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ผลการเรียนรู ธุรกิจ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต การซื้อขาย

แลกเปล่ียนสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของมนุษย  โดยเจ าของธุรกิจได กําไรเป นผลตอบแทน 

นอกจากนี ้ธรุกจิยงัเปนกจิกรรมทีส่งผลตอการพัฒนาเศรษฐกจิ

ของประเทศ การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ 

จุดมุงหมาย รูปแบบของการประกอบธุรกิจจะชวยใหผูที่สนใจ

จะประกอบธุรกิจสามารถเลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจ

ไดอยางเหมาะสม เพื่อสรางรายได ใหแกตนเองและครอบครัว

• อธิบายความสําคัญและจุดมุงหมายของ 

 ธุรกิจได

• วิเคราะหหาแนวทางในการเริ่มตน 

 ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองได

• เลือกรูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

 ที่เหมาะสมกับตนเองได
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1  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับ 

  การประกอบธุรกิจ
การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย

มีความตองการที่หลากหลายและแตกตางกัน

ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความตองการ

ปจจยัพืน้ฐานในการดาํรงชวีติ หรอืปจจยั 4  และ

ความตองการที่อยากจะมี เพื่อเปนสิ่งอํานวย

ความสะดวกสบายใหแกตนเอง

 งานธุรกิจจึงเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

การผลิต การคา การซื้อขายแลกเปลี่ยน 

เพื่อตอบสนองความตองการทั้ง 2 ประเภท

ของมนุษย โดยมีกําไรเปนผลตอบแทน

1.1 ความสําคัญของการประกอบธุรกิจ

 การประกอบธรุกจิ นอกจากเจาของธรุกิจจะไดรบัผลตอบแทนเปนกาํไรแลว ความเจริญเติบโต

ของธุรกิจยังสงผลตอภาพรวมของเศรษฐกิจ ซึ่งความสําคัญของการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

4.    เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

   เมื่อธุรกิจหลายแหงมีการแขงขันกันมากขึ้น จึงทําใหตองมีการพัฒนาอยู

เสมอ เพื่อใหธุรกิจเติบโตและเปนที่ยอมรับของสังคม

5.    เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับประเทศ 

  เมื่อธุรกิจขยายตัว ทําใหเกิดการจางงาน ประชากรมีรายไดซื้อสินคาและ

บรกิาร ทาํใหรฐับาลมรีายไดจากการเกบ็ภาษ ีเพือ่นาํไปบรหิารจดัการประเทศ

1.  เกิดกระบวนการผลิตสินคาและบริการ

  เนื่องจากมนุษยมีความตองการที่แตกตางกัน การมีธุรกิจที่หลากหลายมา

ผลติสนิคาหรอืบรกิารจงึชวยตอบสนองความตองการของมนษุยไดอยางเตม็ท่ี

2.  เกิดการกระจายสินคาและบริการ 

  เม่ือมีการผลติสนิคาและบรกิาร เจาของธรุกจิทําการจาํหนายใหกบัผูบรโิภค 

เพื่อใหไดใชสินคาและบริการในชีวิตประจําวันตามความตองการ

3.  เกิดการจางงานและสรางรายไดแกผูที่เกี่ยวของ

  กจิกรรมทางธรุกจิทีห่ลากหลายทําใหเกดิการจางงาน และนําไปสูการสราง

รายได  ซึ่งเปนการชวยลดปญหาการวางงาน
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 1.2 จุดมุงหมายของการประกอบธุรกิจ

 การประกอบธุรกิจแตกตางจากการดําเนินงานของหนวยงานราชการ หรือองคกรการกุศล

ที่มีจุดมุงหมายเพื่อบริการประชาชน ซึ่งการประกอบธุรกิจมีจุดมุงหมาย ดังนี้

Corporate Social 
Responsibility (CSR)

   “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ”  

การดําเนินธุรกิจอย างมีคุณธรรมผานการบริหาร

จัดการองคกรที่ดี  มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม ควบคูไปพรอมๆ กับการพัฒนา

ตัวเองอยูเสมอ นับเปนปจจัยสําคัญที่จะชวย

ใหธุรกิจเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน

1. ความตองการผลกําไร

 การประกอบธุรกจิใหไดกําไร หรอืผลตอบแทนเปนทีพ่งึพอใจ เจาของ

ธุรกิจจะตองผลิตสินคาและบริการท่ีตรงกับความตองการและความ

พงึพอใจของผูบรโิภค ซึง่กาํไรจะเปนเงนิทุนสําคญัเพือ่นาํมาพฒันาตอยอด

สินคาและขยายธุรกิจได

2. การเจริญเติบโตอยางม่ันคง

 ธุรกิจจะเติบโต มั่นคง และเจริญกาวหนาได จะตองผลิตสินคาและ

บริการทีล่กูคาตองการและเกดิความพงึพอใจสูงสุด เพราะเมือ่เกดิกาํลังซือ้ 

เจาของธรุกจิจะมกีาํไรหรอืผลตอบแทนมากขึน้ สงผลใหธรุกจิเจรญิเตบิโต

อยางมั่นคง ซึ่งเปนจุดมุงหมายที่สําคัญ

3. การยอมรับจากสังคม

 ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองไดรับการยอมรับจาก

ลูกคาและผูใชบริการ โดยเจาของธุรกิจจะตองผลิตสินคา ท่ีมีคุณภาพ 

ไมเอาเปรียบผูบริโภค รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ที่ชวยเหลือ สงเสริมใหสังคมพัฒนาขึ้น ซึ่งการไดรับการยอมรับจะสงผลดี

ตอภาพลักษณและการเจริญเติบโตของธุรกิจ
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 1.3 ปจจัยในการประกอบธุรกิจ

ปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ ประกอบไปดวย คน (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ 

(Material) และวิธีการ (Method) ดังนี้

2. เงินทุน 

  เปนปจจัยที่นํามาใชในการลงทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ โดยนําไปซื้อปจจัย

การผลิตที่จําเปน ซึ่งเจาของธุรกิจจะตองบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง

ใหมีผลกําไรที่คุมคากับเงินลงทุน

1. คน

  เปนปจจยัทีน่าํมาใชในการดาํเนนิธรุกจิในดานตางๆ เชน การรเิริม่งาน 

การจดัทาํแผนงาน การบรหิารงาน รวมถงึใชเปนแรงงานในกระบวนการผลิต

และการกระจายสนิคา ซึง่ตองอาศยัทัง้กาํลงักายและกาํลงัความคดิ เพ่ือให

สามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับงานได

3. วัตถุดิบ

  เปนปจจัยที่มีตนทุน โดยนํามาใชในการผลิตสินคาและบริการตางๆ ที่

มีความหลากหลาย จึงตองสรรหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม ซึ่งเจาของธุรกิจจะ

ตองบริหารจัดการและเลือกใชวัตถุดิบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คน

(Man)

วิธีการ
(Method)

วัตถุดิบ 

(Material)

เงินทุน

(Money)

ปจจัย
ในการประกอบธุรกิจ4M

4. วิธีการ 

  เปนปจจยัทีน่าํมาใชในการดาํเนนิธรุกจิใหประสบผลสาํเรจ็ เชน ขัน้ตอน

การดําเนินงาน กลยุทธ การวางแผน การควบคุม เปนตน ซึ่งเจาของธุรกิจ

จะตองรูจักเลือกใชวิธีการเพื่อปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีความ

เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
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 1.4 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ คือ การนําขอพึงประพฤติปฏิบัติที่ชอบดวยความดีและ

ความถูกตองมาใชเปนพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ โดยเริ่มจากเจาของธุรกิจจะตองเปนเจาของ

ธุรกิจที่ดี มีวิธีการดําเนินงานที่ถูกตอง เปนธรรม ผลิตสินคาที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ไมมุง

แสวงหาผลกําไรเพียงอยางเดียว คํานึงถึงผลกระทบของธุรกิจที่มีตอผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม 

เมื่อดําเนินธุรกิจไดเชนนี้ ยอมไดรับความเชื่อถือจากผูบริโภค รวมถึงไดรับการยอมรับจากสังคม

1) คุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย การปฏิบัติตนที่ดีเปนที่ยอมรับจนกระทั่งกลายเปน

วิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมา หรือเปนวัฒนธรรมในสังคมไทย เชน มีความอดทน มีความซื่อสัตย 

มคีวามกตญักูตเวท ีมีความออนนอมถอมตน ใหความเคารพผูอาวโุสและใหเกยีรตผิูอืน่ รกัสนัติ

และความสงบ มีความปรองดอง มีนํ้าใจเอื้ออาทรแบงปน เปนตน

2) ความสําคัญของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เจาของธุรกิจนอกจากจะมีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการแลวยังจําเปนที่จะตองมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อให

เจาของธุรกิจรวมถึงธุรกิจไดรับการยอมรับและความเชื่อมั่น โดยจริยธรรมมีความสําคัญตอการ

ประกอบธุรกิจ ดังนี้

2.1) ทาํใหมหีลกัในการประกอบธรุกจิท่ีด ีเจาของธุรกจิทีมี่จริยธรรมในการดําเนนิธุรกจิ 

เชน แสวงหาผลกําไรบนพื้นฐานแหงความถูกตอง ไมเอาเปรียบผูบริโภค เปนตน รวมถึงแนวทาง

การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสจะชวยสรางความมั่นใจใหแกผูรวมลงทุน และทําใหผูที่เกี่ยวของในการ

ดาํเนนิธรุกจิมคีวามสขุในการทาํงาน ทําใหผูบรโิภคมีความเชือ่มัน่และไววางใจในสนิคาทีม่กีารผลติ

 2.2) ทําใหธุรกิจไดรับการยอมรับ เจาของธุรกิจที่นําจริยธรรมมาใชเปนพ้ืนฐานในการ

การติดตอประสานงานดวยมิตรไมตรี มีความ
โปรงใสและจริงใจตอกัน จะทําใหมีพันธมิตรที่ดี
ในการประกอบธุรกิจ

ดําเนินธุรกิจ จะทําใหไดรับการยอมรับ ยิ่งหาก

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม

ดวยแลว ยอมทําใหลูกคาและผูใชบริการเห็น

คุณคาและความสําคัญของธุรกิจ

2.3) ทําใหธุรกิจเกิดมีความยั่งยืน

เจาของธุรกิจที่บริหารงานโดยใชจริยธรรม

ที่เกี่ยวกับความซ่ือสัตย ความโปรงใส ให

ความเคารพและใหเกียรติผูอืน่ ยอมทาํใหธรุกจิ

มีความย่ังยืน เนือ่งจากผูเกีย่วของในการดําเนนิ

ธุรกิจจะเกิดความเชื่อม่ันและความไววางใจทั้ง

ในธุรกิจและผลิตภัณฑ
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 1.5 การประกอบธุรกิจสวนตัว

 ธุรกิจสวนตัว เปนการประกอบธุรกิจที่เปนเจาของธุรกิจแตเพียงผูเดียว โดยบริหารการคา

และบริหารการเงินดวยตนเองทั้งหมด ซึ่งอาจมีการวาจางพนักงานรวมดวย เมื่อเริ่มตนประกอบ 

ธุรกิจสวนตัว อาจเกิดคําถามตางๆ ขึ้น เชน จะสามารถทําไดหรือไม จะประสบความสําเร็จหรือไม

ระหวางดาํเนนิการจะประสบกบัปญหาใดบาง เปนตน ดงันัน้ กอนทีจ่ะเริม่ตนประกอบธรุกจิสวนตวั

จะตองศึกษาถึงขอดีและขอจํากัดเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหและตัดสินใจในการ

ดําเนินธุรกิจ ดังนี้

1) ขอดีของการประกอบธุรกิจสวนตัว ปจจุบันธุรกิจสวนตัวกําลังไดรับความนิยมจาก

ผูประกอบธุรกิจรุนใหม เนื่องจากมีขอดีในดานตางๆ ดังนี้

 1. เลือกรูปแบบไดดวยตนเอง

  ธุรกิจสวนตัวมีรูปแบบธุรกิจท่ีเฉพาะเหมาะสมกับเจาของ

ธุรกิจนั้นๆ เนื่องจากสามารถเลือกรูปแบบธุรกิจไดดวยตนเองตาม

ความถนัด ความสนใจ และเหมาะสมกับเงินลงทุน เพ่ือไมใหเกิด

ปญหาในขณะดําเนินธุรกิจ

 2. มิีอิสระในการบริหารจัดการ

  เจาของธรุกจิท่ีประกอบธรุกจิสวนตวัยอมมอีสิระในการบรหิาร

จดัการดานตางๆ เชน การวางแผนดาํเนนิงาน การวางแผนกาํลงัคน 

การวางแผนการตลาด เปนตน เพื่อใหไดผลตอบแทนคุมคาตอการ

ลงทุน ซึ่งเจาของธุรกิจจะตองเลือกใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

 3. สรางโอกาสใหแกตนเอง

  การทีเ่จาของธรุกิจจะประสบผลสําเรจ็ไดนัน้ ยอมไดรบัโอกาส

ในดานตางๆ เชน มีฐานะทางการเงินดีขึ้น มีโอกาสขยายธุรกิจให

เจรญิเตบิโต ไดพบปะสงัสรรคกบัเจาของธรุกจิอืน่ๆ เพือ่แลกเปลีย่น

แนวคิดและทัศนคติที่เปนประโยชนตอธุรกิจ เปนตน
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2) ขอจํากัดของการประกอบธุรกิจสวนตัว ผูทีส่นใจจะประกอบธรุกจิสวนตวันอกจากจะมี

ความรู ความเขาใจเกีย่วกบัขอดีของธรุกจิประเภทนีแ้ลว ควรศกึษาถงึขอจาํกดั เพือ่ใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้

  1. ตองมีเงินลงทุน เงินสํารอง

  เจาของธุรกิจตองมีเงินลงทุนในการเปดธุรกิจ บางครั้งอาจมี

รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย จึงควรมีเงินสํารองไวใชในการดําเนิน

ธุรกิจดวย นอกจากนี้ ผูท่ีตองการเปนเจาของธุรกิจตองมีความรู

เกี่ยวกับธุรกิจที่จะลงทุน รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบ

  2.  ตองทํางานหนัก

  เจาของธุรกิจจําเปนตองลงทุน ใชแรงกาย แรงใจ สติปญญา

เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การทํางานหนักจึงไมได

หมายถึงความขยันเพียงเทานั้น แตยังรวมถึงความทุมเท และความ

พยายามฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็จตาม 

เปาหมายที่กําหนดไว

 3.  ตองพัฒนาสินคาตลอดเวลา

  เจาของธุรกิจตองหมั่นพัฒนาตนเอง และสินคาอยูเสมอ 

เนื่องจากมีธุรกิจใหมๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขัน

ทางการตลาดสูงขึ้น ซึ่งหากเจาของธุรกิจไมพัฒนาตนเองใหทันตอ

สถานการณ หรือไมพัฒนาสินคาและบริการของตนเองใหทันสมัย 

ธุรกิจก็อาจไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

 4.  ตองทําธุรกิจอยางตอเน่ือง

  เจาของธุรกิจบางรายจําเปนตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ไมควรลมเลิกระหวางทาง เนื่องจากอาจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ

คาใชจายที่ธุรกิจไดจายไปแลวลวงหนา เชน คาเชาสถานที่ คาสินคา

ที่เตรียมไวขาย เปนตน  ซึ่งอาจมีผลใหธุรกิจไดกําไรนอยลงหรือ

ขาดทุนมากขึ้น ธุรกิจจึงตองสรางกําไรอยางตอเนื่อง 

7



2.1 ประเภทของธุรกิจ

 ประเภทของธุรกิจแบงตามวิธีการประกอบธุรกิจได 3 ประเภท ดังนี้

1) ธุรกิจการผลิต เปนการแปรรูปวัตถุดิบและทรัพยากรใหเปนสินคาสําเร็จรูป เพื่อสราง

มลูคาเพ่ิมใหแกสนิคา หากเปนกระบวนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ จะใชเครือ่งจักร

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก เนื่องจากตองการเนนปริมาณการผลิต

ที่มากขึ้นและรักษาคุณภาพของสินคาไว

  การผลติในโรงงานขนาดเลก็ หรอืภายในครวัเรอืน อาจมกีารนาํภมูปิญญาทองถิน่มาใช

และผลิตเปนสินคาประเภททํามือ (Handmade) ซึ่งผลิตไดในปริมาณไมมาก แตผูผลิตสามารถใช

ความคิดสรางสรรคในการผลติสนิคาแตละชิน้ใหมคีวามพเิศษมากขึน้ได ซึ่งลกัษณะสนิคาในธรุกจิ

การผลิตสามารถแบงตามลักษณะการใชสินคาของผูบริโภคไดเปน 2 ประเภท คือ

  1.1) สนิคาอปุโภคบรโิภค เปนสนิคาทีผู่บรโิภคลาํดบัสดุทายเลอืกซือ้มาใชเพือ่ตอบสนอง

ความพึงพอใจของตนเอง เชน การซื้ออาหารมาเพื่อรับประทาน การซื้อเสื้อผาเพื่อสวมใส การซื้อ

อุปกรณเครื่องใชตางๆ เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตน

1.2) สินคาอุตสาหกรรม เปนสินคาท่ีผูซื้อนําไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตสินคาสําเร็จรูป

ตอไป เชน การนาํแกสหงุตมไปประกอบอาหารกลองสงลกูคา การนาํขาวสาลไีปผลติเปนแปงสาลี 

การนําผลไมไปผลิตเปนผลไมกระปอง เปนตน

 ในการเริ่มต นประกอบธุรกิจใหม ๆ

มักมีความเชื่อข อหนึ่งที่ เป นขอผูกมัดทําให

เจ าของธุรกิจไมกลาเริ่มตนธุรกิจใหม คือ 

ความเช่ือท่ีวา “ตองมีประสบการณกอนจึง

จะทําได” แตสิ่งท่ีสําคัญกวาประสบการณ

คือ ความรู ดังนั้นกอนจะทําธุรกิจจะตองศึกษา

ความรู  พ้ืนฐานเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจ 

แนวทางในการเริม่ตนประกอบธรุกจิ รปูแบบการ

ดําเนินธุรกิจปฏิบัติตนอยางไร จึงจะเรียกไดวา

เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจ

2  วิธีการประกอบธุรกิจ
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2) ธุรกิจการคา หรือ “การซื้อมาขายไป” เปนการซื้อสินคาสําเร็จรูปจากผูผลิตแลว

นํามาขายใหแกลูกคา หรือธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งเปนผูใชสินคา ซึ่งธุรกิจการคาสามารถแบงออกเปน

2 ประเภท คือ

2.1) ธรุกจิคาสง เปนการขายสนิคาและบรกิารใหกบัผูซือ้ทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่นาํไปขายตอ

หรือนําไปใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งลูกคาของผูคาสง คือ พอคาปลีกที่ซื้อสินคาไปเพื่อขายใหกับ

ผูบรโิภคคนสดุทาย หรอือาจเปนเจาของโรงงานอตุสาหกรรมทีซ่ือ้สินคาเพ่ือใชในกระบวนการผลติ

สินคา ซึ่งธุรกิจคาสงมีความสําคัญตอภาคธุรกิจ ดังแผนภาพ

        

ผูคาสง

ความสําคัญตอผูบริโภค

● ชวยใหผูบริโภคไดใชสินคาและบริการดวย

ความสะดวกรวดเร็ว
● ชวยใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรม

ในการซื้อสินคา

ความสําคัญตอผูคาปลีก

● ชวยลดคาใชจายในการจัดซื้อ

และคาขนสงใหกับผูคาปลีก
●  ชวยเหลือดานการเงินแกผูคาปลีก

เชน ใหเครดิต ใหสินเชื่อ เปนตน
● เปนแหลงรวบรวมสินคาจาก

ผูผลิตหลายราย

¡ÒÃ¤ŒÒÊ‹§à»š¹ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂ·ÕèÃÐºÒÂÊÔ¹¤ŒÒ

ä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ·íÒãËŒÁÕà§Ô¹·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹à¢ŒÒÁÒä´ŒàÃçÇ

áµ‹ºÒ§¡Ã³ÕÍÒ¨ä´Œ¡íÒäÃµ‹ÍÊÔ¹¤ŒÒáµ‹ÅÐªÔé¹

äÁ‹ÁÒ¡àËÁ×Í¹¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡ 

ความสําคัญตอผูผลิต

● กระจายสินคาแทนผูผลิต
● ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย
● เก็บรักษาสินคาแทนผูผลิต

ภาคการผลิต ผูบริโภคภาคการคา

ผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก ผูบริโภค
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1.  ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาไดตามความตองการ มีความสะดวก 

ประหยัดเวลาในการเดินทาง ไมตองไปหาซื้อสินคาจากแหลงผลิต

2.  ชวยใหผูบรโิภคสามารถสัมผสัสินคาเพือ่รบัขอมลูท่ีถกูตอง เชน วธิกีารใช 

การบํารุงรักษา ขอควรระวัง ราคาสินคา เปนตน

3.  ผูบรโิภคสามารถซือ้สนิคาในราคาตํา่ ซึง่เปนผลมาจากกลยทุธดานราคา

ของเจาของธุรกิจคาปลีกแตละราย

ภาคการผลิต ผูบริโภคภาคการคา

ผูผลิต ผูคาปลีก ผูบริโภคผูคาสง

2.2) ธุรกิจคาปลีก เปนการซ้ือสินคามาขายแกผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งปจจุบันธุรกิจคาปลีกมีความเจริญกาวหนา เพราะมีผูประกอบธุรกิจ

คาปลีกเพิ่มมากขึ้น ท้ังกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ ดังนั้น ธุรกิจคาปลีกจึงเปนสวนสําคัญใน

ลกัษณะธุรกจิการซือ้ การขาย การแลกเปลีย่นสนิคาและบรกิาร กอใหเกดิการผานมอืจากผูผลติไปสู

ผูคาสง ผูคาปลีก และผูบริโภค ซึ่งธุรกิจคาปลีกมีความสําคัญ ดังนี้

ธุรกิจการคาอาจเปนอีกชองทางหนึ่งที่

ผูสนใจจะประกอบธุรกิจที่มีทุนเพียงเล็กนอยก็

สามารถเริ่มตนธุรกิจได เพราะไมตองเสียเวลา

ผลิตสินคา เพียงเลือกสินคาจากแหลงผลิตที่

มีราคาตํ่าและมีคุณภาพดีมาจําหนายแกลูกคา 

แตมีขอจํากัดในการสรางจุดเดนในเชิงคุณภาพ

ใหแกสินคา เพราะเปนสินคาสําเร็จรูป

Value Added 
ÊÃŒÒ§ä´Œ...§‹ÒÂ¹Ô´à´ÕÂÇ

 การมีความคิดสรางสรรคสามารถสรางความ

นาสนใจ เพื่อใหสินคามีความแตกตาง อีกทั้งยังชวยสราง 

“มูลคาเพิ่ม” ใหกับสินคา การเปลี่ยนรูปลักษณของ

บรรจุภัณฑ (Repackage) ใหสวยงาม เปนอีกวิธีหนึ่งที่

ชวยสรางแรงดึงดูดใหแกลูกคา เพราะปจจัยการเลือกซื้อ

สินค าไม  ได มีแต คุณภาพ หรือราคาเท านั้น แต ผู ซื้อ

ยังคํานึงถึงรูปลักษณ ความสวยงาม และความ

คงทนของสินคาอีกดวย
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