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หนังสือขายดี

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมชอบอานบทวิจารณหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือวิชาการ เพื่อน 
รวมสํ านักของผมมักจะเขาใจผิดวา ผมเปนหนอนหนังสือผูยิ่งใหญ แทที่จริงแลว ผมอาน 
บทวิจารณหนังสือมากกวาตัวหนังสือเสียอีก การอานบทวิจารณหนังสือวิชาการชวยใหผมไดรับรู
ความเคลื่อนไหวในวงวิชาการ และชวยใหไดเรียนรูการขยายพรมแดนแหงความรูในสาขาวิชา 
ที่ผมสนใจศึกษา ผมตัดสินใจในการซื้อหนังสือจากการอานบทวิจารณหนังสือนี้เอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีของผูเขียนที่ผมไมรูจักมักคุน แตสํ าหรับนักเขียนที่ผมรูจักดี ผมสามารถตัดสินใจ 
ในการซื้อไดโดยไมตองพึ่งบทวิจารณหนังสือแตประการใด
           ผมเขาใจเอาเองวา คนซื้อหนังสือสวนใหญตัดสินใจในการซื้อจากสารสนเทศ 
เกี่ยวกับหนังสือและผูเขียน การตัดสินใจดังกลาวนี้มักจะไดรับอิทธิพลจากผูคนรวมสังคมเดียวกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งญาติมิตรและเพื่อนรวมงาน บางครั้งการตัดสินใจเกิดจากตราประทับ หนังสือ 
ที่ไดรับรางวัลมีตราประทับวาเปนหนังสือดี รางวัลหนังสือบางรางวัลชวยสงเสริมการขาย ดังเชน    
รางวัลซีไรท แตหนังสือที่ไดรับรางวัลใชวาจะขายดีเสมอไป กระนั้นก็ตาม สํ านักพิมพมีแรงจูงใจ 
ที่จะผลักดันใหหนังสือที่ตนพิมพไดรับรางวัล เพราะไมเพียงแตจะไดรับตราประทับจากคน 
นอกสํ านักพิมพเทานั้น หากยังใชเปนเครื่องมือสงเสริมการขายไดอีกดวย
           แตการซื้อและอานหนังสือในบางกรณีอาจมิไดเกิดจากความใฝรู หากแตเกิด
จากความตองการ `ทันสมัย' เพื่อที่จะสังสันทนกับเพื่อนรวมสังคมเดียวกันได ผูคนจํ านวนไมนอย
อานหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรท มิใชดวยความซาบซึ้งในรสวรรณศิลป หากแตเพื่อความ  
`ทันสมัย' ประดุจวาการอานหนังสือเชนนี้เปนตราแสดงสถานะในสังคม แรงกดดันจากเพื่อน 
รวมสังคมเดียวกันนี้ หรือที่เรียกกันวา Peer Effect จึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและอาน 
หนังสือ ดวยเหตุดังนี้ การจัดอันดับหนังสือขายดีจึงมีผลตอการสงเสริมการขาย ผูคนจํ านวน 
ไมนอยมีความอยากรูวา เหตุใดหนังสือบางเลมจึงติดอันดับหนังสือขายดี ความอยากรูดังกลาวนี้
เองมีสวนทํ าใหยอดขายเพิ่มข้ึน ในนานาอารยประเทศ จึงมีหนวยงานที่ทํ าหนาที่จัดอันดับหนังสือ
ขายดี
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           การจัดอันดับหนังสือขายดีจะเปนที่ยอมรับในหมู สาธารณชนก็แตในกรณี
ที่หนวยงานที่ทํ าหนาที่นี้ทํ างานอยางเปนกิจจะลักษณะ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยวิธีการ 
อันนาเชื่อถือ  ในสหรัฐอเมริกา  การจัดอันของ The New York Times ไดรับความเชื่อถืออยางยิ่ง 
หนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times ไมลังเลที่จะนํ าเกียรติประวัติ 
ดังกลาวนี้ไปโฆษณา หนังสือบางเลมติดอันดับมากกวา 52 สัปดาห ยิ่งติดอันดับหนังสือขายดี 
นานมากเพียงใด ก็ยิ่งมีผลในการสงเสริมการขายมากเพียงนั้น เพราะนักอานมิอาจขมขอสงสัย 
ไดวา  เหตุใดจึงติดอันดับไดนานนัก  และอาจตัดสินใจซื้อหนังสือนั้นเพื่อพิสูจนขอสงสัย
            ในเมืองไทยยังไมมีองคกรกลางที่ทํ าหนาที่จัดอันดับหนังสือขายดี จะมีแต 
รานหนังสือหรือสํ านักพิมพเทานั้นที่ทํ าหนาที่นี้ แตนักอานมิอาจเชื่อถือการจัดอันดับเชนนี้ได  
เพราะรานหนังสือหรือสํ านักพิมพมีผลประโยชนเกี่ยวของ และอาจจะมิไดจัดอันดับดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ผมติดตามการจัดอันดับหนังสือขายดีเชนนี้มาเปนเวลาหลายป และพบขอเท็จจริงวา 
หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของสํ านักพิมพใด มักจะเปนหนังสือที่จัดพิมพโดยสํ านักพิมพนั้น

• หนังสือขายดีตามรายงานของ Asia Books เกือบทั้งหมดนํ าเขาโดย Asia 
Books

• หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของรานหนังสือดอกหญามักจะจัดพิมพโดย
สํ านักพิมพดอกหญา

• หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของรานหนังสือนายอินทรมักจะจัดพิมพโดย
แพรว  สํ านักพิมพ หรือองคกรอื่น ๆ ในเครือขาย

• หนังสือขายดีตามการจัดอันดับของศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มักจะจัดพิมพโดยสํ านักพิมพจุฬาลงกรณฯ

           ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น?

           เหตุผลสวนหนึ่งเปนเพราะระบบการจัดจํ าหนายที่ไมทั่วถึง Asia Books ขายแต
หนังสือที่ตัวเองนํ าเขาเปนหลัก จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่หนังสือขายดีของ Asia Books มีแต
หนังสือที่ Asia Books นํ าเขา ความขัดแยงในผลประโยชนธุรกิจมีผลตอระบบการจัดจํ าหนาย 
ดวย รานหนังสือของสํ านักพิมพบางรานอาจไมยินดีที่จะวางขายหนังสือที่จัดพิมพโดยสํ านักพิมพ 
ที่เปนคูแขง ความขอนี้ครอบคลุมถึงความขัดแยงในหมูสายสงดวย อาทิเชน หนังสือที่จัดจํ าหนาย
โดยสายสงเคล็ดไทย จะหาไดยากมากในรานหนังสือดอกหญา ซึ่งเปนเจาของสายสง 
สามัคคีสาสน เปนตน
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            การที่สํ านักพิมพมีเครือขายธุรกิจรานขายหนังสือดวย อาจทํ าใหการรวบรวม
สถิติยอดการจํ าหนายสับสนระหวางการขายปลีกกับการขายสง หากนํ าเอาจํ านวนการขายสง 
มารวมดวย ก็จะทํ าใหการจัดอันดับมิไดอยูบนมาตรฐานเดียวกัน เพราะหนังสือที่พิมพโดย 
สํ านักพิมพอ่ืนเปนยอดการขายปลีกเทานั้น
            ผมไมเคยเชื่อถือการจัดอันดับหนังสือขายดีของรานหนังสือ/สํ านักพิมพเหลานี้ 
สวนสํ าคัญเปนเพราะการจัดอันดับเปนไปโดยปราศจากหลักเกณฑและไมเปนกิจจะลักษณะ ยิ่งมี
ผลประโยชนเกี่ยวของดวยแลว ยิ่งทํ าใหมิอาจวางใจไดวาจะไมใชการจัดอันดับเปนเครื่องมือ 
สงเสริมการขาย
            ผมยังไมเรียกรองใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเขามาดูแลเร่ืองนี้ เพียงแต
ตองการเรียกรองใหรานหนังสือ/สํ านักพิมพที่จัดอันดับหนังสือขายดีใหรายละเอียดแกผูบริโภค 
มากขึ้น ทุกครั้งที่มีการจัดอันดับหนังสือขายดี ควรจะตองรายงานชวงเวลาการรวบรวมขอมูล 
(ระหวางวันเวลาใด) ฐานขอมูล (ครอบคลุมรานหนังสือกี่ราน) และที่สํ าคัญก็คือ สถิติการจํ าหนาย
            ผมติดตามดูการจัดอันดับภาพยนตรยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการรายงาน
รายไดจากการเก็บคาชมภาพยนตร และเห็นวาการจัดอันดับหนังสือขายดีนาจะเอาเยี่ยงอยาง 
ในการรายงานสถิติการจํ าหนายดวย อยางนอยที่สุดเปนการแสดงวา การจัดอันดับนี้มิไดยกเมฆ 
หากมีการยกเมฆ กรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบจากสถิติที่นํ าออกโฆษณาไดโดยงาย การ 
จัดอันดับเพลงยอดนิยมกํ าลังสรางปญหาแกสังคมเฉกเชนเดียวกัน เพราะกลายเปนเครื่องมือ 
ในการสงเสริมการขายของบริษัทผูผลิตเทปดนตรี  ซึ่งมีผลอยางมากในกลุมวัยรุน
            แมแตการจัดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times ซึ่งไดรับความ 
เชื่อถือมาเปนเวลาชานาน อาจตองเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธาในอนาคต ในเมื่อพลังของ 
สัญชาตญาณสัตวเศรษฐกิจในหมูผูประกอบธุรกิจหนังสือกํ าลังคืบคลานเขาไปทํ าลายความนา
เชื่อถือของการจัดอันดับดังกลาวนี้

            การติดอันดับหนังสือขายดีของหนังสือเร่ือง Discipline of Market Leaders
(Addison-Wesley, 1995) กํ าลังเปนเรื่องวิพากษวิจารณกันอยางมากในสหรัฐอเมริกา เมื่อ   
นิตยสาร Business Week (August 7, 1995) รายงานวามีความไมชอบมาพากลในการติดอันดับ
หนังสือขายดีของหนังสือเลมนี้
           Discipline of Market Leaders ติดอันดับหนังสือธุรกิจขายดีของนิตยสาร 
Business Week ดวย แตหนังสือธุรกิจถึงจะขายดีเพียงใด ยอดการจํ าหนายมักจะไมสูงพอที่ 
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 ทั้งสองทํ างานใหแก CSC Index ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา
ธุรกิจระหวางประเทศ  อันมีสํ านักงานใหญในเมืองเคมบริดจ  มลรัฐแมสสะซูเซตสนั้นเอง
            ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารธุรกิจที่ทํ างานเปนที่ปรึกษาธุรกิจ มักจะเขียนหนังสือ 
หากหนังสือที่เขียนติดตลาด ผูเขียนก็จะไดผลตอบแทนในรูปชื่อเสียงและเงินได ไมเพียงแตคาตัว
จะเพิ่มข้ึนเทานั้น หากยังมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการใหบริการฝกอบรมหรือการพูดในที่สาธารณะ 
อีกดวย บริษัทที่ใหบริการที่ปรึกษาธุรกิจมักจะซื้อหนังสือที่เจาหนาที่บริษัทเปนผูเขียนแจกจายแก
ลูกคา ดังกรณีที่บริษัท Gemini ซื้อหนังสือ Transforming the Organization (McGraw-Hill, 
1995) จํ านวน 5,000 เลมแจกจายแกลูกคา หนังสือเลมนี้แตโดย Francis Gouillart และ James 
Kelly ซึ่งทํ างานให 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 จะไมนํ ามาคํ านวณเพื่อ 
จัดอันดับ Michael Treacy และ Fred Wiresema ดวยความรวมมือของ CSC Index ทุมเงิน 
250,000 ดอลลารในการซื้อหนังสือที่ตัวเองเปนผูเขียนถึง 10,000 เลม และเพื่อมิให The New 
York Times ลวงรูถึงการกวานซื้อหนังสือเพื่อแจกนี้ ก็ใชวิธีซิกแซกใหเจาหนาที่ในบริษัทเปนผู 
ส่ังซื้อในนามสวนบุคคล โดยที่บริษัทจายเงินให รวมทั้งการกระจายการสั่งซื้อในปริมณฑลอัน 
กวางขวาง ดวยวิธีการเชนนี้ Discipline of Market Leaders เร่ิมติดอันดับหนังสือขายดีของ  
The New York Times นับต้ังแตเดือนมีนาคม 2538 เปนตนมา และติดอันดับอยูถึง 15 สัปดาห 
เร่ืองจึงปูดขึ้นมาจากการเจาะขาวของ Business Week
            หนังสือที่ติดอันดับขายดีมีปจจัยเสริมใหขายดียิ่งขึ้น เพราะรานหนังสือจะโชว
หนังสือที่ติดอันดับในที่ซึ่งลูกคาเห็นไดโดยชัดเจน สวนหนังสือที่ไมมีใครกลาวถึงเลยอาจถูกวางไว
ในซอกหลืบที่ไมมีใครเห็น ยิ่งหนังสือที่ติดอันดับเปนหนังสือดานการบริหารธุรกิจดวยแลว ผูเขียน
ยิ่งไดรับผลประโยชนทางการเงินสมทบเพิ่มข้ึน ภายหลังจากที่ Discipline of Market Leaders  
ติดอันดับหนังสือขายดี  ทั้ง Michael Treacy และ Fred Wiersema ตางไดคาตัวสูงขึ้น  จากการ 
ใหบริการคํ าปรึกษาทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทั้งสองยังมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการเปนวิทยากรในการ 
ฝกอบรมและการพูดในที่สาธารณะ  ซึ่งไดรับเชิญดวยความถี่สูงขึ้น
            การจัดอันดับหนังสือขายดี ซึ่งแตเดิมเปนเพียงการรายงานขอมูลจากการ 
รวบรวมที่ตรงตอความเปนจริง บัดนี้กํ าลังถูกบิดเบือนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ การจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมก็ดํ าเนินอยูในรองรอยเดียวกัน ส่ิงที่ผูบริโภคควรจะตระหนักก็คือ การจัดอันดับ 



5

เหลานี้เปนธุรกิจที่ไมมี `ใบเสร็จ' และถึงจะเรียกตรวจสอบ `ใบเสร็จ' การทํ าใบเสร็จปลอมก็มิใช
เร่ืองยากเย็น  ดังกรณีหนังสือเร่ือง 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

              


