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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີື່ມີຄວາມສາຄັນ ໃນການ
ພັດທະນາຂະແໜງ ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພັດທະນາສີມແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ
ລະບົບການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫຼັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນ
ເອົາຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີ
ຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ,
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ
ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ.
ຫຼັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາ
ການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດ
ແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫຼັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫຼັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫຼັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫຼັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫຼົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫຼັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂມ
ັ້ ູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ການແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການ
ສກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາ
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ມະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝ
ອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ
, ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ,
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
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ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ນິຍາມຂອງການຕະຫຼາດ

ການເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດ ແມ່ນເພື່ອທາຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຂອບເຂດຂອງການຕະ
ຫຼາດ ເຊິື່ງມີຜໃູ້ ຫ້ຄານິຍາມຂອງການຕະຫຼາດໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນທີື່ນຈ
ີັ້ ະກ່າວເຖິງໃນສະເພາະບາງສ່ວນທີື່
ສາຄັນ ແລະ ມັກເວົັ້າເຖິງເລອ
ື່ ຍໆເຊັນ
ື່ :
ສະມາຄົມການຕະຫຼາດອາເມລິກາ (American Marketing Association ຫຼ AMA:
1985)ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດໄວ້ວ່າການຕະຫຼາດຄຂະບວນການໃນການວາງແຜນ
(Planning) ແລະ ການປະຕິບັດການ (Exescuting) ພັດທະນາແນວຄິດ (Conception) ການົດ
ລາຄາບລິການສົື່ງເສີມກາານຕະຫຼາດ ແລະ ຈັດຈາໜ່າຍສິນຄ້າ, ຄວາມຄິດ ແລະ ການບລິການ ເພື່ອກໃຫ້
ເກີດການແລກປ່ຽນທີື່ສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງອົງການ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມເພິື່ງພໃຈຂອງລູກຄ້າ
ສະຖາບັນການຕະຫຼາດແຫ່ງປະເທດອັງກິດ (The UKs Charered Institute of
Marketing)
ໃຫ້ຄານິຍາມຂອງການຕະຫຼາດວ່າການຕະຫຼາດຄຂະບວນການໃນການຈັດການເພື່ອໃຫ້
ສາມາດລະບຸ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ ສາມາດຕອບສະໜອງຕື່
ຄວາມຄາດຫວັງນັັ້ນ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມເພິື່ງພໃຈແກ່ລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ການຕະຫຼາດເປັນຂະບວນການຂອງການວາງແຜນ, ການນາແນວຄິດ, ການການົດລາຄາການ
ການົດການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ການການົດຊ່ອງທາງການຈັດຈາໜ່າຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ ນາ
ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມເພິື່ງພໃຈຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ ຫຼ ຕອບສະໜອງ
ຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງຜູບ
້ ລິໂພກທີື່ເປັນອົງກອນໄດ້

1.2

ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດ

ຈາກການວິວັດທະນາການ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດດັື່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນຈະພົບວ່າ
ການຕະຫຼາດມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຕຊ
ື່ ີວິດປະຈາວັນຂອງມະນຸດ ແລະ ຕສ
ື່ ັງຄົມໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ ເຊິື່ງສາມາດສະຫຼຸບຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດໄດ້ດັື່ງນີ:ັ້
1.2.1

ຄວາມສາຄັນຕເື່ ສດຖະກິດສັງຄົມ

2

ລະບົບເສດຖະກິດທີື່ມສ
ີ ະເຖຍລະພາບລະພາບ ແລະ ມີອັດຕາການເຕີບໂຕຢ່າງຕື່
ເນື່ອງ ເປັນລະບົບເສດຖະກິດທີທ
ື່ ຸກປະເທດປາຖະໜາ ແລະ ການຕະຫຼາດຈະເປັນກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມທີື່
ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດສາມາດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຕີບໂຕໄດ້ ເນື່ອງຈາກ:
- ກໃຫ້ເກີດການຈ້າງງານຫຼາຍຂນ
ັ້ ການຕະຫຼາດກໃຫ້ເກີດອາຊີບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດາ
ເນີນງານທາງການຕະຫຼາດ ທັງຜູທ
້ ີື່ເຮັດໜ້າທີື່ດ້ານການຕະຫຼາດ ພະນັກງານຂາຍ ຕົວແທນໂຄສະນາ ຕົວ
ແທນຈັດຈາໜາຍສິັ້ນຄ້າ ການວິໄຈຕະຫຼາດນອກຈາກນັັ້ນການຕະຫຼາດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີກາໄລຫຼາຍຂນ
ັ້
- ຍົກລະດັບການດາລົງຊີວິດຂອງຜູ້ບລິໂພກໃນສັງຄົມໃຫ້ສູງຂນ
ັ້ ການດາເນີນງານ ທາງ
ການຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະທຸລະກິດ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸລະກິດອື່ນໆ ຕ້ອງມີການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເກີດ
ລະບົບການແຂ່ງຂັນທາງການຕະຫຼາດທີທ
ື່ ຸລະກິດ ຕ້ອງເລັື່ງພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຂອງຕົນໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບ
- ກະຕຸ້ນລະບົບເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ຈະພັດທະນາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນຄ່າ ແລະ
ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ລວມທັງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຊັ້ ແລະ ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຈື່ງກໃຫ້ເກີດການ
ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີເງິນໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດ

- ສ້າງລາຍໄດ້ເຂົັ້າປະເທດຈາກການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ການຕິດຕສ
ື່ ສ
ື່ ານ ການຈັດ
ຈາໜ່າຍ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ເໝາະສົມ ສາມາດຂະຫຍາຍຜົນຜະລິດສູຕ
່ ່າງປະເທດໄດ້
1.2.2 ຄວາມສາຄັນຕໜ
ື່ ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ອົງການທີບ
ື່ ຫ
ື່ ວັງຜົນກາໄລ
ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ ວິສະຫະກິດ ແລະ ອົງກອນທີື່ບຫ
ື່ ວັງຜົນກາໄລ ເຊັື່ນ: ສະຖາບັນ
ການສກສາມູນນິທິ, ສະມະຄົມ ຫຼ ອົງກອນເພື່ອການກຸສົນຕ່າງໆ ສາມາດນາການຕະຫຼາດມາເປັນເຄອ
ື່ ງມ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດາເນີນງານຂອງໜ່ວຍງານ ຫຼ ອົງກອນໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ຕ້ອງການໂດຍການໃຊ້
ການຕະຫຼາດສາລັບ:
- ຕິດຕສ
ື່ ສ
ື່ ານກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ການດາເນີນງານຂອງໜ່ວຍງານຮູບແບບນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ການ
ຮ່ວມມ ແລະ ຖກສັງເກດຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຄື່ອງມການຕະຫຼາດ ຈະຊ່ວຍໃນການສື່ສານກັບກັບກຸ່ມຄົນ
ດັງກ່າວ
- ລະດົມການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ເຄື່ອງມການຕະຫຼາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິທີ
ການເຂົັ້າເຖິງສສ
ື່ ານກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງ ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທກ
ີ ານຈູງໃຈໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ
ຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍິື່ງຂັ້ນ
1.2.3 ຄວາມສາຄັນຕທ
ື່ ຸລະກິດ
ຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດ ທີື່ມຕ
ີ ລ
ື່ ະບົບເສດຖະກິດໄປແລ້ວ
ນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີການພິຈາລະນາໄດ້ວ່າ ການຕະຫຼາດຄກິດຈະກາຫຼັກປະການໜື່ງຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ
ເປັນເຄອ
ື່ ງມການສ້າງຜົນກາໄລ ຫຼ ນາໄປສູເ່ ປົັ້າໝາຍອື່ນໆຂອງອົງກອນ ໂດຍສາມາດສັງລວມຄວາມສາຄັນ
ຂອງການຕະຫຼາດ ຕພ
ື່ າກທຸລະກິດໄດ້ດັື່ງນີ:ັ້
- ເຮັດໜ້າທີື່ສສ
ື່ ານລະຫວ່າງທຸລະກິດກັບລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມ ເຮັດໜ້າທີື່ສື່ສານທາງການ
ຕະຫຼາດກັບລູກຄ້າເພື່ອເປັນການແຈ້ງຂ່າວແນະນາ, ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດສິື່ງທີື່ຈູງໃຈ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າ
ໝາຍສົນໃຈທີື່ຈະດາເນີນຕາມຈຸດປະສົງຂອງການຕະຫຼາດທີື່ທຸລະກິດຄາດຫວັງໄວ້
- ສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຈາກການພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ບລິການໃຫ້ກົງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດ ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ແລະ ບລິການໄປເຖິງມຜູ້ບລິໂພກ
ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດແບບສ້າງພາບຫຼັກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ
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ສົື່ງຜົນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີມູນຄ່າເພີື່ມຂັ້ນ ໃນດ້ານຄຸນສົມບັດຄວາມສະດວກ ແລະ ສິື່ງທີື່ສາຄັນຫຼັກຄເປັນທີື່
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
- ຊ່ວຍເພີື່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບທຸລະກິດການຕະຫຼາດນາມາເຊິື່ງຄວາມສາເລັດຕາມເປົັ້າໝາຍ
ທີື່ການົດຂອງອົງກອນ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບລິການໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ ແລະ ຈະ
ມີຜົນຕື່ທຸລະກິດໃນຮູບລາຍໄດ້ ແລະ ກາໄລອັນເປັນເປົັ້າໝາຍຫຼັກໃນການດາເນີນທຸລະກິດ.
1.2.4 ຄວາມສາຄັນຕື່ຜບ
ູ້ ລິໂພກ
ຈາກການທີື່ທຸລະກິດຕ່າງໆໃຊ້ການຕະຫຼາດ
ໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ
ແຂ່ງຂັນກັນໃນການຕອບສະໝອງຕື່ຜູ້ບລິໂພກ ຕະຫຼອດຈົນອົງກອນຕ່າງໆທີື່ໃຊ້ການຕະຫຼາດເປັນເຄື່ອງມ
ໃນການບລິຫານຈັດການ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກໄດ້ຮັບຂ່າວສານຈາກທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນເຫຼົື່ານັັ້ນ ອີກທັງ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຫຼາຍສ່ວນດັື່ງນີັ້:

- ການຕະຫຼາດກໃຫ້ເກີດການກະຈາຍສິນຄ້າ ແລະ ບລິການໄປສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງເຮັດໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການຫາຊັ້ສນ
ິ ຄ້າ ຫຼ ການບລິການໄດ້ດີຂັ້ນ
- ຈາກການແຂ່ງຂັນໃນການພະຍາຍາມຕອບສະໜອງ ຕື່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ
ທຸລະກິດຈະພະຍາຍາມພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ
ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຂັ້ນ ແລະ ມີລາຄາທີື່ຖກລົງ
- ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ເຊິງື່ ໃຊ້ເປັນຂມ
ັ້ ູນໃນການຕັດສິນໃຈ ຍິື່ງມີການ
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີການນາໃຊ້ຕະຫຼາດເຂົາັ້ ມາຫຼາຍເທົື່າໃດ ຜູ້ບລິໂພກກແຮງມີທາງເລອກຫຼາຍຂນ
ັ້
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ຮູບທີ 1 ຄວາມສາຄັນຂອງການຕະຫຼາດ

1.3

ໜ້າທີຂ
ື່ ອງການຕະຫຼາດ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຕາມຄວາມໝາຍຂອງຄາວ່າ “ ການຕະຫຼາດ” ດັື່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັນ
ັ້ ຈະ
ຕ້ອງມີການປະກອບກິດຈະກາຕ່າງໆທາງທຸລະກິດ ເພື່ອຈະໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຜະລິດອອກມາໄດ້
ຖກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊັ້ ສາມາດໂອນປ່ຽນມໃນກາມະສິດ ສິັ້ນຄ້າ ແລະ ບລິການ ການເຄື່ອນ
ຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກຕ່າງໆ ຫຼ ຜູ້ໃຊ້ລາຍຕ່າງໆ ກິດຈະກາຕ່າງໆ ໃນທາງການຕະຫຼາດເຫຼົື່ານີັ້ມີ
ຫຼາຍ ຈງື່ ໄດ້ມີການຈັດກຸ່ມຂອງກິດຈະກາຮຽກວ່າ: ໜ້າທີື່ທາງການຕະຫຼາດ (Marketing Function)
ສາມາດຈັດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນກຸ່ມໜ້າທີື່ທາງການຕະຫຼາດ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ໆຄ: ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ໜ້າທີື່
ກ່ຽວກັບການຈັດຈາໜ່າຍ, ໜ້າທີື່ອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ແຕ່ລະໜ້າທີື່ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກາ
ການຕະຫຼາດຕ່າງໆ
1.3.1 ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ
ເປັນກິດຈະກາທາງການຕະຫຼາດໃນການທີື່ຈະໃຫ້ໄດ້ສນ
ິ ຄ້າ ຫຼ ບລິການທີື່ຖກຕ້ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ກິດຈະກາທີື່ກໃຫ້ເກີດການໂອນປ່ຽນກາມະສິດໃນສິນຄ້າ ແລະ ບລິການນັັ້ນໆ
ລວມທັງກິດຈະກາທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການນັັ້ນມີການໂອນປ່ຽນມໄດ້ງ່າຍຂັ້ນປະກອບດ້ວຍໜ້າ
ທີຕ
ື່ ່າງໆຄ:
1. ການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ກ່ອນຈະມີການຜະລິດ ຫຼ ກ່ອນຈະສະເໜີຂາຍຜະລິດຕະພັນໜື່ງໃນຕະຫຼາດ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ມີການການົດລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີື່ຈະສະເໜີຂາຍຮູບລັກສະນະສີສັນຂະ
ໜາດນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດອັນໃດໄດ້ແດ່ ສິື່ງເຫຼົື່ານີັ້ຄເລື່ອງການວາງແຜນ ເພື່ອການົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະ
ລິດຕະພັນທີື່ຈະສະເໜີຂາຍ
2. ການຊັ້
ໜ້າທີື່ການຊັ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກາຕ່າງໆ ດັື່ງນີ:ັ້
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ກ. ການຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງການຊັ້
ໃນການຈັດຊສ
ັ້ ິນຄ້າ ແລະ ບລິການຕ່າງໆ ແຕ່ລະຄັັ້ງ ຈ່ະຕ້ອງມີການການົດ
ຈຸດປະສົງຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວກັບປະເພດຊະນິດລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ, ເວລາ ແລະ ປະລິມານທີື່ຈະຊັ້ ລວມທັງ
ລາຄາທີື່ພໃຈຈະຊັ້ ລາຍລະອຽດເຫຼົານີັ້ຂັ້ນຢູ່ວ່າ ໃນກຸ່ມຜູ້ຊັ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ຜູ້
ບລິໂພກຊັ້ເພື່ອບລິໂພກຂອງຕົນເອງ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຊັ້ເພື່ອນາມາຂາຍຕື່ ໂຮງງານອຸດສາຫະກາຊັ້ເພື່ອນາເອົາໄປ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສະນິດອື່ນ ຢ່າງໃດກຕາມ ໃນກິດຈະການທຸລະກິດທົື່ວໄປຈະມີຈຸດປະສົງໃນການຊັ້ເພອ
ື່
ຈາໜ່າຍຕື່ ຫຼ ເພື່ອຜະລິດ ດັື່ງນັັ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງກິດຈະການທຸລະກິດ ຈື່ງເປັນຜົນສບເນື່ອງຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດບລິໂພກ
ຂ. ການເລອກແຫຼື່ງຊັ້
ປະຈຸບັນສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຈະມີຜູ້ຜະລິດຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະ ບາງຄັັ້ງມາຈາກ
ແຫຼື່ງຕ່າງໆ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຕາມສະພາບພູມມີສາດ, ສິນຄ້າບາງຊະນິດເປັນທີື່ຮຈ
ູ້ ັກກັນດີໃນສະຖານທີື່ຜະ
ລິດ, ຄຸນນະພາບເປັນທີື່ເຊື່ອຖໄດ້ເຊັື່ນ: ແຈ່ວປາບາັ້ ຊາເໜອ, ກາເຟປາກຊ່ອງເປັນຕົັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູ້ຊັ້ອາດເຈາະ
ຈົງເລອກແຫຼື່ງທີື່ມາຂອງສິນຄ້າທີື່ຕົນພໃຈ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນຄຸນນະພາບ
ຄ. ການພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ
ນອກຈາກພິຈາລະນາແຫຼງື່ ທີື່ເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າແລ້ວຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນ
ນະພາບຊະນິດ, ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ປະລິມານຄວາມນິຍົມ, ລາຄາ ວ່າເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີຈ
ື່ ະຊັ້
ຫຼ ບື່ຊ,ັ້ ຈະກ່ຽວກັບການເລອກ ຜູ້ຂາຍທີື່ສະເໜີຂາຍສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນ ການເລອກອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຊື່ສຽງ ຂອງຜູ້ຜະລິດໃນຊ່ວງເວລາໜື່ງໆ
ງ. ການເຈລະຈາຂັ້ຕົກລົງ ຫຼ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການຊັ້
ໃນການຊັ້ຂາຍສິັ້ນຄ້າແຕ່ລະຄັັ້ງຕ້ອງມີການໄດ້ປຽບເສຍປຽບເກີດຂັ້ນ ທັງຜູ້ຊັ້
ແລະ ຜູຂ
້ າຍ ຈງື່ ຕ້ອງມີການເຈລະຈາຕື່ລອງໃນເລອ
ື່ ງຕ່າງໆເຊັື່ນ: ລາຄາ, ໄລຍະເວລາການຊາລະເງິນ, ສັນຍາ
ການສົື່ງມອບສິນຄ້າ, ການສ່ຽງໄພຕ່າງໆ, ການບລິການຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ຮັບໃນຂະນະຊັ້ ແລະ ພາຍຫຼັງການຊັ້
3. ການຂາຍ
ເມື່ອມີການຊັ້ວັດຖຸດິບມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າສາເລັດຮູບ ຫຼ ຊັ້ສິນຄ້າສາເລັດຮູບ
ເຂົັ້າມາແລ້ວກິດຈະການຈະເຮັດການຂາຍສິນຄ້າເຫຼົື່ານີັ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການໝູນວຽນເປັນຕົວເງິນ ຈາກລາຍໄດ້
ເຂົັ້າມາໃນກິດຈະການດ້ວຍການໂອນປ່ຽນກາມະສິດໃນສິນຄ້ານັັ້ນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຕື່ໆໄປ ໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີື່ການຂາຍມີກິດຈະກາອື່ນໆດັື່ງນີັ້:
ກ. ການສ້າງອຸປະສົງ
ການປະຕິບັດການຊັ້ຂອງກິດຈະການທຸລະກິດເປັນການກິນກາໄລລ່ວງໜ້າດ້ວຍ
ການລົງທນຊັ້ ຫຼ ຜະລິດຕຽມໄວ້ກ່ອນ ທີື່ຈະມີຜູ້ຊັ້ມາຖາມຫາ ກ່ອນທີື່ຮູ້ວ່າມີອຸປະສົງຈື່ງຜະລິດສິນຄ້າ
ເຫຼົື່ານັັ້ນ ແລະ ຜູ້ຊັ້ຈານວນຫຼາຍອາດບື່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງມີຄວາມຕ້ອງການໃນສິັ້ນຄ້າເຫຼົື່ານັັ້ນ ການຂາຍຈື່ງຕ້ອງ
ອາໄສເຄອ
ື່ ງມທາງການຕະຫຼາດ ໃນຮູບຂອງການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດເຂົັ້າມາຊ່ວຍເຫຼອ ອາດຈະໂຄສະນາ
(Advertising) ໃນສື່ມວນຊົນຊະນິດຕ່າງໆ, ການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ (Personal Selling), ການຈັດ
ກິດຈະກາພິເສດອື່ນໆ (sale Promotion), ການຈັດບຸນປະຈາປີ, ການຈັດແຂ່ງຂັນແຈກຕົວຢ່າງ, ການ
ສາທິດ, ການຈັດເອກະສານປະກອບການຂາຍຕ່າງໆ ສິື່ງເຫຼົື່ານີັ້ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອຸປະສົງໃນສິນຄ້າ ທີື່
ສະເໜີຂາຍ ຈົນເຖິງຂັັ້ນມີການປະຕິບັດລົງມໃນການຊັ້:
ຂ. ການສະແຫວງຫາຜູ້ຊັ້
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ການຊັ້ຂາຍສິນຄ້າຈະເກີດຂັ້ນໄດ້ກຕື່ເມື່ອຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຢູ້ໃນພາວະທີພ
ື່ ້ອມ
ຈະເຮັດກິດຈະກາຮ່ວມກັນ
ການໃສ່ຊື່ຕ່າງໆເພື່ອສ້າງອຸປະສົງຂນ
ັ້
ແຕ່ຜູ້ຊັ້ອາດຈະຢູ່ຫ່າງໄກກັນຄົນລະ
ທ້ອງຖິື່ນກັບຜູ້ຂາຍ ເປັນໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງສະແຫວງຫາວ່າ ຜູ້ຊັ້ແທ້ໆເຫຼາົື່ ນີັ້ຢູ່ໃສ ແລະ ຈັດສະເໜີ
ສິນຄ້າໄປຂາຍໃຫ້ເຖິງມຜູ້ຊັ້ ອາດດ້ວຍການແຈ້ງແຫຼື່ງຂາຍດ້ວຍເອກະສານຕ່າງໆ, ຊັກຊວນໃຫ້ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ
ເກັບສິັ້ນຄ້າໄວ້ລຖ້າການຈາໜ່າຍ ສົື່ງພະນັກງານຂາຍຂອງຕົນເອງໄປຕິດຕື່.
ຄ. ການເຈລະຈາຂັ້ຕົກລົງໃນການໂອນປ່ຽນກາມະສິດ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີຊ
ື່ ັ້ ຕ້ອງມີການເຈລະຈາຕລ
ື່ ອງໃນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບລາຄາ, ໄລຍະເວລາໃນການຊາລະເງິນ, ເງື່ອນໄຂການຊາລະເງິນ, ລັກສະນະການສົື່ງມອບບລິການ
ຕ່າງໆ ທີຈ
ື່ ະໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ອື່ນໆ.
ງ. ການົດນະໂຍບາຍຂອງການຂາຍ
ນະໂຍບາຍຂອງການຂາຍທີື່ແນ່ນອນ ໃນການດາເນີນການຂາຍ, ນະໂຍບາຍໃນ
ການໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເລອກຄົນກາງ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ
ເຊັື່ນ: ສ່ວນຫຼຸດລາຄາ ລັກສະນະການໃຫ້ສິນເຊື່ອເປັນຕົັ້ນ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລະດັບການໃຫ້ບລິການແກ່
ລູກຄ້າ, ການການົດນະໂຍບາຍທີື່ແນ່ນອນ ຈະເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖໃຫ້ແກ່ຜຊ
ູ້ ັ້ ແລະ ມີສ່ວນໃນການ
ກະຕຸ້ນພະນັກງານຂາຍໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມກະຕລລົັ້ນຫຼາຍຂນ
ັ້ .
4. ການການົດມາດຕະຖານ ແລະ ຈັດລະດັບຊັນ
ັ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ ທີື່ກະຈາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຜູ້ຊັ້ ແລະ
ຜູຂ
້ າຍ ຢູຫ
່ ່າງໄກກັນຫຼາຍຂນ
ັ້ ການຊຂ
ັ້ າຍສິນຄ້າຕ່າງໆ ໂດຍວິທດ
ີ ງັື່ ເດີມທີື່ເຄີຍປະຕິບັດຢູ່ ຄການກວດສອບ
ສິັ້ນຄ້າທີື່ຈະຊຂ
ັ້ າຍເສຍກ່ອນ ຈື່ງມີຂຈ
ັ້ າກັດຫຼາຍຂນ
ັ້ ທາງໃນດ້ານປະລິມານ ແລະ ໄລຍະທາງທີຈ
ື່ ະໄປກວດ
ສອບ ຈື່ງຕ້ອງມີການການົດມາດຕະການບາງປະການຂັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຕົກລົງຊຂ
ັ້ າຍສິນຄ້າ
ຕ່າງໆໄດ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍທີື່ສຸດ ໂດຍສະເພາະດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດ
ຕະພັນ ການຈັດແບ່ງລະດັບຊັັ້ນ ຂອງຜະລິດຕະພັນ (Grading) ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ 5%, 10%, 100% ຫຼ ເສັ້ອສາ
ເລັດຮູບ L, M, S ຫຼ ເສັ້ອເຊີດຂະໜາດ 14, 15, 12, ເປັນຕົັ້ນ. ການຈັດແບ່ງ (Grading) ຂອງສິນຄ້າ
ຈະຕ້ອງມີການການົດລາຍລະອຽດທີື່ແນ່ນອນເປັນມາດຕະຖານ (Standardizing) ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ 5% ຄໃນ
ເຂົັ້າ 100 ເມັດ ຈະມີເຂົັ້າຫັກບເື່ ກີນ 5 ເມັດ, ເຂົັ້າ 100% ໝາຍຄວາມວ່າ ບມ
ື່ ີເຂົັ້າຫັກເລີຍ, ເສັ້ອເຊີດຂະ
ໜາດ 14 ຄວາມກວ້າງຂອງຮອບຄເສັ້ອຂອງຜູຊ
້ າຍໃສ່ເສັ້ອເຊີດແລ້ວນິຍົມມັດກາລະວັດ, ສະນັັ້ນ, ຄເສັ້ອ
ຈະຕ້ອງພດີຈງື່ ຈະມັດກາລະວັດໄດ້ສວຍງາມ ຫຼ ບາງຄັັ້ງຈະມີການສະແດງຄວາມຍາວຂອງແຂນເສັ້ອ ການ
ວັດແທກຈະວັດແທກຈາກຈຸດເຄິງື່ ຄໄປຫາມ ຫຼ ຂະໜາດນ້ອຍ ກາງ ໃຫຍ່ ຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຈາກ
ໂຮງງານອຸດສາຫະກາ ເຊັື່ນ: ອາຫານກະປ໋ອງ, ໝາຍເຖິງປະລິມານບັນຈຸຈານວນໜື່ງ ເຫັນວ່າສິນຄ້າທີມ
ື່ າ
ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກາ ຈະມີການການົດມາດຕະຖານແນ່ນອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄວບຄຸມການຜະລິດໃຫ້
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານນັັ້ນໄດ້ ແຕ່ສນ
ິ ຄ້າທີື່ມາຈາກເຂດອື່ນ ຈະຄວບຄຸມອຸດສາຫະກາການຜະລິດ ໃຫ້
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານໄດ້ຍາກ ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນເທັກໂນໂລຊີື່ໃໝ່ໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດການົດຄຸນນະ
ພາບມາດຕະຖານທີຕ້ອງການ ແລະ ຈັດການຜະລິດໄປຕາມທີື່ຕ້ອງການ ແຕ່ກບສ
ື່ ົມບຸນເໝອນການຜະລິດ
ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກາ ດັື່ງນັັ້ນ, ການຊຂ
ັ້ າຍສິນຄ້າທີື່ເປັນຜົນຜະລິດກະສິກາຕ່າງໆ ຈື່ງມັກຈະບໄື່ ດ້ລາຄາ
ຂາຍຄຸນນະພາບຕ່າງກັນ, ການນາໃຊ້, ການຈັດເກຣດຈາກຜະລິດຕະພັນພດມີຄຸນນະພາບດີຂນ
ັ້ , ຂາຍໄດ້
ລາຄາສູງຂນ
ັ້ ແຕ່ພຄ
ື່ ້າກບສ
ື່ າມາດປະຕິບັດໄດ້ ເພາະຜົນຜະລິດມີໜ້ອຍເກີນໄປ ຢ່າງໃດກຕາມ ການຕິດຕຊ
ື່ ັ້
ຂາຍສິນຄ້າຕ່າງໆ ໃນລະດັບນາໆຊາດ ການຈັດມາດຕະຖານ ແລະ ລະດັບຊັັ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນມີຄວາມ
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ສາຄັນຫຼາຍ ປະຈຸບັນປະເທດລາວໄດ້ສົື່ງເສີມການຄ້າຂາຍກັບຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂັ້ນ ຜູ້ຜະລິດຈະຕ້ອງໄດ້ສກ
ສາເຖິງມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າ ທີື່ຕົນເອງຈະສົື່ງໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະຍາຍາມຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານນັັ້ນ ເພື່ອຮັກສາສະພາບທີື່ດີຂອງສິນຄ້າລາວ

1.4

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ

ເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ໃຊ້ກັນຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ໂດຍຢດຫຼັກກຸນແຈສາຄັນທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນ
ທຸລະກິດ ບັນລຸຜົນສາເລັດໃນເປົັ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດໄດ້ຈະປະກອບດ້ວຍເງື່ອນໄຂທີື່ສາຄັນຄ: ອົງກອນ
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາການົດຄວາມຕ້ອງການທີື່ແທ້ຈິງຂອງຕະຫຼາດ ທີື່ເປັນເປົັ້າໝາຍໄດ້ ແລະ ຕ້ອງປັບຕົນເອງ
ໃຫ້ສາມາດສ້າງແລະສະໜອງຄວາມພໃຈ ຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫຼົື່ານັັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນສູງກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂັນ, ອຸປະກອນເຄື່ອງມຊ່ວຍໃນການຜະລິດຈາໜ່າຍຫຼາຍຍີຫັ້ ມີຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງ
ກັນ, ຜົນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ງານເໝອນໆກັນ ແຕ່ຜູ້ບລິໂພກທັງຫຼາຍ ອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການສ່ວນ
ຍ່ອຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ບາງກຸ່ມຕ້ອງການຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໃນການໃຊ້ງານ, ບາງກຸ່ມຕ້ອງການປະຢັດໃນ
ການໃຊ້ພະລັງງານ, ບາງກຸ່ມຕ້ອງການຄວາມສວຍງາມຂອງຮູບແບບ, ບາງກຸ່ມຕ້ອງການລາຄາຖກ ດັື່ງນັັ້ນ
ທຸລະກິດຈະຕ້ອງຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍທີື່ກຸ່ມໃດກຸ່ມໜື່ງ ແລ້ວສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມນັັ້ນໆ
ໄດ້ໃນລະດັບທີື່ລູກຄ້າພໃຈ, ເຊິື່ງບື່ແມ່ນຄຸນນະພາບທີື່ດີເລີດຂອງສິນຄ້າສະເໝີໄປ. ການຜະລິດສິນຄ້າໃນ
ແບບທີື່ແຕກຕ່າງ, ຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງ, ລ້ວນແຕ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງກຸ່ມ
ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍ ການເກີດທຸລະກິດອາຫານສາເລັດຮູບ, ອາຫານທີພ
ື່ ້ອມແລ້ວສາລັບການບລິໂພກຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ເປັນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການບລິໂພກອັນເປັນຜົນເນອ
ື່ ງ
ຈາກການບື່ມີເວລາໃນການກະກຽມອາຫານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບື່ມີເວລາຈະແຕ່ງອາຫານ, ອາຫານທີື່ຈັດເປັນຊຸດ
ກຽມກິນໄດ້ເລີຍ ຫຼ ອາຫານປຸງສາເລັດແຊ່ແຂງ ນາໄປອຸ່ນໃນໄມໂຄຣເວບ ເພື່ອປະຢັດເວລາໃນການ
ກະກຽມອາຫານ, ສິນຄ້າໃນລັກສະນະນີັ້ ຈະມີແນວໂນ້ມຈາໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ ເພາະຖກຕ້ອງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ

1.5

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຕະຫຼາດ

ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ທີື່ມີອິດທິພົນຕື່ການການົດແຜນການຕະຫຼາດ ເປັນປັດໃຈທີື່ກິດຈະການ
ຄວບຄຸມບື່ໄດ້ (uncontrollable Factors) ເຊິື່ງມີ 5 ກຸ່ມໃຫ່ຍດັື່ງນີັ້:
1.5.1 ສະພາບແວດລ້ອມທາງວັດທະນາທາ ແລະ ສັງຄົມ
ສະພາບແວດລ້ອມທາງວັດທະນາທາ ເມື່ອບຸກຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຈານວນຫຼາ ຈາເປັນ
ຕ້ອງມີການການົດຄວາມເຊື່ອ, ຄ່ານິຍົມ, ບັນທັດຖານແນວຄວາມຄິດປະຕິບັດຂອງກຸ່ມອອກມາ, ບຸກຄົນທີື່
ຢູ່ໃນສັງຄົມເຫຼາົື່ ນັັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການສະສົມຍອມຮັບສິື່ງຕ່າງໆ ເຂົັ້າໄປໂດຍບື່ຮູ້ຕົວ ດັື່ງນັັ້ນ ຮູບແບບຂອງ
ວັດທະນະທາ ຈື່ງສາມາດການົດພດຕິກາການຊັ້ຂອງບຸກຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ ດັື່ງຈະສະແດງຈາກລັກສະນະຕໄື່ ປ
ນີ:ັ້
1. ສິນລະທາ (Ethic) ເຊິື່ງເປັນຂອບເຂດຂອງການປະພດປະຕິບັດຄວາມດີງາມ,
ຄວາມເໝາະສົມໃນການດາລົງຊີວິດ
2. ສາດສະໜາ (Religion) ເປັນຕົວການົດຄວາມເຊື່ອ ເຄົາລົບທານຽມປະເພນີ,
ຍອມຮັບການປະພດປະຕິບັດ
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3. ການໃຊ້ເວລາຫວ່າງ (Leisure Time) ການຕື່ນຕົວເພື່ອການພັກຜ່ອນ ເຊັື່ນ:
ການໄປທ່ຽວຕ່າງແຂວງ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ ສົນໃຈດົນຕີ, ສິນລະປະ, ໜັງສ, ການອອກກາລັງກາຍ ເພື່ອໃຫ້
ຊີວິດມີຄວາມສຸກ
4. ແຟຊັນ (Fashion) ການແຕ່ງກາຍການຍອມຮັບໃນສິື່ງໃໝ່
ສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມສິື່ງປະກອບເປັນສັງຄົມຄ: ຕົວບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນ ດັງນັັ້ນ
, ການສກສາສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານສັງຄົມ ຕ້ອງສກສາພດຕິກາຂອງບຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການລວມກັນເປັນສັງຄົມ. ໃນການສກສາສິື່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ ແລະ ການພິຈາລະນາສະພາບແວດ
ລ້ອມທາງສັງຄົມຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຈາກ:
1.ຄອບຄົວ (Family) ເປັນກຸ່ມຂອງສັງຄົມທີບ
ື່ ຸກຄົນຢູຮ
່ ່ວມກັນຕັັ້ງແຕ່ເກີດ ຖວ່າ
ເປັນກຸ່ມຄົນທີື່ມອ
ີ ິດທິພົນຫຼາຍຕທ
ື່ ັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງບຸກຄົນ.
2. ກຸມ
່ ອ້າງອີງ ( Reference Group) ເປັນກຸ່ມທີື່ບຸກຄົນເຂົັ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ເປັນກຸ່ມທີື່ບຸກຄົນຍອມຮັບທາງດ້ານຄວາມຄິດເຫັນ ທັດສະນະຄະຕິ, ກຸ່ມອ້າງອີງມັກຈະໄດ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມ
ງານ, ເພື່ອນສະໜິດ, ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ອື່ນໆ
3. ຂັັ້ນຂອງສັງຄົມ (Social Class) ເປັນຕົວການົດສະມາຊິກຂອງສັງຄົມໃນກຸ່ມ,
ສະມາຊິກໃນກຸ່ມສັງຄົມດຽວກັນ ມັກຈະມີແນວໂນ້ມທີປ
ື່ ະພດປະຕິບັດຄ້າຍຄກັນ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະແບ່ງ
ຊັັ້ນຂອງສັງຄົມຕາມລາຍໄດ້
4. ການຍົກຍ້າຍປະຊາກອນ (Population Movement) ການປ່ຽນແປງແຫຼື່ງທີື່
ຢູອ
່ າໄສ, ການຍົກຍ້າຍປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕສ
ື່ ັງຄົມ ຜູ້ຄົນທີື່ອົບພະຍົບຈາກແຫ່ງໜື່ງໄປອີກແຫ່ງໜື່ງ
ຈະນາເອົາວັດທະນາທາເດີມຕິດຕົວໄປນາ ແລະ ອາດນາໄປເຜີຍແຜ່ໃນແຫ່ງອື່ນໆ ເຊັນ
ື່ : ອາຫານອິດສະລາມ
ຕາສົມ
ັ້ , ປິັ້ງໄກ່ ທີື່ແຜ່ຫຼາຍໄປທົື່ວປະເທດ ເມື່ອມີຄົນເພີື່ມຂັ້ນ ຫຼ ຫຼຸດລົງ ຈະນາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຄວາມ
ຈາເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດ
1.5.2 ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການເມອງ ແລະ ກົດໝາຍ
1. ທັດສະນະຄະຕິຂອງລັດຖະບານ
ໃນປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ເຂົັ້າມາມີບົດບາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການວາງແຜນ ແລະ
ຄວບຄຸມເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ການຕັດສິນໃຈທີື່ຈະຜະລິດສິັ້ນຄ້າບາງຊະນິດ ຫຼ ລົງທນໃນອຸດສາຫະກາ
ບາງຊະນິດ ຈງື່ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງລັດຖະບານ ດັື່ງນັນ
ັ້ ໃນການຕັດສິນໃຈທາງ
ການຕະຫຼາດ ຜູ້ບລິຫານ ການຕະຫຼາດ ຈງື່ ຈາເປັນຕ້ອງຄານງເຖິງທ່າທີ ຂອງລັດຖະບານ, ນະໂຍບາຍທາງ
ດ້ານການເມອງ ເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ເຊິື່ງຈະສກສາໄດ້ຈາກການປະກາດນະໂຍບາຍ ຫຼ ການສະ
ແດງ ທ່າທີຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ນາ ຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະສາມາດນາຂມ
ັ້ ູນເຫຼົື່ານີັ້ມາພິຈາລະນາ ຮ່ວມ
ກັບນະໂຍບາຍການດາເນີນງານຂອງທຸລະກິດຕົນເອງວ່າ ທັດສະນະຄະຕິຂອງລັດຖະບານຈະສະໜັບສະໜູນ
ຫຼ ເປັນຂຈ
ັ້ າກັດ ຕຜ
ື່ ະລິດຕະພັນຂອງທຸລະກິດ ຕົວຢ່າງເຊັນ
ື່ : ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຕື່
ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ກິດຈະການທີຜ
ື່ ະລິດອຸປະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການກະສິກາ
ຈະເບິື່ງເຫັນແນວໂນ້ມຂອງການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສາລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຖ້າລັດຖະບານມີ
ຄວາມເຫັນວ່າ ບຄ
ື່ ວນຈະສະໜັບສະໜູນການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ໃຊ້ວັດຖຸດບ
ິ ຈາກຕ່າງປະເທດ ຍ່ອມຈະມີຂັ້
ຈາກັດຂອງການປະກອບການ ສາ ລັບອົງການທຸລະກິດທີື່ເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າໂດຍການນາວັດຖຸດັບຈາກ
ຕ່າງປະເທດມານາເຂົັ້າໃນການຜະລິດ
2. ເງອ
ື່ ນໄຂທາງດ້ານການເມອງ
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ຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈາເປັນຕ້ອງສກສາສະພາບຄວາມໝັັ້ນຄົງ ທາງດ້ານການ
ເມອງຂອງລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເມອງ ຈະມີຜົນຕກ
ື່ ານລົງທນ ຈາກນັກລົງທນພາຍ
ໃນ ແລະ ນອກປະເທດ ຖ້ານັກການຕະຫຼາດເຫັນວ່າ ບັນຍາກາດທາງດ້ານການເມື່ອງບື່ຄ່ອຍສະຫງົບສຸກ
ເຊັື່ນ: ມີການປະທ້ວງ ນັດຢຸດງານຂອງຄົນງານພາຍໃນປະເທດ ຄວາມວຸ້ນວາຍກຄວາມບສ
ື່ ະຫງົບຂອງກຸ່ມ
ຄົນ, ບາງກຸ່ມເຮັດການປະຕິວດ
ັ ລັດຖະປະຫານ ການຕື່ສກ
ູ້ ນ
ັ ເອງຂອງຄະນະລັດຖະບານ ຕະຫຼອດຄວາມບື່
ສະງົບທາງດ້ານການເມອງຂອງເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ສິື່ງເຫຼົື່ານີຈ
ັ້ ະເປັນປັດໃຈສາຄັນທີເື່ ຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບສ
ື່ າມ
າດຂະຫຍາຍຕົວ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກບື່ມີນັກລົງທນ ສ່ຽງຕຄ
ື່ ວາມສູນເສຍຂອງຊັບສິນຂອງ
ກິດຈະການ ອາດຈະເກີດຂນ
ັ້ ໃນອານາຄົດ.
3. ບົດບັນຍັດທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂຫ
ັ້ າ້ ມທາງດ້ານການເມອງ
ເພື່ອໃຫ້ປະຊາກອນຂອງປະເທດມີການດາລົງຊີວິດທີື່ດ,ີ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຢູ່
ໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ລັດຖະບານຈງື່ ການົດບັນຍັດທາງກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງ ການດາ
ເນີນງານທຸລະກິດຕ່າງໆ ພະຍາຍາມບໃື່ ຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນທີື່ບຍ
ື່ ຸດຕິທາຂັ້ນ ປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້ມີການຜູກຂາດໃນ
ການຜະລິດສິັ້ນຄ້າອອກຈາໜ່າຍ ເຊັື່ນ: ລັດຖະບານປະເທດອາເມລິກາ ອອກກົດໝາຍປ້ອງກັນການຜູກຂາດ
(Anti-trust Law) ຖ້າຫາກຜູຜ
້ ະລິດຄົນໃດ ພະຍາຍາມທີື່ຈະເອົາລັດເອົາປຽບຜູບ
້ ລິໂພກ ຫຼ ຄູ່ແຂ່ງຂັນ
ຄົນອື່ນໆ ໂດຍມີເຈດຕະນາຈະເປັນຜູ້ຜະລິດສິັ້ນຄ້າ ເພື່ອຂາຍພຽງຜູ້ດຽວໃນຕະຫຼາດ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ
ຕາມກົດໝາຍ ສາລັບຜູບ
້ ລິໂພກ ກົດໝາຍໄດ້ເຂົັ້າມາຄຸມຄອງ ເພື່ອບໃື່ ຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກໄດ້ຮັບການເອົາລັດເອົາ
ປຽບຈາກທຸລະກິດ, ທຸກທຸລະກິດອາດໃຊ້ວິທິການໃນການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ໂດຍການຫລອກລວງຜູບ
້ ລິ
ໂພກ ທຸລະກິດອາດຜະລິດສິັ້ນຄ້າທີື່ມີຄຸນນະພາບບເື່ ໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າ ທີເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍ
ແຮງແກ່ຜບ
ູ້ ລິໂພກເຊັື່ນ: ຢາ ແລະ ອາຫານບາງຊະນິດ ຈື່ງມີກົດໝາຍການົດກົດເກນການຜະລິດ ການຄວບ
ຄຸມຄຸນນະພາບການຜະລິດ ການຄວບຄຸມການຈັດຈາໜ່າຍ ອື່ນໆ ນອກຈາກນັັ້ນ ທຸລະກິດອາດຈະອາໄສ
ກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດ ມາຫຼອກລວງຜູບ
້ ລິໂພກ ເຊັື່ນ: ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃນເລື່ອງຄຸນນະພາ
ບຂອງສິນຄ້າ. ພາຊະນະໃນການບັນຈຸຫີບຫື່, ການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າສູງ ຫຼ ການຜະລິດສິນຄ້ານັັ້ນ ອາດສ້າງ
ມົນລະພາວະເປັນພິດແກ່ສັງຄົມ ລັດຖະບານຈງື່ ມີກົດໝາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼອ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງຜູບ
້ ລິໂພກ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມ ກົດໝາຍທີື່ການົດຂນ
ັ້ ມານີັ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄວມຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ບຸກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນສັງຄົມ ເຊັນ
ື່ : ກົດໝາຍປ້ອງກັນສະຫວັດດີການຂອງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ກົດໝາຍທີື່
ດິນ ຄຸມ
້ ຄອງຜູບ
້ ລິໂພກ ກົດໝາຍປ້ອງກັນການຄ້າກາໄລຫຼາຍ ແລະ ອື່ນໆ ການອອກກົດໝາຍກ່ຽວກັບການ
ເກັບພາສີ ການການົດໂກຕາສາລັບສິນຄ້າບາງຊະນິດ ທີື່ນາມາຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອແຂ່ງຂັນ ການຫ້າມນາ
ສິນຄ້າເຂົັ້າມາຈາໜ່າຍໃນປະເທດ ຖ້າຫາກວ່າ ຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດເຂົັ້າໃຈກົດໝາຍ ລະບຽບຂບ
ັ້ ັງຄັບ
ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ຈະສາມາດລຸດຂຂ
ັ້ ັດແຍງ ລະຫວ່າງທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ ຄວາມ
ຜິດພາດຕ່າງໆ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດກຈະເກີດຂນ
ັ້ ໜ້ອຍ ແລະ ຜູ້ບລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງ
ຍອມຮັບວ່າສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການເມອງ ແລະ ກົດໝາຍ ຈະມີສ່ວນສາຄັນໃນການການົດຍຸດທະ
ສາດທາງການຕະຫຼາດ
1.5.3 ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕກ
ື່ ານຕັດສິນໃຈໃນ
ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກເປັນສິງື່ ທີື່ມີຄວາມສາຄັນຕກ
ື່ ານການົດອານາດໃນການຊັ້ສນ
ິ ຄ້າ ແລະ
ບລິການຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ ໃນການພິຈາລະນາສະພາບວະແວດລ້ອມດ້ານເສດຖະກິດ ປັດໃຈສາຄັນທີື່ຄວນຈະ
ສກສາໄດ້ແກ່:
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1. ລາຍໄດ້ປະຊາກອນ
ໃນການສກສາສະພາບເສດຖະກິດຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈາເປັນຕ້ອງສກສາແນວ
ໂນມຂອງລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈະມີການວາງຍຸດທະສາດທາງການ
ຕະຫຼາດໄດ້ດີພຽງໃດກຕາມ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາກອນກຸ່ມນັັ້ນມີລາຍໄດ້ໜອ
້ ຍກຈະບສ
ື່ າມາດຂາຍສິນຄ້ານັັ້ນໄດ້
ຖ້າສິນຄ້ານັັ້ນເປັນສິນຄ້າລາຄາສູງ ດ້ວຍເຫດນີຜ
ັ້ ບ
ູ້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈງື່ ບສ
ື່ າມາດລະເລີຍການສກສາເຖິງ
ແຫຼື່ງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນໄດ້ ຈາເປັນຕ້ອງມີການສກສາ ເຖິງພດຕິກາການຊັ້
ຂອງປະຊາກອນໃນລະບົບເສດຖະກິດທັງໝົດ, ຈານວນເງິນທີໝ
ື່ ູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ໂດຍສກສາ
ຈາກເງິນລົງທນຂອງທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈາກລັດຖະບານ
2. ພາວະເງິນເຟີັ້ (Inflation)
ເລື່ອງຂອງເງີນ
ິ ເຟີເັ້ ປັນເລອ
ື່ ງທີື່ກ່ຽວກັບລະດັບລາຄາຂອງສິນຄ້າທີສ
ື່ ູງຂັ້ນ ໃນພາວະ
ເງິນເຟີນ
ັ້ ີັ້ ທາງເສດຖະສາດໝາຍຄວາມວ່າ ມີປະລິມານເງິນໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດຫຼາຍເກີນໄປ
ແລະ ເປັນປັດໃຈທີື່ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງເພີື່ມຂນ
ັ້ ເລອ
ື່ ຍໆ ໃນຊ່ວງທີື່ມີສະພາບເງີນເຟີັ້ ທຸລະກິດຈະມີການ
ຊັ້ ແລະ ຂາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖ້າຫາກມີການຄາດຄະເນວ່າຈະມີພາວະເງິນເຟີເັ້ ກີດຂັ້ນ ອາດເປັນສາເຫດ
ໃນການກັກຕຸນສິນຄ້າ ເພື່ອລຈາໜ່າຍໃນຊ່ວງທີື່ລາຄາສູງຂັ້ນ ໃນຊ່ວງພາວະເງິນເຟີນ
ັ້ ີັ້ ຜູ້ບລິໂພກອາດຫາວິທີ
ການທີື່ຈະປະຢັດໃນການຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກແຫຼື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າໃນລາຄາຖກ ຊສ
ັ້ ິນຄ້າໂດຍບື່ສົນໃຈໃນເລອ
ື່ ງຂອງ
ການໃຫ້ບລິການ ເນັັ້ນຄວາມສາຄັນ ທີື່ຍຸດທະສາດທາງດ້ານລາຄາເປັນສາຄັນ. ໃນຊ່ວງທີື່ເກີດພາວະເງິນເຟີັ້
ນັັ້ນ ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໃຊ້ນະໂຍບາຍການເງິນ (Montery Policies) ໂດຍການຈາກັດປະລິມານເງິນໃນ
ຕະຫຼາດ ຫຼຸດລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນລົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະລິມານເງິນໃນລະບົບເສດຖະກິດຫຼຸດລົງ
3. ການໃຊ້ຈາ່ ຍຂອງຜູ້ບລິໂພກ (Consumer Expenditure)
ລາຍໄດ້ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ ເປັນຕົວການົດອານາດໃນການຊສ
ັ້ ິນຄ້າ ແລະ ບລິການ ເປັນ
ຕົວການົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ມາ ຈະແບ່ງລາຍໄດ້ອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ: ສ່ວນ
ທີໜ
ື່ ື່ງໃຊ້ເພື່ອການບລິໂພກ ອີກສ່ວນໜື່ງເກັບໄວ້ເພື່ອການເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະ ຈະມີຜົນຕກ
ື່ ານລົງທນໃນ
ອະນາຄົດ, ການບລິໂພກ ແລະ ການເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນສັດສ່ວນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຖ້າລາຍໄດ້ທີື່ໄດ້ມານາ
ໄປບລິໂພກເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເງິນທີື່ເຫຼອໄວ້ເພື່ອເກັບຮັກສາກໜ້ອຍ ແຕ່ຖ້າຜູບ
້ ລິໂພເກັບເງີນທີື່ເກັບຮັກສາໄວ້
ຫຼາຍ ຈານວນເງິນເຫຼອເພື່ອຊັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການນັັ້ນກຈະລຸດລົງ, ດັື່ງນັັ້ນ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູບ
້ ລິໂພກຈື່ງ
ຂນ
ັ້ ກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຍໄດ້.
4. ສິນເຊອ
ື່ ຜູບ
້ ລິໂພກ
ຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດທີື່ຜະລິດຂນ
ັ້ ມາຈາໜ່າຍ ອາດບສ
ື່ າມາດຈ່າຍເປັນຈານວນ
ຫຼາຍໄດ້ເນື່ອງຈາກເປັນສິນຄ້າທີື່ມີລາຄາສູງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີມ
ື່ ີຄວາມທົນຖາວອນ ດັື່ງນັັ້ນ ການນານະໂຍ
ບາຍສິນເຊື່ອມາໃຊ້ຈະສາມາລົດຂະຫຍາຍຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ເກີດຂັ້ນໃນລະບົບເສດຖະກິດໄດ້
ເນື່ອງຈາກເລື່ອນອານາດຊັ້ໄດ້ໄວຂັ້ນເຮັດໃຫ້ສາມາດຊັ້ສິນຄ້າໄດ້ໄວຂັ້ນຈາກລາຍໄດ້ທີື່ຈະເກີດຂັ້ນໃນ
ອະນາຄົດການ ໃຊ້ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກມີອານາດໃນການຊັ້ສິນຄ້າ ຫຼາຍກ່ວາລາຍໄດ້ທີື່ຮັບ
ນານະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເຂົັ້າມາໃຊ້ກື່ໃຫ້ເກີດຜົນດີແກ່ທັງທຸລະກິດ
ແລະ
ຜູ້ບລິໂພກທຸລະກິດຈະໄດ້ຮັບ
ປະໂຫຍດໃນແງ່ຂອງການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຈານວນຫຼາຍຂັ້ນ ເປັນການສ້າງງານ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ກຸ່ມໜື່ງໃນລະບົບເສດຖະກິດສາລັບຜູ້ບລິໂພກຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນແງ່ຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຈາກສິນຄ້າ ແລະ ບລິການນັນ
ັ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົງທນຂອງສິນຄ້າ ຈະຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າປົກກະຕິ ເພາະບວກ
ອັດຕາດອກເບ້ຍທີື່ຈະຕ້ອງຈ່າຍນາ
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1.5.4

ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເທັກ ໂນໂລຢີ

1. ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີໃໝ່
ການປ່ຽນແປງເຕັກນິກວິທະຍາການສະໄໝໃໝ່ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາສະດວກສະ
ບາຍໃນການດາລົງຊີວິດຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຢີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕື່
ສສ
ື່ ານຕ່າງລະຫວ່າງທຸກຝ່າຍສະດວກຂນ
ັ້ ຫຼາຍ ໃນປະຈຸບັນ ທຸລະກິດສາມາດຈະນາໃຊ້ວິທີການສສ
ື່ ານເຖິງ
ຕົວຜູບ
້ ລິ ໂພກໂດຍອາໄສເທັກໂນໂລຍີເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ບື່ວ່າຜູບ
້ ລິໂພກຈະຢູໃ່ ສ ໄກ ຫຼ ໃກ້ພຽງໃດກຕາມ ສື່
ນັັ້ນໄດ້ແກ່ ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ການຕິດຕສ
ື່ ສ
ື່ ານທາງໂທລະສັບຂ້າມປະເທດ (Telex, Fax) ຫຼ ຜ່ານ
ສັນຍານດາວທຽມ ອື່ນໆ ນອກຈາກນັັ້ນ, ການນາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ວຽກງານໃນທຸລະກິດ ຍັງ
ຊ່ວຍປະໂຫຍດໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ທລ
ຸ ະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັື່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ້າງພະ
ນັກງານ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກລົງບັນຊີ, ການເກັບຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າ, ການຄວບຄຸມສິນຄ້າຄົງເຫຼອ, ການ
ເກັບເງິນຂາຍສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບບາໂຄດ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຍັງຊ່ວຍໃນການເກ້ບຂມ
ັ້ ູນ
ທາງດ້ານອື່ນໆ ຊ່ວຍໃນການບລິຫານ ການວາງແຜນ ການວາງແຜນງົບປະມານ ຕະຫຼອດຈົນການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນອົງກອນທຸລະກິດອີກດ້ວຍ
2. ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດປະຈຸບັນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແກ່ຜູ້ບລິໂພກເປັນສິງື່
ສາຄັນ ທຸລະກິດແຕ່ລະບ່ອນ ຈງື່ ຈະພະຍາຍາມໃນການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກ ທຸລະກິດສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໃໝ່ນາເຂົັ້າສູຕ
່ ະຫຼາດ ກ່ອນຈະເປັນໜ່ວຍ
ງານທີື່ປະສົບຜົນສາເລັດ. ດັື່ງນັັ້ນ ສິື່ງທີື່ຫກ
ຼິ ລຽງບື່ໄດ້ສາລັບທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນ ຄການນາເທັກໂນໂລຊີໃື່ ໝ່
ມາໃຊ້ງານ ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ ຕ້ອງລົງທນສູງຫຼາຍສາລັບການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດ
ຕະພັນໃໝ່ ອອກສູຕ
່ ະຫຼາດ ການຄົັ້ນພົບເທັກໂນໂລຢີທາງການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດໜື່ງໆ ອາດມີຜົນກະທົບ
ຕສ
ື່ ິນຄ້າອີກຊະນິດໜື່ງໄດ້ ເຊັື່ນ: ໃນປະຈຸບັນ ວົງການຮູບເງົາກາລັງຢຸດເຊົາເນອ
ື່ ງຈາກມີສິັ້ນຄ້າທີື່ມີເທັກໂນ
ໂລຢີໃໝ່ເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດຄ: ວິດີໂດເທບ ແລະ ແຜ່ນຊີດ
ື່ ີ ທີື່ເບິື່ງຈາກຄອມພິວເຕີໄດ້ ຫຼ ມີລາຍການສະແດງດີໆ
, ວີດໂີ ອເທບ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ Lao sky ເຮັດໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກບໄື່ ປເບິື່ງຮູບເງົາໃນໂຮງຮູບເງົາ. ການ
ພັດ ທະນາດ້ານເທັກໂນໂລຢີນັັ້ນ ຈະເຫັນປະກົດການທີື່ເກີດຂນ
ັ້ ຕເື່ ນອ
ື່ ງກັນ 2 ລັກສະນະ.
ລັກສະນະທີ 1 ຄ: ການເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆຂນ
ັ້ (New Idea) ການ
ເກີດມີຄວາມຄິດທີື່ຈະເລີກໃຫ້ພະນັກງານຂາຍ, ການເກີດຄວາມຄິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະໄປສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການ ເກີດຄວາມຄິດໃໝ່ໃນວິທີການຈັດຕົບແຕ່ງຮ້ານຄ້າເປັນຕົັ້ນ
ລັກສະນະທີ 2 ຄ: ເມື່ອເກີດ New Idea ຂນ
ັ້ ຍ່ອມຈະສະແດງຕໄື່ ປ ທີື່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເຫຼົື່ານີມ
ັ້ ີຮູບຮ່າງຊັດເຈນ, ມີຕົວຕົນ ຈື່ງພະຍາຍາມສ້າງອຸປະກອນທີື່ດີ ຈັດຫາວັດຖຸ
ດິບທີື່ສາມາດຜະລິດໄດ້ ຄິດຄົັ້ນຫາການຜະລິດໃໝ່ ເປັນການສ້າງ New Device and New
Techniques ເຊັື່ນ: ການນາລະບົບ self-sevice ມາໃຊ້ແທນພະນັກງານຂາຍ ການນາເຄອ
ື່ ງຈັກເຂົັ້າມາ
ຊ່ວຍປະຕິບັດງານຂາຍ, ການມີວິທກ
ີ ານດາເນີນງານໃໝ່ໆ ເກີດຕເື່ ນອ
ື່ ງຂນ
ັ້ ເລອ
ື່ ຍໆ
1.5.5 ສະພາບແວດລ້ອມດ້າ ນການແຂ່ງຂັນ
ສະພາບການແຂ່ງຂັນ (Competition) ເປັນປັດໃຈທີື່ຄວບຄຸມບໄື່ ດ້ອີກປະການໜື່ງ
ຄູແ
່ ຂ່ງຂັນອື່ນໆ ທີື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ຍ່ອມມີຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍອັນດຽວກັບທຸລະກິດຂອງເຮົາ, ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າຫາກຄູ່
ແຂ່ງຂັນລາຍໜື່ງມີການເພີມ
ື່ ປະລິມານການຜະລິດປັບປຸງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີເພື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ
ການທີື່ຈະເພີມ
ື່ ປະລິມານການຈາໜ່າຍໄດ້ ໂດຍທີຈ
ື່ ານວນຜູບ
້ ລິໂພກໃນຕະຫຼາດຍັງຄົງເດີມ ສະແດງວ່າສ່ວນ
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ແບ່ງຂອງຕະຫຼາດ (Market share) ຂອງເຂົາເພີື່ມຂັ້ນ ເຊິື່ງມີຜົນກະທົບໃຫ້ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງທຸລະ
ກິດ ແລະ ຂອງເຮົາ ແລະ ຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັນຜູອ
້ ື່ນໆຫຼຸດລົງ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈງື່ ຕ້ອງມີການປະ
ເມີນກາລັງຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ ຈານວນຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັັ້ນຈະໜ້ອຍ ຫຼ ຫຼາຍຂນ
ັ້ ຢູກ
່ ັບປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ສິນຄ້າປະເພດອຸປະໂພກ ບລິໂພກ ເຊິື່ງເປັນສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງລົງທນໃນການຜະລິດບຫ
ື່ ຼາຍຈະມີລາຄາຖກຄວາມ
ຕ້ອງການສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດຂອງຜູບ
້ ລິໂພກເປັນຈານວນຫຼາຍ ຄວາມຖີໃື່ ນການຊັ້ສູງສິນຄ້າປະເພດນີຈ
ັ້ ະມີຄູ່
ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດຫຼາຍ ສິນຄ້າປະເພດອຸດສາຫະກາທີື່ຕ້ອງການລົງທນສູງ ລາຄາແພງ ຂະໜາດຂອງລູກຄ້າ
ມີຈານວນໜ້ອຍ ສີນຄ້າຈະຜະລິດອອກມາໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຈານວນຄູແ
່ ຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໜ້ອຍ
ລະດັບການແຂ່ງຂັນຈະຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ຂນ
ັ້ ຢູກ
່ ັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູຜ
້ ະລິດ ໃນ
ອຸດສາຫະການັັ້ນ ທຸລະກິດບາງຊະນິດ ຜູ້ຜະລິດທຸກຄົນຜະຍາຍາມຫຼີກລຽງການແຂ່ງຂັນ ໂດຍສະເພາະການ
ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ ທຸລະກິດບາງອຸດສາຫະກາ ຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍຕົກລົງກັນໃນການການົດລາຄາສິນຄ້າ
ແລະ ຫັນໄປໃຊ້ການແຂ່ງຂັນດ້ານອື່ນໆ ເຊັື່ນ: ການການົດຍຸດທະສາດການໂຄສະນາບັນຈຸພັນ ແລະ ຊ່ອງ
ທາງຈັດຈາໜ່າຍ ແຕ່ທຸລະກິດບາງອຸດສາຫະກາມີລະດັບການແຂ່ງຂັນສູງ ໂດຍພະຍາຍາມວາງຍຸດທະສາດ
ທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນທຸກຢ່າງ ບື່ວ່າຕົວຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງທາງການຈັດຈາໜ່າຍ, ລາຄາ ແລະ ການສົງື່ ເສີມ
ການຕະຫຼາດ ໃນພາວະຢ່າງນີັ້ ບລິຫານການຕະຫຼາດ ຈາເປັນທີຈ
ື່ ະຕ້ອງສກສາຂມ
ັ້ ູນຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັນຕະຫຼອດ
ເວລາ ເພື່ອຈະໄດ້ການົດແຜນໃນການຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງ
1.5.6 ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ວັດຈຸດປະສົງຂອງອົງການທຸລະກິດ
ປັດໃຈສາຄັນທັງ 2 ຕົວຄ ຊັບພະຍາກອນຂອງອົງການທຸລະກິດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ
ອົງການທຸລະກິດ ລ້ວນແຕ່ເປັນຂຈ
ັ້ າກັດສາລັບການບລິຫານຂອງຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະ ເປັນ
ຂຈ
ັ້ າກັດໃນການວາງຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດໃນໄລຍະສັນ
ັ້
ເພາະຖ້າຫາກໃນລະດັບຍາວ ຜູ້ບລິຫານ
ການຕະຫຼາດອາດປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານນະການໄດ້ ຜູ້ບລິຫານການຕະຫຼາດທີື່ມີ
ປະສິດ ທິພາບ ຕ້ອງພະຍາຍາມສກສາວ່າ ຊັບພະຍາກອນທີື່ຕົນມີຢູ່ ບວ
ື່ ່າຈະເປັນດ້ານການເງິນ ວັດຖຸດິບ
ພາບພົດຂອງກິດຈະການ, ປະສົບການ, ຂະໜາດຂອງໂຮງງານ, ສະຖານທີຕ
ື່ ັັ້ງໂຮງງານ, ພະນັກງານຕະ
ຫຼອດຈົນເຕັກນິກຂອງຜູບ
້ ລິການອນ
ື່ ໆ ມີສະພາບການແນວໃດສິື່ງເຫຼົື່ານີຈ
ັ້ ະເປັນສິື່ງທີຊ
ື່ ີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງທຸລະກິດໜື່ງ, ກັບທຸລະກິດອື່ນໆ ນັກການຕະຫຼາດ ຕ້ອງສກສາໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ເມື່ອ
ວິເຄາະຈາກຊັບພະຍາກອນເຫຼົື່ານີແ
ັ້ ລ້ວ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດດີຂອງອົງກອນຢູໃ່ ສ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ
ນັັ້ນ ແລະ ນາຈຸດດີຂອງທຸລະກິດມານາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີອິດທິພົນໃນການພັດທະ
ນາຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດມີ:
1. ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງການເງິນ (Financial Strength)
ອຸດສາຫະກາຕ່າງໆ ເຊັນ
ື່ : ອຸດສາຫະກາເຫຼັກ, ນັ້າມັນ ແລະ ເຄມີ ທີື່ເປັນອຸດສາຫະ
ກາຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນທນຈານວນຫຼາຍ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ກິດຈະການ
ຜູທ
້ ສ
ີື່ ົນໃຈຈະເຮັດທຸລະກິດເຫຼົື່ານີັ້ ຈະຕ້ອງມີຖານະທາງການເງິນທີື່ໝັັ້ນຄົງ, ຈະຕ້ອງມີເງິນທນທີື່ຈະຊເັ້ ຄື່ອງ
ຈັກ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໃນປະລິມານທີຫ
ື່ ຼາຍ ເພື່ອຮັບ
ປະໂຫຍດຈາກການປະຢັດ ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງການຜະລິດ ( Economic of Scale) ເຊິື່ງໝາຍ
ເຖິງວ່າ ເມື່ອຜົນຜະລິດໃນປະລິມານຫຼາຍຂນ
ັ້ ຕົັ້ນທນຕື່ໜ່ວຍຂອງສິນຄ້າຈະຫຼຸດລົງ ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ
ຈງື່ ຕ້ອງເສຍປຽບເລອ
ື່ ງຕົັ້ນທນຂອງສິນຄ້າທີື່ເຂົັ້າມາແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດ້ ແຕ່ຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງອາດບື່
ຈາເປັນຕ້ອງອາໄສຂັ້ດຂ
ີ ອງການປະຍັດເນື່ອງຈາກຂະໜາດ
ຖ້າຫາກຜະລິດຕະພັນນັັ້ນມີປະລິມານການຈາ
ໜ່າຍບຫ
ື່ ຼາຍ ແລະ ຈາເປັນຕ້ອງມີການປຽນແປງຮູບແບບເລື່ອຍໆ ໃນກລະນີແບບນີບ
ັ້ ລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ
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ຈະໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າບລິສັດໃຫຍ່ ເພາະມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມບລິສັດຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ທີື່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຄົງຈະໄດ້ປຽບບລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນເລື່ອງຂອງການລົງທນ,
ການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່.
2. ຄວາມສາມາດດ້ານການຜະລິດ (Production Strength)
ການທີື່ກິດຈະການມີຄວາມພ້ອມ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼ ຜະລິດ
ບລິ ການໄດ້ດີກວ່າ ອັນສບເນື່ອງມາຈາກຄວາມພ້ອມດ້ານອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ ວັດຖຸດິບ, ຄວາມຊານານ
ໃນການຜະລິດທີື່ເໜອກວ່າ ຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະການນັັ້ນມີຂໄັ້ ດ້ປຽບ ໃນການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດນັັ້ນ
ຫຼາຍ ການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ຫຼ ດາເນີນງານ ສກສາໄດ້ຈາກສິງື່ ຕື່ໄປນີັ້:
ຂະໜາດໂຮງງານ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ (Plants and Facilities)
ທຸລະກິດບາງປະເພດ ຈາເປັນຕ້ອງມີກາລັງການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຕ້ອງມີພັ້ນທີື່ໂຮງງານກວ້າງຂວາງ, ມີ
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີື່ທັນສະໄໝ ກິດຈະການທຸລະກິດທີື່ເປັນຄູແ
່ ຂ່ງຂັນຜະລິດຕະພັນຊະນິດດຽວ
ກັນ ກິດຈະການທີື່ມີຈານວນເຄື່ອງຈັກ ກາລັງການຜະລິດທີເື່ ໜອກວ່າທັນສະໄໝກວ່າ ຍ່ອມເປັນຂໄັ້ ດ້ປຽບ
ໃນການແຂ່ງຂັນ ເນື່ອງຈາກສາມາດຜະລິດຕະພັນ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
ອີກທັງໄດ້ປຽບຈາກຂະ ໜາດຂອງການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທນການຜະລິດຕື່າກວ່າ, ໃນກລະນີທີື່ກິດຈະ
ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງຂະຫຍາຍການຜະລິດ ການຈັດຫາເຄື່ອງຈັກທີື່ທັນສະໄໝກວ່ານາມາໃຊ້
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ ຄວນຈະຈັດຫາໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ ຈະໃຊ້ວິທີສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານ
ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຫຼ ໂດຍການເຊົື່າ ເຊິື່ງຈະເປັນການພິຈາລະນາເຖິງການນາຊັບພະຍາກອນທີື່ກດ
ິ ຈະການມີຢູ່
ຄເງິນທນມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ເໜາະສົມ ກິດຈະການທາງທຸລະກິດທີື່ຊມ
ັ້ າຂາຍໄປ ບໄື່ ດ້ມີ
ການຜະລິດ ຍັງຄົງຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນດ້ານອາຄານສິື່ງກສ້າງ ອຸປະກອນ
ເຄື່ອງມຕ່າງໆ ໃນການປະກອບການເຊັື່ນ: ການມີພັ້ນທີື່ທາທຸລະກິດຫຼາຍ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຈາ
ນວນຊະນິດ ຂອງສິນຄ້າທີື່ຈະຈາໜ່າຍໄດ້ເພີື່ມຂນ
ັ້
ວັດຖຸດິບ (Raw Material Reserves) ຫຼ ສິນຄ້າໃນມເປັນປັດໃຈທີື່ຈະບົື່ງຊີັ້
ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການດາເນີນງານຕເື່ ນື່ອງ ບເື່ ກີດບັນຫາຂາດແຄນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍໄດ້
ການສາຮອງວັດຖຸດິບ ຫຼ ສິນຄ້າຄ້າງສາງ ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼ ໜ້ອຍເກີນໄປ ລ້ວນແຕ່ກໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍ
ຫາຍໄດ້ທັງ 2 ກລະນີ ການມີຫຼາຍເກີນໄປ ຍ່ອມກຜົນເສຍດ້ານພາຫະນະ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເກັບຮັກສາ,
ດອກເບ້ຍ ເບ້ຍປະກັນ ພະນັກງານດູແລຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຄ້າ ມີຈານວນສູງຂນ
ັ້ ແຕ່ຖ້າກິດຈະການມີ
ສິນຄ້າຄ້າງໜ້ອຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດສະຫງັກໃນການຜະລິດ ຫຼ ການຂາຍ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຄົງທີື່ຂອງໂຮງານຜະລິດສິນຄ້າບທ
ື່ ັນ ອາດເສຍລູກຄ້າໄປ ເສຍຊສ
ື່ ຽງຂອງຈິດຈະການ, ດັື່ງນັັ້ນ,
ກິດຈະການທາງທຸລະກິດ ຈື່ງຕ້ອງຫາວິທີການສັງື່ ຊທ
ັ້ ີື່ມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງການຈັດຫາແຫຼງື່ ຊັ້ທຈ
ີື່ ະໃຫ້
ຄວາມປອດໄພສະໝື່າສະເໝີ ໃນການຈັດສົື່ງວັດຖຸດິບ ຫຼ ສິນຄ້າສາເລັດຮູບໄດ້
ສິດທິບັດ (Patent) ເປັນຊັບພະຍາກອນຂອງກິດຈະການທຸລະກິດ ຈາກການ
ຜະລິດ ໃນຖານະທີື່ເປັນສິື່ງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຜູຜ
້ ະລິດລາຍນັັ້ນໃຫ້ພນ
ົັ້ ຈາກຄູແ
່ ຂ່ງຂັນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາໜື່ງ
ລັດຈະຮັບຈົດທະບຽນ ແລະ ໃຫ້ມີສິດທິບັດ (Patent)
ແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດຄົນທາອິດ ເພື່ອເປັນລາງວັນໃນ
ການຄົັ້ນພົບສິື່ງທີື່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມໃນໄລຍະເວລາໄດ້ສິດທິບັດກິດຈະການຈະຜະລິດສິັ້ນຄ້າອອກຈາ
ໜ່າຍ ໄດ້ ໂດຍບມ
ື່ ີຄແ
ູ່ ຂ່ງຂັນ
3. ສະຖານທີຕ
ື່ ງັັ້ (Loiation)
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ໃນປະຈຸບັນນີເັ້ ປັນທີື່ຍອມຮັບກັນວ່າ ຕົັ້ນທນດ້ານການຂົນສົງື່ ເປັນຕົັ້ນທນການຕະ
ຫຼາດທີື່ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທນຕໜ
ື່ ່ວຍຂອງຜະລິດຕະພັນສູງຂນ
ັ້ ສະຖານທີື່ຕັັ້ງຂອງອົງການທຸລະກິດ ຈະມີສ່ວນສາ
ພັນໂດຍກົງກັບຕົັ້ນທນດ້ານການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ປະເພດອາຫານທີື່ເກັບໄວ້ໄດ້ບດ
ື່ ົນ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າໜົມປັງ, ຜັກ,
ໝາກໄມ້, ຊີັ້ນສັດ ແລະ ອາຫານບລິໂພກປະຈາວັນ ທັງແຫຼື່ງຜະລິດ ແລະ ແຫຼື່ງທີື່ຊ່ວຍກະຈາຍສິນຄ້າ ຄວນ
ຈະຢູໃ່ ກ້ຕະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນ, ສິນຄ້າປະເພດນີັ້ ຈງື່ ເປັນໂອກາດອັນດີສາລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ສິນຄ້າ
ບາງຊະນິດຈະຕ້ອງຕັັ້ງຢູ່ໃກ້ແຫຼື່ງວັດຖຸດິບ ເພື່ອຈະຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງ ແລະ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບ
ວັດຖຸດິບທີື່ມີປະສິດທິພາບມາໃຊ້ໃນການຜະລິດ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານຜະລິດຫົວກະລົດກະປ໋ອງຕັັ້ງຢູໃ່ ກ້ແຫຼື່ງ
ວັດຖຸດິບ ກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍ ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງສະຖານທີື່ຕັັ້ງມີຜົນຕກ
ື່ ານຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
4. ການເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງມະຫາຊົນ (Public Acceptance)
ກິດຈະການທຸລະກິດທ ບວ
ື່ ່າຈະເປັນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ ທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ທີື່ມີລູກຄ້າປະຈາ (Customer Franchise) ເປັນການຍາກທີຄ
ື່ ູ່ແຂ່ງຂັນຈະເຂົັ້າສູຕ
່ ະຫຼາດນັັ້ນໄດ້
ລູກຄ້າປະຈາທີື່ດຖ
ີ ໄດ້ວ່າ ເປັນຊັບສິນທີື່ມຄ
ີ ່າຂອງອົງການທຸລະກິດ ໃນບາງຄັັ້ງທຸລະກິດອາດຕ້ອງມີການທົດ
ສອບວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນຂອງຄູແ
່ ຂ່ງໃນຕະຫຼາດ ຈະເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງຜູບ
້ ລິ
ໂພກກວ່າກັນ ເພື່ອຈະນາຂມ
ັ້ ູນມາປັບປຸງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ແລະ ຜົນຈາກການວິໄຈຈະເຫັນໄດ້ວ່າ
ສິນຄ້າບາງຊະນິດທີື່ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງຜູບລິໂພກໃນຕະຫຼາດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຄແ
ູ່ ຂ່ງຂັນຕ້ອງລົງທນຢ່າງ
ມະຫາສານເພື່ອທີື່ຈະໄດ້ເຂົັ້າໄປໃນຕະຫຼາດນັັ້ນໄດ້ ຊື່ສຽງຂອງກິດຈະການຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຂາຍ
ສິນຄ້າໄດ້ດຫ
ີ ຼາຍ ເຊັນ
ື່ : ກລະນີຮ້ານພ້ອມສິນຄ້າທີມ
ື່ ີຜຮ
ູ້ ູ້ຈັກດີ ການຂະຫຍາຍເປັນສາຂາໃໝ່ ຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼ ກິດຈະການໃນລະບົບ Franchise
5. ບຸກຄະລະກອນທີື່ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ (Personnel)
ທຸລະກິດບາງແຫ່ງ ອາດມີການລົງທນໃນການຈ້າງພະນັກງານສູງ ເພື່ອຕ້ອງການທີື່ມີ
ຄວາມສາມາດຊ່ວຍໃນການດາເນີນກິດຈະການ ພະນັກງານທີມ
ື່ ີປະສິດທິພາບຖໄດ້ວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນ
ອັນສາຄັນຂອງທຸລະກິດເຊັື່ນ: ຖ້າຫາກມີພະນັກງານທີື່ມີຄວາມຊານານ ຫຼ ມີປະສິດທິພາບກຈະສາມາດວາງ
ແຜນເຮັດໃຫ້ອົງກອນບັນລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ຕ້ອງການໄດ້ ການເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນມີປະສິດທິພາບ ຝ່າຍ
ບລິຫານຈະຕ້ອງຍດຫຼັກ ນາໃຊ້ບຸກຄົນຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ເເໝາະສົມ ເຂົັ້າໃສ່ຕາແໜ່ງທີື່ເໝາະສົມ
6. ທັດສະນະຄະຕິຂອງການຄຸມ
້ ຄອງບລິຫານ (Management Attitude)
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ນະໂຍຍາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງບລິຫານລະດັບສູງ ເປັນປັດໃຈ
ທີສ
ື່ າຄັນທີື່ມີຜົນກະທົບຕກ
ື່ ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງບລິສັດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງ ມີຜົນຕື່ກນ
ັ ພັດທະນາ ແລະ
ການແນະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຫາກຜູບ
້ ລິຫານມີທ່າທີື່ທບ
ີື່ ຄ
ື່ ່ອຍເຫັນດີ, ບື່ສົນໃຈ, ບື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການທີື່ຈະຂະຫຍາຍກິດຈະການ, ກິດຈະການນັັ້ນ ຈະດາເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະ ໃນທີື່
ສຸດຈະປະສົບຄວາມລົັ້ມເຫຼວ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມີຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ທີື່ແຕ່ລະກິດຈະການທຸລະກິດແຕກ
ຕ່າງກັນ ທຸລະກິດແຕ່ລະຢ່າງ ຈະຕ້ອງຄົັ້ນຫາຈຸດເດັນ
ື່ ຂອງກິດຈະການ ແລ້ວວາງແຜນນາຊັບພະຍາກອນ ທີື່
ເປັນຈຸດເດັນ
ື່ ຈຸດແຂງຂອງກິດຈະການຕົນເອງ ອອກມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃນເວລາດຽວກັນ ຕ້ອງ
ພະຍາຍາມຫຼີກລຽງການນາຊັບພະຍາກອນທີື່ເປັນຈຸດອ່ອນອອກ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາແກ້
ໄຂ ໃຫ້ປ່ຽນຈຸດອ່ອນເປັນຈຸດແຂງແລ້ວ ຢ່າງໃດກຕາມ ຄວາມອ່ອນແອຂອງກິດຈະການ ເປັນປັດໃຈທີື່
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນໄລຍະເວລາຍາວນານອອກໄປ
1.5.7 ສວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ
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ອົງປະກອບທີື່ສາຄັນ ໃນການການົດງານຕະຫຼາດ ແລະ ເປັນປັດໃຈທີື່ສາມາດຄວບຄຸມ
ໄດ້ ກິດຈະການທາງທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງສ້າງສວນປະສົມການຕະຫຼາດທີື່ເໝາະສົມ ໃນການວາງຍຸດທະສາດ
ທາງການຕະຫຼາດ ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ (Product), ບ່ອນຈັດຈາໜ່າຍ (Place), ການການົດ
ລາຄາ (Price) ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion) ເຮົາສາມາດເອີັ້ນສ່ວນປະກອບການ
ຕະຫຼາດໄດ້ອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ 4Ps ສ່ວນປະກອບທັງ 4 ຕົວນີັ້ ທຸກຕົວມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ P ແຕ່ລະຕົວມີ
ຄວາມສາຄັນເທົື່າທຽມກັນ ແຕ່ຂັ້ນຢູ່ກັບຜູ້ບລິຫານການຕະຫຼາດແຕ່ລະຄົນ ຈະຫວ່າງຍຸດທະສາດໂດຍເນັັ້ນ
ນັ້າໜັກທີື່ P ໃດຫຼາຍກ່ວາກັນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເປົັ້າໝາຍການຕະຫຼາດຄ:
ຜູ້ບລິໂພກ
ການດາເນີນການທາງການຕະຫຼາດ ມີປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີອິດຕິພົນຕື່ການການົດ ຫຼ ວາງ
ແຜນການຕະຫຼາດຢູ່ 2 ປະເພດຄ:
1. ປະເພດທີ 1
ເປັນປັດໃຈພາຍໃນຂອງກິດຈະການເຊິື່ງກິດຈະການສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ການົດໄດ້
ກາປ່ຽນແປງ
ໃຫ້ເໝາະສົມ ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ່ບລິຫານໃນກິດຈະການໄດ້ ແລະ ທຸກໆ
ກິດຈະການຈະຕ້ອງມີປັດໃຈທີຄ
ື່ ວບຄຸມໃນກຸ່ມນີັ້ ຈະຫຼີກລຽງ ແລະ ຂາດໄປສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງບື່ໄດ
2. ປະເພດທີ 2
ເປັນປັດໃຈທີື່ມີສ່ວນໃນການການົດອົງປະກອບຕ່າງໆ ຮູບແບບການຈັດສ່ວນປະ
ກອບຂອງປັດໃຈກຸ່ມທີ 1 ເປັນປັດໃຈທີື່ບື່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມສາພັນກັນເມື່ອຕ້ອງການທາ
ທຸລະກິດ ໄດ້ແກ່: ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທັງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ, ຄູ່ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນຕ່າງໆ
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ບົດທີ 2
ຜະລິດຕະພັນ (Product)
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ

- ອະທິບາຍຫຼັກພັ້ນຖານໃນການສະເໜີອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ
- ຈາແນກປະເພດຜະລິດຕະພັນໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ
2.1.1

ນິຍາມຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນພັນແມ່ນຫຍັງ ? ຜະລິດຕະພັນ (Product) ແມ່ນອົງປະກອບຫຼາຍໆ
ຢ່າງທີື່ໂຮມກັນແລ້ວສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊັ້ໃຫ້ເກີດຄວາມພໃຈບາງປະການ ຈາກການໃຊ້
ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ຫຼ ຜົນຕອບແທນໃດໆ ທີື່ຜູ້ຊັ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊັ້ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໆ
2.1.2 ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜະລິ ດຕະພັນ
ໃນການຊັ້ສິນຄ້າບລິການຂອງຜູ້ບລິໂພກກຄຜູ້ໃຊ້ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດກດີຈະມີຄວາມ
ຕ້ອງການຫຼາກຫຼາຍ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນທີື່ສະເໜີຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຊັ້ແຕ່ລະຄົນ ຈງື່ ບື່ຈາເປັນຕ້ອງມີລັກສະ
ນະເໝອນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນສິນຄ້າບລິການຊະນິດດຽວກັນເຮົາສາມາດຈະແບ່ງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ 3 ລັກສະນະຄ:
1. ຜະລິດຕະພັນທີມ
ື່ ຕ
ີ ົວຕົນ
ຄສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ບລິການທີື່ສະເໜີຂາຍ ເຊິື່ງຈັບຕ້ອງໄດ້ເບິື່ງ
ເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນ ຫຼ ເປັນທີື່ຍອມຮັບທັນທີວ່າ ຄສິື່ງທີື່ສະເໜີຂາຍ ເຊິື່ງເກີດຈາກຮູບລັກສະນະ (Feature)
ທີື່ປະກົດຫຼາຍກວ່າຄຸນນະພາບມີຂະໜາດນ້ອຍ, ໃຫຍ່, ຮູບຊົງສີື່ລ່ຽມກົມ ຫຼ ຜະລິດຈາກວັດຖຸປລາສະຕິກ,
ເຫຼັກ, ໄມ້, ເຈ້ຍສີຂຽວ, ແດງ, ສົມ
ັ້ , ມີລວດລາຍກາສິນຄ້າ ຫຼ ບັນຈຸພັນມີລັກສະນະແນວໃດ ເຊັື່ນ: ເສັ້ອ,
ໂສ້ງ, ກ້ອງ ຖ່າຍຮູບ, ຕູ້ເຢັນ, ໂທລະທັດອື່ນໆ
2. ຜະລິດຕະພັນທີຕ
ື່ ້ອງມີສວນ
ນອກຈາກຜະລິດຕະພັນທີື່ມີຕວ
ົ ຕົນແລ້ວ ໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໆຈະຕ້ອງ
ປະ ກອບດ້ວຍ ບລິການ ຫຼຜະລິດຕະພັນຊະນິດອື່ນໆ ຄວບຄູ່ ຫຼ ເພີມ
ື່ ເຕີມ ໂດຍທີື່ຜູ້ຊັ້ ຫຼ ຜູ້ບລິໂພກຫວັງ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຖ້າຈະຕັດສິນຊັ້ສິນຄ້ານັັ້ນໄດ້ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງມີບາງສິື່ງບາງຢ່າງນອກເໜອຈາກຕົວສິນຄ້າ ເຊັນ
ື່ :
- ຈະຊັ້ເຂົັ້າ, ແກງ ຫຼ ເຟີກິນຍ້ອມຮັບວ່າຈະມີຖ້ວຍ, ຈານ, ບ່ວງ, ແອບເຂົັ້າເຊິື່ງ
ເປັນອຸປະກອນສາລັບການກິນ, ຕະຫຼອດຈົນມີເຄື່ອງປຸງໃຫ້ດ້ວຍ ຫຼ ອາດຄາດຫວັງຕື່ໄປວ່າຈະມີຮ້ານ, ເຊິງື່
ມີໂຕະ, ຕັື່ງໃຫ້ນງັື່ , ຮັບປະທານ ຫຼ ອາດລຽງຕື່ໄປເຖິງຄວາມສະດວກ ສະບາຍຂອງຮ້ານຈາກພັດລົມ ຫຼ
ເຄື່ອງປັບອາກາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຊັ້ບື່ໄດ້ຕ້ອງການພຽງແຕ່ຕົວຜະລິດຕະພັນເທົື່ານັັ້ນ.

17

- ຈະຊັ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຈະມີຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ, ທີື່ຈະຕ້ອງນາມາໃຊ້ຮ່ວມກັນຄ:
ຟິມບລິການລ້າງ-ອັດຮູບ, ສະນັນ
ັ້ ເມື່ອຈະຊັ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຍ່ອມຈະນກເຖິງຢ່າງໜ້ອຍທີື່ສຸດ ຜູ້ຂາຍກ້ອງ
ຖ່າຍຮູບ ມີຟິມຂະໜາດທີື່ໃຊ້ກັບກ້ອງນັັ້ນ ຫຼ ບື່ ແລະ ບລິການອັດລ້າງຮູບອີກດ້ວຍ
- ນອກຈາກຕົວຢ່າງດັື່ງກ່າວແລ້ວ
ຜູ້ຊັ້ອາດຕ້ອງການບລິການຕ່າງໆຈາກຜູ້ຂາຍ
ເຊັື່ນ: ຄວາມສະດວກໃນການຊັ້ມີສິນຄ້າ ໃຫ້ເລອກຫຼາຍບື່ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຍ່າງໄປຊັ້ໄກ ຫຼ ຄວາມສະດວກ
ໃນການຊາລະເງິນ ດ້ວຍສິນເຊື່ອຜ່ອນຊາລະ ຫຼ ໃຊ້ບັດເຄຣດິດໄດ້, ຜູ້ຊັ້ອາດເບິື່ງສ່ວນເພີື່ມທີື່ຕ້ອງໄດ້ຄ: ກາ
ສິັ້ນຄ້າທີື່ມີເຊື່ອສຽງເປັນທີື່ຮູ້ຈັກດີເບິື່ງເຖິງພາບພົດທີື່ມີຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຂາຍ ຫຼ ອາດຕ້ອງການຫຸ້ມຫື່ທີື່ສວຍງາມ
ແປກຕາ ຫຼ ສາມາດໄປເຮັດປະໂຫຍດແນວອື່ນໄດ້. ຈອກາເຟສາເລັດຮູບ ຫຼ ຈອກໃສ່ກວນໝາກໄມ້ຕ່າງໆ
ໃຊ້ໝົດແລ້ວນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕື່ຢ່າງອື່ນໄດ້.
- ຫາກຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍມີແນວຄິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃນລັກສະນະທີື່ຕ້ອງມີ
ສ່ວນເພີມ
ື່
ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງເພີື່ມສ່ວນອື່ນ ນອກຈາກຕົວສິນຄ້າທີື່ຜູ້ຊັ້ຕັັ້ງໃຈຊັ້ ຫຼ ສິນຄ້າຫຼັກ (Core
Product), ບລິການໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຫຼ ຈັດລາຍການຊິງໂຊກ, ແຈກແຖມ ຈັດຮ້ານໃຫ້ສວຍງາມ ມີ
ສ່ວນເພີມ
ື່ ຕາມທີື່ລູກຄ້າຕ້ອງການສະເໝີ.
3. ຜະລິດຕະພັນທີື່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຜູ້ຊັ້ຜະລິດຕະພັນບື່ວ່າຈະເປັນຜູ້ບລິໂພກ ຫຼ ໜ່ວຍງານທຸລະກິດ, ການຊັ້ສິນຄ້າແຕ່
ລະຄັັ້ງມີຈຸດປະສົງຫຼັກ ໃນການສະແຫວງຫາບາງສິື່ງບາງຢ່າງທີື່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ເກີດຂັ້ນເຊັື່ນ:
- ການຊັ້ສນ
ິ ຄ້າເພື່ອບລິໂພກຜູ້ບລິໂພກ ບື່ໄດ້ເບິື່ງຫາແຕ່ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ
ຜະລິດຕະພັນແຕ່ຈຸປະສົງຫຼັກໃນການສະແຫວງຊັ້ໄດ້ແກ່ຄວາມຫິວໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງໜ້າກິນ, ລົດຊາດແຊບ
ຊ້ອຍ, ລ້ວນແຕ່ເປັນເຊິື່ງສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ທີື່ອາດຈະເກີດຈາກສະພາບຮ່າງກາຍ ຫຼ ສະພາບທາງ
ອາລົມ
- ການຊັ້ເຄື່ອງບັນທກສຽງ ຫຼ ເຄອ
ື່ ງຫຼິັ້ນວິດີໂອ ຫຼ ວິທະຍຸໂທລະພາບ ຄວາມຕ້ອງ
ການທີື່ແທ້ຈິງຢູ່ທີື່ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດສຽງ ຫຼ ພາບທີື່ເກີດຂນ
ັ້ ແລະ ການເກັບຮັກສາໄວ້ແລ້ວ
ນາມາສະແດງໃໝ່ ຄັັ້ງແລ້ວຄັັ້ງເຫຼົື່າຫຼາຍໆຄັັ້ງ ຂອງການຄວາມມ່ວນຂອງສຽງ, ດັງແຮງຄົມຊັດຂອງພາບ ຫຼ
ອາດລວມໄປເຖິງລັກສະນະຂອງການໃຊ້ງານທີື່ສະດວກບື່ຫຍຸ້ງຍາກປະຢັດພະລັງງານເຄື່ອນຍ້າຍສະດວກ.

- ການຊັ້ເຄື່ອງຈັກຊັກເຄື່ອງ ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການຊັ້ຄຄວາມຕ້ອງການຄວາມສະ
ດວກຊ່ວຍແຮງໃຊ້ເວລາໜ້ອຍປະຢັດ: ນັ້າ, ແຟັບໃນການຊັກເຄື່ອງ ອາດແກ້ໄຂບັນຫາການຊັກເຄື່ອງຄອບ
ຄົວສະນັັ້ນ ຜູ້ຊັ້ຈະສົນໃຈໃນປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງ ຫຼາຍກວ່າຮູບຊົງເຫຼັກ ປຣາສະຕິກ,
ເຄອ
ື່ ງຈັກ ຫຼ ວັດສະດຸອື່ນໆ ທີື່ປະກອບກັນເປັນເຄື່ອງຈັກຊັກເຄື່ອງ

- ການຊັ້ເຄື່ອງນຸ່ງ ຈຸດປະສົງຫຼັກ ແມ່ນຢູ່ທີື່ຄວາມຕ້ອງການນຸ່ງສະບາຍເບິື່ງແລ້ວດີ
ງາມ ໂດຍບື່ໄດ້ສົນໃຈວ່າ ທາດແທ້ຂອງສ່ວນປະກອບຄຫຍັງແດ່ ເຊິື່ງເປັນເລື່ອງຂອງນາມມະທາອະທິບາຍ
ຍາກ ຕ້ອງທົດລອງໃສ່ເບິື່ງກ່ອນແລ້ວເບິື່ງພາບລວມຮູ້ສກແນວໃດ
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ (Product Concepts) ໃນ
ລັກສະນະຂອງ (Generic Product) ຈະເນັັ້ນໃສເລື່ອງຂອງຄຸນປະໂຫຍດ ຫຼ ຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ຈະໄດ້
ຮັບຫຼາຍກວ່າຮູບລັກສະນະທີື່ປະກົດ (Features) ບື່ວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕື່ສະພາບຮ່າງກາຍ ຫຼ ສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາລົມອັນເກີດຈາກປະສາດສາພັດທັງ 5 ແມ່ນກະທັັ້ງການຊັ້ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ
ແລະ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ກິດຈະການທຸລະກິດທີື່ຕັດສິນໃຈຊັ້, ຈະຄານື່ງເຖິງປະສິດທິພາບປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍ
ຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກການຊັ້ນັັ້ນໆ ແລະ ສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງຄານງເຖິງຜົນຕອບແທນໃນຮູບກາໄລ ສາລັບກິດຈະ
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ການຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ທີື່ຊັ້ຜະລິດຕະພັນມາຈາໜ່າຍກຍອມຈະຄານງເຖິງວ່າ ລູກຄ້າຂອງຮ້ານຈະພໃຈຈະຕ້ອງ
ການ ຫຼ ບື່ ສະຫຼຸບແລ້ວຄ: ຈະຈາໜ່າຍຕື່ໄດ້ ຫຼ ບື່ ຮ້ານຄ້າບື່ໄດ້ສົນໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນນັັ້ນງາມ ຫຼ ບື່ສ່ວນ
ນ້ອຍສ່ວນໃຫ່ຍ ຫຼ ຜະລິດມາຈາກວັດຖຸອັນໃດ ຖ້າລັກສະນະທີື່ປະກົດນັັ້ນບື່ໃຊ້ສັນຍານບອກເຖິງຄວາມ
ສາມາດໃນການຂາຍ
2.1.3 ອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ດັື່ງທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນຫົວຂັ້ແນວຄວາມຄິດຜະລິດຕະພັນ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ
ໃດໆແຕ່ລະຄັັ້ງ ຜູ້ຂາຍບື່ໄດ້ຂາຍແຕ່ພຽງສິນຄ້າທີື່ມີຕົວແທນເທົື່ານັັ້ນ ຫາກຍັງຂາຍອົງປະກອບອື່ນໆລວມ
ດ້ວຍ. ດັື່ງນັັ້ນ, ໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຈະມີອົງປະກອບຕ່າງໆດັື່ງນີັ້:
1. ຕົວຜະລິດຕະພັນຫຼກ
ັ
ສິື່ງຜູ້ຊັ້ຕັັ້ງໃຈຈະຊັ້ ເປັນພັ້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ ເຊິື່ງມີທັງລັກສະນະທີື່ມີຕົວຕົນ,
ຈັບຕ້ອງໄດ້ (Tangible Product) ເຊັື່ນ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ນັ້າຢາສະຜົມ, ຢາປົວພະຍາດ, ວິຕາມິນ, ໝາກ
ຝຼງັື່ , ຢາສີແຂ້ວ ອື່ນໆ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີື່ບື່ມີຕົວຕົນ, ສາພັດບື່ໄດ້ (Intangible Product) ເຊັື່ນ:
ທຸລະກິດຂາຍບລິການຕ່າງໆການຮັບປະກັນໄພຕ່າງໆ, ການເສີມສວຍ, ການຮັກສາໂຣກຂອງແກະ, ການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ຕົວຜະລິດຕະພັນທີື່ຈັບຕ້ອງໄດ້ຄ: ສິື່ງທີື່ຮຽກວ່າສິັ້ນຄ້າ (Goods or
Physical Product)
ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີື່ຈັບຕ້ອງຕົວບື່ໄດ້ ບື່ມີຕົວຕົນເອີັ້ນວ່າ ການບລິການ
(services) ສ່ວນທີື່ປະກອບຂັ້ນເປັນ (Core Product) ໄດ້ແກ່ ວັດຖຸດິບສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ (Performances) ທີື່ລວມກັນເຂົັ້າດ້ວຍກັນແລ້ວສາມາດສະແດງເຖິງຮູບລັກສະນະ
(Feature) ບາງປະການເຊັື່ນ: ຂະໜາດ, ຮູບຊົງ, ສີສັນ, ຄຸນນະພາບບາງປະການ ຫຼ ສະແດງຄຸນ
ປະໂຫຍດບາງປະການຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ທີື່ຈະຕອບສະໜ້ອງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆຂອງຜູ້ຊັ້ໄດ້.
ຜູ້ຊັ້ຍາສີແຂ້ວຕ້ອງການສິື່ງທີື່ຈະທາຄວາມສະອາດແຂ້ວ, ຮັກສາແຂ້ວ ປ້ອງກັນ
ແຂ້ວແມງ, ປາກສະອາດ, ມີກນ
ິື່ ຫອມ ສະນັັ້ນ Physical Product ຂອງຢາສີແຂ້ວທີື່ເປັນຄີມສີຂາວ ຫຼ
ຜົງມີຟອງເມື່ອປະສົມກັບນັ້າ, ມີກິື່ນຫອມ, ມີລົດເຜັດເລັກນ້ອຍ ເມື່ອນາມາໃຊ້ຖູແຂ້ວ ສານເຄມີທີື່ປະສົມຢູ່
ໃນຕົວຢາຈະສະແດງຄຸນສົມບັດໃນການທາຄວາມສະອາດແຂ້ວ ແລະ ປາກ ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວບື່ຜຸ ແລະ ປາກ
ສະອາດມີກິື່ນຫອມ
ຄົນໄຂ້ໄປຫາແພດ ຊັ້ບລິການຮັກສາຈາກແພດຕ້ອງການຄາບອກເລົາື່ ແນະນາ
ຈາກແພດເພື່ອໃຫ້ຫາຍຈາກອາການໄຂ້ ການປິື່ນປົວຂອງແພດ ຕັັ້ງແຕ່ການສອບຖາມປະຫວັດ, ຖາມ
ອາການເຈັບປ່ວຍ,
ກວດຮ່າງກາຍດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ
ໃຫ້ຄາບອກເລົາື່ ສາເຫດຂອງອາການເຈັບໄຂ້,
ບົື່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ຈົບຂະບວນການຂາຍບລິການຂອງແພດ ດ້ວຍການໃຫ້ຄາແນະນາວິທີການຮັກສາ
ແລະ ສັື່ງຢາໃຫ້ມາກິນ ຂະບວນການຕ່າງໆເຫຼົື່ານີັ້ ເປັນສ່ວນປະກອບທີື່ເຮັດໃຫ້ບລິການຂອງແພດ ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໄຂ້ໄດ້
2. ສິງື່ ບົງື່ ຊີກ
ັ້ ຽ່ ວກັບຜະລິດຕະພັນ
ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນແທ້ໆ ອາດຈະເປັນຂອງແຫຼວ, ຂອງແຂງ, ກາສ ຫຼ ບື່
ມີຕົວຕົນ, ຈັບຕ້ອງບື່ໄດ້, ດັື່ງນັັ້ນ ຈາຕ້ອງມີສິື່ງທີື່ຈະຊ່ວຍບົື່ງຊີັ້ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນເຫຼົື່ານີັ້ ໃຫ້
ຊັດເຈນຂນ
ັ້ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງກັນນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງກັນ, ຮູບລັກສະນະປະກົດອາດເໝອນກັນ ຈງື່ ມີ
ຄວາມຈາເປັນໃຊ້ຕົວອື່ນເຂົັ້າມາບົື່ງຊີັ້ ຂັ້ແຕກຕ່າງເຫຼົື່ານີັ້ຜະລິດຕະພັນເໝອນກັນ, ຊະນິດດຽວກັນ ແຕ່ມາ
ຈາກຜູ້ຜະລິດແຕກຕ່າງກັນ ຜະລິດຕະພັນປະເພດບລິການບື່ມີຮູບຮ່າງທີື່ເຫັນໄດ້ຈັບຕ້ອງໄດ້ ມີອັນໃດເປັນ
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ເຄື່ອງບົງື່ ຊີັ້ຖິງຜູ້ຜະລິດບລິການນັັ້ນໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈາເປັນຕ້ອງມີສິື່ງທີື່ຊບ
ີັ້ ອກລາຍລະອຽດ ຄວາມແຕກຕ່າງທີື່
ກ່າວເຖິງໃຫ້ແກ່ຜະລິຕະພັນໄດ້ແກ່:
ກ. ບັນຈຸພັນ
ລັກສະນະຂອງບັນຈຸພັນຈະບົື່ງຊີັ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນແທ້
ພາຍໃນໄດ້ບັນຈຸແກ້ວສະແດງວ່າ ຕ້ອງເປັນຂອງແຫຼວ ຫຼ ເປັນຜົງ ບັນຈຸຫຼອດສະແດງວ່າເປັນຄຼີມ, ບັນຈຸ
ກ່ອງ ຫຼ ຫສະແດງວ່າເປັນຂອງແຂງ ຫຼ ເປັນຜົງ ບັນຈຸກະປ໋ອງປິດແຈບສະແດງວ່າເປັນແກ້ສ ຫຼ ມີການລະ
ເຫີຍໄດ້ ຫຼ ສະແດງວ່າ ບື່ຕ້ອງການໃຫ້ອາກາດເຂົັ້າເຊັື່ນ: ອາຫານວັດຖຸທີື່ນາມາໃຊ້ໃນການບັນຈຸພັນທີື່ດີ
ຮູບຊົງຕ່າງໆຂອງບັນຈຸພັນມີສ່ວນບົື່ງບອກໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າສິນຄ້າທີື່ບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນຈະມີລັກສະນະແນວໃດ ບັນຈຸ
ພັນເຮັດໜ້າທີື່ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈສະດຸດຕາຜູ້ພົບເຫັນໄດ້ ແລະ ລັກສະນະບັນຈຸພັນທີື່ນາມາໃຊ້ ຈົນເປັນ
ພາບຄຸນ
້ ຕາຈະບອກໃຫ້ທັນທີວ່າ ສິງື່ ທີື່ຢູ່ໃນບັນຈຸພັນນັັ້ນແມ່ນຫຍັງໄດ້ທັນທີ
ຂ. ກາສິນຄ້າ
ຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະຄົນ ຈະສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ຜູ້ຊັ້ລະບຸໄດ້ວ່າສິນຄ້ານັັ້ນ
ເປັນຜູ້ຜະລິດອັນໃດ ຫຼ ແມ່ນກະທັັ້ງບລິການຕ່າງໆກສາມາດລະບຸດ້ວຍກາສິນຄ້າ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຂຄ
ັ້ ວາມ
, ຮູບພາບ ຫຼ ສັນຍາລັກໃດໆໃຫ້ເບິື່ງທີື່ຈະສະແດງເຖິງເຊັື່ນ: ກາດອກຈາປາສະແດງເຖິງສະຖາບັນການເງິນ
ຮັບຝາກເງິນຈາປາລາ, NAFC ສະແດງຖິງກາທີື່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງວິທະຍາໄລ ເຫຼົານີັ້ຈະສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ: ກາສິນຄ້າຈະເປັນເຄື່ອງບົື່ງຊີັ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ຜະລິດແກ່ຜູ້ຊັ້ລວມທັງບົື່ງຊີັ້ຄຸນລັກສະນະ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຕ່າງໆ.
3. ການບລິການຕ່າງໆ
ທີື່ກ່ຽວເນື່ອງກັບການຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຈານວນຫຼາຍທີື່ລາພັງຕົວຜະລິດຕະ
ພັນແທ້ໆ ບື່ອາດຈະສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊັ້ໄດ້ສົມບູນຜູ້ຊັ້ອາດບື່ພໃຈຫຼສົນໃຈຫຼາຍທີື່ຈະຕັດ
ສິນໃຈຊັ້ເວັນ
ັ້ ແຕ່ຈະມີຮູບຕ່າງໆ ຂອງບລິການປະກອບການຈາໜ່າຍນັັ້ນເຊິື່ງອາດເປັນການບລິການກ່ອນຂາຍ
ໃນຂະນະທີື່ຂາຍ ແລະ ຫຼັງການຂາຍບລິການລູກຄ້າຕ້ອງການອາດເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍເຊັື່ນ: ໃຫ້ຄາແນະນາ
ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຊິື່ງບື່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ຈົນເຖິງບລິການທີື່ຕ້ອງການທັງເວ
ລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເຊັື່ນ: ການຕິດຕັັ້ງ, ການບລິການດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ, ທີື່ກ່ຽວເນື່ອງກັບການຂາຍຜະ
ລິດຕະພັນອາດຈາແນກເປັນ 3 ປະເພດຄ: ບລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈັດຊ,ັ້ ບລິການກ່ຽວ
ກັບຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຊາລະເງິນ
ກ. ບລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈັດຊັ້
ໄດ້ແກ່ການໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແຫຼື່ງຂາຍມີຫຼາຍແຫຼື່ງເຮັດ
ໃຫ້ຕິດຕຊ
ື່ ໄັ້ ດ້ງ່າຍ ລາຄາປະຍັດ ມີຫີບຫື່ທຮ
ີື່ ຽບຮ້ອຍສະດວກຕກ
ື່ ານຫິວ
ັ້ ໄປ, ບລິການຫື່ຂອງຂວັນ, ຍ່ອມ
ໃຫ້ປ່ຽນສິນຄ້າ ຮັບຄນສິນຄ້າ ບລິການຈັດສົື່ງສິນຄ້າ ມີສະຖານທີຈອດລົດສະດວກ ແຫຼື່ງຂາຍຢູໃ່ ນສະຖານ
ທີກ
ື່ ານຄົມມະນາຄົມສະດວກ ອື່ນໆ.
ຂ. ບລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການນາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ແກ່:
- ບລິການຕິດຕັັ້ງ ຫຼ ປະກອບສິັ້ນຄ້າ (Installation)

- ການກວດກາໃຫ້ເປັນປະຈາ ເຊັື່ນ: ຊເັ້ ຄື່ອງປັບອາກາດ, ຊເັ້ ຄື່ອງຈັກ ເຄື່ອງ
ຖ່າຍເອກະສານຄອມພິວເຕີ
- ມີໃບຮັບປະກັນ (Warranty) ທີື່ສະແດງເຖິງເງອ
ື່ ນໄຂການຮັບປະກັນ
(Guarantee) ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງ (Repair) ຫຼ ປ່ຽນແທນໃຫ້ (Replaie) ເຊິື່ງເລອ
ື່ ງຮັບປະກັນ
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ນີມ
ັ້ ັກຈະມີເລອ
ື່ ງໂຕ້ຖຽງລະຫວ່າງຜູຂ
້ າຍ ແລະ ຜູບລິໂພກສະເໝີ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ ຜູ້ບລິ
ໂພກຈານວນຫຼາຍ ມັກຕັດສິນໃຈໃນການຊຜ
ັ້ ະລິດຕະພັນປະເພດທີື່ຕ້ອງການຄວາມຮູທ
້ າງເຕັກນິກ ໂດຍອາ
ໄສໃບຮັບປະກັນເປັນແນວທາງ ແຕ່ບໄື່ ດ້ສກສາລາຍລະອຽດຂອງເງື່ອນໄຂທີື່ລະບຸໄວ້ໃນໃບຮັບປະກັນ ຈົນ
ກວ່າຈະເກີດເຫດການທີຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສິດຕາມໃບຮັບປະກັນ ຈື່ງນາອອກມາໃຊ້ ໂດຍບຖ
ື່ ກຕ້ອງຕາມເງື່ອນ
ໄຂ ປົກກະຕິໂຮງງານຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າໃດໆ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ຫຼັກຮັບປະກັນໃນເງື່ອນໄຂ 2 ຂັ້ ຄ:
ອາຍຸການໃຊ້ງານ ຕາມສະພາບປົກກະຕິຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ແລະ ການໃຊ້ຜົນການເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂັ້ນ
ໃນຮູບແບບການສ້ອມແປງ ຫຼ ປ່ຽນແທນ ເມື່ອລູກຄ້າບໄື່ ດ້ສກສາເງື່ອນໄຂມາກ່ອນ ນາໄປໃຊ້ງານໃນສະ
ພາບຜິດປົກກະຕິ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂັ້ນ ຍ່ອມບໄື່ ດ້ຮັບການໃຊ້ແທນກັນ ເຊັື່ນ: ເອົາເຕົາລີດສາລັບລີດ
ເຄື່ອງໄປລີດຖົງປຣາສະຕິກ ແລ້ວເກີດໄໝ້ຕິດເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ນາໄປລີດເຄອ
ື່ ງບື່ໄດ້ ຫຼ ອາດຈະລະບຸໄລ
ຍະເວລາໄວ້ 1 ປີ ຫຼ 2 ປີ ແຕ່ລູກຄ້າບໄື່ ດ້ສກສາ ນາໄປຮຽກຮ້ອງສິດເມື່ອພົັ້ນການົດເວລາການໃຫ້ບລິການ
ສ້ອມແປງ ອາດມີເງື່ອນໄຂຂອງຄາວ່າ ຟຣີ ເປັນການຟຣີທັງໝົດ ຫຼ ຟຣີສະເພາະຄ່າສ້ອມແປງແຕ່ປ່ຽນອາໄລ່
ຕ້ອງຈ່າຍເພີື່ມ ສິື່ງເຫຼົື່ານີຄ
ັ້ ກລະນີຜິດພາດລະຫວ່າງຜູຊ
້ ັ້ ແລະ ຜູຂ
້ າຍຢູ່ສະເໝີເມື່ອມີໃບຮັບປະກັນເຂົັ້າມາ
ກ່ຽວຂ້ອງ
- ການໃຫ້ຄາແນະນາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຕ່າງໆໃນດ້ານເຕັກນິກໃນການຝກອົບ
ຮົມການໃຊ້ງານຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ.

- ການມີຄູ່ມລາຍລະອຽດຕ່າງໆດ້ານການບາລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນ ວິທີການ

ທົດສອບຢ່າງງ່າຍໆ
ຄ. ການບລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຊາລະເງິນ ໄດ້ແກ່ສນ
ິ ເຊື່ອຮູບ
ແບບຕ່າງໆ ໃນໄລຍະເວລາໜື່ງ ລະບົບການສົື່ງມອບສິນຄ້າ, ເງື່ອນໄຂການຊາລະເງິນ ລະບົບການຜ່ອນ
ຊາລະລວມເຖິງການສະເໜີສ່ວນລຸດ (Discount) ຕ່າງໆ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນໜື່ງທີຈ
ື່ ະຈາໜ່າຍ
ໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສິື່ງຫຼາຍຢ່າງ ຈື່ງຈະມີຄວາມພໃຈສູງສຸດໃຫ້ເກີດແກ່ຜຊ
ູ້ ໄັ້ ດ້
2.1.4 ການແບ່ງປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ການຈາແນກປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນອາດໃຊ້ຫຼັກເກນ ຫຼ ມາດຕະຖານໃນການຈາ
ແນກໄດ້ຫຼາຍແບບເຊັື່ນ: ຈາແນກຕາມລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ເປັນສິນຄ້າທີື່ໃຊ້ແລ້ວສິນເປອງໝົດໄປ ຫຼ
ສິນຄ້າໃຊ້ຖາວອນ ການຈາແນກປະເພດໂດຍວິທີໃດ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບຈຸດປະສົງໃນການນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ ສາ
ເຫດທີື່ສາຄັນທີື່ຕ້ອງມີການຈາແນກປະເພດຂອງສິນຄ້າ ເພື່ອສະດວກໃນການສກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ສິນຄ້ານັັ້ນ ຫຼ ເພື່ອສະດວກໃນການຈັດສ່ວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ (Marketing Mix) ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບກຸ່ມຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍ.
ຄວາມນິຍົມທົື່ວໄປ ຈະຈັດແບ່ງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ່: ໂດຍ
ຖເອົາກຸ່ມເປົັ້າ ໝາຍທ່າງການຕະຫຼາດ (MarketTarget) ເປັນເກນໃນການຈາແນກໄດ້ດັື່ງນີັ້:
ກ. ຜະລິດຕະພັນເພື່ອອຸປະໂພກ ແລະ ບລິໂພກ (Consumer Products)
ຂ. ຜະລິດຕະພັນເພື່ອອຸດສາຫະກາ (Industrial Products)
ການແບ່ງປະເພດສິນຄ້າດັື່ງກ່າວ ຜະລິດຕະພັນເພື່ອບລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກຈະມີລູກ
ຄ້າຄກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກສິນຄ້າໂດຍກົງ (Consumers) ຫຼ ຜູ້ບລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍ (Final Consumers)
ສ່ວນຜະລິດຕະພັນເພື່ອການອຸດສາຫະກາຈະມີກຸ່ມລູກຄ້າຄ: ກິດຈະການທຸລະກິດຕ່າງໆ ລວມທັງໜ່ວຍ
ງານລັດຖະບານທັງຫຼາຍ ຫາກຈະຖຫຼັກຈຸດປະສົງໃນການຊັ້ສນ
ິ ຄ້າ ແລະ ບລິການຄຜະລິດຕະພັນທີຜ
ື່ ຊ
ູ້ ັ້ ຊັ້
ໄປເພື່ອການອຸປະໂພກ ແລະ ບລິໂພກຂອງຕົນເອງ ຫຼ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ດັງື່ ນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນມີຈຸດ
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ໝາຍປາຍທາງທີແ
ື່ ນ່ນອນ ສາລັບ (Industrial Products) ຄ ຜະລິດຕະພັນທີື່ຜຊ
ູ້ ັ້ ຊັ້ເພື່ອນາໄປຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າສາເລັດຮູບອື່ນໆ ຫຼ ຊັ້ໄປເພື່ອຈາໜ່າຍຕື່ໃນລັກສະນະເດີມ
ສິນຄ້າທີຜູ້ບລິໂພກຊັ້ໄປເພອ
ື່ ການບລິໂພກອຸປະໂພກຕ່າງໆຂອງຕົນເອງ ຫຼ ບຸກຄົນອື່ນ
ພາຍໃນຄອບຄົວຍັງອາດຈາແນກອອກໄປໄດ້ອີກຕາມອຸປະນິໄສໃນການຊສ
ັ້ ິນຄ້າຂອງລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ໃນ
ການຕັດ ສິນໃຈຊັ້ ຫຼ ປະຕິບັດການຈັດຊສ
ັ້ ິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດ ຫຼ ປະເພດຍ່ອຍ ຜູ້ບລິໂພກອາດມີພດຕິກາ
ແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ຊັ້ສະເພາະມັກສີສັນ ຫຼ ຄວາມສວຍງາມຕ່າງໆ ຊັ້ສະເພາະຕາມແບບຢ່າງຄົນອື່ນ ຊັ້ສະ
ເພາະປະຢັດ ຫຼ ເຮົາອາດກ່າວເຖິງມູນເຫດຈູງໃຈໃນການຊັ້ (Buying motives) ເປັນສິນຄ້າທີື່ຕັດສິນໃຈ
ຊສ
ັ້ ະເພາະອາລົມ ຫຼ ຕ້ອງມີເຫດຜົນອະທິບາຍປະກອບ (Consumer Products) ຈາແນກອອກເປັນ 4
ປະເພດ ໂດຍແບ່ງຕາມວິທີການຊຂ
ັ້ ອງຜູບ
້ ລິໂພກ ໃນການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສະແຫວງຫາສິນຄ້າຄ: 1
ສິນຄ້າສະດວກຊ,ັ້ 2 ສິນຄ້າປຽບທຽບຊ,ັ້ 3 ສິນຄ້າເຈາະຈົງຊ,ັ້ 4 ສິນຄ້າບສ
ື່ ະແຫວງຊັ້
1. ສິນຄ້າສະດວກຊັ້
ເປັນສິນຄ້າທີື່ຜບ
ູ້ ລິໂພກຊຫ
ັ້ າໂດຍວິທີສະດວກທີື່ສຸດ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ສະແຫວງຫາຊັ້ສິນຄ້າໜ້ອຍທີື່ສຸດ ການຊຈ
ັ້ ະຄານງເຖິງຄວາມສາຄັນໃນການເສັຍເວລາຊສ
ັ້ ິນຄ້ານ້ອຍທີື່ສຸດ
ການປຽບທຽບລາຄາ ຫຼ ຄຸນນະພາບ ມີຄວາມສາຄັນນ້ອຍກ່ວາການເສັຍເວລາ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນ
ການຊັ້ ຫາ ຕ້ອງການໄດ້ສນ
ິ ຄ້າທັນທີ ດັື່ງນັັ້ນກາສິນຄ້າອາດມີບົດບາດທີື່ຈະຊ່ວຍ ລຸດເວລາໃນການສະແຫວ
ງຫາຊສ
ັ້ ິນຄ້າ ສະຖານທີື່ໃກ້ຄຽງກັບທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ ຫຼ ໃນເສັັ້ນທາງສັນຈອນປະຈາ ເປັນແຫຼື່ງຊັ້ທີື່ສະດວກ ສິນຄ້າ
ປະເພດນີັ້ຕອ
້ ງການກະຈາຍຕະຫຼາດ ຫຼ ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍຫຼາຍທີື່ສຸດ ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະຊັ້ໃນ
ລັກສະນະສະດວກທີື່ໄດ້ຊັ້ທີື່ນນ
ັັ້ ແມ່ນວ່າລາຄາຈະແພງໄປແດ່ ຄຸນນະພາບຈະບື່ຄອຍດີ ຫຼ ກາສິນຄ້າບື່ມີ
ໃຫ້ເລອກຫຼາຍ ຈະຊັ້ໂດຍບື່ເຈາະຈົງກາ ແລະ ນານຄັັ້ງທີື່ລູກຄ້າເຈາະຈົງກາຂອງສິນຄ້າ ກບໄື່ ດ້ໝາຍຄວາມຈິງ
ຈັງ ພ້ອມຈະປ່ຽນກາອື່ນແທນໄດ້ ການທີື່ຜູ້ບລິໂພກຊັ້ສິນຄ້າປະເພດສະດວກຊັ້ໂດຍພດຕິກາການຊັ້ເຊັື່ນນີັ້
ອາດເພາະລັກສະນະການຊັ້ 3 ແບບ ແລະ ການຊັ້ເຫຼົານີັ້ໄດ້ນາມາເປັນຫຼັກເກນໃນການແບ່ງປະເພດຍ່ອຍ
ຂອງສິນຄ້າດັື່ງນີັ້:

ກ. ສິນຄ້າຊັ້ປະຈາ (Staple goods)
ສິນຄ້າປະເພດອາຫານປະຈາວັນ ຂອງໃຊ້ປະຈາວັນໃນບ້ານ ເຄອ
ື່ ງອຸປະໂພກ
ຕ່າງໆ ທີື່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈາວັນເຊັື່ນ ສະບູ,່ ຢາສີແຂ້ວ ແຟບຊັກເຄື່ອງ ອາຫານປະຈາວັນ, ນັ້າມັນພດ ເຂົັ້າ
ໜົມ ເປັນສິນຄ້າທີລ
ື່ ູກຄ້າຊຢ
ັ້ ເູ່ ປັນປະຈາ ຊັ້ແຕ່ລະຄັັ້ງບຫ
ື່ ຼາຍ ແຕ່ຊເັ້ ລັ້ອຍໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ການທີື່ຈະຕ້ອງໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊຫ
ັ້ ຼາຍທຸກຄັັ້ງໆທີື່ຊັ້ ລູກຄ້າຈື່ງຮູ້ສກເສຍດາຍເວລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະ
ຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າ ອີກທັງເກີດຄວາມຮູ້ສກການເບື່ອໜ່າຍໃນການກະທາທີື່ຊັ້າໆ ຈື່ງພະຍາຍາມຫາ
ວິທທ
ີ ີື່ຕົນເອງຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂັ້ນ ດ້ວຍການໄຕ່ຕອງໜ້ອຍລົງ ມີການຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າ
ຈາກຂມ
ັ້ ູນທີຮຢ
ູ້ ແ
ູ່ ລ້ວ ຫຼ ມີຄວາມຕັັ້ງໃຈຊແ
ັ້ ນ່ນອນ ການເລອກກາສິນຄ້າໄວ້ລວງໜ້າ ເພື່ອປະຍັດເວລາໃນ
ການຫາຊສ
ັ້ ິນຄ້າ ອີກທັງການົດສະຖານທີໃື່ ກ້ຕົວທີື່ສຸດທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນວ່າລາຄາຈະສູງກວ່າ ຜູ້ຊຄ
ັ້ ານງ
ຄວາມໄດ້ປຽບ ໂດຍການປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າເສັຍເວລາໃນການໄປຊອກຫາສິນຄ້າໃນບອນທີໄື່ ກ
ອອກໄປ
ຂ. ສິນຄ້າທີື່ຖກກະຕຸ້ນໃຫ້ຊັ້ (Impulse goods)
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ສິນຄ້າທີື່ໃຊ້ຢູ່ປະຈາໃນຊີວິດປະຈາວັນ ບາງຄັັ້ງບາງຄາວຜູຊ
້ ັ້ອາດບໄື່ ດ້ຕັັ້ງໃຈ ຫຼ
ຕັດສິນໃຈມາລ່ວງໜ້າກ່ອນການຊັ້ ອາດບຮ
ື່ ວ
ູ້ ່າສິນຄ້ານັັ້ນໝົດ ຮູ້ແຕ່ລມ, ແຕ່ບໄື່ ດ້ວາງແຜນໃນການຊທ
ັ້ ັນທີ
ຄວາມບຕ
ື່ ັັ້ງໃຈຈະຊບ
ັ້ ໄື່ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບຊ
ື່ ສ
ັ້ ິັ້ນຄ້າເຫຼົື່ານີັ້ ດັື່ງນັັ້ນຖ້າຜູຊ
້ ໄັ້ ດ້ພົບເຫັນສິນຄ້າທີໃື່ ຊ້ໃນຊີວິດ
ປະຈາວັນເຫຼົື່ານັັ້ນ ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ການຈັດວາງໜ້າຮ້ານຄ້າໃນຮ້ານຄ້າເປັນທີື່ສະດຸດຕາ
ຕົວສິັ້ນຄ້າຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການທີມ
ື່ ີຢແ
ູ່ ລ້ວໃນຕົວລູກຄ້າໃຫ້ປະກົດຊັດເຈນ ແລະ ມີການຕັດສິນ
ໃຈຊັ້ ແລະ ລົງມຊເັ້ ກີດຂັ້ນ ສິນຄ້າເຫຼົື່ານີັ້ ຖ້າຈັດວາງໃນມູມອັບຈະບເື່ ປັນທີສ
ື່ ັງເກດ ແລະ ລູກຄ້າຈະບຄ
ື່ ິດ
ເຖິງ ເຊັື່ນ: ແມ່ບ້ານໄປຊັ້ສິນຄ້າໃນ (Supermarket) ໂດຍຕັັ້ງໃຈຈະໄປຊແ
ັ້ ຟບຊັກເຄອ
ື່ ງ ຄະນະທີຢ
ື່ ່າງ
ຜ່ານທີວ
ື່ າງເຄື່ອງມຖູພັ້ນ ທັນທີທີື່ເຫັນເກີດຄວາມຄິດຂນ
ັ້ ວ່າ ຖ້າຕົນຈະຊເັ້ ຄື່ອງຖູພັ້ນຈັກອັນຈະຊ່ວຍທາ
ຄວາມສະອາດບ້ານໄດ້ວ່ອງໄວຂນ
ັ້ ອີກທັງບຕ
ື່ ້ອງໄປນັື່ງຍ່ອງໆ ຖູພັ້ນ ແລະ ຄານເຂົາື່ ໃຫ້ປວດຫຼັງ ແລະ ປວດ
ຂາ ແລະ ຈັດການຊເັ້ ຄື່ອງຖູບ້ານຂະນະຢ່າງຜ່ານຊັັ້ນຈັດວາງອຸປະກອນທາຄວາມສະອາດ ເຫັນປ້າຍລຸດລາຄາ
ແຜ່ນໃຫຍ່ຄິດວ່າ ສະບູ ນັ້າຢາລ້າງຖ້ວຍລຸດລາຄາ. ດັື່ງນັັ້ນ, ແທນທີື່ຈະຊັ້ແຟັບກັບຊສ
ັ້ ະບູ,່ ນັ້າຢາລ້າງຖ້ວຍ
ແທນ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຊແ
ັ້ ຟັບຖ້າເກີດຂນ
ັ້ ເປັນສິນຄ້າຊປ
ັ້ ະຈາ ແຕ່ການຊເັ້ ຄື່ອງຖູພັ້ນ ຫຼ ສະບູ,່
ນັ້າຢາລ້າງຖ້ວຍເປັນເພາະຖກກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການ ຫຼ ມີແນວຄິດໃຫ້ຮູ້ສກວ່າຕ້ອງການຈາກສິງື່
ຂອງ ຫຼ ບຸກຄົນຖເປັນ (Impulse) ການຂາຍສິນຄ້າເຫຼົື່ານີຈ
ັ້ ະໄດ້ຜົນເມື່ອເລອກບ່ອນ ຫຼ ທີື່ຂາຍ ບ່ອນທີື່
ຈັດວາງສິັ້ນຄ້າໃຫ້ສະດຸດຕາຜູຊ
້ ັ້ໃນສະຖານທີື່ຂາຍ ເພາະເມື່ອລູກຄ້າຈະຊເັ້ ມື່ອເຫັນ ຖ້າບເື່ ຫັນຈະບມ
ື່ ີການຊັ້
ເກີດຂນ
ັ້ .
ຄ. ສິນຄ້າຊເັ້ ມື່ອສຸກເສີນ (Emergency goods)
ເປັນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າທີື່ໂດຍປົກກະຕິສະພາບບມ
ື່ ຜ
ີ ເູ້ ພິື່ງປະສົງ ແລະ ສະ
ແດງວ່າຕ້ອງການໃຊ້ປະໂຫຍດ ຫຼ ຖກຈັດຢູໃ່ ນປະເພດອື່ນໆ ຂອງສິນຄ້າ ແຕ່ເມື່ອເກີດຄວາມຈາເປັນຮີບ
ດ່ວນຈະຕ້ອງໃຊ້ສິນຄ້ານັັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສິນຄ້ານັັ້ນດ່ວນໃຫ້ທັນການໃນການໃຊ້ ເຊັື່ນ ບລິການລົດພະຍາບານ
ລົດດັບເພີງ ຫຼ ເມື່ອຂັບລົດໄປທາງໄກແລ້ວນັ້າມັນໝົດ ຫຼ ຢາງແຕກ ຫຼ ຍ່າງໄປເຕະຖກກ້ອນຫີນຈົນຫົວໂປ
ຕີນອອກເລີອດ ຕ້ອງການໄດ້ຢາໃສ່ບາດແຜ ຫຼ ປັດສະຕິກຕິດແຜໃນທັນທີ ຫຼ ໂດຍດ່ວນທີື່ສຸດ ດັື່ງນັນ
ັ້ ໃນ
ການຊສ
ັ້ ິນຄ້າໃນລັກສະນະເຈາະຈົງຊສ
ັ້ ະເພາະຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຈະບມ
ື່ ໂີ ອກາດໃນການເລອກຫາ ຫຼ ໃຊ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການເລອກຊທ
ັ້ ີື່ດທ
ີ ີື່ສຸດ ຫາກແຕ່ຄານງເຖິງຄວາມຄວາມດ່ວນເປັນເກນ ຄວາມສະດວກຂອງ
ແຫຼື່ງຊັ້ເປັນຈຸດສາຄັນໃນການຊ,ັ້ ລາຄາສິນຄ້າບມ
ື່ ີຄແ
ູ່ ຂ່ງຂັນຫຼາຍ ຜູ້ຊຈ
ັ້ ະຄານງເຖິງວິທີທີື່ຈະໄດ້ສິນຄ້າມາໃຊ້
ໃຫ້ທັນການທີື່ຈາເປັນເທົື່ານັັ້ນ ບເື່ ວົັ້າເລອ
ື່ ງລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ
2. ສິນຄ້າປຽບທຽບຊັ້ (Shoping Product)
ເປັນສິນຄ້າປະເພດທີື່ຜຊ
ູ້ ັ້ຕ້ອງມີການປຽບທຽບດ້ວຍລາຄາ ຄຸນນະພາບ ຫຼ ຮູບ
ແບບຕ່າງໆ ຂອງສິນຄ້າ ຜູ້ຊຈ
ັ້ ະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເດີນລຽບເບິື່ງສິນຄ້າຫຼາຍແຫ່ງ ເພື່ອຫາຂມ
ັ້ ູນ
ຕ່າງໆ ມາປຽບທຽບຈົນກວ່າຈະໄດ້ສນ
ິ ຄ້າທີື່ຕົນພໃຈຫຼາຍທີື່ສຸດ ລັກສະນະການຊັ້ບື່ໄດ້ຊັ້ເລື່ອຍໆ ເນື່ອງຈາກ
ບື່ໄດ້ໃຊ້ສນ
ິ ຄ້າເປັນປະຈາ ອາດມີລາຄາຕື່ໜ່ວຍສູງ ຈື່ງໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບ ພິທິພິຖັນໃນການເລອກເບິື່ງ
ກ່ອນຕັດສິນໃຈຊັ້ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສິນຄ້າຄ້ອນຂ້າງດົນນານ ເຊັື່ນ: ການຊັ້ເສັ້ອ, ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ສິື່ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃນຄອບຄົວ ເຄື່ອງຜ່ອນແຮງຕ່າງໆ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮອນ, ຕູ້ເຍັນ, ເຕົາແກສ
, ຈັກສັກເຄື່ອງ, ໂທລະທັດສີ, ລົດ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ຜູ້ຊັ້ອາດໃຊ້ເວລາເປັນຊົວ
ື່ ໂມງ ຫຼ ເປັນວັນ ຫຼ ເປັນ
ເດອນ ຈາກບ່ອນຊັ້ຫຼາຍໆ ບ່ອນ ເພື່ອປຽບທຽບຂັ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ກາສິນຄ້າ, ລາຄາ, ແບບ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບເປັນຕົັ້ນ ສິນຄ້າປະເພດປຽບທຽບຊັ້ນີັ້ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຍ່ອຍ ຕາມລັກສະນະວິທີ
ການຊັ້ຄ:
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ກ. ສິນຄ້າແບບດຽວກັນ (Homogeneous shopping goods)
ເປັນສິນຄ້າທີື່ມລ
ີ ັກສະນະ ແລະ ຮູບຮ່າງ ໂດຍທົື່ວໄປ ທີື່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເ
ໝອນກັນ ຫຼ ຄາຍຄກັນ ເຊັື່ນຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງການນາໃຊ້ປະໂຫຍດ ໂທລະພາບສີຂະໜາດ 20 ນີັ້ວ ບື່ວ່າ
ກາສິນ ຄ້າໃດຈະມີຂະໜາດໜ້າຈໂທລະພາບເທົື່າກັນ ຕູ້ເຢັນຂະໜາດ 2.5 ຄີວ ຫຼ ພັດລົມຫຼ ເຄື່ອງປັບ
ອາກາດ ໝັ້ຫຸງເຂົັ້າໄຟຟ້າ ເສັ້ອທີເື່ ປັນເຄື່ອງແບບ, ຜູຊ
້ ຈ
ັ້ ະປະເມີນຮູບຮ່າງຂອງສິນຄ້າ ການນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍ
ດເໝອນກັນໄດ້ ດັື່ງນັັ້ນ, ການປຽບທຽບລະຫວ່າງກາສິນຄ້າຕ່າງໆ ເພື່ອຫາຈຸດເດັນ
ື່ ກວ່າທາງດ້ານຄຸນນະພາ
ບຂອງກາສິນ ຄ້າເຊັື່ນ: ຊະນິດຂອງວັດສະດຸສີມການຜະລິດ, ຄວາມທົນທານໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍດ້ານ
ກວ່າ ຫຼ ປະຍັດກວ່າ ທັງຈາກການຊັ້ ຫຼ ການໃຊ້ສິນຄ້າ ຜູຊ
້ ພ
ັ້ ້ອມທີຈ
ື່ ະເບິື່ງສິນຄ້າຫາຂມ
ັ້ ູນຈາກຫຼາຍຮ້ານຄ້າ
ເພື່ອສະແຫວງ ຫາລາຄາທີື່ດທ
ີ ີື່ສຸດສາລັບຜູຊ
້ ເັ້ ອງ. ດັື່ງນັັ້ນ, ການຂາຍສິນຄ້າປະເພດ Homogeneous
shopping goods ສາລັບຜູຜ
້ ະລິດຈງື່ ຕ້ອງເນັນເຖິງຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ລາຄາຖກກວ່າເປັນ
ເກນ ເພາະຂາຍສິນຄ້າກາດຽວກັນ ປະຈຸບັນຮ້ານຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະຫຼກ
ີ ລຽງການຫຼຸດລາຄາແຕ່ຫັນໄປໃຊ້ວິທີ
ສະເໜີການໃຫ້ບລິການທີື່ດີກວ່າ ທັງນີເັ້ ນອ
ື່ ງຈາກວິທີການຊຂ
ື່ ອງຜູບ
້ ລິໂພກ ເມື່ອເຫັນວ່າສິນຄ້າມີຮູບແບບເ
ໝອນໆກັນ ຈະຫັນໄປປຽບທຽບຄຸນນະພາບເປັນອັນດັບທາອິດ ລາຄາສິນຄ້າເປັນອັນດັບຮອງລົງມາໃນການ
ຕັດສິນໃຈຊັ້ ການສົງື່ ເສີມ ສ້າງພາບພົດທີື່ເດັນໃຫ້ກັບກາສິນຄ້າ ຈະມີປະໂຫຍດ ໃນການຂາຍສິນຄ້າປະເພດ
ນີຫ
ັ້ ຼາຍ ຈະຊ່ວຍລຸດການປຽບທຽບຂອງຜູ້ຊໄັ້ ດ້ ເມື່ອຜູ້ຊເັ້ ກີດຄວາມຕ້ອງການເຈາະຈົງກາສິນຄ້ານັັ້ນໆ ເນື່ອງ
ຈາກຄວາມເຊອ
ື່ ຖໃນຄຸນນະພາບຂອງກາສິນຄ້າ ຫຼ ເພື່ອການຍອມຮັບໃນສັງຄົມ
ຂ. ສິນຄ້າຕ່າງແບບ
ເປັນສິນຄ້າທີື່ມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບແບບລັກສະນະທົື່ວໆໄປ ການຊຜ
ັ້ ຊ
ູ້ ຈ
ັ້ ະ
ເລັື່ງໃຊ້ເລອກຮູບແບບ (Style) ຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງກັນມາກ່ອນທີື່ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບລາຄາສິນຄ້າ
ແລະ ບາງຄັັ້ງລາຄາສິນຄ້າບມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈເລີຍເຊັື່ນ: ການຊເັ້ ສັ້ອ, ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີບ
ື່ ື່
ແມ່ນເຄື່ອງແບບ, ສິື່ງຂອງປະດັບເຮອນ, ເຟີນີເຈີ, ບ້ານທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ ເຄື່ອງຊະນິດດຽວກັນ ມີລວດລາຍຕ່າງກັນ
ເຄື່ອງສາເລັດຮູບມີຮູບແບບຂອງເສັ້ອບເື່ ໝອນກັນ, ສີມການຕັດຍິບປານີດແຕກຕ່າງກັນ ທີື່ຢອ
ູ່ າໄສມີແບບ
ແຕກຕ່າງກັນ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈງື່ ຕ້ອງພິຈາລະນາເລອກແບບທີື່ພໃຈເສັຍກ່ອນຈງື່ ພິຈາລະນາຄຸນນະພາບທີື່ພໃຈ
ແລະ ລາຄາສອດຄ່ອງກັບຄຸນນະພາບ ກາສິນຄ້າມີບົດບາດໃນການເລອກລະດັບຕົັ້ນເທົື່ານັັ້ນ ແມ່ນວ່າກາ
ສິນຄ້າດຽວກັນຍັງມີແບບໃຫ້ເລອກຫຼາຍໆແບບ ຜູ້ຊຕ
ັ້ ້ອງການວິເຄາະ ວິໄຈ ໃນການເລອກຊຂ
ັ້ ອງຕົນເອງ
ຫຼາຍກວ່າຄວາມເຊື່ອຖໃນກາສິນຄ້າ. ປັດຈຸບັນ, ຜູຂ
້ າຍສິັ້ນຄ້າພະຍາຍາມໃຊ້ກາສິນຄ້າຈູງໃຈໃຫ້ຕັດສິນໃຈ
ໄວຂນ
ັ້ ດ້ວຍການສ້າງ Brand image ກັບກຸ່ມຜູຊ
້ ັ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຊັື່ນ: ກາສິນຄ້າຂອງເຄື່ອງນຸງຫົື່ມແຕ່ເດີມ
ຖກເກັບໄວ້ໃນຕາແໜ່ງທີື່ມີສິດຂອງເຄື່ອງນຸງຮົມ ປັດຈຸບັນກັບນາອອກທີື່ເປີດເຜີຍ ເສັ້ອກິລາຕິດກາສິັ້ນຄ້າ
ໄວ້ທີື່ໜ້າເອິກ, ໂສ້ງສາເລັດຮູບຕິດປ້າຍກາສິນຄ້າໄວ້ທີື່ປາກກະເປົາ ຂອງໂສ້ງດ້ານນອກ. ກາສິນຄ້າປະເພດ
ແບບຕ່າງກັນນີັ້ ຜູ້ຊັ້ຫວັງຈະໄດ້ຮັບບລິການບາງຮູບຈາກຮ້ານຄ້າທີື່ຈາໜ່າຍ ລັກສະນະຂອງບລິການຂັ້ນຢູ້ກບ
ັ
ລະດັບຂອງກຸ່ມຜູ້ຊັ້ ວ່າຈະເປັນຜູ້ຊັ້ລະດັບລາຍໄດ້ສູງ, ປານກາງ, ຕື່າ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູ້ຂາຍໃນລະດັບຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ
ຈງື່ ຕ້ອງນາເອົາການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານທີື່ສວຍງາມ, ລວມກັບທາງມີພະນັກງານຄ່ອຍໃຫ້ບລິການແນະນາສິນຄ້າ
ໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນປະກອບການຕັດສິນໃຈການທົດລອງສິນຄ້າ ກ່ອນຕັດສິນໃຈຊັ້ ການໃຫ້ຫຼັກປະກັນໃນດ້ານປ່ຽນ
ສິັ້ນຄ້າ ໃນກລະນີການຊເັ້ ຟີນີເຈີ ຫຼ ບ້ານທີື່ຢອ
ູ່ າໄສ ມີບລິການດັດແປງຕເື່ ຕີມຕາມທີຜ
ື່ ຊ
ູ້ ັ້ຕ້ອງການ.
3. ສິນຄ້າເຈາະຈົງຊັ້ (Speciaity products)
ເປັນສິນຄ້າປະເພດທີື່ຜຊ
ູ້ ັ້ເຈາະຈົງຕ້ອງການເພາະສິນຄ້ານັນ
ັ້
ມີການຕັດສິນໃຈລວ່ງ
ໜ້າ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າມີລັກສະນະພິເສດທີກ
ື່ ົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຫຼ ມີຄວາມຈາເປັນສະເພາະຕ້ອງການ
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ສິນຄ້ານັັ້ນ ແລະ ບື່ມີສນ
ິ ຄ້າອື່ນທົດແທນໄດ້ຜຊ
ູ້ ຈ
ັ້ ະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍທີສ
ື່ ຸດ ເພື່ອສະແຫວງຫາຊັ້
ສິນຄ້ານັັ້ນໆ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະແຫວງຫາຊັ້ ບື່ແມ່ນລັກສະນະດຽວກັບສິນຄ້າແບບທຽບຊບ
ັ້ ແ
ື່ ມ່ນ
ການໃຊ້ຄວາມພະຍາ ຍາມເສຍເວລາໃນການປຽບທຽບສິນຄ້າກັບສິນຄ້າແຕ່ເປັນການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການສະແຫວງຫາບອນຂາຍສິນຄ້ານັັ້ນໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ການຂາຍສິນຄ້າປະເພດເຈາະຈົງຊັ້ ບ່ອນຂາຍຈງື່ ບມ
ື່ ີ
ຄວາມສາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈຊັ້ ຈະຂາຍຢູໃ່ ສລູກຄ້າຈະຕິດຕຕ
ື່ າມໄປຊເັ້ ຖິງທີື່ເຊັື່ນ: ກລະນີຮ້ານອາຫານທີື່
ມີຊສ
ື່ ຽງ ເມື່ອຜູບ
້ ລິໂພກເຈາະຈົງຈະບລິໂພກອາຫານຊະນິດນັັ້ນທີື່ມຊ
ີ ື່ສຽງ ຈະຕ້ອງຂັບລົດໄປໄກເຖິງນອກ
ເມອງ ຫຼ ຕ້ອງຫາຮ່ອມທາງ ຜູ້ບລິໂພກຢັງຄົງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໄປເຖິງຮ້ານຂາຍນັັ້ນ.
ສິນຄ້າທີື່ຈັດເປັນປະເພດເຈາະຈົງຊັ້ ມັກຈະເປັນສິນຄ້າທີື່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານນານ ລາຄາ
ຕໜ
ື່ ່ວຍຄອນຂ້າງສູງ ບື່ແມ່ນສິນຄ້າທີື່ໃຊ້ປະຈາມີໂອກາດການໃຊ້ເປັນຄັັ້ງຄາວ ຫຼ ສະເພາະກລະນີເຊັື່ນ ໂຄມ
ໄຟທີື່ມລ
ີ ວດລາຍພິເສດ ຊື່ໃຫຍ່ໆ ເຄື່ອງດົນຕີ ເຄອ
ື່ ງກິລາ ຢາຮັກສາໂລກສະເພາະ, ອາຫານພິເສດ ເຄື່ອງນຸ່ງ
ຮົມ, ລູຫຼານອອກແບບດີ.
ໂດຍປົກກະຕິສິນຄ້າເຈາະຈົງຊຈ
ັ້ ະຕ້ອງເປັນສິນຄ້າທີື່ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວ ແລະ ຜູຊ
້ ັ້
ມັກຈະເຈາະຈົງກາສິນຄ້າດ້ວຍ ແຕ່ສິັ້ນຄ້າບາງຊະນິດອາດຈະເປັນສິນຄ້າປະເພດເຈາະຈົງຊໄັ້ ດ້ ທັັ້ງໆທີື່ຫາກ
ຈະເລີມ
ື່ ຕົັ້ນແນະນາອອກຊູຕ
່ ະຫຼາດເຊັື່ນ: ກລະນີຍາຮັກສາໂລກ ສິນຄ້າໃນປະເພດເຈາະຈົງຊຈ
ັ້ ະມີຄວາມຍດ
ຍຸນ
່ ຂອງອຸປະສົງໜ້ອຍ, ຫຼາຍ ຫຼ ບື່ມີຄວາມຍດຍຸນ
່ ເພາະຜູຊ
້ ຈ
ັ້ ະຍນຍັນຄວາມຕັັ້ງໃຈໃນການຊໂັ້ ດຍບຄ
ື່ ານງ
ເຖິງລາຄາຫຼາຍ ຜູ້ຊຄ
ັ້ ານງເຖິງຄຸນຄ່າທາງໃຈ ຫຼ ທາງອາລົມຫຼາຍກວ່າຄຸນຄ່າຈາກການໃຊ້ສິນຄ້ານັັ້ນໂດຍກົງ
ການສົື່ງເສີມການຂາຍໂດຍການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ການໃຫ້ບລິການຕ່າງໆ ປະກອບເຊັນ
ື່ : ການ
ຮັບປະກັນ ການຕິດຕັັ້ງ ສ້ອມແປງດູແລຮັກສາສິນຄ້າ ເປັນສິື່ງຈາເປັນຫຼາຍ

4.

ສິນຄ້າບສ
ື່ ະແຫວງຊັ້(Unsought Products)
ການທີື່ລູກຄ້າຜູ້ບລິໂພກບື່ສະແຫວງຫາຊສ
ັ້ ິນຄ້າອາດເນື່ອງມາຈາກ:
1. ບຮ
ື່ ວ
ູ້ ່າມີສິນຄ້ານັັ້ນໆ ຈາໜ່າຍໃນຕະຫຼາດ
2. ບຮ
ື່ ວ
ູ້ ່າຕົນເອງມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້ານັັ້ນ
ສິນຄ້າຫາກນາອອກສູຕ
່ ະຫຼາດໃໝ່ ຍັງບທ
ື່ ັນເປັນທີື່ຮູ້ຈັກຂອງລູກຄ້າທົື່ວໆໄປ.
ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູຊ
້ ຈ
ັ້ ະບສ
ື່ ະແຫວງຫາຊັ້ ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງເນັັ້ນການໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນທີື່ຮຈ
ູ້ ັກແພ່ຫຼາຍ ໂດຍ
ເນັັ້ນການໂຄສະນາຕ່າງໆ ການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍເຂົັ້າເຖິງລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂັ້ນ ລວມທັງກະຈາຍຊ່ອງທາງການ
ຈາໜ່າຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂັ້ນ ເພອ
ື່ ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ພົບເຫັນເລອ
ື່ ຍໆ ຊໄັ້ ດ້ໂດຍສະດວກ ເນັັ້ນການແຈກຕົວຢ່າງ
ຫຼ ເຮັດສາທິດໃຫ້ລູກຄ້າຊົມ ນອກຈາກການກະຈາຍຂ່າວໂດຍການໃຊ້ໂຄສະນາຕ່າງໆ.
ສິນຄ້າບາງຊະນິດອອກສູຕ
່ ະຫຼາດນານແລ້ວ ແຕ່ບເື່ ປັນທີຕ
ື່ ້ອງການຂອງຜູຊ
້ ັ້ຜຊ
ູ້ ັ້
ບຊ
ື່ ັ້ ຫຼ ຖາມຫາທັງໆທີື່ພົບເຫັນ ຫຼ ຮູ້ຢຕ
ູ່ ະຫຼອດເວລາ ເພາະບື່ເຫັນວ່າຕົນເອງຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິນຄ້າ
ນັັ້ນໄດ້ແນວໃດເຊັື່ນ: ເຂັມຂັດນິລະໄພ ຫຼ ວັດຈະນານຸກົມ, ການປະກັນຊີວິດ, ການອົບຮົມເລອ
ື່ ງພັດທະນາ
ຕົນເອງ. ສາລັບສິນຄ້າລັກສະນະນີຕ
ັ້ ້ອງໃຊ້ພະນັກງານ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນປະໂຫຍດຈາກການມີສິນຄ້າ
ເຫຼົື່ານີໃັ້ ນຄອບຄອງ ເປັນການກະຕຸ້ນ ຫຼ ແນະນາຂອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຝງຢູແ
່ ຕ່ບາງກລະນີທີື່ຜູ້ຊມ
ັ້ ຄ
ີ ວາມ
ຕ້ອງການ ແຕ່ບື່ອາດຈະຊໄັ້ ດ້ເນື່ອງຈາກບັນຫາຂອງລາຄາທີື່ສູງເກີນອານາດຊັ້ ຈື່ງມັກບອກກັບຕົນເອງ ວ່າບື່
ຈາເປັນຕ້ອງຊມ
ັ້ າໃຊ້. ດັື່ງນັັ້ນ, ການຫາວິທີການຜະລິດໃຫ້ສິນຄ້າມີລາຄາຕື່າລົງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈາໜ່າຍສິນຄ້າ
ໄດ້ ຫຼ ຫາວິທີຊາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າທີື່ຈະຊ່ວຍເພີມ
ື່ ອານາດຊປ
ັ້ ະຈຸບັນແກ່ລູກຄ້າໄດ້
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2.1.5 ສ່ວນປະສົມຜະລິດຕະພັນ
ໃນລັກສະນະການຈາໜ່າຍສິນຄ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ຫຼ ການຜະລິດຂອງຜູ້ຜະລິດ ມັກຈະບື່
ຜະລິດ ຫຼ ຈາໜ່າຍສິນຄ້າພຽງຊະນິດດຽວ ລູກຄ້າເລອກບໄື່ ດ້ ແຕ່ມັກຈະມີສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ ຫຼາຍຮູບ
ແບບ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລອກ ແລະ ເພື່ອຄວາມປະຍັດໃນການຜະລິດ ຫຼ ເພອ
ື່ ການເພີື່ມໂອກາດໃນການ
ຂາຍ ເຊິງື່ ອາດຈະລະບຸລັກສະນະການກະຈາຍຂອງຜະລິດຕະພັນໃນກິດຈະການໜື່ງດັື່ງນີ:ັ້
- ລາຍການຜະລິດຕະພັນ (Product Item) ໝາຍເຖິງແຕ່ລະໜ່ວຍຂອງຜະລິດຕະ
ພັນທີື່ສະເໜີຂາຍຂອງຜູ້ຂາຍ ເຊິງື່ ສາມາດຈາແນກອອກໄດ້ ໂດຍຫຼັກສະນະບາງປະການ ເຊັື່ນ: ຂະໜາດ,
ລາຄາ, ຮູບແບບ ຫຼ ຄຸນສົມບັດອື່ນ ທີເື່ ຫັນຊັດເຈນໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫ້ອງການເປັນຜະລິດຕະພັນ, ບິກ,
ຢາງລບ, ປັ້ມເປັນອີກລາຍການໜື່ງ ຢາງລບ ປັ້ມ ບັນທັດ ສດາແຕ່ລະຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຕ່າງເປັນ
ຜະລິດລາຍການໜື່ງ ນອກຈາກນີອ
ັ້ າດແບ່ງຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະລາຍການແຕ່ລະຊະນິດ ອອກຕາມຂະໜາດ ຫຼ
ລາຄາ ເຊັື່ນ: ປາກກາລູກກິັ້ງ ອາດແບ່ງໄດ້ຫຼາຍປະການ ຄ ກາຍີື່ຫັ້ BIC HORSE LANCER CLIC
ຍັງຈາແນກເປັນລາຍການປາກກາລູກກິັ້ງສີແດງສີນັ້າເງິນ, ສີດາ ຫຼ ປາກກາໃນລາຄາ 5,000, 8,000 ແລະ
10,000 ກີບ ເປັນຕົັ້ນ.

- ສາຍຜະລິດຕະພັນ (Product line) ໝາຍເຖິງກຸ່ມລາຍການຜະລິດຕະພັນທີື່ມີ
ຄວາມສາພັນກັນອາດຈະມີລັກສະນະການຜະລິດເໝອນກັນ, ລັກສະນະການໃຊ້ງານເໝອນກັນ ຫຼ ຄ້າຍຄ
ກັນຈາໜ່າຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າກຸ່ມດຽວກັນ ຈາໜ່າຍໂດຍຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍດຽວກັນ ຫຼ ແມ່ນແຕ່ລະດັບ
ລາຄາດຽວກັນ ເຊັື່ນ ສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງຂຽນ ວັດສະດຸກສ້າງເຮອນຄົວ, ເຄອ
ື່ ງໄພຟ້າ ຫຼ ອາດສະຫຼຸບວ່າ
ໃນແຕ່ລະສາຍພັນ (Product items).

- ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມເລກຂອງຜະລິດຕະພັນ (Width and Depth of
assortments) ໃນກິດຈະການຄ້າໜື່ງໆ ບື່ວ່າຈະເປັນຜູຜ
້ ະລິດ ຫຼ ຜູ້ຈາໜ່າຍສິັ້ນຄ້າ ຮ້ານຄ້າສົື່ງ ຫຼ ຮ້ານ
ຄ້າຍອຍຍ່ອຍຈະມີສິນຄ້າ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນຈາໜ່າຍ ຫຼາຍກວ່າໜື່ງລາຍການ (one Product item) ແຕ່
ລັກສະນະການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼ ຊສ
ັ້ ນ
ິ ຄ້າຈາໜ່າຍນັັ້ນ ຈະປະກອບດ້ວຍສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການຈາກຫຼາຍສາຍ
ຜະລິດຕະພັນ (Many Product items from various Product Lines) ຫຼ ສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການ
ຈາກສາຍຜະລິດຕະພັນດຽວ (Many Product items from one Product Lines) ຫຼັກສະນະທີື່
ເກີດຂນ
ັ້ ນີສ
ັ້ ະແດງເຖິງຮູບແບບນະໂຍບາຍຂອງທຸລະກິດໃນແຕ່ລະລາຍໃນດ້ານການຈັດການກ່ຽວກັບສິນຄ້າ
ທີຈ
ື່ າໜ່າຍວ່າ ມຸ້ງໃສ່ສ່ວນກວ້າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ (Width of assortments) ຫຼ ສ່ວນເລິກຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ (Depth of assortments) ຕົວຢ່າງ: ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ທີື່ພົບຢູທ
່ ົື່ວໄປ ເປັນ
ລັກສະນະຂອງທຸລະກິດທີື່ຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການ ຈາກຫຼາຍໆ ສາຍຜະລິດຕະພັນ ມີອາຫານແຫ້ງ
ອາຫານບັນຈຸກະປ່ອງສິນຄ້າສາລັບເຮັດຄວາມສະອາດໃນຄົວເຮອນ (ເເຟັບ, ສະບູ,່ ຢ່າສີແຂ້ວ, ອື່ນໆ)
ເຄື່ອງຂຽນ (ສ, ບິກ, ຊອງຈົດໝາຍ) ເຄອງໄຟຟ້າ (ຫຼອດໄຟ, ປັກສຽບໄຟ, ສາຍໄຟ) ສະແດງວ່າຮ້ານຄ້າ
ເຫຼົານີັ້ ສ່ວນກວ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ (Width of assortments) ຫຼ ມີຫຼາຍສິງື່ ຫຼາຍຢ່າງຂາຍ
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫ້ອງການ, ຮ້ານຂາຍໜັງສ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄພ
ຟ້າຈະມີສິນຄ້າຈາໜ່າຍຫຼາຍລາຍການເຊັື່ນກັນ ແຕ່ລະລາຍການຈະນອນຢູສ
່ າຍການຜະລິດດຽວກັນ ສະແດງ
ວ່າຮ້ານຄ້າເຫຼົື່ານີມູງໃນສ່ວນເລິກຂອງຜະລິດຕະພັນ (Depth of assortments)
ບລິສັດຄອນເກດ-ປະລົມໂອລິບ (ປະເທດໄທ) ມີສາຍຜະລິດຕະພັນ 5 ສາຍ (5
Product lines) ແລະ ແຕ່ລະສາຍປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນລາຍການຕ່າງໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ
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ຕາຕະລາງທີ 1 ສາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາຍປະກອບຜະລິດຕະພັນລາຍການຕ່າງໆ
Oral Care
(ປາກ ແລະ ແຂ້ວ)

Fabric Care
(ຊັກລ້າງ)

Skin Care
( ຜີວພອນ)

Hair Care
(ບາລຸງຜົມ)

Baby Care
(ເດັກນ້ອຍ)

ຍາສີແຂ້ວຄອນເກດ
-ກ້ອງແດງ
-ລົດຍອດນິຍົມ
-ລົດຫອມເຢັນຊາ
-ເກອເບກເກໂສດາ
-ບຼູມິນ
-ໂທທ່ອນ
ແປງສີແຂ້ວບຄ
ື່ ັດ
ແຂ້ວ
ນັ້າຢ່າບ້ວນປາກ

-ແຟບ
-ເອເຈັກ(ສາລັບ
ງານອຸດສາຫະກາ)
ແຕ່ລະກາສິນຄ້າມີ
ແຍກອອກໄປຕາມ
ສ່ວນປະສົມ
ນັ້າຢາສັກເຄື່ອງ
ນັ້າຢາປັບຜ້ານຸ້ມ
ນັ້າຍາລ້າງຈານ
ແອກຊອນ

-ສະບູປ
່ າໂອລິບ
-ສະບູ່ຫອມນົກແກ້ວ
-ສະບູໂ່ ພເທົາ
-ຄີມອາບນັ້າ ສະບູ
ເຫວປາໂອລີບ
-ນັ້າຍາດັບກິນຕົວວິ
ໂຕ້
-ມີແຍກຊະນິດຕາມ
ລັກກສະນະຜີວ
-ຂະໜາດບັນຈຸແລະ
ສ່ວນປະສົມ

- ແຊມພູອອບຕີ
ມາ
ແຊມພູນູລິບ
- ມີຄຼີມນວດ
ແລະ ແຍກຊະ
ນິດຕາມລັກສະ
ນະເສັນຜົມ
ແລະ ຂະໜາດ
ບັນຈຸ
- ນັ້າມັນໃສ່ຜົມ
ແອກຊັື່ນ

-ສະບູ່ Care
-ແປ້ງ Care
-ຄຼີມບາລຸງຜົມ
Care
-ແຊມພູສາລັບ
ເດັກ
-ສາລີພັນໄມ້
-ສະບູແ
່ ຫຼວ
ສາລັບເດັກ

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ບລິສັດຄອນເກດ-ປາໂອລິບ ຍັງມີການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ
ເພີື່ມເຂົັ້າມາໃນສາຍຜະລິດຕະພັນຢູຕ
່ ະຫຼອດເວລາ ກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດໃນລັກສະນະຂອງ Width of
assortments (5 ສາຍຜະລິດຕະພັນ) ແລະ ແຕ່ລະສາຍຜະລິດຕະພັນຈະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຊະນິດ
ຂອງສິນຄ້າ ກາສິນຄ້າ ຂະໜາດບັນຈຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຮັດໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະ
ຕ້ອງດູແລຫຼາຍຂນ
ັ້ .
ປັດຈຸບັນ, ທຸລະກິດໃຫຍ່ໆ ຈະເນັນໃນດ້ານຄວາມກວ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ກະຈາຍ
ທຸລະກິດອອກໄປຫຼາຍໆ ຂະແໜງ ເປັນກຸ່ມທຸລະກິດ ເຊັື່ນ: ທຸລະກິດເງິນທນ, ທຸລະກິດປະກັນໄພ ທຸລະ
ກິດຈັດສັນຕກ, ອາຄານ, ເຮອນ, ດິນ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ທຸລະກິດຜະລິດສິັ້ນຄ້າ ທຸກໆທຸລະກິດທີື່ກ່າວມາ
ນັັ້ນເປັນກິດຈະການດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແຍກເປັນຫຼາຍກິດຈະການ ແຕ່ໃນພດຕິກາຕົວຈິງຄທຸລະກິດ
ດຽວກັນ

2.2

ກາສິນຄ້າ

ກາສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງຊຂ
ື່ ັ້ຄວາມ, ສັນຍາລັກ, ຮູບແບບ ຫຼ ສິື່ງເຫຼົື່ານີລ
ັ້ ວມ ກັນເພື່ອບົື່ງຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນ
ເຖິງສິນຄ້າບລິການຂອງຜູຂ
້ າຍ ທີື່ສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ ຜູ້ຊໃັ້ ນຕະຫຼາດຮູໄ້ ດ້ເຖິງລັກສະນະ
ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນ ຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ ບລິການທີມ
ື່ າຈາກຜູຜ
້ ະລິດຕ່າງໆ ດ້ວຍກາໝາຍສິນຄ້າ ກາສິນຄ້າອາດເປັນ
ເຄື່ອງໝາຍສະແດງເຖິງຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ
ອາດສະແດງເຖິງການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ
ເຊັນ
ື່ : ເຄື່ອງໝາຍມາດຕະຖານຂອງສານັກງານ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ, ເຄອງ
ໝາຍເຊີນຊວນຊີມ, ເຄື່ອງໝາຍອະນຸລັກສິື່ງແວດລ້ອມເປັນຕົັ້ນ ກາສິນຄ້າໜື່ງໆ ຈະປະກອບດ້ວຍອົງ
ປະກອບຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນຄ:
- ຊື່ກາ (Brand name) ສ່ວນຂອງກາທີື່ເປັນຊື່ ຫຼ ຄາເວົັ້າ ຫຼ ຂັ້ຄວາມທີື່ອອກສຽງໄດ້
ເຊັນ ຊາສຸ່ງ, ໄອບີເອມ, ໂດມອນ, ໂປເຕ້, ແບຼນ, ພີຊຊາລັກ smile ອື່ນໆ
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- ເຄື່ອງໜາຍກາສິນຄ້າ (brand mark) ສ່ວນໜື່ງຂອງກາເຊິງື່ ສາມາດຈົດຈາໄດ້ແຕ່
ອອກສຽງບໄື່ ດ້ແກ່ສັນຍາລັກ ຮູບແບບທີື່ປະດິດຕ່າງໆ ຫຼ ຮູບພາບ ຕະຫຼອດຈົນສສ
ື່ ານທີປ
ື່ ະກົດຢູໃ່ ນເຄື່ອງ
ໝາຍຕ່າງໆ
- ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ (Trademark) ກາ ຫຼ ສ່ວນໜື່ງ ຂອງກາ ທີໄື່ ດ້ຈົດທະບຽນ
ເພື່ອປ້ອງກັນສິນຄ້າຕາມກົດໝາຍ
- ໂລໂກ (logo) ເປັນເຄື່ອງໝາຍທີື່ສະແດງສັນຍາລັກຂອງກິດຈະການ ຫຼ ອົງການໜື່ງໆ
ປຸນຊີມັງລາວຈາກັດ ຮູບກາກະທິງສີແດງ ແລະ ຂຽວ ເປັນລັກສະນະສັນຍາລັກ Logo ຂອງເປັນເຄື່ອງໝາຍ
ການຄ້າ ຫຼ ກາສິນຄ້າ, ເບັຍລາວ ແຕ່ບາງກິດຈະກາອາດແຍກກາສິນຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ
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ບົດທີ 3
ການການົດລາຄາ (Pricing)
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ

- ອະທິບາຍຂະບວນການການົດດລາຄາຂອງທຸລະກິດທັງຜູຜ
້ ະລິດ ຜູຄ
້ ້າສົື່ງ ແລະ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ
- ອະທິບາຍຈຸດປະສົງທີື່ເປັນເປົັ້າໝາຍການຕັັ້ງລາຄາ

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ຈຸດປະສົງການການົດລາຄາ

ຈຸດປະສົງໃນການດາເນີນງານເປັນແມ່ບົດ ໃນການການົດແນວທາງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ
ການໜື່ງການຈະບັນລຸວັດຖຸປະສົງ ເປັນເຄື່ອງການົດແນວທາງວັດຖຸປະສົງທົື່ວໄປຂອງທຸລະກິດຍ່ອຍຈະຕ້ອງ
ການສະແຫວງຫາຜົນກາໄລຕອບແທນ ຈາກການດາເນີນງານກົນໄກທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກາໄລຄລາຍໄດ້ຈາກ
ການຈາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ.
ຈຸດປະສົງໃນການການົດລາຄາ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລັກສະນະໃຫຍ່ດັື່ງນີັ້:
1 ຜົນຕອບແທນ ຫຼ ກາໄລ (Profit Oriented Objectives)
2 ຍອດຂາຍ (Sales Oriented Objectives)
3 ການແຂ່ງຂັນ (Competitive Oriented Objectives)
3.1.1 ຈຸດ ປະສົງມຸ້ງຜົນຕອບແທນ ຫຼ ກາໄລ
ກາໄລ ຫຼ ຜົນຕອບແທນເປັນຈຸດປະສົງຂັັ້ນພັ້ນຖານຂອງກິດຈະການທຸລະກິດທົື່ວໄປ
ການໄດ້ກາໄລສູງ ຫຼ ຕື່າເປັນເລອ
ື່ ງສະແດງເຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການດາເນີນທຸລະກິດ,
ເປົັ້າໝາຍຜົນຕອບແທນ ຫຼ ຜົນກາໄລທີື່ແຕ່ລະກິດຈະການ ຕ້ອງການມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນດັື່ງນີັ້:
1. ການການົດເປົາັ້ ໝາຍຂອງຜົນຕອບແທນ
ກິດຈະການອາດການົດອັດຕາຜົນຕອບແທນ ທີື່ຕ້ອງການຈາໜວນໜື່ງໂດຍອາດກາ
ນົດຈາກເງິນທນ (Return investment) ຫຼ ການົດຈາກຍອດຂາຍ (Return on sales) ເຊັນ: ຕ້ອງ
ການຜົນຕອບແທນ 15% ຈາກເງິນທນ ຫຼ ຕ້ອງການຜົນຕອບແທນ 20% ຈາກຍອດຂາຍ ການການົດອັດ ຕາ
ຜົນຕອບແທນທີື່ແນ່ນອນ ຊ່ວຍໃຫ້ກິດຈະການໃຊ້ເງິນທນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແຕ່ລາຄາສິນຄ້າທີື່ກາ ນົດ
ຂນ
ັ້ ຕາມຈຸດປະສົງດັື່ງກ່າວນີັ້ ຈະຕ້ອງບມ
ື່ ບ
ີ ັນຫາເລອ
ື່ ງລາຄາຈາກສິນຄ້າຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ, ເໝາະສົມສາລັບກິດ ຈະ
ການຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ມີຖານະເປັນຜູ້ນາໃນຕະຫຼາດເພາະມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼາຍ ຈື່ງສາມາດການົດລາຄາ
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງຜົນຕອບແທນຕາມທີື່ຕ້ອງການໂດຍບຕ
ື່ ້ອງຫວັນ
ື່ ເກັື່ງກັບປະຕິກລ
ິ ິຍາຂອງຜູຂ
້ າຍ
ຜູອ
້ ື່ນໆ ສາລັບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍມີໂອກາດໃນການການົດລາຄາສິນຄ້າໂດຍຈຸດປະສົງນີໄັ້ ດ້ຍາກ ເວັນ
ັ້
ແຕ່ຈະເປັນກລະນີຂອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຫຼ ສາມາດຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີື່ບມ
ື່ ີໃຜລອກຮຽນແບບໄດ້
2. ຕ້ອງການກາໄລສູງສຸດ
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ການຕ້ອງການກາໄລສູງສຸດ ບື່ຈາເປັນຕ້ອງເປັນລາຄາທີື່ສູງສະເໝີໄປ ທັງນີສ
ັ້ ຸດແຕ່
ວ່າ ການເບິື່ງຜົນກາໄລສູງສຸດ ຫຼ ກາໄລສູງສຸດສະເພາະຜະລິດຕະພັນ ສະເພາະແຫູ່ງຂາຍ ສະເພາະຜູ້ຊັ້
ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດ ຄໄລຍະເວລາທີື່ຕ້ອງການໄດ້ກາໄລສູງສຸດ
-

ຖ້າກິດຈະການຕ້ອງການກາໄລສູງສຸດໃນໄລຍະສັັ້ນ ລາຄາສິັ້ນຄ້າຈະສູງ.

- ຖ້າກິດຈະການຕ້ອງການກາໄລສູງສຸດໃນໄລຍະຍາວ ລາຄາສິນຄ້າຈະລຸດຕື່າລົງ
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ລາຄາສິນຄ້າຈະສູງ ຫຼ ຕາື່ ມີຄວາມສາພັນກັບເກນກາໄລທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ເງິນທນຄນໂດຍໄວພຽງໃດ ລາຄາສິນຄ້າທີື່ສູງຫຼາຍ ບື່ແມ່ນສິື່ງສະແດງເຖິງຄວາມມີກາໄລສູງສຸດສະເໝີໄປ
ເນື່ອງຈາກຄວາມຍດຍຸນ
່ ຂອງອຸປະສົງໃນສິນຄ້າຈະມີບົດບາດຕກ
ື່ ານເລອກລາຄາສູງ ຫຼ ຕື່າດ້ວຍ. ສິນຄ້າໃດ
ທີມ
ື່ ີຄວາມຍດຍຸນ
່ ໜ້ອຍ ອາດຈະເປັນສິນຄ້າທີື່ຈາເປັນຫຼາຍ ແລະ ບື່ມສ
ີ ິນຄ້າອື່ນທົດແທນໄດ້ ລາຄາສິນຄ້າ
ຈະສູງ ແລະ ຜູ້ຂາຍຈະສາມາດສະແຫວງຫາກາໄລສູງສຸດຫຼາຍເທົື່າໃດກໄດ້ ຈາກການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າສູງ ແຕ່
ຖ້າສິນຄ້ານັັ້ນມີຄວາມຍດຍຸນ
່ ຂອງອຸປະສົງຫຼາຍ ຫາກກິດຈະການສະແຫວງຫາກາໄລສູງສຸດໂດຍຕ້ອງການ
ທນຢ່າງໄວ ແລະ ຕັັ້ງລາຄາສູງ ກິດຈະການຈະປະສົບຄວາມລົັ້ມເຫຼວ, ຜູ້ຊັ້ຈະຫັນໄປຊັ້ສິນຄ້າອື່ນ ດັື່ງນັັ້ນ,
ໃນກລະນີອຸປະສົງຂອງສິນຄ້າມີຄວາມຍດຍຸນ
່ ຫຼາຍ ກິດຈະການຈະຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ລາຄາຕື່າຈະເຮັດໃຫ້ເພີື່ມ
ປະ ລິມານຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກາໄລລວມສູງສຸດ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາເພີື່ມຂນ
ັ້ ດັື່ງ
ຕົວຢ່າງ: ຈັກຊັກເຄອ
ື່ ງ ເມື່ອຜະລິດດ້ວຍຕົັ້ນທນສູງ ຈາໜ່າຍໃນລາຄາສູງ ຈະມີພຽງຜູທ
້ ີື່ມີລາຍໄດ້ສູງຫຼາຍຊັ້
ໄປໃຊ້, ແຕ່ເມື່ອກິດຈະການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ໃນລາຄາຕື່າລົງ ຈາໜ່າຍໃນລາຄາຕື່າດັື່ງເຫັນໃນປະຈຸບັນນີເັ້ ຮັດໃຫ້
ຊາວບ້ານຕາມແຕ່ລະແຂວງສາມາດຊໄັ້ ປໃຊ້ໄດ້ ເປັນການເພີື່ມປະລິມານການຈາໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນ
ທນການຜະລິດຂອງຜູ້ຜະລິດລຸດລົງໄດ້ອີກຈາກການຜະລິດຈານວນຫຼາຍ ໂອກາດໃນການໄດ້ກາໄລສູງສຸດ
ຈະເພີມ
ື່ ຫຼາຍກວ່າການຈາໜ່າຍໃນລາຄາສູງພຽງເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜື່ງ

3.2

ນະໂຍບາຍລາຄາ

ເມື່ອການົດຈຸດສົງໃນການກາໜົດລາຄາແລ້ວ ກິດຈະກາຕ້ອງການົດນະໂຍບາຍລາຄາ ເພື່ອເປັນ
ແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈເລອກລາຄາ ນະໂຍບາຍລາຄາທີກ
ື່ ິດຈະກາຕ້ອງການົດເປັນພັ້ນຖານໄດ້ແກ່: 1
ນະໂຍບາຍລະດັບລາຄາ ແລະ 2 ນະໂຍບາຍລາຄາດຽວ ຫຼ ລາຄາຍດຍຸ້ນໄດ້
3.2.1 ນະໂຍບາຍລະດັບລາຄາ
ລະດັບລາຄາທີື່ກິດຈະການຈະເລອກການົດ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບ ລະດັບລາຄາ
ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ (Meet the market price) ຕັັ້ງລາຄາຕາມລາຄາແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ, ຂະນະນັັ້ນ
ເປັນການຫຼີກລ້ຽງພາວະການແຂ່ງຂັນລຸດລາຄາ ຫຼ ຕັດລາຄາກັນ ການໃຊ້ນະໂຍບາຍລະດັບລາຄາຕະຫຼາດ
ມັກຈະຂັ້ນຢູ່ກັບຂເັ້ ທັດຈິງທີື່ວ່າ ຕະຫຼາດໃນຄະນະນັັ້ນເປັນຕະຫຼາດ (Pure Competition Market) ຜູ້
ຂາຍ ຫຼ ຜູຜ
້ ະລິດບສ
ື່ າມາດຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ສາເລັດ ໃນຕະຫຼາດອີມ
ື່ ຕົວ ຜູ້
ຜະລິດບມ
ື່ ອ
ີ ານາດໃນການຄວບຄຸມລາຄາອີກຕໄື່ ປ ຈື່ງຕ້ອງຕັັ້ງລາຄາໂດຍໃຊ້ນະໂຍບາຍຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
ຜູຊ
້ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນກັນດີ ແລະ ຮູ້ຈັກລະດັບລາຄາດີເຊັື່ນ: ນັ້າອັດລົມ, ປາກະປ໋ອງ, ໝີື່ສາ
ເລັດຮູບ, ນົມກະປ໋ອງ, ນັ້າມັນພດ, ແຟັບ, ສະບູ,່ ຜ້າອານາໄມເປັນຕົັ້ນ ຄວນຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍລາຄາ
ຕະຫຼາດ
1) ລະບັບລາຄາສູງກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ (Above the market price)
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ກິດຈະການມີຂໄັ້ ດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນບາງປະການ ອາດຈະມີຄຸນລັກສະນະ
ພິເສດຂອງຜະລິດຕະພັນ ບື່ມີຄແ
ູ່ ຂ່ງຂັນຮຽນແບບໄດ້ ປະສົບຄວາມສາເລັດໃນການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ລູກຄ້າມີຄວາມພັກດີກັບກາສິນຄ້າ (Brand preference) ໄດ້ປຽບເຫຼອງການໃຫ້
ບລິການ ປະທັບໃຈຜູບ
້ ລິໂພກຫຼາຍກວ່າສະຖານທີື່ ການຄ້າສະດວກແກ່ຜຊ
ູ້ ເັ້ ປັນຕົັ້ນ ເມື່ອກິດຈະການມີຂໄັ້ ດ້
ປຽບຕ່າງໆ ເຫຼົື່ານີັ້ກສາມາດທີື່ຈະໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນການການົດລາຄາສິນຄ້າສູງກວ່າຄູແຂ່ງໄດ້
2) ລະດັບລາຄາຕາກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ (Under the market price)
ເມື່ອກິດຈະການບມ
ື່ ຂ
ີ ໄັ້ ດ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງຂັນ ແຕ່ຕ້ອງການໄດ້ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ
ເພີື່ມຂັ້ນ ຕ້ອງການກະຈາຍການຂາຍໃຫ້ແພ່ຫຼາຍ ຕ້ອງການໄດ້ລູກຄ້າຈານວນຫຼາຍຫວັງຈາໜ່າຍໃນປະລິ
ມານຫຼາຍຈະເລອກໃຊ້ນະໂຍບາຍທີື່ຕື່າກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ ຜູຜ
້ ະລິດລາຍນ້ອຍນາມາໃຊ້ເປັນອາວຸດສູກ
້ ັບກິດ
ຈະການຜູຜ
້ ະລິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍນາມາໃຊ້ເປັນຮ້ານຄ້າແບບ Discount House ດ້ວຍການ
ຫຼຸດບລິການທີື່ບື່ຈາເປັນເສັຍຕົັ້ນທນຕື່າລົງ
ຈື່ງຈາໜ່າຍລາຄາຕື່າກວ່າລາຄາທອງຕະຫຼາດໄດ້ການໃຊ້ນະໂຍ
ບາຍລະ ດັບ ລາຄາຕື່າ ຈະໄດຜົນຄອນຂ້າງດີກັບຜົນຜະລິດປະເພດທີື່ມີຄ່າຄວາມຍດຍຸນ
່ ຂອງອຸປະສົງຫຼາຍ.
3.2.2 ນະໂຍບາຍລາຄາດ່ຽ ວ ແລະ ລາຄາຍດຍຸ່ນ
1) ນະໂຍບາຍລາຄາດ່ຽວ (One Price Policy)
ການຄິດລາຄາສິນຄ້າກັບລູກຄ້າທຸກລາຍເທົື່າກັນ
ເມື່ອລູກຄ້າຊສ
ັ້ ິນຄ້າຊະນິດ
ດຽວກັນໃນປະລິມານເທົື່າກັນ ແລະ ເງອນໄຂການຂາຍເໝອນກັນເຊັື່ນ: ລັກສະນະຂອງລາຄາສິນຄ້າຕາມ
ຮ້ານຄ້າ ຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຕ່າງໆ ລູກຄ້າທຸກຄົນຈ່າຍດ້ວຍລາຄາດຽວກັນ ການໃຊ້ລາຄາ
ດຽວກັນ ການໃຊ້ລາຄາດຽວເປັນການຕັດບັນຫາຍຸ້ງຍາກໃນການສະເໜີລາຄາກັບລູກຄ້າ ແລະ ບື່ຕ້ອງເສັຍ
ເວລາໃນການເຈລະຈາຕື່ລອງ
2) ນະໂຍບາຍລາຄາຍດຍຸນ
່ ໄດ້ (Flexible price policy)
ການຄິດລາຄາສິນຄ້າກັບລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍບເື່ ທົື່າກັນ ໃນການຊສ
ັ້ ິນຄ້າຊະນິດ
ດຽວກັນ ສາລັບກລະນີຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຈາໜ່າຍໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກ ຄວາມຍດຍຸ່ນຂອງລາຄາຂັ້ນຢູກ
່ ັບຄວາມສາພັນ
ລະຫວ່າງຜູຊ
້ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຄວາມສາມາດໃນການຕລ
ື່ ອງຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເຫດຜົນສ່ວນຕົວອື່ນໆ ສາລັບ
ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຄວາມຍດຍຸນ
່ ຂອງລາຄາຂນ
ັ້ ຢູ່ກັບຄວາມສາພັນກັບລູກຄ້າວ່າ ລູກຄ້າຂາຈອນ ຫຼ ຂາປະຈາ
ຫຼ ສ່ວນຫຼຸດ ລັກສະນະຕ່າງໆທີກ
ື່ ິດຈະການນາມາໃຊ້ປະລິມານ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຊຕ
ັ້ ່າງໆ ປະເພດຂອງ
ສ່ວນຫຼຸດທີື່ມີຜົນກະທົບຕື່ລາຄາ
ກ. ສ່ວນຫຼຸດລາຄາ (Trade discount)
ເປັນສ່ວນຫຼຸດທີື່ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຜົນຕອບແທນການເຂົັ້າມາປະຕິບັດ
ໜ້າທີື່ໃນຊ່ອງທາງໃນການຈັດຈາໜ່າຍຂອງຄົນກາງລະດັບຕ່າງໆເຊັື່ນ: ຫຼຸດໃຫ້ພື່ຄ້າສົື່ງ 15% ຫຼຸດໃຫ້ພຄ
ື່ ້າ
ຍ່ອຍ 10%
ຂ. ສ່ວນຫຼຸດຈາກການຊປ
ັ້ ະລິມານຫຼາຍ (Quantity discount)
ເປັນການຈຸງໃຈໃຫ້ລູກຄ້າຊສ
ັ້ ິນຄ້າໃນປະລິມານເພີື່ມຂັ້ນ ການໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ
ຂອງປະລິມານການຊອ
ັ້ າດຈະເປັນແບບຄັັ້ງດຽວ ຫຼ ສະສົມຍອດຫຼາຍໆຄັັ້ງທີື່ຊັ້ ລູກຄ້າທີຊ
ື່ ລ
ັ້ ູກຄ້າຊໃັ້ ນປະລິ
ມານທີເື່ ພີື່ມຂນ
ັ້ ນອກຈາກລະບາຍສິນຄ້າໄດ້ໄວຂນ
ັ້ ຍັງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍໄດ້ດ້ວຍ ອີກທັງເປັນ
ການຫາລູກຄ້າຂາປະຈາ
ຄ. ສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດ (Cash discount)
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ນາມາໃຊ້ເພື່ອຈະໄດ້ເງີນສົດໝູນວຽນໃນກິດຈະການໄວຂັ້ນປົກກະຕິຂອງ
ວົງການທຸລະກິດຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ສິນເຊື່ອໄລຍະໜື່ງ
ເພື່ອເລັງລັດໃນການເກັບໜີັ້ຄ້າສິນຄ້າໄດ້ໄວຂນ
ັ້
ກິດຈະ ການສະເໜີສ່ວນລຸດ ຈາກການຊາລະໜີັ້ໄວກວ່າ ກາໜົດໃນອັດຕາໜື່ງ ຜູ້ຊຈ
ັ້ ະຮັບສ່ວນຫຼຸດນີັ້ ຫຼ ບື່
ຂນ
ັ້ ຢູກ
່ ັບການປຽບທຽບສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດກັບອັດຕາດອກເບັັ້ຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ
ຮູບແບບຂອງສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດມັກຈະສະແດງໃນລັກສະນະ 2/10, n/30
ຈະເຫັນວ່າມີເງື່ອນໄຂໃນການຊາລະເງີນ 2 ປະການ ອັນຕາລ້ອຍລະຂອງສ່ວນລົດ ແລະ ກາໜົດໄລຍະ
ເວລາທີື່ຕອ
້ ງຊາລະໜີັ້ ເພື່ອຮັບສ່ວນລຸດ ຫຼ ບຮັບສ່ວນຫຼຸດ ລູກຄ້າໄດ້ສິນເຊື່ອ 30 ວັນແຕ່ຖ້າຊາລະພາຍໃນ
10 ວັນ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດ 2% ເປັນຕົັ້ນ ເມື່ອເບິື່ງຈາກອັດຕາທີື່ປະກົດຈະບື່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ເມື່ອ
ຄານວນປຽບທຽບກັບອັດຕາດອກເບ້ຍທ້ອງຕະຫຼາດຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ ຄວນຈະຮັບສ່ວນຫຼຸດ ຫຼ ບື່ ເຊັື່ນ:
ຖ້າຮັບສ່ວນຫຼຸດຈານວນນີັ້ ຜູ້ຊຈ
ັ້ ະຕ້ອງຊາລະເງີນໄວຂັ້ນ 20 ວັນ ແຕ່ຖ້າບຕ
ື່ ້ອງການຊາລະເງິນໄວ ເທົື່າກັບ
ສູນເສຍດອກເບັັ້ຍ 2% ສັບລັບ 20 ວັນ ດັື່ງນັັ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນປີຈະເທົື່າກັບ
X 2 % = 32 % ຕປ
ື່ ີ 320 ວັນ / 20 ວັນ
ສະນັັ້ນ ຖ້າອັດຕາດອກເບັັ້ຍທອງຕະຫຼາດ 18% ຕປ
ື່ ີ ກິດຈະການກູ້ເງິນມາ
ຊາລະກຍັງກຸ້ມ ແຕ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາອັດຕາໜູນວຽນຂອງສິັ້ນຄ້ານັັ້ນດ້ວຍຖ້າເປັນສິນຄ້າທີຈ
ື່ າໜ່າຍຊ້າຫຼາຍ
ຈະບກ
ື່ ຸມກັບດອກເບັັ້ຍ ຖ້າສິນຄ້ານີສ
ັ້ າມາດຈາໜ່າຍໄດ້ໝົດພາຍໃນ 20 ວັນ ຈື່ງໜ້າຈະຮັບສ່ວນຫຼຸດ
ງ. ສ່ວນຫຼຸດນອກລະດູການ (Seasonal discount)
ກິດຈະການຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຈະຈັດ Seasonal discount ໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກ
ໃນຊ່ວງເວລາການໃຊ້ສິັ້ນຄ້າເພື່ອໃຊ້ເລັື່ງຜູ້ບລິໂພກໃຫ້ຊັ້ເພີື່ມເຊັື່ນ ຕະຫຼາດອຸປະກອນການຮຽນ, ຊຸດນັກ
ຮຽນ, ເກີບ, ກະເປົານັກຮຽນ, ຈະຈັດຫຼຸດລາຄາຊ່ວງໃກ້ເປີດພາກຮຽນປີການສກສາໃໝ່ ແຕ່ໃນກລະນີຕະ
ຫຼາດທຸລະກິດຜູຜ
້ ະລິດໃຊ້ Seasonal discount ກັບຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມກ
ີ ານສັງື່ ຊສ
ັ້ ິນຄ້າໄວກວ່າ
ປົກກະຕິສນ
ິ ຄ້າທີມ
ື່ ີລະດູການຈາໜ່າຍ ຫຼ ລະດູການຂາຍຈື່ງຈະສັື່ງຊັ້ ຜູ້ຜະລິດຈະມີບັນຫາໃນການວາງແຜນ
ການຜະລິດຕົັ້ນທນສູງ ບື່ຮູ້ປະລິມານຂາຍທີື່ແນ່ນອນ ຈື່ງນາສ່ວນຫຼຸດມາສັກຈູງໃຫ້ລູກຄ້າສັງື່ ຊສ
ັ້ ິນຄ້າໄວກວ່າ
ກາໜົດເດີມ ຜູ້ຜະລິດຈະໄດ້ກຽມແຜນການຜະລິດໄດ້ມີປະສິດທີພາບຂນ
ັ້ ທັງຍັງຮູປ
້ ະລິມານຂາຍໄດ້ລ່ວງ
ໜ້າ ເຊັື່ນ ບັດອວຍພອນປີໃໝ່ ຮ້ານຄ້າຈະສັງື່ ຊມ
ັ້ າຈາໜ່າຍເມື່ອເລີື່ມເດອນພດສະພາ ຜູ້ຜະລິດການຈາໜ່າຍ
ບຕ
ື່ ້ອງການມີບັນຫາເລັື່ງຜະລິດໃນຕອນໃກ້ລະດູອາດຈະສະເໜີສ່ວນຫຼຸດ
20%
ຖ້າສັື່ງຊຕ
ັ້ ັັ້ງແຕ່ເດອນ
ກັນຍາ ຕະຫຼາດໜັື່ງສແບບຮຽນ ສານັກພີມຈະຕິດຕໂື່ ຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃຫ້ສັງຊຂ
ັ້ ອງພາກການສກສາໃໝ່ລ່ວງ
ໜ້າ 2-3 ເດອນ ເພື່ອຈະໄດ້ວາງແຜນການຜະລິດໄດ້ແມ່ນຍາຂັ້ນ
ກິດຈະການຄ້າຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດທີື່ແຕກຕ່າງກັນຈາກຜູຜະລິດ ຜູຂ
້ າຍ ເຮັດໃຫ້
ຕົັ້ນທນສິັ້ນຄ້າທີື່ຊມ
ັ້ າສັບລັບທຸລະກິດແຕ່ລະລາຍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍທີື່ໃຊ້ນະ
ໂຍບາຍລາຄາຕາກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼ ດາເນີນທຸລະກິດໃນລັກສະນະຂອງ discounthouse ຈື່ງຕ້ອງ
ພະຍາຍາມຕິດຕາື່ ຜູຜ
້ ະລິດໂດຍກົງ ແລະ ຊັ້ສິນຄ້າໃນປະລິມານຫຼາຍແຕ່ລະຄັັ້ງ ລະບາຍສິນຄ້າອອກໃຫ້ໄວທີື່
ສຸດ ເພື່ອປະໂຫຍດ ຈາກການຮັບສ່ວນລຸດ ຫຼາຍໆປະເພດ.
Supermarket ຂະໜາດໃຫ່ຍຂອງຮ້ານເກັບຮັກສາສິນຄ້າທັງຫຼາຍ ສາມາດຈາ
ໜ່າຍສິນຄ້າປະຈາວັນໃນລາຄາຂາຍຍ່ອຍທີື່ຕື່າກວ່າລາຄາຂາຍສົື່ງໄດ້ ເພາະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຫຼາຍກວ່າປົກກະ
ຕິຈາກຫຼາຍໆປະເພດຮ່ວມກັນ ເຊັື່ນ: ຈັດລາຍການພິເສດຂາຍນັ້າມັນພດ ທີື່ລາຄາຕິດປ້າຍທີື່ຂວດລາຄາ
9,000 ກີບ ໃນລາຄາ 7,750 ກີບ ເພາະຊຄ
ັ້ ັັ້ງລະ 500 Kg ເຮັດໃຫ້ໄດ້ສ່ວນຫຼຸດປະລິມານ ແລະ ອ້າງສິດ
ທິໃນການຊຫ
ັ້ ຼາຍ ຕ້ອງໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເໝອນພື່ຄ້າສົື່ງ ເມື່ອສິັ້ນຄ້າເຂົັ້າມາຮີບມາຈັດລາຍການພິເສດ ເຮັດໃຫ້
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ຂາຍໝົດໄປ 300 Kg ໃນ 2 ວັນ ຫຼ ອາດເຖິງ 400 Kg (ບື່ສົນໃຈວ່າຈະມີຮ້ານຄ້າຍ່ອຍລາຍອື່ນໆ ມາຊັ້
ໄປເທື່ອລະຫຼາຍ 10 Kg ຫຼ ບື່) ເຮັດໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດອີກ 2-3% ໂດຍບຕ
ື່ ້ອງຫາເງິນຈາກທີອ
ື່ ື່ນມາຊາລະ
ເພາະສິນຄ້າຂາຍໄດ້ເງິນສົດມາແລ້ວ ສະນັັ້ນ ຕົັ້ນທນນາມັນພດຂອງ Supermarket ໃຫຍ່ອາພຽງກວດລະ
9,000 ກີບ ເທົື່ານັັ້ນຈາກສ່ວນຫຼຸດ 3 ຮູບແບບທີື່ໄດ້ ຮ້ານຍັງໄດ້ເງີນສະໜບສະໜູນຊ່ວຍຄ່າສົື່ງເສີມການ
ຂາຍຈາກຜູ້ຜະລິດນັ້າມັນພດ ໃນການນາສິນຄ້າມາຈັດລາຍການພິເສດ ຄັັ້ງລະອີກຫຼາຍໜື່ງລ້ານກີບ ເຊິື່ງຜູ້
ຜະລິດສິນຄ້າ ຈະມີໂອກາດໃນການຕັັ້ງໂຊສະເພາະເພື່ອຈັດລາຍການພິເສດ ນອກຈາກຊັັ້ນວາງສິນຄ້າປົກກະ
ຕິ ເຫັນ ຫຼ ຍັງວ່າ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ມີອານາດໃນຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ

3.3

ຍຸດທະສາດລາຄາ

ຍຸດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາ ໝາຍເຖິງຫຼັກເກນທີື່ການົດຂອບເຂດຂອງລາຄາເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີື່
ຕັັ້ງໄວ້ ອາດເອີັ້ນວ່າເທັກນິກ ຫຼ ວິທີປະຕິບັດທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊຍ
ັ້ ່ອມຮັບລາຄາທີື່ຕ້ອງການ ເຊັື່ນ: ຍຸດທະສາດ
ການຕັັ້ງລາຄາສູງເພື່ອຮັກສາພາບຟົດຂອງກິດຈະການ ຍຸດທະສາດລາຄາຕື່າເພື່ອໄດ້ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດສູງ ຍຸດ
ທະສາດການຕັັ້ງລາຄາທີື່ໃຊ້ຢທ
ູ່ ວ
ົື່ ໄປຈາແນກໄດ້ດັື່ງນີັ້:
3.3.1 ຍຸດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາສູງ
ຍຸດທະສາດລາຄາສູງ ຫຼາຍທີື່ສຸດເທົື່າທີຜ
ື່ ຊ
ູ້ ຈ
ັ້ ະຍອມຈ່າຍສິນຄ້າ ຫຼ ບລິການຄຸນນະພາບ
ດີຈະໃຊ້ລະດັບລາຄາສູງເພື່ອໃຫ້ຄວາມໝັັ້ນໃຈແກ່ຜຊ
ູ້ ັ້, ຜູຊ
້ ຈ
ັ້ ານວນຫຼາຍມີຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າສິນຄ້າຄຸນນະພາ
ບດີຈງື່ ມີລາຄາແພງ, ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີື່ນາອອກສູຕ
່ ະຫຼາດມັກຈະເປີດລາຄາຂາຍຄັັ້ງທາອິດໃຫ້ສູງໄວ້ກ່ອນ
ແລ້ວຄ່ອຍລຸດລາຄາໃນພາຍຫຼັງຕາມລາດັບ ເມື່ອຕ້ອງການສະແຫວງຫາລູກຄ້າກຸ່ມໃໝ່, ປ່ຽນລູກຄ້າຈາກກຸ່ມ
ລາຍໄດ້ສູງມາສູກ
່ ຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກທີື່ມີລະດັບຮາຍໄດ້ລຸດລົງ ແລະ ຖ້າເປັນຜະລິດຕະພັນທີື່ບມີຜຮ
ູ້ ຽນແບບກິດ
ຈະການຈະໄດ້ກາໄລດີ ແລະ ໄດ້ທນຄນໄວ້ ການຕັັ້ງລາຄາສູງສາລັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ປະໂຫຍດດັື່ງນີ:ັ້
1) ຫຼີກລຽງການຜິດພາດໃນການປະມານຕົນ
ັ້ ທນການຜະລິດ ເມື່ອການົດຈຸດປະສົງ
ຂອງຕະຫຼາດຜິດພາດ ຫຼ ຕົັ້ນທນຜິດພາດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄານວນຕົັ້ນທນຕາື່ ໜ່ວຍຕື່າໄປ ຈື່ງຕັັ້ງລາຄາຕື່າເຮັດ
ໃຫ້ຂາດທນ ການຕັັ້ງລາຄາສູງເພື່ອໄວ້ແລ້ວຫຼຸດລາຄາລົງຍ່ອມເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າການເພີມ
ື່ ລາຄາພາຍຫຼັງ
2) ສິນຄ້າໃໝ່ຕ້ອງການຕົັ້ນທນ ຫຼ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍໃນຂັັ້ນແນະນາຕະຫຼາດສູງ
ການຕັັ້ງລາຄາສູງຈະເປັນການເພອ
ື່ ສົດເຊີຍການຂາດທນໄວ້ລ່ວງໜ້າ
3) ໃນຂະນະທີື່ອຸປະສົງມີໜ້ອຍໃນຂັັ້ນເລີມ
ື່ ຕົັ້ນ ທີື່ສະເໜີສິນຄ້າວາງຕະຫຼາດ ການຕັັ້ງ
ລາຄາເຮັດໃຫ້ບຕ
ື່ ອ
້ ງຂະຫຍາຍປະລິມານຫຼາຍ ສາມາດຊອກຫາກາໄລໄດ້ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການໄດ້ມໂີ ອກາດ
ຫຼາຍຂນ
ັ້
4) ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜບ
ູ້ ຸກເບີກຕະຫຼາດໄດ້ທນຄນໄວ ກ່ອນທີື່ຄແ
ູ່ ຂ່ງຂັນຈະເຂົັ້າມາຮ່ວມ
ຕະຫຼາດ ໃນກລະນີທີື່ສິນຄ້າຈະຮຽນແບບໄດ້ງ່າຍ
5) ການເປີດລາຄາຂາຍຄັັ້ງທາອິດສູງ ຈະຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈໄດ້ດີ ແລະ ເມື່ອລຸດ
ລາຄາເທື່ອທີື່ສອງຈະສ້າງຄວາມຕນ
ື່ ເຕັັ້ນກັບລູກຄ້າໄດ້ອີກ
6) ເປັນການວາງຕື່າແໜ່ງສິັ້ນຄ້າໃຫ້ສູງ ໃນສາຍຕາຂອງລູກຄ້າ ຜູ້ບລິໂພກທີື່ສົນໃຈສິັ້ນ
ຄ້າໃໝ່ມັກເປັນການນາແຟຊັື່ນຈະບສ
ື່ ົນໃຈໃນເລັ້ອງລາຄາ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈະເຕັມໃຈຈ່າຍໃນລາຄາສູງ
ເຖິງແມ່ນການຕັັ້ງລາຄາສູງຈະມີຂດ
ັ້ ີ ແຕ່ມີຂເັ້ ສຍສາຄັນ 2 ປະການຄ ຂະໜາດ
ຕະຫຼາດຈາກັດ ແລະ ເຊີນຄູແ
່ ຂ່ງຂັນມາຮ່ວມຕະຫຼາດໄວຫຼາຍຂນ
ັ້ ດັື່ງນັັ້ນ ການໃຊ້ກົນລະຍຸດລາຄາສູງນີຈ
ັ້ ະ
ໄດ້ຜົນກັບຕະຫຼາດທີື່ບື່ມີຄແ
ູ່ ຂ່ງຂັນຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີື່ຫາກວາງໃນຕະຫຼາດ ແລະ ມີຈຸດເດັື່ນລອກລຽນ
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ແບບຍາກເຊັື່ນ Computer ໃນຊ່ວງທາອິດສີນຄ້າທີື່ໃຊ້ high technology ຫຼ ຍາຮັກສາໂລກສະເພາະ
ຫຼ ສິນຄ້າທີື່ມວ
ີ ົງຈອນຊີວິດສັັ້ນໆເຊັນ
ື່ : ຂອງເດັກນ້ອຍຫຼີັ້ນ ສິນຄ້າທີື່ມແ
ີ ຟຊັື່ນ ເປັນຕົັ້ນ ການຕັັ້ງລາຄາສູງສັບ
ລັບສິນຄ້າຕ່າງໆ ໃນປະຈຸບັນຕ້ອງລະມັດລະວັງຫາງສຽງຕື່ຕ້ານຈາກສັງຄົມ ຫຼ ການຄຸ້ມຄອງຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້
ເຫັນຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂນ
ັ້ ທຸລະກິດຍາຮັກສາໂຣກກາລັງຖກກວ່າຫາວ່າ ກິນກາໄລຫຼາຍເກີນຄວນ ເພາະມີ
ກາໄລສູງ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງອີກອັນໜື່ງ ຜູຜະລິດບອກວ່າຈະໄດ້ຍາຮັກສາໂຣກອອກສູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ຕົວໜື່ງ
ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິໄຈໄປຫຼວງຫຼາຍ ເຊິື່ງບື່ໄດ້ນາມາຄານງເຖິງ ແຕ່ຜູຜະລິດທີື່ຄ້າກິນກາໄລເກີນຄວນ
ກມີຢູ່
3.3.2 ຍຸດທະສາດລາຄາຕື່າເພື່ອເຈາະຕະຫຼາດ
ເປັນຍຸດທະສາດລາຄາສິນຄ້າທີື່ກົງກັນຂ້າມ ກັບຍຸດທະສາດແບບທີ 1 ການຕັັ້ງລາຄ່າຕື່າ
ເພື່ອສະແຫວງຫາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍຂັ້ນ ຈາໜ່າຍໃນປະລິມານຫຼາຍໄດ້ລູກຄ້າຈານວນຫຼາຍ ແຕ່ໄດ້
ກາໄລຕື່ຫົວໜ່ວຍຕື່າ ຫວັງປະໂຫຍດກາໄລລວມຫຼາຍຈາກປະລິມານການຂາຍສູງ ຜະລິດຕະພັນທີື່ມອ
ີ າຍຸ
ຍາວນານຄວນໃຊ້ກົນລະຍຸດລາຄາຕື່າ ຈະຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການເຂົັ້າມາຮ່ວມຕະຫຼາດຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັນໄດ້ ໂອ
ກາດໃນການສ້າງກາໄລຈະມີຫຼາຍຂນ
ັ້ ການເລອກໃຊ້ຍຸດທະຍາດ ລາຄາຕື່າ ເພື່ອເຈາະຕະຫຼາດຄວນໃຊ້ໃນ
ກລະນີຕໄື່ ປນີັ້:
1) ອຸປະສົງໃນສິນຄ້າມີຄວາມຍດຍຸນ
່ ຫຼາຍການຫຼຸດລາຄ່າຈະມີຜົນໃຫ້ເກີດການຊໃັ້ ນ
ປະລິມານທີື່ເພີື່ມຫຼາຍຂັ້ນ
2) ເມື່ອເພີື່ມປະລິມານການຂາຍ ປະລິມານການຜະລິດຈານວນຫຼາຍຈະຕ້ອງມີຜົນຫຼຸດ
ຕົນ
ັ້ ທນການຜະລິດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊດ
ັ ເຈນເພື່ອກິດຈະການຈະມີກາໄລຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍດີຂນ
ັ້
3) ກິດຈະການຈະຕ້ອງມີຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງການເງິນພ້ອມທີຈ
ື່ ະສະໜັບສະໜູນການ
ຜະລິດຈານວນຫຼາຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄ້າງສາງຈານວນຫຼາຍຂນ
ັ້
4) ໃນສະພາວະການຕະຫຼາດທີມ
ື່ ີການແຂ່ງຂັນສູງ ຜູ້ຜະລິດບສ
ື່ າມາດຈະສ້າງ ໄດ້ຜົນ
ດັື່ງນັັ້ນການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າແບບລາຄາສູງຈະເຮັດບໄື່ ດ້
5) ໃນກລະນີຕັັ້ງລາຄາສູງ ອຸປະສົງໃນລາຄາສິັ້ນຄ້າຈະມີຕື່າຫຼາຍ ອາດເກີດອຸປະສົງ
ຈາກອານາດຊັ້ ຖ້າອຸປະສົງໃນສິນຄ້າຕື່າເກີນໄປ ຍ່ອມຈະບກ
ື່ ຸ້ມຄ່າທີື່ຈະຜະລິດອອກຈາໜ່າຍ ຈື່ງຕ້ອງຫັນໄປ
ໃຊ້ລະ ດັບລາຄາຕື່າເພື່ອຂາຍປະລິມານຫຼາຍ

3.3.3

ຍຸດທະສາດລາຄາສູງພິເສດ
ເປັນຍຸດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າສູງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ສູງກວ່າຍຸດທະຍສາດລາຄາ
ສູງ ການຕັັ້ງລາຄາສູງພິເສດອາດເພື່ອສ້າງພາບພົດສິນຄ້າເຊັນ
ື່ : ລົດ (Roll Royce) ຫຼ ລົດ Cadillec
ເຄື່ອງນຸງຫົື່ມສາເລັດຮູບ ເກີບກິລາ, ກະເປົາ, ເຄື່ອງສາອາງ ຍີຫັ້ດັງໆ
ຍຸດທະສາດລາຄາສູງພິເສດໃຊ້ໄດ້ກັບສິນຄ້າທີມ
ື່ ີຄຸນລັກສະນະພິເສດບາງປະການ ເປັນ
ສິນຄ້າທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໆ ມີຄຸນນະພາບດີຍ້ຽມ ອີກທັງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ສົື່ງ
ເສີມໃຫ້ເກີດພາບພົດສູງສຸດ (high image promotion) ແລະ ການໃຫ້ບລິການທີດ
ື່ ີແກ່ລູກຄ້າ
ນອກເໜອຈາກຄຸນະພາບທີດ
ື່ ີ ເຊັື່ນ: ຮ້ານຈາໜາຍເຄື່ອງນຸ່ງຫົື່ມເພດຍິງ ຫາກບແ
ື່ ຕ່ງໜ້າ
ຮ້ານໃຫ້ເບິງື່ ລູຫຼາ ພະນັກງານຂາຍແຕ່ງຕົວງາມ ພ້ອມທີື່ຈະໃຫ້ບລິການທັນທີທີື່ລູກຄ້າເຂົັ້າຮ້ານ ການຕັັ້ງລາຄາ
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ສູງພິເສດຈະບເື່ ກີດຜົນສາເລັດ ແຕ່ຖາ້ ມີການຕົກແຕ່ງຮ້ານຈົບງາມ ຫຼ ຍິື່ງມີການໂຄສະນາຈະເຮັດໃຫ້ຈາ
ໜ່າຍສິນຄ້າລາຄາສູງເພີື່ມຂັ້ນ ຮ້ານເສີມສວຍສຸພາບສັດຕຼີ ມີການຈັດຮ້ານໃຫ້ສວຍງາມ ມີດົນຕີຟັງ ກິນສະ
ອາດພະນັກງານສຸພາບ ເອົາອົກເອົາໃຈລູກຄ້າ ລວມທັງລົງໂຄສະນາໃນວາລະສານຕ່າງໆ ລົງຂ່າວປະຊາສາ
ພັນໃນໜັງສພີມ ສິື່ງເຫຼົື່ານີັ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຄິດຄ່າບລິການໄດ້ສູງກວ່າຮ້ານເສີມສວຍອື່ນໆ ໃນລະດັບລາຄາ
ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງຫຼາຍເຊັື່ນ: ລາຄາ 30,000 ກີບ ທຽບກັບ 100,000 ກີບ ຂອງຮ້ານເສີມສວຍລະດັບທົື່ວໆໄປ
ລູກຄ້າທີື່ພ້ອມຈະຈ່າຍເງິນສູງຫຼາຍໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ຈະຕ້ອງການຮຽກຮ້ອງການ
ໃຫ້ບລິການຫຼາຍຂັ້ນ ອີກທັງຕ້ອງການຄວາມພິເສດໃນເລອ
ື່ ງຄຸນນະພາບ ແລະ ຕ້ອງການພາບພົດທີື່ສະແດງ
ອອກເຖິງຄວາມລູຫຼານຄວາມນິຍົມທີື່ດີ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນການຊັ້
ເມື່ອກ່ອນຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະໃຊ້ລາຄາສູງພິເສດ Premium Pricing ຈະສຸມໃສ່
ລູກຄ້າທີື່ມີອາຍຸ ມີລາຍໄດ້ສູງ ມີຖານະທາງສັງຄົມດີ ແຕ່ປະຈຸບັນຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍທີດີຈະປ່ຽນເປັນກຸ່ມໄວ
ລຸ້ນທີື່ພແ
ື່ ມ່ພຈະມີເງີິນ ຫຼ ຄົນລຸ້ນໃໝ່ ຕ້ອງການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີກ
ື່ າສິນຄ້າດັງໆ ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມ
ມີລົດນິຍົມດີ ເພື່ອຍົກລະດັບຖ້ານະທາງສັງຄົມຂອງຕົນເອງ
ສິນຄ້າຂອງຜູ້ຜະລິດບາງລາຍທີື່ຕ້ອງການຄວບຄຸມຕະຫຼາດຫຼາຍໆກຸ່ມ ຈື່ງຕ້ອງສ້າງສິນ
ຄ້າຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອແບ່ງແຍກຕະຫຼາດແຕ່ຕັັ້ງລາຄາແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: TOYOTA ກັບ LEXUS ເປັນຕົັ້ນ
3.3.4 ຍຸດທະສາດສົື່ງເສີມການຈາໜ່າຍ (Promotional pricing)
ການໃຊ້ລາຄາເປັນເຄອ
ື່ ງມໃນການສົື່ງເສີມການຈາໜ່າຍຈະຕ້ອງນາຫຼັກການຈິດຕະວິ
ທະຍາມາປະກອບການການົດລາຄາເຊັື່ນ:
ການຕັັ້ງລາຄາດງດູດໃຫ້ຜຊ
ູ້ ັ້ໄດ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃນການຊຜ
ັ້ ະລິດ
ຕະພັນ ມີການຕລ
ື່ ອງລາຄາໄດ້ ຕັັ້ງລາຄາເພື່ອຕື່ ຫຼ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສກວ່າມີໂອກາດຕລ
ື່ ອງ ຫຼ ໄດ້ປຽບເລັກ
ນ້ອຍ
ການຕັັ້ງລາຄາດງດູດໃຫ້ຜູ້ຊັ້ໄດ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ໃນການຊັ້ຜະລິດ
ຕະພັນມີລາຄາຕື່ລອງລາຄາໄດ້ ຕັັ້ງລາຄາເພື່ອຕື່ ຫຼ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສກວ່າ ມີໂອກາດຕື່ລອງ ຫຼ ໄດ້ປຽບເລັກ
ນ້ອຍ
ການຕັັ້ງລາຄາບື່ລົງທ້າຍເປັນເລກຈານວນເຕັມ (Odd price) ໃຊ້ຍຸດທະສາດ
ວິທີນີັ້ລາຄາຈະເປັນ 49, 69, 99, 109 ບາດ ຫຼ Supermarket ຄັັ້ງລາຄາໃຫ້ເປັນເສດສະເໝີ 12.50,
8.75, 31.25, 108, 14.75 ເປັນຕົັ້ນ
ການສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ທີື່ມຄ
ີ ຸນນະພາບຄ້າຍຄກັນໃຫ້ເລອກ ໂດຍການົດລາ
ຄາ ເປັນຊ່ວງໆ (Price lining) ເຊັນ
ື່ : 35, 42, 48 ບາດ ໃນແຕ່ລະລາຄາມີສິນຄ້າຫຼາຍຕົວໃຫ້ເລອກ
ນາສິນຄ້າທີື່ລາຄາຕົນທນໃກ້ຄຽງກັນມາຈາໜ່າຍເປັນໜ່ວຍລວມ ເຊັື່ນ: 3 ອັນ
5,000 ກີບ ເປັນຕົັ້ນ ອາດເປັນສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນ ຫຼ ຕ່າງຊະນິດກັນກໄື່ ດ້
ການຕິດປ້າຍແຈ້ງລາຄາປຽບທຽບລະຫວ່າງລາຄາເດີມ ແລະ ລາຄາທີື່ຫຼຸດເຮັດ
ເໝອນກັບວ່າຂາຍລາຄາຖກ ຫຼ ໃຊ້ຄາວ່າປະຢັດ
ການນາສິນຄ້າລາຄາເປັນລາຍການ ໃນແຕ່ລະວັນ (Price leader or loss
leader price) ເຊັື່ນ: ຮ້ານ Supermarket ນາໄປໃຊ້
ການຫຼຸດລາຄາທັງຮ້ານໃນໂອກາດຕ່າງໆ
ຮ້ານແລກປ່ຽນຈາໜ່າຍລົດຍົນ ແລ້ວໃຊ້ຍຸດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າໂດຍ
ແຈ້ງລາຄາບາງສ່ວນໃຫ້ຮໃູ້ ນຈານວນຕື່າໆ (Bait price) ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ລູກຄ້າເຂົັ້າຮ້ານ
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ເພື່ອຈະໄດ້ມີການຊັ້ສນ
ິ ຄ້າອື່ນໆ ເປັນຍຸດທະສາດລາຄາທີື່ບື່ຖກຕ້ອງ ບື່ຈິງໃຈເພາະບື່ໄດຕັັ້ງໃຈຈະຂາຍໃນ
ລາຄານັັ້ນ ຫຼ ທີື່ແມ່ຄ້າຂາຍໝາກໄມ້ຕິດປ້າຍວ່າ: 1 ກິໂລກຼາມ 2,500 ກີບ, ຕົວ 1 ໜ້ອຍຫຼາຍຈົນບື່ໄດ້
ສັງເກດຈະບື່ເຫັນ

3.4

ວິທກ
ີ ານການົດລາຄາ

ວິທກ
ີ ານການົດລາຄາທີື່ນິຍົມໃຊ້ກັນຄ: ການົດລາຄາຈາກຕົັ້ນທນ ເນື່ອງຈາກເປັນວິທີການທີສ
ື່ ອດ
ຄອງກັບການຄານວນຜົນການດາເນີນງານຕາມລະບົບບັນຊີ ການດາເນີນງານ ກາໄລຈະໄດ້ມາຈາກຜົນຕ່າງ
ລະ ຫວ່າງຍອດຂາຍ ຫຼ ຍອດລາຍຮັບກັບຕົັ້ນທຸນທັງສິນ ຢ່າງໃດກຕາມຄວາມບົກຜ່ອງຂອງວິທີການການົດ
ລາຄາຕາມຕົັ້ນທນຢູທ
່ ີື່ຕົັ້ນທນຕໜ
ື່ ່ວຍບປ
ື່ ່ຽນແປງ ລາຄາສິນຄ້າຈງື່ ຈະໃຫ້ຜົນກາໄລເທົື່າເດີມ ໃນສະພາບຂັ້
ແທດຈິງການຜະລິດສິນຄ້າ ຕົັ້ນທນຈະຜັນແປຕາມລາຄາວັດຖຸດີບ ຄ່າແຮງງານ ຄ່າໃຊ້ຈາຍອື່ນໆ ແລະ
ຈານວນຫົວໜ່ວຍທີື່ຜະລິດ ເມື່ອສະພາບການແຂ່ງຂັນປ່ຽນໄປຈະມີຜົນໃຫ້ອຸປະສົງໃນຕະຫຼາດປ່ຽນແປງ
ປະລິມານການຂາຍການຜະລິດຂອງແຕ່ລະກິດຈະການຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ວຍ
ການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າ
ສາລັບກິດຈະການຜູຜ
້ ະລິດຈງື່ ຄວນສົນໃຈທີື່ຈະການົດລາຄາໂດຍເນັັ້ນທີື່ອຸປະສົງຂອງສິນຄ້າ
ການການົດ
ລາຄາໂດຍເນັັ້ນທີື່ຄົນທນ, ມີຂແ
ັ້ ຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງກິດຈະການຮ້ານຄ້າຈາໜ່າຍສິນຄ້າ
3.4.1 ການການົດລາຄາຂອງຮ້ານຄ້າສົງື່ ແລະ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ
ກິດຈະການຮ້ານຄ້າຈາໜ່າຍສິນຄ້າບວ
ື່ ່າຈະເປັນຮ້ານຄ້າສົື່ງ ຫຼ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຈະໃຊ້
ຕົັ້ນທນຕໜ
ື່ ່ວຍຂອງສິນຄ້າຫຼບລິການທີື່ຊມ
ັ້ າເປັນຖານໃນການກາໜົດລາຄາຂາຍ ເອີັ້ນວ່າ ການການົດລາຄາ
ໂດຍສ່ວນບວກເພີື່ມ (Cost-plus method or Mark up) ໂດຍໃຊ້ສົມຜົນດັື່ງນີ:ັ້
ຕົັ້ນທນຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ + ກາໄລ (ສ່ວນເພີມ
ື່ ) = ລາຄາຂາຍ
ການການົດດສ່ວນບວກເພີື່ມ Mark up ການົດໄດ້ 3 ແບບຄ:
1) ການົດເປັນຈານວນທີື່ແນ່ນອນ ເຊັື່ນ 3 ບາດ 10 ບາດ 25 ບາດ ເປັນຈາ
ນວນກາໄລທີື່ຕ້ອງການຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ
2) ການົດເປັນເປີເຊັນຈາກຕົັ້ນທນຂອງສິັ້ນຄ້າ ເຊັື່ນ 15%, 20%, 25% ຂອງຕົັ້ນ
ທນຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ
3) ການົດເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາຂາຍ ຫຼ ຍອດຂາຍ ເຊັນ 33%, 35%, 40%
ຂອງລາຄາຂາຍ ຫຼ ຍອດຂາຍ ຕົວຢ່າງ: ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜື່ງ ຊັ້ໂສ້ງຢີື່ນມາຈາໜ່າຍໃນລາຄາຕົວລະ 70,000
ກີບ ການຕັັ້ງລາຄາຂາຍຄວນຈະຂາຍໃນລາຄາເທົື່າໃດ
- ຕ້ອງການກາໄລຕົວລະ 20,000 ກີບ
- ຕ້ອງການກາໄລ 30% ຂອງຕົັ້ນທນ

- ຕ້ອງການກາໄລ 30% ຂອງລາຄາຂາຍ

- ລາຄາຂາຍ = ຕົັ້ນທນຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ + ກາໄລທີື່ຕ້ອງການ
= 70,000 ກີບ + 20,000 ກີບ = 90,000 ກີບ

-

ສ່ວນບວກເພີມ
ື່ 30% ຂອງຕົັ້ນທນເທົື່າກັບ 20,000 (30 % x 70,000 ກີບ)
ລາຄາຂາຍ = 70,000 ກີບ + 21,000 ກີບ
= 90,000 ຈະຕັັ້ງລາຄາຂາຍທີ 91,250 ກີບ

-

ສ່ວນບວກເພີື່ມ 30 % ຂອງລາຄາຂາຍ
ຈາກສົມຜົນ ລາຄາຂາຍ = ຕົັ້ນທນ + ສ່ວນບວກເພີມ
ື່
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ຫຼ

ດັື່ງນັັ້ນ 100% = 70 % + 30 %
ໃຊ້ວິທທ
ີ ຽບຕົວຢ່າງ ໄດ້ຜົນດັື່ງນີັ້
70 % = 70,000 ກີບ
70,000 ກີບ x 100
100 % =
= 100,000 ກີບ
70
30 % =

70,000 ກີບ x 3
= 30,000 ກີບ
70

ດັື່ງນັັ້ນ ລາຄາຂາຍ 70,000 ກີບ +30,000 = 100,000 ກີບ
ການຄານວນລາຄາຂາຍທີື່ຍົກຕົວຢ່າງ ເປັນການຄານງເຖິງແຕ່ຕົັ້ນທນຕຫ
ື່ ົວໝ່ວຍເທົື່າ
ນັັ້ນ ໃນທາງປະຕິບັດຈະຕ້ອງຄານງເຖິງອັດຕາໝູນວຽນຂອງສິນຄ້າ ແຕ່ລະຊະນິດມາພິຈາລະນາປະກອບ
ດ້ວຍສິນຄ້າທີື່ມີ ອັດຕາໝູນວຽນຊ້າຕ້ອງຕັັ້ງ Mark up ໃຫ້ເພີື່ມຂນ
ັ້ ແລະ ສິນຄ້າທີື່ມີອັດຕາໝູນວຽນສູງ
ບຈ
ື່ າເປັນຕ້ອງຕັັ້ງ Mark up ສູງ ໂດຍຄານງເຖິງຜົນກາໄລລວມທີື່ຈະເກີດຂນ
ັ້ ການການົດລາຄາຂາຍຂອງ
ກິດຈະການຮ້ານຈາໜາຍສິນຄ້າ
ສ່ວນບວກເພີມ
ື່ ບື່ແມ່ນກາໄລສຸດທິຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍແຕ່ເປັນກາໄລຂັັ້ນຕົັ້ນທີື່
ການົດຂນ
ັ້ ມາເພອ
ື່ ຊົດເຊີຍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການດາເນີນງານ
3.4.2 ການການົດລາຄາຂອງຜູຜ
້ ະລິດສິນຄ້າ
ໃນກິດຈະການຜູຜ
້ ະລິດສິນຄ້າ
ຕົັ້ນທນຕໜ
ື່ ່ວຍຂອງສິນຄ້າຈະປະກອບ
ດ້ວຍຕົັ້ນທນຈາກວັດຖຸດິບ ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈາຍຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງອັນການຈະ
ຈ່າຍເປັນຈານວນລວມ ບາງລາຍການຈ່າຍເປັນຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ ດັື່ງນັັ້ກິດຈະການຜະລິດ ຈື່ງບື່ອາດຈະຄານວນ
ລາຄາຂາຍໄດ້ທັນທີ ຈະຕ້ອງແຍກລັກສະນະຂອງຕົັ້ນທນທີເື່ ກີດຂັ້ນເສຍກ່ອນ ຫາຕົັ້ນທນຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ ໄດ້
ແລ້ວຈງື່ ຈະຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າໄດ້ ການການົດລາຄາໂດຍວິທີສ່ວນບວກເພີມ
ື່ ກາໄລທີື່ຕ້ອງການຈະໄດ້ລາຄາຂາຍ
ຕົວຢ່າງ ໂຮງງານຜະລິດແຫ່ງໜື່ງໄດ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ 7,500,000 ກີບ
ແລະ ວັດຖຸດິບ 10,000,000 ລ້ານກີບ ໃນການຜະລິດໃນຮອບເດອນທີຜ
ື່ ່ານມາ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການຜະລິດຕ່າງໆ ອີກຈານວນ 7,500,000 ກີບ ສາມາດຜະລິດສິັ້ນຄ້າໄດ້ 10,000 ໜ່ວຍ ດັື່ງນີັ້
ກິດຈະການຄວນຈະຕັັ້ງ ລາຄາຂາຍເທົື່າໃດ ຖ້າຕ້ອງການກາໄລ 50% ຂອງຕົັ້ນທນ
ຕົັ້ນທນລວມ = ຄ່າວັດຖຸດິບ + ຄ່າແຮງງານ + ຄ່າໃຊ້ຈາຍໃນການຜະລິດ
= 10,000,000 ກີບ +7,500,000 ກີບ + 7,500,000
ກີບ
= 25,000,000 ກີບ
ຕົັ້ນທນໜ່ວຍລະ 2,500 ກີບ (ຜະລິດໄດ້ 10,000ໜ່ວຍ)
ລາຄາ
= 2,500 ກີບ + (50% ຂອງ 2,500 ກີບ)
= 2,500 ກີບ + 1,250 ກີບ
= 2,750 ກີບ
ຈະເຫັນວ່າ ການຄານວນລາຄາຂາຍຕາມວິທນ
ີ ເີັ້ ປັນວິທີທີື່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ ແຕ່ລາຄາ
ຂາຍທີື່ຕັັ້ງໄວ້ຈະຍດຖຕາຍຕົວຕາມຕະຫຼອດໄປບໄື່ ດ້ ການໃຊ້ລາຄາຂາຍທີື່ການົດຂນ
ັ້ ຈະໄດ້ຜົນດີຕະຫຼອດ
ໄປ ໂດຍຈະໄດ້ກາໄລຂັັ້ນຕົັ້ນລວມທັງໝົດ 12,500,000 ກີບ ທຸກຄັງັ້ ທີື່ຜະລິດ ຕື່ເມື່ອເກີດຂນ
ັ້ ພາຍໃຕ
ເງື່ອນໄຂ 2 ປະການ ກາລັງການຜະລິດຕ້ອງສະໝາສະເໝີ ຜົນຜະລິດຈານວນ ເດອນທຸກໜ່ວຍ 10.000
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ຈານວນໜ່ວຍທີື່ຜະລິດໄດ້ຈະຕ້ອງຈາໜ່າຍໄດ້ໝົດທຸກເດອນ ຫາກບື່ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ 2 ປະການ
ກິດຈະການອາດປະສົບການຂາດທນໄດ້ເຊັື່ນ
ຖ້າຜະລິດໄດ້
5,000
ໜ່ວຍ
ຈະໄດ້ຍອດຂາຍ
18,875,000 ບາດ ໃນຂະນະຕົັ້ນທນຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ບລ
ື່ ຸດລົງດ້ວຍອັດຕາສ່ວນດຽວກັບຍອດຂາຍ ເນື່ອງ
ຈາກຕົັ້ນທນບາງລາຍການຈະມີລັກສະນະຄົງທີື່ ບາງລາຍການມີລັກສະນະຜັນແປໄດ້ ສົມມຸດວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການຜະລິດທັງໝົດເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີື່ ສ່ວນວັດຖຸດິບ ແລະ ແຮງງານຍ່ອມຜັນນແປໄດ້ຈະໄດ້ຕົັ້ນທນ
ລວມ = 5,000,000 ກີບ + 3,250,000 + 7,500,000 = 12,250,000 ບາດ ດັື່ງນັັ້ນ
ກິດຈະການເຫຼອກາໄລພຽງ 2,500,000 ກີບ ເຊິື່ງອາດບື່ພຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ບລິຫານຫາກມີຫຼາຍກວ່າ 2,500,000 ກີບ
ເນື່ອງຈາກຕົັ້ນທນຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍປ່ຽນແປງເປັນໜ່ວຍລະ
3,250 ກີບ
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ບົດທີ 4
ການຈັດຈາໜ່າຍ (Distribution)
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ

- ອະທິບາຍຮູບແບບຊ່ອງທາງການຈັດຈາໜ່າຍທີໃື່ ຊ້ໃນການຕະຫຼາດຜູບ
້ ລິໂພກ ແລະ ຕະຫຼາດ
ທຸລະກິດ
- ອະທິບາຍປະເພດຕ່າງໆ ຂອງຄົນການໃນຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ ທັງລະດັບຄ້າສົງື່ ແລະ ລະດັບຄ້າ
ຂາຍຍ່ອຍ

ເນອ
ັ້ ໃນ
ຜູຜ
້ ະລິດຈະຜະລິດສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີພຽງໃດກຕາມ ສິນຄ້າຄົງໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃນກຸ່ມຜູບ
້ ລິ
ໂພກຈານວນໜ້ອຍເທົື່ານັັ້ນ ຖ້າຜູຜ
້ ະລິດບຮ
ື່ ວ
ູ້ ່າສິນຄ້າທີື່ຜະລິດຂັ້ນມາແລ້ວຈະໄປຂາຍຢູໃ່ ສ ການຈັດຈາ
ໜ່າຍ ຫຼ ການອະທິບາຍເຖິງສະຖານທີື່ ເປັນການສກສາເຖິງກິດຈະກາ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດທີສ
ື່ ້າງ
ອົງປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເວລາ ສະຖານທີື່ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູບ
້ ລິໂພກໃນຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍໄດ້
ດັື່ງນັນ
ັ້ ການຈັດຈາໜ່າຍຈື່ງເປັນເລອ
ື່ ງກ່ຽວກັບການຈັດຫາແຫຼື່ງຂາຍ ການເລອກໃຊ້ຜຊ
ູ້ ່ຽວຊານ
ທາງການຕະຫຼາດ ຫຼ ສະຖານບັນທີື່ເຂົັ້າມາຊ່ວຍກະຈາຍສິນຄ້າໄປເຖິງຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍໄດ້ ຄົນກາງທຸກປະ
ເພດ ລວມເຖິງສະຖາບັນທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີຂ
ື່ ົນສົື່ງ ແລະ ຈັດເກັບຮັກສາສິນຄ້າ
ຄວາມສາຄັນຂອງການຈັດຈາໜ່າຍ ຄ ການເຂົັ້າມາພັດທະນາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອໃນການແລກ
ປ່ຽນ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງການຊັ້ ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າ ເພາະໃນປະຈຸບັນບແ
ື່ ມ່ນຜົນຜະລິດພຽງເພື່ອບລິໂພກເທົື່າ
ນັັ້ນ ແຕ່ຈະມີຜົນຜະລິດສ່ວນເກີນເພື່ອນາໄປແລກປຽນເປັນເງິນມາເພື່ອໃຊ້ຊສ
ັ້ ິນຄ້າ ແລະ ບລິການອື່ນໆ ດັື່ງ
ນັັ້ນ ການຈັດຈາໜ່າຍຈະກໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ທັງສອງຝາຍ ຄື່ຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຖ້າບມ
ື່ ີສະຖາບັນທາງ
ການຕະຫຼາດເຂົາັ້ ມາກຽວຂອງຈະທາໃຫ້ສູນເສຍຊັບບພະຍາກອນ ແລະ ເວລາໃນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ

4.1

ຊ່ອງທາງການຈັດຈາໜາຍ (Channel of Distribution)

ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຈາກຜູຜ
້ ະລິດບສ
ື່ າມາດຈະໄປເຖິງມຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກຜູຜ
້ ະລິດໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພຈະຕ້ອງມີຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ດັື່ງນັັ້ນ
ຊ່ອງທາງຂອງການຈາໜ່າຍ ຈື່ງເປັນກິດຈະກາທີື່ເຂົັ້າມາເປັນກົນໄກສາຄັນ ທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າ ເຄື່ນຍ້າຍໄປ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍໄດ້ ກິດຈະກາໃນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ ຈະເຮັດໜ້າ
ທີຊ
ື່ ສ
ັ້ ິນ ຄ້າມາເພື່ອຂາຍຕື່ ຈັດການກ່ຽວກັບການບລິການ ການສ້ອມແຊມ ການສົື່ງຄນສິນຄ້າ ການເກັບ
ຮັກສາສິນຄ້າ ການຂົນສົື່ງ ການເກັບລວບລວມຂມ
ັ້ ູນທາງການຕະຫຼາດ ຕະຫຼອດຈົນເຮັດໜ້າທີທາງການເງິນ
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ດ້ວຍ ດັື່ງນັັ້ນ ຈື່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດໃນຊ່ວງທາງການຈາໜ່າຍ ຈະເປັນຕົວເຊື່ອມ
ລະຫວ່າງຜູຜ
້ ະລິດກັບຜູ້ບລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍ ຫຼ ຜູ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດ
ເມື່ອ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າອອກມາໄດ້ແລ້ວພ້ອມທີື່ຈະກະຈ່າຍສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດໂດຍຈະຕ້ອງ
ພະຍາຍາມເລອກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ດີທີື່ສຸດສາລັບສິນຄ້າ ຂອງຕົນ ລັກສະນະຂອງ
ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍອາດການົດຮູບແບບໃຫ້ເປັນ ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໂດຍທາງກົງ ກັບຊ່ອງທາງການ
ຈາໜ່າຍໂດຍທາງອ້ອມ ດັື່ງສະແດງໃນຮູບ ລຸ່ມນີັ້

ຮູບທີ 2 ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດຜູບ
້ ລິໂພກ

ຮູບທີ 3 ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍບລິການ
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ຮູບທີ 4 ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດ
ຊ່ອງທາງໃນການຈາໜ່າຍຜະລິຕະພັນ ບວ່າຈະເປັນຕະຫຼາດຜູບ
້ ລິໂພກ ຫຼ ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຈະ
ແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ລັກສະນະໃຫຍ່ຄ:
4.1.1 ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໂດຍກົງ (Direct Channel)
ເປັນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍທີື່ສນ
ັັ້ ທີື່ສຸດ ສິນຄ້າຈະຜ່ານມຜູຜ
້ ະລິດໄປສູຜ
່ ບ
ູ້ ລິໂພກ ຫຼ ຜູ້
ໃຊ້ສິນຄ້າໂດຍກົງ ບມ
ື່ ີສະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍແບບນີັ້ ນິຍມ
ົ ໃຊ້
ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າຕະຫຼາດຜູບ
້ ລິໂພກເພາະ
- ສິນຄ້າທີື່ຂາຍໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດມີຜຊ
ູ້ ໜ
ັ້ ້ອຍຄົນການຊສ
ັ້ ິນຄ້າຄັັ້ງລະຈານວນຫຼາຍ

- ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດຈາເປັນຕ້ອງມີການບລິການພິເສດ ການຕິດຕັັ້ງ ເຊິື່ງຜູ
ຜະລິດຈາເປັນຕ້ອງເຂົັ້າມາຊ່ວຍດູແລລູກຄ້າ
- ຜູຈ
້ າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດຈະຕ້ອງມີພະນັກງານທີື່ມີຄວາມຊານານສະເພາະ
ທາງສາຍວິຊາຊີບ ເຊັື່ນ: ວິສະວະກອນ ຜູ້ອອກແບບ ຊ່າງເທັກນິກ ຄ່ອຍໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ລູກຄ້າ

- ຜູຊ
້ ໃັ້ ນຕະຫຼາດທຸລະກິດຕ້ອງການຫຼຸດຕົັ້ນທນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຕັດຄົນກາງອອກ
ຈາກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ສາລັບສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ ຜູບ
້ ລິໂພກໜ້ອຍ
ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໃຊ້ສິນຄ້າມັກເໜົື່າເປື່ອຍເສຍຫາຍງ່າຍ ຫຼ ສິນຄ້າທີື່ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງ
ເຖິງມຜູບ
້ ລິໂພກໂດຍໄວ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົດໃໝ່ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້ານັັ້ນໄວ້ ເຊັື່ນ: ຜົນຜະລິດ
ກະສິກາ ເບເກຣີ ອາຫານທີື່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ
ສໍາລັບການຈາໜ່າຍບລິການ ບວ
ື່ ່າຈະເປັນຕະຫຼາດຜູບ
້ ລິໂພກ ຫຼ ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຈະ
ໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໂດຍກົງທັງໝົດ ເພາະບລິການບສາມາດສົື່ງຜ່ານມບຸກຄົນອື່ນໄປໄດ້ ຈາກຜູຜ
້ ະລິດ
ຕ້ອງສົື່ງມອບຕຜ
ື່ ໃູ້ ຊ້ບລິການໂດຍກົງ ການໃຊ້ຕົວແທນຈະເປັນລັກສະນະຂອງນາຍໜ້າທີື່ໄປຕິດຕໃື່ ຫ້ເທົື່າ
ນັັ້ນ ແຕ່ການສົື່ງມອບບລິການຍັງຄົງຕ້ອງດາເນີນການໂດຍກົງລະຫວ່າງຜູຜ
້ ະລິດບລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບລິການ

4.1.2

ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໂດຍທາງອ້ອມ (Indirect Channel)
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ເປັນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍທີື່ມສ
ີ ະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບດ້ວຍຕົວ
ແທນຄົນກາງ ພື່ຄ້າສົື່ງ ພື່ຄ້າຍ່ອຍບື່ວ່າ ຈະຜ່ານຄົນກາງຈັກລາຍ ເອີັ້ນວ່າເປັນການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ
ໂດຍອ້ອມທຸກແບບຍິື່ງມີຄົນກາງເຂົັ້າມາຫຼາຍລາຍ ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍນັັ້ນຈະຍິື່ງຍາວອອກໄປ ສິນຄ້າຈະ
ໄປເຖິງມຜູຊ
້ ປ
ັ້ າຍທາງຊ້າອອກໄປ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີມ
ື່ ຂັ້ນ ສິນຄ້າມີໂອກາດເສຍຫາຍຫຼາຍຂນ
ັ້ ແຕ່ເນື່ອງ
ຈາກລັກສະນະສິນຄ້າບາງປະເພດທີື່ຕ້ອງການການກະຈ່າຍການຕະຫຼາດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຈະຕ້ອງເລອກໃຊ້
ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ ໂດຍຜ່ານຄົນກາງຫຼາຍລອບ ເພື່ອສົື່ງໄປເຖິງຕະຫຼາດທີື່ກວ້າງໃຫຍ່ຫຼາຍໄດ້ທົື່ວເຖິງ
ການຈັດຈາໜ່າຍຂອງຜູຜ
້ ະລິດ ໂດຍມີສັດຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ນັັ້ນຈະເປັນ
ທີນ
ື່ ິຍົມໃນຕະຫຼາດຜູບ
້ ລິໂພກຫຼາຍກວ່າຕະຫຼາດທຸລະກິດ ການທີມ
ື່ ີສະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາຊ່ວຍໃນຊ່ອງ
ທາງການຈາໜ່າຍ ຈະເຂົັ້າມາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປະສົງຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊັ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ຕ້ອງການໄດ້
ຖ້າພິຈາລະນາຈາກຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ຜະລິດເອງຕ້ອງການຜະລິດສິນຄ້າອອກມາຈາໜ່າຍ ໂດຍຫວັງວ່າຜູ້ຊັ້ຈະຊັ້ຄັັ້ງ
ລະຈານວນຫຼາຍ ສາລັບຜູ້ບລິໂພກຕ້ອງການຊັ້ສິນຄ້າເລື່ອຍໆເທື່ອລະໜ້ອຍໆ ແຕ່ຕ້ອງການມີສິນຄ້າຫຼາຍໆ
ຢ່າງໃຫ້ເລອກ ດ້ວຍເຫດນີັ້ສະຖາບັນຄົນກາງຈະເຂົັ້າມາມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ທັງ 2 ຝ່າຍບັນລຸເປົັ້າໝາຍໄດ້ ເພາະ
ຜູ້ຄ້າສົື່ງ ຫຼ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ຈະຊັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດຈານວນຫຼາຍ ແລ້ວມາແບ່ງເປັນໜ່ວຍຍ່ອຍຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້
ບລິໂພກ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນງ່າຍ ແລະສະດວກ
ຂນ
ັ້
4.1.3 ປະເພດຂອງຄົນກາງ (Types of Middleman)
ບຸກຄົນ ຫຼ ໜ່ວຍງານທີເື່ ຂົັ້າມາປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃນຊ່ອງທາງການຈາໜາຍ ເອີັ້ນວ່າ ມີຢູ່
ຫຼາຍປະເພດ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູໃ່ ນລະດັບການຄ້າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ
ເຮົາຈັດແບ່ງກິດຈະກາໃນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ ຫຼ ການເຮັດທຸລະກິດຂອງກິດຈະ
ການຄ້າຕ່າງໆ ອອກເປັນ 2 ລະດັບຄ: ລະດັບຄ້າສົື່ງ ແລະ ລະດັບຄ້າຍ່ອຍ
4.1.4 ການຄ້າໃນລະດັບຄ້າສົງື່ (Wholesaling)
ຄ: ການເຮັດທຸລະກິດຂາຍສິນຄ້າ ບລິການໃຫ້ກັບຜູຊ
້ ໃັ້ ນຕະຫຼາດທຸລະກິດທຸກຊ່ວງ
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ຕາຕະລາງທີ 2 ຂດ
ັ້ ີ ແລະ ຂເັ້ ສຍ ຂອງການໃຊ້ທາງການຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ແລະ ການໃຊ້ຊອ
່ ງທາງການຈາ
ໜ່າຍໂດຍອ້ອມ
ການໃຊ້ທາງການຈາໜ່າຍໂດຍກົງ
ຂດ
ັ້ ີ

ການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໂດຍອ້ອມ
ຂດ
ັ້ ີ

1. ໄດ້ຕິດຕໃື່ ກ້ຊິດກັບລູກຄ້າ
ຈື່ງຮູ້ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີ ຮູ້ເຖິງຂບ
ັ້ ົກພ່ອງຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຖກຕ້ອງ
2. ສິນຄ້າຈະສາມາດເຖິງຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ຢ່າງວ່ອງ
ໄວບຕ
ື່ ້ອງໄປພ່ານຫຼາຍຂອດ
3. ຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຜູບ
້ ລິໂພກໃນລາຄາຖກໄດ້
ເພາະບື່ຕ້ອງຈັດສັນກາໄລໃຫ້ພື່ຄ້າຄົນກາງ ເຮັດໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິ
ໂພກໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີື່

ຂເັ້ ສຍ

1. ເຮັດໃຫ້ສນ
ິ ຄ້າກະຈາຍໄປໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ປະລິມານການຂາຍສິນຄ້າຂອງຜູ້ຜະລິດຈະ

ເພີມ
ື່ ຫຼາຍຂນ
ັ້ ກວ່າເດີມ
2. ຈະມີຜມ
ູ້ າຊ່ວຍຮັບພາລະຄວາມຊ່ຽງໄພ ເນື່ອງ
ຈາກມີການກະຈາຍການຖຄອງສິນຄ້າຈາກຜູຜ
້ ະລິດ
ໄປກະຈາຍຢູໃ່ ນມຄົນກາງທາໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດໃຊ້ທນ
ໜ້ອຍກວ່າເດີມ
3. ຖ້າຫາກມີສະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາຊ່ວຍໃນ
ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບຜູ້ຜະລິດຈະ
ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຈາໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ ປະຢັດເວລາ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຈາໜ່າຍ

1. ບສ
ື່ າມາດກະຈ່າຍຕົວສິນຄ້າໄປເຖິງຜູບ
້ ລິ ໂພກ
ໄດ້ຢ່າງທົວ
ື່ ເຖິງ ຖ້າຜູບ
້ ລິໂພກຢູ່ກນ
ັ ຢ່າງກະແຈກກະຈ່າຍ
2. ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງສູງ
ເຊິື່ງອາດ ຂເັ້ ສຍ
ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທນຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍຂອງສິນຄ້າສູງເກີນຄວາມເປັນ
1. ເຮັດໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດບໄື່ ດ້ໃກ້ສິດຜູບ
້ ລິໂພກຈື່ງຮູຂ
້ ັ້
ຈິງໄດ້
ມູນການຕະຫຼາດໜ້ອຍ
3. ຜູຜ
້ ະລິດຈະຕ້ອງຮັບພາລະກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຄົງ
2. ລາຄາສິນຄ້າຈະສູງຂນ
ັ້ ເພາະຍິື່ງຜ່ານສະຖາບັນ
ເຫຼອທັງໝົດທີມ
ື່ ຢ
ີ ູ່ ເຮັດໃຫ້ເງິນ ທນຈົມຢູໃ່ ນສິັ້ນຄ້າທີື່
ຄົນກາງຫຼາຍລະດັບ ແຕ່ລະໆດັບຈະເຮັດໃຫ້ ການ
ເຫຼອຫຼາຍເກີນໄປ
ບວກເພີື່ມຜົນຕອບແທນຂອງຕົນເອງເຂົັ້າໄປໃນລາຄາ
ສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍສູງຂນ
ັ້

4.1.5

ການຄ້າໃນລະດັບຄ້າຍ່ອຍ (Retailing)
ການທາທຸລະກິດຂາຍສິນຄ້າບລິການໃຫ້ກັບຜູບ
້ ລິໂພກເທົື່ານັັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ
ທີຈ
ື່ າໜ່າຍສິນຄ້າໂດຍກົງໄປໃຫ້ກັບຜູໃ້ ຊ້ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຫຼຈາໜ່າຍໄປໃຫ້ກັບຄົນກາງໃດໆ ທີື່ບ
ແມ່ນຜູບ
້ ລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍ ເອີັ້ນວ່າ ເຮັດການຄ້າສົື່ງທັງໝົດ ຄົນກາງທຸກລະດັບຍົກເວັນຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍ ຈະທາ
ທຸລະກິດຄ້າສົື່ງເຊັື່ນກັນ ສາລັບການຄ້າຍ່ອຍ ຈະມີສະເພາະຈາໜ່າຍສິນຄ້າບລິການຂອງຜູຜ
້ ະລິດໂດຍກົງໄປ
ໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກ ແລະ ການຈາໜ່າຍສິນຄ້າຂອງພື່ຄ້າຍ່ອຍທຸກປະເພດຄົນກາງ ໃນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍແບ່ງ
ໄດ້ເປັນ 3 ປະເພດໃຫຍ່ຄ:
1) ຕົວແທນຄົນກາງ (AgentMiddleman) ຈະເປັນຄົນກາງທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີ
ຕິດຕຊ
ື່ ຂ
ັ້ າຍແທນ ຜູ້ຊັ້ ຫຼ ຜູ້ຂາຍ ໂດຍບຖ
ື່ ກາມະສິດໃນສິນຄ້າບລິການຊຂ
ັ້ າຍ ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາ
ໜ່າຍ ຕົວແທນຜູປ
້ ະກອບການ ຕົວແທນຄ້າຕ່າງໆ ນາຍໜ້າ ແລະ ກິດຈະການປະມູນລາຄາ
2) ພື່ຄ້າສົື່ງ (Wholesaler) ຄົນກາງທີື່ຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຜູຜ
້ ະລິດ ຫຼ ຄົນກາງອື່ນໆ
ແລ້ວຈາໜ່າຍຕໜ
ື່ ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼ ຄົນກາງອື່ນໆ
3) ພື່ຄ້າຍ່ອຍ (Retailer) ຄົນກາງທີຊ
ື່ ສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຜູຜ
້ ະລິດ ຫຼ ຄົນກາງອື່ນໆ ແລ້ວ
ຈາໜ່າຍຕໃື່ ຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍເທົື່ານັັ້ນ
ດັື່ງນັນ
ັ້ ໃນທຸລະກິດລະດັບຄ້າສົື່ງ ຈະມີຄົນກາງ 2 ປະເພດ ຄ ຕົວແທນຄົນກາງ ແລະ ພື່ຄ້າສົື່ງ ແຕ່
ທຸລະກິດລະດັບຄ້າຍ່ອຍຈະມີຄົນກາງພຽງປະເພດດຽວຄພື່ຄ້າຍ່ອຍ ສ່ວນຕົວແທນຄົນກາງ ແລະ ພື່ຄ້າສົື່ງ
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ພື່ຄ້າຍ່ອຍມີຂແ
ັ້ ຕກຕ່າງ ໃນເລື່ອງການຖກາມະສິດໃນສິນຄ້າທີຊ
ື່ ຂ
ັ້ າຍກັນ ຫຼ ບື່ ເອີັ້ນວ່າ ພື່ຄ້າ ຈະຖ
ກາມະສິດ ແຕ່ຖ້າເປັນຕົວແທນຈະບຖ
ື່ ກາມະສິດ
ນອກຈາກຄົນກາງ 3 ປະເພດດັື່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງມີສະຖາບັນການຕະຫຼາດທີື່ເຂົັ້າມາອານວຍຄວາມ
ສະດວກ ຊ່ວຍໃຫ້ການການົດງານໃນຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ ສາມາດດາເນີນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສະຖາ
ບັນການຕະຫຼາດເຫຼົື່ານີັ້ຄ ກິດຈະການຂົນສົື່ງ ຄັງສິັ້ນຄ້າ ທະນາຄານ ທຸລະກິດປະກັນໄພ ບລິສັດວິໄຈ
ຕະຫຼາດ ຫຼ ທີື່ປກສາຕ່າງໆ

4.2

ການຕັດສິນໃຈເລອກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ

ການຈະເລອກໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ຫຼ ໂດຍຜ່ານຄົນກາງປະເພດໃດເປັນເລອ
ື່ ງທີື່ຜູ້
ບລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຫຼາຍໆປັດໃຈປະກອບໂດຍຮອບຄອບ ເພື່ອເລອກຊ່ອງທາງທີື່
ເໝາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນາຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ໄປຊູຕ
່ ະຫຼາດປາຍທາງໄດ້ໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມ
ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ປະຢັດທີື່ສຸດ
ປັດໃຈທີື່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນໃຈເລອກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍມີື່ເໝາະສົມມີ 4 ເລອ
ື່ ງ
ຄ: ຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງ ດັື່ງນີັ້
4.2.1 ລັກສະນະຕະຫຼາດ (Market Factors)
ຕ້ອງການຈາໜ່າຍໃຫ້ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍທີື່ເປັນຜູບ
້ ລິໂພກ ຫຼ ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຖ້າ
ເປັນຕະຫຼາດທຸລະກິດຜູ້ຊັ້ຕ້ອງການຊັ້ໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດຫຼາຍກວ່າຜ່ານຄົນກາງ ນອກຈາກສິນຄ້າປະເພດ
ວັດສະດຸໃຊ້ສິນເປອງ ຖ້າປັນຜູ້ບລິໂພກຈະຊັ້ຈາກຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທົື່ວໄປ ສະນັນລັກສະນະວິທີການຊັ້ ແຫຼື່ງທີ
ລູກຄ້າມັກໄປຊັ້ ຈະເປັນສິື່ງຊີັ້ໃຫ້ຕ້ອງເລອກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພດຕິກາການຊັ້ຂອງລູກ
ຄ້າ
ຂະໜາດ ແລະ ການກະຈາຍຂອງຕະຫຼາດເປົັ້າໜາຍ ຕະຫຼາດຜູ້ບລິໂພກທີື່ມີລູກຄ້າ
ລວມກັນຢູ່ໜາແໜ້ນໃນພັ້ນທີື່ໜື່ງ ສາມາດຈະໃຊ້ການຈາໜ່າຍໂດຍກົງໄດ້ ແຕ່ໃນພັ້ນທີື່ລູກຄ້າຢູ່ກະແຈກກະ
ຈ່າຍ ການຂາຍຜ່ານຄົນກາງຍ່ອມຈະຄອບຄຸມຕະຫຼາດໄດ້ກວ້າງກວ່າ ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງຄານງເຖິງຂະ
ໜາດຂອງການສັື່ງຊັ້ປະກອນໃນຕະຫຼາດທີື່ລູກຄ້າກະແຈກກະຈ່າຍ ຫາກມີການສັື່ງຊັ້ຕື່ຄັັ້ງປະລິມານຫຼາຍພ
ກັບຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍໃນການຂາຍ ກອາດໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ແຕ່ຫາກມີປະລິມານການຊັ້ຕື່ຄັັ້ງໜ້ອຍ
ແລະ ຄວາມຖີື່ໜ້ອຍກວ່າ
ປະຈຸບັນການຊື່ສານທີື່ກ້າວໜ້າໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ທີື່ຕ້ອງການຈາ
ໜ່າຍສິນຄ້າ ໂດຍກົງໄປສູ່ຜູ້ບລິໂພກທີື່ກະແຈກກະຈາຍດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຕື່າ ແລະ ວ່ອງໄວຄ ໂດຍການ
ຂາຍຜ່ານທາງໂທລະພາບ ທັງຊ່ອງປົກກະຕິ ແລະ ການຊື່ສານຜ່ານດາວທຽມ ສະເໜີຂ່າຍຜ່ານການຊື່ສານ
ທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼ ໃຊ້ Fax ຕິດຕື່ກັນ ແລະ ທີື່ເຫັນແຜ່ຫຼາຍທີື່ສຸດໃນຄະນະນີັ້ຄ Direct mail ຈັດສົງ
ລາຍລະອຽດ ຫຼ Catalog ໃຫ້ທາງໄປສະນີ
4.2.2 ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ (Product Factors)
ຜະລິດຕະພັນທີື່ມີສະພາບເໜົື່າເປື່ອຍງ່າຍ ຕ້ອງໃຫ້ສົດເມື່ອໄປເຖິງຕະຫຼາດປາຍທາງ ຫຼ
ມີສະໄໝນິຍົມ (Fashion) ຄວາມວ່ອງໄວໃນການໄປເຖິງປາຍທາງຍ່ອມເປັນປັດໃຈສາຄັນ ຈື່ງຕ້ອງເລອກ
ໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍທີື່ສັັ້ນທີື່ສຸດ ຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ຫຼ ຜ່ານຄົນການ ໃຫ້ໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ພວກອາ
ຫານສົດ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ອາຫານນົມ, ກະແລັມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົື່ມ
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ຜະລິດຕະພັນບາງປະເພດອາດມີລັກສະນະບອບບາງ ຕ້ອງດູແລະຮັກສາຫຼາຍ ເຊັື່ນ:
ເຄື່ອງປະດັບ ເຄື່ອງແກ້ວສິນສ່ວນອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ຫຼ ອີເລັກໂຕນິກອື່ນໆ ສ່ວນຫຼາຍຈະນານັກເບົາຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແຕ່ລາຄາສູງ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍທີື່ສັັ້ນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເສຍຫາຍ
ແລະ ເສຍຫາຍຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍຄັັ້ງ
ຜະລິດຕະພັນປະເພດສັື່ງເຮັດພິເສດ ຄວນໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຂັ້
ມູນຄວາມຕ້ອງການທີື່ຖກຕ້ອງ
ຜະລິດຕະພັນທີື່ຜູ້ບລິໂພກ ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈາວັນ ຄວນໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍໂດຍ
ອ້ອມຈະໄດ້ກະຈາຍເຖິງຜູ້ບລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດເຊັື່ນ: ສະບູ, ຍາສີຟັນ, ແປ້ງ, ແຊມພູ ນັ້າມັນພດ, ນັ້າປາ,
ອາຫານແຫ້ງຕ່າງໆ ເຂົັ້າໜົມຄັບຄ້ຽວ ເຄື່ອງຊ່ຽນ ອື່ນໆ
4.2.3 ລັກສະນະຜູຜ
້ ະລິດ ( Producer Factors)
ນະໂຍບາຍການຈັດຈາໜ່າຍຂອງກິດຈະການ
ຜູ້ຜະລິດອາດຕ້ອງການຄວບຄຸມຊ່ອງ
ທາງການຈາໜ່າຍ ໂດຍໄດ້ສິດ ຫຼ ເຫັນວ່າບື່ຈາເປັນຕ້ອງການຈາໜ່າຍໃຫ້ຕະຫຼາດທ້ອງຖິນ, ລະດັບປະເທດ
ຫຼ ຕະຫຼາດລະດັບພາກພັ້ນ ຍິື່ງກະຈາຍຂອບເຂດການຈາໜ່າຍກວ້າງຫຼາຍ ຍິື່ງຕ້ອງການອາໄສຄົນກາງເຂົັ້າມາ
ຊ່ວຍດາເນີນການຫຼາຍຂັ້ນ
ຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນໃນການຈັດຈາໜ່າຍ ທັງເລື່ອງເງິນທນ ບຸກຄະລະ
ກອນອຸປະກອນ ຕ້ອງມີທນຫຼາຍພໃນການເກັບສິນຄ້າຄາງສາງກຽມໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍພ ມີທນພທີື່ຈະປ່ອຍສິນ
ເຊື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີກາໄລຄົນທີື່ຈະໄປກະຈາຍສິນຄ້າເອງ ໄປຍ້ຽມລູກຄ້າ ຮັບຄາສັື່ງຊັ້ໂດຍບຂ
ື່ າດຕອນ ມີກາລັງ
ການຜະລິດທີື່ພ້ອມມີລົດສົື່ງຂອງທີື່ຈະໄປສົື່ງສິນຄ້າທັນເວລາຢ່າງທົື່ວເຖິງ ແລະຍັງຕ້ອງການກາລັງຄົນສາລັບ
ມາຈັດສິນຄ້າ ແລະ ດູແລບັນຊີລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໆ ຫາກກິດຈະການຕ້ອງການຈະຈັດຈາໜ່າຍໂດຍກົງ
ຄວາມຊານານໃນການສະເໜີຂາຍ ຫຼ ຕິດຕາມລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໂດຍກົງ ຜູ້ຜະລິດທີມີ
ສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍມັກນິຍົມຈະຈັດຈາໜ່າຍໂດຍກົງ
ເພາະຄຸນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕື່ປະລິມານຂາຍ
ໃນກລະນີ
ຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ຜູ້ຜະລິດທີື່ລິເລີມ
ື່ ສະເໜີຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນພາວະຈາເປັນຈະຕ້ອງສະເໜີຂາຍໂດຍກົງ
ກ່ອນທີື່ຈະມີຄົນກາງຍິນຍອມຮັບສິນຄ້າໄປຂາຍໃຫ້
4.2.4 ລັກສະນະການແຂງຂັນ (Competitive Factors)
ການຫຼີກລ້ຽງການແຂ່ງຂັນວິທີໜື່ງຄການບໃື່ ຊ້ຊ່ອງທາງປົກກະຕິຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັນທັງ
ຫຼາຍເຊັື່ນ: ເຄື່ອງສາອາງ pond's ປ່ຽນມາວາງຈາໜາຍໃນ Supermarket ກັບປະສົບຄາວມສາເລັດຫຼາຍ
ຂນ
ັ້ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ເຄື່ອງທຸ່ນແຮງໃນບ້ານ ເຄື່ອງໃຊ້ສາລັບງານຂະໜາດນ້ອຍ
ປ່ຽນຈາກຈາໜ່າຍໃນຫ້າງສັບພະສິຄ້າ ຫຼ ຮ້ານຈາໜ່າຍສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ ປ່ຽນໄປສະເໜີຂາຍທາງ
ໂທລະສັບ ແລະ Direct mail ປະສົບຄວາມສາເລັດບື່ໜ້ອຍ
ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ຈານວນໜື່ງ ພະຍາຍາມປ່ຽນມາຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ເພື່ອຈະໄດ້
ໃຊ້ບລິການລູກຄ້າໄດ້ດີຂນ
ັ້
ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງສາຍສາພັນອັນດີກັບລູກຄ້າ ປ້ອງກັນລູກຄ້າມີໂອກາດ
ປຽບທຽບສິນຄ້າຫຼາຍໆ ກາ ໂດຍການເປີດຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂອງຕົນເອງຂນ
ັ້ ເຊັນ
ື່ ໂອເອເຊັນເຕີ ກຸ່ມທຸລະກິດ
ຂາຍເຄື່ອງມ ສສານ ຄ: Jasmine Smart shop, Tele Viz ຫຼ ຜູ້ຜະລິດເສັ້ອສາເລັດຮູບຫຼາຍກາ ຕ້ອງ
ເຂົັ້າໄປເປີດສາຂາຍ່ອຍ ໃນຮ້ານຊັບບພະສິນຄ້າໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ ເປັນການຈາໜ່າຍໂດຍກົງ ແຕ່ແຝ່ງຢູ່ໃນຫ້າງ
ສັບຜະສິນຄ້າເປັນຕົັ້ນ
ນອກຈາກປັດໃຈຫຼກ
ັ ທັງ 4 ລັກສະນະແລ້ວ ໃນບາງກລະນີ ສະພາບເວດລ້ອມດ້ານ
ສັງຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໜາຍ ໄດ້ເຂົັ້າມາມີອິດທິພົນຕກ
ື່ ານເລອກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍຂອງທຸລະກິດ
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ບາງປະເພດ ໃນການເລອກສະຖານທີື່ຕັັ້ງຂອງແຫຼື່ງຂາຍ ຫຼ ການເລອກວິທີຈັດຈາໜ່າຍຂອງທຸລະກິດບາງປະ
ເພດ ໃນການເລອກສະຖານທີື່ຕັັ້ງຂອງແຫຼື່ງຂາຍ ຫຼ ການເລອກວິທີການຈາໜ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນບາງປະ
ເພດດ້ວຍ
ຕາຕະລາງທີ 3 ປັດໃຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕກ
ື່ ານເລອກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ

ລັກສະນະຕະຫຼາດ

ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ

ລັກສະນະຜູຜ
້ ະລິດ

ລັກສະນະການແຂ່ງຂັນ

4.2.5

ລັກສະນະທີື່ເໝາະສົມກັບຊ່ອງ
ທາງການຈາໜ່າຍສັນ
ັ້

ລັກສະນະທີື່ເໝາະສົມກັບຊ່ອງ
ທາງການຈາໜ່າຍຍາວ

ຕະຫຼາດທຸລະກິດເກາະກຸ່ມກັນ
ຕາມສະພາບພູມມີສາດຕ້ອງການ
ຄວາມຮູດ
້ ້ານເຕັກນິກຕ້ອງມີການ
ບລິການໂດຍສະໝາສະເໝີ
ປະລິມານຊຫ
ັ້ ຼາຍຕື່ຄັັ້ງ
ຂອງສົດ ເໜົື່າເສຍງ່າຍ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນໃນການໃຊ້ງານ
ມີລກ
ັ ສະນະສັງເຮັດວຽກພິເສດ
ລາຄາສູງຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍ
ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ຕ່າງໆ ທີຈ
ື່ ະປະຕິບັດກິດຈະກາຈັດ
ຈາໜ່າຍເອງ ມີຜະລິດຕະພັນຈາ
ໜ່າຍຫຼາກຫຼາຍ ມີຄວາມຈາເປັນ
ຕ້ອງຄວບຄຸນມຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ
ໂດຍໃກ້ຊິດສະມະຊິກໃນຊ່ອງ
ທາງໃຫ້ການສະໜັບສະນໜູນ
ການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດບພ
ື່ ຽງພ

ຜູບ
້ ລິໂພກກະແຈກກະຈ່າຍມີຢູ່
ທົວ
ື່ ໄປທຸກແຫ່ງບື່ຕ້ອງການການ
ແນະນາດ້ານເຕັກນິກການໃຫ້
ບລິການບແ
ື່ ນ່ນອນ ປະລິມານຊັ້
ຕຄ
ື່ ງັັ້
ຄົງທົນ ເກັບໄວ້ໄດ້ນານ
ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ເປັນມາດຖານ
ລາຄາຕ/ື່ ຫົວໜ່ວຍ
ບພ
ື່ ້ອມໃນເລື່ອງສັບຜະຍາກອນ
ທີຈ
ື່ ະປະຕິບັດກິດຈະກາຈັດຈາ
ໜ່າຍ ຈັດຈາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ໜ້ອຍຊະນິດ ໜ້ອຍລາຍການ ບື່
ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມ
ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍໂດຍໃກ້ຊິດ
ສະມະຊິກໃນຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ
ໃຫ້ການສະໜັບສະນຸນການສົື່ງ
ເສີມການຕະຫຼາດພຽງພແລ້ວ

ການເລອກຈານວນຄົນກາງໃນຊ່ວງການຈາໜ່າຍ
ນອກຈາກວ່າຈະໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍກົງ ຫຼ ຈະຜ່ານຄົນກາງຈັກລະດັບ ຜູຜ
້ ະລິດຈະຕ້ອງ
ເລອກວ່າຈະໃຊ້ຄົນກາງຈານວນຈັກລາຍເຂົັ້າມາຊ່ວຍຈາໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ ຕ້ອງການກະຈາຍພັ້ນທີື່ກວ້າງຂວາງ
ຄວບຄຸມໃຫ້ທົື່ວເຖິງ ຕ້ອງໃຊ້ຈານວນຄົນກາງຫຼາຍ ຖ້າລູກຄ້າມີບຫ
ື່ ຼາຍ ພັ້ນທີື່ອານາເຂດຂາຍບກ
ື່ ວ້າງຂວາງ
ຄວນຈະໃຊ້ຄົນກາງໜ້ອຍລາຍ ເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຕັດສິນໃຈ ເລອກລະດັບການຈັດຈາໜ່າຍທີື່ຈະ
ຕ້ອງຄວບຄຸມຕະຫຼາດຢ່າງໃດ ເອີັ້ນວ່າ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ:
1. ເລອກຄົນກາງກະຈາຍຄວບຄຸມໃຫ້ຫຼາຍທີສ
ື່ ດ
ຸ (Intensive Distribution )
ຈະເລອກໃຊ້ຄົນກາງທຸກລາຍທີສ
ື່ ົນໃຈ ແລະ ຍ່ອມຮັບທີື່ຈະຈາໜ່າຍໃຫ້ຫຼາຍທີື່ສຸດ
ເທົື່າທີຈະຫຼາຍໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າໄປເຖິງຜູບ
້ ລິໂພກຈານວນຫຼາຍ ເມື່ອມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊ່ອງທາງຈາ
ໜ່າຍຫຼາຍກວ່າ ຍ່ອມຕ້ອງການໂອກາດໄດ້ຂາຍຫຼາຍກວ່າ ເໝາະສາລັບສິນຄ້າປະເພດສະດວກຊັ້ສນ
ິ ຄ້າທີຜ
ື່ ບ
ູ້
ລິໂພກ ຫຼ ຜູ້ໃຊ້ຕອງການຊັ້ເລອ
ື່ ຍໆ ແລະ ຄານງເຖິງຄວາມສະດວກຂອງແຫຼື່ງຊັ້ເປັນສາຄັນ
2. ເລອກຄົນກາງສະເພາະທີມ
ື່ ຄ
ີ ນ
ຸ ສົມບັດເໝາະສົມ (SelectiveDistribution)
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ເປັນການຄັດເລອກສະເພາະຄົນກາງທີື່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນທີື່ຈາ
ໜ່າຍອາດຕ້ອງການຄວາມຮູດ
້ ້ານເຕັກນິກ ຫຼ ມີຄວາມສາມາດໃນການຕົກແຕ່ງຮ້ານ ມີຖານະການເງິນໝັນ
ັ້
ຄົງ ສັື່ງຊໄັ້ ດ້ຫຼາຍໃນລະດັບທີື່ຕ້ອງການ ທີື່ສາຄັນມີຄວາມສາມາດໃນການຂາຍ ແລະ ຕັັ້ງໃຈທີຈ
ື່ ະຂາຍສິນຄ້າ
ໃຫ້ມີການສົງື່ ເສີມການຂາຍໃຫ້ສນ
ິ ຄ້າຂອງເຮົາຂາຍໄດ້ຢ່າງຈິງຈັງ ການເລອກໃຊ້ຄົນກາງຫຼາຍ ໂດຍບື່ຄັດ
ເລອກໃນບາງຄັັ້ງ ອາດໄດ້ຄົນກາງທີື່ມີຂະໜາດໜ້ອຍໄປ ບື່ຕັັ້ງໃຈຊ່ວຍຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກິດຈະການຈະບໄື່ ດ້
ປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍນັັ້ນ ຈື່ງຄວນເລອກສະເພາະຄົນທີື່ຈະເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບເທົື່ານັັ້ນ
ເໝາະສາລັບການຂາຍ ວັດສະດຸໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ
3. ເລອກຄົນກາງທີື່ດທ
ີ ສ
ີື່ ຸດລາຍດຽວໃນອານາເຂດຂາຍໜື່ງ
(ExclusiveDistribution)
ໃນສິນຄ້າທີື່ມີລູກຄ້າໜ້ອຍລາຍ ຜູ້ຂາຍຮູ້ຈັກລູກຄ້າດີ ຄວນໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍທີສ
ື່ ນ
ັັ້
ແຕ່ເມື່ອຕະຫຼາດຢູໄ່ ດອອກໄປ ການດູແລລູກຄ້າອາບດ
ື່ ີພ ຈື່ງຕ້ອງການຄົນກາງມາຊ່ວຍດູແລລູກຄ້າສະເພາະ
ທ້ອງຖິື່ນ ເຊັນ: ກິດຈະການຂາຍອຸປະກອນ ຫຼ ເຄື່ອງຈັກຜະລິດ ຫຼ ຄອມພິວເຕີຕ້ອງການຂາຍການຂາຍໄປ
ຕ່າງແຂວງ ອາດຈັດຫາຄົນກາງພຽງລາຍດຽວ ທີື່ມຄ
ີ ວາມພ້ອມທາງເງິນທນ ສະຖານທີື່ ບຸກຄະລະກອນ
ແລະ ອານາດປະລະມີໃນທ້ອງຖິື່ງຕ່າງໆ ມາເປັນຄົນກາງ (ຕົວແທນ) ໃນແຂວງໜື່ງອາດຈະດາເນີນການ
ດ້ວຍລະບົບການໃຫ້ສິດທິ (Franchise) ທີື່ນິຍົມໃຊ້ກັນຫຼວງຫຼາຍ ການທີື່ມຕ
ີ ະຫຼາດຂະໜາດນ້ອຍຜູ້ຊມ
ັ້ ີ
ໜ້ອຍລາຍ ການເພີື່ມຈານວນຄົນກາງບຊ
ື່ ່ວຍໃຫ້ຈາໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍຂນ
ັ້ ແລະ ອາເປັນການຍາກໃນການດູແລ
ແລະ ບລິການລູກຄ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ

4.3

ການສ້າງຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ (Integrated Channel)

ໃນຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດ ຈະມີຜຜ
ູ້ ະລິດເປັນຜູຕ
້ ັດສິນໃຈເລອກຄົນກາງ
ປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ເຂົັ້າມາຊ່ວຍຈາໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ ນີັ້ເປັນພຽງທິດສະດີເທົື່ານັັ້ນ ໃນທາງປະຕິບັດ ມີຄົນກາງໃນ
ການຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍ ມີອານາດ ມີອິດທິພົນຫຼາຍພທີື່ຈະເປັນຜູຕ
້ ັດສິນໃຈວ່າ ຈະຍ່ອມຮັບຜະລິດຕະພັນ
ຂອງຜູຜ
້ ະລິດລາຍໃດມາຈາໜ່າຍ ແລະ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂທີຄ
ື່ ົນກາງການົດໄວ້ດ້ວຍ
ດັື່ງນັັ້ນ ສະມາຊິກທຸກລາຍ ທຸກລະດັບໃນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ ຈື່ງຕ້ອງພະຍາຍາມແຜ
ຂະຫຍາຍອານາດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍ ເພື່ອສາມາດເປັນຜູເ້ ລອກໄດ້ມີອານາດຕລ
ື່ ອງໄດ້ ໃນຊ່ອງທາງຈາ
ໜ່າຍທາໄດ້ 2 ລັກສະນະ
4.3.1 ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍໃນທາງນອນ (HorizontalIntegrated Channel)
ເປັນການຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງຄົນກາງລະດັບໃດລະດັບໜື່ງ ໃນລະດັບເດີມຂອງ
ຕົນ ກິດຈະການຄ້າສົງື່ ຈະເປີດຮ້ານຄ້າສົື່ງຫຼາຍຂນ
ັ້ ໃນຫຼາຍໆສາຂາ ເຮັດທຸລະກິດເໝອນກັບກິດຈະການເດີມ
ກິດຈະ ການຄ້າຍ່ອຍເປີດກະຈ່າຍຫຼາຍຮ້ານ
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ຮູບທີ 5 ການຂະຫຼາຍຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃນທາງນອນ
4.3.2

ການທີຄ
ື່ ນ
ົ ກາງຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມລູກຄ້າຫຼາຍຍິື່ງຂັ້ນ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຈະໄດ້
ຖກຕ້ອງສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດ (Market share) ຫຼາຍຂັ້ນກວ່າເດີມ
ຫຼຸດຕົັ້ນທນຂອງກິດຈະການ ເຊັື່ນ: ຕົັ້ນທນການຈັດຊັ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບລິຫານ
ການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານຄ້າ ອື່ນໆ ເພາະມີໜ່ວຍງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສະເພາະ
ສາມາດຊສ
ັ້ ນ
ິ ຄ້າມາຂາຍໃນປະລິມານຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຕລ
ື່ ອງກັບຜູຂ
້ າຍໄດ້ ກລະນີການ
ຮ່ວມຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃນແນວນອນນີຕ
ັ້ ົວຢ່າງທີື່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຄການທີື່ທຸລະກິດເປີດກິດຈະການ
ສາຂາຂນ
ັ້ ມາ ຫຼ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍແບບລູກໂສ້ ການຈາໜ່າຍທາງຊ່ອງຂະຫຍາຍ 2 ໃນແນວດິື່ງ
ເປັນການຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍຂອງກິດຈະການຕ່າງລະດັບ ເພື່ອປະໂຫຍດ
ເຊິງື່ ການຄ້າ ຫຼ ເພື່ອຫຼຸດສະດັບຂອງຄົນກາງອອກຈາກຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ
ລັກສະນະຂອງການຂະຫຼາຍຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃນແນວດງ ໄດ້ແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດເຂົັ້າມາ
ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຜູຄ
້ ້າສົື່ງເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຜຄ
ູ້ ້າຍ່ອຍ ຫຼ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍຍັບລະດັບເຂົາັ້ ມາເຮັດໜ້າທີຜ
ື່ ຄ
ູ້ ້າສົື່ງການຂະ
ຫຍາຍ ຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃນທາງຕັັ້ງ ມີປະໂຫຍດດັື່ງຕໄື່ ປນີຄ
ັ້ :
ຫຼຸດສະຖາບັນຄົນກາງໃນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍລົງ ແລະ ທາໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກ ຊັ້ສິນຄ້າ
ໃນລາຄາຍຸຕທ
ິ າຫຼາຍຍິື່ງຂັ້ນ ເປັນການສ້າງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ກັບກິດຈະການ ທີື່ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງ
ໃນທາງຕັັ້ງ ໄປສູລ
່ ະດັບຄ້າຍ່ອຍ ຈະນາສິັ້ນຄ້າສ່ວນໜື່ງຈາໜ່າຍໃຫ້ກັບຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍທົື່ວໄປ ອີກສ່ວນໜື່ງຈາ
ໜ່າຍຮ້ານຄ້າຂອງຕົນເອງ
ການຂະຍາຍກິດຈະການຂອງສະຖາບັນຄົນການງໃນຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍ ອາດທາ
ໄດ້ທັງໃນທາງນອນ ແລະ ໃນທາງຕັັ້ງ ແຕ່ຈະເລອກໃຊ້ວິທີໃດນັັ້ນຂັ້ນຢູ່ກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະສະ
ຖານນະການ ຫຼ ບາງຄັັ້ງຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍ ອາດໃຊ້ວິທີຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃນທາງນອນ ແລະ ໃນທາງ
ຕັັ້ງໄປພ້ອມໆກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄດ້ຜົນດີຍິື່ງຂັ້ນ ແຕ່ຈະໃຫ້ດີຄວນມີການຂະຫຍາຍ
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ຊ່ອງທາງ ການຈາໜ່າຍໃນທາງນອນເປັນຖານຕະຫຼາດຮອງຮັບໄວ້ກ່ອງທີື່ຈະຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍໃນ
ທາງຕັັ້ງ

ຮູບທີ 2 ການຂະຫຼາຍຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍໃນທາງຕັງັ້

4.4

ການຄ້າສົງື່ (Wholesaling)

ເປັນກິດຈະກາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊສ
ັ້ ິນຄ້າໄປເພື່ອຂາຍຕື່ ອາດຂາຍໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກາຂາຍ
ໃຫ້ກັບຜູຄ
້ ້າສົື່ງລາຍອື່ນ ຫຼ ຂາຍໃຫ້ກັບຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍ ດັື່ງນັັ້ນ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງພື່ຄ້າສົື່ງຈະເຂົັ້າມາຊ່ວຍກະຈາຍສິນຄ້າ
ແທນຜູຜ
້ ະລິດ
4.4.1 ການບລິການທີໄື່ ດ້ຮບ
ັ ຈາກການຄ້າສົື່ງ (Functions Provided for Retailers)
1. ຜູຄ
້ າ້ ສົື່ງຈະເຂົາັ້ ມາຊ່ວຍຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ໂດຍປົກກະຕິຜູ້ຄ້າຍ່ອຍນັັ້ນເປັນບຸກຄົນທີື່ຢູ່ໃກ້ຊິດຜູ້ບລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດ ກື່ໜ້າຈະ
ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ຊັ້ສິນຄ້າໃຫ້ຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກມາຈາໜ່າຍ
ແຕ່ຜຄ
ູ້ ້າຍ່ອຍບາງລາຍບສ
ື່ ົນໃຈເລອ
ື່ ງການຄາດຄະແນຍອດຂາຍ ແຕ່ສາມາດຈະດາລົງຢູໄ່ ດ້ກເພາະອາໄສຄາ
ແນະນາຂອງຜູຄ
້ ້າສົື່ງ ຜູ້ຄ້າສົື່ງຈະຕ້ອງມີຂມ
ັ້ ູນ ທີື່ສາມາດນາມາແນະນາຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍໄດ້ ເພາະຜູຄ
້ ້າສົື່ງຕ້ອງຕຽມ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ດັື່ງນັັ້ນເຂົາຈື່ງຕ້ອງຄາດຄະເນກອນວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍັງ
2. ຈັດກຸມ
່ ຂອງສິນຄ້າໃໝ່ (Regroup goods)
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ຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈະຊ່ວຍທາໜ້າທີື່ໃນດ້ານການລວບລວມສິນຄ້າ ຈັດໝວດໝູ່ຂອງສິນຄ້າໃ
ໝ່ເພາະຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະລາຍຈະຜະລິດສິນຄ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຈະຕ້ອງຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍໆຊະ
ນິດ ຖ້າຫາກບມີຜຄ
ູ້ ້າສົື່ງ ຜູ້ຄາຍ່ອຍ ຈະຕ້ອງຕິດຕກ
ື່ ັບຜູຜ
້ ະລິດຫຼາຍບ່ອນ ທາໃຫ້ຕ້ອງມີການຈັດສິນຄ້າເປັນ
ໝວດໝູ່ ເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ
3. ການກັບຮັກສາສິນຄ້າຄົງເຫຼອ (Carry stock)
ຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈະເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີແ
ື່ ທນຜູ້ຄ້າຍ່ອຍໃນການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ເພາະຜູຜ
້ ະ
ລິດຕ້ອງການຂາຍຫຼາຍຄັັ້ງ ແຕ່ຜຄ
ູ້ ້າຍ່ອຍຈະຊຄ
ັ້ ັັ້ງຫຼາຍຄັັ້ງ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈະຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຜູຜະລິດຫຼາຍຄັັ້ງ
ແລ້ວທະຍອຍຂາຍໃຫ້ກັບຮ້າຄ້າຍ່ອຍ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຮ້ານຄ້າຍ່ອຍບາງແຫ່ງມີສະ
ຖານທີື່ຄັບແຄບສາມາດເປີດຮ້ານຄ້າໄດ້ ເພາະບຕ
ື່ ້ອງມີການຈັດເກັບສິນຄ້າຄ້າງຫຼາຍ
4. ການຂົນສົງື່ ສິນຄ້າ (Transportation)
ການບລິການໃນການຈັດສົື່ງສິນຄ້າຜູ້ຄ້າຍ່ອຍຈະໄດ້ຮັບບລິການ ການຂົນສົື່ງຈາກຜູ້
ຄ້າສົື່ງ ແຕ່ຖ້າຫາກໄປຊສ
ັ້ ນ
ິ ຄ້າຈານວນໜ້ອຍຈາກຜູຜ
້ ະລິດ ຜູ້ຜະລິດມັກຈະບບ
ື່ ລິການຂົນສົື່ງໃຫ້ສະເພາະ
ກຸ້ມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ຜຄ
ູ້ ້າສົງື່ ມີນະໂຍບາຍຈະໃຫ້ບລິການ ການຂົງສົງື່ ກັບຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເຫຼົື່ານີຢ
ັ້ ແ
ູ່ ລ້ວເຮັດ
ໃຫ້ຄົນທນສິນຄ້າທີື່ຊຖ
ັ້ ກລົງ
5. ການໃຫ້ບລິການທາງດ້ານສິນເຊອ
ື່ (Grant credit)
ຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈະໃຫ້ບລິການທາງສິນເຊື່ອແກ່ຜຄ
ູ້ ້າຍ່ອຍ ເພາະຜູ້ຄ້າສົື່ງຢູໃ່ ກຊິດຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍ
ເຮັດໃຫ້ຮໄູ້ ດ້ຖານະທາງການເງິນ
ແລະຮູຄ
້ ວາມສາມາດໃນການຊາລະເງິນຂອງຜູຄ
້ ້າຍອຍຈງື່ ເຮັດໃຫ້ຜຄ
ູ້ ້າ
ຍ່ອຍສາມາດຊັ້ສນ
ິ ຄ້າໄປຂາຍໄດ້ໃນຈານວນທີື່ຫຼາຍຂັ້ນ ແລະ ເຫຼອເງິນທນທີື່ຈະໃຊ້ໝູນວຽນໃນການດາເນີນ
ງານຫຼາຍພ
6. ຈັດຫາຂມ
ັ້ ນ
ູ ແລະໃຫ້ຄາແນະນາຕ່າງໆ
ຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈະໃຫ້ຄາປກສາແນະນາ ໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນຕ່າງໆ ທາງການຄ້າແກ່ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ເຊັື່ນ:
ໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສິນຄ້າ ການຈັດການສິນຄ້າຄົງເຫຼອ ການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານຄ້າ
ການຈັດເຮັດບັນຊີ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຈາໜ່າຍອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍສາມາດດາເນີນງານຮ້ານຄ້າ
ຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດແຂ່ງກັບຄູ່ແຂ່ງໃນອານາເຂດດຽວກັນໄດ້
4.4.2 ບລິການໃຫ້ແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດ (Functions Provided for Producers)
1. ເຮັດໜ້າທີື່ຊວ
່ ຍຜູຜ
້ ະລິດໃນການຂາຍ (Provides part of selling
function)
ເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຊ່ວຍຜູຜ
້ ະລິດ
ໂດຍຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ແທນໃຫ້ແທນຜູຜ
້ ະລິດທັງ
ໝົດ ຫຼ ຂາຍສິນຄ້າແທນຜູຜ
້ ະລິດພຽງບາງສ່ວນເປັນການຕັດ ຫຼ ຫຼຸດພາລະຂອງ ຜູ້ຜະລິດໃນດ້ານການຈັດ
ຈາໜ່າຍ ຈະໄດ້ທາງານສະເພາະທີື່ຕົນທະນັດເທົື່ານັັ້ນ ຫຼ ການໃຫ້ພື່ຄ້າສົື່ງເຂົັ້າມາທາໜ້າທີື່ບາງສ່ວນ ອາດເປັນ
ການເພີື່ມປະລິ ມານການຂາຍໃຫ້ກັບຜູຜ
້ ະລິໄດ້
2. ເຮັດໜ້າທີື່ໃນດ້ານການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ (Store inventory)
ເຮັດໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດລົດຄ້າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການຈັດເກັບສິນຄ້າຍັງຫຼາຍຫຼຸດລົງໄປໄດ້
ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ສະຖານທີື່ອຸບປະກອນກ່ຽວກັບການຈັດເກັບສິນຄ້າຈະຫຼຸດລົງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
3. ຜູຄ
້ າ້ ສົື່ງເຂົາັ້ ມາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານການເງິນ (Helps finance)
ໃນກລະນີນີັ້ຈະເກີດຂນ
ັ້ ໄດ້ກັບຜູຜະລິດລາຍນ້ອຍໆ ທີື່ອາດມີບັນຫາທາງດ້ານການ
ເງິນ ເຮັດໃຫ້ບສ
ື່ າມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງໄດ້ ຖ້າຜູ່ສມ
ົື່ ີຖານະການເງິນທີື່
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ດີກວ່າກອາດເຂົັ້າມາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອໂດຍເປັນແຫຼື່ງເງິນທນໃຫ້ກັບຜູຜ
້ ະລິດເຊັື່ນ ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າບາງສ່ວນ
ໄປໃຫ້ກ່ອນ ຫຼ ໃຫ້ຜູ້ສົື່ງຊສ
ັ້ ິນຄ້າໄປເກັບໄວ້ໃນບ່ອນກັບຮັກສາສິນຄ້າຂອງຜູຄ
້ ້າສົື່ງກ່ອນເຖິງລະດູການຂາຍ
ອັນແທ້ຈິງ ໃນກລະນີນເີັ້ ງີນທີື່ໃຫ້ໃນການລົງທນທີຕ
ື່ ົວສິນຄ້າກັບການຈັດເກັບຮັກສາສິນຄ້າຈະຫຼຸດລົງ ເຮັດ
ໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດສາມາດນາເງິນໄປໃຊ້ໝູນວຽນຢ່າງອນ
ື່ ໄດ້
4. ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄພເນອ
ື່ ງຈາກສິນເຊອ
ື່ (Reduce Credit risk)
ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄພໃນການໃຫ້ສິນເຊື່ອນີັ້ ເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄພກ່ຽວ
ກັບໜີັ້ສິນອັນອາດເກີດຂນ
ັ້
ຖ້າຜູຜ
້ ະລິດຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍໂດຍກົງ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍທີື່ເປັນຜູຄ້າຍ່ອຍ
ລາຍໜ້ອຍໆ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຈະເຮັດໄດ້ຍາກເພາະການສກສາ ແລະ ຫາຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບຄາມສາມາດໃນ
ການຊາລະໜີັ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເພາະລູກໜີັ້ຫຼາຍລາຍ ແຕ່ຖ້າບຫ
ື່ າຂັ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວລູກ
ໜີໂັ້ ອກາດທີື່ຈະເກີດໜີັ້ສູນກຫຼາຍ ແຕ່ຂາຍສິນຄ້າຜ່ານຜູຄ
້ ້າສົື່ງ ຜູ້ຄ້າສົື່ງກຍັງຄົງຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຜູຜ
້ ະລິດ ໂດຍ
ລະບົບສິນເຊື່ອເຊັື່ນດຽວກັນ ຫາກແຕ່ຜຜ
ູ້ ະລິດ ຈະສາມາດຄັດເລອກພື່ຄ້າສົື່ງທີື່ດີທີື່ ມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຊາລະໜີັ້ສູງ ຈະພັກພາລະຄວາມສ່ຽງໄພກັບຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍລາຍໜ້ອຍໆ ໄປໃຫ້ຜຄ
ູ້ ້າສົື່ງຈັດການແທນ
5. ຫາຂມ
ັ້ ນ
ູ ທາງການຕະຫຼາດ (Provide market information)
ຜູຄ
້ ້າສົື່ງຕາມຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍຈະຢູໃ່ ກ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກຫຼາຍກວ່າຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ
ຄະນະດຽວກັນພື່ຄ້າສົງຈະຢູໃ່ ກ້ສິນກັບຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ສາມາດຈະຫາຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ຈາກຜູຄ
້ ້າຍ່ອຍ
ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຜຄ
ູ້ ້າສົື່ງມີຂມ
ັ້ ູນໂດຍສ່ວນລວມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ທີື່ຈະສະເໜີຂັ້
ແນະນາແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດໄດ້
4.4.3 ປະເພດຂອງກິດຈະການຄ້າສົື່ງ (Types Wholesaling Intermediaries)
ການຈາແນກປະເພດກິດຈະການຄ້າສົື່ງແບ່ງໄດ້ຫຼາຍຫຼັກເກນ
ການຈາແນກປະເພດ
ກວ້າງ ຈະແບ່ງຕາມລັກສະນະການເປັນເຈົັ້າຂອງກິດຈະການເຊິງື່ ມີຢູ່ 3 ປະເພດຄ:
1. ກິດຈະການຄ້າສົື່ງທີເື່ ປັນຂອງຜູຜ
້ ະລິດ
ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍປະການເຮັດໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດບາງລາຍ
ຕ້ອງດາເນີນການຂາຍສົື່ງ
ດ້ວຍການ
ເປີດໜ່ວຍງານ ເພື່ອປະຕິບັດງານຂາຍ ອາດເປີດດາເນີນການໃນລັກສະນະເປັນສາຂາຈັດຈາ
ໜ່າຍ ສານັກງານຂາຍ (Sales office) ຫ້ອງສະແດງສິນຄ້າ ຫຼ ການໄປອອກຮ້ານຊົວ
ື່ ຄາວຕາມງານສະ
ແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ ຫຼ ຜູ້ຜະລິດພດຜົນກະສິກາອາດນາຜົນຜະລິດໄປເປີດຮ້ານຈາໜ່າຍເອງຕາມຕະຫຼາດຂາຍ
ສົື່ງເຊັື່ນ: ຕະຫຼາດໂພສີ ຫຼ ຕະຫຼາດທ່າເຮອເມ ຕະຫຼາດພູແຫວນ ເປັນຕົັ້ນ
2. ກິດຈະການຄ້າສົື່ງອິດສະລະ
ເປັນທຸລະກິດທີື່ເປີດຂນ
ັ້ ດາເນີນການເປັນຄົນກາງ ຫຼ ພື່ຄ້າໃນຊ່ວງທາງການຈາໜ່າຍ
ເປັນກຸ່ມກິດຈະການຄ້າສົື່ງທີື່ມີຫຼາຍທີື່ສຸດ ແລະ ແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຄ: ກຸ່ມຕົວແທນຄົນກາງ ແລະ ພື່ຄ້າສົື່ງ
ເຊິງື່ ຈະໄດ້ກວ່າເຖິງໂດຍລະອຽດຕໄື່ ປ
3. ກິດຈະການຄ້າສົື່ງທີເື່ ປັນຂອງຜູຄ
້ າ້ ຍ່ອຍ
ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍມີການລວມຕົວເປີດກິດຈະການຄ້າສົື່ງ ເພື່ອສ້າງອານາດຕື່ລອງກັບຜູ້ຜະ
ລິດ ຫຼ ພື່ຄ້າສົື່ງອື່ນໆ ຫຼ ການປະຢັດໃນເລື່ອງຕົັ້ນທນສິນຄ້າ ແລະ ການຂົນສົື່ງຈະເປີດການດາເນີນການ 2
ຮູບແບບ ຄ: ສະຫະກອນ (Cooperatives) ແລະ ສານັກງານຈັດຊັ້ (Buying offices)
4.4.4 ປະເພດຂອງພຄ
ື່ າ້ ສົື່ງ (Merchant Wholesalers)
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ສາລັບພື່ຄ້າສົື່ງທີື່ຂ້ອນຂ້າງຈະຄຸນເຄີຍກັນ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຄ: ພື່ຄ້າຂາຍສົື່ງທີື່ທາ
ໜ້າທີື່ຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼ ຜູ້ຄ້າສົື່ງລາຍອື່ນ ເພື່ອໄປຂາຍຕື່ ພຄ
ື່ ້າກຸ່ມນີັ້ແບ່ງອອກໄດ້ 2 ປະເພດໃຫຍ່ຄ:
1. ພຄ
ື່ າ້ ສົື່ງທີເື່ ຮັດໜ້າທີື່ບລິການຢ່າງເຕັມທີື່
ພື່ຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ຈະເຮັດໜ້າທີື່ໃຫ້ບລິການທຸກຢ່າງແກ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຫຼ ຜູ້ຜະລິດ
ບລິການທີື່ຜູ້ຄ້າສົື່ງໃຫ້ກັບລູກຄ້ານັັ້ນໄດ້ແກ່ ການບລິການດ້ານຂົນສົື່ງ ການບລິການສິນເຊື່ອ ການໃຫ້ຄາ
ປກສາແນະນາຕະຫຼອດຈົນການຊ່ວຍເຮັດໜ້າທີື່ສົື່ງມອບສິນຄ້າໃຫ້ການຈັດແບ່ງກຸ່ມຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້
ຈະຢດເອົາຈາກລັກສະນະຂອງການຂາຍສິນຄ້າເປັນຫຼັກ
ກ. ຜູ້ຄາ້ ສົງື່ ສິນ
ັ້ ຄ້າທົື່ວໄປ
ເປັນພື່ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າໂດຍບື່ຈາກັດປະເພດ ໝາຍເຖິງຂາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍໆ
ຊະນິດ ບື່ຈາກັດວ່າສິນຄ້ານັັ້ນ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄກັນບື່ ຫຼ ຢູ່ໃນສາຍຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ຫຼ ບື່ ເຊັື່ນ
ຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນ ໄດ້ແກ່ອາຫານກະປ໋ອງ, ເຂົັ້າສານ, ນັ້າຕານ, ເກີບ, ເສັ້ອຜ້າສາເລັດ
ຮູບອື່ນໆ
ຂ. ຜູຂ
້ າຍສິນຄ້າໃນສາຍຜະລິດຕະພັນດຽວ
ໝາຍເຖິງພື່ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງ ຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ສິນຄ້ານັັ້ນເປັນສິນຄ້າ
ທີື່ຢູ່ໃນສາຍຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ຫຼ ອາດອະນຸໂລມໃຫ້ກັບສິນຄ້າຢູ່ໃນສາຍຜະລິດຕະພັນໃກ້ຄຽງກັນກໄດ້
ເຊັື່ນ: ຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍເສັ້ອຜ້າສາເລັດຮູບ, ຢ່າຮັກສາພະຍາດ, ເຄື່ອງກິລາ ແລະ ເຄື່ອງຮຽນອື່ນໆ
ຄ. ຜູຄ
້ າ້ ສົງື່ ທີຂ
ື່ າຍສິນ
ັ້ ຄ້າສະເພາະຢ່າງ
ເປັນຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ ຫຼ ອາດມີສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຢ່າງກໄດ້
ແຕ່ສນ
ິ ຄ້າລັກທີື່ກໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ຈານວນຫຼາຍ ຈະມີພຽງຢ່າງດຽວເຊັື່ນ: ຮ້ານຄ້າສົື່ງເຂົັ້າສານອາດມີນັ້າຕານ
ຂາຍ ແຕ່ປະລິມານການຂາຍເຂົັ້າສານເປັນຫຼັກໃຫຍ່ ລັກສະນະຂອງຮ້ານຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ໄດແກ່ ຂາຍເກີບ
ສຸພາບບູລຸດ ຂາຍໝາກໄມ້ສະເພາະຊະນິດ
2. ຜູຄ
້ າ້ ສົື່ງທີໃື່ ຫ້ບລິການຈາກັດ
ໝາຍເຖິງຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ມີການໃຫ້ບລິການແກ່ລູກຄ້າພຽງບາງຢ່າງເທົື່ານັັ້ນ ລັກສະນະ
ຂອງການແບ່ງປະເພດຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງເຫຼົື່ານີັ້
ພິຈາລະນາຈາກລັກສະນະຂອງການດາເນີນການຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງ
ໄດ້ແກ່
ກ. ຜູຄ
້ າ້ ສົື່ງທີຂ
ື່ າຍສິັ້ນຄ້າເປັນເງິນສົດ ແລະ ໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າຂົນສິນ
ັ້ ຄ້າໄປເອງ
ລູກຄ້າຕ້ອງຊາລະເງິນສົດ ແລະ ເອົາສິັ້ນຄ້າກັບໄປເອງ ວິທີື່ການເຊັນນີຜ
ັ້ ຄ
ູ້ ້າສົື່ງ
ຈະສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເລື່ອງສິນເຊື່ອ ບື່ຕ້ອງເສຍຕໜ
ື່ ີັ້ສູນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົນ ເມື່ອຜູຄ
້ ້າສົື່ງ
ສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົື່ານີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຫຼ ລູກຄ້າຂອງເຂົາໃນ
ລາຄາຖກກວ່າຜູຄ
້ ້າສົື່ງລາຍອື່ນ ການໃຊ້ວິທີການຄ້າສົື່ງແບບນີັ້ ຈະໃຊ້ໄດ້ກັບລູກຄ້າ ທີື່ຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈານວນບື່
ຫຼາຍ ແລະ ໃຊ້ເງິນໜ້ອຍ ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຜູ້ຄ້າສົື່ງຈານວນຫຼາຍຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈາເປັນຈະຕ້ອງມີບລິການ
ການຂົນສົງື່ ຫຼ ບາງຄັັ້ງກອາດຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສິນເຊື່ອປະຈຸບັນນີັ້ ມີກິດຈະການຄ້າສົື່ງລາຍໃຫຍ່ຫຼາຍປະກົດ
ຂນ
ັ້ .
ຂ. ຜູຄ
້ າ້ ສົງື່ ທີື່ຮບ
ັ ຄາສັງື່ ຊັ້
ເປັນຜູຄ
້ ້າສົື່ງທີື່ບມ
ື່ ີການເກັບຮັກສາສິນຄ້າໄວ້ກັບຕົນເອງ
ມີພຽງສະຖານທີື່ທີື່
ແນ່ນອນທີື່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າຕິດຕຊ
ື່ ສ
ັ້ ນ
ິ ຄ້າເທົື່ານັັ້ນ ແລ້ວຜູ້ຄ້າສົື່ງຈະຈັດການສົື່ງໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດນາສິນຄ້ານັັ້ນໄປສົື່ງ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນນາມຂອງຜູຄ
້ ້າສົື່ງ ຜູ້ຄ້າສົື່ງຈະຈັດການກ່ຽວກັບການເກັບເງິນ ການດູແລ ການໃຫ້ສິນເຊື່ອ
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ກັບລູກຄ້າ ຕົວຢ່າງທ້າວ ກ ເປັນຜູຄ
້ ້າສົື່ງປະເພດ Desk Jobber ຊາຍລາຍສາລັບງານກສ້າງ, ທ້າວ ຂ
ໄດ້ມາຕິດຕຊ
ື່ ຊ
ັ້ າຍກັບທ້າວ ກ ອາດຕິດຕທ
ື່ າງໂທລະສັບ ຫຼ ມາຕິດຕດ
ື່ ້ວຍຕົນເອງ ທ້າວ ກ ຈະຕິດຕໄື່ ປບອກ
ທ້າວ ຄ ເຊິື່ງເປັນຜູຜ
້ ະລິດໃຫ້ສົື່ງຊາຍໄປໃນນາມ ຂ. ໃນນາມຂອງນາຍ ກ ເປັນຜູຊ
້ ັື່ງ ໃນກລະນີນເີັ້ ທົື່າກັບວ່າ
ທ້າວ ຂ ເປັນລູກຄ້າຂອງ ທ້າວ ກ ທ້າວ ກ ມີໜ້າທີື່ ຈັດການກ່ຽວກັບໜີັ້ສິນທີື່ເກີດຂນ
ັ້ ກັບທ້າວ ຂ . ແລະ
ທ້າວ ກ ກມີພາລະຜູງພັນສາລະນີກ
ັ້ ັບທ້າວ ຄ. ໝາຍເຖິງທ້າວ ກ ເປັນລູກຄ້າຂອງທ້າວ ຄ. ທ້າວ ຂ ເປັນ
ລູກຄ້າຂອງ ທ້າວ ກ . ໂດຍທີທ
ື່ ້າວ ຄ ເປັນຜູ້ທາການຂົນສົື່ງສິນຄ້າໃຫ້.
ຄ. ຜູຄ
້ າ້ ສົງື່ ລົດລັ້
ເປັນຜູຄ
້ ້າສົື່ງທີື່ນາສົື່ງສິນຄ້າໄປລົດລຂ
ັ້ າຍໂດຍຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈະນາສິນຄ້າຕິດຕົວໄປ
ດ້ວຍ ໄປລົດລັ້ຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ຜູ້ຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ມີຂັ້ດີຄສາມາດນາສິນຄ້າໄປຍັງແຫຼື່ງຂອງລູກຄ້າໃຫ້ລູກ
ຄ້າໄດ້ເລອກຊັ້ສນ
ິ ຄ້າໄດ້ໂດຍທັນທີ ແຕ່ພື່ຄ້າສົື່ງເຫຼົື່ານີັ້ ຈະສາມາດນາສິນຄ້າຕິດຕົວໄປໄດ້ຈານວນໜ້ອຍ
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຂາຍສິນຄ້າແລ້ວເກັບເປັນເງິນສົດເລີຍ ສິນຄ້າເຫຼົື່ານີັ້ໄດ້ແກ່ ເຂົັ້າໜົມ ຫຼ ໝາກໄມ້ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍຫຼີັ້ນລາຄາຖກ ປາກກາລູກກິັ້ງ ອື່ນໆ.
ງ. ຜູຄ
້ າ້ ສົງື່ ທີຂ
ື່ າຍສິນຄ້າ ທາງໄປສະນີ
ລັກສະນະຂອງການຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ ຜູຊ
້ ກ
ັ້ ັບຜູຂ
້ າຍບຈ
ື່ າເປັນຕ້ອງປົບປະກັນ
ແຕ່ຈະໃຊ້ວິທີການຊັ້ - ຂາຍ ໂດຍການໂຕຕອບທາງຈົດໝາຍ ຫຼ ເຄອ
ື່ ງມຊສ
ື່ ານອື່ນໆ ເຊັນ ໂທລະສັບ,
FAX ແລ້ວຈັດ ສົງື່ ສິນຄ້າໃຫ້ໄປທາງໄປສະນີ ຫຼ ບລິສັດຂົນສົື່ງທົື່ງໄປ ຜູ້ຂາຍມັກຈະການົດໃຫ້ລູກຄ້າຊາລະ
ເງີນລ່ວງໜ້າ ການຊັ້ຂາຍສິນຄ້າຂອງຜູຄ
້ ້າສົື່ງປະເພດນີມ
ັ້ ັກຈະໃຊ້ (Catalog) ເປັນສ່ວນປະກອບຢ່າງຫຼາຍ
ແລະ ມີຂຈ
ັ້ າກັດກົງໄລຍະເວລາດົນຕາມໄລຍະເວລາການເດີນທາງຂອງໄປສະນີ.
ຈ. ຜູຄ
້ າ້ ສົງື່ ໃນຮູບຂອງສະຫະກອນ
ຜູຄ
້ ້າສົື່ງປະເພດນີເັ້ ກີດຈາກການລວມຕົວຂອງຜູຜ
້ ະລິດລາຍນ້ອຍໆ ລວມກັນ
ຈັດຕັັ້ງສະຫະກອນຂັ້ນມາ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີເື່ ປັນຜູຄ
້ ້າສົື່ງຂາຍສິນຄ້າ ໃຫ້ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທົື່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ
ການຂາຍຜະລິດຕະພັນກະກະສິກາ ສະຫະກອນກະສິກາມີອິດທິພົນໃນການຈາໜ່າຍຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການຄ້າ
ເຂົັ້າໃນຍີປຸ່ນ ການຄ້າໝາກໄມ້ໃນໄຕ່ຫວັນເປັນຕົັ້ນ
ສ. ຜູຄ
້ າ້ ສົງື່ ຝາກຂາຍສິນ
ັ້ ຄ້າ
ເປັນຜູຄ
້ ້າສົື່ງທີື່ນາສິນຄ້າໄປຝາກຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ການເຮັດວຍກຂອງຜູ້
ຄ້າສົື່ງຝາກຂາຍສິັ້ນຄ້ານີັ້ ຈະທາໜ້າທີເື່ ໝອນກັບເຊົື່າທີື່ ແລະ ນາສິນຄ້າໄປຝາກຂາຍຮ່ວມກັນ ຜູຄ
້ ້າສົື່ງຈະ
ຕ້ອງການົດລາຄາຂາຍ ຈັດທີື່ວາງສິນຄ້າ ດູແລະຈັດສິນຄ້າ ແລະ ວາງແຜນການຈາໜ່າຍເອງ ນິຍົມໃຊ້ກັບ
ການຂາຍສິນຄ້າທີື່ເປັນຂອງສົດຕາມ Supermarket ເຊັື່ນ: ເຂົາັ້ ໜົມປັງ ອາຫານທີື່ຕ້ອງປ່ຽນໃນລົດໃໝ່
ສະເໝີ ເມື່ອຮ້ານນັັ້ນຂາຍສິນຄ້າໄດ້ແລ້ວຈື່ງຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າສິນຄ້າ.
4.4.5 ຕົວແທນຄົນກາງ (Agent Middlemen)
ລັກສະນະຂອງຕົວແທນຄົນກາງຈະມີໜ້າທີື່ຄ້າຍຄກັບຜູຄ
້ ້າສົື່ງ
ແຕ່ຕ່າງກັນພຽງຕົວ
ແທນຄົນກາງບໄື່ ດ້ຖກາມະສິດໃນຕົວສິນຄ້າ ແຕ່ທເຮັດໜ້າທີຊ
ື່ ່ວຍປະສານງານຕ່າງໆ ລະວ່າງຜູຊ
້ ກ
ັ້ ັບຜູຂ
້ າຍ
ເທົື່ານັັ້ນ ຕົວແທນຄົນກາງແບ່ງອອກເປັນປະເພດໃຫຍ່ ໄດ້ 5 ປະເພດຄ:
1. ຕົວແທນຈາໜ່າຍ (Selling Agent)
ເປັນຕົວແທນຄົນກາງທີເື່ ຮັດໜ້າທີຊ
ື່ ່ວຍເຫຼອຜູຜ
້ ະລິດຫຼາຍກວ່າຄົນກາງປະເພດ
ອື່ນໆ ເພາະເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍສິນຄ້າທຸກຢາງໃຫ້ກັບຜູຜ
້ ະລິດ ແຕ່ບໄື່ ດ້ຖກາມະສິດໃນຕົວສິນຄ້າ ຄົນກາງ
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ປະເພດນີຈ
ັ້ ະເຂົັ້າມາຊ່ວຍເຫຼອຜູ້ຜະລິດລາຍນ້ອຍທີື່ບມ
ື່ ີທນພຽງພໂດຍເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຈັດຈາໜ່າຍໃຫ້ ຕັັ້ງ
ແຕ່ການຈັດສະແດງສິນຄ້າ ການຕິດຕຂ
ື່ າຍ ການໂຄສະນາ ການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ການເກັບເງິນ ການວາງແຜນໃນ
ຮູບແບບຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ ແຕ່ການໃຊ້ຕົວແທນຈາໜ່າຍນີຈ
ັ້ ະມີຂເັ້ ສຍຕຜ
ື່ ຜ
ູ້ ະລິດ ຄຜູຜ
້ ະລິດຈະເພິື່ງ
ບຸກຄົນພາຍນອກສ່ວນໃນການຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຖ້າຕົວແທນຈາໜ່າຍນັັ້ນນາສິນຄ້າຈາກຫຼາຍໂຮງງານ
ມາຈາໜ່າຍ ຕົວແທນຈາໜ່າຍ ອາດບມ
ື່ ີເວລາອຸທິດໃຫ້ກັບຜູຜ
້ ະລິດໄດ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ
2. ຕົວແທນຜູປ
້ ະກອບການ (Manufacturer Agent)
ເຮັດໜ້າທີື່ຄ້າຍຄຕົວແທນຈາໜ່າຍໂດຍກົງ
ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ຜະລິດຊ່ວຍໃນການ
ຂາຍສິັ້ນຄ້າໃຫ້ກັບຜູຜ
້ ະລິດ ແຕ່ເປັນການຂາຍສິນຄ້າພຽງບາງສ່ວນ ຫຼ ບາງອານາເຂດໃຫ້ກັບຜູຜ
້ ະລິດເທົື່າ
ນັັ້ນ ຕົວແທນຜູ້ປະກອບການຈະຖກຈາກັດໃນເລອ
ື່ ງການຂາຍ ແລະ ຈະຕ້ອງຟັງຄາສັງຜູຜ
້ ະລິດໃນດ້ານວິທີ
ການຂາຍ ການກາໜົດລາຄາ ການໂຄສະນາ ຕົວແທນປະເພດນີັ້ມັກຈະເປັນຝ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ຈາກຜູ້ຜະລິດທາງດ້ານການເງິນ ການໃຊ້ຕົວແທນຜູປະກອບການນີັ້ມີຜົນດີຕື່ຜູ້ຜະລິດຄ ຕົວແທນຜູ້ປະກອບ
ການຈະສາມາດກະຈາຍສິນຄ້າໄປໃນຕະຫຼາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ ຫຼ ໃນອານາເຂດໃດທີື່ມີລູກຄ້າຢູ່ໜ້າແໜ່ນ
ຜູ້ຜະລິດຈະເຮັດການຂາຍເອງ ແຕ່ອານາເຂດທີື່ລູກຄ້າຢູ່ກັບກະແຈກກະຈາຍກຈະໃຫ້ຕົວແທນຜູ້ປະກອບ
ການເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍແທນ ຫຼ ໃນກລະນີຜູ້ຜະລິດອອກສິນຄ້າຕົວໃໝ່ໃນຊ່ວງແນະນາສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດ
ຕົວແທນຜູ້ປະກອບການຈະສາມາດກະຈາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າເມື່ອຕະຫຼາດຮູ້ຈັກແລ້ວຜູ້ຜະລິດກອາດນາ
ມາຂາຍເອງ
3. ນາຍໜ້າ (Broker)
ນັບເປັນຄົນກາງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນຄົນກາງທີື່ມີຈານວນຫຼາຍ ນາຍ
ໜ້າມີຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການຂາຍ ແລະ ການໃຫ້ບລິການແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເມື່ອປຽບທຽບ
ກັບຕົວແທນປະເພດອື່ນ
ໜ້າທີື່ຂອງນາຍໜ້າຈະເຮັດໜ້າທີຊ
ື່ ັກນາໃຫ້ຜຊ
ູ້ ກ
ັ້ ັບຜູຂ
້ າຍມາພົບກັນເພື່ອຕົກລົງ
ການຂາຍສິນຄ້າກັນ ແຕ່ນາຍໜ້າບມ
ື່ ີສິດທິເຂົັ້າໄປຈັດການໃນເລອ
ື່ ງສິນຄ້າໂດຍກົງ ການໃຊ້ນາຍໜ້ານີຈ
ັ້ ະມີ
ຜົນດີຄ: ຈະສາມາດກະຈາຍຂາຍສິນຄ້າອອກໄປໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຖ້າຂາຍບື່ໄດ້ກບຈ
ື່ າເປັນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າ
ຍສະເພາະສິນຄ້າທີຈ
ື່ າໜ່າຍບາງລະດູການ ການຈ້າງພະນັກງານປະຈາອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເພາະ
ບາງຊ່ວງເວລາບມ
ື່ ີວຽກເຮັດ ນອກຈາກນັັ້ນອັດຕາຄ່ານາຍໜ້າມັກຈະບສ
ື່ ູງຈື່ງບຄ
ື່ ່ອຍເປັນພາລະໃຫ້ແກ່ຜຊ
ູ້ ັ້ ຫຼ
ຜູຂ
້ າຍຫຼາຍເກີນໄປ ນາຍໜ້າອາດເຮັດໜ້າທີເື່ ປັນຄົນກາງໃຫ້ຜຂ
ູ້ າຍ ຫຼ ຜູຊ
້ ັ້ ຫຼ ອາດທັງສອງຝ່າຍກໄດ້.
4. ຄົນກາງທີື່ເຮັດໜ້າທີຮ
ື່ ບ
ັ ຝາກຂາຍ (Commission Merchants)
ຄົນກາງປະເພດນີຈ
ັ້ ະຮັບສິນຄ້າຈາກເຈົັ້າຂອງມາເກັບຮັກສາໄວ້ ແລ້ວຄ່ອຍນາສິນຄ້າ
ອອກຂາຍ ມີອິດສະລະໃນການຕົກລົງລາຄາຂາຍຫຼາຍກວ່ານາຍໜ້າ ຄົນກາງປະເພດນີຂ
ັ້ າຍສິນຄ້າປະເພດ
ໜື່ງວ່າເປັນສິນຄ້າຂອງຕົນເອງ ບຈ
ື່ າເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍຕົວເຈົັ້າຂອງທີື່ແທ້ຈິງ ດັື່ງນັັ້ນ ຈື່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງວ່າ
ຄົນກາງປະເພດນີັ້ ອາດມີການປະຕິບັດທີື່ມີຂອບໄດ້ ຖ້າເຈົັ້າຂອງການົດລາຄາມາຂ້ອນຂ້າງຕື່າ ແຕ່ຄົນກາງຖ
ໂອກາດເອົາໄປຂາຍໃນລາຄາສູງກຈະກໃຫ້ເກີດຄວາມບື່ເປັນເຮັດຕເື່ ຈົັ້າຂອງສິນຄ້າ ສ່ວນຫຼາຍຄົນກາງປະ
ເພດນີຈ
ັ້ ະໃຊ້ກັບພດຜົນກະສິກາ ສິນຄ້າທີື່ສົື່ງໄປຂາຍໄກໆ ໂດຍຮັບດ່ວນ ແລະ ບມ
ື່ ີການຕົກລົງກັນໄວ້ລ່ວງ
ໜ້າ ຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄົນກາງປະເພດນີັ້.
5. ກິດຈະການຂາຍສິນຄ້າໂດຍວິທກ
ີ ານປະມູນລາຄາ (Auction Company)
ການຂາຍສິນຄ້າຜ່ານຄົນກາງ ປະເພດນີມ
ັ້ ັກຈະໃຊ້ກັບສິນຄ້າກະສິກາ ເພາະສິນຄ້າ
ກະສິກາເປັນສິນຄ້າທີື່ຜູ້ຊຈ
ັ້ ະຕ້ອງເຮັດການສາຫຼວດສິນຄ້າກ່ອນຊັ້ ແລະ ຜູ້ຊຈ
ັ້ ະມາລວມກັນ ເພື່ອສະມີລາຄາ
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ແຂ່ງຂັນ ໂດຍຖວ່າ ຜູ້ໃດໃຫ້ລາຄາສູງສຸດກຈະໄດ້ສິນຄ້ານັນ
ັ້ ໄປ ແຕ່ການປະມູນຈະຕ້ອງການົດລາຄາຂັັ້ນຕື່າ
ໄວ້ ເຊັື່ນ ການປະມູນໝາກລາໄຍ, ການປະມູນປາສົດ, ທີື່ບ່ອນຂາຍປາຕ່າງໆ

4.5

ການຄ້າຍ່ອຍ (Retailing)

ການຊສ
ັ້ ິນຄ້າຂອງຜູບ
້ ລິໂພກນັນ
ັ້
ໂດຍປົກກະຕິຜບ
ູ້ ລິໂພກຈະຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເພາະ
ສະດວກທີື່ສຸດ ແລະ ສາມາດຊສ
ັ້ ນ
ິ ຄ້າທຸກຢ່າງທີື່ຕ້ອງການໄດ້. ການຄ້າຍ່ອຍໝາຍເຖິງການຂາຍສິນຄ້າໃຫ້
ກັບຜູບ
້ ລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍ ໂດຍການຊສ
ັ້ ິນຄ້ານັັ້ນໄປເພື່ອບລິໂພກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍຈະ
ຊສ
ັ້ ິນຄ້າຈາກໃຜກື່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຜູບລິໂພກຄົນສຸດທ້າຍເທົື່ານັັ້ນ
ປະເພດຂອງກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍຮ້ານຄ້າຍ່ອຍມີປະເພດຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າກິດຈະການຄ້າສົື່ງ ມີທັງ
ຂະນາດນ້ອຍໆ ເອບແຝໄປຈົນເຖິງກິດຈະການຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ໂຕເຊັື່ນ: ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ມີຮ້ານທີຈ
ື່ າໜ່າຍ
ສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ ຫຼ ຈາໜ່າຍພຽງສະເພາະຢ່າງ ມີວິທີໃນການຈາໜ່າຍແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນການຈາແນກປະ
ເພດຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຈື່ງຕ້ອງຜິຈາລະນາຫຼັກເກນທີໃື່ ຊ້ໃນການຈາແນກປະເພດ ກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍແຫ່ງ
ໜື່ງ ຈະມີຊຕ
ື່ ່າງໆ ນາໆເປັນຫຼາຍປະເພດ ເນື່ອງຈາກສາມາດຈະຈັດເຂົາັ້ ໃນປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມຫຼັກການທີື່
ໃຊ້ຈາແນກແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ຮ້ານ 7- 11 ຈັດເປັນຮ້ານສະດວກຊັ້ ເປັນຮ້ານທີື່ຈາໜ່າຍສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ
ເປັນຮ້ານທີໃື່ ຫ້ລູກຄ້າບລິການຕົນເອງ ເປັນກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍທີເື່ ຮັດຈາກຕົວຮ້ານຄ້າ ແລະ ເປັນກິດຈະ
ການຄ້າຍ່ອຍປະເພດ Franchise ເປັນຕົັ້ນ
ການຈາແນກປະເພດກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍຕາມລັກສະນະການຊຂ
ັ້ ອງຜູ້ບລິໂພກການຈາ
ແນກປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນຕາມລັກສະນະຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສະແຫວງຫາຊສ
ັ້ ິນຄ້າ ບລິການ
ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນໜ່ວຍທີື່ 5 ທີື່ແບ່ງເປັນສິນຄ້າສະດວກຊັ້ ສິນຄ້າປຽບທຽບຊັ້ ແລະ
ສິນຄ້າຊັ້ ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງສາມາດນາຫຼັກເກນນີັ້ ມາຈາແນກປະເພດຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍໂດຍແບ່ງເປັນ
4.5.1 ຮ້ານສະດວກຊັ້ (Convenience Stores)
ເປັນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍທີື່ຈາໜ່າຍສິນຄ້າທີໃື່ ຊ້ໃນຊີວິດປະຈາວັນຜູຊ
້ ຕ
ັ້ ້ອງການ
ຄວາມສະດວກໃນການຊສ
ັ້ ິນຄ້າເຫຼົື່ານັັ້ນ ການເລອກຊບ
ັ້ ື່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍໄປກວ່າສິນຄ້າທີໃື່ ກ້
ບ້ານ ຫຼ ຢູໃ່ ນທາງຜ່ານໃກ້ທີື່ເຮັດວຽກ ຮ້ານຂາຍປັດ, ຮ້ານຂາຍຂອງຊາ, ຮ້ານອາຫານ ຫຼ ຮ້ານຕັດຜົມ ເສີມ
ສວຍ ປັ້ານາມັນ ລ້ວນແຕ່ຈັດຢູ່ປະເພດຮ້ານຄ້າຍ່ອຍນີັ້ ໃນປະເທດລາວຫາກເວົັ້າເຖິງຄາວ່າ ຮ້ານສະດວກຊັ້
ເມື່ອ 3-4 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ ເມື່ອຮ້ານ 7-11, Big C ເຊິື່ງມີກິດຈະການຈາກຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາເປີດດາເນີນ
ການ ແຕ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເດີມໆຂອງລາວຈັດຢູໃ່ ນລັກສະນະຂອງ ຮ້ານສະດວກຊັ້ມາແຕ່ເກົື່າກ່ອນ ລູກຄ້າຊັ້
ສິນຄ້າໃນຮ້ານເຫຼົື່ານີັ້ ຈະເລອກສິນຄ້າທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີ ບຄ
ື່ ານງເຖິງລາຄາຫຼາຍ ແລະ ບຕ
ື່ ້ອງເລອກຫຼາຍ
4.5.2 ຮ້ານປຽບທຽບຊັ້ (Shopping Stores)
ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທີື່ຂາຍເຄື່ອງທຸນແຮງໃນບ້ານ ເຄື່ອງໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ເຄື່ອງໃຊ້ສານັກ
ງານ ເຊັື່ນ ເສັ້ອຜ້າ, ເກີບ, ກະເປົາເຄື່ອງກິລາ, ເປັນສິນຄ້າປະເພດທີື່ຜຊ
ູ້ ັ້ຕ້ອງການປຽບທຽບລາຄາ ຄຸນນະ
ພາບ ຫຼ ຮູບແບບ ດັື່ງນັັ້ນ ຮ້ານຄ້າຈງື່ ຕ້ອງມີສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລອກຫຼາຍ ມີການຈັດວາງສິນຄ້າໃຫ້ດງດູດ
ຄວາມສົນໃຈ ມີພະນັກງານຂາຍທີມ
ື່ ີຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບສິນຄ້າ ສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ຄາແນະນາລູກຄ້າໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ ດັື່ງນັັ້ນຮ້ານຄ້າເລົື່ານີຈ
ັ້ ງື່ ຕ້ອງເລອກສະຖານທີກ
ື່ ານຄ້າຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ ເປັນແຫຼື່ງການຄ້າ ຫຼ ສູນການ
ຄ້າໃຫຍ່ ເພື່ອຈະໄດ້ຮ່ວມກຸ່ມກັບຍ່ອຍອື່ນໆ ຈະໄດເປີດໂອການໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລອກປຽບທຽບຈາກຫຼາຍໆ
ຮ້ານໄດ້
4.5.3 ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າສະເພາະ (Specialty Stores)
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ເປັນຮ້ານທີື່ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ ຫຼ ຄັດເລອກສິນຄ້າມາເປັນພິເສດ ຈະມີການສ້າງ
ພາບຟົດຂອງຮ້ານໃຫ້ລູກຄ້າຍອມຮັບໃນຄວາມພິເສດສະເພາະເຊັື່ນ: ຮ້ານຂາຍເກີບກິລາລ້ວນໆ ຂາຍຄອງ
ແບບນັກຮຽນ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສຽງ ຮ້ານ Gift shop ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສາອາງ
ອາດເປັນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທີື່ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະກາສິນຄ້າໜື່ງ ເຊິື່ງຜູຜ
້ ະລິດຂອງການສິນຄ້າຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງ
ເປີດກິດຈະ ການຄ້າຍ່ອຍເຊັື່ນ: ຮ້ານຂາຍເກີບ BATA, NIKE, SENSO ຮ້ານຂາຍເສັ້ອຜ້າສາເລັດຮູບ
DOMON, GIOR-DANO, POLO, PINA HOUSE, ຮ້ານຂາຍກະແລັມ SWANSON, ຮ້ານ
PIZZA HUT ຮ້ານຂາຍດອກໄມ້ເປັນຕົັ້ນສິນຄ້າທີຈ
ື່ າໜ່າຍໃນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍປະເພດນີັ້ ຜູ້ບລິໂພກຈະເຈາະ
ຈົງຊະນິດຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ກາສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມພະຍາຍາມຂົນຂວາຍໄປສະແຫວງຫາຊໃັ້ ຫ້ໄດ້

4.6

ການແຈກຍາຍສິນຄ້າ (Physical Distribution)

ການແຈກຍາຍສິນຄ້າ ເປັນກິດຈະກາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກ
ມຜູ້ຜະລິດໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພກ ກິດຈະກາຂອງການແຈກຈ່າຍສິນຄ້າເປັນການເລອກໃຊ້ເຄື່ອງມອຸປະກອນຕ່າງໆ
ຫຼ ວິທີການເພື່ອເຮັດໃຫ້ສນ
ິ ຄ້າເຄື່ອນຍ້າຍຈາກແຫຼື່ງຜະລິດໄປສູສ
່ ະຖານທີທ
ື່ ີື່ຕ້ອງການໃຊ້ສິນຄ້າ ຫຼ ກຸ່ມຜູບ
້
ລິໂພກນັັ້ນ ໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຢັດຕົັ້ນທນໄດ້ຕື່າສຸດ ການກະຈາຍຕົວສິນຄ້າເປັນກິດຈະ
ກາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການຈັດຈາໜ່າຍດ້ານຊ່ອງທາງການຈາໜ່າຍມີປະສິດທິພາບ
ກິດຈະການທຸລະກິດ
ເລອກໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍທີື່ມີຄົນກາງເຊິື່ງມີປະສິດທິພາບ ຫຼ ມີພະນັກງານຂາຍໄປສະເໜີຂາຍໄດ້ ຫາກຕົວ
ສິນຄ້າບສ
ື່ າມາດຈັດສົື່ງມອບແກ່ຜຊ
ູ້ ໃັ້ ຫ້ທັນກັບການໃຊ້ງານ ຫຼ ໃນຄະນະທີື່ລູກຄ້າຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສູງ
ອາດເຮັດໃຫ້ການຂາຍນັັ້ນລົມເຫຼວ ລູກຄ້າປະຕິເສດການຮັບສິນຄ້າເພາະສິນຄ້າມາລ້າຊ້າ ຫຼ ຢູໃ່ ນສະພາບທີື່
ແຕກຮັກເສຍຫາຍເພາະການຈັດສົື່ງບມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິພາບ ລວມໄປເຖິງສະເພາະບື່ມີ Stock ສິນຄ້າທີຈ
ື່ ະສົື່ງ
ມອບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຈກກະຈ່າຍຕົວສິນຄ້າ ໄດ້ເພີມ
ື່ ສູງຂນ
ັ້ ຢ່າງວອງໄວອັນສບເນື່ອງຈາກບັນຫາການຈ
ລະຈອນ ດັງື່ ນັັ້ນ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຈື່ງຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລອກວິທກ
ີ ານປະຕິບັດທີື່ເໝາະສົມໃນການຈັດສົື່ງ
ແລະ ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ
ການແຈກຈ່າຍສິນຄ້າ (Physical Distribution) ເປັນບລິການທີື່ເພີມ
ື່ ຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບຜະລິດຕະ
ພັນ (Value-added services) ເປັນການສ້າງ Place utility and Time utility ມີປະໂຫຍດ ມີ
ຄຸນນະ
ພາບດີ ຮູບຮ່າງຖກໃຈຜູຊ
້ ັ້ ແຕ່ຜຊ
ູ້ ສ
ັ້ າມາດໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຕາມເວລາທີື່ຕ້ອງການ
ໃຊ້ ຫຼ ບື່? ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນຈງື່ ຈະມີຜົນໄດ້ ການຜະລິດສິັ້ນຄ້າຫຼາຍໆຊະນິດ ຄວາມ
ສາມາດດ້ານເທກໂນໂລຊີການຜະລິດ ບື່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍອກີແລ້ວລະຫວ່າງຜູຜ
້ ະລິດຕ່າງໆ ຜູ້ບລິໂພກຕ່າງ
ຊາບດີໃນຄວາມເປັນມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນຕາມສິັ້ນຄ້າຕ່າງໆ ທີື່ສະເໜີຂາຍ ການແຂ່ງຂັນຈື່ງແພ້
ຫຼ ຊະ ນະດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວຂອງຜູຂ
້ າຍຈະໄປເຖິງຜູ້ຊກ
ັ້ ່ອນອື່ນໆ.
4.6.1 ອົງປະກອບຂອງລະບົບການກະຈາຍສິນຄ້າ
ໃນລະບົບການແຈກຢາຍຕົວສິນຄ້າປະກອບດ້ວຍກິດຈະກາຕ່າງໆ
ຫຼາຍເລອ
ື່ ງທີື່ຈະ
ຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນກິດຈະກາທີື່ມີຄວາມສາພັນກ່ຽວເນອງກັນ ມີກິດຈະກາດັື່ງຕໄື່ ປນີັ້
1. ການໃຫ້ບລິການລູກຄ້າ (Customer services)
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ຈະຕ້ອງມີການການົດວ່າ ຈະໃຫ້ບລິການແກ່ລູກຄ້າໃນລະດັບໃດ ສົື່ງສິນຄ້າໃຫ້ເຖິງ
ຮ້ານເຖິງບ້ານ ຫຼ ລູກຄ້າຕ້ອງມາເອງ ໃນການຊຂ
ັ້ າຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເພດ ຈະໃຊ້ບລິການສົື່ງເຖິງທ່າເຮອ
ຫຼ ຂົນລົງເຮອນາ ຫຼ ສົື່ງເຖິງທ່າເຮອປາຍທາງ ສົື່ງເຖິງໂຮງງານ ຫຼ ຄັງສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຈະຕ້ອງມີ
ເງື່ອນໄຂຂອງໄລຍະເວລາທີຈ
ື່ ະໃຫ້ບລິການລູກຄ້າ ວ່າຈະສົື່ງສິນຄ້າໄປເຖິງມລູກຄ້າດ້ວຍ ຄວາມວ່ອງໄວເທົື່າ
ໃດ ລະດັບການບລິການລູກຄ້າ ຍິື່ງດີຫຼາຍຍິື່ງເປັນທີພ
ື່ ໃຈຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ຍິື່ງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ
2. ການຂົນສົງື່ (Transportation)
ຈະເລອກໃຊ້ວິທກ
ີ ານຂົນສົື່ງວິທໃີື່ ດ ຄ່າໃຊ້ຈາຍຫຼາຍໜ້ອຍ ມີຜົນກະທົບຕລ
ື່ ະດັບ
ການໃຫ້ບລິການຢ່າງໃດ? ກະທົບຕຕ
ື່ ົັ້ນທນການຕະຫຼາດຢ່າງໃດ? ຈະຈັດຫາມາໄດ້ຢ່າງໃດ ?
3. ການຄວບຄຸມສິນຄ້າຄົງຄັງ (Inventory control)
ຈະສາມາດຈະສົື່ງໄດ້ໃນເວລາທີຕ
ື່ ້ອງການ ຍ່ອມຕ້ອງມີສິນຄ້າພ້ອມຢູໃ່ ນມ ແຕ່
ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າໄວຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ເຊັື່ນກັນ ມີສິນຄ້າເກັບຫຼາຍ ເງິນທນຈົມ
ເສຍໂອກາດຫາລາຍໄດ້ເພີື່ມ ສິນຄ້າມີໂອກາດຂາຍບອ
ື່ ອກຫຼາຍຂັ້ນມີບັນຫາເລອ
ື່ ງເສຍຫາຍໝົດສະພາບຫຼາຍ
ຂນ
ັ້ ຕ້ອງເປອງສະຖານທີື່ ຕ້ອງໃຊ້ຄົນດູແລຮັກສາຫຼາຍຂນ
ັ້ ຫາກສິນຄ້າບື່ພເສຍຫາຍໄດ້ເຊັື່ນກັນ ຈັດສົື່ງຂອງ
ບທ
ື່ ັນອາດເສຍລູກຄ້າ
4. ວິທກ
ີ ານເຄອ
ື່ ນຍ້າຍສິນຄ້າ (Product handling)
ການເຄອນຍ້າຍເຮັດດ້ວຍແຮງງານແບກຫາມ ຫຼ ເຄື່ອນຍ້ານດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ເຊັນ
ລົດ ຍົນ, ສາຍພານປັນຈັກ ຫຼ ອຸປະກອນອື່ນໆ ການບັນຈຸຫີບຫື່ແຂງແຮງປອດໄພທີື່ຈະປົກປ້ອງສິນຄ້າໃຫ້ຢູ່
ໃນສະພາບດີຕະຫຼອດຈົນເຖິງມລູກຄ້າ ຫຼ ບື່ ກ່ອງທີື່ບື່ແຂງແຮງພເມື່ອນາມາວາງຊ້ອນກັນອາດທັບກັນແຕກ
ຫັກເສຍຫາຍໄດ້ ເອົາຂເກາະຂນ
ັ້ ມາເຮັດໃຫ້ເຈາະລົງເປັນຮູໄປຖກສິນຄ້າຂ້າງໃນເສຍຫາຍກໄດ້ ຫຼ ໂຍນ
ກະທົບເຮັດໃຫ້ສນ
ິ ຄ້າຂ້າງໃນເສຍຫາຍແຕກຫັກໄດ້ ຈື່ງຕ້ອງມີການວາງແຜນໃນເລອ
ື່ ງການບັນຈຸພັນ ແລະ
ອຸປະກອນທີື່ຈະມາເຄື່ອງນຍ້າຍສິັ້ນຄ້າທັງພາຍໃນສ່ວນຜະລິດ ພາຍໃນຄັງສິນຄ້າ ການເຄອງຍ້າຍໄປຂນ
ັ້ ລົດ
ບັນທຸກ ຫຼ ລົງເຮອ ນາສິນຄ້າອອກຈາກເຮອ ຫຼ ລົດຕ້ອງຄານງເຖິງຄວາມປອດໄພ ສະດວກ ແລະ ປະຢັດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
5. ວິທກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ໃນການຈັດການເກັບການສັງື່ ຊັ້ (Order Processing)
ຈະຕ້ອງການົດຂັັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດງານທີື່ຊັດເຈນ ໃຫ້ຂັັ້ນຕອນບຊ
ື່ ັ້າຊ້ອນກັນ
ເຄື່ອນທີື່ໄດ້ສະດວກ ຈັດສິນຄ້າໄດ້ຄົບຖ້ວນ
6. ການດູແລການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ (Warehousing)
ຈະມີຄັງສິນຄ້າຈັກແຫ່ງ ແຍກຕັັ້ງໄວ້ໃສແດ່ ຈັດວາງສິນຄ້າແນວໃດໃນຄັງສິນຄ້າ
ແບ່ງສັດສ່ວນແນວໃດ ເວລາສິນຄ້າເຂົັ້າຈະຄວບຄຸມດູແລແນວໃດ ເວລານາສິນຄ້າອອກໄປມີວິທີການປະ ຕິ
ບັດແນວໃດ ມີເອກະສານຫຼັກຖານອັນໃດແດ່ ກິດຈະກາຕ່າງໆເຫຼົື່ານີັ້ ຈະຕ້ອງເລອກພິຈາລະນາກ່ອນ ແລ້ວ
ການົດເປັນແຜນປະຕິບັດການ ນາມາໃຊ້ດາເນີນການ ເປັນມາດຖານສາລັບກ່າວເຖິງກິດຈະກາຫຼັກ 2 ສ່ວນຄ
ການຂົນສົື່ງ ແລະ ການຄັງສິນຄ້າເທົື່ານັັ້ນ
4.6.2 ການຂົນສົງື່ (Transportation)
ການຂົນສົື່ງເຂົັ້າມາເປັນປັດໃຈສາຄັນທາງດ້ານການຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ
ລະບົບເສດຖະກິດຈະເລີນຂນ
ັ້ ຢ່າງວ່ອງໄວ ລູກຄ້າກະຈາຍອອກໄປຢູຕ
່ າມແຫຼື່ງຕ່າງໆ ຫຼາຍຍິື່ງຂນ
ັ້
ການ
ຜະລິດສິນຄ້າປະລິມານຫຼາຍຂນ
ັ້ ອອກຈາໜ່າຍຕາມແຫຼື່ງຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງອາໄສການຂົນສົື່ງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂອງ
ຈາກລະບົບຂົນສົື່ງນີເັ້ ຮັດໃຫ້ນັກການຕະຫຼາດສະແຫວງຫານຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ
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ບລິການອອກຕອບສະໜອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ດີຂນ
ັ້ ຍິື່ງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນຂະຫຍາຍຕົວ
ຫຼາຍຂນ
ັ້ ລະບົບການຂົນສົື່ງຍິື່ງມີຄວາມສາຄັນໃນການເອັ້ອອານວຍຄວາມສາເລັດໃນການຄ້າຂາຍຢ່າງຍິື່ງ
ໃນການກະຈາຍສິນຄ້າຈາກແຫຼື່ງຜະລິດໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພກນັັ້ນ ຈະຕ້ອງອາໄສການຂົນສົື່ງ
ເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ການເລອກວິທກ
ີ ານຂົນສົື່ງຈະຕ້ອງເລອກວິທີທີື່ບຫ
ື່ ຍຸ້ງຍາກ ລາຄາບສ
ື່ ູງເກີນໄປ ບື່ເສຍເວລາໃນ
ການຂົນສົື່ງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຈາເປັນຕ້ອງຄານງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຈະເກີດຂນ
ັ້ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົື່ງ
ນັັ້ນດ້ວຍ
ວິທີການຂົນສົື່ງທີື່ໃຊ້ກັນທົື່ວໄປແມ່ນ 1. ການຂົນສົື່ງໂດຍທາງລົດໄຟ (Railroads),
2 ການຂົນສົື່ງໂດຍລົດບັນທຸກ (Trucks), 3. ການຂົນສົື່ງໂດຍທາງອາກາດ (AirLines), 4. ການ
ຂົນສົື່ທາງນັ້າ (Waterways) ແລະ ການຂົນສົງທາງທື່ (Pipeline)
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ບົດທີ 5
ການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion)
ຈຸປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ

- ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ຂະບວນການຕິດຕສ
ື່ ສ
ື່ ານ

ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເປັນການທາໃຫ້ກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກຂອງເຮົາເກີດຄວາມສົນໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ
ນັກການຕະຫຼາດ ຈື່ງຕ້ອງພະຍາຍາມຫາວິທກ
ີ ານຕິດຕສ
ື່ ສ
ື່ ານທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜເູ້ ປັນລູກຄ້າເກີດຄວາມສົນໃຈ
ໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ຄວາມສົນໃຈທີຜູ້ບລິໂພກມີຕຂ
ື່ ່າວສານນັັ້ນບໄື່ ດ້ຂນ
ັ້ ຢູ່ກັບສື່ ຫຼ ຂັ້ຄວາມພຽງຢ່າງດຽວ ແຫຼື່ງຂອງ
ຂ່າວສານຄເປັນປັດໃຈສາຄັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກ ຫຼ ຜູ້ຮັບຂ່າວສານເກີດຄວາມສົນໃຈ ນອກຈາກນັັ້ນ
ໃນສ່ວນຂອງຜູຮ
້ ັບຂ່າວສານ ບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຮູທ
້ ີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີການແປຄວາມໝາຍ
ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍ ໃນການສກສາກ່ຽວກັບການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຈື່ງຈາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕຂ
ື່ ະ
ບວນການຕິດຕສ
ື່ ື່ສານ ເຊິື່ງສາມາດສະຫຼຸບອອກມາໄດ້ດັື່ງຮູບຕໄື່ ປນີັ້

ຮູບທີ 7 ຂະບວນການຕິດຕສ
ື່ ສ
ື່ ານ
ໃນຂະບວນການສສ
ື່ ານ ຈະມີອົງປະກອບສາຄັນ 4 ສ່ວນ ຄ ຂາວສານທີື່ຕ້ອງການສົື່ງ ມີຜສ
ູ້ ົື່ງ
ຂ່າວສານມີຜຮ
ູ້ ັບຂ່າວສານ ແລະ ຕ້ອງມີຊ່ອງທາງ ຫຼ ຊື່ທຈ
ີື່ ະນາຂ່າວສານໄປ
ຂ່າວສານ (message) ໃນການຕະຫຼາດຄລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີື່ສະເໜີ
ຂາຍໃຫ້ຕະຫຼາດເປົັ້າໜາຍ ຂັ້ຄວາມທີື່ກະຕຸ້ນ ຈູງໃຈໃຫ້ເກີດການລົງມປະຕິບັດການສສ
ື່ ານ
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ຜູສ
້ ົື່ງຂ່າວສານ (Sources) ເປັນແຫຼື່ງທີຈ
ື່ ະຕ້ອງສົື່ງຂ່າວສານໃຫ້ກັບຜູຮ
້ ັບ ຫຼ ຜູ້ຄາດວ່າຈະເປັນ
ລູກຄ້າ ແຫຼື່ງຂອງຂ່າວສານອາດໄດ້ແກ່ພະນັກງານຂາຍທີື່ໄປສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ຫຼ ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າ
ການເຂົັ້າລະຫັດ (Encoding) ເປັນການຄິດ ການຫາຂຄ
ັ້ ວາມ ຫຼ ແນວທາງທີຈ
ື່ ະໃຫ້ເຊິື່ງທີື່ຜູ້
ຂາຍຕ້ອງການສະເໜີສົື່ງເຖິງຍັງຜູຮ
້ ັບ ຫຼ ລູກຄ້າໄດ້ ການເຂົັ້າລະຫັດຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍພຽງໃດຂນ
ັ້ ຢູ່
ກັບວິທກ
ີ ານ ຄວາມຮູ້ພາສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຫຼງື່ ຂ່າວສານ ເຊັື່ນ: ເປັນລະບົບຄນ
ັ້ ສຽງ ຄັ້ນພາບ
ພາສາ ເປັນຕົັ້ນ
ຊ່ອງທາງຂອງຂ່າວສານ (Media) ເປັນການເລອກໃຊ້ສສ
ື່ ານທີື່ຈະຕິດຕື່ໄປຍັງຜູຮ
້ ັບໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເຂົາໃຈ ແລະ ສົນໃຈປັດໃຈຕົວນີເັ້ ປັນສິື່ງສາຄັນຫຼາຍໃນຄະບວນການຕິດຕສ
ື່ ື່ສານ ຊ່ອງທາງຂອງ
ຂ່າວສານໄດ້ແກ່ຕົວບຸກຄົນ ຊື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ ການສົື່ງເສີມການຂາຍ ການປະຊາສາພັນ ອື່ນໆ
ຜູຮ
້ ັບ (Receiver) ເປັນຜູທ
້ ີກິດຈະການຕ້ອງການໃຫ້ເຂົັ້າໃຈໃນຂ່າວສານຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ຜທ
ູ້ ກ
ີື່ ິດ
ຈະ ການຄາດຫວັງຈະໃຫ້ເປັນລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈ ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຈະໄດ້ນາໄປສູກ
່ ານຊໃັ້ ນທີື່
ສຸດ
ປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບ (Feedback) ເປັນການສົື່ງຂມ
ັ້ ູນຍ້ອນກັບມາຍັງແຫຼື່ງຂອງຂ່າວສານ ເພື່ອ
ຈະໃຫ້ຜສ
ູ້ ົື່ງຂ່າວສານໄດ້ຮວ
ູ້ ່າຜູຮ
້ ັບມີຄວາມເຂົັ້າໃຈມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼ ມີຂັ້ຂັດແຍ້ງກັບຂ່າວສານທີສ
ື່ ົື່ງມາ ໃນ
ການຕະຫຼາດປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບຄການປະຕິບັດການຊັ້ ຫຼ ປະຕິເສດການຊທ
ັ້ ລ
ີື່ ູກຄ້າເປົັ້າໝາຍກະທາ
ສິື່ງລົບກວນ (Noise) ຈະເຫັນວ່າຕະຫຼອດຂະບວນການຂອງການຕິດຕື່ສື່ສານ ຈະມີສິື່ງລົບ
ກວນຕະຫຼອດເວລາຕັັ້ງແຕ່ແຫຼື່ງຂ່າວສານໄປຈົນເຖິງຜູຮ
້ ັບຂ່າວສານນັັ້ນ ແລະ ເປັນປັດໃຈສາຄັນທີື່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຕິດຕສ
ື່ ື່ສານລົມເຫຼວ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຂົັ້າໃຈຄາດເຄື່ອນລະຫວ່າງຜູສ
້ ົື່ງຂ່າວ ແລະ ຜູ້ຮັບຂ່າວໄດ້
ໃນການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດ ມີສິື່ງລົບກວນຫຼວງຫຼາຍເຂົາັ້ ມາໃນລະບົບການສສ
ື່ ານທີື່ໃຊ້ເຊັື່ນ:
ເກີດຂັ້ນທາອິດລົບກວນໃນຂະນະອອກອາກາດ ພາບໃນໂທລະພາບບຊ
ື່ ັດເຈນ ຫຼ ຜູ້ຊົມໂທລະພາບປ່ຽນ
ຊ້ອງ ຫຼ ລູກໜີັ້ ເມື່ອເຖິງຊ່ວງເວລາໂຄສະນາ ບາງຄັັ້ງອາດເກີດຈາກຂຄ
ັ້ ວາມ ຫຼ ພາບ ຫຼ ເນັ້ອເລອ
ື່ ງທີື່ນາສະ
ເໜີ ບື່ສາມາດເຂົັ້າກັບພັ້ນຖານການດາລົງຊີວິດປະຈາວັນຂອງຜູຮ
້ ັບສສ
ື່ ານຍໄດ້ ຜູ້ຮັບຈະບສ
ື່ ົນໃຈ ບເື່ ຂົັ້າໃຈ
ແລະ ມີຢູຫຼາຍຢູຂ
່ ອງການສື່ສານໃຫ້ຄວາມສາຄັນກັບສ່ວນປະກອບອື່ນໆ ຫຼາຍຈົນລມສາລະສາຄັນ ຮູບເງົາ
ຫຼາຍເລອ
ື່ ງ ທີື່ສວຍງາມ ດົນຕີສະເພາະ ຜູ້ຊົມຕັັ້ງໃຈເບິື່ງ ແຕ່ຈົບແລ້ວບຮ
ື່ ວ
ູ້ ່າສະເໜີຂາຍອັນໃດ
ສິື່ງລົບກວນ ຈະເປັນບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນກລະນີຕະຫຼາດນາໆຊາດ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະປະເພດ
ແຕ່ລະຊາດ ຈະມີວັດທະນະທາແຕກຕ່າງກັນ ພາສາແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ລະບຽບກົດເກນໃນການໃສ່ສສ
ື່ ະ
ນິດຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະປະເທດຈະແຕກຕ່າງກັນດັື່ງນັັ້ນ ການຈັດເຮັດແຜນສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີຈະໃຊ້ໄດ້
ໃນລັກສະນະສາກົນ ຈື່ງມີຄວາມຫຍຸງຍາກຫຼາຍກວ່າການເຮັດທຸລະກິດໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ ໃນປະເທດ
ໜງື່ ເທົື່ານັັ້ນ
ຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງທາຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບຄະບວນການສື່ສານນີັ້ທຸກຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ
ນາໄປປັບໃຊ້ໃນການວາງແຜນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດສາລັບພະລິດຕະພັນທີື່ສະເໜີຂາຍ ໃຫ້ເໝາະສົມ
ກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສື່ສານເຂົັ້າເຖິງຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ດທ
ີ ີື່ສຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມພໃຈໃຫ້ກັບຜູບ
້ ລິ
ໂພກເປົາັ້ ໝາຍໄດ້

5.2

ວັດຖຸປະສົງຂອງການສົງື່ ເສີມ
ວັດຖຸປະສົງຂັັ້ນພັ້ນຖານ ໃນການຕິຕສ
ື່ ສ
ື່ ານການຕະຫຼາດໄດ້ແກ່:
1. ການບອກກ່າວ (Informing)
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ວັດຖຸປະສົງຂັັ້ນຕົັ້ນຄການບອກກ່າວໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ທີສ
ື່ ະເໜີຂາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຂອງຜະລິດຕະພັນທີື່ຜະລິດ
ຂັ້ນມາ
2. ການຈຸງູ ໃຈ ແລະ ການສັກຊວນ (Motivating and Persuading)
ຫຼັງຈາກໄດ້ຊແ
ີັ້ ຈງໃຫ້ຜູບລິໂພກໄດ້ມຄ
ີ ວາມເຂົັ້າໃຈໃນຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ນັກການຕະຫຼາດ
ຈະຕ້ອງອາໄສສື່ສານເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ ໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກເກີດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄິດ
ວ່າສິນຄ້ານັັ້ນຈະໃຫ້ປະໂຫຍດໄດ້ ແລະ ພະຍາຍາມສັກຊວນໃຫ້ຜຊ
ູ້ ັ້ເກີດຄວາມຮູສ
້ ກຄ້ອຍຕາມເພື່ອຈະນາ
ໄປສູກ
່ ານຊັ້
3. ການເຕອນຄວາມຊົງຈາ (Reminding)
ສິນຄ້າບາງຢ່າງມີການຜະລິດອອກມາຈາໜ່າຍໃນຕະຫຼາດເປັນເວລານານ
ຜູ້ບລິໂພກຮູຈ
້ ັກ
ສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນເປັນຢ່າງດີ ເຄີຍຊໃັ້ ຊ້ ເຄີຍທົດລອງໃຊ້ ຫຼ ຜູ້ບລິໂພກບາງກຸ່ມເປັນລູກຄ້າປະຈາສາລັບ
ສິນຄ້ານັັ້ນ ແຕ່ໃນຕະຫຼາດສິນຄ້ານັັ້ນມີຜແ
ູ້ ຂ່ງຂັນຢູ່ຫຼາຍ ຜູ້ຜະລິດຈງື່ ຕ້ອງຜະຍາຍາມເຕອນຄວາມຊົງຈາຜູບ
້ ລິ
ໂພກ ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍການໃຊ້ຂມ
ັ້ ູນຕິດຕື່ສື່ສານ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເນັັ້ນຍັ້າ ແລະ ຜູ້ບລິໂພກຈະ
ໄດ້ນກເຖິງ ສິນຄ້ານັັ້ນຕະຫຼອດເວລາ ເມື່ອມີການຊັ້ທຸກຄັັ້ງທີື່ຜບ
ູ້ ລິໂພກເກີດຄວາມຕ້ອງການໃນສິນຄ້າສະ
ນິດນັັ້ນເຊັື່ນ: ການໂຄສະ ນາແຟບສັກເຄອ
ື່ ງ ຫຼ ນັ້າອັດລົມ
ເນື່ອງຈາກຮູບແບບການຈັດຈາໜາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ
ແລະ ໃນອານາຄົດ ຈະມີລັກສະນະແຕກຕ່າງໄປຈາກ ການເຮັດທຸລະກິດທີື່ເຄີຍປະຕິບັດຢູເ່ ດີມໆຢູຫ
່ ຼວງຫຼາຍ
ແລະ ຍຸດທະສາດ ການຕະຫຼາດຫຼາຍລັກສະນະຕ້ອງໃຊ້ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເປັນເຄອ
ື່ ງມສາຄັນ ຈື່ງ
ຈັດແບ່ງວັດຖຸປະສົງໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຊັດເຈນຫຼາຍກວ່າວັດຖຸປະສົງ ພັ້ນຖານທີື່
ໄດ້ກ່າວເຖິງເບັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍຂະຫຍາຍຄວາມເປັນ 5 ປະເພດຄ:
1) ເພື່ອສະເໜີຂມ
ັ້ ູນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ (Provide Information)
2) ເພື່ອເພີມ
ື່ ອຸປະສົງໃນຜະລິດຕະພັນ (Increase Demand)
3) ເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໆໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ (Differentiated Product)
4) ເພື່ອບົື່ງຊີຄ
ັ້ ຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ (Accentuate the Product s Value)
5) ເພື່ອຮັບການຂາຍໃຫ້ສະໝື່າສະເໝີ (Stabilizes Sales)
5.2.1 ເພອ
ື່ ສະເໜີຂມ
ັ້ ນ
ູ ລາຍລະອຽດ (Provide Information)
ເປັນວັດຖຸປະສົງພັ້ນຖານໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ກ່ອນທີຜ
ື່ ູ້ຊັ້ຈະຕັດສິນໃຈຊຜ
ັ້ ະ
ລິດຕະພັນໃດໜື່ງ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຄຸນປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໆ
ເສຍກ່ອນ ດັື່ງນັັ້ນ ຈງື່ ໄດ້ພົບເຫັນການນາສະເໜີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ບລິການຕ່າງໆ ແມ້ແຕ່ແຫຼື່ງທີື່
ຈາໜ່າຍ ຄຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ປະຈຸບັນມີການສະເໜີຂມ
ັ້ ູນກ່ຽວກັບບລິການຕ່າງໆ ຫຼາຍຂນ
ັ້ ແມ່ແຕ່ການສກສາ
ສະຖານທີື່ການສກສາ ເອກະຊົນທັງໃນປະເທດ ຕ່າງປະເທດ ສອນວິຊາຊີບສະເພາະ ຈະມີການລົງໂຄສະນາ
ຕ່າງໆ ໃນໜັງສພິມ ໃນວາລະສານ ເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງວິຊາທີື່ເປີດສອນ ຄວາມສາມາດໃນການ
ສອນ ສະຖານທີື່ຕັັ້ງ ວິທີຕິດຕກ
ື່ ັບສະຖານທີສ
ື່ ກສາ ຫຼ ຈະພົບເຫັນແຜ່ນພັບ ໃບປີວ ຫຼ ໃນໜັງສພິມ
ໂຄສະນາຂອງຮ້ານສັບພະສິັ້ນຄ້າ ສູນການຄ້າຕ່າງໆ ແຈ້ງເຖິງລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າທີື່ສະເໜີຂາຍ ສະຖານ
ທີຕ
ື່ ັັ້ງຄວາມສະດວກທີື່ຜຊ
ູ້ ຈ
ັ້ ະໄດ້ຮັບ ຫຼ ກິດຈະກາພິເສດຕ່າງໆທີື່ຈັດຂນ
ັ້
ໃນການສະເໜີຜະລິດຕະພັນເຂົັ້າໄປໃນຕະຫຼາດໃໝ່ ມີຄວາມຈາເປັນທີື່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້
ກັບຜູບ
້ ລິໂພກໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່າການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າຕາມ
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ປົກກະຕິ ຈະຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກເຫຼົື່ານັັ້ນເບິື່ງເຫັນຄວາມຈາເປັນ ເບິື່ງເຫັນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ຜະ
ລິດຕະພັນຂອງເຮົາເຊັື່ນ: ຕ້ອງການຈະສະເໜີຂາຍແປງສີແຂ້ວ ແລະ ຢາສີແຂ້ວໃນທ້ອງຖິນທີຫ
ື່ ່າງໄກຄວາມ
ຈະເລີນ ບເື່ ຄີຍຖູແຂວ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮູເ້ ຖິງຄວາມຈາເປັນ ໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງແຂ້ວ
ແລະ
ຊ່ອງປາກເສຍກ່ອນແລ້ວຈື່ງສະເໜີປະໂຫຍດຂອງຢາສີແຂ້ວທີື່ຈະຊ່ວຍລົດການແຂ້ວຜຸທີື່ຕ້ອງ
ທຸກທລະມານໄດ້ ແລະ ແປງສີແຂ້ວເປັນເຄື່ອງມທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະອາດໃນການໃຊ້ຢາສີແຂ້ວໄດ້
ການໃຫ້ຂມູນລາຍລະອຽດທີື່ຖກຕ້ອງຈະເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອຖໃນຜະລິດຕະພັນຂັ້ນນກ່ອນທີື່ຈະເກີດ
ຄວາມຕ້ອງການຈະຊັ້ ຫຼ ບຊ
ື່ ັ້ພາຍຫຼັງ
5.2.2 ເພີມ
ື່ ອຸປະສົງຂອງຜະລິດຕະພັນ (Increase Demand)
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ມີຈຸດມຸງໝາຍທີື່ສັກຊວນໃຫ້ລູກຄ້າເປັນເປົາັ້ ໝາຍຊຜ
ັ້ ະລິດ
ຕະພັນໃຫ້ໄດ້ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີມ
ື່ ີປະສິດທິພາບ ຈະໄປກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ເພີື່ມຂັ້ນໄດ້
ຈາກພາບທີື່ເຫັນ ຈາກການກະທາຂອງຕົວຢ່າງໃນໂຄສະນາ ຫຼ ການເລັື່ງເລົັ້າຄວາມຮູ້ສກໃຫ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ໄວ
ຂນ
ັ້ ສະໄໝກ່ອນມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ແຊມພູສະຜົມບຄ
ື່ ວນໃຊ້ຫຼາຍ ສະຜົມເລື່ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຂງ ແຫ້ງ
ຜ່ອຍ ເພາະຍາສະຜົມຈະກັດທາຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ຜົມໄດ້ ແຕ່ຍ້ອນການໂຄສະນາທາງໂທລະທັດ ໄດ້ປ່ຽນ
ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ສັກຈູງໃຫ້ເກີດອຸປະສົງໃນແຊມພູສະຜົມຫຼາຍຂນ
ັ້ ດ້ວຍການກ່າວເຖິງແຊມພູທີື່ອ່ອນໃສ່
ສະທຸກວັນຕາມທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ ການເຕີບໂຕຂອງອຸປະສົງຂອງຜ້າອານາໄມ ຜ້າອ້ອມສາລັບເດັກນ້ອຍເກີດ
ໃໝ່ ລ້ວນມາຈາກຜົນສັກຈູງຂອງພາບພະຍົນໂຄສະນາໃນໂທລະທັດ ທີື່ຊໃີັ້ ຫ້ເຫັນຄວາມປອດໄພກວ່າ
ສະດວກກວ່າໄດ້ຜົນດີກວ່າ ແມ້ແຕ່ການສ້າງ Selective demand ຄ ເກີດການເຈາະຈົງກາສິນຄ້າ ຫຼ ສະ
ນິດຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດສາມາດເຂົັ້າໄປມີອິດທິພົນໄດ້ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຈາກການໄດ້ຍິນ ໄດ້ຟັງ ຫຼ ພົບເຫັນຈາກຊໂື່ ຄສະນາຕ່າງໆ
5.2.3 ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ຜະລິຕະພັນ (Differentiate the Product)
ຕະຫຼາດເຕັມໄປດ້ວຍຄູແ
່ ຂ່ງຂັນທີື່ສະເໜີຜະລິດຕະພັນເໝອນກັນ ຫຼ ຄາຍຄກັນຫຼາກ
ຫຼາຍ
ເຮັດໃຫ້ໂອກາດໃນການຂາຍສິນຄ້າໄດ້ລຸດໜ້ອຍລົງໂດຍສະເພາະໂອກາດໃນການການົດລາຄາຂອງ
ຕົນເອງ ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດອີມຕົວໃນວົງຈອນຊີວິດຜົນຜະລິດຕະພັນ ຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະລາຍພະຍາຍາມສ້າງ
ຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູບລິໂພກໃຫ້ເຈາະຈົງເລອກ
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເປັນເຄື່ອງມສາຄັນສະນິດໜື່ງໃນການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ
ໃຫ້ ອາດດ້ວຍການສະເໜີຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານທີບ
ື່ ອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສ່ວນປະກອບ ຫຼ ສູດ ດັື່ງທີື່ເເຟບ
ສັກເຄອ
ື່ ງເຮັດຢູ່ ການໃຊ້ນາຍແບບນາງແບບໃນການນາສະເໜີສິນຄ້າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນເລອ
ື່ ງໄວກື່ດີ ອາຊີບ
ກື່ດີ
ບຸກກະລິດກດີຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ເພາະເປັນການສະແດງ
Positioning ຂອງຜະລິຕະພັນ ການຈັດລາຍການ ເຊິື່ງໂຊຂອງແຖມທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບຜະລິຕະພັນໄດ້ເຊັື່ນ:ກັນລວມໄປເຖິງການໃຊ້ບັນຈຸພັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ
5.2.4 ບົງື່ ຊີັ້ຄນ
ຸ ຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ (Accentuate the Product,s Value)
ຜະລິດຕະພັນທີື່ໄດ້ຮັບການພັດຖະນາຂນ
ັ້ ໃໝ່ຫຼາຍຊະນິດ ອາດເບິື່ງຄ້າຍຄກັນກັບຜົນ
ຜະ ລິດເດີມ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຈະສາມາດອະທິບາຍ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດເດັື່ນຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ເນັັ້ນ
ໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໄດຊັດເຈນຂນ
ັ້ ສາມາດອະທິບາຍເຖິງປະສິທິພາບ ຫຼ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າ
ງໆານໄດ້ເປັນເຈົັ້າຂອງຜະລິດຕະພັນຂນ
ັ້ ນັັ້ນເຊັນ ເຂັມຄັດເສັ້ອທີຮ
ື່ ູບຮ່າງເໝອນກັນ ແຕ່ຜົນຜະລິດຈາກວັດຖຸ
ຕ່າງສະນິດກັນ ຍ່ອມຈະມີຄຸນຄ້າຕ່າງກັນໃນເລອ
ື່ ງຄວາມແຂງແຮງທົນທານ ສີມປານີດຕ່າງກັນ ປະກາຍຂອງ
ໂລຫະ ຫຼ ວັດສະດຸ ຫາກມີພະນັກງານຂາຍມາຊ່ວຍອະທີບາຍ ປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນ ຜູ້ຊັ້ຈະມີຄວາມສົນໃຈ
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ໃນຄຸນຄ່າທີື່ເພີື່ມຂນ
ັ້
ຍ່ອມບື່ຕ້ອງເສຍດາຍທີື່ຈະຕ້ອງເສັຍເງິນເພີື່ມຂັ້ນ ແມ່ແຕ່ການຈັດວາງໂຊສິນຄ້າໃນ
ສະຖານທີື່ ຫຼ ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຍັງບົື່ງຊີຄ
ັ້ ຸນຄ່າທີື່ຕ່າງກັນໄດ້ ການໃຊ້ບັນຈຸພັນທີື່ລັກສະນະແຕກ
ຕ່າງກັນ ຍ່ອມບົື່ງບອກຄຸນຄ່າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນຫາກຕ້ອງການຈາໜາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເບິື່ງມີຄຸນຄ່າສູງ
ຍ່ອມຕ້ອງອາໄສການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ເໝາະສົມດ້ວຍ
5.2.5 ປັບການຂາຍໃຫ້ສະໝາື່ ສະເໝີ (Stabilize Sale)
ກິດຈະການການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີລະດູຈາໜ່າຍ ບາງຊ່ວງເວລາຈາໜ່າຍດີ ບ່າງຊ່ວງ
ເວລາຈະຂາຍບຄ
ື່ ່ອຍດີ ການປ່ຽນແປງຂອງຍອດຂາຍເກີດຂນ
ັ້ ຈາກຫຼາຍໆສາຍເຫດ ອາດເປັນສິນຄ້າທີື່ມລ
ີ ະດູ
ການ ອາດເປັນຮອບວຽນປົກກະຕິ ຫຼ ອາດເກີດຈາກການປ່ຽນແປງປະຈຸບັນຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງໃດກດີ
ກິດຈະການຈານວນຫຼາຍໃຊ້ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເຂົັ້າມາແກ້ໄຂ ປັບການຂາຍໃຫ້ສະໝາສະເໝີໄດ້ ໃນ
ຊ່ວງທີື່ຍອດຂາຍຕົກຕື່າ ຂາຍບໄື່ ດ້ດີ ກິດຈະການຈັດລາຍການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຮູບແບບຕ່າງໆ ເຂົັ້າມາ
ກະຕຸ້ນອຸປະສົງໄດ້ເຊັື່ນ: ການຫຼຸດລາຄາ ການຈັດລາຍການຊິງໂຊກ ຂອງແຖມ ຫຼ ເພີື່ມໂຄສະສະນາທາງຊື່
ຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າກັບມາສົນໃຈໃໝ່ ຫຼ ອາດດ້ວຍການສ້າງ
ກິດຈະກາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານນະການເຊັື່ນ: ການຈາໜ່າຍສະບູ່ ປົກກະຕິຈະຈາໜ່າຍໄດ້ດີໃນຊ່ວງ
ອາກາດຮ້ອນ ຜູ້ຄົນອາບນັ້າຫຼາຍ ໃຊ້ສະບູເພີື່ມຂນ
ັ້ ພອາກາດໜາວເຍັນຈະບຄ
ື່ ອຍໄດອາບນັ້າ ຫຼ ອາບນັ້າຈະ
ໃຊ້ສະບູໜ້ອຍລົງ ກິດຈະການອາດເນັັ້ນຄວາມສົດຊື່ນໃນໂຄສະນາທີທ
ື່ າໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ພອາກາດ
ໜາວເຍັນຕ້ອງປ່ຽນໄປກ່າວເຖິງສ່ວນປະສົມຄຼີມທີມີໃນສະບູ ທີື່ຈະຊ່ວຍບາລຸງຜີວບື່ໃຫ້ແຕກແຫ້ງ ຫຼ ລົດ
ລາຄາໃຫ້ຕາລົງ ເພື່ອຜູ້ບລິໂພກຈະຊໄັ້ ປເກັບໄວ້ກ່ອນ ກາແຟສາລັດຮູບ ຊ່ວງອາກາດໜາວເຍັນການສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດຈະເນັັ້ນທີື່ກິື່ນຫອມ ຫຼຸດຮອບວຽນຈາກການເຟຮ້ອນ ປ່ຽນໄປສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ນາໄປປຸງ
ເປັນກາແຟເຢັນໄດ້ແຊບ ສ້າງຄວາມຊື່ນໃຈ ຄາຍຮ້ອນໄດ້ ການຈັດກິດຈະກາສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ຊ່ວຍກະ
ຕຸການຊັ້ເພີມ
ື່ ໄດ້ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຂາຍໄດ້ບຄອຍດີ ຍ່ອມຈະເປັນການປັດຍອດຂາຍໃຫ້ສະໝື່າສະເໝີ ບື່ເກີດ
ການສະເທອນຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນດ້ານການຜະລິດ ແລະ ແຜນການຕະຫຼາດມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ສະດວກຂນ
ັ້
ໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໄປຍັງຜູບລິໂພກນັັ້ນ ນັກການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງລະບຸວັດຖຸ
ປະສົງການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໃຫ້ແນນອນ ວ່າຕ້ອງການໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກມີຄວາມຮູ້ສກ ຫຼ ເຂົັ້າໃຈແນວໃດ
ແດ່ ເພາະຖ້າວ່າວັດຖຸປະສົື່ງແຕກຕ່າງກັນ ວິທີການໃຫ້ຂ່າວສານ ການໃຊ້ສື່ໃນການຕິດຕື່ສສ
ື່ ານຈະຕ້ອງແຕກ
ຕ່າງກັນ ນັກຕະຫຼາດຈະຕ້ອງວາງແຜນໃນການການົດເປົາັ້ ໝາຍໃຫ້ແຈ້ງ ເພື່ອຈະໄດ້ການົດຍຸດທະສາດໃນ
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໃຫ້ເໝາະສົມ

5.3

ວິທກ
ີ ານສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດ

ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂ່າວສານຕ່າງໆເຖິງລູກຄ້າເປົັ້າໝາກຢ່າງມີປະສິທິພາບຜູບ
້ ລິ
ຫານການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສາຄັນໃນການເລອກໃຊ້ສ່ວນປະສົມຂອງການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່
ເໝາະສົມ ວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດມີທັງຕົວບຸກຄົນ ສື່ມວນຊົນຊະນິດຕ່າງໆ ການຈັດກິດຈະກາເສີມ
ເຄື່ອງມທີໃື່ ຊ້ໃນການສື່ສານໃນປະຈຸບັນມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເທກໂນໂລຊີສູງຫຼາຍ ປຽນແປງຢ່າງວອງໄວ
ເທກໂນໂລຊີສ
ື່ ື່ສານທີື່ຈະເລີນຂັ້ນເຫຼົື່ານີັ້ ໄດ້ເຂົັ້າໄປດາລົງຊີວິດປະຈາວັນຂອງຜູບ
້ ລິໂພກຫຼາຍໆຂນ
ັ້
ດັື່ງນັັ້ນ
ການເລອກວິທກ
ີ ານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຈື່ງຕ້ອງໃຫ້ທັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຄື່ອງມສື່ສານ ແລະ ເໝາະ
ສົມກັບສະພາບການດາລົງຊີວິດປະຈາວັນຂອງຜູບ
້ ລິໂພກທີື່ເປັນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍດ້ວຍ
5.3.1 ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນ
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ເປັນວິທີື່ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໂດຍການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ ການສະເໜີຂາຍດ້ວຍ
ວິທນ
ີ ີັ້ເປັນວິທີທີື່ດທ
ີ ີື່ສຸດເພາະເປັນການສື່ສານສອງທາງ (Two-way communication) ມີການພົບໜ້າ
ກັນລະຫວ່າງຜູຂ
້ າຍກັບຜູຊ
້ ັ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດສັງເກດຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຄວາມຮູ້ສກຂອງອີກພ່າຍໜື່ງໄດ້
ສາມາດຮູປ
້ ະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຈາກຜູຊ
້ ໂັ້ ດຍທັນທີທັນໃດ ວ່າສົນໃຈຈະຊສ
ັ້ ິນຄ້ານັັ້ນ ຫຼ ບື່ ຜູ້ຂາຍ
ສາມາດສ້າງຄວາມສາພັນທີື່ດກ
ີ ັບຜູຊ
້ ໄັ້ ດ້ ສາມາດເກີດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ເກີດຄວາມສາພັນສ່ວນຕົວຂນ
ັ້ ມາ
ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂາຍສາມາດຂາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂກ
ັ້ ວ່າເດີມ
ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນມີຂເັ້ ສຍຄ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນສາລັບສິນຄ້າ
ອຸປະໂພກບລິໂພກທີື່ລາຄ່າຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍຕື່າ ເຂົັ້າສູກ
່ ຸ່ມລູກຄ້າຄົນສຸດທ້າຍ (Final consumer) ຈື່ງບຄ
ື່ ມ
ຸ່ ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບສ
ື່ າມາດກະຈ່າຍຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງທົື່ວເຖິງ ດັື່ງນັັ້ນ ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນຈື່ງມັກຈະໃຊ້ກັບຜູຊ
້ ັ້
ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ຂຄ
ັ້ ວນພິຈາລະນາໃນການເລອກໃຊ້ພະນັກງານຂາຍໃນການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດ
1) ລູກຄ້າເປົາັ້ ໝາຍ ມີຈານວນໜ້ອຍ ແລະ ຢູ່ຮວມກຸ່ມຕາມສະພາບພູມມີສາດ
2) ຜະລິດຕະພັນ ມີລາຄາຕ້ອງການການແນະນາດ້ານເຕັກນິກ ມີລັກສະນະສັື່ງເຮັດສະ
ເພາະຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕາມມາດຖານ ຕ້ອງການດູແລສົື່ງມອບສິນຄ້າພິເສດ ແລະ ອາດມີການແລກປ່ຽນ
ສິນຄ້າເກົື່າກັບສິນຄ້າໃໝ່ ເຊັື່ນ: ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ
3) ລາຄາ ຕຫ
ື່ ົວໜ່ວຍສູງ ຫຼ ການຊແ
ັ້ ຕ່ລະຄັັ້ງເປັນຈານວນຫຼາຍ
4) ການຈາໜ່າຍ ໃຊ້ຊ່ອງທາງຈາໜ່າຍທີື່ສັັ້ນ ຫຼ ໂດຍກົງ
5.3.2 ລັກສະນະການປະຕິບດ
ັ ງານຂາຍ
ງານຂາຍໃນປະຈຸບັນແຕກຕ່າງຈາກງານຂາຍໃນອະດິດທີື່ຜ່ານມາລັກສະນະຂອງພະ
ນັກງານ ຂາຍແບບເກົື່າອາດຢດຖແບບສະບັບຂອງການຂາຍ ໂດຍການແຕ່ງກາຍດີ ມີລົດນິຍົມສູງ ແລະ ເວົັ້າ
ຈາຕະລົກ ເພື່ອສ້າງຄວາມພໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຖ້າຫາກພະນັກງານຂາຍຍັງຢດແບບສະບັບການຂາຍເຊັື່ນ: ນີັ້
ຄົງຈະເຖິງຈຸດຈົບຂອງການເປັນພະນັກງານຂາຍໄວ້ຂນ
ັ້
ສະພາບຂອງການຂາຍໃນປະຈຸບັນຈະຕ້ອງມີ
ລັກສະນະສະຫຼຽວສະ ຫຼາດ ມີຄວາມອົນດທົນສູງຮູໜ
້ ້າທີບ
ື່ ົດບາດການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ ສກສາເຖິງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ ພະຍາຍາມດງຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າມາສູ່ສນ
ິ ຄ້າຂອງບລິສັດ ສົນໃຈ ແລະ
ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຕງື່ ານຂາຍທັງໝົດ ໃຫ້ຄາແນະນາໃຫ້ບລິການຕລ
ື່ ູກຄ້າ ແລະ ສາມາເກັບລວບລວມຂມ
ັ້ ູນ
ທາງການຕະຫຼາດນາມາສະເໜີບລິສັດ
ລັກສະນະການຂາຍທີື່ແຕກຕ່າງໄປ ທຸລະກິດປະສົບບັນຫາໃນການຈັດຫາພະນັກງານ
ຂາຍທີມີປະສິດທິພາບ ຄຸນສົມບັດທີື່ພະນັກງານຂາຍຕ້ອງມີໃນປະຈຸບັນ ບຸກຄະລິກກະພາບດີ ມີມະນຸດ
ສາພັນ ມັກອົງກອນ ມັກແກ້ບັນຫາ ມັກເດີນທາງສ້າງຄວາມພໃຈໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ ເກັບລວບລວມຂັ້ມູນໄດ້ ມີ
ສິນລະປະໃນການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານໄດ້
ພະນັກງານຂາຍຕ້ອງເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນຈານວນຫຼາຍ
ທີື່ມີ
ລັກສະນະນິໄສແຕກຕ່າງກັນ ລະດັບຂອງສັງຄົມແຕກຕ່າງກັນ ພະນັກງານຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມອົດກັນ ແລະ
ອົດທົນຕສ
ື່ ະພາບຄວາມກົດດັນຕ່າງໆຫຼາຍ ເປັນວຽກທີື່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ
ພະນັກງານຂາຍເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຕົວແທນຂອງບລິສັດອອກໄປສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ຕາມ
ທີຕ
ື່ ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃຕການຄວບຄຸມຂອງຜູບ
້ ັງຄັບບັນຊາຂອງເຂົາ ແຕ່ບົດບາດຂອງການຄວບຄຸມຈາກຜູບ
້ ັງຄັບ
ບັນຊາ ຈະມີໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບໄື່ ດ້ເປັນການຄວບຄຸມໂດຍກົງ ເພື່ອທີື່ຈະໃຫ້ງານຂາຍບັນລຸເປົັ້າໝາຍທີື່
ຕ້ອງການໄດ້ ພະນັກງານຂາຍຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກນັກທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະພາວະຈິດໃຈ ບາງຄັັ້ງພະນັກ
ງານຂາຍອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອຈາກພະນັກງານອື່ນໆ ໃນອົງການ ໃຫ້ຊ້ວຍແນະນາລູກຄ້າໃຫ້ ໃຫ້
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ພະນັກງານອາວຸໂສແນະນາບຸກຄົນທີື່ຮູ້ຈັກໃຫ້ກັບພະນັກງານຂາຍ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຂົັ້າພົບ ແລະ
ສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ
ພະນັກງານຂາຍຂ້ອນຂ້າງຈະມີອານາດ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງບລິສັດຫຼາຍກວ່າພະ
ນັກງານໃນໜ່ວຍງານອື່ນໆ ເພາະເຂົັ້າມີໜ້າທີໃື່ ນການຮັບຜິດຊອບການໃຊ້ຈ່າຍເງີນທາງດ້ານການຮັບຮອງລູກ
ຄ້າ ຄ່າທີື່ພັກ ຄ່າອາຫານ ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດອື່ນໆ ແຕ່ການໃຊ້ຈ່າຍເຫຼາົື່ ນີຈ
ັ້ ະມີອິດທິ
ພົນຕຕ
ື່ ນ
ົັ້ ທນທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ກາໄລຂອງບລິສດ
ັ ທີພ
ື່ ະນັກງານຂາຍຈະຕ້ອງຄານງເຖິງດ້ວຍ
ງານຂາຍມີຄວາມຈາເປັນທີື່ຕ້ອງການບຸກຄົນທີສ
ື່ າມາດເດີນທາງ ແລະ ໃຊ້ເວລາສ່ວນ
ໃຫຍ່ຫ່າງໄກຄອບຄົວໄດ້ບາງຄັັ້ງ ບາງຄັັ້ງພະນັກງານຂາຍຖກສົື່ງໄປຢູອ
່ ານາເຂດການຂາຍທີຫ
ື່ ່າງໄກຄວາມຈະ
ເລີນ ເພື່ອຫາຊ່ອງທາງຂາຍສິນຄ້າ ຈະຕ້ອງເຂົັ້າໄປຢູໃ່ ນກຸ່ມບຸກຄົນທີບຄ
ື່ ່ອຍຮູ້ຈັກ ມີຄານົບທານຽມປະເພນີ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງອາມີບັນຫາທາງດ້ານທີື່ພັກ ທາງດ້ານອາຫານ ເຮັດໃຫ້ກົດ
ດັນທາງດ້ານພາວະດ້ານຈິດໃຈ ດັື່ງນັັ້ນການເຮັດວຽກຂາຍຈງື່ ຂ້ອນຂ້າງລາບາກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າງານດ້ານ
ອື່ນໆ
5.3.3 ປະເພດການຂາຍ
ການປະຕິບັດງານຂາຍແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ລັກສະນະໃຫຍ່ ຄ:
1) ການສະເໜີຂາຍ ແລະ ການຮັບຄາສັື່ງຊັ້ (Order taker) ພະນັກງານຂາຍທີື່ສະ
ເໜີຂາຍສິນຄ້າ ອະທິບາຍ ສາທິດສິນຄ້າ ຊັກຈູງໃຈຈົນຜູຊ
້ ຕ
ັ້ ົກລົງໃຈຊັ້ ອາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ເຊັື່ນ:
-

ພະນັກງານຂາຍປະຈາຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆ

-

ອອກໄປເດີນຫາລູກຄ້າ ແລ້ວຮັບໃບສັື່ງຊກ
ັ້ ັບມາສົື່ງໃຫ້ບລິສັດ

ເງີນ
ິ ດ້ວຍ

ຂົນສິັ້ນຄ້າໃສ່ລົດ ນາສິັ້ນຄ້າໄປສະເໜີຂາຍ ສົື່ງມອບສິັ້ນຄ້າ ແລະ ເກັບ

- ຮັບການຕິດຕສ
ື່ ງັື່ ຊຈ
ັ້ າກລູກຄ້າທາງໂທລະສັບ ອາດໂດຍການຕິດຕໄື່ ປຫາຜູຊ
້ ັ້
ລາຍທີື່ເຄີຍຕິດຕກ
ື່ ັນມາກອນ ຫຼ ໂທລະສັບຕິດຕລ
ື່ ູກຄ້າທີໄື່ ດ້ລາຍຊມ
ື່ າໃໝ່
2) ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນການຂາຍ (Sales support personnel)
ນອກຈາກພະນັກງານທີື່ປະຕິບັດງານຂາຍ ຫຼ ຊ່ວຍເຫຼອການປະຕິບັດງານຂອງຜະນັກງານຂາຍໃນການໃຫ້ຄາ
ອະທິບາຍ ແນະນາ ຫຼ ບລິການໃຊ້ສິນຄ້າ ແບ່ງເປັນ
Missionary salesman ໃນກລະນີທມ
ີື່ ີສິນຄ້າວາງຕະຫຼາດໃໝ່ ກິດຈະການຈະສົື່ງ
ພະນັກງານໄປຊ່ວຍແນະນາຮ້ານຄ້າໃນຊ່ອງທາງໃຫ້ຮູ້ຈັກສິນຄ້າ ຫຼ ອາດໄປຢູປ
່ ະຈາໜ້າຮ້ານບາງແຫ່ງ ເພື່ອ
ເຮັດໜ້າທີື່ແນະນາສິນຄ້າໃໝ່ໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກ ເປັນການຊ່ວຍພະນັກງານຂາຍປະຈາທີື່ມຢ
ີ ູ່ເດີມ ທຸລະກິດ
ທະນາຄານ
ເວລາຈະເປີດສາຂາໃໝ່ ຈະມີໜວ
່ ຍສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຈາກສານັກງານໃຫຍ່ໄປເດີນຕາມ
ບ້ານ ຫຼ ຮ້ານຄ້າທາງທີື່ຈະເປີດສາຂາແນະນາຕົວ ແລະ ເຊີນຊວນໃຫ້ໄປໃຊ້ການບລິການເປີດບັນຊີກັບ
ທະນະຄານສາຂາທີື່ຈະເປີດ ໃໝ່ເປັນການໄປຊ່ວຍພະນັກງານທີື່ຢູ່ປະຈາເຊິື່ງຍັງເປັນຄົນໃໝ່ ຫຼັງຈາກສາຂາ
ເປີດແລ້ວພະນັກງານເຫຼົື່ານີັ້ຈະກັບໄປຢູ່ສານັກງານໃຫຍ່ Missionary salesman ອາດຈະເປັນພະນັກ
ງານທີື່ອອກໄປຍ້ຽມຍາມລູກຄ້າ ເພື່ອຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ກວດຕະຫຼາດ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ ສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫຼອຕ່າງໆ
Technical specialist ເປັນຊ່າງເຕັກນິກ ວິສະວະກອນ ທີຈະເຂົັ້າໄປຊ່ວຍ
ພະນັກງານຂາຍໃນການອະທິບາຍເລອ
ື່ ງຂອງຄວາມຮູສ
້ ະເພາະດ້ານຂອງສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນ
ຫຼ ເຄອງມຊ່າງຕ່າງໆ ສ່ວຍສາທິດການໃຊ້ສິນຄ້າ ໃຫ້ຄາແນະນາການແກ້ບັນຫາໃນການໃຊ້ງານ ເມື່ອຂາຍ
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ສິນຄ້າໄດ້ແລ້ວ ຈະເປັນໜ່ວຍຕິດຕາມໃຫ້ບລິການພາຍຫຼັງການຂາຍ ຕັັ້ງແຕ່ຕິດຕັັ້ງ ອົບຮົມການໃຊ້ງານ
ການບາລຸງຮັກສາ ການສ້ອມແຊມຕ່າງໆເຊັື່ນ: ການຈາໜ່າຍເຄື່ອງສັກຜ້າ ແລະ ນາຍາທາຄວາມສະອາດຜ້າ
ໃຫ້ໂຮງແຮມຂະໜາດໃຫຍ່ ນອກຈາກມີພະນັກງານຂາຍແລ້ວ ຕ້ອງມີວິສະຫະກອນ ຫຼ ຊ່າງເຕັກນິກ ທີື່ມີ
ຄວາມຮູໃ້ ນເລອ
ື່ ງກົນໄກຕ່າງໆ ຂອງເຄື່ອງສັກຜ້າ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງການນັກເຄມີເພື່ອໄປຊ່ວຍອະທິບາຍ ຫຼ
ຫາສູດການໃຊ້ນັ້າຍາທາຄວາມສະອາດທີເື່ ໝາະສົມໃຫ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ສັກຜ້າຕ່າງໆຂອງໂຮງແຮມໄດ້ຂາວ
ສະອາດດີ
ເນື່ອງຈາກໃນປະຈຸບັນ ທຸລະກິດລາຍໃຫຍ່ເມື່ອຈະຕັດສິນໃຈຊເັ້ ຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ ມັກຈະຈັດຊັ້ຫຼາຍໆຊະນິດຂອງອຸປະກອນວັດສະດຸທີື່ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນພ້ອມໆກັນຫຼາຍກວ່າທີື່ຈະຕັດ
ສິນໃຈເລອກຊເັ້ ທື່ອລະລາຍການ ເຮັດໃຫ້ການສະເໜີຂາຍໂຄງການໃໝ່ໆ ຕ້ອງການລະບຸລາຍການທີື່ມີ
ຄວາມຮູ້ ຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍດ້ານມາຊ່ວຍກັນສະເໜີງານ ຈງື່ ເກີດຮູບແບບການສະເໜີຂາຍໃໝ່ໆ ອີກ 2
ແບບຄ:
Team selling ຄກຸ່ມບຸກຄົນທີື່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຕ່າງໆ ການຜະລິດ ການເງິນ
ການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂອງ ລວມເປັນທີມງານທີື່ສະເໜີຂາຍໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍໆໄດ້ ເຊັນ
ື່
ງານກສ້າງ ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໆໄດ້ເຊັນ
ື່ : ງານກສ້າງໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ
ຂອງປະເທດ ການສະເໜີຂາຍໂຄງການໄຟຟ້າ ຫຼ ຈັດສ້າງທ່າເຮອ ຫຼ ສ້າງເຄອຄາຍໂທລະສັບ ເປັນສະເໜີ
ຂາຍທີື່ຕ້ອງມີການເຈລະຈາຕລ
ື່ ອງກັນຫຼາຍ ທັງດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງສິື່ງກສ້າງ ຄຸນນະພາບ ການຈັດຫາ
ແຫຼື່ງເງີນທນ ຄວາມກ່ຽວພັນກັບໜ່ວຍງານອື່ນ ຕະຫຼອດຈົນຄ້າດຄະເນເຖິງລາຍໄດ້ທີື່ຈະເກີດຂນ
ັ້ ຈື່ງຕ້ອງ
ໃຊ້ບຸກຄະລະກອນທີື່ມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດຫຼາຍດ້ານເຂົັ້າມາຊ່ວຍກັນພິຈາລະນາ ທັງຂສ
ັ້ ະເໜີ ແລະ ການ
ເຈລະຈາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ
System selling ການສະເໜີຂາຍເຄອຂ່າຍ ຫຼ ລະບົບການດາເນີນງານທັງລະບົບ
ເປັນການສະເໜີຂາຍລວມເປັນຕົວສິນຄ້າ ແລະ ບລິການກ່ຽວເນື່ອງທີຈ
ື່ ະທາໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດປະຕິບັດງານ
ຫຼ ໃຊ້ງານໄດ້ສະດວກວ່ອງໄວເຊັື່ນ: ການຕິດຕັັ້ງລະບົບການຜະລິດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກາ ຜູ້ຂາຍຈະສະ
ເໜີຂາຍ ທັງເຄື່ອງຈັກຫຼາຍເຄື່ອງ ທີື່ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຮວມເຖິງບລິການຕ່າງໆ ບື່ວາຈະເປັນການຕິດຕັັ້ງວາງ
ຜັງໂຮງງານ ການຕວດສອບຕິດຕາມ ການບາລຸງຮັກສາ ການສ້ອມແຊມ ຫຼ ການຈັດຫາບຸກຄະລະກອນໃຫ້
ຈັດຫາວັດສະດຸໃຫ້ດ້ວຍ ການຂາຍຄອມພິວເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ທເີື່ ປັນລະບົບ On line ຕ່າງໆຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງ
ເຂົັ້າໄປດາເນີນການຕິດຕັັ້ງໃຫ້ ຈົນໃຊ້ງານໄດ້ຮຽບຮ້ອຍ ລວມເຖິງການຈັດຫາ Program ທີື່ຈະໃຊ້ງານໃຫ້
ດ້ວຍ ເພື່ອແກ້ບັນຫາໃຫ້ລູກຄ້າຈົນພໃຈ
5.3.4 ຂັນ
ັ້ ຕອນການປະຕິບດ
ັ ງານຂາຍ (Personal selling Process)
ຖ້າຫາກຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດເຂົັ້າໃຈລັກການທາງດ້ານສິນລະປະການຂາຍ ເຊິື່ງເປັນ
ຫຼັກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຕິດຕຂ
ື່ ອງຜູຊ
້ ັ້ກັບຜູຂ
້ າຍ ເຂົາກຈະພັດທະນາຄະບວນການຂາຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ພາບຫຼາຍຂນ
ັ້ ຂັັ້ນຕອນໃນການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າຂອງພະນັກງານຂາຍມີດັື່ງຕໄື່ ປນີັ້:
1) ການົດ ແລະ ສະແຫວງຫາຜູ້ມຸ້ງຫວັງ (ຜູ້ທີຄາດວ່າຈະເປັນລູກຄ້າ)
2) ການຕຽມການກ່ອນເຂົັ້າພົບ ຕຽມຫາຂມ
ັ້ ູນ ກຽມຕົວໃນການເຂົັ້າພົບລູກຄ້າ
3) ການເຂົັ້າພົບລູກຄ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
4) ການນາສະເໜີຂາຍ ເພື່ອທີື່ຈະກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ບາງຄັັ້ງອາດມີ
ຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີການສາທິດສິນຄ້າດ້ວຍ
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5) ການຈັດຂໂັ້ ຕແຍ້ງ ເມື່ອລູກຄ້າມີບັນຫາ ກຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ໄດ້ ເປັນການລົດອຸປະສົງໃນການຂາຍ
6) ການປິດການຂາຍ ນາໄປຊູຂ
່ ັນຕອນຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງຜູຊ
້ ັ້ ພະນັກງານ
ຂາຍປິດການຂາຍໄດ້ ໝາຍຄວາມເຖິງການຂາຍສິນຄ້າໄດ້
7) ການຕິດຕາມຜົນ ເປັນການບລິການ ຫຼ ການຊ່ວຍເຫຼອລູກຄ້າພາຍຫຼັງການຊັ້
ເພື່ອທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜຊ
ູ້ ພ
ັ້ ໃຈ ແລະ ມີການຊສ
ັ້ ິນຄ້າອີກໃນຄັັ້ງຕໄື່ ປ

5.4

ການໂຄສະນາ (Advertising)

ການໂຄສະນາເປັນການສສ
ື່ ານເຖິງກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກຈານວນຫຼາຍ ທີື່ຢູ່ກະແຈກກະຈ່າຍໄດ້ໃນໄລ
ຍະເວລາອັນວ່ອງໄວໂດຍຜ່ານຊມ
ື່ ວນຊົນຕ່າງໆ ເປັນການຈູງໃຈກຸ່ມລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການ
ໃນສິນຄ້າ ຫຼບລິການ ຫຼ ແນວຄິດອື່ນບວ
ື່ ່າຈະເປັນໃນປະຈຸບັນ ຫຼ ອານາຄົງ ການໂຄສະນາອາດຈັດຂັ້ນ ເພື່ອ
ສະນັບສະໜູນ ການສະໜ້ອງຂາຍຂອງຜະນັກງານຂາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ຈັກໃຫ້ເກີດຂັ້ນກ່ອນການສະເໜີ
ຂາຍຈິງ
ຊ່ວຍໃຫ້ຮ້ານຄ້າຄົນກາງທີຮັບສິນຄ້າໄປຈາໜາຍເກີດຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນການສະນັບສະໜູນການ
ຂາຍຂອງເຈົັ້າຂອງສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງຜະລິຕະພັນໃໝ່ໃນຕະຫຼາດ ໂຄສະນາຊ່ວຍຂະຫຍາຍການໃຊ້
ປະໂຫຍດຂອງຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂນ
ັ້ ເຊັື່ນ: ການສະເໜີລາຍການປະກອບອາຫານຕ່າງໆ ຈາກຜະລິດຕະພັນ
ອາຫານບາງຊະນິດ ທີື່ຈາໜ່າຍໃນຕະຫຼາດຜູຜ
້ ະລິດບາງລາຍ ບື່ວ່າຈະເປັນນັ້າມັນພດ ບວງຄົັ້ນອາຫານອື່ນໆ.
5.4.1 ປະເພດຂອງການໂຄສະນາ (Types of Advertising)
ການແບ່ງປະເພດຂອງການໂຄສະນາຈະສາມາເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີເຊັື່ນ:

1) ການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນຜະລິດຕະພັນ (Product Advertising)
ເປັນການໂຄງສະນາທີເື່ ນັັ້ນໄປສູຕ
່ ົວຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງ ເປັນການໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນ ຫຼ
ຂ່າວສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຕົວຜະລິຕະພັນເຊັື່ນ: ປະໂຫຍດ ຄຸນສົມບັດພິເສດ ເພື່ອສັກຈູງໃຫ້ລູກຄ້າເກີດ
ຄວາມສົນໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ.
2) ການໂຄສະນາເນັັ້ນສະຖາບັນ (InstitutionAdvertising)
ເປັນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບສະຖາບັນ ຫຼ ອົງກອນທຸລະກິດ ຜູ້ທເີື່ ຮັດໜ້າທີື່ໃນ
ການຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອທີື່ຈະສ້າງພາບຟົດທີື່ດີຂອງທຸລະກິດ ຕື່ມະຫາຊົນທົື່ວໄປ ລັກສະນະຂອງການ
ໂຄສະນາຈະເນັັ້ນນັກທາງດ້ານການຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງອົງກອນທຸລະກິດ ໄລຍະເວລາໃນການດາເນີນ
ງານຂອງທຸລະກິດ ການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີປ
ື່ ະສົບຄວາມສາເລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເກີດ
ຄວາມເຊື່ອໝັັ້ນໃນຜະລິດຕະພັນທີື່ທຸລະກິດນັັ້ນຜະລິດຂນ
ັ້ ມາເປັນການວາງແຜນການໂຄສະນາເພື່ອຈູງໃຈຜູ້
ບລິໂພກໃນໄລຍະຍາວ
3) ການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນສູ່ກຸ່ມຜູ້ບລິໂພກ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ຄົນກາງ
ເປັນການໂຄສະນາທີເື່ ນັັ້ນໄປຍັງກຸ່ມຜູຊ
້ ັ້ ໂດຍເຈາະຈົງອາດເປັນກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກຄົນ
ສຸດທ້າຍ ຫຼ ຜູ້ຊທ
ັ້ າງອຸດສາຫະກາທີື່ຊັ້ສິນຄ້ານັັ້ນໄປໃຊ້ໃນການຜະລິດ ຫຼ ເປັນການໂຄສະນາ ຫຼ ເປັນການ
ໂຄສະນາທີມ
ື່ ຸ້ງກະຕຸ້ນ ຫຼ ຈູງໃຈຜູຄ
້ ້າສົື່ງ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍໃຫ້ສົນໃຈທີຈ
ື່ ະຊັ້ສນ
ິ ຄ້າຂອງບລິສັດໄປຈາໜ່າຍຕື່
4) ການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການພັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນ
ເລອກເຟັັ້ນ
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ຖ້າເປັນການໂຄສະນາທີເື່ ນັັ້ນມຸ້ງກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພັ້ນຖານ ຈະເນັນການ
ໂຄສະນາ ທີື່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກຮູ້ຈັກປະໂຫຍດຂອງສິນຄ້າ ແຕ່ຖ້າເປັນການໂຄສະນາທີື່
ເນັັ້ນມຸ້ງກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນເລອກເຟັັ້ນຈະເນັັ້ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກາສິນຄ້າເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຍອມຮັບ
ແລະ ເລອກຜະລິດຕະພັນຂອງບລິສັດແທນສິນຄ້າຂອງຄູແ
່ ຂ່ງຂັນ
5.4.2 ສໂື່ ຄສະນາ (Advertising Media)
ເມື່ອການົດດປະເພດໂຄສະນາແລ້ວຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງຄານງວ່າຈະເລອກ
ໂຄສະນາຜ່ານຊໂື່ ຄສະນາປະເພດໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂມ
ັ້ ູນຕ່າງໆ
ສົື່ງເຖິງກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກເປົັ້າໝາຍທີື່ທຸລະກິດ
ຕ້ອງການຫຼາຍທີື່ສຸດ ໂດຍຄານງເຖິງເວລາ ແລະ ຕົັ້ນທນດ້ວຍ ສື່ໂຄສະນາມີຫຼາຍປະເພດດັື່ງຕໄື່ ປນີັ້:
1) ໂທລະທັດ (Television)
ເປັນຊໂື່ ຄສະນາທີທ
ື່ ັນສະໄໝຫຼາຍທີື່ສຸດ ແລະສາມາດຈະເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກ
ໄດ້ດີທີື່ສຸດ ເພາະຈະຕ້ອງໃຊ້ທັງປະສາດຕາ ແລະ ປະສາດຫູໄປພ້ອມໆກັນສໂື່ ຄສະນານີັ້ມຂ
ີ ດ
ັ້ ີຄ: ສາມາດຈະ
ເຂົັ້າເຖິງຜູຊ
້ ົມຈານວນຫຼາຍ ເກີດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃນໄດ້ງາຍເພາະມີທັງສີ ແສງ ສຽງ ແລະ ພາບທີເື່ ຄອ
ນໄຫວໄດ້ ລັກກສະນະຂອງການແບ່ງເວລາຂອງສະຖານນີໂທລະທັດຈັດແບ່ງເວລາຕາມກຸ່ມຂອງຜູຊ
້ ົມເຊັື່ນ:
ລາຍການເດັກ ລາຍການແມ່ບ້ານ ລາຍການພບ
ື່ ້ານອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຜຜ
ູ້ ະລິດສາມາດເລອກຊ່ວງເວລາ ທີື່ຈະສົື່ງ
ເສີມການຈາໜ່າຍທີື່ເໝາະສົມໄດ້ ແຕ່ການໃຊ້ສໂື່ ຄສະນາທາງໂທລະທັດມີຂເັ້ ສຍຄ: ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ອາຍຸ
ຂອງການໂຄສະນາສັັ້ນ ແລະ ເສຍເວລາຫຼາຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການຜະລິດພາບຮູບເງົາໂຄສະນາ

2) ວິທະຍຸ (Radio)
ເປັນສໂື່ ຄສະນາທີຄ
ື່ ວມຄຸ່ມກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກໃນວົງກວ້າງ ຕົັ້ນທນຂອງການໂຄສະ
ນາໂດຍຊວ
ື່ ິທະຍຸນເີັ້ ສັຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕື່າ
ສາມາດຕິດຕາມກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄປໄດ້ທຸກທີື່ທກ
ຸ ເວລາ
ການໃຊ້ຊື່
ໂຄສະນານີັ້ ເໝາະກັບກຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກທີື່ມີລາຍໄດ້ຕື່າ ເພາະການຊວ
ັ້ ິທະຍຸໄວ້ໃຊ້ນັັ້ນ ລາຄາຖກ ອີກທັງສາມາດ
ໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິນໄດ້ ຜູ້ທີື່ບຮ
ື່ ໜ
ູ້ ັື່ງສກຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຊໂື່ ຄສະນາເຫຼາົື່ ນັັ້ນໄດ້ ການໃສ່ຊໂື່ ຄສະນາ
ທາງວິທະຍຸມຂ
ີ ັ້ເສຍຄ: ການຟັງສຽງຢ່າງດຽວເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູຂ
້ ອງຜູບ
້ ລິໂພກບື່ເລິກເຊິື່ງບານໃດ ແລະ
ຄວາມສົນໃຈທີື່ຜູ້ບລິໂພກມີຕຂ
ື່ ່າວສານນັັ້ນຈະຫຼຸດລົງ ເພາະໃນລະຫວ່າງຮັບຟັງຂ່າວສານສວນຫຼາຍຜູ້ບລິໂພ
ກຈະເຮັດວຽກຢ່າງອື່ນຄວບຄູໄ່ ປດ້ວຍ
3) ໜັງສີເພີມ (Newspaper)
ເປັນຊໂື່ ຄສະນາປະເພດໜື່ງທີມ
ື່ ີຜນ
ູ້ ິຍົມໃຊ້ກັນຫຼາຍ ເພາະສາມາດຄວບຄຸມພັ້ນທີື່
ແລະ ຈານວນຜູຮ
້ ັບໄດ້ກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະຖ້າໜັງສເພິມນັັ້ນມີປະລິມານການເພີື່ມຈາໜ່າຍສູງ ແລະ
ຫາກຕ້ອງການສົື່ງສຂ
ື່ ັ້ຄວາມ ໃນເຂດທ້ອງຖິື່ນກອາດເລອກໜັງສພິມລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ເປັນສສ
ື່ ະໜັບສະໜູນ
ການໂຄສະນາໄດ້ ນອກຈາກນັັ້ນຊໂື່ ຄສະນາທາງໜັງສພິມຍັງແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມລະດັບອາຍຸ ກາສກສາ ເພດ
ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງບລິສັດສາມາດເຂົັ້າສູກ
່ ຸ່ມຂອງຜູບ
້ ລິໂພກທີຕ
ື່ ້ອງການໄດ້ ແຕ່ການໃຊ້ສສ
ື່ ານໂຄສະ
ນານີມ
ັ້ ີຂເັ້ ສຍຄ: ອາຍຸຂອງສໂື່ ຄສະນາທາງໜັງສພິມມີອາຍຸສນ
ັັ້ ພຽງວັນດຽວເທົື່ານັັ້ນ ຫຼັງຈາກນັັ້ນຜູອ
້ ່ານຈະບື່
ສົນໃຈຂ່າວສານນັັ້ນອີກ
4) ວາລະສານ (Magazine)
ເປັນຊໂື່ ຄສະນາອີກປະເພດໜື່ງທີນ
ື່ ັບມຈ
ັ້ ະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເພີື່ມຂນ
ັ້ ເລອ
ື່ ຍໆ
ວາ ລະສານມີຊ່ວງຂອງຊີວິດນານກວ່າສື່ໂຄສະນາທາງໜັງສພິມ ສໂື່ ຄສະນາທາງວາລະສານມີຂດ
ັ້ ີຄ: ເປັນສື່
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ທີສ
ື່ າມາດໃຊ້ພາບເພື່ອສັກຈູງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູອ
້ ່ານໄດ້ ແລະ ວາລະສານນີຈ
ັ້ ະເຂົັ້າສູກ
່ ຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກເປັນ
ກຸ່ມສະເພາະເຊັື່ນ: ວາລະສານສຸພາບສັດຕີ ວາລະສານກິລາ ວາລະສານກະສິກາ ອື່ນໆ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູຜ
້ ະລິດ
ສາມາດຈະໃຊ້ສື່ໂຄສະນານີັ້ເຂົັ້າສູກ
່ ຸ່ມລູກຄ້າທີື່ຕົນຕ້ອງການໄດ້ ນອກຈາກຮູບແບບຂອງວາລະສານຍັງໄດ້ມີ
ການຈັດຮູບເຫຼັັ້ມສື່ສານສວຍງາມ ເຮັດໃຫ້ຜອ
ູ້ ່ານສົນໃຈທີື່ຈະເກັບຮັກສາເອົາໄວ້ ເມື່ອນາມາອ່ານໃໝ່ກຈະ
ເຫັນພາບການໂຄສະນານັັ້ນໄປດ້ວຍ ແຕ່ການໃສ່ສໂື່ ຄສະນາດ້ວຍວິທີນມ
ີັ້ ຂ
ີ ເັ້ ສຍຄ ອັດຕາຄ່າໂຄສະນາສູງ ໃຊ້
ເວລານານກວ່າໜັງສຈະອອກແຕ່ລະຄັັ້ງ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຄວາມຖີຂ
ື່ ອງຂຄ
ັ້ ວາມໂຄສະນາເຖິງຕົວຜູບ
້ ລິໂພ
ກຊ້າ
5) ສໂື່ ຄສະນາກາງແຈ້ງ (OutdoorAdvertising)
ເປັນປ້າຍໂຄສະນາທີື່ທາດ້ວຍໄມ້ ຫຼ ວັດສະດຸອື່ນໆ ປາຍໂຄສະນາທີື່ໃຊ້ໄຟຟ້າ
ການໃຊ້ສໂື່ ຄສະນາປະເພດນີບ
ັ້ ໄື່ ດເຈາະຈົງໄປທີກ
ື່ ຸ່ມຜູບ
້ ລິໂພກກຸ່ມໃດກຸ່ມໜງື່ ແຕ່ມຸ້ງເພື່ອເຕອນຄວາມຊົງຈາ
ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກທີື່ຜ່ານສັນຈອນໄປມາ ການໃຊ້ສໂື່ ຄສະນາປະເພດນີຈ
ັ້ ະຕ້ອງເລອກສະຖານທີື່ໃນການຕິດຄັັ້ງ
ແລະ ການໃຊ້ຂັ້ຄວາມຕ້ອງສັນ
ັ້ ກະທັດຫັດ ຊັດເຈນ ແລະ ໄດ້ໃຈຄວາມ ສື່ສານຈະຕ້ອງສະດຸດຕາ ສາມາດ
ດງດູດຄວາມສົນໃຈບຸກຄົນທົື່ວໄປໄດ້
6) ການໃຊ້ສໂື່ ຄສະນາ ແຫຼື່ງທີື່ລູກຄ້າຊັ້ (Point of Purchase Advertising)
ເປັນການນາໂປສະເຕີື່ມາຕິດໜ້າຮ້ານ
ຮ່ວມເຖິງການຈັດຕົກແຕ່ງພາບໃນຮ້ານ
ເພື່ອສັກຈູງໃຫ້ລູກຄ້າສົນໃຈ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກຄ້າເກີດຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າໂດຍທັນທີທັນໃດ
7) ການໃຊ້ Direct mail
ເປັນການຈັດສົື່ງແຜ່ນພັບ ຫຼ Catalog ທີື່ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າພ້ອມພາບ
ປະກອບອະທິບາຍວິທີການສັື່ງຊັ້ຈັດສົື່ງທາງໄປສະນີໄປເຖິງລູກຄ້າເປົາັ້ ໝາຍໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງຊັ້ ເປັນວິທີ
ໂຄສະນາ ແລະ ສະເໜີຂາຍສິນຄ້າໄປພ້ອມກັນ ໃນປະຈຸບັນມີທຸລະກິດທີື່ສະເໜີຂາຍດ້ວຍວິທີນເີັ້ ພີມ
ື່ ຫຼາຍ
ຂນ
ັ້ ລວມເຖິງຮ້ານສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັື່ນ: Central ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສະດວກເລື່ອງການສາລະຄ່າ
ສິນຄ້າຜ່ານບັດເຄດິດຕ່າງໆໄດ້
8) ການໂຄສະນາຕາມຍ່ານພາຫະນະ (TransitAdvertising)
ການໂຄສະນາຕາມຍານພາຫະນະ ລວມທັງທີື່ພັກຜູໂ້ ດຍສານດ້ວຍ ສື່ໂຄສະນາ
ຕາມຍານພາຫະຍະ ນີອ
ັ້ າດຕິດປ້າຍໂຄສະນາທາງດ້ານຫຼັງ ຫຼ ດ້ານຂ້າງກໄດ້ ເປັນສໂື່ ຄສະນາທີື່ສາມດຈະເຂົັ້າ
ເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າສະເພາະທີື່ເປັນລູກຄ້າເປົາັ້ ໝາຍ ເປັນສໂື່ ຄສະນາທີເື່ ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕື່າ ນອກຈາກສໂື່ ຄສະນາທີື່
ມີໃຊ້ກັນແຜ່ຫຼາຍ ປັດຈຸບັນມີການສະເໜີໂຄສະນາຜ່ານຊອ
ື່ ື່ນໆ ເພີື່ມຂນ
ັ້ ອີກ ເຊັື່ນ: ການໂຄສະນາໃນສະມຸດ
ໂທລະສັບ (yellow Pages) ຫຼ ການຕິດຕັັ້ງປາຍໂຄສະນາສະຖານທີຊ
ື່ ຸມນຸມຊົນອື່ນຕ່າງໆຫຼາຍຂນ
ັ້ ເຊັນ
ື່ :
ຕາມສະໜາມບິນ ສະຖານນີລົດໄພ ສະຖານນີລົດໂດຍສານໄປຕ່າງແຂວງ ຕາມສູນການຄ້າຕ່າງໆ ຫຼ ການ
ໂຄສະນາດ້ວຍການຕັດແຜນປ້າຍໃນລາຍການຕ່າງໆທາງໂທລະສັບ ໃນສະໜາມກິລາຊ່ວງທີື່ມີການແຂ່ງຂັນ
ຕ່າງໆ ໃນຖານະຜູອ
້ ຸປະ ຖາ ເຊິື່ັ້ງຈະປະກົດຢູ່ໃນສາຍຕາຜູຊ
້ ົມຕະຫຼອດເວລາຂອງລາຍການນັັ້ນ
ສໂື່ ຄສະນາທີື່ກາລັງເຂົັ້າສູ່ຄວາມນິຍົມ ແລະ ເປັນສທ
ື່ ີື່ທັນສະໄໝ ພັດທະນາຕາມ
ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເທັກໂນໂລຍີການສສ
ື່ ານຄ: ການໂຄສະນາທາງ internet ຜ່ານ computer ສື່ສານ
ສາມາດຈະໃຊ້ ແຜ່ຫຼາຍໄປໄດ້ກວ້າງແຂວງ ເຖິງລະດັບນາໆປະເທດ
ຈາກສໂື່ ຄສະນາແຕ່ລະປະເທດ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງໃນການນາຂ່າວສານ
ຈາກຜູຜະລິດຫຼ ຜູຂ
້ າຍໄປຍັງຜູບ
້ ລິໂພກ ຈະສາມາເຮັດໄດ້ໃນການຜ່ານຊໂື່ ຄສະນາຫຼາຍຮູບແບບ ແຕ່ການ
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ຈະເລອກໃຊ້ສໂື່ ຄສະນາປະເພດໃດນັັ້ນຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງ
ສທ
ື່ ີື່ໃຊ້ ຂັ້ດີ ແລະ ຂເັ້ ສຍຂອງສື່ຕ່າງໆເຫຼົື່ານີັ້ ສື່ຕ່າງໆເຫຼົື່ານັັ້ນເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດໄດ້
ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ແລະ ຕົັ້ນທນ ແລະ ຄ້າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສື່ສານໂຄສະນານັັ້ນສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼ ບື່

5.5

ການສົງື່ ເສີມການຂາຍ

ການສົເື່ ສີມການຂາຍເປັນກິດຈະກາການຕະຫຼາດຢ່າງໜື່ງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກເກີດຄວາມສົນໃຈ
ໃນຕົວສິນຄ້າຫຼາຍຍິື່ງຂັ້ນ
ການສົື່ງເສີມການຂາຍເປັນຮູບແບບທີື່ອົງກອນທຸລະກິດສະເໜີຜົນປະໂຫຍດພິ
ເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເປັນຄັັ້ງຄາວ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກຄ້າຊັ້ສິນຄ້າໃນຊ່ວງເວລານັັ້ນ ເປັນກິດຈະກາທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດ
ໜ້າທີື່ສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ໂດຍໃຊ້ຮ່ວມກັບການໂຄສະນາ ແລະ ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນ ທຸລະກິດບາງແຫ່ງ
ໄດຈັດຕັັ້ງໜ່ວຍງານຂັ້ນມາເຮັດໜ້າທີື່ສົງເສີມການຂາຍໂດຍສະເພາະ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ໝາຍເຖິງວຽກທີື່ເຮັດ
ໜ້າທີື່ໃນການສົງື່ ເສີມການຂາຍນີຈ
ັ້ ະຂັ້ນໂດຍກົງຕຝ
ື່ ່າຍການຕະຫຼາດໂດຍໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈັດການ
ດູແລຄວບຄຸມໄປກັບການໃຊ້ວິທີການຂາຍໂດຍບຸກຄົນ ແລະ ການໂຄສະນາ ເພື່ອທີື່ຈະວາງແຜນໃຫ້ສ່ວນ
ປະສົມການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion Mix) ໄດ້ປະສານງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ໃນອະດີດຜູ້ບລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕກ
ື່ ານສົງເສີມການຂາຍໜ້ອຍຫຼາຍ ເພາະ
ເຫັນວ່າເປັນເຄື່ອງມທີື່ໃຊ້ໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ທີື່ເຫັນຜົນຊ້າຕ່າງກັບການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ ຫຼ
ການໂຄສະນາ ແລະ ມັກຈະຖວ່າການສົື່ງເສີມການຂາຍນັັ້ນຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມທີື່ໃຊ້ສາລັບຊ່ວງເວລາທີຕ
ື່ ້ອງ
ການເພີມ
ື່ ຍອດຂາຍຂອງທຸລະກິດເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນສະພາວະການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດມີຄວາມ
ຮຸງແຮງຫຼາຍຂນ
ັ້ ຜູ້ບລິຫານການຕະຫຼາດຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍິງື່ ທີື່ຈະຕ້ອງປັບປຸງຍຸດທະສາດໃນການສົງື່
ເສີມການຂາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານນະການ
ຜູ້ບລິຫານການຕະຫຼາດເລີື່ມເບິື່ງເຫັນຄວາມສາຄັນຂອງ
ການສົື່ງເສີມການຂາຍທີື່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການຂາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກິດຈະກາການສົື່ງເສີມການຂາຍຈື່ັ້ງ
ເພີື່ມຂັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ
ຖໄດ້ວ່າເປັນເຄອ
ື່ ງມທີື່ສາຄັນຫຼາຍທີື່ທຸລະກິດຈະໃຊ້ໃນການວາງກົນລະຍຸດການສົື່ງ
ເສີມ ການຕະຫຼາດໄດ້ ຕະຫຼອດເຖິງວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ດັື່ງນັັ້ນຄ່າໃຊ້ຈາຍໃນການສົງື່ ເສີມການ
ຂາຍຈື່ງເພີື່ມຂນ
ັ້ ທຸກໆປີ ປັດຈຸບັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົື່ງເສີມການຂາຍຂອງທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຈະເພີື່ມຂນ
ັ້
ເຖິງປະມານ 20-30% ຂອງງົບປະມານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທັງໝົດ
ກຸມ
່ ເປົາັ້ ໝາຍໃນການສົື່ງເສີມການຂາຍ (Sale Promotion Target)
1) ການສົື່ງເສີມການຂາຍມຸ້ງສູຜ
່ ບ
ູ້ ລິໂພກ (Consumer Promotion)
2) ການສົື່ງເສີມການຂາຍມຸ້ງສູຜ
່ ຈ
ູ້ າໜ່າຍ (Trade Promotion)
3) ການສົື່ງເສີມການຂາຍມຸ້ງສູພ
້ື່ ະນັກງານຂາຍ (Sale-force Promotion)
ເທກນິກການສົງື່ ເສີມການຂາຍ (Sale Promotion Technicques)
1) ການຈັດສະແດງສິນຄ້າ (Exhibition)
2) ການສາທິດ (Demonstration)
3) ການແຈກຂອງຕົວຢ່າງ (Sample)
4) ບັດ ທີື່ເປັນສ່ວນຫຼຸດລາຄາ (Coupon)
5) ການໃຫ້ຂອງແຖມ (Premium)
6) ການໃຊ້ສະແຕມການຄ້າ (Trading Stamp)
7) ການຫຼຸດລາຄາ (Price-offs)
8) ການສົງື່ ເສີມໄປຊິງໂຊກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຊິງໂຊກ
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ການປະຊາສາພັນ
ເປັນເຄື່ອງມການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍຂນ
ັ້
ການປະຊາສາພັນ
ເປັນການໃຫ້ຂມູນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງທຸລະກິດ ສ່ວນການໂຄສະນາເປັນການຂມ
ັ້ ູນ
ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ການປະຊາສາພັນເປັນການບອກຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງອົງກອນທຸລະກິດຫຼາຍ
ກວ່າການສະ ເໜີຂາຍ ເຮັດໃຫ້ຜບ
ູ້ ລິໂພກບື່ຕ້ອງລະມັດລະວັງຕຂ
ື່ ່າວສານທີື່ໄດ້ຮັບຫຼວງຫຼາຍ
ຢ່າງໃດກຕາມ ຜູ້ບລິຫານການຕະຫຼາດກສາມາດອາໄສການປະຊາສາພັນສ້າງການຍ່ອມັບໃຫ້
ຄົວຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະຖາບັນຄອົງກອນທຸລະກິດຈາກຜູບ
້ ລິໂພກໄດ້ ດັງນັັ້ນການປະຊາສາພັນ ຈື່ງເປັນ
ການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຊໂັ້ ດຍອາໄສຊສ
ື່ ຽງ ພາບຟົດທີື່ດີຂອງກິດຈະການ ໂດຍການສ້າງຂ່າວທີໃື່ ຊ້ສຕ
ື່ ່າງໆ
ເຊັື່ນ: ໜັງສພິມ ວິທະຍຸ ໂທລະທັດອື່ນໆ ເປັນສທ
ື່ ີື່ໄປເຖິງຜູບ
້ ລິໂພກ ເປັນວິທີທທ
ີື່ ຸລະກິດເສຍຄ່າໜ້ອຍທີື່
ສຸດ ແລະ ການປະຊາສາພັນຈະຊ່ວຍສ້າງພາບຟົດທີື່ດີຂອງທຸລະກິດ ທັງໃນສາຍຕາຂອງບຸກຄົນພາຍໃນ
ແລະ ບຸກຄົນພາຍນອກອົງການອີກດ້ວຍ

5.6

ການເລອກວິທກ
ີ ານສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດ

ການຕັດສິນໃຈເລອກວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຫຼ ເລອກຊທ
ື່ ີື່ຈະໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍ
ໃນການສົື່ງເສີມໃຫ້ເພີື່ມຍອດຂາຍ ເພີື່ມກາໄລ ສ້າງພາບຟົດທີື່ດີ ໃຫ້ກັບກິດຈະການ ບສ
ື່ າມາດຈະປະເມີນ
ຜົນວັດໄດ້ໃນເຊິງປະລິມານ ດັງນັັ້ນຈື່ງເປັນວຽກທີື່ຍຸ້ງຍາກວຽກໜື່ງສັບບລັບຜູບ
້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ການ
ຕັດສິນໃຈເລອກ Promotion Mix ທີື່ຈະໃຫ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈື່ງຕ້ອງສກສາວິເຄາະຈາກປັດໃຈຫຼາຍ
ປະການ ທີມ
ື່ ີອິດທິພົນຕກ
ື່ ານເລອກສື່ ແລະ ວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ມີອິດທິພົນຕປ
ື່ ະສິທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນຂອງສື່ ແລະ ວິທີເລອກໃຊ້

5.7

ຄຸນຄ່າການສົງເສີມທາງການຕະຫຼາດ

ເນື່ອງຈາກມີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຫຼາຍປະກອບການຈາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ບລິການຈົນເບິື່ງ
ເໝອນວ່າບມ
ື່ ີຜະລິດຕະພັນໃດຈະຈາໜ່າຍໄດ້ໂດຍບມ
ື່ ີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເຂົັ້າຊ່ວຍ ເມື່ອການສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດເຂົັ້າມາໃນຊີວິດ ປະຈາວັນຂອງຜູບ
້ ລິໂພກຫຼາຍຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງວິພາກວິຈານຂອງຄວາມ
ຖກຕ້ອງໃນການທຸ້ມເທການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີຂັ້ຄວາມຫຼາຍກ່ຽວກັບຜົນການຈັດກິດຈະ
ກາການຕະ ຫຼາດເຊັື່ນ:
- ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເພີື່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈາໜ່າຍ ສິນຄ້າໂດຍບື່ຈາເປັນ
- ການໂຄສະນາຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າມາຄອບງາການໃຊ້ສະຕິບັນຍາຂອງຜູ້ບລິໂພກ
- ການສົື່ງເສີການຕະຫຼາດ ເຂົາັ້ ມາຍັດຍຽດຄວາມຄິດໃນການຈ່າຍເງິນຊັ້ຜະລິດຕະພັນໂດຍຍັງບື່
ຄິດເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟອຍຂັ້ນ
- ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດບື່ໄດ້ກຜົນດີອັນໃດໃຫ້ສັງຄົມ
- ການໂຄສະນາ
ແລະ
ການຈັດກິດຈະກາພິເສດຕ່າງໆ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງ
ເສດຖະກິດ
- ການໂຄສະນາ ແລະ ການ ຫຼ ການຂາຍຂອງພະນັກງານຂາຍ ມັກຈະມີເຈຕະນາຫຼອກລວງ ບື່
ຄານງເຖິງສິນລະທາ ເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼົງເຊື່ອ
- ຂຄ
ັ້ ວາມໂຄສະນາມັກຈະເກີນຄວາມຈິງ
5.7.1 ຄຸນຄ່າການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດທີມ
ື່ ຕ
ີ ສ
ື່ ງັ ຄົມ
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ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ມີໂອການເລອກຫຼາຍຂັ້ນສາລັບຜູບ
້ ລິໂພກແຕ່ລະກຸ່ມ
ຫາກຂາດການສື່ສານຕ່າງໆ ຜູ້ບລິໂພກຈະບຮ
ື່ ວ
ູ້ ່າມີຜະລິດຕະພັນໃນຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ ທີື່ເໝາະສົມກົງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຫຼາຍກວ່າ ຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂັ້ນ ກໃຫ້ເກີດອິດສະລະໃນການ
ເລອກຫຼາຍຂນ
ັ້
ມີໂຄງສະນາດ້ານການສົື່ງເສີມຫຼວງຫຼາຍເກີດຂນ
ັ້ ປະສົບຄວາມສາເລັດໄດ້ ໂດຍການ
ນາວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດການໂຄສະນາຕ່າງໆ ມາໃຊ້ເຊັື່ນ: ໂຄງການສັກຊວນໃຫ້ປະຊາຊົນປະຢັດນັ້າ
ປະຢັດໄຟ ໂຄງການຕື່ຕ້ານຍາເສດຕິດ ການຊັກສວນໃຫ້ໄປໃຊ້ສິດເລອກຕັັ້ງ ຫຼ ການຕື່ຕ້ານການຊສ
ັ້ ຽງ
ໂຄງການວາງແຜນຄອບຄົວ ໂຄງການປ້ອງກັນໂລກພະຍາໃບໄມ້ ໃນການປະສົບຄວາມສາເລັດຈາກການລົງ
ໂຄສະນາຜ່ານຊຕ
ື່ ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ການສົື່ງເສີື່ມການຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນນີັ້ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູກ
້ ານສກສາ ໃນການດາລົງ
ຊີວິດທີື່ທັນສະໄໝກັບຜູບ
້ ລິໂພກໄປດ້ວຍ ຈາກການນາສະເໝີແນະນາຜະລິດຕະພັນມາໃໝ່ໆ ດ້ວຍເທັກໂນ
ໂລຊີສູງ
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທິງ ຫຼ ຂ່າວສານຕ່າງໆ
ຈາກ ການເຂົັ້າມາຊກ
ັ້ ານໂຄສະນາ ໃນສຊ
ື່ ະນິດຕ່າງໆ ທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ຫາກຂາດກິດຈະກາສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດ ທຸລະກິດບັນເທິງ ຫຼ ສິື່ງຕີເພີມເຫຼາົື່ ນີັ້ ຈະບສາມາດທາທຸລະກິດຕໄື່ ປໄດ້ ແລະ ບສ
ື່ າມາດ
ຜະລິດລາຍການສະນຸກໆ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນເບິື່ງໄດ້
5.7.2 ຄຸນຄ່າການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດທີມ
ື່ ຕ
ີ ເື່ ສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ດ້ວຍງົບປະມານທີື່ທຸລະກິດຕ່າງໆ
ບື່ວ່າຂະໜາດໃຫ່ຍ-ນ້ອຍທຸ້ມເທໄປໃນການຈັດ
ເຮັດກິດຈະກາດ້ານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ກຜົນໃຫ້ເກີດທຸລະກິດໃໝ່ໆເພີື່ມຂັ້ນ ຂະຫຍາຍການຈ້າງງານເພີື່ມ
ຂນ
ັ້ ເກີດທຸລະກິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດງານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ບລິສັດໂຄສະນາ ໂຮງພິມ
ກິດຈະການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ໜັງສພິມ ວາລະສານ ສະຖານນີໂທລະທັດ ສະຖານນີ
ວິທະຍຸ ຜູ້ຂາຍໜັງສ ຂາຍເຈ້ຍ ຂາຍວັດຖຸຕ່າງໆ ໃນການຈັດເຮັດວຽກສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ກິດຈະການ
ເພີື່ມຂນ
ັ້ ຕ້ອງຈ້າງວຽກເພີື່ມຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດດີຂນ
ັ້
ຕົວທີື່ຜະລິດສິັ້ນຄ້າແລະບລິການ ເມື່ອທາການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດແລ້ວ ຈາໜ່າຍໄດ້
ເພີື່ມຂັ້ນ ຍ່ອມຕ້ອງການກາລັງຄົນເພີື່ມຂັ້ນ ວັດຖຸດີບເພີື່ມຂນ
ັ້ ເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນເພີື່ມຂັ້ນ ເພື່ອເພີື່ມການ
ຜະລິດ ຍ່ອມກື່ໃຫ້ເກີດຜົນດີ ຕື່ການຈະເລີນຂອງເສດຖະກິດເຊັື່ນກັນ ແລະ ຫາກສາມາດທາການສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດ ນາໄປຈາໜາຍໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ ຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ເງີນຕາເຂົັ້າປະເທດໄດອີກ ທາງໜື່ງ ເປັນ
ການເສີມຄວາມມັງຄັື່ງໃຫ້ກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄດ້
5.7.3 ຄຸນຄ່າການສົງື່ ເສີມການຕະຫຼາດທີມ
ື່ ຕ
ີ ທ
ື່ ລ
ຸ ະກິດ
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດມີຜົນໃຫ້ຈາໜ່າຍຜົນຜະລິດໄດ້ເພີື່ມຂັ້ນ ຈະມີຜົນຕກ
ື່ ານຫຼຸດ
ຕົັ້ນທນຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ ເມື່ອຜົນຜະລິດຫຼາຍຂັ້ນ ຈາໜາຍຫຼາຍຂນ
ັ້
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດສາມາດປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິດ ປຽນພດຕິກາຂອງຜູຊ
້ ັ້
ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຍອ
່ ມຮັບໃນສິນຄ້າໃໝ່ ໄດ້ໄວຂນ
ັ້ ກິດຈະການທຸລະກິດບຕ
ື່ ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການແນະນາ
ສິນຄ້າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຈະຫຼຸດລົງ
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມມັກໃນກາສິນຄ້າ ໄດ້ໄວຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການ
ຕັດສິນໃຈເລອກຊັ້ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກໄວຂັ້ນ ຊັ້ໃນປະລິມານຫຼາຍຂນ
ັ້ ເພາະຢູບ
່ ົນພັ້ນຖານຂອງຄວາມເຊອ
ື່ ຖ ທີື່
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ສາຄັນ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຖກນາໄປໃຊ້ແນວໃດ ? ບແ
ື່ ມ່ນມີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຫຼ ບື່? ທີື່ກ
ໃຫ້ເກີດຄຸນຄ່າ ຫຼ ສ້າງຄວາມເສອມເສຍ ?
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