะ แต่คนอ่านสามารถจดจําได้
เพราะว่าเขามีภาพลักษณ์ที่ชดั เจนและมีตําแหน่งของความแตกต่างที่เป็ นอยูจ่ ริงๆ"
“เราทํา Research มา ทําให้ ร้ ู เช่น หนังสือแบบนี ้ ราคาต้ องประมาณนี ้
หน้ าปกต้ องทําอย่างนีน้ ะ คนถึงจะซื ้อ อย่างที่ผมบอกเขาจะซื ้อ คนอายุเท่านีจ้ ะชอบ ในขณะที่
สมัยก่อนคนทํ าหนังสือทํ าเพราะตัวเองชอบ และก็ ทําหน้ าปกแบบนัน้ ออกมาแล้ วมาขาย ของ
แจ่มใสทําเพื่อให้ เข้ ากับ Character คนซื ้อ นี ้คือการที่เอาธุรกิจเข้ ามาทํา หรื ออย่างคนวาดรู ป
ทําไมไม่วาดตรงตามความต้ องการของคนที่จะซื ้อ Focus Group ของเรามันเป็ นข้ อมูลที่ลกู ค้ า
บอกเรามา ถ้ านําไปอ่านจะได้ เห็นเหตุการณ์จริ งของ Products ปี นี ้พวกแนวทะเลทรายคนจะชอบ
มาก ปลายปี นี ้จะมีแนวทะเลทรายออกมาเต็มเลย มันเป็ นคล้ าย ๆ Research เราคุยกันเป็ นประจํา
อยูแ่ ล้ วกับทุกฝ่ าย”
“ต้ องมีการวางแผนการบริ หารทัง้ ระยะสันและระยะยาวก่
้
อนจะลงมือ
ผลิตสินค้ า เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้อ่าน ต้ องทําวิจยั การตลาดก่อนทุกปี แล้ วปรับแผน
นโยบายเพื่ อ ให้ เข้ ากั บ ยุ ค สมั ย อย่ า งรอบด้ าน ทั ง้ รู ป แบบ เนื อ้ หา การวางแผนโฆษณา
้ อกผลิตหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ การจัดบริ การที่มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ลกู ค้ าพอใจ รวมทังเลื
หลายแนวทุกกลุม่ อายุ และหาหนังสือใหม่มาผลิต”
2. การจั ด โครงสร้ างการบริ ห ารงาน เป็ นอี ก หนึ่ ง ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จขององค์กร เมื่อมีการจัดโครงสร้ างที่เหมาะสม ตังแต่
้ การแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ
้
างาน ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้
และการกําหนดการบังคับบัญชา ในแต่ละระดับขันของการทํ
ในเรื่ องดังกล่าว ดังนี ้
“เราแบ่ง โครงสร้ างการบริ ห ารจัดการออกเป็ นสองฝ่ ายใหญ่ ๆ เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ คื อ ฝ่ ายสายงานธุ ร กิ จ และฝ่ ายสายธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ โดยมี
ผู้อํานวยการเป็ นผู้รับผิดชอบ โดยขึ ้นตรงต่อกรรมการผู้จดั การ และมีประธานกรรมการบริ หารเป็ น
ผู้บริ หารสูงสุด โดยงานของฝ่ ายธุรกิจสิ่งพิมพ์จะแบ่งเป็ นแผนกต่าง ๆ เช่น ฝ่ ายขาย ฝ่ ายกราฟฟิ ก
ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายคลังสินค้ าและจัดส่ง ฝ่ ายไอที และกองบรรณาธิการ นอกจากนี ้ ก็มีการแบ่ง
ส่วนงานในสายงานธุรกิจเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ ที่มีหน้ าที่สนับสนุนงานของฝ่ ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่เป็ นส่วน
สร้ างรายได้ โดยแบ่งเป็ น ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ฝ่ ายจัดซื ้อ ฝ่ ายบุคคลและสํานักงาน ฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ ซึง่ ทุกฝ่ ายจะทํางานประสานสนับสนุนกัน เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน”
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“เราแบ่ง ส่ว นกัน ทํ า งาน บรรณาธิ การประจํ า ดูแลเรื่ อ งการผลิต แต่
หนังสือบางเล่ม เราก็ใช้ บรรณาธิการอิสระ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องนัน้ ๆ โดยเราจะจ่าย
ค่าตอบแทนให้ ประมาณ 2% ของราคาปก”
“ปรั บ โครงสร้ างองค์ ก รให้ มี ขนาดเล็ก ลง เพื่ อให้ เ กิ ด ความคล่อ งตัว
้ กวาดภาพประกอบ”
ระบบการบริหารต้ นฉบับและนักเขียน รวมทังนั
“เราจัดโครงสร้ างองค์กรให้ เป็ น Dynamic คือ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
มีการร่วมมือประสานงานกันตลอดเวลาในแผนกต่าง ๆ วันนี ้มีเรื่ องอะไรน่าสนใจ จะประชุมร่ วมกัน
เป็ นทีม ๆ”
3. การสัง่ การและการจูงใจ เป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารจัดการให้ มีการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามโครงสร้ างที่กําหนดไว้ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานระดับ
ต่ า ง ๆ รวมทั ง้ มี ก ารแนะนํ า แก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่ า งการปฏิ บัติ ง าน ซึ่ ง ต้ องอาศัย
ความสามารถในการชี ้นําและจิตวิทยาในการสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม ดังที่
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การทําธุรกิจหนังสือ ต้ องทําด้ วยความรัก ความรู้สกึ เพราะเป็ นธุรกิจที่ทํา
กําไรไม่มาก แต่เมื่อต้ องทําให้ ธุรกิจมีความยัง่ ยืน เราจึงต้ องทําอย่างมืออาชีพมากขึ ้น ใช้ วิชาการด้ าน
ธุรกิจเข้ ามาอุด เสริมให้ กบั องค์กร ต้ องรู้จกั บริหารทังคนและทรั
้
พยากร”
“สํานักพิมพ์เรา ทําให้ แต่ละส่วนงาน ได้ ทํางานใกล้ ชิดกันและก่อเกิด
ผลงานร่ วมกัน มากขึ ้น ปรับแผนกลยุทธ์ ให้ เหมาะสมและจัดทําโครงการสนับสนุนให้ สําเร็ จในทุก
ฝ่ าย จัดทํ าแผนการบริ หารงานที่ มีตัวชี ว้ ัดแบบต่าง ๆ มาใช้ ในทุกฝ่ าย ยึดถื อหลักธรรมในการ
ทํางาน การจัดการความรู้ ระบบการสื่อสาร”
“เราให้ ความสําคัญกับความรวดเร็วในการทํางานของทุกส่วนและฝ่ าย”
“โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต ผมจะปรับปรุงกระบวนการทํางานในฝ่ าย
การตลาดให้ มีความรวดเร็ วและเบ็ดเสร็ จมากขึ ้น เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น”
“การบริ หารจัดการมีหลายวิธี โดยเฉพาะในส่วนของการออกหนังสือ ก็
ต้ องมีการจัดการ ทังการเริ
้
่ มผลิตและการโปรโมท ในฐานะคนทํางานเราต้ องจับกระแสให้ ทนั แต่เรา
ควรทําหรื อไม่ทํา มันเป็ นอีกเรื่ อง ทําแล้ วขายได้ หรื อไม่ได้ เราก็ต้องประเมิน ขายไม่ได้ เราก็ไม่ทํา มัน
เป็ นเรื่ องของหลักการทํางาน บางคน ดังแล้ วมาเขียน แต่ไม่ใช่คนดังออก 3 เล่ม แล้ วจะดังทุกเล่ม
ต้ องดูว่า คน ๆ นัน้ อยู่ในสถานการณ์ อะไร สิ่งเหล่านีเ้ ราต้ องประเมิน อะไรที่เป็ นปรากฏการณ์
สังคม อันนี ้เราทํา เราสร้ างหนังสือขึ ้นมาเพื่อสังคม”
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“การทํ าหนังสือต้ องมองทุกอย่างไปด้ วยกันเราก็ เลยใส่เข้ าไป คือ จิ ต
วิญญาณ การทําหนังสือต้ องทําด้ วยใจ การมองอะไรต้ องมองอย่างวิเคราะห์ และทุกคนต้ องทํา
หน้ าที่ตวั เองให้ ถูก ต้ องสามัคคีกนั ดูแลกันได้ ถ้ าเรามีความพร้ อมเราก็จะเดินไปอย่างมีความสุข
องค์กรมันต้ องขับเคลื่อนไปข้ างหน้ า”
“ทัศนคติในการทํางานเป็ นเรื่ องสําคัญ ต้ องเชื่อใจกัน ต้ องมัน่ ใจ ต้ องมี
ใจที่จะทํางานร่วมกัน”
4. การควบคุม คือ การติดตามและประเมินผลการทํ างานให้ ได้ ผลตาม
เป้าหมายที่ กํ าหนดไว้ โดยมี ระบบข้ อมูลข่าวสารในการติดตามผล ซึ่งช่วยให้ ผ้ ูบริ หารทราบถึง
ความสําเร็ จของงาน นับเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นในการบริ หารจัดการ ดังที่ผ้ ูให้ ข้อมูลสําคัญได้
กล่าวไว้ ดังนี ้
“มีการติดตามและประเมินผล โดยการตะลอนทัวร์ คนที่ทําเข้ าร่ วมด้ วย
เพื่อให้ คนที่ทํารู้ว่าหนังสือที่ตวั เองทําส่งไปยังปลายทาง พอเริ่ มผลิต ผลิตไม่คอ่ ยดี แล้ วเราจะปรับ
อย่างไร Marketing มันบอก”
“เราจะคอยประเมิ น ผลสิ่ ง ที่ ทํ า ลงไปว่ า ลูก ค้ า ตอบรั บ อย่ า งไร เช่ น
หน้ าปก เด็กจะชอบหน้ าปกแบบไหน บางครัง้ เราเคยใส่ Paper Model (การพับกระดาษให้ เป็ นตัว
การ์ ตนู ) แถมไปที่หน้ าปก แล้ วแจ้ งไปที่หน้ าปก ปรากฏว่า ลูกค้ าให้ เอาออกเลย เพราะไปขีดขวาง
หน้ าปกเขา โดยเราทราบได้ จากเว็บไซต์ โดยเขาจะเมล์มาให้ เรา ปั จจุบนั มีสมาชิกแสนกว่าคนแล้ ว”
“ในภาวะวิ ก ฤต ผมจะให้ ค วามสํ า คัญ กับ การบริ ห ารค่า ใช้ จ่ า ย โดย
กําหนดตัวชี ้วัดด้ านค้ าใช้ จ่ายต่อคน เป็ นดัชนีหนึง่ ในการพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน”
5. การบริ หารความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจ ตังแต่
้ นกั เขียน โรงพิมพ์
้ ่ออื่นที่เกี่ยวข้ อง
และผู้จดั จําหน่ายวัตถุดบิ และงานที่เกี่ยวข้ องกับการพิมพ์ การจัดจําหน่าย รวมทังสื
ล้ วนต้ องอาศัย พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ผู้ บริ ห ารสํ า นั ก พิ ม พ์ ต้ องมี ค วามสามารถในการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ กับพันธมิตรทางธุรกิจ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
การบริ หารความสัมพันธ์กบั นักเขียน
“ต้ องจําเขาทุกอย่าง เป็ นผู้รับใช้ บริ การที่ดีให้ กับเขา เราต้ องจริ งใจ ถ้ า
ขายดีก็มีเปอร์ เซ็นต์ให้ เขา วิธีที่ดี คือ เป็ นเพื่อนที่ดีกบั เขา แก้ ปัญหาทุกอย่าง”
้ ค่าตอบแทนที่จ่ายตาม
“เราให้ ความสําคัญในเรื่ องนี ้เป็ นอย่างมาก ตังแต่
มาตรฐานเดียวกับสํานักพิมพ์อื่น ๆ แต่รายละเอียดที่แตกต่างน่าสนใจกว่า คือ เปอร์ เซ็นต์ที่ได้ รับ
ตามสัดส่วน เช่น นักเขียนหรื อหนังสือเล่มใดติดอันดับ Bestseller จะได้ รับเปอร์ เซ็นต์ในระดับสูง
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และเปอร์ เซ็นต์ในระดับปานกลางสําหรับนักเขียนหรื อหนังสือที่มียอดขายปกติ และลดหลัน่ ลง
มาถึงระดับตํ่าสุด คือ นักเขียนหน้ าใหม่ นอกจากนี ้ เรายังคอยติดตามดูแลผลงานของนักเขียน
ประจํ า ให้ สามารถมีผลงานอย่างต่อเนื่ อง แนะนําทิศทางและแนวงานใหม่ ๆ ตามศักยภาพที่
นักเขียนมีอยู่และเป็ นไปได้ จนกระทัง่ ลงตัวกับแนวงานเขียนและผลงานที่ติดตลาดเป็ นที่ยอมรับ
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นนักเขียนที่ เติบโตมาพร้ อม ๆ กับสํานักพิมพ์ ฯ โดยปรั บงานเขี ยนตามอายุและ
ประสบการณ์ อายุงานเฉลี่ยที่ 5-10 ปี และหลายคนเกิดในวงการเพราะความต่อเนื่องในทิศ
ทางการเขียนงานที่เป็ นผลต่อยอดจากทางสํานักพิมพ์ฯ”
การบริ หารความสัมพันธ์กบั Suppliers ต่าง ๆ
“หนังสือที่พิมพ์ออกมาอาจขายหมดใน 3 วัน หากจะพิมพ์ใหม่ต้องอีก 7
วันได้ ซึ่งหากหนังสือขายดี ก็ต้องเร่ งพิมพ์ให้ ทนั มิฉะนัน้ อาจทําให้ ลกู ค้ าเสียอารมณ์ การขายจะ
ซาไป ผมก็ต้องอาศัยพันธมิตรโรงพิมพ์ตา่ ง ๆ โรงพิมพ์เล็ก ๆ หลายครัง้ เขาช่วยเรา ตอนที่งานพิมพ์
ชุก โรงใหญ่หนาแน่นไปหมด แต่โรงพิมพ์เล็ก ถึงช้ าแต่ว่าได้ ดี หรื ออย่างการซื ้อกระดาษ จริ งเราใช้
Sub Paper ในตลาด จริ ง ๆ แล้ วเราไม่สามารถจะซื ้อกระดาษตรงได้ เพราะพวกนี ้เขาจะมีโควต้ า
ให้ เพราะฉะนัน้ ธุรกิจเป็ นแบบนี ้ เราก็ถามว่าในแง่ธุรกิจเราเป็ นคู่ค้ากัน..ร้ านหนังสือก็ต้องสร้ าง
ความสัมพันธ์ เพราะการที่หนังสือจะขายได้ ตรงนี ้อยูท่ ี่ร้าน เราต้ องไปดู มีการตะลอนทัวร์ มีการทํา
กิจกรรม มี Promotion”
“การสร้ างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรเป็ นเรื่ องสําคัญสําหรับผมมาก การ
ที่ เ ราซื อ้ บริ ก ารจากใครที่ ไว้ ใ จได้ ร ะยะยาวมัน ลดต้ น ทุน เรามาก ผมก็ เ อาที ม ร้ านไสกาว ร้ าน
กระดาษ ส่งเป็ นทอด ๆ ผมทําหน้ าที่อย่างเดียวคือ จัดการ ถ้ าจะทําเล่มปุ๊ บ ผมทํา PO มา 3 ใบ
ส่งไปพร้ อมกันแล้ วให้ เขาคุยกันเอง..แล้ วในยุคสมัยนี ้หนังสือมันแข่งกับเวลา คุณจะไปรออีกหนึ่ง
เดือนหรื อสองอาทิตย์ ผมบอกมันไม่ได้ ..ของผมแยกหมดเลย เข้ าเล่มก็ไปอีกเจ้ าหนึ่ง เขาคุยกันเอง
ได้ เมื่อก่อนผมใช้ วิธีนี ้ คุยแบบตรง ๆ เลยนะ 1. เรื่ องเวลา 2. เรื่ องต้ นทุน ต้ องเข้ าถึงแหล่ง มันทํา
ให้ เสียเวลา ต่อมาผมคิดว่าต้ องบริหารเอง ผมต้ องใช้ เวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาให้ ครบวงจรการผลิต
..แล้ วผมแยกการผลิตออกเป็ นส่วน ๆ ส่งให้ แต่ละเจ้ า ..กระดาษซื ้อตามแหล่งเลย เราต้ องมี 3 เจ้ า
เผื่ออีกเจ้ าหนึง่ ไม่มีสต็อค ต้ องแข่งกับเวลา การซื ้อกระดาษผมให้ โรงพิมพ์เขาจัดการ แต่วา่ รี เช็ค เรา
ไว้ ใจ หากบริ หารให้ ดี ต้ นทุนส่วนนี จ้ ะลดลงมาถึง 4-5% คุ้มกว่า เรามีเครื่ องมือ โทรศัพท์
อินเตอร์ เน็ต เร็ ว เราต้ องรู้ ว่ากระบวนการนี ้นะ เริ่ มทําปุ๊ บ ต้ องกระจายยังไง ตรงนันให้
้ ตรงกับเวลา
อย่างไร แล้ วโทรถามเป็ นไง ค่อนข้ างจะเหนื่อย แต่พอเข้ าขากัน ตรงนี ้ทําให้ ผมคิดว่าทําให้ หนังสือ
เราขายได้ ในราคาเหมาะสม”
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นอกจากนี ้ ยังต้ องมีการบริ หารความสัมพันธ์ กบั ผู้จดั จําหน่ายและร้ าน
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นที่เกี่ยวข้ อง
“เนื่ องจากร้ านค้ า ปลีก คือ ผู้ที่ ใกล้ ชิดกับลูกค้ าโดยตรง และยิ่งเขามี
เครื อข่ายที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เราก็ต้องยอม แม้ ว่าบางครัง้ จะขมขื่นอยู่บ้าง ข้ อดีของเขาคือไป
ถึงลูกค้ า พอลูกค้ าเห็นก็ซื ้อของเขา บางส่วน เราก็มองว่าคุณเป็ นแหล่ง Advertising”
“บริ ษั ท จั ด จํ า หน่ า ยเป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
กระบวนการทํ างานธุรกิ จสํานักพิมพ์ ..เมื่อจะมี การจัดพิมพ์ หนังสือควรไปติดต่อกับบริ ษัทจัด
จําหน่ายที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับรูปแบบหนังสือที่เราจะพิมพ์ จากนันบริ
้ ษัทจัดจําหน่ายจะทําการ
คัดสรรหนังสือเราว่า เหมาะสมหรื อจะรับจ้ างจัดจําหน่ายให้ เราหรื อไม่”
“อยากให้ เป็ นพันธมิตรร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้ อมูลกัน ข้ อมูลจากคุณจะเป็ น
ประโยชน์สําหรับเรา แล้ วเราจะมาวิเคราะห์ ๆ เสร็จก็ตีกลับไปที่สํานักพิมพ์ พิมพ์”
“การบริ หาร เริ่ มให้ ความสําคัญกับ Media แต่เราส่งให้ ด้วยความจริ งใจ
บางคนมาขอก็ไม่ให้ เพราะคิดว่า หนังสือของเขาไม่เหมาะกับกลุ่มลูกค้ าของเรา..หนังสือของพี่
หลายเล่ม พบว่า มีคนนําไป Review โดยเราไม่ได้ สง่ ให้ หลังจากนัน้ ก็พบว่า ยอดขายเข้ ามามาก
ขึ ้นเยอะ”
6. การจัดการสต๊ อคสินค้ านับเป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะสินค้ า คือ การลงทุนที่
สํา คัญที่ สุดของธุรกิ จสํ า นักพิม พ์ ซึ่ง หากสํา นัก พิม พ์ สามารถบริ ห ารการผลิตได้ ดี ก็ จ ะช่ว ยให้
ประหยัดงบประมาณในการผลิตได้ นอกเหนือจากการบริ หารจัดการสต๊ อคสินค้ าที่ไม่ต้องให้ มีการ
เก็บรักษาหนังสือไว้ ที่สํานักพิมพ์ซงึ่ ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษา โดยสํานักพิมพ์จะมอบให้
ตัวแทนหรื อผู้จัดจํ าหน่ายหนัง สือเป็ นผู้ดําเนินการเก็ บสต๊ อคหนังสือให้ ซึ่งช่วยให้ ลดภาระของ
สํานักพิมพ์ ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“เราต้ องทํางานร่ วมกับผู้จดั จําหน่าย ถ้ าเราได้ ข้อมูลและพยากรณ์การ
ขายที่ดี จะทําให้ เราไม่ต้องแบกสต๊ อคเหลือมากนัก”
“ต้ องวิเคราะห์ให้ ได้ โดยนําข้ อมูลจากร้ านค้ ามาประมวลผล ส่งให้ คนทํา
หนังสือ เพราะคนทําแม่นขึ ้น อย่างที่บอก ที่ดีขึ ้น คือ เขาไม่ต้องมาแบกรับภาระสต๊ อคที่เขาขาย
ไม่ได้ ”
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“เราจะเก็บสต๊ อคสินค้ าเพียง 10% เพื่อไว้ จําหน่ายตรงหรื อสําหรับการ
ทําประชาสัมพันธ์ นอกนันหากพิ
้
มพ์เสร็ จเราจะส่งให้ กบั ผู้จดั จําหน่ายหมดเลย โดยให้ โรงพิมพ์ส่ง
ตรงไปเองเลย”
“หนัง สือที่ ส่ง จากสํา นัก พิม พ์ ให้ เรา เราจะจัดส่งไปให้ ร้านค้ า ปลี ก ทั่ว
ประเทศประมาณ 85% โดยจะเหลือสํารองเพียง 15%”
7. การจัดการขนส่งสินค้ า เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สําคัญที่ช่วยในการจัดส่ง
หนัง สื อ ไปสู่ร้ านหนัง สื อ หรื อ สู่ลูก ค้ า โดยตรงอย่ า งถูก ต้ อ ง ประหยัด และตรงเวลา ซึ่ ง แต่ ล ะ
สํานักพิมพ์จะดําเนินการแตกต่างกัน ขึ ้นกับว่าจะเป็ นผู้จดั จําหน่ายหนังสือเอง จัดส่งหนังสือเอง
หรื อเลือกใช้ บริ การผู้จดั จําหน่ายหนังสือก็ได้ หรื อบางสํานักพิมพ์ก็มีทงสองส่
ั้
วน คือ ส่วนหนึ่งมอบให้
ผู้อื่นจัดจําหน่ายให้ และอีกส่วนหนึ่ง ก็จดั จําหน่ายเอง เช่น การจําหน่ายผ่านเว็บไซต์ หรื อผ่านร้ าน
หนังสือของตนเอง ซึ่งในกรณีดงั กล่าว การจัดส่งหนังสืออาจใช้ บริ การบริ ษัทขนส่งต่าง ๆ หรื อใช้
บริ การของบริ ษัทไปรษณีย์ไทย หรื ออาจมีรถส่งสินค้ าของตนเอง ซึง่ หากเป็ นในกรุ งเทพฯ บางแห่ง
อาจใช้ รถมอร์ เตอร์ ไซค์ เช่น บริ ษัทแจ่มใส ที่ทกุ เช้ าจะมีรถส่งสินค้ าออกไปส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าใน
กรุงเทพฯ เป็ นต้ น
“เราให้ ความสําคัญกับความเร็ ว โดยหนังสือที่พิมพ์ นนั ้ เราจะใช้ บริ การ
จากโรงพิมพ์ ที่เคยติดต่อกัน โดยเมื่อพิมพ์เสร็ จ โรงพิมพ์ก็ส่งมาที่นี่ประมาณ 10 % แต่บางที่จดั
พิมพ์
ขายตรงในงานสัปดาห์หนังสือ หรื อว่ามีการตะลอนทัวร์ นอกนันส่
้ งให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายทังหมด
้
หมื่นเล่ม หรื อ 9,000 เล่ม ก็ไปที่ผ้ จู ดั จําหน่ายเลย แล้ วมันจะรู้ภายใน 1 อาทิตย์ ประมาณ 3 วัน จาก
วันที่เราส่งจากโรงพิมพ์ไปประมาณ 3 วัน ก็จะจัดส่งถึงทัว่ ประเทศ นึกถึงเดี๋ยวนี ้ Order มันก็เร็ วขึ ้น
ต่างจังหวัดก็จะปรับ อาทิตย์หนึง่ ส่ง 2 หรื อ 3 วัน ส่วนกรุงเทพฯ เราส่ง Order ได้ ทกุ วัน ปั จจุบนั เรา
เชื่อว่ามันเป็ น Trend ของเด็ก ขณะที่เราออกหนังสือใหม่ปบุ๊ เด็กจะหาซื ้อพอขึ ้นเว็บไซต์ จะมีคนไป
้
องเตรี ยมพร้ อมให้ ทนั กับความต้ องการ”
หาซื ้อหนังสือแล้ ว เพื่อแข่งกันว่าใครได้ ก่อน ดังนันเราต้
“ถ้ าเป็ นหนังสือทัว่ ประเทศ เราส่งเอง ส่งเองนี่คือเรายังใช้ Outsourcer รถ ใน
เรื่ องของสายรถ การจัดรถ เราใช้ การ Outsource จากภายนอกแต่ว่าในการจัดว่าหนังสือเล่มนี ้ไป
สาขาไหน ไปจํานวนเท่าไหร่ อันนี ้เราจัดการเอง พูดง่าย ๆ ก็คือเราใช้ บริ การรถขนส่ง แต่เรื่ องของ
การจัดส่งว่า อะไร เท่าไหร่ ต้ องไปที่ไหน เราเป็ นคนจัดการ เรารู้ หมด โดยใช้ Software ในการ
จัดการ เราใช้ คนจัดการนิดหน่อย เพียงแต่ว่าในเรื่ องของการขนส่ง เรายอมรับว่าเราไม่เก่ง อย่างที่
บริษัท Distributer ที่สง่ ต่อ เขายังไป Sub Contract อีกทีหนึง่ แต่ถ้าเราใช้ การ Outsource ก็ทําให้ มนั
คล่องตัว และเร็วขึ ้น เรา Outsource ไปที่เจ้ าเดียว ชื่อบริ ษัท ..”
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“การขนส่งสินค้ า เดิมเราใช้ บริ การบริ ษัทขนส่ง แต่ปัจจุบนั เราใช้ ของ..ซึง่
เค้ าจะมารับหนังสือที่คลัง ทําให้ สะดวกในการขนส่งมากกว่า ราคาก็ใกล้ เคียงกัน”
8. การบริหารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สํานักพิมพ์ที่ประสบความสําเร็จ ต้ องมีความ
จริ งใจและมีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ ซึง่ จะช่วยให้ นกั เขียนเกิดความมัน่ ใจที่จะทํางานร่วมกัน
กับสํานักพิมพ์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการบริ หารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สองแบบ คือ แบบซื ้อขาด และแบบ
จ่ายตามจํานวนที่พิมพ์หรื อจํานวนขาย ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“การจ่ายค่าตอบแทน มี 2 แบบ คือ 1. แบบซื ้อขาด โดยจะจ่ายกันไป
เป็ นเงินก้ อนหนึ่ง หนังสือจะขายได้ หรื อไม่ได้ สํานักพิมพ์ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แบบที่สอง
คือ การจ่ายแบบให้ จูงใจ คือ รายได้ ต้องเปลี่ยนแปลงตามยอดขาย ขายได้ มากนักเขียนก็ต้อง
ได้ มาก โดยกําหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของยอดขาย เช่น 8-10%”
“เปอร์ เซ็นต์ที่เราให้ ก็ 10% ของยอดพิมพ์กบั ราคาขาย เมื่อก่อนพิมพ์
เสร็ จให้ เลย แต่เดี๋ยวนี ้ 4 เดือนให้ หนังสือขายได้ แล้ วเราได้ รับเงินก่อน แต่ว่าเราต้ องจ่ายค่าพิมพ์
ก่อน ต้ องตกลงกันก่อนที่จะพิมพ์ ไม่มี Rate ตายตัว นักเขียนหน้ าใหม่ขอให้ เข้ าใจเราถึงจะอยู่
ด้ วยกันได้ ”
“เราเป็ นสํานักพิมพ์ ขนาดใหญ่ ก็ ให้ 10% ของจํานวนพิมพ์ ที่เป็ น
มาตรฐาน หลังจากหนังสือวางตลาดแล้ วหนึ่งเดือนก็จะจ่ายให้ หากไม่เชื่อใจว่าพิมพ์จํานวนเท่าไร
ก็ทํางานด้ วยกันไม่ได้ ก็ต้องไปพิมพ์กบั ที่อื่น”
“ของเราเท่ากัน คือ 10% คงที่ มากน้ อยอยู่ที่จํานวนพิมพ์ ขายได้ เยอะ
คุณก็ได้ เยอะ อย่างที่อื่นเขามีสองอัตรา เช่น ช่วงต้ นนี ้ขายไปได้ ระยะหนึ่ง ก็อตั ราหนึ่ง หากขายได้
เพิ่มขึ ้น หรื อพิมพ์ครัง้ ใหม่ เปอร์ เซ็นต์ที่ได้ ก็อาจเพิ่มขึ ้น ของผมก็มีนกั เขียนบางท่านขอ 15% หรื อ
20% เราก็ไม่ไหว แต่ถ้ามีพิมพ์หลายรอบก็ Ok”
“ค่าลิขสิทธิ์จะแบ่งเป็ นสองกลุ่ม คือ ลิขสิทธิ์นกั เขียนไทยที่สํานักพิมพ์ฯ
เป็ นผู้กําหนดสัญญาที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จะแตกต่างกันตามความนิยมและการตอบรับจาก
ตลาดหนังสือ โดยเกิดจากความยินยอมและตกลงกันของทังสองฝ่
้
ายตามระยะเวลาที่กําหนด เช่น
5 ปี เป็ นต้ น และสัญญาสามารถปรับเปลี่ยนจัดทําขึ ้นมาใหม่ตามลําดับขันเช่
้ นเดียวกับความนิยม
ที่ถกู จัดแบ่งไว้ เป็ นกลุ่ม ๆ เป็ นสัญญาที่ไม่ถาวร ข้ อตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาไม่ตายตัว
พิมพ์เป็ นครัง้ ๆ และลิขสิทธิ์ตา่ งประเทศ ซึง่ เป็ นไปตามสัญญาที่ทางเจ้ าของลิขสิทธิ์เป็ นผู้กําหนด
ในเงื่อนไข และสํานักพิมพ์ฯ เองยอมรับในเงื่อนไขนัน้ ๆ ซึง่ มีจํานวนน้ อยเมื่อเทียบกับลิขสิทธิ์ของ
ไทย”
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และสําหรับหนังสือแปล ผู้แปลจะได้ ค่าตอบแทนในการแปล โดยแต่ละ
สํานักพิมพ์อาจพิจารณาค่าตอบแทนแตกต่างกันไป ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“ค่าแปลเราจ่ายตามจํานวนหน้ า มันมี Rate ของมันอยู่ หน้ าละ 200
กว่าบาท บางสํานักพิมพ์อาจจ่ายเป็ น Characters ในอดีตนะแต่เดี๋ยวนี ้ไม่ร้ ู คนที่แปลส่วนใหญ่ใช้
เวลาบางวัน หรื อบางวันก็ไม่ทํา เล่มหนึง่ ใช้ เวลาประมาณ 4-5 เดือน”
9. การสร้ างการเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ด้ วยหลัก ธรรมาภิ บ าลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทังนี
้ ้ จะเห็นได้ ว่า เป้าหมายหลักในการบริ หารธุรกิจในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนจาก
การสร้ างกําไรเพียงอย่างเดียวมาเป็ นการบริ หารธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้ อม ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้
กล่าวไว้ ดังนี ้
“การทําหนังสือสิ่งที่สําคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล สังคมต้ องมีความเข้ าใจ
อานุภาพ ของหนังสือ ผู้ประกอบการต้ องมีธรรมาภิบาล”
“จรรยาบรรณเป็ นเรื่ องสําคัญ เราเป็ นเพื่อนร่ วมวิชาชีพ การทํางานมัน
ต้ องพึง่ พาอาศัยกัน มันอยูท่ ี่ผ้ บู ริหาร”
“มองว่าเป็ นหน้ าที่ของสํานักพิมพ์ที่จะต้ องผลักดันเรื่ องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนี ้ลงไปให้ สงั คมรับรู้ ให้ เห็นว่าเป็ นเรื่ องปกติให้ ได้ คือ ในทุกช่องทางที่จะทําได้ หน้ าที่ของ
สํานักพิมพ์คือต้ องทบทวนว่า ให้ ไปแล้ ว ถ้ าเขารับไปขนาดนัน้ จะให้ อะไรเพิ่ม”
“หนังสือบางเล่มแม้ ไม่ได้ กําไร เราก็จะทํา ถ้ าเราอยู่ในศักยภาพที่ทําได้
เราควรจะทํา ซึ่งหนังสือมันคือ มรดกทางด้ านความคิดมาจนปั จจุบนั คือ บางทีแทนที่เราจะทํา
3,000 เล่ม เราก็พิมพ์ 2,000 เล่ม ทําให้ มีในตลาด”
“ผมพยายามทําหนังสือดีมีคณ
ุ ภาพ และไม่มอมเมาเยาวชน”
“การเขียนและการผลิตหนังสือดี ๆ ช่วยสังคมให้ ได้ บริ โภคหนังสือที่มี
คุณค่า แบ่งปั นประสบการณ์และความคิดดี เพื่อพัฒนาเด็กต่อไป แล้ วก็เป็ นความภูมิใจของตนเอง
ด้ วยครับที่ทําความฝั นเล็ก ๆ ที่มีความหมายของตนเองให้ เป็ นจริงได้ ”
“..แต่ผมอยากให้ ลองอ่านดูก่อนว่า หนังสือกับความจริ งที่เราเขียนนี ้ มัน
ปลอดภัยสําหรับคนอ่านหรื อเปล่า จากปรัชญาของที่นี ้เราจะไม่ทําอะไรก็ตามที่ลกู หลานเราไม่อ่าน
หนังสือเหล่านัน้ ผู้บริ หารหลายคน ๆ มีลกู สาว ก็อ่านด้ วย ผมคิดว่าอยากให้ ลองอ่านก่อน เพราะ
เราพิถีพิถนั ในเรื่ องของผลิตหนังสือมาก ไม่ว่าจะเป็ น Content หรื อภาษาที่เราใช้ แต่ก็มีคนถามว่า
แล้ วภาษาตอนนี ้เรากําลังทํากับสิ่งที่มนั ถูกต้ องหรื อเปล่า แต่มนั ก็มีอีกหลาย ๆ อย่างเช่น ที่เขารี ทชั
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กัน เช่ น คํ า ว่ า ยัย ยัย โน่ น ยัย นี่ มัน เป็ นภาษาของเด็ ก ๆ ถามว่ า มัน หยาบคายไหม มัน ไม่
หยาบคาย แต่มนั เป็ นภาษาของเด็ก แต่หาในพจนานุกรมก็ไม่มี ถ้ าจะเปลี่ยนเป็ นคําว่า ยาย มันก็
ผิดความหมายของเด็ก เพราะฉะนันคํ
้ าบางคํา แต่เราเลี่ยงเลย เราทําพจนานุกรมแจ่มใสขึ ้นมา
เพื่อให้ คนอ่านเข้ าใจคํานี ้เป็ นคําแสลง เราทําขนาดนี ้ เพื่อให้ ร้ ู ว่าคํานี ้ไม่ใช่คําที่ถกู เป็ นคําที่เราใช้
เทรนของเด็กเป็ นอย่างนัน้ แล้ วก็ดวู ่าเป็ นคําอะไร ลองเข้ าไปดูใน Web Site ของแจ่มใสมันจะมี
พจนานุกรมคําต่าง ๆ ขึ ้นมา ที่เราอธิบายว่าคํานี ้เป็ นอะไรในหนังสือหรื อในคําพูดที่พดู ”
“นอกจากนี ้ เรายังประกาศตัวอีกว่าเป็ นสํานักพิมพ์สีขาวโดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อเยาวชนและทําการตลาดรุ กเข้ าถึงกลุ่มนักอ่านวัยกระเตาะด้ วยกลยุทธ์ ใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มการอ่านในเด็กและเยาวชน”
“หัวใจสําคัญของการทําธุรกิจหนังสือ คือ การซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ าและคูค่ ้ า”
“ตอนนี ้ เราทําโครงการเงินทอนเพื่อน้ อง นําเงินที่ลกู ค้ าไม่รับทอนจาก
การซื ้อหนังสือเราจะนําเงินที่ได้ ไปซื ้อหนังสือและเอาไปบริ จาคน้ องที่ขาดแคลนหนังสือที่จะอ่าน ซึง่
เรามีความหวังว่า เด็ก ๆ ที่ได้ รับหนังสือที่หาอ่านยาก ในอนาคต คนเหล่านี ้จะกลับมาอ่านหนังสือ
ของเรา เพราะคนเรามันบริ โภคกันตลอดชีวิต นี ้คือผลงานวิจยั ใครที่อ่านหนังสือแล้ วชอบ ก็อ่านไป
ตลอดชีวิต ทําอย่างไรให้ บริ ษัทเรามีภาพลักษณ์ที่ดี”
“เราทํา CSR เยอะมาก เราทํากิจกรรมเยอะแยะไปหมด เช่น เราทําร่ ม
ไปแจก เพราะว่าเราเห็นว่าเขาร้ อน แล้ วก็กิจกรรมที่เราไปทํากับเด็กก็มีไปตามโรงเรี ยนไปทําร่วมกับ
เด็ก มีอ่านหนังสือให้ เด็กฟั ง ไปบ้ านเด็กกําพร้ า อาจจะเป็ นเพราะสํานักพิมพ์สว่ นใหญ่ชอบทํา คน
ส่วนใหญ่เขาก็จะไปร่ วมกิจกรรมพวกนี ้ สมํ่าเสมออยู่แล้ ว เช่นไปสร้ างโบสถ์ สร้ างวิหารกัน การไป
บริจาคหนังสือ อย่างปี ที่แล้ วบริ ษัทได้ บริ จาคหนังสือไป เจ็ดหมื่นกว่าเล่ม ปี นี ้ก็ขึ ้นไปทางภาคเหนือ
ไปบริจาคที่เขาไม่มีเงินที่ซื ้อก็จะช่วยเหลือ ปั จจุบนั ก็มีหนังสือที่พิมพ์ขายไม่หมด ส่วนหนึง่ เราจะเอา
ไปบริ จาค คือ ถ้ าเป็ นทางการตลาดเขาให้ ทําลายทิ ้ง แต่ผมรู้สกึ ว่าเรายังไม่ควรทําลาย..”
นอกจากการมีจริ ยธรรมต่อสังคมแล้ ว การมีจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่ วม
วิชาชีพก็เป็ นสิ่งสําคัญที่ทําให้ ธุรกิจเติบโตในยุทธจักรหนังสือได้ อย่างยัง่ ยืน ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ
ได้ กล่าวในเรื่ องนี ้ไว้ ดังนี ้
“จรรยาบรรณเป็ นเรื่ องสําคัญ จะบอกว่าพื ้นที่ในการทําอะไรก็ตามของ
ทุกคนเป็ นพื ้นที่ของคนอื่นเหมือนกันนะ ไม่อย่างนันเราคงเหยี
้
ยบเท้ ากันไปทัว่ แล้ วเราจะเดินกัน
อย่างไร เราก็เหยียบเขา เขาก็เหยียบเรา ตรงนีส้ ําคัญก็ คือว่า เราจะเคารพซึ่งกันและกัน ขนาด
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หนังสือที่เขามาให้ เราพิมพ์ ยังบอกให้ เขาเอาไปให้ ...เราไม่ทํา ถ้ าเรามองในแง่ที่ดี จริ ง ๆ คือ เรา
เป็ นเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ถ้ าเกิดตลาดมันบูม เขาบูม มันไปด้ วยกันทังหมดเหมื
้
อนกัน การทํางานมัน
ต้ องพึง่ พาอาศัยกัน มันอยู่ที่ผ้ บู ริ หาร เพราะว่า บ.ก. เขาก็อยากได้ สิ่งที่เขาทํา เราคิดว่าทุ่มแย่งของ
เขา เรารู้สกึ ว่าคุณไม่มีจดุ แข็งหรื อการที่ทําอะไรไม่คิดตัวเองจะไม่ชอบ การที่เรา Train คนขึ ้นมาให้
ความสําคัญกับจริยธรรมสําคัญที่สดุ ”
ุ ติดต่อทางด้ านธุรกิจทังต่
้ อหน้ าและลับ
“ต้ องซื่อสัตย์กับคนทุกคนที่คณ
หลัง เพราะนี่คือสิ่งที่จะนํามาซึ่งความสําเร็ จในภายภาคหน้ า นอกเหนือจากมีความซื่อสัตย์ กับ
ตัวเองแล้ ว”
และนอกจากการให้ ความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณต่อภายนอกแล้ ว
การยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณต่อการบริ หารจัดการภายใน ก็เป็ นอีกประเด็นที่สํานักพิมพ์ต้องให้
ความสังคม เช่น การบริหารจัดการด้ วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการคํานึงถึงมาตรฐานด้ าน
แรงงานตังแต่
้ การคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กดขี่เอารัดเอาเปรี ยบพนักงาน สร้ างมาตรฐาน
สิ่งแวดล้ อมในการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ทกั ษะ
เพิ่มขึ ้น ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“เราจะมีกิจกรรมเป็ นประจํา เช่น การนิมนต์พระมาเทศน์ให้ พนักงานฟั ง
เป็ นประจํา เราเชิญคนภายนอกที่สนใจด้ วย โดยมีการเลี ้ยงอาหารและของว่าง เราทําเป็ นตาราง
เลย”
“เราดูแลพนักงานอย่างดี เรารู้ ว่าเราย้ ายมาที่ นี่ไกลจากเดิม เราก็ ให้
ค่าเดินทาง พนักงานที่นงั่ รถมอเตอร์ ไซค์เข้ ามา เราก็จ่ายเงินให้ ตอนเช้ าเราก็มีอาหารเช้ าให้ กินเป็ น
พวกกาแฟ ขนมปั ง ตอนกลางวันเราก็มีอาหารเลี ้ยงให้ ทกุ คน เรามีห้องสมุดให้ พนักงานอ่านเวลา
พักกลางวัน มีบรรณรักษ์ ดแู ลประจํา มีสวนให้ พนักงานนัง่ เล่น มีการแข่งขันกันจัดบอร์ ดในวาระ
พิเศษต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันปี ใหม่ เราอยูก่ นั เหมือนครอบครัว”
“เรายืนยันเลยเราไม่เคยโกงค่าแรงใคร และตรวจสอบได้ เรามีนโยบาย คือ
ไม่โกง มีบญ
ั ชีฉบับเดียว คนทํางานต้ องได้ เงิน พนักงานห้ ามติดลบ ถ้ ามันจะอยู่ไม่ได้ โดยการจ่าย
ค่าแรงพนักงานอย่างถูกต้ องก็ให้ มนั เจ๊ งไปเลยให้ ปิดร้ านนันไป
้ แต่ถ้ามันอยู่ได้ ด้วยเงินโกง เราไม่
เอา เราต้ องมีวิธี ผู้บริหารจะต้ องเก่ง ก็ต้องพยายามที่จะคิดวิธีที่ทําให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ถูกต้ อง
ตามหลักศีลธรรม จริยธรรม จรรยา แล้ วธุรกิจเราอยูไ่ ด้ นนั่ คือของจริ ง ถ้ าผู้บริ หารเป็ นของปลอมทํา
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ให้ ธุรกิจกําไรได้ โดยไปโกงพนักงาน โกงบ้ าน โกงเมือง อันนี ้ไม่ใช่ที่เราทํา เวลาพนักงานออกไปเรา
ก็จากกันด้ วยดีเสมอ ไม่มีที่พนักงานของเราจะถูกโกงค่าแรง”
“อี ก จุด หนึ่ ง คื อ เรื่ อ งของบรรษั ท ภิ บ าล พูด ถึ ง เรื่ อ งจริ ย ธรรมในการ
จัดการ จัดซื ้อที่นี ้ไม่มีการกินนอกกินใน สะอาดและโปร่ งใสมาก ด้ วยแบบนี ้มันทําให้ ผู้บริ หารทุก
คนถูกมอบหมายได้ รับความไว้ วางใจแบบเต็ม ร้ อยเปอร์ เ ซ็น ต์ จากผู้บริ ห าร และถูกเคลี ย ด้ ว ย
วัฒนธรรมนี ้ ไม่มีการวิ่งเต้ น เราสู้ทกุ ปั ญหา เราสามารถตัดสินใจบนข้ อมูลโดยที่ไม่ต้องเกร็ งใจใคร
ว่าไปเหยียบผลประโยชน์ใคร ทําให้ องค์กรของเราสามารถตัดสินใจในสิ่งที่เราควรจะตัดสินใจได้
จริ ง ๆ นี ้คือการปูรากฐานโดยการคุยกันก่อน ก่อนที่จะจ้ างงาน ที่นี ้ถามว่าเคยมีคนทุจริ ตไหม มี
ครับ มีโทษสถานเดียวคือไล่ออก มีผ้ บู ริหารที่ระดับสูงด้ วย”
“นอกจากการจัดพิมพ์หนังสือของนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ ว เรายังให้
โอกาสนักเขียนหน้ าใหม่ด้วย โดยเรามีการสนับสนุนนักเขียนให้ เปิ ดกว้ างมากขึ ้น คือเราจะมีการจัด
โครงการปั น้ นักเขียน แล้ วนําผลงานมาตีพิมพ์ ซึ่งก็ประสบความสําเร็ จอยู่ระดับหนึ่ง แต่เราถือว่า
เราได้ ช่วยสร้ างนักเขียนเพิ่มให้ สงั คมได้ อา่ นหนังสือที่หลากหลายขึ ้น”
10. การบริ หารภาพลักษณ์องค์กร สํานักพิมพ์ที่ประสบความสําเร็ จล้ วนให้
ความสําคัญกับการสร้ างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“กับ Image หนัง สื อ ของสํ า นัก พิ ม พ์ ด้ ว ย สรุ ป ชื่ อ ของสํ า นัก พิ ม พ์ มี
ั้
ความสําคัญ ภาพลักษณ์ของสํานักพิมพ์ ความน่าเชื่อถือที่ลกู ค้ า หรื อนักอ่านมีตอ่ สํานักพิมพ์นน”
“การสร้ างแบรนด์สํานักพิมพ์ก็เป็ นสิ่งสําคัญ ต้ องสร้ างแบรนด์ขึ ้นมาก่อน
ถ้ าแบรนด์แข็งลูกค้ าก็จะจดจําได้ แต่ไม่ใช่แบรนด์แข็งอย่างเดียว ตัวหนังสือต้ องดีด้วย ต้ องทํา
ออกมาให้ ทนั กับกระแส พอออกมาทันกระแส ร้ านหนังสือก็จะโทรมาถามเอง”
“สิ่งที่ต้องทําสิ่งแรก คือ การสร้ าง Brand ต้ องทําคุณภาพพรี เมี่ยม
ออกมาให้ ดี และต้ องรักษาคุณภาพ ถ้ าพลาด ออกมาแล้ วทิ ้ง อย่าทําอะไรให้ มนั ตํ่า รักษาคุณภาพ
ให้ ได้ ตามเดิม การบริหารจัดการก็มีผลเยอะมาก การเขียนหนังสือดี ออกแบบไม่ดีมนั ก็เจ๊ ง”
“แม้ เศรษฐกิจจะมีปัญหา ทําให้ ผ้ อู ่านระวังการใช้ จ่ายมากขึ ้น ไม่กล้ า
ทดลองซื ้อหนังสือที่มีแนวหรื อนักเขียนใหม่ ๆ แต่สําหรับเราที่แบรนด์ของเรามีความแข็งแรงด้ วย
คุณภาพและรสนิ ยม ซึ่งได้ รับการพิสูจน์ จากระยะเวลาแล้ วว่า เราไม่ออกหนังสือมาก แต่เป็ น
หนังสือที่คดั สรรมาแล้ ว ดังนันผู
้ ้ อา่ นจึงไม่ต้องหนักใจกับการคัดสรรอีก”
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“ปั จจุบนั หนังสือออกมามาก ทําให้ ผ้ อู า่ นสับสน ดังนันเวลาตั
้
ดสินใจซื ้อ
ผู้ซื ้อก็จะเลือกหนังสือจากความคุ้นเคย อาจด้ วยชื่อของสํานักพิมพ์ นักเขียน นักแปล ดังนันใครมี
้
แบรนด์มาก่อน จะรอดจากวิกฤตได้ ”
11. การบริ หารทรัพยากรบุคคล หนึ่งในมิติของการจัดการ คือ การบริ หาร
พนักงานให้ ประสบความสําเร็ จไปพร้ อมกับธุรกิจ ตังแต่
้ การส่งเสริ มพนักงานให้ ทํางานอย่างมี
ความสุขและมีการพัฒนาพนักงานไปพร้ อม ๆ กับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลสําคัญได้
้ การรับคน ไปจนถึงการดูแลเอาใจใส่
กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรบุคคลตังแต่
พนักงาน ดังนี ้
“การรับคนต้ องมีคุณธรรม ศีลธรรม เราจะรับคนด้ วยใจ แล้ วเราก็จะ
ตอบแทนให้ เค้ า รู้สกึ ที่ดี เช่น กองบรรณาธิการจะได้ เปอร์ เซ็นต์จากการขายหนังสือด้ วย”
“การเทรนคนขึ ้นมาเป็ นเรื่ องสําคัญ”
“ที่ยากสิง่ เดียว คือ ทัศนคติ ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติคนให้ ได้ ทกุ อย่างก็
จะง่าย ทําแต่ละส่วนงานให้ ได้ ทํางานใกล้ ชิดกันและก่อเกิดผลงานร่วมกันมากขึ ้น”
“เราพิถีพิถันในเรื่ องของผลิตหนังสือมาก เรามีกอง บก.10 กว่าคน มี
คนตรวจปรู๊ฟ 4-6 คน กว่าจะออกมาเป็ นหนังสือมันนานมาก แล้ วเป็ นบุคลกรอย่างกอง บก. ผมมี
ทังปริ
้ ญญาตรี และปริ ญญาโท ส่วนใหญ่เรี ยนทางด้ านภาษาศาสตร์ มา อักษรจุฬาก็มี ศิลปศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ในแต่ละสาขาเยอะแยะไปหมด จริ ง ๆ มีปริ ญญาโท 10 กว่าคน ในร้ อยคนผมว่า
สัดส่วนเราค่อนข้ างสูง แม้ แต่สัดส่วนธุรกิ จทั่ว ไปยังหายากที่ พนักงานกว่า 100 คน มี คนที่ จบ
ปริ ญญาโท 10%..ผมคิดว่าเราเป็ นบริ ษัทที่มีบคุ ลากรที่ทําเนื ้อหาที่เป็ นสิ่งสําคัญ สูงมากกว่าทัว่ ๆ
ไป”
“เราเชื่อมัน่ ในคน เรามี Vision ของเราว่าธุรกิจนี ้ ความสําเร็ จที่สําคัญ
เกิดจากคน โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ให้ แก่กนั คือทุกคนจะพยายามที่จะสร้ างน้ องขึ ้นมา จะมี
การถ่ายทอดความรู้ให้ ในอดีตจะต่างคนต่างรับผิดชอบหน้ าที่ของตน เช่น หากพูดถึง Market หรื อ
คนที่ทําจัดซื ้อ ก็เป็ นจะเป็ น Know How ของตัวเอง แต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าทําไมควรจะทําสิ่งนี ้
เหล่านี ้พอเรานํามาจัดให้ เป็ น Knowledge Base ต่าง ๆ มีคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยในการทํางาน
แล้ วให้ เขาบอกได้ วา่ จะทําอะไร อย่างไร ทําทําไม และเพื่อให้ ติดตามงานได้ ด้วย เป็ นการถ่ายทอด
Know How งานได้ ด้วย อย่างที่บอกทรัพย์สมบัตขิ องเรามีอิทธิพล ตึกหลังนี ้เพิ่งสร้ างเสร็ จอีกไม่กี่ปี
มันก็จะเก่า แบบนี ้เป็ นคนที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี ไม่งนธุ
ั ้ รกิจก็เดินไม่ได้ และเราคิดว่าสิ่งเหล่านี ้ ไม่ได้ สร้ าง
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เพราะคนที่ทํา ๆ เพราะรักหนังสืออยากให้ มีคนได้ อ่านหนังสือที่เราทํามา 5 ปี เพื่อเขาจะได้ เป็ นคน
ที่ มีคุณภาพ เพราะคนที่ จะมี คุณภาพควรสร้ างให้ มี คุณธรรมก่ อน จริ ง ๆ ของเรารั บคนที่ มีวุฒิ
การศึกษาค่อนข้ างจะสูง เรามี ปวช. ปวส. 3-4 คน นอกนันปริ
้ ญญาตรี ปริ ญญาโททังนั
้ น้ และก็ให้
ทุนไปเรี ยนต่อต่างประเทศ ใครสอบได้ มหาวิทยาลัยไหนก็ไป ให้ ทุนไปเลย ส่งคนไปเมืองนอก
สมมติเขามีงานสัปดาห์หนังสือและมีงานไปทําที่เกาหลีเขาก็บินไปดูเลย ไปดูลิขสิทธิ์ไปดูหนังสือ
ถ้ าสมมติเราจะทําร้ านหนังสือ เราก็ไปบินไปฮ่องกง ไปสิงคโปร์ คือ มุง่ ไปที่คน”
“เรามีห้องสมุด เราส่งเสริ มให้ พนักงานเรี ยนรู้ เราให้ เค้ าพัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอ มีมมุ นัง่ ทํางานที่ทําให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์”
“สิ่งที่เป็ นจุดสําคัญยิ่งกว่าคือเรื่ องของบุคลากร เพราะคนที่นี่เป็ นอาร์
ทิสต์ ต้ องทําอย่างไรให้ ความคิดสร้ างสรรค์คงไว้ แต่เสริมเรื่ องของการทําธุรกิจเข้ าไปให้ ได้ ”
“สร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมทังบริ
้ หารจัดการงานบุคคล
แผนใหม่”
“ปรับปรุ ง Office คือ อยากให้ เขาอยู่อย่างมีความสุข และสิ่งแวดล้ อม
อยากปรับให้ เป็ นเหมือน โอเอซีส หรื อสปา”
12. การบริ หารจัดการด้ วยนวัตกรรม เป็ นกระบวนการในการดึงศักยภาพ
ด้ านความคิดของบุคลากรเพื่อนํามาปรับใช้ ในการบริ หารจัดการทังด้
้ านผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อ
กระบวนการทํางาน ดังที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
“เราให้ ความสําคัญกับเรื่ องของนวัตกรรมสูงมาก ปั จจุบนั เรายังคิดว่า
เราเป็ นบริ ษัท Marketing คือ เป็ นบริ ษัทที่นําเสนอธุรกิจด้ วย Marketing แต่เป็ น Marketing
หนังสือ ณ ตอนนี ้เราทําหนังสือ แต่อนาคตยังไม่แน่ใจ คือตอนนี ้เราขาย Content โดยการเอา
หนังสือซึง่ นี ้ก็เป็ น Content อย่างหนึง่ ซึง่ สามารถเอาไปทําธุรกิจอื่นได้ อีก เช่น การเอาหนังสือไปทํา
ละคร เอาหนังสือไปทําเพลง ของเรารู้สกึ ว่าทําอะไรก็ได้ ให้ มนั ทําให้ เกิดความรัก ความรู้สกึ อะไรก็
ตามที่ทําให้ เกิดสิง่ เหล่านี ้ เราจะไป ณ วันนี ้ เช่น มีคนอ่านแล้ วบอกหนังสือเล่มนี ้ดีมากเลย เนื ้อหาก็
ดีมากอยากเอาไปทําเพลง ก็อาจทําเป็ นเพลง ทําเป็ นอัลบัมขึ
้ ้นมา ปั จจุบนั เรามีส่วนหนึ่งที่เรี ยกว่า
Lab Test ของเราถ้ าเทียบกับบริ ษัททัว่ ไปก็เป็ นสิ่งที่เราให้ คนทํา Research แล้ วก็มีส่วนที่เขา
สามารถที่จะคิดออกมาเป็ นอะไรก็ได้ เป็ นตัวหนังสือก็ได้ เป็ นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ ”
“จากทรัพยากรที่เรามี เราอาจทําธุรกิจต่อเนื่องได้ เช่น อาจทําโรงเรี ยน
สอนภาษา เพราะเรามีบคุ ลากรที่เป็ นนักแปล ซึง่ เป็ นงานประจํา สิง่ นี ้กําลังอยูค่ ดิ ว่ามันมีธุรกิจอะไร
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คิดอยู่ในใจ แล้ วทําเป็ นตัวการ์ ตนู Animation เรากําลังทําอยู่ คือ ตอนนี ้เราทํากลุม่ หนังสือเด็กอยู่
เราก็จะทําเปิ ดอีกสํานักพิมพ์หนึง่ เราอาจจะทําเป็ นหนัง Animation ทําการ์ ตนู ทํา Pop-Up ขึ ้นมา
เป็ นตัวการ์ ตนู ที่เป็ นตัวหนังสือหรื อทําเป็ นเกมออนไลน์”
“วัน นี ท้ ี่ เ รามี ห น่ว ยงานใหม่เ กิ ดขึน้ เป็ นการยกการทํ า งานของกลุ่ม
นักสร้ างสรรค์ (ครี เอที ฟ) ให้ เป็ นนักวิจัยไปด้ วย เป็ นการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้ าให้ ตรงกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภค และกระแสความนิยมในช่วงเวลา นัน้ ๆ..เราไม่สามารถบอกได้ ว่า เราจะมี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ะไรเกิ ด ขึน้ แต่ จ ะไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งสิ น ค้ า ที่ เ ป็ นหนัง สื อ เท่ า นัน้ หากแต่ยัง สามารถนํ า
Content ที่มีอยู่แล้ วต่อยอดเป็ นสื่อประเภทใหม่ ๆ เช่น ดิจิตอล มือถือ อี-บุ๊ค เป็ นการเดินไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ คือ การเป็ น “Content Business” นัน่ เอง”
“นอกจากงานด้ านการผลิตหนังสือแล้ ว สํานักพิมพ์ยงั สามารถทําอะไร
อื่นอีกมากมายที่ตนเองมีศกั ยภาพ ตังแต่
้ รับจ้ างทํางานสิง่ พิมพ์ทกุ ชนิด รับจ้ างผลิตหนังสือสําหรับ
ผู้ที่ อ ยากมี หนัง สือเป็ นของตัวเอง รั บจ้ า งเป็ นที่ ปรึ ก ษาสํ าหรั บผู้ป รารถนาอาชี พคนทํ าหนังสือ
นอกจากนี ้ยังรับจัดสัมมนา จัดงานเทรนนิ่งเกี่ยวกับการเขียนการอ่าน รับบรรยายนอกสถานที่ ซึ่ง
ได้ รับความสนใจจากสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ มาว่าจ้ างไม่ขาดสาย”
และเมื่ อสอบถามถึงกลยุทธ์ แห่งความสําเร็ จ ภายใต้ น วัตกรรมการ
บริหาร ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญท่านหนึง่ ได้ กล่าวไว้ วา่
“ความสามัคคี การทํางานเป็ นทีม การตื่นรู้ มีสติ ความเพียร ระบบการ
บริ หารจัดการแบบมืออาชีพสมัยใหม่ การยึดถือในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเข้ าใจในงานที่
รับผิดชอบ การมองไปข้ างหน้ าอย่างเฉียบคม ความอดทน อดกลัน้ การรู้จกั ประมาณตน มัธยัสถ์
ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย การสร้ างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ความรวดเร็ วในการผลิตสินค้ าและวางจําหน่าย การแตกไลน์
สินค้ า นวัตกรรมใหม่ก่อนคูแ่ ข่ง คือ หัวใจของความสําเร็จ”
“ผมว่าเรื่ องของ Creative ก็เป็ นเรื่ องสําคัญ สํานักพิมพ์ในบ้ านเรามี
เรื่ อ งนี น้ ะ มี เ ยอะด้ ว ย แล้ ว ก็ ต รง และโตเร็ ว เกิ น ก็ เ ป็ นจุด แข็ ง ของเขา มัน ดี อ ย่ า งคื อ มัน ขาย
Creative และมันหาได้ ไม่ร้ ูจบ เช่น การใช้ Blue Ocean จะช่วยให้ ขายไม่ร้ ูจบ”
“ที่..เราไม่มีคําว่า เสียหน้ า ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น บางครัง้ เรา
ก็ตงที
ั ้ มงานสําหรับงานใหม่ ๆ พองานเสร็จทีมงานก็สลายตัว”
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4.4 รู ปแบบกลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
จากข้ อค้ น พบที่ ได้ จ ากการวิจัย เชิ ง คุณภาพ รวมทัง้ จากข้ อ มูลที่ ได้ ศึก ษาจาก
เอกสารทัง้ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง ผู้วิจัยได้ บูรณาการองค์ความรู้ ทัง้ หมด เพื่อ
นําเสนอรู ปแบบกลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศ
ไทย และเพื่อให้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวประสบความสําเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรม ผู้วิจยั จึงขอตังกระบวน
้
ทัศน์ที่ได้ จากการศึกษา ว่า “Read to Lead” โดยอาศัยเหตุผลในการตังกระบวนทั
้
ศน์ดงั กล่าวจาก
ความต้ องการให้ ผลงานชิน้ นี ม้ ีส่วนในการสนับสนุนการอ่า น และภายใต้ การคาดหวังว่า การ
สนับสนุนการอ่านจะเป็ นส่วนสําคัญที่ช่วยเสริมสร้ างความเป็ นผู้นําให้ กบั ประเทศไทยได้ รวมทังยั
้ ง
ช่วยสร้ างศักยภาพการแข่งขันในหลากหลายมิตใิ ห้ กบั ประเทศไทยเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ พยัญชนะต้ นของ Paradigm “Read to Lead” ล้ วนมีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับ
้ ้น โดยมีองค์ประกอบดังแผนภาพที่ 17
สิง่ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ค้นพบทังสิ
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แผนภาพที่ 17 รู ปแบบกลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
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กระบวนทัศน์ดงั กล่าวนี ้ ประกอบด้ วยรายละเอียด ดังนี ้
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R : Re-Engineering คือ การรื อ้ ปรับระบบ
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมในปั จจุบนั สํานักพิมพ์ที่ประสบความสําเร็ จจะต้ องมีการ
ยกเครื่ ององค์ การแบบถอนรากถอนโคน ตัง้ แต่การจัดโครงสร้ างองค์ การ การจัดกระบวนการ
ทํางาน การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางานใหม่ ภายใต้ แนวคิดของหลักความยืดหยุ่น (Flexibility)
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว และอาศัยการทํางานเป็ นทีมที่ประสานร่ วมมือกันของแต่ละฝ่ าย เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ระบบงานใหม่ที่ มี ค วามทัน สมัย ภายใต้ ม าตรวัด ผลการปฏิ บัติง านที่ ส อดคล้ อ งกับ
ระบบงานโดยได้ รับความร่วมมือและส่งเสริ มจากผู้บริ หารทุกระดับ เพื่อมุ่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรงและก่อให้ เกิดผลงานเพิ่มขึ ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้ กระบวนการใหม่
ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายสําคัญ คือ การลดเวลา ลดขันตอน
้
ลดเอกสาร
และลดค่าใช้ จ่ายในการทํางาน เพื่อมุง่ บรรลุผลลัพธ์ของการปรับปรุงอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะผลลัพธ์
ในด้ า นต้ น ทุ น การดํ า เนิ น งาน คุณ ภาพและการจัด การที่ ร วดเร็ ว ซึ่ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ผลิ ต ภาพ
(Productivity) และศักยภาพในการแข่งขัน
R : Research and Development คือ การวิจยั และพัฒนา
การวิจยั และพัฒนา รวมถึงการเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจในมิติตา่ ง ๆ มากขึ ้น เพื่อสร้ าง
ระบบการทํ า งานที่ อุด มไปด้ ว ยความคิ ด สร้ างสรรค์ เ พื่ อ สร้ างเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ (Creative
Economy) โดยการจุดประกายแห่งความคิดสร้ างสรรค์ให้ เกิดขึ ้นในพนักงานทุกคนและทุกระดับ
(Creative Individual) เพื่อสร้ างนวัตกรรมในสินค้ าและบริการ ในกระบวนการดําเนินงาน และการ
บริ หารจัดการ โดยการวิจยั พัฒนา ต้ องครอบคลุมตังแต่
้ การวิจยั ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าแบบวิเคราะห์
เจาะลึก (Insight) ในด้ านการตลาด เพื่อมุ่งเน้ นในการหาข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และการหาข้ อมูล
เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะเน้ นการหาข้ อมูลที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น เพื่อมองไปในอนาคต เพื่อ
สร้ างประสบการณ์ ใ หม่ใ ห้ กับ ผู้บริ โ ภค หลัง จากนัน้ จะนํ า ข้ อมูล ไปวางแผน ตัง้ แต่ก ารผลิต
การตลาด และการบริ หารจัดการ โดยเฉพาะปั จจัยการตัดสินใจซื ้อหนังสือ และความต้ องการ
เฉพาะกลุม่ การวิจยั คุณลักษณะหนังสือขายดี (Best Seller) ซึง่ ทําให้ ทราบทิศทางความต้ องการ
ของผู้ซื ้อ เพื่อให้ สํานักพิมพ์ สามารถมุ่งการผลิตหนังสือได้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า โดย
ครอบคลุมตังแต่
้ การพัฒนาเนื ้อหา รู ปเล่ม หน้ าปก ตัวหนังสือ รู ปภาพประกอบ การบรรจุหีบห่อ
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รวมทัง้ การกํ า หนดราคาและวิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ลูก ค้ า ที่ เ หมาะสม ซึ่ง ลูก ค้ า จะมี ตัง้ แต่ ผ้ ูอ่ า น และ
ผู้ตดั สินใจซื ้อ ซึ่งครอบคลุมถึง ผู้ปกครองเด็ก ผู้ที่ซื ้อหนังสือเพื่ออ่านเอง ผู้ซื ้อเพื่อเป็ นของขวัญ
ให้ กบั ผู้อื่น บรรณรักษ์ ห้องสมุด เป็ นต้ น ข้ อมูลที่ได้ รับจะช่วยให้ สํานักพิมพ์สร้ างความมัน่ ใจได้ ว่า มี
ผู้อ่านที่จะเป็ นลูกค้ าหนังสือมากพอ พร้ อมกับการเพิ่มความแม่นยําในการผลิตหนังสือแต่ละเล่ม
้
โอกาสในการขายและปริ มาณการผลิต ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนการผลิตต่อเล่ม
มากขึ ้น ทังในแง่
และการป้องกันความเสี่ยงจากการผลิตหนังสือที่จําหน่ายได้ ยากหรื อจําหน่ายได้ น้อยที่อาจทําให้
สํานักพิมพ์ขาดทุนได้
R : Relationship Management คือ การบริ หารสัมพันธภาพ
ผู้บริ หารต้ องให้ ความสําคัญกับการสร้ างและธํารงรักษาสัมพันธภาพระหว่างกัน
ทังภายในและภายนอกองค์
้
การ สัมพันธภาพภายใน คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานในแต่ละ
ระดับ ทั ง้ ในและต่ า งแผนก ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง จํ า เป็ นในการเสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ในการทํ า งาน
้ นักเขียน คูค่ ้ า
ขณะเดียวกัน ก็ต้องให้ ความสําคัญกับการสร้ างสัมพันธภาพกับภายนอกด้ วย ตังแต่
และโดยเฉพาะกับลูกค้ า ซึง่ ต้ องมีการสื่อสารอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้
ข้ อ มูล การเคลื่ อ นไหวของสํ า นัก พิ ม พ์ ใ นด้ า นต่า ง ๆ เช่ น การมี ห นัง สื อ ออกใหม่ การแนะนํ า
สํ า นัก พิ ม พ์ การให้ บริ ก ารอ่ า นหนัง สื อ ฟรี บ างส่ ว น ไปจนถึ ง การแจ้ งข่ า วคราวกิ จ กรรมของ
สํานักพิมพ์ เป็ นต้ น การบริ หารความสัมพันธ์ ที่ลกึ ซึ ้งจะทําให้ เกิดความผูกพันอย่างยัง่ ยืนจนถึงขัน้
บอกต่ออันเกิดจากความภักดีตอ่ สํานักพิมพ์คือหัวใจสําคัญของความสําเร็จอีกประการหนึง่
สําหรับสัมพันธภาพกับนักเขียน ต้ องยึดหลักความจริ งใจ ซื่อสัตย์ เห็นใจ เข้ าใจ
และช่วยเหลือทัง้ ในเรื่ องงานและชีวิตส่วนตัวตามความเหมาะสมภายใต้ แนวคิด “นักเขียน คือ
้
ผู้ร่วมสร้ างสํานักพิมพ์” ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยต่อการสร้ างสัมพันธภาพกับคู่ค้าอื่น ตังแต่
ผู้จําหน่ายกระดาษ โรงพิมพ์ ร้ านไสกาว เข้ าเล่มฯ โดยยึดคติความซื่อสัตย์และจริงใจ
E : Entrepreneurships คือ การสร้ างวิญญาณผู้ประกอบการ
ผู้บริ หารสํานักพิมพ์จําเป็ นต้ องมีวิญญาณและทักษะการประกอบการ เพื่อช่วยให้
เกิดการบริ หารธุรกิจอย่างมืออาชีพ ซึง่ ต้ องมีองค์ประกอบตังแต่
้ การมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหนังสือ
ความรู้ด้านการตลาด การเงินและการบัญชี ความรู้ด้านการบริหารจัดการ รวมทังความสามารถใน
้
การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ โดยพิ จ ารณาตัง้ แต่ส ภาพแวดล้ อ มด้ า นประชากรศาสตร์ เพื่ อ ทราบ
โครงสร้ างประชากร วิถี ชีวิต และเทคโนโลยี ที่ มี การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพื่ อกํ า หนด
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิ จสํานักพิมพ์ อย่างถูกต้ องและชัดเจนตามศักยภาพของสํานักพิมพ์
ร่ วมกับการมีวิสยั ทัศน์ในธุรกิจสํานักพิมพ์ การมีความรู้ เกี่ยวกับผู้บริ โภคและสามารถทํานายการ
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เติบโตของธุรกิจได้ อย่างแม่นยํา ภายใต้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และพัฒนากระบวนการ
ทํางานที่ทนั สมัย ควบคู่กบั การรู้ จกั แสวงหาโอกาสและแนวคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้ าง
คุณค่าต่อองค์การและชุมชน ซึง่ นําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
นอกจากนี ้ การมี ทัก ษะการประกอบการ ยัง รวมถึ ง การสร้ างความคิ ด แบบ
ผู้ประกอบการในองค์การ โดยต้ องสร้ างวัฒนธรรมการทํางานให้ พนักงานทุกคนและทุกฝ่ ายมีสว่ น
ร่วมในการทํางานที่ได้ รับมอบหมาย และมุ่งเน้ นพัฒนาทักษะให้ มีความเป็ นมืออาชีพและมีความรู้
รอบด้ านมากขึ ้น พร้ อม ๆ กันนี ้ ก็ต้องสร้ างให้ พนักงานมีความคิดในการทํางานแบบผู้ประกอบการ
เรี ยกว่า Intrapreneur ด้ วยจึงจะทําให้ เกิดพลังร่วมในการดําเนินงาน
E : Enthusiastic Team คือ การสร้ างทีมงานที่พร้ อมต่อการแข่งขัน
ผู้บริ หารสํานักพิมพ์ต้องสร้ างพนักงานที่มีความตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีความคิด
สร้ างสรรค์เพื่อพร้ อมต่อการแข่งขัน ภายใต้ บรรยากาศสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่กระตุ้นให้ เกิด
การกระตือรื อร้ น กระหายใคร่ ร้ ู และมีการแบ่งปั นความรู้ให้ แก่กนั ในทุกระดับทัว่ ทังองค์
้ การ ควบคู่
กับการทํางานที่ประสานสอดรับกันในทุกส่วนงานเพื่อสร้ างพลังร่วม (Synergy) ในการผลักดันให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ของการทํางาน ที่พนักงานต่างยึดถือค่านิยมการปฏิบตั ิงานด้ วยวัฒนธรรมที่ดี
งาม ภายใต้ หลักการควบคุมตนเอง (Self Control) โดยไม่ยดึ แต่เพียงเรื่ องกฎ ระเบียบ และการ
ควบคุมโดยผู้บงั คับบัญชา แต่หากให้ พนักงานมีอิสระในการทํางาน และเสริ มสร้ างแนวคิดการ
ทํางานเป็ นทีม (Team Spirit) เพื่อพัฒนาและสร้ างทีมงานที่มีคณ
ุ ภาพ (Team Management)
โดยอาจจัดตังรู้ ปแบบการทํางานเป็ นทีมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การทํางานแบบไม่เป็ นทางการซึ่ง
เกิดขึ ้นชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวในลักษณะ Hot Groups อันประกอบด้ วยกลุม่ คนขนาดเล็กที่มีความมุ่งมัน่ ที่
จะร่ วมกันทํางานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ สมาชิกทุกคนจะมีจิตใจที่ถกู ครอบงําด้ วยงานทําให้
ทุกคนทํางานอย่างไม่ร้ ูจกั เหน็ดเหนื่อย เมื่อภารกิจสําเร็จ กลุม่ ก็สลายตัวไปในทันที
นอกจากพนัก งานประจํ า แล้ ว ยังมี ผ้ ูร่ว มงานอี ก ส่ว นหนึ่ง ที่ สํา นัก พิ มพ์ อาจใช้
บริ การจากภายนอกกรณี เพื่อลดค่าใช้ จ่ายประจํ า ตัง้ แต่งานตรวจปรู๊ ฟ พิสูจน์ อักษร งานด้ าน
ศิลปกรรม ไปจนถึงบรรณาธิ การอิสระ ซึ่งทังหมดคื
้
องานที่ต้องทําเสร็ จก่อนส่งไปผลิตเป็ นเล่มยัง
โรงพิมพ์ ซึ่งสํานักพิมพ์อาจใช้ โรงพิมพ์ของตนเอง หรื อส่วนใหญ่ที่มกั ใช้ โรงพิมพ์จากภายนอก ก็
ล้ วนเป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารต้ องเลือกสรรผู้เกี่ยวข้ องที่มีคณ
ุ ภาพ ที่มีความตื่นตัวและตระหนักในความ
รั บ ผิ ด ชอบ และพร้ อมที่ จ ะร่ ว มกัน พัฒ นาต้ น ฉบับ หนัง สื อ ที่ มี คุณ ภาพตามกลยุท ธ์ ข องแต่ ล ะ
สํานักพิมพ์
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E : Ethical Consciousness คือ การมีสาํ นึกแห่งจริยธรรม
การบริ หารธุรกิ จให้ เ กิ ดความยั่ง ยืน จํ าเป็ นที่ ต้องยึดหลัก แห่ง จริ ย ธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยการตระหนักถึงความสําคัญตังแต่
้ การรับผิดชอบต่อลูกค้ าในฐานะผู้บริ โภค โดย
การผลิตหนัง สือที่ มี คุณภาพทัง้ ด้ านคุณค่า และราคา คื อ การผลิตหนัง สือที่ ให้ ข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้ อง เป็ นจริ ง ให้ ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และไม่เป็ นหนังสือที่เป็ นอันตรายหรื อมีส่วนในการทําร้ าย
สังคม โดยต้ องกําหนดราคาหนังสืออย่างเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับกําลังซื ้อของกลุ่มเป้าหมาย
และสอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิตที่แท้ จริ ง เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงหนังสือได้ อย่างทัว่ ถึง
และแพร่หลายในวงกว้ าง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมการอ่านของสังคม
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อแรงงานด้ วย ตังแต่
้ การไม่ใช้ แรงงานที่ผิด
กฎหมาย ไม่กดขี่เอารัดเอาเปรี ยบพนักงาน แต่ควรส่งเสริ มการทํางานอย่างมีความสุขภายใต้
ระบบการให้ รางวัลตอบแทนที่จงู ใจ และมีการพัฒนาพนักงานไปพร้ อม ๆ กับการเติบโตของธุรกิจ
ทังโดยการให้
้
โอกาสศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมตังแต่
้ การฝึ กอบรมในองค์ความรู้ ที่เกี่ ยวข้ อง การ
พัฒนาสติปัญญาด้ วยธรรมะ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้นไปเพื่อให้ เกิดการพัฒนางานที่ดี
ยิ่งขึ ้น
นอกจากการมี สํา นึกแห่ง จริ ยธรรมต่อลูก ค้ า และต่อ พนักงานแล้ ว ก็ ยัง ต้ อ งมี
้ นักเขียน ที่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจต่อคูค่ ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตังแต่
อย่างถูกต้ อง และตรงเวลา หรื อต่อคู่ค้าอื่น เช่น ผู้จําหน่ายกระดาษ โรงพิมพ์ ร้ านไสกาว ผู้รับจ้ าง
ภายนอกอื่น และผู้จัดจําหน่ายหรื อร้ านค้ าหนังสือรายย่อย ซึ่งทัง้ หลายทัง้ ปวง ต่างต้ องดําเนิน
ธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัดเอาเปรี ยบซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักการดําเนิน
ธุรกิจภายใต้ แนวคิด “หุ้นส่วนทางการค้ า”
สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ คือ การมีสํานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยสามารถ
ดําเนินการได้ ตงแต่
ั ้ การเลือกใช้ กระดาษที่ผลิตจากต้ นไม้ ที่มีการปลูกซํ ้า การใช้ กระดาษที่ผลิตจาก
กระดาษเก่ามาใช้ ใหม่ หรื อการสนับสนุนการใช้ กระดาษที่มีการใช้ นวัตกรรมเยื่อกระดาษพิเศษที่
ทําให้ ใช้ ต้นไม้ น้อยกว่ากระดาษปกติ และให้ เนือ้ กระดาษขาวที่ช่วยลดการสะท้ อนของแสงเพื่อ
ถนอมสายตาผู้อ่าน หรื อการแสดงบทบาทที่ชดั เจนในการมีสว่ นร่วมและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้ อมด้ าน ดิน นํ ้า อากาศ และเสียงด้ วย โดยต้ องกําหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นวิถีชีวิตด้ วยรูปธรรม เช่น การรณรงค์การประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ เป็ นต้ น
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A : Advanced Management คือ การบริหารจัดการที่ทนั สมัย
การบริ หารจัดการในภาวะปั จจุบนั จําเป็ นต้ องปรั บเปลี่ยนไปตามบริ บทที่
เปลี่ ย นแปลงไป โดยผู้บ ริ ห ารต้ อ งอาศัย องค์ ค วามรู้ ด้ า นการจัด การสมัย ใหม่ม าปรั บ ใช้ อ ย่า ง
เหมาะสม ตังแต่
้ การวางแผนการบริหารทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
การจัดโครงสร้ างการบริ หารงาน
การสัง่ การและการจูงใจ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะครอบคลุมหลักการบริ หารทัง้
ด้ านการผลิต การตลาด และการบริ หารองค์การ ซึง่ ผู้บริหารต้ องรู้จกั เลือกเครื่ องมือทางการจัดการ
สมัย ใหม่ ที่ เ หมาะสมมาปรั บ ใช้ ต ามเงื่ อ นไขของธุ ร กิ จ เช่ น การบริ ห ารจัด การด้ ว ยนวัต กรรม
(Innovation) เมื่อธุรกิจหนังสืออยู่ในสภาวะกําลังขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสร้ างพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Alliances) การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chains) กลยุทธ์ น่านนํ ้าสีคราม (Blue
Ocean Strategy) การบริ หารการเปลี่ยน (Changes) การรื อ้ ปรับระบบ (Re-Engineering) การ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เป็ นต้ น
A : Advanced Logistic and Supply Chain คือ การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานและ
การขนส่งที่ทนั สมัย
ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ต้องนําระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานและการขนส่งที่
ทันสมัยเข้ ามาใช้ ในการจัดการตังแต่
้ กระบวนการการผลิต การกระจายและการส่งมอบหนังสือไปสู่
ผู้จดั จําหน่าย ร้ านค้ าย่อย หรื อแม้ แต่ผ้ บู ริ โภครายสุดท้ ายตามรูปแบบและลักษณะการจัดจําหน่าย
ที่สํานักพิมพ์เลือกใช้ เพื่อให้ การกระจายหนังสือไปสู่ผ้ บู ริ โภครายสุดท้ ายอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว และ
ตรงต่อเวลา ด้ วยต้ นทุน ที่ ประหยัดและคุ้ม ค่า โดยอาศัยระบบการจัดการสต๊ อคสิน ค้ า อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ยึดหลักการปฏิสมั พันธ์ของการจัดการกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องตลอดห่วงโซ่
อุปทานของหนังสือ ควบคู่กับการการส่งเสริ มกิจกรรมทางการตลาด และการสื่อสารสนเทศของ
ข้ อมูลและข่าวสารไปยังผู้เกี่ยวข้ องตังแต่
้ Suppliers โรงพิมพ์ คู่ค้าอื่น ลูกค้ า และสื่อมวลชนที่มี
ส่วนในการสนับสนุนส่งเสริ มการจําหน่าย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
ภายใต้ ความร่วมมือกันกับคูค่ ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
A : Advantage of Speed คือ การตระหนักถึงข้ อได้ เปรี ยบของความเร็ ว
ความสดใหม่ และความรวดเร็ วในการตอบสนองลูกค้ าเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่ช่วย
สร้ างความโดดเด่นและความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังในแง่
้
การได้ โอกาสของความสําเร็ จก่อน
คู่แข่ง อี กทัง้ ยังช่วยสร้ างความประทับใจให้ กับผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นวิถีทางหนึ่งในการหลีกหนี การ
แข่งขันด้ านราคา วิธีการสร้ างความได้ เปรี ยบในแง่ความเร็ ว จํ าเป็ นต้ องปรั บปรุ งกระบวนการ
ทํางานในทุก ๆ ฝ่ าย ตังแต่
้ ความรวดเร็ วในการตัดสินใจเลือกผลิตหนังสือใหม่และวางจําหน่าย
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ก่อนคูแ่ ข่ง รวมทัง้ การพิมพ์ซํ ้าเมื่อหนังสือขายดี หรื อการตัดสินใจขยายสายการผลิตสินค้ า ก็ต้อง
ดําเนินการอย่างมีนวัตกรรมก่อนคู่แข่ง และต้ องขจัดระบบงานที่เชื่องช้ าและเป็ นอุปสรรคขัดขวาง
การปฏิรูปองค์การไปสู่องค์การแห่งอนาคต ที่มีความยืดหยุ่นและความไวในการดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ าในยุคที่ต้องอาศัยความรวดเร็ วในการดําเนิน
ชีวิตเช่นปั จจุบนั รวมทังการตอบรั
้
บกับกระแสสังคมที่กําลังเป็ นที่กล่าวถึงในแต่ละช่วงเวลา โดย
ต้ องออกหนังสืออย่างทันท่วงที เช่น กระแสความนิยมลัทธิเกาหลี กระแสการเมือง กระแสความ
เชื่อองค์จตุคามรามเทพ กระแสสุขภาพ และธรรมมะ เป็ นต้ น
D : Development of Products คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สามารถทําตลาดได้ เป็ นสิ่งที่ธุรกิจสํานักพิมพ์ต้องใส่ใจ โดยต้ อง
้
ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ มีคุณภาพ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค ตังแต่
ต้ นฉบับเนือ้ เรื่ อง ให้ คุณค่าทัง้ ในแง่ความรู้ หรื อความบันเทิงตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเขียน
นัน้ ๆ ไปจนถึ งการกํ า หนดรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่ ดึง ดูดความสนใจ ตัง้ แต่ปก รู ปเล่ม คํา นํ า
สารบัญ คํานิยม คําโปรย ตัวหนังสือ ภาพประกอบ ความถูกต้ องของตัวสะกด เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยงั ครอบคลุมถึงการสร้ างโอกาสเพิ่มจากองค์
ความรู้ ที่มีหรื อองค์ความรู้ ที่อาจแสวงหาได้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริ มอื่นที่สามารถใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีในการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ เช่น การผลิตหนังสือเสียง หนังสืออ่านผ่านเครื่ อง
อ่านพร้ อมกลิ่นกระดาษเพื่อทดแทนกลิ่นที่หายไปของกระดาษ หรื อการให้ บริ การอื่น ๆ ต่อเนื่อง
เช่น การให้ บริ การข้ อมูล เป็ นต้ น
D : Development of Marketing Plan คือ การพัฒนาแผนการตลาดที่สมบูรณ์
ผู้บริ หารสํานักพิมพ์ต้องมีการการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การกําหนด
กลยุทธ์การตลาด และโปรแกรมการดําเนินการด้ านการตลาด รวมทังการกํ
้
าหนดงบประมาณด้ าน
การตลาดและการควบคุมแผนการตลาดอย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาด ต้ องมีการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์ซึ่งใน
ที่นี ้คือ หนังสือของสํานักพิมพ์เรากับคู่แข่งขัน โดยเปรี ยบเทียบในด้ านคุณภาพ ราคา ชื่อเสียงของ
นักเขียน สํานักพิมพ์ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ เพื่ อกํ าหนดกลยุทธ์ การตลาดที่เหมาะสมทัง้ ในแง่พืน้ ที่ การ
วางตลาด การกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การขยายกลุ่มลูกค้ า การกําหนดราคา ช่องทางการ
กระจายสินค้ า เครื่ องมือส่งเสริ มการตลาด รวมทังการกํ
้
าหนดงบประมาณที่เหมาะสม เช่น การ
พิจารณาสัดส่วนค่าใช้ จ่ายทางการตลาดต่อยอดขายต่อปก เพื่อให้ เกิดการใช้ งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า และต้ องมีการควบคุมงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ด้วย
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D : Development of Networking คือ การพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ
เพื่อเพิ่มความสําเร็ จทังในแง่
้
ช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลาย และการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน การให้ ความสําคัญกับการพัฒนาความร่ วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจเป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริหารในแต่ละสํานักพิมพ์ต้องเร่ งสร้ างและขยายกลุม่ พันธมิตรให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เช่น การร่วมมือกับพันธมิตรร้ านหนังสือทังร้้ านหนังสือเครื อข่ายและ
ร้ านหนังสืออิสระโดยการร่ วมมือกันทังในแง่
้
ข้อมูล ความรู้ และการสนับสนุนส่งเสริ มซึง่ กันและกัน
ในมิติต่า ง ๆ ขณะเดีย วกัน สํ า นัก พิม พ์ ยัง ต้ อ งมองข้ า มไปยัง พัน ธมิ ตรนอกเครื อ ข่า ยของธุรกิ จ
หนังสือด้ วย เช่น การร่ วมมือกับผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ธุรกิ จฟาสต์ ฟูด ธุรกิ จการศึกษา
อบรมสัมมนา รวมทังพั
้ นธมิตรที่อยูใ่ นอาชีพสื่ออื่นที่มีสว่ นสนับสนุนธุรกิจหนังสือได้ เป็ นต้ น
L : Learning Culture of Country คือ การสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของประเทศ
สํานักพิมพ์ต้องมีส่วนร่ วมในการสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ของประเทศ โดยการ
สนับสนุนและให้ ความร่ วมมือต่อการดําเนินงานของภาครัฐในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การร่ วม
รณรงค์เสริ มสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ให้ แพร่กระจายทัว่ ทังประเทศ
้
เพื่อสร้ างนิสยั รักการเรี ยนรู้ให้
เป็ นนิสยั ของชาติ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ จากการอ่านหนังสือ โดยต้ องผลักดันให้ เกิดการรับรู้ เกิด
ทัศนคติใหม่ต่อการอ่าน โดยเฉพาะการไม่ทําให้ เกิดความคิดว่าการอ่านเป็ นภาระของชีวิต หรื อ
เป็ นการบี บบังคับให้ ต้องอ่าน แต่ห ากต้ องทํ าให้ ร้ ู สึกว่าสนใจการอ่านด้ วยตนเอง หรื อมีความ
กระหายใคร่เรี ยนรู้ ทําให้ ร้ ูสกึ สนุกสนานในการอ่าน จนถึงกับเกิดทัศนคติวา่ “คนฉลาด อ่าน..” โดย
ให้ การอ่านเป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้ างนักอ่านที่แท้ จริ ง (Active Reader) นักอ่านมือทอง
นั ก อ่ า นเหรี ย ญทอง และสุ ด ท้ าย คื อ ต้ องสร้ างวั ฒ นธรรมการอ่ า นให้ เป็ นเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจําวัน อ่านจนเป็ นนิสยั (Reading is my Habit) ที่หากขาดไปวันใด ก็เหมือนชีวิตขาด
รสชาติบางอย่างไป หรื อทําให้ ทุกคนในประเทศรับรู้ ตรงกันว่า “ไม่อ่านไม่ได้ แล้ ว” จนถึงกับเกิด
ประโยคทักทายในหมูค่ นไทยว่า “วันนี ้ คุณอ่านหนังสือแล้ วหรื อยัง” ซึง่ เมื่อคนไทยสนใจและรักการ
อ่านกันทังประเทศ
้
ความต้ องการหนังสือก็จะเพิ่มขึ ้น ปริ มาณหนังสือที่จะผลิตและขายได้ ก็จะมาก
ขึ ้นเป็ นเงาตามตัว อุตสาหกรรมหนังสือก็จะขยายตัวในที่สดุ
L : Learning Corporation คือ การสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ผู้บ ริ ห ารทุก ฝ่ ายต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ การพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์ ก ารที่ ช่ ว ย
เสริ มสร้ างพนักงานให้ เป็ นผู้มีความรู้ และมีปัญญาปฏิบตั ิ เพื่อให้ เป็ นพลังแห่งความสามารถของ
องค์การในการเผชิญต่อความท้ าทายใหม่ ๆ และพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างต่อเนื่อง โดย
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กระตุ้นให้ พนักงานมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปั น ช่วยเหลือ มีส่วนร่ วมในการทํางาน มีความสนใจใน
การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องและกว้ างขวางเพื่อส่งเสริ มบรรยากาศการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้
ภายใต้ คา่ นิยมการทํางานที่เปิ ดใจกว้ างและการรับฟั งความคิดเห็น โดยยึดหลักการเป็ นหนึ่งเดียว
และการทุ่มเท มุง่ มัน่ ด้ วยความเสียสละ ซึง่ จะทําให้ เกิดการพัฒนางานอย่างสร้ างสรรค์และยัง่ ยืน
สํานักพิมพ์ที่ประสบความสําเร็ จ จะให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มวัฒนธรรมการ
เรี ยนรู้ ในองค์การอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยสร้ างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจนให้ พนักงานซึมซับเป็ น
วัฒนธรรมในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น การจัดให้ มีห้องสมุดและส่งเสริ มการ
อ่านในสํานักงานทังในเวลาพั
้
กกลางวันและหลังเลิกงาน การจัด Book Briefing โดยให้ นกั อ่าน
้ การอภิปราย
หรื อหนอนหนังสือเป็ นผู้ช่วยอ่านและนํามาสรุ ปเนื ้อหาสาระสําคัญให้ ฟัง รวมทังมี
เชื่อมโยงจากแนวคิดของหนังสือนันกั
้ บการทํางาน ซึง่ จะทําให้ เกิดบรรยากาศของการเป็ นผู้ใฝ่ เรี ยน
ใฝ่ รู้และกระตุ้นให้ เกิดการนําความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมืออาชีพมากขึ ้น
L : Leadership and Vision คือ การร่วมกันผลักดันวิสยั ทัศน์ของผู้นํา
ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ต้องร่วมมือกันผลักดันผู้นําประเทศเพื่อเกิดความเข้ าใจ
และมีวิสยั ทัศน์ต่อการตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่าน
ในประเทศ กล่าว คือ ต้ องมองการณ์ ไกลไปสู่อนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลง และสามารถวางแผน
กลยุทธ์ ท่ียอดเยี่ยมในการนําพาสังคมไทยไปสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้และการอ่านอย่างเป็ นรู ปธรรม
และแสดงออกอย่างชัดเจนต่อการส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่านให้ แพร่ หลาย โดยทําตัวเป็ นต้ นแบบ
ของการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ และเป็ นแบบอย่างที่ดี โดยต้ องชักจูงให้ ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักที่จะเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ตลอดเวลา และแสดงให้ เห็นถึงการตัดสินใจทุกครัง้ ว่าต้ องให้ อยู่บนพื ้นฐานของความรู้และ
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นจริ งและทันสมัย โดยการประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้ จากการอ่าน อีกทังผู
้ ้ นําต้ องนํา
ความรู้ ที่ได้ จากการอ่านมาถ่ายทอดให้ แก่บคุ คลและผู้เกี่ยวข้ องได้ รับทราบด้ วย ซึง่ จะทําให้ ทกุ คน
ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านหนังสือ ผู้นําจึงเป็ นเสมือนผู้สร้ างแรงบันดาลใจและเป็ นผู้
จุ ด ประกายในการรั ก การอ่ า นหนัง สื อ ให้ แ ก่ ค นไทยและเยาวชนไทย เพื่ อ ให้ ก้ าวทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของโลกยุคโลกาภิวตั น์
นอกจากนี ้ ผู้นํายังต้ องกํ าหนดนโยบายให้ มีการออกแบบการกําหนดมาตรการ
ดําเนินการที่จริ งจังและต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ พร้ อมทังกํ
้ าหนด
ตัวชี ้วัดที่ชัดเจนที่จะทําให้ เกิดการนําพาประเทศไปสู่วฒ
ั นธรรมการอ่าน รวมทัง้ การประกาศให้
วัฒนธรรมการอ่านเป็ นวาระแห่งชาติอย่างเร่ งด่วน พร้ อม ๆ กับการสนับสนุนส่งเสริ มอย่างเป็ น
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รูปธรรมในการทําให้ ประเทศไทยได้ รับการจัดอันดับเป็ นเมืองแห่งหนังสือ (World Book Capital)
ให้ สําเร็ จได้ ภายในระยะเวลาอันใกล้ นี ้
E : Exploit Opportunities คือ การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ
ความรุ นแรงของความเปลี่ยนแปลงในวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ ธุรกิจ
สํานักพิมพ์ต้องแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะสามารถสร้ างคุณค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ ้น นอกเหนือจาก
การขยายตลาดจากกลุม่ ลูกค้ าใหม่ ๆ ที่จะเป็ นผู้อา่ นหนังสือที่สํานักพิมพ์ผลิตขึ ้น เช่น กลุม่ เด็กและ
เยาวชนให้ หนั มาสนใจการอ่านหนังสือแนวธรรมะที่อ่านเข้ าใจง่าย สนุกสนาน โดยอาจใช้ วิธีขยาย
การผลิตหนังสือโดยการกระจายหัวสํานักพิมพ์เพิ่มขึ ้นตามประเภทต่าง ๆ ของหนังสือ หรื อการ
สร้ างความต้ องการเพิ่มให้ กบั หนังสือแต่ละเล่ม ด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ให้ หนังสือเป็ น
ของขวัญ ของฝาก ของเยี่ ย ม ในโอกาสต่า งๆ หรื อการจัดกิ จกรรม เพื่ อ นํ า เสนอให้ ผ้ ูอ่า นเห็ น
ความสําคัญของหนังสือเล่มนันๆ
้ เป็ นต้ น
ขณะเดี ย วกัน สํ า นัก พิ ม พ์ ยัง ต้ อ งแสวงหาช่ อ งทางและโอกาสในการทํ า ธุ ร กิ จ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือเล่ม โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ ตังแต่
้ ข้อมูล
อุปกรณ์ และทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้ วยนักเขียน นักแปล บรรณาธิการและฝ่ ายอื่น ๆ ของ
สํานักพิมพ์ เช่น การเป็ นธุรกิจข้ อมูล (Content Business) โดยนําข้ อมูลที่มีอยู่แล้ วต่อยอดเป็ นสื่อ
ประเภทใหม่ ๆ เช่น ดิจิตอล มือถือ อี-บุ๊ค และหรื อผลิตภัณฑ์ที่มิใช่หนังสือ (Non Book) เช่น ซีดี
หรื ออื่น ๆ รวมทังการดํ
้
าเนินธุรกิจโดยมองข้ ามไปยังผลิตภัณฑ์ เสริ มและข้ อเสนอบริ การเพิ่มเติม
เช่น การรับผลิตหนังสือให้ กบั ผู้สนใจในรูปแบบต่าง ๆ และในโอกาสต่าง ๆ การให้ บริการด้ านอบรม
สัมมนา การพัฒนาคน โดยยึดหลักการสร้ างธุรกิจเสริ มด้ วยแนวคิดความสุขของการอ่านและการ
สํารวจเชิงปั ญญามากกว่าแค่ธุรกิจหนังสือ เป็ นต้ น
E : Engineering Innovation คือ การส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรม
นวัต กรรมทางความคิด ถื อ เป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ที่ สํ า คัญ ที่ สุด ของทุก งาน ดัง นัน้
สํานักพิมพ์จงึ ต้ องให้ ความสําคัญกับนวัตกรรมทุกด้ าน โดยเฉพาะนวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อสร้ างวิธี
ปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศมาใช้ ในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
สํานักพิมพ์ สามารถใช้ นวัตกรรมวิศวกรรมได้ หลายด้ าน เช่น การนําหนังสือไป
เชื่ อ มโยงกับ สื่ อ อื่ น เพื่ อ เพิ่ ม คุณ ค่ า เช่ น การนํ า เนื อ้ หาหนัง สื อ ไปเชื่ อ ต่ อ กับ วี ดิ โ อเกมส์ หรื อ
้
า
โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ ผ้ อู ่านสามารถ Download หนังสือไปอ่านในที่ต่าง ๆ ได้ รวมทังการทํ
หนังสือเสียง หนังสือพกพาที่ใช้ อ่านจากเครื่ องอ่าน หรื อแม้ แต่การผลิตและจําหน่ายหนังสือด้ วย
เครื่ องที่ผลิตตามความต้ องการ (Book on Demand) ซึ่งผู้อ่านสามารถเลือกซื ้อบางตอนของ
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หนังสือเฉพาะที่ตนสนใจได้ หรื อการเลือกพิมพ์หนังสือเก่าที่เลิกผลิตแล้ วและหนังสือบางเล่มที่มี
ความต้ องการน้ อย เพื่อตอบสนองความต้ องการเฉพาะ โดยให้ บริ การ Download และจ่ายเงินค่า
หนังสือผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
E : Enterprise-Wide Network คือ การมีโครงข่ายเชื่อมโยงที่สมบูรณ์
้
เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ ว ความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในงานทังระบบ
จํ า เป็ นต้ องให้ ความสํ า คัญกับการวางระบบโครงข่ายเชื่ อ มโยงทั่ว ทัง้ องค์ การโดยอาศัยระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่ตอบสนองงานของทุกฝ่ ายอย่างสมบูรณ์ เช่น เมื่อฝ่ ายขายได้ รับข้ อมูลความต้ องการ
ของลูกค้ า สามารถส่งผ่านข้ อมูลไปยังคลังสินค้ าเพื่อตรวจสอบจํานวนที่มีอยู่จริ ง และหากไม่มีหรื อ
มีไม่พอ ข้ อมูลก็จะส่งผ่านไปยังฝ่ ายผลิต หรื อหากเป็ นความต้ องการใหม่ ๆ ก็สามารถส่งผ่านไปยัง
ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายออกแบบ พร้ อม ๆ กันกับการส่งผ่านข้ อมูลไปยังฝ่ ายการเงินและฝ่ ายบัญชี เพื่อ
คํานวณต้ นทุน และการรับรู้ รายการทางบัญชีกรณีเกิดการขายผ่านระบบ หลังจากนันก็
้ สามารถ
จัดทําข้ อมูลเพื่อการบริ หารส่งผ่านไปยังผู้บริ หารในแต่ละระดับได้ ทนั ทีที่มีความต้ องการเรี ยกใช้
ข้ อมูล
A : Advocating Reading Culture คือ การสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านอย่าง
เป็ นระบบ
สํ า นัก พิ ม พ์ ต้ อ งร่ ว มกัน ผลัก ดัน ให้ รั ฐ บาลเป็ นเจ้ า ภาพในการประชาสัม พัน ธ์
รณรงค์ ก ารอ่ า นให้ เ กิ ด ขึ น้ ในประชากรไทยทุก กลุ่ม เพื่ อ สร้ างประชากรที่ ก ระหายใคร่ เ รี ย นรู้
(Ambitious Citizens) และต้ องกํ าหนดให้ การอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ เกิ ด
้ กําหนดมาตรการดําเนินการอย่าง
วัฒนธรรมการอ่านอย่างเป็ นรู ปธรรมในประเทศ หลังจากนันก็
เป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ เกิดการอ่านในทุกหัวระแหงของประเทศ ควบคูไ่ ปกับการกําหนดนโยบายและ
มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสืออย่างแท้ จริ งและชี ้ให้ เห็นทิศทางของการส่งเสริ ม เพื่อให้
้ การ
เอกชนกล้ าที่จะลงทุน และขยายกําลังการผลิต โดยรัฐต้ องดําเนินการในหลาย ๆ ด้ าน ตังแต่
ยกเว้ นภาษีนําเข้ ากระดาษพิมพ์เขียน การยกเลิกภาษี ทกุ ชนิดที่เกี่ยวกับหนังสือทุกประเภท รวมทัง้
การกําหนดอัตราภาษี เงินได้ ในอัตราพิเศษ สําหรับนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือเพราะ
ถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมสําคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพประชากร
ขณะเดียวกัน ก็ต้องควบคุมดูแลสื่อหนังสือให้ เป็ นสื่อสีขาว กําจัดหนังสือที่ทําร้ าย
สังคมโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดระเบียบร้ านหนังสือและแผงหนังสือ เพื่อ
กวาดล้ างหนังสือโป๊ หรื อหนังสือที่ไม่เหมาะสม ให้ ห่างจากสายตาเด็กหรื อไม่สามารถซื ้อหาได้ ง่าย
ดังเช่นปั จจุบนั
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นอกจากนี ้ รั ฐ ยัง ต้ อ งให้ ก ารสนับ สนุ น ด้ า นการผลิ ต บุค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมหนังสือ ตังแต่
้ การเปิ ดการเรี ยนการสอน การจัดอบรม ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตหนังสือ
เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการผลิตหนังสือให้ ครบวงจรผ่านสถาบันการศึกษาในประเทศ
ให้ กว้ างขวางกว่าที่เป็ นอยู่
A : Ambitious Writers คือ การจุดประกาย “นักคิด นักเขียน”
สํานักพิมพ์ ต้องร่ วมกันจุดประกายทะยานอยากแก่อาชีพนักคิด นักเขียน โดย
ร่วมมือกันผลักดันให้ สงั คมรับรู้ ถึงความสําคัญและความยิ่งใหญ่ของอาชีพนักเขียน ดังเช่น คาลิล
ยิบราน เฮอร์ มานน์ เฮสเส และมูราคามิ นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก อีกทังยั
้ งต้ อง
ร่ วมกันสร้ างความเข้ าใจถึงบทบาทของวรรณกรรมที่มีผลต่อสังคมและการเมือง ในแง่การเป็ น
เครื่ องมือในการนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เป็ นผลงานของนักเขียน ซึง่ ถือว่า มีสว่ นสําคัญใน
การส่งเสริมคุณภาพประชากรของประเทศ
ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องสร้ างให้ อาชีพนักเขียนเป็ นอาชีพที่มีผลตอบแทนคุ้มค่า ทํา
ให้ สามารถดํารงชีพด้ วยการเป็ นนักเขียนภายใต้ สภาวะแวดล้ อมการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีได้ เพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งในการดึงดูดความสนใจและเชิญชวนให้ มีผ้ สู นใจและมีความฝั นที่จะก้ าวสู่อาชีพนักคิด
นักเขียน ด้ วยแรงบันดาลใจ และกระหายใคร่ถกั ทอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลึกความคิดของตน
ให้ แก่ผ้ ูอื่น ด้ วยการเปลี่ยนความคิดให้ กลายเป็ นเงิน ซึ่งนอกจากผลประโยชน์ จากค่าลิขสิทธิ์ ที่
เพิ่มขึ ้นเมื่อหนังสือได้ รับการตอบรับที่ดีแล้ ว นักเขียนยังสามารถสร้ างรายได้ เพิ่มจากผลพลอยได้
อื่นอีก เช่น การได้ รับงานด้ านการเป็ นที่ปรึ กษาจากองค์การต่าง ๆ รวมทังการได้
้
รับค่าตอบแทน
จากการได้ รับเชิญในโอกาสต่าง
นอกจากนี ้ สํานักพิมพ์ ยงั ต้ องให้ ความรู้ แก่นักเขียนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจใน
อุ ต สาหกรรมหนั ง สื อ เพื่ อ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มพั ฒ นากั บ สํ า นั ก พิ ม พ์ ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางและ
กลุ่มเป้าหมายของหนังสือ หรื ออาจร่ วมในการสร้ างความต้ องการหนังสือแต่ละเล่ม เช่น หนังสือ
เล่มประเภทให้ ความรู้ตา่ ง ๆ นักเขียนอาจร่วมมือกับสํานักพิมพ์ในการจัดอบรมสัมมนา พร้ อมการ
จํ า หน่ า ยหนั ง สื อ ประกอบการสั ม มนา หรื อ ขายหนั ง สื อ เล่ ม อื่ น ของนั ก เขี ย นคนเดี ย วกั น
ขณะเดียวกันสังคมก็ต้องไม่ทอดทิ ้งนักเขียน โดยผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ต้องร่วมกันผลักดันให้ มี
กองทุนดูแลชีวิตความเป็ นอยู่ และช่วยเหลือนักเขียนในยามลําบาก เพื่อทําให้ นกั เขียนซาบซึ ้งถึง
คุณ ค่า ที่ ไ ด้ รั บ จากสัง คม ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ ความมั่น ใจและการจูง ใจให้ เ กิ ดการผลิ ต ผลงานโดย
ปราศจากความวิตกกังวลต่อชีวิตความเป็ นอยูใ่ นอนาคตเมื่อได้ ตดั สินใจเลือกเส้ นทางชีวิตนักเขียน
แล้ ว
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A : Ambitious Social คือ การสร้ างสังคมที่มีความกระหายใคร่ร้ ู
สํานักพิมพ์ต้องร่ วมกันผลักดันผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนของสังคมให้ เกิดการตื่นตัว
ต่อการเข้ าสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ด้วยการอ่าน โดยชี ้ให้ เห็นภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้น
หากสังคมละเลย เพิกเฉยและไม่ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริ มต่อการอ่านของพลเมือง รวมทัง้ การ
ร่ ว มมื อกัน ผลัก ดัน ให้ ทุกภาคส่ว นสนับสนุน ส่ง เสริ ม กิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาการอ่า น ทัง้ ในแง่ ก าร
สนับสนุนสถานที่เพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกของสังคมและชุมชนนัน้ ๆ สามารถเข้ าถึงหนังสือได้
อย่างสะดวก และมีต้นทุนตํ่าที่สดุ เช่น การจัดมุมหนังสือหรื อห้ องสมุดในสํานักงาน การบริ จาค
หนังสือ เงินแก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลนหนังสือ รวมทังการขจั
้
ดอุปสรรคทุกด้ านที่กีดขวางการเข้ าถึง
หนังสือของพลเมือง
D : Direction of the Country คือ การผลักดันทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชดั เจน
ผู้เกี่ ยวข้ องในอุตสาหกรรมหนังสือ โดยเฉพาะสํา นักพิม พ์ ต้องร่ วมกันผลักดัน
รัฐบาลให้ กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชดั เจน โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อน
ประเทศด้ วยทรั พยากรมนุษย์ ซึ่งถื อเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนา โดยการกํ าหนดแผนพัฒนา
คุณภาพประชากรที่ชดั เจน โดยเฉพาะการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ด้วยการอ่านในทุกชุมชนใน
ประเทศ เพื่อให้ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมิติของการแข่งขันในปั จจุบนั และอนาคต
ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของภาครัฐที่จะต้ องกําหนดมาตรการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร ตังแต่
้
้
กษา โดยต้ องกําหนดแผน
เด็กจนโต โดยอาศัยรู ปแบบการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ทังในและนอกระบบการศึ
กลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
D : Direction of Industry คือ การกําหนดทิศทางของอุตสาหกรรมหนังสือที่
ชัดเจน
สํ า นั ก พิ ม พ์ ต้ องร่ ว มมื อ กั น กํ า หนดทิ ศ ทางของการดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมหนังสือที่ ชัดเจน เพื่ อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาประเทศด้ านทรั พยากร
มนุษ ย์ ที่ กํ า หนดโดยนโยบายของรั ฐ เพื่ อ สร้ างความเข้ ม แข็ ง และการเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ของ
อุตสาหกรรม แต่ละสํานักพิมพ์ ต้ องค้ นหาศักยภาพของสํานักพิมพ์ตนเอง และกําหนดกลุ่มลูกค้ า
ของตนเองให้ ถกู ต้ อง (Focus) เพื่อมุง่ เป้าในการทําผลิตหนังสือเฉพาะกลุม่ โดยต้ องสร้ างชื่อไปทีละ
หมวด ซึ่งจะช่วยในการจดจําแบรนด์ได้ ง่าย และทําให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการ
ผลิตและการบริ หารสํานักพิมพ์ อีกทัง้ ยังสอดคล้ องกับแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง ที่ จะช่วยให้
สํานักพิมพ์แต่ละแห่งเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

253

D : Devotion คือ การประสานความร่วมมืออย่างเสียสละและอดทน
สุดท้ ายการทํ าให้ อุตสาหกรรมหนังสือเติบโตอย่างยั่งยื นซึ่งเชื่ อว่าจะเป็ นส่ว น
สําคัญในการผลักดันการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านของประชากรสู่การเสริ มสร้ างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศไทย คงต้ องอาศัยการร่วมมือกันของทุกฝ่ ายตังแต่
้ บคุ ลากรทุกคนในสํานักพิมพ์
ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพ มีความหลากหลายที่สามารถทําตลาดได้
ขณะที่ผ้ จู ดั จําหน่าย ต้ องให้ การสนับสนุนการกระจายหนังสืออย่างเหมาะสม กว้ างขวาง และเป็ น
ธรรม โดยมีทีมงานติดตามการจําหน่ายตังแต่
้ การวางหนังสืออย่างเหมาะสม การเก็บเงิน และการ
บริ หารสต๊ อคอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ ก็ต้องส่งเสริ มและร่ วมกันผลักดันภาค
ส่วนอื่น ๆ ให้ เห็นความสําคัญของการอ่านและให้ ความร่วมมือกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องภายใต้ มาตรการ
ต่าง ๆ ดังนี ้
้ งสืออย่างเหมาะสมตังแต่
้ การให้ โอกาส
ร้ านหนังสือให้ มีการบริ หารจัดการชันหนั
หนังสือทุกเล่มได้ มีโอกาสวางจําหน่ายเพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ ตดั สินใจเลือกอ่านตามความสนใจ ตลอดจน
การจัดเรี ยงหนังสืออย่างถูกต้ องเหมาะสม รวมทังการจั
้
ดส่งข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ เช่น หนังสือที่
สนใจอ่าน ข้ อบกพร่ องของหนังสือ เพื่อให้ สํานักพิมพ์นําไปเป็ นข้ อมูลประกอบการพัฒนาหนังสือ
ในอนาคต
นอกจากผู้เกี่ยวข้ องด้ านปลายนํ ้าของอุตสาหกรรมหนังสือแล้ ว ผู้เกี่ยวข้ องในส่วน
ต้ นนํ า้ ตัง้ แต่ผ้ ูผลิตกระดาษ โรงพิมพ์ นักเขียน ก็ ล้วนมี สําคัญในการร่ วมกันผลิตวัตถุดิบ และ
ต้ นฉบับ รวมทังหนั
้ งสือเล่ม ที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยความจริ งใจที่จะผลิตหนังสือที่มีคณ
ุ ค่า
บุค คลกลุ่ม สุด ท้ า ย คื อ ผู้ที่ อยู่น อกอุต สาหกรรมหนัง สื อ แต่เ ป็ นผู้ที่ มี บ ทบาท
สําคัญในการร่ วมพัฒนาสังคมการอ่านให้ กว้ างขวางและยัง่ ยืน ซึ่งจะช่วยให้ อตุ สาหกรรมหนังสือ
เติบโตในท้ ายที่สดุ บุคคลกลุม่ นี ้ประกอบด้ วย
รั ฐ บาล ที่ มี ห น้ า ที่ ส นับ สนุน ในด้ า นต่ า ง ๆ ตัง้ แต่ก ารกํ า หนดนโยบายพัฒ นา
อุตสาหกรรมหนังสืออย่างเป็ นรู ปธรรม ในทุก ๆ ด้ านตังแต่
้ ต้นนํา้ ถึงปลายนํา้ รวมทัง้ มาตรการ
ส่งเสริมการอ่านที่จริงจังและต่อเนื่องดังกล่าวมาแล้ ว
สถาบันการศึกษา ต้ องสนับสนุน ส่งเสริ ม และเพิ่มมาตรการในการกระตุ้นให้ เกิด
การอ่านอย่างกว้ างขวางโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังสถาบั
้
นการศึกษาที่มี
ศักยภาพ ต้ องร่ วมกันผลิตบุคลากรที่จะเข้ าสู่อตุ สาหกรรมหนังสืออย่างมืออาชีพ ตังแต่
้ ช่างพิมพ์
นักเขียน บรรณาธิการ ไปจนถึงผู้ประกอบการมืออาชีพในธุรกิจสํานักพิมพ์
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สถาบันครอบครัว ต้ องร่ วมกันส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริ งจังและ
สมํ่าเสมอ โดยจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่ส่งเสริ มการอ่านภายในบ้ านสําหรับเด็กและ
สมาชิกในครอบครัวให้ ได้ รับความสะดวกสบาย ได้ พบเห็นหนังสือในที่ตา่ ง ๆ เช่น ในห้ องนอน ห้ อง
้
าหนดเวลาและกิจกรรมการอ่านสําหรับเด็กโดยให้
หนังสือ ห้ องนํ ้า ห้ องนัง่ เล่น เป็ นต้ น รวมทังการกํ
เป็ นกิจวัตรประจําวันที่ทกุ คนต้ องให้ เวลากับการอ่าน
ภาคเอกชนอื่น ควรจัดทํากิจกรรมส่งเสริมการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ซึง่ รวมถึง
การส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่านของประเทศด้ วย โดยสามารถดําเนินการเป็ นส่วนหนึ่งของการ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR) ตังแต่
้ การจัดให้ มี
ห้ องสมุดในสถานประกอบการ การร่วมสนับสนุนงบประมาณสําหรับกองทุนซื ้อหนังสือเพื่อบริ จาค
แก่โรงเรี ยนในชนบท หรื อการใช้ หนังสือที่ผ้ เู ข้ ารับการสัมภาษณ์งานเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ุ อ่าน หรื อ you are what you read”
รับเข้ าทํางาน ภายใต้ ความเชื่อที่ว่า “คุณเป็ นอย่างที่คณ
เป็ นต้ น
องค์กรการกุศลต่าง ๆ ทัง้ มูลนิธิและสมาคมต้ องให้ ความร่ วมมือในการผลักดัน
การอ่านให้ แพร่หลาย ต่อเนื่อง ไปสูเ่ ด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทุกภาคส่วนในสังคม
้
นักการสื่อสาร ต้ องช่วยสร้ างกระแสการอ่านให้ กว้ างขวางและแพร่ หลาย ตังแต่
การจัดให้ มีและเขียนวิจารณ์ หนังสือเล่ม การร่ วมกันนําเสนอข่าวและเรื่ องราวจากหนังสือดี และ
กิจกรรมที่ผ้ มู ีชื่อเสียงได้ ปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการอ่านเพื่อทําการอ่านให้ เป็ นข่าวอยูต่ ลอดเวลา
ประชาชนชาวไทยทุกคน ต้ องตระหนัก ว่า การอ่า น คื อ การสร้ างชาติ ดัง นัน้
ทุกคนต้ องร่ วมกันอ่านหนังสือเพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ โดยให้ การอ่านหนังสือ
เป็ นกิจกรรมประจําวันที่จะขาดเสียมิได้ พร้ อมทังเชิ
้ ญชวนและชักนําคนใกล้ ชิดให้ เกิดความสนใจ
ในหนังสือที่มีคณ
ุ ค่าเหล่านันด้
้ วย ซึง่ จะช่วยเพิ่มการอ่านให้ เติบโตและกว้ างขวางยิ่งขึ ้นไป
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