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การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวทางการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนังสือเล่มในยุคดิจิทัลมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การปรับตัวด้านการสื่อสารการตลาด และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจ
หนังสือเล่มในยุคดิจิทัล 2) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของกลยุทธ์การปรับตัวของการสื่อสารการตลาดของ
ธุรกิจหนังสือเล่มโดยแบ่งตามขนาดของส านักพิมพ์ หรือองค์กร ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview)  จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดนโยบาย 
แผนงานการตลาด และควบคุมการบริหารงานด้านหนังสือเล่มของส านักพิมพ์ หรือ ธุรกิจหนังสือเล่ม  
จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 1) บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)     2) บริษัท
สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 3) บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จ ากัด 4) ส านักพิมพ์แฮปปี้ บานานา                           
5)  ส านักพิมพ์ ทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์ จ ากัด 6) บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จ ากัด  โดยแบ่งขนาดของธุรกิจ
หนังสือเล่มเป็น 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ และ ธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็ก ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description)       
โดยอาศัยข้อมูลภาพรวมธุรกิจหนังสือเล่ม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบ และน า
โมเดลการปรับตัวของธุรกิจมายึดและปรับใช้เพ่ือเปรียบเทียบการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่ม  
 จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจหนังสือเล่มทั้งขนาดใหญ่และเล็กมีการปรับตัวตามโมเดลการปรับตัว
ของธุรกิจ และสาเหตุหลักของการปรับตัวมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อ่าน และระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของหนังสือเล่มในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับ
การท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด แต่ยังคงให้ความส าคัญกับการท าการตลาดผ่านสื่อหน้าร้าน
หนังสือ ส าหรับช่องทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า และการบริการลูกค้า ทุกธุรกิจหนังสือเล่มมีการ
พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามธุรกิจหนังสือเล่มมีการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปรับตัว และเตรียมพร้อมรับการปรับตัวเข้าหากับพฤติกรรมของผู้อ่าน และการเปลี่ยนรูปแบบของหนังสือ
จากหนังสือเล่มเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  

ค าส าคัญ : ธุรกิจหนังสือเล่ม, การสื่อสารการตลาด, การปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่ม, การปรับตัวทางการ

สื่อสารการตลาด, ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่, ส านักพิมพ์ขนาดเล็ก 

 
Abstract 

 The study of marketing communication adaptation Book Publishing Industry in 
digital age aims for 1) to study the strategy of adaptation and Marketing of Book 
Publishing Industry in the digital age 2) to analyze the differences of adaptation strategies 
of marketing communications, divided by the size of the book's publisher or organization. 
The researcher used Qualitative Research Method.  Data was collected by in -depth 
interview of the executives or those who have roles in planning strategies, policies, 
marketing and control   book publishing management 1) Amarin Printing & Publishing PLC. 
(2) Sataporn Books Limited 3) Jamsai Publishing Limited 4) Happy Banana Publishing 5) 
TODAY Books & Design Publishing Limited 6) Groove Publishing Limited. The size of these 
publishers were separated into 2 groups, large and small. The information gained from in-
depth interviews will be analyzed in Analysis Description Method by using overall 
information of Book Publishing Industry, concepts, theories, and related researches to 
support. In addition, the adaptation of the business model is also applied to compare 
w i t h  t h e  a d a p t a t i o n  B o o k  P u b l i s h i n g  I n d u s t r y . 
 The study found that both large and small Book Publishing Industry have adapted 
as per the adaptation of the business model. The main causes of adaptation is changes of 
readers’ behavior and economy. Furthermore, it was also found that the marketing 
communication strategy of the book market is now putting more importance to online 
marketing channels most but still focus on marketing through the book store. For 
Channel of building customer relationship and services. Every book publishers develop 
online channels in order to meet current customer behavior. However, Book Publishing 
Industry have adjusted and prepares to cope with the adaptation of readers’ behavior 
and changing the format of the book to an electronic book (E-book). 

Keywords : Book publishing industry, marketing communications, adaptation of book 
publishing industry refers, adaptation of marketing communication, large publishing 
companies, small publishing companies 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ธุรกิจหนังสือเล่ม เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ส่งเสริมสังคมทั้งในด้านการศึกษา และบันเทิง โดยธุรกิจ
หนังสือเล่มมีความเกี่ยวของกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกช่องทางหนึ่งที่มีผลต่อ
สังคมไทย เพราะหากไม่มีธุรกิจนี้ อาจส่งผลต่อการอ่าน และการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เพราะหนังสือถือ
ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หนึ่งที่เป็นตัวบันทึกความรู้ หรือเรียกได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยมีการ
ตั้งข้อสงสัยถึงความจ าเป็นต่อการบริโภคหนังสือเล่มของคนไทยในปัจจุบันว่าเป็นสินค้าที่คนไทยจ าเป็น 
หรือมีปริมาณการซื้อมากน้อยเพียงใด และจากข้อความที่ว่า “คนไทยอ่านหนังสือปีละไม่เกิน 8 บรรทัด” 
เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อจ านวนผู้อ่าน ระยะเวลาการอ่าน และจ านวนหนังสือเล่ม 
ประกอบกับสถิติใหม่ประจ าปี 2556 จาก ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ และส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้
กล่าวว่า คนไทยร้อยละ 81.1 หรือ 50 ล้านคนใช้เวลาอยู่กับตัวอักษรถึง 37 นาทีต่อวัน จากการสุ่ม
พฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างกว่า 5 หมื่นครัวเรือนพบว่า  พวกเขา “อ่านหนังสือ” จากหลากหลายทาง ไม่ใช่แค่
ต าราเรียนหรือบนหน้ากระดาษเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการอ่านบทความและเสพข้อมูลต่างๆ ผ่าน
คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ตโฟนด้วย (ไม่นับรวมข้อความสั้นๆ ที่ส่งผ่านมือถือ, โปรแกรมแชต และ
อีเมล์) (อภิชัย อารยะเจริญชัย, 2557) ซึ่งท าให้ผู้วิจัยตระหนักว่าการอ่านหนังสือเล่มอาจมีจ านวนลดลง แต่
พฤติกรรมการอ่านของคนไทยไม่ได้ลดลง แต่ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการอ่านของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป 
โดยธุรกิจหนังสือเล่มต้องตระหนักถึงการใช้ “เวลา” ของผู้อ่าน ที่ถูกแย่งชิง “เวลา”ของการอ่านไปกับการ
เล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรรมการอ่านท่ีนิยมอ่านข้อความสั้นๆ มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยรับรองว่า  พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนที่อ่านหนังสือ พบว่าวัน
จันทร์ – ศุกร์ใช้อินเตอร์เน็ต 67.5%  ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ใช้อินเตอร์เน็ต 64.8% พบว่าเกือบครึ่งระบุว่า
อ่านหนังสือที่เป็นเล่มกระดาษน้อยลง แต่หันไปอ่านเว็บข่าวและเว็บรวมข่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่อ่าน
หนังสือนั้นไม่ได้อ่านมีจ านวนการอ่านหนังสือเล่มมากตามสัดส่วนการอ่าน แต่เป็นการอ่านผ่านข้อความ
สั้นๆ ทางอินเตอร์เน็ตมากกว่า นอกจากนี้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าอินเตอร์เน็ตมีผลท าให้การอ่านหนังสือเล่ม
ลดน้อยลง  ดังนั้นการใช้อินเตอร์เน็ตส่งผลทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัวต่อการตัดสินใจอ่านหนังสือเล่มของผู้อ่าน
หนังสือในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทย 71% ใช้อินเตอร์เน็ตและใช้เกือบทุกวัน โดยระยะที่ใช้เฉลี่ย 
92 นาทีต่อวัน ซึ่งมีระยะเวลามากกว่าการอ่านหนังสือ 3 เท่า โดยเฉพาะคนอายุต่ ากว่า 20 ปีใช้
อินเตอร์เน็ต 224 นาทีต่อวัน หรือประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีระยะเวลามากกว่าการอ่านหนังสือ 4 เท่า 
(สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2558) ทั้งนี้จึงสามารถคาดการณ์ถึงอิทธิพลของอินเตอร์เน็ต
ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้อ่านมากกว่าหนังสือเล่มต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นผู้ประกอบการของธุรกิจหนังสือ
เล่มต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่ก าลังเผชิญอยู่ และหาวิธีการสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องกับการ
ปรับตัวในยุคดิจิตอลให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาของการปรับตัวของธุรกิจเล่มโดยตรง จึงท าให้เกิด
ความน่าสนใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นประเด็นการศึกษาของงานวิจัยนี้ คือ องค์กรหนังสือเล่ม
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มีกลยุทธ์การปรับตัวทางการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนังสือเล่มในยุคดิจิทัลอย่างไร และมีวิธีการปรับตัว
ทางด้านการสื่อสารการตลาดหนังสือเล่มอย่างไรบ้าง โดยผู้วิจัยศึกษาผ่านตัวแทนธุรกิจหนังสือเล่มขนาด
ใหญ่ และ เล็ก เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของวิธีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มที่มีขนาดแตกต่างกัน 
งานวิจัยนี้จะประมวลผลออกมาให้เกิดประโยชน์และสะท้อนวิธีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มที่อยู่ในยุค
ดิจิทัล 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การปรับตัวด้านการสื่อสารการตลาดและด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ

หนังสือเล่มในยุคดิจิทัล 
2) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของกลยุทธ์การปรับตัวด้านการสื่อสารการตลาดและด้านอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องของธุรกิจหนังสือเล่มโดยแบ่งตามขนาดของส านักพิมพ์ หรือองค์กร 

วิธีวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาครั้งนี้ออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง
คือการศึกษาเอกสาร (Document Research) ที่เก่ียวข้องกับการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่ม โดยจะแบ่ง
การศึกษาเอกสารเป็นสามด้านคือ 

1. ด้านภาพรวมของอุตสาหกรรมหนังสือเล่ม ซึ่งรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงของการเติบโตของธุรกิจ
หนังสือเล่ม และ การแข่งขันในตลาดหนังสือเล่ม 

2. ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหนังสือเล่ม 
3. พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย 
ในการศึกษาส่วนที่สอง จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  ผู้ที่ท างานในธุรกิจ

หนังสือเล่ม ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะฐานะของผู้ผลิต หรือ ผู้ส่งสารเท่านั้น (Sender) เพ่ือให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารการตลาดหนังสือเล่มได้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดอย่าง
หลากหลาย โดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มสัมภาษณ์จากขนาดของธุรกิจหนังสือเล่ม แยกกลุ่มที่
ศึกษาออกเป็นธุรกิจหนังสือเล่มออกเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยแบ่งตามเกณฑ์ของรายได้ต่อปีดังนี้ 
(สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2556)   

ตารางที่ 1 มาตรฐานเกณฑ์การแบ่งรายได้ของขนาดธุรกิจหนังสือเล่มต่อปี 

ส านักพิมพ์ รายได ้(ล้านบาท/ ปี) 

กลุ่มผู้น าตลาด มากกว่า 315  

กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดใหญ ่ 115-315 
กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลาง 35-115 

กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดเล็ก ต่ ากว่า 35 
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เพ่ือให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบและหลากหลายระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ และเล็ก ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจของธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ และ เล็ก ประกอบกลุ่มละ 3 บริษัทดังต่อไปนี้  

ธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่  
- คุณปนัดดา สุทธิโก ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและหนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ 

พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)  
- คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ ากัด  
- คุณสมฤดี อุบลเดชประชารักษ์ Marketing Communication Director บริษัท แจ่มใส 

พับลิชชิ่ง จ ากัด  
ธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็ก 

- คุณกวิยา เนาวประทีป กรรมการผู้จัดการ ส านักพิมพ์แฮปปี้ บานานา 
- คุณเทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง กรรมการผู้จัดการส านักพิมพ์ ทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์ จ ากัด 
- คุณอรรถรัตน์ จันทรวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ / บรรณาธิการบริหาร ส านักพิมพ์ และ 

ส านักพิมพ์ กรู๊ฟ ฟีล กู๊ดในเครือ บริษัท กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จ ากัด 

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structure) ที่ดัดแปลงมาจากโมเดลการ
ปรับตัวของ SMEs ไทย ของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2556) และรูปแบบการปรับตัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ของ พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (2553) ประมวลออกมาในเรื่องการปรับตัวขององค์กร และการสื่อสารการ
ธุรกิจหนังสือเล่มในด้านต่างๆ ดังนี้  

- การปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มผ่านการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (Value Creation) ใน
ที่นี้คือหนังสือเล่ม โดยพิจารณาในเรื่องการสร้างตราสินค้า วิธีการสื่อสาร การสร้าง
ภาพลักษณ์ของหนังสือหรือส านักพิมพ์ และการสร้างความเชื่อในตราสินค้ากับ
กลุ่มเป้าหมาย 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มผ่านการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรที่
มีผลกระทบต่อการตลาดและสื่อสารแบรนด์หนังสือเล่ม  

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มโดยการเพ่ิมคุณภาพการบริการของธุรกิจ โดยศึกษาไปถึง
กระบวนการและวิธีการสร้างบริการออกมาให้มีคุณภาพของธุรกิจหนังสือเล่ม 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มโดยมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเพ่ือต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคม  

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มโดยเพ่ิมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการปรับตัวแบบนี้เป็น
วิธีการหนึ่งของงานทางประชาสัมพันธ์และการตลาด เช่น การท า CSR ซึ่งเป็นวิธีการที่
ท าให้เกิดภาพลักษณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจหนังสือเล่ม 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มโดยการสร้างความผูกพัน (engagement) กับผู้อ่านและ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาว 
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- การปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มโดยการวิธีการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงมูลค่าของสินค้าที่
เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยช่องทางต่างๆ 

- การปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มต้องมีการยืดหยุ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข และเหมาะสม
กับสถานการณ์ของธุรกิจที่เผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

จากการประมวลทางข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยได้มีการวางแนวทางกรอบค าถามในการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลตามโมเดลดังกล่าวดังนี้ 

- สาเหตุหลักของการปรับตัวขององค์กรหนังสือเล่มในปัจจุบันคืออะไรบ้าง 
- ส านักพิมพ์ของท่านมีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มผ่านการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า 

(Value Creation) อย่างไรบ้าง ในเรื่องการสร้างตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์ของ
หนังสือหรือส านักพิมพ์ เพื่อการสร้างความเชื่อถือในตราสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
บ้าง?  

- ส านักพิมพ์ของท่านมีการปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มผ่านการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละ
ด้านอย่างไรบ้าง  และให้ความส าคัญด้านใดมาเป็นอันดับแรก 

(1) ด้านการตลาด 
(2) ด้านการผลิต 
(3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
(4) ด้านนักเขียน และลิขสิทธิ์ 
(5) ด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม 

- ส านักพิมพ์ของท่าน มีการปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มโดยการเพ่ิมคุณภาพการบริการอย่างไร
บ้าง 

- ส านักพิมพ์ของท่าน มีการปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น
เพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง  

- ส านักพิมพ์ของท่านมีการปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มโดยเพ่ิมความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
การท า CSR อย่างไรบ้าง 

- ส านักพิมพ์ของท่าน มีการปรับตัวทางธุรกิจ ด้วยวิธีการสร้างความผูกพัน (engagement) 
กับผู้อ่านอย่างไรบ้าง 

- ส านักพิมพ์ของท่าน สื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงมูลค่าของสินค้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยช่องทางต่างๆอย่างไรบ้าง  

- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับตัวในด้านต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง  
- ในอนาคตคาดว่าจะต้องเตรียมรับมือในด้านในส าหรับการปรับตัวในอนาคตต่อไปของ

องค์กรหนังสือเล่ม 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยส่วนที่หนึ่ง: การศึกษาองค์ประกอบโดยรวมที่เก่ียวข้องกับการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่ม 
1) ด้านภาพรวมของอุตสาหกรรมหนังสือเล่ม ซึ่งรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงของการเติบโตของธุรกิจหนังสือ

เล่ม และ การแข่งขันในตลาดหนังสือเล่ม 
ภาพรวมของการเติบโตของธุรกิจหนังสือเล่มมีผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น นโยบายทาง

การเมือง สภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึง พฤติกรรมการอ่าน
หนังสือของคนไทย และการแข่งขันกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลส่งกระทบ
เชื่อมกันทั้งระบบ  เช่น นโยบายของรัฐบาลในการซื้อแท็บเลตแจกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน
ปี 2554 นั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเด็กไทยที่ได้รับการปลูกฝังให้อ่านหนังสือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนังสือเล่ม ทั้งนี้จึงท าให้ยอดการสั่งหนังสือเล่มในโรงเรียนมียอดที่ลดลง 
เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด และพฤติกรรมอ่านทางสื่ออินเล็กทรอนิกส์มากกว่า ดังนั้นผลกระทบเหล่านี้
จึงเป็นผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมหนังสือเล่ม  

ปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมหนังสือเล่มประกอบด้วย (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย, 2555)  

 อุปสงค์ในประเทศ  หนังสือเป็นสินค้าที่ไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หรือปัจจัย 5 ท าให้
แนวโน้มการขยายตัวไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสินค้าที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค 

 ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าที่สูงขึ้น ส่งผลท าให้วัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมหนังสือเล่ม
สูงขึ้น 

 ต้นทุนการตลาด เช่น ต้นทุนค่าเช่า ราคาน้ ามันที่ปรับตัวขึ้น เป็นต้น 

 การแข่งขันจาก E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) แต่ก็เป็นการเพ่ิมช่องทางการ
ขายหนังสือมากยิ่งขึ้น 

2) ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหนังสือเล่ม  
จากการศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือเล่มลดลง และหันไปอ่าน

ข้อความสั้นๆ ทางอินเตอร์เน็ตมากกว่า ทั้งนี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เข้ามาในสังคมไทย ท าให้คนไทย
ได้รับอิทธิพลจากการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนการอ่านของคนไทยลดลงทั้ง
จ านวนเล่ม และระยะเวลาการอ่านหนังสือ ซึ่งจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการอ่านหนังสือน้อย
กว่าการใช้อินเตอร์เน็ตถึง 3-4 เท่า ดังนั้นธุรกิจหนังสือเล่มต้องหาวิธีการ “รักษาผู้อ่าน” ให้คงอยู่กับการ
อ่าน เพราะอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ ท าให้คนอยู่กับตัวเองน้อยลง อยู่กับคนอ่ืนมากขึ้น 
สมาธิสั้นลง สมาคมมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่อันตรายต่อธุรกิจหนังสือเล่ม (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคม
และธุรกิจ, 2558;  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2556)  
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3) พฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย 
จากการศึกษาพบว่า จ านวนคนอ่านหนังสือในประเทศไทย สัดส่วนของคนอ่านหนังสือต่อ

ประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 63% หรือกล่าวได้ว่ามี 2 ใน 5 ของประชากรอายุ 15 -69 ปีที่ไม่อ่านหนังสือเลย  
และระยะเวลาอ่านหนังสือของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 28-37 นาทีต่อวัน ทั้งในวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ ซึ่งหนังสือที่อ่านมากที่สุดพบว่าเป็นหนังสือประเภทหนังสือภาพ นิยายภาพ และ การ์ตูน ท าให้
ผู้วิจัยเห็นว่าตัวเลขของผู้อ่านคนไทยมีจ านวนคนที่อ่านไม่น้อย แต่ส าหรับระยะเวลาการอ่าน และประเภท
หนังสือที่เลือกอ่านนั้นมีระยะเวลาที่สั้น และตัวหนังสือที่น้อยลง นอกจากนี้งานวิจัยยังสะท้อนให้เห็น
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นเพียงการอ่านเพ่ือฆ่าเวลาเท่านั้น ผู้อ่านที่มีความตั้งใจอ่านหนังสือ
อย่างจริงจังมีจ านวนน้อย (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย , คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2558) 

ผลการวิจัยส่วนที่สอง: การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหนังสือเล่ม 

ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้อ่าน
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ ความต้องการของเนื้อหา และ พฤติกรรมการซื้อหนังสือเล่มเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ท าให้พฤติกรรมของผู้อ่าน
ส่วนมากได้ใช้เวลาไปกับสื่อนั้นๆ มากกว่าการอ่านหนังสือเล่ม ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือเล่มทั้งขนาด
ใหญ่ และเล็กได้รับผลกระทบกับการอ่านที่เปลี่ยนไปของผู้อ่าน และต้องพยายามปรับตัวธุรกิจและสร้าง
การสื่อสารการตลาดเข้าหาผู้อ่านมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับการปรับตัวธุรกิจหนังสือเล่มผ่านการลดค่าใช้จ่ายในทั้ง 4 ด้านที่ประกอบไปด้วย ด้าน
การตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการผลิต และ ด้านนักเขียน/ ลิขสิทธิ์ พบว่าธุรกิจหนังสือเล่มทั้ง
ขนาดใหญ่และเล็กส่วนใหญ่ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดทางออฟไลน์ และเพ่ิมงบประมาณด้านการตลาด
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส าหรับด้านประชาสัมพันธ์ได้มีการเลือกสื่อที่คุ้มค่าในการลงข่าวมากยิ่งขึ้น ลดจ านวน
การส่งหนังสือไปยังสื่อ ด้านการผลิตพบว่าส่วนใหญ่ทั้งธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่และเล็ กใช้กลยุทธ์
ควบคุมเชิงปริมาณมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพและไม่เหลือในคลังสินค้ามากเกินไป ประกอบด้วยกับความ
พยายามลดและเลือกต้นทุนการผลิต เช่น เลือกกระดาษที่ราคาถูกลง แต่ยังคงคุณภาพในระดับมาตรฐาน
ขององค์กร  

คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ ากัด (สัมภาษณ์, 20 มกราคม 
2558) กล่าวว่า แนวคิดของการปรับตัวทางด้านการลดค่าใช้จ่าย คือ Less is more ท าน้อยแต่ได้มาก เช่น 
การตลาดต้องเลือกร้านที่ให้ผลก าไรในการขาย และลดร้านที่ไม่ให้ก าไรออกไป สื่อในการลงโฆษณาต้อง
เลือกสิ่งที่สร้างผลตอบรับที่ดีมากกว่าสื่อที่ลงโฆษณาไปแล้วไม่คุ้ม หรือแม้แต่งานเขียน ต้องไม่เลือกจ านวน
ที่มาก แต่เน้นคัดกรองงาน เพื่อคาดหวังว่ายอดขายต่อเล่มจะสูงขึ้น และส าหรับต้นการผลิต องค์กรได้เลือก
กระดาษท่ีราคาไม่แพง และมีคุณภาพเท่าเดิม นอกจากนี้องค์กรยังพิจารณาอ านาจการซื้อของผู้อ่าน ถ้าใน
กรณีที่ เศรษฐกิจไม่ดี อ านาจการซื้อต่ า ทางองค์กรจะไม่ผลิตสินค้าออกไปสู่ตลาดในจ านวนที่มาก 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

เพราะฉะนั้นองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์ควบคุมเชิงปริมาณ เพราะเชื่อว่าหากควบคุมเชิงปริมาณแล้วจะท าให้
คุณภาพกลับมาด้วยเช่นเดียวกัน (วรพันธ์ โลกิตสถาพร, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2558) 

มูลค่าของหนังสือเล่มทุกองค์กรให้ความส าคัญกับเนื้อหา และ รูปแบบของหนังสือเป็นหลัก และ
ท าให้ผลสรุปได้ว่าการปรับตัวด้วยการสร้างมูลค่าให้กับสินค้านั้น ส าหรับธุรกิจหนังสือเล่มเน้นการสร้าง
เนื้อหาที่ดี (Content Creation) ให้น่าสนใจ และสร้างรูปแบบที่น่าสนใจ จึงท าให้หนังสือมีมูลค่าในการ
ขายและต่อสู้กับคู่แข่งได้ ประกอบการท าของพรีเมียมเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อให้เร็วยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ทางการสื่อสารการตลาด ที่ประกอบด้วย วิธีการสร้างความผูกพัน (Engagement), 
ช่องทางการสื่อสารมูลค่าของสินค้า และการเพ่ิมคุณภาพการบริการ พบว่าธุรกิจหนังสือเล่มทั้งขนาดใหญ่
และเล็กมีการปรับตัวในยุคดิจิทัลโดยเน้นช่องทางการสื่อสาร การสร้างความผูกพัน และการบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค, เว็บไซต์ เว็บบอร์ด แอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงการหา
ตัวแทนความคิด (Key Influencer) ซึ่งส่วนใหญ่จะแฟนคลับของหนังสืออยู่แล้ว เพ่ือท าให้เกิดการสื่อสาร
แทนองค์กร คุณสมฤดี อุบลเดชประชารักษ์ Marketing Communication Director บริษัท แจ่มใส พับ
ลิชชิ่ง จ ากัด (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวว่า “เราต้องสื่อสารบอกผู้อ่านว่าหนังสือเล่มนี้สนุก
อย่างไรบ้าง ซึ่งบางทีเราบอกเอง ผู้อ่านไม่มีการฟัง และไม่เชื่อ แต่ถ้าเพ่ือนบอกกันเองย่อมมีผลมากกว่า 
ดังนั้นการเข้าไปถึงกลุ่มคนที่ถูกต้อง และให้พวกเขาเป็น Key Influencer แทนเราจะท าให้มีน้ าหนัก
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงถือว่าเป็นการสื่อสารการตลาดอีกวิธีการหนึ่ง” (สมฤดี อุบลเดชประชารักษ์, 
สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าธุรกิจหนังสือขนาดใหญ่จะมีการจัดกิจกรรมกับ
หน้าร้านหนังสือมากกว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็ก เนื่องจากงบประมาณ และจ านวนหนังสือที่น่าสนใจ
มากกว่า ซึ่งท าให้เป็นข้อได้เปรียบในเรื่องการแย่งชิงพ้ืนที่สื่อหน้าร้าน และยังเป็นการเพ่ิมการสร้างความ
ผูกพัน และบริการมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เป็นธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ที่มีหน้าร้านของตนเอง คือ ร้านนายอินทร์ ท าให้เป็นข้อได้เปรียบในด้าน
ควบคุมด้านการบริการที่หน้าร้านมากกว่าองค์กรอ่ืนๆ เพราะสามารถอบรมพนักงานขายได้โดยตรง แต่
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จ ากัด ถึงแม้จะไม่มีหน้าร้านของตนเอง แต่ได้สร้างช่องทางของตนเองขึ้น เรียกว่า 
“Jam Club” เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับผู้อ่าน นักเขียน และส านักพิมพ์มาพูดคุยกัน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจ
หนังสือเล่มขนาดใหญ่จะมีโอกาสในการการสื่อสารได้อย่างหลากหลายมากกว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็กที่
เน้นการสื่อสารการตลาดทางออนไลน์  

ผู้วิจัยพบว่า แม้ว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่จะมีวิธีการ ระบบรองรับการท าการสื่อสารการตลาด
กับลูกค้า และมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ชัดเจนมากกว่าธุรกิจหนังสือ
เล่มขนาดเล็ก ในทางกลับกันธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็กก็พยายามท าการตลาดเฉพาะกลุ่มมากกว่า ซึ่งใน
บางกรณีประสิทธิภาพการสื่อสารอาจจะดีกว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าการ
สื่อสารการตลาดหนังสือเล่มขององค์กรขนาดใหญ่มีความคาดหวังมากกว่าองค์กรขนาดเล็ก เพราะเน้นการ
สื่อสารในวงกว้าง ต้องการสร้างผลอย่างต่อเนื่อง แต่ในธุรกิจหนังสือเล่มเป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่มมากกว่า 
การสื่อสารจะเน้นการสื่อสารที่เป็นกันเองมากกว่า  คุณเทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง  กรรมการผู้จัดการ
ส านักพิมพ์ ทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์ จ ากัด  (สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบันการท า
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หนังสือ และการสื่อสารนั้นคงจะต้องเฉพาะทางมากขึ้น คือเราไม่สามารถท าหนังสือแบบรวมทุกชนิดได้ 
ทั้งนั้นสิ่งที่ท าจะเป็นหนังสือแบบเจาะกลุ่ม แม้จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่บางครั้งจะมีประเด็นเล็กๆ ที่น่าสนใจและ
สามารถท าได้ ดังนั้นการสื่อสารอาจเฉพาะกลุ่มมากข้ึน” (เทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง, สัมภาษณ์. 29 มกราคม 
2558) แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเล็กต่างมุ่งให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาด
ทางช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ความแตกต่างของกลยุทธ์การปรับตัวทางด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างธุรกิจหนังสือเล่ม
ขนาดใหญ่ และธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ และเล็ก 

กลยุทธ์การสื่อสาร ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก 

ช่องทางการสื่อสาร 

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย พนักงานขาย การตลาด

ทางตรง บริการลูกค้า  และช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ (เว็บไซต์, แฟนเพจ, 

ระบบ E-commerce) 

บริการลูกค้า  และช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ (เว็บไซต์, แฟน
เพจ, ระบบ E-commerce) 

การสร้างความผูกพันกับ
ผู้อ่าน (Engagement) 

สร้างผ่านระบบ CRM / ระบบสมาชิก 
/ ช่องทางออนไลน์ 

เริ่มต้นระบบ CRM และ 
ช่องทางออนไลน์ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้า 

สร้างผ่าน Content creation  และ
รูปเล่มหนังสือ สร้างกิจกรรม และ
ของพรีเมียมเป็นการสร้างมูลค่า

ทางอ้อม 

สร้างผ่าน Content creation 
เน้นให้ความส าคัญกับรูปเล่ม 

กิจกรรมทางการตลาด 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเปิดตัว
หนังสือ จัดกิจกรรมหน้าร้าน จัดทริป 

ฯลฯ เพ่ือสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่าน 
นักเขียน สื่อ และ ส านักพิมพ์ 

กิจกรรมทางการตลาดยังไม่
มาก และมีขนาดเล็ก และ

เฉพาะกลุ่ม 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
โปรโมชั่นร่วมกับหน้าร้าน และ 

โปรโมชั่นผ่านทางเว็บไซต์สมาชิก / 
จัดท าของพรีเมียมส่งเสริมการตลาด 

โปรโมชั่นหน้าร้านต้องแย่งกับ
องค์กรขนาดใหญ่ / ของพรี

เมียม 

กิจกรรมหน้าร้านหนังสือ 
มีเป็นประจ า เช่น งานเปิดตัว งาน 

Event ต่างๆ 
ไม่ค่อยมี 

การปรับตัวกับยุคดิจิทัล 
เน้นการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น / 
E-book/ เชื่อมการติดต่อผ่านฐาน

ออนไลน์มากยิ่งขึ้น 
ท าการตลาดออนไลน์อยู่แล้ว 
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กลยุทธ์การสื่อสาร ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก 

อ่ืนๆ 

มีระบบฐานสมาชิกดี ท าให้รักษาลูกค้า
เก่าได้อย่างดี แต่สื่อสารในวงกว้าง ท า

ให้การสื่อสารต้องท าเยอะ และ
ต่อเนื่อง/ ความคาดหวังจากการท า

การตลาดสูง 

เน้นการสื่อสารกลุ่มเล็ก ท าให้
สื่อสารได้ง่าย และตรง

กลุ่มเป้าหมาย / ความคาดหวัง
จากการท าการตลาดต่ า เน้น

คุณภาพของหนังสือ 

 
จากตารางที่ 1 ท าให้พบว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่จะมีวิธีการ ระบบรองรับการท าการสื่อสาร

การตลาดกับลูกค้า และมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ชัดเจนมากกว่าธุรกิจ
หนังสือเล่มขนาดเล็ก ในทางกลับกันธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็กก็พยายามท าการตลาดเฉพาะกลุ่มมากกว่า 
ประสิทธิภาพการสื่อสารอาจจะดีกว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ก็ได้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการสื่อสารการตลาด
หนังสือเล่มขององค์กรขนาดใหญ่มีความคาดหวังมากกว่าองค์กรขนาดเล็ก เพราะเน้นการสื่อสารในวงกว้าง 
ต้องการสร้างผลอย่างต่อเนื่อง แต่ในธุรกิจหนังสือเล่มเป็นการสื่อสารเฉพาะกลุ่มมากกว่า การสื่อสารจะเน้น
การสื่อสารที่เป็นกันเองมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเล็กต่างมุ่งให้
ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดทางช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

การอภิปรายผล 

ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนังสือเล่ม  
ธุรกิจหนังสือเล่มจัดเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจัดเป็นสินค้าที่ไม่จ าเป็น หรือเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้

อยู่ในปัจจัย 4 จึงท าให้ต้องมีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งนี้ผู้บริโภคต้องมีการพิจารณาค่าใช้จ่าย ซึ่ง
หนังสือเล่มอาจเป็นตัวเลือกในค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้น้อยกว่าสินค้าที่เป็นสินค้าจ าเป็น เช่น อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมหนังสือเล่ม ทั้งนี้จากการข้อมูลของสมาคม
ผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (2555) พบว่าปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจหนังสือเล่ม 
ประกอบด้วย   

1) อุปสงค์ในประเทศ การใช้จ่ายของประชาชนมักจะให้ความส าคัญตามความต้องการและจ าเป็น
ก่อนเสมอ ดังนั้นหนังสือเป็นสินค้าที่ได้จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต หรือปัจจัยที่ 5 ท าให้แนวโน้มการ
ขยายตัวไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสินค้าที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค  

2) ต้นทุนการผลิต มีการปรับตัวของต้นทุนต่างๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจหนังสือเล่ ม
ต้องรู้จักบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ หากผู้ประกอบการรายได้สามารถบริหารต้นทุน
การผลิตที่ต่ ากว่าคู่แข่ง เพ่ือให้ก่อให้เกิดผลดีต่อการยืดหยุ่นในด้านราคาปก และงบประมาณ
ทางการท าการตลาด  

3) ต้นทุนการตลาด ต้องพิจารณาในปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ต้นทุนการผลิตหนังสือ และ การผลิตสื่อต่างๆ 
ท าให้การตลาดของหนังสือเล่มจะมีงบประมาณท่ีแปรผันตามปัจจัยเหล่านี้ 
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4) การแข่งขันจาก E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ถึงแม้ในปัจจุบันสัดส่วนการตลาดของ 
E-book ยังไม่มากเท่ากับหนังสือเล่ม แต่ก็เป็นการพัฒนารูปแบบหนังสือเล่มไปยังรูปแบบใหม่ๆ 
โดยพึ่งเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  

โดยในข้อสุดท้ายนี้ หากน าทฤษฏีเทคโนโลยีก าหนดสังคม (Technological Determinism) (Denis 
McQuail, 1994, อ้างอิงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2547, หน้า 153) พบว่า การเปลี่ยนของหนังสือเล่มไปเป็น 
E-book จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนฐานของสังคม และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ท าให้หนังสือเล่มกลายเป็น E-book จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม 
และส่งผลต่อในระดับสังคม สถาบัน และปัจเจกบุคคล แต่อย่างไรก็จากทฤษฏีนี้ได้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีแต่
ละชนิดจะเหมาะสมกับโครงสร้างของสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้มองว่าจากที่มีการเปลี่ยนหนังสือเป็น 
E-book ยังไม่ได้รับความนิยมในสังคมไทยปัจจุบัน จากการวิจัยล่าสุดพบว่าผู้ที่อ่านหนังสือยังสัดส่วนการ
อ่านหนังสือเล่มเป็นจ านวน 90.51% ต่อผู้ที่อ่านหนังสือผ่าน E-book 9.49% (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้
จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2558) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังคงอ่านหนังสือผ่านหนังสือเล่ม และสะท้อน
ให้เห็นว่า E-book ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยให้มากขึ้น หรืออาจมีนัยยะว่า
เทคโนโลยีของ E-book ยังไม่เข้ากับสังคมไทยก็เป็นได ้

จากปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจหนังสือเล่มทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมานั้น ท าให้เห็นว่าธุรกิจหนังสือเล่มต้องมีปัจจัย
หลายตัวและเป็นแรงกดดันทั้งภายใน เช่น ต้นทุนการตลาด และต้นทุนการผลิต และภายนอกองค์กร ไม่ว่า
จะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หรือรวมไปถึงคู่แข่ง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงกดดันที่ธุรกิจหนังสือ
เล่มต้องเผชิญ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า องค์กรหนังสือเล่มเปรียบเสมือนผู้ผลิตสื่อชนิดหนึ่ง ถ้าองค์กรได้รับแรง
กดดันในด้านต่างๆ ย่อมสอดคล้องกับแนวคิดผู้ผลิตสื่อภายใต้แรงกดดันทางสังคม ที่ Denis McQuail 
กล่าวว่า สื่อมวลชนที่ด าเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ จะอยู่ท่ามกลางแรงผลักดันต่างๆ ของสังคม 
(Social Pressure) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และแรงผลักดันภายในองค์กร (McQuail, 2005, อ้าง
ถึงใน มัลลิกา อัศวราชันย์, 2554, หน้า 20) ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ประกอบการกลุ่มผู้น าตลาด และ กลุ่ม
ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่จะมีการครอบครองตลาด (Market Share) มากที่สุดในตลาดของธุรกิจหนังสือเล่ม 
ซึ่งในทางกลับกันกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดเล็กต้องมีการต่อสู้กับปัจจัยเงินทุน และ ค่าใช้จ่ายมากที่สุ ด ซึ่งหาก
ส านักพิมพ์ในกลุ่มขนาดเล็กนี้จะขยับตัวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลางนั้น ต้องมีกระบวนการเรื่อง
ค่าใช้จ่ายได้อย่างดี และพยายามพัฒนาตัวเองให้ทันกับกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลางมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของ
เนื้อหา และรูปแบบของหนังสือ รวมไปถึงการท าการสื่อสารการตลาดที่ต้องแข่งขัน แย่งชิงการตัดสินใจซื้อ
ของกลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลาง – ใหญ่ ให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังได้รับผลการศึกษาว่า ถึงแม้การท า
ธุรกิจหนังสือเล่มต้องพบเจอปัญหาในเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย และพฤติกรรมของผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ยัง
เกิดผู้ประกอบการขนาดเล็กข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง และท าให้จ านวนส านักพิมพ์ขนาดเล็กมีจ านวนมากที่สุดใน
บรรดากลุ่มส านักพิมพ์ทั้งหมด  

ผู้วิจัยได้พิจารณาถึง แนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่จากที่ พรชัย จิตต์พานิชย์ (2555) อธิบายความหมาย
ของ Digital Economy (New Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาข้อมูลข่าวสาร เอกสารและ สิ่งพิมพ์ 
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แบบดิจิทัล (electronics document) ทุกอณูของสิ่งที่เป็นข่าวสารก าลังแปรเปลี่ยนเป็นดิจิทัล เศรษฐกิจ
ดิจิทัลจึงเกี่ยวโยงกับ ยุคของ e ซึ่งการที่ธุรกิจหนึ่งๆ ต้องเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ เช่น E-Commerce, 
E-Thailand, E-Bossiness และ E-Cash เพราะได้รับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จาก
ข้อมูลข้างต้นท าให้สะท้อนได้ว่าธุรกิจหนังสือเล่มอาจต้องน าแนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่เข้ามาประยุกต์กับ
การออกแบบหนังสือมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ อ่านได้ให้ความส าคัญกับสื่อ
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น จึงท าให้ธุรกิจหนังสือเล่มต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) 
หรือ Digital Economy มากยิ่งขึ้น และต้องตระหนักว่ากิจกรรมต่างๆ ส าหรับยุค Digital Economy นั้น
ต้องกระท าผ่านระบบดิจิทัล หรือ อินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น ดังนั้นธุรกิจหนังสือเล่มต้องเข้าใจยุคนี้และปรับตัวให้
ได้ ซึ่งองค์กรหนังสือเล่มส่วนใหญ่เริ่มมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการหนังสือ 
เช่น E-commerce  หรือ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง  การค้าขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เป็นหน่วยงานที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยมีกระบวนจ่ายเงินให้เสร็จครบทุก
ขั้นตอน การท าแบบนี้เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้อ่านในสมัยนี้ในเรื่องความสะดวก 
และพฤติกรรมออนไลน์ของผู้อ่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่พบว่าการตัดสินใจซื้อหนังสือของผู้อ่าน
คือ คือ สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการแชร์ข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Facebook, Twitter และ เว็บไซต์ ดังนั้น
ผู้วิจัยเชื่อว่าการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มที่จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อ่านคือ เน้นสร้างกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์และการตลาดทั้งทางหน้าร้านหนังสือ และสื่อออนไลน์ ควบคู่กันไป  

สรุป 

การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มตามโมเดลการปรับตัวธุรกิจ
ที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบการพิจารณากลยุทธ์การสื่อสารสารการตลาดของแต่ละองค์กรที่ได้วางแผน
ส าหรับการปรับตัวในยุคดิจิทัล สามารถสรุปผลได้ว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่และเล็กมีแนวโน้มการ
ปรับตัวธุรกิจตามโมเดลดังกล่าว และการปรับตัวมีการเตรียมรองรับยุคดิจิทัล เนื่องจากวิธีการวางแผน
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างความผูกพัน และช่องทางการติดต่อกับผู้อ่านนั้น เน้นส่งเสริมไป
ทางด้านออนไลน์ทั้งสิ้น โดยเพิ่มวิธีการและงบประมาณด้านออนไลน์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการควบคุมเชิง
ปริมาณ และต้นทุนของกระบวนการท าหนังสือเล่มทางกระบวนการออฟไลน์ให้ผลิตในจ านวนที่คุ้มค่า และ
คุ้มทุนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เห็นว่าแนวโน้มการปรับตัวของหนังสือเล่มมีการปรับให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
มากกว่า ซึ่งจากองค์ประกอบการปรับตัวธุรกิจ สังเกตได้ว่าธุรกิจหนังสือเล่มทั้งขนาดใหญ่ และเล็ก มีวิธีการ
ปรับตัวในเรื่องการสร้างตราสินค้า มูลค่าเพ่ิมสินค้า เพ่ิมการบริการ และความผูกพันกับลูกค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวด้านการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนังสือยังให้ความส าคัญกับ
คุณภาพเนื้อหาของหนังสือเป็นหลัก เนื่องจากธุรกิจหนังสือเล่มนี้ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเนื้อหาที่
ถูกใจผู้อ่าน และต้องการให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากสินค้า ดังนั้นหาหากหนังสือมีเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจ ไม่มี
คุณภาพ การท าการสื่อสารการตลาดหนังสือเล่มจะยิ่งท ายากขึ้น เพราะสินค้าหนังสือเล่มเป็นสินค้าที่ไม่ได้
โฆษณาแล้วท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อง่ายเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าจ าเป็น แต่หนังสือเล่มกลับ
กลายเป็นสินค้าที่ไม่จ าเป็นและผู้บริโภคต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการท าธุรกิจหนังสือเล่มฝ่า ย
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การตลาด และบรรณาธิการต้องรู้จักคัดสรรงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด หรือของผู้อ่านใน
ปัจจุบัน ไม่ผลิตหนังสือตามความถนัดขององค์กรเท่านั้น จึงจะสามารถขายและสื่อสารออกไปได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น   
 จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถแบ่งแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มออกเป็นทั้งหมด 
6 ด้านดังต่อไปนี้  

1. การลดค่าใช้จ่าย สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ไม่ได้มีกลยุทธ์การปรับตัวด้วย
วิธีการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ แต่มีกลยุทธ์ควบคุมเชิงปริมาณแทน โดยกลยุทธ์ดังกล่าวท าให้กระบวนการ
ผลิตหนังสือเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดโดยผ่านการคัดเลือก และคัดกรองคุณภาพของชิ้นงาน รวมถึงประเมิน
คุณค่าของงานมากยิ่งขึ้น จึงท าให้การผลิตหนังสือเน้นในด้านคุณภาพและสอดคล้องให้การผลิตในปริมาณที่
คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งวิธีการนี้ท าให้ลดปริมาณการท างานในกระบวนการต่างๆ ลง ในส่วนของธุรกิจหนังสือ
เล่มขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ และเนื่องจาก
งบประมาณของธุรกิจมีจ านวนน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ จึงท าให้ธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็กต้องใช้กลยุทธ์
การปรับตัวด้วยวิธีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ส าคัญออก ซึ่งพบว่าส่วนที่โดนลดค่าใช้จ่ายมากที่สุดในธุรกิจ
หนังสือเล่มขนาดเล็ก คือ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ที่
ไม่ได้มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในส่วนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

2. การเพ่ิมคุณภาพ และการสร้างมูลค่าสินค้าเพ่ิม (Value added) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้า (Value Creation หรือ Value added)  เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับการสื่อสารการตลาดที่
เข้ามาช่วยให้การปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน อย่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่กล่าวว่าการท าหนังสือเล่มควรท าให้ได้มากกกว่าเป็นหนังสือ ดังนั้นการปรับตัวของธุรกิจหนังสือ
เล่มผ่านการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (Value Creation) จะส่งผลต่อการสร้างตราสินค้า การสร้าง
ภาพลักษณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือของหนังสือเล่มในสายตาของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหนังสือเล่มเกิดจากการสร้างเนื้อหาของ
หนังสือที่ดี (Content Creation) และการสร้างตราสินค้า ความเชื่อถือ และ ภาพลักษณ์ของธุรกิจหนังสือ
เล่ม ทุกธุรกิจหนังสือเล่มกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบ 1. เนื้อหาที่ ดี 
2. ความถูกต้องของภาษา 3. รูปเล่มที่น่าสนใจให้ตรงกับเนื้อหาแต่ละประเภท 4.คุณภาพการผลิตที่ต้องมี
คุณภาพเสมอ ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ต้องมีความชัดเจน เพ่ือท าให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน หมายความว่าแต่
ละส านักพิมพ์ หรือธุรกิจหนังสือเล่มจะมีประเภทหนังสือที่ตนเองอย่างชัดเจน ดังนั้นวิธีการสื่อสารทางการ
ตลาดต้องใช้ภาษา และช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กร เพ่ือให้การสื่อสารนั้นเป็น
การสื่อสารที่มีคุณภาพ และนักการตลาดต้องเข้าใจเสมอว่าการสื่อสารของแต่ละประเภทหนังสือ ย่อมมี
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ดังนั้นวิธีการสื่อสาร ภาษาในการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดย่อม
กระท าแตกต่างกันเช่นกัน  

3. การเพ่ิมคุณภาพการบริการของธุรกิจ จากการสัมภาษณ์องค์กรหนังสือเล่มทั้ง 6 องค์กรนั้น สรุป
ได้ว่า ทุกองค์กรให้ความส าคัญในด้านคุณภาพของการบริการอย่างมาก แต่ช่องทางการบริการของแต่ละ
องค์กรมีขนาดการให้บริการที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทตามความคิดเห็นของ
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ผู้วิจัย ดังนี้ 1. องค์กรขนาดใหญ่ที่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง 2. องค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มีหน้าร้านเป็นของ
ตนเอง 3. องค์กรขนาดเล็กที่ไม่ได้มีหน้าร้านเป็นของตนเอง องค์กรขนาดใหญ่ หรือเล็กที่กล่าวมานั้น 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้เห็นว่าองค์กรทุกองค์กรได้เพ่ิมการบริการทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น และมองว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญต่อไปในอนาคต ซึ่งการบริการออนไลน์ที่ส าคัญ คือ การสั่งหนังสือผ่านระบบ E-Commerce และ 
การพูดคุยตอบค าถามของลูกค้าผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจ  ซึ่งทุกองค์กรมองว่าในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าได้มี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ 1. แนวโน้มการสั่งของออนไลน์มากยิ่งขึ้น 2. ลูกค้าใจร้อนมากยิ่งขึ้น ต้องมี
รับรองความรวดเร็วในการตอบค าถาม หรือการสั่งของได้เร็วขึ้น เพ่ือให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนใจจากองค์กร ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้องค์กรต่างๆ ต้องมีระบบอ านวยความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้าเสมอ ซึ่งองค์กรขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้มีหน้าร้านเป็นของตนเองย่อมต้องมีการสื่อสารในทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างบริการที่ดี
ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมองว่าจากการปรับตัวสู่ระบบการให้บริการทางออนไลน์เช่นนี้ เป็นการ
สะท้อนให้เห็นระบบเศรษฐกิจใหม่ หรือ Digital Economy (New Economy) ที่มีการรับแรงกดดันจาก
ทางการตลาด สังคม และเทคโนโลยี ท าให้องค์กรต่างๆ ต้องเดินหน้าปรับตัวให้เข้าระบบเศรษฐกิจใหม่นี้ 
โดยธุรกิจเริ่มต้องมีการกระท าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยของธุรกิจหนังสือเล่มเห็นได้อย่างชัดเจน 
คือการเริ่มลงทุนในด้านการบริการแบบ E-commerce หรือ การค้าขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Virtue  shopping) หรือ การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เน้นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งตอนนี้ธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาและมีแนวโน้มส่งผลที่ดี
ต่ออนาคตของธุรกิจหนังสือเล่มต่อไป 

4. การเพ่ิมความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการ ความยืดหยุ่น
และการแก้ไขปัญหามีความรวดเร็วแตกต่างกันไป โดยเฉพาะส านักพิมพ์ขนาดเล็กที่ต้องค านึงถึงความ
คุ้มค่าในการปรับตัวมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่ แต่ผู้วิจัยว่าธุรกิจหนังสือเล่มมีกระบวนการการให้บริการ 
และกระบวนการท างานได้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากกว่าในแง่ของระยะเวลาของแต่ละกระบวนการ ขั้นตอน
การตัดสินใจน้อยกว่าองค์กรขนาดใหญ่ ความรวดเร็วย่อมมีมากกว่า ไม่ต้องผ่านระบบการท างานที่หลาย
ฝ่าย ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการอาจท าได้รวดเร็วกว่าองค์กรขนาดใหญ่ 

5. การสร้างนวัตกรรมใหม่  ทุกองค์กรยังให้ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ของตัวเนื้อหาของ
หนังสือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากในการสร้าง เช่น ในอดีตการน าหนังสือมาจับชุดท าเป็นซี่รี่ย์ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่
ของการสร้างเนื้อหา (Content creation) แต่ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว ดังนั้นการ
สร้างนวัตกรรมในตัวเนื้อหาของหนังสือเล่มของไทยยังไม่ได้มีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่มากนัก แต่สิ่งที่เพ่ิมเติม
มานั้นคือ การสร้างรูปแบบของหนังสือใหม่ การท าการตลาดออนไลน์ นวัตกรรมการผลิตที่รวดเร็วและไม่
ท าลายธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นนวัตกรรมของกระบวนการท างานของหนังสือเล่มในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือ
ไม่ได้เป็นนวัตกรรมของตัวหนังสือโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ท าให้การหนังสือเล่มได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงต่อยอดต่อสู้กับธุรกิจอ่ืนๆ ได้ 

6. การเพ่ิมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทราบว่าทุกองค์กรได้มีการ
จัดท ากิจกรรมเพื่อเพ่ิมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสมอ ถึงแม้จะไม่ได้มีการจัดท าเป็นการตลาดอย่าง
จริงจัง หรือมีภาพข่าวเชิ งประชาสัมพันธ์ออกไปมากมาย แต่ทุกองค์กรทั้งขนาดใหญ่ และเล็กให้
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ความส าคัญกับการสนับสนุนโครงการบริจาคหนังสือเป็นประจ าทุกปี ผู้วิจัยเชื่อว่า องค์กรที่มีการท า
การตลาดในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นี้ย่อมส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของการสื่อสาร
การตลาด และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์อีกด้วย ดังนั้นธุรกิจหนังสือเล่มควรจะมีการ
พัฒนาการตลาดด้านนี้มากยิ่งขึ้น และอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เช่น 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ วิธีการจัดกิจกรรมหันไปสร้างกิจกรรมผ่านฐานออนไลน์มากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาพรวมของธุรกิจหนังสือเล่มที่เกิดจากผลกระทบทางการการเติบโตของ
เทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้อ่าน และ สัดส่วนการแข่งขันในตลาดของธุรกิจหนังสือเล่ม ทั้งหมดนั้นย่อมท า
ให้ธุรกิจหนังสือเล่มแต่ละองค์กรมองหาวิธีการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มให้สอดคล้อ งกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรแต่ละองค์กรต้องหากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ปรับให้
เหมาะสมกับยุคดิจิทัล ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่งผลต่อการปรับตัวของหนังสือเล่มในตลาดทั้งสิ้น ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่าสาเหตุหลักของการปรับตัวของธุรกิจหนังสือเล่มในปัจจุบัน มาจากพฤติกรรม
ของผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบต่อ 
“เวลา” ในการอ่านหนังสือ เนื่องจากผู้อ่านได้มีพฤติกรรมสนใจสื่ออินเตอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเวลาการอ่านของผู้อ่านนั้นย่อมถูกแบ่งไปยังสื่อดิจิทัล ซึ่งตรงกับผลวิจัยจากสมาคมผู้
จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้หนังสือเล่มต้องช่วงชิงเวลาของ
ผู้อ่านกลับมาให้ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยมองว่าระบบเศรษฐกิจยังได้ส่งผลต่อปริมาณการซื้อหนังสื อของผู้อ่าน
อีกด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการที่จะท าให้ผู้อ่านกลับมาสนใจใช้เวลากับการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นนั้น ต้อง
เป็นการสร้างความน่าสนใจของเนื้อหาของหนังสือประกอบกับการสื่อสารการตลาดของหนังสือเล่มที่
กระตุ้นท าให้ผู้อ่านมีการตัดสินใจซื้อหนังสือมากยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

1. สิ่งที่ธุรกิจหนังสือเล่มขนาดใหญ่ต้องเตรียมรับมือ คือ การพัฒนาของ E-book ที่จะเข้ามาอิทธิพล
ในตลาดหนังสือเล่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการศึกษาข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน และอนาคตมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สินค้าตรงความต้องการของผู้อ่านได้ไปตลอดตามอายุของผู้อ่าน ส าหรับธุรกิจหนังสือเล่มขนาดเล็กจะเน้น
เตรียมตัวการตลาดให้มากยิ่งขึ้น และเลือกสินค้าให้ดี ตรงเวลามากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทุกองค์กรจะให้
ความส าคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้อ่าน และเศรษฐกิจ ต้องรู้จักประหยัด เลือก
สินค้าท่ีดี ถูกเวลาในการขาย 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจหนังสือเล่มทั้งขนาดใหญ่และเล็ก มีความคิดเห็นตรงกันว่า สาเหตุหลักของ
การปรับตัวของการสื่อสารการตลาด คือ พฤติกรรมของผู้อ่านเปลี่ยนแปลงไป ผู้อ่านสนใจระบบเทคโนโลยี
มากยิ่ง เวลาการอ่านหนังสือถูกแย่งด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจะเป็นคู่แข่งหนังสือด้วยกันเอง 
ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องปรับตัว คือ การปรับตัวเข้าหาพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเข้าไปสู่
ระบบดิจิทัล หรือ ออนไลน์มากยิ่งขึ้น และท าให้หนังสือจะเป็นมากกว่าหนังสือ และจะต้องหาช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารผู้อ่านผ่านช่องทางที่ผู้ อ่านเข้าถึงได้ โดยเฉพาะออนไลน์ และนอกจากนี้ธุรกิจหนังสือเล่ม
ต้องวิธีการแย่ง “เวลา” ของผู้อ่านมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งพ้ืนฐานที่ทุกธุรกิจหนังสือเล่มต่างให้ความส าคัญคือ 
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การสร้าง คัดเลือก และคัดกรองคุณภาพของเนื้อหาของหนังสือ ให้มีความน่าสนใจของผู้อ่านมากที่สุ ด 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีความคาดหวังว่าเมื่อมีการปรับตัวแล้วจะยังรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ 
และได้ลูกค้าใหม่กลับมา ในขณะที่ผู้ประกอบการหนังสือเล่มขนาดเล็กต่างคาดหวังว่าจะมีการจัดท า
การตลาดที่ดีขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ และภักดีต่อแบรนด์มากยิ่งข้ึน  

3. จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า หัวใจส าคัญของการท าการสื่อสารการตลาดหนังสือเล่มที่ใช้ในการ
ปรับตัวในยุคดิจิทัลนั้น มี 7 ประการคือ 1) เข้าใจหนังสือแต่ละประเภท และท าการตลาดให้เหมาะสมกับ
แต่ละประเภท 2) การตลาดที่ดี ต้องมาจากเนื้อหาของหนังสือต้องน่าสนใจ และคุณภาพต้องดี 3) เข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย รับฟังปัญหาของลูกค้า 4) ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับประเภทหนังสือและ
กลุ่มเป้าหมาย 5) สร้างกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการท าการตลาดแบบ CSR 6) การสร้างความผูกพัน
กับกลุ่มผู้อ่าน และ 7) รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่  
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