การส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1. ความสาคัญของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็นหนึ่งในธุรกิจสาขาบริการจัดจาหน่าย (Distribution Services) ที่อยู่ภายใต้
ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการจ้างงาน รายละเอียด(1) ดังนี้
 SME ภาคการค้า มีจานวนทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 41.67 ซึ่งเป็นสัดส่วน
ลาดับที่ 1 ของธุรกิจ SME ที่มีอยู่ในประเทศ รองลงมาคือ ภาคการบริการ (ร้อยละ 39.58)
 SME ภาคการค้า มีการจ้างงานประมาณ 3.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31.51 ของการจ้างงานทั้ง
ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 46.04)
 SME ภาคการค้า มีมูลค่ารวม 2.2 ล้านล้านบาท ของ GDP ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 15.4
ของ GDP ของประเทศ (การค้าส่งค้าปลีก มีมูลค่า GDP SME 2.0 ล้านล้านบาท) ซึ่งเป็นอันดับ 3 รองจาก
การบริการ (ร้อยละ 40.4) และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.4)
2. การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
2.1 การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา โดยมีกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงานแก่ธุรกิจทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพในด้าน
การตลาด การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้กับ
ธุรกิจ
ขั้นที่ 2 ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
 จัดทาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก สาหรับการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ

ค้าส่งค้าปลีก ประกอบด้วย
1. ภาวะผู้นา-การรวมกลุ่มและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
3. สารสนเทศและการวิเคราะห์
4. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5. การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์
6. การจัดการร้านค้าและการวางสินค้า
7. การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่ง
8. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
_______________________________________________
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รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

-2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ซึ่ ง จะเน้ น เรื่ อ งบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง เพื่ อ ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้
ให้ มากยิ่ งขึ้น โดยการให้ คาปรึ กษาแนะน า แก้ปัญหาและบ่มเพาะเชิงลึ ก ณ สถานประกอบการแก่ธุรกิ จ
ในหมวดที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อการดาเนินธุรกิจ ของแต่ละราย และดาเนินการพัฒนาในหมวดเพิ่มเติม
ต่อเนื่องเพื่อให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ขั้นที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และสร้างโอกาสทางการตลาด
 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ให้สามารถบริหารการจัดซื้อ และส่งเสริมกิจกรรม

การตลาดร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภายใต้กิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วย
ไทยคูส่ ังคม” โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
- ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน
- ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม
 เชื่อมโยงธุรกิจค้าส่ง ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบการของ

ธุรกิจต้น แบบที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน ในการดาเนินธุรกิจหมุนเวียนระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งซึ่งกัน
และกัน สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจค้าส่ง
2.2 สรุปผลการดาเนินการที่ผ่านมา (ปี 2545 - 2560)
เป้าหมาย ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
1. ธุรกิจค้าส่ง จานวน 262(2) ราย
(พื้นที่ขายประมาณ 200 ตรม. ขึ้นไป)
2. ธุรกิจค้าปลีก จานวน 647,050(3) ราย (ค้าปลีกรายย่อย)
3. พัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
เป้าหมาย
ค้าส่ง (ราย)
ค้าปลีก (ราย)
พื้นที่พัฒนา

262
647,050
77 จังหวัด

ผ่านการพัฒนาแล้ว
(ปี 2545 - 2560)
153
83,476
ครอบคลุม 70 จังหวัด

เทียบกับเป้าหมาย (%)
58.40
12.9
90.0

* ร้านค้าส่งที่ผ่านการพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 – 2560
สามารถเป็นร้านค้าต้นแบบได้ มีจานวน 130 ราย 857 สาขา ร้านค้าปลีกเครือข่าย 20,081 ร้าน ใน 70
จังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการได้เฉลี่ย 5-10% และเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ

_______________________________________________

2 ข้อมูลจากสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด (สพค.) ปี 2558
3 ข้อมูลจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557
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3. โครงการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้
กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรู้ จักการ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ” กระตุ้นให้
ประชาชน ซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาและคุณภาพเหมาะสมกับรายได้และสถานะของตนเอง โดยเลือกเวลา
และสถานที่ๆ จะซื้อสินค้าที่เหมาะสม
จากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดาเนินการพัฒนาการบริหารจัดการของร้านค้าส่งค้าปลีกให้มี
ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ต้นทุนธุรกิจลดลง ผลประกอบการเพิ่มขึ้น จนสามารถสะท้อนผลของการ
พัฒ นาคืน กลั บสู่ ผู้ บ ริ โ ภคในรู ป ของการจ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด สร้างทางเลื อกให้ ผู้ บริโ ภค เป็นการ
สนับสนุนนโยบาย “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ” บรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทากิจกรรมร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ภายใต้โครงการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้
ดังนี้
 สารวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านค้าส่งค้าปลีกไทยจานวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30รายการ
ตามตารางรายชื่อสินค้าที่ส่วนกลางได้สารวจไว้ซึ่งมีราคาปกติของตลาดทั่วไป หากพบว่าร้านค้าดังกล่าวกาหนด
ราคาขายถัวเฉลี่ยโดยรวมต่ากว่าร้ อ ยละ 10 ให้ ถื อ ว่ า ร้ า นดั ง กล่ า วเป็ น “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”
 จัดทาป้าย และธงราว ตราสัญลักษณ์ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” สาหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการ
 ขณะนี้ มี ร้ า นค้ า ที่ ผ่ า นการส ารวจและประเมิ น เป็ น “ร้ า นฉลาดซื้ อ ประหยั ด ใช้ ”
จานวน 167 ราย 642 ร้านค้า ใน 75 จังหวัด
 ติดตามสารวจราคาจาหน่ายของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจาทุก 6 เดือน

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
มีนาคม 2561

