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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 



 -ฉ- 

            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



 
 

 

การคาสงและคาปลีก 
 

1.  โครงสรางและสถานภาพของการคาสงและคาปลีก 
1.1  ลักษณะท่ัวไปของการคาสงและคาปลีก 
สาขาการคาสง คาปลีก และการซอมแซม เปนสาขาที่มีความสําคัญที่สุดในภาคการคาและบริการ

บริการทั้งหมด โดยในป  2550  มีมูลคารวมเทากับ 1,181,270 ลานบาท  หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.9 
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  และเมื่อพิจารณามูลคา GDP ของ SMEs ในภาคการคาและ 
ซอมบํารุงพบวามีมูลคาถึง 942,606.9 ลานบาท หรือรอยละ 79.8  

ตารางที่ 1 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศภาคการคาและการซอมบํารงุ 
 

  2548 2549 2550 

มูลคา GDP (ลานบาท) 7,104,228.0 7,816,474.0 8,485,200.0 

ภาคการคาและซอมบํารุง (ลานบาท) 1,054,447.0 1,114,739.0 1,181,270.0 

SMEs  (ลานบาท) 841,407.2 889,517.8 942,606.9 

สัดสวน GDP สาขาการคาและซอมบํารุง 
ตอ GDP ประเทศ  (รอยละ) 

14.8 14.3 13.9 

สัดสวน DGP ของ SMEs ใน GDP ภาคการคาและ
การซอมบํารุง (รอยละ) 

79.8 79.8 79.8 

  

ท่ีมา  : สมุดปกขาวสถานการณ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ป  2550 และแนวโนม  ป  2551  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ   
  ขนาดกลางและขนาดยอม  

 

 1.2  จํานวนวสิาหกิจและการจางงาน    
การคาปลีกและคาสง นับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ

ขับเคลื่อน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สสว   . พบวาในป 2550    การคาปลีกและคาสง   
มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 880,332 ราย โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 879,218 ราย หรือคิด
เปนรอยละ 99.87 ในสวนของการจางาน SMEs ภาคการคาปลีกและคาสง  มีการจางงานถึง 2,156,830 
คน  หรือคิดเปนรอยละ 84.77 ของการจางงานรวมในภาคการคาปลีกและคาสง   

 

ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

5010 การขายยานยนต 8,721 188 225 8,909 9,134 1.01 0.026 1.04 

5030 การขายอะไหลและช้ินสวนอุปกรณ
ยานยนต 

17,434 41 33 17,475 17,508 1.99 0.004 1.99 
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 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

5040 การขายจักรยานยนต อะไหลและ
ชิ้นสวนอุปกรณทีเ่กี่ยวของและการ
บํารุงรักษา และการซอมแซม
จักรยานยนต 

45,637 27 15 45,664 45,679 5.19 0.002 5.19 

5050 การขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลงิ (สถานี
น้ํามัน) 

23,106 35 31 23,141 23,172 2.63 0.004 2.63 

5110 การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียม 
หรือโดยการทําสญัญา 

5,469 14 5 5,483 5,488 0.62 0.001 0.62 

5121 การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร
และสัตวที่มีชีวิต 

14,707 50 35 14,757 14,792 1.68 0.004 1.68 

5122 การขายสงอาหารประเภทตางๆ 20,425 95 73 20,520 20,593 2.33 0.008 2.34 

5131 การขายสงสินคาสิ่งทอส่ิงถัก เสือ้ผา
และรองเทา 

10,606 49 35 10,655 10,690 1.21 0.004 1.21 

5139 การขายสงสินคาท่ีใชในครัวเรือนอื่นๆ 41,828 173 125 42,001 42,126 4.77 0.014 4.79 

5141 การขายสงเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิง
เหลว แกสและผลติภัณฑที่เกี่ยวของ 

3,395 15 19 3,410 3,429 0.39 0.002 0.39 

5142 การขายสงโลหะและแรโลหะ 2,998 46 41 3,044 3,085 0.35 0.005 0.35 

5143 การขายสงวัสดุกอสราง เคร่ืองโลหะ
อุปกรณเกี่ยวกับการวางทอและการ
ทําความรอนและเครื่องมือเคร่ืองใช 

17,227 105 37 17,332 17,369 1.97 0.004 1.97 

5149 การขายสงสินคาขั้นกลางอื่นๆ และ
ของที่ไมใชแลว 

19,095 77 55 19,172 19,227 2.18 0.006 2.18 

5150 การขายสงเคร่ืองจักร อุปกรณ
เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

25,020 107 79 25,127 25,206 2.85 0.009 2.86 

5190 การขายสงสินคาหลายชนิด 1,557 4 4 1,561 1,565 0.18 0.000 0.18 

5211 การขายปลีกอาหารเคร่ืองด่ืมหรือ
ยาสูบในราน ที่ไมระบุประเภทสินคา 

276,609 19 28 276,628 276,656 31.42 0.003 31.43 

5219 การขายปลีกสินคาท่ัวไปอื่นๆ หรือ
หางสรรพสินคา 

108,676 32 47 108,708 108,755 12.35 0.005 12.35 

5220 การขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และ
ยาสูบในรานเฉพาะอยางสินคา
ประเภทน้ันๆ 

27,775 20 11 27,795 27,806 3.16 0.001 3.16 

5231 การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรม
และเวชภัณฑ เคร่ืองสําอางและ

16,856 22 22 16,878 16,900 1.92 0.002 1.92 
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 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

เคร่ืองหอม 
5232 การขายปลีกสินคาสิ่งทอส่ิงถัก 

เสื้อผา รองเทาและเคร่ืองหนัง 
26,629 23 19 26,652 26,671 3.03 0.002 3.03 

5233 การขายปลีกเคร่ืองมือ สิ่งของและ
เคร่ืองใชในครัวเรือน 

27,815 39 25 27,854 27,879 3.16 0.003 3.17 

5234 การขายปลีกเคร่ืองโลหะ สี และ
กระจก 

34,682 209 67 34,891 34,958 3.96 0.008 3.97 

5239 การขายปลีกสินคาอื่นๆ ในรานคา
เฉพาะอยาง 

73,590 89 75 73,679 73,754 8.37 0.009 8.38 

5240 การขายปลีกของใชแลวหรือของเกา
ในรานคา 

4,457 12 2 4,469 4,471 0.51 0.000 0.51 

5251 การขายปลีกโดยการสั่งซื้อทาง
ไปรษณีย 

463 2 2 465 467 0.05 0.000 0.05 

5252 การขายปลีกตามแผงลอยและตลาด
สด 

22,532 0 0 22,532 22,532 2.56 0.000 2.56 

5259 การขายปลีกสินคานอกรานคาอื่นๆ 415 1 4 416 420 0.05 0.000 0.05 

รวม 877,724 1,494 1,114 879,218 880,332 99.87 0.127 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 
จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

 
ตารางที่ 4 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม 2550 

 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

5010 การขายยานยนต 40,642 12,487 38,595 53,129 91,724 2.09 1.52 3.60 

5030 การขายอะไหลและช้ินสวน
อุปกรณยานยนต 

54,613 2,489 5,556 57,102 62,658 2.24 0.22 2.46 

5040 การขายจักรยานยนต 
อะไหลและช้ินสวนอุปกรณ
ที่เกี่ยวของและการ
บํารุงรักษา และการ
ซอมแซมจักรยานยนต 

86,659 1,865 11,267 88,524 99,791 3.48 0.44 3.92 

5050 การขายปลีกนํ้ามัน
เชื้อเพลงิ (สถานนี้ํามัน) 

63,276 1,070 6,724 64,346 71,070 2.53 0.26 2.79 

5110 การขายสงโดยไดรับ
คาธรรมเนียม หรือโดยการ

8,327 659 564 8,986 9,550 0.35 0.02 0.38 
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 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

ทําสัญญา 

5121 การขายสงวัตถุดิบทางการ
เกษตรและสัตวทีมี่ชีวิต 

36,737 3,346 4,524 40,083 44,607 1.58 0.18 1.75 

5122 การขายสงอาหารประเภท
ตางๆ 

89,125 8,724 31,631 97,849 129,480 3.85 1.24 5.09 

5131 การขายสงสินคาสิ่งทอส่ิง
ถัก เสื้อผาและรองเทา 

46,495 4,546 16,310 51,041 67,351 2.01 0.64 2.65 

5139 การขายสงสินคาท่ีใชใน
ครัวเรือนอื่นๆ 

219,516 14,833 34,563 234,349 268,912 9.21 1.36 10.57 

5141 การขายสงเชื้อเพลิงแข็ง 
เชื้อเพลงิเหลว แกสและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

18,248 406 4,366 18,654 23,020 0.73 0.17 0.90 

5142 การขายสงโลหะและแร
โลหะ 

22,540 2,132 5,616 24,672 30,288 0.97 0.22 1.19 

5143 การขายสงวัสดุกอสราง 
เคร่ืองโลหะอุปกรณ
เกี่ยวกบัการวางทอและ
การทําความรอนและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 

81,443 6,339 8,224 87,782 96,006 3.45 0.32 3.77 

5149 การขายสงสินคาขั้นกลาง
อื่นๆ และของท่ีไมใชแลว 

75,954 11,373 9,040 87,327 96,367 3.43 0.36 3.79 

5150 การขายสงเคร่ืองจักร 
อุปกรณเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 

125,258 8,863 19,106 134,121 153,227 5.27 0.75 6.02 

5190 การขายสงสินคาหลาย
ชนิด 

2,885 153 407 3,038 3,445 0.12 0.02 0.14 

5211 การขายปลีกอาหาร
เคร่ืองด่ืมหรือยาสูบในราน 
ที่ไมระบุประเภทสินคา 

439,633 1,860 98,923 441,493 540,416 17.35 3.89 21.24 

5219 การขายปลีกสินคาท่ัวไป
อื่นๆ หรือหางสรรพสินคา 

202,301 3,617 30,966 205,918 236,884 8.09 1.22 9.31 

5220 การขายปลีกอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และยาสูบใน
รานเฉพาะอยางสนิคา
ประเภทน้ันๆ 

41,695 830 4,226 42,525 46,751 1.67 0.17 1.84 
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 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

5231 การขายปลีกสินคาทาง
เภสัชกรรมและเวชภัณฑ 
เคร่ืองสําอางและเคร่ือง
หอม 

28,626 2,303 12,734 30,929 43,663 1.22 0.50 1.72 

5232 การขายปลีกสินคาสิ่งทอ
สิ่งถัก เสือ้ผา รองเทาและ
เคร่ืองหนัง 

46,146 1,422 4,446 47,568 52,014 1.87 0.17 2.04 

5233 การขายปลีกเคร่ืองมือ 
สิ่งของและเครื่องใชใน
ครัวเรือน 

63,510 2,129 5,454 65,639 71,093 2.58 0.21 2.79 

5234 การขายปลีกเคร่ืองโลหะ สี 
และกระจก 

102,256 6,345 11,271 108,601 119,872 4.27 0.44 4.71 

5239 การขายปลีกสินคาอื่นๆ ใน
รานคาเฉพาะอยาง 

144,893 7,356 21,895 152,249 174,144 5.98 0.86 6.84 

5240 การขายปลีกของใชแลว
หรือของเกาในรานคา 

8,195 466 80 8,661 8,741 0.34 0.00 0.34 

5251 การขายปลีกโดยการสั่งซื้อ
ทางไปรษณีย 

985 38 542 1,023 1,565 0.04 0.02 0.06 

5252 การขายปลีกตามแผงลอย
และตลาดสด 

41 0 0 41 41 0.00 0.00 0.00 

5259 การขายปลีกสินคานอก
รานคาอื่นๆ 

1,156 24 544 1,180 1,724 0.05 0.02 0.07 

รวม 2,051,155 105,675 387,574 2,156,830 2,544,404 84.77 15.23 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 
จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

 

 1.3  สภาพการตลาด 
         หากพิจารณาสภาพการตลาดจากแนวโนมยอดขายในอนาคตนั้น พบวา การคาปลีกและคา
สงของไทยในป 2548-2552 จะมีอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาประมาณรอยละ 11.3  ตอป  โดยเพิ่มจาก
มูลคา 2,505 พันลานบาทในป 2548 เปน 3,474 พันลานบาท ในป 2552  ดังแสดงในตารางที่ 5  
โดยคาดการณวาอัตราการเติบโตในป 2552 จะสูงถึงรอยละ 8.09 เมื่อเทียบกับป 2551 และกลุมสินคา 
ที่เติบโตเร็วไดแก สินคาเคร่ืองสําอางและสินคาของใชในบาน 
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ตารางที่ 5 แนวโนมการคาปลกีของไทย ป 2548-2552 
 

 2548 2549 2550 2551 2552 

Retail trade      

Retail sales (Bt bn) 2,505 2,726 2,960 3,214 3,474 

Retail sales (US$ m) 64,120 71,551 78,347 85,573 92,805 

Retail sales volume growth (%) 2.7 6.3 7 7.1 6.4 

Retail sales US$ value growth (%) 9.4 11.6 9.5 9.2 8.5 

Clothing, cosmetics & household goods      

Cosmetics & toiletries, sales value (US$ m) 2,659 2,946 3,281 3,623 3,942 

Perfumes & fragrances, sales value (US$ m) 59 66 73 81 87 

Furniture, sales value (US$ m) 2,554 2,774 2,985 3,201 3,413 

Household cleaning products, sales value (US$ m) 566 606 649 694 729 

Electronic & domestic appliances      

Television sets (stock per 1,000 population) 343 355 367 378 413 

Television sets, sales volume (‘000) 2,257 2,321 2,381 2,437 2,502 

Cable-TV subscribers (per 1,000 population) 22 24 26 27 29 

Personal computers, sales volume (‘000) 317 359 379 415 456 

Refrigerators, sales volume (‘000) 1,567 1,634 1,696 1,757 1,834 

Video recorders, sales volume (‘000) 180 155 140 124 109 

Washing machines, sales volume (‘000) 412 439 465 491 521 

Source: Economist Intelligence Unit. 

2. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) การคาสงและคาปลีก 

หวงโซอุปทานของสาขาการคาสงคาปลีกนั้น แยกออกเปนสองสาย สายแรกเปนสายดานสินคา
เกษตร และสายที่สองที่เปนดานสินคาอุตสาหกรรมและสินคาทั่วไป (ดูแผนภาพที่ 1) 

1) หวงโซการคาสงคาปลีกของสินคาเกษตร 
หวงโซอุปทานสายนี้เร่ิมจากผูผลิตปจจัยการผลิตซึ่งปอนวัตถุดิบการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย ยา

ปราบศัตรูพืช เปนตน ที่จําเปนตอการผลิตสินคาเกษตรใหกับเกษตรกร  จากนั้นเกษตรกรจึงทําการผลิต
สินคาเกษตรตางๆ ทั้งที่เปนสินคาผักสดและผลไม ธัญพืชตางๆ และสินคาเกษตรอ่ืนๆ  เนื่องจากจํานวน
ของผูประกอบการสินคาเกษตรนั้นมีจํานวนมากและกระจายอยูทั่วประเทศ  ดังนั้นจึงมีผูรวบรวมทําหนาที่
เขาไปรับซ้ือผลิตผลของเกษตรกร แลวรวบรวมมาสงใหกับโรงงานเพื่อทําการแปรรูปและบรรจุใหอยูใน
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สภาพและขนาดที่เหมาะสมในการขาย จากนั้นสินคาดังกลาวจึงถูกสงผานนายหนา ไปยังผูคาสงและ 
คาปลีกตามลําดับ จนถึงผูบริโภค 

2) หวงโซการคาสงคาปลีกของสินคาอุตสาหกรรมและสินคาทั่วไป 
สําหรับหวงโซอุปทานสายนี้ เ ร่ิมจากผูผลิตปจจัยการผลิตซ่ึงปอนปจจัยการผลิตทางดาน   

อุตสาหกรรม เชน วัตถุดิบ เคร่ืองจักรอุปกรณ ชิ้นสวน เปนตน ใหแกผูผลิตซึ่งเปนโรงงานผลิตสินคา  
เพื่อปอนใหกับ Suppliers ซึ่งเปนเจาของตราย่ีหอของสินคาตางๆ จากนั้นสินคาเหลานั้นจึงถูกสงไปยัง 
ผูคาสงและคาปลีกตามลําดับ จนถึงผูบริโภค โดยผูคาสงมักมีพนักงานขายออกไปตรวจสอบยอดสินคา 
และรับคําส่ังซื้อของผูคาปลีก แตผูประกอบการคาปลีกเองก็อาจออกไปจัดหาสินคาบางอยางดวยตนเอง
จากแหลงอ่ืนที่มีราคาถูกกวาดวย  
 การสงผานผลิตภัณฑผานหวงโซอุปทานทั้งสองสายดังกลาวขางตน ยังตองพึ่งพิงระบบการขนสง
ภายในประเทศหรือโลจิสติกส จากหวงโซหนึ่งไปยังหวงโซถัดไปอีกดวย 

แผนภาพที่ 1 หวงโซอุปทานของสาขาการคาสงและคาปลีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  อยางไรก็ตามการขยายตัวอยางกาวกระโดดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภทหางไฮเปอร
มารเก็ตหลังป 2540 ไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสรางธุรกิจคาสงและคาปลีกในประเทศไทย 
อยางเห็นไดชัดเจน จากเดิมจะเห็นไดวาชองทางการจัดจําหนายสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค มีลักษณะ
เปนไปตามแผนภาพที่ 2 กลาวคือสินคาจากผูผลิตและผูจัดจําหนาย จะถูกกระจายผานรานคาสงด้ังเดิม 

เกษตรกรเกษตรกร  

ผูรวบรวมผูรวบรวม  

แปรรูปแปรรูป  

นายหนานายหนา  

ผูคาสงผูคาสง  ผูคาสงผูคาสง  

SuppliersSuppliers  

 ปจจัยการผลิตปจจัยการผลิต 

ผูคาปลีกผูคาปลีก  

ผูบริโภคผูบริโภค  

ผูคาปลีกผูคาปลีก  

สิสินคานคา

เกษตร  เกษตร
สินคาอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม//

สินคาท่ัวไปสินคาท่ัวไป  

ผูผลิตผูผลิต  

ระบบการ ระบบการ 

ขนสงและขนสงและ

LogisticsLogistics  



 

 

-8- 
 
หรือที่เรียกกันทั่วไปวายี่ปว ซาปวเปนอันดับแรก จากนั้นรานคาสงด้ังเดิมจะทําการจําหนายสินคาสงตอไปท่ี
รานคาปลีก ซึ่งเปนแหลงซื้อของผูบริโภค   แตเนื่องจากหางไฮเปอรมารเก็ตเอ้ือประโยชนตอทั้งผูบริโภค 
และรานคาปลีก (โชหวย) ดวยการเปนแหลงขายสินคาราคาถูก  สงผลใหรานคาปลีกหันไปซ้ือสินคา 
จากหางไฮเปอรมารเก็ตเพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคมากข้ึน (แผนภาพที่ 3) และการที่หางไฮเปอรมารเก็ต 
ตัดผูคาสงออกจากระบบการกระจายสินคาของตน (แผนภาพที่ 4) เพราะตนสามารถส่ังซ้ือสินคาโดยตรง
จากซัพพลายเออรยอมมีผลใหรานคาสงด้ังเดิมมีลูกคาลดลง และสามารถขายสินคาไดนอยลง ทําให
ปจจุบันบทบาทของรานคาสงด้ังเดิมลดความสําคัญลงมาก (นิพนธ และคณะ:2545) 

แผนภาพที่ 2 หวงโซอุปทานของสาขาการคาสงและการคาปลีก (แบบด้ังเดิม) 

 
ท่ีมา: รายงานการวิจัยเร่ือง การคาปลีกของไทย : ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศ (นิพนธ และคณะ: 2545) 

แผนภาพที่ 3 หวงโซอุปทานของสาขาการคาสงและการคาปลีก (แบบสมัยใหม) 

 
ท่ีมา: รายงานการวิจัยเร่ือง การคาปลีกของไทย : ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศ (นิพนธ และคณะ: 2545) 
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แผนภาพที่ 4 หวงโซอุปทานของสาขาการคาสงและการคาปลีก (ขามรานคาสง) 
 

 
ท่ีมา: รายงานการวิจัยเร่ือง การคาปลีกของไทย : ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศ (นิพนธ และคณะ: 2545) 

 

3.  การวิเคราะห SWOT analysis  
3.1  การวิเคราะห SWOT analysis กรณีสาขาคาสง 

 จุดแข็ง (Strength) 
1) แหลงที่ตั้งมีการกระจายตัวที่ใกลชิดกลุมลูกคาซึ่งเปนรานคาปลีกมากกวา  Modern 

Trade 
2) มีความสัมพันธใกลชิดกับลูกคา: รานคาสงต้ังอยูใกลกับลูกคา และดําเนินกิจการโดยเจาของเอง  

ดังนั้นเจาของกิจการของรานคาเหลานี้จึงมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความสัมพันธที่สนิทสนมกับลูกคาได
มากกวากรณีของรานคาสงและรานคาปลีกสมัยใหม   

3) สินคาที่ขายบางกลุมไมมีขายในรานคาปลีกและรานคาสงสมัยใหม  ทําใหรานคาสง
ด่ังเดิม  สามารถรักษากลุมลูกคาได      

จุดออน (Weakness)  
1)  ขาดการรวมตัวและอํานาจตอรอง ทําใหมีตนทุนสินคาที่แพงกวา: ผูประกอบการคาสง มียอด

ส่ังซ้ือที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับยอดส่ังซ้ือของหางขนาดใหญ  นอกจากนี้ยังไมมีการรวมตัวกันจึงขาด
อํานาจตอรองกับ suppliers ทําใหไมมีโอกาสไดสวนลดที่ตํ่า และไดรับระยะเวลาเครดิตเทากับของหาง
ใหญ ทําใหตนทุนสินคาแพงกวาของหางใหญโดยเฉพาะหางสวนลด และหางแบบ Cash and Carry  

2) การบริหารงานยังไมมีประสิทธิภาพ: สงผลทําใหการคัดเลือกสินคาเพื่อนํามาขายในรานคาสง 
ยังไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอยอดกําไรเบ้ืองตน (Gross Profit: GP) ของราน 

3) เงินทุนในการหมุนเวียนกิจการ: รานคาสงแบบดั้งเดิม มีความเสียเปรียบในเร่ืองเงินทุน
หมุนเวียน ทําใหไมสามารถขยายกิจการหรือส่ังซื้อสินคาไดเปนจํานวนมากเหมือนรานคาปลีกและคาสง
สมัยใหมซึ่งจะพบวาการเขามาลงทุนของรานคาปลีกและรานคาสงสมัยใหม เลือกใชกลยุทธ (Pre-emptive 
investment) โดยใชเร่ืองของเงินทุนที่มีจํานวนมากกวา ทําใหเกิดสาขาอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดตนทุนตอ
หนวยที่ตํ่า (Economies of Scale)  
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โอกาส (Opportunity) 
1) ในปจจุบันกลุมผูผลิตและซัพพลายเออร หลายๆกลุม ตางก็ตระหนักดีวา รานคาสงแบบด่ังเดิม

นอกจากจะทําหนาที่เปนชองทางในการกระจายสินคาแลว ยังเปนอีกชองทางในการถวงดุลอํานาจกับกลุม 
Modern Trade ดังนั้น จึงมีการแตงตั้งรานที่มีศักยภาพเพียงพอทําหนาที่ในการเปนผูแทนของผูผลิตหรือผู
จัดจําหนาย เชน ระบบ Concessionaire หรือ ระบบ stockiest เพื่อสงเสริมใหผูคาสงปรับเปลี่ยนตัวเอง
จากผูขายสงสินคาที่หลากหลายมาเปนผูคาสงที่ขายสินคาเฉพาะ 

2) นอกจากนี้ ทางกลุมผูผลิตและซัพพลายเออร ยังไดสงเสริมการสรางประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ โดยปรับองคกรภายในบริษัท ใหมีผูดูแลรานคาสง ใหคําปรึกษาในเร่ืองการคัดเลือกสินคาเพื่อทํา
การขายในรานคาสงอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะการเลือกสินคาแตละ SKU (Stock Keeping Unit) 
มีความสําคัญมาก โดยหากเลือกไดตรงความตองการกลุมผูซื้อ จะทําใหรานคาสงสามารถเพิ่มกําไร
เบ้ืองตนไดสูงข้ึน    

อุปสรรค (Threat)  
1) พฤติกรรมกลุมลูกคา ซึ่งก็คือรานคาปลีกแบบด่ังเดิมที่เปล่ียนไป: การเขามาของรานคาปลีกและ

รานคาสงสมัยใหม สงผลทําใหกลุมลูกคาของรานสงแบบด้ังเดิม ซึ่งก็คือ รานคาปลีกแบบด่ังเดิม ลดจํานวน
ลงไปอยางมาก เนื่องจาก รานคาปลีกเหลานี้หันไปซื้อสินคาเพื่อมาขายจากรานคาปลีกและรานคาสง
สมัยใหมแทน นอกจากนี้การที่ไฮเปอรมารเก็ต สามารถส่ังซ้ือสินคาโดยตรงจากทางซัพพลายเออร ก็ทําให
หวงโซอุปทาน ในสวนของรานคาสงแบบด่ังเดิมลดความสําคัญลง  

2) เร่ืองของภาษีที่สงผลตอการแขงขันของผูประกอบการ: กลาวคือ ระบบภาษีปจจุบันอนุญาตให
การขายโดยหางสวนลด ไมจํากัดจํานวน และสามารถออกใบเสร็จแบบบิลเงินสด ซึ่งเสมือนเปนการขาย
ใหกับผูบริโภคข้ันสุดทาย ทําใหผูคาปลีกสามารถนําสินคาไปขายตอได โดยไมตองคิดภาษีมูลคาเพิ่มอีก  
ทําใหสินคามีราคาถูก ระบบดังกลาวสงผลใหผูคาสงที่ถูกตองตามระบบภาษีเสียเปรียบ เพราะตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อขายสินคา 

3.2  การวิเคราะห SWOT analysis กรณีสาขาคาปลีก 
  จุดแข็ง (Strength) 

1) แหลงที ่ตั ้งม ีกา รกระจายตัวที ่ทั ่ว ถ ึงกว าและ เปนแหลงขายสินคา สําค ัญของคน 
ในตางจังหวัด: แหลงที่ต้ังของรานคาปลีกแบบด่ังเดิมขนาดเล็กนั้นต้ังจะอยูใกลกับลูกคา เชน ที่ปากซอย
หรือในซอยที่เปนแหลงชุมชน ซึ่งตางจากทําเลของหางสรรพสินคา หางสวนลดขนาดใหญตางๆ ที่สวนมาก
จะอยูหางไกลจากที่พักของผูซื้อ ซึ่งจะตองเดินทางออกไปดวยรถยนต ดังนั้นถาหากไมมีความตองการซ้ือ
สินคาจํานวนมากแลวก็จะไมคุมคาเดินทาง  โดยเฉพาะในภูมิภาคที่หางไกลเมืองใหญแลวก็ถือไดวารานคา
ปลีกรายยอยเปนรานคาที ่อยู ใกลและสําคัญที ่สุด เพราะหางใหญที ่ใกลที ่สุดอาจจะอยู ในตัวเมือง  
หรืออีกจังหวัดหนึ่งเลยก็ได  ลูกคาในจังหวัดภูมิภาคจึงยังคงตองพึ่งพิงรานคาเหลานี้อีกมาก 
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2) มีความสัมพันธใกลชิดกับลูกคา: เนื่องจากแหลงที่ต้ังของรานคาปลีกขนาดเล็กนั้นต้ังอยูใกล 
กับลูกคา และดําเนินกิจการโดยเจาของเอง  ดังนั้นเจาของกิจการของรานคาเหลานี้จึงมีโอกาสที่จะพัฒนา
ความสัมพันธที่สนิทสนมกับลูกคาไดมากกวากรณีของหางหรือรานสะดวกซื้อระบบแฟรนไชส  
ที่พนักงานเปนเพียงลูกจางซ่ึงอาจเปล่ียนหนาไปเร่ือยๆ  ความสัมพันธที่ดียอมนําไปสูการมีลูกคาประจํา  
รานคาปลีกเหลานี้ยังเปนแหลงสินคาในยามที่ลูกคาในระแวกนั้นขาดสินคาจําเปนเรงดวน หรือเหมาะกับ
ลูกคาที่ไมตองการซื้อจํานวนมากแบบยกโหล และในบางกรณีที่มีความไวเนื้อเช่ือใจกันมากพอก็อาจยินดี
ขายสินคาใหดวยเงินเช่ือดวย 
 3) ใชเงินทุนไมมาก: การเปดรานคาปลีกขายเล็กนั้นไมตองการเงินทุนที่สูงนัก เนื่องจากไมตอง
สต็อกสินคาจํานวนมาก ไมตองลงทุนในเร่ืองพื้นที่และสินคาทุนจํานวนมาก จึงมีความคลองตัวในระดับ
หนึ่งในการที่จะปรับเปล่ียนได  ในขณะที่กิจการที่มีขนาดใหญ ต้ังแตระดับ supermarket ข้ึนไป ตองการเงนิ
ลงทุนสูงกวามาก ตองลงทุนในการสรางสถานที่ ชั้นวางสินคาถาวร ตูแชตางๆ เปนตน  

จุดออน (Weakness)  
1) ขาดการรวมตัวและอํานาจตอรอง ทําใหมีตนทุนสินคาที่แพงกวา: ผูประกอบการคาปลีก  

รายยอยมียอดส่ังซื้อที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับยอดสั่งซ้ือของหางขนาดใหญ  นอกจากนี้ยังไมมีการ
รวมตัวกันจึงขาดอํานาจตอรองกับผูคาสง และ suppliers ทําใหไมมีโอกาสไดสวนลดที่ตํ่า และไดรับ
ระยะเวลาเครดิตเทากับของหางใหญ ทําใหตนทุนสินคาแพงกวาของหางใหญโดยเฉพาะหางสวนลด  
และหางแบบ Cash and Carry   

2) สินคาอาจไมสดใหม มีสินคาไมหลากหลาย และไมมีพื้นที่สันทนาการ: จุดแข็งของรานคาปลีก
ในดานที่อยูใกลกับชุมชนของลูกคา ไดกลายเปนจุดออนในกรณีนี้ เพราะจะตองมีขนาดรานที่เล็ก มีพื้นที่
จํากัด ไมสามารถซื้อสินคาทุกยี่หอ ทุกสายผลิตภัณฑใหครบถวน และไมมีทางที่จะมีพื้นที่สําหรับ 
สันทนาการเหมือนกับหางขนาดใหญได  ขอจํากัดเหลานี้ รวมทั้งราคาสินคาที่แพงกวาเนื่องจากจุดออน 
ที่กลาวแลวในขอแรก ทําใหตําแหนงทางการตลาด (market positioning) ของรานคาปลีกรายยอย 
ไมเหมาะสมกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของครอบครัวคนทํางานในเมือง ที่นิยมซ้ือสินคาในชวงวันหยุดเปน
จํานวนมาก และตองพาสมาชิกครอบครัวออกไปหาอาหารรับประทานและหาบริการสันทนาการในคราว
เดียวกัน  เมื่อขาดลูกคาที่มาซ้ือสินคาเปนประจําก็ทําใหสินคามีการตกคาง และไมสดใหม ซึ่งก็ยิ่งทําให
ลูกคาไมอยากเขารานมากยิ่งข้ึน 

3) คุณภาพการบริการบางชนิดอาจดอยกวา: หางสวนลดขนาดใหญมีนโยบายที่ยอมใหลูกคานํา
สินคาที่ไมใชของสดและมีปญหามาคืนได มีระบบบัตรเครดิต สะสมแตม ซึ่งรานคาปลีกไมสามารถใหได  
นอกจากนี้รานคาปลีกแบบด้ังเดิมยังมีการจัดวางสินคาที่ไมเปนระบบระเบียบ ไมมีการติดปายราคา 
ที่ชัดเจน ผูบริโภคไมสามารถเลือกซื้อไดสะดวก  
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4) มีคูแขงในตลาดเดียวกันจํานวนมาก:  นอกจากหางขนาดใหญที่เปนคูแขงที่นากลัวของรานคา
ปลีกขนาดยอยแลว  รานคาปลีกเหลานี้ยังตองเผชิญกับการแขงขันจากรานประเภทเดียวกันที่ผุดข้ึนเปน
ดอกเห็ด  ทั้งที่เปนเครือของแฟรนไชนสตางๆ และที่เปนรานอิสระ รวมทั้งตองแขงขันกับยี่ปวที่ลงมาขาย
ปลีกเพื่อความอยูรอดของตน และยังตองแขงขันกับตลาดนัดและตลาดเปดทายขายของที่เพิ่มจํานวนและ
ความถี่ข้ึนเร่ือยๆอีกดวย 

5) ขาดความรูดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยี: รานคาปลีกรายยอยสวนใหญเปนรานคา 
ที่ตกทอดมาต้ังแตรุนพอแม จึงมักไดรับมรดกของการทําธุรกิจแบบเกาที่การบริหารยังไมมีประสิทธิภาพมาก
นัก ระบบบัญชี การควบคุมสต็อกไมมีประสิทธิภาพ และมักไมมีคอมพิวเตอรเพื ่อชวยการบริหาร มี
ขอจํากัดในการเลือกพนักงาน ซึ่งตรงกันขามกับรานสะดวกซื้อที่เปนแฟรนไชส หรือหางขนาดใหญ ที่มี
ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากกวา มีระบบคอมพิวเตอรและ software เฉพาะดานเพื่อชวยการ
บริหาร  มีฝายบุคคลและกระบวนการรับพนักงานที่ทําทีละมากๆ (Labor pooling) ทําใหมีโอกาสเลือก
พนักงานที่มีคุณภาพไดมากกวา และมีระบบการฝกพนักงานที่เปนระบบ เชน ราน 7-Eleven มีโรงเรียน
ปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจ สําหรับฝกพนักงานของบริษัท  

6) ขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจ: การขาดแคลนเงินทุนในการขยายและพัฒนาธุรกิจเปน
ปญหาใหญของกิจการ SMEs ทั้งระบบ ที่ทําให  SMEs ไมสามารถแขงขันและพัฒนาใหเติบใหญหรือยั่งยืน
ได รานคาปลีกรายยอยก็ประสบกับปญหาเดียวกัน และย่ิงในภาวการณแขงขันที่รานเหลานี้เสียเปรียบ 
ในแทบทุกดาน ก็ยิ่งทําใหรานคาปลีกไมสามารถแสวงหาแหลงทุนมาปรับปรุงกิจการใหทันสมัยไดงายๆ 
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองพึ่งพิงการชวยเหลือจากรัฐ 
  โอกาส (Opportunity)  

1) ตัวอยางความสําเร็จของรานคาปลีกที่เปนตลาดเฉพาะ (Niche market) ดานสุขภาพ:  ปจจุบัน
มีรานคาปลีกของไทยหลายแหงที่ประสบความสําเร็จพอสมควรในกระแสการแขงขันอยางรุนแรงจากหาง
ขนาดยักษ  เชน Golden Place ของมูลนิธิชัยพัฒนา  ราน Lemon Green ของบางจาก รานพลังบุญของกลุม
สันติอโศก เปนตน รานคาเหลานี้ลวนมีลักษณะที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือ ลวนเนนการขายสินคาใหกับ
ลูกคาเฉพาะกลุมที่มีความตระหนักเร่ืองสุขภาพในระดับสูง ตองการสินคาคุณภาพสูง ปลอดสารพิษ  
มีสรรพคุณบํารุงสุขภาพ  รานคาเหลานี้จึงไมจําเปนตองแขงขันดานราคาสูกับหางสวนลดขนาดใหญ  
และที่จริงแลวสินคาหลายชนิดที่เหมือนกันกลับมีราคาสูงกวาหางอยางมาก แตเพราะลูกคามีความเช่ือวา
เปนสินคาที่มีคุณภาพสูงและเปนผลดีตอสุขภาพจึงยินดีที่จะจายสูงกวาที่อ่ืนๆ  ในขณะเดียวกันรานคาปลีก
เหลานี้ก็ยังมีเครือขายความสัมพันธที่ใกลชิดกับชุมชนที่เปนผูผลิตสินคาเฉพาะเหลานั้นดวย จึงทําให
สามารถคัดคุณภาพที่ตองการ และไดตนทุนที่ตํ่าเน่ืองจากไมตองผานคนกลางหลายทอด 

อยางไรก็ดีรานคาเหลานี้ลวนมีฐานของชื่อเสียงรองรับความเช่ือมั่นทั้งส้ินจึงทําใหประชาชนเชื่อถือ
และประสบความสําเร็จได   ดังนั้นจึงไมสามารถการนําเอาไปปรับใชไดกับทุกสถานการณไดงายนัก 
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อยางไรก็ดีความสําเร็จของกิจการเหลานี้ก็นาจะใหแนวทางกับธุรกิจคาปลีกรายยอยไดวา จะตองพยายาม
สรางจุดที่แตกตาง ที่เปน niche ของตน หรือทํา product differentiation ใหไดหากตองการที่จะแขงขันให
ไดโดยไมตองตอสูดวยการตัดราคา    

2) การตั้งบริษัท ART ของรัฐบาล :  บริษัทดังกลาวถูกต้ังข้ึนเพื่อทําหนาที่รวบรวมคําส่ังซื้อสินคา
จากรานคาปลีกรายยอย เพื่อใหมีปริมาณคําส่ังซ้ือมากเพียงพอที่จะสรางอํานาจตอรองในการซื้อสินคากับ 
suppliers รวมทั้งเปนแหลงใหเงินทุนในการปรับปรุงกิจการใหรานคาปลีกด้ังเดิมมีความทันสมัย แตเปนที่
นาเสียดายวาภายหลังจากที่รัฐบาลต้ังบริษัทดังกลาวแลว กลับไมไดมีการติดตามผลักดันให ART ไดทํา
หนาที่อยางจริงจัง  ดังนั้นจึงควรที่รัฐบาลจะกลับมาผลักดันนโยบายนี้อยางจริงจังอีกคร้ังหนึ่ง 

3) การปรับปรุงกฎระเบียบในการกํากับดูแลหางราน: กฎระเบียบในปจจุบันบังคับใหการต้ังหาง
ขนาดใหญจะตองมีระยะหางออกจากศูนยกลางธุรกิจของเมืองไมตํ่ากวา 15 กิโลเมตร และจะตองกันพื้นที่
ไมตํ่ากวารอยละ 30 สําหรับเปนพื้นที่สีเขียว  รวมทั้งตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองของ
ทองถิ่น  กฎระเบียบดังกลาวสงผลใหการขยายตัวของหางขนาดใหญในเมืองตางๆ ที่ยังไมมีหางดังกลาว
ชะลอตัวลง ซึ่งจะชวยใหหางสรรพสินคา ยี่ปว และรานคาปลีกในทองถิ่น มีโอกาสที่จะแขงขันไดมากข้ึน 
หากมีการบังคับใชอยางจริงจัง นอกจากนี้การลดเวลาเปดปดบริการของหางขนาดใหญทั้งที่ เปน
หางสรรพสินคาและหางสวนลด ในขณะที่อนุญาตใหรานสะดวกซ้ือเปดไดโดยอิสระก็จะเปนโอกาสที่รานคา
ปลีกเหลานี้จะไดลูกคาเพิ่มข้ึนบาง 

อุปสรรค (Threat)  
1) พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภครุนใหมเปล่ียนแปลงไป: ตามที่ไดกลาวถึงแลววาผูบริโภครุนใหม

ในเมืองประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รัดตัวและปญหาการจราจรท่ีมีรุนแรง ทําใหมีเวลาไปจับจายซ้ือของ
นอยคร้ังลง ครอบครัวก็ไมคอยมีคนชวยดูแลเด็กเล็ก ผูบริโภครุนใหมจึงนิยมที่จะไปจายตลาดพรอมกับการ
พาเด็กออกไปดวยในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และตองการหางรานที่มีสินคาคอนขางครบทุกชนิด รวมทั้งมี
รานอาหาร โรงภาพยนตร สนามเด็กเลน และที่จอดรถที่สะดวก  ลักษณะเหลานี้คือส่ิงที่หางสรรพสินคา 
หางสวนลดขนาดใหญมีแตรานคาปลีกไมสามารถมีไดเพราะมีพื้นที่จํากัด 

2) การแขงขันจาก Modern Trade:  นอกจากลักษณะเดนของหางสมัยใหมขางตนแลว หางเหลานี้
ยังมีกลยุทธการแขงขันที่ไดเปรียบมากกวารานคาปลีก เชน การลดราคาสินคาที่เปนที่ตองการของผูบริโภค
เพื่อดึงดูดลูกคา (Psychological Price and Loss Leader) มีการใหสมาชิก และสะสมแตมเพื่อลดราคา
หรือแลกซ้ือของขวัญ มีการจัดนาทีทอง มีบริการทําอาหารสดบางอยางให เชน ทอดหรือนึ่งปลา มีการ
อนุญาตใหนําสินคาที่มีตําหนิมาคืนได เปนตน ทําเลที่ต้ังของหางขนาดยักษเหลานี้ก็มีผลมากเชนกัน  
โดยมักเลือกที่จะต้ังในฝงถนนที่ดักลูกคาที่กําลังจะกลับบาน กลยุทธเหลานี้สงผลใหรานคาปลีกขนาดยอม
สูญเสียลูกคาไปอยางมาก 
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3) ความไมมีประสิทธิภาพของการใชกฎหมายแขงขันทางการคา: จากที่ไดกลาวถึงขางตนแลววา
หางสวนลดขนาดใหญสามารถที่จะใชอํานาจตลาดของตนในการบีบซัพพลายเออร (suppliers) ใหลดราคา
สินคา จายคาแลกเขา จายคาชั้นวางของที่ดึงดูดตาลูกคา (Slotting Allowance) บังคับใหลดราคาสินคา
เพื่อรวมรายการกระตุนยอดขาย ซึ่งทําใหมีตนทุนสินคาที่ถูกผิดปกติ อันเปนการแขงขันทางการคาที่ไม
ยุติธรรมและควรจะขัดตอกฎหมายแขงขันทางการคาดวยซ้ํา แตกฎหมายดังกลาวก็ยังไมสามารถที่จะมี
เข้ียวเล็บในการบังคับใชได เนื่องจากไมมีการใหนิยามวาผูมีอํานาจควรจะมีสวนแบงตลาดมากกวารอยละ
เทาใด สถานการณเชนนี้ยอมสรางความไดเปรียบที่ไมยุติธรรมของหางขนาดใหญที่มีเหนือรานคายอยให
ยังคงดํารงอยูตอไป 

4) การเปดการคาเสรีบริการ: ประเทศไทยซ่ึงเปนสมาชิกขององคการการคา และมีการลงนาม
รวมทั้งกําลังเจรจาการคาทวิภาคีกับหลายประเทศ ซึ่งไทยจะตองมีการเปดเสรีภาคบริการซึ่งรวมถึงสาขา
การคาสงและคาปลีกมากข้ึนเปนลําดับ  จากการที่ เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาประเทศที่พัฒนาแลวนั้นจะมี
ภาคบริการที่เขมแข็งกวาไทยมาก หากบริษัทยักษใหญของชาติเหลานี้บุกเขามาแขงขันในตลาดของไทย
มากย่ิงข้ึน โดยที่กฎหมายแขงขันทางการคาของไทยยังไมสามารถทํางานไดเต็มที่ แมวาผูบริโภคยอมจะได
ประโยชนจากการแขงขันดังกลาวในระยะส้ัน แตก็จะทําใหรานคาปลีก รายยอยของไทยตองตอสูหนักยิ่งข้ึน  
และอาจมีผลเสียในระยะยาวตอผูบริโภคก็ไดเมื่อตลาดการคาปลีกถูกควบคุมโดยรายใหญเทานั้น 
4.  ปญหาและขอจํากัดของสาขาการคาสงและคาปลีก 
 จากการทาํการวิเคราะหปญหาและขอจํากดัของสาขาการคาสงและคาปลีกขางโดยใช SWOT 
analysis ขางตนนัน้ พบวา 
 กรณีสาขาคาสง ปญหาและขอจํากัดสามารถสรุปออกมาไดเปน 4 ดานคือ ปญหาดานทรัพยากร
มนุษยและความสามารถในการจัดการ ปญหาดานอุปสงคสืบเนื่อง (Derived Demand) หรือหวงโซอุปทาน
ที่เปล่ียนไป ปญหาและขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและปญหาและขอจํากัดดานปจจัยสถาบัน 
 กรณีสาขาคาปลีก สามารถสรุปออกมาเปน  4 ดานใหญเชนกัน คือ ปญหาและขอจํากัด 
ดานทรัพยากรมนุษยและความสามารถในการจัดการ ปญหาดานอุปสงค ปญหาและขอจํากัดดาน
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน และทายสุดคือปญหาและขอจํากัดดานปจจัยสถาบัน   
5.  กลุมธรุกจิ SMEs เปาหมายในสาขาการคาปลกีคาสง 
 จากรายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 ทั่วราชอาณาจักร 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งแสดงสถิติจากการสุมตัวอยางผูประกอบการคาสง 49,493 ราย และ คาปลีก 
598,335 ราย พบวาสาขาการขายสงอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ (5122) เปนสาขายอยของการคาสงที่
ใหญที่สุด (รอยละ 25.78 ของจํานวนผูประกอบการ รอยละ 24.15 ของการจางงาน และรอยละ 27.30 
ของมูลคาเพิ่ม)  
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สาขาการขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ เปนสาขายอยของการคาปลีกที่ใหญที่สุดเชนกนั 
(รอยละ 52.43 ของจํานวนผูประกอบการ รอยละ 44.52 ของการจางงาน และรอยละ 27.80 ของมูลคาเพิ่ม)  
ตารางที่ 6 การกระจายตัวของสถานประกอบการและคนทํางานในสาขายอยของสาขาการคาสง

คาปลีกป  2546 
 

 
รหัส 

 
 

ประเภทธุรกิจ 

จํานวน 
สถาน

ประกอบ 
การ 

 
สัดสวน 

(%) 

 
จํานวน

คนทํางาน 

 
สัดสว
น     

(%) 

 
มูลคาเพิ่ม 
(ลานบาท) 

 
สัดสวน   

(%) 

   51    การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยาน
ยนต                                  

49,493 100 368,979 100 214.54 100 

* 5110    การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทํา
สัญญาจาง                                     

1,009 2.04 4,078 1.11 1.98 0.92 

   5121   การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตวที่มีชีวิต             6,516 13.17 33,514 9.08 9.49 4.42 

   5122   การขายสงอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                              12,757 25.78 89,126 24.15 58.57 27.30 

   5131   การขายสงสินคาส่ิงทอ เส้ือผา และรองเทา                        4,574 9.24 29,488 7.99 10.50 4.89 

   5139   การขายสงของใชอื่น ๆ ในครัวเรือน                                   4,258 8.60 53,372 14.46 24.62 11.48 

* 5141  การขายสงเช้ือเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ 1,387 2.80 15,156 4.11 17.79 8.29 

   5143 การขายสงวัสดุกอสราง เคร่ืองโลหะ อุปกรณและเครื่องมือ
เคร่ืองใช 

2,874 5.81 29,167 7.90 10.10 4.71 

   5149 การขายสงสินคาข้ันกลางอ่ืน ๆ เศษและของท่ีใชไมได 10,125 20.46 49,168 13.33 37.07 17.28 

   5150 การขายสงเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช 5,966 12.05 62,531 16.95 42.13 19.64 

   52    การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต 
รวมทั้ง                                 

598,335 100.00 1,564,699 100.00   269.79 100.00 

* 5211    การขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก     313,681   52.43     696,590   44.52     74.99   27.80 

   5219   การขายปลีกสินคาทั่วไปอื่น ๆ                                            122,850   20.53     322,260   20.60     49.21   18.24 

   5231   การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ 
เคร่ืองสําอาง                            

  13,995    2.34      38,505     2.46       8.57         3.18 

   5232   การขายปลีกสินคาส่ิงทอ เส้ือผา รองเทา และเครื่องหนัง     25,252     4.22       67,968     4.34        8.89          3.30  

   5233   การขายปลีกเคร่ืองใช สิ่งของและอุปกรณที่ใชในครัวเรือน     19,820     3.31      81,210     5.19      34.12        12.65  

   5234   การขายปลีกเคร่ืองโลหะ สีทาและกระจก                             20,534     3.43     105,173    6.72      27.63        10.24  

   5239   การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานัน้    57,494    9.61     198,324   12.67      57.45       21.30  

* 5240    การขายปลีกของที่ใชแลวในราน                                            2,958     0.49       11,547     0.74        4.71          1.74  

   5260   การซอมแซมของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน           21,738   3.63       41,053     2.62        3.33           1.23 

หมายเหตุ :  * หมายถึง ไดมีการรวมหมูยอยธุรกิจอ่ืนไวในรหัสน้ีดวย ซึ่งดูรายละเอียดไดท่ี "รายละเอียดการจัดกลุมหมูยอยธุรกิจเพิ่มเติมในตารางสถิติ"  
ท่ีมา:  โครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.  2547 ท่ัวราชอาณาจักร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
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จะเห็นไดวาสาขายอยที่สําคัญที่สุดคือสาขาการคาสงคาปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ ซึ่งสวน
ใหญนาจะเปนรานคาปลีกทั้งแบบสะดวกซื้อ รานคาปลีกแบบด้ังเดิม ตลาดสดตางๆ  ดังนั้น SME 
เปาหมายของสาขาการคาสงคาปลีกจึงควรเนนที่กลุมนี้ การใชยุทธศาสตรและจัดทํากลยุทธในสวนของ 
SMEs เปาหมายก็ควรที่จะเนนที่กลุมนี้เปนหลัก 
6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs สาขาการคาสงและคาปลีก 
 ยุทธศาสตรที่ 1  การสรางและพัฒนาผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพดานการคาสงและ 
คาปลีก 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ สรางและพัฒนาผูประกอบการดานการคาสงและคาปลีกที่มี
ศักยภาพ มีความรูเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการสมัยใหม มีการประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อสราง
เสริมประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ ลดตนทุนในการดําเนินงาน และมีธรรมาภิบาลที่ดีในการดําเนินธุรกิจ 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดานคาสงและคาปลีก 

วัตถุประสงค คือ สรางและพัฒนาผูประกอบการดานการคาสงและคาปลีกที่มีศักยภาพ มีความรู
เชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการสมัยใหม มีการประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินกิจการ ลดตนทุนในการดําเนินงาน และมีธรรมภิบาลที่ดีในการดําเนินธุรกิจ 

ภายใตยุทธศาสตรนี้ จะประกอบดวยโครงการหลัก ไดแก โครงการอบรม เพิ่มทักษะดานการคาสง
และคาปลีก โครงการสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และโครงการ
ผลักดันใหเกิดการเปดหลักสูตร การบริหารธุรกิจคาสงและคาปลีก ในระบบการศึกษาของไทย 

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจะตองมีสวนผลักดันการสรางและพัฒนาผูประกอบการที่มี
ประสิทธิภาพดานคาสงและคาปลีก  ซึ่งไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  สถาบันพัฒนา
ผูประกอบการไทย  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) หอการคาไทย สมาคม
การคาสง-คาปลีกไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา  

 สําหรับยุทธศาสตรนี้  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรทําหนาที่เปน
เพียงผูประสานงานและใหขอมูลตางๆ กับสมาชิกของสํานักงาน และพยายามขยายฐานสมาชิกเพื่อกระจาย
ขอมูลตาง  ๆการฝกอบรมตาง  ๆ และเปนผูคัดเลือกหนวยงานที่นาเช่ือถือเขามาจัดอบรมใหตรงกับกลุมเปาหมาย  

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคล่ือนดวยกลยุทธหลัก 1 กลยุทธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกล
ยุทธหลักของสสว. โดยภายใตกลยุทธนี้ประกอบดวยแผนงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 1.1 การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู และทักษะของผูประกอบการ 

แผนงานสนับสนุนประกอบดวย 
o แผนงานอบรม เพิ่มทักษะดานการคาสงและคาปลีก:เพื่อใหผูประกอบการรานคาปลีก 

รายใหมและพนักงาน มีโอกาสที่จะเรียนรูทักษะการบริหาร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่จําเปน ควรมี
การดึงนักวิชาการและผูประกอบการที่มีประสบการณมารวมกันพัฒนาหลักสูตรและต้ังศูนย 
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ฝกทักษะดานคาปลีกข้ึน ในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนปญญาภิวัฒนเทคโนธุรกิจที่เปนศูนยฝก
พนักงานของ 7-Eleven   

o แผนงานส ง เส ริมการใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)เพื่ อ เพิ่ มผลิตภาพ : 
ในปจจุบันนั้นรานคาปลีกยังขาดเทคโนโลยีสมัยใหมที่จะชวยใหการบริหารการคาปลีกคาสงอยางมี
ประสิทธิภาพ  หากมีการพัฒนา จัดทํา software เฉพาะสําหรับรานคาปลีกขนาดกลางและขนาด
ยอม ดังกลาวข้ึน โดยสามารถใชในการบริหารสต็อก คิดบัญชีดวยภาษาไทยได และมีราคาไมสูง
จนเกินไป ก็จะชวยเพิ่มศักยภาพของรานคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอมไดมาก 

o แผนงานผลักดันให เกิดการเปดหลักสูตร  การบริหารธุรกิจค าส งและคาปลีก  
ในระบบการศึกษาของไทย : เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและดําเนินธุรกิจ
ดานคาสงและคาปลีก อันจะเปนการพัฒนาการคาสงและคาปลีกอยางยั่งยืนในอนาคต 

            ยุทธศาสตรที่ 2  เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถพัฒนาได 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ สงเสริมใหกิจการในภาคการคาที่เปน SMEs มีประสิทธิภาพ 

ในการแขงขันที่สูงข้ึน ใหมีการรวมตัวกัน สรางพันธมิตรทางการคา มีความสามารถปรับปรุงธุรกิจของตน 
เพื่อพรอมเปดรับโอกาสที่เกิดข้ึนใหม ตลอดจนใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีใหมๆ และพรอมเผชิญกับการ
แขงขันในเศรษฐกิจไทยภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่นับวันจะรุนแรงข้ึน  
 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันและ
สามารถพัฒนาได 

วัตถุประสงค คือ สงเสริมใหกิจการในภาคการคาที่เปน SMEs มีประสิทธิภาพในการแขงขันที่สูงข้ึน 
ใหมีการรวมตัวกัน มีความสามารถปรับปรุงธุรกิจของตน เพื่อฉกฉวยโอกาสที่เกิดข้ึนใหม เพื่อใหสามารถ
เขาถึงเทคโนโลยีใหมๆ และเพื่อเผชิญกับการแขงขันในเศรษฐกิจไทยภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่นับวันจะ
รุนแรงข้ึน  

ยุทธศาสตรนี้ สอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-
2554) ในหลายๆยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร ที่ 1 ในสวนกลยุทธที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
ทักษะตามขนาดและระยะเวลาการเติบโตของธุรกิจในการประกอบกิจการ การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ  ยุทธศาสตรที่  2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในสวน
กลยุทธที่ 1 การสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุมเครือขายวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอม (Cluster)  
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา ในสวนกลยุทธที่ 3 การสรางและ
พัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจ
คาสง-ปลีก ยุทธศาสตรที่ 4การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ในสวนกลยุทธที่ 2  
การเสริมสรางระบบความเช่ือมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ  
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น ในสวนกลยุทธที่ 2 
การเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจเพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาในสาขาที่มีศักยภาพ  และยุทธศาสตรที่ 6  
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การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs   ในสวนกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทางดานการเงิน 

ภายใตยุทธศาสตรนี้ จะประกอบดวยโครงการหลัก ไดแก แผนงานสงเสริมการสรางแฟรนไชสไทย 
แผนงานสนับสนุนเงินทุนเพื่อการปรับปรุงกิจการ แผนงานการรวมกลุมผูประกอบการเปน  cluster  
แผนงานปรับปรุงระบบ Logistic  
 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองมีสวนผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ 
ในการแขงขันและสามารถพัฒนาได ซึ่งไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  สถาบันพัฒนา
ผูประกอบการไทย  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) หอการคาไทย  สมาคม
การคาสง-คาปลีกไทย สมาคมธุรกิจแฟรนไชส สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย, 
มูลนิธิลอจิสติกสและการขนสง (ประเทศไทย) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (SMEs bank) ตลอดจนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา  

โดยสําหรับยุทธศาสตรนี้ ทางสสว. จะทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ 
ที่จัด และอํานวยความสะดวกและสนับสนุนปจจัยพื้นฐานตางๆใหกับ สมาชิกและผูประกอบการที่สนใจในการ
เขารวมโครงการในแตละคร้ัง 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลัก 1 กลยุทธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ 
กลยุทธหลักของ สสว. โดยภายใตกลยุทธนี้ประกอบดวยแผนงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 2.1 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถพัฒนาได 
แผนงานสนับสนุนประกอบดวย  
o แผนงานสงเสริมการสรางแฟรนไชสไทย สรางแฟรนไชสไทย การปรับตัวเปนรานคาเฉพาะทาง

เพื่อใหสามารถแขงขันกับหางขนาดใหญได  รานคาปลีกจะตองหาทางที่จะพัฒนาตลาดเฉพาะทาง
ของตนเอง ในทํานองเดียวกับกรณีตลาดสินคาเพื่อสุขภาพของ Golden Place หรือ รานพลังบุญ 
การขายสินคาที่เปนสินคาเฉพาะจะทําใหสามารถขายไดราคา หลีกเล่ียงการขายสินคาเหมือนๆ 
กับรานอื่นๆ และทําใหไมตองแขงขันดวยการลดราคาทั้งที่ไมสามารถลดตนทุนใหตํ่าลงเทากับหาง
ขนาดใหญได   

o แผนงานสนับสนุนเงินทุนเพื่อการปรับปรุงกิจการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการปรับปรุงกิจการ
เพื่อให SMEs สามารถปรับตัวเองตามที่เสนอไวในมาตรการขอแรก SMEs จําเปนจะตองมีแหลง
เงินทุนสนับสนุน 

o แผนงานการรวมกลุมผูประกอบการเปน  cluster การรวมกลุมผูประกอบการเปน  cluster  
เพื่อสรางตลาดนัด จากความสําเร็จของตลาดนัดจตุจักร หรือ ตลาดไท ซึ่งสามารถที่จะเอ้ือให
รานคาขนาดเล็กสามารถมีพื้นที่ขายของไดโดยมีลูกคามาอุดหนุนจํานวนมาก เราอาจนําตัวอยางนี้
มาเพื่อแกปญหาท่ีรานคาปลีกมีพื้นที่จํากัด ทําใหไมสามารถมีสินคาหลากหลายใหเลือก และขาด
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สาธารณูปโภคดานสันทนาการ เชนเดียวกับหางขนาดใหญได  รัฐบาลอาจเขามาเปนตัวกลาง 
ในการรวบรวมผูประกอบการสาขายอยตางๆ เขามาเปนแบบ cluster แลวจัดหาพื้นที่ขายรวมกัน 
ในรูปแบบตลาดนัด โดยในพ้ืนที่ดังกลาวจะตองจัดใหมีรานอาหาร สวนสนุก และสันทนาการตางๆ 
ที่จอดรถ  ดวยวิธีนี้ก็จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปนครอบครัวในเมืองใหญได 

o แผนงานปรับปรุงระบบ Logistic ใชกลไกของ ART ในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ของรานคาปลีกขนาดยอม:  ควรที่จะร้ือฟนกลไกของบริษัท ART ใหเขามาชวยในการรวบรวมคําส่ัง
ซื้อเพื่อใหสามารถตอรองราคาสินคาใหกับรานคารายยอยอยางจริงจัง  รวมทั้งการใหเงินกู
สนับสนุนการปรับปรุงราน การพัฒนาเชนการลงทุนดานคอมพิวเตอร software เปนตน 

            ยุทธศาสตรที่ 3  การสรางระบบทางสถาบันที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมผูประกอบการ
คาสงคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม และปรับปรุงระบบการกํากับดูแลการแขงขันใหยุติธรรม 
 วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือปรับปรุงระบบการกํากับดูแลของภาคการคาสงคาปลีกใหมี
การแขงขันกันอยางยุติธรรม เพื่อลดปญหาการแขงขันที่ไมยุติธรรมจากผูประกอบการขนาดใหญ ซึ่งมี
สาเหตุมาจากกฎหมายและระเบียบตางๆ ในปจจุบันยังเปดกวางใหผูประกอบการรายใหญเหลานี้สามารถ
ใชอํานาจทางการตลาดของตนบีบผูผลิต (Suppliers) และใชกลยุทธการแขงขันที่รุกรานผูประกอบการ 
รายเล็กไดอยางคอนขางไมมีขอจํากัด   
 ภายใตยุทธศาสตรทั้งสามที่กลาวขางตนนี้ ลวนมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2550-2554 และหากพิจารณาถึงความสําคัญในการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของสาขาน้ีทางผูวิจัยเห็นวาในระยะส้ันควรเนนไปยังยุทธศาสตรที่ 1 คือ  
การสรางและพัฒนาผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพดานการคาสงและคาปลีก ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่ 1   การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ฉบับที่ 2  เนื่องจากวาจากศึกษาสภาพปญหาของสาขาการคาสงและคาปลีกในปจจุบันพบวา ปญหา
ที่สําคัญมากสวนหนึ่งมาจากการขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดีของผูประกอบการซึ่งเปนปญหาทั้งใน
สาขาคาสงและคาปลีก แมวารานคาปลีกและรานคาสงบางสวนจะมีการพัฒนาเพื่อความอยูรอด แตเปน
ลักษณะ Duplication of Existing Format ซึ่งมีการปรับปรุงดานกายภาพอยางเดียวแตขาดการพัฒนา 
ในเร่ืองการบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management ) ที่ดี  อาทิเชนเร่ือง ระบบ First In – First 
Out ระบบ Category Management ระบบการจายเงิน (Point of Sale:POS)  เร่ือง การสรางDifferentiate 
คือการทําใหสินคามีความแตกตางจากรานอ่ืนในสายตาผูบริโภค เร่ือง การสงมอบคุณคา หรือการบริการ 
ที่ดี ใหแกลูกคาซ่ึงจะสงผลใหผูบริโภครูสึกคุมคาที่มาซื้อสินคา เปนตน โดยหลังจากที่มีการปฏิบัติการ 
ในสวนของยุทธศาสตรที่ 1 กอเกิดเปนรูปธรรมแลว การสงเสริมสาขาการคาสงและคาปลีก อาจมุงใหความ
สนใจในสวนของยุทธศาสตรที่ 2 หรือ เร่ืองเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถ
พัฒนาได กลาวคือ เมื่อผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริมในเร่ืองทักษะการบริหารเปนที่เรียบรอยแลว  
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การใหความสําคัญตอมาอาจเนนไปที่การนําทักษะดานการบริหารจัดการเหลานั้นมาพัฒนาหรือเพิ่มผลิต
ภาพและขีดความสามารถ เนนและสงเสริมการสรางพันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานต้ังแตผูผลิต
และซัพพลายเออร ผูคาสง และผูคาปลีก ตลอดจนมีการนําเอาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหมๆมาใชเพิ่มขีด
ความสามารถ โดยตองดูถึงกลุมเปาหมายที่มีความพรอมในการใชจริงๆ กลาวคือ การนําระบบ IT มาใชนั้น 
ไมสามารถสงเสริมไดกับผูประกอบการทุกราย เนื่องจาก อาจกอใหเกิดภาระมากกวาผลประโยชนทีจ่ะไดรับ 
ดังนั้นเกณฑในการพิจารณากลุมเปาหมาย ควรจะดูความเหมาะสมเปนหลัก  เชน ขนาดของราน เปนตน 
ซึ่งในสวนของยุทธศาสตรที่ 2 นี้ ก็มีความสอดคลองกับแผนแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมป 2550-2554 ในสวนของยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ
ทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต อยางไรก็ตามในสวนยุทธศาสตรที่ 3: 
การสรางระบบทางสถาบันที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมผูประกอบการคาสงคาปลีกขนาดกลางและขนาด
ยอม และปรับปรุงระบบการกํากับดูแลการแขงขันใหยุติธรรม ก็ควรใหความสําคัญเชนกันแตอาจตองอาศัย
ระยะเวลาในการสงเสริมและผลักดันใหกอเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งยุทธศาสตรนี้ก็จะไปสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา ของแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2550-2554 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 การสรางระบบทางสถาบันที่มีประสิทธิภาพในการ
สงเสริมผูประกอบการคาสงคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม และปรับปรุงระบบการกํากับดูแล
การแขงขันใหยุติธรรม 

วัตถุประสงค คือปรับปรุงระบบการกํากับดูแลของภาคการคาสงคาปลีกใหมีการแขงขันกันอยาง
ยุติธรรม เพื่อลดปญหาการแขงขันที่ไมยุติธรรมจากผูประกอบการขนาดใหญ ซึ่งมีสาเหตุมาจากกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ในปจจุบันยังเปดกวางใหผูประกอบการรายใหญเหลานี้สามารถใชอํานาจทางการตลาด
ของตนบีบผูผลิต (Suppliers) และใชกลยุทธการแขงขันที่รุกรานผูประกอบการรายเล็กไดอยางคอนขางไมมี
ขอจํากัด  

ยุทธศาสตรนี้ สอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-
2554) ใน ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา ในสวนกลยุทธที่ 2  
การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแลภาคการคาสง-คาปลีกเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม  
และยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในสวนของกลยุทธที่ 7 การปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 

ภายใตยุทธศาสตรนี้ จะประกอบดวยโครงการหลัก ไดแก แผนงานสนับสนุนใหกฎหมายแขงขัน
ทางการคามีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาของ SMEs 
และ แผนงานปรับวิธีการสงเสริมและแกปญหาใหผูประกอบการคาสงคาปลีกที่เปน SMEs ใหมีความ
ตอเนื่องและจริงจัง 



 

 

-21- 
 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองมีสวนผลักดันการสรางระบบทางสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 
ในการสงเสริมผูประกอบการคาสงคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม และปรับปรุงระบบการกํากับดูแลการ
แขงขันใหยุติธรรม ซึ่งไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  หอการคาไทย  สมาคมการคาสง-
คาปลีกไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

โดยสําหรับยุทธศาสตรนี้ ทางสสว. จะทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ 
ที่จัด ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคล่ือนดวยกลยุทธหลัก 1 กลยุทธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ 
กลยุทธหลักของสสว. โดยภายใตกลยุทธนี้ประกอบดวยแผนงานสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 3.1 การสรางระบบทางสถาบันที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมผูประกอบการ 
คาสงคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม และปรับปรุงระบบการกํากับดูแลการแขงขันใหยุติธรรม 
 แผนงานสนับสนุนประกอบดวย 
o แผนงานสนับสนุนใหกฎหมายแขงขันทางการคามีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง: จะตองมี

การเรงใหกฎหมายแขงขันทางการคาสามารถใชงานไดจริง ดวยการเรงกําหนดนิยามของผูมี
อํานาจตลาด ซึ่งจะตองนิยามใหหมายถึงผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดไมสูงเกินไป มิเชนนั้นจะ
ไมมีผูประกอบรายใดอยูในขายที่จะใชกฎหมายดังกลาวไดเลย  การมีกฎหมายที่ทํางานไดจะทําให
รัฐมีเคร่ืองมือที่จะจัดการกับพฤติกรรมการแขงขันที่ไปรุกราน suppliers และคูแขงขันรายอ่ืนๆ ได 

o แผนงานปรับปรุงระบบภาษีที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาของ SMEs ระบบภาษีปจจุบันที่อนุญาต
ใหการขายโดยหางสวนลด ที่มีขนาดลอตใหญสามารถขายไดโดยออกใบเสร็จแบบบิลเงินสด
เทานั้น ซึ่งทําใหรานคาสงรายยอยหันไปซ้ือสินคาจากหางสวนลดแทนที่จะซ้ือจากผูคาสง  ทําให
ผูคาสงหรือยี่ปวไมสามารถแขงขันได และรัฐบาลยังไดรับรายไดภาษีไมเต็มเม็ดเต็มหนวย  ดังนั้น
จึงควรที่รัฐบาลโดยกรมสรรพากรจะตองเรงเขามาตรวจสอบและอุดชองวางทางกฎหมาย เพื่อใหมี
การแขงขันอยางเปนธรรม 

o แผนงานปรับวิธีการสงเสริมและแกปญหาใหผูประกอบการคาสงคาปลีกท่ีเปน SMEs  
ใหมีความตอเนื่องและจริงจัง :ควรที่จะมีการตั้งหนวยงานที่เปนเจาภาพ และมีหนาที่โดยตรง 
ในการกํากับดูแลนโยบายของการคาปลีกคาสง เพื่อใหมีการดูแลอยางตอเนื่อง 

7.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 
 7.1 นโยบายรัฐบาล (ธันวาคม 2551) รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดานการตลาด การคา 
และการลงทุน  เพื่อสงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม โดยมีภาคเอกชนเปนผูนําทางธุรกิจ รัฐเปน 
ผูสงเสริม สนับสนุน และดูแล และใหมีการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาและกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคอยางเครงครัดเพื่อปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน ปองกัน
การเอาเปรียบผูบริโภค และใหความคุมครองผูบริโภค รวมทั้ง ออกกฎหมายคาปลีกเพื่อกํากับดูแลธุรกิจคา
ปลีกอยางเปนระบบโดยใหธุรกิจรายใหญและรายยอยอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน (นโยบายขอ 
4.2.4.1) 
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 7.2 รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีก คาสง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบตอรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีก คาสง พ.ศ. .... เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 
หลังจากไดใหกระทรวงพาณิชยกลับไปแกไขอํานาจ และองคประกอบการของคณะกรรมการกํากับดูแล
ธุรกิจคาปลีก คาสง (กกค.) และมาตรการจัดระบบคาปลีก คาสง โดยอํานาจของคณะกรรมการดังกลาวมี
ความชัดเจนมากข้ึน รวมถึงบทลงโทษ โดย กกค.จะเปดกวางใหผูคาปลีกรายยอย 1 คน และรายใหญ 1 คน 
เขารวมเปนกรรมการ 
 ทั้งนี้ กกค.จะมาจากสวนรายการที่เกี่ยวของ 8 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 4 คน กรรมการผูแทน
สถาบันหรือองคกรเอกชน 5 คน เพื่อใหมีความหลากหลายจากสาขาอาชีพ และมีสัดสวนที่เปนธรรม รวมถึง
ให กกค. มีอํานาจกําหนดนโยบายในการจัดระบบกํากับดูแลธุรกิจ การสงเสริมดูแลธุรกิจ การรับเร่ือง
รองเรียน และการลงโทษ โดยลดอํานาจในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบธุรกิจ การสั่งใหหยุดการกระทํา
ฝาฝนกฎหมาย เพื่อกระจายอํานาจดังกลาวไปใหคณะกรรมการระดับจังหวัดกํากับดูแลธุรกิจคา ปลีก  
คาสง (กจค.) เพื่อถวงดุลอํานาจใหเกิดความเปนธรรม แต กกค.สามารถทบทวนการใชอํานาจของ กจค.ได 
โดยในสวน กจค. ไดเพิ่มใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและตัวแทนคาปลีกรายยอยในชุมชนเปน 
กรรมการดวย มีวาระ 3 ป จากเดิมกําหนดไว 2 ป 
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังส่ังการใหกระทรวงมหาดไทยใชอํานาจทางกฎหมายผังเมืองและการ
ควบ คุมการกอสรางอาคาร เพื่อชะลอการกอสรางไวกอนในการขยายสาขาของหางคาปลีกรายใหญในชวง
ที่กฎหมายอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
8.  แนวโนมการคาสงและคาปลีก 
 ภาวะธุรกิจคาสงคาปลีกในป 2552  อาจไมขยายตัวเทาที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การปรับตัวของธุรกิจคาสงคาปลีก ไดแก   
 1.ราคาน้ํามันที่ยังทรงตัวในระดับสูง  แมวาในชวงที่ผานมาราคาน้ํามันจะมีการปรับตัวลดลงบาง 
แตก็ยังทรงตัวในระดับสูง  ซึ่งนอกจากจะมีผลโดยตรงใหกําลังซื้อของผูบริโภคในปจจุบันลดลงแลว  มีความ
เปนไปไดวาหากราคาสินคาอุปโภค และบริโภคยังคงปรับตัวสูงข้ึนตามราคาน้ํามันในระยะยาว  ก็จะยิ่ง
ซ้ําเติมอํานาจซ้ือของผูบริโภคใหหดตัวลงไดอีก   
 2.การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง นับเปนปจจัยเส่ียงสําคัญสําหรับภาคสงออกของไทย 
ที่ตองเรงหาแนวทางในการรับมือกับภาวะความตองการของประเทศคูคาที่อาจชะลอตัวลง  โดยเฉพาะ
ตลาดสหรัฐฯและประเทศแถบยุโรป  รวมถึงทิศทางความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน  แมวาขณะนี้ 
ผูสงออกไทยคอนขางไดประโยชนจากคาเงินบาทที่ออนคาลง  จากการแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ   
แตคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ยังคงมีโอกาสผันผวน หากวิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐฯยังคงยืดเยื้อ  ซึ่งยอมมี
ผลกระทบโดยตรงตอการสงออกของไทย อันจะมีผลตอเนื่องถึงอํานาจซ้ือของผูบริโภคภายในประเทศดวย  
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 3.อัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินอยูในชวงขาข้ึน การที่อัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินปรับเพิ่มข้ึนตามการ
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบาย อาจจะสงผลใหผูบริโภคใหความสําคัญกับการออมมากข้ึน หรือมีแนวโนม
จะเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอยเพิ่มข้ึนดวย  เนื่องจากภาระหนี้สินในการผอนชําระมีแนวโนม
ปรับตัวเพิ่มข้ึน รวมถึงตนทุนที่ผูประกอบการอาจจะตองแบกรับภาระมากข้ึนดวย  ซึ่งในชวงเดือนมิถุนายน 
2551 ที่ผานมา ธนาคารพาณิชยรายใหญก็ไดมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเงินกูข้ึนบางแลว   
 4. สถานการณทางดานการเมืองที่ยังไมนิ่ง  ทําใหมาตรการกระตุนเศรษฐกิจซึ่งหลายฝาย 
ตางคาดหวังไวภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังลาสุด พลอยชะงักงันตามไปดวย  เพราะรัฐบาลตอง
พยายามแกปญหาเฉพาะหนาทางการเมืองที่เกิดข้ึนกอน  ประกอบกับการที่ผูบริโภคในปจจุบัน 
ใหความสําคัญตอขอมูลขาวสารมากข้ึน ความเคล่ือนไหวทางการเมืองในแงลบ ก็นาจะมีผลทางจิตวิทยา
กับผูบริโภคพอสมควร จนอาจมีผลตอเนื่องถึงอารมณและพฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูบริโภค 
ตามมาได ซึ่งหากยิ่งยืดเยื้อก็จะยิ่งสรางผลกระทบในแงลบมากข้ึนเปนทวีคูณ   

9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  รัฐบาลควรเขามามีบทบาทและความจริงจังมากกวาในปจจุบัน เชน ออกกฎควบคุม แมบางกฎ

อาจขัดตอความตองการของผูบริโภค แตเพื่อผลประโยชนของประเทศและของสังคมในระยะยาวก็อาจ
จําเปนตองทํา เนื่องจากหากปลอยใหราน Discount Store หรือ Convenient Store ขยายสาขาไปมากกวา
นี้ อาจสงผลใหผูบริโภคถูกครอบงําดวยระบบบริโภคนิยม จนกอใหเกิดหนี้สินและปญหาตางๆตามมา 
ในอนาคต 

2)  อาจมีการต้ังกฎกติกาในสังคมเกี่ยวกับสถานที่ต้ังของราน Discount Store ควรต้ังหางกับ
รานคาสงคาปลีกไทย และควรต้ังอยูนอกเมือง เพื่อกอใหเกิดสภาวะ Win-Win ระหวางรานคาสงคาปลีก
และราน Discount Store นอกจากนี้ยังเปนการกระจายความเจริญไปสูนอกเมือง  
และลดความแออัดในตัวเมืองอีกดวย 

3)  ควรมีการกําหนดเวลาเปด-ปดที่แนนอนและเหมาะสมของราน Discount Store เพื่อเอ้ือใหเกิด
ประโยชนแกรานคาสงคาปลีกได ตัวอยางเชน หาง Wal-Mart ในประเทศเยอรมันกําหนดใหปดเวลา 2 ทุม 
แตรานคาปลีกที่ต้ังใกลกันสามารถเปดไดถึง 4 ทุม ทําใหสามารถจําหนายสินคาไดมากข้ึนโดยไมตองลด
ราคาเพื่อแขงขัน อยางไรก็ตาม ประเด็นนี้จําเปนตองมีการหารือเพื่อไมใหเกิดปญหาการเลือกปฏิบัติสําหรับ
รานที่เปดไปแลวกอนหนานี้เชนราน Seven-Eleven ที่สามารถเปดไดถึง 24 ชม. 
10. ตัวอยางโครงการในภาคบริการ สาขาคาปลีกและคาสง 
1. ชื่อโครงการ: บริหารธุรกิจคาสงและคาปลีกในทศวรรษหนา (Managing the whole and retail sale for 
the coming decade)    
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบัน เปนที่ทราบดีวาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกรายใหญ หรือ โมเดิรนเทรด (Modern 
Trade) ไดเขามาขยายกิจการในประเทศไทยหลายแหงทั่วประเทศ ทําใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงในภาค
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การคาสงและคาปลีก จากสาเหตุดังกลาว รานคาปลีกรายยอย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัว
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได จากการศึกษาถึงปญหาของรานคาปลีกทั่วไป พบวา อุปสรรค 
ที่สําคัญประการหนึ่งของผูคาปลีกคาสงไทยนั้น คือ ระบบความคิดที่ยังไมเปนระบบ หรือความคิดแบบ 
Systematic Thinking  ขาดเร่ืองวิสัยทัศนที่ชัดเจน  ไมมีการวางแผนใหเกิดความสมดุลในการบริหาร
จัดการ  ดังนั้น เร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจคาสงและคาปลีก จึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งและมีสวนชวยให
ผูประกอบการสามารถแขงขันไดในโลกธุรกิจคาสงและคาปลีกในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน  
3. วัตถุประสงค 

1.  ถายทอดองคความรูเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจคาสงและคาปลีก ที่เปนประโยชนและทันสมัย
ตอการนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม 

2.  ผูประกอบการสามารถคิดและบริหารธุรกิจคาสงและคาปลีกของตนไดอยางเปนระบบ  
  3.  สรางความเขมแข็งใหกับ  SMEs ไทย   ดวยการสรางเครือขายทางธุรกิจของผูเขาอบรม 
4. ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 

1. กลุม SMEs เปาหมายในธุรกิจคาสงและคาปลีก 
2. คนรุนใหมที่ตองการเปนเจาของกิจการที่ประสบความสําเร็จ 
3. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการบริหารจัดการสมัยใหม รวมประมาณ 80 คน/รุน 

5. วธิีการดําเนินการ 
5.1 ทําการออกแบบและเตรียมเนื้อหาที่จะจัดอบรม โดยแบงออกเปน Modules ตางๆ โดยในแตละ 

Modules ใหทาง สสว. ประสานงานเพื่อหาวิทยากรที่มีความเหมาะสมมาบรรยาย โดย Modules ที่ควรมี 
คือ เร่ืองการบริหารจัดการเงินทุน (Financial Management) ซึ่งเนนการสรางมูลคาใหกับกิจการ  
ดวยรูปแบบตางๆ อาทิ การบริหารสินคาคงคลัง (Fist In- Fist Out) การจัดเก็บสินคาคงคลังใหเหมาะสม 
เพื่อไมใหเกิดตนทุนจม เปนตน  

5.2 หลังจากที่มีการบรรยายในสวนของทฤษฎีแลว ควรมี Module ที่จะฝกฝนแนวคิดตางๆ  
ใหออกมาเปนรูปธรรม 

6. กรอบระยะเวลาดําเนินงาน  
เดือนที ่ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1. จัดเตรียมเนื้อหาและเชิญผูบรรยาย      
2.ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัคร      
3.จัดอบรมการบริหารจัดการในแตละ 
Modules 

     

4.ประเมินผลของโครงการ      
7. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
  คาใชจายทั้งส้ิน สําหรับผูเขารวมโครงการ 80 คน เทากับ 100,000  บาท  



 
 

ภาคผนวก 
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 การสรางและพัฒนาการสรางและพัฒนา  ผปกผปก..ท่ีมีศักยภาพท่ีมีศักยภาพ
 การจดัตั้งหนวยงานกลางเพื่อใหความชวยเหลือแกการจดัตั้งหนวยงานกลางเพื่อใหความชวยเหลือแก  ผปกผปก..

การคาปลีกและการคาสงการคาปลีกและการคาสงการคาปลีกและการคาสงยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การสรางระบบทางสถาบันการสรางระบบทางสถาบัน
ท่ีมีประสิทธภิาพท่ีมีประสิทธภิาพ  

• การสรางระบบทางสถาบันท่ีมี
ประสิทธภิาพและปรับปรุงระบบ
การกํากบัดูแลการแขงขันใหยุตธิรรม

เพิม่ผลติภาพและขีดความสามารถเพิม่ผลติภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขันและสามารถพฒันาไดในการแขงขันและสามารถพฒันาได

• การเพิม่ผลติภาพและขีดความ
สามารถในการแขงขันและสามารถ
พฒันาได

การสรางและพัฒนาการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการที่มีศักยภาพผูประกอบการที่มีศักยภาพ

• การเพิม่ขีดความสามารถ ความรู 
และทักษะของผูประกอบการ

• การอบรม เพิ่มทักษะดานการคาสง/
คาปลีก
• สงเสริมการใช ICT
• ผลักดันหลักสูตรการบริหารธุรกิจคาสง /
คาปลีก 

• การสงเสริมการสรางแฟรนไชสไทย
• การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการปรับปรุง
กิจการ 
• การรวมกลุม Cluster
• การปรับปรุงระบบ Logistic 

• การสนับสนุนใหกฎหมายแขงขัน
ทางการคามีผลในทางปฏบิัติอยาง
แทจริง 
• การสงเสริมและแกปญหา SMEs 
อยางตอเนื่องและจริงจงั  
• ปรับปรุงระบบภาษีท่ีไมเอื้อตอการ
พัฒนาของ SMEs

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 
2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
  แนวโนมการคาปลีกคาส ง  pcoc.moc.go.th/pcocsys/uploadfile/16 /doc/
แนวโนมคาปลีกคร่ึงปหลัง.doc 
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
 

     

http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/



	16
	คำนำ
	สารบัญ
	ปรับบทนำ_9 มค.52 14.15 น
	ค้าส่งและค้าปลีก
	การค้าส่งและค้าปลีก
	2. ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การค้าส่งและค้าปลีก
	1) ห่วงโซ่การค้าส่งค้าปลีกของสินค้าเกษตร
	2) ห่วงโซ่การค้าส่งค้าปลีกของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าทั่วไป
	แผนภาพที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานของสาขาการค้าส่งและค้าปลีก
	แผนภาพที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานของสาขาการค้าส่งและการค้าปลีก (แบบดั้งเดิม)
	แผนภาพที่ 3 ห่วงโซ่อุปทานของสาขาการค้าส่งและการค้าปลีก (แบบสมัยใหม่)
	แผนภาพที่ 4 ห่วงโซ่อุปทานของสาขาการค้าส่งและการค้าปลีก (ข้ามร้านค้าส่ง)


	3.  การวิเคราะห์ SWOT analysis 
	3.1  การวิเคราะห์ SWOT analysis กรณีสาขาค้าส่ง
	อุปสรรค (Threat) 
	3.2  การวิเคราะห์ SWOT analysis กรณีสาขาค้าปลีก
	  จุดแข็ง (Strength)
	  โอกาส (Opportunity) 
	อุปสรรค (Threat) 


	ภาคผนวก
	016_ค้าปลีกค้าส่ง
	บรรณานุกรม
	ปกหลัง4

