บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันโลกกําลังอยูในยุคของขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี ทําใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
พยายามพัฒนาศักยภาพในการนําขอมูลขาวสาร ความรู เทคโนโลยีที่ทันสมัย เผยแพรแกประชาชน
ใหรวดเร็วและมากที่สุด เพื่อใหประชาชนเกิดองคความรูแลวนํามาพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเปน
อีกประเทศหนึ่งที่หนีไมพนสิ่งเหลานี้ การที่เปนยุคของขอมูลขาวสารนั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม จากเดิมที่เปนสังคมเกษตรกรรมพึ่งพาตัวเองในอดีต กลายเปนสังคมแหงการเรียนรู ทั้งนี้
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดนั้น สิ่งสําคัญที่สุดคือ ประชากรในประเทศตองเปนบุคคลที่
มีความรูความสามารถ ซึ่งการอานเปนทางหนึ่งที่ทําใหเกิดการขยายฐานความรูเดิม และนําองค
ความรูใหมมาใชในการพัฒนาประเทศตอไป
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการอาน โดยมีการสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาติ เพื่อ
สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยมีมติเห็นชอบดังนี้
1) กําหนดใหการอานเปนวาระแหงชาติ 2) กําหนดใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกปเปนวันรักการอาน
3) กําหนดใหป พ.ศ. 2552 - 2561 เปนทศวรรษแหงการอาน 4) กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริม
การอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เปนกลไกขับเคลื่อ นการสงเสริมการอานใหเ กิด
เปนรูปธรรม รวมถึงนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มีการสงเสริมใหเปนมหานครรักการอาน
จากขอจํากัดเรื่องพื้นที่ของรานจําหนายหนังสือในปจจุบัน เนื่องจากราคาคาเชาพื้นทีม่ ี
ราคาแพง สงผลใหหนังสือในรานจํานายมีปริมาณที่จํากัด เมื่อเทียบกับหนังสือที่ออกใหมในแตละวัน
นอกจากนั้น อายุในการวางจําหนายหนังสือแตละเลมก็สั้นลง ทําใหโอกาสในการเขาถึงหนังสือที่
ออกใหมมีนอยลงไปดวย รานจําหนายหนังสือในปจจุบัน จึงยังไมสามารถตอบสนองความตองการ
อานหนังสือที่หลากหลาย การมีพื้นที่ที่กอ ใหเกิดกิจกรรมที่สรางบรรยากาศสงเสริมการอา นและ
ความสัมพันธของคนในชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงขอจํากัดบางประการของหองสมุด
สวนใหญที่หามใชเสียง การบริการ บรรยากาศ และวันเวลาในการเปด - ปด ของหอ งสมุดซึ่งไม
เอื้ออํานวยตอคนอานมากนัก เนื่องจากเปนสถานที่ราชการ
จากปจจัยดังกลาวขางตน การมีโครงการศูนยหนังสือฯ เกิดขึ้น จะเปนการเพิ่มโอกาส
ในการเขาถึงหนังสือ โดยเปนการสรางโอกาสการพบกันระหวางผูบริโภค คือ คนอาน และผูผ ลิต
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คือ สํานักพิมพนอกจากนั้น ยังเปนการสรางวัฒนธรรมการอาน เพื่อ สงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
อีกดวย ดังนั้นการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร จึงเปน
การวิจัยเพื่อศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการทําโครงการ ไดแก การศึกษาความเปน ไปไดทาง
เศรษฐศาสตร การตลาด เทคนิค และการบริห าร และการเงิ น เพื่อจะได เป นประโยชนในการทํา
โครงการตอไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร โดยศึกษาความสามารถของโครงการศูนย
หนังสือกรุงเทพมหานครที่พัฒนาใหเกิดทุนทางสังคม ความสอดคลองกับนโยบายของทางรัฐบาล
และกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเติบโตทางภาคเศรษฐกิจของธุรกิจหนังสือ
2. ศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด โดยทําการศึกษาและวิเคราะห อุป สงค
สภาพการแขงขัน ปจจัยทางการตลาด การกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย และความตองการโครงการ
ศูนยหนังสือฯ ในอนาคต
3. ศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและการบริหาร โดยทําการศึกษา วิเคราะห สถานที่ตั้ง
ประเภทผูใชอาคาร ความตองการพื้นฐานภายในโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร รวมถึงรูปแบบ
ของหนวยงานธุรกิจ โครงสรางขององคกร และการรวมกลุมผูริเริ่มโครงการ
4. ศึกษาความเปนไปไดท างการเงินของโครงการศูน ยหนังสือ ฯ โดยทําการวิเคราะห
แหลงเงินทุน ตนทุน และรายได ของโครงการศูนยหนังสือฯ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยในการศึกษาขอมูลเบื้องตน เปนการศึกษารานหนังสือขนาดใหญ
ในกรุงเทพมหานคร และกรณีศึกษารานหนังสือขนาดใหญในตางประเทศ ความตอ งการของกลุม
ผูผ ลิตหนั งสื อ คือ สํ านั กพิ มพ หรื อเจา ของกิ จการ กลุมผูบ ริโ ภค คื อ ผูใ ชบ ริการในรานหนัง สื อ
รวมถึงนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร เพื่อใชในการศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดทําโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตในการศึกษาความเปนไปได ซึ่งเปนการศึกษาความเปน ไปไดเบื้องตน ในการ
ทําโครงการ ประกอบดวย ความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร การตลาด เทคนิคและการบริหาร
รวมถึงการเงิน
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจสํานักพิมพ หนังสือเลม สถิติการอาน การ
เติบโตของธุรกิจหนังสือ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพจากกรณีศึกษารานหนังสือขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร
และกรณีศึกษาจากตางประเทศ ซึ่งประกอบดวย สถานที่ตั้ง การเขาถึง ขนาดพื้นที่ กิจกรรมที่เกิดขึ้น
สินคา และการบริการ
3. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจหนังสือ รวมถึงการใช
แบบสอบถามสําหรับกลุมคนที่มาใชบริการในรานหนังสือ เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐานการใชบริการ
พฤติกรรมการใชงาน และความตองการโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครในอนาคต
4. วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ทางดานเศรษฐศาสตร การตลาด เทคนิคและ
การบริหาร รวมถึงการเงิน จากขอมูล ทฤษฎี กรณีศึกษา และขอมูลจากการสํารวจความตองการ
ของผูประกอบการและผูใชบริการรานหนังสือ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จะไดแนวทางเบื้องตนในการทําโครงการศูนยหนังสือ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสงเสริมนโยบายของรัฐบาลทีม่ ีการผลักดันการอานใหเปนวาระแหงชาติ รวมถึง
กรุงเทพมหานครที่มีนโยบายใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครรักการอาน
2. กลุมผูประกอบการ จะเกิดศูนยกลางหรือศูนยรวมของระบบหนังสือ เพื่อสรางความ
เขมแข็งทางธุรกิจ และเปนการผลักดันใหเกิดกลุมคนอานมากขึ้น มีสถานที่ที่หนังสือจะมีอายุการ
วางขายนานขึ้น รวมถึงเปนแหลงที่สามารถกระจายหนังสือ ทั้งแบบขายปลีก ขายสง หรือการบริจาค
3. ประชาชน จะมีสถานทีท่ ี่สามารถเขาถึงหนังสือไดหลากหลาย มีบรรยากาศ กิจกรรม
ที่เหมาะสมสําหรับการอาน และเลือกซื้อหนังสือ
4. ดานวิชาชีพ จะไดแนวทางในการทําโครงการศูนยหนังสือ
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1.6 นิยามศัพท
ศูนยหนังสือ หมายถึง แหลงจําหนายหนังสือขนาดใหญ ที่มาจากหลากหลายสํานักพิมพ
และมีสินคาที่เกี่ยวของอยูในพื้นที่เดียวกัน โดยทั้งหมดจะเชื่อมดวยทางเดิน ภายใน ประกอบดวย
พื้นที่สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูโดยมีหนังสือเปนสื่อกลาง
การศึกษาความเปนไปได หมายถึง การศึกษาเพื่อทําการประเมินจุดสําคัญ ๆ หรือเปน
การศึกษาทางเลือกหรือแนวทางของการลงทุน อันเปนการพิจารณาโอกาสของการลงทุนที่เปนไปได
ประกอบดวย การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร การตลาด เทคนิคและการบริหาร และการเงิน
ศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยใชคําวา ศูนยหนังสือฯ
การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร เป นการศึกษาการสงเสริ มสวั สดิ การทาง
เศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยในการวิจัยจะศึกษาการพัฒนาใหเกิดทุนทางสังคม
นโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเติบโตภาคเศรษฐกิจของธุรกิจหนังสือ
การศึกษาความเปนไปไดท างการตลาด เปน ศึกษาที่ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแ ก
1) ขนาดอุปสงคของตลาด 2) ปริมาณผลผลิตที่คาดวาจะจําหนายในอนาคต เมื่อพิจารณาลูกคาที่
มีศักยภาพ คูแขงขัน ตนทุน และราคา 3) ตลาดหรือพื้นที่ที่จะเขาไปแขงขัน
การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและการบริหาร เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ทางเลือกที่เปนไปไดตาง ๆ เพื่อนําไปสูการประมาณการตนทุน ประกอบดวย สถานที่ตั้ง ประเภท
ผูใชอาคารศูนยหนังสือฯ และความตองการพื้นฐานในอาคาร รวมถึงการศึกษาปจจัยที่ทําใหโครงการ
สามารถดําเนินงานตามเปาหมาย ประกอบดวย รูปแบบหนวยงานธุรกิจ โครงสรางองคกร และการ
รวมกลุมผูริเริ่มโครงการ
การศึกษาความเปน ไปไดท างการเงิน เปนการศึ กษาเพื่อประเมิ นผลกําไรทางธุรกิ จ
ประเมินแรงจูงใจ จัดใหมีแผนการเงินที่ดี และประเมินขีดความสามารถในการบริหารการเงิน

ภาพที่ 1.1
ขั้นตอนกระบวนการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย
1.ศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร
- การพัฒนาใหเกิดทุนทางสังคม
- นโยบายของรัฐบาล/กรุงเทพมหานคร
- การเติบโตภาคเศรษฐกิจของธุรกิจหนังสือ
2.ศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด
- วิเคราะหอุปสงค
- สภาพการแขงขัน
- ปจจัยทางการตลาด
- กลุมตลาดเปาหมาย
- ความตองการโครงการในอนาคต
3.ศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค/การบริหาร
- สถานที่ตั้ง
- ประเภทผูใชอาคารศูนยหนังสือ
- ความตองการพื้นฐาน
- รูปแบบหนวยงานธุรกิจ
- โครงสรางองคกร
- การรวมกลุมผูริเริ่มโครงการ
4.ศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน
- แหลงเงินทุน
- ตนทุน
- รายได

วิเคราะหขอมูล
ตัวแปรในงานวิจัย
ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
1.ลักษณะธุรกิจหนังสือ
รานหนังสือ สถิติการอาน
2.นโยบายของรัฐบาล และ
กรุงเทพมหานคร
3.แนวคิดการออกแบบศูนย
หนังสือ
4.แนวคิดการวิเคราะห และ
ศึกษาความเปนไปได
โครงการ
5.กรณีศึกษา

ทางเศรษฐศาสตร
- นโยบายที่เกี่ยวของ
- ผลตอสังคม/เศรษฐกิจ
ทางการตลาด
- พฤติกรรมการใชงาน
- ลักษณะสินคา/บริการ
- กลุมเปาหมาย
- ลักษณะความตองการ
ทางเทคนิค/ บริหาร
- สถานที่ตั้ง การเขาถึง
- ขนาดพื้นที่ใชงาน
- ประเภทผูใชงาน
- โครงสรางองคกร
- รูปแบบทางธุรกิจ
- การรวมทุน
ทางการเงิน
- แหลงเงินทุน
- ตนทุนโครงการ
- รายได

ประชากร กลุม
ตัวอยาง เครื่องมือ
ประชากร
1.ประชาชนทั่วไปในกทม.
2.ผูประกอบการธุรกิจหนังสือ
กลุมตัวอยาง
1.ผูใชบริการรานหนังสือ
จํานวน 425 คน
2.ผูประกอบการธุรกิจหนังสือ
จํานวน 10 ราย
เครื่องมือ
1.แบบสอบถาม
2.แบบสัมภาษณ

แบบสอบถาม
ใชวิธีทางสถิติ
- หาพฤติกรรมและความ
ตองการโครงการ
- ลักษณะทางกายภาพ
- กลุมเปาหมาย
- สินคา/บริการ
แบบสัมภาษณ
- ความตองการผูผลิต/
ทัศนคติ
กรณีศึกษา
- ลักษณะทางกายภาพ
- สินคา/บริการ
- รูปแบบองคกร
เอกสาร
- นโยบาย
- โครงสรางองคกร
- รูปแบบธุรกิจ
- การรวมทุน
- แหลงเงินทุน

สรุปผล
ความเปนไปได
ทางเศรษฐศาสตร
ทางการตลาด
ทางเทคนิค/บริหาร
ทางการเงิน
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