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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา 
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร 
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง 
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ปรับัมาเป็นรายเดีือนในระยะตั้่อมาพื่ร้อมทั�ง 
ยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่างเรียบัง่าย 
แบับัเป็นมิตั้รต่ั้อควิามสนใจัใคร่ร้้ของผ้้อ่าน
ทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ
บรรณาธิการเรื่อง
ศิวกร อนันตศานต์
นัักวิิจััยผู้้�เขีียนัเร่่องอุตสาหกรรมค้�าปลีีกในัรายงานัวิิจััย
คุุณศุภสิิน อิทธิิพัทธิ์วงศ์
ออกแบบ
KANITP .

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 191
สิงหาค้ม 2565

ที่มา:  รายงานฉบับสิมบูรณ์โคุรงการ
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พร้อมเพ่่อรับมือกับ Disruptive Tech-
nology ในบริบทเศรษฐกิจและสิังคุม และ
สิถานการณ์การพัฒนาดิิจิทัลในอนาคุต 
เสินอต่อสิำานักงานคุณะกรรมการดิิจิทัล
เพ่่อเศรษฐกิจและสิังคุมแห์่งชาติ เม่ือเดืิอน
มีนาคุม 2563 โดิย ดิร.เสิาวรัจ รัตนคุำาฟูู 
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อุุตสาหกรรมค้้าปลีีก1ขอุงไทยในช่่วง 60 ปีที�
ผ่่านมามีการเปลีี�ยนแปลีงอุย่างต่อุเน่�อุง ต้�งแต่การค้้า
ปลีีกแบบด้ั้�งเดั้ิม (traditional trade) การค้้าปลีีกสม้ย
ใหม่ (modern trade) ไปจนถึึงการค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์ 
(e-retailing) การเปลีี�ยนแปลีงที�เกิดั้ขึ�นเป็นผ่ลีจากปัจจ้ย
หลีายประการท้�งรูปแบบธุุรกิจใหม่ๆ พฤติกรรมผู่้บริโภค้
ที�เปลีี�ยนแปลีงไป รวมถึงึการคิ้ดั้ค้้นแลีะพฒ้นาเทค้โนโลียี
แลีะนว้ตกรรมดั้ิจิท้ลี (digital innovation)

การเปลีี�ยนแปลีงในตลีาดั้ค้้าปลีีกขอุงไทยในระยะ
แรกเกิดั้ขึ�นอุย่างช่้าๆ โดั้ยธุุรกิจค้้าปลีีกแบบดั้้�งเดั้ิม เช่่น 
ร้านขายขอุงช่ำ (grocery store) ตลีาดั้น้ดั้ (market fair) 
แลีะหาบเร่แผ่งลีอุย (hawker) เผ่ช่ิญก้บการแข่งข้นจาก
ธุรุกิจค้า้ปลีีกสม้ยใหม่ เช่น่ หา้งสรรพสินค้้า (department 
store) ร้านสะดั้วกซ่ื้�อุ (convenience store) ซืู้เปอุร์
มาร์เก็ต (supermarket) ในช่่วงต้นขอุงระยะนี� ธุุรกิจค้้า
ปลีีกสม้ยใหม่เติบโตเฉพาะในกรุงเทพฯ เป็นหล้ีก ใน
ช่่วงต่อุมาจึงเริ�มขยายต้วไปย้งช่านเม่อุงแลีะจ้งหว้ดั้ที�
ประช่ากรมีรายไดั้้สูง2

ปัจจ้ยสำค้้ญที�ทำให้ธุุรกิจค้้าปลีีกสม้ยใหม่ขยาย
ต้วอุย่างมากในระยะแรกก็ค่้อุ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อุย่างรวดั้เร็วที�ทำให้โค้รงสร้างประช่ากรแลีะรายได้ั้
เปลีี�ยนแปลีงไป โดั้ยเฉพาะการขยายต้วขอุงช่นช่้�นกลีาง 
อุกีท้�งยง้ทำใหเ้กดิั้แบบแผ่นการใช่ชี้่วติรปูแบบใหม่ๆ  ขอุง
ค้นในเม่อุง เช่น่ ค้วามนิยมเข้าร้านสะดั้วกซ่ื้�อุเพิ�มมากขึ�น
เน่�อุงจากสมาชิ่กในค้รอุบค้ร้วใช้่เวลีาส่วนใหญ่ไปก้บการ
ทำงานประจำ3 

1 การค้าปลั่ีก คือ กิจักรรมที�เกี�ยวิเนื�องกับัการขายสินค้าแลั่ะบัริการให้
กับัผ้้บัริโภคขั�นสุดีท้าย ซ่ึ่�งเป็นผ้้ใช้ื่สินค้าแลั่ะบัริการนั�นๆ เอง (“Definition 
of retailing,” Business Jargons, https://businessjargons.com/
retailing.html)

2 นิพื่นธ์์ พื่ัวิพื่งศกร แลั่ะคณ์ะ, การค้าปลั่ีกของไทย: ผลั่กระทบัของการ
แข่งขันจัากผ้้ประกอบัการค้าปลีั่กขนาดีใหญ่่จัากต่ั้างประเทศ (กรุงเทพื่ฯ: 

สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย, 2545), 22-24, https://docs.
google.com/viewerng/viewer?url=https://tdri.or.th/wp-content/
uploads/2013/04/retail_t.pdf

3 เร่�องเดีียวิกัน

ผลกระทบของ 
Disruptive Technology 
ต่่ออุต่สาหกรรมค้าปลีกไทย
และการเต่รียมความพร้อม
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อุย่างไรก็ตาม ประมาณปี 2547 ถึึง 2549 
ธุุ ร กิ จค้้ าปลีี ก สินค้้ า ขอุงช่ำ ส่ วน ให ญ่ ใน ไทย ย้ ง
ค้งมีลี้กษณะเป็นแบบด้ั้�งเดิั้ม (traditional grocery 
store) (ส้ดั้ส่วนมูลีค้่าตลีาดั้เฉลีี�ยสูงถึึงร้อุยลีะ 67.4  
ขอุงตลีาดั้ค้้าปลีีกสินค้้าขอุงช่ำแบบมีหน้าร้าน4) แม้
จะเผ่ช่ิญก้บการแข่งข้นอุย่างรุนแรงจากธุุรกิจค้้าปลีีก 
ขอุงช่ำแบบสม้ยใหม่ (modern grocery store) ซื้ึ�งอุาจ
เป็นผ่ลีจากการพฒ้นาค้วามเปน็เม่อุงในพ่�นที�ตา่งจง้หว้ดั้
ที�ย้งจำก้ดั้ ทำให้ธุุรกิจค้้าปลีีกสม้ยใหม่ไม่สามารถึขยาย
สาขาไดั้้เท่าที�ค้วร 

ในระยะต่อุมา ธุุรกิจค้้าปลีีกสินค้้าขอุงช่ำแบบ
สม้ยใหม่ย้งขยายต้วอุย่างต่อุเน่�อุงในอุ้ตราที�สูงเม่�อุเทียบ
ก้บธุรุกจิค้า้ปลีกีสนิค้า้ขอุงช่ำแบบด้ั้�งเดั้มิ โดั้ยในระหวา่งปี 
2550 ถึึง 2557 ธุุรกิจค้้าปลีีกสม้ยใหม่เติบโตเฉลีี�ยที�ร้อุย
ลีะ 9 ซื้ึ�งสูงกว่าการเติบโตเฉลีี�ยขอุงธุุรกิจค้้าปลีีกแบบ
ดั้้�งเดั้ิมถึึง 3 เท่า5 

ในระยะนี� ปัจจ้ยด้ั้านเทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีไดั้้เข้า
มามีบทบาทสำค้้ญในธุุรกิจค้้าปลีีก ท้�งอิุนเทอุร์เน็ต 
สมาร์ทโฟน การทำธุุรกรรมทางการเงินผ่่านโทรศ้พท์
ม่อุถ่ึอุ (mobile banking) รวมถึึงส่�อุส้งค้มอุอุนไลีน์
ต่างๆ เช่่น เฟซื้บุ�ก (Facebook) ไลีน์ (Line) แลีะ 
อุนิสตาแกรม (Instagram) ซื้ึ�งล้ีวนแตเ่ป็นปจัจย้สนบ้สนุน
ที�กอุ่ใหเ้กดิั้ธุุรกจิค้้าปลีีกรปูแบบใหม ่น้�นค้อุ่ธุรุกจิค้า้ปลีกี
อุิเลี็กทรอุนิกส์ 

ธุุรกิจค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์ที�มีการจดั้ทะเบียน
ในระบบ (formal sector) เติบโตอุย่างรวดั้เร็วในระหว่าง
ปี 2553 ถึึง 2557 (เติบโตร้อุยลีะ 25) โดั้ยมูลีค้่าตลีาดั้
ในปี 2557 สูงกว่ามูลีค่้าตลีาดั้ในปี 2547 ถึึง 6.3 เท่า 
แลีะค้าดั้การณ์ว่า ภายในปี 2566 มูลีค้่าตลีาดั้จะเติบโต
มากถึึง 25.5 เท่าเม่�อุเทียบก้บปี 25476 การเติบโตขอุง
ธุุรกิจค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์ส่งผ่ลีอุย่างมีน้ยสำค้้ญต่อุรูป

4  คณ์ะผ้้วิิจััยคำานวิณ์จัากฐานข้อม้ลั่ของ Euromonitor International

5  คณ์ะผ้้วิิจััยคำานวิณ์จัากฐานข้อม้ลั่ของ Euromonitor International

6  คณ์ะผ้้วิิจััยคำานวิณ์จัากฐานข้อม้ลั่ของ Euromonitor International

แบบการแขง่ขน้ในตลีาดั้ แลีะกลียุทธุท์างธุรุกิจ จากเดั้มิที�
ธุรุกจิค้้าปลีีกแบบด้ั้�งเดั้มิตอุ้งปร้บตว้เพ่�อุแขง่ข้นกบ้ธุรุกจิ
ค้้าปลีีกสม้ยใหม่ กลีายเป็นธุุรกิจค้้าปลีีกแบบมีหน้าร้าน 
(store-based retailing) ท้�งสอุงประเภทต่างต้อุงปร้บต้ว
เพ่�อุแข่งข้นก้บธุุรกิจค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์ 

ในปัจจุบ้นแลีะอุนาค้ตอุ้นใกล้ีนี� Disruptive 
Technology จะก่อุให้เกิดั้การเปลีี�ยนแปลีงในธุุรกิจ 
ค้า้ปลีกีในอุต้ราที�เรว็กวา่เดั้มิ อุกีท้�งย้งสง่ผ่ลีกระทบอุย่าง
กว้างขวางแลีะรุนแรงท้�งดั้้านเศรษฐกิจแลีะส้งค้ม 

เทคโนโลยีดิจิิทัลที�ส่งผลต่่อการเปลี�ยนแปลงอย่าง
พลิกผันในอุต่สาหกรรมค้าปลีก

เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีที�ส่งผ่ลีต่อุการเปลีี�ยนแปลีง
อุย่ างพลิีกผ่้น  (D is rup t i ve  Techno logy)  ใน 
อุุตสาหกรรมค้้าปลีีก ได้ั้แก่ อุินเทอุร์เน็ตขอุงสรรพสิ�ง 
( Internet of Things: IoT) หุ่นยนต์แลีะระบบ
อุ้ตโนม้ติ (robotics and automation) เทค้โนโลียี
ค้วามจริงเสริม (Augmented Reality: AR) แลีะ 
ค้วามจริงเสม่อุน (Virtual Reality: VR) ปัญญาประดั้ิษฐ์ 
(artificial intelligence and machine learning) การ
ประมวลีผ่ลีบนกลีุ่มเมฆ (cloud computing) แลีะรถึยนต์
ข้บเค้ลี่�อุนอุ้ตโนม้ติแลีะโดั้รน (autonomous vehicle and 
drone) โดั้ยมีรายลีะเอุียดั้ดั้้งนี�

อิินเทอิร์์เน็ตขอิงสร์ร์พสิ�ง
ธุุรกิจค้้าปลีีกแบบมีหน้าร้านหลีายรายเริ�มนำ

เทค้โนโลียีอุินเทอุร์เน็ตขอุงสรรพสิ�งเข้ามาปร้บใช่้ เช่่น 
Carrefour (เช่นธุุรกิจไฮเปอุร์มาร์เก็ตขนาดั้ใหญ่ขอุง
ฝร้�งเศส) ไดั้้นำเทค้โนโลียี iBeacon7 เข้ามาติดั้ต้�งตาม
จดุั้ต่างๆ ในรา้นเพ่�อุใช่เ้ก็บรวบรวมขอุ้มูลีพฤตกิรรม แลีะ
แบบแผ่นการใช้่จ่ายขอุงผู่้บริโภค้ในระหว่างที�ผู่้บริโภค้

7  iBeacon เป็นเทคโนโลั่ยีอินเทอร์เน็ตั้ของสรรพื่สิ�งที�พื่ัฒนาโดีย Apple 
แลั่ะมีคุณ์สมบััตั้ิชื่่วิยระบัุตั้ำาแหน่งแลั่ะส่งข้อม้ลั่ให้กับัผ้้ใชื่้ผ่านเคร่อข่ายคลั่ื�น
ควิามถี�ในระบับับัลั่้ท้ธ์ (Bluetooth) (nrad6949, “ร้้จัักกับั iBeacon 
เทคโนโลั่ยีบัอกพิื่กัดีแห่งอนาคตั้ที�กำาลั่ังมาถึง,” Blognone, 14 มิถุนายน 
2557, https://www.blognone.com/node/57349.)
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เลี่อุกซื้่�อุสินค้้าในร้าน รวมถึึงมอุบข้อุเสนอุพิเศษแบบ
เฉพาะเจาะจง (personalized offer) ให้ก้บลีูกค้้า8 เช่่น
เดั้ียวก้บ Elle (นิตยสารไลีฟ์สไตลี์ช่้�นนำระดั้้บโลีก) ที�นำ
เทค้โนโลียี iBeacon มาใช่้ดั้ึงดัู้ดั้ผู่้บริโภค้ให้เข้ามาเยี�ยม
ช่มร้านค้้า ผ่่านการส่งข้อุค้วามแจ้งเต่อุนสินค้้าแนะนำ
ให้ก้บผู่้บริโภค้ที�อุยู่บริเวณใกลี้เคี้ยง แลีะหากผู่้บริโภค้
ตด้ั้สินใจเขา้มาที�รา้น ผู้่บรโิภค้จะไดั้ร้้บขอุ้เสนอุพเิศษจาก 
RetailMeNot ท้�งนี� การใช่้เทค้โนโลียีด้ั้งกลี่าวขอุง Elle 
ทำใหจ้ำนวนลูีกค้า้ที�เข้ามาเยี�ยมช่มรา้นในช่ว่ง 5 สป้ดั้าห์
เพิ�มมากขึ�นถึึง 100 เท่าจากปกติ9

สำหร้บกรณีขอุงไทย Tesco Lotus ได้ั้เริ�มทดั้ลีอุง
นำเทค้โนโลียี iBeacon มาใช่ง้านในล้ีกษณะเดีั้ยวก้น10เม่�อุ
ปี 2559 เช่่นเดั้ียวก้บเค้ร่อุเซื้็นทร้ลี ซื้ึ�งเริ�มทดั้ลีอุงใช่้
เทค้โนโลียี Line Beacon ในระยะต่อุมา11 อุย่างไรก็ตาม 
ในปจัจุบ้น การนำเทค้โนโลียีอิุนเทอุร์เนต็ขอุงสรรพสิ�งด้ั้ง
กลีา่วมาประยกุตใ์ช่ใ้นธุรุกจิค้้าปลีกีแบบมหีนา้รา้นในไทย
ย้งไม่เป็นที�แพร่หลีายน้ก

หุ่่�นยนต์และร์ะบบอิัตโนมััติ
Walmart เป็นหนึ�งในธุุรกิจค้้าปลีีกแบบมีหน้า

ร้านขนาดั้ใหญ่ขอุงโลีกที�ริเริ�มนำหุ่นยนต์มาใช่้ทดั้แทน
แรงงานค้น เพ่�อุลีดั้ต้นทุนแลีะเพิ�มประสิทธิุภาพในการ 

8 World Economic Forum, Shaping the Future of Retail for 

Consumer Industries (Geneva: World Economic Forum, 2017), 

14, http://www3.weforum.org/docs/IP/2016/CO/WEF_AM17_Fu-

tureofRetailInsightReport.pdf.

9 “Proximity Marketing Helps These 6 Retailers Are Drive 

Millions in Sales,” GLEANTAP, June 7, 2017, https://gleantap.

com/6-retailers-driving-millions-sales-proximity-marketing/.

10 sachart99, “Tesco Lotus ในไทยนำาร่องใชื่้เทคโนโลั่ยี iBeacon 

ของ Apple ส่งโปรโมชื่ันตั้รงเข้ามือถือ iPhone, Android,” MacThai,  

2 สิงหาคม 2559, https://www.macthai.com/2016/08/02/tesco-

lotus-ibeacon/.

11 ““LINE Beacon” เทคโนโลั่ยีใหม่ชื่่วิยให้ชื่ีวิิตั้ง่ายข่�น,” เดีลั่ินิวิส์, 10 
สิงหาคม 2560, https://www.dailynews.co.th/it/591039.

บริหารจ้ดั้การ โดั้ยมุ่งเน้นให้พน้กงานมีปฏิิส้มพ้นธ์ุแลีะ
สร้างประสบการณ์ที�ดั้ีให้ก้บลูีกค้้าแทน งานที� Walmart 
ใช่หุ้น่ยนตแ์ลีะระบบอุต้โนม้ติมาทดั้แทนแรงงานค้น ได้ั้แก่ 
การทำค้วามสะอุาดั้พ่�น การจ้ดั้การสินค้้าค้งค้ลี้งบนช้่�น
วาง แลีะการเติมสินค้้าในค้ลี้ง การนำเทค้โนโลียีดั้้งกลี่าว
มาใช้่ช่่วยให้ Walmart สามารถึเพิ�มยอุดั้ขาย ลีดั้ระยะ
เวลีาในการจ้ดั้การสินค้้า รวมถึึงลีดั้อุ้ตราการลีาอุอุกขอุง
พน้กงาน12 กรณีขอุงไทย OfficeMate ไดั้้เริ�มใช่้หุ่นยนต์
แลีะระบบอุ้ตโนม้ติมาบริหารจ้ดั้การค้ลี้งสินค้้า เช่่น การ
ค้้นหาสนิค้้าแลีะนำสินค้้าอุอุกจากค้ล้ีงสินค้้าตามค้ำส้�งซื้่�อุ
ดั้้วยระบบแขนกลีอุ้จฉริยะ13 

เทคโนโลยีความัจร์ิงเสร์ิมั (AR) และความัจร์ิง
เสมัือิน (VR)

IKEA ผู่จ้ด้ั้จำหน่ายเค้ร่�อุงเร่อุนแลีะขอุงใช้่ภายใน
บ้านรายใหญ่จากสวีเดั้นได้ั้พ้ฒนาแอุปพลิีเค้ช่้น “IKEA 
Place” ซื้ึ�งใช่้ AR ในการสร้างภาพจำลีอุงเฟอุร์นิเจอุร์ที�
มขีนาดั้เทา่ก้บขอุงจรงิ เพ่�อุใหผู้่บ้รโิภค้ทดั้ลีอุงจด้ั้วางแลีะ
ตกแต่งเฟอุร์นิเจอุร์บนพ่�นที�ภายในบ้านก่อุนการซื้่�อุจริง 
ซื้ึ�งช่่วยให้ผู่้บริโภค้ต้ดั้สินใจง่ายขึ�นแลีะสามารถึลีดั้ระยะ
เวลีาในการเลี่อุกซื้่�อุ 

สำหร้บกรณีขอุงไทย Index Living Mall ซื้ึ�ง
เป็นผู่้จ้ดั้จำหน่ายเฟอุร์นิเจอุร์แลีะขอุงใช่้ภายในบ้าน  
ไดั้้ให้บริการรูปแบบใหม่ที�มีช่่�อุว่า “YOUNIQUE” เพ่�อุ
ตอุบสนอุงค้วามต้อุงการขอุงลีูกค้้าแบบเฉพาะบุค้ค้ลี 
โดั้ยผู่้บริโภค้สามารถึอุอุกแบบเฟอุร์นิเจอุร์บิวท์อุินได้ั้
ตามที�พอุใจ แลีะร้บค้ำแนะนำเป็นการส่วนต้วจากผู่้
เชี่�ยวช่าญ เม่�อุได้ั้แบบที�พึงพอุใจแล้ีว ผู่้บริโภค้สามารถึ

12  Nathaniel Meyersohn, “Walmart is doubling down on robot 
janitors. Here’s why,” CNN, April 9,  2019, https://edition.cnn.
com/2019/04/09/business/walmart-robots-retail-jobs/index.
html.

13  Ratirita, “OfficeMate ทุ่มพื่ันลั่้านเปิดีคลั่ังสินค้าไฮเทค หวิังเป็นอาลั่ี
บัาบัาอาเซึ่ียน,” Brandinside, 26 เมษ์ายน 2562, https://brandinside.
asia/officemate-warehouse-b2b-solution/.
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สวมใส่แว่นตา VR เพ่�อุช่มต้วอุย่างงานที�อุอุกแบบไว้บน
พ่�นที�จริง14

ปััญญาปัร์ะดิิษฐ์์ และการ์ปัร์ะมัวลผลบนกล่�มัเมัฆ15, 16

Amazon เป็นหนึ�งในผู่้ค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์
รายใหญ่ที�มีการประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีใหม่ๆ อุย่าง
จรงิจง้ท้�งช่อุ่งทางการค้้าปลีกีอุเิลีก็ทรอุนกิส์ เช่น่ Amazon 
Echo ซื้ึ�งเป็นผ่ลิีตภ้ณฑ์์ผู่้ช่่วยอุ้จฉริยะภายในบ้านที�ผู่้
บริโภค้สามารถึส้�งการด้ั้วยเสียง ไม่ว่าจะเป็นปร้บแสง
ไฟ จอุงรถึยนต์ก้บ Uber เปิดั้เพลีงบน Spotify รายงาน
สภาพอุากาศ รวมถึึงส้�งซื้่�อุสินค้้าจาก Amazon นอุกจาก
นี� Amazon ยง้ไดั้ผ้่สมผ่สานเทค้โนโลียีดั้จิทิล้ีเขา้ก้บธุรุกิจ
ค้้าปลีีกแบบมีหน้าร้านดั้้วยเช่่นก้น เช่่น AmazonGo

AmazonGo เป็นร้านสะดั้วกซื้่�อุรูปแบบใหม่ขอุง 
Amazon ที�อุำนวยค้วามสะดั้วกใหก้้บผู่บ้รโิภค้ภายใตห้ล้ีก
การ “Just Walk Out” กล่ีาวค้อุ่ หน้ารา้นขอุง AmazonGo 
จะไม่มีแค้ช่เช่ียร์ ผู่้บริโภค้เพียงใช่้สมาร์ทโฟนที�ติดั้ต้�ง
แอุปพลีิเค้ช่้นขอุง Amazon แลีะสแกน QR Code เพ่�อุ
ย่นย้นต้วตนก็สามารถึเลี่อุกซ่ื้�อุสินค้้าภายในร้านไดั้้ตาม
ต้อุงการ เม่�อุไดั้้สินค้้าแลี้วก็สามารถึนำอุอุกจากร้านไดั้้
ท้นที โดั้ยใบเสร็จจะถึูกส่งตามไปภายใน 10 ถึึง 15 นาที

รูปแบบการให้บริการด้ั้งกล่ีาวขอุง AmazonGo 
จำเป็นต้อุงประยุกต์เทค้โนโลียีปัญญาประดิั้ษฐ์ที�หลีาก
หลีาย ไม่วา่จะเป็นการประมวลีผ่ลีค้อุมพิวเตอุร์เพ่�อุจดั้จำ
ภาพสินค้้าต่างๆ ภายในร้าน เซื้็นเซื้อุร์ที�ใช่้ตรวจจ้บการ
เค้ลี่�อุนไหว ผ่สานก้บการประมวลีผ่ลีอุ้ลีกอุริธุึม รวมถึึง 

14 “อินเดี็กซึ่์ฯ ส่ง “ย้นีค” (YOUNIQUE) เทคโนโลั่ยีบัิวิท์อิน 4.0 ครั�งแรก
ในไทย!! เมื�อเฟอร์นิเจัอร์สั�งตั้ัดีตั้ามใจัได้ีแล้ั่วิ!!,” Marketing Oops!, 18 
กันยายน 2560, https://www.marketingoops.com/news/brand-
move/younique/.

15 “AmazonGo รา้นสะดีวิกซึ่่�อแหง่อนาคตั้,” SCG Logistics, 24 มกราคม 
2561, https://www.scglogistics.co.th/blog/detail/176.

16 Monica Chin, “What Is the Amazon Echo?” tom’s guide, 

June 27, 2019, https://www.tomsguide.com/us/amazon-echo-

faq,review-3377.html.

machine learning ในการวิเค้ราะห์ข้อุมูลีแลีะประว้ติการ
ซื้่�อุขอุงผู่้บริโภค้ การใช่้เทค้โนโลียีต่างๆ เหลี่านี�ช่่วยให้
ระบบสามารถึวิเค้ราะห์พฤติกรรมขอุงผู่้บริโภค้ รวมถึึง
ค้าดั้การณ์สินค้้าค้งเหล่ีอุ แลีะค้วามหนาแน่นขอุงผู่้ใช่้
บริการ

 
ร์ถยนต์ขับเคลื�อินอิัตโนมััติและโดิร์น

Amazon เป็นผู่้ริเริ�มสำค้้ญที�นำโดั้รนมาทดั้สอุบ
ในการขนสง่ (Amazon Prime Air) เปน็ค้ร้�งแรกในป ี2559 
ในอุ้งกฤษ17 อุย่างไรก็ตาม การขนส่งเช่ิงพาณิช่ย์ด้ั้วย
โดั้รนขอุง Amazon ย้งไม่มีการนำมาใช้่จริงในปัจจุบ้น 
เน่�อุงดั้ว้ยขอุ้จำก้ดั้ทางกฎหมายในทางปฏิิบต้ ิโดั้ยมเีพยีง 
Wing Aviation บริษ้ทลีูกขอุง Google เท่าน้�นที�ไดั้้ร้บใบ
อุนญุาตสำหร้บการขนส่งสนิค้้าที�มขีนาดั้เลีก็จากอุงค้ก์าร
บรหิารการบินแหง่ช่าติ (FAA) ขอุงสหร้ฐฯ18 เช่น่เดีั้ยวก้บ
ในกรณีขอุงรถึยนต์ขบ้เค้ล่ี�อุนอุต้โนม้ติซื้ึ�งย้งอุยูใ่นระหว่าง
การพ้ฒนา โดั้ยอุาจต้อุงใช่้เวลีา 4-8 ปีกว่าเทค้โนโลียีจะ
มีค้วามพร้อุมแลีะสามารถึนำไปใช่้ไดั้้จริง19

ผลกระทบของ Disruptive Technology ต่่อ
อุต่สาหกรรมค้าปลีก

ในส่วนนี� ค้ณะผู่วิ้จย้จะวิเค้ราะห์ผ่ลีกระทบที�อุาจ
เกิดั้ขึ�นในอุนาค้ตอุ้นใกลี้ขอุง Disruptive Technology 
รวมถึงึเทค้โนโลียดีั้จิทิล้ีอุ่�นที�เกี�ยวเน่�อุงตอุ่ผู่เ้ลีน่ (actors) 
ตา่งๆ ตลีอุดั้ห่วงโซ่ื้คุ้ณค่้าขอุงอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก (ภาพ
ที� 1) รวมไปถึึงตลีาดั้แรงงาน อุ้นประกอุบดั้้วย

17 ปิยพื่ร อรุณ์เกรียงไกร, “Amazon ทดีลั่องส่งสินค้าดี้วิยโดีรนเป็นครั�ง
แรก!,” The Momentum, 16 ธ์ันวิาคม 2559, https://themomentum.
co/successful-innovation-design-amazon-prime-air/.

18 Lisa Lacy, “Amazon Still Needs Regulatory Approval for 

Drone Deliveries,” Adweek, June 10, 2019, https://www.adweek.

com/digital/amazon-still-needs-regulatory-approval-for-drone-

deliveries/.

19 World Economic Forum, Shaping the Future of Retail for 
Consumer Industries, 12.
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• การแขง่ขน้ระหวา่งธุรุกจิค้้าปลีีกแบบด้ั้�งเดั้มิ  
ค้้าปลีีกสม้ยใหม่ แลีะค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์

• ค้วามสม้พน้ธ์ุระหว่างผู่ผ้่ลิีต (manufacturer) 
ธุุรกิจค้้าส่ง (wholesaler)/ธุุรกิจกระจาย
สินค้้า (distributor) แลีะธุุรกิจค้้าปลีีก

• ค้วามส้มพ้นธ์ุระหว่างธุุรกิจค้้าปลีีก แลีะ 
ผู่้บริโภค้ (consumer)

• ค้วามส้มพ้นธ์ุระหว่างธุุรกิจค้้าปลีีก แลีะ

ตลีาดั้แรงงาน (labor market)

ผลกระทบต่่อการแข่งขันระหว่างธิุรกิจิค้าปลีกประเภท
ต่่างๆ

ในภาพรวม การแข่งข้นระหว่างธุุรกิจค้้าปลีีก
แบบมีหน้าร้านแลีะธุุรกิจค้้าปลีีกอิุเล็ีกทรอุนิกส์ย้งค้ง
ดั้ำเนินต่อุไป แต่เส้นแบ่งระหว่างธุุรกิจท้�งสอุงประเภทมี
แนวโน้มจางลีง แลีะมีพ้ฒนาการค้ลี้ายค้ลีึงก้น ดั้้งนี�

เกิดั้ธุุรกิจรูปแบบใหม่ น้�นค้่อุ ธุุรกิจค้้าปลีีกแบบ
ผ่สมผ่สานหลีายช่่อุงทาง (ภาพที� 2) ที�มีการประยุกต์ใช่้

เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลี แลีะให้ประสบการณ์แก่ผู่้บริโภค้แบบ
ไร้รอุยต่อุระหว่างโลีกอุอุฟไลีน์แลีะอุอุนไลีน์ จนทำให้ไม่
สามารถึแบ่งแยกช่่อุงทางก้นไดั้้อุย่างช้่ดั้เจน (online-
merge-offline)

เน้นผู่บ้รโิภค้เป็นศนูย์กลีาง แลีะสร้างประสบการณ์ 
แบบเฉพาะบุค้ค้ลี (personalization) ผ่่านการเก็บ
รวบรวมข้อุมูลี แบบแผ่นพฤติกรรมผู่้บริโภค้ แลีะทำการ
วเิค้ราะหโ์ดั้ยปญัญาประดั้ษิฐ ์รวมถึงึมุ่งเน้นยกระด้ั้บการ
ให้บริการ เช่่น การให้ค้ำปรึกษาแบบเฉพาะบุค้ค้ลีจากผู่้
เช่ี�ยวช่าญ

ปร้บปรงุประสทิธุภิาพในการบรหิารจด้ั้การธุรุกจิ 
โดั้ยการประยุกต์ใช้่เทค้โนโลียีดั้จิทิล้ีเพ่�อุลีดั้ต้นทุน รวมถึงึ
เพิ�มค้วามรวดั้เร็วในการให้บริการแก่ผู่้บริโภค้

การปร้บต้วขอุงธุุรกิจค้้าปลีีกแบบมีหน้าร้าน
แลีะแบบอุิเลี็กทรอุนิกส์ไปสู่ธุุรกิจค้้าปลีีกแบบผ่สมผ่สาน
หลีายช่่อุงทางมีจุดั้เน้นที�เหม่อุนแลีะแตกต่างก้น ดั้้งนี�

ภาพที� 1 ห่วงโซ่่คุณค่าของอุต่สาหกรรมค้าปลีก

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย

ผู้้�ผู้ลิิต ผู้้�บริิโภค

ธุุริกิิจค�าส่่ง

ธุุริกิิจกิริะจายส่ินค�า

ธุุริกิิจค�าปลิีกิ
แบบดั้้�งเดั้ิม

ธุุริกิิจค�าปลิีกิ
ส่ม้ยใหม่ 

ธุุริกิิจค�าปลิีกิ
อิิเลิ็กิทริอินิกิส่์



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

• ธุุรกิจค้้าปลีีกแบบมีหน้าร้านจะเน้นเช่่�อุมต่อุ
ระหว่างช่่อุงทางอุอุฟไลีน์แลีะอุอุนไลีน์มาก
ขึ�น เช่่น ผู่้บริโภค้สามารถึซื้่�อุสินค้้าผ่่าน
ช่่อุงทางอุอุนไลีน์ แลีะเล่ีอุกไปร้บสินค้้าที�
ร้านดั้้วยตนเอุง (click and collect) รวมท้�ง
ให้ประสบการณ์หน้าร้านที�ผ่สมผ่สานก้บ
เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลี (in-store experience) 
เช่่น กำแพงกระจกในห้อุงลีอุงเส่�อุผ่้าขอุง 
Rebecca Minkoff ที�ผู่้บริโภค้สามารถึ
เล่ีอุกสินค้้าที�ต้อุงการลีอุงผ่่านระบบม้ลีติ
ท้ช่ รวมถึึงปร้บแต่งสภาพแวดั้ลี้อุมในห้อุง
ลีอุง20 นอุกจากน้�น ธุุรกิจแบบมีหน้าร้านจะ
ไม่มุ่งเน้นแต่เพียงการขายสินค้้าอุย่างเดั้ียว 
โดั้ยอุาจเปลีี�ยนสถึานะให้เป็นศูนย์กลีาง
ขอุงการปฏิิส้มพ้นธุ์ทางส้งค้ม แลีะกิจกรรม
ส้นทนาการมากขึ�น21

20 “eBay Inc., Rebecca Minkoff Deliver Next-Generation Shop-

ping,” Ebay, November 12, 2014, https://www.ebayinc.com/

stories/news/ebay-inc-rebecca-minkoff-deliver-next-genera-

tion-shopping/.

21 World Economic Forum, Shaping the Future of Retail for 
Consumer Industries, 15.

ภาพที� 2 ทิศทางการปรับต่ัวของธิุรกิจิค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

• ธุุรกิจค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์จะมุ่งเน้นแก้ไข 
ขอุ้จำกด้ั้ขอุงรูปแบบการดั้ำเนินธุรุกิจขอุงตน 
น้�นค่้อุการที�ผู่้บริโภค้ไม่สามารถึเห็นสินค้้า
ก่อุนการซ่ื้�อุจริง ซื้ึ�งมีแนวโน้มเป็นไปได้ั้ใน
สอุงทิศทาง ไดั้้แก่

1) สร้างหน้าร้านอุอุฟไลีน์เพ่�อุให้ผู่้บริโภค้ไดั้้
ทดั้ลีอุงสินค้้า เช่่น Bonobos ธุุรกิจเส่�อุผ่้าบุรุษที�เติบโต
มาจากการค้้าปลีีกอิุเลีก็ทรอุนกิสไ์ดั้ส้รา้งหน้ารา้นเพ่�อุให้
ผู่้บริโภค้ไดั้้ลีอุงสวมใส่ รวมถึึงย้งมีบริการสไตลีิสต์แบบ
ส่วนต้วที�ค้อุยให้ค้ำแนะนำแก่ลีูกค้้าภายในร้าน การปร้บ
ต้วด้ั้งกลี่าวทำให้อุ้ตราการค่้นสินค้้าลีดั้ลีง รวมถึึงช่่วย
ดั้ึงดัู้ดั้ลีูกค้้าใหม่อุีกดั้้วย22 

2) ประยุกต์ใช่้ AR แลีะ VR โดั้ยไม่จำเป็นต้อุง
สร้างร้านค้้าปลีีกแบบอุอุฟไลีน์ เช่่น Taobao Buy ขอุง 
Alibaba (ธุุรกิจค้้าปลีีกอิุเลี็กทรอุนิกส์รายใหญ่ขอุงจีน) 
ที�จะเปิดั้ให้บริการภายในปี 2562  โดั้ยผู่้บริโภค้สามารถึ

22  Deloitte, “Disruptions in Retail through Digital Transforma-

tion (Mumbai: Deloitte, 2017),” 18, https://www2.deloitte.com/

content/dam/Deloitte/in/Documents/CIP/in-cip-disruptions-in-

retail-noexp.pdf.

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย
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เล่ีอุกดัู้สินค้้าแลีะทดั้ลีอุงจ้ดั้วางบนพ่�นที�ขอุงตนผ่่าน 
Microsoft Hololens23

ท้�งนี� หากพิจารณาทิศทางการเปลีี�ยนแปลีงข้าง
ต้นร่วมก้บบรบิทตลีาดั้ค้า้ปลีกีที�จดั้ทะเบยีนในระบบขอุง
ไทยซื้ึ�งย้งมีโค้รงสร้างส่วนใหญ่เป็นธุุรกิจแบบมีหน้าร้าน 
(ร้อุยลีะ 94.8) แลีะมีการค้้าปลีีกอุิเล็ีกทรอุนิกส์ไม่มาก
น้ก (ร้อุยลีะ 2) (ภาพที� 3) จะเห็นถึึงแนวโน้มสำค้้ญดั้้งนี� 

ธุ่ร์กิจค้าปัลีกสินค้าขอิงชำแบบดัิ�งเดิิมั ซื้ึ�งมี
ส้ดั้ส่วนร้อุยลีะ 27.5 ขอุงมูลีค้่าตลีาดั้ค้้าปลีีกไทย24 จะไดั้้
ร้บผ่ลีกระทบมากที�สุดั้ เน่�อุงจากส่วนใหญ่เป็นธุุรกิจราย
ย่อุย (ร้อุยลีะ 99 ขอุงช่่อุงทางแบบดั้้�งเดั้ิม) ที�มีเงินทุนไม่
สูงมาก ประกอุบก้บค้วามรู้ดั้้านเทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีที�จำก้ดั้ 
อุกีท้�งยง้เผ่ช่ญิก้บการแขง่ขน้อุย่างรนุแรงจากรา้นสะดั้วก
ซื้่�อุอุย่างต่อุเน่�อุง โดั้ยค้าดั้การณ์ว่า ส่วนแบ่งการตลีาดั้
ในปี 2566 จะลีดั้ลีงเหล่ีอุร้อุยลีะ 24.8 แลีะการเติบโตเฉลีี�ย

ขอุงธุุรกิจแบบดั้้�งเดั้ิมระหว่างปี 2562 ถึึง 2566 จะอุยู่ที�
เพียงร้อุยลีะ 2.5 ซื้ึ�งต�ำกว่าการเติบโตขอุงธุุรกิจค้้าปลีีก
รูปแบบอุ่�น เช่่น ธุุรกิจค้้าปลีีกสินค้้าขอุงช่ำแบบสม้ยใหม่ 
(ร้อุยลีะ 5.1) แลีะธุรุกจิค้้าปลีีกอุเิลีก็ทรอุนกิส์ (ร้อุยลีะ 17.5)

ในขณะที�ธุร่์กิจค้าปัลีกสินค้าขอิงชำแบบสมััย
ใหุ่มั� ซื้ึ�งมีส้ดั้ส่วนร้อุยลีะ 23.9 ขอุงมูลีค้่าตลีาดั้ค้้าปลีีก
ไทยจะไดั้ร้้บผ่ลีกระทบในระด้ั้บปานกลีาง เน่�อุงจากธุุรกจิ
ส่วนใหญ่เป็นกลีุ่มทุนขนาดั้ใหญ่ (ตารางที� 1) แลีะมีแนว
โน้มที�จะสามารถึประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีได้ั้ดั้ีกว่า 
โดั้ยธุุรกิจบางส่วนได้ั้มีการปร้บต้วไประยะหนึ�งแล้ีว เช่่น 
การขายสินค้้าผ่่านช่่อุงทางอุอุนไลีน์ขอุง Central Group 
แลีะ Tesco Lotus รวมถึึงการเปิดั้ให้บริการช่ำระสินค้้า
ดั้้วยตนเอุงขอุง Tops Market

ส่วนธุุรกิจค้้าปลีีกอุิเล็ีกทรอุนิกส์ จะเป็นต้วแปร
สำค้้ญที�เร่งการเปลีี�ยนแปลีงในตลีาดั้ให้รวดั้เร็วขึ�น 
ปัจจุบ้น กลีุ่มทุนขนาดั้ใหญ่ 4 กลีุ่มค้รอุบค้รอุงส่วนแบ่ง
ตลีาดั้ค้้าปลีีกอุิเลี็กทรอุนิกส์ขอุงไทยมากถึึงร้อุยลีะ 49 
ไดั้้แก่ Alibaba Group Holding (ร้อุยลีะ 23.3) เค้ร่อุ
เจริญโภค้ภ้ณฑ์์ (ร้อุยลีะ 12.2) Sea25 (ร้อุยลีะ 7.3) แลีะ 

25 Sea Ltd หร่อเดีิมคือ Garena เป็นบัริษ์ัทแม่ของแพื่ลั่ตั้ฟอร์มขายสินค้า
ออนไลั่น์ Shopee

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััยคำานวิณ์จัากฐานข้อม้ลั่ของ Euromonitor International

23 Bobby Carlton, “Alibaba Is Using AR To Change the Shopping 

Experience,” VRScout, August 15, 2018, https://vrscout.com/

news/alibaba-ar-shopping-experience/.

24 จัากข้อม้ลั่ของสมาคมค้าปลั่ีกไทยในปี 2562 พื่บัวิ่า ร้านโชื่ห่วิยมีจัำานวิน
ประมาณ์ 2.5-3 แสนราย

ภาพที� 3 สัดส่วนมูลค่าต่ลาดค้าปลีกของไทยปี 2561 จิำาแนกต่ามช่่องทาง
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Amazon (ร้อุยลีะ 6.2) โดั้ยในจำนวนนี�เป็นกลีุ่มทุนจาก
ต่างช่าติมากถึึงร้อุยลีะ 36.8

ผลกระทบต่่อความสัมพันธิ์ระหว่างผู้ผลิต่ ธิุรกิจิค้า

ส่ง/ธิุรกิจิกระจิายสินค้า และธิุรกิจิค้าปลีก
โดั้ยส่วนใหญ่แลี้วค้วามส้มพ้นธ์ุระหว่างผู่้เล่ีนท้�ง

สามประเภทเป็นแบบพึ�งพาอุาศ้ยก้นผ่่านการทำธุุรกิจ
แบบบิสเนส-ทู-บิสเนส (B2B) ในล้ีกษณะเส้นตรง จาก
ผ่ลีิตภ้ณฑ์์ที�ผ่ลีิตขึ�นในโรงงานส่งต่อุไปย้งธุุรกิจค้้าส่ง/
ธุรุกจิกระจายสนิค้้า แลีะธุรุกจิค้า้ปลีีก ตามลีำด้ั้บ อุยา่งไร
ก็ตาม การเข้ามาขอุง Disruptive Technology รวมถึึง
เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีอุ่�นๆ เช่่น การค้้าปลีีกอิุเล็ีกทรอุนิกส์ 
ทำให้ค้วามสำค้้ญขอุงพ่อุค้้าค้นกลีางในห่วงโซื้่คุ้ณค้่า 
โดั้ยเฉพาะธุุรกิจค้้าส่ง/ธุุรกิจกระจายสินค้้าลีดั้ลีงอุย่างมี
น้ยสำค้้ญ รวมถึงึทำใหค้้วามส้มพน้ธุข์อุงผู่ผ้่ลีติแลีะธุรุกจิ
ค้้าปลีีกเปลีี�ยนแปลีงไปใน 2 ทิศทาง ดั้้งนี�

• ผู่้ผ่ลีิตแลีะธุุรกิจค้้าปลีีกสามารถึสร้างค้วาม 
ร่วมม่อุโดั้ยตรงระหว่างก้นโดั้ยไม่ผ่่านธุุรกิจ 
ค้้าส่ง/ธุุรกิจกระจายสินค้้าโดั้ยการประยุกต์ 
ใช่้เทค้โนโลียีอิุนเทอุร์เน็ตขอุงสรรพสิ�ง เช่่น 
เค้ร่�อุงซื้้กผ้่าขอุง Samsung จะตรวจจ้บ
การใช่้งานผ่งซื้้กฟอุก เม่�อุปริมาณใกล้ี

ต่ารางที� 1 ส่วนแบ่งการต่ลาดของผู้เล่นรายใหญ่่ในต่ลาดค้าปลีกสินค้าของช่ำาแบบสมัยใหม่ ปี 2561 จิำาแนกต่ามประเภทธิุรกิจิ

หมดั้ เค้ร่�อุงซื้้กผ้่าจะส่งค้ำส้�งซ่ื้�อุอุ้ตโนม้ติ 
(smart ordering) ไปย้งบริการ Dash 
Replenishment ขอุง Amazon

• ผู่้ผ่ลิีตสามารถึประยุกต์ใช้่เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลี
ในการทำธุุรกิจแบบเข้าถึึงผู่้บริโภค้โดั้ยตรง 
(Direct to Consumer: D2C) ต้วอุย่าง
ที�เห็นได้ั้ช้่ดั้เจนค่้อุ Apple ผู่้ผ่ลิีตสินค้้า
อุิเล็ีกทรอุนิกส์รายใหญ่ขอุงโลีก สามารถึ
เขา้ถึึงผู่บ้รโิภค้โดั้ยตรงผ่า่นช่่อุงทางที�หลีาก
หลีายท้�งเว็บไซื้ต์ แอุปพลีิเค้ช้่น รวมท้�ง
หน้าร้านขอุงตน (Apple Store) ค้วาม
ค้รอุบค้ลุีมด้ั้งกลี่าวทำให้ Apple สามารถึ
ค้วบคุ้มคุ้ณภาพในการให้บริการ แลีะสร้าง
ประสบการณ์แบบไร้รอุยต่อุตลีอุดั้ห่วงโซื้่
คุ้ณค้่า รวมถึึงมีกำไรเพิ�มขึ�นจากการดั้ึง 
สว่นแบง่โดั้ยปกตขิอุงพอุ่ค้า้ค้นกลีางในธุรุกจิ
ค้้าปลีีก

ผลกระทบต่่อผู้บริโภค
ผู่้บริโภค้ในยุค้ที�มีการประยุกต์ใช้่เทค้โนโลียี

ดั้ิจิท้ลีอุย่างกว้างขวางจะได้ั้ร้บประโยช่น์ในหลีายด้ั้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการได้ั้ร้บประสบการณ์แบบเฉพาะบุค้ค้ลี 

ที�มา: Euromonitor International

ประเภทของธุุรกิิจค้้าปลีีกิสิินค้้าของชำแบบสิมััยใหมั่ สิ่วนแบ่งกิารตลีาดของผู้้้เลี่นรายใหญ่่

ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต Central Group (ร์้อยละ 25.1)
Tesco (ร์้อยละ 6.5)
Big C Supercenter (ร์้อยละ 4.5)
Foodland Supermarket (ร์้อยละ 4.2)

ไฮเปอร์์มาร์์เก็็ต Tesco (ร์้อยละ 70.4)
Big C Supercenter (ร์้อยละ 28.3)
Central Group (ร์้อยละ 1.3)

ร์้านสะดวก็ซู้�อ Seven & I Holdings (ร์้อยละ 78.1)
Tesco (ร์้อยละ 8.8)
FamilyMart UNY Holdings (ร์้อยละ 4.8)
Big C Supercenter (ร์้อยละ 1.7)
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(personalization) ค้วามสามารถึในการเขา้ถึงึขอุ้มลูีผ่า่น
ช่่อุงทางดั้ิจิท้ลีที�หลีากหลีายซื้ึ�งทำให้ผู่้บริโภค้สามารถึ
เปรียบเทียบสินค้้าแลีะบริการต่างๆ ค้วามพึงพอุใจจาก
การตลีาดั้แบบเขา้ถึงึผู่บ้รโิภค้โดั้ยตรงจากเจา้ขอุงแบรนดั้์ 
รวมถึงึค้วามสะดั้วกรวดั้เรว็ที�ได้ั้ร้บจากการใหบ้รกิารขอุง
ธุุรกิจท้�งแบบมีหน้าร้านแลีะอุิเล็ีกทรอุนิกส์ เช่่น บริการ
ช่ำระเงินดั้้วยตนเอุงขอุง Tops Market ในไทย 

อุย่างไรก็ตาม ราค้าที�ผู่้บริโภค้ต้อุงจ่ายอุาจไม่
ไดั้้จำก้ดั้อุยู่เพียงแค้่ราค้าขอุงสินค้้าแลีะบริการเท่าน้�น 
แต่เป็นค้วามเป็นส่วนต้วที�ต้อุงสูญเสียไปเพ่�อุแลีกก้บ
ประโยช่นท์ี�จะไดั้ร้บ้ จงึทำใหเ้กดิั้ภาวะที�เรยีกวา่ “ค้วามขด้ั้
แยง้ก้นระหว่างประสบการณ์แบบเฉพาะบุค้ค้ลีแลีะค้วาม
เป็นส่วนต้ว” (Personalization-Privacy Paradox) เช่่น 

• การบ้นทึกเสียงส้�งการขอุง Amazon Echo 
เพ่�อุนำไปให้เจ้าหน้าที�ประมวลีผ่ลีแลีะ 
ปร้บปรุงการให้บริการ โดั้ยข้อุมูลีเสียงด้ั้ง
กลี่าวระบุถึึงช่่�อุจริง แลีะรห้สประจำเค้ร่�อุง 
นอุกจากนี� เจ้าหน้าที�บางรายย้งส่งข้อุมูลี
เสียงที�ขบข้นถึึงก้นผ่่านห้อุงแช่ทภายใน
บริษ้ทอุีกดั้้วย26

• การใช้่ระบบตรวจจ้บใบหน้า (Facia l 
Detection) ขอุงห้างสรรพสินค้้า Westfield 
เพ่�อุวิเค้ราะห์อุายุ เพศ แลีะอุารมณ์ รวมถึึง 
การบ้นทึกข้อุมูลีการเค้ล่ี�อุนไหวขอุงผู่้ใช้่
บริการผ่่านอุุปกรณ์ที� เช่่�อุมต่อุก้บระบบ 
Wi-Fi27

26  Anthony Cuthbertson, “Amazon Admits Employees Listen to 

Alexa Conversations,” Independent, April 11, 2019, https://www.

independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/amazon-

alexa-echo-listening-spy-security-a8865056.html.

27  Luke Anscombe, “Westfield is using facial detection software 

to watch how you shop,” News, October 19, 2017, https://www.

news.com.au/finance/business/retail/westfield-is-using-facial-

detection-software-to-watch-how-you-shop/news-story/7d065

3eb21fe1b07be51d508bfe46262.

หากพิจารณารายงานขอุง Jebbit28 เกี�ยวก้บ
ภาวะค้วามข้ดั้แย้งระหว่างประสบการณ์แบบเฉพาะ
บุค้ค้ลีแลีะค้วามเป็นส่วนต้ว จะพบว่า โดั้ยส่วนใหญ่ ผู่้
บรโิภค้พงึพอุใจก้บบรกิารที�เนน้ประสบการณแ์บบเฉพาะ
บุค้ค้ลี ในขณะเดั้ียวก้นก็ก้งวลีถึึงกระบวนการประมวลี
ผ่ลีข้อุมูลีเพ่�อุให้ได้ั้มาซื้ึ�งประสบการณ์ด้ั้งกล่ีาว โดั้ยผู่้
บริโภค้ต้อุงการค้วามโปร่งใสในการเก็บแลีะใช่้งานข้อุมูลี
จากเจ้าขอุงแบรนด์ั้สินค้้า รวมถึึงค้วามสามารถึในการ
ค้วบค้มุขอุ้มลูีขอุงตนที�ถึกูเกบ็รวบรวม แลีะการแจง้เตอุ่น
เม่�อุข้อุมูลีมีการส่งต่อุไปย้งบุค้ค้ลีที�สาม

โดั้ยสรุป แม้ว่าผู่้บริโภค้จะพึงพอุใจก้บการไดั้้ร้บ
ประสบการณ์แบบเฉพาะบุค้ค้ลี แต่ในขณะเดั้ียวก้น ผู่้
บรโิภค้กม็คี้วามกง้วลีถึงึค้วามเปน็สว่นตว้ดั้ว้ยเช่น่ก้น ด้ั้ง
น้�นการมีกฎหมายกำก้บดัู้แลีที�เหมาะสมจึงเป็นทางอุอุก
สำค้้ญในการสร้างสมดัุ้ลีระหว่างประโยช่น์ที�ไดั้้ร้บจาก
ประสบการณแ์บบเฉพาะบคุ้ค้ลี แลีะค้วามเสี�ยงที�อุาจเกิดั้
ขึ�นจากการสูญเสียค้วามเป็นส่วนต้วขอุงผู่้บริโภค้

ผลกระทบต่่อการจิ้างงาน29

ธุรุกิจค้า้ปลีกีขอุงไทยมีแรงงานในปี 2561 ท้�งสิ�น
กว่า 4.2 ลี้านค้น หร่อุค้ิดั้เป็นร้อุยลีะ 11.3 ขอุงการจ้าง
งานท้�งหมดั้ในไทย โดั้ยแรงงานในธุุรกิจค้้าปลีีกที�ได้ั้ร้บ
ผ่ลีกระทบจากการประยุกต์ใช่้ Disruptive Technology 
แลีะเทค้โนโลียีดั้จิทิล้ีที�เกี�ยวเน่�อุงจะเปน็กลุ่ีมแรงงานที�ใช้่
ทก้ษะต�ำแลีะทำงานประจำแบบซื้�ำๆ ซื้ึ�งค้รอุบค้ลุีมต้�งแต่
งานบริการหน้าร้าน ระบบหล้ีงร้าน รวมถึึงการขนส่ง
สินค้้า ท้�งนี� กลุ่ีมแรงงานที�จะไดั้้ร้บผ่ลีกระทบในระด้ั้บ
ค้วามเสี�ยงสูงค้่อุกล่�มัแร์งงานที�มัีร์ะดิับการ์ศึึกษาไมั�
เกินชั�นมััธุยมัศึึกษาตอินปัลาย โดั้ยกลุ่ีมที�มคี้วามเสี�ยง

28  Hannah Peacock, “5 Takeaways from the Personalization vs. 

Privacy Paradox Report,” Jebbit, June 14, 2018, https://www.jebbit.

com/blog/5-takeaways-from-the-personalization-vs-privacy-

paradox-report.

29  ขอ้ม้ลั่ดีา้นแรงงานในสว่ินนี� คณ์ะผ้ว้ิจิัยัคำานวิณ์จัากขอ้ม้ลั่การสำารวิจัภาวิะ
การทำางานของประชื่ากร สำานักงานสถิตั้ิแห่งชื่าตั้ิ
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สูงที�สุดั้ค่้อุกล่�มัแร์งงานที�มีัอิาย่มัากกว�า 50 ปัีและมีั
ร์ะดัิบการ์ศึึกษาไมั�เกินชั�นมััธุยมัศึึกษาตอินปัลาย 
เน่�อุงจากมีโอุกาสในการหางานใหม่ยากแลีะมีเงินเด่ั้อุน
สูง อุย่างไรก็ตาม ค้วามรุนแรงขอุงผ่ลีกระทบต่อุแรงงาน
แต่ลีะกลีุ่มจะเกิดั้แตกต่างก้น ดั้้งแสดั้งในตารางที� 2

มาต่รการหร่อข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบายในการรับมือ
กับผลกระทบของ Disruptive Technology ใน 
อุต่สาหกรรมค้าปลีก

ข้อุเสนอุแนะเช่ิงนโยบายที�สำค้้ญในการร้บม่อุ 
ก้บผ่ลีกระทบขอุง Disruptive Technology ในอุุตสาหกรรม 
ค้้าปลีีก ได้ั้แก่ การ์ส�งเสร์ิมัการ์ใช้เทคโนโลยีดิิจิทัล 
ในอ่ิตสาหุ่กร์ร์มัค้าปัลีก แลีะการ์แก้ไขกติกาการ์
ยกเว้นภาษีมูัลค�าเพิ�มัแก�สินค้านำเข้าที�มัีมัูลค�าไมั�
เกิน 1,500 บาท โดั้ยมีรายลีะเอุียดั้ดั้้งนี�

ปัร์ะการ์แร์ก ภาคร์ัฐ์ควร์สนับสน่นผู้ปัร์ะกอิบการ์ค้า
ปัลกีร์ายย�อิย และ SMEs ในการ์ใช้เทคโนโลยดิีิจทิลั

เริ�มจากปรบ้แนวคิ้ดั้เกี�ยวก้บโมเดั้ลีธุรุกิจสูดิ่ั้จิทล้ี 
โดั้ยให้การสน้บสนุนแบบค้รบวงจรในการเปลีี�ยนผ่่านสู่
ดั้จิทิล้ี แลีะการเข้าถึงึบุค้ลีากรที�มทีก้ษะแลีะค้วามสามารถึ
ในการเปลีี�ยนผ่่านทางดั้ิจิท้ลี เช่่น น้กพ้ฒนาซื้อุฟต์แวร์ 
น้กวิเค้ราะห์ข้อุมูลี แลีะน้กการตลีาดั้ดั้ิจิท้ลี 

แม้ว่าในปัจจุบ้นภาค้ร้ฐไดั้้ส่งเสริมธุุรกิจค้้าปลีีก
รายย่อุยให้มีการประยุกต์ใช้่เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลี (digital 
adoption) แต่แนวทางการส่งเสริมขอุงหน่วยงานภาค้ร้ฐ
ที�เกี�ยวข้อุงในปัจจุบ้นย้งมีข้อุจำก้ดั้ ดั้้งนี�

1) มัาตร์การ์ท่นใหุ่้เปัล�ายังมัีไมั�มัากนัก เช่่น 
  มาตรการช่่วยเหลี่อุหร่อุอุุดั้หนุนการประยุกต์

ใช้่เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีเพ่�อุภาค้ธุุรกิจอุุตสาหกรรม (Digital 
Transformation Fund) ขอุงสำน้กงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดั้ิจิท้ลี ซื้ึ�งแบ่งการส่งเสริมเป็น 2 ระดั้้บ ไดั้้แก่30

30  สำานกังานสง่เสรมิเศรษ์ฐกจิัดีจิัทิลัั่, “ประกาศสำานกังานสง่เสรมิเศรษ์ฐกจิั
ดีจิิัทัลั่ เร่�อง การใชื่ม้าตั้รการสง่เสรมิแลั่ะสนบััสนนุในลั่กัษ์ณ์ะการชื่ว่ิยเหลั่อืหรอ่
การอุดีหนุนของสำานักงานส่งเสริมเศรษ์ฐกิจัดีิจัิทัลั่,” 15 มกราคม 2561.

  ต่ารางที� 2 จิำานวนแรงงานที�จิะถููกทดแทนด้วยระบบอัต่โนมัต่ิในอุต่สาหกรรมค้าปลีก

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััยประเมินโดียใชื่้ข้อม้ลั่แรงงานจัากการสำารวิจัภาวิะการทำางานของประชื่ากร สำานักงานสถิตั้ิแห่งชื่าตั้ิ

อาชีพ
กิลีุ่มัแรงงานที�มัีอายุมัากิกิว่า 50 ปี 

แลีะมัีระดับกิารศึึกิษาไมั่เกิิน 
ชั�นมััธุยมัศึึกิษาตอนปลีาย

กิลีุ่มัแรงงานที�มัีระดับกิารศึึกิษา 
ไมั่เกิินชั�นมััธุยมัศึึกิษาตอนปลีาย

พนัก็งานแคชเชียร์์และเสมียน
มีจำนวนแร์งงานที่ี�มีความเสี�ยงที่ี�จะตก็งาน

ร์้อยละ 1.93 (ปร์ะมาณ 3,463 คน)

มีจำนวนแร์งงานที่ี�มีความเสี�ยงที่ี�จะตก็งาน

ร์้อยละ 60.97 (ปร์ะมาณ 109,452 คน)

พนัก็งานช่วยขายในร์้านค้า
มีจำนวนแร์งงานที่ี�มีความเสี�ยงที่ี�จะตก็งาน 

ร์้อยละ 15 (ปร์ะมาณ 166,858 คน)

มีจำนวนแร์งงานที่ี�มีความเสี�ยงที่ี�จะตก็งาน

ร์้อยละ 69.83 (ปร์ะมาณ 776,999 คน)

พนัก็งานขนส่งสินค้า
มีจำนวนแร์งงานที่ี�มีความเสี�ยงที่ี�จะตก็งาน 

ร์้อยละ 7.47 (ปร์ะมาณ 5,756 คน)

มีจำนวนแร์งงานที่ี�มีความเสี�ยงที่ี�จะตก็งาน

ร์้อยละ 52.45 (ปร์ะมาณ 40,415 คน)
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• การจ้ดั้ทำแผ่นประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลี 
(Conceptual Plan: T1) ซื้ึ�งมวีงเงนิสนบ้สนนุ
สูงสุดั้ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย แลีะจำก้ดั้
เพียง 80 รายในปี 2561

• การประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดิั้จิท้ลีเพ่�อุยก
ระด้ั้บธุุรกิจ (Digital Transformation: T2) 
ซื้ึ�งมีวงเงินสน้บสนุนสูงสุดั้ไม่เกินร้อุยลีะ 60 
ขอุงมลูีค้า่โค้รงการหรอุ่ 1,000,000 บาท/ราย 
แลีะจำก้ดั้เพียง 10 รายในปี 2561

  มาตรการคู้ปอุงดิั้จิท้ลีเพ่�อุการประยุกต์ใช่้
เทค้โนโลียีแลีะนว้ตกรรมดั้ิจิท้ลี (Mini Transformation 
Voucher) เป็นการสน้บสนุนแบบให้เปลี่าสำหร้บค้่าใช่้
จ่ายในการประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีเพ่�อุยกระด้ั้บ
ประสิทธุิภาพในการดั้ำเนินธุุรกิจ เช่่น ระบบการขาย 
ระบบค้ลี้งสินค้้า มีวงเงินสูงสุดั้ไม่เกิน 10,000 บาท แลีะ
จำก้ดั้เพียง 400 ทุน ในปี 256131

2) มัาตร์การ์ลดิหุ่ย�อินภาษมีัขีนาดิจำกดัิ และ
อิาจไมั�สะท้อินมูัลค�าที�แท้จริ์งขอิงเทคโนโลยีใหุ่มั�ๆ 
ร์วมัถึงไมั�คร์อิบคล่มักิจการ์บางปัร์ะเภท เช่่น 

  มาตรการภาษีเพ่�อุส่งเสริมผู่้ประกอุบธุุรกิจ 
ขนาดั้กลีางแลีะขนาดั้เลี็ก (SMEs) ใช่้โปรแกรม
ค้อุมพิวเตอุร์ ให้สิทธุิลีดั้หย่อุนภาษีเงินไดั้้นิติบุค้ค้ลีใน
อุ้ตราร้อุยลีะ 100 สำหร้บค้่าใช่้จ่ายสำหร้บโปรแกรม
ค้อุมพิวเตอุร์ที�ผ่ลิีตโดั้ยผู่้ประกอุบการที�ขึ�นทะเบียน
ก้บสำน้กงานส่งเสริมเศรษฐกิจดั้ิจิท้ลีในส่วนที�ไม่เกิน  
1 แสนบาท32

  มาตรการส่งเสริมการลีงทุนเพ่�อุปร้บปรุง
ประสิทธิุภาพการผ่ลิีตขอุงสำน้กงานค้ณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลีงทุน โดั้ยเฉพาะการปร้บเปลีี�ยนเค้ร่�อุงจ้กร 
เพ่�อุเพิ�มประสทิธุิภาพในการผ่ลีติ ซื้ึ�งให้สทิธุิประโยช่น์ใน

31 “SME Digital Coupon,” depa, https://www.depa.or.th/th/
smedigitalcoupon.

32 พื่ระราชื่กฤษ์ฎีีกา ออกตั้ามควิามในประมวิลั่รัษ์ฎีากร วิ่าดี้วิยการยกเวิ้น
รัษ์ฎีากร (ฉบัับัที� 647), มาตั้รา 4, ราชื่กิจัจัานุเบักษ์า ฉบัับักฤษ์ฎีีกา เลั่่ม 134 

ตั้อนที� 113 ก (31 ตัุ้ลั่าคม 2560): 5.

การลีดั้หย่อุนภาษีเงินไดั้้นิติบุค้ค้ลีสูงสุดั้มากถึึง 3 ปี แต่
ธุรุกิจพาณชิ่ยอ์ุเิลีก็ทรอุนกิสไ์มส่ามารถึขอุรบ้การสง่เสรมิ
ประเภทดั้้งกลี่าวไดั้้ ท้�งที�ธุุรกิจพาณิช่ย์อุิเลี็กทรอุนิกส์ดั้้ง
กลี่าวอุาจใช่้โค้รงการด้ั้งกลี่าวเพ่�อุเพิ�มประสิทธุิภาพใน
การบริหารจ้ดั้การระบบหลี้งร้าน โดั้ยเฉพาะการบริหาร
จ้ดั้การสินค้้าค้งค้ลี้ง

เพ่�อุปร้บปรงุประสิทธิุภาพขอุงมาตรการด้ั้งกล่ีาว 
หน่วยงานภาค้ร้ฐที�เกี�ยวข้อุงค้วรให้ค้วามสำค้้ญก้บการ
ส่งเสริมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน แลีะกำหนดั้
ทิศทางให้ช่้ดั้เจนมากขึ�น โดั้ยอุาจพิจารณาแนวทางส่ง
เสริมการประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีในวิสาหกิจขนาดั้
กลีางแลีะขนาดั้ย่อุมภายใต้โค้รงการ SMEs Go Digital 
ขอุงสิงค้โปร์33 ดั้้งนี�

1) กำหนดั้แผ่นการพ้ฒนาดิั้จิท้ลีแบบราย
อุุตสาหกรรม (Industry Digital Plans: IDPs) ซื้ึ�งจะให้ 
แนวทางการประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีในแต่ลีะ
อุุตสาหกรรมอุย่างเปน็ข้�นตอุนที�ช้่ดั้เจนในแต่ลีะระด้ั้บการ
พ้ฒนาขอุงธุุรกิจ (ตารางที� 3) โดั้ยธุุรกิจค้้าปลีีกสามารถึ
เข้าไปทำแบบประเมินตนเอุงผ่่านช่่อุงทางอุอุนไลีน์ เพ่�อุ
พิจารณาระด้ั้บค้วามพร้อุมด้ั้านดิั้จิท้ลีแลีะทิศทางในการ
พ้ฒนาในลีำดั้้บถึ้ดั้ไป 

 2) ให้การสน้บสนุนอุย่างค้รบวงจรต้�งแต่การให้
ค้ำแนะนำเบ่�อุงต้นสำหร้บธุุรกิจรายย่อุย (SME Centre) 
การให้ค้ำแนะนำเฉพาะทางดั้้านดั้ิจิท้ลี (SME Digital 
Tech Hub) การสน้บสนุนดั้้านบุค้ลีากรในการบริหาร
จ้ดั้การเพ่�อุดั้ำเนินการเปลีี�ยนผ่่านดั้้านดั้ิจิท้ลีขอุงธุุรกิจ 
(Project Management Services) รวมถึึงค้้ดั้กรอุงราย
ช่่�อุผู่้ให้บริการด้ั้านดิั้จิท้ลีที�มีศ้กยภาพ (Pre-Approved 
Solution) เพ่�อุให้ธุุรกิจเลี่อุกใช่้บริการ

3) สนบ้สนนุทางการเงนิแบบใหเ้ปลีา่โดั้ยกำหนดั้
เป็นส้ดั้ส่วนขอุงต้นทุนที�ใช่้ท้�งหมดั้สำหร้บบริการที�ธุุรกิจ

33 “Retail Industry Digital Plan,” IMDA, September 6, 2019, 

https://www2.imda.gov.sg/programme-listing/smes-go-digital/

industry-digital-plans/retail-idp.
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ต้อุงเสียค้่าใช่้จ่ายเพ่�อุประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีใน
การเพิ�มประสิทธิุภาพการดั้ำเนินธุุรกิจตามแผ่นพ้ฒนา
อุุตสาหกรรม เช่่น สิงค้โปร์ให้การสน้บสนุนสูงสุดั้ถึึง 
ร้อุยลีะ 70 ขอุงค้่าบริการสำหร้บผู่้ให้บริการดั้้านดั้ิจิท้ลีที�
ผ่่านการค้้ดั้กรอุงแลีะการสน้บสนุนด้ั้านบุค้ลีากรในการ
บริหารจ้ดั้การ

ปัร์ะการ์ที�สอิง แก้ไขกติกาการ์ยกเว้นภาษีมัูลค�า
เพิ�มัแก�สินค้านำเข้าที�มัีมัูลค�าไมั�เกิน 1,500 บาท

ปัจจุบ้น การซ่ื้�อุสินค้้านำเข้าที�มีมูลีค้่าไม่เกิน 
1,500 บาทไดั้ร้้บยกเวน้การเกบ็ภาษมีลูีค้า่เพิ�ม (VAT) ซื้ึ�ง
ทำใหเ้กิดั้ปัญหาค้วามได้ั้เปรียบดั้า้นราค้าแลีะการแข่งขน้
ที�ไมเ่ปน็ธุรรมตอุ่ผู่ป้ระกอุบการขายสนิค้้าในประเทศ รวม
ท้�งสร้างปัญหาการแจ้งสำแดั้งราค้าต�ำกว่าค้วามเป็นจริง
เพ่�อุเลีี�ยงภาษี 

ต่ารางที� 3 แนวทางในการปรับการดำาเนินธิุรกิจิให้เป็นดิจิิทัลสำาหรับธิุรกิจิค้าปลีก

ที�มา: Infocomm Media Development Authority (IMDA), 2017, “Retail Industry Digital Guide for SMEs,” https://www2.imda.
gov.sg/-/media/Imda/Files/Programme/SMEs-Go-Digital/Industry-Digital-Plans/Retail-Industry-Digital-Guide-for-SMEs.
pdf?la=en.

ระยะกิารพัฒนา สิิ�งที�ต้องพัฒนา 

ระยะที� 1  ปรับปรุงประสิิทธุิภาพกิารดำเนิน

ธุุรกิิจ
1. ร์ะบบขายหน้าร์้านแบบบูร์ณาก็าร์ (Integrated Point of Sales) ที่ี�สามาร์ถ

เข้าถึงร์ะบบสินค้าคงคลัง บันที่ึก็ก็าร์ซู้�อสินค้าของผูู้้บร์ิโภค และร์ะบบบัญชี

2. ร์ะบบก็าร์ชำร์ะเงินแบบอิเล็ก็ที่ร์อนิก็ส์ (e-payment)

3. ร์ะบบขายสินค้าผู้่านช่องที่างออนไลน์ (e-commerce) 

4. ร์ะบบก็าร์บร์ิหาร์จัดก็าร์สินค้าคงคลัง

ระยะที� 2  ขยายฐานลี้กิค้้าแลีะ 

ลีดต้นทุนในกิารดำเนินงาน
1. ร์ะบบก็าร์ชำร์ะเงินผู้่านโที่ร์ศััพที่์เคล้�อนที่ี�

2. ร์ะบบก็าร์ขายสินค้าที่ี�ลูก็ค้าสามาร์ถเล้อก็ชมที่ี�หน้าร์้านและซู้�อสินค้าผู้่าน
โที่ร์ศััพที่์เคล้�อนที่ี�

3. จัดแสดงสินค้าหน้าร์้านโดยอ้างอิงจาก็ผู้ลก็าร์ใช้เที่คโนโลยีดิจิที่ัลในก็าร์
วิเคร์าะห์ร์ูปแบบพฤติก็ร์ร์มก็าร์เดินเล้อก็ซู้�อสินค้าในร์้านของผูู้้บร์ิโภค

4. ใช้บร์ิก็าร์แพลตฟอร์์มในก็าร์บร์ิหาร์จัดก็าร์ที่ร์ัพยาก็ร์ เช่น คลังสินค้า ก็าร์
ขนส่ง

5. ให้บร์ิก็าร์ร์ะบบก็าร์ชำร์ะเงินด้วยตนเอง

ระยะที� 3  ใช้ประโยชน์จากิแพลีตฟอร์มัดิจิทัลี

ในกิารเข้าถึึงตลีาดโลีกิ
1. ให้บร์ิก็าร์ผู้่านหลายช่องที่าง (Omni-Channel)

2. ให้ผูู้้บร์ิโภคสามาร์ถตร์วจสอบคุณลัก็ษณะเฉพาะของสินค้า (Product 
Authentication)

3. ที่ำก็าร์ตลาดผู้่านร์ะบบดิจิที่ัลร์่วมก็ับคู่ค้าที่ี�มีวัตถุปร์ะสงค์ร์่วมก็ัน

4. ใช้ร์ะบบหุ่นยนต์ในก็าร์ให้บร์ิก็าร์ลูก็ค้า เช่น แนะนำก็าร์ซู้�อขาย ร์ับคำสั�ง
ซู้�อสินค้า

5. ขยายช่องที่างให้ผูู้้บร์ิโภคต่างชาติสามาร์ถซู้�อขายผู้่านช่องที่างออนไลน์
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ด้ั้งน้�น การที�กระทรวงการค้ล้ีงจะจ้ดั้เก็บภาษี
มูลีค้่าเพิ�มสินค้้านำเข้าด้ั้งกลี่าว จึงสมเหตุสมผ่ลีแลีะ
ค้วรเร่งดั้ำเนินการบ้งค้้บใช่้โดั้ยเร็ว เพ่�อุประโยช่น์ในการ
สรา้งการแขง่ขน้ที�เปน็ธุรรมตอุ่ผู่ป้ระกอุบการในประเทศ34 

เหม่อุนดั้้งเช่่นในกรณีขอุงสหภาพยุโรป ซื้ึ�งจะมีผ่ลีบ้งค้้บ
ใช่้ในปี 256435, 36

มาต่รการหร่อข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบายในการสร้าง
สภาพแวดล้อม หร่อมาต่รการสนับสนุนให้เกิด
การเต่ิบโต่ของนวัต่กรรมดิจิิทัลที�เป็น Disruptive 
Technology ในอุต่สาหกรรมค้าปลีก

สภาพแวดั้ล้ีอุมขอุงอุุตสาหกรรมค้้าปลีีกมีค้วาม
แตกต่างก้นไปในแต่ลีะประเทศ ขึ�นอุยู่ก้บปัจจ้ยสำค้้ญ 2 
ประการ37 ไดั้้แก่

1) ปัจจ้ยระด้ั้บประเทศ ไดั้้แก่ ค้วามเป็นเม่อุง 
อุายุประช่ากร การใช่้สมาร์ทโฟน ต้นทุนการขนส่ง ค้วาม
พรอุ้มดั้า้นโลีจสิตกิส์ กฎระเบยีบดั้า้นขอุ้มลูี แลีะค้วามนา่
เช่่�อุถึ่อุขอุงระบบอุอุนไลีน์

2) ปัจจ้ยระด้ั้บอุุตสาหกรรม ได้ั้แก่ ค้วาม
แพร่หลีายขอุงร้านค้้าปลีีกแบบด้ั้�งเดิั้ม ขนาดั้แลีะการ
เติบโตขอุงร้านค้้าปลีีกแบบกายภาพ แลีะร้านค้้าปลีีก
อุิเลี็กทรอุนิกส์

34 “เก็บัภาษี์ 7% สินค้าสั�งนำาเข้าออนไลั่น์ แก้สำาแดีงเท็จัตั้ำ�ากวิ่า 1,500 
บั.,” เดีลั่ินิวิส์, 16 ธ์ันวิาคม 2562, https://www.dailynews.co.th/
economic/747107.

35 “Modernising VAT for e-commerce: Question and Answer,” 

European Commission, December 5, 2017, https://europa.eu/

rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.htm.

36 “Modernising VAT for cross-border e-commerce,” European 
Commission, https://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-
border-ecommerce_en.

37 Melanie Sanders et al., “The Future of Retail: Asia’s Ecosys-

tems,” Bain & Company, December 17, 2018, https://www.bain.

com/insights/the-future-of-retailing-asias-retail-ecosystems-

report/.

สำหร้บประเทศไทย ภาค้ร้ฐค้วรพิจารณาดั้ำเนิน
มาตรการหล้ีก 3 ดั้้านเพ่�อุพ้ฒนาสภาพแวดั้ลี้อุมดั้้าน
ดั้ิจิท้ลีเพ่�อุส่งเสริมการเติบโตขอุงอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก 
ดั้้งนี�

ปัร์ะการ์แร์ก การ์แก้ไขอิ่ปัสร์ร์คทางกฎหุ่มัายดิ้าน
การ์ขนส�งและโลจิสติกส์

การประยุกต์ใช่เ้ทค้โนโลียีดั้จิทิล้ีในการขนส่งเชิ่ง
พาณิช่ย์ โดั้ยเฉพาะโดั้รน มีแนวโน้มจะเพิ�มมากขึ�นใน
อุนาค้ต ท้�งนี� RAND Corporation38 ไดั้้ศึกษากฎหมาย
ในการกำก้บดูั้แลีโดั้รนสำหร้บการขนส่งเชิ่งพาณิช่ย์ใน
หลีายประเทศ พบว่า ล้ีกษณะการกำก้บดูั้แลีด้ั้งกล่ีาวมี
อุยู่ดั้้วยก้น 6 รูปแบบ ไดั้้แก่ 

• ไม่อุนุญาตให้มีการใช้่โดั้รนเพ่�อุการขนส่ง
เช่ิงพาณิช่ย์ 

• มีการกำหนดั้กระบวนการสำหร้บการขอุใบ
อุนุญาตอุย่างเป็นทางการ แต่เง่�อุนไขที�ให้
ปฏิิบ้ติตามกล้ีบเป็นไปได้ั้ยากหร่อุเป็นไป
ไม่ไดั้้ 

• กำหนดั้เง่�อุนไขให้การใช่้โดั้รนต้อุงอุยู่ใน
สายตาขอุงผู่้ค้วบคุ้มหร่อุผู่้ส้งเกตการณ์ 
(Visual Line-Of-Sight: VLOS) 

• อุนุญาตให้มีการทดั้ลีอุงใช้่งานในพ่�นที�
นอุกเหน่อุจากสายตาขอุงผู่้ค้วบคุ้มหร่อุผู่้
ส้งเกตการณ์ (Beyond Visual Line-Of-
Sight: BVLOS) 

• กำหนดั้การอุนุญาต รวมถึึงเง่�อุนไขต่างๆ 
อุย่างตรงไปตรงมา แลีะง่ายต่อุการปฏิิบ้ติ
ตาม

• ยง้ไมไ่ดั้ก้ำหนดั้กฎระเบยีบที�ช่ด้ั้เจนแลีะรอุดูั้
ทิศทางขอุงประเทศอุ่�น 

38 Therese Jones, “International Commercial Drone 
Regulation and Drone Delivery Services (Santa Monica: 
RAND Corporation, 2017),” https://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1718z3/ 
RAND_RR1718z3.pdf.
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ในกรณีขอุงไทย กฎระเบียบที�บ้งค้้บใช่้อุยู่ใน
ปัจจุบ้น ซื้ึ�งกำหนดั้ให้ต้อุงมีการขอุใบอุนุญาตในการใช้่
โดั้รนตามบทบ้ญญ้ติขอุงพระราช่บ้ญญ้ติการเดิั้นอุากาศ 
พ.ศ. 2497 แลีะประกาศที�เกี�ยวเน่�อุงน้�น ย้งไม่ไดั้้ให้ราย
ลีะเอุียดั้ช่้ดั้เจนสำหร้บการใช่้โดั้รนขนส่งเช่ิงพาณิช่ย์ แต่
เปิดั้ช่่อุงไว้สำหร้บการตีค้วาม เช่่น การขนส่งที�มีน�ำหน้ก
ไม่เกิน 25 กิโลีกร้มสำหร้บการใช้่งานเพ่�อุว้ตถึุประสงค์้
อุ่�นๆ39 ด้ั้งน้�น ภาค้ร้ฐอุาจพิจารณากำหนดั้แนวทางให้มี
การขอุใบอุนุญาตโดั้ยมีเง่�อุนไขที�แตกต่างก้นสำหร้บการ
ขนสง่ที�มนี�ำหนก้ไมเ่กนิ 25 กโิลีกร้ม แลีะการขนส่งที�มนี�ำ
หนก้มากกวา่ 25 กโิลีกร้ม รวมถึงึอุาจเริ�มจากการทดั้ลีอุง
ใช่้งานในพ่�นที�จำก้ดั้ก่อุน เน่�อุงจากมีปัจจ้ยที�ต้อุงค้ำนึง
หลีายด้ั้าน เช่่น ค้วามเป็นส่วนต้ว แลีะค้วามปลีอุดั้ภ้ย
ขอุงประช่าช่นแลีะผู่้บริโภค้

ปัร์ะการ์ที�สอิง การ์กำหุ่นดิหุ่ลักเกณฑ์์ในการ์ใช้
ข้อิมัูลส�วนบ่คคล

ไทยได้ั้ประกาศใช้่พระราช่บ้ญญ้ติคุ้้มค้รอุงข้อุมูลี
สว่นบุค้ค้ลีในปี 2562 โดั้ยมีเน่�อุหาค้ล้ีายค้ลึีงก้บกฎหมาย
คุ้้มค้รอุงข้อุมูลีส่วนบุค้ค้ลีขอุงสหภาพยุโรป (GDPR)40 

อุย่างไรก็ตาม กฎหมายด้ั้งกล่ีาวย้งไม่มีผ่ลีใช้่บ้งค้้บ
จนกว่าจะถึึงปี 256341 ทำให้สถึานการณ์การบ้งค้้บใช้่
กฎหมายคุ้้มค้รอุงข้อุมูลีส่วนบุค้ค้ลีในไทยมีสถึานะย้งไม่
แน่นอุน โดั้ยเฉพาะการจ้ดั้ต้�งอุงค้์กรเพ่�อุทำหน้าที�กำก้บ
ดัู้แลี 

39 พื่รพื่ลั่ เทศทอง, “Delivery Drone (โดีรนขนส่ง),” กรุงเทพื่
ธ์ุรกิจั, 11 มกราคม 2562,  https://www.bangkokbiznews.com/ 
blog/detail/646339.

40 “รายงานผลั่สำารวิจัการเตั้รยีมควิามพื่รอ้มหน่วิยงานในการคุ้มครองขอ้มล้ั่
ส่วินบัุคคลั่ ปี 2561,” สำานักงานพื่ัฒนาธ์ุรกรรมทางอิเลั่็กทรอนิกส์ (ETDA), 
หน้า 95.

41 พื่ร ะราชื่ บััญ่ญ่ัตั้ิ  คุ้ มครองข้ อ ม้ลั่ ส่วินบัุคคลั่  พื่.ศ .  2562 , 
มาตั้รา 2, ราชื่กิจัจัานุเบักษ์า ฉบัับักฤษ์ฎีีกา เล่ั่ม 136 ตั้อนที� 69 ก  

(27 พื่ฤษ์ภาคม 2562): 53.

นอุกจากนี� ผู่้อุยู่ใต้การกำก้บดูั้แลีย้งไม่ไดั้้ร้บ
แนวทางแลีะค้ำชี่�แจงที�กระจ่างช่้ดั้เพียงพอุที�จะสามารถึ
ปฏิิบ้ติตามได้ั้42 ซื้ึ�งผู่้ประกอุบการในอุุตสาหกรรมค้้า
ปลีีกหลีายรายสะท้อุนว่า ปัจจ้ยดั้้านกฎระเบียบที�ย้งไม่
ช่้ดั้เจนนี�ส่งผ่ลีต่อุการช่ะลีอุการลีงทุนในการประยุกต์ใช้่
เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีใหม่ๆ เช่่น ระบบการรู้จำใบหน้า (Face 
Recognition) ด้ั้งน้�น ภาค้ร้ฐค้วรเรง่กำหนดั้ขอุบเขตดั้า้น
การเก็บข้อุมูลีส่วนบุค้ค้ลีที�ช้่ดั้เจน โดั้ยต้อุงค้ำนึงถึึงผ่ลี
ประโยช่น์แลีะผ่ลีเสียอุย่างเหมาะสมต่อุท้�งภาค้ธุุรกิจแลีะ
ผู่้บริโภค้

ปัร์ะการ์ที�สามั การ์พัฒนาความัพร์้อิมัดิ้านดิิจิทัล
ขอิงผู้บร์ิโภค

ผู่้ประกอุบการในอุุตสาหกรรมค้้าปลีีกรายใหญ่
บางรายได้ั้สะท้อุนค้วามเห็นถึึงปัจจ้ยในดั้้านค้วามคุ้้มค้่า
ขอุงการลีงทุนประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลี โดั้ยผู่้บริโภค้
บางส่วนอุาจย้งมีค้วามพร้อุมไม่เพียงพอุ ทำให้การ
ทดั้ลีอุงการประยุกต์ใช่้เทค้โนโลียีดั้ิจิท้ลีใหม่ๆ เช่่นใน
ร้านค้้าปลีีกรายใหญ่เกิดั้ขึ�นเพียงระยะหนึ�ง แลีะล้ีมเลิีก
ไปในท้ายที�สุดั้ เพราะผู่้บริโภค้ใช่้งานไม่มากน้ก ซื้ึ�งหาก
ทิศทางการประยุกต์ใช่้เป็นเช่่นนี�ต่อุไป อุาจส่งผ่ลีเสียต่อุ
การเติบโตด้ั้านนว้ตกรรมดิั้จิท้ลีในอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก
ขอุงไทย ด้ั้งน้�น ภาค้ร้ฐค้วรส่งเสริมการพ้ฒนาท้กษะ
ดั้้านดิั้จิท้ลีที�เน้นภาค้ปฏิิบ้ติ โดั้ยให้ค้วามสำค้้ญก้บกลุ่ีม
ผู่้ใหญ่แลีะผู่้สูงอุายุเป็นหล้ีก มีต้วอุย่างแนวทางปฏิิบ้ติที�
ดั้ ีเช่น่ Tech Connect ขอุงสงิค้โปร ์ที�สอุนการใช่อุ้ปุกรณ์
อุิเล็ีกทรอุนิกส์ แลีะแอุปพลิีเค้ช้่นที�จำเป็นในชี่วิตประจำ

ว้นให้แก่ผู่้ใหญ่แลีะผู่้สูงอุายุแบบต้วต่อุตว้

42 “รายงานผลั่สำารวิจัการเตั้รยีมควิามพื่รอ้มหนว่ิยงานในการคุ้มครองขอ้ม้ลั่
ส่วินบัุคคลั่ ปี 2561,” หน้า 96.
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