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บทคัดย่อ 
ธุรกิจส านักพิมพ์ ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจสื่อสารมวลชนที่มีการแข่งขันการตลาดสูง หลากหลาย

ส านักพิมพ์ทั้งกลุ่มผู้น าตลาด กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลาง และกลุ่ม
ส านักพิมพ์ขนาดเล็ก ต่างคิดค้นกลยุทธ์เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง จากภาพรวม
ธุรกิจหนังสือที่เกิดขึ้นในปี พ .ศ. 2555 – 2556 ส่งผลให้เกิดการปิดตัวของส านักพิมพ์ขนาดเล็ก
จ านวนกว่า 60 แห่ง นั่นสะท้อนให้เห็นการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจนี้  ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึง
สะท้อนให้เห็นการท ากลยุทธ์การตลาดของส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด เพ่ือให้เห็นถึงการ
ก าหนดกลยุทธ์ ในการท าการตลาด เพ่ื อการแข่ งขัน ในยุคที่ ส านั ก พิม พ์มี การแข่ งขันสู ง 
(www.pubat.or.th, 15 กุมภาพันธ์ 2557) 

จากการศึกษา พบว่า ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด  มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน คือ เพศหญิงอายุ 20-45 ปี และกลุ่มคนเมืองหรือคนในเขตเทศบาล นอกจากนี้ 
ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ยังใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเสนอเนื้อหาอันมีคุณภาพผ่านการคัดสรรต้นฉบับที่มีการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างกองบรรณาธิการและฝ่ายการตลาด อีกทั้งเนื้อหายังมีความหลากหลายสอดรับไลฟ์สไตล์ของ
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังมีซีรีย์นวนิยายรัก ซึ่งจัดท าข้ึนเป็นส านักพิมพ์แรกและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่าง
จากส านักพิมพ์อ่ืน ด้านราคา มีการก าหนดราคาขายปลีกและราคาส าหรับสมาชิก เพ่ือลดราคาให้กับ
สมาชิกซึ่งถือเป็นลูกค้าประจ า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีช่องทางการจัดจ าหน่าย 4 
ช่องทาง คือ การขายเคลื่อนที่ การขายออนไลน์ การขายผ่านร้านค้า และการขายผ่านตัวแทน 
(Agent) โดยจะเน้นการจ าหน่ายผ่านช่องทางร้านค้า เนื่องจากช่องทางดังกล่าวสามารถกระจาย
หนังสือไปได้ทั่วประเทศ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีการใช้เครื่องมือการจัดกิจกรรมพิเศษเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือที่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดอีกด้วย 

นอกจากนี้ การก าหนดกลยุทธ์การตลาดของส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ยังถูก
ควบคุมด้วยปัจจัยภายใน คือ การบริหารองค์กร และความสามารถทางวิชาชีพ รวมถึงปัจจัยภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม โดยปัจจัยภายนอก
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เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด เนื่องจากทุก
ปัจจัยส่งผลกระทบเรื่องยอดขายและรายได้ ซึ่งยอดขายและรายได้ถือเป็นตัวชี้ความอยู่รอดของธุรกิจ
ส านักพิมพ์ 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน 
 
 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจส านักพิมพ์ ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจสื่อสารมวลชนที่มีการแข่งขันการตลาดสูง หลากหลาย
ส านักพิมพ์ทั้งกลุ่มผู้น าตลาด กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ กลุ่มส านักพิมพ์ขนาดกลาง และกลุ่ม
ส านักพิมพ์ขนาดเล็ก ต่างคิดค้นกลยุทธ์เพ่ือครอบครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง จากภาพรวม
ธุรกิจหนังสือที่เกิดขึ้นในปี พ .ศ. 2555 – 2556 ส่งผลให้เกิดการปิดตัวของส านักพิมพ์ขนาดเล็ก
จ านวนกว่า 60 แห่ง นั่นสะท้อนให้เห็นการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจนี้ ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้เข้า
มาในตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงให้เห็นว่า หากส านักพิมพ์ใดสามารถปรับตัว มีกลยุทธ์ใน
การท าการตลาด การสร้างตราสินค้า และผลิตหนังสือตรงตามที่ตลาดต้องการ ไม่ใช่เพียงผลิตหนังสือ
ตามแนวที่ส านักพิมพ์ถนัด รวมทั้งยังสามารถสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวก็จะมีความได้เปรียบ
คู่แข่งและมีโอกาสครองส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึน (www.pubat.or.th, 15 กุมภาพันธ์ 2557)  

จากสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจหนังสือ แม้จะส่งผลให้หลายส านักพิมพ์
ทยอยปิดตัวลง แต่ถึงอย่างนั้นกลับมีหนึ่งในจ านวนหลายส านักพิมพ์ที่ยังคงอยู่รอด นั่นคือ ส านักพิมพ์ 
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ที่นอกจากจะท าหน้าที่ผลิตหนังสือเพ่ือให้ข้อมูล ความรู้ และความบันเทิง
แก่ผู้อ่านแล้ว ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ยังเดินหน้ารุกท ากลยุทธ์การตลาด เพื่อครองส่วน
แบ่งการตลาดให้มากที่สุด อีกทั้งยังพัฒนาองค์กร ขยายธุรกิจโดยการก่อตั้งส านักพิมพ์ใหม่ในเครือ
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ถือเป็นส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 
โดยส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด มุ่งผลิตหนังสือหลากหลายประเภท ภายใต้ 8 ส านักพิมพ์ใน
เครือ เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็น วรรณกรรมเยาวชน นว
นิยาย ความรู้ทั่วไป สารคดี เรื่องสั้น - ผี ปรัชญา - ศาสนา จิตวิทยา - พัฒนาตนเอง สุขภาพ หนังสือ
เด็ก อาหาร - การงานอาชีพ และโหราศาสตร์ โดยผู้บริหารมีความเห็นว่าส านักพิมพ์จะมุ่งผลิตเฉพาะ
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หนังสือที่มีเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องผลิตหนังสือที่มีทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่ไป
ด้วยกัน 

ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด จัดเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่มุ่งน าเสนอ
ข้อมูล ความรู้ และความบันเทิง พร้อมขยายธุรกิจส านักพิมพ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหารยังต้อง
คิดค้นกลยุทธ์การตลาด เพ่ือแข่งขันกับส านักพิมพ์คู่แข่งท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจที่
รุนแรง ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดของส านักพิมพ์จึงเปรียบเสมือนความท้าทายของส านักพิมพ์ที่ต้อง
พยายามก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับส านักพิมพ์อ่ืนได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขันของส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานกลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขันของส านักพิมพ์ บริษัท สถาพร
บุ๊คส์ จ ากัด  

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขันของส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด” 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Methodology) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – depth 
Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เฉพาะกลุ่มผู้บริหารและผู้ที่ท างานในส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด โดยมีรูปแบบการน าเสนอ
ผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน 
ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ได้มีการแบ่งส่วนตลาดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2556 

ออกเป็นส่วนต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการวางแผนกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (Target Marketing) โดยแบ่งเป็น 
ตลาดหนังสือหมวดนวนิยายที่มีจ านวนปกออกสู่ตลาดมากถึง 45% หนังสือหมวดวรรณกรรมเยาวชน
ที่มีจ านวนปกออกสู่ตลาด 30% หนังสือสารคดีที่มีจ านวนปกออกสู่ตลาด 10% และหนังสือประเภท
อ่ืนๆ อีก 15% โดยมีการก าหนดตลาดเป้าหมาย (Marketing Target) ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 
ผู้หญิงในเขตเมืองและเขตเทศบาลที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี และกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองหรือเขต
เทศบาล ซึ่งส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ได้วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market 
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Positioning) คือ การเป็นส านักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ นั่นคือ หนังสือที่ให้ทั้งความสนุกที่มา
พร้อมสาระความรู้ สาระบันเทิง อีกท้ังยังให้คุณค่าแก่ผู้อ่านอีกด้วย  

ส าหรับด้านกลยุทธ์การตลาด ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ได้มีการใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ ง 4 ด้าน  (Kotler 1997 : 92) เพ่ื อให้ สามารถแข่ งขันกับ
ส านักพิมพ์อ่ืนได้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การน าเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายและมีการแบ่ง
เนื้อหาตามแนวคิดส านักพิมพ์ในเครืออย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญในการคัดเลือก
ต้นฉบับเพ่ือการตีพิมพ์ที่นอกจากจะมีกองบรรณาธิการในการพิจารณาต้นฉบับแล้ว ยังมีการน า
ต้นฉบับไปปรึกษาฝ่ายการตลาดอีกด้วย รวมทั้งในปี พ.ศ. 2556 หนังสือที่สร้างความโดดเด่น เป็นผล
ท าให้เกิดการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย คือ หนังสือซีรีย์นวนิยายรัก เรื่อง ‘สุภาพบุรุษจุฑาเทพ’ 
ของพิมพ์ค าส านักพิมพ์ ซึ่งซีรีย์นวนิยายรักถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและโดดเด่นจาก
ส านักพิมพ์อ่ืนๆ ส่วนการออกแบบหน้าปก พบว่า ทุกหน้าปกของทุกส านักพิมพ์ในเครือจะต้องมีการ
วางโลโก้ในต าแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มองเห็นง่ายและมีโอกาสถูกหนังสือเล่มอ่ืนบด
บังน้อยที่สุด โดยหน้าปกหนังสือที่มีความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างได้เด่นชัดที่สุด คือ หน้าปก
หนังสือเจ้าของนามปากกา ‘ณารา’ ของพิมพ์ค าส านักพิมพ์ ซึ่งเป็นนักเขียนเบอร์ 1 ของส านักพิมพ์ 
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด และหน้าปกของเจ้าของนามปากกา ‘Enfer de hell’ ที่มีแฟนคลับตาม
เป็นจ านวนมาก  

จะเห็นได้ว่า ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ได้ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ 
การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่มีไลฟ์
สไตล์ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง แต่ถึงอย่างนั้น หนังสือทุกเล่ม
จะต้องมีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณาจากทั้งกองบรรณาธิการ ฝ่ายการตลาด  

ด้านราคา พบว่า ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด มีการตั้งราคาขายแบ่งออกเป็นราคา
ขายปลีกและราคาส าหรับสมาชิก อีกท้ังยังมีการตั้งราคาโดยไม่เน้นลงท้ายด้วยเลข 9 เนื่องจากเน้นท า
การตลาดกับนักอ่านระดับบน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า มีช่องทางการขายผ่าน 4 ช่องทาง ทั้งช่องทางตรงและ
ช่องทางอ้อม คือ การขายเคลื่อนที่ (ออกบูธ) การขายออนไลน์ การขายผ่านร้านค้า และการขายผ่าน
ตัวแทน โดยเน้นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางร้านค้า และมีวิธีท าให้หนังสืออยู่ใน
ต าแหน่งที่น่าสนใจ โดยการให้ฝ่ายขายไปแนะน าหนังสือที่น่าสนใจกับผู้จัดการร้าน เพ่ือขอจัดให้
หนังสืออยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นง่าย โดยการให้ความส าคัญกับช่องทางร้านค้า สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ (ชลลดา ธีระวงศ์สกุล, 2554) ที่ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับช่องทาง
ร้านค้ามากที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางที่หาซื้อได้ง่าย 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขาย 3 เครื่องมือ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมพิเศษ การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ และการกระตุ้นการขายสินค้าผ่านคนกลาง โดยการจัด
กิจกรรมพิเศษ คือ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด เนื่องจากมีการเชิญ
ดารานักแสดงที่เล่นละครเรื่องต่างๆ มาร่วมแจกลายเซ็นบนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาให้จัดท าเป็น
ละคร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและการทดลองซื้อสินค้า 

 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน 

ด้านปัจจัยภายใน พบว่า ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด มีการแบ่งการท างานกันอย่าง
เด็ดขาด แต่ถึงอย่างนั้นผู้บริหารยังให้ความส าคัญกับการประชุม เนื่องจากการท างานขององค์กร
ส านักพิมพ์ การท างานของทุกฝ่ายจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การท างานมีความเข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ด้านบริหารการเงิน มีการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
การก าหนดเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายไว้อย่างรัดกุมและชัดเจน เนื่องจากหลักการด าเนิน
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ให้ประสบความส าเร็จว่าจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและการ
บริหารการเงินมีส่วนอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อยู่รอดต่อไปได้ 

ความสามารถทางวิชาชีพ คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักพิมพ์ บริษัท 
สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ไม่ว่าจะเป็น กองบรรณาธิการ นักเขียน ฝ่ายศิลปกรรม โดยทุกต าแหน่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือทั้งสิ้น 

ด้านปัจจัยภายนอก พบว่า ปัจจัยภายนอกองค์กรได้ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักพิมพ์ 
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ซึ่งไม่ว่าจะเป็น เรื่องเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ เทคโนโลยี 
และสังคมวัฒนธรรม ต่างส่งผลด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากทุกปัจจัยได้ส่งผลต่อความอยู่รอดทางธุรกิจ 
กล่าวคือ จะส่งผลต่อรายได้และยอดขายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของส านักพิมพ์ อีกทั้งในปัจจุบันการ
แข่งขันของธุรกิจส านักพิมพ์ในประเทศไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีส านักพิมพ์ขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก ในขณะที่ส านักพิมพ์กลุ่มผู้น าตลาดก็ครองส่วนแบ่งการตลาดในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง 
ดังนั้น ปัจจัยภายนอกที่ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษจึงเกี่ยวข้อง
กับการท าธุรกิจทั้งสิ้น 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในยุคที่ธุรกิจส านักพิมพ์มีการแข่งขันสูง ท าให้การก าหนดกลยุทธ์การตลาดมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ที่จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องไปด้วยกัน โดยเฉพาะช่วงที่
มีการแข่งขันสูง ดังนั้น ทุกส านักพิมพ์จะพยายามผลักดันให้ส านักพิมพ์ของตนครองส่วนแบ่งการตลาด
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มากที่สุดด้วยกลยุทธ์ด้านต่างๆ โดยจากการศึกษา พบว่า ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด เป็น
องค์กรส านักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือหลากหลายรูปแบบ ภายใต้ 7 ส านักพิมพ์ในเครือ โดยแต่ละ
ส านักพิมพ์มีการผลิตหนังสือด้วยแนวคิดที่แตกต่าง แต่ถึงอย่างนั้นยังมี 2 ส านักพิมพ์ คือ พิมพ์ค า
ส านักพิมพ์ และส านักพิมพ์มายดรีม ซึ่งทั้ง 2 ส านักพิมพ์มีการผลิตนวนิยายเหมือนกัน อีกทั้งยังมี
รูปแบบการน าเสนอและกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น ส านักพิมพ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ 
จ ากัด ควรมีการแบ่งรูปแบบการน าเสนอของ 2 ส านักพิมพ์นี้ให้มีความแตกต่าง เพ่ือไม่ให้เกิดการ
แข่งขันกันเองระหว่าง 2 ส านักพิมพ์ นอกจากนี้ ด้านราคาก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการตั้งราคา
เพ่ือดึงดูดความสนใจส าหรับสมาชิกจะช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อ เป็นผลท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นอีก
ด้วย 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้า แม้จะช่วยให้สินค้าสามารถกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ได้กว้างขวาง แต่ถึงอย่างนั้นต้องท าควบคู่ไปกับการขายหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะในยุค
แห่งข้อมูลข่าวสารที่นิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากข้ึน ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด 
แม้ว่าการจัดกิจกรรมพิเศษจะเป็นเครื่องมือที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด แต่ถึงอย่างนั้น ส านักพิมพ์ 
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด อาจใช้เครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและส่งเสริมให้
ยอดขายสูงมากขึ้น 

ส าหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกก็มีความส าคัญในการต่อการด าเนินงานกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือการแข่งขัน โดยปัจจัยภายในผู้บริหารองค์กรส านักพิมพ์ควรให้ความส าคัญในเรื่อง
โครงสร้างการบริหารและการประสานงานที่สอดคล้อง เนื่องเอกลักษณ์เฉพาะของการท างานองค์กร
ส านักพิมพ์จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องท างานให้สอดคล้องไปพร้อมกัน นอกจากนี้  ความสามารถ
เฉพาะทางวิชาชีพก็ควรให้ความส าคัญกับนักเขียน กองบรรณาธิการ และฝ่ายศิลปกรรม เนื่องจาก 3 
ต าแหน่งนี้ คือผู้ผลิตหนังสือหรือผลิตภัณฑ์ให้มีความสนใจและโดดเด่นแตกต่างจากผู้อ่ืน  

ส าหรับปัจจัยภายนอก ไม่วาจะเป็น เรื่องเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ 
เทคโนโลยี และสังคมวัฒนธรรม ต่างส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจแทบทั้งสิ้น เนื่องจากทุกปัจจัยได้
ส่งผลต่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ดังนั้น ทุกองค์กรส านักพิมพ์ควรมีความตื่นตัว ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงจากทุกปัจจัย เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที 
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