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หนังสือขายดี
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมชอบอ า นบทวิ จ ารณ ห นั ง สื อ โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง หนัง สือวิช าการ เพื่อ น
รวมสํ านักของผมมักจะเขาใจผิดวา ผมเปนหนอนหนังสือผูยิ่งใหญ แทที่จริงแลว ผมอาน
บทวิจารณหนังสือมากกวาตัวหนังสือเสียอีก การอานบทวิจารณหนังสือวิชาการชวยใหผมไดรับรู
ความเคลื่อนไหวในวงวิชาการ และชวยใหไดเรียนรูการขยายพรมแดนแหงความรูในสาขาวิชา
ที่ผมสนใจศึกษา ผมตัดสินใจในการซื้อหนังสือจากการอานบทวิจารณหนังสือนี้เอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีของผูเขียนที่ผมไมรูจักมักคุน แตสําหรับนักเขียนที่ผมรูจักดี ผมสามารถตัดสินใจ
ในการซื้อไดโดยไมตองพึ่งบทวิจารณหนังสือแตประการใด
ผมเขาใจเอาเองวา คนซื้อหนังสือสวนใหญตัดสินใจในการซื้อจากสารสนเทศ
เกี่ยวกับหนังสือและผูเขียน การตัดสินใจดังกลาวนี้มักจะไดรับอิทธิพลจากผูคนรวมสังคมเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งญาติมิตรและเพื่อนรวมงาน บางครั้งการตัดสินใจเกิดจากตราประทับ หนังสือ
ที่ไดรับรางวัลมีตราประทับวาเปนหนังสือดี รางวัลหนังสือบางรางวัลชวยสงเสริมการขาย ดังเชน
รางวัลซีไรท แตหนังสือที่ไดรับรางวัลใชวาจะขายดีเสมอไป กระนั้นก็ตาม สํานักพิมพมีแรงจูงใจ
ที่จะผลั ก ดัน ให ห นั ง สือที่ ต นพิม พไดรับ รางวั ล เพราะไม เ พียงแต จ ะไดรับตราประทับจากคน
นอกสํานักพิมพเทานั้น หากยังใชเปนเครื่องมือสงเสริมการขายไดอีกดวย
แตการซื้อและอานหนังสือในบางกรณีอาจมิไดเกิดจากความใฝรู หากแตเกิด
จากความตองการ `ทันสมัย' เพื่อที่จะสังสันทนกับเพื่อนรวมสังคมเดียวกันได ผูคนจํานวนไมนอย
อ า นหนั ง สื อ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ซีไ รท มิ ใ ช ด  ว ยความซาบซึ้งในรสวรรณศิลป หากแต เ พื่ อ ความ
`ทันสมัย' ประดุจวาการอานหนังสือเชนนี้เปนตราแสดงสถานะในสังคม แรงกดดันจากเพื่อน
รวมสังคมเดียวกันนี้ หรือที่เรียกกันวา Peer Effect จึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและอาน
หนังสือ ดวยเหตุดังนี้ การจัดอันดับหนังสือขายดีจึงมีผลตอการสงเสริมการขาย ผูคนจํานวน
ไมนอยมีความอยากรูวา เหตุใดหนังสือบางเลมจึงติดอันดับหนังสือขายดี ความอยากรูดังกลาวนี้
เองมีสวนทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น ในนานาอารยประเทศ จึงมีหนวยงานที่ทําหนาที่จัดอันดับหนังสือ
ขายดี
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การจั ด อั น ดั บ หนั ง สื อ ขายดี จ ะเป น ที่ ย อมรั บ ในหมู  ส าธารณชนก็ แ ต ใ นกรณี
ที่หนวยงานที่ทําหนาที่นี้ทํางานอยางเปนกิจจะลักษณะ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยวิธีการ
อันนาเชื่อถือ ในสหรัฐอเมริกา การจัดอันของ The New York Times ไดรับความเชื่อถืออยางยิ่ง
หนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times ไมลังเลที่จะนําเกียรติประวัติ
ดังกลาวนี้ไปโฆษณา หนังสือบางเลมติดอันดับมากกวา 52 สัปดาห ยิ่งติดอันดับหนังสือขายดี
นานมากเพียงใด ก็ยิ่งมีผลในการสงเสริมการขายมากเพียงนั้น เพราะนักอานมิอาจขมขอสงสัย
ไดวา เหตุใดจึงติดอันดับไดนานนัก และอาจตัดสินใจซื้อหนังสือนั้นเพื่อพิสูจนขอสงสัย
ในเมื อ งไทยยั ง ไม มี อ งค ก รกลางที่ ทํ าหน า ที่ จั ด อั น ดั บ หนั ง สือ ขายดี จะมีแต
รานหนังสือหรือสํ านักพิมพเทานั้นที่ทํ าหนาที่นี้ แตนักอานมิอาจเชื่อถือการจัดอันดับเชนนี้ได
เพราะรานหนังสือหรือสํานักพิมพมีผลประโยชนเกี่ยวของ และอาจจะมิไดจัดอันดับดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ผมติดตามการจัดอันดับหนังสือขายดีเชนนี้มาเปนเวลาหลายป และพบขอเท็จจริงวา
หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของสํานักพิมพใด มักจะเปนหนังสือที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพนั้น
• หนังสือขายดีตามรายงานของ Asia Books เกือบทั้งหมดนําเขาโดย Asia
Books
• หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของรานหนังสือดอกหญามักจะจัดพิมพโดย
สํานักพิมพดอกหญา
• หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของรานหนังสือนายอินทรมักจะจัดพิมพโดย
แพรว สํานักพิมพ หรือองคกรอื่น ๆ ในเครือขาย
• หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มักจะจัดพิมพโดยสํานักพิมพจุฬาลงกรณฯ
ทําไมจึงเปนเชนนั้น?
เหตุผลสวนหนึ่งเปนเพราะระบบการจัดจําหนายที่ไมทั่วถึง Asia Books ขายแต
หนังสือที่ตัวเองนําเขาเปนหลัก จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่หนังสือขายดีของ Asia Books มีแต
หนังสือที่ Asia Books นําเขา ความขัดแยงในผลประโยชนธุรกิจมีผลตอระบบการจัดจําหนาย
ดวย รานหนังสือของสํานักพิมพบางรานอาจไมยินดีที่จะวางขายหนังสือที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพ
ที่เปนคูแขง ความขอนี้ครอบคลุมถึงความขัดแยงในหมูสายสงดวย อาทิเชน หนังสือที่จัดจําหนาย
โดยสายส ง เคล็ ด ไทย จะหาได ย ากมากในร า นหนั ง สื อ ดอกหญ า ซึ่ ง เป น เจ า ของสายส ง
สามัคคีสาสน เปนตน
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การที่สํ านักพิมพมีเครือขายธุรกิจรานขายหนังสือดวย อาจทํ าใหการรวบรวม
สถิติยอดการจํ าหนายสับสนระหวางการขายปลีกกับการขายสง หากนําเอาจํานวนการขายสง
มารวมดวย ก็จะทํ าใหการจัดอันดับมิไดอยูบนมาตรฐานเดียวกัน เพราะหนังสือที่พิมพโดย
สํานักพิมพอื่นเปนยอดการขายปลีกเทานั้น
ผมไมเคยเชื่อถือการจัดอันดับหนังสือขายดีของรานหนังสือ/สํานักพิมพเหลานี้
สวนสําคัญเปนเพราะการจัดอันดับเปนไปโดยปราศจากหลักเกณฑและไมเปนกิจจะลักษณะ ยิ่งมี
ผลประโยชนเกี่ยวของดวยแลว ยิ่งทํ าใหมิอาจวางใจไดวาจะไมใชการจัดอันดับเปนเครื่องมือ
สงเสริมการขาย
ผมยังไมเรียกรองใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเขามาดูแลเรื่องนี้ เพียงแต
ตองการเรียกรองใหรานหนังสือ/สํานักพิมพที่จัดอันดับหนังสือขายดีใหรายละเอียดแกผูบริโภค
มากขึ้น ทุกครั้งที่มีการจัดอันดับหนังสือขายดี ควรจะตองรายงานชวงเวลาการรวบรวมขอมูล
(ระหวางวันเวลาใด) ฐานขอมูล (ครอบคลุมรานหนังสือกี่ราน) และที่สําคัญก็คือ สถิติการจําหนาย
ผมติดตามดูการจัดอันดับภาพยนตรยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการรายงาน
รายไดจากการเก็บคาชมภาพยนตร และเห็นวาการจัดอันดับหนังสือขายดีนาจะเอาเยี่ยงอยาง
ในการรายงานสถิติการจําหนายดวย อยางนอยที่สุดเปนการแสดงวา การจัดอันดับนี้มิไดยกเมฆ
หากมีการยกเมฆ กรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบจากสถิติที่นําออกโฆษณาไดโดยงาย การ
จัดอันดับเพลงยอดนิยมกํ าลังสรางปญหาแกสังคมเฉกเชนเดียวกัน เพราะกลายเปนเครื่องมือ
ในการสงเสริมการขายของบริษัทผูผลิตเทปดนตรี ซึ่งมีผลอยางมากในกลุมวัยรุน
แมแตการจัดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times ซึ่งไดรับความ
เชื่อถือมาเปนเวลาชานาน อาจตองเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธาในอนาคต ในเมื่อพลังของ
สัญชาตญาณสัตวเศรษฐกิจในหมูผูประกอบธุรกิจหนังสือกําลังคืบคลานเขาไปทําลายความนา
เชื่อถือของการจัดอันดับดังกลาวนี้
การติดอันดับหนังสือขายดีของหนังสือเรื่อง Discipline of Market Leaders
(Addison-Wesley, 1995) กําลังเปนเรื่องวิพากษวิจารณกันอยางมากในสหรัฐอเมริกา เมื่อ
นิตยสาร Business Week (August 7, 1995) รายงานวามีความไมชอบมาพากลในการติดอันดับ
หนังสือขายดีของหนังสือเลมนี้
Discipline of Market Leaders ติดอันดับหนังสือธุรกิจขายดีของนิตยสาร
Business Week ดวย แตหนังสือธุรกิจถึงจะขายดีเพียงใด ยอดการจําหนายมักจะไมสูงพอที่
จะติดอันดับระดับชาติ ดังเชนอันดับที่จัดโดย The New York Times หนังสือเลมนี้แตงโดย
Michael Treacy และ Fred Wiersema Treacy เคยเปนผูชวยศาสตราจารยใน Sloan School of
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Management แหง M.I.T. ในปจจุบัน ทั้งสองทํางานใหแก CSC Index ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา
ธุรกิจระหวางประเทศ อันมีสํานักงานใหญในเมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสสะซูเซตสนั้นเอง
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจที่ทํางานเปนที่ปรึกษาธุรกิจ มักจะเขียนหนังสือ
หากหนังสือที่เขียนติดตลาด ผูเขียนก็จะไดผลตอบแทนในรูปชื่อเสียงและเงินได ไมเพียงแตคาตัว
จะเพิ่มขึ้นเทานั้น หากยังมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการใหบริการฝกอบรมหรือการพูดในที่สาธารณะ
อีกดวย บริษัทที่ใหบริการที่ปรึกษาธุรกิจมักจะซื้อหนังสือที่เจาหนาที่บริษัทเปนผูเขียนแจกจายแก
ลูกคา ดังกรณีที่บริษัท Gemini ซื้อหนังสือ Transforming the Organization (McGraw-Hill,
1995) จํานวน 5,000 เลมแจกจายแกลูกคา หนังสือเลมนี้แตโดย Francis Gouillart และ James
Kelly ซึ่งทํางานให Gemini นั้นเอง
CSC Index เปนบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจที่มีชื่อเสียง กอนหนานี้สองป CSC Index
ก็มีหนังสือติดอันดับขายดีชื่อ Reengineering the Corporation ซึ่งแตงโดย Michael Hammer
และ James Champy แตคราวนี้ Discipline of Market Leaders ติดอันดับหนังสือขายดีดวย
วิธีการซิกแซก เพราะหนังสือที่ซื้อไปแจกนั้น The New York Times จะไมนํามาคํานวณเพื่อ
จัดอันดับ Michael Treacy และ Fred Wiresema ดวยความรวมมือของ CSC Index ทุมเงิน
250,000 ดอลลารในการซื้อหนังสือที่ตัวเองเปนผูเขียนถึง 10,000 เลม และเพื่อมิให The New
York Times ลวงรูถึงการกวานซื้อหนังสือเพื่อแจกนี้ ก็ใชวิธีซิกแซกใหเจาหนาที่ในบริษัทเปนผู
สั่งซื้อในนามสวนบุคคล โดยที่บริษัทจายเงินให รวมทั้งการกระจายการสั่งซื้อในปริมณฑลอัน
กวางขวาง ดวยวิธีการเชนนี้ Discipline of Market Leaders เริ่มติดอันดับหนังสือขายดีของ
The New York Times นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2538 เปนตนมา และติดอันดับอยูถึง 15 สัปดาห
เรื่องจึงปูดขึ้นมาจากการเจาะขาวของ Business Week
หนังสือที่ติดอันดับขายดีมีปจจัยเสริมใหขายดียิ่งขึ้น เพราะรานหนังสือจะโชว
หนังสือที่ติดอันดับในที่ซึ่งลูกคาเห็นไดโดยชัดเจน สวนหนังสือที่ไมมีใครกลาวถึงเลยอาจถูกวางไว
ในซอกหลืบที่ไมมีใครเห็น ยิ่งหนังสือที่ติดอันดับเปนหนังสือดานการบริหารธุรกิจดวยแลว ผูเขียน
ยิ่งไดรับผลประโยชนทางการเงินสมทบเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ Discipline of Market Leaders
ติดอันดับหนังสือขายดี ทั้ง Michael Treacy และ Fred Wiersema ตางไดคาตัวสูงขึ้น จากการ
ใหบริการคําปรึกษาทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทั้งสองยังมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปนวิทยากรในการ
ฝกอบรมและการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งไดรับเชิญดวยความถี่สูงขึ้น
การจั ด อั น ดั บ หนั ง สื อ ขายดี ซึ่ ง แต เ ดิ ม เป น เพี ย งการรายงานข อ มู ล จากการ
รวบรวมที่ตรงตอความเปนจริง บัดนี้กําลังถูกบิดเบือนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ การจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมก็ดําเนินอยูในรองรอยเดียวกัน สิ่งที่ผูบริโภคควรจะตระหนักก็คือ การจัดอันดับ
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เหลานี้เปนธุรกิจที่ไมมี `ใบเสร็จ' และถึงจะเรียกตรวจสอบ `ใบเสร็จ' การทําใบเสร็จปลอมก็มิใช
เรื่องยากเย็น ดังกรณีหนังสือเรื่อง Discipline of Market Leaders ที่กลาวขางตนนี้
หมายเหตุ คอลัมน "สวนอักษร" ในผูจัดการรายวัน ฉบับวันเสารที่ 9 กันยายน 2538
กลาวถึงหนังสือDiscipline of Market Leaders ดวยขอมูลเพียงดานเดียว
อนึ่ง สภาหอการคาแหงประเทศไทยไดเชิญ Fred Wiersema มาแสดงปาฐกถา
ในสัปดาหหนา หากมิใชเปนเพราะหนังสือเลมนี้ติดอันดับขายดีดวยวิธีการซิกแซก จะมีคนไทยสัก
กี่คนที่รูจักนายคนนี้

