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ผลการเรียนรู

การประกอบธุรกิจลวนมสีวนเกีย่วของกับการผลติ

การซื้อ และการขายผลิตภัณฑ เพื่อสรางกําไรใหแกธุรกิจ 

โดยเจาของธุรกิจจะตองศึกษาลักษณะของการประกอบ

ธุรกิจและรูปแบบการดําเนินธุรกิจตางๆ ใหเกิดความรู 

ความเขาใจ แลวนาํมาเลอืกใช ในการหารายไดเสรมิ หรอื

นาํไปสูการพัฒนางานอาชีพในอนาคต

1

• 	วิเคราะหเพ่ือเลือกรูปแบบของการด�าเนิน
ธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองได้	

• 	อธิบายลักษณะและความส�าคัญของการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SMEs)	ได้

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี
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การประกอบธุรกิจเปนกิจกรรมที่ตอง

เกี่ยวของกับการผลิต การซื้อขาย แลกเปลี่ยน

สินคาและบริการ โดยธุรกิจมุงหวังผลกําไรเปน

สิ่งตอบแทน เจาของธรุกจิจึงตองบรหิารจดัการ

การดําเนินงานตางๆ ใหตอบสนองตรงตาม

ความตองการและสรางความพงึพอใจใหแกลกูคา

อยางสงูสดุ เพือ่ใหการประกอบธรุกจิสามารถ

ดาํเนนิงานตอไปไดอยางราบรืน่ ประสบความสาํเรจ็

อกีทัง้ยงัเจรญิเตบิโตและกาวหนาไดอยางมัน่คง

และยัง่ยนื

1.1 ความสําคัญของการประกอบธุรกิจ

	 การประกอบธรุกจิเป็นกจิกรรมท่ีมีความส�าคญัต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนัของมนษุย	เพราะ

เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐาน	คือ	ปจจัย	4	และความต้องการที่จะ

ตอบสนองความสุขทางใจของตนเอง	เช่น	ความต้องการอาหาร	ความต้องการสิง่อ�านวยความสะดวก	

เป็นต้น	 ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะท�าหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น

โดยจะต้องมีรายได้จากการประกอบธุรกิจและเม่ือธุรกิจเจริญก้าวหน้าก็ย่อมส่งผลถึงการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

1 การเรียนรู้
การประกอบธุรกิจ
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1.2 หน้าที่ในการประกอบธุรกิจ

	 ในการประกอบธุรกิจมีหน้าที่ส�าคัญต่างๆ	ที่สามารถสรุปได้	ดังนี้

1. กำรผลิต

2. กำรจัดจ�ำหน่ำย

3. กำรตลำด

4.  กำรบัญชีและกำรจัดหำเงินทุน

5. กำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร

6. กำรจัดกำรด้ำนระบบ
สำรสนเทศ

7. กำรจัดกำรด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและทรัพยากรให้เป็น
สินค้า	 หรือบริการ	 โดยเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบ	 สถานที่ผลิต
สนิค้า	การออกแบบสินค้าและบรรจุภณัฑ์	และการด�าเนินงานให้
ทันเวลา

	 เป็นการด�าเนนิงานตามขัน้ตอนการกระจายสนิค้าและบรกิาร
สู่ผู้บริโภคอย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 และตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค	เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป็นการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกับผลติภณัฑ์	ราคา	ช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย	และการส่งเสริมการขาย	เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค

เปน็การรวบรวม	การบันทกึ	การวิเคราะหข์อ้มูลทางการเงิน	
และการจัดท�างบการเงิน	เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงิน	รวมถึง
จัดหาแหล่งเงินทุน	และน�ารายได้มาบริหารจัดการต่อยอดธุรกิจ

เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคล	 เพื่อให้ธุรกิจด�าเนิน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งการวางแผนก�าลังคน	การสรรหา
บุคคลเข้ามาท�างาน	 การจ่ายค่าตอบแทน	 การฝกอบรม	 จนถึง
การลาออก

เป็นการจัดการข้อมูลข่าวสาร	ทั้งการรวบรวม	การแยกแยะ	
และการจัดเก็บข้อมูล	 เพ่ือน�ามาใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง	
เหมาะสม	ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เป็นการประกอบธุรกิจให้ด�ารงอยู ่ได้ด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม	ไม่ท�าผิดกฎหมาย	และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม	มี
ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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การประกอบธุรกิจมีอยูหลายประเภท

สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 

ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการคา และธุรกิจการให

บรกิาร โดยธรุกจิการผลติจะแปรรปูวตัถดุบิและ

ทรพัยากรใหเปนสนิคาและบรกิาร ธรุกจิการคา

จะซื้อสินคาจากผูผลิต แลวนํามาจําหนายแก

ผูบริโภค สวนธรุกจิการใหบรกิารจะแลกเปลีย่น

สินคาที่ ไมมีตัวตน แตมีสวนชวยในการอํานวย

ความสะดวกสบาย และสรางความพงึพอใจสงูสดุ

ใหแกผูบริโภค
2

	 เจ้าของธุรกิจต้องผลิตสินค้าผ่านกระบวนการผลิต	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท�าให้วัตถุดิบมี

การเปลีย่นแปลง	เพือ่ให้ได้ผลผลติตามความต้องการและรวดเรว็	โดยใช้ต้นทนุต�า่	กระบวนการผลติ

มีองคประกอบที่ส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่	ปจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	และผลผลิต

	 ทรพัยากรทีเ่จ้าของธุรกจิ

น�ามาใช ้ในการผลิต	 เช ่น	

วัตถุดิบ	 เครื่องจักร	 แรงงาน	

เป็นต้น	 โดยต้องค�านึงถึง

ต ้นทุนของทรัพยากรชนิด

นั้นๆ 	ซึ่งควรมีต้นทุนต�่า	และ

มีคุณภาพที่ส ่งผลให้ธุรกิจ

สามารถแข่งขันในตลาดได้

ไม่ประสบปญหาขาดทุน

	 กระบวนการท�าให้ปจจัย

น�าเข้าเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปตามความต้องการของ

ผูป้ระกอบธุรกจิ	หรอืผู้บรโิภค	

ทั้งในด้านรูปลักษณ์ไปจนถึง

การรับรู ้ 	 ความพึงพอใจที่

ผูบ้รโิภคมีต่อสนิค้าชนดินัน้ๆ	

เช่น	 การขนส่ง	 การบริการ	

เป็นต้น

ผลที่ได้จากกระบวนการ

ท่ีใช้ปจจัยน�าเข้า	 ซึ่งออกมา

ในลักษณะของสินค้าหรือ

บริการ	 โดยจะต้องมีมูลค่า

เพิ่มขึ้นจากป จจัยน�า เข ้า

เพ่ือมุ่งผลก�าไรเป็นส่ิงส�าคัญ

อีกทั้งยังต้องมีคุณภาพ	 มี

ประโยชน์	 และสามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้ผู้บริโภค

ปจจัยนําเข้า 
(Input)

กระบวนการ 
(Process)

ผลผลิต 
(Output)

2.1 ธุรกิจการผลิต

ลักษณะของ
การประกอบธุรกิจ
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	 การซือ้สนิค้าส�าเรจ็รปูจากผูผ้ลติ	แล้วน�ามาขายให้กบัลกูค้า	หรือธรุกจิอืน่ๆ	ซึง่เป็นผู้ใช้สนิค้า 

ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน	2	ประเภท	คือ	ธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก

 1) ธุรกิจค้าส่ง	 ธุรกิจที่มีการขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ท่ีต้องการขายสินค้าและบริการ 

ต่อให้แก่ผู้บริโภครายอืน่ๆ	เพือ่น�าไปใช้ในการประกอบธรุกจิของตนเอง	โดยธรุกจิค้าส่งมหีลากหลาย 

ลักษณะ	ในที่นี้จะน�าเสนอ	2	ลักษณะ	ดังนี้

2.2 ธุรกิจการค้า

ตัวแทนจ�ำหน่ำยและนำยหน้ำ

	 ธุรกิจค้าส่งมีการขายสินค้าและบริการที่ผู ้ขายขายสินค้าให้แก่ผู ้ค้าปลีกโดยอ้อม	
สามารถแบ่งประเภทได	้ดังนี้
ตัวแทนจ�ำหนำ่ย
	 •	 ตัวแทนผู้ผลติ	มลีกัษณะเป็นส�านักงานขายของผูผ้ลติ	เพ่ือจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้	
ขอบเขตท่ีได้ตกลงกนัไว้		ไม่มสีทิธิในการก�าหนดราคาและกรรมสิทธิใ์นตวัสินค้า	อาจรบัสินค้า
จากผู้ผลิตรายอื่นๆ	มาจ�าหน่ายได้	แต่ต้องไม่เป็นสินค้าของคู่แข่ง
	 •	 ตัวแทนขาย	 มีลักษณะเป็นตัวแทนการขายสินค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว	 มีอ�านาจใน
การตั้งราคา	ก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ	และหน้าที่อื่นๆ 	ทางการตลาดแทนบริษัทผู้ผลิต	แต่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า	อาจครอบครองสินค้าและจัดการขนส่งสินค้าได้
นำยหน้ำ	
	 นายหน้าท�าหน้าที่น�าผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน	แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองสินค้านั้น	
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการจัดการสินค้าและไม่ปฏิบัติงานให้กับผู้ขายเป็นการถาวร

SALE

ผู้ค้ำส่ง

	 ธรุกจิค้าส่งมีการขายสนิค้าและบรกิารทีผู่ข้ายขายสนิค้าให้แก่ผูค้้าปลกีโดยตรง	สามารถ
แบ่งประเภทได	้ดังนี้
	 •	 ผู้ค้าส่งสินค้าหลายประเภท	เป็นแหล่งรวมสินค้าที่หลากหลาย	เช่น	อุปกรณ์ไฟฟ้า	
อุปกรณ์เครื่องเขียน	เครื่องครัว	อาหารสัตว	์เป็นต้น	ในแต่ละแหล่งจะมีสินค้าจัดจ�าหน่ายที่
แตกต่างกันตามความต้องการของลกูค้า	ทัง้น้ี	อาจมกีารให้บรกิารการขนส่งสินค้าและการจัด
วางสนิค้าให้แก่ลกูค้าอีกด้วย
	 •	 ผู้ค้าส่งสินค้าประเภทเดี่ยว	เป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว	เช่น	อาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ	อาหารทะเล	เครื่องส�าอาง	อุปกรณ์กีฬา	เครื่องใช้ไฟฟ้า	 เป็นต้น	โดยใน
แต่ละแหล่งอาจมีการให้บริการการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย
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1.   จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำบำงส่วนของผู้ผลิต

	 	 ผู ้ค้าส่งจะติดต่อผู ้ผลิตเอง	 ท�าให้
ผู้ผลิตใช้พนักงานขายน้อยลง	 ผู้ค้าส่ง
สามารถช่วยโฆษณาและสร้างรายการ
สินค้า	เพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ผลิต

3.  ลดควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อ

	 		 ผูค้้าส่งย่อมทราบข้อมลูเกีย่วกบัลกูค้า
มากกว่าผู้ผลติ	เนือ่งจากได้ส่งสนิค้าให้แก่
ลกูค้าอยูก่่อน	จงึอาจทราบฐานะทางการ
เงนิของลกูค้าดีกว่าผู้ผลติ	ท�าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย	เมือ่ต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกับ
ลกูค้าแต่ละราย

2.   ช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน โดยกำร
ถือครองสินค้ำคงเหลือ

	 	 ผูผ้ลติจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่ผูค้้าส่งทนัที
และน�ารายได้ท่ีได้ไปลงทุนต่อ	 โดยผูค้้าส่ง
ไม่ต้องมเีงนิทุนคงค้างอยูใ่นสินค้าคงเหลือ

1.   คำดกำรณควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ล่วงหน้ำและจัดซื้อสินค้ำบำงส่วน

	 		 ผู้ค้าส่งจะคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้าและจัดซ้ือสินค้าตามท่ีมีการ
คาดการณ์ไว้	 ทั้งนี้	 ยังท�าหน้าที่ในการ
จดัซือ้สนิค้าบางส่วนให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

2. ถือครองสินค้ำคงเหลือ

	 		 การถือครองสินค้าคงเหลือเป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระความจ�าเป็นของลูกค้า	
โดยผูค้้าส่งจะช่วยเกบ็รกัษาสนิค้าคงเหลอื
ของลูกค้าไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

4.  จัดหำข่ำวสำรเกี่ยวกับตลำด

	 		 ผู ้ค้าส่งย่อมมีความใกล้ชิดกับลูกค้า
มากกว่า	จึงสามารถสังเกตลูกค้า	เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูปรบัปรงุสินค้า	แทนท่ีผู้ผลิตจะลงทุน
วิจัยเพื่อหาข้อมูลด้วยตนเอง

3.  จัดกลุ่มสินค้ำขึ้นใหม่และจัดส่งสินค้ำ
	 		 ผู้ค้าส่งอาจจดักลุม่สนิค้าขึน้ใหม่	เพือ่

หาประเภทสินค้าที่ลูกค้าต้องการ	 โดย
ใช้ต้นทุนต�่าที่สุด	 พร้อมทั้งบริการจัดส่ง
สินค้าเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า

4. ให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ
	 		 ผู้ค้าส่งสามารถให้สินเชื่อแก่ลูกค้าได้	

ซึง่มีความจ�าเป็นในกรณทีีลู่กค้ามทีนุจ�ากดั	
มีส่วนช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจและซื้อสินค้า
จากผู้ค้าส่งมากกว่าผู้ผลิตโดยตรง

5.  ให้ข่ำวสำรและบริกำรแนะน�ำ
	 		 ผู ้ค ้าส่งและพนักงานขายมีความ

ช�านาญเกี่ยวกับสินค้าที่จ�าหน่าย	 จึง
สามารถแนะน�าในเรือ่งราคาและเทคนคิ
ต่างๆ	 ในการจ�าหน่าย	 รวมถงึการติดตัง้
สนิค้าให้แก่ลกูค้า

6.   เปนเจ้ำของและเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิใน
กำรถือครองสินค้ำ

	 		 การเป็นเจ้าของสินค้าช่วยให้ผู้ค้าส่ง
สามารถตัดสินใจจ�าหน่ายสินค้าให้แก่
ลูกค้าโดยตรงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 	
เพิ่ม	เช่น	ค่าแนะน�า	ค่านายหน้า	เป็นต้น

หน้ำที่ต่อผู้ผลิต

หน้ำที่ต่อลูกค้ำ

หน้าที่สําคัญของธุรกิจค้าส่ง
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2) ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภค	

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	 ธุรกิจค้าปลีกมีจ�านวนมากข้ึนในปจจุบัน	 ทั้งธุรกิจ

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 ท�าให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขึ้น	 ซึ่งลักษณะ

ของธุรกิจค้าปลีกสามารถแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	ดังนี้

ธุรกิจค้ำปลีกที่อาศัยผู้ค้ำส่ง

	 ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่อาศัยผู้ค้าส่งเป็นธุรกิจที่ผู้ค้าปลีกซื้อสินค้าหรือบริการโดยตรงจาก

ผู้ผลิต	จากนั้นจึงด�าเนินการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงสู่ผู้บริโภค	ธุรกิจค้าปลีกลักษณะนี้

จึงขายสนิค้าโดยไม่ผ่านผูค้้าส่ง	ซึง่ท�าให้มขีัน้ตอนการขนส่งสนิค้าและบรกิารทีน้่อยกว่าธรุกจิ

ค้าปลีกที่อาศัยผู้ค้าส่ง

	 ธุรกิจค้าปลีกที่อาศัยผู้ค้าส่งเป็นธุรกิจที่ผู้ค้าปลีกซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ค้าส่ง	โดย

ผู้ค้าส่งได้ซื้อสินค้ามาจากผู้ผลิต	 จากนั้นธุรกิจค้าปลีกน�าสินค้าหรือบริการมาขายให้แก่

ผู้บรโิภคโดยตรง	ธุรกจิค้าปลกีลกัษณะนีจ้งึขายสนิค้าผ่านผูค้้าส่ง	ซ่ึงท�าให้มขีัน้ตอนการขนส่ง

สินค้าและบริการมากกว่าธุรกิจค้าปลีกที่ไม่อาศัยผู้ค้าส่ง

ธุรกิจค้ำปลีกที่ไม่อาศัยผู้ค้ำส่ง

ผู้ผลิต ผู้ค้ำปลีก ผู้บริโภค

ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้ำปลีก ผู้บริโภค
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หน้ำที่ต่อลูกค้ำ

$ B

ธุรกิจค้าปลกีประเภทเสือ้ผ้า	เครือ่งแต่งกายเป็นธรุกจิทีส่ามารถพบได้ทัว่ไป	โดยส่วนใหญ่จะมสีนิค้าค่อนข้าง
หลากหลาย	และในปจจุบันมีการปรับปรุง	ตกแต่งร้านค้าให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน

1. ท�ำให้เลือกซื้อสินค้ำได้สะดวก
	 		 ธุรกิจค้าปลีกอ�านวยความสะดวกให้

ผู้บริโภค	เช่น	ไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้า
จากแหล่งผลิต	เป็นต้น	ยังท�าให้สามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายในสถานที่
แห่งเดียว

3. ให้ข้อมูลสินค้ำอย่ำงเพียงพอ

		 ธุรกิจค้าปลีกสามารถแสดงข้อมูลท่ี
ถูกต ้องของสินค้าและบริการ	 ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยสรรพคุณ	ประโยชน์	 วิธี
การใช้	การเกบ็รกัษา	ส่วนประกอบ	ข้อควร
ระวัง	 วันผลิต	 และวันหมดอายุให้กับ
ผู้บริโภค

2. ตั้งรำคำให้ลูกค้ำสำมำรถซื้อได้
ธรุกจิมีการก�าหนดราคาอย่างเป็นธรรม	

เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิค้าได้
ในราคาประหยัด	หรือในราคาที่พึงพอใจ
จากกลยุทธ์ด้านราคาของธุรกิจค้าปลีก

หน้าที่สําคัญของธุรกิจค้าปลีก
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	 ธุรกิจค้าปลีกในปจจุบันมีหลากหลายลักษณะ	 มีทั้งธุรกิจท่ีขายสินค้าประเภทเดียว	 ธุรกิจ

ที่ขายสินค้าหลายประเภท	 และธุรกิจที่ขายสินค้าลดราคา	 เจ้าของธุรกิจจึงต้องเข้าใจลักษณะของ

ธุรกิจค้าปลีกต่างๆ	ดังนี้

1   ร้ำนขำยสินค้ำเฉพำะอย่ำง หรือเฉพำะตรำสินค้ำ (Specialty 

Store)	 ขายสินค้าเพียงประเภทเดียว	 แต่สินค้ามีความ

หลากหลาย	 เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้า

ได้ตามความต้องการ	เช่น	ร้านอุปกรณกีฬา	ร้านเสื้อผ้า	

ร้านเครื่องเขียน	ร้านอาหาร	ร้านเครื่องส�าอาง	เป็นต้น

2   ห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Store)	ขายสนิค้าหลากหลาย

ประเภท	และหลายชนิดรวมกัน	มีการจัดแบ่งสินค้าออก

เป็นแผนก	 โดยสินค้าที่น�ามาขายส่วนใหญ่เป็นสินค้า

ทีคุ่ณภาพดแีละทนัสมัย	มกีารส่งเสรมิการขายและการให้

บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

5   ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ (Convenience Store)	ขายสนิค้าทีจ่�าเป็น

ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน	สินค้า

ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองด่ืม	 อาหารส�าเร็จรูป	 ของใช้ต่างๆ	

หลายแห่งเปดจ�าหน่ายและให้บรกิารตลอด	24	ชัว่โมง	เช่น	

เซเว่นอีเลฟเว่น	โลตัสเอ็กซเพรส	แฟมิลี่มารท	เป็นต้น

3   ศูนยกำรค้ำครบวงจร (Shopping Center)	พัฒนามาจาก

ห้างสรรพสินค้า	 จัดเป็นธรุกจิทีใ่ช้เงนิลงทนุสูง	 ผูบ้รโิภค

สามารถเลอืกซือ้สนิค้าทีต้่องการได้ในสถานทีเ่ดยีว	 มทีัง้

ร้านค้าขนาดเล็กเป็นซุ้มขายสินค้าและร้านค้าขนาดใหญ่	

รวมถึงแหล่งบันเทงิ	เช่น	สวนสนกุ	โรงภาพยนตร	เป็นต้น

4   ซูเปอรมำเก็ต (Supermarket)	 ขายสินค้าทีจ่�าเป็นในชวีติ

ประจ�าวนั	เช่น	อาหารสด	อปุกรณประกอบอาหาร	เป็นต้น	

โดยให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและความสดใหม่

ของสนิค้า	ซึง่ลูกค้าจะต้องบรกิารตนเอง	เช่น	ทอ็ปสมารเกต็	

ฟูดแลนด	วลิล่ามารเกต็	เป็นต้น
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ปญหำของกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำ
	 การด�าเนินธุรกิจการค้าย่อมด�าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน	 เช่นเดียวกับธุรกิจ

ทุกประเภท	 เจ้าของธุรกิจจะต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ	 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเน่ืองในการประกอบ

ธุรกิจ	 เช่น	 การเลือกผลิตภัณฑ	 ก�าลังคน	 การก�าหนดราคา	 การขนส่ง	 เป็นต้น	 ซึ่งปญหาของการประกอบ

ธุรกิจการค้า	อาจมีได้หลายประการ	ดังนี้

1. ปญหาการบริการ	ต้องตัดสินใจว่าจะเสนอบริการให้แก่ลูกค้าอย่างไร	โดยที่จะท�าให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจมากที่สุด	เช่น	การขนส่ง	การให้สินเชื่อ	การเก็บรักษาสินค้า	การให้บริการเสริม	เป็นต้น

 2. ปญหาเกีย่วกบัตราสนิคา	ต้องก�าหนดว่าจะใช้ตราสนิค้าใด	อาจใช้ตราสนิค้าของผูผ้ลติ	หรอืตราสนิค้า

ของผู้จ�าหน่าย	 การใช้ตราสินค้าของผู้ผลิตที่จ�าหน่ายทั่วประเทศย่อมเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	 การลงทุนด้านการ

โฆษณาจึงน้อยกว่าและความเชื่อมั่นของลูกค้าจะมีสูงกว่า

3. ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรค�านึงถึงความจ�าเป็นว่า	 ต้องมีที่จอดรถหรือไม่	 มีลักษณะ

หน้าร้านแบบใด	จัดวางสินค้าแบบใด	จึงจะสามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

Business Corner

6   ร้ำนขำยสินค้ำลดรำคำ (Discount Store)	 เป็นร้านค้าที่

ขายสินค้าในราคาต�่าและไม่หรูหรา	 เพื่อลดต้นทุนในการ

ตกแต่ง	เช่น	ร้านค้าแผงลอยทีม่สิีนค้าหลากหลาย	ร้านขาย

สินค้าประเภทเส้ือผ้า	 เป็นต้น	 ซึ่งร้านเหล่านี้ส่วนใหญ่

มีคุณภาพราคาต�่ากว่า	แต่มีสินค้าให้เลือกน้อยกว่า

7   ร้ำนค้ำท่ีใช้แคต็ตำล็อก (Catalogue Merchant)	เป็นร้านขาย

สินค้าที่น�าเสนอสินค้าผ่านแค็ตตาล็อก	 อาจขายสินค้าที่

มีชื่อเสียงในราคาลดพิเศษ	 เช่น	 อุปกรณเครื่องใช้ไฟฟา	

อญัมณ	ีเส้ือผ้า	กล้องถ่ายรูป	เป็นต้น	ซึง่จะมีต้นทนุในการ

ด�าเนินงานที่ต�่ากว่า	เพราะไม่ต้องแสดงสินค้า

8   ร้ำนขำยของช�ำ หรือร้ำนโชห่วย (Traditional Retail Store)

ร้านค้ารูปแบบดั้งเดิมที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป	

บริหารภายในครอบครัว	 ซึ่งเป็นร้านค้าที่มีจ�านวนมาก

ท่ีสุด	 เนื่องจากใช้เงินทุนไม่สูงในการจัดตั้ง	 มีลูกค้าและ

ผลก�าไรไม่สูงมากนัก
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