
ธุรกจิหนังสือไต้หวนัฟุบหนักมาก 

เกิดอะไรข้ึนกบัตลาดหนงัสือของไตห้วนักนัแน่ เม่ือตวัเลขต่างๆ ในธุรกิจหนงัสือต่างก็เป็น 
ตวัแดงไปหมด ไม่วา่จะเป็นยอดขายโดยรวม จ านวนหนงัสือออกใหม่ จ  านวนร้านหนงัสือ หรือแมแ้ต่
จ านวนส านกัพิมพ ์ต่างก็เป็นตวัเลขท่ีต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี โดยมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเร่ือยๆ ดว้ยเช่นกนั 

โดยกระแสความถดถอยของวงการหนงัสือไตห้วนัเร่ิมมีเคา้ลางตั้งแต่ตน้ปีท่ีผา่นมา จากการปิด
ตวัของร้านหนงัสือเจ้ิงตา้ซูเฉิง (政大書城 ) สาขามหาวทิยาลยั NTU ตามมาดว้ยการปิดกิจการของร้าน
หนงัสือช่ือดงัในจงัหวดัผงิตงอยา่งป๋ัวเค่อซูจวี ๋ (博克書局 ) จนมาถึงช่วงไม่นานน้ี ท่ีส านกัพิมพแ์ละร้าน
หนงัสือช่ือดงัอยา่งเจ้ียนหงซูจวี ๋ (建宏書局) และซัง่ต๋าซูจวี ๋ (上達書局)  ต่างก็ทยอยกนัประกาศปิดร้าน
สาขาเก่าแก่ท่ีตั้งอยูบ่นถนนฉงช่ิงหนานลู่ อนัถือเป็นถนนแห่งร้านหนงัสือช่ือดงัระดบัประเทศของคน
ไตห้วนั ในขณะท่ีนายหลินเจ้ียนจง้ กรรมการบริหารของส านกัพิมพช่ื์อดงัอยา่ง United Distribution ท่ีเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายหนงัสือยกัษใ์หญ่ขอไตห้วนัก็ช้ีวา่ ภาวะถดถอยของตลาดหนงัสือไตห้วนัในปีน้ีถือวา่แย่
ท่ีสุดในรอบ 10 กวา่ปีเลยทีเดียว  

ทั้งน้ี จากสถิติยอดขายในธุรกิจหนงัสือของไตห้วนัในปีน้ีจนถึงเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา มีมูลค่า
เพียง 11,300 ลา้นเหรียญไตห้วนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 30 ซ่ึงผูป้ระกอบการประเมิน
ไวว้า่ จนถึงส้ินปีน้ี เช่ือวา่ยอดขายโดยรวมจะไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของยอดขายในปี 2010 ท่ีมีมูลค่า 36,700 ลา้น
เหรียญไตห้วนั ในส่วนของจ านวนหนงัสือใหม่ จากสถิติของ ISBN ไตห้วนัก็ช้ีวา่ ปีน้ีก็มีหนงัสือใหม่ยืน่ขอ
จดทะเบียนเพียงประมาณ 3,000 ปกต่อเดือน ท าใหจ้  านวนหนงัสือใหม่ของปีน้ีอาจกลบัไปสู่ตวัเลขในระดบั
ไม่เกิน 38,000 ปกต่อปี และจะเป็นตวัเลขท่ีต ่าท่ีสุดในรอบ 16 ปี โดยท่ีจ านวนร้านหนงัสือ ก็ลดลงอยา่งน่า
ใจหาย จากประมาณ 3,200 ร้านในปี 2010 เหลือเพียงประมาณ 2,200 ร้านในช่วงตน้ปีน้ี อีกทั้งจ  านวนเล่มท่ี
พิมพต่์อคร้ังก็มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ท่ีผา่นมา ส านกัพิมพใ์นไตห้วนัจะสั่งพิมพห์นงัสือปก
ใหม่ประมาณ 3,000 เล่มต่อคร้ัง แต่ปัจจุบนั ตวัเลขน้ีลดเหลือเพียงประมาณ 1,500 – 2,000 เล่มเท่านั้น และ
ในการพิมพค์ร้ังถดัไปก็มีการลดจ านวนลงจากประมาณ 2,000 เล่มต่อคร้ัง เหลือเพียงประมาณ 500 - 1,000 
เล่มต่อคร้ังเท่านั้น ซ่ึงการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการลดความเส่ียงใหข้าดทุนนอ้ยท่ีสุด ส่งผลให ้ Shelf-Life 
ของหนงัสือใหม่ในตลาดสั้นลงตามไปดว้ย โดยมีหนงัสือใหม่ไม่นอ้ยท่ีลดราคาลงถึงร้อยละ 50 แลว้ หลงั
วางแผงไดเ้พียงคร่ึงปี 
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ธุรกิจหนงัสือถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีเหล่านกัการตลาดต่างก็มองกนัวา่จะประสบภาวะถดถอยอยา่ง

หนกัอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีนอกจากจะหนัมาซ้ือหนงัสือจากช่องทาง

ออนไลน์เป็นหลกัจนท าใหร้้านหนงัสือมีการปิดตวัลงมากข้ึนเร่ือยๆ ยงัไดรั้บผลกระทบจากการท่ีส่ือ

ออนไลน์แบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึน จนท าใหค้นใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือนอ้ยลง เป็นท่ีน่าสนใจ

วา่ผูป้ระกอบการไตห้วนัท่ีถือเป็น Trading Nation ระดบัโลกจะแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร ในขณะท่ี

ผูป้ระกอบการไทยเองก็คงจะตอ้งรีบหาทางรับมือความเปล่ียนแปลงน้ีไวด้ว้ย เพราะน่ีคือแนวโนม้ท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัทุกประเทศทัว่โลกเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เซเว่นไต้หวนัขายกาแฟได้ปีละมากกว่า 300 ล้านแก้ว 

City Café ซ่ึงเป็นแบรนดก์าแฟสดของร้านสะดวกซ้ือช่ือดงัของไตห้วนัอยา่ง 7-Eleven ไดรั้บการ

คาดหมายวา่ปีน้ีจะสามารถท ายอดขายไดท้ะลุหลกั 300 ลา้นแกว้ พร้อมท าสถิติเป็นกาแฟท่ีคนไตห้วนัซ้ือมา

ด่ืมมากท่ีสุดดว้ย โดยมีค่าเฉล่ียปีละ 14 แกว้ต่อคน และยอดขายของ City Café ในปีน้ีน่าจะมากถึง11,800 

ลา้นเหรียญไตห้วนัดว้ย (1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบัประมาณ 31 เหรียญไตห้วนั) ถือเป็นยอดขายท่ีสูงกวา่ผล

ประกอบการของกลุ่มเงินทุนดา้นร้านอาหารรายใหญ่ในประเทศหลายรายเสียอีก ท าให ้ 7-Eleven ตดัสินใจ

ขยายสาขาท่ีมีบริการขายกาแฟของ City Café เพิ่มมากข้ึนจนมากกวา่ 1,000 สาขาแลว้  

โดยจากการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคไตห้วนัของ AC Nielsen ช้ีวา่ ผูบ้ริโภคร้อยละ 80 นิยมซ้ือ

กาแฟจากร้านสะดวกซ้ือ โดยเฉพาะจากร้าน 7-Eleven ซ่ึงไดอ้อกแบรนดลู์กคือ City Café มาตั้งแต่ปี 2004 

จนปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นแบรนดก์าแฟท่ีท ายอดขายไดน้บัหม่ืนลา้นต่อปี โดยหากพิจารณาถึงแผนการ

ตลาดของ City Café จะพบวา่ ความส าเร็จของบริษทัมาจากแผนการด าเนินงานท่ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ใหญ่ ช่วงแรกคือในช่วงปี 2004-2007 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี 7-Eleven แนะน าการขายกาแฟแบบ 24 ชัว่โมงใหต้ลาด

รู้จกั และสร้างดีมานตข้ึ์นในตลาดใหม้ากท่ีสุดก่อน จากนั้นในปี 2007 จึงไดมี้การปรับเปล่ียนมาใชค้นดงั

เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นคร้ังแรก  ก่อนจะผลกัดนัคอนเซปป์ท่ีวา่ “เมืองทั้งเมืองคือร้านกาแฟของเรา” 

อนัเป็นการตอกย  ้าความเป็นแบรนดก์าแฟส าหรับคนทัว่ไป จากนั้นในช่วงท่ี 2 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไตห้วนัประสบ

ปัญหาเศรษฐกิจหดตวัจากวกิฤตการเงินโลกในปี 2008 ทาง 7-Eleven ไดป้รับปรุงพื้นท่ีของสาขาท่ีมีเน้ือท่ี

มากใหมี้พื้นท่ีส าหรับการนัง่ด่ืมกาแฟ อนัเป็นการเพิ่มปัจจยัของความเป็นแฟชัน่ใหก้บั City Café จนกระทัง่

สามารถสร้างความเคยชินในการด่ืมกาแฟจากร้าน 7-Eleven ใหก้บัผูบ้ริโภคทัว่ไปแลว้ ก็เขา้สู่ช่วงท่ี 3 คือ

ตั้งแต่ปี 2013 เป็นตน้มา ท่ีทาง City Café ไดมี้การปรับเปล่ียนมาใชเ้มล็ดกาแฟ Arabica ท่ีผา่นการคดัเลือก

จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบมาตรฐานกาแฟ ท าให้คุณภาพของกาแฟสูงข้ึน พร้อมน้ีไดมี้การยกระดบั

อุปกรณ์ต่างๆใหดู้แลว้มีความเป็น Expert มากข้ึน จนส่งใหภ้าพรวมของร้านกาแฟใน 7-Eleven ไดรั้บการ

ปรับปรุงให้ดูดีข้ึนไม่นอ้ย   

ทั้งน้ี AC Nielsen เปิดเผยวา่ จากการส ารวจพบวา่ ร้อยละ 40 ของผูบ้ริโภคไตห้วนัด่ืมกาแฟอยา่ง

นอ้ยสัปดาห์ละ 1 แกว้ ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนจาก 4 ปีท่ีแลว้ถึงร้อยละ 30 โดยในจ านวนน้ีจะเลือกด่ืม กาแฟ

แบบ Americano มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 ซ่ึง City Café ก็เปิดเผยวา่ เป็นประเภทกาแฟท่ียอดขายเติบโต 
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สูงท่ีสุด คือในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมามีการขยายตวัถึงร้อยละ 50 โดยกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัคือ ผูบ้ริโภคชายอาย ุ40 ปี

ข้ึนไป และเป็นกลุ่มคนท างานในระดบั White Collar  
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จากตวัอยา่งในการรุกตลาดกาแฟของ 7-Eleven ไตห้วนัท าใหเ้ราไดเ้ห็นความส าคญัของการ

สร้างแบรนดโ์ดยใชก้ารสร้าง Culture ในการบริโภค ซ่ึงผูป้ระกอบการไทยสามารถใชต้วัอยา่งของ City 

Café ในการท า Bench Marking เพื่อสร้างแบรนดข์องตวัเองไดเ้ช่นกนั 

 


