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บทที่ 8 
การตลาดและการสงออก 

 
การตลาดถือเปนหวัใจสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา SMEs ใหมีการ

เติบโตอยางยั่งยืน เนือ่งจากการตลาดเปนตัวแปรหลักในการนํามาซึ่งรายไดและ
มูลคาเพิ่มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในบทนี้จึงไดจําแนกการ
วิเคราะหออกเปน 4 สวนไดแก การวิเคราะหสถานการณดานการตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งจะเนนในสวนของภาคการคาที่ปจจุบันคอนขางจะมีความ
เขมขนของสถานการณมากกวาภาคอื่น สวนที่สองจะเปนการวิเคราะห
สถานการณดาน 
การสงออก ซึ่งสวนนี้จะใหน้ําหนกัมาที่ภาคการผลิตและภาคบริการที่มีสวนสําคัญ
ในการนํารายไดเขาประเทศ  สวนที่สาม คือ ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ตลาดของ SMEs และสุดทายเปนแนวทางในการแกปญหาดานการตลาด ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้ 

 
8.1  วิเคราะหสถานการณดานการตลาดภายในประเทศ 
ตลาดหลักของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในภาคการผลิต การคา

และการบริการ คือ ตลาดในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก ผูประกอบการ SMEs  
สวนใหญมีขอจํากัดในดานเงินทุน และขาดความรูความชํานาญในการติดตอหา
ชองทางการตลาดนอกพื้นที่และชองทางในการสงออก ฐานตลาดของสินคาจึงอยูใน
วงแคบ สวนใหญจะเปนลูกคาที่ติดตอกันมานาน อาศัยความสัมพันธสวนตัวเปน
หลัก  

อยางไรก็ตาม ปจจุบันภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดานนี้จึง
ไดมีการกําหนดมาตรการในการสงเสริมการกระจายสินคาทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ โดยในประเทศจะเนนสงเสริมการกระจายสินคาเกษตรและสินคา
หัตถกรรม สําหรับในตางประเทศจะเนนสงเสริม SMEs ประเภทรานอาหารไทย 
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การผลิตของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตใน SMEs นั้นเปนการผลิตที่
เนนเชิงปริมาณสินคา (More for Less) มากกวาการผลิตที่มุงเนนถึงคุณภาพและ
มูลคาเพิ่มของสินคา (Less for More) อีกทั้งยังมักยึดติดกับการผลิตที่มุงเนนใน
ดานตัวสินคา หรือ ผลิตภัณฑ (Product Oriented) เปนหลัก โดยมิไดคํานึงถึง 
การบริหาร การจําหนาย และการตลาด (Market Oriented) ทําใหสินคาที่ผลิต 
ออกมามักประสบปญหาไมสามารถจําหนายได และจากลักษณะการผลิตสินคาที่
สวนใหญจะเปนลักษณะของการรับชวงการผลิต (Supporting Industry) ทําให 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมไมใหความสําคัญใน 
การพัฒนาสินคา เพื่อตอบสนองชองทางการตลาดอื่น ดังนั้นเมื่อบริษัทผูสั่งซื้อ
ประสบปญหา หรือ ยกเลิกการสั่งซื้อ จึงสงผลใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดยอมในกลุมนี้ประสบปญหาตามไปดวย  

มาตรฐานของผลิตภัณฑจํานวนมากซึ่งยังอยูในระดับที่ไมสามารถแขงขันกับ
สินคานําเขาไดตลอดจนไมสามารถเขาไปแขงขันในเวทีตลาดโลกไดดีเทาที่ควร 
และการสรางยี่หอ (Brand Name) ของสินคาก็เปนอีกปญหาหลักในการพัฒนา
ตลาดของ SMEs เนื่องจากผูบริโภคจํานวนมากยังคงยึดติดกับสินคาที่มียี่หอจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม สินคาไทยที่มียี่หอเปนของตนเองอีกจํานวนไมนอยที่มี
ศักยภาพทั้งการตลาดในประเทศและสามารถแขงขันในเวทีโลกได ยกตัวอยางเชน 
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปตางๆ ผลิตภัณฑเครื่องหนังยี่หอมารเวลล และ 
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร S.B. เปนตน รวมถึง การบรรจุหีบหอ (Packaging) ก็เปน
อีกปญหาหนึ่งที่ทําใหการตลาดของสินคา SMEs ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
เนื่องจาก SMEs ยังขาดการออกแบบบรรจุภัณฑที่ปลอดภัย ที่เก็บรักษาคุณภาพ
ตัวสินคา และที่สามารถดึงดูดผูบริโภคไดดีอีกดวย  

นอกจากนี้ การประสานกันภายในหวงโซอปุทาน (supply chain) ซึ่งมี
ความสําคัญสําหรับธุรกิจ SMEs ในการทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกัน เกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ความตองการ
สินคา ซึ่งจะทําใหการทําตลาดของ SMEs เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อยางไร 
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ก็ตาม ในปจจุบันการบริหารจัดการของ SMEs ยังไมมีการรวมกลุมกันภายใต 
การผลิตสินคาที่สนับสนุนกันหรอืสินคาที่อยูใน supply chain เดียวกัน อีกทั้งการ
รวมกลุม (cluster) ของอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังเปนการ 
เกิดขึ้นจากความจําเปนทางเศรษฐกิจในการพึ่งพาอาศัยกัน ไมไดมีการจัดระบบ
หรือรูปแบบการแบงหนาที่ที่เหมาะสม ทําใหตางฝายตางแขงขนักันผลิตสินคาและ
กําหนดเปาหมายธุรกิจที่แตกตางกัน จึงเกิดการลงทุนซ้ําซอน ตนทุนสินคาสูง และ
ไมสามารถแขงขันกบัธุรกิจขนาดใหญได 

เมื่อพิจารณาสถานการณดานการตลาดของธุรกิจการคาจะเห็นไดวา  
ผูประกอบการสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญมีสวนแบง 
ทางการตลาดที่ลดลงโดยเฉพาะในธุรกิจคาปลีก เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ 
คาปลีกสมัยใหม โดยเฉพาะ รานดิสเคานสโตรและรานสะดวกซื้อ ซึ่ง SMEs มี
ความเสียเปรียบทั้งทางดานเงินทุน เทคโนโลยี และเทคนิคการจัดการ รวมถึง 
การตั้งราคาและการใหบริการของ SMEs ก็ไมสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีก 
สมัยใหมได  

เนื่องจากปญหาเรื่องการขยายตัวของสถานประกอบการคาปลีกแบบ 
สมัยใหมโดยเฉพาะสถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตรกําลังเปนที่วิตก 
อยางมาก ดังนั้นในบทนี้จะกลาวถึงผลกระทบของสถานประกอบการคาปลีกแบบ
สมัยใหมที่มีตอสถานประกอบการคาปลีกคาสงตลอดจนผลกระทบที่มีตอผูบริโภค  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ผลกระทบของสถานประกอบการค าปลีกแบบสมัยใหมที่ มี ต อ 
สถานประกอบการคาปลีกคาสง 

ในยุคของการคาเสรีและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานประกอบการคาจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในทางบวกและทางลบ โดยสถานประกอบการคาที่
ไดรับผลกระทบในเชิงลบจะเปนสถานประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิม  
ในขณะที่สถานประกอบการคาที่ไดผลกระทบในเชิงบวกไดแกสถานประกอบการคา
ปลีกคาสงแบบสมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานประกอบการคาที่มีนายทุนมาจาก
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ตางประเทศและมีความไดเปรียบสถานประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิมทั้งใน
แงเงินทุน เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการสมัยใหม 

เนื่องจากสถานประกอบการคาที่ประสบปญหาจะเปนสถานประกอบการคา
ปลีกคาสงแบบดั้งเดิม รายงานในสวนนี้จึงจะใหความสนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
สถานประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิมนี้  

การศึกษาผลกระทบของสถานประกอบการคาตามแนว Five Force Model 
สามารถแบงปจจัยที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในสถานประกอบการคาของ
ไทยออกเปน 5 ประการไดแก  สภาพสถานประกอบการคาและคูแขง พฤติกรรม
ของผูบริโภค คูแขงขันรายใหม  อํานาจตอรองของผูจัดจําหนาย และสินคาทดแทน
จากสถานประกอบการแบบสมัยใหม ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

1.1 สภาพสถานประกอบการคาและคูแขง 
สถานประกอบการคาปลีกคาสงของไทยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท

ใหญ ๆ คือ สถานประกอบการคาแบบดั้งเดิม  และสถานประกอบการคาแบบ 
สมัยใหม โดยสถานประกอบการคาแบบดั้งเดิมของไทยนั้น สวนมากมีรูปแบบเปน
รานคาหองแถว ผูประกอบการเปนผูดูแลและดําเนินกิจการเองทั้งหมด การ
บริหารงานไมแนนอน ใชประสบการณในการบริหารและขาดการใชเทคโนโลยีใน
การบริหารกิจการ ไมมีการจัดระเบียบสินคาและตกแตงรานใหสวยงาม สถาน
ประกอบการคาแบบดั้งเดิมนี้มีคูแขงคอื สถานประกอบการคาแบบสมัยใหม  ซึ่งมี
ทั้ง 
สถานประกอบการที่มีเจาของเปนคนไทย สถานประกอบการรวมทุนระหวางคน
ไทยและบริษัทขามชาติ และบริษทัขามชาติ ซึ่งมีศักยภาพในดานตางๆเหนอืกวา
อยางเทียบกันไมได  

ป 2538 การเปดตัวของหางโลตัสทําใหภาพการคาปลีกแบบสมัยใหมประเภท
ดิสเคานสโตรในประเทศไทยชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกลยุทธของสถานประกอบการ
ประเภทนี้มี 3 กลยุทธหลักคือ  
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(1) กลยุทธดานการขยายสาขาในพื้นที่ตางๆในกรุงเทพฯและเมืองใหญๆ ใน
ตางจังหวัด ไมวาจะเปนการขยายสาขาขนาดใหญ เชน โลตัส บิ๊กซี เปนตน หรือ
แนวโนมที่จะขยายสาขาขนาดเล็ก เชน โลตัส เอ็กซเพรส ซึ่งการขยายสาขาเปน
การกระตุนความตองการซื้อของของผูบริโภค  ทําใหสถานประกอบการสามารถ 
สั่งซื้อสินคาไดคราวละมากๆและมีอํานาจตอรองกับผูจัดจําหนาย (Supplier) มาก
ขึ้น สงผลใหสามารถทํากลยุทธดานราคาได 

(2) กลยุทธดานราคา ไดแก การเนนราคาต่ํากวาคูแขงซึ่งสถานประกอบการ
ดิสเคานสโตรจะขายสินคาเฮาสแบรนดที่มีลักษณะคลายสินคาที่เปนที่นิยมในตลาด
แตราคาถูกกวา 

(3) กลยุทธการบริการลูกคาที่ดี ตอบสนองความตองการของลูกคามากที่สุด 
นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการขนาดเล็กเกิดขึ้น ไดแก รานสะดวกซื้อ เชน 

เซเวน-อีเลฟเวน และ สตารมารท เปนตน ตอมา ชวงหลังวิกฤติการณเศรษฐกิจ 
ป 2540 การคาแบบสมัยใหมมีการขยายตัวอยางมาก โดยเปนยุคที่ชาวตางชาติเขา
มารวมลงทุนในประเทศไทยในรูปแบบของสถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตร 
และเนนแนวคิด “One Stop Shopping” เชน การใหบริการชําระคาสาธารณูปโภค
ตางๆ และการใหบริการของธนาคารในชวงวันหยุดภายในหาง เปนตน ทําให
สามารถดึงดูดลูกคาไดมาก 

ผลที่เกิดขึ้นคือสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมมีสวนแบงการตลาด 
ลดลงจากรอยละ 67.1 ในป 2542 มาเปนรอยละ 59.5 ในป 2544 โดยสาเหตุที่
สําคัญมาจากการขยายตัวของสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม ซึ่งจะเห็นได
จากสวนแบงการตลาดของสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมที่เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 32.9 ในป 2542 เปนรอยละ 40.5 ในป 2544 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

นอกจากนั้นแลว การศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย1 
ช้ีใหเห็นวา ผลประกอบการของสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมในปจจุบัน 
เปรียบเทียบกับปที่ขายดีที่สุดของแตละรานลดลงเฉล่ียรอยละ 7.8 ตอรานตอป โดย
                                                           
1 นิพนธ, 2545 
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สถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตรและรานสะดวกซื้อเปนสถานประกอบการ
ที่สงผลกระทบตอสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมมากที่สุด อยางไรก็ตาม 
เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการที่ลดลงในปจจุบันกับผลประกอบการที่ลดลง 
เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ (ป 2540-2541) พบวาสถานประกอบการคาปลีกแบบ
ดั้งเดิมมียอดขายในชวงวิกฤติเศรษฐกิจลดลงจากปที่ขายดีที่สุดเฉล่ียรอยละ 4.8 ตอ
รานตอป จะเห็นไดวาแมชวงวิกฤติเศรษฐกิจจะทําใหสถานประกอบการคาปลีก
แบบดั้งเดิมมียอดขายตกต่ําลง แตผลกระทบดังกลาวยังไมรุนแรงเทากับผลกระทบ
ของการขยายตัวของสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตร และรานสะดวกซื้อในชวง 2-3 ปที่ผานมา 

สวนสถานประกอบการคาสงนั้น เมื่อเปรียบเทียบยอดขายของสถาน 
ประกอบการคาสงแบบดั้งเดิมระหวางป 2545 กับชวงกอนเกิดวิกฤติ (ป 2539) ซึ่ง
เปนชวงกอนที่สถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตรจะขยายตัวอยางมาก 
ปรากฏวาสถานประกอบการคาสงแบบดั้งเดิมมียอดขายลดลงเฉลี่ยรอยละ 4.9 ตอ
รานตอป (รอยละ 73.7 ของสถานประกอบการคาสงที่ไดรับการสํารวจ มียอดขายที่
ลดลง โดยยอดขายลดลงเฉลี่ยแลวเทากับรอยละ 7.1 ตอรานตอปและมีเพียงรอยละ 
10.5 เทานั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเฉล่ียเทากับรอยละ 3.0 ตอ
รานตอป) โดยสาเหตุหลักที่ทําใหสถานประกอบการคาสงแบบดั้งเดิมมียอดขายที่
ลดลงคือ การที่สถานประกอบการคาปลีกหันไปซื้อสินคาจากสถานประกอบการ
ประเภทดิสเคานสโตรและเศรษฐกิจที่ซบเซา 

นอกจากสถานประกอบการคาประเภทดิสเคานสโตรจะสามารถดึงดูดลูกคา
ของสถานประกอบการคาสงแบบดั้งเดิมแลว สถานประกอบการเหลานี้ยังมีวิธีการที่
ไดเปรียบสถานประกอบการคาสงที่ปอนสินคาใหสถานประกอบการคาเหลานี้อีก
ดวยดังนี้ 

 เรียกเก็บเงนิคาวางสินคาแรกเขา 
 มีสัญญาบอกเลิกธุรกิจฝายเดียว 
 ผลักภาระคาใชจายใหผูผลิตและผูจัดจําหนาย 
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 ผลักภาระคาโฆษณาสงเสริมการขายใหผูผลิตและผูจัดจําหนาย 
รับผิดชอบ 

 ขอสินคาแถม ขอสวนลดเพิ่มอีกในวันเปดสาขาใหม หรือเทศกาลพิเศษ 
 เก็บคาธรรมเนียมพิเศษหากขายไดตามเปาที่กําหนด 
 เรียกเก็บคาขนสงจากศูนยกระจายสินคาของหางไปตามสาขา 
 ชําระเงินคาสินคาลาชาไมตรงเวลา 

อยางไรก็ตาม สถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตรเหลานี้ก็สงผลกระทบ
ทางดานบวกตอสถานประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิมดวย โดยเปนแหลงซื้อ
สินคาราคาถูก 

1.2 พฤติกรรมของผูบริโภค 
ปจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงเมืองใหญในสวนภูมิภาค โดยวิถี
ชีวิตจะเนนความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ผูบริโภคสมัยใหมมี 
พฤติกรรมการซื้อสินคาในลักษณะที่ตองการหยิบจับสินคา รับทราบราคาเอง 
ตองการสินคาทันสมัย มีคุณภาพ ชอบบรรยากาศในรานที่มีแสงสวาง ติดแอรเย็น
สบายไมตองการเสียเวลาตอรองสินคา ซึ่งสอดคลองกับการบริหารสินคาของ 
สถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมที่มีการคัดเลือกสินคาที่เปนที่นิยม ทันสมัย 
เขามาจําหนาย มีการจัดรานคาใหผูบริโภคสามารถเลือกสินคาไดดวยตัวเอง 

โดยทั่วไปปจจัยที่ทําใหการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมีดังนี้ 
(1) ผูบริโภคชาวไทยมีความรูมากขึ้น สนใจที่จะศึกษาขอมูลสินคากอนการ 

ตัดสินใจซื้อมากขึ้น มีการเปรียบเทียบคุณลักษณะ ประโยชนการใชสอย คุณภาพ 
ซึ่งสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมไดใหความสําคัญในเรื่องการใหบริการ
ขอมูลขาวสารที่ฉับไว มีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพและมีการแจกแผนพับ 
รายการสินคาสงตรงถึงผูบริโภค ทําใหผูบริโภคตระหนักวาการซื้อที่หางเหลานี้ 
ถูกกวาการซื้อตามสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิม ทําใหผูบริโภคหันไปซื้อ
สินคาที่สถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมมากขึ้น  
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(2) สังคมไทยโดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีลักษณะเปนสังคม
เมืองมากขึ้น ตลอดจนปญหาจราจรและที่อยูอาศัยทําใหมีเวลาและสถานที่ที่จะ
ประกอบอาหารเองนอยลง ทําใหการรับประทานอาหารนอกบานมีความจําเปนมาก
ขึ้น สงผลใหสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมที่มีลักษณะครบวงจรกาวเขา
มามีบทบาทมากขึ้น ในขณะที่สถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมไมสามารถ 
ตอบสนองการดําเนินชีวิตรูปแบบใหมนี้ได 

(3) เทคโนโลยีดานการสื่อสารทําใหพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค
เปล่ียนแปลงไป มีการใชระบบอินเตอรเน็ตและโทรศัพทในการสั่งซื้อสินคาเพราะ
สะดวกและไมเสียเวลา   ซึ่งสถานประกอบการคาที่ใหบริการในรูปแบบนี้สวนใหญ
เปนสถานประกอบการคาแบบสมัยใหม  ทําใหผูบริโภคไปซื้อของที่สถาน 
ประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมลดลง 

(4) ระบบการขนสงคมนาคมของประเทศดีขึ้น การเดินทางที่สะดวกขึ้นทําให 
ผูบริโภคเขาถึงสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมไดงายขึ้น 

สถานที่ที่คนไทยนิยมไปซื้อสินคามากที่สุดคือ สถานประกอบการประเภท 
ดิสเคานสโตร รองลงมาคือหางสรรพสินคา และรานสะดวกซื้อตามลําดับ สวนราน
โชวหวยและตลาดสด เปนสถานที่คนไทยนิยมไปซื้อสินคานอยที่สุด โดยสาเหตุ
หลักที่คนไทยนิยมซื้อสินคาจากสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม คือ 
ความหลากหลายของสินคา รองลงมาคือความสะดวกและราคาที่ถูก 

นอกจากนี้ ผูประกอบการสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมก็มีพฤติกรรม
หันไปซื้อสินคาจากสถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตร แทนที่จะซื้อจาก 
สถานประกอบการคาสงแบบดั้งเดิมดวย ทําใหสถานประกอบการคาสงแบบดั้งเดิม 
ซึ่งเคยเปนชองทางการจําหนายที่สําคัญของผูจัดจําหนาย (Supplier) มีบทบาท 
ลดลงไปมาก  

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปนี้ยอมสงผลกระทบทางลบตอ 
สถานประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิมอยางแนนอน หากไมมีการปรับปรุง 
รานคาใหสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปได 
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1.3 คูแขงขันรายใหม 
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําในชวงวิกฤติเศรษฐกิจนอกจากจะทําใหผูประกอบการ

ชาวไทยตองขายกิจการใหชาวตางชาติแลว การลดคาเงินบาทเปนอีกหนึ่งปจจัยที่
ทําใหทรัพยสินในประเทศมีราคาต่ําในสายตาชาวตางชาติ ประกอบกับการเปดเสรี
ในกรอบขององคการการคาโลก (WTO) และการขยายตัวของการคาและการลงทุน
ในกรอบขอบเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) รวมถึง พ.ร.บ.วาดวยการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวที่อนุญาตใหนักลงทุนจากตางชาติสามารถถือหุนในสัดสวน
มากกวารอยละ 50 ได และนโยบายสงเสริมการลงทุนที่ยินยอมใหนักลงทุนตางชาติ
ที่เขามาลงทุนในสถานประกอบการคาปลีกถือครองที่ดิน และสามารถนําผูบริหาร  
ผูเช่ียวชาญตางชาติเขามาทํางานในประเทศไทยได อีกทั้งการขยายตัวของมูลคา
การคาปลีกของประเทศไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหกลุมทุนตางชาติสนใจที่
จะมาลงทุนในสถานประกอบการการคาในประเทศไทย และเกิดการขยายการลงทุน
อยางมากในสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอ
สถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมในดานสวนแบงการตลาดที่ลดลง 
 ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหม 
โดยเฉพาะสถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตรก็ เอื้ อประโยชนตอ 
สถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมดวย โดยเปนแหลงจําหนายสินคาราคาถูก
สําหรับสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมทําใหสถานประกอบการคาสงแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งเคยเปนชองทางการจําหนายที่สําคัญของผูจัดจําหนาย (Supplier) มี 
บทบาทลดลงไปมาก 

1.4 อํานาจตอรองของผูจัดจําหนาย 
ป 2544 ผูจัดจําหนาย (Supplier) รายใหญๆ เลือกปอนสินคาใหกับ 

สถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมแทนที่จะติดตอคาขายกับพอคาปลีก 
คาสงแบบดั้งเดิม เพราะสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมมียอดขายสูง  
มีภาพพจนและความนาเชื่อถือมากกวา โดยการตั้งราคาขายสินคาที่ขายให 
สถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมก็จะถูกกวาราคาที่ขายใหสถาน
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ประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิม เพราะสถานประกอบการคาปลีกแบบ
สมัยใหมมีการสั่งสินคาคราวละมากๆ สงผลกระทบตอการตั้งราคาขายสินคาของ 
สถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมที่ไมอาจกําหนดราคาใหต่ําเทาสถาน
ประกอบการคาแบบสมัยใหม นอกจากนี้ผูจัดจําหนายหลายรายพยายามสราง
สภาพคลองใหธุรกิจโดยการจัดจําหนายสินคาใหผูบริโภคโดยตรง เชน โครงการ
ผูผลิตพบผูซื้อบรเิวณทองสนามหลวง เมืองทองธานี เปนตน ซึ่งการที่ผูจัดจําหนาย
ขายสินคาใหผูบริโภคโดยตรงนี้ อาจเปนคูแขงรายใหมของสถานประกอบการคา
ปลีกคาสงแบบดั้งเดมิดวย  

1.5 สินคาทดแทนจากสถานประกอบการแบบสมัยใหม 
นอกจากความนิยมในสถานประกอบการประเภทดิสเคานสโตรแลว  

รานสะดวกซื้อประเภทเเฟรนซายส เชน เซเวน-อีเลฟเวน ที่มีการขายสินคาโดย
ใหบริการ 24 ช่ัวโมง ก็สงผลกระทบตอสถานประกอบการการคาปลีกแบบดั้งเดิม 
ซึ่งปจจุบันรานสะดวกซื้อ โดยเฉพาะราน เซเวน-อีเลฟเวน มีสาขากระจายอยู 
มากมายทั่วประเทศไทย ทําใหสามารถเขาถึงลูกคาไดเปนอยางดี และนอกจาก
การขายสินคาแลวยังมีการใหบริการชําระคาสาธารณูปโภคอีกดวย ทําใหเกิด 
การใหบริการครบวงจร ดังนั้นสินคาทดแทนที่ผูบริโภคสามารถจับจายซื้อหาได
โดยไมตองจํากัดเวลานั้น จะสามารถหาไดจากรานสะดวกซื้อเหลานี้ จึงเปนพลังที่
สงผลกระทบตอสวนแบงทางการตลาดของสถานประกอบการคาปลีกแบบดั้งเดิมที่
จะลดลงเรื่อย ๆ  

การศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประมาณการวา
ป 2545 มูลคาการคาปลีกในสวนของรานสะดวกซื้อจะมียอดขายรวมกันประมาณ 
31,278 ลานบาท และในป 2550 และ 2553 ยอดขายจะเพิ่มเปน 71,870 ลานบาท 
และ 119,138 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขยายตัวแบบกาวกระโดด
ของรานสะดวกซื้อเหลานี้ซึ่งยอมสงผลกระทบทางลบตอสถานประกอบการคาแบบ
ดั้งเดิมอยางหลีกเลี่ยงไมได2  

                                                           
2 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2544 



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 8 - 11

โดยสรุปแลว สถานประกอบการคาปลีกสมัยใหมไดเขามาสงผลกระทบทาง
ลบตอสถานประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิม โดยอาศัย 3 กลยุทธหลักคือ  
กลยุทธดานการขยายสาขา ดานราคา และดานการบริการ ซึ่งสถานประกอบการคา
ปลีกคาสงแบบดั้งเดิมขาดความสามารถในการแขงขัน ขาดความรูทางการบริหาร 
รวมทั้งไมอาจสนองตอพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลง ซึ่งหากผูประกอบการยัง
ไมมีการปรับตัวหรือไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากรัฐบาล มีแนวโนมที่สถาน
ประกอบการคาปลีกคาสงแบบดั้งเดิมจะปดตัวลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 

2. ผลกระทบของการคาปลีกแบบสมัยใหมตอผูบริโภค 
การขยายตัวของสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมไดสงผลกระทบ

ทางบวกตอผูบริโภค เนื่องจากกลยุทธหลักที่สถานประกอบการคาปลีกสมัยใหมใช
นั้นทําให  

 ผูบริโภคสามารถเขาถึงรานคาไดสะดวกขึ้น เพราะสถานประกอบการคา
ปลีกสมัยใหมมีสาขามากมาย  

 ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาคุณภาพดีในราคาถูกและแนนอน เพราะสินคาที่
ขายในสถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมจะถูกติดปายราคาที่ชัดเจน และ 

 ผูบริโภคไดรับการบริการและการตอบสนองความตองการที่ดีขึ้น เพราะ
สถานประกอบการคาปลีกแบบสมัยใหมมีการอบรมพนักงานที่ดี และมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและรานคาตางๆไวบริการลูกคาอยางครบครัน 

สําหรับในภาคบริการ ผูประกอบการ SMEs สวนใหญจะประสบปญหา 
ขอจํากัดในดานขอมูลทางการตลาดคอนขางมากเนื่องจากการศึกษาวิจัยดาน 
อุปสงคและอุปทานของสินคาบริการเกือบทุกสาขายังไมเพียงพอที่จะนําไปใช
ประโยชนได  

ที่ผานมาในชวงวิกฤติเศรษฐกิจธุรกิจบริการที่ประสบปญหาทางดาน 
การตลาดมากที่สุด คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาสินคาลนตลาด อีกทั้งผูประกอบการ SMEs ยังมี 
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ความเสียเปรียบผูประกอบการขนาดใหญในดานชื่อเสียงซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่มี
ผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผูบริโภค อยางไรก็ตามหากพิจารณาจาก 
ตัวเลขสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ พื้นที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตกอสราง  จํานวนที่อยูอาศัยในโครงการเปดตัวใหม งบโฆษณา เปนตน  
จะสะทอนเห็นไดวา ในป 2544 ธุรกิจนี้เริ่มมีทิศทางที่ฟนตัวมากขึ้น   

ซึ่งจากทิศทางที่ฟนตัวดังกลาวก็เปนการนํามาซึ่งการแขงขันที่มีแนวโนม 
รุนแรงขึ้นจากการกลับเขามาดําเนินธุรกิจของผูประกอบการจํานวนมากรายขึ้น 
รวมถึงที่อยูอาศัยมือสอง ซึ่งมีโอกาสเปนสินคาแขงกับที่อยูอาศัยสรางใหม
โดยเฉพาะผูประกอบการในสินคาระดับลาง เชน ทาวนเฮาสหรือคอนโดมิเนียม
ราคาไมสูงนัก นาจะมีโอกาสถูกกระทบมาก สําหรับบานในตลาดบนนาจะถูก
กระทบนอยกวา เนื่องจากในตลาดบานใหมระดับบนมีคูแขงจํานวนนอยรายกวา
และตลาดบานมือสองมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ไดจํากัด 

สวนธุรกิจที่คาดวาตลาดในประเทศมีแนวโนมเติบโตไดอีกมาก คือ ธุรกิจ
บริการดานคอมพิวเตอร โดยเฉพาะตลาดซอฟตแวรและบริการดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อันเปนผลมาจากความตองการของผูใชคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้นและ
กระแสความนิยมการใชอินเตอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตลักษณะตลาด
ยังมีการกีดกันการแขงขัน มีการผูกขาดตลาดใหบริการวงจรสื่อสารซึ่งนับเปน
อุปสรรคตอการขยายตัวของธุรกิจ ลูกคาที่สําคัญของธุรกิจนี้ คือ ตลาด Small 
office และ Home office (ตลาด SOHO) และภาคราชการที่มีกําลังซื้ออยาง
ตอเนื่อง  

8.2  วิเคราะหสถานการณดานการสงออก 

ในภาพรวมตลาดของ SMEs  ไทยมีการสงออกไปยังตางประเทศเปน 
สัดสวนที่นอยกวาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ  โดยเฉพาะในสวนของ SMEs 
ภาคการคา ทั้งนี้เนื่องจากการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศจําเปนตองอาศัย 
ศักยภาพของสถานประกอบการมากกวาการจําหนายเฉพาะตลาดในประเทศ ดวย
เหตุที่วาตลาดตางประเทศมีการแขงขันกันสูงทั้งทางดานราคา คุณภาพ มาตรฐาน 
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และรูปลักษณของตัวสินคาเอง อีกทั้งมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบของภาษี
และมาตรการที่มิใชภาษี (Tariff and Non-tariff Barriers) จากประเทศผูนําเขา  
โดยรูปแบบของขอกีดกันมีตั้งแตมาตรการจํากัดปริมาณการนําเขา มาตรการออก
ใบอนุญาต การใชมาตรการตอตานการทุมตลาด (Anti-dumping : AD) การ
อุดหนุนการผลิต การอุดหนุนการสงออก (Countervailing duty : CVD) มาตรการ
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระเบียบวิธีการออกใบอนุญาตนําเขา มาตรการเกี่ยวกับ
มาตรฐานสินคา เปนตน 

มาตรการกีดกันที่มิใชภาษีที่กําหนดโดยประเทศผูนําเขาตางๆ ทําใหผู 
สงออกของสงออกไดยากลําบากมากขึ้นและเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตใหสูงขึ้น 
ดังกรณีที่สหภาพยุโรปประกาศมิใหมีสารตองหาม 10 ชนิด3 ตกคางในเนื้อกุงที่จะ
สงออกไปตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกสินคาอาหารทะเลของ
ไทยไปยังสหภาพยุโรปอยางมาก เนื่องจากสหภาพยุโรปกําหนดบทลงโทษไวสูง 
ทําใหผูสงออกไทยตองเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสินคากอนการสงออก
มากขึ้น   รวมถึงการอุดหนุนภายในของสหรัฐอเมริกา เชน Buy America Act ซึ่งม ี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อสินคาของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่หามหนวยงานรัฐซื้อสินคา
หรือบริการที่ผลิตในตางประเทศ หรือตองซื้อสินคาที่มีสวนประกอบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50 ของผลิตภัณฑ การกําหนดมาตรการคุมครองแรงงาน การ
ออกระเบียบหามใชสาร Azocolourant ที่ใชในอุตสาหกรรมฟอกยอม โดยอางวา
เปนสารที่กอใหเกิดมะเร็งกับผูใชสินคาที่มีสารประเภทนี้ผสมอยู เปนตน ดังนั้น 
สถานประกอบการที่พอจะมีศักยภาพในการสงออกโดยมากจึงเปนสถาน 
ประกอบการขนาดกลางซึ่งมีขีดความสามารถในการแบกรับภาระตุนสินคาที่
เพิ่มขึ้นในสวนนี้ได 

จากขอมูลสํารวจอุตสาหกรรมป 2543 สําหรับภาคการผลิตสถาน 
ประกอบการขนาดกลางรอยละ 43 มีการสงออกสินคาไปจําหนายยังตลาด 
ตางประเทศ ขณะที่ขนาดยอมมีการสงออกเพียงรอยละ 10 โดยสินคาสงออกที่มี 
                                                           
3 คือ อริสโตโลเซีย แด็บโซน คลอแรมฟนิคอล ไดเม็ทไตรดาโซล คลอโรฟอรม เมโทรไนดาโซล คลอรโปรมาซิน ไนโตร
ฟูแรน คลอซิซิน และโรนิดาโซล 
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มูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก คอมพิวเตอร/อุปกรณ แผงวงจรไฟฟา เสื้อผา 
สําเร็จรูป  อัญมณีและเครื่องประดับ  สวนในภาคบริการจัดไดวาเปนภาคหนึ่งที่มี
บทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศ โดยดุลบริการของไทยในชวง 6 ปที่
ผานมา (2539–2544) เกินดุลมาโดยตลอด โดยบริการดานการทองเที่ยวมีมูลคา
การเกินดุลสูงสุด 

ในป 2544 ภาพรวมการสงออกสินคาของประเทศไทยอยูในภาวะชะลอตัว 
โดยมูลคาการสงออกป 2544 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.2 ลดลงจากป 2543 ที่มี
อัตราการขยายตัวรอยละ 25.0 (ตารางที่ 8.1) ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากตลาดคูคา
ที่สําคัญของไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งจากเหตุการณวินาศกรรม
อาคารเวิลดเทรด เซ็นเตอร 11 กันยายน 2544 ของสหรัฐอเมริกาทําใหกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภค คาเงินยูโรตกต่ํา วิกฤติการณทางการเงินของประเทศใน
แถบอาเซียน กอปรกับเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนยังไมฟนตัว โดยในป 2544 
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุนลดลงรอยละ 0.4  อีกทั้งการที่คาเงิน
บาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ  ประกอบกับการที่สินคาสงออก
ไทยสวนใหญเปนสินคาที่ใชแรงงานเขมขนและใชเทคโนโลยีไมสูงมากนัก จึงเปน
การงายที่คูแขงขันซึ่งมีตนทุนดานคาจางแรงงานที่ต่ํากวาไทยมาก ดังเชน  ประเทศ
จีน เวียดนาม จะเขามาสูตลาดสินคาในระดับเดียวกับไทย  
ตารางที่ 8.1 : อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและมูลคาการสงออกของไทย 

 ในตลาดคูคาที่สําคัญ  
                                                                                 หนวย : รอยละ 

อัตราการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ* 

อัตราการขยายตัวของ
มูลคาการสงออกของ
ไทยในรูปเงนิบาท** 

อัตราการขยายตัวของ 
มูลคาการสงออกของไทย
ในรูปเงินเหรยีญสหรัฐ** 

ประเทศ 

2542 2543 2544 2542 2543 2544 2542 2543 2544 
สหรัฐอเมริกา 4.1 4.1 -4.3 23.4 -1.2 1.2 4.0 17.5 -11.2 
ญ่ีปุน 0.7 2.2 1.4 29.9 8.2 -0.4 10.6 23.9 -2.8 
อาเซียน 2.9 5.0 2.6 0.7 30.4 3.9 9.9 24.0 -6.6 
สหภาพยุโรป 2.6 3.4 1.1 -7.3 17.5 6.7 1.1 11.9 -4.1 
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โลก 3.6 4.7 -1.5 25.0 4.2 2.5 7.3 109.1 -6.4 
ที่มา : *IMF, 2002 
         ** กรมสงเสริมการสงออก, 2545 

ในสวนกรณีประเทศจีนเขาเปนสมาชิก WTO ในป 2545 อาจมองได 2 กรณี 
คือ กรณีจีนเปนประเทศคูแขงทางการคาและกรณีเปนคูคา กรณีที่เปนคูแขง 
เนื่องจากจีนผลิตสินคาหลายอยางเชนเดียวกับไทย ซึ่งกรณีนี้คาดวาจะไมสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพการแขงขันมากนัก เนื่องจากที่ผานมาจีนก็อยูใน
สถานะประเทศที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่งเสมือนเปนสมาชิกอยูแลว เพียงแตตองมี
การพิจารณาทุกป  ในสวนกรณีคูคา การสงออกไปยังประเทศจีนของไทยอาจมี
แนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากการลดภาษีนําเขาใหสินคาไทย
จํานวน 136 รายการ โดยเฉพาะสินคาเกษตร ประมง ซึ่งไทยมีความสามารถใน
การแขงขันสูงกวาจีน4 นอกจากนั้นไทยยังไดรับการลดหยอนภาษีในสินคาอื่นๆ 
จากการเจรจาการคาทวิภาคีกับจีน 
 หากพิจารณาการสงออกรายสินคาที่สําคัญของไทย 10 อันดับแรก พบวา 
สินคาที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกจิโลก คือแผงวงจร
ไฟฟา สวนสินคาที่จัดเปนสินคาในยุทธศาสตรสงออก คือ กลุมอาหาร อญัมณีและ
เครื่องประดับ ยานยนตและชิ้นสวน และสิ่งทอ (บางผลิตภัณฑ) ลวนมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นในป 2544 แตหากพิจารณาการขยายตัวของมูลคาการสงออกในรูปเงนิ
เหรียญสหรัฐจะพบวา มีการลดลงในเกือบทุกรายการ ยกเวน รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ และอญัมณีและเครื่องประดับ (ตารางที่ 8.2) ซึ่งถาทําการวิเคราะหลึก
ลงไปในตลาดสงออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา จะพบวา ในสินคาสงออกหลัก
ของไทยหลายรายการไดมีการนําเขาจากไทยลดลงขณะที่นําเขาจากประเทศจีน
เพิ่มขึ้นในป 2544 เชน  สิ่งทอ นําเขาจากไทยลดลงรอยละ 0.9 ขณะที่นําเขาจาก
จีนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 เนื่องจากจีนเปนผูผลิตสิ่งทอรายใหญของโลกประกอบกับ
คาจางแรงงานต่ํากวาประเทศไทย ขณะที่ในกลุมอาหาร แมวาสหรัฐจะมีมูลคาการ 

                                                           
4 ณัฎฐพงศ และคณะ, 2545 
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นําเขาจากไทยสูงกวาจีนเกือบ 1 เทาตัว แตในป 2544 มีการนําเขาจากไทยลดลง
รอยละ 7.3 ขณะที่นําเขาจากจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 (ตารางที่ 8.3) 
ตารางที่ 8.2 :  อัตราขยายตัวของมูลคาการสงออกสินคาสําคัญ 10 อันดับ

แรกของไทยในรูปเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ 
หนวย : รอยละ 

อัตราการขยายตัวในรูป
เงินบาท  

อัตราการขยายตัวในรูป
เหรียญสหรัฐ 

รายการ 

2542 2543 2544 2542 2543 2544 
1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ -4.7 13.3 1.1 3.3 7.2 -9.4 
2. แผงวงจรไฟฟา 19.1 60.4 -13.6 29.2 52.3 -21.7 
3. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 43.1 34.1 21.9 44.3 26.7 5.9 
4. เสื้อผาสําเร็จรูป -10.3 12.7 4.0 -2.4 7.5 -6.9 
5. อัญมณีและเครื่องประดับ -12.3 2.8 17.2 13.6 6.3 6.2 
6. เครื่องรับวทิยุโทรทศันและสวนประกอบ -14.4 52.3 -3.9 -11.4 45.9 -14.5 
7. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป -1.3 8.4 7.9 -2.1 10.0 -11.1 
8. เม็ดพลาสติก 12.9 60.7 -3.4 6.7 18.3 -3.9 
9. ขาว -15.0 -11.2 6.9 -7.1 -15.9 -3.5 
10. ยางพารา -20.7 38.2 -3.3 -12.1 31.6 -13.1 
มูลคารวม -1.5 25.0 4.2 -1.5 25.0 4.2 

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก, 2545 

ตารางที่ 8.3 :  มูลคาการนําเขาของสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย และประเทศ
จีน และอตัราการขยายตัว 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 
ไทย จีน รายการสินคา 

2542 2543 2544 2542 2543 2544 
 อาหาร  2,150.3 2,370.7 2,197.9 951.0 1,129.1 1,250.7 
 อัตราขยายตวั (รอยละ)   10.3 -7.3  18.7 10.8 
 สิ่งทอ  312.5 368.5 365.0 1,739.3 1,962.9 1,993.2 
 อัตราขยายตวั (รอยละ)   17.9 -0.9  12.9 1.5 
 อ่ืนๆ  15,153.1 14,635.3 13,003.0 85,096.8 104,528.6 106,147.8 
 อัตราขยายตวั (รอยละ)   -3.4 -11.2  22.8 1.5 
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 รวม  15,155.6 17,374.6 15,566.0 87,787.1 107,620.5 109,391.6 
อัตราขยายตวั (รอยละ)  14.6 -10.4  22.6 1.6 

ที่มา : www.census.gov/foreign-trade/aip/elom.html, 2545   

 จากการวิเคราะหขางตนเปนเพยีงสวนหนึง่ที่ช้ีใหเห็นวา ในภาวะที่เศรษฐกิจ
โลกโดยเฉพาะประเทศคูคาที่สําคัญของไทยชะลอตัวลง สินคาหลายรายการของ
ไทยจะแขงขันไดยากขึ้นโดยเฉพาะการแขงขันในดานราคาหากไมไดรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากคูแขงขนั และใชความพยายามในการลดตนทุน
สินคาสงออกใหต่ําลงโดยเร็ว เนื่องจากเสียเปรียบในสวนของปจจัยดานตนทุน
โดยเฉพาะในสวนคาจางแรงงาน  

อยางไรก็ตามในสวนของภาคบริการแมวาตลาดโลกจะประสบกับภาวะชะลอ
ตัวลงแตบริการรับของไทยกลับเพิ่มขึ้นโดยในป 2544 มีอัตราขยายตัวเพิม่ขึ้นจาก
ป 2543 รอยละ 2.8  (ตารางที่ 8.4) โดยเปนการเพิ่มขึ้นของบริการรบัทุกสาขา 
ยกเวนบริการอื่นๆ เทานั้นที่มีรายไดเขาประเทศลดลง ทั้งนี้บริการดานการ 
ทองเที่ยวจดัเปนบริการที่นํารายรับเขาประเทศสูงสุด อันเปนผลมาจากการที่
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานตางๆ อาทิเชน ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ 
สวยงาม ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปน
กันเองของคนไทย เปนตน อันเปนปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวนอกเหนือจากบริการนี้
มีความเกี่ยวโยงถึงบรกิารสุขภาพ ทั้งในสวนของธุรกิจนวดแผนไทย บริการ
รักษาพยาบาล บริการเพื่อสุขภาพระยะยาวที่จัดเปนธุรกิจของไทยที่ไดรับการ
ยอมรับอยางตอเนือ่งจากชาวตางประเทศ กระตุนใหเกิดความสนใจเขามาใชบริการ
เพิ่มขึ้น ซึ่งกวารอยละ 90 ของจํานวนสถานประกอบการในธุรกิจนี้เปนสถาน
ประกอบการขนาดยอม  
 ในกรณีการเปนสมาชิกองคการการคาโลกของจีนที่จะชวยใหจีนปฏิรูป
เศรษฐกิจ และระบบการคาใหเปนสากลมากขึ้น การควบคุมจากรฐับาลมีความ 
เขมงวดลดลง โดยในสวนของธุรกิจบริการโรงแรม ภัตตาคารและการทองเที่ยวนั้น
นักลงทุนไทยจะมีโอกาสในการเขาไปสูตลาดจีนไดมากขึ้น 
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ตารางที่ 8.4  : มูลคาบริการรับและอัตราการขยายตัว 
มูลคา (ลานบาท) อัตราขยายตัว (รอยละ) สาขาบริการ 

2542 2543 2544 2542 2543 2544 
ขนสง 114,148 131,118 135,535 3.6 14.9 3.4 
ทองเที่ยว 265,670 299,536 310,612 4.5 12.7 3.7 
บริการและคาใชจายอ่ืนๆ ของ
ภาคราชการ 

3,548 3,310 4,105 6.0 -6.7 24.0 

สื่อสารโทรคมนาคม 5,419 5,419 4,845 -17.4 0.0 -10.6 

รับเหมากอสราง 8,947 9,280 13,119 132.0 3.7 41.4 
รอยัลตี้และเครื่องหมายการคา/
ลิขสิทธิ ์

729 336 393 149.7 -53.9 17.0 

ประกันภัย  2,132 3,248 3,894 0.4 52.3 19.9 
อ่ืนๆ 152,666 104,094 99,196 -5.9 -31.8 -4.7 
            รวม 553,259 556,341 571,699 1.9 0.6 2.8 

หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแก คาโฆษณา ความรูทางวิชาการ คาเชาฟลมภาพยนตร คาชดเชยสินคาออก บริการจัดการและ
ดําเนินการ เปนตน 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย, 2545 

 ในกรณีอาหารไทยไดรับความนยิมทั่วโลกและการที่ภัตตาคารรานอาหาร
ไทยในตางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว  โดยการคาดการณของกรมสงเสริม 
การสงออกคาดวาในชวงป 2545-2548 จะมีรานอาหารเพิ่มขึ้น 3,500  แหงทั่วโลก 
ซึ่งการขยายตัวดังกลาวยอมสงผลดีตอการสงออกวตัถุดิบหรืออาหารกึ่งสําเร็จรูป 
ตลอดจนเครื่องตกแตงรานคาและเครื่องอปุกรณครวัแบบใหมๆไปยังตลาด 
ตางประเทศ สิ่งที่จะตองระมัดระวังเปนพิเศษ ก็คือ การคงเอกลักษณของอาหาร
ไทยซึ่งตองอาศัยสวนประกอบอาหารจากประเทศไทย ที่ปจจุบันประเทศผูนําเขา
หลักๆ ใหความสนใจตอคุณภาพของวตัถดุิบที่นําเขาเปนอยางมาก ประเทศไทยจึง
ตองมีการปรับตัวยกระดับคุณภาพสินคาประกอบการทําอาหารเหลานี้ใหได 
มาตรฐานสากล เพื่อการขยายตัวในการสงออกที่ยั่งยืน 

 



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 8 - 19

8.3  ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดของ SMEs 
 การพัฒนาตลาดสินคาและบริการหรือการสงออก ยังตองเผชิญกับปญหา
และอุปสรรคหลายดาน ซึ่งมีทั้งที่เปนปญหาจากปจจัยภายในและอุปสรรคจาก
ปจจัยภายนอกดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยภายใน 

1.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดการผลิตสินคาที่มุงเนนความ
ตองการของตลาด ขาดการคนควาวิจัย สรางนวัตกรรมใหมๆ และออกแบบอยาง
มืออาชีพ ขาดความรูในดานการตลาด ดานคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและ
บริการ รวมถึงดานบรรจุภัณฑที่ดี จึงนําไปสูการตลาดไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

1.2 ผูประกอบกิจการสวนใหญยังไมมีการดําเนินกิจกรรมดานการตลาด 
อยางจริงจงั โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดยอม ทั้งนี้สวนหนึง่สืบเนื่อง 
มาจากการขาดความรูในดานการตลาดดังไดกลาวมาแลว ขาดการวิจัยตลาด มี
บุคลากรนอยและไมมีบุคลากรสําหรับทํากิจกรรมดานการตลาดโดยเฉพาะ 

1.3 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีปญหาในดาน 
การขาดความรูความชํานาญในการติดตอหาชองทางการตลาดใหมๆ โดยเฉพาะ
ชองทางในดานการสงออกสินคา ทําใหการประกอบกิจการของผูประกอบการ 
SMEs จึงเปนเพียงเพือ่สนองความตองการของตลาดหรือลูกคาในทองถิ่นเปน 
สวนมาก 

1.4 การคมนาคมขนสงทีต่องอาศัยคนกลางหลายทอด ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุน
ใหกับสินคา ทําใหลดขีดความสามารถในการแขงขันกบัสินคาอื่น สงผลใหบางกรณี
ตองเสียโอกาสในการขยายตลาดและพัฒนาสินคาที่มีศักยภาพในการแขงขนัใน
ตลาดสงออกใหดียิ่งขึ้น 

2. ปจจัยภายนอก 
2.1 การเปดเสรีทางการคา ทําใหการแขงขันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งตลาด

ในประเทศและตางประเทศ สงผลใหผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
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ขนาดยอมที่ยังไมแข็งแกรงพอทั้งดานเงินทุน คุณภาพบุคลากร และการบริหาร 
จัดการเสียเปรียบผูประกอบการรายใหญ รวมถึงผูประกอบการจากตางประเทศซึ่ง
มีความไดเปรียบในปจจัยดังกลาวเกือบทุกดาน 

2.2 การกีดกันทางการคาโดยใชมาตรการดานภาษีของประเทศพัฒนาได
เปล่ียนไปสูมาตรการที่มิใชมาตรการทางภาษี (non-tariff barriers) มากขึ้น ซึ่งการ
กําหนดระเบียบมาตรฐานของประเทศผูนําเขาเหลานี้นับวันจะทวีความเขมงวดมาก
ขึ้น รวมทั้งมีรายละเอียดที่แตกตางกันในแตละประเทศ ทําใหการผลิตสินคาเพื่อให
สามารถสงออกได มีความซับซอนและสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นยากที่     
ผูประกอบการ SMEs จะปรับตัวไดทัน 

2.3 คาจางแรงงานไทยปรับตัวสูงขึ้น และสูงกวาประเทศคูแขงขันบางรายใน
สินคาระดับเดียวกัน สงผลใหความสามารถในการแขงขันดานราคาลดลง 

8.4  แนวทางในการแกไขปญหาดานการตลาด 
 จากการวิเคราะหปญหาสําคัญๆ ที่ผูประกอบการ SMEs มีขอจํากัดทาง
การตลาดในหลายดานทั้งจากตัวของ SMEs เอง และปจจัยภายนอกอื่นทีก่ลาวมา
ในตอนตนแลว ซึ่งลวนแลวแตมผีลตอความสามารถดํารงอยูไดหรือตองลมเลิกไป
ของกิจการ อยางไรก็ตาม SMEs ยังมีจุดแข็งอยูบาง คือ ความสามารถในการ
ปรับตัวและมีความยืดหยุนในการดําเนินงานคอนขางมาก มีความสามารถในการ
ผลิตสินคาจํานวนนอยและมีความคลองตัวที่จะทําใหสินคาที่ผลิตหรือบริการมีความ 
แตกตางจากสินคาของผูผลิตรายอื่น อีกทั้งมีความสามารถในการดัดแปลงสินคาได
เปนอยางด ีมีความสัมพันธกับลูกคาอยางใกลชิด สามารถตอบสนองความตองการ 
ลูกคาเปนรายบุคคล (Customized Service) และใหบริการไดอยางทั่วถึง จึงมีความ
คลองตัวในการเจาะกลุมเปาหมายพิเศษเหลานี้ไดมากกวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

ดังนั้นแนวทางการแกปญหาของ SMEs จึงควรมีการนําจุดแข็งมาใชเสริมกับ
โอกาสทางการตลาดและการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมภายนอก โดย
การศึกษาทิศทางของความตองการของตลาดกอนการลงมือผลิต หรือกอนการเขา
สูตลาดในกรณีของผูประกอบการรายใหม และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
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เริ่มตนโดย การสํารวจและการวิจัยทางการตลาด หรืออีกนัยเปนการเนนที่
ความตองการของตลาด (Market Oriented) แทนการผลิตแบบเดิมที่เปนแบบผลิต
ตามความถนัด (Product Oriented) ซึ่งจะทําใหสินคาที่ออกสูตลาดมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในอัตราที่สูง เปนโอกาสของทั้งผูผลิตที่ทําการจําหนายสินคาหรือ
บริการเอง หรือดําเนินการตลาดผานผูคาปลีกคาสงและปลีก สามารถเจาะตลาด 
เปาหมายได เชน ในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการตองพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานมากขึ้น มีคุณภาพสม่ําเสมอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑสงออก
ตองจัดอยูในมาตรฐานโลก (Global Standard) รวมถึงการสรางตราสินคา (Brand 
name) เพื่อยืนยันความเปนเจาของ ซึ่งถาสินคาและบริการเปนที่ตองการของตลาด
แลว ก็จะสามารถแขงขันกับสินคาชั้นนําในยุคตลาดเสรีได 
 การดําเนินการดานการตลาดดังกลาวอาจทําในลักษณะการจัดเปนกลุม 
(cluster) ของอตุสาหกรรม ภายใตหวงโซอุปทาน (Supply chain) เดียวกันเพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนปจจัยการผลิต ขอมูลขาวสารและความรูซึ่งกันและกัน ทําให
สามารถผลิตสินคาตอบสนองความตองการของผูผลิตใน Supply chain และกลุม 
ลูกคาเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีตนทุนต่ํากวาที่เปนอยูในปจจบุัน หรอื
อาจเปนลักษณะการรวมตัวกันเปนเครอืขายที่ไมจําเปนตองอยูในบริเวณการผลิต
เดียวกัน แตเปนการรวมตัวเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกันของแตละสาขา อาทิ 
เครือขายของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภาคเหนือที่มีการประสานกับ
บริการขนสงเพื่อนําลูกคาซึ่งเปนนักทองเทีย่วทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมายัง
แหลงผลิตซึ่งผูผลิตไดมีการสํารวจตลาดทําใหทราบถึงความตองการของลูกคาเพื่อ
ผลิตสินคาในรูปแบบที่เปนที่พอใจของลูกคา เปนตน  

นอกจากนี้ยังควรมีการคํานึงถึงการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี โดยนําระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) มาใชในภาคธุรกิจมากขึ้น เพื่อเปนแนวทาง
หนึ่งในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหกับ SMEs ทั้งชวยใหผูประกอบการ
สามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายเปนจํานวนมากและมีความตองการที่ 
หลากหลายไดงายขึ้น รวมถึงชวยลดปญหาดานการคมนามคมขนสงไดอีกทางหนึ่ง 
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สวนหนึ่งของการดําเนินการภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาที่ในการ
จัดทําฐานขอมูลและสนับสนุนขอมูลดานการตลาดใหแก ผูประกอบการใน 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม โดยขอมูลที่จัดทําควรครอบคลุมทั้งภาค
การผลิต การคา และการบริการ เพื่อเปนแหลงขอมูลเผยแพรใหกับสมาชิก SMEs 
รวมถึงการผลักดันใหเกิดการรวมตัวกันเพื่อประโยชนรวมของ SMEs และ
สนับสนุนสินคา/บริการที่เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ในสวนของภาคการคามีแนวทางอื่นที่สามารถนํามาเสริมและลักษณะ 
คอนขางเฉพาะเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม นัน่คือ ควรมีการดําเนินการ 
ควบคุมการขายสินคาราคาต่ํากวาทุนของธุรกิจการคาสมัยใหม โดยอาจมีการตั้ง
ราคาสินคามาตรฐาน หรือ ออกกฎในรูปแบบของการจํากัดจํานวนครั้งของการจัด
รายการสงเสริมการขายในแตละป รวมทั้งอาจมีการเก็บภาษีบํารุงทองถิ่นของธุรกิจ
ขามเขต แลวนํามาพัฒนาพื้นที่ตลาด หรือ ใหการสนับสนุนการพัฒนารานคาปลีก
แบบดั้งเดมิใหทันสมัย เพื่อใหธุรกิจการคาปลีกแบบดั้งเดิมสามารถพัฒนาตัวเองให
มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอที่จะดําเนินธุรกิจควบคูไปกบัการคาสมัยใหมโดยมี 
จุดมุงหมายที่จะใหผูบริโภคไดรบัประโยชนสูงสุดเชนเดียวกัน 
 
 


