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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ภาคนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงสมบูรณดวยดี ดวยความอนุเคราะหและเมตตาอยางสูงของ 
ผศ.ดร.ธรรมนูญ พงษศรีกูร อาจารยที่ปรึกษา ทานไดใหคําแนะนํา ปรึกษา ตรวจสอบแกไข ปรับปรุง 
และขอคิดเห็นตาง ๆ ทําใหเนื้อหามีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงู
มา ณ ที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณทานคณะกรรมการสอบภาคนิพนธทุกทาน ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหภาคนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงและมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนใหความรูและ
ประสิทธิประสาทวิชาตาง ๆ แกผูเขียน 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ไดอบรมและใหการสนับสนุนดานการศึกษาเปน
อยางดีตลอดมา และขอขอบคุณ พี่ นอง เพื่อน ๆ ที่ทํางาน เพื่อน ๆ คณะเศรษฐศาสตร ที่เปนกําลังใจ
ใหความชวยเหลือสนับสนุนในการศึกษา และการจัดทําภาคนิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
ตลอดจนเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกทานที่ไดใหคําแนะนําชวยเหลือใน
เร่ืองตาง ๆ  
 ภาคนิพนธฉบับนี้ หากมีประโยชนและคุณคาแกการศึกษา ขอมอบเปนคุณความดีแก
ผูมีพระคุณทุกทานที่เกี่ยวของ 
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บทคัดยอ 
 
 วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห เปรียบเทียบ สัดสวนการถือหุนระหวาง
นักลงทุนไทยและนักลงทุนตางประเทศ พฤติกรรมการแขงขันและโครงสรางตลาดของธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ชวงกอนและหลังการเปดเสรีทางการคา โดยใชทฤษฎีการวัดการ
กระจุกตัว (Concentration Index) และดัชนีเฮอรฟนดาหล (Herfindahl Index) เพื่อใชในการคํานวณ
โครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 4 ราย คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร โดย
พิจารณาผูนําในตลาดคาสงคาปลีกสมัยใหม 
 ผลการศึกษาพบวา สัดสวนผูถือหุนรายใหญในกลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
ประกอบดวย เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร ไดเปลี่ยนจากนักลงทุนไทยเปนนักลงทุน
ตางชาติถือหุนสวนใหญในธุรกิจ โครงสรางตลาดเปลี่ยนจากการผูกขาดมาเปนการแขงขันมากขึ้น 
พฤติกรรมการแขงขันเปลี่ยนจากการเนนการใชกลยุทธดานราคา ไปเปนการใชทั้งกลยุทธดานราคา
และไมใชราคา ทําใหผูมีสวนแบงตลาดสูงสุดเปลี่ยนจากแม็คโคร เปน เทสโก โลตัส 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study are to compare and analyze shareholders between the 
Thai investors and Foreign investors, competitive behavior, and market structure of the Modern 
Trade before and after the trade liberalization policy in Thailand. The study employed the 
Concentration ratio index and Herfindahl Index to identify market structure of the four largest 
companies, including Tesco Lotus, Big C, Makro and Carrefour, and the market leader in the 
Modern Trade market. 
 The study found that the higher proportion of investors changing from Thai 
shareholders to become the Foreign investors, the market structure changed from monopoly 
become higher competitive, the competitive behaviors used both price and non price strategies 
measures, and the higher market share changed from Makro to be Tesco Lotus. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ธุรกิจคาปลีกเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาเปนเวลานาน ในอดีตเจาของธุรกิจคาปลีก
หรือรานขายของชํา สวนใหญจะเปนคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน ตอมาคนไทยสนใจในการคาขาย
มากขึ้น รานคาปลีกหรือรานขายของชํากลายเปนธุรกิจที่คนไทยนิยมกันมาก ทั้งนี้ เพราะเปนธุรกิจ
ที่ใชเงินทุนนอย และการบริหารจัดการไมสลับซับซอนมากนัก ในชวงป พ.ศ. 2530 นักลงทุนคนไทย
ใหความสนใจในธุรกิจคาปลีกมากขึ้นเกิดธุรกิจขนาดใหญทั้ง หางสรรพสินคา ศูนยการคา   
ซุปเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อเกิดขึ้นอยางมากมาย ซ่ึงมีผลกระทบกับรานคาปลีกขนาดเล็ก
และรานขายของชําเปนอันมาก ตอมาในป พ.ศ. 2538-2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู 
ทําใหกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเหลานี้ประสบปญหาขาดสภาพคลองและภาระหนี้สิน
ตางประเทศ นักธุรกิจไทยเหลานี้ตองหาผูรวมทุนจากตางชาติหรือขายหุนใหแกนักลงทุนตางชาติ 
ในขณะเดียวกันประเทศไทยไดเปดเสรีการคาปลีกและคาสง จึงเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติ   
เขามารวมทุนหรือซ้ือหุน และเกิดรานคาปลีกขนาดใหญใหม ๆ ขึ้น ทําใหการแขงขันในธุรกิจนี้มี
ความรุนแรงขึ้น และกลุมทุนขนาดใหญจากตางประเทศนี้ไดเปรียบนักลงทุนไทย เพราะนักลงทุน
ตางชาติมีเงินทุนมากกวา มีเทคโนโลยีดีกวา มีความชํานาญและเครือขายมากกวา ทําใหธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญเหลานี้ตกอยูในกํามือของนักลงทุนตางชาติ และรานคาปลีกขนาดเล็กจํานวนมากตอง
เลิกกิจการ 
 ปจจุบันมีบริษัทขามชาติเขามาลงทุนในธุรกิจคาปลีกคาสงประเภทดิสเคาทโตร ดวยทุน
อันมหาศาลและหลายยี่หอ เชน เทสโก ดิสเคาทสโตรของชาวอังกฤษ เขาซื้อหุนจากบริษัทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ กลายเปน เทสโก โลตัส  บิ๊กซีดิสเคานสโตร ของชาวฝร่ังเศส เขาซ้ือหุนจากกลุม    
จิราธิวัฒน แม็คโคร SHV เนเธอรแลนด เขาซื้อหุนสวนใหญจากเครือเจริญโภคภัณฑ และคารฟูร 
ของชาวฝรั่งเศส ซ้ือหุนจากกลุมจิราธิวัฒน เปนตน ธุรกิจเหลานี้เปนของคนไทยกลุมนายทุนใหญ 
กลายเปนธุรกิจของนักลงทุนขามชาติรายใหญ การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจดิสเคาทสโตร
หรือหางคาปลีกขนาดใหญของนักลงทุนตางชาติ กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอวงการคาปลีก
ของนักลงทุนไทย รานคาปลีกขนาดเล็กเปนจํานวนมากตองเลิกกิจการไป ทําใหเกิดกระแสตอตาน
การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของชาวตางชาติอยางกวางขวาง การลงทุนขยายกิจการของ
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ดิสเคาทสโตรโดยการนําเทคโนโลยีมาใชในธุรกิจคาปลีกคาสง มีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยทั้ง
ดานบวกและลบ  ปจจัยที่มีผลทําใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนและขยายกิจการดิสเคาทสโตรอยาง
รวดเร็ว เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ทําใหคาเงินบาทต่ําลงจนทําใหทรัพยสินในประเทศมีราคาต่ํามาก
โดยเฉพาะราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ความไดเปรียบในดานความสามารถในการบริหารจัดการ แหลง
เงินทุน ทําใหธุรกิจดิสเคาทสโตรขยายตัวอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น กลยุทธสําคัญที่ทํา
ใหธุรกิจดิสเคาทสโตรประสบความสําเร็จ คือ การชนะใจผูบริโภคจากยอดจําหนายสินคาที่สูงขึ้น    
ดิสเคาทสโตรขายสินคาราคาถูกกวาธุรกิจคาปลีกประเภทอื่น โดยยอมลดกําไรเบื้องตนลง           
รอยละ 8-12 เพื่อเพิ่มยอดขาย ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดลดตนทุนในการดําเนินการทุกดาน ทั้งการ
ส่ังซื้อสินคาผานศูนยกระจายสินคา การสั่งซื้อสินคาจํานวนมากเพื่อลดการเก็บรักษา อํานาจในการ
ตอรองราคากับซัพพลายเออร รวมทั้งการผลิตสินคาภายใตยี่หอแบรนดของตนเองที่เรียกวา สินคา
เฮาสแบรนด (House Brand หรือ Private  Brand ) 
 สินคาเฮาสแบรนด (House Brand) ไดเร่ิมมีการแพรหลายตั้งแตป พ.ศ. 2544 เดิมจํากัด
เฉพาะกลุมอาหารและสินคาส้ินเปลืองใชแลวหมดไป เชน ทิชชู ตอมาในป พ.ศ. 2547 มีการขยาย
ไปสูกลุมสินคาอุปโภคบริโภค สินคาภายในบาน อุปกรณเกี่ยวกับครัวเรือนตาง ๆ  สาเหตุที่สินคา
เฮาสแบรนดไดรับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา มีผลทําใหผูบริโภคมีกําลังซื้อ
ลดลง คาครองชีพที่สูงขึ้นแตรายไดที่ลดลง ผูบริโภคจึงหันมาใชสินคาที่มีราคาถูกแตคุณภาพ
ใกลเคียงกับสินคามียี่หอ สินคาเฮาสแบรนดมีราคาถูกวาสินคาแบรนดแนม 10-20 % และทํากําไร
ใหถึงรอยละ 3-5 เนื่องจากสินคาเฮาสแบรนดเปนสินคาที่ไมตองมีการลงทุนในการพัฒนาสินคาไม
ตองโฆษณา ใชพื้นที่ของหางในการจัดจําหนาย ทําใหตนทุนของสินคาต่ํา สินคามีคุณภาพใกลเคียง
หรือเหมือนกับสินคายี่หอดังมีการผลิตจากบริษัทเดียวกับสินคามียี่หอ บรรจุภัณฑสวยงามไดรับ
เครื่องหมาย อย. และสินคามีหลากหลายใหเลือก สามารถทดแทนสินคายี่หอดัง ๆ ได โดยที่มีการ
ใชกลยุทธในการเลียนแบบสินคาแบรนดเนม ทําใหผูบริโภคมีความสับสน เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ
คลายคลึงกัน การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีผลกระทบตาง ๆ ดังนี้  
 ผลกระทบตอผูบริโภค ผูที่ไดรับประโยชนมากที่สุดจากการขยายตัวของดิสเคาทสโตร
และรานสะดวกซื้อ คือ ผูบริโภค ทําใหราคาสินคามีดัชนีราคาลดลง  
 ผลกระทบตอรานคาปลีกรานคาสง คือ จํานวนลูกคาและจํานวนของรานโชวหวยไดรับ
ผลกระทบจากรานคาปลีกสมัยใหม ทําใหยอดขาย จํานวนลูกคา และกําไรของรานโชวหวย ลดลง 
ซ่ึงปญหาของรานโชวหวย คือ รานคาสมัยใหมขายสินคาถูกกวา รูปแบบของรานโชวหวยไมทันสมัยและ
บริการสูไมได รานคาสงยอดขายลดลง เนื่องจากรานคาปลีกหันไปซื้อสินคาจากดิสเคาทสโตรมากขึ้น 
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 ผลกระทบตอซัพพลายเออร จากเดิมซัพพลายเออรมีอํานาจเหนือหาง/รานคาปลีก  
เพราะซัพพลายเออรมีการลงทุนสรางตราสินคา (Brand Name) การโฆษณารูปแบบตาง ๆ ทําใหผูบริโภค
จงรักภักดีตอตราสินคาของตน ซัพพลายเออรมีอํานาจในการกําหนดราคาขายปลีกหางดิสเคาทสโตร
รูความตองการของลูกคา สามารถใชพื้นที่ในหางโฆษณาประชาสัมพันธสินคาของตนสามารถ
ส่ือสารขอมูลกับผูบริโภคโดยตรง ทําใหตนทุนตอหนวยต่ําลง (Economies of scale) อํานาจตลาด
เร่ิมเปล่ียนจากซัพพลายเออรไปยังดิสเคาทสโตร สามารถใชอํานาจซื้อ (Buying Power) ที่สูงขึ้นมี
การตอรองขอสวนลดทางการคาจากซัพพลายเออรเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดคาปลีกเปนตลาดที่มีการ
แขงขันสูง การชวงชิงสวนแบงตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายตองขายสินคาในราคาต่ํากวาคูแขง นอกจาก
การใหสวนลดทางการคายังตองตอรองใหซัพพลายเออรเขารวมรายการลดราคาพิเศษ เชน คาใชจาย
ในการพิมพเอกสารโฆษณาและสิ่งพิมพตาง ๆ การจายเงินคาแรกเขาเมื่อนําสินคาชนิดใหมเขามาขาย 
(Slotting allowance) สวนลดรายปหรือรายไตรมาส (rebate) คาใชจายในการกอสรางสาขาใหม  
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาวา การเขามาของเงินทุน
ขนาดใหญในธุรกิจคาปลีกมีสวนทําใหเกิดโครงสรางตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้นหรือลดลง ดังนั้น 
การศึกษานี้จะเปรียบเทียบชวงกอนและหลังเปดเสรีทางการคาปลีกในประเทศไทย ซ่ึงยงัไมเคยปรากฏ
มีการศึกษาเปรียบเทียบที่ชัดเจน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะหโครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ชวงกอน
และหลังการเปดเสรีทางการคา มีวัตถุประสงคในประเด็นตาง ๆ คือ 
 1.2.1 วิเคราะหสัดสวนของผูถือหุนในธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหม  
 1.2.2 วิเคราะหโครงสรางและสวนแบงตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
 1.2.3 วิเคราะหกลยุทธในการแขงขันในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาแบงเปน 2 ชวง คือ 
 1.3.1 กอนเปดเสรีทางการคา ตั้งแตระยะที่ธุรกิจคาปลีกเฟองฟู จนกระทั่งยุควิกฤติ
เศรษฐกิจ ระหวางป พ.ศ. 2538 -2541 
 1.3.2 หลังการเปดเสรีทางการคา การเขามาอยางเต็มตัวของธุรกิจคาปลีกจากตางประเทศ 
ชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ระหวางป พ.ศ. 2542 - 2548  
 1.3.3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูถือหุนชวงกอนและหลังการเปดเสรีทางการคา 
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1.4  วิธีการศึกษา 
 1.4.1 การนําเสนอผลการศึกษา 
  1.4.1.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการศึกษาถึงลักษณะ
ทางโครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหม และอธิบายถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของ คือ ทฤษฏี
โครงสรางตลาด โดยศึกษาพฤติกรรมการแขงขันทางดานราคา (Price Competition) และการแขงขนั
ที่ไมใชราคา (Non-Price Competition) 
  1.4.1.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดและสวนแบงตลาด โดยวัดอัตราสวนการกระจุกตัวสวนแบงตลาด 
(Concentration Ratio : CR) และดัชนีเฮอรฟนดาหล (Herfindahl Index : HI) วัดคาการกระจุกตัว
ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม การวัดดวยคาการกระจุกตัวแสดงใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางตลาด กอนและหลังเปดเสรีทางการคา โดยใชยอดขาย (Sales) ทรัพยสิน (Assets) และ
สวนแบงตลาด เปนตัวแปรในการวัดการกระจุกตัวของธุรกิจคาสงคาปลีกสมัยใหม  
 1.4.2 ขอมูล 

  ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเปนขอมูลอนุกรมเวลาที่ไดจากแหลงทุติยภูมิ จากการ
คนควา การคํานวณ การเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงตาง ๆ  คือ กรมการคาภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 
สํานักงานสถิติแหงชาติ หนังสือ บทความ และเว็บไซต ตาง ๆ  
 1.4.3 ตัวแบบที่ใชในการวิเคราะห 
  1.4.3.1 การตอบวัตถุประสงคที่ 1 ใชดัชนีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนไทยและ
ดัชนีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนตางประเทศ  ดังนี้ 
   1)  ดัชนีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนไทย 
 
 
 
 
 
  R = ดัชนีสวนการถือหุน 

  Thaii = นักลงทุนไทยในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

  n = จํานวนนักลงทุนไทยในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
 

        n 

R = ∑  Thaii   
       i=1 
        Total 
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   2)  ดัชนีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนตางประเทศ 
 
 
  
 
 

  R = ดัชนีสวนการถือหุน 
  Ij = นักลงทุนในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
  2 = จํานวนนักลงทุนไทยและนักลงทุนตางประเทศ 
    ในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
  1.4.3.2 การตอบวัตถุประสงคที่ 2 ใชอัตราการกระจุกตัว (Concentration Ratio) 
และดัชนีเฮอรฟนดาหล (Herfindahl Index) 
   1)  อัตราการกระจุกตัวของสวนแบงตลาด (Concentration Ratio) 
 
 
 
 
  C = อัตราสวนการกระจุกตัว มีคาระหวาง 0 – 1 
  Pi = สวนแบงตลาดของผูผลิตรายที่ i 
  n = จํานวนรายของธุรกิจที่เรียงจากธุรกิจรายใหญไปหาเล็ก 
 

   2)  ดัชนีเฮอรฟนดาหล (Herfindahl Index) 
 
 
 
 

  Pi = Qi/Q 
  Qi = ผลผลิตของธุรกิจรายที่ i 
  Q = ผลผลิตของทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น 
  n = จํานวนรวมทั้งหมดของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น 
  (Pi)

2 = Pi x Pi สวนแบงตลาดของธุรกิจรายที่ i ถวง 
    น้ําหนักดวยสวนแบงตลาดโดยตัวของมันเอง 

        2 

R = ∑  Ij 
       j=1 
       Total 

        n 

C = ∑  Pi  
       i=1 

          n 

H = ∑  (Pi)
2 

         i=1 
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  1.4.3.3 การตอบวัตถุประสงคที่ 3 ใชกลยุทธทางการคาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 เพื่อใหทราบถึงลักษณะของโครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
ชวงกอนและหลังเปดเสรีทางการคา 
 1.5.2 เพื่อศึกษาการแขงขันดานธุรกิจคาปลีกคาสงของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
ที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงระหวางธุรกิจขามชาติดวยกันเอง  
 1.5.3 เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการรายใหมในการวางแผนทําธุรกิจคาปลีก
ชวงเปดเสรีทางการคา 
 
1.6  คําจํากัดความ 
 “การคาปลีก (Retailing)” หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสินคาหรือบริการ
โดยตรงใหกับผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate consumer) เพื่อนําสินคาหรือบริการนั้นไปใชเองใหบุคคล
ในครอบครัวใชหรือใชภายในครัวเรือน  
 “ธุรกิจคาปลีก (Retailing Business)” คือ ธุรกิจคาปลีกที่ขายสินคาใหกับผูบริโภคคนสุดทาย 
ซ่ึงประกอบดวย รานคาปลีกหรือโชวหวย หางสรรพสินคา ซูเปอรเซ็นเตอร ไฮเปอรมารเก็ต ดิสเคาทสโตร  
 “การคาสง” หมายถึง การขายหรือใหบริการแกผูซ้ือเพื่อขายตอ มี 2 ลักษณะ คือ รานคาสง
และหางคาสง เชน แม็คโคร 
 “ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม” หมายถึง ธุรกิจคาปลีกที่มีมาตั้งแตยุคแรก ๆ ของการคาปลีก 
ยังไมมีการตกแตงรานหรือจัดวางสินคาใหเปนระเบียบหมวดหมู การดําเนินธุรกิจโดยเจาของคนเดียว
หรือจัดตั้งเปนหางหุนสวน บริษัท ลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว การบริหารงานแบบงาย ๆ ไมซับซอน 
ไมมีการนําคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีทันสมัยมาใชในการดําเนินงาน เชน รานขายของชํา       
รานโชวหวย ตลาดสด ตลาดนัด แผงลอย หาบเร  
 “ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern trade)” หมายถึง ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีการนําระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการบริหารงานใหเปนระบบ มีการจัดวางสินคาให
เปนหมวดหมูมีสินคาที่ทันสมัยไวบริการเพื่อดึงดูดลูกคามาใชบริการ รวมทั้งมีการตกแตงรานใหมีความ
สวยงาม มีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หางสรรพสินคา (Department Store) ซูเปอรเซ็นเตอร 
(Supercenter) ไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket) ดิสเคาทสโตร (Discountstore)  
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 “สินคาเฮาสแบรนด (House brand)” คือ สินคาที่รานคาปลีกขนาดใหญจางโรงงานผูผลิต
หรือเจาของสินคานั้นผลิตให ภายใตช่ือ ยี่หอ Brand ของหาง สินคาสวนใหญเปนสินคาอุปโภค
บริโภคที่ไมมีความแตกตางจากสินคามียี่หอ หรือมีคุณภาพใกลเคียงกับสินคามียี่หอ แตมีราคาถูกกวา 
เนื่องจากไมตองเสียคาประชาสัมพันธ และใชพื้นที่ของหางในการจัดจําหนายสินคา 
 “การกระจุกตัว (Concentration)” หมายถึง ระดับของการผลิตสินคาและบริการในตลาดหรือ
ธุรกิจหนึ่งมีการกระจุกตัวอยูในมือของผูผลิตรายใหญนอยราย การวัดการกระจุกตัวเกี่ยวของกับ
ปจจัย 3 ประการ คือ ตลาด จํานวนของผูผลิตหรือใหบริการ และขนาดโดยเปรียบเทียบ ถายิ่งมีการ
กระจุกตัวสูงจํานวนธุรกิจยิ่งมีนอยรายสวนแบงตลาดของธุรกิจยิ่งมีความแตกตางกันมาก 
 “ดิสเคาทสโตร (Discount Store)” หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญที่มีการจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคที่สําคัญตอการดํารงชีวิต เนนการขายสินคาราคาถูก มีบริการที่สะดวกแกประชาชน 
มีการบริการจัดการดวยระบบที่ทันสมัย จะตั้งอยูในแหลงชุมชนขนาดใหญ 
 “ไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket)” หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญที่มีการใหบริการลูกคา
ดวยระบบ Self service มีสินคาหลายประเภทใหเลือก เชน สินคาอุปโภค บริโภค อาหารสด เนนการขาย
สินคาในราคาที่ถูก มีการบริการจัดการดวยระบบที่ทันสมัย 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  โครงสรางตลาด  
 โครงสรางการตลาดและพฤติกรรม (Market Structure and Conducts) นักเศรษฐศาสตร 
ไดศึกษาพฤติกรรมและโครงสรางของตลาด โดยพยายามโยงทฤษฎีกับขอเท็จจริงซึ่งการวิเคราะห
จะอยูบนพื้นฐานแนวความคิด 3 ประการ คือโครงสรางของอุตสาหกรรม (Structure) พฤติกรรมของผู
ประกอบการ (Conduct of behavior) และผลการดําเนินการ (Performance)  
 ความหมายของตลาด หมายถึง การที่ผูซ้ือและผูขายสามารถติดตอตกลงซื้อขายสินคา
กันได โดยผูซ้ือและผูขายมีโอกาสพบกันหรือไมก็ตาม แตสามารถทําการตกลงซื้อสินคากันได ก็ถือ
วาเกิดตลาดสินคาแลว ตลาดมีตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก สินคาที่ซ้ือขายใน
ตลาดมีตั้งแตสินคาทั่ว ๆ ไปที่จับตองได เชน ผัก ผลไม เส้ือผา ไปจนถึงสินคาที่จับตองไมได เชน 
บริการตาง ๆ การจัดมาตรฐานสินคาที่เปนมาตรฐานแนนอน จะชวยใหการตกลงซื้อขายสินคาทาํได
งายขึ้น โดยผูซ้ือและผูขายไมตองพบปะกัน ผูซ้ือไมจําตองเห็นสินคา โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด
ตลาดขึ้น คือ ตองมีผูซ้ือและผูขายมีความตองการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการซึ่งกันและกันเกิดขึ้น 
 การศึกษาโครงสรางตลาดในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร เปนการศึกษา อํานาจตอรองของผู
ขายในการตั้งราคา การตัดสินใจในปริมาณสินคาเสนอขาย ในตลาดผูขายมีอํานาจผูกขาด มีอํานาจ
ตอรองสูง ผูขายจะตั้งราคาสูงกวา และปริมาณเสนอขายนอยกวาตลาดแขงขันสมบูรณ การแบง
โครงสรางตลาดในทางเศรษฐศาสตร มีการจําแนกตามจํานวนผูขายและลักษณะสินคา โครงสรางตลาด
ประกอบดวย ทฤษฎีโครงสรางตลาด เปนทฤษฎีที่ใชเพื่อการวิเคราะหโครงสรางตลาดธุรกิจคาปลีกไทย 
โดยศึกษาวาธุรกิจคาปลีกมีลักษณะการแขงขันอยางไร การกําหนดราคา และกําไรที่ผูประกอบการ
ไดรับเปนอยางไร และอํานาจในการแขงขัน  
 ในทางเศรษฐศาสตร ปจจัยที่ใชเปนเกณฑการพิจารณา การจัดแบงประเภทของโครง
สรางตลาดสินคาและบริการ ไดแก  
 1.  จํานวนผูซ้ือและผูขาย  
 2.  ลักษณะของสินคาในตลาด 
 3.  โอกาสในการเขาและออกจากตลาด  
 4.  การเขาถึงขอมูลขาวสารทางการตลาด  

DPU



 9

 การแบงโครงสรางตลาดในทางเศรษฐศาสตรมีหลายวิธี ถาแบงโครงสรางตลาดตามจํานวน
ผูขายและลักษณะสินคา โครงสรางตลาดประกอบดวยลักษณะใหญ ๆ คือ 
 2.1.1 ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect  Market)   
 2.1.2 ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Market) ประกอบดวย 
  1)  ตลาดผูกขาด (Monopoly Market) 
  2)  ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly Market)  
  3)  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) 

 
2.2  ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition Market) (นราทิพย ชุติวงศ, 2546: 172-201) มีลักษณะ
สําคัญตาง ๆ ดังนี้ 
 2.2.1 ผูซ้ือและผูขายมีจํานวนมาก (Many buyers, many sellers) ทั้งผูซ้ือและผูขายแตละราย
ไมมีอิทธิพลเหนือราคาสินคา เนื่องจากผูซ้ือและผูขายแตละรายเปนสวนยอยของตลาดปริมาณการ
ซ้ือขายตลอดจนการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายของผูซ้ือและผูขายแตละรายถือเปนจํานวนนอย
มากเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาด ดังนั้น ราคาสินคาในตลาดจะถูกกําหนดโดย
อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย ผูขายทุกคนจะตองขายตามราคาตลาด ทําใหไมมีกําไรสวนเกิน 
 2.2.2 สินคาที่ซ้ือขายกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneous Product) ทําให
ผูซ้ือไมรูสึกถึงความแตกตางของสินคาของผูขายแตละราย ราคาสินคาในตลาดจึงมีเพียงราคาเดียว 
ถาผูขายรายใดตั้งราคาสูงกวาผูขายรายอื่น ๆ ผูซ้ือจะไมซ้ือสินคาจากผูขายรายนั้นเลย 
 2.2.3 การเขาหรือออกจากตลาด ตลอดจนการโยกยายปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน แรงงาน 
ทุน เปนไปอยางเสรี (Free entry and perfect mobility) กําไรหรือขาดทุนจะเปนตัวชักจูงใหเกิดการเขา
หรือออก หรือโยกยายปจจัยการผลิตในตลาด 
 2.2.4 ผูซ้ือและผูขายแตละรายที่อยูในตลาดทุกคนไดรูขอมูลขาวสารในตลาดเปนอยาง
ดี(Perfect Knowledge) ถาผูซ้ือหรือผูขายรายใดเสนอราคาสินคาที่แตกตางจากราคาที่อยูในตลาดผูซ้ือ
หรือผูขายรายอื่น ๆ ก็สามารถรูไดโดยทันที จึงไมมีผูซ้ือหรือผูขายรายใดยอมซื้อสินคาหรือขายสิน
คาในราคาที่แตกตางจากราคาตลาด สินคาจากผูขายรายใดขึ้นอยูกับราคาเปนสําคัญ โดยผูขายไม
สามารถตั้งราคาขายสูงกวาราคาตลาด เพราะจะทําใหขายสินคาไมได   
 จากลักษณะดังกลาวขางตนทําใหผูซ้ือและผูขายตองซื้อหรือขายสินคาตามราคาตลาด 
จึงไมมีรายใดมีอิทธิพลตอราคาตลาด และไมมีกําไรสวนเกินเกิดขึ้นในตลาดแขงขันสมบูรณ และ
ตลาดแขงขันสมบูรณจะอยูในดุลยภาพในระยะยาวเมื่อธุรกิจทุกหนวยอยูในดุลยภาพ ทําใหไมมี
ธุรกิจรายใหมเขามา หรือธุรกิจรายเดิมออกไป  
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ภาพที่ 2.1 แสดงดุลยภาพของอุตสาหกรรมและหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณ 
 
 ตามภาพที่ 2.1 ราคาดุลยภาพของตลาดกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด เทากับ 
OP ผูขายแตละรายในตลาดแขงขันสมบูรณตองขายสินคาตามราคาตลาด ไมมีใครมีอํานาจเกินราคาตลาด 
และไมมีกําไรสวนเกิน ผูขายรายใดต ั้งราคาสินคาสูงกวาราคาตลาด จะทําใหขายสินคาไมได เนื่อง
จากผูซ้ือรูขอมูลขาวสารดี และซื้อสินคาจากผูขายรายอื่นที่มีอยูมากในตลาด และผูขายไมจําเปน
ตองขายสินคาราคาต่ํากวาราคาดุลยภาพ เพราะสามารถขายสินคาไดทุกจํานวนตามปริมาณการผลิต
ตามราคาตลาด เสนอุปสงคที่ผูบริโภคมีตอหนวยธุรกิจจึงเปนเสนขนานกับแกนนอน ณ ระดับราคา 
OP ดุลยภาพของผูขายเกิดขึ้นเมื่อปริมาณการผลิตเทากับ OQ ขายในราคาหนวยละ OP ณ จุดที่เสน 
MC ตัดกับเสน MR  

 
2.3  ตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Market) (นราทิพย ชุติวงศ, 2546 : 202-225) ประกอบดวย 
 1. จํานวนผูซ้ือและผูขาย ที่มีอยูในตลาดมีจํานวนไมมากพอที่จะกําหนดและมีอิทธิพล
เหนือราคาสินคาในตลาด ผูขายทั่ว ๆ  ไปจะหาทางขัดขวางการเขามาแขงขันการผลิตของผูผลิตรายใหม ๆ  
และแนวโนมการผลิตในปจจุบันที่เนนการใชทุน (Capital intensive) ก็เปนสิ่งหนึ่งที่ขจัดการแขงขัน
ของผูที่มีทุนไมพอเพียง หรือสินคาและบริการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา รัฐอาจเขามาทําการ
ผูกขาดการผลิต หรือใหสัมปทาน เชน การทําปาไม การทําเหมืองแร แตอาจมีการรวมกลุมของผูซ้ือหรือ
กลุมของผูขาย เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองในการกําหนดราคาขาย หรือราคาซื้อสินคาใหสูงขึ้น 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

 

        (ข) หนวยธุรกิจ 

 

 

        (ก) อุตสาหกรรม 

DM 

SM 

Q 

 ราคา 

   P 
    P 

O
O ปริมาณสินคา 

P= D=AR=M

MC 
ราคา  

AC 

R

ปริมาณสินคา
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 2. สินคาที่ผลิตแมจะมีลักษณะเหมือนกัน แตผูผลิตสามารถโฆษณาเชิญชวนเพื่อทํา
ใหผูบริโภคเขาใจวาสินคาของตนเหนือกวาสินคายี่หออ่ืน และไมอาจใชแทนกันไดอยางสมบูรณ 
ถาการโฆษณาประสบความสําเร็จมากเพียงใด ความเชื่อของผูบริโภคในความแตกตางของสินคามากขึ้น 
ผูผลิตสามารถขายสินคาในราคาที่สูงขึ้น  
 3. ผูซ้ือและผูขายอาจไมรูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตลาด เนื่องจากผูซ้ือและ
ผูขายไมมีเวลามากพอที่จะสืบหาขอมูลราคาในตลาดไดตลอดเวลา 
 4. กฎหมายความคุมครองผูคิดคนสิ่งประดิษฐหรือวิธีการใหม ๆ ก็เปนการปองกันมิให
ผูผลิตรายอื่น ๆ เขามาผลิตสินคาชนิดเดียวกันเพื่อเปนการแขงขันกับผูผลิตรายเดิมได หรือการให
สัมปทานและใบอนุญาตแกผูผลิตรายใดรายหนึ่ง รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ตองใชเงินทุนจํานวนมาก 
ปจจัยการผลิต การจางงาน คาจางแรงงาน จึงเปนเสมือนอุปสรรคหนึ่งที่ทําใหธุรกิจไมอาจจะเขาออก
ไดอยางสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B

0 ปริมาณสินคา 3            4 3              4 0

(ก) ตลาดแขงขันสมบูรณ (ข) ตลาดแขงขันไมสมบูรณ 

ปริมาณสินคา 

 

d 

5

ราคา 

A 

B 

A

d 

4

5
 

ราคา 

ภาพที่ 2.2 แสดงความแตกตางของตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
 
 ณ ระดับราคา 5 บาท ปริมาณซื้อสินคา 3 หนวยที่เทากัน แตรายรับรวมของผูขายในตลาด
ทั้ง 2 แตกตางกัน เมื่อมีการขายสินคาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหนวยในตลาดแขงขันสมบูรณ รายรับรวมของ
ผูขายจะเพิ่มขึ้นเทากับพื้นที่ A เนื่องจากราคาสินคาในตลาดแขงขันสมบูรณคงที่ตลอด แตในตลาด
แขงขันไมสมบูรณ ถาผูขายเสนอขายสินคาเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย ผูขายจะตองลดราคาสินคาลงจาก
หนวยละ 5 บาท เหลือหนวยละ 4 บาท มีผลทําใหรายรับรวมลดลงจากเดิมหนวยละ 1 บาท สามหนวย
เทากับ 3 บาท เทากับพื้นที่ B ดังนั้น รายรับที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินคาหนวยที่ 4 แทนที่จะราคาเทา
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กับ 4 บาท แตกลับเทากับจํานวน 4 บาท หักดวยจํานวน 3 บาท ของรายไดที่ลดลง หรือเทากับพื้นที่ 
A - พื้นที่ B ในขณะที่ราคาสินคาหรือ AR เทากับ 4 , MR เทากับ (4-3) เทากับ 1 ซ่ึงต่ํากวา AR ซ่ึงจะ
มีลักษณะเชนนี้ในทุกจํานวนสินคาที่ขายไดยกเวนหนวยแรกเทานั้น 
 2.3.1 ตลาดผูกขาด (Monopoly Market) (นราทิพย ชุติวงศ, 2546 : 202-225) ประกอบดวย 
  1)  มีผูผลิตรายเดียวผูซ้ือมีจํานวนมาก 
  2)  สินคาที่ผลิต มีลักษณะพิเศษไมสามารถหามาทดแทนได 
  3)  การเขาตลาดไมอาจทําได เนื่องจากมีขอกําหนดตามกฎหมาย หรืออาจผูกขาดจาก
ระบบเทคโนโลยี หรือผูกขาดทางภูมิศาสตร 
  4)  ขอมูลขาวสารไมมีการกระจายอยางทั่วถึง 
 
 

AC 

O Q 

ตนทุน&รายรับ 

E

A

B

P

C

ปริมาณสินคา 

MR 

d=AR 

กําไรสวนเกิน 

MC 

 
 
ภาพที่ 2.3  แสดงดุลยภาพของตลาดผูกขาด 
 
 ดุลยภาพในตลาดผูกขาดจะเกิดขึ้น ณ จุดที่ตนทุนหนวยสุดทายของผูผูกขาด (MC) เทา
กับรายรับหนวยสุดทาย คือ จุด E ผูผูกขาดจะผลิตสินคาจํานวน OQ หนวย และขายในราคา OP บาท ทํา
ใหมีกําไรเกินปกติเทากับ PABC 
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 2.3.2 ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly Market) (นราทิพย ชุติวงศ, 2546 : 231-253) คือ 
  1)  ผูขายมีตั้งแต 2 รายขึ้นไป ผูขายสามารถตอบโตการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากผูขาย
รายใดรายหนึ่งได 
  2)  สินคาอาจเหมือนกันหรือตางกันก็ได 
  3)  การเขาสูตลาดคอนขางยาก 
  4)  ขอมูลขาวสารมีการกระจายทั่วถึงแตไมสมบูรณ คือ ผูขายรายใดรายหนึ่งสามารถ
ไดรับขอมูลขาวสารมากกวาอีกรายหนึ่ง 
 ตลาดผูขายนอยราย เปนตลาดที่อยูระหวางตลาดผูกขาดและตลาดแขงขันสมบูรณ แตคอน
ขางไปทางตลาดผูกขาดมากกวา ตลาดผูขายนอยรายจะเปนตลาดที่มีหนวยธุรกิจจํานวนนอยท่ีผลิต
สินคาออกจําหนายในตลาด สินคาที่ผลิตมีลักษณะแตกตางกัน แตสามารถใชทดแทนกันได การเขา
มาแขงขันในตลาดหรือออกไปจากตลาดสามารถทําไดโดยเสรี ตลาดผูขายนอยรายคลายกับตลาดผู
ขายมากราย หนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายจะมีนอยมากจนกระทั่งการดําเนินการของหนวย
ธุรกิจแตละรายมีผลกระทบซึ่งกันและกันอยางมาก ถาหนวยธุรกิจหนึ่งดําเนินนโยบายอยางหนึ่ง เชน 
ลดราคาสินคา จะมีผลกระทบทําใหยอดขายของหนวยธุรกิจอื่นลดลงอยางเห็นไดชัด เพราะมีหนวย
ธุรกิจเพียงไมกี่รายในตลาด ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายของตนเพื่อ
รับผลกระทบที่เกิดขึ้น จํานวนผูขายนอยราย จึงเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดอํานาจผูกขาด ใน
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรรวมถึงบทบาทและสวนแบงตลาด เชน ผูขายรายใหญมีอํานาจผูกขาดสูง ตลาด
มีการกระจุกตัวสูง จึงจะใชการกระจุกตัวของตลาด (Market Concentration) มาใชในการวิเคราะห
อํานาจผูกขาด การกระจุกตัวของตลาดเปนดัชนีหนึ่งที่แสดงถึง โครงสรางอุตสาหกรรม คือ ถาอุต
สาหกรรมใดมีการกระจุกตัวสูงจะทําใหโครงสรางตลาดมีความโนมเอียงไปทางดานการผูกขาดมาก
หากอุตสาหกรรมใดมีการะจุกตัวต่ํา โครงสรางตลาดจะโนมเอียงไปทางดานการแขงขันกันมาก ปจจัยที่
ทําใหเกิดการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม คือ อุปสรรคในการเขามาดําเนินธุรกิจ (Barrier to Entry) 
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ภาพที่ 2.4  แสดงดุลยภาพของหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยราย 
 
 ราคาสินคาในตลาดผูขายนอยราย มักคอนขางตายตัว (price rigidity) ไมคอยเปลี่ยนแปลง
ตามอุปสงคและอุปทาน ผูขายแตละรายจะตั้งราคาสินคาตามผูขายรายใหญ ทําใหผูขายบางรายจะ
ไมไดรับกําไรสูงสุด ซ่ึงขึ้นกับตนทุนของผูขายแตละราย การแสดงดุลภาพของตลาด คือ เสนอุป
สงคหักมุม ณ ราคาตลาด OP ABCM  คือเสนรายรับสวนเพิ่ม (MR) เนื่องจากเสนรายรับเปน เสน
หักมุม ณ ราคาตลาด ดังนั้น เสนรายรับสวนเพิ่มจึงขาดตอนที่จุด B และเริ่มใหมที่จุด C รายรับจะมี 
2 สวน คือ AB เปนรายรับสวนเพิ่มคูกับรายรับเฉลี่ย AP/ และ CM เปนรายรับสวนเพิ่มคูกับรายรับ
เฉลี่ย P/D เนื่องจากเสน MC ตัด MR ในชวงที่ขาดตอน ผูขายจึงไดกําไรสูงสุดเมื่อผลิตเทากับ OQ 
หนวย ในราคาหนวยละ OP  

 
 2.3.3 ตลาดกึ่งแขงขันก่ึงผูกขาด (Monopolistic Competition Market) (วันรักษ มิ่งมนีนาคิน, 
2547: 185-189)  ประกอบดวย 
  1)  ผูขายมีจํานวนมาก  
  2)  ปราศจากสิ่งกีดขวางสําหรับผูผลิตรายใหมที่จะเขามาแขงขัน 
  3)  ขาดการรวมตัวกันของผูซ้ือหรือผูขายแตละราย 
  4)  สินคาสามารถทดแทนกันได แตอาจมีลักษณะแตกตางกัน โดยผูผลิตโฆษณา
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความรูสึกแตกตางในดานคุณภาพ กล่ิน สี รส รูปราง ขนาด ทําใหผูซ้ือมาซื้อสินคา
ของตนโดยไมเปลี่ยนไปซื้อสินคาของผูผลิตรายอื่น 
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ปริมาณสินคา 
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a

ภาพที่ 2.5 แสดงดุลยภาพของหนวยธุรกิจในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
 
 ดุลยภาพในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ของผูผลิตเมื่อผลิตสินคา ณ ระดับตนทุนสวนเพิ่ม
เทากับรายไดสวนเพิ่ม (MC-MR) อุปสงคของผูผลิตแตละรายจะลาดจากซายไปขวา ซ่ึงมีความยืดหยุน
เนื่องจากสินคาสามารถใชทดแทนกันได เสนรายไดสวนเพิ่ม (MR) จะอยูใตเสนอุปสงค เปนเสน
รายรับเฉล่ีย (AR) ผูผลิตจะไดรับกําไรสูงสุดเมื่อผลิต OQ หนวย เปนปริมาณที่ MC=MR ตนทุนเฉลี่ย 
Oa ขายในราคาหนวยละ OP ทําใหมีกําไรเทากับพื้นที่ Pcba กําไรหนวยละ Pa ในตลาดนี้ผูผลิตจะตอง
ใชการโฆษณาและสงเสริมการขายเพื่อเพิ่มอุปสงคในสินคาของตนเอง  

 
2.4  ดัชนีวัดการกระจุกตัว (Concentration Index) (วิทย สัตยารักษวิทย, 2544 : 77-83) 
 การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มีผลกระทบตอโครงสรางตลาด
และการแขงขันในตลาดการคาปลีก ตั้งแตกลางทศวรรษ 2510 ในระยะแรกรานคาปลีกไดรับความนิยม
จะเปนหางสรรพสินคาที่จําหนายสินคาราคาสูง การวิวัฒนาการของการคาปลีกสมัยใหม เกิดจาก
การเปล่ียนแปลง ชวงการเกิดวิกฤตและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหอํานาจตลาดและพฤติกรรมการ
แขงขันมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 จากการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทยในป 2540 ยอดขายของการคาปลีกทั้ง
หมดมีจํานวน 958,030 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 1,195,973 ลานบาทในป 2544 
 การกระจุกตัวของตลาด เปนดัชนีที่แสดงถึงโครงสรางตลาดของธุรกิจ หากธุรกิจใดมี
การกระจุกตัวสูงโครงสรางตลาดจะโนมเอียงไปทางดานผูกขาด หากธุรกิจใดมีการกระจุกต่ํา โครง
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สรางตลาดจะโนมเอียงไปในทางการแขงขันมาก การกระจุกตัวเปนปจจัยหนึ่งที่เปนปญหาและ
อุปสรรคในการเขามาดําเนินธุรกิจ (Barrier to Entry) 
 การวัดการกระจุกตัวของธุรกิจ เพื่อศึกษาถึง  
 1. ความแตกตางระหวางการกระจุกตัวของตลาด (Market Concentration) และการกระจุก
ตัวรวม (Aggregate Concentration) การกระจุกตัวของตลาดเปนการพิจารณาจํานวนธุรกิจในภาค อุต
สาหกรรมหนึ่ง 
 2. ในการวัดการกระจุกตัวของตลาด โดยการนําเคร่ืองมือกระจุกตัวสัมพัทธ (Absolute 
Concentration) ใชวัดทั้งดานจํานวนของผูผลิต และสวนแบงตลาดของผูผลิตโดยเปรียบเทียบ สวน
เครื่องมือความไมเทาเทียมกัน (Inequality) ใชวัดการกระจายของสวนแบงตลาดเทานั้น 
 3. การกระจุกตัวของตลาดผูซ้ือและตลาดผูขาย มีความแตกตางกันอยางไรโดยวัดจาก
การกระจุกตัวของตลาดเฉพาะผูขายเทานั้น  
 
 อุปสรรคในการเขามาดําเนินธุรกิจ มีดังนี้ 
 1. ความไดเปรียบของตนทุนการผลิต (Absolute Cost Advantages) คือ 
  1.1 การครอบครองเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกวาโดยธุรกิจที่มีเทคโนโลยีนําผลิตภัณฑ
ไปจดสิทธิบัตรหรือเก็บไวเปนความลับ 
  1.2 การเปนเจาของแตผูเดียวของทรัพยากรที่สําคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ เชน การ
ไดรับสัมปทานแรที่อุดมสมบูรณที่เปนวัตถุดิบในการผลิต 
  1.3 ผูที่จะเขามาใหมไมสามารถหาปจจัยการผลิต เชน การจัดการ แรงงานฝมือในระดับ
เดียวกับธุรกิจที่มีอยู 
  1.4 ผูที่จะเขามาใหมไมสามารถหาแหลงเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ําเทากับธุรกิจที่มีอยู 
 2. อุปสรรคที่ เกิดจากความแตกตางของผลิตภัณฑตอผูที่จะเขามาใหม  (Product 
Differentiation Barriers) คือ 
  2.1 ผูอยูในกิจการไดจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑไวแลว 
  2.2 ผูบริโภคชอบผลิตภัณฑของเดิมที่มีอยู และมีความนาเชื่อถือในชื่อเสียงมานาน 
   2.3 ธุรกิจที่มีอยูไดครอบครองกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑหมดแลว 
  2.4 การโฆษณา วิจัย พัฒนากลยุทธการตลาด เงื่อนไขตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอธุรกิจ 
 3. อุปสรรคจากการประหยัดจากขนาด (Scale Economy Barriers) คือ 
  3.1 ธุรกิจที่อยูในธุรกิจแลวจะมีการประหยัดจากขนาดมาก เนื่องจากมีตนทุนผลิตที่ต่ํา 
มีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับขนาดทั้งหมดของตลาด 
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  3.2 ธุรกิจรายเดิมที่อยูในตลาดมีสวนแบงตลาดมาก สรางความลําบากแกผูเขามาใหม
หรือผูผลิตรายเล็ก 
  3.3 การรวมตัวกันของธุรกิจที่อยูในตลาด และใชกลยุทธดานราคา การวิจัยและพัฒนา  
  3.4 การผูกขาด การควบรวมกิจการ การฮั้วกัน รวมถึง การบริการจัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ไมมีประสิทธิภาพของรัฐบาล รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหเกิดการกระจุก
ตัวของตลาดอยางมาก 
 การวัดการกระจุกตัวของตลาด แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. การวัดการกระจุกตัวสัมบูรณ (Absolute Concentration) เปนการวัดทั้งจํานวนรายของ
ธุรกิจ และขนาดของธุรกิจโดยเปรียบเทียบ หรือสวนแบงของตลาดแตละรายโดยเปรียบเทียบ 
 2. การวัดความไมเทาเทียมกัน (Inequality Measure) เปนการวัดการกระจายตัวของสวนแบง
ตลาดของธุรกิจ โดยไมไดนําจํานวนรายของธุรกิจมาพิจารณา  
 ตัวแปรที่ใชในการวัดการกระจุกตัว  
 ตัวแปรที่ใชในการวัดสวนแบงตลาดของธุรกิจวัดจากปริมาณหรือมูลคาของตัวแปรแตละตัว 
มีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ดังนี้ 
 ยอดขาย (Sales) เปนยอดรายรับทั้งหมดที่เกิดจากการขาย การผลิตของธุรกิจ เปนตัวแปรที่
คอนขางหางาย เนื่องจากตองใชในการคํานวณเสียภาษี 
 มูลคาเพิ่ม (Valeu-added) เปนความแตกตางระหวางยอดขาย และตนทุนที่ใชในการผลิต
ทั้งหมด มูลคาเพิ่มจะนํามาใชมากกวายอดขาย เนื่องจากเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกวา เพราะ
เปนการใชทรัพยากรและดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพที่มากที่สุด 
 การจางงาน (Employment) เปนการวัดขีดความสามารถในการทําการผลิต และเปนตัวแปร
ที่หาไดงายแตตองคํานึงวาธุรกิจบางแหงใชแรงงานมาก บางแหงใชเทคโนโลยีมาก ทําใหการจาง
แรงงานมีความแตกตางกัน 
 ทรัพยสิน (Asset) ธุรกิจขนาดใหญมักใชเงินทุกเขมขน (Capital Intensive) มากกวาธุรกิจ
ขนาดเล็ก การใชเงินทุน ขึ้นกับขนาดของธุรกิจ ทําใหธุรกิจขนาดเล็กมีอุปสรรคในการหาเงินทุน
มากกวาธุรกิจขนาดใหญ  
 ดัชนีการวัดการกระจุกตัว (Concentration Index) ที่ใชกันมาก คือ 
 1. อัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาด (Concentration Ratio) (วิทย สัตยารักษวิทย, 
2544 : 77-78)  
  เปนเครื่องมือที่ใชกันมากที่สุด และคํานวณไดงาย โดยวัดสวนแบงตลาดที่อยูในมือของ
ธุรกิจรายใหญที่สุดจํานวนหนึ่ง และมีสูตรที่ใชในการคํานวณ คือ  
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                       n 

C = ∑  Pi 
       i=1 

 

 
 
โดยที่  
  C = อัตราสวนการกระจุกตัว มีคาระหวาง 0 – 1 
  Pi = สวนแบงตลาดของผูผลิตรายที่ i 
  n = จํานวนรายของธุรกิจที่เรียงจากธุรกิจรายใหญไปหาเล็ก 

 ถา C มีคาสูง ธุรกิจยิ่งมีอํานาจผูกขาดมากหรือมีการกระจุกตัวในธุรกิจมาก 
 ขอดีของการวัดอัตราสวนการกระจุกตัว คือ การกําหนดใหส่ิงอื่น ๆ คงที่ การดําเนินการ
ในตลาดลักษณะกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด มีธุรกิจขนาดใหญไมกี่ราย ที่มีขนาดของธุรกิจใกลเคียงกัน คา C 
สามารถบอกไดวา ตลาดของธุรกิจนั้นเปนตลาดแบบผูขายนอยราย หรือตลาดผูกขาด แตมีขอจํากัด
คือ ไมไดมีการวัดธุรกิจทั้งหมด และไมไดวัดการกระจายของธุรกิจขนาดเล็ก มีการวัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง
บนเสนการกระจุกตัวเทานั้น ทําใหลําดับการกระจุกตัวข้ึนกับจํานวนรายธุรกิจที่วัด แตไมสามารถ
บอกถึงอํานาจผูกขาดของแตละธุรกิจในตลาด  
 
 2. ดัชนีเฮอรฟนดาหล (Herfindahl Index) (วิทย สัตยารักษวิทย, 2544 : 78-79)  
  ดัชนีนี้จะชวยใหการพิจารณาดัชนีการวัดการกระจุกตัวมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึง
ดัชนีเฮอรฟนดาหลเปนการรวมสวนแบงตลาดของธุรกิจขนาดใหญยกกําลังสองโดยนําจํานวนธุรกิจ 
และสวนแบงตลาดของทุกธุรกิจที่อยูในตลาดนั้น ๆ ซ่ึงผลที่คํานวณไดจะสอดคลองกับทฤษฎีผูผลิต 
ผูขายนอยราย เพราะเหมือนกับการวัดอํานาจการผูกขาด มีสูตรที่ใชในการคํานวณ คือ 
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         i=1 

          n 

H = ∑  (Pi)2

 
 โดยที่ 
  Pi = Qi/Q 
  Qi = ผลผลิตของธุรกิจรายที่ i 
  Q = ผลผลิตของทุกธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น 
  n = จํานวนรวมทั้งหมดของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น
  (Pi)2 = Pi x Pi  สวนแบงตลาดของธุรกิจรายที่ i ถวง 
    น้ําหนักดวยสวนแบงตลาดโดยตัวของมันเอง 
 H  มีคาเทากับ 1  เมื่อธุรกิจนั้นมีเพียงรายเดียว และ H จะมีคาต่ําสุด = 1/n 
 เมื่อธุรกิจมีผูผลิต n ราย แตละรายมีสวนแบงตลาดเทา ๆ กัน H จะมีคาลดลงเมื่อจํานวน
ผูผลิต n เพิ่มขึ้น 
 ถาคา H ยิ่งมากขึ้น แสดงวา คาการกระจุกตัวสูงขึ้น หรือ ลักษณะการผูกขาดมากขึ้น 
 ดัชนีเฮอรฟนดาหล สะดวกในการคํานวณ โดยนําเอาจํานวนธุรกิจและสวนแบงตลาดของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นมาพิจารณา ดังนั้น จึงมีการใช H ในการคํานวณการกระจุกตัวมากและผลที่
คํานวณไดสอดคลองกับทฤษฎีผูผลิตนอยรายและการวัดเหมือนกับการวัดอํานาจการผูกขาด 
 
 3. ดัชนีฮอรวัธ (The Horavth Index) (วิทย สัตยารักษวิทย, 2544 : 79)  
  ดัชนีฮอรวัธ หรือดัชนี Comprehensive Concentration Index (CCI) ดชันนีีไ้ดใหน้าํหนกั
แกธุรกิจขนาดเล็กที่อยูในธุรกิจนั้นไดรับน้ําหนักที่ถวงมากกวาธุรกิจขนาดใหญ ดัชนีนี้ไดนําทุกธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมมาคํานวณ มีสูตรที่ใชในการคํานวณ คือ 
 

  
 
    

                       n 

CCI = Pi + ∑  Pj2  [1+(1-Pj)] 

                      j=2 

 

  i = 1 หนวยธุรกิจที่ใหญที่สุด 
  j = 2 หนวยธุรกิจที่  n 
 CCI มีคาสูงสุด   = 1 เมื่ออุตสาหกรรมมีเพียงธุรกิจเดียว 
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และ CCI  มีคาต่ําสุดที่ (3n2 –  3n + 1)/n3  เมื่อ n ไมเทากับ 2 
  CCI ไมนิยมนํามาใชในการคํานวณการกระจุกตัวมากนัก เพราะ 
   ไมมีความไดเปรียบดัชนีตัวอ่ืน ทั้งทางดานทฤษฎีและวิธีคํานวณ 
 
 4.  สมัประสิทธ์ิความไมเทาเทียมกัน (Lorenz Coefficient) (วิทย สัตยารกัษวทิย, 2544 : 77-82) 
  เปนดัชนีที่วัดความไมเทาเทียมกันของรายไดของกลุมคนในระบบเศรษฐกิจความไม
เทาเทียมกันของตัวแปร 2 ตัว ถาตัวแปรมีความเทาเทียมกัน เสน Lorenz จะเปนเสนตรงและเปน
เสนทแยงมุม แตถาตัวแปรไมเทาเทียมกัน เสน Lorenz จะหางจากเสนทแยงมุมมากขึ้น พื้นที่ใตเสน
ทแยงมุมเทียบกับพนที่ใตเสน Lorenz แสดงถึงระดับการกระจุกตัว โดยแกนตัง้แสดงถงึสวนแบงตลาด
สะสม แกนนอนแสดงถึงจํานวนของวิสาหกิจเรียงจากเล็กไปหาใหญสะสม 
 การวิเคราะหโครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) จะใชการวัด
การกระจุกตัวของตลาด ดวยดัชนีการกระจุกตัว (Concentration Index) คือ อัตราสวนการกระจุกตัว
ของสวนแบงตลาด (Concentration Ratio) และ ดัชนีเฮอรฟนดาหล (Herfindahl Index) โดยใชขอมูล
ยอดขาย ทรัพยสิน ของธุรกิจมาเปนตัวแปรในการวัดสวนแบงตลาดของธุรกิจ 
 ทั้งนี้ จะใชขอมูลของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ประเภทดิสเคาทสโตร 
จํานวน 4 ราย คือ เทสโก โลตัส  บิ๊กซี  คารฟูร และแม็คโคร ชวงกอนและหลังเปดเสรีทางการคา 
 
2.5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การสํารวจผลงานการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
ไดมีการศึกษาของการเขามาของธุรกิจคาปลีกจากตางประเทศและการเปดเสรีทางการคา และศึกษา
แนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต รวมทั้งมาตรการภาครัฐ ดังนี้ 
 ขนิษฐา พิสิษเกษม (2534) ไดทําการศึกษาวิเคราะหโครงสรางตลาดเกี่ยวกับ ตลาดธุรกิจ
หางสรรพสินคา ในชวงป พ.ศ. 2526-2532 โดยใช Structure, Conduct และ Performance Model สรุป 
การวิเคราะห คือ คาอัตราสวนการกระจุกตัว (Concentration Ratio : CR4) มีการกระจุกตัวอยูระหวาง
รอยละ 88.86 – 52.55 เนื่องจากตลาดมีการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น โดยมีจํานวนผูประกอบการรายใหมเขาสู
ธุรกิจอยางมาก และธุรกิจหางสรรพสินคามีการสรางความแตกตางของสินคาทั้งดานกายภาพและ
ดานจิตใจ มีการแขงขันทั้งดานราคาและไมใชราคาที่รุนแรง หางสรรพสินคาขนาดเล็กมีการใชกล
ยุทธลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคา แตหางสรรพสินคาขนาดใหญใชกลยุทธที่ไมใชราคา เชน การสงเสริม
การขาย การโฆษณา การสรางความแตกตางในองคกร จากการศึกษาพบวา โครงสรางตลาดและกลยุทธ
การแขงขันในอดีต ทําใหทราบทิศทางตลาดในอนาคต เชน การแบงสวนตลาดมีความชัดเจนมาก 
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ความนิยมในตราสินคาของบริษัท การขยายสาขาในพื้นที่ชานเมืองมากขึ้น การขยายตัวตามชุมชนที่
มีลูกคาเพิ่มขึ้น ทําใหการกระจุกตัวอยูเฉพาะในศูนยกลางธุรกิจเทานั้น 
 วราภรณ วรวรรณ (2539) ไดทําการศึกษาถึงลักษณะการขยายตัวและการแขงขันของ
หางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหางสรรพสินคามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการลงทุน
ขยายสาขาไปตามแหลงที่อยูอาศัย โครงสรางตลาดมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย มีอัตราการ
กระจุกตัวสูงขึ้น การพัฒนารูปแบบการแขงขันและการเขามาของคูแขงขันรายใหม ใชวิธีการซ้ือสิน
คาในลักษณะฝากขาย พัฒนาระบบการจัดซื้อ ระบบการกระจายสินคา การใชบัตรเครดิตเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคา และการใชกลยุทธที่ไมใชราคาดวยการจัดรายการลด แลก แจก แถม ผู
บริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกใชบริการของหางสรรพสินคา เนื่องจาก สะดวก ใกลที่ทํางานหรอืที่
พักอาศัยเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร 
 นิรมล ปยะสันติกุล (2541) ไดทําการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ โครงสรางตลาดคาปลีก
หางสรรพสินคา การวิเคราะหโครงสรางตลาดโดยใชอัตราสวนการกระจุกตัว และคาอัตราสวนของ
ขนาดธุรกิจ สวนครองตลาด และพฤติกรรมการแขงขันพิจารณาจากพฤติกรรมการแขงขันดานราคา
และไมใชราคา ระหวางป 2529-2538 พบวา ธุรกิจคาปลีกประเภทหางสรรพสินคามีโครงสรางเปน
ตลาดผูขายนอยราย อํานาจการผูกขาดปานกลาง ที่มีคาการกระจุกตัวต่ํา เทากับรอยละ 61.79 ผู
ประกอบการรายใหญ คือ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล และหางสรรพสินคาโรบินสัน ทําใหผูประกอบ
การรายเล็ก มีสวนแบงตลาดแตกตางจากผูประกอบการรายใหญคอนขางมาก เฉล่ียประมาณรอยละ 
6.60 ในตลาดผูขายนอยรายที่ขายสินคาแตกตางกัน จะมีการสรางความแตกตางดานแหลงที่ตั้ง 
ลักษณะของสินคา การรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจตลาดและลดคูแขงขัน ธุรกิจคาปลีกชวงนั้นไมมี
อุปสรรคในการเขาสูตลาดมากนัก พฤติกรรมการแขงขันดานราคาดวยการตั้งราคาต่ํากับสินคาบาง
แผนก สวนพฤติกรรมที่ไมใชราคา คือ การขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด แตปจจุบันมี
อุปสรรคในการเขาสูตลาดเปนจํานวนมาก ทั้งทางดานการเงินลงทุน การจัดการ การใชเทคโนโลยี
ในการบริหาร และการแสวงหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา 
 วิชัย ศิริศักดิ์สิทธิ์ (2544) ไดศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ โครงสรางตลาดของธรุกจิคาปลีกไทย
ชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เปนแบบตลาดผูขายมากราย สวนชวงวิกฤตเศรษฐกิจและในอนาคตมี
แนวโนมที่จะมีการแขงขันแบบตลาดผูขายนอยราย ซ่ึงเปนธุรกิจคาปลีกตางชาติ ทางดานกฎหมาย
และมาตรการภาครัฐที่เอื้อประโยชนใหแกธุรกิจคาปลีกตางชาติมากขึ้น ซ่ึงแตกตางกับกฎหมายใน
ตางประเทศที่ปกปองธุรกิจคาปลีกรายยอยโดยไมขัดกับ WTO และแนวคิดการคาเสรี ธุรกิจคาปลีก
ตางชาติมีผลการประกอบการที่ดีกวา และมีความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาธุรกิจคาปลีกของ
คนไทยทั้งดานเงินทุน การจัดการ และความสามารถในการบริหารงาน สามารถสรางอํานาจตอรอง
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ไดมากกวาธุรกิจคาปลีกของคนไทย ปจจุบันธุรกิจคาปลีกมีการกระจุกตัวปานกลางในกลุมธุรกิจ
ซูเปอรเซ็นเตอรเปนกิจการของตางชาติทั้งหมด และมีแนวโนมกระจุกตัวมากในอนาคต ถา
ปราศจากมาตรการความชวยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้นภาครัฐควรเรงดวนในการใชกฎหมายและ
กําหนดขอจํากัดในการเขามาของธุรกิจคาปลีกตางชาติรายใหม การควบคุมธุรกิจคาปลีกตางชาติที่
เขามาในตลาด และการใหความชวยเหลือธุรกิจคาปลีกของคนไทยโดยใชมาตรการทางการเงินรวมดวย 
นอกจากนี้ธุรกิจคาปลีกของคนไทยจะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ใหสอด
คลองกับการแขงขันที่เปล่ียนแปลงในแตละยุค โดยไมพึ่งความชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว 
 พวงผกา อนุรักษ (2545) ไดมีการศึกษาการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในเขตบางกะป โดยศึกษาจากรานธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม 3 แหง คือ เดอะมอลล แม็คโคร และเทสโก โลตัส โดยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 
300  ตัวอยาง ดวยแบบสอบถามและวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่
เลือกซื้อสินคาจากรานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมทั้ง 3 แหง จะมีสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
อายุอยูระหวางวัยทํางาน 25-45 ป ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค
จากรานธุรกิจคาปลีก ไดแก ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานราคาสินคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด สวนใหญจะซื้อสินคาในทําเลที่ตั้งอยูใกลบาน เนื่องจากการเดินทางสะดวก 
การโฆษณาสินคาทางสื่อตาง ๆ  การบริการของพนักงาน 
 อัญชลี ล่ิวสกุล (2546) ไดศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ การจัดการองคกรคาปลีกในสวนพื้น
ที่เชา ของเทสโก โลตัส จากการศึกษาพบวา เทสโก โลตัส ในประเทศไทย เปนองคกรคาปลีก
ประเภทดิสเคาทสโตร (Discount Store) ในรูปแบบซูเปอรเซ็นเตอร (Super Center) หรือรานคาให
สวนลด สินคาที่จําหนายเปนสินคาทั่ว ๆ ไป เนนการขายสินคาราคาถูก คุณภาพปานกลาง กลุมเปา
หมาย คือ ผูมีรายไดปานกลางถึงรายไดต่ํา ปจจัยสําคัญในการเติบโตของเทสโก โลตัส เกิดจากสาเหตุ 
คือ กําลังซื้อของคนในกรุงเทพฯ และวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยการรวบรวมสินคาที่หลาก
หลายมารวมกันอยางเปนระบบ ผูบริโภคไมตองเสียเวลาในการซื้อสินคาจากหลายสถานที่ (One 
Stop Shopping) การจัดองคกรการคาปลีกในสวนพื้นที่เชาของเทสโก โลตัส จะใหสาขาเปนผูรับผิด
ชอบในการจัดการควบคุมดูแลรานคาเชา ทั้งในสวนที่เปนรานคาศูนยอาหาร (Food Court) รานคา
พื้นที่เชาถาวร (Permanent Lease Area) และรานคาพื้นที่เชาชั่วคราว (Temporary Lease Area) ซ่ึงตอง
ใชการจัดการ การประสานงานติดตอกับหนวยงานทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร 
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 อัจนา ปาลบุตร (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคา
จาก บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ในเขตอําเภอเมือง จ. ลพบุรี เพื่อศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติของผูบริโภคที่
มีตอการซื้อสินคา และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาจากรานคาปลีกสมัยใหม เชน 
ซูเปอรเซ็นเตอร รานสะดวกซื้อ ที่ไดมีการขยายสาขาไปยังจังหวัดลพบุรี โดยใชการวิเคราะหแบบ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย การจัดอันดับระดับความมีอิทธิพลแบบลิเคิทสเกล ใชสถิติไคสแควร
ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร และการทดสอบคาความเขมขนของความสัมพันธ สรุปผล 
การวิจัย พบวา สาเหตุที่ซ้ือสินคาจากบิ๊กซีเนื่องจาก มีสินคาใหเลือกมาก ราคาสนิคาถูกกวารานคาปลีก
ขนาดเล็ก ซ่ึงปจจัยการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคา คือ ราคาสินคา   
 มรกต จรจวบโชค (2547) ไดศึกษาเรื่อง อํานาจตอรองทางการคาของธุรกิจคาปลีกไทย 
โดยใชแนวทางทฤษฏีเกม (Game Theory) โดยศึกษากลยุทธการสรางอํานาจตอรองทางการค าของ
ธุรกิจคาปลีกไทยระหวางผูผลิตกับผูคาปลีก คือ บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด และบริษัท ซีพี เซเวน
อีเลฟเวน ใชกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงเปนตัวอยางในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในตลาดสินคา
กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง ผูผลิตและผูคาปลีกไดรับผลประโยชนดวยกันทั้งสองฝายจากการตกลงซื้อ
ขายสินคากันตามปกติ โดยผูผลิตไดผลประโยชนมากกวาผูคาปลีก สมมติฐานให  ผูเลนแตละฝาย
ตางรูขอมูลตลาดและรูขอมูลซ่ึงกันและกัน (Perfect Information) ผูเลนแตละฝายมีเหตุผลในการเลือก 
ใชกลยุทธที่ดีที่สุด (Rational) โดยผูคาปลีกไดตอรองกับผูผลิตดวยกลยุทธตาง ๆ ไดแก การเรียกเก็บ
คาสินคาแรกเขา (Listing Fee) การเรียกเก็บคากระจายสินคา (Distribution) การเรียกเก็บคาสินคาเสียหาย 
(Damage Goods) การเรียกเก็บคาสนับสนุนรายการสงเสริมการขาย และการกําหนดอัตราผลกําไร 
(Margin Subsidy) จากผูผลิตทําใหผูคาปลีกไดผลประโยชนมากขึ้นและทําใหผูผลิตไดรับผลประโยชน
นอยลง จากสมมติฐานพบวา ผูผลิตเลือกกลยุทธไมตกลงตามขอตอรองตาง ๆ ของผูคาปลีก เนื่องจาก 
กลยุทธดังกลาวเปนทางเลือกที่ดีที่สุดของผูผลิต ทําใหทั้งสองฝายเสียประโยชนดวยกันทั้งคู ดานผ ูผลิต
หากตองการผลประโยชนเพิ่มขึ้น สามารถใชกลยุทธโตตอบดวยการตั้งเปายอดขาย (Target Rebate) 
การบริหารพื้นที่ขาย การคัดเลือกสินคา ซ่ึงทําใหผูผลิตไดรับประโยชนมากขึ้น และสามารถโนม
นาวใหผูคาปลีกยอมรับขอตอรองนี้ก็จะทําใหผูคาปลีกไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นดวย แตเมื่อ
พิจารณาโดยรวมผูผลิตจะไดรับผลประโยชนมากกวา กรณีนี้จะเห็นวาผูผลิตมีอํานาจในการตอรอง
สูงกวาผูคาปลีก 
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 วัชรีภรณ พดดวง (2547) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตออิทธิพลของสวนประสมทาง
การตลาดสินคาเฮาสแบรนดของหางเทสโก โลตัสของผูบริโภคในเขตพื้นที่ภาคกลาง ยกเวน
กรุงเทพฯ โดยใชทฤษฎีของฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler 1993) กําหนดตัวกระตุนทางการตลาด 4 อยาง 
คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution) และการสงเสริม
ทางการตลาด (Promotion) จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคสินคาเฮาสแบรนดไดรับอิทธิพลจากดาน
ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก สวนราคาอยูในระดับปาน
กลาง เนื่องจากผูบริโภคมีความเห็นวาสินคาเฮาสแบรนดมีคุณภาพเหมือนกับสินคายี่หอดัง มีการ
กําหนดวันผลิตและวันหมดอายุชัดเจน มีเครื่องหมาย อย. และสินคามีใหเลือกหลายชนิด ผูบริโภค
ที่มีรายไดไมมากนักมักนิยมบริโภคสินคายี่หอ Super Save  มากที่สุด Tesco และคุมคา เปนอันดับตอมา 
ผูบริโภคนิยมสินคาเฮาสแบรนดประเภทอาหารแหงมากที่สุด และสินคามีราคาถูกกวาสินคายี่หออ่ืน  
 สุชีรา อาจหาญ (2547) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาจาก
เทสโก โลตัส ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภค ดวยการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส 
จํานวนสมาชิก อาชีพ รายได ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาดในระดับที่สูง โดยคํานึงถึงสถานที่
มากที่สุด รองลงมาคือ ราคา ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาดเปนลําดับสุดทาย ทําเลที่ตั้ง การ
เดินทางที่สะดวก เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาที่หางนี้ ลูกคาสวนใหญเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มักจะเดินทางไปซื้อสินคาที่เทสโก โลตัส เพื่อซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคเนื่อง
จากสินคามีใหเลือกหลากหลาย สถานที่จอดรถสะดวก 
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บทที่ 3 
สถานภาพปจจุบันของธุรกิจคาปลีกคาสง 

  
3.1  ประเภทของธุรกิจคาปลีกคาสง 1   
 ธุรกิจคาปลีกแบงตามลักษณะกรรมสิทธิความเปนเจาของ เชน 
 -  รานคาปลีกอิสระ 
 -  รานคาปลีกแบบลูกโซ 
 -  รานคาปลีกแบบแฟรนไชส 
 -  รานคาปลีกแบบเชาเฉพาะพื้นที่หรือฝากขาย 
 -  รานคาปลีกแบบสหกรณรานคา 
 ธุรกิจคาปลีกแบงตามกลยุทธการดําเนินงานของรานคา ไดแก 
 -  หางสรรพสินคา (Department Store) 
 -  รานสรรพาหาร (Supermarket) 
 -  ซูเปอรเซ็นเตอร (Supercenter) 
 -  ไฮเปอรมารต (Hypermart) 
 -  คอนวีเนียนสโตร (Convenience Store) 
 -  แคททีกอร่ีคิลเลอร (Category Killer) 
 -  รานขายของชํา (Grocery Store) 
 1. หางสรรพสินคา (Department Store) 
  เปนรานคาปลีกขนาดใหญที่มีสินคาไวบริการลูกคาจํานวนมาก มีการจัดหมวดหมู
สินคาไวชัดเจน เปนสินคาที่มีคุณภาพสูง ราคาแพง มีแบรนดและยี่หอใหเลือกมากมาย ทั้งสินคา
ประเภท Soft goods เชน เส้ือผา เครื่องสําอาง รองเทา เครื่องใชภายในบาน สินคาประเภท Hard goods 
เชน เครื่องเสียง ทีวี เครื่องใชไฟฟา เครื่องกีฬา เครื่องเขียนเครื่องใชสํานักงาน เปนตน  
 

 

 
 
 

                                                           

 1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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 2. รานสรรพาหารหรือซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) 
  เปนการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน เนื้อ (Meat) อาหาร
ทะเล (Seafood) อาหารพรอมปรุง (Prepared food or t.v.dinner) อาหารปรุงสําเร็จ (Delicanteen or 
takehome) อาหารแหง (Gracery) อาหารกระปอง (canned food) นม (Dairy) เครื่องดื่ม (Beverage) ผัก 
ผลไม เครื่องใชในครัวเรือน (Household) ซูเปอรมารเก็ตมักจะเปดกิจการในศูนยการคาหรือในหาง
สรรพสินคา เพื่อเปนการดึงดูดลูกคาและสรางยอดขาย ซูเปอรมารเก็ตที่อยูนอกศูนยการคาหรือหาง
สรรพสินคา เชน Foodland Tops Supermarket (เปนตน) 
 3. ไฮเปอรมารตและซูเปอรเซ็นเตอร  (Hypermart & Supercenter)   
  เปนรานคาปลีกขนาดใหญที่รวม Superstore และ Discount Store เขาดวยกันมีลักษณะ
การดําเนินงานคลายคลึงกัน คือ ใชระบบ Self service ในการบริการลูกคา มีสินคาประเภท Food และ 
General merchandise โดยเนนการดําเนินการดวยตนทุนที่ต่ําเพื่อที่จะขายสินคาในราคาถูก เชน บิ๊กซี 
เทสโก โลตัส และคารฟู (เปนตน) 
 4. รานสะดวกซื้อหรือคอนวีเนียนสโตร (Convenience Store) 
  เปนรานคาปลีกขนาดเล็ก มีความทันสมัย มีถ่ินกําเนิดจากสหรัฐอเมริกามีสวนประสม
ของสินคา (Merchandise mix) คือ สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน (Grocery) Fast Food 
และเครื่องดื่ม (Beverage) สินคาที่จําหนายในรานคาปลีกประเภทนี้จะไมหลากหลายมาก เนื่องจาก
พฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาจะซื้อเฉพาะกรณีขาดเหลือ จําเปน หรือฉุกเฉิน เทานั้น  
  จุดเดนของรานคาสะดวกซื้อ คือ เนนความสะดวกสบายในดานตาง ๆ เชน ทําเลที่
อํานวยความสะดวกใหลูกคามากที่สุด สินคาและบริการมีคุณภาพมาตรฐานใกลเคียงกันราคายุติธรรม 
เปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ใชระบบ Self service และใหลูกคาเสียเวลานอยที่สุดในการคนหาสินคา
และชําระเงิน 
 5. รานคาปลีกเฉพาะอยาง  (Category Killer  และ  Specialty Store)   
  รานคาปลีกเฉพาะอยางขนาดใหญ เปนรานคาปลีกที่ขายสินคาหมวดใดหมวดหนึ่ง
เฉพาะเจาะจงลงไป แตแยกชนิดยอยของสินคา เชน ของแตงบาน Home Pro เครือ่งกฬีา เครือ่งใชไฟฟา 
รานเชาวีดีโอ สวนรานคาปลีกเฉพาะอยางขนาดเล็ก (Specialty Store) เปนรานคาปลีกที่ขายสินคา
ไมมากประเภท สินคาเจาะจงลงไปประเภทใด ประเภทหนึ่ง แตมีหลายหมวดหมูใหเลือก เนนบริการ
ที่สะดวก เปนกันเอง บุคลากรมีความรูในผลิตภัณฑสูง เชน รานขายเครื่องเสียง ขายโทรศัพทมือถือและ
อุปกรณ ขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับความงาม เส้ือผาวัยรุน ซ่ึงนิยมเปดอยูในศูนยการคา (เปนตน) 
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 6. รานขายของชําหรือโชวหวย (Grocery Store) 
  เปนรานคาปลีกแบบดั้งเดิม จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่มีความจําเปน ในอดีตรานคา
ประเภทนี้จะไดรับความนิยมสูง แตปจจุบันลดนอยลง เนื่องจากขาดการพัฒนารูปแบบและบริการที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทําใหซูเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา และคอนวีเนียนสโตร 
แยงลูกคาไป 
 
3.2  วิวัฒนาการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)  
 การคาปลีกสมัยใหม ไดแก หางสรรพสินคา หางไฮเปอรมารเก็ต ดิสเคาทสโตร และ
รานสะดวกซื้อ ช้ีใหเห็นวาการเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม แบงไดเปน 4 ยุค ดังนี้ 
 3.2.1 ยุคฟกตัวของหางสรรพสินคา ป 2507 – 2525 ยุคนี้เร่ิมจากการเปดหางไทยไดมารู 
ในป พ.ศ. 2507 และการขยายหางเซ็นทรัลสาขาที่ 2 ที่สีลม ในป พ.ศ. 2511 การพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต
ป 2500 ทําใหรายไดประชาชาติ โดยเฉพาะรายไดของคนกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ชวงป พ.ศ. 
2511 – 2525 จึงมีการขยายตัวของศูนยการคาและหางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ  
 3.2.2 ยุคหางสรรพสินคาขยายตัวสูชานเมือง ป พ.ศ. 2526-2532 หางสรรพสินคาแหงแรก 
คือ หางเซ็นทรัลลาดพราว และหางเดอะมอลลสาขาที่ 2 บนถนนรามคําแหง และขยายสาขาของธุรกิจ
ไปตางจังหวัด ในป พ.ศ. 2535 ไดเปดสาขาแรกของหางเซ็นทรัลที่เชียงใหม 
 3.2.3 ยุคการเกิดของหางคาปลีกรูปแบบใหมและการลงทุนแบบเกินตัว ป พ.ศ. 2532-2539 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ. 2530 –2532 ในอัตราเกิน 10% และภาวะเศรษฐกิจฟองสบู
ซ่ึงเกิดจากการเปดเสรีทางการเงิน ทําใหนักลงทุนไทยลงทุนในธุรกิจคาปลีกอยางมโหฬาร เร่ิมจาก
การขยายธุรกิจประเภทรานสะดวกซื้อ เชน รานเซเวน-อีเลฟเวน เร่ิมเปดสาขาแรกในป พ.ศ. 2532 
รานเอเอ็ม-พีเอ็ม เร่ิมเปดสาขาแรกในป พ.ศ. 2533 ซ่ึงมุงเปาหมายกลุมตลาดวัยรุน ปญหารถติด 
ความสะดวก โดยเนนบริเวณปายรถเมล ยานชุมชน จําหนายเครื่องดื่มและอาหารสําเร็จรูป ในป 
พ.ศ. 2535  หางบิ๊กซีไดเปดบริการเปนหางไฮเปอรมารเก็ตแหงแรกของประเทศไทย 
 3.2.4 ยุคกาวกระโดดของหางไฮเปอรมารเก็ตจากตางชาติ  ป พ.ศ. 2540 – 2545 หลังเกิด
ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540-2545 กลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของไทยเริ่มประสบปญหาหนี้สินตาง
ประเทศอยางรุนแรงซึ่งเกิดจากการขยายกิจการดานคาปลีกและการเก็งกําไรในอสังหาริมทรัพย
อยางเกินตัว เมื่อรัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาทภาระหนี้จึงเพิ่มกวาเทาตัว กลุมธุรกิจคาปลีกของไทย
จึงขายกิจการใหนักลงทุนตางชาติ หางเซ็นทรัลขายหุนสวนใหญในบิ๊กซีใหแกกลุมคาสิโน และขาย
หุนใน คารฟูรใหกลุมคารฟูร (ฝร่ังเศส) ขายหุนในท็อปสซูเปอรมารเก็ตใหแกรอยัลเอโฮลด       
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กลุมเจริญโภคภัณฑขายหุนสวนใหญในโลตัสใหบริษัทเทสโก (อังกฤษ) และขายหุนในแม็คโครให
แกกลุมเอสเอชวี (SHV) จากเนเธอรแลนด  
 
ตารางที่ 3.1 ผูถือหุนใหญในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  หลังเปดเสรีทางการคา 
 

ประเภทธุรกิจคาปลีก / ผูประกอบการ ผูถือหุนใหญ 
1.  หางสรรพสินคา 
     -  เซ็นทรัล 
     -  โรบินสัน 
     -  เดอะมอลล 
     -  สยามจัสโก 
     -  ตั้งฮั่วเส็ง 
     -  พาตา 

 
    ไทย (กลุมจิราธิวัฒน) 
     ไทย (กลุมเซ็นทรัล) 
     ไทย 
      ญี่ปุน 
     ไทย 
      ไทย 

2.  ดิสเคาทสโตร 
    2.1 Cash & Carry 
          -  แม็คโคร 
   2.2  ซูเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ต 
          -  บิก๊ซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
          -  คารฟูร 
          -  เทสโก โลตัส   

 
 
      เนเธอรแลนด 
 
      ฝร่ังเศส (กลุมคาสิโน) 
      ฝร่ังเศส 
      อังกฤษ 

3.  รานคาเฉพาะอยาง 
     -  Boots 
     -  Watson’s 
     -  Marks&Spencer 

 
     อังกฤษ 
     ไทย (กลุมเซ็นทรัล) 
     ไทย (กลุมเซ็นทรัล) 

4.  Category Killer 
     -  พาวเวอรบาย 
     -  OFFice Depot 
     -  โฮมโป 

 
     ไทย (กลุมเซ็นทรัล) 
     ดีโปอิงค 80% และไทย 20%    
     ไทย 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ประเภทธุรกิจคาปลีก / ผูประกอบการ ผูถือหุนใหญ 
5.  ซูเปอรมารเก็ต 
     -  ทอ็ป ซูเปอรมารเก็ต 
     -  ฟูดแลนดซูเปอรเซ็นเตอร 

 
    เนเธอรแลนด (รอยัล เอ โฮลด) 
    ไทย 

6.  รานสะดวกซื้อ 
     -  7-eleven 
     -  AM/PM 
    -  Family Mart 

 
     ไทย (กลุม ซี.พี.) 
     ไทย (กลุม worldphone) 
      ไทย 

 
ที่มา :  สมาคมผูคาปลีกไทยและธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 การเปลี่ยนแปลงในชวงป พ.ศ. 2540-2545 มีผลกระทบอยางรุนแรงตอโครงสรางตลาด
ของธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย  การขยายตัวของหางไฮเปอรมารเก็ต ดิสเคาทสโตร และ          
รานสะดวกซื้อ การนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในการดําเนินการ ทําใหสามารถสนอง
ตอบความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี มีสินคาใหลูกคาเลือกหลากหลายประเภท   เปนสินคา
ยอดนิยมและมีราคาต่ํากวาสินคาในรานคาปลีกดั้งเดิม  บริการดานอาหารสด เชน บริการทอดใหฟรี 
การขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) และผลกระทบทั้งรานคาปลีกดั้งเดิมและคูแขง
ในวงการคาปลีกสมัยใหมดวยกันเอง  
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3.3  ลักษณะธุรกิจคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ  มีลักษณะแตกตางกัน คือ 
 
ตารางที่ 3.2 ขนาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) แตละประเภท 
 
ประเภทธุรกิจ กลุมลูกคา

เปาหมาย 
ขนาดพื้นที่

ขาย  
(ตร.เมตร) 

จํานวนสิน
คา(รายการ) 

ประเภทสินคา ทําเลที่
ต้ัง 

กลยุทธการแขง
ขันที่ใช 

รานคาแบบ 
Cash&Carry 

บริษัท, ราน
คา, หนวย
งานตาง ๆ 

10,000 – 
20,000 

20,000 - 
30,000 

สินคาอุปโภคที่
ใชประจําวัน 

ชาน
เมือง 

ราคาถูก 

หางสรรพ 
สินคา 

บุคคลทั่วไป 20,000 – 
40,000  

มากกวา 
30,000 

สินคาอุปโภค
บริโภคทุก
ประเภท 

แหลง
ชุมชน 

การเลือกซื้อสิน
คาไดครบทุก
ประเภท 

ซูเปอรมารเก็ต บุคคลทั่วไป 2,000 – 
5,000 

5,000 – 
8,000 

สินคาอุปโภค
บริโภคที่ใช
ประจําวัน 

แหลง
ชุมชน 

ความสะดวก
สบาย ความสด
ของอาหาร 

ดิสเคานสโตร บุคคลทั่วไป 10,000 – 
30,000 

มากกวา 
30,000 

สินคาอุปโภค
บริโภคที่ใช
ประจําวัน 

แหลง
ชุมชน
ชาน
เมือง 

ราคาถูก 

รานสะดวกซื้อ บุคคลทั่วไป 100 – 300 1,000 – 
5,000 

สินคาอุปโภค
บริโภคที่ใช
ประจําวัน 

แหลง
ชุมชน 

ความสะดวก
ดานเวลาและ
สถานที่ 

รานคาเฉพาะ
อยาง 

บุคคลทั่วไป
และธุรกิจ
ขนาดยอม 

2,000 – 
5,000 

นอยกวา 
3,000 

สินคาเฉพาะ
อยาง 

แหลง
ชุมชน
ยาน
ธุรกิจ 

ราคา 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.2 (ตอ) 
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ประเภทธุรกิจ กลุมลูกคา
เปาหมาย 

ขนาดพื้นที่
ขาย  

(ตร.เมตร) 

จํานวนสิน
คา(รายการ) 

ประเภทสินคา ทําเลที่
ต้ัง 

กลยุทธการแขง
ขันที่ใช 

สเปเชียลต้ีสโตร บุคคลทั่วไป
และธุรกิจ
ขนาดยอม 

2,000 – 
5,000 

นอยกวา 
3,000 

สินคาลักษณะ
พิเศษ 

แหลง
ชุมชน
และยาน
ธุรกิจ 

ลักษณะเฉพาะ
ของสินคาที่
จําหนาย 

 
ที่มา : รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 
3.4  การแขงขันในตลาดธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการขึ้นกับปจจัยตาง ๆ ไดแก แรงกดดันจาก
คูแขงหนาใหม ความรุนแรงของการแขงขันจากคูแขง อํานาจตอรองของผูผลิต/จําหนาย (Suppliers) 
อํานาจตอรองของผูซ้ือสินคาหรือบริการดังกลาวมีส่ิงที่สามารถทดแทนไดหรือไม พลังทั้ง 5 ประการ
จะแตกตางกันในแตละอุตสาหกรรม และเปนตัวกําหนดในระยะยาววาอุตสาหกรรมใดจะมีกําไร
มากนอยเพียงใด อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะเปนอุตสาหกรรมที่ทํากําไรในระยะยาวไดมาก 
ดังนั้น ความรุนแรงของการแขงขันในตลาดไฮเปอรมารเก็ตจากปจจัยทั้ง 5 แมวาธุรกิจไฮเปอรมารเก็
ตจะมีผูประกอบการเพียง 4 ราย คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร แตการแขงขันอยูใน
ระดับสูง เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ คือ 
 3.4.1 ผูประกอบการมีความสามารถในการแขงขันใกลเคียงกัน เชน การลงทุนในการ
ขยายสาขา ไมวาจะเปนในจังหวัดใหญ ๆ หรือ ชานเมือง การแขงขันดานโฆษณา และการใหบริการ
ที่คลายกัน การแขงขันในการขายสินคาราคาต่ํา สินคาบางชนิดอาจขายในราคาต่ํากวาตนทุน เนื่อง
จากบริษัทใชกลยุทธ Loss Leader ทําใหผลกําไรลดลง 
 3.4.2 การมีคูแขงจํานวนมากในตลาดคาปลีกดั้งเดิม แมวาสินคาและบริการของตลาด
คาปลีกดั้งเดิมจะไมสามารถทดแทนกับไฮเปอรมารเก็ตไดอยางสมบูรณ แตการทดแทนก็อยูใน
ระดับสูง โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหารสด เชน ผัก ผลไม เนื้อ อาหารทะเล เนื่องจากผูบริโภค
สวนมากยังติดคานิยมวา สินคาของตลาดสดและรานคาปลีกขนาดเล็กที่กระจายอยูทั่วไปมีความสด
มากกวาหางไฮเปอรมารเก็ตจึงพยายามแขงขันโดยการกําหนดมาตรฐาน ใชระบบการจัดซื้อที่
สามารถใหความสดเพื่อแขงกับตลาดสดได 
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 3.4.3 หางไฮเปอรมารเก็ตมีอํานาจตอรองมากกวาผูผลิต/ผูจัดจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคขนาดเล็กและกลางบางราย แตมีผูผลิต/ผูจัดจําหนายรายใหญ 10-50 ราย มีอํานาจตอรองใกล
เคียงกับบริษัทคาปลีกขนาดใหญ สามารถจัดกลุมผูผลิต/ผูจําหนาย ซ่ึงเรียกวา “ซัพพลายเออร” ออก
เปน 3 กลุม คือ 
  1)  ซัพพลายเออรขนาดใหญ 50 ราย ที่จําหนายของใชในบาน ของใชสวนตัวและ
อาหารแหง มีอํานาจตอรองสูง โดยเฉพาะซัพพลายเออรขนาดใหญ 10 อันดับแรก เชน ยูนิลิเวอร 
สหพัฒนพิบูลย ดีทแฮลม โอสถสภา เนสเล คอลเกตฯ พีแอนดจี ฯลฯ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก การมีตรา
สินคา (Brand Name) ที่ไดรับความนิยม มีการสรางภาพพจนและโฆษณามาเปนเวลานาน และมอํีานาจ
ตลาดมากที่สุด เนื่องจากเปนผูกําหนดราคาขายปลีกใหแกผูคาปลีกรายยอยและผูคาสง ในอดีต
ซัพพลายเออรกลุมนี้มีอัตรากําไรสูงสุด ซ่ึงมีกําไรไมต่ํากวารอยละ 10 – 15 การที่หางไฮเปอรมารเก็ต
มีความสามารถขยายสาขาไดทั่วประเทศทําใหผูคาปลีกรายใหญมีอํานาจตอรองขอสวนลดเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมียอดซ้ือครั้งละมาก ๆ การปรับปรุงเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอ การขนสง การกระจายสินคา 
  2)  ซัพพลายเออรขนาดใหญ 50 ราย ที่จําหนายของใชในบาน ของใชสวนตัวและ
อาหารแหง มีอํานาจตอรองต่ําสุด เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีจํานวนผูผลิตหลายพันราย ซัพพลายเออร
จํานวนมากมักขายสินคาใหแกหางไฮเปอรมารเก็ต ไมมีตราสินคา (Brand Name) ที่เปนที่นิยม และ
ไมสามารถขยายกําลังการผลิตสินคาใหสนองความตองการสินคาจํานวนมากของหางไฮเปอรมารเก็ตได 
รวมทั้งขอจํากัดดานการเงินทุนและเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการ 
  3)  ซัพพลายเออรอาหารสด สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก และมีผู
ประกอบการขนาดกลางที่มีการสงออกเปนหลัก ผูจําหนายอาหารสดประเภทตาง ๆ เชน อาหารสด ผัก 
ผลไม อาหารทะเลสด เนื้อไก เนื้อหมู เนื้อวัว เปนตน ซ่ึงเปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มี
อํานาจตอรองต่ํา แตซัพพลายเออรบางรายเปนผูสงออกรายใหญ การขายสินคาใหไฮเปอรมารเก็ตจึง
เปนเพียงการเพิ่มยอดขายขึ้นเทานั้น ซัพพลายเออรเหลานี้ไมตกเปนเบี้ยลางใหแกหางไฮเปอรมารเก็ต 

 
3.5  วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจคาปลีก    
 3.5.1 ปจจัยและสภาพแวดลอมภายนอก (External environments) อยูนอกเหนือการควบคุม
ของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก คือ 
  1)  ปจจัยภายนอกระดับมหภาค ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
เทคโนโลยี และการคาระหวางประเทศ 
  2)  ปจจัยภายนอกระดับธุรกิจคาปลีก ไดแก  ผูบริโภค คูแขงขัน (Competitors) และ
คูคา (Supplier) 
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 3.5.2 ปจจัยและสภาพแวดลอมภายใน (Internal environments) เปนปจจัยที่สามารถ
ดําเนินการได โดยผูประกอบธุรกิจคาปลีก เชน การบริหารและการจัดการรานคา 
 3.5.3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สภาพเศรษฐกิจมหภาคทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก อาจสงผลกระทบตอสภาพตลาดของธุรกิจ  เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อาจทําใหราคาสินคาและบริการสูงขึ้นดวย  เชน การเกิดภาวะเงินเฟอ โดยเฉพาะในชวงที่เศรษฐกิจ
เติบโตเร็วกวาอัตราเงินเฟอ เนื่องจากผูบริโภคมีรายรับมากขึ้น การใชจายมากขึ้น ทําใหธุรกิจเจริญ
เติบโตและมีผลกําไร 
 3.5.4 ปจจัยดานเทคโนโลยี  การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมีผลตอการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของธุรกิจคาปลีกเปนอยางมาก เปนสิ่งที่ชวยในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค
และการลดตนทุนของผูประกอบการลง เชน การใชระบบ POS (Point-of Sale) การใชระบบบารโคด 
(Bar Code) เปนตน 

 

3.6  กลยุทธการตลาดของหางไฮเปอรมารเก็ตและดิสเคาทสโตร 
 จากการแขงขันที่รุนแรงทําใหหางไฮเปอรมารเก็ตนํากลยุทธตาง ๆ มาใชในการแขงขัน
เพื่อแยงชิงลูกคา หรือเพิ่มยอดขายใหกับหางตนเอง ประการแรก คือ “Every Day Low Price : EDLP” 
หรือ “ถูกทุกวัน” เปนกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายของหางในการแขงขันดานราคาสินคาที่ถูกกวา เปน
การเรียกลูกคาเขาราน โดยจะเลือกสินคาอุปโภค บริโภคที่ใชชีวิตประจําวันที่นิยมเลือกซ้ือ เชน 
กาแฟสําเร็จรูป กระดาษทิชชู  รวมถึงการใชส่ือโฆษณาตาง ๆ เพื่อเปนการใหขาวสารขอมูล และดึง
ดูดลูกคาเขาหางของตน การแจกใบรายการลดราคาตามบาน หนาหาง ในหนังสือพิมพ และการ
โฆษณาประชาสัมพันธทางโทรทัศน เปนตน  
 กลยุทธที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ “Loss Leading” เปนการขายสินคาในราคาถูกต่ํากวา
ตนทุนสินคา เพื่อเปนการเพิ่มยอดขายของหาง แตจะทําเปนชวงเวลาสั้น ๆ เทานั้น ประมาณ 3 – 4 วัน 
และมักนําสินคาที่เปนที่นิยมมาก ๆ เชน น้ํามันพืช น้ําหวาน น้ําอัดลม นมพรอมดื่ม UHT แชมพูสระผม 
ครีมนวดผม วิธีการเพิ่มยอดขายของหางไฮเปอรมารเก็ตยังมีวิธี   “การขายสงสินคาใหกับรานคาสง
หรือรานคาปลีก” เนื่องจากหางตองทํายอดขายตามเปาที่ตั้งไว จึงมีการติดตอไปยังรานคาสงหรือ
รานคาปลีกที่เปนลูกคาและเสนอขายสินคาในราคาถูกพิเศษ หรือมีของสมนาคุณให  
 กลยุทธอีกวิธีหนึ่งในการทํายอดขายสูงสุด (Maximize) คือ การขายสินคาเฮาสแบรนด 
(House Brand หรือ Private Brand) ไฮเปอรมารเก็ตหรือดิสเคาทสโตรจะวาจางผูอ่ืนผลิตและนําสินคา
ประเภทนี้ มาจําหนายในหางของตนเอง เนื่องจากทราบความตองการของลูกคาเปนอยางดี สินคา
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ประเภทนี้ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธ แตอาศัยช่ือเสียง (Brand Image) ของหาง และการโฆษณา
เมื่อลูกคาเขามาซื้อของในหาง การประหยัดตนทุนทําใหสินคามีราคาต่ํากวาสินคาประเภทเดียวกัน  
 กลยุทธของรานคาปลีก รานคาปลีกจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจแกผูบริโภค จะตองมีการปรับปรุงคุณภาพและกลยุทธดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. กลยุทธดานลูกคา เปนการสรางความภักดีของลูกคา (Customer Royalty) เพื่อใหลูกคา
กลับมาซื้อสินคาซ้ําแลวซํ้าอีก ซ่ึงจะตองมีการกําหนดตําแหนงทางตลาด และภาพลักษณใหชัดเจน เชน 
รานเซเวนอีเลฟเวน  มีการกลาวตอนรับผูเขามาในรานและกลาวขอบคุณหลังจากลูกคาซื้อสินคาแลว  
 2. กลยุทธดานคูคา จะทําใหธุรกิจไดเปรียบเหนือคูแขงขัน เชน อาจไดสิทธิขายสินคาจาก
คูคาแตเพียงผูเดียว 

 
3.7  ผลกระทบจากธุรกิจคาปลีกขามชาติ 
 สาเหตุประการหนึ่งที่นักลงทุนขามชาติเขามาดําเนินธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก อาจเกิดจากการสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได
เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติมาขอสงเสริมการลงทุนในธุรกิจคาปลีกคาสง และการบังคับใชพระ
ราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปดทางใหธุรกิจตางชาติเขามาประกอบธรุกจิ
ในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขตองมีเงินลงทุนจากตางประเทศไมนอยกวา 100 ลานบาท เปนผลให
บริษัทคาปลีกขนาดใหญของไทยมีความคึกคักและขยายตัว เชน 
 -  บริษัทคาปลีกสัญชาติฝร่ังเศส ถือหุนคารฟูรไฮเปอรมารเก็ต 40 เปอรเซ็นต 
 -  กาสิโน ถือหุนบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 60 เปอรเซ็นต 
 -  บริษัทคาปลีกสัญชาติอังกฤษ ถือหุนเทสโกโลตัส ซูเปอรเซ็นเตอร 91.2 เปอรเซ็นต 
 ปจจุบันธุรกิจคาปลีกสมัยใหม หรือเรียกวา “โมเดิรน เทรด (Modern Trade)” มีการขยายตัว
และเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะรานคาปลีกประเภทดิสเคาทสโตร  ทําใหมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรง ทั้งดานกลยุทธการลดราคา เพื่อทําลายคูแขงขัน มีการขยายสาขาสูจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ
อยางรวดเร็ว สงผลใหรานคาปลีกรายยอยและหางสรรพสินคาทองถ่ินตางไดรับผลกระทบโดยทั่วกัน
โดยเฉพาะรานขายของชําดั้งเดิม และรานยี่ปว ตองปดตัวลงปละเปนหมื่นราย 
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 เบื้องหลังการลงทุนของธุรกิจคาปลีกขามชาติ  
 จากการประชุม GATT (Gerneral Agreement On Tariffs and Trade)2  รอบอุรุกวัยขอตกลง
ใหประเทศสมาชิกเปดเสรีภาคการคาและบริการ และการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (ไอ เอ็ม เอฟ) เนื่องจากประเทศไทยประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ ในป 2540 ทําให
สํารองเงินตราตางประเทศลดลงอยางมาก รัฐบาลไทยไดออกกฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ 11 ฉบับ เพื่อให
นักลงทุนชาวตางชาติ เขามาถือครองธุรกิจที่ประสบภาวะหนี้จนไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได คือ 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหตางชาติเขามาดําเนนิธรุกจิ
คาปลีกคาสง และธุรกิจประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทยไดสะดวกขึ้น 
 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีมติใหการสงเสริมกิจการ 
คาสงคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภค เฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลตัดสินใจใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากร
เพื่อใหตางชาติเขามาดําเนินธุรกิจได และอํานวยความสะดวกเรื่องการถือครองที่ดิน การเขาเมือง
ของผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 
3.8  วิเคราะหบทบาทของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
 การที่นักลงทุนตางชาติเขามาถือหุนขางมากในธุรกิจคาปลีกคาสงของไทย นอกจากจะ
มีฐานะและบทบาทมากขึ้น ยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน คือ 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ การจางงาน และทิศทาง 
การบริหารธุรกิจคาปลีกคาสงในดานอื่น ๆ 
 การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรานขายของชํา หรือ รานโชวหวยดั้งเดิม ตองปรับปรุงตนเอง
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ตองใชการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารกิจการ 
 ทศิทางการดําเนินธุรกิจคาปลีกคาสงในประเทศไทย หลังจากนักลงทุนขามชาติเขามา แล
วจะมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังนี้ 
 3.8.1 การแขงขันในธุรกิจคาปลีกประเภทดีสเคาทสโตรและไฮเปอรมารเก็ต มีความ
รุนแรงขึ้น รานคามีตางชาติถือหุนในธุรกิจจํานวนมาก เชน เทสโก โลตัส ซูเปอรเซ็นเตอร และคารฟูร 
ไฮเปอรมารเก็ต  

                                                           

 2  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

DPU



 36 

 3.8.2 รานคาปลีกประเภทซูเปอรมารเก็ต เชน ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต เปนรานคาปลีก
ประเภทซูเปอรมารเก็ตที่ขายดีอันดับหนึ่ง ทําใหรานซูเปอรมารเก็ตขนาดเล็ก ตางเรงปรับตัวเพื่อรอง
รับการแขงขัน 

 3.8.3 การดําเนินงานธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย ไดพัฒนาใหทันสมัยและเปนสากล
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูบริหารตางชาติมีประสบการณ และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจสูง 
 3.8.4 ธุรกิจคาปลีกตางชาติ ชวยกระตุนธุรกิจคาปลีกของคนไทย ใหมีการปรับปรุงธุรกิจ
สูความเปนสากล นําเทคโนโลยี และมีการพัฒนาสินคาและบริการใหมีความทันสมัย 
 3.8.5 มีการใชกลยุทธทางดานราคา มาใชในการแขงขันกับคูตอสูอยางรุนแรง 
 3.8.6 ความสัมพันธระหวางซัพพลายเออร และกลุมสถาบันการเงินมีการเปลี่ยนแปลง 
ผูคาปลีกควรมีสัมพันธภาพในฐานะคูคามากกวาศรัตรู 

 
3.9  ประวัติและกลยุทธของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร หรือ ไฮเปอรมารเก็ต รายใหญ 
จํานวน 4 ราย คือ เทสโก โลตัส  บิ๊กซี  แม็คโคร  และ คารฟูร 
 เทสโก โลตัส3 (Tesco Lotus) โดยบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน จํากัด (ดําเนินธุรกิจภายใต
ช่ือเทสโก โลตัส ของเครือเจริญโภคภัณฑ เปนกลุมซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญในเมืองไทย ในชวงป
พ.ศ. 2541 ไดขายหุนใหเทสโก จากอังกฤษ ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจคาปลีกขามชาติจากสหราชอาณาจักร
เขาถือหุนถึงรอยละ 98 การผลิตสินคาโดยมีเครื่องหมายการคาของตนเอง เปนแนวโนมที่เกิดขึ้นกับ
บริษัทคาปลีกชั้นนําทั่วโลก และมีความสําคัญอยางยิ่งตอบริษัทฯ ในประเทศไทย เทสโก โลตัส มุง
มั่นจะเพิ่มรายการสินคาภายใตเครื่องหมายการคา คุมคา ซูเปอรเซฟ และเทสโก ใหมากขึ้น และคาด
วาจะไดรับความนิยมจากผูจับจายใชสอยชาวไทยมากขึ้นในอนาคต มีการกําหนดมาตรฐานการผลิต 
เพื่อใหผูผลิตสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ตรงตามขอกําหนด พรอมทั้งกําหนดมาตรฐานการ
บริการในระดับสูง เพื่อความมั่นใจของลูกคา วาจะไดรับผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพ และบริการที่ดีจาก
เทสโก โลตัส มาตรฐาน BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM) คือ มาตรฐานที่ เทสโก โลตัส
นํามาสนับสนุนใหคูคาใช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตใหเขาสูระดับสากล ในเรื่องของ HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Points, Product Safety) GMP (Good Manufacturing Practice ) 
Quality Management System เปนเกณฑในการตรวจประเมินคัดเลือกคูคาที่จะเปนผูผลิตสินคาตรา
เทสโก โลตัส ทั้งกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค การกระจายสินคา มีศูนยกระจายสินคาที่วังนอย ซ่ึง
ซัพพลายเออรจะสงสินคาไปที่ศูนยกระจายสินคาเพื่อสงใหกับสาขาตาง ๆ ของบริษัท การจดัซือ้สินคา

                                                           

 3  เทสโก โลตัส. จาก http://www.tescolotus.com
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ระหวาง เทสโก โลตัส กับซัพพลายเออรจะใชระบบ EDI สําหรับการสั่งซื้อสินคาจาก ซัพพลายเออร
รายใหญ เชน บริษัท สหพัฒนพิบูล บริษัท P&G บริษัท เนสเลย และบริษัทยูนิลิเวอรโอลดิ้ง สินคา
จะไดรับการประเมินในดานของความเหมาะสมกับความตองการของตลาด และการยอมรับของผู
บริโภค โดยเฉพาะสินคาในกลุมผลิตภัณฑประเภทที่ใชสําหรับรางกาย เชน แชมพู สบู ยาสีฟน แปง 
รายการสินคาคุมคาและซูเปอรเซฟ จะเพิ่มขึ้นเปนกวา 700 รายการ ภายในป 2546 นี้และเกือบทั้ง
หมดของบริษัทคูคาที่ผลิตสินคาตราเทสโก โลตัส เปนผูผลิตคนไทย ที่มีศักยภาพในการผลิตสินคา
ที่มีมาตรฐานสากลดานการควบคุมคุณภาพ ดานสุขอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร  
 

 บิ๊กซี4 (Big C) โดยกลุมจิราธิวัฒนไดขายหุนสวนใหญใหแก กลุมคาสิโนจากฝรั่งเศส 
ทําใหมีการถือหุนถึงรอยละ 66 บิ๊กซีจัดจําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค สินคาที่มีคุณภาพราคา
ประหยัด และอํานวยความสะดวกใหบริการลูกคา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
(Big C Supercenter Public Company Limited) เปดดําเนินการแลว 49 สาขาทั่วประเทศไทย ดวยบุคลากร
มากกวา 11,500 คน และในป พ.ศ. 2548 มียอดจําหนายสูงถึง 53,010 ลานบาท บิ๊กซี จําหนายสินคา
หลากหลายประเภท ทั้งอาหารสด อาหารแหง เครื่องใชสวนตัว เส้ือผา เครื่องใชภายในบาน สินคา
สวนใหญไดรับการเลือกสรรมาจากโรงงานผูผลิตชั้นนําภายในประเทศ บิ๊กซี ใหความสําคัญกับการ
ผลิตสินคาเฮาสแบรนดภายใตช่ือ บริษัท เนื่องจากราคาสินคาไมแพง มีตนทุนต่ําทําใหบริษัทมีกําไร
มาก เชน บิ๊กชอยส ตราสําหรับสินคาบริโภค เซฟชอยส ตราสําหรับสินคาอุปโภค สินคายี่หอบิ๊กซี 
มีการสงเสริมการขายหรือแนวโนมธุรกิจคาปลีกในป 2549 คาดวาจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอน 
ในขณะที่ภาพรวมของการแขงขันยังรุนแรงเชนเดิม โดยผูขายแตละรายเนนการปรับปรุงรานคาดวย
การสรางคอนเซ็ปตใหมๆ สรางความแตกตางเจาะกลุมเปาหมายหลักชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ บิ๊กซี
ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยการกระจายสินคาดวยระบบอี ซีอาร (Efficient 
Consumer Response) ดวยการสั่งซ้ือสินคาดวยระบบคอมพิวเตอรหรือ EDI  

 แม็คโคร5 (Makro) กอตั้งโดยบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เปนการรวมทุนของ 
เครือเจริญโภคภัณฑกับกลุมเอสเอชวี จากเนเธอรแลนด ซ่ึงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ กลุมเอสเอชวี ถือหุน
ถึงรอยละ 90 เปนการดําเนินธุรกิจศูนยจําหนายสินคาแบบชําระดวยเงินสดและบริการตนเองภายใต
ช่ือ “แม็คโคร” ปจจุบันมีทั้งหมด 29 สาขา ซ่ึงมีขนาดแตกตางกันไปตามทําเลที่ตั้งแบงเปน 8 สาขา
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 21 สาขาในตางจังหวัด มีฐานลูกคาที่ไดลงทะเบียนสมาชิก
                                                           

 4  บิ๊กซี. จาก http://www.bigc.co.th 
 5  แม็คโคร. จาก http://www.siammakro.co.th 
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ไวกวา 1.8 ลานคน บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องในการจัด จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
ใหแกลูกคาที่เปนสมาชิกซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง แม็คโครเปดใหบริการเฉพาะสมาชิก
เทานั้น แม็คโครจําหนายสินคาในราคาขายสงที่ถูกกวาราคาตลาดทั่วไป แม็คโครมีการส่ั

                                                          

งซ้ือสินคา
เปนจํานวนมากจากผูผลิตโดยตรง มีการรับประกันราคาสินคา สินคาทุกชิ้นที่สมาชิกซื้อจากแม็คโคร 
จะตองถูกกวาหางอื่น มีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาอุปโภคและบริโภคเพื่อใชในการกระจายสินคา
ทั่วประเทศ  

 คารฟูร6 (Carrefour)  กลุมเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน ไดขายหุนทั้งหมดในคารฟูร
ใหแกบริษัทคารฟูร เนเธอแลนด บีวี จํากัด จากเนเธอรแลนด ในป พ.ศ. 2541 ทําใหบริษัท คารฟูร
เปนเจาของคารฟูรไฮเปอรมารเก็ตเต็มรอยเปอรเซ็นต คารฟูรเนนการจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค 
ประเภทอาหารที่เปนอาหารหลัก จําหนายสินคาประเภทเสื้อผาเสริมเล็กนอย มีสินคาจําหนาย
ประมาณ 54,000 รายการ พื้นที่ขายโดยเฉลี่ยของไฮเปอรมารเก็ตคือ 9,000 ตารางเมตร จําหนายสินคา
ราคาต่ําเพราะตนทุนต่ํา เนื่องจาก คารฟูรจะตั้งอยูบริเวณชานเมืองซึ่งราคาที่ดินถูกกวา ลดคาโสหุยที่
ไมจําเปนลง ลดราคาจัดซ้ือลง สวนลดที่ไดรับจากการจัดซ้ือสินคาจํานวนมากจะทําใหลูกคาไดรับ
สวนลดหรือราคาที่ถูกลงดวย ทําใหสามารถเพิ่มยอดขายไดมาก เมื่อยอดขายเพิ่ม ก็ทําใหมีอํานาจ
การตอรองในการจัดซื้อซ่ึงจะมีผลทําใหลดราคาลงไปไดอีก 

 

 

 6  คารฟูร. จาก http://www.carrefour.co.th 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในรูปของไฮเปอรมารเก็ตหรือ    
ดิสเคาทสโตร สงผลกระทบตอทิศทางและแนวโนมของธุรกิจคาปลีกในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ธุรกิจคาปลีกรายใหญที่มีผูถือหุนขางมากเปนผูประกอบการตางชาติ ทําใหเกิดการแขงขันดาน   
ตาง ๆ มีการใชกลยุทธการแขงขันทั้งทางดานราคาและบริการ เชน การจัดรายการลดราคาสินคา 
การใหบริการบัตรเครดิต การจัดโปรโมชั่นใหสวนลด การขยายสาขา และการปรับปรุงระบบการ
ใหบริการใหเปนในรูปแบบ One Stop Shopping ซ่ึงการศึกษาโครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
โดยพิจารณาจากยอดขาย สวนแบงตลาด ทรัพยสิน สวนแบงตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญทั้ง 4 คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร คารฟูร และธุรกิจในกลุม
ซูเปอรมารเก็ตรายเล็ก 2 ราย คือ ท็อปส และฟูดแลนด ชวงกอนและหลงัเปดเสรีทางการคา ดังนี้ 
 
4.1  สัดสวนการถือหุนในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ประเภทดิสเคาทสโตร 
 
ตารางที่ 4.1  สัดสวนผูถือหุนชวงกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 4 แหง 
 

หาง/ราน ผูถือหุนใหญกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ผูถือหุนใหญหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
1. เทสโก โลตัส เครือเจริญโภคภัณฑ (100%) เทสโก (98%)  

เครือเจริญโภคภัณฑ (2%) 
2. บิ๊กซี กลุมจิราธิวัฒน (33%) โรบินสัน (15%) 

แลนดแอนดเฮาส (11%) 
คาสิโน (66%)  
กลุมจิราธิวัฒน (13%)   
ผูถือหุนรายยอย (21%) 

3. แม็คโคร SHV (44%) เครือเจริญโภคภัณฑ 
(24%) อ่ืน ๆ (32%) 

 SHV (90%)  
เครือเจริญโภคภัณฑ (10%) 

4. คารฟูร เซ็นทรัล (51%) คารฟูร (49%) คารฟูร (100%) 
 
ที่มา : รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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 กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ. 2539-2540 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม สวนใหญ
เปนของนักธุรกิจคนไทย หรือเปนการรวมทุนกับนักลงทุนตางชาติ ในสัดสวนที่นักธุรกิจคนไทย  
มีการถือหุนในสัดสวนที่มากกวา แตภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหนักธุรกิจคนไทยตองขายหุน
ของตนเองใหแกนักลงทุนตางชาติทั้งหมด หรือสวนใหญ เพื่อนําเงินตราตางประเทศมาชําระหนี้
เงินกูตางประเทศและรักษาธุรกิจใหคงอยูได ทําใหสัดสวนการถือหุนเปลี่ยนไป จากเดิมนักลงทุน
ไทยเปนผูถือหุนสวนใหญกลายเปนนักลงทุนตางชาติเปนผูถือหุนสวนใหญ หรือทั้งหมดในธุรกิจ 
คือ ชวงกอนเกิดวิฤตเศรษฐกิจ เทสโก โลตัส ผูถือหุนใหญ คือ เครือเจริญโภคภัณฑถือหุนทั้งหมด
ในกิจการ แตหลังวิกฤตเศรษฐกิจเครือเจริญโภคภัณฑไดขายหุนสวนใหญใหเทสโก จากอังกฤษ ถือ
หุนรอยละ 98 เครือเจริญโภคภัณฑถือหุนลดลงเหลือเพียงรอยละ 2 บิ๊กซี ชวงกอน วิกฤตเศรษฐกิจ
กลุมจิราธิวัฒนถือหุนรอยละ 33 โรบินสันถือหุนรอยละ 15 ชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ กลุมจิราธิวัฒน
ไดขายหุนใหแกกลุมคาสิโน จากประเทศฝรั่งเศสถือหุนถึงรอยละ 66 และกลุมจิราธิวัฒนถือหุน 
รอยละ 13 โดยแม็คโคร ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ เปนการรวมทุนระหวางเครือเจริญโภคภัณฑและ 
SHV จากเนเธอแลนด โดยเครือเจริญโภคภัณฑถือหุนรอยละ 24 SHV ถือหุนรอยละ 44 หลังวิกฤต
เศรษฐกิจเครือเจริญโภคภัณฑขายหุนสวนใหญใหแก SHV จากเนเธอแลนด ถือหุนถึงรอยละ 90 
คารฟูร  เครือเจริญโภคภัณฑหุนเพียงรอยละ 10 คารฟูร เปนการรวมทุนระหวางเซ็นทรัลของ
ตระกูลจิราธิวัฒน ถือหุนรอยละ 51 และคารฟูรจากฝรั่งเศส ถือหุนรอยละ 49 แตหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
กลุมเซ็นทรัลตองขายหุนทั้งหมดใหแกคารฟูร ทําใหคารฟูรถือหุนทั้งหมดเต็ม 100 เปอรเซ็นต เมื่อ
ธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหมภายใตการบริหารของนักลงทุนตางชาติมีการแขงขันทั้งทางดานเงินทุน 
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศมาใชในการบริหารจัดการ ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
มีการแขงขันดวยการใชกลยุทธทั้งดานราคาและไมใชราคาอยางรุนแรง 

 
4.2  การวิเคราะหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร ชวงกอนและหลังเปดเสรีทางการคา 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบยอดขาย ทรัพยสิน และสวนแบงตลาด ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
ชวงกอนและหลังการเปดเสรีทางการคา ตั้งแตป พ.ศ. 2538 – 2548 เพื่อใหทราบวา ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
มีการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย ทรัพยสินและสวนแบงตลาดของธุรกิจอยางไร  
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ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบยอดขายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2538-2541 
              หนวย : ลานบาท 
บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

แม็คโคร เทสโก โล
ตัส 

บิ๊กซี คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2538 25,010.96 2,197.59 1,710.80  - 2,386.54 31,305.89 
2539 31,655.14 5,969.78 2,709.51 1,612.94 4,818.17 46,765.54 
2540 32,094.21 12,933.82 17,665.83 4,903.59 10,955.99 78,553.44 
2541 30,775.73 17,172.10 20,612.09 6,735.02 11,352.86 86,647.80 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
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ภาพที่ 4.1 แสดงสัดสวนยอดขายธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาสโตร พ.ศ.2538–2541 
 
ที่มา : คํานวณจากตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.3 แสดงสวนแบงตลาดยอดขายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร  
                    พ.ศ. 2538-2541 
                   หนวย : รอยละ 

บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

แม็คโคร เทสโก โล
ตัสบิ๊กซี 

บิ๊กซี คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2538 79.89   7.02   5.46  -   7.63 100.00 
2539 67.69 12.77   5.79 3.45 10.30 100.00 
2540 40.86 16.46 22.49 6.24 13.95 100.00 
2541 35.52 19.82 23.79 7.77 13.10 100.00 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.2 ตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.1 พบวาในชวงกอนเปดเสรทีางการคา ระหวางป 
พ.ศ. 2838-2541 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร แม็คโครเปนธุรกิจคาสง ที่มียอดขาย
สูงสุดในขณะนั้น เนื่องจากธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ ในป พ.ศ. 2538 
ยอดขาย จํานวน 25,010.96 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 79.89 ในป พ.ศ. 2539 ยอดขายจํานวน 
31,655.14 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 67.69 ในป 2540 ยอดขายจํานวน 32,094.21 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 40.86 และในป พ.ศ. 2541 ยอดขายจํานวน 30,775.73 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 35.52  
 เทสโก โลตัส มียอดขายในป พ.ศ. 2538 จํานวน 2,197.59 ลานบาท สวนแบงตลาด รอยละ 7.02 
ในป พ.ศ. 2539 ยอดขายจํานวน 5,969.78 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 12.77 ในป พ.ศ. 2540 ยอดขาย
จํานวน 12,933.82 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 16.46 และในป พ.ศ. 2541 ยอดขายจํานวน 
17,172.10 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 19.82 
 บิ๊กซี มียอดขายในป พ.ศ. 2538 จํานวน 1,710.80 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 5.46 ในป 
พ.ศ. 2539 ยอดขายจํานวน 2,709.51 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 5.79 ในป พ.ศ. 2540 ยอดขาย
จํานวน 17,665.83 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 22.49 และในป พ.ศ. 2541 ยอดขายจํานวน 
20,612.09 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 23.79 
  คารฟูร ซ่ึงเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2539 มียอดขาย จํานวน 1,612.94 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 3.45 ในป พ.ศ. 2540 ยอดขายจํานวน 4,903.59 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 6.24 และในป 
พ.ศ. 2541 ยอดขายจํานวน 6,735.02 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 7.77 
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 ธุรกิจรายเล็กอ่ืน ๆ ประกอบดวย ท็อปสและฟูดแลนด มียอดขายในป พ.ศ. 2538 จํานวน 
2,386.54  ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 7.63 ในป พ.ศ. 2539 ยอดขายจํานวน 4,818.17 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 10.30 ในป พ.ศ. 2540 ยอดขายจํานวน 10,955.99 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 13.95 และในป พ.ศ. 2541 ยอดขายจํานวน 11,352.86 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 13.10 
 สาเหตุที่ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ในระยะแรก ๆ แม็คโครมีสวนแบงตลาดในสัดสวนมาก
เนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑไดรวมลงทุนกับนักลงทุนตางชาติ SHV จากประเทศเนเธอแลนดได
รวมลงทุนถึงรอยละ 44 เครือเจริญโภคภัณฑลงทุนรอยละ 24 และเปนธุรกิจคาสงที่มีความแปลกใหม 
ประชาชนใหความนิยมเนื่องจากมีความทันสมัย และรานคาปลีกขนาดใหญซ่ึงเดิมตองสั่งซื้อสินคา
จากยี่ปว ก็หันมาซื้อสินคาจากแม็คโคร การขายสงสินคาในปริมาณมากรวมทั้งการใชกลยุทธในการ
ใหผูซ้ือสินคาสมัครเปนสมาชิกจึงจะสามารถซื้อสินคาได ทําใหมีกลุมเปาหมายลูกคาที่แนนอน ลูก
คาที่เปนรานคาปลีกและลูกคาทั่วไปตองมาสมัครสมาชิกและมีการซื้อสินคาในปริมาณมาก ทําให
แม็คโครมียอดขายสูงสุดในขณะนั้น ยอดขายของแม็คโครจึงอยูในระดับที่สูงมาก และมีสวนแบงตลาด
สูงสุดถึงรอยละ 79.89 แตเมื่อธุรกิจคาปลีกรายอื่น ๆ เริ่มมีการลงทุนรวมกับนักลงทุนตางชาติ มีการ
พัฒนาระบบการบริการใหทันสมัยขึ้น มีการนํากลยุทธการแขงขันทางดานราคามาใช จึงทําใหแม็คโคร
มีสวนแบงตลาดลดลง และยอดขายมีการกระจายไปในธุรกิจคาปลีกรายใหญอ่ืน ๆ เชน เทสโก โลตัส 
บี๊กซี คารฟูร และธุรกิจคาปลีกรายเล็กอื่น ๆ ไดครองสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2538-2541 
               หนวย : (ลานบาท) 
บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

แม็คโคร เทสโก โล
ตัส 

บิ๊กซี คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2538 9,855.17 4,118.90 3,901.41 1,157.49 781.29 19,814.26 
2539 13,979.99 9,148.83 4,283.27 3,230.34 4,207.18 34,849.61 
2540 13,911.70 14,425.33 15,988.73 6,032.83 5,717.58 56,076.17 
2541 14,872.48 13,426.41 14,742.75 5,872.79 6,904.17 55,818.60 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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ภาพที่ 4.2 แสดงสัดสวนทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2538-2541 
 
ที่มา : คํานวณจากตารางที่  4.4 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงสวนแบงตลาดทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร  
                 พ.ศ. 2538-2541 

                   หนวย : รอยละ 
บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

แม็คโคร เทสโก 
โลตัส 

บิ๊กซี คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2538 49.74 20.79 19.69 5.84 3.94 100.00 
2539 40.12 26.25 12.29 9.27 12.07 100.00 
2540 24.81 25.72 28.51 10.76 10.20 100.00 
2541 26.64 24.05 26.41 10.52 12.38 100.00 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 จากตารางที่ 4.4 ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.2 พบวาในชวงกอนเปดเสรีทางการคา ระหวางป 
พ.ศ. 2538-2541 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร แม็คโคร เปนธุรกิจคาสงที่มีทรัพย
สินมากในขณะนั้น เนื่องจากมีการลงทุนดานเทคโนโลยีสมัยใหม การบริหารจัดการ การขยายสาขา การ
นําระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเขามาใช ทําใหมียอดขายสูงสุดและมีทรัพยสิน ใน พ.ศ. 2538 จํานวน 
9,855.17 ลานบาท  สวนแบงตลาดรอยละ  49.74 ในป  พ .ศ . 2539 มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 
13,979.99 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 40.12 ในป พ.ศ. 2540 มีทรัพยสินจํานวน 13,911.70 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 24.81 และในป พ.ศ. 2541 มีทรัพยสินจํานวน 14,872.48 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 26.64  
 เทสโก โลตัส มีทรัพยสินในป พ.ศ. 2538 จํานวน 4,118.90 ลานบาท มีสวนแบงตลาด
รอยละ  20.79 ในป  พ .ศ . 2539 มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน  9,148.83 ลานบาท  สวนแบงตลาด        
รอยละ 26.25 ในป พ.ศ. 2540 มีทรัพยสินจํานวน 14,425.33 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 25.72 และ
ในป พ.ศ. 2541 มีทรัพยสินจํานวน 13,426.41 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 24.05 
 บิ๊กซี มีทรัพยสินในป พ.ศ. 2538 จํานวน 3,901.41 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 19.69 
ในป พ.ศ. 2539 มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 4,283.27 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 12.29 ในป 
พ.ศ. 2540 มีทรัพยสินจํานวน 15,988.73 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 28.51 และในป พ.ศ. 2541 
มีทรัพยสินจํานวน 14,742.75 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 26.41  
  คารฟูร มีทรัพยสินในป พ.ศ. 2538 จํานวน 1,157.49 ลานบาท สวนแบงตลาด รอยละ 5.84 
ในป พ.ศ. 2539 มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 3,230.34 ลานบาท สวนแบงตลาด รอยละ 9.27 ในป 2540 
มีทรัพยสินจํานวน 6,032.83 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 10.76 และในป พ.ศ. 2541 มีทรัพยสิน
จํานวน 5,872.79 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 10.52  
 ธุรกิจรายเล็กอื่น ๆ ประกอบดวย ท็อปสและฟูดแลนด มีทรัพยสินในป พ.ศ. 2538 
จํานวน 781.29 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 3.94 ในป พ.ศ. 2539 มีทรัพยสินจํานวน 4,207.18 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 12.07 ในป พ.ศ. 2540 ทรัพยสินจํานวน 5,717.58 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 10.20 และในป พ.ศ. 2541 ยอดขายจํานวน 6,904.17 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 12.38 
 แมวา แม็คโครจะมีทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2541 มีทรัพยสิน 14,872.48 ลานบาท 
แตมีสวนแบงตลาดกลับลดลงในทํานองเดียวกันกับการเปรียบเทียบยอดขาย เนื่องจาก เทสโก โลตัส 
บิ๊กซี คารฟูร และธุรกิจรายเล็กอื่น ๆ ตางมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริการลูกคา การนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหลูกคาตางหันไปใหความสนใจในสิ่งที่แปลกใหมและทันสมัยกวา 
ทําใหธุรกิจคาปลีกคาสงตางตองพัฒนาและระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใชรวมทั้งการนํากลยุทธ
ตาง ๆ มาใชในการแขงขันกันอยางมาก 
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ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบยอดขายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2542-2548 
                หนวย : ลานบาท 
บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

เทสโก โล
ตัส 

บิ๊กซี แม็คโคร คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2542 20,923.67 22,464.12 34,493.28 8,367.05 12,066.96 98,315.08 
2543 33,078.15 25,591.34 37,807.61 10,906.42 12,194.58 119,578.10 
2544 45,087.00 32,636.64 38,242.82 13,095.61 12,456.79 141,518.86 
2545 54,340.62 38,213.56 37,246.12 15,935.61 15,858.29 161,594.20 
2546 64,695.06 42,341.68 39,249.28 18,005.98 16,749.12 181,041.12 
2547 72.736.66 47,411.94 44,670.38 21,077.84 18,912.96 204,809.78 
2548 80,348.86 53,194.48 50,418.09 22,813.90 22,073.90 228,849.23 

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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ภาพที่ 4.3  แสดงสัดสวนยอดขายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2542–2548 
 

ที่มา : คํานวณจากตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.7 แสดงสวนแบงตลาดยอดขายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร  
                  พ.ศ. 2542-2548 
                                     หนวย : รอยละ 

บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

เทสโก โล
ตัส 

บิ๊กซี แม็คโคร คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2542 21.28 22.85 35.08 8.51 12.28 100.00 
2543 27.66 21.40 31.62 9.12 10.20 100.00 
2544 31.86 23.06 27.02 9.25 8.81 100.00 
2545 33.63 23.65 23.05 9.86 9.81 100.00 
2546 35.74 23.39 21.68 9.95 9.24 100.00 
2547 35.51 23.15 21.81 10.29 9.24 100.00 
2548 35.11 23.24 22.03 9.97 9.65 100.00 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 
 จากตารางที่ 4.6 และตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.3 ชวงแรกของการเปดเสรีทางการคา ตั้ง
แตป พ.ศ. 2542 พบวาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร หลังเปดเสรีทางการคา   แม็ค
โคร มียอดขาย จํานวน 34,493.28 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 35.08 ในปพ.ศ. 2543 ยอดขาย 
37,807.61 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 31.62 ยอดขายในป พ.ศ. 2544 จํานวน 38,242.82 ลาน
บาท สวนแบงตลาดลดลงเหลือรอยละ 27.02 เนื่องจากเทสโก โลตัส และบ๊ิกซีไดนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การลงทุน รวมทั้งการเรงขยายสาขาเพิ่มขึ้น ทําให แม็คโครแมจะมียอดขายเพิ่มขึ้นแตมี
สวนแบงตลาดลดลง ในป พ.ศ. 2545 ยอดขายจํานวน 37,246.12 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 23.05 
ในป พ.ศ. 2548 ยอดขายจํานวน 50,418.09 ลานบาท สวนแบงตลาดลดลงเหลือ     รอยละ 22.03  
 เทสโก โลตัส หลังเปดเสรีทางการคามีการเพิ่มการลงทุน การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารจัดการ การขยายสาขา และการใชกลยุทธทางการแขงขัน ทําใหมียอดขายเพิ่มขึ้น คือ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2542 ยอดขาย 20,923.67 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 21.28 ในป พ.ศ. 2543 ยอดขายเพิ่ม
ขึ้นเปน 33,078.15 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 27.66 ป พ.ศ. 2544 มียอดขาย 45,087 ลานบาท สวน
แบงตลาดรอยละ 31.86 ในป พ.ศ. 2545 มียอดขาย 54,340.62 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ  33.63 ป 
พ.ศ. 2548 มียอดขาย 80,348.86 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 35.11  
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 บิ๊กซี มียอดขายเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2542 ยอดขาย 22,464.12 ลานบาท สวนแบงตลาด 
รอยละ 22.85 ในป พ.ศ. 2543 มียอดขายเพิ่มขึ้นเปน 25,591.34 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 21.40 
ป พ.ศ. 2544 มียอดขาย 32,636.64 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 23.06 ในป พ.ศ. 2545 มียอดขาย
เพิ่มขึ้นเปน 38,213.56 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 23.65 ป พ.ศ. 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 53,194.48 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 23.24   
 คารฟูร มียอดขายเปนอันดับสี่ ในป พ.ศ. 2542 จํานวน 8,367.05 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 8.51 มียอดขายในป พ.ศ. 2543 จํานวน 10,906.42 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 9.12 มียอดขาย 
ในป พ.ศ. 2544 จํานวน 13,095.61 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 9.25 มียอดขายในป พ.ศ. 2545 
จํานวน 15,935.61 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 9.86 ในป พ.ศ. 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นเปน 
22,813.90 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 9.97 
 ธุรกิจรายเล็กอ่ืน ๆ ประกอบดวย ท็อปสและฟูดแลนด มียอดขายในป พ.ศ. 2542 จํานวน 
12,066.96 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 12.28 มียอดขายในป พ.ศ. 2543 จํานวน 12,194.58 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 10.20 มียอดขายในป พ.ศ. 2544 จํานวน 12,456.79 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 8.81 มียอดขายในป พ.ศ. 2545 จํานวน 15,858.29  ลานบาท  สวนแบงตลาดรอยละ 9.81 ในป 
พ.ศ. 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นเปน 22,073.90 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 9.65 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2542-2548 
                                   หนวย : (ลานบาท) 

บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

เทสโก โล
ตัส 

บิ๊กซี แม็คโคร คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2542   20,879.52    13,836.07    16,000.28      7,749.79      6,853.04    65,318.70  
2543   28,509.44    17,342.04    17,322.61      8,823.86      6,606.07    78,604.02  
2544   36,350.01    22,255.75    17,067.50    11,307.57      5,367.06    92,347.89  
2545   45,474.67    26,173.59    16,481.82    12,587.96      6,116.84  106,834.88  
2546   49,765.97    25,395.07    16,174.65    13,539.16      5,261.40  110,136.25  
2547   50,229.01    27,295.56    18,538.55    14,358.38      6,420.21  116,841.71  
2548   50,689.82    28,896.72    18,967.95    15,180.45      7,148.18  120,883.12  

 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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ภาพที่ 4.4  แสดงทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร  พ.ศ. 2542–2548 
 
ที่มา : คํานวณจากตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงสวนแบงตลาดทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร  
                  พ.ศ. 2542-2548 
                    หนวย : รอยละ 
บริษัท/ 
ป พ.ศ. 

เทสโก โล
ตัส 

บิ๊กซี แม็คโคร คารฟูร อ่ืน ๆ รวม 

2542 31.97 21.18 24.50 11.86 10.49 100.00 
2543 36.27 22.06 22.04 11.23 8.40 100.00 
2544 39.36 24.10 18.48 12.24 5.82 100.00 
2545 42.57 24.50 15.43 11.78 5.72 100.00 
2546 45.19 23.06 14.69 12.29 4.77 100.00 
2547 42.99 23.36 15.87 12.29 5.49 100.00 
2548 41.93 23.90 15.69 12.56 5.92 100.00 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 จากตารางที่ 4.8 และตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.4 ชวงแรกของการเปดเสรีทางการคา ตั้งแต
ป พ.ศ. 2542 พบวาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร เทสโก โลตัส มีทรัพยสินในการ
ลงทุนมากที่สุด จํานวน 20,879.52 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 31.97 ในปพ.ศ. 2543 มีทรัพยสิน
จํานวน  28,509.44 ลานบาท  สวนแบงตลาดรอยละ 36.27 ในป  พ .ศ. 2544 มีทรัพยสินจํานวน 
36,350.01 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 39.36 ป พ.ศ. 2545 มีทรัพยสินจํานวน 45,474.67 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 42.57 ในป พ.ศ. 2548 มีทรัพยสินจํานวน 50,689.82 ลานบาท สวนแบงตลาด
รอยละ 41.93  
 บิ๊กซี มีทรัพยสินในป พ.ศ. 2542 จํานวน 13,836.07 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 21.18 
ในปพ.ศ. 2543 มีทรัพยสินจํานวน 17,342.04 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 22.06 ในป พ.ศ. 2544 
มีทรัพยสินจํานวน 22,255.75 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 24.10 ในป พ.ศ. 2545 มีทรัพยสิน
จํานวน  26,173.59 ลานบาท  สวนแบงตลาดรอยละ 24.50 ในป  พ .ศ. 2548 มีทรัพยสินจํานวน 
28,896.72 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 23.90  
 แม็คโคร มทีรัพยสินใน พ.ศ. 2542 จํานวน 16,000.28 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 24.50 
ในปพ.ศ. 2543 มีทรัพยสินจํานวน 17,322.61 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 22.04 ในป พ.ศ. 2544 
มีทรัพยสิน จํานวน 17,067.50 ลานบาท สวนแบงตลาดลดลงเหลือรอยละ 18.48 ในป พ.ศ. 2545 มี
ทรัพยสินจํานวน 16,481.82 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 15.43 ในป พ.ศ. 2548  มีทรัพยสิน
จํานวน 18,967.95 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 15.69 
 คารฟูร มีทรัพยสินใน พ.ศ. 2542 จํานวน 7,749.79 ลานบาท สวนแบงตลาด รอยละ 11.86 
ในปพ.ศ. 2543 มีทรัพยสินจํานวน 8,823.86 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 11.23 ในป พ.ศ. 2544 มี
ทรัพยสิน จํานวน 11,307.57 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 12.24 ในป พ.ศ. 2545 มีทรัพยสินจํานวน 
12,587.96 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 11.78 ในป พ.ศ. 2548 มีทรัพยสินจํานวน 15,180.45 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 12.56 
 ธุรกิจรายเล็กอื่น ๆ ประกอบดวย ท็อปสและฟูดแลนด มีทรัพยสินใน พ.ศ. 2542 จํานวน 
6,853.04 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 10.49 ในปพ.ศ. 2543 มีทรัพยสินจํานวน 6,606.07 ลานบาท 
สวนแบงตลาดรอยละ 8.40 ในป พ.ศ. 2544 มีทรัพยสิน จํานวน 5,367.06 สวนแบงตลาดรอยละ 5.82 
ในป พ.ศ. 2545 มีทรัพยสินจํานวน 6,116.84 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 5.72 ในป พ.ศ. 2548 มี
ทรัพยสินจํานวน 7,148.18 ลานบาท สวนแบงตลาดรอยละ 5.92  
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ตารางที่ 4.10  เปรียบเทียบอัตราการกระจุกตัวสวนแบงตลาดยอดขายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
    ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2538-2548 

       หนวย : รอยละ 
ป/CR CR1 (กอน/หลัง) CR2 (กอน/หลัง) CR3 (กอน/หลัง) CR4 (กอน/หลัง) 

2538/2542 79.89 / 35.08 86.91 / 57.93 92.37 / 79.21     -      / 87.72 
2539/2543 67.69 / 31.62 80.46 / 59.28 86.25 / 80.68 89.70 / 89.80 
2540/2544 40.86 / 31.86 63.35 / 58.88 79.81 / 81.94 86.05 / 91.19 
2541/2545 35.52 / 33.63 59.31 / 57.28 79.13 / 80.33 86.90 / 90.19 
        2546              35.74             59.13             80.81             90.76 
       2547              35.51            58.66             80.47             90.76 
        2548               35.11            58.35             80.38            90.35 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 
4.3  การวัดการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร ชวงกอนและหลังเปดเสรี
ทางการคา พ.ศ. 2538-2548 
 4.3.1 อัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาด (Concentration Ratio) จากยอดขาย 
  จากตารางที่ 4.10 เมื่อวิเคราะหอัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาดจาก
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญทั้ง 4 แหง โดยใชยอดขายและสวนแบงตลาด
เปนตัวแปรในการวัดอัตราการกระจุกตัวเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2538-2548 พบวา  
  ในป พ.ศ. 2538 ชวงกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัว 
รอยละ 79.89 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ 
แม็คโคร และเทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 86.91 โดยมีอัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกจิ
คาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัว
รอยละ 92.37  
  ในป พ.ศ. 2539 ชวงกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัว 
รอยละ 67.69 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ 
แม็คโคร และเทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 80.46 โดยมีอัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจ
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คาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุก
ตัวรอยละ 86.25 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ 
แม็คโคร เทสโก โลตัส บิ๊กซี และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 89.70  
  ในป พ.ศ. 2540 ชวงกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจ
คาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัว
รอยละ 40.86 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ 
แม็คโคร และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 63.35 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกราย
ใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร บิ๊กซี และเทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัว รอยละ 79.81 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร บิ๊กซี 
เทสโก โลตัส และ คารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 86.05  
  ในป พ.ศ. 2541 ชวงแรกกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัว 
รอยละ 35.52 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ 
แม็คโครและ บิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 59.31 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกราย
ใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร บิ๊กซี และเทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 79.13 อัตรา
สวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร บิ๊กซี เทสโก โลตัส 
และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 86.90   
  ในป พ.ศ. 2542 ชวงแรกของการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัว 
รอยละ 35.08 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ แม็คโครและ 
บิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 57.93 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 
อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร บิ๊กซี และเทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 79.21 อัตราสวนการ
กระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร บิ๊กซี เทสโก โลตัส และคารฟูร 
มีคาการกระจุกตัวรอยละ 87.72   
  ในป พ.ศ. 2543 ชวงเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 31.62 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ แม็คโครและ
เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 59.28 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
รายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 80.68 
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อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คอื แมค็โคร เทสโก โลตสั 
บิ๊กซี และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 89.80  
  ในป พ.ศ. 2544 การเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอย
ละ 31.86 อัตราสวนการกระจุกตัว ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก 
โลตัส และแม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 58.88 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 
3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส แม็คโคร และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 81.94 อัตราสวน
การกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส แม็คโคร 
บิ๊กซี และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 91.19 
  ในป พ.ศ. 2545 การเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร เปลี่ยนจากแม็คโคร เปน เทสโก โลตัส (CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคา
การกระจุกตัวรอยละ 33.63  อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) 
คือ เทสโก โลตัส และบ๊ิกซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 57.28 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลี
กรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 
80.33 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก 
โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร คาการกระจุกตัวรอยละ 90.19 
  ป พ.ศ. 2546 การเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก 
ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 35.74 และ
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส 
และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวคือรอยละ 59.13 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ราย
ใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 80.81 มี
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส 
บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร การกระจุกตัวรอยละ 90.76 
  ป พ.ศ. 2547 เกิดวิกฤติการณไขหวัดนก และเศรษฐกิจชะลอตัวสงผลใหผูบริโภค
ลดการจับจายใชสอยลง ทําใหยอดขายของธุรกิจคาปลีกทุกแหงไดรับผลกระทบ อัตราสวนการ
กระจุกตัวลงลด แตยังคงครองสวนแบงตลาดสวนใหญ คือ อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก
ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 35.51 และ
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส และบิ๊กซี 
คาการกระจุกตัวรอยละ 58.66 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ 
เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 80.47 อัตราสวนการกระจุกตัวของ
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ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มี
คาการกระจุกตัวรอยละ 90.76 
  ในป พ.ศ. 2548 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกประเภทดิสเคาทสโตร 
รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 35.11 และอัตราสวนการกระจุกตัว
ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจกุตวั
รอยละ 58.35 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตสั 
บิ๊กซี และ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 80.38 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกจิคาปลีกรายใหญ 
4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 90.35 
  เมื่อเปรียบเทียบการกระจุกตัวปแรกของการเปดเสรีทางการคาในป พ.ศ. 2542 พบ
วา อัตราสวนการกระจุกตัวซ่ึงวัดจากสวนแบงตลาดไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คือ แม็คโครยัง
ครองสวนแบงตลาดสวนใหญ แตเมื่อธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายอ่ืน ๆ ตางหาพันธมิตรในการรวมทุน
หรือขายหุนใหนักลงทุนตางชาติ ทําใหมีผลตอโครงสรางตลาดและสวนแบงตลาดชวง 1-2 ป หลังจาก
เปดเสรีทางการคา สวนแบงตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มีผลใหการกระจุกตัวมีการเปลี่ยน
แปลงไปดวย คือ จากเดิม แม็คโครมีสวนแบงตลาดสูงสุด แตเมื่อเทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีการลง
ทุนพรอมกับการเรงขยายสาขาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําใหมียอดขายสูงสุด สวนแบงตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมาก  
  เปรียบเทียบอัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาด (CR) โดยพิจารณาจาก
ยอดขาย และสวนแบงตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ 4 อันดับแรก 
ชวงกอนและหลังเปดเสรีทางการคาพบวา ชวงกอนเปดเสรีทางการคาสวนแบงตลาดสวนใหญตก
อยูกับธุรกิจที่มีเงินลงทุนมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ แม็คโคร แตเมื่อธุรกิจคาปลีกรายอื่น ๆ 
เชน เทสโก โลตัส บิ๊กซี และคารฟูร นักลงทุนตางชาติไดนําเงินลงทุนพัฒนาระบบการบริหารจัด
การ และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเชนเดียวกัน ทําใหสวนแบงตลาดมีการกระจายไปยังธุรกิจ
ตาง ๆ มีการใชกลยุทธในการแขงขันทั้งทางดานราคาและไมใชราคา เชน การขยายสาขาไปในชุม
ชนใหญ ๆ การสรางสินคาในแบรนดของตนเอง ทําใหธุรกิจมีการแขงขันเพื่อเพิ่มยอดขาย และ
ธุรกิจที่มีสาขามากมีความไดเปรียบในการสรางยอดขาย การกระจายสินคา และอํานาจตอรองที่มาก
กวา เนื่องจากธุรกิจคาปลีกประเภทดิสเคาทสโตรเนนการจําหนายสินคาอุปโภค และบริโภค ซ่ึงเปน
สินคาหลักในการครองชีพ จึงทําใหคาอัตราการกระจุกตัวของสวนแบงตลาด มีคาสูงและมีแนว
โนมไปในการผูกขาด โครงสรางตลาดเปนตลาดผูขายนอยราย  
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 4.3.2  การวิเคราะหดวยดัชนีเฮอรฟนดาหล จากยอดขาย 
 
ตารางที่ 4.11 การวัดการกระจุกตัวยอดขายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร  
  ดวยดัชนีเฮอรฟนดาหล พ.ศ. 2538-2548 
 

ป พ.ศ. HI กอน HI หลัง 

2538/2542 0.65 0.23 

2539/2543 0.48 0.23 

2540/2544 0.25 0.24 

2541/2545 0.23 0.23 

        2546  0.24 

       2547  0.24 

       2548  0.24 

 
          ที่มา : จากการคํานวณ 
 

 ตามตารางที่ 4.11 การวิเคราะหอัตราการกระจุกตัวโดยใชดัชนีเฮอรฟนดาหล พบวาใน
ชวงกอนการเปดเสรีทางการคาระหวางป พ.ศ. 2538 มีคาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.65 ในป พ.ศ. 2539 
คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.48 ในป พ.ศ. 2540 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.25 และในป 2541 
คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.23 
 ในชวงการเปดเสรีทางการคา ในป พ.ศ. 2542 มีคาดัชนีเฮอรฟนดาหล  เทากับ 0.23 ในป 
พ.ศ. 2543 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.23 ในป พ.ศ. 2544 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.24 ในป 
พ.ศ. 2545 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.23 ในป พ.ศ. 2546 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.24 
ในป พ.ศ. 2547 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.24 และในป พ.ศ. 2548 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทา
กับ 0.24 
 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล ในชวงกอนเปดเสรีทางการคาธุรกิจมีการกระจุกตัวสูงมากถึง 0.65 
แสดงวาโครงสรางตลาดในขณะนั้นมีแนวโนมไปในทางการผูกขาดแตเมื่อเร่ิมมีการเปดเสรีทางการคา 
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ธุรกิจคาปลีกมีการรวมลงทุนกับนักลงทุนตางชาติ ทําใหมีการแขงขันกันมากขึ้น คาดัชนีเฮอรฟนดาหล
มีคาลดลงแตยังคงมีคาการกระจุกตัวที่สูง ทําใหโครงสรางมีลักษณะตลาดผูขายนอยราย 
 การวัดการกระจุกตัวดวยคาการกระจุกตัวสวนแบงตลาดและวัดดวยดัชนีเฮอรฟนดาหล
มีคาสูงขึ้นในทํานองเดียวกัน แสดงวาคาการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นในทํานองเดียวกัน โครงสรางตลาด
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีการแขงขันลักษณะตลาดผูขายนอยราย 
 
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบอัตราการกระจุกตัวสวนแบงตลาดทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  
  ประเภทดิสเคาทสโตร พ.ศ. 2538-2548   

       หนวย : รอยละ 
ป/CR CR1 (กอน/หลัง) CR2 (กอน/หลัง) CR3 (กอน/หลัง) CR4 (กอน/หลัง) 

2538/2542 49.74/31.97 70.53/56.47 90.22/77.65 96.06/89.51 
2539/2543 40.12/36.27 66.37/58.33 78.66/80.37 87.93/91.60 
2540/2544 28.51/39.36 54.23/63.46 79.04/81.94 89.80/94.18 
2541/2545 26.64/42.57 53.05/67.07 77.10/82.50 87.62/94.28 
        2546           45.19           68.25           82.94           95.23 
       2547           42.99           66.35           82.22           94.51 
        2548           41.93           65.83           81.52           94.08 

 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 4.3.3 อัตราสวนการกระจุกตัวสวนแบงตลาด (Concentration Ratio) จากทรัพยสิน 
  จากตารางที่ 4.12 เมื่อวิเคราะหอัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาดจากกลุม
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญทั้ง 4 แหง โดยใชทรัพยสินและสวนแบงตลาด
เปนตัวแปรในการวัดอัตราการกระจุกตัวเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2538-2548 พบวา  
  ในป พ.ศ. 2538 ชวงกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจ
คาปลีกประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 49.74  
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ แม็คโครและเทสโก โล
ตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 70.53 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 3 อันดับแรก 
(CR3) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 90.22 อัตราสวนการกระจุก
ตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส บิ๊กซี และคารฟูร มีคา
การกระจุกตัวรอยละ 96.06 
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  ในป พ.ศ. 2539 ชวงกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจ
คาปลีก ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 40.12 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ แม็คโครและ
เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 66.37 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
รายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 78.66 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร เทสโก 
โลตัส บิ๊กซี และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 87.93  
  ในป พ.ศ. 2540 ชวงกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของ
ธุรกิจคาปลีก ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัว 
รอยละ 28.51 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส 
และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 54.23 การกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) 
คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร  มีคาการกระจุกตัวรอยละ 79.04 อัตราสวนการกระจุกตัวของ
ธุรกิจคาปลีกรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มีคาการ
กระจุกตัวรอยละ 89.80   
  ในป พ.ศ. 2541 ชวงแรกกอนการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัว
ของธุรกิจคาปลีกประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัว 
รอยละ 26.64 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ 
แม็คโครและบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 53.05 การกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ราย
ใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร บิ๊กซี และเทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 77.10 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร บิ๊กซี 
เทสโก โลตัส และ คารฟูรมีคาการกระจุกตัวรอยละ 87.62  
  ในป พ.ศ. 2542 ชวงแรกของการเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของ
ธุรกิจคาปลีกประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร คาการกระจุกตัวรอยละ 31.97 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ แม็คโครและ 
บิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 56.47 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 
อันดับแรก (CR3) คือ แม็คโคร บิ๊กซี และเทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 77.65 อัตราสวน
การกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส 
บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 89.51   
  ในป พ.ศ. 2543 ชวงเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก
ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ แม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 36.27 อัตรา
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สวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ แม็คโครและเทสโก โล
ตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 58.33 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 3 อันดับแรก 
(CR3) คือ แม็คโคร เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 80.37 อัตราสวนการกระจุก
ตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ แม็คโคร เทสโกโลตัส บิ๊กซี และคารฟูร มีคา
การกระจุกตัวรอยละ 91.60  
  ในป พ.ศ. 2544 การเปดเสรีทางการคา อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก
ประเภทดิสเคาทสโตร รายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 39.36 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส 
และแม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 63.46  อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
รายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส แม็คโคร และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 81.94 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส 
แม็คโคร บิ๊กซี และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 94.18 
  ในป พ.ศ. 2545 อัตราสวนการกระจุกตัวเปลี่ยนจากแม็คโคร เปน เทสโก โลตัส 
(CR1) คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 42.57 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีก
สมัยใหมรายใหญ 2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 67.07 
อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส 
บิ๊กซี และแม็คโคร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 82.50 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัย
ใหม รายใหญ 4 อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอย
ละ 94.28 
  ในป พ.ศ. 2546 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกรายใหญ อันดับ 1 (CR1) 
คือ เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 45.19 การกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 
2 อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 68.25 อัตราสวนการ
กระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร 
มีคาการกระจุกตัวรอยละ 82.94 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 
อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 95.23 
  ในป พ.ศ. 2547 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจรายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ 
เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 42.99 การกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 
อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 66.35 อัตราสวนการกระจกุตวั
ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร มีคา

DPU



 59 

การกระจุกตัวรอยละ 82.22 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 อันดับ
แรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 94.51 
  ในป พ.ศ. 2548 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจรายใหญ อันดับ 1 (CR1) คือ 
เทสโก โลตัส มีคาการกระจุกตัวรอยละ 41.93 การกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 2 
อันดับแรก (CR2) คือ เทสโก โลตัส และบิ๊กซี มีคาการกระจุกตัวรอยละ 65.83 อัตราสวนการ 
กระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 3 อันดับแรก (CR3) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร 
มีคาการกระจุกตัวรอยละ 81.52 อัตราสวนการกระจุกตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรายใหญ 4 
อันดับแรก (CR4) คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร มีคาการกระจุกตัวรอยละ 94.08 
  เมื่อเปรียบเทียบกับปแรกของการเปดเสรีทางการคาในป พ.ศ. 2542 พบวา อัตรา
สวนการกระจุกตัวซ่ึงวัดจากสวนแบงตลาด คือ แม็คโครครองสวนแบงตลาดสวนใหญ แตเมื่อ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีการลงทุนโดยนักลงทุนตางชาติ ทําใหโครงสรางตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
ไป คือ เดิมแม็คโครมีสวนแบงตลาดสูงสุดเปลี่ยนเปนเทสโก โลตัส เปนผูมีสวนแบงตลาดสูงสุด 
 
 4.3.4 การวิเคราะหดวยดัชนีเฮอรฟนดาหล จากทรัพยสิน 
 
ตารางที่ 4.13 การวัดการกระจุกตัวทรัพยสินของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร  
  ดวยดัชนีเฮอรฟนดาหล  พ.ศ. 2538-2548 
 

ป พ.ศ. HI กอน HI หลัง 

2538/2542 0.33 0.22 

2539/2543 0.25 0.24 

2540/2544 0.22 0.26 

2541/2545 0.21 0.28 

         2546  0.29 

        2547  0.28 

        2548  0.27 

  
          ที่มา : จากการคํานวณ 
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 ตามตารางที่ 4.13 การวิเคราะหอัตราการกระจุกตัวโดยใชดัชนีเฮอรฟนดาหล พบวาใน
ชวงกอนการเปดเสรีทางการคาระหวางป พ.ศ. 2538 มีคาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.33 ในป พ.ศ. 
2539 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.25 ในป พ.ศ. 2540 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.22 และใน
ป พ.ศ. 2541 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.21 
 ในชวงการเปดเสรีทางการคา ในป พ.ศ. 2542 มีคาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.22 ป 
พ.ศ. 2543 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.24 ในป พ.ศ. 2544 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.26 ป 
พ.ศ. 2545 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.28 ในป พ.ศ. 2546 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.29 ป 
พ.ศ. 2547 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล เทากับ 0.28 ในป พ.ศ. 2548 คาดัชนีเฮอรฟนดาหล  เทากับ 0.27 
 การวัดการกระจุกตัวของดวยคาการกระจุกตัวสวนแบงตลาด และวัดดวยดัชนีเฮอรฟนดาหล 
มีคาสูงขึ้นในทํานองเดียวกัน แสดงวาคาการกระจุกตัวเพิ่มขึ้น โครงสรางตลาดธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
มีการแขงขันลักษณะตลาดผูขายนอยราย 
 
4.4  พฤติกรรมการแขงขันทางดานราคาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร 
 4.4.1 การดําเนินงาน 
  4.4.1.1 เทสโก โลตัส7 ใชกลยุทธทางดานราคาดวยแคมเปญ “โรลลแบ็ก (Roll 
Back)” จัดรายการขายสินคาราคาถูกถึง 7-10% ใน 1,000 รายการ เพื่อใหธุรกิจไปสูเปาหมายการใช
กลยุทธราคาต่ํา ดวยการบริหารตนทุนการจัดจําหนายใหมีตนทุนต่ําที่สุด มีการตั้งศูนยกระจายสนิคาที่
วังนอย อยุธยา มีพื้นที่จัดเก็บสินคากวา 50,000 ตารางเมตร เปนศูนยกระจายสินคาของธุรกิจคาปลีก
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เปนศูนยกลางการจัดเก็บ การรับ-สงสินคาไปยังเทสโก โลตัส สาขาตาง ๆ 
ทั่วประเทศ เพื่อเปนการชวยบริษัทคูคาในการลดตนทุนคาขนสง และคาเชาพื้นที่ สงผลใหสินคามี
ราคาถูกลง และชวยใหการจัดเก็บสินคาคงคลังมีปริมาณเพียงพออยูเสมอ  
  4.4.1.2 บิ๊กซี8 มีการกําหนดเปาหมายทางกลยุทธดานการคาปลีก และมีกลุมลูก
คาเปาหมายจํานวนมาก มีการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวันในราคา
ถูก ใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและเพิ่มจํานวนสินคาใหหลากหลายเพื่อสนองความ
ตองการของลูกคาดวยแคมเปญ “เราใหคุณมากกวาคําวาถูก” มีการจัดการคลังสินคาและการกระจาย
สินคาดวยระบบการจัดการสมัยใหมที่เรียกวา ECR : Efficient Consumer Response คือ การบริหารจัด

                                                 
 7  เทสโก โลตัส. จาก http://www.tescolotus.com

8  บิ๊กซี. จาก http://www.bigc.co.th  
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การสินคาและทดแทนสินคาที่เรียกวา “ซัพพลายเชน (Supply Chain)” การใชระบบบารโคด อีดีไอ มุง
เนนในการคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ ความสดใหมของสินคา และความสะอาด 
  4.4.1.3 แม็คโคร9 จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันใน
แบบการคาสง โดยลูกคาที่ซ้ือสินคาจะตองลงทะเบียนและมีบัตรสมาชิก สินคาที่จําหนายมีราคาต่ํา
กวาทองตลาด มีหนวยบรรจุลักษณะเฉพาะของแม็คโคร มีสินคาหลากหลายใหลูกคาเลือกแบบ 
“One Stop Shopping” แม็คโครใชกลยุทธในการจําหนายสินคาเพื่อสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมาย เชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร ที่มีการสั่งซื้อสิน
คาครั้งละมาก ๆ มีการจัดรายการลดราคาสินคา การจําหนายสินคาราคาพิเศษเฉพาะสาขา การสง
เสริมการขายในเทศกาลพิเศษ การสงเสริมการขายกรณีเปดสาขาใหม การจัดทําคูปองสวนลด กล
ยุทธที่สําคัญ คือ “รับประกันคืนเงิน การประกันราคา ผูนําสินคาดีราคาถูก” การจําหนายสินคาใน
ปริมาณมาก ในราคาถูก การจัดระบบสินคาคงคลัง ศูนยกระจายสินคา ทําใหการขนสงสินคาทําได
อยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการขนสงสินคา และไมกอใหเกิดปญหาจราจร 
ลดปญหาขาดสตอก ทําใหผูประกอบการและบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการควบคุมคาใชจายและ
เวลาในการจัดสงสินคาจนถึงผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  4.4.1.4 คารฟูร10 จําหนายสินคาที่มีแพรหลายในตลาด เนนสินคาที่มีคุณภาพดี
ราคาถูก มีการตั้งราคาที่ต่ํากวาคูแขงขัน มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคาทุกวัน วันละ 2 รายการ 
และเปลี่ยนรายการสินคาไปตลอด การใชกลยุทธ “ทุกสิ่งถูกใจไปคารฟูร” ใชการประชาสัมพันธ
ทางหนังสือพิมพ โบรชัวร เพื่อโฆษณาวามีสินคาอะไรลดราคาบาง ลดลงเหลือเทาไร  
 4.4.2 สินคาเฮาสแบรนด 
  4.4.2.1 เทสโก โลตัส ทํายอดขายจากสินคาเฮาสแบรนด 3% ของยอดขายจาก
สินคายี่หอซูเปอรเซฟ คุมคา เทสโก โลตัส 
  4.4.2.2 บิ๊กซี ทํายอดขายจากสินคาเฮาสแบรนด 5% ของยอดขายจากสินคายี่หอ
ลีดเดอรไพรซ 
  4.4.2.3 แม็คโคร ทํายอดขายจากสินคาเฮาสแบรนด 5% ของยอดขายจากสินคายี่หอ
อาโร เซฟแพ็ค คิวบิซ 
  4.4.2.4 คารฟูร ทํายอดขายจากสินคาเฮาสแบรนด 5% ของยอดขายจากสินคายี่หอ
คารฟูร ฮารโมนี เฟรสไลนล บลูสกาย 

                                                 
 9  แม็คโคร. จาก http://www.siammakro.co.th
 10 คารฟูร. จาก http://www.carrefour.com 
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4.5  พฤติกรรมการแขงขันท่ีไมใชราคาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภทดิสเคาทสโตร   
 4.5.1 การเขามาของผูประกอบการรายใหม (Barrier to new entrants) 
  ทําเลที่ตั้ง เปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ความไดเปรียบในดานการขยายสาขา
ใหครอบคลุมแหลงชุมชนใหญ ๆ นับวาไดเปรียบคูแขงขันทั้งในดานการเขาถึงกลุมลูกคาการบริหาร
จัดการ ทําใหเกิดการประยัดตอขนาดในการสั่งซ้ือสินคาจํานวนมาก (Economy of scale) การมีสาขา
ที่มากทําใหการลงทุนมีการคุมถึงจุดคุมทุนไดโดยเร็ว 
 4.5.2 อํานาจตอรองตอซัพพลายเออร (The bargaining power of firm’s supplier) 
  การที่ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีสาขาจํานวนมาก ทําใหการสั่งซื้อสินคาในปริมาณมาก
รวมทั้งการมีศูนยกระจายสินคาที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย การขนสงที่รวดเร็ว ทําใหธุรกิจคาปลีก
มีอํานาจตอรองกับซัพพลายเออรมาก และสินคาอุปโภค บริโภค ซ่ึงมีผูผลิตเปนจํานวนมาก ทําให
สามารถใชสินคาทดแทนกันไดงาย แมสินคาจะมีความแตกตางกันบาง ซัพพลายเออรตองสูญเสีย
อํานาจตอรองและตองเสียคาใชจายในการจัดโปรโมชั่น และการจัดรายการตาง ๆ  
 4.5.3 การขยายสาขา 
  ธุรกิจคาปลีกตางแขงขันในการขยายและเพิ่มสาขาจํานวนมาก การแขงขันนับวา
รุนแรงมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เนื่องจากใน
ระหวางป 2548 ผูประกอบการไดมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
  4.5.3.1 เทสโก โลตัส มีการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดใหครอบ
คลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยในป พ.ศ. 2542 มีสาขา 17 สาขา ในป พ.ศ. 2548 มีสาขาเพิ่มขึ้นเปน 60 
สาขา อีกทั้งมีการเปด เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส ณ สถานีบริการน้ํามันเอสโซ 
  4.5.3.2 บิ๊กซี มีการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยในป พ.ศ. 2542  มีสาขา 20 สาขา ในป พ.ศ. 2548 มีสาขาเพิ่มขึ้น เปน 49 สาขา 
  4.5.3.3 แม็คโคร มีการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศโดยในป พ.ศ. 2542  มีสาขา 17 สาขา ในป พ.ศ. 2548 มีสาขาเพิ่มขึ้นเปน 31 สาขา 
  4.5.3.4 คารฟูร ไดมีการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศโดยในป พ.ศ. 2542  มีสาขา 9 สาขา ในป พ.ศ. 2548 มีสาขาเพิ่มขึ้นเปน 23 สาขา 
 4.5.4 หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับคืนสินคาหรือเปล่ียนสินคาใหม 
  4.5.4.1 เทสโก โลตัส รับคืนสินคาทั่วไป ภายใน 30 วัน รับคืนสินคาประเภท
เครื่องใชไฟฟา ภายใน 7 วัน และรับคืนสินคาอาหารสด ภายในวันเดียวกัน 
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  4.5.4.2 บิ๊กซี รับคืนสินคาที่ชํารุดหรือผิดพลาดจากการผลิต หรือซ้ือสินคาผิด
หรือไมพอใจสินคา ยกเวน เสื้อผาที่มีการแกไข ชุดช้ันใน เทปเพลง ซีดี หนังสือ หลอดไฟ แบตเตอรี่ 
และสินคาลดราคาลางสต็อก ภายใน 8 วัน อาหารสดภายในวันเดียวกัน 
  4.5.4.3 แม็คโคร รับเปลี่ยนหรือคืนสินคาที่ชํารุด หรือไมสามารถใชงานไดตาม
วัตถุประสงค แตสินคาตองอยูในสภาพเดิม ภายใน 7 วัน อาหารสดภายในวันที่ซ้ือ 
  4.5.4.4 คารฟูร รับคืนสินคาที่ชํารุด สินคาที่ไมไดคุณภาพมาตรฐานทุกประเภท 
ยกเวน เส้ือผาที่มีการแกไข ชุดชั้นใน เทปเพลง ซีดี หนังสือ ถาน แบตเตอรี่ หลอดไฟ สินคาลดราคา
ลางสต็อก ภายใน 8 วัน อาหารสดภายในวันเดียวกัน 

 
4.6  อุปสรรคตอการแขงขันในตลาดธุรกิจคาปลีกสมัยใหม   
 4.6.1 บริษัทที่ทําธุรกิจอยูแลวมีตนทุนเฉลี่ยต่ํากวาคูแขงรายใหม เพราะมีการลงทุน
และมีการขยายสาขาเปนจํานวนมาก 
 4.6.2 บริษัทใหมจะเขาสูตลาดจะตองลงทุนในการตั้งสาขาจํานวนมาก เพื่อใหมตีนทนุ
ต่ําพอจะแขงขันกับคูแขงรายเกาและตองใชเงินทุนจํานวนมหาศาล ลักษณะการขยายการลงทุนของ
บริษัทที่มีการลงทุนเพื่อกีดกันคูแขง (Pre-emptive investment) โดยเฉพาะการเลือกทําเลที่ตั้งของ
รานที่มีการคมนาคมสะดวก และเปนศูนยกลางชุมชน การขยายสาขาในกรุงเทพฯ มีความยาก
ลําบากเนื่องจากหาพื้นที่ขนาดใหญในกรุงเทพฯ ไดยาก และราคาที่ดินที่เร่ิมสูงขึ้น 
 4.6.3 บริษัทเดิมที่อยูในตลาดมีการลงทุนจํานวนหลายพันลานบาท มีการจัดตั้งศูนย
การกระจายสินคา (Distribution center) และระบบสารสนเทศ ที่เปนตนทุนจม (Sunk Cost)  
 4.6.4 รัฐบาลจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
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บทที่ 5 
สรุปขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหโครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 
ชวงกอนและหลังการเปดเสรีทางการคา” โดยไดทําการศึกษาธุรกิจคาปลีกประเภทดิสเคาทสโตร 
รายใหญ 4 แหง คือ เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และคารฟูร ในชวงกอนและหลังการเปดเสรีทาง
การคา ในชวงกอนเปดเสรีทางการคา ในป พ.ศ. 2538 – 2541 พบวา ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเดิมผูถือ
หุนรายใหญเปนคนไทย หรือเปนธุรกิจคนไทยที่มีการลงทุนรวมหุนกับชาวตางประเทศโดยนักลง
ทุนไทยถือหุนสวนใหญ มีสวนแบงตลาดสูงสุด เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําใหนักลงทุนไทยตองขาย
หุนใหแกนักลงทุนชาวตางชาติ เพื่อนําเงินตราตางประเทศมาชําระหนี้ ทําใหนักลงทุนตางชาติมีการ
ลงทุนในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) จํานวนมาก มีผลทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงใน
ธุรกิจคาปลีก และมีผลตอโครงสรางตลาดของไทย สวนแบงตลาดเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหเงินทุนตางชาติไหลเขาสูเมืองไทย เพื่อชวยกระตุนภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมใหดีขึ้น รายรับและรายจายของภาคประชาชนคลองตัว อีกทั้งพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 มีการกําหนด หามมิใหคนตางดาวที่ทําการคาปลีกสินคาทุกประเภทที่มี
ทุนขั้นต่ํารวมทั้งสิ้นนอยกวา 100 ลานบาท หรือมีทุนขั้นต่ําของแตละรานคานอยกวา 20 ลานบาท 
เขามาทําธุรกิจในไทย ซ่ึงเทากับเปนการสนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติรายใหญเขามาทําธุรกิจมากขึ้น 
จึงทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ตกอยูภายใตการบริหารจัดการของชาวตางประเทศ
เปนจํานวนมาก ดวยเงินลงทุนที่มากกวา ประสบการณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) มีความไดเปรียบกวาธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมของคนไทย หรือธุรกิจคาปลีกที่
เปนของคนไทย โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ตหรือดิสเคาทสโตร ที่จําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกวารานคาปลีกดั้งเดิมมาก ทําใหเกิดการพัฒนาและวิวัฒนาการทางดาน
ตาง ๆ  เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การนําระบบ Bar Code การใหบริการบัตรเครดิต 
การจัดตั้งศูนยกระจายสินคา การใชกลยุทธขยายสาขาใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ 
และชุมชนในตางจังหวัดดวยการซ้ือกิจการหรือเชาซื้อจากรานคาปลีกภูธรเดิมที่เปดอยู รวมทั้งการ
ผลิตสินคาเฮาสแบรนด เปนการพัฒนากลุมสินคาที่มีรอยัลตี้คอนขางต่ํา เชน กระดาษชําระ น้ําดื่ม ซ่ึง
เปนการใชกลยุทธดานราคาที่ด ี
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เปนการเพิ่มโอกาสการขายใหธุรกิจถึงรอยละ 3-5 ของยอดขายแตละป และสรางสวนตางผลกําไร
จากการขาย เนื่องจากรานคาปลีกขนาดใหญสามารถกําหนดราคาขายใหต่ํากวาทองตลาดได ทั้ง
หมดนี้มีผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมและมีผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกของคนไทยเปนอยาง
มาก จนเกิดเปนกระแสตอตานการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมไปในชุมชนใหญและทอง
ถ่ินในจังหวัดตาง ๆ 
 ผลจากการวิเคราะหโครงสรางตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) พบวา 
สัดสวนผูถือหุนรายใหญในกลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประกอบดวย เทสโก โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร 
และคารฟูร ไดเปลี่ยนจากนักลงทุนไทยเปนนักลงทุนตางชาติถือหุนใหญในธุรกิจ และวิเคราะห
โครงสรางตลาดดวยอัตราสวนการกระจุกตัวของสวนแบงตลาด (Concentration Ratio) และดัชนี
เฮอรฟนดาหล (Herfindahl Index) จากยอดขาย ทรัพยสิน และสวนแบงตลาด พบวา คาของดัชนีทั้ง 
2 ชวงหลังเปดเสรีทางการคามีแนวโนมสูงขึ้นในทํานองเดียวกัน ซ่ึงแสดงวา มีการกระจุกตัวใน
ลักษณะผูกขาดของตลาดผูขายนอยรายพิจารณา โครงสรางตลาดเปลี่ยนจากการผูกขาดมาเปนการ
แขงขันมากขึ้น พฤติกรรมการแขงขันเปลี่ยนจากการเนนการใชกลยุทธดานราคา ไปเปนการใชทั้ง
กลยุทธดานราคาและไมใชราคา ธุรกิจคาปลีกจากเดิมจะมีเพียงรายใหญไมกี่ราย เปล่ียนเปนการ
กระจุกตัวในกลุมของธุรกิจรายใหญที่มีเงินทุนจํานวนมาก ทําใหผูมีสวนแบงตลาดสูงสุดเปลี่ยน
จากแม็คโคร เปน เทสโก โลตัส ซ่ึงเปนการยากลําบากสําหรับผูขายรายใหมที่จะเขาสูตลาด เนื่อง
จากมีการนําระบบบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา และ
การหาพื้นที่ขนาดใหญในแหลงชุมชน 
 การที่ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ที่มีการบริหารจัดการจากผูเชีย่วชาญตางชาติ
มีทั้งผลดีและผลเสียตอธุรกิจการคาของไทย คือ 
 ขอดี 
 1. มีการนําเงินตราตางประเทศเขามามากขึ้น ซ่ึงชวยแกปญหาการขาดสภาพคลองทาง
การเงินในระยะสั้น ธุรกิจคาปลีกมีการพัฒนา เพื่อรองรับการแขงขันที่เพิ่มขึ้น มีการถายทอด
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ การใชเครื่องมือที่ทันสมัย 
 2. มีการจางงานเพิ่มขึ้น จากการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกอยางตอเนื่อง 
  3. ผูบริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินคาในราคาถูกมีคุณภาพสูง และความสะดวก
ในการใชบริการ เพิ่มชองทางในการสงออกสินคาที่มีการผลิตภายในประเทศ ผานสาขาของธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญในตางประเทศ 
  4. รัฐบาลสามารถเก็บภาษีไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 
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 ขอเสีย 
 1. ธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กที่ตั้งอยูใกลธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ไมสามารถทําการแขงขัน
ได เนื่องจากรานคาปลีกขนาดใหญมีการใชกลยุทธทางดานราคา เชน การลดราคา แลก แจก แถม 
การประชาสัมพันธถึงผูบริโภคโดยตรง 
  2. ธุรกิจทุกประเภทไดรับผลกระทบ เชน ธุรกิจคาสง ธุรกิจคาปลีก มียอดขายลดลง 
เนื่องจากธุรกิจคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญมีอํานาจตอรองกับผูผลิตหรือซัพพลายเออร ในการคิดคา
ธรรมเนียมเพื่อนําสินคาไปวางขาย หรือเรียกรองใหชวยออกคาใชจายในเรื่องตาง ๆ เชน การเปด
สาขาใหม การจัดรายการ Promotion ทําใหผูผลิตหรือซัพพลายเออรตองลดคุณภาพลงหรือมาผลิต
สินคาเฮาสแบรนด ใหกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 3. ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสามารถควบคุมตลาดคาปลีกได เนื่องจากอํานาจตลาดสวน
ใหญตกอยูในมือของธุรกิจคาปลีกรายใหญ และมีอํานาจตอรองกับรัฐบาลได 
  4. ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ของไทย เปล่ียนจากผูถือหุนของนักลงทุน
ไทยเปนกลุมนักลงทุนจากตางชาติ 
 5. การแขงขันกันระหวางธุรกิจคาปลีกรายใหญขามชาติดวยกันเองมีการแขงขันกันมาก
โดยเฉพาะธุรกิจที่มีทําเลที่ตั้งอยูในยานเดียวกัน ทําใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต และ
การจราจรที่ติดขัดมากยิ่งขึ้น 
 
5.2  การแขงขันระหวางธุรกิจคาปลีกคาสง 
 นอกจากการแขงขันระหวางรานคาปลีกดั้งเดิมของไทย  กับรานคาปลีกขนาดใหญขาม
ชาติแลว ในธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขามชาติดวยกันเองก็ยังมีการแขงขันที่รุนแรงเชนเดียวกัน มีการ
ใชกลยุทธทางดานราคา การลด แลก แจก แถม และการเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีการรวมกลุม
กันตอตานการขยายตัวของธุรกิจขนาดใหญขามชาติอยางมาก   
 การสงเสริมการขายเปนกลยุทธที่สําคัญของรานคาปลีกขนาดใหญ เพื่อจูงใจผูบริโภค 
หรือ Sale Promotion ก็เปนเครื่องมือที่กระตุนความตองการของผูซ้ือ ปจจุบันจะมีการสงเสริมการ
ขายเปนประจําทุกสัปดาห ดังนั้น รานคาปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะดําเนินธุรกิจอยูไดจะ
ตองมีการจัดรายการสงเสริมการขายเพื่อตอบสนองความตองการ และจูงใจใหลูกคาใชบริการมีการ
วิเคราะหดานการตลาด เชน ความตองการของลูกคา แนวโนมพฤติกรรมของลูกคาในอนาคต ผลิต
ภัณฑ คูแขงขัน และสิ่งแวดลอม มีการสรางความแตกตางของสินคาดวยการดําเนินโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล เชน “โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product (OTOP))” 
เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินและสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
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5.3  การดําเนินนโยบายในการปกปองรานคาปลีกคาสงดั้งเดิม 
 5.3.1 รัฐบาลไดมีนโยบายในการปกปองธุรกิจคาปลีกคาสงของไทย ไดจัดตั้ง “บริษัท รวมคา
ปลีกเขมแข็ง จํากัด (Allied Retail Trade (ART))” เมื่อ 25 มิถุนายน 2545 ประกอบดวย สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดยอม (สสว) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย) มีวัตถุประสงคในการสง
เสริมธุรกิจคาปลีกคาสง และบริหารดานการสั่งซ้ือสินคา การตอรองราคาสินคา ประสานงานกับ
สถาบันการเงินในการจัดหาเงินเชื่อ ติดตามดูและการจัดสง การจําหนายสินคา การพัฒนาฝกอบรม
รานคาใหมีรูปแบบและการจัดการเพื่อผลประกอบการที่ดี เปนตน 
 5.3.2 จํากัดการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ในแตละปสามารถขยายสาขาได
จํานวนเทาใด ในพื้นที่ใดบาง เพื่อมิใหกระทบตอธุรกิจรายยอยดั้งเดิมซ่ึงเปนของคนไทย ซ่ึงในตาง
ประเทศหลาย ๆ ประเทศ จะมีกฎหมายกําหนดใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ตั้งอยูตาม
ชานเมือง เพื่อเปนการพัฒนาชนบท แตประเทศไทยไมมีกฎหมายกําหนด ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัย
ใหม สามารถตั้งอยูในเมืองหลวงและตามชุมชนใหญ ๆ ทําใหเกิดปญหาการจราจรและมีผลกระทบ
ตอธุรกิจคาปลีกรายยอยเปนอยางมาก 
 5.3.3 การกําหนดพฤติกรรมที่ไมเปนธรรมตอซัพพลายเออร เชน มีการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมสินคาแรกเขา (Entrance Fee) การเรียกรองเงินสนับสนุนการขาย โดยขอสวนลด ของ
แถมในวาระพิเศษ เชน สวนลดเปดสาขาใหม สวนลดประจําป สวนลดคืนกําไร คาโฆษณาการ
สนับสนุนการขาย คาสงเอกสารทางไปรษณีย คาแค็ตตาล็อก คาระบบขอมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 
5.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ไมมีการนําขอมูลของธุรกิจคาปลีกรายยอย เชน รานคาปลีก
ดั้งเดิมของคนไทยหรือรานขายของชํา โชวหวย มาประกอบการพิจารณา ทําใหไมสามารถใชดัชนี
เฮอรวัธ ซ่ึงเปนดัชนีใหน้ําหนักกับธุรกิจรายยอย ในครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาธุรกิจคาปลีกคาสง
สมัยใหม ในแตละภาคตามเขตภูมิศาสตร วาในแตละภาคที่มีธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ขยายสาขาไป
ในชุมชนตาง ๆ จะมีการแขงขันอยางไร มีผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมของคนไทยอยางไร 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 วิวัฒนาการการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ของไทย  
 

ป เหตุการณ 
2490 * รานเซ็นทรัล เร่ิมกิจการรานหางแถวคูหาเดียวขนาด 50 ตรม. 
2499 * หางเซ็นทรัลเทรดดิ้ง เปดใหบริการหางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาวังบูรพาเปน 

แหงแรก โดยเนนขายสินคาราคาแพงและเริ่มนําซูเปอรมารเก็ตมาไวในหางดวย ลูกคา
สมัยนั้นเริ่มยอมรับการซื้อสินคาโดยไมตองตอรองราคา แตหางยังมีจํานวนนอยและ
เจาะลูกคาเฉพาะกลุมที่มีรายไดสูง จึงไมมีผลกระทบตอการคาปลีกมากนัก 

2507 * เกิดหางไทยไดมารู เปนหางขนาดใหญจากตางชาติ ในยานราชประสงค ไดเร่ิมนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาสูสังคมไทย เชน บันไดเลื่อน เครื่องปรับอากาศ ตอมาไดยาย
ไปอยูที่ราชดําริอาเขต ทําใหราชดําริอาเขตเปนศูนยการคาสมบูรณแบบเปนครั้งแรก 
ที่มีทั้งหางสรรพสินคา รานคา รานอาหาร ซุเปอรมารเก็ต และอ่ืน ๆ 

2511 * เซ็นทรัลขยายสาขา ที่ 2 ที่ปลายถนนสีลม  
*เกิดศูนยการคาขึ้นอีกหลายแหง เชน ศูนยการคาอินทรา เพลินจิตอาเขต สยามเซ็นเตอร 
เปนตน โดยไดใชหางไทยไดมารูเปนแบบอยางในการพัฒนาจนสามารถดึงสวนแบง
ตลาดมาสูหางไทยได 

2517 * หางเซ็นทรัล เปดสาขาอีก 1 สาขา คือสาขาชิดลม 
* หางขนาดเล็กของไทยเกิดขึ้นอีกหลายหาง เชน หางพาตา หางคาเธย หางเมอรร่ีคิงส 
หางบางลําพู เปนตน หางเหลานี้สามารถดึงลูกคาระดับกลางลงไป 

2522 * หางสรรพสินคาโรบินสัน เปดสาขาแรกที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ และที่สยามสแควร 
ในป 2535  

2524 * หางสรรพสินคาเดอะมอลล ของตระกูลอัมพุช เปดสาขาแรกที่ราชดําริ 
2526 * หางสรรพสินคาเริ่มเปดสาขาบริเวณชานเมือง โดยเซ็นทรัลเปดสาขาที่ลาดพราว 

และเดอะมอลลเปดสาขาที่ 2 ที่รามคําแหง เดอะมอลลเพิ่มสาขาทาพระ 
ใน ป 2532 สาขางามวงศวานในป 2534 สาขาบางกะปและสาขาบางแคในป 2537 

2528 * หางเอ็กเซล (Excel) ที่พันธุทิพยพลาซา แตเปดไดเพียงปเศษ ๆ ก็ปดกิจการ และตอ
มาไดเกิดศูนยการคาซิตี้พลาซา และหางโซโก (SOGO)  

2530 * เร่ิมมีรานสะดวกซื้อ (Convenience Store) เปนการคาปลีกรูปแบบใหมในประเทศไทย
โดยมีบิ๊กเซเวนของกลุมหางคาเธย และเซ็นทรัลมินิมารท กลุมเครือเจริญโภคภัณฑ 
(ในป 2532) ไดจัดตั้งเซเวน-อีเลฟเวน และเอเอ็ม-พีเอ็ม (ป 2533)   
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

ป เหตุการณ 
2531 * หางเซน (ZEN) เปดตัวที่อาคารเวิลเทรด เซ็นเตอร (Word Trade Center) โดยเนน

กลุมลูกคาระดับบน ตอมาเดอะมอลลไดเปด ดิเอ็มโพเรียม เพื่อเนนธุรกิจในรูปแบบ
เดียวกันในป 2541  

2532 * เกิดรานคาสงเงินสด (Cash & Carry) แหงแรกในไทย คือ แม็คโคร เปดสาขาแรกที่
บางกะป ซ่ึงเปนการรวมทุนของเครือเจริญโภคภัณฑกับกลุมธุรกิจจากประเทศเน
เธอรแลนด  
* การขยายตัวของรานสะดวกซื้อและรานคาสงแบบเงินสด ทําใหหางสรรพสินคาลด
ความสําคัญลงมาก 

2535 * หางสรรพสินคาขนาดใหญเริ่มเปดสาขาในตางจังหวัด โดยเซ็นทรัลเปดสาขาที่
เชี ยงใหม  และโรบินสัน เปดสาขาที่ ศ รีราชา  (2539) เดอะมอลล เปดสาขาที่
นครราชสีมา (2543) และเปดสาขาของหางอิเซตัน 
* แฟมิล่ีมารก (Family Mart) ไดเปดสาขาแรกในสถานีบริการน้ํามัน 

2536 * เกิดศูนยการคาขนาดยักษขึ้น คือ ฟวเจอรพารคบางแค และศูนยการคาเสรีเซ็นเตอร 
ซีคอนสแควร (2537) และฟวเจอรพารครังสิต (2538) 
* เริ่มมีสเปเชียลตี้สโตร (Specialty Store) คือมารคแอนดสเปนเซอร (Marks & Spencers) 
สาขาแรกที่ เซ็นทรัลชิดลม และวัตสันและซูเปอรสปอรต ในป 2539 และ บูทส 
(Boots) ในป 2540 

2537 * เกิดการคาแบบไฮเปอรมารเก็ตเปนครั้งแรก โดยโลตัส (ขณะนั้นเปนของเครือเจริญ
โภคภัณฑ) และบิ๊กซี (ขณะนั้น CRC เปนผูถือหุนใหญ) 
* หางไฮเปอรมารเก็ตเนนกลยุทธสินคาราคาถูก รายไดสวนใหญมาจากสวนที่เปน
ซูเปอรมารเก็ต เชน หางบิ๊กซีมีรายไดจากซูเปอรมารเก็ตประมาณรอยละ 60 รายไดจาก
ซอพทไลน (Sort line) ประมาณรอยละ 15 รายไดจากโฮม ไลน (Home line) ประมาณ
รอยละ 13 และรายไดจากฮารด ไลน (Hard line) ประมาณรอยละ 12 

2538 * กลุมเซ็นทรัลและโรบินสันรวมเปนพันธมิตรกัน สวนเครือเจริญโภคภัณฑรวมเปน
พันธมิตรแบบหลวม ๆ  กับกลุมเดอะมอลล ของทั้ง 2 กลุมนี้มีสวนแบงตลาดรวมกัน
ประมาณรอยละ 75 รานแคทิกอรีคิดเลอร เนนเจาะตลาดสินคาเฉพาะ แม็คโครออฟฟศ 
เปนธุรกิจแคทิกอรีคิลเลอรแรก ๆ ในประเทศไทย  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ) 
 

ป เหตุการณ 
2539 * คารฟูร เร่ิมเปดใหบริการเปนครั้งแรกในประเทศไทย ในเวลาดังกลาวกลุมคาปลีก

ของไทยคือเมอรรร่ีคิงสและตั้งฮั้วเส็งพยายามดําเนินธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตดวยแตไม
ประสบความสําเร็จ โดยที่เมอรร่ีคิงสเปดบิกคิงส และตั้งฮั้วส็งเปดซูเปอร-ที ตอมาจึง
ถูกเปลี่ยนรูปแบบเปนหางสรรพสินคา 
* เร่ืมแยกธุรกิจซูเปอรมารเก็ตออกเปนเอกเทศ โดยกลุม ซีอารซี (CRC) รวมทุนกับ
รอยัล เอ โฮลด (Royay Ahold) จากเนเธอรแลนด  ตั้งเปนบริษัท ซีอารซีเอ โฮลด จํากัด 
(CRC A Hold) โดยเปล่ียนซูเปอรมารเก็ตในเครือเซ็นทรัลและโรบินสันทั้งหมด 31 สาขา 
เปน ทอปสซูเปอรมารเก็ต (Tops Supermarket) 
* เกิดออฟฟศดีโปและพาวเวอรบาย 

2540 * เดอะมอลลไดประกาศแยกธุรกิจซูเปอรมารเก็ตออกเปนเอกเทศ โดยรวมทุนกับ
เครือสหพัฒนพิบูลและกลุมเดลไฮซ (Delhaize Group) จากประเทศเบลเยี่ยม จัดตั้ง
บริษัทเบล-ไทย ซูเปอรมารเก็ตเพื่อตั้งฟูดไลออนซูเปอรมารเก็ต และเปลี่ยน เอ็กซตรา
ซูเปอรมารเก็ต ของเดอะมอลลเปนฟูดไลออน (Food Lion) โดยแยกตางหากจากหาง
สรรพสินคา 

2541-
2545 

* เศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องจากป 2540 ผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมเกือบทุกแหงมี
หนี้สูงมากและประสบปญหาการชําระหนี้ หลังจากเงินบาทถูกลดคาในชวงปลายป 
พ.ศ. 2540 หางสรรพสินคาหลายแหงประสบภาวะขาดทุนหนักจนตองปดกิจการบาง
สาขาปดและปรับโครงสรางหนี้ เชน หางอิมพีเรียม หางโรบินสัน หางเมอรร่ีคิงส
หางคาเธย เปนตน ดังนี้บริษัทคาปลีกตางชาติจึงเขามาซื้อกิจการของคนไทย เชน 
เครือเจริญโภคภัณฑขายหุนในแม็คโครใหกับกลุมเอสเอชวี (SHV) จากประเทศเน
เธอรแลนด และขายหุนสวนใหญของโลตัส ซูเปอรเซ็นเตอรใหกับกลุมเทสโกจาก
ประเทศอังกฤษ กลุมเซ็นทรัลเองไดขายหุนบางสวนของหางบิ๊กซีใหกับกลุมคาสิโน
จากประเทศฝรั่งเศส และยังมีรานคาปลีกตางชาติไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนในรูป
ของสิทธิการเปนเจาของที่ดินและวาจางผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ ทําใหใหมีการขยาย
กิจการอยางรวดเร็ว ไดแก หางคารฟูร 

 
ที่มา : รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 รายละเอียดที่ตั้งสาขา 
 

หาง จํานวนสาขา รายละเอียด 
เทสโก  โลตัส 

 
60 พระราม 1,  พระราม 2,  พระราม 3,  พระราม 4, 

ซีคอน สแควร,  สุขาภิบาล 1, ฟอรจูน ทาวน,   
ศรีนครินทร,  รามอินทรา,  บางแค, 
แจงวัฒนะ,  หลักสี่,  สุขุมวิท 50,  รัตนาธิเบศร, 
ประชาชื่น,  บางนา-ตราด,  บางปะกอก,  บางกะป, 
บางใหญ,  ลาดพราว-ถ.พหลโยธิน,  จรัญสนิทวงศ,   
รังสิต-นครนายก,  บางพลี,  บานฟาปยรมย(ปทุมธานี), 
นวนคร(ปทุมธานี),  รังสิต คลอง 7, ซิตี้พารค บางพลี 
รังสิต (พหลโยธิน-ปทุมธานี), วังหิน (เสนา กรุงเทพฯ),   
ปทุมธานี,  มีนบุรี,  ขอนแกน,  สระบุรี,   
พัทยาเหนือ,  พัทยาใต,  พิษณุโลก,  สุพรรณบุรี, 
นครศรีธรรมราช,  มหาชัย,  เชียงใหม-หางดง,   
เชียงใหม-กาดคําเที่ยง,  สุราษฎรธานี,   
พระนครศรีอยุธยา,  นครราชสีมา,  ชลบุรี, 
อุบลราชธานี,  อุดรธานี,  หาดใหญ(ถ.กาญจนวนิชญ),   
ตรัง,  ระยอง,  สมุย,  กาญจนบุรี,  ภูเก็ต 
นครปฐม (เพชรเกษม), จันทบุรี,  หนองคาย,  
ราชบุรี,  ชัยภูมิ, หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ),  ลพบุรี 

บิ๊กซี 49 วงศสวาง,  แจงวัฒนะ,  รังสิต,  ราษฎรบูรณะ, 
ราชดําริ,  บางพลี,  รัตนาธิเบศร,  พระราม 2, 
หัวหมาก,  แฟชั่นไอสแลนด, สุขสวัสดิ์,  บางนา,   
ดอนเมือง,  ติวานนท,  สะพานควาย,  ลาดพราว,  
สุขาภิบาล 3,  เอกมัย,  สําโรง,  ออมใหญ,   
เพชรเกษม,  ดาวคะนอง,  ลําลูกกา,  พัทยาใต,  นครปฐม,  
อุดรธานี,  ขอนแกน,  นครราชสีมา,   
สุราษฎรธานี,  พิษณุโลก,  เชียงใหม,  เชียงราย,   
ลําปาง,  ลพบุรี,  เพชรบุรี,  หาดใหญ,  ภูเก็ต,  
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ) 
 

หาง จํานวนสาขา รายละเอียด 
บิ๊กซี (ตอ)  นครสวรรค,  ระยอง,  สกลนคร,  อุบลราชธานี, 

สุรินทร,  ฉะเชิงเทรา,  ปตตานี,  ปราจีนบุรี,  
แพร,  สมุทรปราการ,  ราชบุรี,  พัทยาสาย 2 

แม็คโคร 31 ลาดพราว,  แจงวัฒนะ,  ศรีนครินทร,  บางบอน, 
รังสิต,  จรัญสนิทวงศ,  สาทร,  สามเสน, เชียงใหม,  
เชียงราย,  นครราชสีมา,  หาดใหญ, อุดรธานี,  พิษณุโลก,  
ขอนแกน,  สุราษฎรธานี, อุบลราชธานี,  ระยอง,  
นครสวรรค,  นครปฐม, สุรินทร,  ชลบุรี 
นครศรีธรรมราช, สกลนคร,  สุพรรณบุรี,  จันทบุรี,  
ภูเก็ต,  รอยเอ็ด,  ตรัง,  สระแกว,  สมุย 

คารฟูร 23 สุขาภิบาล 3,  ศรีนครินทร,  สุวินทวงศ,  บางใหญ, 
รังสิต,  เพชรเกษม,  รามอินทรา,  แจงวัฒนะ, 
รัตนาธิเบศร,  ถนนพระราม 4,  บางแค,  รัชดาภิเษก,   
บางบอน,  บางปะกอก,  ออนนุช,  สําโรง,   
ลาดพราว,  อิสรภาพ,  พัทยา,  เชียงใหม,  หาดใหญ,  
ฉะเชิงเทรา,  นครศรีธรรมราช 

 
ที่มา : เทสโก โลตัส. จาก http://www.tescolotus.com
         บิ๊กซี. จาก http://www.bigc.co.th
        แม็คโคร. จาก http://www.siammakro.co.th
        คารฟูร. จาก http://www.carrefour.com
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล    นางสาวจิรดา จิรธนวิชัย 
ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนงและสถานที่ทาํงานปจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป 
     บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
     99 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ  
     แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
     กรุงเทพฯ 10210 
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