
ต ำนำนกำรค้ำปลีกไทย :  โชวห่วย จะอยู่หรือจะไป 
 

โดย ผศ.ดร.ไพศาล  ริว้ธงชยั 
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
17 ธนัวาคม 2550 

 
แต่ก่อนเม่ือกล่าวถึงร้านค้าปลีก  ใคร ๆ ก็ต้องนึกถึงราชินีของการค้าปลีกก็คือ ร้าน          

โชวห่วยท่ีขายสินค้าเกือบทุกชนิดท่ีเราต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน  ลักษณะร้านเป็นตึกแถว  
อาคารไม้ชัน้เดียวหรือสองชัน้  รวมถึงแผงลอย  รถเข็น  เจ้าของร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชือ้สายจีน
ท่ีเรานิยมเรียกกนัวา่ เถ้าแก่  อธัยาศยัดี  เป็นกนัเอง  แตง่ตวัง่าย ๆ  ใสก่างเกงขาก๊วย  เสือ้ยืดคอกลม
สีขาว  หรือเสือ้กล้ามตัวเดียว  ท าหน้าท่ีทุกอย่างในร้านตัง้แต่เปิดร้าน  ปิดร้าน  ขายหน้าร้าน             
เก็บเงิน  จ่ายเงิน  วนัไหนมีความจ าเป็นต้องไปธุระท่ีอ่ืนก็ต้องปิดร้าน  เพราะไม่สามารถให้ใครเฝ้า
ร้านแทนได้เน่ืองจากทกุอย่างในร้านเถ้าแก่จดจ าไว้ในสมองเพียงคนเดียว  การจดัเรียงสินค้าภายใน
ร้านแทบจะไมมี่ทางเดนิเพราะพืน้ท่ีเกือบทกุตารางนิว้ใช้วางสินค้าจนหมด  บางจดุถึงกบัต้องซ้อนกนั  
เงินท่ีได้จากการขายสินค้าเก็บใสก่ระป๋องหรือกระเป๋า  ใครเอาของมาสง่ก็ควกัจ่ายให้ทนัทีเป็นการค้า
ท่ีไม่มีความยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนจนกลมกลืนเข้าเป็นเนือ้เดียวกันกับวิถีชีวิตของคนไทยใน
ช่วงเวลานัน้  แตปั่จจบุนัสิ่งท่ีเราพบเห็นในอดีตได้แปรเปล่ียนไปโดยสิน้เชิง  เพราะมีร้านค้าปลีกท่ี
ทนัสมยัเกิดขึน้มากมาย  มีพืน้ท่ีตัง้แต่ขนาดเล็กหลกัสิบตารางเมตรจนถึงหลกัหม่ืนตารางเมตร  มี
ระบบและเทคโนโลยีการบริหารจัดการท่ีทนัสมัย  พนักงานผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี  มีการจัด
จ าหนา่ยสินค้าทัว่ไปและการให้บริการท่ีหลากหลาย อาทิเชน่ การรับช าระคา่น า้  คา่ไฟฟ้า  คา่เช่าซือ้  
จ าหนา่ยบตัรเติมเงินโทรศพัท์  ตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน  อาหารส าเร็จรูปและ กึ่งส าเร็จรูป  บางแห่งเปิด
ให้บริการถึง 24 ชั่วโมง  มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ  สามารถพบเห็นได้ทั่ว ๆ ไปตามถนนหลัก        
หวัมมุถนน  ตรอก  ซอยตา่ง ๆ จนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมในยคุนีไ้ปแล้ว 

และเม่ือมีการกล่าวถึงต านานการต่อสู้ ของโชวห่วยก็มักจะมีค าถามท่ีว่า  ท าไม           
โชวห่วยในอดีตถึงอยู่ได้  ค าตอบก็คือในช่วงเวลานัน้ความเจริญ  ความทนัสมยั  การแข่งขนั  ระบบ
ข้อมลูข่าวสารยงัอยู่ในวงแคบ ๆ  ดงัจะเห็นได้จากปี พ.ศ. 2498  สถานีโทรทศัน์แห่งแรกในเมืองไทย 
ท่ีแพร่ภาพขาวด ามีเพียงช่อง 4 บางขนุพรหมเท่านัน้  ย่านการค้าท่ีเจริญสุด ๆ ในช่วงนัน้ก็ต้องเป็น
ย่านวังบูรพา  มีโรงภาพยนตร์ 3 โรง  ได้แก่  คิงส์  แกรนด์  และควีน  ฉายทัง้ภาพยนตร์ไทยและ
ต่างประเทศ  มีร้านค้าท่ีขายสินค้าชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ  ส่วนใหญ่ชาวไทยเชือ้สายจีนเป็น
เจ้าของกิจการ  รถเมล์ท่ีวิ่งในกรุงเทพฯ ก็แบ่งเป็นสีต่าง ๆ เช่น  รถเมล์ขาว  เขียว  แดง  เหลือง  
การจราจรไม่คบัคัง่  ใครมีรถยนต์ส่วนตวัได้ต้องมีฐานะดีจริง ๆ เพราะต้องซือ้กันด้วยเงินสดไม่มี
ระบบเครดิต  ผิดกับธุรกิจขายรถยนต์ในปัจจุบนัท่ีมีสถาบนัการเงินเข้ามารับภาระการผ่อนช าระ   
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โดยให้ผ่อนระยะยาว  เงินดาวน์ต ่าแถมดอกเบีย้ยงัเป็น 0% ใครมีรายได้พอท่ีจะผ่อนก็สามารถซือ้
เอาไว้ขบัได้แล้ว  การซือ้ขายสามารถกระท าได้ทุกท่ีทุกเวลา  อยู่ท่ีไหนก็ซือ้ขายกันได้โดยผู้ ซือ้และ
ผู้ขายไมต้่องพบหน้ากนั  หรือท่ีเรียกวา่การพาณิชย์อีเลคทรอนิกส์  (e-Commerce)   

ถ้ายิ่งมองย้อนกลับไปในสมัยสุโขทัยจะพบว่าในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ได้เขียนไว้ว่า  “เม่ือชัว่พ่อขนุรามค าแหง  เมืองสโุขทยันีดี้             ในน า้มีปลา  ในนามีข้าว  
เจ้าเมืองบเ่อาจกอบในไพร่ลทูา่ง  เพ่ือนจงูววัไปค้า  ข่ีม้าไปขาย  ใคร่จกัใคร่ค้าช้าง ค้า  ใครจกัใคร่ค้า
ม้า ค้า  ใครจกัใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า  ไพร่ฟ้าหน้าใส”  เป็นการสะท้อน         ให้เห็นถึงวิถีการท ามา
หากินของคนไทยในเวลานัน้  และการพัฒนาการค้าของไทยก็ได้ด าเนินการ       มาโดยตลอด  
โดยเฉพาะชว่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

จุดเร่ิมต้นท่ีชัดเจนเม่ือสิน้สุดการสู้ รบกับพม่าในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท าให้ประเทศไทย         
มีความมัน่คงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  ชาวตา่งชาติตา่งให้ความสนใจเข้ามาท าการค้ามากขึน้ 

สมยัรัชกาลท่ี 4  ในปี พ.ศ. 2398 มีการท าสนธิสญัญาเบาร่ิงกับรัฐบาลองักฤษ  ท าให้
ประเทศไทยต้องยกเลิกการผกูขาดการค้า  นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  ส่งผลให้
ชาวต่างชาติมีเสรีในการท าการค้าทัว่พระราชอาณาจกัร  มีการลงทุนจดัตัง้ห้างขายสินค้าขึน้เป็น        
ครัง้แรก  โดยลักษณะร้านจะเป็นแบบตะวันตก  ตกแต่งอย่างสวยงามในย่านถนนเ จริญกรุง          
ถนนบ ารุงเมือง  ถนนเฟ่ืองนคร  สินค้าสว่นใหญ่สัง่เข้ามาจากตา่งประเทศ  มีราคาแพงเพ่ือขายให้กบั
กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นพระบรมวงศานุวงศ์  ขุนนาง  ข้าราชการ  นักการทูต   และนักธุรกิจ  ส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปก็หาซือ้สินค้าทัว่ไปได้จากร้านค้าของชาวจีนหรือชาวไทยท่ีเปิดขายอยูท่ัว่ ๆ ไป 

สมยัรัชกาลท่ี 5  มีการสร้างถนนราชด าเนินและมีแนวคิดท่ีจะให้เป็นย่านศนูย์รวมของ            
ห้างร้านต่าง ๆ  สถานบนัเทิงของผู้ ท่ีมีฐานะดีในสมยันัน้  แต่ต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า
อยา่งรุนแรงจงึเป็นเหตใุห้การด าเนินการตา่ง ๆ ต้องหยดุชะงกัลง 

สมัยรัชกาลท่ี 6  ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1  ส่งผลให้การค้าซบเซา  ธุรกิจการค้าของ
ชาวตา่งชาตท่ีิเป็นคูส่งครามกบัไทยต้องปิดตวัลงและได้เปล่ียนมือไปอยู่กบักลุ่มชาวจีน  มีการกกัตนุ
สินค้า  มีการขยายธุรกิจการค้าทัง้น าเข้าและสง่ออก 

ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2  สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ประเทศไทยเป็นพนัธมิตรกับ
ญ่ีปุ่ น  ท าให้ชาวตา่งชาตท่ีิเป็นฝ่ายตรงข้ามกับญ่ีปุ่ นต้องปิดกิจการลง  ส่วนชาวจีนมีการปรับตวัด้วย
การเปล่ียนช่ือร้านจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยเพ่ือหลีกเล่ียงการกีดกันการค้าจากรัฐบาล ไทย          
ซึ่งขณะนัน้มีการรณรงค์  “ไทยนิยม”  จนกระทั่งสงครามสิน้สุดลง  การค้าก็กลับฟื้นตัวท าให้
เศรษฐกิจดีขึน้  มีห้างร้านกลบัมาเปิดให้บริหารมากขึน้ในชว่งหลงัสงคราม   

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500  เป็นต้นมา  ถือว่าเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัอีกช่วงหนึ่งของการค้า 
ท่ีทนัสมยั  ห้างเซ็นทรัลสาขาวงับรูพาเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของไทยท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจนโดยมี
การติดป้ายบอกราคาสินค้า  การตัง้ราคาแบบไม่มีการต่อรอง  ปี พ.ศ. 2507  นักธุรกิจชาวญ่ีปุ่ น    
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เข้ามาลงทุนจัดตัง้ห้างสรรพสินค้าไดมารูสาขาราชประสงค์  โดยเน้นความเป็นนวั ตกรรมท่ีมี           
บนัไดเล่ือนและมีเคร่ืองปรับอากาศเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  หลงัจากนัน้เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 
2540 นับเป็นช่วงการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกท่ีทันสมัยอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย          
มากขึน้ทัง้ในรูปแบบของห้างสรรพสินค้า  ซูเปอร์มาร์เก็ต  ร้านค้าเงินสดและบริการตวัเอง  ร้านค้า              
เฉพาะอย่าง  ร้านค้าสะดวกซือ้และร้านซูเปอร์เซ็นเตอร์  ซึ่งผู้ เขียนจะขอกล่าวถึงร้านค้าปลีก                
ท่ีใครตอ่ใครตา่งกล่าวถึงว่าเป็นร้านค้าท่ีส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ร้านโชวห่วย  ดงัจะเห็นได้จากในปี 
พ.ศ. 2532 เป็นปีแรกท่ีมีร้านค้าสมยัใหม่ท่ีเรียกว่า Modern Trade เกิดขึน้  ตัง้แต่แม็คโคร  และ
เซเว่นอีเลฟเว่น  เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2532  ลงทนุโดยเครือเจริญโภคภณัฑ์ (ซีพี)  ปี พ.ศ. 2534  บิ๊กซี
สาขาแจ้งวัฒนะและสาขาวงศ์สว่าง  โดยบริษัทเซ็นทรัล รีเทล กรุ๊ป คอร์เปอร์เรชั่น  และ ปี พ.ศ. 
2538  โลตสั สาขาซีคอนสแควร์โดยเครือเจริญโภคภณัฑ์  ซึ่งทัง้หมดเป็นการลงทนุโดยนกัธุรกิจชาว
ไทยท่ีเล็งเห็นลู่ทางและโอกาสในการลงทุน  แต่สถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 
พ.ศ. 2541 ส่งผลทางการเงินอย่างรุนแรงกับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ  
โดยเฉพาะการลดค่าเงินบาทท าให้ทรัพย์สินในประเทศไทยในขณะนัน้มีราคาต ่ามากท่ีสุดในเอเซีย  
ส่งผลโดยตรงกบัธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีเพิ่งลงทนุ  โลตสัของซีพี  ต้องตดัสินใจขายกิจการให้กับ
เทสโก้ขององักฤษ  กลุ่มเซ็นทรัลขายบิ๊กซีให้กับกลุ่มกาสิโน ฝร่ังเศส  ทัง้ ๆ ท่ีไม่มีใครอยากจะขาย
ธุรกิจในส่วนนีไ้ป  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้นี ไ้ม่น่าจะมีใครพ่ายแพ้และคาดคิดมาก่อนแต่ในท่ีสุด                 
ก็ดเูหมือนว่าทกุฝ่ายตา่งมีชยัชนะด้วยกนัทัง้สิน้  (Win – Win - Win)  เพราะนกัธุรกิจค้าปลีกตา่งชาติ              
ท่ีขยายฐานการลงทุนมายังประเทศไทยได้รับประโยชน์โดยตรง  เน่ืองจากในประเทศเหล่านัน้             
ได้มีการพฒันาการค้าปลีกมาจนถึงจดุอ่ิมตวัแล้ว  นกัธุรกิจไทยได้แก้ไขปัญหาหนีส้ินท่ีอาจจะส่งผล
กระทบตอ่สายธุรกิจอ่ืน  ประชาชนชาวไทยได้ซือ้สินค้าในราคาถกู  แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตกุารณ์
หลังจากนัน้จะกลายเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การล่มสลายของโชวห่วย  มีการปิดตวัเองลงแทบทุกวัน       
จนสดัสว่นท่ีเคยมีมากกวา่ร้านค้าปลีกสมยัใหมม่าวนันีมี้อตัราสว่นท่ีกลบักนัแล้ว 

ผู้ เขียนได้มีโอกาสท าการศกึษาวิจยัถึงสภาพปัญหา อปุสรรค และปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ด าเนินกิจการของร้านโชวห่วยในเขตพืน้ท่ีจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ในปี พ.ศ. 2539  ซึ่งใน
ขณะนัน้การขยายตวัของธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ยงัมีไม่มาก  และผลท่ีได้จากการศกึษาก็คือ  เจ้าของ
ร้านท่ีตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 217 ราย  ส่วนใหญ่ รู้สึกว่ายังไม่ถูกผลกระทบจากร้านค้าปลีก
สมยัใหม่  โดยให้เหตผุลว่าลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลกูค้าประจ า  มีความรู้จกัคุ้นเคยกนัเป็นอย่างดี  และ
ในปี พ.ศ. 2546 ผู้ เขียนได้ท าการศกึษาวิจยัในลกัษณะท่ีคล้ายกนั  แตไ่ด้ขยายพืน้ท่ีศกึษาครอบคลมุ
ในเขตภาคเหนือเพ่ือดูว่าหลังจากท่ีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้เปล่ียนมือจากคนไทยเป็น ของ
ชาวต่างชาติและมีการขยายตัวเป็นจ านวนมากจะส่งผลกระทบต่อการประกอบการของโชวห่วย
หรือไม่นัน้  ผู้ เขียนใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ เก่ียวข้อง  ได้แก่  ประธานหอการค้าจงัหวดัและหวัหน้าส านกังานธุรกิจการค้าในจงัหวดัท่ี มีร้านค้า
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ปลีกสมยัใหม่ตัง้อยู่  ได้แก่  จงัหวดัเชียงใหม่และพิษณุโลก  และจงัหวดัท่ีไม่มีร้านค้าปลีกสมยัใหม่
ตัง้อยู่  ได้แก่  จงัหวดัก าแพงเพชรและแพร่  ในช่วงเวลานัน้  นอกจากนัน้ผู้ เขียนได้ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการสอบถามเจ้าของร้านโชวห่วยจ านวน 226 ราย  ซึ่งสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นร้าน         
ท่ีด าเนินกิจการมาน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตา่งพบปัญหาเหมือนกนัก็คือ  ลกูหลานไม่สนใจ 
ท่ีจะรับช่วงกิจการต่อจากพ่อแม่  เพราะส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดบัท่ีสูง  เม่ือเรียนจบก็ไป
ประกอบอาชีพอ่ืน  นอกจากคนท่ีไม่ได้เรียน ก็จะรับช่วงต่อ  แต่ใช้วิธีการเหมือน ๆ ท่ีเคยท า                
การแสวงหาความรู้จากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีต้องการเข้ามาชว่ยเหลือก็ไม่สามารถไปเข้าร่วมได้  โดยให้
เหตผุลว่า  ไม่มีเวลา  ต้องขายของหน้าร้าน  ไม่มีใครดแูลร้าน  การปรับปรุงร้านก็ไม่นิยมท า  เพราะ
ท าแล้วไม่แน่ใจว่าจะขายได้ดีขึน้กว่าเดิมหรือไม่  เงินทุนก็ไม่มากเพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก             
ท าไปวนั ๆ  เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีได้รับช่วงต่อกันมา  ความคุ้นเคยกบัลูกค้าก็มีน้อยลงเพราะสภาพ
ของสงัคมเปล่ียนไป  ลกูค้าในปัจจบุนัมีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมจากเดิมมาก  มีการวางแผนการซือ้
สินค้า  มีความละเอียดพิถีพิถนัในการตดัสินใจซือ้มากขึน้  ประกอบกบัในช่วงระยะเวลาดงักล่าวรัฐ
เข้มงวดการเก็บภาษีเพราะต้องการให้เป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไว้  การปรับตวัตอ่การแข่งขนัของร้านโชว
หว่ยยงัมีน้อยมาก  ในขณะท่ีร้านค้าปลีกสมยัใหม่มีการพฒันาและมีการส่ือสารกบัลกูค้าตลอดเวลา  
ดงัจะเห็นได้จากการจดัสง่เอกสารแนะน าสินค้าให้แก่ลกูค้าถึงบ้านหรือแจกตามหน่วยงาน  พร้อมทัง้
มีกลยทุธ์       การโฆษณาส่งเสริมการขายท่ีช่วยกระตุ้นการตดัสินใจของลกูค้าในทกุรูปแบบ  ดงันัน้
จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไรท่ีจ านวนร้านโชวห่วยมีแตจ่ะลดจ านวนลงเร่ือย ๆ และร้านค้าปลีกสมยัใหม่          
มีการขยายตัวเข้ามาแทนท่ีมากขึน้  ทัง้ ๆ ท่ีภาครัฐก็พยายามหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ                
ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิเช่น การจดัตัง้เครือข่ายค้าปลีกเข้มแข็ง  การพยายามใช้กฎหมายมาสกัดกัน้
การขยายตวัของร้านค้าปลีกสมัยใหม่  แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่พบกับความส าเร็จเท่าไรนัก  เพราะ
เจ้าของกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ทัง้หลายต่างเข้าใจดีว่าสภาพแวดล้อมด้านกฎหมายย่อมส่งผล
กระทบ  และเป็นปัจจยัท่ีควบคมุไม่ได้แตส่ามารถศกึษาและหาแนวทางหลีกเล่ียงหรือปรับตวัให้พ้น
จากกฎหมายดงักล่าวได้  เช่น  การลดขนาดพืน้ท่ีของร้านให้เล็กลง  การใช้ผู้บริหารระดบัสูงหรือ
ระดบัประเทศเข้าเจรจากับผู้น าของรัฐบาลไทยถึงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนในการวางแผนพฒันาธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  นัน่เป็นความพยายามในการ
แข่งขันต่อสู้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  นั่นคือ  การขยายกิจการ สาขา            
การสร้างก าไรสงูสดุ  โดยปราศจากการตอ่ต้านจากผู้คนในสงัคม 

สรุปได้ว่าคนไทยได้พึ่งพาอาศยัร้านโชวห่วยมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน  เสมือนเป็น
เครือญาติทางสงัคมธุรกิจ  แต่เม่ือสถานการณ์ทางการค้าแปรเปล่ียนไปอย่างท่ีนกัธุรกิจรายเล็ก ๆ 
(โชวห่วย) ไม่คาดคิด  มีแต่นกัธุรกิจรายใหญ่ 2 ตระกูลของเมืองไทยท่ีมองการณ์ไกลต่างใช้โอกาส
น าพารูปแบบการค้าสมัยใหม่เข้ามาจนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการซือ้ของผู้คนในสังคม  
เกิดการขยายตวัในทุก ๆ รูปแบบ  ทุก ๆ พืน้ท่ี  และก าลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย   
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ซึ่งยากต่อการปรับเปล่ียนให้กลบัคืนเหมือนเช่นท่ีเคยปฏิบตัิกันมา  ประกอบกับผู้ ท่ีเข้ามายึดครอง
การค้าปลีกในประเทศไทยต่างมีทักษะและประสบการณ์สูง  มองทะลุในทุกมิติของการแข่งขัน              
มีความรอบรู้ (Know How) ได้เปรียบทางการค้าสงูและรู้จกัลกูค้าเป็นอย่างดี (Know Who)  ดงันัน้
จึงไม่น่าแปลกใจท่ีท าไมโชวห่วยถึงก าลังจะล้มหายตายจากผืนแผ่นดินไทย  ณ จุดนี ้ สิ่งหนึ่งท่ี         
โชวห่วยต้องค านึงถึงและให้ความส าคญั  พร้อมทัง้เร่งกระท าก็คือ  การทบทวนบทบาทของตนเอง        
ให้มากขึน้  การรอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช่วยเหลือ  หรือรอให้ลูกค้าปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมมาอดุหนนุเหมือนแตก่่อนคงกระท าได้ยาก  ดงันัน้คงจะไมมี่ใครสามารถแก้ปัญหาท่ีแท้จริง
ได้ดีเท่ากับตัวเถ้าแก่เองท่ีใครต่อใครยอมรับว่าเป็นมิตรแท้ของสังคมค้าปลีกไทยมาโดยตลอด          
แตม่าวนันีส้ิ่งท่ีมิตรแม้ต้องเลือกทางเดนิวา่ “จะอยูห่รือจะไป” 
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