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บทคัดย่อ 

 การค้าปลีกค้าส่งเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันนี้สถานการณ์การค้าปลีกมี
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงและเข้มข้นขึ้นทุกขณะ การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีกที่ปราศจากการควบคุม
ของภาครัฐ รวมทั้งทิศทางธุรกิจค้าปลีกไทยได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติระบบการค้าปลีกโลก ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักลงทุนต่างชาติได้น าการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผนวกเข้า
กับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเองที่ความต้องการมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น ต้องการสินค้าในราคาที่ต่ าลง
แต่คุณภาพสูงขึ้น ต้องการคุณภาพของการบริการที่ดีเยี่ยม และต้องการสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น และถ้า
หากแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกยังด าเนินลักษณะนี้ต่อไปผู้ประกอบการค้าปลีกดั้งเดิมอาจทนต่อแรงกดดันเหล่านี้ได้
ไม่นานหากยังไม่มีการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานจึงเป็นแนวคิดที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีกโดย มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการบริหาร
จัดการให้หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก สามารถส่งมอบสินค้าหรือช้ินงานให้กับหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ การบริหารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตามที่เวลา
ลูกค้าต้องการหน้าที่หลักของการจัดการโซ่อุปทานไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคแต่ยัง
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆในระบบให้เป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการใน
การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วข้ึน ลดข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน และช่วยลดต้นทุนใน
ส่วนคลังสินค้า 
ค าส าคัญ: โซ่อุปทาน / การจัดการโซ่อุปทาน / ธุรกิจค้าปลีก / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
Abstract 

 Retailing and wholesaling business are essential for national economic conditions. 
Nowadays, retailing situation has extremely and intensely competition that resulted from 
increasingly growing of retailing without government control including direction of Thai retail 
business which affected by world retail revolution. Whether the changes in information 
technology that imported by foreign investors, the growth of modern retailing, and also the 
changes in consumption habits of customers who demand a more complicated such as demand 
for products at lower prices but higher quality, excellent quality of service,  and demand for 
more  diversity products.  However, if the retailing trend continues this style, a traditional retailers 
could withstand these pressures if they are not adaptable to change.The supply chain 
management is a concept that can be applied in retail business. Focusing on consensus ongoing 
relationship of those involved, management of both internal and external sectors, a 
systematically delivery of products or components to next sector, an effective management of 
customer satisfactions, and on-time delivery to customers. The main functions of supply chain 
management not only to deliver goods and services to consumers, but also to exchange 
information in a seamless system. By adoption of information technology to communicate with 
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suppliers to be able to work more quickly, reduce errors from operations, and reduce costs of 
inventory. 
Keywords: Supply chain / Supply chain management / Retail business / Information Technology 

 
บทน า 
 โซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือ เครือข่ายโลจิสติกส์ คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี 
กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผู้จัดหาไป
ยังลูกค้า กิจกรรมของโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให้
กลายเป็นสินค้าส าเร็จ(Anna Nagurney, 2006, p.12)การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
หมายถึงกระบวนการบูรณาการ การประสานงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง ทั้งของวัตถุดิบและ
สินค้าส าเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่านกิจการไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไป
ตามความต้องการของผู้บริโภค (ประจวบ กล่อมจิตร, 2556, หน้า 16)ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management) ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดที่มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  เป็น
ระบบการบริหารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการให้
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก สามารถส่งมอสินค้าหรือช้ินงานให้กับหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
ผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ(สาธิต พะเนียงทอง, 2548, หน้า 19) 
 การค้าปลีก (Retailing) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาดที่ท าหน้าที่น าสินค้าหรือบริการจาก
ผู้ผลิต (Manufacturer) ไปเสนอขายแก่ผู้บริโภค (Consumer) ซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการไปเพื่อบริโภคขั้นสุดท้าย 
(Ultimate consumption)(สุมนา อยู่โพธิ,2538, หน้า 10)การค้าปลีกยังเป็นการขายสินค้าและบริการให้กับ
ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรงดังนั้น “ธุรกิจค้าปลีก” จึงหมายถึง ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ
โดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยผู้บริโภคจะน าไปใช้ตอบสนองความต้องการของตนเองไม่ใช่เพื่อธุรกิจ ซึ่งหลายๆ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่งสามารถกระท าการค้าปลีกได้แต่ส่วนใหญ่การค้าปลีกมักกระท าโดย
ผู้ค้าปลีก (Retailers) ซึ่งเป็นผู้ท าธุรกิจที่ยอดขายหลักมาจากการค้าปลีก (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2558)  การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าปลกี จึงเป็นการการน ากลยุทธ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือ
ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การส่งต่อ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการจากผู้ผลิตผ่านผู้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภค 
(Consumer) ซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการไปเพื่อบริโภคขั้นสุดท้าย โดยมีต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน (Supply Chain) ต่ า
ที่สุด และผู้บริโภคได้รับ สินค้า หรือการบริการตามเวลาที่ต้องการโดยธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันแบ่งตามตามลักษณะ
สินค้าและการด าเนินงานได้ 3 ประเภทคือร้านค้าปลีกดั้งเดิม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกประเภทอื่นๆที่ไม่
มีหน้าร้าน หรือให้บริการต่างๆ โครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานค้าปลีกจะประกอบไปด้วย ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และ
ผู้บริโภคซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไป และอาจจะมีองค์ประกอบของโซ่อุปทานแตกต่างกันไปตามประเภทของร้านค้า
ปลีก โดยการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการไหลของสินค้าและข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาใช้จะท าการบริหารจัดการโซ่อุปทานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสทิธิผล ซึ่งน าไปสูแ่นวโน้มการขยายตวัและการพัฒนาธุรกิจ
ค้าปลีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 
ประเภทธุรกิจค้าปลีก 
 ธุรกิจค้าปลีกได้พัฒนาเปลี่ยนจากร้านค้าเล็กๆ เป็นขนาดใหญ ่ มีต้นทุนด าเนินงานสูงกว่ารูปแบบเดิม 
บริหารงานเป็นระบบมากขึ้น และใช้บุคลากรด าเนินการจ านวนมาก ปัจจุบันสามารถจ าแนกธุรกจิค้าปลีกได้ตาม
ลักษณะสินค้าและการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ธุรกิจค้าปลีกด้ังเดิม (Tradition Trade) 

  เป็นกิจการด าเนินงานโดยเจ้าของคนเดียว หรือร่วมกันตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน ด าเนินธุรกิจแบบครอบครัว 
เงินลงทุนน้อย มีการบริหารงานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ท าให้ระบบการจัดการไม่ได้
มาตรฐาน ลูกค้าเกือบท้ังหมดอยู่บริเวณใกล้เคียงร้านค้าลักษณะร้านเป็นห้องแถว พ้ืนท่ีคับแคบ ไม่มีการตกแต่งหน้า
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ร้านมากมาย โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ไม่ทันสมัย และจัดวาง
ตามความสะดวกการหยิบสินค้า(กันติชา บุญพิไล, 2558) ร้านค้าท่ีจัดอยู่ประเภทนี้ได้แก่  

- ยี่ปั๊ว เป็นตัวแทนของสินค้ารับสินค้ามาจากบริษัทโดยตรงแล้วกระจายสินค้าออกไป ส่วนมากท า
หน้าที่ค้าส่ง พร้อมการกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิต มีร้านค้าส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ที่มีการค้าขายดี เช่น บริษัท
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นยูนิลีเวอร์และสหพัฒนพิบูลย์ ต่างมียี่ปั๊วกระจายอยู่ ตามจังหวัดทั่ว
ประเทศ 

- ซาปั๊ว มีการด าเนินธุรกิจแบบค้าส่ง เพื่อน าไปขายให้กับลูกค้ารายย่อย มีอยู่ในพื้นที่นอกเมือง ผู้
ค้าขายซื้อสินค้า จากผู้ค้าส่งหลักไปขายต่อให้ร้านค้าโชวห่วยอีกทอดหนึ่ง โดยปกติลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้าเอง 

- โชวห่วย เป็นร้านท่ีขายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีหลักแหล่งท่ีแน่นอน อยู่ในพื้นที่ชุมชน จ าหน่าย
สินค้าท่ัวไปที่มีความจ าเป็นต้องใช้ประจ าวัน โดยมีการขายสินค้าทั่วไปเป็นหลักและและมีสินค้าจ าพวกอาหารสด 

- ร้านช าเป็นร้านที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีหลักแหล่งที่แน่นอนส่วนมากอยู่ในตลาดสด เน้น
การขายสินค้า มีจ าหน่ายอาหารสด และขายสินค้าทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าวันจ านวนไม่มากนัก 

- กองคาราวานสินค้า(ตลาดนัด) เป็นสถานท่ีรวมของผู้ค้าปลีกดั้งเดิมทุกประเภท อาจจะจัดได้ทั้งใน
อาคารและที่โล่ง ซึ่งมีก าหนดเวลาแน่นอน 

- ร้านค้าเร่มีลักษณะการน าสินค้าไปขายในท่ีชุมชน หมู่บ้าน โดยมีลักษณะการน าสง่สินค้าถึงผูบ้รโิภค 
ทีบ่้าน และไม่มีความแน่นอนในการน าไปขายในแต่ละที่ 
          2. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2558)กล่าวว่าปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผลการก าเนิน
การเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันจ านวนร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากและสามารถแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้
เป็น 7ประเภท คือ 

- ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center, Hyper Mart, Discount Store) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มุ่ง
กลุ่มลูกค้ารายได้ต่ าถึงปานกลาง มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10,000-15,000ตารางเมตร สินค้าที่จ าหน่ายเป็นกลุ่มสินค้า
แบบประหยัด เน้นราคาถูก มีระบบศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ผู้ผลิตที่ ประสงค์จะวางสินค้า
จ าหน่ายในร้านค้าประเภทน้ีจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์จัดซื้อและแจกจ่ายที่กรุงเทพฯ และต้องผ่านกระบวนการบริหาร
จัดซื้อและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้านค้าประเภทนี้มักตั้งอยู่กลางเมืองหรือชานเมืองมีที่จอดรถบริการ เช่น บิ๊กซีโลตัส 
คาร์ฟูร์เป็นต้น 

- ห้างสรรพสินค้า (Department Store) ขายสินค้าหลากหลาย มักตั้งอยู่กลางใจเมืองเน้นสินค้า
กลุ่มที่มีคุณภาพดีราคาค่อนข้างสูงมีทั้งสินค้านาเข้าจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ สินค้าจะมีราคาค่อนข้างสูง
กว่า Discount Store การตกแต่งร้านเน้นความสวยงาม พนักงานคอยบริการให้ค าแนะน า เช่น ห้างเซ็นทรัล โรบิน
สัน เป็นต้น 

- ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) จ าหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ประจ าวันเป็นหลักเช่น 
เนื้อสัตว์ผักสด ผลไม้สด อาหารส าเร็จรูป ของแห้ง ของใช้ส่วนตัว ร้านค้าประเภทนี้มีทั้งที่ตั้งอยู่ริมถนนเป็นอิสระ 
เช่น ฟู้ดแลนด์และร้านประเภทที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต โฮมเฟรชมาร์ทของเดอะมอลล์
เป็นต้น 

- ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store หรือ Gas Store) เป็นร้านค้าปลีกประเภทบุคคลทั่วไป มี
พื้นที่ขนาดเล็กท่ีสุดประมาณ 15 ตารางเมตรจนถึงใหญ่สุดไม่เกิน 500ตารางเมตร เน้นการจัดร้านการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย สินค้าที่วางจ าหน่ายมักจะเป็นสินค้า กลุ่มอาหารและของใช้จุกจิกประจ าวันจ านวนสินค้าน้อยกว่า 5 พัน
รายการส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อจะกระจายไปตามชุมชนหรือแหล่ง ชุมนุมของคนท่ัวไป 

- ร้านค้าปลีกในรูปการขายส่ง (Cash and Carry) รูปแบบการขายปลีกแบบต้องเป็นสมาชิก มีเพียง
แห่งเดียว คือ ห้างแม็คโคร ผู้ซื้อจะต้องมีบัตรสมาชิกหรือบัตรสมาชิกช่ัวคราวเพื่อเข้าไปซื้อสินค้าได้วัตถุประสงค์เดิม
คือสมาชิกเป็นร้านค้าปลีกย่อย แต่ต่อมาการแข่งขันมากขึ้นจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปเป็นสมาชิกได้จึงกลายมาเป็น
การค้าปลีกในรูปแบบพิเศษ เน้นขายสินค้าราคาถูกจ านวนมากๆ  
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- ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือสินค้าพิเศษ (Specialty Store หรือ Brand Specialty) 
เน้นขายสินค้าเฉพาะด้านที่มีคุณภาพราคาสูง บางร้านขายสินค้าเฉพาะ  Brand ของตนเองมีพนักงานคอยให้
ค าแนะน าพื้นที่ขายประมาณ 200-1,000 ตารางเมตรมักตั้งร้านอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่ เช่น บู้ท วัตสัน พีเพิลเฮลธ์
แคร์ซุปเปอร์สปอร์ตเป็นต้น 

- ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก (Category Killer) ร้านค้าประเภทน้ีคล้ายๆ กับประเภทที่ 6 
แต่เน้นราคาถูก สินค้าจะหลากหลายในประเภทของสินค้าหมวดหมู่เดียวกัน พื้นที่ขายตั้งแต่ 2,000-10,000 ตาราง
เมตร ท าเลที่ตั้งใจกลางเมืองหรือย่านธุรกิจ มีพนักงานคอยให้บริการ จ านวนสินค้า 1,000-6,000 รายการ เรียกอีก
อย่างได้ว่า Low price Specialty Store เช่น แม็คโคร เพาเวอร์บาย ออฟฟิศดีโป เป็นต้น 

3.  ธุรกิจค้าปลีกประเภทอื่นๆ 
- ร้านค้าปลีกที่ไม่มีหน้าร้านในการขาย เช่น การขายผ่านแคตตาล็อกขายผ่านไปรษณีย์ การขาย

ตรงบางประเภท หรือ การพานิชอิเล็กโทรนิกส์ (E-Commerce) 
- การบริการสินเชื่อส่วนบุคคล มีลักษณะของการให้สินเช่ือท่ีถึงตัวผู้บริโค เช่น บัตรเครดิต หรือการ

ให้สินเชื่อในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
- ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ร้านตัดผม โรงแรม นวดแผนโบราณ และร้านขายตั๋ว

เครื่องบิน 
 
โครงสร้างของธุรกิจค้าปลีก 
 ตามปกติสินค้าและบริการจากผู้ผลิตจะสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้บริโภคจะต้องมีช่องทางในการจัด
จ าหน่าย ซึ่งถือเป็นกลไกท่ีส าคัญในสภาพตลาดปัจจุบันโดยรูปแบบพื้นฐานของโครงสร้างธุรกิจปลีกจะเป็นดังนี้ 

1. ผู้ผลิต (Supplier) จุดเริ่มต้นของธุรกิจการค้าคือภาคการผลิต โดยผู้ผลิตจะผลิตสินค้าหรือบริการ
ขึ้นมาเพื่อจ าหน่าย ผู้ประกอบการผลิตทุกรายในตลาดที่ต้องการให้สินค้าจ าหน่ายไปยังผู้บริโภคที่อยู่กระจัดกระจาย
ในท้องที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกที่มีประสบการณ์ในการจัดจ าหน่ายสินค้าและ
คุ้นเคยกับผู้บริโภคในท้องที่น้ันเป็นเส้นทางผ่านของสินค้าไปยังผู้บริโภค 

 

       
ภาพที่ 1 โครงสร้างของธุรกิจค้าปลีก 

ที่มา: ขจีรัตน์ คทวณิชกลุ (2550) 
 

2. ผู้ค้าส่ง (Wholesale)หมายถึง พ่อค้า ตัวแทน หรือผู้รวบรวม ซึ่งประกอบกิจการเข้าแทรกอยู่ระหว่าง
ผู้ผลิตด้านหนึ่งกับผู้ค้าปลีกหรือผู้ใช้ (User) อีกด้านหนึ่ง 

3. ผู้ค้าปลีก (Retailer) เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรง โดยสินค้านั้น
ผู้ค้าปลีกอาจซื้อมาจากผู้ค้าส่ง หรือซื้อมาจากผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ โดยตรงก็ได้ 

4. ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง ผู้ซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการไปเพื่อใช้ส่วนตัวไม่ใช่เพื่อธุรกิจจะเห็นได้ว่า
ในโครงสร้างการค้าปลีกจะประกอบไปด้วยบุคคล 4 ฝ่าย คือ ผู้ผลิตผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค แต่ในระหว่าง
ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคนี้อาจมีผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกคั่นกลางอยู่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการจัดจ าหน่าย
สินค้าและบริการของผู้ผลิตนั้นเอง และรวมตลอดทั้งประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคของผู้ค้าส่ง หรือผู้ค้าปลีกว่า
มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากน้อยเพียงไร (ขจีรัตน์ คทวณิชกุล, 2550) 
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการโซ่อุปทาน 
 ในการจัดการโซ่อุปทานนั้น หนึ่งในหลักการที่ส าคัญที่สุดคือการเช่ือมโยงกระบวนการในองค์กรหรือ
ระหว่างองค์กรเข้าด้วยกันการท าให้กระบวนการแตล่ะฝ่ายหรือแตล่ะองค์กรเชื่อมโยงกันได้นั้นแต่ละฝา่ยตอ้งรับรู้การ

ผู้ผลิต 

Supplier 

ผู้ค้าส่ง 

Wholesaler 

ผู้ค้าปลีก 

Retailer 

ผู้บริโภค 

Consumer 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 426 

 

ท างานของอีกฝ่ายเสมอ เรียกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (Data Interchange) โดยการกระท านี้จะต้อง
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่การจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กัน(ประจวบ กล่อมจิตร, 2556, หน้า 213) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า และการสื่อสารกันทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การจัดส่งสินค้าและการเติมสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกับการที่ธุรกิจควรต้องทราบต้นทุนในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างถูกต้อง รวมถึงต้นทุนจากการ
น าเทคโนโลยีมาใช้งาน ในปัจจุบันพบว่า กิจการต่างๆที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าสามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานขจีรัตน์ คทวณิชกุล (2550) กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีก
รายใหญ่ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้น ากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าและเพื่อเพิ่มยอดขาย
ให้กับตนเอง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์น าเอามาใช้ก็คือ 

(1) ระบบ Cross Dockingคือ ระบบการสั่งซื้อรวมศูนย์ยังศูนย์กระจายสินค้า(Distribution center : 
DC) แล้วกระจายสินค้าไปยังร้านสาขาทั่วประเทศด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก วิธีนี้นอกจากจะประหยัดค่าขนส่งแล้ว
เพราะรถบรรทุกทุกเที่ยวมีระวางบรรทุกเต็มพิกัดห้างยังสามารถซื้อสินค้าในราคาที่ต่ าลง และสินค้าถูกส่งไปยังสาขา
ต่าง ๆ ภายในเวลาที่ก าหนดได้ ผู้ประกอบการไทยท่ีน าระบบนี้มาใช้เต็มรูปแบบ ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น ห้างเซ็นทรัล
เป็นต้น 

(2) ระบบ EDI (Electronic Data Interchange)ซึ่งเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของร้านสาขากับ DC ของ
บริษัท และกับคอมพิวเตอร์ของซัพพลายเออร์ ภายในร้านสินค้าทุกช้ินท่ีจ าหน่ายจะบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ด้วย
การใช้เครื่องอ่านเครื่องหมายบาร์โคดที่ติดอยู่กับสินค้า วิธีนี้ท าให้บริษัทมีข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละชนิด ระบบนี้ถูก
เช่ือมโยงโดยการใช้ดาวเทียม ห้างแม็คโครเป็นห้างแรกที่น าระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย ดังนั้นหลังจากปิด
ร้านทุกวัน ร้านแม็คโครแต่ละสาขาจะทราบยอดขายสินค้าแต่ละชนิด เมื่อสินค้าในสต็อกลดลงถึงระดับหนึ่งก็จะ
สามารถสั่งสินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังใหญ่ เมื่อส านักงานรวบรวมข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจากทุกร้านแล้ว ก็จะส่ง
ค าสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ของบริษัท พร้อมกับก าหนดการส่งของ ปริมาณ และสถานท่ีส่ง 

(3) ระบบการจัดการอีซีอาร์ (ECR: Efficient Consumer Response) อีซีอาร์ คือแนวคิดการท างาน
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน การสื่อสาร และการรวบรวมข้อมูล โดยมีเป้าหมายหลักที่
ส าคัญ คือ การตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสินค้าท่ีหลากหลาย ใหม่สด ครบครัน และ
เพียบพร้อม เพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้เสมอ “ระบบการจัดการอีซีอาร์” หรือกระบวนการบริหารการจัดการสินค้า
และระบบทดแทนสินค้าเป็นระบบเพื่อตอบสนองและบริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดนี้เป็นความ
พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารซัพพลายเซน(Supply Chain) ทั้งระบบ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่าง
กระบวนการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้มากท่ีสุด หัวใจส าคัญของระบบอีซีอาร์ คือ ระบบบาร์โค้ด และระบบอีดี
ไอ รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ผู้ค้าปลีกสามารถ
เติมสินค้าที่หมดในทุกสาขาได้ทันการณ์ เพราะสาขารู้ว่าในแต่ละวันสินค้าชนิดใดขายได้เท่าไร สามารถสั่งสินค้าที่
ขาดได้ทันที ประโยชน์ประการที่สอง คือ ต้นทุนของการกระจายสินค้าของผู้ค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะต่ า
กว่าคู่แข่งที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถึงร้อยละ 1.5-2 ผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังได้ทุกวัน เมื่อ
รู้ว่าสินค้าตัวใดขายดีหรือขายไม่ดี ก็สามารถเลือกสั่งสินค้าเฉพาะที่ขายได้และสามารถเติมสินค้าท่ีขาดได้รวดเร็วผู้ค้า
ปลีกไม่จ าเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้จ านวนมาก กลุ่ม TESCO ซึ่งท าธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษสามารถลด
สินค้าคงคลังเหลือเพียง 2 สัปดาห์ ในประเทศไทยห้างแมคโครและเซเว่นอีเลฟเว่นต่างก็มีสินค้าคงคลังน้อยกว่า
คู่แข่งจากการใช้เทคโนโลยีนี้ 

ส่วนการช าระค่าสินค้า ทุกครั้งเมื่อมีการส่ง และรับสินค้า เอกสารการตอบรับจะถูกบันทึกด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ และพร้อมท่ีจะสั่งจ่ายผ่านธนาคาร ด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ (EFT, Electronic Funds Transfer) 
ตามเวลาที่ก าหนด โดยธนาคารจะมีระบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกับรายการ บัญชี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งร้านค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ยังสามารถรับบริการอื่นๆ ในระบบ ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต ( Internet Banking) 
ได้อีกด้วย 
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แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกไทย 
 ข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทยในปี 2558 ประเมินว่าการค้าปลีกทุกหมวดขยายสาขาต่อเนื่อง 
โดยอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกจะมีความแปรผนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามอัตราการเติบโตทาง 
GDP ของประเทศ เพราะขึ้นอยู่กับอัตราการบริโภคของประชาชนในประเทศเป็นหลักแม้ก าลังซื้อของผู้บริโภคจะยัง
ไม่ฟื้นตัวนัก แต่ในภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกกลับมีการขยายสาขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความ
เช่ือมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อรัฐบาล โดยพบว่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกยังคงมีกา รขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย ซูเปอร์มาร์เกตเติบโตขึ้น 6.5% คอนวีเนียนสโตร์เติบโตขึ้น 4.5% ดีพาร์ทเมนต์สโตร์เติบโตขึ้น 3.4% 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์เติบโตขึ้น 2.6% และกลุ่มร้านค้าเฉพาะทางเติบโตขึ้น 2.7% ในส่วนของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ไม่ใช่
อาหาร (Non Food) แบ่งเป็น หมวดห้างสรรพสินค้า (Department Store) ขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มี 61 
แห่งเป็น 69 แห่ง หมวดวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Home Improvement & D.I.Y.) เพิ่มขึ้นจาก 162 แห่งเป็น 178 
แห่ง 

 

ภาพที่ 2 การเติบโตดา้นจ านวนธรุกิจค้าปลีกแต่ละประเภทในปี 2557 (ผู้จัดการออนไลน,์ 2558) 
ที่มา:http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008158&Html=1&TabID=3& 

 

ภาพที่ 3 การเติบโตของกลุ่มธรุกจิค้าปลีกในปี 2557 (ผู้จัดการออนไลน,์ 2558) 
ที่มา:http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008158&Html=1&TabID=3& 

ส่วนกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร (Food) พบว่ามีการขยายสาขาดังนี้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์และไฮเปอร์มาร์เกต 
มีสาขาเพิ่มขึ้นจาก 328 แห่งในปี 2556 เป็น 341 แห่ง ซูเปอร์มาร์เกต เพิ่มจาก 361 แห่งเป็น 428 แห่ง ขณะที่ร้าน
สะดวกซื้อ เพิ่มจาก 11,632 แห่งเป็น 12,451 แห่งจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  (Modern Trade) 
รวมทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ซึ่งอาศัยความได้เปรียบทางด้าน
เงินทุน วิทยาการความรู้รวมทั้งการน าเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมีอ านาจในการต่อรอง 
ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคด้านความสะดวกสบายและความครบถ้วนของสินค้า ซึ่งส่งผล
กระทบตอการลดลงของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและขนาดกลางลงอย่างต่อเนื่อง(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ISMED), 2558)   
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บทสรุป 
 การค้าปลีก หมายถึง การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยการขายสินค้านั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวแล
ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อธุรกิจ การค้าปลีกแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ การค้าปลีกแบบดั้งเดิม การค้าปลีกสมัยใหม่และ
การค้าปลีกรูปแบบอื่นๆโครงสร้างการค้าปลีกจะประกอบไปด้วยบุคคล 4 ฝ่าย คือ ผู้ผลิตผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและ
ผู้บริโภค แต่ในระหว่างผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคนี้อาจมีผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกคั่นกลางอยู่หรือไม่ก็ได้ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่สามารถน าพัฒนาการจดัการโซ่อุปทานได้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าและการสื่อสารกัน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การจัดส่งสินค้าและการเติมสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจการต่างๆ ที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าสามารถปฏิบัติงานได้ รวดเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาด
จากการด าเนินงานโดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่น ามาใช้งานคือ ระบบ Cross docking, ระบบ 
EDI (Electronic data Interchange) และ) ระบบการจัดการอีซีอาร์ (ECR: Efficient Consumer Response) 
 ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการค้าปลีกเป็นจ านวนมากทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญ่ส่งผลให้ธุรกิจ
การค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมแีนวโน้มการเจริญเติบตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ซึ่งอาศัยความได้เปรียบทางด้านเงินทุน วิทยาการความรู้รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ จึง
มีอ านาจในการต่อรองให้ได้ราคาสินค้าที่ถูกลงตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้านความ
สะดวกสบายและความครบถ้วนของสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบตอการลดลงของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและขนาดกลาง
ลงอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและขนาดกลางลงหรือธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรจะมีการปรับตัว
พัฒนาการจัดการโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องรักษาหน้าที่หลักเพื่อจะสามารถท าให้
ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ตามความต้องการ สะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสินค้ารวมถึงการสร้างความเจริญให้กบชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน อีกทั้งการช่วยประชากร
ในชุมชนมีรายได้จากการจ้างงานและมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 
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