บทที่ 6
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
6.1 ภูมิหลังของโครงการ
จากสภาพสังคมในปจจุบันที่เปนยุคแหงขอมูลขาวสาร และการเรียนรู การอานถือเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนในประเทศ แตอัตราการอานของคนไทยโดยเฉลี่ย คือ 5 เลมตอคนตอป
ซึ่งถือวายังนอยมากเมื่อเทียบกับสิงคโปรที่มีอัตราการอาน 40-50 เลมตอคนตอป และเวียดนามที่
มี อัต ราถึ ง 60 เล มต อคนต อป รั ฐ บาลจึ งมี ก ารส ง เสริ มการอ า นให เ ป น วาระแห ง ชาติ รวมถึ ง
กรุ งเทพมหานครที่ผ ลักดั นให เป นมหานครรั กการอ าน และจากข อจํ ากั ดในดา นพื้น ที่ข องรา น
จําหนายหนังสือ ซึ่งมีคาเชาที่แพงทําใหหนังสือในรานมีจํากัดและเลือกขายเฉพาะที่ขายได ทําใหไม
เกิดพื้นที่ในการจัดกิจกกรม และบรรยากาศที่สงเสริมการอาน นอกจากนั้น บรรยากาศ การบริการ
ขอจํากัดของหองสมุดที่ไมเอื้ออํานวย ดังนั้นจากปจจัยดังกลาวขางตน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
โครงการศูน ยห นัง สือกรุงเทพมหานคร ที่เป นสถานที่ จําหนายหนังสือ ขนาดใหญ มี กิจ กรรมและ
บรรยากาศที่สงเสริมการอานขึ้น โดยผูวิจัยไดจัดทําแผนภาพแสดงความเปนมาในการเกิดโครงการ
ศูนยหนังสือฯ ดังภาพที่ 6.1
ภาพที่ 6.1
ความเปนมาในการเกิดโครงการศูนยหนังสือฯ

131

132
6.2 วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อตองการทราบความเปนไปไดเบื้องตนในการทําโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
ซึ่งประกอบดวยการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร การตลาด ทางเทคนิคและการบริหาร
รวมถึงการเงิน
6.3 ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ
1. รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จะไดแนวทางเบื้องตนในการทําโครงการศูนยหนังสือ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสงเสริมนโยบายของรัฐบาลที่มีการผลักดันการอานใหเปนวาระแหงชาติ และ
กรุงเทพมหานครที่มีนโยบายใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครรักการอาน
2. กลุมผูประกอบการ จะเกิดศูนยกลาง หรือศูนยรวมของระบบหนังสือ เพื่อสรางความ
เขมแข็งทางธุรกิจ และเปนการผลักดันใหเกิดกลุมคนอานมากขึ้น มีสถานที่ที่หนังสือจะมีอายุการ
วางขายนานขึ้น รวมถึงเปนแหลงที่สามารถกระจายหนังสือ ทั้งแบบขายปลีก ขายสง หรือการบริจาค
3. ประชาชนจะมีสถานที่ที่สามารถเขาถึงหนังสือไดหลากหลาย มีบรรยากาศ กิจกรรม
ที่เหมาะสมสําหรับการอาน และเลือกซื้อหนังสือ
6.4 สรุปผลจากการศึกษาความเปนไปได
6.4.1 ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร
การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
เนนที่การสงเสริมสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยแบงการศึกษาเปน
3 สวน ไดแก ศึกษาการพัฒนาใหเ กิดทุน ทางสังคม ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเติบโตภาคเศรษฐกิจของธุรกิจหนังสือ
1) ความสามารถของโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาใหเกิดทุนทางสังคม
การพั ฒ นาให เ กิ ดต น ทุ น ทางสั ง คม พิ จ ารณาจากกลุ ม บุ ค คลส ว นใหญ ที่ จ ะได รั บ
ประโยชนจ ากโครงการ พบวา โครงการศูนยหนังสือฯ เปนการสงเสริมการอานใหกับประชาชน
เนื่องจากมีแหลงที่สามารถเห็นหนังสือที่หลากหลาย มีบ รรยากาศในการอาน มีกิจกรรมสงเสริม
การอานตลอดทั้ งป นอกจากนั้น ยั งเปน การชวยเหลือ สํา นักพิมพใหมี ชองทางในการจําหนา ย
หนังสือ และยังเปนแหลงที่สามารถนําเสนอผลงานไดอีกดวย
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2) ความสอดคลองกับนโยบายของทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
การศึกษานโยบายต าง ๆ จากทั้งของทางรัฐ บาล และกรุง เทพมหานคร จะเป น การ
ชี้ใหเห็นถึงประโยชนในการทําโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลตอการขอเงินกู หรือการหาผูรวมลงทุน
ซึ่งจากการศึกษา พบวา มีนโยบายของทางรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่องการสงเสริมการ
อานใหเปนวาระแหงชาติ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
และในสวนของนโยบายกรุงเทพมหานครนั้นมีการผลักดันใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหง
การเรียนรูอีกดวย
3) การเติบโตทางภาคเศรษฐกิจของธุรกิจหนังสือ
อัตราการเติบโตของธุรกิจหนังสือในประเทศไทยยังสามารถเติบโตไดอีกมาก โดยดูจาก
อัตราการรูหนังสือของตางประเทศ พบวา ประเทศที่เจริญกาวหนา เชน เยอรมนี อเมริกา ญี่ปุน มี
อัตราการรูหนังสือถึงรอยละ 99 และเมื่อศึกษาอัตราการผลิตหนังสือก็มากตามอัตราการรูห นังสือ
โดยมีอัตราที่มากกวา 60,000 เลมตอป และจากขอมูลอัตราการรูหนังสือของประเทศไทยอยูที่รอย
ละ 71 มีอัตราการผลิตหนังสือ ประมาณ 10,000 เลมตอป และสัดสวนขนาดของธุรกิจหนังสือเมื่อ
เทียบกับ GDP ยังมีนอย (ประมาณรอยละ 0.2) ทําใหโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจนี้ยังมีมาก
เห็นไดวาโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครนั้น เปนโครงการที่มีสวนสนับสนุนและ
สงเสริมภาคเศรษฐกิจ จากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรนั้น โครงการศูนยหนังสือเปนโครงการ
ที่ สามารถพัฒนาใหเกิดตนทุนทางสังคม เนื่องจากเปนการสงเสริมการอานใหกับ ประชาชน เปน
การเพิ่มแหลงเขาถึงหนังสือใหกับประชาชน และเปนการชวยเหลือสํานักพิมพใหมีโอกาสในการ
จําหนายหนังสือมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น โครงการศูนยหนังสือฯ ยังมีความสอดคลอ งกับนโยบาย
ของทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร รวมถึงเปนการสงเสริมใหมีการเติบโตทางภาคเศรษฐกิจของ
ธุรกิจหนังสืออีกดวย
6.4.2 ความเปนไปไดทางการตลาด
การศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาดในโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร
เปนการตอบ 3 ปญหาสําคัญ คือ 1) อุปสงคข องตลาดมีมากแคไหน 2) ปริมาณผลผลิตที่คาดวา
จําหนายในอนาคต เมื่อพิจารณาลูกคาที่มีศักยภาพ คูแขงขัน ตนทุน และราคา 3) ตลาดกลุมไหน
หรือพื้นที่ใดที่จะเขาไปแขงขัน ประกอบดวย 5 สวน ไดแก
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1) อุปสงค ประกอบดวยการศึกษา 1) ตัวแปรทางภูมิศาสตร ศูนยหนังสือฯ จึงตองอยูใน
บริเวณพื้นที่ที่สามารถรองรับคนไดทุกเพศทุกวัย ภายในตัวเมืองที่มีความหนาแนนของคน กลุมคน
เปนกลุมที่มีการศึกษาและมีกําลังซื้อ หรือสังคมเมือง เปนจุดที่มีการสัญจรไปมา เชน เขตพาณิชยกรรมหรือสถาบันการศึกษา มีระบบขนสงมวลชนเขาถึงไดงาย ซึ่งควรมีระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
อยางนอย 2 ทางเลือกใหกับผูใชบริการและมีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับยานพาหนะของคนที่
เขามาใชบริการ ซึ่งโครงการอยูในกรุงเทพมหานคร 2) ตัวแปรทางประชากรศาสตร ประกอบดวยคน
กรุงเทพมหานคร ที่ใชบริการศูนยหนังสือ และสํานักพิมพตาง ๆ ที่เ ชาพื้นที่ 3) ตัวแปรทางดาน
พฤติกรรมการใชบริการรานหนังสือในปจจุบัน
2) สภาพการแขงขัน โครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ
ตลาดผูขายนอยราย การแขงขันกันของรานหนังสือจะใชกลยุ ทธการแขงขันที่ไมใชราคา สวนการ
วางแผนผลิตภัณฑและการตั้งราคานั้น ศูนยหนังสือไดแบงประเภทของหนังสือออกเปนแบงออกเปน
14 หมวด ตามเอกสารแนวทางการกําหนดหมวดหนังสือ และราคาของหนังสือนั้ นไม ตองกําหนด
เพราะไดถูกกําหนดจากสํานักพิมพแลว
3) ปจจัยทางการตลาด โดยสวนผสมทางการตลาดที่ มีความสําคั ญของโครงการไว 4
อยาง ไดแก 1) ราคา ซึ่งราคาหนังสือมีการกําหนดมาจากสํานักพิมพ 2) ผลิตภัณฑ สินคาที่มีอยูใน
ศูนยหนังสือฯ โดยสวนใหญคือหนังสือที่มีการจําหนายในราน และอาจมีสินคาที่เกี่ยวของ 3) สถานที่
ปจจัยสําคัญดานสถานที่ คือสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม 4) การสงเสริมการตลาด เปนการแจง หรือ
ปาวประกาศใหลูกคาทราบเกี่ยวกับศูนยหนังสือฯ สินคา และบริการ เพื่อดึงคนใหมาใชบริการ
4) การกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย สามารถสรุปลักษณะกลุมเปาหมายของโครงการได
ดังนี้ 1) ลักษณะของตลาดเปาหมายคือ ประชากรของกรุงเทพมหานคร มีการแบงเปน 2 กลุม คือ
กลุ มผูใช บริการรานหนังสือ มี กลุ มเป าหมายหลั กเป นประชากรเพศหญิ ง ในช วงวั ยรุน ที่ ยังเป น
นักเรียน นักศึกษา และวัยทํางานชวงตน เปนกลุมคนที่มีการศึกษา สวนกลุมเปาหมายรอง ควรเปน
ประชากรทุกเพศทุกวัย และอีกกลุม คือ สํานักพิมพตาง ๆ ที่จะมาเชาพื้นที่ คือสํานักพิมพขนาดกลาง
และขนาดใหญ 2) ปจจัยที่จูงใจใหคนเขามาใชบริการในศูนยหนังสือ ไดแก มีหนังสือหลากหลาย
ประเภท เดิ นทางสะดวก หากิ จกรรมทํ าระหวางรอเวลา 3) พฤติ กรรมการใชบริ การศูนยหนั งสื อ
สวนมากจะใชเวลาในศูนยหนังสือประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง ไมมีเงื่อนไขเรื่องวัน ชวงเวลาในการ
ใชบริการโดยสวนใหญ เวลา 15.01 - 18.00 น. โดยสวนใหญจะเขาใชสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยสวนมาก
มาใชบริการคนเดียว และจํานวนเงินในการซื้อหนังสือตอเดือนประมาณ 201 - 500 บาท
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5) การศึกษาความตองการโครงการศูนยหนังสือฯ ในอนาคต โดยสํารวจความตองการ
พื้นฐานภายในโครงการศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
5.1) ความตองการเกี่ยวกับโครงการศูนยห นังสือ ควรเปนความรวมมือระหวาง
รัฐบาลและเอกชน มีสินคา และกิจกรรมที่ตอบสนองคนทุกเพศทุกวัย ควรตั้งอยูในตัวเมืองมีสินคา
และบริการที่ครบวงจร
5.2) การจัดเรียงสินคาในศูนยหนังสือ ควรแบงหนังสือเปน หมวดหมูที่ชัดเจน มี
การจัดอันดับหนังสือขายดี หรือหนังสือออกใหมของแตละหมวดหมูหนังสือ อาจมีรานคาในรานคา
ของสํานักพิมพตาง ๆ และมีสินคาที่หลาหลาย
5.3) ความตองการทางดานกายภาพของศูน ยหนังสือ ฯ ควรมีพื้นที่กวางขวาง มี
ปายสัญลักษณแสดงผังและหมวดหมูที่ชัดเจน มีที่นั่งอานหนังสือและมีบ รรยากาศที่สงเสริมการ
อา น เช น มี การเปดเพลงเบา ๆ มี การจั ดสวนหย อ มเพื่อ ให เ กิ ดบรรยากาศผ อ นคลาย มี พื้น ที่
สวนกลางจัดกิจกรรมตาง ๆ สําหรับคนแตละกลุม
5.4) ความตองการทางดานการบริหาร ควรมีการใหบริการที่สงเสริมการอาน เชน
มุมนําเสนอขาวสารและวิจารณหนังสือ มุมจัดงานตามเทศกาลตาง ๆ พื้นที่จัดงานแสดงศิลปะ หอง
ฉายภาพยนตร ในสวนของการใหเชาพื้นที่สําหรับการประชุม สัมมนา อบรม และจัดนิทรรศการยังมี
ความตองการนอย
5.5) ความตองการทางดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการใหบริการ รานอาหาร
เครื่องดื่ม อินเตอรเน็ต รถเข็นหนังสือ ไปรษณีย และการรับบริจาคหนังสือ
5.6) ความตองการทางดานกิจกรรม ควรมีงานนิทรรศการหมุนเวียน งานเปดตัว
หนังสือ กิจกรรมชวยเหลือสังคม แตกิจกรรม work shop เชน การทําอาหาร โยคะ และงานเสวนา
ยังมีความตองการนอย
จากการศึกษาความตองการศูนยหนังสือฯ ในอนาคต โดยการแจกแบบสอบถาม
ซึ่งผลของความตองการเกี่ยวกับโครงการศูนยหนังสือ ฯ การจัดเรียงสินคาในศูนย หนังสือฯ และ
ความต องการทางด านกายภาพของศูน ยห นังสือฯ มี ผลตรงกับ กรณีศึกษา และการสั มภาษณ
ผูป ระกอบการ แต ความต อ งการทางด านการบริห าร และความตอ งการทางด า นกิ จ กรรมใน
บางสวนมีความแตกตางจากกรณีศึกษาในตางประเทศและแนวคิดในการออกแบบรานหนังสือ
โดยเฉพาะพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรม นิทรรศการ หรือกิจกรรมที่สงเสริมการรวมกลุม แลกเปลีย่ น
ความคิด ยังมีความตอ งการนอยในศูนยห นังสือ กรุงเทพมหานคร แตการบริการและกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเหลานี้กลับไดรับความนิยมในตางประเทศ อาจเนื่องจากการมีกิจกรรมที่สงเสริมการอานใน
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ประเทศไทยยังมีนอย ทําใหคนใชบ ริการรานหนังสือในเมือ งไทยอาจยังไมคุน เคยหรือ ยังไม เห็น
ความสําคัญ ความตองการในดานนี้จึงมีนอยในโครงการศูนยหนังสือฯ
6.4.3 การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคและการบริหาร
การศึกษาความเปน ไปไดทางเทคนิคและการบริหาร โดยการศึกษาทางเทคนิค เพื่อ
เปรียบเทียบทางเลือกที่เปนไปไดตาง ๆ เพื่อนําไปสูการประมาณการตน ทุน ประกอบดวย สถาน
ที่ตั้ง ประเภทผูใชอาคารศูนยหนังสือ และความตองการพื้นฐาน
สวนการบริหาร เปนปจจัยที่ทําใหโครงการดําเนินงานตามเปาหมายได ประกอบดวย
รูปแบบหนวยงานธุรกิจ โครงสรางองคกร และการรวมกลุมผูริเริ่มโครงการ โดยสรุปไดดังนี้
1) การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิค
การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนิคประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร ความตองการพื้นฐานภายในโครงศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร และ
ประเภทผูใชอาคารศูนยหนังสือ
1.1) สถานที่ตั้งโครงการศูนยหนังสือฯ ควรอยูในบริเวณพื้นที่ที่สามารถรองรับคน
ไดทุกเพศทุกวัย ควรอยูบริเวณภายในตัวเมืองที่มีความหนาแนนของคน เปนจุดที่มีการสัญจรไป
มา หรือมีความเปนศูนยกลางของแหลงชุมชน เชน เขตพาณิชยกรรม หรือสถาบันการศึกษา อยูใน
ที่ที่มีระบบขนสงมวลชนเขาถึงไดงาย โดยควรมีระบบขนสงมวลชนสาธารณะอยางนอย 2 ทางเลือก
ใหกับผูใชบริการ ควรเปนที่ที่สามารถเปนทางผาน เพื่อใหคนสามารถทํากิจกรรม หรือรอเวลาได
และมีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับยานพาหนะของคนที่เขามาใชบริการได และจากขอมูลการ
สัมภาษณผูประกอบการ และการแจกแบบสอบถาม ไดขอมูลที่ตรงกัน คือ โครงการศูนยหนังสือ ฯ
ควรเปนโครงการการรวมทุนระหวางรัฐบาลและเอกชน และจากการศึกษาสถานที่ตั้ง ที่เหมาะสม
ของศูนยหนังสือฯ นั้น ลักษณะที่ตั้งที่เหมาะสมของศูน ยหนังสือ ฯ มีราคาสูง แตผ ลกําไรที่ไดจาก
การดําเนินธุรกิจหนังสือตองใชเวลานานในการคืนทุน ดังนั้นเพื่อประหยัดตนทุนคาที่ดิน จึงควรหา
สถานที่ตั้งที่เปนของรัฐบาล เพื่อประหยัดตนทุนคาที่ดิน แลวนําเงินที่ไดจากการประหยัดคาที่ดินไป
ลงทุนคากอสรางและคาใชจายในการดําเนินงานตอไป ซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการตั้งโครงการ
ศูนยหนังสือฯ คือ บริเวณ รถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต โดยมีพื้นที่ประมาณ 4,400 ตารางเมตร
จากหลักเกณฑที่ไดจากการศึกษากรณีศึกษา การทบทวนวรรณกรรม และขอมูลจากแบบสอบถาม
สามารถเลือกสถานที่ตั้งได 4 แหง (ตารางที่ 4.19 หนา 106) ประกอบดวย บริเวณ อนุสาวรียชัย
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สมรภูมิ รถไฟฟาบีทีเอส สถานีหมอชิต ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ
ไทย โดยพื้นที่ทั้งหมดเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูป โภคและสาธารณูปการ ให
ใชประโยชนที่ดินเพื่อ กิจ การของรัฐ กิจการเกี่ ยวกับ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรื อ
สาธารณประโยชนเทานั้น
บริเวณรถไฟฟ าบีที เอส สถานีหมอชิต มีก ารเข าถึง ที่สะดวก และมีท างเลื อกในการ
เดินทาง โดยเฉพาะสามารถเดินทางไดทั้งรถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟามหานคร (MRT) และรถประจํา
ทาง นอกจากนั้นยังอยูใกลยานการคาคือ ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งมีกลุมลูกคามาเดินเที่ยวและจับจาย
ในวันเสาร-อาทิตย จํานวนมากวา 200,000 คนตอ วัน สวนจตุจักรที่มีคนใชบริการในวันธรรมดา
2,000-5,000 คน และในวันหยุดจํานวน 5,000-10,000 คน รวมถึงคนที่ใชบริการรถไฟฟาบีทีเ อส
และรถไฟฟามหานคร (MRT) ที่มีจํานวนประมาณ 500,000 คนตอวัน นอกจากนั้น กรุงเทพมหานคร
ยังมีนโยบายพัฒนาตลาดนัดจตุจักรใหเปนแหลงทองเที่ยวและตลาดนัดระดับสากล โดยดําเนิน
โครงการพัฒนาบริการดานการทองเที่ยว เปนตน
สถานที่ตั้งโครงการศูนยหนังสือฯ ตั้งอยูบริเวณสถานีรถไฟฟาบีทีเอส หมอชิต เปนที่
ราชพั สดุ ในความดูแลของกรมธนารักษ ผังสี น้ําเงิ น บริ เวณหมายเลข 13.14 ตามกํ าหนดการใช
ประโยชนที่ดิน ซึ่งมีขอกฎหมายที่เกี่ยวของตามกฎกระทรวง ขอที่ 23 ที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับ การ
สาธารณูป โภคและสาธารณู ปการ หรือ สาธารณประโยชนเ ทานั้ น ซึ่งกรมธนารักษ ไดมี โครงการ
พัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนสงหมอชิต เขตจตุจักร พื้นที่ 63 ไร โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณ
ดังกลาวนี้ เดิมทีมีบริษัทบางกอกเทอรมินอล (บีเคที) เปนผูไดรับสิทธิในการเขาพัฒนาพื้นที่ แตได
หยุดดําเนินการมาตั้งแตป 2536 หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดตีความวาสัญญาสัมปทาน
ดังกลาวเปนโมฆะ เนื่องจากไมไดดํ าเนิ นการตามระเบียบของพรบ.รวมทุนป 35 และบริษัทผูรั บ
สั มปทาน คื อ บริ ษั ทบางกอกเทอร มินอล ก็ ไดยื่ นฟ องต ออนุ ญาโตตุ ล าการเรี ยกค าเสี ยหายต อ
กรมธนารักษจํานวน 8 พันลานบาท แตยังไมไดรับการตัดสิน และอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี
(Skyscraper City (รวบรวม), 2010)
1.2) ความตองการพื้นฐานภายในโครงศูนยหนังสือกรุงเทพมหานคร จากตัวอยาง
กรณีศึกษารานหนังสือขนาดใหญในตางประเทศ พบวา โปรแกรมในรานหนังสือโดยสวนใหญจะมี
หองประชุมสัมมนา มีที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งแตกตางจากกรณีศึกษาของรานหนังสือ
ในประเทศไทย สวนใหญจะมีเพียงพื้นที่อานหนังสือ และพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งพื้นที่อานหนังสือและ
พื้นที่จัดกิจกรรมก็ยังมีปริมาณที่นอยมาก ซึ่งพื้นที่โดยรวมของกรณีศึกษา โดยเฉลี่ยมีพื้นที่ประมาณ
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5,000 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นที่สําหรับขายหนังสือ และจัดกิจ กรรมตาง ๆ ไมรวมพื้นที่ข องระบบ
ประกอบอาคาร และจากการแจกแบบสอบถาม พบวาความตองการใหมีการบริการ มีกิจกรรมที่
สงเสริมการอานมากขึ้น และการสัมภาษณผูประกอบการ สามารถวิเคราะหแ ละสรุปการจัดแบง
พื้นที่ใชสอยภายในศูนยหนังสือฯ เปน 4 สวน ไดแ ก สวนบริการทั่วไปมีพื้นที่ 4,188 ตารางเมตร
พื้นที่ใหขายหนังสือ 6,968 ตารางเมตร สวนสํานักงานและบริหารอาคาร 663 ตารางเมตร และ
หองสมุด 500 ตารางเมตร (เนื่องจากการเปนโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐ และเอกชน จึงทําให
ตองมีพื้นที่การใชงานที่เปนสาธารณะประโยชน) โดยพื้นที่ของอาคารทั้งหมด 12,319 ตารางเมตร
1.3) ประเภทผูใชอาคารศูน ยหนังสือ 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 ฝายระบบอาคาร
โดยการรวมกลุมผูริเริ่มโครงการ เปนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน
6.4.4 ความเปนไปไดทางการเงิน
เปนการศึกษา เพื่อประเมินผลกําไรทางธุรกิจ ประเมินแรงจูงใจ จัดใหมีแผนการเงินที่ดี
และประเมินขี ดความสามารถในการบริ หารการเงิน ประกอบดวย แหลงเงินทุน ตนทุ นกอสราง
โครงการ คาดําเนินการ และรายได
1) แหลงเงินทุน ในการดําเนินโครงการสามารถแบงเปน 2 แบบ ไดแก แหลงเงินทุนจาก
ผูรวมทุน และแหลงเงินกู ซึ่งไดจากธนาคารตาง ๆ ซึ่งจากการศึกษาแหลงเงินทุนจากผูรวมทุน องคกร
ที่เกี่ยวของ และมีศักยภาพในการลงทุนรวมทําโครงการศูนยหนังสือฯ มีทั้งสิ้น 9 หนวยงาน ไดแ ก
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย กรุงเทพมหานคร สมาคมผูจัดพิมพและ
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ผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย สมาพันธองคกรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอาน กลุมไทยเจริญ
คอรปอเรชั่น บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด บริษัท Advance Agro จํากัด (มหาชน)
2) ตนทุนกอสรางโครงการ คาดําเนินการ และรายได
โครงการศูนยห นังสือกรุงเทพมหานคร เปนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ และเอกชน
โดยมีสั ดสวนการลงทุน คื อภาคเอกชนลงทุน รอยละ 30 ภาครัฐ บาล ร อยละ 50 และกูเงินจาก
ธนาคาร รอยละ 20 โดยมีรายละเอียดของคาใชจายในโครงการศูนยหนังสือ ฯ ดังนี้
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) รายไดจากการขายหนังสือ
2) รายไดจากการใหเชาพื้นที่
รวมรายได

038,000,000 บาทตอป
012,384,000 บาทตอป
050,384,000 บาทตอป

คาใชจายหลักของโครงการ มี 6 สวน คือ
1) เงินเดือนพนักงาน
008,700,000
2) คาประชาสัมพันธ
000,380,000
3) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถุงใสหนังสือ ที่คั่นหนังสือ 000,095,000
4) คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท 001,500,000
5) คาใชจายอื่น ๆ
001,900,000
6) ชําระดอกเบี้ย
006,081,642
รวมคาใชจาย
018,656,642
รวมรายไดสุทธิ
031,727,357
การประมาณการคืนทุนของโครงการจะคืนทุนประมาณปที่ 9
มี Discount Rate รอยละ 8 และ IRR รอยละ 9

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
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6.5 ขอเสนอแนะ
1. การดําเนิน โครงการดานการบริหาร ควรใหท างสมาคมผูจัดพิ มพและผูจําหนา ย
หนั ง สื อ แห งประเทศไทย เป น คนกลางในการดํ า เนิ น โครงการ เนื่ อ งจากเป น องคก รที่ มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือเลม นอกจากนีย้ ังเปนองคกรที่ผลักดันการอานใหเปนวาระแหงชาติดวย
2. เนื่องจาก พรบ.รวมทุนป 2535 มีการกําหนดจํานวนเงินของโครงการโดยตองเปน
โครงการที่มีมูลคาตั้งแต 1,000 ลานขึ้นไป ซึ่งโครงการศูนยหนังสือฯ มีมูลคาไมถึง 1,000 ลานบาท
ดังนั้น การตัดสินใจที่จะเขารวมตามขอกําหนด พรบ.รวมทุนฯ ขึ้นอยูคณะผูบริหาร

