บทที่ 6
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ
สํานักพิมพ์ในประเทศไทย” นี ้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษารู ปแบบกลยุทธ์ ที่จําเป็ นในการจัดการธุรกิจ
สํานักพิมพ์ให้ ประสบความสําเร็ จ ซึ่งธุรกิจสํานักพิมพ์นบั ว่ามีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับ
สังคมโลก แต่หากพบว่า ลักษณะการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์สว่ นใหญ่คือกว่าร้ อยละ 80 จัดตังขึ
้ ้น
้ ้เนื่องจากช่องว่างทางการตลาดที่มีอยู่มาก และ
โดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ทังนี
การเข้ าสู่ธุรกิจสํานักพิมพ์ทําได้ ไม่ยาก ทังในแง่
้
เงินลงทุนที่ไม่สงู นัก กอปรกับไม่ต้องอาศัยความรู้
เฉพาะเจาะจงมากนัก ทําให้ มีผ้ สู นใจก้ าวเข้ าสู่ธุรกิจสํานักพิมพ์จํานวนมาก ขณะที่มาตรฐานใน
การบริ หารจัดการและการดําเนินงานยังประสบปั ญหาอยู่มาก โดยส่วนใหญ่ยงั ขาดการบริ หาร
จัดการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้ าใจทังด้
้ านการจัดการ การบริ หาร
การตลาด การบัญชีและการเงิน จึงทําให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์ต้องเผชิญกับปั ญหานานาประการ จาก
การแข่งขันที่สงู ทังในและต่
้
างประเทศ นอกเหนือจากลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจเองที่มีความ
เสี่ยง
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย ที่ สํ า คัญ คื อ การศึ ก ษาสภาพปั จจุ บัน ระบบการ
ดําเนินงานและการจัดการของธุรกิจสํานักพิมพ์ เพื่อเกิดความเข้ าใจในกระบวนการบริ หารจัดการ
และเพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้ อจํากัดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสําเร็ จของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ รวมทังเพื
้ ่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ซึง่
จะนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจสํานักพิมพ์ของ
ประเทศไทย
ทัง้ นี ้ จะใช้ ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาด้ านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
และสนับสนุน การศึก ษาบางประเด็น ด้ ว ยการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และความสําคัญของการอ่าน
หนัง สื อและการผลิต หนัง สือเล่ม การดํา เนิ น งานและการจัดการธุรกิ จสํ า นัก พิ ม พ์ ทฤษฎี และ

แนวคิดการจัดการด้ านการตลาดเพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาการอ่าน พฤติกรรมผู้บริ โภคเกี่ยวกับ
การอ่าน การจัดการสมัยใหม่ และ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทังศึ
้ กษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
สําหรับแหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา ประกอบด้ วย แหล่งข้ อมูลจากเอกสาร และ
แหล่งข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ซึง่ จะสัมภาษณ์บคุ คลที่เกี่ยวข้ องในธุรกิจ
สํานักพิมพ์ และหนังสือ ตังแต่
้ เจ้ าของและผู้บริ หารสํานักพิมพ์ บรรณาธิ การ ผู้จดั จําหน่าย ร้ าน
หนังสือ โรงพิมพ์ ผู้เขียน ผู้ที่ประสบความสําเร็ จและน่าจะเขียนหนังสือแต่ยงั ไม่ได้ เขียน นายก
สมาคมที่เกี่ยวข้ องต่อการพัฒนาการอ่านและธุรกิจหนังสือ ผู้ผลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ์อปุ กรณ์ช่วย
ส่งเสริ มการอ่าน และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในส่วนของพนักงานขายร้ าน
หนังสือ นอกจากนี ้ ยังได้ ข้อมูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื ้อหนังสือเล่มอ่าน เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่ม โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires)
และใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Sampling) จากผู้อ่านที่ซื ้อหนังสือตามร้ าน
หนังสือในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 10 แห่ง แห่งละ 40 คน รวมจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
400 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผู้อา่ นและซื ้อหนังสือเล่ม ได้ ใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป

6.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ซึง่ ได้ รายงานไว้ ในบทที่ 4 รวมทังการเก็
้
บข้ อมูล
บางส่วนในด้ านพฤติกรรมและปั จจัยในการตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่มของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ได้ รายงาน
ไว้ ในบทที่ 5 ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิจยั ดังนี ้
6.1.1 สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
6.1.2 สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
6.1.1 สรุ ปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
1. สภาพปั จจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
ผลการวิจยั ได้ ข้อมูลที่น่าสนใจโดยสรุป ดังนี ้
1.1 โลกแห่งการอ่านกับประชากรไทย
- พฤติกรรรมการอ่านของประชากรไทย พบว่า คนไทยอ่านหนังสือ
น้ อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว โดยส่วนใหญ่ของการอ่านเกิดจากการอ่านตามภาค
บังคับ หรื อตามความจํ าเป็ นเพื่อการเรี ยนหรื อการสอบ มีเพียงส่วนน้ อยที่ อ่านเพื่ อการพัฒนา
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ตนเองหรื อเพื่อความบันเทิง และในส่วนหลังที่อ่านนี ้ ก็ยงั พบว่า มีจํานวนไม่น้อยที่การอ่านยังถูก
พัดพาไปตามกระแส รวมทังยั
้ งนิยมการอ่านสิง่ ที่รวบรัดมากกว่าการให้ ความสําคัญกับอรรถรส ซึง่
ส่งผลต่อการบริ โภควรรณกรรมที่ดี เหล่านี ้ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นว่า สังคมไทยยังขาดแคลนนักอ่านที่
แท้ จริงที่มีความสนใจจริงจากสายเลือด ซึง่ เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาพัฒนาสติปัญญาของ
ประชากร และยังส่งผลต่อไปยังการพัฒนาวรรณกรรมและอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศไทย
ด้ วย
- พฤติกรรมการซื ้อหนังสือของประชากรไทย พบว่า คนไทยส่วน
ใหญ่ ยังให้ ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาสติปัญญาตนเองด้ วยหนังสือน้ อยมาก โดยเฉพาะ
เมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาภาวะเศรษฐกิจ ยิ่งทําให้ หนังสือเป็ นสิ่งแรก ๆ ที่ประชาชนตัดลดค่าใช้ จ่าย
โดยการงดการซื ้อหนังสืออ่าน ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวนับเป็ นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงที่ทําให้ คนไทยอ่าน
หนังสือน้ อยลงด้ วย แม้ วา่ จะมีคนไทยบางกลุม่ ที่ยงั ให้ ความสําคัญกับหนังสือ โดยในการซื ้อหนังสือ
แต่ละปก บางคนก็ซื ้อครัง้ ละหลายเล่มต่อปก เพื่อมอบให้ กบั คนที่รักในโอกาสต่าง ๆ เช่น การให้
เป็ นของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ หรื อการที่ผ้ ูปกครองยังให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มการอ่าน
หนังสือในบุตรหลาน ก็ยงั คงยินดีที่จะซื ้อหนังสือ หากเห็นว่าหนังสือเล่มนัน้ ๆ มีคณ
ุ ค่า แต่ก็มีเพียง
ส่วนน้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
- โอกาสการเข้ าถึงหนังสือของประชากรไทย พบว่า ยังมีอปุ สรรค
หลายประการตัง้ แต่จํ า นวนร้ านหนัง สื อ ที่ ยัง ไม่ทั่ว ถึ ง หรื อ มี จํ า นวนน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกับ จํ า นวน
ประชากร โดยเฉพาะในชนบทห่างไกล หรื อโอกาสการเข้ าถึงหนังสือดีมีคณ
ุ ค่าก็ยงั ไม่กว้ างขวาง
เท่ากับการเข้ าถึงหนังสือกระแส ทังนี
้ ้เนื่องจากอิทธิพลของทุนนิยม ที่ทําให้ ภาคธุรกิจต้ องเลือกผลิต
และจําหน่ายหนังสือที่มีโอกาสในการขายสูง
- คุณภาพหนังสือในประเทศไทย พบว่า ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์
ส่วนใหญ่มีความตังใจที
้ ่จะผลิตหนังสือที่ดีมีคณ
ุ ภาพทังในส่
้ วนของเนื ้อหา ความน่าสนใจ คุณภาพ
การผลิต ซึ่งรวมถึงความถูก ต้ องตัง้ แต่ การใช้ ภาษา การสะกดคํา การย่อหน้ า เป็ นต้ น โดยมี
เป้ าหมายทั ง้ เพื่ อ ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ และเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพประชากรไทย นอกจากนี ้
ผลการวิจัยยังพบว่า ตลาดหนังสือในประเทศไทยในปั จจุบนั มีหนังสือที่ผลิตขึ ้นจํานวนมากและ
หลากหลายกว่าในอดีตมาก แม้ ว่ามุมมองของผู้เกี่ยวข้ องในแวดวงอุตสาหกรรมหนังสือบางท่าน
จะเห็นต่างกันว่า ตลาดหนังสือในประเทศไทยยังมีหนังสือที่ด้อยคุณภาพออกมาจํานวนมาก และ
มีความหลากหลายตํ่า โดยมีหนังสือเพียงบางกลุ่มที่ได้ รับความนิยมและสํานักพิมพ์หลายแห่งก็
ผลิตตามกันไปเพี ยงเพราะเป้าหมายทางการตลาดเท่า นัน้ เช่น กลุ่ม บันเทิง หรื อหนังสือแนว
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เปิ ดโปงชีวิตคนดัง ซึง่ ส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือทังในแง่
้
การถูกแย่งพื ้นที่การ
จําหน่ายของหนังสือดี และในขณะเดียวกันก็ทําให้ ความสนใจที่จะผลิตหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพลดลง
เนื่องจากต้ องผลิตหนังสือเพื่อความอยูร่ อดมากกว่าเพื่อยกระดับการอ่านของประชากร
จากการที่ธุรกิจสํานักพิมพ์ต่างมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอด เมื่อ
สํานักพิมพ์ใดประสบความสําเร็ จในการผลิตหนังสือแนวไหน สํานักพิมพ์อื่นก็มกั ผลิตเลียนแบบทัง้
ในแง่เนื ้อหาและรูปแบบหนังสือ ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวนับเป็ นอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ
้
การทําให้ ผ้ อู ่านสับสนในผลิตภัณฑ์ได้ รวมทังการทํ
้
าให้ ผ้ อู ่าน
การพัฒนาคุณภาพหนังสือ ทังในแง่
ขาดความมั่นใจในหนังสื อซึ่ง ส่ง ผลต่อการตัดสิน ใจซือ้ ด้ ว ย
และในเวลาเดี ยวกัน ก็ ทํา ให้
อุตสาหกรรมหนังสือขาดการพัฒนาหนังสือที่หลากหลายและมีคณ
ุ ภาพที่แตกต่าง
1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- สภาพธุรกิจหนังสือโดยทัว่ ไป พบว่า ธุรกิจหนังสือในประเทศไทยมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนับแต่ปี พ.ศ. 2546 มีอตั ราการเติบโตไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 แม้ ว่าจะมี
อัตราการเติบโตที่ลดลงในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2551 อัตราการ
ขยายตัวจะอยู่ในราวร้ อยละ 1 ทังนี
้ ้ สาเหตุสําคัญของอัตราการเติบโตที่ลดลงดังกล่าว เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจทังในและนอกประเทศ
้
รวมทังปั
้ ญหาทางการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อความสนใจ
ในการซื ้อหนังสืออ่านของประชาชน แม้ ว่าในอดีต สภาพโดยรวมแล้ ว ธุรกิจหนังสือจะมีอตั ราการ
เติบโตสูงกว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ แต่เ มื่ อเปรี ยบเที ยบกับการเพิ่มของ
ประชากรแล้ ว ก็ยงั ถือว่า การขายหนังสือยังมีปริมาณที่คอ่ นข้ างตํ่า
ในด้ า นการแข่ ง ขัน พบว่ า ธุ ร กิ จ หนัง สื อ มี ก ารขยายตัว มากขึน้
้
สังเกตได้ จากประเภทหนังสือต่าง ๆ ที่ออกมาจํานวนมาก และการขยายตัวของร้ านหนังสือทังใน
กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทังจากสถิ
้
ติมลู ค่าการไหลเวียนของเงินสดในช่วงการจัดกิจกรรม
เกี่ ย วกับ หนัง สื อ ในระดับ ประเทศ เช่ น การจัด งานสัป ดาห์ ห นัง สื อ แห่ ง ชาติ มหกรรมหนัง สื อ
ระดับชาติ และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน เป็ นต้ น เหล่านี ้ล้ วนส่งผลให้ เกิดการแข่งขันทาง
การค้ ามากขึ ้น ขณะเดียวกัน ก็นบั ว่ามีสว่ นช่วยให้ ตลาดหนังสือมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นด้ วย ทังในแง่
้
การทําให้ ประชาชนมีการตื่นตัวในการอ่านและมีโอกาสการเข้ าถึงหนังสือเพิ่มขึ ้นด้ วย ซึ่งนับเป็ น
นิมิตหมายที่ดีตอ่ อุตสาหกรรมหนังสือของไทย
แม้ ว่าตลาดหนังสือในประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นก็ตาม แต่ก็
ยังถือว่า การขยายตัวของอุตสาหกรรมหนังสือยังไม่กว้ างขวางเท่าที่ควร โดยพบว่า มีหนังสือเพียง
บางประเภทเท่านันที
้ ่ได้ รับความนิยม เช่น หนังสือกลุม่ บันเทิงประเภทนวนิยาย หนังสือกลุม่ วัยรุ่ น
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การ์ ตนู และหนังสืออ่านเล่น แม้ วา่ จะมีหนังสือที่มีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพประชากรที่ยงั มี
การเติบโตอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก เช่น หนังสือประเภทพัฒนาตนเอง จิตวิทยา การใช้ ชีวิต การ
ทํางาน รวมทังหนั
้ งสือธรรมะที่มีการนําเสนอในรู ปแบบที่อ่านง่าย ทําให้ สามารถขยายกลุม่ ผู้อ่าน
เดิมได้ มากขึ ้น เช่น กลุม่ เด็กและเยาวชน ที่ได้ หนั มาสนใจอ่านหนังสือแนวธรรมะเพิ่มขึ ้นก็ตาม
ขณะที่ ห นั ง สื อ มี ก ารผลิ ต จํ า นวนมากนี ้ ก็ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ เนื่องจากทําให้ ขาดพื ้นที่ในการวางจําหน่ายในร้ านหนังสือ เนื่องจาก
ข้ อจํากัดของจํานวนและพื ้นที่ของร้ านหนังสือ โดยร้ านหนังสือขนาดเล็กทัว่ ไป จะมีพื ้นที่ในการวาง
หนังสือได้ เฉลี่ยราว 5,000-10,000 ชื่อเรื่ องเท่านัน้ ส่งผลให้ โอกาสในการได้ รับพื ้นที่ในการแสดง
หนังสือของบางสํานักพิมพ์ที่ขาดอํานาจการต่อรองประสบปั ญหา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขายที่
ลดลง รวมทั ง้ ปั ญหาหนั ง สื อ คื น มากขึ น้ ปั ญหาเหล่ า นี ้ นั บ เป็ นประเด็ น สํ า คัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จของธุรกิจสํานักพิมพ์โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ที่มกั เสียเปรี ยบสํานักพิมพ์ขนาด
ใหญ่ ที่ มี ค วามพร้ อมทุ ก ด้ า นในการแข่ ง ขัน ทัง้ ในแง่ เ งิ น ทุ น บุ ค ลากร และโอกาสต่ า ง ๆ ซึ่ ง
สํานักพิมพ์ รายเล็กจะอยู่รอดได้ ก็ ต้องอาศัยความรู้ ในการบริ หารจัดการที่ดีและการเลือกผลิต
หนังสือที่ตรงกับความต้ องการตลาด
- โครงสร้ างของธุรกิจหนังสือ พบว่า วงจรการดําเนินงานของธุรกิจ
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหนังสือ ประกอบด้ วย นักเขียน สํานักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จดั จําหน่าย และร้ าน
หนังสืออันเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้ าปลีก ซึ่งการดําเนินธุรกิจหนังสือในประเทศไทย พบว่า มีทงั ้
การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร คือ มีการดําเนินงานตังแต่
้ การสร้ างนักเขียนของตนเอง คือ การจ้ าง
เป็ นนักเขียนประจํ าในสังกัดสํานักพิมพ์ มีการลงทุนในส่วนของโรงพิมพ์ รวมทัง้ การมีหน้ าร้ าน
หนังสือเป็ นของตนเอง ซึง่ การดําเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ต้ องอาศัยเงินทุนจํานวนมาก แต่ก็
เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการเพิ่มโอกาสในการขายและการลดต้ นทุนต่าง ๆ ตังแต่
้ การผลิตหนังสือ ไป
จนถึงการได้ รับ ผลตอบแทนจากการขายแบบเต็ม เม็ดเต็ม หน่ ว ย อี ก ทัง้ ยัง ได้ เ ปรี ยบในแง่ก าร
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์หนังสือในเครื อของตนเอง ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และให้ ลกู ค้ าได้ เห็น
หนังสืออย่างชัดเจนในร้ านหนังสือในเครื อของตน
ขณะเดียวกัน สํานักพิมพ์บางแห่ง ก็เพียงดําเนินธุรกิจเฉพาะในส่วน
ของสํานักพิมพ์ คือ เพียงเป็ นผู้ลงทุนผลิตหนังสือ โดยจ้ างโรงพิมพ์ภายนอกเป็ นผู้ผลิต และจ้ างผู้จดั
จําหน่ายภายนอกเป็ นผู้ดําเนินการในส่วนของการจําหน่ายหนังสือ ซึง่ สํานักพิมพ์ต้องเสียส่วนแบ่ง
ในการจัดจําหน่าย และหลายสํานักพิมพ์มองว่า มีอตั ราค่อนข้ างสูง คือ 35-50% นับเป็ นอุปสรรค
สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ให้ มีผลกําไรที่ดีได้ ขณะที่สํานักพิมพ์ต้องรับความเสี่ยงตังแต่
้
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การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ กบั ผู้เขียนที่มีอตั ราระหว่าง 8%-12 % และความเสี่ยงในการลงทุนผลิต
หนัง สื อที่ ก ว่า จะได้ รับเงิ น จากผู้จัดจํ า หน่า ยหรื อร้ านหนัง สือกรณี ฝ ากขาย ก็ กิ น เวลายาวนาน
ขณะที่สํานักพิมพ์ยงั มีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ อีก ตังแต่
้ เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หาร และอื่น ๆ ที่ทําให้ เกิดความเสี่ยงของการดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกรณีที่
ได้ รับหนังสือคืนจากการจําหน่ายไม่ได้ จํานวนมากซึง่ มีสาเหตุสว่ นหนึ่งจากการขาดอํานาจต่อรอง
และขาดการสนับสนุนจากผู้จําหน่าย
- ธุรกิจสํานักพิมพ์ พบว่า จากลักษณะการเข้ าสูธ่ ุรกิจสํานักพิมพ์ที่
ไม่มี ข้อจํ ากัดมากนัก ไม่ว่าจะเป็ นเงิ นทุน หรื อเทคโนโลยี และความรู้ ในการผลิตหนัง สือ โดย
สามารถอาศัยบุคลากรไม่กี่คนและเงินทุนไม่สงู นัก ก็สามารถดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ได้ เหล่านี ้ คือ
ที่มาของปั ญหาของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย เพราะทําให้ ลกั ษณะของธุรกิจ
ดึง ดูด และเป็ นการเชิ ญ ชวนให้ ผ้ ูป ระกอบการรายใหม่ ๆ ให้ ค วามสนใจที่ จ ะก้ าวเข้ า สู่ธุ ร กิ จ
สํานักพิมพ์ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ขณะเดียวกันในการบริ หารจัดการ สํานักพิมพ์สว่ นใหญ่ที่
ผู้ประกอบการขาดความรู้ แบบมืออาชีพ ทําให้ มีการเปิ ดและปิ ดสํานักพิมพ์จํานวนมากในแต่ละปี
หรื อแม้ จะคงอยูแ่ ต่ก็มีการพิมพ์หนังสือเพียงไม่กี่ปกเท่านัน้
นอกจากนี ้ ธุรกิจสํานักพิมพ์ที่เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ยังประสบปั ญหาในด้ านเงินทุนและการบริ หารสภาพคล่องเนื่องจากการมีเงินทุนน้ อย เพราะส่วน
ใหญ่มกั เป็ นธุรกิจครอบครัวมากกว่าการดําเนินการในรู ปบริ ษัทมหาชนที่สามารถระดมทุนจาก
บุคคลภายนอกได้ ง่ายกว่า และปั ญหาจากการขาดอํานาจต่อรองกับผู้จําหน่ายหรื อร้ านหนังสือ
ขณะเดียวกัน ปั ญหาที่ตามมาของการที่ธุรกิจสํานักพิมพ์ เกิดขึ ้น
ง่าย คือ การแข่งขันที่สงู มากขึ ้น จากการออกหนังสือที่ซํ ้าซ้ อนกัน การเลียนแบบหนังสือที่ขายดี ซึง่
ไม่เว้ นแม้ แต่สํานักพิมพ์ ขนาดใหญ่ แม้ ว่าจะมีสํานักพิมพ์ บางแห่งได้ พยายามพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ให้ แตกต่างและเติบโตได้ อย่างดีก็ตาม
จากการวิจัยพบว่า สํานักพิมพ์ ในประเทศไทยในปั จจุบนั มี การ
พัฒนามากขึ ้น โดยสํานักพิมพ์หลายแห่งต่างพยายามค้ นหาแนวทางของตนเอง ซึง่ สํานักพิมพ์ที่จะ
อยู่รอดต้ องค้ นหาจุดแข็งของตนเองให้ ได้ และต้ องอาศัยความรู้ ในการบริ หารสํานักพิมพ์อย่างมือ
้
ง พร้ อมต้ องมีความรู้ ในการ
อาชีพมากขึ ้น รวมทังต้
้ องมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้ วยความตังใจจริ
จําหน่ายหนังสือด้ วย
- ระบบการจัด จํ า หน่ า ยหนัง สื อ พบว่ า การจํ า หน่ า ยหนัง สื อ ใน
อุตสาหกรรมหนังสือของไทยส่วนใหญ่ กว่า 80% ของมูลค่าทางการตลาดทังหมดอาศั
้
ยระบบการ
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ฝากขายผ่านร้ านหนังสือ แม้ วา่ จะมีรูปแบบการจําหน่ายหนังสือโดยวิธีอื่น ๆ ด้ วย เช่น การขายตรง
การขายในเทศกาลหนังสือ การขายออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ การจัด จํ า หน่ า ยหนัง สือ สํา นัก พิม พ์ อ าจมอบหมายให้ กับ
ตัวแทนจํ าหน่าย ที่ เรี ยกว่า ผู้จัดจํ า หน่า ย หรื อสายส่ง เป็ นตัว กลางในการนํ าหนัง สือไปสู่ร้าน
หนัง สือทั่ว ประเทศ โดยสํ า นัก พิ ม พ์ ต้องมอบส่วนลดในการจัดจํ า หน่ายให้ แก่ ผ้ ูจัดจํ า หน่า ยใน
อัตราส่วนตังแต่
้ 35%-50% เมื่อผู้จัดจํ าหน่ายนําหนังสือไปให้ ร้านหนังสือที่เป็ นร้ านค้ าปลีก
จําหน่าย ก็จะมอบส่วนแบ่งการจําหน่ายให้ กับร้ านหนังสือราว 20%-25% ซึ่งร้ านหนังสือใน
ปั จจุบนั จะประกอบไปด้ วยร้ านหนังสือเครื อข่าย (Chain Stores) ซึ่งมีระบบการบริ หารจัดการ
สมัยใหม่ที่เป็ นระบบ หรื อเรี ยกว่า Modern Trade โดยมักเปิ ดดําเนินการในศูนย์การค้ าสมัยใหม่
หรื ออาจเปิ ดอิสระในทําเลที่มีศกั ยภาพการจําหน่ายสูง ซึ่งมียอดการจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้ราว
60% ของมูลค่าตลาดรวมของร้ านหนังสือ และร้ านหนังสืออิสระแบบดังเดิ
้ มที่เป็ นร้ านหนังสือ
เล็ก ๆ ดําเนินงานโดยบุคคลซึ่งไม่มีรูปแบบและการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบหรื อเรี ยกว่า
Traditional Trade โดยมียอดจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้ราว 40% ของมูลค่าตลาดรวมของร้ าน
หนังสือ
ปั จจุบนั สํานักพิมพ์ต่าง ๆ ยังได้ พยายามปรับปรุ งรู ปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโดยเฉพาะการจัดจําหน่ายหนังสือให้ ครอบคลุมมากขึ ้น โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้ านอาหารสะดวกซื ้อ หรื อสื่ออื่น เป็ นต้ น
- อุตสาหกรรมหนังสือในยุคสื่อสารไร้ พรมแดน พบว่า ปั จจุบนั ธุรกิจ
หนังสือต้ องเผชิญกับการแข่งขันสูงกว่าในอดีตมาก ทังจากสํ
้
านักพิมพ์อื่นที่ผลิตหนังสือประเภท
เดียวกัน และคูแ่ ข่งอื่น ตังแต่
้ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมไปถึงการถูกแย่ง
เวลาในการอ่านไปจากสิ่งบันเทิงอื่น ๆ เช่น การใช้ เวลากับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม การมี
กิจกรรมพักผ่อนในห้ างสรรพสินค้ า การเข้ าชมทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา เป็ นต้ น
รวมทังหนั
้ งสือที่สามารถอ่านผ่านระบบออนไลน์ และระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า E-Book ซึง่ มี
ทังนั
้ กเขียนอิสระที่เขียนเรื่ องมาลงในอินเตอร์ เน็ตให้ อ่านได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายและที่ต้องสมัคร
เป็ นสมาชิกแล้ ว Download เนื ้อหามาอ่านได้ ทําให้ สํานักพิมพ์ที่ดําเนินการผลิตหนังสือเล่มต้ อง
เผชิญกับคู่แข่งหลายด้ าน แต่อย่างไรก็ดี ผลวิจยั ที่ได้ พบว่า ผู้เกี่ยวข้ องต่างเชื่อมัน่ ว่า หนังสือเล่มจะ
ยังคงเป็ นสิ่งที่มีความต้ องการอยู่ ทัง้ ด้ วยคุณสมบัติและเสน่ห์ของหนังสือเล่มที่อยู่ในรู ปกระดาษ ซึ่ง
สามารถพกพาและนํ าติ ดตัวไปอ่านที่ ใด และเวลาใดก็ ได้ โดยไม่ ต้ องอาศัยอุปกรณ์ เพิ่ มเติ มใด ๆ
ขณะเดียวกัน สื่ออื่น ก็มีข้อจํากัดในการใช้ งาน เช่น E-Book ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในการทํางาน
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1.3 โอกาสของผู้เกี่ยวข้ อง
- โอกาสของนักเขียน พบว่า นักเขียนตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั หากยัง
ไม่มีชื่อเสียงและต้ องการให้ เรื่ องของตนได้ รับการตีพิมพ์ ต่างต้ องใช้ ความพยายามอดทน บากบัน่
พากเพียร เพื่อที่จะมีโอกาสได้ รับการพิจารณาจากบรรณาธิการสํานักพิมพ์ที่จะตีพิมพ์เรื่ องราวของ
เขาเหล่านัน้ แต่หากเป็ นนักเขียนที่มีความสามารถ หรื อเป็ นผู้มีชื่อเสียง สํานักพิมพ์ก็จะให้ ความ
สนใจและอาจเป็ นผู้ติดต่อกับผู้เขียนที่มีชื่อเสียง เพื่อขอต้ นฉบับมาตีพิมพ์ จึงนับได้ ว่า โอกาสของ
นักเขียนหน้ าใหม่ยงั ไม่มากนัก
สําหรับในด้ านของค่าตอบแทนของนักเขียนนัน้ เนื่องจากผู้ที่เป็ น
นักเขียนจะมีทงผู
ั ้ ้ ที่ประกอบอาชีพนักเขียนอย่างเดียว และผู้ที่มีอาชีพอื่นด้ วย หรื อบางท่านก็เขียน
ด้ วยใจรักที่จะเขียนโดยไม่ได้ ม่งุ หวังค่าตอบแทน หลายท่านก็มีรายได้ อื่นที่มากพอ จึงไม่ได้ สนใจ
กับค่าตอบแทน หรื อค่าลิขสิทธิ์นกั นักเขียนบางท่านจึงได้ ยกค่าลิขสิทธิ์ให้ กับมูลนิธิทางการกุศล
ขณะที่นกั เขียนอีกจํานวนหนึ่ง ดํารงชีพด้ วยรายได้ จากการเขียนหนังสือเท่านัน้ ซึง่ เมื่อสอบถามถึง
ความพอเพียงของรายได้ พบว่า นักเขียนบางท่านเห็นว่า อาชีพนักเขียนไม่ใช่อาชีพที่ยากจน โดย
หากเป็ นผู้มีความสามารถก็สามารถดํารงชีวิตด้ วยอาชีพนักเขียนอย่างเดียวได้ นักเขียนบางราย
สามารถทํารายได้ จากการเขียนได้ เป็ นหลักแสนหรื อหลักล้ านต่อการเขียนหนังสือหนึ่งเล่ม หรื อ
หากมีใจรัก แม้ ไม่ใช่นกั เขียนที่เป็ นหนังสือขายดี แต่หากดํารงชีพด้ วยความพอเพียง ไม่ใช้ จ่ายเกิน
ตัว ก็อาจดํารงชีพด้ วยค่าตอบแทนจากงานเขียนเพียงอย่างเดียวได้ เช่นกัน
อย่า งไรก็ ดี หลายฝ่ ายได้ ใ ห้ ทัศ นะตรงกัน ว่า อาชี พ นัก เขี ย นใน
สัง คมไทยยัง ขาดการดูแ ลเอาใจใส่จ ากหน่ ว ยงานของรั ฐ และไม่ ไ ด้ รั บ การยกย่อ งจากสัง คม
เท่าที่ควร แม้ จะเป็ นอาชีพที่มีความสําคัญมาก เพราะถือว่า นักเขียนคือผู้ที่ผลิตและสร้ างสรรค์องค์
ความรู้ให้ แก่สงั คม ซึง่ มีสว่ นสําคัญในการยกระดับคุณภาพประชากรโดยตรง
- โอกาสของสํา นัก พิม พ์ พบว่า ทุกสํา นัก พิ มพ์ ต่างมี โ อกาส ทัง้ นี ้
เนื่องจากสภาพทังจากอดี
้
ตจนถึงปั จจุบนั ที่พบและยอมรับกันว่า คนไทยยังอ่านหนังสือน้ อยกว่า
ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว มาก จึ ง เชื่ อ ว่ า การเพิ่ ม การอ่ า นให้ ม ากขึ น้ จะยัง มี โ อกาสอี ก มากหาก
สํานักพิมพ์สามารถค้ นหาความต้ องการของผู้อา่ นและผลิตหนังสือให้ ตรงกับความสนใจของผู้อ่าน
โดยต้ อ งสร้ างจุ ด เด่ น ของสํ า นั ก พิ ม พ์ ต นเองให้ ผู้ อ่ า นรู้ จัก และจดจํ า ได้ อี ก ทัง้ ยัง ต้ อ งเข้ าใจ
กระบวนการจัดการทุกด้ านและดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ก็จะสามารถสร้ างโอกาสในการขาย
เพื่อเพิ่มผลกําไรและการเติบโตที่ยงั่ ยืนได้
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1.4 การส่งเสริมธุรกิจหนังสือของภาครัฐและเอกชน
พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนัง สือในปั จจุบันได้ มีก าร
ร่ วมมือกันก่อตังในลั
้ กษณะต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันในการขับเคลื่อนและส่งเสริ มซึ่งกันและกัน แต่
หากพิจารณาถึงการส่งเสริ มของภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้ องต่างมีความเห็นในทํานองเดียวกันว่า ภาครัฐยัง
ขาดการสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังสืออย่างจริงจัง ในเวลาเดียวกัน หลายฝ่ ายยังรู้สกึ ถึงว่า
รัฐเป็ นฝ่ ายกีดขวางการทํางานของภาคเอกชนให้ ทํางานยากขึ ้นด้ วย โดยผู้ประกอบการต่าง
ต้ อ งการให้ รั ฐ สนับ สนุน ในหลาย ๆ ด้ า น ตัง้ แต่ก ารกํ า หนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารจัด การที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมหนังสือที่ชดั เจน เพื่อภาคธุรกิจจะได้ กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอด
ประสานกับภาครัฐ รวมทังการต้
้
องการให้ รัฐกระตุ้นการอ่านด้ วยมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น ตังแต่
้ การ
ส่ง เสริ ม การอ่ า นให้ เ ป็ นวาระแห่ ง ชาติ เพื่ อ ขยายตลาดหนัง สื อ ให้ ก ว้ า งขวางออกไป การให้
ความสําคัญกับการยกย่องส่งเสริ มอาชีพนักเขียนอย่างจริ งจัง การช่วยเหลือให้ ต้นทุนการผลิต
หนังสือราคาถูกลง ตังแต่
้ การช่วยเหลือให้ ต้นทุนกระดาษมีราคาถูกลงจากการลดอัตราภาษี นําเข้ า
กระดาษ การสนับ สนุน การผลิ ต หนัง สื อ ทุก เล่ม โดยภาครั ฐ จัด สรรงบประมาณซื อ้ หนัง สื อ เข้ า
ห้ องสมุด ซึง่ จะทําให้ ปริ มาณการผลิตหนังสือ แต่ละเล่มสูงขึ ้น ทําให้ ต้นทุนการผลิตหนังสือต่อเล่ม
ตํ่าลง ราคาจําหน่ายหนังสือในท้ องตลาดก็จะถูกลง ประชาชนก็จะสามารถซื ้อหนังสืออ่านได้ มาก
ขึ ้น ปริ มาณการขายหนังสือก็จะเพิ่มขึ ้น
2. อุปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
ผลการวิจยั ได้ ข้อมูลที่น่าสนใจโดยสรุป ดังนี ้
2.1 อุปสรรคของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์
- ปั ญหาวัฒนธรรมการอ่าน ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ต่างกล่าวเป็ นเสียง
เดียวกันว่า คนไทยอ่านหนังสือน้ อย กลุ่มคนอ่านหนังสือส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มเดิม และสังคมไทย
ยังให้ ความสําคัญกับการอ่านน้ อย แม้ ว่าจะรู้ ว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์ก็ตาม ทําให้ สงั คมไทย
้
กอ่านที่มีคณ
ุ ภาพ แต่กลับมีนกั อ่านประเภทอ่านตามกระแส
ยังขาดนักอ่านที่แท้ จริ ง รวมทังขาดนั
หรื ออ่านเพราะถูกบังคับ รวมทังการอ่
้
านที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองสูง เนื่องจากระดับการศึกษาและ
โอกาสการเข้ า ถึ ง หนัง สื อ ที่ ส ะดวกและง่ า ยกว่า ซึ่ง ปั ญ หาดัง กล่ า ว ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
อุตสาหกรรมหนังสือ โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ ที่ต้องเผชิญต่อความเสี่ยงจากการผลิตหนังสือที่ มี
ตลาดผู้อา่ นจํานวนน้ อยในปั จจุบนั
- ปั ญหาด้ านการจัดจําหน่าย นับเป็ นอุปสรรคสําคัญที่สง่ ผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของสํานักพิมพ์ต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะการจําหน่ายหนังสือเล่มส่วนใหญ่จะ
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เป็ นการขายโดยการฝากขาย ซึง่ ผู้เกี่ยวข้ องในส่วนของสํานักพิมพ์โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ที่ไม่มีร้าน
หนังสือเป็ นของตนเอง และต้ องอาศัยผู้จดั จําหน่ายหรื ออาศัยการขายเองโดยการฝากขายกับร้ าน
หนังสือที่มีเครื อข่าย ต่างให้ ความเห็นคล้ ายกันกันว่า ปั ญหาที่สําคัญ ได้ แก่ การขาดอํานาจการ
ต่อรองกับผู้จดั จําหน่ายและร้ านหนังสือเครื อข่าย ที่มีการกําหนดเงื่อนไขและเรี ยกค่าจัดจําหน่าย
หนังสือหรื อค่าฝากขายในอัตราที่ ค่อนข้ างสูง ส่งผลให้ ผลกํ าไรของสํานักพิมพ์ เหลือไม่มากนัก
รวมทังทํ
้ าให้ หนังสือมีราคาสูง หรื อหากสํานักพิมพ์ไม่สามารถทําตามเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหรื อ
ร้ านหนังสือเครื อข่ายกํ าหนดได้ ก็จะไม่ได้ รับโอกาสในการจําหน่ายหรื อการวางขายในร้ าน ผลที่
ตามมาคือ ทําให้ ปริ มาณการขายหนังสือตํ่าลงด้ วย
ปั ญ หาต่ อ มา คื อ ปั ญ หาพื น้ ที่ ก ารจํ า หน่ า ยที่ มี จํ า กัด และร้ าน
หนังสือมีต้นทุนสูงในทําเลที่ดี ทําให้ หนังสือแต่ละเล่มมีระยะเวลาการวางในชันหนั
้ งสือไม่นานนัก
และมีโอกาสวางจําหน่ายในตําแหน่งที่โดดเด่นในร้ านหนังสือชัน้ นําน้ อย เนื่องจากต้ องการวาง
หนังสือตลาดที่ขายได้ ง่าย ใช้ เวลาในการวางจําหน่ายสัน้ จึงทําให้ หนังสือบางประเภทมีโอกาสใน
การวางในร้ านหนังสือเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ หรื อได้ แสดงเพียงสันปกเท่านัน้ หรื อบางเล่มก็อาจไม่มี
โอกาสแม้ แต่การขึน้ ชัน้ หนังสือเลยก็ มี ทําให้ โอกาสในการขายถูกจํ ากัด เช่น หนังสือแนว
วรรณกรรมที่แม้ เป็ นหนังสือดีแต่ตลาดมีความต้ องการไม่สงู หน้ าร้ านก็อาจจํากัดพื ้นที่ หรื อให้ พื ้นที่
ในการวางเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ หรื อวางในทําเลที่ไม่ดงึ ดูดความสนใจเท่าที่ควร
นอกจากนี ้ก็มีปัญหาการจัดวางหนังสือของร้ านหนังสือ ที่หากร้ าน
หนังสือบริหารจัดการไม่เหมาะสม เช่น วางหนังสือผิดหมวด หรื อวางหนังสือแน่น ไม่น่าสนใจ หรื อ
การจัดการของผู้จดั จําหน่ายในการคัดสรรอและเลือกวางหนังสือไม่เหมาะสม ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
้ หนังสือมีโอกาสในการขายตํ่า รวมทังการรั
้
บภาระสต๊ อคสินค้ าเหลือ
โดยตรงคือสํานักพิมพ์ ตังแต่
คืนจํานวนมาก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการขาดทุนในท้ ายที่สดุ
- ปั ญหาการลอกเลียนแบบ นับเป็ นอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่
สํานักพิมพ์ต้องเผชิญ ทังในแง่
้
การแข่งขัน และความอยู่รอดของสํานักพิมพ์ ซึง่ การลอกเลียนแบบ
มีตงแต่
ั ้ การออกหนังสือแนวเดียวกัน การเลียนแบบงานในรู ปแบบที่ซํ ้ากัน ทําให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจผิด
และยังทํ าให้ ตลาดหนังสือขาดความหลากหลายในการจูงใจให้ ผ้ ูอ่านขยายตัวในการอ่าน ซึ่ง
ท้ ายที่สดุ สํานักพิมพ์ก็ต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ ้น
- ปั ญหาภาวะเศรษฐกิ จ ซึ่งพบว่า เมื่อประชาชนได้ รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิ จ สิ่งแรกที่ ประชาชนจะตัดออกก่อน คือ ค่าใช้ จ่ายที่ คิดว่ายังไม่จําเป็ นหรื อ
สามารถชะลอเวลาการจ่ายออกไปได้ นัน่ คือ การลงทุนในด้ านหนังสือ ทังนี
้ ้เนื่องจากการไม่เห็น
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ความสําคัญของหนังสือเท่าที่ควรนัน่ เอง ซึง่ เมื่อประชาชนงดการซื ้อหนังสือ การอ่านก็ย่อมลดลง
ผลที่ ตามมา คือ หนัง สือขายได้ น้อย ซึ่งส่งผลต่อทัง้ อุตสาหกรรม ตัง้ แต่อุตสาหกรรมกระดาษ
โรงพิมพ์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สํานักพิมพ์ ไปจนถึง ร้ านขายหนังสือและพนักงานทังระบบ
้
- ปั ญหาต้ นทุนการผลิต พบว่า หลายฝ่ ายเห็นว่า ปั จจัยการผลิต
คือ อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาหนังสือ ตังแต่
้ ต้นทุนค่ากระดาษ ค่าขนส่ง และ
ค่า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ สํา นัก พิม พ์ ต้อ งรั บ ความเสี่ยง ตัง้ แต่ค่า พิม พ์ ห นัง สือ ค่า ต้ น ฉบับ ค่า ลิขสิท ธิ์
ค่าจ้ าง รวมทังปั
้ ญหาต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยที่สงู เมื่อพิมพ์จํานวนน้ อย ทําให้ ราคาหนังสือสูง ซึง่
ส่ ง ผลต่ อ ไปยัง ข้ อ จํ า กั ด ในการซื อ้ หนั ง สื อ ของผู้ บ ริ โ ภค ทํ า ให้ ปริ ม าณหนัง สื อ ที่ ข ายได้ น้ อย
สํานักพิมพ์ก็จะผลิตน้ อยลง ซึง่ เมื่อผลิตน้ อยลง ต้ นทุนต่อเล่มก็จะสูงขึ ้น นับเป็ นปั ญหาลูกโซ่ ที่ทํา
ให้ ราคาหนังสือถูกเป็ นไปได้ ยาก และการขยายตลาดทําได้ ยากตามมาด้ วย
- ปั ญหาการแข่งขัน จากการที่ธุรกิจสํานักพิมพ์เป็ นธุรกิจที่เข้ าง่าย
และตลาดมีการขยายตัวสูง ทําให้ มีผ้ สู นใจเข้ ามาในธุรกิจสํานักพิมพ์อยูต่ ลอดเวลา จึงนํามาซึง่ การ
้ ้เนื่องจากการแข่งขันส่วน
แข่งขันที่สงู มาก ขณะที่ความหลากหลายของหนังสือกลับไม่มากนัก ทังนี
ใหญ่ เป็ นไปในลักษณะการเลียนแบบหนังสือที่ประสบความสําเร็ จทางการตลาดมากกว่าการ
แข่งขันผลิตหนังสือที่หลากหลายและแตกต่าง
นอกจากนี ้สํานักพิมพ์ขนาดเล็กยังประสบปั ญหาด้ านการแข่งขัน
กับสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ เนื่องจากข้ อเสียเปรี ยบทัง้ ด้ านเงินทุน การขาดแคลนเครื่ องมือในการ
ดําเนินธุรกิจที่ครบวงจร รวมทังการมี
้
ต้นทุนที่สงู กว่า ขณะที่ทกุ สํานักพิมพ์ยงั ต้ องแข่งขันกับธุรกิจ
้
อื่นที่แย่งเวลาของผู้อ่านไปตังแต่
้ สื่อทีวี อินเตอร์ เน็ตและการทํากิจกรรมอื่นของผู้อ่าน รวมทังการ
แข่งขันกับสํานักพิมพ์ตา่ งประเทศที่รุกเข้ ามาทําตลาดในประเทศมากขึ ้น
- ปั ญหาหนัง สือ หาย พบว่า ธุ รกิ จหนัง สือโดยเฉพาะร้ านหนัง สือ
เครื อข่า ย ต่า งประสบปั ญ หาหนัง สื อ หายจํ า นวนมาก ซึ่ง นอกจากส่ง ผลต่อ ความสูญเสี ย จาก
หนังสือหายทัง้ ในแง่ต้นทุนของหนังสือที่สูญหายและโอกาสในการขายหนังสือแล้ ว ยังส่งผลต่อ
ปั ญหาด้ านข้ อมูลการจําหน่ายที่แท้ จริ ง ซึ่งทําให้ การคาดคะเนการผลิตที่ผิดพลาดตามมา ทําให้
เกิดต้ นทุนจม เกิดปั ญหาสภาพคล่องและทําให้ ขาดทุนในท้ ายที่สดุ
- ปั ญหาจริ ยธรรมทางธุรกิจ นับเป็ นปั ญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของธุรกิจสํานักพิมพ์ โดยพบว่า ในปั จจุบนั สํานักพิมพ์จํานวนไม่น้อยที่เน้ นเพียงผลประโยชน์ที่ได้
จากการจําหน่ายหนังสือ โดยมิได้ ให้ ความสําคัญกับความเหมาะสมของเนื ้อหาหรื อรู ปแบบหนังสือ
ที่อาจส่งผลเสียหายต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้อ่านที่เป็ นเด็กและเยาวชนที่ยงั อ่อนเยาว์ประสบการณ์
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และสามารถชักจูงได้ ง่าย ขณะที่สื่อหนังสือเป็ นช่องทางการเข้ าถึงผู้อา่ นที่กว้ างขวางและมีข้อจํากัด
น้ อยกว่าสื่ออื่น รวมทัง้ ปั ญหาการไม่เคารพต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพ โดยอาจมีการทํางานที่รุกไปใน
พื ้นที่ของเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ซึ่งถื อเป็ นสิ่งไม่พึงกระทําในธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาใน
ส่วนของจริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์ตอ่ นักเขียน ในการจ่ายค่าตอบแทนการเขียนอย่างถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ งและตรงเวลา ซึ่งทําให้ เกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อกันระหว่างนักเขียนกับ
สํานักพิมพ์ได้
ปั ญหาการขาดแคลนนั ก เขี ย นที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ สร้ างความ
หลากหลายแก่หนังสือ พบว่า ยังมีบคุ คลที่ประสบความสําเร็ จในชีวิตอีกจํานวนมาก ที่น่าจะมีสว่ น
ร่ วมในการเพิ่มจํ านวนผลงานแก่ วงการวรรณกรรมของไทยได้ หากได้ ถ่ ายทอดประสบการณ์
ความคิด ที่ เป็ นประโยชน์ ผ่านตัวหนังสือสู่กระดาษ เพื่อผลิตเป็ นหนังสือให้ คนได้ อ่าน แต่กลับ
พบว่า บุคคลเหล่านัน้ ยังไม่ได้ เริ่ มต้ นเขียนหรื อมีความคิดที่จะเขียนเลย ซึ่งสาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้ ก็
เนื่องมาจากหลายปั จจัย ตังแต่
้ การไม่มีเวลา การเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจประจํา การขาดความรู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การไม่ มั่น ใจว่ า จะมี สํ า นัก พิ ม พ์ ใ ดสนใจจะผลิ ต ความคิ ด ของเขาเหล่ า นัน้ หรื อ ไม่
ขณะเดียวกันบางท่านก็ร้ ูสกึ ว่าค่าตอบแทนที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ไม่จงู ใจให้ เกิดการเขียน ขณะที่อีก
หลายท่าน กลับรู้สกึ ว่าค่าตอบแทนไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจที่จะเขียน หรื อแม้ ว่าบางท่าน
จะรู้สกึ พอใจกับอัตราค่าตอบแทนที่เป็ นอยูก่ ็ตาม
- อุปสรรคจากนโยบายภาครัฐ พบว่า รัฐบาลหลายสมัยยังไม่เข้ าใจ
ธุรกิ จสํานักพิมพ์ อย่างแท้ จริ ง โดยมักเข้ าใจผิดว่า ธุรกิ จสํานักพิมพ์คือธุรกิจโรงพิมพ์ ทําให้ การ
ส่ ง เสริ ม อุต สาหกรรมหนัง สื อ ยัง ไม่ ชัด เจน นอกจากนี ้ รั ฐ บาลยัง ขาดการสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมหนังสืออย่างเป็ นรู ปธรรม ตังแต่
้ การกําหนดนโยบายภาษี ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ น
้
การขาดการสนับสนุน
ภาษี นําเข้ ากระดาษ และภาษี มลู ค่าเพิ่มจากการจําหน่ายหนังสือทังระบบ
ด้ านเงินทุนแก่ธุรกิจ ตลอดจนขาดการรณรงค์ส่งเสริ มการอ่านและขาดการกําหนดนโยบายด้ าน
การบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสืออย่างจริ งจังและเป็ นรูปธรรม อีกทัง้
ยังขาดการติดตามและประเมินผลนโยบายที่ ได้ ดําเนินการไปแล้ วว่าบรรลุผลหรื อได้ ประโยชน์
คุ้มค่ากับงบประมาณหรื อไม่เพียงใด
2.2 ข้ อจํากัดของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์
จากการวิจยั ยังทําให้ ได้ พบข้ อจํากัดที่นบั เป็ นสิง่ กีดขวางความสําเร็ จ
ในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ได้ ดังนี ้
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- ข้ อจํากัดด้ านการผลิตหนังสือ พบว่า ธุรกิจสํานักพิมพ์มีข้อจํากัด
ตังแต่
้ ความแม่นยําในการผลิตหนังสือเนื่องจากขาดข้ อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ และผู้บริ หารขาด
ความรู้ ความเข้ าใจในการทํางานอย่างมืออาชีพ ซึ่งส่งผลต่อทังกรณี
้
ทําให้ หนังสือเหลือกรณีพิมพ์
หนังสือจํานวนมากแล้ วจําหน่ายไม่หมด ทําให้ สํานักพิมพ์ขาดทุนในทันที หรื อกรณีหนังสือขายดี
แต่คาดคะเนผิดพลาด ก็ทําให้ สํานักพิมพ์สญ
ู เสียโอกาสในการจําหน่าย และทําให้ ต้นทุนการพิมพ์
หนังสือต่อเล่มสูงกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งส่งผลต่อไปยังราคาหนังสือที่สงู และทําให้ ผ้ อู ่านมีปริ มาณ
จํากัดอยูใ่ นวงแคบ
นอกจากนี ้ ยังมีข้อจํากัดอื่นที่เกี่ยวกับการผลิตหนังสือ ตังแต่
้ การ
ขาดความรู้ ในการผลิตหนังสือที่ แท้ จริ ง การออกแบบหนังสือที่ สวยงามและประหยัด การขาด
ซอฟท์ แวร์ ในการดําเนินงานตังแต่
้ การตัดสินใจในการผลิต การคํานวณต้ นทุน การทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับหนังสือ เงื่อนไขการจําหน่าย และการพิมพ์ซํ ้า รวมทังข้
้ อจํากัดในด้ านการคัดเลือกต้ นฉบับ
ั้
ตหนังสือที่ดี หรื อไม่ใส่ใจในด้ านคุณภาพ ขาดความ
ที่ดีที่มีโอกาสการขายสูง การไม่ตงใจในการผลิ
ละเอียดรอบคอบ ตังแต่
้ การตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อหา การแปล และการพิมพ์ผิดพลาด
ทังตั
้ วสะกด ย่อหน้ า เว้ นวรรค ซึง่ ล้ วนส่งผลต่อความเชื่อถือต่อสํานักพิมพ์ในระยะยาว
- ข้ อจํากัดด้ านการจัดจําหน่าย พบว่า สํานักพิมพ์ที่ประสบปั ญหา
การจัดจําหน่ายส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีหน้ าร้ านเป็ นของตนเอง จึงทําให้ ต้องอาศัยผู้จดั จําหน่าย
หรื อการอาศัยหน้ าร้ านของร้ านหนังสือเครื อข่ายโดยการฝากขาย ซึง่ ปั ญหาที่ตามมา คือ โอกาสใน
การได้ รับพื ้นที่ในการวางหนังสือที่จํากัด ทังขนาดพื
้
้นที่ ตําแหน่งในการวางหนังสือ รวมทังเวลาใน
้
การได้ วางหนังสือ ตลอดจนการได้ รับข้ อมูลการขายที่ลา่ ช้ า อีกทังยั
้ งอาจทําให้ ต้องลงทุนการผลิต
จํานวนมากหากผู้จดั จําหน่ายไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้ านการตัดสินใจวางหนังสืออย่าง
เหมาะสม
- ข้ อจํ า กัดด้ า นการเงิ น พบว่า สํา นัก พิม พ์ โ ดยเฉพาะสํ า นัก พิ ม พ์
้
ของการ
ขนาดเล็ก จะมีข้อจํากัดในด้ านเงินทุน ที่ทําให้ เสียเปรี ยบสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ ทังในแง่
ขาดเงินทุนในการดําเนินงานด้ านต่าง ๆ เช่น การลงทุนผลิตหนังสือจํานวนมาก การประชาสัมพันธ์
หนังสือ และการดึงดูดนักเขียนที่มีชื่อเสียง เป็ นต้ น
ข้ อจํากัดด้ านการเงินที่สํานักพิมพ์หลายแห่งประสบ คือ การขาด
สภาพคล่อง ทัง้ นี เ้ นื่ องจากธุรกิ จหนังสือ ส่วนใหญ่ คือการฝากขาย และกว่าจะเก็ บเงินได้ จาก
ร้ านค้ าหรื อจากสายส่ง ต้ องใช้ เวลายาวนานราว 3-6 เดือน บางรายก็ถึง 1 ปี ขณะที่ในการผลิต
หนังสือ สํานักพิมพ์ จะได้ รับเครดิตจากโรงพิมพ์เพียง 1-2 เดือนเท่านัน้
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- ข้ อจํากัดด้ านบุคลากร พบว่า จากการแข่งขันที่สงู ส่งผลให้ เกิดการ
ขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สูง รวมทัง้ ปั ญหาการเรี ยกร้ อง
ค่าตอบแทนที่สงู การย้ ายงานไปยังคูแ่ ข่งขัน หรื อการออกไปดําเนินธุรกิจแข่งกับสํานักพิมพ์เดิม
ขณะเดี ย วกั น จากการที่ ธุ ร กิ จ หนั ง สื อ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ต้ องให้
ความสําคัญกับนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์สงู จึงทําให้ พนักงานที่รับเข้ ามาทํางานใหม่สว่ น
ใหญ่มกั เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่ขาดความอดทนในการทํางาน รวมทังการขาดประสบการณ์
้
แต่ต้องการ
้ ดอ่อนที่สําคัญ คือ การมีอารมณ์
ทดลองทําสิง่ ใหม่ ๆ ซึง่ บางกรณีก็ทําให้ กิจการเสียหายได้ อีกทังจุ
อ่อนไหวในการทํางาน ซึง่ ส่งผลต่อปั ญหาในการบริหารงานของสํานักพิมพ์ในท้ ายที่สดุ
- ข้ อจํากัดด้ านการขาดองค์ความรู้ที่ครบวงจร ทังนี
้ ้เนื่องจากการที่มี
ผู้สนใจและก้ าวเข้ าสู่ธุรกิจสํานักพิมพ์จํานวนมาก โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ขนาดเล็กที่ขาดความรู้
อื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ นในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จสํานัก พิ ม พ์ ตัง้ แต่ การผลิต การออกแบบ การจัดจํ า หน่ า ย
การตลาด ซึ่งส่งผลให้ การผลิตและจําหน่ายหนังสือจํานวนไม่มาก ผลที่ตามมา คือ การมีต้นทุน
การผลิตที่สงู ทําให้ หนังสือที่ขายมีราคาแพง และท้ ายที่สดุ ก็ทําให้ ขายหนังสือได้ น้อย และขาดทุน
ในที่สดุ
- ข้ อจํ า กัดด้ านการจัด การ พบว่า สํานัก พิม พ์ ขาดการจัดการที่ ดี
โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ขนาดเล็กมักประสบปั ญหาการจัดการ ตังแต่
้ การจัดการต้ นฉบับ การผลิต
จัดการเกี่ยวกับสต๊ อคสินค้ า การจัดจําหน่าย การจัดเก็บเงิน การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า และการ
บริ หารจัดการข้ อมูลที่นําไปใช้ ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริ หาร ซึง่ สํานักพิมพ์ขนาดเล็กมัก
อาศัยบุคลากรน้ อยรายและต้ องทําหน้ าที่หลายด้ านทําให้ ประสิทธิผลลดลง
- ข้ อ จํ า กัดด้ า นความศรั ท ธา พบว่า สํ า นัก พิ ม พ์ ยัง ต้ อ งเผชิ ญ กับ
ความไม่มนั่ ใจของนักเขียนในกรณีการจ่ายค่าตอบแทนการเขียนในรูปของค่าลิขสิทธิ์ซงึ่ จะเกิดขึ ้น
ในกรณีเงื่อนไขการจ่ายเงินขึ ้นกับจํานวนที่จําหน่ายได้ เนื่องจากจํานวนการขายและการผลิตเป็ น
ข้ อมูลภายในของสํานักพิมพ์ และนักเขียนไม่อาจทราบจํานวนที่แท้ จริ งได้ แม้ วา่ สํานักพิมพ์จะบอก
ความจริ งหรื อไม่ก็ตาม ซึ่งเมื่อนักเขียนขาดศรัทธาต่อสํานักพิมพ์ ย่อมส่งผลให้ เกิดปั ญหาด้ าน
สัมพันธภาพระหว่างกัน จนบางครัง้ นักเขียนก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการพิมพ์กบั สํานักพิมพ์
แห่งใหม่ เมื่อหมดสัญญากับสํานักพิมพ์รายเดิม ซึง่ ทําให้ สํานักพิมพ์เดิมเสียโอกาสของผลกําไรที่
พึงได้ รับ โดยเฉพาะหากนักเขียนมีชื่อเสียงแล้ ว และมีผ้ ูอ่านที่ติดตามงานเขียนของนักเขียน
เหล่านันอยู
้ จ่ ํานวนมากแล้ ว
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3. กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
จากข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั พบว่า ธุรกิจสํานักพิมพ์ได้ เลือกใช้ กลยุทธ์ ที่
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสรุป ดังนี ้
3.1 กลยุทธ์ด้านการผลิต สามารถจําแนกกลยุทธ์ที่พบ ดังนี ้
1. การคัดเลือกและการได้ มาของต้ นฉบับ พบว่า สํานักพิมพ์ ที่
ประสบความสําเร็ จจะมีวิธีการได้ มาของต้ นฉบับตังแต่
้ การต้ องรู้ ความต้ องการของลูกค้ า แล้ ว
คัดเลือกต้ นฉบับที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า โดยวิธีการได้ มาของต้ นฉบับ อาจได้ มาจากการ
คัดเลือกจากผู้ที่ส่งต้ นฉบับมาให้ ทางสํานักพิมพ์พิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์หรื อทาง
ไปรษณี ย์ หรื อติดต่อด้ วยตนเอง หรื อการจัดประกวด และการติดต่อผู้เขียนที่มีงานพิมพ์ พร้ อม
่ องและให้ นกั เขียนอิสระเขียนงานให้ ตามโครงเรื่ องที่สํานักพิมพ์
เผยแพร่อยู่แล้ ว หรื อ การตังโครงเรื
้
กําหนด นอกจากนี ้ การมีสายสัมพันธ์ ที่ดีกบั หลายฝ่ าย ก็ทําให้ สํานักพิมพ์มีโอกาสได้ รับต้ นฉบับที่
ดีมาพิมพ์ เช่น หนังสือเกี่ยวกับราชวงศ์ ซึ่งมักได้ รับความนิยมจากผู้อ่านสูง ทําให้ สํานักพิมพ์
จําหน่ายหนังสือได้ มาก
2. การค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า วิธีการที่ง่ายที่สดุ คือ การวิจยั
ผลิตภัณฑ์ โดยการสํารวจความต้ องการ ซึ่งทําได้ ทงการเก็
ั้
บข้ อมูลเอง จ้ างบริ ษัทวิจยั หรื ออาศัย
ข้ อมูลจากผู้จําหน่ายและร้ านหนังสือ และขณะเดียวกันก็ควรศึกษาโครงสร้ างประชากร โดยต้ อง
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้ าที่เกิดขึ ้นตลอดเวลาด้ วย รวมทังต้
้ องจับกระแสตลาดที่ส่งผล
ต่อความสนใจของผู้อ่านในแต่ละสถานการณ์ด้วย เพื่อมุ่งผลิตหนังสือให้ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
และในเวลาเดียวกัน สํานักพิมพ์ต้องทราบความถนัดของตนเองที่จะเลือกผลิตหนังสือให้ ตรงกับ
ความสามารถของตน
3. กลยุทธ์ การผลิตหนังสือให้ เป็ นหนังสือขายดี พบว่า สํานักพิมพ์
จะต้ องเลือกผลิตภัณฑ์ คือต้ นฉบับหนังสือที่ดี มี การออกแบบหนังสือที่ดี ราคาสมเหตุสมผล มี
ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยหลายช่ อ งทาง มี ก ารสื่ อ สารการตลาดที่ ชั ด เจน มี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ที่ดี มีการส่งเสริ มการขาย การบริ การที่เหมาะสม รวดเร็ ว และประการสําคัญ คือ
การมี เ ป้ าหมายการดํ า เนิ น งานที่ ชัด เจน มี ก ารประชุม ระดมสมองในการทํ า งานร่ ว มกัน อยู่
ตลอดเวลา และผลิตหนังสือที่ แตกต่างจากคู่แข่งขัน รวมทัง้ เป็ นหนังสือที่เป็ นอมตะที่สามารถ
จําหน่ายได้ ตลอดไป โดยเทคนิคในการผลิตหนังสือให้ เป็ นหนังสือขายดีที่ได้ รับความนิยมสูง คือ
การใส่ใจกับทุกรายละเอียดที่เป็ นองค์ประกอบของหนังสือ และหลังจากที่หนังสือเขียนเสร็ จแล้ ว
ต้ องมีการตรวจสอบ และปรับปรุ งให้ มีความสมบูรณ์ โดยการทํางานร่ วมกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่
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จะมีส่วนร่ วมในการวิจารณ์ และเสนอแนะ เพื่อให้ หนังสือผลิตได้ ตรงกับความต้ องการของกลุ่ม
ผู้อา่ นอย่างแท้ จริ ง
3.2 กลยุทธ์ด้านการตลาด
ผลการวิจยั สามารถจําแนกกลยุทธ์ด้านการตลาดซึง่ ยึดหลักแนวคิด
ส่วนผสมทางการตลาดที่ประกอบด้ วยกลยุทธ์ 4 P’s ดังนี ้
1. กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า สํานักพิมพ์ที่ประสบความสําเร็ จ
จะให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์คือ ตัวหนังสือที่ผลิตได้ โดยจะให้ ความสําคัญตังแต่
้ การมีหนังสือ
ที่ หลากหลาย การรั กษาคุณภาพสินค้ า ตังแต่
้ เนือ้ หา คุณภาพการพิมพ์ ความถูกต้ อง ภาษาที่
เหมาะสมกับวัยและเนื ้อหาของหนังสือ การออกแบบหนังสือ ตังแต่
้ การออกแบบปก สารบัญ คํานํา
การจัดหน้ าหนังสือ และการใส่ภาพประกอบ การให้ ความสําคัญกับการบรรจุและหีบห่อ ซึง่ รวมถึง
้ านความ
การออกแบบชื่อหนังสือ การกําหนดขนาดของหนังสือและขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม ทังด้
สวยงามและการประหยัดต้ นทุนการผลิต การรับประกันต่อคุณภาพหนังสือทังด้
้ านเนื ้อหาและการ
จัดพิมพ์ หากผู้ซื ้อไม่พอใจสามารถคืนเงินได้ หรื อสามารถเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ กรณีได้ รับหนังสือที่มี
ความบกพร่องจากการพิมพ์
2. กลยุทธ์ด้านราคา พบว่า สํานักพิมพ์จะกําหนดราคาโดยคํานึงถึง
ประเภทหนังสือ จํานวนการพิมพ์ และนโยบายของแต่ละสํานักพิมพ์ ซึง่ โดยเฉลี่ยแล้ ว ราคาหนังสือ
จะคํานวณโดยนําค่าคงที่ตงแต่
ั ้ 3-6 เท่า คูณต้ นทุนการผลิต หรื อบางสํานักพิมพ์อาจใช้ จํานวนหน้ า
คูณราคาต่อหน้ า ซึ่งอาจเป็ น ห้ าสิบหรื อหกสิบสตางค์ ทัง้ นี ้ บางสํานักพิมพ์อาจเปรี ยบเทียบกับ
ราคาหนังสือประเภทเดียวกันในท้ องตลาดด้ วย และโดยส่วนใหญ่แล้ ว จะให้ ความสําคัญกับการ
กําหนดราคาหนังสือโดยยึดหลักว่า เมื่อเทียบกับเงินที่ผ้ อู ่านต้ องจ่ายไป ราคาหนังสือต้ องไม่แพง
กว่าประโยชน์ที่จะได้ รับ
3. กลยุท ธ์ ด้ า นการจัด จํ า หน่ า ย พบว่ า สํ า นัก พิ ม พ์ ต่ า งให้
ความสําคัญกับช่องทางการจัดจํ าหน่ายที่ประกอบด้ วย ช่องทางจําหน่ายทางตรง คือ การจัด
จําหน่ายเอง และช่องทางการจําหน่ายทางอ้ อม คือ การขายผ่านคนกลาง คือ ตัวแทนจําหน่ายหรื อ
สายส่ง ซึ่งในกรณี นี ้ สํานักพิมพ์ต้องประเมินประสิทธิ ภาพของคนกลางด้ วย โดยต้ องเลือกผู้จัด
จําหน่ายที่เหมาะสมกับประเภทของหนังสือที่สํานักพิมพ์ผลิตด้ วย
นอกจากนี ้ สํ า นั ก พิ ม พ์ ยั ง ต้ องหาทางเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด
จําหน่ายให้ กว้ างขวางและทันสมัยขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดการขายผ่านช่องทาง E-Commerce
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การออกงานแฟร์ ตา่ ง ๆ การจัดกิจกรรมในสถานที่ตา่ ง ๆ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น เพื่อ
เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า สํานักพิมพ์ ต่างให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาดมาก ตังแต่
้ การจัดทําการวิจยั เพื่อสํารวจข้ อมูลทางการตลาด
แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาประชุมเพื่อวางแผน กําหนดเป้าหมาย การกําหนดระยะเวลาการออกหนังสือ
ที่เหมาะสม และการส่งเสริ มการตลาดที่ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ
ตังแต่
้ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความสนใจ การทํา Road Show ตามสถานศึกษา หรื ออื่น ๆ
รวมทังการใช้
้
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ร่ วมกับ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
การส่งเสริ มการขาย ซึง่ มีหลายรูปแบบตังแต่
้ การให้ สว่ นลด การแจกของสมนาคุณ การแถมสิ่งของ
้
วิธีขายพ่วงเป็ นชุด เป็ นต้ น
ต่าง ๆ รวมทังการใช้
3.3 กลยุทธ์ด้านการบริ หารจัดการ
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ ให้ ความสําคัญกับ
การบริ หารจัดการ ดังนี ้
1. การวางแผน เพื่อกําหนดทิศทางของการดําเนินงาน และยังมีการ
กํ า หนดกลุ่ม เป้ าหมายของธุ ร กิ จ ของตนให้ ชัด เจนเพื่ อ วางแผนการดํ า เนิ น งานให้ ต อบรั บ กับ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้ นี ใ้ นการวางแผนจะประกอบด้ วยการวางแผนตังแต่
้ การผลิตไปจนถึงการจัด
จําหน่าย
2. การจัดโครงสร้ างการบริ หารงาน โดยให้ มีลกั ษณะคล่องตัว
ปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยกําหนดอํานาจหน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่ชดั เจน และสามารถทํางานประสานสนับสนุนกัน เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน
และในบางกรณี อาจใช้ ผ้ ูร่วมงานอิสระจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เพื่อความ
เหมาะสมของงานแต่ละประเภท ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ ที่สําคัญคือ ทุกคนต้ องทําหน้ าที่ตวั เองให้ ถูกต้ อง
และมี ค วามสามัค คีใ นการ่ ว มแรงร่ ว มใจกัน ทํ า งานอย่า งมี ค วามสุขเพื่ อขับ เคลื่ อ นองค์ ก ารไป
ข้ างหน้ าและประสบความสําเร็จร่วมกัน
3. การสัง่ การและการจูงใจ โดยต้ องเริ่ มต้ นที่ทศั นคติในเชิงบวกต่อ
การทํ า งานทุ ก อย่ า ง โดยผู้ บริ ห ารต้ องใช้ จิ ต วิ ท ยาและหลั ก ธรรมในการทํ า งาน เพื่ อ ให้
ผู้ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติตามภาระหน้ าที่ ของตนด้ วยความเต็มใจ มีความสุขและพร้ อมในการ
ปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นร่วมกัน
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4. การควบคุม คือ การติดตามและประเมินผลการทํางานให้ ได้ ผล
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึง่ การติดตามและประเมินผลนี ้ จะประกอบไปด้ วยการติดตามในทุก ๆ
ด้ าน ตังแต่
้ ความสนใจ ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ หนังสือแต่ละเล่ม โดยสามารถดําเนินการใน
หลายวิธี เช่น การวิจัยทางการตลาด การตะลอนทัว ร์ การจัดทํ าเว็บไซต์ นอกจากนี ้ ยังมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขการทํางาน
5. การบริ หารความสัมพันธ์ กบั พันธมิตรทางธุรกิจ ตังแต่
้ นกั เขียน
เจ้ าของต้ นฉบับที่ต้องให้ ความสําคัญและสร้ างความมัน่ ใจ เชื่อใจ การจ่ายค่าตอบแทนที่ตรงเวลา
ตามมาตรฐาน รวมทัง้ การดูแล ห่วงใยกันอย่างจริ งใจทัง้ ในด้ านชี วิตส่วนตัวและด้ านการงาน
นอกเหนือจากการบริ หารความที่ เกี่ ยวข้ องกับการผลิต เช่น โรงพิมพ์ ร้ านไสกาว เข้ าเล่ม ผู้จัด
หารความสัมพันธ์ กบั ร้ านจําหน่ายหนังสือ ผู้จดั จําหน่าย
จําหน่ายกระดาษ เป็ นต้ น รวมทังการบริ
้
และผู้ให้ บริ การอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มโอกาสในการขายได้ เช่น ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ ษัท
จัดสัมมนาที่ต้องการหนังสือประกอบการอบรม หรื อบริ ษัทไปรษณีย์ไทยที่ช่วยสนับสนุนในแง่การ
จัดส่งหนังสือให้ สะดวกรวดเร็ว เป็ นต้ น
ขณะเดี ย วกั น สํ า นั ก พิ ม พ์ ยั ง ต้ องอาศั ย สื่ อ ต่ า ง ๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์หนังสือที่ออกใหม่ จึงต้ องสร้ างความสัมพันธ์กบั สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร
ต่าง ๆ ทังในแง่
้
การแนะนําหนังสือใหม่และการทํา Book Review ซึง่ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย
หนังสือของสํานักพิมพ์ได้ อีกทางหนึง่
6. การจัดการสต๊ อคสินค้ า พบว่า สํานักพิมพ์มกั มอบหน้ าที่ในการ
บริ หารสต็อคให้ กับผู้จัดจําหน่าย โดยการมอบหนังสือที่ พิมพ์ เสร็ จแล้ วให้ กับผู้จัดจํ าหน่ายเป็ น
ผู้จดั เก็บและจัดส่งให้ กบั ร้ านค้ าต่าง ๆ โดยสํานักพิมพ์อาจเก็บสต็อคหนังสือไว้ เพียงบางส่วน ทังนี
้ ้
สํา นัก พิ ม พ์ จ ะมี ก ารคาดคะเนปริ มาณการขายให้ ใกล้ เ คีย งกับ ความเป็ นจริ ง ให้ ม ากที่ สุด เพื่ อ
ป้องกันปั ญหาสต๊ อคหนังสือเหลือหรื อการผลิตไม่เพียงพอต่อการขาย ซึ่งทําให้ สญ
ู เสียโอกาสใน
การขาย โดยสํานักพิมพ์จะทํางานร่ วมกับผู้จัดจําหน่ายและร้ านหนังสือ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการ
บริหารสต๊ อคสินค้ า
7. การจัดการขนส่งสินค้ า พบว่า สํานักพิมพ์สามารถบริ หารจัดการ
ขนส่งสินค้ าได้ สองวิธี คือ การมอบหมายการจัดการขนส่งสินค้ าให้ กับผู้จัดจํ าหน่าย หรื ออาจ
ั ้ ษัท
ดําเนินการเอง กรณีมีการจําหน่ายหนังสือเอง โดยอาจใช้ บริ การบริ ษัทขนส่งต่าง ๆ ซึง่ มีทงบริ
ขนส่งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ทังนี
้ ้ สํานักพิมพ์ส่วนใหญ่มกั ใช้ บริ การ Outsource ในเรื่ องรถ
การจัดรถ แต่การบริ หารข้ อมูลด้ านการขนส่ง สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่จะใช้ Software ในการจัดการ
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โดยมีเป้าหมายการจัดการขนส่งให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการขนส่งหนังสือที่ถกู ต้ อง
ประหยัด และตรงเวลา
8. การบริ หารเกี่ ยวกับลิขสิทธิ์ พบว่า สํานักพิมพ์มีการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์เป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. แบบซื ้อขาด โดยจะจ่ายเป็ นเงินจํานวนหนึง่ หนังสือจะขายได้ หรื อ
ไม่ได้ สํานักพิมพ์ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ 2. คือ การจ่ายแบบให้ จงู ใจ คือ รายได้ ต้อง
เปลี่ยนแปลงตามยอดขาย ขายได้ มากนักเขียนก็จะได้ มาก โดยกําหนดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของยอดขาย
โดยมีระยะเวลากําหนด เช่น สองปี ห้ าปี ซึง่ อัตราเปอร์ เซ็นต์อาจมีแบบตายตัว ซึง่ ปกติจะเป็ นอัตรา
8-10% และอัตราก้ าวหน้ า คือ หากขายได้ เพิ่มขึ ้นก็จะได้ รับอัตราเปอร์ เซ็นต์การคูณกับยอดขายที่
เพิ่ม ขึน้ ในอัตราสูง ขึน้ หรื อ หากเป็ นนักเขี ย นมีชื่อเสียงอัตราเปอร์ เ ซ็น ต์ ค่า ลิขสิท ธิ์ อาจสูง กว่า
นักเขียนหน้ าใหม่
9. การสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้ วยหลักธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม พบว่า สํานักพิมพ์ในปั จจุบนั ต่างให้ ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาลและความรั บผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ตัง้ แต่การมีธรรมาภิบาลต่อเพื่อนร่ วม
วิชาชีพ คือ สํานักพิมพ์อื่น นักเขียน คูค่ ้ า พนักงาน รวมทังต่
้ อลูกค้ าและสังคม โดยการผลิตหนังสือ
ที่ดีมีคณ
ุ ภาพ มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของหนังสือที่มีผลกระทบต่อสังคม
นอกจากนี ้ สํานักพิมพ์ยงั ให้ ความสําคัญต่อการร่ วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้ วยรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การบริ จาคหนังสือ
ให้ กบั เด็กหรื อโรงเรี ยนที่ขาดแคลน การแจกอุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เป็ นต้ น
ขณะเดีย วกัน สํา นักพิม พ์ ก็ให้ ความสํ า คัญกับมาตรฐานด้ า น
แรงงานด้ วย ตังแต่
้ การคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การไม่กดขี่เอารัดเอาเปรี ยบพนักงาน การสร้ าง
มาตรฐานสิ่งแวดล้ อมในการทํางานที่ดีมีความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความรู้ทกั ษะเพิ่มขึ ้น
10. การบริ ห ารภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก ร พบว่ า สํ า นัก พิ ม พ์ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญในการสร้ างภาพลักษณ์องค์การโดยเฉพาะการสร้ างแบรนด์ให้ ผ้ อู ่านเกิดความเชื่อมัน่
ศรัทธาและจดจําสํานักพิมพ์ได้ โดยต้ องให้ ความสําคัญกับการผลิตหนังสือที่ดีมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ จะช่วย
ให้ ผู้อ่ า นได้ ป ระโยชน์ แ ละความบัน เทิ ง รวมทัง้ การให้ ความสํ า คัญ กับ การสร้ างการรั บ รู้ ถึ ง
ภาพลักษณ์องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
11. การบริ หารทรัพยากรบุคคล พบว่า สํานักพิมพ์ทกุ แห่ง เห็นว่า
บุคลากรคือทรัพยากรสําคัญที่สดุ ที่ช่วยให้ สํานักพิมพ์ประสบความสําเร็จ ดังนัน้ สํานักพิมพ์จึงต้ อง
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ให้ ความสําคัญกับพนักงานตังแต่
้ การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับแต่ละตําแหน่ง
งาน การดูแลอบรมให้ ความรู้ เพิ่มเติม การถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่กัน การให้ ความสําคัญกับการ
สร้ างบรรยากาศในการทํางานที่ดี การสร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมทังการบริ
้
หารด้ าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
12. นวัตกรรมการบริ หารจัดการ พบว่า สํานักพิมพ์ที่มีการเติบโตสูง
จะให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการด้ วยนวัตกรรมมาก ตังแต่
้ การผลิตหนังสือที่แตกต่าง การ
สร้ างสรรค์วิธีการดําเนินงาน การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึง่ ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์หนังสือเล่มเท่านัน้
รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะรู ปแบบและ
วิธีการดําเนินงานในด้ านต่าง ๆ
6.1.2 สรุ ปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
นอกจากผลการวิจยั จากการวิจยั เชิงคุณภาพแล้ ว ผู้วิจยั ยังได้ ศกึ ษาเพิ่มเติม
ด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยการตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่มของประชากร
ในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื ้อหนังสือเล่มทังเพื
้ ่ออ่านเองและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยได้ ผลโดยสรุ ป
ดังนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ
64.5 มีอายุ 20-30 ปี จํานวน 187 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.8 ระดับการศึกษาสูงสุดปริ ญญาตรี
จํานวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.8 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ
38.8 มีสถานภาพโสด จํานวน 299 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.8 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน น้ อยกว่า
10,000 บาท จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.8
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อหนังสือเล่ม พบว่า ส่วนใหญ่จะ
นิยมซื ้อหนังสือเล่ม ประเภทวรรณกรรม/นิยาย/นิทาน คิดเป็ นร้ อยละ 31.3 โดยมีเหตุผลสําคัญใน
การซือ้ ใกล้ เคียงกัน คือ เพราะต้ องการเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อความบันเทิ ง โดยสถานที่ ที่ซือ้
หนังสือเล่มมากที่สดุ คือ ร้ านหนังสือเครื อข่ายในศูนย์การค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 ขณะที่มีความถี่ใน
การซื ้อหนังสือเล่ม 1 ครัง้ ใน 1 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 และมีการซื ้อหนังสือเล่ม ในรอบหนึง่ เดือน
ล่าสุด คือ 1-2 เล่ม ต่อครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 63.8 โดยราคาที่ซื ้อหนังสือเล่ม ในรอบหนึ่งเดือนล่าสุด
คือ 151-200 บาท ต่อเล่ม คิดเป็ นร้ อยละ 34.0 หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินโดยเฉลี่ยในรอบหนึ่งเดือน
ล่าสุด เป็ นจํานวนเงิน 301-500 บาท ต่อครัง้ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 35.3 และหลังจากอ่านจบแล้ วมี
การใช้ ประโยชน์จากหนังสือเล่ม โดยการเก็บสะสม จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.8
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สําหรับสิ่งกระตุ้นทางด้ านการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยการตัดสินใจซื ้อ
หนังสือเล่ม พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
ซึ่งอันดับแรก คือ ด้ านการจัดจํ าหน่าย รองลงมา คือ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาด ตามลําดับ โดยด้ านผลิตภัณฑ์ สิง่ สําคัญที่สดุ คือ คุณค่าของเนื ้อเรื่ อง ด้ านราคา
คือ ราคาเหมาะสมกับคุณค่าหนังสือ ด้ านการจัดจําหน่าย คือ การจัดรูปแบบของร้ านที่สะดวกต่อ
การเลือกหนังสือด้ วยตัวเอง และสําหรับด้ านการส่งเสริมการตลาด คือ การจัดเทศกาลหนังสือ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื ้อ
หนังสือเล่มและปั จจัยการตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่มพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการซื ้อหนังสือเล่มอย่างมีนยั สําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะส่วนบุคคลในด้ านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส หรื อรายได้ ล้ วนมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อหนังสือของ
ประชากร แต่สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับปั จจัยการตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่ม
พบว่า มีเพียงลักษณะส่วนบุคคลบางลักษณะเท่านันที
้ ่มีความสัมพันธ์ กับปั จจัยการตัดสินใจซื ้อ
หนังสือเล่ม เช่น อายุ อาชีพ และรายได้ ที่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยการตัดสินใจซื ้อหนังสือเล่มบาง
ด้ าน

6.2 อภิปรายผล
ผู้วิจยั จะอภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
6.2.1 สภาพปั จจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
6.2.2 อุปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทย
6.2.3 กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์ใน
ประเทศไทย
6.2.4 การวิจยั เชิงปริ มาณ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อหนังสือเล่มของประชากร
6.2.1 สภาพปั จจุบันของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
1. โลกแห่งการอ่านกับประชากรไทย
จากผลการศึกษาที่พบว่า คนไทยอ่านหนังสือน้ อยและส่วนใหญ่ยงั อ่าน
้
านตาม
หนังสือเพื่อความบันเทิงมากกว่าหนังสือที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองรวมทังการอ่
กระแส สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของหลายหน่ ว ยงาน เช่ น สํ า นัก งานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ ซึ่ง ศึก ษา
เกี่ยวกับการใช้ เวลาว่างของประชากรไทยในวัย 10 ปี ขึ ้นไป ซึง่ มีเพียงร้ อยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2544
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(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2544) และร้ อยละ 6.99 ในปี 2547 เท่านัน้ ที่ใช้ เวลาว่างในการอ่าน
หนังสือ ขณะที่ ปี พ.ศ. 2547 คนไทยถึงร้ อยละ 82.2 ใช้ เวลาว่างในการดูโทรทัศน์ และดูเป็ นเวลา
2.7 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่งเมื่อบวกกับเวลาในการดูวีดีโอ ดีวีดี ซีดี อีกวันละ 2.3 ชัว่ โมง จะเท่ากับ 5
ชัว่ โมงต่อวันสําหรับการดูสื่อเคลื่อนไหว ขณะที่ใช้ เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ยเท่ากับ 1.1 ชัว่ โมง
ต่ อ วัน ซึ่ ง ในจํ า นวนนี ย้ ัง รวมถึ ง การอ่ า นสิ่ ง พิ ม พ์ ทุก ชนิ ด และวารสารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ย
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2547) ขณะที่ผลการสํารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทย
ในปี พ.ศ. 2548 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่า ประเภทหนังสือที่อ่านส่วนใหญ่จะเป็ น
หนังสือพิมพ์ ร้ อยละ 72.9 หนังสืออ่านเล่น นวนิยาย หรื อการ์ ตนู ร้ อยละ 45.4 ขณะที่ประชากร
ไทยอ่านหนังสือที่นอกเหนือจากการอ่านตามภาคบังคับ คือ การเรี ยน ประเภทหนังสืออื่น ๆ เช่น
หนังสือเกี่ยวกับความรู้หรื อหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเอง มีเพียงร้ อยละ 30.8 ผลการวิจยั ที่ได้ และ
ผลการสํารวจดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาสําคัญของการเร่ งพัฒนาคุณภาพประชากรในแง่ของ
การพัฒนาความรู้ที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ เป็ นปั ญหามายาวนาน
สถานการณ์ดงั กล่าวย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ สามารถแข่งขัน
กับโลกได้ ดังที่ประเทศไทยซึ่งถูกจัดอันดับโดย International Institute for Management
Development (IMD) ให้ เป็ นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงจากอันดับที่ 34 ในปี
พ.ศ. 2551 เป็ นอันดับที่ 36 ในปี พ.ศ. 2552 แสดงให้ เห็นว่า รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้ องยังต้ องทํางาน
หนักอีกมาก ในการพัฒนาคุณภาพประชากร ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาว ตามแนวคิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และความสําคัญของการอ่าน ที่จําเป็ นต้ อง
สร้ างประชากรที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ ซึง่ จะนําไปสู่การเพิ่มจํานวนผู้อ่านที่ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตลาด
หนังสือให้ กว้ างขวางขึ ้น และจะช่วยให้ อุตสาหกรรมหนังสือเติบโตขึ ้นในที่สุด สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ Toyne & Usherwood (2001, p. 10) ที่ได้ ศกึ ษาในหัวข้ อ “Checking the Books :
the fact about fiction” พบว่า การพยายามให้ ผ้ อู ่านเข้ าถึงความรู้ให้ มากที่สดุ จะช่วยส่งเสริ ม
ความสนใจในการอ่าน และเมื่อประชาชนรักการอ่านแล้ ว ก็จะต้ องแสวงหาหนังสือเพื่ออ่านเพิ่มขึ ้น
ตังแต่
้ การหาอ่านจากโรงเรี ยน ห้ องสมุด หรื อซื ้อหาอ่านเอง ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวย่อมส่งผลดีต่อ
ธุรกิ จหนังสือโดยเฉพาะสํา นัก พิมพ์ ที่ถื อเป็ นต้ นทางของการผลิตหนัง สือเพื่อตอบสนองผู้อ่า น
ทังหลาย
้
นอกจากนี ย้ ังพบว่า การลงทุนซือ้ หนังสือเพื่ออ่านของคนไทยก็ อยู่ใน
อัตราที่ตํ่ามาก ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานของสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือที่พบว่า คน
ไทยใช้ เงินซื ้อหนังสือต่อคนต่อปี ตํ่ามาก คือ ในปี 2549 เพียง 259.93 บาท หรื อประมาณ 1.71 เล่ม
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ต่อปี และเมื่อเทียบกับรายได้ ตอ่ หัวต่อปี แล้ ว มีอตั ราส่วนเพียงร้ อยละ 0.18 แม้ ว่าตัวเลขจะปรับตัว
สูงขึ ้นเล็กน้ อยในปี พ.ศ. 2551 ที่คาดว่าคนไทยซื ้อหนังสือโดยเฉลี่ยราว 300 บาทต่อปี หรื อจํานวน
ประมาณ 2 เล่มต่อปี และคิดเป็ นร้ อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับรายได้ ต่อหัวต่อปี ซึง่ ก็ยงั ถือว่าเป็ น
อัตราส่วนที่ตํ่ามาก และสะท้ อนให้ เห็นถึงการไม่ให้ ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาตนเองด้ วย
การอ่านหนังสืออย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นอุปสรรคสําคัญที่บนั่ ทอนโอกาสการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ
สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว ย่ อ มส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ผู้ ประกอบการใน
อุต สาหกรรมหนัง สื อทัง้ ร้ านหนัง สือ โรงพิ ม พ์ และที่ สํา คัญคือ สํ า นัก พิม พ์ ซึ่ง เป็ นผู้ล งทุน ผลิ ต
หนังสือ
2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
จากผลการวิ จัยที่ พ บว่า ธุรกิ จสํานักพิมพ์ เป็ นธุรกิ จที่ มีก ารแข่งขันสูง
ทังนี
้ ้ก็ด้วยหลาย ๆ สาเหตุตงแต่
ั ้ การเข้ าสู่ธุรกิจทําได้ ไม่ยากนักทังในแง่
้
เงินทุนและความรู้ จึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูสนใจก้ า วสู่ธุ รกิ จสํา นัก พิมพ์ จํา นวนมาก ซึ่งการแข่ง ขันในธุ รกิ จสํา นักพิ มพ์ เ ป็ นทัง้
ผลบวกและลบของการดําเนินธุรกิจ ผลในด้ านลบ คือ การแข่งขันทําให้ ธุรกิจดําเนินธุรกิจยากขึ ้น
และต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการเพิ่มขึ ้น รวมทังการระมั
้
ดระวังในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ขนาดเล็กที่เสียเปรี ยบต่อสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีทงั ้
เงินทุนและเครื อข่ายที่กว้ างขวางกว่า ซึ่งส่งผลต่อไปถึงอํานาจในการต่อรองและการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับความเห็นของ Chuan (2005) ที่เห็นว่า การดําเนินธุรกิจ
สํานักพิมพ์ เต็มไปด้ วยความยากลําบาก เพราะต้ องเผชิญกับปั ญหานานาประการ ทัง้ จากการ
แข่งขันที่ สูงทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ ลักษณะการดําเนิ นงานของธุรกิ จเองที่ มีความเสี่ยง
เช่นเดียวกันกับทนง โชติสรยุทธ์ ผู้นําและผู้บุกเบิกในวงการธุรกิจหนังสือของไทย ที่เห็นว่า ธุรกิจ
สํานักพิมพ์ส่วนใหญ่ของไทย ซึง่ เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เข้ าง่าย เพราะใช้ เงินลงทุน
ไม่สงู นัก ยังขาดการพัฒนาเท่าที่ควร และส่วนใหญ่ยงั มีการบริ หารจัดการแบบ “มวยวัด” มากกว่า
การเป็ นมืออาชีพ รวมทังยั
้ งดําเนินธุรกิจท่ามกลางความไม่ร้ ู ทงในแง่
ั้
การจัดการ การบริ หารด้ าน
การตลาด การบัญชีและการเงิน อีกทังยั
้ งไม่มีระบบข้ อมูล และเครื่ องมือในการจัดการที่เหมาะสม
ซึ่งในประเด็นนี ้ ผู้วิจัยมี ความเห็นด้ วยอย่างยิ่ง เพราะสะท้ อนได้ จากอัตราการเติบโตของร้ าน
หนังสือและสํานักพิมพ์ที่เพิ่มขึ ้นจํานวนมากในรอบหลายปี ที่ผ่านมา แต่หากพบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
เพิ่มขึน้ ของสํานักพิมพ์ ขนาดเล็ก ที่ มักขาดความพร้ อมในการดําเนิ นธุรกิ จ ดังผลการวิจัยของ
สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2551) ที่พบว่า ร้ านหนังสือในประเทศ
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ไทยมีการเติบโตแบบก้ าวกระโดด ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550-2551 โดยมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ
100.31 และ 29.79 ตามลําดับ แม้ ว่าจํานวนร้ านที่เพิ่มขึ ้นส่วนมากจะมาจากร้ าน Book Smile ใน
เครื อข่ายของเซเว่นอีเลฟเว่นที่เป็ นร้ านหนังสือขนาดเล็กที่มีพื ้นที่ไม่มากนัก แต่ก็สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความตื่นตัวของอุตสาหกรรมหนังสือได้ เป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันสํานักพิมพ์ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ก็
เกิดจากสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ขณะที่สํานักพิมพ์ขนาดกลางกลับลดลง และสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่
้ ปี พ.ศ. 2549-2551 แต่หากกลับพบว่า มูลค่าทางการตลาดส่วนใหญ่คือกว่า
ไม่เพิ่มขึ ้นเลยตังแต่
ร้ อยละ 80 เกิดจากสํานักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แม้ ว่าจะมีสดั ส่วนของจํานวนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมกันเพียงไม่ถึงร้ อยละ 20 ก็ตาม
สําหรับผลในด้ านบวก คือ การแข่งขันที่รุนแรง ย่อมทําให้ ธุรกิจเกิดการ
ตื่นตัว ตังแต่
้ วิธีการดําเนินงานไปจนถึงการพัฒนาทุกด้ าน เพื่อสร้ างความแตกต่างอันมีเป้าหมาย
ในการสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริโภค ซึง่ เป็ นผลทําให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์มีการพัฒนาที่สงู ขึ ้นอันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้อ่านและต่อการพัฒนาประเทศในท้ ายที่สดุ ขณะเดียวกัน การแข่งขันยังสะท้ อนให้
เห็ น ถึง การขยายกลุ่ม ผู้อ่านได้ ก ว้ า งขวางขึน้ ซึ่ง ถื อเป็ นส่ว นหนึ่ง ในการเพิ่ ม จํ า นวนหนัง สื อใน
ท้ องตลาด อันเป็ นช่องทางในการเพิ่มโอกาสของทุกสํานักพิมพ์ ขึ ้นกับว่า ใครจะสามารถหยิบชิ ้น
เค้ กที่มีอยู่ได้ ซึง่ ในธุรกิจสํานักพิมพ์นี ้ ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ชิ ้นเค้ กที่มีอยู่นี ้ สามารถเพิ่มปริ มาณได้
ตราบเท่าที่ผ้ ผู ลิตสามารถสรรหาเรื่ องราวที่ตอบสนองความสนใจใคร่ ร้ ู ของผู้อ่านที่มีอยู่ไม่จํากัดนี ้
ได้ ดังเช่น หนังสือที่ถกู ผลิตขึ ้นในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีสารพัดเรื่ องราวที่สามารถผลิตออกจําหน่ายได้
เช่น การนํากีฬาทุกชนิดมาทําเป็ นหนังสือการ์ ตนู เป็ นต้ น
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจอี ก ประการหนึ่ ง คื อ จากการที่ ธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์
จํานวนหนึ่งต้ องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตไปตามภาวการณ์ แข่งขันทางการค้ า ซึ่ง
วิธีการหนึง่ คือการควบรวมของธุรกิจ ดังเช่นสํานักพิมพ์บางแห่งที่ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็ นเพียงส่วน
หนึ่ ง ของบริ ษั ท ยัก ษ์ ใ หญ่ ด้ า นสื่ อ บางกิ จ การ ทํ า ให้ รู ป แบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เปลี่ ย นแปลงไป
กล่าวคือแต่เดิมจะเลือกหนังสือที่มีคณ
ุ ค่าทางวรรณกรรมมาตีพิมพ์ แม้ ว่าจะไม่ค่อยตรงกับความ
ต้ องการของตลาดเท่าใดนัก แต่เมื่อรูปแบบธุรกิจสํานักพิมพ์เป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ ผู้บริหารจึงมีความจําเป็ นต้ องพยายามแสวงหากําไรให้ สงู ที่สดุ
และหนึ่งในมาตรการนัน้ ก็ คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้ านการผลิต โดยต้ องหันมาเน้ นผลิต
หนังสือแนวตลาดเพื่อให้ มียอดจําหน่ายจํานวนเพิ่มขึ ้นและผลกําไรสูงที่สดุ ซึง่ เป็ นเงื่อนไขสําคัญที่
ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือให้ บิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็ นเพื่อสร้ างการเติบโตที่
ยัง่ ยืน
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นอกจากนี ้ จากสภาพการดําเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและ
รุนแรงในปั จจุบนั อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ที่สง่ ผล
ต่อ ความเป็ นโลกาภิ วัต น์ อัน นํ า มาซึ่ง โอกาสและการเข้ า ถึ ง ความรู้ และสิน ค้ า ของผู้บ ริ โ ภคที่
หลากหลายและสะดวกรวดเร็ ว รวมทังการปรั
้
บเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภคยุคใหม่ที่ต้องการ
ความทันสมัย สะดวก ความแตกต่าง และดีกว่า พร้ อม ๆ กับการเติบโตของคู่แข่งทางการค้ าของ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต หรื อสิ่งบันเทิงอื่น ๆ ที่แย่งเวลาผู้คนไป
จากการอ่าน และโดยที่คแู่ ข่งเหล่านัน้ ล้ วนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วขณะที่สื่อหนังสือมีอตั ราการ
อ่านที่เพิ่มขึ ้นอย่างช้ า ๆ หรื อแทบจะคงที่โดยเฉพาะเมื่อต้ องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจใน
บางช่วงเวลา ผู้วิจยั จึงใคร่ฝากประเด็นดังกล่าวมายังผู้เกี่ยวข้ องว่า จะปล่อยให้ สถานการณ์ดําเนิน
ไปเช่นนี ้หรื อ เพราะปรากฏการณ์ เช่นนี ้ น่าจะเป็ นสัญญาณเตือนภัยในเบื ้องต้ นว่า สื่อสิ่งพิมพ์ที่
เป็ นสื่อที่เข้ าถึงประชาชนในทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและมีต้นทุนตํ่าที่สุด กําลังถูกลดบทบาทลง ซึ่ง
หากปล่อยให้ สถานการณ์ ดําเนินต่อไปในอนาคต เชื่อได้ ว่า จะเป็ นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อ
คุณภาพประชากรทัว่ โลก โดยเฉพาะประชากรไทยที่มีวฒ
ั นธรรมการอ่านน้ อยเป็ นทุนเดิมเช่นนี ้
3. โอกาสของผู้เกี่ยวข้ อง
เมื่ อ พิ จ ารณาในประเด็ น ของโอกาสของผู้ เกี่ ย วข้ อง สามารถแยก
พิจารณาได้ สองประเด็น คือ โอกาสของนักเขียน และโอกาสของสํานักพิมพ์
โอกาสของนักเขียน
นักเขียนไส้ แห้ ง
แม้ วา่ ปั จจุบนั นักเขียนหน้ าใหม่จะมีเวทีในการแสดงออกมากขึ ้น ทังโดย
้
การได้ รับโอกาสจากการร่ วมประกวดจากหลายเวทีหรื อการเขียนผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ซึ่ง
นักเขียนหลายคนมีโอกาสประสบความสําเร็ จ หลังจากได้ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและได้ รับ
การตีพิมพ์ผลงานจากสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้ ผลงานของนักเขียนเป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น แต่
ุ ภาพอีกจํานวนมาก ก็อาจ
สถานการณ์เช่นนี ้ ก็มิได้ เกิดขึ ้นกับนักเขียนทุกคน แม้ แต่หนังสือที่มีคณ
ไม่สามารถเบียดเข้ าไปในรายชื่อผู้ได้ รับรางวัล และนัน่ ย่อมหมายถึงโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานก็
มืดดับไปด้ วย แม้ แต่นกั เขียนบางคนซึ่งได้ รับรางวัลในผลงานเล่มแรก ก็มิได้ หมายความว่าจะมี
โอกาสได้ รับการตีพิมพ์ ในเล่มต่อ ๆ มา สถานการณ์ เช่นนี ้ อาจทําให้ บางคนต้ องตัดสินใจพิมพ์
หนัง สื อ เอง ดัง เช่ น อาจิ น ต์ ปั ญ จพรรค์ นัก เขี ย นชัน้ ครู เ จ้ าของรางวัล ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ ส าขา
วรรณศิลป์ และ รางวัลนราธิป ซึง่ ต้ องตัดสินใจลงทุนพิมพ์หนังสือเอง จากการถูกปฏิเสธการตีพิมพ์
หนังสือรวมเรื่ องสันเล่
้ มแรก ชื่อ ตะลุยเหมืองแร่ เมื่อ พ.ศ. 2508 โดยใช้ ชื่อสํานักพิมพ์ “โอเลี ้ยง
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ห้ าแก้ ว” จนได้ รับการยอมรับในวงการหนังสือว่า เขาคือผู้บุกเบิกที่สําคัญคนหนึ่งของวงการพิมพ์
หนัง สื อ พ็ อ คเก็ ต บุ๊ค โดยมี ค ติ ที่ ผ้ ูอ่ า นทัง้ หลายของเขาประจัก ษ์ จํ า ได้ ว่ า “เขี ย นเอง พิ ม พ์ เ อง
ขายเอง” (ถวัลย์ มาศจรัส, 2544, หน้ า 76) หรื อแม้ แต่ในปั จจุบนั นี ้ สถานการณ์ก็ยงั เป็ นเช่นเดิม
ดังที่ ชัชวาล โคตรสงคราม เจ้ าของผลงานนวนิยายเรื่ องทะเลนํ ้านม ซึง่ ต้ องลงทุนพิมพ์หนังสือด้ วย
เงินทุนของตนเองครัง้ แรกจํานวน 300 เล่ม เพียงเพราะไม่มีสํานักพิมพ์ใดสนใจลงทุนพิมพ์ให้ จวบ
จนเมื่อได้ เป็ นหนังสือเข้ ารอบ 7 เล่มสุดท้ ายในการเข้ าชิงรางวัลวรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยี่ยม
อาเซียน หรื อซีไรต์ปีล่าสุด จึงมีสํานักพิมพ์สนใจนําไปตีพิมพ์เพื่อการค้ าอย่างจริงจัง
นอกจากโอกาสของนักเขียนที่มิใช่เปิ ดกว้ างกับทุกคนแล้ ว แม้ ได้ มีโอกาส
เดินบนถนนสายอาชีพนักเขียนแล้ ว หลายคนก็ต้องเผชิญกับสภาพการดํารงชีวิตที่อตั คัดขัดสน
เนื่องด้ วยรายได้ จากงานเขียนเพียงอย่างเดียว ไม่อาจทําให้ นกั เขียนมีชิวิตที่สขุ สบายไปทังชี
้ วิตได้
จนถึ ง กับ มี ผ้ ู กล่ า วถึ ง อาชี พ นัก เขี ย นไว้ ว่ า “นั ก เขี ย นไส้ แ ห้ ง” ซึ่ ง ยื น ยัน ได้ ด้ ว ยคํ า กล่ า วของ
บรรณาธิ การและผู้ร่วมก่อตังสํ
้ านักพิมพ์ แห่งหนึ่งว่า “นักเขียนที่ร้ ู จักกันหลายคน วันนี ้ หันหลัง
ให้ กับงานเขียน แล้ วแยกย้ ายกันไปประกอบอาชีพอื่น ที่แม้ ไม่รักเท่างานเขียน แต่ก็ต้องทําเพื่อ
ความอยู่รอด” สอดคล้ องกับ เดชา เวชชพิพฒ
ั น์ นักเขียนรุ่นใหม่ เจ้ าของรางวัล MBK Indy Book
Awards ที่ครัง้ แรกเคยคิดจะยึดอาชีพนักเขียนเป็ นหลัก แต่ในที่สดุ ก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ โดย
ให้ เหตุผลว่า “อยากบอกนักเขียนรุ่ นใหม่ว่า หากคุณไม่ใช่ลูกคนรวย คุณคงไม่อาจเขียนหนังสือ
อย่างเดียวได้ ต้ องทํ างานอื่นควบคู่ไปด้ วย อย่างผมทุกวันนี ม้ ีข้าวกิ น มีกําลังใจเขียนหนังสือก็
เพราะทํางานรับจ้ างควบคูไ่ ปด้ วย” พร้ อมกันนี ้ เขายังได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การก้ าวเดินบนถนนสาย
นี ้ ดูแนวโน้ มแล้ วคงจะยากลําบากอยู่ อาจต้ องทําเหมือนที่เคยทํามาคือเขียนงานเอาใจตลาดบ้ าง
เพื่อความอยูร่ อด” (นกป่ า อุษาคเนย์, 2548, หน้ า 60-61) สถานการณ์ ดัง กล่ า ว เป็ นมาตัง้ แต่
อดีต ดังที่กาญจนา นาคนันท์ เจ้ าของผลงาน “ผู้ใหญ่ลีกบั นางมา” ที่ลือลัน่ ในอดีต ได้ เคยกล่าวไว้
ในทํานองเดียวกันว่า (2539, หน้ า 10) “อาชีพนักเขียน เป็ นอาชีพที่ไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กบั ตลาด ถ้ า
ไม่มีอาชีพอื่นประกอบด้ วยก็ยากที่จะดํารงชีพด้ วยดีในยุคเศรษฐกิจแปรปรวน”
เฉกเช่นเดียวกันกับนักเขียนที่ผลิตหนังสือที่ได้ รับการยอมรับและทําให้
คนทั่ ว เมื อ งติ ด ตามงานเขี ย นของเขาโดยไม่ จํ า กั ด เพศวัย เช่ น ป. อิ น ทรปาลิ ต หรื อ ปรี ช า
อินทรปาลิต (สด กูรมะโรหิต อ้ างถึงใน วิชิต ณ ป้อมเพชร, หน้ า 33) โดยผลงานของเขาได้ รับการ
ยอมรับยาวนานและหลายยุคหลายสมัยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2482-พ.ศ. 2511 ด้ วยผลงานเขียนราว
1,000 ตอน จนได้ รับฉายา “นักเขียนของประชาชน” แต่กลับพบว่า เบื ้องท้ ายของชีวิตของท่านก็ยงั
ได้ รับความยากลําบาก ดังที่ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2544, หน้ า 43) ได้ กล่าวไว้ ว่า “..กล่าวกันว่า
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ป. อินทรปาลิต ได้ สร้ างความรํ่ ารวยให้ แก่สํานักพิมพ์หลายแห่ง แต่นกั ประพันธ์ได้ รับส่วนแบ่งน้ อย
มาก..โดยเฉพาะในบัน้ ปลายของชี วิต ป. อิน ทรปาลิต ยังคงต้ องทํ างานหนัก ต่อไปอีก เพราะ
ต้ องการรายได้ มาจุนเจือค่าใช้ จ่ายในครอบครัว จึงทําให้ สขุ ภาพยิ่งทรุดโทรมลงไปอีก..”
สถานการณ์ เ ช่ น ว่ า นี ้ นั บ เป็ นอุ ป สรรคสํ า คัญ ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้
สังคมไทยขาดงานเขียนที่มีคณ
ุ ค่าจากผู้ที่สนใจส่วนหนึ่งที่จะก้ าวเข้ าสู่อาชีพนักเขียน ดังคํากล่าว
ของปราชญ์ด้านการตลาดและสื่อสารมวลชนของประเทศไทยท่านหนึ่งที่ร้ ูสกึ ท้ อใจกับค่าตอบแทน
ของการเขียนหนังสือ ที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไป หากนําไปใช้ ในการสร้ างค่าตอบแทนด้ าน
อื่น
จากประเด็นดังกล่าว หากสอบถามผู้ที่ประสบความสําเร็ จอีกจํานวน
มาก ซึ่งถื อว่ามี ต้นทุน สูงที่ น่ าจะถ่ ายทอดความคิดที่ เป็ นประโยชน์ แก่สังคมผ่านงานเขีย น แต่
ปั จจุบนั ท่านเหล่านี ้ยังไม่ได้ ลงมือเขียน โดยส่วนใหญ่จะให้ เหตุผลว่า ไม่เคยรู้ ว่า ค่าตอบแทนเป็ น
เท่าไร แต่เหตุที่ไม่ได้ เขียนก็มีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็ นยังไม่พร้ อม ไม่มีเวลา และอื่น ๆ และโดยที่
บุคคลเหล่านี ้ ซึ่งเป็ นผู้ประสบความสําเร็ จในชีวิต และก้ าวพ้ นปั ญหาทางเศรษฐกิจมาแล้ ว ส่วน
ใหญ่ จึงตอบว่า ไม่ได้ สนใจกับค่าตอบแทน แต่ค่าตอบแทนก็ มีผลต่อแรงจูงใจในการเขียนของ
นักเขียน และยังมีความเห็นต่อไปว่า ค่าตอบแทนงานเขียนควรสูงกว่าที่เป็ นอยู่ ซึ่งประเด็นหลังนี ้
ผู้วิจยั เห็นว่าหากให้ ค่าตอบแทนการเขียนของไทยสูงกว่าที่เป็ นอยู่ ก็จะทําให้ โครงสร้ างต้ นทุนการ
ผลิตของหนังสือเล่มของไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยจะทําให้ ค่าตอบแทนของนักเขียนไทยสูงกว่า
เกณฑ์ทวั่ ไป ที่มีอตั ราค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 7-10 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ หากหนังสือผลิตจํานวนน้ อย ก็
จะทําให้ หนังสือมีราคาสูงเพราะต้ นทุนสูงขึ ้น ก็จะส่งผลต่อปริ มาณการจําหน่าย จะยิ่งทําให้ หนังสือ
ขายได้ ยากขึ ้น หากทําให้ หนังสือราคาสูงเกินไปจากต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้นนี ้ ท้ ายที่สดุ ผู้เขียนก็จะ
ได้ รับค่าตอบแทนตํ่าอยู่ดี ซึง่ ต่างจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือในต่างประเทศที่มีปริ มาณการ
ผลิตต่อครัง้ สูง ทําให้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยถูกลงได้ และหากหนังสือขายได้ มาก นักเขียนก็จะมี
ยอดรายรับจากส่วนแบ่งการขายที่สูงตามปริ มาณการผลิตหรื อปริ มาณการขาย ซึ่งทําให้ ได้ รับ
ค่าตอบแทนสูงกว่านักเขียนไทย แม้ ว่าอัตราค่าตอบแทนจะใกล้ เคียงกันก็ ตาม ดังเช่นนักเขียน
การ์ ตนู ญี่ปนุ่ 6 คน ที่ได้ รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อผู้ที่เสียภาษี สงู สุดของประเทศ 500 คน
(วิภา อุตมฉันท์, 2541, หน้ า 117) ประเด็นดังกล่าวจึงน่าสนใจว่า ทําอย่างไรจะให้ ปริมาณการขาย
และการผลิตหนังสือเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะทําให้ นกั เขียนได้ รับค่าตอบแทนสูงขึ ้นด้ วย
ประเด็นสุดท้ ายที่ผ้ วู ิจยั เห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่กล่าว
มาแล้ ว อันเป็ นผลต่อเนื่องมากจากคําว่า “นักเขียนไส้ แห้ ง” คือ การที่นกั เขียนต้ องเขียนหนังสือไป
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ตามกระแสของความต้ องการของตลาด เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของนักเขียน ขณะที่ในความ
เป็ นจริ งแล้ ว การเขียนหนังสือถือเป็ นงานสร้ างสรรค์ ซึ่งผู้เขียนควรมีโอกาสแสดงความคิดได้ ตาม
อิสระ แต่กลับต้ องเปลี่ยนรู ปแบบและวิธีการเขียนเพื่อความอยู่รอด เช่น นักเขียนบางคนที่อาจ
ต้ องการเขียนแบบ “สมจริ ง” ที่เรี ยกว่าแนว “อัตถนิยม” คือ Realist แต่หากกลับต้ องเขียนเพื่อ
การค้ า เช่น งานเขียนประเภทความฝั นหรื อเรื่ องเทพนิยายที่เรี ยกว่า แบบ “จิตนิยม” ซึง่ เป็ นเรื่ องที่
ให้ ความบันเทิงและมีอยู่ดาษดื่นเพราะอ่านง่ายและเป็ นที่นิยมในหมู่นักอ่านทั่วไป ดังที่ เสถี ยร
จันทิมาทร (2544, หน้ า 72-74) ที่กล่าวถึงงานเขียนของ ก. สุรางคนางค์ ซึง่ ถือเป็ นบุคคลหนึ่งที่
ปรารถนาจะเขียนหนังสือในแนวอัตถานิยม แต่ท้ายที่สดุ ก็ไม่สามารถจะทําได้ ดังนี ้ “แม้ เธอจะ
แสดงความมุ่งมัน่ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2480 โดยมี ป. บูรณศิลปิ น ผู้สามีคอยให้ ความช่วยเหลือทาง
ความคิดอย่างใกล้ ชิด แต่ก็มีปัจจัยทังโดยส่
้
วนตัวเธอเอง และโดยทางสังคมทําให้ เส้ นการเดินทาง
ค่อนข้ างจะคดเคี ้ยววกวนเป็ นพิเศษ..อะไรทําให้ ก.สุรางคนางค์ เกิดมี “ช่องว่าง” ระหว่าง “ความ
ใฝ่ ฝั น” กับ “ความเป็ นจริง” ทางการเขียน มันเกิดเนื่องจากตัวเธอเอง หรื อเป็ นเพราะแรงบีบคันทาง
้
สังคม แรงบีบคันทางด้
้
านการ “ตลาด” ทําให้ เธอจําต้ อง “เลือก” เดินไปบนเส้ นทางสายเก่าที่เธอไม่
พึงปรารถนา..”
นักเขียนไส้ ชมุ่
ใช่ ว่ า นั ก เขี ย นทุ ก คนจะไส้ แห้ งเสมอไป หากนั ก เขี ย นผู้ นั น้ เป็ นผู้ มี
ความสามารถในการนําเสนอเรื่ องราวที่น่าสนใจ ถูกใจผู้อ่าน ก็สามารถสร้ างผลตอบแทนจํานวน
มากได้ ดังเช่นทมยันตี หรื อวิมล ศิริไพบูลย์ ซึ่งถื อว่าเป็ นนักเขียนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็ จ
อย่า งงดงาม โดยสามารถดํ า เนิ น ชี วิต จากอาชี พ การเป็ นนัก เขี ย นแต่เ พี ย งอย่า งเดี ย วได้ ดัง ที่
ประพนธ์ วิพฒ
ั นพร (2549, หน้ า 86) ได้ บนั ทึกถึงทมยันดีไว้ ว่า “เพราะรายได้ งดงาม เพราะความ
ชัดเจนบนถนนสายหัวใจ ทําให้ วิมลมุง่ มัน่ ในเส้ นทางสายอาชีพการเป็ นนักเขียนอย่างแท้ จริง ..”
นักเขียนไส้ ช่มุ ยังสามารถยืนยันได้ จากข้ อเขียนของ ณรงค์ จันทร์ เรื อง
(2549, หน้ า 54, 144) ซึง่ บันทึกไว้ ว่า “.. ที่แน่ ๆ ก็คือ หนังสือของ ป. อินทรปาลิต จะขายดีหรื อ
ขายฝื ดไม่ใช่เรื่ องสลักสําคัญ แต่ ป. อินทรปาลิต ให้ หลานชาย (คุณปริ ญญา) ส่งต้ นฉบับมาเท่าไร
เมื่อใด สํานักพิมพ์ ประพันธ์ สาส์นรั บซื ้อทัง้ หมดเมื่อนัน้ ..” และ “..ต๊ ะ ท่าอิฐ (ชูศกั ดิ์ ราศีจันทร์ )
เขียนไกด์ผีดงั ระเบิด ต่อมาใช้ นาม ก้ องหล้ า สุรไกร เขียนเรื่ องบู๊ล้างผลาญดังสนัน่ เมือง กลายเป็ น
นักเขียนมือทองที่สร้ างคฤหาสน์มีห้องใต้ ดิน มีพิมพ์ดีด 6 เครื่ อง ทําสถิติใหม่ เป็ นนักเขียนที่ใช้
พิมพ์ดีดเวลาเดียวกันมากที่สดุ ”
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นอกจากประเด็นโอกาสของนักเขียนทังสองด้
้
านดังกล่าวมาแล้ ว ผู้วิจยั
ยัง พบประเด็นที่น่าสนใจในด้ านการยกย่องเชิดชูนกั เขียน ซึ่งถือเป็ นปูชนียบุคคลผู้สร้ างผลงาน
จากสมองของท่านไว้ ในบรรณพิภพ ซึง่ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู แต่เป็ นที่น่าเสียดายว่า นักเขียน
จํานวนมาก กว่าจะได้ รับตราประทับเชิดชู หลายท่านก็ไม่มีโอกาสได้ รับรู้ ดังเช่น นักเขียนเจ้ าของ
นามปากกา ร. จันทะพิมพะ หรื อเริ่ ม จันทะพิมพะ ซึ่งท่านได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในสิบห้ า
้
่ยมของไทย จากคณะกรรมการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ใน
นักเขียนเรื่ องสันยอดเยี
วาระครบ 100 ปี เรื่ องสันไทย
้
พ.ศ. 2528 หลังมรณกรรมของท่านถึง 31 ปี (อิงอร สุพนั ธุ์วณิช,
2548, หน้ า 50)
ประเด็นดังกล่าว ทําให้ เกิดคําถามว่า อาชีพนักเขียนในบ้ านเรา ยังขาด
การดูแลเอาใจใส่และยกย่องเชิดชูกนั อย่างจริ งจัง นักเขียนต้ องช่วยเหลือตนเองเพื่อความอยู่รอด
ขาดการสนับสนุนเหลียวแล โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้ าที่โดยตรงในการพัฒนาสังคม
แห่งความรู้ แต่หากกลับละเลยต่อผู้ผลิตองค์ความรู้ โดยตรง กลับกลายเป็ นภาระส่วนตัวที่ต้อง
จัดการตนเอง ต่างกันโดยสิ ้นเชิงกับอาชีพนักเขียนในหลายประเทศ ที่จะได้ รับการยกย่องเชิดชู
ดังเช่น นักเขียนของญี่ปนุ่ นาม ซาเซกิ ซึ่งเป็ นนักวรรณคดีในสมัยเมจิ ผู้สร้ างชื่อเสียงและผลงาน
จนเป็ นที่ กล่าวขานในประเทศ และในที่สุดเพื่ อเป็ นการยกย่องนักเขียน รัฐบาลญี่ ปุ่นถึงกับนํ า
ใบหน้ าของเขาบันทึกลงบนธนบัตรใบละ 1,000 เยน หรื อเจเค โรว์ลิ่ง นักเขียนเจ้ าของรางวัล
นวนิยายเยาวชนที่ขายดีที่สดุ ในโลก “แฮร์ รี่ พอตเตอร์ ” ก็เป็ นอีกผู้หนึ่งที่ได้ รับการยกย่องโดยได้ รับ
เครื่ องอิสริ ยาภรณ์ Prestigious Legion of Honour ชันอั
้ ศวิน จากประธานาธิบดีนิโคลัส ซาร์ โคซี่
แห่งฝรั่งเศส พร้ อมกับคํากล่าวขอบคุณจากประธานาธิ บดีฯ ในพิธีมอบรางวัลฯ ว่า “เธอได้ ทําให้
เด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวได้ หวนกลับสูร่ สชาติของการอ่านและการเขียน..” ซึง่ นับเป็ นการแสดงออก
ถึงการยกย่องนักเขียนว่าเป็ นอาชีพที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งต่อการพัฒนาประชากรและต่อการพัฒนาประเทศ
โอกาสนี ้ ผู้วิจยั จึงใคร่ ฝากคําถามไว้ ให้ สงั คมไทยว่า ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่จะทําให้ อาชีพนักเขียน
ได้ รับการยอมรับอย่างจริ งจัง และได้ รับการยกย่องจากสังคมรอบข้ าง เพื่อเป็ นกําลังใจแก่นกั เขียน
ุ ค่ายิ่ง ๆ ขึ ้นไปเพื่อสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้อย่างจริงจังและยัง่ ยืน
ให้ ผลิตผลงานที่มีคณ
โอกาสของสํานักพิมพ์
จากแนวคิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และความสําคัญของการอ่าน ที่พบว่า
ผู้ที่จะประสบความสําเร็ จได้ อย่างดี ล้ วนต้ องอาศัยข้ อมูลและองค์ความรู้ที่ถกู ต้ องและทันสมัย ใน
การจัดการกับสภาวะแวดล้ อมที่มีลกั ษณะเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเช่นปั จจุบนั อีกทังความต้
้
องการ
เสพความบันเทิงอย่างอิสระและเป็ นส่วนตัวผ่านองค์ความรู้และความบันเทิงจากสื่อหนังสือเล่ม ที่
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ยังคงมีเสน่ห์และมีราคาถูก โดยสามารถพกพาไปได้ ทุกที่ ด้ วยเหตุดงั กล่าว สํานักพิมพ์ จึงยังมี
โอกาสอีกมากมายในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ สอดคล้ องกับความเห็นของ Toffler (1980) ที่เชื่อว่า ใน
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรี ยกว่า ยุคแห่งข้ อมูลข่าวสาร จะทําให้ เกิดความต้ องการข่าวสารอย่างไม่จํากัด
เพื่ อ สร้ างความได้ เ ปรี ย บในการแข่ง ขัน จึ ง ทํ า ให้ สื่ อ มวลชนทัง้ หนัง สื อ วิ ท ยุ โทรทัศ น์ วิ ดี โ อฯ
กลายเป็ นผู้มีอิทธิพลในปั จจุบนั ซึง่ สอดคล้ องกับความเห็นของ Hawkins (2000) และ Rob &
Adam, (2003) ซึง่ พบว่า ไม่ว่าการสื่อสารอื่นจะมีมากมายเพียงใด ทัง้ สื่อ ทีวี วิทยุ โทรศัพท์ หรื อ
แม้ แต่อินเตอร์ เน็ต แต่หนังสือก็ยงั เป็ นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ทังนี
้ ้ เพราะหนังสือเป็ นสิ่งที่ทําให้ มนุษย์
ฉลาดขึน้ มี ค วามสุข สุข ภาพดี และมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และด้ ว ยเหตุนี ้ จึ ง ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ สิ่ง พิ ม พ์
(Publishing Business) ซึง่ ประกอบด้ วยธุรกิจสํานักพิมพ์ (Publisher หรื อ Publishing House)
และธุรกิจจําหน่ายหนังสือ เติบโตอย่างรวดเร็ วและอย่างต่อเนื่อง รวมทังยั
้ งเป็ นธุรกิจที่ได้ รับความ
สนใจมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ขณะที่ผลการศึกษาของ Baker (1994) ก็พบว่า แม้ แต่ในสภาวะที่เศรษฐกิจ
ตกตํ่า ธุรกิจสิง่ พิมพ์ก็ยงั มีการเจริ ญเติบโตสูงขึ ้นเรื่ อยมา
ประเด็ น ดัง กล่ า ว ผู้วิ จัย ก็ มี ค วามเห็ น เช่ น เดี ย วกัน และเชื่ อ ว่ า หาก
สํานักพิมพ์เตรี ยมตัวให้ พร้ อมต่อการแข่งขัน และศึกษาศักยภาพของตนเอง แล้ วเลือกผลิตหนังสือ
ที่สอดรับความต้ องการที่แท้ จริ งของผู้อ่าน ก็เชื่อว่า โอกาสยังเปิ ดกว้ างสําหรับผู้พร้ อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ วเช่นปั จจุบนั ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการจัดการ
สมัย ใหม่ ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ที่ เ ชื่ อ ว่ า ธุ ร กิ จ ต้ อ งปรั บ ตัว และเผชิ ญ กับ ความ
เปลี่ ย นแปลงได้ โดยเฉพาะการใช้ น วัต กรรมในการตอบรั บ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ ดัง
ความเห็นของ McGrath (1998) ที่เชื่อว่า สํานักพิมพ์ทกุ แห่งต้ องตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงคือ
สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเกิ ด ขึน้ สิ่ ง ที่ เ กิ ด กับ ธุ ร กิ จ หนัง สื อ ก็ เ หมื อ นกับ สิ่ง ที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก อื่ น ซึ่ง
สํานักพิมพ์ต้องปรับตัว ขณะที่ Anderson (1998) ได้ ให้ ทศั นะไว้ ว่า แม้ ว่าหนังสือ จะมีสื่อ หรื อ
ข้ อมูลอื่นมาทดแทนได้ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต เมื่อสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป
ธุรกิจสํานักพิมพ์ก็สามารถอยูร่ อดได้ หากมีความสามารถในการดําเนินงานอย่างมืออาชีพ รวมทัง้
แสวงหาช่องทางการผลิตและจําหน่ายหนังสือใหม่ ๆ
นอกจากนี ้ สํานักพิมพ์ยงั ต้ องแสวงหาแนวทางในการเพิ่มผลกําไรด้ วย
วิธีการต่าง ๆ ที่จะสร้ างโอกาสการดําเนินธุรกิจใหม่ ๆ แก่สํานักพิมพ์ ทังในแง่
้
การต่อยอดธุรกิจเดิม
และการขยายโอกาสในธุรกิจอื่น ดังเช่น สํานักพิมพ์มติชน ที่มีแหล่งข้ อมูล คือ เนื ้อข่าวจํานวนมาก
ที่ได้ ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ก็ได้ เพิ่มโอกาสในการสร้ างผลกําไรโดยการนําข่าวที่เคยนําเสนอ
ในหนังสือพิมพ์ มารวมเล่มในรู ปพ๊ อกเก็ตบุ๊ค เช่น การออกหนังสือ “มติชนบันทึกประเทศไทย ปี
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2551” โดยสามารถตังราคาจํ
้
าหน่ายถึงเล่มละ 500 บาท หรื อการผลิตหนังสือทังปกแข็
้
ง และ
ปกอ่อน เพื่อขยายกลุ่มลูกค้ า เช่น หนังสือรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2548 เรื่ องเจ้ าหญิง ของบินหลา
สันกลาคีรี ที่มีการพิมพ์ทงปกแข็
ั้
งและปกอ่อน โดยจําหน่ายในราคา 220 บาท สําหรับปกแข็งและ
120 บาท สําหรับปกอ่อน นับเป็ นเพิ่มคุณค่าแก่ทรัพยากรทังในแง่
้
การใช้ เครื่ องจักรที่มีอยู่และการ
ใช้ ข้อมูลเดิมเพื่อเพิ่มรายได้ และผลกําไร วิธีการดังกล่าวสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ McGahan
(1999) ที่ได้ ศกึ ษาถึง การแข่งขัน กลยุทธ์ และความสําเร็ จของธุรกิจสํานักพิมพ์ ที่นํามาใช้ ในการ
เพิ่มผลกําไร โดยสามารถกระทําได้ หลายวิธี เช่น การกระจายหัวสํานักพิมพ์เพิ่มขึ ้นตามประเภท
ต่าง ๆ ของหนังสือ สําหรับกลยุทธ์ ในระดับองค์การ จะกระจายธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้ าน เช่น
การดําเนินการด้ านวิทยุ โฆษณากลางแจ้ ง การทําหนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม เป็ นต้ น โดยในแต่ละ
ธุรกิจ ก็อาจกระจายธุรกิจออกไปอีก วิธีการเหล่านี ้ จะช่วยให้ ธุรกิจมีกําไรสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
4. การส่งเสริ มธุรกิจหนังสือของภาครัฐและเอกชน
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้ประกอบการทุกฝ่ าย โดยเฉพาะสํานักพิมพ์และ
ร้ านหนังสือ รวมทังผู
้ ้ จดั จําหน่ายหรื อสายส่ง ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ภาครัฐยังขาดการสนับสนุน
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมหนังสืออย่างจริ งจังนับแต่อดีตถึงปั จจุบนั ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
อําไพ จันทร์ จิระ (2515) เกี่ยวกับประวัติและวิวฒ
ั นาการ การพิมพ์หนังสือในประเทศไทย พบว่า
คนไทยส่วนใหญ่ยงั รักการอ่านหนังสือไม่มากพอ รวมทังการส่
้
งเสริ มจากรัฐบาลในการส่งเสริ มการ
อ่านและการช่วยเหลืออุตสาหกรรมหนังสือยังไม่มากพอเช่นกัน ทํานองเดียวกันกับความเห็นของ
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2547) ที่เชื่อว่า รัฐบาลได้ เริ่ มเห็นว่าองค์ความรู้ เป็ นเรื่ องจําเป็ น และได้ จดั ตัง้
หน่วยงานเพื่อส่งเสริ มงานที่เป็ นความรู้ ขึ ้นมาหลายหน่วย แต่หน่วยที่ถกู ลืมไปว่ามีมาแต่เดิมและ
เป็ นหัวใจของการเผยแพร่ความรู้ก็คือ พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด และหอสมุดแห่งชาติ แม้ จะมีการพูดถึง
แต่ยงั ไม่ได้ ทําอะไรเป็ นรูปธรรม
ประเด็นดังกล่าวนี ้ ผู้วิจยั เชื่อว่า ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสมัย
ของอดี ต รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ เ กษม วัฒ นชัย หรื อ
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรี สอ้ าน รวมทังรั้ ฐบาลปั จจุบนั ทังรั้ ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษา ฯพณฯ
ท่ า นจุ ริ น ทร์ ลัก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ หรื อ แม้ แ ต่ น ายกรั ฐ มนตรี ฯพณฯ ท่ า น อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ และ
ผู้เกี่ยวข้ องอีกหลายท่านที่มิได้ ยกมากล่าว ก็เชื่อว่าต่างมีความตังใจที
้ ่จะสนับสนุนการสร้ างสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะด้ านการอ่านให้ แพร่ หลายในสังคมไทย อีกทังปั
้ ญหาด้ านการอ่าน เป็ น
เรื่ องใหญ่เพราะเป็ นวัฒนธรรมที่ถือเป็ นรากเหง้ าของประเทศไทยอันเกิดจากการไม่ใช่สงั คมการจด
บันทึก และนํามาสูก่ ารไม่รักการอ่าน ทําให้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านน้ อยของคนไทยให้
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กลายเป็ นคนอ่านมากเพื่อเพิ่มความต้ องการหนังสือซึง่ เป็ นผลผลิตของอุตสาหกรรมหนังสือจึงเป็ น
เรื่ องทําได้ ไม่ง่ายและต้ องใช้ เวลา รวมทังการแก้
้
ปัญหาที่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมหนังสือตังแต่
้ การ
ผลิ ต ไปจนถึ ง การจํ า หน่ า ย ก็ ล้ ว นต้ อ งอาศัย การขับ เคลื่ อ นของทุ ก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะจาก
ข้ าราชการที่ เกี่ ยวข้ องในการนํ านโยบายสู่การปฏิ บัติอย่างเป็ นรู ปธรรม ขณะที่ วัฒนธรรมการ
ทํางานของข้ าราชการไทยส่วนหนึง่ ก็เป็ นปั ญหามาช้ านาน ทําให้ แผนงานดังกล่าวไม่บรรลุผลตาม
มุ่ ง หวั ง ผนวกกั บ ปั ญหากฎ ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ยวพั น กั บ หลายหน่ ว ยงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น
้
กระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้ าที่กําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการศึกษาทังในและนอก
ระบบซึง่ ส่งผลต่อการเพิ่มจํานวนผู้อา่ นหนังสือโดยตรง กระทรวงการคลังที่มีหน้ าที่กําหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องและมีส่วนสนับสนุนส่งเสริ มตังแต่
้ กระบวนการได้ มาของหนังสือ ไป
้ ภาษี
จนถึงกระบวนการจําหน่าย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องด้ านภาษี จากต้ นทุนการผลิตตังแต่
นําเข้ า ภาษี ซื ้อและภาษี ขายในส่วนของการจัดจําหน่ายไปจนถึงภาษี จากผลกํ าไรสุทธิ จากการ
ดําเนิ นงาน รวมทัง้ หน่ว ยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ที่ มีห น้ าที่ ผลักดันให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมการอ่านที่แพร่ หลายด้ วยอีกทางหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีหน้ าที่สนับสนุนส่งเสริ ม
ความรู้ แก่ผ้ ูประกอบการ หรื อแม้ แต่การผลักดันของสํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ให้ ผ้ ทู ี่ไม่สามารถอ่านหนังสือออกให้ สามารถอ่าน
หนังสือได้ ซึง่ จะช่วยให้ จํานวนผู้อ่านหนังสือเพิ่มขึ ้น ก็มิใช่เรื่ องที่ทําได้ ง่าย สอดคล้ องกับความเห็น
ของนายโคอิชิโร มัทซูอรุ ะ (2008) ผู้อํานวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาติ (UNESCO) ที่ แสดงความเห็นไว้ ในวันที่ระลึกแห่งการรู้ หนังสือ (International
Literacy Day) ซึง่ ตรงกับวันที่ 8 กันยายนของทุกปี โดยได้ กล่าวถึงความยากลําบากในการทําให้
คนทังโลกรู
้ ้ หนังสือ เพื่อสามารถเข้ าถึงความรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึง่ แม้ จะมีความพยายามรณรงค์
ส่งเสริ มมาตลอดยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ แต่การรู้ หนังสือของปวงชนยังคงเป็ นเป้าหมายที่
เลือนราง ซึง่ แม้ วา่ การรณรงค์สง่ เสริมการรู้หนังสือจะได้ มีการดําเนินการมาถึงครึ่งทางของทศวรรษ
การรู้หนังสือแห่งสหประชาชาติ (2003-2012) แล้ ว แต่กลับพบว่า ยังมีคนอีกถึง 861 ล้ านคน หรื อ
ราว 1 ใน 7 ของประชากรทัว่ โลก ยังไม่สามารถอ่านหรื อเขียนได้
จะเห็นได้ ว่า อุปสรรคที่กีดขวางการขับเคลื่อนหรื อการกําหนดมาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ อุต สาหกรรมหนัง สื อ มี อ ยู่ห ลายประการ ซึ่ง การแก้ ไ ขปั ญ หาทัง้ หลายที่ ก ล่า วมานี ้
จําเป็ นต้ องใช้ เวลาและความพยายาม ร่ วมกับการร่ วมแรงร่ วมใจกันทุกภาคส่วนอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการอ่านของประชากรไทยให้ เพิ่มกว่า
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ที่ เ ป็ นอยู่ จึ ง ทํ า ให้ ก ารผลัก ดัน และการช่ ว ยเหลือ ของภาครั ฐ ดูเ สมื อนว่า ยัง ขาดการสนับ สนุน
ส่งเสริมเท่าที่ควร
6.2.2 อุปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ในประเทศไทย
1. อุปสรรคของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์
- ปั ญหาวัฒนธรรมการอ่าน ผลการวิจยั พบว่า แม้ ว่าตลาดหนังสือใน
ปั จจุบันจะขยายตัวมากขึน้ แต่ก็ยัง ถื อว่าอยู่ในเกณฑ์ ตํ่า ซึ่งสะท้ อนถึงความล้ มเหลวของการ
พยายามรณรงค์สง่ เสริ มการอ่านให้ เป็ นวาระแห่งชาติ สอดคล้ องกับความเห็นของ ธงชัย สันติวงษ์
(2550, หน้ า 11) ซึง่ เชื่อว่า การนําพาสังคมไทยให้ อยู่รอดได้ ต้ องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัย
สําคัญ แต่หากพบว่า ในความเป็ นจริ งแล้ ว สังคมไทยยังขาดการการเรี ยนรู้ ด้ วยตัวเองและการ
สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ อีกทังปั
้ ญหาเดิม ๆ อันเป็ นจุดอ่อนของไทยมาเป็ นระยะเวลายาวนาน คู่กบั
นิสยั คนไทยที่ไม่นิยมจดบันทึกกับไม่ชอบอ่านหนังสือ ปั ญหาการขาดความรู้ จึงหนักหนาสาหัสยิ่ง
ด้ วยจุดอ่อนข้ อนี ้เอง ที่ทําให้ สงั คมไทยเสื่อมถอยไม่สามารถเติบโตได้ ซึง่ เป็ นข้ อสงสัยว่า ในอนาคต
จะอยูย่ งั่ ยืนได้ อย่างไร ถ้ าไม่มีการแก้ ไขจุดอ่อนข้ อนี ้อย่างจริงจัง
หากสถานการณ์ การอ่านยังเป็ นเช่ นนี ้ ธุรกิ จสํานัก พิมพ์ ซึ่งเป็ นผู้รับ
ความเสี่ยงในการลงทุนผลิตหนังสือเพื่อเข้ าสูต่ ลาดหนังสือ โดยมีตลาดหลักเพียงในประเทศ ก็ย่อม
เผชิ ญกับความยากลําบากในการดําเนิ นธุรกิ จ ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ อันสําคัญที่ ผ้ ูประกอบการ
สํานักพิมพ์ต้องร่ วมมือกันเพื่อหยุดยังพฤติ
้
กรรมและวัฒนธรรมที่บนั่ ทอนสติปัญญาของประชากร
อีกทัง้ ยังต้ องหาทางเร่ งเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการอ่านให้ แพร่ หลายในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยของ
ประชาชน โดยต้ องใช้ วิกฤติให้ เป็ นโอกาส เช่น ในการสํารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.
2551 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่า คนไทยมีอตั ราการอ่านหนังสือลดลงเกือบทุกวัย ทังวั
้ ย
เด็ก วัยเยาวชน และวัยทํางาน ส่วนวัยสูงอายุเป็ นกลุม่ เดียวที่มีอตั ราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ ้น แม้ ว่า
เมื่อพิจารณาอัตราการอ่านหนังสือจะพบว่า วัยสูงอายุจะมีอตั ราการอ่านหนังสือตํ่าที่สุดก็ตาม
ทังนี
้ ้ สําหรับผู้มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป สาเหตุที่อตั ราการอ่านน้ อยกว่าวัยอื่น อาจเนื่องมาจากปั ญหา
สุขภาพ คือ สายตาที่ทําให้ มองหนังสือไม่ถนัด ซึง่ ผู้เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมหนังสือ ควรพิจารณา
ประชากรกลุ่มนี ้ที่จะสามารถเข้ าถึงหนังสือได้ สะดวกได้ อย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสในการอ่านหนังสือ
ของประชากรให้ ขยายกว้ างขึ ้นและเพิ่มโอกาสในการจําหน่ายหนังสือของสํานักพิมพ์ ซึ่งแนวโน้ ม
ของผู้สงู อายุจะยิ่งเพิ่มขึ ้น โดยจากรายงานการสํารวจประชากรผู้สงู อายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550
ของสํานักงานสถิติและสังคมแห่งชาติ (2551) ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีจํานวนและสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมีดชั นีผ้ ูสูงอายุ ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนของจํานวนประชากร
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สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ ้นไป) ต่อจํานวนประชากรวัยเด็ก (อายุตํ่ากว่า 15 ปี ) 100 คน เท่ากับ 22.6 ใน
ปี พ.ศ. 2537 และเท่ากับ 37.8 ในปี พ.ศ. 2545 ขณะที่ปี พ.ศ. 2550 จะมีอตั ราเท่ากับ 47.7 ซึง่
ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ประชากรสูงอายุในอนาคตกํ าลังมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ เรื่ อย ๆ ผลที่
ตามมาก็คือ ตลาดหนังสือของผู้สงู อายุสามารถเป็ นตลาดใหญ่ในอนาคตได้ หากผู้ประกอบการ
สํานักพิมพ์ สามารถผลิตหนังสือและสื่อที่เกี่ ยวเนื่ องและสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้สงู อายุกลุม่ นี ้ได้ โอกาสการเพิ่มรายได้ และผลกําไรของสํานักพิมพ์ก็จะสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังใคร่ ฝากข้ อคิดเห็นบางมิติเกี่ยวกับการอ่านของคน
ไทยว่า หลายฝ่ ายได้ กล่าวถึงการไม่เห็ นความสําคัญของการอ่าน ซึ่งผู้วิจัยขอขยายความเห็น
ด้ วยเหตุผลที่ว่า ผู้วิจยั เชื่อว่า ทุกคนน่าจะรู้
ดังกล่าวว่า การกล่าวเช่นนัน้ อาจจะไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
และเชื่อว่าการอ่านเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ สังเกตได้ จากพ่อแม่ที่มีบตุ รอยู่ในวัยเรี ยน มักเคี่ยวเข็ญ
และบังคับให้ บุตรอ่านหนังสือ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้ สอบผ่านและได้ คะแนนดี ซึ่งหากวิเคราะห์ใน
ประเด็นนี ้อย่างลึกซึ ้ง จะพบว่า หลักคิดเกี่ยวกับการอ่านสําหรับผู้ใหญ่ หรื อผู้ที่เป็ นพ่อแม่จํานวน
หนึ่งของไทยนี ้ การอ่านอาจมีความจําเป็ นสําหรับในการเรี ยนหนังสือให้ ได้ ดีเท่านัน้ และเมื่อเรี ยน
จบแล้ วก็ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องอ่านหนังสืออีกต่อไป ซึ่งจะพบได้ ทวั่ ไปว่า คนไทยอีกจํานวน
มาก เมื่อเรี ยนจบและได้ ทํางานแล้ ว หลายคนก็หนั หลังให้ กบั การอ่าน หรื ออ่านอย่างเบาบาง หรื อ
อ่านก็เพียงเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการทํางานเท่านัน้ สภาพการณ์ เช่นนีส้ ะท้ อนให้ เห็น ถึงความ
ล้ มเหลวของระบบการศึกษาในบ้ านเรา ที่ยงั ไม่สามารถทําให้ ผลผลิตของการศึกษากลายเป็ น
ผลผลิ ต ที่ ม องเห็ น ความจํ า เป็ นของการอ่ า นและการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ได้ ซึ่ง แม้ แ ต่ผ้ ูที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาในระดับสูง ก็ยงั มีพฤติกรรมการอ่านน้ อย หรื อเลิกอ่านเมื่อสําเร็ จการศึกษาในระบบแล้ ว
ดังคํากล่าวของดุษฎีบณ
ั ฑิตท่านหนึ่ง ที่ว่า หากเรี ยนจบแล้ ว จะเลิกอ่านหนังสือใด ๆ ทังสิ
้ ้น เพราะ
รู้ สึก ว่า ในช่ ว งเวลาเรี ย นนัน้ เหมื อ นถูก บัง คับให้ ต้อ งอ่าน ..อ่า น ..แล้ ว ก็ อ่าน อ่า นกัน จนแทบ
อาเจียน
ดังนัน้ หากผู้เกี่ยวข้ องไม่สามารถขจัดหรื อลดอุปสรรคจากวัฒนธรรม
การอ่านของคนไทยดังกล่าวได้ โอกาสที่สํานักพิมพ์ไทยจะเติบโตและเข้ มแข็งเฉกเช่นสํานักพิมพ์ใน
้
เงินทุน
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วย่อมเป็ นไปได้ ยาก จะมีก็แต่บางสํานักพิมพ์ที่มีความพร้ อมทังในแง่
และองค์ความรู้ที่จะสามารถยืนหยัดดําเนินธุรกิจภายใต้ วฒ
ั นธรรมการอ่านเช่นนี ้ได้
- ปั ญหาด้ านการจัดจําหน่ายในการวิจยั นี ้ พบปั ญหาทังในแง่
้
ต้นทุนการ
จัดจํ าหน่ายที่ อาศัยผู้จํ าหน่ายหรื อร้ านหนังสื อที่ รับฝากขายหนังสือที่ เรี ยกค่า จัดจํ าหน่ายหรื อ
ค่าฝากขายในอัตราที่สงู คือ ประมาณร้ อยละ 30-40 หรื อบางกรณีอาจถึงร้ อยละ 50 รวมทังปั
้ ญหา
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พื ้นที่การจําหน่ายที่มีจํากัด ส่งผลให้ ระยะเวลาในการวางหนังสือมีจํากัด และโอกาสของหนังสือดี
ที่มิใช่หนังสือกระแสก็มีอยู่จํากัดด้ วย ขณะเดียวกันประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการร้ านร้ าน
หนังสือก็สง่ ผลกระทบต่อความสําเร็ จของสํานักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือเพื่อป้อนเข้ าสู่วงจรร้ านหนังสือ
ด้ วย และเมื่อหนังสือขายไม่ได้ หรื อขายได้ น้อย ก็เกิดปั ญหาตามมาคือ ปั ญหาการคืนหนังสือ ซึ่ง
เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นมากในปั จจุบนั โดยเฉพาะเมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนจํากัดค่าใช้ จ่าย
ปั ญหาการจัดจําหน่ายหนังสือที่กล่าวมานี ้ นับว่าเป็ นอุปสรรคสําคัญที่
ส่งผลต่อความสําเร็ จของสํานักพิมพ์ และด้ วยอุปสรรคดังกล่าวมีอยู่จริ งเช่นนี ้ จึงทําให้ พบภาพ
สํา นัก พิ ม พ์ ห รื อแม้ แต่ผ้ ูจัดจํ า หน่ า ยบางแห่ง ที่ แม้ ไม่ต้อ งการลงทุน เปิ ดร้ านหนัง สือเอง ก็ อ าจ
จําเป็ นต้ องตัดสินใจลงทุนเปิ ดร้ านหนังสือของตนเอง ดังที่ วินัย ชาติอนันต์ (สัมภาษณ์ , 2552,
มกราคม 25, หน้ า 8) ได้ กล่าวไว้ ว่า “เมื่อเคล็ดไทยส่งหนังสือเข้ าไป ก็ต้องต่อแถวยาว..ต้ องรอให้
หนังสือที่กลุม่ บริ ษัทของร้ านหนังสือที่รับจัดจําหน่ายนันวางในตํ
้
าแหน่งที่ดีกว่าเสมอ จึงเป็ นเหตุผล
ที่ทําให้ ทางผู้จดั จําหน่ายหนังสืออย่างเคล็ดไทยต้ องทนกลํ ้ากลืนพอสมควร การมีหน้ าร้ านเป็ นของ
ตนเอง จึงเป็ นทางเลือกที่แม้ ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ก็ต้องทํา และก็เป็ นทางออกในการระบาย
สินค้ าค้ างสต๊ อก คาโกดังของเคล็ดไทยที่มีอยูจ่ ํานวนมหาศาล..”
สําหรับปั ญหาค่าจัดจําหน่ายที่สํานักพิมพ์บางแห่งเห็นว่ามีการเรี ยก
เก็บในอัตราสูงนัน้ ผู้วิจยั มีความเห็นที่แตกต่าง กล่าวคือ เงื่อนไขส่วนลดในการจัดจําหน่ายหนังสือ
ซึง่ เป็ นสินค้ าลักษณะเดียวกับสินค้ าอุปโภคอื่นที่อาศัยระบบการจัดจําหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป
มีอตั ราการฝากขายใกล้ เคียงกัน ซึง่ เป็ นไปตามโครงสร้ างของธุรกิจค้ าปลีกทัว่ ไป ซึง่ ผู้จดั จําหน่าย
หรื อแม้ แต่ร้านหนังสือกรณีรับฝากขายหนังสือจากสํานักพิมพ์ ล้ วนต่างมีภาระค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานและการบริ หารในอัตราที่สงู เช่นกัน จึงจําเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่าจัดจําหน่ายหรื อค่าฝาก
ขายในอัตราดังกล่าว
ประเด็น ที่ ควรพิจ ารณา คื อ เนื่ อ งจากหนัง สือ เป็ นสิ่ง จํ า เป็ นต่อ การ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ในสังคม การร่ วมมือกันแก้ ปัญหาในข้ อนี ้ ควรต้ องอาศัยการร่ วมมือ
กันของทุกภาคส่วนในสังคม ตังแต่
้ ภาครัฐ เอกชน และสังคม ที่จะทําให้ ธุรกิจหนังสืออยู่ได้ และ
ผู้อ่านหนังสือมีโอกาสเข้ าถึงหนังสือในราคาถูก กว้ างขวาง และได้ หนังสือที่มีคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาสติปัญญาของประชากร โดยเงื่อนไขที่สามารถดําเนินการได้ อาจได้ แก่การช่วยสนับสนุน
สถานที่ จัดจํ าหน่ายสํ าหรั บสํา นักพิ มพ์ เล็ก ๆ การสนับสนุน อุดหนุน ในรู ปเงิ นกู้ปลอดดอกเบีย้
สําหรับผู้ประกอบสํานักพิมพ์ และร้ านหนังสือ หรื อการยกเว้ นภาษี เงินได้ จากผลกํ าไรจากธุรกิ จ
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หนังสือ รวมทัง้ มาตรการ “ช่วยซือ้ ” เพื่อเพิ่ม จํ านวนการพิม พ์ ซึ่งจะทํ าให้ ต้นทุนต่อหน่วยของ
สํานักพิมพ์ลดลง ทําให้ หนังสือราคาถูกลง และ เพิ่มโอกาสในการจําหน่ายมากขึ ้น
- ปั ญ หาการลอกเลี ย นแบบ นับ เป็ นอุ ป สรรคสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมหนังสือที่ทําให้ ขาดความหลากหลายของหนังสือ ซึง่ จะยิ่งบัน่ ทอนความสนใจในการ
อ่านของประชากร เพราะขาดความแตกต่างทังในแง่
้
เนื ้อหาและรู ปแบบหนังสือที่แปลกใหม่ ซึง่ ไม่
จูงใจต่อนักอ่านกลุ่มใหม่ ๆ ที่มีส่วนช่วยเพิ่มจํานวนการอ่านได้ ซึ่งหากสํานักพิมพ์ใช้ กลยุทธ์ การ
้ ้ การเลือกผลิตหนังสือ
ลอกเลียนแบบในการดําเนินธุรกิจ ก็จะมีโอกาสในการเติบโตตํ่าด้ วย ทังนี
โดยการเลียนแบบผู้ที่ประสบความสําเร็ จ สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้ประกอบการเหล่านี ้ ยังขาดแนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ ที่จะทําให้ ธุรกิจเติบโตด้ วยกลยุทธ์ ที่แตกต่างและดีกว่า ซึง่ ขัดแย้ งกับแนวคิด
กลยุทธ์น่านนํ ้าสีคราม หรื อ Blue Ocean ซึง่ ไม่แนะนําอย่างยิ่งให้ ธุรกิจใช้ กลยุทธ์ในการเลียนแบบ
แต่หากให้ ธุรกิจหาตําแหน่งของสินค้ าและบริ การใหม่ เพื่อสร้ างความต้ องการและโอกาสในการ
สร้ างผลกํ า ไรและการเติ บ โตที่ สูง โดยให้ ความสํ า คัญ กั บ นวัต กรรมเชิ ง คุ ณ ค่ า คื อ การให้
ความสําคัญกับคุณค่าที่ลกู ค้ าได้ รับซึง่ เป็ นคุณค่าที่โดดเด่นในตลาด ควบคู่กบั การให้ ความสําคัญ
กับนวัตกรรม ซึง่ จะช่วยให้ ธุรกิจก้ าวพ้ นการแข่งขันแบบเดิม ๆ และสร้ างผลกําไรได้ สงู กว่า
- ปั ญหาภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่า เมื่อประชาชนได้ รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิ จจะทํ า ให้ ความสามารถในการซื อ้ หนังสืออ่านลดลง หรื อไม่มี อารมณ์ ที่จะอ่า น
หนังสือ สอดคล้ องกับความเห็นของวรพันธ์ โลกิตสถาพร (2552, หน้ า 7) อุปนายกฝ่ ายในประเทศ
สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ กล่าวไว้ ว่า “อัตราการเจริ ญเติบโตของ
ธุรกิจหนังสือนัน้ มีความสัมพันธ์ กบั GDP ดังนัน้ ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า สมาชิกจะต้ องดําเนิน
ธุรกิจอย่างระมัดระวัง ให้ ความสําคัญกับการบริ หารค่าใช้ จ่าย และต้ นทุน” ข้ อมูลที่ได้ จากประเด็น
นี ้ จะขัดแย้ งกับผลการศึกษาของ Keh (1998) ที่พบว่า แม้ ว่าภาวะเศรษฐกิจจะตกตํ่า แต่ธุรกิจ
หนังสือก็ยงั เติบโตและเจริ ญรุ่ งเรื อง เช่น ในช่วงปี 1960-1970 ซึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าใน
สหรัฐอเมริ กา แต่ปรากฏว่า ตลาดหนังสือ กลับมีปริ มาณปกหนังสือออกใหม่เพิ่มขึ ้น จาก 25,784
ปก ในปี 1963 และเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนถึง 53,380 ปกในปี 1983
ปรากฏการณ์เช่นนี ้ แสดงให้ เห็นว่า ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็ นเช่นไร
ั นาแล้ ว
คนอเมริ กนั ก็ยงั นิยมอ่านหนังสือ ซึง่ ในประเด็นนี ้ ผู้วิจยั เห็นว่า ประชากรของประเทศที่พฒ
ส่วนใหญ่จะเห็นความสําคัญของการอ่านมากกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทย และ
ยังรู้ อีกว่า การอ่านจะได้ แนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนํามาปรับใช้ จดั การกับปั ญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้
รวมทังการเผชิ
้
ญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่แม้ จะรู้วา่ การอ่านมีประโยชน์
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แต่ก็ยงั ให้ ความสําคัญกับการอ่านน้ อย อีกทังยั
้ งไม่ค่อยมีทศั นคติต่อการซื ้อหนังสืออ่านมากนัก
และหากมีเงื่อนไขที่ต้องตัดสินใจในการลดค่าใช้ จ่าย หนังสือก็เป็ นสิ่งแรก ๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่จะ
ชะลอการซื ้อออกไป ส่งผลต่อธุรกิจสํานักพิมพ์ในที่สดุ
- ปั ญหาต้ นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งสํานักพิมพ์ ต้องรั บภาระในการลงทุน
ผลิ ต ก่ อ น แม้ ว่ า หนั ง สื อ จะขายได้ หรื อ ไม่ ก็ ต าม สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ กิ ต ติ พ งษ์
พงศ์พฒ
ั นาวุฒิ (2539) ซึง่ ศึกษาสถานภาพและกระบวนการควบคุมประตูข่าวสารของสํานักพิมพ์
หนังสือเล่มในประเทศไทย ซึ่งพบปั ญหาที่พบจากการดําเนินงานของสํานักพิมพ์หนังสือเล่มใน
ประเทศไทยว่า สํานักพิมพ์ส่วนใหญ่ จํานวนร้ อยละ 47.2 ประสบปั ญหาด้ านวัสดุ อุปกรณ์ ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งปั ญหาที่ พบ ได้ แก่ กระดาษมีราคาแพงมาก ทํ าให้ ต้นทุนการผลิตสูง และ
รัฐบาลไม่ช่วยเหลือเรื่ องราคากระดาษ ทําให้ หนังสือราคาสูง ขณะเดียวกันสํานักพิมพ์ส่วนใหญ่
จํานวนร้ อยละ 34 ยังประสบปั ญหาเกี่ยวกับผู้อ่าน ผู้ซื ้อในระดับมาก และเท่ากันกับที่พบในระดับ
ปานกลาง โดยปั ญหาที่ พบ ได้ แก่ ผู้อ่าน ผู้ซือ้ มีจํานวนน้ อย ผู้ซื ้อไม่รักการอ่านเท่าที่ ควร มอง
หนังสือไม่ใช่อาหารสมอง และไม่สามารถตอบสนองผู้อ่านได้ เต็มที่ เหล่านี ้ ล้ วนส่งผลให้ ปริ มาณ
การจํ า หน่า ยหนัง สื อ ของสํา นัก พิม พ์ ต่า ง ๆ ในประเทศไทยมี จํา นวนตํ่ า ส่ง ผลต่อ ปริ ม าณการ
จัดพิมพ์ครัง้ ละไม่มากนัก โดยสํานักพิมพ์ส่วนใหญ่คิดเป็ นร้ อยละ 60.3 จะตีพิมพ์หนังสือเล่มต่อ
หนึ่งชื่อเรื่ อง ระหว่าง 1,001-3,000 ฉบับ รองลงมาร้ อยละ 26.4 ระหว่าง 3,001-5,000 ฉบับ และ
ร้ อยละ 3.8 ที่ตีพิมพ์เท่ากัน คือ จํานวนไม่เกิน 1,000 ฉบับ และมากกว่า 5,000 ฉบับ ซึง่ การพิมพ์
หนังสือจํานวนน้ อย ทําให้ ต้นทุนต่อหน่วยมีราคาสูง และทําให้ ราคาหนังสือสูงตามไปด้ วย ซึง่ มีผล
ต่อ การส่ง เสริ ม เพื่ อ จูง ใจให้ ป ระชาชนรั ก การอ่า นหนัง สื อ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการสํ า รวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2546 และ 2548) “การสํารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร
พ.ศ. 2546 และ 2548” ที่พบตรงกันว่า มาตรการสําคัญในการจูงใจให้ ประชาชนรักการอ่าน
หนังสือเพิ่มขึ ้น คือ หนังสือควรมีราคาถูกลง
ในประเด็นดังกล่าวนี ้ ผู้วิจัยมีความเห็นด้ วยอย่างยิ่งว่า นอกจากรั ฐ
จะต้ องเร่งหามาตรการช่วยเหลือด้ านปั จจัยการผลิตให้ มีราคาถูกลงแล้ ว การรณรงค์สง่ เสริ มให้ เกิด
การอ่านเพิ่มขึ ้น จะเป็ นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดต้ นทุนการผลิตหนังสือต่อเล่มให้ ตํ่าลงได้ จากการใช้
ประโยชน์ของทฤษฎีการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scales) ซึง่ จะช่วยให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์มี
โอกาสในการขายหนังสือได้ ง่ายและเพิ่มขึ ้น
- ปั ญหาการแข่งขัน ทังจากสํ
้
านักพิมพ์อื่นที่ผลิตหนังสือประเภทเดียวกัน
และจากการแข่งขันกับสื่ออื่น ล้ วนเป็ นปั ญหาที่สํานักพิมพ์ต้องเผชิญ โดยเฉพาะสํานักพิมพ์ขนาด
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เล็กที่มีเงินทุนน้ อย จะยิ่งเสียเปรี ยบสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ทงในแง่
ั้
ต้นทุนการดําเนินงานต่อขนาด
และโอกาสในการแข่งขันในทุก ๆ ด้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของสมาคมผู้จดั พิมพ์และ
ผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2548) ที่ได้ รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสํานักพิมพ์และ
หนังสือเล่มในประเทศไทย สําหรับปี 2546-2548 โดยวิเคราะห์ข้อมูลสํานักพิมพ์ บริ ษัทผู้จดั พิมพ์
และจัดจําหน่ายหนังสือที่เป็ นสมาชิกและสมาชิกสมทบของสมาคมผู้จดั พิมพ์ฯ จํานวน 336 ราย
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการบริ หารต้ นทุนการผลิต พบว่า ต้ นทุนการผลิตโดยภาพรวม มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลงตามการขยายตัวของรายได้ ที่ขยายตัวลดลง ขณะที่การบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารพบว่า ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มผู้นํา
้ ้
ตลาด จะมีค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเมื่อเทียบกับยอดรายได้ ในสัดส่วนที่ตํ่าที่สดุ ทังนี
อาจเป็ นผลมาจากขนาดกิ จ การของผู้ป ระกอบการในกลุ่ม ผู้นํ า ตลาดที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากการ
ประหยัดต่อขนาด การมี เ ครื อข่ายที่ ก ว้ างขวาง รวมถึงการมี ระบบการจัดการที่ ดี โดยกลุ่มที่ มี
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ สงู ที่สดุ ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้ วยธุรกิจ
แบบครอบครัวนัน่ เอง
- ปั ญหาหนังสือหาย นับเป็ นปั ญหาสําคัญที่สง่ ผลกระทบต่อสํานักพิมพ์
และร้ านจําหน่ายหนังสือ ซึง่ ในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้ มีสว่ นช่วยให้ ร้านหนังสือสามารถแก้ ปัญหาได้
ในระดับหนึ่ง ตังแต่
้ การติดตังวงจรปิ
้
ด การติดสัญญาณตรวจจับบนหนังสือแต่ก็มีต้นทุนสูง แต่
มาตรการเหล่านันก็
้ ล้วนเป็ นการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุ ผู้วิจยั จึงเห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ต้ องร่ วมกันรณรงค์ให้ คนไทยเข้ าใจถึงบทบาทและความสําคัญของผู้ผลิต
หนังสือ ที่มีสว่ นสําคัญในการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และการซื ้อหนังสือจากแหล่งรับซื ้อหนังสือ
ที่ขโมยมา นับเป็ นส่วนหนึ่งในการทําลายธุรกิจหนังสือในระยะยาว ซึ่งก็ถือเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ทําลายการร่วมสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ นับเป็ นการร่วมกันทําลายความเข้ มแข็งของชาติด้วยทาง
หนึ่ง อีกทังยั
้ งต้ องกวดขันการจัดกุมผู้กระทําผิดอย่างจริ งจัง และต้ องเร่ งตัดตอนวงจรอุบาทของ
การรับซื ้อหนังสือที่ขโมยมานี ้ให้ หมดสิ ้นไป
- ปั ญ หาจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ เป็ นอี ก ประเด็น หนึ่ง ที่ เ กิ ด ขึน้ กับ วงการ
หนังสือในบ้ านเรา ตังแต่
้ ปัญหาการผลิตหนังสือที่ไม่ได้ คํานึงถึงความเสียหายต่อผู้อ่านโดยเฉพาะ
้ อ
เด็กและเยาวชน ไปจนถึงปั ญหาจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่ต้องมีต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นทังต่
นักเขียน โรงพิมพ์ ผู้จดั จําหน่ายวัตถุดบิ รวมทังต่
้ อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึง่ ประเด็นนี ้ ผู้วิจยั เห็นด้ วยว่า
หากผู้เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะสํานักพิมพ์ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตสื่อในการสร้ างปั ญญาให้ กบั ทรัพยากรของชาติ
ไม่ ยึ ด มั่ น ในหลัก จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ แล้ ว สั ง คมก็ จ ะคาดหวั ง มิ ไ ด้ ที่ จ ะทํ า ให้ ประเทศไทย
354

เจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมอารยประเทศ ซึ่งการสร้ างทุนมนุษย์ ต้ องอาศัยปั จจัยพื ้นฐานตังแต่
้ การ
ยึดมั่น ในหลักจริ ยธรรมของคนในชาติเ ป็ นบัน ไดในการก้ าวสู่การพัฒ นาในมิติอื่น ๆ และหาก
ประชากรในชาติ ถูกหล่อหลอมด้ วยสื่อที่ถูกผลิตด้ วยสํานักพิมพ์ที่ไร้ จริ ยธรรมเสียแล้ ว ก็เป็ นอัน
สิ ้นหวังที่จะได้ ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับความเห็นของวรพันธ์ โลกิตสถาพร (2552, หน้ า
44) ที่เห็นว่า อาชีพคนทําหนังสือจําเป็ นอย่างยิ่งต้ องมีความรับผิดชอบที่สงู กว่าผู้อื่น เพราะเป็ นสื่อ
ในการสร้ างจิตสํานึกผ่านงานเขียน ถ้ ามีการชี ้นําที่ผิด นอกจากไม่เป็ นการส่งเสริ มแล้ ว อาจเป็ น
การทําร้ ายสังคม จริ ยธรรมของสํานักพิมพ์และร้ านหนังสือ จึงเป็ นสิง่ สําคัญ
- ปั ญหาการขาดแคลนนักเขียนที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อสร้ างความหลากหลาย
แก่ ห นัง สื อ พบว่ า การที่ ผ้ ูที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต และน่ า จะได้ ถ่ า ยทอดความคิ ด และ
ประสบการณ์ให้ เป็ นประโยชน์สําหรับผู้อื่น แต่หากพบว่า จากสาเหตุของการไม่มีเวลา ประกอบกับ
ค่าตอบแทนการเขียนไม่จงู ใจ และบางคนอาจไม่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการ
นําเสนองานเขียนต่อสํานักพิมพ์ เหล่านี ้ ล้ วนเป็ นปั ญหาของสํานักพิมพ์ ทําให้ ขาดแคลนต้ นฉบับที่
มีคุณค่าไป นับเป็ นเรื่ องน่าเสียดายสําหรั บผู้อ่านและสํานักพิมพ์ ซึ่งในประเด็นนี ้ ผู้วิจัยเห็นว่า
ประเด็นอัตราส่วนของค่าตอบแทนสําหรับผู้เขียนนัน้ สํานักพิมพ์ ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ก็ได้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้ องกับสากล คือ การจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 8-10% ของ
อัตราการพิมพ์หรื ออัตราการจําหน่ายหนังสือได้ แต่สิ่งที่ทําให้ จํานวนเงินที่ผ้ เู ขียนจะได้ รับดูน้อย ก็
เนื่ องจาก ปริ มาณหนัง สือที่ พิม พ์ หรื อ หนัง สือที่ ขายได้ ในประเทศไทยสําหรั บหนัง สือแต่ละปก
ค่อนข้ างตํ่า คือ ทัว่ ไปจะผลิตครัง้ ละราว 2,000-3,000 เล่ม ต่อครัง้ ซึง่ หากหนังสือขายได้ ไม่มาก
สํานักพิมพ์ก็จะไม่พิมพ์ซํ ้า ทําให้ ผ้ เู ขียนได้ รับค่าตอบแทนตํ่า ทําให้ ขาดการจูงใจในการผลิตผลงาน
สถานการณ์ดงั กล่าว แตกต่างโดยสิ ้นเชิงกับประเทศที่ประชาชนได้ ชื่อ
ว่ า เป็ นผู้รั ก การอ่ า น ทํ า ให้ ห นัง สื อ ผลิ ต และขายได้ ต่ อ ปกจํ า นวนมาก ส่ ง ผลให้ ผ้ ูเ ขี ย นได้ รั บ
ค่า ตอบแทนจํ า นวนสูง ซึ่ง ก็ ช่ ว ยให้ เ กิ ด แรงจูง ใจในการผลิต หนัง สื อ ที่ ห ลากหลาย ดัง เช่ น ผล
การศึกษาของวิภา อุตมฉันท์ (2541, หน้ า 117-118) ที่ได้ ศึกษาสื่อมวลชนในญี่ปนุ่ และพบว่า
นักเขียนจํานวน 6 คน ได้ รับการจัดอันดับอยูใ่ นรายชื่อผู้ท่ีเสียภาษี สงู สุดของประเทศ 500 คน
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังเห็นว่า ปั ญหาในข้ อนี ้ ยังครอบคลุมถึงพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของประชากรไทยที่ได้ รับอิทธิพลต่อความคิด และการดําเนินชีวิตของคนไทยแทบ
ทุก กลุ่ม รวมไปถึง ต่อนัก เขี ย น โดยเฉพาะนักเขี ย นรุ่ น ใหม่ ที่ ใ นปั จจุบัน มักได้ รับอิท ธิ พ ลทาง
ความคิดจากวัฒนธรรมตะวันตก ที่ส่งผลต่องานเขียนหนังสือ ซึ่งเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจส่งผล
ต่อการขาดการเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมไทยหรื ออาจทําให้ รากเหง้ าทางความคิดของวัฒนธรรมไทย
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ถูกตัดตอนไป รวมทังอิ
้ ทธิพลของสังคมสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคของคนในสังคม
ทําให้ ต้องเร่ งรี บ รวดเร็ ว ซึ่งไม่เว้ นแม้ แต่การอ่านหนังสือ ก็ต้องการรู ปแบบที่สนั ้ รวดเร็ ว ส่งผลให้
นักเขียนรุ่ นใหม่ ผลิตผลงานตามใจตลาด ด้ วยลักษณะการเขียนที่สนั ้ ห้ วน รวบรัด และทําให้ อ่าน
ง่าย ส่งผลให้ วรรณกรรมที่ดีของไทยที่มีความไพเราะ ขาดอรรถรสในเชิงสร้ างสรรค์และสวยงามไป
นับเป็ นการทําลายวัฒนธรรมไทยไปอย่างน่าเสียดาย
- อุปสรรคจากนโยบายภาครัฐ พบว่า หลายฝ่ ายยังรู้ สึกว่า นโยบายของ
้ การขาด
รัฐบาล นับเป็ นอุปสรรคที่ทําให้ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือเกิดปั ญหา ตังแต่
นโยบายที่ชดั เจนในการสนับสนุนส่งเสริ มทังการสร้
้
างการอ่านให้ เป็ นวาระแห่งชาติ ไปจนถึงนโยบาย
อื่น ๆ ตังแต่
้ การสนับสนุนข้ อมูลและองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือ การปรับปรุ ง
ระบบการจัดเก็บภาษี การส่งเสริ มการลงทุนของอุตสาหกรรมหนังสือ ไปจนถึงการสนับสนุนด้ าน
ต้ นทุนการผลิตให้ มีราคาถูกลงกว่าที่เป็ นอยู่ ส่งผลให้ ภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือไม่
ไปถึงไหน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสมชาย สกุลสุรรัตน์ (2544) ซึ่งได้ ศึกษายุทธศาสตร์
การบูรณาการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐและภาคเอกชน ในช่วงปี
2545-2550 พบว่า การพัฒนาธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยนัน้ ยังอยู่ในระยะเริ่ มต้ น เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศที่ภาคธุรกิจ SMEs มีความเข้ มแข็ง นโยบายของประเทศไทยในการ
ส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจ SMEs ยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ จะมีหน่วยงานของภาครัฐที่ให้ ความ
ช่วยเหลือเป็ นจํ านวนมาก แต่ขาดความเป็ นเอกภาพในการดําเนินงาน จึงทําให้ ผ้ ูประกอบการ
SMEs ส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบหรื อไม่เข้ าใจบทบาทที่แท้ จริ งของภาครัฐในการให้ ความช่วยเหลือ
ธุรกิจ SMEs ที่เป็ นรูปธรรม
สําหรับประเด็น ปั ญหาของการอ่านหนังสือน้ อยของคนไทย ส่วนหนึ่งก็
เชื่อว่า เกิดจากการขาดการสนับสนุนที่เหมาะสมของภาครัฐ ดังที่ สุนนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2540,
หน้ า 8) ได้ กล่าวถึงปั ญหาสําคัญที่มีผลต่อการสอนอ่านไม่ประสบผลสําเร็ จ เกิดจากหลายปั จจัย
ตังแต่
้ ปัญหาที่เกิดจากตัวครู ปั ญหาที่ เกี่ ยวข้ องกับตัวนักเรี ยน และประการสําคัญคือ ปั ญหาที่
เกี่ ยวข้ องกับทางโรงเรี ยน ซึ่งขาดวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการพัฒนาการอ่านไม่เพียงพอ โดยรัฐไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณให้ พอกับความต้ องการ
ในประเด็นดังกล่าวนี ้ ผู้วิจยั ได้ แสดงความเห็นไปแล้ วว่า น่าจะเกิดจาก
ทังระบบการผลั
้
กดันการอ่านต้ องอาศัยผู้เกี่ยวข้ องหลายฝ่ าย ไปจนถึงรากเหง้ าของสังคมไทยที่เป็ น
สัง คมบอกกล่า วมากกว่า สัง คมบัน ทึก จดจํ า กอปรกับ กรอบการทํ า งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งอาศัย
หน่วยงานของรัฐหลายฝ่ าย ซึง่ มีวฒ
ั นธรรมการทํางานที่ยงั ขาดประสิทธิภาพและการประสานงาน
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ระหว่างกัน จึงเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือให้ เติบโตได้ ซึง่ ในทุกรัฐบาล
ผู้เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมหนังสือ โดยเฉพาะสมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย ได้ พยายามหยิบยกปั ญหาดังกล่าว เพื่อนําเสนอให้ รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือ ตลอดจน
ประกาศให้ ภาวการณ์อา่ นเป็ นวาระแห่งชาติ และเพิ่งประสบผลสําเร็ จได้ ในรัฐบาลปั จจุบนั ภายใต้
การนําของ ฯพณฯ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึง่ มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561 เป็ น
ทศวรรษแห่งการอ่าน และกําหนดให้ วนั ที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็ นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ซึง่ เชื่อ
ว่าจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มการอ่านให้ แพร่หลายกว้ างขวางยิ่งขึ ้น ซึง่ ทําให้ เกิดความต้ องการหนังสือ
เพิ่มขึ ้นตามมา
2. ข้ อจํากัดของการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์
- ข้ อจํ ากัดด้ านการตัดสินใจผลิตหนังสือ เกิ ดขึน้ ตัง้ แต่การขาดข้ อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจอย่างถูกต้ อง ทังข้
้ อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม ความต้ องการหนังสือแต่
ละประเภท ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับผู้ซื ้อหนังสือที่ช่วยในการวางแผนการผลิตหนังสือที่สามารถทํา
ตลาดได้ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการอีกจํานวนมากในธุรกิจสํานักพิมพ์ ที่ก้าวเข้ าสูอ่ าชีพนี ้ เพราะ
เห็นโอกาสในการทํากําไร แต่ขาดความรู้อย่างมืออาชีพ หรื อแม้ แต่บางคน ก็ยงั มิใช่ผ้ ทู ี่สนใจต่อการ
อ่านอย่างแท้ จริ ง ซึง่ การจะเป็ นมืออาชีพด้ านใดนัน้ ผู้ประกอบการควรต้ องมีความรักและชอบใน
งานที่เกี่ยวข้ องก่อน แต่เนื่องจากธุรกิจสํานักพิมพ์ ที่ได้ ชื่อว่า เข้ าง่าย คือ ไม่มีข้อจํากัดด้ านเงินทุน
และความรู้ มากนัก ทําให้ หลายคนก้ าวสู่ธุรกิจสํานักพิมพ์อย่างไม่พร้ อมที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมือ
อาชีพได้ ส่งผลต่อปั ญหาการดําเนินงานในที่สดุ
ทังนี
้ ้ ธุรกิจสํานักพิมพ์กว่า 90% ดําเนินการในลักษณะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก ที่เรี ยกว่า SMEs ซึง่ โดยลักษณะของธุรกิจเอง ที่มีข้อจํากัดในแง่ความรู้และ
เงิ น ทุ น ดัง กล่ า วมาแล้ ว ส่ ง ผลให้ เกิ ด ปั ญ หาในการผลิ ต และปั ญ หาอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของมนตรี ฐิ รโฆไท (2546) ศึกษารู ปแบบการบริ หารและการจัดการสื่อสารต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ปั ญหาของ
ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปั ญหาด้ านข้ อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ
ปั ญหาอั น เกิ ด จากการติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานหลายแห่ ง เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล ตามความต้ องการ
ขณะเดี ย วกั น ผลจากการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ก็ ไ ด้ ความเห็ น ว่ า ปั ญหาใหญ่ ข อง
ผู้ประกอบการคือ ขาดความรู้ และข้ อมูลข่าวสารในด้ านต่าง ๆ มากกว่าจะเป็ นปั ญหาทางด้ าน
การเงิน
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- ข้ อจํากัดด้ านการจัดจําหน่าย เป็ นปั ญหาใหญ่ที่เกิดจากขนาดและ
ความพร้ อมของผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์ ที่ เ มื่ อ มี เ งิ น ทุน จํ า กัด มี ค วามสามารถในการ
จําหน่ายจํากัด ก็ต้องอาศัยสายส่งและร้ านหนังสือในการจําหน่ายหนังสือ ซึง่ ปั จจุบนั สัดส่วนร้ าน
หนังสือต่อปริ มาณหนังสือที่ผลิตยังมีอตั ราที่สงู มาก ทําให้ โอกาสการวางหนังสือของสํานักพิมพ์ยิ่ง
สันลง
้ รวมทังหากประสิ
้
ทธิภาพการบริ หารงานของสายส่งหรื อร้ านหนังสือตํ่า ก็จะส่งผลต่อโอกาส
ในการขายของสํานักพิมพ์ด้วย สอดคล้ องกับผลการรายงานของ สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จําหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย (2552) ที่ได้ รายงานไว้ ว่า ปั ญหาและอุปสรรคของวงการหนังสือใน
เมืองไทยประการหนึ่ง คือ ร้ านจําหน่ายหนังสือยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและขนาดพื ้นที่ร้าน
้
งสือสัน้ ซึ่งหมายถึงโอกาส
หนังสือยังมีไม่เพียงพอ ทําให้ อายุหนังสือแต่ละชื่อเรื่ องบนชันขายหนั
การขายลดลงด้ วย
ผลการวิจยั นี ้ยังสอดคล้ องกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เกี่ ยวกับการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551ที่พบว่าผู้อ่านในเขตเทศบาลมีอัตรากาอ่าน
หนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาล โดยกรุ งเทพมหานครมีอตั ราการอ่านหนังสือสูงที่สดุ คือ ร้ อยละ
85.8 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอตั ราการอ่านหนังสือตํ่าที่สดุ คือ ร้ อยละ 5.2 ซึง่ ผู้วิจยั มี
ความเห็นว่า สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้ เกิดจากความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองมีมากกว่านอก
เมือง ทําให้ ประชาชนมีกําลังซื ้อสูงกว่า อีกทังโอกาสการเข้
้
าถึงหนังสือก็ง่ายกว่า ซึง่ เป็ นสิง่ แวดล้ อม
ที่ ช่วยสนับสนุนส่งเสริ มการอ่านได้ ดีกว่า การที่ธุรกิ จสํานักพิมพ์ จะขยายตัวได้ ย่อมต้ องแก้ ไข
อุปสรรคในด้ านการจัดจําหน่ายให้ สามารถเพิ่มช่องทางการจําหน่ายได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ที่ต้อง
อาศัยการขายผ่านร้ านหนังสือเป็ นส่วนใหญ่
- ข้ อจํากัดด้ านการเงิน แม้ ว่าการลงทุนในธุรกิจสํานักพิมพ์ในการผลิต
หนังสือต่อเล่มจะไม่สงู มากนัก จึงทําให้ เป็ นการเชิญชวนนักลงทุนก้ าวสู่ธุรกิจสํานักพิมพ์จํานวน
มาก แต่เ มื่ อสํา นัก พิม พ์ ผลิต หนัง สือหลายเล่ม และได้ รับเงิน คืนจากการจํ า หน่ายโดยใช้ เ วลา
ยาวนาน และได้ เ งิ น ทยอยคราวละเล็ ก ละน้ อ ยมิ ใ ช่ เ งิ น ก้ อ น อี ก ทัง้ สํ า นัก พิ ม พ์ ยัง ต้ อ งมี ภ าระ
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ส่งผลให้ สํานักพิมพ์หลายแห่งโดยเฉพาะสํานักพิมพ์ขนาดเล็กต้ องประสบปั ญหา
ด้ า นการเงิ น โดยเฉพาะการขาดสภาพคล่ อ ง ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จัย ของ กิ ต ติ พ งษ์
พงศ์พฒ
ั นาวุฒิ (2539) ที่พบว่า สํานักพิมพ์สว่ นใหญ่ประสบปั ญหาในการดําเนินงานที่สงู ที่สดุ คือ
ปั ญหาด้ านเงินทุน จํานวนร้ อยละ 34 ประสบปั ญหาด้ านเงินทุนในระดับปานกลาง ร้ อยละ 20.8
ประสบปั ญหาด้ านเงินทุนในระดับมาก และร้ อยละ 15.1 ประสบปั ญหาด้ านเงินทุนในระดับมาก
ที่สดุ
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เช่นเดียวกันกับผลการวิจยั ของส่วนวิชาการ สํานักงานภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2008) ได้ ศกึ ษาการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของ
SMEs : กรณีศกึ ษาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปั ญหาด้ านการเงินที่สําคัญของ
SMEs คือ ขาดสภาพคล่อง อัตราดอกเบี ้ยสูง (นอกระบบ) ขาดการวางแผนทางการเงิน และไม่มี
ระบบบัญชี โดยปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน คือ ความเพียงพอของหลักประกัน และ
ขนาดของกิจการ
- ข้ อจํากัดด้ านบุคลากร จากการที่ธุรกิจสํานักพิมพ์ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ผลิต
สินค้ าประเภทพัฒนาสติปัญญา จึงต้ องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ แต่กลับพบว่า สํานักพิมพ์ต้องเผชิญข้ อจํากัด ตังแต่
้ บคุ ลากรระดับแรงงานที่ทําหน้ าที่ผลิต
ต้ นฉบับ จนถึงการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการขาย ซึง่ หัวใจของความสําเร็ จของธุรกิจ คือ การ
มี บุ ค ลากรที่ มี คุณ ภาพ แต่ เ นื่ อ งจากข้ อ จํ า กัด ในการผลิ ต และสร้ างที ม งานที่ มี คุณ ภาพของ
สํานักพิมพ์ต้องใช้ ระยะเวลาเพาะบ่ม ขณะที่สภาพธุรกิจหนังสือมีการแข่งขันที่สูง และการผลิต
บุคลากรด้ านนี ย้ ัง มี ไม่ม าก ส่ง ผลให้ เกิ ดการขาดแคลนบุคลากร และเกิ ดปั ญหาการเรี ย กร้ อง
ค่าตอบแทนที่สดุ ไปจนถึงการย้ ายงานไปยังบริษัทคูแ่ ข่งขัน รวมทังบุ
้ คลิกของพนักงานที่เป็ นคนรุ่น
ใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ขาดความอดทน และอารมณ์อ่อนไหว ซึ่งส่งผลเสียหายต่อคุณภาพของ
งานที่ผลิตและการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ์ได้ ข้ อมูลดังกล่าว สอดคล้ องกับข้ อสรุ ปของกรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม (2543, มิถนุ ายน 21) ซึง่ ได้ สรุ ปปั ญหาของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยไว้ วา่ ปั ญหาสําคัญ คือ การขาดเจ้ าหน้ าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
การขาดแรงงานที่มีฝีมือ การแข่งขันสูง ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า ปั ญหาของระบบราชการ ซึง่ สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี ้ ถือเป็ นปั ญหาสําคัญของการพัฒนาธุรกิจ SMEs
ประเด็ น นี ้ ผู้ วิ จั ย เห็ น ด้ วยอย่ า งยิ่ ง ว่ า เป็ นปั ญหาสํ า คั ญ มาก
้ การผลิตหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพไปจนถึง
เนื่องจากทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจของความสําเร็ จ ตังแต่
การนําหนังสือไปสูม่ ือผู้บริ โภค ทังนี
้ ้โดยเฉพาะการผลิตหนังสือ หากขาดคนที่มีคณ
ุ ภาพ หนังสือ
ก็ ย่อมจะหาคุณภาพได้ ยาก รวมทัง้ บุคลากรอื่นในอุตสาหกรรมหนังสือทัง้ ระบบตัง้ แต่ผ้ ูจัด
จําหน่ายไปจนถึงพนักงานขายในร้ านหนังสือ ต่างต้ องมีความรู้ ความเข้ า มีความรัก มีความ
สนใจหนังสือ จึงจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมหนังสือให้ เติบโตขึน้ จึงกล่าวได้ ว่า ปั ญหาและ
ข้ อจํากัดด้ านทรัพยากรบุคคล เป็ นเรื่ องใหญ่มากที่ต้องอาศัยการร่ วมกันพัฒนาจากหลายฝ่ าย
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
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- ข้ อจํากัดด้ านการขาดองค์ความรู้ ที่ครบวงจร จากผลการวิจยั ที่พบว่า
ธุรกิจสํานักพิมพ์เป็ นธุรกิจหนึ่งที่มีการขยายตัวและการเติบโตที่ดี อีกทังการลงทุ
้
นในการเริ่ มต้ น
ธุรกิ จก็ไม่สูงนัก จึงเป็ นธุรกิ จที่ เชิญชวนผู้สนใจเข้ ามาลงทุนได้ ง่ายแม้ ไม่มีความรู้ อันนํามาซึ่ง
ปั ญหาการขาดองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ์อย่างถ่องแท้ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดการ
บริ หารจัดการธุรกิจสํานักพิมพ์ซึ่งผู้ประกอบการต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจตังแต่
้ การคัดเลือก การ
ได้ มาของต้ นฉบับ การผลิตอย่างเหมาะสมด้ วยต้ นทุนที่ประหยัดและได้ ผลผลิตที่สวยงาม ประณีต
รวมทังความรู
้
้ ในด้ านการขาย และการบริหารจัดการทังในแง่
้
ทรัพยากรและบุคลากร
- ข้ อจํากัดด้ านการจัดการ จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ประกอบการ
สํานักพิมพ์ขาดการจัดการที่ดีตงแต่
ั ้ การจัดการต้ นฉบับ การผลิต การจัดการเกี่ยวกับสต๊ อคสินค้ า
การจัดการด้ านการจําหน่าย การจัดเก็บเงิน การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า และการบริ หารจัดการ
ข้ อมูลที่นําไปใช้ ประโยชน์ ในการตัดสินใจในการบริ หาร เหล่านีล้ ้ วนเป็ นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
้ การเริ่มจากธุรกิจในครอบครัวที่ดําเนินการสืบต่อ
ที่มาของการเริ่ มต้ นดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ตังแต่
กันมา การเริ่ มต้ นจากกระแสธุรกิจหนังสือที่เย้ ายวนเชิญชวนให้ มีผ้ สู นใจแม้ ไม่มีความรู้ อันนํามา
ซึง่ ความเสี่ยงของการลงทุน และการดําเนินงาน
ผลการวิจยั ที่ได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม (2543, มิถนุ ายน 21) ที่พบว่า ปั ญหาของผู้ประกอบการ
SMEs ในประเทศไทยที่ สํ า คัญ คื อ การขาดซึ่ง จิ ตวิ ญ ญาณของผู้ป ระกอบการ (Lack
of
Entrepreneurships) การจัดการที่ไม่ดีพอ เช่นเดียวกันกับผลการวิจยั ของส่วนวิชาการ สํานักงาน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2008) ได้ ศึกษาการเข้ าถึง
แหล่งเงินทุนของ SMEs : กรณีศกึ ษาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปั ญหาด้ าน
การเงินที่สําคัญของ SMEs คือ ขาดสภาพคล่อง อัตราดอกเบี ้ยสูง (นอกระบบ) ขาดการวางแผน
ทางการเงิน และไม่มีระบบบัญชี นอกจากนี ้ ยังพบว่า ผู้ปะกอบการ SMEs ที่ ไม่มีการจัดทํ างบ
การเงิน เคยมีประวัติเป็ น NPLs ไม่มีแผนการตลาด และมีปัญหาขาดสภาพคล่อง ทําให้ โอกาสใน
การเข้ า ถึงแหล่งเงิ น ทุน น้ อยลง ส่วนปั จจัยที่ ทํา ให้ SMEs ผิ ดนัดชํ าระหนี ้ คื อ ผลประกอบการ
ขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงสถานะกิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจํากัด มีโอกาสผิดนัดชําระ
หนี ้สูง
ผู้วิ จัย เห็ น ด้ ว ยว่า ปั ญ หาการจัด การเป็ นเรื่ อ งสํ า คัญ ที่ ห ากธุร กิ จ ใด
ปราศจากการจัดการ โอกาสในการประสบความสําเร็ จก็เป็ นไปได้ ยาก โดยเฉพาะธุรกิจที่เข้ าง่าย
และออกง่ า ยเช่ น สํ า นัก พิ ม พ์ หากขาดการจัด การที่ ดี พ อ โอกาสความล้ ม เหลวจะสูง มาก ซึ่ง
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สอดคล้ องกับแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ที่ปราชญ์ด้านการจัดการคนสําคัญของโลก คือ Drucker
(2002) ได้ กล่าวไว้ ว่า “ผู้ประกอบการที่ไม่เรี ยนรู้ วิธีการจัดการเลย ก็ไม่สามารถอยู่รอดในองค์การ
ได้ ” จึงนับเป็ นทังหน้
้ าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องให้ ความรู้ โดยสนับสนุนส่งเสริ มให้ มีการจัดการ
เรี ยนการสอนด้ านสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละการบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ นระบบและครบวงจรใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึง่ แม้ วา่ ในปั จจุบนั จะมีอยูห่ ลายแห่งแล้ ว แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอและบางเรื่ อง
เช่น ธุรกิจหนังสือเล่ม ก็ยงั ไม่มีการเรี ยนการสอนโดยตรง
นอกจากนี ้ ประชาชนเองที่ สนใจดําเนิ นธุรกิจ ก็ ต้องแสวงหาความรู้
ก่อนดําเนินการ ทังความรู
้
้ ในแง่กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และความรู้ความเข้ าใจในการดําเนินธุรกิจเพื่อ
เตรี ยมให้ พร้ อมต่อการแข่งขัน
- ข้ อจํากัดด้ านความศรัทธา อันเกิดจากนักเขียนที่ไม่มนั่ ใจข้ อมูลที่ได้ รับ
จากสํานักพิมพ์ ในแง่จํานวนการผลิตหรื อการขายที่ ส่งผลต่อค่าลิขสิทธิ์ ที่นักเขียนจะได้ รับจาก
สํานักพิมพ์ ประเด็นนี ้ ผู้วิจยั เห็นด้ วยว่า สํานักพิมพ์ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เขียนมีสว่ นร่วมในการรับรู้
ตังแต่
้ แรกก่อนดําเนินการผลิตหนังสือใหม่ในแต่ละครัง้ รวมทังอาจให้
้
นกั เขียนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดราคาหนังสือที่เหมาะสม ซึง่ มีผลทังต่
้ อค่าตอบแทนของสํานักพิมพ์ ต่อนักเขียน ซึง่ เกิดจาก
ยอดขายที่จะตามมา ขณะเดียวกัน การดึงนักเขียนเข้ ามาร่ วมสนับสนุนการขายก็เป็ นสิ่งที่ดี เช่น
การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา การเปิ ดกิจกรรมพิเศษ แล้ วเชิญนักเขียนมาเป็ นวิทยากร ซึง่ จะช่วย
เพิ่มความสนใจหนังสือของนักเขียนท่านนันได้
้ อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนกับ
สํานักพิมพ์ ซึง่ ทําให้ ตา่ งเข้ าใจกันมากยิ่งขึ ้น ปั ญหาด้ านความศรัทธาจะลดน้ อยลง เพราะนักเขียน
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหนังสือที่ตนเขียนได้ ตลอดเวลา
6.2.3 กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจสํานักพิมพ์
ในประเทศไทย
หลังจากได้ พบสภาพปั จจุบนั ของธุรกิจหนังสือและสํานักพิมพ์ในประเทศ
ไทย รวมทังอุ
้ ปสรรคและข้ อจํากัดในการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ในประเทศไทยแล้ ว ผู้วิจยั ยังได้
พบว่ า ธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในประเทศไทย ได้ เ ลื อ กใช้ ก ลยุท ธ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยสรุป ดังนี ้
1. กลยุทธ์ ด้านการผลิต นับเป็ นปั จจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็ จ ซึง่ งาน
้ การคัดเลือกและการได้ มาของต้ นฉบับ การค้ นหาความต้ องการ
ของสํานักพิมพ์จะเกี่ยวข้ องตังแต่
ของลูกค้ า ไปจนถึงการตัดสินใจผลิตหนังสือที่ดีมีคณ
ุ ภาพ ตรงกับความต้ องการของตลาด โดย
อาศัยการทํางานที่สอดประสานระหว่างกัน ทัง้ หน่วยงานภายในสํานักพิมพ์ เองและหน่วยงาน
ภายนอกหรื อคูค่ ้ า ตังแต่
้ โรงพิมพ์ ผู้จดั จําหน่าย ร้ านหนังสือ เป็ นต้ น
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การตัดสินใจผลิตหนังสือ สํานักพิมพ์ ต้องป้องกันความเสี่ยงและสร้ าง
โอกาสในการขายเพื่อทํากํ าไรได้ มาก โดยต้ องศึกษาวิจัยข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า ตังแต่
้ พฤติกรรม
ผู้บริ โภค โครงสร้ างประชากร และข้ อมูลเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านและการ
้ านคุณภาพ
ตัดสินใจซื ้อหนังสือ เพื่อให้ สํานักพิมพ์สามารถเลือกผลิตหนังสือได้ อย่างแม่นยําทังด้
และปริ มาณ รวมทัง้ เป็ นหนังสือที่ มีอายุยืนยาวในตลาดหนังสือ ซึ่งหากสํานักพิมพ์ ใด มีความ
แม่นยําในการผลิตหนังสือ ก็มีโอกาสประสบความสําเร็ จสูงด้ วย โดยมีวิธีการคํานวณดัชนีความ
แม่นยํา (ทนง โชติสรยุทธ์ , 2548) จากสูตร อัตราการขายเฉลี่ยหนังสือใหม่ของที่แต่ละสํานักพิมพ์
ผลิต หารด้ ว ย อัตราการขายเฉลี่ ยหนังสื อใหม่ของอุตสาหกรรม ซึ่ง จะได้ เป็ น “เท่า” และหาก
สํานักพิมพ์ใดมีอตั ราความแม่นยําสูงค่าที่ได้ จะสูง ซึง่ สะท้ อนถึงความสามารถในการคาดคะเนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพคือ มีความแม่นยําในการเลือกหนังสือมาผลิตว่า มีตลาดใหญ่เพียงใด ตรงใจ
ตลาดเพียงใดเมื่อเทียบกับสํานักพิมพ์อื่นในแนวเดียวกัน ซึง่ ช่วยป้องกันความเสี่ยงและช่วยเพิ่มผล
กําไรแก่สํานักพิมพ์ในระยะยาวได้
นอกจากนี ้ ในการผลิตหนังสือ สํานักพิมพ์ยงั สามารถวัดประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลกํ าไรของหนังสือเก่าได้ จาก ดัชนี วัดความมีเสถี ยรภาพของสํานักพิมพ์ โดยใช้ สูตร
้
แล้ ว
ยอดขายเฉพาะหนังสือปี ก่อนที่เพิ่มขึ ้นในปี ปั จจุบนั หารด้ วย ยอดขายหนังสือปี ก่อนทังหมด
คูณด้ วยหนึ่งร้ อย ซึ่งจะช่วยให้ สํานักพิมพ์ทราบได้ ว่า สํานักพิมพ์สามารถสร้ างผลกําไรเพิ่มจาก
หนังสือเก่าที่เคยผลิตมาแล้ วเพียงใด คือ เป็ นการวัดภาพรวมว่าหนังสือใหม่เมื่อเข้ ามาเสริ มรวมกับ
วงจรชี วิ ตของหนัง สื อเดิม แล้ ว ยัง จะทํ า ให้ ย อดขายในปี ถัด ไป ตกลงกว่า เดิม หรื อไม่ม ากน้ อ ย
เพียงใด ถ้ าลดลงมาก แสดงว่าวงจรชีวิตของหนังสือที่ผลิตมีอายุสนั ้ ทําให้ สํานักพิมพ์ต้องเร่ งการ
ผลิตหนังสือปกใหม่เพิ่มขึ ้น จึงจะสามารถรักษายอดขายไม่ให้ ลดลง กรณีนี ้แสดงให้ เห็นว่า การ
ดําเนินงานไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งหากดัชนีวดั ความมีเสถียรภาพยิ่งลดลงมากเพียงใด ก็ยิ่งสะท้ อน
ความมีเสถียรภาพการทํากําไรที่ตํ่า ผู้บริ หารต้ องทบทวนนโยบายการเลือกผลิตหนังสือใหม่ ให้ มี
วงจรชีวิตยาวนานขึน้ กว่าเดิม จึงจะลดความเสี่ยงทางธุรกิจในอนาคตได้ มากขึ ้น และหาก
สํานักพิมพ์ใด ผลิตหนังสือที่มีเสถียรภาพสูง สํานักพิมพ์นนก็
ั ้ มีโอกาสประสบความสําเร็ จได้ ง่าย
เพราะฐานหนังสือเดิมสามารถสร้ างยอดขายค่อนข้ างมัน่ คง และถ้ ามีจํานวนปกที่มีเสถียรภาพมาก
พอ อาจจะไม่จําเป็ นต้ องผลิตหนังสือใหม่มากปกนัก โดยเลือกผลิตน้ อยปก แต่หากมีการคัดเลือก
และศึกษาหนังสือแต่ละเล่มก่อนตัดสินใจผลิต เพื่อเลือกผลิตหนังสือที่เป็ นหนังสือดี และขายได้
เป็ นที่ต้องการของตลาด ก็จะยิ่งทําให้ ยอดขายสูงเพิ่มขึ ้นได้ เร็ วมาก หรื อถ้ าเสถียรภาพดีมาก ๆ ใน
บางปี อาจไม่จําเป็ นต้ องผลิตหนังสือใหม่เลยก็ได้
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2. กลยุท ธ์ ด้ า นการตลาด

สํ า นัก พิ ม พ์ ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ จะให้

ความสําคัญกับกลยุทธ์ ด้านการตลาดสูงมาก โดยดําเนินการตามแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด
หรื อกลยุทธ์ 4 P’s คือ การให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) ด้ านราคา
(Prices) ด้ านการจัดจําหน่าย (Places) และด้ านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่ง
ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ ต้ องมี ความเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริ โภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรื อกลยุทธ์
การตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคจนทําให้ เกิดการซื ้อได้ และสิ่งที่สําคัญที่สดุ
ของการตลาดคือ การคาดการณ์ ว่า ลูกค้ ากําลังมุ่งหน้ าไปในทิศทางใด และธุรกิจต้ องเคลื่อนที่ไป
อยู่ข้างหน้ าเขาเหล่านัน้ ตามทฤษฎีการจัดการด้ านการตลาด ของ Kotler ( 2000, p. 159) ซึง่
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ McGahan (1999) ซึ่งได้ ศึกษาถึง การแข่งขัน กลยุทธ์ และ
ความสําเร็ จของธุรกิจสํานักพิมพ์ โดยพบว่า กลยุทธ์ ที่นํามาใช้ ในการเพิ่มผลกําไร สามารถทําได้
หลายวิธี วิธีการหนึง่ คือ การกระจายหัวสํานักพิมพ์เพิ่มขึ ้นตามประเภทต่าง ๆ ของหนังสือ สําหรับ
กลยุทธ์ ในระดับองค์การ จะกระจายธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้ าน เช่น การดําเนินการด้ านวิทยุ
โฆษณากลางแจ้ ง การทําหนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม เป็ นต้ น วิธีการเหล่านี ้ จะช่วยให้ ธุรกิจมีกําไรสูง
กว่าเกณฑ์เฉลี่ย ขณะที่ Forrest (2001) ได้ พบว่า สํานักพิมพ์ต้องร่ วมมือกับบรรณรักษ์ ซึง่ มีสว่ น
สําคัญในการพัฒนาผู้อ่านโดยการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับหนังสือ ซึ่งทําให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้อ่าน หนังสือและบรรณรักษ์ และ Toyne & Usherwood (2001) ซึง่ ได้ ทําการวิจยั “Checking
the Books” the fact about fiction และพบว่า การพยายามให้ ผ้ อู ่านเข้ าถึงความรู้ให้ มากที่สดุ จะ
ช่วยส่งเสริมความสนใจในการอ่าน ขณะที่ ผลการวิจยั ของ สุทธิลกั ษณ์ วงศ์วรเศรษฐ์ (2543) ซึง่ ได้
ศึกษารู ปแบบการเปิ ดรั บสื่อของผู้บริ โภคชายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มที่มีอายุน้อย
การศึ ก ษาตํ่ า รายได้ ตํ่ า มัก เปิ ดรั บ สื่ อ ประเภทที่ ใ ห้ ค วามบัน เทิ ง ในขณะที่ ก ลุ่ม ที่ มี อ ายุม าก
การศึกษาสูง รายได้ สงู จะเปิ ดรับสื่อประเภทที่ให้ สาระความรู้ และกลุ่มที่มีอายุน้อย เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา และเป็ นโสด จะเปิ ดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่น ส่วนระดับรายได้ ที่ต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างในด้ านปริ มาณการรับสื่อ
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ดังนัน้ หากผู้ประกอบการเข้ าใจดังนี ้ ก็ จะสามารถตอบสนองความ
ต้ องการได้ อย่างเหมาะสม และยังสามารถวางแผนการตลาดที่เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายด้ วย
ต้ นทุนที่ตํ่ากว่า และได้ ผลอย่างคุ้มค่า
3. กลยุทธ์ ด้านการบริ หารจัดการ นับเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่
หากสํานักพิมพ์ใดไม่มีการจัดการ ก็จะประสบความสําเร็ จได้ ยาก โดยเฉพาะการนําการจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ ในธุรกิ จสํานักพิมพ์ ที่เป็ นธุรกิจที่ต้องก้ าวให้ ทันกับสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิ จที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง อันส่งผลให้ เกิดการแข่งขันสูงและยังด้ วยสาเหตุสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่มนุษย์ต้องอาศัยองค์ความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรโดยอาศัยความรู้
จากการอ่าน ทังหลายเหล่
้
านี ้ จึงนับเป็ นความจําเป็ นที่ทําให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์ต้องบริ หารจัดการ
อย่างมืออาชีพ และพิจารณาข้ อมูลอย่างรอบทิศ เพื่อเตรี ยมพร้ อมต่อการแข่งขัน ดังผลการศึกษา
ของ Sirianni (1986) ได้ ศกึ ษาถึง วิวฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหนังสือ โดย
ศึ ก ษาในด้ า นเงิ น ทุ น และวั ฒ นาธรรมของธุ ร กิ จ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จของอุตสาหกรรมหนังสือ ประกอบด้ วย ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก โดยเฉพาะ
ปั จจั ย ภายในที่ สํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ หนั ง สื อ ได้ แก่ การบริ ห ารแบบมื อ อาชี พ การมี นั ก เขี ย น
บรรณาธิการ ที่มีความสามารถ การมีรายชื่อหนังสือที่เคยตีพิมพ์และประสบความสําเร็ จ การมี
เครื่ อ งหมายการค้ าหรื อ ชื่ อ เสี ย งของสํ า นั ก พิ ม พ์ ม ายาวนาน ซึ่ ง ทั ง้ หลายเหล่ า นี ้ เกิ ด จาก
ความสามารถในการบริ หารจัดการของผู้บริหารสํานักพิมพ์ร่วมกับพนักงานในองค์กรนัน่ เอง
4. การวิจยั เชิงปริ มาณ เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อหนังสือเล่มของประชากร
นอกเหนือจากการอภิปรายผลจากข้ อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวมาข้ างต้ น
แล้ ว ผู้วิจัยจะขออภิปรายผลที่ ได้ จากการวิจัยเชิ งปริ มาณ ในส่วนของข้ อมูลพฤติกรรมการซือ้
หนังสือเล่ม ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะนิยมซื ้อหนังสือเล่ม ประเภทวรรณกรรม/
นิยาย/นิทาน คิดเป็ น ร้ อยละ 31.5 ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ นี ้ สอดคล้ องกับการแถลงข้ อมูล “ที่สุดใน
ธุรกิจหนังสือปี 2551” ของบริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่พบว่า หมวดหนังสือที่คนไทยซื ้อ
อ่านมากที่ สุด คือ หมวดวรรณกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสํารวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์ และ
ผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2552, หน้ า 7) ที่ได้ ทําการสํารวจผู้เข้ าร่ วมงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติครัง้ ที่ 37 ซึง่ พบว่า หมวดหนังสือที่ผ้ รู ่วมงานนิยมซื ้อมากที่สดุ คือ ร้ อยละ 40 ของหนังสือ
ที่ซื ้อเป็ นนวนิยาย/วรรณกรรม/การ์ ตูน โดยพฤติกรรมการซื ้อหนังสืออ่านเล่นยังไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอด 3-4 ปี ที่ผา่ นมา
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เมื่อสอบถามเหตุผลสําคัญในการซื ้อหนังสือ คําตอบที่ได้ รับจะใกล้ เคียง
กัน คือ เพราะต้ องการเพิ่มพูนความรู้ ร้ อยละ 36.4 และเพื่อความบันเทิง ร้ อยละ 34.8 ขณะที่เพื่อ
การพัฒนาตนเอง ร้ อยละ 23.8 โดยเหตุผลสําคัญในการซื ้อหนังสือที่ได้ จากการวิจยั นี ้ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ บารนี อาชวนิจกุล (2532) ที่ศกึ ษาการเลือกซื ้อหนังสือของผู้อา่ นในร้ านจําหน่าย
หนังสือย่านสยามสแควร์ ซึ่งพบว่า วัตถุประสงค์ในการซื ้อหนังสืออ่านส่วนใหญ่ คือ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 64.8 รองลงมาคือ เพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ และแม้ ว่า
ผลการวิจัย ที่ ได้ ในประเด็น ดังกล่า ว คือ เหตุผลในการซือ้ หนังสื อ คือ การเพิ่มพูนความรู้ ซึ่ง ดู
เหมือนว่าจะขัดแย้ งกับข้ อมูลประเภทหนังสือส่วนใหญ่ที่ซื ้อ คือ หนังสือประเภทวรรณกรรม/นิยาย/
นิทาน ก็ตาม แต่หากพิจารณาในรายละเอียดของข้ อมูลประเภทหนังสือที่ซื ้อกลุม่ อื่น จะพบว่า หาก
นํ าประเภทหนังสือที่ เกี่ ยวข้ องกับการเพิ่มพูนความรู้ มารวมกัน จะเป็ นอัตราส่วนที่ สูงที่ สุด คือ
ประเภทหนังสือความรู้ ด้านการบริ หาร/การจัดการ/ธุรกิจ/การลงทุน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ประเภท
คอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้ อยละ 9.5 ประเภทจิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
คิดเป็ นร้ อยละ 10.3 ประเภท ศาสนา/ธรรมะ/ปรัชญา/วัฒนธรรม/สังคมศาสตร์ /ประวัติศาสตร์ คิด
เป็ นร้ อยละ 8.8 และประเภทสุขภาพ/ความงาม/อาหาร/การออกกําลังกาย คิดเป็ นร้ อยละ 8.3 ซึง่
เมื่อรวมกันแล้ วจะถือเป็ นส่วนของหนังสือที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทงสิ
ั ้ ้นร้ อยละ 48.6 ทังนี
้ ้ ยังไม่นบั
รวมหนังสือประเภทนิทานหรื อการ์ ตนู ซึง่ ในปั จจุบนั สํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ นําความรู้ มาจัดพิมพ์ใน
รู ปแบบการ์ ตูนและได้ รับความนิยมอย่างมาก เช่น ไอน์ สไตน์ ฉบับการ์ ตูน ชุดการ์ ตูนความรู้
วิทยาศาสตร์ แสนสนุก ชุดการ์ ตนู เคล็ดลับพัฒนาตนเองจากเกาหลี ชุดการ์ ตนู ความรู้โดเรมอน ชุด
วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา ชุดเคล็ดลับการเรี ยนให้ เก่ง ชุดอาณาจักรสัตว์โลก และการ์ ตนู ผจญภัย
ตามรอยพระพุทธเจ้ า
จากเหตุผลสําคัญที่ผ้ ซู ื ้อหนังสืออ่านส่วนใหญ่ ซื ้อเพราะต้ องการเพิ่มพูน
ความรู้ นี ้ นับเป็ นนิมิตหมายที่ ดี ที่แสดงให้ เห็นถึงโอกาสของการพัฒนาคุณภาพประชากรด้ วย
ุ ภาพของประเทศยังมีอยู่ ซึ่งนับว่ายังเป็ นสัญญาณที่ดี เพราะคนที่ซื ้อหนังสืออ่าน
หนังสือที่มีคณ
ส่วนใหญ่ ของประเทศ ยังให้ ความสนใจกับการเลือกอ่านหนังสือที่ดีมากกว่าหนังสือที่ ไร้ สาระ
แม้ ว่ า ผลการวิ จัย ที่ ไ ด้ นี จ้ ะขัด แย้ ง กับ ความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก ที่ ทํ า งานเกี่ ย วข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมหนังสือบางท่าน ที่ร้ ู สกึ เป็ นห่วงต่อความหลากหลายและคุณภาพหนังสือในประเทศ
ไทย รวมทัง้ หนังสือขายดีอีกส่วนหนึ่งที่ เป็ นหนังสือกระแสเป็ นส่วนใหญ่ก็ตาม ซึ่งในประเด็นนี ้
ผู้วิจัยเห็นว่า อาจเนื่ องมาจากว่า คนที่ซือ้ หนังสืออ่านส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่ให้ ความสําคัญกับการ
พัฒ นาตนเองและสมาชิ ก ในครอบครั ว ด้ ว ยความรู้ ในระดับ หนึ่ ง นั่น เอง ดัง ผลการศึก ษาของ
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Mc Elroy (1968) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ชาวอเมริ กนั ชอบอ่าน และพบว่า ผู้อ่าน
ที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (Self Improvement) ส่วนใหญ่ซื ้อหนังสืออ่าน
มากกว่าการยืมอ่าน
สําหรับสถานที่ ที่ซื ้อหนังสือเล่มมากที่ สุด คือ ร้ านหนังสือเครื อข่ายใน
ศูนย์การค้ า ขณะที่มีความถี่ในการซื ้อหนังสือเล่มสูงสุด คือ 1 ครัง้ ใน 1 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 25.5
และมีการซื ้อหนังสือเล่ม ในรอบหนึ่งเดือนล่าสุดสูงสุด คือ 1-2 เล่ม ต่อครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 63.8
โดยราคาที่ซื ้อหนังสือเล่ม ในรอบหนึ่งเดือนล่าสุดสูงสุด คือ 151-200 บาท ต่อเล่ม หรื อคิดเป็ น
จํ า นวนเงิ นโดยเฉลี่ ยในรอบหนึ่ง เดือ นล่า สุดสูง สุด เป็ นจํ า นวนเงิ น 301-500 บาท ต่อครั ง้ ซึ่ง
ผลการวิ จัยที่ ได้ นี ้ ใกล้ เ คี ยงกับผลการศึกษาของสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จําหน่ า ยหนัง สือแห่ ง
ประเทศไทย แต่ขดั แย้ งกับผลการศึกษาของบารนี อาชวนิจกุล (2532) ที่ศกึ ษาการเลือกซื ้อหนังสือ
ของผู้อา่ นในร้ านจําหน่ายหนังสือย่านสยามสแควร์ ซึง่ พบว่า ความถี่ในการซื ้อหนังสือโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน ที่สงู ที่สดุ คือ เดือนละ 2-3 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 43.6 รองลงไปคือ เดือนละ 1 ครัง้ คิดเป็ น
ร้ อยละ 30.36 ขณะที่จํานวนหนังสือที่ซื ้อสูงสุดโดยเฉลี่ยต่อเดือน คือ จํานวน 2-3 เล่มต่อเดือน คิด
เป็ นร้ อยละ 52.29 ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เห็นว่า อาจเนื่องมาจากผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ทํา
ให้ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องระมัดระวังในการใช้ จ่าย และการที่ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ยังให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเองด้ วยการเพิ่มพูนสติปัญญาจากการอ่านยังมีอยู่จํากัด จึงทํา
ให้ รายจ่ายที่ประชาชนเห็นว่ายังไม่จําเป็ นต่อการครองชีพมากนัก ก็จะชะลอการจ่ายไปก่อน ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการวิจัยที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้ ข้อมูลหลักที่กล่าวไว้ ในทํ านอง
เดียวกันนี ้
สําหรับสิง่ กระตุ้นทางด้ านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อปั จจัยการตัดสินใจซื ้อ
หนังสือเล่ม พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .46 โดยอันดับ
แรก คือ ด้ า นการจัดจํ า หน่ า ย รองลงมา คือ ด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ า นราคา และด้ า นการส่ง เสริ ม
การตลาด ตามลําดับ โดยด้ านผลิตภัณฑ์ สิ่งสําคัญที่สุดคือ คุณค่าของเนือ้ เรื่ อง ด้ านราคา คือ
ราคาเหมาะสมกับคุณค่าหนังสือ ด้ านการจัดจําหน่าย คือ การจัดรูปแบบของร้ านที่สะดวกต่อการ
เลือกหนังสือด้ วยตัวเอง และสําหรับด้ านการส่งเสริ มการตลาด คือ การจัดเทศกาลหนังสือ โดยผล
การศึกษานี ้ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของตลาดหนังสือในสหรัฐอเมริ กา ที่ Levin (1984, p. 198)
ได้ นํามากล่าวอ้ างว่า ผู้อ่านจะเลือกซื ้อหนังสือโดยคํานึงถึงเนื ้อเรื่ องเป็ นหลักใหญ่ และสอดคล้ อง
กับการศึกษาของบารนี อาชวนิจกุล (2532) ซึง่ พบว่า องค์ประกอบของหนังสือที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อในระดับมากที่สดุ คือ เนื ้อเรื่ อง ทังนี
้ ้ ผลการวิจยั นี ้ ยังพบว่า ความมีชื่อเสียงของผู้เขียน
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หรื อผู้แปล มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อในระดับปานกลาง ขณะที่ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพหนังสือ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อในระดับมาก และความเหมาะสมของ
ราคากับสภาพเศรษฐกิจ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อในระดับมากแต่
รองจากคุณภาพหนังสือ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ โภค ให้ ความสําคัญกับคุณภาพของเนื ้อหาของ
หนังสือมากกว่าปั จจัยอื่น ดังนัน้ สํานักพิมพ์ ต้ องให้ ความสําคัญกับการเลือกและผลิตหนังสือที่มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและผลกําไรอันจะนํามาซึ่งความสําเร็ จและการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน

6.3 ข้ อเสนอแนะ
จากข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ใคร่ นํ า เสนอข้ อ เสนอแนะ โดย
แบ่งเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
6.3.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์
6.3.2 ข้ อเสนอแนะด้ านวิชาการและระเบียบวิธีการวิจยั
6.3.3 ข้ อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ในอนาคต
6.3.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์
เพื่อให้ ธุรกิจสํานักพิมพ์มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ ้น และยังมี
ส่วนช่วยพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสูก่ ารเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย ผู้วิจยั ขอ
เสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้ ป ระกอบการสํ า นัก พิ ม พ์ สามารถนํ า ผลการวิ จัย ไปพัฒ นาธุ ร กิ จ
สํานักพิมพ์ ดังนี ้
1.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ความต้ องการของตลาดทังด้
้ านเนื ้อหา รูปแบบ
และราคา ที่ผ้ บู ริ โภคพร้ อมที่จะตัดสินใจซื ้อหนังสือ เพื่อทราบความต้ องการเบื ้องต้ น และจํานวนที่
เหมาะสมในการวางแผนการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการจับกระแสความต้ องการของ
ผู้บริ โภคที่แม่นยํา โดยอาศัยรากฐานจากการวิจยั และพัฒนาของตนเอง ในการสร้ างคุณค่า (Value
Creation) ให้ เกิดขึ ้น นอกเหนือจากการวิจยั เพื่อศึกษาการรับรู้ การเรี ยนรู้ และพฤติกรรมผู้บริ โภค
ในแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด ลึกซึ ้ง ไม่ว่าจะเป็ นด้ านอาชีพ รายได้ การศึกษา ครอบครัว เพื่อผลิต
สินค้ าและบริ การให้ ตรงใจคนแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยป้องกันความล้ มเหลวในการพิมพ์ และต้ องมี
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ความรู้ ความเข้ าใจกระบวนการดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์อย่างครบวงจร ก่อนก้ าวเข้ าสู่ธุรกิจอย่าง
มืออาชีพ
1.2 ผู้ประกอบการสํานักพิมพ์ต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้ อมทางธุรกิ จอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ สามารถเผชิญกับการแข่งขันที่ รุนแรงและรวดเร็ วได้
ั้
การดําเนินงานและ
อย่างดี พร้ อมกันนี ้ ต้ องศึกษาและนํากลยุทธ์การจัดการสมัยใหม่มาใช้ ทงในแง่
การแสวงหาลูกค้ ากลุ่มใหม่อยู่เสมอ เช่น การผลิตหนังสือเพื่อสนองความต้ องการกลุ่มเด็กและ
เยาวชนด้ วยหนังสือธรรมะแนวใหม่ หนังสือส่งเสริ มความรู้ด้วยรูปแบบใหม่ ๆ หนังสือเพื่อผู้สงู อายุ
ที่สามารถอ่านหรื อฟั งได้ ง่าย เป็ นต้ น ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามมองหาช่องทางการจัดจําหน่าย
ใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึน้ รวมทัง้ การจับ มื อ กับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ทัง้ ในอุต สาหกรรมเดี ย วกัน และข้ า ม
อุตสาหกรรม เพื่อเข้ าถึงกลุ่มผู้อ่านให้ กว้ างขวางและเพิ่มโอกาสในการจําหน่ายเพิ่มขึ ้น เช่น การ
เปิ ดร้ านหนังสือหรื อบู๊ท หรื อซุ้ม หรื อแผงขายหนังสือเล็ก ๆ ในรู ป Kiosk ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น
โรงเรี ยน โรงพยาบาล ร้ านอาหาร อพาร์ ตเม้ นต์ โรงแรม สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็ นต้ น หรื อ การ
ร่วมมือกับร้ านสะดวกซื ้อ หรื อห้ างสรรพสินค้ า สําหรับการส่งเสริ มการขายหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพบาง
เล่ม ในราคาพิเศษเมื่อลูกค้ าซื ้อสินค้ าในร้ านสะดวกซื ้อหรื อห้ างสรรพสินค้ าครบตามกําหนด หรื อ
การร่วมมือกับร้ านอาหารฟาสต์ฟดู ในการขายหนังสือบางเล่มที่สอดคล้ องกับธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นต้ น
1.3 นอกจากการผลิตและจําหน่ายหนังสือปกใหม่แล้ ว สํานักพิมพ์ควร
ให้ ความสําคัญกับการเลือกเฟ้นหนังสือดีที่เคยผลิตมาแล้ วในอดีตมาจัดพิมพ์ ใหม่ ซึ่งแม้ ว่าใน
ปั จจุบนั จะมีบางสํานักพิมพ์ได้ จดั พิมพ์หนังสือเก่าบางเล่มแล้ วก็ตาม แต่ยงั มีหนังสือเก่าที่มีคณ
ุ ค่า
อีกจํานวนมากที่มีคณ
ุ ค่า ทังในแง่
้
การให้ ความคิดที่ลกึ ซึ ้งและการได้ เรี ยนรู้รากเหง้ าของวัฒนธรรม
ไทย จึงควรที่สํานักพิมพ์และผู้เกี่ ยวข้ องโดยเฉพาะภาครัฐที่จะสนับสนุนส่งเสริ มให้ เกิดการอ่าน
หนังสือเก่าที่มีคณ
ุ ค่าให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
1.4 ควรสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ผลงานใหม่ ๆ จากผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทังคนรุ
้ ่ นเก่าและรุ่ นใหม่ ๆ ที่มีชื่อเสียงแต่ยงั ไม่ได้ เขียนหนังสือ
โดยต้ องแสวงหาอย่างจริ งจัง และหามาตรการกระตุ้นให้ เกิดการเขียนจากบุคคลเหล่านัน้ ทังในรู
้ ป
แรงจูงใจจากค่าตอบแทนการเขียน การได้ รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม หรื ออาจใช้ วิธีสมั ภาษณ์
แล้ วรวมเล่มจากผู้มีความรู้ หรื อผู้มีชื่อเสียงหลาย ๆ ท่าน แต่เป็ นแนวคิดในด้ านเดียวกัน เช่น ด้ าน
การเงินของคนดัง ด้ านการบริ หารครอบครัว ด้ านหลักการบริ หารองค์กร เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มพูนแหล่ง
ความรู้ ประสบการณ์ ของคนเหล่านัน้ อีกทังยั
้ งเป็ นส่วนหนึ่งของการเก็บรักษาประวัติศาสตร์ ของ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าของประเทศ
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1.5 ควรสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มการอ่านในรู ปแบบต่าง ๆ
เพิ่มขึ ้น เช่น การจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับหนังสือ รวมทังการเปิ
้
ดเวทีให้ ผ้ ทู ี่มีหนังสือเก่าได้ มีพื ้นที่
ในการนําหนังสือมาแลกกันอ่านหรื อนํามาจําหน่ายให้ กบั ผู้ที่สนใจอ่านหนังสือเก่าทังในแง่
้
ราคาที่
ประหยัด และในแง่การได้ พบและได้ อ่านหนังสือเก่าที่ เป็ นหนังสือหายาก ซึ่งจะช่วยให้ การใช้
ประโยชน์ของหนังสือคุ้มค่ายิ่งขึ ้น อันจะช่วยสร้ างตลาดหนังสือในอีกรู ปแบบ และยังช่วยในการ
อนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ คื อ กระดาษที่ ผ ลิ ต จากต้ น ไม้ ได้ อี ก ทางหนึ่ ง นับ เป็ นสิ่ ง ดี ๆ ที่
สํานักพิมพ์สามารถร่วมสร้ างวัฒนธรรมการอ่านให้ กว้ างขวางได้ อีกทางหนึง่ อีกทังยั
้ งเป็ นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ซึง่ จะช่วยให้ ธุรกิจคงอยูแ่ ละเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้
1.6 ควรให้ ความช่วยเหลือร้ านหนังสืออิสระซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการ
กระจายหนังสือไปสู่ชมุ ชนที่ถือว่ามีข้อจํากัดในการดําเนินงานที่ต้องแข่งขันกับกระแสทุนของร้ าน
หนัง สื อ เครื อ ข่ า ยขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามพร้ อมทัง้ ในแง่ เ งิ น ทุ น องค์ ค วามรู้ และโอกาสในการ
ดําเนินงานที่เหนือกว่า อันเกิดจากพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในการ
นิยมใช้ บริ การที่สะดวกสบายผ่านระบบการค้ าสมัยใหม่ ส่งผลให้ ร้านหนังสืออิสระจํานวนมากต้ อง
ปิ ดตัว ลงหรื อไม่ส ามารถสร้ างผลกํ าไรได้ ม ากนัก ดัง นัน้ สํา นัก พิม พ์ อ าจต้ องให้ ก ารสนับสนุน
บางส่วนแก่ร้านหนังสืออิสระ เช่น การให้ เครดิตที่ยาวนานขึ ้น การมอบเปอร์ เซ็นต์ส่วนลดพิเศษ
การให้ ข้อมูลลูกค้ าผ่านเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์ให้ ไปใช้ บริ การซื ้อหนังสือในชุมชนใกล้ เคียงจากร้ าน
้
่มพูนความรู้ ที่จําเป็ นแก่ร้านหนังสือตังแต่
้ การ
หนังสืออิสระที่รับหนังสือไปจําหน่าย รวมทังการเพิ
จัดร้ าน การส่งเสริ มการจําหน่าย การรู้จกั หนังสือแต่ละเล่ม การทําบัญชีรายรับรายจ่าย เป็ นต้ น
1.7 ต้ องยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่
ยัง่ ยืน ตังแต่
้ การเลือกผลิตหนังสือที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การไม่เอาเปรี ยบผู้มีสว่ นได้ เสียทัง้
ในแง่การกําหนดราคาหนังสืออย่างยุติธรรม การจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่นกั เขียนและนักแปลอย่างเป็ น
ธรรมและตรงเวลา การจ่ายค่าตอบแทนแก่ Suppliers อื่น เช่น โรงพิมพ์ ร้ านเข้ าเล่ม ไสกาว หรื อ
ผู้จดั ส่งสินค้ า เป็ นต้ น อย่างตรงไปตรงมา การดูแลและพัฒนาพนักงานให้ ทํางานอย่างมีความสุข
และเติบโตไปพร้ อมกับองค์กร รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลการผลิตตามความเป็ นจริ งต่อทังนั
้ กเขียน
และต่อผู้อา่ นในการใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเลือกซื ้อหรื อเลือกอ่าน
1.8 ผู้เกี่ยวข้ องในธุรกิจสํานักพิมพ์ อาจอยู่ภายใต้ การดําเนินการของ
สมาคมผู้จดั พิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ต้ องแสดงให้ รัฐบาลเห็นถึงความจําเป็ นที่
ต้ องส่งเสริ มการอ่านให้ เป็ นวาระแห่งชาติ โดยจัดทําแผนธุรกิจให้ รัฐบาลมองเห็นประโยชน์และ
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ความคุ้ม ค่า จากการส่ง เสริ ม ธุ ร กิ จ หนัง สื อ อย่า งจริ ง จัง เมื่ อ เที ย บกับ งบประมาณที่ รั ฐ จัด สรร
สนับสนุน และการผลักดันให้ การอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ
2. รัฐต้ องตระหนักถึงปั จจัยที่ช่วยให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันใน
ชาติ คือ การที่รัฐต้ องกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการเบื ้องต้ น (Early Demand) โดยรัฐต้ องเป็ นคนซื ้อ
คนแรก ๆ ดังนัน้ ในกรณี การพัฒนาธุรกิจสํานักพิมพ์นี ้ สิ่งที่รัฐควรดําเนินการเบื ้องต้ น คือ การ
ส่งเสริ มให้ มีการจัดซื ้อหนังสือจากสํานักพิมพ์ ในประเทศ เพื่อนํ าไปแจกจ่ายให้ กับห้ องสมุดทั่ว
ประเทศ หรื ออาจแจกจ่ายไปยังโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ โดยการจัดตังคณะทํ
้
างานพิจารณากลัน่ กรอง
หนังสือที่ควรจัดซื ้อ โดยมีตวั แทนจากทุกภาคเข้ าเป็ นคณะกรรมการ เพื่อให้ ได้ หนังสือดีที่มีคณ
ุ ภาพ
ุ ภาพ แต่มีสายสัมพันธ์กบั ผู้มีอํานาจ
แท้ จริ ง และเป็ นการป้องกันการร่ วมมือกับสํานักพิมพ์ที่ไร้ คณ
อันส่งผลให้ การจัดซื ้อหนังสือไม่โปร่งใส จนนําไปสูก่ ารไร้ คณ
ุ ภาพของหนังสือที่จดั ซื ้อต่อไป
จาก
ทัง้ นี ้ งบประมาณในการจัดซือ้ อาจมาจาก 2 แหล่ง คือ 1.
งบประมาณของรัฐ ซึง่ อาจนํามาจากงบประมาณของกระทรงศึกษาธิการ กระทรวงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบห้ องสมุดทัว่ ประเทศ กรุ งเทพมหานคร ที่มีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบห้ องสมุด
กรุ งเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้ าที่ดแู ลห้ องสมุดในท้ องถิ่น และ 2. จากภาคเอกชน
โดยจัดเป็ นคณะกรรมการกองทุนเพื่อสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยรับบริ จาคเงินสมทบทุนในการ
จัดซื ้อหนังสือดังกล่าว ขณะเดียวกัน รัฐบาล ควรออกกฎหมายที่เอื ้อประโยชน์ต่อภาคเอกชนที่เข้ า
ร่ วมโครงการสนับสนุนนี ้ โดยการให้ สิทธิทางภาษี เพิ่มขึ ้น เช่น สามารถนําเงินที่สนับสนุนมาหัก
ค่าใช้ จ่ายได้ 2 เท่า เช่นเดียวกับการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ
3. ผู้นําประเทศ โดยเฉพาะนายกรั ฐมนตรี ควรเร่ งกําหนดนโยบายอย่าง
เป็ นรู ปธรรมในการส่งเสริ มอุตสาหกรรมหนังสือ ทังลดเงื
้
่อนไข ข้ อจํากัด ที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการ
้
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ การนําเข้ าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
ดําเนินการของอุตสาหกรรมหนังสือ ทังในแง่
การพิมพ์ การยกเว้ นภาษี ที่เกี่ยวข้ อง การให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษี สําหรับธุรกิจสํานักพิมพ์และ
ธุรกิจจัดจําหน่ายหนังสือ เพื่อลดต้ นทุนหนังสือ และทําให้ หนังสือราคาถูก เพื่อส่งเสริ มการเข้ าถึง
หนังสือของประชาชนให้ กว้ างขวาง รวมทังการสนั
้
บสนุนงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริ มการ
อ่านอย่างทัว่ ถึง โดย กําหนดยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องในการผลักดันให้ คนไทยมีอปุ นิสยั ในการอ่าน
ดังนี ้
3.1 มีการจัดตังองค์
้ กรขึ ้นรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้ เกิดการอ่าน
อย่างเป็ นรู ปธรรมและกว้ างขวาง ทังในส่
้ วนกลางและส่วนท้ องถิ่น รวมทังการให้
้
ความสําคัญกับ
การยกย่ อ งเชิ ด ชู นัก อ่ า น โดยจัด ประกวดและมอบรางวัล อย่ า งสมํ่ า เสมอ ดัง เช่ น ประเทศ
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ออสเตรเลีย ที่มีการมอบรางวัล Certificate of Achievement ให้ กบั นักอ่านยอดเยี่ยมประจํา
ห้ องสมุด ที่สามารถอ่านหนังสือได้ ครบตามกําหนดภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายใต้ โครงการ
Premier Reading Challenge เป็ นต้ น
3.2 ควรปรับปรุงระบบการเรี ยนการสอนและระบบการประเมินผลที่เอื ้อ
ต่อการผลักดันนักเรี ยนให้ ต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรี ยนเท่านัน้ พร้ อมกําหนด
เป็ นนโยบายให้ นัก เรี ย นทั่ว ประเทศในทุก ระดับ ชัน้ ตัง้ แต่ ชัน้ ประถมศึก ษาตอนปลายจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา ต้ องอ่านหนังสือนอกเวลาอย่างน้ อยคนละ 1 เล่ม ต่อภาคการศึกษา โดยให้ อิสระ
ในการเลือกอ่านตามความสนใจ รวมทังการกํ
้
าหนดให้ นกั เรี ยนนักศึกษาในแต่ละระดับยังต้ อง
ฝึ กงานเขียนอย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้ ความเชื่อที่วา่ การเขียนทําให้ คนต้ องอ่านมากขึ ้น
3.3 สนับ สนุน ส่ ง เสริ ม การกระจายหนัง สื อ ให้ ก ว้ า งขวาง โดยจัด
งบประมาณสนับสนุนทัง้ ในด้ านกิจกรรมและสถานที่สําหรับสํานักพิมพ์ให้ สามารถนําหนังสือที่
ผลิตมาวางจําหน่ายในสถานที่ที่จดั กิจกรรมหรื อสถานที่ที่จัดเตรี ยมให้ สําหรับนําหนังสือมาวาง
จําหน่ายได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย เช่น การวางจําหน่ายตามโรงเรี ยน โรงพยาบาล หรื อสถานที่
ราชการที่มีพื ้นที่วา่ ง เป็ นต้ น
3.4 กํ าหนดให้ ธุรกิ จหนังสือทัง้ ระบบมิใช่แต่ตํา ราเรี ย น เข้ า สู่ระบบ
ภาษีมลู ค่าเพิ่มในอัตรา 0% เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระต้ นทุน โดยสามารถนําต้ นทุนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ที่ จ่ า ยไปมาขอคื น ภาษี ไ ด้ ขณะที่ ภ าษี ข ายของธุ ร กิ จ หนัง สื อ ไม่ มี (ปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ หนัง สื อ ถู ก
กําหนดให้ อยูน่ อกระบบภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
3.5 เปิ ดเวทีให้ นกั คิดนักเขียนมีช่องทางการนําเสนอความคิดอย่างอิสระ
และระดมจัดพิมพ์หนังสือที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพหนังสือเข้ าสูร่ ะบบ
้
นการแปล
3.6 ส่งเสริ มการแปลหนังสือทุกประเภท โดยการจัดตังสถาบั
แห่งชาติ แล้ วให้ Download หนังสือที่แปลเสร็ จแล้ วไปอ่านฟรี หรื อหาผู้สนใจจัดพิมพ์ หรื อรัฐอาจ
ลงทุนจัดพิมพ์เอง เพื่อขยายความรู้ของคนในประเทศให้ ทนั สมัย รอบด้ าน
3.7 อบรมและเสริ มสร้ างทัศนคติแก่บรรณารักษ์ ในการเป็ นเพื่อนคู่คิด
ทางความรู้ (Knowledge Partner) และพัฒนาห้ องสมุดยุคใหม่ให้ มีชีวิตอยูเ่ สมอ
3.8 เพิ่มจํานวนห้ องสมุดในสถานประกอบการโดยส่งเสริ มให้ สถาน
ประกอบการทุกแห่งจัดมุมหนังสือหรื อห้ องอ่านหนังสือ เพื่อสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ รวมถึง
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ห้ องอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ มุ ม หนั ง สื อ ในสถานบริ ก ารสาธารณะ เช่ น ศู น ย์ ก ารค้ า
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โรงพยาบาล สถานีขนส่ง สวนสาธารณะต่าง ๆ เป็ นต้ น และเมื่อหน่วยงานใดให้ ความร่ วมมือ ต้ อง
ประกาศยกย่องเชิดชู
3.9 เพิ่มจํานวนห้ องสมุดประชาชนทุกตําบล พร้ อมทังจั
้ ดระบบห้ องสมุด
ทั่วประเทศให้ มี ม าตรฐาน และสามารถเชื่ อ มโยงข้ อมูลเพื่ อการค้ น คว้ า ของแต่ละแห่ ง อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบการให้ บริ การที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้ นผู้อ่านเป็ นสําคัญ เช่น การ
กําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดห้ องสมุดที่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นอยูข่ องชุมชนนัน้ ๆ
3.10 เพิ่มโอกาสการเข้ าถึงแหล่งหนังสือทุกวิธีการ เช่น การสนับสนุน
ด้ านเงินกู้และผลประโยชน์ ทางภาษี แก่ผ้ ูที่เปิ ดร้ านจําหน่ายหนังสือใกล้ โรงเรี ยน โดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัด ซึง่ ปริมาณลูกค้ ามีน้อย รัฐอาจลงทุนดําเนินการเอง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงหนังสือที่
สะดวกที่สดุ
3.11 ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเสียภาษี สําหรับบุคคลหรื อองค์กรที่ลงทุน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเองของบุคคลธรรมดา ให้ สามารถนําใบเสร็ จค่าหนังสือ
ที่ระบุชื่อผู้เสียภาษี มาหักลดหย่อนค่าใช้ จ่ายได้ โดยอาจกําหนดขึ ้นตามความเหมาะสม เช่น หาก
เป็ นนิตบิ คุ คลหักค่าใช้ จ่ายได้ ตามจริ ง หรื ออาจให้ หกั ได้ สองเท่า หากเป็ นบุคคลธรรมดา อาจหักได้
20% ของยอดซื ้อทังหมด
้
หรื อเป็ นจํานวนเงินตามความเหมาะสม หรื อ ตามเปอร์ เซ็นต์ของรายได้
เป็ นต้ น
3.12 สนับสนุนทางด้ านการเงิน และด้ านเทคนิค วิชาการ ตลอดจนการ
ให้ คําปรึกษาและนําอย่างต่อเนื่องกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ
ในด้ านการสนับสนุนงบประมาณ หรื อให้ สิทธิทางภาษี แก่ผ้ สู นใจ
ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ ควรมอบหมายให้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็ นผู้รับผิดชอบสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า
สําหรับการสนับสนุนด้ านเทคนิค วิชาการ และองค์ความรู้ ในการ
ดํา เนิ น งานสํ า นัก พิมพ์ อย่า งเป็ นระบบและมื ออาชี พ ควรมอบหมายให้ ส ถาบัน อุดมศึก ษาที่ มี
ศักยภาพ เพิ่มสาขาวิชาที่จําเป็ นและเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาเข้ าเรี ยนหรื อเข้ ารับการอบรมใน
สาขาที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตและบริ หารสํานักพิมพ์ เช่น สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ การผลิตหนังสือ
เล่มและการบรรณาธิการ การตลาดสําหรับธุรกิจหนังสือ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังควรเป็ นผู้รับผิดชอบในการให้
คํา ปรึ กษาและอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิ จสํา นัก พิมพ์ ที่ดําเนินการอยู่แล้ ว แต่ขาดองค์
ความรู้อย่างมืออาชีพ และผู้สนใจทัว่ ไป
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3.13 สนับสนุนส่งเสริ มการวิจยั ระดับชาติในทุกมิติที่ส่งผลกระทบต่อ
อุต สาหกรรมหนัง สื อ และการอ่ า นของประเทศอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ างสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
โดยเฉพาะการให้ การอ่านเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนในชาติ พร้ อมทังมอบหมายให้
้
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ทํ าการวิจัยและสํารวจข้ อมูลทัง้ ระบบ เพื่อให้ ประโยชน์ แก่นักลงทุนและ
ผู้สนใจดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมหนังสือ เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจเกี่ยวกับภาวการณ์
อ่านของประชากรไทยทังประเทศ
้
กระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาศักยภาพและหาแนวทางสนับสนุน
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมสํานักพิมพ์ กระทรวงพาณิ ชย์ ศึกษาวิจัยตลาดเพื่ อสนับสนุนโอกาสการ
ดําเนินงานสํานักพิมพ์ให้ กว้ างขวางจนถึงระดับการส่งออก
3.14 ประกาศยกย่องเชิดชูอาชีพคนเขียนหนังสือ ให้ เป็ นอาชีพที่ยิ่งใหญ่
ให้ สงั คมยอมรับ และให้ เห็นว่าเป็ นอาชีพที่ควรเป็ นแบบอย่าง รวมทังส่
้ งเสริ มการจัดกิจกรรมตลอด
ปี ที่ให้ โอกาสนักเขียนได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็ นการยืนยันและแสดงให้ เห็นถึงการยก
ย่องเชิดชูและความสําคัญของอาชีพนักเขียน
3.15 มอบนโยบายให้ สถาบันการศึกษา จัดทําหลักสูตรการเรี ยนการ
สอนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือ เพื่อร่ วมมือกันแสวงหาแนวทางในการผลิตหนังสือไทยให้ ได้
มาตรฐานและมีความเป็ นสากล เพื่อสามารถส่งหนังสือไทยไปขายในต่างประเทศได้ เพื่อเพิ่ม
จํานวนผู้อ่านหนังสือให้ มากขึ ้น ซึง่ จะช่วยลดต้ นทุนในการดําเนินงานและต้ นทุนการผลิต เพื่อเพิ่ม
ผลกําไรแก่อตุ สาหกรรมหนังสือของไทย
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ การศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงมหาดไทย
กรมศิลปากร และหน่วยงานอื่น รวมทังองค์
้ กรเอกชนและองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรอื่น ต้ องร่ วมมือ
กัน ทําให้ คนไทยที่ไม่ร้ ูหนังสืออยูอ่ ีกจํานวนหนึ่ง คือ ราว 3 ล้ านคน ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนราวร้ อยละ
4-5 ของประชากรทัง้ ประเทศ สามารถอ่านหนังสือออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มจํานวนการอ่านของ
ประชากร ที่ส่งผลต่อปริ มาณความต้ องการหนังสือเพิ่มขึ ้น และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนเหล่านี ้ด้ วย
5. ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน
ทุกแห่ง แม้ แต่ประชาชนผู้มีกําลัง ต้ องร่ วมกันสนับสนุนให้ คนไทยสามารถเข้ าถึงแหล่งหนังสือได้
ง่ายและสะดวก ทังในรู
้ ปร้ านหนังสือ ห้ องสมุดที่ต้องครอบคลุมถึงระดับชุมชน อีกทังยั
้ งต้ องเพิ่ม
หารจัดการห้ องสมุดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และการเปิ ด
พื ้นที่ในการอ่านหนังสือให้ มากขึ ้น ทังโดยการบริ
้
โอกาสให้ ป ระชาชนทุก คนสามารถใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุด ในหน่ ว ยงานของแต่ล ะภาคส่ว น โดย
ปราศจากค่าใช้ จ่าย เพื่อลดอุปสรรคในการอ่าน ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
373

6. ภาคธุรกิจต้ องให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้ วยการอ่าน
อย่างจริ งจัง ตังแต่
้ การสนับสนุนให้ มีห้องสมุดในสํานักงาน ทําให้ เกิดการจัดซื ้อหนังสือเข้ าห้ องสมุด
รวมทังพิ
้ จารณาการรับพนักงานจากหนังสืออ่านนอกเวลาว่ามีมากน้ อยเพียงใด และเป็ นหนังสือ
ประเภทไหน รวมทังทดสอบด้
้
านความคิดที่ได้ รับจากหนังสือที่อ่าน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อแสดงให้ เห็น
ถึงความสําคัญของการอ่าน และการได้ รับการยอมรับจากภาคเอกชนว่า ผู้มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน สามารถสะท้ อนได้ จากความสนใจในการพัฒนาตนเองด้ วยการอ่านหนังสือนอกเหนือจาก
ตําราเรี ยน
นอกจากนี ้ ยังควรจัดงบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการส่งเสริ ม
การอ่านให้ กว้ างขวาง ซึง่ สามารถดําเนินการได้ หลายลักษณะ เช่น การร่ วมบริ จาคเงินเข้ ากองทุน
จัดซื อ้ หนังสือเพื่ อส่งผ่านไปยังโรงเรี ยนทั่ว ประเทศ การให้ ทุนกับผู้มี ชื่อเสียงที่ มีการเก็ บรั กษา
หนังสือเก่าที่มีคณ
ุ ค่าไว้ อย่างเป็ นระบบ ในการจัดเก็บหนังสือเหล่านันในรู
้ ปอีเล็กทรอนิกส์ เพื่อเก็บ
ไว้ เป็ นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง หรื อการจัดสร้ างห้ องสมุดเฉพาะทางเพื่อเก็บรักษาหนังสือที่มีคณ
ุ ค่า
เฉพาะด้ าน ทังนี
้ ้เพื่อแบ่งเบาภาระและประสิทธิภาพการบริ หารจัดการที่ดีกว่าของภาคเอกชนกับ
ห้ องสมุดของรัฐ
7. ผู้เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ ภาครั ฐ เช่ น กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชนต้ อ ง
พัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Logistic and Supply Chain) ตังแต่
้ ต้นนํ ้าไปจนถึงปลาย
นํ ้าของอุตสาหกรรมหนังสือ เพื่อลดต้ นทุน และเพิ่มความรวดเร็ ว ความถูกต้ องในการจัดส่งหนังสือ
ถึงผู้อา่ นปลายทาง
8. สังคมไทยต้ องร่วมกันรณรงค์ให้ หนังสือเป็ นสื่อแทนความรักความห่วงใย
ที่จะใช้ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การใช้ แสดงความเคารพในพิธีวนั ไหว้ ครู การมอบหนังสือเป็ นของขวัญ
ในวาระต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันรับปริ ญญา วันแต่งงาน วันขึ ้นบ้ านใหม่ วันปี ใหม่ วันแห่งความรัก
และแม้ แต่วนั สุดท้ าย คือ วันฌาปนกิจ หนังสือก็ถือเป็ นตัวแทนในการนําเสนอสิ่งดี ๆ ต่อผู้อ่านได้
และจะคงอยูต่ ราบเท่าอายุของหนังสือ ที่จะสามารถทําหน้ าที่เพิ่มภูมิปัญญาแก่สงั คมได้
9. ทุกภาคส่วนต้ องร่ วมแรงร่ วมใจกันในการรณรงค์สง่ เสริ มการสร้ างสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะให้ คนในชาติรักการอ่าน โดยต้ องดําเนินการอย่างเป็ นระบบ จริ งจัง และ
ตังใจ
้ โดยมิได้ เกี่ยงงอนว่าเป็ นงานของใคร เพราะตราบใดที่สงั คมไทยยังไม่รักการอ่าน หรื อคนไทย
ไม่กระหายใคร่เรี ยนรู้ โอกาสที่ประเทศไทยจะยืนหยัดอย่างเข้ มแข็งและมัน่ คงในระดับแนวหน้ าของ
ชาติที่พฒ
ั นาแล้ วย่อมเป็ นไปได้ ยาก ทังนี
้ ้ ต้ องทําให้ เกิดการตื่นตัวแบบกระหึ่มกันทังเมื
้ อง โดยต้ อง
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เริ่ มต้ นที่รัฐบาล ธุรกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว องค์กรการกุศลต่าง ๆ คือ ต้ องร่วมแรง
ร่วมใจกันออกสื่อทุกสื่อที่มีอยูใ่ นมือของแต่ละฝ่ าย ให้ เห็นว่า “คนไทย..ไม่อา่ นไม่ได้ แล้ ว..”
6.3.2 ข้ อเสนอแนะด้ านวิชาการและระเบียบวิธีการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ทําให้ ผ้ ูวิจัยได้ พบกับปั ญหาในการวิจัยหลาย
ประการตังแต่
้ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องยังขาดการศึกษาและรวบรวมอย่างเป็ นระบบ ข้ อมูลเดียวกัน
แต่ต่างแหล่งข้ อมูลเป็ นตัวเลขต่างกัน และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมีผ้ เู ก็บรวบรวมตัวเลขจํานวนน้ อยราย
ส่วนใหญ่มกั ได้ มาจากแหล่งเดียวกันจึงทําให้ ขาดความสมบูรณ์ ของข้ อมูลทังระบบอุ
้
ตสาหกรรม
นอกจากนี ้ ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมหนังสือ บางหน่วยงานก็ไม่ต้องการเปิ ดเผยให้
ผู้เกี่ ยวข้ องอื่นได้ ทราบ หรื อเปิ ดเผยแต่ไม่ให้ ความร่ วมมือในการเผยแพร่ เนื่องจากเกรงจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อคู่แข่งขัน รวมทังผู
้ ้ ประกอบการบางรายก็ไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาวิจยั จึง
ขาดความร่ วมมือและความสนใจที่จะให้ ข้อมูล แม้ เป็ นผู้ที่ทําธุรกิจเพื่อการส่งเสริ มสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ และการวิจยั ครัง้ นี ้ นับว่ามีสว่ นสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งเสริ มสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ โดยตรง เหล่านี ้ล้ วนส่งผลให้ สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมยังขาดความร่ วมมือกันใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสืออย่างเป็ นระบบและแท้ จริ ง เพราะตราบใดที่ขาดข้ อมูลสําคัญ การ
คาดคะเน การวางแผนในการดําเนินการที่ถกู ต้ องย่อมเป็ นไปได้ ยาก เปรี ยบได้ กบั การเดินเรื อใน
ท้ องทะเล แต่ไม่มีเข็มทิศที่บอกทิศทางที่ถกู ต้ อง อาจพาเรื อวิ่งไปสูภ่ ยันตรายจากหินโสโครกใต้ ท้อง
ทะเล จนทําให้ เรื ออับปางลงได้ หรื อแม้ ไม่เจอหินใต้ ท้องทะเล แต่อาจทําให้ เรื อต้ องวิ่งวกวนไปมา
กว่าจะไปถึงที่หมายได้ ก็ต้องเสียทังเวลาและทรั
้
พยากรทังนํ
้ ้ามันและค่าแรงคนงาน ซึ่งล้ วนเป็ น
ต้ นทุนของการดําเนินงานทังสิ
้ ้น
เพื่อให้ เกิดการร่ วมแรงร่ วมใจกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสืออย่าง
เป็ นระบบ ภาครัฐต้ องเป็ นต้ นทางในการสร้ างแรงขับที่จะผลักดันให้ เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนี ้
ตั ง้ แต่ ก ารมอบหมายให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เช่ น สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ละสั ง คมแห่ ง ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และอื่น ๆ ในการศึกษาตังแต่
้ ข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ อง และตรงกับความต้ องการของผู้ประกอบการอย่างแท้ จริ ง การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิต การจํ าหน่าย และการให้ ความรู้ อื่น ที่ จําเป็ นแก่ผ้ ูประกอบการอุตสาหกรรม
หนังสือ โดยต้ องเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจหนังสือ ได้ มีส่วนร่ วมในการกําหนด
แผนการพัฒนาและดําเนินการอย่างเป็ นระบบ รวมทังต้
้ องพยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนใน
สังคม ให้ เข้ าใจถึงความจําเป็ นของการใช้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน การร่วมแรงร่วมใจกันที่จะ
นําพาพลังร่วม (Synergize) มาพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
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นอกจากนี ้ ยังพบว่า หนังสือที่ผลิตและจําหน่ายในตลาดหนังสือในประเทศ
บางเล่มและหลายเล่ม ยังขาดการตรวจสอบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ซึง่ ทําให้ ผ้ อู ่านได้ รับความรู้ที่ผิดพลาด
และกว่าจะรู้ ว่าผิด หนังสือก็ ได้ ผลิตและเข้ าสู่ตลาดหนังสือไปแล้ ว จนกระทั่งมีผ้ ูร้ ู ท้ วงติง จึงจะ
ทราบ นับเป็ นอันตรายต่อการพัฒนาสติปัญญาของประชาชน โดยเฉพาะความรู้ ในเชิงวิชาการ
และเฉพาะที่เยาวชนได้ อ่านเพื่อนําไปใช้ ในอนาคต จึงควรมีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน
หนัง สื อ และมอบเป็ นเครื่ อ งหมายรั บ รองคล้ า ยกับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้ องด้ านเนื ้อหาก่อนผลิตออกสูต่ ลาด หรื อ
สํานักพิมพ์อาจมอบหมายให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านนัน้ ๆ เป็ นผู้ตรวจสอบและรับรองเบื ้องต้ นก่อนผลิต
เพื่อความรวดเร็วในการผลิต
6.3.3 ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
เนื่องจากธุรกิจสํานักพิมพ์ ต้ องอาศัยร้ านหนังสือและตัวแทนจําหน่ายใน
การนําสินค้ า คือ หนังสือเล่มไปสู่ผ้ ูบริ โภค ซึ่งหากร้ านหนังสือและผู้จัดจําหน่ายมีปัญหาในการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะความสามารถในการบริ หารการไหลเวี ยนของหนังสือ ไม่ว่าจะเป็ นการ
กระจายหนังสืออย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม การจัดหมวดหมู่หนังสือ การให้ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หนังสือและเงื่อนไขทางการค้ าแก่ลกู ค้ า การบริ หารสต๊ อคสินค้ าอย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว รวมไปถึง
ระบบการจัดส่งหนังสือที่ มีประสิทธิ ภาพ เหล่านีล้ ้ วนส่งกระทบต่อความสําเร็ จของสํานักพิมพ์
ดัง นัน้ งานวิ จัย ที่ จํ า เป็ นและต่อ เนื่ อ งกับ ธุ ร กิ จ สํ า นัก พิ ม พ์ คื อ การศึก ษาถึ ง ประสิท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานของร้ านหนังสือและตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย
ขณะเดียวกัน จากระบบการค้ าในปั จจุบนั ที่ผ้ ทู ี่เข้ มแข็งกว่าย่อมได้ เปรี ยบ
ต่อผู้อ่อนด้ อย ทํานองปลาใหญ่กินปลาเล็ก ไม่เว้ นแม้ แต่ร้านหนังสือซึง่ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมานี ้
ส่วนแบ่งตลาดของร้ านหนังสืออิสระ ซึง่ มีส่วนสําคัญในการกระจายหนังสือไปสู่ผ้ อู ่านอย่างทัว่ ถึง
แต่หากพบว่า สงครามร้ านหนังสือ กําลัง
แม้ ว่าจะมีสดั ส่วนโดยรวมเพียง 40% ของทังหมด
้
คืบคลานและทําให้ สว่ นแบ่งการตลาดของร้ านหนังสืออิสระลดลงอย่างน่าใจหาย โดยถูกธุรกิจร้ าน
หนังสือที่มีความได้ เปรี ยบในแง่เงินทุนและความรู้ ในการจัดการ ที่เรี ยกว่า ร้ านหนังสือเครื อข่าย
แย่งชิงตลาดไปจนทําให้ ร้านหนังสืออิสระต้ องปิ ดตัวลงไปเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ สํานักพิมพ์
เล็ก ๆ ต้ องสูญเสียช่องทางในการจํ าหน่ายหนังสือไปอีกทางหนึ่ง และยังส่งผลต่ออํานาจการ
ต่อรองกับร้ านหนังสือเครื อข่ายมากขึ ้นได้ หากสํานักพิมพ์มีช่องทางในการจําหน่ายหนังสือผ่าน
ร้ านหนัง สื อ อิ ส ระน้ อ ยลง ดัง นัน้ จึ ง ควรมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สมาคมผู้จัด พิ ม พ์ แ ละ
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ผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ สนับสนุนส่งเสริมการวิจยั ความสําเร็ จและสาเหตุของการปิ ด
ตัวของร้ านหนังสืออิสระ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการสนับสนุนส่งเสริมร้ านหนังสืออิสระให้ คงอยูต่ อ่ ไป
นอกจากนี ้ ก็ควรมีงานวิจยั เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนิ นงานของภาครั ฐและภาคเอกชนในการรณรงค์ ส่งเสริ มการอ่าน เพื่อกํ าหนดรู ปแบบการ
ส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมในแต่ละบริ บท
จากการที่งานเขียนหนังสือ ถือเป็ นงานที่สร้ างสรรค์ แต่ในความเป็ นจริ ง ซึง่
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายโดยเฉพาะนักเขียนก็ต้องเผชิญต่อปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ การเขียนไปตาม
เส้ นทางแห่ง “อัตถนิยม” คือ Realist คือ เขียนแบบ “สมจริ ง” อาจไม่ทําให้ งานเขียนชิ ้นนันประสบ
้
ความสําเร็ จได้ ส่งผลให้ การเขียนในโลกแห่งความจริ งต้ องถูกแปรผันไปสูก่ ารเขียนแบบ “จิตนิยม”
คือ “ความฝั น” หรื อเรื่ องเทพนิยายซึ่งมีอยู่ดาษดื่นเพราะเป็ นที่ นิยมมากกว่าจากความจํ าเป็ น
ทางด้ านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อรายได้ และค่าตอบแทนของนักเขียนจํานวนหนึ่งที่ต้องอาศัยรายได้
จากการเขียนหนังสือมาใช้ ในการดํารงชีวิต ขณะที่ธุรกิจต้ องการผลกําไรจากการขายหนังสือ จึง
เป็ นความจําเป็ นประการหนึ่งที่สํานักพิมพ์ต้องเลือกผลิตผลงานที่คาดว่าจะสามารถทําตลาดได้
ผลที่ตามมาคือ การเลือกตอบรับกับงานเขียนบางชิ ้นเท่านัน้ จึงเป็ นที่มาของการที่ทําให้ นกั เขียน
บางท่านต้ องเขียนเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดมากกว่าการได้ เขียนไปตามจินตนาการของผู้เขียน
ซึง่ ส่งผลต่อโอกาสของสังคมที่จะได้ มีโอกาสบริโภคงานเขียนที่เป็ นเนื ้อแท้ ตามดังนัน้ งานวิจยั ที่ควร
วิจยั ต่อไปคือ นักเขียนต้ องเปลี่ยนแปลงหลักการในงานเขียนไปจากเจตนารมณ์เดิมหรื อไม่ อย่างไร
และอะไรทําให้ เป็ นเช่นนัน้ รวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องจะมีมาตรการช่วยเหลือให้ งานเขียนได้ เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์เดิมได้ อย่างไร เพื่ออนุรักษ์ และเพิ่มคุณภาพงานเขียนให้ คงอยูไ่ ด้
สําหรับการกํ าหนดเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) ซึ่งจาก
หลักเกณฑ์ การให้ เลขมาตรฐานสากลประจํ าหนังสือของสํา นักหอสมุดแห่ง ชาติ ที่ ครอบคลุม
สิ่งพิมพ์ถึง 9 ประเภท ได้ แก่ 1. สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ 2. สิ่งพิมพ์วสั ดุย่อส่วน เช่น ไมโครฟิ ล์ม
3. วีดิโอ หรื อภาพยนตร์ ด้านการศึกษา 4. สิ่งพิมพ์ประเภทสื่อประสม 5. ซอฟต์แวร์ ด้านการศึกษา
6. สมุดแผนที่และแผนที่แผ่น 7. สิ่งพิมพ์อกั ษรเบล 8. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม และ
9. สิง่ พิมพ์ออนไลน์เช่น งานวิชาการจากระบบอินเตอร์ เน็ต
จะเห็นได้ ว่า สิ่งพิมพ์ที่ให้ เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ซึง่ มิใช่หนังสือ
เล่มมีอีกถึง 8 ชนิด นอกเหนือจากหนังสือเล่มที่กําลังศึกษาอยู่นี ้ และเนื่องจากสํานักหอสมุด
แห่งชาติ มิได้ มีการจําแนกประเภทของสิ่งพิมพ์ที่ขอเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ทําให้ ไม่
สามารถระบุได้ ว่า ในแต่ละเดือน หรื อปี ประเทศไทยมีการผลิตหนังสือเล่มแต่ละประเภทเป็ น
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จํ า นวนเท่ า ไร ทํ า ให้ ข าดข้ อ มูล ไปใช้ ใ นการวางแผนการพัฒ นาอุต สาหกรรมหนัง สื อ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม นอกจากนี ้ ในส่วนของการผลิตหนังสือเล่มอีกจํานวนไม่น้อย ทัง้ หนังสือวิชาการและ
หนังสือความรู้ อื่น เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือพัฒนาจิต เป็ นต้ น ก็ยังมีการผลิตโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ และแม้ แต่การผลิตโดยบุคคลแต่ละคน เหล่านี ้ก็มิได้ มีการขอเลขมาตรฐานสากลประจํา
หนังสือ ทําให้ ไม่สามารถทราบจํานวนการผลิตหนังสือเล่มในประเทศไทยที่เป็ นจํานวนที่แท้ จริงได้
ผู้วิจัย จึง มีความเห็ นว่า ควรจะมี การศึกษาวิจัยจากเอกสารการขอเลข
มาตรฐานสากลประจํ าหนังสือของสํานักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจะสามารถทราบข้ อมูลการผลิต
หนังสือเล่มของสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ รวมทังข้
้ อมูลอื่น ๆ เช่น ราคาหนังสือ จํานวนหน้ า จํานวนที่
จัดพิมพ์ ผู้จดั จําหน่าย และจํานวนชื่อหนังสือที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ในหนึ่งปี เป็ นต้ น ซึง่ จะได้ ทราบ
ข้ อมูลมาใช้ ในการบริหารอุตสาหกรรมหนังสือได้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังพบว่า การตัดสินใจซื ้อหนังสือของผู้อ่านบางคน อาจเกิดจาก
หลายปั จจัย โดยหนึ่งในปั จจัยที่ ทําให้ ผ้ ูอ่านยอมสละเงินเพื่อซื ้อหนังสือ อาจเกิ ดจากการได้ รับ
แรงผลักดันจากหนังสือที่ได้ รับการจัดอันดับว่าเป็ นหนังสือขายดี ซึง่ สํานักพิมพ์ตา่ ง ๆ ย่อมต้ องการ
้ ้ สํานักพิมพ์ควร
ให้ หนังสือของตนได้ รับการจัดอันดับเป็ นหนังสือขายดีของร้ านหนังสือต่าง ๆ ทังนี
ทราบเหตุผลที่หนังสือเล่มใดจะมีโอกาส หรื อมีคณ
ุ ลักษณะที่จะเป็ นหนังสือขายดี ดังนัน้ จึงควรมี
การวิจยั หนังสือขายดีวา่ มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไร โดยเปรี ยบเทียบในและต่างประเทศ
รวมทังการวิ
้
จยั หนังสือขายดีของแต่ละร้ านว่า มีความสัมพันธ์ กบั ค่ายของ
สํานักพิมพ์ในเครื อหรื อไม่ เพื่อทราบความน่าเชื่อถือของการจัดอันดับหนังสือขายดี ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของการดําเนินธุรกิจร้ านหนังสือและสํานักพิมพ์ที่ยึดหลักจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หรื อ
ควรมีการตังหน่
้ วยงานอิสระในการศึกษา วิจยั หนังสือขายดี โดยไม่เลือกค่าย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
สําหรับผู้อา่ น
เนื่ อ งจากผู้ จั ด จํ า หน่ า ย ซึ่ ง มั ก ถู ก โจมตี จ ากสํ า นั ก พิ ม พ์ ว่ า เรี ยก
ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายสูง ถึง 40-50% จึงควรศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนและผลประกอบการ
ของผู้จัดจํ าหน่ายและร้ านหนังสือ เพื่ อสะท้ อนความจริ ง และการนํ าเสนอแนวทางการบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทังการศึ
้
กษา Supply Chain ตลอดเส้ นทางของหนังสือเล่มก่อนสูม่ ือ
ผู้บริโภคทัว่ ทังระบบ
้
ศึกษาเส้ นทางชีวิตของผู้ประกอบอาชีพหนังสือซึง่ มีส่วนสําคัญในการผลิต
หนังสือ ตังแต่
้ นักเขียน นักวาดภาพประกอบ บรรณาธิการ เป็ นต้ น เพื่อทราบสภาพปั ญหาที่บคุ คล
เหล่านันต้
้ องเผชิญ เพื่อหามาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้ เขาเหล่านันได้
้ มีจิตใจมุ่งไปใน
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งานที่สําคัญ โดยปราศจากปั ญหารบกวนในจิตใจ โดยเฉพาะปั ญหาด้ านการเงินและปั ญหาด้ าน
สุขภาพที่ได้ รับผลกระทบจากการทํางาน เช่น การนัง่ อยู่กบั งานเขียนที่ยาวนานของนักเขียน อาจ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เป็ นต้ น
ศึกษาหนังสือทังปริ
้ มาณ ประเภท ที่ไม่ผ่านร้ านหนังสือ ว่ามีเส้ นทางการ
เข้ าถึงผู้อา่ นได้ อย่างไร พร้ อมเร่งหามาตรการช่วยเหลือ
เนื่องจากเรื่ องของการอ่านถือได้ ว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการส่งเสริ มสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ ของประชาชน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะนําองค์ความรู้ ที่
้ งช่วยยกระดับคุณภาพประชากร
ทันสมัยและต่อเนื่องไปปรับใช้ ในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทังยั
ให้ ห่างไกลจากอบายมุขอื่นด้ วยการเสพความบันเทิงจากหนังสือแทน ขณะที่การสร้ างวัฒนธรรม
การอ่านเป็ นเรื่ องใหญ่ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ โดยลําพัง จึงจําเป็ นที่รัฐบาลต้ องกําหนดให้ วาระ
การอ่านเป็ นวาระแห่งชาติ จึงควรมีการวิจยั “กลยุทธ์ การสร้ างรู ปแบบในการพัฒนาวาระการอ่าน
ให้ เป็ นวาระแห่งชาติ” ซึง่ ควรครอบคลุมทังด้
้ านการดําเนินงานของภาครัฐและทุกภาคส่วนในสังคม
ขณะเดี ย วกั น ควรได้ มี ก ารศึ ก ษาคุณ ภาพและปริ ม าณของหนัง สื อ ที่
บุคลากรทางการศึกษาตังแต่
้ ครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษาทังระดั
้ บอุดมศึกษาและตํ่ากว่า ว่า
เป็ นผู้ใ ฝ่ เรี ย นใฝ่ รู้ และให้ ค วามสํ า คัญ กับ การอ่ า นมากน้ อ ยเพี ย งใด เพราะหากบุค ลการทาง
การศึกษาซึ่งถือเป็ นต้ นแบบสําคัญของการสร้ างทรัพยากรมนุษย์ยงั ขาดความสนใจต่อการอ่าน
หนังสือแล้ ว โอกาสในการผลักดันวาระการอ่านให้ เป็ นวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศคงจะเป็ นไปได้ ยาก
สุดท้ าย นอกจากการศึกษากลยุทธ์ การจัดการธุรกิจสํานักพิมพ์ในส่วนของ
หนังสือเล่มที่ไม่ใช่หนังสือเรี ยนแล้ ว ควรมีการศึกษาต่อไปถึงหนังสือประเภทตําราเรี ยนด้ วย เพื่อ
ุ ภาพมากขึ ้น
พัฒนาให้ ก้าวไปสู่อตุ สาหกรรมหนังสือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มการผลิตตําราเรี ยนที่มีคณ
อันเป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนและผู้สนใจทัว่ ไป
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