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ธุรกิจรานหนังสือ : บนเสนทางสู
Chain Bookstore และ Superstore

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ธุรกิจรานหนังสือกํ าลังปรับเปลี่ยนโฉมในลุ มสมุทรแอตแลนติก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

การเติบโตของธุรกิจร านหนังสือข้ึนอยู กับพัฒนาการทางการศึกษาและ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่ประชาชนสวนใหญอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได 
และคิดเลขไมเปน ธุรกิจรานหนังสือยอมเติบโตไดยาก อุตสาหกรรมสํ านักพิมพและธุรกิจราน
หนังสือจะขยายตัวตามระดับการศึกษาของประชาชน แตการศึกษามิใชเหตุปจจัยเพียงประการ
เดยีวทีเ่กือ้กลูการเติบโตของธุรกิจรานหนังสือ ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนนับเนื่องเปนปจจัย
สํ าคัญยิ่ง

สํ าหรบัผูคนสวนใหญของประเทศ หนังสือมิใชส่ิงจํ าเปนในการประทังชีวิต และ
จะหาซือ้กต็อเมือ่มีรายไดเกินกวาระดับพอประทังชีวิต แมในหมูผูที่ถือวา หนังสือเปน ‘ปจจัยที่หา’
ผูคนเหลานั้นลวนแลวแตมีรายไดเกินกวาระดับพอประทังชีวิตทั้งสิ้น ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงมี 
เหตผุลนาเชื่อวา หนังสือเปน ‘สินคาฟุมเฟอย’ ในความหมายทางเศรษฐศาสตร กลาวอีกนัยหนึ่ง 
กคื็อ  ความยืดหยุนตอรายไดของอุปสงค (income elasticity of demand) มคีามากกวาหนึ่ง

รานหนังสือมักจะกระจุกอยูในเมืองขนาดใหญและเมืองการศึกษา เมืองขนาด
ใหญเปนที่สัญจรของคนมีฐานะและคนมีการศึกษา จึงเปนธรรมชาติที่จะมีผูประกอบการธุรกิจ 
รานหนังสือ รานหนังสือผุดขึ้นในเมืองการศึกษาดวยเหตุผลทํ านองเดียวกัน ในสังคมตะวันตก 
มหาวทิยาลยัมจีารีตในการจัดตั้งรานหนังสือของมหาวิทยาลัย (University Bookstore)  เพื่อให
บริการแกชุมชนมหาวิทยาลัย ในเมืองมหาวิทยาลัยหลายตอหลายเมือง เอกชนเปนผูกอต้ัง 
รานหนังสือ ดังเชน Blackwells แหงเมืองออ็กซฟอรด และ Heffers แหงเมืองเคมบริดจ ประเทศ
อังกฤษ ซึง่เติบใหญจนถึงขั้นใหบริการระหวางประเทศ โดยที่ Blackwells ประกอบธุรกรรมดาน
สํ านักพิมพดวย

เมืองใหญและเมืองการศึกษาเปนบอเกิดของธุรกิจรานหนังสือในระยะแรกเริ่ม 
คร้ันเมื่อการศึกษาขยายตัว และประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน เร่ิมมีผูลงทุนในธุรกิจ 
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รานหนงัสอืในเมอืงที่มีขนาดรองลงไป โดยทั่วไปมีลักษณะเปนธุรกิจทองถิ่น ไมมีสาขาในตางเมือง 
และมิใชสาขาของธุรกิจยักษใหญ รานหนังสือลักษณะดังกลาวนี้ เรียกกันในปจจุบันวา 
Independent Bookstores หรือเรียกกันในวงการหนังสือวา Independents รานหนังสืออิสระ
จ ํานวนมากเตบิโตจากรานจํ าหนายหนังสือพิมพและนิตยสาร

ในชวงหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกอใหเกิด
รานหนังสือขนาดใหญในลักษณะ Superstore หรือ Super Bookstore  ลักษณะรวมของ Super 
Bookstore กคื็อ การมพีืน้ทีร่านอันกวางใหญไพศาล บางรานมีพื้นที่มากกวา10,000 ตารางฟุต 
และมีสต็อกหนังสือจํ านวนมาก บางรานอาจมีสต็อกหนังสือมากกวา 100,000 รายการ  
ครอบคลุมต้ังแตหนังสือเริงรมย ไปจนถึงวรรณคดีและหนังสือวิชาการ ขอสํ าคัญตองมีนิตยสาร
และหนงัสอืรายคาบตางๆใหลูกคาไดเลือกซื้ออยางกวางขวาง  Super Bookstore ในระยะหลัง 
ไดพัฒนาไปถึงขั้นมีรานกาแฟและมุมสงบสํ าหรับอานหนังสือและสนทนา พรอมทั้งเสียงดนตรี 
อันไพเราะ  บางรานอาจจัดรายการทางวฒันธรรมดวย

ในฐานะที่หนังสือเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม รานหนังสือมีการเติบโตดวยแบบ
แผนที่คลายคลึงกับรานขาย ‘สินคาวฒันธรรม’ (cultural products) อ่ืนๆ ไมวาจะเปนเทปเพลง  
วิดิโอ และ CD ROMs  บรรดาธุรกิจสินคาวฒันธรรมลวนมีการจัดตั้งสาขาผูกกันเปนลูกโซ  หรือ 
ทีเ่รียกวา Chain Store รานหนงัสือก็มีการเติบโตในลักษณะเดียวกัน  Bookstore Chain และ 
Superstore ถือกํ าเนิดในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป 
ตะวันตก รานหนังสือขนาดใหญขยายธุรกิจดวยการตั้งสาขาในเมืองตางๆ หรือสวนตางๆของ 
เมืองขนาดใหญ การเติบโตดังกลาวนี้เกิดขึ้นควบคูกับการขยายตัวของศูนยการคาหรือศูนยกลาง
การจับจายใชสอย หรือ Shopping Mall ศูนยการคาเปนที่ชุมนุมของรานคา ซึ่งเสนอขายสินคา
หลากหลายชนิด  เหตุที่ Super Bookstore ขยายสาขาไปสูศูนยการคาใหญๆ ก็เพราะการ 
เดนิทางเพือ่จับจายใชสอยสินคามีตนทุนที่ตองเสีย (transaction cost)  โดยเฉพาะอยางยิ่งคา 
เสยีเวลา ตนทนุการเดินทางมีความสํ าคัญยิ่งในเมืองที่การจราจรติดขัด การยกรานหนังสือไปต้ัง 
ไวในศนูยการคา จึงชวยประหยัดเวลาลูกคา การลดคาโสหุยในการซื้อหนังสือใชอธิบายไดดวยวา  
เหตใุดหนอนหนังสือจึงนิยมเขา Super Bookstore มากกวารานหนังสือเฉพาะดาน ทั้งนี้เนื่องจาก
รานหนังสือเฉพาะดานหรือรานหนังสือขนาดเล็กมีสต็อกหนังสือจํ านวนจํ ากัด โอกาสที่จะไดซื้อ
หนงัสอืทีต่องการมีนอยกวารานหนังสือขนาดใหญ

 Bookstore Chain และ Superstore มกัจะกอเกิดจากรานหนังสืออิสระขนาด 
ไมใหญ เมือ่ประสบความสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจรานหนังสือรานหนึ่งรานใดแลว หลังจากนั้น 
กเ็ร่ิมขยายสาขา แตการขยายสาขาถูกจํ ากัดดวยทรัพยากรทางการเงิน หากไมสามารถแกปญหา
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ดังกลาวนี ้ กย็ากทีจ่ะเติบโตเปนธุรกิจรานหนังสือขนาดใหญได รานหนังสือที่มีปญหาสภาพคลอง
ทางการเงินจะถูกรานหนังสือขนาดใหญกวาซื้อกิจการไป สวนรานหนังสือที่ประสบความสํ าเร็จ
ทางธรุกจิอาจขยายกิจการดวยการควบ (merger) หรือครอบ (take over) กิจการอื่นๆ การเติบโต
ของ Book Chain Superstore จงึมทีั้งการเติบโตภายใน (Internal Growth) ดวยการขยายสาขา
เอง และการเติบโตภายนอก (External Growth) ดวยการควบหรือครอบกิจการอื่น

ในสหรัฐอเมริกา มี Book Chain Superstore ทีสํ่ าคัญอยูเพียง 4 กลุมบริษัท 
(Horvath 1996) ไดแก

(1)  Borders Group
(2)  Barnes and Noble
(3)  Crown Books
(4)  Book - a - Million

กลุมบริษทัทัง้สี่นี้เปนเจาของรานหนังสือชื่อตางๆไมนอยกวา 16 ชื่อ Barnes and 
Noble นับเปนธุรกิจรานหนังสือที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน เร่ิมตนจากรานหนังสือ 
มือสอง  ซึ่งกอต้ังในป พ.ศ. 2416 โดยชารลส บารนส (Charles Barnes) ณ เมือง Wheaton มลรัฐ
อิลลินอยส และขยายฐานไปสูเมืองชิคาโก โดยที่ในเวลาตอมายายสํ านักใหญไปนครนิวยอรก  
หลงัจากนั้นเติบใหญดวยการครอบกิจการอื่น  ในปจจุบัน Barnes and Noble มี Superstore
ภายใตเครื่องหมายการคา 3 ชื่อ คือ Barnes and Noble, Bookstar และ Bookstop มรีานหนังสือ
ตามศูนยการคา 3 กิจการ คือ B. Dalton Bookseller, Doubleday Book Shop และ Scribner’s 
Book Store  และธุรกิจขายหนังสือทางไปรษณีย ชื่อ Marboro Books Corp  Barnes and Noble
ประกอบธุรกิจสํ านักพิมพในชื่อ Barnes and Noble Books ในปจจุบัน Barnes and Noble มีราน
หนงัสอืประมาณ 1,000 รานทั่วสหรัฐอเมริกา  และมีสาขาใน Puerto Rico ดวย (Hoover’s 1996 
: 44-45)

Borders Group, Inc. เปนธุรกิจรานหนังสือใหญเปนที่สอง (ต้ังแตป 2535 
เปนตนมา)ในสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยธุรกิจ 2 สาย  สายแรกไดแก Waldenbooks  เมื่อแรก 
กอต้ังโดยลารรี ฮอยต (Larry Hoyt) ในป 2476 เปนรานใหเชาหนังสือ  โดยที่ตอมาหันมาขาย
หนงัสอื  และขยายสาขารานหนังสือตามศูนยการคาอยางรวดเร็วในทศวรรษ 2510  สายที่สอง  
ไดแก Borders เมื่อแรกกอต้ังโดยทอม บอรเดอร (Tom Border) และหลุยส บอรเดอร  
(Lewis Border) ในป 2514 เปนรานขายหนังสือเกา โดยที่ตอมาขยายมาขายหนังสือใหม 
Borders Group เคยเปนธุรกิจรานหนังสือที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา  แตถูก Barnes and Noble
แซงหนาในป 2535  ปจจุบัน Borders Group มรีานหนงัสือมากกวา 1,100 รานทั่วสหรัฐอเมริกา 
โดยที่ Borders เปน superstore ขายหนังสือ วดิิโอ และผลิตภัณฑมัลติมีเดีย  Waldenbooks เปน
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รานหนังสือตามศูนยการคา  และ Planet Music เปน music superstore  Borders Group
ประกอบธุรกิจสํ านักพิมพภายใตชื่อ Borders Press ดวย (Hoover’s 1996: 50-51)

ในสหราชอาณาจักร  Bookstore Chain ที่ใหญที่สุด คือ W.H. Smith Group 
PLC เมื่อแรกกอต้ังเปนรานขายหนังสือพิมพ ตอมาในป 2359 เนนการประกอบธุรกิจสายสง
หนังสือพิมพ คร้ันเมื่อมีกิจการรถไฟ ก็ขยายไปประกอบธุรกิจแผงรานหนังสือตามสถานีรถไฟ  
ธุรกิจของ W.H. Smith จงึขยายตัวตามกิจการรถไฟ  สวนธรุกิจการจัดจํ าหนายสินคา  ก็มิได 
จํ ากัดเฉพาะการจัดจํ าหนายหนังสือพิมพเพียงอยางเดียว หากยังขยายไปจัดจํ าหนายสินคาอื่น  
ดังเชน ขนมและตุกตาอีกดวย  W.H. Smith ขยายธรุกิจรานหนังสือดวยการเขาครอบกิจการอื่น  
ดังเชน Sherratt and Hughes (2489) Bowes and Bowes (2496) เมื่อ Sherratt and Hughes
ควบเขากับ Waterstone’s Inc. ซึ่งเปนธุรกิจรานหนังสือที่มีสาขาทั่วสหราชอาณาจักรและ 
สาธารณรัฐไอรแลนดในป 2532 W.H. Smith กลายเปนผูถือหุนใหญของ Waterstone’s  และใช
ชื่อWaterstone’s ในการเปดรานหนังสือตามสนามบินและโรงแรมในสหรัฐอเมริกา ในปจจุบัน
W.H. Smith มธีรุกจิอันหลากหลาย ทั้งรานหนังสือ เทปดนตรี เทปวดิิโอ และของขวัญ รวมทั้ง 
สายสงสินคาตางๆ (Hoover’s 1996 : 186-187)

แมวา W.H. Smith มีผลประโยชนจากการตั้งแผงรานหนังสือตามสถานีรถไฟ 
สนามบิน และโรงแรม แตผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการขยายธุรกิจรานหนังสือในลักษณะ Chain 
Store ในสหราชอาณาจักร ไดแก ทิม วอเตอรสโตน (Tim Waterstone) ผูต้ังเครือขายรานหนังสือ 
Waterstone’s และเทอรรี มาเฮอร (Terry Maher) เจาของราน Pentos ผูซื้อรานหนังสือ Dillon
จากมหาวทิยาลัยลอนดอนในทศวรรษ 2510 และขยายสาขาไปทั่ว (Coates 1997)

ในปจจุบัน เครือขายธุรกิจรานหนังสือที่สํ าคัญในสหราชอาณาจักรมีอยูอยางนอย 
4 เครือขาย ไดแก W.H. Smith (รวม Waterstone’s), Pentos (รวม Dillon), Books ETC  
และ Blackwells (Baverstock 1993 : 79) ธรุกจิรานหนังสือกํ าลังเติบใหญเปนบรรษัทระหวาง
ประเทศ (Transnational Corporation) การที่ W.H. Smith ขยายสาขาสูนครบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในป 2534 รวมตลอดจนการจัดตั้งสาขาอื่นๆในประเทศนั้นในเวลาตอมา นับเปน
ประจักษพยานของความขอนี้ (Hoover’s 1996 : 186)  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้  นอกจากเปน
ผลจากการเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมแลว ยังเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศในแนวทางเสรีนิยมอีกดวย เมื่อประชาคมยุโรปรวมเปนตลาดเดียว 
นบัต้ังแตวนัที ่ 1 มกราคม 2536 เปนตนมา ธุรกิจรานหนังสือภายในประชาคมยุโรป (หรือสหภาพ 
ยุโรปในปจจุบัน) มตีลาดขยายใหญข้ึนอีกมาก การประกอบธุรกิจรานหนังสือขามประเทศภายใน
ประชาคมยุโรปเปนไปโดยสะดวก (Baverstock 1993 : 74-76) ยิง่เมื่อมีการจัดระเบียบการคา



5

บริการในแนวทางเสรีนิยมภายใต GATT/WTO  กย็ิง่เกือ้กลูใหธุรกิจรานหนังสือเปนธุรกิจขามชาติ
ไดงายขึ้น

ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ธุรกิจรานหนังสือขนาดใหญที่มีลักษณะเปน  
Chain Bookstore และ Superstore มีสวนแบงตลาด (market share) เพิ่มข้ึนเรื่อยๆทั้งในสหรัฐ
อเมริกาและสหราชอาณาจักร รานหนังสือขนาดกลางและขนาดเล็กถูกซื้อโดยธุรกิจขนาดใหญ 
บางก็ตองปดกิจการ ในสหรัฐอเมริกา รานหนังสือที่เปนสมาชิก American Booksellers 
Association (ABA) ซึง่สวนใหญเปนรานขนาดกลางและขนาดเล็ก มีจํ านวนลดลงจากประมาณ 
5,000 รานในป 2535 เหลือเพียง 3,700 รานในป 2541 (Jarvik 1998) กระนั้นก็ตาม รานหนังสือ
อิสระจ ํานวนมากยังสามารถมีชีวิตอยูรอดได บางรานเติบโตไดดี นอกจากนี้ ผูประกอบการจํ านวน
ไมนอยยงักระโดดเขาสูธุรกิจรานหนังสือ รานหนังสืออิสระที่ดํ ารงอยูได สวนใหญเนนคุณภาพของ
บริการ หรือมิฉะนั้นก็มุงใหบริการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ ที่เรียกวา Niche Market  ราน Sydney 
Kramer ในนครวอชงิตนั ดี.ซี. ซึ่งกอต้ังในป 2489 นับเปนตัวอยางของความขอนี้ รานนี้มุงให
บริการแกผูคนในนครหลวงแหงสหรัฐอเมริกา โดยขายหนังสือดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร การ
ทหาร การบริหารธุรกิจ  และวิเทศคดี (Area Studies) ธรุกิจรุงเรืองจนในป 2519 กอต้ังเครือขาย
รานหนังสือ Kramerbooks and Afterwords (Kramer 1996)

ธรุกจิรานหนังสือขนาดใหญมีขอไดเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก 3 ดานหลัก ดานแรก
เปนความไดเปรียบดานเงินทุน นอกจากมีเงินทุนมากกวาและสายปานยาวกวาแลว ยังอาจได
เงื่อนไขเงินกูที่ผอนปรนกวาจากตลาดการเงิน ดานที่สอง เปนความไดเปรียบดานการตลาด  
ธรุกจิขนาดใหญมีเครือขายการตลาดที่กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายที่เปน Bookstore 
Chain สามารถแนะนํ าใหลูกคาไปสาขาอื่นในกรณีหาซื้อหนังสือที่ตองการมิได ดานที่สาม เปน
ความไดเปรียบสวนลดหนังสือ สํ านักพิมพมีแนวโนมที่จะใหสวนลดแกรานหนังสือขนาดใหญ 
ในอตัราสงูกวารานหนังสือขนาดเล็ก เนื่องจากรานหนังสือขนาดใหญขายหนังสือไดมากกวา โดย
เฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีเครือขายสาขา แตการกํ าหนดอัตราสวนลดอยางลํ าเอียงเชนนี้ ในบาง
ประเทศ ดังเชนสหรัฐอเมริกา ถือเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมายการปองกันการผูกขาด (Anti-Trust 
Law)

แมวารานหนังสือขนาดใหญจะมีขอไดเปรียบรานขนาดเล็ก แตใชวาจะเปนขอ
ไดเปรียบอันสัมบูรณ (Absolute Advantage) ธรุกจิทีใ่หญเกินกวาขนาดอันเหมาะสม (optimal 
size) ยอมมกีารบริหารจัดการที่ไรประสิทธิภาพ มีระดับชั้นการบังคับบัญชามากกวาที่ควร และมี
ปญหาการสื่อสารภายในองคกร นอกเหนือจากการมีตนทุนประจํ า (Fixed Cost) สูง ผูคนในโลก
หนงัสอืเร่ิมต้ังขอสงสัยวา รานหนังสือขนาดใหญมีการประหยัดจากขนาด (economies of scale) 
กลาวคือ เมื่อขนาดใหญข้ึน  ตนทนุถวัเฉลี่ยจะลดลงจริงละหรือ ในสหรัฐอเมริกา  ธรุกจิรานหนังสือ
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ขาดใหญมีอัตรากํ าไรตํ่ ามาก โดยที่บางบริษัทขาดทุน รานหนังสือขนาดใหญ นอกจากจะตอง
แขงขนักบัรานหนังสือขนาดกลางและขนาดเล็กแลว ยังตองแขงกันเอง  Bookstore Chain หลาย
เครอืขายตองปดสาขาบางสาขา สวนใหญเปนการปดสาขาในศูนยการคาที่ซบเซา แลวหันไปเปด
Super Bookstore ทั้ง Barnes and Noble และ Borders Group ตางยึดยุทธศาสตร
ดังกลาวนี้

Barnes and Noble ปดสาขาตามศูนยการคา สวนใหญเปนรานที่ใชชื่อ 
B. Dalton Bookseller, Doubleday Book Shop และ Scribner’s Bookstore แลวหันไปเปด
Super Bookstore ที่ใชชื่อ Barnes and Noble, Bookstar และ Bookstop (Hoover’s 1996  
: 44-45)

Borders Group ปดสาขาที่ใชชื่อ Waldenbook แลวหันไปเปด Borders 
Superstore (Hoover’s 1996 : 50-51)

Barnes and Noble กับ Borders Group ตามบี้กันมาโดยตลอด ตามขอมูล 
ในป 2538 สหรัฐอเมริกามี Super Bookstore ประมาณ 500 ราน  ในจ ํานวนนี้เปนของ Barnes 
and Noble ประมาณ 300 ราน  Borders Group 100 ราน  Crown Books 70 ราน  และ Books-
a-Million 40 ราน (Horvath 1996) ในป 2540 Barnes and Noble มี Super Bookstore 450 ราน 
(เปดเพิ่มข้ึนปละ 90 ราน) และ Borders Group 150 ราน (Norton 1997)

แม Chain Bookstore และ Super Bookstore มอํี านาจตอรองกับสํ านักพิมพ 
ในการขออัตราสวนลดสูงกวาปกติ รวมตลอดจนสิทธิพิเศษอื่นๆ แตการรวมศูนยอํ านาจการ 
บริหารจัดการกลับทํ าใหตนทุนการประกอบการสูงกวาปกติ  Chain Bookstore และ Super 
Bookstore มกัจะมีศูนยรับสงหนังสือระดับชาติ (National Distribution Centre)  เมื่อสํ านักพิมพ
ตองการฝากขายหนังสือใด ก็ตองสงหนังสือไปยังศูนยฯนั้น หลังจากจัดทํ าขอมูลสต็อกแลว ศูนยฯ
จึงจัดสงหนังสือไปวางจํ าหนายยังสาขาตางๆ ระบบการรวมศูนยเชนนี้ยอมทํ าใหเสียตนทุนการ
ตลาดสงูกวาทีค่วรจะเปน เมื่อเทียบกับกรณีที่สํ านักพิมพสงหนังสือไปยังสาขาโดยตรง

ธรุกิจรานหนังสือมิไดมีแต Independent Bookstore กับ Chain Bookstore และ
Super Bookstore เทานั้น  หากยงัมรีานหนังสือมือสอง (Used Book Store)  รานขายลดราคา 
(Discount/Warehouse Store)  และสโมสรหนอนหนังสือ (Book Club) อีกดวย  สโมสรหนอน
หนังสือมีสวนแบงตลาดไมยิ่งหยอนไปกวารานหนังสืออิสระ และ Chain Bookstore สโมสร 
หนอนหนงัสอืประกอบดวยสมาชิกที่เปนลูกคาประจํ าของตลาดหนังสือ ขายหนังสือในราคาตํ่ ากวา
ราคาตลาด อีกทั้งใหสิทธิประโยชนตางๆแกสมาชิก สโมสรหนอนหนังสือจึงเปนชองทางสํ าคัญ 
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ในการระบายหนังสือ สํ านักพิมพยักษใหญจํ านวนมากประกอบธุรกิจสโมสรหนอนหนังสือดวย 
และสงเสริมการขายหนังสือผานสโมสรหนอนหนังสือ

ธรุกจิการขายหนงัสือทางไปรษณียเพิ่งเติบโตในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ บาง
บริษัทมุงขายหนังสือทางไปรษณียอยางเดียว โดยไมมีรานหนังสือตามความหมายดั้งเดิม The 
Good Book Guide (อังกฤษ) นับเปนตัวอยางของธุรกิจประเภทนี้  The Good Book Guide  
ออกนิตยสารชื่อ The Good Book Guide Magazine  สมาชกิสั่งซื้อหนังสือจากขอมูลที่ตีพิมพ 
ในนิตยสารดังกลาว เนื่องจากมีสมาชิกทั่วโลก จึงสามารถทํ ารายไดจากการสงออกในระดับสูง  
จนไดรับรางวัล The Queen’s Award for Export Achievement  ธรุกจิรานหนังสือบางรานให
บริการผานไปรษณียดวย  ดังเชน  Heffers (เมืองเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ)

แนวความคิดวาดวยรานหนังสือกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมจํ าเพาะแต
การกอเกิดของ Chain Bookstore และ Super Bookstore เทานั้น  หากทวาหนังสือยังมิจํ าตอง
ขายในรานหนังสือในความหมายดั้งเดิมอีกดวย บัดนี้ หนังสือขายดี (Bestsellers) มวีางจํ าหนาย
ตามหิ้งในรานขายของชํ าและซุปเปอรมารเก็ต หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอรวางจํ าหนายในราน
ขายคอมพวิเตอรและอุปกรณ  รานขายของเด็กเลนยักษใหญดังเชน Toy ‘R’ Us วางจํ าหนาย
หนังสือเด็ก รานขายอาหารสัตวและผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตวขายหนังสือเกี่ยวกับสัตว รานขาย 
เทปดนตรีและวดิิโอภาพยนตรขายหนังสือเกี่ยวกับดนตรี  ภาพยนตร  และธุรกิจบันเทิง

แตคูแขงที่นากลัวของธุรกิจรานหนังสือด้ังเดิม ก็คือ ธุรกิจการขายหนังสือผาน
Internet  เมื่อ Book Stacks Unlimited จัดตั้ง amazon.com ในป 2537 ณ เมือง Seattle  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยักษใหญในธุรกิจรานหนังสือในสหรัฐอเมริกามิไดตระหนักวา คูแขง 
รายสํ าคัญปรากฏกายขึ้นแลว แตการเติบใหญของ Amazon  ทํ าใหทั้ง Barnes and Noble และ
Borders Group ตองกระโดดเขาไปใหบริการผาน Internet ดวย (Horvarth 1998)  รานหนังสือ
ยกัษใหญในยุโรปตะวนัตกเดินอยูบนเสนทางนี้เชนกัน บัดนี้ Cyberspace แปรเปนตลาดสํ าคัญ
ของธุรกิจรานหนังสือ
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