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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การบริหารงานธุรกิจส านักพิมพ์ของบริษทั เพิร์ล พบัลิชช่ิง จ  ากดั” เป็น

งานวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางการบริหารงานของส านกัพิมพ ์เพื่อให้ธุรกิจสามารถ

ด าเนินการและอยู่รอดได้ภายใตก้ารแข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ียงัศึกษาในเร่ืองของปัญหาและ

อุปสรรคในการบริหารงานธุรกิจส านกัพิมพ ์เพื่อน ามาแกไ้ขปรับปรุงและน าไปสู่การบริหารงานในอนาคต 

ตลอดจนศึกษาถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของส านักพิมพ์ท่ีสามารถด ารงธุรกิจอยู่ได้ สามารถ

ครอบครองส่วนแบ่งตลาดจากส านกัพิมพข์นาดใหญ่ได ้ส าหรับการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูบ้ริหารจ านวน 4 คน 

ของลูกคา้นกัอ่านของส านกัพิมพเ์พิร์ลจ านวน 4 คน รวมทั้งการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง มี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางการบริหารธุรกิจส านกัพิมพข์องบริษทั เพิร์ล พบัลิชช่ิง จ  ากดั 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานธุรกิจส านกัพิมพข์องบริษทั เพิร์ล พบัลิชช่ิง จ  ากดั 

3. เพื่อศึกษาเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของธุรกิจส านกัพิมพบ์ริษทั เพิร์ล พบัลิชช่ิง จ  ากดั 

จากการศึกษาพบวา่การด าเนินการธุรกิจส านกัพิมพเ์พิร์ล พบัลิชช่ิง จ  ากดั มีการด าเนินงานท่ีเป็นไป

ตามแผน วตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีตั้วไว ้โดยมีฐานการปฏิบติังานจากแผนการด าเนินงานส านกัพิมพ์

(Publication Plan) ท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนและส่ิงท่ีท าให้การด าเนินงานของส านกัพิมพมี์ความแข็งแกร่งและ

สามารถด ารงอยู่ได้ คือ การบริหารงานของทีมผูบ้ริหารท่ีมีโครงสร้างการบริหารแบบแนวด่ิง (Vertical 

Structure) ท่ีกระจายอ านาจให้กบัหวัหนา้ฝ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินงานนอกจากน้ีการ

ท่ีเป็นองคก์ารขนาดเล็ก มีการบริหารแบบธุรกิจครอบครัว ท าให้การตดัสินใจหรือสั่งการในเร่ืองต่างๆนั้น

เป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาและอุปสรรคภายใน

องคก์าร ซ่ึงปัญหาภายในองคก์ารส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานล่าชา้ท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผน การบริหารองคก์ารของผูบ้ริหารท่ีมีการวางแผนงานอยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจากผูบ้ริหารให้อิสระใน

การท างานกับพนักงานมากเกินไป รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมภายในองค์การท่ีเกิดความขดัแยง้กัน

ระหวา่งแผนกท าให้การประสานงานในการท างานติดขดัเกิดความล่าชา้ ซ่ึงทีมผูบ้ริหารเองก็มีการปรับปรุง

แกไ้ขโดยการเขา้มาควบคุมดูแลมากยิ่งข้ึน ในส่วนของการปรับสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารมีการจดัให้มี

การประชุมระหวา่งฝ่ายมากยิง่ข้ึน เพื่อใหที้มงานจากแต่ละฝ่ายไดพ้ดูคุยเสนอความคิดเห็น มีความใกลชิ้ดกนั

มากยิง่ข้ึน และเกิดเป็นทีมเวร์ิคในท่ีสุดเพื่อน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์ร 

ส าหรับลกัษณะเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของส านกัพิพม์เพิร์ลอยู่ท่ีรูปเล่มและเน้ือหาของหนงัสือ ท่ีมี

การออกแบบอยา่งสวยงามรวมทั้งการคดัเลือกหนงัสือท่ีโด่งดงัในต่างประเทศ วิธีการบริการและการส่ือสาร

หลายช่องทางท่ีท าให้ครอบคลุมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งการบริการท่ีใส่ใจรายละเอียด

และให้ความส าคญักบัลูกคา้จึงท าให้เกิดความประทบัใจในสินค้าและตวัส านักพิมพ์อีกด้วย นอกจากน้ี

ส านกัพิมพย์งัมีร้าน Reading Room ท่ีจ  าหน่ายเฉพาะหนงัสือของส านกัพิมพเ์พียงอยา่งเดียวเท่านั้นซ่ึงเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงในการจดัจ าหน่ายและส่ือสารกบัลูกคา้ 

 

บทน า 

ส านกัพิมพ ์เพิร์ล พบัลิชช่ิง จ  ากดั ท่ีด าเนินธุรกิจส านกัพิมพ ์ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2544 ดว้ยความตั้งใจ

ของสองพี่น้องคือคุณโสภา ประชาเรืองวิทย์ และคุณลัดดา พงษ์พิษพิทกัษ์ ด้วยพื้นฐานท่ีครอบครัวท่ี

หลงไหลและรักการอ่านหนงัสือมีความคิดและสนใจท่ีจะด าเนินธุรกิจส านกัพิมพ ์ภายใตน้โยบายท่ีตอ้งการ

ใหค้นไทยไดอ้ยา่งหนงัสือท่ีมีคุณภาพและหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยมในต่างประเทศเพื่อสร้างความแตกต่าง

และครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมส านักพิมพ์ท่ีส่วนใหญ่จะจดัท าเฉพาะหนังสือ

ภาษาไทย หรือท าทั้งหนงัสือภาษาไทยและหนงัสือแปล แต่จะเน้นไปท่ีหนงัสือภาษาไทยมากกว่า เพิร์ลจึง

เป็นส านักพิมพ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีจัดท าเฉพาะหนังสือแปลท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิมาจาก

ต่างประเทศเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

ในช่วงสองปีแรกของการก่อตั้งส านกัพิมพน์ั้นลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัอ่านวยัเด็กและผูห้ญิงต่อมา

จึงมีฐานลูกคา้เป็นผูช้ายมากข้ึน ท าให้ส านกัพิมพเ์พิร์ลมีการเพิ่มหมวดของหนงัสือ ภายใตช่ื้อของเดอะซัน 

พับลิชช่ิง ท่ีจัดท านิยายแนวก าลังภายในท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากประเทศจีนและไต้หวนั รวมถึงนิยาย 
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วรรณกรรมหลากหลายแนว ทั้งแฟนตาซี สืบสวนสอบสวน ก าลงัภายในเป็นตน้ ปัจจุบนัส านกัพิมพเ์พิร์ล 

สามารถด าเนินธุรกิจมานานกวา่ 10 ปีแมว้่าจะเจออุปสรรคมาบา้งแต่ก็สามารถผา่นมาได ้ดว้ยศกัยภาพการ

บริหารงานและการท าตลาดท่ีแขง็แกร่งของผูบ้ริหารท่ีสามารถท าใหส้ านกัพิมพค์รองส่วนแบ่งทางการตลาด

ท่ีมีการแข่งขนัสูงได ้

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษานโยบายและแนวทางการบริหารธุรกิจส านกัพิมพข์องบริษทัเพิร์ล พบัลิชช่ิงจ ากดั  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานธุรกิจส านกัพิมพบ์ริษทัเพิร์ล พบัลิชช่ิงจ ากดั 

3. เพื่อศึกษาเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของธุรกิจส านกัพิมพบ์ริษทัเพิร์ล พบัลิชช่ิงจ ากดั 

วธีิการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกโดย

วธีิการสังเกตและสัมภาษณ์เจาะลึก (In – Depth Interview) จากผูบ้ริหารจ านวน 4 คนและลูกคา้นกัอ่านของ

ส านกัพิมพ์เพิร์ลจ านวน 4 คน รวมทั้งวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(Documentary Analysis) รวมทั้ง

การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงนโยบายในการด าเนินการทางธุรกิจ ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินการทางธุรกิจรวมถึงเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของส านกัพิมพโ์ดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2554 ระยะเวลาในการด าเนินการสัมภาษณ์ตั้งแต่มกราคม ถึงกุมภาพนัธ์ 2555  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ข้อสรุปที ่1 ศึกษานโยบายและแนวทางการบริหารธุรกจิส านักพมิพ์ของบริษัทเพร์ิล พบัลชิช่ิงจ ากดั 

 บริษทัเพิร์ล พบัลิชช่ิงจ ากดั มีการบริหารงานธุรกิจส านกัพิมพใ์ห้เป็นไปตามแนวทางของนโยบาย 

เป้าหมาย วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละให้ความส าคญักบับุคลากรในองค์การทุกฝ่าย โดยมีการสนบัสนุน

ในเร่ืองการเพิ่มทกัษะความรู้ในสายงาน ทั้งการอบรมสัมมนา อุปกรณ์และโปรแกรมในการท างานท่ี

ทนัสมยัการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาสอนงานวิธีและเทคนิคต่างๆท่ีสามารถน ามาใช้ในการท างานได้ การเปิด

โอกาสในการพดูคุยกบัผูบ้ริหารและการเสนอความคิดเห็นในประเด็นการท างานในเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ

และอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเหตุผล ดังท่ีกล่าวไวว้่า การจดัองค์การ คือ ความพยายามของ

ผูบ้ริหารท่ีจะให้มีหนทางส าหรับการปฏิบติังานให้ส าเร็จผลตามแผนงานท่ีตั้งเอาไว ้ซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน

บรรดานกับริหารวา่ การจดัวางรูปองคก์ารท่ีดีจะมีส่วนสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของกิจการ(ธงชยั สันติวงษ์, 

2540, น.220-221) โดยนโยบายและแนวทางการบริหารมีการก าหนดโครงสร้างองคก์าร การกระจายอ านาจ
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ความรับผิดชอบเป็นโครงสร้างแนวด่ิง (Vertical Structure) คือ การท่ีผูบ้ริหารกระจายอ านาจให้กบัหวัหนา้

ฝ่ายต่างๆดูแลรับผิดชอบในส่วนงานแผนกตนเอง ซ่ึงมีการบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหาร

จดัการองคก์ารทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การวางแผนท่ีชดัเจนในแต่ละไตรมาศว่าตอ้งด าเนินการอะไรบา้งหรือท่ี

เรียกวา่โปรแกรมการออกหนงัสือ (Publication Program) นอกจากน้ียงัมีการก าหนดโครงสร้างของแต่ละ

ฝ่ายอย่างชัดเจน ในส่วนของการควบคุมและการสั่งการก็จะเป็นหน้าท่ีของแต่ละหัวหน้าฝ่ายท่ีต้อง

รับผดิชอบ และผูบ้ริหารดูแลในส่วนของภาพรวมทั้งหมด 

จากข้อสรุปที ่2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกองค์การ ในการด าเนินงานธุรกิจส านักพิมพ์

ของบริษัทเพร์ิล พบัลชิช่ิงจ ากดั 

 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของส านกัพิมพเ์พิร์ล พบวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมานั้นมา

จากทั้งภายในและภายนอกองค์การ คือ ภาในองค์การจะประสบปัญหาในเร่ืองของบุคคล ซ่ึงไม่สามารถ

ท างานท่ีได้รับมอบหมายไดเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ท าให้ส่งผลกระทบต่อการท างานไปยงัฝ่ายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ย ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคภายนอกองคก์ารจะเป็นเร่ืองของสถานการณ์ทางการเมืองและ

เหตุการณ์ภยัธรรมชาติ อุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี 2554 และเร่ืองของราคาต้นทุนในการผลิตท่ีสูงข้ึน คือ 

ค่าลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ และค่ากระดาษท่ีมีราคาปรับสูงข้ึนตลอดเวลา ผูศึ้กษาพบวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ี

ส านกัพิมพเ์พิร์ลประสบนั้น มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารธุรกิจส านกัพิมพใ์นส่วนของปัญหาภาย

ส านกัพิมพท่ี์เกิดข้ึนนั้นเกิดจากการวางแผนงาน การจดัการ งบประมาณ และปัญหาบุคคลท่ีท างานล่าชา้ ขาด

ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งผลให้งานไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด(พจนา ธูปแกว้, 2553, น.

16) แมว้า่ส านกัพิมพเ์พิร์ลจะประสบกบัปัญหาของคนกบัเร่ืองเวลา แต่ยงัไม่สามารถด าเนินงานธุรกิจอยูไ่ด้

เป็นเพราะผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

การบริหารจดัการองค์การ ในส่วนของขั้นตอน การวางแผน (Planning) คือเม่ือเกิดปัญหาดงักล่าวข้ึนมี

การเรีบกประชุมและหาถึงต้นตอของปัญหาว่าเหตุเกิดจากอะไรหลังจากนั้นก็มีการเปล่ียนแผนการ

ด าเนินงานใหม่ให้สามารถท างานต่อไปได ้โดยการใชข้ั้นตอนของการบริหารบุคคล(Staffing) เม่ือบุคคลท่ี

ท างานตนเองไม่เสร็จ ทางผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่ายท่ีดูแลจะมีการปรึกษากนัและท าการกระจายงานให้กบั

บุคคลอ่ืนภายในฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งช่วยกนัท างานจนงานนั้นส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

ข้อสรุปที ่3 ศึกษาเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของธุรกจิส านักพมิพ์ บริษัท เพร์ิล พบัลชิช่ิง จ ากดั 

ในวงการธุรกิจส านกัพิมพเ์พิร์ล พบัลิชช่ิง จ  ากดั เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ืเสียงเร่ืองของการเป็นส านกัพิมพ์

แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีจดัท าหนงัสือแปลเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นซ่ึงหนงัสือท่ีบรรณาธิการบริหารเลือกซ้ือ
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ลิขสิทธ์ิมานั้นจะมีเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านเป็นหนงัสือเร่ืองท่ีไดรั้บรางวลัในต่างประเทศ ติดอนัดบั

หนงัสือขายดี เป็นตน้ ดงันั้นทุกขั้นตอนของการผลิตจะตอ้งไดคุ้ณภาพตามมารตฐานของส านกัพิมพ ์ซ่ึงตรง

กบัแนวคิดทางการตลาด(อจัจิมา เศรษฐบุตร และสารสวรรค ์วฒันพานิช,2544,น.8) ท่ีกล่าวถึงวา่ องค์การ

จะต้องให้ความส าคัญท่ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และรูปร่างท่ีดี มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะเร่ืองหนา้ปกหนงัสือของเพิร์ลท่ีมกัไดรั้บ

การขนานนามวา่หนงัสือของส านกัพิมพเ์พิร์ลจะมีความสวยงามโดดเด่น จึงสรุปไดว้่าการรักษามาตรฐาน

ของสินค้าให้ได้มาตรฐานสินค้ามีคุณภาพผูบ้ริโภคก็จะให้การสนับสนุนสินค้าของส านักพิมพ์ เพราะ

สามารถมอบความพึงพอใจและคุม้ค่าเงินท่ีพวกเขาเสียไป 

 นอกจากนั้นยงัมีธุรกิจร้านหนงัสือท่ีช่ือร้าน Reading Room ท่ีจ  าหน่ายหนงัสือของส านกัพิมพเ์พียง

อย่างเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสารกบัลูกคา้นักอ่านและสร้างความใกล้ชิดระหว่าง

ลูกคา้นักอ่านกบัส านักพิมพ์มากยิ่งข้ึน ดงัจะสอดคล้องกบัแนวคิดการส่งเสริมการตลาดและการพฒันา

ส่วนผสมทางการตลาด(4Ps) ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นกัอ่าน เป็นการส่ือสารของผูผ้ลิตไปยงั

ตลาดเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลข่าวสาร ชกัจูงใจ เปล่ียนแปลงทศันคติและเกิดพฤติกรรมใน

การซ้ือ(สุวิมล แมน้จริง และ เกยูร โยบวักล่ิน, 2550, น.2) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจ าหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด 

 ในส่วนของการตลาดให้บริการกบัลูกค้านักอ่าน ส านักพิมพ์เพิร์ลให้ความส าคญัและใส่ใจทุก

รายละเอียดของทั้งลูกคา้นกัอ่านท่ีเป็นสมาชิกและลูกคา้นกัอ่านทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การแนะน า

หนงัสือ ซ่ึงสร้างความประทบัใจเป็นอย่างยิ่งให้กบัลูกคา้นกัอ่านท าให้เกิดความไวว้างใจในตวัองค์การว่า

ไม่ไดแ้สวงหาก าไรจากการขายเพียงอย่างเดียว แต่พนกังานขายมีการให้ค  าแนะน าท่ีดีกบัลูกคา้นกัอ่าน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) ท่ีสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ โดยมุ่งหวงัให้

ลูกคา้เกิดความเขา้ใจและพอใจในสินคา้และบริการขององค์การ โดยทั้งสองฝ่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 

และเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์ารกบัลูกคา้ท่ียาวนานและย ัง่ยนื 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารควรแนะน าหลกัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจส านกัพิมพ ์

และร้าน Reading Room โดยการจดักิจกรรมใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ร่วมสนุกชิงของรางวลัจากส านกัพิมพ ์

หรือกิจกรรมเวิร์คช็อปพูดคุยกบันกัแปล และทีมงานกองบรรณาธิการของส านกัพิมพ ์เพื่อสร้าง
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ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งส านกัพิมพ ์กบัลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจในอง๕การและเกิดความภกัดี

ในตราสินคา้ 

2. ภายในองคก์ารควรมีการจดักิจกรรมสร้างเสริมสัมพนัธ์ของพนกังานในองคก์าร เพื่อลดความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานแต่ละแผนก โดยการจดัใหมี้กิจกรรมภายในองคก์รใหพ้นกังานทุกคน

ไดมี้ส่วนร่วม เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีและมีความรู้สึกเป็นทีมเดียวกนั 

3. บรรณาธิการบริหารปละผูจ้ดัการแต่ละแผนกควรเพิ่มความเขม้งวดในการควบคุมดูแลการท างาน

ของพนกังาน เพื่อลดปัญหาการท างานท่ีล่าชา้ของพนกังาน 

4. ปัจจุบนัเทคโนโลยกีารส่ือสารมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและตอบ

โจทยรู์ปแบบการด าเนินชีวติของคนในยคุน้ี ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนกลยทุธ์ในการรับมือกบั

ววิฒันาการการอ่านหนงัสือจากเคร่ืองอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-Book)  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

สมาร์ทโฟน หรือการอ่านจาก Tablet เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มคุณค่าใหก้บัสินคา้และบริการ 

อีกทั้งยงัช่วยขยายฐานลูกคา้ใหมี้จ านวนเพิ่มมากข้ึน 

รายการอ้างอิง 
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