บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การสรุปผลแบงออกเปน 4 สวนตามวัตถุประสงคข องการวิจัย ไดแก การศึกษาความ
เปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร การตลาด ทางเทคนิคและการบริหาร และการเงิน ดังนี้
1) ศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร โดยศึกษาความสามารถของโครงการศูนย
หนังสือ กรุงเทพมหานคร ที่จ ะพั ฒนาใหเ กิดทุน ทางสังคม ความสอดคลอ งกับนโยบายของทาง
รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเติบโตทางภาคเศรษฐกิจของธุรกิจหนังสือ
2) ศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด โดยทําการศึกษา และวิเคราะหอุปสงค
สภาพการแขงขัน ปจจัยทางการตลาด การกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย และความตองการโครงการ
ศูนยหนังสือฯ ในอนาคต
3) ศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและการบริหาร โดยทําการศึกษา วิเคราะห สถานที่ตั้ง
ประเภทผูใชอาคาร และความตองการพื้นฐานภายในโครงศูนยห นังสือกรุงเทพมหานคร รวมถึง
รูปแบบของหนวยงานธุรกิจ โครงสรางขององคกร และการรวมกลุมผูริเริ่มโครงการ
4) ศึกษาความเปนไปไดท างการเงิน ของโครงการศูน ยหนังสือ ฯ โดยทําการวิเคราะห
แหลงเงินทุน ตนทุน และรายได ของโครงการศูนยหนังสือฯ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 การศึกษาความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร
การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เปนการตอบวัตถุประสงคขอแรก โดยแบงการศึกษาเปน 3 สวน ไดแก
1) ความสามารถของโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาใหเกิดทุนทางสังคม
เปน การส งเสริมการอา นใหกับ ประชาชน เนื่ องจากมี แหล งที่ สามารถเห็ นหนังสือ ที่
หลากหลาย มีบรรยากาศในการอาน มีกิจกรรมสงเสริมการอานตลอดทั้งป นอกจากนั้นยังเปนการ
ชวยเหลือสํานักพิมพใหมีโอกาสในการจําหนายหนังสือมากยิ่งขึ้น
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2) ความสอดคลองกับนโยบายของทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
จากนโยบายของทางรั ฐบาลที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการส งเสริมการอานใหเป น
วาระแหงชาติเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ในสวนของ
นโยบายกรุงเทพมหานครนั้นมีการผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการเรียนรูอีกดวย
3) การเติบโตทางภาคเศรษฐกิจของธุรกิจหนังสือ
อัตราการเติบโตของธุรกิจหนังสือในประเทศไทยยังสามารถเจริญเติบโตไดอีกมาก จาก
ขอมูลอัตราการผลิตหนังสือของตางประเทศในประเทศที่เจริญกาวหนานั้น มีอัตราที่มากกวาประเทศ
ไทยมาก และสัดสวนขนาดของธุรกิจหนังสือเมื่อเทียบกับ GDP ยังมีนอย
เห็นไดวาโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครนั้น เปนโครงการที่มีสวนสนับสนุนและ
สง เสริ มภาคเศรษฐกิ จ จากการวิ เคราะหท างด านเศรษฐศาสตรนั้ น โครงการศู นยหนั งสื อ ฯ เป น
โครงการที่ สามารถพั ฒ นาให เ กิ ด ต น ทุ น ทางสั งคม เนื่ อ งจากเป น การส ง เสริ ม การอ า นให กั บ
ประชาชน เปนการเพิ่มแหลงเขาถึงหนังสือใหกับประชาชน และเปนการชวยเหลือสํานักพิมพใหมี
โอกาสในการจําหนายหนังสือมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นโครงการศูนยหนังสือฯ ยังมีความสอดคลอง
กับนโยบายของทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร รวมถึงเปนการสงเสริมใหมีการเติบ โตทางภาค
เศรษฐกิจของธุรกิจหนังสืออีกดวย
5.1.2 การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด
การศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาดในโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
เปนการตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ประกอบดวย 5 สวน ไดแก
1) อุปสงค ประกอบดวยการศึกษา 1) ตัวแปรทางภูมิศาสตร ศูนยหนังสือฯ จึงตองอยูใน
บริเวณพื้นที่ที่สามารถรองรับคนไดทุกเพศทุกวัย ภายในตัวเมืองที่มีความหนาแนนของคน กลุมคน
เปนกลุมที่มีการศึกษาและมีกําลังซื้อ หรือสังคมเมือง เปนจุดที่มีการสัญจรไปมา เชน เขตพาณิชยกรรม
หรือสถาบันการศึกษา มีระบบขนสงมวลชนเขาถึงไดงาย ซึ่งควรมีระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
อยางนอย 2 ทางเลือกใหกับผูใชบริการและมีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับยานพาหนะของคน
ที่เขามาใชบริการ ซึ่งโครงการอยูในกรุงเทพมหานคร 2) ตัวแปรทางประชากรศาสตร ประกอบดวย
คนกรุงเทพมหานคร ที่ใชบริการศูนยหนังสือ และสํานักพิมพตาง ๆ ที่เชาพื้นที่ 3) ตัวแปรทางดาน
พฤติกรรมการใชบริการรานหนังสือในปจจุบัน
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2) สภาพการแขงขัน โครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ
ตลาดผูขายนอยราย การแขงขันกันของรานหนังสือจะใชกลยุทธการแขงขัน ที่ไมใชราคา สวนการ
วางแผนผลิตภัณฑและการตั้งราคานั้น ศูนยหนังสือไดแบงประเภทของหนังสือออกเปนแบงออกเปน
14 หมวด ตาม เอกสารแนวทางการกําหนดหมวดหนังสือ และราคาของหนังสือนั้นไมตองกําหนด
เพราะไดถูกกําหนดจากสํานักพิมพแลว
3) ปจจัยทางการตลาด โดยสวนผสมทางการตลาดที่มีความสําคัญของโครงการไว 4
อยาง ไดแก 1) ราคา ซึ่งราคาหนังสือมีการกําหนดมาจากสํานักพิมพ 2) ผลิตภัณฑ สินคาที่มีอยูใน
ศูนยหนังสือฯ โดยสวนใหญคือหนังสือที่มีการจําหนายในราน และอาจมีสินคาที่เกี่ยวของ 3) สถานที่
ปจจัยสําคัญดานสถานที่ คือสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม 4) การสงเสริมการตลาด เปนการแจง
หรือปาวประกาศใหลูกคาทราบเกี่ยวกับศูนยหนังสือฯ สินคา และบริการ เพื่อดึงคนใหมาใชบริการ
4) การกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย สามารถสรุปลักษณะกลุมเปาหมายของโครงการ
ไดดังนี้ 1) ลักษณะของตลาดเปาหมายคือ ประชากรของกรุงเทพมหานคร มีการแบงเปน 2 กลุม
คือ กลุมผูใชบริการรานหนังสือ มีกลุมเปาหมายหลักเปนประชากรเพศหญิง ในชวงวัยรุน ที่ยังเปน
นักเรียน นักศึกษา และวัยทํางานชวงตน เปนกลุมคนที่มีการศึกษา สวนกลุมเปาหมายรอง ควรเปน
ประชากรทุกเพศทุกวัย และอีกกลุม คือ สํานักพิมพตาง ๆ ที่จะมาเชาพื้นที่ คือสํานักพิมพขนาดกลาง
และขนาดใหญ 2) ปจจัยที่จูงใจใหคนเขามาใชบริการในศูนยหนังสือ ไดแก มีหนังสือหลากหลาย
ประเภท เดินทางสะดวก หากิจกรรมทําระหวางรอเวลา 3) พฤติกรรมการใชบริการศูนยห นังสือ
สวนมากจะใชเวลาในศูนยหนังสือประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง ไมมีเงื่อ นไขเรื่องวัน ชวงเวลาใน
การใชบริการโดยสวนใหญ เวลา 15.01 - 18.00 น. โดยสวนใหญจ ะเขาใชสัปดาหละ 1 ครั้ง โดย
สวนมากมาใชบริการคนเดียว และจํานวนเงินในการซื้อหนังสือตอเดือนประมาณ 201 - 500 บาท
5) จากการศึกษาความตองการศูนยหนังสือฯ ในอนาคต โดยการแจกแบบสอบถาม ซึ่ง
ผลของความตองการเกี่ยวกับโครงการศูนยหนังสือฯ การจัดเรียงสินคาในศูนยหนังสือฯ และความ
ต อ งการทางด า นกายภาพของศู น ย ห นั ง สื อ ฯ มี ผ ลตรงกั บ กรณี ศึ ก ษา และการสั ม ภาษณ
ผูประกอบการ แตความตองการทางดานการบริหาร และความตองการทางดานกิจกรรมในบางสวน
มีความแตกตางจากกรณีศึกษาในตางประเทศและแนวคิดในการออกแบบรานหนังสือ โดยเฉพาะ
พื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรม นิทรรศการ หรือกิจกรรมที่สงเสริมการรวมกลุม แลกเปลี่ยนความคิด
ยังมีความตองการนอยในศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร แตการบริการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเหลานี้
กลับไดรับความนิยมในตางประเทศ อาจเนื่องจากการมีกิจกรรมที่สงเสริมการอานในประเทศไทยยัง
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มีนอย ทําใหคนใชบริการรานหนังสือในเมืองไทยอาจยังไมคุนเคยหรือยังไมเห็นความสําคัญ ความ
ตองการในดานนี้จึงมีนอยในโครงการศูนยหนังสือฯ
5.1.3 การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและการบริหาร
การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและการบริ หาร เปนการตอบวัตถุประสงคขอที่ 3
โดยแบงเปน 2 สวน คือ การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค และการศึกษาความเปนไปไดทางการ
บริหาร
1) การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค
การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร ความตองการพื้นฐานภายในโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
และประเภทผูใชอาคารศูนยหนังสือฯ
1.1) สถานที่ตั้งโครงการศูนยหนังสือฯ ควรอยูในบริเวณพื้นที่ที่สามารถรองรับคนได
ทุกเพศทุกวัย ควรอยูบริเวณภายในตัวเมืองที่มีความหนาแนนของคน เปนจุดที่มีการสัญจรไปมา
หรือมีความเปนศูนยกลางของแหลงชุมชน เชน เขตพาณิชยกรรม หรือสถาบันการศึกษา อยูในที่ที่มี
ระบบขนสงมวลชนเขาถึงไดงาย โดยควรมีระบบขนสงมวลชนสาธารณะอยางนอย 2 ทางเลือกใหกับ
ผูใชบริการ ควรเปนที่ที่สามารถเปนทางผาน เพื่อใหคนสามารถทํากิจกรรม หรือรอเวลาได และมี
พื้นที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับยานพาหนะของคนที่เขามาใชบริการได และจากขอมูลการสัมภาษณ
ผูประกอบการ และการแจกแบบสอบถาม ไดขอมูลที่ตรงกั น คือ โครงการศูนยหนังสือฯ ควรเป น
โครงการการรวมทุนระหวางรัฐบาลและเอกชน และจากการศึกษาสถานที่ตั้ง ที่เหมาะสมของศูนย
หนังสือฯ นั้น ลักษณะที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนยหนังสือฯ มีราคาสูง แตผลกําไรที่ไดจากการดําเนิน
ธุรกิจหนังสือตองใชเวลานานในการคืนทุน ดังนั้นเพื่อประหยัดตนทุนคาที่ดิน จึงควรหาสถานที่ตั้งที่
เปนของรั ฐบาล เพื่ อประหยัดตนทุนคาที่ดิน แลวนํ าเงินที่ได จากการประหยั ดคาที่ดินไปลงทุนคา
กอสรางและคาใชจายในการดํ าเนินงานต อไป ซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการตั้งโครงการศูนย
หนังสือฯ คือบริเวณ รถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต โดยมีพื้นที่ประมาณ 4,400 ตารางเมตร
1.2) ความตอ งการพื้นฐานภายในโครงการศูนยห นังสือกรุงเทพมหานคร จาก
ตัวอยางกรณีศึกษารานหนังสือขนาดใหญในตางประเทศ พบวา โปรแกรมในรานหนังสือ โดยสวน
ใหญจะมีหองประชุมสัมมนา มีที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งแตกตางจากกรณีศึกษาของ
รานหนังสือในประเทศไทย สวนใหญจะมีเพียงพื้นที่อานหนังสือ และพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งพื้นที่อาน
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หนังสือและพื้นที่จัดกิจกรรมก็ยังมีปริมาณที่นอยมาก ซึ่งพื้นที่โดยรวมของกรณีศึกษา โดยเฉลี่ยมี
พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นที่สําหรับ ขายหนังสือ และจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมรวม
พื้นที่ของระบบประกอบอาคาร และจากการแจกแบบสอบถาม พบวาความตองการใหมีการบริการ
มีกิจกรรมที่สงเสริมการอานมากขึ้น และการสัมภาษณผูประกอบการ สามารถวิเคราะหและสรุป
การจัดแบงพื้นที่ใชสอยภายในศูน ยหนังสือ ฯ เปน 4 สวน ไดแก สวนบริการทั่วไปมีพื้นที่ 4,188
ตารางเมตร พื้นที่ใหขายหนังสือ 6,968 ตารางเมตร สวนสํานักงานและบริหารอาคาร 663 ตาราง
เมตร และหองสมุด 500 ตารางเมตร (เนื่องจากการเปนโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐ และเอกชน
จึงทําให ตองมีพื้น ที่การใชงานที่เป นสาธารณะประโยชน) โดยพื้นที่ข องอาคารทั้งหมด 12,319
ตารางเมตร
1.3) ประเภทผูใชอาคารศูนยหนังสือฯ แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) ผูใหบริการ คือ
บุคลากรซึ่งเปนเจาหนาที่ภายในศูนยหนังสือฯ 2) ผูใชบริการ ไดแก คนทุกเพศทุกวัยที่สนใจและรัก
การอาน โดยที่อ าจมาซื้อหนังสือ เขารวมกิจกรรม เขาชมนิทรรศการ จากกรณีศึกษา พบวาโดย
เฉลี่ยแตละวันจะมีคนเขาใชบริการรานหนังสือประมาณ 700 - 1,000 คน โดยจะหมุนเวียนกันเขา
มาใชบ ริ การในชว งเวลาที่แ ตกตา งกัน ดั งนั้ น ผู ใช บ ริการสูงสุ ดในช วงเวลาหนึ่ ง ๆ คาดวาจะมี
ประมาณ 500 คน 3) ผูเชาพื้นที่ ไดแก ผูประกอบการ คือ สํานักพิมพตาง ๆ
2) การศึกษาความเปนไปไดทางการบริหาร ลักษณะการบริหารโครงการศูน ยหนังสือ ฯ
มีรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบบริษัทจํากัด มีโครงสรางของการทํางานเปน แบบโครงสรางตาม
หนาที่ มีการแบงงานกันทําเฉพาะดานตามความชํานาญในแตละดาน การทํางานแบงเปน 5 ฝาย
ไดแก ฝายจัดซื้อ ฝายการเงิน ฝายการตลาดและการขาย ฝายอาคารสถานที่ และฝายระบบอาคาร
โดยการรวมกลุมผูริเริ่มโครงการ เปนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน
5.1.4 ความเปนไปไดทางการเงิน
เพื่อใหโครงการดําเนินไปตามความตองการ ซึ่งการวิเคราะหทางการเงิน โดยเปนการตอบ
วัตถุประสงคขอสุดทาย สามารถแบงเปน 2 หัวขอหลัก ดังนี้
1) แหลงเงินทุน ในการดําเนิน โครงการสามารถแบงเปน 2 แบบ ไดแ ก แหลงเงิน ทุน
จากผูรวมทุน และแหลงเงินกู ซึ่งไดจากธนาคารตาง ๆ ซึ่งจากการศึกษาแหลงเงินทุนจากผูรวมทุน
องคกรที่เกี่ยวของ และมีศักยภาพในการลงทุนรวมทําโครงการศูนยหนังสือฯ มีทั้งสิ้น 9 หนวยงาน
ประกอบดวย 1) หนวยงานของรัฐบาล โดยศึกษาจากนโยบายของกระทรวงตาง ๆ ที่มีการสงเสริม
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การอาน หรือนโยบายที่สนับสนุนธุรกิจหนังสือ 2) องคกรที่สงเสริมการอาน 3) องคกรเอกชน โดย
ศึกษาจากองคกรที่มีโครงการสนับสนุนหรือสงเสริมการอาน จากกิจกรรมที่ทําเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) หรือการขยายธุรกิจขององคกรเอกชนที่เ กี่ยวของกับ โครงการศูนย
หนังสือฯ โดยมีรายละเอียดของผูรวมทุน ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
พาณิชย กรุงเทพมหานคร สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย สมาพันธองคกร
เพื่อพัฒนาหนังสือและการอาน กลุมไทยเจริญคอรปอเรชั่น บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัท Advance Agro จํากัด (มหาชน)
2) ตนทุนกอสรางโครงการ คาดําเนินการ
ตนทุนคากอสรางโครงการ ประกอบดวย 4 สวน คือ
1) คากอสราง และงานระบบ
215,828,880 บาท
2) คาพัฒนาอื่น ๆ
036,690,910 บาท
3) คาพัฒนาที่ดิน
009,044,000 บาท
4) คาอุปกรณและการลงทุน
039,475,000 บาท
รวมตนทุนคากอสราง
301,038,789 บาท
รายไดของโครงการมาจาก 2 สวน คือ
1) รายไดจากหนังสือปะเภทฝากขาย
038,000,000 บาทตอป
2) รายไดจากการใหเชาพื้นที่
012,384,000 บาทตอป
รวมรายได
050,384,000 บาทตอป
คาใชจายหลักของโครงการ มี 6 สวน คือ
1) เงินเดือนพนักงาน
008,700,000 บาทตอป
2) คาประชาสัมพันธ
000,380,000 บาทตอป
3) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถุงใสหนังสือ ที่คั่นหนังสือ 000,095,000 บาทตอป
4) คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท 001,500,000 บาทตอป
5) คาใชจายอื่น ๆ
001,900,000 บาทตอป
6) ชําระดอกเบี้ย
006,081,642 บาทตอป
รวมคาใชจาย
018,656,642 บาทตอป
รวมรายไดสุทธิ
031,727,357 บาทตอป
การประมาณการคืนทุนของโครงการจะคืนทุนประมาณปที่ 9
มี Discount Rate รอยละ 8 และ IRR รอยละ 9
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5.2 ขอเสนอแนะและแนวทางการศึกษาตอในอนาคต
การศึกษาความเปนไดโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาความเปนไป
ไดเบื้องตน ทั้ง 4 ดาน ไดแก การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร การตลาด ทางเทคนิคและ
การบริหาร และการเงิน เพื่อดูภาพรวมของโครงการ ซึ่งสามารถนําไปใชประกอบการศึกษา การทํา
โครงการในเบื้องตนได แตโดยรายละเอียดที่เฉพาะของแตดาน ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดขอมูล
ที่เที่ยงตรงมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
1) การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร ควรมีการติดตามขอมูลนโยบายของภาครัฐอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากในขณะทําวิจัยเพิ่งมีการประกาศใหการอานเปนวาระแหงชาติ ดังนั้น นโยบาย
ตาง ๆ ที่สงเสริมนั้นจึงยังไมเปนรูปธรรม การเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจ
หนังสือ รวมถึงการคํานวณผลตอบแทนทางสังคมที่เปนตัวเงิน เพื่อใชเปรียบเทียบในการลงทุน จึง
ควรศึกษาในครั้งตอไป
2) การศึกษาทางดานการตลาด เนื่องจากในปจจุบัน มีเทคโนโลยีที่กาวหนา ดังนั้นการ
อานโดยใชหนังสือจึงอาจถูกแทรกแซงโดยสื่ออื่น ๆ ซึ่งในอนาคตเมื่อคนไทยมีการอานที่มากขึ้น
และมีการลงทุนกับการอานมากขึ้น อาจทําใหรูปแบบการอานเปลี่ยนไป
3) การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและการบริหาร ในเรื่องของการเลือกสถานที่ตั้ง
ของโครงการนั้น โดยผูวิจัยไดศึกษา และวิเคราะหถึงภาพรวมของสถานที่ตั้ง ที่มีความเหมาะสม
สําหรับโครงการ แตเนื่องจากที่ดินบริเวณรถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต ในขณะนี้ยังไมสามารถหา
ขอสรุปได เนื่องจากไมไดดําเนินการตามระเบียบของ พรบ.รวมทุนป 35 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุจึง
หยุดชะงักลง ดังนั้นจึงควรติดตามขาวสารเพิ่มเติมในเรื่องสถานที่ตั้งโครงการ และการทําสัญญา
4) การศึกษาทางดานการเงิน ในการวิจัยเปนการศึกษาและคํานวณการลงทุนในเบื้องตน
เพื่อ หาตนทุน และรายไดห ลักของโครงการ แตยังไมไดลงลึกถึงรายละเอียดปลีกยอย ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไปจึงควรศึกษาโดยละเอียด

