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บทน�ำ ธุรกิจค้ำปลีก (Introduction) 

	 การค้าปลีกค้าส่งเป็นธุรกิจที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 นอกจากจะเป็นสาขาที่ท�ารายได้สูงเป็นอันดับรองจาก
อุตสาหกรรม	และมีการจ้างงานมากเป็นอันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริหาร		การค้าปลีกค้ายังส่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยตรง	 ธุรกิจค้าปลีกจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยรวม	และเป็นตัวจักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	โดยจะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตและน�าสู่ผู้บริโภค	
	 ธุรกิจค้าปลีก	หมายถึง	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงขั้นสุดท้าย	เพื่อการใช้ส่วนตัว	ที่
ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อธุรกิจ1

	 จากพฤติกรรมที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไป	และการน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ	ท�าให้เกิดรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของ
ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่อาศัยความได้เปรียบทางด้านวิทยาการความรู้	อ�านาจการต่อรองธุรกิจที่ดีกว่า	ตลอดจนการตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าด้านความสะดวกสบายและความครบถ้วนสนิค้า	ส่งผลกระทบต่อการลดลงของธรุกจิค้าปลกีขนาดเลก็และขนาดกลาง
ลงอย่างต่อเนื่อง	 วิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้สร้างวัฒนธรรมทางด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค	เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด	

กำรเปลี่ยนแปลงในวงกำรค้ำปลีกโลก (World Retail Business Change)

	 การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในวงการค้าปลีกโลก	เกิดจากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มยอดขายและก�าไรที่มากขึ้น	โดยพยายามตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภค	ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของสนิค้า	ความสะดวกในการซือ้	ฯลฯ	โดยมุง่ผลติเพือ่สนองความต้องการของ
ลกูค้าและมุง่ผูบ้รโิภคเป็นศนูย์กลาง	ท�าให้การซือ้ขายขยายวงกว้างมากกว่าเดมิ	เกดิศนูย์การค้าและร้านสะดวกซือ้	ท�าให้ซือ้หาได้สะดวก
รวดเร็วตรงตามความต้องการ	และมีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น	การเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นการปฏิวัติระบบการค้าปลีกโลก2และส่งผลกระทบ
ต่อการค้าปลีกมากจนท�าให้ผู้ค้าปลีกมีอ�านาจเหนือผู้ผลิต	ได้แก่	
	 •	การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาสินค้าและน�าสินค้ามาสู่มือผู้บริโภค	(Distribution	System)	ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 •	ผู้ค้าปลีกขยายกิจการจนมีการประหยัดจากขนาด	(Economies	of	Scale)	ซึ่งท�าให้ต้นทุนต่อหน่วยของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ต�่า
กว่าผู้ค้าปลีกรายย่อย

	 ในอดีตกระบวนการกระจายสินค้า	Distribution	Chain	อยู่ในความควบคุมของผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง	ผู้ค้าปลีกเพียงเลือกชนิดสินค้า
ที่คิดจะขายได้จากผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งมาจ�าหน่ายให้ผู้บริโภค	โดยผู้ผลิตและผู้ค้าส่งจะเป็นผู้ก�าหนดราคา	เงื่อนไขการขาย	และชนิดสินค้า
ที่จะขาย	แต่เมื่อผู้ค้าปลีกกลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีเครือข่ายสาขาและมีประสิทธิภาพสูง	ท�าให้สามารถต่อรองขอส่วนลดราคาจากผู้ค้า
ส่งและผู้ผลิต	กระบวนการกระจายสินค้าจึงตกอยู่ในอ�านาจการควบคุมของผู้ค้าปลีกรายใหญ่
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1	Stanton,	Etzel	and	Walker.1994:	667
2	TDRI,	การค้าส่งค้าปลีกไทย	รายงานทิศทางเศรษฐกิจและการค้าไทย:	ภาคการค้าภายในประเทศ
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	 บริษัทค้าปลีกรายแรกที่ประสบความส�าเร็จในการน�า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้คอื	ห้างวอลมาร์ท	(Wal-Mart)3 สาเหตุ
เพราะห้างมักประสบปัญหาการซื้อสินค้าจากบริษัทพีแอนด์จี	
เนื่องจากในระยะแรกแต่ละสาขาท�าการจัดซื้อสินค้าแยกกัน	
ปริมาณการจัดซื้อแต่ละครั้งมีจ�านวนน้อยท�าให้อ�านาจการต่อรอง
กบัผูผ้ลติสนิค้ารายใหญ่อย่างพแีอนด์จจีงึต�่า	ดงันัน้ในปี	2512	ห้าง
วอลมาร์ทจึงสร้างระบบกระจายสินค้าของตนเองให้กับสาขา	32	
แห่ง	นวัตกรรมส�าคัญที่ห้างน�ามาใช้ได้แก่	
	 1.		Cross	Docking	คอื	ระบบการสัง่ซือ้รวมศนูย์มายงัศนูย์
กระจายสินค้า	(Distribution	Center-DC)	แล้วกระจายสินค้าไป
ยังสาขาทั่วประเทศด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก	 วิธีนี้นอกจากจะ
ประหยดัค่าขนส่งเพราะรถบรรทกุทกุเทีย่วมรีะวางบรรทกุเตม็พกิดั	
ห้างยงัสามารถซือ้สนิค้าในราคาต�า่ลง	และสนิค้าถกูส่งไปยงัสาขา
ต่างๆ	ภายในเวลาที่ก�าหนดได้	
	 2.	 ระบบ	EDI	(Electronic	Data	Interchange)	ซึ่งเชื่อม
โยงคอมพิวเตอร์ของร้านสาขากับ	DC	 ของบริษัท	 และกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า	โดยจะบันทึกข้อมูลสินค้าทุก
ชิน้ทีจ่�าหน่ายลงคอมพวิเตอร์ด้วยการใช้เครือ่งอ่านเครือ่งหมายบาร์
โค๊ดทีต่ดิอยูก่บัสนิค้า	ท�าให้ทราบยอดขายสนิค้าแต่ละชนดิในแต่ละ
สาขา	เมือ่สนิค้าในสตอ็คลดลงถงึระดบัหนึง่กจ็ะสามารถสัง่สนิค้า
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังส�านักงานใหญ่		
	 การแข่งขนัทางธรุกจิค้าปลกีทีม่คีวามรนุแรงหลายประเทศ
ในโลก	ท�าให้หลายประเทศได้ออกกฎระเบยีบเพือ่มาสนบัสนนุร้าน
ค้าปลีกขนาดกลางขนาดเล็ก4	ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
	 ประเทศญีปุ่น่มมีาตรการช่วยเหลอืด้านเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ใน
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก	 และระยะเวลาในการคืนนาน	7-20	 เดือน	
และเสยีภาษท้ีองถิน่ในราคาต�า่	ช่วยเหลอืด้านวชิาการ	เช่น	ข้อมลู
การค้า	การจัดการ	ก�าหนดให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีมาตรฐาน
รักษาสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งออกกฎหมายเพื่อควบคุมร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่	ที่มีพื้นที่มากกว่า	500	ตารางเมตร	โดยต้องขออนุญาต
ในการตั้งสาขาพร้อมเสนอแผนธุรกิจ	ใชเ้วลาในการด�าเนนิการ	12	
เดือน	 โดย	4	 เดือนแรก	 จะติดประกาศเพื่อให้สาธารณชนทราบ	
หลังจากนั้นจึงจัดท�าประชาพิจารณ์อีก	8	เดือน
	 ประเทศฝรั่งเศสมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีอ�านาจใน
การพิจารณาในการอนุญาตในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า	 ที่มี
พื้นที่มากกว่า	1,000	ตารางเมตร	หรือ	300	ตารางเมตร	ส�าหรับ

ประชากรในเมืองน้อยกว่า	40,000	คน	ออกกฎหมายสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับผู้ค้ารายย่อยและผู้ผลิต	
โดยก�าหนดให้ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ต้องช�าระเงิน	30	 วัน	 ห้าม
จ�าหน่ายสินค้าต�่ากว่าทุนและการปฏิบัติที่แตกต่าง	 โดยมีการ
ก�าหนดบทลงโทษที่สูง
	 ประเทศเดนมาร์กก�าหนดเวลาเปิดปิดร้านค้าปลีก	 โดย
เลือกเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์	 เวลา	06.00-17.00	น.	 หรือเปิดวัน
จนัทร์ถงึวนัศกุร์	ตลอด	24	ชัว่โมง	ออกกฎหมายก�าหนดพืน้ทีส่งูสดุ
ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าประจ�าวัน	ไม่เกิน	3,000	ตารางเมตร	และ
ร้านค้าเฉพาะอย่าง	 ไม่เกิน	1,000	 ตารางเมตร	 ออกกฎหมาย	
ส�าหรับร้านค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า	10%	รวมถึง	ท�า
ข้อตกลงจ�ากดัการแข่งขนัหากขยายการค้าออกเขตทีต่ัง้ธรุกจิต้อง
ขออนุญาต
	 ประเทศเยอรมันมีกฎหมายการค้าห้ามการแข่งขันการค้า
อย่างไม่เป็นธรรม	 โดยห้ามขายสินค้าต�่ากว่าทุน	 ต้องเปิดเผย
รายงานการเงินอย่างละเอียด	ออกกฎหมายเรียกเก็บภาษีและเงิน
ประกันบรรจุภัณฑ์	ประเภทขวดพลาสติกบางประเภทที่ท�าลายสิ่ง
แวดล้อมและน�าเข้าจากต่างประเทศ		บังคับเวลาเปิดปิดของห้าง
ค้าปลีกขนาดใหญ่	โดยห้างเหล่านี้ต้องเปิดตามเวลานี้เท่านั้น	คือ
วันจันทร์-ศุกร์	เปิด	06.00-20.00	น.	วันเสาร์	เปิด	06.00-16.00	น.	
และวนัอาทติย์ห้ามเปิด	นอกจากนี	้เยอรมนยีงัมกีฎหมายคุม้ครอง
แรงงานโดยคนงานมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเป็นสหภาพ

วิวัฒนำกำรค้ำปลีก ประเทศไทย (Retail Business History 

in Thailand)

	 วิวัฒนาการค้าปลีกไทยมีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย	ใช้วิธีแลก
เปลี่ยนวัตถุสิ่งของระหว่างกัน	 (Barter	System)	 มากกว่าที่จะ
เป็นการซือ้ขายสนิค้า	ต่อมาเมือ่ชมุชนขยายขึน้และมคีวามต้องการ
เพิ่มสูงขึ้น	 จึงเริ่มกลายมาเป็นร้านขายปลีกตามแหล่งชุมชนและ
พัฒนามาเป็นระบบตลาดนัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา	โดยพ่อค้าชาว
จนีเป็นผูม้บีทบาทการค้าในสมยักรงุธนบรุ	ีตลาดในเวลานัน้มกัจะ
ตัง้อยูใ่กล้แม่น�า้	เนือ่งจากต้องใช้เรอืเพือ่การขนส่งสนิค้าเพราะการ
คมนาคมทางบกยังไม่เจริญ	 ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 โดย
เฉพาะในรัชสมัยรัชกาลที่	4	 เริ่มมีชาวตะวันตกเข้ามาเปิดกิจการ
ห้างร้านกันจ�านวนมาก	เช่น	ห้างบีกริมแอนด์โก	ห้างบัตเตอร์	ห้าง
เอสสมิชแอนด์ซัน	เป็นต้น	หลังสงครามโลกครั้งที่	1	ธุรกิจของชาว

3	Lichtenstein	Nelson,	Book:	The	revolution	in	the	retail	world:	How	to	Wal	Mart	Create	a	brave	new	world	of	business	2009.
4	กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์,	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	2543,	“การค้าปลีกค้าส่งไทย”
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ตะวันตกเลิกกิจการ	 และธุรกิจของคนจีนเริ่มขยายตัวมาแทนที่	 จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจค้าปลีกของไทยเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อหลัง
สงครามโลกครั้งที่	25	โดยปัจจุบันวิวัฒนาการค้าปลีกสมัยใหม่ไทย	ได้แบ่งออกเป็น	4	ยุค6	ดังนี้
 ยุคฟักตัวของห้ำงสรรพสินค้ำ (2507- 2525)	ยุคนี้เริ่มจากก�าเนิดห้างไดมารูในปี	2507	และการขยายธุรกิจของห้างเซ็นทรัล
สาขาที่	2	ที่สีลมในปี	2511	ความส�าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ปี	2500	ท�าให้รายได้ประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของคน
กรุงเทพฯ	เพิ่มมากขึ้น
 ยุคห้ำงสรรพสินค้ำขยำยตัวสู่ชำนเมือง (2526-2532)	 ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในย่านชานเมืองคือ	 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
ในปี	2526	 ในปีเดียวกันห้างเดอะมอลล์ก็เปิดสาขาที่	2	 บนถนนรามค�าแหง	 การเปิดห้างสรรพสินค้าชานเมืองเกิดจากการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ	ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ	2520	เมื่อคนเริ่มย้ายไปหาที่อยู่ชานเมือง	ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ	จากกรุงเทพฯ	จึงเริ่มขยายฐาน
ธุรกิจไปต่างจังหวัด	เช่น	ในปี	2535	ห้างเซ็นทรัล	เริ่มเปิดสาขาแรกที่เชียงใหม่	เป็นต้น
 ยคุกำรเกดิของห้ำงค้ำปลกีรปูแบบใหม่และกำรขยำยกำรลงทนุแบบเกนิตวั (2532-2539)	การขยายตวัทางเศรษฐกจิในอตัรา
เกิน	10%	ต่อปีระหว่างปี	2530-2532	 เป็นผลของการเปิดเสรีทางการเงิน	ท�าให้ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอย่าง
มาก		และเริ่มต้นขยายธุรกิจแบบใหม่	ได้แก่	ธุรกิจประเภทร้านสะดวกซื้อ	(ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นเปิดในปี	2532	ต่อมาร้านเอเอ็ม-พีเอ็ม
เปิดในปี	2533)	ในเวลาเดียวกันก็เกิดห้างค้าส่งประเภทเงินสดและเงินเชื่อบริเวณชานเมืองคือ	ห้างแม็คโคร	สาขาลาดพร้าว	ในปี	2535	
ห้างบิก๊ซไีด้เปิดให้บรกิาร	ถอืว่าเป็นห้างไฮเปอร์มาร์เกต็แห่งแรกในประเทศไทย	การเปลีย่นแปลงส�าคญัในช่วงนีค้อื	ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่
เริ่มรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลต่อการประหยัดต้นทุน	 กลุ่มเซ็นทรัลจึงเริ่มเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโรบินสัน	 ลักษณะส�าคัญอีก
ประการหนึ่ง	คือ	การลงทุนสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่	เช่น	เสรีเซ็นเตอร์	และฟิวเจอร์พาร์คที่บางแคในปี	2536	ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	และ
ซีคอนสแควร์ในปี	2537
 ยุคก้ำวกระโดดของห้ำงไฮเปอร์มำร์เก็ตจำกต่ำงชำติ (2540 - 2545)	หลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจ	กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาด
ใหญ่ของไทยเริ่มประสบปัญหาหนี้สินต่างประเทศอย่างรุนแรง	 โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจากขยายกิจการด้านค้าปลีกและการเก็งก�าไรใน
อสังหาริมทรัพย์อย่างเกินตัว	เมื่อรัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาท	ภาระหนี้จึงเพิ่มกว่าเท่าตัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี	2540-2545	
มผีลกระทบอย่างรนุแรงต่อโครงสร้างธรุกจิค้าปลกีในประเทศไทย	การขยายตวัอย่างรวดเรว็ทัง้ของห้างไฮเปอร์มาร์เกต็และร้านสะดวกซือ้	
มกีารน�าเทคโนโลยใีหม่ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเดมิเข้ามาใช้	ผลท�าให้ผูป้ระกอบการค้าปลกีทัง้ในภาคการค้าปลกีดัง้เดมิและขนาดกลาง
ที่ยังมีการบริหารจัดการแบบเดิมต่างตั้งตัวไม่ทัน
	 หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2540	ท�าให้ธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะการค้าปลีกสมัยให้โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก
ประเภทดิสเคานท์สโตร์	 เปลี่ยนไปเป็นของต่างชาติมากขึ้น	หลังจากที่กฎหมาย	ปว.281	ที่อนุญาตให้นักลงทุนจากต่างชาติสามารถถือ
หุ้นสัดส่วนได้มากกว่า	50%	ท�าให้ผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีสิทธิ์ในการบริหารงาน	 ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนส่วนใหญ่เป็น
ประเทศในแถบยุโรป	แสดงในตาราง	1

ตาราง	1	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธุรกิจค้าปลีกในช่วงปี	2541-2548

	 ประเภทธุรกิจ	 โครงสร้างเก่า	 โครงสร้างปี	2542	 โครงสร้างปี	2548

	 โลตัส	ซูเปอร์มาร์เก็ต	 บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด	 จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อเทสโก้สโตร์	 เทสโก้อังกฤษ	98%
	 	 เป็นเจ้าของ	และกลุ่มซีพีถือหุ้น	100%	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั	โดยกลุม่เทสโก้จาก	 ซีพี	2%
	 	 	 อังกฤษถือหุ้น	49%	และซีพีถือหุ้น	51%

5	อมรศักดิ์	พงศ์พศุตม์	บทความ	ฤาค้าปลีกไทยจะล่มสสลาย		http://www.maesotcity.com
6	นิพนธ์	พวพงศกร	และคณะ,	การค้าปลีกของไทย:	ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ	สถาบันวิจัย
	 เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	2545

aw ���������.indd   136 16/12/2010   13:01



Executive Journal 137

	 ประเภทธุรกิจ	 โครงสร้างเก่า	 โครงสร้างปี	2542	 โครงสร้างปี	2548
 
	 บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 กลุ่มคาสิโนจากฝรั่งเศสเป็นหุ้นส่วนใหญ่	 คาสิโน	63.18%	
	 	 (มหาชน)	ถือหุ้นใหญ่	 ประมาณ	66%	และกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล	 จิราธิวัฒน์	11.75%	และ
	 	 โดยกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล	 ถอืหุน้ประมาณ	13%	ผูถ้อืหุน้รายย่อย	21%	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	25.07%

	 คาร์ฟูร์ไฮเปอร์	 บริษัทเซ็นคาร์	เป็นเจ้าของ	โดยกลุ่ม	 คาร์ฟูร์จากฝรั่งเศสถือหุ้น	100%	 คาร์ฟูร์จากฝรั่งเศส	
	 มาร์เก็ต	 คาร์ฟูร์จากฝรั่งเศสถือหุ้น	40%	และ	 ในคาร์ฟูร์ไฮเปอร์มาร์เก็ต	 ถือหุ้น	40%	และ	
	 	 เอสเอสซีพี	โฮลดิ้งถือหุ้น	60%	 	 เอสเอสซีพี	โฮลดิ้ง
	 	 	 	 ถือหุ้น	60%

	 แม็คโคร	 	 กลุ่มเอสเอสวีโฮลดิ้งถือหุ้น	41.7%		 เอสเอชวีกรุ๊ป	90%
	 	 	 กลุ่มซีพีถือหุ้น	26.1	%		 ซีพี	10%
	 	 	 ประชาชนทั่วไป	32.2%

ที่มา:	จากการรวบรวมของ	“ฐานเศรษฐกิจ”

รูปแบบกำรค้ำปลีกของไทย (Retail Model of Thailand)

	 รูปแบบการค้าปลีกของไทยในปัจจุบันมี	2	แบบ7	คือธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่	
 ธุรกิจค้ำปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 

	 ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม	คือร้านค้าขายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่านบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ	ไม่มีระบบการจัดการบริหารงาน	
มรีปูแบบทีห่ลากหลาย	ขายสนิค้าในพืน้ฐานความจ�าเป็นในการด�ารงชวีติลกัษณะการด�าเนนิงานแสดงถงึลกัษณะวฒันธรรมและความเป็น
อยู่ของประชาชนในถิ่นนั้น	มีการเจรจาต่อรอง	ความเป็นมิตร	ความเห็นอกเห็นใจกัน	และความเป็นกันเอง	ตลอดจนมีการด�าเนินธุรกิจ
แบบพอเพียง	รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมปัจจุบันพอจะแบ่งได้	6	ประเภท8	ดังนี้
 1.	 ยีป๊ั่ว	เป็นตวัแทนของสนิค้ารบัสนิค้ามาจากบรษิทัโดยตรงแล้วกระจายสนิค้าออกไป	ส่วนมากท�าหน้าทีค้่าส่ง	พร้อมการกระจาย
สินค้าให้กับผู้ผลิต	มีร้านค้าส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่ๆ	ที่มีการค้าขายดี
 2.	 ซาปั๊ว		มีการด�าเนินธุรกิจแบบค้าส่ง	เพื่อน�าไปขายให้กับลูกค้ารายย่อย	มีอยู่ในพื้นที่นอกเมือง	ผู้ค้าขายซื้อสินค้า	จากผู้ค้าส่ง
หลักไปขายต่อให้ร้านค้าโชว์ห่วยอีกทอดหนึ่ง	โดยปกติลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้าเอง
 3.	 โชวห่วย	เป็นร้านที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภค	โดยมีหลักแหล่งที่แน่นอน	อยู่ในพื้นที่ชุมชน	จ�าหน่ายสินค้าทั่วไปที่มีความจ�าเป็น
ต้องใช้ประจ�าวัน	โดย	มีการขายสินค้าทั่วไปเป็นหลักและและมีสินค้าจ�าพวกอาหารสด	
 4.	 ร้านช�า		เป็นร้านที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภค	โดยมีหลักแหล่งที่แน่นอน	ส่วนมากอยู่ในตลาดสด	เน้นการขายสินค้า	มีจ�าหน่าย
อาหารสด	และขายสินค้าทั่วไปที่จ�าเป็นต้องใช้ประจ�าวันจ�านวนไม่มากนัก
 5.	 กองคาราวานสินค้า	(ตลาดนัด)	 เป็นสถานที่รวมของผู้ค้าปลีกดั้งเดิมทุกประเภท	 อาจจะจัดได้ทั้งในอาคารและที่โล่ง	 ซึ่งมี
ก�าหนดเวลาแน่นอน	
 6.	 ร้านค้าเร	่มีลักษณะการน�าสินค้าไปขายในที่ชุมชน	หมู่บ้าน	โดยมีลักษณะการน�าส่งสินค้าถึงผู้บริโภค	ที่บ้าน	และไม่มีความ
แน่นอนในการน�าไปขายในแต่ละที่

7	สมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทย,	ประเภทร้านค้าปลีก
8	คณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อวันที่	10	มกราคม	พ.ศ.	2550
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 ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

	 ปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคและผลการด�าเนนิการเป็นหลกั	ซึง่ปัจจปัุนจ�านวนร้านค้าเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มากกว่า	9,000	 ร้านค้า	ในปี	2552	 ข้อมลูในตาราง	2	
ปัจจุบันแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้เป็น	7	ประเภท	คือ
 1.	 ซูเปอร์เซ็นเตอร	์(Super	Center,	Hyper	Mart,	Discount	Store)	เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่	มุ่งกลุ่มลูกค้ารายได้ต�่าถึงปาน
กลาง	มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่	10,000-15,000	ตารางเมตร	สินค้าที่จ�าหน่ายเป็นกลุ่มสินค้าแบบประหยัด	เน้นราคาถูก	มีระบบศูนย์กระจาย
สนิค้า	(Distribution	Center)	ผูผ้ลติทีป่ระสงค์จะวางสนิค้าจ�าหน่ายในร้านค้าประเภทนีจ้ะต้องไปตดิต่อทีศ่นูย์จดัซือ้และแจกจ่ายทีก่รงุเทพฯ	
และต้องผ่านกระบวนการบริหารจัดซื้อและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ	ร้านค้าประเภทนี้มักตั้งอยู่กลางเมืองหรือชานเมืองมีที่จอดรถบริการ	เช่น	
บิ๊กซี	โลตัส	คาร์ฟูร์	เป็นต้น
 2.	ห้างสรรพสินค้า	(Department	Store)	ขายสินค้าหลากหลาย	มักตั้งอยู่กลางใจเมือง	เน้นสินค้ากลุ่มที่มีคุณภาพดี	ราคาค่อน
ข้างสูงมีทั้งสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ	สินค้าจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่า	Discount	Store	การตกแต่งร้านเน้นความ
สวยงาม	พนักงานคอยบริการให้ค�าแนะน�า	เช่น	ห้างเซ็นทรัล	โรบินสัน	เป็นต้น	
 3.	 ซเูปอร์มาร์เกต็	(Supermarket)	จ�าหน่ายสนิค้ากลุม่อาหารและของใช้ประจ�าวนัเป็นหลกั	เช่น	เนือ้สตัว์	ผกัสด	ผลไม้สด	อาหาร
ส�าเร็จรูป	ของแห้ง	ของใช้ส่วนตัว	ร้านค้าประเภทนี้มีทั้งที่ตั้งอยู่ริมถนนเป็นอิสระ	 เช่น	ฟู้ดแลนด์	และร้านประเภทที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพ
สินค้า	เช่น	ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต	โฮมเฟรชมาร์ท	ของเดอะมอลล์	เป็นต้น	
 4.	 ร้านสะดวกซื้อ	(Convenience	Store	หรือ	Gas	Store)	เป็นร้านค้าปลีกประเภทบุคคลทั่วไป	มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดประมาณ	
15	ตารางเมตรจนถึงใหญ่สุดไม่เกิน	500	ตารางเมตร	เน้นการจัดร้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย	สินค้าที่วางจ�าหน่ายมักจะเป็นสินค้า
กลุ่มอาหารและของใช้จุกจิกประจ�าวัน	จ�านวนสินค้าน้อยกว่า	5	พันรายการ	ส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อจะกระจายไปตามชุมชนหรือแหล่ง
ชุมนุมของคนทั่วไป		
 5.	 ร้านค้าปลีกในรูปการขายส่ง	(Cash	and	Carry)	รูปแบบการขายปลีกแบบต้องเป็นสมาชิก	มีเพียงแห่งเดียว	คือ	ห้างแม็คโคร	
ผู้ซื้อจะต้องมีบัตรสมาชิกหรือบัตรสมาชิกชั่วคราวเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าได้	 วัตถุประสงค์เดิมคือสมาชิกเป็นร้านค้าปลีกย่อย	 แต่ต่อมาการ
แข่งขันมากขึ้นจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปเป็นสมาชิกได้	จึงกลายมาเป็นการค้าปลีกในรูปแบบพิเศษ	เน้นขายสินค้าราคาถูกจ�านวนมาก	ๆ
 6.	 ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือสินค้าพิเศษ	(Specialty	Store	หรือ	Brand	Specialty)	 เน้นขายสินค้าเฉพาะด้านที่มี
คุณภาพราคาสูง	บางร้านขายสินค้าเฉพาะ	Brand	ของตนเองมีพนักงานคอยให้ค�าแนะน�าพื้นที่ขายประมาณ	200-1,000	ตารางเมตร	มัก
ตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่	เช่น	บู้ท	วัตสัน	พีเพิลเฮลธ์แคร์	ซุปเปอร์สปอร์ต	เป็นต้น	
 7.	 ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก	(Category	Killer)	ร้านค้าประเภทนี้คล้ายๆ	กับประเภทที่	6	แต่เน้นราคาถูก	สินค้าจะ
หลากหลายในประเภทของสินค้าหมวดหมู่เดียวกัน	พื้นที่ขายตั้งแต่	2,000-10,000	ตารางเมตร	ท�าเลที่ตั้งใจกลางเมืองหรือย่านธุรกิจ	มี
พนักงานคอยให้บริการ	 จ�านวนสินค้า	1,000-6,000	 รายการ	 เรียกอีกอย่างได้ว่า	Low	price	Specialty	Store	 เช่น	 แม็คโครออฟฟิศ						
เพาเวอร์บาย	ออฟฟิศดีโป	เป็นต้น
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ตาราง	2	จ�านวนร้านค้าปลีก	ปี	พ.ศ.	2547	-	2552

	 2547	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552
 
	 ซูเปอร์มาร์เก็ต
	 	 ท็อปส์	ซูเปอร์มาร์เก็ต	 61	 91	 94	 92	 105	 114
	 	 จัสโก้	และ	Maxvalu	 6	 6	 6	 9	 9	 12
	 	 ฟูดแลนด์	 9	 9	 9	 9	 9	 13
	 	 ตลาดโลตัส	และ	Oasis	 -	 8	 19	 28	 54	 80
	 	 วิลล่า	มาร์เก็ต	 9	 9	 12	 13	 16	 18
  
	 รวม	 85	 123	 140	 151	 193	 237
 
 ดิสเคาน์สโตร์
	 	 เทสโก้โลตัสและโลตัส	คุ้มค่า	 48	 67	 71	 94	 109	 120
	 	 คาร์ฟูร์	 21	 23	 23	 27	 30	 39
	 	 บิ๊กซี	 39	 45	 49	 55	 66	 67
	 	 แม็คโคร	 25	 29	 29	 41	 41	 45
  
	 รวม	 133	 164	 172	 217	 246	 271
 
 ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง
	 	 เพาเวอร์	บาย	 38	 36	 69	 51	 64	 73
	 	 โฮมโปร	 18	 20	 26	 30	 33	 35
	 	 โฮมเวิร์ค	 8	 9	 10	 8	 8	 9
 
	 รวม	 64	 65	 105	 89	 105	 117
 
 คอนวิเนี่ยนสโตร์
	 	 บู๊ทส์	 74	 n.a.	 115	 153	 112	 160	
	 	 วัตสัน	 90	 100	 130	 145	 145	 155
	 	 เซเว่นอีเลฟเว่น	 2,861	 3,095	 3,674	 4,335	 4,769	 5,123
	 	 แฟมมิลี่	มาร์ท	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 502	 550	 561
	 	 วี.ช้อป	 n.a.	 n.a.	 n.a.	 400	 792	 840
	 	 108	ช้อป	 -	 -	 -	 -	 100	 300
	 	 เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส	 -	 100	 222	 189	 401	 450
	 	 เฟรชมาร์ท	 150	 n.a.	 n.a.	 300	 400	 600

ที่มา:	Thailand	Retail	Food	Sector	Report	2009,	USDA	Global	Agriculture
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กำรเปลีย่นแปลงธรุกจิค้ำปลกี ประเทศไทย (Retail Business 

Change in Thailand)

	 ในช่วง	20	 ปีที่ผ่านมา	 มีเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองที่ส ่งผลกระทบต่อ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าปลีกของไทยอย่างมาก	 ทั้งการเปิดเสรี
การค้า	 ธุรกิจและบริการการค้าปลีกของไทย	 โครงสร้างสังคม	
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเป็นอยู่	การด�ารงชีพของ
คนในสงัคม	ความต้องการและรสนยิม	ตลอดจนการเมอืงระหว่าง
ประเทศท้องถิ่นที่ท�าให้การค้าปลีกต้องเผชิญการแข่งขันในทุกรูป
แบบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน	ท�าให้ร้านค้าปลีกดั้งเดิมขนาดเล็ก
ในประเทศต้องยบุเลกิกจิการจ�านวนมาก	การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ในธุรกิจการค้าปลีกมีดังนี้9

	 •	การขยายตวัของธรุกจิค้าปลกีข้ามชาต	ิมกีารด�าเนนิการ
ต่อเนื่องในรูปแบบที่ เน ้นการลงทุนร ่วมกับกลุ ่มนักธุรกิจใน
ประเทศไทย	 โดยทั้งนี้รัฐบาลในช่วง	10	 ปี	 ที่ผ่านมาต้องการส่ง
เสรมิการลงทนุจากต่างประเทศให้มากขึน้	จงึมมีาตรการสนบัสนนุ
ในหลายรปูแบบ	ทัง้การเปิดโอกาสให้สามารถถอืครองสดัส่วนของ
ธุรกิจได้มากขึ้นตามขนาดเงินลงทุนที่ใช	้ รวมถึงมาตรการในการ
ช่วยเหลือการลงทุนด้วยการลดภาษีการน�าเข้าเครื่องมือเครื่องใช้	
และด้วยรูปแบบวิธีการจัดการพร้อมความต้องการของกลุ่มผู ้
บริโภคที่พอใจ	 จึงท�าให้ธุรกิจข้ามชาติต่างๆ	 เป็นที่นิยมและ
สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว	นับตั้งแต่ปี	1990	 เป็นต้นมา	
ธุรกิจรูปแบบค้าปลีก	 ที่เรียกว่า	Modern	Trade	 ก็มีการพัฒนา
ขยายธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด
	 •	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค	วิถีชีวิตที่ปรับ
เปลีย่นตามโลกาภวิตัน์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ท�าให้พฤตกิรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน	 ผู ้บริโภคเริ่มให้ความส�าคัญต่อด้านคุณภาพสินค้า
มากกว่าเน้นที่ปริมาณมากขึ้น	 การจับจ่ายซื้อของเน้นที่ความคุ้ม
จากจ�านวนและราคาในกลุม่สนิค้าทีเ่ป็นสนิค้าทัว่ไปและยงัเน้นใน
การให้บริการและคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา	จากสาเหตุดัง
กล่าวท�าให้ร้านค้าปลีกต้องหันมาเน้นด้านการสร้างรูปแบบการให้
บรกิาร	และสร้างความรูส้กึต่อตราสนิค้า	ผ่านการออกแบบตกแต่ง
ร้านค้าที่โดดเด่นจูงใจ	ที่น�าไปสู่การเข้าไปซื้อสินค้า

	 •	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันทั่วไปของธุรกิจ
ค้าปลีก	การค้าปลีกดั้งเดิมมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ร้านค้าทันสมัยที่
เน้นความสะดวกและเน้นบรกิารในหลายๆ	ด้าน	ท�าให้จ�านวนร้าน
ค้าปลกีแบบดัง้เดมิลดลง	เนือ่งจากการด�าเนนิการธรุกจิค้าปลกีได้
มกีารพฒันารปูแบบการค้าทีเ่น้นในด้านการบรหิารจดัการ	ทัง้ด้าน
เทคโนโลย	ีท�าให้เกดิการลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในด้านจดัส่งสนิค้าลด
ลงส่งผลให้มกีารปรบัราคาและอตัราก�าไร	นอกจากนีย้งัมกีารขยาย
จ�านวนร้านค้าที่มีขนาดเหมาะสมต่อชุมชน	 รูปแบบการค้าปลีก
สมัยใหม่มีการพัฒนามากขึ้นท�าให้เกิดการลดต้นทุนการจัดการ	
ค่าเช่าพื้นที่	และเน้นตลาดที่ใกล้ชิดกับผู้ซื้อ	ท�าให้ลูกค้าสะดวกใน
การซื้อขายสินค้ามากขึ้น
	 •	รูปแบบการจัดการบริหารธุรกิจค้าปลีกของภาครัฐ	การ
ที่ธุรกิจค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท�าให้ภาครัฐไม่สามารถ
ปรบัตวัได้ทนั		อกีทัง้การจดัการระบบค้าปลกีของประเทศมรีปูแบบ
หลากหลาย	รวมถงึกฎหมายการค้าปลกียงัไม่สามารถป้องกนัและ
ควบคุมการขยายตัวอย่างรวดเร็วของห้างสมัยได้	 เป็นผลให้เกิด
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในห้างขนาดใหญ่ด้วยกัน	 ท�าให้เกิด
การกระทบต่อการด�าเนินการการของการค้าปลีกอย่างดั้งเดิมลด
ลงไป	 เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันที่ยังมีข้อจ�ากัดหลาย
อย่าง	เช่น	การบริหารจัดการ	ความรู้ความสามารถ	งบประมาณ
ในการลงทุน	เป็นต้น

กำรค้ำปลกีในอนำคต ประเทศไทย (Thailand Retail Business 

Focus)

	 การแข่งขันทางการค้าปลีกที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจาก
การเปิดเสรีทางการค้าในประเทศไทย	ท�าให้นักลงทุนต่างชาติเข้า
มาลงทุนท�าธุรกิจในประเทศมากขึ้น	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้าน
ค้าปลีกทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต่างต้องปรับตัว	 เพื่อความอยู่รอด
ของธุรกิจ	 การสร้างความอยู่รอดให้กับร้านค้าปลีกของไทย	มีดัง
ต่อไปนี้10

	 1.	การควบคมุการขยายสาขาของห้างค้าปลกีสมยัใหม่ให้
หยุดหรือชะลอการขยาย	 โดยการควบคุมการขยายสาขาต้อง
พิจารณาเรื่องพื้นที่	 โดยให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมตั้งอยู่ในเมือง	
และชุมชน	ส่วนห้างค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งอยู่นอกเมือง	ห้ามห้างค้า

9	พีระพงษ์	กิติเวชโภคาวัฒน์,	ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกประเทศไทย,	ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล	คณะบริหารธุรกิจ		
	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม,	2008.
10	สุขภาวะมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ	(มสช.)	บทความ,	โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิ
	 http://ppvoice.thainhf.org
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ปลีกสมัยใหม่ที่มีลดขนาดลงตั้งอยู่พื้นที่ในเมือง		จ�านวนร้านค้าที่
ประกอบธุรกิจค้าปลีกทั้งห้างสมัยใหม่และร้านค้าปลีกดั้งเดิมต้อง
มสีดัส่วนทีเ่หมาะสมต่อจ�านวนประชากรในพืน้ที่	เพือ่ให้ทกุฝ่ายอยู่
ร่วมกันได้	 และก�าหนดเวลาเปิด-ปิดห้างค้าปลีกสมัยใหม่	 โดย
ก�าหนดเวลาเปิดบริการ	เช่น	80	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	เพื่อให้ร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมหรือโชว์ห่วยได้ค้าขายสินค้าบ้าง
	 2.	การมีกฎหมายควบคุมการขายสินค้าราคาต�่ากว่าทุน	
และบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบและให้มีประสิทธิภาพ	เช่น	พ.ร.บ.	การแข่งขันทางการ
ค้า	พ.ศ.	2542	พ.ร.บ.	ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	พ.ศ.	2542	
กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม	 และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้
บริโภค	เป็นต้น	
	 3.	การใช้มาตรการทางภาษี	โดยให้ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
แต่ละสาขายื่นช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่นที่สาขาของห้างค้า
ปลีกสมัยใหม่นั้นตั้งอยู่	 แทนที่จะยื่นช�าระภาษีรวมกันที่ส�านักงาน
ใหญ่ของแต่ละห้างค้าปลกีสมยัใหม่ของชาวต่างชาติ	เป็นผลให้ราย
ได้จากการเก็บภาษีไปอยู่ที่ส่วนกลาง	
	 4.	การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	โดยผูท้ีม่ส่ีวน
เกีย่วข้องในธรุกจิค้าปลกีค้าส่งทัง้ผูป้ระกอบการธรุกจิค้าปลกีค้าส่ง
แบบดั้งเดิม	ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่และผู้ผลิต	
ควรมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย	 ว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกหรือค้าส่ง	
	 5.	กระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นโดยควรให้ท้องถิ่นมีอ�านาจ
ตัดสินใจหรือพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัย
ใหม่ในท้องถิ่นของตนเอง	เนื่องจากความต้องการและพัฒนาการ
ของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน
	 6.	พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	วัฒนธรรม	
พฤติกรรมผู้บริโภค	 ธรรมาภิบาล	 และความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบธุรกิจอย่างยั้งยืน	
	 7.	 รฐัควรเข้ามามบีทบาทก�ากบัดแูลการค้าให้เสรแีละเป็น
ธรรมอย่างแท้จริง	 ดูแลให้การท�าสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ	
(ห้างค้าปลกีสมยัใหม่กบัผูผ้ลติ)	เป็นธรรม	โดยอาจก�าหนดสญัญา
มาตรฐานให้ปฏิบัติตาม	
	 8.	 รฐัให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุในการประกอบธรุกจิ
ค้าปลีกแบบดั้งเดิม	 โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเงินทุน	
ความรู้	และเทคโนโลยี	เช่น	การจัดวางสินค้า	และการให้บริการ
โลจิสติกส์	เป็นต้น
	 9.	การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ	โดยควร
มกีารรวมกลุม่กนัของผูป้ระกอบธรุกจิค้าปลกีแบบดัง้เดมิ	และผูค้้า
ส่ง	 เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม	 ผ่าน

ระบบการค้าส่ง	โดยเปลีย่นระบบค้าส่งให้เป็นระบบกระจายสนิค้า
ไปพร้อมกัน	เพื่อช่วยลดต้นทุน	ให้มีระบบการฝึกอบรมผู้ประกอบ
ธรุกจิค้าปลกีแบบดัง้เดมิ	ให้มคีวามสามารถในการประกอบกจิการ
ที่สูงขึ้น	
	 10.	การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และจติส�านกึให้ผูบ้รโิภค
เข้าใจปัญหาและผลกระทบของการประกอบธรุกจิค้าปลกีค้าส่งต่อ
สังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	

บทสรปุและกำรอภปิรำยเพิม่เตมิ (Conclusion and Implication)

	 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจค้า
ปลีกโลกและประเทศไทยจากโครงสร้างของระบบค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมเป็นรูปแบบการค้าขนาดใหญ่และใช้ระบบสาขาเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการสร้างความได้เปรยีบทางการค้าและการตอบสนอง
ผู้บริโภค	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถ
ปรับตัวเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้
บริโภคส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการแข่งขันที่ต�่าลง
กว่า	ไม่สามารถแข่งขนัได้จนท�าให้มกีารเลกิกจิการจ�านวนมากและ
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมที่ยังสามารถอยู่ได้ในปัจจุบันก็เป็นธุรกิจที่ไม่
สามารถพฒันาให้เป็นการค้าปลีกสมยัใหมไ่ด้	การพัฒนาธุรกิจค้า
ปลีกนั้นไม่สามารถที่จะก�าหนดให้มีการหยุดการพัฒนาได้	
เนื่องจากรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของทุกธุรกิจในยุคการค้าขายที่
มีการแข่งขันรุนแรงและรวดเร็ว	 ปัจจุบันจ�าเป็นต้องมีการปรับ
เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ตามสภาพสงัคมรปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้	ดงันัน้ธรุกจิทีไ่ม่สามารถปรบั
ตัวได้ต้องเลิกกิจการ	 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ก�าลังเข้ามาด�าเนิน
การในขณะนีม้กีารน�ากลยทุธ์ด้านต่างๆ	เข้ามาใช้บรหิาร	ไม่ว่าการ
น�าความได้เปรียบในเชิงขนาด	 การรวมตัวกันเพื่อสร้างความได้
เปรยีบทัง้การตลาดและต้นทนุ	การบรหิารโดยอาศยัเทคโนโลยทีีด่ี
กว่า	รวมถึงอ�านาจการต่อรองที่มีมากขึ้น
	 แนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ	 จะต้องเน้นการสร้าง
โอกาสให้กับธุรกิจด้านค้าปลีกอย่างเป็นระบบ	พร้อมๆ	ไปกับการ
จัดการด้านการก�ากับดูแลธุรกิจที่มีภาวการณ์แข่งขันที่ดีกว่าด้วย
การจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแล	 โดยเฉพาะรวมถึงการจัดเกณฑ์การ
ควบคมุช่วงเวลาการเปิดท�าการแทนการควบคมุพืน้ที	่นอกจากนัน้
ควรมีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	 ส่งเสริมโอกาสทาง
ธรุกจิให้กบัธรุกจิรายย่อยทีข่าดความรูใ้นการบรหิารธรุกจิแบบใหม่	
และต้องจดัท�าอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่สร้างความสมดลุของการแข่งขนั
ของระบบค้าปลีกแบบดั้งเดิมและค้าปลีกสมัยใหม	่ เพื่อให้การค้า
แบบดั้งเดิมอยู่รอดควบคู่สังคมไทยต่อไป
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