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บทคดัย่อ 

เพ่ือทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ของธุรกิจส่ิงพิมพ ์และดาํเนินการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ กระทรวงวฒันธรรมจึง

ไดจ้ดัทาํรายงานธุรกิจส่ิงพิมพข์องประเทศไตห้วนัประจาํปี 2013-2014 โดยเนน้ไปท่ีธุรกิจส่ิงพิมพ ์ประเภทกลุ่มสาํนกัพิมพ ์

นิตยสารและหนงัสืออิเล็คทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะธุรกิจแบบเดียวกนั แต่สังกดัคนละองคก์ร ดว้ยเหตุน้ี ในปีน้ี กระทรวงวฒันธรรม

จึงไดเ้ปล่ียนลกัษณะการศึกษาการดาํเนินงานของสามธุรกิจเป้าหมาย ไดแ้ก่ สาํนกัพิมพ ์นิตยสารและหนงัสืออิเล็คทรอนิกส์ จาก

สองปีหน่ึงคร้ัง เป็นปีละหน่ึงคร้ัง ดว้ยความหวงัว่าจะช่วยเร่งการพฒันาศกัยภาพได ้โดยอาศยัขอ้มูลและตวัเลขต่างๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงในแต่ละปี ซ่ึงจะช่วยประหยดังบประมาณของรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจยัของกลุ่มธุรกิจประเภทส่ิงพิมพ์

ให้มีมากยิง่ข้ึน 

รายงานธุรกิจส่ิงพิมพข์องประเทศไตห้วนัประจาํปี 2013-2014 น้ีไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ประกอบดว้ยบททบทวนวรรณกรรม และการจดัอนัดบัขอ้มูล ซ่ึงการตรวจสอบในเชิงปริมาณนั้นไดร้วมไปถึงธุรกิจประเภท

หนงัสือและการ์ตูน นิตยสาร สายส่ง หนงัสืออิเลคทรอนิกส์และบุคคลทัว่ไป ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพจะเนน้ไปท่ีการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการในเชิงลึก การประชุมทางวิชาชีพและการสัมมนา เป็นตน้ ซ่ึงจากการวิจยัในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้นไดใ้ห้ผล

ลพัธ์ดงัต่อไปน้ี 

 

ผลลัพธ์สาํคัญในการสาํรวจเชิงปริมาณ 

ประเภทธุรกจิหนังสือและการ์ตูน 

จ านวนหนังสือใหม่ในปี 2013-2014 มจี านวนลดลงกว่าในปี 2012 โดยหนังสือใหม่ทีต่พีิมพ์ในปี 2013-2014 นั้นเน้นไปทีห่นังสือ

ประเภทแบบทดสอบมากกว่าหนังสือประเภทอ่ืนๆ 

จากขอ้มูลของศูนยเ์ลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของหอสมุดแห่งชาติ งานวิจยัช้ินน้ีไดร้วบรวมเอา

สาํนกัพิมพจ์าํนวน 874 แห่ง (แบ่งออกเป็น 4 ประเภท แต่ไม่รวมหน่วยงานของรัฐและประเภทบุคคล) ซ่ึงในปี 2013-2014 ไดมี้

การยืน่ขอ ISBN จาํนวน 27,479-27,906 รายการ จากการประเมินขอ้มูลท่ีไดมี้การตรวจสอบ พบว่าในปี 2013 ไดมี้ไดมี้การยืน่

ขอ ISBN จาํนวน 27,369 รายการ คิดเป็นจาํนวน 99.6% และในปี 2014 ไดมี้การยืน่ขอ ISBN จาํนวน 27,642 รายการ คิดเป็น

จาํนวน 99.1% 

ในปี 2013-2014 หนงัสือใหม่ประเภทวิชาการมีจาํนวนมากกว่าหนงัสือประเภทอ่ืน (คิดเป็น 22.0%) โดยหนงัสือ

การ์ตูน นวนิยายและหนงัสือเดก็ มีจาํนวนลดหลัน่กนัลงมา และมีส่วนแบ่งท่ีใกลเ้คียงกนั 
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เม่ือเทียบกบัประเภทหนงัสือใหม่ในปี 2012 แลว้ ปี 2013-2014 หนงัสือประเภทวิชาการและหนงัสือเด็กมีการเติบโต

ข้ึนอยา่งมาก ในขณะท่ีจาํนวนหนงัสือประเภทสุขภาพ การท่องเท่ียว อาหาร และไลฟ์สไตลมี์จาํนวนท่ีลดลง 

จากการประเมินจาํนวนการพิมพห์นงัสือใหม่ในปี 2013 มีจาํนวน 58.05 ลา้นเล่มและในปี 2014 มีจาํนวน 56.80 ลา้น

เล่ม เทียบกบัปี 2012 ท่ีมีถึง 66.92 เล่มแลว้ พบว่ามีจาํนวนลดนอ้ยลงถึง 9 ลา้นเล่ม และในส่วนท่ีเป็นหนงัสือใหม่ของปี 2012 

นั้นมีจาํนวนถึง 26.8 ลา้นเล่ม แต่ในปีน้ีจาํนวนไดล้ดลงเหลือแค่ 20 ลา้นเล่มเท่านั้น 

นอกจากน้ี งานวิจยัยงัพบว่าในประเทศไตห้วนั ปี 2012 ราคาหนงัสือท่ีพิมพใ์หม่โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 350 เหรียญไดเ้พ่ิมข้ึน

เป็น 380 เหรียญในปี 2013 และเพ่ิมข้ึนเป็น 385 เหรียญในปี 2014  

ผลการประเมนิธุรกจิหนังสือปี 2013-2014 อยู่ที ่28,100 ล้านถึง 24,300 ล้าน ซ่ึงน้อยกว่าในปี 2012 

จากการตรวจสอบพบว่าตวัเลขประเมินธุรกิจหนงัสือของประเทศไตห้วนัในปี 2013 อยูท่ี่ 28,100 ลา้น และในปี 2014 

ตวัเลขประเมินธุรกิจหนงัสืออยู่ท่ี 24,300 ลา้น เทียบกบัปี 2012 ท่ีตวัเลขประเมินของธุรกิจหนงัสืออยูท่ี่ 35,200 ลา้น1แลว้ พบว่า

มูลค่าประเมินธุรกิจหนงัสือถดถอยลงไป 

หรือถา้จะให้กล่าวอีกอยา่งกคื็อ จาํนวนผลกาํไรของผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือตลอดทั้งปีนั้น บริษทัท่ีประสบภาวะ

ขาดทุน กาํไร และเสมอตวัมีจาํนวนถึงหน่ึงในสาม 

จ านวนหนังสือใหม่ในปี 2013-2014 ของประเทศไต้หวันมจี านวนถึง 53.98  ล้านเล่มถึง 45.83 ล้านเล่ม โดยหนังสือประเภท

แบบทดสอบน้ันมจี านวนสูงสุด 

จากผลการตรวจสอบสามารถสรุปไดว้่า จาํนวนหนงัสือใหม่ในปี 2013 มีจาํนวนถึง 53.98 ลา้นเล่ม คิดเป็นอตัราส่วน 

92.9% และในปี 2014 หนงัสือใหม่มีจาํนวนถึง 45.83 ลา้นเล่ม คิดเป็นอตัราส่วน 80.7% และในปี 2013-2014 มีหนงัสือท่ีไดรั้บ

การพิมพซ์ํ้ า และคงคา้งสต๊อกจาํนวนถึง 22.16 ลา้นเล่มถึง 22.34 ลา้นเล่ม  ทาํให้จาํนวนหนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายในปี 2012 จาํนวน 

90.07 ลา้นเล่ม ลดลงเหลือ 76.14 ลา้นเล่มในปี 2013 และลดลงเหลือ 69.17 ลา้นเล่มในปี 2014 

จากขอ้มูลของผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือ ในปี 2013-2014 ตลาดหนงัสือไดมี้ความผนัแปรอยา่งรุนแรงโดยหนงัสือใหม่ท่ี

เป็นประเภทแบบทดสอบมีจาํนวนสูงท่ีสุด รองลงมาคือหนงัสือเด็ก การ์ตูนและจิตวิทยา ตามลาํดบัสามและส่ี ในขณะท่ียอด

จาํหน่ายของนวนิยายและการ์ตูนนั้นลดตํ่าลงอยา่งมาก 

                                                             
1 ตวัเลขการประเมินมลูค่าของธุรกิจหนังสือได้น าการสมัภาษณ์รายบุคคลในปี 2012 มาเป็นพืน้ฐานของการค านวณมลูค่าธุรกิจทัง้หมด  ซึง่ก็มี
ผู้ประกอบการทีไ่ม่ได้ให้ค าตอบหรือตอบแบบสอบถามมา แต่ก็ได้น าเอาจ านวนการขอเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือสากลมาเป็นตวัชีว้ดัเพื่อ
จดัท าตวัเลขประเมินเพื่อเสริมข้อมลูเข้ามาในภายหลงั 
มลูค่าธุรกิจหนังสือ = Σk =1n จ านวนผู้ประกอบการธุรกจิหนังสือปี 2012 (n=ผู้ประกอบการธุรกิจหนงัสือ) 
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มกีารจัดซ้ือลขิสิทธิ์ของหนังสือจากต่างประเทศสูงถึง 43.4% และมกีารจัดจ าหน่ายลขิสิทธิ์ของหนังสือไปในต่างประเทศ 

25.2% 

นบัตั้งแต่ปี 2012-2014 ไตห้วนัไดมี้การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิของหนงัสือมาจากต่างประเทศ และจดัจาํหน่ายไปใน

ต่างประเทศในอตัราท่ีไล่เล่ียกนั โดยในปี 2013 นั้นไดมี้การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิของหนงัสือจากต่างประเทศสูงถึง 43.4% (รวมไปถึง

ลิขสิทธ์ิการแปลและลิขสิทธ์ิการตีพิมพด์ว้ย) มีการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิของหนงัสือไปในต่างประเทศ 25.2% และไดรั้บมอบสิทธ์ิ

ในการจดัการหนงัสือภายในประเทศไตห้วนัอีก 5.2% 

ในช่วงสามปีมาน้ี มีการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิของหนงัสือจากต่างประเทศในจาํนวนท่ีจาํกดั โดยสาํนกัพิมพไ์ตห้วนัมกัซ้ือ

ลิขสิทธ์ิมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (15.5%) และญ่ีปุ่น (42.6%) รองลงมาคือประเทศจีน (39.6%) ซ่ึงในกลุ่มประเทศท่ีมีการซ้ือ

ขายลิขสิทธ์ิกบัไตห้วนันั้น ประเทศจีนมีอตัราการซ้ือขายลิขสิทธ์ิท่ีสูงมากท่ีสุด ทว่าเม่ือเทียบกบัปี 2012 ท่ีประเทศจีนมีการซ้ือ

ลิขสิทธ์ิจากประเทศไตห้วนัสูงถึง 88.6% แลว้ ในปี 2014 ไดล้ดลงเหลือแค่ 77.2% 

ประเภทของหนังสือการ์ตูนในปี 2013-2014 มจี านวน 1,420 และ 1,505 ประเภท น้อยกว่าในปี 2012 

ในการสาํรวจสาํนกัพิมพป์ระเภทหนงัสือการ์ตูนในปี 2013 พบธุรกิจหนงัสือการ์ตูนมีสัดส่วนสูงถึง 72.1% และในปี 

2014 มีสัดส่วนสูงถึง 71.2%  ส่วนธุรกิจหนงัสือนิทานภาพมีสัดส่วน 2.9% ในปี 2013 และ 4.1% ในปี 2014 ส่วนหนงัสือ

ประเภทไลทโ์นเวลมีสัดส่วน 15.8% ในปี 2013 และ16.8% ในปี 2014 

จากการตรวจสอบขอ้มูลสามารถประเมินไดว้่า ในปี 2013 หนงัสือการ์ตูนท่ีถูกตีพิมพมี์จาํนวน 1,420 ประเภท และใน

ปี 2014 มีจาํนวน 1,505 ประเภท ในขณะท่ีในปี 2012 หนงัสือการ์ตูนท่ีถูกตีพิมพมี์จาํนวน 2,553 ประเภท 

จากขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจาํนวนหนงัสือการ์ตูนท่ีตีพิมพใ์หม่ในปี 2013 มีจาํนวน 4,070,000 ฉบบั ซ่ึงนอ้ยกว่าปี 2012 

จาํนวนคร่ึงหน่ึง ซ่ึงจาํนวนหนงัสือใหม่ท่ีถูกตีพิมพค์ร้ังแรกในปี 2012 นั้นมีจาํนวนถึง 3,000 เล่ม และไดล้ดจาํนวนลงเหลือแค่ 

2,600 เล่มในปี 2013 และ 2,400 ในปี 2014 

หนังสือประเภทการ์ตูนจ านวน 50% ได้มกีารส่งออกหนังสือไปยงัต่างประเทศ มฮ่ีองกงและมาเก๊าเป็นตลาดใหญ่ทีสุ่ด 

ผูป้ระกอบการสาํนกัพิมพป์ระเภทการ์ตูนในประเทศไตห้วนัท่ีให้สัมภาษณ์ในคร้ังน้ีระบุว่ายงัไม่ไดมี้การนาํเขา้หนงัสือ

การ์ตูนจากต่างประเทศ แต่มีการจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนไปยงัต่างประเทศถึง 50% ซ่ึงดูจากตลาดการส่งออกแลว้ ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ระบุว่าไดมี้การส่งออกไปยงัประเทศท่ีเป็นถ่ินอาศยัของชาวจีนเป็นตน้ว่า เซ่ียงไฮแ้ละมาเก๊า (80%) ประเทศจีน (40%) 

สิงคโปร์ (20%) และมาเลเซีย (20%) 
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ส่วนประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีส่งออกนั้น การ์ตูนไซไฟมีจาํนวนมากท่ีสุด (68.0%) รองลงมาคือการ์ตูนตลก 

(15.0%) และวรรณคดีความรัก (12.0%) 

ส านักพิมพ์ประเภทการ์ตูน 71.4% ได้มกีารซ้ือลขิสิทธิ์การ์ตูนมาจากต่างประเทศ และ 55.6% ได้มกีารจัดจ าหน่ายลขิสิทธ์ไปยงั

ต่างประเทศ 

จากการตรวจสอบพบว่า สาํนกัพิมพป์ระเภทการ์ตูน 71.4% ไดมี้การซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนมาจากต่างประเทศ และ 55.6% 

ไดมี้การจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิการ์ตูนไปในประเทศอ่ืน ทว่าตั้งแต่ปี 2013-2014 สาํนกัพิมพป์ระเภทการ์ตูนไม่ไดมี้การดาํเนินงาน

ดา้นลิขสิทธ์ิการ์ตูนของประเทศไตห้วนัเลย 

แต่ในการซ้ือขายกบัต่างประเทศนั้น คู่คา้ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และ

ประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชีย รวมไปถึงประเทศมาเลเซียดว้ย 

ธุรกจิประเทศส านักพิมพ์ประเภทการ์ตูนได้มกีารประเมนิมูลค่าไว้ที ่830 ล้านถึง 690 ล้านเหรียญ ในปี 2013-2014 

จากการประเมินขอ้มูล ธุรกิจประเทศสาํนกัพิมพป์ระเภทการ์ตูนไดมี้การถดถอยลง จากท่ีมีการประเมินมูลค่าไวท่ี้ 830 

ลา้นเหรียญในปี 2013 และลดลงเหลือ 690 ลา้นเหรียญ2ในปี 2014 

 

ธุรกจิประเภทนิตยสาร 

ผู้ประกอบธุรกจินิตยสารได้มาเจอกบัจุดเปลีย่นผ่านมากมาย โดยมนีิตยสารจ านวน 47.2% ทีไ่ด้ไปต่อ 

จากการสาํรวจหัวขอ้โดยรวมทั้งหมด ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสาร 47.2% ยงัสามารถดาํเนินการต่อไปได ้โดย 19.4% ไดจ้ดัพิมพ์

หนงัสือประเภทอ่ืนร่วมดว้ย 33.3% มีการจดังานอีเวนท ์งานประชุมต่างๆ เปิดให้การฝึกอบรม ผลิตภณัฑท์างดา้นส่ิงพิมพอ่ื์นๆ 

โรงเรียนกวดวิชา ผลิตภณัฑเ์กมส์ เป็นตน้ ซ่ึงนบัว่าเป็นจุดเปล่ียนผา่นของธุรกิจอยา่งมาก 

นิตยสารแฟช่ันมีความหลากหลายมากทีสุ่ด รองลงมาคือนิตยสารทางด้านการเงิน และมจี านวนสมาชิกถึงคร่ึงหนึ่ง 

จากการคาํนวณจาํนวนนิตยสารท่ีออกสู่ตลาดจะเห็นไดว้่านิตยสารแฟชัน่มีความหลากหลายมากท่ีสุด (11.9%) 

รองลงมาคือนิตยสารทางดา้นการเงิน (10.3%) 

                                                             
2 ตวัเลขนีไ้มไ่ด้รวมถงึส่ิงพิมพ์ท่ีไมใ่ชห่นงัสือการ์ตนูหรือรายได้ประเภทอืน่ๆ ซึง่ในปี 2012 ได้มีการประเมินเอาไว้ที่ 800 ล้านเหรียญ 
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ในมุมมองของสายส่งหนงัสือ ปี 2013 นิตยสารมีสมาชิก 54.2% และผูซ้ื้อทัว่ไป 45.8% และในปี 2014 นิตยสารมี

สมาชิก 53.0% และผูซ้ื้อทัว่ไป 47.0% 

นิตยสารเฉพาะกจิประเภทไลฟ์สไตล์และการเงินมคีวามหลากหลายมาก 

จากการคาํนวณนิตยสารเฉพาะกิจท่ีวางแผงในตลาดแลว้พบว่า ในปี 2013 นิตยสารเฉพาะกิจสามประเภทท่ีมีจาํนวน

มากท่ีสุดไดแ้ก่ ไลฟ์สไตล ์(24.8%) การเงิน (17.9%) และแฟชัน่ (8.5%) และในปี 2014 นิตยสารเฉพาะกิจสามประเภทท่ีมี

จาํนวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นิตยสารดา้นการเงิน (22.9%) ไลฟ์สไตล ์(24.8%) และสุขภาพ (11.4%) 

ผู้ประกอบการนิตยสารจ านวน 38.3% ได้มกีารส่งออกหนังสือไปยงัต่างประเทศ โดยมฮ่ีองและมาเก๊าเป็นตลาดใหญ่ รองลงมา

คือประเทศจีน 

จากการสาํรวจพบว่า ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์จาํนวน 2.3% ไดมี้การนาํเขา้นิตยสารจากต่างประเทศ 

38.3% ไดมี้การส่งออกนิตยสารไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงในปี 2013 ไดมี้การนาํเขา้นิตยสารจากสิงคโปร์และญ่ีปุ่นมากท่ีสุด (66.7%) 

และในปี 2014 ไดมี้การนาํเขา้นิตยสารจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด (75.0%) ถดัมาคือประเทศสิงคโปร์ (50.0%) 

นิตยสารของไตห้วนัไดมี้การส่งออกไปยงัประเทศฮ่องกงมากท่ีสุด โดยในปี 2013 มีจาํนวนสูงถึง 72.1% และในปี 

2014 มีจาํนวนสูงถึง 76.6% รองลงมาคือประเทศจีน ซ่ึงในปี 2013 มีจาํนวนสูงถึง 52.5% และปี 2014 มีจาํนวนสูงถึง 48.4% 

ผู้ประกอบการนิตยสารจ านวน 12.4% ได้มกีารซ้ือลขิสิทธิ์มาจากต่างประเทศ และ 6.2% ได้มกีารจัดจ าหน่ายลขิสิทธิ์ไปใน

ต่างประเทศ 

จากการสาํรวจพบว่า ในระหว่างปี 2013-2014 ผูป้ระกอบการนิตยสารไดมี้การจดัซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากต่างประเทศ

เป็นจาํนวน 12.4% และมีผูป้ระกอบการนิตยสารไดจ้ดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ินิตยสารไปยงัต่างประเทศเป็นจาํนวน 6.2% 

โดยลิขสิทธ์ิของนิตยสารท่ีไดจ้ดัซ้ือมาจากต่างประเทศนั้นเป็นของประเทศญ่ีปุ่น 36.7% ซ่ึงเป็นอตัราท่ีมากท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัไดมี้การซ้ือขายลิขสิทธ์ินิตยสารกบัประเทศจีนโดยคิดเป็นอตัราเกือบเจ็ดส่วน 

การประเมนิมูลค่าธุรกจิประเภทนิตยสารในปี 2013-2014 มจี านวนสูงถึง 16,500 ล้านเหรียญถึง 15,800 ล้านเหรียญ 

เปรียบเทียบรายไดข้องนิตยสารแต่ละประเภทแลว้พบว่า รายไดห้ลกัของนิตยสารมาจากการตีพิมพนิ์ตยสาร (86.3% 

ในปี 2013 และ 86.7% ในปี 2014) รายไดท่ี้มาจากธุรกิจชนิดอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบันิตยสาร (12.7% ในปี 2013 และ 12.4% ในปี 

2014) และรายไดท่ี้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ (เป็นตน้ว่า ค่าเช่า ดอกเบ้ีย) ประมาณ 1% 
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มีผูป้ระกอบท่ีไม่สะดวกให้ขอ้มูลและไม่ไดต้อบกลบัแบบสอบถาม ทว่าจากบทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการนิตยสาร

ทาํให้พอท่ีจะประเมินไดว้่าในปี 2013 มูลค่าของธุรกิจประเภทนิตยสารมีสูงถึง 16,500 ลา้นเหรียญ และในปี 2014 มีสูงถึง 

15,800 ลา้นเหรียญ 

เห็นไดช้ดัว่า ในปี 2013 นิตยสารจาํนวน 30.3% มีผลกาํไร 34.2% ประสบภาวะขาดทุน และ 35.5% เสมอตวั เทียบกบั

ปี2013 แลว้ ในปี 2014 นิตยสารจาํนวน 31.2% มีผลกาํไร 36.9% ประสบภาวะขาดทุน และ 31.8% เสมอตวั 

 

ธุรกจิหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

ปี 2012-2014 หนังสืออเิลคทรอนิกส์จ านวน 34.0% ได้เปิดตวัเป็นคร้ังแรก 

จากการตรวจสอบพบว่า หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัจาํนวน 34.0%  (รวมไปถึงหนงัสืออิเลอทรอนิกส์ใน

รูปแบบของแอพลิเคชัน่) ไดมี้การเปิดตวัแลว้ 18.4% อยูใ่นช่วงวางแผน และ 47.1% ไม่มีความคิดท่ีจะเผยแพร่หนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ 

ตั้งแต่ปี 2012-2014 ไดมี้หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ออกวางตลาดสูงถึง 57.4% โดย 25.2% เป็นหนงัสือท่ีมีมานบัร้อยปีแลว้ 

และ 17.4% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม 

จากสถิตขิองปี 2014 พบว่าหนังสืออเิลคทรอนิกส์ได้ลขิสิทธิ์จากหนังสือทีไ่ด้มกีารตพีิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วจ านวน 20.4% แต่

จ านวนหนังสืออเิลคทรอนิกส์ทีอ่อกวางจ าหน่ายกลบัมแีค่ 5.2% เม่ือเทยีบกบัหนังสือทีเ่ป็นรูปเล่ม 

จากสถิติของปี 2014 พบว่าสาํนกัพิมพเ์กือบคร่ึงหน่ึงยงัไม่ไดลิ้ขสิทธ์ิการจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์จากนกัเขียน 

สาํนกัพิมพจ์าํนวน 14.2% ไดลิ้ขสิทธ์ิในการจดัพิมพห์นังสืออิเลคทรอนิกส์ไดร้าวหน่ึงห้า 9.2% ไดลิ้ขสิทธ์ิมา 21-50% และอีก 

17.6% ไดลิ้ขสิทธ์ิในการจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์ถึงคร่ึงหน่ึง 11.0% ไม่ไดใ้ห้คาํตอบ ซ่ึงเมื่อหักจาํนวนของผูท่ี้ไม่ไดต้อบ

แบบสอบถามออกไปแลว้ พบว่าสาํนกัพิมพไ์ตห้วนัไดลิ้ขสิทธ์ิจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์จากหนงัสือท่ีไดมี้การตีพิมพเ์ป็น

รูปเล่มแลว้ 20.4% 

แต่ถึงแมว้่าสาํนกัพิมพไ์ตห้วนัไดลิ้ขสิทธ์ิจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์จากหนงัสือท่ีไดมี้การตีพิมพเ์ป็นรูปเล่มแลว้ 

20.4% แต่จากสถิติในปี 2014 ประเภทของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ยงัแค่ 1-1,300 ประเภทเท่านั้น และจาํนวนของหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ท่ีออกวางจาํหน่าย เม่ือเทียบกบัหนงัสือกระดาษ ก็มีแค่เพียง 5.2% ซ่ึงไม่ถือว่าสูงนกั 

47.1% ของหนังสืออเิลคทรอนิกส์เป็นแบบ self-publishing และ 54.2% คอยดูแลเร่ืองลขิสิทธิ์กนัเอง 
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จากลกัษณะโครงหนา้ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 47.1%  เป็นแบบ self-publishing และอีก 54.2% เป็นการจดัการสิทธิ

ดิจิทลั3 15.5% เป็นเอาทซ์อร์ซ4 0.6% เป็นหนงัสือกระดาษท่ีกาํลงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา หรือถา้จะให้พูดอีกอยา่งหน่ึงก็คือ มี

หนงัสือแค่เพียง 60% เท่านั้นท่ีสามารถจดัทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ได ้

ในการจดัการสิทธิดิจิทลันั้น ถึงแมว้่า 54.2% จะเป็นการดาํเนินงานดว้ยตนเอง แต่อีก 44.5% อาศยัแพลทฟอร์มของ

เอาทซ์อร์ซ ในขณะท่ี 0.6% ใชว้ิธีการอยา่งอ่ืน 

หนังสืออเิลคทรอนิกส์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ PDF ซ่ึงกว่า 70% ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊คในการอ่าน 

PDF เป็นรูปแบบส่วนใหญ่ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั และมีสัดส่วนสูงถึง 70% ในขณะท่ี Epub มี

สัดส่วนราว 20% ส่วนท่ีเหลือเป็นแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือไม่ก็เป็นโนต้บุค๊ ซ่ึงมี

จาํนวนมากกว่า 70% โดยเป็นระบบ Android (72.7% ในปี 2014) และ 70% ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (66.2% ในปี 2014) เป็น

ระบบ ios 

คาดว่าในปี 2014 จะมหีนังสืออเิลคทรอนิกส์ออกสู่ตลาดถึง 1,998 รายการ ผดิกบัช่วงเร่ิมแรกทีม่แีค่ราว 272 รายการ 

ผลประเมินจากขอ้มูลของผูป้ระกอบการ ในปี 2013 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีจาํนวน 1,671 ประเภท โดย 258 ประเภท

นั้นเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จริงๆ (ไม่มีตวัเล่มกระดาษ) และในปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไดมี้จาํนวนสูงข้ึนถึง 1,998 

ประเภท  ในขณะท่ีมีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จริงๆ (ไม่มีตวัเล่มกระดาษ)อยู ่272 ประเภท โดย 90% ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ใน

ปี 2013-2014 นั้นเป็นตวัหนงัสือจีนแบบดั้งเดิมทั้งส้ิน 

ในส่วนประเภทของหนงัสือ ตั้งแต่ปี 2013-2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทนวนิยายมีจาํนวนมากท่ีสุด รวมถึง

หนงัสือประเภทไลทโ์นเวลมีจาํนวนสูงถึง 23.8% และ 22.1% ตามลาํดบัมีการประเมินว่า ในปี 2013 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มี

มูลค่าสูงถึง 510 ลา้นเหรียญ และในปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีมูลค่าสูงถึง 530 ลา้นเหรียญ 

ผู้ประกอบการนิตยสารจ านวนคร่ึงหน่ึงได้เปลีย่นรูปแบบการจัดพิมพ์เป็นแบบหนังสืออเิลคทรอนิกส์ โดยเกือบ 60% เป็นแบบ 

self-publishing 

                                                             
3 ผู้แปล การจดัการสิทธิดิจิทลั ตวัอยา่งเช่น iBook 
4 ผู้แปล เอาท์ซอร์ซ ตวัอยา่งเชน่ ookbee  
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จากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2014 ผูป้ระกอบการนิตยสารจาํนวนคร่ึงหน่ึงไดเ้ปล่ียนรูปแบบการจดัพิมพเ์ป็นแบบ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ส่วนอีก 12.4% ยงัไม่ไดจ้ดัจาํหน่าย แต่ไดเ้ร่ิมดาํเนินแผนงานไปแลว้ 37.6% ยงัไม่ไดมี้การวางแผนจดัทาํ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์เลย 

ในบรรดาผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ราว 60% เป็นแบบ self-publishing 23.9% เป็นแบบอาศยัเอาท์

ซอร์ซบางส่วน และ 17.0% เป็นแบบเอาทซ์อร์ซเต็มตวั ซ่ึงในการจดัการสิทธิดิจิทลัของนิตยสาร กว่า 60% มีการดาํเนินงานดว้ย

ตวัเอง 36.4% ให้เอาทซ์อร์ซเป็นผูจ้ดัการหรือมีการทาํสญัญาเพ่ือขอใชแ้พลทฟอร์มในการดาํเนินงาน 

อุปกรณ์ในการอ่านนิตยสารแบบดิจิทลัมกัเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ธรรมดาและแบบแอนดรอยด์ 

จากการตรวจสอบพบว่า นิตยสารแบบอิเลคทรอนิสกข์องผูป้ระกอบการนิตยสารในไตห้วนัมกัใชค้อมพิวเตอร์

ธรรมดาในการอ่าน (95.4%) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบแอนดรอยด ์(90.8%) ในขณะท่ีมีการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบแอนดรอยด ์

ไอแพด และไอโฟนในการอ่านสูงถึง 80-90% ดว้ย ทว่าก็ยงัมีอีก 26.4% ท่ีใชอุ้ปกรณ์การอ่านอยา่ง Kindle  

PDF คือรูปแบบของนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ทีม่กีารใช้มากทีสุ่ด และมกีารซ้ือล่าช้ากว่านิตยสารแบบกระดาษ 

รูปแบบในการจดัจาํหน่ายนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ เกือบ 70% เป็นแบบ PDF (ในปี 2013 มีจาํนวน 69.5%, และใน

ปี 2014 มีจาํนวน 71.4%) ส่วนรูปแบบ Epub (ในปี 2013 มีจาํนวน 16.0%, และในปี 2014 มีจาํนวน 15.8%) ในขณะท่ีรูปแบบ

อ่ืนๆ (เช่น TXT, APP หรือรูปแบบอ่ืนๆ) มีจาํนวนแค่เพียง 1% เท่านั้น 

เม่ือดูจากช่วงเวลาในการจดัจาํหน่าย โดยเปรียบเทียบกนัระหว่างนิตยสารท่ีเป็นกระดาษกบันิตสารท่ีเป็นแบบ

อิเลคทรอนิกส์ ในปี 2013 นิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์มีการซ้ือล่าชา้กว่านิตยสารกระดาษ (โดยเฉล่ีย 13 วนั) 51.4%, มีการซ้ือ

พร้อมกนักบันิตยสารกระดาษ 47.7% ในขณะท่ี 0.9% ซ้ือก่อนหนา้ท่ีนิตยสารกระดาษจะวางแผง 

ปี 2014 มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ออกวางจาํหน่าย 184 ประเภท โดยมีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จริงๆ (ไม่มีตวัเล่ม

กระดาษ) อยู ่8 ประเภท พร้อมกนันั้นมีนิตยสารแบบเล่มและแบบอิเลคทรอนิกส์ออกวางจาํหน่ายอยู ่184 ประเภท สรุปคือในปี 

2014 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ทั้งหมด 192 ประเภท 

ปี 2013 มูลค่าของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์อยู ่130 ลา้นเหรียญ และในปี 2014 มูลค่าของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์อยู ่280 

ลา้นเหรียญ 

92.6% มกีารซ้ือ (เช่า) หนังสืออเิลคทรอนิกส์ และ 66.7% มกีารเช่า (ซ้ือ) นิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

ทั้งสินคา้และบริการรูปแบบอิเลคทรอนิกส์มกัมีการตรวจสอบกนัได ้ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่ากว่า 90% การซ้ือ 

(เช่า) หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (92.6%) รองลงมาคือ มีการเช่า (ซ้ือ) นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (66.7%) และแอพหนงัสือ
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อิเลคทรอนิกส์ (63.0%) มีการจดัจาํหน่ายแบบมีบรรจุภณัฑห์รือซีดีรอม 25.9%  เป็นนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบแจกฟรี 22.2% 

เป็นแบบทาํสัญญากบั self-publishing 18.5% และเป็นหนงัสือพิมพอิ์เลคทรอนิกส์ 7.4% 

69.0% ของหนังสืออเิลคทรอนิกส์มกีารจัดจ าหน่ายแบบเป็นรูปเล่มกระดาษ และ 63.0% มกีารมอบการจัดการสิทธิดิจิทลัให้

ส านักพิมพ์เป็นผู้ดูแล 

จากการตรวจสอบพบว่า หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะมีการจดัจาํหน่ายแบบเป็นรูปเล่มกระดาษควบคู่ไปดว้ย โดย

ส่วนมากจะวางแผนให้รูปเล่มกระดาษออกสู่ตลาดก่อน คิดเป็น 69.0% ในขณะท่ีให้แบบอิเลคทรอนิกส์ออกสู่ตลาดก่อนแค่ 

19.7% ส่วน 11.3% จะมีการออกจาํหน่ายทั้งแบบรูปเล่มและอิเลคทรอนิกส์ในเวลาเดียวกนั 

ในการจดัการสิทธิดิจิทลัของหนงัสือเล่มและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ มกัให้สาํนกัพิมพเ์ป็นผูจ้ดัการสูงถึง 63.0% 

ในขณะท่ีเจา้ของช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เป็นผูรั้บผดิชอบ 33.3% และอีก 3.7% ยกให้เอาทซ์อร์ซเป็น

ผูจ้ดัการ 

หนังสืออเิลคทรอนิกส์บนเชลฟ์ของการจัดจ าหน่ายมนีวนิยายในรูปแบบ PDF มากทีสุ่ด 

จากการวิเคราะห์แบบเจาะลึก จากผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 59.0%  ในปี 2013-2014 บนเชลฟ์ของ

การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ มีหนงัสือประเภทนวนิยายเป็นจาํนวนมากกว่าหนงัสือประเภทอ่ืนๆ ถึงสองเท่า 

ซ่ึงรูปแบบของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์จาํนวน 92.0% ระบุว่าใชรู้ปแบบ PDF กนัมาก

ท่ีสุด (69.6%) รองลงมาคือ Epub 2.0 (56.5%) Epub 3.0 (34.8%) 

เฉลีย่ราคาของหนังสืออเิลคทรอนิกส์จะถูกกว่าหนังสือกระดาษ 38% 

ในดา้นราคาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ในปี 2013-2014 จะอยูท่ี่ 67.3%-70.2% ของราคาหนงัสือเล่ม) รองลงมาคือ

โปรแกรม “บุฟเฟ่ต”์ ท่ีจะข้ึนอยูก่บัช่วงเดือน ช่วงเทศกาล และช่วงปี (ในปี 2013-2014 จะอยูท่ี่ 20.2 %-23.6% ของราคาหนงัสือ

เล่ม) 

ซ่ึงเมื่อเทียบกบัราคาหนงัสือเล่มแลว้ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะมีราคาถูกกว่า (83.3% ของหนงัสือเล่ม) โดยมีคิดราคา

ตั้งแต่ 30-80% ของหนงัสือเล่ม แต่โดยเฉล่ียแลว้จะอยูท่ี่ 62% ของหนงัสือเล่ม 

รายได้ของนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบขายทลีะเล่ม กบัทีเ่ข้าร่วมรายการบุฟเฟ่ต์จะมรีาคาเฉลีย่อยู่ที ่67% ของฉบับกระดาษ 
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รายไดข้องนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีขายทีละเล่มและท่ีเขา้ร่วมรายการอ่ิมคุม้ในปี 2013-2014 นิตยสารแบบ

อิเลคทรอนิกส์แบบขายทีละเล่มจะมีราคาอยูท่ี่ 54.2-61.6% ส่วนท่ีเขา้ร่วมรายการบุฟเฟ่ตจ์ะมีราคาอยูท่ี่ 37.6-45.1% ข้ึนอยูก่บั

เทศกาลพิเศษหรืออตัราค่าสมาชิกรายปี 

เทียบกบัฉบบักระดาษแลว้ ราคาของนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีจดัจาํหน่ายผา่นแอพจะส่วนมากจะถูกกว่าฉบบั

กระดาษ (82.4%) ในขณะท่ีนิตยสารฉบบักระดาษนั้นจะมีส่วนลดให้โดยเฉล่ียประมาณ 30-40% 

จากการประเมินนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 มีมูลค่าถึง 900 ลา้นเหรียญ 

นิตยสารแบบอเิลคทรอนิกส์ประเภทการเงิน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการท่องเทีย่วมอีตัราส่วนแบ่งค่อนข้างสูง และอยู่ใน

รูปแบบของ PDF 

ในปี 2013-2014 พบว่า 59.0% ของนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์มีการสุ่มตรวจ เป็นนิตยสารประเภทการเงิน 

ความสัมพนัธ์ในครอบครัวและการท่องเท่ียวซ่ึงมีอตัราส่วนแบ่งค่อนขา้งสูงกว่านิตยสารประเภทอ่ืน 

ในดา้นรูปแบบนั้นพบว่า 94.1% ของผูจ้ดัจาํหน่ายไดใ้ชรู้ปแบบเดียวกนั คือ PDF ซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุด (68.8%) 

รองลงมาคือ ePub 2.0 (25.0%) และ ePub 3.0 (18.8%) 

 

พฤตกิรรมการอ่านและซ้ือหนังสือ 

ในปี 2014 ประชากรชาวไต้หวนัที่มอีายุตั้งแต่ 12 ปีขึน้ไปจ านวน 61.0% อ่านหนังสือเป็นประจ า 19.5% อ่านหนังสือการ์ตูน 

54.9% อ่านนิตยสาร และ 46.3% อ่านหนังสือหรือนิตยสารทีเ่กีย่วกบัภาพยนตร์ 

จากการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงธนัวาคม ปี 2014 พบว่า ประชากรชาวไตห้วนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป

จาํนวน 61.0% อ่านหนงัสือเป็นประจาํ 19.5% อ่านหนงัสือการ์ตูน 54.9% อ่านนิตยสาร และ 46.3% อ่านหนงัสือหรือนิตยสารท่ี

เก่ียวกบัภาพยนตร์ 

ซ่ึงเม่ือคาํนวณจากหนงัสือและอตัราการอ่านทั้งหมดแลว้ พบว่าประชากรท่ีอ่านหนงัสือในปี 2014 นั้นมีจาํนวนนอ้ย

กว่าปี 2012 และหนงัสือท่ีอ่านกนัในปี 2012 ถึงคนละ 21 เล่ม กล็ดตํ่าลงเป็น 18 เล่มในปี 2014 ทาํให้จาํนวนหนังสือท่ีประชากร

ชาวไตห้วนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปอ่านไปในปี 2014 มีจาํนวนเฉล่ียลดลง จาก 13.5 เล่มเหลือแค่ 10.2 เล่ม โดยไดล้ดจาํนวนลง

เดือนละ 1 เล่ม 
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ในฝ่ังของนิตยสาร ปี 2014 ผูอ่้านไดมี้การอ่านนิตยสารโดยเฉล่ีย 15.4 เล่ม ซ่ึงนอ้ยกว่าในฝ่ังของหนงัสือทัว่ไปท่ีอ่าน

กนั 18.6 เล่ม โดยประชากรชาวไตห้วนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป อ่านนิตยสารโดยเฉล่ีย 8.2 เล่มในปี 2014 

ส่วนของหนงัสือและนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์นั้น ไดมี้การคาํนวณจากหนงัสือและอตัราการอ่านทั้งหมดแลว้ 

พบว่าผูอ่้านไดมี้การอ่านหนงัสือแบบอิเลคทรอนิกส์เฉล่ีย 15.4 เล่ม และอ่านนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 12.5 เล่ม โดย

ประชากรชาวไตห้วนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจะอ่านหนงัสือแบบอิเลคทรอนิกส์เฉล่ีย 3.2 เล่ม และอ่านนิตยสารแบบ

อิเลคทรอนิกส์ 2 เล่ม 

หนังสือประเภทไลฟ์สไตล์ ท่องเทีย่วและชีวจิตมอีตัราการอ่านทีสู่งทีสุ่ด ในขณะทีห่นังสือการ์ตูน หนังสือแนวตลกและผจญภยั

ได้รับความนิยมอย่างมาก ส่วนนิตยสารประเภทการท่องเทีย่ว อาหารและข่าว มอีตัราการอ่านทีสู่งทีสุ่ด 

จากการสาํรวจประเภทของหนงัสือท่ีประชากรอ่านพบว่า หนงัสือประเภทไลฟ์สไตล ์การท่องเท่ียว อาหารและชีวจิต

ไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุด โดยมีอตัราการอ่านถึง 73.3% โดยเม่ือปีท่ีแลว้พบว่า ในกลุ่มประชากรจาํนวน 10 คน 7 คนจะอ่าน

หนงัสือกนั ซ่ึงหนงัสือท่ีมีการอ่านมากถึง 40% นั้นไดแ้ก่ หนงัสือประเภทสุขภาพ (58.6%) วรรณกรรมนวนิยาย (57.7%) 

สังคมศาสตร์ (51.4%) จิตวิทยา (46.2%) และภาษาศาสตร์ (41.7%) 

ซ่ึงผลของจาํนวนประชากรท่ีมีการอ่านหนงัสือในปี 2014 นั้นมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกบัปี 2012 คือหนงัสือ

ประเภทหนงัสือการ์ตูนและตลกเบาสมอง (63.0%) และหนงัสือแนวผจญภยั (61.1%) ไดรั้บความนิยมสูงสุด ในขณะท่ีหนงัสือ

แนวแฟนตาซี (50.2%) การออกกาํลงักาย/การท่องเท่ียว/เกมส์ (45.6%) สืบสวนสอบสวน (44.3%) และแนวมิติเร้นลบั (41.5%) 

มีอตัราการอ่านถึง 40% 

ในฝ่ังอตัราการอ่านนิตยสาร นิตยสารประเภทอาหาร (59.4%) และขอ้มูลข่าวสาร (52.0%) มีอตัราการอ่านท่ีสูงท่ีสุด 

ในขณะท่ีนิตยสารเก่ียวกบัสุขภาพ (43.8%) และการเงิน (41.2%) มีอนัดบัรองลงมา 

หนังสือวรรณกรรมนวนิยายได้รับการต้อนรับในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ในขณะทีนิ่ตยสารประเภทอหารกไ็ด้รับ

การต้อนรับในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์เช่นกนั 

ประเภทของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2014 มีความแตกต่างจากหนงัสือท่ีเป็นกระดาษเป็นอยา่ง

มาก โดยหนงัสือประเภทวรรณกรรมนวนิยายเป็นหนงัสือประเภทหลกัท่ีมีการทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ รองลงมาคือไลท์

สไตล ์การท่องเท่ียว อาหารและชีวจิต (53.8%) ส่วนอนัดบัท่ีสามคือหนงัสือการ์ตูน (43.5%) 

ประเภทของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความนิยมในปี 2014 กลบัไม่ค่อยมีความแตกต่างจากตวันิตยสารท่ีเป็น

กระดาษมากนกั โดยนิตยสารประเภทอาหาร (66.7%) ขอ้มูลข่าวสาร (60.7%) สุขภาพ (54.3%) การเงิน (49.7%) และแฟชัน่ 

(39.3%) เป็นทอ็ปไฟวข์องรายการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ทั้งหมด 
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ในปี 2014 ประชากรจ านวน 41.9% มกีารซ้ือหนังสือ โดย 6.7% ซ้ือหนังสือการ์ตูน ซ่ึงจ านวนเฉลีย่ของหนังสือทัว่ไปรวมถึง

หนังสือการ์ตูนทีซ้ื่อคือ 4.4 เล่ม เป็นจ านวนทีล่ดต า่กว่าในปี 2012 ถึง 20% และมจี านวนเล่มน้อยลง 2.3 เล่ม 

จากการตรวจสอบพบว่า ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจาํนวน 41.9% มีการซ้ือหนงัสือเป็นประจาํ โดย 6.7% 

ชอบซ้ือหนงัสือการ์ตูน 

เทียบกบัธุรกิจส่ิงพิมพใ์นปี 2012 แลว้ อตัราการซ้ือหนงัสือของประชากรลดตํ่าลงจาก 51.8% เหลือ 43.1% ซ่ึงเท่ากบั

ถอยนอ้ยลงถึง 20% โดยหนงัสือท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือหนงัสือทัว่ไป (จาก 50.6% ลดลงเหลือ 41.9%) ส่วนหนงัสือ

การ์ตูนนั้นไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั (จาก 7.1% ลดลงเหลือ 6.7%) 

ส่วนจาํนวนหนงัสือท่ีซ้ือของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป ในปี 2014 มีการซ้ือหนงัสือโดยเฉล่ีย 3.8 เล่ม นอ้ยลง

กว่าปี 2012 เป็นจาํนวน 2.1 เล่ม ในขณะท่ีหนงัสือการ์ตูนเองก็ลดจาํนวนลงจากปี 2012 จากจาํนวน 0.8 เล่มเหลือแค่ 0.6 เล่ม 

รวมทั้งส้ินคือ ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจะมีการซ้ือหนงัสือโดยเฉล่ีย 4.4 เล่ม นอ้ยกว่าในปี 2012 เป็นจาํนวน 2.3 เล่ม 

ในปี 2014 มปีระชากรจ านวน 30.4% ซ้ือนิตยสารแบบปลกี เช่าอ่านหรือบอกรับเป็นสมาชิก โดยมอีตัราการซ้ือแบบปลกี 1.9 เล่ม 

เช่าอ่าน 3.7 เล่ม และบอกรับเป็นสมาชิก 0.4 เล่ม 

สถิติโดยรวมในปี 2014 บอกว่ามีประชากรจาํนวน 30.4% ซ้ือนิตยสารแบบปลีก เช่าอ่านหรือบอกรับเป็นสมาชิก โดย

ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป ไดมี้การซ้ือนิตยสารแบบปลีกจาํนวน 1.9 เล่ม เช่าอ่าน 3.7 เล่ม และบอกรับเป็นสมาชิก 0.4 

เล่ม 

ยอดซ้ือหนังสือของประชากรในปี 2014 เท่ากบั 1,240 เหรียญ ท าให้ธุรกจิหนังสือมยีอดจ าหน่ายเหลือแค่ 25,600 ล้านเหรียญ ต า่

กว่าในปี 2012 ถึง 20% 

จากยอดซ้ือหนงัสือทัว่ไปรวมถึงหนงัสือการ์ตูนพบว่า ในปี 2014 ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจะมีการซ้ือ

หนงัสือเฉล่ีย 1,146 เหรียญ และซ้ือหนงัสือการ์ตูนเป็นเงิน 94 เหรียญ รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 1,240 เหรียญ 

ซ่ึงจากสถิติน้ีพบว่างบประมาณการซ้ือหนงัสือของประชากร (ทั้งหนงัสือทัว่ไปและหนงัสือการ์ตูน) อยูท่ี่ 25,600 ลา้น

เหรียญ ตํ่ากว่าในปี 2012 ถึง 2,560 ลา้นเหรียญ หรือ 20% 

ในปี 2014 งบประมาณการซ้ือนิตยสารของประชากรอยู่ที ่589 เหรียญต่อคน หรือรวมทั้งส้ิน 12,300 ล้านเหรียญ 

จากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2014 ยอดเฉล่ียการซ้ือนิตยสารแบบปลีกอยูท่ี่ 1,480 เหรียญ เช่าอ่าน 1,170 เหรียญ และ

บอกรับเป็นสมาชิก 3,473 เหรียญ รวมทั้งส้ิน ประชากรแต่ละคนจะมียอดซ้ือนิตยสารอยูท่ี่ 1,946 เหรียญ โดยประชากรท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจะมีงบประมาณการซ้ือนิตยสารอยูท่ี่ 589 เหรียญ เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 12,300 ลา้นเหรียญ 
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ในปี 2014 งบประมาณการซ้ือหนังสืออเิลคทรอนิกส์อยู่ที ่1,484 เหรียญ  และงบประมาณการซ้ือนิตยสารอเิลคทรอนิกส์อยู่ที ่

1,921 เหรียญ 

ในปี 2014 งบประมาณการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1,484 เหรียญ  และงบประมาณการซ้ือนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 1,921 เหรียญ โดยประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจะมีงบประมาณการซ้ือหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 60 เหรียญ  และงบประมาณการซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 49 เหรียญ รวมมูลค่าการ

จดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ทั้งส้ิน 1,260 ลา้นเหรียญ และมูลค่าการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 1,000 ลา้นเหรียญ5 

ในปี 2014 หนังสือประเภทไลฟ์สไตล์ การท่องเทีย่ว อาหารและจิตวทิยามกีารจัดจ าหน่ายสูงทีสุ่ด ส่วนของนิตยสารน้ัน นิตยสาร

ประเภทการเงิน มยีอดจ าหน่ายสูงทีสุ่ด 

ในปี 2014 หนงัสือประเภทไลฟ์สไตล ์การท่องเท่ียว อาหารและจิตวิทยามีการจดัจาํหน่ายสูงท่ีสุด รองลงมาคือ

วรรณกรรมนวนิยาย ส่วนประเภทของหนงัสือการ์ตูนนั้น หนงัสือการ์ตูนประเภทผจญภยั (32.1%) และตลกเบาสมอง (31.2%) มี

ยอดซ้ือมากท่ีสุด และรองลงมคือแนวรักโรแมนติก (25.0%) 

ดา้นนิตยสาร นิตยสารประเภทการเงินมียอดจาํหน่ายสูงท่ีสุด (34.7%) รองลงมาคือประเภทอาหาร (32.5%) และ

นิตยสารแนวทัว่ไป (23.4%) กบัการแพทย ์(23.3%) 

ในปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทวรรณกรรมนวนิยายมียอดขายสูงท่ีสุด (40.4%) รองลงมาคือการเงินการ

ลงทุน (31.7%) สังคมศาสตร์ (29.2%) และไลฟ์สไตลก์ารท่องเท่ียวรวมไปถึงอาหาร (29.1%)  ส่วนทางดา้นนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์นั้น สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ นิตยสารทางดา้นการเงิน (54.3%) ขอ้มูลข่าวสาร (40.7%) การท่องเท่ียวและอาหาร 

(38.2%) แฟชัน่ (33.6%) สุขภาพ (32.8%) และคอมพิวเตอร์ (32.5%) 

อตัราการยอมรับการซ้ือหนังสืออเิลคทรอนิกส์และหนังสือพิมพ์อเิลคทรอนิกส์ยงัคงไม่สูงนัก 

                                                             
5 ตวัเลขนีเ้ป็นตวัเลขประเมิณได้มาจากการสุ่มจากส านกัพิมพ์ ผู้จดัจ าหนา่ยและผู้ใช้บริการ โดยใช้มาตรฐานในการเก็บข้อมลูที่แตกตา่งกนั จงึ
ท าให้มลูคา่ของธุรกิจที่ประเมิณออกมามีความแตกตา่งกนัด้วย เป็นต้นวา่ การทีส่ านกัพิมพ์มีรายได้ประเมิณมากกวา่ผู้จดัจ าหนา่ยก็เนื่องจาก
ผู้จดัหนา่ยนัน้ มีคา่ใช้จา่ยในสว่นของสต็อคและสาขาของร้าน แตย่งัไมไ่ด้รวมไปถงึการจดัส่งหนงัสือให้แกผู่้ที่ไมไ่ด้เป็นหน้าร้าน เป็นต้นวา่ 
ลูกค้า  ห้องสมดุและผู้จดัจ าหนา่ยในตา่งประเทศ และการทีผู่้ประกอบธุรกิจนิตยสารได้รับการประเมิณทีส่งูกวา่ผู้จดัหนา่ย ก็เพราะตวัเลข
รายได้ทีแ่สดงนัน้ไมไ่ด้รวมสมาชิกของนิตยสารเอาไว้ด้วย ทัง้ที่รายได้ส่วนใหญ่นัน้มาจากผู้ทีส่ัง่ซือ้หนงัสือโดยตรง รวมไปถงึผู้ทีส่ัง่ซือ้หนงัสือ
จากตา่งประเทศด้วย กบัอีกประการหนึง่คือ ทัง้หนงัสือและนิตยสารแบบอเิลคทรอนิกส์นัน้มีคา่ใช้จา่ยรายเดือนที่ต้องจา่ยให้แกแ่อพลิชั่นผู้
ให้บริการด้วย หรืออีกเหตผุลหนึง่ก็คือ ผู้ประกอบการเองก็ไมอ่าจระบรุายได้จากการจดัจ าหนา่ยหนงัสือและนิตยสารแบบอเิลคทรอนิกส์ได้
อยา่งชดัเจนเชน่กนั ท าให้การประเมิณตวัเลขส าหรับงานวิจยัชิน้นีมี้ขอบเขตจ ากดัอยู ่
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อตัราการยอมรับการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือพิมพอิ์เลคทรอนิกส์ยงัคงไม่สูงนกั โดย 3.0% ไม่พอใจกบั

การซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือพิมพอิ์เลคทรอนิกส์ 13.7% ยนิดีท่ีจะซ้ือ ทาํให้อตัราการยอมรับทั้งส้ินอยูท่ี่ 16.7% ซ่ึง

ตวัเลขน้ีมีค่านอ้ยกว่าการสาํรวจในปี 2012 ราว 6% หรืออีกดา้นหน่ึงก็คือ ประชากรจาํนวน 55.1% ไม่สมคัรใจท่ีจะซ้ือหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ 24.1% ไม่สมคัรใจอยา่งมาก เท่ากบัว่ามีประชากร 79.2% ท่ีไม่สมคัรใจกบัการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ผลลัพธ์สาํคัญในการสาํรวจเชิงคุณภาพ 

จากมุมมองของผูใ้ห้สัมภาษณ์ และสภาพของตลาดหนงัสือ พบว่ายอดจาํหน่ายนิตยสารมีแนวโนม้ท่ีลดลง โดยเฉพาะ

ในช่วงสามปีหลงัมาน้ี แวดวงนิตยสารไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอยา่งมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากตลาดของนิตยสารกระดาษท่ีมีขนาด

เล็กลงและการใชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนิตยสารแฟชัน่เป็นอยา่งมาก เม่ือหน่ึง...ผูอ่้านมีตวัเลือกอ่ืนใน

การรับขอ้มูลข่าวสาร สอง...การใชง้านอินเตอร์มีความสะดวกง่ายดายมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะผูห้ญิงจะชอบเขา้ไปดูขอ้มูลใน

เวบ็ไซตม์ากกว่า จึงสรุปไดว้่า ปัญหาไม่ไดม้าจากอตัราการอ่านท่ีลดนอ้ยลง แต่อาจเป็นเพราะมีอุปกรณ์การอ่านท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาํ

ให้พฤติกรรมการอ่านของผูค้นเปล่ียนไป โดยเฉพาะเม่ือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นเป็นของฟรีดว้ย 

แต่ถึงกระนั้น ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ก็ยงัมองไม่เห็นหนทางในการสร้างผลกาํไรจากหนงัสือแบบอิเลคทรอนิกส์ได ้

เม่ือยอดขายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้นอยูใ่นระหว่าง 1-5% เท่านั้น และงบประมาณในการลงทุนของสาํนกัพิมพเ์องก็มีจาํกดั 

ขาดบุคลากรและเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ และในส่วนของผูอ่้านเองกเ็ร่ิมจะคุน้ชินกบัการอ่านแบบฟรีในอินเตอร์เน็ต จึงไม่

ยนิดีท่ีจะจ่ายเงินไปกบัการดาวน์โหลดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และช่องทางการจดัหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัเองก็

ยงัไม่ใหญ่เท่าไหร่ เม่ือพวกเขายงัขาดแพลทฟอร์มท่ีมีความมัน่คง ไม่มีขอ้ตกลงอยา่งจริงจงัในการจดัหน่ายหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ และรายไดท่ี้เขา้มาก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นปัญหาท่ีหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบ

อิเลคทรอนิกส์กาํลงัเผชิญอยู ่

 

ดงันั้น จากผลของการสาํรวจเชิงปริมาณและคุณภาพจึงสรุปไดว้่า รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการส่ิงพิมพ์

ดงัต่อไปน้ี 

หนึ่ง  ขยายฐานการอ่านและสร้างบรรยากาศของการอ่านหนังสือภายในประเทศให้มากขึน้ 

1. ส่งเสริมและขยายฐานการอ่าน โดยบ่มเพาะความเคยชินให้แก่เยาวชนตั้งแต่ยงัเล็ก 

2. กาํหนดนโยบายให้โรงเรียนส่งเสริมการอ่านให้แก่นกัเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวยั 
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สอง ให้ความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาธุรกจิส่ิงพิมพ์แบบดจิทิลั 

1. ผลกัดนัแผนงานสาํหรับหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เพ่ือช่วยเหลือสาํนกัพิมพใ์ห้ปรับเปล่ียนรูปแบบหนงัสือ และ

สร้างมาตรฐานท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2. ลงทุนพฒันาบุคลากรและทีมงานเพ่ือสร้างธุรกิจแขนงน้ี 

3. มีนโยบายรองรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบของหนงัสือ และเพ่ิมความช่วยเหลือทั้งเร่ืองเงินลงทุนและ

เทคโนโลย ี

4. สร้างระบบการลงทุนให้แก่ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ทั้งในเร่ืองของแพลทฟอร์มท่ีให้บริการ ระบบการชาํระ

เงิน ครบวงจร 

5. รัฐบาลควรกาํหนดรูปแบบและมาตรฐานคุณภาพของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และมีการกาํหนดเลข

มาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลให้กบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ แบบเดียวกบัหนงัสือกระดาษ ไม่ใช่ให้

สาํนกัพิมพก์าํหนดเอาเอง 

6. ให้ความช่วยเหลือแก่สาํนกัพิมพใ์นการปรับปรุงและยกระดบัระบบ ePub 3.0 ทั้งในดา้นเงินทุนและบุคลากร 

7. กาํหนดบทลงโทษอยา่งจริงจงัสาํหรับผูท่ี้ขโมยผลงานการ์ตูนแบบอิเลคทรอนิกส์ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์

ของสาํนกัพิมพด์ว้ย 

 

สาม เสนอให้เว้นภาษีเป็นกรณพีิเศษ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวและรอบด้าน 

1. เสนอให้งดเวน้ภาษีสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือ เพ่ือลดภาระของสาํนกัพิมพ ์และราคาของหนงัสือ

ลง ซ่ึงอาจจะพิจารณาให้เป็นรายไป 

2. รัฐบาลควรมีแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวและรอบดา้น  
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ภาพประกอบ 3.8 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาของบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 114 

ภาพประกอบ 3.9 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นอายขุองบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั  114 

ภาพประกอบ 3.10 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นอายงุานของบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 115 

ภาพประกอบ 3.11 การแบ่งงานของบุคลากรในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั     116 

ภาพประกอบ 3.12 หนา้ท่ีรับผดิชอบในการทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือกระดาษในธุรกิจหนงัสือไตห้วนั 116 

ภาพประกอบ 3.13 ลกัษณะเด่นของธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนั      118 

ภาพประกอบ 3.14 ภาพรวมของธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนั      119 

ภาพประกอบ 3.15 รายการเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลท่ีมีการยืน่ขอในช่วงสามปีมาน้ี   120 

ภาพประกอบ 3.16 การประเมินสาํนกัพิมพใ์หม่ของประเทศไตห้วนั (มีการตีพิมพต์ั้งแต่ 4 รายการข้ึนไป)  120 

ภาพประกอบ 3.17 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสือในประเทศไตห้วนั     127 

ภาพประกอบ 3.18 อตัราการคืนหนงัสือในประเทศไตห้วนั       130 

ภาพประกอบ 3.19 ช่องทางท่ีมีการคืนหนงัสือมากท่ีสุดของประเทศไตห้วนั     130 

ภาพประกอบ 3.20 ช่องทางท่ีมีการคืนหนงัสือนอ้ยท่ีสุดของประเทศไตห้วนั     131 

ภาพประกอบ 3.21 แผนโฆษณาหนงัสือของประเทศไตห้วนั      132 

ภาพประกอบ 3.22 วิธีโฆษณาหนงัสือของประเทศไตห้วนั       132 

ภาพประกอบ 3.23 การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั     133 
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ภาพประกอบ 3.24 ลิขสิทธ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั      134 

ภาพประกอบ 3.25 การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั     135 

ภาพประกอบ 3.26 การจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั     135 

ภาพประกอบ 3.27 การจดัการลิขสิทธ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั    136 

ภาพประกอบ 3.28 การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนั     139 

ภาพประกอบ 3.29 รูปแบบความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์กบัผูใ้ห้บริการแอพลิเคชัน่หนงัสือใน

ประเทศไตห้วนั           139 

ภาพประกอบ 3.30 คู่คา้ลิขสิทธห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั     140 

ภาพประกอบ 3.31 ขอบข่ายลิขสิทธ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั    140 

ภาพประกอบ 3.32 รูปแบบการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั     140 

ภาพประกอบ 3.33 ช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั    141 

ภาพประกอบ 3.34 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนั     142 

ภาพประกอบ 3.35 เปรียบเทียบรายไดผู้ใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั   144 

ภาพประกอบ 3.36 การนาํเขา้และส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนั     144 

ภาพประกอบ 3.37 ประเทศท่ีมีการนาํเขา้หนงัสือมาไตห้วนั      145 

ภาพประกอบ 3.38 การส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนั       146 

ภาพประกอบ 3.39 มูลค่าการส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 2013     148 

ภาพประกอบ 3.40 มูลค่าการส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 2014     149 

ภาพประกอบ 3.41 มูลค่าการนาํเขา้หนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 2013     149 

ภาพประกอบ 3.42 มูลค่าการนาํเขา้หนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 2014     150 

ภาพประกอบ 3.43 การซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือของประเทศไตห้วนั      151 
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ภาพประกอบ 3.44 ลกัษณะการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั   152 

ภาพประกอบ 3.45 แหล่งซ้ือลิขสิทธ์หนงัสือในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั    153 

ภาพประกอบ 3.46 ลิขสิทธ์การจดัจาํหน่ายตลอดจนท่ีมาข่าวสารในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั  155 

ภาพประกอบ 3.47 คู่คา้ซ้ือขายลิขสิทธ์หนงัสือในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั    156 

ภาพประกอบ 3.48 การลงทุนในตลาดของประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั   158 

ภาพประกอบ 3.49 สมดุลรายรับของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั       162 

ภาพประกอบ 3.50 ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจหนงัสือในไตห้วนั      163 

ภาพประกอบ 3.51 ประเภทของธุรกิจหนงัสือการ์ตูนใหม่ในไตห้วนั      165 

ภาพประกอบ 3.52 เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือการ์ตูนใหม่ในไตห้วนั     166 

ภาพประกอบ 3.53 ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีมีการตีพิมพซ์ํ้ าในไตห้วนั     167 

ภาพประกอบ 3.54 การจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในประเทศไตห้วนั      168 

ภาพประกอบ 3.55 ช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในประเทศไตห้วนั     169 

ภาพประกอบ 3.56 สถานการณ์การจดัจาํหน่ายการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั    169 

ภาพประกอบ 3.57 การจดัจาํหน่ายการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั     170 

ภาพประกอบ 3.58 การจดัทาํการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั     171 

ภาพประกอบ 3.59 รูปแบบลิขสิทธ์ิการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั    171 

ภาพประกอบ 3.60 รูปแบบความร่วมมือเพ่ือจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 172 

ภาพประกอบ 3.61 ลกัษณะการซ้ือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั     172 

ภาพประกอบ 3.62 การนาํเขา้และส่งออกการ์ตูนของประเทศไตห้วนั      174 

ภาพประกอบ 3.63 การส่งออกการ์ตูนของประเทศไตห้วนั       174 
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ภาพประกอบ 3.64 การซ้ือขายลิขสิทธ์การ์ตูนของประเทศไตห้วนั      175 

ภาพประกอบ 3.65 ลกัษณะการซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนจากต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั   176 

ภาพประกอบ 3.66 แหล่งซ้ือลิขสิทธ์การ์ตูนในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั    177 

ภาพประกอบ 3.67 ลกัษณะการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์การ์ตูนของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั    178 

ภาพประกอบ 3.68 คู่คา้ซ้ือขายลิขสิทธ์การ์ตูนในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั    178 

ภาพประกอบ 3.69 การลงทุนในตลาดธุรกิจหนงัสือการ์ตูนในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ   179 

ภาพประกอบ 3.70 สาเหตุของความถดถอยของตลาดหนงัสือไตห้วนั      183 

ภาพประกอบ 3.71 อุปสรรคของของตลาดหนงัสือไตห้วนั       184 

ภาพประกอบ 4.1 ลกัษณะธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั      194 

ภาพประกอบ 4.2 รูปแบบธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั      195 

ภาพประกอบ 4.3 สังกดัของธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั      195 

ภาพประกอบ 4.4 ท่ีมาแหล่งเงินทุนของธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั     196 

ภาพประกอบ 4.5 รูปแบบการจา้งงานในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั     197 

ภาพประกอบ 4.6 อตัลกัษณ์ทางเพศของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั   198 

ภาพประกอบ 4.7 ระดบัการศึกษาของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั   198 

ภาพประกอบ 4.8 อายขุองผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั    199 

ภาพประกอบ 4.9 อายงุานของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั    199 

ภาพประกอบ 4.10 ลกัษณะงานของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั   200 

ภาพประกอบ 4.11 สถานการณ์ของตลาดนิตยสารในช่วงปี 2013-2014     202 

ภาพประกอบ 4.12 สถานการณ์ของตลาดนิตยสารแบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014    202 
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ภาพประกอบ 4.13 ประเภทนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนในประเทศไตห้วนั    203 

ภาพประกอบ 4.14 อายขุองนิตยสาร         204 

ภาพประกอบ 4.15 กาํหนดออกของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014      204 

ภาพประกอบ 4.16 ภาษาท่ีใชใ้นนิตยสารช่วงปี 2013-2014       205 

ภาพประกอบ 4.17 รูปแบบลิขสิทธ์ิของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014      205 

ภาพประกอบ 4.18 ภาษาท่ีใชใ้นนิตยสารแบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014     208 

ภาพประกอบ 4.19 รูปแบบลิขสิทธ์ิของนิตยสารแบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014    208 

ภาพประกอบ 4.20 รูปแบบการคา้ปลีกของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014     210 

ภาพประกอบ 4.21อตัราการคืนนิตยสารจากผูค้า้ปลีกในช่วงปี 2013-2014     212 

ภาพประกอบ 4.22 ประเมินการขายโฆษณาของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014     213 

ภาพประกอบ 4.23 การจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์      214 

ภาพประกอบ 4.24 ·การเร่ิมจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์      215 

ภาพประกอบ 4.25 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบันิตยสารอิเลคทรอนิกส์     215 
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ภาพประกอบ 4.29 อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์      217 

ภาพประกอบ 4.30 เปรียบเทียบรายไดก้ารจดัจาํหน่ายนิตยสารแบบเล่มและแบบอิเลคทรอนิกส์8   218 
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ภาพประกอบ 4.33 กาํหนดจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014    220 
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ภาพประกอบ 4.35 จาํนวนการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014  223 

ภาพประกอบ 4.36 รูปแบบของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014   223 

ภาพประกอบ 4.37 ลกัษณะของการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014  223 
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ภาพประกอบ 4.39 รูปแบบความร่วมมือกบัแพลทฟอร์มของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์    225 

ภาพประกอบ 4.40 ลกัษณะของแพลทฟอร์มท่ีลิขสิทธ์ินิตยสารอิเลคทรอนิกส์     225 

ภาพประกอบ 4.41 พ้ืนท่ีของแพลทฟอร์มท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์   226 

ภาพประกอบ 4.42 ลกัษณะการซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์       226 

ภาพประกอบ 4.43 ช่องทางการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์      227 

ภาพประกอบ 4.44 ลกัษณะรายไดข้องนิตยสารอิเลคทรอนิกส์      228 

ภาพประกอบ 4.45 อตัราการนาํเขา้และส่งออกนิตยสาร       228 

ภาพประกอบ 4.46 รูปแบบลกัษณะการซ้ือขายลิขสิทธ์ิของนิตยสาร      232 

ภาพประกอบ 4.47 รูปแบบลกัษณะการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารต่างประเทศในปี 2013-2014    232 

ภาพประกอบ 4.48 รูปแบบลกัษณะการจาํหน่ายลิขสิทธ์ินิตยสารต่างประเทศในปี 2013-2014   233 

ภาพประกอบ 4.49 การซ้ือขายลิขสิทธ์ิภายในประเทศ       234 

ภาพประกอบ 4.50 เปรียบเทียบส่ือท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนิตยสารในช่วงปี 2013-2014    235 

ภาพประกอบ 4.51 การลงทุนธุรกิจนิตยสารในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ     235 

ภาพประกอบ 4.52 แหล่งท่ีมารายไดข้องนิตยสารอิเลคทรอนิกส์      239 
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ภาพประกอบ 4.53 เปรียบเทียบรายจ่ายของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014     241 

ภาพประกอบ 4.54 ผลประกอบการของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014      242 

ภาพประกอบ 4.55 ผลประกอบการนิตยสารกระดาษในช่วงปี 2013-2014     242 

ภาพประกอบ 4.56 ผลประกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014    243 

ภาพประกอบ 4.57 การเปล่ียนแปลงการจดัจาํหน่ายนิตยสารกระดาษในช่วงปี 2013-2014   243 

ภาพประกอบ 4.58 การเปล่ียนแปลงการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014   244 

ภาพประกอบ 4.59 มุมมองต่ออนาคตของธุรกิจนิตยสารของไตห้วนั      245 

ภาพประกอบ 4.60 มุมมองต่ออนาคตของธุรกิจนิตยสารอิเลคทรอนิกส์     246 

ภาพประกอบ 5.1 ลกัษณะผูป้ระกอบการหนงัสือและนิตยสาร      253 

ภาพประกอบ 5.2 รูปแบบร้านหนงัสือและนิตยสาร       253 

ภาพประกอบ 5.3 ลกัษณะของกลุ่มธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร     254 

ภาพประกอบ 5.4 ลกัษณะขององคก์รผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร     254 

ภาพประกอบ 5.5 รูปแบบการจา้งงานของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร     255 

ภาพประกอบ 5.6 อายงุานของผูท่ี้ทาํงานประจาํของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร    255 

ภาพประกอบ 5.7 ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารระดบักลางและระดบับน     256 

ภาพประกอบ 5.8 ลกัษณะของผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร    256 

ภาพประกอบ 5.9 ศกัยภาพในการแข่งขนัของตลาดหนงัสือและนิตยสาร     257 

ภาพประกอบ 5.10 เปรียบเทียบยอดจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารทั้งหมด     258 

ภาพประกอบ 5.11 เจา้ของร้านหนงัสือ         259 

ภาพประกอบ 5.12 ลกัษณะของร้านหนงัสืออิสระ       260 
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ภาพประกอบ 5.13 ยอดขายหนงัสือและนิตยสารในช่วงวนัหยดุแตกต่างจากวนัทัว่ไปหรือไม่   262 

ภาพประกอบ 5.14 เปรียบเทียบยอดจาํหน่ายหนงัสือในช่วงวนัหยดุ      262 

ภาพประกอบ 5.15 โอกาสอนัดีในการจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารของประเทศไตห้วนั   263 

ภาพประกอบ 5.16 เปรียบเทียบยอดขายของหนงัสือประเภทต่างๆ ในช่วงปี 2013-2014    264 

ภาพประกอบ 5.17 เปรียบเทียบยอดขายของนิตยสารประเภทต่างๆ ในช่วงปี 2013-2014    265 

ภาพประกอบ 5.18 เปรียบเทียบสถานการณ์การจดัจาํหน่ายหนงัสือในช่วงหน่ึงปีมาน้ี    265 

ภาพประกอบ 5.19 เปรียบเทียบสถานการณ์การจดัจาํหน่ายนิตยสารในช่วงหน่ึงปีมาน้ี    266 

ภาพประกอบ 5.20 งบค่าใชจ่้ายเพ่ือส่งเสริมการขายของหนงัสือและนิตยสาร     266 

ภาพประกอบ 5.21 ค่าใชจ่้ายรายปีท่ีเพ่ิมหรือลดลงของผูจ้ดัจาํหน่าย      267 

ภาพประกอบ 5.22 ลกัษณะกิจกรรมส่งเสริมการขายหนงัสือและนิตยสาร     267 

ภาพประกอบ 5.23 ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการขายหนงัสือและนิตยสาร     268 

ภาพประกอบ 5.หนงัสือและนิตยสารท่ีจดัจาํหน่ายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์     269 

ภาพประกอบ 5.25 สาเหตุท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารยงัไม่คิดทาํรูปแบบอิเลคทรอนิกส์   269 

ภาพประกอบ 5.26 ความร่วมมือและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

            270 

ภาพประกอบ 5.27 ผูจ้ดัจาํหน่ายกบัร้านหนงัสือออนไลน์       271 

ภาพประกอบ 5.28 ปีท่ีมีการจดัตั้งร้านหนงัสือออนไลน์       271 

ภาพประกอบ 5.29 การจดัการร้านหนงัสือออนไลน์       272 

ภาพประกอบ 5.30 ลกัษณะเด่นของร้านหนงัสือออนไลน์       272 

ภาพประกอบ 5.31 การซ้ือขายผา่นร้านหนงัสือออนไลน์กบัหนงัสือรูปแบบอิเลคทรอนิกส์   272 

ภาพประกอบ 5.32 รายการสั่งซ้ือหนงัสือจากในและนอกประเทศ      273 
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ภาพประกอบ 5.33 เปรียบเทียบสถานการณ์การซ้ือขายหนงัสือกบัเม่ือปีท่ีแลว้     274 

ภาพประกอบ 5.34 สมดุลรายรับของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร     276 

ภาพประกอบ 5.35 ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร    276 

ภาพประกอบ 5.36 พ้ืนท่ีตั้งร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและร้านหนงัสือในห้างสรรพสินคา้   278 

ภาพประกอบ 5.37 อตัราการเพ่ิมหรือลดของร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้  278 

ภาพประกอบ 5.38 พ้ืนท่ีร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้    279 

ภาพประกอบ 5.39 เชลฟ์ของร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้    279 

ภาพประกอบ 5.40 พ้ืนท่ีนิตยสารในร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้   280 

ภาพประกอบ 5.41 จาํนวนของหนงัสือในร้านหนงัสืออิสระ      280 

ภาพประกอบ 5.42 จาํนวนของนิตยสารในร้านหนงัสืออิสระ      281 

ภาพประกอบ 5.43 ยอดจาํหน่ายเฉล่ียต่อคร้ังของร้านหนงัสือ      281 

ภาพประกอบ 5.44 สต็อคของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร      282 

ภาพประกอบ 5.45ทิศทางการพฒันาของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารในอีกสามปีขา้งหนา้   283 

ภาพประกอบ 5.46 มุมมองท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีต่อธุรกิจหนงัสือในอนาคต   284 

ภาพประกอบ 5.47 เปรียบเทียบแนวโนม้ของตลาดหนงัสือในมุมมองของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร  285 

ภาพประกอบ 5.48 มุมมองท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีต่อธุรกิจนิตยสารในอนาคต   286 

ภาพประกอบ 6.1 ลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั   290 

ภาพประกอบ 6.2 ลกัษณะกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์      291 

ภาพประกอบ 6.3 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์    291 

ภาพประกอบ 6.4 หนา้ท่ีสาํคญัของผูจ้าํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์       292 
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ภาพประกอบ 6.5 รายละเอียดของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์     292 

ภาพประกอบ 6.6 การว่าจา้งแรงงานของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์    293 

ภาพประกอบ 6.7 รูปแบบการจา้งงานของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์    293 

ภาพประกอบ 6.8 โครงสร้างเร่ืองเพศของคนท่ีทาํงานประจาํอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์  294 

ภาพประกอบ 6.9 ระดบัการศึกษาของคนท่ีทาํงานประจาํอยู่ในกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์   295 

ภาพประกอบ 6.10 โครงสร้างอายขุองคนท่ีทาํงานประจาํอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์   295 

ภาพประกอบ 6.11 โครงสร้างเร่ืองเพศของผูท่ี้ทาํงานอยู่ในกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์   296 

ภาพประกอบ 6.12 ระดบัการศึกษาของผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์    296 

ภาพประกอบ 6.13 โครงสร้างเร่ืองอายขุองผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์   297 

ภาพประกอบ 6.14 ลกัษณะเฉพาะของสินคา้และบริการของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์    297 

ภาพประกอบ 6.15 การออกจาํหน่ายของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์      298 

ภาพประกอบ 6.16 วิธีการจดัการลิขสิทธ์ิหนงัสืออิเลคทรอนิกส์      298 

ภาพประกอบ 6.17 จาํนวนสาํนกัพิมพท่ี์เขา้ร่วมกบัแพลทฟอร์มเพ่ือจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์  300 

ภาพประกอบ 6.18 รายการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีวางจาํหน่าย      300 

ภาพประกอบ 6.19 รายการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์บนเชลฟ์ในช่วงปี 2013-2014    301 

ภาพประกอบ 6.20  สภาพการณ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์     301 

ภาพประกอบ 6.21 รูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์       302 

ภาพประกอบ 6.22 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์      302 

ภาพประกอบ 6.23 อุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัการซ้ือขายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์     303 

ภาพประกอบ 6.24 การซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์        303 
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ภาพประกอบ 6.25 เปรียบเทียบรายไดใ้นการการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014  304 

ภาพประกอบ 6.26 นิตยสารท่ีเขา้ร่วมกบัแพลทฟอร์ม       305 

ภาพประกอบ 6.27 จาํนวนนิตยสารอิเลคทรอนิกส์บนเชลฟ์       306 

ภาพประกอบ 6.28 ประเภทของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์บนเชลฟ์ตั้งแต่ปี 2013-2014    307 

ภาพประกอบ 6.29 รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์      308 

ภาพประกอบ 6.30 รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์      308 

ภาพประกอบ 6.31 อุปกรณ์อ่านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์       309 

ภาพประกอบ 6.32 การซ้ือขายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์       309 

ภาพประกอบ 6.33 ระบบฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และภาษาปี 2013-2014    310 

ภาพประกอบ 6.34 ประเภทของแอพอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ฟรี      311 

ภาพประกอบ 6.35 ประเภทของแอพอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ชนิดเก็บค่าบริการ    311 

ภาพประกอบ 6.36 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2013     312 

ภาพประกอบ 6.37 สัดส่วนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2013      313 
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บททีห่นึ่ง ทีม่าของงานวจิัยและบทวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ส่วนทีห่นึ่ง เป้าหมายของงานวจิัย 

กระทรวงวฒันธรรมไดจ้ดัทาํรายงานธุรกิจส่ิงพิมพข์องประเทศไตห้วนัประจาํปี 2013-2014 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใช้

การวิจยัตรวจสอบพฤติกรรมทางสังคมในปัจจุบนั อนัจะเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการวางนโยบายของภาครัฐเพ่ือให้เกิดการพฒันา

ต่อผูป้ระกอบการต่อไปในอนาคต 

แต่ถึงกระนั้น งานวิจยัหัวขอ้ไดแ้บ่งแยกขอบเขตการวิจยัออกเป็นสามส่วน ไดแ้ก่ ธุรกิจหนงัสือ ธุรกิจนิตยสารและ

ธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ก่อนนาํผลลพัธ์ทั้งหมดมาประเมินร่วมกนั ทาํให้อาจจะมีขอ้มูลบางส่วนท่ีซํ้ าซอ้นและยากท่ีจะทาํ

ความเขา้ใจรูปแบบทั้งหมดของธุรกิจได ้ดงันั้น กระทรวงวฒันธรรมจึงไดป้รับเปล่ียนวิธีทาํการวิจยัธุรกิจหนงัสือ ธุรกิจนิตยสาร

และธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ จากสองปีหน่ึงคร้ัง มาเป็นปีละคร้ัง โดยหวงัว่าจะสามารถทาํความเขา้ใจสภาพการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงในแต่ละปีของแต่ละกลุ่มธุรกิจไดดี้มากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัจะช่วยประหยดังบประมาณของรัฐ ขยายคุณประโยชน์ของ

งานวิจยัให้ตรงตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

งานวิจยัช้ินมีเป้าหมายอยูท่ี่การทาํความเขา้ใจสภาพการณ์และความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจส่ิงพิมพ ์นบัตั้งแต่ธุรกิจ

หนงัสือ การ์ตูน นิตยสารและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ทั้งในดา้นภาพรวมทั้งหมด แหล่งท่ีมาของรายได ้ตลาดจดัจาํหน่ายทั้งใน

และต่างประเทศ การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ สภาพการลงทุนในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษา

พฤติกรรมการอ่านและการใชจ่้าย รวมไปถึงช่องทางการอ่านในรูปแบบต่างๆ ความเคยชิน จาํนวนหนงัสือ ความช่ืนชอบ ไป

จนถึงความพอใจในการซ้ือหนงัสือ เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็เพ่ือทาํความเขา้ใจต่อตลาดหนงัสืออยา่งชดัเจน 
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ส่วนทีส่อง บทวเิคราะห์ธุรกจิส านักพิมพ์ในต่างประเทศ 

ในปี 2015 หนงัสือฟิฟต้ีเชดออฟเกรย ์จาํนวน 3 ภาคไดรั้บการแปลมากกว่า 50 ภาษาและมียอดขายทัว่โลกจาํนวนไม่

ตํ่ากว่าหน่ึงร้อยลา้นเล่ม  ซ่ึงเป็นการจุดประกายให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศไตห้วนั นอกจากน้ี ภาคแรกของหนงัสือยงัไดถู้ก

นาํไปทาํเป็นภาพยนตร์และสร้างรายไดท้ัว่โลกมากกว่าห้าร้อยลา้นเหรียญสหรัฐ 

หนงัสือฟิฟต้ีเชดออฟเกรยข์องอี.แอล.เจมส์ โด่งดงัพอๆ กบันิยายวยัรุ่นทไวไลท ์ซ่ึงต่างก็เป็นเร่ืองของความรัก

เหมือนกนั หนงัสือร้านกาแฟของนกัเขียน (The writer’s coffee shop) เป็นหนงัสือทาํมือท่ีตีพิมพค์ร้ังแรกในปี 2011 โดยไดมี้การจดั

จาํหน่ายในรูปแบบของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ก่อน หากต่อมาไดมี้ผูอ่้านเรียกร้องให้มีการตีพิมพห์นงัสือในรูปแบบกระดาษ ทาํ

ให้ตอ้งมีการเปิดจองหนงัสือ (print-on-demand)  ทว่าผูอ่้านทั้งหลายไดแ้นะนาํว่า ยอดขายของหนงัสือฟิฟต้ีเชดออฟเกรยน์ั้น

น่าสนใจเป็นอยา่งมาก และในปี 2012 Vintage Books ในเครือ Random House ก็ไดติ้ดต่อขอซ้ือเพ่ือตีพิมฟิฟต้ีเชดออกเกรยอ์อกมาเป็น

รูปเล่ม 

จากความสาํเร็จดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ทาํให้ธุรกิจหนงัสือกลายเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ประการแรกคือ นิยายวยัรุ่นสามารถสร้าง

ตลาดและรายได้ๆ  อยา่งมหาศาล และอีกประการหน่ึง ประการท่ีสอง คือแมแ้ต่หนงัสือทาํมือเองกส็ามารถประสบความสาํเร็จได้

เช่นกนั  และประการท่ีสาม คือตั้งแต่ตอนท่ีหนงัสือฟิฟต้ีเชดออฟเกรยถู์กจดัจาํหน่ายในรูปแบบของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ก็มี

ยอดขายในระดบัสูง และสุดทา้ย นอกจากจะไดตี้พิมพเ์ป็นรูปเล่มแลว้ ผูจ้ดัพิมพเ์องก็ยงัไดรั้บประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เป็นตน้ว่า การ

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิเพ่ือสร้างเป็นภาพยนตร์ซ่ึงก็ประสบผลสาํเร็จไม่แพก้นั 

ปรากฏการณ์ความสาํเร็จอนัยิง่ใหญ่ของฟิฟต้ีเชดออฟเกรยน้ี์ ทาํให้มองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของธุรกิจหนงัสือว่า

มนักาํลงัมีการพฒันาไปในทิศทางท่ีแตกต่างไปจากเดิม เป็นตน้ว่า ความกา้วหนา้ของขอ้มูลข่าวสาร การท่ีหนงัสือกระดาษเร่ิม

เปล่ียนไปเป็นแบบอิเลคทรอนิกส์ รวมไปถึงพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือของประชากร เป็นตน้ ทั้งปรากฏการณ์

ทั้งหมดเหล่าน้ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจหนงัสือ 

ในต่างประเทศ รัฐบาลและผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือมกัมีความขดัแยง้กนัอยูเ่สมอ เม่ือต่างฝ่ายต่างก็มีนโยบายท่ีแตกต่าง

กนั ดว้ยเหต้ี จึงตอ้งทาํความเขา้ใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยศึกษาจากธุรกิจหนงัสือของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจกัร ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนั ญ่ีปุ่น เกาหลีและประเทศจีน เป็นตน้6 ซ่ึงหวงัว่าแนวความคิดเหล่าน้ีจะเป็นประโยค

ต่อการพฒันาธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัดว้ยเช่นกนั 

 

                                                             
6 ประเทศเหลา่นีล้้วนเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว และมีการลงทนุในธุรกิจหนงัสือเป็นอนัดบัต้นๆ โดยได้มีการท าวิจยัและเก็บข้อมลูในสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความแตกตา่งกนั 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หนึ่ง ตวัเลขทางสถิติ 

จากขอ้มูลของ Bowker แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2013 สหรัฐอเมริกาไดตี้พิมพห์นงัสือจาํนวน 304,912 ประเภท เทียบกบั

เม่ือปี 2012 (309,957 ประเภท) แลว้ลดลง 1.6% ทว่าตั้งแต่ปี 2009-2013 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การตีพิมพห์นงัสือราว 3 

พนัลา้นเล่ม โดยในปี 2012 มีจาํนวนมากท่ีสุด และในปี 2011 (292,037 ประเภท) มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด (ภาพประกอบ 1.1) 

 

ภาพประกอบ 1.1 ประเภทหนงัสือของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งปี 2010-2014 

นอกจากน้ี จากขอ้มูลของ StatShot by Association of American Publisher (AAP) ระบุว่า  ปี 2014 ธุรกิจหนงัสือของ

ประเทศสหรัฐอเมริกามีรายไดสู้งถึง 27,980 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมียอดจดัจาํหน่ายถึง 2,700 ลา้นเล่ม เทียบกบัปี 2013 (26,750 

ลา้นเหรียญสหรัฐ) แลว้มากข้ึนถึง 4.6% และจาํนวนหนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายมากข้ึนถึง 3.6% (Bluestone,2015)  ภาพประกอบ 1.2 

 

ภาพประกอบ 1.2 รายไดแ้ละยอดจาํหน่ายหนงัสือของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งปี 2013-2015 
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อาจพูดไดว้่า ตวัเลขการอ่านของประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน และจากขอ้มูลของ Nielsen ประเทศ

สหรัฐอเมริการะบุว่า เทียบกบัปี 2013 แลว้ ปี 2014 จาํนวนหนังสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศสหรัฐอเมริกาตกลงไป 6.1% (จาก

240 ลา้นเล่ม เหลือแค่ 220 ลา้นเล่ม) แต่ขอ้มูลจาก Association of American Publisher ระบุว่า ยอดขายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2014 (1,580 ลา้นเหรียญสหรัฐ) มากกว่าปี 2013 ถึง 4.7%7 

 

สอง ประชากรทีอ่่านหนังสือ 

Pew Research Center รายงานว่าในปี 2014 ประชากรชาวอเมริกนัผูมี้อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปจาํนวน 76% อ่านหนงัสือ

กนัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม โดย 69% อ่านหนงัสือกระดาษ, 28% อ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์, 14% อ่านหนงัสือเสียง เทียบกบัเม่ือปี 

2012 แลว้ จาํนวนการอ่านของประชากรยงัคงคงท่ี (Zickuhr & Rainnie,2014)  

 

ภาพประกอบ 1.3 อตัราการอ่านหนงัสือแต่ละประเภทและอตัราการอ่านรายปีของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2014 

ผลการสาํรวจในตน้ปี 2014 ระบุว่า ในช่วงหน่ึงปีมาน้ี ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปมีการอ่านหนงัสือโดยเฉล่ีย 

12 เล่ม (ค่ากลางอยูท่ี่ 5 เล่ม ซ่ึงแสดงว่าคร่ึงหน่ึงของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป อ่านหนงัสือไม่ถึง 5 เล่ม) 

 

                                                             
7 January 2015 Author Earning Report by AuthorEarning ได้ประเมินธุรกจิหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียน ISBN วา่จะ
ส่งผลกระทบทางด้านลบตอ่ตลาดหนงัสืออเิลคทรอนิกส์  ซึง่ 33% ของหนงัสืออิเลคทรอนสิก์ที่อเมซอนจดัจ าหนา่ยอยูน่ัน้ก็เป็นหนงัสือแบบท า
มือ และมียอดขายอยูร่าว 20 % อีกประการหนึง่ รายได้ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบท ามือนีจ้ะตกเป็นของผู้จดัท าหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ราว 
40% 
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สาม มุมมองด้านธุรกจิ 

ในฐานะท่ีเป็นผูน้าํดา้นอินเตอร์เน็ตอนัดบัหน่ึงของโลก ธุรกิจของ Amazon.com มีการเติบโตข้ึนอยา่งกา้วกระโดด 

นบัตั้งแต่ปี 2009 ท่ีอเมซอนเปิดตวั AmazonEncore และ Amazon Publishing ในปัจจุบนั อเมซอนก็ไดก้ลายเป็นแหล่งหนงัสือเล่มและ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไปโดยปริยาย แต่ถึงกระนั้น ผลลพัธ์ท่ีไดก้็ยงัไม่เป็นตามอยา่งท่ีคาดการณ์ไว ้คืออเมซอนไม่ไดเ้ป็นผูน้าํ

ของธุรกิจหนงัสือ แมว้่าปัจจยัหน่ึงจะเกิดจากการแข่งขนัของธุรกิจหนงัสือกระดาษเม่ือปีท่ีแลว้ และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือราย

ใหญ่อยา่ง  Barnes & Noble ไดป้ฏิเสธการจดัจาํหน่ายหนงัสือของอเมซอน ทาํให้ปริมาณของอเมซอนกลายมาเป็นอุปสรรคใหญ่ซ่ึง

ทาํให้อเมซอนตอ้งปลดพนกังานออก และยา้ยฐานการผลิตจากนิวยอร์คไปท่ีซีแอตเทิร์นแทน (Greenfielf,2014) 

อีกดา้นหน่ึงคือการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ เม่ือเร่ิมมีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เขา้มาในปี 2009 Barnes & Noble ก็ไดอ้อก

ตวัเคร่ืองอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ Nook ท่ีออกมาเปล่ียนโฉมหนา้การอ่าน และแข่งกบัแอปเป้ิลและอเมซอน แต่ถึงกระนั้น 

Barnes & Noble ก็สามารถทาํกาํไรจาก Nook ได ้พวกเขาจึงตอ้งประกาศลดการลงทุนกบั Nook และเปล่ียนไปลงทุนดา้นร้านหนงัสือ

แบบเล่ม โดยเพ่ิมความสนุกสนานในการซ้ือหนงัสือกระดาษแทน (Coleman-Lochner,2014) 

 

สหราชอาณาจักร 

หนึ่ง ตวัเลขทางสถิติ 

จากสถิติของ Nielsen ระบุว่า ในปี 2013 องักฤษไดมี้การตีพิมพห์นงัสือทั้งส้ิน 184,400 รายการ โดย 61,300 รายการเป็น

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ เทียบกบัปี 2012 (170,000 รายการ) แลว้ มีอตัราเติบโตข้ึน 8.0% 

นอกจากน้ี The Publishers Association ของสหราชอาณาจกัรยงัรายงานว่า ในปี 2014 ธุรกิจหนงัสือในประเทศองักฤษมี

มูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,750 ลา้นปอนด ์เทียบกบัปี 2013 (2,880 ลา้นปอนด)์ แลว้ ลดลง 5% และยอดจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

อยูท่ี่ 560 ลา้นปอนด ์เทียกกบัปี 2013 (510 ลา้นปอนด)์ แลว้เพ่ิมข้ึน 11% รวมยอดจาํหน่ายหนงัสือทั้งส้ิน 3,310 ลา้นปอนด ์เทียบ

กบัปี 2013 (3,390 ลา้นปอนด)์ แลว้ ลดลง 2% นอกจากน้ี รายไดร้ายสัปดาห์ขององักฤษอยูท่ี่ 1,020 ลา้นปอนด ์เทียบกบัเม่ือปี 

2013 แลว้เพ่ิมข้ึน 3% (The Publishers Association,2015) ภาพประกอบ 1.4 
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ภาพประกอบ 1.4 ประเภทหนงัสือของประเทศองักฤษตั้งแต่ปี 2010-2014 และยอดจาํหน่ายตั้งแต่ปี 2013-2015 

 

สอง ประชากรทีอ่่านหนังสือ 

จากรายงานของ Booktrust และ  DJS Research เก่ียวกบัความเคยชินในการอ่านหนงัสือของประชากรในปี 2013 ระบุว่า 

28% ของประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป อ่านหนงัสือทุกวนั, 22% อ่านสัปดาห์ละหน่ึงเล่ม, 30% อ่านหนงัสือนอ้ยมาก, รวม

ทั้งส้ินมี 80% ท่ีอ่านหนงัสือกระดาษ นอกจากน้ี 18% บอกว่าไม่เคยอ่านหนงัสือกระดาษเลย ส่วนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น 

ประชากร 29% บอกว่าเคยอ่าน (11% บอกว่าอ่านทุกวนั, 9% บอกว่าอ่านสัปดาห์ละอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง, 9% บอกว่าอ่านนอ้ย

มาก). 71% ไม่เคยอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มาก่อน คาดว่ามีประชากรท่ีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนท่ีไม่เคยอ่านทั้งหนงัสือกระดาษและ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ทั้งส้ิน 14% (DJS Researc.2014) ภาพประกอบ 1.5 

 

ภาพประกอบ 1.5 ลกัษณะการอ่านหนงัสือของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปในประเทศองักฤษ ปี 2014 
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สาม มุมมองด้านธุรกจิ 

เดือนมีนาคมปี 2014 พ้ืนท่ีส่ีเขตของประเทศองักฤษไดมี้แผนผลกัดนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เขา้ไปในห้องสมุด 

(รวมถึงหนงัสือเล่มดว้ย) แต่เม่ือออกจากห้องสมุดไปแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่สามารถใชบ้ริการของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์น้ีได ้ทาํ

ให้มีผูใ้ชบ้ริการหันไปซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์หลงัออกจากห้องสมุดไปเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ

หนงัสือขององักฤษ และในงานประชุมห้องสมุดของประเทศองักฤษ Janene Cox ไดก้ล่าวว่า “ผูท่ี้ยมืหนงัสือมกัเป็นผูซ้ื้อหนงัสือ

ดว้ย” ซ่ึงดูจากตวัเลขการยมืหนงัสือ 464 เล่มแลว้ จะมีการซ้ืออิเลคทรอนิกส์ถึง 20 เล่มดว้ย (Pikington, 2014; Hoffelder,2014) 

 ปัจจยัอีกดา้นหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ก็คือการท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

องักฤษ Waterstone และอเมซอนไดร่้วมกนัเปิดตวัอุปกรณ์อ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ Kindle ข้ึนในปี 2012 ซ่ึงช่วยให้ยอดขายเพ่ิม

สูงข้ึน ทว่า ไม่ถึงสองปี ในปี 2014 Waterstone ก็พบว่า Kindle เร่ิมไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแลว้ ในขณะท่ีความตอ้งการหนงัสือท่ี

เป็นกระดาษเร่ิมมีสูงข้ึน (Trotman, 2015) 

 

ประเทศฝร่ังเศส 

หนึ่ง ตวัเลขทางสถิติ 

จากสถิติของห้องสมุดแห่งชาติของประเทศฝร่ังเศส (BnF) ระบุว่า ในปี 2014 ประเทศฝร่ังเศสไดมี้การตีพิมพห์นงัสือ 

80,255 รายการ เทียบกบัปี 2013 (74,818 รายการ) แลว้ มีอตัราเติบโตข้ึนถึง 7.3% ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในช่วงห้าปีมาน้ี หนงัสือ

ของประเทศฝร่ังเศสไดมี้ความหลากหลายข้ึนมาก ภาพประกอบ 1.6 

 

ภาพประกอบ 1.6 ประเภทหนงัสือของประเทศฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 2010-2014 และยอดจาํหน่ายหนงัสือตั้งแต่ปี 2009-2013 
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ทว่าสภาพของธุรกิจหนงัสือในประเทศฝร่ังเศสกลบัตกลงเร่ือยๆ มานบัตั้งแต่ปี 2013 โดยมียอดจาํหน่ายแค่เพียง 427 

ลา้นเล่ม (ทั้งหนงัสือกระดาษ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือเสียง) เทียบกบัปี 2012 (441 ลา้นเล่ม) แลว้ ลดลงถึง 3.2% 

ภาพประกอบ 1.6 

งานประชุมตรวจสอบธุรกิจหนงัสือ Syndicat national de I’edtion, SNE  รายงานขอ้มูลในช่วงห้าปีว่ายอดขายหนงัสือของ

ฝร่ังเศสไดต้กลงอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ปี 2010 ท่ีมียอดขาย 2,707 ลา้นยโูร ไดต้กลงเหลือแค่ 2,517 ลา้นยโูรในปี 2014 เท่ากบัว่า

ภายในห้าปีน้ี ยอดขาไดต้กลงถึง 7% (Syndicat national de I’edtion, 2015) ภาพประกอบ 1.7 

 

ภาพประกอบ1.7 ยอดจาํหน่ายหนงัสือในประเทศฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 2010-2014 

ในฝ่ังของหนงัสือการ์ตูนนั้น บริษทั GfK ของประเทศฝร่ังเศสไดมี้รายงานว่า ในปี 2014 ฝร่ังเศสไดมี้ยอดจาํหน่าย

หนงัสือการ์ตูนอยูท่ี่ 35 ลา้นเล่ม เทียบกบัเม่ือปี 213 แลว้ ลดลง 0.3% ซ่ึงยอดจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในปี 2013 ไดล้ดลงจาก 417 

ลา้นยโูร เหลือแค่ 409 ลา้นยโูรในปี 2014 เท่ากบัลดลงถึง 2.0% (GfK,2015) ภาพประกอบ 1.8  
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ภาพประกอบ 1.8 จาํนวนหนงัสือและรายไดจ้ากหนงัสือการ์ตูนในประเทศฝร่ังเศสตั้งแต่ปี 2010-2014 

 

สอง ประชากรทีอ่่านหนังสือ 

บริษทั Ipsos ของประเทศฝร่ังเศสมีรายงานการอ่านของประชากรชาวฝร่ังเศสว่าในปี 20158 มีประชากรท่ีอายตุั้งแต่ 15 

ปีข้ึนไปจาํนวน 90% อ่านหนงัสืออยา่งนอ้ยหน่ึงเล่ม (รวมหนงัสือการ์ตูน) ซ่ึงในจาํนวนนั้น เป็นหนงัสือกระดาษถึง 89% เป็น

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 19% โดยประชากรท่ีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปจะอ่านหนงัสือโดยเฉล่ีย 16.3 เล่ม เป็นหนงัสือกระดาษ 14.5 

เล่ม และเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 1.8 เล่ม ภาพประกอบ 1.9  

                                                             
8 ที่มา http;//www.crlben.fr/les-francais-et-la-lecture-2015 
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ภาพประกอบ 1.9 ลกัษณะการอ่านหนงัสือของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปของประเทศฝร่ังเศสปี 2015 

 

สาม มุมมองด้านธุรกจิ 

เน่ืองจากประเทศฝร่ังเศสมีการคุม้ครองทางดา้นวฒันธรรมและวรรณกรรมอยู ่ทาํให้ไม่เกิดผลลพัธ์ในทางลบจากการ

แข่งขนักนัทางดา้นราคา  อีกทั้งประเทศฝร่ังเศสยงัมีกฎระเบียบในการตั้งราคาท่ีแน่ชดั และเม่ือมีร้านหนงัสือออนไลน์ 

(โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อเมซอน) เขา้มาในประเทศ ฝร่ังเศสก็ไดจ้ดัตั้งระเบียบข้ึนในปี 2013 เพ่ือเป็นกาํแพงขีดกั้นการบริการ

ทางดา้นออนไลน์ ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า “ระเบียบการต่อตา้นอเมซอน” ซ่ึงทาํให้อเมซอนตอ้งงดนามสัญญาความร่วมมือกบัฝร่ังเศส

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร (France 24. 2013; Nattise,2014) 

อีกประเด็นหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอเมซอนก็คือ ในปี 2013 Carrefour ไดเ้ร่ิมจดัจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับอ่านหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ Nolimbook and Nolimbook+  พร้อมผลกัดนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของตนออกมาดว้ย ซ่ึงกระแสตอบรับทาํให้ราคา

ของ Nolimbook ถูกกว่า Kindle ท่ีมีราคา 79 ยโูร เหลือแค่ 59 ยโูรเท่านั้น (Hoffelder,2013) 

นอกจากการแข่งขนัของร้านหนงัสือออนไลน์แลว้ ในปีน้ี ประเทศฝร่ังเศสยงัตอ้งเผชิญหนา้กบัภาษีของหนงัสือท่ี

เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

โดยฝร่ังเศสไดข้ึ้นภาษีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เป็น 5.5% ในขณะท่ีประเทศลกัเซมเบิร์ก (3%)  แต่เม่ือเทียบประเทศใน

ทวีปยโุรปอ่ืนๆ แล ้ถือว่าฝร่ังเศสเรียกเก็บภาษีตํ่ากว่า (เป็นตน้ว่า สหราชอาณาจกัร 20% และเยอรมนั 19%) แต่ถึงกระนั้นในปี 

2015 สหภาพยโุรปก็ไดมี้การปรับภาษีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ให้สูงข้ึน รวมไปถึงประเทศฝร่ังเศสและลกัเซมเบิรืก โดยประเทศ
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ฝร่ังเศสถูกเรียกร้องใหเ้ก็บภาษีเป็นจาํนวน 20% ในปีน้ี จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า ตลาดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะตอ้งไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งมาก แต่ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการปกป้องธุรกิจหนงัสือกระดาษเอาไว ้ซ่ึงสหภาพยโุรปไดเ้รียกร้องให้มีการตั้งกฏต่อ

บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในลาํดบัต่อไปดว้ย (Adamowski,2015) 

 

ประเทศเยอรมัน 

หนึ่ง ตวัเลขทางสถิติ 

ขอ้มูลการประชุมธุรกิจหนงัสือของประเทศเยอรมนั9 ระบุว่าในปี 2014  ประเทศเยอรมนัไดมี้การตีพิมพห์นงัสือ

จาํนวน 73,863 ประเภท เทียบกบัในปี 2013 (81,919 ประเภท) แลว้ลดลง 0.1% นบัว่าเป็นตวัเลขตํ่าสุดในรอบหา้ปี ส่วนในดา้น

ยอดขายนั้น ยอดจาํหน่ายหนงัสือของประเทศเยอรมนัไดล้ดตํ่าลงตั้งแต่ปี 2010 ถึงแมว้่าปี 2013 ตวัเลขจะสูงข้ึนจากปี 2012 เป็น

จาํนวน 0.2% แต่ในปี 2014 กลบัปรับลดลง 2.2% มีมูลค่าทั้งหมด 9,322 ลา้นยโูร ภาพประกอบ 1.10 

 

ภาพประกอบ 1.10 จาํนวนประเภทและรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายหนงัสือในประเทศเยอรมนัตั้งแต่ปี 2010-2014 

ภาพรวมของธุรกิจหนงัสือในประเทศเยอรมนัปี 2014 ดูไม่ค่อยดีนกั (ทั้งประเภทหนงัสือท่ีลดลงและยอดจาํหน่ายท่ีตก

ลงดว้ย) แต่ในแง่ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์กลบัพอมีกาํไรอยูบ่า้ง โดยในปี 2014 เยอรมนัมีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ทั้งหมด 

24,800,000 เล่ม เทียบกบัปี 2013 (21,500,000 เล่ม) แลว้เพ่ิมข้ึน 15.3%  ส่วนในแง่ของยอดขาย ปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์

ของเยอรมนัมียอดจาํหน่ายถึง 4.3% ของตลาด แต่ทว่าในห้าปีมาน้ี ไดเ้กิดความเปล่ียนแปลงมากข้ึน ทาํให้ถึงแมห้นงัสือ

อิเลคทรอนิกส์จะยงัเติบโตอยู ่แต่ก็ชา้ลงกว่าท่ีเคย ภาพประกอบ 1.11 

                                                             
9 ข้อมลูเพิ่มเติม http://www.boersenverein.de/de/portal/index.html 
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ภาพประกอบ 1.11 จาํนวนประเภทและยอดจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศเยอรมนัตั้งแต่ปี 2010-2014 

ดูจากจาํนวนประชากรผูซ้ื้อหนงัสือ นบัตั้งแต่ปี 2011-2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวนกว่าหน่ึงลา้นเล่มมีผูซ้ื้อเป็น

จาํนวนถึง 3.9 ลา้นคน ภาพประกอบ 1.12 

 

 

ภาพประกอบ 1.12 จาํนวนผูซ้ื้อหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศเยอรมนัตั้งแต่ปี 2010-2014 

 

สอง ประชากรทีอ่่านหนังสือ 

ขอ้มูลจาก Verbrauchs- und Medienanalyse（VuMA）ระบุว่า ในปี 2015 ประชากรชาวเยอรมนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 14 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 18% อ่านหนงัสือสัปดาห์ละหลายคร้ัง, 20.2% อ่านหนงัสือเดือนละหลายคร้ัง,  10.4% อ่านหนงัสือเดือนละคร้ัง. 
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27.8%, 23.5% ไม่เคยอ่านหนงัสือเลย จึงอาจพูดไดว้่า 48.7% ของประชากรทั้งหมดมีการอ่านหนงัสือกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง รวม

ทั้งส้ิน 34,350,000 คน แต่ทว่าในช่วงห้าปีมาน้ี จาํนวนประชากรท่ีอ่านหนงัสือของเยอรมนัมีการปรับลดลงอยา่งต่อเน่ือง เม่ือ

เทียบกบัปี 214 แลว้ ในปี 2015 อตัราการอ่านรายเดือน (50.2%) ไดล้ดลง 150 นาที（VuMA, 2015）ภาพประกอบ 1.13 

 

ภาพประกอบ 1.13 อตัราการอ่านหนงัสือรายเดือนของชาวเยอรมนั 

 

สาม มุมมองด้านธุรกจิ 

แมส้ภาพการณ์ของธุรกิจหนงัสือจะไม่ค่อยดีนกั แต่เยอรมนัก็ยงัเป็นตลอดท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองของโลก และเป็นหน่ึง

ในตลาดซ้ือขายส่ือท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคยโุรป Weltbild ไดร้ายงานถึงสภาวะขาดทุนในเดือนมกราคม ปี 2014（Kozlowski, 

2014）และในเดือนมิถุนาคม ปีเดียวกนันั้น งานประชุมธุรกิจหนงัสือของประเทศเยอรมนัไดพู้ดถึงการเขา้มาของอเมซอนวา่

เป็นการทาํลายตลาดหนงัสอ และเรียกร้องให้รัฐบาลดาํเนินการตรวจสอบ โดยก่อนหนา้นั้นอเมซอนไดท้าํให้สินคา้ของ 

Bonnier  ออกวางตลาดล่าชา้ ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่า ทั้งหมดน้ีเกิดจากการท่ีอเมซอนตอ้งการสร้างผลกาํไรของหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ให้มากข้ึน และในส่วนของหนงัสือกระดาษนั้น ราคาหนงัสือกระดาษของอเมซอนอยูท่ี่ 55% ในขณะท่ีกาํไรจาก

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 37% ดงันั้นอเมซอนจึงมีแผนปรับเพ่ิมผลกาํไรให้สูงข้ึนถึง 40-55% （Eddy, 2014a, 2014b） 

การปรับเพ่ิมภาษีอิเลคทรอนิกส์ของประเทศเยอรมนัให้ข้ึนถึง 19% ในขณะท่ีหนงัสือกระดาษมีภาษีอยูแ่ค่ 7% สร้าง

ความแตกต่างให้อยา่งมาก และส่งผลต่อราคาหนงัสือกระดาษและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของเยอรมนัอีกดว้ย โดยท่ีประชุมธุรกิจ

หนงัสือของประเทศเยอรมนัหวงัว่าจะสามารถปรับระดบัภาษีของหนงัสือทั้งสองแบบให้ใกลเ้คียงกนัได ้หากทว่าสหภาพยโุรป

กลบัไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดน้ีนกั และเม่ือเทียบกนัแลว้ประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยโุรปมีความตั้งใจท่ีปรับภาษีของหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ใหสู้งมากยิง่ข้ึนดว้ย （Hoffelder, 2014） 
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ประเทศญีปุ่่น 

หนึ่ง ตวัเลขทางสถิติ 

ในปี 2013 ประเทศญ่ีปุ่นมีการตีพิมพห์นงัสือจาํนวน 82,589 ประเภท10 เทียบกบัปี 2012 (82,204 ประเภท) แลว้เพ่ิมข้ึน 

0.5% นบัเป็นปีท่ีมีการตีพิมพห์นงัสือใหม่ออกมามากท่ีสุดในรอบห้าปี แต่เม่ือพิจารณาถึงจาํนวนหนงัสือแลว้ พบว่ามีแนวโนม้ท่ี

ลดลง โดยในปี 2013 ประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การออกหนงัสือมา 12,622,700 ลา้นเล่ม เทียบกบัเม่ือปี 2012 (12,906,600 ลา้นเล่ม) แลว้

ลดลงถึง 2.2% ภาพประกอบ 1.14 

 

ภาพประกอบ 1.14 ประเภทและจาํนวนการจดัจาํหน่ายหนงัสือของประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี 2009-2013 

จากสภาพการณ์จดัจาํหน่าย ทั้งหนงัสือเล่มและนิตยสารต่างมีการปรับตวัลดลง โดยในปี 2013 ประเทศญ่ีปุ่นมียอด

จาํหน่าย 843,000,000 ลา้นเยน เทียบกบัปี 2012 (861,400,000 ลา้นเยน) แลว้ ลดลง 2.1% ยิง่ในฝ่ังนิตยสารนั้น มียอดขายในปี 

2013 ถึง 928,100,000 ลา้นเยน เทียบกบัปี 2012 (971,800,000 ลา้นเยน) แลว้ ลดลง 4.5% ภาพประกอบ 1.15 

                                                             
10 ข้อมลูเพิ่มเติม http://d.hatena.ne.jp/OdaMitsuo/20140701/1404140424 
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ภาพประกอบ 1.15 รายไดข้องหนงัสือและนิตยสารของประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี 2009-2013 

ในฝ่ังของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ จากขอ้มูลงานวิจยัของ Impress
11 ระบุว่า ในปี 2014 ตลาดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

ของญ่ีปุ่นมีมูลค่า 126,600,00 ลา้นเยน เทียบกบัปี 2013 (93,600 ลา้นเยน) แลว้ เติบโตข้ึนถึง 35.2% และนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มี

มูลค่าทั้งส้ิน 14,500 ลา้นเยน เทียบกบัปี 2013 (7,700 ลา้นเยน) แลว้เติบโตข้ึนถึง 88.3% ภาพประกอบ 1.16 

 

ภาพประกอบ 1.16 ขนาดของตลาดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และนิตยสารของประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี 2010-2014 

ยอดจาํหน่ายของหนงัสือกระดาษไดป้รับตวัลดลง และจาํนวนท่ีจดัจาํหน่ายก็นอ้ยลงไปดว้ย โดยในปี 2015 ญ่ีปุ่นมีร้านหนงัสือ 

13,488 แห่ง เทียบกบัปี 2014 (13,943 แห่ง) แลว้ ภายในหน่ึงปีน้ี มีอตัราลดลงถึง 400 กว่าแห่ง แต่ถึงกระนั้น ผูจ้ดัจาํหน่ายราย

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นกลบัไม่ไดล้ดจาํนวนร้านหนงัสือลง แต่กลบัเพ่ิมข้ึนจาก 4,558 แห่งเป็น 4,845 แห่ง12 

                                                             
11 https://r.impressrd.jp/iil/files/sample_pdf/電子書籍ビジネス調査報告書2015%20 サンプ 

ル版.pdf 
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สอง ประชากรทีอ่่านหนังสือ 

จากขอ้มูลของกระทรวงวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น ในปี 2014 ประชากรชาวญ่ีปุ่นท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไปมีการ

อ่านหนงัสือเดือนละ 52.4% โดย 34.5% อ่านเดือนละ 1-2 เล่ม. 10.9% อ่านเดือนละ 3-4 เล่ม, 3.4% อ่านเดือนละ 5-6 เล่ม, 3.6% 

อ่านเดือนละ 7 เล่มข้ึนไป (กระทรวงวฒันธรรม, 2014) ภาพประกอบ 1.17 

 

ภาพประกอบ 1.17 อตัราการอ่านหนงัสือรายเดือนของชาวญ่ีปุ่น 

จากการตรวจสอบการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัของชาวญ่ีปุ่นพบว่า ในปี 2014 ประชากรชาวญ่ีปุ่นท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปี

ข้ึนไปอ่านหนงัสือเดือนละ 52%, อ่านนิตยสาร 49% รวมจาํนวนคนท่ีอ่านทั้งหนงัสือและนิตยสารทั้งหมด 69% (ภาพประกอบ 

1.18) ซ่ึงดูจากจาํนวนของหนงัสือท่ีอ่านแลว้ ประชากรชาวญ่ีปุ่นท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไปจะอ่านหนงัสือโดยเฉล่ีย 0.9 เล่ม, เป็น

หนงัสือประเภทซีรียเ์ร่ืองยาว 0.7 เล่ม นิตยสารรายสัปดาห์ 1.1 ฉบบั นิตยสารรายเดือน 0.5 ฉบบั และหนงัสือการ์ตูนรายเดือน 

1.1 เล่ม นอกจากน้ี การตรวจสอบยงัพบว่า ชาวญ่ีปุ่นจาํนวน 21% ไดเ้ร่ิมตน้อ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แลว้ 

                                                                                                                                                                                                    
12 http://www.1book.co.jp/005537.html 
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ภาพประกอบ 1.18 อตัราการอ่านหนงัสือรายเดือนของชาวญ่ีปุ่น 

 

สาม มุมมองธุรกจิ 

ประเทศญ่ีปุ่นมีมาตรการการอ่านหนงัสือท่ีเป็นของตวัเอง อนัเกิดมาจากการพฒันาอุปกรณ์การส่งต่อขอ้มูลข่าวสารท่ี

มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อุปกรณ์ท่ีมีหนา้จอขนาดใหญ่ซ่ึงช่วยให้การอ่านง่ายดายมากข้ึน และมีสินคา้ให้เลือกไดม้ากมายหลาย

ชนิด และในวนัท่ี 5 มกราคม 2015 ญ่ีปุ่นก็ไดเ้ปิดตวันิตยสารหนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ข้ึน (ศูนยก์ระจายข่าว. 2015) 

เน่ืองจากสถานการณ์การปรับตวัลดลงของร้านหนงัสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของญ่ีปุ่น ทาํให้มีการจดัการ

ประชุมหัวขอ้ “อนาคตร้านหนงัสือ” ข้ึนเพ่ือเสนอแผน “ให้ร้านหนงัสือจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” โดยในร้านจะมี

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบท่ีเป็นการ์ดความจาํ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือกระดาษ จดัจาํหน่ายอยูใ่นท่ีเดียวกนั (และให้

ร้านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํหน่ายหนงัสือท่ีเป็นกระดาษดว้ย) ซ่ึงจะมีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในลกัษณะของไฟลต่์างๆ  (ทั้ง

แพลทฟอร์มในการชาํระค่าหนงัสือและตวัหนงัสือดว้ย) ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2013 ไดมี้ “ความร่วมมือในการผลกัดนัให้ร้าน

หนงัสือจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” โดยไดเ้ร่ิมตน้แผนงาน Booca ข้ึนในเดือนมิถุนายน ปี 2014 เพ่ือให้ร้านหนงัสือราย

ใหญ่ของญ่ีปุ่นเร่ิมตน้จดัจาํหน่ายการ์ดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ซ่ึงผูอ่้านต่างให้ความสนใจกนัมาก โดยผูอ่้านสามารถนาํการ์ด

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์น้ีไปซ้ือและดาวน์โหลดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาก Kobo และ BookLive ได ้(สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจ

ส่ิงพิมพญ่ี์ปุ่น,2015) 

ซ่ึงจากการทดลองปฏิบติัการณ์คร้ังน้ีให้ผลว่า ประการท่ีหน่ึง ยอดจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ภายในร้านหนงัสือ

จริงนั้นมีจาํนวนมากกว่าหนงัสือการ์ตูน ในขณะท่ีร้านท่ีจาํหน่ายแต่หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ประการท่ีสอง จากแบบสอบถามถึงผูซ้ื้อหนงัสืออิเลคทรอนิกส์พบว่าผูซ้ื้อมีหลากหลายช่วงวยั โดยกว่าคร่ึงนั้นเป็นผูท่ี้มีอายุ
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ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ประการท่ีสาม ผูใ้ชบ้ริการของ Booca มีจาํนวนสูงกว่าหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของสาํนกัอ่ืนๆ ประการท่ีส่ี การ

เปล่ียนไปใชก้าร์ดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในการซ้ืออุปกรณ์การอ่านเป็นเร่ืองท่ีดี นอกจากน้ี ยงัมีผูใ้ชบ้ริการบางส่วนท่ีไม่อยากใช้

การ์ดในการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นกั ซ่ึง Booca ก็ไดน้าํเสนอวิธีการซ้ือแบบอ่ืนเพ่ือเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ใหม่ และประการ

สุดทา้ย คือการ์ดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ถูกนาํไปใชเ้ป็นของขวญัในอีกรูปแบบหน่ึง 

ปัญหาในการอ่านของญ่ีปุ่นอีกประการหน่ึงก็คือจาํนวนภาษีท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยในเดือนเมษายน ปี 2014 ภาษีหนงัสือ

ไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 5% เป็น 8% โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2015 แมแ้ต่หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีซ้ือมาจากต่างประเทศก็ตอ้งเสีย

ภาษีในอตัราเดียวกนั ซ่ึงการเพ่ิมจาํนวนภาษีของญ่ีปุ่นน้ี ไดส่้งผลกระทบต่อราคาของหนงัสือกระดาษและหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ รวมไปถึงความพอใจในการซ้ือหนงัสือของประชาชน ซ่ึงเราจาํเป็นตอ้งจบัตาดูกนัต่อไป 

 

ประเทศเกาหลี 

หนึ่ง ตวัเลขทางสถิติ 

ในปี 2014 ประเทศเกาหลีไดมี้การจดัพิมพห์นงัสือจาํนวน 47,589 ประเภท เม่ือเทียบกบัปี 2013 แลว้ เพ่ิมข้ึน 10.3% 

และจดัว่าเป็นปีท่ีมีการตีพิมพห์นงัสือใหม่มากท่ีสุดในรอบห้าปี（“Books published per country per year”, 

n.d.) จากขอ้มูลของ（Korea Creative Content Agency，KOCCA）ระบุว่า ในปี 2014 ธุรกิจหนงัสือของเกาหลี

มีมูลค่าทั้งส้ิน 207.787 ลา้นลา้นวอน เทียบกบัในปี 2013 (207.998 ลา้นลา้นวอน) แลว้ ลดลง 0.1%  เทียบกบัห้าปีท่ีผา่นมาใน

ช่วงเวลาเดียวกนั มีอตัราความเปล่ียนแปลงไม่ถึง 3% ภาพประกอบ 1.19 

 

ภาพประกอบ 1.19 ประเภทและยอดจดัจาํหน่ายหนงัสือของประเทศเกาหลีตั้งแต่ปี 2010-2014 
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ดูจากสถานการณ์การจดัจาํหน่าย13 พบว่าในปี 2013 ประเทศเกาลีมียอดจดัจาํหน่ายหนงัสือ 4.3203 ลา้นลา้นวอน เทียบ

กบัปี 2012 (4.4431 ลา้นลา้นวอน) แลว้ ลดลง 2.8% (ภาพประกอบ 1.20) และในปี 2013 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มียอดจาํหน่ายอยู่

ท่ี 89,100 ลา้นวอน 

 

ภาพประกอบ 1.20 ยอดจาํหน่ายหนงัสือในประเทศเกาหลีตั้งแต่ปี 2012-2013 

 

สอง ประชากรทีอ่่านหนังสือ 

จากขอ้มูลสาํมะโนครัวของประเทศเกาหลี14พบว่า ในปี 2013 ประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 13 ปีข้ึนไปมีอตัรการอ่านหนงัสือ

อยูท่ี่ 62.4% เทียบกบัในปี 2011 (61.8%) แลว้ เพ่ิมข้ึน 0.6% โดยเฉล่ียประชากรคนหน่ึงจะอ่านหนงัสือจาํนวน 17.9 เล่ม เทียบกบั

ปี 2011 (20.8 เล่ม) แลว้ ลดลง 2.9 เล่ม 

งานสาํรวจอีกช้ินหน่ึง15 ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีหนงัสือเล่มและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (โดยไม่รวมหนงัสือเรียน แบบทดสอบ 

นิตยสารและการ์ตูน) พบว่าประชากรชาวเกาหลีท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป นบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2012 ถึง เดือนตุลาคม ปี 

2013 มีอตัราการอ่านหนงัสือกระดาษอยูท่ี่ 71.4% เฉล่ียคนละ 9.2 เล่ม ส่วนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์พบว่า ประชากรชาวเกาหลีท่ีมี

อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีการอตัราการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 13.9% เฉล่ียคนละ 1 เล่ม ซ่ึงเมื่อรวมตวัเลขของหนงัสือ

กระดาษและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เขา้ดว้ยกนัแลว้ พบว่าประชากรชาวเกาหลีท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีอตัราการอ่านหนงัสือ

                                                             
13 ข้อมลูจากกระทรวงวฒันธรรมของประเทศเกาหลี ปี 2014 
14 ท าการตรวจสอบปีละครัง้ 
15 “แบบส ารวจการอา่นของประชากร ปี 2013” ของกระทรวงวฒันธรรม ประเทศเกาหลี 
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ทั้งหมดอยูท่ี่ 72.2% เทียบกบัปี 2011 (73.7%) แลว้ ลดลง 1.5% มีอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ 10.2 เล่ม เทียบกบัปี 2011 (9.9 เล่ม) แลว้นอ้ยลง

0.7 เล่ม ภาพประกอบ 1.22 

 

ภาพประกอบ 1.21 ลกัษณะการอ่านหนงัสือของประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปของประเทศเกาหลี 

 

ภาพประกอบ 1.22 จาํนวนการอ่านหนงัสือกระดาษของประชากรวยัผูใ้หญ่ของประเทศเกาหลี 

 

สาม มุมมองด้านธุรกจิ 

รัฐบาลเกาหลีไดส่้งเสริมนโยบาย One Source Multi Use ของกระทรวงวฒันะรรม โดยไดข้ยายตวัไปยงั

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ (ภาพยนตร์, นวนิยาย, ดนตรี, การท่องเท่ียว เป็นตน้) โดยล่าสุด ปี 2015 ธุรกิจหนงัสือไดไ้ปมีส่วน

สัมพนัธ์กบัธุรกิจภาพยนตร์อยา่งมาก ทาํให้กระทรวงวฒันธรรม สมาคมภาพยนตร์ และสมาคมธุรกิจหนงัสือของเกาหลีไดมี้
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สัญญาพฒันาธุรกิจหนงัสือและภาพยนตร์ โดยมีเน้ือหาหลกัอยูท่ี่การใชภ้าพยนตร์เป็นพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาวฒันธรรมของเกาหลี 

อีกทั้งเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจอีกดว้ย 

ซ่ึงประโยชน์ของการพฒันาดา้นวฒันธรรมนั้น ไม่เพียงดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชาติพนัธุ์ แต่ยงัป้องกนัการแข่งขนั

ดา้นราคา ซ่ึงนบัตั้งแต่ปี 2003 มา รัฐบาลเกาหลีก็ไดมี้การกาํหนดราคาหนงัสือใหม่ท่ีออกวางจาํหน่ายเป็นเวลา 18 เดือนว่าจะตอ้ง

มีส่วนลดตั้งแต่ 10% ข้ึนไป รวมทั้งส้ินไม่เกิน 19% หากแต่มาตรการ 18 เดือนน้ีกลบัไม่เหมาะกบัหนงัสือเก่าซ่ึงมีอตัราการ

แข่งขนัในเร่ืองราคาสูงกว่า แต่ถึงกระนั้น ประเทศเกาหลีก็ยงัพยายามออกนโยบายตรึงราคาเอาไว ้ทาํให้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

ปี 2014 เป็นตน้มา หนงัสือใหม่ทุกเล่ม ตอ้งมีส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 15% และหนงัสือเก่าท่ีออกจาํหน่ายตั้งแต่ 18 เดือนข้ึนไป ตอ้ง

มีการพิจารณาเร่ืองราคาอีกคร้ัง ซ่ึงการปรับลดราคาน้ีจะช่วยขยายตลาดของธุรกิจหนงัสือไดอี้กดว้ย (Qian Ri, 2015) 

 

ประเทศจีน  

หนึ่ง ตวัเลขทางสถิติ 

นบัตั้งแต่ท่ีคณะกรรมการบริหารส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุภาพยนตร์ และโทรทศัน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

มีประกาศ “สถานการณ์ธุรกิจหนงัสือของประเทศ” ออกมาเป็นรายปีแลว้ ทาํให้ประเทศจีนมีจาํนวนหนงัสือออกใหม่เพ่ิมข้ึนอยู่

เสมอ โดยในปี 2014 ประเทศจีนไดมี้การตีพิมพห์นงัสือ 448,431 รายการ เทียบกบัปี 2013 (444,427 รายการ) แลว้เพ่ิมข้ึน 0.9% 

นบัเป็นอตัราการเติบโตในช่วงห้าปีถึง 36.6% และในส่วนของวารสารนั้น ในปี 2014 มีวารสารตีพิมพท์ั้งส้ิน 9,966 รายการ มี

อตัราความเปล่ียนแปลงในช่วงห้าปีอยูท่ี่ 1% (คณะกรรมการบริหารส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุภาพยนตร์ และโทรทศัน์ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน,2015) ภาพประกอบ 1.23 

 

ภาพประกอบ 1.23 ประเภทของหนงัสือและวารสารของประเทศจีนตั้งแต่ปี 2010-2014 

หน่วย : ประเภท               หนังสือเล่ม หน่วย : ประเภท               วารสาร 
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เม่ือดูจากยอดจดัจาํหน่ายในปี 2014 ประเทศจีนมียอดจดัจาํหน่ายหนงัสืออยูท่ี่ 6,393 ลา้นเล่ม เทียบกบัปี 2013 (6,347 

ลา้นเล่ม) แลว้ สูงข้ึน 0.7% ทาํให้มูลค่าการจดัจาํหน่ายหนงัสือของปี 2014 อยูท่ี่ 68,448 ลา้นหยวน เทียบกบัปี 2013 (65,915 ลา้น

หยวน) สูงข้ึน 3.8% ซ่ึงนบัว่าสูงมากในระยะเวลาหา้ปี และในส่วนของวารสารนั้น ในปี 2014 ประเทศจีนมีการจดัจาํหน่าย

วารสารออกไป 18 ลา้นเล่ม เทียบกบัปี 2013 (19 ลา้นเล่ม) แลว้ ลดลง 5.3% รวมมูลค่าทั้งส้ิน 1,007 ลา้นหยวน เทียบกบัปี 2013 

(1,043 ลา้นหยวน) ลดลง 3.5% สรุปคือ ยอดจาํหน่ายหนงัสือในปี 2014 และ 2013 อยูใ่นระดบัท่ีดี ในขณะท่ียอดจาํหน่ายของ

วารสารตกลง (ภาพประกอบ 1.24 และ 1.25) 

 

ภาพประกอบ 1.24 จาํนวนและยอดจาํหน่ายหนงัสือในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2010-2014 

 

ภาพประกอบ 1.25 จาํนวนและยอดจาํหน่ายวารสารในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2010-2014 

เม่ือพิจารณาให้ลึกลงมากกว่าน้ีจะพบว่า ในปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของจีน (ไม่รวมอุปกรณ์ในการอ่าน) มี

มูลค่าทั้งส้ิน 4,500 ลา้นหยวน) เทียบกบัปี 2013 (3,800 ลา้นหยวน) แลว้ เพ่ิมสูงข้ึน 18.4% ยิง่เม่ือเทียบกบัปี 2011 ท่ีมีมูลค่าอยูท่ี่ 

1,430 ลา้นหยวนแลว้ มีอตัราการเติบโตข้ึนถึงแปดเท่า และในส่วนของวารสารอิเลคทรอนิกส์นั้น ในปี 2014 มีมูลค่าอยูท่ี่ 1,430 

หน่วย : ร้อยล้านเลม่         ยอดจ าหน่าย หน่วย : ร้อยล้านหยวน         ยอดจ าหน่าย 

หน่วย : ร้อยล้านเลม่         ยอดจ าหน่าย หน่วย : ร้อยล้านหยวน         ยอดจ าหน่าย 
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ลา้นหยวน เทียบกบัปี 2013 (1,220 ลา้นหยวน) แลว้ เพ่ิมสูงข้ึน 17.2% ซ่ึงถีบตวัสูงข้ึนถึงหน่ึงเท่าในรอบห้าปี (ภาพประกอบ 

1.26) 

 

ภาพประกอบ 1.26 รายไดข้องหนงัสือและวารสารอิเลคทรอนิกส์ในประเทศจีน 

 

สาม ประชากรทีอ่่านหนังสือ 

จาก “รายงานการสาํรวจการอ่านของประชากรคร้ังท่ี 12” ระบุว่า ในปี 2014 ประชากรวยัผูใ้หญ่ของจีนมีอตัราการอ่าน

หนงัสือเฉล่ีย 58.0% เทียบกบัปี 2013 (57.8%) แลว้ เพ่ิมข้ึน 0.2% ส่วนอตัราการอ่านวารสารในปี 2014 อยูท่ี่ 40.3% เทียบกบัเม่ือ

ปี 2013 (38.3%) เพ่ิมข้ึน 2.0%  และในส่วนของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีอตัราเฉล่ียอยท่ีู 58.1% เทียบกบัปี 2013 (50.1%) แลว้

เพ่ิมสูงข้ึน 8.0% เห็นไดว้่าการอ่านของประชากรมีการเติมโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในรูปแบบหนงัสือกระดาษ (ขอ้มูลจาก

อินเตอร์เน็ตจีน, 2015) ภาพประกอบ 1.27 

หน่วย : ร้อยล้านหยวน วารสารรูปแบบอีบุ๊ค อีบุ๊ค 
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ภาพประกอบ 1.27 อตัราการอ่านหนงัสือ วารสารและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประชากรวยัผูใ้หญ่ในประเทศจีน 

ดว้ยเหตุน้ี อตัราการอ่านหนงัสือของประชากรชาวจีนโดยเฉล่ียจึงอยูท่ี่ 4.56 เล่ม เทียบกบัปี 2013 (4.77 เล่ม) แลว้ 

นอ้ยลง 0.21 เล่ม ส่วนการอ่านวารสารโดยเฉล่ียคนละ 6.07 ฉบบั เทียบกบัปี 2013 (5.51 ฉบบั) เพ่ิมข้ึน 0.56 ฉบบั และอตัราการ

อ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ต่อคนอยูท่ี่ 3.22 เล่ม เทียบกบัปี 2013 (2.48 เล่ม) เพ่ิมข้ึน 0.74 เล่ม (ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตจีน, 2015) 

ภาพประกอบ 1.28 

 

ภาพประกอบ 1.28 ปริมาณการอ่านหนังสือ วารสารและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประชากรวยัผูใ้หญ่ในประเทศจีน 

 

 

 

หน่วย :% 

     หนังสือเล่ม                        วารสาร                    หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 

หน่วย :% 
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สาม มุมมองด้านธุรกจิ 

คณะกรรมการบริหารส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุภาพยนตร์ และโทรทศัน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดน้าํเสนอ 

“แผนผลกัดนันวตักรรมเพ่ือยกระดบัส่ือส่ิงพิมพใ์ห้มีความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน” และ “แผนพฒันาแพลทฟอร์มและช่องทางสาํหรับ

ขอ้มูลดิจิทลั” ซ่ึงเป็นการพลิกโฉมหนา้ของส่ือส่ิงพิมพ ์โดยให้เพ่ิมเทคโนโลยท่ีีมีความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ผสานวิธีการทาํธุรกิจ

แบบดั้งเดิมและสมยัใหม่ มีการพฒันาส่ือแบบดิจิทลัผา่นทางมือถือและไอคลาวด ์รวมไปถึงธุรกิจการ์ตูน เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบการ

พฒันาเล็กๆ นอ้ยๆ น้ีเองมีผลทาํให้ส่ือทั้งหมดตอ้งมีการปรับตวักนัขนานดใหญ่ (การพฒันาและปฏิวติัส่ือปี 2013, 2014) 

ในเร่ืองของช่องทางการจดัจาํหน่าย เม่ือก่อน ธุรกิจหนงัสือของจีนตอ้งข้ึนอยูก่บัร้านหนงัสือ ผูจ้ดัจาํหน่าย และร้าน

หนงัสือเฉพาะทาง ซ่ึงแต่ละอยา่งต่างก็มีอุปสรรคในการทาํงานของตน ทั้งเร่ืองของการลงทุนและรักษาสมดุลของธุรกิจ เม่ือ

อินเตอร์และหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไดก้า้วเขา้มา ทาํให้ร้านหนงัสืออิสระไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก (Shi Zheng, 2014) ดงันั้น 

เพ่ือให้ร้านหนงัสือยงัคงเดินหนา้ต่อไปได ้รัฐบาลจีนจึงเร่ิมให้เงินอุดหนุนแก่ร้านหนงัสือตั้งแต่ปี 2013  โดยเร่ิมจากร้านหนงัสือ 

56 แห่งใน 12 เมืองของนครปักก่ิง  และในปี 2014 ก็ขยายออกไปอีก 12 มณฑล จนในปี 2015 ก็ไดมีการขยายขอบเขตออกไป

มากข้ึนถึง 16 มณฑล (แผนงานสนบัสนุนร้านหนงัสือของประเทศจีน, 2015) 

นอกจากน้ียงัมีนโยบายความช่วยเหลืออ่ืนๆ เป็นตน้ว่า นบัตั้งแต่ปี 2015 เป็นตน้มา รัฐบาลจีนในทุกเขตต่างตอ้งให้เงิน

สนบัสนุนแก่ร้านหนงัสือทุกปี เป็นตน้ว่าการวางโครงสร้างอินเตอร์เน็ตของผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือเซ่ียงไฮ ้เจอ้เจียง เหวินโจว 

กว่างตง ปักก่ิง หูเป่ย ซ่ือชวน ฝเูจ้ียน เป็นตน้ โดยร้านหนงัสือในเมืองเหล่าน้ีจะไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล และผลกาํไร

ชดเชย รวมไปถึงเงินปลอบขวญัอีกดว้ย 

และเพ่ือเป็นการยกระดบัการอ่านหนงัสือของชาวจีนจึงไดมี้ “แผนกระตุน้การอ่านของประชากร” ซ่ึงไดด้าํเนินการมา

ตั้งแต่ปี 2013-2014 โดยรัฐบาลเป็นผูส้นบัสนุนหลกั แต่ละภาคส่วนให้การสนบัสนุน เพ่ือใชจุ้ดแข็งป้องกนัจุดอ่อน และมีการจบั

สังเกตภาพรวมทั้งหมดเป็นระยะ (Wu Na,2015) 
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สรุปย่อย 

ธุรกิจหนงัสือในแต่ละประเทศลว้นมีความแตกต่างกนัตามตาํแหน่งท่ีตั้งและสภาพสังคม 

ซ่ึงดูจากตวัของประเภทหนงัสือของแต่ละประเทศในช่วงหน่ึงปีมาน้ี16แลว้ ประเทศจีนมีรายการของหนงัสือ

หลากหลายมากท่ีสุด (444,427 รายการในปี 2013) รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา 304,912 รายการ และประเทศเกาหลีมี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุด (47,589 รายการ) จึงนบัไดว้่าประเทศจีนไดค้รองอนัดบัหน่ึงในดา้นความหลากหลายของหนงัสือ 

(ภาพประกอบ 1.29) นอกจากน้ี ในแง่ของความเปล่ียนแปลงของประเภทหนงัสือ นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

เยอรมนัแลว้ ประเทศอ่ืนๆ ลว้นมีประเภทของหนงัสือมากข้ึนกว่าปีก่อนๆ  

 

ภาพประกอบ 1.29 เปรียบเทียบประเภทหนงัสือของแต่ละประเทศ 

แต่ถึงหนงัสือจะมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ทว่ากลบัไม่มีประโยชน์ต่อยอดขายมากนกั เม่ือยอดจดัจาํหน่ายยงัไม่

ค่อยเป็นท่ีน่าพอใจนกั นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนแลว้ ยอดจาํหน่ายหนงัสือของประเทศอ่ืนๆ กลบัปรับตวั

ลดลงจากเม่ือปีท่ีแลว้ จะมีก็แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนท่ีมียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน 

แต่ถึงธุรกิจหนงัสือจะตกอยูใ่นสภาวะท่ีน่าเป็นห่วง แต่อตัราการอ่านหนงัสือของประชากรยงัเป็นส่ิงท่ีน่าจบัตามอง 

และตลาดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ก็กาํลงัค่อยๆ อยูต่วัมากข้ึน ทั้งยอดขายและปริมาณการจดัจาํหน่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

ทางดา้นพฤติกรรมการอ่านของประชากร ในแต่ละประเทศลว้นมีขอบเขตในการสาํรวจท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ว่า

ลกัษณะของอาย ุเวลาในการอ่าน (รายเดือน รายปี ประสบการณ์ในการอ่าน) ขอบข่ายในการอ่าน (หนงัสือการ์ตูน ตาํรา 
                                                             
16 เนื่องจากข้อมลูที่ได้รับมามีขอบเขตจ ากดั ระยะเวลาหนึง่ปีทีว่า่นีจ้งึหมายถงึในระหวา่งปี 2014-2013 แตก็่ไมอ่าจน ามาเปรียบเทียบกนั
อยา่งชดัเจนได้ นอกจากต้องใช้รายละเอียดอื่นๆ ประกอบด้วย 

หน่วย : ประเภท 

        จีน                      อเมริกา                 องักฤษ                   ญ่ีปุ่ น                  ฝรั่งเศส                 เยอรมนั                 เกาหลี 
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นิตยสารหรืออ่ืนๆ) เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่สามารถนาํผลการสาํรวจของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกนัได ้แต่ก็ยงัพอมองออก

ว่า ประชากรมีการอ่านหนงัสือลดลง (ยกเวน้ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนท่ีมีจาํนวนสูงข้ึน) แต่ในส่วนของหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์นั้น กลบัมีอตัราการอ่านท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ในแต่ละประเทศลว้นมีพฤติกรรมการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีไม่เหมือนกนั โดยท่ีประเทศองักฤษนั้น การอ่าน

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะเป็นไปในลกัษณะของการยืมอ่านจากห้องสมุด แต่ถา้หากจะนาํออกไปจากห้องสมุดดว้ยแลว้ก็ตอ้งเสีย

ค่าบริการ และ BooCa ของญ่ีปุ่นก็มีแผนสาํหรับธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบใหม่ ในขณะเดียวกนั ประเทศในแถบยโุรป 

(เป็นตน้ว่า ฝร่ังเศสและเยอรมนั) ไดมี้การปรับข้ึนภาษีสาํหรับหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือกระดาษ อนัส่งผลกระทบต่อ

ราคาหนงัสือดว้ย และในแง่ของตลาดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น ถึงแมป้ระเทศฝร่ังเศสจะสามารถผลิตเคร่ืองอ่านหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ของตนได ้แต่การอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์กลบัไม่เพ่ิมกาํไรให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกาหรือองักฤษอยา่งท่ีควร

จะเป็น จึงจาํเป็นตอ้งทาํการสาํรวจเพ่ิมเติมในขั้นต่อไป 

นอกจากน้ี ร้านหนงัสือออนไลน์ยงัไดรั้บผลกระทบทั้งจากเร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่ายและสงครามราคา โดยในช่วง

หลายปีมาน้ี รัฐบาลของแต่ละประเทศไดอ้อกกฎมาควบคุม เป็นตน้ว่า ประเทศฝร่ังเศสสั่งห้ามเก็บค่าส่งหนงัสือ อนัจะส่งผล

กระทบต่อราคาหนงัสือของร้านหนงัสือออนไลน์เป็นอยา่งมาก ส่วนท่ีประเทศเกาหลีนั้น ไดมี้การกาํหนดราคาหนงัสือใหม่

เอาไว ้เพ่ือมิให้หนงัสือเก่าถูกลากเขา้ไปทาํสงครามดา้นราคาดว้ย นอกจากน้ี ร้านหนงัสือในประเทศจีนยงัไดรั้บความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลเพ่ือให้สามารถเดินหนา้ต่อไปไดอี้กดว้ย 
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ส่วนทีส่าม ผลการส ารวจข้ันต้นของธุรกจิส านักพิมพ์ท้องถิ่น 

หนึ่ง ประเภทหนังสือ 

จากสถิติขอ้มูลหนงัสือจากศูนยเ์ลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของหอสมุดแห่งชาติ17 ประเภทหนงัสือของ

ประเทศไตห้วนัในช่วงสิบปีมาน้ีมีลกัษณะตามภาพประกอบ โดยในปี 2009-2010 อตัราประเภทของหนงัสือมีจาํนวนเพ่ิมสูงข้ึน 

จนกระทัง่ในปี 2014 ประเภทของหนงัสือใหม่มีจาํนวน 41,461 ประเภท ซ่ึงลดตํ่ากว่าในปี 2013 เป็นจาํนวน 1.43% 

(ภาพประกอบ 1.30) 

 

ภาพประกอบ 1.30 ประเภทหนงัสือของประเทศไตห้วนัในช่วง 10 ปีมาน้ี 

 

สอง ผลก าไรในการจัดจ าหน่าย 

จากขอ้มูลสถิติของกระทรวงการคลงั18ระบุว่า ในปี 2014 ธุรกิจหนงัสือไตห้วนั19มียอดจดัจาํหน่ายอยูท่ี่ 22,690 ลา้น

ดอลลาร์ไตห้วนั เทียบกบัในปี 2013 (27,000 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั) แลว้ ลดลง 15.9%  ·ส่วนธุรกิจนิตยสารมียอดจดัจาํหน่ายในปี 

                                                             
17（http://isbn.ncl.edu.tw/NCL_ISBNNet/）。 
18 ข้อมลูประกอบจากกระทรวงการคลงั 
19 กระทรวงการคลงัได้มีการปรับมาตรฐานภาษีทัง้หมด 7 ครัง้ โดยเร่ิมด าเนินการตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม ปี 2012 ซึง่จากข้อมลูทีน่ ามา
เปรียบเทียบตัง้แตก่อ่นหน้าปี 2012 นัน้ ได้ระบวุา่ “หนงัสือ” หมายถงึ ส่ิงพิมพท์ี่ได้รับการตีพิมพ์เป็นตวัเล่ม, หนงัสือเตรียมสอบ, โบรชวัร์, 
พจนานกุรม แผนที่, คูมื่ออิเลคทรอนิกส์, สารานกุรม เป็นต้น และส่ิงพิมพ์ท่ีมีเสียงประกอบอีกด้วย ส่วน “หนงัสืออเิลคทรอนิกส์” นัน้หมายถงึ 
หนงัสือที่อยูใ่นรูปแบบดิจทิลั (รวมไปถงึที่อยูใ่นออนไลน์) ทัง้หนงัสือเล่ม หนงัสือเตรียมสอบ, โบรชวัร์, พจนานกุรม แผนที่, คูมื่ออิเลคทรอนิกส์, 
สารานกุรม เป็นต้น และ “นิตยสาร (วารสาร)” นัน้หมายรวมถงึส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสาร (วารสาร) รวมไปถงึรายการโฆษณาและรายการ

หน่วย : ประเภท 
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2014 อยูท่ี่ 16,740 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั เทียบกบัเม่ือปี 2013 (17,220 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั) ลดลง 2.8%  หากถึงแมธุ้รกิจหนงัสือ

และนิตยสารจะมียอดจดัจาํหน่ายลดลง ทว่าในปี 2014 ยอดขายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 140 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั เทียบกบัปี 

2013 (110 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั) แลว้ลดลง 33.0% (ภาพประกอบ 1.31) 

 

ภาพประกอบ 1.31 ยอดจาํหน่ายของธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนัตั้งแต่ปี 2013-2014 

 

สาม สถิตกิารยืมหนังสือ 

จากขอ้มูลสถิติของหอสมุดแห่งชาติ20ไดมี้การคาํนวณคลงัหนงัสือสาํรวจว่า ในปี 2014 ประชากรทุกคนจะมีหนงัสืออยู่

ในครอบครอง21โดยเฉล่ียคนละ 1.82 เล่ม 

อีกดา้นหน่ึง หอสมุดแห่งชาติมีสถิติการยมือยูท่ี่ 63.55 ลา้น อาศยับนัทึกจาํนวนคร้ังท่ียมืเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการ

อ่านของนกัอ่านชาวไตห้วนั ไดผ้ลลพัธ์ท่ีว่าในปี 2013 มีผูม้ายมืหนงัสือมากกว่า 17.22 ลา้นคน เทียบกบัปี 2012 (16.63 ลา้นคน) 

แลว้ สูงข้ึน 3% ซ่ึงจาํนวนในการยมืนั้น ในปี 2014 มีหนงัสือท่ีถูกยมืจาํนวน 63.58 ลา้นเล่ม เทียบกบัปี 2013 (62.09 ลา้นเล่ม) 

                                                                                                                                                                                                    

โทรทศัน์ “นิตยสาร (วารสาร) อิเลคทรอนิกส์” หมายถงึ นิตยสาร (วารสาร) ที่น าเสนอในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (รวมถงึที่อยูบ่นออนไลน์) และ
รวมไปถงึโฆษณาและรายการโทรทศัน์ทีเ่ข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของนิตยสาร (วารสาร) อเิลคทรอนิกส์ด้วย แตถ่งึกระนัน้ ในชว่งสองปีมานี ้ก็ยงัไม่
มีรายงานในส่วนของนิตยสาร (วารสาร) อเิลคทรอนิกส์อยา่งเป็นทางการเลย 
20
（http://publibstat.nlpi.edu.tw/）。 

21 หนงัสือในครอบครองของประชากรรายบคุคล = (หนงัสือส ารองของหอสมดุแหง่ชาติ – ส่ิงตีพิมพ์ท่ีอยูใ่นรูปแบบหนงัสือและไมไ่ด้อยูใ่น
รูปแบบหนงัสือ รวมไปถงึหนงัสืออเิลคทรอนิกส์)/ ประชากรทัง้หมด 

หน่วย : ร้อยล้านดอลลาร์

ไต้หวนั

หนงัสือเลม่                           นิตยสาร (วารสาร)                    หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
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แลว้ เพ่ิมข้ึน 2% และเม่ือคาํนวณถึงจาํนวนประชากรตอนช่วงส้ินปี 2014 แลว้ ประชากรไดมี้การยมืหนงัสือโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 2.71 

เล่ม/คน (หอสมุดแห่งชาติ,2015) ภาพประกอบ 1.32 

 

ภาพประกอบ 1.32 จาํนวนหนงัสือและจาํนวนคร้ังในการยมืหนงัสือจากหอ้งสมุดในประเทศไตห้วนัตั้งแต่ปี 2012-2014 

เม่ือจาํแนกประชากรท่ียมืหนงัสือตามอตัลกัษณ์ทางเพศแลว้ พบว่าผูอ่้านเพศหญิงมีการยมืหนงัสือจาํนวน 38.15 ลา้น

เล่ม สูงถึง 60% ในขณะท่ีผูอ่้านเพศชายมีการยมืหนงัสือ 25.43 ลา้นเล่ม คิดเป็นอตัราส่วน 40% และเม่ือจาํแนกตามอายขุอง

ผูอ่้าน พบว่าประชากรวยัผูใ้หญ่ (31-50 ปี) มีจาํนวนมากท่ีสุด โดยเฉล่ียต่อคนมีการยมืหนงัสือ 6.1 เล่ม ซ่ึงมากกว่าผูย้มืในช่วงวยั

อ่ืนๆ (ภาพประกอบ 1.33) 

 

ภาพประกอบ 1.33 ผลเฉล่ียของประชากรท่ีมีการยมืหนงัสือ 

หน่วย : ล้านคน            จ านวนครัง้ที่ยืม                             หน่วย : ล้านเลม่             จ านวนหนังสือที่ยืม 

    2012                2013                2014                                    2012                2013             

หน่วย : เล่ม 

   0-6 ปี            7-12 ปี         13-18 ปี        19-30 ปี         31-50 ปี        51-60 ปี      60 ปีขึน้ไป 
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จากสถิติการยมืหนงัสือในปี 2014 พบว่า สามอนัดบัแรกของหนงัสือท่ีมีการยมืมากท่ีสุดไดแ้ก่ หนงัสือแนวผจญภยั 

ประวติัศาสตร์ สืบสวนสอบสวน โดยหนงัสือ 20 อนัดบัแรกนนัน้มีจาํนวนถึง 19 เล่มโดยในปี 2014 นั้นหนงัสือท่ีมีการยมืมาก

ท่ีสุดไดแ้ก่หนงัสือชุด IS Land ของโม่เหริน ท่ีมีจาํนวนการยมืไปจากห้องสมุดทัว่ประเทศเป็นจาํนวน 12,000 คร้ัง รองลงมาคือ

หนงัสือไตรภาคชุดแฮร์ร่ี พอตเตอร์ (9,516 คร้ัง) 

จากการวิเคราะห์ของหอสมุดแห่งชาติพบว่า หนงัสือการ์ตูนเกาหลีเร่ิมถูกหนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นเขา้มาแทนท่ี โดยในปี 

2014 ไดมี้การยมืหนงัสือการ์ตูนไปจากห้องสมุดเป็นจาํนวนสูงท่ีสุด และในส่วนของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 20 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่หนงัสือชุด The Hunger Games ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปี 2013 และมีการยมืในรูปแบบของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

มากท่ีสุดในปี 2014 

 

ส่ี พฤตกิรรมการอ่านในปี 2014 

จากการสาํรวจพฤติกรรมการอ่านในปี 2014 โดยไม่รวมหนงัสือการ์ตูนและหนงัสือเรียน พบว่าประชากรผูมี้อายุตั้งแต่ 

15 ปีข้ึนไปจาํนวน 8.9% อ่านหนงัสือทุกวนั, 12.5% อ่านหนงัสือเป็นประจาํ, 24.4% อ่านบา้งเป็นบางคร้ัง, 20.7% อ่านนอ้ยมาก, 

27.9% ไม่อ่านหนงัสือเลย จึงสามารถสรุปไดว้่าในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปมีอตัราการอ่านหนงัสือโดยเฉล่ีย 

1.7 เล่ม/คน เทียบกบัปี 2010 (2.02 เล่ม) แลว้ ลดนอ้ยลง 0.32 เล่ม (หวงัเหม่ยเจิน,2014) ภาพประกอบ 1.34 

 

ภาพประกอบ 1.34 ลกัษณะการอ่านของประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปของประเทศไตห้วนั 

 

หน่วย : % 

 อ่านทกุวนั           อ่านเป็นประจ า        อ่านบางครัง้           อ่านน้อยมาก         ไมอ่่านเลย  

https://www.baidu.com/link?url=R-l6EyQSuIIrNH5N_vakezNEguLehmfz58t0YqeLeYWisVowoDd2ol2qZ0Q09lQxqpG9AVm-tzjHZdZehmvjSGsrgsLA0R95ZnekvMbb-HKvYdEq6lWb0v2zXRqpW5-B&wd=&eqid=f4817a680001c1a30000000658f5c7a2
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ในส่วนของการซ้ือหนงัสือ ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป หน่ึงคนจะซ้ือหนงัสือเฉล่ียคนละ 4.13 เล่ม เทียบกบัปี 

2010 (4.23 เล่ม) แลว้ ลดลง 0.1 เล่ม โดยแต่ละคนจะใชจ่้ายไปกบัค่าหนงัสือเป็นเงินจาํนวน 1,326 ดอลลาร์ไตห้วนั เทียบกบัปี 

2010 (1,416) แลว้ ลดลง 135 ดอลลาร์ไตห้วนั 

ในการสาํรวจในระยะยาว พบผลสาํรวจท่ีน่าสนใจว่าประชากรแต่ละคนมีนิยามเก่ียวกบัการอ่านท่ีแตกต่างกนั และ

นอกจากการอ่านหนงัสือแลว้ ประชากรส่วนมากยงัอ่านหนงัสือพิมพแ์ละบทความต่างๆ (88.4%), นิตยสาร (83.7%), ข่าวสารใน

อินเตอร์เน็ต (72.6%), หนงัสือเรียน (71.9%) โดยมองว่าเป็นการอ่านหนงัสือเหมือนกนั นอกจากน้ี เม่ือเทียบกบัประชากร

จาํนวน 45.8% ท่ีเห็นว่าการอ่านหนงัสือการ์ตูนกเ็ป็นการอ่านหนงัสือแบบหน่ึงแลว้ พบว่าประชากรส่วนมาก (65.9%) ยงัเห็นว่า

การอ่านโพสตต่์างๆ บนอินเตอร์กเ็ป็นการอ่านหนงัสือในอีกรูปแบบหน่ึงดว้ย  
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บททีส่อง สรุปวธิีการที่ใช้ในงานวจิัย 

ส่วนทีห่นึ่ง วธิีการทีใ่ช้ในงานวจิัย กลุ่มเป้าหมายและรายละเอยีดต่างๆ 

รายงานธุรกิจส่ิงพิมพข์องประเทศไตห้วนัประจาํปี 2013-2014ไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ  ประกอบดว้ย

บททบทวนวรรณกรรม และการจดัอนัดบัขอ้มูล โดยเนน้ไปท่ีหนงัสือและการ์ตูน นิตยสาร สายส่ง หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ มี

กระบวนขั้นตอนการวิจยัตามแบบแผนภาพ 2.2 

แบบสาํรวจเชิงปริมาณน้ีไดมี้การจาํแนกออกตามธุรกิจแต่ละประเภท (รวมไปถึง “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือทัว่ไป” 

“แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูน” “แบบสาํรวจธุรกิจนิตยสาร” “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” “แบบสาํรวจธุรกิจผู ้

จดัจาํหน่าย”) โดยเจาะสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภค (ไดแ้ก่ “แบบสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ” “แบบ

สาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือนิตยสาร” และ “แบบสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์”) 

ซ่ึงการวิจยัในเชิงปริมาณน้ีไดร้วมเอาการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ การเสวนาและการประชุมวิจยัเอาไวท้ั้งสามส่วน

ดว้ย 

โดยผูท่ี้มาให้สัมภาษณ์จาํนวน 20 ท่านนั้นเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือ, นิตยสาร, และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือชั้น

แนวหนา้ และการเสวนาก็ไดจ้ดัข้ึนทั้งหมดสามคร้ัง โดยไดเ้ชิญเอาผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสาร, ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือมาเขา้ร่วมดว้ย22 ส่วนการประชุมวิจยัก็ไดเ้นน้ไปท่ีหัวขอ้ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

และไดมี้การเช้ือเชิญผูค้นในวงการมาเพ่ือร่วมสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นและองคค์วามรู้ต่างๆ 

 

ตาราง 2.1 รายละเอยีดการวจิัยธุรกจิหนังสือของประเทศไต้หวันตั้งแต่ปี 2013-2014 

วิธีการวิจยั เป้าหมายและรายละเอียดในการวิจยั 

แบบสาํรวจเชิงปริมาณ 1) ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือทัว่ไป : สภาพการณ์การพฒันาของธุรกิจหนงัสือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2) ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือการ์ตูน : สภาพการณ์การพฒันาของธุรกิจหนงัสือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3) ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสาร : สภาพการณ์การพฒันาของธุรกิจหนงัสือทั้งในและต่างประเทศ 

4) ผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่าย : สภาพการณ์การจดัจาํหน่าย 

5) ผูบ้ริโภค : พฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ, นิตยสารและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

                                                             
22 การคดัเลือกผู้ให้สมัภาษณ์นัน้ยดึหลกัของความยินดีใจการเปิดเผยข้อมลู โดยคดัเลือกมาจากรายชื่อของกระทรวงวฒันธรรม 
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แบบสาํรวจเชิงคุณภาพ 1) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก : ผูป้ระกอบการจาํนวน 20 คน 

2) งานเสวนา : 3 คร้ัง 

3) งานประชุมวิจยั : 1 คร้ัง 

 

กระบวนการวจิัยเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2.1 แนวทางและกระบวนการวิจยัเชิงปริมาณต่อธุรกิจหนงัสือ 

ก าหนดกลุม่เปา้หมาย (ผู้ประกอบธรุกิจ) สุม่ส ารวจกลุม่เปา้หมาย (ผู้บริโภค) 

รายช่ือผู้ประกอบการทัง้หมด การสุม่แบบแบง่ชัน้ตามพืน้ท่ี 

ตดิตอ่ผา่นทางโทรศพัท์ครัง้ท่ี 1 
สมัภาษณ์ตัง้แต่วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย์ 

ได้ผลตอบรับท่ีดี ได้ผลตอบรับท่ีไมด่ี 

สอบถามข้อมลูพืน้ฐานทางโทรศพัท์ 

สง่แบบสอบถามไปให้ 

ตดิตามเร่ืองแบบสอบถาม 3 ครัง้ 

ส าเร็จ ไมส่ าเร็จ 

ตดิตาม

แบบสอบถาม

ครัง้ท่ี2 

ส าเร็จ 

ไมส่ าเร็จ 

นดัสมัภาษณ์ซ า้อย่างน้อย 3 ครัง้ 

จบการส ารวจ 
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กระบวนการวจิัยเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2.2 แนวทางและกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพต่อธุรกิจหนงัสือ 

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสนทนากลุ่ม งานประชมุวชิาการ 

โฟกสัท่ีหวัข้องานวจิยั 

ผู้วจิยัสอบถามถึงสถานะและ

ต าแหน่งของผู้ให้สมัภาษณ์ 

จดัท ารายช่ือ สง่มอบ

รายช่ือให้ทีมงานตรวจสอบ 

ผู้วจิยัสอบถามผู้มาร่วม

งาน จดัท ารายช่ือ

สง่มอบรายช่ือให้

ทีมงานตรวจสอบ 

ก าหนดเวลา, สถานท่ี, วธีิการตดิตอ่ 

ผู้สมัภาษณ์, หวัหน้าทีม

วางแผนหรือผู้เก็บรวบรวม

ข้อมลูด าเนินการสมัภาษณ์

ผู้ประกอบการ 20 คนแบบ

เจาะลกึ 

ร่วมสนทนาแบบกลุม่ระหว่างผู้

สมัภาษณ์ หรือผู้ ท่ีก าลงั

ท าการศกึษาในประเดน็หวัข้อ

แบบเดียวกนั 

จดัท าและวเิคราะห์ข้อมลูท่ีสมัภาษณ์ได้ 

จดัแบง่กลุม่ย่อย  

ก าหนดรูปแบบการ

ท างานลว่งหน้า  

ก าหนดรูปแบบการวจิยั

, เวลาและสถานท่ี 

จดัท าจดหมายเชิญ

ตามรายช่ือท่ีก าหนดไว้  

เสร็จสิน้การด าเนินงาน  



78 
 

ส่วนทีส่อง ผลการส ารวจเชิงปริมาณ 

แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัปี 2013-2014 ในหัวขอ้ “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือ” “แบบสาํรวจธุรกิจนิตยสาร” 

“แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือออนไลน”์ “แบบสาํรวจธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่าย” และ “แบบสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ” 

5 หัวขอ้น้ีไดเ้นน้ไปท่ี 

การสาํรวจธุรกิจหนงัสือ, หนงัสือการ์ตูนและนิตยสาร เวน้ไวแ้ต่เพียงขอ้มูลพ้ืนฐานของโรงงานและวิธีการติดต่อใน

รูปแบบใหม่ๆ แลว้ ไดมี้การสาํรวจ “โครงสร้างธุรกิจ” “ขอ้มูลสาํนกัพิมพ”์ “ขอ้มูลดา้นธุรกิจ” “การนาํเขา้และส่งออกหนงัสือ” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํความเขา้ใจธุรกิจหนงัสือปี 2013-2014 มีการเก็บขอ้มูลทุตยภูมิและแบบสอบถามเพ่ือใชป้ระเมิน

จาํนวนหนงัสือและมูลค่าของธุรกิจหนงัสือ 

หลกัในการสาํรวจธุรกิจหนงัสืออิเล็คทรอนิกส์ ไดมี้การการศึกษาเก่ียวกบัการจดัจาํหน่าย ยอดขายและขอ้มูลธุรกิจ

หนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014 รวมไปถึงการดาํเนินงานดา้นลิขสิทธ์ิ (ทั้งแบบตีพิมพแ์ละแบบ

ดิจิทลั) ความร่วมมือระหว่างหนงัสืออิเลคทรอนิกส์กบัแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการ (รวมไปถึงผูท่ี้ไดรั้บลิขสิทธ์ิการจดัจาํหน่ายแบบ

เด่ียวและแบบบุฟเฟ่ต์) เป็นตน้ โดยในส่วนของแบบสาํรวจนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ไดมี้การศึกษาถึงขอ้มูลของสมาชิก

, การวางแผงและการจดัจาํหน่ายอยา่งรอบดา้น จากขอ้มูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ดา้นธุรกิจทั้งสองภาคส่วน 

แบบสาํรวจการจดัจาํหน่ายหนงัสือแบบดั้งเดิมไดแ้บ่งออกเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานกบัสถานการณ์ดา้นธุรกิจ แต่ไดมี้การ

รวบรวมเอาขอ้มูลของร้านหนงัสือผูจ้ดัหน่ายหนงัสือและนิตยสาร ทั้งท่ีเป็นแบบหนา้ร้านจริง ร้านหนงัสือออนไลน์ และแบบ

ขายตรง ซ่ึงมีรูปแบบเป็นร้านหนงัสืออิสระ ร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ ห้างและแบบคา้ส่งซ่ึงแต่ละอยา่งลว้นมีความแตกต่าง

กนั และมีการประเมินจากแบบสอบถาม การเก็บขอ้มูลจากดา้นต่างๆ โดยมีกฎการจาํแนกขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

สุดทา้ย คือแบบสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ รวมไปถึงหนงัสือการ์ตูน นิตยสารและหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ แบบเจาะลึก  โดยไดมี้การแบ่งแบบสอบถามออกเป็นสามชุดเก่ียวกบัหัวขอ้ของการอ่านหนงัสือและขอ้มูล

พ้ืนฐาน ซ่ึงนอกจากผลลพัธ์จะมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกนัแลว้ ยงัไดมี้การตั้งประเด็นสอบถามอ่ืนๆ เป็นตน้ว่า เก่ียวกบั

พฤติกรรมการใชจ่้ายหนงัสือ นิตยสารและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น ไดมี้การสอบถามถึงจาํนวนเล่ม งบประมาณและช่องทาง

การซ้ือ เป็นตน้ ส่วนของพฤติกรรมการอ่านก็มีการสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลา สถานท่ีและประเภทของหนงัสือท่ีอ่าน เป็นตน้ 

โดยไดมี้การอธิบายรูปแบบและตวัเลขสาํคญัในการวิเคราะห์ไวใ้นตารางท่ี 2.2 ไวอ้ยา่งละเอียดแล้ว 
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ตาราง 2.2 รูปแบบและตวัเลขส าคญัในการวเิคราะห์ธุรกิจหนังสือตั้งแต่ปี 2013-2014 

หัวขอ้แบบสาํรวจ รูปแบบการสาํรวจ คาํสาํคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.แบบสาํรวจธุรกิจ
หนงัสือทัว่ไป 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน ช่ือโรงงาน, ระยะเวลาการก่อตั้ง, ผูรั้บผดิชอบ,ขอ้มูลการติดต่อ เป็น
ตน้ 

2. ขอ้มูลองคก์ร เงินทุน, โครงสร้างองคก์ร, แหล่งท่ีมาของเงินทุน, จาํนวนบุคลากร, 
อตัลกัษณ์ทางเพศ, การศึกษา, อตัราเงินเดือน เป็นตน้ 

3. ลกัษณะของการตีพิมพ ์ ประเภทของหนงัสือ, ราคาเฉล่ียของหนงัสือใหม่, ประเภทของ
หนงัสือท่ีไดรั้บการจดัพิมพ,์ หนงัสือท่ีเขียนเองหรือหนงัสือแปล, 
การนาํเขา้วรรณกรรม, ปีท่ีตีพิมพ,์ หนงัสือใหม่ท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ า, 
หนงัสือท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรก, นกัเขียนหนา้ใหม่ (ท่ีเพ่ิง
ไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรก) เป็นตน้ 

4. ลกัษณะการจดัจาํหน่าย จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย, ส่วนลดในการจดัจาํหน่ายหนงัสือในช่องทาง
ต่างๆ, รูปแบบการจดัจาํหน่าย, อตัราการคืนหนงัสือ, การจดัจาํหน่าย
หนงัสือท่ีเขียน/แปล/นาํเขา้ เป็นตน้ 

5. ลกัษณะการนาํเขา้และส่งออก แหล่งท่ีมาในการนาํเขา้หนงัสือ, ประเภทหนงัสือท่ีนาํเขา้, จาํนวน
ของชนิดหนงัสือท่ีนาํเขา้, ประเทศท่ีมีการส่งออกหนงัสือ, ประเภท
หนงัสือท่ีส่งออก, จาํนวนประเภทของหนงัสือท่ีมีการส่งออก เป็น
ตน้ 

6. ลกัษณะการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ จาํนวนและงบประมาณในการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศ, 
ประเภทหนงัสือชนิดต่างๆ, แหล่งประเทศท่ีซ้ือ, จาํนวนและ
งบประมาณการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ, ประเภทหนงัสือชนิด
ต่างๆ, การจดัจาํหน่าย, ยอดจาํหน่ายหนงัสือภายในประเทศ, รูปแบบ
การซ้ือขาย เป็นตน้ 

7. ลกัษณะการคา้ระหว่างประเทศ เงินลงทุน, รูปแบบธุรกิจ, ประเภทของธุรกิจ, ช่องทางการจดั
จาํหน่าย, รูปแบบความร่วมมือ เป็นตน้ 

8. ลกัษณะรายได ้ ยอดจาํหน่ายทั้งหมด, ยอดค่าใชจ่้าย, เปรียบเทียบรายไดก้บัรายจ่าย, 
ยอดผลกาํไร เป็นตน้ 

 
 
 
2. แบบสาํรวจ
ธุรกิจหนงัสือ
การ์ตูน 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน ช่ือโรงงาน, ระยะเวลาการก่อตั้ง, ผูรั้บผดิชอบ,ขอ้มูลการติดต่อ เป็น
ตน้ 

2. ขอ้มูลองคก์ร เงินทุน, โครงสร้างองคก์ร, แหล่งท่ีมาของเงินทุน, จาํนวนบุคลากร, 
อตัลกัษณ์ทางเพศ, การศึกษา, อตัราเงินเดือน เป็นตน้ 

3. ลกัษณะของการตีพิมพ ์ ประเภทของหนงัสือ, ราคาเฉล่ียของหนงัสือใหม่, ประเภทของ
หนงัสือท่ีไดรั้บการจดัพิมพ,์ หนงัสือท่ีเขียนเองหรือหนงัสือแปล, 
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การนาํเขา้วรรณกรรม, ปีท่ีตีพิมพ,์ หนงัสือใหม่ท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ า, 
หนงัสือท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรก เป็นตน้ 

4. ลกัษณะการจดัจาํหน่าย จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย, ส่วนลดในการจดัจาํหน่ายหนงัสือในช่องทาง
ต่างๆ, รูปแบบการจดัจาํหน่าย, อตัราการคืนหนงัสือ, การจดัจาํหน่าย
หนงัสือท่ีเขียน/แปล/นาํเขา้ เป็นตน้ 

5. ลกัษณะการนาํเขา้และส่งออก แหล่งท่ีมาในการนาํเขา้หนงัสือ, ประเภทหนงัสือท่ีนาํเขา้, จาํนวน
ของชนิดหนงัสือท่ีนาํเขา้, ประเทศท่ีมีการส่งออกหนงัสือ, ประเภท
หนงัสือท่ีส่งออก, จาํนวนประเภทของหนงัสือท่ีมีการส่งออก, 
จาํนวนหนงัสือท่ีส่งออก เป็นตน้ 

6. ลกัษณะการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ จาํนวนและงบประมาณในการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศ, 
ประเภทหนงัสือชนิดต่างๆ, แหล่งประเทศท่ีซ้ือ, จาํนวนและ
งบประมาณการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ, ประเภทหนงัสือชนิด
ต่างๆ, การจดัจาํหน่าย, ยอดจาํหน่ายหนงัสือภายในประเทศ, รูปแบบ
การซ้ือขาย เป็นตน้ 

7. ลกัษณะการคา้ระหว่างประเทศ เงินลงทุน, รูปแบบธุรกิจ, ประเภทของธุรกิจ, ช่องทางการจดั
จาํหน่าย, รูปแบบความร่วมมือ เป็นตน้ 

8. ลกัษณะรายได ้ ยอดจาํหน่ายทั้งหมด, ยอดค่าใชจ่้าย, เปรียบเทียบรายไดก้บัรายจ่าย, 
ยอดผลกาํไร เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
3. แบบสาํรวจ
ธุรกิจนิตยสาร 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน ช่ือโรงงาน, ระยะเวลาการก่อตั้ง, ผูรั้บผดิชอบ,ขอ้มูลการติดต่อ เป็น
ตน้ 

2. ขอ้มูลองคก์ร เงินทุน, โครงสร้างองคก์ร, แหล่งท่ีมาของเงินทุน, จาํนวนบุคลากร, 
อตัลกัษณ์ทางเพศ, การศึกษา, อตัราเงินเดือน เป็นตน้ 

3. ลกัษณะของการตีพิมพ ์ รูปแบบการตีพิมพ ์(กระดาษหรือดิจิทลั), กาํหนดการวางแผง. ราคา
โดยเฉล่ีย. ประเภทของนิตยสาร, จาํนวนการตีพิมพต่์อปี เป็นตน้ 

4. ลกัษณะการจดัจาํหน่าย ยอดจาํหน่าย, ยอดค่าโฆษณา 
5. ลกัษณะการนาํเขา้และส่งออก แหล่งท่ีมาในการนาํเขา้หนงัสือ, ประเภทหนงัสือท่ีนาํเขา้, จาํนวน

ของชนิดหนงัสือท่ีนาํเขา้, ประเทศท่ีมีการส่งออกหนงัสือ, ประเภท
หนงัสือท่ีส่งออก, จาํนวนประเภทของหนงัสือท่ีมีการส่งออก, 
จาํนวนหนงัสือท่ีส่งออก เป็นตน้ 

6. ลกัษณะการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ รูปแบบการจดัซ้ือลิขสิทธ์ิและการจดัจาํหน่าย 
7. ลกัษณะการคา้ระหว่างประเทศ เงินลงทุน, รูปแบบธุรกิจ, ประเภทของธุรกิจ, ช่องทางการจดั

จาํหน่าย, รูปแบบความร่วมมือ เป็นตน้ 
8. ลกัษณะรายได ้ ยอดจาํหน่ายทั้งหมด, ยอดค่าใชจ่้าย, เปรียบเทียบรายไดก้บัรายจ่าย, 
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ยอดผลกาํไร เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. แบบสาํรวจ
ธุรกิจหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน ช่ือโรงงาน, ระยะเวลาการก่อตั้ง, ผูรั้บผดิชอบ,ขอ้มูลการติดต่อ เป็น
ตน้ 

2. ขอ้มูลองคก์ร เงินทุน, โครงสร้างองคก์ร, แหล่งท่ีมาของเงินทุน, จาํนวนบุคลากร, 
อตัลกัษณ์ทางเพศ, การศึกษา, อตัราเงินเดือน เป็นตน้ 

3. ลกัษณะของการตีพิมพ ์ ข่าวออนไลน,์ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์, นิตยสารอิเลคทรอนิกส์, 
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในรูปแบบซีดีรอมและแอพ, การตีพิมพท์ั้ง
รูปแบบหนงัสือเล่มและอีบุค๊/การตีพิมพแ์บบใดแบบหน่ึง/การตีพิมพ์
แบบดั้งเดิม, รูปแบบไฟลดิ์จิทลั (pdf,epub), อุปกรณ์ในการอ่าน, 
รูปแบบการจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (หนงัสือทาํมือ, เอาทซ์อร์ส, 
เสมือนจริง), หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทอ่ืนๆ, การตีพิมพ์
รูปแบบใหม่ๆ เป็นตน้ 

4. ลกัษณะการจดัจาํหน่าย แพลทฟอร์มการจดัจาํหน่าย, รูปแบบการแบ่งเปอร์เซนต,์ ราคา, การ
จดัหน่ายในรูปแบบหนงัสือเล่มและอีบุค๊ (หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
เป็นตน้ 

5. ลกัษณะการนาํเขา้และส่งออก แหล่งท่ีมาในการนาํเขา้หนงัสือ, ประเภทหนงัสือท่ีนาํเขา้, จาํนวน
ของชนิดหนงัสือท่ีนาํเขา้, ประเทศท่ีมีการส่งออกหนงัสือ, ประเภท
หนงัสือท่ีส่งออก, จาํนวนประเภทของหนงัสือท่ีมีการส่งออก, 
จาํนวนหนงัสือท่ีส่งออก เป็นตน้ 

6. ลกัษณะการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ เทียบเทียบลิขสิทธ์ิหนงัสือกระดาษกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
7. ลกัษณะการคา้ระหว่างประเทศ เงินลงทุน, รูปแบบธุรกิจ, ประเภทของธุรกิจ, ช่องทางการจดั

จาํหน่าย, รูปแบบความร่วมมือ เป็นตน้ 
8. ลกัษณะรายได ้ ยอดจาํหน่ายทั้งหมด, ยอดค่าใชจ่้าย, เปรียบเทียบรายไดก้บัรายจ่าย, 

ยอดผลกาํไร เป็นตน้ 
 
 
 
5.แบบสาํรวจธุรกิจ
การจดัจาํหน่าย 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน ช่ือโรงงาน, ระยะเวลาการก่อตั้ง, ผูรั้บผดิชอบ,ขอ้มูลการติดต่อ เป็น
ตน้ 

2.ลกัษณะรายได ้ ยอดจาํหน่ายทั้งหมด, ยอดค่าใชจ่้าย, เปรียบเทียบรายไดก้บัรายจ่าย, 
ยอดผลกาํไร เป็นตน้ 

3.ลกัษณะของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ, จาํนวน, ร้านหนงัสือประเภทต่างๆ, ร้านหนงัสือ
แบบออนไลน์, รูปแบบการจดัจาํหน่ายแบบออนไลน์, กิจกรรมการ
ขาย, การเพ่ิมหรือลดของการซ้ือ, ช่วงเวลาและอตัราส่วนลด, อตัรา
การคืนหนงัสือ, การดูแลลิขสิทธ์ิหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ เป็นตน้ 

6.แบบสาํรวจ 1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสถานท่ีอยูข่องผูใ้ห้สัมภาษณ์, เพศ, อาย,ุ ระดบั
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พฤติกรรมการอ่าน
และการซ้ือหนงัสือ 

การศึกษา 
2. พฤติกรรมการอ่าน รูปแบบ, ประเภท, เวลาและหนงัสือท่ีอ่าน 
3. พฤติกรรมการซ้ือ ประเมินจาํนวนผูซ้ื้อหนงัสือ, จาํนวนท่ีซ้ือ, ชนิดของหนงัสือ, 

งบประมาณ และช่องทางการซ้ือ เป็นตน้ 
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ส่วนทีส่าม ค าอธิบายแนวทางการส ารวจเชิงปริมาณ 

 ดงัท่ีมีการกล่าวเอาไวใ้นเบ้ืองตน้ว่า การสาํรวจเชิงปริมาณจะเนน้ท่ีการสาํรวจผูป้ระกอบการแบบเฉพาะเจาะจง และ

สาํรวจผูบ้ริโภคแบบสุ่มตรวจ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

หนึ่ง การส ารวจแบบเฉพาะเจาะจง 

“แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือทัว่ไป” “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูน” “แบบสาํรวจธุรกิจนิตยสาร” “แบบสาํรวจธุรกิจ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์” “แบบสาํรวจธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่าย” ไดใ้ชว้ิธีการสาํรวจแบบเฉพาะเจาะจงโดยใชข้อ้มูลของแต่ละบริษทัท่ี

รวบรวมมาไดเ้ป็นแม่แบบในการดาํเนินงาน 

แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือและหนงัสือการ์ตูนปี 2013-2014 ไดมี้การสาํรวจผูป้ระกอบการธุรกิจ 4 ประเภท (ไม่รวมตวั

บุคคลและท่ีเป็นของภาครัฐ) จากขอ้มูลของศูนยเ์ลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของหอสมุดแห่งชาติบอกว่าในปี 2013-

2014 นั้นไดมี้การยืน่ขอ ISBN 4 ประเภทจากสาํนกัพิมพ ์1,284 แห่ง แต่สาํนกัพิมพท่ี์สามารถติดต่อเพ่ือขอทาํการสาํรวจได ้ทั้งท่ี

ยงัคงดาํเนินธุรกิจในปี 2013-2014, ท่ีไดปิ้ดตวัไปแลว้, ท่ีเป็นขององคก์รรัฐและเอกชน เป็นตน้ กลบัมีจาํนวนแค่เพียง 874 แห่ง23 

ในการติดต่อองคก์รหลกัๆ ในวงการธุรกิจหนงัสือกเ็พ่ือทาํความเขา้ใจกบัลกัษณะของการจดัพิมพห์นงัสือการ์ตูน ซ่ึง

ในประเทศไตห้วนั มีผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือการ์ตูนอยู ่16 แห่ง24 

การสาํรวจธุรกิจนิตยสาร ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายนิยตยสารแบบปลีกและค่าโฆษณาในปี 2013-2014 

(ทั้งท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีการจดทะเบียนการคา้) และแบบท่ีเป็นองคก์รอิสระไม่แสวงรายได ้

การตรวจสอบธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014 รวมไปถึงข่าวสารออนไลน ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ เป็นตน้ ไดมี้การตรวจสอบบุคลากรผูรั้บผดิชอบคลงัขอ้มูลและผูป้ระกอบธุรกิจแพลทฟอร์ม โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ให้สาํนกัพิมพผ์ูจ้ดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ทั้ งท่ีเป็นหนงัสือและนิตยสาร และสาํนกัพิมพแ์บบดั้งเดิม 

กรอกขอ้มูลต่างๆ 

ในการตรวจสอบธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่ายไดเ้นน้ไปท่ีการดาํเนินธุรกิจและรายรับจากการจาํหน่ายหนงัสือเป็นหลกั 

ในการสาํรวจผูป้ระกอบการนิตยสาร, ผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือ  

ไดมี้การเก็บขอ้มูลจากหลากหลายช่องทาง และมีการนาํมาเปรียบเทียบกนั โดยขอ้มูลหลกัมาจากวารสารขอ้มูลของหอสมุด

                                                             
23 สํานกัพิมพ ์16 แห่งในนั้นยงัมีการตีพิมพห์นงัสือไม่ถึง 4 เล่ม แต่ไดมี้การจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์อีก ทาํใหส้ามารถเกบ็ขอ้มูลจากพว
เขาได ้
24 ในปี 2013-2014 ธุรกิจหนงัสือการ์ตูนมีส่วนแบ่งตลาดถึง 30% 



84 
 

แห่งชาติ, สมาคมผูจ้ดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์, สมุดหนา้เหลือง, ทะเบียนผูป้ระกอบธุรกิจของกระทรวงพาณิชย,์ งานประชุม

ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง (ตวัอยา่งเช่น งานประชุมผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารแห่งไทเป, งานประชุมความร่วมมือผูป้ระกอบการ

ธุรกิจหนงัสือแห่งชาติ, งานประชุมความร่วมมือผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือการ์ตูนแห่งชาติ, งานประชุมเพ่ือการพฒันาธุรกิจ

หนงัสือแห่งชาติ, งานประชุมผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือแห่งไทเป,  งานประชุมผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือรายใหม่แห่งไทเป เป็น

ตน้) 

ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมรายช่ือ และไดท้าํการโทรศพัทติ์ดต่อไปตรวจสอบกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นลาํดบัแรก เพ่ือ

คดัเลือกองคก์รหลกัท่ีจะใชใ้นงานวิจยั  ทาํให้ผลลพัธ์เป็นผูป้ระกอบการนิยตยสารจาํนวน 288 แห่ง25, ผูป้ระกอบธุรกิจการจดั

จาํหน่ายหนงัสือ 1,269 แห่ง และผูป้ระกอบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 43 แห่ง 

การเก็บขอ้มูลไดใ้ชก้ารส่งแบบสอบถามทางไปรษณียเ์ป็นหลกั ตามมาดว้ยการโทรศพัท,์ แฟกซ์, นดัสัมภาษณ์ ทาํให้มี

การตอบแบบสอบถามกลบัมามากข้ึน และลดจาํนวนความผดิพลาดลงไปไดม้าก โดยเร่ิมตน้แจกแบบสอบถามออกไปในวนัท่ี 1 

พฤษภาคม 2015 

แบบสอบถามเร่ิมมีการตอบกลบัมาในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2015 และมีการส่งขอ้มูลกลบัมาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาอยา่ง

นอ้ย 7 วนั ซ่ึงจาํนวนของแบบสอบถามท่ีไดมี้การตอบกลบัมานั้นไดแ้สดงอยูใ่นตาราง 2.3 แลว้ 

 

ตาราง 2.3 แบบสอบถามในการวเิคราะห์ธุรกจิหนังสือของประเทศไต้หวันตั้งแต่ปี 2013-2014 

 จาํนวน จาํนวนการตอบกลบั จาํนวนการตอบกลบั 
 ปี 2012 ปี 2013-

2014 
ปี 2012 ปี 2013-

2014 
ปี 2012 ปี 2013-

2014 
ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือ 737 874 49.3% 53.7% 363 469 
ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือการ์ตูน 10 16 50.0% 68.8% 5 11 
ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสาร -- 288 -- 62.5% -- 180 
ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือแบบดั้งเดิม 1,148 1,269 58.1% 55.7% 667 707 
ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือแบบอิเลคทรอนิกส์ -- 43 -- 62.8% -- 27 
 

 

                                                             
25 นิตยสารทัง้หมดมี 418 ฉบบั นีเ่ป็นแคส่่วนหนึง่เทา่นัน้ 
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สอง การส ารวจแบบสุ่ม 

“การสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ” ทั้งหนงัสือทัว่ไปกบัหนงัสือการ์ตูน, นิตยสารและหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ ไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็นสามส่วน และใชก้ารสาํรวจแบบสุ่มในพ้ืนท่ีไตห้วนั,ไทเป, ไทเปใหม่, เถาหยวน

,ไทจง, ไทหนาน, เกาซงและจินเหมิน, เหลียนเจียง เป็นตน้ โดยใชโ้ทรศพัทบ์า้นในการสอบถามขอ้มูลจากประชากรผูมี้อายุ

ตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป  

รายช่ือท่ีใชใ้นการติดต่อเหล่าน้ี เป็นขอ้มูลใหม่สุดขอ้มูลใหม่ล่าสุดทั้ง 22 เขตการปกครอง สาํหรับการเก็บขอ้มูลแบบ

สุ่มโดยใชก้ารติดต่อทางโทรศพัทเ์ป็นหลกั แต่มีอยูส่องรายท่ีตอ้งใชว้ิธีส่งจดหมายเน่ืองจากไม่ไดจ้ดทะเบียนหมายเลขโทรศพัท์ 

สรุปแบบสอบถามท่ีมาจากประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปี ในเขตพ้ืนท่ีการปกครองต่างๆ สามารถนาํมาใชง้านวิจยัไดมี้

จาํนวนทั้งส้ิน 1,500 คิดเป็น 95% และมีขอ้ผดิพลาดเพียง +-25% เท่านั้น 

การสาํรวจไดเ้ร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2015 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2015 โดยแบ่งออกเป็นแบบสาํรวจพฤติกรรมการ

อ่านและซ้ือหนงัสือทัว่ไปและหนงัสือการ์ตูนจาํนวน 1,580 คน, แบบสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและซ้ือนิตยสาร จาํนวน 1,500 

คน, แบบสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ จาํนวน 1,504 คน 
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ส่วนทีส่ี่  ค าอธิบายแนวทางการส ารวจเชิงคุณภาพ 

หน่ึง การสนทนากลุ่มของผู้ประกอบการ 

 ตามแบบการสาํรวจแบบสนทนากลุ่ม ไดมี้การเชิญผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือ, ผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายและผู ้
ประกอบธุรกิจนิตยสาร เพ่ือมาพูดคุยถึงแนวโนม้การพฒันาของหนงัสือไตห้วนั ตลอดจนอุปสรรคและการดาํเนินงานในอนาคต 
โดยงานประชุมไดจ้ดัข้ึนท่ีบริษทัฮวาผงิเหวินฉวง ในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2015, วนัท่ี 16 มิถุนายน 2015 และวนัท่ี 26 เดือนมิถุนายน 
2015 โดยมีรายการงานประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 2.4 การประชุมเพ่ือวเิคราะห์ธุรกจิหนังสือตั้งแต่ปี 2013-2014 

คร้ังทีห่นึ่ง คร้ังทีส่อง คร้ังทีส่าม 
เวลา : วนัองัคารท่ี 9 มิถุนายน 2015 
14.30-16.30 น. 

เวลา : วนัองัคารท่ี 16 มิถุนายน 2015 
14.30-16.30 น. 

เวลา : วนัศุกร์ท่ี 26 เดือนมิถุนายน 2015 
14.30-16.30 น. 

สถานท่ี : ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น  
ณ ห้องสนทนากลุ่ม 

สถานท่ี : ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น  
ณ ห้องสนทนากลุ่ม 

สถานท่ี : ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น  
ณ ห้องสนทนากลุ่ม 

ผูไ้ดรั้บเชิญ : 
ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือ 

ผูไ้ดรั้บเชิญ : 
ผูป้ระกอบธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่าย 

ผูไ้ดรั้บเชิญ : 
ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสาร 

ผูเ้ขา้ประชุม : 
1. หวงัอ้ีหลิน (หัวหนา้ฝ่ายการ

อ่านของสาํนกัพิมพเ์ยวียน
หลิว) 

2. ฟังชิงเหอ (หัวหนา้ฝ่ายการ
ผลิตสาํนกัพิมพเ์หลียนจิง) 

3. ซ่งเจ้ิงคุน (ผูจ้ดัการศูนยข์อ้มูล
ซิวเหวย) 

4. หลินล่ีน่า (ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนจดัจาํหน่ายของบริษทั 
ซินหลินกงฟัง) 

5. หวงหยง่เสวีย (ผูจ้ดัการ
สาํนกัพิมพชิ์งเหวิน) 

6. ต่งฝซ่ิูง (หัวหนา้ฝ่ายพฒันา
ภายในสาํนกัพิมพต์า้ไคว่) 

7. หลิวซูฮวา (นกับรรณาธิการ

ผูเ้ขา้ประชุม : 
1. หลินฝอ้ีู (ผูจ้ดัการกลุ่ม

บริษทัเฉิงปัง) 
2. เฉินจืออวี ๋(ผูจ้ดัการบริษทั

สาํนกัพิมพเ์หลียนเหอ) 
3. รุยเหวิน (ผูจ้ดัการหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ PUBu) 
4. หวงหรงฮวา (หัวหนา้ฝ่าย

เทคนิคบริษทัหลิงหว่าง) 
5. หวงจ้ีจวิน (หัวหนา้ฝ่าย

อิเลคทรอนิกส์บริษทัฮวาอ้ี) 
6. ผงัเหวินเจิน (หัวหนา้ฝ่ายส่ือ

บริษทัฉวินถวน) 
 

ผูเ้ขา้ประชุม : 
1. หวงัล่ีหลิน (ผูจ้ดัการฝ่าย

หนงัสือบริษทัเสียงอ้ี) 
2. เฉินอวิ๋นชิง (เจา้หนา้ท่ีฝ่าย

แผนการสอนภาษาองักฤษ
ออนไลน์) 

3. จางเจ๋อหลิน (ผูจ้ดัการบริษทั 
เหลียนเหอฟาสิง) 

4. หวงเจินหลง (หัวหนา้ฝ่ายสาํ
หนกัพิมพเ์จียนตวน) 

5. หยางชิวฝ ู(ผูจ้ดัการร้าน
หนงัสือจินสือถงั) 

6. หลิวเวยฮวา (ผูจ้ดัการ
หนงัสือพิมพเ์หลียนฟ่ง) 
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สาํนกัพิมพโ์หยวหู่เหวินอ้ี) 
 
สอง การประชุมเชิงวจิัยของผู้ประกอบการหนังสือ 
 การประชุมเชิงวิจยัในหัวขอ้ “อนาคตของหนงัสือไตห้วนั” จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เดือนกรกฎาคม 2015 ณ ห้อง 509 
อาคารจงเหอ มหาวิทยาลยัซือฝาน ประเทศไตห้วนั ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 2.5 การประชุมเชิงวจิัยธุรกจิหนังสือของประเทศไต้หวัน 

เวลา : วนัองัคารท่ี 28 กรกฎาคม 2015 / 13.30-17.00 น. 
สถานท่ี : หอ้ง 509 อาคารจงเหอ มหาวิทยาลยัซือฝาน ประเทศไตห้วนั 
หัวขอ้ : อนาคตของหนงัสือไตห้วนั 
ผูด้าํเนินรายการ : 
หวงัเฉินฮุ่ย ผูจ้ดัการบริษทัฮวาผิน่เหวินชวง 
วทิยากร : 
ตง่ฝซูิ่ง หัวหนา้ฝ่ายพฒันาภายในสาํนกัพิมพต์า้ไคว่ 
หวงหรงฮวา หัวหนา้เลขาธิการสมาคมหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แห่งประเทศไตห้วนั 
เฉินอ่ิงชิง สาํนกัพิมพจื์อเสิน 
ผงัเหวินเจิน หัวหนา้ฝ่ายส่ือบริษทัฉวินถวน 
จูเ้ป่ินเหยา ฝ่ายประสานงานของสาํนกัพิมพห์นงัสือเฉิงปัง 
เฉินจืออวี ๋ผูจ้ดัการสาํนกัพิมพเ์หลียนเหอ 

หัวขอ้26 วิทยากร 
รายงานการพฒันาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในต่างประเทศ ตง่ฝซูิ่ง 
รายงานการพฒันาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนั หวงหรงฮวา 
เทคนิคของการเปล่ียนไปจดัจาํหน่ายหนงัสือและอีบุค๊ เฉินอ่ิงชิง 
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ดีกว่าหนงัสือกระดาษหรือไม่ ผงัเหวินเจิน 
จุดเด่นและการพฒันา EPUB 3 ตง่ฝซูิ่ง 
การเปล่ียนแปลงของส่ือ (สาํนกัพิมพ)์ จูเ้ป่ินเหยา 
การเปล่ียนแปลงของส่ือ (แพลทฟอร์ม) เฉินจืออวี ๋
 
สาม สัมภาษณ์ผู้ประกอบการแบบเจาะลกึ 
 ผูว้ิจยัไดมี้การสัมภาษณ์ตวัแทนผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือและนิตยสารจาํนวน  20 ราย เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2015 ถึง วนัท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2015 ตามตาราง 2.6 (ดงัรายนามท่ีแสดงไว)้ 

                                                             
26 การประชมุด าเนินไปตามหวัข้อที่ได้ก าหนดเอาไว้  
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 เน้ือหาในการสัมภาษณ์จะเก่ียวกบัวงการธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบนัและ
อนาคต อีกทั้งมีการเสนอขอ้คิดเห็นให้แก่นโยบายของรัฐ จากประสบการณ์ของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีมี
ความแตกต่างกนั ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 

1. สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของธุรกิจนิตยสาร (รวมไปถึงในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์) ในช่วงระยะเวลาหลายปี
มาน้ี 

2. สถานการณ์และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเปล่ียนแปลงของธุรกิจนิตยสาร (รวมไปถึงในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์) 
3. การคาดการณ์ท่ีมีต่อธุรกิจนิตยสาร (รวมไปถึงในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์) 
4. ขอ้คิดเห็นท่ีตอ้งการเสนอขอนโยบายจากรัฐบาลเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือธุรกิจนิตยสาร (รวมไปถึงในรูปแบบ

อิเลคทรอนิกส์) 
 
ตาราง 2.6 การสัมภาษณ์รายบุคคล  

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ช่ือบริษัท ต าแหน่ง ลกัษณะ 
หวงัไฉ่อวิ๋น นิตยสารตง้หน่าว เจา้ของสาํนกัพิมพ ์ นิตยสาร 
เหอฉีอวี ๋ ชินจ่ือเทียนเซ่ีย รองบรรณาธิการ นิตยสาร 
อู๋จวินเหยา โหยวหู่เหวินอ้ี หัวหนา้บรรณาธิการ นิตยสาร 
ฉู่อนัหมิน นิตยสารอ่ิงเคอ รองบรรณาธิการ นิตยสาร 
อวี๋กัว๋ต้ิง นิตยสาร TVBS ผูจ้ดัจาํหน่าย นิตยสาร 
หวงเจินหลง สาํนกัพิมพเ์จียนตวน หัวหนา้ฝ่ายดาํเนินงาน นิตยสาร 
เหยยีนอวี๋ฟัง นิตยสารเยวียนเจ้ียน ผูจ้ดัการ นิตยสาร 
จางจ้ิงหรู ผูจ้ดัทาํบล็อก ผูจ้ดัการ นิตยสารออนไลน ์
เฉียวจินเจ้ียน ผูจ้ดัจาํหน่ายเกาเจ้ียนเหวินฮวา รองผูบ้ริหาร นิตยสารออนไลน ์
หวงัเป่าหลิน ไฉเซ่อกัว๋จ้ี ประธานกรรมการ อีบุค๊ 
เหอเฟยเผงิ สาํนกัพิมพโ์หยวปัง หัวหนา้ฝ่ายดาํเนินงาน อีบุค๊ 
หล่ีถวนหล่ี สาํนกัพิมพเ์ยวียนหลิว ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
ซาหยง่หลิน เสียวหลู่เหวินฮวา ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
จางฮุยหมิง ซานไฉ่เหวินฮวา ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
เฉินฉุนฉุน สาํนกัพิมพชู์เซ่อ ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
จา้วเจ้ิงหมิน สาํนกัพิมพสื์อเป้า ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
หวงัผิน่หาน ชุนสุ่ยเคอจ้ี (เมืองหนงัสือออนไลน์ Hami) รองประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
หล่ีฉานผู ่ สาํนกัพิมพเ์หลียนเหอ ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
จางเทียนล่ี ตู๋เซ่อเซิงหัว ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
เฉินกัว๋ซวง MagV ประธานผูจ้ดัการ อีบุค๊ 
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บททีส่าม ผลส ารวจสถานการณ์ธุรกจิหนังสือ 

ส่วนทีห่นึ่ง วธิีการวจิัย 

หนึ่ง การส ารวจ 

แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัปี 2013-2014 ไดเ้นน้ไปท่ีการสาํรวจองคก์รและสาํนกัพิมพอิ์สระท่ีมีการผลิตหนงัสือ

ใหม่จาํนวน 4 ประเภทข้ึนไปในปี 2013-2014 

จากขอ้มูลของศูนยเ์ลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของหอสมุดแห่งชาติ ในปี 2013-2014 ไดมี้สาํนกัพิมพท่ี์ทาํ

การยืน่ยืน่ขอ ISBN ตั้งแต่ 4 ประเภทข้ึนไป จาํนวน 1,082-1,063 แห่ง ซ่ึงหลงัการตรวจสอบวิธีการติดต่อ ผลการเงินสุทธิ 

กฎระเบียบของรัฐ ตลอดจนตวัสาํนกัพิมพแ์ลว้ พบว่าในปี 2013-2014 มีสาํนกัพิมพท่ี์จดัพิมพห์นงัสือตั้งแต่ 4 รายการข้ึนไป

จาํนวน 858 แห่ง27 ในขณะท่ีอีก 16 แห่งนั้นยงัมีการตีพิมพห์นงัสือไดไ้ม่ถึง 4 รายการแต่มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยูใ่นเครือดว้ย 

จึงไดรั้บการยอมรับให้เขา้ร่วมการสัมภาษณ์ รวมจาํนวนสาํนกัพิมพท่ี์ไดรั้บการสาํรวจในคร้ังน้ีจาํนวน 874 แห่ง 

นอกจากน้ีเม่ือทาํการตรวจสอบวิธีการติดต่อกบัสาํนกัพิมพห์นงัสือการ์ตูนซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัพบว่า มีผูป้ระกอบการหนงัสือ

การ์ตูนในประเทศไตห้วนัจาํนวนทั้งส้ิน 16 แห่ง28ท่ีสามารถตอบแบบสอบถามการสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูนปี 2013-2014ได ้

ในขณะผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสาํนกัพิมพห์นงัสือการ์ตูนอ่ืนๆ จาํเป็นตอ้งตอบทั้งแบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนั และแบบสอบถามการ

สาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูนปี 2013-2014 ดว้ย 

 

สอง วธิีการส ารวจ 

การสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัปี 2013-2014 ไดเ้นน้ไปท่ีการสาํรวจองคก์รและสาํนกัพิมพอิ์สระท่ีมีการผลิตหนงัสือ

ใหม่จาํนวน 4 ประเภทข้ึนไปในปี 2013-2014 

โดยไดส่้งแบบสอบถามออกไปทางไปรษณีย,์ โทรศพัท.์ แฟกซ์ และการสัมภาษณ์ ซ่ึงทาํให้มีผูต้อบแบบสอบถามเขา้

มามากข้ึน และลดจาํนวนขอ้ผดิพลาดลงได ้

 

 

                                                             
27 ในปี 2000 มีส านกัพิมพ์ท่ีได้รับการส ารวจ 666 แหง่ และในปี 2012 มีส านกัพิมพ์ท่ีได้รับการส ารวจ 737 แหง่ 
28 ในปี 2013-2014 หนงัสือการ์ตนูมีส่วนแบง่การตลาดอยูท่ี่ 30% 
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สาม อธิบายเน้ือหาแบบสอบถามทีใ่ช้ในการส ารวจ 

แบบสอบถามท่ีใชใ้น “การสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัปี 2013-2014” ถูกกาํหนดข้ึนโดยกระทรวงวฒันธรรมและ

เศรษฐกิจ รวมไปถึง “ลกัษณะขององคก์ร” “ภาพรวมของธุรกิจหนงัสือ” “ลกัษณะธุรกิจหนงัสือกระดาษปี 2013-2014” 

“ลกัษณะการจดัจาํหน่ายและช่องทางสาํหรับหนงัสือกระดาษปี 2013-2014” “ลกัษณะหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และการจดั

จาํหน่าย” “การนาํเขา้หนงัสือปี 2013-2014” “การซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ” “การพฒันาของตลาดหนงัสือในประเทศจีนและ

ต่างประเทศ” “การพฒันาธุรกิจหนงัสือ” “รายไดข้ององคก์ร” รวมทั้งส้ิน 10 หัวขอ้ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตาราง 3.1 ซ่ึงไดร้ะบุ

แบบสอบถามประกอบเอาไดด้ว้ย 

และในส่วนของหนงัสือการ์ตูนนั้นไดมี้การเพ่ิมแบบสอบถาม ไดแ้ก่ “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูนของไตห้วนัปี 

2013-2014” ประกอบดว้ย “ลกัษณะขององคก์ร” “ลกัษณะสาํนกัพิมพห์นงัสือการ์ตูนปี 2013-2014” “ยอดจาํหน่ายหนงัสือ

การ์ตูนและนิยายประเภทไลทโ์นเวลปี 2013-2014” “ลกัษณะการจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ปี 

2013-2014” “การนาํเขา้และส่งออกหนงัสือการ์ตูนและนิยายประเภทไลทโ์นเวลปี 2013-2014” “การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ” “การ

พฒันาของตลาดหนงัสือจีนและต่างประเทศ” “การพฒันาตลาดหนงัสือการ์ตูน” และ “รายไดข้ององคก์ร” ทั้ง 9 หัวขอ้น้ี ได้

แสดงไวใ้นตาราง 3.2 ซ่ึงไดร้ะบุแบบสอบถามประกอบเอาไดด้ว้ย 

 

ตาราง 3.1 แบบสอบถาม “วิเคราะห์ธุรกิจหนงัสือตั้งแต่ปี 2013-2014” 

หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าส าคญั ค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะขององคก์ร 

 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

 1. ช่ือบริษทั 

2. ระยะเวลาในการก่อตั้ง 

3. ผูรั้บผดิชอบ 

4. วิธีการติดต่อ 

 
 
 

โครงสร้างองคก์ร 

1. ลกัษณะธุรกิจ 

2. ทุนจดทะเบียน 

3. ลกัษณะองคก์ร 

4. ท่ีมาของเงินทุน 

5. บทบาทอ่ืนๆ ของธุรกิจ 

1. ลกัษณะของธุรกิจ 

2. ทุนจดทะเบียน 

3. ลกัษณะเป็นกลุ่มบริษทัหรือไม่ 

4. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

5. เป็นสาํนกัพิมพห์รือธุรกิจอ่ืน 

 
 
 

การว่าจา้งบุคลากร 

1. จาํนวนบุคลากร 

2. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

3. อายงุาน 

4. เพศ 

1. จาํนวนพนกังานประจาํและฟรี
แลนซ์ 

2. ความมีส่วนร่วมในงานดา้น
หนงัสือ 
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5. การศึกษา 

6. อาย ุ

7. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

8. เงินเดือนเฉล่ีย 

3. จาํนวนพนกังานในช่วงอายงุาน
ต่างๆ 

4. จาํนวนของพนกังานในแต่ละเพศ 

5. จาํนวนของพนกังานในแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

6. จาํนวนของพนกังานในแต่ละช่วง
อาย ุ

7. จาํนวนของพนกังานผูส้ามารถใช้
คอมพิวเตอร์ 

8. เงินเดือนเฉล่ียของพนกังานใหม่
และเก่า 

 
 
 
 

ภาพรวมของธุรกิจ
หนงัสือ 

 1. จาํนวนสาํนกัพิมพ์
หนงัสือแบบกระดาษ 

2. การไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ 

3. ประเภทของหนงัสือท่ี
ตีพิมพ ์

4. ประเภทหลกัของ
หนงัสือ 

1. จาํนวนรวมของประเภทหนงัสือ
ในปี 2014 

2. จาํนวนลิขสิทธ์ิหนงัสือท่ีไดใ้นปี 
2014 

3. ประเภทของหนงัสือท่ีตีพิมพใ์นปี 
2013-2014 

4. ประเภทหลกัของหนงัสือท่ีตีพิมพ์
ในปี 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะธุรกิจ
หนงัสือกระดาษปี 

2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือใหม่ 

1. ประเภทของหนงัสือ
ใหม่ 

2. จาํนวนหนงัสือใหม่ 

3. เปรียบเทียบประเภท
หนงัสือใหม่ 

4. ท่ีมาของตน้ฉบบั 

5. ภาษาของหนงัสือใหม่ 

6. ท่ีมาของหนงัสือท่ีเขียน
ข้ึน 

7. หนงัสือท่ีไดรั้บรางวลั 

8. ราคาเฉล่ียของหนงัสือ
ใหม่ 

1. ประเภทของหนงัสือใหม่ในปี 
2013-2014 

2. หนงัสือใหม่ท่ีตีพิมพค์ร้ังแรกในปี 
2013-2014 

3. เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือ
ใหม่ในปี 2013-2014 

4. เปรียบเทียบหนงัสือใหม่ท่ีเขียน
โดยคนจีน, หนงัสือแปล, หนงัสือ
ท่ีเป็นตวัอกัษรยอ่และอกัษรเต็ม 

5. ภาษาของหนงัสือใหม่ปี 2013-
2014 

6. หนงัสือใหม่ท่ีไดร้างวลัในปี 2013-
2014 

7. ราคาเฉล่ียของหนงัสือใหม่ในปี 
2013-2014 
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หนงัสือท่ีมีการ
พิมพซ์ํ้ า 

1. ประเภทของหนงัสือท่ี
พิมพซ์ํ้ า 

2. จาํนวนหนงัสือท่ีพิมพ์
ซํ้ า 

3. ราคาของหนงัสือท่ีพิมพ์
ซํ้ า 

4. ความเปล่ียนแปลง
ทางดา้นราคาของ
หนงัสือท่ีพิมพซ์ํ้ า 

5. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือท่ีพิมพซ์ํ้ า 

1. ประเภทของหนงัสือท่ีพิมพซ์ํ้ าในปี 
2013-2014 

2. จาํนวนหนงัสือท่ีพิมพซ์ํ้ าในปี 
2013-2014 

3. ความเปล่ียนแปลงทางดา้นราคา
ของหนงัสือท่ีพิมพซ์ํ้ าในปี 2013-
2014 

4. เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือท่ี
พิมพซ์ํ้ าในปี 2013-2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะการจดั
จาํหน่ายและ

ช่องทางสาํหรับ
หนงัสือกระดาษปี 

2013-2014 

 
 
 
 

จาํนวนจดัจาํหน่าย 

1. จาํนวนการจดัจาํหน่าย
หนงัสือใหม่ 

2. จาํนวนการจดัจาํหน่าย
หนงัสือท่ีตีพิมพใ์หม่ 

3. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือท่ีจดั
จาํหน่าย 

1. จาํนวนการจดัจาํหน่ายหนงัสือ
ใหม่ในปี 2013-2014 

2. จาํนวนการจดัจาํหน่ายหนงัสือท่ี
ตีพิมพใ์หม่ในปี 2013-2014 

3. เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือท่ี
จดัจาํหน่ายในปี 2013-2014 

 
 
 
 
 

ช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

1. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

2. เปรียบเทียบช่องทางการ
จดัจาํหน่ายแต่ละ
ประเภท 

3. ส่วนลดในการจดั
จาํหน่าย 

4. อตัราการคืนหนงัสือ 

5. ช่องทางท่ีมีอตัราการคืน
หนงัสือสูงสุดและตํ่าสุด 

1. ช่องทางหลกัในการจดัจาํหน่าย 

2. เปรียบเทียบช่องทางการจดั
จาํหน่ายแต่ละประเภท 

3. ส่วนลดในการจดัจาํหน่าย 

4. อตัราการคืนหนงัสือในปี 2013-
2014 

5. ช่องทางท่ีมีอตัราการคืนหนงัสือ
สูงสุดและตํ่าสุดในปี 2013-2014 

 
 

สถานการณ์การ
จาํหน่าย 

1. งบประมาณการโฆษณา 

2. เปรียบเทียบงบประมาณ
โฆษณาของส่ือแต่ละ
ประเภท 

1. งบประมาณการโฆษณาในปี 
2013-2014 

2. เปรียบเทียบงบประมาณโฆษณา
ของส่ือแต่ละประเภทในปี 2013-
2014 

ลกัษณะหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์และ

 1. สถานการณ์หนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

1. เคยจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์
หรือไม่ 
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การจดัจาํหน่าย 2. รูปแบบการจดัทาํ
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

3. รูปแบบลิขสิทธ์ิหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

4. ช่วงเวลาการจดัจาํหน่าย
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

5. เปรียบเทียบการจดั
จาํหน่ายหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

6. ไฟลข์องหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

7. อุปกรณ์การอ่านหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

8. ประเภทของหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

9. ราคาของหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

10. การจดัจาํหน่ายหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

11. รูปแบบของหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์กบัแพลท
ฟอร์ม 

12. ช่องทางการซ้ือหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

13. ลกัษณะการซ้ือขาย
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

14. ประเภทการซ้ือขาย
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

15. รูปแบบรายไดจ้าก
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

2. ยอดรวมของภาษาในหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ปี 2014 

3. ประเภทหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ใน
ปี 2013-2014 

4. รูปแบบการจดัทาํหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

5. รูปแบบลิขสิทธ์ิหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

6. ช่วงเวลาการจดัจาํหน่ายหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

7. เปรียบเทียบประเภทหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์เล่มใหม่ 

8. เปรียบเทียบไฟลห์นงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ปี 2013-2014 

9. อุปกรณ์การอ่านหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ปี 2013-2014 

10. เปรียบเทียบสัดส่วนรายไดข้อง
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภท
ต่างๆ 

11. ส่วนลดของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์
กบัหนงัสือกระดาษ 

12. เปรียบเทียบรูปแบบการจดั
จาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

13. รูปแบบการทาํงานร่วมกนัระหว่าง
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์กบัแพลท
ฟอร์ม 

14. ช่องทางต่างๆ ในการซ้ือหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

15. จาํนวนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์
ตั้งแต่ปี 2013-2014 

16. ลกัษณะการจดัจาํหน่ายหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014 

17. รูปแบบรายไดแ้ละเปอร์เซ็นตข์อง
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
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การนาํเขา้หนงัสือปี 
2013-2014 

 1. การนาํเขา้หนงัสือ 

2. ประเภทของหนงัสือท่ี
นาํเขา้ 

3. ท่ีมาการนาํเขา้หนงัสือ 

4. จาํนวนและงบประมาณ
ในการนาํเขา้หนงัสือ
จากจีนและต่างประเทศ 

5. ประเภทของหนงัสือท่ี
นาํเขา้ 

6. ลกัษณะการส่งออก
หนงัสือ 

7. ประเภทของหนงัสือท่ี
ส่งออก 

8. ประเทศท่ีมีการส่งออก
หนงัสือไป 

9. จาํนวนและรายไดข้อง
การส่งออกหนงัสือ 

10. ประเภทของหนงัสือท่ี
ส่งออก 

1. ในปี 2013-2014 มีการนาํเขา้
หนงัสือหรือไม่ 

2. ประเภทของหนงัสือท่ีนาํเขา้ในปี 
2013-2014  

3. แหล่งท่ีมาของหนงัสือท่ีนาํเขา้ใน
ปี 2013-2014 

4. จาํนวนหนงัสือท่ีนาํเขา้จากจีนและ
ต่างประเทศในปี 2013-2014 

5. ประเภทของหนงัสือท่ีนาํเขา้ในปี 
2013-2014 

6. ในปี 2013-2014มีการส่งออก
หนงัสือหรือไม่ 

7. ประเภทของหนงัสือท่ีส่งออกในปี 
2013-2014 

8. ประเทศหลกัๆ ท่ีมีการส่งออก
หนงัสือไปในปี 2013-2014 

9. จาํนวนหนงัสือท่ีส่งออกไป
ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ในปี 
2013-2014 

10. ประเภทของหนงัสือท่ีส่งออกในปี 
2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือกบั
ต่างประเทศ 

1. การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือกบัต่างประเทศ 

2. เปรียบเทียบการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือกบั
ต่างประเทศ 

3. งบประมาณการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิหนงัสือ
ต่างประเทศ 

4. รายละเอียดการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือกบั
ต่างประเทศ 

5. รูปแบบการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือกบั

1. ในปี 2013-2014 มีการซ้ือลิขสิทธ์ิ
หนงัสือจากต่างประเทศหรือไม่ 

2. ตลาดของหนงัสือต่างประเทศปี 
2013-2014 

3. รวมงบประมาณในการจดัซ้ือ
ลิขสิทธ์ิหนงัสือกบัต่างประเทศ 

4. ขอ้จาํกดัในการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือ
กบัต่างประเทศในปี 2013-2014 

5. รูปแบบการนาํเขา้หนงัสือในปี 
2013-2014 

6. ขอบเขตการนาํเขา้ลิขสิทธ์ิหนงัสือ
จากต่างประเทศในปี 2013-2014 

7. ประเภทของหนงัสือท่ีมีการนาํเขา้
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ต่างประเทศ 

6. แหล่งซ้ือลิขสิทธ์ิ
หนงัสือกบัต่างประเทศ 

7. ประเภทของหนงัสือท่ีมี
การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือกบัต่างประเทศ 

ลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศใน
ปี 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดจาํหน่าย
หนงัสือลิขสิทธ์ิไป

ยงัต่างประเทศ 

1. การจาํหน่ายหนงัสือ
ลิขสิทธ์ิไปยงั
ต่างประเทศ 

2. รายไดจ้ากการจาํหน่าย
หนงัสือลิขสิทธ์ิไปยงั
ต่างประเทศ 

3. ประเภทของหนงัสือท่ี
ขายลิขสิทธ์ิไปยงั
ต่างประเทศ 

4. ประเทศท่ีไตห้วนัมีการ
ขายลิขสิทธ์ิหนงัสือไป 

5. ขอ้มูลการขายลิขสิทธ์ิ
ไปในต่างประเทศ 

6. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือท่ีมีการขาย
ลิขสิทธ์ิไปต่างประเทศ 

1. ในปี 2013-2014 มีการขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือไปยงัต่างประเทศหรือไม่ 

2. รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ
ไปยงัต่างประเทศในปี 2013-2014 

3. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือไป
ยงัต่างประเทศในปี 2013-2014 

4. ประเทศท่ีไตห้วนัมีการขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือไปในปี 2013-
2014 

5. ขอ้มูลการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือไป
ยงัต่างประเทศในปี 2013-2014 

6. ประเภทของหนงัสือท่ีมีการขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือไปยงัต่างประเทศ
ในปี 2013-2014 

 
 
 

ลิขสิทธ์ิหนงัสือใน
ประเทศ 

1. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิ
ภายในประเทศ 

2. รายไดจ้ากการขาย
ลิขสิทธ์ิในประเทศ 

3. ประเภทของหนงัสือท่ีมี
การขายลิขสิทธ์ิใน
ประเทศ 

1. รูปแบบการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ
ภายในประเทศ 

2. รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิ 

3. ประเภทของหนงัสือท่ีมีการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิภายในประเทศ 

 
 

การพฒันาของ
ตลาดหนงัสือใน
ประเทศจีนและ

 1. การพฒันาของตลาด
หนงัสือในประเทศจีน
และต่างประเทศ 

2. ประเทศท่ีมีการลงทุน 

3. เงินท่ีใชล้งทุนใน

1. การลงทุนในตลาดหนงัสือของ
ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ 

2. ประเทศท่ีมีการลงทุน 

3. ประเภทและจาํนวนของหนงัสือท่ี
มีการลงทุนในประเทศจีนและ
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ต่างประเทศ หนงัสือประเภทต่างๆ 

4. ประเภทของหนงัสือท่ีมี
การลงทุนในประเทศ
จีน 

5. ประเภทของหนงัสือท่ีมี
การลงทุนใน
ต่างประเทศ 

6. ช่องทางการจดัจาํหน่าย
หนงัสือในประเทศจีน
และประเทศอ่ืนๆ 

ประเทศอ่ืนๆ ในปี 2013-2014 

4.  ประเภทและจาํนวนของหนงัสือท่ี
มีการลงทุนในประเทศจีนในปี 
2013-2014 

5. ประเภทและจาํนวนของหนงัสือท่ี
มีการลงทุนประเทศอ่ืนๆ (ยกเวน้
ประเทศจีน) ในปี 2013-2014 

6. ช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสือใน
ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ในปี 
2013-2014 

 
 
 
 

การพฒันาธุรกิจ
หนงัสือ 

 1. มุมมองอนาคตของ
ตลาดหนงัสือ 

2. ปัญหาของธุรกิจ
หนงัสือในปัจจุบนั 

3. ความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

1. มุมมองท่ีมีต่ออนาคตของตลาด
หนงัสือในไตห้วนัในอีก 3 ปีต่อ
จากน้ี 

2. มุมมองท่ีมีต่ออนาคตของตลาด
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในไตห้วนั 

3. ปัญหาของธุรกิจหนงัสือใน
ปัจจุบนั 

4. ส่ิงท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดข้องผู ้
ประกอบธุรกิจ

หนงัสือในปี 2013-
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได ้

1. รายไดท้ั้งหมด 

2. รายไดจ้ากการขาย
หนงัสือ 

3. รายไดจ้ากการขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือทั้งใน
และต่างประเทศ 

4. รายไดอ่ื้นๆ จากหนงัสือ 

5. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจาก
หนงัสือ 

6. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจาก
ธุรกิจหนงัสือ 

7. เปรียบเทียบรายไดท่ี้มา
จากท่ีมาต่างๆ 

1. รายไดท้ั้งหมดในปี 2013-2014 

2. รายไดจ้ากการขายหนงัสือในปี 
2013-2014 

3. รายไดท่ี้มาจากการขายหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014 

4. รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ
ทั้งในและต่างประเทศในปี 2013-
2014 

5. รายไดอ่ื้นๆ จากหนงัสือในปี 
2013-2014 

6. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจากหนงัสือในปี 
2013-2014 

7. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจากธุรกิจหนงัสือ
ในปี 2013-2014 

8. เปรียบเทียบรายไดท่ี้มาจากท่ีมา
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ต่างๆในปี 2013-2014 

 
 
 
 
 

รายจ่าย 

1. รายจ่ายทั้งหมด 

2. รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การทาํหนงัสือ 

3. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการทาํหนงัสือ 

4. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจหนงัสือ 

1. รายจ่ายทั้งหมดในปี 2013-2014 

2. รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํ
หนงัสือในปี 2013-2014 

3. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํ
หนงัสือในปี 2013-2014 

4. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หนงัสือในปี 2013-2014 

ความเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ 

1. ผลกาํไร 

2. ความเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจหนงัสือ 

1. ผลกาํไรในปี 2013-2014 

2. ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจ
หนงัสือในปี 2013-2014 

 

ตาราง 3.2 แบบสอบถาม “วิเคราะห์ธุรกิจหนงัสือการ์ตูนตั้งแต่ปี 2013-2014” 

หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าส าคญั ค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะขององคก์ร 

 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

 1. ช่ือบริษทั 

2. ระยะเวลาในการก่อตั้ง 

3. ผูรั้บผดิชอบ 

4. วิธีการติดต่อ 

 
 
 

โครงสร้างองคก์ร 

1. ลกัษณะธุรกิจ 

2. ทุนจดทะเบียน 

3. ลกัษณะองคก์ร 

4. ท่ีมาของเงินทุน 

5. บทบาทอ่ืนๆ ของธุรกิจ 

1. ลกัษณะของธุรกิจ 

2. ทุนจดทะเบียน 

3. ลกัษณะเป็นกลุ่มบริษทัหรือไม่ 

4. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

5. เป็นสาํนกัพิมพห์รือธุรกิจอ่ืน 

 
 
 

การว่าจา้งบุคลากร 

1. จาํนวนบุคลากร 

2. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

3. อายงุาน 

4. เพศ 

5. การศึกษา 

6. อาย ุ

7. ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

8. เงินเดือนเฉล่ีย 

1. จาํนวนพนกังานประจาํและฟรี
แลนซ์ 

2. ความมีส่วนร่วมในงานดา้น
หนงัสือ 

3. จาํนวนพนกังานในช่วงอายงุาน
ต่างๆ 

4. จาํนวนของพนกังานในแต่ละเพศ 

5. จาํนวนของพนกังานในแต่ละ
ระดบัการศึกษา 
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6. จาํนวนของพนกังานในแต่ละช่วง
อาย ุ

7. จาํนวนของพนกังานผูส้ามารถใช้
คอมพิวเตอร์ 

8. เงินเดือนเฉล่ียของพนกังานใหม่
และเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะธุรกิจ
หนงัสือการ์ตูนปี 

2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือใหม่ 

1. ประเภทของหนงัสือ 

2. ประเภทหลกัของ
หนงัสือ 

3. สัดส่วนของหนงัสือ
การ์ตูน 

4. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนใหม่ 

5. หนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ี
ไดรั้บการตีพิมพ ์

6. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือการ์ตูน 

7. ท่ีมาของตน้ฉบบั 

8. ภาษาของหนงัสือ
การ์ตูน 

9. ราคาเฉล่ียของหนงัสือ
การ์ตูนใหม่ 

1. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนในปี 
2013-2014 

2. ประเภทหลกัของหนงัสือการ์ตูน
ในปี 2013-2014 

3. สัดส่วนของหนงัสือการ์ตูนและ
นิยายไลทโ์นเวลในปี 201-2014 

4. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ี
ตีพิมพใ์นปี 2013-2014 

5. หนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ีตีพิมพค์ร้ัง
แรกในปี 2013-2014 

6. เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนใหม่ในปี 2013-2014 

7. เปรียบเทียบหนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ี
เขียนโดยคนจีน, หนงัสือแปล, 
หนงัสือท่ีเป็นตวัอกัษรยอ่และ
อกัษรเต็มในปี 2013-2014 

8. หนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ีไดร้างวลัใน
ปี 2013-2014 

9. ราคาเฉล่ียของหนงัสือการ์ตูนใหม่
ในปี 2013-2014 

 
 
 
 

หนงัสือท่ีมีการ
พิมพซ์ํ้ า 

1. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีพิมพซ์ํ้ า 

2. จาํนวนหนงัสือการ์ตูน
ท่ีพิมพซ์ํ้ า 

3. ราคาของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีพิมพซ์ํ้ า 

4. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือการ์ตูนท่ี

1. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีพิมพ์
ซํ้ าในปี 2013-2014 

2. จาํนวนหนงัสือการ์ตูนท่ีพิมพซ์ํ้ าใน
ปี 2013-2014 

3. ความเปล่ียนแปลงทางดา้นราคา
ของหนงัสือการ์ตูนท่ีพิมพซ์ํ้ าในปี 
2013-2014 

4. เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือ
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พิมพซ์ํ้ า การ์ตูนท่ีพิมพซ์ํ้ าในปี 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

นิยายไลทโ์นเวล 

1. ประเภทของนิยายไลท์
โนเวล 

2. จาํนวนท่ีตีพิมพข์อง
นิยายไลทโ์นเวล 

3. ประเภทนิยายไลทโ์น
เวล 

4. ท่ีมาของตน้ฉบบันิยาย
ไลทโ์นเวล 

5. ภาษาของนิยายไลทโ์น
เวล 

6. นิยายไลทโ์นเวลท่ีได้
รางวลั 

7. ราคาเฉล่ียของหนงัสือ
การ์ตูนใหม่ 

1. ประเภทของนิยายไลทโ์นเวลในปี 
2013-2014 

2. จาํนวนท่ีตีพิมพข์องนิยายไลทโ์น
เวลในปี 2013-2014 

3. ประเภทนิยายไลทโ์นเวลในปี 
2013-2014 

4. เปรียบเทียบนิยายไลทโ์นเวลท่ี
เขียนโดยคนจีน, หนงัสือแปล, 
หนงัสือท่ีเป็นตวัอกัษรยอ่และ
อกัษรเต็มในปี 2013-2014 

5. ภาษาของนิยายไลทโ์นเวลในปี 
2013-2014 

6. ราคาเฉล่ียของหนงัสือการ์ตูนใหม่
ในปี 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยอดจาํหน่าย
หนงัสือการ์ตูนและ
นิยายประเภทไลท์

โนเวลปี 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัจาํหน่าย 

1. จาํนวนหนงัสือการ์ตูน
ท่ีจดัจาํหน่าย 

2. จาํนวนการจดัจาํหน่าย
หนงัสือการ์ตูนท่ีตีพิมพ์
ใหม่ 

3. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือการ์ตูนท่ีจดั
จาํหน่าย 

4. จาํนวนหนงัสือไลทโ์น
เวลท่ีจดัจาํหน่าย 

5. จาํนวนการจดัจาํหน่าย
หนงัสือไลทโ์นเวลนท่ี
ตีพิมพใ์หม่ 

6. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือไลทโ์นเวล
ท่ีจดัจาํหน่าย 

1. จาํนวนหนงัสือการ์ตูนท่ีจดั
จาํหน่ายในปี 2013-2014 

2. จาํนวนการจดัจาํหน่ายหนงัสือ
การ์ตูนท่ีตีพิมพใ์หม่ในปี 2013-
2014 

3. เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีจดัจาํหน่ายในปี 2013-
2014 

4. จาํนวนหนงัสือไลทโ์นเวลท่ีจดั
จาํหน่ายในปี 2013-2014 

5. จาํนวนการจดัจาํหน่ายหนงัสือไลท์
โนเวลนท่ีตีพิมพใ์หม่ในปี 2013-
2014 

6. เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือ
ไลทโ์นเวลท่ีจดัจาํหน่ายในปี 
2013-2014 

 

ช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

1. ช่องทางการจดัจาํหน่าย
การ์ตูน 

2. เปรียบเทียบช่องทาง

1. ช่องทางหลกัในการจดัจาํหน่าย 

2. เปรียบเทียบช่องทางการจดั
จาํหน่ายแต่ละประเภท 
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การจดัจาํหน่ายการ์ตูน
แต่ละประเภท 

3. ส่วนลดในการจดั
จาํหน่าย 

4. อตัราการคืนหนงัสือ 

5. ช่องทางท่ีมีอตัราการ
คืนหนงัสือสูงสุดและ
ตํ่าสุด 

3. ส่วนลดในการจดัจาํหน่าย 

4. อตัราการคืนหนงัสือในปี 2013-
2014 

5. ช่องทางท่ีมีอตัราการคืนหนงัสือ
สูงสุดและตํ่าสุดในปี 2013-2014 

 
 

สถานการณ์การ
จาํหน่าย 

1. งบประมาณการโฆษณา 

2. เปรียบเทียบ
งบประมาณโฆษณา
ของส่ือแต่ละประเภท 

1. งบประมาณการโฆษณาในปี 2013-
2014 

2. เปรียบเทียบงบประมาณโฆษณา
ของส่ือแต่ละประเภทในปี 2013-
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะการจดั
จาํหน่ายหนงัสือ

การ์ตูนในรูปแบบ
หนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ปี 
2013-2014 

 1. สถานการณ์หนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

2. รูปแบบการจดัทาํ
หนงัสือการ์ตู
อิเลคทรอนิกส์ 

3. รูปแบบลิขสิทธ์ิหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

4. ช่วงเวลาการจดัจาํหน่าย
หนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

5. เปรียบเทียบการจดั
จาํหน่ายหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

6. ไฟลข์องหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

7. อุปกรณ์การอ่าน
หนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

8. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

9. ราคาของหนงัสือ

1. เคยจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์หรือไม่ 

2. ยอดรวมของภาษาในหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ปี 2014 

3. ประเภทหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014 

4. รูปแบบการจดัทาํหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

5. รูปแบบลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

6. ช่วงเวลาการจดัจาํหน่ายหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

7. เปรียบเทียบประเภทหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์เล่มใหม่ 

8. เปรียบเทียบไฟลห์นงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ปี 2013-2014 

9. อุปกรณ์การอ่านหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ปี 2013-2014 

10. เปรียบเทียบสัดส่วนรายไดข้อง
หนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ 
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การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

10. การจดัจาํหน่ายหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

11. รูปแบบของหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์
กบัแพลทฟอร์ม 

12. ช่องทางการซ้ือหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

13. ลกัษณะการซ้ือขาย
หนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

14. ประเภทการซ้ือขาย
หนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

15. รูปแบบรายไดจ้าก
หนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

11. ส่วนลดของหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์กบัหนงัสือกระดาษ 

12. เปรียบเทียบรูปแบบการจดั
จาํหน่ายหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ 

13. รูปแบบการทาํงานร่วมกนัระหว่าง
หนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์กบั
แพลทฟอร์ม 

14. ช่องทางต่างๆ ในการซ้ือหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

15. จาํนวนหนงัสือการ์ตูน
อิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

16. ลกัษณะการจดัจาํหน่ายหนงัสือ
การ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-
2014 

17. รูปแบบรายไดแ้ละเปอร์เซ็นตข์อง
หนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนาํเขา้และ
ส่งออกหนงัสือ

การ์ตูนและนิยาย
ประเภทไลทโ์นเวล

ปี 2013-2014 

 1. การนาํเขา้หนงัสือ
การ์ตูน 

2. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีนาํเขา้ 

3. ท่ีมาการนาํเขา้หนงัสือ
การ์ตูน 

4. จาํนวนหนงัสือการ์ตูน
ท่ีนาํเขา้จากจีนและ
ต่างประเทศ 

5. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีนาํเขา้ 

6. จาํนวนหนงัสือนิยาย
ไลทโ์นเวลท่ีมีการ
นาํเขา้ 

7. การส่งออกหนงัสือ
การ์ตูน 

8. ประเภทของหนงัสือ

1. ในปี 2013-2014 มีการนาํเขา้
หนงัสือการ์ตูนหรือไม่ 

2. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ี
นาํเขา้ในปี 2013-2014  

3. แหล่งท่ีมาของหนงัสือการ์ตูนท่ี
นาํเขา้ในปี 2013-2014 

4. จาํนวนหนงัสือการ์ตูนท่ีนาํเขา้จาก
จีนและต่างประเทศในปี 2013-
2014 

5. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ี
นาํเขา้ในปี 2013-2014 

6. ประเภทนิยายไลทโ์นเวลท่ีมีการ
นาํเขา้จากจีนและประเทศอ่ืนๆ 

7. ในปี 2013-2014มีการส่งออก
หนงัสือการ์ตูนหรือไม่ 

8. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ี
ส่งออกในปี 2013-2014 
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การ์ตูนท่ีส่งออก 

9. ประเทศท่ีมีการส่งออก
หนงัสือการ์ตูนไป 

10. จาํนวนของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีมีการส่งออก
ไปยงัประเทศจีนและ
ประเทศอ่ืนๆ 

11. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีส่งออก 

12. จาํนวนของนิยายไลท์
โนเวลท่ีมีการส่งออก 

9. ประเทศหลกัๆ ท่ีมีการส่งออก
หนงัสือการ์ตูนไปในปี 2013-2014 

10. จาํนวนหนงัสือการ์ตูนท่ีส่งออกไป
ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ในปี 
2013-2014 

11. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ี
ส่งออกในปี 2013-2014 

12. ประเภทของนิยายไลทโ์นเวลท่ี
ส่งออกในปี 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
การ์ตูนในปี 2013-

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
กบัต่างประเทศ 

1. การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือการ์ตูน 

2. เปรียบเทียบการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิการ์ตูน 

3. งบประมาณการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิการ์ตูน 

4. รายละเอียดการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูน 

5. รูปแบบการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิการ์ตูนจาก
ต่างประเทศ 

6. แหล่งซ้ือลิขสิทธ์ิ
หนงัสือการ์ตูน 

7. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีมีการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือกบั
ต่างประเทศ 

8. การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือนิยายไลทโ์น
เวล 

1. ในปี 2013-2014 มีการซ้ือลิขสิทธ์ิ
หนงัสือการ์ตูนจากต่างประเทศ
หรือไม่ 

2. ตลาดของหนงัสือการ์ตูน
ต่างประเทศปี 2013-2014 

3. รวมงบประมาณในการจดัซ้ือ
ลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนต่างประเทศ 

4. ขอ้จาํกดัในการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือ
การ์ตูนในปี 2013-2014 

5. รูปแบบการนาํเขา้หนงัสือการ์ตูน
ในปี 2013-2014 

6. ขอบเขตการนาํเขา้ลิขสิทธ์ิหนงัสือ
การ์ตูนจากต่างประเทศในปี 2013-
2014 

7. ประเภทของหนงัสือท่ีมีการนาํเขา้
ลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศใน
ปี 2013-2014 

8. สัดส่วนตลอดของหนงัสือนิยาย
ไลทโ์นเวลในปี 2013-2014 

 การจดัหน่าย
ลิขสิทธ์ิให้
ต่างประเทศ 

1. การจาํหน่ายหนงัสือ
การ์ตูนลิขสิทธ์ิไปยงั
ต่างประเทศ 

1. ในปี 2013-2014 มีการขายลิขสิทธ์ิ
การจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูน
ลิขสิทธ์ิไปยงัต่างประเทศ 
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2. รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ลิขสิทธ์หนงัสือการ์ตูน
ไปยงัต่างประเทศ 

3. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีขายลิขสิทธ์ิไป
ยงัต่างประเทศ 

4. ประเทศท่ีไตห้วนัมีการ
ขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ
การ์ตูนไป 

5. ขอ้มูลการขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือการ์ตูนไปใน
ต่างประเทศ 

6. เปรียบเทียบประเภท
ของหนงัสือการ์ตูนท่ีมี
การขายลิขสิทธ์ิไป
ต่างประเทศ 

7. การจาํหน่ายหนงัสือ
ลิขสิทธ์ิไลทโ์นเวลไป
ยงัต่างประเทศ 

2. รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิการ
จาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนลิขสิทธ์ิไป
ยงัต่างประเทศ 

3. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ
การ์ตูนไปยงัต่างประเทศ 

4. ประเทศท่ีไตห้วนัมีการขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือการ์ตูนไป 

5. ขอ้มูลการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ
การ์ตูนไป 

6. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีมีการ
ขายลิขสิทธ์ิไปยงัต่างประเทศ 

  
 
 

การไดม้าซ่ึง
ลิขสิทธ์ิ

ภายในประเทศ 

1. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือการ์ตูน
ภายในประเทศ 

2. รายไดจ้ากการขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูน
ในประเทศ 

3. ประเภทของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีมีการขาย
ลิขสิทธ์ิในประเทศ 

1. รูปแบบการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ
หนงัสือการ์ตูนภายในประเทศ 

2. รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ
การ์ตูน 

3. ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีมีการ
ซ้ือขายลิขสิทธ์ิภายในประเทศ 

 
 
 

การพฒันาของตลาด
หนงัสือจีนและ

ต่างประเทศ 

 1. การพฒันาของตลาด
หนงัสือในประเทศจีน
และต่างประเทศ 

2. ประเทศท่ีมีการลงทุน 

3. เงินท่ีใชล้งทุนใน
หนงัสือประเภทต่างๆ 

1. การลงทุนในตลาดหนงัสือการ์ตูน
ของประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ 

2. ประเทศท่ีมีการลงทุน 

3. ประเภทและจาํนวนของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีมีการลงทุนในประเทศจีน
และประเทศอ่ืนๆ ในปี 2013-2014 
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4. ประเภทของหนงัสือ
กฺาร์ตูนท่ีมีการลงทุนใน
ประเทศจีน 

5. ช่องทางการจดัจาํหน่าย
หนงัสือในประเทศจีน
และประเทศอ่ืนๆ 

4.  ประเภทและจาํนวนของหนงัสือ
การ์ตูนท่ีมีการลงทุนในประเทศจีน
ในปี 2013-2014 

5. ช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสือ
การ์ตูนในประเทศจีนและประเทศ
อ่ืนๆ ในปี 2013-2014 

 
 
 
 
 

การพฒันาตลาด
หนงัสือการ์ตูน 

 1. มุมมองอนาคตของ
ตลาดหนงัสือ 

2. ปัญหาของธุรกิจ
หนงัสือในปัจจุบนั 

3. การซ้ือขายลิขสิทธ์ิขา้ม
ประเทศ 

4. ความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

1. มุมมองท่ีมีต่ออนาคตของตลาด
หนงัสือในไตห้วนัในอีก 3 ปีต่อ
จากน้ี 

2. มุมมองท่ีมีต่ออนาคตของตลาด
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในไตห้วนั 

3. ปัญหาของธุรกิจหนงัสือใน
ปัจจุบนั 

4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความ
ช่วยเหลือและแรงสนบัสนุนในการ
ซ้ือขายลิขสิทธ์ิกบัประเทศอ่ืนๆ 

5. ส่ิงท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

รายไดข้องธุรกิจ
หนงัสือการ์ตูนปี 

2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายได ้

1. รายไดท้ั้งหมด 

2. รายไดจ้ากการขาย
หนงัสือ 

3. รายไดจ้ากการขาย
ลิขสิทธ์ิหนงัสือทั้งใน
และต่างประเทศ 

4. รายไดอ่ื้นๆ จากหนงัสือ 

5. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจาก
หนงัสือ 

6. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจาก
ธุรกิจหนงัสือ 

7. เปรียบเทียบรายไดท่ี้มา
จากท่ีมาต่างๆ 

1. รายไดท้ั้งหมดในปี 2013-2014 

2. รายไดจ้ากการขายหนงัสือการ์ตูน
และไม่ใช่หนงัสือการ์ตูนในปี 
2013-2014 

3. รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิหนงัสือ
ทั้งในและต่างประเทศในปี 2013-
2014 

4. รายไดอ่ื้นๆ จากหนงัสือในปี 2013-
2014 

5. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจากหนงัสือในปี 
2013-2014 

6. รายไดท่ี้ไม่ไดม้าจากธุรกิจหนงัสือ
ในปี 2013-2014 

7. เปรียบเทียบรายไดท่ี้มาจากท่ีมา
ต่างๆในปี 2013-2014 

 รายจ่าย 1. รายจ่ายทั้งหมด 1. รายจ่ายทั้งหมดในปี 2013-2014 
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2. รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การทาํหนงัสือการ์ตูน 

3. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการทาํหนงัสือ
การ์ตูน 

4. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจหนงัสือการ์ตูน 

2. รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํ
หนงัสือการ์ตูนในปี 2013-2014 

3. รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัหนงัสือการ์ตูน
ในปี 2013-2014 

4. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัหนงัสือ
การ์ตูน 

5. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หนงัสือการ์ตูนในปี 2013-2014 

 ความเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ 

ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจ
หนงัสือการ์ตูน 

ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจหนงัสือการ์ตูน
ในปี 2013-2014 

 

ส่ี ส ารวจการด าเนินงานและตดิตามสถานการณ์ 

ถึงแม ้“แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัปี 2013-2014” และ “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูนของไตห้วนัปี 2013-

2014” จะมีการกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานเอาไวแ้ลว้ แต่เน่ืองจากยงัไม่มีแม่แบบให้ดาํเนินตามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นจึง

จาํเป็นตอ้งมีการจดบนัทึกการดาํเนินงานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมการจดบนัทึกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2015 ไปจนถึงปลายเดือน

เมษายน 2015 ก่อนเร่ิมแจกจ่ายแบบสอบถามออกไปตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2015 

จดหมายตอบเร่ิมถูกส่งกลบัมาในวนัท่ี 19 พฤกษภาคม 2015จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 

ไดมี้การแจกแบบสอบถามออกไปองคก์รทั้งหมด 874 แห่ง แต่มีผูท่ี้ตอบกลบัมาและสามารถนาํคาํตอบไปใชว้ิเคราะห์

ต่อได ้469 แห่ง เทียบกบัเม่ือปี 2012 ท่ีมีอตัราการตอบกลบัเพียง 49.3% แลว้ ในปี 2015 มีอตัราการตอบแบบสอบถามเพ่ิมข้ึน 

53.7% โดยใส่ส่วนของแบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูนนั้น ไดมี้การส่งแบบสอบถามออกไปทั้งหมด 16 ชุดและไดรั้บคาํตอบท่ี

สามารถนาํไปวิเคราะห์ต่อได ้11 ชุด ซ่ึงเทียบกบัการสาํรวจในปี 2012 ท่ีมีอตัราการตอบกลบัเพียง 50.0% แลว้ ในปี 2015 มีอตัรา

การตอบแบบสอบถามเพ่ิมข้ึน 68.8% 

 

ห้า การจัดการข้อมูล 

อตัราการตอบกลบัแบบสอบถามในการสาํรวจธุรกิจหนงัสือและหนงัสือการ์ตูนสูงถึง 53.7% ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการ

ทดสอบสถิติไร้พารามิเตอร์ (NPAR Chi square test) ในการจดัการขอ้มูลท่ีมีการตอบกลบัและไม่ไดมี้การตอบกลบั โดยจาํนวนเงิน

ลงทุน และจาํนวนการตีพิมพห์นงัสือในปี 2013-2014 จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้างงานวิจยัน้ี อีกทั้งให้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพอีก
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ดว้ย และในส่วนของแบบสาํรวจตลาดหนงัสือการ์ตูนนั้น ถึงแมจ้ะมีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมาเพียง 10 ชุด แต่ก็มีผูท่ี้ยืน่ขอเลข

มาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลในปี 2014 ถึง 87.3% ดงันั้นขอ้มูลจึงสามารถใชเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรได ้

แต่เน่ืองจากขอ้มูลท่ีถูกส่งกลบัมานั้น มีบางส่วนท่ีเป็นความลบัขององคก์รซ่ึงทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามไม่สะดวกใน

การเปิดเผย ผูว้ิจยัจึงไม่อาจไดข้อ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์ (ยกตวัอยา่งเช่น ยอดจดัจาํหน่ายในปี 2014)  และทาํให้เกิดอคติข้ึนใน

ขอ้มูล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งใชข้อ้มูลจากการยืน่ขอเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลมาประกอบกบังานวิจยัดว้ย 
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ส่วนทีส่อง ลกัษณะของธุรกจิหนังสือและการ์ตูน 

หนึ่ง โครงสร้างองค์กร 

จากการตรวจสอบพบว่า ธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัมีอตัราการเติบโตของโครงสร้างธุรกิจเพ่ิมข้ึน จาก 86.5% ในปี 

2012 เพ่ิมข้ึนเป็น 91.1% ในปี  2013 และโตข้ึนเป็น 92.4% ในปี 2014  ซ่ึงเห็นไดจ้ากภาพประกอบ 3.1 

จากขอ้มูลธุรกิจท่ีรวบรวมมาพบว่า เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้ ในปี 2013-2014 ธุรกิจหนงัสือจาํนวน 73.5% - 74.0% ได้

มีการดาํเนินธุรกิจทั้งแบบขายปลีก ขายส่ง นาํเขา้และส่งออก ตลอดจนซ้ือขายลิขสิทธ์ิและจดัจาํหน่ายในรูปแบบหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ (ภาพประกอบ 3.2)  โดยหน่ึงในส่ีของจาํนวนหนงัสือนั้นไดไ้ปปรากฏอยูต่ามร้านกาแฟ สถานท่ีเรียนพิเศษ งาน

แสดงต่างๆ ร้านจาํหน่ายเคร่ืองเขียน อนุสรณ์สถาน นิตยสาร เป็นตน้ 

ซ่ึงดูจากธุรกิจหนงัสือประเภทต่างๆ แลว้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในปี 2013-2014 ธุรกิจหนงัสือจาํนวน 35.6% มกัมีรูปแบบ

เป็นองคก์ร (ทั้งท่ีเป็นธุรกิจในเครือ, บริษทัลูกหรือบริษทัแม่) ซ่ึงสูงข้ึนกว่าปี 2012 เกือบสิบเปอร์เซนต ์ซ่ึงเห็นไดว้่าธุรกิจ

หนงัสือมีจดัตั้งเป็นองคก์รกนัมากข้ึน (ภาพประกอบ 3.3) 

และจากขอ้มูลปี 2012 ธุรกิจหนงัสือจาํนวน 68.6% มีคนไตห้วนัเป็นผูล้งทุน, 6.4% เป็นการลงทุนขององคก์รธุรกิจใน

ไตห้วนั, 3.4% เป็นความร่วมมือระหว่างองคก์รกบัคนไตห้วนั, 2.5% เป็นการลงทุนระหว่างคนไตห้วนักบัคนต่างชาติ, 2.5% เป็น

การลงทุนของคนต่างชาติหรือธุรกิจต่างชาติ, 16.5% ไม่มีคาํตอบ ซ่ึงในปี 2013-2014 คนไตห้วนัไดมี้การลงทุนในธุรกิจหนงัสือ

มากข้ึนถึง 76% ในขณะท่ีบุคคลหรือองคต่์างชาติเขา้มาลงทุนราว 3% (ภาพประกอบ 3.4) 

 

 

ภาพประกอบ 3.1 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างของธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

       2012 (N=363)                           2013 (N=392)                        2014 (N=407) 
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ภาพประกอบ 3.2 ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

 

 

ภาพประกอบ 3.3 ลกัษณะกลุ่มธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

       2012 (N=363)                           2013 (N=392)                        2014 (N=407) 

       2012 (N=363)                           2013 (N=392)                        2014 (N=407) 
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ภาพประกอบ 3.4 ความเปล่ียนแปลงในดา้นการลงทุนดา้นธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

ในปี 2013-2014 ธุรกิจหนงัสือการ์ตูนมีความแตกต่างจากธุรกิจหนงัสือทัว่ไป ทั้งในเร่ืองการดาํเนินงานและรูปแบบ

องคก์ร ซ่ึงมีอตัราส่วนอยูท่ี่ 5 ส่วน และ 70.0% เป็นการลงทุนของชาวไตห้วนั 

จากสถิติบอกว่า ธุรกิจหนงัสือการ์ตูน 11.1% ดาํเนินธุรกิจดา้นหนงัสือการ์ตูน, 55.6% ดาํเนินธุรกิจหนงัสือการ์ตูน

ควบคู่ไปกบัหนงัสือทัว่ไป โดยหน่ึงในสามของจาํนวนหนงัสือนั้นไดไ้ปปรากฏอยูต่ามร้านกาแฟ สถานท่ีเรียนพิเศษ งานแสดง

ต่างๆ ร้านจาํหน่ายเคร่ืองเขียน อนุสรณ์สถาน นิตยสาร เป็นตน้ 

 

สอง การว่าจ้างบุคลากร 

หน่ึง รูปแบบของบุคลากร 

ในช่วงสามปีมาน้ี รูปแบบการจา้งงานบุคลากรในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัไม่ค่อยมีความเปล่ียนแปลงมากนกั ซ่ึงดู

จากลกัษณะของพนกังานแลว้ พบว่าในปี 2014 มีผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือรายยอ่ยจาํนวน 11.2% มีการจา้งงานพนกังานประจาํ

แค่ 1 คน 25.7% มีการจา้งพนกังานประจาํ 2-4 คน, 24.6% มีการจา้งงานพนกังานประจาํ 5-9 คน คิดเป็นสัดส่วน 61.5% ของผู ้

ประกอบธุรกิจหนงัสือรายยอ่ยซ่ึงไล่เล่ียกบัในปี 2012 (60.3%) และอีกดา้นหน่ึง มีผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือรายยอ่ยจาํนวน 

18.6% ไดมี้การจา้งงานพนกังานประจาํ 10-24 คน, 25-99 คนจนถึง 100 คน คิดเป็นอตัราส่วน 14.0% และ 3.5% (ภาพประกอบ 

3.5) 

ตั้งแต่ปี 2012-2014 ธุรกิจหนงัสือรายยอ่ยไม่ค่อยมีการวา่จา้งฟรีแลนซ์มากนกั ดงัท่ีปรากฏในภาพประกอบ 3.6 

   2012 (N=363)                           2013 (N=392)                        2014 (N=407) 
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เม่ือเทียบจาํนวนพนกังานประจาํกบัฟรีแลนซ์แลว้ พบว่าธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัมีการจา้งงานพนกังานประจาํ

มากกว่า โดยในปี 2012 มีจาํนวน 86.1% และในปี 2014 มีจาํนวน 88.1% 

ในส่วนของธุรกิจหนงัสือการ์ตูน ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือการ์ตูนรายใหญ่ 6 รายไดมี้การว่าจา้งพนกังานมากกว่า 10 

คน โดยมีพนกังานท่ีรับผดิชอบการผลิตหนงัสือการตูนสูงถึง 62.4% 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.5 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั  

1 คน  2-4 คน          5-9 คน     10-24 คน         25-99 คน      100 คนขึน้ไป      ไมต่อบ 
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ภาพประกอบ 3.6 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นบุคลากรท่ีทาํงานเป็นฟรีแลนซ์ในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 

 

สอง อตัลกัษณ์ 

เม่ือหักขอ้มูลส่วนสูญหายออกไปแลว้ พบว่าถึงแมจ้ะมีพนกังานหญิงจะมีจาํนวนอยูใ่นธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั

มากกว่าพนกังานชาย แต่พนกังานหญิงก็มีจาํนวนลดลงจากในปี 2012 ท่ีมีจาํนวน 69.7% เป็น 64.1% ในปี 2014 ในขณะท่ี

อตัราส่วนของเพศชายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 30.3% เป็น 35.9% (ภาพประกอบ 3.7) 

ในดา้นการศึกษา พนกังานประจาํท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัมกัมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมปลายข้ึนไป 

ในปี 2014 มีพนกังานประจาํรุ่นใหม่ท่ีจบการศึกษาในระดบัท่ีตํ่ากว่ามธัยมปลายราว 6.8%, 11.1% ·จบการศึกษาระดบัสายอาชีพ, 

64.8% จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี, 17.3% จบการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2012 แลว้พบว่าบุคล

กรในธุรกิจหนงัสือมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยจาํนวนของผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป

ไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 73.0% เป็น 82.1% (ภาพประกอบ 3.8) 

0 คน           1 คน          2-4 คน       5-9 คน             10-24 คน              ไมต่อบ 
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ในดา้นอาย ุบุคลากรในวงการธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั ในช่วงสามปีมาน้ี ส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 20-29 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่ม

วยัรุ่นและวยัทาํงาน โดยในปี 2014 มีบุคลากรจาํนวน 0.1% ท่ีมีอายไุม่ถึง 20 ปี, 23.7% มีอาย ุ20-29 ปี, 42.9% มีอาย ุ30-39 ปี, 

และผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 40-49 ปี และ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นอตัราส่วน 23.5% และ 9.8% (ภาพประกอบ 3.9) 

ในส่วนของอายงุาน ถึงแมว้่าบุคลากรในวงการธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัจะเป็นกลุ่มวยัรุ่น แต่ในช่วงสามปีมาน้ี

กลบัมาอตัราการจา้งงานท่ีลดลง ทาํให้จาํนวนของผูท่ี้มีอายงุานไม่ถึง 1 ปีตกลงจาก 15.0% ในปี 2012 เหลือแค่ 11.6% ในปี 

2014, ผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ถึง 3 ปีมีจาํนวน 22.5%, ผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปแต่

ยงัไม่ถึง 5 ปีมีจาํนวน 15.4%, ผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ถึง 10 ปีมีจาํนวน 24.6% และผูท่ี้มีประสบการณ์

ทาํงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีจาํนวน 25.9% (ภาพประกอบ 3.10) 

 

ภาพประกอบ 3.7 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นเพศของบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 

 

         เพศชาย     เพศหญิง 

2012 2014 
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ภาพประกอบ 3.8 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาของบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 

 

 

ภาพประกอบ 3.9 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นอายขุองบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 

 

2014 2012 

มธัยมปลาย             สายอาชีพ          ปริญญาตรี  บณัฑิตศกึษา 

2014 2012 

ไมถ่ึง 20 ปี            20-29 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี      50 ปีขึน้ไป 
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ภาพประกอบ 3.10 ความเปล่ียนแปลงทางดา้นอายงุานของบุคลากรท่ีทาํงานประจาํในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 

 

สาม หน้าทีแ่ละเงินเดือน 

เน่ืองจากองคก์รธุรกิจหนงัสือขนาดยอ่ยมีจาํนวนของพนกังานตั้งแต่ 9 คนลงไป ดงันั้นมีจึงองคก์รจาํนวน 51.3% ท่ี

ไม่ไดร้ะบุตาํแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจนนัก (หมายถึงพนกังานจะตอ้งทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือทั้งหมด หรือ

ตอ้งทาํงานควบตั้งแต่สองอยา่ง) โดยในปี 2012 มีองคก์รท่ีไม่ไดร้ะบุตาํแหน่งหนา้ท่ีลดลง 8.8% และตวัเลขน้ีกก็าํลงัค่อยๆ ลดลง

อยา่งต่อเน่ือง (ภาพประกอบ 3.11) 

และถึงแมว้่าความสามารถของพนกังานแต่ละแผนกจะมีความสามารถ แต่องคก์รผูป้ระกอบธุรกิจก็มีการจา้งงาน

บุคคลภายนอกหรือเอาทซ์อร์สมากข้ึน จาก 16.8% ในปี 2012 เป็น 32.2% และตวัเลขน้ีกก็าํลงัเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 

ไมถ่ึง 1 ปี         1-3 ปี              3-5 ปี          5-10 ปี  10 ปีขึน้ไป 
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ภาพประกอบ 3.11 การแบ่งงานของบุคลากรในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 

จากการสาํรวจพบว่า องคก์รรายยอ่ยจาํนวน 53.1% ไม่ไดมี้การแบ่งงานในการจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ แต่ได้

มอบหมายให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ภายในองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบ โดย 9.8% รับผดิชอบ

การทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เท่านั้น, 36.4% รับผดิชอบการทาํหนงัสือกระดาษ, 52.1% ตอ้งรับผดิชอบทาํทั้งหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์และหนงัสือกระดาษ (ภาพประกอบ 3.12) 

 

 

ภาพประกอบ 3.12 หนา้ท่ีรับผดิชอบในการทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือกระดาษในธุรกิจหนงัสือไตห้วนั 

ในเร่ืองของเงินเดือนไดจ้าํแนกออกเป็นฝ่ายจดัทาํหนงัสือ ฝ่ายจดัจาํหน่ายและสตอ็กสินคา้ โดยผูท่ี้ทาํงานฝ่ายจดัทาํ

หนงัสือและจดัจาํหน่ายจะมีเพดานเงินเดือนสูงสุดอยูท่ี่ 27,000 ดอลลาร์ไตห้วนั ในขณะท่ีฝ่ายสต็อกสินคา้จะมีเพดานเงินเดือน

สูงสุดอยูท่ี่ 25,000 ดอลลาร์ไตห้วนั โดยพนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ห้าปีข้ึนไปและทาํงานอยูใ่นส่วนของการจดัทาํหนงัสือ จะมี

องค์กรท่ีไมไ่ด้มีการแบง่แยกต าแหน่งหน้าท่ี   องค์กรท่ีมีการแบง่แยกต าแหน่งหน้าท่ี 

     ท าอีบุ๊คอย่างเดียว         ท าหนงัสือกระดาษอย่างเดียว  ท าทัง้อีบุ๊คและหนังสือ  อ่ืนๆ 
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เพดานเงินเดือนสูงท่ีสุด (ราว 38.000 ดอลลาร์ไตห้วนั) รองลงมาคือฝ่ายจดัจาํหน่าย (ราว 36,000 ดอลลาร์ไตห้วนั) และฝ่าย

สต็อกสินคา้ (ราว 33,000  ดอลลาร์ไตห้วนั) ทุกตาํแหน่งจะมีอตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย 30% เทียบกบัปี 2012 แลว้ อตัรา

เงินเดือนของบุคลากรในธุรกิจหนงัสือไดสู้งข้ึนจาก 26,000 ดอลลาร์ไตห้วนัแลว้ (ตาราง 3.3) 

 

ปี 2012 ฝ่ายจัดท าหนังสือ ฝ่ายจัดจ าหน่าย ฝ่ายสตอ็กสินค้า 

อายงุาน 3 เดือน 24,970 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
5,254 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

22,875 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
6,728 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

20,625 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
5,551 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

อายงุาน 5 ปี 35,682 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
8,283 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

33,350 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
10,234 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

28,221 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
6,863 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย 42.9% 45.7% 36.8% 

ปี 2012 ฝ่ายจัดท าหนังสือ ฝ่ายจัดจ าหน่าย ฝ่ายสตอ็กสินค้า 

อายงุาน 3 เดือน 27,655 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
5,091 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

27,691 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
5,906 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

25,474 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
4,887 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

อายงุาน 5 ปี 38,511 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
12,581 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

36,720 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
10,137 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

33,269 ดอลลาร์ไตห้วนั 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
8,826 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย 39.3% 32.6% 30.6% 
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ส่วนทีส่าม ลกัษณะของธุรกจิหนังสือ 

หนึ่ง หนังสือใหม่ 

หนึ่ง ลกัษณะของหนังสือใหม่ 

จากการสาํรวจประเภทของหนงัสือพบว่า ในปี 2014 ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือรายยอ่ยไดมี้การตีพิมพห์นงัสือใหม่ถึง 

64.0%, โดยสาํนกัพิมพร์ายยอ่ยท่ีไดมี้การตีพิมพห์นงัสือวิชาการ (10.3%) , หนงัสือดา้นธุรกิจ (7.9%), หนงัสือเดก็ (7.2%)  และ

แบบทดสอบ (4.6%) ไดมี้จาํนวนเพ่ิมข้ึนจาก 4% เป็น 8% และ 3.1% ตีพิมพห์นงัสือประเภทการ์ตูน, 0.5% เป็นผูผ้ลิตหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ (ภาพประกอบ 3.13) 

 

 

 

ถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการจาํแนกประเภทของหนงัสือต่างๆอยา่งชดัเจนมากนกั แต่ในการสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัในปี 

2013-2014 ไดมี้การระบุอยา่งไม่เป็นทางการว่า 69.0% เป็นหนงัสือทัว่ไป, 15.0% เป็นหนงัสือวิชาการและธุรกิจ, 13.0% เป็น

หนงัสือเด็ก, และส่วนหน่ึงเป็นประเภทแบบทดสอบ, 5% เป็นการ์ตูน และ 1% เป็นอีบุค๊ 

เทียบกบัปี 2012 แลว้ ยอดของหนงัสือประเภทต่างๆ ของไตห้วนัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะในช่วงสองปีท่ีผา่น

มาน้ี 

หนงัสอืทัว่ไป    หนงัสอืวิชาการ       หนงัสอืธุรกิจ        หนงัสอืเด็ก       แบบทดสอบ     หนงัสอืการ์ตนู             อีบุ๊ค            ไม่มีค าตอบ 
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(%) 

 

ภาพประกอบ 3.14 ภาพรวมของธุรกิจหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

 

สอง จ านวนและราคาของหนังสือใหม่ 

จากขอ้มูลของศูนยเ์ลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของหอสมุดแห่งชาติ พบว่านบัตั้งแต่ปี 2013-2014ไดมี้การ

ให้เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลไป 46,984 - 46,223 รายการ และกาํหนดรายการของหนงัสือไป 42,062-41,461 

รายการ29 และในการสาํรวจคร้ังน้ีไดมี้การรวบรวมผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือรายยอ่ยไว ้874 แห่งดว้ย (เป็นองคก์รท่ีมีการตีพิมพ์

หนงัสือตั้งแต่ 4 ประเภทข้ึนไป โดยไม่รวมองคก์รของรัฐหรือประเภทบุคคล) พบว่าในปี 2013-2014 ไดมี้การยืน่ขอ ISBN 

ทั้งส้ิน 27,479-27,906 รายการ (ภาพประกอบ 3.15) 

                                                             
29 http://isbn.ncl.edu.tw/NCL_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?PHPSESSID=c41c3vc05f576te 

v7tg5j4mg00&Ptarget=30&Pact=ViewCharts&Pval=B40&Pfld=Ffile 

หนังสือทัว่ไป 

หนังสือวิชาการ 

หนังสือธุรกิจ 

หนังสือเด็ก 

แบบทดสอบ 

หนังสือการ์ตนู 

หนังสืออีเลคทรอนิกส์ 

ไม่มีค าตอบ 
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ภาพประกอบ 3.15 รายการเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลท่ีมีการยืน่ขอในช่วงสามปีมาน้ี 

ทว่า การยืน่ขอ ISBN ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งตีพิมพห์นงัสือในปีนั้นๆ ผูจ้ดัทาํจึงตอ้งมีการประเมินงานวิจยัซํ้ าอีก 

และพบว่าในปี 2013 มีหนงัสือใหม่ท่ีไดรั้บการตีพิมพจ์ริงอยู ่27,369 รายการ คิดเป็นเปอร์เซนตข์องผูท่ี้ยืน่ขอ ISBN 99.6% และ

ในปี 2014 ไดมี้หนงัสือใหม่ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์27,642 รายการ คิดเป็น 99.1% (ภาพประกอบ 3.16) 

ในปี 2013-2014 หนงัสือใหม่ประเภทแบบทดสอบมีจาํนวนสูงท่ีสุด (22.0%), ถดัมาคือหนงัสือการ์ตูน, นวนิยายและ 

หนงัสือเด็ก ซ่ึงมีอนัดบัไล่เล่ียกนั รองลงมาคือหนงัสือประเภทชีวประวติั, การพกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตล,์ จิตวิทยา/

ศาสน, วรรณกรรมและคอมพิวเตอร์คิดเป็น 4%-7% ลาํดบัต่อไปคือ หนงัสือประเภทการออกแบบ, ภาษาศาสตร์, ไลทโ์นเวล, 

การลงทุนและธุรกิจ ซ่ึงอยูใ่นราว 2% (ตาราง 3.4) 

รายการ 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.16 การประเมินสาํนกัพิมพใ์หม่ของประเทศไตห้วนั (มีการตีพิมพต์ั้งแต่ 4 รายการข้ึนไป) 

 2012         2013  2014 

รายการท่ีย่ืนขอ ISBN   รายการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
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ตาราง 3.4 เปรียบเทียบประเภทหนงัสือใหม่ของประเทศไตห้วนั (%) 

 2012 
(N=363) 

2013 
(N=392) 

2014 
(N=407) 

แบบทดสอบ 3.6 22.0 22.0 

การ์ตูน 20.7 9.2 9.7 

นวนิยาย 20.7 10.4 9.3 

หนงัสือเด็ก 5.8 8.9 9.0 

สังคม/ชีวประวติั 5.9 7.3 6.3 

พกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตล ์ 8.5 5.4 5.7 

จิตวิทยา/ศาสนา 5.5 5.3 5.2 

วรรณกรรม 3.6 5.4 4.9 

คอมพิวเตอร์ 3.5 4.6 4.2 

การออกแบบ 4.5 2.3 3.4 

ภาษาศาสตร์ 3.0 2.8 3.1 

ไลทโ์นเวล - 2.1 2.9 

สุขภาพ 8.5 2.7 2.8 

การลงทุน 1.1 1.8 1.8 

ธุรกิจ 1.7 1.7 1.7 

ครอบครัว 1.2 1.0 0.9 

วยัรุ่น - 0.9 0.8 

ธรรมชาติ 0.7 0.8 0.8 

ความรู้ทัว่ไป 0.0 0.2 0.2 

อ่ืนๆ 1.5 5.3 5.4 
 

จากขอ้มูลการยืน่ขอ ISBN แสดงให้เห็นว่า แมว้่าจาํนวนการตีพิมพห์นงัสือใหม่ในปี 2013-2014 จะมีจาํนวนลดลงจาก 

58.05 ลา้นเล่ม เหลือ 56.80 ลา้นเล่ม แต่เม่ือเทียบกบัเม่ือปี 2012 ท่ีมีการตีพิมพห์นงัสือใหม่จาํนวน 66.92 ลา้นเล่มแลว้ จาํนวน

ตีพิมพไ์ดล้ดลงไปแค่ 9 ลา้นเล่มเท่านั้น โดยเฉพาะจาํนวนหนงัสือใหม่ท่ีเป็นการตีพิมพค์ร้ังแรกในปี 2012 นั้นมีจาํนวน 26.80 

ลา้นเล่ม ซ่ึงไดล้ดจาํนวนลงไปเพียง 2 ลา้นเล่มเท่านั้น 

ในส่วนของราคาหนงัสือใหม่ในปี 2012 อยูท่ี่ 350 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 217.5 ดอลลาร์ไตห้วนั) 

เพ่ิมสูงข้ึนในปี 2013 ถึง 380 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 412.4) และขยบัข้ึนไปถึง 385 ดอลลาร์ไตห้วนัในปี 



122 
 

2014 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 417.6)  ซ่ึงหนงัสือใหม่จะมีส่วนลดขั้นตํ่าท่ี 30% หรือไม่ก็ไม่มีส่วนลดเลย ในขณะท่ีส่วนลด

ของการซ้ือขายโดยเฉล่ียในปี 2013 นั้นอยูท่ี่ 30-40%  และในปี 2014 อยูท่ี่ 23% 

ตาราง 3.5 สถานการณ์การธุรกิจหนงัสือของประเทศไตห้วนัในช่วงสามปีมาน้ี 

 รายการหนงัสือ รายการตีพิมพซ์ํ้ า ราคาเฉล่ีย (ดอลลาร์ไตห้วนั) 

ปี 2012 24,971 6,692 350 

ปี 2013 27,369 5,805 380 

ปี 2014 27,642 5,680 385 

 

สาม ภาษาและแหล่งทีม่าของหนังสือใหม่ 

ในปี 2013 หนงัสือภาษาจีนดั้งเดิมมีจาํนวน 97.4% ของหนงัสือทั้งหมด, 14.3% เป็นภาษาองักฤษ, 5.9% เป็น

ภาษาญ่ีปุ่น, 4.1% เป็นภาษาจีนยอ่ และ 4.1% เป็นภาษาอ่ืนๆ และในปี 2014 หนงัสือภาษาจีนดั้งเดิมมีจาํนวน 96.6% ของหนงัสือ

ทั้งหมด, 15.0% เป็นภาษาองักฤษ, 5.7% เป็นภาษาญ่ีปุ่น, 5.2% เป็นภาษาจีนยอ่ และ 3.9% 

ส่วนแหล่งท่ีมาของหนงัสือ 70.1% เป็นการเขียนข้ึนในประเทศไตห้วนั, เป็นหนงัสือท่ีแปลมาจากภาษาอ่ืน 27.0%, 

ภาษาจีนยอ่ 2.3%, ภาษาต่างประเทศ 0.7% และในปี 2014 หนงัสือ 68.9% เป็นการเขียนข้ึนในประเทศไตห้วนั, เป็นหนงัสือท่ี

แปลมาจากภาษาอ่ืน 28.1%, ภาษาจีนยอ่ 2.4%, ภาษาต่างประเทศ 0.6% 

จากการสาํรวจในปี 2013-2014 พบว่าในปี 2012 มีสาํนักพิมพจ์าํนวน 45.0% ไม่ไดมี้การตีพิมพห์นงัสือของนกัเขียน

หนา้ใหม่, 41.3% มีการับนกัเขียนใหม่เขา้มา และ 13.7% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม ถดัมาในปี 2014 มีสาํนกัพิมพจ์าํนวน 45.2% 

ไม่ไดมี้การตีพิมพห์นงัสือของนกัเขียนหนา้ใหม่, 41.5% มีการับนกัเขียนใหม่เขา้มา และ 13.3% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม ดงันั้น 

โดยเฉล่ียในปี 2013 จึงมีหนงัสือใหม่ท่ีเป็นของนกัเขียนหนา้ใหม่ 24.7% เทียบกบัเม่ือปี 2013 แลว้ ลดลง15.7% 

ในปี 2013 ผลงานของนกัเขียนหนา้ใหม่มกัเป็นประเภทจิตวิทยาให้กาํลงัใจ (17.5%) ซ่ึงเมื่อเทียบกบัปี 2014 และ 2012 

แลว้ หนงัสือประเภทพกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตลมี์จาํนวนมากกว่า (18.5%) ถดัมาคือหนงัสือประเภทสังคมและ

ชีวประวติั (16.1%) และจิตวิทยา/ศาสนา (16.1%) รองลงไปคือวรรณกรรม (12.5% และนิยาย (10.1%) ตาราง 3.6 
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ตาราง 3.6 ประเภทหนงัสือใหม่ของประเทศไตห้วนัในช่วงสามปีมาน้ี (%) 

 2012 
(N=363) 

2013 
(N=392) 

2014 
(N=407) 

พกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตล ์ 23.3 14.4 22.0 

สังคม/ชีวประวติั 12.9 15.0 16.1 

จิตวิทยา/ศาสนา 12.1 17.5 16.1 

วรรณกรรม 11.2 13.8 12.5 

นวนิยาย 11.2 9.4 10.1 

หนงัสือเด็ก 7.8 8.1 8.9 

ภาษาศาสตร์ 6.9 6.3 7.7 

สุขภาพ 6.0 6.9 7.7 

การลงทุน 6.9 6.9 7.1 

การออกแบบ 7.8 8.8 7.1 

แบบทดสอบ 8.6 7.5 6.5 

ครอบครัว 2.6 6.3 4.8 

ธุรกิจ 6.0 5.0 4.2 

คอมพิวเตอร์ 0.9 3.8 3.6 

ไลทโ์นเวล - 1.9 3.0 

ธรรมชาติ 1.7 1.9 2.4 

การ์ตูน 5.2 0.6 0.6 

วยัรุ่น - 0.6 0.6 

ความรู้ทัว่ไป 0 0 0 

อ่ืนๆ  7.8 11.9 14.3 
 

ผลสาํรวจแสดงให้เห็นว่า จาํนวนของหนงัสือท่ีตีพิมพค์ร้ังแรกและตีพิมพซ์ํ้ าของนกัเขียนหนา้ใหม่มีจาํนวน

ค่อนขา้งมาก (มีตั้งแต่ 100 -20,000 เล่ม) โดยในปี 2013 มีหนงัสือท่ีตีพิมพค์ร้ังแรก 2,233 เล่ม และหนงัสือท่ีตีพิมพซ์ํ้ า 763 เล่ม 

และในปี 2014 มีหนงัสือท่ีตีพิมพค์ร้ังแรก 2,300 เล่ม และหนงัสือท่ีตีพิมพซ์ํ้ า 835 เล่ม (ตาราง 3.7) 

เทียบกบัผลสาํรวจในปี 2012  แลว้ ปี 2013-2014 มีจาํนวนของหนงัสือท่ีตีพิมพค์ร้ังแรกพอๆ กนั (2,237 เล่ม) แต่

หนงัสือซือท่ีตีพิมพซ์ํ้ าในปี 2012 นั้นมี 1,155 เล่ม 
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ตาราง 3.7 หนงัสือของนกัเขียนหนา้ใหม่ในประเทศไตห้วนัช่วงสามปีมาน้ี 

 2012 
(N=363) 

2013 
(N=392) 

2014 
(N=407) 

อตัราผลงานของนกัเขียนใหม่ 42.9% 24.7% 15.7% 

จาํนวนตีพิมพค์ร้ังแรก 2,237 2,233 2,300 

จาํนวนตีพิมพซ์ํ้ า 1,155 763 835 

 

 ส่ี หนังสือตพีิมพ์ซ ้า 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2012 มีจาํนวนหนงัสือท่ีตีพิมพซ์ํ้ า 26,463 รายการและไดล้ดจาํนวนลงเหลือ 17,585 รายการ

ในปี 2013 และเหลือ 17,304 รายการในปี 2014 โดยหนงัสือประเภทวิชาการและแบบทดสอบมีอตัราการตีพิมพซ์ํ้ ามากท่ีสุดเป็น

จาํนวน 84.82 ลา้นเล่มและ 82.87 ลา้นเล่ม แต่ถา้หากไม่นบัหนงัสือประเภทแบบทดสอบแลว้ ในปี 2013 หนงัสือท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพซ์ํ้ ามีจาํนวนลดลงจากปี 2012 (30.75 ลา้นเล่ม) เหลือ 18.71 ลา้นเล่มถึง 18.39 ลา้นเล่ม 

ในเร่ืองราคาของหนงัสือท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ า ในช่วงสองปีมาน้ี ราคาของหนงัสือจาํนวนหน่ึงในสามยงัคงๆ ท่ี แต่

ราคาของหนงัสือท่ีตีพิมพซ์ํ้ าไดป้รับลดลง จาก 320 ดอลลาร์ไตห้วนัในปี 2012 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 192.4 ดอลลาร์

ไตห้วนั) ลดลงเหลือ 290 ดอลลาร์ไตห้วนัในปี 2013 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 31.3 ดอลลาร์ไตห้วนั) และ 300 ดอลลาร์

ไตห้วนัในปี 2014 

หนงัสือประเภทแบบทดสอบมีการตีพิมพม์ากท่ีสุดในปี 2013-2014 รองลงมาคือหนงัสือเด็ก และอนัดบัสามคือ

หนงัสือประเภทจิตวิทยา/ศาสนา อนัดบัส่ีคือหนงัสือการ์ตูน (ตาราง 3.8) 

 

ตาราง 3.8 หนงัสือท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ าของประเทศไตห้วนัในช่วงสามปีมาน้ี (%) 

 2012 
(N=363) 

2013 
(N=392) 

2014 
(N=407) 

แบบทดสอบ 9.6 54.2 51.6 

หนงัสือเด็ก 9.6 7.1 7.2 

จิตวิทยา/ศาสนา 15.6 5.7 5.9 

อ่ืนๆ  11.3 3.8 5.3 

หนงัสือการ์ตูน 1.5 4.8 5.0 

ภาษาศาสตร์ 6.1 3.9 4.3 
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สังคม/ชีวประวติั 13.5 3.0 3.6 

วรรณกรรม 2.5 3.1 2.6 

พกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตล ์ 8.6 2.5 2.6 

ออกแบบ 3.8 1.9 2.1 

ธุรกิจ 2.6 1.9 2.0 

สุขภาพ 2.2 1.7 1.6 

นิยาย 4.3 1.0 1.3 

คอมพิวเตอร์ 2.9 1.7 1.3 

การลงทุน 2.4 0.9 1.2 

ธรรมชาติ 2.4 0.8 0.8 

วยัรุ่น - 0.7 0.7 

ครอบครัว 1.1 0.5 0.5 

ไลทโ์นเวล - 0.2 0.3 

ความรู้ทัว่ไป 0.0 0.0 0.0 
 

สอง สินค้าประเภทหนังสือ 

จากการประเมินขอ้มูลพบว่าในปี 2013 มีหนงัสือท่ีพิมพใ์หม่ออกมาสู่ตลาดจาํนวน 53.98 ลา้นเล่ม โดยเป็นหนงัสือ

ตีพิมพค์ร้ังแรก 92.9% ในปี 2014 2013 มีหนงัสือท่ีพิมพใ์หม่ออกมาสู่ตลาดจาํนวน 45.83 ลา้นเล่ม เป็นหนงัสือตีพิมพค์ร้ังแรก 

80.7% โดยตั้งแต่ปี 2013-2014 มีจาํนวนหนงัสือท่ีตีพิมพซ์ํ้ า 22.16 ลา้นเล่ม และหนงัสือคงคลงัจาํนวน 22.34 ลา้นเล่ม ในขณะท่ี

ปี 2012 จาํนวนของหนงัสือ 90.07 ลา้นเล่มไดล้ดลงเหลือ  76.14 ลา้นเล่มในปี 2013 และ 69.17 ลา้นเล่มในปี 2014  

ตาราง 3.9 ไดแ้สดงการเปรียบเทียบระหว่างหนงัสือท่ีพิมพค์ร้ังแรกกบัหนงัสือท่ีพิมพซ์ํ้ า ซ่ึงจะไดเ้ห็นไดว้่าตั้งแต่ปี 

2013-2014 ประเภทของหนงัสือไดมี้การเปล่ียนแปลงไป โดยหนงัสือประเภทแบบทดสอบมีส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุด รองลงมือ

คือหนงัสือเดก็ การ์ตูนและจิตวิทยาเป็นลาํดบัสามและส่ี ในขณะท่ีจาํนวนของหนงัสือนิยายและการ์ตูนมีการปรับลดลงอยา่งมาก 

และในส่วนของหนงัสือท่ีมีการตีพิมพซ์ํ้ านั้น หนงัสือเด็กมีจาํนวนมากท่ีสุด 
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ตาราง 3.9 เปรียบเทียบหนงัสือใหม่กบัหนงัสือท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ าของประเทศไตห้วนั 

 

ประเภทหนังสือ 
2012 

(N=363) 
2013 

(N=392) 

2014 
(N=407) 

ตพีิมพ์ใหม่ ตพีิมพ์ซ ้า ตพีิมพ์ใหม่ ตพีิมพ์ซ ้า ตพีิมพ์ใหม่ ตพีิมพ์ซ ้า 

แบบทดสอบ 6.2% 4.1% 47.9% 9.5% 38.5% 10.2% 

เด็ก/วยัรุ่น 11.4% 9.0% 13.0% 36.3% 13.9% 47.1% 

คอมพิวเตอร์ 4.1% 2.1% 5.7% 12.5% 6.5% 9.7% 

จิตวิทยา/ศาสนา 6.9% 7.4% 5.1% 10.1% 6.5% 9.7% 

พกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตล ์ 9.4% 5.3% 4.9% 1.6% 4.6% 4.0% 

ออกแบบ 4.9% 3.8% 3.9% 11.1% 4.4% 2.8% 

อ่ืนๆ 1.9% 4.9% 3.0% 2.7% 3.6% 2.7% 

นิยาย 29.2% 27.1% 2.6% 0.8% 3.5% 0.6% 

สังคม/ชีวประวติั 3.5% 4.3% 2.4% 2.2% 3.2% 2.1% 

ธุรกิจ 2.5% 3.8% 2.1% 2.9% 2.7% 2.6% 

สุขภาพ 3.8% 1.4% 1.9% 2.1% 2.6% 1.4% 

วรรณกรรม 3.6% 2.6% 1.7% 1.6% 2.3% 1.8% 

การลงทุน 1.1% 0.9% 1.4% 0.8% 1.6% 0.7% 

ภาษาศาสตร์ 0.3% 1.5% 1.0% 3.1% 1.5% 1.7% 

การ์ตูน 9.6% 20.1% 1.0% 0.4% 1.4% 0.5% 

ครอบครัว 0.9% 1.3% 0.5% 0.5% 0.7% 0.4% 

ธรรมชาติ 0.9% 0.2% 0.5% 1.4% 0.6% 1.3% 

ความรู้ทัว่ไป 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

รวม 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

สาม การจัดจ าหน่าย 

หนึ่ง การจัดจ าหน่ายหนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า ในช่วงสามปีมาน้ี การจดัหน่ายหนงัสือแบบผา่นตวัแทนยงัคงมีอตัราท่ีสูงอยูเ่หมือนเก่า โดยในปี 

2014  มีการจดัแบ่งให้ฝ่ายขายขององคก์รรับผิดชอบ 67.3%, มอบหมายให้ตวัแทนจาํหน่ายทั้งหมด 27.0 , และไม่มีการตอบ

แบบสอบถาม 5.7% (ภาพประกอบ 3.17) 
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ภาพประกอบ 3.17 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

 

ในปี 2014 มีการมอบหมายให้ฝ่ายขายรับไปจดัการ (51.9%), 33.9% มอบหมายให้ตวัแทนจาํหน่ายหรือพ่อคา้คนกลาง

รับไปดาํเนินการทั้งหมด, 14.3% เป็นการทาํงานแบบร่วมกนั ซ่ึงเมื่อเทียบกบัปี 2012 แลว้ ไดมี้การปรับลดการมอบหมายงานให้

ฝ่ายขายลง (ตาราง 3.10) 

ตาราง 3.10 ลกัษณะของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือ 

 2012 
(N= 95) 

2013 
(N= 107) 

2014 
(N= 110) 

ฝ่ายขายขององคก์ร 64.8% 48.6% 51.8% 

ตวัแทนจดัจาํหน่าย 19.8% 34.9% 33.9% 

ดาํเนินงานร่วมกนั 15.4% 16.5% 14.3% 

 

ปี 2013-2014 มีการจาํหน่ายหนงัสือผา่นหนา้ร้านมากท่ีสุด (21.9%)  ในปี 2013 มีการจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทน 20.0% 

และในปี 2014 มีการจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนหรือพ่อคา้คนกลาง 16.5%, 15.7% เป็นการขายผา่นร้านคา้ออนไลน์ และจาํหน่าย

ให้ตวัแทนจ าหน่ายทัง้หมด    แบง่ให้ตวัแทนจ าหน่ายบางสว่น ไมไ่ด้ตอบแบบสอบถาม 
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ผา่นทางสถานศึกษา (6.1%) และมีการขายตรง, ส่งออกต่างประเทศ, ขายผา่นทางไปรษณีย,์ คา้ส่งและห้องสมุด เป็นตน้ อีก 5%30 

(ตาราง 3.11) 

เทียบกบัปี 2012 แลว้ อตัราการขายผา่นหนา้ร้านและสถานศึกษามีการปรับตวัลดลง แต่การขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย

และร้านคา้ออนไลน์มีจาํนวนท่ีสูงข้ึน 

ตาราง 3.11 การจาํหน่ายหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

 2012 
(N= 237) 

2013-2014 
(n= 297) 

หนา้ร้านหนงัสือ 26.2% 21.9% 

ตวัแทนจาํหน่าย/ พ่อคา้คนกลาง 13.7% 20.0% 

ฝ่ายขายขององคก์ร 17.3% 16.5% 

ร้านคา้ออนไลน ์ 11.9% 15.7% 

โรงเรียน 11.4% 6.1% 

ขายตรง 4.3% 2.9% 

ขายผา่นไปรษณีย ์ 1.8% 2.2% 

ส่งขายต่างประเทศ 3.0% 1.6% 

คา้ส่ง/ ห้างสรรพสินคา้ 1.8% 1.6% 

ห้องสมุด 1.6% 0.5% 

อ่ืนๆ 7.1% 10.1% 

 

สอง อตัราส่วนลดการจ าหน่ายหนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือจะมีการหักเปอร์เซนตก์ารขายตั้งแต่ 20-60% แต่โดยเฉล่ียแลว้

เปอร์เซนตค่์าจดัจาํหน่ายจะอยูท่ี่ 45% (ตาราง 3.12) 

แต่ละสาํนกัพิมพจ์ะมีการหักเปอร์เซนตก์ารขายให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายในแต่ละช่องทางไม่เท่ากนั โดยเฉล่ียจะอยูท่ี่ 40-

50% สาํหรับฝ่ายขายขององคก์ร ตวัแทนจาํหน่าย พ่อคา้คนกลาง การขายส่งหรือการจดัจาํหน่ายออกไปยงัต่างประเทศจะมี

เปอร์เซนตก์ารขายอยูท่ี่ 40%, ห้องสมุด 40-60%, หนา้ร้านหนงัสือ 30%, ร้านคา้ออนไลน์ 30-60%, สถาบนัการศึกษา, ขายตรง

หรือขายผา่นไปรษณียจ์ะมีอตัราเปอร์เซนตก์ารขายนอ้ยท่ีสุด แค่ 20-30% 

 

                                                             
30 10.1% เป็นการขายผ่านชอ่งทางอื่นๆ รวมถงึชัน้เรียนเสริมพิเศษ หรือสถาบนัทีเ่ก่ียวข้อง 
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ตาราง 3.12 อตัราส่วนลดในการจดัจาํหน่ายหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย แบบเหมา แบบแบ่ง 

01. ฝ่ายขายขององคก์ร 45% 45% 

02. ตวัแทนจาํหน่าย/พ่อคา้คนกลาง 45% 41% 

03. หนา้ร้าน  30% 

04. ไปรษณีย ์ 22% 

05. ขายตรง 31% 

06. โรงเรียน  29% 

07. ร้านคา้ออนไลน ์ 31% 

08. ห้องสมุด 36% 

09. ช่องทางพิเศษ (ขายส่ง/ห้างสรรพสินคา้) 43% 

10. ต่างประเทศ 42% 

11. อ่ืนๆ 11% 

เฉล่ีย 45% 35% 

 

สาม การคืนหนังสือ 

ในปี 2014 สาํนกัพิมพร์ายยอ่ยจาํนวน 15.2% ไม่มีการคืนหนงัสือ, 8.8% มีอตัราการคืนหนงัสือขั้นตํ่าอยูท่ี่ 10%, 27.3% 

ไม่ไดมี้การจดสถิติ เทียบกบัปี 2012 ท่ีมีการคืนหนงัสืออยูท่ี่ 26.4% แลว้ เรียกไดว้่าในปี 2013-2014 มีอตัราการคืนหนงัสือสูงข้ึน 

โดยอยูท่ี่ 29.0% 
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ภาพประกอบ 3.18 อตัราการคืนหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

 

สาํนกัพิมพร์ายยอ่ยผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดพู้ดถึงช่องทางการคืนหนงัสือว่า ในปี 2012 ร้านหนงัสือแบบท่ีเป็นหนา้ร้านมี

อตัราการคืนหนงัสือสูงสุด แต่ในปี 2013-2014 ผูจ้ดัจาํหน่ายและพ่อคา้คนกลางกลบัมีอตัราการคืนหนงัสือสูงสุด ในขณะท่ีร้าน

หนงัสือออนไลน์มีอตัราการคืนหนงัสือนอ้ยท่ีสุด โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 31.8% 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.19 ช่องทางท่ีมีการคืนหนงัสือมากท่ีสุดของประเทศไตห้วนั 

ขึน้ไป   ไม่มีการตอบกลบั 

ฝ่ายขาย      ตวัแทนจ าหน่าย     ร้านหนงัสือ         โรงเรียน    พเิศษ       ร้านออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 3.20 ช่องทางท่ีมีการคืนหนงัสือนอ้ยท่ีสุดของประเทศไตห้วนั 

ส่ี การโฆษณาหนังสือ 

จากการตรวจสอบพบว่า ปี 2013-2014 มีสาํนกัพิมพร์าว 40% ท่ีไม่ไดใ้ชว้ิธี Direct Mail, โฆษณาทางหนงัสือพิมพห์รือ

นิตยสาร, โทรทศัน์, อินเตอร์เน็ตหรืองานแจกลายเซ็นตห์นงัสือ ในขณะท่ีปี 2012 มีสาํนกัพิมพ ์70% มีแผนการโฆษณาโดยใชค่้า

โฆษณาไม่สูงนกั  ปี 2014 มีสาํนกัพิมพจ์าํนวน 29.2% ให้งบประมาณสาํหรับการโฆษณาตํ่ากว่าหน่ึงแสนดอลลาร์ไตห้วนั, 7.1% 

ให้งบการโฆษณาอยูท่ี่ 110,000-300,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 6.4% ให้งบประมาณสาํหรับการโฆษณาอยูท่ี่ 310,000- 1ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนั, 2.0% ให้งบประมาณสาํหรับการโฆษณาอยูท่ี่ 1.01-5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 0.7% ให้งบประมาณสาํหรับการโฆษณาอยู่

ท่ี 5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และ 15.0% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม จึงมีการพยากรณ์ว่าในปี 2012 น่าจะไม่แตกต่างกนัมากนกั 

(ภาพประกอบ 3.21) 

 

  

ร้านออนไลน์ ตลาดตา่งประเทศ          โรงเรียน  หน้าร้าน  ตวัแทน 
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ภาพประกอบ 3.2 แผนการโฆษณาหนงัสือในประเทศไตห้วนั 

จากการสาํรวจโฆษณาผา่นส่ือประเภทต่างๆ พบว่า ในปี 2014 มีการโฆษณาผา่น Direct Mail มากท่ีสุด (46.0%) 

รองลงมาคือกิจกรรมแจกลายเซ็นต ์(18.5%) และการประชาสัมพนัธ์ผา่นโซเชียลมีเดีย (18.0%) และการโฆษณาผา่นทาง

นิตยสารกบัหนงัสือพิมพ ์5% (ภาพประกอบ 3.22) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.22 วิธีโฆษณาหนงัสือของประเทศไตห้วนั 

 

  

         ไม่มีแผนโฆษณา      10,000-100,000     110,000-300,000     310,000-1,000,000          1.01-5 ลา้น          5 ลา้นข้ึนไป         ไม่มีการตอบกลบั 

      Direct Mail         หนงัสือพิมพ ์          นิตยสาร          อินเตอร์เน็ต        กิจกรรมต่างๆ       อ่ืนๆ 
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ส่ี หนังสืออเิลคทรอนิกส์และการจัดจ าหน่าย 

หนึ่ง การจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่า หนงัสือจาํนวน 34.0% ในประเทศไตห้วนัไดมี้การทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ทั้งการ์ตูนและ

หนงัสือแบบอิเลคทรอนิกส์). 18.4% กาํลงัอยูใ่นขั้นวางแผน,  47.1% ยงัไม่มีแผนจะทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ภาพประกอบ 

3.23) 

ช่วงเวลานบัตั้งแต่ปี 201-2014 มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 57.4% ออกวางจาํหน่ายเป็นคร้ังแรก, 25.2% ไดมี้การ

ลงทุนมาตั้งแต่ก่อนหนา้น้ีแลว้ และ 17.4% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม 

 

 

ภาพประกอบ 3.23 การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

ในส่วนของลิขสิทธ์ จากสถิติปลายปี 2014 พบว่าแพลทฟอร์มอีบุค๊ประมาณคร่ึงหน่ึงไม่ไดรั้บลิขสิทธ์ิจากผูขี้ยน, 

14.2%ไดรั้บส่วนแบ่งค่าลิขสิทธ์ิหน่ึงในห้า, 9.2% ไดรั้บส่วนแบ่งราว 21-50%, 17.6% ไดรั้บลิขสิทธ์ิเต็มท่ี และ 11.0% ไม่ได้

ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเมื่อหักจาํนวนของผูท่ี้ไม่ไดต้อบแบบสอบถามออกไปแลว้ พบว่ามีหนงัสือกระดาษจาํนวน 20.4% ท่ีมีการ

จาํหน่ายในรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ดว้ย 

มีอีบุ๊คจ าหน่ายแล้ว ก าลงัเตรียมแผน  ไมมี่แผน  ไมไ่ด้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพประกอบ 3.24 ลิขสิทธ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

หนงัสือกระดาษจาํนวน 20.4% ท่ีมีการจาํหน่ายในรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ แต่เม่ือดูจากสถิติของหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 แลว้ แต่ละสาํนกัพิมพไ์ดมี้การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ 1-3,000 รายการ และมีจาํนวน

คิดเป็น 5.2% ของหนงัสือกระดาษ ซ่ึงถือไดว้่าไม่สูงนกั (ตาราง 3.13) 

 

 

ตาราง 3.13 ลิขสิทธ์ิหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (สถิติในปี 2014) 

 % 

ส่วนแบ่งของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 34.0 

ส่วนแบ่งของหนงัสือเล่มท่ีไดลิ้ขสิทธ์ิหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 20.4 

ส่วนแบ่งของหนงัสือเล่มท่ีทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 5.2 

 

ในเร่ืองภาษาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 95.5% เป็นภาษาจีนดั้งเดิม, 9.7% เป็นภาษาจีนแบบยอ่, 17.4% เป็น

ภาษาองักฤษ, 3.2% เป็นภาษาญ่ีปุ่น และ 1.9% เป็นภาษาอ่ืนๆ (ภาพประกอบ 3.25) 

ขึน้ไป ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพประกอบ 3.25 การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

ห้า การจัดท าหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

ในการจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีมีการจดัจาํหน่ายออกไปแลว้ 47.1% เป็นการจดัทาํดว้ยตวัเองทั้งหมด, 33.5% จา้ง

เอาทซ์อร์ส, 15.5% แบ่งจา้งเอาทซ์อร์สบางส่วน, 0.6% ใชว้ิธีการแสกน แต่มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ราว 60% เท่าท่ีสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ภาพประกอบ 3.26) 

และในส่วนของลิขสิทธ์ิการจดัการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 54.2% เป็นการดูแลดว้ยตวัเอง, 44.5% ให้แพลทฟอร์มผูจ้ดั

จาํหน่ายรับผดิชอบ, 0.6% ใชว้ิธีการอ่ืนๆ (ภาพประกอบ 3.27) 

 

 

ภาพประกอบ 3.26 การจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

จีนดัง้เดมิ จีนย่อ  องักฤษ  ญ่ีปุ่ น  อ่ืนๆ 

เอาทซ์อร์สทั้งหมด      เอาทซ์อร์สบางส่วน     ดาํเนินการเองทั้งหมด      แสกนกระดาษ      อ่ืนๆ   ไม่ตอบ 
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ภาพประกอบ 3.27 การจดัการลิขสิทธ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

ช่วงเวลาการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั มกัออกจาํหน่ายตามหลงัหนงัสือเล่ม (2013= 75.4%, 

2104= 73.1%) มีเพียงหน่ึงในหน่ึงในห้าเท่านั้นท่ีออกวางจาํหน่ายก่อนหนงัสือเล่ม และอีกหน่ึงส่วนท่ีออกวางจาํหน่ายพร้อมกนั 

(ตาราง 3.14) 

ในปี 2013-2014 เม่ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ออกวางจาํหน่ายก่อน หนงัสือเล่มจะใชเ้วลาอีก 1 เดือนกว่าท่ีจะออกวาง

จาํหน่ายตามหลงั แต่ถา้หากเป็นหนงัสือเล่มท่ีออกวางจาํหน่ายก่อน ตามสถิติของปี 2013 แลว้ อีก 8 เดือนให้หลงั หนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์จึงจะออกวางจาํหน่าย ทว่าในปี 2014 ช่วงเวลาเหล่านั้นกลบัสั้นลงเหลือแค่เพียง 169 วนัเท่านั้น 

 

 

ตาราง 3.14 รูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัในช่วงสองปีมาน้ี 

 

รูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัมกัเป็นแบบ PDF ถึง 70% ในขณะท่ี Epub มีสัดส่วนอยูท่ี่ราว 20% และท่ี

เหลือเป็นแบบอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ค่อยเป็นท่ินิยมนกั (ตาราง 3.15) 

ดแูลเอง  ให้เอาท์ซอร์สดแูล     อ่ืนๆ               ไมต่อบ 
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ตาราง 3.15 ลกัษณะหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัในช่วงสองปีมาน้ี 

 

สาํหรับอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น ส่วนมากมกัเป็นคอมพิวเตอร์แบบนัง่โต๊ะและแลปทอ็ป มี

อตัราส่วนอยูท่ี่ราว 50-70% โดยเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทแอนดรอยส์ (ปี 2014 = 72.7%) และมือถือท่ีใชร้ะบบ iOS (ปี 2014 = 

66.2%) คิดเป็น 70% (ตาราง 3.16) 

ตาราง 3.16 อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัในช่วงสองปีมาน้ี 

 

หก การจัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการประเมินขอ้ท่ีมีการบนัทึกไวเ้ป็นสถิติพบว่า ในปี 2013 มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ทั้งส้ิน 1,671รายการ โดย 258 

รายการเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบดั้งเดิม, ปี 2014 มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ทั้งส้ิน 1,998รายการ โดย 272 รายการเป็น

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบดั้งเดิม โดยตั้งแต่ปี 2013-2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 90% ลว้นเป็นภาษาจีนทั้งส้ิน (ตาราง 3.17) 
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ตาราง 3.17 ประเภทของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัในช่วงสองปีมาน้ี 

 2013 2014 

จาํนวนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 1,671 รายการ 1,998 รายการ 

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบดั้งเดิม 258 รายการ 272 รายการ 

อตัราหนงัสือท่ีเป็นภาษาจีนดั้งเดิม 89% 90% 

 

ในปี 2013-2014 อตัราหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทนิยายมีจาํนวนสูงท่ีสุด ซ่ึงตวัเลขน้ีไดร้วมเอาหนงัสือนิยายทัว่ไป

และนิยายไลทโ์นเวลเอาไวด้ว้ยกนั และในช่วงสองปีน้ี นิยายไดมี้สัดส่วนถึง 23.8% กบั 22.1% รองลงมาคือหนงัสือประเภท

สังคมและชีวประวติั กบัจิตวิทยา (ตาราง 3.18) 

ตาราง 3.18 ประเภทหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัในช่วงสองปีมาน้ี 

 

เจ็ด การจัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่า หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวนกว่า 60% ใชว้ิธีการจดัจาํหน่ายแบบเอาทซ์อร์ส โดยอตัราการ

จาํหน่ายแบบเอาทซ์อร์สจาํนวน 64.1% ของปี 2013 ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 69.7% ในขณะท่ี 5% เป็นการจดัจาํหน่ายดว้ยตวัเอง แต่มี

สัญญาให้ค่าหัวคิวแก่แพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการส่วนหน่ึง (ภาพประกอบ 3.28)  
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ตาราง 3.28 การจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนั 

79.4% ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไดมี้การเซ็นสญัญาจดัจาํหน่ายกบัแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการ , มอบหมายให้แพลท

ฟอร์มเป็นผูดู้แลทั้งหมด 7.1%, ดูแลแค่บางส่วน 3.9% และ 16.8% เป็นการสร้างแพลทฟอร์มเป็นของตวัเอง (ภาพประกอบ 3.29) 

 

 

ภาพประกอบ 3.29 รูปแบบความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์กบัผูใ้ห้บริการแอพลิเคชัน่ 

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีการทาํขอ้ตกลงกนัหลากหลายรูปแบบและมีการมอบหมายลิขสิทธ์ิหลากหลายประเภท แต่

จากการสาํรวจพบว่า การจาํน่ายลิขสิทธ์ิระหว่างผูข้ายกบัผูบ้ริโภค รวมถึงห้องสมุด (52.3%) และแบบผูข้ายกบัผูบ้ริโภค (40.6%) 

มีจาํนวนมากท่ีสุด โดย 43.9% เป็นการขยายเฉพาะในประเทศไตห้วนั, 13.5% เป็นการขายระหว่างประเทศไตห้วนักบัประเทศ

จีนและประเทศอ่ืนๆ, 33.5% เป็นการขายระหว่างไตห้วนักบัต่างประเทศ (ภาพประกอบ 3.30 และ 3.31) 

ในดา้นลกัษณะการซ้ือขายพบว่า 77.4% เป็นการซ้ือขายหนงัสือแบบเล่มต่อเล่ม, 24.5% เป็นการจ่ายแบบเหมา 

(ภาพประกอบ 3.32) ซ่ึงการซ้ือแบบรายเล่มน้ี ทางผูบ้ริการจะมีส่วนลดให้ราว 40-60% 

      เอาทซ์อร์สทั้งหมด  จาํหน่ายเอง    จาํหน่ายทั้งสองอย่าง  ไม่ตอบแบบสอบถาม 

เซ็นสญัญา              แบ่งส่วนท าสญัญา จ้างเอาท์ซอร์ส ท าแพลทฟอร์มเอง ไม่ได้น าอีบุ๊คขึน้ชัน้หนงัสือ 



140 
 

 

 

ภาพประกอบ 3.30 คู่คา้ลิขสิทธห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั 

 

 

ภาพประกอบ 3.31 ขอบข่ายลิขสิทธ์หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั 

 

 

ภาพประกอบ 3.32 รูปแบบการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั 

 

   ผู้ขายกบัผู้บริโภค             ผู้ขายกบัห้องสมดุ  ผู้ขายกบัผู้บริโภคและห้องสมดุ           อ่ืน  ๆ

ไต้หวนัเท่านัน้       ไต้หวนัและต่างประเทศ     ไต้หวนั, จีนและอืน่ๆ       อื่นๆ  ไม่ตอบ 

ซือ้แบบรายเลม่   บฟุเฟ่ต์     อ่ืนๆ 
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แปด ช่องทางการซ้ือหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

แพลทฟอร์มท่ีให้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัท่ีมีการใชบ้ริการสูงสุดไดแ้ก่  UDN (39.4%) รองลงมาคือ

ร้านหนงัสือ Hyread ebook (35.5%), ZhongHua DianXin Hami ShuCheng (34.2%), TaiWan DaGeDa My Book (30.3%), 

PUBu (23.2%), Taiwan Yunduan Shuchang (23.2%), YuanTuan e ShuCheng (21.9%) มีอตัราราวสองส่วน ในขณะท่ีอีก 43.2% 

เป็นช่องทางอ่ืนๆ เช่น HuaYi, Apple store, Google play และเวบ็บอร์ดของสาํนกัพิมพ ์(ภาพประกอบ 3.33) 

 

ภาพประกอบ 3.33 ช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั 

ในแง่ของผูใ้ชบ้ริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 70.3% มีการซ้ือขายมาแลว้ 1 คร้ัง, 38.1% เคยซ้ืออ่านหรือทดลองอ่าน, 

26.5% เลือกใชบ้ริการแบบบุฟเฟ่ต,์ 23.2% เป็นสมาชิกแบบระยะยาว และอีก 43.9% ใชบ้ริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ผา่น

ห้องสมุด (ภาพประกอบ 3.34) 

UDN           

Hyread ebook 

Hami                 

My Book      

PUBu        

YunduanShucang 

Readmoo    

ChengBang  

YuanTuan e Ce 

Du Ce Wangluo  

MagV                            

TongShuMeng 

Other  
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ภาพประกอบ 3.34 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนั 

ราคาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะมีส่วนลดให้ผูซ้ื้ออยูท่ี่ 40-50% ของหนงัสือกระดาษ ซ่ึงดูจากยอดขายหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ในช่วงสองปีมาน้ีแลว้ หนงัสือประเภทนิยาย, คอมพิวเตอร์, สังคม/ชีวประวติั มียอดจาํน่ายสูงสูง31 (ภาพประกอบ 

3.19) 

  

                                                             
31 ประเด็นจ านวนเล่มของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ มีส านกัพิมพ์กวา่ 70% ไมส่ะดวกตอบแบบสอบถามจงึไมส่ามารถประเมินได้ 

ซือ้/ทดลองอา่น          ซือ้ขาย 1 ครัง้ สมาชิก             บุฟเฟต ์          ห้องสมดุ      อื่นๆ 
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ตาราง 3.19 ประเภทหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัในช่วงสองปีมาน้ี 

 

สุดทา้ย ประเด็นรายได ้ผูใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 35.5% เปิดเผยว่าพวกเขามีรายไดไ้ม่ถึง 1%, ผู ้

ให้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 31.0% เปิดเผยว่าพวกเขามีรายไดอ้ยูท่ี่ 2-10%, ผูใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

จาํนวน 7.7% เปิดเผยว่าพวกเขามีรายไดอ้ยูท่ี่ 11-50%, ผูใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 6.4% เปิดเผยว่าพวกเขามีรายได้

มากกว่า 50% และผูใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 19.4% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม 
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ภาพประกอบ 3.35 เปรียบเทียบรายไดผู้ใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั 

 

ห้า การน าเข้าส่งออกหนังสือ 

หนึ่ง เปรียบเทยีบการน าเข้าส่งออกหนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2014 มีองคก์รผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือจาํนวน 9.4% นาํเขา้หนงัสือมาโดยตรง, 32.5% มีการ

ส่งออกหนงัสือไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงมีอตัราไล่เล่ียกบัเม่ือปี 2012-2013 (ภาพประกอบ 3.36) 

 

ภาพประกอบ 3.36 การนาํเขา้และส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนั 

สอง การน าเข้าหนังสือ 

จากสถิติของงานวิจยัระบุว่า สาํนกัพิมพไ์ดมี้การนาํเขา้หนงัสือมาตั้งแต่ 1-7,000 รายการ  โดยในปี 2013 ไดมี้การนาํเขา้

หนงัสือมากกว่า 14,000 รายการ และในปี 2014 ไดก้ารนาํเขา้หนงัสือสูงถึง 25,000 รายการ32 

                                                             
32 ไมร่วมการน าเข้าผ่านทางชอ่งทางอื่นๆ  

ต ่ากวา่ 1%   2%-10% 11%-50% 50% ขึน้ไป    ไมต่อบ 

2012 2014 2013 

น าเข้า ส่งออก 
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หนงัสือท่ีนาํเขา้มาส่วนมาก มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (41.9%) และองักฤษ (27.9%) แต่ไดล้ดจาํนวนลงในปี 2012 

ในขณะหนงัสือท่ีนาํเขา้มาจากฮ่องกงและมาเก๊ามีจาํนวนท่ีสูงข้ึนถึง 18.2% และ 27.9%33 (ภาพประกอบ 3.37) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.37 ประเทศท่ีมีการนาํเขา้หนงัสือมาไตห้วนั 

สาม การส่งออกหนังสือ 

ในดา้นการส่งออกหนงัสือ จากการตรวจสอบขอ้มูลพบว่า นบัตั้งแต่ปี 2012-2014 มีสาํนกัพิมพจ์าํนวน 30% นาํเขา้และ

ส่งออกหนงัสือกบัต่างประเทศ เพ่ือขยายตลาด โดยหนงัสือท่ีส่งออกนั้นมีตั้งแต่ 1-3,500 รายการ ซ่ึงแตกต่างจากในปี 2012 ท่ีมี

การส่งออกหนงัสือถึง 17,000 รายการ34เป็นอยา่งมาก  และในปี 2014 หนงัสือท่ีส่งออกมีอตัราการสูงข้ึนถึง 21,780 รายการ 

ในปี 2014 ไตห้วนัไดมี้การส่งออกหนงัสือไปยงัฮ่องกง (72.1%) มากท่ีสุด รองลงมาคือประเทศจีน (45.3%), สิงคโปร์ 

(42.0%) และมาเลเซีย (41.3%) ถดัมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา (24.7%), แคนาดา (11.3%) และประเทศอ่ืนๆ ในอตัราท่ีตํ่ากว่า 

7% (ภาพประกอบ 3.31) 

เทียบกบัเม่ือปี 2012 แลว้ อตัราการส่งออกหนงัสือไปยงัประเทศสิงคโปร์ อเมริกาและแคนาดามีจาํนวนท่ีสูงข้ึนอยา่ง

นอ้ย 5% 

                                                             
33 เนื่องจากมีผู้ที่น าเข้าหนงัสือจากตา่งประเทศโดยตรงจ านวนไมม่าก และ 70% ไมส่ะดวกตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบัจ านวนที่น าเข้าและ
ชนิดของหนงัสือ จงึไมอ่าจท าการประเมินได้ 
34 ไมร่วมชอ่งทางการส่งออกทางอื่นอีก 

อเมริกา      องักฤษ     ฮ่องกง จีน         สิงคโปร์     เยอรมนั    ฝร่ังเศส       ญ่ีปุ่น         สเปน         ยุโรป     เยอรมนั 
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ภาพประกอบ 3.38 การส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนั 

ในสามปีน้ี ไตห้วนัไดมี้การส่งออกหนงัสือท่ีแตกต่างไปจากเม่ือปี 2012 มาก โดยหนงัสือจาํพวกวรรณกรรมไดมี้การ

ส่งออกสูงถึง 40% และ 20% เป็นหนงัสือประเภทสังคม/ชีวประวติั ในขณะท่ีปี 2012 นั้น หนงัสือท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุดเป็น

แนวจิตวิทยา/ศาสนาและหนงัสือเด็ก (ตาราง 3.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง   จีน           สิงคโปร์   มาเลเซีย     อเมริกา     แคนาดา      ญ่ีปุ่ น   แถบเอเชีย   ออสเตรเลีย    ไทย ฟิลิปปินส์ 
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ตาราง 3.20 ประเภทหนงัสือท่ีนาํเขา้ประเทศไตห้วนั 

 

ส่ี มูลค่าการน าเข้าส่งออก 

ถึงแมว้่าตวัเลขการนาํเขา้และส่งออกหนงัสือของไตห้วนัจะมีการเติบโตอยา่งมาก แต่จากสถิตของกรมการคา้ระหว่าง

ประเทศระบุว่ามูลค่าการนาํเขา้และส่งออกหนงัสือของไตห้วนัมีจาํนวนลดลง จากมูลค่าการส่งออกในปี 2012 จาํนวน 80.07 

ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ลดลงเหลือ 75.75 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนัในปี 2013 แต่ในปี 2014 มีอตัราสูงข้ึนเป็น 77.39 ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนั และในส่วนของการนาํเขา้ จากตวัเลขเดิม 106.52 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนัในปี 2012 ลดลงเหลือ 101.37 ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนัในปี 2013 และ 98.36 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนัในปี 2014 เม่ือนาํมาคาํนวณร่วมกบัอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐท่ีมีการ

ปรับตวัข้ึนลงอยา่งรุนแรงแลว้ พบว่าตั้งแต่ปี 2012-2014 มูลค่าการส่งออกอยูท่ี่ 224-240 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ในขณะท่ีมูลค่า

การนาํเขา้อยูท่ี่300-320 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั โดยในปี 2013 มีอตัราตวัเลขตํ่าท่ีสุด (ตาราง 3.21) 
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ตาราง 3.21 มูลค่าการนาํเขา้ส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนั 

 มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนาํเขา้ 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ดอลลาร์สหรัฐ 80.07 ลา้น 75.75 ลา้น 77.39 ลา้น 106.52 ลา้น 101.37 ลา้น 98.36 ลา้น 
ดอลลาร์ไตห้วนั 240 ลา้น 224 ลา้น 240 ลา้น 320 ลา้น 300 ลา้น 306 ลา้น 
 

ขอ้มูลของกรมการคา้ระหว่างประเทศระบุว่า ในปี 2013 ไตห้วนัมีมูลค่าการส่งออกหนงัสือไปท่ีประเทศฮ่องกงมาก

ท่ีสุด (41.6%) รองมาคือประเทศมาเลเซีย (14.7%), สหรัฐอเมริกา (11.7%) และประเทศจีน (11.6%) และในปี 2014 อตัราการ

ส่งออกยงัคงเป็นประเทศฮ่องกงท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด (40.9%) รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย (15.8%), สหรัฐอเมริกา (12.6%) และ

ประเทศจีน (12.3%) (ภาพประกอบ 3.39-3.40) 

ในปี 2013 ประเทศท่ีไตห้วนัมีมูลค่าการนาํเขา้หนงัสือมากท่ีสุดไดแ้ก่ประเทศสหรัฐอเมริกา (30.9%) รองลงมาคือ

ประเทศองักฤษ (19.9%), ญ่ีปุ่น (10.3%), สิงคโปร์ (9.9%) และประเทศจีน (9.6%) ส่วนในปี 2014 นั้น ประเทศท่ีครองแชมป์คือ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (29.8%), รองลงมาคือประเทศองักฤษ (22.5%), ญ่ีปุ่น (10.8%), ประเทศจีน (9.6%) และอนัดบัท่ีส่ีคือ

ประเทศสิงคโปร์ (7.4%) (ภาพประกอบ 3.41-3.42) 

 

ภาพประกอบ 3.39 มูลค่าการส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 2013 

ฮ่องกง, 41.60% 

มาเลเซีย, 14.70% 

อเมริกา, 11.70% 

จีน, 11.60% 

สงิคโปร์, 7.00% 

ญ่ีปุ่ น, 3.70% 

แคนาดา, 2.90% 

ออสเตรเลีย, 1.50% 
อ่ืนๆ, 5.20% 
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ภาพประกอบ 3.40 มูลค่าการส่งออกหนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 2014 

 

 

ภาพประกอบ 3.41 มูลค่าการนาํเขา้หนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 20132 

 

ฮ่องกง, 40.90% 

มาเลเซีย, 15.80% 

อเมริกา, 12.60% 

จีน, 12.30% 

สงิคโปร์, 6.10% 

ญ่ีปุ่ น, 2.90% 
แคนาดา, 1.90% 

ออสเตรเลีย, 2.10% อ่ืนๆ, 5.40% 

อเมริกา, 30.90% 

องักฤษ, 19.90% 
ญ่ีปุ่ น, 10.30% 

สงิคโปร์, 9.90% 

จีน, 9.60% 

ฮ่องกง, 5.50% 

เกาหลี, 2.60% 

เยอรมนั, 2.00% 

อ่ืนๆ, 9.30% 
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ภาพประกอบ 3.42 มูลค่าการนาํเขา้หนงัสือของประเทศไตห้วนัปี 2014 

 

การซ้ือขายลขิสิทธิ์ 

หนึ่ง อตัราการซ้ือขายลขิสิทธิ์ 

จากการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2012-2014 พบว่าประเทศไตห้วนัมีการซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือหลากหลายประเภท โดยในปี 

2014 มีสาํนกัพิมพจ์าํนวน 43.4% ทาํการซ้ือขายลิขสิทธ์ิในไตห้วนั (รวมไปถึงลิขสิทธ์ิในการแปลและการตีพิมพ)์, 25.2% มีการ

ซ้ือขายลิขสิทธ์ิกบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และ 5.2% เป็นผูไ้ดรั้บสิทธ์ิในการจดัทาํหนงัสือในประเทศไรตห้วนั (ภาพประกอบ 3.43) 

  

อเมริกา, 29.80% 

องักฤษ, 22.50% 
ญ่ีปุ่ น, 10.80% 

สงิคโปร์, 7.40% 

จีน, 9.60% 

ฮ่องกง, 4.00% 

เกาหลี, 2.80% 

เยอรมนั, 2.40% 

อ่ืนๆ, 10.70% 
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ภาพประกอบ 3.43 การซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือของประเทศไตห้วนั 

 

สอง การซ้ือขายลขิสิทธิ์กบัต่างประเทศ 

จากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2014 ธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัไดมี้การซ้ือขายลิขสิทธ์ิกบัต่างประเทศราว 55.0% ซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัในปี 2012 (56.5%) และปี 2013 (53.8%)  

ในส่วนของงบประมาณในการซ้ือขายสถิติ ปี 2013-2014 มีผูป้ระกอบการจาํนวน 70% ปฏิเสธท่ีจะให้ขอ้มูลเร่ืองน้ีจึง

ตอ้งอาศยัการคาํนวณจากตวัเลขทางการเงินเท่านั้น โดยในปี 2013-2014 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือต่างประเทศโดย

เฉล่ียอยูท่ี่ 1.14 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และ 1.23 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ซ่ึงลดจาํนวนลงกวา่ปี 2012 ท่ีมีงบประมาณอยูถึ่ง 1.69 ลา้น 

ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 

จากการสุ่มตรวจสอบวิธีการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศระบุว่า ในปี 2014 เป็นเช่นเดียวกบัในปี 2013 คือ การ

ซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาจีน (61.4%) มีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การซ้ือลิขสิทธ์ิมาจดัทาํหนงัสือใน

ประเทศไตห้วนั (45.5%), 31.2% เป็นการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือท่ีเป็นภาษาจีนแบบยอ่นาํมาทาํเป็นภาษาจีนแบบดั้งเดิม, 6.9% เป็น

การซ้ือลิขสิทธ์ิมาเพ่ือตีพิมพใ์นประเทศไตห้วนั และอ่ืนๆ อีก 0.5% (ภาพประกอบ 3.44) 

ในปี 2012 การซ้ือลิขสิทธ์ิมาจดัทาํหนงัสือในประเทศไตห้วนัมีจาํนวนมากท่ีสุด 

การซือ้ขายลขิสทิธ์ิของไต้หวนั การซือ้ขายลขิสทิธ์ิหนงัสือ           ตวัแทนลขิสทิธ์ิในประเทศ 
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ภาพประกอบ 3.44 ลกัษณะการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

ดูจากวิธีการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศแลว้ ตาราง 3.21 ยงัแสดงให้เห็นอีกว่า การซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือของ

ไตห้วนัยงันิยมดาํเนินการผา่นตวัแทนมากท่ีสุด ดดยในปี 2013 มีจาํนวนถึง 11 รายการ, ปี 2014 มีจาํนวน 10.4 รายการ เทียบกบั

ปี 2012 แลว้ นอ้ยลงประมาณคร่ึงหน่ึง รองลงมาคือการขายลิขสิทธ์ิโดยตรงให้แก่สาํนกัพิมพใ์นต่างประเทศ โดยในปี 2012 มี

จาํนวน 11.7 ราย, ในปี 2013 มีจาํนวน 8.2 รายการ และในปี 2014 มีจาํนวน 7.0 รายการ แต่การซ้ือขายลิขสิทธ์ิโดยตรงระหว่าง

นกัเขียนนั้นมีให้พบเห็นนอ้ยมาก (ตาราง3.22) 

ตาราง 3.22 รูปแบบและประเภทของลิขสิทธ์ิหนงัสือของไตห้วนัในต่างประเทศ 

รูปแบบการจดัหาลิขสิทธ์ิ 2012 2013 2014 
ลิขสิทธ์ิจากผูเ้ขียนโดยตรง 2.1 (4.5) 1.5 (7.9) 1.8 (9.9) 
ผา่นทางสาํนกัพิมพ ์ 11.7 (56.3) 8.2 (35.4) 7.0 (26.6) 
ตวัแทนซ้ือขายลิขสิทธ์ิ 22.0 (64.4) 11.0 (29.1) 10.4 (28.2) 
อ่ืนๆ 0.7 (1.7) 0.01 (0.1) 0.03 (0.3) 

( ) หมายถึงตวัเลขมาตรฐาน 

ซือ้ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาจีน 

ซือ้ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมาจดัท าในไต้หวนั 

ซือ้ลิขสิทธ์ิจีนยอ่มาท าเป็นภาษาจีนดัง้เดิม 

ซือ้ลิขสิทธ์ิการตีพิมพ์มาตีพิมพ์ในไต้หวนั 

ซือ้ลิขสิทธ์ิตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไต้หวนั 

% 
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ในช่วงสามปีมาน้ี ไตห้วนัไดมี้การซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (42.6%) และ

ญ่ีปุ่น (42.6%) เป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือประเทศจีน (39.6%), องักฤษ (30.2%), เกาหลี (24.3%) และฝร่ังเศสกบัเยอรมนั

เป็นจาํนวนนอ้ยท่ีสุด (ภาพประกอบ 3.45) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.45 แหล่งซ้ือลิขสิทธ์หนงัสือในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

ในปี 2012 หนงัสือท่ีมีการซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนงัสือประเภทจิตวิทยา/ศาสนา, หนงัสือเด็ก/

วยัรุ่น, สังคม/ชีวประวติั และนิยาย และในปี 2013 หนงัสือท่ีมีการซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนงัสือประเภท

นิยาย, สังคม/ชีวประวติั, จิตวิทยา/ศาสนา และภาษาศาสตร์ จนถึงปี 2014 หนงัสือประเภทต่างๆ จึงเร่ิมมีค่าเฉล่ียท่ีสมดุลกนั

ไดแ้ก่ นิยาย (9.3%), หนงัสือเดก็ (9.2%) ซ่ึงเป็นสองประเภทท่ีมียอดซ้ือสูงมากท่ีสุด (ตาราง 3.23) 

หน่วย :% 

 2012 
(N = 135) 

2013 
(N = 144) 

2014 
(N = 156) 

วรรณกรรม 
สังคม/ชีวประวติั 
ออกแบบ 
จิตวิทยา/ศาสนา 
หนงัสือเด็ก/ วยัรุ่น 

3.6 
13.2 
5.4 

15.5 
13.5 

0.9 
14.6 
4.6 

12.2 
5.8 

3.7 
5.5 
4.0 
6.8 
9.2 

อเมริกา  ญีปุ่ น        จีน  องักฤษ         เกาหลี เยอรมนั          ฝร่ังเศส 
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พกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตล ์
ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ 
นิยาย 
ภาษาศาสตร์ 
สุขภาพ 
ธรรมชาติ 
ครอบครัว 
ไลทโ์นเวล 
แบบทดสอบ 
การ์ตูน 
การลงทุน 
ความรู้ทัว่ไป 
อ่ืนๆ 

9.5 
5.1 
2.5 

11.4 
4.2 
5.4 
2.3 
0.7 

- 
0.3 
2.3 
2.1 
0.0 
3.0 

2.7 
4.9 
4.9 

19.1 
10.3 
4.2 
2.3 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
0.0 

10.7 

6.7 
1.9 
5.8 
9.3 
4.1 
4.6 
3.2 
3.7 
4.0 
3.4 
6.1 
7.7 
3.2 
7.3 

 

สาม การจ าหน่ายลขิสิทธิ์ไปยงัต่างประเทศ 

ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ ว่าในปี 2013-2014 มีสาํนกัพิมพจ์าํนวน 2 ใน 5 ไดมี้การขายลิขสิทธ์ิไปยงัต่างประเทศ โดย 

41% เป็นการขายลิขสิทธ์ิให้กบัต่างประเทศ, 37% เป็นการขายผา่นตวัแทน และ 20-25% เป็นการขายลิขสิทธ์ิให้กบัต่างประเทศ

โดยผา่นงานหนงัสือแห่งชาติของไตห้วนั และเป็นการแนะนาํของสาํนกัพิมพต่์างประเทศ 14% (ภาพประกอบ 3.46) 

ในส่วนของรายไดนั้น ยงัคงเป็นความลบัท่ีแต่ละองคก์รไม่สะดวกท่ีจะเปิดเผย แต่จากการคาํนวณตวัเลขจากคาํตอบท่ี

ไดรั้บมา ทาํให้ประเมินไดใ้นปี 2012 น่าจะอยูท่ี่ 860,000 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ก่อนตกลงมาท่ี 430,000 ดอลลาร์ไตห้วนัและ 

380,000 ดอลลาร์ไตห้วนัในปีถดัมา 
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ภาพประกอบ 3.46 ลิขสิทธ์การจดัจาํหน่ายตลอดจนท่ีมาข่าวสารในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

ในการซ้ือขายลิขสิทธ์ิกบัต่างประเทศนั้น ส่วนมากมกัเป็นไปในรูปแบบของการซ้ือลิขสิทธ์ิไปแปลและตีพิมพ ์(8.8 

รายการ), แบบซ้ือลิขสิทธ์ิไปจดัพิมพ ์(3.9 รายการ) และแบบซ้ือลิขสิทธ์ิขา้มสาํนกัพิมพน์ั้นมีให้เห็นไดน้อ้ยมาก (ตาราง 3.24) 

ตาราง 3.24 รูปแบบและประเภทของลิขสิทธ์ิหนงัสือของไตห้วนั 

รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิ 2012 2013 2014 
จาํหน่ายเพ่ือนาํไปแปลและจดัพิมพ์ 8.8 (18.7) 5.7 (16.5) 5.2 (13.6) 
จาํหน่ายเพ่ือนาํไปตีพิมพ ์ 3.9 (6.9) 1.9 (3.6) 1.7 (3.3) 
จาํหน่ายลิขสิทธ์ิขา้มสาํนกัพิมพ ์ 0.0 (0.0) 0.0 (0.1) 0.0 (0.2) 
อ่ืนๆ 0.3 (1.1) 0.4 (2.9) 0.4 (2.8) 

( ) หมายถึงตวัเลขมาตรฐาน 

ไตห้วนัมีการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิหนงัสือไปยงัประเทศจีนมากท่ีสุด โดยในปี 2012 มีการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิหนงัสือไปยงั

ประเทศจีนถึง 88.6% และ 77.2% ในปี 2014 นอกจากน้ี ไตห้วนัยงัมีการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิหนงัสือไปยงัประเทศไทย, ฮ่องกงและ

มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนหน่ึงในสาม ลาํดบัท่ีห้าคือประเทศเกาหลีซ่ึงคิดเป็นอตัรา 9% (ภาพประกอบ 3.47) 

       ผา่นตวัแทน               ขายเอง  งานหนงัสือแห่งชาต ิ      งานหนงัสือ      สนพ.ตา่งประเทศ 
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ภาพประกอบ 3.47 คู่คา้ซ้ือขายลิขสิทธ์หนงัสือในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

 ในช่วงสามปีมาน้ี หนงัสือเด็กของไตห้วนัมีการขายลิขสิทธ์ิเพ่ือนาํไปแปลและจดัพิมพเ์ป็นจาํนวมากท่ีสุด รองลงมา

คือหนงัสือประเภทสังคม/ชีวประวติั (ตาราง 3.25) 

ตาราง 3.25 ประเภทหนงัสือลิขสิทธ์ท่ีไตห้วนัจดัจาํหน่าย 

หน่วย : % 

 2012 
(N = 82) 

2013 
(N = 77) 

2014 
(N = 82) 

หนงัสือเด็ก (รวมหนงัสือภาพดว้ย) 
สังคม/ชีวประวติั 
จิตวิทยา/ศาสนา 
ออแบบ 
พกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร/ไลฟ์สไตล ์
วรรณกรรม 
นิยาย 
ภาษาศาสตร์ 
สุขภาพ 

21.9 
5.8 
10.6 
5.1 
19.4 
1.2 
12.4 
0.0 
3.2 

20.8 
20.0 
12.4 
12.8 
8.3 
7.5 
3.3 
4.6 
1.3 

21.8 
17.4 
12.5 
11.2 
9.7 
7.1 
5.7 
4.7 
2.7 

     จีน           ไทย  ฮ่องกง      มาเลเซีย      เกาหลี สงิคโปร์        ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส 
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ครอบครัว 
ไลทโ์นเวล 
การ์ตูน 
อ่ืนๆ 
ธุรกิจ 
การลงทุน 
ธรมชาติ 
คอมพิวเตอร์ 

3.5 
- 

5.9 
0.0 
4.5 
0.0 
0.6 
4.0 

4.3 
0.8 
0.4 
1.0 
0.6 
1.0 
0.4 
0.4 

1.9 
1.0 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 
0.5 
0.5 

 

ส่ี ลขิสิทธิ์หนังสือภายในประเทศ 

ในปี 2012 พบว่ามีสาํนกัพิมพจ์าํนวน 5.2% ทาํการซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือภายในประเทศไตห้วนั35 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

แลว้เป็นการซ้ือขายลิขสิทธ์ิเพ่ือนาํไปทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 11.8 รายการในปี 2012 และเพ่ิมข้ึนเป็น 

22.5 รายการในปี 2013 ก่อนเพ่ิมข้ึนเป็น 19.8 รายการในปี 2014 และในส่วนของภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และการแสดง

ประเภทอ่ืนๆ นั้นไม่ค่อยมีให้พบเห็นมากนกั คิดเป็นอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ 0-0.5 เท่านั้น (ตาราง 3.26) 

ตาราง 3.26 รูปแบบและประเภทของลิขสิทธ์ิหนงัสือของไตห้วนั 

ผูไ้ดรั้บลิขสิทธ์ิ 2012 2013 2014 
นาํไปทาํภาพยนตร์ 0.2 (0.4) 0.2 (0.5) 0.1 (0.5) 
นาํไปทาํละคร 0.2 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 
นาํไปจดัการแสดง 0.2 (0.4) 0.1 (0.3) 0.5 (1.3) 
อ่ืนๆ (เช่น อีบุค๊) 11.8 (12.0) 22.5 (34.2) 19.8 (33.4) 

( ) หมายถึงตวัเลขมาตรฐาน 

 

เจ็ด การลงทุนตลาดในประเทศจีนและต่างประเทศ 

จากขอ้มูลสาํนกัสถิติระบุว่า มีสาํนกัพิมพข์องไตห้วนัจาํนวน 1.8% ท่ีไดไ้ปลงทุนในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ โดย

ไดเ้นน้ลงทุนท่ีประเทศสาธารณรัฐประเทศจีนกนัเป็นส่วนใหญ่36 (ภาพประกอบ 3.48) 

                                                             
35 ส านกัพิมพ์จ านวน 58.6% ไมส่ะดวกทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูในส่วนนีจ้งึท าให้เป็นการยากที่จะค านวณรายได้ที่แท้จริง 
36 เนื่องจากจ านวนของผู้ที่ไปลงทนุทีป่ระเทศจีนมีน้อย ท าให้ไมส่ามารถค านวณเร่ืองรายการและประเภทของหนงัสือได้ 
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ภาพประกอบ 3.48 การลงทุนในตลาดของประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

 

แปด การประเมนิธุรกจิหนังสือ 

หนึ่ง รายได้ของธุรกจิหนังสือ 

ตาราง 3.27 ไดบ้อกถึงรายไดร้ายปีของธุรกิจหนงัสือไตห้วนั ตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก โดยในปี 2013 ธุรกิจ

หนงัสือของไตห้วนัจาํนวน 14.3% มีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 18.9% มีรายไดต้ั้งแต่ 1-5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 15.1%  

มีรายไดต้ั้งแต่ 5-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 9.7% มีรายไดต้ั้งแต่ 10-20 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 17.4% มีรายไดต้ั้งแต่ 20-100 ลา้น

ดอลลาร์ไตห้วนั, 4.8% มีรายไดม้ากกว่า 100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และ 24.5% ไม่สะดวกตอบคาํถาม 

จากการสาํรวจพบว่ารายไดข้องธุรกิจหนงัสือในปี 2013-2014 ยงัไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกั โดยในปี 2014 

รายได ้85% ของธุรกิจหนงัสือมาจากการจาํหน่ายหนงัสือ, 2.2% มาจากการจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์, 1.1% มาจากการขาย

ลิขสิทธ์ิ, 1.7% มาจากช่องทางอ่ืนๆ  

 

 

 

มีการลงทนุ  ไมมี่การลงทนุ  ไมส่ะดวกให้ค าตอบ 
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ตาราง 3.27 ตวัเลขในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั 

จ านวนเงิน 2012 
(N = 363) 

2013 
(N = 392) 

2014 
(N = 407) 

ตํ่ากว่า 1,000,000 11.6 14.3 13.5 
1,000,000-5,000,000 19.3 18.9 20.1 
5,000,00000-10,000,000 14.6 15.1 15 
10,000,000-20,000,000 10.7 9.7 8.6 
20,000,000-30,000,000 5.0 4.6 5.4 
30,000,000-40,000,000 3.0 2.0 2.9 
40,000,000-50,000,000 1.1 1.3 1.5 
50,000,000-60,000,000 1.4 0.8 0.5 
60,000,000-70,000,000 1.9 2.3 1.5 
70,000,000-80,000,000 0.3 0.3 0.5 
80,000,000-90,000,000 1.4 0.5 0.5 
90,000,000-100,000,000 0.6 1.0 2.0 
100,000,000-150,000,000 2.2 1.3 1.2 
150,000,000-200,000,000 0.6 1.0 0.7 
200,000,000-250,000,000 0.3 0.0 0.0 
250,000,000-300,000,000 0.3 0.3 0.5 
300,000,000-350,000,000 0.6 0.0 0.5 
350,000,000-400,000,000 0.6 0.8 0.0 
450,000,000-500,000,000 0.6 0.0 0.2 
มากกว่า 500,000,000 1.7 1.5 1.2 
ไม่ตอบ 22.6 24.5 23.6 

 

ผลสาํรวจในปี 2013-2014 ระบุว่า ในปี 2014 รายได ้85% มาจากการจาํหน่ายหนงัสือ, 2.2% มาจากการจาํหน่าย

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์, 1.1% มาจากการขายลิขสิทธ์ิภายในประเทศ, 1.7% มาจากรายไดอ่ื้นๆ (ตาราง 3.23) 
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ตาราง 3.28 ท่ีมารายไดข้องธุรกิจหนงัสือในไตห้วนั 

ท่ีมารายได ้ 2012 
(N = 363) 

2013 
(N = 392) 

2014 
(N = 407) 

การจาํหน่ายหนงัสือ (กระดาษ) 77.5 85.2 85.0 
การจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์37 - 1.8 2.2 
รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิภายในประเทศ 2.1 1.2 1.1 
รายไดอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวกบัหนงัสือ 5.0 1.8 1.7 
รายไดอ่ื้นๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัหนงัสือ 12.4 8.5 7.7 
รายไดอ่ื้นๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหนงัสือ 2.9 1.5 2.3 
 

สอง รายจ่ายของธุรกจิหนังสือ 

ตาราง 3.26 แสดงให้เห็นว่ารายจ่ายในปี 2013-2014 มีจาํนวนนอ้ยกว่าในปี 2012 โดยในปี 2014 นั้น สาํนกัพิมพจ์าํนวน 

14.0% มีรายจ่ายตํ่ากว่า 1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 23.1% มีรายจ่ายตั้งแต่ 1 ลา้น – 5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 11.5% มีรายจ่ายตั้งแต่ 5 

ลา้น – 10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 6.4% มีรายจ่ายตั้งแต่10 ลา้น – 20 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 7.6% มีรายจ่ายตั้งแต่ 20 ลา้น – 100 ลา้น

ดอลลาร์ไตห้วนั, 2.5% มีรายจ่ายมากกว่า 100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนัข้ึนไป และ 34.6% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ตาราง 

3.29) 

 

 

 

  

                                                             
37 84.9% เป็นรายได้หลงัหกัสว่นลด, 9.9% เป็นรายได้ลว่งหน้า, 5.2% เป็นรายได้ของหนงัสืออเิลคทรอนิกส์  
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ตาราง 3.29 รายจ่ายของธุรกิจหนงัสือในไตห้วนั 

จ านวนเงิน 2012 
(N = 363) 

2013 
(N = 392) 

2014 
(N = 407) 

ตํ่ากว่า 1,000,000 13.2 15.1 14.0 
1,000,000-5,000,000 20.8 22.7 23.1 
5,000,00000-10,000,000 14.3 12.2 11.5 
10,000,000-20,000,000 7.9 6.6 6.4 
20,000,000-30,000,000 3.0 2.3 3.7 
30,000,000-40,000,000 2.3 0.5 0.7 
40,000,000-50,000,000 1.1 0.3 0.5 
50,000,000-60,000,000 1.5 1.3 1.0 
60,000,000-70,000,000 1.9 0.5 0.5 
70,000,000-80,000,000 0.8 0.0 0.0 
80,000,000-90,000,000 0.8 0.8 1.2 
90,000,000-100,000,000 0.8 0.0 0.0 
100,000,000-150,000,000 1.1 0.8 1.0 
150,000,000-200,000,000 0.8 0.8 0.2 
200,000,000-250,000,000 0.4 0.0 0.0 
250,000,000-300,000,000 0.0 0.5 0.7 
300,000,000-350,000,000 0.4 0.5 0.2 
350,000,000-400,000,000 0.4 0.0 0.0 
450,000,000-500,000,000 0.4 0.0 0.0 
มากกว่า 500,000,000 1.5 0.5 0.2 
ไม่ตอบ 26.8 34.7 34.6 

 

จากการสาํรวจพบว่าสาํนกัพิมพจ์าํนวน 74.4% ในปี 2012 มีรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหนงัสือสูงข้ึนในปี 2013-2014 

ในขณะท่ีอตัรารายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหนงัสือมีจาํนวนลดลง (ตาราง 3.30) 
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ตาราง 3.30 รายจ่ายของธุรกิจหนงัสือในไตห้วนั 

จ านวนเงิน 2012 
(N = 363) 

2013 
(N = 392) 

2014 
(N = 407) 

รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ 74.4 81.5 81.0 
รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ 16.5 10.0 9.9 
รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหนงัสือ 9.2 8.5 9.1 
 

สาม มูลค่าและผลก าไรของธุรกจิหนังสือ 

จากการสอบสัมภาษณ์ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูป้ระกอบการทาํให้สามารถประเมินไดว้่าในปี 2013 ธุรกิจหนงัสือมีมูลค่า

ราว 28,100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และในปี 2014 ธุรกิจหนงัสือมีมูลค่าราว 24,300 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ต่างจากปี 2012 ท่ีธุรกิจ

หนงัสือมีมูลค่าราว 35,200 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั38 เป็นอยา่งมาก 

ในลาํดบัต่อไป จะพูดถึงอตัราผลกาํไรและขาดทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือ (ภาพประกอบ 3.49) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.49 สมดุลรายรับของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

                                                             
38

 มลูค่าธุรกิจหนังสือนี ้ได้ค านวณข้อมลูการซือ้ขายที่ได้มาจากผู้ทีต่อบแบบสอบถาม ตามรายชือ่ที่มีอยูใ่น ISBN โดยใช้รูปแบบการค านวณขัน้
พืน้ฐาน และแทนค่าลงไปตามสตูร  

มลูค่าธุรกิจหนังสือ＝Σk=1n รายได้รายปีของผู้ประกอบธุรกิจหนังสือ (n = จ านวนผู้ประกอบธุรกิจหนังสือ) 

ก าไร              ขาดทนุ            เสมอตวั          ไมต่อบ 
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เทียบกบัเม่ือปี 2012 แลว้ สาํนกัพิมพจ์าํนวน 18.2% มีผลประกอบการของหนงัสือกระดาษท่ีดีข้ึน, 35.9% บอกว่าไม่

ต่างไปจากปี 2012, 35.4% บอกว่ายอดขายตกลง, 10.6% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 3.50) ผูท่ี้บอกว่ายอดขายดี

ข้ึน มีอตัราการเติบโตของยอดขายอยูท่ี่ 22.5% และผูท่ี้บอกว่าขาดทุน ก็มีอตัรการขาดทุนอยูท่ี่ 20.6% 

เทียบกบัเม่ือปี 2013 แลว้ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือกระดาษจาํนวน 18.4% บอกว่ายอดจาํหน่ายในปี 2014 ดีข้ึน โดย 

39.3% บอกว่าผลประกอบการเป็นเช่นเดียวกบัปี 2013, 36.1% บอกว่าแยล่ง, 6.1% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 

3.50) โดยผูท่ี้บอกว่ายอดขายดีข้ึน มีอตัราการเติบโตของยอดขายอยูท่ี่ 26.0% และผูท่ี้บอกว่าขาดทุน ก็มีอตัรการขาดทุนอยูท่ี่ 

21.6% 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.50 ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจหนงัสือในไตห้วนั 

 

  

ดีขึน้  เหมือนเดมิกบัปีก่อน            แย่ลง  ไมต่อบ 
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ส่วนทีส่ี่  ลกัษณะของธุรกจิการ์ตูน 

หน่ึง ลกัษณะหนังสือการ์ตูนทีต่พีิมพ์ใหม่กบัการจัดจ าหน่าย 

หน่ึง จ านวนและราคาของหนังสือการ์ตูนทีพ่ิมพ์ใหม่ 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013 มีผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือการ์ตูน (อยา่งเดียว) อยู ่72.1% และในปี 2014 มีอยู ่71.2%  

ในปี 2013 มีผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้การ์ตูน 2.9% และในปี 2014 มีอยู ่4.1%  

ในปี 2013 มีผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือประเภทไลทโ์นเวลอยู ่15.8% และในปี 2014 มีอยู ่16.8% 

จากขอ้มูลของศูนยเ์ลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของหอสมุดแห่งชาติระบุว่างานวิจยัช้ินน้ีไดร้วบรวมเอา

ขอ้มูลมาจากสาํนกัพิมพป์ระเภทหนงัสือการ์ตูนจาํนวน 16 แห่ง พบว่าในปี 2014 มีสาํนกัพิมพห์นงัสือการ์ตูนจาํนวน 5,592 

รายการไดท้าํการยืน่ขอหมายเลขหนงัสือใหม่ แต่บางส่วนก็ยงัไม่ไดตี้พิมพใ์นปีนั้นๆ จึงตอ้งมีการนาํเอาคาํขอหมายเลขหนงัสือ

ใหม่มาประเมินร่วมกบัจาํนวนหนงัสือท่ีตีพิมพจ์ริง และพบว่าในปี 2013 มีหนงัสือการ์ตูนใหม่ออกตีพิมพท์ั้งส้ิน 1,420 รายการ

และในปี 2014 มีหนงัสือการ์ตูนใหม่ออกตีพิมพท์ั้งส้ิน 1,505 รายการ ซ่ึงนอ้ยกว่าในปี 2012 ท่ีมีหนงัสือการ์ตูนใหม่ออกตีพิมพ์

ทั้งส้ิน 2,553 รายการ (ภาพประกอบ 3.51) 

จากการคาํนวณจาํนวนหนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ าพบว่า ในปี 2013 ไตห้วนัมีหนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ีไดรั้บ

การตีพิมพซ์ํ้ าจาํนวน 4.62 ลา้นฉบบัและในปี 2014 มีหนงัสือการ์ตูนใหม่ท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ าจาํนวน 4.07 ลา้นฉบบั ซ่ึงนอ้ย

กว่าในปี 2012 ถึงคร่ึงหน่ึง โดยในปี 2012 นั้นมีหนงัสือการ์ตูนท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรกทั้งส้ิน 3,000 ปกและไดล้ดจาํนวน

ลงในปี 2013 เหลือ 2,600 ปก และลดลงอีกในปี 2014 เหลือแค่ 2,400 ปก 
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รายการ 

 

 

ภาพประกอบ 3.51 ประเภทของธุรกิจหนงัสือการ์ตูนใหม่ในไตห้วนั 

ประเภทของหนงัสือการ์ตูนใหม่ในไตห้วนั ปี 2012 มกัเป็นแนวผจญภยั (56.1%) ในขณะท่ีปี 2013-2014 เร่ิมมีการแตก

ไลน์แนวหนงัสือออกไปมากข้ึน โดยหนงัสือการ์ตูนแนวความรักมีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือแนวขาํขนั, แฟนตาซีและแนว

ผูใ้หญ่, สัตวป์ระหลาด, ผจญภยัและเกมส์ซ่ึงมีจาํนวนอยูร่าว 5% (ภาพประกอบ 3.52) 

2012 (N = 5)   2013 (N=11)   2014 (N=11) 
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ภาพประกอบ 3.52 เปรียบเทียบประเภทของหนงัสือการ์ตูนใหม่ในไตห้วนั 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2012 ราคาหนงัสือการ์ตูนอยูท่ี่ 142 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 68.5 

ดอลลาร์ไตห้วนั), ในขณะท่ีปี 2013-2014 อยูท่ี่ 177 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปี 2013 อยูท่ี่ 82.2 ดอลลาร์ไตห้วนั 

และมาตรฐานปี 2014 อยูท่ี่ 82.1 ดอลลาร์ไตห้วนั) (ตาราง 3.31) โดยหนงัสือใหม่ท่ีเพ่ิงออกวางตลาดจะมีส่วนลดอยูท่ี่ 50% 

หนงัสือการ์ตูนท่ีราคาแพงท่ีสุดคือหนงัสือท่ีไม่มีการลดราคา และส่วนลดโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 20% 

ตาราง 3.31 หนงัสือการ์ตูนในไตห้วนั 

 จาํนวนการตีพิมพ ์ ราคาเฉล่ีย 
ปี 2012 9.27 ลา้นเล่ม 142 ดอลลาร์ไตห้วนั 
ปี 2013 4.62 ลา้นเล่ม 177 ดอลลาร์ไตห้วนั 
ปี 2014 4.07 ลา้นเล่ม 177 ดอลลาร์ไตห้วนั 

 

แนวความรัก 

ข าขัน 

แฟนตาซ ี

ผู้ใหญ่ 

สตัว์ประหลาด 

ผจญภยั 

เกมส์ 

สืบสวนสอบสวน 

สงคราม 

วิทยาศาสตร์ 

ประวตัิศาสตร์ 

ให้ก าลงัใจ 
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สอง ภาษาและทีม่าของหนังสือการ์ตูนใหม่ 

จากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2013 หนงัสือการ์ตูนของไตห้วนัมีอยูส่องประเภท ไดแ้ก่ หนงัสือการ์ตูนแปลท่ีมีจาํนวน

ถึง 80.7% และเป็นการ์ตูนท่ีวาดข้ึนโดยนกัเขียนไตห้วนั 19.3% ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นภาษาจีนดั้งเดิม และเป็นผลงานของนกัเขียน

การ์ตูนช่ือดงัจาํนวนสามในห้าส่วน 

ในปี 2014 หนงัสือการ์ตูนแปลมีจาํนวน 91.4% ในขณะท่ีการ์ตูนท่ีวาดข้ึนโดยนกัเขียนไตห้วนัมีจาํนวน 8.6% และ

ทั้งหมดเป็นภาษาจีนแบบดั้งเดิม และเป็นผลงานของนกัเขียนการ์ตูนช่ือดงัจาํนวนสามในห้าส่วน 

 

สาม หนังสือการ์ตูนทีม่กีารตพีิมพ์ซ ้า 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013 มีการ์ตูนท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ าทั้งส้ิน 601 รายการ จาํนวน 5.88 ลา้นฉบบั และในปี 

2014 การ์ตูนท่ีไดรั้บการตีพิมพซ์ํ้ าทั้งส้ิน 557 รายการ จาํนวน 5.69 ลา้นฉบบั ซ่ึงราคาโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 164 ดอลลาร์ไตห้วนั 

หนงัสือการ์ตูนแนวความรักมีการตีพิมพซ์ํ้ ามากท่ีสุด (38.6%) รองลงมาคือแนวผจญภยั (23.7%), แนวแฟนตาซี 

(15.9%) และเกมส์ (9.1%) ไล่เรียงลงมาตามลาํดบั โดยประเภทท่ีมีการตีพิมพซ์ํ้ าตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 4% (ภาพประกอบ 3.53) 

 

 

ภาพประกอบ 3.53 ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีมีการตีพิมพซ์ํ้ าในไตห้วนั 

ส่ี การจัดจ าหน่ายหนังสือการ์ตูน 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 ยอดจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนใหม่อยูท่ี่ 2.45 ลา้น – 2.60 ลา้นฉบบั แต่ประเด็น

จาํนวนท่ีพิมพซ์ํ้ าและการจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนนั้น ไม่มีการตอบแบบสอบถามกลบัมาจึงไม่อาจทาํการประเมินได ้

ความรัก 

ผู้ใหญ่ 

เกมส์ 

ข าขัน 

ผจญภยั 

สืบสวนสอบสวน 
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สอง การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายหนังสือการ์ตูน 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2014 การจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในไตห้วนัเป็นแบบผา่นตวัแทนทั้งหมด 50.0% และ

เป็นแบบแบ่งบางส่วนให้ตวัแทนจาํหน่ายอีก 50% (ภาพประกอบ 3.54) 

 

ภาพประกอบ 3.54 การจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในประเทศไตห้วนั 

 

เม่ือทาํการวิเคราะห์แบบเจาะลึกลงไปอีกพบว่า การจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนของไตห้วนันิยมผา่นตวัแทนหรือพ่อคา้

คนกลางมากท่ีสุด (66.0%) รองลงมาคือผา่นฝ่ายขาย (34.0%) โดยจะเปอร์เซนตก์ารขายจะอยูท่ี่ 40-50% แต่สินคา้ท่ีสาํนกัพิมพท่ี์

แบ่งหนงัสือบางส่วนให้ตวัแทนจาํหน่ายรับไปขายต่อนั้นจะมีความแตกต่างไปจากหนงัสือทัว่ไป โดยจะมอบหมายให้ตวัแทน

จาํหน่าย 46.0%, ฝ่ายขาย 30.0% และอีก 9% เป็นการขายผา่นทางออนไลน์ โดยสาํนกัพิมพจ์ะให้เปอร์เซนตก์ารขายอยูท่ี่ 30-40% 

(ภาพประกอบ3.55) 
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ภาพประกอบ 3.55 ช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในประเทศไตห้วนั 

 

สาม หนังสือการ์ตูนในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ 

หน่ึง การจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ 

จากการตรวจสอบพบว่า ในประเทศไตห้วนัมีการจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ผา่นแอพลิเคชัน่ถึง 

50.0%, 30.0% อยูใ่นขั้นวางแผนงาน, 20.0%  ไม่มีนโยบายท่ีจะจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ผา่นแอพลิ

เคชัน่ โดยหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีจาํหน่ายในปี 2012-2014 นั้นเป็นหนงัสือการ์ตูนท่ีไดรั้บการตีพิมพค์ร้ังแรก

ทั้งส้ิน (ภาพประกอบ 3.56) 

 

 

ภาพประกอบ 3.56 สถานการณ์การจดัจาํหน่ายการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

ตวัแทนจ าหน่าย    ฝ่ายขาย ร้านออนไลน์ ร้านการ์ตนู ร้านทัว่ไป  ตา่งประเทศ 

มีการจ าหน่ายผ่านแอพแล้ว  อยู่ในขัน้เตรียมงาน ไมมี่นโยบายขายผ่านแอพ 
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จากสถิติปี 2014 พบว่ามีหนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนัทั้งส้ิน 1,514 รายการ โดย 83.3% เป็น

ภาษาจีนแบบดั้งเดิมและ 16.7% เป็นภาษาญ่ีปุ่น (ภาพประกอบ 3.57) 

 

 

ภาพประกอบ 3.57 การจดัจาํหน่ายการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

 

สอง การจัดท าหนังสือการ์ตูนในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์39 

ประเด็นเร่ืองจดัทาํหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์พบว่า 80% ของสาํนกัพิมพท่ี์มีผลงานการจดัทาํหนังสือ

การ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ไดจ้ดัทาํหนงัสือการ์ตูนให้เป็นแบบอิเลคทรอนิกส์ดว้ยตนเอง ในขณะท่ี 20.0% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงในการจดัทาํหนงัสือการ์ตูนให้เป็นแบบอิเลคทรอนิกส์นั้น จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะท่ีสูงกว่าการทาํหนงัสือทัว่ไป 

(ภาพประกอบ 3.58) 

ประเด็นเร่ืองลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 60.0% ของผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นผูดู้แลลิขสิทธ์ิดว้ยตนเอง 20.0% 

มอบหมายให้เจา้ของแพลทฟอร์มดาํเนินการ และอีก 20.0% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 3.59) 

                                                             
39 เนื่องจากการไมอ่าจค านวณระยะเวลาการจดัจ าหนา่ย, รูปแบบ, จ านวนและประเภทของหนงัสือการ์ตนูอิเลคทรอนิกส์ได้ ต้องอาศยัข้อมลู
ของกลุ่มส ารวจที่มีการจดัจ าหนา่ยหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไปพร้อมๆ กบัหนงัสือกระดาษในชว่งระยะเวลาที่หา่งกนัไมเ่กิน 3 เดือน ซึง่ในปี 2013 
หนงัสือการ์ตนูอิเลคทรอนิกส์มกัเป็นแบบ PDF และในปี 2014 จงึมีทัง้แบบ PDF และ EPUB 

ภาษาจีนดัง้เดมิ    ภาษาจีนแบบย่อ             องักฤษ  ญ่ีปุ่ น  อ่ืนๆ 
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ภาพประกอบ 3.58 การจดัทาํการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

 

 

ภาพประกอบ 3.59 รูปแบบลิขสิทธ์ิการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

ในส่วนของอุปกรณ์การอ่านหนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์นั้น อุปกรณ์ท่ีใชร้ะบบ IOS มีสถิติการใชง้านสูงท่ีสุด 

(ตาราง 3.32) 

ตาราง 3.32 อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในไตห้วนัช่วงสองปีมาน้ี 

 2013 (N = 10) 2014 (N = 10) 
คอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
คอมพิวเตอร์ระบบ Android 
โทรศพัทมื์อถือระบบ Android 
คอมพิวเตอร์ระบบ IOS 
โทรศพัทมื์อถือระบบ IOS 
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

50.0 
50.0 
50.0 
75.0 
75.0 
25.0 

75.0 
75.0 
75.0 
100.0 
100.0 
25.0 

 

จดัท าด้วยตวัเองทัง้หมด   ไมส่ะดวกตอบแบบสอบถาม 

ดแูลด้วยตวัเอง   ให้เจ้าของแพลทฟอร์มดแูล  ไมส่ะดวกตอบ 
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สาม รูปแบบการจัดจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ 

จากขอ้มูลของผูป้ระกอบการระบุว่า ราคาหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีตํ่าท่ีสุดจะมีส่วนลด 30-40% ของ

หนงัสือการ์ตูนในรูปแบบเล่ม และจากการสาํรวจพบว่า 50% ของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ได้

มอบหมายให้เจา้ของแพลทฟอร์มเป็นผูดู้แลเร่ืองการจดัจาํหน่ายให้ และอีก 50% เป็นผูดู้แลการขายดว้ยตวัเอง แต่ยอดจาํหน่าย

ของหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์นั้นยงัถือวา่นอ้ยมาก คิดเป็นสัดส่วนแค่ 1% ของหนงัสือกระดาษเท่านั้น 

จึงอาจสรุปไดว้่า 50% ของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ไดม้อบหมายให้เจา้ของแพลทฟอร์ม

เป็นผูดู้แลเร่ืองการจดัจาํหน่าย, 25% ไดจ้ดัทาํแพลทฟอร์มของตนเพ่ือจดัจาํหน่ายเอง และอีก 25.0% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม (ภาพประกอบ 3.60) 

 

 

ภาพประกอบ 3.60 รูปแบบความร่วมมือเพ่ือจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

ไม่ว่าจะเป็นแพลทฟอร์มของผูอ่ื้นหรือของตวัสาํนกัพิมพเ์อง แต่ผูบ้ริโภคจาํนวน 75.0% นิยมซ้ือหนงัสือการ์ตูนใน

รูปแบบอิเลคทรอนิกส์แบบเล่มต่อเล่ม, 25.0% เลือกใชบ้ริการแบบบุฟเฟ่ต ์และ 25.0% เขา้ระบบเป็นสมาชิก (ภาพประกอบ 

3.61) 

 

 

เซ็นต์สญัญากบัแพลทฟอร์ม  สร้างแพลทฟอร์มเอง  ไมส่ะดวกตอบ 

ซือ้แบบเลม่ตอ่เล่ม   สมาชิก             บฟุเฟต์ 
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ภาพประกอบ 3.61 ลกัษณะการซ้ือการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

ส่ี หนังสือประเภทไลท์โนเวล 

ในแวดวงหนงัสือการ์ตูนของไตห้วนันั้น มีนิยายประเภทไลทโ์นเวลอยูถึ่ง 56.6% และเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการจาํนวน

นอ้ยราย ส่งผลต่อการตอบแบบสอบถาม ทาํให้ไม่สามารถประเมินสภาพตลาดโดยรวมได ้ แต่ดูจากสภาพโดยรวมแลว้เช่ือว่าใน

แต่ละปีมีหนงัสือประเภทไลทโ์นเวลอยู่ราว 300 รายการ โดยมากเป็นแนวแฟนตาซีและประวติัศาสตร์ ในปี 2013 ราคาหนงัสือ

ประเภทไลทโ์นเวลอยูท่ี่ 235 ดอลลาร์ไตห้วนั, ในปี 2014 ราคาหนงัสือประเภทไลทโ์นเวลอยูท่ี่ 228 ดอลลาร์ไตห้วนั โดย

หนงัสือประเภทไลทโ์นเวลท่ีเป็นฉบบัใหม่จะมีการตีพิมพสู์งถึง 1 ลา้นฉบบั 

ในแวดวงหนงัสือนิยายของไตห้วนันั้น นิยายแปลมีจาํนวนสูงสุดถึง 90% ในขณะท่ีนกัเขียนช่ือดงัมีจาํนวนค่อนขา้ง

นอ้ย แต่ถึงกระนั้นในปี 2013-2014 หนงัสือของนกัเขียนไตห้วนัก็ยงัมีสัดส่วนสูงถึง 4% โดยมากเป็นประเภทแฟนตาซีและ

ประวติัศาสตร์ 

 

ห้า การส่งออกการ์ตูน 

จากการสาํรวจขอ้มูลตั้งแต่ปี 2012-2014 พบว่าไตห้วนัไม่ค่อยมีการนาํเขา้หนงัสือการ์ตูนมากนกั แต่มีการส่งออก

หนงัสือการ์ตูนมากถึง 60%40 (ภาพประกอบ 3.62)  

                                                             
40 ส านกัพิมพ์แหง่หนึง่มีการส่งออกนิยายประเภทไลท์โนเวลไปยงัตา่งประเทศด้วย 
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ภาพประกอบ 3.62 การนาํเขา้และส่งออกการ์ตูนของประเทศไตห้วนั 

ปี 2013-2014 ไดมี้การส่งออกหนงัสือการ์ตูนไปท่ีประเทศฮ่องกง (80.0%), ประเทศจีน (40.0%), สิงคโปร์ (20.0%) ซ่ึง

ลว้นแต่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวจีนทั้งส้ิน (ภาพประกอบ 3.63) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.63 การส่งออกการ์ตูนของประเทศไตห้วนั 

การน าเข้าหนงัสือการ์ตนู              การสง่ออกหนงัสือการ์ตนู 

ฮ่องกง      สงิคโปร์  มาเลเซีย  ประเทศจีน 
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ปี 2013-2014 มีการส่งออกหนงัสือประเภทแฟนตาซีออกไปมากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนสูงถึง 60% รองลงมาคือแนวความ

รัก (12.0%) และแนวตลกขบขนั (15.0% ) (ตาราง 3.33) 

ตาราง 3.33 ประเภทของการ์ตูนท่ีไตห้วนัส่งออก 

2012 2013 2014 
แฟนตาซี (34.0%) 
ผจญภยั (24.0%) 

ตลกขบขนั (10.5%) 

แฟนตาซี (62.0%) 
ตลกขบขนั (12.0%) 

ความรัก (12.0%) 

แฟนตาซี (68.0%) 
ตลกขบขนั (15.0%) 

ความรัก (12.0%) 
 

หก การซ้ือขายลขิสิทธิ์หนังสือการ์ตูนของไต้หวัน 

หนึ่ง อตัราการซ้ือขายลขิสิทธิ์หนังสือการ์ตูนของไต้หวัน 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2012-2014 ไตห้วนัไดมี้การซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนกบัต่างประเทศ (รวมไปถึงการ

แปลและการตีพิมพ)์ โดยอตัราการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนของไตห้วนัไดสู้งข้ึนจาก 40.0% เป็น 50.0% แต่ยงัคงไม่มีการ

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนในไตห้วนัอยูเ่หมือนเดิม (ภาพประกอบ 3.64) 

 

 

 

สอง การซ้ือลขิสิทธิ์หนังสือการ์ตูนจากต่างประเทศ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2012 สาํนกัพิมพใ์นไตห้วนัไดมี้การซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนของต่างประเทศถึง 93.5% ก่อนปรับ

ลดลงมาเหลือ 70.0% ในปี 2013 และลดลงอีกเหลือ 67.9% ในปี 2014 โดยขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเหล่าน้ีเป็นความลบัของ

ผูป้ระกอบการจึงไม่สามารถนาํหลกัฐานออกมาแสดงให้เห็นได ้

อตัราการซือ้ขายลขิสทิธิ์กบัต่างประเทศ              การจ าหนา่ยลขิสทิธิ์ให้ต่างประเทศ       การจ าหนา่ยลขิสิทธ์การ์ตูนในไต้หวนั 
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และจากการสุ่มตรวจการซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนของต่างประเทศพบว่า ในแต่ละปีมี “การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิจาก

ต่างประเทศเพ่ือแปลเป็นภาษาจีน” มากท่ีสุด รองลงมาคือ “การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเพ่ือจดัทาํดว้ยตนเอง” 

(ภาพประกอบ 3.65) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.65 ลกัษณะการซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนจากต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

รูปแบบการนาํเขา้ลิขสิทธ์ิหนงัสือจากต่างประเทศนั้น มกัเป็นการซ้ือขายผา่นทางนกัเขียนโดยตรง, ผา่นทาง

สาํนกัพิมพห์รือตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ โยในปี 2013-2014 สาํนกัพิมพไ์ตห้วนัไดจ้ดัซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือทั้งส้ิน 500 รายการ 

ซ่ึงตํ่ากว่าในปี 2012 ท่ีมีถึง 700 รายการ 

ในช่วงสามปีท่ีผา่นมาน้ี ไตห้วนัมกัมีการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนมาจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั (75.0%) แต่นับตั้งแต่

ปี 2013 เป็นตน้มาก็เร่ิมมีการขยายไปซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ฝร่ังเศสและเกาหลีอีกดว้ย 

(ภาพประกอบ 3.66)  

ซือ้ลขิสทิธิ์จากต่างประเทศเพ่ือแปล

เป็นภาษาจีนก่อนจดัจ าหน่าย 

ซือ้ลขิสทิธิ์หนงัสือภาษาจีนแบบย่อ

เพ่ือแปลเป็นภาษาจีนดัง้เดิมก่อน

จดัจ าหน่าย 

ซือ้ลขิสทิธิ์จากต่างระเทศเพ่ือจดัท า

และจ าหน่ายในไต้หวนั 
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ภาพประกอบ 3.66 แหล่งซ้ือลิขสิทธ์การ์ตูนในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

ในปี 2012 ไตห้วนัมีการซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนประเภทผจญภยัจากต่างประเทศมากท่ีสุด (41.3%) แต่ในปี 2013-2014 

หนงัสือการ์ตูนประเภทความรักกลบัมีการซ้ือลิขสิทธ์ิเขา้มามากท่ีสุด (ตาราง 3.34) 

ตาราง 3.34 ประเภทของการ์ตูนต่างประเทศท่ีไตห้วนันาํเขา้ 

2012 2013 2014 
ผจญภยั (41.3%) 
ความรัก (25.3%) 
แฟนตาซี (22.7%) 

ความรัก (24.9%) 
แฟนตาซี (13.6%) 

ผูใ้หญ่ (10.3%) 

ความรัก (27.4%) 
แฟนตาซี (14.8%) 

ผูใ้หญ่ (7.8%) 
 

สาม การจ าหน่ายลขิสิทธิ์ให้แก่ต่างประเทศ 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวใ้นเบ้ืองตน้ว่า ปี 2013-2014 มีผูป้ระกอบธุรกิจการ์ตูนจาํนวน 50 % ไดมี้การจดัจาํหน่ายลิขสิท์ิการ์ตูน

ให้กบัทางต่างประเทศ ซ่ึงจากการตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นการดาํเนินการจดัจาํหน่ายกนัเอง (80.0%) (ภาพประกอบ 3.67) 

ญ่ีปุ่ น  จีน            อเมริกา           ฝร่ังเศส         เกาหลี 
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ภาพประกอบ 3.67 ลกัษณะการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์การ์ตูนของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

ในปี 2013-2014 ไตห้วนัมีการซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนงัสือการ์ตูนกบัทางประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด (60.0%)  รองลงมาไดแ้ก่ 

ประเทศจีน, ประเทศไทย, มาเลเซีย, ฮ่องกง และประเทศแถบเอเชียอ่ืนๆ (ภาพประกอบ 3.68) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.68 คู่คา้ซ้ือขายลิขสิทธ์การ์ตูนในต่างประเทศของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั 

 

 

ด าเนิการเอง          งานหนงัสือ      ส านกัพมิพ์ตา่งประเทศ  ตวัแทน 

ญ่ีปุ่ น      ประเทศจีน ประเทศไทย ฮ่องกง          มาเลเซีย ประเทศแถบเอเชียอ่ืนๆ
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เจ็ด การลงทุนในตลาดธุรกจิหนังสือการ์ตูนในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ 

จากการสาํรวจพบว่า ในช่วงสามปีมาน้ี ไตห้วนัยงัไม่ไดมี้การลงทุนในตลาดธุรกิจหนงัสือการ์ตูนในประเทศจีนและ

ประเทศอ่ืนๆ (ภาพประกอบ 3.69) 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.69 การลงทุนในตลาดธุรกิจหนงัสือการ์ตูนในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ 

 

แปด การประเมนิมูลค่าธุรกจิหนังสือการ์ตูน 

หน่ึง รายรับของธุรกจิหนังสือการ์ตูน 

ตาราง 3.34 ไดแ้สดงให้เห็นถึงรายรับของผูป้ระกอบการหนงัสือการ์ตูน ซ่ึงในปี 2013-2014 มีสาํนกัพิมพจ์าํนวนก่ึง

หน่ึงไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ตาราง 3.35) 

ตาราง 3.35 รายรับของธุรกิจหนงัสือการ์ตูนในไตห้วนั 

ตวัเลข 2012 (N= 5) 2013 (N= 10) 2014 (N= 10) 
1,000,000-5,000,000 - 20.0% 10.0% 
5,000,000-10,000,000 - - 10.0% 
20,000,000-30,000,000 - 10.0% 10.0% 
100,000,000  ข้ึนไป 60.0% 20.0% 20.0% 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 40.0% 50.0% 50.0% 

 

มี ไมมี่ 
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จากการตรวจสอบพบว่าในปี 2012 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายหนงัสือ 57.1% และเพ่ิมข้ึนเป็น 60.0% ในปี 2013-2014 

 

สอง รายจ่ายของผู้ประกอบธุรกจิหนังสือการ์ตูน 

ตาราง 3.36 รายจ่ายของธุรกิจหนงัสือการ์ตูนในประเทศไตห้วนั 

ตวัเลข 2012 (N= 5) 2013 (N= 10) 2014 (N= 10) 
1,000,000-5,000,000 0.0% 30.0% 30.0% 
5,000,000-10,000,000 0.0% 10.0% 10.0% 
20,000,000-30,000,000 20.0% 0.0% 0.0% 
100,000,000  ข้ึนไป 20.0% 20.0% 20.0% 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 60.0% 40.0% 40.0% 
 

สาม การประเมนิมูลค่าและผลก าไรของธุรกจิหนังสือการ์ตูน 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือการ์ตูนจาํนวน 10.0% บอกว่ามีผลประกอบการท่ีดีข้ึนในปี 2013, 

20.0% บอกว่ามีผลประกอบการท่ีเป็นเช่นเดียวกบัปี 2012, 50.0% บอกว่ามีผลประกอบการแยล่ง, 20.0% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงในการตรวจสอบในลาํดบัถดัไปแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจหนงัสือการ์ตูนท่ีมีการเติบโตข้ึนมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย

อยูท่ี่ 10.0% ในขณะท่ีธุรกิจหนงัสือการ์ตูนท่ีขาดทุน มีอตัราการขาดทุนอยูท่ี่ 23.3% 

เม่ือเทียบกบัปี 2013 ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือการ์ตูนจาํนวน 30.0% บอกว่ามีผลประกอบการท่ีดีเหมือนเดิมในปี 2014,, 

50.0% บอกว่ามีผลประกอบการแยล่ง, 20.0% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในการตรวจสอบในลาํดบัถดัไปแสดงให้เห็นว่า 

ธุรกิจหนงัสือการ์ตูนท่ีมีการเติบโตข้ึนมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ 26.0% ในขณะท่ีธุรกิจหนงัสือการ์ตูนท่ีขาดทุน มีอตัราการ

ขาดทุนอยูท่ี่ 26.3% 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดน้าํเอาคาํขอเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของผูไ้ม่สะดวกตอบแบบสอบถามมา

วิเคราะห์เพ่ิมเติม พบว่ามูลค่าของธุรกิจหนงัสือการ์ตูนในปี 2013 อยูท่ี่ 830 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และลดลงเหลือ 690 ดอลลาร์

ไตห้วนั41 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าธุรกิจหนงัสือการ์ตูนของไตห้วนัอยูใ่นสภาวะท่ีถดถอยลง42 

                                                             
41 จากการประเมินรายได้ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการจดัจ าหนา่ยหนงัสือการ์ตนูของผู้ประกอบธุรกิจการ์ตนูแล้วพบวา่ มลูคา่ของธุรกิจในปี 2012 อยู่
ที่ 800 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั 
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ส่วนทีห้่า  อนาคตของธุรกจิหนังสือและมุมมองต่อนโยบายของรัฐ 

หน่ึง สถานการณ์ของธุรกจิหนังสือในปัจจุบัน 

จากการสาํรวจพบว่า ไม่ไดมี้แค่เพียงธุรกิจหนงัสือการ์ตูนเท่านั้นท่ีกาํลงัประสบภาวะถดถอย เพราะแมแ้ต่ธุรกิจ

หนงัสือปกติเองก็ยงัตกอยูใ่นสภาวะท่ียากลาํบากดว้ยเช่นกนั โดยผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือจาํนวน 29.2% บอกวา่ผลประกอบการ

ลดลงเลก็นอ้ย, 25.4% บอกว่าผลประกอบการลดตํ่าลงอยา่งมาก รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 54.6% แต่อีกดา้นหน่ึง มีผูป้ระกอบการ

ธุรกิจหนงัสือจาํนวน 9.3% บอกว่าธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง (1.8% ระบุว่าธุรกิจเติบโตข้ึน, 7.5% 

บอกว่ามีอตัราการเติบโตข้ึนเล็กนอ้ย) และ 30.0% บอกว่ายงัคอยดูสถานการณ์อยู ่

ตาราง 3.37 มุมมองต่อธุรกิจการ์ตูนและหนงัสือของประเทศไตห้วนั43 

 2012 
รวมทั้งหมด 
(N = 363) 

2013 
ธุรกิจหนงัสือธรรมดา 

(N= 469) 

2014 
ธุรกิจหนงัสือการ์ตูน 

(N= 10) 
มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
มีการเติบโตเล็กนอ้ย 
ยงัคงเหมือนเดิม 
มีการถดถอยเล็กนอ้ย 
มีการถดถอยอยา่งมาก 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

3.0% 
8.8% 

14.3% 
36.6% 
29.8% 
7.5% 

1.8% 
7.5% 

30.0% 
29.2% 
25.4% 
6.2% 

10.0% 
10.0% 
30.0% 
30.0% 
10.0% 
20.0% 

 

ในส่วนของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ก็มีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก โดยผูป้ระกอบการจาํนวน 27.4% ระบุว่าธุรกิจ

หนงัสือของไตห้วนัยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง, 27.0% เห็นว่าไม่ค่อยมีการพฒันาอะไรนกั, 

15.6% บอกว่าอยูใ่นสภาวะถดถอย และอีก 30.1% ระบุว่ายากท่ีจะมองเห็นอนาคต (ภาพประกอบ 3.38) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
42 ในปี 2013 หนงัสือการ์ตนูมีการตีพิมพ์น้อยลง 20% และมีอตัราการจดัจ าหนา่ยลดลง 40% และในปี 2014 หนงัสือการ์ตนูมีการตีพิมพ์
น้อยลง 40% และมีอตัราการจดัจ าหนา่ยลดลง 80% ยงัไมร่วมปัจจยัในด้านลบอื่นๆ ด้วย 
43 เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบธุรกจิหนงัสือการ์ตนูคอ่นข้างน้อย จงึเป็นการน าเสนอแบบภาพรวมเทา่นัน้ 
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ตาราง 3.38 มุมมองต่อธุรกิจการ์ตูนและหนงัสือแบบอิเลคทรอนิกส์ของประเทศไตห้วนั44 

 2013 
ธุรกิจหนงัสือธรรมดา 

(N= 469) 

2014 
ธุรกิจหนงัสือการ์ตูน 

(N= 10) 
มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
มีการเติบโตเล็กนอ้ย 
ยงัคงเหมือนเดิม 
มีการถดถอยเล็กนอ้ย 
มีการถดถอยอยา่งมาก 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

9.4% 
18.0% 
27.0% 
11.4% 
4.2% 

30.1% 

0.0% 
30.0% 
20.0% 
0.0% 

10.0% 
40.0% 

 

เพราะเหตุใดผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือส่วนมากจึงมองว่าธุรกิจหนงัสือกาํลงัอยูใ่นสภาวะถดถอย? จากการสาํรวจพบ่า 

ในปี 2012 ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือจาํนวน 61.8% เห็นวา่มีจาํนวนผูอ่้านนอ้ยลง, ปี 2013 เห็นว่าพฤติกรรมในการอ่าน

เปล่ียนแปลงไป (46.9%) และรองลงมาคือจาํนวนของผูอ่้านลดลงดว้ย (ภาพประกอบ 3.70) 

นอกจากน้ียงัมีสาเหตุอ่ืนๆ เช่น จาํนวนประชากรรุ่นใหม่ลดนอ้ยลง, การขาดแพลทฟอร์มใหญ่สาํหรับหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์, การขาดอุปกรณ์การอ่านแบบพกพาได,้ ตลาดหนงัสือของไตห้วนัเลก็เกินไป, การซ้ือขายลิขสิทธ์ิลาํบาก, ความ

ตอ้งการของผูอ่้านเปล่ียนไป, และยงัมีปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอ่ืนๆ (อตัราส่วนลดท่ียุง่ยาก,ข่าวสารท่ีไม่แน่นอน) อนั

เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจหนงัสืออีก  

                                                             
44 เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบธุรกจิหนงัสือการ์ตนูคอ่นข้างน้อย จงึเป็นการน าเสนอแบบภาพรวมเทา่นัน้ 
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ภาพประกอบ 3.70 สาเหตุของความถดถอยของตลาดหนงัสือไตห้วนั 

ประเด็นเก่ียวกบัอุปสรรคของธุรกิจหนงัสือในปัจจุบนั ปี 2012 ระบุว่าตวัของธุรกิจหนงัสือเองท่ีมีปัญหามาท่ีสุด 

(73.1%) รองลงมาคือธุรกิจหนงัสือมีการแข่งขนักนัสูง (39.1%), 26.2% หนงัสืออิเลคทรอนิกส์เป็นปัญหาขอ้หน่ึงของธุรกิจ

หนงัสือ แต่ในอีกสองปีให้หลงั ไดมี้การระบุว่าตวัโครงสร้างการจดัจาํหน่ายหนงัสือเป็นอุปสรรคใหญ่ของธุรกิจ (47.8%), 

22.1% บอกว่าธุรกิจหนงัสือมีการแข่งขนักนัสูง, 14.6% บอกว่ามีปัญหาเพราะหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ภาพประกอบ 3.71)  

จ านวนผู้อ่านลดลง 

พฤตกิรรมการอ่านเปล่ียน 

เศรษฐกิจไมด่ี 

ผลกระทบจากการเข้ามาของหนงัสือจากจีน 

อ่ืนๆ 
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ภาพประกอบ 3.71 อุปสรรคของของตลาดหนงัสือไตห้วนั 

สอง ความช่วยเหลือจากภาครัฐและความต้องการของผู้ประกอบการ 

จากการสาํรวจพบว่า ถึงแมผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่จะไม่ไดร้ะบุถึงความตอ้งการการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่กผ็ูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 18.9% บอกว่าตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ, รองลงมาคือมีความตอ้งการเร่ืองของลิขสิทธ์ิ (9.6%)  

และความช่วยเหลือดา้นภาษีอากร (7.7%) (ตาราง 3.39)  

 

ในส่วนของประเด็นความช่วยเหลือ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีความตอ้งการความช่วยเหลือ, การสนบัสนุนจากภาครัฐ, 

ส่วนลดภาษี, การแจกคูปองของขวญั, การสร้างบรรยากาศการอ่านหนงัสือ, รวมไปถึงการดาํเนินการเพาะบ่มนิสัยการรักการ

อ่านในสถาบนัการศึกษา เป็นตน้  

โครงสร้างการจดัจ าหน่ายมีปัญหา 

มีการแขง่ขนักนัสงู 

ปัญหาจากหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

เงินทนุหมนุเวียนไมพ่อ

ขาดบคุลากรท่ีมีความสามารถ 

ความเส่ียงของธรุกิจสงู 

อ่ืนๆ 
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ตาราง 3.39 ความช่วยเหลือจากภาครัฐและความตอ้งการของผูป้ระกอบการ45 

 2013 
ธุรกิจหนงัสือธรรมดา 

(N= 469) 

2014 
ธุรกิจหนงัสือการ์ตูน 

(N= 10) 
ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ความช่วยเหลือดา้นภาษี 
ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย 
ความช่วยเหลือดา้นแรงงานพ้ืนฐาน 
ลิขสิทธ์ิ 
อ่ืนๆ 
ไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

18.9% 
7.7% 
2.0% 
2.0% 
9.6% 

18.9% 
18.2% 
38.8% 

40.0% 
10.0% 
10.0% 
20.0% 
10.0% 
0.0% 
0.0% 

30.0% 
 

 
  

                                                             
45 เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบธุรกจิหนงัสือการ์ตนูคอ่นข้างน้อย จงึเป็นการน าเสนอแบบภาพรวมเทา่นัน้ 
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บททีส่ี่ ผลส ารวจสถานการณ์ธุรกจินิตยสาร 

ส่วนทีห่นึ่ง วธิีการวจิัย 

หนึ่ง การส ารวจ 

ผูว้ิจยัไดมี้การระบุการสาํรวจ “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัปี 2013-2014” ดว้ยการเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ของไตห้วนั 

ซ่ึงประเด็นท่ีเก่ียวกบันิตยสารน้ีไดมี้การเก็บขอ้มูลจากหลากหลายช่องทางและหลากหลายวิธีการ ซ่ึงมีแหล่งท่ีมาจาก

โทรศพัทเ์พ่ือสอบถามขอ้มูลจากองคก์รและผูป้ระกอบการท่ีไดไ้ปลงทะเบียนไวใ้นระบบขอ้มูลวารสารของหอสมุดแห่งชาติ, 

Super hiPage และกระทรวงพาณิชย ์(ตวัอยา่งเช่น สมาคมธุรกิจนิตยสารเมืองไทเป เป็นตน้)  

ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํรายช่ือของผูป้ระกอบการนิตยสารรายใหญ่เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลทางธุรกิจขององคก์ร และ

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเช่ือถือได ้จาํนวน 288 แห่ง46 ซ่ึงใชใ้นงานวิจยัช้ินน้ี 

 

สอง วธิีการส ารวจ 

การเก็บขอ้มูลไดใ้ชว้ิธีการส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย,์ โทรศพัท,์ แฟกซ์, นดัสัมภาษณ์โดยตรง ทาํให้ไดรั้บ

คาํตอบกลบัมาเป็นจาํนวนมาก และลดจาํนวนความผดิพลาดไดสู้ง 

 

สาม อธิบายเน้ือหาแบบสอบถามทีใ่ช้ในการส ารวจ 

แบบสอบถามท่ีใชใ้น “การสาํรวจธุรกิจนิตยสารของไตห้วนัในปี 2013-2014” ถูกกาํหนดข้ึนโดยกระทรวงวฒันธรรม

และเศรษฐกิจ รวมไปถึง “ลกัษณะขององคก์ร” “การดาํเนินธุรกิจนิตยสารกระดาษปี 2013-2014” “ลกัษณะการจดัจาํหน่ายและ

ช่องทางสาํหรับนิตยสารกระดาษปี 2013-2014” “ลกัษณะนิตยสารอิเลคทรอนิกส์และการจดัจาํหน่าย” “การนาํเขา้และส่งออก

นิตยสารของปี 2013-2014” “การซ้ือขายลิขสิทธ์ิตั้งแต่ปี 20.13-2014” “การพฒันาของตลาดหนงัสือในประเทศจีนและ

ต่างประเทศ” “การพฒันาธุรกิจนิตยสาร” “รายไดข้องนิตยสารในปี 2013-2014” รวมทั้งส้ิน 9 หัวขอ้ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตาราง 

4.1 ซ่ึงไดร้ะบุแบบสอบถามประกอบเอาไดด้ว้ย 

 

                                                             
46 องค์กรแตล่ะแหง่ ไมไ่ด้จดัท าแคเ่พียงนิตยสารเทา่นัน้ แตไ่ด้จดัพิมพ์นิตยสารมาแล้วอยา่งน้อย 418 ฉบบั 
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ตาราง 4.1 แบบสอบถามในการวิเคราะห์ธุรกิจนิตยสารของประเทศไตห้วนัตั้งแต่ปี 2013-2014 

หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าส าคญั ค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะขององคก์ร 

 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

 5. ช่ือบริษทั 

6. หมายเลขทะเบียน 

7. ระยะเวลาในการก่อตั้ง 

8. เงินทุนจดทะเบียน 

9. ผูรั้บผดิชอบ 

10. วิธีการติดต่อ 

 
 
 

โครงสร้างองคก์ร 

6. ลกัษณะธุรกิจ 

7. ลกัษณะองคก์ร 

8. ท่ีมาของเงินทุน 

9. บทบาทอ่ืนๆ ของธุรกิจ 

6. ลกัษณะของธุรกิจ 

7. ลกัษณะเป็นกลุ่มบริษทัหรือไม่ 

8. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

9. เป็นสาํนกัพิมพนิ์ตยสารโดยตรง 
หรือธุรกิจอ่ืน 

 
 
 

การว่าจา้งบุคลากร 

9. จาํนวนบุคลากร 

10. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

11. อายงุาน 

12. เพศ 

13. การศึกษา 

14. อาย ุ

15. เงินเดือนเฉล่ีย 

9. จาํนวนพนกังานประจาํและฟรี
แลนซ์ 

10. ความมีส่วนร่วมในงานดา้น
หนงัสือ 

11. จาํนวนพนกังานในช่วงอายงุาน
ต่างๆ 

12. จาํนวนของพนกังานในแต่ละเพศ 

13. จาํนวนของพนกังานในแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

14. จาํนวนของพนกังานในแต่ละช่วง
อาย ุ

15. เงินเดือนเฉล่ียของพนกังานใหม่
และเก่า 

 
 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ
นิตยสารกระดาษปี 

2013-2014 

ลกัษณะของ
นิตยสารกระดาษ 

9. นิตยสารท่ีมีกาํหนดวาง
แผงแน่นอน 

10. นิตยสารแบบเฉพาะกิจ 

8. ประเภทของนิตยสารท่ีมีกาํหนด
วางแผงแน่นอน 

9. นิตยสารแบบเฉพาะกิจ 
 
 

นิตยสารท่ีมี
กาํหนดวางแผง

1. ช่ือนิตยสาร 

2. ประเภทของนิตยสาร 

11. ช่วงเวลาการจดัทาํ 

12. รอบหนงัสือ 

1. ช่ือนิตยสาร 

2. ประเภทของนิตยสาร 

3. ช่วงเวลาการจดัทาํ 

4. รอบหนงัสือ 
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แน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 

13. ภาษาท่ีใช ้

14. ลิขสิทธ์ิ 

15. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

16. ราคา 

17. จาํนวนเฉล่ียของ
นิตยสารแต่ละปักษ ์

5. ภาษาท่ีใช ้

6. ลิขสิทธ์ิ 

7. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

8. ราคา 

9. จาํนวนเฉล่ียของนิตยสารแต่ละ
ปักษ ์

 
 
 
 
 

นิตยสารแบบ
เฉพาะกิจ 

6. ประเภทของนิตยสาร 

7. ภาษาท่ีใช ้

8. รูปแบบลิขสิทธ์ิ 

9. ราคาเฉล่ีย 

10. จาํนวนจดัจาํหน่าย 

 

1. ประเภทของนิตยสาร 

2. ภาษาท่ีใช ้

3. รูปแบบลิขสิทธ์ิ 

4. ราคาเฉล่ีย 

5. จาํนวนจดัจาํหน่าย 

6. ช่ือนิตยสารและจาํนวนท่ีมีการจดั
จาํหน่ายสูงสุดในแต่ละปี 

7. ช่ือนิตยสารและจาํนวนท่ีมีการจดั
จาํหน่ายนอ้ยท่ีสุดในแต่ละปี 

 
 
 
 

ช่องทางการจดั
จาํหน่ายและส่งคืน
นิตยสารในปี 2013-

2014 

 1. รูปแบบการคา้ปลีกของ
นิตยสาร 

2. เปรียบเทียบช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

3. ส่วนลดของแต่ละช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย 

4. อตัราการคืนหนงัสือ 

5. แผนงานการโฆษณา
นิตยสาร 

1. รูปแบบการคา้ปลีกของนิตยสาร 

2. เปรียบเทียบช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

3. ส่วนลดของแต่ละช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

4. อตัราการคืนหนงัสือ 

5. เปรีบเทียบแผนงานการโฆษณา
นิตยสาร 

 
 
 
 

ลกัษณะการจดั
จาํหน่ายนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ปี 

2013-2014 

 

 
 

การจดัจาํหน่าย
นิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ 

4. การจดัจาํหน่าย 

5. แรงงาน 

6. การจดัทาํนิตยสาร 

7. การจดัการลิขสิทธ์ิ 

8. ประเภทของนิตยสาร 

9. อุปกรณ์การอ่าน 

10. รายได ้

11. รูปแบบการจดัจาํหน่าย 

4. เคยมีการจดัจาํหน่ายนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์หรือไม่ 

5. บุคลากรดา้นนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

6. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
บุคลากรในการจดัทาํนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

7. รูปแบบการจดัทาํนิตยสาร
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ลกัษณะการจดั
จาํหน่ายนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ปี 

2013-2014 

อิเลคทรอนิกส์ 

8. การจดัการลิขสิทธ์ิ 

9. ประเภทของนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ท่ีออกวางจาํหน่าย
พร้อมนิตยสารกระดาษ 

10. อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

11. รายไดข้องนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

12. รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

 
 

นิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ท่ีมี
กาํหนดวางแผง

แน่นอน 

 

6. ช่ือนิตยสาร 

7. กาํหนดวางแผงคร้ังแรก 

8. รูปแบบของนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

9. รูปแบบการจดัจาํหน่าย 

10. รอบการจดัจาํหน่าย 

11. กาํหนดออกวางจาํหน่าย 

12. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

13. ราคา 

14. ยอดขายในแต่ละปี 

1. ช่ือนิตยสาร 

2. กาํหนดวางแผงคร้ังแรก 

3. รูปแบบของนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

4. รูปแบบการจดัจาํหน่าย 

5. รอบการจดัจาํหน่าย 

6. กาํหนดออกวางจาํหน่าย 

7. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

8. ราคา 

9. ยอดขายในแต่ละปี 

 

นิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์แบบ

เฉพาะกิจ 

1. จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย 

2. รูปแบบของนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

3. รูปแบบการจดัจาํหน่าย 

4. กาํหนดออกวางจาํหน่าย 

5. ราคา 

6. ยอดขายในแต่ละปี 

1. จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย 

2. รูปแบบของนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

3. รูปแบบการจดัจาํหน่าย 

4. กาํหนดออกวางจาํหน่าย 

5. ราคา 

6. ยอดขายในแต่ละปี 

แพลทฟอร์มและ
ช่องทางการจดั

จาํหน่ายนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

 
 
 

1. รูปแบบแพลทฟอร์ม 

2. การไดรั้บลิขสิทธ์ิของ
แพลทฟอร์ม 

3. ขอบเขตลิขสิทธ์ิของ
แพลทฟอร์ม 

4. รูปแบบการจดัจาํหน่าย 

5. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

1. รูปแบบแพลทฟอร์ม 

2. การไดรั้บลิขสิทธ์ิของแพลทฟอร์ม 

3. ขอบเขตลิขสิทธ์ิของแพลทฟอร์ม 

4. รูปแบบการจดัจาํหน่าย 

5. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

6. รูปแบบรายได ้



190 
 

6. รูปแบบรายได ้

 
 
 
 

 
 

การนาํเขา้และ
ส่งออกนิตยสารปี 

2013-2014 

 11. การนาํเขา้นิตยสาร 

12. จาํนวนนิตยสารท่ีนาํเขา้ 

13. ท่ีมาของนิตยสาร 

14. ประเภทของนิตยสารท่ี
นาํเขา้ 

15. การส่งออกนิตยสาร 

16. จาํนวนนิตยสารท่ี
ส่งออก 

17. ประเทศท่ีไตห้วนั
ส่งออกนิตยสารไป 

18. ประเภทของนิตยสารท่ี
ส่งออก 

1. การนาํเขา้นิตยสาร 

2. จาํนวนนิตยสารท่ีนาํเขา้ 

3. ท่ีมาของนิตยสาร 

4. ประเภทของนิตยสารท่ีนาํเขา้ 

5. การส่งออกนิตยสาร 

6. จาํนวนนิตยสารท่ีส่งออก 

7. ประเทศท่ีไตห้วนัส่งออกนิตยสาร
ไป 

8. ประเภทของนิตยสารท่ีส่งออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
หนงัสือ 

 
 
 

การซ้ือลิขสิทธ์ิ
นิตยสารจาก
ต่างประเทศ 

8. การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
นิตยสารกบัต่างประเทศ 

9. รูปแบบการไดลิ้ขสิทธ์ิ
จากต่างประเทศ 

10. งบประมาณการซ้ือ
ลิขสิทธ์ินิตยสาร
ต่างประเทศ 

11. แหล่งซ้ือลิขสิทธ์ิ
หนงัสือกบัต่างประเทศ 

8. มีการซ้ือลิขสิทธ์ิหนงัสือจาก
ต่างประเทศหรือไม่ 

9. รูปแบบการไดลิ้ขสิทธ์ิจาก
ต่างประเทศ 

10. รวมงบประมาณในการจดัซ้ือ
ลิขสิทธ์ิหนงัสือกบัต่างประเทศ 

11. ประเทศท่ีไตห้วนัมีการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ินิตยสาร  

 
 

 
 

การขายลิขสิทธ์ิให้
ต่างประเทศ 

7. การจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ
นิตยสารไปยงั
ต่างประเทศ 

8. รายไดจ้ากการจาํหน่าย
ลิขสิทธ์ินิตยสารไปยงั
ต่างประเทศ 

9. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิ
ไปยงัต่างประเทศ 

10. ประเทศท่ีไตห้วนัมีการ
ขายลิขสิทธ์ินิตยสารไป 

7. มีการขายลิขสิทธ์ินิตยสารไปยงั
ต่างประเทศหรือไม่ 

8. รายไดจ้ากการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ
นิตยสารไปยงัต่างประเทศ 

9. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิไปยงั
ต่างประเทศ 

10. ประเทศท่ีไตห้วนัมีการขาย
ลิขสิทธ์ินิตยสารไป 

 4. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิ 1. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิ
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การขาย 

ลิขสิทธ์ิหนงัสือใน
ประเทศ 

ภายในประเทศ 

5. รายไดจ้ากการขาย
ลิขสิทธ์ิในประเทศ 

6. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิ
ในประเทศ 

7. เปรียบเทียบส่ือประเภท
ต่างๆ 

ภายในประเทศ 

2. รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิใน
ประเทศ 

3. รูปแบบการขายลิขสิทธ์ิในประเทศ 

4. เปรียบเทียบส่ือประเภทต่างๆ 

 
 

การพฒันาของ
ตลาดหนงัสือใน
ประเทศจีนและ

ต่างประเทศ 

 7. การพฒันาของตลาด
หนงัสือในประเทศจีน
และต่างประเทศ 

8. ประเทศท่ีมีการลงทุน 

9. ปีท่ีมีการลงทุน 

10. สัญญาความร่วมมือใน
การลงทุน 

11. เงินทุน 

 

7. การลงทุนในตลาดนิตยสารของ
ประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ 

8. ประเทศท่ีมีการลงทุน 

9. ปีท่ีมีการลงทุน 

10. สัญญาความร่วมมือในการลงทุน 

11. เงินทุน 

 

 
 
 
 

การพฒันาธุรกิจ
หนงัสือ 

 4. มุมมองต่อการพฒันา
ธุรกิจนิตยสารในช่วง
สามปีท่ีผา่นมา 

5. มุมมองต่อการพฒันา
ธุรกิจนิตยสารใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส์
ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา 

6. ปัญหาของธุรกิจนิตย
นารในปัจจุบนั 

7. ความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

5. มุมมองท่ีมีต่อการพฒันาธุรกิจ
นิตยสารในช่วงสามปีท่ีผา่นมา 

6.  มุมมองท่ีมีต่อการพฒันาธุรกิจ
นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงสาม
ปีท่ีผา่นมา 

7. ปัญหาของธุรกิจนิตยสารใน
ปัจจุบนั 

8. ส่ิงท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ 

 
 

 

รายไดข้องผู ้
ประกอบธุรกิจ

นิตยสารในปี 2013-
2014 

 
 

 
 

รายได ้

8. รายไดท้ั้งหมด 

9. รายไดจ้ากสมาชิก 

10. รายไดอ่ื้นๆ  
11. รายไดจ้ากนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์  
 

9. รายไดท้ั้งหมด 

10. รายไดจ้ากสมาชิก 

11. รายไดจ้ากแหล่งท่ีมาต่างๆ 

12. รายไดท่ี้นอกเหนือจากการขาย
นิตยสาร 

13. รายไดท่ี้อยูน่อกเหนือจากธุรกิจ
นิตยสาร 



192 
 

14. รายไดจ้ากการขายนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

 
 
 
 

รายจ่าย 

5. รายจ่ายทั้งหมด 

6. รายจ่ายต่างๆ 

5. รายจ่ายทั้งหมดในปี 2013-2014 

6. รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํ
นิตยสาร 

7. รายจ่ายท่ีเก่ียวกบันิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

8. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํ
นิตยสาร 

9. รายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
นิตยสาร 

ความเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ 

3. ผลกาํไร 

4. ความเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ 

3. ผลกาํไร 

4. ผลกาํไรของนิตยสารกระดาษ 

5. ผลกาํไรของนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

6. ความเปล่ียนแปลงของนิตยสาร
กระดาษ 

7. ความเปล่ียนแปลงของนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

 

ส่ี ส ารวจการด าเนินงานและตดิตามสถานการณ์ 

ถึงแม ้“แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัปี 2013-2014” และ “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูนของไตห้วนัปี 2013-

2014” จะมีการกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานเอาไวแ้ลว้ แต่เน่ืองจากยงัไม่มีปราศแม่แบบให้ดาํเนินตามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้น

จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดบนัทึกการดาํเนินงานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมการจดบนัทึกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2015 ไปจนถึงปลายเดือน

เมษายน 2015 ก่อนเร่ิมแจกจ่ายแบบสอบถามออกไปตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2015 

จดหมายตอบเร่ิมถูกส่งกลบัมาในวนัท่ี 19 พฤกษภาคม 2015จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 

ไดมี้การส่งแบบสอบถามออกไปให้ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 288 ชุดและไดรั้บการตอบกลบัมาจาํนวน 180 ชุด 

คิดเป็นอตัราส่วน 62.5% 
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ส่วนทีส่อง สถานการณ์ธุรกจินิตยสาร 

หนึ่ง โครงสร้างขององค์กร 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 มีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารท่ีไดรั้บผลกาํไรจาํนวน 88.8% และไม่มีผลกาํไร

จาํนวน 11.2%47 (ภาพประกอบ 4.1) ซ่ึงเมื่อไดพิ้จารณาถึงลกัษณะของการประกอบธุรกิจแลว้ พบว่า 47.2% จาํหน่ายนิตยสาร

อยา่งเดียว, 19.4% มีจดัทาํหนงัสือทัว่ไปดว้ย, 33.3% มีการขา้มสายงานไปทาํอีเวนท,์ งานเสวนา, การอบรม, จาํหน่ายผลงานการ

เขียน, สอนพิเศษ, จาํหน่ายผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว เป็นตน้ดว้ย (ภาพประกอบ 4.2) 

จากการสาํรวจพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารส่วนใหญ่เป็นแบบท่ีมีตน้สังกดัสูงถึง 47.5% (ทั้งแบบท่ีเป็นแผนกหน่ึง

ในองคก์ร หรือบริษทัลูก หรือบริษทัแม่), 52.5% ไม่มีตน้สังกดั (ภาพประกอบ 4.3) ในส่วนของเงินทุนนั้น 80.4% ผูล้งทุนเป็น

ชาวไตห้วนัทั้งหมด, 12.4% เป็นการลงทุนทาํนิตยสารในประเทศไตห้วนัอยา่งเดียว, 1.5% ไดเ้งินทุนมาจากต่างประเทศ, 4.0% 

ไปลงทุนทาํนิตยสารในต่างประเทศ, 1.7% เป็นการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ (ภาพประกอบ 4.4) 

 

 

ภาพประกอบ 4.1 ลกัษณะธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

                                                             
47 เงินทนุของผู้ประกอบธุรกิจนิตยสารที่ไมไ่ด้รับผลก าไรอยูท่ี่ 10,000-40 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั หรือโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 6 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั (คา่
มาตรฐานอยูท่ี่ 14.41 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั) 

ไม่มีผลก าไร 
11% 

มีผลก าไร 
89% 

N = 180 
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ภาพประกอบ 4.2 รูปแบบธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

 

ภาพประกอบ 4.3 สังกดัของธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

ท านติยสารอย่างเดียว 
47% 

ท าหนงัสืออ่ืนด้วย 
33% 

ท าธุรกิจอ่ืนด้วย 
20% 

N = 180 

47.50% 

52.50% 

สงักดันติยสาร N = 158) นติยสารมีสงักดั นติยสารอิสระ 

สงักดันติยสาร N = 158) นติยสารมีสงักดั นติยสารอิสระ 
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ภาพประกอบ 4.4 ท่ีมาแหล่งเงินทุนของธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

 

สอง บุคคลากร 

หน่ึง ลกัษณะของบุคลากร 

บุคลากรในกลุ่มธุรกิจนิตยสารมีความหลากหลายอยา่งมาก และผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 2.9% ไม่ไดมี้

พนกังานประจาํอยูใ่นองคก์ร, 6.9% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํ 1 ตาํแหน่ง, 20.1% การว่าจา้งพนกังานประจาํ 2.4 ตาํแหน่ง, 

23.0% การว่าจา้งพนกังานประจาํ 5-9 ตาํแหน่ง รวมทั้งส้ิน 52.9% ของผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารของไตห้วนั มีการว่าจา้งบุคลากร

ไม่ถึง 10 ตาํแหน่ง แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารอีก 24.1% ท่ีการว่าจา้งพนกังานประจาํ 10-24 ตาํแหน่ง, 12.1% 

การว่าจา้งพนกังานประจาํ 25-99 ตาํแหน่ง และ 10.9% การว่าจา้งพนกังานประจาํมากกว่า 100 ตาํแหน่ง (ภาพประกอบ 4.5) 

ในส่วนของพนกังานแบบฟรีแลนซ์นั้น มีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 55.1% ท่ีไม่ไดว้่าจา้งพนกังานแบบฟรี

แลนซ์, 10.1% มีการว่าจา้งฟรีแลนซ์จาํนวน 1 ตาํแหน่ง, 16.7% การว่าจา้งฟรีแลนซ์จาํนวน 2-4 ตาํแหน่ง, 9.4% การว่าจา้งฟรี

แลนซ์จาํนวน 5-9 ตาํแหน่ง รวมมีองคก์รผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 8.7% ท่ีมีการว่าจา้งพนกังานแบบฟรีแลนซ์ตั้งแต่ 10 

ตาํแหน่งข้ึนไป (ภาพประกอบ 4.5) 

เม่ือเทียบอตัราส่วนของพนกังานประจาํกบัฟรีแลนซ์ดูแลว้จะพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารมีการว่าจา้งพนกังาน

ประจาํสูงถึง 88.0% ในขณะท่ีมีการว่าจา้งฟรีแลนซ์ 12.0% 

80.40% 

12.40% 

1.50% 

4.00% 

1.70% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

การลงทนุ (N = 158) 

คนไต้หวนัลงทนุ 

ลงทนุในประเทศ 

คนต่างชาติลงทนุ 

ลงทนุในต่างประเทศ 

อ่ืนๆ 

Series1
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ภาพประกอบ 4.5 รูปแบบการจา้งงานในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

 

สอง อตัลกัษณ์ทางเพศของบุคลากรในกลุ่มธุรกจินิตยสาร 

เม่ือหักขอ้มูลท่ีผดิพลาดออกไปแลว้ ผลปรากฏว่าในกลุ่มธุรกิจนิตยสารของประเทศไตห้วนั มีบุคลากรเพศหญิง 

65.8%  และเพศชาย 34.2% (ภาพประกอบ 4.6) 

ประเด็นเร่ืองของการศึกษาพบว่าในกลุ่มธุรกิจนิตยสารของประเทศไตห้วนั มีบุคลากรท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย

นอ้ยท่ีสุด โดยผูท่ี้มีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมปลายลงไปมีแค่ 5.5%, 16.3% จบการศึกษาสายอาชีพ, 56.5% จบการศึกษาระดบั

มหาวิทยาลยั, 21.8% จบการศึกษาระดบัปริญญาโท (ภาพประกอบ 4.7) 

เร่ืองของอายพุบว่าในกลุ่มธุรกิจนิตยสารของประเทศไตห้วนั มีบุคลากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 30-39 ปีมากท่ีสุด บุคลากรท่ีมี

อายไุม่ถึง 20 ปีมีจาํนวน 0.1%, บุคลากรท่ีมีอาย ุ20-29 ปีมีจาํนวน 11.3%, บุคลากรท่ีมีอาย ุ30-39 ปีมีจาํนวน 69.0%, บุคลากรท่ีมี

อาย4ุ0-49 ปีมีจาํนวน 14.4% และบุคลากรท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไปมีจาํนวน 5.3% 

ในส่วนของประสบการณ์การทาํงานนั้น ธุรกิจนิตยสารมกัดึงดูดบุคลกรท่ีเป็นวยัรุ่นเขา้มามากท่ีสุด ดงันั้นบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์ทาํงานไม่ถึง 5 ปีจึงมีจาํนวนมากท่ีสุด และ 10.6% มีประสบการณ์ทาํงานไม่ถึง 1 ปี, 22.5% มีประสบการณ์ทาํงาน 

1-3 ปี, 39.7% มีประสบการณ์ทาํงาน 3-5 ปี, 13.0% มีประสบการณ์ทาํงาน 5-10 ปี, 14.2% มีประสบการณ์ทาํงาน 10 ปีข้ึนไป 

(ภาพประกอบ 4.9) 
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ภาพประกอบ 4.6 อตัลกัษณ์ทางเพศของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

 

ภาพประกอบ 4.7 ระดบัการศึกษาของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

หญิง  
66% 

ชาย 
34% 

N = 180 

ต ่ากวา่มธัยมปลาย 
6% 

สายอาชีพ 
16% 

มหาวทิยาลยั 
56% 

ปริญญาโท 
22% 

N = 180 



199 
 

 

ภาพประกอบ 4.8 อายขุองผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

 

ภาพประกอบ 4.9 อายงุานของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

 

สาม หน้าทีค่วามรับผดิชอบและอตัราเงินเดือน 

ประเด็นเร่ืองหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรในธุรกิจนิตยสาร มกัเป็นหนา้ท่ีของพนกังานประจาํซ่ึง 46.9% ดูแล

งานเร่ืองนิตยสารเป็นหลกั, 38.4% ดูแลงานดา้นอ่ืนๆ ของนิตยสาร และ 14.6% ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน (ภาพประกอบ 4.10) 

0.10% 

11.30% 

69.00% 

14.40% 

5.30% 

อายุ ต ่ากวา่ 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

N = 180 

Series1

10.60% 

22.50% 

39.70% 

13.00% 14.20% 

N = 180 

Series1
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ภาพประกอบ 4.10 ลกัษณะงานของผูท่ี้งานประจาํในกลุ่มธุรกิจนิตยสารในประเทศไตห้วนั 

ประเด็นเร่ืองอตัราค่าจา้ง เน่ืองจากธุรกิจนิตยสารไดแ้บ่งออกเป็นสามส่วนไดแ้ก่ ฝ่ายบรรณาธิการ, ฝ่ายจดัจาํหน่าย 

และฝ่ายคลงัสินคา้ ดงันั้นอตัราเงินเดือนของพนกังานใหม่ฝ่ายบรรณาธิการสูงสุดจะอยูท่ี่ 3 หม่ืนดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 6,777 ดอลลาร์ไตห้วนั) รอลงมาคือพนกังานฝ่ายจดัจาํหน่าย สูงสุดอยูท่ี่ 29,000 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 5,130 ดอลลาร์ไตห้วนั) และพนกังานฝ่ายคลงัสินคา้มีอตัราเงินเดือนสูงสุดอยู่ทร่ี 27,000 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 2,874 ดอลลาร์ไตห้วนั) โดยพนกังานฝ่ายจดัจาํหน่ายท่ีมีอายงุานห้าปีข้ึนไปจะมีอตัราเงินเดือนเฉล่ียสูงท่ีสุด (ราว 

44,000 ดอลลาร์ไตห้วนั) (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 25,735 ดอลลาร์ไตห้วนั) รองลงมาคือพนกังานฝ่ายบรรณาธิการ 42,000 

ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14,702 ดอลลาร์ไตห้วนั) และพนกังานคลงัสินคา้ 34,000 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 8,135 ดอลลาร์ไตห้วนั) ซ่ึงจะมีอตัราการข้ึนเงินเดือนเฉล่ียอยูท่ี่ 30-50% (ตาราง 4.2) 

ตาราง 4.2 อตัราเงินเดือนในธุรกิจนิตยสารของประเทศไตห้วนั 

 ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายจดัจาํหน่าย ฝ่ายคลงัสินคา้ 
เพ่ิงเขา้มาได ้3 เดือน 30,349 28,688 26,500 

อายงุาน 1-5 ปี 41,918 43,780 34,060 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 38.1% 52.6% 28.5% 

 

 

 

ดแูลงานด้าน

นิตยสารโดยเฉพาะ 

ดแูลงานด้านอื่นของ

นิตยสาร 
ท าหน้าที่เป็นผู้

ประสานงาน 
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ส่วนทีส่าม สถานการณ์ธุรกจินิตยสารตั้งแต่ปี 2013-2014 

หน่ีง สถานการณ์ธุรกจินิตยสารกระดาษตั้งแต่ปี 2013-2014 

หนึ่ง นิตยสารที่มกี าหนดวางแผงแน่นอนกบันิตยสารแบบเฉพาะกจิ 

จากผลสาํรวจผูป้ระกอบการนิตยสารจาํนวน 180 แห่ง พบว่าในปี 2013 มีนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนทั้งหด 

308 ฉบบัและนิตยสารแบบเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางแผงแน่นอน 111 ฉบบั, ในปี 2014 นิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนทั้ง

หด 314 ฉบบัและนิตยสารแบบเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางแผงแน่นอน 111 ฉบบั (ตาราง 4.3) 

 

ตาราง 4.3 จาํนวนนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนและเฉพาะกิจในปี 2013-2014 

 2013 2014 
นิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอน 308 ฉบบั 314 ฉบบั 
นิตยสารแบบเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางแผงแน่นอน 111 ฉบบั 111 ฉบบั 

 

ในปี 2013 มีนิตยสารจาํนวน 75.7% ท่ีจดัจาํหน่ายนิตยสารแค่เพียง 1 รายการและในปี 2014 มีนิตยสารจาํนวน 77.5% 

ท่ีจดัจาํหน่ายนิตยสารแค่เพียง 1 รายการ  

ในส่วนของนิตยสารแบบเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางแผงแน่นอนนั้น ในปี 2013 มีจาํนวน 83.4% และในปี 2014 มี

จาํนวน 83.1% (ภาพประกอบ 4.11 และ 4.12)  
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ภาพประกอบ 4.11 สถานการณ์ของตลาดนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

 

สอง สถานการณ์ของนิตยสารทีม่กี าหนดวางแผงแน่นอน 

(หนึ่ง) ประเภทของนิตยสารทีม่กี าหนดวางแผงแน่นอน 

จากการสาํรวจพบว่านิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมกัเป็นนิตยสารจาํพวกแฟชัน่ซ่ึงมีจาํนวนสูงท่ีสุด (11.9%), 

รองลงมาคือนิตยสารธุรกิจ (10.3%), นิตยสารประเภทไลฟ์สไตล ์(9.5%), นิตยสารดา้นการศึกษา (8.2%), นิตยสารประเภท

สังคมวรรณกรรม (7.0%) และนิตยสารการออกแบบ (5.8%) ส่วนนิตยสารท่ีไดรั้บความนิยมประเภทอ่ืนๆ นั้นมีอตัราส่วนแบ่ง

ตลาดอยูท่ี่ 5% ข้ึนไป 
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ภาพประกอบ 4.13 ประเภทนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนในประเทศไตห้วนั 

 

(สอง) ระยะเวลาในการจัดท าและวางแผงนิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่านิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนจาํนวน 20% ดาํเนินธุรกิจมาไดไ้ม่เกิน 5 ปี, 17.1% ดาํเนิน

ธุรกิจมาแลว้ 6-7 ปี, 17.9% ดาํเนินธุรกิจมาแลว้ 11-15 ปี, 9.2% ดาํเนินธุรกิจมาแลว้16-20 ปี, 10.0% ดาํเนินธุรกิจมาแลว้20-25 ปี 

และ 25.8% ดาํเนินธุรกิจมาแลว้มากกว่า 25 ปี รวมมีนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนและดาํเนินมา 10 ปีข้ึนไปจาํนวน 62.9% 

และไม่เกิน 10 ปี จาํนวน 37.1% 

ดงันั้น อายโุดยเฉล่ียของนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนของไตห้วนัจึงอยูท่ี่ 18 ปีโดยประมาณ (ภาพประกอบ 

4.14) 

ส่วนการจดัจาํหน่ายนั้น ในปี 2013 มีนิตยสารรายเดือนมากท่ีสุดคือ 63.5% รองลงมาคือแบบรายสองเดือน 12.7% และ

รายสามเดือน 12.3% โดยในปี 2013 นิตยสารแบบรายสัปดาห์และรายปักษมี์ส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ 6.6% และในปี 2014 

นิตยสารแบบรายปักษมี์ส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ 4.9% ทว่านอกจากนิตยสารแบบรายสามเดือนท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึน 

1.4% แลว้ นิตยสารแบบอ่ืนๆ มีความเปล่ียนแปลงอยูแ่ค่ไม่เกิน 1% เท่านั้น (ภาพประกอบ 4.15) 

11.90% 
10.30% 

9.50% 
8.20% 

7.00% 
5.80% 

4.90% 
3.30% 

2.50% 
2.10% 
2.10% 
2.10% 
2.10% 

1.60% 
1.20% 

0.80% 
0.40% 
0.40% 

23.90% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

แฟชัน่ 

ไลฟ์สไตล์ 

สงัคมวรรณกรรม 

ครอบครัว 

ประวตัิศาสตร์ 

สขุภาพ 

วทิยาศาสตร์ 

ภาพยนตร์ 

สิง่ก่อสร้าง 

อ่ืนๆ 

(N = 249) 
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ภาพประกอบ 4.14 อายขุองนิตยสาร 

 

ภาพประกอบ 4.15 กาํหนดออกของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

 

(สาม) ภาษาและลขิสิทธิ์ของนิตยสารทีม่กี าหนดวางแผงแน่นอน 

นิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมกัใชภ้าษาจีนเป็นหลกั โดยในปี 2013 มีอตัราสูงถึง 92.3% และในปี 2014 มี

จาํนวนสูงถึง 92.0% ส่วนนิตยสารแบบสองภาษาในปี 2013 มีจาํนวน 7.3% และในปี 2014 มีจาํนวน 7.6% ในขณะท่ีนิตยสาร

ภาษาต่างประเทศมีจาํนวนไม่ถึง 1% ทั้งในปี 2013 และ 2014 (ภาพประกอบ 4.16) 

0-5 ปี         6-10 ปี   10-15 ปี           16-20 ปี          20-25 ปี 26 ปีขึน้ไป
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ลิขสิทธ์ิของนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมกัเป็นลิขสิทธ์ิของตวัสาํนกัพิมพเ์อง โดยในปี 2013 มีจาํนวน 88.1% 

และในปี 2014 มีจาํนวน 88.2% ในขณะท่ีนิตยสารท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเป็นภาษาอ่ืนมาแปลมีจาํนวนไม่ถึง 10% (ภาพประกอบ 4.17) 

 

ภาพประกอบ 4.16 ภาษาท่ีใชใ้นนิตยสารช่วงปี 2013-2014 

 

ภาพประกอบ 4.17 รูปแบบลิขสิทธ์ิของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 
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(ส่ี) การจัดจ าหน่ายและยอดขายของนิตยสารทีม่กี าหนดวางแผงแน่นอน 

ในปี 2013 นิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมีรายไดจ้ากสมาชิก 54.2% และขายปลีก 45.8%  ต่อมาในปี 2014 

นิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมีรายไดจ้ากสมาชิก 53.0% และขายปลีก 47.0% (ตาราง 4.4) 

ในเร่ืองราคาของนิตยสาร ในปี 2013 ราคาค่าสมาชิกนิตยสารรายปี (แบบท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอน) อยูท่ี่ 1,671 

ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,530) และในปี 2014 ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 1,673 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1,538) ส่วนราคานิตยสารแบบขายปลีกโดยเฉล่ียอยูท่ี่เดือนละ 181 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 332) แต่ในปี 2014 

ไดป้รับเพ่ิมข้ึนเป็น 188 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 334) (ตาราง 4.4) 

จาํนวนของนิตยสารท่ีมีกาํหนดวางแผงแน่นอนอยูท่ี่ 23,262 ฉบบั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 33,798) และในปี 2014 ได้

เพ่ิมข้ึนเป็น 27,100 ฉบบั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 73,523) และยอดขายในปี 2013 จาํนวน 4.37 ลา้นเล่มก็ไดเ้พ่ิมเป็น 5.18 ลา้นเล่ม

ในปี 2014 คิดเป็นอตัราส่วนเพ่ิมข้ึนทั้งส้ิน 18.4% 

ตาราง 4.4 เปรียบเทียบผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสาร ราคา และจาํนวนท่ีจดัจาํหน่ายในปี 2013-2014 

ขอบเขต 2013 (N = 244) 2014 (N= 249) 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย สมาชิก : 54.2% 

ขายปลีก : 45.8% 
สมาชิก : 53.0% 
ขายปลีก : 47.0% 

ราคาเฉล่ีย สมาชิก : 1,671 ดอลลาร์ไตห้วนั/ ปี 
ขายปลีก : 181 ดอลลาร์ไตห้วนั/ เดือน 

สมาชิก : 1,673 ดอลลาร์ไตห้วนั/ ปี 
ขายปลีก : 188 ดอลลาร์ไตห้วนั/ เดือน 

ยอดจาํหน่ายในแต่ละรอบ 23,262 เล่ม 27,100 เล่ม 
 

สาม นิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอน 

(หนึ่ง) ประเภทและจ านวนของนิตยสารเฉพาะกจิทีไ่ม่มกี าหนดวางจ าหน่ายแน่นอน 

จากการคาํนวณดูรายช่ือนิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนพบว่า ในปี 2013 นิตยสารประเภทการ

พกัผอ่นมีจาํนวนสูงมากท่ีสุด (24.8%), รองลงมาคือนิตยสารประเภทธุรกิจ (17.9%) และนิตยสารแฟชัน่ (8.5%) ในปี 2014 

นิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนประเภทการเงินมีจาํนวนมากท่ีสุด (22.9%) รองลงมาคือนิตยสารประเภท

การพกัผอ่น (24.8%) และสุขภาพ (11.4%) (ตาราง 4.5)  
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ตาราง 4.5 ประเภทและจาํนวนนิตยสารเฉพาะกิจท่ีจดัจาํหน่ายในปี 2013-2014 

ประเภทนิตยสาร 2013 2014 
จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 

การเงิน 21 17.9% 24 22.9% 
การพกัผอ่น 29 24.8% 20 19.0% 
สุขภาพ 9 7.7% 12 11.4% 
ครอบครัว 7 6.0% 7 6.7% 
แฟชัน่ 10 8.5% 6 5.7% 
คอมพิวเตอร์ 6 5.1% 6 5.7% 
การศึกษา 5 4.3% 5 4.8% 
ภาพยนตร์ 2 1.7% 4 3.8% 
การท่องเท่ียว 4 3.4% 3 2.9% 
การออกแบบ 4 3.4% 3 2.9% 
ดนตรี 1 0.9% 1 1.0% 
วิทยาศาสตร์ 4 3.4% 0 0.0% 
รถยนต ์ 0 0.0% 0 0.0% 
อ่ืนๆ  15 12.8% 14 13.3% 
รวม 117 100.0% 105 100.0% 
 

(สอง) ภาษาและลขิสิทธิ์ของนิตยสารเฉพาะกจิทีไ่ม่มกี าหนดวางจ าหน่ายแน่นอน 

นิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนมกัใชภ้าษาจีนเป็นหลกั โดยในปี 2013 มีอตัราสูงถึง 92.6% และ

ในปี 2014 มีจาํนวนสูงถึง 96.3% ส่วนนิตยสารแบบสองภาษาในปี 2013 มีจาํนวนไม่ถึง 10% โดยในปี 2013 มีจาํนวน 7.4% และ

ในปี 2014 มีจาํนวน 3.7% (ภาพประกอบ 4.18)  
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ภาพประกอบ 4.18 ภาษาท่ีใชใ้นนิตยสารแบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014 

  

ในเร่ืองของลิขสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ินิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนมกัเป็นลิขสิทธ์ิของตวัสาํนกัพิมพเ์อง 

โดยในปี 2013 มีจาํนวน 90.0% และในปี 2014 มีจาํนวน 90.3% ในขณะท่ีนิตยสารท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเป็นภาษาอ่ืนมาแปลมีจาํนวน

ไม่ถึง 10% (ภาพประกอบ 4.19) 

 

ภาพประกอบ 4.19 รูปแบบลิขสิทธ์ิของนิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนในช่วงปี 2013-2014 
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(สาม) การจัดจ าหน่ายและยอดขายของนิตยสารเฉพาะกจิทีไ่ม่มกี าหนดวางจ าหน่ายแน่นอน 

ในเร่ืองราคาของนิตยสาร ในปี 2013 ราคาของนิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนอยูท่ี่เล่มละ 150 

ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 161) แต่ในปี 2014 ไดป้รับสูงข้ึนเป็น 153 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 220) 

(ตาราง 4.6) 

โดยเฉล่ียแลว้ จาํนวนของนิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนในแต่ละคร้ังอยูท่ี่ 20,445 ฉบบั (ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 22,060) และในปี 2014 ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 22,524 ฉบบั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 23,110) และยอดขายในปี 2013 

จาํนวน 450,000 เล่มก็ไดเ้พ่ิมเป็น 470,000 ลา้นเล่มในปี 2014 คิดเป็นอตัราส่วนเพ่ิมข้ึนทั้งส้ิน 5.2% 

นอกจากน้ี ในปี 2013 จาํนวนของนิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่ายแน่นอนมียอดสูงสุดท่ี 23,167 ฉบบั  

ในขณะท่ียอดจาํหน่ายตํ่าสุดอยูท่ี่ 17,833 ฉบบั ในขณะท่ีปี 2014 จาํนวนของนิตยสารเฉพาะกิจท่ีไม่มีกาํหนดวางจาํหน่าย

แน่นอนมียอดสูงสุดท่ี 22,524 ฉบบั  ในขณะท่ียอดจาํหน่ายตํ่าสุดอยูท่ี่ 16,600 ฉบบั (ตาราง 4.6) 

 2013 (N = 27) 2014 (N= 30) 

ราคาเฉล่ีย 150 ดอลลาร์ไตห้วนั / เล่ม 153 ดอลลาร์ไตห้วนั / เล่ม 

ยอดจาํหน่ายเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 20,445 ฉบบั 22,524 ฉบบั 

ยอดจาํหน่ายสูงสุดในปีนั้นๆ 23,167 ฉบบั 22,524 ฉบบั 

ยอดจาํหน่ายตํ่าสุดในปีนั้นๆ 17,833 ฉบบั 16,600 ฉบบั 

 

ส่ี ช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งคืนนิตยสารแบบกระดาษในปี 2013-2014 

หน่ึง รูปแบบการขายปลกีของนิตยสาร 

รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารแบบปลีกมกัเป็นแบบแบ่งส่วนให้ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นหลกั คิดเป็นอตัราราว 60% 

(ปี 2013 = 60.2% และในปี 2014 = 61.1%) ในขณะท่ีการส่งมอบให้ตวัแทนรับผดิชอบทั้งหมด หรือขายปลีกดว้ยตวัเองนั้นมี

อตัราส่วนอยูแ่ค่ 20% เท่านั้น (ภาพประกอบ 4.20) 
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ภาพประกอบ 4.20 รูปแบบการคา้ปลีกของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

สอง เปรียบเทยีบการค้าปลกีของนิตยสาร 

ช่องทางการจาํหน่ายนิตยสารแต่ละช่องทางมีสัดส่วนราว 50% (ในปี 2013 = 48.7% และในปี 2014 = 48.1%) 

รองลงมาคือร้านหนงัสือทัว่ไป คิดเป็นอตัราส่วนราว 20% (ในปี 2013 = 18.1% และในปี 2014 = 19.9%) และช่องทางการคา้

ปลีกอ่ืนๆ มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดคือราว 10% (ตาราง 4.7) 

ตาราง 4.7 เปรียบเทียบนิตยสารท่ีขายปลีกในปี 2013-2014 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 2013 
(N=180) 

2014 
(N=180) 

สมาชิก 48.7% 48.1% 
ร้านหนงัสือ 18.1% 19.9% 
ร้านสะดวกซ้ือ 8.6% 7.4% 
ร้านหนงัสือออนไลน์ 5.7% 6.0% 
ตลาดต่างประเทศ 1.6% 2.0% 
แพลทฟอร์มของตวัเอง 2.1% 1.5% 
ห้องสมุด 1.2% 1.2% 
ร้านคา้ส่ง 0.9% 0.8% 
อ่ืนๆ 13.1% 13.1% 
รวม 100.0% 100.0% 
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สาม อตัราส่วนลดการขายปลกีของนิตยสาร 

การคา้ปลีกนิตยสารในแต่ละช่องทางจะมีอตัราส่วนลดท่ีไม่เท่ากนั แต่โดยเฉล่ียแลว้จะอยูท่ี่ประมาณ 20% โดยผูค้า้

หลกั, เจา้ของร้านหนงัสือ, พ่อคา้คนกลางและตวัแทนจาํหน่ายจะไดอ้ตัราส่วนลดสูงท่ีสุด ราว 30-50% ในขณะท่ีร้านหนงัสือ

หรือร้านหนงัสือออนไลน์จะไดส่้วนลดอยูท่ี่ประมาณ 10% , ร้านสะดวกซ้ือ, ร้านคา้ส่ง, หอ้งสมุดและตลาดต่างประเทศได้

ส่วนลดนอ้ยท่ีสุด อยท่ีูราว 5-7% เท่านั้น (ตาราง 4.8) 

ตาราง 4.8 ส่วนลดของนิตยสารท่ีขายปลีกในปี 2013-2014 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 2013 
(N=180) 

2014 
(N=180) 

ผูค้า้หลกั, เจา้ของร้านหนงัสือ, พ่อคา้คนกลางและตวัแทนจาํหน่าย 26% 25% 
ร้านหนงัสือ 11% 13% 
ร้านหนงัสือออนไลน์ 11% 11% 
ร้านสะดวกซ้ือ 6% 5% 
ร้านคา้ส่ง 5% 6% 
ห้องสมุด 5% 5% 
ตลาดต่างประเทศ 7% 7% 
อ่ืนๆ 2% 2 
เฉลีย่ 20% 20% 
 

ส่ี การคืนนิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่า การคืนนิตยสารในแต่ละปีมีความแตกต่างกนั โดยนิตยสารผูใ้ห้สัมภาษณ์จาํนวน 30% ระบุว่าไม่

มีการคืนนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 (ปี 2013 =34.6% และปี 2014 =33.1%) แต่ก็ยงัมีนิตยสารรายอ่ืนท่ีมีการคืนหนงัสืออยูใ่น

อตัรา 10%, 11-20%, 21-30%, 31-40% และ 41-50%  

ส่วนนิตยสารท่ีมีอตัราการคืนหนงัสือมากกว่า 50% นั้นมีจาํนวนราว 20% (ปี 2013 =19.1% และปี 2014 =20.1%) สรุป

คือในปี 2013 อตัราการคืนนิตยสารโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 27.5% และในปี 2014 อตัราการคืนนิตยสารโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 27.7% 

(ภาพประกอบ 4.21) 
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ภาพประกอบ 4.21อตัราการคืนนิตยสารจากผูค้า้ปลีกในช่วงปี 2013-2014 

 

ห้า การส่งเสริมการขายนิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 มีผูป้ระกอบธุรกิจนิยตสารจาํนวน 70% ท่ีไม่ไดท้าํการส่งเสริมการขายผา่นทาง

จดหมาย, นิตยสาร, โทรทศัน์หรืออินเตอร์เน็ตเลย (ปี 2013 =72.9% และปี 2014 =70.7%) และมีงบประมาณในส่วนน้ีไม่สูงมาก 

โดย 15.0% ของผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารมีงบประมาณส่งเสริมการขายอยูท่ี่ไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, และผูท่ี้อดังบให้

ไดต้ั้งแต่ 210,000-1,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนัก็มีจาํนวนอยูแ่ค่ราว 10% (ภาพประกอบ 4.22) 

โดยเฉล่ียแลว้ ในปี 2013 ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารมีงบประมาณส่งเสริมการขายอยูท่ี่ 500,000 ดอลลาร์ไตห้วนั และใน

ปี 2014 ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารมีงบประมาณส่งเสริมการขายอยูท่ี่ 460,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 
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ภาพประกอบ 4.22 ประเมินการายโฆษณาของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

อยา่งไรก็ดี ส่ือในการโฆษณานิตยสารมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013 ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารมี

การโฆษณาผา่นทางจดหมายมากท่ีสุด (30.1%) รองลงมาคือการจดักิจกรรม (21.7%) หรือโฆษณาผา่นนิตยสาร (11.1%) หรือ

โฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต (10.8%)  ส่วนท่ีโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพน์ั้นมีจาํนวนราว 10% เท่านั้น (ตาราง 4.10) 

ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2013 แลว้ในปี 2014 ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารมีการทาํโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตมากข้ึนราว 5.3% 

ในขณะท่ีการทาํโฆษณาผา่นจดหมายลดลงราว 3.1% (ตาราง 4.9) 

 

ตาราง 4.9 เปรียบเทียบปัจจยัประกอบท่ีส่งผลต่อโฆษณาของนิตยสารในปี 2013-2014 

วิธีส่งเสริมการขาย 2013 
(N=180) 

2014 
(N= 180) 

จดหมาย 30.1% 26.6% 
กิจกรรม 21.7% 20.3% 
อินเตอร์เน็ต 10.8% 16.1% 
นิตยสาร 11.1% 12.0% 
หนงัสือพิมพ ์ 8.2% 7.4% 
อ่ืนๆ 18.1% 17.6% 
รวม 100.0% 100.0% 
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สาม การจัดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014 

หน่ึง การจัดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์และว่าจ้างบุคลากร 

ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวนคร่ึงหน่ึงระบุว่าไดด้าํเนินการจดัจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์แลว้, 

12.4% อยูใ่นขั้นวางแผนแต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการ, 37.6% ไม่มีแผนจดัจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์เลย 

(ภาพประกอบ 4.23) 

26.9% เร่ิมดาํเนินการจดัจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในปี 2001-2010, 10.4% เร่ิมดาํเนินการจดัจาํหน่าย

นิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในปี 2011, และอีก 60% เร่ิมดาํเนินการจดัจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ในปี

ในช่วงสามปีมาน้ี (2012-2014) (ภาพประกอบ 4.24) 

 

ภาพประกอบ 4.23 การจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์  

จ าหนา่ยแล้ว 
50% 

อยู่ในขัน้วางแผนแต่ยงั
ไม่ได้ด าเนนิการ 

12% 

ไม่มีแผนจดัจ าหนา่ย 
38% 
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ภาพประกอบ 4.24 ·การเร่ิมจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

ในประเด็นเร่ืองของบุคลากร ผูป้ระกอบการธุรกิจนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 70% ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่ามี

บุคลากรท่ีทาํงานดา้นนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ 1-3 คน (73.0%) และ 27.0% บอกว่ามีบุคลากรท่ีทาํงานดา้นนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ 4 คน (ภาพประกอบ 4.25) 

ซ่ึงในบุคลากรท่ีทาํงานดา้นนิตยสารอิเลคทรอนิกส์กว่าคร่ึงหน่ึงตอ้งรับผดิชอบงานดา้นนิตยสารกระดาษไปพร้อมกนั

ดว้ย (74.1%) ซ่ึงในองคก์รจะมีบุคลากรท่ีทาํงานดา้นนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 25.0% (ภาพประกอบ 4.26) 

 

ภาพประกอบ 4.25 จาํนวนบุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบันิตยสารอิเลคทรอนิกส์  ภาพประกอบ 4.26 หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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สอง การจัดท านิตยสารอเิลคทรอนิกส์และการจัดการด้านลขิสิทธิ์ 

ผูป้ระกอบธุรกิจภาพประกอบ 4.26 หนา้ท่ีความรับผดิชอบจาํนวน 60% ระบุว่าองคก์รไดจ้ดัทาํนิตยสารอิเลคทรอนิกส์

ดว้ยตนเอง (59.1%), 23.9% ระบุว่าจา้งเอาทซ์อร์สให้เป็นผูจ้ดัทาํบางส่วน และ 17.0% ระบุว่าจา้งเอาทซ์อร์สให้เป็นผูจ้ดัทาํ

ทั้งหมด (ภาพประกอบ 4.27) 

ประเด็นการจดัการดา้นลิขสิทธ์ิ ผูป้ระกอบการ 61.4% ระบุว่าดูแลเร่ืองลิขสิทธ์ินิตยสารอิเลคทรอนิกส์ดว้ยตนเอง, 

36.4% ระบุให้ให้องคก์รภายนอกหรือแพลทฟอร์มเป็นผูดู้แล (ภาพประกอบ 4.28) 

 

ภาพประกอบ 4.27 ลกัษณะการจดัทาํนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ ภาพประกอบ 4.28 รูปแบบการจดัการลิขสิทธ์ิ 

 

สาม การจัดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

ผูป้ระกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 90% ให้สมัภาษณ์ว่าไดจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบกระดาษและ

อิเลคทรอนิกส์ออกสู่ตลอดพร้อมกนั ( ปี 2013= 96.8%, ปี 2014= 95.8%) โดยในปี 2013 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ออกวาง

จาํหน่าย 6 รายการ, นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีออกวางจาํหน่ายพร้อมกบันิตยสารกระดาษ 181 รายการ รวมมีนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ในปี 2013 ทั้งหมด 187 รายการ และในปี 2014 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ออกวางจาํหน่าย 8 รายการ, นิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ท่ีออกวางจาํหน่ายพร้อมกบันิตยสารกระดาษ 184 รายการ รวมมีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 ทั้งหมด 192 

รายการ (ตาราง 4.10) 
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ตาราง 4.10 นิตยสารอิเลคทรอนิสกใ์นปี 2013-2014 

 2013 2014 
 รายการ สัดส่วน รายการ สัดส่วน 
นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 6 รายการ 3.2% 8 รายการ 4.2% 
นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีออกวางจาํหน่ายพร้อมกบันิตยสารกระดาษ 181 รายการ 96.8% 184 รายการ 95.8% 
รวมจาํนวนนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 187 รายการ 100.0% 192 รายการ 100.0% 
 

จากการสุ่มสาํรวจเร่ืองอุปกรณ์การอ่านจากผูป้ระกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์พลว่า ผูอ่้านใชค้อมพิวเตอร์ธรรมดา

ในการอ่านมากท่ีสุด (95.4%) รองลงมาคือคอมพิวเตอร์แบบ Android (90.8%), มือถือระบบ iOS, ไอแพดหรือไอโฟนรวมทั้งส้ิน 

90% และอีก 26.4% ใชเ้คร่ืองอ่านหนงัสือโดยเฉพาะเช่น Kindle เป็นตน้ (ภาพประกอบ 4.29) 

 

ภาพประกอบ 4.29 อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

เน่ืองจากนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์เพ่ิงเขา้สู่ตลาดไดไ้ม่นาน ยอดจาํหน่ายของนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 

42.6% จึงยงัไม่เกิน 5%, 29.5% มียอดจาํหน่ายราว 5-10%, และ 19.7% มียอดจาํหน่ายราว 11-20% โดยนิตยสารท่ีมีรายได้

มากกว่า 20% ข้ึนไปนั้นมีแค่เพียง 10% เท่านั้น ซ่ึงเท่ากบัว่านิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 9.3% (ภาพประกอบ 

4.30) 
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ภาพประกอบ 4.30 รายไดก้ารจดัจาํหน่ายนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ 

80% ของผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ไดท้าํการจดัจาํหน่ายนิตยสารผา่นแพลทฟอร์ม (ปี 2013 = 82.6%, 

ปี 2014 = 81.0%) โดยมีผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีทาํการจดัจาํหน่ายดว้ยตวัเองไม่ถึง 20% ทว่าในปี 2013 

จาํนวนของผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีทาํการจดัจาํหน่ายดว้ยตวัเองไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 15.9% เป็น 17.7% ในปี 

2014 (ตาราง 4.11) 

ตาราง 4.11 รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิสกใ์นปี 2013-2014 

 2013 
(N=90) 

2014 
(N=90) 

จาํหน่ายผา่นเอาทซ์อร์ส 82.6% 81.0% 
จาํหน่ายเอง 15.9% 17.7% 
อ่ืนๆ 9.4% 1.3% 
รวม 100.0% 100.0% 

 

ส่ี การจัดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบมกี าหนดวางแผงแน่นอน 

(หนึ่ง) การวางออกจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบมกี าหนดวางแผงแน่นอนคร้ังแรก 

22.1% ของผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ไดเ้ร่ิมตน้จดัจาํหน่ายคร้ังแรกในปี 2001-2010, 15.8% 

เร่ิมตน้จดัจาํหน่ายในปี 2011, และอีก 60% เร่ิมตน้จดัจาํหน่ายในช่วงสามปีมาน้ี (2012-2014) (ภาพประกอบ 4.31) 

ขึน้ไป 
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ภาพประกอบ 4.31 เร่ิมจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์คร้ังแรก 

(สอง) รูปแบบการจัดออกจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบมกี าหนดวางแผงแน่นอน 

จากการคาํนวณรายช่ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนพบว่า ผูป้ระกอบการทั้งหมดไดท้าํการ

จาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ไปพร้อมๆ กบันิตยสารแบบกระดาษา โดยเฉพาะในปี 2013-2014 ไม่มีองคก์รใดท่ีทาํเฉพาะ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ออกมาอยา่งเดียวเลย 

ประมาณ 70% ของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนไดจ้ดัจาํหน่ายในรูปแบบ PDF (ปี 2013 = 

69.5%, ปี 2014 = 71.4%) รองลงมาคือแบบ EPUB (ปี 2013 = 16.0%, ปี 2014 = 15.8%) และรูปแบบอ่ืนๆ (เช่น TXT, APP เป็น

ตน้) มีสัดส่วนราว 10% (ภาพประกอบ 4.32) 

 

ภาพประกอบ 4.32 รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014 
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(สาม) ช่วงเวลาการวางจ าหน่ายออกจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบมกี าหนดวางแผงแน่นอน 

ในปี 2013 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนส่วนใหญ่มกัเป็นแบบรายเดือน (70.1%) , รองลงมา

คือแบบรายสองเดือน (10.3%), แบบรายสามเดือนและแบบรายสัปดาห์ 7.5%, แบบรายปักษ ์4.7% ซ่ึงในปี 2014 ประเภทของ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนส่วนใหญ่ก็ยงัคงเป็นแบบเดิม มีแต่แบบรายเดือนเท่านั้นท่ีมีจาํนวนลดลง

ราว 2.6% และแบบรายสามเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน 2.1% ส่วนนิตยสารประเภทอ่ืนๆ นั้นมีความเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั 2% 

(ภาพประกอบ 4.33) 

 

ภาพประกอบ 4.33 กาํหนดจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014 

เม่ือนาํเอานิตยสารอิเลคทรอนิกส์มาเทียบกบันิตยสารกระดาษแลว้ พบว่านิตยสารอิเลคทรอนิกส์มกัออกวางจาํหน่าย

ชา้กว่านิตยสารกระดาษ โดยในปี 2013 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 51.4% ออกวางจาํหน่ายชา้กว่านิตยสารกระดาษ (โดย

เฉล่ีย 13 วนั), 47.7% ออกวางจาํหน่ายพร้อมกบันิตยสารกระดาษ, มีเพียง 0.9% ท่ีออกวางจาํหน่ายก่อนหนา้นิตยสารกระดาษ 

และในปี 2014 พบว่านิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 53.9% ออกวางจาํหน่ายชา้กว่านิตยสารกระดาษ (โดยเฉล่ีย 11 วนั), 45.2% 

ออกวางจาํหน่ายพร้อมกบันิตยสารกระดาษ, มีเพียง 0.9% ท่ีออกวางจาํหน่ายก่อนหนา้นิตยสารกระดาษ (ภาพประกอบ 4.34) 
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ภาพประกอบ 4.34 ลกัษณะการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014 

 

(ส่ี) ช่องทางและจ านวนการจัดจ าหน่ายออกจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบมกี าหนดวางแผงแน่นอน 

ในปี 2013 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมีรายไดจ้ากสมาชิกประจาํ 41.1% และจากการคา้

ปลีก 58.9%, ในปี 2014 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมีรายไดจ้ากสมาชิกประจาํ 40.7% และจากการคา้

ปลีก 59.3%, (ตาราง 4.12) 

ในเร่ืองของราคา ในปี 2013 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนกาํหนดราคาสมาชิกรายปีไวท่ี้ 

1,236 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,206) และในปี 2014 ไดป้รับเพ่ิมมข้ึนเป็น 1,271 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1,201)  และแบบขายปลีกเดือนละ 129 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 224) ก่อนจะปรับข้ึนเป็น 134 ดอลลาร์

ไตห้วนัในปี 2014) (ตาราง 4.12) 

โดยเฉล่ียแลว้ นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมีกาํหนดวางแผงแน่นอนมีจาํนวน 8,613 ฉบบัในปี 2013 (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 18,286๗ และเพ่ิมข้ึนเป็น 9,584 ฉบบัในปี 2014 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 18,141) โดยนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบมี

กาํหนดวางแผงแน่นอนมียอดจาํหน่ายทั้งส้ิน 293,000 ฉบบัและเพ่ิมเป็น 307,000 ฉบบัในปี 2014 มีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 4.7% 

(ตาราง 4.12)  
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ตาราง 4.12 เปรียบเทียบผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ ราคา และจาํนวนท่ีจดัจาํหน่ายในปี 2013-2014 

ขอบเขต 2013 (N = 105) 2014 (N= 112) 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย สมาชิก : 41.1% 

ขายปลีก : 58.9% 
สมาชิก : 40.7% 
ขายปลีก : 59.3% 

ราคาเฉล่ีย สมาชิก : 1,236 ดอลลาร์ไตห้วนั/ ปี 
ขายปลีก : 129 ดอลลาร์ไตห้วนั/ เดือน 

สมาชิก : 1,271 ดอลลาร์ไตห้วนั/ ปี 
ขายปลีก : 134 ดอลลาร์ไตห้วนั/ เดือน 

ยอดจาํหน่ายในแต่ละรอบ 8,613 เล่ม 91ล584 เล่ม 
  

ห้า การจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกจิ 

(หนึ่ง) จ านวนและรูปแบบของนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกจิ 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจทั้งหมด 43 รายการและในปี 2014 มีนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจทั้งหมด 44 รายการ (ภาพประกอบ 4.35) 

ในปี 2013-2014 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจไดอ้อกวางแผงพร้อมกบันิตยสารท่ีเป็นรูปแบบกระดาษ โดยใน

ปี 2013 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจไดอ้อกวางแผงพร้อมกบันิตยสารท่ีเป็นรูปแบบกระดาษถึง 90.0% และในปี 2014 

ไดอ้อกวางแผงพร้อมกบันิตยสารเฉพาะกิจแบบกระดาษ 87.5% 

ในปี 2013 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจท่ีออกวางแผงในรูปแบบ e-magazine อยา่งเดียวแค่ 10.0% และปรับ

ข้ึนเป็น 12.5% ในปี 2014 (ภาพประกอบ 4.36)  
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ภาพประกอบ 4.35 จาํนวนการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014 

 

(สอง) รูปแบบการจัดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกจิ 

จากการสุ่มตรวจพบว่า 70% ของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจอยูใ่นรูปแบบ PDF (ปี 2013 = 70.0%, ปี 2014 

= 75.0%) รองลงมาคือ EPUB และ APP (ปี 2013 = 30.0%, ปี 2014 = 25.0%) (ภาพประกอบ 4.37) 

 

ภาพประกอบ 4.37 รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014 
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(สาม) ช่วงเวลาการออกวางจ าหน่ายของนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกจิ 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจ 70.0% ออกวางแผงชา้กว่านิตยสารเฉพาะกิจ

ในรูปแบบกระดาษ, 30.0% ออกวางแผงพร้อมกนั และในปี 2014 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจ 87.5% ออกวางแผง

ชา้กว่านิตยสารเฉพาะกิจในรูปแบบกระดาษ, 12.5% ออกวางแผงพร้อมกนั (ภาพประกอบ 4.38) 

 

ภาพประกอบ 4.38 ช่วงเวลาจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจในช่วงปี 2013-2014 

 

(ส่ี) ราคาของนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกจิ 

ในปี 2013 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจมีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 127 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 88) และ

ในปี 2014 มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 103 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 52)48 

 

(ห้า) แพลทฟอร์มและลขิสิทธิ์ของนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกจิ 

จากการสาํรวจพบว่า 80.0% ของผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจไดมี้การทาํสัญญาร่วมกบั

แพลทฟอร์ม รวมทั้งส้ิน 5.6 แห่ง, 9.6% ไดม้อบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผูดู้แลให้, 4.1% แบ่งเซ็นสัญญาแค่บางส่วนหรือให้

ฝ่ายขายเป็นผูดู้แล, 5.5% ไม่ไดจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารผา่นแพลทฟอร์ม (ภาพประกอบ 4.39) 

                                                             
48 เนื่องจากมีผู้ประกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกิจให้ข้อมลูมาไมถ่งึ 10 แหง่ ดงันัน้ตวัเลขนีจ้งึต้องใช้ข้อมลูอื่นๆ ประกอบด้วย 
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ภาพประกอบ 4.39 รูปแบบความร่วมมือกบัแพลทฟอร์มของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

ในดา้นลิขสิทธ์ิ 60.3% ไดมี้การส่งมอบลิขสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ชบ้ริการแพลทฟอร์มและห้องสมุด, 37.0% ส่งมอบลิขสิทธ์ิ

ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการแพลทฟอร์มเท่านั้น, 12.3% ส่งมอบลิขสิทธ์ิให้แก่ห้องสมุดอยา่งเดียวและ 9.6% ส่งมอบลิขสิทธ์ิให้ในรูปแบบ

อ่ืนๆ (ภาพประกอบ 4.40) 

 

ภาพประกอบ 4.40 ลกัษณะของแพลทฟอร์มท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ินิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

48.0% ของแพลทฟอร์มท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ินิตยสารอิเลคทรอนิกส์มกัอยูใ่นประเทศไตห้วนั, ประเทศจีนหรือต่างประเทศ, 

34.7% ไดรั้บอนุญาตให้ทาํการซ้ือขายอยูใ่นประเทศไตห้วนัได,้ 16.0% ไดรั้บอนุญาตให้ทาํการจาํหน่ายนอกประเทศไตห้วนั แต่

ยกเวน้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, 9.6% ไดรั้บอนุญาตให้จดัจาํหน่ายในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ (ภาพประกอบ 4.41) 
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ภาพประกอบ 4.41 พ้ืนท่ีของแพลทฟอร์มท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

 

(หก) ช่องทางการจัดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า มีการสมคัรเป็นสมาชิกของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์สูงถึง 65.1% รองลงมาคือการซ้ือขายแบบ

เป็นรายคร้ัง (60.2%), ถดัมาเป็นแบบบุฟเฟ่ต ์(49.4%), ฐานขอ้มูลของหอ้งสมุด (49.4%) และทดลองอ่าน (42.2%) 

(ภาพประกอบ 4.42) 

 

ภาพประกอบ 4.42 ลกัษณะการซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

จากการสุ่มสาํรวจช่องทางการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์พบว่า นิตยสารอิเลคทรอนิกส์นิยมจดัจาํหน่ายผา่น

ทาง ZhongHua DianXin Hami ShuCheng มากท่ีสุด (46.4%), รองลงมาคือ ร้านหนงัสือ Hyread ebook (41.7%), UDN (41.7%), 
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PUbu (40.5%), เมืองหนงัสือ MagV (36.9%) และ TaiWan DaGeDa My Book (31.0%) โดย ChengBang Suishen e  Ce , 

YuanTuan e ShuCheng, Taiwan Yunduan Shucang, Du Ce Wangluo ·และ Readmoo  มีอตัราส่วนอยูร่าว 30% (ภาพประกอบ 4.43)49 

 

ภาพประกอบ 4.43 ช่องทางการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

จากการสุ่มสาํรวจอตัราส่วนลดสาํหรับแพลทฟอร์มพบว่า 55.1% คิดอตัราส่วนลดเป็นรายเล่ม, 44.9% คิดอตัราส่วนลด

แบบเหมา โดยข้ึนอยูก่บัจาํนวนท่ีอ่าน, 30.8% เป็นอตัราการคิดแบบรายเล่มและแบบเหมาของนิตยสาร (ภาพประกอบ 4.44) 

โดยนิตยสารจะหักรายไดอ้ยูท่ี่ 54.9% และให้แพลทฟอร์ม 45.1% ซ่ึงถา้หากเป็นการซ้ือแบบรายเล่มและแบบเหมา ตวั

นิตยสารจะไดแ้บบรายเล่ม 51.6% และแบบเหมา 49.4% 

                                                             
49 ยงัไมร่วมชอ่งทางอืน่ๆ เชน่ Kono, Zinio, Huayi, Apple Store เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 4.44 ลกัษณะรายไดข้องนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

 

สาม การน าเข้าและส่งออกนิตยสารในปี 2013-2014 

หนึ่ง อตัราการส่งออกนิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่ามีนิตยสารจาํนวน 2.3% นาํเขา้นิตยสารจากต่างประเทศ และอีก 38.3% มีการส่งออกนิตยสารไป

ยงัต่างประเทศ (ภาพประกอบ 4.45) 

 

ภาพประกอบ 4.45 อตัราการนาํเขา้และส่งออกนิตยสาร 
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สอง การน าเข้านิตยสารในปี 2013-2014 

ในปี 2013-2014 มีการนาํเขา้นิตยสารโดยตรง (โดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลางหรือช่องทางอ่ืนๆ) จาํนวน 23 รายการ มี

จาํนวนการนาํเขา้อยูท่ี่ 3,240 ฉบบั (ตาราง 4.13) 

ตาราง 4.13 จาํนวนนิตยสารท่ีนาํเขา้ในปี 2013-2014 

 2013 (N = 4) 2014 (N= 4) 
จาํนวนรายการ 23 รายการ 23 รายการ 
จาํนวนเล่ม 3,240 เล่ม 3,240 เล่ม 

 

ในปี 2013 ไตห้วนัมีการนาํเขา้นิตยสารจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั (66.7%), ถดัมาคือประเทศจีน, ฮ่องกง, ฝร่ังเศส 

และประเทศแถบยโุรปอ่ืนๆ อีก 33.3% และในปี 2014 ไตห้วนัก็ยงัคงมีการนาํเขา้นิตยสารจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด (75.0%) 

ถดัมาคือประเทศสิงคโปร์ (50.0%), ประเทศจีน, ฮ่องกง, อเมริกา, ฝร่ังเศสและประเทศแถบยโุรปอ่ืนๆ อีก 25% แต่ถึงกระนั้น

อตัราการนาํเขา้นิตยสารของไตห้วนัก็ยงัถือว่าตํ่ามาก และขอ้มูลก็มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทาํให้การสาํรวจทาํไดใ้น

ขอบเขตท่ีจาํกดั (ตาราง 4.14) 

 

 

ตาราง 4.14 แหล่งนาํเขา้นิตยสารท่ีนาํเขา้ในปี 2013-2014 

แหล่งน าเข้า 2013 (N=4) 2014 (N=4) 
ญ่ีปุ่น 66.7% 75.0% 
สิงคโปร์ 66.7% 50.0% 
ประเทศจีน 33.3% 25.0% 
ฮ่องกง 33.3% 25.0% 
ฝร่ังเศส 33.3% 25.0% 
ประเทศอ่ืนๆ แถบยโุรป 33.3% 25.0% 
สหรัฐอเมริกา 0.0% 25.0% 
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สาม การส่งออกนิตยสารในปี 2013-2014 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 ไตห้วนัมีการส่งออกนิตยสารไปยงัประเทศฮ่องกงมากท่ีสุด ราว 70% (ปี 2013 

=72.1%, ปี 2014 =76.6%) รองลงมาคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนราว 50% (ปี 2013 =52.5%, ปี 2014 =48.4%) อนัดบั

สามคือประเทศมาเลเซีย 30-40% (ปี 2013 =52.5%, ปี 2014 =48.4%) และประเทศสิงคโปร์กบัสหรัฐอเมริการาว 30-40% ถดัจาก

จากนั้นคือประเทศอ่ืนๆ แถบยโุรปราวหน่ึงในห้าส่วน (ตาราง 4.16) 

ตาราง 4.16 (สุ่มสาํรวจ) การส่งออกนิตยสารปี 2013-2014 

ประเทศทีส่่งออก 2013 (N=57) 2014 (N=61) 
ฮ่องกง 72.1% 76.6% 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 52.5% 48.4% 
มาเลเซีย 34.4% 39.1% 
สิงคโปร์ 29.5% 28.1% 
สหรัฐอเมริกา 27.9% 25.0% 
ญ่ีปุ่น 14.8% 14.1% 
แคนาดา 11.5% 10.9% 
ประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชีย 6.6% 6.3% 
ยโุรป 4.9% 4.7% 
เกาหลี 3.3% 3.1% 
ไทย 3.3% 3.1% 
เยอรมนั 3.3% 3.1% 
องักฤษ 1.6% 1.6% 
ฝร่ังเศส 1.6% 1.6% 
ประเทศอ่ืนๆ แถบยโุรป 1.6% 1.6% 
  



231 
 

 

ตาราง 4.17 ประเภทของนิตยสารท่ีส่งออกในปี 2013-2014 

ประเภท 2013 (N=57) 2014 (N=61) 
แฟชัน่ 17.2% 16.5% 
ธุรกิจ 9.4% 9.1% 
วรรณกรรม 9.4% 9.1% 
ออกแบบ 9.4% 9.1% 
ดาราภาพยนตร์ 5.5% 5.3% 
พกัผอ่น 1.9% 3.6% 
ครอบครัว 3.8% 3.6% 
การศึกษา 3.8% 3.6% 
ดนตรี 3.8% 3.6% 
การท่องเท่ียว 1.9% 1.8% 
สุขภาพ 1.9% 1.8% 
อาคารบา้นเรือน 1.9% 1.8% 
คอมพิวเตอร์ 1.9% 1.8% 
ประวติัศาสตร์ 1.9% 1.8% 
วิทยาศาสตร์ 1.9% 1.8% 
อ่ืนๆ 24.5% 25.5% 
 

ห้า  ลขิสิทธิ์นิตยสารปี 2013-2014 

หนึ่ง อตัราการซ้ือขายลขิสิทธิ์นิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 ไตห้วนัมีการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และต่างประเทศถึง 12.4%, 

6.2% เป็นการขายลิขสิทธ์ินิตยสารให้แก่เขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และต่างประเทศ, 27.4% เป็นการซ้ือขายลิขสิทธ์ินิตยสารภายในประเทศ

ไตห้วนัเอง (ภาพประกอบ 4.46) 
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ภาพประกอบ 4.46 รูปแบบลกัษณะการซ้ือขายลิขสิทธ์ิของนิตยสาร 

สอง การซ้ือลขิสิทธิ์นิตยสารจากต่างประเทศ 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 มีการซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ือจดัทาํนิตยสาร 61.9%, เป็นการซ้ือสิทธ์ิเพ่ือแปลเป็น

ภาษาจีนราว 30% (ปี 2013 =33.3%, ปี 2014 =28.6%) (ภาพประกอบ 4.47) 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากต่างประเทศนั้นมีหลายระดบั ตั้งแต่ 1,000-1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ตามสถิติ

พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 68.2% ไม่สะดวกให้ขอ้มูลในส่วนน้ี ผูว้ิจยัจึงไดแ้ต่ทาํการประเมินตวัเลขโดยเฉล่ียพบว่า

ในปี 2013 มีการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินราว 2.12 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.75 

ลา้น) และในปี 2014 มีการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินราว1.96 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 2.48)  

 

ภาพประกอบ 4.47 รูปแบบลกัษณะการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารต่างประเทศในปี 2013-2014 
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จากการสุ่มตรวจพบว่ามีการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากญ่ีปุ่นมากท่ีสุด (36.7%) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (30.0%) และ

องักฤษ (26.7%) ถดัมาคือประเทศอ่ืนๆ ในแถบยโุรป ราว 10% (ตาราง 4.48) 

ภาพประกอบ 4.48 รูปแบบลกัษณะการจาํหน่ายลิขสิทธ์ินิตยสารต่างประเทศในปี 2013-2014 

ประเทศคู่ค้า 2013 (N= 22) 2014 (N= 22) 
ญ่ีปุ่น 36.7% 36.7% 
อเมริกา 30.0% 30.0% 
องักฤษ 26.7% 26.7% 
ประเทศอ่ืนๆ ในแถบยโุรป 6.7% 6.7% 
 

สาม การจ าหน่ายลขิสิทธิ์นิตยสารให้แก่ต่างประเทศ 

ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ว่ามีนิตยสารของไตห้วนัราว 6.2% จาํหน่ายลิขสิทธ์ิของนิตยสารไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงจากการสุ่ม

สาํรวจพบว่าเป็นการขายลิขสิทธ์ิเพ่ือจดัทาํ 37.5% ในปี 2013 และ 55.6% ในปี 2014, เป็นการลิขสิทธ์ิเพ่ือแปล 37.5% ในปี 2013 

และ 22.2% ในปี 2014 และเป็นการลิขสิทธ์ินิตยสารภาษาจีนราว 10% (ภาพประกอบ 4.48) 

ราคาขายลิขสิทธ์ินิตยสารของไตห้วนันั้นไม่สูงมาก แต่ผูป้ระกอบการนิตยสารไม่ไดส้ะดวกให้ขอ้มูลในส่วนน้ีถึง 

81.8% ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งอาศยัการคาดการณ์จากรายไดใ้นปี 2013-2014 แทน 

 

ภาพประกอบ 4.48 รูปแบบลกัษณะการจาํหน่ายลิขสิทธ์ินิตยสารต่างประเทศในปี 2013-2014 

นิตยสารของไตห้วนัมีการขายลิขสิทธ์ิไปยงัประเทศจีนมากท่ีสุด คิดเป็นอตัราราว 70% (ปี 2013 =66.0%, ปี 2014 

=71.7%) รองลงมาคือประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ราว 20% (ตาราง 4.19) 
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ตาราง 4.19 การซ้ือขายลิขสิทธ์ินิตยสารกบัต่างประเทศในปี 2013-2014 

ประเทศคู่ค้า 2013 (N= 11) 2014 (N= 11) 
ประเทศจีน 66.0% 71.7% 
มาเลเซีย 20.0% 16.7% 
สิงคโปร์ 14.0% 11.7% 
 

ส่ี การจ าหน่ายลขิสิทธิ์นิตยสารภายในประเทศ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013-2014 มีการซ้ือขายลิขสิทธ์ินิตยสารภายในประเทศราว 27.4% ซ่ึงเป็นการขายลิขสิทธ์ิ

ตวัเล่มมากท่ีสุด (87.0%), รองลงมาคือการขายรูปภาพ (47.8%), ขายเสียง (13.0%) และอ่ืนๆ 6.5% (ภาพประกอบ 4.49) 

สาํหรับตวัเลขในการซ้ือขายนั้น มีตั้งแต่ราคาไม่ถึงหน่ึงหม่ืนดอลลาร์ไตห้วนัไปจนถึง 4 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ซ่ึง

ผูป้ระกอบการจาํนวน 54.2% ไม่สะดวกให้ขอ้มูลในส่วนน้ี ดงันั้นจึงตอ้งประเมินจากรายไดท้ั้งหมด พบว่าค่าเฉล่ียในปี 2013 อยู่

ท่ี 250,000 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 850,000) และในปี 2014 อยูท่ี่ 280,000 ดอลลาร์ไตห้วนั (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 960,000) 

 

ภาพประกอบ 4.49 การซ้ือขายลิขสิทธ์ิภายในประเทศ 

เม่ือเปรียบเทียบการซ้ือขายลิขสิทธ์ินิตยสารจากส่ือประเภทต่างๆ แลว้พบว่า การซ้ือขายผา่นทางออนไลน์มีจาํนวมาก

ท่ีสุด (ปี 2013 =47.9%, ปี 2014 =45.6%), เป็นส่ือของเอกชนหรือรัฐบาลราว 40-50%, และเป็นหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์กบับุคคล

อีก 10% (ภาพประกอบ 4.50)  
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ภาพประกอบ 4.50 เปรียบเทียบส่ือท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

หก การลงทุนตลาดนิตยสารในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ 

จากการตรวจสอบขอ้มูลวิจยัพบว่า ก่อนหนา้น้ีมีนิตยสารของไตห้วนัราว 1.7% ไปลงทุนตลาดนิตยสารในประเทศจีน

และประเทศอ่ืนๆ โดยมีการลงทุนในประเทศจีนมากท่ีสุด50 (ภาพประกอบ 4.51) 

ในช่วงสองปีน้ีมีนิตยสารของไตห้วนัไปลงทุนตลาดนิตยสารในประเทศจีนในลกัษณะการทาํสัญญาร่วมกนัมากท่ีสุ 

 

ภาพประกอบ 4.51 การลงทุนธุรกิจนิตยสารในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอ่ืนๆ 

 

                                                             
50 เนื่องจากมีผู้ประกอบการนิตยสารของไต้หวนัจ านวนไมม่ากที่ไปลงทนุในตลาดจีน แตไ่มส่ะดวกให้ข้อมลูเป็นต้นวา่จ านวนเงินที่ไปลงทนุ 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึไมอ่าจอนมุานตวัเลขขึน้มาเองได้ 
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เจ็ด การประเมนิมูลค่าธุรกจินิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

หน่ึง รายได้ของธุรกจินิตยสาร 

ตาราง 4.21ไดแ้สดงถึงมูลค่าของธุรกิจนิตยสารในปี 2013-2014 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ธุรกิจนิตยสารของ

ไตห้วนั เป็นแบบขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในปี 2013 มีธุรกิจนิตยสารจาํนวน 21.7% มีมูลค่าราว 1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 

23.3% มีมูลค่าราว 1-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 14.4% มีมูลค่าราว 10-60 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 11.1% มีมูลค่ามากกว่า 1 ร้อยลา้น

ดอลลาร์ไตห้วนั และ 28.9% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ตาราง 4.20) 

และผลจากการสาํรวจในปี 2014 ก็ใกลเ้คียงกบัในปี 2013 คือ ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 21.7% มีรายไดต้ํ่ากว่า 1 

ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 23.9% มีรายไดต้ั้งแต่ 1-10 ดอลลาร์ไตห้วนั, 15.0% มีรายไดต้ั้งแต่ 10-100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 11.1% มี

รายไดม้ากกว่า 1 ร้อยลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และ 28.3% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม  
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ตาราง 4.20 มูลค่าธุรกิจนิตยสารตั้งแต่ปี 2013-2014 

มูลค่า 2013 (N=180) 2014 (N=180) 
ตํ่ากว่า  300,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 8.9% 9.4% 
300,000-600,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 5.6% 6.1% 
600,000-1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 7.2% 6.1% 
1-5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 15.0% 16.1% 
5-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 8.3% 7.8% 
10-20 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 6.7% 6.7% 
20-30 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 4.4% 5.0% 
30-40 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 1.1% 1.1% 
40-50 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 1.1% 1.1% 
50-60 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 1.1% 1.1% 
100-150 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 0.6% 0.6% 
150-200 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 2.8% 3.3% 
200-250 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 0.6% 0.6% 
300-350 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 2.2% 1.7% 
มากกว่า 500 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 5.0% 5.0% 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 29.4% 28.3% 

 

ในปี 2013 นิตยสารมีรายไดจ้ากสมาชิกราว 48.4% และในปี 2014 มีรายไดจ้ากสมาชิกราว 49.1% 

ซ่ึงเมื่อเทียบท่ีมาของรายไดต่้างๆ ของนิตยสารแลว้พบว่า 80% ของรายไดม้าจากการจาํหน่ายนิตยสาร (ปี 2013 =86.3%, 

ปี 2014 =86.7%), 10% เป็นรายไดท่ี้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบันิตยสาร (ปี 2013 =12.7%, ปี 2014 =12.4%) และอีกราว 1% เป็นรายได้

ท่ีมาจากทางอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนิตยสารเลย (ตาราง 4.21) 

และเม่ือวิเคราะห์เจาะลึกแหล่งท่ีมาของรายไดพ้บว่า ธุรกิจนิตยสารมีรายไดห้ลกัจากสองส่วน ไดแ้ก่ การจาํหน่าย

นิตยสาร (ปี 2013 =57.4%, ปี 2014 =57.9%) และการโฆษณา (ปี 2013 =25.0%, ปี 2014 =23.8%) ซ่ึงรวมกนัแลว้คิดเป็น 80% 

ของรายไดท้ั้งหมด สว่นรายไดจ้ากทางอ่ืนนั้นมีอตัราท่ีตํ่ากว่า ประมาณ 7% เท่านั้น (ตาราง 4.21) 
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ตาราง 4.21 แหล่งท่ีมารายไดข้องนิตยสารตั้งแต่ปี 2013-2014 

  2013 (N=180) 2014 (N=180) 
 
 
 
รายไดท่ี้เก่ียวกบันิตยสาร 

การจาํหน่ายนิตยสาร 57.4% 57.9% 
การจาํหน่ายนิตยสารฉบบัพิเศษ 0.8% 0.8% 
การจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 0.8% 1.8% 
โฆษณา 25.0% 23.8% 
การจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภายในประเทศ 0.6% 0.8% 
รายไดอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันิตยสาร 1.7% 1.7% 
รวม 86.3% 86.7% 

รายไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบั
นิตยสาร 

การจดักิจกรรม 3.8% 4.3% 
การจดัการประชุม 0.5% 0.5% 
การจดัฝึกอบรม 0.7% 0.6% 
การจาํหน่ายงานเขียน 0.6% 0.7% 
อ่ืนๆ 7.0% 6.3% 
รวม 12.7% 12.4% 

รายไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนิตยสาร 1.0% 0.9% 
รวมทั้งส้ิน 100.0% 100.0% 
 

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์มีรายไดจ้ากเปอร์เซนตก์ารขายเป็นส่วนใหญ่ (81.6%), 7.1% เป็นรายไดท่ี้มาจากการเป็น

สมาชิก และรายไดอ่ื้นๆ อีก 11.2% (ภาพประกอบ 4.52)  
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ภาพประกอบ 4.52 แหล่งท่ีมารายไดข้องนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

สอง รายจ่ายของธุรกจินิตยสาร 

ตาราง 4.22 ไดแ้สดงถึงค่าใชจ่้ายของธุกริจนิตยสารในปี 2013-2014 โดยในปี 2013 นั้นมีธุรกิจนิตยสารจาํนวน 

18.9% ท่ีมีรายจ่ายทั้งหมดอยูท่ี่ 1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 24.5% มีรายจ่ายทั้งหมดอยูท่ี่ 1-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 13.4% มีรายจ่าย

ทั้งหมดอยูท่ี่ 10-60 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 9% มีรายจ่ายทั้งหมดมากกว่า 1 ร้อยลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และอีก 3.4% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม (ตาราง 4.22) 

ในปี 2014 ตวัเลขค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีก็ยงัคงใกลเ้คียงกบัในปี 2013 คือ 18.9% ท่ีมีรายจ่ายทั้งหมดอยูท่ี่ 1 ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนั, 25.6% มีรายจ่ายทั้งหมดอยูท่ี่ 1-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 13.4% มีรายจ่ายทั้งหมดอยูท่ี่ 10-60 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 

19.6% มีรายจ่ายทั้งหมดมากกว่า 1 ร้อยลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และอีก 32.5% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ตาราง 4.22)  

รายได้จากเปอรเซนต์
การขาย 
82% 

รายได้จากสมาชิก 
7% รายได้อ่ืนๆ 

11% 

N=87 
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ตาราง 4.22 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของนิตยสารตั้งแต่ปี 2013-2014 

มูลค่า 2013 (N=180) 2014 (N=180) 
ตํ่ากว่า  300,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 10.0% 10.6% 
300,000-600,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 3.9% 3.9% 
600,000-1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 5.0% 4.4% 
1-5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 16.7% 17.8% 
5-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 7.8% 7.8% 
10-20 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 8.3% 8.3% 
20-30 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 2.2% 2.8% 
30-40 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 1.7% 1.1% 
40-50 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 0.6% 0.6% 
50-60 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 0.6% 0.6% 
100-150 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 0.6% 0.6% 
150-200 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 2.8% 2.8% 
200-250 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 0.6% 2.8% 
300-350 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 2.2% 2.8% 
มากกว่า 500 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 2.8% 10.6% 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 34.4% 33.3% 
 

จากการสาํรวจพบว่านิตยสารแบบกระดาษมีค่าใชจ่้ายราว 80% (ปี 2013 =79.2%, ปี 2014 =78.1%) ในขณะท่ีนิตยสาร

รูปแบบอิเลคทรอนิกส์มีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 1.4% และส่วนหน่ึงท่ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบันิตยสาร, เช่นค่าเช่าสถานท่ีและอ่ืนๆ 

อีก 8% (ภาพประกอบ 4.53) 
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ภาพประกอบ 4.53 เปรียบเทียบรายจ่ายของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

 

สาม ประเมนิผลก าไรของธุรกจินิตยสาร 

(หนึ่ง) ประเมนิมูลค่าธุรกจินิตยสาร 

 เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารไม่สะดวกให้ขอ้มูลในส่วนน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งทาํการประเมินจากรายไดข้องธุรกิจ

นิตยสาร ซ่ึง 80% ไดม้าจากการจดัจาํหน่ายนิตยสาร (ปี 2013 =86.3%, ปี 2014 =86.7%) คาดว่าปี 2013 ธุรกิจนิตยสารมีมูลค่าอยู่

ท่ี 16,500 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และในปี 2014 ธุรกิจนิตยสารมีมูลค่าอยูท่ี่ 15,800 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั51 

 

(สอง) ผลก าไรของธุรกจินิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013 มีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 30.3% แจง้ว่ามีผลกาํไรจากการทาํนิตยสาร, 34.2% 

ระบุว่าประสบภาวะขาดทุนและ 35.5% อยูใ่นสภาวะเสมอตวั, ปี 2014 มีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 31.2% แจง้ว่ามีผล

กาํไรจากการทาํนิตยสาร, 36.9% ระบุว่าประสบภาวะขาดทุนและ 31.8% อยูใ่นสภาวะเสมอตวั (ภาพประกอบ 4.54) 

                                                             
51 ในการค านวณมลูคา่ธุรกิจนิตยสารนี ้ได้ใช้มลูคา่ธุรกิจทีผู่้ประกอบการตอบแบบสอบถามมาในปี 2013-2014 รวมไปถงึได้น าเอาตวัเลขของ
ผู้ ไมไ่ด้ตอบแบบสอบถาม และองค์กรธุรกิจที่มีการจดและไมไ่ด้จดทะเบียนการค้ามาประกอบด้วย 

มลูคา่ธุรกิจนิตยสาร = Σ (k = 1 ถงึ n) มลูคา่ธุรกิจนิตยสารรายปี (n คือจ านวนของผู้ประกอบการนิตยสาร) 



242 
 

 

ภาพประกอบ 4.54 ผลประกอบการของนิตยสารในช่วงปี 2013-2014 

ทว่าผลประกอบการของนิตยสารในรูปแบบกระดาษกลบัแตกต่างกบันิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยในปี 

2013-2014 มีผูป้ระกอบนิตยสารในรูปแบบกระดาษประสบภาวะขาดทุนราว 40% (ปี 2013 =40.3%, ปี 2014 =45.2%) ในขณะท่ี

มีผูป้ระกอบการนิตยสารในรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 20% มีผลกาํไร (ปี 2013 - 2014 =21.9%) และอีก 

30% อยูใ่นระดบัเสมอตวั (ปี 2013 =35.1%, ปี 2014 =32.9%) (ภาพประกอบ 4.55) 

 

ภาพประกอบ 4.55 ผลประกอบการนิตยสารกระดาษในช่วงปี 2013-2014 

ในส่วนของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้นพบว่า ในปี 2013-2014 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ประสบภาวะขาดทุนกนั

ค่อนขา้งมาก ราว 40% (ปี 2013 =38.2%, ปี 2014 =35.7%) ในขณะท่ีมีผูป้ระกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มีผลกาํไรอยูร่าว 

30% (ปี 2013 =26.5%, ปี 2014 =30.0%) และอีก 30% อยูใ่นระดบัเสมอตวั (ปี 2013 =35.3%, ปี 2014 =34.3%) (ภาพประกอบ 

4.56) 
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ภาพประกอบ 4.56 ผลประกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014 

 

(สาม) ความเปลีย่นแปลงของธุรกจินิตยสาร 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้แลว้ ในปี 2013 ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 14.4% ระบุว่าผลประกอบการนิตยสาร

ค่อนขา้งดี, 50.3% ระบุว่าพอๆ กบัปี 2012, 35.3% ระบุวา่ผลประกอบการไม่ค่อยดีนกั และเม่ือทาํการวิเคราะห์แบบเจาะลึกลงไป

พบว่า นิตยสารท่ีมีการเติบโตข้ึนนั้น มีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 23.7% และผูท่ี้ประสบภาวะขาดทุนก็มีอตัราการขาดทุนอยู่

ท่ี 13.7% (ภาพประกอบ 4.57)  

ในปี 2014 มีผูป้ระกอบการนิตยสารจาํนวน 11.6% ระบุว่าผลประกอบการนิตยสารค่อนขา้งดี, 48.3% ระบุว่าพอๆ กบั

ปี 2012, 40.1% ระบุว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีนกั และเม่ือทาํการวิเคราะห์แบบเจาะลึกลงไปพบว่า นิตยสารท่ีมีการเติบโตข้ึน

นั้น มีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 12.9% และผูท่ี้ประสบภาวะขาดทุนก็มีอตัราการขาดทุนอยูท่ี่ 15.2% (ภาพประกอบ 4.57)  
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ภาพประกอบ 4.57 การเปล่ียนแปลงการจดัจาํหน่ายนิตยสารกระดาษในช่วงปี 2013-2014 

ในส่วนของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้น เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้แลว้ ในปี 2013 ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์จาํนวน 45.6% ระบุว่าผลประกอบการค่อนขา้งดี, 50.9% ระบุว่าพอๆ กบัปี 2012, 3.5% ระบุว่าผลประกอบการไม่

ค่อยดีนกั และเม่ือทาํการวเิคราะห์แบบเจาะลึกลงไปพบว่า นิตยสารท่ีมีการเติบโตข้ึนนั้น มีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 21.6% 

และผูท่ี้ประสบภาวะขาดทุนก็มีอตัราการขาดทุนอยูท่ี่ 13.7% (ภาพประกอบ 4.58)  

ในปี 2014 ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 48.4% ระบุว่าผลประกอบการค่อนขา้งดี, 50.0% ระบุว่า

พอๆ กบัปี 2012, 1.6% ระบุว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีนกั (ภาพประกอบ 4.58) 

 

ภาพประกอบ 4.58 การเปล่ียนแปลงการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในช่วงปี 2013-2014 
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ส่วนทีส่ี่ อนาคตของธุรกจินิตยสารและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 

หน่ึง อนาคตของธุรกจินิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่าในอีกสามปีขา้งหนา้ ธุรกิจนิตยสารอาจประสบภาวะถดถอยมากกว่าน้ี โดยผูป้ระกอบการจาํนวน 

40.8% ระบุว่าธุรกิจมีการถดถอยเลก็นอ้ย, 17.8% ระบุวา่ธุรกิจมีการถดถอยอยา่งหนกั รวมทั้งส้ินเป็นอตัราส่วน 58.6% แต่ถึง

กระนั้น ก็ยงัมีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารของไตห้วนัจาํนวน 13.2% ท่ียงัคงมีความหวงัว่าสถานการณ์จะดีข้ึน (3.4% ระบุว่าผล

ประกอบการดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง, 9.8% ระบุว่าผลประกอบการดีข้ึนเล็กนอ้ย) และ 17.8% ระบุว่าตลาดจะทรงตวัอยูเ่ช่นน้ี 

(ภาพประกอบ 4.59) 

 

ภาพประกอบ 4.59 มุมมองต่ออนาคตของธุรกิจนิตยสารของไตห้วนั 

เหตุใดจึงบอกว่าธุรกิจนิตยสารกาํลงัตกอยูใ่นสภาวะถดถอย? จากความเห็นของผูป้ระกอบการนิตยสารทั้งหลายทาํให้

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 

1. ผูค้นอ่านหนงัสือลดลง โดยเฉพาะนิตยสารกระดาษ 

2. อินเตอร์เน็ตทาํให้พฤติกรรมการอ่านของคนเปล่ียนไป และหันไปอ่านผา่นมือถือกบัอินเตอร์เน็ตมากกว่า 

3. ตน้ทุนของนิตยสารกระดาษสูงข้ึน มีการแข่งขนัสูง และตลาดอ่ิมตวั ทาํให้ผลกาํไรลดลง 

4. เด็กๆ อ่านหนงัสือนอ้ยลง 

5. เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทาํให้สินคา้ท่ีไม่ใช่ปัจจยัส่ีขายยากข้ึน 

6. ธุรกิจนิตยสารไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

ผลประกอบการแย่มาก 
18% 

ผลประกอบการไม่
ค่อยดีนกั 
41% 

ผลประกอบการทรง
ตวั 
23% 

ผลประกอบการดีขึน้
เลก็น้อย 
10% 

ผลประกอบการดี
ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

3% 

ไม่สะดวกตอบ
แบบสอบถาม 

5% 

N = 180 
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แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีผูป้ระกอบการนิตยสารบางส่วนท่ีมองว่าในอีก 3 ปีขา้งหนา้ ธุรกิจนิตยสารน่าจะดีข้ึนมากกว่าน้ี 

โดย 40% ระบุว่านิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ยงัคงมีความหวงั (42.3%) , 19.6% ธุรกิจมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง, 22.7% ระบุว่า

ธุรกิจมีการเติบโตข้ึนเล็กนอ้ย แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีผูป้ระกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 14.8% ระบุสถานการณ์ไม่ค่อยดี

นกั (3.1% ระบุว่าขาดทุนอยา่งหนกั, 11.7% ระบุว่าขาดทุนเล็กนอ้ย), 32.5% บอกว่าธุรกิจยงัคงทรงตวัอยู ่(ภาพประกอบ 4.60) 

ในภาพรวมเก่ียวกบัธุรกิจนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์นั้นค่อนขา้งสดใส โดยมีปัจจยัจากความไวของการส่ือสารทาง

อินเตอร์เน็ตและมือถือ, การพฒันาของคอมพิวเตอร์, และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีง่ายมากข้ึน ทาํให้ผูค้นมีการอ่านกนัมากข้ึน 

ซ่ึงทาํให้นิตยสารตอ้งมีการปรับตวัตามสภาวะการณ์เหล่าน้ี 

 

ภาพประกอบ 4.60 มุมมองต่ออนาคตของธุรกิจนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 
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สอง ความช่วยเหลือทีต้่องการจากรัฐบาล 

เน่ืองจากปัญหาของธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการนิตยสารกาํลงัเผชิญอยู ่ทาํให้พวกเขามีความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

รัฐบาล ดงัตาราง 4.23 

 ขอ้เรียกร้องจากผูป้ระกอบการนิตยสาร 
กระทรวงวฒันธรรม 1. กาํหนดแผนช่วยเหลือและกาํหนดพ้ืนท่ีพิเศษสาํหรับผูป้ระกอบการนิตยสาร 

2. ให้ความช่วยเหลือเพ่ือลดจาํนวนการถดถอยของนิตยสารกระดาษ 
3. ให้ความช่วยเหลือดา้นบุคลากรและการฝึกอบรมสาํหรับนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 
4. ส่งเสริมการอ่านเพ่ือให้ประชาชนอ่านหนงัสือกนัมากข้ึน 

กระทรวงการคลงั 1. ลดภาษีสาํหรับผูป้ระกอบการนิตยสาร 
2. ลดภาษีสาํหรับผูป้ระกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 
3. ให้ขอ้มูลเร่ืองภาษีของนิตยสารอยา่งชดัเจน 
4. เสนอแผนการลดตน้ทุนของนิตยสาร 

กระทรวงพาณิชย ์ 1. จดัตั้งศูนยซ้ื์อขายลิขสิทธ์ิสาํหรับนิตยสาร พร้อมมีบริการทางดา้นกฎหมาย 
2. เพ่ิมมาตรการป้องกนัการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ 
3. ให้ความช่วยเหลือดา้นขอ้มูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
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บททีห้่า ผลส ารวจธุรกจิกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายหนังสือและนติยสาร 

ส่วนทีห่นึ่ง วธิีการวจิัย 

หนึ่ง การส ารวจ 

“การสาํรวจธุรกิจกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร” ไดเ้นน้ไปท่ีผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้มูลให้ตรวจสอบได  ้

ผูว้ิจยัไดมี้การรวบรวมรายช่ือของผูป้ระกอบการ, ช่องทางการจดัจาํหน่ายและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี “การสาํรวจ

ธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัปี 2012” เป็นแม่แบบของงานวิจยั อีกทั้งยงัไดห้าขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผูป้ระกอบการหนา้ใหม่จาก

สมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองและกระทรวงพาณิชย ์ก่อนดาํเนินการติดต่อไปยงัองคก์รเหล่านั้นเพ่ือขอขอ้มูล 

จากการตรวจสอบขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชยต์ามรายช่ือผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีไดร้ะบุไวน้ั้น พบว่ามีผูป้ระกอบการ

ธุรกิจหนงัสือและนิตยสารท่ีใชใ้นการสาํรวจไดท้ั้งส้ิน 1,269 แห่ง  

 

สอง วธิีการส ารวจ 

วิธีการสาํรวจมีตั้งแต่การส่งจดหมาย, โทรศพัท,์ แฟกซ์, สัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือลดจาํนวนขอ้มูล

ท่ีผดิพลาดให้มากท่ีสุด 

 

สาม อธิบายเน้ือหาแบบสอบถามทีใ่ช้ในการส ารวจ 

แบบสอบถามท่ีใชใ้น “การสาํรวจธุรกิจหนงัสือไตห้วนัปี 2013-2014” ถูกกาํหนดข้ึนโดยกระทรวงวฒันธรรมและ

เศรษฐกิจ รวมไปถึง “ลกัษณะขององคก์ร” “การจดัจาํหน่ายและการคืนหนงัสือในปี 2013-2014” “ภาพรวมของธุรกิจหนงัสือปี 

2013-2014” “ธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” “ร้านหนงัสือออนไลน”์ “ร้านหนงัสือทัว่ไป” “การคา้หนงัสือแบบแฟรนไชส์/ คา้

ส่ง/ ห้างสรรพสินคา้” “การพฒันาช่องทางจดัจาํหน่ายหนงัสือ” ทั้งหมดแปดหัวขอ้ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตาราง 5.1 พร้อม

แบบสอบถามต่างๆ  

 หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าถาม 

 

ภาพรวม
ทั้งหมด 

 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ขององคก์ร 

 11. ช่ือบริษทั 

12. ระยะเวลาในการก่อตั้ง 

13. ผูรั้บผดิชอบ 

14. วิธีการติดต่อ 
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ภาพรวม
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้าง
องคก์ร 

10. ลกัษณะธุรกิจ 

11. ทุนจดทะเบียน 

12. ลกัษณะองคก์ร 

13. ลกัษณะธุรกิจ 

14. การว่าจา้งบุคลากร 

1. ลกัษณะของธุรกิจ 

2. ทุนจดทะเบียน 

3. ลกัษณะเป็นกลุ่มบริษทัหรือไม่ 

4. ลกัษณะองคก์ร 

5. ลกัษณะธุรกิจ 

6. การว่าจา้งบุคลากรและเงินเดือน
โดยฉล่ีย 

รูปแบบธุรกิจ 1. ภาพรวมทั้งหมด 

2. ศกัยภาพในการแข่งขนั 

1. การเป็นผูน้าํในตลาดหนงัสือ 

2. ศกัยภาพในการแข่งขนั 
ธุรกิจหนงัสือ
และนิตยสาร 

1. รายไดข้องหนงัสือและนิตยสาร 

2. ภาษาท่ีใชใ้นหนงัสือและ
นิตยสาร 

3. การจาํหน่ายหนงัสือ 

1. ยอดจาํหน่ายหนงัสือและ
นิตยสารแต่ละประเภทในปี 
2013-2014 

2. ยอดจาํหน่ายหนงัสือและ
นิตยสารแต่ละภาษาในปี 2013-
2014 

3. การดาํรงอยูข่องร้านหนงัสือ 

การจาํหน่ายและ
การคืนหนงัสือ
และนิตยสาร 

1. เปอร์เซนตข์องหนงัสือและ
นิตยสาร 

2. เปอร์เซนตก์ารขายหนงัสือและ
นิตยสาร 

3. ช่วงเวลาการขายหนงัสือและ
นิตยสาร 

4. การเติบโตของธุรกิจหนงัสือและ
นิตยสาร 

5. การคืนหนงัสือและนิตยสาร 

1. เปอร์เซนตข์องหนงัสือและ
นิตยสารปี 2013-2014 

2. เปอร์เซนตก์ารขายหนงัสือและ
นิตยสารปี 2013-2014 

3. ส่วนแบ่งการขายหนงัสือและ
นิตยสารท่ีน่าพอใจท่ีสุดในปี 
2013-2014 

4. การขายหนงัสือในวนันกัขตั
ฤกษปี์ 2013-2014 

5. ช่วงท่ีขายดีท่ีสุดในปี 2013-2014 

6. จาํนวนหนงัสือท่ีขายไดใ้นปี 
2013-2014 

7. การเติบโตของหนงัสือและ
นิตยสารประเภทต่างๆในปี 
2013-2014 

8. อตัราการคืนหนงัสือในปี 2013-
2014 

การดาํเนินงาน 1. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ
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ภาพรวม
ทั้งหมด 

ของหนงัสือและ
นิตยสาร 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

3. กิจกรรมร่วมกบันกัอ่าน 

หนงัสือและนิตยสารปี 2013-
2014 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในการ
ดาํเนินงานของหนงัสือและ
นิตยสารปี 2013-2014 

3. กิจกรรมต่างๆ เพ่ือนกัอ่าน 

หนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 2. การจดัจาํหน่ายในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์ 

3. ประโยชน์ของการจดัจาํหน่าย
ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

การเติบโตของ
ธุรกิจ 

1. มุมมองท่ีมีต่อการพฒันาในอีก 3 
ปีขา้งหนา้ 

2. ปัญหาของธุรกิจในปัจจุบนั 

3. ขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหนงัสือ 

4. ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

1. มุมมองท่ีมีต่อการพฒันาในอีก 3 
ปีขา้งหนา้ 

2. ปัญหาของธุรกิจในปัจจุบนั 

3. ขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหนงัสือ 

4. ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 
 
 
 
 

 
 
 

แบบสอบถาม
สาํหรับร้าน
หนงัสือแบบ

ออนไลน ์

ลกัษณะธุรกิจ 1. การจดัตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ 

2. การจดัการร้านหนงัสือออนไลน ์

3. จุดเด่นของร้านหนงัสือออนไลน ์

4. สภาพธุรกิจร้านหนงัสือออนไลน ์

1. การจดัตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ 

2. การจดัการร้านหนงัสือออนไลน ์

3. สภาพธุรกิจร้านหนงัสือ
ออนไลน์ในพ้ืนท่ีต่างๆ 

การจดัจาํหน่าย
หนงัสือและ

นิตยสาร 

1. ประเภทและจาํนวนหนงัสือท่ีจดั
จาํหน่ายในร้านหนงัสือออนไลน ์

2. การจดัการคาํสั่งซ้ือของร้าน
หนงัสืออนไลน ์

3. การจดัจาํหน่ายหนงัสือแต่ละ
ประเภทของร้านหนงัสืออนไลน ์

4. คาํสั่งซ้ือจากแต่ละประเทศ 

5. ค่าใชจ่้าย 

6. รายไดข้องร้านหนงัสืออนไลน์ 
7. ความเปล่ียนแปลงในดา้นรายได้

ของร้านหนงัสือออนไลน ์

1. ประเภทและจาํนวนหนงัสือท่ี
จดัจาํหน่ายในร้านหนงัสือ
ออนไลน ์

2. คาํสั่งซ้ือของร้านหนงัสือ
อนไลน ์

3. ยอดจาํหน่ายหนงัสือแต่ละ
ประเภทในร้านหนงัสือ
ออนไลน ์

4. คาํสั่งซ้ือจากแต่ละประเทศ 

5. ค่าใชจ่้ายแต่ละประเภทและแต่
ละคร้ัง 

6. รายไดข้องร้านหนงัสืออนไลน์ 
7. ความเปล่ียนแปลงในดา้นรายได้

ของร้านหนงัสือออนไลน ์
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บุคลากร ความตอ้งการบุคลากรของร้านหนงัสือ
ออนไลน ์

ความตอ้งการบุคลากรของร้านหนงัสือ
ออนไลน์ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 

 
 
 
 

แบบสอบถาม
สาํหรับร้าน

หนงัสือทัว่ไป 

ลกัษณะธุรกิจ 1. การจดัตั้งร้านหนงัสือ 

2. พ้ืนท่ีในการจาํหน่ายหนงัสือและ
นิตยสาร 

1. การจดัตั้งร้านหนงัสือในปี 
2013-2014 

2. พ้ืนท่ีในการจาํหน่ายหนงัสือ
และนิตยสาร 

การจดัจาํหน่าย
หนงัสือและ

นิตยสาร 

1. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย 

2. จาํนวนหนงัสือและนิตยสารท่ีจดั
จาํหน่าย 

3. สภาพสต็อกหนงัสือ 

1. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย 

2. จาํนวนหนงัสือและนิตยสารท่ี
จดัจาํหน่าย 

3. สภาพสต็อกหนงัสือ 

การเติบโตของ
ธุรกิจ 

แผนพฒันาระยะสั้น แผนธุรกิจในช่วงอีกสามปีขา้งหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม
สาํหรับการคา้

หนงัสือแบบแฟ
รนไชส์/ คา้ส่ง/ 
ห้างสรรพสินคา้ 

ลกัษณะธุรกิจ 1. การจดัตั้งร้านหนงัสือ 

2. การจดัแบ่งร้านหนงัสือ 

3. การเพ่ิมหรือลดของร้านหนงัสือ 

4. การจดัการร้านหนงัสือแต่ละ
สาขา 

5. สิทธิของร้านหนงัสือแต่ละแห่ง 

6. การดาํเนินงานของร้านหนงัสือ 

7. พ้ืนท่ีในการดาํเนินงาน 

1. การจดัตั้งร้านหนงัสือในปี 
2013-2014 

2. การจดัแบ่งร้านหนงัสือในปี 
2013-2014 

3. การเพ่ิมหรือลดของร้านหนงัสือ
ในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 

4. การจดัการร้านหนงัสือแต่ละ
สาขา 

5. สิทธิของร้านหนงัสือแต่ละแห่ง 

6. การดาํเนินงานของร้านหนงัสือ 

7. พ้ืนท่ีในการดาํเนินงาน 

การจดัจาํหน่าย
หนงัสือและ

นิตยสาร 

1. จาํนวนของหนงัสือและนิตยสาร 

2. พ้ืนท่ีสาํหรับหนงัสือและ
นิตยสาร 

3. สต๊อกหนงัสือและนิตยสาร 

1. จาํนวนของหนงัสือและ
นิตยสาร 

2. พ้ืนท่ีสาํหรับหนงัสือและ
นิตยสารแต่ละประเภท 

3. สต๊อกหนงัสือและนิตยสาร 

การเติบโตของ
ธุรกิจ 

1. การลงทุนในประเทศจีน 

2. แผนพฒันาระยะสั้น 

1. แผนการลงทุนในประเทศจีน 

2. แผนพฒันาธุรกิจในอีก 3 ปีต่อ
จากน้ี 
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ส่ี ส ารวจการด าเนินงานและตดิตามสถานการณ์ 

ถึงแม ้“แบบสาํรวจกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารไตห้วนัปี 2013-2014”จะมีการกาํหนดขั้นตอนการ

ดาํเนินงานเอาไวแ้ลว้ แต่เน่ืองจากยงัไม่มีแม่แบบให้ดาํเนินตามไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดบนัทึกการ

ดาํเนินงานทุกขั้นตอน โดยเร่ิมการจดบนัทึกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2015 ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน 2015 ก่อนเร่ิมแจกจ่าย

แบบสอบถามออกไปตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2015 

จดหมายตอบเร่ิมถูกส่งกลบัมาช่วงปลายเดือนพฤกษภาคม 2015จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 

จากการสาํรวจพบว่า มีผูป้ระกอบการหนงัสือและนิตยสารตอบแบบสอบถามกลบัมาจาํนวนทั้งส้ิน 1,269 ชุด  แต่มีท่ี

ใชง้านไดแ้ค่เพียง 707 ชุดเท่านั้น คิดเป็นเปอร์เซนตท์ั้งส้ิน 55.7% 
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ส่วนทีส่อง สถานการณ์ของกลุ่มธุรกจิกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร 

หนึ่ง โครงสร้างองค์กร 

จากการตรวจสอบพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 98.7% เป็นแบบท่ีมีโครงสร้างชดัเจน 

ในขณะท่ี 1.3% เป็นธุรกิจท่ีไม่มีโครงสร้าง52 (ภาพประกอบ 5.1) ซ่ึงเมื่อดูจากลกัษณะของธุรกิจแลว้พบว่า 83.6% เป็นร้าน

หนงัสือแบบอิสระ, 13.4% เป็นร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์, 14.7% เป็นร้านหนงัสือออนไลน์, 0.4% เป็นร้านคา้ส่ง, 0.4% เป็น

ร้านในห้างสรรพสินคา้ (ภาพประกอบ 5.2) และในส่วนของลกัษณะองคก์รนั้น 9.7% เป็นแบบกลุ่มบริษทั, 78.9%ไม่ไดเ้ป็นกลุ่ม

บริษทั และ 1.3% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.3) ถดัมาคือเร่ืองของรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ โดย 61.2% เป็น

ลกัษณะส่วนบุคคล, 22.1% เป็นแบบบริษทัจาํกดั, 13.0% เป็นแบบมหาชน และ 1.3% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพประกอบ 5.1 ลกัษณะผูป้ระกอบการหนงัสือและนิตยสาร 

 

ภาพประกอบ 5.2 รูปแบบร้านหนงัสือและนิตยสาร 

                                                             
52 ธุรกจิท่ีไม่มีโครงสร้างหมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนตั้งแต่ไม่ถึงหน่ึงหม่ืน ถึง56.53 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั แต่โดยเฉล่ียแลว้จะอยู่ท่ี 9.66 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั  

ไม่มีโครงสร้าง, 
1.30% 

มีโครงสร้างธุรกิจ, 
98.70% 

(N=707) 
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ภาพประกอบ 5.3 ลกัษณะของกลุ่มธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือ            ภาพประกอบ 5.4 ลกัษณะขององคก์รผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือ 

 

สอง บุคลากร 

หน่ึง ลกัษณะของบุคลากร 

บุคลากรในกลุ่มกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีแตกต่างกนัอยา่งมาก จากการสาํรวจพบว่าบุคลากรในกลุ่มผู ้

จดัจาํหน่ายหนงัสือจาํนวน 4.2% ไม่ไดจ้า้งพนกังาน, 32.7% มีพนกังานประจาํ 1 ตาํแหน่ง, 37.5% มีพนกังานประจาํ 2-4 

ตาํแหน่ง, 14.4% มีพนกังานประจาํ 5-9 ตาํแหน่ง รวมทั้งส้ิน 88.8% ขององคก์รขนาดเลก็ แต่สาํหรับองคก์รใหญ่ 6.1% มี

พนกังานประจาํ 10-24 ตาํแหน่ง, 2.1% มีพนกังานประจาํ 25-99 ตาํแหน่ง และ 0.7% มีพนกังานประจาํมากกว่า 100 ตาํแหน่ง 

(ภาพประกอบ 5.5) 

ในส่วนของพนกังานแบบฟรีแลนซ์นั้น ผูป้ระกอบการจาํนวน 45.0% ไม่ไดจ้า้งพนกังานแบบฟรีแลนซ์เลย, 16.8% มี

จา้งพนกังานฟรีแลนซ์ 1 ตาํแหน่ง, 17.5% มีจา้งพนกังานฟรีแลนซ์ 2-4 ตาํแหน่ง รวมทั้งส้ินมีผูป้ระกอบการจาํนวน 3.6% ท่ีจา้ง

ฟรีแลนซ์ 5 คนข้ึนไป (ภาพประกอบ 5.5) 
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ภาพประกอบ 5.5 รูปแบบการจา้งงานของกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 

 

สาม อายุงานโดยเฉลีย่ 

จากการสาํรวจพบว่า 1.4% ของพนกังานประจาํในส่วนของกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีอายงุานไม่ถึง 1 ปี, 

19.0% มีอายงุานตั้งแต่ 1-3 ปี, 22.1% มีอายงุานตั้งแต่ 3-5 ปี, 9.1% มีอายงุานตั้งแต่ 5-10 ปี สรุปคือมีพนกังานจาํนวน 51.5% ท่ีมี

อายงุานตํ่ากว่าสิบปี นอกจากน้ียงัมีพนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 10-20 ปีอีก 20.2%, พนกังานท่ีมีอายงุานมากกว่า 20 ปีข้ึนไป 

17.4% และอีก 10.9% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.6) 

 

ภาพประกอบ 5.6 อายงุานของผูท่ี้ทาํงานประจาํของกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 
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ส่วนทีส่าม สถานการณ์ของผู้จัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร 

หน่ึง ลกัษณะธุรกจิการจัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร 

หนึ่ง การจัดหน่ายหนังสือและนิตยสาร 

จากการสาํรวจเบ้ืองตน้พบว่า 16.1% ของผูป้ระกอบการทาํธุรกิจอยา่งอ่ืนควบคู่ไปดว้ย, 83.2% จดัหน่ายหนงัสือและ

นิตยสารเท่านั้น และ 0.7% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.7) ในกลุ่มของผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจอยา่งอ่ืนควบคู่

ไปดว้ยนั้น 55.3% เป็นสาํนกัพิมพ,์ 49.1% เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหรือตวัแทนจาํหน่าย, 7.9% ทาํธุรกิจโรงพิมพร่์วมดว้ย, 4.4% ทาํ

ธุรกิจบรรจุภณัฑค์วบคู่ไปดว้ย (ภาพประกอบ 5.8) 

 

ภาพประกอบ 5.7 ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารระดบักลางและระดบับน 

 

ภาพประกอบ 5.8 ลกัษณะของผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 

ท าธุรกิจอ่ืนด้วย, 
16.10% 

ไม่ได้ท าธุรกิจอ่ืน, 
83.20% 

ไม่ตอบ, 0.70% 

(N = 707 
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สอง ศักยภาพในการแข่งขัน 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารไดร่้วมกนัทาํการประเมินศกัยภาพในการแข่งขนัพบว่า ร้านหนงัสือ

ออนไลน์มีศกัยภาพในการแข่งขนัมากท่ีสุด 61.0%  รองลงมาคือร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ (42.7%) ถดัมาคือร้านหนงัสือ

อิสระทัว่ไป (33.7%) , ร้านหนงัสือเฉพาะทาง (31.8%), ร้านค่าส่ง (25.0%) และร้านหนงัสือเบด็เตล็ด (21.4%) นอกจากน้ี มีร้าน

หนงัสือจาํนวน 7.6% ท่ีไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนั (ภาพประกอบ 5.9) 

 

ภาพประกอบ 5.9 ศกัยภาพในการแข่งขนัของตลาดหนงัสือและนิตยสาร 

 

สอง สภาวะของธุรกจิหนังสือและนิตยสาร 

หนึ่ง ยอดจ าหน่ายหนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013 มีผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือจาํนวน 49.4% ท่ีมียอดจาํหน่ายลดลง 30% (ปี 2014 = 

50.4%), 4.8% มียอดจาํหน่ายสามในห้า (ปี 2014 = 4.7%), 45.8% มียอดจาํหน่ายมากกว่า 50% (ปี 2014 = 45.0%) ซ่ึงในจาํนวน

นั้น 17.2% จดัจาํหน่ายแต่หนงัสืออยา่งเดียว และในปี 2014 มีผูป้ระกอบการจาํนวน 17.1% ท่ีจดัจาํหน่ายหนงัสืออยา่งเดียว 

(ภาพประกอบ 5.10) 

ในส่วนของนิตยสารพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 98.4% ท่ีมียอดจาํหน่ายลดลง 30% (ปี 2014 = 98.5%), 

0.6% มียอดจาํหน่ายสามในห้า (ปี 2014 = 0.4%), 1.0% มียอดจาํหน่ายมากกว่า 50% (ปี 2014 = 45.0%) ซ่ึงในจาํนวนนั้น 0.1% 
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จดัจาํหน่ายแต่หนงัสืออยา่งเดียว และในปี 2014 มีผูป้ระกอบการจาํนวน 0.1% ท่ีจดัจาํหน่ายหนงัสืออยา่งเดียว (ภาพประกอบ 

5.10) 

 

ภาพประกอบ 5.10 เปรียบเทียบยอดจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารทั้งหมด 

 

หนงัสือและนิตยสารภาษาต่างๆ มียอดขายท่ีแตกต่างกนั ในปี 2013 หนงัสือภาษาจีนดั้งเดิมมียอดจาํหน่ายมากท่ีสุด 

87.9% (ปี 2014 = 88.0%), ภาษาองักฤษ 6.3% (ปี 2014 = 6.3%), ภาษาจีนแบบยอ่ 2.4% (ปี 2014 = 2.5%), ภาษาญ่ีปุ่น 2.4% (ปี 

2014 = 2.3%) และภาษาอ่ืนๆ 1.0% (ปี 2014 = 0.9%) (ตาราง 5.2) 

 

ตาราง 5.2 สภาวการณ์การจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 

ภาษา ยอดจ าหน่ายหนังสือ  ยอดจ าหน่ายนิตยสาร  

2013 (N=698) 2014 (N=707) 2013 (N=698) 2014 (N=707) 

จีนดั้งเดิม 87.9% 88.0% 83.9% 84.3% 

จีนยอ่ 2.4% 2.5% 0.7% 0.7% 

องักฤษ 6.3% 6.3% 10.8% 10.5% 

ญ่ีปุ่น 2.4% 2.3% 3.6% 3.5% 

อ่ืนๆ 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 

รวม 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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สอง ธุรกจิจ าหน่ายหนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า 46.0% ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเจา้ของร้านหนงัสือประเภทต่างๆ ในขณะท่ีอีก 53.9% ไม่ใช่ 

และ 0.1% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.11) 

ร้านหนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายแบบทดสอบและตาํราวิชาการมีจาํนวนมากท่ีสุด (36.0%) รองลงมาคือร้านหนงัสือเด็ก 

(17.5%) ถดัคือร้านหนงัสือมือสอง (15.4%), ร้านหนงัสือนิยาย (12.6%) และร้านหนงัสือประเภทศาสนา (11.7%) นอกจากน้ี ยงั

มีร้านหนงัสือประเภทวรรณกรรม (9.5%) และร้านหนงัสือประเภทการท่องเท่ียว (5.5%) ซ่ีงรวมแลว้มีจาํนวนมากกว่า 5% 

(ภาพประกอบ 5.12) 

 

ภาพประกอบ 5.11 เจา้ของร้านหนงัสือ 

เป็นเจ้าของร้านหนงัสือ, 
46.00% ไม่ได้เป็น, 53.90% 

ไม่ตอบ, 0.10% 

(N = 707) 
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ภาพประกอบ 5.12 ลกัษณะของร้านหนงัสืออิสระ 

 

สาม อตัราส่วนลดและการคืนหนังสือกบันิตยสาร 

จากขอ้มูลทางสถิติพบว่าในปี 2013-2014 อตัราส่วนลดของหนงัสือและนิตยสารสาํหรับผูค้า้สูงสุดอยูท่ี่ 30% (ปี 2013 = 

42.2%, ปี 2014 = 41.7%) และอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ 34% (2013) และ 33% (2014) ในขณะท่ีส่วนลดหนา้ร้านอยูท่ี่สูงสุด 10% (ปี 2013 = 30.8%, 

ปี 2014 = 30.6%) รองลงมาคือ 20% (ปี 2013 = 19.5%, ปี 2014 = 19.1%) โดยในช่วงสองปีน้ีอตัราส่วนลดของหนงัสืออยูท่ี่ 12% ซ่ึงการ

จดัหน่ายของหนงัสือจาํนวน 10% มีผลตอบรับท่ีดีมาก (ปี 2013 = 20.6%, ปี 2014 = 20.4%) และมีอตัราส่วนลดของหนงัสืออยูท่ี่ 22%  

(ตาราง 5.3) 

 

ตาราง 5.3 อตัราส่วนลดของการจดัจาํหน่ายหนงัสือตั้งแต่ปี 2013-2014 

โครงสร้าง ส่วนลดส าหรับผู้ค้า ส่วนลดส าหรับผู้ซ้ือ ส่วนลดทีนิ่ยมมากทีสุ่ด 

ภาพรวม 30% (30%) 10% (10%) 10% (10%) 

เฉล่ีย 34% (33%) 18% (18%) 22% (22%) 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากปี 2014 
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ในส่วนของนิตยสาร จากขอ้มูลสถิติในปี 2013-2014  พบว่าอตัราส่วนลดของหนงัสือและนิตยสารสาํหรับผูค้า้สูงสุด

อยูท่ี่ 20% (ปี 2013 = 56.9%, ปี 2014 = 56.7%) โดยในช่วงสองปีมาน้ี อตัราส่วนลดโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 30% ในขณะท่ีส่วนลดหนา้ร้านอยู่

ท่ีสูงสุด 10% (ปี 2013 = 53.8%, ปี 2014 = 53.1%) รองลงมาคือ 20% (ปี 2013 = 19.5%, ปี 2014 = 19.1%) และในช่วงสองปีน้ีอตัรา

ส่วนลดของนิตยสารอยูท่ี่ 14% ซ่ึงการจดัหน่ายของหนงัสือจาํนวน 10% มีผลตอบรับท่ีดีมาก (ปี 2013 = 52.7%, ปี 2014 = 52.1%) 

และมีอตัราส่วนลดของหนงัสืออยูท่ี่ 18-19%  (ตาราง 5.4) 

 

ตาราง 5.4 อตัราส่วนลดของการจดัจาํหน่ายนิตยสารตั้งแต่ปี 2013-2014 

โครงสร้าง ส่วนลดส าหรับผู้ค้า ส่วนลดส าหรับผู้ซ้ือ ส่วนลดทีนิ่ยมมากทีสุ่ด 

ภาพรวม 20% (30%) 10% (10%) 10% (10%) 

เฉล่ีย 26% (26%) 14% (14%) 19% (18%) 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากปี 2014 

 

ในส่วนของการคืนหนงัสือพบว่าในปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายมีการคืนหนงัสือกลบัมาโดยเฉล่ีย 32.8% (ปี 2014 = 33.4%) 

และนิตยสารมีอตัราการคืนอยูท่ี่ 41.0% (ปี 2014 = 41.9%) 

 

ตาราง 5.5 อตัราการคืนนิตยสารตั้งแต่ปี 2013-2014 

รายการ การคืนหนังสือปี 2013 

(N=698) 

การคืนหนังสือปี 2014 

(N=707) 

หนงัสือ 32.8% 33.4% 

นิตยสาร 41.0% 41.9% 

 

ส่ี ช่วงเวลาในการจ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร 

(หนึ่ง) ช่วงเวลาในการจ าหน่ายหนังสือ 

การจาํหน่ายหนงัสือในช่วงวนัธรรมดาหรือวนัพิเศษมีความแตกต่างกนัหรือไม่? จากการสาํรวจพบว่า ผูป้ระกอบการ

จาํนวน 34.1% ระบุว่าการจาํหน่ายหนงัสือในช่วงวนัธรรมดาหรือวนัพิเศษมีความแตกต่างกนั และผูป้ระกอบการจาํนวน 65.6% 
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ระบุว่าการจาํหน่ายหนงัสือในช่วงวนัธรรมดาหรือวนัพิเศษไม่มีความแตกต่างกนั ในขณะท่ี 0.3% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

(ภาพประกอบ 5.13) 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหนงัสือและนิตยสารท่ีจาํหน่ายในวนัพิเศษมีความแตกต่างไปจากหนงัสือและนิตยสารท่ีจดั

จาํหน่ายในช่วงเวลาปกติ โดยผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวน 30.7% ระบุว่าในวนัพิเศษมียอดจาํหน่ายหนงัสือไม่ถึง 30% ในหน่ึงสัปดาห์ 

และ 31.1% ระบุว่าในวนัพิเศษมียอดจาํหน่ายหนงัสือ 30-50% ในขณะท่ีอีก 21.2% ระบุว่าในวนัพิเศษมียอดจาํหน่ายหนงัสือ 

50% ข้ึนไป (ภาพประกอบ 5.14) 

 

 

ภาพประกอบ 5.13 ยอดขายหนงัสือและนิตยสารในช่วงวนัหยดุแตกต่างจากวนัทัว่ไปหรือไม่ 

 

ภาพประกอบ 5.14 เปรียบเทียบยอดจาํหน่ายหนังสือในช่วงวนัหยดุ 

แตกต่าง, 34.10% 

ไม่แตกต่าง, 65.60% 

ไม่ตอบ, 0.30% 

 (N = 707) 



263 
 

 

นอกจากน้ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 54.7% ระบุว่ายอดขายในฤดูกาลพิเศษจะดีเป็นพิเศษ (เช่น วนัเปิด

ภาคเรียน) เช่นเดียวกบัวนันกัขตัฤกษ ์(เช่น วนัปีใหม่) (22.2%), 20.1% ระบุว่ายอดขายจะดีในช่วงท่ีร้านหนงัสือจดักิจกรรม และ 

11.7% ระบุว่าในช่วงท่ีหนงัออกฉาย หนงัสือนิยายท่ีถูกนาํไปทาํเป็นหนงัเร่ืองนั้นจะขายดีเป็นพิเศษ (ภาพประกอบ 5.15) 

 

ภาพประกอบ 5.15 โอกาสอนัดีในการจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารของประเทศไตห้วนั 

 

(สอง) จ านวนของหนังสือและนิตยสาร 

จากสถิติจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารในแต่ละปี พบว่าหนงัสือนิยาย (ปี 2013 = 11.3%, ปี 2014 = 9.8%) และหนงัสือ

การ์ตูน (ปี 2013 = 10.8%, ปี 2014 = 10.0%) มียอดจาํหน่ายสูงสุด รองลงมาคือไลทโ์นเวล (ปี 2013 = 8.7%, ปี 2014 = 8.3%), จิตวิทยา/

ศาสนา (ปี 2013 = 8.5%, ปี 2014 = 8.1%) และภาษาศาสตร์ (ปี 2013 = 8.3%, ปี 2014 = 8.1%), หนงัสือแบบทดสอบ (ปี 2013 = 5.3%, ปี 2014 

= 5.5%), การพกัผอ่น/ท่องเท่ียว/ไลฟ์สไตล ์(ปี 2013 = 5.0%, ปี 2014 = 5.1%) ราว 5% (ภาพประกอบ 5.16) 
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ภาพประกอบ 5.16 เปรียบเทียบยอดขายของหนงัสือประเภทต่างๆ ในช่วงปี 2013-2014 

 

ในส่วนของนิตยสาร จากสถิติจดัจาํหน่ายพบว่านิตยสารธุรกิจ (ปี 2013 = 22.7%, ปี 2014 = 21.0%) มียอดจาํหน่ายสูงสุด 

รองลงมาคือนิตยสารแฟชัน่ (ปี 2013 = 18.7%, ปี 2014 = 16.2%), นิตยสารภาพยนตร์ (ปี 2013 = 14.7%, ปี 2014 = 16.9%) และไลฟ์สไตล ์

(ปี 2013 = 14.3%, ปี 2014 = 14.5%), นิตยสารข่าวสาร (ปี 2013 = 6.9%, ปี 2014 = 6.9%) ราว 5% (ภาพประกอบ 5.17) 
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ภาพประกอบ 5.17 เปรียบเทียบยอดขายของนิตยสารประเภทต่างๆ ในช่วงปี 2013-2014 

 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 42.2% เห็นวา่ ยอดขายในปี 2013 ลดลง, 30.3% 

รู้สึกว่าเหมือนเดิม และ 6.6% รู้สึกว่าดีข้ึน และนาํยอดจาํหน่ายของปี 2014 มาเทียบกบัปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร

จาํนวน 43.9% เห็นว่า ยอดขายในปี 2013 ลดลง, 27.8% รู้สึกว่าเหมือนเดิม และ 7.5% รู้สึกว่าดีข้ึน (ภาพประกอบ 5.18) 

 

ภาพประกอบ 5.18 เปรียบเทียบสถานการณ์การจดัจาํหน่ายหนังสือในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 
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ในส่วนของนิตยสาร เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารจาํนวน 36.4% เห็นว่า ยอดขายในปี 2013 ลดลง, 

34.4% รู้สึกว่าเหมือนเดิม และ 4.5% รู้สึกว่าดีข้ึน และนาํยอดจาํหน่ายของปี 2014 มาเทียบกบัปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสาร

จาํนวน 38.9% เห็นว่า ยอดขายในปี 2013 ลดลง, 33.4% รู้สึกว่าเหมือนเดิม และ 5.2% รู้สึกว่าดีข้ึน (ภาพประกอบ 5.19) 

 

ภาพประกอบ 5.19 เปรียบเทียบสถานการณ์การจดัจาํหน่ายนิตยสารในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 

ห้า กจิกรรมส่งเสริมการขายหนังสือและนิตยสาร 

(หนึ่ง) ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2013 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 18.1% มีการใชง้บประมาณเพ่ือส่งเสริมการขาย (ปี 2014 = 

19.5%), 74.5% ไม่มีการใชง้บประมาณเพ่ือส่งเสริมการขาย (ปี 2014 = 74.3%) และ 7.4% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม 

(ภาพประกอบ 5.20) ซ่ึงผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือท่ีมีการใชง้บประมาณเพ่ือส่งเสริมการขาย จาํนวน 63.4% ใชง้บไปกบัการโฆษณา 

(ปี 2014 = 63.9%), และผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารท่ีมีการใชง้บประมาณเพ่ือส่งเสริมการขาย จาํนวน 26.5% ใชง้บไปกบัการโฆษณา 

(ปี 2014 = 25.4%) 

 

ภาพประกอบ 5.20 งบค่าใชจ่้ายเพ่ือส่งเสริมการขายของหนงัสือและนิตยสาร 
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เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้ ในปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 54.5% ระบุว่าค่าใชจ่้ายไม่ต่างจากปีท่ี

แลว้มากนกั, 10.1% มีค่าใชจ่้ายลดลง มีเพียง 8.6% เท่านั้นท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน และในปี 2014 ผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวน 52.2% 

ระบุว่าค่าใชจ่้ายไม่ต่างจากปีท่ีแลว้มากนกั, 12.2% มีค่าใชจ่้ายลดลง และ 12.7% เท่านั้นท่ีมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน (ภาพประกอบ 

5.21) 

 

ภาพประกอบ 5.21 ค่าใชจ่้ายรายปีท่ีเพ่ิมหรือลดลงของผูจ้ดัจาํหน่าย 

 

(สอง) กจิกรรม  

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 21.9% ระบุว่ามีการจดักิจกรรมและ

ประชาสัมพนัธ์หนงัสือ และไดเ้พ่ิมจาํนวนข้ึนเป็น 23.8% ในปี 2014 ในขณะท่ี 74.0% ไม่ไดจ้ดักิจกรรมอะไรเลย แต่เม่ือเทียบ

กบัปี 2012 ท่ีมีการจดักิจกรรมและประชาสัมพนัธ์หนงัสือถึง 26.7% แลว้ พบว่าปี 2013-2014 มีการจดักิจกรรมนอ้ยลง 

(ภาพประกอบ 5.22) 

 

ภาพประกอบ 5.22 ลกัษณะกิจกรรมส่งเสริมการขายหนงัสือและนิตยสาร 
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ในส่วนของกิจกรรมนั้น “การจดัส่วนลด” มีจาํนวนมากท่ีสุด (ปี 2013 = 55.8%, ปี 2014 = 52.4%) รองลงมาคือ “กิจกรรม

ต่างๆ (เป็นตน้ว่า วนัครบรอบหรือวนัพิเศษ)” (ปี 2013 = 44.2%, ปี 2014 = 45.8%) ถดัมาคือ “งานหนงัสือ” (ปี 2013 = 22.1%, ปี 2014 = 

24.4%), “งานเปิดตวัหนงัสือใหม่” (ปี 2013 = 21.4%, ปี 2014 = 23.2%) “งานเสวนา” ” (ปี 2013 = 20.1%, ปี 2014 = 23.2%) “แจก

ลายเซ็นต”์ ” (ปี 2013 = 9.7%, ปี 2014 = 10.7%) “มีทต้ิงนกัอ่าน” ” (ปี 2013 = 9.1%, ปี 2014 = 11.9%) เป็นตน้ (ภาพประกอบ 5.23) 

 

ภาพประกอบ 5.23 ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการขายหนงัสือและนิตยสาร 

 

สาม การจัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสารในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่าผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีการจดัจาํหน่ายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนจากปี 2012 

(40.0%) เป็น 43.1% ในขณะท่ีอีก 55.4% ยงัไม่ไดมี้การจดัจาํหน่ายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์, 1.0% อยูใ่นขั้นเตรียมแผนงาน 

และ 0.4% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.24) 
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ภาพประกอบ 5.หนงัสือและนิตยสารท่ีมีจาํหน่ายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

 

สาเหตุท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายไม่ไดใ้ชช่้องทางการจาํหน่ายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ เน่ืองจาก “ไม่มีความจาํเป็น” (51.5%) 

รองลงมาคือ “ไม่มีบุคลากร” (28.3%) กบั “ไม่มีงบประมาณ” (24.5%)  และ “ซอฟแวร์มีราคาแพง” (15.1%) กบั “ขั้นตอน

ยุง่ยาก” (11.5%) (ภาพประกอบ 5.25) 

 

ภาพประกอบ 5.25 สาเหตุท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารยงัไม่คิดทาํรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

 

จากการสาํรวจพบว่าผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 60.5% ไม่ตอ้งการความช่วยเหลือในการจดัจาํหน่ายหนงัสือ

ผา่นทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ แต่ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นอ่ืน เช่น ระบบฐานขอ้มูล (17.3%) รองลงมาคือ “ศูนย์

มี, 43.10% 

ไม่มี, 55.40% 

ก าลงัเตรียมงาน, 1.00% ไม่ตอบ, 0.40% 

N = 707 
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สอบถามขอ้มูลการจดัการร้านหนงัสือ” (13.6%) “คอร์สฝึกอบรมสาํหรับผูป้ระกอบการร้านหนงัสือ” (13.3%) และ “คอร์สฝึก

อบรมสาํหรับพนกังานร้านหนงัสือทัว่ไป” (10.3%) ถดัมาคือ  “คอร์สฝึกอบรมสาํหรับผูจ้ดัการร้านหนงัสือ” (9.3%) 

(ภาพประกอบ 5.26) 

 

ภาพประกอบ 5.26 ความร่วมมือและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

 

ส่ี ร้านหนังสือออนไลน์ 

หนึ่ง การจัดตั้งและระยะเวลาการก่อตั้งร้านหนังสือออนไลน์ 

จากการสาํรวจพบว่าผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 14.7% มีร้านหนงัสือออนไลน์แลว้ , 69.7% ยงัไม่มีและ

ยงัไม่คิดจะมี, 8.3% กาํลงัอยูใ่นขั้นวางแผนงาน และ 1.6% เคยเป็นร้านหนงัสือออนไลน์แลว้แต่เจ๊งไป (ภาพประกอบ 5.27) 

ร้านหนงัสือออนไลน์ของไตห้วนัเร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 1993 โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 5.8% เร่ิม

ก่อตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ข้ึนในช่วงปี 1993-2000, 42.3% % เร่ิมก่อตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ข้ึนในช่วงปี 2001-2010 และ 

30.8% เร่ิมก่อตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ตั้งแต่ปี 2011 เป็นตน้มา และ 21.2% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.28) 
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ภาพประกอบ 5.27 ผูจ้ดัจาํหน่ายกบัร้านหนงัสือออนไลน์ 

 

ภาพประกอบ 5.28 ปีท่ีมีการจดัตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ 

 

สอง ธุรกจิร้านหนังสือออนไลน์ 

ผูป้ระกอบการร้านหนงัสือออนไลน์ 51.0% ระบุว่า “ใชแ้พลทฟอร์มของบริษทัมืออาชีพเพ่ือดูแลจดัการดว้ยตวัเอง”, 

17.3% ระบุว่า “เปิดหนา้ร้านบนแพลทฟอร์มอ่ืนๆ (ตวัอยา่งเช่น tarad.com) และ 28.8% ระบุว่า “จา้งเอาทซ์อร์สให้เป็นผูดู้แลและ

จดัการทุกอยา่ง” (ภาพประกอบ 5.29) 

จุดเด่นของร้านหนงัสือออนไลน์ไดแ้ก่ “สืบคน้หนงัสือท่ีตอ้งการไดง่้าย” (42.3%) ถดัมาคือ “มีหนงัสือหายาก” 

(36.5%) “มีหนงัสือเฉพาะทาง” (31.7%) , “มีส่วนลดมากกว่าร้านหนงัสือทัว่ไป” (24.0%) , “มีหนงัสือหลากหลายประเภท” 

มีแล้ว, 14.70% 

ไม่มี, 69.70% 

อยู่ในระยะวางแผน, 
8.30% 

เจ๊งแล้ว, 1.60% 
ไม่ตอบ, 5.70% 

N=707 
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(21.2%), “สั่งซ้ือหนงัสือจากต่างประเทศไดส้ะดวก” (11.5%) และ “มีหนงัสือใหม่อพัเดทตลอดเวลา” (10.6%” (ภาพประกอบ 

5.30) 

 

ภาพประกอบ 5.29 การจดัการร้านหนงัสือออนไลน์ ภาพประกอบ 5.30 ลกัษณะเด่นของร้านหนงัสือออนไลน์ 

ในปี 2013 ผูป้ระกอบการร้านหนงัสือออนไลน์จาํนวน 89.5% ระบุว่าจาํหน่ายแต่หนงัสือกระดาษ (ปี 2014 = 88.8%), 

1.1% ระบุว่าจาํหน่ายแต่หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ปี 2014 = 1.0%), 7.4% ระบุว่าจาํหน่ายทั้งหนงัสือกระดาษและหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ (ปี 2014 = 9.2%) และในส่วนของนิตยสาร ปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารระบุว่า 68.9% จาํหน่ายแต่นิตยสาร

กระดาษ (ปี 2014 = 71.7%), 6.7% ระบุว่าจาํหน่ายแต่นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (ปี 2014 = 4.3%), 6.7% ระบุว่าจาํหน่ายทั้งนิตยสาร

กระดาษและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (ปี 2014 = 8.7%) (ภาพประกอบ 5.31) 

 

ภาพประกอบ 5.31 การซ้ือขายผา่นร้านหนงัสือออนไลน์กบัหนงัสือรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ 

 

ในปี 2013 มีหนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายผา่นร้านหนงัสือออนไลน์ทั้งส้ิน 8,092 รายการ (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 18,141) และ

นิตยสาร 919 รายการ (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2,218 รายการ) และในปี 2014 มีหนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายผา่นร้านหนงัสือออนไลน์
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ทั้งส้ิน 8,485 รายการ (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 19,276) และนิตยสาร 900รายการ (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2,219 รายการ) (ตาราง 

5.6) 

 

ตาราง 5.6 ประเภทและจาํนวนของหนงัสือและนิตยสารท่ีจดัจาํหน่ายบนแพลทฟอร์ม 

รายการ 2013 2014 
หนงัสือ 8,092 8,485 
นิตยสาร 919 900 

 

หนงัสือและนิตยสารท่ีจดัจาํหน่ายผา่นร้านหนงัสือออนไลน์มกัเป็นหนงัสือท่ีผลิตข้ึนในประเทศไตห้วนั โดยในปี 

2013 มีการสั่งซ้ือภายในประเทศอยูท่ี่ 92.3% (ปี 2014 = 91.2%) และมีการสั่งซ้ือจากต่างประเทศอยูท่ี่ 7.7% (ปี 2014 = 8.8%) 

 

ภาพประกอบ 5.32 รายการสั่งซ้ือหนงัสือจากในและนอกประเทศ 

ในปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารระบุว่า ธุรกิจมีมูลค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 40.8% และในปี 2014 ไดล้ดลงเหลือ 

39.7% โดย 31.2% ระบุว่าธุรกิจมีอตัราเติบโตมากข้ึน, 16.1% ระบุว่าธุรกิจประสบภาวะถดถอย, 45.2% รู้สึกว่าเหมือนๆ กบัในปี 

2012 แต่เม่ือเทียบกบัปี 2014 แลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 30.9% ระบุว่าธุรกิจมีอตัราเติบโตมากข้ึน, 21.6% 

ระบุว่าธุรกิจประสบภาวะถดถอย, 41.2% รู้สึกว่าเหมือนกบัปีก่อนๆ (ภาพประกอบ 5.33) 
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ภาพประกอบ 5.33 เปรียบเทียบสถานการณ์การซ้ือขายหนงัสือกบัเม่ือปีท่ีแลว้ 

ในอนาคตอีกสามปีขา้งหนา้ ธุรกิจประเภทออนไลน์จะมีความตอ้งการบุคลากรมากยิง่ข้ึน โดยในปี 2015-2016 จะยงั

ไม่มีความเปล่ียนแปลงอะไรมากนกั (58.7% -70.2%) แต่ในปี 2015 จะมีองคก์รท่ีตอ้งการบุคลากรเพ่ิมข้ึน 10.6% และมีองคก์รท่ี

ตอ้งการลดจาํนวนบุคลากร 3.8% และในปี 2016 จะมีองคก์รท่ีตอ้งการบุคลากรเพ่ิมข้ึน 9.6% และมีองคก์รท่ีตอ้งการลดจาํนวน

บุคลากร 1.9% และในปี 2017 จะมีองคก์รท่ีตอ้งการบุคลากรเพ่ิมข้ึน 6.7% และมีองคก์รท่ีตอ้งการลดจาํนวนบุคลากร 1.0% 

(ตาราง 5.7) 

ตาราง 5.7 การคาดการณ์ความตอ้งการของบุคลากรในแวดวงร้านหนงัสือในช่วง 3 ปี 

 เพิ่มขึน้ ลดลง ไม่เปลีย่น ไม่อาจคาดการณ์ 
2015 10.6% 3.8% 70.2% 15.4% 
2016 9.6% 1.9% 60.6% 27.9% 
2017 6.7% 1.0% 58.7% 33.6% 

 

ห้า รายได้กบัการเตบิโตของธุรกจิ 

หนึ่ง รายได้ของการจัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร 

จากขอ้มูลจากผูป้ระกอบการพบว่า ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือจาํนวน 42.4% มีรายไดต้ํ่ากว่า 1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 

= 43.1%), 14.8% มีรายได ้1-3 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 15.0%), 7.1% รายได ้3-5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 6.9%), 

9.1% รายได ้5-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 10.0%), 6.8% รายได ้10-20 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 6.6%), 6.1% 

รายได ้20-100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 6.2%) และ 1.3% มีรายไดม้ากกว่า 100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 1.4%) 

ส่วนอีก 12.2% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ตาราง 5.8) 
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ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือทาํการประเมินและไดผ้ลลพัธ์ว่าในปี 2013 ธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือมีมูลค่าอยูท่ี่ 

254.1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจาํหน่ายนิตยสารมีมูลค่าอยูท่ี่ 133.9 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และในปี 2014 ธุรกิจจดั

จาํหน่ายหนงัสือมีมูลค่าอยูท่ี่ 250.4 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ในขณะท่ีธุรกิจจดัจาํหน่ายนิตยสารมีมูลค่าอยูท่ี่ 135.6 ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนั53 

 

ตาราง 5.8 มูลค่าธุรกิจการจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 

ดอลลาร์ไต้หวนั 2013 (%) 
N=698 

2014 (%) 
N=707 

ตํ่ากว่า 1ลา้น 42.4 43.1 
1-3 ลา้น 14.8 15.0 
3-5 ลา้น 7.1 6.9 
5-10 ลา้น 9.1 10.0 
10-20 ลา้น 6.8 6.6 
10-20 ลา้น 6.8 6.6 
20-30 ลา้น 2.3 2.1 
30-40 ลา้น 1.6 1.3 
40-50 ลา้น 0.7 0.6 
50-60 ลา้น 0.4 0.6 
60-70 ลา้น 0.6 0.6 
70-80 ลา้น 0.3 0.3 
80-90 ลา้น 0.1 0.0 
90-100 ลา้น 0.1 0.1 
100-200 ลา้น 0.4 0.4 
200-300 ลา้น 0.1 0.1 
300-400 ลา้น 0.1 0.3 
400 ลา้นข้ึนไป 0.7 0.6 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 12.2 11.3 
 

                                                             
53 มูลค่าธุรกิจผู้จดัจ าหนา่ยหนงัสือและนติยสาร = ∑    

  รายได้ต่อปีของผู้จดัจ าหนา่ยหนงัสือ
 

x รายได้ของการจดัจ าหนา่ยหนงัสือ (นติยสาร)  โดย n มีค่าเทา่กบั
จ านวนของผู้จดัจ าหน่ายหนงัสือ ซึง่เป็นตวัเลขประเมินเท่านัน้ 
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สอง มาตรฐานรายได้ของผู้จัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารพบว่า ในปี 2013 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 

44.0% มีรายรับท่ีไดม้าตรฐาน และ 17.1% มีผลกาํไร แลว้ในปี 2014 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 34.8% ประสบ

ภาวะขาดทุน, 43.8% มีรายไดท่ี้มาตรฐาน, 15.7% มีผลกาํไร (ภาพประกอบ 5.34) 

 

ภาพประกอบ 5.34 สมดุลรายรับของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 

เทียบกบัปี 2012 แลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือจาํนวน 52.1% ระบุว่าประสบภาวะถดถอย, 37.0% ระบุว่าเสมอตวั

เช่นเดียวกบัเม่ือปี 2012 มีเพียง 6.7%  เท่านั้นท่ีธุรกิจมีการเติบโตข้ึน และ 4.3% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม และในส่วนของ

นิตยสาร ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารจาํนวน 42.4% ระบุว่าประสบภาวะถดถอย, 42.6% ระบุว่าเสมอตวัเช่นเดียวกบัเม่ือปี 2012, 4.2% 

รู้สึกว่าธุรกิจดีข้ึน และ 10.8% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.35) 

แต่เม่ือเทียบกบัปี 2013 แลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือจาํนวน 32.5% ระบุว่าประสบภาวะถดถอย, 37.0% ระบุว่าเสมอตวั

เช่นเดียวกบัเม่ือปี 2013 มีเพียง 8.6%  เท่านั้นท่ีธุรกิจมีการเติบโตข้ึน และ 2.9% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม และในส่วนของ

นิตยสาร ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารจาํนวน 47.0% ระบุว่าประสบภาวะถดถอย, 38.4% ระบุว่าเสมอตวัเช่นเดียวกบัเม่ือปี 2012, 6.3% 

รู้สึกว่าธุรกิจดีข้ึน และ 8.3% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.35) 
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ภาพประกอบ 5.35 ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 
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ส่วนทีส่ี่ สถานการณ์ของผู้จัดจ าหน่ายหนังสือแบบร้านหนังสืออสิระ แฟรนไชส์ และค้าส่ง 

หน่ึง ลกัษณะของธุรกจิร้านหนังสือ 

หน่ึง ธุรกจิร้านหนังสือในเขตพ้ืนที่ต่างๆ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013 มีผูป้ระกอบการร้านหนงัสือจาํนวน 57.6% ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีทางเหนือ (ปี 2014 = 

56.6%), 22.6% ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง (ปี 2014 = 22.1%), 17.2% ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีทางใต ้(ปี 2014 = 18.9%) และ 2.5% 

ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีทางตะวนัออก (ปี 2014 = 2.5%) (ภาพประกอบ 5.36) 

 

ภาพประกอบ 5.36 พ้ืนท่ีตั้งร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและร้านหนงัสือในห้างสรรพสินคา้ 

ในปี 2013 มีร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและร้านหนงัสือในห้างสรรพสินคา้จาํนวน 77.4% ท่ีมีจาํนวนเท่าเดิม, 

6.5% มีการเพ่ิมจาํนวนข้ึน และ 3.2% ลดจาํนวนร้านลง, และเม่ือเทียบกบัปี 2013 แลว้พบว่า ในปี 2014 มีร้านหนงัสือแบบแฟรน

ไชส์ คา้ส่งและร้านหนงัสือในห้างสรรพสินคา้จาํนวน 54.8% ท่ีมีจาํนวนเท่าเดิม, 19.4% มีการเพ่ิมจาํนวนข้ึน และ 19.4% ลด

จาํนวนร้านลง (ภาพประกอบ 5.37) 

 

ภาพประกอบ 5.37 อตัราการเพ่ิมหรือลดของร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้ 
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ในปี 2013 ร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้จาํนวน 4.4% มีพ้ืนท่ีเป็นของตนเอง (ปี 2014 = 

4.3%), 95.6% เป็นแบบเช่าพ้ืนท่ี (ปี 2014 = 95.7%) (ภาพประกอบ 5.38) 

 

ภาพประกอบ 5.38 พ้ืนท่ีร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้ 

 

สอง พ้ืนทีส่ าหรับหนังสือประเภทต่างๆ 

พ้ืนท่ีเชลฟ์ของร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่มกัเป็นหนงัสือประเภทวรรณกรรม

และนวนิยาย (ปี 2013 = 37.0%, ปี 2014=20.0%) รองลงมาคือแบบเรียนและแบบทดสอบ (ปี 2013- 2014=16.7%) และการ์ตูน 

(ปี 2013- 2014=13.3%) (ภาพประกอบ 5.39) 

 

ภาพประกอบ 5.39 เชลฟ์ของร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้ 

แต่ในส่วนของนิตยสาร นิตยสารประเภทธุรกิจมีพ้ืนท่ีบนเชลฟ์มากท่ีสุด (ปี 2013 = 37.0%, ปี 2014=40.7%) รองลงมา

คือนิตยสารแฟชัน่ (ปี 2013- 2014=25.9%) (ภาพประกอบ 5.40) 
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ภาพประกอบ 5.40 พ้ืนท่ีนิตยสารในร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ คา้ส่งและในห้างสรรพสินคา้ 

ปี 2013 ในร้านหนงัสือแบบอิสระจาํนวน 8.7% จะมีจาํนวนของหนงัสือตํ่ากว่า 50 เล่ม (ปี 2014 = 8.9%), 5.1% มี

จาํนวนของหนงัสือ 51-100 เล่ม (ปี 2014 = 4.7%), 27.1% มีจาํนวนของหนงัสือ 101-1,000 เล่ม (ปี 2014 = 28.6%), 48.2% มี

จาํนวนของหนงัสือมากกว่าหน่ึงพนัเล่ม (ปี 2014 = 47.6%) โดยร้านหนงัสือขนาดใหญ่จะมีหนงัสืออยูร่าว 7,759 เล่ม และขนาด

กลางจะมีหนงัสืออยูร่าว 1,500 เล่ม (ในปี 2014 ร้านขนาดใหญ่มี 7,460 เล่มและร้านขนาดกลางมี 1,400 เล่ม) (ภาพประกอบ 

5.41) 

ในส่วนของนิตยสาร ปี 2013 ในร้านหนงัสือแบบอิสระจาํนวน 29.2% จะมีจาํนวนของนิตยสารตํ่ากว่า 50 เล่ม (ปี 2014 

= 31.3%), 20.6% มีจาํนวนของนิตยสาร 51-100 เล่ม (ปี 2014 = 19.1%), 35.8% มีจาํนวนของนิตยสาร 101-1,000 เล่ม (ปี 2014 = 

32.6%), 0.9% มีจาํนวนของนิตยสารมากกว่าหน่ึงพนัเล่ม (ปี 2014 = 6.5%) โดยร้านหนงัสือขนาดใหญ่จะมีนิตยสารอยูร่าว 

5,420 เล่ม และขนาดกลางจะมีนิตยสารอยูร่าว 100 เล่ม (ในปี 2014 ร้านขนาดใหญ่มี 5,327 เล่มและร้านขนาดกลางมี 100 เล่ม) 

(ภาพประกอบ 5.42) 

 

ภาพประกอบ 5.41 จาํนวนของหนงัสือในร้านหนงัสืออิสระ 
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ภาพประกอบ 5.42 จาํนวนของนิตยสารในร้านหนงัสืออิสระ 

ประเด็นเร่ืองยอดขาย ในปี 2013  ผูป้ระกอบการร้านหนงัสืออิสระจาํนวน 17.3% ระบุว่ามียอดจาํหน่ายหนงัสือและ

นิตยสารต่อคร้ังตํ่ากว่า 100 ดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 18.0%), 34.0% มียอดจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารต่อคร้ัง 101-250 

ดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 35.1%), 25.5% มียอดจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารต่อคร้ัง 251-500 ดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 

26.0%), 14.0% มียอดจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารต่อคร้ังมากกว่า 500 ดอลลาร์ไตห้วนั (ปี 2014 = 13.3%) (ภาพประกอบ 5.43) 

 

ภาพประกอบ 5.43 ยอดจาํหน่ายเฉล่ียต่อคร้ังของร้านหนงัสือ 

 

ในปี 2013 ร้านหนงัสืออิสระจาํนวน 36.8% มีสต็อกหนงัสือ (ปี 2014 = 37.5%), 58.5% ไม่มี และร้านหนงัสือแบบแฟ

รนไชส์จาํนวน 53.3% มีสต็อกหนงัสือ(ปี 2014 = 51.6%), 43.3% ไม่มี (ปี 2014 = 45.2%) (ภาพประกอบ 5.44) 

ในส่วนของนิตยสาร ปี 2013 ร้านหนงัสืออิสระจาํนวน 16.1% มีสต็อกนิตยสาร (ปี 2014 = 16.6%), 76.0% ไม่มี (ปี 

2014 = 75.9%) และร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์จาํนวน 26.9% มีสต็อกหนงัสือ(ปี 2014 = 25.8%), 66.7% ไม่มี (ปี 2014 = 

61.3%) (ภาพประกอบ 5.44) 
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ภาพประกอบ 5.44 สต็อคของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยส 

สอง การเตบิโตของธุรกจิร้านหนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า ร้านหนงัสืออิสระจาํนวน 20.3% กาํลงัคิดทบทวนถึงการเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ, 11.9% ตอ้งการ

ปรับเปล่ียนบุคลากรและความเป็นมืออาชีพให้มากข้ึน, 10.4% ตอ้งการเขา้ร่วมกลุ่มเป็นพนัธมิตรดา้นธุรกิจ, 8.1% ตั้งใจหันไป

จดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์, 3.6% ตอ้งการขยายธุรกิจต่อไป, 3.6% ตอ้งการทาํการคา้ระหว่างประเทศ, 57.2% ยงัไม่มี

แผนการอะไร และ 3.1% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.45) 

ในส่วนของร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์และคา้ส่งพบว่า ในปี 2012 มีผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวน 32.3% ไดเ้ปล่ียนรูปแบบ

ของธุรกิจไปแลว้ และในวนัน้ี ร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์และคา้ส่งจาํนวน 35.5% กาํลงัคิดทบทวนถึงการเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ, 

25.8% ตอ้งการขยายธุรกิจต่อไป, 19.4% ตอ้งการเขา้ร่วมกลุ่มเป็นพนัธมิตรดา้นธุรกิจ, 12.9% ตั้งใจหันไปจดัจาํหน่ายหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์, 41.9% ยงัไม่มีแผนการอะไร และ 3.2% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 5.45) 
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ภาพประกอบ 5.45ทิศทางการพฒันาของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารในอีกสามปีขา้งหนา้ 

 

  



284 
 

ส่วนทีห้่า อนาคตของผู้จัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสารและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 

จากการสาํรวจพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือส่วนใหญ่ต่างมีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตลาดธุรกิจหนงัสือในเวลา

น้ี โดย 41.6% ระบุว่าการคา้หนงัสืออยูใ่นช่วงขาลง, 30.3% ระบุว่าธุรกิจหนงัสืออยูใ่นสภาวะถดถอยอยา่งมาก รวมทั้งส้ินเป็น

จาํนวน 71.9% ทว่า ผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือจาํนวน 7.3% ยงัคงมีทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจหนงัสือ (1.6% เห็นว่ามีการ

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง, 5.7% เห็นว่ามีอตัราการเติบโตข้ึนเล็กนอ้ย), 13.4% ระบุว่ายงัคงทรงตวั (ภาพประกอบ 5.46) 

 

ภาพประกอบ 5.46 มุมมองท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีต่อธุรกิจหนงัสือในอนาคต 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 จาํนวนผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือท่ีไม่ค่อยพอใจกบัสถานการณ์ธุรกิจ (79.5%) ไดล้ดจาํนวนลง 7.6% 

และผูท่ี้พอใจกบัสถานการณ์ธุรกิจ (5.5%) ไดเ้พ่ิมจาํนวนข้ึน 1.8% และผูท่ี้ระบุว่าธุรกิจทรงตวั (7.8% ) ไดเ้พ่ิมจาํนวนข้ึนเป็น 

5.6% (ภาพประกอบ 5.47) 

เติบโตต่อเน่ือง , 1.60% เติบโตขึน้เลก็น้อย
, 5.70% 

ทรงตวั, 13.40% 

ถดถอย, 41.60% 

ถดถอยอย่างหนกั, 
30.30% 

ไม่ตอบ, 
7.40% 

N = 707 
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ภาพประกอบ 5.47 เปรียบเทียบแนวโนม้ของตลาดหนงัสือในมุมมองของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสาร 

 

แลว้เพราะเหตุใดผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารถึงไดม้องว่าสถานการณ์ธุรกิจหนงัสือไม่ค่อยดีนกั? จากการสาํรวจ

พบว่าร้านหนงัสือแบบออนไลน์เขา้มามีบทบาทมากยิง่ข้ึน อีกทั้งจาํนวนของผูอ่้าน,  (หนงัสือกระดาษ) ลดลง,  บรรยากาศในการ

อ่านหนงัสือไม่เอ้ืออาํนวย, ปัญหาของจาํนวนประชากร,กระแสของอีบุค๊, พฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนไป, กระแสของผลิตภณัฑ ์

3c54, พฤติกรรมการซ้ือหนงัสือลดลง, เศรษฐกิจไม่ดี และร้านหนงัสือมีกาํไรนอ้ยลง ลว้นส่งผลต่อร้านหนงัสือขนาดเล็กและ

ใหญ่ทั้งส้ิน  

ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารจาํนวน 28.0% ระบุว่ายอดขายลดลง, 23.1% ระบุว่ายอดขายลดลงอยา่งหนกั รวมเป็นจาํนวน 

51.1%  แต่ถึงกระนั้น ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารของไตห้วนัอีก 3.8% ยงัมองวา่ตลาดหนงัสือยงัดาํเนินไปไดด้ว้ยดี (0.4% มีการ

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง, 3.4% มีอตัราการเติบโตข้ึนเล็กนอ้ย), 11.6% อยูใ่นสภาวะทรงตวั (ภาพประกอบ 5.48) 

                                                             
54（Computer）、（Communication）และ（ConsumerElectronics） 
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ภาพประกอบ 5.48 มุมมองท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีต่อธุรกิจนิตยสารในอนาคต 

 

สาเหตุท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารส่วนใหญ่ไม่พอใจกบัผลประกอบการธุรกิจ เน่ืองจากการเขา้มาของ

อินเตอร์เน็ตท่ีทาํให้ผูค้นเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน และทาํให้พฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ

เปล่ียนไปจนนิตยสารตอ้งหันไปทาํในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์, จาํนวนผูอ่้าน (หนงัสือกระดาษลดลง), พฤติกรรมการซ้ือหนงัสือ

ลดลง, เศรษฐกิจไม่ดี และร้านหนงัสือมีกาํไรนอ้ยลง ลว้นส่งผลกระทบต่อผูจ้ดัจาํหน่ายหนงสือทั้งส้ิน 

อุปสรรคของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือในขณะน้ีไดแ้ก่ การแข่งขนัของร้านหนงัสือออนไลน์ (ทั้งรูปแบบการซ้ือและราคา), 

จาํนวนผูอ่้านและผูซ้ื้อหนงัสือท่ีลดลง, พฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไป (โดยหันไปอ่านอีบุค๊หรือขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตกนั

มากข้ึน), ผลกาํไรท่ีลดนอ้ยลง, สภาพเศรษฐกิจท่ีทาํให้คนไม่อยากซ้ือหนงัสือ, และการแข่งขนักนัระหว่างร้านหนงัสือแบบแฟ

รนไชส์, ร้านคา้ส่งและร้านในห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือจาํนวน 16.5% หวงัว่ารัฐบาลจะใหค้วามช่วยเหลือ (เป็นตน้ว่าการให้ความช่วยเหลือในการสร้าง

แพลทฟอร์มในอินเตอร์เน็ต, การช่วยเพ่ิมศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์, การช่วยเปล่ียนรูปแบบการจดัจาํหน่าย, การให้เงิน

ช่วยเหลือและจดัอบรมต่างๆ), 13.7% ตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองของภาษี (เช่น ลดภาษีรายได)้, 7.2% ตอ้งการให้มีการ

ป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ, 14.9% ตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นอ่ืนๆ (เช่น การสร้างบรรยากาศในการอ่าน, สนบัสนุนให้มีการ

ซ้ือหนงัสือ เป็นตน้) แต่อีก 35.1% ไม่ไดแ้สดงความจาํนงว่าตอ้งการความช่วยเหลืออะไร และ 24.5% ไม่ตอบแบบสอบถาม 

 

เติบโตต่อเน่ือง , 0.40% เติบโตขึน้เลก็น้อย, 
3.40% 

ทรงตวั, 11.60% 

ถดถอย, 28.00% 

ถดถอยอย่างหนกั, 
23.10% 

ไม่ตอบ, 33.50% 

N = 707 
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บททีห่ก ผลส ารวจธุรกจิผู้จัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

ส่วนทีห่นึ่ง วธิีการวจิัย 

หนึ่ง การส ารวจ 

“การสาํรวจธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” ไดเ้นน้ไปท่ีผูป้ระกอบการ55ท่ีมีขอ้มูลให้ตรวจสอบได  ้

ผูว้ิจยัไดมี้การรวบรวมรายช่ือของผูป้ระกอบการ, ช่องทางการจดัจาํหน่ายและขอ้มูลจากสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง, 

สมาคมธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนดาํเนินการติดต่อไปยงัองค์กรเหล่านั้นเพ่ือขอขอ้มูล 

ผูว้ิจยัไดน้าํรายช่ือท่ีรวบรวมไดไ้ปตรวจสอบกบักระทรวงพาณิชยอี์กคร้ัง  พบว่ามีผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการสาํรวจไดท้ั้งส้ิน 43 แห่ง  

 

สอง วธิีการส ารวจ 

วิธีการสาํรวจมีตั้งแต่การส่งจดหมาย, โทรศพัท,์ แฟกซ์, สัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือลดจาํนวนขอ้มูล

ท่ีผดิพลาดให้มากท่ีสุด 

 

สาม อธิบายเน้ือหาแบบสอบถามทีใ่ช้ในการส ารวจ 

แบบสอบถามท่ีใชใ้น “การสาํรวจธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ปี 2013-2014” ถูกกาํหนดข้ึนโดยกระทรวงวฒันธรรม

และเศรษฐกิจ รวมไปถึง “ลกัษณะขององคก์ร”, “รูปแบบธุรกิจ”, “สภาพของธุรกิจในปี 2013-2014”, “การจดัจาํหน่ายหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014”, “รายได”้ และ “การเติบโต” ทั้งหมดหกหัวขอ้ ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตาราง 6.1 พร้อม

แบบสอบถามต่างๆ  

หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าถาม 

 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์ร 

 15. ช่ือบริษทั 

16. ระยะเวลาในการก่อตั้ง 

17. ผูรั้บผดิชอบ 

18. วิธีการติดต่อ 

                                                             
55 ผู้ ให้ข้อมลูเหล่านีไ้ด้แก ่ผู้ประกอบการธุรกิจหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 
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โครงสร้างองคก์ร 

15. ลกัษณะธุรกิจ 

16. ทุนจดทะเบียน 

17. โครงสร้างองคก์ร 

18. ลกัษณะองคก์ร 

19. ลกัษณะธุรกิจ 

20. การว่าจา้งบุคลากร 

7. ลกัษณะของธุรกิจ 

8. ทุนจดทะเบียน 

9. ลกัษณะเป็นกลุ่มบริษทัหรือไม่ 

10. ลกัษณะธุรกิจ 

11. ลกัษณะสาํคญั 

12. งานดา้นส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

13. การว่าจา้งบุคลากรและเงินเดือนโดยฉล่ีย 

รูปแบบธุรกิจ 1. รายละเอียดของบริการ 

2. เปรียบเทียบหนงัสือกระดาษ
กบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

3. ลิขสิทธ์ิของหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

1. การจาํหน่ายผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิกส์ 

2. เปรียบเทียบหนงัสือกระดาษกบัหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

3. ลิขสิทธ์ิของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพของธุรกิจในปี 
2013-2014 

1. ท่ีมาของหนงัสือและนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

2. ลกัษณะของธุรกิจหนงัสือและ
นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

3. การจาํหน่ายหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์รายบุคคล 

4. รูปแบบหนงัสือและนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

1. ท่ีมาของหนงัสือและนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

2. จาํนวนผูจ้ดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

3. จาํนวนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

4. ประเภทของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

5. การจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล 

6. รูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

7. จาํนวนผูจ้ดัทาํนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

8. จาํนวนนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

9. ประเภทของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

1. คลงัขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ 

2. แอพพลิเคชัน่ 

1. คลงัขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ 

2. ภาษาท่ีใช ้

3. เปรียบเทียบแอพท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการและ
แอพฟรี 

จาํนวนการดาวโหลดแอพฟรี 

 
 

การจดัจาํหน่ายหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ในปี 2013-

2014 

1. รูปแบบรายได ้

2. อุปกรณ์ท่ีใช ้

3. ยอดขาย 

4. ราคาหนงัสือ 

1. รูปแบบรายไดห้นงัสือและนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

2. อุปกรณ์ท่ีใชอ่้านหนงัสือและนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

3. การจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ 
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4. การจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ 

5. ราคาหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

6. ราคานิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

 
 
 
 

รายได ้

1. รูปแบบความร่วมมือกบั
สาํนกัพิมพ ์

2. รายไดข้ององคก์ร 

3. ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

1. ส่วนลดของสาํนกัพิมพ ์

2. ยอดจาํหน่าย 

3. แหล่งท่ีมาของรายได ้

4. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

5. สมดุลรายได ้

6. ความเปล่ียนแปลงของธุรกิ 

 

การเติบโต 

 1. ปัญหาในปัจจุบนั 

2. ความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจาก
รัฐบาล 

 

ส่ี ส ารวจการด าเนินงานและตดิตามสถานการณ์ 

 “การสาํรวจธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” จะมีการกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน โดยเร่ิม

การจดบนัทึกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2015 ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน 2015 ก่อนเร่ิมแจกจ่ายแบบสอบถามออกไปตั้งแต่วนัท่ี 

1 พฤษภาคม 2015 

จดหมายตอบเร่ิมถูกส่งกลบัมาช่วงปลายเดือนพฤกษภาคม 2015จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 

จากการสาํรวจพบว่า มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตอบแบบสอบถามกลบัมาจาํนวนทั้งส้ิน 43 ชุด  ท่ีใชง้านได้

มีเพียง 27 ชุด คิดเป็นเปอร์เซนตท์ั้งส้ิน 62.8% 
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ส่วนทีส่อง สถานการณ์ของผู้จัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

หนึ่ง โครงสร้างองค์กร 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 96.3% และมีผูท่ี้ไม่ไดจ้ดัจาํหน่าย

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ทั้งส้ิน 3.7% (ภาพประกอบ 6.1) 

ในบรรดาผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีมีผลกาํไรนั้น มีทั้งแบบท่ีเป็นองคก์รและไม่ใช่องคก์ร (ภาพประกอบ 

6.2) เป็นคนไตห้วนัลงทุนเอง 72.2%, เป็นการลงทุนในประเทศ 23.7% และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ 4.1% (ภาพประกอบ 

6.3) 

 

ภาพประกอบ 6.1 ลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั 

 

มีก าไร, 96.30% 

ไม่มีก าไร, 3.70% 

N = 27 
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ภาพประกอบ 6.2 ลกัษณะกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ภาพประกอบ 6.3 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

  

จากการสาํรวจพบว่าหนา้ท่ีสาํคญัของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไดแ้ก่การให้บริการดา้นหนงัสือ  (37.0%), 

รองลงมาคือให้บริการดา้นส่ืออิเลคทรอนิกส์ (23.1%), องคก์รเฉพาะทาง (14.8%) และร้านหนงัสือออนไลน ์(11.1%) โดย 7.4% 

ให้บริการดา้นซอฟแวร์, 3.7% จดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (ภาพประกอบ 6.4) ซ่ึงงานดา้นส่ืออิเลคทรอนิกส์น้ีคิดเป็น 

51.4% ขององคก์รทั้งหมด 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 51.9% จดัจาํหน่ายผา่นร้านคา้ของตน, 37.0% จดัจาํหน่ายผา่นแพลทฟอร์ม 

และ 11.1% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 6.5) 

คนไต้หวนัลงทนุ, 
72.20% 

ลงทนุในประเทศ, 
23.70% 

ลงทนุในต่างประเทศ, 
4.10% 

N = 26 
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ภาพประกอบ 6.4 หนา้ท่ีสาํคญัของผูจ้าํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

ภาพประกอบ 6.5 รายละเอียดของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

สอง การว่าจ้างบุคลากร 

หน่ึง ลกัษณะของบุคลากร 

บุคลากรในสายงานผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีความหลากหลายมาก แต่จากการวเิคราะห์พนกังานประจาํ

พบว่า ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 5.3% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํจาํนวน 1 ตาํแหน่ง, 15.8% มีการว่าจา้ง

พนกังานประจาํจาํนวน 2-4 ตาํแหน่ง, 5.3% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํจาํนวน 5-9 ตาํแหน่ง, 21.1% มีการว่าจา้งพนกังาน

ประจาํจาํนวน 10-24 ตาํแหน่ง, 36.8% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํจาํนวน 25-99 ตาํแหน่ง และ 15.8% มีการว่าจา้งพนกังาน

ประจาํมากว่า 100 ตาํแหน่ง (ภาพประกอบ 6.6) 

สาํหรับพนกังานแบบฟรีแลนซ์นั้น ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 33.3% ระบุว่าไม่ไดมี้การว่าจา้งฟรี

แลนซ์เลย, 41.7% มีการว่าจา้งพนกังานฟรีแลนซ์จาํนวน 2-4 ตาํแหน่ง , 25.0% มีการว่าจา้งพนกังานฟรีแลนซ์จาํนวน 5 ตาํแหน่ง

ขน้ไป (ภาพประกอบ 6.6) 
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ภาพประกอบ 6.6 การว่าจา้งแรงงานของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

ฝ่ายจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 5.9% ไม่มีการวา่จา้งพนกังานประจาํ, 11.8% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํ 1 

ตาํแหน่ง, 17.6% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํ 2-4 ตาํแหน่ง, 17.6% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํ 5-9 ตาํแหน่ง, 29.4% มีการว่าจา้ง

พนกังานประจาํ 10-24 ตาํแหน่ง, 17.6% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํ 25-30 ตาํแหน่ง (ภาพประกอบ 6.7) 

สาํหรับพนกังานแบบฟรีแลนซ์ ฝ่ายจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 62.59% ไม่มีการว่าจา้งพนกังานแบบฟรี

แลนซ์, 12.5% มีการว่าจา้งพนกังานฟรีแลนซ์ 2-4 ตาํแหน่ง, 12.5% มีการว่าจา้งพนกังานประจาํ 5-9 ตาํแหน่ง, 12.5% มีการ

ว่าจา้งพนกังานประจาํ 25-30 ตาํแหน่ง (ภาพประกอบ 6.7) 

 

ภาพประกอบ 6.7 รูปแบบการจา้งงานของผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
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สอง เอกลกัษณ์ขององค์กร 

เม่ือหักขอ้มูลท่ีสูญหาออกไปแลว้ พบว่าบุคลากรจาํนวน 61.6% ในธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เป็นเพศ

หญิง และ 38.4% เป็นเพศชาย (ภาพประกอบ 6.8) 

เร่ืองการศึกษา พนกังานประจาํในธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 4.7% จบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย

, 1.6% จบการศึกษาระดบัอาชีวะ, 92.7% จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี, 1.0% ปริญญาโท (ภาพประกอบ 6.9) 

เร่ืองของอาย ุพบว่าพนกังานในธุรกิจจดัจาํหน่ายหนังสืออิเลคทรอนิกส์ส่วนมากมีอายตุั้งแต่ 20-39 ปี ซ่ึงจดัว่าเป็นกลุ่ม

วยัรุ่นและวยัทาํงาน 40.8% มีอาย ุ20-29 ปี, 36.6% มีอาย ุ30-39 ปี, 20.9% มีอาย ุ40-49 ปี และ 1.7% มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 

(ภาพประกอบ 6.10) 

 

ภาพประกอบ 6.8 โครงสร้างเร่ืองเพศของคนท่ีทาํงานประจาํอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

หญิง, 61.60% 

ชาย, 38.40% 

N=27 
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ภาพประกอบ 6.9 ระดบัการศึกษาของคนท่ีทาํงานประจาํอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ภาพประกอบ 6.10 โครงสร้างอายขุองคนท่ีทาํงานประจาํอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ในส่วนของพนกังานประจาํท่ีทาํงานอยูใ่นตาํแหน่งผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ พบว่า เม่ือหกัค่าสูญหาย

ออกไปแลว้ 59.7% เป็นเพศหญิง และ 40.3% เป็นเพศชาย (ภาพประกอบ 6.11) 

เร่ืองการศึกษา พนกังานประจาํในธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 0.7% จบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย

, 2.7% จบการศึกษาระดบัอาชีวะ, 91.9% จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี, 4.7% ปริญญาโท (ภาพประกอบ 6.12) 

เร่ืองของอาย ุพบว่าพนกังานในส่วนจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ส่วนมากมีอายตุั้งแต่ 30-39 ปี ซ่ึงจดัว่าเป็นกลุ่ม

วยัทาํงาน มีอตัราอยูท่ี่,  25.8% มีอาย ุ20-29 ปี, 13.6% มีอาย ุ40-49 ปี และ 1.7% มีอาย ุ0.8 ปีข้ึนไป (ภาพประกอบ 6.13) 

มธัยมปลาย, 4.70% อาชีวะ, 1.60% 

ปริญญาตรี, 92.70% 

ปริญญาโท, 1.00% 

N = 27 
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ภาพประกอบ 6.11 โครงสร้างเร่ืองเพศของผูท่ี้ทาํงานอยู่ในกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ภาพประกอบ 6.12 ระดบัการศึกษาของผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

หญิง, 59.70% 

ชาย, 40.30% 

N = 27 

มธัยมปลาย, 0.70% อาชีวะ, 2.70% 

ปริญญาตรี, 91.90% 

ปริญญาโท, 4.70% 

N=27 
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ภาพประกอบ 6.13 โครงสร้างเร่ืองอายขุองผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นกลุ่มธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

สาม รูปแบบธุรกจิ 

จากการสาํรวจสินคา้และบริการในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์แลว้ พบว่าเป็นการจดัจาํหน่ายและเช่าหนงัสือทั้งหมด 

92.6% รองลงมาคือการจาํหน่ายและเช่านิตยสาร 66.7%, และเป็นแอพหนงัสือ 63.0%, เป็นลกัษณะแผน่ดิสก ์25.9%, เป็น

หนงัสือและนิตยสารแบบอ่านฟรี 22.2%, เป็นหนงัสือทาํมือ 18.5% และเป็นข่าวออนไลน ์7.4% (ภาพประกอบ 6.14) 

 

ภาพประกอบ 6.14 ลกัษณะเฉพาะของสินคา้และบริการของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
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จากการสาํรวจพบว่า ผูป้ระกอบการจาํนวน 69.0% นิยมให้หนงัสือออกมาเป็นตวัเล่มก่อนแลว้ค่อยออกจาํหน่ายใน

รูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์, 19.7% นิยมให้ออกเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ก่อนแลว้ค่อยออกเป็นตวัเล่ม และ 11.3% นิยมให้

ออกทั้งสองแบบพร้อมกนั (ภาพประกอบ 6.15) 

ในส่วนของการจดัการดา้นลิขสิทธ์ิ 63.0% มอบให้สาํนกัพิมพเ์ป็นผูดู้แลให้  รองลงมา 33.3% ให้ผูจ้ดัจาํหน่ายเป็น

ผูดู้แล และ 3.7%  ให้เอาทซ์อร์สเป็นผูดู้แล (ภาพประกอบ 6.16) 

 

ภาพประกอบ 6.15 การออกจาํหน่ายของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ภาพประกอบ 6.16 วิธีการจดัการลิขสิทธ์ิหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

  

หนงัสือออกก่อน, 
69.00% 

อีบุ๊คออกก่อน, 19.30% 

ออกพร้อมกนั, 
11.30% 

N = 27 
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ส่วนทีส่าม สถานการณ์ของผู้จัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

หนี่ง การจัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013-2014 การจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีความเปล่ียนแปลงอยา่งมาก โดยในปี 2013 

มีหนงัสือจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 34.9%, มีนิตยสารจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 22.7%, มี

หนงัสือทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 26.5%, มีนิตยสารทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 6.8% และเป็นอยา่งอ่ืนอีก 9.1% และในปี 

2014 มีหนงัสือจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 32.8%, มีนิตยสารจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 26.1%, มี

หนงัสือทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 25.4%, มีนิตยสารทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 7.0% และเป็นอยา่งอ่ืนอีก 8.8% (ตาราง 

6.2) 

ตาราง 6.2 ท่ีมาของหนงัสือและนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ 

 2013 (N=27) 2014 (N=27) 
หนงัสือจากสาํนกัพิมพอ่ื์น 26.5% 25.4% 
นิตยสารจากสาํนกัพิมพอ่ื์น 6.8% 7.0% 
หนงัสือทาํมือ 34.9% 32.8% 
นิตยสารทาํมือ 22.7% 26.1% 
อ่ืนๆ 9.1% 8.8% 
 100.0% 100.0% 

 

จากสถิติท่ีเก็บไดจ้ากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามพบว่า ในปี 2013-2014 มีสาํนกัพิมพท่ี์จดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

เป็นจาํนวนมาก ตั้งแต่ 1-600 แห่ง โดยในปี 2013 มีแพลทฟอร์มท่ีร่วมงานกบัสาํนกัพิมพน์อ้ยกว่า 10 แห่งจาํนวน 47.6%, 10-15 

แห่ง จาํนวน 19.0%,  51-100 แห่งจาํนวน 4.8%, 100-300 แห่งจาํนวน 19.0%, มากกว่า 300 แห่งจาํนวน 9.5% และในปี 2014 มี

แพลทฟอร์มท่ีร่วมงานกบัสาํนกัพิมพน์อ้ยกว่า 10 แห่งจาํนวน 47.6%, 10-15 แห่ง จาํนวน 14.3%,  51-100 แห่งจาํนวน 9.5%, 

100-300 แห่ง และมากกว่า 300 แห่งจาํนวน 14.3% (ภาพประกอบ 6.17) 



300 
 

 

ภาพประกอบ 6.17 จาํนวนสาํนกัพิมพท่ี์เขา้ร่วมกบัแพลทฟอร์มเพ่ือจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

ประเด็นเร่ืองประเภทของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ จากสถิติท่ีเก็บไดจ้ากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามพบว่า ในปี 2013-2014 มี

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มากมายหลายรายการตั้งแต่ 1-31,500 รายการ โดยในปี 2013  มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัอิเลคทรอนิกส์จาํนวน

ตํ่ากว่า 50 รายการ 50.0%, 51-100 รายการ 12.5%, 101-1000 รายการ 12.5%, มากกว่า 1000 รายการ 25.0% และในปี 2014 มีผูจ้ดั

จาํหน่ายหนงัอิเลคทรอนิกส์จาํนวนตํ่ากว่า 50 รายการ 47.1%, 51-100 รายการ 17.6%, 101-1000 รายการ 11.8%, มากกว่า 1000 

รายการ 23.5% (ภาพประกอบ 6.18) 

 

ภาพประกอบ 6.18 รายการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีวางจาํหน่าย 

จากขอ้มูลของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 59.0% ระบุว่า หนงัสือประเภทนิยายมีจาํนวนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือหนงัสือแนวไลฟ์สไตล/์การท่องเท่ียว/อาหาร/พกัผอ่น, วรรณกรรมและแบบทดสอบ คิดเป็นอตัรา 5-7% รองลงมา

ไดแ้ก่หนงัสือแนวจิตวิทยา/ศาสนา,การ์ตูน,คอมพิวเตอร์, คิดเป็นจาํนวนราว 4% (ภาพประกอบ 6.19) 
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ภาพประกอบ 6.19 รายการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์บนเชลฟ์ในช่วงปี 2013-2014 

ประเด็นเร่ืองหนงัสือทาํมือ ในปี 2013 มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภททาํมือออกจาํหน่ายจาํนวน 28.0% และไม่ได้

ออกจาํหน่าย 72.0% และในปี 2014 มีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภททาํมือออกจาํหน่ายจาํนวน 40.0% และไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 

60.0% (ภาพประกอบ 6.20) 

 

ภาพประกอบ 6.20  สภาพการณ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
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ผูป้ระกอบการจาํนวน 92.0%  ระบุว่ามีรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีแน่นอน, 8.0% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

โดยรูปแบบรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีว่านั้นเป็น PDF 69.6% รองลมาคือ ePub2.0 คิดเป็น 56.5%,  ePub3.0 คิดเป็น 

34.8%,  Jpeg คิดเป็น 13.0% และ App 4.3% (ภาพประกอบ 6.21-22) 

 

ภาพประกอบ 6.21 รูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

 

ภาพประกอบ 6.22 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

สาํหรับอุปกรณ์ในการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น มีระบบ Android กบั iOS โดยมีคอมพิวเตอร์และมือถือระบบ 

Android กบัคอมพิวเตอร์และมือถือระบบ iOS เป็นจาํนวน 80% และคอมพิวเตอร์ธรรมดา 73.9% กบัอุปกรณ์การอ่านประเภท

อ่ืน 13.0% (ภาพประกอบ 6.23) 

มีรูปแบบ, 92% 

ไม่สะดวกตอบ, 
8% 

N = 25 
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ภาพประกอบ 6.23 อุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัการซ้ือขายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

ลกัษณะการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือแบบรายเล่ม (ปี 2013 = 67.3%,  ปี 2014 = 70.2%) ถดัมา

เป็นแบบสมาชิกแบบรายเดือน, รายสามเดือนและรายปี (ปี 2013 = 20.2%,  ปี 2014 = 23.6%), คลิกอ่านเป็นรายคร้ังมีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุด (ราว 4.5%) (ภาพประกอบ 6.24) 

 

ภาพประกอบ 6.24 การซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

เม่ือเทียบกบัหนงัสือกระดาษแลว้ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 80% มีราคาถูกกวา่ (83.3%), 16.7% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะมีราคาอยูท่ี่ 20-70% ของหนงัสือกระดาษ แต่ทัว่ไปแลว้จะมีส่วนลดอยูท่ี่ 38% 
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จากสถิติท่ีเก็บไดพ้บว่า ในปี 2013-2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทนิยาย, หนงัสือเด็ก (และหนงัสือภาพ) และ

จิตวิทยา มียอดขายสูงท่ีสุดราว 10% รองลงมาคือหนงัสือประเภทภาษาศาสตร์, การลงทุนและคอมพิวเตอร์ คิดเป็น 5% 

(ภาพประกอบ 6.25) 

 

ภาพประกอบ 6.25 เปรียบเทียบรายไดใ้นการการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 
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สอง การจัดจ าหน่ายนิตยสาร 

จากสถิติท่ีเก็บไดจ้ากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามพบว่า ในปี 2013-2014 มีสาํนกัพิมพท่ี์จดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์

เป็นจาํนวนมาก ตั้งแต่ 1-300 แห่ง โดยในปี 2013 มีแพลทฟอร์มท่ีร่วมงานกบันิตยสารนอ้ยกว่า 10 แห่งจาํนวน 60.0%, 10-50 

แห่ง จาํนวน 6.7%,  51-100 แห่งจาํนวน 13.3%, มากกวา่ 100 แห่งจาํนวน 20.05% (ภาพประกอบ 6.26) โดยนิตยสารแต่ละเล่มมี

จาํนวนตั้งแต่ 1-500 ฉบบั โดยในปี 2013 มีนิตยสารท่ีมีจาํนวนนอ้ยกว่า 10 รายการจาํนวน 30.8%, 11-50 รายการ จาํนวน 23.1%,  

51-100 รายการจาํนวน 15.4%, มากกวา่ 100 รายการ จาํนวน 30.8% และในปี 2014 มีนิตยสารท่ีมีจาํนวนนอ้ยกว่า 10 รายการ

จาํนวน 21.4%, 11-50 รายการ จาํนวน 21.4%,  51-100 รายการจาํนวน 14.3%, มากกว่า 100 รายการ จาํนวน 42.9%  

(ภาพประกอบ 6.27) 

 

ภาพประกอบ 6.26 นิตยสารท่ีเขา้ร่วมกบัแพลทฟอร์ม  
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ภาพประกอบ 6.27 จาํนวนนิตยสารอิเลคทรอนิกส์บนเชลฟ์ 

 

จากขอ้มูลของผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 59.0% ระบุว่า นิตยสารประเภทธุรกิจ, ครอบครัวและการ

ท่องเท่ียว (ภาพประกอบ 6.28)  
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ภาพประกอบ 6.28 ประเภทของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์บนเชลฟ์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

ผูป้ระกอบการจาํนวน 94.1%  ระบุว่ามีรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีแน่นอน, 5.9% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

โดยรูปแบบรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีว่านั้นเป็น PDF 68.8% รองลมาคือ ePub2.0 คิดเป็น 25.0%,  ePub3.0 คิดเป็น 

18.8%,  Jpeg คิดเป็น 12.5% และ App 6.3% (ภาพประกอบ 6.29) 
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ภาพประกอบ 6.29 รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

 

ภาพประกอบ 6.30 รูปแบบการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

สาํหรับอุปกรณ์ในการอ่านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้น มีคอมพิวเตอร์ระบบ Android กบั iOS คิดเป็นจาํนวน 80% , มือ

ถือระบบ Android จาํนวน 76.5%, มือระบบ iOS จาํนวน 82.4% และคอมพิวเตอร์ธรรมดา 70.6% (ภาพประกอบ 6.31) 

มีรูปแบบ, 94.10% 

ไม่สะดวกตอบ, 5.90% 

N = 17 
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ภาพประกอบ 6.31 อุปกรณ์อ่านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

ลกัษณะการซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือแบบรายเล่มและแบบบุฟเฟ่ต ์ โดยในปี 2013 มีการซ้ือ

แบบรายเล่ม 54.2% และในปี 2014 มีการซ้ือแบบรายเล่ม 61.6%,  ถดัมาเป็นแบบบุฟเฟ่ตแ์บบรายสามเดือนและรายปี โดยในปี 

2013 มีจาํนวน 37.6% และปี 2014 มีจาํนวน 45.1% และอีก 0.1% เป็นแบบคลิกอ่านเป็นรายคร้ัง (ภาพประกอบ 6.32) 

 

 

ภาพประกอบ 6.32 การซ้ือขายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

เม่ือเทียบกบัหนงัสือกระดาษแลว้ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 80% มีราคาถูกกวา่ (82.4%), 17.6% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะมีราคาอยูท่ี่ 20-40% ของหนงัสือกระดาษ แต่ทัว่ไปแลว้จะมีส่วนลดอยูท่ี่ 33% 
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สาม ระบบฐานข้อมูลหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์แก่งานวิจยัช้ินน้ีจาํนวน 26.9% ระบุว่ามีระบบฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยู ่โดยระบบฐานขอ้มูล

หนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มีจาํนวนมากท่ีสุด (57.1%) รองลงมาคือระบบฐานขอ้มูล 28.6%, ระบบฐานขอ้มูล

หนงัสือพิมพแ์ละวิทยานิพนธ์ 14.3% (ตาราง 6.3) ซ่ึงระบบฐานขอ้มูลภาษาจีนมีจาํนวนมากท่ีสุดถึง 90% ข้ึนไป (ภาพประกอบ 

3.3) 

ตาราง 6.3 ระบบฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทต่างๆ 

 2013 (N=7) 2014 (N=7) 
ระบบฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 57.1% 57.1% 
ระบบฐานขอ้มูลนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 57.1% 57.1% 
ระบบฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ 28.6% 28.6% 
ระบบฐานขอ้มูลหนงัสือพิมพอิ์เลคทรอนิกส์ 14.3% 14.3% 
ระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์อิเลคทรอนิกส์ 14.3% 14.3% 
อ่ืนๆ 14.3% 14.3% 
 

 

ภาพประกอบ 6.33 ระบบฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และภาษาปี 2013-201456 

 

                                                             
56 เปรียบเทียบระหวา่งปี 2013-2014 
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ส่ี แอพหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013 มีแอพหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 44.4% และในปี 2014 มีแอพหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

51.9% 

ในปี 2013 มีแอพหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีให้บริการฟรีอยูร่าว 1-6 รายการ และแบบท่ีเก็บค่าบริการอยู ่2-6 รายการ 

และในปี 2014 แอพหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีให้บริการฟรีอยูร่าว 1-8 รายการ และแบบท่ีเก็บค่าบริการอยู ่2-8 รายการ 

(ภาพประกอบ 6.34-35)57 

 

ภาพประกอบ 6.34 ประเภทของแอพอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ฟรี 

ภาพประกอบ 6.35 ประเภทของแอพอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ชนิดเก็บค่าบริการ 

 

เม่ือดูอตัราการดาวน์โหลดพบว่าแอพฟรีมีอตัราการดาวน์โหลดมากกว่าแอพท่ีเก็บค่าบริการ โดยในปี 2013 แอพฟรีมี

อตัราการดาวน์โหลด286,000 คร้ัง (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 245,723) และในปี 2014 มีอตัราการดาวน์โหลดอยูท่ี่ 300,667 คร้ัง (ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 385,822) (ตาราง 6.4) 

 

 

                                                             
57 จ านวนผู้ประกอบการในประเทศยงัมีอยูค่อ่นข้างน้อยจงึต้องอาศยัข้อมลูส่วนอื่นมาประกอบด้วย 
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ตาราง 6.4 จาํนวนคร้ังในการดาวน์โหลดของแอพลิเคชัน่ฟรี 

ประเภท 2013 (N=7) 2014 (N=7) 
แอพฟรี 286,000 คร้ัง 300,667 คร้ัง 

แอพเก็บค่าบริการ 0 คร้ัง 0 คร้ัง 
รวม 286,000 คร้ัง 300,667 คร้ัง 

 

ห้า รายได้และการพัฒนาของธุรกจิ 

หน่ึง รูปแบบของส านักพิมพ์ 

จากการสาํรวจพบว่าการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบรายเล่มมีจาํนวนมากท่ีสุด (2013 = 63.4%, 2014 = 

55.4%) รองลงมาเป็นแบบบุฟเฟ่ต ์(ปี 2013-2014 = 28.3%-29.2%), และแบบอ่ืนๆ58 (2013 = 8.3%, 2014 = 15.4%) 

 

ภาพประกอบ 6.36 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2013 

                                                             
58 วิธีอื่นๆ ที่วา่นีไ้ด้แกก่ารซือ้ตามแผนโปรโมทและการซือ้หนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบท ามือ ไมมี่การหกัเปอร์เซนต์ 

รายเลม่, 63.40% 

บฟุเฟ่ต์, 28.30% 

อ่ืนๆ, 
8.30% 

N = 27 
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ภาพประกอบ 6.37 สัดส่วนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2013 

 

ภาพประกอบ 6.38 รูปแบบการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 

อีบุ๊ค, 37.10% 

ส านกัพมิพ์, 62.90% 

N = 27 

รายเลม่, 55.40% บฟุเฟ่ต์, 29.20% 

อ่ืนๆ, 15.40% 

N = 27 
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ภาพประกอบ 6.39 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 

 

สอง รายได้จากการจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

ตาราง 6.6 จากขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ระบุว่าในปี 2014 ผูมี้ประกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 15.4% มี

รายไดต้ํ่ากว่า 1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 7.7% มีรายไดต้ั้งแต่ 1-5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 3.8% มีรายไดต้ั้งแต่ 5-10 ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนั, 3.9% มีรายไดต้ั้งแต่ 10-20 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 23.1% มีรายไดต้ั้งแต่ 20-50 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 7.7% มีรายไดต้ั้งแต่ 

50-100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 3.8% มีรายไดม้ากกว่า 100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และ 34.6% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

ปี 2014 2014 ผูมี้ประกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 15.4% มีรายไดต้ํ่ากว่า 1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 3.8% มี

รายไดต้ั้งแต่ 1-5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 7.7% มีรายไดต้ั้งแต่ 5-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 3.9% มีรายไดต้ั้งแต่ 10-20 ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนั, 19.2% มีรายไดต้ั้งแต่ 20-50 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 11.5% มีรายไดต้ั้งแต่ 50-100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั, 3.8% มีรายได้

มากกว่า 100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และ 34.6% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม (ตาราง 6.5) สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดต้อบแบบสอบถามนั้น 

ผูว้ิจยัไดห้าขอ้มูลเพ่ิมเติมจนสามารถประเมินไดว้่าในปี 2014  มูลค่าของธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ราว 900 ลา้นดอลลาร์

ไตห้วนั59 

 

                                                             
59 มลูคา่ธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ปี 2014 ∑(        ) ยอดจ าหนา่ยหนงัสืออเิลคทรอนิกส์ x รายได้อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดั
จ าหนา่ยหนงัสืออเิลคทรอนิกส์ โดย n คือจ านวนของผู้ให้บริการด้านหนงัสืออเิลคทรอนิกส์ 

อีบุ๊ค, 36.40% 

ส านกัพมิพ์, 63.60% 

N = 27 
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ตาราง 6.5 ยอดจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

จ านวนเงิน 2013 (N=27) 2014 (N=27) 
600,000-1 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 15.4% 15.4% 
1-50 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 7.7% 3.8% 
5-10 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 3.8% 7.7% 
10-20 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 3.9% 3.9% 
20-30 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 7.7% 7.7% 
30-40 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 7.7% 0.0% 
40-50 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 7.7% 11.5% 
70-80 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 0.0% 3.8% 
90-100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 7.7% 7.7% 
มากกว่า 100 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 3.8% 3.8% 
ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 34.6% 34.6% 
 

เม่ือทาํการจาํแนกรายได ้พบว่า ในปี 2013 มีรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 46.9% และอีก 53.0% 

เป็นรายไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และในปี 2014 มีรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 47.5% 

และอีก 52.5% เป็นรายไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ตาราง 6.6) 

 

ตาราง 6.6 ท่ีมารายไดข้องหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-201 

 รายการ 2013 (N=27) 2014 (N=27) 
รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั 
หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

รายไดจ้ากการ (เช่า) ซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 15.8% 15.5% 
รายไดจ้ากการ (เช่า) ซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 26.6% 26.6% 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายระบบฐานขอ้มูลหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 0.0% 0.0% 
รายไดจ้ากแอพจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 0.0% 0.0% 
รายไดจ้ากการช่วยเหลือสาํนกัพิมพ ์ 0.6% 0.6% 
รายไดอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 3.9% 4.8% 

รายไดอ่ื้นๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 53.0% 52.5% 
รายไดอ่ื้นๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ (เช่น ค่าเช่า, ดอกเบ้ีย เป็นตน้) 0.0% 0.0% 
รวม 100.0% 100.0% 
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เม่ือทาํการสาํรวจรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แลว้พบว่า 67.1% ไดม้าจากเปอร์เซนตก์ารขายจาก

สาํนกัพิมพ,์ 22.2% ไดม้าจากผูซ้ื้อ และ 3.6% มาจากรายไดป้ระเภทอ่ืนๆ (ภาพประกอบ 6.40) 

 

ภาพประกอบ 6.40 ท่ีมาของรายไดข้องผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

สาม สมดุลรายได้ของผู้จ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

ในปี 2013 ผูจ้าํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 38.5% ระบุว่าประสบภาวะขาดทุน, 11.5% ระบุว่ามีกาํไร, 23.1% 

ระบุว่าเสมอตวั และในปี 2014 ผูจ้าํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 34.6% ระบุว่าประสบภาวะขาดทุน, 23.1% ระบุว่ามี

กาํไร, 15.4% ระบุว่าเสมอตวั (ภาพประกอบ 6.41) 

เปอร์เซนต์การขายจาก
ส านกัพมิพ์, 67.10% 

รายได้จากผู้ซือ้, 
22.20% 

รายได้อ่ืนๆ จากอีบุ๊ค, 
3.60% 

อ่ืนๆ, 
7.10% 

N = 27 
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ภาพประกอบ 6.41 สมดุลรายไดข้องผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้พบว่ามีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 19.2% ระบุว่าธุรกิจมีการเติบโตข้ึน , 

30.8% ระบุว่าเป็นเหมือนปี 2012, 26.9% ระบุว่าธุรกิจประสบภาวะถดถอย และ 23.1% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม  

และเม่ือนาํสถิติในปี 2014 มาเทียบกบัปี 2013 แลว้พบว่าในปี 2014 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 

34.6% ระบุว่าธุรกิจมีการเติบโตข้ึน , 30.8% ระบุว่าเป็นเหมือนปี 2012, 19.2% ระบุว่าธุรกิจประสบภาวะถดถอย และ 15.4% ไม่

สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 6.42) 



318 
 

 

ภาพประกอบ 6.42 ความเปล่ียนแปลงในดา้นการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

 

ส่ี ความเปลีย่นแปลงของธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

เม่ือโฟกสัเฉพาะธุรกิจธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เท่านั้น พบว่าในปี 2013 มีผูจ้ดั

จาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 28.0% ระบุว่าธุรกิจมีการเติบโตข้ึน , 40.0% ระบุว่าเป็นเหมือนปี 2012, 8.0% ระบุว่า

ธุรกิจประสบภาวะถดถอย และ 24.0% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

สาํหรับการพฒันาในปี 2014 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 36.0% ระบุว่าธุรกิจมีการเติบโตข้ึน , 28.0% 

ระบุว่าเป็นเหมือนปี 2012, 12.0% ระบุว่าธุรกิจประสบภาวะถดถอย และ 24.0% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 
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ภาพประกอบ 6.43 ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013-2014 

 

สรุปปัญหาของผูจ้ดัจาํหน่ายธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปัจจุบนัพบว่า 

1. ผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยเขา้ใจผูใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และมีอตัราการยอมรับหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ใน

ระดบัตํ่า เม่ือผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยรู้จกัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ดีนกั 

2. ผูจ้ดัจาํหน่ายส่วนใหญ่ยงัยดึติดกบัการทาํธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ทั้งท่ีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือ

กระดาษมีความแตกต่างกนั ทาํให้หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไม่มีความหลากหลายเท่าท่ีควรและส่งผลต่อการ

เติบโตของตลาดดว้ย 

 

ตาราง 6.7 ปัญหาและอุปสรรคของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 ปัญหาและอุปสรรค 
ผูบ้ริโภค 1. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจและยอมรับหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

2. ผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยยอมรับหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และรู้สึกว่าใชง้านยุง่ยาก 
3. ผูอ่้านยงัไม่ค่อยรู้สึกฟินกบัการใชห้นงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
4. พ่อแม่ส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยอยากให้ลูกอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ เพราะกลวัสายตาเสีย 

ผูจ้ดัจาํหน่าย 1. หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ แต่ยงัไม่อาจทดแทนหนงัสือกระดาษได ้
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2. ตลาดยงัไม่ค่อยเปิดกวา้งมากนกั 
3. ผูจ้ดัจาํหน่ายส่วนใหญ่ยงัยดึติดกบัการทาํธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ  
4. หนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือกระดาษมีความแตกต่างกนั และผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยเช่ือถือ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์นกั 
5. หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ขาดความหลากหลาย และผูอ่้านยงัไม่ค่อยคุน้ 
6. ถา้หากนิตยสารมีเน้ือหาราว 80% ผูอ่้านจะเลือกซ้ือแบบท่ีเป็นกระดาษมากกว่า ทาํให้ส่งผลต่อ

ยอดขายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
 

ห้า ความช่วยเหลือที่ต้องการจากภาครัฐ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีความตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 6.8 ความช่วยเหลือและส่ิงจาํเป็นจากภาครัฐท่ีผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตอ้งการ 

 รายละเอยีด 
ความช่วยเหลือ 1. ตอ้งการการสนบัสนุนหนงัสือผูใ้หญ่และหนงัสือเด็กใหม้ากข้ึน 

2. ตอ้งการการสนบัสนุนการซ้ือขายและจดัทาํหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบถูกตอ้งตามกฎหมาย 
3. ตอ้งการให้รัฐบาลมีแผนส่งเสริมการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ให้มากข้ึน พร้อมทั้งให้การ

สนบัสนุนเช่นเดียวกบัท่ีรัฐบาลในประเทศจีนมีการส่งเสริมการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
ทาํให้ยอดขายเติบโตข้ึนอยา่งมาก 

ขอ้กฎหมาย มีการกาํหนดขอ้บงัคบัอยา่งเหมาะสม และไม่ตีกรอบต่อการพฒันามากจนเกินไป 
การจดัพิมพ ์ 1. มีการออกหมายเลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลให้แก่หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

เช่นเดียวกบัหนงัสือกระดาษ 
2. มีการวางระบบ E-Pub3.0 พร้อมให้งบในการพฒันาระบบและบุคลากรดว้ย 

อ่ืนๆ 1. ส่งเสริมการพฒันาธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้า 
2. ส่งเสริมกิจกรรมกระตุน้การอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ โดยเฉพาะในโรงเรียน เพ่ือให้มีการ

ซ้ือหาหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มากข้ึน 
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บททีเ่จ็ด ผลส ารวจการอ่านและการซ้ือหนังสือ 

หนึ่ง ขอบเขตการส ารวจและกลุ่มเป้าหมาย 

“การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือ” น้ีมีขอบเขตการสาํรวจโดยใชโ้ทรศพัทบ์า้นในประเทศไตห้วนั ณ 

เมืองไทเป่ย หนานเป่ย เถาหยวน ไทจง ไทหนาน เกาสงและอาํเภอจินเหมิน กบัเหลียนเจียง เป็นตน้โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่

ประชากรผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 12 ปีเต็มข้ึนไป 

  

สอง ขั้นตอนการส ารวจและค าอธิบาย 

หัวขอ้ “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือ” ประกอบดว้ยหัวขอ้ยอ่ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ “การสาํรวจการอ่านและการ

ซ้ือหนงัสือและการ์ตูน”, “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือนิตยสาร” และ “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือและนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์” โดยกระทรวงวฒันธรรมเป็นผูอ้อกแบบสอบถาม เพ่ือให้แบบสอบถามทั้งสามอนัมีความแตกต่างกนั และมี

จาํนวนตั้งแต่ 50-63 ขอ้ ตามรายละเอียดดา้นล่าง 

เร่ิมการอบรมบุคลกรตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2015 และเร่ิมโทรศพัทส์อบถามตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2015-วนัท่ี 8 พฤกษ

ภาคม 2015 รวมทั้งส้ิน 77,951 สาย, ติดต่อไดจ้ริง 55,937 สาย (สองรายมีการติดต่อซํ้าเพ่ือนดัหมายเวลาสัมภาษณ์) เม่ือหักขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากแฟกซ์, ไร้ท่ีอยู,่ บนัทึกจากโทรศพัท,์ โทรศพัทมี์ปัญหา, เบอร์โทรศพัทไ์ม่มีผูใ้ชบ้ริการหรือระงบัการใชบ้ริการ. และ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีทาํให้ไม่อาจติดต่อทางโทรศพัทไ์ดแ้ลว้ ทาํให้สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้ากประชากรทั้งหมด 4,585 คน คิดเป็นอตัรา

สาํเร็จ 60.6% และอตัรปฏิเสธ 39.4% 

 

ตาราง 7.1 การสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ 

หัวข้อการส ารวจ ค าถาม ช่วงเวลาส ารวจ จ านวนส าเร็จ 

การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือและการ์ตูน 58 ขอ้ 9-20 เมษายน 2015 1,581 คน 

การสาํรวจการอ่านและการซ้ือนิตยสาร 50 ขอ้ 21-29 เมษายน 2015 1,500 คน 

การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือและนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

60 ขอ้ 30 เมษายน-8 พฤกษภาคม 2015 1,504 คน 

 

 

 



322 
 

สาม รายละเอยีดแบบสอบถาม 

หัวขอ้ “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือ” ประกอบดว้ยหัวขอ้ยอ่ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือ

และการ์ตูน”, “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือนิตยสาร” และ “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือและนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือของประชากรโดยใชแ้บบสอบถาม ทว่าใน

แบบสอบถามทั้งสามฉบบัน้ียงัมีเร่ืองของ “ลกัษณะการอ่านโดยทัว่ไป” “การใชง้านอินเตอร์เน็ต” และ “ขอ้มูลพ้ืนฐาน

รายบุคคล” ร่วมดว้ย เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถทาํความเขา้ใจพฤติกรรมการอ่านของบุคคลทัว่ไปไดดี้มากยิง่ข้ึน 

แบบทดสอบเหล่าน้ีไดแ้บ่งออกเป็น “พฤติกรรมการอ่าน”, “ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค” และ “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การอ่านแบบอ่ืนๆ” ทั้งหนงัสือทัว่ไป หนงัสือการ์ตูนและนิตยสาร รวมไปถึงผลิตภณัฑห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ทั้งหนงัสือและ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์)  ตามรายการท่ีแสดงไวใ้นตาราง 7.2-7.4 

 

ตาราง 7.2 แบบสอบถาม “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือและหนงัสือการ์ตูน”  

หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าส าคญั ค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่าน 

 
 
 
 
 

การอ่านทัว่ไป 

1. ช่องทางการอ่าน 

2. นิสัยในการอ่าน 

3. สาเหตุท่ีไม่อ่านและ
ประสบการณ์การอ่านล่าสุด 

1. ช่องทางการอ่านในปี ท่ีแลว้ 

2. ช่องทางการอ่านท่ีใชม้ากท่ีสุดในปีท่ี
แลว้ 

3. รูปแบบเน้ือห้าในอินเตอร์เน็ตท่ีอ่านมาก
ท่ีสุด 

4. ประเมินระดบัความชอบอ่าน 

5. สาเหตุท่ีไม่อ่านหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

6. ช่วงเวลาการอ่านหนงัสือคร้ังล่าสุด 

 
 
 
 
 
 

การอ่านหนงัสือ 

หนงัสือทัว่ไป 1. เหตุผล 

2. ประเภท 

3. จาํนวน 

4. ความถ่ี 

5. สถานท่ี 

6. ภาษา 

1. เหตุผลในการอ่านปีท่ีแลว้ 

2. ประเภทของหนงัสือท่ีอ่านในปีท่ีแลว้ 

3. จาํนวนหนงัสือท่ีอ่านในปีท่ีแลว้ 

4. ช่วงเวลาในการอ่านหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

5. สถานท่ีในการอ่านหนงัสือ 

6. ภาษาท่ีอ่าน 

หนงัสือการ์ตูน 1. ประเภท 

2. ความถ่ี 

3. สถานท่ี 

1. ประเภทของการ์ตูนท่ีอ่านในปีท่ีแลว้ 

2. ช่วงเวลาในการอ่านการ์ตูนในปีท่ีแลว้ 

3. สถานท่ีในการอ่านการ์ตูน 
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การซ้ือ
หนงัสือ 

หนงัสือทัว่ไป 1. ประสบการณ์การซ้ือ 

2. เหตุผลในการซ้ือ 

3. ขอ้มูลในการซ้ือ 

4. จาํนวนท่ีซ้ือ 

5. ส่วนลด 

6. ยอดซ้ือ 

7. การซ้ือหนงัสือต่างประเทศ 

8. ช่องทางการซ้ือ 

9. รูปแบบการซ้ือหนงัสือ 

1. มีการซ้ือหนงัสือหรือการ์ตูนในปีท่ีแลว้
หรือไม่ 

2. เหตุผลท่ีไม่ซ้ือหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

3. สาเหตุท่ีซ้ือหนงัสือและการ์ตูนในปีท่ี
แลว้ 

4. ขอ้มูลในการซ้ือหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

5. จาํนวนหนงัสือท่ีซ้ือในปีท่ีแลว้ 

6. ส่วนลดในการซ้ือหนงัสือเม่ือปีท่ีแลว้ 

7. ยอดซ้ือหนงัสือเม่ือปีท่ีแลว้ 

8. การซ้ือหนงัสือต่างประเทศในปีท่ีแลว้ 

9. ช่องทางการซ้ือหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

10. รูปแบบการซ้ือหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

 
 
 

หนงัสือการ์ตูน 

1. จาํนวนการซ้ือ 

2. ยอดซ้ือ 

3. ช่องทางการซ้ือ 

4. รูปแบบการซ้ือ 

1. จาํนวนการซ้ือหนงัสือและการ์ตูนในปีท่ี
แลว้ 

2. ยอดซ้ือหนงัสือและการ์ตูนในปีท่ีแลว้ 

3. ช่องทางการซ้ือหนงัสือและการ์ตูนในปี
ท่ีแลว้ 

4. รูปแบบการซ้ือหนงัสือและการ์ตูนในปี
ท่ีแลว้ 

 
 

อ่ืนๆ 

1. ร้านหนงัสือจริง 

2. พฤติกรรมการไม่ซ้ือหนงัสือ 

3. การเช่าหนงัสือ 

1 ร้านหนงัสือจริงในปีท่ีแลว้ 

2 พฤติกรรม “การดูแต่ไม่ซ้ือ
หนงัสือ” ในปีท่ีแลว้ 

3 การเช่าหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

พฤติกรรม
การอ่าน

อ่ืนๆ 

 
 

การยมืหนงัสือ 

1. การยมืหนงัสือจากหอ้งสมุด
หรือโรงเรียน 

2. การยมืหนงัสือจากเพ่ือน 

1. ประสบการณ์และจาํนวนหนงัสือท่ียมื
จากห้องสมุดเม่ือปีท่ีแลว้ 

2. ประสบการณ์และจาํนวนหนงัสือท่ียมื
จากเพ่ือนเม่ือปีท่ีแลว้ 

 
 

การพฒันาของอีบุค๊ 

1. การอ่านอีบุค๊ 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านอีบุค๊ 

3. ความเขา้ใจในอีบุค๊ 

4. ความยนิดีในการใชอี้บุค๊ 

1. การอ่านอีบุค๊ 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านอีบุค๊ 

3. ความเขา้ใจในอีบุค๊ของผูท่ี้ไม่เคยอ่าน 

4. ความยนิดีในการใชอี้บุค๊ของผูท่ี้ไม่เคย
อ่าน 

 

อินเตอร์เน็ต 
1. พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

2. อุปกรณ์ท่ีใชอ้อนไลน์ 
1. พฤติกรรมและช่วงเวลาในการใช้

อินเตอร์เน็ต 
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2. ประเภทของอุปกรณ์ท่ีใชอ้อนไลน์ 
 
 
 

ขอ้มูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

1. อาย ุ

2. ระดบัการศึกษา 

3. ท่ีอยูอ่าศยั 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. เพศ 

 

ตาราง 7.3 แบบสอบถาม “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือนิตยสาร” 

หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าส าคญั ค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านนิตยสาร 

 
 

 
 

การอ่านทัว่ไป 

1. ช่องทางการอ่าน 

2. นิสัยในการอ่าน 

3. สาเหตุท่ีไม่อ่านและ
ประสบการณ์การอ่านล่าสุด 

1. ช่องทางการอ่านในปี ท่ีแลว้ 

2. ช่องทางการอ่านท่ีใชม้ากท่ีสุดในปีท่ี
แลว้ 

3. รูปแบบเน้ือห้าในอินเตอร์เน็ตท่ีอ่าน
มากท่ีสุด 

4. ประเมินระดบัความชอบอ่าน 

5. สาเหตุท่ีไม่อ่านนิตยสารในปีท่ีแลว้ 

6. ช่วงเวลาการอ่านนิตยสารคร้ังล่าสุด 

 
 
 
 
 

การอ่านนิตยสาร 

1. เหตุผล 

2. ประเภท 

3. จาํนวน 

4. ความถ่ี 

5. สถานท่ี 

6. ภาษา 

1. เหตุผลในการอ่านนิตยสารปีท่ีแลว้ 

2. ประเภทของนิตยสารท่ีอ่านในปีท่ีแลว้ 

3. จาํนวนนิตยสารท่ีอ่านในปีท่ีแลว้ 

4. ช่วงเวลาในการอ่านนิตยสารในปีท่ี
แลว้ 

5. สถานท่ีในการอ่านนิตยสาร 

6. ภาษาท่ีอ่าน 

 
 
 
 

การซ้ือนิตยสาร 

 
 
 
 

การซ้ือนิตยสาร 

1. ประสบการณ์การซ้ือ 

2. เหตุผลในการซ้ือ 

3. ขอ้มูลในการซ้ือ 

4. จาํนวนท่ีซ้ือ 

5. ส่วนลด 

6. ยอดซ้ือ 

7. การซ้ือนิตยสารต่างประเทศ 

1. มีการซ้ือหรือเช่านิตยสารในปีท่ีแลว้
หรือไม่ 

2. เหตุผลท่ีไม่ซ้ือนิตยสารในปีท่ีแลว้ 

3. สาเหตุท่ีซ้ือนิตยสารในปีท่ีแลว้ 

4. ขอ้มูลในการซ้ือนิตยสารในปีท่ีแลว้ 

5. จาํนวนนิตยสารท่ีซ้ือในปีท่ีแลว้ 

6. ส่วนลดในการซ้ือนิตยสารเม่ือปีท่ีแลว้ 
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8. ช่องทางการซ้ือ 

9. รูปแบบการซ้ือและภาษา 

7. ยอดซ้ือนิตยสารเม่ือปีท่ีแลว้ 

8. การซ้ือนิตยสารต่างประเทศในปีท่ีแลว้ 

9. ช่องทางการซ้ือนิตยสารในปีท่ีแลว้ 

10. รูปแบบการซ้ือนิตยสารในปีท่ีแลว้ 

  

พฤติกรรมการซ้ือ
อ่ืน 

1. ร้านหนงัสือจริง 

2. พฤติกรรมการไม่ซ้ือ
หนงัสือ 

3. การเช่าหนงัสือ 

1. ร้านหนงัสือจริงในปีท่ีแลว้ 

2. พฤติกรรม “การดูแต่ไม่ซ้ือ” ในปีท่ี
แลว้ 

3. การเช่าหนงัสือในปีท่ีแลว้ 

 

พฤติกรรมการ
อ่านนิตยสารแบบ

อ่ืนๆ 

 
 

การพฒันาของ
อีบุค๊ 

1. การอ่านอีบุค๊ 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่าน
อีบุค๊ 

3. ความเขา้ใจในอีบุค๊ 

4. ความยนิดีในการใชอี้บุค๊ 

1. การอ่านอีบุค๊ 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านอีบุค๊ 

3. ความเขา้ใจในอีบุค๊ของผูท่ี้ไม่เคยอ่าน 

4. ความยนิดีในการใชอี้บุค๊ของผูท่ี้ไม่เคย
อ่าน 

  

อินเตอร์เน็ต 
1. พฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ต 

2. อุปกรณ์ท่ีใชอ้อนไลน์ 

1. พฤติกรรมและช่วงเวลาในการใช้
อินเตอร์เน็ต 

2. ประเภทของอุปกรณ์ท่ีใชอ้อนไลน์ 
 
 

ขอ้มูลจากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 

  1. อาย ุ

2. ระดบัการศึกษา 

3. ท่ีอยูอ่าศยั 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. เพศ 

 

ตาราง 7.4 แบบสอบถาม “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” 

หัวข้อหลกั หัวข้อรอง ค าส าคญั ค าถาม 

 
 
 
 

การอ่านอีบุค๊ 

การอ่านทัว่ไป 1. ช่องทางการอ่าน 

2. นิสัยในการอ่าน 

1. ช่องทางการอ่านในปี ท่ีแลว้ 

2. ช่องทางการอ่านท่ีใชม้ากท่ีสุดในปีท่ี
แลว้ 

3. รูปแบบเน้ือห้าในอินเตอร์เน็ตท่ีอ่าน
มากท่ีสุด 

4. ประเมินระดบัความชอบอ่าน 

แพลทฟอร์มอีบุค๊ 1. การยอมรับแพลทฟอร์ม 1. การยอมรับแพลทฟอร์มเพ่ือซ้ือขาย
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ของไตห้วนั 

2. การใชง้านแพลทฟอร์มของ
ไตห้วนั 

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนั 

2. การเขา้ร่วมแพลทฟอร์มของไตห้วนั 

การอ่านหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

1. เหตุผลในการอ่าน 

2. ประเภทในการอ่าน 

3. อุปกรณ์ในการอ่าน 

4. จาํนวนท่ีอ่าน 

5. ความถ่ี 

6. สถานท่ี 

7. ภาษา 

8. แหล่งท่ีมาของหนงัสือ 

1. เหตุผลในการอ่านในปีท่ีแลว้ 

2. ประเภทในการอ่านในปีท่ีแลว้ 

3. อุปกรณ์ในการอ่านในปีท่ีแลว้ 

4. จาํนวนท่ีอ่านในปีท่ีแลว้ 

5. ความถ่ีในการอ่านของปีท่ีแลว้ 

6. สถานท่ีท่ีใชอ่้านในปีท่ีแลว้ 

7. ภาษา 

8. แหล่งท่ีมาของหนงัสือ 

การอ่านนิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

1. เหตุผลในการอ่าน 

2. ประเภทในการอ่าน 

3. อุปกรณ์ในการอ่าน 

4. จาํนวนท่ีอ่าน 

5. ความถ่ี 

6. สถานท่ี 

7. ภาษา 

8. แหล่งท่ีมาของหนงัสือ 

1. เหตุผลในการอ่านในปีท่ีแลว้ 

2. ประเภทในการอ่านในปีท่ีแลว้ 

3. อุปกรณ์ในการอ่านในปีท่ีแลว้ 

4. จาํนวนท่ีอ่านในปีท่ีแลว้ 

5. ความถ่ีในการอ่านของปีท่ีแลว้ 

6. สถานท่ีท่ีใชอ่้านในปีท่ีแลว้ 

7. ภาษา 

8. แหล่งท่ีมาของหนงัสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การซ้ือหนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

หนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

1. ประสบการณ์การซ้ือ 

2. เหตุผลในการซ้ือ 

3. ขอ้มูลในการซ้ือ 

4. จาํนวนท่ีซ้ือ 

5. ส่วนลด 

6. ยอดซ้ือ 

7. การซ้ือนิตยสาร
ต่างประเทศ 

8. ช่องทางการซ้ือ 

9. รูปแบบการซ้ือและภาษา 

1. มีการซ้ือหรือเช่าอีบุค๊ในปีท่ีแลว้
หรือไม่ 

2. เหตุผลท่ีไม่ซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

3. สาเหตุท่ีซ้ืออีบุค๊รในปีท่ีแลว้ 

4. ขอ้มูลในการซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

5. จาํนวนอีบุค๊ท่ีซ้ือในปีท่ีแลว้ 

6. ส่วนลดในการซ้ืออีบุค๊เม่ือปีท่ีแลว้ 

7. ยอดซ้ืออีบุค๊เม่ือปีท่ีแลว้ 

8. การซ้ืออีบุค๊ต่างประเทศในปีท่ีแลว้ 

9. ช่องทางการซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

10. รูปแบบการซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

นิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

1. ประสบการณ์การซ้ือ 

2. เหตุผลในการซ้ือ 

3. ขอ้มูลในการซ้ือ 

4. จาํนวนท่ีซ้ือ 

1. มีการซ้ือหรือเช่าอีบุค๊ในปีท่ีแลว้
หรือไม่ 

2. เหตุผลท่ีไม่ซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

3. สาเหตุท่ีซ้ืออีบุค๊รในปีท่ีแลว้ 



327 
 

5. ส่วนลด 

6. ยอดซ้ือ 

7. การซ้ือนิตยสาร
ต่างประเทศ 

8. ช่องทางการซ้ือ 

9. รูปแบบการซ้ือและภาษา 

4. ขอ้มูลในการซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

5. จาํนวนอีบุค๊ท่ีซ้ือในปีท่ีแลว้ 

6. ส่วนลดในการซ้ืออีบุค๊เม่ือปีท่ีแลว้ 

7. ยอดซ้ืออีบุค๊เม่ือปีท่ีแลว้ 

8. การซ้ืออีบุค๊ต่างประเทศในปีท่ีแลว้ 

9. ช่องทางการซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

10. รูปแบบการซ้ืออีบุค๊ในปีท่ีแลว้ 

 
 
 
 
 
 

การอ่านแบบอ่ืนๆ 

การยมื 1. การยมือ่านหนงัสือ
อิเลคทรอนิสก ์

2. การยมือ่านนิตยสาร
อิเลคทรอนิสก ์

1. การยมือ่านหนงัสืออิเลคทรอนิสกใ์นปี
ท่ีแลว้ 

2. การยมือ่านนิตยสารอิเลคทรอนิสกใ์น
ปีท่ีแลว้ 

การพฒันาของ
อีบุค๊ 

1. แนวโนม้การอ่านอีบุค๊ 

2. การแข่งขนัระหว่างหนงัสือ
กบัอีบุค๊ 

1. แนวโนม้การอ่านอีบุค๊ 

2. การแข่งขนัระหว่างหนงัสือกบัอีบุค๊ 

3. ผลกระทบท่ีมีต่อยอดขาย 

การออนไลน ์ 1. พฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ต 

2. อุปกรณ์ท่ีใชอ้อนไลน์ 

1. พฤติกรรมและช่วงเวลาในการใช้
อินเตอร์เน็ต 

2. ประเภทของอุปกรณ์ท่ีใชอ้อนไลน์ 
 
 
 

ขอ้มูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

1. อาย ุ

2. ระดบัการศึกษา 

3. ท่ีอยูอ่าศยั 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. เพศ 

 

ส่ี อธิบายถึงวธิีการส ารวจ 

การสาํรวจช้ินน้ีใชค้อมพิวเตอร์ระบบสอบถามทางโทรศพัท ์(CATI) มาใชใ้นการสอบถาม โดยเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่วนั

จนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 6.00 น. เป็นตน้ไป และวนัเสาร์อาทิตยเ์วลา 14.00-22.00 น. 

รูปแบบการสอบถามทางโทรศพัทไ์ดด้าํเนินการตามแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้และโทรติดต่อไปยงัผูท่ี้มีรายช่ืออยู่

ในลิสต ์โดยคาํถามทั้งหมดจะปรากฏอยูบ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์เพ่ือให้พนกังานสอบถามตามเน้ือหาท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนจดัเก็บ

คาํตอบทั้งหมดไวใ้นคอมพิวเตอร์ โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ระดาษกบัปากกามาช่วยบนัทึกเลย ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีสอบถามทาง

โทรศพัทท่ี์ไดม้าตรฐานอยา่งมาก 
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ห้า การสุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัไดมี้การประสานงานกบัศูนยส์าํรวจประชากรในช่วงเดือนเมษายน 2015 เพ่ือสุ่มรายช่ือและหมายเลขโทรศพัท์

ของประชากรผูเ้ป็นตวัอยา่งในการวิจยั ในพ้ืนท่ี 22 เขต แต่มีประชากรตวัอยา่งสองรายท่ีเปล่ียนหมายเลขโทรศพัท ์และอีกหน่ึง

รายท่ีไม่ไดร้ะบุท่ีอยูข่องหมายเลขโทรศพัทน์ั้นๆ 

งานวิจยัช้ินน้ีเนน้ไปท่ีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปและอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี 12 เขต มีอตัราความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 95% 

และไดท้าํการรวบรวมแบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการอ่านทัว่ไปไดท้ั้งหมด 4,585 ชุด มีอตัราความผดิพลาดจากการสุ่มสาํรวจ

ไม่เกิน 2.0 และมีอตัราความผดิพลาดจากการสุ่มตรวจเร่ืองหนงัสือและพฤติกรรมการซ้ืออยูท่ี่ไม่เกิด 2.8 

 

หก การจัดการข้อมูล 

หน่ึง ความน่าเช่ือถือ 

การสาํรวจคร้ังน้ี เนน้ไปท่ีความคิดเห็นของประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปในพ้ืนท่ี 22 เขต ช่วงเดือนเมษายน 2015 

โดยไดท้าํการสอบถามทั้งเร่ืองเพศ อายแุละสถานท่ีอยูเ่พ่ือเป็นขอ้มูลประกอบอีกดว้ย 

งานสาํรวจช้ินน้ีไดมี้การจดัลาํดบัตามเพศ อายแุละท่ีพกัอาศยั ตามอยา่งงานวิจยัช้ินก่อนหนา้ เพ่ือให้มองเห็นถึงความ

แตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

ซ่ึงขอ้มูลท่ีอยา่งท่ีไดม้ามีการนาํเขา้ไปสูตรเพ่ือคาํนวณถึงความน่าเช่ือถือ   
 

/
  
 

 
 โดย   ·และ    เป็นตวัแทนของ

จาํนวนประชากรแบบสลบักลุ่ม และ N กบั n เป็นตวัแทนประชากรแบบทัว่ไป ซ่ึงเม่ือนาํมาใชใ้นการคาํนวณแลว้พบว่ามีตวัเลขท่ี

เป็นเศษเกินอยูด่ว้ย 

จากสถิติพบว่า โครงสร้างของงานวิจยัและประชากรตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี ดงัเช่นท่ีไดแ้สดงเอาไวต้าม

ตาราง 7.5  
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ตาราง 7.5 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร แม่แบบ หนงัสือ นิตยสาร อีบุค๊ ปัญหาในการ
เก็บขอ้มูล จาํนวน เปอร์เซนต ์ ตวัอยา่งร้อยละ ตวัอยา่งร้อยละ ตวัอยา่งร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

10,422,072 

10,577,487 

 

49.6 

50.4 

 

49.6 

50.4 

 

49.7 

50.3 

 

49.6 

50.4 

 

อาย ุ

 12-19 ปี 

 20-29 ปี 

 30-39 ปี 

 40-49 ปี 

 50-59 ปี 

 60 ปีข้ึนไป 

 

2,284,237 

3,199,113 

3,940,743 

3,621,708 

3,597,048 

4,356,710 

 

10.9 

15.2 

18.8 

17.2 

17.1 

20.7 

 

10.9 

15.2 

18.8 

17.2 

17.1 

20.7 

 

11.0 

15.3 

18.7 

17.2 

17.1 

20.7 

 

10.9 

15.2 

18.8 

17.3 

17.1 

20.7 

ไม่มีความ
แตกต่างจาก
ของเดิมนกั 

รวมทั้งส้ิน 20,999,559 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

 

ตาราง 7.5 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ประชากร 

 ตน้แบบ  หนงัสือ นิตยสาร อีบุ๊ค 

ผลของการเก็บตวัอยา่ง  จาํนวน  เปอร์เซนต ์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

พ้ืนท่ี           

 

เมืองซินเป่ย           3,562,481  17.0 17.0 17.0 17.0 

เมืองไทเป่ย           2,405,364  11.5 11.5 11.5 11.5 

เมืองเถาหยวน           1,837,422  8.7 8.8 8.8 8.8 
เมืองไทจง           2,415,976  11.5 11.5 11.5 11.5 
เมืองไทหนาน           1,699,505  8.1 8.1 8.1 8.1 

เมืองเกาสง           2,509,860  12.0 12.0 12.0 12.0 

อาํเภออ้ีหลาน              414,015  2.0 2.0 2.0 2.0 

อาํเภอซินจู๋              466,888  2.2 2.2 2.2 2.2 
อาํเภอเมียวล่ี              503,445  2.4 2.4 2.4 2.4 
อาํเภอจางหัว           1,152,599  5.5 5.5 5.5 5.5 

อาํเภอหนานถวั              465,693  2.2 2.2 2.2 2.2 

อาํเภอหลินอว๋ิน              635,608  3.0 3.0 3.0 3.0 

อาํเภอเจียอ้ี              480,032  2.3 2.3 2.3 2.3 
อาํเภอป่ิงตง              770,936  3.7 3.7 3.7 3.7 
อาํเภอไทตง              201,675  1.0 1.0 1.0 1.0 

อาํเภอฮวาเหลียน              300,167  1.4 1.4 1.4 1.4 

อาํเภอเผิงหู                92,717  0.4 0.4 0.4 0.4 

ไมมี่ความแตกตา่ง 

จากของเดมินกั 
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เมืองจีหลง              341,944  1.6 1.6 1.6 1.6 

เมืองซินจู๋              372,169  1.8 1.8 1.8 1.8 

เมืองเจียอ้ี              241,254  1.1 1.2 1.2 1.2 
อาํเภอจินเหมิน              118,593  0.6 0.6 0.6 0.6 
อาํเภอเหลียนเจียง                11,216  0.1 0.1 0.0 0.1 

รวม         20,999,559  100% 100% 100% 100%   

 

สอง การเกบ็ตวัอย่างหลากหลาย 

งานวิจยัช้ินน้ีไดมี้การเก็บตวัอยา่งๆ หลากหลาย (ทั้งเพศ, วยั, ระดบัการศึกษา, อาชีพและรายได)้ ทาํให้พบว่าคนแต่ละ

ประเภทลว้นมีพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งสถานท่ีอยูอ่าศยัก็ส่งผลต่อการอ่านและการซ้ือหนงัสือ

ของพวกเขาอีกดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตส่ีพ้ืนท่ีใหญ่ทางเหนือ, ภาคกลาง, ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก ซ่ึงภาคเหนือประกอบดว้ย เมือง

ซินเป่ย, เมืองไทเป่ย, อาํเภออ้ีหลาน, เมืองจีหลง อาํเภอเถาหยวนและอาํเภอซินจู / ภาคกลางประกอบดว้ยเมืองไทจง, อาํเภอเมียว

ล่ี, อาํเภอหนานถวั, อาํเภอหลินอวิ๋นและอาํเภอจางหวั/ ภาคใตป้ระกอบดว้ยเมืองไทหนาน, เมืองเกาสง, เมืองเจียอ้ี, อาํเภอป่ิงตง

และอาํเภอเผงิหู/ ภาคตะวนัออกประกอบดว้ยอาํเภอฮวาเหลียน, อาํเภอไทตง, อาํเภอเผงิหู, อาํเภอเหลียนเจียง, อาํเภอจินเหมิน

และเกาะต่างๆ 

ตาราง 7.6 ความหลากหลายของตวัอยา่ง 

1. เพศ  4. อาชีพ  6. ที่อยู่อาศัย 
ชาย  ผูบ้ริหาร  เขตพ้ืนทีทางเหนือ 

หญิง  ช่างเทคนิค  เขตพ้ืนท่ีภาคกลาง 
2. อาย ุ  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  เขตพ้ืนท่ีทางใต ้

12-19 ปี  เกษตรกร  เขตพ้ืนท่ีตะวนัออกและเกาะต่างๆ 

20-29 ปี  นกัศึกษา    
30-39 ปี  แม่บา้น    
40-49 ปี  เกษียณ    
50-59 ปี  5.รายได้    
60 ปีข้ึนไป  ไม่มีรายได ้   
3. ระดับการศึกษา  ไม่ถึง 2 หม่ืน    
ตํ่ากวา่ประถม  2-3 หม่ืน    
มธัยมตน้  3-5 หม่ืน    
มธัยมปลาย  5-7 หม่ืน    
มหาวิทยาลยั  7 หม่ืน - 1 แสน    
ปริญญาโทข้ึนไป  1 แสนข้ึนไป    
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เจ็ด โครงสร้างกลุ่มตวัอย่าง 

จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปพบว่ามีจาํนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (50.3%:49.7%) 

ในดา้นอาย ุมีประชากรอาย ุ12-19 ปี จาํนวน 10.9%, 20-29 ปี 15.3%, 30-39 ปี 18.7%, 40-49 ปี 17.2%, 50-59 ปี 17.1% 

และ 60 ปีข้ึนไป 20.7% 

ระดบัการศึกษา มีผูท่ี้จบบการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัมากท่ีสุด 45.6% (ปริญญาตรี 39.0% และปริญญาโท 6.6%), จบ

การศึกษาระดบัชั้นมธัยมปลาย 28.3%ฅ และจบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ถึงประถมลงไป 25.7% 

ดา้นอาชีพ 5.1% เป็นเจา้ของธุรกิจหรือผูบ้ริหาร, 17.2% เป็นผูเ้ช่ียวชาญหรือช่างเทคนิค, 18.4% เป็นผูใ้ห้บริการ, 15.8% 

เป็นเกษตรกร, 14.6% เป็นนกัศึกษา, 15.3% เป็นแม่บา้น, 12.9% เกษียณหรือไม่มีอาชีพ และ 0.7% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

ในเร่ืองของรายได ้26.0% เป็นผูท่ี้ไม่มีรายได ้(เช่น คนเกษียณ, นกัเรียน, แม่บา้น), 14.6% มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 2 

หม่ืนดอลลาร์ไตห้วนั, 14.7% มีรายไดต่้อเดือนราว 2-3 หม่ืนดอลลาร์ไตห้วนั, 21.6% มีรายไดต่้อเดือนราว 3-5 หม่ืนดอลลาร์

ไตห้วนั, 16.2% มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 5 หม่ืนดอลลาร์ไตห้วนั และ 6.7% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

ประเด็นเขตท่ีพกัอาศยัพบว่า มีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีทางเหนือ 44.8%, ภาคกลาง 24.6%, ภาคใต ้27.2% และทาง

ตะวนัออกราว 3.4% 

 

ตาราง 7.7 โครงสร้างกลุ่มตวัอยา่ง 

หัวข้อ % 

เพศ 

ชาย 49.7 

หญิง 50.3 

อายุ 
12-19 ปี 10.9 

20-29 ปี 15.3 

30-39 ปี 18.7 

40-49 ปี 17.2 

50-59 ปี 17.1 

มากกว่า 60 ปีข้ึนไป 20.7 
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ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว่าประถม 13.7 

มธัยมตน้ 12.0 

มธัยมปลาย 28.3 

มหาวิทยาลยั / อาชีวะ 39.0 

ปริญญาโทข้ึนไป 6.6 

ไม่สะดวกตอบ 0.3 

อาชีพ 

ผูบ้ริหาร /เจา้ของกิจการ 5.1 

ผูเ้ช่ียวชาญ 17.2 

พนกังานทัว่ไป 18.4 

เกษตรกรผูใ้ชแ้รงงาน 15.8 

นกัเรียน 14.6 

แม่บา้น 15.3 

เกษียณ / ไม่มีงานทาํ 12.9 

ไม่สะดวกตอบ 0.7 

รายได้ต่อเดือน (ดอลลาร์ไต้หวนั) 
ไม่มีรายได ้ 26.0 

ไม่ถึงสองหม่ืน 14.6 

2-3 หม่ืน 14.7 

3-5 หม่ืน 21.6 

5-7 หม่ืน 10.0 

7 หม่ืน – 1 แสน 3.3 

มากกว่า 1 แสน 2.9 

ไม่สะดวกตอบ 6.7 

ทีพ่ักอาศัย 

เขตทางเหนือ 44.8 

เขตภาคกลาง 24.6 

เขตทางใต ้ 27.2 

ภาคตะวนัออกและหมู่เกาะ 3.4 

 

ส่วนทีส่อง ลกัษณะการอ่านโดยทัว่ไป 
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การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือและการ์ตูน”, “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือนิตยสาร” และ “การสาํรวจการ

อ่านและการซ้ือหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์” เป็นหัวขอ้ท่ีใชใ้นการศึกษา “การสาํรวจการอ่านและการซ้ือหนงัสือ” รวม

ไปถึงลกัษณะการอ่านโดยทัว่ไปซ่ึงไดมี้การเก็บกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนั รวมจาํนวนทั้งส้ิน 4,585 คน 

 

หนึ่ง อตัราการอ่านของส่ือแต่ละประเภท 

น่ียงัไม่ใช่คาํถามแบบเจาะลึก เพียงตอ้งการรู้วา่ผูอ่้านไดมี้การใชส่ื้อเพ่ือการอ่านในปี 2013 บา้งหรือไม่เท่านั้น ซ่ึงจาก

การสาํรวจพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไดมี้การใชอิ้นเตอร์ในการอ่านมากกว่าหนงัสือพิมพ ์(67.6%) ถดัมาคือหนงัสือพิมพ ์

(64.7%) และตวัหนงัสือ (61.0%) ลาํดบัท่ีส่ีคือนิตยสาร (54.9%) และอตัราการอ่านการ์ตูนอยูท่ี่ 19.5% (ภาพประกอบ 7.1) 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้พบว่าการอ่านหนงัสือจากส่ือดั้งเดิม เช่น กระดาษมีอตัราท่ีลดลง โดยการอ่านจาก

หนงัสือพิมพไ์ดล้ดลงจาก 71.1% เป็น 64.7%, การอ่านจากหนงัสือไดล้ดลงจาก 66.0% เป็น 61.0%, การอ่านจากนิตยสารได้

ลดลงจาก 59.0% เป็น 54.9%, การอ่านการ์ตูนไดล้ดลงจาก 21.9% เป็น 19.5% ในขณะท่ีผูอ่้านจากอินเตอร์เน็ตมีจาํนวนเพ่ิม

สูงข้ึนจาก 65.7% เป็น 67.6% 

 

 ภาพประกอบ 7.1 ช่องทางการอ่านหนงัสือของประชากร 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า ประชากรในแต่ละประเภทมีลกัษณะการอ่านท่ีแตกต่างกนั60 (ตาราง 7.8 ตารางประกอบ A1) 

                                                             
60 การส ารวจนีเ้ป็นแบบเฉพาะกลุ่มเพื่อชีใ้ห้เหน็ถงึลกัษณะที่มีความแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจนเทา่นัน้ 
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ผูห้ญิงมีอตัราการอ่านหนงัสือ (63.3%) และนิตยสาร (58.5%) มากกว่าผูช้าย โดยผูช้ายมีอตัราการอ่านการ์ตูนมากกว่า 

(23.6%) ในขณะท่ีอตัราการอ่านหนงัสือพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ตของทั้งเพศอยูใ่นอตัราท่ีไล่เล่ียกนั 

ในบรรดาของนกัศึกษาผูมี้อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีมีอตัราการอ่านหนงัสือมากท่ีสุด (86.2%) ในขณะท่ีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 

20-39 ปีนิยมอ่านขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ตราว 90% และอตัราการอ่านผา่นทางหนงัสือแค่เพียง 16% เช่นเดียวกบัประชากรผูมี้

อายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึงนิยมอ่านขอ้มูลข่าวสาวรผา่นทางหนงัสือพิมพม์ากกว่า 

ประเด็นเร่ืองการศึกษาพบว่า ผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะอ่านหนงัสือทุกประเภท ทั้งจากหนงัสือพิมพ ์หนงัสือเล่ม 

อินเตอร์เน็ตและนิตยสาร และมีอตัราการอ่านมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัมธัยมปลายเสียอีก จึงจดัไดว้่าเป็นผูท่ี้มีอตัราการ

อ่านอยูใ่นระดบัสูง 

ตาราง 7.8 ช่องทางการอ่านหนงัสือของประชาชน 

        

หน่วย : คน/% 

หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  อตัราการอ่าน หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต หนงัสือเล่ม การ์ตูน ไม่ไดอ้่านเลย 

รวมทั้งส้ิน 
             
4,585  85.4 64.7 54.9 67.6 61 19.5 14.6 

เพศ                 

ชาย 
               
2,277  86.5 65.6 51.2 67.8 58.6 23.6 13.5 

หญิง 
               
2,308                

อาย ุ                 

12-19 ปี 
                  
500  97.3 66.4 54.7 81.4 86.2 53.4 2.7 

20-29 ปี 
                  
699  97.3 75.1 65.7 91.4 75.2 36.8 2.7 

30-39 ปี 
                  
859  95.9 69.6 68 89.5 68.8 22.8 4.1 

40-49 ปี 
                  
791  92.2 72 66.3 79.7 67.2 12.3 7.8 

50-59 ปี 
                  
786  84.1 64.4 52.2 56.9 54.3 6.7 15.9 

60 ปีข้ึนไป 
                  
950  56.1 46.1 27.9 21.6 30.3 2.6 43.9 

ระดับการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ประถม 
                  
629  34.2 27.8 11.5 9.8 18.6 7.9 65.8 

มธัยมตน้ 
                  
551  81.9 58.6 35.6 45.3 50 24.4 18.1 

มธัยมปลาย 
               
1,299  91.2 65.1 52.5 67.8 56.5 17 8.8 
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ปริญญาตรี 
               
1,786  98 77.2 73.5 89.8 77.1 23.1 2 

ปริญญาโทข้ึนไป 
                  
305  99.3 79.6 81.3 97.5 92.7 25.2 0.7 

ไม่สะดวกตอบ 
                    
15  72.3 29.8 43.3 29 58.1 7.3 27.7 

 

สอง ช่องทางในการอ่าน 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวข้า้งตน้ว่าน่ีมิใช่การสาํรวจแบบเจาะลึก แมใ้นปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตจะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้าย แต่

หนงัสือพิมพ ์หนงัสือเล่ม อินเตอร์เน็ต นิตยสาร หนงัสืออิเลคทรอนิกส์และหนงัสือการ์ตูน แบบใดเล่าท่ีเป็นส่ือท่ีไดรั้บความ

นิยมมากท่ีสุด? 

จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งพบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะสาํหรับประชากรผูมี้อายุ

ตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปแลว้ อินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางสาํคญัในการเขา้สู่ขอ้มูลข่าวสารของพวกเขา รองลงมาคือหนงัสือพิมพคิ์ดเป็น

อตัราส่วน 24.0% ถดัมาคือหนงัสือเล่ม (15.1%) และการ์ตูน (1.7%) เป็นจาํนวน 16.8% และนิตยสารอีก 4.8% (ภาพประกอบ 

7.2) 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้ มีอการใชง้านอินเตอร์เน็ตมากข้ึนจาก 38.8% เป็น 46.4% และหนงัสือ 12.6% เป็น 15.1% 

ในขณะท่ีอตัราการอ่านหนงัสือพิมพล์ดลงจาก 35.3% เป็น 24.0% ทว่าอตัราการอ่านนิตยสารและการ์ตูนยงัไม่ค่อยมีการ

เปล่ียนแปลงมากนกั  
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ภาพประกอบ 7.2 ช่องทางการอ่านหนงัสือของประชากร 

 

นอกจากน้ี การสาํรวจยงัพบว่าความแตกต่างของเพศ, ช่วงวยั, การศึกษาและอาชีพยงัส่งผลต่อการเลือกช่องทางในการ

อ่านหนงัสืออีกดว้ย 

โดยเพศหญิงจะช่ืนชอบการอ่านผา่นหนงัสือกระดาษมากกว่าเพศชาย คิดเป็นจาํนวน 18.2% ในขณะท่ีเพศชายชอบ

อ่านผา่นตวัเล่มแค่เพียง 6.2% เท่านั้น (ตาราง 7.9 ตารางประกอบ A2) 

ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12-19 ปีจาํนวน 47.2% จะเลือกอ่านผา่นอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั แต่ก็ยงัมีการอ่านหนงัสือ

กระดาษสุงถึง 30.7% ถือเป็นช่วงวยัท่ีมีอตัราการอ่านสูงท่ีสุด, ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 20-39 ปีจาํนวน 70% จะเลือกอ่านผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตและหนงัสือเล่มในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั, ส่วนประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 40-49 ปีไปและ 50-59 ปี ต่างเสพขอ้มูลผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตและหนงัสือพิมพใ์นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปจะอ่านผา่นหนงัสือพิมพแ์ละ

หนงัสือเท่านั้น คิดเป็นอตัราส่วนราว 11.9% 

ส่วนประเด็นเร่ืองระดบัการศึกษาพบว่า ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัมธัยมปลายข้ึนไปจะอ่านผา่นอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั คิด

เป็นจาํนวน 40% 
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ตาราง 7.9 ช่องทางการอ่านหลกัๆ ของประชาชน 

        

หน่วย : คน/% 

หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  รวม หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต หนงัสือเล่ม การ์ตูน ไม่ไดอ้่านเลย 

รวมทั้งส้ิน 
               
4,585  100.0 24 4.8 46.4 15.1 1.7 8 

เพศ                 

ชาย 
               
2,277  100.0 24.7 3.7 48.7 12 2.2 8.7 

หญิง 
               
2,308  100.0 23.3 6 43.9 18.2 1.2 7.3 

อาย ุ                 

12-19 ปี 
                  
500  100.0 7.9 4.9 47.2 30.7 7.2 2.1 

20-29 ปี 
                  
699  100.0 10.5 2.8 68.3 13.6 3.3 1.4 

30-39 ปี 
                  
859  100.0 14.3 4.5 67.2 10.6 0.8 2.6 

40-49 ปี 
                  
791  100.0 25.4 6.7 47.5 14.3 0.5 5.7 

50-59 ปี 
                  
786  100.0 33.8 5.6 32.3 14.6 0.4 13.3 

60 ปีข้ึนไป 
                  
950  100.0 49.3 4.5 11.4 11.9 0.2 22.6 

ระดับการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ประถม 
                  
629  100.0 36.3 2 4.5 15 3 39.1 

มธัยมตน้ 
                  
551  100.0 34 4.5 24.7 18.9 3.5 14.5 

มธัยมปลาย 
               
1,299  100.0 29.5 4.5 43.7 13 2 7.3 

ปริญญาตรี 
               
1,786  100.0 17 6 60 14.4 0.9 1.6 

ปริญญาโทข้ึนไป 
                  
305  100.0 10.6 3.4 63.9 20.1 0.7 1.3 

ไม่สะดวกตอบ 
                    
15  100.0 26.2 7.3 17.5 32.8   16.3 

 

สาม การอ่านผ่านอนิเตอร์เน็ต 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวข้า้งตน้ว่า อินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่ือสาํคญัในการอ่านของทั้งชายและหญิง แต่ส่ิงท่ีพวกเขาอ่านกนัใน

อินเตอร์นั้นมีอะไรบา้ง คือส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษา 
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จากการสาํรวจพบว่าผูค้นอ่านข่าวสารผา่นทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด (91.0%), รองลงมาคือนิตยสาร 38.5%, 33.1% 

อ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ฟรี, 23.3% อ่านการ์ตูนออนไลน์ฟรี, 6.1% หนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบเก็บค่าบริการ, 3.2% อ่าน

นิตยสารแบบเก็บค่าบริการ, 2.2% อ่านข่าวแบบเก็บค่าบริการ และ 0.7% อ่านการ์ตูนแบบเก็บค่าบริการ ซ่ึงเมื่อตดัอตัราการอ่าน

เพจต่างๆ ออกไปแลว้พบว่าผูอ่้านจาํนวน 46.3% นิยมอ่านข่าวและนิตยสารแบบออนไลน์มากท่ีสุด (ภาพประกอบ 7.3) 

เทียบกบัเม่ือปี 2012 แลว้อตัราการอ่านหนงัสือและนิตยสารแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแบบเสียเงินหรือไม่เสียเงิน 

ลว้นมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมมากข้ึนจาก 34.2% เป็น 46.3% 

 

ภาพประกอบ 7.3 ลกัษณะการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประชากร 

 

ตาราง 7.10 การอ่านข่าวออนไลน์ของประชาชน 

        

หน่วย : คน/% 

  
หวัข้อ  กลุ่มตัวอย่าง  ข่าวฟรี นติยสารฟรี หนงัสือฟรี การ์ตูนฟรี หนงัสือจ่ายเงนิ การ์ตูนจ่ายเงนิ ข่าวจ่ายเงนิ นติยสารจ่ายเงนิ ไม่อ่าน นติยสารข่าว 

รวมทั้งส้ิน 
     
3,098.00  91.0 38.5 33.1 23.3 6.1 0.7 2.2 3.2 3.3 46.3 

เพศ                       

ชาย 
          
1,544  90.5 35.8 34.6 30.1 7.6 0.9 2.8 3.9 3.3 54.2 

หญิง 
          
1,544  91.6 41.2 31.5 16.5 4.6 0.6 1.6 2.6 3.3 38.6 

อายุ                       
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12-19 ปี 
              
407  79.5 25.7 53 44.9 3 1.3 2.1 1.8 3.8 86.4 

20-29 ปี 
              
639  95.5 43.1 41.1 42.1 6.5 0.9 2.8 3.9 0.4 88.9 

30-39 ปี 
              
769  94.4 43.6 32.2 22.6 7.7 0.6 2.4 4.1 2.1 62.3 

40-49 ปี 
              
631  

            
91  40.0 26.1 9.4 6.2 0.4 1.5 2.6 3.5 36.8 

50-59 ปี 
              
447  90.3 37.6 21.7 6.1 6.7 0.4 1.9 3 6.5 22.7 

60 ปีขึ้นไป 
              
205  88.4 27.5 18 3.7 3.2 1.2 2.7 3.1 8.6 6.9 

ระดบัการศึกษา                       

ตํ่ากวา่ประถม 
                
62  64.0 13.7 25.9 23 1.6 1.3 1.3 1.3 14.3 5.4 

มธัยมตน้ 
              
250  80.3 20.9 35.4 29.7 3 1.5 1.9 1.9 6.7 33.3 

มธัยมปลาย 
              
880  88.0 31.3 31.8 21.1 3.3 0.7 1.7 1.8 5 40.9 

ปริญญาตรี 
          
1,604  94.7 44.2 33.4 23.4 7.3 0.6 2.3 3.8 1.8 63.8 

ปริญญาโทขึ้นไป 
              
297  95.5 49.2 34.6 23.9 11 0.7 3.5 5.9 0.9 77.7 

ไม่สะดวกตอบ 
                  
4  76.9 0 26 0   0 0 0 23.1 7.5 

อาชีพ                       

ผูบ้ริหาร 200 93.7 52.3 29.1 8.5 15.5 0.4 3 9.7 3.9 56.5 

ผูเ้ช่ียวชาญ 739 94.2 46.9 31.8 23 10.2 0.7 3.4 4.8 2.2 69.2 

ผูใ้ห้บริการ 694 94.3 40.3 32.7 21.4 4.4 0.7 2.7 2.5 1.7 53.1 

เกษตรกร 324 87.3 29.1 24.5 18.6 2.9 0 0.6 1.1 6.8 21.4 

นกัศึกษา 571 84.5 29.8 50.2 46.4 4.6 1.4 1.7 2.2 2.7 90.7 

แม่บา้น 332 89.9 34.7 23.7 8.8 2.6 0.3 0.9 0.8 5.9 17.5 

เกษียณ 224 91.4 33 25.1 13.4 3 1.6 1.5 3.8 4.3 18.2 

ไม่สะดวกตอบ 14 100 51.8 20.7 7.2           12.8 

รายได้                       

ไม่มีรายได ้ 722 85.5 30.1 37.4 31 3.1 1 1.5 1.8 4.1 45.9 

ไม่ถึง 2 หมื่น 284 91.3 34.0 45.9 34.2 4.6 1 1.9 2.6 2.8 38.3 

2-3 หมื่น 490 91.5 37.0 30.3 22.7 2.9 0.6 0.7 1.3 4.4 42.4 

3-5 หมื่น 808 94.1 43.9 32.0 21.4 5.6 0.4 1.6 3.1 2.1 52.3 

5-7 หมื่น 387 94.2 44.9 25.7 16.3 10.8 0.7 4.1 7.2 2.4 54.6 

7 หมื่น - 1 แสน 138 92.9 43.9 31.3 11.2 11.7 1.3 5.9 4.0 1.5 59.6 

หน่ึงแสนขึ้นไป 111 91.3 42.5 24 14.3 16.8 0.9 6.4 9.9 6.1 59.2 

ไม่สะดวกตอบ 157 89.2 38.6 29.5 13.1 10.2 0.6 2.7 2.7 5.4 29.9 

ถิ่นที่อยู่                       

ภาคเหนือ 
          
1,510  91.8 39.3 34.4 24.5 7.4 1.0 2.6 3.5 2.7 54.0 

ภาคกลาง 708 89.5 38.3 32.3 21.2 4.6 0.3 1.2 3.3 4.9 39.4 

ภาคใต ้ 792 91.5 36.8 31.0 22.7 4.2 0.5 2.1 2.4 3.2 39.9 

ภาคตะวนัออก 88 86.0 41.3 33.9 24.5 11.4 1.5 5.2 4.2 2.6 45.1 
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สาม อุปกรณ์การอ่านแบบออนไลน์ 

จากการสอบถามพบว่า คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแลปทอปไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด (82.5%), 72.7% นิยมใชมื้อ

ถือในการอ่าน, 43.8% ใชไ้อแพด และมีเพียง 20.0% เท่านั้นท่ีใช ้e-reader โดยเฉพาะ (ภาพประกอบ 7.4) 

 

ภาพประกอบ 7.4 อุปกรณ์การอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประชากร 

 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่าประชากรในแต่ละช่วงวยัต่างมีอุปกรณ์ในการอ่านท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ว่าผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 40 

ปีนิยมใชมื้อถือและคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือแลปทอปมากกว่า ส่วนผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป ไม่ค่อยนิยมใชมื้อถือในการ

อ่าน แต่ชอบใชไ้อแพดมากกว่ากลุ่มวยัรุ่นเสียอีก (ตาราง 7.11, ตารางประกอบ A4) 
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ตาราง 7.11 อุปกรณ์การอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประชาชน 

หัวขอ้ กลุ่มตวัอยา่ง มือถือ ไอแพด คอมพแ์ละแลปทอป โทรทศัน์ ไม่ตอบ 

รวมทั้งหมด 
               
1,935  72.7 43.8 82.5 20.0 0.1 

เพศ             
ชาย 988 70.0 43.1 84.8 20.0 0.1 

หญิง 946 75.4 44.5 80.0 20.1 0.2 

อาย ุ             

12-19 ปี 303 77.9 33.9 77.8 20.1 0.3 
20-29 ปี 488 85.8 33.2 89.7 21.9 0.0 

30-39 ปี 496 74.3 48.7 79.3 19.6 0.4 

40-49 ปี 349 65.6 53.7 79.9 15.6 0.0 
50-59 ปี 220 53.5 51.8 83.7 21.6 0.0 

60 ปีข้ึนไป 80 46.1 49.7 84.1 26.5 0.0 

 

ห้า การรู้จักและยอมรับหนังสืออเิลคทรอนิกส์ของผู้ทีไ่ม่เคยมปีระสบการณ์การใช้งาน 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวข้า้งตน้ว่า ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจาํนวน 46.3% เคยมีประสบการณ์ในการอ่านหนงัสือและ

นิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์มาแลว้ ในขณะท่ีอีก 53.7% ยงัไม่เคย ดงันั้น บุคคลกลุ่มน้ีจะมีความรู้จกัและยอมรับหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์มากแค่ไหน? มีความยอมรับและยนิดีเขา้ร่วมแพลทฟอร์มการอ่าน61หรือไม่? จึงเป็นคาํถามท่ีจาํเป็นตอ้ง

ทาํการศึกษากนัต่อไป 

หน่ึง การรู้จักและยอมรับหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

การสาํรวจพบว่า ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ในการอ่านหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 72.6% มี

ความรู้ในการเร่ิมตน้ใชง้านคอมพิวเตอร์, ไอแพด, มือถือ, และอุปกรณ์ในการอ่านดี แต่อีก 12.7% ไม่มีความสนใจท่ีจะอ่าน

หนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (ภาพประกอบ 7.5) 

สาเหตุท่ีพวกเขาไม่มีความสนใจท่ีจะอ่านหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์นั้น 23.4% บอกว่ากลวัเสีย

สายตา, 18.2% ใชอุ้ปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ไม่เก่ง, 17.2% กลวัส่งผลกระทบต่อการมองเห็น, 16.3% ไม่มีเวลา, 14.6% ไม่มีความ

สนใจท่ีจะอ่านหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์, 11.5% รู้สึกวา่การใชง้านหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบ

อิเลคทรอนิกส์ค่อนขา้งลาํบาก, 6.3% ชินกบัหนงัสือกระดาษมากกว่า, 5.4%รู้สึกว่าตวัอกัษรของหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบ

อิเลคทรอนิกส์มีขนาดเล็กเกินไป และมีเหตุผลอ่ืนๆ อีก 2% (ภาพประกอบ 7.6) 

                                                             
61 แพลทฟอร์มการอา่นหมายถงึผู้ ให้บริการหนงัสืออเิลคทรอนิกส์ 
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ภาพประกอบ 7.5 การรับรู้และยอมรับในการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประชากรท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ 

รู้จกัอีบุ๊ค, 72.60% 

ไม่รู้จกัอีบุ๊ค, 27.40% 

N = 2,356 

ต้องการใช้งาน, 
12.70% 

ไม่ต้องการใช้งาน, 
85.60% 

ไม่สะดวกตอบ, 1.60% 

N = 2,356 
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ภาพประกอบ 7.6 สาเหตุท่ีประชากรผูไ้ม่เคยมีประสบการณ์ไม่ยอมอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า ผูห้ญิงอายตุ ํ่ากว่า 40 ปีและมีการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัมีความรู้ในการใชง้านหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ เพียงแต่ไม่มีความสนใจท่ีจะใช ้ในขณะท่ีประชากรผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 12-29 ปีและมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรีมีความยนิดีท่ีจะทดลองใชง้านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มากกว่า (ตาราง 7.12, ตารางประกอบ A5 และ A6) 

และสาเหตุของการเลือกไม่ใช่งานหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 40 

ระบุว่ากลวัเสียสายตา, ไม่มีความสนใจและชินกบัหนงัสือกระดาษมากกว่า ในขณะท่ีผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปไม่มี

ความสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร์ (ตารางประกอบ A7) 
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ตาราง 7.12 ความสมคัรใจในการอ่านหนงัสือของผูท่ี้ไม่เคยอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มาก่อน 

    

หน่วย : คน/% 

 หัวข้อ  กลุ่มตวัอย่าง  ผลรวม ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่ตอบ 

รวมทั้งส้ิน 
                     
2,356  100.0 12.7 85.6 1.6 

เพศ           

ชาย 
                     
1,197  100.0 14.0 84.3 1.7 

หญิง 
                     
1,159  100.0 11.3 87.2 1.5 

อาย ุ           

12-19 ปี 
                        
192  100.0 24.8 74.1 1.0 

20-29 ปี 
                        
209  100.0 23.9 76.1 0.0 

30-39 ปี 
                        
350  100.0 15.2 84.8 0.0 

40-49 ปี 
                        
418  100.0 20.1 79.3 0.6 

50-59 ปี 
                        
535  100.0 11.2 87.0 1.8 

60 ปีข้ึนไป 
                        
652  100.0 7.8 89.9 2.4 

 

สอง ความรู้จักและยนิดีเข้าร่วมแพลทฟอร์มของหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการตรวจสอบพบว่าประชากรผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจาํนวน 78.6% มีประสบการณ์ท่องอินเตอร์เน็ตมาก่อน 

ซ่ึงผลสาํรวจอยา่งไม่เป็นทางการระบุว่า พวกเขามีมือถือท่ีมีประสิทธิภาพในการอ่านถึง 73.0% ถดัมาคือคอมพิวเตอร์แบบทัว่ไป 

69.7%, 40.6% เป็นไอแพด, 12.5% เป็นโทรศพัทท่ี์สามารถเช่ือมต่อเขา้อินเตอร์เน็ตได,้ 3.5% เป็น E-reader โดยตรง, 15.8% ไม่มี

อุปกรณ์สาํหรับใชอ่้านหนงัสือหรือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์เลย จึงอาจกล่าวไดว้่าชาวไตห้วนัมีศกัยภาพต่อการใชง้านหนงัสือ

หรือนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ เพียงแต่จาํเป็นตอ้งให้การสนบัสนุนมากข้ึนกว่าน้ี 

แต่ถึงกระนั้น ชาวไตห้วนัยงัมีความรู้เร่ืองแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในขอบเขตท่ีจาํกดัและยงัไม่

ค่อยอยากเขา้ร่วมเท่าไหร่นกั 

ซ่ึงชาวไตห้วนัมีรู้จกัแพลทฟอร์มอยา่ง google มากท่ีสุด (59.9%) ถดัมาคือ Apple iTunes (48.4%) ซ่ึงแพลทฟอร์มสาม

อนัดบัแรกของไตห้วนั ไดแ้ก่ เมืองหนงัสือออนไลน์ Hami (36.3%), TaiWan DaGeDa My Book (33.2%) และ YuanTuan e 
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ShuCheng (32.1%) รองลงมาคือ UDN (24.0%) มีสัดส่วนราว 20% และแพลทฟอร์มอ่ืนๆ อีก 20% (ภาพประกอบ 7.7 และตาราง

ประกอบ D1) 

 

ภาพประกอบ 7.7 การรับรู้แพลทฟอร์มการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของประชากร 

นอกจาก google และ Apple iTunes แลว้ ชาวไตห้วนันิยมใชมื้อถือในการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เป็นหลกั ซ่ึงจาก

การสาํรวจพบว่า ชาวไตห้วนันิยมใชบ้ริการของ เมืองหนงัสือออนไลน ์Hami มากท่ีสุด (6.4%) ถดัมาคือ YuanTuan e ShuCheng 

(3.7%) และ TaiWan DaGeDa My Book (3.5%), UDN และ ChengBang Suishen e Ce (2.1%), Taiwan Yunduan Shuchang (1.4%),  

Du Ce Wangluo Shudian (1.3%), Tong Shu Meng Gong Chang (0.5%), Hyread eBook, MagV, Yuan Duan Shucheng และ 

PUBu อีกอยา่งละ 0.3% (ภาพประกอบ 7.8, ตารางประกอบ D2) 
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ภาพประกอบ 7.8 แพลทฟอร์มหลกัท่ีประชากรใชใ้นการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 
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ส่วนทีส่าม ลกัษณะการอ่านนิตยสารและผลติภณัฑ์อเิลคทรอนิกส์ 

หนึ่ง ความพอใจในการอ่าน 

หนึ่ง ความพอใจในการอ่านหนังสือ 

จากการสาํรวจประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปพบว่ามีผูท่ี้รักอ่านการอยา่งมาก 14.0%, 50.1% เป็นผูท่ี้รักการอ่าน คิด

เป็น 64.1% นอกจากน้ียงัมีประชากรอีก 27.4% ท่ีไม่ช่ืนชอบการอ่านหนงัสือ และ 3.4% ไม่ชอบการอ่านหนงัสืออยา่งมาก คิด

เป็นจาํนวน 30.8% ของผูท่ี้ไม่รักการอ่าน (ภาพประกอบ 7.9) 

เทียบกบัปี 2012 ท่ีมีผูรั้กการอ่าน 65.7% แลว้ ในปี 2014 มีจาํนวนของผูรั้กการอ่านอยูท่ี่ 64.1% เท่านั้น 

 

ภาพประกอบ 7.9 ความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือของประชากร 

 

บุคคลแต่ละเพศและแต่ละช่วงวยัลว้นมีใจรักการอ่านท่ีแตกต่างกนั (ตาราง 7.13, ตารางประกอบ B1) 

โดยเพศหญิงจาํนวน 70.8% เป็นผูรั้กการอ่านมากกว่าผูช้าย (57.6%) คิดเป็นจาํนวน 13.2% และผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 12-19 ปี

มีใจรักในการอ่านหนงัสือมากท่ีสุด (76.4%) ในขณะท่ีประชากรผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปมีจาํนวนของผูรั้กการอ่านนอ้ยท่ีสุด 

(46.6%) 
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และระดบัการศึกษามีส่วนสัมพนัธ์กบัการรักการอ่าน โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าประถมมีผูรั้กการอ่านอยู ่35.1% 

ในขณะท่ีผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีผูรั้กการอ่านถึง 82.8% 

นกับริหาร, ผูเ้ช่ียวชาญและนกัศึกษาค่อนขา้งจะเป็นผูท่ี้รักการอ่าน คิดเป็นเปอร์เซนตไ์ดถึ้ง 80% เม่ือเทียบกบัเกษตรกร

และผูใ้ชแ้รงงานแลว้ มีผูรั้กการอ่านอยูแ่ค่ราว 30% (32.4%) เท่านั้น ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีตํ่ามาก 

แต่ในขณะเดียวกนั ผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 7 หม่ืน – 1 แสนดอลลาร์ไตห้วนั กลบัเป็นกลุ่มของผูรั้กการอ่านท่ีมีจาํนวนสูง

มาก (84.4%) 

 

ตาราง 7.13 ความพอใจในการอ่านหนงัสือของประชากร 

      
หน่วย : คน / % 

  

หัวข้อ  กลุ่มตัวอย่าง  ผลรวม 

ความชอบ ไม่ชอบ 

ไม่
ทราบ ประมาณ ชอบมาก ชอบ ประมาณ 

ชอบ
มาก ชอบ 

รวมทั้งส้ิน 
                
1,581  100.0 64.1 14.0 50.1 30.8 27.4 3.4 5.1 

เพศ                   

ชาย 
                   
784  100.0 57.6 11.5 46.1 35.7 31.0 4.7 6.7 

หญิง 
                   
797  100.0 70.8 16.7 54.1 25.7 23.7 2.1 3.5 

อายุ                   

12-19 ปี 
                   
172  100.0 76.4 15.9 60.5 20.9 17.6 3.2 2.8 

20-29 ปี 
                   
241  100.0 71.8 16.0 55.8 24.6 21.5 3.1 3.6 

30-39 ปี 
                   
297  100.0 67.4 13.2 54.3 27.6 24.3 3.3 5.0 

40-49 ปี 
                   
273  100.0 66.7 15.9 50.9 29.1 26.1 3.1 4.1 

50-59 ปี 
                   
271  100.0 59.5 13.8 45.8 34.7 31.0 3.6 5.8 

60 ปีขึ้นไป 
                   
328  100.0 46.6 10.3 36.4 44.7 40.5 4.1 8.7 

ระดับการศึกษา                   
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ตํ่ากวา่ประถม 
                   
226  100.0 35.1 7.9 27.3 54.6 49.2 5.4 10.3 

มธัยมตน้ 
                   
192  100.0 48.9 7.6 41.3 45.8 36.1 9.7 5.3 

มธัยมปลาย 
                   
449  100.0 58.3 10.9 47.4 35.0 32.3 2.7 6.7 

ปริญญาตรี 
                   
596  100.0 77.2 16.6 60.5 19.8 18.3 1.5 3.0 

ปริญญาโทขึ้นไป 
                   
115  100.0 82.8 31.9 50.9 15.4 12.8 2.6 1.8 

ไม่สะดวกตอบ 
                        
4  100.0 33.5   33.5 35.1   35.1 31.3 

อาชีพ                   

ผูบ้ริหาร 
                     
88  100.0 79.7 23.5 56.2 18.1 17.1 1.0 2.2 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
                   
282  100.0 78.7 20.0 58.7 17.2 16.6 0.6 4.1 

ผูใ้ห้บริการ 
                   
278  100.0 69.4 11.7 57.7 27.2 22.8 4.4 3.4 

เกษตรกร 
                   
256  100.0 32.4 5.2 27.2 57.6 52.6 5.0 10.0 

นักศึกษา 
                   
234  100.0 79.0 17.2 61.8 18.4 15.2 3.1 2.6 

แม่บา้น 
                   
238  100.0 60.6 11.7 49.0 35.0 32.2 2.7 4.4 

เกษียณ 
                   
194  100.0 52.1 14.2 37.9 40.1 33.8 6.3 7.8 

ไม่สะดวกตอบ 
                     
11  100.0 43.5 8.3 35.3 36.0 25.8 10.2 20.5 

รายได้                   

ไม่มีรายได ้
                   
393  100.0 67.3 14.3 53.0 27.8 23.8 4.0 4.9 

ไม่ถึง 2 หม่ืน 
                   
220  100.0 58.3 7.8 50.5 35.8 31.7 4.1 5.9 

2-3 หม่ืน 
                   
244  100.0 57.5 9.5 48.0 37.2 33.6 3.6 5.3 

3-5 หม่ืน 
                   
368  100.0 64.7 15.7 49.0 29.8 27.6 2.3 5.5 

5-7 หม่ืน                    100.0 72.9 14.8 58.1 24.4 23.1 1.3 2.7 
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145  

7 หม่ืน - 1 แสน 
                     
51  100.0 84.4 36.4 48.0 15.6 11.8 3.9   

หน่ึงแสนขึ้นไป 
                     
50  100.0 65.9 25.2 40.7 34.1 31.9 2.2   

ไม่สะดวกตอบ 
                   
110  100.0 53.1 11.7 41.4 35.5 28.3 7.1 11.4 

 

สอง ความพอใจในการอ่านนิตยสาร 

จากการสาํรวจประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปพบว่ามีผูท่ี้ช่ืนชอบการอ่านนิตยสารอยา่งมาก 8.0%, 41.6% เป็นผูท่ี้

รักการอ่าน คิดเป็น 49.6% นอกจากน้ียงัมีประชากรอีก 37.2% ท่ีไม่ช่ืนชอบการอ่านนิตยสาร และ 3.7% ไม่ชอบการอ่านนิตยสาร

อยา่งมาก คิดเป็นจาํนวน 30.8% ของผูท่ี้ไม่รักการอ่านนิตยสาร (ภาพประกอบ 7.10) 

 

ภาพประกอบ 7.10 ความช่ืนชอบในการอ่านนิตยสารของประชากร 

 

เม่ือเทียบกบัความพอใจในการอ่านหนงัสือของประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปแลว้พบว่ามีผูท่ี้ช่ืนชอบการอ่าน

หนงัสือ (64.1%) มากกว่านิตยสาร (49.6%) ราว 15% 
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โดยเพศหญิงจาํนวน 57.7% ช่ืนชอบการอ่านนิตยสารมากกว่าเพศชาย (41.8%) คิดเป็นจาํนวน 15.9% และผูท่ี้มีอายุ

ระหว่าง 30-39 ปีจะชอบอ่านนิตยสารมากท่ีสุด (61.0%) ในขณะท่ีผูมี้อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปมีอตัราการอ่านหนงัสือค่อนขา้งนอ้ย 

(32.7%) 

ในเร่ืองของระดบัการศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากว่าระดบัประถมจะช่ืนชอบอ่านนิตยสารมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาระดบั

ปริญญาโทข้ึนไปราว 64.4% 

เช่นเดียวกบัอาชีพ เม่ือผูป้ระกอบอาชีพท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญจะชอบอ่านนิตยสารราว 69.2% ในขณะท่ีผูท่ี้เป็น

เกษตรกรจะชอบอ่านนิตยสารนอ้ยมาก แค่29.9% เท่านั้น 

และผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 5 หม่ืนดอลลาร์ไตห้วนัข้ึนไปจะเป็นกลุ่มท่ีชอบอ่านนิตยสารมากท่ีสุด 

ตาราง 7.14 ความพอใจในการอ่านนิตยสารของประชากร 

      
หน่วย : คน / % 

  

หัวข้อ  กลุ่มตัวอย่าง  ผลรวม 

ความชอบ ไม่ชอบ 

ไม่
ทราบ ประมาณ ชอบมาก ชอบ ประมาณ 

ชอบ
มาก ชอบ 

รวมทั้งส้ิน 
                
1,500  100.0 49.6 8.0 41.6 40.8 37.2 3.7 9.5 

เพศ                   

ชาย 
                   
745  100.0 41.8 6.8 35.0 47.2 42.5 4.8 11.0 

หญิง 
                   
755  100.0 57.7 9.3 48.4 34.2 31.7 2.5 8.1 

อายุ                   

12-19 ปี 
                   
164  100.0 45.7 4.6 41.1 48.5 46.2 2.4 5.8 

20-29 ปี 
                   
230  100.0 54.3 7.0 47.4 37.2 32.9 4.3 8.5 

30-39 ปี 
                   
280  100.0 61.0 10.7 50.4 31.8 30.7 1.1 7.2 

40-49 ปี 
                   
259  100.0 57.1 11.8 45.3 32.6 28.7 3.9 10.3 

50-59 ปี 
                   
257  100.0 43.4 6.7 36.7 44.9 41.5 3.4 11.7 

60 ปีขึ้นไป 
                   
310  100.0 32.7 5.5 27.2 54.6 47.4 7.2 12.7 
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ระดับการศึกษา                   

ตํ่ากวา่ประถม 
                   
207  100.0 17.7 1.7 16.0 66.7 53.3 13.4 15.6 

มธัยมตน้ 
                   
164  100.0 31.7 2.4 29.3 57.6 53.9 3.7 10.7 

มธัยมปลาย 
                   
419  100.0 44.3 5.7 38.6 45.3 41.6 3.7 10.4 

ปริญญาตรี 
                   
613  100.0 62.6 11.0 51.7 29.9 27.9 2.0 7.5 

ปริญญาโทขึ้นไป 
                     
89  100.0 64.4 18.5 45.9 27.1 27.1   8.5 

ไม่สะดวกตอบ 
                        
8  100.0 42.0   42.0 41.6 28.8 12.8 16.4 

อาชีพ                   

ผูบ้ริหาร 
                     
80  100.0 57.6 7.2 50.4 36.4 30.1 6.3 6.0 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
                   
249  100.0 69.2 14.7 54.5 22.7 21.9 0.8 8.1 

ผูใ้ห้บริการ 
                   
314  100.0 56.3 8.7 47.6 34.5 32.2 2.3 9.2 

เกษตรกร 
                   
222  100.0 29.9 3.4 26.5 55.7 49.6 6.1 14.4 

นักศึกษา 
                   
211  100.0 46.9 4.9 42.1 46.2 43.8 2.4 6.8 

แม่บา้น 
                   
224  100.0 45.7 7.1 38.6 45.1 40.1 4.9 9.3 

เกษียณ 
                   
192  100.0 35.7 7.7 28.0 52.2 45.7 6.5 12.1 

ไม่สะดวกตอบ 
                        
7  100.0 62.3 17.1 45.2 37.7 37.7     

รายได้                   

ไม่มีรายได ้
                   
391  100.0 39.5 6.0 33.6 51.2 46.7 4.4 9.3 

ไม่ถึง 2 หม่ืน 
                   
216  100.0 41.8 4.3 37.4 46.0 41.8 4.2 12.2 

2-3 หม่ืน 
                   
223  100.0 52.0 8.5 43.5 40.3 37.5 2.8 7.6 

3-5 หม่ืน 
                   
322  100.0 55.7 9.6 46.1 35.7 32.7 3.0 8.6 
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5-7 หม่ืน 
                   
145  100.0 62.2 11.2 51.0 25.9 24.6 1.4 11.9 

7 หม่ืน - 1 แสน 
                     
51  100.0 62.6 13.6 49.0 31.8 24.3 7.5 5.6 

หน่ึงแสนขึ้นไป 
                     
47  100.0 59.6 12.1 47.5 34.2 29.7 4.6 6.1 

ไม่สะดวกตอบ 
                   
106  100.0 45.1 6.5 38.6 41.7 36.8 5.0 13.2 

 

สอง อตัราการอ่านและจ านวนหนังสือ 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวข้า้งตน้ว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม ปี 2014 มีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจาํนวน 

61.0% มีประสบาการณ์การอ่านหนงัสือ, 19.5% อ่านเป็นหนงัสือการ์ตูน, 54.9% อ่านนิตยสาร, 46.3% อ่านหนงัสือหรือนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ แลว้ในปีท่ีแลว้เท่ากบัมีจาํนวนหนงัสือท่ีถูกอ่านไปเท่าไหร่? 

แน่นอนว่าประชากรแต่ละคนยอ่มหนงัสือหรือนิตยสารกนัคนละอยา่งนอ้ยหน่ึงเล่ม และในการสาํรวจในปี 2012 ก็ได้

มีการสาํรวจเร่ืองจาํนวนหนงัสือท่ีอ่านเอาไวแ้ต่ไม่ไดเ้จาะลึกถึงขั้นว่าอ่านกนัเล่มละก่ีหนา้ เพราะผูใ้ห้สัมภาษณ์ต่างก็บอกว่าพวก

เขาไม่ไดอ่้านหนงัสือหรือนิตยสารกนัจนจบเล่มทุกคน เพียงอ่านกนัแค่ไม่ก่ีบทท่ีจาํเป็นเท่านั้น (เป็นตน้ว่า ตาํราอาหาร และ

หนงัสือท่องเท่ียว) แต่ในการสาํรวจคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดย้นืยนัว่า พวกเขาไดอ่้านหนงัสือหรือนิตยสารกนัจนจบเล่มแน่นอน 

ทางผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้มูลของพวกเขามาร่วมคาํนวณดว้ยได  ้

หนึ่ง อตัราการอ่านและจ านวนหนังสือ  

ในปี 2014 ไดมี้การสาํรวจประชากรผูอ่้านหนงัสือ62 พบว่า 33.0% อ่านหนงัสือ 1-5 เล่ม, 24.1% อ่าน 6-10 เล่ม, 21.8% 

อ่าน 11-20 เล่ม, 12.6% อ่าน 21-50 เล่มและ 8.5% อ่านมากกว่า 50 เล่ม ในขณะท่ีอตัราการอ่านหนงัสือโดยเฉล่ียในปี 2012 อยูท่ี่ 

21 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 22.8) ก่อนลดลงเหลือแค่ 18.6 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 23.3) ในปี 2013 (ภาพประกอบ 7.11, 

ตาราง 7.15) 

เน่ืองจากพฤติกรรมในการอ่านของประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปไดมี้การเปล่ียนแปลง ทาํให้ผูอ่้านจาํนวน 39.0% 

ไม่อ่านหนงัสือเลย, 20.1% อ่านหนงัสือ 1-5 เล่ม, 14.7% อ่าน 6-10 เล่ม, 13.3% อ่าน 11-20 เล่ม, 7.7% อ่าน 21-50 เล่มและ 5.2% 

อ่านมากกว่า 50 เล่ม คิดเป็นจาํนวน 12.9% จึงอาจกล่าวไดว้่าในปี 2012 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนมีอตัราการอ่านหนงัสือ

                                                             
62 หมายถงึ หนงัสือเล่มทีเ่ป็นกระดาษ ทัง้หนงัสือทัว่ไป หนงัสือการ์ตนู หนงัสือเด็กและอื่นๆ แตไ่มได้รวมหนงัสืออเิลคทรอนิกส์หรือต าราเรียน 
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อยูท่ี่ 13.5 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 20.0) และลดลงเหลือ 10.2 เล่มในปี 2013 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 24.8)63 ซ่ึงเท่ากบัว่าการ

อ่านหนงัสือของประชากรไดล้ดจาํนวนลงเดือนละ 1 เล่ม แต่ถึงกระนั้น ในประเทศไตห้วนัก็ยงัมีทั้งกลุ่มคนท่ีอ่านหนงัสือและ

ไม่อ่านหนงัสือซ่ึงส่งผลต่อการวิจยัพฤติกรรมการอ่านของประชากรเป็นอยา่งมาก64 และในปี 2012 ประชากรไดมี้การอ่าน

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ลดลงจาก 5 เล่มเหลือ 3 เล่ม ทั้งท่ีนกัอ่านจาํนวนกว่าคร่ึงนั้นไดอ่้านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มากกว่า 3 เล่ม

ไปเม่ือปีท่ีแลว้ แต่ในปีน้ีกลบัอ่านแค่ไม่เกิน 3 เล่มเท่านั้น 

 

ภาพประกอบ 7.11 จาํนวนหนงัสือท่ีประชากรอ่านในปี 2014 

 

ตาราง 7.15 จาํนวนหนงัสือท่ีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปอ่านในปี 2014 

หัวขอ้ จาํนวนกลาง จาํนวนเฉล่ีย 
 2013 2014 2013 2014 

การอ่านในช่วงสองสามปีมาน้ี 14.0 10.0 21.0 18.6 
จาํนวนการอ่านของประชากรผูมี้อาย ุ12 ปี ข้ึนไป 5.0 3.0 13.5 10.2 
 

                                                             
63 อตัราการอา่นหนงัสือนีไ้มไ่ด้เก่ียวข้องกบัการซือ้หนงัสือ เนื่องจากผู้อา่นสามารถหาหนงัสือจากแหล่งตา่งๆ ได้มากมาย โดยไมจ่ าเป็นต้องซือ้
เอง เป็นต้นวา่ยืมเพื่อน แลกเปล่ียนหนงัสือใหม ่ยืมจากห้องสมดุสาธารณะหรือห้องสมดุโรงเรียน หรือเชา่ตามร้านให้เชา่ก็ได้ 
64 เนื่องจากผู้ให้ข้อมลูมีทัง้ผู้ที่อา่นหนงัสือมากและอา่นหนงัสือน้อย ดงันัน้ผู้วิจยัจงึเลือกกลุ่มตวัอยา่งที่มีอตัราการอา่นหนงัสืออยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซึง่กลุ่มคนเหล่านีมี้การอา่นหนงัสือเป็นจ านวนระหวา่งกลางของผู้ที่อา่นหนงัสือมากและอา่นหนงัสือน้อย เพื่อให้ได้ตวัเลขผลส ารวจที่อยู่
ในจดุกึง่กลางพอดี 
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จากการสาํรวจพบว่าในปี 2012 ผูอ่้านในแต่ละช่วงวยั, ช่วงระดบัการศึกษา, อาชีพและรายไดล้ว้นมีความแตกต่างกนั 

ในขณะท่ีปัจจยัเร่ืองเพศไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการอ่านนกั (ตารางประกอบ B2) 

ในปี 2012 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12-19 ปีมีอตัราการอ่านโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 18.4 เล่ม, 20-39 ปี ปีมีอตัราการอ่านโดยเฉล่ีย

อยูท่ี่ 13 เล่ม, 40-49  ปีมีอตัราการอ่านโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 11 เล่ม และอาย ุ50 ปีข้ึนไปปีมีอตัราการอ่านโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 8 เล่ม 

ในดา้นระดบัการศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโทมีการอ่านหนงัสือมากท่ีสุด (18.1 เล่ม) ในขณะท่ีผูท่ี้มี

การศึกษาระดบัตํ่ากว่าประถมมีอตัราการอ่านนอ้ยท่ีสุด (4.4 เล่ม) 

ดา้นอาชีพก็เช่นกนั ในปี 2012 ผูท่ี้เป็นนกัศึกษามีอตัราการอ่านโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 17.4 เล่ม ถดัมาคือผูเ้ช่ียวชาญ (16.2 เล่ม) 

นอกจากน้ี เกษตรกรคือกลุ่มท่ีมีอตัราการอ่านหนงัสือนอ้ยท่ีสุด แค่เพียง 2.9 เล่มเท่านั้น 

และในส่วนของรายได ้ผูท่ี้มีรายไดม้ากกว่า 1 แสนดอลลาร์ไตห้วนัมีอตัราการอ่านโดยเฉล่ียมากกว่า 20 เล่มในปี 2012 

ซ่ึงถือว่าเป็นจาํนวนท่ีสูงท่ีสุด 

 

สอง อตัราการอ่านและจ านวนนิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2014 มีผูอ่้านนิตยสารจาํนวน 31.9% อ่านนิตยสาร 1-5 เล่ม, 25.1% อ่าน 6-10 เล่ม, 24.2% 

อ่าน 11-20 เล่ม, 15.0% อ่าน 21-50 เล่มและ 3.9% อ่านมากกว่า 50 เล่ม ในขณะท่ีอตัราการอ่านนิตยสารโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 15.4 เล่ม 

(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 18.4) ก่อนลดลงเหลือแค่ 18.6 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 23.3) ส่วนตวัเลขสาํหรับหนงัสือเล่มอยูท่ี่ 18.6 

เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 23.3) (ภาพประกอบ 7.12) 

เน่ืองจากพฤติกรรมในการอ่านของประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปไดมี้การเปล่ียนแปลง ทาํให้ผูอ่้านจาํนวน 45.1% 

ไม่อ่านนิตยสารเลย, 17.5% อ่านนิตยสาร 1-5 เล่ม, 13.8% อ่าน 6-10 เล่ม, 13.3% อ่าน 11-20 เล่ม, 8.2% อ่าน 21-50 เล่มและ 

2.1% อ่านมากกว่า 50 เล่ม คิดเป็นจาํนวน 10.3% จึงอาจกล่าวไดว้่าในปี 2012 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนมีอตัราการอ่าน

นิตยสารอยูท่ี่ 8.2 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14.8)  
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ภาพประกอบ 7.12 จาํนวนนิตยสารท่ีประชากรอ่านในปี 2014 

 

สาม อตัราการอ่านและจ านวนหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2014 มีผูอ่้านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 40.3% อ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 1-5 เล่ม, 

25.4% อ่าน 6-10 เล่ม, 15.3% อ่าน 11-20 เล่ม, 14.2% อ่าน 21-50 เล่มและ 4.8% อ่านมากกว่า 50 เล่ม ในส่วนของนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ ปี 2014 มีผูอ่้านจาํนวน 50.6% อ่านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 1-5 เล่ม, 20.8% อ่าน 6-10 เล่ม, 14.0% อ่าน 11-20 

เล่ม, 10.6% อ่าน 21-50 เล่มและ 4.0% อ่านมากกว่า 50 เล่ม สรุปคือ ในปี 2014 อตัราการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยู่

ท่ี 15.4 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 21.1) และอตัราการอ่านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 12.5 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 20.1) (ภาพประกอบ 7.13) 

เน่ืองจากพฤติกรรมในการอ่านของประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปไดมี้การเปล่ียนแปลง ทาํให้ในปี 2014 ผูอ่้านมี

การหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 3.2 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.0) และนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 2 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 9.1) 
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ภาพประกอบ 7.13 จาํนวนหนงัสือหรือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีประชากรอ่านในปี 2014 

 

ส่ี ตวัเลขโดยประมาณ 

โดยสรุปแลว้ ในช่วงสองปีมาน้ี อตัราของตวัหนงัสือเล่ม, นิตยสารและหนงัสือกบันิตยสารอิเลคทรอนิกส์ตกลงอยา่ง

ต่อเน่ือง ทว่าหนงัสือเล่มยงัมีอตัราการเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุด โดยในปี 2014 มีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปอ่านหนงัสือเล่มถึง 

60% รองลงมาคือนิตยสาร (54.9%ฝป และหนงัสือกบันิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (46.3%) 

ดว้ยเหตุน้ี ในปี 2014 จึงมีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปอ่านหนงัสือเล่มโดยเฉล่ีย 10.2 เล่ม, หนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ 3.2 เล่ม, นิตยสารกระดาษ 8.2 เล่มและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 2.0 เล่ม แสดงให้เห็นว่ามีการอ่านหนงัสือกระดาษ

มากกว่าหนงัสือเล่ม แต่ถึงกระนั้นยอดหนงัสือในปี 2012 จาํนวน 13.5 เล่มไดต้กลงเหลือ 10.2 เล่มในปี 2014 ซ่ึงเป็นการถดถอย

ลงถึง 24.4% (ตาราง 7.16) 

ตาราง 7.16 จาํนวนหนงัสือ นิตยสาร และหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปอ่านในปี 2014 

หัวขอ้ หนงัสือ
กระดาษ 

หนงัสือ
อิเลคทรอนิกส์ 

นิตยสาร
กระดาษ 

นิตยสาร
อิเลคทรอนิกส์ 

 2012 2014 2014 2014 2014 
การอ่านในช่วงสองสามปีมาน้ี 21.0 18.6 15.4 15.4 12.5 
จาํนวนการอ่านของประชากรผูมี้อาย ุ12 ปี ข้ึนไป 13.5 10.2 3.2 8.2 2.0 
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สาม ปัจจัยในการอ่านหนังสือ 

หนึ่ง ปัจจัยในการอ่านหนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า ผูค้นอ่านหนงัสือเพ่ือหยอ่นใจกนัมาท่ีสุด (39.9%) รองลงมาคือตอ้งการรู้เน้ือหาของหนงัสือ 

(29.1%), มีความสุขกบัการอ่าน (27.1%), เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ (15.4%), เพ่ือทาํเกรดให้ดีข้ึน (14.3%), เพ่ือไป

คุยกบัเพ่ือนได ้(4.2%) และเหตุผลอ่ืนๆ อีกราว 2.4% เช่น ตามกระแส (1.6%), เพ่ือหาขอ้มูลไปโตแ้ยง้ (1.4%), เป็นความเคยชิน 

(0.8%) และเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ (0.2%) ซ่ึงมีจาํนวนไม่มากนกั (ภาพประกอบ 7.14) 

เทียบกบัปี 2012 แลว้ ตวัเลขของการอ่านเพ่ือหยอ่นใจมีจาํนวนเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีเหตุอ่ืนๆ ยงัคงมีตวัเลขเป็น

แบบเดิม 

 

ภาพประกอบ 7.14 เหตุผลในการอ่านหนงัสือของประชากร 

 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีเหตุผลในการอ่านหนงัสือแตกต่างกนั โดยเพศหญิงมกัมีเจตนาเพ่ือ

หยอ่นใจมากกว่าเพศชายมากกว่า 6% ในขณะท่ีเพศชายมุ่งเนน้ไปท่ีความรู้และขอ้มูลมากกว่าเพศหญิง (ตาราง 7.17, ตาราง

ประกอบ B3) 

และบุคคลท่ีมีอายรุะหว่าง 12-19 ปีและ 40 ข้ึนไปมกัอ่านหนงัสือเพ่ือเป็นการฆ่าเวลา ในขณะท่ีบุคคลผูมี้อายตุั้งแต่ 30-

49 ปี อ่านเพ่ือหนา้ท่ีการงานและการอบรมบุตรหลาน โดยการอ่านเพ่ืออบรมบุตรหลานนั้นมีจาํนวนมากท่ีสุด 
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ตาราง 7.7 เหตุผลในการอ่านหนงัสือของประชากรในปีท่ีแลว้ 
    

      
หน่วย : คน / % 

 

หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  พกัผอ่น อยากรู้ ลงทุน สาํคญั 
เพ่ิม
เกรด อบรม แบ่งปัน 

รวมทั้งส้ิน              984  39.9 29.1 27.1 15.4 14.3 4.2 2.9 

เพศ                 

ชาย              471  36.7 28.5 26.5 14.3 16.2 1.8 1.7 
หญิง              512  42.9 29.6 27.5 16.3 12.4 6.4 3.9 

อายุ                 
12-19 ปี              146  49.3 20.2 24.6 11.3 16.9 0.6 4.6 

20-29 ปี              188  35.5 28.1 29.1 14.2 26.9   2.0 
30-39 ปี              206  33.4 36.2 28.5 16.1 15.5 9.3 1.5 

40-49 ปี              184  40.0 26.6 22.9 16.8 9.4 9.4 2.5 
50-59 ปี              157  44.3 29.2 29.4 16.8 7.3 1.9 4.8 

60 ปีข้ึนไป              103  41.0 33.4 27.7 17.0 4.0 0.9 2.9 

         

         

หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  แข่งขนั จาํเป็น ตามกระแส ยอมรับ อ่ืนๆ 
ไม่มี

เหตุผล 
 รวมทั้งส้ิน              984  2.5 1.3 1.2 0.7 0.5 2.6 
 เพศ               
 ชาย              471  4.5 1.7 1.0 0.2 0.6 3.6 
 หญิง              512  0.5 0.9 1.3 1.1 0.4 1.7 
 อายุ               
 12-19 ปี              146  2.8 0.7 6.5 1.9   5.2 
 20-29 ปี              188  2.7 1.3   0.6 0.6 1.9 
 30-39 ปี              206  3.2 1.4   0.4   2.3 
 40-49 ปี              184  3.6 2.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
 50-59 ปี              157  1.2 1.3     1.9 1.9 
 60 ปีข้ึนไป              103      1.0 0.9   1.0 
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สอง ปัจจัยในการอ่านนิตยสาร 

ผูอ่้านมกัอ่านนิตยสารเพ่ือการหยอ่นใจเช่นเดียวกบัการอ่านหนงัสือ โดยมีอตัราส่วนสูงถึง 52.4% รองลงมาไดแ้ก่

สนใจเน้ือหาตวัเล่ม (38.4%), เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (10.7%), เพ่ือความบนัเทิง (10.6%) ซ่ึงออกจะมีความแตกต่างจาก

การอ่านหนงัสืออยูบ่า้ง (ภาพประกอบ 7.15) 

 

ภาพประกอบ 7.15 เหตุผลในการอ่านนิตยสารของประชากร 

เพศหญิงมีความตอ้งการอ่านนิตยสารเพ่ือหยอ่นใจมากกว่าเพศชายราว 4% ในขณะท่ีเพศชายตอ้งการอ่านนิตยสารเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้มากกว่าเพศหญิง และประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12-19 ปีมีความตอ้งการอ่านนิตยสารเพราะสนใจในเน้ือหา ในขณะ

ท่ีประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปตอ้งการอ่านนิตยสารเพ่ือหยอ่นใจ (ตารางประกอบ C3) 

 

สาม ปัจจัยในการอ่านหนังสือและนิตยสารในรูปแบบอเิลคทรอนิกส์ 

ประชากรส่วนใหญ่เลือกอ่านหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ เน่ืองจากความสะดวกในการพกพา 

รองลงมาคือเพ่ือฆ่าเวลา แต่ท่ีน่าสนใจคือ 18% เลือกอ่านนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์เพราะมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจกว่าฉบบัท่ี

เป็นกระดาษ นอกจากน้ี 8% ยงัชอบอ่านหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีไม่ตอ้งเสียเงินอีกดว้ย (ภาพประกอบ 

7.16) 
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ภาพประกอบ 7.16 ความตั้งใจในการอ่านหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ของประชากร 

ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12-19 ปีตอ้งการอ่านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์เพ่ือฆ่าเวลาเป็นหนัก ในขณะท่ีผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 20-

49 ปีชอบอ่านเพราะพกพาไดส้ะดวก (ตารางประกอบ D5-D6) 

 

สาม รูปแบบการอ่าน 

หนึ่ง หนังสือทัว่ไป 

จากการสาํรวจพบว่าหนงัสือประเภทการพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตลเ์ป็นท่ีนิยมกนัมากท่ีสุด โดยมีอตัรา

การอ่านสูงถึง 73.3% ซ่ึงในปีท่ีแลว้ 7ใน10คนจะอ่านหนงัสือประเภทน้ี  และ 50% นิยมอ่านหนงัสือเก่ียวสุขภาพ (58.6%), 

วรรณกรรมและนิยาย (57.7%), สังคม (51.4%), จิตวิทยา (46.2%) และภาษาศาสตร์ (41.7%) (ภาพประกอบ 7.17) 

นอกจากน้ี หนงัสือ 30% ท่ีมีอตัราการอ่านสูงไดแ้ก่ หนงัสือประเภทครอบครัว/ความสัมพนัธ์ (37.4%), การลงทุน 

(26.2%), วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (34.4%), ศิลปะการออกแบบ (34.1%) และคอมพิวเตอร์ (32.8%)  กบัหนงัสือแบบทดสอบ 

(29.5%), หนงัสือเด็กและวยัรุ่น (27.7%), การจดัการ (22.5%) และความรู้ทัว่ไป (21.2%) ซ่ึงมีอตัราถึง 2 ใน 3 

จากผลสาํรวจในปี 2012 พบว่าอตัราการอ่านหนงัสือในภาพรวมมีแนวโนม้ลดลง แต่หนงัสือแต่ละประเภทกลบัมี

อตัราการอ่านท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  และถึงอตัราการอ่านในปี 2014 จะลดนอ้ยลงแต่รูปแบบของการอ่านกลบัเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาพประกอบ 7.17 ลกัษณะการอ่านหนงัสือโดยทัว่ไป 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า เพศหญิงและเพศชายอ่านหนงัสือแตกต่างกนั โดยผูห้ญิงนิยมอ่านหนงัสือประเภทพกัผอ่น, 

ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตล,์ สุขภาพ, วรรณกรรมและนิยาย, จิตวิทยา/ศาสนา, ครอบครัว/ความสัมพนัธ์และหนงัสือเด็ก กบั

ศิลปะการออกแบบมากกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายนั้นจะชอบอ่านหนงัสือเก่ียวกบัสังคม, ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์และธรรมชาติมากกว่า

เพศหญิง (ตาราง 7.18, ตารางประกอบ B4) 

นอกจากน้ี ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12-19 ปีนิยมอ่านนิยาย, แบบทดสอบ, หนงัสือเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด, ผูท่ี้มีอายุ

ตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไปจะนิยมอ่านหนงัสือประเภทพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตล,์ สุขภาพและธุรกิจมากกว่า และ

ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 30-49 ปีจะนิยมอ่านหนงัสือประเภทครอบครัว/ความสัมพนัธ์และหนงัสือเด็กมากท่ีสุด 
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ตาราง 7.18 ประเภทของหนงัสือทัว่ไปท่ีประชากรอ่านในช่วงหน่ึงปี 
    

       

หน่วย : คน 
/ % 

  หวัขอ้  กลุ่มตวัอย่าง  ธุรกจิ การลงทุน นิยาย ออกแบบ สังคม วิทยาศาสตร์ ความรู้ทัว่ไป คอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งส้ิน              984  22.5 36.2 57.7 34.1 51.4 34.4 21.2 32.8 

เพศ                   

ชาย              471  26.0 38.0 54.7 28.7 56.6 45.6 17.7 44.6 

หญิง              512  19.4 34.6 60.6 39.1 46.7 24.2 24.5 22 

อายุ                   

12-19 ปี              146  10.2 9.6 82.6 35.3 47 47.4 24.1 38.4 

20-29 ปี              188  24.9 36.5 65.4 38.0 52.6 38.4 18.2 36 

30-39 ปี              206  27.5 46.8 52.7 33.5 52.9 39.2 20.6 38.3 

40-49 ปี              184  23.0 44.5 50.9 36.1 51.5 29.3 22.1 28.2 

50-59 ปี              157  27.2 44.2 49.1 32.8 48.9 23.8 20.6 31.4 

60 ปีข้ึนไป              103  16.5 25.5 43.9 25.3 56.3 24.6 23.4 18.7 

          

          
หวัขอ้  กลุ่มตวัอย่าง  ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา สุขภาพ พกัผ่อน ความสัมพนัธ์ เด็กและเยาวชน แบบทดสอบ ไม่มีความเห็น 

รวมทั้งส้ิน              984  41.7 46.2 58.6 73.3 37.4 27.7 29.5 0.2 

เพศ                   

ชาย              471  39.2 36.0 50.8 66.8 30.4 20.0 30.0 0.2 

หญิง              512  44.0 55.6 65.7 79.3 43.9 34.8 28.9 0.2 

อายุ                   

12-19 ปี              146  47.0 23.4 21.7 52.5 10.6 41.8 79.8   

20-29 ปี              188  54.9 46.6 44.5 75.6 18.3 18.2 47.3   

30-39 ปี              206  47.7 42.8 62.3 81.9 53.1 39.9 20.9 0.5 

40-49 ปี              184  36.1 54.0 75.1 80.4 56.9 33.3 13.1   

50-59 ปี              157  29.4 58.2 71.9 74.3 36.6 9.6 8.7   

60 ปีข้ึนไป              103  26.7 52.5 79.5 67.3 45.3 18.3 3.0 1.0 
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สอง หนังสือการ์ตูน 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวข้า้งตน้ว่า ในปีท่ีแลว้มีประชากรจาํนวน 19.5% อ่านหนงัสือการ์ตูน ซ่ึงผลสาํรวจน้ีสอดคลอ้งกบัผล

สาํรวจในปี 2012 ว่าการ์ตูนแนวตลกขบขนั (63.0%) และแนวผจญภยั (61.1%) ไดรั้บความนิยมสูงสุด รองลงมาคือแนวแฟนตาซี 

(50.2%), เกมส์ (45.6%), สืบสวนสอบสวน (44.3%) และเทพนิยาย (41.5%) คิดเป็นอตัราส่วนราว 40% และอีกราว 30-40% เป็น

แนวกาํลงัภายใน (37.0%), วิทยาศาสตร์ (35.2%), ประวติัศาสตร์ (35.1%), ให้กาํลงัใจ (34.1%) และความรัก (30.0%) 

(ภาพประกอบ 7.18) 

นอกจากน้ียงัมีอีก 23.2% ท่ีเป็นแนวนิยายร่วมสมยั 

 

ภาพประกอบ 7.18 ประเภทของการ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยม 
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จากการสุ่มสาํรวจพบว่า ชายและหญิงมีรสนิยมการอ่านหนงัสือการ์ตูนท่ีแตกต่างกนั โดยผูช้ายจะชอบอ่านการ์ตูนแนว

ผจญภยั (72.9%) และตลกขบขนัมากกว่า ส่วนผหูญิ้งจะชอบอ่านแนวตลกขบขนั (64.1%) รองลงมาคือแนวความรัก (54.5%) นอ

จากน้ีผูช้ายยงัชอบอ่านการ์ตูนแนวกาํลงัภายใจมากกว่าผูห้ญิง และผผูห้ญิงก็ชอบอ่านการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์มากกว่าผูช้ายดว้ย 

(ตาราง 7.19, ตารางประกอบ B5) 

ตาราง 7.19 ประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีประชากรอ่านในช่วงหน่ึงปีท่ีผา่นมา 
   

         หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  ความรัก สืบสวน เกมส์ อาชีพ วิทยาศาสตร์ กาํลงัภายใน เทพนิยาย 

รวมทั้งส้ิน             316  30.0 44.3 45.6 19.5 35.2 37.0 41.5 

เพศ                 

ชาย             194  14.6 38.2 54.9 17.4 28.7 51.3 45.1 

หญิง             122  54.5 54.0 30.9 22.8 45.6 14.3 35.7 

         หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  แฟนตาซี ตลก ผูใ้หญ่ ผจญภยั ศาสนา การปกครอง แนวเฉพาะ 

รวมทั้งส้ิน             316  50.2 63.0 7.9 61.1 9.1 4.7 11.7 

เพศ                 

ชาย             194  51.2 62.3 7.8 72.9 6.0 4.8 10.9 

หญิง             122  48.5 64.1 8.1 42.4 13.9 4.4 13.0 

         หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  ประวติัศาสตร์ กาํลงัใจ ซีรีย ์ เกย ์ ไลทโ์นเวล ไม่ตอบ 
 รวมทั้งส้ิน             316  35.1 34.1 30.6 6.2 23.2 1.8 
 เพศ               
 ชาย             194  36.8 26.7 36.8 2.3 22.3 1.5 
 หญิง             122  32.4 45.9 20.6 12.2 24.5 2.3 
  

สาม นิตยสาร 

นิตยสารประเภทอาหาร (59.4%) และข่าวสาร (52.0%) ไดรั้บความนิยมสูงสุด ตามมาดว้ยแนวสุขภาพ (43.8%) และ

ธุรกิจ (41.2%) นอกจากน้ียงัมีแนวแฟชัน่ (39.0%), ทัว่ไป (35.3%), สังคม (33.3%) และไลฟ์สไตล ์(30.6%) 
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แนวความสัมพนัธ์ (28.2%), ดาราภาพยนตร์ (28.2%), ออกกาํลงักาย (26.7%), วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (26.2%), 

คอมพิวเตอร์ (25.8%), ภาษาศาสตร์ (23.2%), และส่ิงปลูกสร้าง (22.8%) นอกจากน้ียงัมีแนวประวติัศาสตร์, ศิลปะการออกแบบ, 

รถยนต,์ ดนตรีอีกราว 10-20% กบัแนวทหารอีกราว 8.7% (ภาพประกอบ 7.19) 

 

ภาพประกอบ 7.19 ประเภทของนิตยสารท่ีไดรั้บความนิยม 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่าผูห้ญิงชอบอ่านนิตยสารประเภทการท่องเท่ียว, อาหาร, แฟชัน่, สุขภาพ, ดาราภาพยนตร์และ

ความสัมพนัธ์มากกว่าผูช้าย ในขณะท่ีผูช้ายนั้นช่ืนชอบอ่านนิตยสารประเภทธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, การออกกาํลงักาย, รถยนตร์, 

วิทยาศาสตร์และเกมส์มากกว่าผูห้ญิง (ตาราง 7.20, ตารางประกอบ C4) 
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ตาราง 7.20 ประเภทของนิตยสารท่ีประชากรในปี 2014 

       

หน่วย : คน / % 
 หวัขอ้  กลุ่มตวัอย่าง  ทัว่ไป ธุรกจิ ท่องเท่ียว แฟชัน่ สุขภาพ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ ข่าว 

รวมทั้งส้ิน 881 35.3 41.2 59.4 39 43.8 28.2 25.8 52 

เพศ                   

ชาย                     415  36.7 47.5 51.8 22.6 34.6 17.9 33.1 52.8 

หญิง                     466  34.0 35.6 66.2 53.7 51.9 37.4 19.2 51.2 

          

          หวัขอ้  กลุ่มตวัอย่าง  สังคม ไลฟ์สไตล ์ ออกกาํลงั รถยนต ์ วิทย ์ นิยาย ศาสนา ความสัมพนัธ์ 

รวมทั้งส้ิน 881 33.3 30.6 26.7 18.5 26.2 13.2 13.2 28.2 

เพศ                   

ชาย                     415  31.9 25.6 36.9 29.3 32.3 17.9 11.1 19.7 

หญิง                     466  34.6 35.1 17.6 9.0 20.8 9.1 15 35.8 

          

          หวัขอ้  กลุ่มตวัอย่าง  ภาษาศาสตร์ ออกแบบ ดนตรี ทหาร อาคาร ประวติัศาสตร์ ภาพถ่าย ไม่ตอบ 

รวมทั้งส้ิน 881 23.2 19.4 16.4 8.7 22.8 19.7 14.4 1 

เพศ                   

ชาย                     415  21.2 16.7 15.2 15.0 21.5 20.4 19 1.4 

หญิง                     466  25.1 21.8 17.5 3.1 24 19 10.4 0.6 

 

       

ส่ี หนังสือและนิตยสารประเภทอเิลคทรอนิกส์ 

ในปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์กบัหนงัสือกระดาษมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก โดยหนงัสือประเภทนิยายเป็นท่ี

นิยมกนัมากในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ รองลงมาไดแ้ก่แนวพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตล ์(53.8%) ส่วนอนัดบัท่ีสาม

ไดแ้ก่ การ์ตูน (43.5%) (ภาพประกอบ 7.20) 

ส่วนหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แนวอ่ืนไดแ้ก่ แนวสุขภาพ (38.3%), สังคม (38.1%), วิทยาศาสตร์ (32.7%), คอมพิวเตอร์

(32.4%), ภาษาศาสตร์ (30.9%), การลงทุน (28.7%), จิตวิทยา/ศาสนา (28.3%), ศิลปะการออกแบบ (24.8%), ความสัมพนัธ์ 

(22.2%), แบบทดสอบ (21.3%), หนงัสือเด็กและเยาวชน (17.3%), ธุรกิจ (16.8%) และความรู้ทัว่ไป (15.4%) 
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ภาพประกอบ 7.20 ประเภทของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความนิยม 

 

ในปี 2014 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์กบันิตยสารกระดาษมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก และนิตยสารห้าอนัดบัแรกท่ีไดรั้บ

ความนิยมไดแ้ก่ การท่องเท่ียวและอาหาร (66.7%), ข่าวสาร (60.7%), สุขภาพ (54.3%), ธุรกิจ (49.7%) และแฟชัน่ (39.3%) 

(ภาพประกอบ 7.21) 
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การ์ตูน 

ไลฟ์สไตล์ 

นยิาย 

Series1

N = 405 
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ภาพประกอบ 7.21ประเภทของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความนิยม 

 

ในปี 2013 และปี 2014 หนงัสือประเภทแบบทดสอบลว้นเป็นท่ีนิยมทั้งในรูปแบบกระดาษและแบบอิเลคทรอนิสก ์

รองลงมาคือนิยาย ถดัมาคือหนงัสือแนวสังคมและแนวให้กาํลงัใจ เช่นเดียวกบัหนงัสือในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (ตาราง 7.21) 

ในปี 2014 หนงัสือนิยายเป็นท่ีนิยมมากในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ รองลงมาไดแ้ก่แนวพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหาร

และไลฟ์สไตล ์ถดัมาคือหนงัสือประเภทการ์ตูน ซ่ึงหนงัสือแต่ละประเภทมีสัดส่วนของผูอ่้านแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ซ่ึง

เป็นไปไดว้่า หนงัสือบางประเภทมีการแจกให้อ่านฟรี (ตาราง 7.21)  
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Series1
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ตาราง 7.21 วเิคราะห์หนงัสือเล่มกบัอีบุค๊ 
  

        2013 2014 

   กระดาษ  อีบุ๊ค  กระดาษ  อีบุ๊ค การอ่านในรูปแบบอีบุ๊ค 

แบบทดสอบ                   22.0  7.5 22.0 6.8 21.3 

การ์ตูน                     9.2  0.4 9.7 3.4 43.5 

นิยาย                   10.4  17.6 9.3 14.7 57.2 

หนังสือเดก็ (ภาพ)                     8.9  6.1 9.0 5.7 17.3 

สังคม                     7.3  14.5 6.3 10.5 38.1 

ไลฟ์สไตล ์                     5.4  6.5 5.7 6.2 53.8 

ให้กาํลงัใจ                     5.3  12.9 5.2 10.9 28.3 

วรรณกรรม                     5.4  3.9 4.9 4.3   

คอมพิวเตอร์                     4.6  4.7 4.2 7.2 32.4 

ออกแบบ                     2.3  2.7 3.4 2.2 24.8 

ภาษาศาสตร์                     2.8  4.2 3.1 7.0 30.9 

ไลทโ์นเวล                     2.1  6.2 2.9 7.4   

สุขภาพ                     2.7  2.5 2.8 1.3 38.3 

การลงทุน                     1.8  1.5 1.8 1.9 28.7 

ธุรกิจ                     1.7  2.2 1.7 3.6 16.8 

ความสัมพนัธ์                     1.0  1.6 0.9 1.0 22.0 

เยาวชน                     0.9  2.1 0.8 1.6   

วทิยาศาสตร์                     0.8  1.5 0.8 2.4 32.7 

ความรู้ทัว่ไป                     0.2  0.0 0.2 0.0 15.4 

อื่นๆ                     5.3  1.5 5.4 2.0   

 

จากการสาํรวจพบว่า ผูท่ี้อ่านหนงัสือและนิตยสารรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 63.0% อ่านผา่นใยแกว้, 49.2% ใชมื้อ

ถือระบบ 3G-4G เพ่ืออ่านแบบบุฟเฟต,์ 17.9% ใชร้ะบบ3G-4G เพ่ือซ้ืออ่านแบบรายเล่ม, 45.1% ใชร้ะบบ free wifi ในสถานท่ีๆ 

พวกเขาอยูใ่นการอ่าน, 22.5% ใชร้ะบบ wifi แบบเสียค่าบริการ และในส่วนของอุปกรณ์การอ่านนั้น 78.8% ใชค้อมพิวเตอร์แบบ

ตั้งโต๊ะหรือแลปทอปในการอ่าน, 76.4% ใชมื้อถือ, 42.0% ใชไ้อแพด  ในขณะท่ีมีผูใ้ช ้E-reader อยูแ่ค่เพียง 6% เท่านั้น 

(ภาพประกอบ 7.22 และ 7.23) 
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ภาพประกอบ 7.22 วิธีอ่านหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

 

 

ภาพประกอบ 7.23 อุปกรณ์ท่ีนิยมใชอ่้านหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 
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ห้า เวลาและสถานทีใ่นการอ่านหนังสือ 

หนึ่ง หนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013 ประชากรอ่านหนงัสือเพ่ิมข้ึนเป็น 6.9 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.8) 

จากปี 2012 ท่ีมีชัว่โมงการอ่านอยูท่ี่ 6.6 ชัว่โมง (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 16.3) (ตารางประกอบ B6) 

ส่วนเร่ืองของสถานท่ีนั้น ในปี 2014 ผูค้นนิยมอ่านหนงัสือท่ีบา้นมากท่ีสุด (90.1%), รองลงมาคือท่ีหอ้งสมุด (18.7%), 

บริษทั (11.6%), โรงเรียน (11.6%),และร้านหนงัสือ (9.7%) เช่นเดียวกบัเม่ือปีก่อนหนา้ แต่ยงัมีอีก 7.2% ท่ีอ่านหนงัสือท่ีร้าน

กาแฟ, 6.0% อ่านอยูบ่นพาหนะระหว่างท่ีเดิมทาง และยงัมีบางส่วนท่ีอ่านตามร้านหนงัสือต่างๆ คิดเป็นอตัราราว 2% 

(ภาพประกอบ 7.24) 

 

ภาพประกอบ 7.24 สถานท่ีท่ีประชากรใชอ่้านหนงัสือ 

ประชากรผูเ้ป็นนกัศึกษาและผูเ้กษียณอายจุะมีเวลาอ่านหนงัสือกนัค่อนขา้งมาก (ตาราง 7.21, ตารางประกอบ B6) 

นอกจากน้ี ช่วงอายยุงัมีผลต่อการเลือกสถานท่ีอ่านหนงัสือของประชากรอีกดว้ย โดยประชากรผูมี้อายตุ ํ่ากว่า 30 ปีราว 

20-50% จะเลือกอ่านหนงัสือท่ีห้องสมุด, 12-19 ปีจะอ่านท่ีโรงเรียนกนัราว 57.4% (ตาราง 7.23, ตารางประกอบ G12) 
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ตาราง 7.22 ระยะเวลาท่ีประชากรอ่านหนงัสือทัว่ไปในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 

 
หน่วย : คน / % 

  หัวขอ้  กลุ่มตวัอยา่ง  ชัว่โมงเฉล่ีย % 
 รวม              984  6.9 8.0 
 อาชีพ       
 ผูบ้ริหาร                73  7.8 4.1 
 ผูเ้ช่ียวชาญ              231  6.4 3.9 
 ผูใ้ห้บริการ              193  6.2 8.6 
 เกษตรกร                81  4.7 4.9 
 นกัศึกษา              205  8.1 7.7 
 แม่บา้น              116  6.4 16.9 
 เกษียณ                81  9.3 13.8 
 ไม่สะดวกตอบ                  4  8.9   
  

ตาราง 7.23 สถานท่ีท่ีประชากรอ่านหนงัสือทัว่ไป 
      

  
หน่วย : คน / % 

       

หวัขอ้ กลุ่มตวัอย่าง บา้น ร้านหนงัสือ ร้านเช่า โรงเรียน บริษทั หอ้งสมุด ร้านกาแฟ 
ร้าน

สะดวกซ้ือ 
 

รวม 984 90.1 9.7 0.3 11.6 11.6 18.7 7.2 1.6 
 

อายุ                   
 

12-19 ปี 146 88.4 0.7   57.4   25.7 2.0   
 

20-29 ปี 188 94.2 9.6 0.6 12.2 10.9 25.5 9.7 2.6 
 

30-39 ปี 206 88.3 16.0 0.5 1.9 14.0 12.0 7.0 2.3 
 

40-49 ปี 184 92.4 12.9     14.3 20.8 9.9 2.0 
 

50-59 ปี 157 87.1 9.1 0.6 1.8 16.6 12.9 9.6 1.8 
 

60 ปีข้ึนไป 103 88.8 4.9     12.4 15.1 1.9   
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หวัขอ้ กลุ่มตวัอย่าง ร้านคา้ส่ง สวนสาธารณะ เดินทาง วดั โรงพยาบาล ธนาคาร บา้นญาติ อ่ืนๆ ไม่ตอบ 

รวม 984.0 0.8 0.3 6.0 0.7 0.7 0.2 0.6 1.1 0.2 

อายุ                     

12-19 ปี 146.0     4.4       0.7 2.0 0.4 

20-29 ปี 188.0   0.6 8.3       0.7 0.6 0.5 

30-39 ปี 206.0 1.3   5.7   0.5         

40-49 ปี 184.0 1.1   7.0 0.5 1.0     2.0   

50-59 ปี 157.0 1.2   3.6 3.0 1.7 1.2   0.6   

60 ปีข้ึนไป 103.0 1.1 2.0 6.1 1.1 1.0   3.1 2.1   

 

ในปี 2012 ประชากรท่ีอ่านหนงัสือการ์ตูนใชเ้วลาไปกบัการอ่านราว 2.6 ชัว่โมง (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.2) และได้

เพ่ิมมากข้ึนเป็น 3.6 ชัว่โมง (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.5) ในปี 2014  

สาํหรับสถานท่ีสาํหรับอ่านหนงัสือการ์ตูนนั้นมกัเป็นท่ีบา้น (86.3%) แต่สถานท่ีลาํดบัท่ีสองและสามไดมี้การ

เปล่ียนแปลง โดย 11.3% อ่านท่ีโรงเรียน, 8.4% อ่านท่ีห้องสมุด, 7.8% อ่านท่ีร้านหนงัสือการ์ตูน, บริษทั, ร้านเคร่ืองด่ืมหรือ

สถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงคิดสัดส่วนท่ีไม่มากนกั (ภาพประกอบ 7.25) 

 

ภาพประกอบ 7.25 สถานท่ีท่ีประชากรใชอ่้านการ์ตูน 

เห็นไดช้ดัว่าประชากรผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 12-19 ปีและมีสถานภาพเป็นนกัเรียนมกัอ่านการ์ตูนกนัท่ีโรงเรียน ในขณะท่ี

บุคคลในช่วงวยัอ่ืนๆ มกัอ่านในสถานท่ีๆ แตกต่างกนั (ตาราง 7.24, ตารางประกอบ B9) 
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ตาราง 7.24 สถานท่ีท่ีประชากรอ่านหนงัสือการ์ตูน 
        

              หวัขอ้ ตวัอย่าง จาํนวน บา้น ร้านหนงัสือ ร้านเช่า โรงเรียน บริษทั ห้องสมุด ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือ เดินทาง อื่นๆ ไม่ตอบ 

รวมทั้งส้ิน 
                   
316  86.3 2.4 7.8 11.3 3.8 8.4 3.7 0.3 0.3 2.7 0.6 0.6 

เพศ                           

ชาย 
                   
194  82.7 1.6 8.1 11.1 5.6 6.3 4.0   0.5 3.3 1.0 0.5 

หญิง 
                   
122  92.1 3.8 7.3 11.7 0.9 11.8 3.3 0.8   1.7   0.7 

อายุ                           

12-19 ปี 
                     
92  82.7   3.1 30.0   14.3 1.0 1.0 1.0 2.0     

20-29 ปี 
                     
93  94.7   9.4 8.9 5.5 4.0 6.6     4.1     

30-39 ปี 
                     
77  85.1 3.7 11.0   3.8 3.6 1.3     3.7 1.3 2.4 

40-49 ปี 
                     
32  81.7 5.7 8.8   12.4   5.6       3.0   

50-59 ปี 
                     
17  76.1 5.7 11.5     35.2 11.4           

60 ปีขึ้นไป 
                        
6  82.8 32.8       17.3             

 

สาม นิตยสาร 

ในปี 2014 ประชากรใชเ้วลาในการอ่านนิตยสารโดยเฉล่ียสัปดาห์ละ 3.6 ชัว่โมง (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.3) 

ส่วนสถานท่ีในการอ่านนั้น ส่วนใหญ่เป็นท่ีบา้น (62.3%) ซ่ึงมากกว่าการอ่านหนงัสือและการ์ตูน ถดัมาคือร้าน

เคร่ืองด่ืม (20.8%) เพ่ืออ่านนิตยสารฟรี, บริษทั (14.0%), ร้านหนงัสือ (11.9%), ร้านเสริมสวย (10.4%), โรงพยาบาล (6.8%) และ

ร้านสะดวกซ้ือ (6.2%) และยงัมีอีกจาํนวนหน่ึงท่ีอ่านในระหว่างการเดินทางหรือระหว่างรอบริการดูแลรถซ่ึงมีจาํนวนไม่มากนกั 

(ภาพประกอบ 7.26) 
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ภาพประกอบ 7.26 สถานท่ีท่ีประชากรใชอ่้านนิตยสาร 

 

สาม หนังสือและนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

ในปี 2014 ประชากรใชเ้วลาอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่สัปดาห์ละ 6.0 ชัว่โมง และนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์สัปดาห์ละ 4.3 ชัว่โมง (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.6) 

เน่ืองจากอุปกรณ์ในการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้นสามารถนาํติดตวัไปท่ีไหนดว้ยก็ได ้หากการอ่านหนงัสือและ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ยงัคงเป็นท่ีบา้นเป็นส่วนใหญ่ (94.3%) รองลงมาคือระหว่างเดินทาง (19.7%), บริษทั (15.1%), โรงเรียน 

(9.6%) และร้านเคร่ืองด่ืม (9.2%) ส่วนนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้น ผูค้นมกัอ่านกนัท่ีบา้น 88.5%, บริษทั (25.2%), ระหว่าง

เดินทาง 25.2% กบั 17.1% และท่ีร้านเคร่ืองด่ืม 7.8% (ภาพประกอบ 7.27) 
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ภาพประกอบ 7.27 สถานท่ีท่ีประชากรใชอ่้านหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

 

หก การซ้ือหนังสือ 

หนึ่ง หนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปไดมี้การซ้ือหนงัสือ 36.4%, 1.2% ซ้ือแค่หนงัสือ

การ์ตูนอยา่งเดียว, 5.5% ซ้ือทั้งหนงัสือและการ์ตูน รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 43.1% (ภาพประกอบ 7.28) 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้พบว่าอตัราการซ้ือไดล้ดลงจาก 51.8% เป็น 43.1% เท่ากบัลดจาํนวนลงเกือบ 20% รวมไปถึง

ยอดจาํหน่ายหนงัสือทัว่ไป (จาก 50.6% ลดเหลือ 41.9%) ในขณะท่ีหนงัสือการ์ตูนมีอตัราการลดลงนอ้ยกว่า (จาก 7.1% เป็น 

6.7%) 
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ภาพประกอบ 7.28 การซ้ือหนงัสือของประชากร 

 

เร่ืองเพศ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือหนงัสืออีกประการหน่ึงดว้ย โดยในหน่ึงปีเพศหญิงจะมีการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 

45.2% ซ่ึงสูงกว่าเพศชายท่ีมีการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 41.0% (ตาราง 7.25, ตารางประกอบ B10) 

 

ตาราง 7.25 ลกัษณะการซ้ือหนงัสือหรือการ์ตูนของประชากรในปี 2014 

หัวข้อ กลุ่มตวัอย่าง รวม ประเมณิ หนังสือ การ์ตูน สองอย่าง ไม่ซ้ือเลย 

จ านวนรวม 1,581 100.0 43.1 36.4 1.2 5.5 56.9 
เพศ        

ชาย 784 100.0 41.0 33.1 1.4 6.5 59.0 
หญิง 797 100.0 45.2 39.7 1.1 4.5 54.8 

 

สอง อตัราการซ้ือนิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปไดมี้การซ้ือนิตยสารอยูท่ี่ 30.4% โดย 20.8% ซ้ือ

แบบปลีกและ 7.5% เป็นสมาชิก ในขณะท่ีอีก 2.1% เป็นแบบเช่าอ่าน (ภาพประกอบ 7.29) 
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ภาพประกอบ 7.29 การซ้ือนิตยสารของประชากร 

ช่วงอายกุ็มีผลต่อการซ้ือนิตยสารของประชากร โดยผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 30-49 ปีมกัเขา้เป็นสมาชิกของนิตยสาร คิดเป็น

จาํนวนราว 40% (ตาราง 7.26, ตารางประกอบ C7) 

 

ตาราง 7.26 ลกัษณะการซ้ือนิตยสารของประชากรในปี 2014 

     

หน่วย : คน / % 

หวัขอ้ กลุ่มตวัอย่ง จาํนวนรวม ประเมิณ ซ้ือปลึก เช่าอ่าน สมาชิก ไม่อ่านเลย 

รวมทั้งส้ิน 
                 
1,500  100.0 30.4 20.8 2.1 7.5 73.9 

เพศ               

ชาย 
                    
745  100.0 29.0 19.2 2.0 7.8 75.8 

หญิง 
                    
745  100.0 31.9 22.4 2.3 7.2 71.9 

อายุ               

12-19 ปี 
                    
164  100.0 33.0 23.5 2.3 7.3 70.9 

20-29 ปี 
                    
230  100.0 25.9 20.0 1.1 4.8 76.8 

30-39 ปี 
                    
280  100.0 45.1 31.7 5.9 7.6 62.8 

40-49 ปี 
                    
259  100.0 42.6 27.4 1.8 13.5 63.1 

50-59 ปี 
                    
257  100.0 26.0 17.1 1.9 7.0 78.1 

60 ปีข้ึนไป 
                    
310  100.0 12.6 7.9   4.8 88.7 
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สาม การซ้ือหนังสือและนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจาํนวน 4.1% มีการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์และ 

2.5% มีการซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (ภาพประกอบ 7.30) 

 

ภาพประกอบ 7.30 การซ้ือหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ของประชากร 

เห็นไดช้ดัว่าเพศชายมีการซ้ือหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มากกว่าเพศหญิง และผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 30-39 มีอตัรา

การซ้ือหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มากท่ีสุด (ตารางประกอบ D 16-17) 

 

เจ็ด ปริมาณการซ้ือหนังสือ 

หนึ่ง จ านวนและยอดซ้ือหนังสือ 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวข้า้งตน้ว่า ในปี 2014 มีประชากรผูซ้ื้อหนงัสือจาํนวน 41.9%  และผูซ้ื้อหนงัสือการ์ตูนจาํนวน 6.7% 

เม่ือเทียบกนัแลว้ ในปี 2012 ประชากรซ้ือหนงัสือโดยเฉล่ีย 11.6 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.7) แต่ไดล้ดลงเหลือแค่ 9.0 เล่ม

ในปี 2014 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13.4) และปริมาณการซ้ือหนงัสือการ์ตูนในปี 2012 จาํนวน 11 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

14.3) ก็ไดล้ดลงเหลือ 9 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.8) เท่ากบัลดลงไปราว 20% (ภาพประกอบ 7.31) 

ในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปมีอตัราการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 3.8 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.8) เทียบกบั

ปี 2012 ท่ีมีอตัราการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 5.9 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.4) แลว้ เท่ากบัลดลง 2.1 เล่ม และหนงัสือการ์ตูนท่ีเคยมี

อตัราการซ้ืออยูท่ี่ 0.8 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.6) ในปี 2012 ก็ไดล้ดลงเหลือ 0.6 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.5) แลว้ รวม

ทั้งส้ินคือประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปมีอตัราการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 4.4 เล่ม 
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ภาพประกอบ 7.31 ปริมาณการซ้ือหนงัสือของประชากร 

 

การศึกษาและอาชีพลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือหนงัสือดว้ยทั้งส้ิน ในขณะท่ีเร่ืองเพศกลบัไม่ค่อยส่งผลต่อเร่ืองน้ี

มากนกั (ตาราง 7.27, ตารางประกอบ B11 และ 12) 

โดยในหน่ึงปีท่ีผา่นมาน้ี ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทจะมีอตัราการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 12.1 เล่ม ซ่ึงถือว่าเป็นจาํนวนท่ี

มากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มนกัศึกษา 8 เล่มและส่วนสาขาอาชีพนั้น ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญจะมีการซ้ือหนงัสือมากท่ีสุด 
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ตาราง 7.27 ผูซ้ื้อหนงัสือทัว่ไปในปี 2014 

  
หน่วย :คน/% 

หัวข้อ 
 กลุ่ม
ตัวอย่าง  เล่ม (เฉลี่ย) ส่วนที่หายไป 

 
รวมทั้งส้ิน 

                
662.0  9.0 5.0 

 ระดับการศึกษา       
 

ตํ่ากวา่ประถม 
                  
14.0  5.5 7.1 

 
มธัยมตน้ 

                  
47.0  7.4 4.1 

 
มธัยมปลาย 

                
149.0  7.8 3.4 

 
ปริญญาตรี 

                
362.0  9.0 6.3 

 
ปริญญาโทขึ้นไป 

                  
90.0  12.1 2.3 

 ไม่สะดวกตอบ       
 อาชีพ       
 

ผูบ้ริหาร 
                  
60.0  11.1 5.3 

 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

                
186.0  10.5 5.9 

 
ผูใ้ห้บริการ 

                
139.0  7.7 4.9 

 
เกษตรกร 

                  
38.0  5.6 5.1 

 
นักศึกษา 

                
120.0  8.1 3.6 

 
แม่บา้น 

                  
66.0  9.4 8.6 

 
เกษียณ 

                  
50.0  8.3   

 
ไม่สะดวกตอบ 

                    
3.0  9.1   
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สอง จ านวนการซ้ือนิตยสาร 

ในปี 2014 มีผูซ้ื้อนิตยสารแบบปลีก, เช่าอ่านและเป็นสมาชิก จาํนวน 30.4% โดยผูซ้ื้อปลีกจะมีอตัราการซ้ืออยูท่ี่ 9.8 

เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.8), เช่าอ่าน 18.7 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 25.8), และเป็นสมาชิก 1.8 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.5) (ภาพประกอบ 7.32) 

ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปมีอตัราการซ้ือนิตยสารอยูท่ี่ 1.9 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.1) ในปี 2014, เช่าอ่าน 

3.7 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.1) และเป็นสมาชิก 0.4 เล่ม (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6) 

 

ภาพประกอบ 7.32 ลกัษณะการซ้ือนิตยสารของประชากร 

 

แปด ยอดซ้ือหนังสือ 

หนึ่ง ยอดซ้ือหนังสือทัว่ไป 

ในปี 2014 ผูซ้ื้อหนงัสือจาํนวน 7.2% ระบุว่าพวกเขามียอดซ้ือกนัราว 500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 17.2% มียอดซ้ือกนัราว 

500-1,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 12.4% มียอดซ้ือกนัราว 1,000-1,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 11.9% มียอดซ้ือกนัราว 1,500-2,000 

ดอลลาร์ไตห้วนั, 7.3% มียอดซ้ือกนัราว 2,000-2,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 9.3% มียอดซ้ือกนัราว 2,500-3,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 

12.8% มียอดซ้ือกนัราว 3,000-5,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 14.2% มียอดซ้ือมากกว่า 5,000 ดอลลาร์ไตห้วนั และ 7.7% ไม่สะดวก
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ตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 7.33) ซ่ึงเฉล่ียแลว้ ยอดซ้ือในปี 2014 อยูท่ี่ 2,736 ดอลลาร์ไตห้วนั และสาํหรับประชากรผูมี้

อายตุั้งแต่ 12 ปีจะมียอดซ้ืออยูท่ี่ 1,146 ดอลลาร์ไตห้วนั65 

ในส่วนของหนงัสือการ์ตูนนั้น 2014 ผูซ้ื้อการ์ตูนจาํนวน 41.6% ระบุว่าพวกเขามียอดซ้ือกนัราว 500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 

24.4% มียอดซ้ือกนัราว 500-1,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 9.5% มียอดซ้ือกนัราว 1,000-1,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 6.4% มียอดซ้ือกนัราว 

1,500-2,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 4.2% มียอดซ้ือกนัราว 2,000-2,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 3.4% มียอดซ้ือกนัราว 2,500-3,000 ดอลลาร์

ไตห้วนั, 5.1% มียอดซ้ือกนัราว 3,000-5,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 0.9% มียอดซ้ือมากกว่า 5,000 ดอลลาร์ไตห้วนั และ 4.4% ไม่

สะดวกตอบแบบสอบถาม (ภาพประกอบ 7.33) ซ่ึงเฉล่ียแลว้ ยอดซ้ือในปี 2014 อยูท่ี่ 973 ดอลลาร์ไตห้วนั และสาํหรับประชากร

ผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีจะมียอดซ้ืออยูท่ี่ 94 ดอลลาร์ไตห้วนั66 รวมยอดหนงัสือในปี 2014 ทั้งส้ินอยูท่ี่ 1,240 ดอลลาร์ไตห้วนั 

เทียบกบัผลสาํรวจในปี 2012 ซ่ึงมียอดการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 1,434 ดอลลาร์ไตห้วนัแลว้ ในปี 2014 ไดล้ดลงเหลือแค่ 

1,146 ดอลลาร์ไตห้วนัเท่านั้น เท่ากบัลดลงถึง 20% โดยหนงัสือการ์ตูนไดล้ดลงจาก 1,307 เหลือ 973 ดอลลาร์ไตห้วนั เท่ากบั

ปรับลดลง 20% และยอดการซ้ือหนงัสือในปี 2014 อยูท่ี่ 1,240 ดอลลาร์ไตห้วนั ทาํให้ตวัเลขประเมินยอดจาํหน่ายหนงัสือ67 (ทั้ง

หนงัสือทัว่ไปและหนงัสือการ์ตูน) อยูท่ี่ 25,600 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนัซ่ึงนอ้ยกว่าในปี 2012 ถึง 6,300 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั คิด

เป็นจาํนวน 20%  

                                                             
65

 ยอดซือ้หนงัสือนีเ้ป็นแคก่ารประเมินเบือ้งต้นเทา่นัน้ ยงัไมไ่ด้รวมไปถงึหนงัสือประเภทการ์ตนู, นิตยสารหรือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ด้วย 
66 ยอดซือ้หนงัสือนีเ้ป็นแคก่ารประเมินเบือ้งต้นเทา่นัน้ ยงัไมไ่ด้รวมไปถงึหนงัสือประเภทการ์ตนู, นิตยสารหรือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ด้วย 
67 ยอดจ าหนา่ยหนงัสือนีค้ านวณมาจากยอดซือ้หนงัสือของประชากรผู้ มีอายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป  (จ านวนประชากร X อตัราการซือ้หนงัสือทัว่ไป 
X ยอดซือ้หนงัสือโดยเฉล่ีย) + (จ านวนประชากร X อตัราการซือ้การ์ตนู X ยอดซือ้การ์ตนูโดยเฉล่ีย) 
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ภาพประกอบ 7.33 งบประมาณโดยเฉล่ียท่ีประชากรใชซ้ื้อหนงัสือในช่วงหน่ึงปี 

 

จากการสาํรวจพบว่าบุคคลในแต่ละช่วงอายจุะมีการซ้ือหนงัสือท่ีแตกต่างกนั (ตาราง 7.28, ตารางประกอบ B13), 

ในขณะท่ีเร่ืองเพศไม่ไดส่้งผลต่อการซ้ือหนงัสือเท่าไหร่นกั (ตาราง 7.28, ตารางประกอบ B14) 

โดยผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 12-19 ปีจะมีอาํนาจการซ้ือนอ้ยท่ีสุด แค่เพียงสามพนัดอลลาร์ไตห้วนัเท่านั้น แต่บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 

20-59 ปีนั้นจะมีอาํนาจการซ้ือมากกว่าสามพนัดอลลาร์ไตห้วนั ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนราว 30% ของประชากรทั้งหมด  
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ตาราง 7.28 งบประมาณการซ้ือหนงัสือทัว่ไป 
        

             
หัวข้อ ตัวอย่าง รวม ต ่ากว่า 500 500-1,000 

1,000-
1,500 

1,500-
2,000 

2,000-
2,500 

2,500-
3,000 

3,000-
5,000 

5,000-
10,000 

มากกว่า 1 
หม่ืน 

ไม่สะดวก
ตอบ 

ยอดรวม 662 100.0 7.2 17.2 12.4 11.9 7.3 9.3 12.8 9.1 5.1   

อายุ                         

12-19 ปี 73 100.0 17.1 28.2 13 5.1 7.9 6.6 8.8     13.3 

20-29 ปี 142 100.0 6.7 13.6 15.3 15.2 6.8 3.4 14.6 11.3 4.2 8.8 

30-39 ปี 161 100.0 4.7 13.3 11.9 13.1 9 10.1 13.1 10.6 7.7 6.5 

40-49 ปี 134 100.0 6.3 19.3 11.3 10.8 4.1 13.7 11 13.3 5.6 4.8 

50-59 ปี 96 100.0 4.1 20 10.7 10.9 9.2 13.9 11.8 6.2 8.2 4.9 

60 ปีขึ้นไป 56 100.0 10.7 13.1 11 13.1 7.4 7.7 18.8 5.7   12.5 

             ตาราง 7.29 งบประมาณการซ้ือการ์ตูน 
        

             
หัวข้อ ตัวอย่าง รวม ต ่ากว่า 500 500-1,000 

1,000-
1,500 

1,500-
2,000 

2,000-
2,500 

2,500-
3,000 

3,000-
5,000 

มากกว่า 5 
พนั 

ไม่สะดวก
ตอบ 

 ยอดรวม 106 100.0 41.6 24.4 9.5 6.4 4.2 3.4 5.1 0.9 4.4 

 อายุ                       

 12-19 ปี 37 100.0 51.7 28.4 5.1 4.4 9.4   9.6 2.5 2.6 

 20-29 ปี 28 100.0 35.4 31.9 9.3 7.2   9.5       

 30-39 ปี 26 100.0 45.6 18.4 18 25.8 9.2 3.7     7.1 

 40-49 ปี 10 100.0 30.7 16.6 8.6   33.7   9.2     

 50-59 ปี 3 2.0       50     33   33.3 

 60 ปีขึ้นไป   100.0                 50 

 
              

สอง ยอดซ้ือนิตยสาร 

จากการตรวจสอบพบว่าในปี 2014 มีประชากรจาํนวน 19.6% ระบุว่ามียอดซ้ือนิตยสารขั้นตํ่าอยูท่ี่ 500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 

25.6% มียอดซ้ือกนัราว 500-1,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 8.5% มียอดซ้ือกนัราว 1,000-1,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 14.2% มียอดซ้ือกนั

ราว 1,500-2,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 22.9% มียอดซ้ือมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไตห้วนั คิดเป็นอตัราส่วนลด 8% (ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 10.0) 
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ในส่วนของการเช่านั้น 55.2% % ระบุว่ามียอดเช่านิตยสารขั้นตํ่าอยูท่ี่ 500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 9.2% มียอดซ้ือกนัราว 500-

1,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 3.1% มียอดซ้ือกนัราว 1,000-1,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 9.0% มียอดซ้ือมากกว่า 2,000 ดอลลาร์ไตห้วนั  

และในส่วนของผูเ้ป็นสมาชิกนิตยสาร 19.1% ระบุว่ามียอดค่าใชจ่้ายตํ่ากว่า 2,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 23.8% มียอด

ค่าใชจ่้ายระหว่าง 2-3 พนัดอลลาร์ไตห้วนั, 42.1% ระบุวา่มียอดค่าใชจ่้ายมากกว่า 3 พนัดอลลาร์ไตห้วนั, 15.1% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงส่วนลดของนิตยสารนั้นจะอยูท่ี่ 18% (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14.9) 

จึงอาจพูดไดว้่าในปี 2014 ยอดซ้ือของนิตยสารแบบปลีกอยูท่ี่ 1,480 ดอลลาร์ไตห้วนั, ยอดการเช่าอ่านอยูท่ี่ 1,170 

ดอลลาร์ไตห้วนั, และการเป็นสมาชิก 3,473 ดอลลาร์ไตห้วนั รวมตวัเลขเฉล่ียอยูท่ี่ 1,946 ดอลลาร์ไตห้วนั และสาํหรับประชากร

ผูมี้อาย ุ12 ปีจะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับนิตยสารอยูท่ี่ 589 ดอลลาร์ไตห้วนั คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 12,300 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 

(ภาพประกอบ 7.34) 

 

ภาพประกอบ 7.34 งบประมาณในการซ้ือนิตยสารของประชากร 

 

สาม ยอดซ้ือหนังสือและนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่าผูห้นงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 27.5% ระบุว่ามียอดขั้นตํ่าอยูท่ี่ 500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 

24.7% มียอดซ้ือกนัราว 500-1,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 13.0% มียอดซ้ือกนัราว 1,000-1,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 18.6% มียอดซ้ือ

มากกว่า 1,500ดอลลาร์ไตห้วนั โดยมีอตัราส่วนลด 13% (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.4) 
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ในส่วนของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ผูซ้ื้อหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 29.2% ระบุว่ามียอดขั้นตํ่าอยูท่ี่ 500 ดอลลาร์

ไตห้วนั, 7.4% มียอดซ้ือกนัราว 500-1,000 ดอลลาร์ไตห้วนั, 16.4% มียอดซ้ือกนัราว 1,000-1,500 ดอลลาร์ไตห้วนั, 28.4% มียอด

ซ้ือมากกวา่ 1,500ดอลลาร์ไตห้วนั โดยมีอตัราส่วนลด 14% (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.4) 

โดยเฉล่ียแลว้ ยอดซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 อยูท่ี่ 1,484 ดอลลาร์ไตห้วนั และยอดซ้ือนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 1,921 ดอลลาร์ไตห้วนั หากเป็นประชากรผูท่ี้มีอาย ุ12 ปีจะมียอดซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 60 

ดอลลาร์ไตห้วนั และนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 49 ดอลลาร์ไตห้วนั  เบด็เสร็จ ยอดซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 1,260 ลา้น

ดอลลาร์ไตห้วนั ในขณะท่ียอดซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 1 พนัลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (ภาพประกอบ 7.35) 

สาเหตุท่ียอดซ้ือหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มีการปรับตวัลดลงเกิดจากประชากรผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 12 ปีจาํนวน 

84.4% เลือกท่ีจะอ่านแบบฟรีมากว่า โดย 20% เป็นการยมืดาวน์โหลดมาจากห้องสมุดและเพ่ือน, 9.4% ซ้ือแบบปลีก, 8.9% ซ้ือ

แบบบุฟเฟ่ต ์และสาํหรับผูท่ี้อ่านทั้งหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 87.6% ระบุว่าพวกเขาเลือกอ่านแบบฟรี, 14.5% 

อาศยัดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต, เพ่ือน, หอ้งสมุดและคนอ่ืน, 6% ซ้ือแบบปลีกและเป็นสมาชิก, 8% ซ้ือแบบบุฟเฟ่ต ์(ตาราง

ประกอบ D20-21) 

 

 

ภาพประกอบ 7.35 งบประมาณในการซ้ือหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ของประชากร 

 

งานวิจยัช้ินน้ีมีการเก็บขอ้มูลจากสาํนกัพิมพ ์ผูใ้ชบ้ริการและช่องทางท่ีหลากหลาย เป็นตน้ว่า มีทั้งการเก็บขอ้มูลจาก

ห้องสมุด, ร้านหนงัสือแบบทัว่ไป, ร้านหนงัสือออนไลน์และร้านหนงัสือต่างประเทศ เพ่ือนาํมาคาํนวณตวัเลข เช่นเดียวกบัทาง

ฝ่ังของนิตยสารท่ีมีการเก็บขอ้มูลทั้งจากฝ่ังของผูจ้ดัจาํหน่ายและสมาชิกของนิตยสาร เพ่ือนาํมาคาํนวณมูลค่าธุรกิจ ตลอดจน
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ค่าใชจ่้ายต่างๆ และในส่วนของหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ ก็ไดรั้บขอ้มูลจากแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการ (แบบรายเดือน) 

หากก็ยงัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดให้แก่ผูว้ิจยัทราบได ้อีกทั้งยงัมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม ทาํ

ให้งานวิจยัช้ินน้ีมีขอบเขตท่ีค่อนขา้งจาํกดั 

 

เก้า การซ้ือขายกบัต่างประเทศ 

เทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ตไดช่้วยเปิดตลาดของหนงัสือให้มีความกวา้งไกลมากยิง่ข้ึนโดยไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่เพียงใน

ไตห้วนัเท่นั้น ซ่ึงจากการสาํรวจในปี 2014 พบว่า ถึงแมภ้ายในประเทศจะยงัคงนิยมบริโภคหนงัสือ, การ์ตูนและนิตยสารใน

รูปแบบกระดาษอยู ่แต่ก็ยงัมีนกัอ่านอีกราว 2-5% ท่ีนิยมซ้ือหนงัสือจากต่างประเทศดว้ย ทาํให้มียอดซ้ือหนงัสือและนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์มากกว่าในรูปแบบกระดาษ ส่งผลให้ยอดจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ภายในประเทศลดลงเหลือ 79.3% และ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ภายในประเทศลดลงเหลือ 88.7% (ภาพประกอบ 7.36, ตารางประกอบ B15-C23-D22-D23) 

 

ภาพประกอบ 7.36 เปรียบเทียบการซ้ือของประชากรชาวไตห้วนั 
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สิบ ปัจจัยในการซ้ือและไม่ซ้ือหนังสือ 

หนึ่ง หนังสือ 

จากการสาํรวจพบว่า ผูซ้ื้อหนงัสือจาํนวน 56.0% ซ้ือเพราะช่ืนชอบการอ่านหนงัสือ, 21.8% ซ้ือเพราะตอ้งการข่าวสาร

และขอ้มูล, 12.8% ซ้ือเพราะราคา, 12.1% ซ้ือเพราะตอ้งการเพ่ิมพูนความรู้, 9.2% ซ้ือให้ลูกหลานอ่าน, 5.5% ซ้ือเพ่ืออ่านฆ่าเวลา 

และยงัมีบางส่วนท่ีซ้ือเพ่ือใชใ้นการเรียนหรือการทาํงาน, ความสัมพนัธ์, กระแสความนิยม, ช่ือเสียงของผูเ้ขียน, ซ้ือเพ่ือเป็น

ของขวญั, และเหตุผลอ่ืนๆ คิดเป็นจาํนวนราว 5% 

ร้านหนงัสือจริงๆ ยงัเป็นแหล่งซ้ือหนงัสือท่ีสาํคญั (55.9%), 20.7% มีการแนะนาํให้เพ่ือนต่อ, 17.7% สุ่มอ่านเจอใน

ร้านหนงัสือออนไลน์, 10.0% ซ้ือตามรีวิวท่ีอ่านเจอ, 9.0% ผูอ่้านสนใจหนงัสือเร่ืองนั้นอยูก่่อนแลว้, 5.1% ซ้ือเพราะราคาใน

อินเตอร์เน็ตถูกกว่า, 4.2% ซ้ือเพราะบริษทัแนะนาํ และ 4.1% ซ้ือเพราะทางโรงเรียนแนะนาํ (ภาพประกอบ 7.38) 

ในปี 2012 เหตุผลในการซ้ือหนงัสือคือความช่ืนชอบในการอ่านหนงัสือ มีจาํนวนมากท่ีสุด ในขณะท่ีเร่ืองของขอ้มูล

ข่าวสารไม่ค่อยเป็นปัจจยัสาํคญัเท่าไหร่ และไม่จาํกดัว่าตอ้งซ้ือท่ีร้านหนงัสือจริงหรือร้านหนงัสือออนไลน์เท่านั้น ในขณะท่ีใน

ปี 2014 นั้น การแข่งขนัในวงการหนงัสือไดเ้พ่ิมตวัสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัเม่ือปี 2012 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่าประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12-19 ปีเป็นกลุ่มท่ีนิยมซ้ือหนงัสือเน่ืองจากความรักในการอ่านมาก

ท่ีสุด  รองลงมาจึงเป็นปัจจยัเร่ืองของความจาํเป็น ส่วนประชากรผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 20-29 ปีจาํนวน 13.6% มกัซ้ือหนงัสือเพ่ือการ

ทาํงานหรือการเรียน, อาย ุ30-49 ปีซ้ือเพ่ือใชอ้บรมบุตรหลาน คิดเป็นสัดส่วน 19.2% ซ่ึงมีอตัราในการซ้ือหนงัสือสูงกว่าในช่วง

วยัอ่ืนๆ (ตารางประกอบ B16-17) 

 

ภาพประกอบ 7.37 ปัจจยัในการซ้ือหนงัสือของประชากรในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 
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ภาพประกอบ 7.38 ท่ีมาของขอ้มูลในการซ้ือหนงัสือของประชากรในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 

 

แลว้เพราะเหตุใดคนจึงไม่ซ้ือหนงัสือ? จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2014 มีผูท่ี้ “ไม่สนใจซ้ือหนงัสือ” สูงถึง 23.1%, 

รองลงมาคือไม่มีเวลาอ่าน (19.5%), 11.4% ระบุว่าหาอ่านเอาในอินเตอร์เน็ตก็ได,้ 10.5% อาศยัยมืจากห้องสมุด, 8.2% เป็นผูไ้ม่รู้

หนงัสือ, 6.9% สายตาไม่ดี และ 5.9% บอกว่าราคาหนงัสือแพงเกินไป, 5.4% สามารถยมืหนงัสือจากเพ่ือนได ้และยงัมีเหตุผล

อ่ืนๆ เช่น สามารถไปเช่าหนงัสือมาอ่าน, ไม่ตอ้งการซ้ือ, มีคนอ่ืนซ้ือแลว้, เดินทางไปซ้ือไม่สะดวก และคนในครอบครัวซ้ือให้

แลว้ดว้ย (ภาพประกอบ 7.39) 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า ประชากรผูมี้อาย ุ12 ปีไม่ซ้ือหนงัสือเพราะสามารถยมืหนงัสือจากห้องสมุดได ้ประกอบกบั

หนงัสือมีราคาแพง ส่วนผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 30.39 ปีไม่ซ้ือหนงัสือเพราะสามารถสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางอินเตอร์เน็ตไดม้ากกว่า 

(ตารางประกอบ B18) 
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ภาพประกอบ 7.39 สาเหตุสาํคญัท่ีประชากรไม่ซ้ือหนงัสือในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 

 

สอง นิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2014 มีผูท่ี้ “ไม่สนใจซ้ือนิตยสาร” สูงถึง 33.5%, รองลงมาคือไม่มีเวลาอ่าน (14.0%), 11.5% 

ระบุว่าราคานิตยสารแพงเกินไป, 10.9% อาศยัอ่านจากอินเตอร์เน็ต, 8.1% ไดนิ้ตยสารฟรีจากเพ่ือนหรือคนในครอบครัวมาแลว้, 

7.6% อาศยัยมืจากห้องสมุด, 6.9% เป็นผูไ้ม่รู้หนงัสือ, 5.1% สายตาไม่ดี และ 4.6% สามารถยมืหนงัสือจากเพ่ือนได ้และยงัมี

เหตุผลอ่ืนๆ เช่น สามารถไปยนือ่านในร้าน และบริษทัมีซ้ือให้อ่านอยูแ่ลว้ มีจาํนวนไม่สูงมากนกั (ภาพประกอบ 7.40) 
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ภาพประกอบ 7.40 สาเหตุสาํคญัท่ีประชากรไม่ซ้ือนิตยสารในปี 2014 

 

สาม หนังสือและนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

สาํหรับสาเหตุท่ีคนไม่ซ้ือหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ อนัดบัหน่ึงเป็นเพราะเคยชินกบัหนงัสือกระดาษมากกว่า 

(17.2%), 16.9% เห็นว่าเป็นการส้ินเปลือง, 11.3% ไม่มีเวลาอ่าน, 9.7% ไม่ชอบอ่าน, 9.6% ชอบอ่านฟรีในอินเตอร์เน็ตมากกว่า, 

6.6% ระบุว่าซ้ืออีบุค๊ผา่นอินเตอร์เน็ตไม่เป็น, 5.7% สายตาไม่ดี, 4.2% ไม่รู้หนงัสือ และยงัมีเหตุผลอ่ืนๆ เช่น ราคาหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์แพงเกินไป, กลวัเสียสายตาและไม่ชินกบัการซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ (ภาพประกอบ 7.41) 
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ภาพประกอบ 7.41 สาเหตุสาํคญัท่ีประชากรไม่ซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 

 

สาํหรับสาเหตุท่ีผูอ่้านไม่ซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 19.9% ระบุว่าไม่มีความจาํเป็น, 16% เห็นว่าเป็นความส้ินเปลือง, 

13.3% ชินกบันิตยสารกระดาษมากกว่า, 10.3% ไม่มีเวลา, 7.3% ชอบอ่านฟรีในอินเตอร์เน็ตมากกว่า, 6.1% ระบุว่าซ้ือผา่น

อินเตอร์เน็ตไม่เป็น, 4.4% สายตาไม่ดี, 4.0% ไม่รู้หนงัสือ และยงัมีเหตุผลอ่ืนๆ เช่น ไม่รู้ว่าจะซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งไร, 

ราคานิตยสารอิเลคทรอนิกส์แพงเกินไป, กลวัเสียสายตาและไม่ชินกบัการซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ (ภาพประกอบ 7.42) 

 

ภาพประกอบ 7.42 สาเหตุสาํคญัท่ีประชากรไม่ซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 
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สิบเอด็ ประเภทของหนังสือทีจ่ าหน่าย 

หนึ่ง หนังสือเล่ม 

จากการสาํรวจในปี 2014 พบว่าถึงแมห้นงัสือประเภทการพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตลจ์ะมีอตัราการอ่าน

ท่ีสูงท่ีสุด แต่หนงัสือท่ีสามารถติดอนัดบัขายดีจริงๆ ไดแ้ก่ หนงัสือประเภทนิยาย และรองลงมาคือหนงัสือเก่ียวกบัสุขภาพ 

หนงัสือประเภทจิตวิทยามียอดขายถึง 28.4%, สังคม (26.5%), ภาษาศาสตร์ (24.7%), การลงทุน (23.5%) และสุขภาพ 

(23.3%) (ภาพประกอบ 7.43) 

เทียบกบัเม่ือปี 2012 แลว้ หนงัสือประเภทการพกัผอ่น, จิตวิทยา, สุขภาพและแบบทดสอบมียอดจาํหน่ายลดลง 

ในขณะท่ีหนงัสือประเภทอ่ืนๆ ยงัคงมียอดขายท่ีทรงตวัอยู่ 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการเลือกหนงัสือท่ีแตกต่างกนั โดยผูห้ญิงจะนิยมซ้ือหนงัสือประเภท

การพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตล ์(44.0%), วรรณกรรม (38.3%), นิยาย (34.2%) และจิตวิทยา/ศาสนา (33.6%) 

ในขณะท่ีผูช้ายนั้นจะนิยมซ้ือหนงัสือประเภทการพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตลเ์ช่นกนั (40.1%) แต่ถดัมาเป็น

ประเภทสังคม (32.3%), การลงทุน (28.8%ฝป และนิยาย (28.5%) (ตาราง 7.30, ตารางประกอบ B19) 

ในดา้นอาย ุประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 12-19 ปีจะนิยมซ้ือนิยาย, วรรณกรรมและแบบทดสอบมากท่ีสุด, 40-59 ปีจะนิยม

ซ้ือหนงัสือประเภทการพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตล,์ จิตวิทยา/ศาสนา และสุขภาพมากท่ีสุด นอกจากน้ี คนในวยั 

30-49 ปียงันิยมซ้ือหนงัสือประเภทความสัมพนัธ์และครอบครัวมากท่ีสุดอีกดว้ย  

 

ภาพประกอบ 7.43 ประเภทของหนงัสือ 
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ตาราง 7.30 ประเภทของหนงัสือ 
      หัวข้อ ตัวอย่าง ธุรกจิ ลงทนุ วรรณกรรม นิยาย ออกแบบ สังคม วิทย์ ทัว่ไป คอมพ์ 

ยอดรวม 662 12.9 23.5 33.4 31.5 17.7 26.5 14.3 5.0 12.7 

เพศ                     

ชาย 311 17.3 28.8 27.8 28.5 15.8 32.3 20.0 3.5 19.9 

หญิง 351 8.9 18.8 38.3 34.2 19.5 21.3 9.1 6.2 6.4 

อายุ                     

12-19 ปี 73   1.2 49.2 69.8 17.8 19.3 20.8 1.3 5.2 

20-29 ปี 142 15.7 25.0 35.2 42.8 18.0 29.5 10.4 0.8 13.9 

30-39 ปี 161 15.7 27.3 27.8 22.9 18.4 17.8 14.3 8.3 11.8 

40-49 ปี 134 13.2 30.6 28.1 24.0 17.3 28.3 13.8 4.1 15.4 

50-59 ปี 96 15.1 29.0 35.6 15.9 20.9 27.4 15.2 7.0 15.2 

60 ปีข้ึนไป 56 9.6 11.0 33.1 22.7 11.3 47.1 14.9 9.2 11.4 

           หัวข้อ ตัวอย่าง ภาษา จิตวิทยา สุขภาพ พักผ่อน ครอบครัว เยาวชน ทดสอบ ไม่ตอบ 

 ยอดรวม 662 24.7 28.4 23.3 42.2 17.4 19.8 19.8 1.7 

 เพศ                   

 ชาย 311 22.3 22.4 20.1 40.1 13.2 15.8 20.9 2.4 

 หญิง 351 26.8 33.6 26.0 44.0 21.1 23.3 18.8 1.1 

 อายุ                   

 12-19 ปี 73 17.8 16.8 1.2 17.9 6.4 12.6 45.7 3.9 

 20-29 ปี 142 33.3 24.8 13.7 33.2 8.5 7.9 25.9 1.9 

 30-39 ปี 161 24.9 25.8 18.9 44.4 31.4 37.0 16.8 0.6 

 40-49 ปี 134 21.4 36.6 26.0 50.1 23.4 29.0 17.3 0.7 

 50-59 ปี 96 25.0 30.1 40.9 55.1 6.0 6.0 9.2 1.9 

 60 ปีข้ึนไป 56 18.2 36.9 51.8 49.3 19.2 11.3 3.8 3.7 

  

ในส่วนของการ์ตูน ปี 2014 พบว่า การ์ตูนแนวผจญภยั (32.1%) และตลกขบขนั (31.2%) มียอดจาํหน่ายสูงสุด 

รองลงมาคือแนวความรัก (25.0%), แนวแฟนตาซี (20.8%), แนวกาํลงัภายใน (15.5%) และแนวเทพเซียน (15.3%) 

(ภาพประกอบ 7.44) 

เทียบกบัปี 2012 แลว้ แนวผจญภยัและความรักมียอดขายท่ีสูงข้ึน โดยอยูใ่นลาํดบัท่ีหน่ึงและสาม 

เม่ือทาํการสุ่มสาํรวจพบว่า ผูช้ายมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือการ์ตูนแนวผจญภยัมากกว่า ในขณะท่ีผหัญิงจะชอบแนวความรัก

มากเป็นพิเศษ (ตาราง 7.31, ตารางประกอบ B20) 
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ภาพประกอบ 7.44 ประเภทการ์ตูน 

 

ตาราง 7.31 ประเภทของหนงัสือการ์ตูนปี 2014 
     

        
หน่วย : คน/ % 

หัวข้อ ตัวอย่าง ความรัก สืบสวน เกมส์ อาชีพ วิทย์ 
จอม
ยุทธ์ 

เทพ
เซียน 

แฟนตา
ซี ตลก ผู้ใหญ่ 

ยอดรวม 106 25.0 13.3 13.3 4.8 14.3 15.5 15.3 20.8 31.2 0.9 

เพศ                       

ชาย 62 13.2 15.5 19.9 3.6 13.4 23.7 18.6 18.1 31.7 1.5 

หญิง 44 41.5 10.2 4.0 6.5 15.4 4.0 10.7 24.7 30.3   

            
หัวข้อ ตวัอย่าง ผจญภยั การเมือง วีรบุรุษ ยอ้นยุค กาํลงัใจ ซีรีย ์ แนววาย 

ไลทโ์น
เวล อ่ืนๆ ไม่ตอบ 

ยอดรวม 106 32.1 1.2 4.6 12.6 7.5 9.6 1.2 10.7 0.9 4.1 

เพศ                       

ชาย 62 42.2 2 3.5 14.3 9.5 8.9 2 8.7 1.6 5.5 

หญิง 44 17.8   6.1 10.2 4.7 10.6   13.6   2.1 

 

สอง นิตยสาร 

ส่ีอนัดบันิตยสารท่ีขายดีท่ีสุด ไดแ้ก่ นิตยสารแนวธุรกิจ (34.7%), ท่องเท่ียวและอาหาร (32.5%), ทัว่ไป (23.4%) และ

สุขภาพ (23.3%) รองลงมาคือนิตยสารแฟชัน่ (19.9%), ภาษาศาสตร์ (15.5%) และข่าวสาร (15.0%) (ภาพประกอบ 7.45) 
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ภาพประกอบ 7.45 ประเภทนิตยสาร 

 

สาม หนังสือและนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

 ในปี 2014 พบว่าหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทนิยายมียอดจาํหน่ายสูงสุด (40.4%), รองลงมาคือการลงทุน (31.7%), 

สังคม (29.2%) และการพกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร (29.1%), คอมพิวเตอร์. จิตวิทยา, สุขภาพ, การบริหารและวิทยาศาสตร์ มี

สัดส่วนอยูร่าว 20% หรือหน่ึงในห้า (ภาพประกอบ 7.46) 

และในส่วนของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ พบว่าสามอนัดบัของนิตยสารท่ีมียอดขายมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นิตยสารประเภท

ธุรกิจ (54.3%), ข่าวสาร (40.7%), การท่องเท่ียวและอาหาร (38.2%), แฟชัน่ (33.6%), สุขภาพ (32.8%) และคอมพิวเตอร์ 

(32.5%) (ภาพประกอบ 7.47) 
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ภาพประกอบ 7.46 ประเภทหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ภาพประกอบ 7.47 ประเภทนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 
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สิบสอง ช่องทางการซ้ือหนังสือ 

หนึ่ง หนังสือเล่ม 

 ผลการสาํรวจในปี 2014 เป็นเช่นเดียวกบัผลสาํรวจของปี 2012 คือ 67.7% ซ้ือหนงัสือกนัท่ีร้านหนงัสือโดยตรง, 39.9% 

ซ้ือผา่นร้านหนงัสือออนไลน์, 25.6% ซ้ือหนงัสือเฉพาะทางจากร้านหนงัสืออิสระ, 9.5% ซ้ือจากร้านหนงัสือในห้าง, 3.6% ซ้ือใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต, 3.0% ซ้ือจากงานหนงัสือ และ 2.7% ซ้ือผา่นการประกาศขายทางอินเตอร์เน็ต (ภาพประกอบ 7.48) 

เม่ือปีท่ีแลว้ นกัอ่านจาํนวน 93.5% ไปเลือกซ้ือหนงัสือจากร้านจริงทั้งท่ีเป็นแบบร้านแฟรนไชส์และร้านหนงัสืออิสระ 

แต่ในช่วงหน่ึงปีมาน้ี มีเพียง 39.2% ท่ีไปยนืเลือกหนงัสือท่ีร้านเอง 

ในขณะท่ีร้านหนงัสือออนไลน์ไดเ้พ่ิมจาํนวนมากข้ึนกว่าปี 2012 ทาํให้ร้านหนงัสือจริงตอ้งปรับตวัลดลงจาก 41.6% 

เหลือ 39.2% 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า แมผู้ช้ายและผูห้ญิงจะนิยมไปเลือกซ้ือหนงัสือจากร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์มาก แต่ผูห้ญิง

มีอตัราการซ้ือหนงัสือผา่นทางร้านหนงัสือออนไลน์มากกว่าผูช้ายราว 10% และในส่วนของอาย ุผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 20-39 ปีมกัซ้ือ

หนงัสือผา่นทางร้านหนงัสือออนไลน์มากกว่าคนในช่วงวยัอ่ืน (ตาราง 7.32, ตารางประกอบ B21) 

และเขตพ้ืนท่ีตะวนัออกซ่ึงมีเกาะอยูค่่อนขา้งมากทาํใหมี้ร้านหนงัสือตั้งอยูค่่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นการสั่งซ้ือหนงัสือผา่น

ระบบออนไลน์จึงเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมาก 

 

ภาพประกอบ 7.48 สถานท่ีซ้ือหนงัสือโดยทัว่ไป 
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ตาราง 7.32 สถานท่ีซ้ือหนงัสือทัว่ไปเม่ือปีท่ีแลว้ 
  

 
  

     

หน่วย : คน/ % 

 
หัวข้อ  ตัวอย่าง แฟรนไชส์ อสิระ ออนไลน์ ซุปเปอร์ ประกาศ 

สะดวก
ซ้ือ แผง ร้านเช่า 

ยอดรวม 662 67.9 25.6 39.9 9.5 2.7 3.6 0.9 0.1 

เพศ                   

ชาย 311 65.1 28.0 35.3 8.5 3.4 2.4 1.4   

หญิง 351 70.4 23.4 44.0 10.4 2.2 4.7 0.5 0.2 

อายุ                   

12-19 ปี 73 67.7 22.0 39.8 3.9 4.0 3.6   1.2 

20-29 ปี 142 75.1 12.0 46.9 2.7 4.2 3.4 1.0   

30-39 ปี 161 69.6 22.2 52.8 11.4 2.4 3.0 0.7   

40-49 ปี 134 64.5 33.5 35.7 15.4 2.7 3.6 1.3   

50-59 ปี 96 67.9 28.3 28.9 7.2 1.8 4.1     

60 ปีข้ึนไป 56 53.6 50.6 14.6 18.9   5.3 3.4   

พื้นที ่                   

ภาคเหนือ 334 68.7 23.3 41.3 8.3 2.7 3.2 1.1 0.3 

ภาคกลาง 152 65.2 29.3 37.4 10.7 1.3 4.7     

ภาคใต ้ 154 70.7 27.3 39.1 9.5 4.1 3.4 1.6   
ภาค

ตะวนัออก  22 54.9 22.6 42.4 20.0 4.2 5.0     

          
หัวข้อ  ตัวอย่าง 

งาน
หนังสือ โปรโมช่ัน 

พรีออ
เดอร์ โรงเรียน ไปรษณีย์ อื่นๆ ไม่ตอบ 

 ยอดรวม 662 3.0 0.1 0.3 1.4 0.6 0.1 1.0 
 เพศ                 
 ชาย 311 3.6 0.3   0.9 0.4 0.3 1.7 
 หญิง 351 2.5   0.5 1.8 0.9   0.3 
 อายุ                 
 12-19 ปี 73 2.6     5.3       
 20-29 ปี 142 0.8     2.6 0.9   1.0 
 30-39 ปี 161 3.4     0.6 1.3   0.6 
 40-49 ปี 134 1.4     0.7   0.7 0.6 
 50-59 ปี 96 3.0 1.0 1.0       1.0 
 60 ปีข้ึนไป 56 11.8   1.8   1.7   3.9 
 พื้นที ่                 
 ภาคเหนือ 334 3.8 0.3   1.0 0.6   1.3 
 ภาคกลาง 152 2.5     1.3   0.6 1.4 
 ภาคใต ้ 154 0.7   1.2 2.8 1.5     
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ภาค
ตะวนัออก  22 11.2             

  

นกัวิจยัไดท้าํการสาํรวจเร่ืองแนวโนม้เก่ียวกบัช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสือพบว่า ผูป้ระกอบการ 34.4% ยงัไม่ไดมี้

แผนการอะไรชดัเจนนกั, 34.5% เร่ิมตอ้งการเปิดร้านหนงัสือออนไลน,์ 26.5% บอกวา่ร้านหนงัสือมีจาํนวนมากข้ึน, 3.9% ระบุว่า

ตอ้งการนาํหนงัสือไปจาํหน่ายในห้างและร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ (ภาพประกอบ 7.49) 

 

 

ภาพประกอบ 7.49 แนวโนม้ของช่องทางการจดัหน่ายหนงัสือ 

 

จากการสาํรวจช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนพบว่า หนงัสือการ์ตูนยงัคงจาํหน่ายท่ีหนา้ร้านไดดี้ท่ีสุด (39.9%) 

รองลงมาคือร้านหนงัสืออิสระ (31.7%) และร้านหนงัสือออนไลน ์(23.6%) แต่เม่ือปีท่ีแลว้ หนงัสือการ์ตูนในหา้งมียอดขายถึง 

14.3%, ร้านสะดวกซ้ือ (6.6%) และงานหนงัสือ (5.3%) อีกทั้งยงัมีการประกาศขายและออกเช่าตามร้านอีก คิดเป็นจาํนวน 2% 

(ภาพประกอบ 7.50) 

จากการสุ่มสาํรวจพบว่า ทั้งชายและหญิงมีการซ้ือหนงัสือการ์ตูนจากร้านหนงัสือประเภทแฟรนไชส์กนัมากท่ีสุด แต่

เพศหญิงจะมีการสั่งซ้ือจากร้านหนงัสือออนไลน์มากกวา่เพศชาย  และเพศชายจะซ้ือการ์ตูนจากร้านสะดวกซ้ือมากกว่าเพศหญิง

ราว 4% (ตาราง 7.33, ตารางประกอบ G26) 
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ภาพประกอบ 7.50 สถานท่ีซ้ือการ์ตูน 

 

ตาราง 7.33 สถานท่ีซ้ือหนงัสือการ์ตูนเม่ือปีท่ีแลว้ 
      

            

     

หน่วย : คน/ % 

   
หัวข้อ  ตัวอย่าง แฟรนไชส์ อสิระ ออนไลน์ ซุปเปอร์ ประกาศ 

สะดวก
ซ้ือ เช่า 

งาน
หนังสือ โรงเรียน ไม่ทราบ  

ยอดรวม 106 39.9 31.7 23.6 14.3 2.0 6.6 1.8 5.3 0.9 0.9 

เพศ                       

ชาย 62 39.6 31.0 20.1 15.4 1.6 8.3 1.6 3.1     

หญิง 44 40.3 32.8 28.4 12.7 2.5 4.2 2.1 8.5 2.2 2.1 

 

สอง นิตยสาร 

ยอดจาํหน่ายของนิตยสาร 56.9% เกิดข้ึนท่ีร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์, 50.3% คือท่ีร้านสะดวกซ้ือ, 22.5% เป็น

หนงัสือเฉพาะทางในร้านหนงัสืออิสระ, มีจาํหน่ายท่ีร้านนิตยสารออนไลน์และคา้ส่งราวหน่ึงในห้าส่วน และช่องทางอ่ืนๆ อีก

ไม่เกิน 2% (ภาพประกอบ 7.51) 

ในส่วนของการสมคัรเป็นสมาชิกนั้น 28.6% สมคัรเม่ือไดรู้้ข่าวสารในตวัเล่มของนิตยสาร, 24.2% สมคัรผา่น

อินเตอร์เน็ต, 12.6% สมคัรผา่นโรงเรียนหรือองคก์ร, 7.1% สมคัรเพราะโปรโมชัน่, 5.5% มีเพ่ือนแนะนาํ และ 5.3% ไดรั้บข่าว

จากส่ือต่างๆ (ภาพประกอบ 7.52) 
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ภาพประกอบ 7.51 สถานท่ีซ้ือนิตยสาร 

 

ภาพประกอบ 7.52 การสมคัรสมาชิกนิตยสาร 
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สาม หนังสือและนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

ในปี 2014 มีผูซ้ื้อหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบปลีก 60.7%, เช่าอ่านเป็นรายเดือน 28.0%, เช่ารายเป็นรายเล่ม 17.5%, 

จองเป็นสมาชิก 11.2%, แบบบุฟเฟต ์1.6% เป็นการซ้ือผา่น google (19.7%), เมืองหนงัสือออนไลน์ Hami (17.7%), Apple 

iTunes (11.3%) (ภาพประกอบ 7.53) 

ส่วนนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้น 56.1% เป็นการซ้ือแบบปลีก. 30.1% เป็นแบบบุฟเฟต,์ 23.9% สมคัรเป็นสมาชิก, 

18.7% เช่ารายเป็นรายเล่ม โดยเป็นการซ้ือผา่นเมืองหนงัสือออนไลน์ Hami มากท่ีสุด (23.1%), google (21.2%), Apple iTunes 

(13.3%) (ภาพประกอบ 7.53) 

 

ภาพประกอบ 7.53 แพลทฟอร์มท่ีใชซ้ื้อหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

 

สิบสาม การไปเยีย่มชมร้านหนังสือจริง 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2014 มีผูท่ี้เคยไปใชบ้ริการร้านหนงัสือจริงเพียง 39.9% (รวมร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์

และร้านหนงัสืออิสระ), 61.6% ยงัคงใชบ้ริการร้านหนงัสือจริงอยู,่ 84.6%  เขา้ไปดูแต่ไม่ซ้ือ 

เทียบกบัปี 2012 แลว้มีผูใ้ชบ้ริการร้านหนงัสือจริ 68.0% แต่ในปี 2014 กลบัลดลงเหลือแค่ 61.6% เท่านั้น 

(ภาพประกอบ 7.54) 

ปัจจยัทางดา้นเพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพและรายได ้ส่งผลต่อการใชบ้ริการร้านหนงัสือจริงดว้ย โดยผูห้ญิงอายตุั้งแต่ 

30 ปีข้ึนไปและมีการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั ทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหาร อาศยัอยูใ่นภาคเหนือจะมีอตัราการใชบ้ริการร้าน
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หนงัสือจริงค่อนขา้งสูง (ตารางประกอบ B24) นอกจากน้ี ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 20-29 ปี มีการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั และทาํงาน

ในตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญราว 90% จะเขา้ไปดูหนงัสือในร้านแต่ไม่ซ้ือ (ตารางประกอบ B24) 

 

ภาพประกอบ 7.54 การเขา้ร้านหนงัสือของประชากร 

 

สิบส่ี ช่องทางการจ าหน่ายหนังสือ 

จากการสาํรวจในปี 2014 พบว่ามีช่องทางการจดัจาํหน่ายหนงัสือเพ่ิมมากข้ึน โดยประชากรจาํนวน 43.1% ยงัคงมีการ

ซ้ือหนงัสืออยู,่ 33.4% ยมือ่านจากโรงเรียนหรือหอ้งสมุด, 26.5% ยมือ่านจากเพ่ือน, 11.6% เช่าอ่านจากร้านให้เช่า (ภาพประกอบ 

7.55) 

เทียบกบัปี 2012 แลว้ ประชากรมีการเช่าอ่านจากร้านเช่ามากข้ึน ในขณะท่ีการยมืหนงัสือจากเพ่ือนหรือหอ้งสมุดมี

จาํนวนลดลง 

แต่อีกดา้นหน่ึง ประชากรเพศหญิงนิยมยมืหนงัสือจากโรงเรียนหรือหอ้งสมุดและเพ่ือนมากกว่าประชากรเพศชาย 

(ตารางประกอบ B26-27-28) 
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ภาพประกอบ 7.55 วิธีการไดห้นงัสือมาอ่าน 

 

สิบห้า การยอมรับและซ้ือหนังสือกบันิตยสารอเิลคทรอนิกส์ 

ในปัจจุบนั หนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ยงัไม่ค่อยยงัเป็นท่ียอมรับนกั โดยประชากร 3.0% ยอมรับหนงัสือ

ประเภทดว้ยความเต็มใจ, 13.7% ยงัพอโอเค คิดเป็นจาํนวน 16.7% แต่เม่ือเทียบกบัปี 2012 (6%) แลว้ ถือว่าประชากรมีอตัราการ

ยอมรับหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มากข้ึน ในขณะท่ีประชากรอีก 55.1% ไม่อยากเสียเงินซ้ือหนงัสือและนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์, 24.1% ไม่ชอบหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์โดยส้ินเชิง คิดเป็นจาํนวน 79.2% ซ่ึงเพ่ิมจาํนวนมากกว่าปี 

2012 ถึง 10% (ภาพประกอบ 7.56) 

จากสถิติจะเห็นว่า เพศ, อายแุละถ่ินท่ีอยูส่่งผลต่อการยอมรับหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ดว้ย 

โดยเพศชาย (19.4%) จะมีการยอมรับหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มากกว่าเพศหญิง (14.0%) ในขณะท่ี

ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12-19 ปี มีการยอมรับหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มากกว่า (30%) และส่วนของท่ีอยูน่ั้น 

ประชากรผูมี้ถ่ินอาศยัในทางภาคเหนือ มีความยอมรับหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นอ้ยท่ีสุด 
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ภาพประกอบ 7.56 การยอมรับหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

แลว้เร่ืองของราคาหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ล่ะ? จากการสาํรวจพบว่าประชากรจาํนวน 55.7% เห็นว่าราคา

ของหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ถูกกว่าหนงัสือกระดาษ เน่ืองจากมีส่วนลดราว 50-70% ในขณะท่ีประชากร 3.4% เห็น

ว่าราคาของหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แพงกว่าหนงัสือกระดาษ และ 10.9% ทั้งสองอยา่งมีราคาพอๆ กนั (ภาพประกอบ 

7.57, ตาราง 7.34) 

จากสถิติจะเห็นว่า ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 20-39 ปี มีการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั ทาํงานเป็นผูบ้ริหารหรือเจา้ของ

ธุรกิจ หรือผูเ้ช่ียวชาญ มีเงินเดือนอยูใ่นราวหน่ึงแสนดอลลาร์ไตห้วนั จะมีความยนิดีในการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มากกว่า 

และ 80% มองว่าราคาของหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ถูกกว่าหนงัสือกระดาษ 
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ภาพประกอบ 7.57 มุมมองของประชากรท่ีมีต่อราคาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

 

ตาราง 7.34 มุมมองท่ีประชากรมีต่อราคาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

หัวข้อ  ตัวอย่าง  รวม อีบุ๊คถูกกว่า อีบุ๊คแพงกว่า ราคาพอกัน 
ไม่
ตอบ 

 รวม             1,581  100.0 55.7 3.4 10.9 30.1 
 อาย ุ             
 12-19 ปี                172  100.0 48.7 12.7 34.1 4.5 
 20-29 ปี                241  100.0 74.4 2.6 16.4 6.6 
 30-39 ปี                297  100.0 79.6 1.6 7.7 11.1 
 40-49 ปี                273  100.0 71.1 2.4 6.1 20.5 
 50-59 ปี                271  100.0 45.4 3.6 8.0 43.1 
 60 ปีข้ึนไป                328  100.0 19.7 1.5 3.8 75.0 
 พืน้ที่             
 ภาคเหนือ                708  100.0 64.2 2.8 8.1 25.0 
 ภาคกลาง                390  100.0 48.8 4.8 14.1 32.2 
 ภาคใต ้                429  100.0 48.5 2.9 12.7 35.8 
 ภาคตะวนัออก                   54  100.0 50.3 5.3 9.2 35.3 
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สิบหก สาเหตุทีป่ระชากรอ่านและไม่อ่านหนังสือในช่วงหน่ึงปีมานี้ 

จากการวิเคราะห์ “ประชากรผูอ่้านหนงัสือ” ในปี 2014 พบว่า ในช่วงหน่ึงปีมาน้ี ประชากรชาวไตห้วนัผูมี้อายตุั้งแต่ 12 

ปีจาํนวน 61.0% มีการอ่านหนงัสือในขณะท่ีอีก 39.0% ไม่อ่านหนงัสืออะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มหรือหนงัสือการ์ตูน 

ซ่ึงจากการสาํรวจพบว่า ผูท่ี้ไม่ไดอ่้านหนงัสือนั้น ไม่ไดอ่้านหนงัสือมานานราว 7.5 ปีแลว้ โดยในจาํนวนนั้นมกัเป็นผู ้

ท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดบัตํ่าและประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรหรือผูใ้ชแ้รงงาน, หรือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเกษียณ

แลว้ มีรายไดต้ํ่ากว่าสองหม่ืนดอลลาร์ไตห้วนั ทาํให้ไม่ไดอ่้านหนงัสือมาร่วม 10 ปีแลว้ (ตารางประกอบ B32) 

และเหตุผลในการไม่อ่านหนงัสือส่วนใหญ่คือ “ไม่มีเวลา” (43.8%) รองลงมาคือไม่ชอบอ่าน (22.5%), 16.8% มีเหตุผล

ทางกายภาพและอาย ุเป็นตน้ว่าอายนุอ้ยเกินไป ไม่เหมาะกบัการอ่านหนงัสือ, ไม่มีช่องทางในการหาหนงัสือ, ไม่เจอหนงัสือท่ี

ถูกใจ, ชอบอ่านเร่ืองสั้นมากกว่า, ฐานะการเงินไม่ค่อยดี และไม่รู้ว่าจะอ่านหนงัสือไปทาํไม คิดเป็นอตัราราว 3% (ภาพประกอบ 

7.59, ตารางประกอบ B33) 

 

ภาพประกอบ 7.58 อตัราการอ่านหนงัสือของประชากรในช่วงหน่ึงปีมาน้ี 
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ภาพประกอบ 7.59 ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ประชากรไม่อ่านหนงัสือในช่วงหน่ึงปีมาน้ี (ห้าอนัดบัแรก)  
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บททีแ่ปด ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัธุรกจิหนังสือของไต้หวนั 

ตั้งแต่บทท่ี 3 ถึงบทท่ี 7 เป็นการวิเคราะห์ถึงผลสาํรวจหนงัสือ, นิตยสาร, ผูจ้ดัจาํหน่ายทั้งแบบหนงัสือและออนไลน์ 

ตลอดจนการซ้ือหนงัสือของประชากร แต่ในบทน้ีจะเน้นไปท่ีบทวิเคราะห์ของงานวิจยั อีกทั้งขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรัฐบาล 

ดงัท่ีกล่าวเอาไวข้า้งตน้ในบทท่ีหน่ึงและสองว่า การสัมภาษณ์ของงานวิจยัช้ินน้ีไดแ้บ่งออกเป็นสองส่วนไดแ้ก่ การ

สัมภาษณ์ตวัแทนผูจ้ดัทาํและจดัจาํหน่ายนิตยสาร, ตวัแทนผูจ้ดัทาํและจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบเจาะลึกจาํนวน 20 

ราย และสองคือมีการจดังานเสวนาเก่ียวกบัธุรกิจหนงัสือข้ึนทั้งหมดสามคร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียนทศันคติ, สถานการณ์ปัจจุบนั 

ตลอดจนมุมมองท่ีมีต่ออนาคตของตลาดหนงัสือ 

หัวขอ้การเสวนานั้นประกอบนั้น 

1. มุมมองและสถานการณ์ของตลาดหนงัสือ 

2. ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรัฐบาล 

จากขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหลาย ต่างมองว่ายอดจาํหน่ายของหนงัสือและนิตยสารกาํลงัอยูใ่นช่วง

ขาลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงสามปีมาน้ี ยอดของนิตยสารจาํนวนห้าหม่ืนเล่มไดล้ดลงเหลือแค่เพียงสามหม่ืนเล่มเท่านั้น แมแ้ต่

ชั้นท่ีใชว้างนิตยสารเองก็พลอยถูกยา้ยให้เขา้ไปอยูท่ี่ดา้นหลงัร้านดว้ย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์

ส่งผลกระทบต่อนิตยสารในรูปแบบกระดาษเป็นอยา่งมาก และสาเหตุท่ีนิยตสารประเภทแฟชัน่มียอดขายตกลงกว่าคร่ึงก็เป็น

เพราะ หน่ึง มีส่ือใหม่เขา้มาแทนท่ี และสอง แพลทฟอร์มท่ีให้บริการมีการพฒันาท่ีดีมากข้ึน  เม่ือผูห้ญิงยคุใหม่นิยมใช้

อินเตอร์เน็ตในการหาขอ้มูลข่าวสารมากกว่าการอ่านหนงัสือ และอุปกรณ์การอ่านก็มีมากข้ึน ทาํให้พฤติกรรมการอ่านของ

ผูบ้ริโภคเปล่ียนไป และยิง่ตอ้งการเสพข่าวท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าบริการดว้ย 

แลว้ถา้หากผูค้นนิยมใชส่ื้อออนไลน์กนัมากข้ึนแลว้ หนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์เล่าจะเป็นอยา่งไร? 

ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ระบุว่าหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ไม่ค่อยสร้างผลกาํไรให้สักเท่าไหร่ 

โดยเฉพาะหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้นมีส่วนแบ่งทางตลอดอยูแ่ค่เพียง 1-5% เท่านั้น เน่ืองจากทางสาํนกัพิมพย์งัมีงบลงทุนดา้นน้ี

ค่อนขา้งจาํกดั อีกทั้งยงัขาดบุคลากราและเทคโนโลยใีนดา้นน้ีโดยเฉพาะ ประกอบกบัผูบ้ริโภคนิยมอ่านขอ้มูลแบบไม่ตอ้งเสีย

ค่าบริการกนัมากกว่า ทาํให้ตลาดหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัยงัไม่มีการเติบโตเท่าท่ีควร และขาดแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํให้ธุรกิจไม่ค่อยเติบโตเท่านั้น ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคของหนงัสือและนิตยสารในรูปแบบ

อิเลคทรอนิกส์ 

ดงันั้น เหล่าผูป้ระกอบการทั้งหลายจึงอยากฝากขอ้เสนอแนะไปยงัรัฐบาลให้ช่วยส่งเสริมการอ่านให้มากข้ึน โดยเร่ิม

ตั้งแต่กลุ่มของเยาวชน เพ่ือปลูกฝังให้พวกเขามีนิสัยรักการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือ นิตยสารหรือจดหมายข่าว เป็นตน้ว่ามีติดไว้
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บนรถโดยสารเพ่ือให้ทุกคนไดอ่้านกนัระหว่างท่ีเดินทาง แลว้พอจะลงจากรถก็ให้นาํกลบัไปคืนท่ีเดิม อีกทั้งควรเพ่ิมจาํนวน

หนงัสือในสถาบนัในระดบัประถมและมธัยมโดยจดักิจกรรมเล็กๆ นอ้ยๆ เพ่ือจาํหน่ายหนงัสือ โดยไม่จาํเป็นตอ้งจดัเป็นงาน

ใหญ่ 

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการทั้งหลายยงัหวงัให้รัฐบาลช่วยเหลือในเร่ืองภาษี ให้มีการจดัจาํหน่ายหนงัสือไดแ้บบปลอด

ภาษี เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการอ่านให้มากข้ึน (เน่ืองจากหนงัสือจะมีราคาถูกลง...ผูแ้ปล) 

ในส่วนของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ผูป้ระกอบการต่างเสนอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือดา้นการฝึกอบรมบุคคลการ 

และเงินทุนเพ่ือพฒันาเทคโนโลย ีโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือยกระดบัคุณภาพและปริมาณ

ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในทอ้งตลาดให้มากข้ึน 

และต่อไปน้ีคือขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการตามอยา่งหัวขอ้ทั้งสองท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ 

 

ส่วนทีห่น่ึง มุมมองตลาดและสถานการณ์ธุรกจิ 

 เน้ือหาในส่วนน้ีเป็นการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเก่ียวกบัมุมมองของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อธุรกิจหนงัสือ ไม่ว่าจะเป็น

หนงัสือเล่ม, ร้านหนงัสือออนไลน์, ตลาดหนงัสือทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

 

หน่ึง มุมมองทีม่ีต่อตลาดนิตยสาร 

พฤตกิรรมการอ่านที่เปลีย่นไป ท าให้ตลาดหนังสือมกีารปรับตวัลดลง 

จากการเสวนาพบว่า ผูป้ระกอบการไม่ค่อยพอใจกบัสถานการณ์ของตลาดหนังสือในช่วงน้ีนกั เพราะทั้งร้านหนงัสือ

แบบแฟรนไชส์และแบบคา้ส่งต่างมีผลประกอบการท่ีลดนอ้ยลง โดยเฉพาะ “ชั้นวางนิตยสารเองถูกยา้ยให้เขา้ไปอยูท่ี่ดา้นหลงั

ร้าน ทาํให้นิตยสารหลายเล่มมียอดขายท่ีไม่ค่อยดีนกั” ในขณะท่ีร้านหนงัสือออนไลน์บางส่วนมียอดขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงแสดง

ให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนไป และตลาดหนงัสือมีการปรับตวัลดลง 

“เวลานีค้นไม่ค่อยอ่านหนังสือกันแล้ว เพราะพวกเขาไปสไลด์อ่านข้อมลูมากมายในมือถือกันมากกว่า การจะให้ทาํ

ยอดขายดีๆ เหมือนเม่ือก่อนคงเป็นไปได้ยาก จากท่ีเคยตพิีมพ์กัน 5-6 หม่ืนเล่ม ตอนนีเ้หลือแค่ 2 หม่ืนเล่มเท่านั้น แถมเม่ือก่อน 

การก๊อปป้ีหนังสือสักเล่มเป็นเร่ืองยาก แต่เดี๋ยวนีเ้หรอ ทาํได้ง่ายมาก และมสีารพัดวิธีการ จนเราต้องมานิยามคาํว่า “ตีพิมพ์” กัน

ใหม่แล้ว ยิ่งหนังสือค้างอยู่บนเชลฟ์นานเท่าไหร่ ยอดขายกย็ิ่งตก เวลานีธุ้รกิจหนังสืออยู่ในช่วงขาลงแล้ว แถมยงัลงไวด้วย” 

(งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C2) 
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“เดือนพฤษภาคมปีนีย้อดขายตกลง 20% ซ่ึงมนัเป็นอะไรท่ีชวนช็อคมาก มร้ีานหนังสือปิดตัวอยู่ตลอด และสาํนกัพิมพ์

เองกต็กอยู่ในสภาพย ํา่แย่เหมือนกันจนพวกเราไม่รู้จะทาํกันอย่างไรดีแล้ว เม่ือมหีนังสือคืนมาถึง 60-65% ทาํให้นิตยสารต้องปิด

ตัวไป หรือต่อให้เปลี่ยนไปทาํรายสัปดาห์แทนกไ็ม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ ต่อให้เป็นแนวการศึกษา ยอดขายกต็กเหมือนกัน ผู้จัด

จาํหน่ายเลยรับหนังสือไปขายกันน้อยลง ยิ่งช้ันวางนิตยสารเองถกูย้ายให้เข้าไปอยู่ท่ีด้านหลังร้าน ยอดขายเลยไม่ค่อยดีจน

นิตยสารหลายหัวต้องถอนตัวออกไป” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C3) 

“เดี๋ยวนีนิ้ตยสารอยู่ยาก ยอดขายตกลงทุกปี หลายแห่งกเ็ลยประกาศปิดตัวเพราะมนัไม่ใช่แค่ยอดขายไม่ดีอย่างเดียว

เท่านั้น แต่ไม่มีใครอยากรับช่วงต่ออีกด้วย แถมจาํนวนหนังสือท่ีคืนมากเ็ยอะมาก แต่ยอดขายกลับน้อย กาํไรกนิ็ดเดียว เพราะ

ต้นทุนมันสูง” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C4) 

“ช่วงท่ีพวกเราพีคท่ีสุด มนิีตยสารท้ังหมด 130 หัว แต่ตอนนีก้ลับเหลืออยู่แค่เพียง 52 หัวเท่านั้น เพราะยิ่งทาํกย็ิ่งแย่ 

อย่าง 101 Page one เองกจ็ะปิดตัวเดือนกรกฎาคมนีเ้หมือนกัน” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C6) 

“นิตยสารอิเลคทรอนิกส์มปีกไม่มากเท่าหนังสือกระดาษ แต่ยอดขายของนิตยสารกระดาษกลับย ํา่แย่อย่างเห็นได้ชัด” 

(ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D1) 

“นิตยสารมจีาํนวนน้อยลงทุกที เม่ือ 10 ปีก่อนมนิีตยสารอยู่ 15 หัว แต่ตอนนีเ้หลือแค่ 5 หัวเท่านั้น แถม 2 หัวก็

กลายเป็นนิตยสาร, การ์ตูนและเกมส์อิเลคทรอนิกส์ไปแล้ว แต่ละรายแห่ไปอยู่บนออนไลน์กันหมด เพราะผู้บริโภคเขาเล่นกัน

แต่มือถือทาํให้มงีานถูกแฮคไปเป็นจาํนวนมาก...ยอดขายของนิตยสารเองกต็ก ยิ่งตัวเล่มท่ีเป็นกระดาษยิ่งไม่ต้องพูดถึง เม่ือก่อน

เราเคยพิมพ์กัน 5 หม่ืนเล่ม ต่อมากเ็หลือ 3 หม่ืนเล่ม ตอนนีเ้หลือแค่ 2 หม่ืนเล่มเท่านั้น ท้ังท่ีช่วงรุ่งกันมากๆ เราเคยพิมพ์กันถึง 7-

8 หม่ืนเล่ม ยิ่งฉบับพิเศษแล้วมเีป็นแสนเล่มด้วยซํ้า แต่ตั้งแต่ปี 2000-2015 ยอดขายตกลงเร็วมาก ยิ่งสองสามปีมานีย้ิ่งร่วงไวเป็น

พิเศษ” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D2) 

“หนังสืออิเลคทรอนิกส์ทาํให้คนไม่ค่อยสนใจนิตยสารกระดาษ เพราะพวกเขาอ่านกันทางมือถือมากกว่า ยอดขายของ

นิตยสารตามร้านหนังสือเลยลดลงกว่าคร่ึง ผู้จัดจาํหน่ายกไ็ม่ค่อยอยากรับไปขาย จนบางร้านกเ็ลิกขายแล้ว เพราะมนัขายไม่ดี 

และถ้าหากร้านหนังสือไม่ยอมขายแบบนี ้ใครจะมาซื้อโฆษณาของเรากันล่ะ?” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D3) 

“หลายปีมานี ้ส่ือประเภทมลัติมเีดียมจีาํนวนเยอะขึน้มาก ท้ังไอแพดเอย มือถือจอใหญ่เอย ทาํให้พฤติกรรมการอ่าน

หนังสือและนิตยสารเปลี่ยนไปกันหด ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือจาํนวนของหนังสือท่ีอ่าน พวกเขาเลิกอ่านหนังสือและหันไปเสพส่ือ

อย่างอ่ืนกันแทน เม่ือก่อนเวลาเราอยากจะรู้ข่าวอะไรกต้็องอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูทีวี แต่ตอนนีไ้ม่ใช่แล้ว ขนาดตัวผมเอง หน่ึง

เดือนมานี ้ผมยงัอ่านข่าวจากทางมือถือเลย เพราะมนัเร็วกว่าดูทีวีมาก แถมมือถือยงัทาํอะไรๆ ได้มากกว่า ไม่ใช่แค่ดูรายการอย่าง

เดียว เอาติดตัวไปดูท่ีไหนกไ็ด้ พอเป็นแบบนีพ้ฤติกรรมของเรามนักเ็ปลี่ยนสิ หนังสือเองกต้็องรู้จักเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ

รสนิยมของคนอ่านด้วยเหมือนกัน” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D4) 
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“จริงๆ แล้วคนเราไม่ได้อ่านหนังสือน้อยลงนะ แต่มนัมีวิธีการอ่านมากขึน้ แถมเนือ้หาท่ีให้อ่านฟรีกเ็ยอะด้วย” 

(ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D6) 

“สาเหตุท่ียอดขายของนิตยสารแฟช่ันตกเพราะ หน่ึง...คนเขาหาข้อมลูจากท่ีอ่ืนแทนได้ สอง...อินเตอร์เนต็สมยันีด้ีมาก 

และผู้หญิงเขากช็อบเล่นอินเตอร์เนต็กัน และสาม...เสื้อผ้าท่ีพวกสาวๆ ออฟฟิสใส่กันส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดียวกับท่ีมอียู่ในซีรีย์

เกาหล ีไม่ใช่แบบท่ีถ่ายกันในนิตยสาร เพราะลิขสิทธ์ิของนิตยสารเกาหลีมนัแพงพอๆ กับของญี่ปุ่นน่ันแหละ...เพราะง้ัน 

สปอร์นเซอร์ของนิตยสารแฟช่ันกเ็ลยจะเปลี่ยนไปโฆษณากันในนิตยสารอิเลคทรอนิกส์แทน เพราะมนัมยีอดอ่านพอๆ กันแถม

ไม่ต้องมค่ีาตีพิมพ์อะไรด้วย มเีอาเนือ้หาอัพโหลดขึน้ไปกใ็ช้ได้แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนีว้งการนิตยสารมนักเ็ลยเปลี่ยนไปเยอะ

มาก และทาํให้มนิีตยสารปิดตัวไปหลายแห่งแล้วในช่วงสองปีมานี ้แต่นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีประสบความสาํเร็จจริงๆ นั้น ก็

ยงัไม่เห็นมนีะ” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ E1) 

“เพราะยอดจาํหน่ายนิตยสารตก ทาํให้ตอนนีม้นิีตยสารเหลือแค่ห้าหัว จากเดิมสิบสองหัว และสองในห้านั้นกเ็ร่ิมทาํ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์แล้วด้วย” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ E2) 

 

ผู้ประกอบการทีย่งัคงยืนหยดัอยู่ได้ มผีลประกอบการทีด่ีมากขึน้ 

ถึงแมว้่าจะมีผูป้ระกอบการนิตยสารหลายแห่งประสบสภาวะขาลง แต่ก็ยงัมีบางส่วนท่ียงัยนืหยดัอยูไ่ด ้ซํ้ ายงัมีผล

ประกอบการท่ีมัน่คงและดีข้ึนดว้ย  เม่ือพวกเขาเร่ิมบุกตลาดตามโรงเรียนและแข่งกนัเปิดรับสมาชิกมากข้ึน 

“เวลานีเ้รามนิีตยสารอยู่สามหัว และตลาดของพวกนักเรียนนักศึกษากค่็อนข้างมัน่คง มกีารสมคัรเป็นสมาชิก

สมํา่เสมอ แม้ยอดขายปลีกจะตก และนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จะได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่เรากม็รีายได้จากทางโรงเรียนแล้ว 

60% และรายได้จากการขายปลีก 30-40% ต่อให้จาํนวนเดก็ท่ีเกิดใหม่จะน้อยลงอย่างมาก และความต้องการนิตยสาร

ภาษาอังกฤษจะน้อยลงแล้ว แต่พวกผู้ใหญ่กย็งัสนับสนุนให้เดก็ๆ เรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ดี” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร 

C1) 

“เรามแีผนเน้นเปิดรับสมคัรสมาชิกแบบองค์กรต่อองค์กร โดยแบบท่ีเป็นนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จะมจีาํนวนน้อยกว่า 

และเป็นนิตยสารธุรกิจของระหว่างองค์กรถึง 99% และมวีางจาํหน่ายตามหนังสือค้าปลีกท่ัวประเทศไต้หวันอีกจาํนวนหน่ึง ส่ิง

สาํคัญท่ีทาํให้ยอดขายของเราดีได้ คือการสาํรวจตลาดและทาํการประชาสัมพันธ์....เพราะคนส่วนใหญ่มกัเปิดข้ามโฆษณาไป แต่

ถ้าเป็นในอินเตอร์เนต็ เขามพืีน้ท่ีให้วางโฆษณาเอาไว้ต่างหากได้ อาจจะเป็นเคร่ืองสาํอางหรือข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องให้คุณคลิกดูได้

อย่างสะดวก ทาํให้ปีนีย้อดขายของเราค่อนข้างด ีเพราะไอเดียนีเ้ป็นของใหม่ และเราเป็นเจ้าเดียวเท่นั้น ยอดขายกเ็ลยไม่มตีก” 

(ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D3) 



416 
 

“ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของปีนี ้ยอดจาํหน่ายหนังสือเดก็ของเราโตขึน้ 20% ท้ังท่ีทุกปีจะโตแค่ 10-15% 

เท่านั้น ตอนแรกผมคิดว่าปีนีย้อดขายคงดร็อปลงแน่แล้วเลยวางแผนจะปรับลดการผลิตลง แต่คิดไม่ถึงเลยว่ายอดขายจะเพ่ิมขึน้ 

อาจเป็นเพราะปัจจัยสามประการ ได้แก่ หน่ึงเราเร่ิมม ีLine เป็นของตัวเอง สอง หนังสือเดก็มลีักษณะเฉพาะตัวและผู้คนมกัยึดติด

กับลักษณะท่ีเป็นกระดาษเท่านั้น ทาํให้ยอดขายไม่ตกลงเหมือนหนังสือของผู้ใหญ่ และสาม แบรนด์ของเรามคีวามน่าเช่ือถือ ทาํ

ให้พวกผู้ใหญ่ตัดสินใจเลือกสินค้าของเราเพ่ือพัฒนาการท่ีดีของลูกหลานพวกเขา” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D7) 

“ในปี 2015 ร้านหนังสือออนไลน์ของเรามกีารเติบโตมากขึน้ ซ่ึงเป็นความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือ

ขยายขอบข่ายการศึกษา โดยผลิตส่ือท่ีมคีวามชัดเจน และเป็นประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น เรือ่องอหารการกินว่ามนัดีต่อสุขภาพ

อย่างไร ควรเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แบบไหน ซ่ึงพอผู้อ่านนาํไปปฏิบัติตามแล้วได้ผลดีกจ็ะกลับมาซื้อนิตยสารกันอีก” 

(ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ E2) 

 

เม่ือตลาดหนังสือประสบภาวะถดถอย ผู้ประกอบการกต้็องท างานหนักกนัมากขึน้ 

พฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคส่งผลต่อธุรกิจนิตยสารอยา่งมาก ทาํให้ผูป้ระกอบการนิตยสารหลาย

แห่งตอ้งเร่ิมมีการปรับเปล่ียน ดว้ยการเพ่ิมแอพเพ่ือจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์, เปิดเพจ, จดังานเสวนาหรือกิจกรรม

ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้กบัธุรกิจ 

“เรามแีอพให้ดาวน์โหลดได้ฟรี โดยมพีนักงานอยู่ 400-500 คน แต่สาํหรับผู้ใช้บริการแบบจ่ายเงินอีก 1 หม่ืนคนนั้น 

รับรองได้เลยว่า เนือ้หาท่ีเขาได้ไปนั้นคุ้มค่าแน่นอน ซ่ึงผู้อ่านกย็ินดีจ่าย นอกจากนี ้เรายงัมบีริการอ่ืนๆ เช่น มกีารถ่ายรายการ, 

เปิดคอร์สสอน และแบบทดสอบอ่ืนๆ เป็นต้น” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C1) 

“บริษัทของเรามหีลักการ จุดยืนและทิศทางของตัวเองอย่างชัดเจน โดยทุกเดือนเราจะมกีารจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทน

สังคมร่วมกับแบรนด์ต่างๆ และในอินเตอร์เนต็กม็เีปิดรับทาํสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในจาํนวนจาํกัด ซ่ึงเป็นการช่วย

ประชาสัมพันธ์ได้ดี และมกีารจัดพิมพ์นิตยสารท้ังแบบกระดาษและแบบอิเลคทรอนิกส์ แต่แบบกระดาษนั้นเร่ิมลดจาํนวนลง

บ้างแล้ว เพราะมแีบบอิเลคทรอนิกส์เข้ามาแทน” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C2) 

“นิตยสารอิเลคทรอนิกส์มกีารเติบโตขึน้อย่างมาก จากแต่เดิมท่ีมนิีตยสารแบบกระดาษเป็นหลัก แต่เวลานีนิ้ตยสาร

อิเลคทรอนิกส์กาํลังเข้ามาเป็นพระเอกแทนแล้ว เพียงแต่ยงัมแีค่แบบ pdf  เท่านั้นและมแีพลทฟอร์มแค่สิบแห่งท่ีให้บริการได้ 

ดังน้ันพวกเราจึงมกีารพัฒนาแอพของตัวเอง เพราะการเข้าร่วม zneo และ Pubu กไ็ม่ได้ให้ผลดีสักเท่าไหร่...บางบริษัทอาจทาํ

กิจกรรมเพ่ือหากาํไรใหม่ๆ ซ่ึงบริษัทของเราเองกม็ทีาํอยู่เหมือนกัน ซ่ึงก็คือการโฆษณา ท้ังในนิตยสารกระดาษและนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ แต่กต้็องดูความต้องการของลุกค้าด้วยว่าอยากให้เราเอาโฆษณาไปวางไว้ตรงส่วนไหนของเวบ็ไซส์ เพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D1) 
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“เวลานีนิ้ตยสารอิเลคทรอนิกส์มาแรงกจ็ริง แต่สถานการณ์ของนิตยสารแต่ละหัวกลับไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละคนมี

กลุ่มผู้อ่านท่ีแตกต่างกัน และพฤติกรรมกไ็ม่เหมือนกันด้วย แต่ไม่ว่าอย่างไร ในช่วงระยะนี ้นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ไม่มทีางเข้า

มาแทนท่ีนิตยสารกระดาษได้แบบเบด็เสร็จหรอก...และตอนนีเ้รากท็าํกิจกรรมหลายอย่างท่ีไม่เคยทาํมาก่อน ทาํให้ตัวบริษัทเกิด

ความเปลี่ยนแปลงขึน้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า รับจัดงานอีเวนท์เพ่ือขยายตัวธุรกิจออกไป และสอง สร้างแบรนด์ของนิตยสาร

ใหม่เพ่ือเรียกคนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม มกีารจัดงาน เชิญดารานักร้อง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่านให้มากขึน้ด้วย” 

(ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D2)  

“ส่ือแบบเก่า ไม่มกีลุ่มผู้อ่านและเนือ้หาท่ีชัดเจน ดังน้ันยอดมนัเลยตกอย่างน่ากลัวได้ขนาดนี ้จนบางแห่งต้องถึงกับปิด

ตัวไปเลย ดังน้ัน พวกเราเลยเปิดงานเสวนาและคอร์สสอนมากมายเพ่ือให้รู้กันว่าส่ือแบบเก่ามนัอยู่ยากแล้ว แต่กย็งัมรีายได้จาก

ทางอ่ืนเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น เราได้มกีารเซ็นสัญญาจัดงานสัมมนาคร้ังใหญ่ ร่วมกับ IBM  เกี่ยวกับทิศทางของส่ือใหม่ๆ ในช่วง

เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเม่ือปีท่ีแล้ว เน่ืองจากกลุ่มผู้อ่านของเราเป็นพวกไอทีราวๆ 60% มนัจึงกลายมาเป็นจุดแขง็ท่ีทาํให้เรา

ได้งานโดยไม่ต้องไปยือ้แย่งกับใครเลย และทาํให้เราได้รู้ว่าเราควรเดินไปทางทิศไหนกันแน่...นอกจากนี ้udn ยงัช่วยเราสร้าง

คลังข้อมลูเพ่ือจาํหน่ายในอินเตอร์เนต็อีกด้วย ทาํให้ท้ังสององค์กรกลายมาเป็นพันธมิตรกัน และได้ส่วนแบ่งมากขึน้ด้วย เม่ือ

พวกเราขายคลังข้อมลูพวกนีใ้ห้แก่ห้องสมดุ แต่ถึงน้ันเรากย็งัไม่เห็นด้วยกับการนาํเอาเนือ้หาในนิตยสารขึน้ไปไว้บนออนไลน์

ท้ังหมด เพราะนิตยสารของเราต้องการเวลาในการทาํความเข้าใจ แต่อินเตอร์เนต็มนัมาเร็วไปไวเกินไป” (ผูป้ระกอบการ

นิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D3)  

“บทบาทและศักยภาพของนิตยสารมนัเปลี่ยนไปแล้ว นิตยสารของเราดาํเนินงานมา 20 ปีแต่กาํลังจะปิดตัวลงในเดือน

มนีาคมปีนี ้เพราะเราไม่รู้แล้วว่าจะทาํอย่างไรดี การจะยนืหยดัอยู่ได้มนัจาํเป็นต้องใช้เงินทุนมาก และเวลานีต้ลาดของนิตยสารก็

แข่งขันกันสูง ทุกอย่างอยู่ในช่วงขาลง ต่อให้เราทาํเพจ จัดกิจกรรมหรือทาํหนังสือ กช่็วยอะไรไม่ได้เลย กเ็หมือนกลุ่มของแม่

และเดก็ท่ีไม่อาจทาํส่ือใหม่ๆ ออกมาได้ เลยต้องยอมปิดตัวไปเม่ือธุรกิจมนัมาถึงทางตันแล้ว พวกเราเองกเ็หมือนกัน มนัเหน่ือย

นะ แต่พวกเรากคิ็ดกันอยู่ว่าปัญหามนัอยู่ท่ีสาํนักพิมพ์หรือใครกันแน่? เม่ือการทาํนิตยสารมนัเกี่ยวกับความรู้เฉพาะทาง และมนั

กม็รูีปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอด...ซ่ึงจุดเด่นของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์อยู่ท่ีมนัเข้ากับส่ือได้หลายประเภท หรือจะเข้าไปในทีวีเลยก็

ได้ เพราะเดี๋ยวนีที้วีกับมือถือมนักเ็ป็นอันเดียวกันแล้ว เพ่ิมเสียงกไ็ด้ ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกไ็ด้ หน้าจอกใ็ช้อันเดียวกัน 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระดาษทาํไม่ได้ ดังน้ัน นิตยสารจึงต้องมกีารเปลี่ยนแปลงให้มคีวามเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้” (ผูป้ระกอบการ

นิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D4) 

“เดือนเมษายนปีนี ้เป็นคร้ังแรกท่ีได้เห็นว่ายอดจาํหน่ายของนิตยสารกระดาษกับนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มนัสลบัท่ีกัน 

โดยเฉพาะเม่ือดูจากตัวโฆษณาด้วยแล้ว นี่เป็นคร้ังแรกท่ีได้เห็นว่ายอดโฆษณาของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ไม่แพ้นิตยสาร

กระดาษเลย เรียกได้ว่านิตยสารอิเลคทรอนิกส์มนัมาแล้วจริงๆ....แถมแค่ฤดูกาลแรก นิตยสารอิเลคทรอนิกส์กโ็ตขึน้ต้ัง 30% ซ่ึง

มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจมาก ท้ังๆ ท่ีพวกเราจะคนอ่ืนๆ ต่างตกอยู่ในสภาวะถอยหลังกันหมดแล้ว...เพราะตลอดมาเราเอาแต่พ่ึงค่า
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โฆษณากันมาโดยตลอด แต่ตอนนีถ้้าขืนยงัเอาแต่พ่ึงโฆษณาอย่างเดียวกม็หีวังตายแหงแก๋  เพราะเวลานีนิ้ตยสารอิเลคทรอนิกส์

กาํลังโต ในขณะท่ีนิตยสารกระดาษกาํลังถอยหลังเข้าคลอง” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D7) 

 

สอง มุมมองต่อตลาดธุรกจิส่ือประเภทอเิลคทรอนิกส์ 

สถานการณ์ของส่ือประเภทอเิลคทรอนิกส์ 

จากขอ้มูลในงานเสวนาและการสัมภาษณ์พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่กาํลงัพยายามบุกเบิกส่ือประเภท

อิเลคทรอนิกส์อยูโ่ดยหวงัว่าจะไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ทว่ากลบัตอ้งพบกบัอุปสรรคมากมาย เม่ือรายไดใ้นภาพรวมนั้นไม่ได้

มากอยา่งท่ีคิดเอาไว ้นอกจากน้ี แนวโนม้ความตอ้งการส่ือประเภทอิเลคทรอนิกส์ก็ยงัไม่สูงมากอีกดว้ย 

“เม่ือปีท่ีแล้ว เรามรีายได้จากหนังสืออิเลคทรอนิกส์ 2.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และปีนีก้ไ็ด้ 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซ่ึง

มากขึน้แค่ 2%...เรามทีีมท่ีทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์อยู่สามคน บริษัทเป็นคนออกเงินให้ แต่ยงัไม่มองไม่ค่อยเห็นอนาคตสัก

เท่าไหร่ เพราะรายได้มนัไม่เคยได้ตามเป้าเลยสักปี คิดว่าพอผมเกษียณ แผนกนีก้อ็าจจะถูกยบุกไ็ด้...แต่ถึงจะไม่ถูกยบุ บริษัทกค็ง

ทาํต่อไม่ได้อยู่ดี เพราะพวกเขาคงไล่ตามเทคโนโลยกีันไม่ไหว....ดูอย่าง B2B (B2L) สิ ตอนแรกท่ีเข้ากด็ีหรอก แต่มนักค่็อยๆ ถอย

ลงแล้ว ในเม่ือตลาดบ้านเรามนัเลก็จัด งบประมาณของห้องสมดุกม็จีาํกัด...ถ้าหาก Hami ไม่มรีายได้จากการทาํบุฟเฟ่ต์ ผมกว่็าไม่

น่ารอดเหมือนกัน...และตอนนีห้นังสืออิเลคทรอนิกส์แบบใหม่ก็มท้ัีง pdf  และ Epub แล้ว ทุกคนกต้็องหันไปทาํ pdf  กับ Epub กัน

ด้วย ส่วนหนังสือเสียงน้ัน ยงัสู้ mp3-mp4 ไม่ได้เลย แต่ในห้องสมดุเขากม็แีค่ pdf กับเทปบันทึกเสียงน่ีนะ” (งานเสวนา

ผูป้ระกอบการ A2) 

“หนังสืออิเลคทรอนิกส์มรีายได้ไม่ถึง 3%...ตอนนีเ้ราเลยเลิกทาํนิตยสารและหันไปทาํ google play ท่ีมแีนวโน้มเติบโต

ได้มากกว่า...แค่เหมาจ่ายรายเดือนเท่านั้น กไ็ด้ผลตอบรับท่ีดีได้ ค่าจ่ายบริการรายเดือนแค่ 149-99 ดอลลาร์ไต้หวนัเท่านั้น กอ่็าน

ได้ไม่อ้ันแล้ว” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A3) 

“บริษัทของเราเร่ิมต้นทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์เม่ือสองปีก่อน ตอนน้ันยงัไม่มีใครทาํเป็นเสียด้วยซํ้า แต่เรากท็าํท้ังสอง

อย่างควบคู่กันไป...ผลคือหนังสืออิเลคทรอนิกส์สร้างรายได้ให้ 5%...เรามหีนังสือแปลเยอะมาก แต่ไม่มสิีทธ์ิเอาไปขายเป็นอีบุ๊ค 

เพราะเทียบกันระหว่างหนังสือท่ีทาํเองกับหนังสือแปลมนัจะมสัีดส่วนอยู่ท่ี 4:6 ...เวลานีเ้รามหีนังสืออิเลคทรอนิกส์บนเชลฟ์ 50 

เล่ม ส่วนใหญ่เป็นการทาํสัญญากับแพลทฟอร์ม ใช้ pdf เป็นหลัก ส่วน Epub ทางแพลทฟอร์มเป็นคนจัดการให้ แต่เราไม่ได้ออก

หนังสือกระดาษกับหนังสืออิเลคทรอนิกส์พร้อมกันนะ ต้องให้หนังสือกระดาษอยู่บนช้ันสักสามเดือนก่อนถึงค่อยออกหนังสือ

อิเลคทรอนิกส์” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A4) 



419 
 

“เราเร่ิมทาํนิตยสารอิเลคทรอนิกส์กันเม่ือปี 2012 เป็นนิตยสารแฟช่ันแบบ B2B ทาํรายได้ให้อยู่ท่ี 5% แต่กเ็ป็นตัวเลขท่ี

สมํา่เสมอนะ...มวีางขายอยู่ท่ีท้ัง Hami and MagV แต่ตอนนีย้อดขายเหมือนจะตกลงแล้ว” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A5) 

“เราอยากทาํพวกหนังสือเรียนกเ็ลยเร่ิมทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์กันในปี 2011 เป็นแบบมท้ัีงตัวอักษรและภาพ ให้ตาม

โรงเรียนเอาไปใช้ได้ฟรี หรือไม่กซื็้อหนังสือแล้วเราแถมระบบให้ ซ่ึงวิธีการดาวน์โหลดและการอ่านกง่็ายมาก....แถมตอนนีก้ม็ี

แพลทฟอร์มการอ่านหนังสืออยู่ตั้งเยอะแยะ พวกสาํนักพิมพ์กเ็ลยเร่ิมเฮกันเข้ามา เวลานีเ้รามหีนังสืออิเลคทรอนิกส์สาํหรับเดก็

อยู่ราว 400 รายการ สร้างได้ให้ราว 1-2% เท่านั้น” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A6) 

“ตอนแรกพวกเราไม่ได้ทาํ POD  แต่เพราะตลาดมนัเรียกร้องและผู้บริโภคกต้็องการ เราเลยต้องยอมเปลี่ยน...เวลานี ้

ธุรกิจหนังสืออิเลคทรอนิกส์ยงัไม่ค่อยเข้าท่ีเข้าทางเท่าไหร่ แต่ส่ิงสาํคัญอยู่ท่ีพฤติกรรมของคนอ่านท่ีชอบสไลด์นิว้อ่านข้อมลู

จากบนมือถือ ซ่ึงส่วนใหญ่มนักฟ็รีด้วย พวกเขากเ็ลยไม่ชินกับการเสียเงินดาวน์โหลดสักเท่าไหร่ ...เวลานีห้นังสือของเรามท้ัีง

แบบกระดาษและแบบอิเลคทรอนิกส์ ออกไปพร้อมกันเลย ยอดขายแบบ B2C รายปีอยู่ท่ี 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน แบบ B2L by 

Google อยู่ท่ี 5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนจากหนังสืออิเลคทรอนิกส์ 5%” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A7) 

“นิตยสารอิเลคทรอนิกส์อาจมรูีปแบบเดียวกันกับนิตยสารกระดาษ และสมคัรเป็นสมาชิกเหมือนกันได้ แต่มลูค่าของ

มนัน้อยกว่าเยอะเลย ทาํให้มนัไม่สามารถเข้ามาทแทนท่ีรายได้จากนิตยสารกระดาษได้อย่างสมบูรณ์ ยอดขายปีนีท่ี้ว่าลดลงเยอะ

แล้ว ปีหน้าน่าจะลดเยอะกว่านีอี้กมาก เม่ือสปอนเซอร์โฆษณาลดจาํนวนลง...ส่วนหนังสือเล่มนั้น แม้หลายสาํนกัอยากจะทาํเป็น

หนังสืออิเลคทรอนิกส์แต่กไ็ม่มลิีขสิทธ์ิให้ทาํได้ แถมส่วนใหญ่ยงัทาํเป็นรูปแบบ pdf ม ี Epub น้อยมาก ตอนนีใ้นตลอดมหีนังสือ

อิเลคทรอนิกส์ 30% เป็นหนังสือแปล 40% แต่ยอดจาํหน่ายหนังสืออิเลคทรอนิกส์กลับไม่ได้มากอย่างท่ีคาดหวังกันเอาไว้ มนั

เลยทาํให้เลือกได้ยาก...เวลานีบ้ริษัทของเราจึงมกีารทาํสัญญากับ Hami เพ่ือจัดโปรโมช่ันให้เช่าอ่านแบบรายเดือน แต่ถ้ายอด

รายรับของปีท่ีแล้วกับปีนีย้งัไม่ดีขึน้อีก กอ็าจจะต้องคิดทบทวนเร่ืองปิดกิจการ” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F1) 

“ตอนนีห้นังสืออิเลคทรอนิกส์สร้างรายได้ให้ไม่ถึง 3%....แผนกของเราทาํ Epub กันเอง และส่วนใหญ่กอ็อกจาํหน่าย

พร้อมกับหนังสือท่ีเป็นตัวเล่มด้วย เพ่ือกระตุ้นยอดขาย...เพราะตลาดหนังสือกระดาษของไต้หวันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หนังสือของ

หลายสาํนักอาจออกเป็นเล่มก่อนแล้วค่อยออกเป็นอีบุ๊ค แต่พวกเราคิดว่ายังไม่อยากทาํแบบ B2C เพราะมนัแข่งขันสูง ปล่อยให้ 

Google Play เขาทาํไปเองดีกว่า...ส่วนการเช่ารายเดือนของ Hami กส็ร้างรายได้ให้เดือนละ 9 ล้านดอลลาร์ไต้หวันแล้ว และยงัม ี Tai 

Ge Da เดือนละ 7.8 ล้านดอลลาร์ไต้หวันอีก เท่าท่ีเห็น หนังสืออิเลคทรอนิกส์แบบ B2C มนัอยู่ในช่วงขาลงจริงๆ” (งานเสวนา

ผูป้ระกอบการ A1) 

“สาํนักพิมพ์ยงัคงต้องอาศัยรายได้จากหนังสือกระดาษเป็นหลัก เม่ือหนังสืออิเลคทรอนิกส์สร้างรายได้ให้ไม่ถึง 2% 

และคงไม่อาจโตไปถึง 20-30% ได้ด้วย ในขณะท่ียอดจาํหน่ายหนังสือกระดาษลดลงแค่เพียง 2-3% ท้ัน  เวลานีส้ถานการณ์ต่างๆ 

ค่อนข้างอ่านยาก  เม่ือยงัมส่ืีอออนไลน์อีกมากมายท่ีสามารถเพ่ิมยอดขายได้ด้วย” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F3) 
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“เวลานีเ้รายงัไม่ได้ทาํ EP แต่หนังสือกระดาษกย็งัโอเคอยู่ พอเลีย้งตัวได้เพราะเรามหีนังสือเยอะ หมนุเวียนกันร่วมพัน

รายการ 30 ปีมานี ้ เรามกีารผลิตผลงานอย่างต่อเน่ือง หนังสือแต่ละเล่มมเีซ็นสัญญากัน 3-4 คร้ัง ทาํให้เรามสีตอ็กข้อมลูและ

หนังสือเสียงมาตั้งแต่ยคุแรกๆ แล้ว และในเดือนหน้าเรากจ็ะทาํระบบ B2B  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้งานหนังสืออิเลคทรอนิกส์

ด้วย...แต่มนักย็งัไม่ใช่สินค้าหลักของเรา แต่ก่อนหน้านีเ้ราเคยเตรียมทาํซีดีรอมเอาไว้ขายให้ห้องสมดุเพ่ือเป็นคลังความรู้ให้แก่

เดก็ๆ พอมหีนังสืออิเลคทรอนิกส์เข้ามากพ็อดีเลย เพราะเราไม่จาํเป็นต้องเพ่ิมงบอะไรอีก แค่ให้โจทย์พนักงานไปคิดต่อเท่านั้น

ว่าจะทาํผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบไหน ต้องวางระบบยงัไง รวมไปถึงสัญญาต่างๆ ด้วย แต่ทางเราได้เซ็นสัญญากับพวก

นักเขียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่ือว่าในอนาคตจะต้องมคีนทาํตามอย่างเราอีกแน่นอน” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F4) 

“การทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์ต้องใช้ทุนสูง และถ้าสาํนักพิมพ์ไม่ได้ทาํเองกต้็องเสียค่านายหน้าด้วย ดังน้ัน พวก

สาํนักพิมพ์ใหญ่จึงเลือกทาํแพลทฟอร์มกันเอง ในขณะท่ีสาํนักพิมพ์เลก็ไม่มศัีกยภาพขนาดน้ัน แต่ถ้าอนาคตระบบมันเปลี่ยนไป

แล้วกไ็ม่แน่ เพราะถึงตอนน้ันอาจเหลือสาํนกัพิมพ์อยู่ไม่ถึง 20 เจ้าแล้ว ผมว่าตัวระบบนั่นแหละท่ีมีปัญหา ถ้าหากอยากจะทาํ

หนังสืออิเลคทรอนิกส์กันจริงๆ ร้านหนังสือออนไลน์กต้็องช่วยด้วย นักเขียนเองกต้็องเขียนสัญญาให้โดยอย่าปล่อยสาํนักพิมพ์

เข้ามายุ่งเกี่ยว แบบนีก้จ็ะมหีนังสือเข้าไปในแพลทฟอร์มมากขึน้ เม่ือไม่ต้องมคีนเข้าไปยุ่งกับระบบมาก เช่ือว่าต่อไปจะต้องมี

แพลทฟอร์มหลากหลายขึน้ แต่มนัจะไม่ง่ายหรือเหมือนกันไปหมดอย่างเส่ียวหลงเปาในร้านต่ิงไท่ฟงหรอกนะ” (ผูป้ระกอบการ

ท่ีให้สัมภาษณ์ F5) 

“สาเหตุท่ีหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของเราไม่ค่อยมพัีฒนาการเท่าไหร่กเ็พราะขาดบุคลากร และมองตลาดไม่ออก และเรา

กไ็ม่คุ้นกับ pdf ของแพลทฟอร์มท่ีทาํสัญญาไปด้วย กเ็ลยไม่มใีครคิดจับงานด้านนีอ้ย่างจริงจัง เวลานีห้นังสืออิเลคทรอนิกส์เร่ิม

จับกลุ่มเป็นพันธมิตรกันแล้ว และมกีารประชุมเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่หนังสืออิเลคทรอนิกส์ด้วย แต่หลายปีมานีก้ลับไม่มี

ผลงานอะไรท่ีน่าจับตาเลย และไม่ค่อยมคีวามช่วยเหลืออะไรมากนักด้วย....หนังสืออิเลคทรอนิกส์ส่วนใหญ่มกัถูกขายให้กับ

ห้องสมดุมากกว่า เพราะมนัเกบ็รักษาได้ยาวนานกว่ากระดาษ แต่เป็นธุรกิจท่ีไม่ค่อยทาํกาํไรนัก ดังน้ันเราเคยไม่คิดจะบุกทางนี ้

เท่าไหร่ เพราะภาพรวมรายได้ของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ในไต้หวันอยู่แค่ 1% เท่านั้น” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F6) 

“หนังสืออิเลคทรอนิกส์กแ็ค่เป็นไปตามวัฏจักรท่ีมาแรง...เร่ิมน่ิง...แล้วกเ็ยน็ลงเท่านั้น...เวลานีม้หีนังสืออิเลคทรอนิกส์

อยู่บนเชลฟ์ 1,500 รายการ จากแต่เดิม 900 รายการ สองในสามเตรียมพร้อมออกจาํหน่ายแล้ว เช่ือว่าก่อนหน้าท่ีฉันจะเกษียณทุก

อย่างกค็งเรียบร้อยพอดี” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A2) 

“Epub 3.0 เป็นท่ีใช้งานกันแพร่หลายมากกว่า ก่อนหน้าหน้านี ้ Epub 2.0 มาเร็วไปหน่อย แต่3.0 กด็ีกว่ามากจริงๆ...แต่ 

Google Play เขาชอบให้ใช้ pdf  เพราะเปิดอ่านในไอแพดได้สะดวกกว่า...แต่ฉันกช็อบ Epub 3.0 เพราะมนัง่ายกว่าทาํงานบรรณาการ

แบบท่ัวไปจริงๆ แค่สามวันกเ็สร็จเล่มหน่ึงแล้ว หรือถ้าช้าหน่อยกอ็าจจะหน่ึงอาทิตย์ต่อหน่ึงเล่ม...ก่อนหน้านีม้พีวกหนังสือแปล

หลายเล่มท่ีไม่มลิีขสิทธ์ิในการจัดจาํหน่าย และผู้อ่านกไ็ม่ได้ต้องการด้วย แต่ช่วงสองปีมานี ้ เราได้มกีารเซ็นสัญญาพวกหนังสือ
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แปลแล้ว และจะออกหนังสือเล่มพร้อมกับหนังสืออิเลคทรอนิกส์เลย มท้ัีงแบบ  pdf  และ Epub ด้วย เวลานีเ้รามหีนังสือ

อิเลคทรอนิกส์อยู่บนเชลฟ์ประมาณ 400-500 รายการแล้ว” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A3) 

“ผมคิดว่าการทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์มนัคุ้มนะ แต่สาํหรับท่ีเป็นหนังสือแปลคงต้องมกีารคาํนวณต้นทุนกันให้ดี

ก่อน และปีหน้าผมกจ็ะเร่ิมทาํแบบ EP ด้วย” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A5) 

“เวลานีเ้รากาํลังตามเร่ืองลิขสิทธ์ิหนังสืออิเลคทรอนิกส์กันอยู่ แต่กใ็กล้จะเสร็จแล้ว งานนีไ้ม่ทาํไม่ได้หรอก” (งาน

เสวนาผูป้ระกอบการ A6) 

“ยอดขายหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของไต้หวันปี 2014 มไีม่ถึง 1% แต่ตลาดค่อนข้างโตไวจนตอนนีม้รีายได้ขึน้ไปถึง 5% 

แล้ว ซ่ึงมนัน่าท่ึงมากท่ีหนังสืออิเลคทรอนิกส์มสัีดส่วนรายได้ถึง 5% คาดว่าอีก 4 ปีข้างหน้า ในปี 2018 อัตราการเติบโตของ

หนังสืออิเลคทรอนิกส์ในต่างประเทศน่าจะชะลอตัวลงแล้ว เพราะหน่ึง...ยอดขายไอแพดเร่ิมน่ิง สอง...เหมือนนิยายเร่ืองฟิฟตี ้

เชดออฟเกรย์ท่ีมาแรงแค่ในช่วงแรกๆ เท่านั้นแหละ เพราะอย่างไรซะคนกย็งัชินกับหนังสือท่ีเป็นกระดาษมากกว่า แถมไต้หวันก็

ยงัมกีารสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ต่อให้ราคาของ kindle ไม่ถึง 100 เหรียญสหรัฐ แต่ตลาดของไต้หวันมนักเ็ลก็เกินไปนะ” 

(ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F1) 

“อนาคตของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ในไต้หวันค่อนข้างน่าเป็นห่วง ถึงพวกเราจะได้ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมา

หมดแล้ว ไม่จาํเป็นต้องจ่ายค่าอะไรอีก แต่กย็งัไม่มแีพลทฟอร์มท่ีน่าเช่ือถือสักเท่าไหร่ และตัวสาํนักพิมพ์เองกไ็ม่มี

ความสามารถมากพอท่ีจะจัดทาํแพลทฟอร์มเองได้ด้วย ไม่เหมือนท่ีจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีเขามนิียายยาวๆ แต่เรามนัไม่มีพืน้ท่ีกว้าง

ขนาดน้ัน...ปัญหาเร่ืองแพลทฟอร์มยงัไม่จบ กม็ปัีญหาเร่ืองเนือ้หามาต่อแล้ว แม้แต่หนังสืออิเลคทรอนิกส์เร่ืองแฮร์ร่ี พอตเตอร์ 

เรายงัไม่มเีลย แล้วนี่หนังสือในไต้หวัน 50% เป็นหนังสือแปลด้วยนะ แต่เราต้องจ่ายค่าหนังสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีเป็นหนังสือแปล

แพงกว่าหนังสือกระดาษเป็นสิบเท่า ยิ่งพอเอาเร่ืองภาษีมาคาํนวณด้วยแล้ว ดีไม่ดี เราคงทาํได้แค่หนังสืออิเลคทรอนิกส์ล่ะ

มากกว่า” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F2) 

“ห้องสมดุของไต้หวันระเบียบจัด และหนังสืออิเลคทรอนิกส์กม็เีนือ้หาเหมือนกับหนังสือกระดาษ ดังน้ันตลาด

หนังสืออิเลคทรอนิกส์กเ็ลยแคบ แต่ในต่างประเทศ เขาสามารถทาํธุรกิจหนังสืออิเลคทรอนิกส์กันได้อย่างจริงจังเลยนะ...เพราะ

รัฐบาลเขาสนับสนุนหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น yahoo ของอเมริกา แต่ไต้หวันเป็นประเทศเลก็ ต่อให้มบีลอ็คเกอร์เข้า

ช่วยกย็งัทาํยาก แต่ท่ีจีนแผ่นดินใหญ่เขาจะไม่มปัีญหาแบบนีเ้พราระตลาดของเขาใหญ่มาก...ตลาดของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ก็

เลยพลอยกว้างไปด้วย และในอนาคต เช่ือว่าหนังสือประเภทให้ความรู้ของเขากย็ิ่งแตกก่ิงก้านสาขาออกไปมากยิ่งขึน้ ดูอย่างใน

อินเตอร์เนต็สิ เขามใีห้อ่านฟรีได้เยอะแยะไปหมด แต่ถ้าหากอยากอ่านฉบับเตม็จริงๆ กต้็องเสียเงินนะ แบบนีแ้หละธุรกิจ

หนังสืออิเลคทรอนิกส์ของเขาถึงได้ไปได้ และทาํให้จาํนวนหนังสือเล่มลดน้อยลงเร่ือยๆ ในขณะท่ีหนังสืออิเลคทรอนิกส์มี

จาํนวนมากขึน้ๆ หลายอย่างดูฟรี แต่ถ้าอยากได้เป็นความรู้จริงๆ กต้็องเสียเงิน” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F3) 
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“บริษัทของเราจ้างเอาท์ซอร์สให้ทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์ให้ และตอนนีทุ้กอย่างกพ็ร้อมออกวางจาํหน่ายได้แล้ว 

แม้แต่นิตยสารกท็าํเป็นรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ด้วย พวกเราโอเคกับการทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์นะ...และในเดือนกรกฎาคมเรา

กจ็ะตั้งแผนกใหม่ขึน้มาดูแลเร่ืองนีโ้ดยตรงด้วย ก่อนหน้านีเ้ราเคยลองใช้บริการของแพลทฟอร์มอันหน่ึง เขาทาํงานได้ไว แต่

กาํไรไม่ม ี แถมยงัไม่มแีบบแผนอะไรอีกด้วย เราเลยไม่เดินหน้าต่อ  ส่วนหนังสือของเราทุกเล่มใช้ระบบเป็น pdf  ทาํให้สามารถ

จัดทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์ได้เร็ว แต่ตอนนีส้ถานการณ์ต่างๆ เร่ิมเปลี่ยนไปแล้ว เราต้องอัพเกรดหนังสือขึน้เป็น Epub อีก 120 

เล่มโดยมทีีมงานคอยให้ความช่วยเหลือ ทาํให้ช่วยเซฟต้นทุนตรงส่วนนีไ้ปได้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F4) 

“เวลานีห้นังสือกระดาษของเรามลิีขสิทธ์ิสาํหรับหนังสืออิเลคทรอนิกส์แล้ว ยกเว้นท่ีเป็นหนังสือแปลเท่านั้น แต่มนัก็

คงยากเพราะภาษีสูงมาก แถมส่วนใหญ่ยงัต้องจ่ายเงินล่วงหน้าอีกด้วย....แต่แค่นีบ้ริษัทของเรากม็หีนังสือร่วมร้อยรายการแล้ว 

เพราะก่อนหน้านีเ้ราทาํหนังสือของตวัเองมาโดยตลอด เพ่ิงจะมาทาํหนังสือแปลกันเม่ือไม่กี่ปีมานีเ้อง และเวลานีเ้รากเ็อาหนังสือ

ท่ีทาํเองน่ันแหละมาทาํเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F6) 

 

อุปสรรคของธุรกจิหนังสือในต่างประเทศ 

เน่ืองจากตลาดหนงัสือของไตห้วนัค่อนขา้งเล็กจึงตอ้งมีการขยายตลาดออกไปในต่างประเทศ แต่ถึงกระนั้นก็ตอ้ง

ข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาล, ความผนัผวนของเศรษฐกิจ, และปัญหาอีกมากมายท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือตอ้งเจอ เช่น การ

ลอกเลียนผลงาน และการแข่งขนัในตลาดของประเทศจีน 

“ยงัไม่ต้องพูดเร่ืองหนังสือภาษาจีนในอเมซอน เพราะแค่ประเทศจีนกย็งัไม่แน่ว่าเราจะนาํหนังสือเข้าไปได้หรือไม่ 

เพราะการตรวจคัดหนังสือของจีนเข้มงวดมาก แต่เขาจะเปิดให้หนังสือท่ีเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปขายได้ค่อนข้างง่ายกว่า แต่

ตัวหนังสือของจีนจริงๆ เขาจะไม่ค่อยปล่อยออกมา แบบเดียวกับหนังสืออิเลคทรอนิกส์...เวลานีต้ลาดหนังสือของจีนกาํลัง

เปลี่ยนไปใช้อักษรแบบจีนย่อมากขึน้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นท่ีสิงคโปร์หรือมาเลเซียกเ็ป็นแบบเดียวกันหมด แม้แต่หนังสือของ

ไต้หวันเองถ้าหากมยีอดจองตั้งแต่หน่ึงพันเล่มขึน้ไป เขากจ็ะขอให้พิมพ์เป็นตัวจีนย่อเหมือนกัน ถึงจะบอกว่านาํเข้ามาจาก

ไต้หวันและม ีISBN พร้อม แต่ถ้าหากตอนท่ียื่นเร่ืองเข้าไปแล้วไม่มคีนรับรองให้กจ็บ  ไต้หวันเรามหีน่วยเซ็นเซอร์กจ็ริงแต่กไ็ม่ได้

เข้มงวดอะไรมากนัก รองลงมากเ็ป็นทางฝ่ังฮ่องกงท่ีส่ังจองหนังสือคร้ังละ 50 เล่ม เม่ือก่อนเรากส่็งเป็นอักษรจีนเตม็ให้เขาไป แต่

ตอนนีเ้ขากเ็ร่ิมขอเป็นจีนย่อแล้ว...ปัญหาอีกอย่างกคื็อเร่ืองการลอกเลียนผลงาน ซ่ึงท่ีประเทศจีนทาํได้น่ากลัวมาก เพราะเขา

หนังสือกระดาษไปทาํเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ แล้วลองคิดดูว่าถ้าจีนมแีฮคเกอร์แบบนีสั้ก 1% มนัจะเสียหายตั้งกี่ร้อยล้าน คน

พวกนีพ้อเลิกงานแล้วมเีวลาว่างกจ็ะมานั่งพิมพ์หนังสือแล้วเอาไปปะแชร์ในอินเตอร์เนต็ให้อ่านกันฟรีๆ แล้วได้เครดิตไป กับคน

อีกประเภท ท่ีเขียนเร่ืองแบบแฟนฟิคแล้วเอาไปโพสต์แชร์ ทางการเขากไ็ม่มานั่งเช็คหรอกว่าเร่ืองท่ีลงไปมนัเป็นของนักเขียน
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จริงๆ หรือแค่ของแฟนหนังสอ ขอเพียงเนือ้หาไม่ผิดกฎหมาย เขากป็ล่อยแล้ว ในขณะท่ีไต้หวันเราไม่มแีฮคเกอร์แบบนี ้ดังน้ัน

การไปเปิดตลาดท่ีเมืองจีนเลยยากมาก” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์F3) 

“ระยะนีห้นังสือเสียงของเราถกูแฮคเกอร์ของจีนขโมยผลงานไปเยอะมาก แต่ทางภาครัฐกไ็ม่มอีาํนาจเข้าไปจัดการ

อะไรเลย ต่อให้ท่ีประชุมบอกว่าเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความสาํคัญกเ็ถอะ แต่พอมเีร่ืองเงินเข้ามาเกี่ยวใครเขาจะมาสนใจพวกเรา อย่าง

มากกแ็ค่ทาํประชาสัมพันธ์ให้หน่อยเท่านั้น แต่มนัจะเอาคืนกันมาได้ท่ีไหน...ก่อนหน้านีไ้ต้หวันเองกม็เีร่ืองการขโมยผลงานอยู่

เหมือนกัน เราถึงไม่ค่อยอยากลงทุนเร่ืองหนังสือเสียงน่ีสักเท่าไหร่ และทาํแต่เร่ืองการจัดจาํหน่ายหนังสืออย่างเดียว แต่ตอนนี้

แม้แต่หนังสืออิเลคทรอนิกส์กย็งัถูกขโมยด้วย พอเราเห็นผลงานของตัวเองถกูขโมยไปวางขายในแอปเป้ิลแล้วเรากท็าํเร่ือง

ร้องเรียนไป เขาถึงยอมถอดหนังสือเร่ืองน้ันออก” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F4) 

“เงินภาษีท่ีต้องจ่ายล่วงหน้ามนัสูงมาก ในขณะท่ียอดขายตํา่ ขนาดยอดจาํหน่ายหนังสืออิเลคทรอนิกส์เองกย็งัมาช่วย

ไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นเรากย็งัใจกล้าเพ่ิมการผลิตขึน้อีก จากเม่ือสองปีก่อนพิมพ์ 148 เล่มกเ็พ่ิมขึน้เป็น 250 เล่มเม่ือปีท่ีแล้ว และปี

นีก้จ็ะพิมพ์อีก 300 เล่ม ท้ังท่ีส่วนแบ่งตลาดมนัเลก็ลงทุกที ของเรามอียู่แค่เพียง 1% เท่านั้น ตกปีละหน่ึงร้อยกว่าล้าน แต่เรากย็งั

หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึน้กว่านี ้ เม่ือก่อนยอดขายของหนังสือเร่ืองดาร์วินซีโค้ดสูงถึงหน่ึงล้านเล่ม แต่ตอนนีค้งทาํแบบ

นั้นไม่ได้แล้ว เพราะไม่มหีนังสือเล่มไปทาํยอดได้สูงแบบนั้นอีก ยิ่งเป็นแถบชานเมืองยงัมยีอดขายได้ไม่ถึงหน่ึงแสนด้วยซํ้า แต่

ภาษีในการจัดพิมพ์ของเราสูง สูงกว่าของท่ีประเทศจีนเสียอีก” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F2) 

 

สาม มุมมองตลาดหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

สถานการณ์ปัจจุบันโดยภาพรวม 

ขณะน้ีการทาํธุรกิจแบบ B2C ของทุกท่ีกาํลงัเผชิญกบัความยากลาํบาก เม่ือตลาดเร่ิมมาถึงจุดอ่ิมตวั และยอดจาํหน่าย

หนงัสือกระดาษกล็ดลงทุกวนั ทาํให้เหล่าผูป้ระกอบการทั้งหลายตอ้งหาหนทางอ่ืน เพ่ือสร้างผลกาํไรท่ีน่าพอใจและพร้อม

เผชิญหนา้กบัปัญหาท่ีดาหนา้กนัเขา้มา 

“ผมไม่คิดว่าธุรกิจหนังสือกาํลังตกอยู่ในสภาพย ํา่แย่อะไรเลยนะ แต่ปัญหามนัอยู่ท่ีพวกธุรกิจขนาดกลางลงไป

ต่างหาก พวกนีสิ้ท่ีเส่ียงของจริง เพราะพวกเขาไม่เข้าใจหัวใจสาํคัญของการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางออนไลน์....ว่าตลาดของ

เรายงัไม่ได้ใหญ่ขนาดน้ัน ตอนนีพ้วกหนังสือมือสองสิมาแรง ทาํให้พวกเราต้องคิดหนัก เพราะนอกจากหนังสือมือสองแล้ว เรา

ยงัมขีายนิตยสารอีก แต่ยอดขายมนักต็กลงเร่ือยๆ เหมือนกัน ขนาดตามร้านสะดวกซื้อท่ีมยีอดขายดีๆ กย็งัตกลง 20% ทุกปี และ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์กเ็ข้ามาแทนท่ีไม่ได้ด้วย เพราะรายหลักของนิตยสารมนัมาจากโฆษณา แต่ต่อไปนิตยสารเขาจะให้อ่าน

ฟรีกันแล้วและจะเป็นท่ีนิยมกันมากด้วย ส่วนโฆษณาเขากหั็นไปทาํกันบนออนไลน์แทน เพราะมนัดีกว่า แค่ใช้ภาษาใช้ชัดเจน

เท่านั้นกดึ็งดูดความสนใจได้แล้ว” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G3) 
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“ก่อนหน้านีน้อกจาก B2C แล้วเรายงัมทีาํ B2L แต่มนัไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ เพราะผู้บริโภคชอบแบบ CP มากกว่า” 

(ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ B1) 

“เรามช่ีองทางการจัดจาํหน่ายหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของเราเอง เพราะยอดของ B2C มนัไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และยงัมี

ปัญหาเร่ืองการเลือกสินค้ากับราคาท่ีสูงเกินไปอีก....ก่อนหน้านีเ้ราพิมพ์หนังสือกระดาษกันปีละ 120-150 เล่ม สร้างรายได้ให้

ราว 80% และตอนนีบ้นแพลทฟอร์มเรากม็หีนังสืออิเลคทรอนิกส์อยู่ราว 1,500 เล่ม กับนิตยสารอิเลคทรอนิกส์อีก 2,500 เล่ม แต่

มนักย็งัไปได้แค่เร่ือยๆ...ผิดกับของอเมริกาท่ีหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของเขาทาํยอดได้ตั้ง 30% ถึงตอนนีจ้ะดรอปลงไปบ้าง แต่เขา

กย็งัตั้งเป้าไว้ท่ี 30% เหมือนเดิม” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B2) 

“เวลานีเ้รามหีนังสือใหม่ออกเดือนละอย่างน้อย 100 เล่ม รวมนิตยสารด้วย ซ่ึงตลาดของหนังสือแบบเรียนจะดีกว่า

หนังสือท่ัวไป” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B3) 

“เราทาํหนังสือกระดาษเพ่ือกระตุ้นยอดของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ พนักงานของเราส่วนใหญ่อายปุระมาณ 25-35 ซ่ึง

ผู้อ่านส่วนใหญ่จะให้ความสาํคัญเร่ืองราคากันมาก เพราะถ้าหากราคามันแพงกว่าหนังสือเล่มแล้ว ใครจะซื้อล่ะ” (งานเสวนา

ผูป้ระกอบการ B4) 

“เวลานีข้ั้นตอนการจัดทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์ให้มเีนือ้หาดีๆ ไฟล์ด ีมนัง่ายมาก และคนกนิ็ยมกันเยอะด้วย โดย

เฉพาะงานเขียนของพวกดาราจะมกีระแสตอบรับกันมากเป็นพิแศษ ซ่ึงพนักงานของเราส่วนใหญ่อายปุระมาณ 35-45 ปี และ 

Pubu เป็นแพลทฟอร์มท่ีมคีนไปออกหนังสือเยอะ แต่มน้ีอยประเภท” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B6) 

“เรามกีารทาํแพลทฟอร์มเพ่ือจัดจาํหน่ายของตัวเอง ดังนั้นจึงต้องไวต่อความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเรากม็กีารทาํสัญญากับ

ท้ังสาํนักข่าว, นิตยสารและสาํนักพิมพ์ ซ่ึงหลายปีมานี ้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงกันมากมาย อย่างแรกคือเร่ืองของจาํนวน

หนังสือท่ีมกีารตีพิมพ์น้อยลง  สองคือเร่ืองของคุณภาพ เพราะยอดขายหนังสือท่ีขายให้ห้องสมดุมนัน้อยลง และคนท่ัวไปกอ่็าน

หนังสือกันน้อยลงด้วย ซ่ึงมนักส็าํคัญท่ีจาํนวนคนอ่านท่ีลดลงน่ีแหละ ถึงได้ทาํให้ตลาดหดตัวเร็วขนาดนี ้โดยเฉพาะรูปแบบของ

หนังสือไม่ค่อยมคีวามเปลี่ยนแปลงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ พวกนิยายกย็งัขายดีอยู่

เหมือนเดิม ตามร้านสะดวกซื้อเองกเ็หมือนกัน...ส่วนตลาด B2C นั้นมนักอ่ิ็มตัวแล้ว ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลเขาหรอก 

เพราะโครงสร้างของเรามนัเป็นแบบนีเ้อง มสีาํนักพิมพ์อยู่น้อยเจ้า และไม่มผีลิตภัณฑ์สาํหรับหนังสืออิเลคทรอนิกส์เป็นของ

ตัวเอง ลาํพังแค่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามชาวบ้านเขา แค่นีก้ย็ุ่งพอแล้ว ไม่มทีางท่ีหนังสืออิเลคทรอนิกส์จะเข้ามาแทนท่ีได้

ท้ังหมดหรอก” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G4) 

“หลายปีมานี ้ธุรกิจของเราเติบโตขึน้มากถึงจะช้าไปหน่อยและมลูค่ากต็กลงไปมาก ยิ่งหนังสือกระดาษยิ่งถอยหลัง 

แต่นิตยสารอิเลคทรอนิกส์กลับยงัพอมกีาํไรบ้าง ถึงจะน้อยไปหน่อยกเ็ถอะ แต่กถื็อว่ายงัโตได้อยู่  เวลานีเ้รามพีนักงานอยู่ 5 แสน

คน ผมเลยไม่คิดว่ามนัจะย ํา่แย่อะไร เพียงแต่ช่องทางการอ่านทางออนไลน์มค่ีอนข้างมาก ใครบอกล่ะว่าคนอ่านหนังสือน้อยลง 
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เขาแค่เปลี่ยนไปอ่านฟรีกันในอินเตอร์เนต็เท่านั้น แต่ของฟรีจะหาดีกค็งยาก อย่างมากกอ่็านได้แค่ผ่านๆ เท่านั้น ดังน้ันอัตราการ

เติบโตของเราถึงได้ช้าหน่อยไง...เวลานีเ้รามนิีตยสารจาํหน่ายอยู่ท่ีจีนและฮ่องกง 400 กว่ารายการ และความต้องการของตลาด

ไต้หวันกก็าํลังสูงขึน้ด้วย เห็นได้จากท่ีมนิีตยสารหัวใหม่เปิดตัวราวสิบกว่าเจ้า ทาํรายได้ราว 70% เพียงแต่อาจจะช้าบ้าง แต่ท่ี

ฮ่องกงเขาจะเร็วกว่า เพราะเขามเีป้าหมายชัดเจนและรอบด้าน ดังน้ันกเ็ลยขายโฆษณาได้กาํไรดี....เวลานีแ้พลทฟอร์มของเรายงั

ไม่มกีารขายโฆษณา ท้ังท่ีรู้ว่าจะทาํเงินให้ได้มาก แต่นี่มันกเ็ป็นการโฆษณาในอีกรูปแบบหน่ึงนะ แต่เป็นโฆษณาแบบพิเศษโดย

ใช้เวบ็เพจ ภาพ เสียงและส่ืออ่ืนๆ แทน เพราะตัวโฆษณาบนแพลทฟอร์มมันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ เพ่ือให้มีการส่ือสารกับ

สมาชิกด้วย...เวลานีม้นิีตยสารอิเลคทรอนิกส์แบบ 3C อีกอย่าง เรากาํลังคิดอยู่ว่าจะเอามนัมาปรับเข้ากับธุรกิจคอมพิวเตอร์ได้

อย่างไร และจะเกบ็ค่าโฆษณาทางออนไลน์ได้แบบไหน เม่ือกูเกิล้เองยงัไม่เกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้ แต่เกบ็ค่าโฆษณาแทน ซ่ึงมนั

เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจมาก....เวลานีก้ารนาํเข้านิตยสารท่ีเป็นตัวเล่มเข้ามาเพ่ือจาํหน่ายให้ลูกค้ามนัยากแล้ว เพราะเนือ้หาทุกอย่าง

มนัขึน้ไปอยู่บนอินเตอร์เนต็ ทาํให้ผู้อ่านมทีางเลือกได้มากยิ่งขึน้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G5) 

 

ปัญหาระบบการจัดซ้ือของห้องสมุด 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าระบบการจดัซ้ือของห้องสมุดมีปัญหา เป็นอุปสรรคต่อการทาํธุรกิจของพวกเขา 

เน่ืองจากหอ้งสมุดจะกดราคาหนงัสือตํ่ามาก ทาํให้ผูป้ระกอบการไม่ค่อยอยากจาํหน่ายหนงัสือใหห้้องสมุดเท่าไหร่  

“การค้าขายกับห้องสมดุไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะมกีฎเกณฑ์มาก ไม่ค่อยยอมซื้อหนังสือเป็นเซ็ต แม้แต่หนังสือ

อิเลคทรอนิกส์กย็งัเลือกมากเลย” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B1) 

“ระบบการจัดซื้อของห้องสมดุมปัีญหา ท้ังเร่ืองแผนงาน จาํนวนและราคาท่ีไม่เป็นธรรม แถมยงัขอใช้สิทธ์ิแบบไม่

จาํกัดเวลาอีก ซ่ึงมนัเป็นปัญหาสาํหรับสาํนักพิมพ์ท่ีมข้ีอจาํกัดเร่ืองลิขสิทธ์ิซ่ึงมกีาํหนดเวลาอยู่ เราจึงไม่สามารถร่วมงานกับ

ห้องสมดุได้” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B2) 

“เราไม่ค่อยอยากร่วมงานกับห้องสมดุเท่าไหร่ เพราะพวกเขาเน้นแต่เร่ืองปริมาณแต่ไม่เน้นคุณภาพ กดราคาแถมยงัการ

ย้อมแมวอีกต่างหาก” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B4) 

“เม่ือก่อนเวลาท่ีห้องสมดุซือ้หนังสืออิเลคทรอนิกส์ไปเล่มหน่ึงจะให้ราคาดีมาก และจาํกัดการก๊อปป้ีไว้ ซ่ึงจะช่วยให้

ห้องสมดุสามารถให้บริการแก่คนหลายๆ คนพร้อมกันได้ เพียงแต่เวลานีก้ารจัดซือ้ของห้องสมดุมกีฎเกณฑ์ค่อนข้างมาก....ผิด

กับไอคลาวด์ท่ีไม่มข้ีอจาํกัดพวกนี ้ราคากต็ํา่ และไม่มีลิมิตการใช้งาน ทุกคนสามารถยืมไปอ่านได้คร้ังหน่ึงละหน่ึงรอบ ในขณะ

ท่ีห้องสมดุต้องมกีารเสียค่าเช่า ท้ังท่ีเขามต้ีนทุนหนังสือตํา่อยู่แล้วและสามารถให้บริการแก่คนหลายๆ คนได้มากกว่า ยิ่งเขามี

หนังสือในสต๊อกมาก คนกอ็ยากจะมายืมมาก และห้องสมดุกเ็กบ็เงินค่าเช่าได้เยอะด้วย ซ่ึงยืมแต่ละคร้ังกใ็ห้เวลาสองสัปดาห์
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ราคาแต่ 12 ดอลลาร์ไต้หวันเท่านั้น ตอนท่ีเราทาํการค้ากับห้องสมดุคร้ังแรกกท็าํเงินได้เยอะมาก และไม่ได้มกีารวางแผนหรือ

กฎเกณฑ์อะไรมากนัก และกระแสตอบรับกใ็ช้ได้ ทางห้องสมดุเองกพ็อใจ” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G2) 

“เวลานีน้โยบายการซื้อหนังสือของห้องสมดุไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คอยแต่จะตัดราคาผู้จัดจาํหน่าย ถึงห้องสมดุจะไม่ได้อยู่

ในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม แต่กน่็าจะมกีารประสานงานกันให้ดีกว่านี ้เพราะพวกเราเองกห็วังทาํเงินให้ได้บ้างเหมือนกัน 

และอยากให้อีกฝ่ายคิดถึงใจเขาใจเราให้มากกว่านีด้้วย” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G4) 

 

พฤตกิรรมการอ่านและรูปแบบการเหมาจ่ายรายเดือน 

ผูป้ระกอบการหลายรายเลือกใชก้ารเหมาจ่ายแบบรายเดือน ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของผูอ่้านเช่นกนั เพราะมนัช่วยประหยดั

ค่าเช่าหนงัสือรายเดือนไปไดม้าก และทาํให้ไดอ่้านหนงัสือจาํนวนมากข้ึน 

“เวลานีเ้รากาํลังเร่งดาํเนินการเช่าแบบรายเดือนอยู่” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B6) 

“เราทาํแพลทฟอร์มกันมาหกปีแล้ว ช่วงแรกลาํบากมากเพราะต้องไปตะล่อมทีละเจ้า แต่หลายปีมานีเ้ร่ิมอยู่ตัวแล้ว 

เพราะเร่ืองเนือ้หากไ็ด้สาํนักพิมพ์คอยช่วย และมกีารบอกต่อกันปากต่อปาก จนช่วงนีม้สีาํนักพิมพ์หลายเจ้ามาขอร่วมงานด้วย 

และยงัมค่ีายมือถือรายใหญ่อีกสามเจ้า, Hami และ Tai Ge Da Ji มาสนใจด้วย...ซ่ึงผู้ใช้บริการแบบรายเดือนส่วนใหญ่ของเราเป็นคน

อายรุาว 25-35 ปี อาชีพผู้บริหาร, พนักงานออฟฟิส, คนท่ีชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และเป็นผู้ชายด้วย ซ่ึงการเช่าแบบรายเดือนนีคุ้ณ

สามารถโหลดลงมือถือเพ่ืออ่านได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพ่ิม แต่มนัจะเป็ฯระบบปิดซ่ึงคุณต้องยืนยนัตัวตนของตัวเอง ไม่ใช่แชร์กับ

ใครต่อใครไปท่ัวได้” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ G1) 

“เราทาํธุรกิจแบบให้เช่ารายเดือนอย่างเดียวมาโดยตลอด และเพ่ิงยกเลิกการจาํหน่ายแบบรายเล่มไปหมาดๆ เพราะ

ก่อนหน้านีเ้ราลองกันมาหลายวิธีแล้วแต่กไ็ม่เวิร์ค จนต้องยอมรับว่าคนไต้หวันชอบระบบแบบบุฟเฟ่ต์นี่มากกว่า และมนัก็

ตอบสนองความต้องการของเราด้วย เพียงแต่ระบบนีต้้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง มิน่าล่ะฮ่องกงกับสิงคโปร์ถึงได้พยายามมา

ซื้อตัวคนของเราไป” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ G5) 

 

สถานการณ์ตลาดต่างประเทศ 

เพ่ือเป็นการขยายตลาด ผูป้ระกอบการจึงมีการทาํสัญญากบัแพลทฟอร์มในต่างประเทศเพ่ือดึงดูดเมด็เงินเขา้ประเทศ

ให้มากยิง่ข้ึน โดยผูป้ระกอบการบางส่วนไดด้าํเนินการน้ีไปอยา่งชา้ๆ เพ่ือพิจารณาถึงปัญหาทุกอยา่งๆ รอบดา้น โดยหวงัว่าจะ

ประสบกบัผลสาํเร็จกนัให้มากท่ีสุด 
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“เรามกีารทาํสัญญาแบบ B2C, B2Lและกับอเมซอนของจีนด้วย...นอกจากนีเ้รายงัร่วมมือกับ OverDrive และแพลทฟอร์มผู้

ให้บริการหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของจีน ทาํให้แค่รอบแรกกม็หีนังสือท้ังหมด 1,500 รายการ และจาํหน่ายไปยงัห้องสมดุ 30,000 

แห่งท่ัวโลก ซ่ึงผลประกอบการจัดว่าไม่เลวและยงัมกีารพัฒนาตัวสินค้าอย่างต่อเน่ืองด้วย” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B1) 

“เวลานีเ้รากาํลังพยายามเปิดตลาดท่ีจีนอยู่ และทุกเดือนกต้็องบินไปดูงานกันถึงห้าหกคร้ัง” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ 

B3) 

“เวลานีร้าคาหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของไต้หวันจะถูกกว่าหนังสือเล่มราว 30-50% แต่ท่ีจีนราคาจะตํา่กว่านี ้ในขณะท่ี

บางประเทศส่วนลดของหนังสืออิเลคทรอนิจะมอียู่ไม่ถึง 30% ซ่ึงถ้าหากราคาของหนังสืออิเลคทรอนิกส์แพงกว่าหนังสือ

กระดาษแล้ว คนเขาจะเลือกซือ้หนังสืออิเลคทรอนิกส์ไปทาํไมกัน?...เรามผีู้ ใช้บริการแพลทฟอร์มบางส่วนอยู่ในต่างประเทศ แต่

จะเป็นคนท่ีไต้หวันเป็นหลัก ท่ีอเมริกาและแคนาดากพ็อมบ้ีาง แต่เป็นลักษณะของ B2C ท่ีค่ายมือถือของจีนให้บริการอยู่...เน่ือง

การทาํงานร่วมกับประเทศจีนจะมปัีญหาเร่ืองตัวอักษรเตม็กับอักษรย่อ และยงัจะเร่ืองนโยบายของรัฐบาลอีก ดงัน้ันเวลานีเ้ราจึง

แค่อยากจะสร้างฐานในไต้หวันให้มัน่คงท่ีสุดก่อน แล้วค่อยก้าวต่อไปข้างหน้าเพ่ือผลลัพธ์ท่ีดียิ่งขึน้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้

สัมภาษณ์ G1) 

“ธุรกิจเกมส์, ภาพยนตร์และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ของจีนมมีลูค่าสูงมาก ทาํเงินได้เป็นแสนล้าน อย่างหนังสือก็ทาํได้

ร่วมเจ็ดหม่ืนล้านแล้ว...สองปีมานีก้ารทาํสาํนักพิมพ์ของ Google Play ได้สร้างโอกาสท่ีดีในระดับโลก ซ่ึงไม่ได้ให้บริการจาํกัดอยู่

แค่ในไต้หวันเท่านั้น แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหนในโลก คุณกห็าซื้อหนังสือได้เหมือนกัน นอกจากประเทศจีนแล้ว กม็ ีGoogle Play นี่

แหละท่ีกินส่วนแบ่งไปแล้วคร่ึงหน่ึงและมกีารเติบโตอย่างสมํา่เสมอ เราจึงหวังมากว่าจะสามารถขยายตลาดไปยงัต่างประเทศได้

มากยิ่งขึน้ เพ่ือท่ีผู้อ่านในต่างประเทศจะได้เข้าถึงหนังสือได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายและประหยดั เห็นได้ว่าพฤติกรรมการซื้อ

หนังสือมแีนวโน้มท่ีดีมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์หรือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ล้วนก้าวขึน้ไปอยู่ในระดับสากล

แล้วท้ังสิ้น และในอนาคต แอปเป้ิลเองกจ็ะแบบนีด้้วยเหมือนกัน ดังน้ันเม่ือต่างชาติให้ความสาํคัญกับเร่ืองนีแ้ล้ว นี่จึงเป็นโอกาส

ท่ีดีสาํหรับผู้อ่านชาวจีน โดยเฉพาะคนเชือ้สายจีนท่ีกระจายตัวกันไปอยู่ในประเทศอ่ืนๆ....เม่ือพวกเขาสามารถหาซื้อหนังสือ

อิเลคทรอนิกส์ได้ผ่านทาง Google Play และอเมซอน จึงทาํให้ยอดจาํหน่ายหนังสืออิเลคทรอนิกส์สูงกว่าหนังสือกระดาษด้วย” 

(ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G2) 

“ไต้หวันเป็นประเทศท่ีเป็นเกาะ ดังน้ันธุรกิจหนังสืออิเลคทรอนิกส์จึงต้องมกีารแข่งขันกับประเทศจีนและกูเกิล้ของ

สหรัฐอเมริกา ตลอดจนประเทศแถบเอเชียด้วย เพราะตลาดของไต้หวันเลก็ และไม่เค้กชิน้ใหญ่ให้แบ่งกันได้มาพอ...แต่การไป

ดาํเนินงานในต่างประเทศกต้็องใช้ต้นทุนสูง เราจึงต้องให้ต่างชาติเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเอง แต่พวกเขากม็าพร้อมกับเงินทุนก้อน

ใหญ่ ซ่ึงทาํให้องค์กรเลก็ๆ ต้องลาํบากกันมาก แต่ในขณะเดียวกันมนักเ็ป็นโอกาสในการเปิดตลาดเพ่ือนาํเมด็เงินเข้าประเทศ 

ก่อนหน้านีเ้ราเคยมองว่ามนัเป็นไม่ได้ แต่เกาหลีเขากท็าํเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว ซ่ึงถ้าเทียบกับเกาหลี ตลาดภาษาจีนของเรายงัมี

ภาษีดีกว่าเขาด้วยซํ้า” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G5) 



428 
 

 

การพัฒนาในอนาคตและความคาดหวงั 

ในช่วง 10 ปีมาน้ี ธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เติบโตข้ึนอยา่งมาก และยงัมีความร่วมมือในการผลิตซอฟแวร์เพ่ือสร้าง

เครือข่ายและส่งเสริมการอ่านให้มากข้ึนดว้ย แมจ้ะตอ้งประสบกบัปัญหาต่างๆ ทว่าผูป้ระกอบการทั้งหลายก็ยงัคงมีเป้าหมายท่ี

ตอ้งการอยูใ่นใจ 

“ปีนีเ้รามแีผนวางผงัระบบให้กับห้องสมดุใหม่ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ และยงัมสัีญญาธุรกิจกอ่ืนๆ อีก” (งานเสวนา

ผูป้ระกอบการ B1) 

“เน่ืองจากหนังสือแปลมภีาษีการจัดพิมพ์ค่อนข้างสูงและต้องจ่ายล่วงหน้าด้วย ดังน้ันเราจึงต้งอคิดทบทวนกันให้

รอบคอบ...ว่าเพราะอะไร B2C มนัถึงไม่เวิร์คและเพราะอะไรคนไต้หวันถึงไม่ชอบซื้อหนังสือแบบรายเล่ม ข้อท่ีหน่ึง อาจเพราะ

ราคาสูงเกินปีท่ีเป็นแค่ไฟล์ท่ีจับต้องไม่ได้ ซํ้ายงัให้อ่านได้แค่คนเดียว ข้อสอง อุปกรณ์ท่ีใช้อ่านไม่ดีต่อสายตา แต่ Epub ยงัพอจะ

ช่วยเร่ืองนีไ้ด้บ้าง แต่ถ้าเป็นไอแพดกอ็อกจะต้องคิดหนักกันหน่อย และข้อสาม เร่ืองการจ่ายค่าบริการ สาํหรับเดก็นักเรียนท่ีไม่มี

บัตรเครดิต เร่ืองนีจั้ดว่าเป็นปัญหามาก” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B2) 

“ปัจจุบัน EP มอียู่ราว 30% แต่กย็งัไม่พอ น่าจะมสัีก 60-70%” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B4) 

“เรามแีผนกันว่าคร่ึงปีหลังนีจ้ะพัฒนาซอฟแวร์ใหม่เพ่ือผลิต Epub 3.0 ให้ได้มาตรฐานสากลและให้สมาชิกในสมาคม

ได้ร่วมใช้กันได้ เช่ือว่าจะช่วยลดจาํนวนแรงงานในกระบวนการผลิตไปได้มาก....ส่วนหนังสือเดก็ ในปีท่ีแล้ว ช่วงคร่ึงปีหลังมี

การเติบโตค่อนข้างมากโดยเฉพาะหนังสือเสียง แต่แพลทฟอร์มของเรากย็งัไม่มรีะบบรองรับผู้อ่านในกลุ่มนี ้จึงคงต้องปล่อย

ผ่านไปก่อน และหันมาเน้นท่ีกลุ่มลูกค้าซ่ึงเป็นคนวัยทาํงานและเป็นพ่อแม่ของเดก็ๆ มากกว่า” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ 

G1) 

“บริษัทของเรามแีผนท่ีจะปรับตัวไปสู่ในระดับสากล แต่เราคงต้องคิดเร่ืองระดมทุนกันก่อน เน่ืองจากตลาดหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์มกีารแข่งขันสูงมาก เราจึงต้องหารูปแบบใหม่ๆ เพ่ือปรับจาํนวนและคุณภาพเพ่ือแย่งชิงความเป็นผู้นาํกลับคืนมา

...แน่นอนว่า เวลานีเ้รายงัไม่ใหญ่เหมือนร้านหนังสือออนไลน์ในประเทศจีนท่ีมีขนาดใหญ่กว่าของเราเจ็ดถึงแปดเท่า แต่ในปี 

2003 ร้านหนังสือออนไลน์ของไต้หวันกย็งัทาํกาํไรได้มากกว่าประเทศจีนถึงเท่าตัว และธุรกิจร้านหนังสือมือสองของบ้านกด็ี

ขึน้ทุกวัน เราจึงควรหันกลับมาทบทวนกันได้แล้วว่า ผู้บริโภคเขาต้องการอะไรกันแน่” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G3) 

“การจาํหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงทาํได้ไหม? ได้ ถ้าหากเทคโนโลยถึีง และมกีารเตรียมระบบท้ังหมดเอาไว้พร้อมแล้ว 

แต่เรากย็งัไม่มศัีกยภาพถึงขนาดน้ัน เม่ือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ยงัมข้ีอจาํกัดอีกมาก ท้ังร้านหนังสืออเมซอนและตัวอักษรแบบ

เตม็ และหนังสือไต้หวันกค็งไม่มีความสามารถในการบริหารเหมือนอเมซอนด้วย...เวลานีก้ารอ่านหนังสือโดยใช้ไอแพดเร่ิมตก
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แล้ว แต่หนังสืออิเลคทรอนิกส์กย็งัมจุีดแขง็อยู่ท่ีการเกบ็รักษาได้นานกว่าหนังสือกระดาษและพกพาได้สะดวก เพียงแต่ทุกอย่าง

ต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยท่ีีดีจึงจะสาํเร็จได้ เพราะเราต้องเกบ็ทุกอย่างเอาไว้ในไอคลาวด์ซ่ึงมนัง่ายและสะดวกกว่า

มาก เห็นได้ว่าเทคโนโลยมีส่ีวนช่วยธุรกิจของเราได้มากแค่ไหน” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G4) 

 

ส่วนทีส่อง ข้อเสนอแนะส าหรับนโยบายของรัฐบาลในการผลกัดันธุรกจิหนังสือ 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงขอ้เสนอแนะสาํหรับนโยบายของรัฐบาลในการผลกัดนัธุรกิจหนงัสือจากผูป้ระกอบการทั้งหลาย 

หน่ึง ข้อเสนอแนะจากนิตยสารและผู้จัดจ าหน่ายหนังสือ 

อนุรักษ์วฒันธรรมของไต้หวนั 

ผูป้ระกอบการทั้งหลายต่างเห็นว่ารัฐบาลควรอนุรักษว์ฒันธรรมของไตห้วนัเอาไว ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศให้มีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง 

“การอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะมนัจะเป็นเอกลักษณ์ท่ีเราจะนาํไปแข่งขันกับคนอ่ืน โดยต่อยอดจาก

วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเรามอียู่ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร 

C2) 

“รัฐบาลควรมนีโยบายอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วย ไม่ใช่คิดถึงแต่เร่ืองธุรกิจอย่างเดียว เพ่ือผลประโยชน์ของชาติ” (งาน

เสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C5) 

“รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนอ่านหนังสือท่ีได้รับรางวัล ลิสต์ออกมาเลยว่าในแต่ละปีมหีนังสืออะไรบ้างท่ีน่าอ่าน 

แล้วซื้อหามาไว้ในห้องสมดุ เหมือนอย่างท่ีเกาหลีเขาซือ้เป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ กีว่ันเล่มกว่็าไป แต่อย่างน้อยๆ กน่็าจะมสัีก

สามพันเล่มล่ะในช่วงเร่ิมต้น แบบนีจ้ะช่วยผลักดันให้คนอ่านหนังสือกันมากขึน้ คิดจะทาํเร่ืองใหญ่กต้็องรู้จักลงทุน และยงัเป็น

การช่วยเหลือตลาดของผู้บริโภค กับช่วยให้นักเขียนมกีาํลังใจทาํหนังสือและองค์ความรู้ใหม่ๆ เพราะหนังสือเล่มหน่ึง เป็นท้ัง

ความรู้ ประสบการณ์และผลผลิตทางวัฒนธรรม” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร D4) 

“รัฐบาลไม่ควรห่ันงบของธุรกิจงานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณการซื้อหนังสือเข้าห้องสมดุ เหมือน

อย่างห้องสมดุท่ีญี่ปุ่น เขามแีต่จะเพ่ิมงบให้ 3-4 เท่า  ในขณะท่ีไต้หวันเราเอาแต่ห่ันงบกันอยู่นั่นแหละ จริงๆ แล้วรัฐบาลควรให้

การสนับสนุนเพ่ือให้ธุรกิจหนังสือมนัโต และช่วยให้ราคาหนังสือสูงขึน้ หรืออย่างน้อยๆ กย็ืนอยู่ท่ีราคาเดิมได้ ไม่ใช่ต้องให้กด

ลงๆ กันแบบนี ้นี่เป็นพืน้ฐานหลักเลยนะ ถ้าหากคุณทาํไม่ได้ กไ็ม่ต้องพูดถึงเร่ืองไปต่อหรอก ไม่มทีางเลย” (ผูป้ระกอบการ

นิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D7) 
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“รัฐบาลน่าจะมวิีธีการจัดซื้อและอนุรักษ์วัฒนธรรมได้ดีกว่านี”้ (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ E2) 

 

ความช่วยเหลือทีส่ านักพิมพ์ต้องการ 

ผูป้ระกอบการทั้งหลายต่างเห็นว่ารัฐบาลยงัให้ความช่วยเหลือไม่เพียงพอ ทาํให้ธุรกิจเกิดความล่าชา้และเสียหาย 

“อยากให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแบบเป็นรูปธรรมมากกว่านี”้ (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C4) 

“ถ้าหากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือจริงๆ เช่ือว่าหนังสืออิเลคทรอนิกส์จะพัฒนาไปได้ไวกว่านี ้เหมือนอย่างมือถือท่ีใช้ดู

วีดีโอผ่านแอพได้ แต่ตอนนีธุ้รกิจหนังสือกาํลังขาดแคลนเทคโนโลยอีย่างมาก จนไม่สามารถทาํเงินได้เลย และพวกเรากค็งไม่

อาจลงเงินกันเองมัว่ซ่ัวได้ ดังน้ันเราจึงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพ่ือขอการสนับสนุนด้านเทคโนโลยแีละเรียนรู้การ

พัฒนาของต่างประเทศ...ก่อนหน้านีเ้ราเคยทาํเร่ืองยื่นขอไปแล้วแต่ทางกระทรวงวัฒนธรรมไม่มใีห้ แม้แต่เร่ืองหนังสือท่ีได้รับ

รางวัลว่าขอทาํเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์เพ่ือขยายตลาดได้ไหม เหมือนอย่างหนังสือกับนิตยสารเล่มอ่ืนๆ กย็งัไม่มคีาํตอบมา

เลย” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D1) 

“รัฐบาลควรให้ยาแรง อย่างเงินกู้อิสระเพ่ือใช้ดาํเนินงานด้านลิขสิทธ์ิ ไม่อย่างน้ันทางสาํนักพิมพ์กต้็องออกเงินสด

กันเอง ซ่ึงน่ีต่างหากคือความช่วยเหลือท่ีพวกเราต้องการ” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D4) 

“รัฐบาลเกาหลีเป็นตัวอย่างท่ีดีและมวิีสัยทัศน์ท่ีมัน่คง ซ่ึงไต้หวันเราเองกท็าํได้เหมือนกัน เพียงแต่รัฐบาลต้องลงมือทาํ

กันจริงๆ ไมใช่ดีแต่พูด ยิ่งหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ยิ่งต้องการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยใีห้มาก รัฐบาลจึงควรมบีทบาทให้

ความช่วยเหลือท่ีมากกว่านี ้ว่าควรออกหนังสืออิเลคทรอนิกส์แบบไหน ใช้เงินลงทุนกันอย่างไรเพ่ือให้ตอบโจทย์ผู้อ่านมากท่ีสุด 

ซ่ึงเร่ืองพวกนีค้นท่ีทาํงานด้านไอทีเขาจะรู้กันดีอยู่แล้ว และควรมแีผนระยะยาวให้ทาํตามด้วย ไม่ใช่เอาแต่ย ํา่อยู่กับท่ีอย่างเดียว 

เราไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลมาทาํให้ทุกอย่าง แต่ถ้าไม่มีแผนระยะยาวแล้วเอาแต่นั่งฝันกันอย่างเดียว หนังสืออิเลคทรอนิกส์กไ็ม่

มทีางพัฒนาอะไรได้หรอก” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D5) 

“กระทรวงวัฒนธรรมควรให้ความช่วยเหลือมากกว่านี ้ไม่ใช่มองเห็นแค่เร่ืองการเต้นรําหรือละครเท่านั้น แต่พวกส่ือ

เองกม็คีวามสาํคัญมากเหมือนกัน แต่กระทรวงวัฒนธรรมกลับไม่ค่อยให้ความสาํคัญกับพวกเราเท่าไหร่เลย ดูจากงานแจกรางวัล

หนังสือกับการแจกรางวลันักแสดงยงัไม่เหมือนกันเลย คุณเคยเห็นงานแจกรางวัลหนังสือออกโทรทัศน์บ้างไหมล่ะ และใน

วงการถ้าหากใครกล้าท้วงเร่ืองนีขึ้น้มาเป็นถูกเลง็หัวเลยนะ ดังน้ันทุกคนจึงต้องรู้จักรักษาตัวรอด สงบปากสงบคาํกันเอาไว้ 

เพราะต่อให้พูดออกไปกไ็ม่มปีระโยชน์ เพราะเวลานีรั้ฐบาลของไต้หวันมอีาํนาจมาก เขาจะทาํอะไรกถ็กูไปหมด เพราะฉะนั้นก็

อย่าไปหวังอะไรจากเขาเลย ช่วยตัวเราเองดีกว่า” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D6) 
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“รัฐบาลให้ความช่วยเหลือธุรกิจหนังสือเหมือนนํา้หยดเดียวท่ีหยดลงทะเล ซ่ึงไม่มปีระโยชน์อะไรในภาพรวมเลย ต่อ

ให้ทุกปีจะมีทาํรายช่ือหนังสือท่ีควรทาํเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์มาให้ แต่ทาํแล้วจะไปไหนต่อล่ะ ถ้าหากหาตัวผู้ซื้อไม่เจอทุก

อย่างกจ็บเลยนะ กเ็หมือนงบเร่ืองหนังนั่นแหละ ปัญหาเร้ือรังเดิมๆ ไม่เคยแก้ได้สักที แผนระยะยาวอะไรกไ็ม่ม.ี...รัฐบาลต้อง

รู้จักคิดใหม่ทาํใหม่ ไล่ไปตั้งแต่ระบบจ่ายเงิน, การส่ือสาร และการลงทุน อย่ามาทาํแบบปีละเล่มสองเล่ม เพราะปัญหาของ

สาํนักพิมพ์ทุกวันนีคื้อการขาดงบประมาณ เพราะสาํนักพิมพ์ต้องควักเนือ้เองทุกอย่างจนแทบจะขาดใจตายกันอยู่แล้ว...รัฐบาล

น่าจะคิดเร่ืองโครงสร้างได้มากกว่านี.้..อีกอย่าง ค่าบูธในงานหนังสือไทเปกแ็พงมาก บูธละส่ีหม่ืน สิบบูธกส่ี็แสน แล้วพวกเรา

ขายหนังสือเอาทุนคืนได้แค่เท่าไหร่กัน อยากให้รัฐบาลมาช่วยลงเงินตรงจุดนีบ้้าง” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D7) 

 

การส่งเสริมการอ่าน 

ผูป้ระกอบการต่างเห็นว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการอ่านใหม้ากข้ึน เน่ืองจากทุกวนัน้ีเด็กๆ ต่างอ่านหนงัสือกนันอ้ยลงเป็น

เหตุให้ธุรกิจหนงัสือหดตวั ดงันั้น ถา้หากมีการส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านตั้งแต่ตน้ ก็จะเป็นประโยชน์อยา่งมากและควรถูก

นาํเขา้ไปใส่ไวใ้นนโยบายแห่งชาติอีกดว้ย 

“ควรมกีารส่งเสริมการอ่านหนังสือให้มากขึน้ต้ังแต่เดก็ๆ เลย” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ C5) 

“การไม่อ่านหนังสือเป็นเร่ืองใหญ่มาก ดังน้ันจึงต้องมกีารส่งเสริมให้อ่านหนังสือกันมากขึน้ เพราะการอ่านข้อมลูใน

อินเตอร์เนต็ไม่ใช่การอ่านหนังสือ ผมไม่ได้คิดลงลึกถึงเร่ืองนโยบายอะไร แค่อยากให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่กับเร่ืองนีใ้ห้มากกว่า

ขึน้ เร่ิมจากส่ิงเลก็ๆ ก่อนกไ็ด้ เช่น หนังสือเจ็ดเล่มท่ีบิล เกตต์อ่าน แค่นีก้เ็ป็นการส่งเสริมการอ่านได้แล้ว หรือทาํตามแบบท่ี

องค์กรของรัฐเคยทาํ คือมหีนังสือนอกเวลาให้เดก็กลับไปอ่านเป็นการบ้าน สาํหรับประชาชนท่ัวไปกอ็าจจะให้พวกเขาได้อ่าน

หนังสือหรือนิตยสารระหว่างท่ีนั่งอยู่บนรถโดยสารท่ีไหนๆ กต้็องเสียเงินและเสียเวลาอยู่บนน้ันกันอยู่แล้ว กจั็ดช้ันหนังสือให้

เขาอ่านกันไปเลยสิ อาจจะเป็นหนังสืสอพิมพ์หรือหนังสืออะไรกไ็ด้ พอลงจากรถกใ็ห้เอาวางคืนท่ีเดิม แบบนีอ้ย่างน้อยๆ แต่ละ

คนกจ็ะได้อ่านหนังสือกันสักคร่ึงช่ัวโมงแล้ว และเป็นการกระตุ้นให้คนอ่านหนังสือกันด้วย” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้

สัมภาษณ์ D1) 

“การอ่านเป็นเร่ืองท่ีมคีวามสาํคัญต่อเยาวชนอย่างมาก เรารู้ว่าเยาวชนของไต้หวันชอบดูหนังดูละคร แต่พวกครูไม่รู้ว่า

จริงๆ แล้วเดก็ๆ ชอบอ่านหนังสือแบบไหน ซ่ึงน่ีแหละท่ีเป็นหัวใจสาํคัญ เป็นต้นว่า เราเอาหนังสือสักเล่มไปวางไว้ในเขต A ก็

ต้องดูด้วยว่าพนักงานร้านหนังสือมคีวามรู้แค่ไหน แก้ปัญหาได้เก่งหรือเปล่า รู้จักมองลกูค้า จูงใจและทาํให้เขาสนใจหนังสือได้

ไหม  ซ่ึงถ้าหากครูของเดก็ๆ เข้าใจได้ว่าพวกเขาสนใจวรรณกรรมเร่ืองอะไรอยู่ กจ็ะนาํมาดึงดูดความสนใจให้เดก็ๆ อยากอ่าน

หนังสือกันได้มากขึน้” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D6) 
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“รัฐบาลควรลงทุนจัดงานหนังสือเพ่ือเดก็ๆ ตามนอกสถานศึกษาบ้าง และในงานกค็วรให้สาํนักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงได้ไป

ทาํการประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้มากขึน้ด้วย แบบนีเ้รากไ็ด้ท้ังยอดขายและสินค้าท่ีดี แต่ไม่จาํเป็นต้องจัดงานใหญ่ 

แค่ให้นักเขียนกับนักอ่านได้มปีฏิสัมพันธ์กันบ้างกพ็อ....เหมือนอย่างงานหนังสือท่ีฝร่ังเศส เขาเน้นจัดงานแบบเรียบหรู และ

รัฐบาลท่ีฮ่องกงเขากใ็ห้การสนับสนุนดีเหมือนกัน ถึงหนังสือท่ีขายจะมต้ีนสังกัดมาดูด้วย แต่เกเ็น้นให้พวกนักเขียนได้มา

ปฏิสัมพันธ์กันมากกว่า” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D7) 

 

อยากให้รัฐบาลลดอตัราภาษี เพ่ือลดแรงกดดันของธุรกจิ 

ผูป้ระกอบการทั้งหลายต่างหวงัให้รัฐบาลลดอตัราภาษี เพ่ือให้ธุรกิจมีการขยายตวัไดม้ากยิง่ข้ึน และส่งเสริมให้คนอ่าน

หนงัสือเพ่ิมข้ึนดว้ย 

“อยากให้รัฐบาลลดอัตราภาษ ีเพ่ือลดแรงกดดันของธุรกิจ และผู้อ่านกจ็ะได้อ่านหนังสือในราคาท่ีถูกลงซ่ึงเป็นการ

ส่งเสริมให้มกีารอ่านหนังสือมากขึน้ด้วย” (งานเสวนาผูป้ระกอบการนิตยสาร C5) 

“เร่ืองนีรั้ฐบาลไม่ต้องลงมือเองกไ็ด้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดการกพ็อ เพราะการลดภาษีจะมส่ีวนช่วยได้อย่างมาก

เราถกกันเร่ืองนีม้านานแล้ว แต่กไ็ม่มผีลอะไรเลย รวมถึงเร่ืองการจัดซือ้หนังสือด้วย ไม่ว่าเราจะยื่นเร่ืองไปท่ีกระทรวง

วัฒนธรรมหรือกระทรวงการคลัง งบประมาณกย็งัคงตํา่เตีย้เร่ียดินเหมือนเดิม...ดังน้ัน อย่างแรก ขอให้ลดภาษีการจัดจาํหน่าย

และการขายปลีกลงให้เหลือ 13% ก่อน สอง ลดภาษีการค้า (เพ่ือผลักดันให้ประชาชนอ่านหนังสือกันมากขึน้) และสาม ลดภาษี

โดยรวมท้ังหมด” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D2) 

“อยากให้ลดภาษสีาํหรับผู้ประกอบการและนักอ่านลง เพ่ือลดแรงกดดันของสาํนักพิมพ์และเพ่ิมแรงซื้อของนักอ่าน 

เป็นต้นว่าให้เดก็เลก็จนถึงคนอาย ุ18 ปีจาํนวนสองแสนคน มงีบซื้อหนังสือกันคนละ 1 พันดอลลาร์ไต้หวันต่อปี แค่นีค้นกช็็อป

หนังสือกันกระจายแล้ว” (ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D4) 

“อยากให้ลดภาษีนิตยสารและภาษีการจาํหน่ายหนังสือ เพ่ือช่วยกระตุ้นการซื้อและธุรกิจของสาํนักพิมพ์” 

(ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ E1) 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

นอกจากขอ้เสนอแนะในขา้งตน้แลว้ ผูป้ระกอบการยงัมีประเด็นปัญหาเร่ืองของ “บทบาทของภาครัฐ”, “การขโมย

ผลงาน” และ “กฎระเบียบท่ีไม่เหมาะสม” อีก 
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“การขโมยผลงาน และการแสกนหน้าหนังสือไปลงอินเตอร์เนต็ ไม่ทราบว่ารัฐมแีผนจัดการอย่างไรบ้าง?...โดยเฉพาะ

เม่ือไอพีของแฮคเกอร์คนน้ันอยู่ในต่างประเทศ สาํนักพิมพ์ย่อมทาํอะไรไม่ได้อยู่แล้ว นอกจากเป็นบือ้ใบ้กันต่อไป ท้ังท่ีรู้ตัวคน

ทาํและมหีลักฐานอยู่ชัดๆ....ช่วงนีเ้ราจึงต้องขายลิขสิทธ์ิไปเป็นจาํนวนมาก ไม่ขายกไ็ม่ได้ เพราะต้องการเงินมาใช้จ่าย แพลท

ฟอร์มกต้็องการเนือ้หา เราเลยต้องร่วมมือกัน ถ้าหากรัฐบาลใส่ใจสักนิดจะพบว่าการ์ตูนมกีารละเมิดลิขสิทธ์ิกันเยอะมาก โดย

เฉพาะท่ีประเทศจีน ถึงขนาดทาํเป็นแพลทฟอร์มร้านขายหนังสือกันเลยทีเดียวจนแต่ละคนป้องกันไม่หวัดไม่ไหว” 

(ผูป้ระกอบการนิตยสารท่ีให้สัมภาษณ์ D2) 

 

สอง ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกจิหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

ปัญหาทีต้่องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสืออิเลคทรมีความเห็นว่ารัฐบาลให้ความช่วยเหลือพวกเขานอ้ยมากจนไม่กลา้คาดหวงัอะไรอีก 

เพราะส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการคือความช่วยเหลือแบบตรงจุด และเป็นแบบแผนในระยะยาว 

“อยากให้รัฐบาลมองปัญหาของส่ิงพิมพ์แต่ละประเภทให้แตก อย่าแก้ปัญหาแบบเหมารวม” (งานเสวนา

ผูป้ระกอบการA1) 

“อยากร้องเรียนไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมว่า ทุกวันนีก้ารแข่งขันสูงมาก แต่โอกาสในการทาํธุรกิจกลับมน้ีอย...จึง

อยากให้รัฐบาลมแีผนช่วยเหลือในระยะยาว เพ่ือให้มโีอกาสทาํหนังสือกันได้มากยิ่งขึน้” (งานเสวนาผูป้ระกอบการA5) 

“ธุรกิจหนังสือแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ กระทรวงวัฒนธรรมต้องเข้ามาดูแล ไม่ใช่แค่มองมันเป็นธุรกิจตัวหน่ึงเท่านั้น 

และควรให้งบอุดหนุนอย่างเติบโตเพ่ือให้มนัเติบโต เพราะการอ่านคือพืน้ฐานของชาติ” (งานเสวนาผูป้ระกอบการA7) 

“อยากให้กระทรวงวัฒนธรรมให้ความช่วยเหลือเร่ืองเทคโนโลยเีพ่ือทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์...เพราะหนังสือ

อิเลคทรอนิกส์ขยายตลาดออกไปได้กว้าง สามารถใส่ได้ท้ังภาพและเสียง แต่จาํเป็นต้องมแีพลทฟอร์มท่ีได้มาตรฐานมารองรับ” 

(ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F7) 

“เรารู้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมทาํงานกันอย่างเตม็ท่ีแล้ว แต่ธุรกิจร้านหนังสือ ไม่ใช่แค่โยนเงินมากจ็บเร่ืองได้ เพราะ

ผู้ประกอบการมท้ัีงขนาดใหญ่และขนาดเลก็ รวมๆ แล้ว 1-2 พันแห่ง ท่ีครองแชมป์ตลอดการกน็ับสิบแห่ง ซ่ึงพวกท่ีเป็นขนาด

กลางและขนาดเลก็ไม่มทีางเทียบช้ันกับเขาได้เลย” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F6) 
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ต้องการให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมการอ่าน 

ผูป้ระกอบการต่างให้ความเห็นว่าควรส่งเสริมการอ่านให้ประชากรตั้งแต่อายยุงันอ้ย และควรทาํเป็นนโยบายสาํหรับ

โรงเรียนไปเลย เพ่ือให้เยาวชนคุน้ชินกบัการอ่านหนงัสือ มีศกัยภาพในการอ่านและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศอีกดว้ย 

“ขอให้รัฐบาลทาํนโยบาลส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชน ถ้าหากภาครัฐและ

ภาคเอกชนร่วมมือกันแล้วล่ะก ็จะต้องประสบผลสาํเร็จอย่างแน่นอน” (งานเสวนาผูป้ระกอบการA6) 

“การอ่านเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับธุรกิจหนังสือ ดังน้ันภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้มกีารอ่านมากยิ่งขึน้ ด้วยการส่งเสริมให้

เดก็อ่านตามรายการหนังสือท่ีเหมาะกับช่วงวัยของเขา ซ่ึงเช่ือว่าภาครัฐมศัีกยภาพในด้านนีอ้ยู่แล้ว และเป็นส่ิงท่ีควรทาํอีกด้วย 

เช่นนี ้ กจ็ะมจีาํนวนนักอ่านเพ่ิมมากขึน้ และเป็นการช่วยเหลือท่ีตรงจุดท่ีสุด....โดยเฉพาะหนังสือกระดาษ ยิ่งให้อ่านเร็วเท่าไหร่

ยิ่งดี เพราะตัวดิฉันเองกม็ลีกูท่ีเป็นเดก็รักการอ่าน เวลาท่ีพาเขาไปสนามเดก็เล่น ดิฉันกจ็ะอ่านหนังสือให้เขาฟัง แล้วพอเขาเข้า

โรงเรียนประถมกจ็ะอ่านหนังสือได้ไวกว่าคนอ่ืนๆ ซ่ึงหนังสือกระดาษจะช่วยทาํให้เดก็ได้มจิีนตนาการได้มากกว่า แต่ถ้าเป็น

หนังสืออิเลคทรอนิกส์แล้ว อาจจะยงัไม่เหมาะสมกับเดก็ในวัยนีน้ัก” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F1) 

“รัฐบาลควรส่งเสริมการอ่านและแพลทฟอร์มผู้ให้บริการ แล้วสักวันสถานการณ์ทุกอย่างกจ็ะดีขึน้ ท้ังหนังสือ

กระดาษและหนังสืออิเลคทรอนิกส์ด้วย แต่ท้ังนีแ้ละท้ังน้ัน เร่ืองเศรษฐกิจและการขนส่งกเ็ป็นปัจจัยสาํคัญในการส่งเสริมการ

อ่านเช่นน้ัน ดังน้ันกระทรวงวัฒนธรรมจึงไม่ควรรับภาระเร่ืองนีไ้ว้คนเดียวท้ังหมด แต่ทุกภาคส่วนควรเข้ามาช่วยกันด้วย” 

(ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F2) 

 

อยากให้ภาครัฐมบีทบาทช่วยเหลือมากกว่านีโ้ดยช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสืออเิลคทรอนิกส์ให้มากขึน้  

ในประเทศญ่ีปุ่น รัฐบาลมีบทบาทสาํคญัในการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และช่วยเหลือผูป้ระกอบการทั้งหลายให้

ปรับตวักนัได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการของไตห้วนัเองก็ตอ้งการเช่นนั้น เพ่ือผลกัดนัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ให้มีความกา้วหนา้ต่อไป 

“อยากให้รัฐบาลมแีผนส่งเสริมธุรกิจหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ด้วยการสร้างแม่แบบขึน้มา...เหมือนอย่างประเทศญี่ปุ่นท่ี

เขาทุ่มเงินถึง 1.1 พันล้านเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือให้สาํนกัพิมพ์ทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์ออกมาใน

มาตรฐานราคาแบบเดียวกัน มสีาํนักพิมพ์ใหญ่ๆ เป็นส่วนช่วยสาํคัญคอยนาํหน้า แบบนั้นแหละดีมากเลย....เพราะพอทาํแบบนี ้

แล้ว การเรียนการสอนของเดก็ๆ ในโรงเรียนเลยดาํเนินต่อไปได้ เม่ือท้ังโรงเรียนและสาํนักพิมพ์ร่วมมือกันจัดทาํส่ือการเรียน

การสอนออกมา กลายเป็นแม่แบบท่ีน่าเอาเยีย่งอย่าง” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A3) 
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“บริษัทส่วนมากมพีนักงานแค่สองคนท่ีทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์อยู่ แถมไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญตัวจริงด้วย แต่เพราะมนัไม่

มคีน พวกเขาถึงต้องทาํแบบนี ้ภาครัฐจึงควรให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านความรู้, แพลทฟอร์ม และบุคลากรเพ่ือดึงดูดความ

สนใจของผู้บริโภค ว่าทาํแบบนีม้นัดีไหม? หรือถ้าทาํเป็นเกมส์แล้วคนจะสนใจมากกว่าหรือเปล่า?” (ผูป้ระกอบการท่ีให้

สัมภาษณ์ F2) 

“กระทรวงวัฒนธรรมควรช่วยสาํนักพิมพ์ในการขยายตลาดหนังสืออิเลคทรอนิกส์ เพราะธุรกิจมนัไม่ได้มแีค่เพียง

สินค้าเท่านั้น แต่ระบบอินเตอร์เนต็ต้องดีและไปถึงพวกคนจีนในต่างประเทศด้วย ต้องการทาํประชาสัมพันธ์และให้ความ

ช่วยเหลือจนเห็นผลในระดับสากลเลย” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F4) 

 

การอบรมด้านบุคลากร 

ผูป้ระกอบการทุกคนต่างเห็นว่าบุคลากรคือปัจจยัท่ีขาดแคลนในวงการหนงัสือ จึงอยากให้รัฐช่วยเปิดคอร์สฝึกอบรม

บุคลากรสาํหรับหนงัสืออิเลคทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้มากข้ึน 

“เราอยากให้รัฐบาลตั้งงบเพ่ืออบรมบุคลากรขึน้มาเป็นทีมเพ่ิมศักยภาพให้มากขึน้ จากนั้นกใ็ห้พวกเขากลับมาสอน

เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ ต่อ เพราะพวกเราไม่รู้จักรูปแบบของ Epub และบริษัทคงไม่อาจเกณฑ์คนไปเรียนทีเดียวท้ังหมดได้ ดังน้ัน 

แทนท่ีจะให้เราลองผิดลองถกูกันเอาเอง ภาครัฐกช่็วยเปิดคอร์สสอนอย่างเป็นระบบเสียเลย นี่เป็นเร่ืองเร่งด่วนเลยทีเดียว” (งาน

เสวนาผูป้ระกอบการ A4) 

“รัฐบาลมคีวามสามารถและวิสัยทัศน์ในการรับมือกับปัญหาอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเร่ืองการฝึกอบรมบุคลากร เพราะ

การทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์ มนัไม่เหมือนกับการทาํหนังสือแบบธรรมดา เพราะมนัเป็นส่ือรูปแบบใหม่ท่ีทาํเป็นต้องมกีาร

ลงทุนเพ่ือฝึกอบรมบุคลากรด้วย” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ A7) 

 “อยากให้รัฐบาลช่วยเปิดอบรมบุคลากรท่ีทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ F1) 

“หวังว่ารัฐบาลจะหาแนวร่วมเพ่ือเปิดอบรมบุคลากรท่ีทาํหนังสืออิเลคทรอนิกส์ได้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ 

F6) 
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สาม ความคดิเห็นเร่ืองแพลทฟอร์มของหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

อยากให้รัฐบาลวางนโยบายเพ่ือส่งเสริมธุรกจิ 

ผูป้ระกอบการทุกคนต่างหวงัมากว่ารัฐบาลจะมีแผนเพ่ือแกไ้ขปัญหา “ความช่วยเหลือ”, “ละเมิดลิขสิทธ์ิ” และ “พฒันา

ธุรกิจ” อยา่งชดัเจน ทั้งปัจจยัในเร่ืองทุนทรัพยแ์ละเทคโนโลย ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

“อยากให้กระทรวงวัฒนธรรมติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างสมํา่เสมอมากกว่านี”้ (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B3) 

“อยากให้เร่งแก้ปัญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิด้วยการจัดหาบุคลกรมาช่วยตรวจสอบหนังสืออิเลคทรอนิกส์ พร้อม

ทนายท่ีปรึกษา อีกท้ังจัดตั้งแพลทฟอร์มท่ีเช่ือถือได้ด้วย” (งานเสวนาผูป้ระกอบการ B5) 

“อยากให้รัฐบาลมนีโยบายท่ีชัดเจนมากกว่านีว่้าธุรกิจหนังสือควรปรับตัวไปทางใด พร้อมให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงไม่ใช่

แค่เร่ืองเงินเท่านั้น แต่เร่ืองเทคโนโลยกีส็าํคัญพอกัน เพราะการดาํเนินงานของสาํนักพิมพ์ต้องขึน้อยู่กับนโยบายของรัฐบาลอยู่

แล้ว เร่ืองนีด้าํเนินการได้เร็วเท่าไหร่กย็ิ่งดีเท่านั้น” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G1) 

“ไต้หวันไม่ใช่ประเทศใหญ่ ดังน้ันเราจึงหวังว่าธุรกิจหนังสืออิเลคทรอนิกส์จะมกีารพัฒนามากขึน้พร้อมๆ กับหนังสือ

กระดาษ โดยไม่มใีครแข่งกับใคร แต่คอยช่วยเหลือกันและกัน ถ้าหากเป็นแบบนั้นได้จะดีท่ีสุด แต่ท้ังนีแ้ละท้ังน้ันกต้็องขึน้อยู่

กับภาครัฐด้วยว่าจะช่วยหนังสือกระดาษและหนังสืออิเลคทรอนิกส์อย่างไร” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G2) 

“กระทรวงวัฒนธรรมควรมนีโยบายหลักท่ีให้ความช่วยเหลืออย่างกว้างขวางในระยะยาว ซ่ึงเช่ือว่าจะต้องมิวิธีดีๆ  

แน่นอน” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G4) 

“รัฐบาลควรช่วยเหลือเร่ืองการจัดจาํหน่ายหนังสือในต่างประเทศบ้าง เพราะทุกวันนีม้แีต่หนังสือจากต่างประเทศเข้า

มาพร้อมทุ่มงบประมาณเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ธุรกิจหนังสือของไต้หวันตกอยู่สภาวะท่ีลาํบากมาก จึงหวังว่ารัฐบาลจะมช่ีวยให้

หนังสือของเราได้มโีอกาสออกไปยงัต่างประเทศบ้าง ซ่ึงจะออกไปได้อย่างไรน้ันกอ็ยู่กับกลุ่มคนท่ีรู้ภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นคน

ไต้หวันหรือชาวต่างชาติ กส็ามารถเป็นลูกค้าของเราได้ท้ังน้ัน” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G5) 

 

การส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆ 

ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร, หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ หรือแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการลว้นมีความคิดเห็นท่ีตรงกนัว่า ควรส่งเสริม

การอ่านให้แก่เด็กๆ ตั้งแต่ชั้นปฐมวยั เพราะเป็นส่ิงท่ีมาความสาํคญัมาก และหวงัว่ารัฐบาลจะมีแผนงานท่ีดีและมีนโยบายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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“เราควรส่งเสริมการอ่านให้แก่เดก็ๆ โดยผู้ประกอบธุรกิจหนังสือจะมส่ีวนช่วยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีอ่าน

หนังสือท่ีไหน อย่างไร ซ่ึงเร่ืองพวกนีก้ส็ามารถนาํเป็นจุดขายของธุรกิจได้ด้วย และจะช่วยเพ่ิมศักยภาพให้แก่ประชากรใน

ประเทศ เม่ือเดก็รุ่นใหม่อ่านหนังกันน้อยกม็ทัีกษะในการเขียนด้อยกว่าคนเม่ือสิบปีก่อนไปด้วย เราจึงหวังว่าการอ่านจะมาช่วย

เสริมจุดด้อยในเร่ืองนีไ้ด้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G1) 

“ใครบอกว่าคนไม่อ่านหนังสือ แต่เขาไปยืมอ่านจากห้องสมดุต่างหาก แล้วจะทาํอย่างไรให้เขายืมหนังสือจาก

ห้องสมดุกันแล้วยอมควักเงินไปซื้อหนังสือมาด้วย นี่คือโจทย์ท่ีต้องคิดกัน ซ่ึงแน่นอนว่าการเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านกม็ส่ีวน

สาํคัญ เพราะมนัจะช่วยเพ่ิมทักษะในด้านการเขียนด้วย และบางคร้ังเราอาจต้องมรีางวัลล่อใจให้เดก็ๆ บ้าง” (ผูป้ระกอบการท่ีให้

สัมภาษณ์ G3) 

“หวังว่าภาครัฐจะมนีโยบาลส่งเสริมท้ังการอ่านและการเขียน ซ่ึงแน่นอนว่าการอ่านเป็นปัจจัยสาํคัญท่ีก่อให้เกิดงาน

เขียนท่ีมคุีณภาพได้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G4) 

 

หวงัว่าภาครัฐจะช่วยลดภาษีเพ่ือให้ธุรกจิขยายตวัได้มากขึน้ 

ผูป้ระกอบการหลายรายมองว่าภาษีเป็นภาระของธุรกิจอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไม่อาจเติบโตไดดี้นกั 

จึงหวงัว่ารัฐบาลจะช่วยลดภาษีการคา้ให้ตํ่าลงได ้เพ่ือช่วยให้ธุรกิจขยายตวัไดม้ากข้ึน 

“หวังว่ารัฐบาลจะช่วยลดภาษีเพ่ือให้ธุรกิจขยายตัวได้มากขึน้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G1) 

 

หวงัว่ารัฐบาลจะให้ความส าคัญกบัวฒันธรรมของไต้หวัน 

แมห้นงัสือและนิตยสารกระดาษส่วนมากจะเร่ิมเขา้สู่รูปแบบอิเลคทรอนิกส์กนัแลว้ แต่ผูป้ระกอบการก็ยงัหวงัวา่

ไตห้วนัจะยงัคงรักษาวฒันธรรมการอ่านของตวัเองเอาได ้ดว้ยความช่วยเหลือจากภาครัฐในการรักษาหนงัสือแบบกระดาษเอาไว้

ให้อยูคู่่กบักาลเวลาไดต่้อไป 

“ธุรกิจหนังสือในไต้หวันส่วนมากเป็นธุรกิจขนาดเลก็ ไม่ได้มสิีนค้าอิเลคทรอนิกส์เป็นของตัวเอง นอกจากเป็นการรับ

ถ่ายทอดมาจากต่างชาติอีกทีหน่ึง ซ่ึงค่อนข้างยุ่งยาก และเราคงทาํให้หนังสือท้ังหมดกลายเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ไม่ได้...จึง

อยากให้รัฐบาลมกีารกาํหนดออกมาว่าในแต่ละปีจะให้นาํหนังสือกระดาษเล่มไหนบ้างไปทาํเป็นหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือ

อย่างน้อยกใ็ห้หนังสือทุกเล่มต้องมฉีบับท่ีเป็นกระดาษเกบ็รักษาเอาไว้ในห้องสมดุ...เพราะถ้าหากเรารักษาหนังสือแบบเล่ม

เอาไว้ไม่ได้ วัฒนธรรมของประเทศเรากอ็าจจะต้องสูญหายไปในวันหน่ึงกไ็ด้” (ผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ G4) 
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บททีเ่ก้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ส่วนทีห่นึ่ง บทสรุป 

รายงานธุรกิจส่ิงพิมพข์องประเทศไตห้วนัประจาํปี 2013-2014ไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ  ขอ้มูล โดยเนน้

ไปท่ีหนงัสือ การ์ตูน นิตยสาร สายส่ง และหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

แบบสาํรวจเชิงปริมาณน้ีไดมี้การจาํแนกออกตามธุรกิจแต่ละประเภท ทั้งหนงัสือ การ์ตูน นิตยสาร สายส่ง และหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ (รวมไปถึง “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือทัว่ไป” “แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสือการ์ตูน” “แบบสาํรวจธุรกิจนิตยสาร” 

“แบบสาํรวจธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์” “แบบสาํรวจธุรกิจผูจ้ดัจาํหน่าย”) โดยเจาะสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภค (ไดแ้ก่ 

“แบบสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือ”  

และในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพนั้น ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีงานสัมมนาและงานเสวนาทั้งหมดสามส่วน ไดแ้ก่ การ

สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือ, นิตยสาร, และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือชั้นแนวหนา้จาํนวน 20 ท่าน และมีการจดังานเสวนา

ข้ึนทั้งหมดสามคร้ัง โดยไดเ้ชิญเอาผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสาร, ผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือ

มาเขา้ร่วมดว้ย68 ส่วนการประชุมวิจยัก็ไดเ้นน้ไปท่ีหัวขอ้ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และไดมี้การเช้ือเชิญผูค้นในวงการมาเพ่ือ

ร่วมสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นและองคค์วามรู้ต่างๆ 

 

งานวจิัยเชิงปริมาณ 

หน่ึง การพัฒนาของธุรกจิหนังสือและการ์ตูนในปี 2013-2014 

1. แนวโน้มการพัฒนาของธุรกจิหนังสือของไต้หวนัเร่ิมมีผลก าไรและมกัรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มองค์กร 

ในปี 2012 ธุรกิจหนงัสือของไตห้วนั มีผลกาํไรถึง 86.5%, ปี 2013 มีผลกาํไร 91.1% และในปี 2014 มีผลกาํไร 92.4% 

จึงเห็นไดช้ดัว่าธุรกิจกาํลงัมีการเติบโตมาข้ึน 

และจากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2013-2014 ผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือท่ีมีกาํไรจาํนวน 35.6% ไดมี้การรวมกลุ่ม

เป็นองคก์รธุรกิจ (มีทั้งรูปแบบท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและการแยกตวับริษทัออกมา หรือเป็นลกัษณะของบริษทัแม่กบับริษทั

ลูก) ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเม่ือปี 2012 แลว้ มีการรวมกลุ่มเป็นองคก์รธุรกิจเพ่ิมข้ึน 10% 

                                                             
68 การคดัเลือกผู้ให้สมัภาษณ์นัน้ยดึหลกัของความยินดีใจการเปิดเผยข้อมลู โดยคดัเลือกมาจากรายชื่อของกระทรวงวฒันธรรม 
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ส่วนภาคการ์ตูนก็ไดมี้การรวมกลุ่มกนัในปี 2013-2014 แต่มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากธุรกิจหนงัสืออยูบ่า้งและมีการ

รวมกลุ่มเป็นองคก์รธุรกิจราว 5% 

2. ในปี 2013-2014 หนังสือใหม่ประเภทวิชาการมสัีดส่วนมากทีสุ่ด แต่จ านวนหนังสือใหม่ที่มกีารตพีิมพ์ซ ้ากลบัลดลง

จาก 58.05 ล้านเล่ม เหลือแค่ 56.80 ล้านเล่ม 

จากขอ้มูลของศูนยเ์ลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลของหอสมุดแห่งชาติ งานวิจยัช้ินน้ีไดร้วบรวมเอาสาํนกัพิมพ์

จาํนวน 874 แห่ง (แบ่งออกเป็น 4 ประเภท แต่ไม่รวมหน่วยงานของรัฐและประเภทบุคคล) ซ่ึงในปี 2013-2014 ไดมี้การยืน่ขอ

เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลจาํนวน 27,479-27,906 รายการ 

แต่ถึงกระนั้น ผูท่ี้ยืน่ขอหมายเลขหนงัสือสากลก็ไม่จาํเป็นตอ้งตีพิมพห์นงัสือในปีนั้นๆ โดยในปี 2013 ไดมี้ไดมี้การยืน่ขอ

เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสือสากลจาํนวน 27,369 คิดเป็นจาํนวน 99.6% และในปี 2014 ไดมี้การยืน่ขอเลขมาตรฐานสากล

ประจาํหนงัสือสากลจาํนวน 27,642 ราย คิดเป็นจาํนวน 99.1% 

และเม่ือมีการสาํรวจประเภทของหนงัสือพบว่า ในปี 2013-2014 หนงัสือใหม่ประเภทวิชาการมีจาํนวนมากกว่า

หนงัสือประเภทอ่ืน (คิดเป็น 22.0%) โดยหนงัสือการ์ตูน นวนิยายและหนงัสือเด็ก มีจาํนวนลดหลัน่กนัลงมา และมีส่วนแบ่งท่ี

ใกลเ้คียงกนั 

เม่ือเทียบกบัประเภทหนงัสือใหม่ในปี 2012 แลว้ ปี 2013-2014 หนงัสือประเภทการศึกษาและหนงัสือเด็กมีการเติบโต

ข้ึนอยา่งมาก ในขณะท่ีจาํนวนหนงัสือประเภทสุขภาพ การท่องเท่ียว อาหาร และไลฟ์สไตลมี์จาํนวนท่ีลดลง 

จากการประเมินจาํนวนการพิมพห์นงัสือใหม่ในปี 2013-2014 ในประเทศไตห้วนั พบว่ามีจาํนวนตั้งแต่ 58.05-56.80 

ลา้นเล่ม เทียบกบัปี 2012 ท่ีมีถึง 66.92 เล่มแลว้ พบว่ามีจาํนวนลดนอ้ยลงถึง 9 ลา้นเล่ม และในส่วนท่ีเป็นหนงัสือใหม่ของปี 

2012 นั้นมีจาํนวนถึง 26.8 ลา้นเล่ม แต่ในปีน้ีจาํนวนไดล้ดลงเหลือแค่ 20 ลา้นเล่มเท่านั้น 

นอกจากน้ี งานวิจยัยงัพบว่าในประเทศไตห้วนั ปี 2012 ราคาหนงัสือท่ีพิมพใ์หม่โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 350 เหรียญไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 

380 เหรียญในปี 2013 และเพ่ิมข้ึนเป็น 385 เหรียญในปี 2014 

3. ในปี 2013-2014 จ านวนหนังสือทีอ่อกจ าหน่ายได้ลดลงจาก 76.14 ล้านเล่มเหลือแค่ 69.17 ล้านเล่ม 

จากผลการตรวจสอบสามารถสรุปไดว้่า จาํนวนหนงัสือใหม่ในปี 2013 มีจาํนวนถึง 53.95 ลา้นเล่ม คิดเป็นอตัราส่วน 

92.9% และในปี 2014 หนงัสือใหม่มีจาํนวนถึง 45.83 ลา้นเล่ม คิดเป็นอตัราส่วน 80.7% และในปี 2013-2014 มีหนงัสือท่ีไดรั้บ

การพิมพซ์ํ้ า และคงคา้งสต๊อกจาํนวนถึง 22.16 ลา้นเล่มถึง 22.34 ลา้นเล่ม  ทาํให้จาํนวนหนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายในปี 2012 จาํนวน 

90.07 ลา้นเล่ม ลดลงเหลือ 76.14 ลา้นเล่มในปี 2013 และลดลงเหลือ 69.17 ลา้นเล่มในปี 2014 
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จากขอ้มูลของผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือ ในปี 2013-2014 ตลาดหนงัสือไดมี้ความผนัแปรอยา่งรุนแรงโดยหนงัสือใหม่ท่ีเป็น

ประเภทแบบทดสอบมีจาํนวนสูงท่ีสุด รองลงมาคือหนงัสือเด็ก การ์ตูนและจิตวิทยา ตามลาํดบัสามและส่ี ในขณะท่ียอดจาํหน่าย

ของนวนิยายและการ์ตูนนั้นลดตํ่าลงอยา่งมาก 

4. หนังสือเล่มจ านวน 34.0% ของไต้หวนัได้มกีารท าเป็นหนังสืออเิลคทรอนิกส์แล้ว โดย 60% ได้เร่ิมออกจ าหน่ายเป็น

คร้ังแรกในปี 2012-2014 

จากการตรวจสอบพบว่า หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัจาํนวน 34.0%  (รวมไปถึงหนงัสืออิเลอทรอนิกส์ใน

รูปแบบของแอพลิเคชัน่) ไดมี้การเปิดตวัแลว้ 18.4% อยูใ่นช่วงวางแผน และ 47.1% ไม่มีความคิดท่ีจะเผยแพร่หนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์ 

ตั้งแต่ปี 2012-2014 ไดมี้หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ออกวางตลาดสูงถึง 57.4% โดย 25.2% เป็นหนงัสือท่ีมีมานบัร้อยปีแลว้ 

และ 17.4% ไม่ไดต้อบแบบสอบถาม 

5. เม่ือส้ินปี 2014 จ านวนหนังสืออเิลคทรอนิกส์ของแต่ละส านักพิมพ์อยู่ที ่1-1,300 รายการ โดยมสัีดส่วนสูงถึง 5.2% 

ของหนังสือกระดาษ 

จากสถิติของปี 2014 พบว่าสาํนกัพิมพเ์กือบคร่ึงหน่ึงยงัไม่ไดลิ้ขสิทธ์ิการจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์จากนกัเขียน 

สาํนกัพิมพจ์าํนวน 14.2% ไดลิ้ขสิทธ์ิในการจดัพิมพห์นังสืออิเลคทรอนิกส์ไดร้าวหน่ึงห้า 9.2% ไดลิ้ขสิทธ์ิมา 21-50% และอีก 

17.6% ไดลิ้ขสิทธ์ิในการจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์ถึงคร่ึงหน่ึง 11.0% ไม่ไดใ้ห้คาํตอบ ซ่ึงเมื่อหักจาํนวนของผูท่ี้ไม่ไดต้อบ

แบบสอบถามออกไปแลว้ พบว่าสาํนกัพิมพไ์ตห้วนัไดลิ้ขสิทธ์ิจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์จากหนงัสือท่ีไดมี้การตีพิมพเ์ป็น

รูปเล่มแลว้ 20.4% 

แต่ถึงแมว้่าสาํนกัพิมพไ์ตห้วนัไดลิ้ขสิทธ์ิจดัพิมพห์นงัสืออิเลคทรอนิกส์จากหนงัสือท่ีไดมี้การตีพิมพเ์ป็นรูปเล่มแลว้ 20.4% 

แต่จากสถิติในปี 2014 ประเภทของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ยงัแค่ 1-1,300 ประเภทเท่านั้น และจาํนวนของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

ท่ีออกวางจาํหน่าย เม่ือเทียบกบัหนงัสือกระดาษ ก็มีแค่เพียง 5.2% ซ่ึงไม่ถือว่าสูง 

6. 47.1% ของหนังสืออเิลคทรอนิกส์เป็นแบบ self-publishing  และ 54.2% คอยดูแลเร่ืองลขิสิทธิ์กนัเอง 

จากลกัษณะโครงหนา้ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 47.1%  เป็นแบบ self-publishing และอีก 54.2% เป็นการจดัการสิทธิ

ดิจิทลั69 15.5% เป็นเอาทซ์อร์ซ70 0.6% เป็นหนงัสือกระดาษท่ีกาํลงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา หรือถา้จะให้พูดอีกอยา่งหน่ึง

ก็คือ มีหนงัสือแค่เพียง 60% เท่านั้นท่ีสามารถจดัทาํเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ได ้

                                                             
69 ผู้แปล การจดัการสิทธิดิจิทลั ตวัอยา่งเช่น iBook 



441 
 

การจดัการสิทธิดิจิทลันั้น ถึงแมว้่า 54.2% จะเป็นการดาํเนินงานดว้ยตนเอง แต่อีก 44.5% อาศยัแพลทฟอร์มของเอาทซ์อร์ซ 

ในขณะท่ี 0.6% ใชว้ิธีการอยา่งอ่ืน 

7. หนังสืออเิลคทรอนิกส์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ PDF ซ่ึงกว่า 70% ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊คในการอ่าน 

PDF เป็นรูปแบบส่วนใหญ่ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในประเทศไตห้วนั และมีสัดส่วนสูงถึง 70% ในขณะท่ี Epub มี

สัดส่วนราว 20% ส่วนท่ีเหลือเป็นแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือไม่ก็เป็นโนต้บุค๊ ซ่ึงมีจาํนวน

มากกว่า 70% โดยเป็นระบบ Android (72.7% ในปี 2014) และ 70% ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (66.2% ในปี 2014) เป็นระบบ ios 

8. คาดว่าในปี 2014 จะมหีนังสืออเิลคทรอนิกส์ออกสู่ตลาดถึง 1,998 รายการ ผดิกบัช่วงเร่ิมแรกทีม่แีค่ราว 272 รายการ 

ผลประเมินจากขอ้มูลของผูป้ระกอบการ ในปี 2013 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีจาํนวน 1,671 ประเภท โดย 258 ประเภท

นั้นเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จริงๆ (ไม่มีตวัเล่มกระดาษ) และในปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไดมี้จาํนวนสูงข้ึนถึง 1,998 

ประเภท  ในขณะท่ีมีหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จริงๆ (ไม่มีตวัเล่มกระดาษ)อยู ่272 ประเภท โดย 90% ของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ใน

ปี 2013-2014 นั้นเป็นตวัหนงัสือจีนแบบดั้งเดิมทั้งส้ิน 

ในส่วนประเภทของหนงัสือ ตั้งแต่ปี 2013-2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทนวนิยายมีจาํนวนมากท่ีสุด รวมถึง

หนงัสือประเภทไลทโ์นเวลมีจาํนวนสูงถึง 23.8% และ 22.1% ตามลาํดบั 

9. ผู้ประกอบการหนังสืออเิลคทรอนิกส์ของไต้หวนัจ านวน 60% มอบหมายให้เอาท์ซอร์สเป็นผู้จัดจ าหน่ายหนังสือ

อเิลคทรอนิกส์ให้ 

จากการตรวจสอบพบว่า ผูป้ระกอบการหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ของไตห้วนัจาํนวน 60% มอบหมายให้เอาทซ์อร์สเป็นผูจ้ดั

จาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ให ้โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2013 ท่ีมีจาํนวน 64.1% เป็น 69.7% , 5% จดัจาํหน่ายเอง และอีก 10% มีการ

ทาํสัญญาแบบก่ึงขายเอง ก่ึงให้เอาทซ์อร์สขายให้ 

ซ่ึงการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น 79.4% มีการทาํสัญญากบัแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการ, 7.1% ดูแลเร่ืองการจดั

จาํหน่ายเองทั้งหมด และ 3.9% มอบหมายให้เอาทซ์อร์สเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ให้ 

และในส่วนของรูปแบบการซ้ือนั้น 77.4% เป็นการซ้ือแบบรายเล่ม, 24.5% เขา้เป็นสมาชิกการอ่านแบบบุฟเฟต ์ซ่ึงถา้หาก

เป็นการซ้ือแบบรายเล่มแลว้ ทางสาํนกัพิมพห์รือแพลทฟอร์มผูใ้ห้บริการจะมีส่วนลดให้อยูร่าว 36% 

                                                                                                                                                                                                    
70 ผู้แปล เอาท์ซอร์ซ ตวัอยา่งเชน่ ookbee  
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10. ผลการประเมนิธุรกจิหนังสือปี 2013-2014 อยู่ที ่28,100 ล้านถึง 24,300 ล้าน ซ่ึงน้อยกว่าในปี 2012 

จากการตรวจสอบพบว่าตวัเลขประเมินธุรกิจหนงัสือของประเทศไตห้วนัในปี 2013 อยูท่ี่ 28,100 ลา้น และในปี 2014 

ตวัเลขประเมินธุรกิจหนงัสืออยู่ท่ี 24,300 ลา้น เทียบกบัปี 2012 ท่ีตวัเลขประเมินของธุรกิจหนงัสืออยูท่ี่ 35,200 ลา้น71แลว้ พบว่า

มูลค่าประเมินธุรกิจหนงัสือถดถอยลงไป 

หรือถา้จะให้กล่าวอีกอยา่งกคื็อ จาํนวนผลกาํไรของผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือตลอดทั้งปีนั้น บริษทัท่ีประสบภาวะ

ขาดทุน กาํไร และเสมอตวัมีจาํนวนถึงหน่ึงในสาม 

11. ประเภทของหนังสือการ์ตูนในปี 2013-2014 มจี านวน 1,420 และ 1,505 ประเภท น้อยกว่าในปี 2012 

ในการสาํรวจสาํนกัพิมพป์ระเภทหนงัสือการ์ตูนในปี 2013 พบธุรกิจหนงัสือการ์ตูนมีสัดส่วนสูงถึง 72.1% และในปี 

2014 มีสัดส่วนสูงถึง 71.2%  ส่วนธุรกิจหนงัสือนิทานภาพมีสัดส่วน 2.9% ในปี 2013 และ 4.1% ในปี 2014 ส่วนหนงัสือ

ประเภทไลทโ์นเวลมีสัดส่วน 15.8% ในปี 2013 และ16.8% ในปี 2014 

จากการตรวจสอบขอ้มูลสามารถประเมินไดว้่า ในปี 2013 หนงัสือการ์ตูนท่ีถูกตีพิมพมี์จาํนวน 1,420 ประเภท และใน

ปี 2014 มีจาํนวน 1,505 ประเภท ในขณะท่ีในปี 2012 หนังสือการ์ตูนท่ีถูกตีพิมพมี์จาํนวน 2,553 ประเภท 

จากขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจาํนวนหนงัสือการ์ตูนท่ีตีพิมพใ์หม่ในปี 2013 มีจาํนวน 4,070,000 ฉบบั ซ่ึงนอ้ยกว่าปี 2012 จาํนวน

คร่ึงหน่ึง ซ่ึงจาํนวนหนงัสือใหม่ท่ีถูกตีพิมพค์ร้ังแรกในปี 2012 นั้นมีจาํนวนถึง 3,000 เล่ม และไดล้ดจาํนวนลงเหลือแค่ 2,600 

เล่มในปี 2013 และ 2,400 ในปี 2014 

12. หนังสือประเภทการ์ตูนจ านวน 50% ได้มกีารส่งออกหนังสือไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงฮ่องกงและมาเก๊าเป็นตลาดใหญ่

ทีสุ่ด 

ผูป้ระกอบการสาํนกัพิมพป์ระเภทการ์ตูนในประเทศไตห้วนัท่ีให้สัมภาษณ์ในคร้ังน้ีระบุว่ายงัไม่ไดมี้การนาํเขา้หนงัสือ

การ์ตูนจากต่างประเทศ แต่มีการจดัจาํหน่ายหนงัสือการ์ตูนไปยงัต่างประเทศถึง 50% ซ่ึงดูจากตลาดการส่งออกแลว้ ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ระบุว่าไดมี้การส่งออกไปยงัประเทศท่ีเป็นถ่ินอาศยัของชาวจีนเป็นตน้ว่า เซ่ียงไฮแ้ละมาเก๊า (80%) ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (40%) สิงคโปร์ (20%) และมาเลเซีย (20%) 

                                                             
71 ตวัเลขการประเมินมลูค่าของธุรกิจหนังสือได้น าการสมัภาษณ์รายบุคคลในปี 2012 มาเป็นพืน้ฐานของการค านวณมลูค่าธุรกิจทัง้หมด  ซึง่ก็มี
ผู้ประกอบการทีไ่ม่ได้ให้ค าตอบหรือตอบแบบสอบถามมา แต่ก็ได้น าเอาจ านวนการขอเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือสากลมาเป็นตวัชีว้ดัเพื่อ
จดัท าตวัเลขประเมินเพื่อเสริมข้อมลูเข้ามาในภายหลงั 
มลูค่าธุรกิจหนังสือ = Σk =1n จ านวนผู้ประกอบการธุรกจิหนังสือปี 2012 (n=ผู้ประกอบการธุรกิจหนงัสือ) 
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ส่วนประเภทของหนงัสือการ์ตูนท่ีส่งออกนั้น การ์ตูนไซไฟมีจาํนวนมากท่ีสุด (68.0%) รองลงมาคือการ์ตูนตลก (15.0%) 

และวรรณคดีความรัก (12.0%) 

13. ส านักพิมพ์หนังสือการ์ตูนจ านวน 80.0% ซ้ือลขิสิทธิ์การ์ตูนของต่างประเทศ และ 50.0% มกีารจ าหน่ายลขิสิทธิ์

การ์ตูนของตวัเองไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

จากการตรวจสอบพบว่า สาํนกัพิมพป์ระเภทการ์ตูน 80.0% ไดมี้การซ้ือลิขสิทธ์ิการ์ตูนมาจากต่างประเทศ (ทั้งลิขสิทธ์ิการ

แปลและการจดัพิมพ)์ และ 50.0% ไดมี้การจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิการ์ตูนไปในประเทศอ่ืน ทว่าตั้งแต่ปี 2013-2014 สาํนกัพิมพ์

ประเภทการ์ตูนไม่ไดมี้การดาํเนินงานดา้นลิขสิทธ์ิการ์ตูนของประเทศไตห้วนัเลย 

แต่ในการซ้ือขายกบัต่างประเทศนั้น คู่คา้ของสาํนกัพิมพไ์ตห้วนั ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และประเทศ

อ่ืนๆ ในแถบเอเชีย รวมไปถึงประเทศมาเลเซียดว้ย 

14. ธุรกจิประเทศส านักพิมพ์ประเภทการ์ตูนได้มกีารประเมนิมูลค่าไว้ที ่830 ล้านถึง 690 ล้านเหรียญ ในปี 2013-2014 

จากการประเมินขอ้มูล ธุรกิจประเทศสาํนกัพิมพป์ระเภทการ์ตูนไดมี้การถดถอยลง จากท่ีมีการประเมินมูลค่าไวท่ี้ 830 ลา้น

เหรียญในปี 2013 และลดลงเหลือ 690 ลา้นเหรียญ72ในปี 2014 

 

สอง การพัฒนาของธุรกจินิตยสารในปี 2013-201 

1. ในปี 2013-2014 มผีู้ประกอบธุรกจินิตยสารทีไ่ด้รับผลก าไรจ านวน 88.8% และ 33.3% มกีารข้ามสายงาน 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 มีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารท่ีไดรั้บผลกาํไรจาํนวน 88.8% และไม่มีผลกาํไรจาํนวน 

11.2%73 (ภาพประกอบ 4.1) ซ่ึงเม่ือไดพิ้จารณาถึงลกัษณะของการประกอบธุรกิจแลว้ พบว่า 47.2% จาํหน่ายนิตยสารอยา่งเดียว, 

19.4% มีจดัทาํหนงัสือทัว่ไปดว้ย, 33.3% มีการขา้มสายงานไปทาํอีเวนท,์ งานเสวนา, การอบรม, จาํหน่ายผลงานการเขียน, สอน

พิเศษ, จาํหน่ายผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว เป็นตน้ดว้ย 

2. นิตยสารแฟช่ันมีความหลากหลายมากทีสุ่ด รองลงมาคือนิตยสารทางด้านการเงิน ซ่ึงผู้ทีเ่ป็นสมาชิกน้ันมจี านวนถึง

คร่ึงหนึ่ง 

                                                             
72 ตวัเลขนีไ้มไ่ด้รวมถงึส่ิงพิมพ์ท่ีไมใ่ชห่นงัสือการ์ตนูหรือรายได้ประเภทอืน่ๆ ซึง่ในปี 2012 ได้มีการประเมินเอาไว้ที่ 800 ล้านเหรียญ 
73 เงินทนุของผู้ประกอบธุรกิจนิตยสารที่ไมไ่ด้รับผลก าไรอยูท่ี่ 10,000-40 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั หรือโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 6 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั (คา่
มาตรฐานอยูท่ี่ 14.41 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั) 
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จากการคาํนวณจาํนวนนิตยสารท่ีออกสู่ตลาดจะเห็นไดว้่านิตยสารแฟชัน่มีความหลากหลายมากท่ีสุด (11.9%) 

รองลงมาคือนิตยสารทางดา้นการเงิน (10.3%) 

ในมุมมองของสายส่งหนงัสือ ปี 2013 นิตยสารมีสมาชิก 54.2% และผูซ้ื้อทัว่ไป 45.8% และในปี 2014 นิตยสารมี

สมาชิก 53.0% และผูซ้ื้อทัว่ไป 47.0% 

3. ในปี 2013 นิตยสารเฉพาะกจิประเภทไลฟ์สไตล์มีความหลากหลายมากทีสุ่ด แต่ในปี 2014 นิตยสารประเภทการเงินมี

ครองแชมป์ 

จากการคาํนวณนิตยสารเฉพาะกิจท่ีวางแผงในตลาดแลว้พบว่า ในปี 2013 นิตยสารเฉพาะกิจสามประเภทท่ีมีจาํนวน

มากท่ีสุดไดแ้ก่ ไลฟ์สไตล ์(24.8%) การเงิน (17.9%) และแฟชัน่ (8.5%) และในปี 2014 นิตยสารเฉพาะกิจสามประเภทท่ีมี

จาํนวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นิตยสารดา้นการเงิน (22.9%) ไลฟ์สไตล ์(24.8%) และสุขภาพ (11.4%) 

ส่วนประเด็นเร่ืองราคา ในปี 2013 ราคาของนิตยสารอยูท่ี่ 150 ดอลลาร์ไตห้วนั และในปี 2014 ราคาของนิตยสารอยูท่ี่ 

153 ดอลลาร์ไตห้วนั 

4. รูปแบบการจัดจ าหน่ายนิตยสารแบบปลกีมกัเป็นแบบแบ่งส่วนให้ตวัแทนผู้จัดจ าหน่ายเป็นหลกั 

ในการจดัจาํหน่ายนิตยสารกระดาษแบบปลีกนั้น มกัเป็นความร่วมมือกนัระหว่างสาํนกัพิมพก์บัตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่ายเป็น

หลกั คิดเป็นอตัราราว 60% (ปี 2013 = 60.2% และในปี 2014 = 61.1%) 

ส่วนอตัราส่วนลดในการจาํหน่ายแบบปลีกในแต่ละช่องทางจะไม่เหมือนกนั แต่โดยเฉล่ียจะอยูท่ี่ 20% 

และในปี 2013 มีอตัราการคืนนิตยสารอยูท่ี่ 27.5% และปี 2014 อยูท่ี่ 27.7% 

5. ผู้ประกอบการนิตยสารจ านวนคร่ึงหน่ึงได้เปลีย่นรูปแบบการจัดพิมพ์เป็นแบบหนังสืออเิลคทรอนิกส์ โดยเกือบ 60% 

เป็นแบบ self-publishing 

จากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2014 ผูป้ระกอบการนิตยสารจาํนวนคร่ึงหน่ึงไดเ้ปล่ียนรูปแบบการจดัพิมพเ์ป็นแบบ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ส่วนอีก 12.4% ยงัไม่ไดจ้ดัจาํหน่าย แต่ไดเ้ร่ิมดาํเนินแผนงานไปแลว้ 37.6% ยงัไม่ไดมี้การวางแผนจดัทาํ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์เลย แต่ผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวนราว 60% ไดเ้ร่ิมจดัทาํนิตยสารอิเลคทรอนิกส์

ไปในช่วงปี 2012-2014 แลว้ 

6. ในบรรดาผู้ประกอบการนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ราว 60% เป็นแบบ self-publishing และ 61.4% คอยดูแลเร่ืองลขิสิทธิ์

กนัเอง 
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ในบรรดาผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ราว 60% เป็นแบบ self-publishing (59.1%), 23.9% เป็นแบบอาศยั

เอาทซ์อร์ซบางส่วน และ 17.0% เป็นแบบเอาทซ์อร์ซเต็มตวั  

ซ่ึงในการจดัการสิทธิดิจิทลัของนิตยสารกว่า 60% (61.4%) ดาํเนินงานดว้ยตวัเอง 36.4% ให้เอาทซ์อร์ซเป็นผูจ้ดัการหรือมี

การทาํสัญญาเพ่ือขอใชแ้พลทฟอร์มในการดาํเนินงาน 

7. ผู้ประกอบการนิตยสารจ านวน 90% ได้จัดจ าหน่ายนิตยสารในรูปแบบกระดาษและอเิลคทรอนิกส์ออกสู่ตลอดพร้อม

กนั 

ผูป้ระกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 90% ให้สมัภาษณ์ว่าไดจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารในรูปแบบกระดาษและ

อิเลคทรอนิกส์ออกสู่ตลอดพร้อมกนั ( ปี 2013= 96.8%, ปี 2014= 95.8%) 

โดยในปี 2013 มีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ออกวางจาํหน่าย 6 รายการ, นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีออกวางจาํหน่ายพร้อมกับ

นิตยสารกระดาษ 181 รายการ รวมมีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในปี 2013 ทั้งหมด 187 รายการ และในปี 2014 มีนิตยสาร

อิเลคทรอนิกส์ออกวางจาํหน่าย 8 รายการ, นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ท่ีออกวางจาํหน่ายพร้อมกบันิตยสารกระดาษ 184 รายการ 

รวมมีนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 ทั้งหมด 192 รายการ 

8. ยอดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์ส่วนมากยงัไม่ถึง 5% ซ่ึง 80% ของผู้ประกอบมอบหมายให้แพลทฟอร์มทีเ่ป็น

เอาท์ซอร์สด าเนินงานให้ 

เน่ืองจากนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์เพ่ิงเขา้สู่ตลาดไดไ้ม่นาน ยอดจาํหน่ายของนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 42.6% 

จึงยงัไม่เกิน 5%, 29.5% มียอดจาํหน่ายราว 5-10%, และ 19.7% มียอดจาํหน่ายราว 11-20% โดยนิตยสารท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20% 

ข้ึนไปนั้นมีแค่เพียง 10% เท่านั้น ซ่ึงเท่ากบัว่านิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 9.3% 

ในส่วนของรูปแบบการจดัจาํหน่ายนั้น 80% ของผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ไดท้าํการจดัจาํหน่ายนิตยสาร

ผา่นแพลทฟอร์ม (ปี 2013 = 82.6%, ปี 2014 = 81.0%) โดยมีผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีทาํการจดัจาํหน่ายดว้ย

ตวัเองไม่ถึง 20% ทว่าในปี 2013 จาํนวนของผูป้ระกอบการนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ท่ีทาํการจดัจาํหน่ายดว้ยตวัเองไดเ้พ่ิมข้ึน

จาก 15.9% เป็น 17.7% ในปี 2014 

9. 80.0% ของผู้ประกอบธุรกจินิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบเฉพาะกจิได้มกีารท าสัญญาร่วมกบัแพลทฟอร์ม 

จากการสาํรวจพบว่าราว 80.0% ของผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (80.8%) ไดมี้การทาํสัญญาร่วมกบัแพลท

ฟอร์ม รวมทั้งส้ิน 5.6 แห่ง 
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ในดา้นลิขสิทธ์ิ 60.3% ไดมี้การส่งมอบลิขสิทธ์ิให้แก่ผูใ้ชบ้ริการแพลทฟอร์มและห้องสมุด, 37.0% ส่งมอบลิขสิทธ์ิให้แก่

ผูใ้ชบ้ริการแพลทฟอร์มเท่านั้น, 12.3% ส่งมอบลิขสิทธ์ิให้แก่ห้องสมุดอยา่งเดียวและ 9.6% ส่งมอบลิขสิทธ์ิให้ในรูปแบบอ่ืนๆ 

48.0% ของแพลทฟอร์มท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ินิตยสารอิเลคทรอนิกส์มกัอยูใ่นประเทศไตห้วนั, ประเทศจีนหรือต่างประเทศ, 

34.7% ไดรั้บอนุญาตให้ทาํการซ้ือขายอยูใ่นประเทศไตห้วนัได,้ 16.0% ไดรั้บอนุญาตให้ทาํการจาํหน่ายนอกประเทศไตห้วนั แต่

ยกเวน้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, 9.6% ไดรั้บอนุญาตให้จดัจาํหน่ายในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

10. การจัดจ าหน่ายนิตยสารอเิลคทรอนิกส์จ านวน 65.1% เป็นแบบสมคัรสมาชิกผ่านทาง ZhongHua DianXin Hami 

ShuCheng  มากทีสุ่ด 

การจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 65.1% เป็นแบบสมคัรสมาชิก รองลงมาคือการซ้ือขายแบบเป็นรายคร้ัง (60.2%), ถดั

มาเป็นแบบบุฟเฟ่ต ์(49.4%), ฐานขอ้มูลของห้องสมุด (49.4%) และทดลองอ่าน (42.2%) 

ส่วนช่องทางการจดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์พบว่า นิตยสารอิเลคทรอนิกส์นิยมจดัจาํหน่ายผา่นทาง ZhongHua 

DianXin Hami ShuCheng มากท่ีสุด (46.4%), รองลงมาคือ ร้านหนงัสือ Hyread ebook (41.7%), UDN (41.7%), PUbu (40.5%), 

เมืองหนงัสือ MagV (36.9%) และ TaiWan DaGeDa My Book (31.0%) เป็นตน้ 

11. ในปี 2012-2014 มนีิตยสารจ านวน 2.3% น าเข้านิตยสารจากต่างประเทศ และอกี 38.3% มกีารส่งออกนิตยสารไปยงั

ต่างประเทศ 

จากการสาํรวจพบว่ามีนิตยสารจาํนวน 2.3% นาํเขา้นิตยสารจากต่างประเทศ และอีก 38.3% มีการส่งออกนิตยสารไปยงั

ต่างประเทศ 

ในปี 2013 ไตห้วนัมีการนาํเขา้นิตยสารจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกั (66.7%), ถดัมาคือประเทศจีน, ฮ่องกง, ฝร่ังเศส และ

ประเทศแถบยโุรปอ่ืนๆ อีก 33.3% และในปี 2014 ไตห้วนัก็ยงัคงมีการนาํเขา้นิตยสารจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด (75.0%) ถดัมา

คือประเทศสิงคโปร์ (50.0%), ประเทศจีน, ฮ่องกง, อเมริกา, ฝร่ังเศสและประเทศแถบยโุรปอ่ืนๆ อีก 25% 

และในส่วนของการส่งออก จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 ไตห้วนัมีการส่งออกนิตยสารไปยงัประเทศฮ่องกงมาก

ท่ีสุด ราว 70% (ปี 2013 =72.1%, ปี 2014 =76.6%) รองลงมาคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนราว 50% (ปี 2013 =52.5%, ปี 

2014 =48.4%) อนัดบัสามคือประเทศมาเลเซีย 30-40% (ปี 2013 =52.5%, ปี 2014 =48.4%) 

12. ในปี 2013-2014 ไต้หวนัมกีารซ้ือลขิสิทธิ์นิตยสารจากเขตพ้ืนทีอ่ื่นๆ และต่างประเทศถึง 12.4%, 6.2% เป็นการขาย

ลขิสิทธิ์นิตยสารให้แก่เขตพ้ืนทีอ่ื่นๆ และต่างประเทศ, 27.4% เป็นการซ้ือขายลขิสิทธิ์นิตยสารภายในประเทศไต้หวนั

เอง 
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จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 ไตห้วนัมีการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และต่างประเทศถึง 12.4%, 6.2% 

เป็นการขายลิขสิทธ์ินิตยสารให้แก่เขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และต่างประเทศ, 27.4% เป็นการซ้ือขายลิขสิทธ์ินิตยสารภายในประเทศ

ไตห้วนัเอง 

จากการสุ่มตรวจพบว่ามีการซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสารจากญ่ีปุ่นมากท่ีสุด (36.7%) 

นอกจากน้ี นิตยสารของไตห้วนัยงัมีการขายลิขสิทธ์ิไปยงัประเทศจีนมากท่ีสุด คิดเป็นอตัราราว 70% (ปี 2013 =66.0%, ปี 

2014 =71.7%) 

13. ธุรกจินิตยสารของไต้หวันส่วนใหญ่เป็นแบบขนาดกลางและขนาดเลก็ และรายได้ 80% มาจากธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบั

นิตยสาร 

จากการสาํรวจพบว่าธุรกิจนิตยสารของไตห้วนัส่วนใหญ่เป็นแบบขนาดกลางและขนาดเล็ก 21.7% มีรายไดต้ํ่ากว่า 1 ลา้น

ดอลลาร์ไตห้วนั และรายได ้80% มาจากธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบันิตยสาร (ปี 2013 =86.3%, ปี 2014 =86.7%) 

เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารไม่สะดวกให้ขอ้มูลในส่วนน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งทาํการประเมินจากรายไดข้องธุรกิจ

นิตยสาร คาดว่าปี 2013 ธุรกิจนิตยสารมีมูลค่าอยูท่ี่ 16,500 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และในปี 2014 ธุรกิจนิตยสารมีมูลค่าอยูท่ี่ 

15,800 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 

14. ในปี 2013-2014 ผูป้ระกอบการนิตยสารจาํนวน 34.2% ประสบภาวะขาดทุน แต่ 30.3% มีกาํไร 

จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013 มีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 30.3% แจง้ว่ามีผลกาํไรจากการทาํนิตยสาร, 34.2% ระบุ

ว่าประสบภาวะขาดทุนและ 35.5% อยูใ่นสภาวะเสมอตวั, ปี 2014 มีผูป้ระกอบธุรกิจนิตยสารจาํนวน 31.2% แจง้ว่ามีผลกาํไรจาก

การทาํนิตยสาร, 36.9% ระบุว่าประสบภาวะขาดทุนและ 31.8% อยูใ่นสภาวะเสมอตวั 

ทว่าผลประกอบการของนิตยสารในรูปแบบกระดาษกลบัแตกต่างกบันิตยสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยในปี 2013-

2014 มีผูป้ระกอบนิตยสารในรูปแบบกระดาษประสบภาวะขาดทุนราว 40% (ปี 2013 =40.3%, ปี 2014 =45.2%) และในส่วน

ของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้นพบว่า ในปี 2013-2014 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ประสบภาวะขาดทุนกนัค่อนขา้งมาก ราว 40% (ปี 

2013 =38.2%, ปี 2014 =35.7%) ในขณะท่ีมีผูป้ระกอบการนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มีผลกาํไรอยูร่าว 30% (ปี 2013 =26.5%, ปี 

2014 =30.0%) 

15. ผู้ประกอบการนิตยสารจ านวน 58.6% มองว่าในอกีสามปีข้างหน้า ธุรกจินิตยสารจะต้องประสบปัญหา 

จากการสาํรวจพบว่าในอีกสามปีขา้งหนา้ ธุรกิจนิตยสารอาจประสบภาวะถดถอยมากกว่าน้ี โดยผูป้ระกอบการจาํนวน 

40.8% ระบุว่าธุรกิจมีการถดถอยเลก็นอ้ย, 17.8% ระบุวา่ธุรกิจมีการถดถอยอยา่งหนกั รวมทั้งส้ินเป็นอตัราส่วน 58.6% 
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สาม การพัฒนาของธุรกจิจัดจ าหน่ายหนังสือในปี 2013-2014 

1. ในองค์กรผู้จัดจ าหน่ายหนังสือขนาดเลก็มบุีคลากรราว 1-9 คนซ่ึงราว 84% เป็นร้านหนังสืออสิระ 

จากการตรวจสอบพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจหนงัสือและนิตยสารจาํนวนในประเทศเป็นแบบท่ีมีโครงสร้างและไม่มี

โครงสร้าง โดย 83.6% เป็นร้านหนงัสือแบบอิสระ 

อีกทั้งจาํนวนบุคลากรของแต่ละองคก์รก็มีความแตกต่างกนั 88.8% ขององคก์รผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือมีพนกังานประจาํอยู ่1-

9 คน 

2. 16.1% ของผู้จดัจ าหน่ายหนังสือท าธุรกจิอย่างอ่ืนควบคู่ไปด้วย 

จากการสาํรวจเบ้ืองตน้พบว่า 16.1% ของผูป้ระกอบการทาํธุรกิจอยา่งอ่ืนควบคู่ไปดว้ย (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ) โดย 55.3% 

เป็นสาํนกัพิมพ,์ 49.1% เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหรือตวัแทนจาํหน่าย, 7.9% ทาํธุรกิจโรงพิมพร่์วมดว้ย, 4.4% ทาํธุรกิจบรรจุภณัฑค์วบคู่

ไปดว้ย 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารไดร่้วมกนัทาํการประเมินศกัยภาพในการแข่งขนัพบว่า ร้านหนงัสือ

ออนไลน์มีศกัยภาพในการแข่งขนัมากท่ีสุด 61.0%  รองลงมาคือร้านหนงัสือแบบแฟรนไชส์ (42.7%) 

3. อตัราส่วนลดของหนังสือ ส าหรับผู้จัดจ าหน่ายอยู่ที ่34% และอตัราส่วนลดส าหรับผู้ซ้ืออยู่ที ่20% 

จากขอ้มูลทางสถิติพบว่าในปี 2013-2014 อตัราส่วนลดของหนงัสือและนิตยสารสาํหรับผูค้า้สูงสุดอยูท่ี่ 30% (ปี 2013 = 42.2%, 

ปี 2014 = 41.7%) และอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ 34% (2013) และ 33% (2014) ในขณะท่ีส่วนลดหนา้ร้านอยูท่ี่สูงสุด 10% (ปี 2013 = 30.8%, ปี 

2014 = 30.6%) รองลงมาคือ 20% (ปี 2013 = 19.5%, ปี 2014 = 19.1%) โดยในช่วงสองปีน้ีอตัราส่วนลดของหนงัสืออยูท่ี่ 12% 

4. อตัราส่วนลดของนิตยสาร ส าหรับผู้จัดจ าหน่ายอยู่ที ่26% และอตัราส่วนลดส าหรับผู้ซ้ืออยู่ที ่16% 

จากขอ้มูลสถิติในปี 2013-2014  พบว่าอตัราส่วนลดของหนงัสือและนิตยสารสาํหรับผูค้า้สูงสุดอยูท่ี่ 20% (ปี 2013 = 56.9%, ปี 

2014 = 56.7%) โดยในช่วงสองปีมาน้ี อตัราส่วนลดโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 30% ในขณะท่ีส่วนลดหนา้ร้านอยูท่ี่สูงสุด 10% (ปี 2013 = 53.8%, 

ปี 2014 = 53.1%) รองลงมาคือ 20% (ปี 2013 = 19.5%, ปี 2014 = 19.1%) และในช่วงสองปีน้ีอตัราส่วนลดของนิตยสารอยูท่ี่ 14% 

5. ในปี 2013-2014 หนังสือประเภทนิยายมยีอดจ าหน่ายสูงทีสุ่ด รองลงมาคือหนังสือประเภทไลท์โนเวล, จิตวทิยาและ

วรรณกรรม 
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จากสถิติจดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารในแต่ละปี พบว่าหนงัสือนิยาย (ปี 2013 = 11.3%, ปี 2014 = 9.8%) และหนงัสือการ์ตูน 

(ปี 2013 = 10.8%, ปี 2014 = 10.0%) มียอดจาํหน่ายสูงสุด รองลงมาคือไลทโ์นเวล (ปี 2013 = 8.7%, ปี 2014 = 8.3%), จิตวทิยา/ศาสนา (ปี 

2013 = 8.5%, ปี 2014 = 8.1%) และภาษาศาสตร์ (ปี 2013 = 8.3%, ปี 2014 = 8.1%) 

6. ในปี 2013-2014 นิตยสารประเภทธุรกจิมยีอดจ าหน่ายสูงทีสุ่ด รองลงมาได้แก่นิตยสารแฟช่ัน, ดาราภาพยนตร์

และไลฟ์สไตล์ 

จากสถิติจดัจาํหน่ายพบว่านิตยสารธุรกิจ (ปี 2013 = 22.7%, ปี 2014 = 21.0%) มียอดจาํหน่ายสูงสุด รองลงมาคือนิตยสารแฟชัน่ 

(ปี 2013 = 18.7%, ปี 2014 = 16.2%), นิตยสารภาพยนตร์ (ปี 2013 = 14.7%, ปี 2014 = 16.9%) และไลฟ์สไตล ์(ปี 2013 = 14.3%, ปี 2014 = 

14.5%) 

7. ผู้ประกอบการจ านวน 43.1% เร่ิมวางระบบร้านหนังสือออนไลน์โดยหวงัว่าร้านหนังสือแบบออนไลน์จะมส่ีวนช่วยใน

เร่ืองข้อมูลข่าวสาร แต่ถึงกระน้ันกย็งัต้องให้ผู้บริหารร้านหนังสือช่วยดูแลให้เป็นหลกั 

จากการสาํรวจพบว่าผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารมีการจดัจาํหน่ายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์แลว้ 43.1% เพ่ิมข้ึนจากปี 

2012 (40.0%) 3.1% 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารหวงัวา่ระบบขอ้มูลข่าวสารของร้านหนงัสือออนไลน์จะมีส่วนช่วยธุรกิจได ้โดยมีความ

ตอ้งการเร่ืองระบบฐานขอ้มูล (17.3%) รองลงมาคือ “ศูนยส์อบถามขอ้มูลการจดัการร้านหนงัสือ” (13.6%) “คอร์สฝึกอบรม

สาํหรับผูป้ระกอบการร้านหนงัสือ” (13.3%) และ “คอร์สฝึกอบรมสาํหรับพนกังานร้านหนงัสือทัว่ไป” (10.3%) 

8. ผู้จัดจ าหน่ายจ านวน 14.7% มร้ีานหนังสือออนไลน์แล้ว ซ่ึง 30.8% เร่ิมตั้งขึน้ในปี 2011 

จากการสาํรวจพบว่าผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 14.7% มีร้านหนงัสือออนไลน์แลว้ โดยเร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 

1993 ซ่ึงผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 5.8% เร่ิมก่อตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ข้ึนในช่วงปี 1993-2000, 42.3% % เร่ิม

ก่อตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ข้ึนในช่วงปี 2001-2010 และ 30.8% เร่ิมก่อตั้งร้านหนงัสือออนไลน์ตั้งแต่ปี 2011 เป็นตน้มา 

จุดเด่นของร้านหนงัสือออนไลน์ไดแ้ก่ “สืบคน้หนงัสือท่ีตอ้งการไดง่้าย” (42.3%) ถดัมาคือ “มีหนงัสือหายาก” (36.5%) 

และ “มีหนงัสือเฉพาะทาง” (31.7%) 

9. ผู้ประกอบการร้านหนังสือออนไลน์จ านวน 89% จ าหน่ายหนังสือกระดาษ และ 70% จ าหน่ายแค่นิตยสารอย่างเดียว 

ในปี 2013 ผูป้ระกอบการร้านหนงัสือออนไลน์จาํนวน 89.5% ระบุว่าจาํหน่ายแต่หนงัสือกระดาษ (ปี 2014 = 88.8%), 1.1% 

ระบุว่าจาํหน่ายแต่หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ (ปี 2014 = 1.0%), 7.4% ระบุว่าจาํหน่ายทั้งหนงัสือกระดาษและหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

(ปี 2014 = 9.2%) และในส่วนของนิตยสาร ปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารระบุว่า 68.9% จาํหน่ายแต่นิตยสารกระดาษ (ปี 2014 = 
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71.7%), 6.7% ระบุว่าจาํหน่ายแต่นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (ปี 2014 = 4.3%), 6.7% ระบุว่าจาํหน่ายทั้งนิตยสารกระดาษและ

นิตยสารอิเลคทรอนิกส์ (ปี 2014 = 8.7%) 

ในปี 2013 มีหนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายผา่นร้านหนงัสือออนไลน์ทั้งส้ิน 8,092 รายการ และนิตยสาร 919 และในปี 2014 มี

หนงัสือท่ีจดัจาํหน่ายผา่นร้านหนงัสือออนไลน์ทั้งส้ิน 8,485 รายการ  และนิตยสาร 900รายการ 

10. รายได้ของร้านหนังสือออนไลน์อยู่ที ่40% และผู้ประกอบการจ านวน 40% ระบุว่าธุรกจิมกีารเตบิโตขึน้ 

ในปี 2013 ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารระบุว่า ธุรกิจมีมูลค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 40.8% และในปี 2014 ไดล้ดลงเหลือ 39.7% 

โดย 31.2% ระบุว่าธุรกิจมีอตัราเติบโตมากข้ึน, 16.1% ระบุว่าธุรกิจประสบภาวะถดถอย, 45.2% รู้สึกว่าเหมือนๆ กบัในปี 2012 

แต่เม่ือเทียบกบัปี 2014 แลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารจาํนวน 30.9% ระบุว่าธุรกิจมีอตัราเติบโตมากข้ึน, 21.6% ระบุว่า

ธุรกิจประสบภาวะถดถอย, 41.2% รู้สึกว่าเหมือนกบัปีก่อนๆ (2013) 

11. ในปี 2013 มผีู้จัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสารจ านวน 44.0% มรีายรับทีไ่ด้มาตรฐาน และ 17.1% มผีลก าไร, 30.6% 

ขาดทุนและในปี 2014 2013 มผีู้จัดจ าหน่ายหนังสือและนิตยสารจ านวน 15.7% มรีายรับทีไ่ด้มาตรฐาน และ 34.9% มี

ผลก าไร, 30.6% ขาดทุน 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือและนิตยสารพบว่า ในปี 2013 มีผูป้ระกอบการจาํนวนราว 30% (30.6%) ประสบ

ภาวะขาดทุน, 44.0% เสมอตวั, 17.1% มีกาํไร แลในปี 2014 มีผูป้ระกอบการจาํนวน 34.8% ยงัคงประสบภาวะขาดทุน, 43.8% 

เสมอตวัและ 15.7% มีกาํไร 

12. ผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายหนังสือจ านวน 71.9% เห็นว่าธุรกจิอยู่ในช่วงขาลง และผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายนิตยสาร

จ านวน 51.1% เห็นว่าสถานการณ์ยงัคงถดถอย 

จากการสาํรวจพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายหนงัสือส่วนใหญ่เห็นว่าธุรกิจอยูใ่นสภาวะน่าเป็นห่วง โดย 41.6% ระบุว่า

การคา้หนงัสืออยูใ่นช่วงขาลง, 30.3% ระบุว่าธุรกิจหนงัสืออยูใ่นสภาวะถดถอยอยา่งมาก รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 71.9%   

และผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารจาํนวน 28.0% ระบุว่ายอดขายลดลง, 23.1% ระบุว่ายอดขายลดลงอยา่งหนกั รวมเป็นจาํนวน 

51.1% 

 

ส่ี การพัฒนาของหนังสืออเิลคทรอนิกส์ในปี 2013-2014 

1. ปัจจุบันมผีู้ประกอบการหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 96.3% ซ่ึงเกือบคร่ึงเป็นแบบไม่ได้มโีครงสร้างชัดเจน 
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จากการสาํรวจพบว่าในปี 2013-2014 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 96.3% ซ่ึงเกือบคร่ึงเป็นแบบไม่ไดมี้

โครงสร้างชดัเจน 

2. 37.0% ของผู้จดัจ าหน่ายหนังสือยงัคงจ าหน่ายหนังสือเล่มเป็นหลกั และ 23.1% จ าหน่ายแต่หนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

จากการสาํรวจพบว่าหนา้ท่ีสาํคญัของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไดแ้ก่การให้บริการดา้นหนงัสือ  (37.0%), 

รองลงมาคือให้บริการดา้นส่ืออิเลคทรอนิกส์ (23.1%), องคก์รเฉพาะทาง (14.8%) และร้านหนงัสือออนไลน ์(11.1%) 

และในจาํนวนนั้น มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 51.9% จดัจาํหน่ายผา่นร้านคา้ของตน, 37.0% จดัจาํหน่าย

ผา่นแพลทฟอร์ม และ 11.1% ไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม 

3. หนังสืออเิลคทรอนิกส์จ านวน 92.6% เป็นแบบซ้ือ (เช่า) และนิตยสารอเิลคทรอนิกส์จ านวน 66.7% กเ็ป็นแบบซ้ือ 

(เช่า) เช่นกนั 

จากการสาํรวจสินคา้และบริการในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์แลว้ พบว่าเป็นการจดัจาํหน่ายและเช่าหนงัสือทั้งหมด 92.6% 

รองลงมาคือการจาํหน่ายและเช่านิตยสาร 66.7%, และเป็นแอพหนงัสือ 63.0%, เป็นลกัษณะแผน่ดิสก ์25.9%, เป็นหนงัสือและ

นิตยสารแบบอ่านฟรี 22.2%, เป็นหนงัสือทาํมือ 18.5% และเป็นข่าวออนไลน์ 7.4% 

4. ผู้ประกอบการจ านวน 69.0% นิยมให้หนังสือออกมาเป็นตวัเล่มก่อนแล้วค่อยออกจ าหน่ายในรูปแบบหนังสือ

อเิลคทรอนิกส์ และ 63.0% มอบให้ส านักพิมพ์เป็นผู้ดูแลเร่ืองลขิสิทธิ์ให้   

จากการสาํรวจพบว่า ผูป้ระกอบการจาํนวน 69.0% นิยมให้หนงัสือออกมาเป็นตวัเล่มก่อนแลว้ค่อยออกจาํหน่ายในรูปแบบ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์, 19.7% นิยมให้ออกเป็นหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ก่อนแลว้ค่อยออกเป็นตวัเล่ม และ 11.3% นิยมให้ออกทั้ง

สองแบบพร้อมกนั  

ในส่วนของการจดัการดา้นลิขสิทธ์ิ 63.0% มอบให้สาํนกัพิมพเ์ป็นผูดู้แลให้  รองลงมา 33.3% ให้ผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นผูดู้แล 

และ 3.7%  ให้เอาทซ์อร์สเป็นผูดู้แล 

5. ผู้จัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์จ านวน 33% ได้น าหนังสือของส านักพิมพ์อ่ืนเข้ามาขายด้วย เช่นเดียวกบันิตยสาร

จ านวน 23% ทีน่ านิตยสารของส านักพิมพ์อ่ืนเข้ามาขายด้วยเช่นกนั 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2013-2014 การจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์มีความเปล่ียนแปลงอยา่งมาก โดยในปี 2013 มี

หนงัสือจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 34.9%, มีนิตยสารจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 22.7%, มีหนงัสือ

ทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 26.5%, มีนิตยสารทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 6.8% และเป็นอยา่งอ่ืนอีก 9.1% และในปี 2014 มี
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หนงัสือจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 32.8%, มีนิตยสารจากสาํนกัพิมพอ่ื์นเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 26.1%, มีหนงัสือ

ทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 25.4%, มีนิตยสารทาํมือเขา้มาร่วมจาํหน่ายดว้ย 7.0% 

6. หนังสือประเภทนิยายมจี านวนมากทีสุ่ด และมกัอยู่ในรูปแบบ PDF 

จากขอ้มูลของผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 59.0% ระบุว่า หนงัสือประเภทนิยายมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ

มากกว่า 20% 

และในส่วนของรูปแบบนั้น ผูป้ระกอบการจาํนวน 92.0%  ระบุว่ามีรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีแน่นอน, 8.0% ไม่

สะดวกตอบแบบสอบถาม โดยรูปแบบรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีว่านั้นเป็น PDF 69.6% รองลมาคือ ePub2.0 คิดเป็น 

56.5%,  ePub3.0 คิดเป็น 34.8% 

สาํหรับอุปกรณ์ในการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น มีระบบ Android กบั iOS เป็นหลกั โดยมีคอมพิวเตอร์ระบบ Android 

และมือถือกบัคอมพิวเตอร์ระบบ iOS แต่ผูบ้ริโภคนิยมใชมื้อถือกนัมากกว่า 80% 

7. ผู้บริโภคนิยมซ้ือหนังสืออเิลคทรอนิกส์แบบรายเล่ม และราคาจะถูกกว่าหนังสือกระดาษ 38% 

ลกัษณะการซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือแบบรายเล่ม (ปี 2013 = 67.3%,  ปี 2014 = 70.2%) ถดัมาเป็น

แบบสมาชิกแบบรายเดือน, รายสามเดือนและรายปี (ปี 2013 = 20.2%,  ปี 2014 = 23.6%), คลิกอ่านเป็นรายคร้ังมีจาํนวนนอ้ย

ท่ีสุด (ราว 4.5%) 

เม่ือเทียบกบัหนงัสือกระดาษแลว้ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 80% มีราคาถูกกวา่ (83.3%), 16.7% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะมีราคาอยูท่ี่ 20-70% ของหนงัสือกระดาษ แต่ทัว่ไปแลว้จะมีส่วนลดอยูท่ี่ 38% 

และจากการคาํนวณเบ้ืองตน้ มูลค่าของธุรกิจหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ในปี 2014 อยูท่ี่ 900 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 

8. นิตยสารอเิลคทรอนิกส์ทีจ่ัดจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นแนวธุรกจิ, ครอบครัวและการท่องเทีย่ว โดยอยู่ในรูปแบบของ 

PDF 

จากขอ้มูลของผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสารอิเลคทรอนิกส์จาํนวน 59.0% ระบุว่า นิตยสารประเภทธุรกิจ, ครอบครัวและการ

ท่องเท่ียวมีจาํนวนมากท่ีสุด 

โดยรูปแบบรูปแบบหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีว่านั้นเป็น PDF 68.8% รองลมาคือ ePub2.0 คิดเป็น 25.0% และ  ePub3.0 คิด

เป็น 18.8%, 
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สาํหรับอุปกรณ์ในการอ่านนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้น มีคอมพิวเตอร์ระบบ Android กบั iOS คิดเป็นจาํนวน 80% , มือถือ

ระบบ Android จาํนวน 76.5%, มือระบบ iOS จาํนวน 82.4% และคอมพิวเตอร์ธรรมดา 70.6% 

9. ผู้บริโภคมกัซ้ืออ่านนิตยสารอเิลคทรอนิกส์แบบรายเล่มหรือบุฟเฟต์เป็นหลกั และราคาจะถูกกว่าหนังสือกระดาษราว 

33% 

ลกัษณะการซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือแบบรายเล่มและแบบบุฟเฟ่ต ์ โดยในปี 2013 มีการซ้ือแบบราย

เล่ม 54.2% และในปี 2014 มีการซ้ือแบบรายเล่ม 61.6%,  ถดัมาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์แบบรายสามเดือนและรายปี โดยในปี 2013 มี

จาํนวน 37.6% และปี 2014 มีจาํนวน 45.1% 

เม่ือเทียบกบัหนงัสือกระดาษแลว้ หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 80% มีราคาถูกกวา่ (82.4%), 17.6% ไม่สะดวกตอบ

แบบสอบถาม หนงัสืออิเลคทรอนิกส์จะมีราคาอยูท่ี่ 20-40% ของหนงัสือกระดาษ แต่ทัว่ไปแลว้จะมีส่วนลดอยูท่ี่ 33% 

10. ผู้จัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์ มกัจ่ายค่าหนังสือให้ส านักพิมพ์เป็นรายเล่มมากทีสุ่ด 

จากการสาํรวจพบว่าการจดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์แบบรายเล่มมีจาํนวนมากท่ีสุด (2013 = 63.4%, 2014 = 55.4%) 

รองลงมาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ 

และส่วนแบ่งในการขายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์นั้น ผูจ้ดัจาํหน่ายจะไดร้าว 36.4%-37.1% ในขณะท่ีสาํนกัพิมพไ์ด ้62.9%-

63.6% 

11. ในปี 2014 ผู้จัดจ าหน่ายหนังสืออเิลคทรอนิกส์จ านวน 23.1% ระบุว่ามกี าไร ในขณะที ่34.6% บอกว่าขาดทุน 

ในปี 2013 ผูจ้าํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 38.5% ระบุว่าประสบภาวะขาดทุน, 11.5% ระบุว่ามีกาํไร, 23.1% ระบุ

ว่าเสมอตวั และในปี 2014 ผูจ้าํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 34.6% ระบุว่าประสบภาวะขาดทุน, 23.1% ระบุว่ามีกาํไร, 

15.4% ระบุว่าเสมอตวั 

เม่ือเทียบกนัแลว้ ในปี 2014 มีผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสืออิเลคทรอนิกส์จาํนวน 36.0% ระบุว่าธุรกิจมีการเติบโตข้ึน , 28.0% ระบุ

ว่าเป็นเหมือนปี 2012, 12.0% ระบุว่าธุรกิจประสบภาวะถดถอย 

 

ห้า พฤติกรรมการซ้ือและการอ่านหนงัสือของประชากร 

1. ในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีจาํนวน 61.0% อ่านหนงัสือทัว่ไป, 19.5% อ่านการ์ตูน, 54.9% อ่านนิตยสาร 

และ 46.3% อ่านหนงัสือหรือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 
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จากการสาํรวจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม ปี 2014 พบว่าประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีจาํนวน 61.0% อ่านหนงัสือ

ทัว่ไป, 19.5% อ่านการ์ตูน, 54.9% อ่านนิตยสาร และ 46.3% อ่านหนงัสือหรือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 

เม่ือคาํนวณจาํนวนหนงัสือทั้งหมด พบว่าในปี 2014 อ่านหนงัสือนอ้ยกว่าปี 2012 (ปี 2012 =21.0 เล่ม / ปี 2014 = 18.6 เล่ม) 

โดยเฉพาะประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีอ่านหนงัสือลดลงจาก 13.5 เล่มในปี 2012 เหลือแค่ 10.2 เล่มในปี 2014 ซ่ึงเท่ากบัพวกเขา

อ่านหนงัสือกนันอ้ยลงเดือนละ 1 เล่ม 

ในส่วนของนิตยสารก็เช่นกนั ในปี 2014 ประชากรอ่านนิตยสารเฉล่ียอยูท่ี่ 15.4 เล่ม นอ้ยกว่าหนงัสือ (18.6 เล่ม) โดยเฉพาะ

ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีอ่านนิตยสารเฉล่ียอยูท่ี่ 8.2 เล่ม 

สาํหรับหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์นั้น จากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2014 ประชากรอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์

โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 15.4 เล่มและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 12.5 เล่ม โดยเฉพาะประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปี ในปี 2014 อ่านหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3.2 เล่มและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 2 เล่ม 

2. ประชากรนิยมอ่านหนังสือแนวพักผ่อน, ท่องเทีย่ว, อาหารและไลฟ์สไตล์มากทีสุ่ด ส่วนฝ่ังของการ์ตูนน้ัน แนวตลก

และผจญภยัเป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ด 

จากการสาํรวจพบว่าหนงัสือประเภทการพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตลเ์ป็นท่ีนิยมกนัมากท่ีสุด โดยมีอตัราการ

อ่านสูงถึง 73.3% ซ่ึงในปีท่ีแลว้ 7ใน10คนจะอ่านหนงัสือประเภทน้ี  และ 50% นิยมอ่านหนงัสือเก่ียวสุขภาพ (58.6%), 

วรรณกรรมและนิยาย (57.7%), สังคม (51.4%), จิตวิทยา (46.2%) และภาษาศาสตร์ (41.7%) 

ส่วนฝ่ังของการ์ตูนนั้น ในปี 2012 ว่าการ์ตูนแนวตลกขบขนั (63.0%) และแนวผจญภยั (61.1%) ไดรั้บความนิยมสูงสุด 

รองลงมาคือแนวแฟนตาซี (50.2%), เกมส์ (45.6%), สืบสวนสอบสวน (44.3%) และเทพนิยาย (41.5%) คิดเป็นอตัราส่วนราว 

40% 

3. หนังสือประเภทการท่องเทีย่ว, อาหารและข่าวสารมอีตัราการอ่านมากทีสุ่ด ส่วนหนังสืออเิลคทรอนิกส์น้ัน หนังสือ

ประเภทวรรณกรรและนิยาย ตดิอนัดับสูงสุด 

ชาวไตห้วนันิยมอ่านนิตยสาร โดยเฉพาะนิตยสารประเภทอาหาร (59.4%) และข่าวสาร (52.0%) ไดรั้บความนิยมสูงสุด 

ตามมาดว้ยแนวสุขภาพ (43.8%) และธุรกิจ (41.2%) 

ในปี 2014 หนงัสืออิเลคทรอนิกส์กบัหนงัสือกระดาษมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก โดยหนงัสือประเภทนิยายเป็นท่ีนิยมกนั

มากในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ รองลงมาไดแ้ก่แนวพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตล ์(53.8%) ส่วนอนัดบัท่ีสามไดแ้ก่ 

การ์ตูน (43.5%) 
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ในปี 2014 นิตยสารอิเลคทรอนิกส์กบันิตยสารกระดาษมีความแตกต่างกนัอยา่งมากเช่นกนั และนิตยสารห้าอนัดบัแรกท่ี

ไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ การท่องเท่ียวและอาหาร (66.7%), ข่าวสาร (60.7%), สุขภาพ (54.3%), ธุรกิจ (49.7%) และแฟชัน่ (39.3%) 

4. ในปี 2014 มปีระชากรผู้ซ้ือหนังสือจ านวน 41.9%  และผู้ซ้ือหนังสือการ์ตูนจ านวน 6.7% เฉลีย่แล้วประชากรจะซ้ือ

หนังสือและการ์ตูนกนัปีละ 4.4 เล่ม ซ่ึงน้อยกว่าปี 2012 ถึง 2.3 เล่ม 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีซ้ือหนงัสือจาํนวน 41.9%  และการ์ตูนจาํนวน 6.7% 

เม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้พบว่าอตัราการซ้ือไดล้ดลงจาก 51.8% เป็น 43.1% เท่ากบัลดจาํนวนลงเกือบ 20% รวมไปถึงยอด

จาํหน่ายหนงัสือทัว่ไป (จาก 50.6% ลดเหลือ 41.9%) ในขณะท่ีหนงัสือการ์ตูนมีอตัราการลดลงนอ้ยกว่า (จาก 7.1% เป็น 6.7%) 

ในดา้นจาํนวนหนงัสือนั้น ในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปมีอตัราการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 3.8 เล่ม นอ้ยกว่าปี 

2012 ลง 2.1 เล่ม และหนงัสือการ์ตูนท่ีเคยมีอตัราการซ้ืออยูท่ี่ 0.8 เล่ม ในปี 2012 ก็ไดล้ดลงเหลือ 0.6 เล่ม แลว้ รวมทั้งส้ินคือ

ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปมีอตัราการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 4.4 เล่ม นอ้ยลงจากปี 2012 จาํนวน 2.3 เล่ม 

5. ในปี 2014 มผีู้ซ้ือนิตยสารแบบปลกี, เช่าอ่านและเป็นสมาชิก มอีตัราการซ้ือนิตยสารอยู่ที ่1.9 เล่ม, เช่า 3.7 เล่ม และ

เป็นสมาชิก 0.4 เล่ม 

ในปี 2014 มีผูซ้ื้อนิตยสารแบบปลีก, เช่าอ่านและเป็นสมาชิก จาํนวน 30.4%  โดยในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปี

ข้ึนไปมีอตัราการซ้ือนิตยสารอยูท่ี่ 1.9 เล่ม, เช่าอ่าน 3.7 เล่ม และเป็นสมาชิก 0.4 เล่ม 

6. ยอดการซ้ือหนังสือของประชากรอยู่ที ่1,240 ดอลลาร์ไต้หวนั คดิเป็นมูลค่าทั้งหมด 25,600 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน 

น้อยลงกว่าเม่ือปี 2012 ถึง 20% 

ในปี 2014 ประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีมียอดการซ้ือหนงัสืออยูท่ี่ 1,146 ดอลลาร์ไตห้วนั  เม่ือรวมยอดซ้ือการ์ตูนอีก 94 

ดอลลาร์ไตห้วนัแลว้ เท่ากบั 1,240 ดอลลาร์ไตห้วนั 

จึงอาจสรุปไดว้่า มูลค่าการซ้ือหนงัสือของประชากร (รวมการ์ตูนดว้ย) อยูท่ี่ 25,600 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั นอ้ยกว่าปี 2012 

ถึง 6,300 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั หรือลดลง 20% 

7. ในปี 2014 ค่าใชจ่้ายสาํหรับนิตยสารอยูท่ี่ 589 ดอลลาร์ไตห้วนั คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 12,300 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 

จากการสาํรวจพบว่า ในปี 2014 ยอดซ้ือของนิตยสารแบบปลีกอยูท่ี่ 1,480 ดอลลาร์ไตห้วนั, ยอดการเช่าอ่านอยูท่ี่ 1,170 

ดอลลาร์ไตห้วนั, และการเป็นสมาชิก 3,473 ดอลลาร์ไตห้วนั รวมตวัเลขเฉล่ียอยูท่ี่ 1,946 ดอลลาร์ไตห้วนั และสาํหรับประชากร

ผูมี้อาย ุ12 ปีจะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับนิตยสารอยูท่ี่ 589 ดอลลาร์ไตห้วนั คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 12,300 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 
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ในส่วนของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ มียอดซ้ือในปี 2014 อยูท่ี่ 1,484 ดอลลาร์ไตห้วนั และยอดซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์อยู่

ท่ี 1,921 ดอลลาร์ไตห้วนั หากเป็นประชากรผูท่ี้มีอาย ุ12 ปีจะมียอดซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 60 ดอลลาร์ไตห้วนั 

และนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ 49 ดอลลาร์ไตห้วนั  เบด็เสร็จ ยอดซ้ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 1,260 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 

ในขณะท่ียอดซ้ือนิตยสารอิเลคทรอนิกส์อยูท่ี่ 1 พนัลา้นดอลลาร์ไตห้วนั74 

8. ในปี 2014 หนังสือประเภทการพักผ่อน, ท่องเทีย่ว, อาหารและไลฟ์สไตล์ได้รับความนิยมสูงสุด ส่วนนิตยสารประเภท

ธุรกจิกม็ยีอดจ าหน่ายสูงสุดเช่นกนั 

ในปี 2014 หนงัสือประเภทการพกัผอ่น, ท่องเท่ียว, อาหารและไลฟ์สไตลไ์ดรั้บความนิยมสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่นิยาย และ

ในส่วนของการ์ตูนนั้น การ์ตูนแนวผจญภยั (32.1%) และตลกขบขนั (31.2%) มียอดจาํหน่ายสูงสุด รองลงมาคือแนวความรัก 

(25.0%) 

ส่ีอนัดบันิตยสารท่ีขายดีท่ีสุด ไดแ้ก่ นิตยสารแนวธุรกิจ (34.7%), ท่องเท่ียวและอาหาร (32.5%), ทัว่ไป (23.4%) และ

สุขภาพ (23.3%) 

ในปี 2014 พบว่าหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ประเภทนิยายมียอดจาํหน่ายสูงสุด (40.4%), รองลงมาคือการลงทุน (31.7%), สังคม 

(29.2%) และการพกัผอ่น/ท่องเท่ียว/อาหาร (29.1%) และในส่วนของนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ พบว่าสามอนัดบัของนิตยสารท่ีมี

ยอดขายมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นิตยสารประเภทธุรกิจ (54.3%), ข่าวสาร (40.7%), การท่องเท่ียวและอาหาร (38.2%), แฟชัน่ (33.6%), 

สุขภาพ (32.8%) และคอมพิวเตอร์ (32.5%) 

9. หนังสืออเิลคทรอนิกส์แบบทีต้่องเสียค่าบริการยงัไม่ค่อยเป็นทีย่อมรับมากเท่าไหร่ และมจี านวนผู้ทีไ่ม่อยากใช้บริการ

เพิ่มจากปี 2012 ถึง 10% 

ในปัจจุบนั หนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์ยงัไม่ค่อยยงัเป็นท่ียอมรับนกั โดยประชากร 3.0% ยอมรับหนงัสือประเภท

ดว้ยความเต็มใจ, 13.7% ยงัพอโอเค คิดเป็นจาํนวน 16.7% แต่เม่ือเทียบกบัปี 2012 (6%) แลว้ ถือวา่ประชากรมีอตัราการยอมรับ

หนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์มากข้ึน ในขณะท่ีประชากรอีก 55.1% ไม่อยากเสียเงินซ้ือหนงัสือและนิตยสาร

                                                             
74 ผู้วิจยัได้ท าการทดลองเพื่อหาตวัเลขมลูคา่ของธุรกิจหนงัสือ แตเ่นื่องจากพืน้ฐานในการเก็บข้อมลูของแตล่ะส่วนมีความแตกตา่งกนั จงึไม่
อาจค านวณออกมาได้อยา่งสมบรูณ์ เป็นต้นวา่ รายได้ทางตรงของส านกัพิมพ์ท่ีมาจากร้านหนงัสือจริงและร้านหนงัสือออนไลน์ และรายได้
ทางอ้อม อยา่งการใช้บริการแตห้่องสมดุและการจดัจ าหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ เป็นต้น อีกทัง้รายได้ของผู้ประกอบการนิตยสารด้วย วา่มีการ
รวมในส่วนของการสมคัรสมาชิกเข้าไปด้วยอีกหรือไม ่ซ า้ส านกัพิมพ์ยงัมีรายจา่ยในการสง่ออกนิตยสารไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศอีกด้วย หรือ
ตอ่ให้เป็นหนงัสือและนิตยสารแบบอิเลคทรอนิกส์ ผู้ ให้บริการแพลทฟอร์มยงัมีการเก็บคา่บริการรายเดือนอีก ท าให้ไมอ่าจทราบคา่ใช้จา่ยที่
แท้จริงในการซือ้หนงัสือและนิตยสารแบบอเิลคทรอนิกส์ได้ ด้วยเหตนุี ้ตวัเลขการค านวณของงานวิจยัชิน้นีจ้งึคอ่นข้างมีข้อจ ากดัอยา่งมาก 
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อิเลคทรอนิกส์, 24.1% ไม่ชอบหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์โดยส้ินเชิง คิดเป็นจาํนวน 79.2% ซ่ึงเพ่ิมจาํนวนมากกว่าปี 

2012 ถึง 10% 

 

หก สรุปภาพรวมทั้งหมด 

เม่ือนาํผลการสาํรวจเชิงปริมาณของปี 2013-2014 มาเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์เม่ือปี 2012 แลว้พบว่าธุรกิจหนงัสือมีการ

ถดถอยลง 

อยา่งแรกท่ีจะกล่าวถึงคือธุรกิจหนงัสือ ท่ีแมจ้ะมีหนงัสือใหม่เพ่ิมมากข้ึน แต่กลบัมีการตีพิมพซ์ํ้ านอ้ยลง และจาํนวนท่ี

ตีพิมพก์็นอ้ยลง เช่นเดียวกบัยอดส่งออกท่ีตกลงเช่นกนั  ทาํให้มูลค่าโดยรวมของธุรกิจหนงัสือลดลงอยา่งชา้ๆ (ตาราง 9.1)  

ประการต่อมา คือธุรกิจหนงัสือการ์ตูนท่ีเป็นไปตามอยา่งท่ีมีการคาดการณ์เอาไว ้ว่าในปี 2014 จาํนวนหนงัสือการ์ตูน

จะนอ้ยลง และไม่ค่อยมีการพิมพซ์ํ้ า เรียกไดว้่ามีอตัราลดลงอยา่งท่ีคาด (ตาราง 9.2) 

 

ตาราง 9.1 ธุรกิจหนงัสือตั้งแต่ปี 2012-2013 
  

      2012 2013 2014 
จาํนวนหนงัสือใหม่  24,971 รายการ   27,369 รายการ   27,642 รายการ  

จาํนวนหนงัสือใหม่ท่ี
พิมพซ์ํ้ า  669,2000 ลา้นเล่ม   580,500 ลา้นเล่ม   568,000 ลา้นเล่ม  

จาํนวนหนงัสือท่ี
ออกจาํหน่าย  900,700 ลา้นเล่ม   761,400 ลา้นเล่ม   691,700 ลา้นเล่ม  

มูลค่าการส่งออก  80.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   75.75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   77.39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
   (2,400 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั)   (2,240 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั)   (2,400 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั)  

มูลค่าการนาํเขา้  106.52 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   101.37 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   98.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
   (3,200 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั)   (3,000 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั)   (3,060 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั)  

มูลค่าโดยรวม  35,200 ลา้นดอลลาร์   28,100 ลา้นดอลลาร์   24,300 ลา้นดอลลาร์  
 

ตาราง 9.2 ธุรกิจหนงัสือการ์ตูนปี 2013-2014 

 2012 2013 2014 
รายการหนงัสือใหม่ 2,553 รายการ 1,420 รายการ 1,505 รายการ 
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จาํนวนพิมพซ์ํ้ า 92,700 ลา้นเล่ม 46,200 ลา้นเล่ม 40,700 ลา้นเล่ม 
มูลค่าโดยรวม 800 ลา้นดอลลาร์ 830 ลา้นดอลลาร์ 690 ลา้นดอลลาร์ 

 

ในส่วนของการซ้ือหนงัสือนั้น นอกจากจาํนวนประชากรผูมี้อายตุั้งแต่ 12 ปีจะซ้ือหนงัสือนอ้ยลง จาก 68.6% เป็น 

65.0% ในปี 2014 แลว้ พวกเขายงัซ้ือหนงัสือนอ้ยลงจาก 13.5 เล่มเหลือแค่ 10.2 เล่ม  และเม่ือเทียบกบัจาํนวนคนท่ีซ้ือหนงัสือ

เม่ือปี 2013 (51.8%) แลว้ ในปี 2014 ก็มีจาํนวนคนซ้ือหนงัสือนอ้ยลง (43.1% ดว้ย) ซ่ึงจาํนวนการซ้ือหนงัสือกล็ดลงตามเช่นกนั 

จาก 6.7 เล่มเหลือแค่ 4.4 เล่ม  ทาํให้ยอดขายตก เม่ือผูซ้ื้อแต่ละคนลดงบประมาณการซ้ือลงจาก 1,532 ดอลลาร์ไตห้วนั เหลือแค่ 

1,240 ดอลลาร์ไตห้วนั ทาํให้มูลค่าของธุรกิจลดลงจาก 31,900 ดอลลาร์ไตห้วนั เหลือแค่ 25,600 ดอลลาร์ไตห้วนั หรือลดลง 

20% (ตาราง 9.3) 

 

ตาราง 9.3 อตัราการอ่านและการซ้ือหนงัสือของประชากร 

 2012 2014 
จาํนวนคนอ่าน 68.6% 65.0% 

จาํนวนหนงัสือท่ีอ่าน 13.5 เล่ม 10.2 เล่ม 
จาํนวนคนซ้ือหนงัสือ 51.8% 43.1% 
จาํนวนหนงัสือท่ีซ้ือ 6.7 เล่ม 4.4 เล่ม 
งบประมาณการซ้ือ 1,532 ดอลลาร์ไตห้วนั 1,240 ดอลลาร์ไตห้วนั 

มูลค่าโดยรวม 31,900 ดอลลาร์ไตห้วนั 25,600 ดอลลาร์ไตห้วนั 
 

ผูป้ระกอบการส่วนมากไม่ค่อยพอใจกบัสถานการณ์ของธุรกิจเวลาน้ีเท่าไหร่ และจากการสาํรวจเชิงปริมาณพบว่า 

ผูป้ระกอบการจาํนวน 54.6% เช่ือว่าธุรกิจจะตกตํ่าลงมากกว่าน้ี แต่ผูป้ระกอบการหนงัสือการ์ตูนจาํนวน 40.0% ยงัคงมีความหวงั

อยู ่โดยผูป้ระกอบการให้เหตุผลท่ีธุรกิจหนงัสือถดถอยลงว่าเป็นเพราะพฤติกรรมการอ่านของคนไตห้วนัเปล่ียนไป (46.9%) 

รองลงมาคือจาํนวนประชากรท่ีลดนอ้ยลง (36.0%) 

ปัญหาท่ีเหล่าผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสือตอ้งเจอในปี 2012 คืออตัราการอ่านท่ีไม่เพ่ิมสูงข้ึน (73.1%), รองลงมาคือการ

แข่งขนัของตลาดหนงัสือ (39.1%), 26.2% คิดว่าเป็นเพราะการเขา้มาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และในปี 2013-2014 

สถานการณ์ของธุรกิจหนงัสือก็คงจะยงัไม่ดีข้ึน (47.8%), 22.1% เห็นว่าตลาดหนงัสือมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง, 14.6%  คิดว่า

เป็นเพราะการเขา้มาของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และในส่วนของการ์ตูนนั้น การละเมิดลิขสิทธ์ิยงัคงเป็นปัญหาหนกัอยา่งมาก 

(30.0%) 
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นอกจากน้ีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพยงัระบุว่า ผูป้ระกอบการส่วนมากเห็นว่าพฤติกรรมการอ่านของคนไตห้วนั

เปล่ียนไป “ผูอ่้านไม่ซ้ือหนงัสือ เพราะเอาแต่สไลดดู์มือถือ เพราะในอินเตอร์เน็ตก็มีขอ้มูลอยูม่ากมาย” ซ่ึงน่ีคือสาเหตุใหญ่ท่ีทาํ

ให้ธุรกิจหนงัสือหดตวัลง 

งานวิจยัช้ินน้ีไดท้าํการสาํรวจพฤติกรรมการอ่านและการซ้ือหนงัสือของคนไตห้วนั พบว่าเม่ือเทียบกบัปี 2012 แลว้ 

คนไตห้วนัมีอตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากข้ึนจาก 65.7% เป็น 67.6%  พร้อมกบัการสอบถามถึงเร่ืองส่ือท่ีพวกเขาใชอ่้าน แต่

ก็ยงัไม่ปรากฏว่านกัอ่านจะให้ความสนใจกบัหนังสืออิเลคทรอนิกส์มากจนถึงขั้นไม่อยากซ้ือหนงัสืออยา่งท่ีคิด 

นอกจากจาํนวนประชากรท่ีลดนอ้ยลง และยอดขายไม่โตข้ึนแลว้ อีกปัญหาหน่ึงท่ีเหล่าผูป้ระกอบการเป็นกงัวลก็คือ

การเปล่ียนแปลงรูปแบบของส่ืออิเลคทรอนิกส์ จากการสาํรวจเชิงปริมาณพบว่า ผูป้ระกอบการจาํนวน 34.0% มีหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์แลว้ โดยเฉพาะนิตยสาร ไดท้าํให้อยูใ่นรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จาํนวนกว่าคร่ึง แต่จากการสอบถามเชิงคุณภาพ 

พบว่าทั้งหนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์กลบัทาํกาํไรให้ไดแ้ค่เพียง 1-5% เท่านั้น ซํ้ าบุคลากรทางดา้นน้ีและเทคโนโลยขีอง

สาํนกัพิมพก์็มีอยา่งจาํกดัมาก อีกทั้งตลาดของไตห้วนักไ็ม่ใหญ่เท่าไหร่ จึงไม่มีแพลทฟอร์มท่ีมีอิทธิพลมากพอ ทาํให้ธุรกิจ

หนงัสืออิเลคทรอนิกส์ไม่ไดรุ่้งโรจน์นกั และขอ้มูลข่าวสารในมือถือก็เป็นส่ิงท่ีฟรี ทาํให้หนงัสือและนิตยสารอิเลคทรอนิกส์

ประสบปัญหากนัอยา่งมาก 

สรุปคือ รัฐบาลตอ้งให้ความช่วยเหลือในดา้นการเพ่ิมอตัราการอ่านและศกัยภาพของหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงเหล่าผู ้

ประกอบธุรกิจหนงัสือเห็นว่าการสนบัสนุนให้เยาวชนในชั้นประถมและมธัยมอ่านหนงัสือให้มากข้ึน ดว้ยนโยบาย “อ่านยามเชา้ 

123” ในปีท่ีแลว้ ส่งผลให้ยอดจาํหน่ายหนงัสือเดก็โตข้ึนถึง 15% ซ่ึงถือวา่เป็นผลสาํเร็จอยา่งมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการหนงัสือ

อิเลคทรอนิกส์จึงตอ้งการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ดว้ยการพฒันาหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ให้มีความกา้วหนา้แบบเดียวกนั บ่มเพาะ

นิสัยการอ่านหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ และช่วยป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิหนงัสือเพ่ือนาํไปแจกจ่ายฟรีอีกหลายเล่มดว้ย 

 

ส่วนทีส่อง ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 

ธุรกิจหนงัสือจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา รัฐบาลจึงตอ้งให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือ ดงันั้น เพ่ือใหรั้ฐบาล

ไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจหนงัสืออยา่งถ่องแท ้ผูว้ิจยัจึงจดัทาํงานวิจยัทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพข้ึน 

เพ่ือให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและการสนบัสนุนแต่ผูป้ระกอบธุรกิจไดอ้ยา่งตรงจุดมากยิง่ข้ึน 

หนึ่ง ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มศักยภาพในการอ่าน 

1. ส่งเสริมการอ่านดว้ยการเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชน 

2. ผลกัดนันโยบายการอ่านหนงัสือในตอนเชา้ให้แก่โรงเรียน เพ่ือให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน 
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3. จดัทาํแผนเพ่ือหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ โดยร่วมมือกนัทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ไดป้ระสิทธิพลท่ีดี 

4. จาํทาํรายการหนงัสือท่ีเด็กๆ ในแต่ละช่วงวยัควรอ่าน เพ่ือให้มีจาํนวนของผูอ่้านมากข้ึน 

 

สอง ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการพัฒนาหนังสืออเิลคทรอนิกส์ 

1. จดัทาํแผนเพ่ือส่งเสริมหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ โดยให้มีระบบเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2. จดัฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือสร้างทีมงานท่ีมีศกัยภาพในการยกระดบัหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ 

3. มีนโยบายส่งเสริมหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีชดัเจน และความช่วยเหลือทั้งในเร่ืองเงินและเทคโนโลย ี

4. รัฐบาลเป็นฝ่ายลงทุนจดัทาํระบบ โดยไม่รอแต่ให้ความช่วยเหลืออยา่งเดียว แต่ควรสร้างแพลทฟอร์มและระบบเก็บ

ค่าบริการให้เป็นแบบแผนเดียวกนั 

5. จดัทาํคลงัขอ้มูลหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการกาํหนดหมายเลข ISBN เช่นเดียวกบัหนงัสือ

กระดาษ ไม่ใช่ให้สาํนกัพิมพต์อ้งทาํกนัเอง 

6. ให้ความช่วยเหลือเร่ืองการพฒันาหนงัสืออิเลคทรอนิกส์ให้เป็นแบบ ePub 3.0 โดยช่วยอุดหนุนทั้งเร่ืองงบประมาณ

และบุคลากร 

7. ปราบปรามเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิหนงัสือและการ์ตูนอิเลคทรอนิกส์ 

 

สาม น าเสนอนโยบายลดภาษี และให้ความช่วยเหลือในระยะยาวและรอบด้าน 

1. นาํเสนอนโยบายลดภาษีเพ่ือลดแรงกดดนัให้แก่ผูป้ระกอบการ และผูอ่้านจะไดมี้อาํนาจการซ้ือหนงัสือมากข้ึน 

2. เรียกร้องรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในระยะยาวและรอบดา้น 

 

 

 


