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จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.	 บอกความหมายของการค้าปลีก	ร้านค้าปลีก	และพ่อค้าปลีกได้

 2.	 อธิบายความส�าคัญของธุรกิจค้าปลีกได้

 3.	 บอกหน้าที่ของธุรกิจค้าปลีกได้

 4.	 อธิบายวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีกได้

 5.	 อธิบายแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคตได้

 6.	 จ�าแนกประเภทของธุรกิจค้าปลีกได้

 7.	 มีคุณลักษณะนิสัยเป็นผู้รู้รักสามัคคี	สนใจไฝ่รู้
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สาระส�าคัญ
 ธรุกจิค้าปลกี	เป็นธรุกจิพืน้ฐานด้ังเดิมของคนไทยทีม่มีาช้านาน	ต้ังแต่สมยักรุงสโุขทยัเป็น

ราชธานี	ธุรกิจค้าปลีกจะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อโดยตรง	เพราะจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

โดยตรงไม่ได้น�าไปผลิต	ขาย	หรือจ�าหน่ายต่อลักษณะของธุรกิจค้าปลีกจะมีความหลากหลาย	ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ	วิธีการจัดตั้งเงินลงทุนและการบริหารจัดการ	หรืออาจแบ่งตามสินค้า

หรือสายผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย	แบ่งตามนโยบายด้านราคาสินค้า	แบ่งตามลักษณะด�าเนินการและ

แบ่งตามการควบคมุกจิการหรอืการเป็นเจ้าของ	ธรุกจิค้าปลกีทีม่ขีนาดเลก็	ได้แก่	หาบเร่	แผงลอย		

หรือร้านขายของช�าที่เรียกว่า	โชวห่วย	ความหมายของคนจีนจะหมายถึงร้านจ�าหน่ายสินค้าทั่วไป		

หรือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจนถึงขนาดใหญ่	ได้แก่	ห้างสรรพสินค้า	ศูนย์การค้าหรือธุรกิจข้าม

ชาติที่เข้ามาลงทุนรูปแบบต่างกัน	ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาวท์สโตร์	ซูเปอร์มาเก็ต	ร้านคอนวีเนียนสโตร์			

ที่เปิดตลอด	24	ชั่วโมง	ธุรกิจค้าปลีกจะเป็นสถาบันทางการตลาดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้

บริโภค	ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยข้อมูลทางการตลาดให้ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
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ความหมายของการค้าปลีก ร้านค้าปลีก และพ่อค้าปลีก
 การค้าปลีก	 (Retailing)	 เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ 

ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย	โดยที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า	เพื่อน�าไปใช ้

ส่วนตัวที่ไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อธุรกิจ	 (Stanton,	Etzel	and	Walker,	1994	 :	667) 

จากความหมายข้างต้น	สามารถสรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

	 1.	 ขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย

	 2.	 เป็นการซื้อไปใช้ส่วนตัวไม่ได้น�าไปขายหรือจ�าหน่ายหรือผลิตต่อ	เช่น	

	 	 •	 ณเดช	ซื้อเสื้อส�าเร็จรูป	3	ตัว	เพื่อน�าไปสวมใส่

											•	 ญาญ่า	ซื้อหนังสือพิมพ์	1	ฉบับ	เพื่อน�าไปอ่านข่าวสาร

 ร้านค้าปลีก	(Retail	Store)	หมายถึง	สถาบันทางการตลาด	ที่ท�าหน้าที่เป็น

หน่วยกระจายและจ�าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตหรือพ่อค้าส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง	 เช่น 

ร้านล�าปางภัณฑ์เพ็ญ	ร้านหนังสือดวงใจบุ๊ค	จังหวัดล�าปาง	หรือร้านเซเว่นฯ	สาขา 

ประตูชัย	ทั้งนี้จะหมายรวมถึง	ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีหน้าร้านด้วย	เช่น	การขายผ่าน 

ช่องทางพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์	 (E-commerce)	 การขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ 

หรือที่เรียกว่า	 เทเลมาร์เก็ตติ้ง	 (Telemarketing)	หรือโดยผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติ 

(Automatic	Vending	Machine)	เช่น	ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ	เป็นต้น

 พ่อค้าปลีก	 (Retailer)	หมายถึง	พ่อค้าที่ท�าหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภค 

คนสุดท้าย	โดยที่พ่อค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิต	จากโรงงาน	หรือพ่อค้าส่ง	หรือ 

คนกลางอื่นๆ	แต่มาขายให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรง

เนื้อหา
1.	 ความหมายของการค้าปลีก	ร้านค้าปลีก	และพ่อค้าปลีก

2.  ความส�าคัญของธุรกิจค้าปลีก

3.	 หน้าที่ของธุรกิจค้าปลัก

4.	วิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก

5.	 แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต

6.	ประเภทของธุรกิจค้าปลีก
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ความส�าคัญของธุรกิจค้าปลีก
	 ในชวิีตประจ�าวันของเราทกุวันนี	้ต้องพบกบัการค้าปลกีตลอดเวลา	นบัต้ังแต่ออกจากบ้าน		

จะเห็นร้านค้าปลีกมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง	ตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก	เช่น	หาบเร่	แผงลอย	รถเข็น		

จนถึงกิจกรรมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้า	ศูนย์การค้า	หรือร้านสะดวกซื้อ	ดังนั้น

ธุรกิจร้านค้าปลีกจึงมีความส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้	

 1.	 ความส�าคัญต่อผู้บริโภค	ธุรกิจร้านค้าปลีก	เป็นศูนย์รวมสินค้าจากผู้ผลิตและ	ผู้จัด

จ�าหน่าย	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนที่มีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย

กันไป

 2.	 ความส�าคัญต่อผู้ผลิต	พ่อค้าส่ง	คนกลางอื่นๆ	โดยการหาข้อมูลของผู้บริโภคให้

กับผู้ผลิต	พ่อค้าส่ง	คนกลางอื่นๆ	 เพื่อผลิตตรงตามความต้องการ	ตามรสนิยมของผู้บริโภค 

เช่น	สี	รูปแบบและขนาด	เก็บรักษาสินค้าเพื่อรอจ�าหน่าย	ท�าให้สินค้ามีเพียงพอ

 3.	 ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ	สังคม	จ�านวนร้านค้าปลีกมีมาก	จะมีการจ้างงาน	คนมี

งานท�า	รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น	น�าเงินไป

พัฒนาประเทศ	มีการผลิตมากขึ้น	สร้างความ

เจริญให้กับชุมชน	สังคม	เศรษฐกิจโดยรวม
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หน้าที่ของธุรกิจค้าปลีก
	 ธุรกิจค้าปลีกจะเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่

เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต	พ่อค้าส่ง	หรือคนกลาง

อื่นๆ	หน้าที่ส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

 1.	 จัดหาสินค้าที่ เหมาะสมส�าหรับ 

ลูกค้า	หรือผู้บริโภคในจ�านวนที่เหมาะสม	ในเวลา 

ที่ เหมาะสม	ปริมาณที่ เหมาะสม	 และราคาที ่

เหมาะสม

 2.	 ท�าหน้าที่ส่งเสริมการขาย	เช่น	โฆษณา	ประชาสัมพันธ์	จัดแสดงสินค้า	

 3.	 อ�านายความสะดวกแก่ลูกค้า	เช่น	ตะกร้ารถเข็น	ที่จอดรถ	ทางสัญจร	ระบบการ 

ขายเชื่อ	บริการส่งถึงที่	เป็นต้น

 4.	 เป็นคลังเก็บสินค้าประเภทต่างๆ	จากผู้ผลิต	พ่อค้าส่งหรือคนกลาง

	 5.	 ท�าหน้าที่การตลาดเพื่อสังคม	 เช่น	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน		

บริจาคแท็งก์น�้า	ให้ทุนการศึกษา	การสร้างฝายกั้นน�้า	เป็นต้น
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วิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก
	 การค้าขายและการแลกเปล่ียนสินค้าหรือสิ่งของต่อกันนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็น

ราชธานี	(อธิวัฒน์	ทรัพย์ไพฑูรย์,	2545:16)	และกล่าวกันว่าการค้าในสมัยนั้นเป็นการแลกเปลี่ยน

วัตถุสิ่งของกัน	(Barter	System)	มากกว่าที่จะซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกัน

	 ซึ่งจากการวิเคราะห์จากหลักศิลาจารึกที่ค้นพบมีข้อความว่า	 “เมืองสุโขทัยนี้ดี	 ในน�้า 

มีปลา	ในนามีข้าว	 เจ้าเมือง	บ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทาง	 เพ่ือนจูงวัวไปค้า	ขี่ม้าไปขาย	ใครจัก 

ใคร่ค้าช้างค้า	ใคร่จักใคร่ค้าม้าค้า	ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า”	นักประวัติศาสตร์จึงให้ความ

เห็นว่ากิจการค้าปลีกได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนั้น	โดยพ่อค้าใช้ม้าเป็นพาหนะน�าสินค้าไปเร่ขาย 

และแลกเปลี่ยนกัน	 เมื่อจ�าเป็นต้องไปค้าขายในดินแดนไกล	หรืออาจจะจูงวัวไปค้าขายด้วย 

ดังข้อความที่ได้จารึกไว้ว่า	“เพื่อนจูงวัวไปค้า	ขี่ม้าไปขาย”	

รูปที่ 1 แสดงการค้าขายทางน�้าของคนไทยในอดีต
ที่มา: www.commons.wikimedia.org

รูปที่ 2 ตลาดส�าเพ็ง
ที่มา: www.letsgothai.net

	 ต่อมาเม่ือชุมชนขยายใหญ่ขึ้น	 ความ

ต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้น	 จึงกลายมาเป็นร้าน 

ขายปลีกตามแหล่งชุมชน	 ซึ่งเรียกกันว่าเป็น 

“ตลาดการค้า”	

	 ตลาดการค้า	 เป็นแหล่งรวมของเหล่า

บรรดาพ่อค้าและลูกค้าที่น�าสินค้าไปแลกเปลี่ยน 

หรือซื้อขายกัน	 ในอดีตมักจะตั้งอยู ่ใกล้แม่น�้า

เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกที่สุดคือใช้เรือ 

การคมนาคมทางบกยังไม ่แพร ่หลาย	 สินค ้า 

ที่น�าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน	 เช ่น	 ข้าว	 ผัก 

ปลา	หมู	มะพร้าว	หมากพลู	ผลไม้ตามฤดูกาล 

เครื่องมือท�ามาหากิน	 เช่น	 มีด	พร้า	 ขวาน 

จอบ	เสียม	แหจับปลา	 สินค้าประเภทครัวเรือน 

เช่น	ฟูก	 เบาะ	หมอน	 เส้ือผ้า	 เครื่องจักสาน 

เครื่องใช้ต่างๆ	บรรดาของป่า	เช่น	น�้าผึ้ง	น�้าอ้อย 

มะพร้าว	มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมากในยุค 

กรุงศรีอยุธยา	

	 พ่อค้าชาวจีนมีบทบาททางด้านการค้า 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเป ็นผู ้ที่ มีบทบาททางด้านการติดต่อ 

ค ้าขายกับต ่างประเทศ	 เนื่องจากมีความรู ้ 
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และช�านาญในการต่อเรือสร้างเรือ	การประกอบธุรกิจการค้าขายของชาวจีนได้พัฒนาต่อเนื่อง 

มาถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ทรงมีพระราชด�าริจะขยายพระนครออกไปทางฝ ั ่ งตะวันออกของแม ่น�้ า เจ ้ าพระยา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้บรรดาชาวจีนย้ายลงไปต้ังบ้านเรือนอยู ่ที่ ใหม่ในสวน 

ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้ม	 (วัดจักรวรรดิ)	ลงไปจนถึงคลองเหนือวัดส�าเพ็ง	หรือที่เรียกอีกนาม 

หนึ่งว่า	“สามเพ็ง”	เป็นจุดเริ่มต้นของไชน่าทาวน์	ชุมชนชาวจีนจนถึงปัจจุบัน

 ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น	 เกิดการ 

เปลีย่นแปลงธุรกจิการค้ายคุทีส่�าคัญ	โดยเฉพาะ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่	4)	ชาวตะวันตกได้เข้ามาเปิดร้าน

ค้าขายสนิค้าจ�านวนมาก	เช่น	ห้างบกีริมแอนโก,	

ห้างเฮลทิลแมน	(จ�าหน่ายนาฬิกา),	ห้างหลุยส์ 

ทีเลียวโนเวนส์,	ห้างยอนแซมสัน,	ห้างเฟรเซอร์ 

แอนนีฟ,	ห้างบัตเตอร์,	ห้างเอส.เอ.บี	 (ขาย

นาฬิกา),	ห้างคล๊าก	และห้างเอสสมิชแอนด์ซัน	

เป็นต้น	

 สมัยรัชกาลที่	 5	 ในสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีการจัดให้

ถนนราชด�าเนินเป็นศูนย์รวมของภัตตาคาร

และคอฟฟีช๊อฟชั้นน�าที่มีชื่อเสียง	เพื่อยกระดับ 

ธุรกิจการค้าย่านถนนราชด�าเนินเพ่ือที่จะให ้

บรรดาผู้มีฐานะชาวต่างประเทศที่เข้ามาพ�านัก 

หรือท ่องเที่ ยวในประเทศได ้ซื้ อหาสินค ้า 

และกินดื่มในสถานที่โออ่าหรูหรา

 สมัยรัชกาลที่	 6	 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ผลของสงครามโลก		

คร้ังที่	 1	ท�าให้การค้าซบเซาและหยุดชะงัก 

โดยเฉพาะธุรกิจของชาวเยอรมันซึ่งเป็นประเทศ

คู ่สงครามจ�าต้องปิดตัวลง	ท�าให้ธุรกิจของ 

คนจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่ม 

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	เช่น	ห้างขายยาเยาวราช	
รูปที่ 4 ตลาดเยาวราช

ที่มา: www.vannasiri.blogspot.com

รูปที่ 3 ห้างเซ็นทรัลเทรดดิ้ง
ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของคนไทย
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ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกที่ย่านเยาวราช	ถนนเจริญกรุง	ด้วยการจ�าหน่ายยากรักษาโรค	ร้านเจ้ากรมเป๋อ 

ร้านธรรมวิทย์	ร้านเจียไต้จึง	หรือ	ร้านเจียไต๋	ของตระกูลเจียรวนนท์	จ�าหน่ายเมล็ดพันธ์ผัก 

ปุ๋ย	และยาฆ่าแมลง	ตั้งอยู่ถนนทรงวาด	ร้านเปียวฮะ	ย่านเยาวราช	ของตระกูลโชควัฒนา 

และร้านเฮียบเซ่งเชียง	ของเจ้าสัวเทียม	โชควัฒนา	ซึ่งภายหลังพัฒนามาเป็นสหพัฒนพิบูล 

หรือสหกรุ๊ปในปัจจุบันนี้	ซึ่งก็ก่อก�าเนิดขึ้นที่ย่านส�าเพ็งเช่นเดียวกัน	

 ช่วงสมัยรัชกาลที่	6-7	 เศรษฐกิจไทยถูกรุมเร้าจากปัญหาต่าง	เช่น	ภาวะเศรษฐกิจ

ตกต�่า	จนกลายเป็นสาเหตุให้มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง	โดยกลุ่มทหารและพลเรือน 

ทีร่วมตวักันเรยีกชือ่ว่า	“คณะราษฎร”	ในปี	2475	เหตุผลหนึง่ของการยดึอ�านาจคร้ังนี	้นอกเหนอื

จากต้องการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 

แล้ว	ยังเกิดขึ้นเพราะปัญหาความขัดแย้งระหว่าง	กลุ ่มทุนใหญ่และกลุ ่มทุนขุนนางอีกด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ์	ที่ไม่พอใจการรุกคืบหน้าของกลุ่มทุนต่างชาติ 

ที่น�าสินค้าเข้ามาแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศ	(อธิวัฒน์	ทรัพย์ไพฑูรย์,	6	อภิมหาอาณาจักร	

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง,	2545	:	56-57)		
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 ก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	ธุรกิจค้า

ปลีกของไทยซึ่งพัฒนามาจาก	ตลาดการค้า 

ขึน้มาเป็นตึกแถวและมย่ีานท�าเลการค้าทีส่�าคญั	

คือ	พาหุรัด	ส�าเพ็ง	บางล�าพู	และเยาวราช	

ค่อยๆ	ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกจิและการเมอืงตามล�าดับ	สภาวะการณ์ 

หลังสงครามโลก	ปริมาณความต้องการสินค้า 

ทั้งอุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยขยายตัว 

เติบโตขึ้นอย่างมาก	การค้าปลีกสมัยใหม่ที ่

เข้ามาสู่ไทยในขณะนั้นคือ	“ห้างสรรพสินค้า” 

Department	Store	รุ่นแรกๆ	ได้แก่	ห้างใต้ฟ้า 

รูปที่ 4 ห้างใต้ฟ้าปัจจุบันเป็นโรงแรมแกรนด์ไชน่า
ส่วนด้านขวาเป็นห้างแมวด�า
ที่มา: www.dek-d.com.com

รูปที่ 4 ห้างเซ็นทรัล ราชประสงค์ 
ที่มา: www. www.dek-d.com
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และห้างแมวด�าในย่านเยาวราช	ห้างไนติงเกลโอลิมปิค 

เกิดขึ้นที่วังบูรพา	แต่ห้างสรรพสินค้ารุ่นแรกๆ	 ดังกล่าว 

ไม่สามารถขยายฐานธุรกิจเติบโตได้มากนัก	จนกระทั่ง 

ในปีพ.ศ.	 2490	ห้างเซ็นทรัลเริ่มเปิดด�าเนินกิจการ 

ห้างเซน็ทรลักล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของห้างสรรพสนิค้าไทย 

สมัยใหม่	 เอกลักษณ์ที่ โดดเด ่นของห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล	 นอกเหนือจากจ�าหน ่ายสินค ้าที่มี คุณภาพ 

ราคาแน่นอน	 และจัดเรียงสินค ้าอย ่างเป ็นระเบียบ

เรียบร้อยแล้ว	ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน	และ

ผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวาง	 เพื่อให้ผู ้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในห้างแทนการให้ลูกค้าเดินหา 

ร้านจ�าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง	โฆษณาที่ได้ผลดีในยามนั้นคือ	วิทยุ

	 ต่อมาห้างสรรพสินค้า	เรียกได้ว่าเป็นปฐมบทของธุรกิจสมัยใหม่	(Modern	Trade)	และ

ได้พัฒนาต่อมาเป็นศูนย์การค้าอันประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้าหลากหลายประเภท

จ�านวนมาก	ทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า	จัดได้ว่าเป็นตลาดนัดจ�าหน่ายสินค้าอีกรูปหน่ึง 

ทีม่คีวามส�าคัญและเกีย่วข้องกบัชวิีตประจ�าวนัของประชาชนผู้บริโภคทัว่ไป	นอกจากนีย้งัเป็นแหล่ง

บันเทิงและมากไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกนานาชนิด	จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจ�านวนมาก
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แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต สรุปได้ดังนี้
 1.	 มีการขยายตัวของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในรูปแบบการเลือกซื้อลักษณะ 

One	Stop	Shopping	ในขั้นตอนเดียว	เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปัจจุบัน

 2.	 ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานธุรกิจค้าปลีกหลายประเภทเข้าด้วยกัน	มีการ 

รวมตัวกันระหว่างผู้ค้าปลีก	ผู้ค้าส่ง	และผู้ผลิต	รวมตัวเป็นบริษัทเดียวกัน	เช่น	บริษัท	ซี.พี.

 3.	 มีการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบสิทธิทางการค้ามากขึ้น	เช่น	K.F.C.	Mcdonalds		

และเซเว่นอีเลฟเว่น

 4.	 ให้บริการช�าระเงินผ่านระบบ	Credit	Cards

 5.	 ให้ความส�าคัญกับการให้ลูกค้าบริการตนเอง

 6.	 การน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหาร	เช่น	คาดคะเนยอดขาย	การควบคุมสต๊อก

 7.	 การเติบโตการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่	 เช่น	ร้านค้าปลีกขนาดเล็กขยาย

เป็นศูนย์กลาง

 8.	 มีการเพิ่มขึ้นของการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า	

เช่น	ขายทางคอมพิวเตอร์	ทางโทรศัพท์
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ประเภทของธุรกิจค้าปลีก
	 ประเภทของธุรกิจค้าปลีก	จะมีรูปแบบและลักษณะ 

แตกต่างกันไป	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจการ	ลักษณะของสินค้า 

ที่ขาย	ราคาสินค้า	ลักษณะการด�าเนินการและการบริหาร

จดัการ	ซึง่ปัจจบุนักจิการร้านค้าปลกีมกีารพัฒนากนั	โดยพัฒนา 

แบ่งตามสินค้า
หรือสายผลิตภัณฑ์

ที่จ�าหน่าย

แบ่งตามนโยบาย
ด้านราคาสินค้า

แบ่งตามลักษณะ
ด�าเนินการ

แบ่งตามการควบคุม
กิจการหรือการเป็น

เจ้าของ

•	ร้านขายสินค้าเฉพาะ		
	 อย่าง
•	ร้านสรรพสินค้า
•	ร้านสรรพาหาร
•	ร้านค้าปลีกครบวงจร
•	ร้านค้าสะดวกซื้อ
•	ร้านประเภทธุรกิจ 
	 บริการ

•	ร้านขายสินค้าราคา	 	
	 ถูกกว่าราคาตลาด
•	ร้านซูเปอร์เซ็นเตอร์
•	ร้านคลังสินค้า
•	ร้านขายสินค้าราคา 
	 เดียว	

•	การขายปลีกทาง 
	 โทรศัพท์และทาง 
	 ไปรษณีย์
•	การขายด้วย 
	 เครื่องจักรอัตโนมัติ
•	การขายผ่าน 
	 อินเตอร์เน็ต
•	การขายปลีกตามบ้าน
•	การขายตรง

•	ร้านค้าอิสระ
•	ร้านค้าแบบลูกโซ่
•	สหกรณ์ผู้ค้าปลีก
•	ร้านที่ได้รับสิทธิทาง
	 การค้า
•	ศูนย์การค้า

เปลี่ยนจากร้านค้าเล็กๆ	 เป็นขนาดใหญ่	ต้นทุนด�าเนินการสูงกว่ารูปแบบเดิม	บริหารงานเป็น

ระบบมากขึ้น	ใช้บุคลากรด�าเนินการจ�านวนมาก	มีการแข่งขันกันสูง	และใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 

ดึงดูดใจผู้บริโภคให้หันมาซื้อสินค้ามากขึ้นซึ่งสามารถแบ่งได้ตามแผนภูมิที่	1.1	ดังนี้

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงประเภทของร้านค้าปลีก
ที่มา: อุษณีย์ จิตตะปาโล ดัดแปลงจาก Philip Kolter, 1996 : 491
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 1. แบ่งตามสินค้าหรือสายผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย

  1.1	ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง	หรือซูเปอร์สโตร์	ร้านค้าประเภทนี้มักจะมีสินค้า

อยู่ในสายผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะเจาะจง	แต่จ�านวนสินค้าในสายผลิตภัณฑ์จะมีอยู่มาก	 เช่น 

ร้านจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือเคหะภัณฑ์	 โฮมโปร	 โฮมมาร์ท	ร้านจ�าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เพาเวอร์บาย	ร้านเวชภณัฑ์	ร้านวตัสนั	เป็นต้น	โดยเน้นจ�าหน่ายสนิค้าเฉพาะผลติภณัฑ์	มสีนิค้าครบ 

ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของยีห้่อ	คณุภาพ	ขนาด	ส	ีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	คือ	ลกูค้าทีต้่องการ 

สินค้าเฉพาะอย่าง

  1.2	ร้านสรรพสินค้า	 (Department	Store)	ร้านค้าปลีกประเภทนี้เกิดขึ้นครั้งแรก 

ในยุโรป	ศตวรรษที่	18	ในกรุงปารีส	ประเทศฝร่ังเศส	ร้านสรรพสินค้าแห่งแรกมีชื่อว่า	The 

bon	marche	ต่อมาได้มีพ่อค้าปลีกชาวอเมริกาได้ไปเที่ยวยุโรปและน�าวิธีการค้าปลีกมาใช้ 

ในอเมริกา	และแพร่หลายเป็นที่นิยมกันทั่วโลกในปัจจุบัน

	 	 	 ร้านสรรพสินค้า	มีลักษณะดังนี้

	 	 	 1.	 ก�าหนดส่วนบวกเพิ่ม	(ก�าไรขั้นต้น)	ที่ต�่าเพื่อให้การหมุนเวียนของสินค้าสูง

	 	 	 2.	 ปิดป้ายบวกราคาสินค้าชัดเจน

	 	 	 3.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าเดินดูสินค้ารอบๆ	โดยไม่มีข้อผูกพันก�าหนด	

ว่าจะต้องซื้อสินค้า

	 	 	 4.	 มีพนักงานขายคอยต้อนรบัแนะน�าการขาย	(P.C	:	Purchasing	Consultant)		

ให้ค�าปรึกษาการซื้อสินค้า

	 	 	 5.	 เน้นจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู ่

เป็นแผนกๆ	 เช่น	 แผนกรองเท้า	 แผนกเครื่องส�าอาง 

แผนกเสื้อผ้า

	 	 	 6.	 จุดเด่นของห้างสรรพสนิค้า	คอืการ 

รวมเอาร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างมาไว้ในสถานที่เดียวกัน 

เน้นขายราคาแพง	และสินค้าทันสมัยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คือ	คนท�างาน	หรือผู้มีอ�านาจซื้อต้องการสินค้าคุณภาพ
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  1.3	ร้านสรรพาหาร	(Supermarket)	หรือซูเปอร์มาเก็ตเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่		

ที่ให้ลูกค้าบริการตนเอง	 สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นประเภทอาหารและของใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

เช่น	อาหารสด	ผักสด	เครื่องกระป๋อง	เป็นต้น

	 	 	 ร้านสรรพาหาร	มีลักษณะดังนี้

	 	 	 1.	 ลูกค้าบริการตนเอง	(Self	-	Service)		

	 	 	 2.	 ไม่มีพนักงานคอยต้อนรับ	หรือแนะน�า

ให้ค�าปรกึษาหรอืในการซ้ือสินค้า	โดยร้านจะน�าอปุกรณ์การขาย

ประเภท	ตะกร้า	รถเข็น	เป็นต้น

	 	 	 3.	 การจัดตกแต่งร้านในลักษณะชั้นเปิด 

ไม่มีกระจกกั้น

	 	 	 4.	 จ�าหน่ายสินค้าเน้นปริมาณมากแม้ม ี

ก�าไรน้อย	เพื่อให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าเร็ว	ซึ่งท�าให้เงินทุนหมุนเวียนไม่ขาดตอน

	 	 	 5.	 มีอ�านาจต่อรองกับ	Supplier	หรือผู้ผลิตสินค้าได้ดี	ส�าหรับซูเปอร์มาร์เก็ต

แห่งแรกของประเทศไทยน้ัน	ได้แก่	“แกงการู	ซูเปอร์มาร์เก็ต”	ตั้งในปี	2507	ส่วนลูกค้ากลุ่ม 

เป้าหมายของร้านสรรพาหารเป็นลกูค้าทัว่ไปทีต้่องการสนิค้าอปุโภคบริโภค	เพ่ือใช้ในชวีติประจ�าวนั

  1.4	ร้านค้าปลีกครบวงจร	ไฮเปอร์มาร์เก็ต	หรือ	Super	ware	house	Store	เป็น

ร้านค้าปลีกที่รวมเอาร้านสรรพหาหาร	ร้านขายของถูก	และร้านคลังสินค้า	(Ware	house	Store)		

เข้าด้วยกัน	ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าซูเปอร์มาร์เก็ตถึง	6	เท่า	มีพื้นที่มากกว่า	1,000	ตารางเมตร

ขึ้นไป	จ�าหน่ายสินค้าราคาประหยัด	มีสินค้าหลากหลาย	โดยจัดวางสินค้าคล้ายคลังสินค้า	มีจุด

ช�าระเงินลักษณะเดียวกัน	Supermarket

  1.5	ร้านสะดวกซื้อ	หรือ	Convenience	Store	เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก	ตั้งอยู่ 

ในย่านชุมชน	เปิดขายสินค้าทุกวันตลอด	24	ชั่วโมง	จ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน 

อาหารและเครื่องดื่มประเภทฟาสต์ฟู้ด	มีสินค้าไม่มากเท่าซูเปอร์มาร์เก็ต	จุดเด่นที่ส�าคัญจะเน้น 

สถานที่อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่ให้บริการที่หลากหลายต่างๆ 

เช่น	บรกิาร	รบัช�าระค่าสาธารณปูโภค	ค่าน�า้	ค่าไฟ	ที	่Counter	Service	ได้แก่ร้านเซเว่นอเีลฟเว่น		

ร้านวีช้อป	ร้านเอเอ็มพีเอ็ม	ร้านเลมอนกรีน	เป็นต้น

	 	 	 ร้านค้าประเภทนี้อาจย่อส่วนให้เล็กลงตามความจ�าเป็นของพ้ืนที่และปริมาณ

สินค้าที่วางขาย	ซึ่งเรียกว่า	“มินิมาร์ท”	(Minimart)

  1.6	 ร้านค้าประเภทธรุกิจบรกิาร	เป็นกจิการทีข่ายบริการอย่างเดียวโดยไม่มสีนิค้า		

เช่น	สอนคอมพิวเตอร์	ร้านเสริมสวย	ร้านซ่อมรถ	ร้านบริการซักรีด	ร้านสตูดิโอ	โรงแรม	และ

โรงพยาบาล	เป็นต้น
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 2. แบ่งตามนโยบายด้านราคาสินค้า

  2.1	 ร้านขายสนิค้าราคาถกู	หรือ	Discount	Store 

เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จ�าหน่ายสินค้าราคาถูกในปริมาณ 

มากๆ	เน้นลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง	และยึดหลักให้ลูกค้า 

บริการตนเอง	โดยร้านจัดอุปกรณ์ช่วยขาย	ได้แก่	รถเข็น	ตะกร้า 

ไว้ให้	 สินค้าท่ีจ�าหน่ายเป็นสินค้าทั่วไป	แต่เน้นขายราคาถูก 

คุณภาพปานกลาง	ไม่เน้นสินค้ายี่ห้อดังเหมือนห้างสรรพสินค้า	

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	คือ	ผู้มีรายได้ปานกลางถึงต�่า

	 	 สรุปว่า	ร้านประเภทนี้ใช้ราคาเป็นสิ่งจูงใจลูกค้า	ส�าหรับร้าน	Discount	Store 

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม	ได้แก่	เทสโก้	โลตัส	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เป็นต้น

  2.2	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 เป็นร้านค้าปลีกที่มีการผสมผสานระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ต 

และห้างสรรพสินค้า	 เน้นจ�าหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า	 เคร่ืองนุ่งห่ม	 เคร่ืองใช้ต่างๆ	อาหาร 

ซึ่งเจาะลูกค้าระดับกลาง	เป็นธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในเซ็กเมนท์ประเภทดิสเคาวท์สโตร์

  2.3	ร้านคลังสินค้า	หรือเรียกว่า	Warehouse	Store	หรือ	“แคช	แอน	แครี่	สโตร์”		

เป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่ทีเ่น้นให้ลูกค้าบรกิารตนเอง	ขายสนิค้าอปุโภคบริโภค	ใช้ในชวีติประจ�าวนั 

หรือของใช้ในครัวเรือน	สินค้ามีมากเน้นปริมาณหลากหลาย	20,000-30,000	รายการ	ให้เลือก		

ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยเงินสดหรือสมัครเป็นเป็นสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กร	หน่วยงานห้างร้าน

มากกว่าบุคคล	ร้านค้าประเภทนี้	ได้แก่	แม็คโคร	เป็นต้น

  2.4	ร้านขายสินค้าราคาเดียว	หลังจากประเทศไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจ	ได้มี 

ทุนข้ามชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ�านวนมาก	ผู้ประกอบการค้าปลีกก็ได้เกิดแนวคิดใหม่ด้านค้าปลีก	

โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่หลากหลายยิ่งขึ้น	 เห็นได้จากเครือเซ็นทรัลในนามกลุ่ม	ซี	อาร์	ซี	 ได้

ลงทุนค้าปลีกในรูปแบบใหม่อีก	2	รูปแบบ	คือ	Just	25	และ	Red	Dot	(อธิวัฒน์	ทรัพย์ไพฑูรย์,	

2546	:	145)

	 	 	 Just	25	ตามแนวคิดแบบ	One	

Price	Store	หรือราคาเดียวทั่วทั้งร้าน	ด้วยการ 

เน้นจ�าหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้าน	25	บาท 

ขายสินค้าอุปโภคบริโภค	 เช่น	 ขนม	 กิฟท์ช ้อป 

เครื่องส�าอาง	เป็นต้น

	 	 	 Red	Dot	 เป็นแหล่งรวมสินค้า

ราคาถูก	 จ�าหน ่ายสินค ้าประเภทเสื้อผ ้าแฟชั่น 

ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด	ร้านแฟชั่นริมถนนทั่วไป

 



เรียบเรียงโดย ภัทราวรรณ สุขพันธ์ุ17

 3. แบ่งตามลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ

  3.1	การขายปลีกทางโทรศัพท ์

และทางไปรษณีย์	ซึ่งเป็นการขายที่ไร้หน้าร้าน 

วิธีนี้สะดวกรวดเร็ว	ประหยัดเวลาและเสียค่าใช้

จ่ายน้อย	ใช้กับสินค้าพิเศษ	ไม่มีขายในท้องตลาด 

มีลูกค้ากระจัดกระจายทั่วไป

  3.2	การขายปลีกโดยเคร่ืองจักร 

อัตโนมัติ	หรือ	Automatic	Vending	Machine 

ได้แก่	ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ	เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	ตู้โทรศัพท์	ตู้เกม	เป็นต้น

	 	 	 วิธีนี้ผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกสบาย	สมารถใช้บริการตลอดเวลา	ไม่ต้อง

ใช้พนักงานขาย	ขณะเดียวกันผู้ขายจะต้องเติมสินค้าในเครื่องจักรอัตโนมัติอยู่เสมอ	หรือบางครั้ง

เครื่องจักรอัตโนมัติขัดต้อง	เสียหายหรืออาจถูกลักขโมย	ท�าให้ผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

  3.3	การขายผ่านอินเตอร์เน็ต	โดยผู้ขายเปิดเว็ปไซด์ขึ้น	 เป็นการขยายช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายขึ้นใหม่อีกช่องทางหนึ่ง	ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายเกือบทั่วโลก

  3.4	การขายตามบ้าน	หรือเป็นการขายแบบเก่าแก่ดั้งเดิม	 โดยผู้ขายเข้าเยี่ยม 

ลูกค้าตามบ้านและเสนอขายสินค้า	 ปัจจุบันการขายตามบ้านได้พัฒนารูปแบบการจัดเป็น 

“ตลาดนัด”	 ตามชุมชนทุกสัปดาห์ๆ	 1-2	 วัน	

เพื่อน�าสินค ้าอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้บริโภค 

ที่อยู่ในชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล	 เช่น	ตลาดนัด

คลองถม	เป็นต้น

  3.5	การขายตรง	เป็นการขายปลีก 

โดยผู ้จ�าหน่ายอิสระออกไปขายสินค้าโดยตรง 

ให้กับลูกค้า	โดยได้รับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต ์

จากยอดขาย	นิยมใช้กับสินค้าประเภทเครื่อง

ส�าอาง	อาหารเสริม	เช่น	Amway	Avon	กิฟฟารีน 

เป็นต้น
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 4. แบ่งตามการควบคุมกิจการ 

หรือความเป็นเจ้าของ

  4.1	ร้านค้าปลีกอิสระ	หรือร้าน 

ขายของช� าหรือ เรี ยกกัน ในหมู ่ ชาวจีนว ่ า 

“ร้านโชวห่วย”	ซึ่งหมายถึงร้านจ�าหน่ายสินค้า 

ทั่วไปสินค้าเบ็ดเตล็ด	เช่น	ข้าวสาร	น�้าปลา	สบู ่

ยาสฟัีน	เป็นร้านค้าปลกีด้ังเดิม	ซึง่เจ้าของด�าเนนิ

การด้วยตนเองทั้งหมด		

  4.2	ร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่	หรือ	 

Chain	Store	 เป็นลักษณะของเจ้าของกิจการ 

คนเดียวกันแต่เปิดสาขาหลายๆ	แห่ง	ซึ่งเป็น 

การขยายกิจการสาขาออกไปในแนวราบ	 เช่น 

ร้านหนังสือดวงใจบุ๊ค	สาขาล�าปาง	และสาขา 

ศรีชุม	สาขาแพร่	และสาขาตาก	เป็นต้น

  4.3	 ร้านค้าปลกีแบบสหกรณ์	เป็น

ร้านค้าปลีกที่ผู้บริโภค	มีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ	

โดยการซื้อหุ้น	มีการเลือกต้ังกรรมการจัดหา

สินค้ามาจ�าหน่ายแก่สมาชิก	ผู้ถือหุ้นในราคาถูก 

ตอนสิ้นปีจะมีการจ่ายเงินปันผลคืนจากยอดซื้อ	

หรือค่าหุ้นตามผลก�าไรจากการด�าเนินงานนั้น

  4.4	ร้านค้าปลีกที่ได้รับสิทธิทาง 

การค้า	หรือเรียกว่า	“แฟรนไชส์”	 (Franchise)	

ลักษณะเป็นร้านค้าปลีกที่เกิดจากข้อตกลงร่วม

กันระหว่างผู้ใช้สิทธิทางการค้า	 (Franchiser) 

ซึ่งอาจเป็นผู ้ผลิตหรือพ่อค้าส ่งกับผู ้ซื้อสิทธิ

ทางการค้า	 (Franchiser)	ซึ่งอาจเป็นผู้ผลิต 

หรือพ่อค้าส่งกับผู ้ซื้อสิทธิทางการค้า	 (Franchisee)	ซึ่งมักเป็นพ่อค้าอิสระที่ซื้อสิทธิในการ 

เป็นเจ้าของ	การด�าเนินการผลิตสินค้า	รวมถึงวิธีการด�าเนินธุรกิจ	ซื่อการค้า	ค่านิยม	สิทธิบัตร 

โดยผู้ขายหรือผู้ให้สิทธิทางการค้า	จะได้รับค่าตอบแทน

	 	 	 1.	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

	 	 	 2.	 ส่วนแบ่งจากยอดขาย
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	 	 	 3.	 ค่าเช่าเครื่องมือ	อุปกรณ์	(ถ้ามี)

	 	 	 4.	 ส่วนแบ่งก�าไร

	 	 	 5.	 ค่าใบอนุญาต

	 	 	 	 ร้านค้าปลีกประเภทนี้	ได้แก่	K.F.C,	M.K	สุกี้,	McDonald’s	เป็นต้น	

  4.5	ศูนย์การค้า	 เป็นร้านค้าปลีกที่เกิดจากการรวมกลุ่มของห้างสรรพสินค้า 

ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง	 โดยมีโรงภาพยนตร์	สถานที่จอดรถ	ส�านักงานของบริษัทต่างๆ 

ตู ้	 A.T.M	และสถานที่นั่งพักผ่อน	มุมน�้าตก	น�้าพุ	 ไว้ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลิน	ส�าหรับเสริม

สร้างบรรยากาศภายในศูนย์การค้าไว้บริการลูกค้า	อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในลักษณะ 

One	Stop	Shopping	ส�าหรบัศนูย์การค้าทีม่ชีือ่เสยีง	ได้แก่	เซน็ทรัลพลาซ่า	ศูนย์การค้าเดอะมอล์ 

และสยามพารากอน	เป็นต้น
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สรุป
 การค้าปลีก	 หมายถึง	 ธุรกิจค ้าปลีกที่ เป ็นหน่วย 

การตลาดที่ท�าหน้าที่จัดจ�าหน่าย	กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค 

โดยตรง	โดยผู้บริโภคจะซื้อไปอุปโภคบริโภค	มิได้น�าไปผลิตขาย 

จ�าหน่ายต่อหรือเพื่อแสวงหาก�าไร	ธุรกิจค้าปลีกจะมีความส�าคัญ 

ต่อผู ้บริโภคโดยตรง	 เพราะจะเป็นแหล่งรวมสินค้าท�าให้เกิด 

ความสะดวกสบายในการอุปโภคบริโภคซื้อหา	ยิ่งสินค้าบริการใด 

เมื่อมีคนต้องการมาก	ก็จะมีการผลิตสินค้าบริการนั้นมาก 

เช่นเดียวกันท�าให้เกดการผลิต	การจ้างงาน	คนมีงานท�าตามมา 

ส่งผลเศรษฐกิจ	สังคมของประเทศโดยรวม	นอกจากนี้แล้ว

ธุรกิจค้าปลีกยังท�าหน้าที่คอยจัดหาสินค้า	บริการท�าหน้าท่ี 

ส่งเสริมการขาย	อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าเป็นคลังเก็บสินค้า 

และท�าการตลาดเพื่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 จะเห็นได้ว่าการค้าปลีกมีมานานต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย	

โดยมีการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้า	หรือสิ่งของต่อกัน	ต่อมา 

เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจึงกลายมาเป็นร้านขายปลีกในชุมชน 

รวมกันที่เรียกว่า	ตลาดชุมชน	ซึ่งเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน 

สินค้าระหว่างกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ธุรกิจค้าปลีกได้พัฒนาจากตลาดชุมชนมาเป็น 

ตึกแถว	มีห้างสรรพสินค้าเกิดข้ึนเป็นแห่งแรกชื่อห้างเซ็นทรัลเทรดด้ิง	 ธุรกิจค้าปลีกมาเฟื่องฟู 

ในปี	พ.ศ.	2520	ผนวกกับการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเร็วในปี	พ.ศ.	2529-2538	และมกีาร 

เปิดเสรีทางการเงินท�าให้มีการเคลื่อนย้ายทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน	และเงินกู้ต่างประเทศ	

อตัราดอกเบีย้ต�า่		ท�าให้เกดิผูป้ระกอบการใหม่	น�าหุน้มาลงทนุธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่เป็นจ�านวนมาก

	 ปัจจุบันกิจการธุรกิจค้าปลีกมีการพัฒนาเปลี่ยนจากร้านค้าเล็กๆ	มาเป็นขนาดใหญ ่

มีการแข่งขันกันสูงและมีรูปแบบประเภทที่แตกต่างกันออกไป	โดยแบ่งได้คือ	แบ่งตามลักษณะ 

หรือสายผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย	แบ่งตามนโยบายด้านราคาสินค้า	แบ่งตามลักษณะการด�าเนิน

การประกอบธุรกิจและแบ่งตามการควบคุมกิจการหรือการเป็นเจ้าของ	เป็นต้น	จะเห็นว่าแนวโน้ม 

ของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต	จะมีการขยายตัวในรูปศูนย์กลางค้าขนาดใหม่	ที่ผสมผสานธุรกิจ 

หลายประเภทเข้าด้วยกันเพื่ออ�านาจต่อรองด้านการแข่งขัน	มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม ่

มาประยุกต์ใช้	ท�าให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น	บริการจัดการค้าปลีกได ้

รวดเร็วขึ้น	และช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานได้อีกด้วย
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