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กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
 

ณฐพล  เหล่าโรจน์ทวกีุล1* ณธษา  เถือ่นฤาชัย2 และ ทวีศักดิ์  รูปสิงห์3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 2) ศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก และ 3) พัฒนากลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ สํานักพิมพ์ขนาดเล็กที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคม 
ผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จํานวนทั้งส้ิน 200 สํานักพิมพ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นรวม .941 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จด้วยสถิติแบบถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) ปัญหาหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ คือ กําลังของบุคลากรไม่มากพอและความสามารถของบุคลากรไม่คลอบคลุมต่อขอบเขตงานท้ังหมด ทําให้
สํานักพิมพ์ไม่เติบโตหรือขยายไปสู่ธุรกิจอื่นหรือล่าช้า 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็กมี  
6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านช่องทางจัดจําหน่าย ได้แก่ จําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่และร้านค้า
อิสระ ใช้เทคโนโลยีและส่ือใหม่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน (2) ด้านราคา ได้แก่ กําหนดราคาจากคุณภาพของ
กระดาษ ปริมาณเน้ือหาและพฤติกรรมการซื้อของผู้อ่านมีผลกับการกําหนดราคา (3) ด้านการสร้างและนําเสนอ ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์รายช่ือหนังสือและให้รายละเอียดของหนังสือ (4) ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายและทันสมัย
ของเน้ือหา ความแข็งแรงและง่ายต่อการพกพาและนามปากกาของผู้เขียน (5) ด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดจ้างบุคลากร
จากภายนอกและการเสริมทักษะของพนักงาน (6) ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การนําความเห็นของลูกค้ามา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข วางแผนและพัฒนาองค์กร เป็นต้น ซึ่งในแต่ละด้านมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก รวมทั้งส้ิน 20 ปัจจัย และ3) ปัจจัยแต่ละด้านนําไปสร้างเป็นกลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจสํานักพิมพ์
ขนาดเล็ก โดยผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํากลยุทธ์ไปปรับใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า  
ทั้งความเหมาะสมและความเป็นไปได้มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ มากที่สุด 
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Adaptation Strategies of Small Publishers 
 

 Nataphol  Lowrottawekul1*  Nathasa  Theanruechai2 and Taweesak  Roopsing3 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) the operational situations of the small publishing 

business, 2) factors affecting the success of the small publishing business and 3) the development of 
small publishing business’s marketing strategies. 200 publishers registered with the The Publishers and 
Booksellers Association of Thailand (PUBAT) were used to be samples for this research. The instrument 
used in the study was a questionnaire with a confidence level of .941. The statistics used were average, 
percentage, standard deviation. The analysis of relationships and factors affecting the success were used 
with multiple regression statistics. There were findings as follows 1) The main problem in the business 
was the inadequate staffing capacity and insufficient skills. The publisher could not grow or expand into 
another business. If it could be, it might be slow. 2) There were 6 dimensions affecting the success of 
small publishing business: (1) places and distribution channels seen as the first dimension; for example, 
selling through the large publishers’ retail stores and independent shops or using new technology and 
media as a way to publish new works (2) pricing was based on paper quality, contents and buying 
behavior of readers (3) physical evidence and presentations such as, the advertising of book list and 
details have been included as one of the important dimensions (4) product; such as, updated contents 
with variety and modernity, the strength, the ease of portability and author’s pseudonym were also 
another dimension (5) personnel; outsourcing and skill enhancement for staffs were included as a 
dimension (6) process of services; for instance, taking the customers’ comments to be improved, 
planning and getting better were another dimension helping to support the business. From findings, 
there were 20 factors 3) The dimensions affected the success of a small publishing business. Those 
factors could be applied to create strategies of small publishing business. The result of appropriateness 
and suitability evaluated by the experts revealed that the appropriateness and feasibility to apply the 
strategies were at the most significant level. 
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1. บทนํา 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบการเป็นศูนย์กลางระหว่าง
สมาคม องค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการ
จัดจําหน่ายหนังสือของประเทศ คือ สมาคมผู้จัดพิมพ์
และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) โดยใน
ปัจจุบันสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มสํานักพิมพ์ โดยมีเกณฑ์การแบ่ง
จากรายได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสํานักพิมพ์ขนาด
ใหญ่ กลุ่มสํานักพิมพ์ขนาดกลาง และกลุ่มสํานักพิมพ์
ขนาดเล็ก [1] โดยมีส่วนแบ่งตลาดและการขยายตัวของ
รายได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงส่วนแบ่งตลาดและการขยายตัวของ  
             รายได้ของอุตสาหกรรมหนังสือและสิง่พิมพ ์

ประเภท จํานวน
สํานักพิมพ์ 

ส่วนแบ่งตลาด   
(ร้อยละ) 

การขยายตัว
ของรายได้ 
(ร้อยละ) 

สํานักพิมพ์
ขนาดใหญ่ 38 70.03 10.90 

สํานักพิมพ์
ขนาดกลาง 41 16.09 17.42 

สํานักพิมพ์
ขนาดเล็ก 319 13.88 -17.73 

 จะเห็นได้ว่าผู้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดกว่าร้อยละ 
70 ได้แก่ สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีสํานักพิมพ์เพียง 38 
สํานักพิมพ์  ในขณะที่สํานักพิมพ์ขนาดเล็กซึ่งมีจํานวน 
319 สํานักพิมพ์ กลับมีส่วนแบ่งตลาดน้อยที่สุดอยู่ที่ 
ร้อยละ 13.88 และมีอัตราการหดตัวของรายได้ คือ 
ลดลงถึงร้อยละ 17.73 [1] โดยสํานักพิมพ์ขนาดเล็กเป็น
กลุ่มที่มี ส่วนครอบครองตลาดน้อยที่ สุด แต่มีจํานวน
ผู้ประกอบการมากที่สุดภายในกลุ่มสํานักพิมพ์ อีกทั้งเมื่อ
สํารวจรายได้ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
ส่ิงพิมพ์ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ก็พบว่าหลายบริษัท
ประสบภาวะ “ขาดทุน” ยกตัวอย่างเช่น 
 1) บริษัท โพสต์ พับบลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) หรือ 
POST เจ้าของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็น 
Bangkok Post, โพสต์ทูเดย์ และ M2F และนิตยสารดัง
อีกหลายหัว เช่น Cleo, Elle, Forbes Thailand ฯลฯ มี
ผลประกอบการของปี 2558 ขาดทุน 204.64 ล้านบาท 
  2) บริษทั มติชน จํากดั (มหาชน) หรอื MATI เจ้าของ 
หนังสือพิมพ์มตชิน, ข่าวสดและประชาชาติธรุกจิ และ

นิตยสารอกีหลายฉบับ เชน่ มติชนสุดสัปดาห,์  ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ มีผลประกอบการของปี 2558 ขาดทุน 51.53 ล้านบาท 

3) บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
หรือ SPORT เจ้าของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน, 
สตาร์ซอคเกอร์, สปอร์ตพูล ฯลฯ นิตยสารหลายฉบับ 
อาทิ FHM, สยามดารา ฯลฯ มีผลประกอบการของปี 
2558 ขาดทุน 12.27 ล้านบาท [2]  

ซึ่งข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับสถิติการจดทะเบียน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ [3] ใน
หมวดธุรกิจการผลิต หมวดย่อย การพิมพ์หนังสือพิมพ์
และวารสารอื่น ๆ ทั้งประเภท บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และบริษัทมหาชน
จํากัด ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของจํานวนผู้จด
ทะเบียนในหมวดการผลิตหนังสือพิมพ์และสารสารอื่น ๆ 
ดังแสดง ในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงสถิตกิารจดทะเบียน (คงอยู)่ หมวด
    ธุรกจิการผลิตการพิมพ์หนังสือและวารสาร
    อื่น ๆ..… 

ประเภทหมวดธุรกิจการผลิต 
(หมวดย่อย: การผลิตหนังสือพิมพ์

และวารสารอ่ืน ๆ) 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

จํานวน 428 249 251 

ทุนจดทะเบียนรวม (ล้านบาท) 2708 1939 1967 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ [3]  

 จะเห็นได้ว่าจากปี พ.ศ. 2558-2560 จํานวนของ
ธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์ลดลงจาก 428 ราย เหลือเพียง 
251 รายโดยลดลง 177 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 41.35 
ในระยะเวลาเพียง 2 ปี 
 ดังนั้นเพื่อการคงไว้และขยายตัวของธุรกิจผู้ประกอบ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็กจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้
เป็นไปตามความต้องการและพฤติกรรมที่เปล่ียนไปของ
ผู้อ่าน จากปัญหาดังกล่าวมีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ
สํานักพิมพ์ อาทิเช่น กระบวนการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ์
ขนาดเล็ก [4] กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด [5] หรือการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามยังไม่
มีงานวิจัยใดศึกษาเกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์การปรับตัว
ของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษา
สถานการณ์การดําเนินงานของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาด
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เล็กเพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจสํานัก 
พิมพ์ขนาดเล็ก โดยอาศัยหลักแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจของ Philip Kotler [6] มี
องค์ประกอบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
การสร้างและนําเสนอและด้านกระบวนการ ซึ่งองค์ประกอบ
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้อ่านและ
ความต้องการของผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

2.1 เพื่อศึกษาสถานการณก์ารดําเนินงานของธุรกิจ
สํานักพมิพข์นาดเล็ก 

2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 

2.3  เพื่อพัฒนากลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาสถานการณ์การดําเนินงาน

ของธุรกิจและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ สําเร็จของ
ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนากลยุทธ์การปรับตัวทาง
การตลาดของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 

3.2  ขอบเขตด้านประชากร 
3.2.1 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง

หรือผู้บริหารธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก จํานวน 5 
สํานักพิมพ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2.2 การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 
(จากประชากรทั้งส้ิน 319 สํานักพิมพ์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การคํานวณหากลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan [7] ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ±5% ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 200 สํานักพิมพ์ 

 
4.  วิธีดําเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้แบ่งการดําเนินงานเป็น 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
4.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์

การปรับตัวทางการตลาดของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย 

4.2 สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพื่อ
ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 

4.3 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
จํานวน 5 สํานักพิมพ์ 

4.4 สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ท่าน โดยใช้เทคนิค IOC (Item Objective 
Congruence) ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 - 
1.000 

4.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด เพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วย
เทคนิคสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้
ค่าครอนบันซ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.941 

4.6 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก จํานวน 200 ชุด 
และนําไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์และวิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน 

4.7 นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างเป็นกลยุทธ์การ
ปรับตัวทางการตลาดของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํากลยุทธ์ปรับใช้ ได้
ค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํากลยุทธ์
ปรับใช้ อยู่ระหว่างร้อยละ 66.70 – 100.00 
 
5.  ผลการวิจัย 

5.1  ผลการศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
 จากที่ ได้ สั มภาษณ์ ผู้ มี ความเชี่ ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ การสัมภาษณ์สรุป
ได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 บทสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ ์
   ในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ 

ประเด็นคาํถาม 
 

สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 

1. ลักษณะการดําเนนิงาน 
   ของธุรกิจในปัจจุบัน 

- นําเสนอหนังสือที่ให้กับนักอ่าน ด้วย
ความสนใจเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน มี
บุคลากรไม่มาก กระบวนการบริหารมี
ความคล่องตัว และสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
มีประเภทของเน้ือหาท่ีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน เปน็การลดแรงเสียดทานจากการ
แข่งขนัระหว่างธุรกิจในระดับเดียวกันได้ 

2. การดําเนินธุรกิจที่ผ่าน   
   มาของท่าน มีประเด็น    
   ปัญหา หรืออุปสรรค 
   ในเร่ืองใดบ้าง  
 

- ปัญหาหลักคือ บคุลากรมีศักยภาพแต่
ไม่มีความรับผิดชอบ คือ คนเก่งมักหา
งานขา้งนอกมาทําในเวลางานและความ 
สามารถท่ีไมค่ลอบคลุมต่อขอบเขตงาน
ทั้งหมดทําให้ศักยภาพของบุคลากรเป็น
หนึ่ง ในอุปสรรคที่ทาํให้สํานักพิมพ์ ไม่
เติบโตหรือขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืนหรือล่าช้า
หรือกําลังของบคุลากรไม่มากพอต่อการ
ทํากิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม  

3. จากประเด็นปญัหาที่ 
    เกิดขึ้นมีแนวทางใน 
    การแก้ไขอย่างไร  
 

- เปล่ียนลักษณะการทํางานจากเป็น
พนักงานประจําให้เป็นการทํางานใน
ลักษณะฟรีแลนซ์ จัดจ้างบุคลากรจาก
ภายนอกในส่วนงาน ที่สํานักพิมพ์ขาด
บุคลากรในด้านนั้น ๆ แทนการเพ่ิมงาน
ให้หรือเปิดรับพนักงานประจํา 

4. ท่านคิดว่าการท่ีธรุกิจ 
    สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
    จะอยู่รอดได้ต้องมีการ 
    ปรับตัวหรือมีแนวทาง   
    การดําเนนิการอย่างไร  

- ปรับตัวในส่วนของการหาตลาด เพราะ 
งานพิมพ์ที่ในปัจจุบันมีปริมาณการใช้ที่
แคบลงและเคร่ืองจักรที่ ต้องลงทนสูง 
รวมถึงเน้นความเร็วของงานไม่ล่าช้าและ
รูปแบบที่ไม่ล้าสมัย  
- การเข้าถงึผู้บริโภคและการบริการท่ี
เข้าถึงได้มากกว่าสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ 
การทําให้ผู้บริโภคจดจําชื่อของ
สํานักพิมพ์ได้ 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะ  
    เก่ียวกับกลยุทธ์การ 
    ปรับตัวของธุรกิจ 
    สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
    หรือไม ่
 

- ในธุรกิจหนังสือ ส่ิงที่ สําคัญที่ สุดคือ 
การมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง
มากกว่าที่จะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอ่ืน  
- ปัจจุบันร้านหนงัสือทยอยปิดตัว
แม้กระทั่งร้านใหญ่ๆ ดังนั้นสํานักพิมพ์
ต้องปรับตัวขายทาง online มากขึน้ 

 
5.2  ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยที่

ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็กใน
ภาพรวม ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 
     ค่าระดับความสําคัญของปจัจัยที่ส่งผลต่อ
  ความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
ประเด็นทีป่ระเมิน ( ) S.D. ระดับความ

สําคัญ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (A) 4.24 .486 มากที่สุด 
2. ด้านราคา (B) 4.06 .593 มาก 
3. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (C) 4.29 .484 มากที่สุด 
4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด   (D) 4.01 .692 มาก 
5. ด้านบุคลากร (E) 4.40 .517 มากที่สุด 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ (F) 4.27 .596 มากที่สุด 
7. ด้านการสร้างและนําเสนอ (G) 4.33 .565 มากที่สุด 

รวม 4.23 .562 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
ความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็กในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด       
(= 4.23) 
 5.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์
ขนาดเล็กโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของตัวแปร  

     พยากรณ์ปจัจัยที่ส่งผลตอ่ความสําเรจ็ของ 
     ธรุกจิสํานกัพิมพข์นาดเล็ก 

ขั้นที่ 
1 ตัวแปรพยากรณ์ b Std. 

Error (b) β t Sig 

1 ด้านช่องทาง 
จัดจําหน่าย 

.304 .063 .271 4.796 .000

2 ด้านราคา .187 .049 .205 3.844 .000
3 ด้านการสร้างและ

นําเสนอ 
.371 .068 .386 5.478 .000

4 ด้านผลิตภัณฑ์ .251 .058 .225 4.327 .000
5 ด้านบุคลากร .209 .056 .199 3.718 .000
6 ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 
-.193 .068 -.212 -2.843 .005 

*P< .05 , a = -1.060, R=.817, R2=.667, Adjust R2=.657, F= 64.415 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีจํานวน 6 ตัว คือ ปัจจัยด้านช่องทางจัด
จําหน่าย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวร่วมกัน
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พยากรณ์ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้ร้อยละ 66.7 (R2=.667) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) 
.318 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังน้ี   
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
 Ŷ1 = 1.060 + 0.304 (ด้านช่องทางจัดจําหน่าย) 
+ 0.187 (ด้านราคา) + 0.371 (ด้านการสร้างและนําเสนอ) 
+ 0.251 (ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.209 (ด้านบุคลากร) +  
(-0.193 (ด้านกระบวนการให้บริการ))           (1) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z�  y1 = 0.271 (ด้านช่องทางจัดจําหน่าย) + 0.205 
(ด้านราคา) + 0.386 (ด้านการสร้างและนําเสนอ) + 
0.225 (ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.199 (ด้านบุคลากร) +  
(-0.212 (ด้านกระบวนการให้บริการ))         (2) 

 5.3.1 ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของ 
   ตัวแปรพยากรณ์ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 
ขั้นที่ 

1 
ตัวแปร
พยากรณ ์ b 

Std. 
Error 
(b) 

β t Sig 

1 X3 (C3) .158 .037 .260 4.217 .000 

2 X5 (C5) .236 .048 .275 4.943 .000 

3 X2 (C2) .148 .041 .226 3.574 .000 

4 X1 (C1) .156 .049 .196 3.160 .002 

*P< .05 , a = .886, R=.674, R2=.454, Adjust R2=.443, F= 40.610 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 
มีจํานวน 4 ตัว คือ 1) จัดจําหน่ายผ่านร้านค้าอิสระ (C3) 
2) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานของสํานักพิมพ์ (C5)   3) จัดจําหน่ายผ่านร้านค้า
ปลีกของสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่(C2) 4) ชื่อสํานักพิมพ์
จดจําง่ายและสามารถหาข้อมูลสํานักพิมพ์ได้ง่าย (C1) 
โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้
ร้อยละ 45.4 (R2=.454) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการพยากรณ์ (SEest) .405 โดยสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูป คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้   
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ1 = 0.886 + 0.158 (X3) + 0.236 (X5) + 
0.148 (X2) + 0.156 (X1)            (3) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z�  y1= 0.260 (Z3) + 0.275 (Z5) + 0.226 (Z2) + 
0.196 (Z1)                (4) 

5.3.2 ด้านราคา 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ 
   ตัวแปรพยากรณ์ด้านราคา 
ขั้นที่ 

1 
ตัวแปร
พยากรณ์ b Std. 

Error (b) β t Sig 

1 X2 (B2) .245 .042 .388 5.779 .000 
2 X5 (B5) .201 .037 .300 5.429 .000 
3 X1 (B1) .119 .039 .203 3.033 .003 

*P< .05 , a = 1.550, R=.641, R2=.410, Adjust R2=.401, F= 45.488 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านราคา มีจํานวน  
3 ตัว คือ 1) กําหนดราคาจากคุณภาพของกระดาษหรือ
วัสดุที่ใช้ (B2) 2) พฤติกรรมการซ้ือของผู้อ่านมีผลกับการ
กําหนดราคา (B5) 3) กําหนดราคาจากปริมาณเนื้อหา
และจํานวนหน้าหนังสือ (B1) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวร่วมกัน
พยากรณ์ปัจจัยทางกาตลาดท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของ
ธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้ร้อยละ 41(R2=.410) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) 
.420 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูป คะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ1 = 1.550 + 0.245 (X2) + 0.201 (X5) + 
0.119 (X1)              (5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z�  y1= 0.388 (Z2) + 0.300 (Z5) + 0.203 (Z1)   (6) 

 5.3.3 ด้านการสร้างและนําเสนอ 

 

_20-0293(001-230).indd   26 8/5/2563 BE   14:18



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562
27

 
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ 
    ตัวแปรพยากรณ์ด้านการสร้างและนําเสนอ 
ขั้นที่ 

1 
ตัวแปร
พยากรณ ์ b Std. Error 

(b) β t Sig 

1 X1 (G1) .245 .042 .388 5.779 .000 

2 X3 (G3) .201 .037 .300 5.429 .000 

*P< .05 , a = .978, R=.687, R2=.473, Adjust R2=.467, F= 88.252 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .05 ด้านการสร้างและนําเสนอ 
คือ 1) การประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ทาง Website 
(G1) และ 2) รางวัลที่ได้รับจากองค์กรต่าง ๆ (G3) โดย
ตัวแปรทั้ง 2 ตัวร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้
ร้อยละ 47.3 (R2=.473) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (SEest) .396 โดยสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูป คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ1 = 0.978 + 0.245 (X1) + 0.201 (X3)     (7) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

 Z�  y1= 0.388 (Z1) + 0.300 (Z3)    (8) 

 5.3.4 ด้านผลิตภัณฑ์ 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร

พยากรณ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
ขั้นที่ 

1 
ตัวแปร
พยากรณ ์ b Std. 

Error (b) β t Sig 

1 X2 (A2) .329 .037 .462 8.933 .000 
2 X4 (A4) .205 .034 .284 6.027 .000 
3 X1 (A1) .188 .035 .252 5.381 .000 
4 X5 (A5) -.128 .026 -.243 -4.827 .000 
5 X3 (A3) .169 .040 .251 4.191 .000 

*P< .05 , a = .579, R=.801, R2=.641, Adjust R2=.632, F= 69.402 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านผลิตภัณฑ์ มีจํานวน 
5 ตัว คือ 1) ความหลากหลายและทันสมัยของเนื้อหา 
(A2) 2) ความแข็งแรงทนทานและง่ายต่อการพกพาของ

หนังสือ (A4) 3) ผู้เขียนหนังสือมีผลงานพิมพ์เผยแพร่
มาแล้ว (A1) 4) การออกแบบปกให้มีความน่าสนใจ (A5) 
5) ความชัดเจนเหมาะสมของตัวอักษรและความถูกต้อง
ของภาษา (A3)  โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้ร้อยละ 64.1(R2=.641) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) 
.330 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูป คะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้   
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ1 = 0.579 + 0.329 (X2) + 0.205 (X4) + 
0.188 (X1) + (-0.128(X5)) + 0.169 (X3)        (9) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z�  y1= 0.462 (Z2) + 0.284 (Z4) + 0.252 (Z1) +  
(-0.243 (Z5)) + 0.251 (Z3)                 (10) 

 
 5.3.5 ด้านบุคลากร 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร    
      พยากรณ์ด้านบุคลากร 

ขั้นที่ 
1 

ตัวแปร
พยากรณ ์ b Std. 

Error (b) β t Sig 

1 X2 (E2) .230 .046 .374 4.956 .000 
2 X3 (E5) .148 .057 .169 2.607 .010 
3 X1 (E1) .116 .056 .154 2.064 .040 

*P< .05 , a = 1.693, R=.577, R2=.333, Adjust R2=.322, F= 32.552 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านบุคลากร มีจํานวน  
3 ตัว คือ 1) การจัดจ้างบุคลากรจากภายนอก (E2) 2) 
การเอาใจใส่ในงานของพนักงาน (E5) 3) ประสบการณ์
และทักษะด้านวิชาชีพ (E1) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวร่วมกัน
พยากรณ์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อสถานการณ์การ
ดําเนินงานของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้ร้อยละ 
33.30 (R2=.333) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (SEest) .447 โดยสร้างเป็นสมการพยากรณ์ใน
รูป คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ1 = 1.693 + 0.230 (X2) + 0.148 (X3) + 
0.116 (X1)            (11) 

_20-0293(001-230).indd   27 8/5/2563 BE   14:18



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 10  No. 3 September – December, 2019
28

 
 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z�  y1= 0.374 (Z2) + 0.169 (Z5) + 0.154 (Z1)   (12) 
 5.3.6 ด้านกระบวนการให้บริการ 

ตารางท่ี 11 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของ 
     ตวัแปรพยากรณ์ด้านกระบวนการให้บรกิาร 
ขั้นที่ 

1 
ตัวแปร
พยากรณ ์ b Std. 

Error (b) β t Sig 

1 X4 (F4) .245 .042 .388 5.779 .000 
2 X1 (F1) .201 .037 .300 5.429 .000 
3 X3 (F3) .119 .039 .203 3.033 .003 

*P< .05 , a = 1.356, R=.592, R2=.351, Adjust R2=.341, F= 35.258 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก อย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านกระบวนการให้บริการ 
มีจํานวน 3 ตัว คือ 1) เมื่อเกิดปัญหาการให้ บริการจะ
ได้รับการแก้ไขโดยเร็วและเป็นขั้นตอน (F4) 2) การให้
ความสําคัญกับการวางแผนการผลิตและเป็นไปตามแผน
ของบริษัท (F1) 3) นําความเห็นของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข วางแผนและพัฒนาองค์กร (F3) โดย 
ตัวแปรทั้ง 3 ตัวร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้
ร้อยละ 35.10 (R2=.351) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (SEest) .440 โดยสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังน้ี   
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Ŷ1 = 1.356 + 0.180 (X4) + 0.226 (X1) + 
0.142 (X3)             (13) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z�  y1= 0.310 (Z4) + 0.276 (Z1) + 0.160 (Z3)     
                 (14) 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี จากการวิเคราะห์
ตามปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก สรุปได้ 6 ด้าน คือ ด้านช่องทางจัด
จําหน่าย ด้านราคา ด้านการสร้างและนําเสนอ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ 
ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมด 35 ปัจจัย มีปัจจัยทางการตลาดที่
ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
จํานวน 20 ปัจจัย ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 12 แสดงปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลตอ่ความ 
     สําเร็จของธรุกจิสํานกัพิมพข์นาดเล็กใน 
         แต่ละด้าน 

องค์ประกอบหลัก ปัจจัย 

1. ด้านช่องทางจัด 
    จําหน่าย (Place) 

- ชื่อสํานักพิมพ์จดจําง่ายและสามารถหา
ข้อมูลได้ง่าย 
- ใช้เทคโนโลยีและสือ่ใหม่เป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ผลงานของสํานักพิมพ์ 
- จัดจําหน่ายผ่านร้านค้าอิสระ 
- จัดจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของ
สํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ 

2. ด้านราคา (Price) - กําหนดราคาจากคุณภาพของกระดาษ
หรือวัสดุที่ใช้ 
- พฤติกรรมการซื้อของผู้อ่านมีผลกับการ
กําหนดราคา 
- กําหนดราคาจากปริมาณเนื้อหาและ
จํานวนหน้าหนังสือ 

3. ด้านการสร้างและ   
    นําเสนอ 
    (Presentation) 

- การประชาสัมพันธร์ายชื่อหนังสือและ
ให้รายละเอียดเก่ียวกับหนังสือ 
- รางวัลทีไ่ด้รับจากองค์กรต่าง ๆ 

4. ด้านผลิตภัณฑ์  
    (Product) 

- ความแขง็แรงทนทานและง่ายต่อการ
พกพาของหนงัสือ 
- ความหลากหลายและทันสมัยของ
เนื้อหา 
- ผู้เขยีนหนังสือมีผลงานเผยแพร่มาก่อน 
- การออกแบบปกให้มีความน่าสนใจ 
- ความเหมาะสมของตัวอักษรและความ
ถูกต้องของภาษา 

5. ด้านบุคลากร  
    (People) 

- การจัดจ้างบคุลากรจากภายนอก 
- การเอาใจใส่ในงานของพนักงาน 
- ประสบการณ์และทักษะด้านวิชาชีพ 

6 . ด้านกระบวนการ 
    ให้บริการ (Process) 

- เมื่อเกิดปญัหาการให้บริการจะได้รับ
การแก้ไขโดยเร็วและเป็นขั้นตอน 
- การให้ความสําคัญกับการวางแผนการ
ผลิตและเป็นไปตามแผนของสํานักพิมพ์ 

 
 5.4 ผลการวิเคราะห์กลยทุธก์ารปรับตัวทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นําเสนอจะเห็นได้ว่าปัจจัย
ทางการตลาด 7 ด้าน มี 6 ด้าน เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผล
ต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็กและ
สามารถนํามาสร้างเป็นกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด
ของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก รายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางท่ี 13 กลยุทธก์ารปรบัตัวทางการตลาดของธุรกจิสํานกัพมิพ์ขนาดเล็ก 

องค์ประกอบหลัก เป้าประสงค ์ วิธีดําเนินการ 
1. ด้านช่องทาง 
   จัดจําหนา่ย (Place) 

- สร้างความสะดวกและรวดเร็วต่อผู้ท่ีสนใจหรือ 
  ต้องการรายละเอียดของหนังสือหรือสํานักพิมพ์ 
- ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้งา่ย  

- กระจายหนังสือผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย  
  4 ช่องทาง คือ การขายเคลื่อนท่ี (ออกบูธ)  
  การขายออนไลน์ การขายผ่านร้านค้าและการขาย
  ผ่านตัวแทน  
- ทําการตลาดออนไลน์และการทาโฆษณาทางสงัคม
  ออนไลน์ เชน่ Facebook, Line , IG และอื่น ๆ  

2. ด้านราคา (Price) - เน้นการจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยยึด 
  หลักการทางวิชาการ เช่น การลดราคาสินค้าท่ี 
  เสื่อมความนิยม อาจสง่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  
  ของผู้บริโภคให้เพ่ิมขึ้น  
- จัดประเภทหมวดหมู่ของหนังสือ เพ่ือเป็นการ 
  กําหนดราคา  

- ตั้งราคาโดยเน้นที่ต้นทุนเป็นหลัก และดูจากตลาด 
  ของคู่แข่งขัน  
- ใช้กลยุทธ์การตัง้ราคาสําหรับสินค้าท่ีเสื่อมความ 
  นิยม เม่ือมีหนังสือออกสู่ตลาดจานวนมากและ  
  เม่ือตลาดอิ่มตัว  

3. ด้านการสร้างและ   
   นําเสนอ 
   (Presentation) 

- เป็นกลยุทธ์ท่ีทําให้ผู้อ่านตัดสินใจบริโภค  
  หนังสือเล่มนั้น ๆ ได้  
- ปัจจัยด้านรางวัลสามารถเรียกความสนใจจาก 
  สื่อมวลชนและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้   
  สํานักพิมพ์เป็นที่รู้จักในผู้อ่านส่วนใหญ่ รวมท้ัง 
  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้นิตยสาร 

- การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ทุกคร้ังควรท่ีจะ  
  ระบุชื่อหนังสือ นามปากกาผู้เขียนและสาํนักพิมพ ์
- จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเป็นการเปดิตัวหนังสือเล่ม   
  ใหม่ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนั้น ๆ  
  เช่น เปิดตัวตาม งานหนังสือตา่ง ๆ หรือตามงาน
  นิทรรศการ  
- การจัดอันดับหนังสือขายดี และ มีการแนะนํา  
  หนังสือใหม่ ประจําเดือน 

4. ด้านผลิตภัณฑ์  
   (Product) 

- เนื้อหาของหนังสือที่แตกต่าง เปน็ปัจจัยสําคญัที่ 
  ทําให้สํานักพิมพ์นั้นโดดเด่นและเป็นท่ีจดจาํ  
  สําหรับผู้อ่าน 
- การขยายประเภทของเนื้อหาเปน็การขยายสู่  
  ฐานผู้อ่านใหม่ และเป็นการทดลองตลาดเน้ือหา 
  ภายใต้ความถนัดเฉพาะทางของสํานักพิมพ์ 

- ผลิตหนังสือที่มีความหลากหลายด้านเนื้อหา  
  เพ่ือให้สอดรับกับลักษณะการใชช้ีวิตท่ีแตกต่างกนั
  ของกลุ่มเปา้หมายที่มีขนาดใหญ่ 
 - สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้เกิดจุดขาย  
  เช่น ด้านการออกแบบหน้าปกของหนังสือ 
- ให้ความสําคัญของคณุภาพเป็นหลัก มีการวิจัย  
  สํารวจตลาดผู้อ่านก่อนทําการผลติ 

5. ด้านบคุลากร  
   (People) 

- การจา้งบุคลากรจากภายนอกชว่ยลดต้นทุนได้ 
  มากกว่าการจัดจ้างพนักงานประจํา  
- แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างพนักงาน 
  แต่ละคนได้ชัดเจนย่ิงขึ้น ช่วยให้เกิด   
  ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึน้ 

- การจัดจ้างบคุลากรภายนอกในการทํางานขั้นตอน 
  การแปลและการออกแบบรูปเล่ม 
- พนักงานแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน 

6. ด้านกระบวนการให้ 
   บริการ (Process) 

- ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
- เป็นแนวทางท่ีจะทําให้บุคลากรทกุฝ่ายได้มี 
  ส่วนร่วมลงมือทําให้สําเร็จไปด้วยกัน 

- กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะเปา้หมาย 
  ในการผลิตเนื้อหาเฉพาะทางและเป้าหมาย  
  ทางด้านการบรหิารจัดการสาํนักพิมพ์  

   
5.4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการนํากลยทุธก์ารปรับตวัทางการตลาด
ของธุรกิจสํานักพิมพข์นาดเล็กไปปรบัใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็กทั้ง 
6 ด้าน มีกิจกรรมที่สําคัญและสามารถนําไปสร้างเป็น
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กลยุทธ์ของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
แผนกลยุทธ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํากลยุทธ์
การปรับตัวทางการตลาดของธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาด
เล็กไปปรับใช้ ซึ่งผลการประเมินทั้งความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 สถานการณก์ารดาํเนินงานของธุรกจิสํานักพมิพ์
ขนาดเล็ก 

ปัจจุบันผู้อ่านเปิดรับเนื้อหาของหนังสือที่หลากหลาย
มากขึ้นอีกทั้งเทคโนโลยีและสื่อใหม่ ๆ ทําให้เกิดธุรกิจ
สํานักพิมพ์ใหม่จํานวนมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณสิ่งพิมพ์ที่
ออกวางตลาดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ อีกทั้งจํานวนร้านค้าปลีกของสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่
ที่ เพิ่มจํานวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็กที่ไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองลดลง
อย่างชัดเจน เมื่อช่องทางการจําหน่ายถูกจํากัดทําให้
อํานาจการต่อรองลดน้อยลงไปด้วย เม่ืออํานาจการ
ต่อรองต่ําจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตไปด้วยซึ่ง
ทําให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตมีบทบาทต่อคุณภาพของสินค้า
จากสํานักพิมพ์ขนาดเล็กมากขึ้น อีกทั้งผลการศึกษายัง
บ่งช้ีอีกว่า ผู้อ่านเลือกซื้อหนังสือโดยพิจารณาจากช่ือ
สํานักพิมพ์และนามปากกาผู้เขียนหนังสือเป็นหลักและ
ในปัจจุบันการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็น
ที่นิยมมากข้ึนและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กมลกานต์ [4] ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการบริหาร 
ธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า 1) 
ธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็กใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
เติบโตไปสู่การเป็นสํานักพิมพ์ขนาดกลาง อยู่ระหว่าง  
8 -10 ปี หรือถ้าหากต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบ 
ก้าวกระโดด กล่าวคือ ต้องระดมทุนหางบประมาณ
เพิ่มเติมหรือขยายหุ้นส่วนเพิ่มซึ่ งมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างยาก 2) สํานักพิมพ์ขนาดเล็กไม่มีอํานาจใน
สายตาของตัวแทนส่ง เนื่องจากผลประโยชน์ที่ตัวแทน
จัดส่งจะได้รับจากสํานักพิมพ์ขนาดเล็กนั้นน้อยกว่าขนาด
กลางหรือขนาดใหญ่มาก ทําให้ได้รับการละเลยจาก
ตัวแทนจัดส่งในการดูแลหนังสือหรือการกระจายสู่ร้าน
ขายหนังสือร้านใหญ่จนทําให้หนังสือของสํานักพิมพ์

ขนาดเล็กไม่ได้อยู่ในสายตาผู้อ่านที่อาจจะสนใจ จึงต้อง
ทําการประชาสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 3) การทํา
การตลาดสํานักพิมพ์ขนาดเล็กใช้จ่ายเงินทุนไปกับการ
ผลิตหนังสือให้ได้จํานวนตามที่กําหนดไว้ งบประมาณจึง
มีไม่มากพอสําหรับการทําการตลาดอ่ืน ๆ อย่างการจัด
กิจกรรมเปิดตัวหนังสือหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้อ่าน
เหมือนสํานักพิมพ์ขนาดใหญ่ 

6.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจสํานักพิมพ์
ขนาดเล็ก 

6.2.1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดย
ผลการศึกษาพบว่า การร่วมงานหนังสือต่าง ๆ ถือเป็น
ช่องทางการจําหน่ายหลักของทุก ๆ สํานักพิมพ์ โดยบาง
สํานักพิมพ์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นช่องทางการเผยแพร่
ผลงานควบคู่ไปด้วย เช่น การโฆษณาและส่ังซื้อผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, 
Youtube เป็นต้น อีกทั้งแม้ว่าสํานักพิมพ์ขนาดเล็กไม่มี
อํานาจในสายตาของตัวแทนส่ง เนื่องจากผลประโยชน์ที่
ตัวแทนจัดส่งจะได้รับจากสํานักพิมพ์ขนาดเล็กนั้นน้อย
กว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่มาก ทําให้ได้รับการละเลย
จากตัวแทนจัดส่งในการดูแลหนังสือหรือกระจายหนังสือ
สู่ร้านค้า แต่การวางจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของสํานักพิมพ์
ขนาดใหญ่หรือร้านค้าอิสระ ก็ยังจําเป็นที่จะ ต้องทํา
ควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ [8] 
กล่าวว่า การจัดจําหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
เป็นที่สร้างรายได้หลักให้กับสํานักพิมพ์ การจัดจําหน่าย
ผ่านร้านหนังสืออิสระจึงไม่ได้เป็นช่องทางที่สํานักพิมพ์
ให้ความสําคัญมากเท่าไหร่ หรือการมีอํานาจในการต่อรอง
กับตัวแทนจัดส่ง สํานักพิมพ์ขนาดเล็กมักถูกละเลย
ความสําคัญเช่นกัน เมื่อเทียบกับสํานักพิมพ์ขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ่ แต่ก็จําเป็นที่จะตอ้งใช้ช่องทางน้ีควบคู่ไป
ด้วย เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้อ่านส่วนหน่ึงที่รอหนังสือจาก
สํานักพิมพ์ของเราอยู่ตลอด 

6.2.2 ปัจจัยด้านราคา โดยผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําหนดราคาโดยคํานวณจากต้นทุน
หลักการผลิต สภาพการแข่งขันและความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบที่ใช้ เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าดําเนิน 
การจ้างงาน ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตอบแทนร้านค้า ค่าจัดส่ง 
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดต้องเหมาะสมกับตําแหน่งทาง การ
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แข่งขันของสินค้าและสามารถสร้างกําไรได้ในอัตราที่
เหมาะสมสู่สํานักพิมพ์รวมทั้งพฤติกรรมการซ้ือของผู้อ่าน
ก็มีผลกับการกําหนดราคาเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kotler [6] กล่าวว่า การกําหนดราคาสินค้ามีความ 
สําคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถกําหนดราคา
สินค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้องกําหนด
จากต้นทุนการผลิต สภาพการแข่งขัน กําไรที่คาดหมาย 
ราคาของคู่แข่ง 

6.2.3 ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ โดยผล
การศึกษาพบว่า สํานักพิมพ์กําหนดเป้าหมายชัดเจน
ตั้งแต่ก่อตั้งสํานักพิมพ์รวมทั้งการกําหนดเป้าหมาย
ระหว่างดําเนินกิจการ และให้ความสําคัญกับเน้ือหาและ
การให้รายละเอียดของหนังสือ การนําเสนอหนังสือใหม่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งรางวัลที่ได้รับจากองค์กรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการแสดงถึงตัวตนและตําแหน่งของสํานักพิมพ์ที่
อยู่ในสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันว่าอยู่ในตําแหน่ง
ใดของตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลกานต์ [4] 
ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาด
เล็ก ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า สํานักพิมพ์ขนาดเล็กมีการ
ก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน คือ กําหนดเป้าหมายใน
การผลิตหนังสือเนื้อหาเฉพาะทาง เช่น ผลิตหนังสือธรรมะ
ประยุกต์โดยเฉพาะ หรือเน้นการแปลวรรณกรรม
ต่างประเทศโดยเฉพาะ ทีกลายเป็นเอกลักษณ์สําหรับ
ผู้อ่านที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน โดยไม่เฉพาะแค่
เป้าหมายด้านเน้ือหาเทา่น้ัน แต่ยังหมายถงึเป้าหมายด้าน
การบริหารจัดการสํานักพิมพ์ให้ประสบความสําเร็จอีกด้วย 

6.2.4 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการออกแบบปก 
ภาพประกอบในหนังสือ ความชัดเจนของภาษาและ
ตัวหนังสือ เป็นการนําเสนอเน้ือหาที่มีความหลากหลาย
และทันสมัย โดยมีนามปากกาของผู้เขียนหนังสือเป็น
ส่วนหนึ่งในการดึงดูดความสนใจต่อผู้อ่าน รวมทั้งให้
ความสําคัญกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อความแข็งแรง
ทนทานและพกพาง่ายของหนังสือ ซึ่งให้สัมพันธ์กับ
ลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kotler [6] ว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งถึงมือลูกค้าต้องมี
คุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า หรือกระทั่งสินค้าหรือบริการที่บุคคลและองค์กร

ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอื่น ๆ หรือใน
แนวทางประกอบธุรกิจ ล้วนเป็นส่ิงสําคัญที่มีรายละเอียด
ที่จะต้องพิจารณามากมาย เช่น ความหลากหลาย ชื่อตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การ
รับประกันและการรับคืนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

6.2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร โดยผลการศึกษา
พบว่า สํานักพิมพ์ ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการ
ประสานงานภายในองค์กร การเพิ่มและพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใน
สายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการใช้บุคลากรจากภายนอก
ในกรณีที่จําเป็นจะต้องสร้างชิ้นงานที่มีความสําคัญต่อ
ผลิตภัณฑ์แต่บุคลากรภายในองค์กรไม่เชี่ยวชาญหรือ 
ไม่พร้อมสําหรับงานด้านนั้น ๆ ซึ่งการมอบหมายงานที่ 
ไม่ถนัดให้บุคลากรอาจส่งผลกระทบต่องานชิ้นอื่น ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคลากรคนนั้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลกานต์ [4] ได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้สรุป
ผลการวิจัยไว้ว่า ศักยภาพของบุคลากรท่ีจํากัด การประเมิน
ความสามารถท่ีไม่คลอบคลุมต่อขอบเขตของงานท้ังหมด
เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สําคัญที่ทําให้สํานักพิมพ์ไม่สามารถ
เติบโตหรือขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ได้หรือเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า หรือกําลังของบุคลากรที่มีนั้นไม่มากพอต่อการนํา 
มาทํากิจกรรมอื่นเพิ่มเติม แม้ในบางครั้งผู้ก่อตั้งมีแผนงาน
จะทํากิจกรรมพิเศษประจําปี แต่กลับเป็นไปไม่ได้ ด้วย
จํานวนและความสามารถของบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ 

6.2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ โดยผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการ
วางแผนและเป็นไปตามแผน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้
มีส่วนร่วมในการออกความเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ขององค์กร แล้วนําความเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้
เหมาะสมและทันต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลกานต์ [4] ได้ศึกษา
เรื่อง กระบวนการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้
สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ปัจจัยด้านการให้บริการเป็นปัจจัย
ที่อาศัยองค์ประกอบจากหลากหลายส่วน อาทิ ความรู้ 
ทักษะและพฤติกรรม ซึ่ ง ล้วนเป็นปัจจัยที่มาจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลไม่สามารถวัดค่าได้ แต่เป็น
ปัจจัยสําคัญที่คอยขับเคล่ือนธุรกิจ ในฐานะผู้ก่อตั้ง
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จะต้องมีทัศนคติที่ดีในการบริหารสํานักพิมพ์โดยเป็น
ทัศนคติที่ มีต่อนักเขียน นักแปล และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องทัง้หมด ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สํานักพิมพ์
ขนาดเล็กต้องทําให้หนังสือมีมาตรฐานที่แข็งแรง มี
ต้นฉบับที่มีคุณภาพ ต้องทําให้เกิดเป็นมาตรฐานของ
สํานักพิมพ์ 
 
7.  ข้อแสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

7.1.1 จากการศึกษาสถานการณ์การดําเนินงาน
ของธุรกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ
สํานักพิมพ์ขนาดเล็ก จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มี
ความสําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินการ 
เพราะฉะนั้นสํานักพิมพ์จําเป็นต้องศึกษาความต้องการ
ของผู้อ่านหนังสือรวมถึงการเปิดรับทัศนคติหรือความ 
พึงพอใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้รับสารและสามารถนํา
ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการ
กําหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจ 

7.1.2 สํานักพิมพ์ควรจะต้องกําหนดเป้าหมาย
การดําเนินการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเป้าหมายการผลิต
ด้านเนื้อหา 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

7.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทํางานวิจัย ส่วนมาก
เป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหาร ไม่มีระดับพนักงานทั่วไป ซึ่ง
อาจทําให้ข้อมูลต่าง ๆ ไม่มีความลึกซึ้งรอบด้านเพียงพอ 
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้จึงเป็นเชิงนโยบายหรือเป้าหมายของ
สํานักพิมพ์มากกว่า การมีข้อมูลเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติการ
จะช่วยทําให้ข้อมูลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

7.2.2 ควรศึกษาและเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาเรื่องนโยบายรัฐ หรือนโยบาย
จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลโดยตรงต่อการ
ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์ขนาดเล็ก 

7.2.3 ศึกษาจากสํานักพิมพ์ขนาดเล็กที่มีการ
บริหารล้มเหลว เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ทําให้
สํานักพิมพ์ขนาดเล็กนั้นไม่เติบโตจนต้องปิดกิจการไปใน
ที่สุด 
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