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ຄ ານ າ 

 ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການ
ພັດທະນາຂະແໜງ ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດກ້ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສ ກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພັດທະນາສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ
ລະບົບການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັຼກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນ
ເອົາຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີ
ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, 
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ 
ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສກິ າ. 
ຫັຼກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພ ື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາ
ການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັຼກສູດ
ແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫັຼກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັຼກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັຼກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພ ື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັຼກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັຼກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫົຼື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັຼກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັຼກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ການແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການ
ສ ກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າ
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ມະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝ
ອນ ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ
, ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມ ອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາ
ທາງດ້ານເຕກັນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫຼັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, 
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັຼກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
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ບົດນ າ 

 
ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ການຕະຫຼາດ” ເຫັຼັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້

ການຮຽນການສອນ ໃນລະບບົໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ     ເໜ ອ. ຜູ້
ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງ 
ປະເທດ, ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ້ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດກະສິກ າ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການ
ຕະຫຼາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫັຼັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ື່ງ
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສ ກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການສ້າງທຸລະກິດກະສ ິ
ກ າຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການທາງການຕະຫຼາດຂອງຕົນເອງໃນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 

ໃນປ ັ້ມເຫັຼັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງ ຄວາມຮູພ້ ັ້ນຖານຂອງການຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ການກ ານົດ
ລາຄາ, ການຈັດຈ າໜ່າຍ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ 

ປ ັ້ມເຫັຼັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທ ື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫຼາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫຼ  ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄ າຕ ານິຕຊິົມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພ ື່ອຈະໄດປ້ັບປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂ
ເນ ັ້ອໃນທີ່ຍັງບ ື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ 
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ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ນຍິາມຂອງການຕະຫາຼດ  

ການເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດ ແມ່ນເພ ື່ອທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງຂອບເຂດຂອງການຕະ 
ຫຼາດ  ເຊິື່ງມີຜູໃ້ຫ້ຄ ານິຍາມຂອງການຕະຫຼາດໄວຢ້່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນທີື່ນີັ້ຈະກ່າວເຖິງໃນສະເພາະບາງສ່ວນທີື່
ສ າຄັນ ແລະ ມັກເວົັ້າເຖິງເລ ື່ອຍໆເຊັື່ນ: 

ສະມາຄົມການຕະຫຼາດອາເມລິກາ (American Marketing Association ຫຼ  AMA: 
1985)ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດໄວ້ວ່າການຕະຫຼາດຄ ຂະບວນການໃນການວາງແຜນ 
(Planning) ແລະ ການປະຕິບັດການ (Exescuting) ພັດທະນາແນວຄິດ (Conception) ກ ານົດ
ລາຄາບ ລິການສົື່ງເສີມກາານຕະຫຼາດ ແລະ ຈັດຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ, ຄວາມຄິດ ແລະ ການບ ລິການ ເພ ື່ອກ ໃຫ້
ເກີດການແລກປ່ຽນທີື່ສາມາດບັນລຈຸຸດປະສົງຂອງອົງການ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງລູກຄ້າ 

ສະຖາບັນການຕະຫຼາດແຫ່ງປະເທດອັງກິດ (The UKs Charered Institute of 
Marketing) ໃຫ້ຄ ານິຍາມຂອງການຕະຫຼາດວ່າການຕະຫຼາດຄ ຂະບວນການໃນການຈັດການເພ ື່ອໃຫ້
ສາມາດລະບຸ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ ສາມາດຕອບສະໜອງຕ ື່
ຄວາມຄາດຫວັງນັັ້ນ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມເພິື່ງພ ໃຈແກລູ່ກຄ້າໄດຢ້່າງມປີະສິດທິພາບ 

ການຕະຫຼາດເປັນຂະບວນການຂອງການວາງແຜນ, ການນ າແນວຄິດ, ການກ ານົດລາຄາການ
ກ ານົດການສົື່ງເສມີການຕະຫຼາດ ແລະ ການກ ານົດຊ່ອງທາງການຈັດຈ າໜ່າຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ນ າ
ໃຊເ້ພ ື່ອໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມເພິື່ງພ ໃຈຂອງຜູບ້ ລໂິພກ ຫຼ  ຕອບສະໜອງ
ຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງຜູບ້ ລິໂພກທີື່ເປັນອົງກອນໄດ້ 

 
1.2 ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕະຫາຼດ  

ຈາກການວິວັດທະນາການ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫຼາດດັື່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນຈະພົບວ່າ 
ການຕະຫຼາດມບີົດບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຕ ື່ຊີວິດປະຈ າວັນຂອງມະນຸດ ແລະ ຕ ື່ສັງຄົມໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ ເຊິື່ງສາມາດສະຫຼຸບຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

 
1.2.1 ຄວາມສ າຄນັຕ ື່ເສດຖະກດິສງັຄມົ   

ບດົທ ີ1 
ຄວາມຮູພ້ ັ້ນຖານຂອງການຕະຫຼາດ 



2 

ລະບົບເສດຖະກິດທີື່ມສີະເຖຍລະພາບລະພາບ ແລະ ມອີັດຕາການເຕີບໂຕຢ່າງຕ ື່
ເນ ື່ອງ ເປັນລະບົບເສດຖະກິດທີື່ທຸກປະເທດປາຖະໜາ ແລະ ການຕະຫຼາດຈະເປັນກົນໄກ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ທີື່
ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດສາມາດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຕີບໂຕໄດ້ ເນ ື່ອງຈາກ: 

- ກ ໃຫ້ເກີດການຈ້າງງານຫຼາຍຂ ັ້ນ ການຕະຫຼາດກ ໃຫ້ເກີດອາຊີບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ າ
ເນີນງານທາງການຕະຫຼາດ ທັງຜູທີ້ື່ເຮັດໜ້າທີື່ດ້ານການຕະຫຼາດ ພະນັກງານຂາຍ ຕົວແທນໂຄສະນາ ຕົວ
ແທນຈັດຈ າໜາຍສິັ້ນຄ້າ ການວິໄຈຕະຫຼາດນອກຈາກນັັ້ນການຕະຫຼາດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມກີ າໄລຫຼາຍຂ ັ້ນ 

- ຍົກລະດັບການດ າລົງຊີວິດຂອງຜູ້ບ ລໂິພກໃນສັງຄົມໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ ການດ າເນີນງານ ທາງ
ການຕະຫຼາດຂອງແຕ່ລະທຸລະກິດ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸລະກິດອ ື່ນໆ ຕ້ອງມີການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເກີດ
ລະບົບການແຂ່ງຂັນທາງການຕະຫຼາດທີື່ທຸລະກິດ ຕ້ອງເລັື່ງພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຂອງຕົນໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບ 

- ກະຕຸ້ນລະບົບເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ຈະພັດທະນາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມຄີຸນຄ່າ ແລະ 
ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ລວມທັງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຊ ັ້ ແລະ ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຈ ື່ງກ ໃຫ້ເກີດການ
ໃຊຈ້່າຍ ແລະ ມີເງນິໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດ 

- ສ້າງລາຍໄດ້ເຂົັ້າປະເທດຈາກການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ ການຈັດ
ຈ າໜ່າຍ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ເໝາະສົມ ສາມາດຂະຫຍາຍຜົນຜະລິດສູຕ່່າງປະເທດໄດ້ 

1.2.2 ຄວາມສ າຄນັຕ ື່ໜ່ວຍງານພາກລດັ ແລະ ອງົການທີື່ບ ື່ຫວງັຜນົກ າໄລ  
ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ ວິສະຫະກິດ ແລະ ອົງກອນທີື່ບ ື່ຫວັງຜົນກ າໄລ ເຊັື່ນ: ສະຖາບັນ

ການສ ກສາມູນນິທິ, ສະມະຄົມ ຫຼ  ອົງກອນເພ ື່ອການກຸສົນຕ່າງໆ ສາມາດນ າການຕະຫຼາດມາເປັນເຄ ື່ອງມ  
ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການດ າເນີນງານຂອງໜ່ວຍງານ ຫຼ  ອົງກອນໃຫ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ຕ້ອງການໂດຍການໃຊ້
ການຕະຫຼາດສ າລັບ: 

- ຕິດຕ ື່ສ ື່ສານກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ການດ າເນີນງານຂອງໜ່ວຍງານຮູບແບບນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ການ
ຮ່ວມມ  ແລະ ຖ ກສັງເກດຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຄ ື່ອງມ ການຕະຫຼາດ ຈະຊ່ວຍໃນການສ ື່ສານກັບກັບກຸ່ມຄົນ
ດັງກ່າວ 

- ລະດົມການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ເຄ ື່ອງມ ການຕະຫຼາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິທີ
ການເຂົັ້າເຖິງສ ື່ສານກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການຈູງໃຈໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ 
ຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍິື່ງຂ ັ້ນ 

1.2.3 ຄວາມສ າຄນັຕ ື່ທຸລະກດິ  
ຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການຕະຫຼາດ ທີື່ມຕີ ື່ລະບົບເສດຖະກິດໄປແລ້ວ

ນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີການພິຈາລະນາໄດ້ວ່າ ການຕະຫຼາດຄ ກິດຈະກ າຫັຼກປະການໜ ື່ງຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ 
ເປັນເຄ ື່ອງມ ການສ້າງຜົນກ າໄລ ຫຼ  ນ າໄປສູເ່ປົັ້າໝາຍອ ື່ນໆຂອງອົງກອນ ໂດຍສາມາດສັງລວມຄວາມສ າຄັນ
ຂອງການຕະຫຼາດ ຕ ື່ພາກທຸລະກິດໄດດ້ັື່ງນີັ້: 

- ເຮັດໜ້າທີື່ສ ື່ສານລະຫວ່າງທຸລະກິດກັບລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມ ເຮັດໜ້າທີື່ສ ື່ສານທາງການ
ຕະຫຼາດກັບລູກຄ້າເພ ື່ອເປັນການແຈ້ງຂ່າວແນະນ າ, ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດສິື່ງທີື່ຈູງໃຈ ເພ ື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ກຸ່ມເປົັ້າ    
ໝາຍສົນໃຈທີື່ຈະດ າເນີນຕາມຈຸດປະສົງຂອງການຕະຫຼາດທີື່ທຸລະກິດຄາດຫວັງໄວ້ 

- ສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຈາກການພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການໃຫ້ກົງ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການໄປເຖິງມ ຜູ້ບ ລິໂພກ
ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດແບບສ້າງພາບຫັຼກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
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ສົື່ງຜົນໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີມູນຄ່າເພີື່ມຂ ັ້ນ ໃນດ້ານຄຸນສົມບັດຄວາມສະດວກ ແລະ ສິື່ງທີື່ສ າຄັນຫັຼກຄ ເປັນທີື່
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ 

- ຊ່ວຍເພີື່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບທຸລະກິດການຕະຫຼາດນ າມາເຊິື່ງຄວາມສ າເລັດຕາມເປົັ້າໝາຍ 
ທີື່ກ ານົດຂອງອົງກອນ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ຈະ
ມີຜົນຕ ື່ທຸລະກິດໃນຮູບລາຍໄດ້ ແລະ ກ າໄລອັນເປັນເປົັ້າໝາຍຫັຼກໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. 

1.2.4 ຄວາມສ າຄນັຕ ື່ຜູບ້ ລໂິພກ  
     ຈາກການທີື່ທຸລະກິດຕ່າງໆໃຊ້ການຕະຫຼາດ  ໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ 

ແຂ່ງຂັນກັນໃນການຕອບສະໝອງຕ ື່ຜູ້ບ ລິໂພກ ຕະຫຼອດຈົນອົງກອນຕ່າງໆທີື່ໃຊ້ການຕະຫຼາດເປັນເຄ ື່ອງມ 
ໃນການບ ລິຫານຈັດການ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກໄດ້ຮັບຂ່າວສານຈາກທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນເຫົຼື່ານັັ້ນ ອີກທັງ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຫຼາຍສ່ວນດັື່ງນີັ້: 

- ການຕະຫຼາດກ ໃຫ້ເກີດການກະຈາຍສິນຄ້າ ແລະ ບ ລກິານໄປສູຕ່ະຫຼາດໄດ້ຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງເຮັດໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການຫາຊ ັ້ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການໄດ້ດີຂ ັ້ນ 

- ຈາກການແຂ່ງຂັນໃນການພະຍາຍາມຕອບສະໜອງ ຕ ື່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 
ທຸລະກິດຈະພະຍາຍາມພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ
ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຂ ັ້ນ ແລະ ມີລາຄາທີື່ຖ ກລົງ 

- ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກໄດ້ຮັບຂາ່ວສານ ເຊິື່ງໃຊ້ເປັນຂ ັ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈ ຍິື່ງມີການ
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີການນ າໃຊ້ຕະຫຼາດເຂົັ້າມາຫຼາຍເທົື່າໃດ ຜູ້ບ ລິໂພກກ ແຮງມີທາງເລ ອກຫຼາຍຂ ັ້ນ 
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ຮບູທ ີ1  ຄວາມສ າຄນັຂອງການຕະຫາຼດ 
 

1.3 ໜາ້ທີື່ຂອງການຕະຫາຼດ  
ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຕາມຄວາມໝາຍຂອງຄ າວ່າ “ການຕະຫຼາດ”  ດັື່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັັ້ນ ຈະ

ຕ້ອງມີການປະກອບກິດຈະກ າຕ່າງໆທາງທຸລະກິດ ເພ ື່ອຈະໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຜະລິດອອກມາໄດ້
ຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ ັ້ ສາມາດໂອນປ່ຽນມ ໃນກ າມະສິດ ສິັ້ນຄ້າ ແລະ ບ ລກິານ ການເຄ ື່ອນ
ຍ້າຍຈາກຜູ້ຜະລິດໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກຕ່າງໆ ຫຼ  ຜູ້ໃຊ້ລາຍຕ່າງໆ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໃນທາງການຕະຫຼາດເຫົຼື່ານີັ້ມີ
ຫຼາຍ ຈ ື່ງໄດ້ມີການຈັດກຸ່ມຂອງກິດຈະກ າຮຽກວ່າ: ໜ້າທີື່ທາງການຕະຫຼາດ (Marketing Function) 
ສາມາດຈັດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນກຸ່ມໜ້າທີື່ທາງການຕະຫຼາດ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ໆຄ : ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ໜ້າທີື່
ກ່ຽວກັບການຈັດຈ າໜ່າຍ, ໜ້າທີື່ອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ແຕ່ລະໜ້າທີື່ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກ າ
ການຕະຫຼາດຕ່າງໆ 

1.3.1 ໜ້າທີື່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ 
ເປັນກິດຈະກ າທາງການຕະຫຼາດໃນການທີື່ຈະໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການທີື່ຖ ກຕ້ອງກັບ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ກິດຈະກ າທີື່ກ ໃຫ້ເກີດການໂອນປ່ຽນກ າມະສິດໃນສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການນັັ້ນໆ 
ລວມທັງກິດຈະກ າທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການນັັ້ນມີການໂອນປ່ຽນມ ໄດ້ງ່າຍຂ ັ້ນປະກອບດ້ວຍໜ້າ
ທີື່ຕ່າງໆຄ : 

1. ການວາງແຜນ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ  
ກ່ອນຈະມີການຜະລິດ ຫຼ  ກອ່ນຈະສະເໜີຂາຍຜະລິດຕະພັນໜ ື່ງໃນຕະຫຼາດ ຈະ

ຕ້ອງໄດ້ມີການກ ານົດລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີື່ຈະສະເໜີຂາຍຮູບລັກສະນະສີສັນຂະ
ໜາດນ າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດອັນໃດໄດ້ແດ່ ສິື່ງເຫົຼື່ານີັ້ຄ ເລ ື່ອງການວາງແຜນ ເພ ື່ອກ ານົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະ 
ລິດຕະພັນທີື່ຈະສະເໜີຂາຍ 

 
2. ການຊ ັ້  

ໜ້າທີື່ການຊ ັ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກ າຕ່າງໆ ດັື່ງນີັ້: 
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ກ. ການຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງການຊ ັ້  
ໃນການຈັດຊ ັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຕ່າງໆ ແຕ່ລະຄັັ້ງ ຈ່ະຕ້ອງມີການກ ານົດ

ຈຸດປະສົງຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວກັບປະເພດຊະນິດລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ, ເວລາ ແລະ ປະລິມານທີື່ຈະຊ ັ້ ລວມທັງ
ລາຄາທີື່ພ ໃຈຈະຊ ັ້ ລາຍລະອຽດເຫົຼານີັ້ຂ ັ້ນຢູ່ວ່າ ໃນກຸ່ມຜູ້ຊ ັ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ຜູ້
ບ ລິໂພກຊ ັ້ເພ ື່ອບ ລິໂພກຂອງຕົນເອງ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຊ ັ້ເພ ື່ອນ າມາຂາຍຕ ື່ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າຊ ັ້ເພ ື່ອນ າເອົາໄປ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າສະນິດອ ື່ນ ຢ່າງໃດກ ຕາມ ໃນກິດຈະການທຸລະກິດທົື່ວໄປຈະມີຈຸດປະສົງໃນການຊ ັ້ເພ ື່ອ
ຈ າໜ່າຍຕ ື່ ຫຼ  ເພ ື່ອຜະລິດ ດັື່ງນັັ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງກິດຈະການທຸລະກິດ ຈ ື່ງເປັນຜົນສ ບເນ ື່ອງຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດບ ລິໂພກ 

ຂ. ການເລ ອກແຫຼື່ງຊ ັ້ 
ປະຈຸບັນສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດ ຈະມີຜູ້ຜະລິດຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະ ບາງຄັັ້ງມາຈາກ

ແຫຼື່ງຕ່າງໆ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຕາມສະພາບພູມມີສາດ,  ສິນຄ້າບາງຊະນດິເປັນທີື່ຮູຈ້ັກກັນດີໃນສະຖານທີື່ຜະ 
ລິດ,  ຄຸນນະພາບເປັນທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ເຊັື່ນ: ແຈ່ວປາບ ັ້າຊ າເໜ ອ, ກາເຟປາກຊ່ອງເປັນຕົັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູ້ຊ ັ້ອາດເຈາະ
ຈົງເລ ອກແຫຼື່ງທີື່ມາຂອງສິນຄ້າທີື່ຕົນພ ໃຈ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນຄຸນນະພາບ 

ຄ. ການພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າ 
ນອກຈາກພິຈາລະນາແຫຼື່ງທີື່ເໝາະສົມຂອງສິນຄ້າແລ້ວຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນ

ນະພາບຊະນິດ, ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ປະລິມານຄວາມນິຍົມ, ລາຄາ ວ່າເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີື່ຈະຊ ັ້ 
ຫຼ  ບ ື່ຊ ັ້, ຈະກ່ຽວກັບການເລ ອກ ຜູ້ຂາຍທີື່ສະເໜີຂາຍສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນ ການເລ ອກອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຊ ື່ສຽງ ຂອງຜູ້ຜະລິດໃນຊ່ວງເວລາໜ ື່ງໆ 

ງ.  ການເຈລະຈາຂ ັ້ຕົກລົງ ຫຼ  ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການຊ ັ້ 
ໃນການຊ ັ້ຂາຍສິັ້ນຄ້າແຕ່ລະຄັັ້ງຕ້ອງມີການໄດ້ປຽບເສຍປຽບເກີດຂ ັ້ນ ທັງຜູ້ຊ ັ້ 

ແລະ ຜູຂ້າຍ ຈ ື່ງຕ້ອງມີການເຈລະຈາຕ ື່ລອງໃນເລ ື່ອງຕ່າງໆເຊັື່ນ: ລາຄາ, ໄລຍະເວລາການຊ າລະເງິນ, ສັນຍາ
ການສົື່ງມອບສິນຄ້າ, ການສ່ຽງໄພຕ່າງໆ, ການບ ລິການຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ຮັບໃນຂະນະຊ ັ້ ແລະ ພາຍຫັຼງການຊ ັ້ 

3. ການຂາຍ  
ເມ ື່ອມີການຊ ັ້ວັດຖຸດິບມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າສ າເລັດຮູບ ຫຼ  ຊ ັ້ສິນຄ້າສ າເລັດຮູບ

ເຂົັ້າມາແລ້ວກິດຈະການຈະເຮດັການຂາຍສິນຄ້າເຫົຼື່ານີັ້ ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດການໝູນວຽນເປັນຕົວເງິນ ຈາກລາຍໄດ ້
ເຂົັ້າມາໃນກິດຈະການດ້ວຍການໂອນປ່ຽນກ າມະສິດໃນສິນຄ້ານັັ້ນໃຫ້ບຸກຄົນອ ື່ນຕ ື່ໆໄປ ໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີື່ການຂາຍມີກິດຈະກ າອ ື່ນໆດັື່ງນີັ້: 

ກ. ການສ້າງອຸປະສົງ  
ການປະຕິບັດການຊ ັ້ຂອງກິດຈະການທຸລະກິດເປັນການກິນກ າໄລລ່ວງໜ້າດ້ວຍ

ການລົງທ ນຊ ັ້ ຫຼ  ຜະລິດຕຽມໄວ້ກ່ອນ  ທີື່ຈະມີຜູ້ຊ ັ້ມາຖາມຫາ ກ່ອນທີື່ຮູ້ວ່າມີອຸປະສົງຈ ື່ງຜະລິດສິນຄ້າ
ເຫົຼື່ານັັ້ນ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ຈ ານວນຫຼາຍອາດບ ື່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງມີຄວາມຕ້ອງການໃນສິັ້ນຄ້າເຫົຼື່ານັັ້ນ ການຂາຍຈ ື່ງຕ້ອງ
ອາໄສເຄ ື່ອງມ ທາງການຕະຫຼາດ ໃນຮູບຂອງການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເຂົັ້າມາຊ່ວຍເຫຼ ອ ອາດຈະໂຄສະນາ 
(Advertising) ໃນສ ື່ມວນຊົນຊະນິດຕ່າງໆ, ການໃຊ້ພະນກັງານຂາຍ (Personal Selling), ການຈັດ
ກິດຈະກ າພິເສດອ ື່ນໆ (sale Promotion), ການຈັດບຸນປະຈ າປີ, ການຈັດແຂ່ງຂັນແຈກຕົວຢ່າງ, ການ
ສາທິດ, ການຈັດເອກະສານປະກອບການຂາຍຕ່າງໆ ສິື່ງເຫົຼື່ານີັ້ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອຸປະສົງໃນສິນຄ້າ ທີື່
ສະເໜີຂາຍ ຈົນເຖິງຂັັ້ນມີການປະຕິບັດລົງມ ໃນການຊ ັ້: 

ຂ. ການສະແຫວງຫາຜູ້ຊ ັ້  
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ການຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າຈະເກີດຂ ັ້ນໄດ້ກ ຕ ື່ເມ ື່ອຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຢູ້ໃນພາວະທີື່ພ້ອມ
ຈະເຮັດກິດຈະກ າຮ່ວມກັນ ການໃສ່ຊ ື່ຕ່າງໆເພ ື່ອສ້າງອຸປະສົງຂ ັ້ນ ແຕ່ຜູ້ຊ ັ້ອາດຈະຢູ່ຫ່າງໄກກັນຄົນລະ
ທ້ອງຖິື່ນກັບຜູ້ຂາຍ ເປັນໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງສະແຫວງຫາວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ແທ້ໆເຫົຼື່ານີັ້ຢູໃ່ສ ແລະ ຈັດສະເໜີ
ສິນຄ້າໄປຂາຍໃຫ້ເຖິງມ ຜູ້ຊ ັ້ ອາດດ້ວຍການແຈ້ງແຫຼື່ງຂາຍດ້ວຍເອກະສານຕ່າງໆ, ຊັກຊວນໃຫ້ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ 
ເກັບສິັ້ນຄ້າໄວ້ລ ຖ້າການຈ າໜ່າຍ ສົື່ງພະນັກງານຂາຍຂອງຕົນເອງໄປຕິດຕ ື່. 

ຄ. ການເຈລະຈາຂ ັ້ຕົກລົງໃນການໂອນປ່ຽນກ າມະສິດ 
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຊ ັ້ ຕ້ອງມີການເຈລະຈາຕ ື່ລອງໃນເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ 

ກ່ຽວກັບລາຄາ, ໄລຍະເວລາໃນການຊ າລະເງິນ, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະເງິນ, ລັກສະນະການສົື່ງມອບບ ລິການ
ຕ່າງໆ ທີື່ຈະໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ອ ື່ນໆ. 

ງ.  ກ ານົດນະໂຍບາຍຂອງການຂາຍ 
ນະໂຍບາຍຂອງການຂາຍທີື່ແນ່ນອນ ໃນການດ າເນີນການຂາຍ, ນະໂຍບາຍໃນ

ການໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເລ ອກຄົນກາງ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ 
ເຊັື່ນ: ສ່ວນຫຼຸດລາຄາ ລັກສະນະການໃຫ້ສິນເຊ ື່ອເປັນຕົັ້ນ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລະດັບການໃຫ້ບ ລິການແກ່
ລູກຄ້າ, ການກ ານົດນະໂຍບາຍທີື່ແນ່ນອນ ຈະເປັນການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອຖ ໃຫ້ແກ່ຜູຊ້ ັ້ ແລະ ມີສ່ວນໃນການ
ກະຕຸ້ນພະນັກງານຂາຍໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມກະຕ ລ ລົັ້ນຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

4. ການກ ານດົມາດຕະຖານ ແລະ ຈັດລະດບັຊັັ້ນຂອງຜະລດິຕະພນັ   
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ ທີື່ກະຈາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ 

ຜູຂ້າຍ ຢູຫ່່າງໄກກັນຫຼາຍຂ ັ້ນ ການຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າຕ່າງໆ ໂດຍວິທີດັື່ງເດີມທີື່ເຄຍີປະຕິບັດຢູ່ ຄ ການກວດສອບ
ສິັ້ນຄ້າທີື່ຈະຊ ັ້ຂາຍເສຍກ່ອນ ຈ ື່ງມີຂ ັ້ຈ າກັດຫຼາຍຂ ັ້ນ ທາງໃນດ້ານປະລິມານ ແລະ ໄລຍະທາງທີື່ຈະໄປກວດ
ສອບ ຈ ື່ງຕ້ອງມີການກ ານົດມາດຕະການບາງປະການຂ ັ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຕົກລົງຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າ
ຕ່າງໆໄດ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊຈ່້າຍຫຼາຍທີື່ສຸດ ໂດຍສະເພາະດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດ
ຕະພັນ ການຈັດແບ່ງລະດັບຊັັ້ນ ຂອງຜະລິດຕະພັນ (Grading) ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ 5%, 10%, 100% ຫຼ  ເສ ັ້ອສ າ
ເລັດຮູບ L, M, S ຫຼ  ເສ ັ້ອເຊີດຂະໜາດ 14, 15, 12, ເປັນຕົັ້ນ. ການຈັດແບ່ງ (Grading) ຂອງສິນຄ້າ
ຈະຕ້ອງມີການກ ານົດລາຍລະອຽດທີື່ແນ່ນອນເປັນມາດຕະຖານ (Standardizing) ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ 5% ຄ ໃນ
ເຂົັ້າ 100 ເມັດ ຈະມີເຂົັ້າຫັກບ ື່ເກີນ 5  ເມັດ, ເຂົັ້າ 100% ໝາຍຄວາມວ່າ ບ ື່ມີເຂົັ້າຫັກເລຍີ, ເສ ັ້ອເຊີດຂະ 
ໜາດ 14 ຄວາມກວ້າງຂອງຮອບຄ ເສ ັ້ອຂອງຜູຊ້າຍໃສ່ເສ ັ້ອເຊີດແລ້ວນິຍົມມັດກາລະວັດ, ສະນັັ້ນ, ຄ ເສ ັ້ອ
ຈະຕ້ອງພ ດຈີ ື່ງຈະມັດກາລະວດັໄດ້ສວຍງາມ ຫຼ  ບາງຄັັ້ງຈະມກີານສະແດງຄວາມຍາວຂອງແຂນເສ ັ້ອ ການ
ວັດແທກຈະວັດແທກຈາກຈຸດເຄິື່ງຄ ໄປຫາມ  ຫຼ  ຂະໜາດນ້ອຍ ກາງ ໃຫຍ່ ຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຈາກ
ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ເຊັື່ນ: ອາຫານກະປ໋ອງ, ໝາຍເຖິງປະລິມານບັນຈຈຸ ານວນໜ ື່ງ ເຫັນວ່າສິນຄ້າທີື່ມາ
ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ຈະມີການກ ານົດມາດຕະຖານແນ່ນອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄວບຄຸມການຜະລິດໃຫ້
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານນັັ້ນໄດ້ ແຕ່ສິນຄ້າທີື່ມາຈາກເຂດອ ື່ນ  ຈະຄວບຄຸມອຸດສາຫະກ າການຜະລິດ ໃຫ້
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານໄດ້ຍາກ ເຖິງວ່າໃນປະຈບຸັນເທັກໂນໂລຊີື່ໃໝ່ໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກ ານົດຄຸນນະ 
ພາບມາດຕະຖານທີຕ້ອງການ ແລະ ຈັດການຜະລິດໄປຕາມທີື່ຕ້ອງການ ແຕ່ກ ບ ື່ສົມບຸນເໝ ອນການຜະລິດ
ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ດັື່ງນັັ້ນ, ການຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າທີື່ເປັນຜົນຜະລິດກະສິກ າຕ່າງໆ ຈ ື່ງມັກຈະບ ື່ໄດ້ລາຄາ 
ຂາຍຄຸນນະພາບຕ່າງກັນ, ການນ າໃຊ້, ການຈັດເກຣດຈາກຜະລິດຕະພັນພ ດມີຄຸນນະພາບດີຂ ັ້ນ, ຂາຍໄດ້
ລາຄາສູງຂ ັ້ນ ແຕ່ພ ື່ຄ້າກ ບ ື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເພາະຜົນຜະລດິມີໜ້ອຍເກີນໄປ ຢ່າງໃດກ ຕາມ ການຕິດຕ ື່ຊ ັ້
ຂາຍສິນຄ້າຕ່າງໆ ໃນລະດັບນາໆຊາດ ການຈັດມາດຕະຖານ ແລະ ລະດັບຊັັ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນມີຄວາມ
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ສ າຄັນຫຼາຍ ປະຈຸບັນປະເທດລາວໄດ້ສົື່ງເສີມການຄ້າຂາຍກບັຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂ ັ້ນ ຜູ້ຜະລິດຈະຕ້ອງໄດ້ສ ກ
ສາເຖິງມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າ ທີື່ຕົນເອງຈະສົື່ງໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະຍາຍາມຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານນັັ້ນ ເພ ື່ອຮັກສາສະພາບທີື່ດີຂອງສິນຄ້າລາວ 

 
1.4 ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັການຕະຫາຼດ  

ເປັນແນວຄວາມຄິດທີື່ໃຊ້ກັນຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ໂດຍຢ ດຫັຼກກຸນແຈສ າຄັນທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນ
ທຸລະກິດ ບັນລຸຜົນສ າເລັດໃນເປົັ້າໝາຍທາງການຕະຫຼາດໄດ້ຈະປະກອບດ້ວຍເງ ື່ອນໄຂທີື່ສ າຄັນຄ : ອົງກອນ
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາກ ານົດຄວາມຕ້ອງການທີື່ແທ້ຈິງຂອງຕະຫຼາດ ທີື່ເປັນເປົັ້າໝາຍໄດ້ ແລະ ຕ້ອງປັບຕົນເອງ
ໃຫ້ສາມາດສ້າງແລະສະໜອງຄວາມພ ໃຈ ຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫົຼື່ານັັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນສູງກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂັນ, ອຸປະກອນເຄ ື່ອງມ ຊ່ວຍໃນການຜະລິດຈ າໜ່າຍຫຼາຍຍີຫ ັ້ ມີຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງ
ກັນ, ຜົນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ງານເໝ ອນໆກັນ ແຕ່ຜູ້ບ ລິໂພກທັງຫຼາຍ ອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການສ່ວນ
ຍ່ອຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ບາງກຸ່ມຕ້ອງການຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໃນການໃຊ້ງານ, ບາງກຸ່ມຕ້ອງການປະຢັດໃນ
ການໃຊ້ພະລັງງານ, ບາງກຸ່ມຕອ້ງການຄວາມສວຍງາມຂອງຮູບແບບ, ບາງກຸ່ມຕ້ອງການລາຄາຖ ກ ດັື່ງນັັ້ນ 
ທຸລະກິດຈະຕ້ອງຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍທີື່ກຸ່ມໃດກຸ່ມໜ ື່ງ ແລ້ວສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມນັັ້ນໆ
ໄດ້ໃນລະດັບທີື່ລູກຄ້າພ ໃຈ, ເຊິື່ງບ ື່ແມ່ນຄຸນນະພາບທີື່ດີເລີດຂອງສິນຄ້າສະເໝີໄປ. ການຜະລິດສິນຄ້າໃນ
ແບບທີື່ແຕກຕ່າງ, ຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງ, ລ້ວນແຕ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງກຸ່ມ
ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍ ການເກີດທຸລະກິດອາຫານສ າເລັດຮູບ, ອາຫານທີື່ພ້ອມແລ້ວສ າລັບການບ ລິໂພກຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ເປັນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການບ ລິໂພກອນັເປັນຜົນເນ ື່ອງ
ຈາກການບ ື່ມີເວລາໃນການກະກຽມອາຫານ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ບ ື່ມີເວລາຈະແຕ່ງອາຫານ, ອາຫານທີື່ຈັດເປັນຊຸດ
ກຽມກິນໄດ້ເລີຍ ຫຼ  ອາຫານປຸງສ າເລັດແຊແ່ຂງ ນ າໄປອຸ່ນໃນໄມໂຄຣເວບ ເພ ື່ອປະຢັດເວລາໃນການ
ກະກຽມອາຫານ, ສິນຄ້າໃນລັກສະນະນີັ້ ຈະມີແນວໂນ້ມຈ າໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພາະຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 
1.5 ສະພາບແວດລອ້ມຂອງການຕະຫາຼດ 

ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ທີື່ມີອິດທິພົນຕ ື່ການກ ານົດແຜນການຕະຫຼາດ ເປັນປັດໃຈທີື່ກິດຈະການ
ຄວບຄຸມບ ື່ໄດ້ (uncontrollable Factors) ເຊິື່ງມີ 5 ກຸ່ມໃຫ່ຍດັື່ງນີັ້: 

1.5.1 ສະພາບແວດລ້ອມທາງວັດທະນາທ າ ແລະ ສັງຄົມ  
ສະພາບແວດລ້ອມທາງວັດທະນາທ າ ເມ ື່ອບຸກຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຈ ານວນຫຼາ ຈ າເປັນ 

ຕອ້ງມີການກ ານົດຄວາມເຊ ື່ອ, ຄ່ານິຍົມ, ບັນທັດຖານແນວຄວາມຄິດປະຕິບັດຂອງກຸ່ມອອກມາ, ບຸກຄົນທີື່ 
ຢູ່ໃນສັງຄົມເຫົຼື່ານັັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການສະສົມຍອມຮັບສິື່ງຕ່າງໆ ເຂົັ້າໄປໂດຍບ ື່ຮູ້ຕົວ ດັື່ງນັັ້ນ ຮູບແບບຂອງ
ວັດທະນະທ າ ຈ ື່ງສາມາດກ ານົດພ ດຕິກ າການຊ ັ້ຂອງບຸກຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ ດັື່ງຈະສະແດງຈາກລັກສະນະຕ ື່ໄປ
ນີັ້:  

1. ສນິລະທ າ (Ethic) ເຊິື່ງເປັນຂອບເຂດຂອງການປະພ ດປະຕິບັດຄວາມດີງາມ, 
ຄວາມເໝາະສົມໃນການດ າລົງຊີວິດ 

2. ສາດສະໜາ (Religion) ເປັນຕົວກ ານົດຄວາມເຊ ື່ອ ເຄົາລົບທ ານຽມປະເພນ,ີ 
ຍອມຮັບການປະພ ດປະຕິບັດ  
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3. ການໃຊເ້ວລາຫວາ່ງ (Leisure Time) ການຕ ື່ນຕົວເພ ື່ອການພັກຜ່ອນ ເຊັື່ນ: 
ການໄປທ່ຽວຕ່າງແຂວງ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ ສົນໃຈດົນຕ,ີ ສິນລະປະ, ໜັງສ , ການອອກກ າລັງກາຍ ເພ ື່ອໃຫ້
ຊີວິດມີຄວາມສຸກ 

4. ແຟຊນັ (Fashion) ການແຕ່ງກາຍການຍອມຮັບໃນສິື່ງໃໝ່ 
ສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມສິື່ງປະກອບເປັນສັງຄົມຄ : ຕົວບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນ ດັງນັັ້ນ

, ການສ ກສາສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານສັງຄົມ ຕ້ອງສ ກສາພ ດຕິກ າຂອງບຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການລວມກັນເປັນສັງຄົມ. ໃນການສ ກສາສິື່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ ແລະ ການພິຈາລະນາສະພາບແວດ
ລ້ອມທາງສັງຄົມຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຈາກ:  

1. ຄອບຄວົ (Family) ເປັນກຸ່ມຂອງສັງຄົມທີື່ບຸກຄົນຢູຮ່່ວມກັນຕັັ້ງແຕ່ເກີດ ຖ ວ່າ
ເປັນກຸ່ມຄົນທີື່ມີອິດທິພົນຫຼາຍຕ ື່ທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງບຸກຄົນ. 

2.  ກຸມ່ອາ້ງອີງ ( Reference Group) ເປັນກຸ່ມທີື່ບຸກຄົນເຂົັ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ເປັນກຸ່ມທີື່ບຸກຄົນຍອມຮັບທາງດ້ານຄວາມຄິດເຫັນ ທັດສະນະຄະຕິ, ກຸ່ມອ້າງອີງມັກຈະໄດແ້ກ່ເພ ື່ອນຮ່ວມ
ງານ, ເພ ື່ອນສະໜິດ, ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ອ ື່ນໆ 

3.  ຂັັ້ນຂອງສງັຄມົ (Social Class) ເປັນຕົວກ ານົດສະມາຊິກຂອງສັງຄົມໃນກຸ່ມ, 
ສະມາຊິກໃນກຸ່ມສັງຄົມດຽວກນັ ມັກຈະມີແນວໂນມ້ທີື່ປະພ ດປະຕິບັດຄ້າຍຄ ກັນ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະແບ່ງ
ຊັັ້ນຂອງສັງຄົມຕາມລາຍໄດ ້

4.  ການຍກົຍາ້ຍປະຊາກອນ (Population Movement) ການປ່ຽນແປງແຫຼື່ງທີື່
ຢູອ່າໄສ, ການຍົກຍ້າຍປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ື່ສັງຄົມ ຜູ້ຄົນທີື່ອົບພະຍົບຈາກແຫ່ງໜ ື່ງໄປອີກແຫ່ງໜ ື່ງ 
ຈະນ າເອົາວັດທະນາທ າເດີມຕິດຕົວໄປນ າ ແລະ ອາດນ າໄປເຜີຍແຜ່ໃນແຫ່ງອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ: ອາຫານອິດສະລາມ 
ຕ າສົັ້ມ, ປິັ້ງໄກ່ ທີື່ແຜ່ຫຼາຍໄປທົື່ວປະເທດ ເມ ື່ອມີຄົນເພີື່ມຂ ັ້ນ ຫຼ  ຫຼຸດລົງ ຈະນ າໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຄວາມ
ຈ າເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດ 

1.5.2 ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ ກົດໝາຍ  
1. ທັດສະນະຄະຕຂິອງລດັຖະບານ  

ໃນປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ເຂົັ້າມາມີບົດບາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການວາງແຜນ ແລະ 
ຄວບຄຸມເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ການຕັດສິນໃຈທີື່ຈະຜະລິດສິັ້ນຄ້າບາງຊະນິດ ຫຼ  ລົງທ ນໃນອຸດສາຫະກ າ
ບາງຊະນິດ ຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດຮ້ັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງລັດຖະບານ ດັື່ງນັັ້ນ ໃນການຕັດສິນໃຈທາງ
ການຕະຫຼາດ ຜູ້ບ ລິຫານ ການຕະຫຼາດ ຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງທ່າທີ ຂອງລັດຖະບານ, ນະໂຍບາຍທາງ
ດ້ານການເມ ອງ ເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ເຊິື່ງຈະສ ກສາໄດ້ຈາກການປະກາດນະໂຍບາຍ ຫຼ  ການສະ
ແດງ ທ່າທີຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ນ າ ຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະສາມາດນ າຂ ັ້ມູນເຫົຼື່ານີັ້ມາພິຈາລະນາ ຮ່ວມ
ກັບນະໂຍບາຍການດ າເນີນງານຂອງທຸລະກິດຕົນເອງວ່າ ທັດສະນະຄະຕິຂອງລັດຖະບານຈະສະໜັບສະໜູນ 
ຫຼ  ເປັນຂ ັ້ຈ າກັດ ຕ ື່ຜະລິດຕະພັນຂອງທຸລະກິດ ຕົວຢ່າງເຊັື່ນ: ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຕ ື່
ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ກິດຈະການທີື່ຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການກະສິກ າ 
ຈະເບິື່ງເຫັນແນວໂນ້ມຂອງການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສ າລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຖ້າລັດຖະບານມີ
ຄວາມເຫັນວ່າ ບ ື່ຄວນຈະສະໜັບສະໜູນການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ໃຊວ້ັດຖຸດິບຈາກຕ່າງປະເທດ ຍ່ອມຈະມີຂ ັ້
ຈ າກັດຂອງການປະກອບການ ສ າ ລັບອົງການທຸລະກິດທີື່ເຮັດການຜະລິດສິນຄ້າໂດຍການນ າວັດຖຸດັບຈາກ
ຕ່າງປະເທດມານ າເຂົັ້າໃນການຜະລິດ 

2. ເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນການເມ ອງ  
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ຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈ າເປັນຕ້ອງສ ກສາສະພາບຄວາມໝັັ້ນຄົງ ທາງດ້ານການ
ເມ ອງຂອງລັດຖະບານ ເນ ື່ອງຈາກເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານການເມ ອງ ຈະມຜີົນຕ ື່ການລົງທ ນ ຈາກນັກລົງທ ນພາຍ
ໃນ ແລະ ນອກປະເທດ ຖ້ານັກການຕະຫຼາດເຫັນວ່າ ບັນຍາກາດທາງດ້ານການເມ ື່ອງບ ື່ຄ່ອຍສະຫງົບສຸກ 
ເຊັື່ນ: ມີການປະທ້ວງ ນັດຢຸດງານຂອງຄົນງານພາຍໃນປະເທດ ຄວາມວຸ້ນວາຍກ ຄວາມບ ື່ສະຫງົບຂອງກຸ່ມ
ຄົນ, ບາງກຸ່ມເຮັດການປະຕິວດັ ລັດຖະປະຫານ ການຕ ື່ສູກ້ນັເອງຂອງຄະນະລັດຖະບານ ຕະຫຼອດຄວາມບ ື່
ສະງົບທາງດ້ານການເມ ອງຂອງເພ ື່ອນບ້ານໃກຄ້ຽງ ສິື່ງເຫົຼື່ານີັ້ຈະເປັນປັດໃຈສ າຄັນທີື່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບ ື່ສາມ
າດຂະຫຍາຍຕົວ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄປໄດ້ ເນ ື່ອງຈາກບ ື່ມນີັກລົງທ ນ ສ່ຽງຕ ື່ຄວາມສູນເສຍຂອງຊັບສິນຂອງ
ກິດຈະການ ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນໃນອານາຄົດ. 

3. ບດົບັນຍດັທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຂ ັ້ຫາ້ມທາງດາ້ນການເມ ອງ  
ເພ ື່ອໃຫ້ປະຊາກອນຂອງປະເທດມີການດ າລົງຊີວິດທີື່ດີ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຢູ່

ໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ລັດຖະບານຈ ື່ງກ ານົດບັນຍັດທາງກົດໝາຍ ເພ ື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງ ການດ າ
ເນີນງານທຸລະກິດຕ່າງໆ ພະຍາຍາມບ ື່ໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນທີື່ບ ື່ຍຸດຕທິ າຂ ັ້ນ ປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ມກີານຜູກຂາດໃນ
ການຜະລິດສິັ້ນຄ້າອອກຈ າໜ່າຍ ເຊັື່ນ: ລັດຖະບານປະເທດອາເມລິກາ ອອກກົດໝາຍປ້ອງກັນການຜູກຂາດ 
(Anti-trust Law) ຖ້າຫາກຜູຜ້ະລິດຄົນໃດ ພະຍາຍາມທີື່ຈະເອົາລັດເອົາປຽບຜູບ້ ລິໂພກ ຫຼ  ຄູ່ແຂງ່ຂັນ
ຄົນອ ື່ນໆ ໂດຍມີເຈດຕະນາຈະເປັນຜູ້ຜະລິດສິັ້ນຄ້າ ເພ ື່ອຂາຍພຽງຜູ້ດຽວໃນຕະຫຼາດ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ
ຕາມກົດໝາຍ ສ າລັບຜູບ້ ລໂິພກ ກົດໝາຍໄດເ້ຂົັ້າມາຄຸມຄອງ ເພ ື່ອບ ື່ໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກໄດ້ຮັບການເອົາລັດເອົາ
ປຽບຈາກທຸລະກິດ, ທຸກທຸລະກິດອາດໃຊວິ້ທິການໃນການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ໂດຍການຫລອກລວງຜູບ້ ລິ
ໂພກ ທຸລະກິດອາດຜະລິດສິັ້ນຄ້າທີື່ມີຄຸນນະພາບບ ື່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າ ທີເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍ
ແຮງແກ່ຜູບ້ ລໂິພກເຊັື່ນ: ຢາ ແລະ ອາຫານບາງຊະນິດ ຈ ື່ງມີກົດໝາຍກ ານົດກົດເກນການຜະລິດ ການຄວບ
ຄຸມຄຸນນະພາບການຜະລິດ ການຄວບຄຸມການຈັດຈ າໜ່າຍ ອ ື່ນໆ ນອກຈາກນັັ້ນ ທຸລະກິດອາດຈະອາໄສ
ກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດ ມາຫຼອກລວງຜູບ້ ລໂິພກ ເຊັື່ນ: ການໂຄສະນາຊວນເຊ ື່ອໃນເລ ື່ອງຄຸນນະພາ
ບຂອງສິນຄ້າ. ພາຊະນະໃນການບັນຈຫີຸບຫ ື່, ການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າສູງ ຫຼ  ການຜະລິດສິນຄ້ານັັ້ນ ອາດສ້າງ
ມົນລະພາວະເປັນພິດແກ່ສັງຄົມ ລັດຖະບານຈ ື່ງມີກົດໝາຍເພ ື່ອຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜູບ້ ລໂິພກ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມ ກົດໝາຍທີື່ກ ານົດຂ ັ້ນມານີັ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄວມຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ບຸກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນສັງຄົມ ເຊັື່ນ: ກົດໝາຍປ້ອງກັນສະຫວັດດີການຂອງສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ກົດໝາຍທີື່
ດິນ ຄຸມ້ຄອງຜູບ້ ລໂິພກ ກົດໝາຍປ້ອງກັນການຄ້າກ າໄລຫຼາຍ ແລະ ອ ື່ນໆ ການອອກກົດໝາຍກ່ຽວກັບການ
ເກັບພາສີ ການກ ານົດໂກຕາສ າລັບສິນຄ້າບາງຊະນິດ ທີື່ນ າມາຈາກຕ່າງປະເທດເພ ື່ອແຂ່ງຂັນ ການຫ້າມນ າ
ສິນຄ້າເຂົັ້າມາຈ າໜ່າຍໃນປະເທດ ຖ້າຫາກວ່າ ຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດເຂົັ້າໃຈກົດໝາຍ ລະບຽບຂ ັ້ບັງຄັບ
ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ຈະສາມາດລຸດຂ ັ້ຂັດແຍງ ລະຫວ່າງທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ ຄວາມ
ຜິດພາດຕ່າງໆ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດກ ຈະເກີດຂ ັ້ນໜ້ອຍ ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງ
ຍອມຮັບວ່າສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ ກົດໝາຍ ຈະມີສ່ວນສ າຄັນໃນການກ ານົດຍຸດທະ
ສາດທາງການຕະຫຼາດ 

1.5.3 ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ ື່ການຕັດສິນໃຈໃນ

ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ເນ ື່ອງຈາກເປັນສິື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່ການກ ານົດອ ານາດໃນການຊ ັ້ສນິຄ້າ ແລະ 
ບ ລກິານຂອງຜູບ້ ລໂິພກ ໃນການພິຈາລະນາສະພາບວະແວດລ້ອມດ້ານເສດຖະກິດ ປັດໃຈສ າຄັນທີື່ຄວນຈະ
ສ ກສາໄດແ້ກ່: 
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1. ລາຍໄດປ້ະຊາກອນ  
ໃນການສ ກສາສະພາບເສດຖະກິດຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈ າເປັນຕ້ອງສ ກສາແນວ   

ໂນມຂອງລາຍໄດຂ້ອງປະຊາກອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈະມກີານວາງຍຸດທະສາດທາງການ
ຕະຫຼາດໄດ້ດີພຽງໃດກ ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາກອນກຸ່ມນັັ້ນມລີາຍໄດ້ໜ້ອຍກ ຈະບ ື່ສາມາດຂາຍສິນຄ້ານັັ້ນໄດ ້
ຖ້າສິນຄ້ານັັ້ນເປັນສິນຄ້າລາຄາສູງ ດ້ວຍເຫດນີັ້ຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈ ື່ງບ ື່ສາມາດລະເລີຍການສ ກສາເຖິງ
ແຫຼື່ງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນໄດ້ ຈ າເປັນຕ້ອງມີການສ ກສາ ເຖິງພ ດຕິກ າການຊ ັ້
ຂອງປະຊາກອນໃນລະບົບເສດຖະກິດທັງໝົດ, ຈ ານວນເງິນທີື່ໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ໂດຍສ ກສາ
ຈາກເງິນລົງທ ນຂອງທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ ແລະ ລາຍຈ່າຍຈາກລັດຖະບານ 

2. ພາວະເງນິເຟີັ້ (Inflation)  
ເລ ື່ອງຂອງເງີນິເຟີັ້ເປັນເລ ື່ອງທີື່ກ່ຽວກັບລະດັບລາຄາຂອງສິນຄ້າທີື່ສູງຂ ັ້ນ ໃນພາວະ

ເງນິເຟີັ້ນີັ້   ທາງເສດຖະສາດໝາຍຄວາມວ່າ ມີປະລິມານເງິນໝູນວຽນໃນລະບົບເສດຖະກິດຫຼາຍເກີນໄປ 
ແລະ ເປັນປັດໃຈທີື່ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງເພີື່ມຂ ັ້ນເລ ື່ອຍໆ ໃນຊ່ວງທີື່ມີສະພາບເງນີເຟີັ້ ທຸລະກິດຈະມີການ
ຊ ັ້ ແລະ ຂາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖ້າຫາກມກີານຄາດຄະເນວ່າຈະມພີາວະເງນິເຟີັ້ເກີດຂ ັ້ນ ອາດເປນັສາເຫດ
ໃນການກັກຕຸນສິນຄ້າ ເພ ື່ອລ ຈ າໜ່າຍໃນຊ່ວງທີື່ລາຄາສູງຂ ັ້ນ ໃນຊ່ວງພາວະເງິນເຟີັ້ນີັ້ ຜູ້ບ ລໂິພກອາດຫາວິທີ
ການທີື່ຈະປະຢັດໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກແຫຼື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າໃນລາຄາຖ ກ ຊ ັ້ສິນຄ້າໂດຍບ ື່ສົນໃຈໃນເລ ື່ອງຂອງ
ການໃຫ້ບ ລິການ ເນັັ້ນຄວາມສ າຄັນ ທີື່ຍຸດທະສາດທາງດ້ານລາຄາເປັນສ າຄັນ. ໃນຊ່ວງທີື່ເກີດພາວະເງນິເຟີັ້
ນັັ້ນ ລັດຖະບານຈະຕ້ອງໃຊ້ນະໂຍບາຍການເງິນ (Montery Policies) ໂດຍການຈ າກັດປະລິມານເງິນໃນ
ຕະຫຼາດ ຫຼຸດລາຍໄດຂ້ອງປະຊາກອນລົງເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ປະລິມານເງິນໃນລະບົບເສດຖະກິດຫຼຸດລົງ 

3. ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງຜູ້ບ ລໂິພກ (Consumer Expenditure)  
ລາຍໄດ້ຂອງຜູບ້ ລໂິພກ ເປັນຕົວກ ານົດອ ານາດໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ເປັນ

ຕົວກ ານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເພ ື່ອຜູບ້ ລິໂພກໄດ້ມາ ຈະແບ່ງລາຍໄດ້ອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ຄ : ສ່ວນ
ທີື່ໜ ື່ງໃຊ້ເພ ື່ອການບ ລິໂພກ ອີກສ່ວນໜ ື່ງເກັບໄວເ້ພ ື່ອການເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະ ຈະມີຜົນຕ ື່ການລົງທ ນໃນ
ອະນາຄົດ, ການບ ລິໂພກ ແລະ ການເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນສັດສ່ວນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຖ້າລາຍໄດ້ທີື່ໄດ້ມານ າ
ໄປບ ລໂິພກເປັນສ່ວນຫຼາຍ ເງິນທີື່ເຫຼ ອໄວ້ເພ ື່ອເກັບຮັກສາກ ໜ້ອຍ ແຕ່ຖ້າຜູບ້ ລໂິພເກັບເງນີທີື່ເກັບຮັກສາໄວ້
ຫຼາຍ ຈ ານວນເງນິເຫຼ ອເພ ື່ອຊ ັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການນັັ້ນກ ຈະລຸດລົງ, ດັື່ງນັັ້ນ ການໃຊຈ້່າຍຂອງຜູບ້ ລໂິພກຈ ື່ງ
ຂ ັ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຍໄດ້. 

4. ສນິເຊ ື່ອຜູບ້ ລໂິພກ 
ຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດທີື່ຜະລິດຂ ັ້ນມາຈ າໜ່າຍ ອາດບ ື່ສາມາດຈ່າຍເປັນຈ ານວນ

ຫຼາຍໄດ້ເນ ື່ອງຈາກເປັນສິນຄ້າທີື່ມີລາຄາສູງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າທີື່ມີຄວາມທົນຖາວອນ ດັື່ງນັັ້ນ ການນ ານະໂຍ
ບາຍສິນເຊ ື່ອມາໃຊ້ຈະສາມາລົດຂະຫຍາຍຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ເກີດຂ ັ້ນໃນລະບົບເສດຖະກິດໄດ້ 
ເນ ື່ອງຈາກເລ ື່ອນອ ານາດຊ ັ້ໄດ້ໄວຂ ັ້ນເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ ັ້ສິນຄ້າໄດ້ໄວຂ ັ້ນຈາກລາຍໄດ້ທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນໃນ
ອະນາຄົດການ ໃຊ້ນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກມີອ ານາດໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າ ຫຼາຍກ່ວາລາຍໄດ້ທີື່ຮັບ
ນ ານະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເຂົັ້າມາໃຊ້ກ ື່ໃຫ້ເກີດຜົນດີແກ່ທັງທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກທຸລະກິດຈະໄດ້ຮັບ
ປະໂຫຍດໃນແງ່ຂອງການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຈ ານວນຫຼາຍຂ ັ້ນ ເປັນການສ້າງງານ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ກຸ່ມໜ ື່ງໃນລະບົບເສດຖະກິດສ າລັບຜູ້ບ ລິໂພກຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນແງ່ຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຈາກສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການນັັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຄົງທ ນຂອງສິນຄ້າ ຈະຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າປົກກະຕິ ເພາະບວກ
ອັດຕາດອກເບຍ້ທີື່ຈະຕ້ອງຈ່າຍນ າ 
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1.5.4 ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີ 
1. ການພດັທະນາເທກັໂນໂລຍໃີໝ່ 

ການປ່ຽນແປງເຕັກນິກວິທະຍາການສະໄໝໃໝ່ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາສະດວກສະ 
ບາຍໃນການດ າລົງຊີວິດຂອງຜູບ້ ລໂິພກ ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຢີສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕ ື່
ສ ື່ສານຕ່າງລະຫວ່າງທຸກຝ່າຍສະດວກຂ ັ້ນຫຼາຍ ໃນປະຈຸບັນ ທຸລະກິດສາມາດຈະນ າໃຊ້ວິທີການສ ື່ສານເຖິງ
ຕົວຜູບ້ ລ ິ  ໂພກໂດຍອາໄສເທັກໂນໂລຍີເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ບ ື່ວ່າຜູບ້ ລໂິພກຈະຢູໃ່ສ ໄກ ຫຼ  ໃກພ້ຽງໃດກ ຕາມ ສ ື່
ນັັ້ນໄດ້ແກ່ ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານທາງໂທລະສັບຂ້າມປະເທດ (Telex, Fax) ຫຼ  ຜ່ານ
ສັນຍານດາວທຽມ ອ ື່ນໆ ນອກຈາກນັັ້ນ, ການນ າເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ວຽກງານໃນທຸລະກິດ ຍັງ
ຊ່ວຍປະໂຫຍດໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັື່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈ້າງພະ
ນັກງານ ໂດຍໃຊ້ເຄ ື່ອງຈັກລົງບັນຊ,ີ ການເກັບຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າ, ການຄວບຄຸມສິນຄ້າຄົງເຫຼ ອ,  ການ
ເກັບເງນິຂາຍສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບບາໂຄດ ອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ ເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີຍັງຊ່ວຍໃນການເກ້ບຂ ັ້ມູນ
ທາງດ້ານອ ື່ນໆ ຊ່ວຍໃນການບ ລິຫານ ການວາງແຜນ ການວາງແຜນງົບປະມານ ຕະຫຼອດຈົນການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນອົງກອນທຸລະກິດອີກດ້ວຍ 

2. ການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ  
ແນວຄວາມຄິດທາງການຕະຫຼາດປະຈຸບັນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແກຜູ່້ບ ລໂິພກເປັນສິື່ງ

ສ າຄັນ ທຸລະກິດແຕ່ລະບ່ອນ ຈ ື່ງຈະພະຍາຍາມໃນການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມປີະສິດທິພາບ ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລໂິພກ ທຸລະກິດສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໃໝ່ນ າເຂົັ້າສູຕ່ະຫຼາດ ກ່ອນຈະເປັນໜ່ວຍ
ງານທີື່ປະສົບຜົນສ າເລັດ. ດັື່ງນັັ້ນ ສິື່ງທີື່ຫິຼກລຽງບ ື່ໄດສ້ າລັບທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນ ຄ ການນ າເທັກໂນໂລຊີື່ໃໝ່ 
ມາໃຊງ້ານ ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ ຕ້ອງລົງທ ນສູງຫຼາຍສ າລັບການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດ
ຕະພັນໃໝ່ ອອກສູຕ່ະຫຼາດ ການຄົັ້ນພົບເທັກໂນໂລຢີທາງການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດໜ ື່ງໆ ອາດມີຜົນກະທົບ
ຕ ື່ສິນຄ້າອີກຊະນິດໜ ື່ງໄດ້ ເຊັື່ນ: ໃນປະຈຸບັນ ວົງການຮູບເງົາກ າລັງຢຸດເຊາົເນ ື່ອງຈາກມີສິັ້ນຄ້າທີື່ມເີທັກໂນ
ໂລຢີໃໝ່ເຂົັ້າສູ່ຕະຫຼາດຄ : ວິດີໂດເທບ ແລະ ແຜ່ນຊີື່ດີ ທີື່ເບິື່ງຈາກຄອມພິວເຕີໄດ້ ຫຼ  ມີລາຍການສະແດງດີໆ
, ວີດີໂອເທບ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ Lao sky ເຮັດໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກບ ື່ໄປເບິື່ງຮູບເງົາໃນໂຮງຮູບເງົາ. ການ
ພັດ ທະນາດ້ານເທັກໂນໂລຢີນັັ້ນ ຈະເຫັນປະກົດການທີື່ເກີດຂ ັ້ນຕ ື່ເນ ື່ອງກັນ 2 ລັກສະນະ. 

 ລັກສະນະທີ 1 ຄ : ການເກີດມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆຂ ັ້ນ (New Idea) ການ
ເກີດມີຄວາມຄິດທີື່ຈະເລກີໃຫ້ພະນັກງານຂາຍ, ການເກີດຄວາມຄິດໃໝ່ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະໄປສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການ ເກີດຄວາມຄິດໃໝ່ໃນວິທີການຈັດຕົບແຕ່ງຮ້ານຄ້າເປັນຕົັ້ນ 

 ລັກສະນະທີ 2 ຄ : ເມ ື່ອເກີດ New Idea ຂ ັ້ນ ຍ່ອມຈະສະແດງຕ ື່ໄປ ທີື່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເຫົຼື່ານີັ້ມີຮູບຮ່າງຊັດເຈນ, ມີຕົວຕົນ ຈ ື່ງພະຍາຍາມສ້າງອຸປະກອນທີື່ດີ ຈັດຫາວັດຖຸ
ດິບທີື່ສາມາດຜະລິດໄດ້ ຄິດຄົັ້ນຫາການຜະລິດໃໝ່ ເປັນການສ້າງ New Device and New 
Techniques ເຊັື່ນ: ການນ າລະບົບ self-sevice ມາໃຊແ້ທນພະນັກງານຂາຍ ການນ າເຄ ື່ອງຈັກເຂົັ້າມາ
ຊ່ວຍປະຕິບັດງານຂາຍ, ການມີວິທີການດ າເນີນງານໃໝ່ໆ ເກີດຕ ື່ເນ ື່ອງຂ ັ້ນເລ ື່ອຍໆ 

1.5.5 ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການແຂ່ງຂັນ  
ສະພາບການແຂ່ງຂັນ (Competition) ເປັນປັດໃຈທີື່ຄວບຄຸມບ ື່ໄດ້ອີກປະການໜ ື່ງ 

ຄູແ່ຂ່ງຂັນອ ື່ນໆ ທີື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ຍ່ອມມີຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍອັນດຽວກັບທຸລະກິດຂອງເຮົາ, ດັື່ງນັັ້ນ ຖ້າຫາກຄູ່
ແຂ່ງຂັນລາຍໜ ື່ງມີການເພີື່ມປະລິມານການຜະລິດປັບປຸງທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີເພ ື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ 
ການທີື່ຈະເພີື່ມປະລິມານການຈ າໜ່າຍໄດ້ ໂດຍທີື່ຈ ານວນຜູບ້ ລໂິພກໃນຕະຫຼາດຍັງຄົງເດີມ ສະແດງວ່າສ່ວນ 
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ແບ່ງຂອງຕະຫຼາດ (Market share) ຂອງເຂົາເພີື່ມຂ ັ້ນ ເຊິື່ງມີຜົນກະທົບໃຫ້ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງທຸລະ
ກິດ ແລະ ຂອງເຮົາ ແລະ ຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັນຜູອ້ ື່ນໆຫຼຸດລົງ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈ ື່ງຕ້ອງມີການປະ
ເມີນກ າລັງຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັນ ຈ ານວນຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັັ້ນຈະໜ້ອຍ ຫຼ  ຫຼາຍຂ ັ້ນຢູກ່ັບປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ 
ສິນຄ້າປະເພດອຸປະໂພກ ບ ລໂິພກ ເຊິື່ງເປັນສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງລົງທ ນໃນການຜະລິດບ ື່ຫຼາຍຈະມີລາຄາຖ ກຄວາມ 
ຕ້ອງການສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດຂອງຜູບ້ ລິໂພກເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ຄວາມຖີື່ໃນການຊ ັ້ສູງສິນຄ້າປະເພດນີັ້ຈະມີຄູ່
ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດຫຼາຍ ສິນຄ້າປະເພດອຸດສາຫະກ າທີື່ຕ້ອງການລົງທ ນສູງ ລາຄາແພງ ຂະໜາດຂອງລູກຄ້າ
ມຈີ ານວນໜ້ອຍ ສີນຄ້າຈະຜະລິດອອກມາໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຈ ານວນຄູແ່ຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໜ້ອຍ 

ລະດັບການແຂ່ງຂັນຈະຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູຜ້ະລິດ ໃນ
ອຸດສາຫະກ ານັັ້ນ ທຸລະກິດບາງຊະນິດ ຜູ້ຜະລິດທຸກຄົນຜະຍາຍາມຫີຼກລຽງການແຂ່ງຂັນ ໂດຍສະເພາະການ
ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ ທຸລະກິດບາງອຸດສາຫະກ າ ຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍຕົກລົງກັນໃນການກ ານົດລາຄາສິນຄ້າ 
ແລະ ຫັນໄປໃຊ້ການແຂ່ງຂັນດ້ານອ ື່ນໆ ເຊັື່ນ: ການກ ານົດຍຸດທະສາດການໂຄສະນາບັນຈພຸັນ ແລະ ຊ່ອງ
ທາງຈັດຈ າໜ່າຍ ແຕ່ທຸລະກິດບາງອຸດສາຫະກ າມີລະດັບການແຂ່ງຂັນສູງ ໂດຍພະຍາຍາມວາງຍຸດທະສາດ
ທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນທຸກຢ່າງ ບ ື່ວ່າຕົວຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງທາງການຈັດຈ າໜ່າຍ, ລາຄາ ແລະ ການສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດ ໃນພາວະຢ່າງນີັ້ ບ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງສ ກສາຂ ັ້ມູນຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັນຕະຫຼອດ
ເວລາ ເພ ື່ອຈະໄດ້ກ ານົດແຜນໃນການຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 

1.5.6  ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ວັດຈຸດປະສົງຂອງອົງການທຸລະກິດ 
ປັດໃຈສ າຄັນທັງ 2 ຕົວຄ  ຊັບພະຍາກອນຂອງອົງການທຸລະກິດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ

ອົງການທຸລະກິດ ລ້ວນແຕ່ເປັນຂ ັ້ຈ າກັດສ າລັບການບ ລິຫານຂອງຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະ ເປັນ
ຂ ັ້ຈ າກັດໃນການວາງຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດໃນໄລຍະສັັ້ນ ເພາະຖ້າຫາກໃນລະດັບຍາວ ຜູ້ບ ລິຫານ
ການຕະຫຼາດອາດປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານນະການໄດ້ ຜູ້ບ ລິຫານການຕະຫຼາດທີື່ມີ
ປະສດິ ທິພາບ ຕ້ອງພະຍາຍາມສ ກສາວ່າ ຊັບພະຍາກອນທີື່ຕົນມີຢູ ່ ບ ື່ວ່າຈະເປັນດ້ານການເງນິ ວັດຖຸດິບ 
ພາບພົດຂອງກິດຈະການ, ປະສົບການ, ຂະໜາດຂອງໂຮງງານ, ສະຖານທີື່ຕັັ້ງໂຮງງານ, ພະນັກງານຕະ 
ຫຼອດຈົນເຕັກນິກຂອງຜູບ້ ລິການອ ື່ນໆ ມີສະພາບການແນວໃດສິື່ງເຫົຼື່ານີັ້ຈະເປັນສິື່ງທີື່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງທຸລະກິດໜ ື່ງ, ກັບທຸລະກິດອ ື່ນໆ ນັກການຕະຫຼາດ ຕ້ອງສ ກສາໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ເມ ື່ອ
ວິເຄາະຈາກຊັບພະຍາກອນເຫົຼື່ານີັ້ແລ້ວ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດດີຂອງອົງກອນຢູໃ່ສ ເພ ື່ອຈະໄດແ້ກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ
ນັັ້ນ ແລະ ນ າຈຸດດີຂອງທຸລະກິດມານ າໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີອິດທິພົນໃນການພັດທະ 
ນາຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດມີ: 

1. ຄວາມໝັັ້ນຄງົທາງການເງນິ (Financial Strength) 
ອຸດສາຫະກ າຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ອຸດສາຫະກ າເຫັຼກ, ນ ັ້າມັນ ແລະ ເຄມີ ທີື່ເປັນອຸດສາຫະ

ກ າຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງນິທ ນຈ ານວນຫຼາຍ ເພ ື່ອຮັກສາຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ກິດຈະການ 
ຜູທີ້ື່ສົນໃຈຈະເຮັດທຸລະກິດເຫົຼື່ານີັ້ ຈະຕ້ອງມີຖານະທາງການເງິນທີື່ໝັັ້ນຄົງ, ຈະຕ້ອງມເີງນິທ ນທີື່ຈະຊ ັ້ເຄ ື່ອງ
ຈັກ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໃນປະລິມານທີື່ຫຼາຍ ເພ ື່ອຮັບ
ປະໂຫຍດຈາກການປະຢັດ ເນ ື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງການຜະລິດ ( Economic of Scale) ເຊິື່ງໝາຍ
ເຖິງວ່າ ເມ ື່ອຜົນຜະລິດໃນປະລິມານຫຼາຍຂ ັ້ນ ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍຂອງສິນຄ້າຈະຫຼຸດລົງ ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ
ຈ ື່ງຕ້ອງເສຍປຽບເລ ື່ອງຕົັ້ນທ ນຂອງສິນຄ້າທີື່ເຂົັ້າມາແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດ້ ແຕ່ຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງອາດບ ື່
ຈ າເປັນຕ້ອງອາໄສຂ ັ້ດີຂອງການປະຍັດເນ ື່ອງຈາກຂະໜາດ ຖ້າຫາກຜະລິດຕະພັນນັັ້ນມີປະລິມານການຈ າ
ໜ່າຍບ ື່ຫຼາຍ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງມີການປຽນແປງຮູບແບບເລ ື່ອຍໆ ໃນກ ລະນແີບບນີັ້ບ ລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ 
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ຈະໄດປ້ຽບຫຼາຍກວ່າບ ລິສັດໃຫຍ່ ເພາະມຄີວາມຄ່ອງຕົວຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມບ ລິສັດຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ທີື່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຄົງຈະໄດ້ປຽບບ ລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນເລ ື່ອງຂອງການລົງທ ນ, 
ການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່. 

2. ຄວາມສາມາດດາ້ນການຜະລດິ (Production Strength) 
ການທີື່ກິດຈະການມີຄວາມພ້ອມ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼ  ຜະລິດ 

ບ ລ ິ ການໄດ້ດີກວ່າ ອັນສ ບເນ ື່ອງມາຈາກຄວາມພ້ອມດ້ານອຸປະກອນ, ເຄ ື່ອງຈັກ ວັດຖຸດິບ, ຄວາມຊ ານານ
ໃນການຜະລິດທີື່ເໜ ອກວ່າ ຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະການນັັ້ນມຂີ ັ້ໄດ້ປຽບ ໃນການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດນັັ້ນ
ຫຼາຍ ການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ຫຼ  ດ າເນີນງານ ສ ກສາໄດ້ຈາກສິື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

ຂະໜາດໂຮງງານ ແລະ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (Plants and Facilities)  
ທຸລະກິດບາງປະເພດ ຈ າເປັນຕ້ອງມີກ າລັງການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຕ້ອງມພີ ັ້ນທີື່ໂຮງງານກວ້າງຂວາງ, ມີ
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງຈັກທີື່ທັນສະໄໝ ກິດຈະການທຸລະກິດທີື່ເປັນຄູແ່ຂ່ງຂັນຜະລິດຕະພັນຊະນິດດຽວ
ກັນ ກິດຈະການທີື່ມີຈ ານວນເຄ ື່ອງຈັກ ກ າລັງການຜະລິດທີື່ເໜ ອກວ່າທັນສະໄໝກວ່າ ຍ່ອມເປັນຂ ັ້ໄດປ້ຽບ
ໃນການແຂ່ງຂັນ ເນ ື່ອງຈາກສາມາດຜະລິດຕະພັນ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
ອີກທັງໄດ້ປຽບຈາກຂະ  ໜາດຂອງການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດຕ ື່າກວ່າ, ໃນກ ລະນທີີື່ກິດຈະ
ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງຂະຫຍາຍການຜະລິດ ການຈັດຫາເຄ ື່ອງຈັກທີື່ທັນສະໄໝກວ່ານ າມາໃຊ້ 
ເພ ື່ອແກໄ້ຂຄວາມເສຍປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ ຄວນຈະຈັດຫາໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ ຈະໃຊ້ວິທີສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານ
ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຫຼ  ໂດຍການເຊົື່າ ເຊິື່ງຈະເປັນການພິຈາລະນາເຖິງການນ າຊັບພະຍາກອນທີື່ກິດຈະການມີຢູ່ 
ຄ ເງິນທ ນມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ເໜາະສົມ ກິດຈະການທາງທຸລະກິດທີື່ຊ ັ້ມາຂາຍໄປ ບ ື່ໄດ້ມີ
ການຜະລິດ ຍັງຄົງຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນດ້ານອາຄານສິື່ງກ ສາ້ງ ອຸປະກອນ
ເຄ ື່ອງມ ຕ່າງໆ ໃນການປະກອບການເຊັື່ນ: ການມພີ ັ້ນທີື່ທ າທຸລະກິດຫຼາຍ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຈ າ
ນວນຊະນິດ ຂອງສິນຄ້າທີື່ຈະຈ າໜ່າຍໄດ້ເພີື່ມຂ ັ້ນ 

ວັດຖຸດິບ (Raw Material Reserves) ຫຼ  ສິນຄ້າໃນມ ເປັນປັດໃຈທີື່ຈະບົື່ງຊີັ້
ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການດ າເນີນງານຕ ື່ເນ ື່ອງ ບ ື່ເກີດບັນຫາຂາດແຄນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍໄດ້ 
ການສ າຮອງວັດຖຸດິບ ຫຼ  ສິນຄ້າຄ້າງສາງ ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼ  ໜ້ອຍເກີນໄປ ລ້ວນແຕ່ກ ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍ
ຫາຍໄດ້ທັງ 2 ກ ລະນີ ການມີຫຼາຍເກີນໄປ ຍ່ອມກ ຜົນເສຍດ້ານພາຫະນະ, ຄ່າໃຊຈ້່າຍການເກັບຮັກສາ, 
ດອກເບ້ຍ ເບ້ຍປະກັນ ພະນກັງານດູແລຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຄ້າ ມີຈ ານວນສູງຂ ັ້ນ ແຕ່ຖ້າກິດຈະການມີ
ສິນຄ້າຄ້າງໜ້ອຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຸດສະຫງັກໃນການຜະລິດ ຫຼ  ການຂາຍ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຄົງທີື່ຂອງໂຮງານຜະລິດສິນຄ້າບ ື່ທັນ ອາດເສຍລູກຄ້າໄປ ເສຍຊ ື່ສຽງຂອງຈິດຈະການ, ດັື່ງນັັ້ນ, 
ກິດຈະການທາງທຸລະກິດ ຈ ື່ງຕ້ອງຫາວິທີການສັື່ງຊ ັ້ທີື່ມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງການຈັດຫາແຫຼື່ງຊ ັ້ທີື່ຈະໃຫ້
ຄວາມປອດໄພສະໝ ື່າສະເໝີ ໃນການຈັດສົື່ງວັດຖຸດິບ ຫຼ  ສິນຄ້າສ າເລັດຮູບໄດ ້

ສິດທິບັດ (Patent)  ເປັນຊບັພະຍາກອນຂອງກິດຈະການທຸລະກິດ ຈາກການ
ຜະລິດ ໃນຖານະທີື່ເປັນສິື່ງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຜູຜ້ະລິດລາຍນັັ້ນໃຫ້ພົັ້ນຈາກຄູແ່ຂ່ງຂັນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາໜ ື່ງ 
ລັດຈະຮັບຈົດທະບຽນ ແລະ ໃຫ້ມີສິດທິບັດ (Patent)   ແກຜູ່ຜ້ະລິດຄົນທ າອິດ ເພ ື່ອເປັນລາງວັນໃນ
ການຄົັ້ນພົບສິື່ງທີື່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມໃນໄລຍະເວລາໄດ້ສິດທິບັດກິດຈະການຈະຜະລິດສິັ້ນຄ້າອອກຈ າ
ໜ່າຍ ໄດ ້ໂດຍບ ື່ມີຄູແ່ຂ່ງຂັນ 

3. ສະຖານທີື່ຕັັ້ງ )Loiation(  
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ໃນປະຈຸບັນນີັ້ເປັນທີື່ຍອມຮັບກັນວ່າ ຕົັ້ນທ ນດ້ານການຂົນສົື່ງ ເປັນຕົັ້ນທ ນການຕະ 
ຫຼາດທີື່ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍຂອງຜະລິດຕະພັນສູງຂ ັ້ນ ສະຖານທີື່ຕັັ້ງຂອງອົງການທຸລະກິດ ຈະມສ່ີວນສ າ 
ພັນໂດຍກົງກັບຕົັ້ນທ ນດ້ານການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ປະເພດອາຫານທີື່ເກັບໄວໄ້ດ້ບ ື່ດົນ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າໜົມປັງ, ຜັກ, 
ໝາກໄມ້, ຊີັ້ນສັດ ແລະ ອາຫານບ ລໂິພກປະຈ າວັນ ທັງແຫຼື່ງຜະລິດ ແລະ ແຫຼື່ງທີື່ຊ່ວຍກະຈາຍສິນຄ້າ ຄວນ
ຈະຢູໃ່ກຕ້ະຫຼາດ ດັື່ງນັັ້ນ, ສິນຄ້າປະເພດນີັ້ ຈ ື່ງເປັນໂອກາດອັນດີສ າລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ສິນຄ້າ
ບາງຊະນິດຈະຕ້ອງຕັັ້ງຢູ່ໃກ້ແຫຼື່ງວັດຖຸດິບ ເພ ື່ອຈະຫຼຸດຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຂົນສົື່ງ ແລະ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບ
ວັດຖຸດິບທີື່ມີປະສິດທິພາບມາໃຊ້ໃນການຜະລິດ ເຊັື່ນ: ໂຮງງານຜະລິດຫົວກະລົດກະປ໋ອງຕັັ້ງຢູໃ່ກແ້ຫຼື່ງ
ວັດຖຸດິບ ກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍ ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງສະຖານທີື່ຕັັ້ງມຜີົນຕ ື່ການຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 

4. ການເປນັທີື່ຍອມຮບັຂອງມະຫາຊນົ (Public Acceptance)  
ກິດຈະການທຸລະກິດທ ບ ື່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ  ທຸລະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍ ທີື່ມີລູກຄ້າປະຈ າ (Customer Franchise) ເປັນການຍາກທີື່ຄູ່ແຂງ່ຂັນຈະເຂົັ້າສູຕ່ະຫຼາດນັັ້ນໄດ ້
ລູກຄ້າປະຈ າທີື່ດີຖ ໄດ້ວ່າ ເປັນຊັບສິນທີື່ມຄີ່າຂອງອົງການທຸລະກິດ ໃນບາງຄັັ້ງທຸລະກິດອາດຕ້ອງມກີານທົດ
ສອບວ່າ ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ  ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນຂອງຄູແ່ຂ່ງໃນຕະຫຼາດ ຈະເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງຜູບ້ ລ ິ  
ໂພກກວ່າກັນ ເພ ື່ອຈະນ າຂ ັ້ມູນມາປັບປຸງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ແລະ ຜົນຈາກການວິໄຈຈະເຫັນໄດວ້່າ 
ສິນຄ້າບາງຊະນິດທີື່ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງຜູບ ລໂິພກໃນຕະຫຼາດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຄູແ່ຂ່ງຂັນຕ້ອງລົງທ ນຢ່າງ
ມະຫາສານເພ ື່ອທີື່ຈະໄດ້ເຂົັ້າໄປໃນຕະຫຼາດນັັ້ນໄດ້ ຊ ື່ສຽງຂອງກິດຈະການຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຂາຍ
ສິນຄ້າໄດ້ດີຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ກ ລະນີຮ້ານພ້ອມສິນຄ້າທີື່ມີຜູຮູ້້ຈັກດີ ການຂະຫຍາຍເປັນສາຂາໃໝ່ ຈະໄດຮ້ັບ
ຄວາມນິຍົມຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼ  ກິດຈະການໃນລະບົບ Franchise 

5. ບກຸຄະລະກອນທີື່ມຄີນຸນະພາບ (Personnel)  
ທຸລະກິດບາງແຫ່ງ ອາດມກີານລົງທ ນໃນການຈ້າງພະນັກງານສູງ ເພ ື່ອຕ້ອງການທີື່ມີ

ຄວາມສາມາດຊ່ວຍໃນການດ າເນີນກິດຈະການ ພະນັກງານທີື່ມີປະສິດທິພາບຖ ໄດ້ວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນ
ອັນສ າຄັນຂອງທຸລະກິດເຊັື່ນ: ຖ້າຫາກມພີະນັກງານທີື່ມີຄວາມຊ ານານ ຫຼ  ມປີະສິດທິພາບກ ຈະສາມາດວາງ
ແຜນເຮັດໃຫ້ອົງກອນບັນລເຸປົັ້າໝາຍທີື່ຕ້ອງການໄດ້ ການເຮດັໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນມີປະສິດທິພາບ ຝ່າຍ
ບ ລິຫານຈະຕ້ອງຍ ດຫັຼກ ນ າໃຊ້ບຸກຄົນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເເໝາະສົມ ເຂົັ້າໃສ່ຕ າແໜ່ງທີື່ເໝາະສົມ  

6. ທັດສະນະຄະຕຂິອງການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ (Management Attitude)  
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ນະໂຍຍາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານລະດັບສູງ ເປັນປັດໃຈ

ທີື່ສ າຄັນທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ື່ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງບ ລິສັດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງ ມຜີົນຕ ື່ກນັພັດທະນາ ແລະ 
ການແນະນ າຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຫາກຜູບ້ ລິຫານມີທ່າທີື່ທີື່ບ ື່ຄ່ອຍເຫັນດີ, ບ ື່ສົນໃຈ, ບ ື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການທີື່ຈະຂະຫຍາຍກິດຈະການ, ກິດຈະການນັັ້ນ ຈະດ າເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະ ໃນທີື່
ສຸດຈະປະສົບຄວາມລົັ້ມເຫຼວ ຈະເຫັນໄດວ້່າ ມີຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ທີື່ແຕ່ລະກິດຈະການທຸລະກິດແຕກ
ຕ່າງກັນ ທຸລະກິດແຕ່ລະຢ່າງ ຈະຕ້ອງຄົັ້ນຫາຈຸດເດັື່ນຂອງກດິຈະການ ແລ້ວວາງແຜນນ າຊັບພະຍາກອນ ທີື່
ເປັນຈຸດເດັື່ນຈຸດແຂງຂອງກິດຈະການຕົນເອງ ອອກມາໃຊໃ້ຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃນເວລາດຽວກັນ ຕ້ອງ
ພະຍາຍາມຫີຼກລຽງການນ າຊັບພະຍາກອນທີື່ເປັນຈຸດອ່ອນອອກ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ຈະຕ້ອງມກີານພັດທະນາແກ້
ໄຂ ໃຫ້ປ່ຽນຈຸດອ່ອນເປັນຈຸດແຂງແລ້ວ ຢ່າງໃດກ ຕາມ ຄວາມອ່ອນແອຂອງກິດຈະການ ເປັນປັດໃຈທີື່
ສາມາດແກໄ້ຂໄດ້ໃນໄລຍະເວລາຍາວນານອອກໄປ 

1.5.7 ສວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ  
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ອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນ ໃນການກ ານົດງານຕະຫຼາດ ແລະ ເປັນປັດໃຈທີື່ສາມາດຄວບຄຸມ
ໄດ້ ກິດຈະການທາງທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງສ້າງສວນປະສົມການຕະຫຼາດທີື່ເໝາະສົມ ໃນການວາງຍຸດທະສາດ
ທາງການຕະຫຼາດ ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ (Product), ບ່ອນຈັດຈ າໜ່າຍ (Place), ການກ ານົດ
ລາຄາ (Price) ແລະ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion) ເຮົາສາມາດເອີັ້ນສ່ວນປະກອບການ
ຕະຫຼາດໄດ້ອີກຢ່າງໜ ື່ງວ່າ 4Ps ສ່ວນປະກອບທັງ 4 ຕົວນີັ້ ທຸກຕົວມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ P ແຕ່ລະຕົວມີ
ຄວາມສ າຄັນເທົື່າທຽມກັນ ແຕ່ຂ ັ້ນຢູ່ກັບຜູ້ບ ລິຫານການຕະຫຼາດແຕ່ລະຄົນ ຈະຫວ່າງຍຸດທະສາດໂດຍເນັັ້ນ
ນ ັ້າໜັກທີື່ P ໃດຫຼາຍກ່ວາກນັເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເປົັ້າໝາຍການຕະຫຼາດຄ : 
ຜູ້ບ ລິໂພກ 

ການດ າເນີນການທາງການຕະຫຼາດ ມີປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີອິດຕິພົນຕ ື່ການກ ານົດ ຫຼ  ວາງ
ແຜນການຕະຫຼາດຢູ່ 2 ປະເພດຄ : 

1. ປະເພດທີ 1 
ເປັນປັດໃຈພາຍໃນຂອງກິດຈະການເຊິື່ງກິດຈະການສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ກ ານົດໄດ້

ກາປ່ຽນແປງ   ໃຫ້ເໝາະສົມ ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ່ບ ລິຫານໃນກິດຈະການໄດ ້ ແລະ ທຸກໆ
ກດິຈະການຈະຕ້ອງມີປັດໃຈທີື່ຄວບຄຸມໃນກຸ່ມນີັ້ ຈະຫີຼກລຽງ ແລະ ຂາດໄປສ່ວນໃດສ່ວນໜ ື່ງບ ື່ໄດ 

 
2. ປະເພດທີ 2 

ເປັນປັດໃຈທີື່ມີສ່ວນໃນການກ ານົດອົງປະກອບຕ່າງໆ ຮູບແບບການຈັດສ່ວນປະ 
ກອບຂອງປັດໃຈກຸ່ມທີ 1 ເປັນປັດໃຈທີື່ບ ື່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມສ າພັນກັນເມ ື່ອຕ້ອງການທ າ
ທຸລະກິດ ໄດ້ແກ່: ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆທັງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ, ຄູ່ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນຕ່າງໆ 
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ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ 

- ອະທິບາຍຫັຼກພ ັ້ນຖານໃນການສະເໜີອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ 
- ຈ າແນກປະເພດຜະລິດຕະພັນໄດ້ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ອງົປະກອບຂອງຜະລດິຕະພນັ 

2.1.1 ນິຍາມຂອງຜະລິດຕະພັນ  
ຜະລິດຕະພັນພັນແມ່ນຫຍັງ ? ຜະລິດຕະພັນ (Product) ແມ່ນອົງປະກອບຫຼາຍໆ

ຢ່າງທີື່ໂຮມກັນແລ້ວສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ ັ້ໃຫ້ເກີດຄວາມພ ໃຈບາງປະການ ຈາກການໃຊ້
ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ຫຼ  ຜົນຕອບແທນໃດໆ ທີື່ຜູ້ຊ ັ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊ ັ້ຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໆ 

2.1.2 ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ  
ໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າບ ລິການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກກ ຄ ຜູ້ໃຊ້ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດກ ດີຈະມີຄວາມ

ຕ້ອງການຫຼາກຫຼາຍ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນທີື່ສະເໜີຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຊ ັ້ແຕ່ລະຄົນ ຈ ື່ງບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງມີລັກສະ 
ນະເໝ ອນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນສິນຄ້າບ ລິການຊະນິດດຽວກັນເຮົາສາມາດຈະແບ່ງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ ້3 ລັກສະນະຄ : 

1. ຜະລດິຕະພນັທີື່ມຕີົວຕນົ  
ຄ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການທີື່ສະເໜີຂາຍ ເຊິື່ງຈັບຕ້ອງໄດ້ເບິື່ງ

ເຫັນໄດ້ຊດັເຈນ ຫຼ  ເປັນທີື່ຍອມຮັບທັນທີວ່າ ຄ ສິື່ງທີື່ສະເໜີຂາຍ ເຊິື່ງເກີດຈາກຮູບລັກສະນະ (Feature) 
ທີື່ປະກົດຫຼາຍກວ່າຄຸນນະພາບມີຂະໜາດນ້ອຍ, ໃຫຍ່, ຮູບຊົງສີື່ລ່ຽມກົມ ຫຼ  ຜະລິດຈາກວດັຖຸປລາສະຕິກ, 
ເຫັຼກ, ໄມ້, ເຈ້ຍສີຂຽວ, ແດງ, ສົັ້ມ, ມີລວດລາຍກາສິນຄ້າ ຫຼ  ບັນຈຸພັນມີລັກສະນະແນວໃດ ເຊັື່ນ: ເສ ັ້ອ, 
ໂສ້ງ, ກ້ອງ ຖ່າຍຮູບ, ຕູ້ເຢນັ, ໂທລະທັດອ ື່ນໆ 

2. ຜະລດິຕະພນັທີື່ຕ້ອງມສີວນ 
ນອກຈາກຜະລິດຕະພັນທີື່ມີຕວົຕົນແລ້ວ ໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໆຈະຕ້ອງ

ປະ ກອບດ້ວຍ ບ ລິການ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນຊະນິດອ ື່ນໆ ຄວບຄູ່ ຫຼ  ເພີື່ມເຕີມ ໂດຍທີື່ຜູ້ຊ ັ້ ຫຼ  ຜູ້ບ ລິໂພກຫວັງ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຖ້າຈະຕັດສິນຊ ັ້ສິນຄ້ານັັ້ນໄດ້ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງມີບາງສິື່ງບາງຢ່າງນອກເໜ ອຈາກຕົວສິນຄ້າ ເຊັື່ນ: 

- ຈະຊ ັ້ເຂົັ້າ, ແກງ ຫຼ  ເຟກີິນຍ້ອມຮັບວ່າຈະມີຖ້ວຍ, ຈານ, ບ່ວງ, ແອບເຂົັ້າເຊິື່ງ
ເປັນອຸປະກອນສ າລັບການກິນ, ຕະຫຼອດຈົນມີເຄ ື່ອງປຸງໃຫ້ດ້ວຍ ຫຼ  ອາດຄາດຫວັງຕ ື່ໄປວ່າຈະມີຮ້ານ, ເຊິື່ງ
ມີໂຕະ, ຕັື່ງໃຫ້ນັື່ງ, ຮັບປະທານ ຫຼ  ອາດລຽງຕ ື່ໄປເຖິງຄວາມສະດວກ ສະບາຍຂອງຮ້ານຈາກພັດລົມ ຫຼ  
ເຄ ື່ອງປັບອາກາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຊ ັ້ບ ື່ໄດ້ຕ້ອງການພຽງແຕ່ຕົວຜະລິດຕະພັນເທົື່ານັັ້ນ. 

ບດົທ ີ2  
ຜະລດິຕະພນັ (Product) 
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- ຈະຊ ັ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຈະມີຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ, ທີື່ຈະຕ້ອງນ າມາໃຊ້ຮ່ວມກັນຄ : 
ຟິມບ ລິການລ້າງ-ອັດຮູບ, ສະນັັ້ນ ເມ ື່ອຈະຊ ັ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຍ່ອມຈະນ ກເຖິງຢ່າງໜ້ອຍທີື່ສຸດ ຜູ້ຂາຍກ້ອງ 
ຖ່າຍຮູບ ມີຟມິຂະໜາດທີື່ໃຊ້ກັບກ້ອງນັັ້ນ ຫຼ  ບ ື່ ແລະ ບ ລິການອັດລ້າງຮູບອີກດ້ວຍ 

- ນອກຈາກຕົວຢ່າງດັື່ງກ່າວແລ້ວ ຜູ້ຊ ັ້ອາດຕ້ອງການບ ລິການຕ່າງໆຈາກຜູ້ຂາຍ 
ເຊັື່ນ: ຄວາມສະດວກໃນການຊ ັ້ມີສິນຄ້າ ໃຫ້ເລ ອກຫຼາຍບ ື່ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຍ່າງໄປຊ ັ້ໄກ ຫຼ  ຄວາມສະດວກ
ໃນການຊ າລະເງນິ ດ້ວຍສິນເຊ ື່ອຜ່ອນຊ າລະ ຫຼ  ໃຊ້ບັດເຄຣດິດໄດ້, ຜູ້ຊ ັ້ອາດເບິື່ງສ່ວນເພີື່ມທີື່ຕ້ອງໄດ້ຄ : ກາ
ສິັ້ນຄ້າທີື່ມີເຊ ື່ອສຽງເປັນທີື່ຮູ້ຈັກດີເບິື່ງເຖິງພາບພົດທີື່ມີຊ ື່ສຽງຂອງຜູ້ຂາຍ ຫຼ  ອາດຕ້ອງການຫຸ້ມຫ ື່ທີື່ສວຍງາມ
ແປກຕາ ຫຼ  ສາມາດໄປເຮັດປະໂຫຍດແນວອ ື່ນໄດ້. ຈອກາເຟສ າເລັດຮູບ ຫຼ  ຈອກໃສ່ກວນໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 
ໃຊໝົ້ດແລ້ວນ າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕ ື່ຢ່າງອ ື່ນໄດ້. 

- ຫາກຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍມີແນວຄິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃນລັກສະນະທີື່ຕ້ອງມີ
ສ່ວນເພີື່ມ ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງເພີື່ມສ່ວນອ ື່ນ ນອກຈາກຕົວສິນຄ້າທີື່ຜູ້ຊ ັ້ຕັັ້ງໃຈຊ ັ້ ຫຼ  ສິນຄ້າຫັຼກ (Core 
Product), ບ ລິການໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຫຼ  ຈັດລາຍການຊິງໂຊກ, ແຈກແຖມ ຈັດຮ້ານໃຫ້ສວຍງາມ ມີ
ສ່ວນເພີື່ມຕາມທີື່ລູກຄ້າຕ້ອງການສະເໝີ. 

3. ຜະລດິຕະພນັທີື່ສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ  
ຜູ້ຊ ັ້ຜະລິດຕະພັນບ ື່ວ່າຈະເປັນຜູ້ບ ລິໂພກ ຫຼ  ໜ່ວຍງານທຸລະກິດ, ການຊ ັ້ສິນຄ້າແຕ່

ລະຄັັ້ງມີຈຸດປະສົງຫັຼກ ໃນການສະແຫວງຫາບາງສິື່ງບາງຢ່າງທີື່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ເກີດຂ ັ້ນເຊັື່ນ: 
- ການຊ ັ້ສິນຄ້າເພ ື່ອບ ລິໂພກຜູ້ບ ລິໂພກ ບ ື່ໄດ້ເບິື່ງຫາແຕ່ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ

ຜະລິດຕະພັນແຕ່ຈຸປະສົງຫັຼກໃນການສະແຫວງຊ ັ້ໄດ້ແກ່ຄວາມຫວິໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງໜ້າກິນ, ລົດຊາດແຊບ
ຊ້ອຍ, ລ້ວນແຕ່ເປັນເຊິື່ງສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ທີື່ອາດຈະເກີດຈາກສະພາບຮ່າງກາຍ ຫຼ  ສະພາບທາງ
ອາລົມ 

- ການຊ ັ້ເຄ ື່ອງບັນທ ກສຽງ ຫຼ  ເຄ ື່ອງຫິຼັ້ນວິດີໂອ ຫຼ  ວິທະຍຸໂທລະພາບ ຄວາມຕ້ອງ 
ການທີື່ແທ້ຈິງຢູ່ທີື່ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດສຽງ ຫຼ  ພາບທີື່ເກີດຂ ັ້ນ ແລະ ການເກັບຮັກສາໄວ້ແລ້ວ
ນ າມາສະແດງໃໝ່ ຄັັ້ງແລ້ວຄັັ້ງເຫົຼື່າຫຼາຍໆຄັັ້ງ ຂອງການຄວາມມ່ວນຂອງສຽງ, ດັງແຮງຄົມຊັດຂອງພາບ ຫຼ  
ອາດລວມໄປເຖິງລັກສະນະຂອງການໃຊ້ງານທີື່ສະດວກບ ື່ຫຍຸ້ງຍາກປະຢັດພະລັງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສະດວກ. 

- ການຊ ັ້ເຄ ື່ອງຈັກຊັກເຄ ື່ອງ ຈຸດປະສົງຫັຼກໃນການຊ ັ້ຄ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມສະ 
ດວກຊ່ວຍແຮງໃຊ້ເວລາໜ້ອຍປະຢັດ: ນ ັ້າ, ແຟັບໃນການຊັກເຄ ື່ອງ ອາດແກ້ໄຂບັນຫາການຊັກເຄ ື່ອງຄອບ 
ຄົວສະນັັ້ນ ຜູ້ຊ ັ້ຈະສົນໃຈໃນປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຄ ື່ອງ ຫຼາຍກວ່າຮູບຊົງເຫັຼກ ປຣາສະຕິກ, 
ເຄ ື່ອງຈັກ ຫຼ  ວັດສະດຸອ ື່ນໆ ທີື່ປະກອບກັນເປັນເຄ ື່ອງຈັກຊັກເຄ ື່ອງ 

- ການຊ ັ້ເຄ ື່ອງນຸ່ງ ຈຸດປະສົງຫັຼກ ແມ່ນຢູ່ທີື່ຄວາມຕ້ອງການນຸ່ງສະບາຍເບິື່ງແລ້ວດີ 
ງາມ ໂດຍບ ື່ໄດ້ສົນໃຈວ່າ ທາດແທ້ຂອງສ່ວນປະກອບຄ ຫຍັງແດ່ ເຊິື່ງເປັນເລ ື່ອງຂອງນາມມະທ າອະທິບາຍ
ຍາກ ຕ້ອງທົດລອງໃສ່ເບິື່ງກ່ອນແລ້ວເບິື່ງພາບລວມຮູ້ສ ກແນວໃດ 

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ (Product Concepts) ໃນ
ລັກສະນະຂອງ (Generic Product) ຈະເນັັ້ນໃສເລ ື່ອງຂອງຄຸນປະໂຫຍດ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ຈະໄດ້
ຮັບຫຼາຍກວ່າຮູບລັກສະນະທີື່ປະກົດ (Features) ບ ື່ວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ສະພາບຮ່າງກາຍ ຫຼ  ສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາລົມອັນເກີດຈາກປະສາດສ າພັດທັງ 5 ແມ່ນກະທັັ້ງການຊ ັ້ເຄ ື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ 
ແລະ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ກິດຈະການທຸລະກິດທີື່ຕັດສິນໃຈຊ ັ້, ຈະຄ ານ ື່ງເຖິງປະສິດທິພາບປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍ
ຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກການຊ ັ້ນັັ້ນໆ ແລະ ສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງຜົນຕອບແທນໃນຮູບກ າໄລ ສ າລັບກິດຈະ 
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ການຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ທີື່ຊ ັ້ຜະລິດຕະພັນມາຈ າໜ່າຍກ ຍອມຈະຄ ານ ງເຖິງວ່າ ລູກຄ້າຂອງຮ້ານຈະພ ໃຈຈະຕ້ອງ 
ການ ຫຼ  ບ ື່ ສະຫຼຸບແລ້ວຄ : ຈະຈ າໜ່າຍຕ ື່ໄດ້ ຫຼ  ບ ື່ ຮ້ານຄ້າບ ື່ໄດ້ສົນໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນນັັ້ນງາມ ຫຼ  ບ ື່ສ່ວນ
ນ້ອຍສ່ວນໃຫ່ຍ ຫຼ  ຜະລິດມາຈາກວັດຖຸອັນໃດ ຖ້າລັກສະນະທີື່ປະກົດນັັ້ນບ ື່ໃຊ້ສັນຍານບອກເຖິງຄວາມ
ສາມາດໃນການຂາຍ 

2.1.3 ອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ  
ດັື່ງທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນຫົວຂ ັ້ແນວຄວາມຄິດຜະລິດຕະພັນ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ 

ໃດໆແຕ່ລະຄັັ້ງ ຜູ້ຂາຍບ ື່ໄດ້ຂາຍແຕ່ພຽງສິນຄ້າທີື່ມີຕົວແທນເທົື່ານັັ້ນ ຫາກຍັງຂາຍອົງປະກອບອ ື່ນໆລວມ
ດ້ວຍ. ດັື່ງນັັ້ນ, ໃນການຂາຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຈະມີອົງປະກອບຕ່າງໆດັື່ງນີັ້: 

1. ຕວົຜະລດິຕະພນັຫຼກັ  
ສິື່ງຜູ້ຊ ັ້ຕັັ້ງໃຈຈະຊ ັ້ ເປັນພ ັ້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ ເຊິື່ງມີທັງລັກສະນະທີື່ມີຕົວຕົນ,

ຈັບຕ້ອງໄດ ້(Tangible Product) ເຊັື່ນ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ນ ັ້າຢາສະຜົມ, ຢາປົວພະຍາດ, ວຕິາມິນ, ໝາກ 
ຝຼັື່ງ, ຢາສີແຂ້ວ ອ ື່ນໆ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີື່ບ ື່ມີຕົວຕົນ, ສ າພັດບ ື່ໄດ ້ (Intangible Product) ເຊັື່ນ: 
ທຸລະກິດຂາຍບ ລິການຕ່າງໆການຮັບປະກັນໄພຕ່າງໆ, ການເສີມສວຍ, ການຮັກສາໂຣກຂອງແກະ, ການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພອ ື່ນໆ ຕົວຜະລິດຕະພັນທີື່ຈັບຕ້ອງໄດ້ຄ : ສິື່ງທີື່ຮຽກວ່າສິັ້ນຄ້າ (Goods or 
Physical Product)  ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີື່ຈັບຕ້ອງຕົວບ ື່ໄດ້ ບ ື່ມີຕົວຕົນເອີັ້ນວ່າ ການບ ລິການ 
(services) ສ່ວນທີື່ປະກອບຂ ັ້ນເປັນ (Core Product) ໄດ້ແກ່ ວັດຖຸດິບສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ (Performances) ທີື່ລວມກັນເຂົັ້າດ້ວຍກັນແລ້ວສາມາດສະແດງເຖິງຮູບລັກສະນະ 
(Feature) ບາງປະການເຊັື່ນ: ຂະໜາດ, ຮູບຊົງ, ສີສັນ, ຄຸນນະພາບບາງປະການ ຫຼ  ສະແດງຄຸນ
ປະໂຫຍດບາງປະການຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ທີື່ຈະຕອບສະໜ້ອງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆຂອງຜູ້ຊ ັ້ໄດ້. 

ຜູ້ຊ ັ້ຍາສີແຂວ້ຕ້ອງການສິື່ງທີື່ຈະທ າຄວາມສະອາດແຂ້ວ, ຮັກສາແຂ້ວ ປ້ອງກັນ
ແຂ້ວແມງ, ປາກສະອາດ, ມີກິື່ນຫອມ ສະນັັ້ນ Physical Product ຂອງຢາສີແຂ້ວທີື່ເປັນຄີມສີຂາວ ຫຼ  
ຜົງມີຟອງເມ ື່ອປະສົມກັບນ ັ້າ, ມີກິື່ນຫອມ, ມີລົດເຜດັເລັກນ້ອຍ ເມ ື່ອນ າມາໃຊ້ຖູແຂ້ວ ສານເຄມີທີື່ປະສົມຢູ່
ໃນຕົວຢາຈະສະແດງຄຸນສົມບັດໃນການທ າຄວາມສະອາດແຂວ້ ແລະ ປາກ ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວບ ື່ຜ ຸ ແລະ ປາກ
ສະອາດມີກິື່ນຫອມ 

 ຄົນໄຂ້ໄປຫາແພດ ຊ ັ້ບ ລິການຮັກສາຈາກແພດຕ້ອງການຄ າບອກເລົື່າແນະນ າ
ຈາກແພດເພ ື່ອໃຫ້ຫາຍຈາກອາການໄຂ້ ການປິື່ນປົວຂອງແພດ ຕັັ້ງແຕ່ການສອບຖາມປະຫວັດ, ຖາມ
ອາການເຈັບປ່ວຍ, ກວດຮ່າງກາຍດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ໃຫ້ຄ າບອກເລົື່າສາເຫດຂອງອາການເຈັບໄຂ້, 
ບົື່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ຈົບຂະບວນການຂາຍບ ລິການຂອງແພດ ດ້ວຍການໃຫ້ຄ າແນະນ າວິທີການຮັກສາ 
ແລະ ສັື່ງຢາໃຫ້ມາກິນ ຂະບວນການຕ່າງໆເຫົຼື່ານີັ້ ເປັນສ່ວນປະກອບທີື່ເຮັດໃຫ້ບ ລິການຂອງແພດ ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໄຂ້ໄດ ້

 
2. ສິື່ງບົື່ງຊີັ້ກຽ່ວກບັຜະລດິຕະພນັ  

ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນແທ້ໆ ອາດຈະເປັນຂອງແຫຼວ, ຂອງແຂງ, ກາສ ຫຼ  ບ ື່
ມີຕົວຕົນ, ຈັບຕ້ອງບ ື່ໄດ້, ດັື່ງນັັ້ນ ຈ າຕ້ອງມີສິື່ງທີື່ຈະຊ່ວຍບົື່ງຊີັ້ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນເຫົຼື່ານີັ້ ໃຫ້
ຊັດເຈນຂ ັ້ນ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງກັນນ າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງກັນ, ຮູບລກັສະນະປະກົດອາດເໝ ອນກັນ ຈ ື່ງມີ
ຄວາມຈ າເປັນໃຊ້ຕົວອ ື່ນເຂົັ້າມາບົື່ງຊີັ້ ຂ ັ້ແຕກຕ່າງເຫົຼື່ານີັ້ຜະລິດຕະພັນເໝ ອນກັນ, ຊະນິດດຽວກັນ ແຕ່ມາ
ຈາກຜູ້ຜະລິດແຕກຕ່າງກັນ ຜະລິດຕະພັນປະເພດບ ລິການບ ື່ມີຮູບຮ່າງທີື່ເຫັນໄດ້ຈັບຕ້ອງໄດ້ ມີອັນໃດເປັນ
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ເຄ ື່ອງບົື່ງຊີັ້ຖິງຜູ້ຜະລິດບ ລິການນັັ້ນໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີສິື່ງທີື່ຊີັ້ບອກລາຍລະອຽດ ຄວາມແຕກຕ່າງທີື່
ກ່າວເຖິງໃຫ້ແກ່ຜະລິຕະພັນໄດ້ແກ່: 

ກ. ບັນຈຸພັນ   
ລັກສະນະຂອງບັນຈຸພັນຈະບົື່ງຊີັ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນແທ້

ພາຍໃນໄດ້ບັນຈຸແກ້ວສະແດງວ່າ ຕ້ອງເປັນຂອງແຫຼວ ຫຼ  ເປັນຜົງ ບັນຈຸຫຼອດສະແດງວ່າເປັນຄຼີມ, ບັນຈຸ
ກ່ອງ ຫຼ  ຫ ສະແດງວ່າເປັນຂອງແຂງ ຫຼ  ເປັນຜົງ ບັນຈຸກະປ໋ອງປິດແຈບສະແດງວ່າເປັນແກ້ສ ຫຼ  ມີການລະ
ເຫີຍໄດ້ ຫຼ  ສະແດງວ່າ ບ ື່ຕ້ອງການໃຫ້ອາກາດເຂົັ້າເຊັື່ນ: ອາຫານວັດຖຸທີື່ນ າມາໃຊ້ໃນການບັນຈຸພັນທີື່ດີ 
ຮູບຊງົຕ່າງໆຂອງບັນຈຸພັນມີສ່ວນບົື່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າສິນຄ້າທີື່ບັນຈຸຢູ່ພາຍໃນຈະມີລັກສະນະແນວໃດ ບັນຈຸ
ພັນເຮັດໜ້າທີື່ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈສະດຸດຕາຜູ້ພົບເຫັນໄດ້ ແລະ ລັກສະນະບັນຈຸພັນທີື່ນ າມາໃຊ້ ຈົນເປັນ
ພາບຄຸນ້ຕາຈະບອກໃຫ້ທັນທີວ່າ ສິື່ງທີື່ຢູ່ໃນບັນຈຸພັນນັັ້ນແມ່ນຫຍງັໄດ້ທັນທີ 

ຂ. ກາສິນຄ້າ  
ຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະຄົນ ຈະສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ຜູ້ຊ ັ້ລະບຸໄດ້ວ່າສິນຄ້ານັັ້ນ

ເປັນຜູ້ຜະລິດອັນໃດ ຫຼ  ແມ່ນກະທັັ້ງບ ລິການຕ່າງໆກ ສາມາດລະບຸດ້ວຍກາສິນຄ້າ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍຂ ັ້ຄວາມ
, ຮູບພາບ ຫຼ  ສັນຍາລັກໃດໆໃຫ້ເບິື່ງທີື່ຈະສະແດງເຖິງເຊັື່ນ: ກາດອກຈ າປາສະແດງເຖິງສະຖາບັນການເງິນ
ຮັບຝາກເງິນຈ າປາລາ, NAFC ສະແດງຖິງກາທີື່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງວິທະຍາໄລ ເຫົຼານີັ້ຈະສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ: ກາສິນຄ້າຈະເປັນເຄ ື່ອງບົື່ງຊີັ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ຜະລິດແກ່ຜູ້ຊ ັ້ລວມທັງບົື່ງຊີັ້ຄຸນລັກສະນະ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຕ່າງໆ. 

3. ການບ ລກິານຕາ່ງໆ   
      ທີື່ກ່ຽວເນ ື່ອງກັບການຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຈ ານວນຫຼາຍທີື່ລ າພັງຕົວຜະລິດຕະ
ພັນແທ້ໆ ບ ື່ອາດຈະສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ ັ້ໄດ້ສົມບູນຜູ້ຊ ັ້ອາດບ ື່ພ ໃຈຫຼ ສົນໃຈຫຼາຍທີື່ຈະຕັດ 
ສິນໃຈຊ ັ້ເວັັ້ນແຕ່ຈະມີຮູບຕ່າງໆ ຂອງບ ລິການປະກອບການຈ າໜ່າຍນັັ້ນເຊິື່ງອາດເປັນການບ ລິການກ່ອນຂາຍ 
ໃນຂະນະທີື່ຂາຍ ແລະ ຫັຼງການຂາຍບ ລິການລູກຄ້າຕ້ອງການອາດເປັນເລ ື່ອງເລັກນ້ອຍເຊັື່ນ: ໃຫ້ຄ າແນະນ າ
ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຊິື່ງບ ື່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ຈົນເຖິງບ ລິການທີື່ຕ້ອງການທັງເວ 
ລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເຊັື່ນ: ການຕິດຕັັ້ງ, ການບ ລິການດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ, ທີື່ກ່ຽວເນ ື່ອງກັບການຂາຍຜະ 
ລິດຕະພັນອາດຈ າແນກເປັນ 3 ປະເພດຄ : ບ ລິການກ່ຽວກບັຄວາມສະດວກໃນການຈັດຊ ັ້, ບ ລິການກ່ຽວ
ກັບຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບ ລິການກຽ່ວກັບຄວາມສະດວກໃນການຊ າລະເງິນ 

ກ.  ບ ລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈັດຊ ັ້  
ໄດ້ແກ່ການໃຫ້ລາຍລະອຽດກຽ່ວກັບຜະລິດຕະພັນ ແຫຼື່ງຂາຍມຫຼີາຍແຫຼື່ງເຮັດ

ໃຫ້ຕິດຕ ື່ຊ ັ້ໄດ້ງ່າຍ ລາຄາປະຍັດ ມີຫີບຫ ື່ທີື່ຮຽບຮ້ອຍສະດວກຕ ື່ການຫິັ້ວໄປ, ບ ລິການຫ ື່ຂອງຂວັນ, ຍ່ອມ
ໃຫ້ປ່ຽນສິນຄ້າ ຮັບຄ ນສິນຄ້າ ບ ລິການຈັດສົື່ງສິນຄ້າ ມີສະຖານທີຈອດລົດສະດວກ ແຫຼື່ງຂາຍຢູໃ່ນສະຖານ
ທີື່ການຄົມມະນາຄົມສະດວກ ອ ື່ນໆ. 

ຂ.  ບ ລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ແກ່: 
- ບ ລິການຕິດຕັັ້ງ ຫຼ  ປະກອບສິັ້ນຄ້າ (Installation)  
- ການກວດກາໃຫ້ເປັນປະຈ າ ເຊັື່ນ: ຊ ັ້ເຄ ື່ອງປັບອາກາດ, ຊ ັ້ເຄ ື່ອງຈັກ ເຄ ື່ອງ

ຖ່າຍເອກະສານຄອມພິວເຕີ 
- ມີໃບຮັບປະກັນ (Warranty) ທີື່ສະແດງເຖິງເງ ື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ 

(Guarantee) ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງ (Repair) ຫຼ  ປ່ຽນແທນໃຫ້ (Replaie) ເຊິື່ງເລ ື່ອງຮັບປະກັນ
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ນີັ້ມັກຈະມີເລ ື່ອງໂຕຖ້ຽງລະຫວ່າງຜູຂ້າຍ ແລະ ຜູບ ລິໂພກສະເໝີ ກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ ຜູ້ບ ລິ
ໂພກຈ ານວນຫຼາຍ ມັກຕັດສິນໃຈໃນການຊ ັ້ຜະລິດຕະພັນປະເພດທີື່ຕ້ອງການຄວາມຮູທ້າງເຕັກນິກ ໂດຍອາ
ໄສໃບຮັບປະກັນເປັນແນວທາງ ແຕ່ບ ື່ໄດ້ສ ກສາລາຍລະອຽດຂອງເງ ື່ອນໄຂທີື່ລະບຸໄວ້ໃນໃບຮັບປະກັນ ຈົນ
ກວ່າຈະເກີດເຫດການທີຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ສິດຕາມໃບຮັບປະກັນ ຈ ື່ງນ າອອກມາໃຊ ້ໂດຍບ ື່ຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນ
ໄຂ ປົກກະຕໂິຮງງານຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າໃດໆ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ຫັຼກຮັບປະກັນໃນເງ ື່ອນໄຂ 2 ຂ ັ້ ຄ : 
ອາຍກຸານໃຊ້ງານ ຕາມສະພາບປົກກະຕຂິອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ແລະ ການໃຊຜ້ົນການເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂ ັ້ນ 
ໃນຮູບແບບການສ້ອມແປງ ຫຼ  ປ່ຽນແທນ ເມ ື່ອລູກຄ້າບ ື່ໄດ້ສ ກສາເງ ື່ອນໄຂມາກ່ອນ ນ າໄປໃຊງ້ານໃນສະ 
ພາບຜິດປົກກະຕິ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂ ັ້ນ ຍ່ອມບ ື່ໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນກັນ ເຊັື່ນ: ເອົາເຕົາລີດສ າລັບລີດ
ເຄ ື່ອງໄປລີດຖົງປຣາສະຕິກ ແລ້ວເກີດໄໝຕ້ິດເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ນ າໄປລີດເຄ ື່ອງບ ື່ໄດ້ ຫຼ  ອາດຈະລະບຸໄລ 
ຍະເວລາໄວ້ 1 ປີ ຫຼ  2 ປີ ແຕ່ລູກຄ້າບ ື່ໄດສ້ ກສາ ນ າໄປຮຽກຮ້ອງສິດເມ ື່ອພົັ້ນກ ານົດເວລາການໃຫ້ບ ລິການ
ສ້ອມແປງ ອາດມເີງ ື່ອນໄຂຂອງຄ າວ່າ ຟຣີ ເປັນການຟຣີທັງໝົດ ຫຼ  ຟຣີສະເພາະຄ່າສ້ອມແປງແຕ່ປ່ຽນອາໄລ່
ຕ້ອງຈ່າຍເພີື່ມ ສິື່ງເຫົຼື່ານີັ້ຄ ກ ລະນີຜິດພາດລະຫວ່າງຜູຊ້ ັ້ ແລະ ຜູຂ້າຍຢູ່ສະເໝີເມ ື່ອມີໃບຮັບປະກັນເຂົັ້າມາ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

- ການໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອຕ່າງໆໃນດ້ານເຕັກນິກໃນການຝ ກອົບ 
ຮົມການໃຊ້ງານຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ. 

- ການມຄີູ່ມ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆດ້ານການບ າລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນ ວິທີການ 
ທົດສອບຢ່າງງ່າຍໆ 

ຄ.  ການບ ລິການກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຊ າລະເງິນ ໄດ້ແກສິ່ນເຊ ື່ອຮູບ
ແບບຕ່າງໆ ໃນໄລຍະເວລາໜ ື່ງ ລະບົບການສົື່ງມອບສິນຄ້າ, ເງ ື່ອນໄຂການຊ າລະເງິນ ລະບົບການຜ່ອນ
ຊ າລະລວມເຖິງການສະເໜີສ່ວນລຸດ (Discount) ຕ່າງໆ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນໜ ື່ງທີື່ຈະຈ າໜ່າຍ
ໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສິື່ງຫຼາຍຢ່າງ ຈ ື່ງຈະມີຄວາມພ ໃຈສູງສຸດໃຫ້ເກີດແກ່ຜູຊ້ ັ້ໄດ ້

2.1.4 ການແບ່ງປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ  
ການຈ າແນກປະເພດຂອງຜະລດິຕະພັນອາດໃຊຫັຼ້ກເກນ ຫຼ  ມາດຕະຖານໃນການຈ າ

ແນກໄດຫຼ້າຍແບບເຊັື່ນ: ຈ າແນກຕາມລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ເປັນສິນຄ້າທີື່ໃຊແ້ລ້ວສິນເປ ອງໝົດໄປ ຫຼ  
ສິນຄ້າໃຊ້ຖາວອນ ການຈ າແນກປະເພດໂດຍວິທີໃດ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບຈຸດປະສົງໃນການນ າໄປໃຊປ້ະໂຫຍດ ສາ 
ເຫດທີື່ສ າຄັນທີື່ຕ້ອງມີການຈ າແນກປະເພດຂອງສິນຄ້າ ເພ ື່ອສະດວກໃນການສ ກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ສິນຄ້ານັັ້ນ ຫຼ  ເພ ື່ອສະດວກໃນການຈັດສ່ວນປະສົມທາງການຕະຫຼາດ (Marketing Mix) ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບກຸ່ມຕະຫຼາດເປົັ້ັ້າໝາຍ. 

ຄວາມນິຍົມທົື່ວໄປ ຈະຈັດແບ່ງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ:່ ໂດຍ
ຖ ເອົາກຸ່ມເປົັ້າ ໝາຍທ່າງການຕະຫຼາດ (MarketTarget) ເປັນເກນໃນການຈ າແນກໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

ກ.  ຜະລິດຕະພັນເພ ື່ອອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລໂິພກ (Consumer Products) 
ຂ.  ຜະລິດຕະພັນເພ ື່ອອຸດສາຫະກ າ (Industrial Products) 
ການແບ່ງປະເພດສິນຄ້າດັື່ງກ່າວ ຜະລິດຕະພັນເພ ື່ອບ ລໂິພກ ແລະ ອຸປະໂພກຈະມລີູກ

ຄ້າຄ ກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກສິນຄ້າໂດຍກົງ (Consumers) ຫຼ  ຜູ້ບ ລໂິພກຄົນສຸດທ້າຍ (Final Consumers) 
ສ່ວນຜະລິດຕະພັນເພ ື່ອການອຸດສາຫະກ າຈະມີກຸ່ມລູກຄ້າຄ : ກິດຈະການທຸລະກິດຕ່າງໆ ລວມທັງໜ່ວຍ
ງານລັດຖະບານທັງຫຼາຍ ຫາກຈະຖ ຫັຼກຈຸດປະສົງໃນການຊ ັ້ສນິຄ້າ ແລະ ບ ລິການຄ ຜະລິດຕະພັນທີື່ຜູຊ້ ັ້ ຊ ັ້
ໄປເພ ື່ອການອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລິໂພກຂອງຕົນເອງ ຫຼ  ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນມີຈຸດ
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ໝາຍປາຍທາງທີື່ແນ່ນອນ ສ າລັບ (Industrial Products) ຄ  ຜະລິດຕະພັນທີື່ຜູຊ້ ັ້ ຊ ັ້ເພ ື່ອນ າໄປຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າສ າເລັດຮູບອ ື່ນໆ ຫຼ  ຊ ັ້ໄປເພ ື່ອຈ າໜ່າຍຕ ື່ໃນລັກສະນະເດີມ 

ສິນຄ້າທີຜູ້ບ ລໂິພກຊ ັ້ໄປເພ ື່ອການບ ລໂິພກອປຸະໂພກຕ່າງໆຂອງຕົນເອງ ຫຼ  ບຸກຄົນອ ື່ນ
ພາຍໃນຄອບຄົວຍັງອາດຈ າແນກອອກໄປໄດ້ອີກຕາມອຸປະນິໄສໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ ່ ໃນ
ການຕັດ ສິນໃຈຊ ັ້ ຫຼ  ປະຕິບັດການຈັດຊ ັ້ສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດ ຫຼ  ປະເພດຍ່ອຍ ຜູ້ບ ລິໂພກອາດມີພ ດຕິກ າ
ແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ຊ ັ້ສະເພາະມັກສີສັນ ຫຼ  ຄວາມສວຍງາມຕ່າງໆ ຊ ັ້ສະເພາະຕາມແບບຢ່າງຄົນອ ື່ນ ຊ ັ້ສະ
ເພາະປະຢັດ ຫຼ  ເຮົາອາດກ່າວເຖິງມູນເຫດຈູງໃຈໃນການຊ ັ້ (Buying motives) ເປັນສິນຄ້າທີື່ຕັດສິນໃຈ
ຊ ັ້ສະເພາະອາລົມ ຫຼ  ຕ້ອງມເີຫດຜົນອະທິບາຍປະກອບ (Consumer Products) ຈ າແນກອອກເປັນ 4 
ປະເພດ ໂດຍແບ່ງຕາມວິທີການຊ ັ້ຂອງຜູບ້ ລິໂພກ ໃນການໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມສະແຫວງຫາສິນຄ້າຄ : 1 
ສິນຄ້າສະດວກຊ ັ້, 2 ສິນຄ້າປຽບທຽບຊ ັ້, 3 ສິນຄ້າເຈາະຈົງຊ ັ້, 4 ສິນຄ້າບ ື່ສະແຫວງຊ ັ້  

1. ສນິຄາ້ສະດວກຊ ັ້   
ເປັນສິນຄ້າທີື່ຜູບ້ ລໂິພກຊ ັ້ຫາໂດຍວິທີສະດວກທີື່ສຸດ ໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມໃນການ

ສະແຫວງຫາຊ ັ້ສິນຄ້າໜ້ອຍທີື່ສຸດ ການຊ ັ້ຈະຄ ານ ງເຖິງຄວາມສ າຄັນໃນການເສັຍເວລາຊ ັ້ສິນຄ້ານ້ອຍທີື່ສຸດ 
ການປຽບທຽບລາຄາ ຫຼ  ຄຸນນະພາບ ມີຄວາມສ າຄັນນ້ອຍກ່ວາການເສັຍເວລາ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນ
ການຊ ັ້ ຫາ ຕ້ອງການໄດ້ສິນຄ້າທັນທີ ດັື່ງນັັ້ນກາສນິຄ້າອາດມີບົດບາດທີື່ຈະຊ່ວຍ ລຸດເວລາໃນການສະແຫວ
ງຫາຊ ັ້ສິນຄ້າ ສະຖານທີື່ໃກຄ້ຽງກັບທີື່ຢູອ່າໄສ ຫຼ  ໃນເສັັ້ນທາງສັນຈອນປະຈ າ ເປັນແຫຼື່ງຊ ັ້ທີື່ສະດວກ ສິນຄ້າ
ປະເພດນີັ້ຕອ້ງການກະຈາຍຕະຫຼາດ ຫຼ  ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍຫຼາຍທີື່ສຸດ ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະຊ ັ້ໃນ
ລັກສະນະສະດວກທີື່ໄດ້ຊ ັ້ທີື່ນັັ້ນ ແມ່ນວ່າລາຄາຈະແພງໄປແດ່ ຄຸນນະພາບຈະບ ື່ຄອຍດີ  ຫຼ  ກາສິນຄ້າບ ື່ມີ
ໃຫ້ເລ ອກຫຼາຍ ຈະຊ ັ້ໂດຍບ ື່ເຈາະຈົງກາ ແລະ ນານຄັັ້ງທີື່ລູກຄາ້ເຈາະຈົງກາຂອງສິນຄ້າ ກ ບ ື່ໄດ້ໝາຍຄວາມຈິງ
ຈັງ ພ້ອມຈະປ່ຽນກາອ ື່ນແທນໄດ້ ການທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກຊ ັ້ສິນຄ້າປະເພດສະດວກຊ ັ້ໂດຍພ ດຕິກ າການຊ ັ້ເຊັື່ນນີັ້ 
ອາດເພາະລັກສະນະການຊ ັ້ 3 ແບບ ແລະ ການຊ ັ້ເຫົຼານີັ້ໄດ້ນ າມາເປັນຫັຼກເກນໃນການແບ່ງປະເພດຍ່ອຍ
ຂອງສິນຄ້າດັື່ງນີັ້: 

 
 
ກ. ສິນຄ້າຊ ັ້ປະຈ າ (Staple goods)  

ສິນຄ້າປະເພດອາຫານປະຈ າວັນ ຂອງໃຊປ້ະຈ າວັນໃນບ້ານ ເຄ ື່ອງອຸປະໂພກ 
ຕ່າງໆ ທີື່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ າວັນເຊັື່ນ ສະບູ,່ ຢາສີແຂ້ວ ແຟບຊັກເຄ ື່ອງ ອາຫານປະຈ າວັນ, ນ ັ້າມັນພ ດ ເຂົັ້າ
ໜົມ ເປັນສິນຄ້າທີື່ລູກຄ້າຊ ັ້ຢູເ່ປັນປະຈ າ ຊ ັ້ແຕ່ລະຄັັ້ງບ ື່ຫຼາຍ ແຕ່ຊ ັ້ເລ ັ້ອຍໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ການທີື່ຈະຕ້ອງໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊ ັ້ຫຼາຍທຸກຄັັ້ງໆທີື່ຊ ັ້  ລູກຄ້າຈ ື່ງຮູ້ສ ກເສຍດາຍເວລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະ
ຕ້ອງເຮັດເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າ ອີກທັງເກີດຄວາມຮູ້ສ ກການເບ ື່ອໜ່າຍໃນການກະທ າທີື່ຊ ັ້າໆ ຈ ື່ງພະຍາຍາມຫາ
ວິທີທີື່ຕົນເອງຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂ ັ້ນ ດ້ວຍການໄຕ່ຕອງໜ້ອຍລົງ ມີການຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າ
ຈາກຂ ັ້ມູນທີຮູຢູ້ແ່ລ້ວ ຫຼ  ມີຄວາມຕັັ້ງໃຈຊ ັ້ແນນ່ອນ ການເລ ອກກາສນິຄ້າໄວ້ລວງໜ້າ ເພ ື່ອປະຍັດເວລາໃນ
ການຫາຊ ັ້ສິນຄ້າ ອີກທັງກ ານົດສະຖານທີື່ໃກ້ຕົວທີື່ສຸດທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນວ່າລາຄາຈະສູງກວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ຄ ານ ງ
ຄວາມໄດ້ປຽບ ໂດຍການປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າເສັຍເວລາໃນການໄປຊອກຫາສິນຄ້າໃນບອນທີື່ໄກ
ອອກໄປ 

ຂ. ສິນຄ້າທີື່ຖ ກກະຕຸ້ນໃຫ້ຊ ັ້ (Impulse goods) 
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ສິນຄ້າທີື່ໃຊ້ຢູ່ປະຈ າໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ບາງຄັັ້ງບາງຄາວຜູຊ້ ັ້ອາດບ ື່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈ ຫຼ  
ຕັດສິນໃຈມາລ່ວງໜ້າກ່ອນການຊ ັ້ ອາດບ ື່ຮູວ້່າສິນຄ້ານັັ້ນໝົດ ຮູ້ແຕລ່ ມ, ແຕ່ບ ື່ໄດວ້າງແຜນໃນການຊ ັ້ທັນທີ 
ຄວາມບ ື່ຕັັ້ງໃຈຈະຊ ັ້ບ ື່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບ ື່ຊ ັ້ສິັ້ນຄ້າເຫົຼື່ານີັ້ ດັື່ງນັັ້ນຖ້າຜູຊ້ ັ້ໄດ້ພົບເຫັນສິນຄ້າທີື່ໃຊໃ້ນຊີວິດ
ປະຈ າວັນເຫົຼື່ານັັ້ນ ເນ ື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ຫຼ  ການຈັດວາງໜ້າຮ້ານຄ້າໃນຮ້ານຄ້າເປັນທີື່ສະດຸດຕາ 
ຕົວສິັ້ນຄ້າຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການທີື່ມີຢູແ່ລ້ວໃນຕົວລູກຄ້າໃຫ້ປະກົດຊັດເຈນ ແລະ ມີການຕັດສິນ
ໃຈຊ ັ້ ແລະ ລົງມ ຊ ັ້ເກີດຂ ັ້ນ ສິນຄ້າເຫົຼື່ານີັ້ ຖ້າຈັດວາງໃນມູມອັບຈະບ ື່ເປັນທີື່ສັງເກດ ແລະ ລູກຄ້າຈະບ ື່ຄິດ
ເຖິງ ເຊັື່ນ: ແມ່ບ້ານໄປຊ ັ້ສິນຄ້າໃນ (Supermarket) ໂດຍຕັັ້ງໃຈຈະໄປຊ ັ້ແຟບຊກັເຄ ື່ອງ ຄະນະທີື່ຢ່າງ
ຜ່ານທີື່ວາງເຄ ື່ອງມ ຖູພ ັ້ນ ທັນທີທີື່ເຫັນເກີດຄວາມຄິດຂ ັ້ນວ່າ ຖ້າຕົນຈະຊ ັ້ເຄ ື່ອງຖູພ ັ້ນຈັກອັນຈະຊ່ວຍທ າ
ຄວາມສະອາດບ້ານໄດວ້່ອງໄວຂ ັ້ນ ອີກທັງບ ື່ຕ້ອງໄປນັື່ງຍ່ອງໆ ຖູພ ັ້ນ ແລະ ຄານເຂົື່າໃຫ້ປວດຫັຼງ ແລະ ປວດ
ຂາ ແລະ ຈັດການຊ ັ້ເຄ ື່ອງຖູບ້ານຂະນະຢ່າງຜ່ານຊັັ້ນຈັດວາງອຸປະກອນທ າຄວາມສະອາດ ເຫັນປ້າຍລຸດລາຄາ
ແຜ່ນໃຫຍ່ຄິດວ່າ ສະບູ ນ ັ້າຢາລ້າງຖ້ວຍລຸດລາຄາ. ດັື່ງນັັ້ນ, ແທນທີື່ຈະຊ ັ້ແຟບັກັບຊ ັ້ສະບູ,່ ນ ັ້າຢາລ້າງຖ້ວຍ
ແທນ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຊ ັ້ແຟັບຖ້າເກີດຂ ັ້ນເປັນສິນຄ້າຊ ັ້ປະຈ າ ແຕ່ການຊ ັ້ເຄ ື່ອງຖູພ ັ້ນ ຫຼ  ສະບູ,່ 
ນ ັ້າຢາລ້າງຖ້ວຍເປັນເພາະຖ ກກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການ ຫຼ  ມີແນວຄິດໃຫ້ຮູ້ສ ກວ່າຕ້ອງການຈາກສິື່ງ
ຂອງ ຫຼ  ບຸກຄົນຖ ເປັນ (Impulse) ການຂາຍສິນຄ້າເຫົຼື່ານີັ້ຈະໄດ້ຜົນເມ ື່ອເລ ອກບ່ອນ ຫຼ  ທີື່ຂາຍ ບ່ອນທີື່
ຈັດວາງສິັ້ນຄ້າໃຫ້ສະດຸດຕາຜູຊ້ ັ້ໃນສະຖານທີື່ຂາຍ ເພາະເມ ື່ອລູກຄ້າຈະຊ ັ້ເມ ື່ອເຫັນ ຖ້າບ ື່ເຫັນຈະບ ື່ມກີານຊ ັ້
ເກີດຂ ັ້ນ. 

ຄ. ສິນຄ້າຊ ັ້ເມ ື່ອສຸກເສີນ (Emergency goods)   
ເປັນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າທີື່ໂດຍປົກກະຕສິະພາບບ ື່ມຜີູເ້ພິື່ງປະສົງ ແລະ ສະ

ແດງວ່າຕ້ອງການໃຊ້ປະໂຫຍດ ຫຼ  ຖ ກຈັດຢູໃ່ນປະເພດອ ື່ນໆ ຂອງສິນຄ້າ ແຕ່ເມ ື່ອເກີດຄວາມຈ າເປັນຮີບ
ດ່ວນຈະຕ້ອງໃຊ້ສິນຄ້ານັັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສິນຄ້ານັັ້ນດ່ວນໃຫ້ທັນການໃນການໃຊ້ ເຊັື່ນ ບ ລິການລົດພະຍາບານ 
ລົດດັບເພີງ ຫຼ  ເມ ື່ອຂັບລົດໄປທາງໄກແລ້ວນ ັ້າມັນໝົດ ຫຼ  ຢາງແຕກ ຫຼ  ຍ່າງໄປເຕະຖ ກກ້ອນຫີນຈົນຫົວໂປ
ຕີນອອກເລອີດ  ຕ້ອງການໄດ້ຢາໃສ່ບາດແຜ ຫຼ  ປັດສະຕິກຕດິແຜໃນທັນທີ ຫຼ  ໂດຍດ່ວນທີື່ສຸດ ດັື່ງນັັ້ນ ໃນ
ການຊ ັ້ສິນຄ້າໃນລັກສະນະເຈາະຈົງຊ ັ້ສະເພາະຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ຈະບ ື່ມີໂອກາດໃນການເລ ອກຫາ ຫຼ  ໃຊຄ້ວາມ
ພະຍາຍາມໃນການເລ ອກຊ ັ້ທີື່ດີທີື່ສຸດ ຫາກແຕ່ຄ ານ ງເຖິງຄວາມຄວາມດ່ວນເປັນເກນ ຄວາມສະດວກຂອງ
ແຫຼື່ງຊ ັ້ເປັນຈຸດສ າຄັນໃນການຊ ັ້, ລາຄາສິນຄ້າບ ື່ມຄີູແ່ຂ່ງຂັນຫຼາຍ ຜູ້ຊ ັ້ຈະຄ ານ ງເຖິງວິທີທີື່ຈະໄດ້ສິນຄ້າມາໃຊ້
ໃຫ້ທັນການທີື່ຈ າເປັນເທົື່ານັັ້ນ ບ ື່ເວົັ້າເລ ື່ອງລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

2. ສນິຄາ້ປຽບທຽບຊ ັ້ (Shoping Product) 
ເປັນສິນຄ້າປະເພດທີື່ຜູຊ້ ັ້ຕ້ອງມີການປຽບທຽບດ້ວຍລາຄາ ຄຸນນະພາບ ຫຼ   ຮູບ

ແບບຕ່າງໆ ຂອງສິນຄ້າ ຜູ້ຊ ັ້ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເດີນລຽບເບິື່ງສິນຄ້າຫຼາຍແຫ່ງ ເພ ື່ອຫາຂ ັ້ມູນ
ຕ່າງໆ ມາປຽບທຽບຈົນກວ່າຈະໄດສິ້ນຄ້າທີື່ຕົນພ ໃຈຫຼາຍທີື່ສຸດ ລັກສະນະການຊ ັ້ບ ື່ໄດ້ຊ ັ້ເລ ື່ອຍໆ ເນ ື່ອງຈາກ
ບ ື່ໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າເປັນປະຈ າ ອາດມີລາຄາຕ ື່ໜ່ວຍສູງ ຈ ື່ງໃຊ້ຄວາມຮອບຄອບ ພິທິພິຖັນໃນການເລ ອກເບິື່ງ
ກອ່ນຕັດສິນໃຈຊ ັ້ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສິນຄ້າຄ້ອນຂ້າງດົນນານ ເຊັື່ນ: ການຊ ັ້ເສ ັ້ອ, ເຄ ື່ອງແຕ່ງກາຍ ສິື່ງ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຄອບຄົວ ເຄ ື່ອງຜ່ອນແຮງຕ່າງໆ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊ້ໃນເຮ ອນ, ຕູ້ເຍັນ, ເຕົາແກສ
, ຈັກສັກເຄ ື່ອງ, ໂທລະທັດສີ, ລົດ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ຜູ້ຊ ັ້ອາດໃຊ້ເວລາເປັນຊົື່ວໂມງ ຫຼ  ເປັນວັນ ຫຼ  ເປັນ
ເດ ອນ ຈາກບ່ອນຊ ັ້ຫຼາຍໆ ບ່ອນ ເພ ື່ອປຽບທຽບຂ ັ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ກາສິນຄ້າ, ລາຄາ, ແບບ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບເປັນຕົັ້ນ ສິນຄ້າປະເພດປຽບທຽບຊ ັ້ນີັ້ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຍ່ອຍ ຕາມລັກສະນະວິທີ
ການຊ ັ້ຄ : 
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ກ. ສິນຄາ້ແບບດຽວກນັ (Homogeneous shopping goods)  
ເປັນສິນຄ້າທີື່ມີລັກສະນະ ແລະ ຮູບຮ່າງ ໂດຍທົື່ວໄປ ທີື່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເ

ໝ ອນກັນ ຫຼ  ຄາຍຄ ກັນ ເຊັື່ນຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດ ໂທລະພາບສີຂະໜາດ 20 ນີັ້ວ ບ ື່ວ່າ
ກາສິນ ຄ້າໃດຈະມີຂະໜາດໜ້າຈ ໂທລະພາບເທົື່າກັນ ຕູ້ເຢນັຂະໜາດ 2.5 ຄີວ ຫຼ  ພັດລົມຫຼ  ເຄ ື່ອງປັບ
ອາກາດ ໝ ັ້ຫຸງເຂົັ້າໄຟຟ້າ ເສ ັ້ອທີື່ເປັນເຄ ື່ອງແບບ, ຜູຊ້ ັ້ຈະປະເມີນຮູບຮ່າງຂອງສິນຄ້າ ການນ າໄປໃຊປ້ະໂຫຍ
ດເໝ ອນກັນໄດ້ ດັື່ງນັັ້ນ, ການປຽບທຽບລະຫວ່າງກາສິນຄ້າຕ່າງໆ ເພ ື່ອຫາຈຸດເດັື່ນກວ່າທາງດ້ານຄຸນນະພາ
ບຂອງກາສິນ ຄ້າເຊັື່ນ: ຊະນິດຂອງວັດສະດຸສີມ ການຜະລິດ,  ຄວາມທົນທານໃຊປ້ະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍດ້ານ
ກວ່າ ຫຼ  ປະຍັດກວ່າ ທັງຈາກການຊ ັ້ ຫຼ  ການໃຊສິ້ນຄ້າ ຜູຊ້ ັ້ພ້ອມທີື່ຈະເບິື່ງສິນຄ້າຫາຂ ັ້ມູນຈາກຫຼາຍຮ້ານຄ້າ 
ເພ ື່ອສະແຫວງ ຫາລາຄາທີື່ດີທີື່ສຸດສ າລັບຜູຊ້ ັ້ເອງ. ດັື່ງນັັ້ນ, ການຂາຍສິນຄ້າປະເພດ Homogeneous 
shopping goods ສ າລັບຜູຜ້ະລິດຈ ື່ງຕ້ອງເນັນເຖິງຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ລາຄາຖ ກກວ່າເປັນ
ເກນ ເພາະຂາຍສິນຄ້າກາດຽວກັນ ປະຈຸບັນຮ້ານຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະຫີຼກລຽງການຫຼຸດລາຄາແຕ່ຫັນໄປໃຊວ້ິທີ
ສະເໜີການໃຫ້ບ ລິການທີື່ດີກວ່າ ທັງນີັ້ເນ ື່ອງຈາກວິທີການຊ ື່ຂອງຜູບ້ ລິໂພກ ເມ ື່ອເຫັນວ່າສິນຄ້າມຮີູບແບບເ
ໝ ອນໆກັນ ຈະຫັນໄປປຽບທຽບຄຸນນະພາບເປັນອັນດັບທ າອິດ ລາຄາສິນຄ້າເປັນອັນດັບຮອງລົງມາໃນການ
ຕັດສິນໃຈຊ ັ້ ການສົື່ງເສີມ ສ້າງພາບພົດທີື່ເດັນໃຫ້ກັບກາສິນຄ້າ ຈະມປີະໂຫຍດ ໃນການຂາຍສິນຄ້າປະເພດ
ນີັ້ຫຼາຍ ຈະຊ່ວຍລຸດການປຽບທຽບຂອງຜູ້ຊ ັ້ໄດ້ ເມ ື່ອຜູ້ຊ ັ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການເຈາະຈົງກາສນິຄ້ານັັ້ນໆ ເນ ື່ອງ
ຈາກຄວາມເຊ ື່ອຖ ໃນຄຸນນະພາບຂອງກາສິນຄ້າ ຫຼ  ເພ ື່ອການຍອມຮັບໃນສັງຄົມ 

ຂ. ສນິຄາ້ຕາ່ງແບບ  
ເປັນສິນຄ້າທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບແບບລັກສະນະທົື່ວໆໄປ ການຊ ັ້ຜູຊ້ ັ້ຈະ

ເລັື່ງໃຊເ້ລ ອກຮູບແບບ (Style) ຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງກັນມາກ່ອນທີື່ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບລາຄາສິນຄ້າ 
ແລະ ບາງຄັັ້ງລາຄາສິນຄ້າບ ື່ມີຄວາມສ າຄັນໃນການຕັດສິນໃຈເລຍີເຊັື່ນ: ການຊ ັ້ເສ ັ້ອ, ເຄ ື່ອງແຕ່ງກາຍທີື່ບ ື່
ແມ່ນເຄ ື່ອງແບບ, ສິື່ງຂອງປະດັບເຮ ອນ, ເຟີນີເຈ,ີ ບ້ານທີື່ຢູອ່າໄສ ເຄ ື່ອງຊະນິດດຽວກັນ ມລີວດລາຍຕ່າງກັນ 
ເຄ ື່ອງສ າເລັດຮູບມຮີູບແບບຂອງເສ ັ້ອບ ື່ເໝ ອນກັນ, ສີມ ການຕັດຍິບປານີດແຕກຕ່າງກັນ ທີື່ຢູອ່າໄສມີແບບ
ແຕກຕ່າງກັນ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຕ້ອງພິຈາລະນາເລ ອກແບບທີື່ພ ໃຈເສັຍກ່ອນຈ ື່ງພິຈາລະນາຄຸນນະພາບທີື່ພ ໃຈ 
ແລະ ລາຄາສອດຄ່ອງກັບຄຸນນະພາບ ກາສິນຄ້າມບີົດບາດໃນການເລ ອກລະດັບຕົັ້ນເທົື່ານັັ້ນ ແມ່ນວ່າກາ    
ສິນຄ້າດຽວກັນຍັງມີແບບໃຫ້ເລ ອກຫຼາຍໆແບບ ຜູຊ້ ັ້ຕ້ອງການວິເຄາະ ວິໄຈ ໃນການເລ ອກຊ ັ້ຂອງຕົນເອງ
ຫຼາຍກວ່າຄວາມເຊ ື່ອຖ ໃນກາສນິຄ້າ. ປັດຈຸບັນ, ຜູຂ້າຍສິັ້ນຄ້າພະຍາຍາມໃຊ້ກາສິນຄ້າຈູງໃຈໃຫ້ຕັດສິນໃຈ
ໄວຂ ັ້ນ ດ້ວຍການສ້າງ Brand image ກັບກຸ່ມຜູຊ້ ັ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຊັື່ນ: ກາສິນຄ້າຂອງເຄ ື່ອງນຸງຫົື່ມແຕ່ເດີມ
ຖ ກເກັບໄວ້ໃນຕ າແໜ່ງທີື່ມີສິດຂອງເຄ ື່ອງນຸງຮົມ ປັດຈຸບັນກັບນ າອອກທີື່ເປີດເຜີຍ ເສ ັ້ອກິລາຕິດກາສິັ້ນຄ້າ
ໄວ້ທີື່ໜ້າເອິກ, ໂສ້ງສ າເລັດຮູບຕິດປ້າຍກາສິນຄ້າໄວ້ທີື່ປາກກະເປົາ ຂອງໂສງ້ດ້ານນອກ. ກາສິນຄ້າປະເພດ
ແບບຕ່າງກັນນີັ້ ຜູ້ຊ ັ້ຫວັງຈະໄດ້ຮັບບ ລິການບາງຮູບຈາກຮ້ານຄ້າທີື່ຈ າໜ່າຍ ລັກສະນະຂອງບ ລິການຂ ັ້ນຢູ້ກບັ
ລະດັບຂອງກຸ່ມຜູ້ຊ ັ້ ວ່າຈະເປັນຜູ້ຊ ັ້ລະດັບລາຍໄດ້ສູງ, ປານກາງ, ຕ ື່າ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູ້ຂາຍໃນລະດັບຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ
ຈ ື່ງຕ້ອງນ າເອົາການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານທີື່ສວຍງາມ, ລວມກັບທາງມີພະນັກງານຄ່ອຍໃຫ້ບ ລິການແນະນ າສິນຄ້າ
ໃຫ້ຂ ັ້ມູນປະກອບການຕັດສິນໃຈການທົດລອງສິນຄ້າ ກ່ອນຕັດສິນໃຈຊ ັ້ ການໃຫ້ຫັຼກປະກັນໃນດ້ານປ່ຽນ
ສິັ້ນຄ້າ ໃນກ ລະນີການຊ ັ້ເຟນີີເຈ ີຫຼ  ບ້ານທີື່ຢູອ່າໄສ ມີບ ລິການດັດແປງຕ ື່ເຕີມຕາມທີື່ຜູຊ້ ັ້ຕ້ອງການ. 

3. ສນິຄາ້ເຈາະຈົງຊ ັ້ (Speciaity products)  
ເປັນສິນຄ້າປະເພດທີື່ຜູຊ້ ັ້ເຈາະຈົງຕ້ອງການເພາະສິນຄ້ານັັ້ນ ມີການຕັດສິນໃຈລວ່ງ

ໜ້າ ເນ ື່ອງຈາກເຫັນວ່າມີລັກສະນະພິເສດທີື່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຫຼ  ມຄີວາມຈ າເປັນສະເພາະຕ້ອງການ
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ສິນຄ້ານັັ້ນ ແລະ ບ ື່ມີສິນຄ້າອ ື່ນທົດແທນໄດ້ຜູຊ້ ັ້ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍທີື່ສຸດ ເພ ື່ອສະແຫວງຫາຊ ັ້
ສິນຄ້ານັັ້ນໆ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະແຫວງຫາຊ ັ້ ບ ື່ແມນ່ລັກສະນະດຽວກັບສິນຄ້າແບບທຽບຊ ັ້ບ ື່ແມ່ນ
ການໃຊ້ຄວາມພະຍາ ຍາມເສຍເວລາໃນການປຽບທຽບສິນຄ້າກັບສິນຄ້າແຕ່ເປັນການໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມ
ໃນການສະແຫວງຫາບອນຂາຍສິນຄ້ານັັ້ນໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ການຂາຍສິນຄ້າປະເພດເຈາະຈົງຊ ັ້ ບ່ອນຂາຍຈ ື່ງບ ື່ມີ
ຄວາມສ າຄັນໃນການຕັດສິນໃຈຊ ັ້ ຈະຂາຍຢູໃ່ສລູກຄ້າຈະຕິດຕ ື່ຕາມໄປຊ ັ້ເຖິງທີື່ເຊັື່ນ: ກ ລະນີຮ້ານອາຫານທີື່
ມຊີ ື່ສຽງ ເມ ື່ອຜູບ້ ລໂິພກເຈາະຈົງຈະບ ລໂິພກອາຫານຊະນິດນັັ້ນທີື່ມຊີ ື່ສຽງ ຈະຕ້ອງຂັບລົດໄປໄກເຖິງນອກ
ເມ ອງ ຫຼ  ຕ້ອງຫາຮ່ອມທາງ ຜູ້ບ ລິໂພກຢັງຄົງໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມໄປເຖິງຮ້ານຂາຍນັັ້ນ. 

ສິນຄ້າທີື່ຈັດເປັນປະເພດເຈາະຈົງຊ ັ້ ມັກຈະເປັນສິນຄ້າທີື່ມີອາຍກຸານໃຊ້ງານນານ ລາຄາ
ຕ ື່ໜ່ວຍຄອນຂ້າງສູງ ບ ື່ແມ່ນສິນຄ້າທີື່ໃຊ້ປະຈ າມີໂອກາດການໃຊເ້ປັນຄັັ້ງຄາວ ຫຼ  ສະເພາະກ ລະນີເຊັື່ນ ໂຄມ
ໄຟທີື່ມີລວດລາຍພິເສດ ຊ ື່ໃຫຍ່ໆ ເຄ ື່ອງດົນຕີ ເຄ ື່ອງກິລາ ຢາຮັກສາໂລກສະເພາະ, ອາຫານພິເສດ ເຄ ື່ອງນຸ່ງ
ຮົມ, ລູຫຼານອອກແບບດີ.  

ໂດຍປົກກະຕສິິນຄ້າເຈາະຈົງຊ ັ້ຈະຕ້ອງເປັນສິນຄ້າທີື່ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວ ແລະ ຜູຊ້ ັ້
ມັກຈະເຈາະຈົງກາສນິຄ້າດ້ວຍ ແຕ່ສິັ້ນຄ້າບາງຊະນິດອາດຈະເປັນສິນຄ້າປະເພດເຈາະຈົງຊ ັ້ໄດ້ ທັັ້ງໆທີື່ຫາກ 
ຈະເລີື່ມຕົັ້ນແນະນ າອອກຊູຕ່ະຫຼາດເຊັື່ນ: ກ ລະນີຍາຮັກສາໂລກ ສິນຄ້າໃນປະເພດເຈາະຈົງຊ ັ້ຈະມີຄວາມຍ ດ    
ຍຸນ່ຂອງອຸປະສົງໜ້ອຍ, ຫຼາຍ ຫຼ  ບ ື່ມີຄວາມຍ ດຍຸນ່ ເພາະຜູຊ້ ັ້ຈະຍ ນຍັນຄວາມຕັັ້ງໃຈໃນການຊ ັ້ໂດຍບ ື່ຄ ານ ງ
ເຖິງລາຄາຫຼາຍ ຜູ້ຊ ັ້ຄ ານ ງເຖິງຄຸນຄ່າທາງໃຈ ຫຼ  ທາງອາລົມຫຼາຍກວ່າຄຸນຄ່າຈາກການໃຊ້ສິນຄ້ານັັ້ນໂດຍກົງ 
ການສົື່ງເສີມການຂາຍໂດຍການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການຕ່າງໆ ປະກອບເຊັື່ນ: ການ
ຮັບປະກັນ ການຕິດຕັັ້ງ ສ້ອມແປງດູແລຮັກສາສິນຄ້າ ເປັນສິື່ງຈ າເປັນຫຼາຍ 

 
 
4. ສນິຄາ້ບ ື່ສະແຫວງຊ ັ້(Unsought Products)  

ການທີື່ລູກຄ້າຜູ້ບ ລໂິພກບ ື່ສະແຫວງຫາຊ ັ້ສິນຄ້າອາດເນ ື່ອງມາຈາກ: 
1. ບ ື່ຮູວ້່າມີສິນຄ້ານັັ້ນໆ ຈ າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດ 
2. ບ ື່ຮູວ້່າຕົນເອງມີຄວາມຕ້ອງການສນິຄ້ານັັ້ນ 
ສິນຄ້າຫາກ ນ າອອກສູຕ່ະຫຼາດໃໝ່ ຍັງບ ື່ທັນເປັນທີື່ຮູ້ຈັກຂອງລູກຄ້າທົື່ວໆໄປ. 

ດັື່ງນັັ້ນ, ຜູຊ້ ັ້ຈະບ ື່ສະແຫວງຫາຊ ັ້ ຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງເນັັ້ນການໃຫ້ຂ ັ້ມູນເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນທີື່ຮູຈ້ັກແພຫຼ່າຍ ໂດຍ
ເນັັ້ນການໂຄສະນາຕ່າງໆ ການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍເຂົັ້າເຖິງລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ລວມທັງກະຈາຍຊ່ອງທາງການ
ຈ າໜ່າຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂ ັ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ພົບເຫັນເລ ື່ອຍໆ ຊ ັ້ໄດ້ໂດຍສະດວກ ເນັັ້ນການແຈກຕົວຢ່າງ 
ຫຼ  ເຮັດສາທິດໃຫ້ລູກຄ້າຊົມ ນອກຈາກການກະຈາຍຂ່າວໂດຍການໃຊ້ໂຄສະນາຕ່າງໆ. 

ສິນຄ້າບາງຊະນິດອອກສູຕ່ະຫຼາດນານແລ້ວ ແຕ່ບ ື່ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຜູຊ້ ັ້ຜູຊ້ ັ້
ບ ື່ຊ ັ້ ຫຼ  ຖາມຫາທັງໆທີື່ພົບເຫັນ ຫຼ  ຮູ້ຢູຕ່ະຫຼອດເວລາ ເພາະບ ື່ເຫັນວ່າຕົນເອງຈະໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກສິນຄ້າ 
ນັັ້ນໄດ້ແນວໃດເຊັື່ນ: ເຂັມຂັດນິລະໄພ ຫຼ  ວັດຈະນານຸກົມ, ການປະກັນຊີວິດ, ການອົບຮົມເລ ື່ອງພັດທະນາ
ຕົນເອງ. ສ າລັບສິນຄ້າລັກສະນະນີັ້ຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານ ເພ ື່ອອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນປະໂຫຍດຈາກການມີສິນຄ້າ
ເຫົຼື່ານີັ້ໃນຄອບຄອງ ເປັນການກະຕຸ້ນ ຫຼ  ແນະນ າຂອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຝງຢູແ່ຕ່ບາງກ ລະນີທີື່ຜູ້ຊ ັ້ມີຄວາມ
ຕ້ອງການ ແຕບ່ ື່ອາດຈະຊ ັ້ໄດ້ເນ ື່ອງຈາກບັນຫາຂອງລາຄາທີື່ສູງເກີນອ ານາດຊ ັ້ ຈ ື່ງມັກບອກກບັຕົນເອງ ວ່າບ ື່
ຈ າເປັນຕ້ອງຊ ັ້ມາໃຊ້. ດັື່ງນັັ້ນ, ການຫາວິທີການຜະລິດໃຫ້ສິນຄ້າມລີາຄາຕ ື່າລົງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ
ໄດ້ ຫຼ  ຫາວິທີຊ າລະເງິນຄ່າສິນຄ້າທີື່ຈະຊ່ວຍເພີື່ມອ ານາດຊ ັ້ປະຈບຸັນແກ່ລູກຄ້າໄດ້ 
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2.1.5 ສ່ວນປະສົມຜະລິດຕະພັນ  
ໃນລັກສະນະການຈ າໜ່າຍສິນຄ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ຫຼ  ການຜະລດິຂອງຜູ້ຜະລິດ ມັກຈະບ ື່

ຜະລິດ ຫຼ  ຈ າໜ່າຍສິນຄ້າພຽງຊະນິດດຽວ ລູກຄ້າເລ ອກບ ື່ໄດ້ ແຕ່ມັກຈະມີສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ ຫຼາຍຮູບ
ແບບ ເພ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລ ອກ ແລະ ເພ ື່ອຄວາມປະຍັດໃນການຜະລິດ ຫຼ  ເພ ື່ອການເພີື່ມໂອກາດໃນການ
ຂາຍ ເຊິື່ງອາດຈະລະບຸລັກສະນະການກະຈາຍຂອງຜະລິດຕະພັນໃນກິດຈະການໜ ື່ງດັື່ງນີັ້: 

- ລາຍການຜະລິດຕະພັນ (Product Item) ໝາຍເຖິງແຕ່ລະໜ່ວຍຂອງຜະລິດຕະ
ພັນທີື່ສະເໜີຂາຍຂອງຜູ້ຂາຍ ເຊິື່ງສາມາດຈ າແນກອອກໄດ້ ໂດຍຫັຼກສະນະບາງປະການ ເຊັື່ນ: ຂະໜາດ, 
ລາຄາ, ຮູບແບບ ຫຼ  ຄຸນສົມບັດອ ື່ນ ທີື່ເຫັນຊັດເຈນໃນຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງຫ້ອງການເປັນຜະລິດຕະພັນ, ບິກ, 
ຢາງລ ບ, ປ ັ້ມເປັນອີກລາຍການໜ ື່ງ ຢາງລ ບ ປ ັ້ມ ບັນທັດ ສ ດ າແຕ່ລະຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຕ່າງເປັນ
ຜະລິດລາຍການໜ ື່ງ ນອກຈາກນີັ້ອາດແບງ່ຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະລາຍການແຕ່ລະຊະນິດ ອອກຕາມຂະໜາດ ຫຼ  
ລາຄາ ເຊັື່ນ: ປາກກາລູກກິັ້ງ ອາດແບ່ງໄດ້ຫຼາຍປະການ ຄ  ກາຍີື່ຫ ັ້ BIC  HORSE LANCER CLIC 
ຍັງຈ າແນກເປັນລາຍການປາກກາລູກກິັ້ງສີແດງສີນ ັ້າເງິນ, ສີດ າ ຫຼ  ປາກກາໃນລາຄາ 5,000, 8,000 ແລະ 
10,000 ກີບ ເປັນຕົັ້ນ. 

- ສາຍຜະລິດຕະພັນ (Product line) ໝາຍເຖິງກຸ່ມລາຍການຜະລິດຕະພັນທີື່ມີ
ຄວາມສ າພັນກັນອາດຈະມີລັກສະນະການຜະລິດເໝ ອນກັນ, ລັກສະນະການໃຊງ້ານເໝ ອນກັນ ຫຼ  ຄ້າຍຄ 
ກັນຈ າໜ່າຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າກຸ່ມດຽວກັນ ຈ າໜ່າຍໂດຍຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍດຽວກັນ ຫຼ  ແມ່ນແຕ່ລະດັບ
ລາຄາດຽວກັນ ເຊັື່ນ ສິນຄ້າປະເພດເຄ ື່ອງຂຽນ ວັດສະດຸກ ສາ້ງເຮ ອນຄົວ, ເຄ ື່ອງໄພຟ້າ ຫຼ  ອາດສະຫຼຸບວ່າ 
ໃນແຕ່ລະສາຍພັນ (Product items).  

- ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມເລ ກຂອງຜະລິດຕະພັນ (Width and Depth of 
assortments) ໃນກິດຈະການຄ້າໜ ື່ງໆ ບ ື່ວ່າຈະເປັນຜູຜ້ະລິດ ຫຼ   ຜູ້ຈ າໜ່າຍສິັ້ນຄ້າ ຮ້ານຄ້າສົື່ງ ຫຼ  ຮ້ານ
ຄ້າຍອຍຍ່ອຍຈະມີສິນຄ້າ ຫຼ  ຜະລິດຕະພັນຈ າໜ່າຍ ຫຼາຍກວ່າໜ ື່ງລາຍການ (one Product item) ແຕ່
ລັກສະນະການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼ  ຊ ັ້ສິນຄ້າຈ າໜ່າຍນັັ້ນ ຈະປະກອບດ້ວຍສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການຈາກຫຼາຍສາຍ
ຜະລິດຕະພັນ (Many Product items from various Product Lines) ຫຼ  ສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການ
ຈາກສາຍຜະລິດຕະພັນດຽວ (Many Product items from one Product Lines) ຫັຼກສະນະທີື່
ເກີດຂ ັ້ນນີັ້ສະແດງເຖິງຮູບແບບນະໂຍບາຍຂອງທຸລະກິດໃນແຕ່ລະລາຍໃນດ້ານການຈັດການກ່ຽວກັບສິນຄ້າ
ທີື່ຈ າໜ່າຍວ່າ ມຸ້ງໃສ່ສ່ວນກວ້າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ (Width of assortments) ຫຼ  ສ່ວນເລິກຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ (Depth of assortments) ຕົວຢ່າງ: ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງຍ່ອຍ ທີື່ພົບຢູທົ່ື່ວໄປ ເປັນ
ລັກສະນະຂອງທຸລະກິດທີື່ຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການ ຈາກຫຼາຍໆ ສາຍຜະລິດຕະພັນ ມີອາຫານແຫ້ງ 
ອາຫານບັນຈກຸະປ່ອງສິນຄ້າສ າລັບເຮັດຄວາມສະອາດໃນຄົວເຮ ອນ (ເເຟັບ, ສະບູ,່ ຢ່າສີແຂ້ວ, ອ ື່ນໆ) 
ເຄ ື່ອງຂຽນ (ສ , ບິກ, ຊອງຈົດໝາຍ) ເຄ ອງໄຟຟ້າ (ຫຼອດໄຟ, ປັກສຽບໄຟ, ສາຍໄຟ) ສະແດງວ່າຮ້ານຄາ້
ເຫົຼານີັ້ ສ່ວນກວ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ (Width of assortments) ຫຼ  ມຫຼີາຍສິື່ງຫຼາຍຢ່າງຂາຍ 

ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງຫ້ອງການ, ຮ້ານຂາຍໜັງສ , ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົມ, ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງໄພ
ຟ້າຈະມີສິນຄ້າຈ າໜ່າຍຫຼາຍລາຍການເຊັື່ນກັນ ແຕ່ລະລາຍການຈະນອນຢູສ່າຍການຜະລິດດຽວກັນ ສະແດງ
ວ່າຮ້ານຄ້າເຫົຼື່ານີມູງໃນສ່ວນເລກິຂອງຜະລິດຕະພັນ (Depth of assortments) 

ບ ລິສັດຄອນເກດ-ປະລົມໂອລິບ (ປະເທດໄທ) ມີສາຍຜະລິດຕະພັນ 5 ສາຍ (5 
Product lines) ແລະ ແຕ່ລະສາຍປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນລາຍການຕ່າງໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ 
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ຕາຕະລາງທີ 1   ສາຍຜະລດິຕະພນັ ແລະ ສາຍປະກອບຜະລດິຕະພນັລາຍການຕາ່ງໆ 
Oral Care 

(ປາກ ແລະ ແຂ້ວ) 
Fabric Care 
(ຊັກລ້າງ) 

Skin Care 
( ຜີວພອນ) 

Hair Care 
(ບ າລຸງຜົມ) 

Baby Care 
(ເດັກນ້ອຍ) 

ຍາສີແຂ້ວຄອນເກດ 
-ກ້ອງແດງ 
-ລົດຍອດນິຍົມ 
-ລົດຫອມເຢນັຊາ 
-ເກ ອເບກເກໂສດາ 
-ບຼູມິນ 
-ໂທທ່ອນ 
ແປງສີແຂ້ວບ ື່ຄັດ
ແຂວ້ 
ນ ັ້າຢ່າບ້ວນປາກ 

-ແຟບ 
-ເອເຈັກ(ສ າລັບ
ງານອຸດສາຫະກ າ) 
ແຕ່ລະກາສິນຄ້າມີ
ແຍກອອກໄປຕາມ
ສ່ວນປະສົມ 
ນ ັ້າຢາສັກເຄ ື່ອງ 
ນ ັ້າຢາປັບຜ້ານຸ້ມ 
ນ ັ້າຍາລ້າງຈານ
ແອກຊອນ 

-ສະບູປ່າໂອລິບ 
-ສະບູ່ຫອມນົກແກ້ວ  
-ສະບູໂ່ພເທົາ 
-ຄີມອາບນ ັ້າ ສະບູ
ເຫວປາໂອລີບ 
-ນ ັ້າຍາດັບກິນຕົວວິ
ໂຕ້ 
-ມີແຍກຊະນິດຕາມ
ລັກກສະນະຜີວ 
-ຂະໜາດບັນຈແຸລະ 
ສ່ວນປະສົມ 

- ແຊມພູອອບຕີ
ມາ 
ແຊມພູນູລິບ 
- ມີຄຼີມນວດ 
ແລະ ແຍກຊະ
ນິດຕາມລັກສະ
ນະເສັນຜົມ 
ແລະ ຂະໜາດ
ບັນຈ ຸ
- ນ ັ້າມັນໃສຜ່ົມ
ແອກຊັື່ນ 

-ສະບູ່ Care 
-ແປ້ງ Care 
-ຄຼີມບ າລຸງຜົມ 
Care 
-ແຊມພູສ າລັບ
ເດັກ 
-ສ າລີພັນໄມ້ 
-ສະບູແ່ຫຼວ
ສ າລັບເດັກ 

 
ຈະເຫັນໄດວ້່າ ບ ລິສັດຄອນເກດ-ປາໂອລິບ ຍັງມກີານພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ 

ເພີື່ມເຂົັ້າມາໃນສາຍຜະລິດຕະພັນຢູຕ່ະຫຼອດເວລາ ກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດໃນລັກສະນະຂອງ Width of 
assortments (5 ສາຍຜະລິດຕະພັນ) ແລະ ແຕ່ລະສາຍຜະລິດຕະພັນຈະມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຊະນິດ
ຂອງສິນຄ້າ ກາສິນຄ້າ ຂະໜາດບັນຈຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຮັດໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະ
ຕ້ອງດູແລຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

ປັດຈຸບັນ, ທຸລະກິດໃຫຍ່ໆ ຈະເນັນໃນດ້ານຄວາມກວ້າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ກະຈາຍ
ທຸລະກິດອອກໄປຫຼາຍໆ ຂະແໜງ ເປັນກຸ່ມທຸລະກິດ ເຊັື່ນ: ທຸລະກິດເງິນທ ນ, ທຸລະກິດປະກັນໄພ ທຸລະ
ກິດຈັດສນັຕ ກ, ອາຄານ, ເຮ ອນ, ດິນ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ທຸລະກິດຜະລິດສິັ້ນຄ້າ ທຸກໆທຸລະກິດທີື່ກ່າວມາ
ນັັ້ນເປັນກິດຈະການດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແຍກເປັນຫຼາຍກິດຈະການ ແຕໃ່ນພ ດຕິກ າຕົວຈິງຄ ທຸລະກິດ
ດຽວກັນ 

 
2.2 ກາສນິຄາ້  

ກາສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງຊ ື່ຂ ັ້ຄວາມ, ສັນຍາລັກ, ຮູບແບບ ຫຼ  ສິື່ງເຫົຼື່ານີັ້ລວມ ກັນເພ ື່ອບົື່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງສິນຄ້າບ ລິການຂອງຜູຂ້າຍ ທີື່ສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄູແ່ຂ່ງຂັນ ຜູ້ຊ ັ້ໃນຕະຫຼາດຮູໄ້ດ້ເຖິງລັກສະນະ
ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການທີື່ມາຈາກຜູຜ້ະລິດຕ່າງໆ ດ້ວຍກາໝາຍສິນຄ້າ ກາສິນຄ້າອາດເປັນ
ເຄ ື່ອງໝາຍສະແດງເຖິງຄຸນນະພາບທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ອາດສະແດງເຖິງການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ
ເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງໝາຍມາດຕະຖານຂອງສ ານັກງານ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ, ເຄ ອງ  
ໝາຍເຊີນຊວນຊີມ, ເຄ ື່ອງໝາຍອະນຸລັກສິື່ງແວດລ້ອມເປັນຕົັ້ນ ກາສິນຄ້າໜ ື່ງໆ ຈະປະກອບດ້ວຍອົງ
ປະກອບຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນຄ : 

- ຊ ື່ກາ (Brand name) ສ່ວນຂອງກາທີື່ເປັນຊ ື່ ຫຼ  ຄ າເວົັ້າ ຫຼ  ຂ ັ້ຄວາມທີື່ອອກສຽງໄດ ້
ເຊັນ ຊ າສຸ່ງ, ໄອບີເອມ, ໂດມອນ, ໂປເຕ້, ແບຼນ, ພີຊຊາລັກ smile ອ ື່ນໆ 
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- ເຄ ື່ອງໜາຍກາສິນຄ້າ (brand mark) ສ່ວນໜ ື່ງຂອງກາເຊິື່ງສາມາດຈົດຈ າໄດ້ແຕ່
ອອກສຽງບ ື່ໄດ້ແກສ່ັນຍາລັກ ຮູບແບບທີື່ປະດິດຕ່າງໆ ຫຼ  ຮູບພາບ ຕະຫຼອດຈົນສ ື່ສານທີື່ປະກົດຢູໃ່ນເຄ ື່ອງ
ໝາຍຕ່າງໆ 

- ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ (Trademark) ກາ ຫຼ  ສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງກາ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ 
ເພ ື່ອປ້ອງກັນສິນຄ້າຕາມກົດໝາຍ 

- ໂລໂກ (logo) ເປັນເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ສະແດງສັນຍາລັກຂອງກິດຈະການ ຫຼ  ອົງການໜ ື່ງໆ 
ປຸນຊີມັງລາວຈ າກັດ ຮູບກາກະທິງສີແດງ ແລະ ຂຽວ ເປັນລັກສະນະສັນຍາລັກ Logo ຂອງເປັນເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າ ຫຼ  ກາສິນຄ້າ, ເບັຍລາວ ແຕ່ບາງກິດຈະກ າອາດແຍກກາສິນຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ 
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ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ 

- ອະທິບາຍຂະບວນການກ ານົດດລາຄາຂອງທຸລະກິດທັງຜູຜ້ະລິດ ຜູຄ້້າສົື່ງ ແລະ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ 
- ອະທິບາຍຈຸດປະສົງທີື່ເປັນເປົັ້າໝາຍການຕັັ້ງລາຄາ  

 

ເນ ັ້ອໃນ 
 

3.1 ຈດຸປະສງົການກ ານດົລາຄາ   
ຈຸດປະສົງໃນການດ າເນີນງານເປັນແມ່ບົດ ໃນການກ ານົດແນວທາງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ 

ການໜ ື່ງການຈະບັນລຸວັດຖຸປະສົງ ເປັນເຄ ື່ອງກ ານົດແນວທາງວັດຖຸປະສົງທົື່ວໄປຂອງທຸລະກິດຍ່ອຍຈະຕ້ອງ 
ການສະແຫວງຫາຜົນກ າໄລຕອບແທນ ຈາກການດ າເນີນງານກົນໄກທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກ າໄລຄ ລາຍໄດ້ຈາກ 
ການຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ. 

ຈຸດປະສົງໃນການກ ານົດລາຄາ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລັກສະນະໃຫຍ່ດັື່ງນີັ້: 
1 ຜົນຕອບແທນ ຫຼ  ກ າໄລ (Profit Oriented Objectives) 
2 ຍອດຂາຍ (Sales Oriented Objectives) 
3 ການແຂ່ງຂັນ (Competitive Oriented Objectives) 
3.1.1 ຈຸດປະສົງມຸ້ງຜົນຕອບແທນ ຫຼ  ກ າໄລ  

ກ າໄລ ຫຼ  ຜົນຕອບແທນເປັນຈຸດປະສົງຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງກິດຈະການທຸລະກິດທົື່ວໄປ 
ການໄດກ້ າໄລສູງ ຫຼ  ຕ ື່າເປັນເລ ື່ອງສະແດງເຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ, 
ເປົັ້າໝາຍຜົນຕອບແທນ ຫຼ  ຜົນກ າໄລທີື່ແຕ່ລະກິດຈະການ ຕ້ອງການມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນດັື່ງນີັ້: 

1. ການກ ານດົເປົັ້າໝາຍຂອງຜນົຕອບແທນ  
ກິດຈະການອາດກ ານົດອັດຕາຜົນຕອບແທນ ທີື່ຕ້ອງການຈ າໜວນໜ ື່ງໂດຍອາດກ າ 

ນົດຈາກເງິນທ ນ (Return investment) ຫຼ  ກ ານົດຈາກຍອດຂາຍ (Return on sales) ເຊັນ: ຕ້ອງ 
ການຜົນຕອບແທນ 15% ຈາກເງິນທ ນ ຫຼ  ຕ້ອງການຜົນຕອບແທນ 20% ຈາກຍອດຂາຍ ການກ ານົດອັດ ຕາ
ຜົນຕອບແທນທີື່ແນ່ນອນ ຊ່ວຍໃຫ້ກິດຈະການໃຊເ້ງິນທ ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແຕ່ລາຄາສິນຄ້າທີື່ກ າ ນົດ
ຂ ັ້ນຕາມຈຸດປະສົງດັື່ງກ່າວນີັ້ ຈະຕ້ອງບ ື່ມີບັນຫາເລ ື່ອງລາຄາຈາກສິນຄ້າຄູແ່ຂ່ງຂັນ, ເໝາະສົມສ າລັບກິດ ຈະ
ການຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ມີຖານະເປັນຜູ້ນ າໃນຕະຫຼາດເພາະມສີ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼາຍ ຈ ື່ງສາມາດກ ານົດລາຄາ
ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຈຸຸດປະສົງຂອງຜົນຕອບແທນຕາມທີື່ຕ້ອງການໂດຍບ ື່ຕ້ອງຫວັື່ນເກັື່ງກັບປະຕິກລິິຍາຂອງຜູຂ້າຍ 
ຜູອ້ ື່ນໆ ສ າລັບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍມີໂອກາດໃນການກ ານົດລາຄາສິນຄ້າໂດຍຈຸດປະສົງນີັ້ໄດ້ຍາກ ເວັັ້ນ
ແຕ່ຈະເປັນກ ລະນີຂອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຫຼ  ສາມາດຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີື່ບ ື່ມີໃຜລອກຮຽນແບບໄດ້ 

2. ຕອ້ງການກ າໄລສູງສດຸ  

ບດົທ ີ3  
ການກ ານດົລາຄາ (Pricing) 
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ການຕ້ອງການກ າໄລສູງສຸດ ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເປັນລາຄາທີື່ສູງສະເໝີໄປ ທັງນີັ້ສຸດແຕ່
ວ່າ ການເບິື່ງຜົນກ າໄລສູງສຸດ ຫຼ  ກ າໄລສູງສຸດສະເພາະຜະລິດຕະພັນ ສະເພາະແຫູ່ງຂາຍ ສະເພາະຜູ້ຊ ັ້
ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດ ຄ ໄລຍະເວລາທີື່ຕ້ອງການໄດ້ກ າໄລສູງສຸດ 

- ຖ້າກິດຈະການຕ້ອງການກ າໄລສູງສຸດໃນໄລຍະສັັ້ນ ລາຄາສິັ້ນຄາ້ຈະສູງ. 
- ຖ້າກິດຈະການຕ້ອງການກ າໄລສູງສດຸໃນໄລຍະຍາວ ລາຄາສິນຄ້າຈະລຸດຕ ື່າລົງ 

ຈະເຫັນໄດວ້່າ ລາຄາສິນຄ້າຈະສູງ ຫຼ  ຕ ື່າ ມີຄວາມສ າພັນກັບເກນກ າໄລທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ເງິນທ ນຄ ນໂດຍໄວພຽງໃດ ລາຄາສິນຄ້າທີື່ສູງຫຼາຍ ບ ື່ແມ່ນສິື່ງສະແດງເຖິງຄວາມມີກ າໄລສູງສຸດສະເໝີໄປ 
ເນ ື່ອງຈາກຄວາມຍ ດຍຸນ່ຂອງອຸປະສົງໃນສິນຄ້າຈະມີບົດບາດຕ ື່ການເລ ອກລາຄາສູງ ຫຼ  ຕ ື່າດ້ວຍ. ສິນຄ້າໃດ
ທີື່ມີຄວາມຍ ດຍຸນ່ໜ້ອຍ ອາດຈະເປັນສິນຄ້າທີື່ຈ າເປັນຫຼາຍ ແລະ ບ ື່ມສິີນຄ້າອ ື່ນທົດແທນໄດ້ ລາຄາສິນຄ້າ
ຈະສູງ ແລະ ຜູ້ຂາຍຈະສາມາດສະແຫວງຫາກ າໄລສູງສຸດຫຼາຍເທົື່າໃດກ ໄດ້ ຈາກການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າສູງ ແຕ່
ຖ້າສິນຄ້ານັັ້ນມີຄວາມຍ ດຍຸນ່ຂອງອຸປະສົງຫຼາຍ ຫາກກິດຈະການສະແຫວງຫາກ າໄລສູງສຸດໂດຍຕ້ອງການ
ທ ນຢ່າງໄວ ແລະ ຕັັ້ງລາຄາສູງ ກິດຈະການຈະປະສົບຄວາມລົັ້ມເຫຼວ, ຜູ້ຊ ັ້ຈະຫັນໄປຊ ັ້ສິນຄ້າອ ື່ນ ດັື່ງນັັ້ນ, 
ໃນກ ລະນີອຸປະສົງຂອງສິນຄ້າມີຄວາມຍ ດຍຸນ່ຫຼາຍ ກິດຈະການຈະຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ລາຄາຕ ື່າຈະເຮັດໃຫ້ເພີື່ມ
ປະ ລິມານຂາຍໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກ າໄລລວມສູງສຸດ ອາດຈະຕ້ອງໃຊໄ້ລຍະເວລາເພີື່ມຂ ັ້ນ ດັື່ງ
ຕົວຢ່າງ: ຈັກຊັກເຄ ື່ອງ ເມ ື່ອຜະລິດດ້ວຍຕົັ້ນທ ນສູງ ຈ າໜ່າຍໃນລາຄາສູງ ຈະມີພຽງຜູທີ້ື່ມີລາຍໄດ້ສູງຫຼາຍຊ ັ້
ໄປໃຊ,້ ແຕ່ເມ ື່ອກິດຈະການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ໃນລາຄາຕ ື່າລົງ ຈ າໜ່າຍໃນລາຄາຕ ື່າດັື່ງເຫັນໃນປະຈຸບັນນີັ້ເຮັດໃຫ້
ຊາວບ້ານຕາມແຕ່ລະແຂວງສາມາດຊ ັ້ໄປໃຊໄ້ດ້ ເປັນການເພີື່ມປະລິມານການຈ າໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນ
ທ ນການຜະລິດຂອງຜູ້ຜະລິດລຸດລົງໄດ້ອີກຈາກການຜະລິດຈ ານວນຫຼາຍ ໂອກາດໃນການໄດ້ກ າໄລສູງສຸດ
ຈະເພີື່ມຫຼາຍກວ່າການຈ າໜ່າຍໃນລາຄາສູງພຽງເຄ ື່ອງໃດເຄ ື່ອງໜ ື່ງ 

 
3.2  ນະໂຍບາຍລາຄາ  

ເມ ື່ອກ ານົດຈຸດສົງໃນການກ າໜົດລາຄາແລ້ວ ກິດຈະກ າຕ້ອງກ ານົດນະໂຍບາຍລາຄາ ເພ ື່ອເປັນ
ແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈເລ ອກລາຄາ ນະໂຍບາຍລາຄາທີື່ກິດຈະກ າຕ້ອງກ ານົດເປັນພ ັ້ນຖານໄດ້ແກ່: 1 
ນະໂຍບາຍລະດັບລາຄາ ແລະ 2 ນະໂຍບາຍລາຄາດຽວ ຫຼ  ລາຄາຍ ດຍຸ້ນໄດ້  

3.2.1 ນະໂຍບາຍລະດັບລາຄາ  
ລະດັບລາຄາທີື່ກິດຈະການຈະເລ ອກກ ານົດ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບ ລະດັບລາຄາ

ຕາມລາຄາຕະຫຼາດ (Meet the market price) ຕັັ້ງລາຄາຕາມລາຄາແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ, ຂະນະນັັ້ນ
ເປັນການຫີຼກລ້ຽງພາວະການແຂ່ງຂັນລຸດລາຄາ ຫຼ  ຕັດລາຄາກັນ ການໃຊນ້ະໂຍບາຍລະດັບລາຄາຕະຫຼາດ
ມັກຈະຂ ັ້ນຢູ່ກັບຂ ັ້ເທັດຈິງທີື່ວ່າ ຕະຫຼາດໃນຄະນະນັັ້ນເປັນຕະຫຼາດ (Pure Competition Market) ຜູ້
ຂາຍ ຫຼ  ຜູຜ້ະລິດບ ື່ສາມາດຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນໄດສ້ າເລັດ ໃນຕະຫຼາດອີື່ມຕົວ ຜູ້
ຜະລດິບ ື່ມີອ ານາດໃນການຄວບຄຸມລາຄາອີກຕ ື່ໄປ ຈ ື່ງຕ້ອງຕັັ້ງລາຄາໂດຍໃຊນ້ະໂຍບາຍຕາມລາຄາຕະຫຼາດ 
ຜູຊ້ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນກັນດີ ແລະ ຮູ້ຈັກລະດັບລາຄາດີເຊັື່ນ: ນ ັ້າອັດລົມ, ປາກະປ໋ອງ, ໝີື່ສ າ
ເລັດຮູບ, ນົມກະປ໋ອງ, ນ ັ້າມັນພ ດ, ແຟບັ, ສະບູ,່ ຜ້າອານາໄມເປັນຕົັ້ນ ຄວນຈະໃຊນ້ະໂຍບາຍລາຄາ
ຕະຫຼາດ 

 
1) ລະບບັລາຄາສງູກວາ່ລາຄາຕະຫາຼດ (Above the market price)  
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ກິດຈະການມີຂ ັ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນບາງປະການ ອາດຈະມຄີຸນລັກສະນະ
ພິເສດຂອງຜະລິດຕະພັນ ບ ື່ມີຄູແ່ຂ່ງຂັນຮຽນແບບໄດ້ ປະສົບຄວາມສ າເລັດໃນການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ລູກຄ້າມີຄວາມພັກດີກັບກາສິນຄ້າ (Brand preference) ໄດ້ປຽບເຫຼ ອງການໃຫ້
ບ ລິການ ປະທັບໃຈຜູບ້ ລິໂພກຫຼາຍກວ່າສະຖານທີື່ ການຄ້າສະດວກແກ່ຜູຊ້ ັ້ເປັນຕົັ້ນ ເມ ື່ອກດິຈະການມີຂ ັ້ໄດ້
ປຽບຕ່າງໆ ເຫົຼື່ານີັ້ກ ສາມາດທີື່ຈະໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນການກ ານົດລາຄາສິນຄ້າສູງກວ່າຄູແຂ່ງໄດ້ 

2) ລະດບັລາຄາຕ າກວາ່ລາຄາຕະຫາຼດ (Under the market price)  
ເມ ື່ອກິດຈະການບ ື່ມີຂ ັ້ໄດ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງຂັນ ແຕ່ຕ້ອງການໄດ້ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ

ເພີື່ມຂ ັ້ນ ຕ້ອງການກະຈາຍການຂາຍໃຫ້ແພຫຼ່າຍ ຕ້ອງການໄດ້ລູກຄ້າຈ ານວນຫຼາຍຫວັງຈ າໜ່າຍໃນປະລ ິ
ມານຫຼາຍຈະເລ ອກໃຊ້ນະໂຍບາຍທີື່ຕ ື່າກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ ຜູຜ້ະລິດລາຍນ້ອຍນ າມາໃຊ້ເປັນອາວຸດສູກ້ັບກິດ 
ຈະການຜູຜ້ະລິດລາຍໃຫຍ່ໄດ ້ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍນ າມາໃຊ້ເປັນຮ້ານຄ້າແບບ Discount House ດ້ວຍການ
ຫຼຸດບ ລິການທີື່ບ ື່ຈ າເປັນເສັຍຕົັ້ນທ ນຕ ື່າລົງ ຈ ື່ງຈ າໜ່າຍລາຄາຕ ື່າກວ່າລາຄາທອງຕະຫຼາດໄດກ້ານໃຊນ້ະໂຍ
ບາຍລະ ດັບ ລາຄາຕ ື່າ ຈະໄດຜົນຄອນຂ້າງດີກັບຜົນຜະລິດປະເພດທີື່ມີຄ່າຄວາມຍ ດຍຸນ່ຂອງອຸປະສົງຫຼາຍ. 

3.2.2 ນະໂຍບາຍລາຄາດ່ຽວ ແລະ ລາຄາຍ ດຍຸ່ນ  
1) ນະໂຍບາຍລາຄາດຽ່ວ (One Price Policy)  

ການຄິດລາຄາສິນຄ້າກັບລູກຄ້າທຸກລາຍເທົື່າກັນ ເມ ື່ອລູກຄ້າຊ ັ້ສິນຄ້າຊະນິດ
ດຽວກັນໃນປະລິມານເທົື່າກັນ ແລະ ເງ ອນໄຂການຂາຍເໝ ອນກັນເຊັື່ນ: ລັກສະນະຂອງລາຄາສິນຄ້າຕາມ
ຮ້ານຄ້າ ຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າຕ່າງໆ ລູກຄ້າທຸກຄົນຈ່າຍດ້ວຍລາຄາດຽວກັນ ການໃຊ້ລາຄາ
ດຽວກັນ ການໃຊ້ລາຄາດຽວເປັນການຕັດບັນຫາຍຸ້ງຍາກໃນການສະເໜີລາຄາກັບລູກຄ້າ ແລະ ບ ື່ຕ້ອງເສັຍ
ເວລາໃນການເຈລະຈາຕ ື່ລອງ 

2) ນະໂຍບາຍລາຄາຍ ດຍຸນ່ໄດ ້(Flexible price policy)  
ການຄິດລາຄາສິນຄ້າກັບລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍບ ື່ເທົື່າກັນ ໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າຊະນິດ

ດຽວກັນ ສ າລັບກ ລະນຮີ້ານຄ້າຍ່ອຍຈ າໜ່າຍໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກ ຄວາມຍ ດຍຸ່ນຂອງລາຄາຂ ັ້ນຢູກ່ັບຄວາມສ າພັນ
ລະຫວ່າງຜູຊ້ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຄວາມສາມາດໃນການຕ ື່ລອງຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເຫດຜົນສ່ວນຕົວອ ື່ນໆ ສ າລັບ
ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຄວາມຍ ດຍຸນ່ຂອງລາຄາຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄວາມສ າພັນກັບລູກຄ້າວ່າ ລູກຄ້າຂາຈອນ ຫຼ  ຂາປະຈ າ 
ຫຼ  ສ່ວນຫຼຸດ ລັກສະນະຕ່າງໆທີື່ກິດຈະການນ າມາໃຊ້ປະລິມານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃນການຊ ັ້ຕ່າງໆ ປະເພດຂອງ
ສ່ວນຫຼຸດທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ື່ລາຄາ 

ກ. ສ່ວນຫຼຸດລາຄາ (Trade discount)  
ເປັນສ່ວນຫຼຸດທີື່ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເພ ື່ອຜົນຕອບແທນການເຂົັ້າມາປະຕິບັດ

ໜ້າທີື່ໃນຊ່ອງທາງໃນການຈັດຈ າໜ່າຍຂອງຄົນກາງລະດັບຕ່າງໆເຊັື່ນ: ຫຼຸດໃຫ້ພ ື່ຄ້າສົື່ງ 15% ຫຼຸດໃຫ້ພ ື່ຄ້າ
ຍ່ອຍ 10% 

ຂ. ສວ່ນຫຼຸດຈາກການຊ ັ້ປະລມິານຫາຼຍ (Quantity discount)  
ເປັນການຈຸງໃຈໃຫ້ລູກຄ້າຊ ັ້ສິນຄ້າໃນປະລິມານເພີື່ມຂ ັ້ນ ການໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ

ຂອງປະລິມານການຊ ັ້ອາດຈະເປັນແບບຄັັ້ງດຽວ ຫຼ  ສະສົມຍອດຫຼາຍໆຄັັ້ງທີື່ຊ ັ້ ລູກຄ້າທີື່ຊ ັ້ລູກຄ້າຊ ັ້ໃນປະລ ິ
ມານທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນ ນອກຈາກລະບາຍສິນຄ້າໄດ້ໄວຂ ັ້ນຍັງປະຢັດຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຂາຍໄດ້ດ້ວຍ ອີກທັງເປັນ
ການຫາລູກຄ້າຂາປະຈ າ 

ຄ. ສວ່ນຫຼຸດເງິນສດົ (Cash discount)  
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ນ າມາໃຊເ້ພ ື່ອຈະໄດ້ເງນີສົດໝູນວຽນໃນກິດຈະການໄວຂ ັ້ນປົກກະຕຂິອງ
ວົງການທຸລະກິດຈະມີໄລຍະເວລາໃຫ້ສິນເຊ ື່ອໄລຍະໜ ື່ງ ເພ ື່ອເລັງລັດໃນການເກັບໜີັ້ຄ້າສິນຄ້າໄດ້ໄວຂ ັ້ນ 
ກິດຈະ ການສະເໜີສ່ວນລຸດ ຈາກການຊ າລະໜີັ້ໄວກວ່າ ກ າໜົດໃນອັດຕາໜ ື່ງ ຜູ້ຊ ັ້ຈະຮັບສ່ວນຫຼຸດນີັ້ ຫຼ  ບ ື່
ຂ ັ້ນຢູກ່ັບການປຽບທຽບສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດກັບອັດຕາດອກເບັັ້ຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ 

ຮູບແບບຂອງສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດມັກຈະສະແດງໃນລັກສະນະ 2/10, n/30 
ຈະເຫັນວ່າມເີງ ື່ອນໄຂໃນການຊ າລະເງນີ 2 ປະການ ອັນຕາລ້ອຍລະຂອງສ່ວນລົດ ແລະ ກ າໜົດໄລຍະ
ເວລາທີື່ຕ້ອງຊ າລະໜີັ້ ເພ ື່ອຮັບສ່ວນລຸດ ຫຼ  ບ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ ລູກຄ້າໄດສ້ິນເຊ ື່ອ 30 ວັນແຕ່ຖ້າຊ າລະພາຍໃນ 
10 ວັນ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດ 2% ເປັນຕົັ້ນ ເມ ື່ອເບິື່ງຈາກອັດຕາທີື່ປະກົດຈະບ ື່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ເມ ື່ອ
ຄ ານວນປຽບທຽບກັບອັດຕາດອກເບຍ້ທ້ອງຕະຫຼາດຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ ຄວນຈະຮັບສ່ວນຫຼຸດ ຫຼ  ບ ື່ ເຊັື່ນ: 
ຖ້າຮັບສ່ວນຫຼຸດຈ ານວນນີັ້ ຜູ້ຊ ັ້ຈະຕ້ອງຊ າລະເງນີໄວຂ ັ້ນ 20 ວັນ ແຕ່ຖ້າບ ື່ຕ້ອງການຊ າລະເງິນໄວ ເທົື່າກັບ
ສູນເສຍດອກເບັັ້ຍ 2% ສັບລັບ 20 ວັນ ດັື່ງນັັ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນປີຈະເທົື່າກັບ      

X 2 % = 32 % ຕ ື່ປີ 320 ວັນ / 20 ວັນ 
ສະນັັ້ນ ຖ້າອັດຕາດອກເບັັ້ຍທອງຕະຫຼາດ 18% ຕ ື່ປີ ກິດຈະການກູ້ເງນິມາ

ຊ າລະກ ຍັງກຸ້ມ ແຕ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາອັດຕາໜູນວຽນຂອງສິັ້ນຄ້ານັັ້ນດ້ວຍຖ້າເປັນສິນຄ້າທີື່ຈ າໜ່າຍຊ້າຫຼາຍ
ຈະບ ື່ກຸມກັບດອກເບັັ້ຍ ຖ້າສິນຄ້ານີັ້ສາມາດຈ າໜ່າຍໄດ້ໝົດພາຍໃນ 20 ວັນ ຈ ື່ງໜ້າຈະຮັບສ່ວນຫຼຸດ 

ງ. ສວ່ນຫຼຸດນອກລະດກູານ (Seasonal discount)  
ກິດຈະການຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຈະຈັດ Seasonal discount ໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກ

ໃນຊ່ວງເວລາການໃຊ້ສິັ້ນຄ້າເພ ື່ອໃຊ້ເລັື່ງຜູ້ບ ລໂິພກໃຫ້ຊ ັ້ເພີື່ມເຊັື່ນ ຕະຫຼາດອຸປະກອນການຮຽນ, ຊຸດນັກ 
ຮຽນ, ເກີບ, ກະເປົານັກຮຽນ, ຈະຈັດຫຼຸດລາຄາຊ່ວງໃກເ້ປີດພາກຮຽນປີການສ ກສາໃໝ່ ແຕ່ໃນກ ລະນຕີະ 
ຫຼາດທຸລະກິດຜູຜ້ະລິດໃຊ້ Seasonal discount ກັບຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້ມກີານສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າໄວກວ່າ
ປົກກະຕິສິນຄ້າທີື່ມີລະດູການຈ າໜ່າຍ  ຫຼ  ລະດູການຂາຍຈ ື່ງຈະສັື່ງຊ ັ້ ຜູຜ້ະລິດຈະມບີັນຫາໃນການວາງແຜນ 
ການຜະລິດຕົັ້ນທ ນສູງ ບ ື່ຮູ້ປະລິມານຂາຍທີື່ແນນ່ອນ ຈ ື່ງນ າສ່ວນຫຼຸດມາສັກຈູງໃຫ້ລູກຄ້າສັື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າໄວກວ່າ
ກ າໜົດເດີມ ຜູ້ຜະລິດຈະໄດ້ກຽມແຜນການຜະລິດໄດມ້ີປະສິດທີພາບຂ ັ້ນ ທັງຍັງຮູປ້ະລິມານຂາຍໄດ້ລ່ວງ
ໜ້າ ເຊັື່ນ ບັດອວຍພອນປີໃໝ່ ຮ້ານຄ້າຈະສັື່ງຊ ັ້ມາຈ າໜ່າຍເມ ື່ອເລີື່ມເດ ອນພ ດສະພາ ຜູ້ຜະລິດການຈ າໜ່າຍ
ບ ື່ຕ້ອງການມີບັນຫາເລັື່ງຜະລິດໃນຕອນໃກ້ລະດູອາດຈະສະເໜີສ່ວນຫຼຸດ 20% ຖ້າສັື່ງຊ ັ້ຕັັ້ງແຕເ່ດ ອນ    
ກັນຍາ ຕະຫຼາດໜັື່ງສ ແບບຮຽນ ສ ານັກພີມຈະຕິດຕ ື່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃຫ້ສັງຊ ັ້ຂອງພາກການສ ກສາໃໝ່ລ່ວງ
ໜ້າ 2-3 ເດ ອນ ເພ ື່ອຈະໄດວ້າງແຜນການຜະລິດໄດ້ແມ່ນຍ າຂ ັ້ນ 

ກິດຈະການຄ້າຈະໄດຮ້ັບສ່ວນຫຼຸດທີື່ແຕກຕ່າງກັນຈາກຜູຜະລດິ ຜູຂ້າຍ ເຮັດໃຫ້
ຕົັ້ນທ ນສິັ້ນຄາ້ທີື່ຊ ັ້ມາສັບລັບທຸລະກິດແຕ່ລະລາຍມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍທີື່ໃຊນ້ະ
ໂຍບາຍລາຄາຕ າກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ ຫຼ  ດ າເນີນທຸລະກິດໃນລັກສະນະຂອງ discounthouse ຈ ື່ງຕ້ອງ
ພະຍາຍາມຕິດຕ ື່າຜູຜ້ະລິດໂດຍກົງ ແລະ ຊ ັ້ສິນຄ້າໃນປະລິມານຫຼາຍແຕ່ລະຄັັ້ງ ລະບາຍສິນຄ້າອອກໃຫ້ໄວທີື່
ສຸດ ເພ ື່ອປະໂຫຍດ ຈາກການຮັບສ່ວນລຸດ ຫຼາຍໆປະເພດ. 

Supermarket ຂະໜາດໃຫ່ຍຂອງຮ້ານເກັບຮັກສາສິນຄ້າທັງຫຼາຍ ສາມາດຈ າ
ໜ່າຍສິນຄ້າປະຈ າວັນໃນລາຄາຂາຍຍ່ອຍທີື່ຕ ື່າກວ່າລາຄາຂາຍສົື່ງໄດ້ ເພາະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດຫຼາຍກວ່າປົກກະ 
ຕຈິາກຫຼາຍໆປະເພດຮ່ວມກັນ ເຊັື່ນ: ຈັດລາຍການພິເສດຂາຍນ ັ້າມັນພ ດ ທີື່ລາຄາຕິດປ້າຍທີື່ຂວດລາຄາ 
9,000 ກີບ ໃນລາຄາ 7,750 ກີບ ເພາະຊ ັ້ຄັັ້ງລະ 500 Kg ເຮັດໃຫ້ໄດ້ສ່ວນຫຼຸດປະລິມານ ແລະ ອ້າງສິດ
ທິໃນການຊ ັ້ຫຼາຍ ຕ້ອງໄດ້ສ່ວນຫຼຸດເໝ ອນພ ື່ຄ້າສົື່ງ ເມ ື່ອສິັ້ນຄ້າເຂົັ້າມາຮີບມາຈັດລາຍການພິເສດ ເຮັດໃຫ້
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ຂາຍໝົດໄປ 300 Kg   ໃນ 2 ວັນ ຫຼ  ອາດເຖິງ 400 Kg (ບ ື່ສົນໃຈວ່າຈະມຮີ້ານຄ້າຍ່ອຍລາຍອ ື່ນໆ ມາຊ ັ້
ໄປເທ ື່ອລະຫຼາຍ 10 Kg ຫຼ  ບ ື່) ເຮັດໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດເງິນສົດອີກ 2-3% ໂດຍບ ື່ຕ້ອງຫາເງິນຈາກທີື່ອ ື່ນມາຊ າລະ 
ເພາະສິນຄ້າຂາຍໄດ້ເງິນສົດມາແລ້ວ ສະນັັ້ນ ຕົັ້ນທ ນນ າມັນພ ດຂອງ Supermarket ໃຫຍ່ອາພຽງກວດລະ 
9,000 ກີບ ເທົື່ານັັ້ນຈາກສ່ວນຫຼຸດ 3 ຮູບແບບທີື່ໄດ້ ຮ້ານຍັງໄດ້ເງີນສະໜບສະໜູນຊ່ວຍຄ່າສົື່ງເສີມການ
ຂາຍຈາກຜູ້ຜະລິດນ ັ້າມັນພ ດ ໃນການນ າສິນຄ້າມາຈັດລາຍການພິເສດ ຄັັ້ງລະອີກຫຼາຍໜ ື່ງລ້ານກີບ ເຊິື່ງຜູ້
ຜະລິດສິນຄ້າ ຈະມໂີອກາດໃນການຕັັ້ງໂຊສະເພາະເພ ື່ອຈັດລາຍການພິເສດ ນອກຈາກຊັັ້ນວາງສິນຄ້າປົກກະ
ຕິ ເຫັນ ຫຼ  ຍັງວ່າ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ມີອ ານາດໃນຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ 

 
3.3 ຍດຸທະສາດລາຄາ  

ຍຸດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາ ໝາຍເຖິງຫັຼກເກນທີື່ກ ານົດຂອບເຂດຂອງລາຄາເພ ື່ອບັນລຈຸຸດປະສົງທີື່
ຕັັ້ງໄວ້ ອາດເອີັ້ນວ່າເທັກນິກ ຫຼ  ວິທີປະຕິບັດທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ ັ້ຍ່ອມຮັບລາຄາທີື່ຕ້ອງການ ເຊັື່ນ: ຍຸດທະສາດ
ການຕັັ້ງລາຄາສູງເພ ື່ອຮັກສາພາບຟົດຂອງກິດຈະການ ຍຸດທະສາດລາຄາຕ ື່າເພ ື່ອໄດ້ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດສູງ ຍຸດ
ທະສາດການຕັັ້ງລາຄາທີື່ໃຊ້ຢູທົ່ື່ວໄປຈ າແນກໄດ້ດັື່ງນີັ້: 

3.3.1 ຍຸດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາສູງ  
ຍຸດທະສາດລາຄາສູງ ຫຼາຍທີື່ສຸດເທົື່າທີື່ຜູຊ້ ັ້ຈະຍອມຈ່າຍສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການຄຸນນະພາບ 

ດີຈະໃຊ້ລະດັບລາຄາສູງເພ ື່ອໃຫ້ຄວາມໝັັ້ນໃຈແກຜູ່ຊ້ ັ້, ຜູຊ້ ັ້ຈ ານວນຫຼາຍມີຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າສິນຄ້າຄຸນນະພາ
ບດີຈ ື່ງມີລາຄາແພງ, ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີື່ນ າອອກສູຕ່ະຫຼາດມັກຈະເປີດລາຄາຂາຍຄັັ້ງທ າອິດໃຫ້ສູງໄວ້ກ່ອນ 
ແລ້ວຄ່ອຍລຸດລາຄາໃນພາຍຫັຼງຕາມລ າດັບ ເມ ື່ອຕ້ອງການສະແຫວງຫາລູກຄ້າກຸ່ມໃໝ່, ປ່ຽນລູກຄ້າຈາກກຸ່ມ
ລາຍໄດ້ສູງມາສູກຸ່່ມຜູບ້ ລິໂພກທີື່ມີລະດັບຮາຍໄດ້ລຸດລົງ ແລະ ຖ້າເປັນຜະລິດຕະພັນທີື່ບ ມີຜູຮ້ຽນແບບກດິ 
ຈະການຈະໄດ້ກ າໄລດີ ແລະ ໄດ້ທ ນຄ ນໄວ້ ການຕັັ້ງລາຄາສູງສ າລັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ປະໂຫຍດດັື່ງນີັ້: 

1) ຫີຼກລຽງການຜິດພາດໃນການປະມານຕົັ້ນທ ນການຜະລິດ ເມ ື່ອກ ານົດຈຸດປະສົງ
ຂອງຕະຫຼາດຜິດພາດ ຫຼ  ຕົັ້ນທ ນຜິດພາດ ຈະເຮດັໃຫ້ຄ ານວນຕົັ້ນທ ນຕ ື່າໜ່ວຍຕ ື່າໄປ ຈ ື່ງຕັັ້ງລາຄາຕ ື່າເຮັດ
ໃຫ້ຂາດທ ນ ການຕັັ້ງລາຄາສູງເພ ື່ອໄວ້ແລ້ວຫຼຸດລາຄາລົງຍ່ອມເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າການເພີື່ມລາຄາພາຍຫັຼງ 

2) ສິນຄ້າໃໝ່ຕ້ອງການຕົັ້ນທ ນ ຫຼ  ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຂາຍໃນຂັັ້ນແນະນ າຕະຫຼາດສູງ 
ການຕັັ້ງລາຄາສູງຈະເປັນການເພ ື່ອສົດເຊີຍການຂາດທ ນໄວ້ລ່ວງໜ້າ 

3) ໃນຂະນະທີື່ອຸປະສົງມໜ້ີອຍໃນຂັັ້ນເລີື່ມຕົັ້ນ ທີື່ສະເໜີສິນຄ້າວາງຕະຫຼາດ ການຕັັ້ງ
ລາຄາເຮັດໃຫ້ບ ື່ຕ້ອງຂະຫຍາຍປະລິມານຫຼາຍ ສາມາດຊອກຫາກ າໄລໄດ້ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການໄດ້ມໂີອກາດ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ 

4) ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູບຸ້ກເບກີຕະຫຼາດໄດ້ທ ນຄ ນໄວ ກ່ອນທີື່ຄູແ່ຂ່ງຂັນຈະເຂົັ້າມາຮ່ວມ
ຕະຫຼາດ ໃນກ ລະນີທີື່ສິນຄ້າຈະຮຽນແບບໄດງ້່າຍ 

5) ການເປີດລາຄາຂາຍຄັັ້ງທ າອິດສູງ ຈະຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈໄດ້ດີ ແລະ ເມ ື່ອລຸດ
ລາຄາເທ ື່ອທີື່ສອງຈະສ້າງຄວາມຕ ື່ນເຕັັ້ນກັບລູກຄ້າໄດ້ອີກ 

6) ເປັນການວາງຕ ື່າແໜ່ງສິັ້ນຄ້າໃຫ້ສູງ ໃນສາຍຕາຂອງລູກຄ້າ ຜູ້ບ ລໂິພກທີື່ສົນໃຈສິັ້ນ
ຄ້າໃໝ່ມັກເປັນການນ າແຟຊັື່ນຈະບ ື່ສົນໃຈໃນເລ ັ້ອງລາຄາ ດັື່ງນັັ້ນ, ຈະເຕັມໃຈຈ່າຍໃນລາຄາສູງ 

ເຖິງແມ່ນການຕັັ້ງລາຄາສູງຈະມີຂ ັ້ດີ ແຕ່ມຂີ ັ້ເສຍສ າຄັນ 2 ປະການຄ  ຂະໜາດ
ຕະຫຼາດຈ າກັດ ແລະ ເຊີນຄູແ່ຂ່ງຂັນມາຮ່ວມຕະຫຼາດໄວຫຼາຍຂ ັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ການໃຊກ້ົນລະຍຸດລາຄາສູງນີັ້ຈະ
ໄດ້ຜົນກັບຕະຫຼາດທີື່ບ ື່ມີຄູແ່ຂ່ງຂັນຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີື່ຫາກ ວາງໃນຕະຫຼາດ ແລະ ມີຈຸດເດັື່ນລອກລຽນ



33 

ແບບຍາກເຊັື່ນ Computer ໃນຊ່ວງທ າອິດສີນຄ້າທີື່ໃຊ້ high technology ຫຼ  ຍາຮັກສາໂລກສະເພາະ 
ຫຼ  ສິນຄ້າທີື່ມວີົງຈອນຊີວິດສັັ້ນໆເຊັື່ນ: ຂອງເດັກນ້ອຍຫີຼັ້ນ ສິນຄ້າທີື່ມີແຟຊັື່ນ ເປັນຕົັ້ນ ການຕັັ້ງລາຄາສູງສັບ
ລັບສິນຄ້າຕ່າງໆ ໃນປະຈຸບັນຕ້ອງລະມັດລະວັງຫາງສຽງຕ ື່ຕ້ານຈາກສັງຄົມ ຫຼ  ການຄຸ້ມຄອງຜູບ້ ລິໂພກໄດ້
ເຫັນຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂ ັ້ນ ທຸລະກິດຍາຮັກສາໂຣກກ າລັງຖ ກກວ່າຫາວ່າ ກິນກ າໄລຫຼາຍເກີນຄວນ ເພາະມີ
ກ າໄລສູງ ແຕຄ່ວາມເປັນຈິງອີກອັນໜ ື່ງ ຜູຜະລິດບອກວ່າຈະໄດຍ້າຮັກສາໂຣກອອກສູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ຕົວໜ ື່ງ 
ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິໄຈໄປຫຼວງຫຼາຍ ເຊິື່ງບ ື່ໄດນ້ າມາຄ ານ ງເຖິງ ແຕ່ຜູຜະລິດທີື່ຄ້າກິນກ າໄລເກີນຄວນ
ກ ມີຢູ ່

3.3.2 ຍຸດທະສາດລາຄາຕ ື່າເພ ື່ອເຈາະຕະຫຼາດ  
ເປັນຍຸດທະສາດລາຄາສິນຄ້າທີື່ກົງກັນຂ້າມ ກັບຍຸດທະສາດແບບທີ 1 ການຕັັ້ງລາຄ່າຕ ື່າ

ເພ ື່ອສະແຫວງຫາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ຈ າໜ່າຍໃນປະລິມານຫຼາຍໄດ້ລູກຄ້າຈ ານວນຫຼາຍ ແຕ່ໄດ້
ກ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍຕ ື່າ ຫວັງປະໂຫຍດກ າໄລລວມຫຼາຍຈາກປະລິມານການຂາຍສູງ ຜະລິດຕະພັນທີື່ມອີາຍຸ
ຍາວນານຄວນໃຊ້ກົນລະຍຸດລາຄາຕ ື່າ ຈະຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການເຂົັ້າມາຮ່ວມຕະຫຼາດຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັນໄດ້ ໂອ
ກາດໃນການສ້າງກ າໄລຈະມີຫຼາຍຂ ັ້ນ ການເລ ອກໃຊຍຸ້ດທະຍາດ ລາຄາຕ ື່າ ເພ ື່ອເຈາະຕະຫຼາດຄວນໃຊໃ້ນ
ກ ລະນຕີ ື່ໄປນີັ້: 

1) ອຸປະສົງໃນສິນຄ້າມຄີວາມຍ ດຍຸນ່ຫຼາຍການຫຼຸດລາຄ່າຈະມີຜົນໃຫ້ເກີດການຊ ັ້ໃນ
ປະລິມານທີື່ເພີື່ມຫຼາຍຂ ັ້ນ 

2) ເມ ື່ອເພີື່ມປະລິມານການຂາຍ ປະລິມານການຜະລິດຈ ານວນຫຼາຍຈະຕ້ອງມີຜົນຫຼຸດ
ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເພ ື່ອກິດຈະການຈະມກີ າໄລຕ ື່ຫົວໜ່ວຍດີຂ ັ້ນ 

3) ກິດຈະການຈະຕ້ອງມຄີວາມໝັັ້ນຄົງທາງການເງນິພ້ອມທີື່ຈະສະໜັບສະໜູນການ
ຜະລິດຈ ານວນຫຼາຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄ້າງສາງຈ ານວນຫຼາຍຂ ັ້ນ 

4) ໃນສະພາວະການຕະຫຼາດທີື່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ຜູ້ຜະລິດບ ື່ສາມາດຈະສ້າງ ໄດ້ຜົນ 
ດັື່ງນັັ້ນການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າແບບລາຄາສູງຈະເຮັດບ ື່ໄດ ້

5) ໃນກ ລະນຕີັັ້ງລາຄາສູງ ອຸປະສົງໃນລາຄາສິັ້ນຄ້າຈະມຕີ ື່າຫຼາຍ ອາດເກີດອຸປະສົງ
ຈາກອ ານາດຊ ັ້ ຖ້າອຸປະສົງໃນສິນຄ້າຕ ື່າເກີນໄປ ຍ່ອມຈະບ ື່ກຸ້ມຄ່າທີື່ຈະຜະລິດອອກຈ າໜ່າຍ ຈ ື່ງຕ້ອງຫັນໄປ
ໃຊລ້ະ ດັບລາຄາຕ ື່າເພ ື່ອຂາຍປະລິມານຫຼາຍ 
 
 
 

3.3.3 ຍຸດທະສາດລາຄາສູງພິເສດ  
ເປັນຍຸດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າສູງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕ ິສູງກວ່າຍຸດທະຍສາດລາຄາ

ສູງ ການຕັັ້ງລາຄາສູງພິເສດອາດເພ ື່ອສ້າງພາບພົດສິນຄ້າເຊັື່ນ: ລົດ (Roll Royce) ຫຼ  ລົດ Cadillec 
ເຄ ື່ອງນຸງຫົື່ມສ າເລັດຮູບ ເກີບກິລາ, ກະເປົາ, ເຄ ື່ອງສ າອາງ ຍີຫ ັ້ດັງໆ 

ຍຸດທະສາດລາຄາສູງພິເສດໃຊ້ໄດ້ກັບສິນຄ້າທີື່ມຄີຸນລັກສະນະພິເສດບາງປະການ ເປັນ
ສິນຄ້າທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໆ ມີຄຸນນະພາບດີຍ້ຽມ ອີກທັງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ສົື່ງ
ເສີມໃຫ້ເກີດພາບພົດສູງສຸດ (high image promotion) ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການທີື່ດີແກ່ລູກຄ້າ 

ນອກເໜ ອຈາກຄຸນະພາບທີື່ດີ ເຊັື່ນ: ຮ້ານຈ າໜາຍເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມເພດຍິງ ຫາກບ ື່ແຕ່ງໜ້າ
ຮ້ານໃຫ້ເບິື່ງລູຫຼາ ພະນັກງານຂາຍແຕ່ງຕົວງາມ ພ້ອມທີື່ຈະໃຫ້ບ ລິການທັນທີທີື່ລູກຄ້າເຂົັ້າຮ້ານ ການຕັັ້ງລາຄາ
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ສູງພິເສດຈະບ ື່ເກີດຜົນສ າເລັດ ແຕ່ຖ້າມີການຕົກແຕ່ງຮ້ານຈົບງາມ ຫຼ  ຍິື່ງມີການໂຄສະນາຈະເຮັດໃຫ້ຈ າ
ໜ່າຍສິນຄ້າລາຄາສູງເພີື່ມຂ ັ້ນ ຮ້ານເສີມສວຍສຸພາບສັດຕຼີ ມີການຈັດຮ້ານໃຫ້ສວຍງາມ ມດີົນຕຟີັງ ກິນສະ 
ອາດພະນັກງານສຸພາບ ເອົາອົກເອົາໃຈລູກຄ້າ ລວມທັງລົງໂຄສະນາໃນວາລະສານຕ່າງໆ ລົງຂ່າວປະຊາສ າ 
ພັນໃນໜັງສ ພີມ ສິື່ງເຫົຼື່ານີັ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຄິດຄ່າບ ລິການໄດ້ສູງກວ່າຮ້ານເສີມສວຍອ ື່ນໆ ໃນລະດັບລາຄາ
ທີື່ແຕກຕ່າງຫຼາຍເຊັື່ນ: ລາຄາ 30,000 ກີບ ທຽບກັບ 100,000 ກີບ ຂອງຮ້ານເສີມສວຍລະດັບທົື່ວໆໄປ 

ລູກຄ້າທີື່ພ້ອມຈະຈ່າຍເງນິສູງຫຼາຍໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ຈະຕ້ອງການຮຽກຮ້ອງການ
ໃຫ້ບ ລິການຫຼາຍຂ ັ້ນ ອີກທັງຕ້ອງການຄວາມພິເສດໃນເລ ື່ອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຕ້ອງການພາບພົດທີື່ສະແດງ
ອອກເຖິງຄວາມລູຫຼານຄວາມນິຍົມທີື່ດີ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນການຊ ັ້ 

ເມ ື່ອກ່ອນຜະລິດຕະພັນທີື່ຈະໃຊ້ລາຄາສູງພິເສດ Premium Pricing ຈະສຸມໃສ່
ລູກຄ້າທີື່ມີອາຍຸ ມີລາຍໄດ້ສູງ ມີຖານະທາງສັງຄົມດີ ແຕ່ປະຈບຸັນຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍທີດີຈະປ່ຽນເປັນກຸ່ມໄວ
ລຸ້ນທີື່ພ ື່ແມພ່ ຈະມີເງີິນ ຫຼ  ຄົນລຸ້ນໃໝ່ ຕ້ອງການໃຊຜ້ະລິດຕະພັນທີື່ກາສິນຄ້າດັງໆ ເພ ື່ອສະແດງເຖິງຄວາມ
ມລີົດນິຍົມດີ ເພ ື່ອຍົກລະດັບຖ້ານະທາງສັງຄົມຂອງຕົນເອງ 

ສິນຄ້າຂອງຜູ້ຜະລິດບາງລາຍທີື່ຕ້ອງການຄວບຄຸມຕະຫຼາດຫຼາຍໆກຸ່ມ ຈ ື່ງຕ້ອງສ້າງສິນ 
ຄ້າຫຼາຍກວ່າ ເພ ື່ອແບ່ງແຍກຕະຫຼາດແຕ່ຕັັ້ງລາຄາແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: TOYOTA ກັບ LEXUS ເປັນຕົັ້ນ 

3.3.4 ຍຸດທະສາດສົື່ງເສີມການຈ າໜ່າຍ (Promotional pricing) 
ການໃຊ້ລາຄາເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການສົື່ງເສີມການຈ າໜ່າຍຈະຕ້ອງນ າຫັຼກການຈິດຕະວິ 

ທະຍາມາປະກອບການກ ານົດລາຄາເຊັື່ນ:  
- ການຕັັ້ງລາຄາດ ງດູດໃຫ້ຜູຊ້ ັ້ໄດ້ໃຊຄ້ວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໃນການຊ ັ້ຜະລິດ

ຕະພັນ ມີການຕ ື່ລອງລາຄາໄດ້ ຕັັ້ງລາຄາເພ ື່ອຕ ື່ ຫຼ  ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສ ກວ່າມໂີອກາດຕ ື່ລອງ ຫຼ  ໄດປ້ຽບເລັກ
ນ້ອຍ 

- ການຕັັ້ງລາຄາດ ງດູດໃຫ້ຜູ້ຊ ັ້ໄດ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ໃນການຊ ັ້ຜະລິດ 
ຕະພັນມີລາຄາຕ ື່ລອງລາຄາໄດ ້ ຕັັ້ງລາຄາເພ ື່ອຕ ື່ ຫຼ  ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສ ກວ່າ ມີໂອກາດຕ ື່ລອງ ຫຼ  ໄດ້ປຽບເລັກ
ນ້ອຍ 

- ການຕັັ້ງລາຄາບ ື່ລົງທ້າຍເປັນເລກຈ ານວນເຕັມ (Odd price) ໃຊຍຸ້ດທະສາດ 
ວິທີນີັ້ລາຄາຈະເປັນ 49, 69, 99, 109 ບາດ ຫຼ  Supermarket ຄັັ້ງລາຄາໃຫ້ເປັນເສດສະເໝີ 12.50, 
8.75, 31.25, 108, 14.75 ເປັນຕົັ້ນ 

- ການສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ທີື່ມີຄຸນນະພາບຄ້າຍຄ ກັນໃຫ້ເລ ອກ ໂດຍກ ານົດລາ
ຄາ ເປັນຊ່ວງໆ (Price lining) ເຊັື່ນ: 35, 42, 48 ບາດ ໃນແຕ່ລະລາຄາມີສິນຄ້າຫຼາຍຕົວໃຫ້ເລ ອກ  

- ນ າສິນຄ້າທີື່ລາຄາຕົນທ ນໃກ້ຄຽງກັນມາຈ າໜ່າຍເປັນໜ່ວຍລວມ ເຊັື່ນ: 3 ອັນ 
5,000 ກີບ ເປັນຕົັ້ນ ອາດເປັນສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນ ຫຼ   ຕ່າງຊະນິດກັນກ ື່ໄດ້ 

- ການຕິດປ້າຍແຈ້ງລາຄາປຽບທຽບລະຫວ່າງລາຄາເດີມ ແລະ ລາຄາທີື່ຫຼຸດເຮັດ    
ເໝ ອນກັບວ່າຂາຍລາຄາຖ ກ ຫຼ  ໃຊ້ຄ າວ່າປະຢັດ  

- ການນ າສິນຄ້າລາຄາເປັນລາຍການ ໃນແຕ່ລະວັນ (Price leader or loss 
leader price) ເຊັື່ນ: ຮ້ານ Supermarket ນ າໄປໃຊ້ 

- ການຫຼຸດລາຄາທັງຮ້ານໃນໂອກາດຕ່າງໆ 
- ຮ້ານແລກປ່ຽນຈ າໜ່າຍລົດຍົນ ແລ້ວໃຊຍຸ້ດທະສາດການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າໂດຍ

ແຈ້ງລາຄາບາງສ່ວນໃຫ້ຮູໃ້ນຈ ານວນຕ ື່າໆ (Bait price) ເພ ື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ລູກຄ້າເຂົັ້າຮ້ານ
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ເພ ື່ອຈະໄດ້ມີການຊ ັ້ສິນຄ້າອ ື່ນໆ ເປັນຍຸດທະສາດລາຄາທີື່ບ ື່ຖ ກຕ້ອງ ບ ື່ຈິງໃຈເພາະບ ື່ໄດຕັັ້ງໃຈຈະຂາຍໃນ
ລາຄານັັ້ນ ຫຼ  ທີື່ແມ່ຄ້າຂາຍໝາກໄມ້ຕິດປ້າຍວ່າ: 1 ກິໂລກຼາມ 2,500 ກີບ,  ຕົວ 1 ໜ້ອຍຫຼາຍຈົນບ ື່ໄດ້
ສັງເກດຈະບ ື່ເຫັນ 

 
3.4 ວທິກີານກ ານດົລາຄາ  

ວິທີການກ ານົດລາຄາທີື່ນິຍົມໃຊກ້ັນຄ : ກ ານົດລາຄາຈາກຕົັ້ນທ ນ ເນ ື່ອງຈາກເປັນວິທີການທີື່ສອດ
ຄອງກັບການຄ ານວນຜົນການດ າເນີນງານຕາມລະບົບບັນຊີ ການດ າເນີນງານ ກ າໄລຈະໄດ້ມາຈາກຜົນຕ່າງ
ລະ ຫວ່າງຍອດຂາຍ ຫຼ  ຍອດລາຍຮັບກັບຕົັ້ນທຸນທັງສິນ ຢ່າງໃດກ ຕາມຄວາມບົກຜ່ອງຂອງວິທີການກ ານົດ
ລາຄາຕາມຕົັ້ນທ ນຢູທີ່ື່ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍບ ື່ປ່ຽນແປງ ລາຄາສິນຄ້າຈ ື່ງຈະໃຫ້ຜົນກ າໄລເທົື່າເດີມ ໃນສະພາບຂ ັ້
ແທດຈິງການຜະລິດສິນຄ້າ ຕົັ້ນທ ນຈະຜັນແປຕາມລາຄາວັດຖຸດີບ ຄ່າແຮງງານ ຄາ່ໃຊຈ້າຍອ ື່ນໆ ແລະ
ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍທີື່ຜະລິດ ເມ ື່ອສະພາບການແຂ່ງຂັນປ່ຽນໄປຈະມີຜົນໃຫ້ອຸປະສົງໃນຕະຫຼາດປ່ຽນແປງ 
ປະລິມານການຂາຍການຜະລດິຂອງແຕ່ລະກິດຈະການຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບດ້ວຍ ການຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າ 
ສ າລັບກິດຈະການຜູຜ້ະລິດຈ ື່ງຄວນສົນໃຈທີື່ຈະກ ານົດລາຄາໂດຍເນັັ້ນທີື່ອຸປະສົງຂອງສິນຄ້າ ການກ ານົດ
ລາຄາໂດຍເນັັ້ນທີື່ຄົນທ ນ, ມີຂ ັ້ແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງກິດຈະການຮ້ານຄ້າຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ  

3.4.1 ການກ ານດົລາຄາຂອງຮາ້ນຄາ້ສົື່ງ ແລະ ຮາ້ນຄາ້ຍອ່ຍ 
ກິດຈະການຮ້ານຄ້າຈ າໜ່າຍສິນຄ້າບ ື່ວ່າຈະເປັນຮ້ານຄ້າສົື່ງ ຫຼ  ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຈະໃຊ້

ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍຂອງສິນຄ້າຫຼ ບ ລິການທີື່ຊ ັ້ມາເປັນຖານໃນການກ າໜົດລາຄາຂາຍ ເອີັ້ນວ່າ ການກ ານົດລາຄາ
ໂດຍສ່ວນບວກເພີື່ມ  (Cost-plus method or Mark up) ໂດຍໃຊ້ສົມຜົນດັື່ງນີັ້: 
 ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ + ກ າໄລ (ສ່ວນເພີື່ມ) = ລາຄາຂາຍ 

ການກ ານົດດສ່ວນບວກເພີື່ມ Mark up ກ ານົດໄດ້ 3 ແບບຄ : 
1) ກ ານົດເປັນຈ ານວນທີື່ແນ່ນອນ ເຊັື່ນ 3 ບາດ 10 ບາດ 25 ບາດ  ເປັນຈ າ 

ນວນກ າໄລທີື່ຕ້ອງການຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ 
2) ກ ານົດເປັນເປີເຊັນຈາກຕົັ້ນທ ນຂອງສິັ້ນຄ້າ ເຊັື່ນ 15%, 20%, 25% ຂອງຕົັ້ນ

ທ ນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ 
3) ກ ານົດເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາຂາຍ ຫຼ  ຍອດຂາຍ ເຊັນ 33%, 35%, 40% 

ຂອງລາຄາຂາຍ ຫຼ  ຍອດຂາຍ ຕົວຢ່າງ:   ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜ ື່ງ ຊ ັ້ໂສ້ງຢີື່ນມາຈ າໜ່າຍໃນລາຄາຕົວລະ 70,000 
ກີບ ການຕັັ້ງລາຄາຂາຍຄວນຈະຂາຍໃນລາຄາເທົື່າໃດ 

- ຕ້ອງການກ າໄລຕົວລະ 20,000 ກີບ 
- ຕ້ອງການກ າໄລ 30% ຂອງຕົັ້ນທ ນ 
- ຕ້ອງການກ າໄລ 30% ຂອງລາຄາຂາຍ 
- ລາຄາຂາຍ  =  ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ  +  ກ າໄລທີື່ຕ້ອງການ 

=  70,000 ກີບ  +  20,000 ກີບ =  90,000 ກີບ 
- ສ່ວນບວກເພີື່ມ 30% ຂອງຕົັ້ນທ ນເທົື່າກັບ 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   =  ຕົັ້ນທ ນ +  ສ່ວນບວກເພີື່ມ 
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ດັື່ງນັັ້ນ 100%  = 70 %  +  30 % 
ໃຊ້ວິທີທຽບຕົວຢ່າງ ໄດ້ຜົນດັື່ງນີັ້ 

70 %   =    70,000 ກີບ 

100 % =
70,000 ກີບ x 100

70
=  100,000 ກບີ 

ຫຼ      

30 % =
70,000 ກີບ x 3

70
= 30,000 ກີບ 

 
ດັື່ງນັັ້ນ    ລາຄາຂາຍ  70,000 ກີບ +30,000   =   100,000 ກີບ 

ການຄ ານວນລາຄາຂາຍທີື່ຍົກຕົວຢ່າງ ເປັນການຄ ານ ງເຖິງແຕ່ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ຫົວໝ່ວຍເທົື່າ
ນັັ້ນ ໃນທາງປະຕິບັດຈະຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງອັດຕາໝູນວຽນຂອງສິນຄ້າ   ແຕ່ລະຊະນິດມາພິຈາລະນາປະກອບ
ດ້ວຍສິນຄ້າທີື່ມີ   ອັດຕາໝູນວຽນຊ້າຕ້ອງຕັັ້ງ Mark up ໃຫ້ເພີື່ມຂ ັ້ນ ແລະ ສິນຄ້າທີື່ມອີັດຕາໝູນວຽນສູງ
ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງຕັັ້ງ Mark up ສູງ ໂດຍຄ ານ ງເຖິງຜົນກ າໄລລວມທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ການກ ານົດລາຄາຂາຍຂອງ
ກິດຈະການຮ້ານຈ າໜາຍສິນຄ້າ ສ່ວນບວກເພີື່ມບ ື່ແມ່ນກ າໄລສຸດທິຕ ື່ຫົວໜ່ວຍແຕ່ເປັນກ າໄລຂັັ້ນຕົັ້ນທີື່
ກ ານົດຂ ັ້ນມາເພ ື່ອຊົດເຊີຍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການດ າເນີນງານ 

3.4.2 ການກ ານດົລາຄາຂອງຜູຜ້ະລດິສນິຄາ້ 
ໃນກິດຈະການຜູຜ້ະລິດສິນຄ້າ ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ໜ່ວຍຂອງສິນຄ້າຈະປະກອບ

ດ້ວຍຕົັ້ນທ ນຈາກວັດຖຸດິບ ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້າຍຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງອັນການຈະ
ຈ່າຍເປັນຈ ານວນລວມ ບາງລາຍການຈ່າຍເປັນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ ດັື່ງນັັ້ກິດຈະການຜະລິດ ຈ ື່ງບ ື່ອາດຈະຄ ານວນ
ລາຄາຂາຍໄດ້ທັນທີ ຈະຕ້ອງແຍກລັກສະນະຂອງຕົັ້ນທ ນທີື່ເກີດຂ ັ້ນເສຍກ່ອນ ຫາຕົັ້ນທ ນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ ໄດ້
ແລ້ວຈ ື່ງຈະຕັັ້ງລາຄາສິນຄ້າໄດ້ ການກ ານົດລາຄາໂດຍວິທີສ່ວນບວກເພີື່ມກ າໄລທີື່ຕ້ອງການຈະໄດລ້າຄາຂາຍ 

ຕົວຢ່າງ ໂຮງງານຜະລິດແຫ່ງໜ ື່ງໄດຈ້່າຍຄ່າແຮງງານ 7,500,000 ກີບ 
ແລະ ວັດຖຸດິບ 10,000,000 ລ້ານກີບ ໃນການຜະລິດໃນຮອບເດ ອນທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນ
ການຜະລິດຕ່າງໆ ອີກຈ ານວນ 7,500,000 ກີບ ສາມາດຜະລິດສິັ້ນຄ້າໄດ້ 10,000 ໜ່ວຍ ດັື່ງນີັ້ 
ກິດຈະການຄວນຈະຕັັ້ງ ລາຄາຂາຍເທົື່າໃດ ຖ້າຕ້ອງການກ າໄລ 50% ຂອງຕົັ້ນທ ນ  
         ຕົັ້ນທ ນລວມ   =   ຄ່າວັດຖຸດິບ  +  ຄ່າແຮງງານ  +  ຄ່າໃຊ້ຈາຍໃນການຜະລິດ 
        =   10,000,000 ກີບ  +7,500,000 ກີບ + 7,500,000 
ກີບ 
        =   25,000,000 ກີບ 
         ຕົັ້ນທ ນໜ່ວຍລະ 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 ການຄ ານວນລາຄາຂາຍຕາມວິທີນີັ້ເປັນວິທີທີື່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ ແຕ່ລາຄາ
ຂາຍທີື່ຕັັ້ງໄວຈ້ະຍ ດຖ ຕາຍຕົວຕາມຕະຫຼອດໄປບ ື່ໄດ້ ການໃຊລ້າຄາຂາຍທີື່ກ ານົດຂ ັ້ນຈະໄດ້ຜົນດີຕະຫຼອດ
ໄປ ໂດຍຈະໄດ້ກ າໄລຂັັ້ນຕົັ້ນລວມທັງໝົດ 12,500,000 ກີບ ທຸກຄັັ້ງທີື່ຜະລິດ ຕ ື່ເມ ື່ອເກີດຂ ັ້ນພາຍໃຕ
ເງ ື່ອນໄຂ 2 ປະການ ກ າລັງການຜະລິດຕ້ອງສະໝ າສະເໝີ ຜົນຜະລິດຈ ານວນ 10.000 ໜ່ວຍທຸກເດ ອນ  
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ຈ ານວນໜ່ວຍທີື່ຜະລິດໄດ້ຈະຕ້ອງຈ າໜ່າຍໄດໝົ້ດທຸກເດ ອນ ຫາກບ ື່ເປັນໄປຕາມເງ ື່ອນໄຂ 2 ປະການ 
ກິດຈະການອາດປະສົບການຂາດທ ນໄດເ້ຊັື່ນ ຖ້າຜະລິດໄດ້ 5,000 ໜ່ວຍ ຈະໄດຍ້ອດຂາຍ 
18,875,000 ບາດ ໃນຂະນະຕົັ້ນທ ນຈະຫຼຸດລົງ ແຕ່ບ ື່ລຸດລົງດ້ວຍອັດຕາສ່ວນດຽວກັບຍອດຂາຍ ເນ ື່ອງ
ຈາກຕົັ້ນທ ນບາງລາຍການຈະມີລັກສະນະຄົງທີື່ ບາງລາຍການມລີັກສະນະຜັນແປໄດ້ ສົມມຸດວ່າຄ່າໃຊຈ້່າຍ
ໃນການຜະລິດທັງໝົດເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄົງທີື່ ສ່ວນວັດຖຸດິບ ແລະ ແຮງງານຍ່ອມຜັນນແປໄດຈ້ະໄດ້ຕົັ້ນທ ນ
ລວມ  =  5,000,000 ກີບ + 3,250,000 + 7,500,000 = 12,250,000 ບາດ ດັື່ງນັັ້ນ 
ກິດຈະການເຫຼ ອກ າໄລພຽງ 2,500,000 ກີບ ເຊິື່ງອາດບ ື່ພ ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້່າຍ
ບ ລິຫານຫາກມີຫຼາຍກວ່າ 2,500,000 ກີບ  ເນ ື່ອງຈາກຕົັ້ນທ ນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍປ່ຽນແປງເປັນໜ່ວຍລະ 
3,250 ກີບ 
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ຈດຸປະສງົ 

ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ 
- ອະທິບາຍຮູບແບບຊ່ອງທາງການຈັດຈ າໜ່າຍທີື່ໃຊໃ້ນການຕະຫຼາດຜູບ້ ລິໂພກ ແລະ ຕະຫຼາດ

ທຸລະກິດ 
- ອະທິບາຍປະເພດຕ່າງໆ ຂອງຄົນການໃນຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ ທັງລະດັບຄ້າສົື່ງ ແລະ ລະດັບຄ້າ

ຂາຍຍ່ອຍ 
 
ເນ ັ້ອໃນ 

 
ຜູຜ້ະລິດຈະຜະລິດສິນຄ້າຄຸນນະພາບດີພຽງໃດກ ຕາມ ສິນຄ້າຄົງໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃນກຸ່ມຜູບ້ ລ ິ

ໂພກຈ ານວນໜ້ອຍເທົື່ານັັ້ນ ຖ້າຜູຜ້ະລິດບ ື່ຮູວ້່າສິນຄ້າທີື່ຜະລິດຂ ັ້ນມາແລ້ວຈະໄປຂາຍຢູໃ່ສ ການຈັດຈ າ
ໜ່າຍ ຫຼ  ການອະທິບາຍເຖິງສະຖານທີື່ ເປັນການສ ກສາເຖິງກິດຈະກ າ ແລະ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດທີື່ສ້າງ
ອົງປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເວລາ ສະຖານທີື່ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງເພ ື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກໃນຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍໄດ ້

ດັື່ງນັັ້ນ ການຈັດຈ າໜ່າຍຈ ື່ງເປັນເລ ື່ອງກ່ຽວກັບການຈັດຫາແຫຼື່ງຂາຍ ການເລ ອກໃຊຜູ້ຊ້່ຽວຊານ
ທາງການຕະຫຼາດ ຫຼ  ສະຖານບັນທີື່ເຂົັ້າມາຊ່ວຍກະຈາຍສິນຄ້າໄປເຖິງຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍໄດ້ ຄົນກາງທຸກປະ
ເພດ ລວມເຖິງສະຖາບັນທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຂົນສົື່ງ ແລະ ຈັດເກັບຮັກສາສິນຄ້າ 

ຄວາມສ າຄັນຂອງການຈັດຈ າໜ່າຍ ຄ  ການເຂົັ້າມາພັດທະນາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການແລກ
ປ່ຽນ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງການຊ ັ້ ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າ ເພາະໃນປະຈຸບັນບ ື່ແມ່ນຜົນຜະລິດພຽງເພ ື່ອບ ລໂິພກເທົື່າ
ນັັ້ນ ແຕ່ຈະມີຜົນຜະລິດສ່ວນເກີນເພ ື່ອນ າໄປແລກປຽນເປນັເງິນມາເພ ື່ອໃຊຊ້ ັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການອ ື່ນໆ ດັື່ງ
ນັັ້ນ ການຈັດຈ າໜ່າຍຈະກ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກທັ່ງສອງຝາຍ ຄ ື່ຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຖ້າບ ື່ມສີະຖາບັນທາງ
ການຕະຫຼາດເຂົັ້າມາກຽວຂອງຈະທ າໃຫ້ສູນເສຍຊັບບພະຍາກອນ ແລະ ເວລາໃນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ 

 
4.1  ຊອ່ງທາງການຈດັຈ າໜາຍ (Channel of Distribution) 

ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຈາກຜູຜ້ະລິດບ ື່ສາມາດຈະໄປເຖິງມ ຜູບ້ ລໂິພກໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກຜູຜ້ະລິດໄປຍັງຜູບ້ ລິໂພຈະຕ້ອງມີຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍເຂົັ້າມາກຽ່ວຂ້ອງ ດັື່ງນັັ້ນ 
ຊ່ອງທາງຂອງການຈ າໜ່າຍ ຈ ື່ງເປັນກິດຈະກ າທີື່ເຂົັ້າມາເປັນກນົໄກສ າຄັນ ທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າ ເຄ ື່ ນຍ້າຍໄປ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍໄດ້  ກິດຈະກ າໃນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ ຈະເຮັດໜ້າ
ທີື່ຊ ັ້ສິນ ຄ້າມາເພ ື່ອຂາຍຕ ື່ ຈັດການກ່ຽວກັບການບ ລິການ ການສ້ອມແຊມ ການສົື່ງຄ ນສິນຄ້າ ການເກັບ
ຮັກສາສິນຄ້າ ການຂົນສົື່ງ ການເກັບລວບລວມຂ ັ້ມນູທາງການຕະຫຼາດ ຕະຫຼອດຈົນເຮັດໜ້າທີທາງການເງນິ 

ບດົທ ີ4 
ການຈດັຈ າໜາ່ຍ (Distribution) 
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ດ້ວຍ ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ສະຖາບັນການຕະຫຼາດໃນຊ່ວງທາງການຈ າໜ່າຍ ຈະເປັນຕົວເຊ ື່ອມ
ລະຫວ່າງຜູຜ້ະລິດກັບຜູ້ບ ລໂິພກຄົນສຸດທ້າຍ ຫຼ  ຜູ້ໃຊຜ້ະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດ 

ເມ ື່ອຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າອອກມາໄດ້ແລ້ວພ້ອມທີື່ຈະກະຈ່າຍສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດໂດຍຈະຕ້ອງ
ພະຍາຍາມເລ ອກຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ດີທີື່ສຸດສ າລັບສິນຄ້າຂອງຕົນ ລັກສະນະຂອງ
ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍອາດກ ານົດຮູບແບບໃຫ້ເປັນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໂດຍທາງກົງ ກັບຊ່ອງທາງການ
ຈ າໜ່າຍໂດຍທາງອ້ອມ ດັື່ງສະແດງໃນຮູບລຸ່ມນີັ້ 
 

 
ຮບູທີ 2   ຊອ່ງທາງການຈ າໜາ່ຍສນິຄາ້ໃນຕະຫາຼດຜູບ້ ລໂິພກ 
 

 
ຮບູທີ 3   ຊອ່ງທາງການຈ າໜາ່ຍບ ລກິານ 
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ຮບູທີ 4   ຊອ່ງທາງການຈ າໜາ່ຍສນິຄາ້ໃນຕະຫາຼດທລຸະກດິ 
 

ຊ່ອງທາງໃນການຈ າໜ່າຍຜະລຕິະພັນ ບ ວ່າຈະເປັນຕະຫຼາດຜູບ້ ລໂິພກ ຫຼ  ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຈະ
ແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ລັກສະນະໃຫຍ່ຄ : 

4.1.1 ຊອ່ງທາງການຈ າໜາ່ຍໂດຍກງົ (Direct Channel)  
ເປັນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍທີື່ສັັ້ນທີື່ສຸດ ສິນຄ້າຈະຜ່ານມ ຜູຜ້ະລິດໄປສູຜູ່ບ້ ລໂິພກ ຫຼ  ຜູ້

ໃຊສິ້ນຄ້າໂດຍກົງ ບ ື່ມີສະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍແບບນີັ້ ນິຍມົໃຊ້
ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າຕະຫຼາດຜູບ້ ລໂິພກເພາະ 

- ສິນຄ້າທີື່ຂາຍໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດມີຜູຊ້ ັ້ໜ້ອຍຄົນການຊ ັ້ສິນຄ້າຄັັ້ງລະຈ ານວນຫຼາຍ 
- ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດຈ າເປັນຕ້ອງມີການບ ລິການພິເສດ ການຕິດຕັັ້ງ ເຊິື່ງຜູ

ຜະລິດຈ າເປັນຕ້ອງເຂົັ້າມາຊ່ວຍດູແລລູກຄ້າ 
- ຜູຈ້ າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດຈະຕ້ອງມີພະນັກງານທີື່ມີຄວາມຊ ານານສະເພາະ

ທາງສາຍວິຊາຊີບ ເຊັື່ນ: ວິສະວະກອນ ຜູ້ອອກແບບ ຊ່າງເທັກນິກ ຄ່ອຍໃຫ້ຄ າແນະນ າແກລູ່ກຄ້າ 
- ຜູຊ້ ັ້ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດຕ້ອງການຫຼຸດຕົັ້ນທ ນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຕັດຄົນກາງອອກ

ຈາກຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ສ າລັບສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ ຜູບ້ ລໂິພກໜ້ອຍ
ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໃຊ້ສິນຄ້າມັກເໜົື່າເປ ື່ອຍເສຍຫາຍງ່າຍ ຫຼ  ສິນຄ້າທີື່ມຄີວາມຈ າເປັນຕ້ອງ
ເຖິງມ ຜູບ້ ລໂິພກໂດຍໄວ ເພ ື່ອຮັກສາຄວາມສົດໃໝ່ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້ານັັ້ນໄວ້ ເຊັື່ນ: ຜົນຜະລິດ
ກະສິກ າ ເບເກຣີ ອາຫານທີື່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ 

ສ ໍາລັບການຈ າໜ່າຍບ ລິການ ບ ື່ວ່າຈະເປັນຕະຫຼາດຜູບ້ ລໂິພກ ຫຼ  ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຈະ
ໃຊຊ້່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໂດຍກົງທັງໝົດ ເພາະບ ລິການບ ສາມາດສົື່ງຜ່ານມ ບຸກຄົນອ ື່ນໄປໄດ້ ຈາກຜູຜ້ະລິດ
ຕ້ອງສົື່ງມອບຕ ື່ຜູໃ້ຊ້ບ ລິການໂດຍກົງ ການໃຊ້ຕົວແທນຈະເປັນລັກສະນະຂອງນາຍໜ້າທີື່ໄປຕິດຕ ື່ໃຫ້ເທົື່າ
ນັັ້ນ ແຕ່ການສົື່ງມອບບ ລິການຍັງຄົງຕ້ອງດ າເນີນການໂດຍກົງລະຫວ່າງຜູຜ້ະລິດບ ລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊບ້ ລິການ 

 
 

4.1.2 ຊອ່ງທາງການຈ າໜາ່ຍໂດຍທາງອ້ອມ (Indirect Channel)  
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ເປັນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍທີື່ມສີະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບດ້ວຍຕົວ
ແທນຄົນກາງ ພ ື່ຄ້າສົື່ງ ພ ື່ຄ້າຍ່ອຍບ ື່ວ່າ ຈະຜ່ານຄົນກາງຈັກລາຍ ເອີັ້ນວ່າເປັນການໃຊຊ້່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ
ໂດຍອ້ອມທຸກແບບຍິື່ງມີຄົນກາງເຂົັ້າມາຫຼາຍລາຍ ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍນັັ້ນຈະຍິື່ງຍາວອອກໄປ ສິນຄ້າຈະ
ໄປເຖິງມ ຜູຊ້ ັ້ປາຍທາງຊ້າອອກໄປ ເສຍຄ່າໃຊຈ້່າຍເພີື່ມຂ ັ້ນ ສິນຄ້າມໂີອກາດເສຍຫາຍຫຼາຍຂ ັ້ນ ແຕ່ເນ ື່ອງ
ຈາກລັກສະນະສິນຄ້າບາງປະເພດທີື່ຕ້ອງການການກະຈ່າຍການຕະຫຼາດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຈະຕ້ອງເລ ອກໃຊ້
ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ ໂດຍຜ່ານຄົນກາງຫຼາຍລອບ ເພ ື່ອສົື່ງໄປເຖິງຕະຫຼາດທີື່ກວ້າງໃຫຍ່ຫຼາຍໄດ້ທົື່ວເຖິງ 

ການຈັດຈ າໜ່າຍຂອງຜູຜ້ະລິດ ໂດຍມສີັດຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ນັັ້ນຈະເປັນ
ທີື່ນິຍົມໃນຕະຫຼາດຜູບ້ ລິໂພກຫຼາຍກວ່າຕະຫຼາດທຸລະກິດ ການທີື່ມີສະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາຊ່ວຍໃນຊ່ອງ
ທາງການຈ າໜ່າຍ ຈະເຂົັ້າມາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປະສົງຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ບັນລຸເປົັ້າໝາຍທີື່ຕ້ອງການໄດ້ 
ຖ້າພິຈາລະນາຈາກຜູ້ຜະລິດ ຜູ້ຜະລິດເອງຕ້ອງການຜະລິດສິນຄ້າອອກມາຈ າໜ່າຍ ໂດຍຫວັງວ່າຜູ້ຊ ັ້ຈະຊ ັ້ຄັັ້ງ
ລະຈ ານວນຫຼາຍ ສ າລັບຜູ້ບ ລິໂພກຕ້ອງການຊ ັ້ສິນຄ້າເລ ື່ອຍໆເທ ື່ອລະໜ້ອຍໆ ແຕ່ຕ້ອງການມີສິນຄ້າຫຼາຍໆ
ຢ່າງໃຫ້ເລ ອກ ດ້ວຍເຫດນີັ້ສະຖາບັນຄົນກາງຈະເຂົັ້າມາມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ທັງ 2 ຝ່າຍບັນລຸເປົັ້າໝາຍໄດ້ ເພາະ
ຜູ້ຄ້າສົື່ງ ຫຼ  ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ຈະຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດຈ ານວນຫຼາຍ ແລ້ວມາແບ່ງເປັນໜ່ວຍຍ່ອຍຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້
ບ ລິໂພກ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອກ່ຽວກັບການແລກປຽ່ນເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນງ່າຍ ແລະສະດວກ
ຂ ັ້ນ 

4.1.3 ປະເພດຂອງຄນົກາງ (Types of Middleman)  
 ບຸກຄົນ ຫຼ  ໜ່ວຍງານທີື່ເຂົັ້າມາປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃນຊ່ອງທາງການຈ າໜາຍ ເອີັ້ນວ່າ ມີຢູ່
ຫຼາຍປະເພດ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູໃ່ນລະດັບການຄ້າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ 
 ເຮົາຈັດແບ່ງກິດຈະກ າໃນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ  ຫຼ  ການເຮັດທຸລະກິດຂອງກິດຈະ 
ການຄ້າຕ່າງໆ ອອກເປັນ 2 ລະດັບຄ : ລະດັບຄ້າສົື່ງ ແລະ ລະດັບຄ້າຍ່ອຍ  

4.1.4 ການຄາ້ໃນລະດບັຄາ້ສົື່ງ (Wholesaling)  
ຄ : ການເຮັດທຸລະກິດຂາຍສິນຄ້າ ບ ລິການໃຫ້ກັບຜູຊ້ ັ້ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດທຸກຊ່ວງ 
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ຕາຕະລາງທີ 2  ຂ ັ້ດີ ແລະ ຂ ັ້ເສຍ ຂອງການໃຊທ້າງການຈ າໜາ່ຍໂດຍກງົ ແລະ ການໃຊຊ້ອ່ງທາງການຈ າ
ໜາ່ຍໂດຍອອ້ມ 

ການໃຊ້ທາງການຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໂດຍອ້ອມ 
ຂ ັ້ດີ  

1. ໄດ້ຕິດຕ ື່ໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າ ຈ ື່ງຮູ້ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີ ຮູ້ເຖິງຂ ັ້ບົກພ່ອງຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ 

2. ສິນຄ້າຈະສາມາດເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກໄດ້ຢ່າງວ່ອງ
ໄວບ ື່ຕ້ອງໄປພ່ານຫຼາຍຂອດ 

3. ຂາຍສິນຄ້າໃຫກ້ັບຜູ້ບ ລິໂພກໃນລາຄາຖ ກໄດ້
ເພາະບ ື່ຕ້ອງຈັດສັນກ າໄລໃຫ້ພ ື່ຄ້າຄົນກາງ ເຮັດໃຫຜູ້້ບ ລິ
ໂພກໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີື່ 
ຂ ັ້ເສຍ 

1. ບ ື່ສາມາດກະຈ່າຍຕົວສິນຄ້າໄປເຖງິຜູ້ບ ລິ ໂພກ
ໄດ້ຢ່າງທົື່ວເຖິງ ຖ້າຜູ້ບ ລິໂພກຢູ່ກນັຢ່າງກະແຈກກະຈ່າຍ 

2. ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງສູງ ເຊິື່ງອາດ
ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທ ນຕ ື່ຫົວໜ່ວຍຂອງສິນຄ້າສູງເກີນຄວາມເປັນ
ຈິງໄດ້ 

3. ຜູ້ຜະລິດຈະຕ້ອງຮັບພາລະກ່ຽວກບັສິນຄ້າ ຄົງ
ເຫຼ ອທັງໝົດທີື່ມຢູ່ີ ເຮັດໃຫ້ເງນິ ທ ນຈົມຢູ່ໃນສິັ້ນຄ້າທີື່
ເຫຼ ອຫຼາຍເກີນໄປ 

ຂ ັ້ດີ  
1. ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າກະຈາຍໄປໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ປະລິມານການຂາຍສິນຄ້າຂອງຜູ້ຜະລິດຈະ 
    ເພີື່ມຫຼາຍຂ ັ້ນກວ່າເດີມ 

2. ຈະມຜູ້ີມາຊ່ວຍຮັບພາລະຄວາມຊ່ຽງໄພ ເນ ື່ອງ
ຈາກມີການກະຈາຍການຖ ຄອງສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ
ໄປກະຈາຍຢູ່ໃນມ ຄົນກາງທ າໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ທ ນ
ໜ້ອຍກວ່າເດີມ 

3. ຖ້າຫາກມສີະຖາບັນຄົນກາງເຂົັ້າມາຊ່ວຍໃນ
ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍຢ່າງມປີະສິດທິພາບຜູ້ຜະລິດຈະ
ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຈ າໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ປະຢັດເວລາ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຈ າໜ່າຍ 

ຂ ັ້ເສຍ 
1. ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດບ ື່ໄດ້ໃກສິ້ດຜູ້ບ ລິໂພກຈ ື່ງຮູ້ຂ ັ້

ມູນການຕະຫຼາດໜ້ອຍ 
2. ລາຄາສິນຄ້າຈະສູງຂ ັ້ນ ເພາະຍິື່ງຜ່ານສະຖາບັນ

ຄົນກາງຫຼາຍລະດັບ ແຕ່ລະໆດັບຈະເຮັດໃຫ້ ການ
ບວກເພີື່ມຜົນຕອບແທນຂອງຕົນເອງເຂົັ້າໄປໃນລາຄາ
ສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕ ື່ຫົວໜ່ວຍສູງຂ ັ້ນ 

 
4.1.5 ການຄາ້ໃນລະດບັຄາ້ຍອ່ຍ (Retailing) 

ການທ າທຸລະກິດຂາຍສິນຄ້າບ ລິການໃຫ້ກັບຜູບ້ ລໂິພກເທົື່ານັັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ
ທີື່ຈ າໜ່າຍສິນຄ້າໂດຍກົງໄປໃຫ້ກັບຜູໃ້ຊ້ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຫຼ ຈ າໜ່າຍໄປໃຫ້ກັບຄົນກາງໃດໆ ທີື່ບ 
ແມ່ນຜູບ້ ລໂິພກຄົນສຸດທ້າຍ ເອີັ້ນວ່າ ເຮັດການຄ້າສົື່ງທັງໝົດ ຄົນກາງທຸກລະດັບຍົກເວັນຜູຄ້້າຍ່ອຍ ຈະທ າ
ທຸລະກິດຄ້າສົື່ງເຊັື່ນກັນ ສ າລັບການຄ້າຍ່ອຍ ຈະມສີະເພາະຈ າໜ່າຍສິນຄ້າບ ລິການຂອງຜູຜ້ະລິດໂດຍກົງໄປ
ໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກ ແລະ ການຈ າໜ່າຍສິນຄ້າຂອງພ ື່ຄ້າຍ່ອຍທຸກປະເພດຄົນກາງ ໃນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍແບ່ງ
ໄດ້ເປັນ 3 ປະເພດໃຫຍ່ຄ : 

1) ຕົວແທນຄົນກາງ (AgentMiddleman) ຈະເປັນຄົນກາງທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີ
ຕິດຕ ື່ຊ ັ້ຂາຍແທນ ຜູ້ຊ ັ້ ຫຼ  ຜູ້ຂາຍ ໂດຍບ ື່ຖ ກ າມະສິດໃນສິນຄ້າບ ລິການຊ ັ້ຂາຍ ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈ າ
ໜ່າຍ ຕົວແທນຜູປ້ະກອບການ ຕົວແທນຄ້າຕ່າງໆ ນາຍໜ້າ ແລະ ກິດຈະການປະມູນລາຄາ  

2) ພ ື່ຄ້າສົື່ງ (Wholesaler) ຄົນກາງທີື່ຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູຜ້ະລິດ ຫຼ  ຄົນກາງອ ື່ນໆ 
ແລ້ວຈ າໜ່າຍຕ ື່ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼ  ຄົນກາງອ ື່ນໆ 

3) ພ ື່ຄ້າຍ່ອຍ (Retailer) ຄົນກາງທີື່ຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູຜ້ະລິດ ຫຼ  ຄົນກາງອ ື່ນໆ ແລ້ວ
ຈ າໜ່າຍຕ ື່ໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກຄົນສຸດທ້າຍເທົື່ານັັ້ນ 

ດັື່ງນັັ້ນໃນທຸລະກິດລະດັບຄ້າສົື່ງ ຈະມຄີົນກາງ 2 ປະເພດ ຄ  ຕົວແທນຄົນກາງ ແລະ ພ ື່ຄ້າສົື່ງ ແຕ່
ທຸລະກິດລະດັບຄ້າຍ່ອຍຈະມຄີົນກາງພຽງປະເພດດຽວຄ ພ ື່ຄ້າຍ່ອຍ ສ່ວນຕົວແທນຄົນກາງ ແລະ ພ ື່ຄ້າສົື່ງ
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ພ ື່ຄ້າຍ່ອຍມີຂ ັ້ແຕກຕ່າງ ໃນເລ ື່ອງການຖ ກ າມະສິດໃນສິນຄ້າທີື່ຊ ັ້ຂາຍກັນ ຫຼ  ບ ື່ ເອີັ້ນວ່າ ພ ື່ຄ້າ ຈະຖ 
ກ າມະສິດ ແຕ່ຖ້າເປັນຕົວແທນຈະບ ື່ຖ ກ າມະສິດ 

ນອກຈາກຄົນກາງ 3 ປະເພດດັື່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງມີສະຖາບັນການຕະຫຼາດທີື່ເຂົັ້າມາອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ຊ່ວຍໃຫ້ການກ ານດົງານໃນຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ ສາມາດດ າເນີນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສະຖາ
ບັນການຕະຫຼາດເຫົຼື່ານີັ້ຄ  ກິດຈະການຂົນສົື່ງ ຄັງສິັ້ນຄ້າ ທະນາຄານ ທຸລະກິດປະກັນໄພ ບ ລິສັດວິໄຈ
ຕະຫຼາດ ຫຼ  ທີື່ປ ກສາຕ່າງໆ 
  
4.2 ການຕດັສນິໃຈເລ ອກຊອ່ງທາງການຈ າໜາ່ຍ  

ການຈະເລ ອກໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ຫຼ  ໂດຍຜ່ານຄົນກາງປະເພດໃດເປັນເລ ື່ອງທີື່ຜູ້
ບ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຫຼາຍໆປັດໃຈປະກອບໂດຍຮອບຄອບ ເພ ື່ອເລ ອກຊ່ອງທາງທີື່     
ເໝາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນ າຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ໄປຊູຕ່ະຫຼາດປາຍທາງໄດ້ໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມ 
ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ປະຢັດທີື່ສຸດ 

ປັດໃຈທີື່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນໃຈເລ ອກຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍມີື່ເໝາະສົມມີ 4 ເລ ື່ອງ
ຄ : ຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງ ດັື່ງນີັ້  

4.2.1 ລກັສະນະຕະຫາຼດ (Market Factors)   
ຕ້ອງການຈ າໜ່າຍໃຫ້ຕະຫຼາດເປົັ້າໝາຍທີື່ເປັນຜູບ້ ລິໂພກ ຫຼ  ຕະຫຼາດທຸລະກິດ ຖ້າ

ເປັນຕະຫຼາດທຸລະກິດຜູ້ຊ ັ້ຕ້ອງການຊ ັ້ໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດຫຼາຍກວ່າຜ່ານຄົນກາງ ນອກຈາກສິນຄ້າປະເພດ
ວັດສະດຸໃຊ້ສິນເປ ອງ ຖ້າປັນຜູ້ບ ລິໂພກຈະຊ ັ້ຈາກຮ້ານຄ້າຍອ່ຍທົື່ວໄປ ສະນັນລັກສະນະວິທີການຊ ັ້ ແຫຼື່ງທີ
ລູກຄ້າມັກໄປຊ ັ້ ຈະເປັນສິື່ງຊີັ້ໃຫ້ຕ້ອງເລ ອກຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພ ດຕິກ າການຊ ັ້ຂອງລູກ
ຄ້າ 

ຂະໜາດ ແລະ ການກະຈາຍຂອງຕະຫຼາດເປົັ້າໜາຍ ຕະຫຼາດຜູ້ບ ລິໂພກທີື່ມີລູກຄ້າ
ລວມກັນຢູ່ໜາແໜ້ນໃນພ ັ້ນທີື່ໜ ື່ງ ສາມາດຈະໃຊ້ການຈ າໜ່າຍໂດຍກົງໄດ້ ແຕ່ໃນພ ັ້ນທີື່ລູກຄ້າຢູ່ກະແຈກກະ
ຈ່າຍ ການຂາຍຜ່ານຄົນກາງຍ່ອມຈະຄອບຄຸມຕະຫຼາດໄດ້ກວ້າງກວ່າ ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງຂະ 
ໜາດຂອງການສັື່ງຊ ັ້ປະກອນໃນຕະຫຼາດທີື່ລູກຄ້າກະແຈກກະຈ່າຍ ຫາກມີການສັື່ງຊ ັ້ຕ ື່ຄັັ້ງປະລິມານຫຼາຍພ 
ກັບຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍໃນການຂາຍ ກ ອາດໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ແຕ່ຫາກມີປະລິມານການຊ ັ້ຕ ື່ຄັັ້ງໜ້ອຍ 
ແລະ ຄວາມຖີື່ໜ້ອຍກວ່າ 

ປະຈຸບັນການຊ ື່ສານທີື່ກ້າວໜ້າໄດ້ສ້າງຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ທີື່ຕ້ອງການຈ າ
ໜ່າຍສິນຄ້າ ໂດຍກົງໄປສູ່ຜູ້ບ ລິໂພກທີື່ກະແຈກກະຈາຍດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຕ ື່າ ແລະ ວ່ອງໄວຄ  ໂດຍການ
ຂາຍຜ່ານທາງໂທລະພາບ ທັງຊ່ອງປົກກະຕິ ແລະ ການຊ ື່ສານຜ່ານດາວທຽມ ສະເໜີຂ່າຍຜ່ານການຊ ື່ສານ
ທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼ  ໃຊ້ Fax ຕິດຕ ື່ກັນ ແລະ ທີື່ເຫັນແຜ່ຫຼາຍທີື່ສຸດໃນຄະນະນີັ້ຄ  Direct mail ຈັດສົງ
ລາຍລະອຽດ ຫຼ  Catalog ໃຫ້ທາງໄປສະນີ 

4.2.2 ລກັສະນະຜະລດິຕະພນັ (Product Factors)  
ຜະລິດຕະພັນທີື່ມີສະພາບເໜົື່າເປ ື່ອຍງ່າຍ ຕ້ອງໃຫ້ສົດເມ ື່ອໄປເຖິງຕະຫຼາດປາຍທາງ ຫຼ  

ມີສະໄໝນິຍົມ (Fashion) ຄວາມວ່ອງໄວໃນການໄປເຖິງປາຍທາງຍ່ອມເປັນປັດໃຈສ າຄັນ ຈ ື່ງຕ້ອງເລ ອກ
ໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍທີື່ສັັ້ນທີື່ສຸດ ຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ຫຼ  ຜ່ານຄົນການ ໃຫ້ໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເຊັື່ນ: ພວກອາ 
ຫານສົດ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ອາຫານນົມ, ກະແລັມ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຮົື່ມ 
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ຜະລິດຕະພັນບາງປະເພດອາດມີລັກສະນະບອບບາງ ຕ້ອງດູແລະຮັກສາຫຼາຍ ເຊັື່ນ: 
ເຄ ື່ອງປະດັບ ເຄ ື່ອງແກ້ວສິນສ່ວນອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ຫຼ  ອີເລກັໂຕນິກອ ື່ນໆ ສ່ວນຫຼາຍຈະນ ານັກເບົາຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແຕ່ລາຄາສູງ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍທີື່ສັັ້ນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເສຍຫາຍ 
ແລະ ເສຍຫາຍຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍຫຼາຍຄັັ້ງ 

ຜະລິດຕະພັນປະເພດສັື່ງເຮັດພິເສດ ຄວນໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຂ ັ້
ມູນຄວາມຕ້ອງການທີື່ຖ ກຕ້ອງ 

ຜະລິດຕະພັນທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກ ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ຄວນໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍໂດຍ
ອ້ອມຈະໄດ້ກະຈາຍເຖິງຜູ້ບ ລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດເຊັື່ນ: ສະບູ, ຍາສີຟັນ, ແປ້ງ, ແຊມພູ ນ ັ້າມັນພ ດ, ນ ັ້າປາ, 
ອາຫານແຫ້ງຕ່າງໆ ເຂົັ້າໜົມຄັບຄ້ຽວ ເຄ ື່ອງຊ່ຽນ ອ ື່ນໆ 

4.2.3 ລກັສະນະຜູຜ້ະລດິ ( Producer Factors)  
ນະໂຍບາຍການຈັດຈ າໜ່າຍຂອງກິດຈະການ ຜູ້ຜະລິດອາດຕ້ອງການຄວບຄຸມຊ່ອງ

ທາງການຈ າໜ່າຍ ໂດຍໄດ້ສິດ ຫຼ  ເຫັນວ່າບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງການຈ າໜ່າຍໃຫ້ຕະຫຼາດທ້ອງຖິນ, ລະດັບປະເທດ 
ຫຼ  ຕະຫຼາດລະດັບພາກພ ັ້ນ ຍິື່ງກະຈາຍຂອບເຂດການຈ າໜ່າຍກວ້າງຫຼາຍ ຍິື່ງຕ້ອງການອາໄສຄົນກາງເຂົັ້າມາ
ຊ່ວຍດ າເນີນການຫຼາຍຂ ັ້ນ 

ຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນໃນການຈັດຈ າໜ່າຍ ທັງເລ ື່ອງເງິນທ ນ ບຸກຄະລະ
ກອນອຸປະກອນ ຕ້ອງມີທ ນຫຼາຍພ ໃນການເກັບສິນຄ້າຄາງສາງກຽມໄວ້ໃຫ້ຫຼາຍພ  ມີທ ນພ ທີື່ຈະປ່ອຍສິນ
ເຊ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີກ າໄລຄົນທີື່ຈະໄປກະຈາຍສິນຄ້າເອງ ໄປຍ້ຽມລູກຄ້າ ຮັບຄ າສັື່ງຊ ັ້ໂດຍບ ື່ຂາດຕອນ ມີກ າລັງ
ການຜະລິດທີື່ພ້ອມມີລົດສົື່ງຂອງທີື່ຈະໄປສົື່ງສິນຄ້າທັນເວລາຢ່າງທົື່ວເຖິງ ແລະຍັງຕ້ອງການກ າລັງຄົນສ າລັບ
ມາຈັດສິນຄ້າ ແລະ ດູແລບັນຊີລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໆ ຫາກກິດຈະການຕ້ອງການຈະຈັດຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ 

ຄວາມຊ ານານໃນການສະເໜີຂາຍ ຫຼ  ຕິດຕາມລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໂດຍກົງ ຜູ້ຜະລິດທີມີ
ສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍມັກນິຍົມຈະຈັດຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ເພາະຄຸນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ ື່ປະລິມານຂາຍ ໃນກ ລະນີ
ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຜູ້ຜະລິດທີື່ລິເລີື່ມສະເໜີຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນພາວະຈ າເປັນຈະຕ້ອງສະເໜີຂາຍໂດຍກົງ 
ກ່ອນທີື່ຈະມີຄົນກາງຍິນຍອມຮັບສິນຄ້າໄປຂາຍໃຫ້ 

4.2.4 ລກັສະນະການແຂງຂນັ (Competitive Factors)  
ການຫີຼກລ້ຽງການແຂ່ງຂັນວິທີໜ ື່ງຄ ການບ ື່ໃຊຊ້່ອງທາງປົກກະຕິຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັນທັງ 

ຫຼາຍເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງສ າອາງ pond's ປ່ຽນມາວາງຈ າໜາຍໃນ Supermarket ກັບປະສົບຄາວມສ າເລັດຫຼາຍ
ຂ ັ້ນ ໄດຮ້ັບຄວາມນິຍົມຈາກຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ເຄ ື່ອງທຸ່ນແຮງໃນບ້ານ ເຄ ື່ອງໃຊ້ສ າລັບງານຂະໜາດນ້ອຍ 
ປ່ຽນຈາກຈ າໜ່າຍໃນຫ້າງສັບພະສິຄ້າ ຫຼ  ຮ້ານຈ າໜ່າຍສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ ປ່ຽນໄປສະເໜີຂາຍທາງ
ໂທລະສັບ ແລະ Direct mail ປະສົບຄວາມສ າເລັດບ ື່ໜ້ອຍ 

ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ຈ ານວນໜ ື່ງ ພະຍາຍາມປ່ຽນມາຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ເພ ື່ອຈະໄດ້
ໃຊບ້ ລິການລູກຄ້າໄດ້ດີຂ ັ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງສາຍສ າພັນອັນດີກັບລູກຄ້າ ປ້ອງກັນລູກຄ້າມໂີອກາດ
ປຽບທຽບສິນຄ້າຫຼາຍໆ ກາ ໂດຍການເປດີຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂອງຕົນເອງຂ ັ້ນ ເຊັື່ນ ໂອເອເຊັນເຕີ ກຸ່ມທຸລະກິດ
ຂາຍເຄ ື່ອງມ  ສ ສານ ຄ : Jasmine Smart shop, Tele Viz ຫຼ  ຜູ້ຜະລິດເສ ັ້ອສ າເລັດຮູບຫຼາຍກາ ຕ້ອງ
ເຂົັ້າໄປເປີດສາຂາຍ່ອຍ ໃນຮ້ານຊັບບພະສິນຄ້າໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ ເປັນການຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ແຕ່ແຝ່ງຢູ່ໃນຫ້າງ
ສັບຜະສິນຄ້າເປັນຕົັ້ນ 

ນອກຈາກປັດໃຈຫັຼກທັງ 4 ລັກສະນະແລ້ວ ໃນບາງກ ລະນີ ສະພາບເວດລ້ອມດ້ານ
ສັງຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໜາຍ ໄດ້ເຂົັ້າມາມີອິດທິພົນຕ ື່ການເລ ອກຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍຂອງທຸລະກິດ
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ບາງປະເພດ ໃນການເລ ອກສະຖານທີື່ຕັັ້ງຂອງແຫຼື່ງຂາຍ ຫຼ  ການເລ ອກວິທີຈັດຈ າໜ່າຍຂອງທຸລະກິດບາງປະ
ເພດ ໃນການເລ ອກສະຖານທີື່ຕັັ້ງຂອງແຫຼື່ງຂາຍ ຫຼ  ການເລ ອກວິທີການຈ າໜ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນບາງປະ
ເພດດ້ວຍ 

 
ຕາຕະລາງທີ 3   ປດັໃຈທີື່ມຜີນົກະທບົຕ ື່ການເລ ອກຊອ່ງທາງການຈ າໜາ່ຍ 
 ລັກສະນະທີື່ເໝາະສົມກັບຊ່ອງ

ທາງການຈ າໜ່າຍສັັ້ນ 
ລັກສະນະທີື່ເໝາະສົມກັບຊ່ອງ

ທາງການຈ າໜ່າຍຍາວ 
ລັກສະນະຕະຫຼາດ 
 
 
 
 
ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ 
 
 
 
ລັກສະນະຜູຜ້ະລິດ 
 
 
 
 
 
ລັກສະນະການແຂ່ງຂັນ 

ຕະຫຼາດທຸລະກິດເກາະກຸ່ມກັນ
ຕາມສະພາບພູມມີສາດຕ້ອງການ
ຄວາມຮູດ້້ານເຕັກນິກຕ້ອງມກີານ
ບ ລິການໂດຍສະໝ າສະເໝີ
ປະລິມານຊ ັ້ຫຼາຍຕ ື່ຄັັ້ງ 
ຂອງສົດ ເໜົື່າເສຍງ່າຍ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນໃນການໃຊງ້ານ 
ມີລັກສະນະສັງເຮັດວຽກພິເສດ
ລາຄາສູງຕ ື່ຫົວໜ່ວຍ 
ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ຕ່າງໆ ທີື່ຈະປະຕິບັດກິດຈະກ າຈັດ
ຈ າໜ່າຍເອງ ມີຜະລິດຕະພັນຈ າ
ໜ່າຍຫຼາກຫຼາຍ ມີຄວາມຈ າເປັນ
ຕ້ອງຄວບຄຸນມຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ
ໂດຍໃກ້ຊິດສະມະຊິກໃນຊ່ອງ
ທາງໃຫ້ການສະໜັບສະນໜູນ
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດບ ື່ພຽງພ  

ຜູບ້ ລໂິພກກະແຈກກະຈ່າຍມຢີູ່
ທົື່ວໄປທຸກແຫ່ງບ ື່ຕ້ອງການການ
ແນະນ າດ້ານເຕັກນິກການໃຫ້
ບ ລິການບ ື່ແນ່ນອນ ປະລິມານຊ ັ້
ຕ ື່ຄັັ້ງ 
ຄົງທົນ ເກັບໄວ້ໄດ້ນານ  
ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ເປັນມາດຖານ 
 
ລາຄາຕ ື່/ຫົວໜ່ວຍ 
ບ ື່ພ້ອມໃນເລ ື່ອງສັບຜະຍາກອນ
ທີື່ຈະປະຕິບັດກິດຈະກ າຈັດຈ າ
ໜ່າຍ ຈັດຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ໜ້ອຍຊະນິດ ໜ້ອຍລາຍການ ບ ື່
ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມ
ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍໂດຍໃກຊ້ິດ 
ສະມະຊິກໃນຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ
ໃຫ້ການສະໜັບສະນຸນການສົື່ງ
ເສີມການຕະຫຼາດພຽງພ ແລ້ວ 

4.2.5 ການເລ ອກຈ ານວນຄົນກາງໃນຊວ່ງການຈ າໜາ່ຍ 
ນອກຈາກວ່າຈະໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍກົງ ຫຼ  ຈະຜ່ານຄົນກາງຈັກລະດັບ ຜູຜ້ະລິດຈະຕ້ອງ

ເລ ອກວ່າຈະໃຊ້ຄົນກາງຈ ານວນຈັກລາຍເຂົັ້າມາຊ່ວຍຈ າໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ ຕ້ອງການກະຈາຍພ ັ້ນທີື່ກວ້າງຂວາງ 
ຄວບຄຸມໃຫ້ທົື່ວເຖິງ ຕ້ອງໃຊ້ຈ ານວນຄົນກາງຫຼາຍ ຖ້າລູກຄ້າມີບ ື່ຫຼາຍ ພ ັ້ນທີື່ອານາເຂດຂາຍບ ື່ກວ້າງຂວາງ
ຄວນຈະໃຊ້ຄົນກາງໜ້ອຍລາຍ ເພ ື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຕັດສິນໃຈ ເລ ອກລະດັບການຈັດຈ າໜ່າຍທີື່ຈະ
ຕ້ອງຄວບຄຸມຕະຫຼາດຢ່າງໃດ ເອີັ້ນວ່າ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ :  

1. ເລ ອກຄົນກາງກະຈາຍຄວບຄມຸໃຫຫ້ຼາຍທີື່ສດຸ (Intensive Distribution ) 
ຈະເລ ອກໃຊ້ຄົນກາງທຸກລາຍທີື່ສົນໃຈ ແລະ ຍ່ອມຮັບທີື່ຈະຈ າໜ່າຍໃຫ້ຫຼາຍທີື່ສຸດ

ເທົື່າທີຈະຫຼາຍໄດ້ ເພ ື່ອໃຫ້ສິນຄ້າໄປເຖິງຜູບ້ ລໂິພກຈ ານວນຫຼາຍ ເມ ື່ອມຄີວາມໜາແໜ້ນຂອງຊ່ອງທາງຈ າ
ໜ່າຍຫຼາຍກວ່າ ຍ່ອມຕ້ອງການໂອກາດໄດ້ຂາຍຫຼາຍກວ່າ ເໝາະສ າລັບສິນຄ້າປະເພດສະດວກຊ ັ້ສນິຄ້າທີື່ຜູບ້ 
ລິໂພກ ຫຼ  ຜູ້ໃຊ້ຕອງການຊ ັ້ເລ ື່ອຍໆ ແລະ ຄ ານ ງເຖິງຄວາມສະດວກຂອງແຫຼື່ງຊ ັ້ເປັນສ າຄັນ 

2. ເລ ອກຄົນກາງສະເພາະທີື່ມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົ (SelectiveDistribution) 
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ເປັນການຄັດເລ ອກສະເພາະຄົນກາງທີື່ມຄີຸນສົມບັດເໝາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນທີື່ຈ າ
ໜ່າຍອາດຕ້ອງການຄວາມຮູດ້້ານເຕັກນິກ ຫຼ  ມີຄວາມສາມາດໃນການຕົກແຕ່ງຮ້ານ ມີຖານະການເງິນໝັັ້ນ
ຄົງ ສັື່ງຊ ັ້ໄດ້ຫຼາຍໃນລະດັບທີື່ຕ້ອງການ ທີື່ສ າຄັນມຄີວາມສາມາດໃນການຂາຍ ແລະ ຕັັ້ງໃຈທີື່ຈະຂາຍສິນຄ້າ
ໃຫ້ມີການສົື່ງເສີມການຂາຍໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຮົາຂາຍໄດ້ຢ່າງຈິງຈັງ ການເລ ອກໃຊຄ້ົນກາງຫຼາຍ ໂດຍບ ື່ຄັດ
ເລ ອກໃນບາງຄັັ້ງ ອາດໄດຄ້ົນກາງທີື່ມີຂະໜາດໜ້ອຍໄປ ບ ື່ຕັັ້ງໃຈຊ່ວຍຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກິດຈະການຈະບ ື່ໄດ້
ປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍນັັ້ນ ຈ ື່ງຄວນເລ ອກສະເພາະຄົນທີື່ຈະເຮັດວຽກມປີະສດິທິພາບເທົື່ານັັ້ນ 
ເໝາະສ າລັບການຂາຍ ວັດສະດຸໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ 

3. ເລ ອກຄົນກາງທີື່ດທີີື່ສຸດລາຍດຽວໃນອານາເຂດຂາຍໜ ື່ງ 
(ExclusiveDistribution) 

ໃນສິນຄ້າທີື່ມີລູກຄ້າໜ້ອຍລາຍ ຜູ້ຂາຍຮູ້ຈັກລູກຄ້າດີ ຄວນໃຊຊ້່ອງທາງຈ າໜ່າຍທີື່ສັັ້ນ 
ແຕ່ເມ ື່ອຕະຫຼາດຢູໄ່ດອອກໄປ ການດູແລລູກຄ້າອາບ ື່ດີພ  ຈ ື່ງຕ້ອງການຄົນກາງມາຊ່ວຍດູແລລູກຄ້າສະເພາະ
ທ້ອງຖິື່ນ ເຊັນ: ກິດຈະການຂາຍອຸປະກອນ ຫຼ  ເຄ ື່ອງຈັກຜະລິດ ຫຼ  ຄອມພິວເຕີຕ້ອງການຂາຍການຂາຍໄປ
ຕ່າງແຂວງ ອາດຈັດຫາຄົນກາງພຽງລາຍດຽວ ທີື່ມຄີວາມພ້ອມທາງເງິນທ ນ ສະຖານທີື່ ບຸກຄະລະກອນ 
ແລະ ອ ານາດປະລະມີໃນທ້ອງຖິື່ງຕ່າງໆ ມາເປັນຄົນກາງ (ຕົວແທນ) ໃນແຂວງໜ ື່ງອາດຈະດ າເນີນການ
ດ້ວຍລະບົບການໃຫ້ສິດທິ (Franchise) ທີື່ນິຍົມໃຊ້ກັນຫຼວງຫຼາຍ ການທີື່ມຕີະຫຼາດຂະໜາດນ້ອຍຜູ້ຊ ັ້ມີ
ໜ້ອຍລາຍ ການເພີື່ມຈ ານວນຄົນກາງບ ື່ຊ່ວຍໃຫ້ຈ າໜ່າຍໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ອາເປັນການຍາກໃນການດູແລ 
ແລະ ບ ລິການລູກຄ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ 

 
4.3 ການສາ້ງຊອ່ງທາງຈ າໜາ່ຍ (Integrated Channel)  

ໃນຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຊະນິດ ຈະມີຜູຜ້ະລິດເປັນຜູຕ້ັດສິນໃຈເລ ອກຄົນກາງ
ປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ເຂົັ້າມາຊ່ວຍຈ າໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ ນີັ້ເປັນພຽງທິດສະດີເທົື່ານັັ້ນ ໃນທາງປະຕິບັດ ມີຄົນກາງໃນ
ການຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍ ມີອ ານາດ ມີອິດທິພົນຫຼາຍພ ທີື່ຈະເປັນຜູຕ້ັດສິນໃຈວ່າ ຈະຍ່ອມຮັບຜະລິດຕະພັນ
ຂອງຜູຜ້ະລິດລາຍໃດມາຈ າໜ່າຍ ແລະ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ຄົນກາງກ ານົດໄວດ້້ວຍ 

ດັື່ງນັັ້ນ ສະມາຊິກທຸກລາຍ ທຸກລະດັບໃນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ ຈ ື່ງຕ້ອງພະຍາຍາມແຜ
ຂະຫຍາຍອ ານາດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍ ເພ ື່ອສາມາດເປັນຜູເ້ລ ອກໄດ້ມີອ ານາດຕ ື່ລອງໄດ້ ໃນຊ່ອງທາງຈ າ
ໜ່າຍທ າໄດ້ 2 ລັກສະນະ 

4.3.1 ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງຈ າໜາ່ຍໃນທາງນອນ (HorizontalIntegrated Channel)  
ເປັນການຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງຄົນກາງລະດັບໃດລະດັບໜ ື່ງ ໃນລະດັບເດີມຂອງ

ຕົນ ກິດຈະການຄ້າສົື່ງ ຈະເປີດຮ້ານຄ້າສົື່ງຫຼາຍຂ ັ້ນໃນຫຼາຍໆສາຂາ ເຮັດທຸລະກິດເໝ ອນກັບກິດຈະການເດີມ 
ກິດຈະ ການຄ້າຍ່ອຍເປີດກະຈ່າຍຫຼາຍຮ້ານ 
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ຮບູທີ 5   ການຂະຫາຼຍຊ່ອງທາງການຈ າໜາ່ຍໃນທາງນອນ 

 

4.3.2 ການທີື່ຄນົກາງຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມລູກຄ້າຫຼາຍຍິື່ງຂ ັ້ນ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຈະໄດ້

ຖ ກຕອ້ງສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດ (Market share) ຫຼາຍຂ ັ້ນກວ່າເດີມ 
ຫຼຸດຕົັ້ນທ ນຂອງກິດຈະການ ເຊັື່ນ: ຕົັ້ນທ ນການຈັດຊ ັ້ ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການບ ລິຫານ 

ການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານຄ້າ ອ ື່ນໆ ເພາະມີໜ່ວຍງານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສະເພາະ 
ສາມາດຊ ັ້ສິນຄ້າມາຂາຍໃນປະລິມານຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຕ ື່ລອງກັບຜູຂ້າຍໄດ້ ກ ລະນີການ

ຮ່ວມຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໃນແນວນອນນີັ້ຕົວຢ່າງທີື່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຄ ການທີື່ທຸລະກິດເປີດກິດຈະການ
ສາຂາຂ ັ້ນມາ ຫຼ  ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍແບບລູກໂສ ້ການຈ າໜ່າຍທາງຊ່ອງຂະຫຍາຍ 2 ໃນແນວດິື່ງ 

ເປັນການຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍຂອງກິດຈະການຕ່າງລະດັບ ເພ ື່ອປະໂຫຍດ
ເຊິື່ງການຄ້າ ຫຼ  ເພ ື່ອຫຼຸດສະດັບຂອງຄົນກາງອອກຈາກຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ 

ລັກສະນະຂອງການຂະຫຼາຍຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໃນແນວດ ງ ໄດແ້ກ່ຜູຜ້ະລິດເຂົັ້າມາ
ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຜູຄ້້າສົື່ງເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຜູຄ້້າຍ່ອຍ ຫຼ  ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍຍັບລະດັບເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຜູຄ້້າສົື່ງການຂະ
ຫຍາຍ ຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໃນທາງຕັັ້ງ ມີປະໂຫຍດດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້ຄ : 

ຫຼຸດສະຖາບັນຄົນກາງໃນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍລົງ ແລະ ທ າໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກ ຊ ັ້ສິນຄ້າ
ໃນລາຄາຍຸຕທິ າຫຼາຍຍິື່ງຂ ັ້ນ ເປັນການສ້າງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ກັບກິດຈະການ ທີື່ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງ
ໃນທາງຕັັ້ງ   ໄປສູລ່ະດັບຄ້າຍ່ອຍ ຈະນ າສິັ້ນຄ້າສ່ວນໜ ື່ງຈ າໜ່າຍໃຫ້ກັບຜູຄ້້າຍ່ອຍທົື່ວໄປ ອີກສ່ວນໜ ື່ງຈ າ
ໜ່າຍຮ້ານຄ້າຂອງຕົນເອງ 

ການຂະຍາຍກິດຈະການຂອງສະຖາບັນຄົນການງໃນຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍ ອາດທ າ
ໄດ້ທັງໃນທາງນອນ ແລະ ໃນທາງຕັັ້ງ ແຕ່ຈະເລ ອກໃຊ້ວິທີໃດນັັ້ນຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະສະ
ຖານນະການ ຫຼ  ບາງຄັັ້ງຜູຄ້້າຍ່ອຍ ອາດໃຊວ້ິທີຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍໃນທາງນອນ ແລະ ໃນທາງ
ຕັັ້ງໄປພ້ອມໆກັນ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄດ້ຜົນດີຍິື່ງຂ ັ້ນ ແຕຈ່ະໃຫ້ດີຄວນມີການຂະຫຍາຍ
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ຊ່ອງທາງ ການຈ າໜ່າຍໃນທາງນອນເປັນຖານຕະຫຼາດຮອງຮັບໄວ້ກ່ອງທີື່ຈະຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍໃນ
ທາງຕັັ້ງ 

 
 
ຮບູທີ 2   ການຂະຫາຼຍຊ່ອງທາງການຈ າໜາ່ຍໃນທາງຕັັ້ງ 
 
 
 

 

4.4 ການຄາ້ສົື່ງ (Wholesaling) 
ເປັນກິດຈະກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ ັ້ສິນຄ້າໄປເພ ື່ອຂາຍຕ ື່ ອາດຂາຍໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກ າຂາຍ

ໃຫ້ກັບຜູຄ້້າສົື່ງລາຍອ ື່ນ ຫຼ  ຂາຍໃຫ້ກັບຜູຄ້້າຍ່ອຍ ດັື່ງນັັ້ນ ໜ້າທີື່ຂອງພ ື່ຄ້າສົື່ງຈະເຂົັ້າມາຊ່ວຍກະຈາຍສິນຄ້າ
ແທນຜູຜ້ະລິດ 

4.4.1 ການບ ລກິານທີື່ໄດຮ້ບັຈາກການຄາ້ສົື່ງ (Functions Provided for Retailers) 
1. ຜູຄ້າ້ສົື່ງຈະເຂົັ້າມາຊວ່ຍຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫາຼດ  

ໂດຍປົກກະຕິຜູ້ຄ້າຍ່ອຍນັັ້ນເປັນບຸກຄົນທີື່ຢູ່ໃກ້ຊິດຜູ້ບ ລິໂພກຫຼາຍທີື່ສຸດ ກ ື່ໜ້າຈະ
ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ້ ລໂິພກໄດ້ຊ ັ້ສິນຄ້າໃຫ້ຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບ ລໂິພກມາຈ າໜ່າຍ 
ແຕ່ຜູຄ້້າຍ່ອຍບາງລາຍບ ື່ສົນໃຈເລ ື່ອງການຄາດຄະແນຍອດຂາຍ ແຕ່ສາມາດຈະດ າລົງຢູໄ່ດ້ກ ເພາະອາໄສຄ າ
ແນະນ າຂອງຜູຄ້້າສົື່ງ ຜູ້ຄ້າສົື່ງຈະຕ້ອງມີຂ ັ້ມູນ ທີື່ສາມາດນ າມາແນະນ າຜູຄ້້າຍອ່ຍໄດ້ ເພາະຜູຄ້້າສົື່ງຕ້ອງຕຽມ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ດັື່ງນັັ້ນເຂົາຈ ື່ງຕ້ອງຄາດຄະເນກອນວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍງັ 

2. ຈດັກຸມ່ຂອງສິນຄາ້ໃໝ່ (Regroup goods) 
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ຜູຄ້້າສົື່ງຈະຊ່ວຍທ າໜ້າທີື່ໃນດ້ານການລວບລວມສິນຄ້າ ຈັດໝວດໝູ່ຂອງສິນຄ້າໃ
ໝ່ເພາະຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະລາຍຈະຜະລິດສິນຄ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ແຕຮ່້ານຄ້າຍ່ອຍຈະຕ້ອງຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍໆຊະ
ນິດ ຖ້າຫາກບ ມີຜູຄ້້າສົື່ງ ຜູ້ຄາຍ່ອຍ ຈະຕ້ອງຕິດຕ ື່ກັບຜູຜ້ະລິດຫຼາຍບ່ອນ ທ າໃຫ້ຕ້ອງມກີານຈັດສິນຄ້າເປັນ
ໝວດໝູ່ ເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ 

3. ການກບັຮກັສາສນິຄາ້ຄງົເຫຼ ອ (Carry stock)  
ຜູຄ້້າສົື່ງຈະເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ແທນຜູ້ຄ້າຍ່ອຍໃນການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ເພາະຜູຜ້ະ 

ລິດຕ້ອງການຂາຍຫຼາຍຄັັ້ງ ແຕ່ຜູຄ້້າຍ່ອຍຈະຊ ັ້ຄັັ້ງຫຼາຍຄັັ້ງ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູຄ້້າສົື່ງຈະຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູຜະລິດຫຼາຍຄັັ້ງ 
ແລ້ວທະຍອຍຂາຍໃຫ້ກັບຮ້າຄ້າຍ່ອຍ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມກີານເກັບຮັກສາສິນຄ້າຮ້ານຄ້າຍ່ອຍບາງແຫ່ງມີສະ 
ຖານທີື່ຄັບແຄບສາມາດເປີດຮ້ານຄ້າໄດ້ ເພາະບ ື່ຕ້ອງມກີານຈັດເກັບສິນຄ້າຄ້າງຫຼາຍ 

4. ການຂນົສົື່ງສິນຄາ້ (Transportation)  
ການບ ລິການໃນການຈັດສົື່ງສິນຄ້າຜູ້ຄ້າຍ່ອຍຈະໄດ້ຮັບບ ລິການ ການຂົນສົື່ງຈາກຜູ້

ຄ້າສົື່ງ ແຕຖ້່າຫາກໄປຊ ັ້ສິນຄ້າຈ ານວນໜ້ອຍຈາກຜູຜ້ະລິດ ຜູ້ຜະລິດມັກຈະບ ື່ບ ລິການຂົນສົື່ງໃຫ້ສະເພາະ
ກຸ້ມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ຜູຄ້້າສົື່ງມີນະໂຍບາຍຈະໃຫ້ບ ລິການ ການຂົງສົື່ງກັບຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເຫົຼື່ານີັ້ຢູແ່ລ້ວເຮັດ
ໃຫ້ຄົນທ ນສິນຄ້າທີື່ຊ ັ້ຖ ກລົງ 

5. ການໃຫບ້ ລກິານທາງດາ້ນສນິເຊ ື່ອ (Grant credit)    
ຜູຄ້້າສົື່ງຈະໃຫ້ບ ລິການທາງສິນເຊ ື່ອແກຜູ່ຄ້້າຍ່ອຍ ເພາະຜູ້ຄ້າສົື່ງຢູໃ່ກຊດິຜູຄ້້າຍ່ອຍ

ເຮັດໃຫ້ຮູໄ້ດ້ຖານະທາງການເງິນ ແລະຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການຊ າລະເງິນຂອງຜູຄ້້າຍອຍຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ຜູຄ້້າ
ຍ່ອຍສາມາດຊ ັ້ສິນຄ້າໄປຂາຍໄດ້ໃນຈ ານວນທີື່ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ເຫຼ ອເງິນທ ນທີື່ຈະໃຊໝູ້ນວຽນໃນການດ າເນີນ
ງານຫຼາຍພ  

6. ຈດັຫາຂ ັ້ມນູ ແລະໃຫຄ້ າແນະນ າຕາ່ງໆ  
ຜູຄ້້າສົື່ງຈະໃຫ້ຄ າປ ກສາແນະນ າ ໃຫ້ຂ ັ້ມູນຕ່າງໆ ທາງການຄ້າແກຜູ່້ຄ້າຍ່ອຍ ເຊັື່ນ: 

ໃຫ້ຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງລາຄາສິນຄ້າ ການຈັດການສິນຄ້າຄົງເຫຼ ອ ການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານຄ້າ 
ການຈັດເຮັດບັນຊີ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຈ າໜ່າຍອ ື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍສາມາດດ າເນີນງານຮ້ານຄ້າ
ຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດແຂ່ງກັບຄູ່ແຂ່ງໃນອານາເຂດດຽວກັນໄດ້ 

4.4.2 ບ ລກິານໃຫແ້ກຜູ່ຜ້ະລດິ (Functions Provided for Producers) 
1. ເຮດັໜາ້ທີື່ຊວ່ຍຜູຜ້ະລດິໃນການຂາຍ (Provides part of selling 

function)  
ເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຊ່ວຍຜູຜ້ະລດິ ໂດຍຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ແທນໃຫ້ແທນຜູຜ້ະລິດທັງ

ໝົດ ຫຼ  ຂາຍສິນຄ້າແທນຜູຜ້ະລິດພຽງບາງສ່ວນເປັນການຕັດ ຫຼ  ຫຼຸດພາລະຂອງ ຜູ້ຜະລດິໃນດ້ານການຈັດ
ຈ າໜ່າຍ ຈະໄດ້ທ າງານສະເພາະທີື່ຕົນທະນັດເທົື່ານັັ້ນ ຫຼ  ການໃຫ້ພ ື່ຄ້າສົື່ງເຂົັ້າມາທ າໜ້າທີື່ບາງສ່ວນ ອາດເປັນ
ການເພີື່ມປະລິ ມານການຂາຍໃຫ້ກັບຜູຜ້ະລິໄດ້ 

2. ເຮດັໜາ້ທີື່ໃນດາ້ນການເກບັຮກັສາສນິຄາ້ (Store inventory)             
ເຮັດໃຫ້ຜູຜ້ະລິດລົດຄ້າໃຊຈ້່າຍກ່ຽວກັບການຈັດເກັບສິນຄ້າຍັງຫຼາຍຫຼຸດລົງໄປໄດ້ 

ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ສະຖານທີື່ອຸບປະກອນກ່ຽວກັບການຈັດເກັບສິນຄ້າຈະຫຼຸດລົງປະຢັດຄ່າໃຊຈ້່າຍ 
3. ຜູຄ້າ້ສົື່ງເຂົັ້າມາໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດາ້ນການເງນິ (Helps finance)  

ໃນກ ລະນນີີັ້ຈະເກີດຂ ັ້ນໄດກ້ັບຜູຜະລິດລາຍນ້ອຍໆ ທີື່ອາດມີບັນຫາທາງດ້ານການ
ເງິນ ເຮັດໃຫ້ບ ື່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງໄດ້ ຖ້າຜູ່ສົື່ມຖີານະການເງິນທີື່
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ດີກວ່າກ ອາດເຂົັ້າມາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອໂດຍເປັນແຫຼື່ງເງິນທ ນໃຫ້ກັບຜູຜ້ະລິດເຊັື່ນ ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າບາງສ່ວນ
ໄປໃຫ້ກ່ອນ ຫຼ  ໃຫ້ຜູ້ສົື່ງຊ ັ້ສິນຄ້າໄປເກັບໄວ້ໃນບ່ອນກັບຮັກສາສິນຄ້າຂອງຜູຄ້້າສົື່ງກ່ອນເຖິງລະດກູານຂາຍ
ອັນແທ້ຈິງ ໃນກ ລະນີນີັ້ເງີນທີື່ໃຫ້ໃນການລົງທ ນທີື່ຕົວສິນຄ້າກັບການຈັດເກັບຮັກສາສິນຄ້າຈະຫຼຸດລົງ ເຮັດ
ໃຫ້ຜູຜ້ະລິດສາມາດນ າເງິນໄປໃຊ້ໝູນວຽນຢ່າງອ ື່ນໄດ ້

4.  ຫຼຸດຄວາມສຽ່ງໄພເນ ື່ອງຈາກສນິເຊ ື່ອ (Reduce Credit risk)  
ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄພໃນການໃຫ້ສິນເຊ ື່ອນີັ້ ເປັນການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄພກ່ຽວ

ກັບໜີັ້ສິນອັນອາດເກີດຂ ັ້ນ ຖ້າຜູຜ້ະລິດຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຜູຄ້້າຍ່ອຍໂດຍກົງ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍທີື່ເປັນຜູຄ້າຍ່ອຍ
ລາຍໜ້ອຍໆ ການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອ ຈະເຮັດໄດ້ຍາກເພາະການສ ກສາ ແລະ ຫາຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບຄາມສາມາດໃນ
ການຊ າລະໜີັ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເພາະລູກໜີັ້ຫຼາຍລາຍ ແຕ່ຖ້າບ ື່ຫາຂ ັ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວລູກ
ໜີັ້ໂອກາດທີື່ຈະເກີດໜີັ້ສູນກ ຫຼາຍ ແຕ່ຂາຍສິນຄ້າຜ່ານຜູຄ້້າສົື່ງ ຜູຄ້້າສົື່ງກ ຍັງຄົງຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູຜ້ະລິດ ໂດຍ
ລະບົບສິນເຊ ື່ອເຊັື່ນດຽວກັນ ຫາກແຕ່ຜູຜ້ະລິດ ຈະສາມາດຄັດເລ ອກພ ື່ຄ້າສົື່ງທີື່ດີທີື່ ມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຊ າລະໜີັ້ສູງ ຈະພັກພາລະຄວາມສ່ຽງໄພກັບຜູຄ້້າຍ່ອຍລາຍໜ້ອຍໆ ໄປໃຫ້ຜູຄ້້າສົື່ງຈັດການແທນ 

5.  ຫາຂ ັ້ມນູທາງການຕະຫາຼດ (Provide market information)  
ຜູຄ້້າສົື່ງຕາມຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍຈະຢູໃ່ກ້ຜູບ້ ລໂິພກຫຼາຍກວ່າຜູຜ້ະລິດ ແລະ 

ຄະນະດຽວກັນພ ື່ຄ້າສົງຈະຢູໃ່ກ້ສິນກັບຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ສາມາດຈະຫາຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບຜູບ້ ລໂິພກໄດ້ຈາກຜູຄ້້າຍ່ອຍ
ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຜູຄ້້າສົື່ງມີຂ ັ້ມູນໂດຍສ່ວນລວມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ທີື່ຈະສະເໜີຂ ັ້
ແນະນ າແກຜູ່ຜ້ະລິດໄດ້ 

4.4.3 ປະເພດຂອງກດິຈະການຄາ້ສົື່ງ (Types Wholesaling Intermediaries) 
ການຈ າແນກປະເພດກິດຈະການຄ້າສົື່ງແບ່ງໄດ້ຫຼາຍຫັຼກເກນ ການຈ າແນກປະເພດ

ກວ້າງ ຈະແບ່ງຕາມລັກສະນະການເປັນເຈົັ້າຂອງກິດຈະການເຊິື່ງມີຢູ່ 3 ປະເພດຄ :  
 
1. ກດິຈະການຄາ້ສົື່ງທີື່ເປນັຂອງຜູຜ້ະລດິ 

ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍປະການເຮດັໃຫ້ຜູຜ້ະລິດບາງລາຍ ຕ້ອງດ າເນີນການຂາຍສົື່ງ
ດ້ວຍການ  ເປີດໜ່ວຍງານ ເພ ື່ອປະຕິບັດງານຂາຍ ອາດເປີດດ າເນີນການໃນລັກສະນະເປັນສາຂາຈັດຈ າ
ໜ່າຍ ສ ານັກງານຂາຍ (Sales office) ຫ້ອງສະແດງສິນຄ້າ ຫຼ  ການໄປອອກຮ້ານຊົື່ວຄາວຕາມງານສະ
ແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ ຫຼ  ຜູ້ຜະລດິພ ດຜົນກະສິກ າອາດນ າຜົນຜະລິດໄປເປີດຮ້ານຈ າໜ່າຍເອງຕາມຕະຫຼາດຂາຍ
ສົື່ງເຊັື່ນ: ຕະຫຼາດໂພສີ ຫຼ  ຕະຫຼາດທ່າເຮ ອເມ ຕະຫຼາດພູແຫວນ ເປັນຕົັ້ນ                                                                                                                

2. ກດິຈະການຄາ້ສົື່ງອດິສະລະ  
ເປັນທຸລະກິດທີື່ເປີດຂ ັ້ນດ າເນີນການເປັນຄົນກາງ ຫຼ  ພ ື່ຄ້າໃນຊ່ວງທາງການຈ າໜ່າຍ 

ເປັນກຸ່ມກິດຈະການຄ້າສົື່ງທີື່ມີຫຼາຍທີື່ສຸດ ແລະ ແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຄ : ກຸ່ມຕົວແທນຄົນກາງ ແລະ ພ ື່ຄ້າສົື່ງ 
ເຊິື່ງຈະໄດ້ກວ່າເຖິງໂດຍລະອຽດຕ ື່ໄປ 

3. ກດິຈະການຄາ້ສົື່ງທີື່ເປນັຂອງຜູຄ້າ້ຍອ່ຍ  
ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍມີການລວມຕົວເປີດກິດຈະການຄ້າສົື່ງ ເພ ື່ອສ້າງອ ານາດຕ ື່ລອງກັບຜູ້ຜະ 

ລິດ ຫຼ  ພ ື່ຄ້າສົື່ງອ ື່ນໆ ຫຼ  ການປະຢັດໃນເລ ື່ອງຕົັ້ນທ ນສິນຄ້າ ແລະ ການຂົນສົື່ງຈະເປີດການດ າເນີນການ 2 
ຮູບແບບ ຄ : ສະຫະກອນ  (Cooperatives) ແລະ ສ ານັກງານຈັດຊ ັ້ (Buying offices) 

4.4.4 ປະເພດຂອງພ ື່ຄາ້ສົື່ງ (Merchant Wholesalers)  
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ສ າລັບພ ື່ຄ້າສົື່ງທີື່ຂ້ອນຂ້າງຈະຄຸນເຄີຍກັນ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຄ : ພ ື່ຄ້າຂາຍສົື່ງທີື່ທ າ
ໜ້າທີື່ຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ຫຼ  ຜູ້ຄ້າສົື່ງລາຍອ ື່ນ ເພ ື່ອໄປຂາຍຕ ື່ ພ ື່ຄ້າກຸ່ມນີັ້ແບ່ງອອກໄດ້ 2 ປະເພດໃຫຍ່ຄ : 

1. ພ ື່ຄາ້ສົື່ງທີື່ເຮດັໜາ້ທີື່ບ ລກິານຢາ່ງເຕມັທີື່  
ພ ື່ຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ຈະເຮັດໜ້າທີື່ໃຫ້ບ ລິການທຸກຢ່າງແກ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຫຼ  ຜູ້ຜະລິດ 

ບ ລິການທີື່ຜູ້ຄ້າສົື່ງໃຫ້ກັບລູກຄ້ານັັ້ນໄດ້ແກ່ ການບ ລກິານດ້ານຂົນສົື່ງ ການບ ລິການສິນເຊ ື່ອ ການໃຫ້ຄ າ
ປ ກສາແນະນ າຕະຫຼອດຈົນການຊ່ວຍເຮັດໜ້າທີື່ສົື່ງມອບສິນຄ້າໃຫ້ການຈັດແບ່ງກຸ່ມຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້
ຈະຢ ດເອົາຈາກລັກສະນະຂອງການຂາຍສິນຄ້າເປັນຫັຼກ 

ກ. ຜູ້ຄາ້ສົື່ງສິັ້ນຄາ້ທົື່ວໄປ 
ເປັນພ ື່ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າໂດຍບ ື່ຈ າກັດປະເພດ ໝາຍເຖິງຂາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍໆ 

ຊະນິດ ບ ື່ຈ າກັດວ່າສິນຄ້ານັັ້ນ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນບ ື່ ຫຼ  ຢູ່ໃນສາຍຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ຫຼ  ບ ື່ ເຊັື່ນ 
ຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງຮ່ວມກັນ ໄດ້ແກ່ອາຫານກະປອ໋ງ, ເຂົັ້າສານ, ນ ັ້າຕານ, ເກີບ, ເສ ັ້ອຜ້າສ າເລັດ
ຮູບອ ື່ນໆ 

ຂ. ຜູຂ້າຍສນິຄາ້ໃນສາຍຜະລດິຕະພນັດຽວ 
ໝາຍເຖິງພ ື່ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງ ຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ສິນຄ້ານັັ້ນເປັນສິນຄ້າ

ທີື່ຢູ່ໃນສາຍຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ຫຼ  ອາດອະນຸໂລມໃຫ້ກັບສິນຄ້າຢູ່ໃນສາຍຜະລິດຕະພັນໃກ້ຄຽງກັນກ ໄດ ້
ເຊັື່ນ: ຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍເສ ັ້ອຜ້າສ າເລັດຮູບ, ຢ່າຮັກສາພະຍາດ, ເຄ ື່ອງກິລາ ແລະ ເຄ ື່ອງຮຽນອ ື່ນໆ 

ຄ. ຜູຄ້າ້ສົື່ງທີື່ຂາຍສິັ້ນຄາ້ສະເພາະຢາ່ງ 
ເປັນຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ ຫຼ  ອາດມີສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຢ່າງກ ໄດ ້

ແຕ່ສິນຄ້າລັກທີື່ກ ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ຈ ານວນຫຼາຍ ຈະມີພຽງຢ່າງດຽວເຊັື່ນ: ຮ້ານຄາ້ສົື່ງເຂົັ້າສານອາດມີນ ັ້າຕານ
ຂາຍ ແຕ່ປະລິມານການຂາຍເຂົັ້າສານເປັນຫັຼກໃຫຍ່ ລັກສະນະຂອງຮ້ານຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ໄດແກ່ ຂາຍເກີບ
ສຸພາບບູລຸດ ຂາຍໝາກໄມ້ສະເພາະຊະນິດ 

2. ຜູຄ້າ້ສົື່ງທີື່ໃຫບ້ ລກິານຈ າກດັ 
ໝາຍເຖິງຜູ້ຄ້າສົື່ງທີື່ມີການໃຫ້ບ ລິການແກ່ລູກຄ້າພຽງບາງຢ່າງເທົື່ານັັ້ນ ລັກສະນະ

ຂອງການແບ່ງປະເພດຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງເຫົຼື່ານີັ້ ພິຈາລະນາຈາກລັກສະນະຂອງການດ າເນີນການຂອງຜູ້ຄ້າສົື່ງ
ໄດ້ແກ ່

ກ. ຜູຄ້າ້ສົື່ງທີື່ຂາຍສິັ້ນຄາ້ເປນັເງນິສດົ ແລະ ໃຫລ້ກູຄາ້ຂນົສິັ້ນຄາ້ໄປເອງ  
ລູກຄ້າຕ້ອງຊ າລະເງິນສົດ ແລະ ເອາົສິັ້ນຄ້າກັບໄປເອງ ວິທີື່ການເຊັນນີັ້ຜູຄ້້າສົື່ງ

ຈະສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເລ ື່ອງສິນເຊ ື່ອ ບ ື່ຕ້ອງເສຍຕ ື່ໜີັ້ສູນ ຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຂົນສົນ ເມ ື່ອຜູຄ້້າສົື່ງ
ສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫົຼື່ານີັ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຫຼ  ລູກຄ້າຂອງເຂົາໃນ
ລາຄາຖ ກກວ່າຜູຄ້້າສົື່ງລາຍອ ື່ນ ການໃຊ້ວິທີການຄ້າສົື່ງແບບນີັ້ ຈະໃຊໄ້ດກ້ັບລູກຄ້າ ທີື່ຊ ັ້ສິນຄ້າຈ ານວນບ ື່
ຫຼາຍ ແລະ ໃຊ້ເງິນໜ້ອຍ ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຄ້າສົື່ງຈ ານວນຫຼາຍຜູຄ້້າສົື່ງຈ າເປັນຈະຕ້ອງມີບ ລິການ
ການຂົນສົື່ງ ຫຼ  ບາງຄັັ້ງກ ອາດຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ສິນເຊ ື່ອປະຈບຸັນນີັ້ ມີກິດຈະການຄ້າສົື່ງລາຍໃຫຍ່ຫຼາຍປະກົດ
ຂ ັ້ນ. 

ຂ. ຜູຄ້າ້ສົື່ງທີື່ຮບັຄ າສັື່ງຊ ັ້ 
ເປັນຜູຄ້້າສົື່ງທີື່ບ ື່ມກີານເກັບຮັກສາສິນຄ້າໄວ້ກັບຕົນເອງ ມີພຽງສະຖານທີື່ທີື່

ແນນ່ອນທີື່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າຕິດຕ ື່ຊ ັ້ສິນຄ້າເທົື່ານັັ້ນ ແລ້ວຜູ້ຄ້າສົື່ງຈະຈັດການສົື່ງໃຫ້ຜູຜ້ະລິດນ າສິນຄ້ານັັ້ນໄປສົື່ງ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນນາມຂອງຜູຄ້້າສົື່ງ ຜູ້ຄ້າສົື່ງຈະຈັດການກ່ຽວກັບການເກັບເງິນ ການດູແລ ການໃຫ້ສິນເຊ ື່ອ
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ກັບລູກຄ້າ ຕົວຢ່າງທ້າວ ກ ເປັນຜູຄ້້າສົື່ງປະເພດ Desk Jobber  ຊາຍລາຍສ າລັບງານກ ສ້າງ, ທ້າວ ຂ  
ໄດ້ມາຕິດຕ ື່ຊ ັ້ຊາຍກັບທ້າວ ກ ອາດຕິດຕ ື່ທາງໂທລະສັບ ຫຼ  ມາຕິດຕ ື່ດ້ວຍຕົນເອງ ທ້າວ ກ ຈະຕິດຕ ື່ໄປບອກ
ທ້າວ ຄ ເຊິື່ງເປັນຜູຜ້ະລິດໃຫ້ສົື່ງຊາຍໄປໃນນາມ ຂ. ໃນນາມຂອງນາຍ ກ ເປັນຜູຊ້ັື່ງ ໃນກ ລະນີນີັ້ເທົື່າກັບວ່າ 
ທ້າວ ຂ ເປັນລູກຄ້າຂອງ ທ້າວ ກ ທ້າວ ກ ມີໜ້າທີື່ ຈັດການກ່ຽວກັບໜີັ້ສິນທີື່ເກີດຂ ັ້ນກັບທ້າວ ຂ . ແລະ 
ທ້າວ ກ ກ ມີພາລະຜູງພັນສ າລະນີັ້ກັບທ້າວ ຄ. ໝາຍເຖິງທ້າວ ກ ເປັນລູກຄ້າຂອງທ້າວ ຄ.  ທ້າວ ຂ ເປັນ
ລູກຄ້າຂອງ ທ້າວ ກ . ໂດຍທີື່ທ້າວ ຄ ເປັນຜູ້ທ າການຂົນສົື່ງສິນຄ້າໃຫ້. 

ຄ. ຜູຄ້າ້ສົື່ງລົດລ ັ້ 
ເປັນຜູຄ້້າສົື່ງທີື່ນ າສົື່ງສິນຄ້າໄປລົດລ ັ້ຂາຍໂດຍຜູຄ້້າສົື່ງຈະນ າສິນຄ້າຕິດຕົວໄປ

ດ້ວຍ ໄປລົດລ ັ້ຂາຍໃຫ້ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍ ຜູ້ຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ມີຂ ັ້ດີຄ ສາມາດນ າສິນຄ້າໄປຍັງແຫຼື່ງຂອງລູກຄ້າໃຫ້ລູກ
ຄ້າໄດ້ເລ ອກຊ ັ້ສິນຄ້າໄດ້ໂດຍທັນທີ ແຕ່ພ ື່ຄ້າສົື່ງເຫົຼື່ານີັ້ ຈະສາມາດນ າສິນຄ້າຕິດຕົວໄປໄດ້ຈ ານວນໜ້ອຍ 
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຂາຍສິນຄ້າແລ້ວເກັບເປັນເງິນສົດເລີຍ ສິນຄ້າເຫົຼື່ານີັ້ໄດ້ແກ່ ເຂົັ້າໜົມ ຫຼ  ໝາກໄມ້ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍຫີຼັ້ນລາຄາຖ ກ ປາກກາລູກກິັ້ງ ອ ື່ນໆ. 

ງ. ຜູຄ້າ້ສົື່ງທີື່ຂາຍສນິຄາ້ ທາງໄປສະນ ີ
ລັກສະນະຂອງການຄ້າສົື່ງປະເພດນີັ້ ຜູຊ້ ັ້ກັບຜູຂ້າຍບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງປົບປະກັນ 

ແຕ່ຈະໃຊ້ວິທີການຊ ັ້ - ຂາຍ ໂດຍການໂຕຕອບທາງຈົດໝາຍ ຫຼ  ເຄ ື່ອງມ ຊ ື່ສານອ ື່ນໆ ເຊັນ ໂທລະສັບ, 
FAX ແລ້ວຈັດ ສົື່ງສິນຄ້າໃຫ້ໄປທາງໄປສະນ ີຫຼ  ບ ລິສັດຂົນສົື່ງທົື່ງໄປ ຜູ້ຂາຍມັກຈະກ ານົດໃຫ້ລູກຄ້າຊ າລະ
ເງີນລ່ວງໜ້າ ການຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າຂອງຜູຄ້້າສົື່ງປະເພດນີັ້ມັກຈະໃຊ້ (Catalog) ເປັນສ່ວນປະກອບຢ່າງຫຼາຍ 
ແລະ ມີຂ ັ້ຈ າກັດກົງໄລຍະເວລາດົນຕາມໄລຍະເວລາການເດີນທາງຂອງໄປສະນີ. 

 
ຈ. ຜູຄ້າ້ສົື່ງໃນຮູບຂອງສະຫະກອນ 

ຜູຄ້້າສົື່ງປະເພດນີັ້ເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງຜູຜ້ະລິດລາຍນ້ອຍໆ ລວມກັນ
ຈັດຕັັ້ງສະຫະກອນຂ ັ້ນມາ ເພ ື່ອເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຜູຄ້້າສົື່ງຂາຍສິນຄ້າ ໃຫ້ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທົື່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ
ການຂາຍຜະລິດຕະພັນກະກະສິກ າ ສະຫະກອນກະສິກ າມອີິດທິພົນໃນການຈ າໜ່າຍຫຼາຍ ເຊັື່ນ: ການຄ້າ
ເຂົັ້າໃນຍີປຸ່ນ ການຄ້າໝາກໄມ້ໃນໄຕ່ຫວັນເປັນຕົັ້ນ 

ສ. ຜູຄ້າ້ສົື່ງຝາກຂາຍສິັ້ນຄາ້ 
ເປັນຜູຄ້້າສົື່ງທີື່ນ າສິນຄ້າໄປຝາກຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ການເຮັດວຍກຂອງຜູ້

ຄ້າສົື່ງຝາກຂາຍສິັ້ນຄ້ານີັ້ ຈະທ າໜ້າທີື່ເໝ ອນກັບເຊົື່າທີື່ ແລະ ນ າສິນຄ້າໄປຝາກຂາຍຮ່ວມກັນ ຜູຄ້້າສົື່ງຈະ
ຕ້ອງກ ານົດລາຄາຂາຍ ຈັດທີື່ວາງສິນຄ້າ ດູແລະຈັດສິນຄ້າ ແລະ ວາງແຜນການຈ າໜ່າຍເອງ ນິຍົມໃຊກ້ັບ
ການຂາຍສິນຄ້າທີື່ເປັນຂອງສົດຕາມ Supermarket ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າໜົມປັງ ອາຫານທີື່ຕ້ອງປ່ຽນໃນລົດໃໝ່
ສະເໝີ ເມ ື່ອຮ້ານນັັ້ນຂາຍສິນຄ້າໄດ້ແລ້ວຈ ື່ງຈະໄດຮ້ັບເງິນຄ່າສິນຄ້າ. 

4.4.5 ຕວົແທນຄນົກາງ (Agent Middlemen)  
ລັກສະນະຂອງຕົວແທນຄົນກາງຈະມີໜ້າທີື່ຄ້າຍຄ ກັບຜູຄ້້າສົື່ງ ແຕ່ຕ່າງກັນພຽງຕວົ

ແທນຄົນກາງບ ື່ໄດ້ຖ ກ າມະສິດໃນຕົວສິນຄ້າ ແຕ່ທເຮັດໜ້າທີື່ຊ່ວຍປະສານງານຕ່າງໆ ລະວ່າງຜູຊ້ ັ້ກັບຜູຂ້າຍ
ເທົື່ານັັ້ນ ຕົວແທນຄົນກາງແບ່ງອອກເປັນປະເພດໃຫຍ ່ໄດ້ 5 ປະເພດຄ : 

1. ຕວົແທນຈ າໜາ່ຍ (Selling Agent)  
ເປັນຕົວແທນຄົນກາງທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ຊ່ວຍເຫຼ ອຜູຜ້ະລິດຫຼາຍກວາ່ຄົນກາງປະເພດ

ອ ື່ນໆ ເພາະເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍສິນຄ້າທຸກຢາງໃຫ້ກັບຜູຜ້ະລິດ ແຕ່ບ ື່ໄດຖ້ ກ າມະສິດໃນຕົວສິນຄ້າ ຄົນກາງ
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ປະເພດນີັ້ຈະເຂົັ້າມາຊ່ວຍເຫຼ ອຜູ້ຜະລິດລາຍນ້ອຍທີື່ບ ື່ມີທ ນພຽງພ ໂດຍເຂົັ້າມາເຮັດໜ້າທີື່ຈັດຈ າໜ່າຍໃຫ້ ຕັັ້ງ
ແຕ່ການຈັດສະແດງສິນຄ້າ ການຕິດຕ ື່ຂາຍ ການໂຄສະນາ ການໃຫ້ສິນເຊ ື່ອ ການເກັບເງິນ ການວາງແຜນໃນ
ຮູບແບບຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ ແຕກ່ານໃຊຕ້ົວແທນຈ າໜ່າຍນີັ້ຈະມຂີ ັ້ເສຍຕ ື່ຜູຜ້ະລິດ ຄ ຜູຜ້ະລິດຈະເພິື່ງ
ບຸກຄົນພາຍນອກສ່ວນໃນການຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຖ້າຕົວແທນຈ າໜ່າຍນັັ້ນນ າສິນຄ້າຈາກຫຼາຍໂຮງງານ
ມາຈ າໜ່າຍ ຕົວແທນຈ າໜ່າຍ ອາດບ ື່ມີເວລາອຸທິດໃຫ້ກັບຜູຜ້ະລິດໄດ້ຢ່າງໃກຊ້ິດ 

2. ຕວົແທນຜູປ້ະກອບການ (Manufacturer Agent)  
ເຮັດໜ້າທີື່ຄ້າຍຄ ຕົວແທນຈ າໜ່າຍໂດຍກົງ ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ຜະລິດຊ່ວຍໃນການ

ຂາຍສິັ້ນຄ້າໃຫ້ກັບຜູຜ້ະລິດ ແຕ່ເປັນການຂາຍສິນຄ້າພຽງບາງສ່ວນ ຫຼ  ບາງອານາເຂດໃຫ້ກັບຜູຜ້ະລິດເທົື່າ
ນັັ້ນ ຕົວແທນຜູ້ປະກອບການຈະຖ ກຈ າກັດໃນເລ ື່ອງການຂາຍ ແລະ ຈະຕ້ອງຟັງຄ າສັງຜູຜ້ະລິດໃນດ້ານວິທີ
ການຂາຍ ການກ າໜົດລາຄາ ການໂຄສະນາ ຕົວແທນປະເພດນີັ້ມັກຈະເປັນຝ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອ
ຈາກຜູ້ຜະລິດທາງດ້ານການເງິນ ການໃຊ້ຕົວແທນຜູປະກອບການນີັ້ມີຜົນດີຕ ື່ຜູ້ຜະລິດຄ  ຕົວແທນຜູ້ປະກອບ
ການຈະສາມາດກະຈາຍສິນຄ້າໄປໃນຕະຫຼາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ ຫຼ  ໃນອານາເຂດໃດທີື່ມີລູກຄ້າຢູ່ໜ້າແໜ່ນ
ຜູ້ຜະລິດຈະເຮັດການຂາຍເອງ ແຕ່ອານາເຂດທີື່ລູກຄ້າຢູ່ກັບກະແຈກກະຈາຍກ ຈະໃຫ້ຕົວແທນຜູ້ປະກອບ
ການເຮັດໜ້າທີື່ຂາຍແທນ ຫຼ  ໃນກ ລະນີຜູ້ຜະລິດອອກສິນຄ້າຕົວໃໝ່ໃນຊ່ວງແນະນ າສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດ 
ຕົວແທນຜູ້ປະກອບການຈະສາມາດກະຈາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າເມ ື່ອຕະຫຼາດຮູ້ຈັກແລ້ວຜູ້ຜະລິດກ ອາດນ າ
ມາຂາຍເອງ 

 
3. ນາຍໜາ້ (Broker)  

ນັບເປັນຄົນກາງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນຄົນກາງທີື່ມີຈ ານວນຫຼາຍ ນາຍ
ໜ້າມີຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການຂາຍ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການແກຜູ່ຜ້ະລິດໜ້ອຍທີື່ສຸດ ເມ ື່ອປຽບທຽບ
ກັບຕົວແທນປະເພດອ ື່ນ ໜ້າທີື່ຂອງນາຍໜ້າຈະເຮັດໜ້າທີື່ຊັກນ າໃຫ້ຜູຊ້ ັ້ກັບຜູຂ້າຍມາພົບກັນເພ ື່ອຕົກລົງ
ການຂາຍສິນຄ້າກັນ ແຕ່ນາຍໜ້າບ ື່ມີສິດທິເຂົັ້າໄປຈັດການໃນເລ ື່ອງສິນຄ້າໂດຍກົງ ການໃຊນ້າຍໜ້ານີັ້ຈະມີ
ຜົນດີຄ : ຈະສາມາດກະຈາຍຂາຍສິນຄ້າອອກໄປໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຖ້າຂາຍບ ື່ໄດກ້ ບ ື່ຈ າເປັນຈະມຄ່ີາໃຊ້ຈ່າ
ຍສະເພາະສິນຄ້າທີື່ຈ າໜ່າຍບາງລະດູການ ການຈ້າງພະນັກງານປະຈ າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊຈ້່າຍສູງ ເພາະ
ບາງຊ່ວງເວລາບ ື່ມີວຽກເຮັດ ນອກຈາກນັັ້ນອັດຕາຄ່ານາຍໜ້າມັກຈະບ ື່ສູງຈ ື່ງບ ື່ຄ່ອຍເປັນພາລະໃຫ້ແກ່ຜູຊ້ ັ້ ຫຼ  
ຜູຂ້າຍຫຼາຍເກີນໄປ ນາຍໜ້າອາດເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຄົນກາງໃຫ້ຜູຂ້າຍ ຫຼ  ຜູຊ້ ັ້ ຫຼ  ອາດທັງສອງຝ່າຍກ ໄດ້. 

4. ຄນົກາງທີື່ເຮດັໜ້າທີື່ຮບັຝາກຂາຍ (Commission Merchants)  
ຄົນກາງປະເພດນີັ້ຈະຮັບສິນຄ້າຈາກເຈົັ້າຂອງມາເກັບຮັກສາໄວ ້ແລ້ວຄ່ອຍນ າສິນຄ້າ

ອອກຂາຍ ມີອິດສະລະໃນການຕົກລົງລາຄາຂາຍຫຼາຍກວ່ານາຍໜ້າ ຄົນກາງປະເພດນີັ້ຂາຍສິນຄ້າປະເພດ
ໜ ື່ງວ່າເປັນສິນຄ້າຂອງຕົນເອງ ບ ື່ຈ າເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍຕົວເຈົັ້າຂອງທີື່ແທ້ຈິງ ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງວ່າ
ຄົນກາງປະເພດນີັ້ ອາດມີການປະຕິບັດທີື່ມຂີອບໄດ້ ຖ້າເຈົັ້າຂອງກ ານົດລາຄາມາຂ້ອນຂ້າງຕ ື່າ ແຕຄ່ົນກາງຖ 
ໂອກາດເອົາໄປຂາຍໃນລາຄາສູງກ ຈະກ ໃຫ້ເກີດຄວາມບ ື່ເປັນເຮັດຕ ື່ເຈົັ້າຂອງສິນຄ້າ ສ່ວນຫຼາຍຄົນກາງປະ  
ເພດນີັ້ຈະໃຊ້ກັບພ ດຜົນກະສິກ າ ສິນຄ້າທີື່ສົື່ງໄປຂາຍໄກໆ ໂດຍຮັບດ່ວນ ແລະ ບ ື່ມີການຕົກລົງກັນໄວລ່້ວງ
ໜ້າ ຈ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄົນກາງປະເພດນີັ້. 

5. ກດິຈະການຂາຍສິນຄາ້ໂດຍວທິກີານປະມນູລາຄາ (Auction Company)  
ການຂາຍສິນຄ້າຜ່ານຄົນກາງ ປະເພດນີັ້ມັກຈະໃຊກ້ັບສິນຄ້າກະສິກ າ ເພາະສິນຄ້າ

ກະສິກ າເປັນສິນຄ້າທີື່ຜູ້ຊ ັ້ຈະຕ້ອງເຮັດການສ າຫຼວດສິນຄ້າກ່ອນຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ຈະມາລວມກັນ ເພ ື່ອສະມີລາຄາ
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ແຂ່ງຂັນ ໂດຍຖ ວ່າ ຜູ້ໃດໃຫ້ລາຄາສູງສຸດກ ຈະໄດສິ້ນຄ້ານັັ້ນໄປ ແຕ່ການປະມູນຈະຕ້ອງກ ານົດລາຄາຂັັ້ນຕ ື່າ 
ໄວ້ ເຊັື່ນ ການປະມູນໝາກລ າໄຍ, ການປະມູນປາສົດ, ທີື່ບ່ອນຂາຍປາຕ່າງໆ  

 
4.5 ການຄາ້ຍອ່ຍ (Retailing) 

ການຊ ັ້ສິນຄ້າຂອງຜູບ້ ລໂິພກນັັ້ນ ໂດຍປົກກະຕຜິູບ້ ລໂິພກຈະຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເພາະ
ສະດວກທີື່ສຸດ ແລະ ສາມາດຊ ັ້ສິນຄ້າທຸກຢ່າງທີື່ຕ້ອງການໄດ້. ການຄ້າຍ່ອຍໝາຍເຖິງການຂາຍສິນຄ້າໃຫ້
ກັບຜູບ້ ລໂິພກຄົນສຸດທ້າຍ ໂດຍການຊ ັ້ສິນຄ້ານັັ້ນໄປເພ ື່ອບ ລໂິພກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍຈະ
ຊ ັ້ສິນຄ້າຈາກໃຜກ ື່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ກັບຜູບ ລິໂພກຄນົສຸດທ້າຍເທົື່ານັັ້ນ 

ປະເພດຂອງກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍຮ້ານຄ້າຍ່ອຍມີປະເພດຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າກິດຈະການຄ້າສົື່ງ ມີທັງ
ຂະນາດນ້ອຍໆ ເອບແຝໄປຈົນເຖິງກິດຈະການຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ໂຕເຊັື່ນ: ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ມີຮ້ານທີື່ຈ າໜ່າຍ
ສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ ຫຼ  ຈ າໜ່າຍພຽງສະເພາະຢ່າງ ມີວິທີໃນການຈ າໜ່າຍແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນການຈ າແນກປະ
ເພດຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຈ ື່ງຕ້ອງຜິຈາລະນາຫັຼກເກນທີື່ໃຊ້ໃນການຈ າແນກປະເພດ ກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍແຫ່ງ
ໜ ື່ງ ຈະມີຊ ື່ຕ່າງໆ ນາໆເປັນຫຼາຍປະເພດ ເນ ື່ອງຈາກສາມາດຈະຈັດເຂົັ້າໃນປະເພດຕ່າງໆ ໄດຕ້າມຫັຼກການທີື່
ໃຊຈ້ າແນກແຕກຕ່າງກັນເຊັື່ນ: ຮ້ານ 7- 11 ຈັດເປັນຮ້ານສະດວກຊ ັ້ ເປັນຮ້ານທີື່ຈ າໜ່າຍສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ 
ເປັນຮ້ານທີື່ໃຫ້ລູກຄ້າບ ລິການຕົນເອງ ເປັນກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍທີື່ເຮັດຈາກຕົວຮ້ານຄ້າ ແລະ ເປັນກິດຈະ 
ການຄ້າຍ່ອຍປະເພດ Franchise ເປັນຕົັ້ນ         

ການຈ າແນກປະເພດກິດຈະການຄ້າຍ່ອຍຕາມລັກສະນະການຊ ັ້ຂອງຜູ້ບ ລໂິພກການຈ າ 
ແນກປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນຕາມລັກສະນະຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສະແຫວງຫາຊ ັ້ສິນຄ້າ ບ ລິການ
ຂອງຜູບ້ ລິໂພກທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວໃນໜ່ວຍທີື່ 5 ທີື່ແບ່ງເປັນສິນຄ້າສະດວກຊ ັ້ ສິນຄ້າປຽບທຽບຊ ັ້ ແລະ 
ສິນຄ້າຊ ັ້ ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງສາມາດນ າຫັຼກເກນນີັ້ ມາຈ າແນກປະເພດຂອງຮ້ານຄ້າຍ່ອຍໂດຍແບ່ງເປັນ 

4.5.1 ຮາ້ນສະດວກຊ ັ້ (Convenience Stores)  
ເປັນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍທີື່ຈ າໜ່າຍສິນຄ້າທີື່ໃຊໃ້ນຊີວິດປະຈ າວັນຜູຊ້ ັ້ຕ້ອງການ

ຄວາມສະດວກໃນການຊ ັ້ສິນຄ້າເຫົຼື່ານັັ້ນ ການເລ ອກຊ ັ້ບ ື່ໄດໃ້ຊຄ້ວາມພະຍາຍາມຫຼາຍໄປກວ່າສິນຄ້າທີື່ໃກ້
ບ້ານ ຫຼ  ຢູໃ່ນທາງຜ່ານໃກທີ້ື່ເຮັດວຽກ ຮ້ານຂາຍປັດ, ຮ້ານຂາຍຂອງຊ າ, ຮ້ານອາຫານ ຫຼ  ຮ້ານຕັດຜົມ ເສີມ 
ສວຍ ປ ັ້ານ າມັນ ລ້ວນແຕ່ຈັດຢູ່ປະເພດຮ້ານຄ້າຍ່ອຍນີັ້ ໃນປະເທດລາວຫາກ ເວົັ້າເຖິງຄ າວ່າ  ຮ້ານສະດວກຊ ັ້ 
ເມ ື່ອ 3-4 ປີ ທີື່ຜ່ານມາ ເມ ື່ອຮ້ານ 7-11, Big C ເຊິື່ງມີກິດຈະການຈາກຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາເປີດດ າເນນີ
ການ ແຕ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍເດີມໆຂອງລາວຈັດຢູໃ່ນລັກສະນະຂອງ ຮ້ານສະດວກຊ ັ້ມາແຕ່ເກົື່າກ່ອນ ລູກຄ້າຊ ັ້
ສິນຄ້າໃນຮ້ານເຫົຼື່ານີັ້ ຈະເລ ອກສິນຄ້າທີື່ຮູ້ຈັກກັນດີ ບ ື່ຄ ານ ງເຖິງລາຄາຫຼາຍ ແລະ ບ ື່ຕ້ອງເລ ອກຫຼາຍ 

4.5.2 ຮາ້ນປຽບທຽບຊ ັ້ (Shopping Stores)  
ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທີື່ຂາຍເຄ ື່ອງທຸນແຮງໃນບ້ານ ເຄ ື່ອງໃຊອຸ້ປະກອນໄຟຟ້າ ເຄ ື່ອງໃຊສ້ ານກັ 

ງານ ເຊັື່ນ ເສ ັ້ອຜ້າ, ເກີບ, ກະເປົາເຄ ື່ອງກິລາ, ເປັນສິນຄ້າປະເພດທີື່ຜູຊ້ ັ້ຕ້ອງການປຽບທຽບລາຄາ ຄຸນນະ  
ພາບ ຫຼ  ຮູບແບບ ດັື່ງນັັ້ນ ຮ້ານຄ້າຈ ື່ງຕ້ອງມສິີນຄ້າຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລ ອກຫຼາຍ ມີການຈັດວາງສິນຄ້າໃຫ້ດ ງດູດ
ຄວາມສົນໃຈ ມີພະນັກງານຂາຍທີື່ມີຄວາມຮູກ້່ຽວກັບສິນຄ້າ ສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ຄ າແນະນ າລູກຄ້າໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ ດັື່ງນັັ້ນຮ້ານຄ້າເລົື່ານີັ້ຈ ື່ງຕ້ອງເລ ອກສະຖານທີື່ການຄ້າຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ ເປັນແຫຼື່ງການຄ້າ ຫຼ  ສູນການ
ຄ້າໃຫຍ່ ເພ ື່ອຈະໄດ້ຮ່ວມກຸ່ມກັບຍ່ອຍອ ື່ນໆ ຈະໄດເປີດໂອການໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເລ ອກປຽບທຽບຈາກຫຼາຍໆ
ຮ້ານໄດ້ 

4.5.3 ຮາ້ນຂາຍສິນຄາ້ສະເພາະ (Specialty Stores)  
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ເປັນຮ້ານທີື່ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະຢ່າງ  ຫຼ  ຄັດເລ ອກສິນຄ້າມາເປັນພິເສດ ຈະມີການສ້າງ
ພາບຟົດຂອງຮ້ານໃຫ້ລູກຄ້າຍອມຮັບໃນຄວາມພິເສດສະເພາະເຊັື່ນ: ຮ້ານຂາຍເກີບກິລາລ້ວນໆ ຂາຍຄ ອງ
ແບບນັກຮຽນ ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງສຽງ ຮ້ານ Gift shop ຮ້ານຂາຍເຄ ື່ອງສ າອາງ 
ອາດເປັນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທີື່ຂາຍສິນຄ້າສະເພາະກາສນິຄ້າໜ ື່ງ ເຊິື່ງຜູຜ້ະລິດຂອງການສິນຄ້າຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງ
ເປີດກິດຈະ ການຄ້າຍ່ອຍເຊັື່ນ: ຮ້ານຂາຍເກີບ BATA, NIKE, SENSO ຮ້ານຂາຍເສ ັ້ອຜ້າສ າເລັດຮບູ 
DOMON, GIOR-DANO, POLO, PINA HOUSE, ຮ້ານຂາຍກະແລັມ SWANSON, ຮ້ານ 
PIZZA HUT ຮ້ານຂາຍດອກໄມເ້ປັນຕົັ້ນສິນຄ້າທີື່ຈ າໜ່າຍໃນຮ້ານຄ້າຍ່ອຍປະເພດນີັ້ ຜູ້ບ ລໂິພກຈະເຈາະ
ຈົງຊະນິດຂອງສິນຄ້າ ຫຼ  ກາສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຂົນຂວາຍໄປສະແຫວງຫາຊ ັ້ໃຫ້ໄດ້ 

 
 
 
 

4.6 ການແຈກຍາຍສນິຄາ້ (Physical Distribution) 
ການແຈກຍາຍສິນຄ້າ ເປັນກິດຈະກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກ

ມ ຜູ້ຜະລິດໄປຍັງຜູບ້ ລິໂພກ ກິດຈະກ າຂອງການແຈກຈ່າຍສິນຄ້າເປັນການເລ ອກໃຊເ້ຄ ື່ອງມ ອຸປະກອນຕ່າງໆ 
ຫຼ  ວິທີການເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກແຫຼື່ງຜະລິດໄປສູສ່ະຖານທີື່ທີື່ຕ້ອງການໃຊ້ສິນຄ້າ ຫຼ  ກຸ່ມຜູບ້ 
ລິໂພກນັັ້ນ ໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຢັດຕົັ້ນທ ນໄດ້ຕ ື່າສຸດ ການກະຈາຍຕົວສິນຄ້າເປັນກິດຈະ 
ກ າສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການຈັດຈ າໜ່າຍດ້ານຊ່ອງທາງການຈ າໜ່າຍມປີະສິດທິພາບ ກິດຈະການທຸລະກິດ
ເລ ອກໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍທີື່ມີຄົນກາງເຊິື່ງມີປະສິດທິພາບ ຫຼ  ມີພະນັກງານຂາຍໄປສະເໜີຂາຍໄດ້ ຫາກຕົວ
ສິນຄ້າບ ື່ສາມາດຈັດສົື່ງມອບແກ່ຜູຊ້ ັ້ໃຫ້ທັນກັບການໃຊ້ງານ ຫຼ  ໃນຄະນະທີື່ລູກຄ້າຍັງມຄີວາມຕ້ອງການສູງ 
ອາດເຮັດໃຫ້ການຂາຍນັັ້ນລົມເຫຼວ ລູກຄ້າປະຕິເສດການຮັບສິນຄ້າເພາະສິນຄ້າມາລ້າຊ້າ ຫຼ  ຢູໃ່ນສະພາບທີື່
ແຕກຮັກເສຍຫາຍເພາະການຈັດສົື່ງບ ື່ມີປະສິດທິພາບ ລວມໄປເຖິງສະເພາະບ ື່ມ ີ Stock ສິນຄ້າທີື່ຈະສົື່ງ
ມອບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຈກກະຈ່າຍຕົວສິນຄ້າ ໄດ້ເພີື່ມສູງຂ ັ້ນຢ່າງວອງໄວອັນສ ບເນ ື່ອງຈາກບັນຫາການຈ 
ລະຈອນ ດັື່ງນັັ້ນ ກິດຈະການຕ່າງໆ ຈ ື່ງຕ້ອງຕັດສນິໃຈເລ ອກວິທີການປະຕິບັດທີື່ເໝາະສົມໃນການຈັດສົື່ງ 
ແລະ ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ 

ການແຈກຈ່າຍສິນຄ້າ (Physical Distribution) ເປັນບ ລິການທີື່ເພີື່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບຜະລິດຕະ
ພັນ (Value-added services) ເປັນການສ້າງ Place utility and Time utility ມປີະໂຫຍດ ມີ
ຄຸນນະ    ພາບດີ ຮູບຮ່າງຖ ກໃຈຜູຊ້ ັ້ ແຕ່ຜູຊ້ ັ້ສາມາດໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊປ້ະໂຫຍດໄດຕ້າມເວລາທີື່ຕ້ອງການ
ໃຊ ້ ຫຼ  ບ ື່? ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນຈ ື່ງຈະມຜີົນໄດ້ ການຜະລິດສິັ້ນຄ້າຫຼາຍໆຊະນິດ ຄວາມ
ສາມາດດ້ານເທກໂນໂລຊີການຜະລິດ ບ ື່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍອກີແລ້ວລະຫວ່າງຜູຜ້ະລິດຕ່າງໆ ຜູ້ບ ລິໂພກຕ່າງ
ຊາບດີໃນຄວາມເປັນມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນຕາມສິັ້ນຄ້າຕ່າງໆ ທີື່ສະເໜີຂາຍ ການແຂ່ງຂັນຈ ື່ງແພ ້
ຫຼ  ຊະ ນະດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວຂອງຜູຂ້າຍຈະໄປເຖິງຜູ້ຊ ັ້ກ່ອນອ ື່ນໆ. 

4.6.1 ອງົປະກອບຂອງລະບບົການກະຈາຍສນິຄາ້  
ໃນລະບົບການແຈກຢາຍຕົວສິນຄ້າປະກອບດ້ວຍກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຫຼາຍເລ ື່ອງທີື່ຈະ

ຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນກິດຈະກ າທີື່ມີຄວາມສ າພັນກ່ຽວເນ ອງກັນ ມີກິດຈະກ າດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້ 
1. ການໃຫບ້ ລກິານລກູຄາ້ (Customer services) 
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ຈະຕ້ອງມີການກ ານົດວ່າ ຈະໃຫ້ບ ລິການແກ່ລູກຄ້າໃນລະດັບໃດ ສົື່ງສິນຄ້າໃຫ້ເຖິງ
ຮ້ານເຖິງບ້ານ ຫຼ  ລູກຄ້າຕ້ອງມາເອງ ໃນການຊ ັ້ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເພດ ຈະໃຊບ້ ລິການສົື່ງເຖິງທ່າເຮ ອ 
ຫຼ  ຂົນລົງເຮ ອນ າ ຫຼ  ສົື່ງເຖິງທ່າເຮ ອປາຍທາງ ສົື່ງເຖິງໂຮງງານ ຫຼ  ຄັງສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຈະຕ້ອງມີ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງໄລຍະເວລາທີື່ຈະໃຫ້ບ ລິການລູກຄ້າ ວ່າຈະສົື່ງສິນຄ້າໄປເຖິງມ ລູກຄ້າດ້ວຍ ຄວາມວ່ອງໄວເທົື່າ
ໃດ ລະດັບການບ ລິການລູກຄ້າ ຍິື່ງດີຫຼາຍຍິື່ງເປັນທີື່ພ ໃຈຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ຍິື່ງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ 

2. ການຂນົສົື່ງ (Transportation)  
ຈະເລ ອກໃຊ້ວິທີການຂົນສົື່ງວິທີື່ໃດ ຄ່າໃຊຈ້າຍຫຼາຍໜ້ອຍ ມີຜົນກະທົບຕ ື່ລະດັບ

ການໃຫ້ບ ລິການຢ່າງໃດ?  ກະທົບຕ ື່ຕົັ້ນທ ນການຕະຫຼາດຢ່າງໃດ? ຈະຈັດຫາມາໄດ້ຢ່າງໃດ ?  
3. ການຄວບຄມຸສນິຄາ້ຄົງຄງັ (Inventory control)  

ຈະສາມາດຈະສົື່ງໄດ້ໃນເວລາທີື່ຕ້ອງການ ຍ່ອມຕ້ອງມສິີນຄ້າພ້ອມຢູໃ່ນມ  ແຕ່
ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າໄວຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ເຊັື່ນກັນ ມີສິນຄ້າເກັບຫຼາຍ ເງິນທ ນຈົມ 
ເສຍໂອກາດຫາລາຍໄດເ້ພີື່ມ ສິນຄ້າມີໂອກາດຂາຍບ ື່ອອກຫຼາຍຂ ັ້ນມບີັນຫາເລ ື່ອງເສຍຫາຍໝົດສະພາບຫຼາຍ
ຂ ັ້ນ ຕ້ອງເປ ອງສະຖານທີື່ ຕ້ອງໃຊ້ຄົນດູແລຮັກສາຫຼາຍຂ ັ້ນ ຫາກສິນຄ້າບ ື່ພ ເສຍຫາຍໄດເ້ຊັື່ນກັນ ຈັດສົື່ງຂອງ
ບ ື່ທັນອາດເສຍລູກຄ້າ 

4. ວິທກີານເຄ ື່ອນຍາ້ຍສິນຄາ້ (Product handling)  
ການເຄ ອນຍ້າຍເຮັດດ້ວຍແຮງງານແບກຫາມ ຫຼ  ເຄ ື່ອນຍ້ານດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກ ເຊັນ 

ລົດ ຍົນ, ສາຍພານປັນຈັກ ຫຼ  ອຸປະກອນອ ື່ນໆ ການບັນຈຫີຸບຫ ື່ແຂງແຮງປອດໄພທີື່ຈະປົກປ້ອງສິນຄ້າໃຫ້ຢູ່
ໃນສະພາບດີຕະຫຼອດຈົນເຖິງມ ລູກຄ້າ ຫຼ  ບ ື່ ກ່ອງທີື່ບ ື່ແຂງແຮງພ ເມ ື່ອນ າມາວາງຊ້ອນກັນອາດທັບກັນແຕກ
ຫັກເສຍຫາຍໄດ້ ເອົາຂ ເກາະຂ ັ້ນມາເຮັດໃຫ້ເຈາະລົງເປັນຮູໄປຖ ກສິນຄ້າຂ້າງໃນເສຍຫາຍກ ໄດ້ ຫຼ  ໂຍນ
ກະທົບເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂ້າງໃນເສຍຫາຍແຕກຫັກໄດ້ ຈ ື່ງຕ້ອງມີການວາງແຜນໃນເລ ື່ອງການບັນຈພັຸນ ແລະ 
ອຸປະກອນທີື່ຈະມາເຄ ື່ອງນຍ້າຍສິັ້ນຄ້າທັງພາຍໃນສ່ວນຜະລິດ ພາຍໃນຄັງສິນຄ້າ ການເຄ ອງຍ້າຍໄປຂ ັ້ນລົດ
ບັນທຸກ ຫຼ  ລົງເຮ ອ ນ າສິນຄ້າອອກຈາກເຮ ອ ຫຼ  ລົດຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງຄວາມປອດໄພ ສະດວກ ແລະ ປະຢັດ
ຄ່າໃຊຈ້່າຍ 

5. ວິທກີານປະຕບິດັໃນການຈດັການເກບັການສັື່ງຊ ັ້ (Order Processing)     
ຈະຕ້ອງກ ານົດຂັັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດງານທີື່ຊັດເຈນ ໃຫ້ຂັັ້ນຕອນບ ື່ຊ ັ້າຊ້ອນກັນ 

ເຄ ື່ອນທີື່ໄດ້ສະດວກ ຈັດສິນຄ້າໄດ້ຄົບຖ້ວນ 
6. ການດແູລການເກບັຮກັສາສນິຄາ້ (Warehousing)  

ຈະມີຄັງສິນຄ້າຈັກແຫ່ງ ແຍກຕັັ້ງໄວ້ໃສແດ່ ຈັດວາງສິນຄ້າແນວໃດໃນຄັງສິນຄ້າ 
ແບ່ງສັດສ່ວນແນວໃດ ເວລາສິນຄ້າເຂົັ້າຈະຄວບຄຸມດູແລແນວໃດ ເວລານ າສິນຄ້າອອກໄປມີວິທີການປະ ຕິ
ບັດແນວໃດ ມີເອກະສານຫັຼກຖານອັນໃດແດ່ ກິດຈະກ າຕ່າງໆເຫົຼື່ານີັ້ ຈະຕ້ອງເລ ອກພິຈາລະນາກ່ອນ ແລ້ວ
ກ ານົດເປັນແຜນປະຕິບັດການ ນ າມາໃຊ້ດ າເນີນການ ເປັນມາດຖານສ າລັບກ່າວເຖິງກິດຈະກ າຫຼັກ 2 ສ່ວນຄ  
ການຂົນສົື່ງ ແລະ ການຄັງສິນຄ້າເທົື່ານັັ້ນ 

4.6.2 ການຂນົສົື່ງ (Transportation)  
ການຂົນສົື່ງເຂົັ້າມາເປັນປັດໃຈສ າຄັນທາງດ້ານການຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນ ື່ອງຈາກ

ລະບົບເສດຖະກິດຈະເລນີຂ ັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ລູກຄ້າກະຈາຍອອກໄປຢູຕ່າມແຫຼື່ງຕ່າງໆ ຫຼາຍຍິື່ງຂ ັ້ນ ການ
ຜະລິດສິນຄ້າປະລິມານຫຼາຍຂ ັ້ນອອກຈ າໜ່າຍຕາມແຫຼື່ງຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງອາໄສການຂົນສົື່ງເຂົັ້າມາກ່ຽວຂອງ 
ຈາກລະບົບຂົນສົື່ງນີັ້ເຮັດໃຫ້ນັກການຕະຫຼາດສະແຫວງຫານຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ 
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ບ ລິການອອກຕອບສະໜອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດດີ້ຂ ັ້ນ ຍິື່ງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນຂະຫຍາຍຕົວ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ ລະບົບການຂົນສົື່ງຍິື່ງມີຄວາມສ າຄັນໃນການເອ ັ້ອອ ານວຍຄວາມສ າເລັດໃນການຄ້າຂາຍຢ່າງຍິື່ງ 

ໃນການກະຈາຍສິນຄ້າຈາກແຫຼື່ງຜະລິດໄປຍັງຜູບ້ ລໂິພກນັັ້ນ ຈະຕ້ອງອາໄສການຂົນສົື່ງ
ເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ການເລ ອກວິທີການຂົນສົື່ງຈະຕ້ອງເລ ອກວິທີທີື່ບ ື່ຫຍຸ້ງຍາກ ລາຄາບ ື່ສູງເກີນໄປ ບ ື່ເສຍເວລາໃນ
ການຂົນສົື່ງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງຄ່າໃຊຈ້່າຍທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົື່ງ
ນັັ້ນດ້ວຍ 

ວິທີການຂົນສົື່ງທີື່ໃຊກ້ັນທົື່ວໄປແມ່ນ 1. ການຂົນສົື່ງໂດຍທາງລົດໄຟ (Railroads),  
2  ການຂົນສົື່ງໂດຍລົດບັນທຸກ (Trucks),  3.  ການຂົນສົື່ງໂດຍທາງອາກາດ (AirLines),  4.  ການ
ຂົນສົື່ທາງນ ັ້າ (Waterways) ແລະ ການຂົນສົງທາງທ ື່ (Pipeline) 
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ຈປຸະສງົ 
 ເພ ື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ 

- ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
5.1 ຂະບວນການຕດິຕ ື່ສ ື່ສານ  

ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເປັນການທ າໃຫ້ກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກຂອງເຮົາເກີດຄວາມສົນໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ 
ນັກການຕະຫຼາດ ຈ ື່ງຕ້ອງພະຍາຍາມຫາວິທີການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູເ້ປັນລູກຄ້າເກີດຄວາມສົນໃຈ
ໃຫ້ໄດ້ ແຕຄ່ວາມສົນໃຈທີຜູ້ບ ລໂິພກມີຕ ື່ຂ່າວສານນັັ້ນບ ື່ໄດ້ຂ ັ້ນຢູ່ກັບສ ື່ ຫຼ  ຂ ັ້ຄວາມພຽງຢ່າງດຽວ ແຫຼື່ງຂອງ
ຂ່າວສານຄ ເປັນປັດໃຈສ າຄັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກ ຫຼ  ຜູ້ຮັບຂ່າວສານເກີດຄວາມສົນໃຈ ນອກຈາກນັັ້ນ 
ໃນສ່ວນຂອງຜູຮ້ັບຂ່າວສານ ບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນມຄີວາມຮັບຮູທີ້ື່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີການແປຄວາມໝາຍ
ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍ ໃນການສ ກສາກ່ຽວກັບການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕ ື່ຂະ
ບວນການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ ເຊິື່ງສາມາດສະຫຼຸບອອກມາໄດດ້ັື່ງຮູບຕ ື່ໄປນີັ້ 
 

 
 
ຮບູທີ 7  ຂະບວນການຕດິຕ ື່ສ ື່ສານ 
 

ໃນຂະບວນການສ ື່ສານ ຈະມີອົງປະກອບສ າຄັນ 4 ສ່ວນ ຄ  ຂາວສານທີື່ຕ້ອງການສົື່ງ ມີຜູສ້ົື່ງ
ຂ່າວສານມີຜູຮ້ັບຂ່າວສານ ແລະ ຕ້ອງມີຊ່ອງທາງ ຫຼ  ຊ ື່ທີື່ຈະນ າຂ່າວສານໄປ  

ຂ່າວສານ (message) ໃນການຕະຫຼາດຄ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີື່ສະເໜີ
ຂາຍໃຫ້ຕະຫຼາດເປົັ້າໜາຍ ຂ ັ້ຄວາມທີື່ກະຕຸ້ນ ຈູງໃຈໃຫ້ເກີດການລົງມ ປະຕິບັດການສ ື່ສານ 

ບດົທ ີ5 
ການສົື່ງເສມີການຕະຫາຼດ (Promotion) 
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ຜູສ້ົື່ງຂ່າວສານ (Sources) ເປັນແຫຼື່ງທີື່ຈະຕ້ອງສົື່ງຂ່າວສານໃຫ້ກັບຜູຮ້ັບ ຫຼ  ຜູ້ຄາດວ່າຈະເປັນ
ລູກຄ້າ ແຫຼື່ງຂອງຂ່າວສານອາດໄດ້ແກ່ພະນັກງານຂາຍທີື່ໄປສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ຫຼ  ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າ 

ການເຂົັ້າລະຫັດ (Encoding) ເປັນການຄິດ ການຫາຂ ັ້ຄວາມ ຫຼ  ແນວທາງທີື່ຈະໃຫ້ເຊິື່ງທີື່ຜູ້
ຂາຍຕ້ອງການສະເໜີສົື່ງເຖິງຍັງຜູຮ້ັບ ຫຼ  ລູກຄ້າໄດ້  ການເຂົັ້າລະຫັດຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍພຽງໃດຂ ັ້ນຢູ່
ກັບວິທີການ ຄວາມຮູ້ພາສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຫຼື່ງຂ່າວສານ ເຊັື່ນ: ເປັນລະບົບຄ ັ້ນສຽງ ຄ ັ້ນພາບ 
ພາສາ ເປັນຕົັ້ນ 

ຊ່ອງທາງຂອງຂ່າວສານ (Media) ເປັນການເລ ອກໃຊ້ສ ື່ສານທີື່ຈະຕິດຕ ື່ໄປຍັງຜູຮ້ັບໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເຂົາໃຈ ແລະ ສົນໃຈປັດໃຈຕົວນີັ້ເປັນສິື່ງສ າຄັນຫຼາຍໃນຄະບວນການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ ຊ່ອງທາງຂອງ
ຂ່າວສານໄດ້ແກຕ່ົວບຸກຄົນ ຊ ື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ  ການສົື່ງເສີມການຂາຍ ການປະຊາສ າພັນ ອ ື່ນໆ 

ຜູຮ້ັບ (Receiver) ເປັນຜູທີ້ກິດຈະການຕ້ອງການໃຫ້ເຂົັ້າໃຈໃນຂ່າວສານຕ່າງໆ ໄດ້ແກຜູ່ທີ້ື່ກິດ
ຈະ ການຄາດຫວັງຈະໃຫ້ເປັນລູກຄ້າເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈ ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຈະໄດ້ນ າໄປສູກ່ານຊ ັ້ໃນທີື່
ສຸດ 

ປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບ (Feedback) ເປັນການສົື່ງຂ ັ້ມູນຍ້ອນກັບມາຍັງແຫຼື່ງຂອງຂ່າວສານ ເພ ື່ອ
ຈະໃຫ້ຜູສ້ົື່ງຂ່າວສານໄດ້ຮູວ້່າຜູຮ້ັບມີຄວາມເຂົັ້າໃຈມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼ  ມຂີ ັ້ຂັດແຍງ້ກັບຂ່າວສານທີື່ສົື່ງມາ ໃນ
ການຕະຫຼາດປະຕິກິລິຍາໂຕຕ້ອບຄ ການປະຕິບັດການຊ ັ້ ຫຼ  ປະຕິເສດການຊ ັ້ທີື່ລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍກະທ າ 

ສິື່ງລົບກວນ (Noise) ຈະເຫັນວ່າຕະຫຼອດຂະບວນການຂອງການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ ຈະມສີິື່ງລົບ
ກວນຕະຫຼອດເວລາຕັັ້ງແຕແ່ຫຼື່ງຂ່າວສານໄປຈົນເຖິງຜູຮ້ັບຂ່າວສານນັັ້ນ ແລະ ເປັນປັດໃຈສ າຄັນທີື່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານລົມເຫຼວ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຂົັ້າໃຈຄາດເຄ ື່ອນລະຫວ່າງຜູສ້ົື່ງຂ່າວ ແລະ ຜູ້ຮັບຂ່າວໄດ້ 

ໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ມີສິື່ງລົບກວນຫຼວງຫຼາຍເຂົັ້າມາໃນລະບົບການສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ເຊັື່ນ: 
ເກີດຂ ັ້ນທ າອິດລົບກວນໃນຂະນະອອກອາກາດ ພາບໃນໂທລະພາບບ ື່ຊັດເຈນ ຫຼ  ຜູ້ຊົມໂທລະພາບປ່ຽນ
ຊ້ອງ ຫຼ  ລູກໜີັ້ ເມ ື່ອເຖິງຊ່ວງເວລາໂຄສະນາ ບາງຄັັ້ງອາດເກີດຈາກຂ ັ້ຄວາມ ຫຼ  ພາບ ຫຼ  ເນ ັ້ອເລ ື່ອງທີື່ນ າສະ  
ເໜີ ບ ື່ສາມາດເຂົັ້າກັບພ ັ້ນຖານການດ າລົງຊີວິດປະຈ າວັນຂອງຜູຮ້ັບສ ື່ສານຍໄດ້ ຜູຮ້ັບຈະບ ື່ສົນໃຈ ບ ື່ເຂົັ້າໃຈ 
ແລະ ມີຢູຫຼາຍຢູຂ່ອງການສ ື່ສານໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບສ່ວນປະກອບອ ື່ນໆ ຫຼາຍຈົນລ ມສາລະສ າຄັນ ຮູບເງົາ
ຫຼາຍເລ ື່ອງ ທີື່ສວຍງາມ ດົນຕສີະເພາະ ຜູ້ຊົມຕັັ້ງໃຈເບິື່ງ ແຕ່ຈົບແລ້ວບ ື່ຮູວ້່າສະເໜີຂາຍອັນໃດ 

ສິື່ງລົບກວນ ຈະເປັນບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນກ ລະນີຕະຫຼາດນາໆຊາດ ເນ ື່ອງຈາກແຕ່ລະປະເພດ
ແຕ່ລະຊາດ ຈະມີວັດທະນະທ າແຕກຕ່າງກັນ ພາສາແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ລະບຽບກົດເກນໃນການໃສ່ສ ື່ສະ
ນິດຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະປະເທດຈະແຕກຕ່າງກັນດັື່ງນັັ້ນ ການຈັດເຮັດແຜນສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີຈະໃຊໄ້ດ້
ໃນລັກສະນະສາກົນ ຈ ື່ງມີຄວາມຫຍຸງຍາກຫຼາຍກວ່າການເຮັດທຸລະກິດໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ໃນປະເທດ
ໜ ື່ງເທົື່ານັັ້ນ 

ຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະຕ້ອງທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບຄະບວນການສ ື່ສານນີັ້ທຸກຂັັ້ນຕອນ ແລະ 
ນ າໄປປັບໃຊ້ໃນການວາງແຜນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດສ າລັບພະລິດຕະພັນທີື່ສະເໜີຂາຍ ໃຫ້ເໝາະສມົ
ກັບກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສ ື່ສານເຂົັ້າເຖິງຜູບ້ ລິໂພກໄດ້ດີທີື່ສຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມພ ໃຈໃຫ້ກັບຜູບ້ ລ ິ
ໂພກເປົັ້າໝາຍໄດ ້

 
5.2 ວດັຖປຸະສງົຂອງການສົື່ງເສມີ  

ວັດຖຸປະສົງຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ໃນການຕິຕ ື່ສ ື່ສານການຕະຫຼາດໄດ້ແກ່: 
1. ການບອກກາ່ວ (Informing)  
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ວັດຖຸປະສົງຂັັ້ນຕົັ້ນຄ ການບອກກ່າວໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກຮູກ້່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ທີື່ສະເໜີຂາຍ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຂອງຜະລິດຕະພັນທີື່ຜະລິດ
ຂ ັ້ນມາ 

2. ການຈຸງູໃຈ ແລະ ການສກັຊວນ (Motivating and Persuading) 
ຫັຼງຈາກໄດ້ຊີັ້ແຈງໃຫ້ຜູບ ລິໂພກໄດມ້ີຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນຜະລິດຕະພັນແລ້ວ ນັກການຕະຫຼາດ

ຈະຕ້ອງອາໄສສ ື່ສານເພ ື່ອກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງຜູບ້ ລໂິພກ ໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກເກີດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄິດ
ວ່າສິນຄ້ານັັ້ນຈະໃຫ້ປະໂຫຍດໄດ້ ແລະ ພະຍາຍາມສັກຊວນໃຫ້ຜູຊ້ ັ້ເກີດຄວາມຮູສ້ ກຄ້ອຍຕາມເພ ື່ອຈະນ າ
ໄປສູກ່ານຊ ັ້ 

3. ການເຕ ອນຄວາມຊງົຈ າ (Reminding)  
ສິນຄ້າບາງຢ່າງມີການຜະລິດອອກມາຈ າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດເປັນເວລານານ ຜູ້ບ ລໂິພກຮູຈ້ັກ

ສິນຄ້າຊະນິດນັັ້ນເປັນຢ່າງດີ ເຄີຍຊ ັ້ໃຊ້ ເຄີຍທົດລອງໃຊ້ ຫຼ  ຜູ້ບ ລໂິພກບາງກຸ່ມເປັນລູກຄ້າປະຈ າສ າລັບ
ສິນຄ້ານັັ້ນ ແຕໃ່ນຕະຫຼາດສິນຄ້ານັັ້ນມີຜູແ້ຂ່ງຂັນຢູ່ຫຼາຍ ຜູ້ຜະລິດຈ ື່ງຕ້ອງຜະຍາຍາມເຕ ອນຄວາມຊົງຈ າຜູບ້ ລິ
ໂພກ ຕະຫຼອດເວລາ  ໂດຍການໃຊ້ຂ ັ້ມູນຕິດຕ ື່ສ ື່ສານ ເພ ື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເນັັ້ນຍ ັ້າ ແລະ ຜູ້ບ ລໂິພກຈະ
ໄດ້ນ ກເຖິງ ສິນຄ້ານັັ້ນຕະຫຼອດເວລາ ເມ ື່ອມກີານຊ ັ້ທຸກຄັັ້ງທີື່ຜູບ້ ລິໂພກເກີດຄວາມຕ້ອງການໃນສິນຄ້າສະ
ນິດນັັ້ນເຊັື່ນ: ການໂຄສະ ນາແຟບສກັເຄ ື່ອງ ຫຼ  ນ ັ້າອັດລົມ 

 ເນ ື່ອງຈາກຮູບແບບການຈັດຈ າໜາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດໃນປະຈບຸັນ 
ແລະ ໃນອານາຄົດ ຈະມີລັກສະນະແຕກຕ່າງໄປຈາກ ການເຮດັທຸລະກິດທີື່ເຄີຍປະຕິບັດຢູເ່ດີມໆຢູຫຼ່ວງຫຼາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດ   ການຕະຫຼາດຫຼາຍລັກສະນະຕ້ອງໃຊກ້ານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເປັນເຄ ື່ອງມ ສ າຄັນ ຈ ື່ງ
ຈັດແບ່ງວັດຖຸປະສົງໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຊັດເຈນຫຼາຍກວ່າວັດຖຸປະສົງ ພ ັ້ນຖານທີື່
ໄດ້ກ່າວເຖິງເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍຂະຫຍາຍຄວາມເປັນ 5 ປະເພດຄ : 

1) ເພ ື່ອສະເໜີຂ ັ້ມູນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ (Provide Information) 
2) ເພ ື່ອເພີື່ມອຸປະສົງໃນຜະລິດຕະພັນ (Increase Demand) 
3) ເພ ື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໆໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ (Differentiated Product) 
4) ເພ ື່ອບົື່ງຊີັ້ຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ (Accentuate the Product s Value) 
5) ເພ ື່ອຮັບການຂາຍໃຫ້ສະໝ ື່າສະເໝີ (Stabilizes Sales) 

5.2.1 ເພ ື່ອສະເໜຂີ ັ້ມນູລາຍລະອຽດ (Provide Information) 
ເປັນວັດຖຸປະສົງພ ັ້ນຖານໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ກ່ອນທີື່ຜູ້ຊ ັ້ຈະຕັດສິນໃຈຊ ັ້ຜະ 

ລິດຕະພັນໃດໜ ື່ງ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູຄ້ວາມເຂົັ້າໃຈຂອງຄຸນປະໂຫຍດທີື່ຈະໄດຮ້ັບຈາກຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໆ 
ເສຍກ່ອນ ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ພົບເຫັນການນ າສະເໜີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ບ ລິການຕ່າງໆ ແມ້ແຕແ່ຫຼື່ງທີື່
ຈ າໜ່າຍ ຄ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ປະຈຸບັນມີການສະເໜີຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບບ ລິການຕ່າງໆ ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແມແ່ຕ່ການສ ກສາ 
ສະຖານທີື່ການສ ກສາ ເອກະຊົນທັງໃນປະເທດ ຕ່າງປະເທດ ສອນວິຊາຊີບສະເພາະ ຈະມກີານລົງໂຄສະນາ
ຕ່າງໆ ໃນໜັງສ ພິມ ໃນວາລະສານ ເພ ື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງວິຊາທີື່ເປີດສອນ ຄວາມສາມາດໃນການ
ສອນ ສະຖານທີື່ຕັັ້ງ ວິທີຕິດຕ ື່ກັບສະຖານທີື່ສ ກສາ ຫຼ  ຈະພົບເຫັນແຜ່ນພັບ ໃບປີວ ຫຼ  ໃນໜັງສ ພິມ 
ໂຄສະນາຂອງຮ້ານສັບພະສິັ້ນຄ້າ ສູນການຄ້າຕ່າງໆ ແຈ້ງເຖິງລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າທີື່ສະເໜີຂາຍ ສະຖານ
ທີື່ຕັັ້ງຄວາມສະດວກທີື່ຜູຊ້ ັ້ຈະໄດ້ຮັບ ຫຼ  ກິດຈະກ າພິເສດຕ່າງໆທີື່ຈັດຂ ັ້ນ 

ໃນການສະເໜີຜະລິດຕະພັນເຂົັ້າໄປໃນຕະຫຼາດໃໝ່ ມຄີວາມຈ າເປັນທີື່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້
ກັບຜູບ້ ລໂິພກໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຂ ັ້ມູນລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່າການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າຕາມ
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ປົກກະຕິ ຈະຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກເຫົຼື່ານັັ້ນເບິື່ງເຫັນຄວາມຈ າເປັນ ເບິື່ງເຫັນປະໂຫຍດໃນການໃຊຜ້ະ   
ລິດຕະພັນຂອງເຮົາເຊັື່ນ: ຕ້ອງການຈະສະເໜີຂາຍແປງສີແຂ້ວ ແລະ ຢາສີແຂ້ວໃນທ້ອງຖິນທີື່ຫ່າງໄກຄວາມ
ຈະເລນີ ບ ື່ເຄີຍຖູແຂວ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮູເ້ຖິງຄວາມຈ າເປັນ ໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງແຂ້ວ 
ແລະ ຊ່ອງປາກເສຍກອ່ນແລ້ວຈ ື່ງສະເໜີປະໂຫຍດຂອງຢາສີແຂ້ວທີື່ຈະຊ່ວຍລົດການແຂ້ວຜຸທີື່ຕ້ອງ
ທຸກທ ລະມານໄດ້ ແລະ ແປງສີແຂ້ວເປັນເຄ ື່ອງມ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະອາດໃນການໃຊຢ້າສີແຂ້ວໄດ ້
ການໃຫ້ຂ ມູນລາຍລະອຽດທີື່ຖ ກຕ້ອງຈະເປັນການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອຖ ໃນຜະລິດຕະພັນຂ ັ້ນນກ່ອນທີື່ຈະເກີດ
ຄວາມຕ້ອງການຈະຊ ັ້ ຫຼ  ບ ື່ຊ ັ້ພາຍຫັຼງ 

5.2.2 ເພີື່ມອປຸະສງົຂອງຜະລິດຕະພນັ (Increase Demand)  
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ມຈີຸດມຸງໝາຍທີື່ສັກຊວນໃຫ້ລູກຄ້າເປັນເປົັ້າໝາຍຊ ັ້ຜະລິດ

ຕະພັນໃຫ້ໄດ້ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ມປີະສິດທິພາບ ຈະໄປກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ເພີື່ມຂ ັ້ນໄດ້ 
ຈາກພາບທີື່ເຫັນ ຈາກການກະທ າຂອງຕົວຢ່າງໃນໂຄສະນາ ຫຼ  ການເລັື່ງເລົັ້າຄວາມຮູ້ສ ກໃຫ້ຕັດສິນໃຈໄດໄ້ວ
ຂ ັ້ນ ສະໄໝກ່ອນມີຄວາມເຊ ື່ອວ່າ ແຊມພູສະຜົມບ ື່ຄວນໃຊ້ຫຼາຍ ສະຜົມເລ ື່ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຂງ ແຫ້ງ
ຜ່ອຍ ເພາະຍາສະຜົມຈະກັດທ າຄວາມເສັຍຫາຍແກຜ່ົມໄດ້ ແຕ່ຍ້ອນການໂຄສະນາທາງໂທລະທັດ ໄດປ້່ຽນ
ຄວາມເຊ ື່ອ ແລະ ສັກຈູງໃຫ້ເກີດອຸປະສົງໃນແຊມພູສະຜົມຫຼາຍຂ ັ້ນ ດ້ວຍການກ່າວເຖິງແຊມພູທີື່ອ່ອນໃສ່ 
ສະທຸກວັນຕາມທີື່ຕ້ອງການ ຫຼ  ການເຕີບໂຕຂອງອຸປະສົງຂອງຜ້າອານາໄມ ຜ້າອ້ອມສ າລັບເດັກນ້ອຍເກີດ   
ໃໝ່ ລ້ວນມາຈາກຜົນສັກຈູງຂອງພາບພະຍົນໂຄສະນາໃນໂທລະທັດ ທີື່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມປອດໄພກວ່າ 
ສະດວກກວ່າໄດ້ຜົນດີກວ່າ ແມ້ແຕ່ການສ້າງ Selective demand ຄ  ເກີດການເຈາະຈົງກາສິນຄ້າ ຫຼ  ສະ
ນິດຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດສາມາດເຂົັ້າໄປມອີິດທິພົນໄດຢ້່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ຈາກການໄດ້ຍິນ ໄດ້ຟັງ ຫຼ  ພົບເຫັນຈາກຊ ື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ 

5.2.3 ສາ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງໃຫຜ້ະລຕິະພນັ (Differentiate the Product)  
ຕະຫຼາດເຕັມໄປດ້ວຍຄູແ່ຂ່ງຂັນທີື່ສະເໜີຜະລິດຕະພັນເໝ ອນກັນ ຫຼ  ຄາຍຄ ກັນຫຼາກ

ຫຼາຍ     ເຮັດໃຫ້ໂອກາດໃນການຂາຍສິນຄ້າໄດ້ລຸດໜ້ອຍລົງໂດຍສະເພາະໂອກາດໃນການກ ານົດລາຄາຂອງ
ຕົນເອງ ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດອີມຕົວໃນວົງຈອນຊີວິດຜົນຜະລິດຕະພັນ ຜູ້ຜະລິດແຕລ່ະລາຍພະຍາຍາມສ້າງ
ຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ ເພ ື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູບ ລໂິພກໃຫ້ເຈາະຈົງເລ ອກ 

ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເປັນເຄ ື່ອງມ ສ າຄັນສະນິດໜ ື່ງໃນການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ
ໃຫ້ ອາດດ້ວຍການສະເໜີຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທີື່ບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສ່ວນປະກອບ ຫຼ  ສູດ ດັື່ງທີື່ເເຟບ
ສັກເຄ ື່ອງເຮັດຢູ່ ການໃຊ້ນາຍແບບນາງແບບໃນການນ າສະເໜີສິນຄ້າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນເລ ື່ອງໄວກ ື່ດີ ອາຊີບ
ກ ື່ດີ ບຸກກະລິດກ ດີຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ເພາະເປັນການສະແດງ 
Positioning  ຂອງຜະລິຕະພັນ ການຈັດລາຍການ ເຊິື່ງໂຊຂອງແຖມທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບຜະລຕິະພັນໄດ້ເຊັື່ນ:ກັນລວມໄປເຖິງການໃຊ້ບັນຈພຸັນທີື່ແຕກຕ່າງກັນ 

5.2.4 ບົື່ງຊີັ້ຄນຸຄາ່ຂອງຜະລດິຕະພນັ (Accentuate the Product,s Value) 
ຜະລິດຕະພັນທີື່ໄດ້ຮັບການພັດຖະນາຂ ັ້ນໃໝ່ຫຼາຍຊະນິດ ອາດເບິື່ງຄ້າຍຄ ກັນກັບຜົນ

ຜະ ລິດເດີມ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຈະສາມາດອະທິບາຍ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດເດັື່ນຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນ ເນັັ້ນ
ໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນນັັ້ນໄດຊັດເຈນຂ ັ້ນ ສາມາດອະທິບາຍເຖິງປະສິທິພາບ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດຕ່າ
ງໆານໄດ້ເປັນເຈົັ້າຂອງຜະລິດຕະພັນຂ ັ້ນນັັ້ນເຊັນ ເຂັມຄັດເສ ັ້ອທີື່ຮູບຮ່າງເໝ ອນກັນ ແຕຜ່ົນຜະລິດຈາກວັດຖຸ
ຕ່າງສະນິດກັນ ຍ່ອມຈະມີຄຸນຄ້າຕ່າງກັນໃນເລ ື່ອງຄວາມແຂງແຮງທົນທານ ສີມ ປານີດຕ່າງກັນ ປະກາຍຂອງ
ໂລຫະ ຫຼ  ວັດສະດຸ ຫາກມີພະນັກງານຂາຍມາຊ່ວຍອະທີບາຍ ປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນ ຜູ້ຊ ັ້ຈະມຄີວາມສົນໃຈ
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ໃນຄຸນຄ່າທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນ ຍ່ອມບ ື່ຕ້ອງເສຍດາຍທີື່ຈະຕ້ອງເສັຍເງິນເພີື່ມຂ ັ້ນ ແມ່ແຕ່ການຈັດວາງໂຊສິນຄ້າໃນ
ສະຖານທີື່ ຫຼ  ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຍັງບົື່ງຊີັ້ຄຸນຄ່າທີື່ຕ່າງກັນໄດ້ ການໃຊບ້ັນຈພຸັນທີື່ລັກສະນະແຕກ
ຕ່າງກັນ ຍ່ອມບົື່ງບອກຄຸນຄ່າທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ດັື່ງນັັ້ນຫາກຕ້ອງການຈ າໜາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເບິື່ງມຄີຸນຄ່າສູງ 
ຍ່ອມຕ້ອງອາໄສການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ເໝາະສົມດ້ວຍ 

5.2.5 ປບັການຂາຍໃຫສ້ະໝ ື່າສະເໝີ (Stabilize Sale)  
ກິດຈະການການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະມລີະດຈູ າໜ່າຍ ບາງຊ່ວງເວລາຈ າໜ່າຍດີ ບ່າງຊ່ວງ

ເວລາຈະຂາຍບ ື່ຄ່ອຍດີ ການປ່ຽນແປງຂອງຍອດຂາຍເກີດຂ ັ້ນຈາກຫຼາຍໆສາຍເຫດ ອາດເປັນສິນຄ້າທີື່ມີລະດູ
ການ ອາດເປັນຮອບວຽນປົກກະຕິ ຫຼ  ອາດເກີດຈາກການປ່ຽນແປງປະຈຸບັນຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງໃດກ ດີ
ກິດຈະການຈ ານວນຫຼາຍໃຊ້ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເຂົັ້າມາແກໄ້ຂ ປັບການຂາຍໃຫ້ສະໝ າສະເໝີໄດ້ ໃນ
ຊ່ວງທີື່ຍອດຂາຍຕົກຕ ື່າ ຂາຍບ ື່ໄດ້ດີ ກິດຈະການຈັດລາຍການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຮູບແບບຕ່າງໆ ເຂົັ້າມາ
ກະຕຸ້ນອຸປະສົງໄດ້ເຊັື່ນ: ການຫຼຸດລາຄາ ການຈັດລາຍການຊິງໂຊກ ຂອງແຖມ ຫຼ  ເພີື່ມໂຄສະສະນາທາງຊ ື່
ຕ່າງໆ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າກັບມາສົນໃຈໃໝ່ ຫຼ  ອາດດ້ວຍການສ້າງ
ກິດຈະກ າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານນະການເຊັື່ນ: ການຈ າໜ່າຍສະບູ່ ປົກກະຕິຈະຈ າໜ່າຍໄດ້ດີໃນຊ່ວງ
ອາກາດຮ້ອນ ຜູ້ຄົນອາບນ ັ້າຫຼາຍ ໃຊ້ສະບເູພີື່ມຂ ັ້ນ ພ ອາກາດໜາວເຍັນຈະບ ື່ຄອຍໄດອາບນ ັ້າ ຫຼ  ອາບນ ັ້າຈະ
ໃຊສ້ະບູໜ້ອຍລົງ ກິດຈະການອາດເນັັ້ນຄວາມສົດຊ ື່ນໃນໂຄສະນາທີື່ທ າໃນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ພ ອາກາດ   
ໜາວເຍັນຕ້ອງປ່ຽນໄປກ່າວເຖິງສ່ວນປະສົມຄຼີມທີມໃີນສະບ ູ ທີື່ຈະຊ່ວຍບ າລຸງຜີວບ ື່ໃຫ້ແຕກແຫ້ງ ຫຼ  ລົດ
ລາຄາໃຫ້ຕ າລົງ ເພ ື່ອຜູ້ບ ລິໂພກຈະຊ ັ້ໄປເກັບໄວ້ກ່ອນ ກາແຟສ າລັດຮູບ ຊ່ວງອາກາດໜາວເຍັນການສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດຈະເນັັ້ນທີື່ກິື່ນຫອມ ຫຼຸດຮອບວຽນຈາກການເຟຮ້ອນ ປ່ຽນໄປສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ນ າໄປປຸງ
ເປັນກາແຟເຢນັໄດແ້ຊບ ສ້າງຄວາມຊ ື່ນໃຈ ຄາຍຮ້ອນໄດ້ ການຈັດກິດຈະກ າສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ຊ່ວຍກະ
ຕກຸານຊ ັ້ເພີື່ມໄດ້ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຂາຍໄດ້ບ ຄອຍດີ ຍ່ອມຈະເປັນການປັດຍອດຂາຍໃຫ້ສະໝ ື່າສະເໝີ ບ ື່ເກີດ
ການສະເທ ອນຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນດ້ານການຜະລດິ ແລະ ແຜນການຕະຫຼາດມປີະສິດທິພາບ 
ແລະ ສະດວກຂ ັ້ນ 

ໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໄປຍັງຜູບ ລິໂພກນັັ້ນ ນັກການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງລະບຸວັດຖຸ
ປະສົງການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໃຫ້ແນນອນ ວ່າຕ້ອງການໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກມຄີວາມຮູ້ສ ກ ຫຼ  ເຂົັ້າໃຈແນວໃດ
ແດ່ ເພາະຖ້າວ່າວັດຖຸປະສົື່ງແຕກຕ່າງກັນ ວິທີການໃຫ້ຂ່າວສານ ການໃຊສ້ ື່ໃນການຕິດຕ ື່ສ ື່ສານຈະຕ້ອງແຕກ
ຕ່າງກັນ ນັກຕະຫຼາດຈະຕ້ອງວາງແຜນໃນການກ ານົດເປົັ້າໝາຍໃຫ້ແຈ້ງ ເພ ື່ອຈະໄດ້ກ ານດົຍຸດທະສາດໃນ
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໃຫ້ເໝາະສົມ 

 
5.3 ວທິກີານສົື່ງເສມີການຕະຫາຼດ  

ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຂ່າວສານຕ່າງໆເຖິງລູກຄ້າເປົັ້າໝາກຢ່າງມປີະສິທິພາບຜູບ້ ລ ິ
ຫານການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການເລ ອກໃຊ້ສ່ວນປະສົມຂອງການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່  
ເໝາະສົມ ວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດມີທັງຕົວບຸກຄົນ ສ ື່ມວນຊົນຊະນິດຕ່າງໆ ການຈັດກິດຈະກ າເສີມ 
ເຄ ື່ອງມ ທີື່ໃຊ້ໃນການສ ື່ສານໃນປະຈຸບັນມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເທກໂນໂລຊີສູງຫຼາຍ ປຽນແປງຢ່າງວອງໄວ 
ເທກໂນໂລຊີື່ສ ື່ສານທີື່ຈະເລີນຂ ັ້ນເຫົຼື່ານີັ້ ໄດ້ເຂົັ້າໄປດ າລົງຊີວິດປະຈ າວັນຂອງຜູບ້ ລິໂພກຫຼາຍໆຂ ັ້ນ ດັື່ງນັັ້ນ
ການເລ ອກວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຈ ື່ງຕ້ອງໃຫ້ທັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຄ ື່ອງມ ສ ື່ສານ ແລະ ເໝາະ
ສົມກັບສະພາບການດ າລົງຊີວິດປະຈ າວັນຂອງຜູບ້ ລິໂພກທີື່ເປັນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍດ້ວຍ 

5.3.1 ການຂາຍໂດຍບກຸຄນົ 
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ເປັນວິທີື່ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດໂດຍການໃຊພ້ະນັກງານຂາຍ ການສະເໜີຂາຍດ້ວຍ
ວິທີນີັ້ເປັນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດເພາະເປັນການສ ື່ສານສອງທາງ (Two-way communication) ມີການພົບໜ້າ
ກັນລະຫວ່າງຜູຂ້າຍກັບຜູຊ້ ັ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດສັງເກດຮຽນຮູ ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຄວາມຮູ້ສ ກຂອງອີກພ່າຍໜ ື່ງໄດ້
ສາມາດຮູປ້ະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຈາກຜູຊ້ ັ້ໂດຍທັນທີທັນໃດ ວ່າສົນໃຈຈະຊ ັ້ສິນຄ້ານັັ້ນ ຫຼ  ບ ື່ ຜູ້ຂາຍ
ສາມາດສ້າງຄວາມສ າພັນທີື່ດີກັບຜູຊ້ ັ້ໄດ້ ສາມາດເກີດຄວາມຄຸ້ນເຄຍີ ແລະ ເກີດຄວາມສ າພັນສ່ວນຕົວຂ ັ້ນມາ 
ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂາຍສາມາດຂາຍສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ກວ່າເດີມ 

ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນມຂີ ັ້ເສຍຄ : ຄ່າໃຊຈ້່າຍສູງ ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນສ າລັບສິນຄ້າ
ອຸປະໂພກບ ລໂິພກທີື່ລາຄ່າຕ ື່ຫົວໜ່ວຍຕ ື່າ ເຂົັ້າສູກຸ່່ມລູກຄ້າຄົນສຸດທ້າຍ (Final consumer) ຈ ື່ງບ ື່ຄຸມ່ຄ່າ
ໃຊຈ້່າຍ ແລະ ບ ື່ສາມາດກະຈ່າຍຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງທົື່ວເຖິງ ດັື່ງນັັ້ນ ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນຈ ື່ງມັກຈະໃຊກ້ັບຜູຊ້ ັ້
ໃນຕະຫຼາດທຸລະກິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ 

ຂ ັ້ຄວນພຈິາລະນາໃນການເລ ອກໃຊພ້ະນກັງານຂາຍໃນການສົື່ງເສມີການຕະຫາຼດ 
1) ລກູຄາ້ເປົັ້າໝາຍ ມຈີ ານວນໜ້ອຍ ແລະ ຢູ່ຮວມກຸ່ມຕາມສະພາບພູມມສີາດ 
2) ຜະລດິຕະພນັ ມລີາຄາຕ້ອງການການແນະນ າດ້ານເຕັກນິກ ມີລັກສະນະສັື່ງເຮັດສະ

ເພາະຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕາມມາດຖານ ຕ້ອງການດູແລສົື່ງມອບສິນຄ້າພິເສດ ແລະ ອາດມີການແລກປ່ຽນ
ສິນຄ້າເກົື່າກັບສິນຄ້າໃໝ່ ເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງຈັກຕ່າງໆ 

3) ລາຄາ ຕ ື່ຫົວໜ່ວຍສູງ ຫຼ  ການຊ ັ້ແຕ່ລະຄັັ້ງເປັນຈ ານວນຫຼາຍ 
4) ການຈ າໜາ່ຍ ໃຊ້ຊ່ອງທາງຈ າໜ່າຍທີື່ສັັ້ນ ຫຼ  ໂດຍກົງ 

5.3.2 ລກັສະນະການປະຕບິດັງານຂາຍ 
ງານຂາຍໃນປະຈຸບັນແຕກຕ່າງຈາກງານຂາຍໃນອະດິດທີື່ຜ່ານມາລັກສະນະຂອງພະ 

ນັກງານ ຂາຍແບບເກົື່າອາດຢ ດຖ ແບບສະບັບຂອງການຂາຍ ໂດຍການແຕ່ງກາຍດີ ມີລົດນິຍົມສູງ ແລະ ເວົັ້າ
ຈາຕະລົກ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມພ ໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຖ້າຫາກພະນັກງານຂາຍຍັງຢ ດແບບສະບັບການຂາຍເຊັື່ນ: ນີັ້
ຄົງຈະເຖິງຈຸດຈົບຂອງການເປັນພະນັກງານຂາຍໄວຂ້ ັ້ນ ສະພາບຂອງການຂາຍໃນປະຈຸບັນຈະຕ້ອງມີ
ລັກສະນະສະຫຼຽວສະ ຫຼາດ ມີຄວາມອົນດທົນສູງຮູໜ້້າທີື່ບົດບາດການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ ສ ກສາເຖິງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ ້ພະຍາຍາມດ ງຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າມາສູ່ສນິຄ້າຂອງບ ລິສັດ ສົນໃຈ ແລະ 
ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຕ ື່ງານຂາຍທັງໝົດ ໃຫ້ຄ າແນະນ າໃຫ້ບ ລິການຕ ື່ລູກຄ້າ ແລະ ສາມາເກັບລວບລວມຂ ັ້ມູນ
ທາງການຕະຫຼາດນ າມາສະເໜີບ ລິສັດ 

ລັກສະນະການຂາຍທີື່ແຕກຕ່າງໄປ ທຸລະກິດປະສົບບັນຫາໃນການຈັດຫາພະນັກງານ
ຂາຍທີມີປະສິດທິພາບ ຄຸນສົມບັດທີື່ພະນັກງານຂາຍຕ້ອງມໃີນປະຈຸບັນ ບຸກຄະລິກກະພາບດີ ມີມະນຸດ
ສ າພັນ ມັກອົງກອນ ມັກແກ້ບັນຫາ ມັກເດີນທາງສ້າງຄວາມພ ໃຈໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ ເກັບລວບລວມຂ ັ້ມູນໄດ້ ມີ
ສິນລະປະໃນການຈັດຕົກແຕ່ງຮ້ານໄດ້ ພະນັກງານຂາຍຕ້ອງເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນຈ ານວນຫຼາຍ ທີື່ມີ
ລັກສະນະນິໄສແຕກຕ່າງກັນ ລະດັບຂອງສັງຄົມແຕກຕ່າງກັນ ພະນັກງານຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມອົດກັນ ແລະ 
ອົດທົນຕ ື່ສະພາບຄວາມກົດດັນຕ່າງໆຫຼາຍ ເປັນວຽກທີື່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ 

ພະນັກງານຂາຍເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຕົວແທນຂອງບ ລິສັດອອກໄປສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ຕາມ
ທີື່ຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃຕການຄວບຄຸມຂອງຜູບ້ັງຄັບບັນຊາຂອງເຂົາ ແຕ່ບົດບາດຂອງການຄວບຄຸມຈາກຜູບ້ັງຄັບ
ບັນຊາ ຈະມີໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ບ ື່ໄດ້ເປັນການຄວບຄຸມໂດຍກົງ ເພ ື່ອທີື່ຈະໃຫ້ງານຂາຍບັນລເຸປົັ້າໝາຍທີື່
ຕ້ອງການໄດ້ ພະນັກງານຂາຍຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກນັກທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະພາວະຈິດໃຈ ບາງຄັັ້ງພະນກັ 
ງານຂາຍອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກພະນັກງານອ ື່ນໆ ໃນອົງການ ໃຫ້ຊ້ວຍແນະນ າລູກຄ້າໃຫ້ ໃຫ້
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ພະນັກງານອາວໂຸສແນະນ າບຸກຄົນທີື່ຮູ້ຈັກໃຫ້ກັບພະນັກງານຂາຍ ເພ ື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຂົັ້າພົບ ແລະ 
ສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ 

ພະນັກງານຂາຍຂ້ອນຂ້າງຈະມອີ ານາດ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງບ ລິສັດຫຼາຍກວ່າພະ 
ນັກງານໃນໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ ເພາະເຂົັ້າມີໜ້າທີື່ໃນການຮັບຜິດຊອບການໃຊຈ້່າຍເງນີທາງດ້ານການຮັບຮອງລູກ
ຄ້າ ຄ່າທີື່ພັກ ຄ່າອາຫານ ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້່າຍທາງທຸລະກິດອ ື່ນໆ ແຕ່ການໃຊ້ຈ່າຍເຫົຼື່ານີັ້ຈະມີອິດທິ
ພົນຕ ື່ຕົັ້ນທ ນທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ກ າໄລຂອງບ ລິສດັທີື່ພະນັກງານຂາຍຈະຕ້ອງຄ ານ ງເຖິງດ້ວຍ 

ງານຂາຍມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງການບຸກຄົນທີື່ສາມາດເດີນທາງ ແລະ ໃຊ້ເວລາສ່ວນ
ໃຫຍ່ຫ່າງໄກຄອບຄົວໄດ້ບາງຄັັ້ງ ບາງຄັັ້ງພະນັກງານຂາຍຖ ກສົື່ງໄປຢູອ່ານາເຂດການຂາຍທີື່ຫ່າງໄກຄວາມຈະ
ເລີນ ເພ ື່ອຫາຊ່ອງທາງຂາຍສິນຄ້າ ຈະຕ້ອງເຂົັ້າໄປຢູໃ່ນກຸ່ມບຸກຄົນທີບ ື່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກ ມີຄ ານົບທ ານຽມປະເພນີ
ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງອາມີບັນຫາທາງດ້ານທີື່ພັກ ທາງດ້ານອາຫານ ເຮັດໃຫ້ກົດ
ດັນທາງດ້ານພາວະດ້ານຈິດໃຈ ດັື່ງນັັ້ນການເຮັດວຽກຂາຍຈ ື່ງຂ້ອນຂ້າງລ າບາກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າງານດ້ານ
ອ ື່ນໆ 

5.3.3 ປະເພດການຂາຍ  
ການປະຕິບັດງານຂາຍແບ່ງໄດເ້ປັນ 2 ລັກສະນະໃຫຍ່ ຄ :  
1) ການສະເໜີຂາຍ ແລະ ການຮັບຄ າສັື່ງຊ ັ້ (Order taker) ພະນັກງານຂາຍທີື່ສະ

ເໜີຂາຍສິນຄ້າ ອະທິບາຍ ສາທິດສິນຄ້າ ຊັກຈູງໃຈຈົນຜູຊ້ ັ້ຕົກລົງໃຈຊ ັ້ ອາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ເຊັື່ນ: 
- ພະນັກງານຂາຍປະຈ າຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆ  
- ອອກໄປເດີນຫາລູກຄ້າ ແລ້ວຮັບໃບສັື່ງຊ ັ້ກັບມາສົື່ງໃຫ້ບ ລິສັດ   
- ຂົນສິັ້ນຄ້າໃສລ່ົດ ນ າສິັ້ນຄ້າໄປສະເໜີຂາຍ ສົື່ງມອບສິັ້ນຄ້າ ແລະ ເກັບ     

ເງີນິດ້ວຍ  
- ຮັບການຕິດຕ ື່ສັື່ງຊ ັ້ຈາກລູກຄ້າທາງໂທລະສັບ ອາດໂດຍການຕິດຕ ື່ໄປຫາຜູຊ້ ັ້

ລາຍທີື່ເຄີຍຕິດຕ ື່ກັນມາກອນ ຫຼ  ໂທລະສັບຕິດຕ ື່ລູກຄ້າທີື່ໄດ້ລາຍຊ ື່ມາໃໝ່ 
2) ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນການຂາຍ (Sales support personnel) 

ນອກຈາກພະນັກງານທີື່ປະຕິບັດງານຂາຍ ຫຼ  ຊ່ວຍເຫຼ ອການປະຕິບັດງານຂອງຜະນັກງານຂາຍໃນການໃຫ້ຄ າ
ອະທິບາຍ ແນະນ າ ຫຼ  ບ ລິການໃຊ້ສິນຄ້າ ແບ່ງເປັນ  

Missionary salesman ໃນກ ລະນີທີື່ມີສິນຄ້າວາງຕະຫຼາດໃໝ່ ກິດຈະການຈະສົື່ງ
ພະນັກງານໄປຊ່ວຍແນະນ າຮ້ານຄ້າໃນຊ່ອງທາງໃຫ້ຮູ້ຈັກສິນຄ້າ ຫຼ  ອາດໄປຢູປ່ະຈ າໜ້າຮ້ານບາງແຫ່ງ ເພ ື່ອ
ເຮັດໜ້າທີື່ແນະນ າສິນຄ້າໃໝ່ໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກ ເປັນການຊ່ວຍພະນັກງານຂາຍປະຈ າທີື່ມຢີູ່ເດີມ ທຸລະກິດ
ທະນາຄານ     ເວລາຈະເປີດສາຂາໃໝ່ ຈະມໜ່ີວຍສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຈາກສ ານັກງານໃຫຍ່ໄປເດີນຕາມ
ບ້ານ ຫຼ  ຮ້ານຄ້າທາງທີື່ຈະເປີດສາຂາແນະນ າຕົວ ແລະ ເຊີນຊວນໃຫ້ໄປໃຊກ້ານບ ລິການເປີດບັນຊີກັບ
ທະນະຄານສາຂາທີື່ຈະເປີດ ໃໝ່ເປັນການໄປຊ່ວຍພະນັກງານທີື່ຢູ່ປະຈ າເຊິື່ງຍັງເປັນຄົນໃໝ່ ຫັຼງຈາກສາຂາ 
ເປີດແລ້ວພະນັກງານເຫົຼື່ານີັ້ຈະກັບໄປຢູ່ສ ານັກງານໃຫຍ່ Missionary salesman ອາດຈະເປັນພະນັກ 
ງານທີື່ອອກໄປຍ້ຽມຍາມລູກຄ້າ ເພ ື່ອຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ກວດຕະຫຼາດ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ 
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼ  ສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອຕ່າງໆ 

Technical specialist ເປັນຊ່າງເຕັກນິກ ວິສະວະກອນ ທີຈະເຂົັ້າໄປຊ່ວຍ
ພະນັກງານຂາຍໃນການອະທິບາຍເລ ື່ອງຂອງຄວາມຮູສ້ະເພາະດ້ານຂອງສິນຄ້າປະເພດເຄ ື່ອງຈັກ ອຸປະກອນ 
ຫຼ  ເຄ ອງມ ຊ່າງຕ່າງໆ ສ່ວຍສາທິດການໃຊ້ສິນຄ້າ ໃຫ້ຄ າແນະນ າການແກ້ບັນຫາໃນການໃຊງ້ານ ເມ ື່ອຂາຍ
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ສິນຄ້າໄດ້ແລ້ວ ຈະເປັນໜ່ວຍຕິດຕາມໃຫ້ບ ລິການພາຍຫັຼງການຂາຍ ຕັັ້ງແຕ່ຕິດຕັັ້ງ ອົບຮົມການໃຊ້ງານ 
ການບ າລຸງຮັກສາ ການສ້ອມແຊມຕ່າງໆເຊັື່ນ: ການຈ າໜ່າຍເຄ ື່ອງສັກຜ້າ ແລະ ນ າຍາທ າຄວາມສະອາດຜ້າ
ໃຫ້ໂຮງແຮມຂະໜາດໃຫຍ່ ນອກຈາກມີພະນັກງານຂາຍແລ້ວ ຕ້ອງມວິີສະຫະກອນ ຫຼ  ຊ່າງເຕັກນິກ ທີື່ມີ
ຄວາມຮູໃ້ນເລ ື່ອງກົນໄກຕ່າງໆ ຂອງເຄ ື່ອງສັກຜ້າ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງການນັກເຄມີເພ ື່ອໄປຊ່ວຍອະທິບາຍ ຫຼ  
ຫາສູດການໃຊ້ນ ັ້າຍາທ າຄວາມສະອາດທີື່ເໝາະສົມໃຫ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ສັກຜ້າຕ່າງໆຂອງໂຮງແຮມໄດ້ຂາວ
ສະອາດດີ 

ເນ ື່ອງຈາກໃນປະຈຸບັນ ທຸລະກິດລາຍໃຫຍ່ເມ ື່ອຈະຕັດສິນໃຈຊ ັ້ເຄ ື່ອງຈັກ ອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ ມັກຈະຈັດຊ ັ້ຫຼາຍໆຊະນິດຂອງອຸປະກອນວັດສະດຸທີື່ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນພ້ອມໆກັນຫຼາຍກວ່າທີື່ຈະຕັດ 
ສິນໃຈເລ ອກຊ ັ້ເທ ື່ອລະລາຍການ ເຮັດໃຫ້ການສະເໜີຂາຍໂຄງການໃໝ່ໆ ຕ້ອງການລະບຸລາຍການທີື່ມີ
ຄວາມຮູ້ ຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍດ້ານມາຊ່ວຍກັນສະເໜີງານ ຈ ື່ງເກີດຮູບແບບການສະເໜີຂາຍໃໝ່ໆ ອີກ 2 
ແບບຄ :  

Team selling ຄ ກຸ່ມບຸກຄົນທີື່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຕ່າງໆ ການຜະລິດ ການເງິນ 
ການຕະຫຼາດ ແລະ ສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂອງ ລວມເປັນທີມງານທີື່ສະເໜີຂາຍໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍໆໄດ້ ເຊັື່ນ
ງານກ ສ້າງ ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໆໄດ້ເຊັື່ນ: ງານກ ສ້າງໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼ  ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກ 
ຂອງປະເທດ ການສະເໜີຂາຍໂຄງການໄຟຟ້າ ຫຼ  ຈັດສ້າງທ່າເຮ ອ ຫຼ  ສ້າງເຄ ອຄາຍໂທລະສັບ ເປັນສະເໜີ
ຂາຍທີື່ຕ້ອງມີການເຈລະຈາຕ ື່ລອງກັນຫຼາຍ ທັງດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງສິື່ງກ ສ້າງ ຄຸນນະພາບ ການຈັດຫາ
ແຫຼື່ງເງີນທ ນ ຄວາມກ່ຽວພັນກັບໜ່ວຍງານອ ື່ນ ຕະຫຼອດຈົນຄ້າດຄະເນເຖິງລາຍໄດ້ທີື່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ຈ ື່ງຕ້ອງ
ໃຊບຸ້ກຄະລະກອນທີື່ມີຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຫຼາຍດ້ານເຂົັ້າມາຊ່ວຍກັນພິຈາລະນາ ທັງຂ ັ້ສະເໜີ ແລະ ການ
ເຈລະຈາເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ 

System selling ການສະເໜີຂາຍເຄ ອຂ່າຍ ຫຼ  ລະບົບການດ າເນີນງານທັງລະບົບ
ເປັນການສະເໜີຂາຍລວມເປັນຕົວສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການກ່ຽວເນ ື່ອງທີື່ຈະທ າໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດປະຕິບັດງານ 
ຫຼ  ໃຊ້ງານໄດສ້ະດວກວ່ອງໄວເຊັື່ນ: ການຕິດຕັັ້ງລະບົບການຜະລິດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ຜູ້ຂາຍຈະສະ 
ເໜີຂາຍ ທັງເຄ ື່ອງຈັກຫຼາຍເຄ ື່ອງ ທີື່ຕ້ອງໃຊຮ້່ວມກັນ ຮວມເຖິງບ ລິການຕ່າງໆ ບ ື່ວາຈະເປັນການຕິດຕັັ້ງວາງ
ຜັງໂຮງງານ ການຕວດສອບຕິດຕາມ ການບ າລຸງຮັກສາ ການສ້ອມແຊມ ຫຼ  ການຈັດຫາບຸກຄະລະກອນໃຫ້
ຈັດຫາວັດສະດໃຸຫ້ດ້ວຍ ການຂາຍຄອມພິວເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ເປັນລະບົບ On line ຕ່າງໆຜູ້ຂາຍຈະຕ້ອງ
ເຂົັ້າໄປດ າເນີນການຕິດຕັັ້ງໃຫ້ ຈົນໃຊ້ງານໄດ້ຮຽບຮ້ອຍ ລວມເຖິງການຈັດຫາ Program ທີື່ຈະໃຊ້ງານໃຫ້
ດ້ວຍ ເພ ື່ອແກ້ບັນຫາໃຫ້ລູກຄ້າຈົນພ ໃຈ 

5.3.4 ຂັັ້ນຕອນການປະຕບິດັງານຂາຍ (Personal selling Process)  
ຖ້າຫາກຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດເຂົັ້າໃຈລັກການທາງດ້ານສິນລະປະການຂາຍ ເຊິື່ງເປັນ

ຫັຼກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຕິດຕ ື່ຂອງຜູຊ້ ັ້ກັບຜູຂ້າຍ ເຂົາກ ຈະພັດທະນາຄະບວນການຂາຍ ໃຫ້ມປີະສິດທິ 
ພາບຫຼາຍຂ ັ້ນ ຂັັ້ນຕອນໃນການສະເໜີຂາຍສິນຄ້າຂອງພະນັກງານຂາຍມີດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

1) ກ ານົດ ແລະ ສະແຫວງຫາຜູ້ມຸ້ງຫວັງ (ຜູ້ທີຄາດວ່າຈະເປັນລູກຄ້າ) 
2) ການຕຽມການກ່ອນເຂົັ້າພົບ ຕຽມຫາຂ ັ້ມູນ ກຽມຕົວໃນການເຂົັ້າພົບລູກຄ້າ 
3) ການເຂົັ້າພົບລູກຄ້າ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 
4) ການນ າສະເໜີຂາຍ ເພ ື່ອທີື່ຈະກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ບາງຄັັ້ງອາດມີ

ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການສາທິດສິນຄ້າດ້ວຍ 
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5) ການຈັດຂ ັ້ໂຕແຍ້ງ ເມ ື່ອລູກຄ້າມບີັນຫາ ກ ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ໄດ້ ເປັນການລົດອຸປະສົງໃນການຂາຍ 

6) ການປິດການຂາຍ ນ າໄປຊູຂ່ັນຕອນຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງຜູຊ້ ັ້ ພະນັກງານ
ຂາຍປິດການຂາຍໄດ້ ໝາຍຄວາມເຖິງການຂາຍສິນຄ້າໄດ້ 

7)  ການຕິດຕາມຜົນ ເປັນການບ ລິການ ຫຼ  ການຊ່ວຍເຫຼ ອລູກຄ້າພາຍຫັຼງການຊ ັ້ 
ເພ ື່ອທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູຊ້ ັ້ພ ໃຈ ແລະ ມກີານຊ ັ້ສິນຄ້າອີກໃນຄັັ້ງຕ ື່ໄປ 

 
5.4  ການໂຄສະນາ (Advertising) 

ການໂຄສະນາເປັນການສ ື່ສານເຖິງກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກຈ ານວນຫຼາຍ ທີື່ຢູ່ກະແຈກກະຈ່າຍໄດ້ໃນໄລ 
ຍະເວລາອັນວ່ອງໄວໂດຍຜ່ານຊ ື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເປັນການຈູງໃຈກຸ່ມລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການ 
ໃນສິນຄ້າ ຫຼ ບ ລິການ ຫຼ  ແນວຄິດອ ື່ນບ ື່ວ່າຈະເປັນໃນປະຈຸບັນ ຫຼ  ອານາຄົງ ການໂຄສະນາອາດຈັດຂ ັ້ນ ເພ ື່ອ
ສະນັບສະໜູນ ການສະໜ້ອງຂາຍຂອງຜະນັກງານຂາຍ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ຈັກໃຫ້ເກີດຂ ັ້ນກ່ອນການສະເໜີ
ຂາຍຈິງ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ້ານຄ້າຄົນກາງທີຮັບສິນຄ້າໄປຈ າໜາຍເກີດຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນການສະນັບສະໜູນການ
ຂາຍຂອງເຈົັ້າຂອງສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງຜະລິຕະພັນໃໝ່ໃນຕະຫຼາດ ໂຄສະນາຊ່ວຍຂະຫຍາຍການໃຊ້
ປະໂຫຍດຂອງຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂ ັ້ນເຊັື່ນ: ການສະເໜີລາຍການປະກອບອາຫານຕ່າງໆ ຈາກຜະລິດຕະພັນ
ອາຫານບາງຊະນິດ ທີື່ຈ າໜ່າຍໃນຕະຫຼາດຜູຜ້ະລິດບາງລາຍ ບ ື່ວ່າຈະເປັນນ ັ້າມັນພ ດ ບວງຄົັ້ນອາຫານອ ື່ນໆ. 

5.4.1 ປະເພດຂອງການໂຄສະນາ (Types of Advertising)  
ການແບ່ງປະເພດຂອງການໂຄສະນາຈະສາມາເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີເຊັື່ນ: 
 
 
1) ການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນຜະລິດຕະພັນ (Product Advertising)  

ເປັນການໂຄງສະນາທີື່ເນັັ້ນໄປສູຕ່ົວຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງ ເປັນການໃຫ້ຂ ັ້ມູນ ຫຼ  
ຂ່າວສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຕົວຜະລິຕະພັນເຊັື່ນ: ປະໂຫຍດ ຄຸນສົມບັດພິເສດ ເພ ື່ອສັກຈູງໃຫ້ລູກຄ້າເກີດ
ຄວາມສົນໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ. 

2) ການໂຄສະນາເນັັ້ນສະຖາບັນ (InstitutionAdvertising)  
ເປັນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບສະຖາບັນ ຫຼ  ອົງກອນທຸລະກິດ ຜູ້ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນ

ການຜະລິດສິນຄ້າ ເພ ື່ອທີື່ຈະສ້າງພາບຟົດທີື່ດີຂອງທຸລະກດິ ຕ ື່ມະຫາຊົນທົື່ວໄປ ລັກສະນະຂອງການ
ໂຄສະນາຈະເນັັ້ນນັກທາງດ້ານການຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງອົງກອນທຸລະກິດ ໄລຍະເວລາໃນການດ າເນີນ
ງານຂອງທຸລະກິດ ການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີື່ປະສົບຄວາມສ າເລັດ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເກີດ
ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໃນຜະລິດຕະພັນທີື່ທຸລະກິດນັັ້ນຜະລິດຂ ັ້ນມາເປັນການວາງແຜນການໂຄສະນາເພ ື່ອຈູງໃຈຜູ້
ບ ລໂິພກໃນໄລຍະຍາວ 

3) ການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນສູ່ກຸ່ມຜູ້ບ ລິໂພກ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຄົນກາງ 
ເປັນການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນໄປຍັງກຸ່ມຜູຊ້ ັ້ ໂດຍເຈາະຈົງອາດເປັນກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກຄົນ

ສຸດທ້າຍ ຫຼ  ຜູ້ຊ ັ້ທາງອຸດສາຫະກ າທີື່ຊ ັ້ສິນຄ້ານັັ້ນໄປໃຊ້ໃນການຜະລິດ ຫຼ  ເປັນການໂຄສະນາ ຫຼ  ເປັນການ
ໂຄສະນາທີື່ມຸ້ງກະຕຸ້ນ ຫຼ  ຈູງໃຈຜູຄ້້າສົື່ງ ຜູ້ຄ້າຍ່ອຍໃຫ້ສົນໃຈທີື່ຈະຊ ັ້ສນິຄ້າຂອງບ ລິສັດໄປຈ າໜ່າຍຕ ື່ 

4) ການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການພ ັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນ
ເລ ອກເຟັັ້ນ  
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ຖ້າເປັນການໂຄສະນາທີື່ເນັັ້ນມຸ້ງກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ຈະເນັນການ
ໂຄສະນາ ທີື່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູບ້ ລໂິພກຮູ້ຈັກປະໂຫຍດຂອງສິນຄ້າ ແຕ່ຖ້າເປັນການໂຄສະນາທີື່
ເນັັ້ນມຸ້ງກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນເລ ອກເຟັັ້ນຈະເນັັ້ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກາສນິຄ້າເພ ື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຍອມຮັບ 
ແລະ ເລ ອກຜະລິດຕະພັນຂອງບ ລິສັດແທນສິນຄ້າຂອງຄູແ່ຂ່ງຂັນ 

5.4.2 ສ ື່ໂຄສະນາ (Advertising Media)  
ເມ ື່ອກ ານົດດປະເພດໂຄສະນາແລ້ວຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງຄ ານ ງວ່າຈະເລ ອກ 

ໂຄສະນາຜ່ານຊ ື່ໂຄສະນາປະເພດໃດເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຂ ັ້ມູນຕ່າງໆ ສົື່ງເຖິງກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກເປົັ້າໝາຍທີື່ທຸລະກິດ
ຕ້ອງການຫຼາຍທີື່ສຸດ ໂດຍຄ ານ ງເຖິງເວລາ ແລະ ຕົັ້ນທ ນດ້ວຍ ສ ື່ໂຄສະນາມີຫຼາຍປະເພດດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

1) ໂທລະທັດ (Television)  
ເປັນຊ ື່ໂຄສະນາທີື່ທັນສະໄໝຫຼາຍທີື່ສຸດ ແລະສາມາດຈະເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກ

ໄດ້ດີທີື່ສຸດ ເພາະຈະຕ້ອງໃຊ້ທັງປະສາດຕາ ແລະ ປະສາດຫູໄປພ້ອມໆກັນສ ື່ໂຄສະນານີັ້ມຂີ ັ້ດີຄ : ສາມາດຈະ
ເຂົັ້າເຖິງຜູຊ້ົມຈ ານວນຫຼາຍ ເກີດຄວາມຮັບຮູ ້ແລະ ເຂົັ້າໃນໄດ້ງາຍເພາະມທັີງສີ ແສງ ສຽງ ແລະ ພາບທີື່ເຄ ອ
ນໄຫວໄດ້ ລັກກສະນະຂອງການແບ່ງເວລາຂອງສະຖານນີໂທລະທັດຈັດແບ່ງເວລາຕາມກຸ່ມຂອງຜູຊ້ົມເຊັື່ນ: 
ລາຍການເດັກ ລາຍການແມບ່້ານ ລາຍການພ ື່ບ້ານອ ື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຜູຜ້ະລິດສາມາດເລ ອກຊ່ວງເວລາ ທີື່ຈະສົື່ງ
ເສີມການຈ າໜ່າຍທີື່ເໝາະສົມໄດ້ ແຕ່ການໃຊ້ສ ື່ໂຄສະນາທາງໂທລະທັດມຂີ ັ້ເສຍຄ : ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ອາຍຸ
ຂອງການໂຄສະນາສັັ້ນ ແລະ ເສຍເວລາຫຼາຍ ຄ່າໃຊຈ້່າຍສູງໃນການຜະລິດພາບຮູບເງົາໂຄສະນາ 

 
 

2) ວິທະຍຸ (Radio)  
ເປັນສ ື່ໂຄສະນາທີື່ຄວມຄຸ່ມກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກໃນວົງກວ້າງ ຕົັ້ນທ ນຂອງການໂຄສະ 

ນາໂດຍຊ ື່ວິທະຍຸນີັ້ເສຍັຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ ື່າ ສາມາດຕິດຕາມກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໄປໄດ້ທຸກທີື່ທຸກເວລາ ການໃຊ້ຊ ື່
ໂຄສະນານີັ້ ເໝາະກັບກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກທີື່ມີລາຍໄດ້ຕ ື່າ ເພາະການຊ ັ້ວິທະຍໄຸວ້ໃຊນ້ັັ້ນ ລາຄາຖ ກ ອີກທັງສາມາດ
ໃຊພ້າສາທ້ອງຖິນໄດ້ ຜູ້ທີື່ບ ື່ຮູໜັ້ື່ງສ ກ ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຊ ື່ໂຄສະນາເຫົຼື່ານັັ້ນໄດ້ ການໃສຊ່ ື່ໂຄສະນາ
ທາງວິທະຍຸມຂີ ັ້ເສຍຄ : ການຟັງສຽງຢ່າງດຽວເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູຂ້ອງຜູບ້ ລໂິພກບ ື່ເລກິເຊິື່ງບານໃດ ແລະ 
ຄວາມສົນໃຈທີື່ຜູ້ບ ລິໂພກມີຕ ື່ຂ່າວສານນັັ້ນຈະຫຼຸດລົງ ເພາະໃນລະຫວ່າງຮັບຟັງຂ່າວສານສວນຫຼາຍຜູ້ບ ລໂິພ
ກຈະເຮັດວຽກຢ່າງອ ື່ນຄວບຄູໄ່ປດ້ວຍ 

3) ໜັງສີເພມີ (Newspaper) 
ເປັນຊ ື່ໂຄສະນາປະເພດໜ ື່ງທີື່ມີຜູນ້ິຍົມໃຊກ້ັນຫຼາຍ ເພາະສາມາດຄວບຄຸມພ ັ້ນທີື່ 

ແລະ ຈ ານວນຜູຮ້ັບໄດ້ກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະຖ້າໜັງສ ເພິມນັັ້ນມປີະລິມານການເພີື່ມຈ າໜ່າຍສູງ ແລະ 
ຫາກຕ້ອງການສົື່ງສ ື່ຂ ັ້ຄວາມ ໃນເຂດທ້ອງຖິື່ນກ ອາດເລ ອກໜັງສ ພິມລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ເປັນສ ື່ສະໜັບສະໜູນ
ການໂຄສະນາໄດ້ ນອກຈາກນັັ້ນຊ ື່ໂຄສະນາທາງໜັງສ ພິມຍັງແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມລະດັບອາຍຸ ກາສ ກສາ ເພດ
ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງບ ລິສັດສາມາດເຂົັ້າສູກຸ່່ມຂອງຜູບ້ ລໂິພກທີື່ຕ້ອງການໄດ້ ແຕ່ການໃຊ້ສ ື່ສານໂຄສະ 
ນານີັ້ມີຂ ັ້ເສຍຄ : ອາຍຸຂອງສ ື່ໂຄສະນາທາງໜັງສ ພິມມອີາຍຸສັັ້ນພຽງວັນດຽວເທົື່ານັັ້ນ ຫັຼງຈາກນັັ້ນຜູອ່້ານຈະບ ື່
ສົນໃຈຂ່າວສານນັັ້ນອີກ 

4) ວາລະສານ (Magazine) 
ເປັນຊ ື່ໂຄສະນາອີກປະເພດໜ ື່ງທີື່ນັບມ ັ້ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເພີື່ມຂ ັ້ນເລ ື່ອຍໆ 

ວາ ລະສານມີຊ່ວງຂອງຊີວິດນານກວ່າສ ື່ໂຄສະນາທາງໜັງສ ພິມ ສ ື່ໂຄສະນາທາງວາລະສານມຂີ ັ້ດີຄ : ເປັນສ ື່
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ທີື່ສາມາດໃຊ້ພາບເພ ື່ອສັກຈູງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູອ້່ານໄດ້ ແລະ ວາລະສານນີັ້ຈະເຂົັ້າສູກຸ່່ມຜູບ້ ລໂິພກເປັນ
ກຸ່ມສະເພາະເຊັື່ນ: ວາລະສານສຸພາບສັດຕີ ວາລະສານກິລາ ວາລະສານກະສກິ າ ອ ື່ນໆ ດັື່ງນັັ້ນ ຜູຜ້ະລິດ
ສາມາດຈະໃຊ້ສ ື່ໂຄສະນານີັ້ເຂົັ້າສູກຸ່່ມລູກຄ້າທີື່ຕົນຕ້ອງການໄດ້ ນອກຈາກຮູບແບບຂອງວາລະສານຍັງໄດ້ມີ
ການຈັດຮູບເຫັຼັ້ມສ ື່ສານສວຍງາມ ເຮັດໃຫ້ຜູອ່້ານສົນໃຈທີື່ຈະເກັບຮັກສາເອາົໄວ້ ເມ ື່ອນ າມາອ່ານໃໝ່ກ ຈະ
ເຫັນພາບການໂຄສະນານັັ້ນໄປດ້ວຍ ແຕ່ການໃສສ່ ື່ໂຄສະນາດ້ວຍວິທີນີັ້ມີຂ ັ້ເສຍຄ  ອັດຕາຄ່າໂຄສະນາສູງ ໃຊ້
ເວລານານກວ່າໜັງສ ຈະອອກແຕ່ລະຄັັ້ງ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຄວາມຖີື່ຂອງຂ ັ້ຄວາມໂຄສະນາເຖິງຕົວຜູບ້ ລໂິພ
ກຊ້າ 

5) ສ ື່ໂຄສະນາກາງແຈ້ງ (OutdoorAdvertising)  
ເປັນປ້າຍໂຄສະນາທີື່ທ າດ້ວຍໄມ້ ຫຼ  ວັດສະດຸອ ື່ນໆ ປາຍໂຄສະນາທີື່ໃຊ້ໄຟຟ້າ 

ການໃຊ້ສ ື່ໂຄສະນາປະເພດນີັ້ບ ື່ໄດເຈາະຈົງໄປທີື່ກຸ່ມຜູບ້ ລໂິພກກຸ່ມໃດກຸ່ມໜ ື່ງ ແຕ່ມຸ້ງເພ ື່ອເຕ ອນຄວາມຊົງຈ າ
ຂອງຜູບ້ ລິໂພກທີື່ຜ່ານສັນຈອນໄປມາ ການໃຊສ້ ື່ໂຄສະນາປະເພດນີັ້ຈະຕ້ອງເລ ອກສະຖານທີື່ໃນການຕິດຄັັ້ງ 
ແລະ ການໃຊ້ຂ ັ້ຄວາມຕ້ອງສັັ້ນ ກະທັດຫັດ ຊັດເຈນ ແລະ ໄດໃ້ຈຄວາມ ສ ື່ສານຈະຕ້ອງສະດຸດຕາ ສາມາດ
ດ ງດູດຄວາມສົນໃຈບຸກຄົນທົື່ວໄປໄດ້ 

6) ການໃຊ້ສ ື່ໂຄສະນາ ແຫຼື່ງທີື່ລູກຄ້າຊ ັ້ (Point of Purchase Advertising) 
ເປັນການນ າໂປສະເຕີື່ມາຕິດໜ້າຮ້ານ ຮວ່ມເຖິງການຈັດຕົກແຕ່ງພາບໃນຮ້ານ 

ເພ ື່ອສັກຈູງໃຫ້ລູກຄ້າສົນໃຈ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກຄ້າເກີດຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າໂດຍທັນທີທັນໃດ 
 

7) ການໃຊ້ Direct mail  
ເປັນການຈັດສົື່ງແຜ່ນພັບ ຫຼ  Catalog ທີື່ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າພ້ອມພາບ

ປະກອບອະທິບາຍວິທີການສັື່ງຊ ັ້ຈັດສົື່ງທາງໄປສະນີໄປເຖິງລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງຊ ັ້ ເປັນວິທີ
ໂຄສະນາ ແລະ ສະເໜີຂາຍສິນຄ້າໄປພ້ອມກັນ ໃນປະຈຸບັນມີທຸລະກິດທີື່ສະເໜີຂາຍດ້ວຍວິທີນີັ້ເພີື່ມຫຼາຍ
ຂ ັ້ນລວມເຖິງຮ້ານສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍເ່ຊັື່ນ: Central ເນ ື່ອງຈາກມີຄວາມສະດວກເລ ື່ອງການສ າລະຄ່າ
ສິນຄ້າຜ່ານບັດເຄດິດຕ່າງໆໄດ ້

8) ການໂຄສະນາຕາມຍ່ານພາຫະນະ (TransitAdvertising)  
ການໂຄສະນາຕາມຍານພາຫະນະ ລວມທັງທີື່ພັກຜູໂ້ດຍສານດ້ວຍ ສ ື່ໂຄສະນາ

ຕາມຍານພາຫະຍະ ນີັ້ອາດຕິດປ້າຍໂຄສະນາທາງດ້ານຫັຼງ ຫຼ  ດ້ານຂ້າງກ ໄດ້ ເປັນສ ື່ໂຄສະນາທີື່ສາມດຈະເຂົັ້າ
ເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າສະເພາະທີື່ເປັນລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍ ເປັນສ ື່ໂຄສະນາທີື່ເສຍຄ່າໃຊຈ້່າຍຕ ື່າ ນອກຈາກສ ື່ໂຄສະນາທີື່
ມໃີຊກ້ັນແຜ່ຫຼາຍ ປັດຈຸບັນມີການສະເໜີໂຄສະນາຜ່ານຊ ື່ອ ື່ນໆ ເພີື່ມຂ ັ້ນອີກ ເຊັື່ນ: ການໂຄສະນາໃນສະມຸດ
ໂທລະສັບ (yellow Pages) ຫຼ  ການຕິດຕັັ້ງປາຍໂຄສະນາສະຖານທີື່ຊຸມນຸມຊົນອ ື່ນຕ່າງໆຫຼາຍຂ ັ້ນເຊັື່ນ: 
ຕາມສະໜາມບິນ ສະຖານນີລົດໄພ ສະຖານນີລົດໂດຍສານໄປຕ່າງແຂວງ ຕາມສູນການຄ້າຕ່າງໆ ຫຼ  ການ
ໂຄສະນາດ້ວຍການຕັດແຜນປ້າຍໃນລາຍການຕ່າງໆທາງໂທລະສັບ ໃນສະໜາມກິລາຊ່ວງທີື່ມກີານແຂ່ງຂັນ
ຕ່າງໆ ໃນຖານະຜູອຸ້ປະ ຖ າ ເຊິື່ັ້ງຈະປະກົດຢູ່ໃນສາຍຕາຜູຊ້ົມຕະຫຼອດເວລາຂອງລາຍການນັັ້ນ 

ສ ື່ໂຄສະນາທີື່ກ າລັງເຂົັ້າສູ່ຄວາມນິຍົມ ແລະ ເປັນສ ື່ທີື່ທັນສະໄໝ ພັດທະນາຕາມ
ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເທັກໂນໂລຍີການສ ື່ສານຄ : ການໂຄສະນາທາງ internet ຜ່ານ computer ສ ື່ສານ
ສາມາດຈະໃຊ້ ແຜ່ຫຼາຍໄປໄດກ້ວ້າງແຂວງ ເຖິງລະດັບນາໆປະເທດ 

ຈາກສ ື່ໂຄສະນາແຕ່ລະປະເທດ ຈະເຫັນໄດວ້່າ ການໃຊຊ້່ອງທາງໃນການນ າຂ່າວສານ
ຈາກຜູຜະລິດຫຼ  ຜູຂ້າຍໄປຍັງຜູບ້ ລິໂພກ ຈະສາມາເຮັດໄດ້ໃນການຜ່ານຊ ື່ໂຄສະນາຫຼາຍຮູບແບບ ແຕ່ການ
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ຈະເລ ອກໃຊ້ສ ື່ໂຄສະນາປະເພດໃດນັັ້ນຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງ
ສ ື່ທີື່ໃຊ້ ຂ ັ້ດີ ແລະ   ຂ ັ້ເສຍຂອງສ ື່ຕ່າງໆເຫົຼື່ານີັ້ ສ ື່ຕ່າງໆເຫົຼື່ານັັ້ນເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົັ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດໄດ້
ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ແລະ ຕົັ້ນທ ນ ແລະ ຄ້າໃຊຈ້່າຍໃນການສ ື່ສານໂຄສະນານັັ້ນສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼ  ບ ື່ 

 
5.5 ການສົື່ງເສມີການຂາຍ  

ການສົື່ເສີມການຂາຍເປັນກິດຈະກ າການຕະຫຼາດຢ່າງໜ ື່ງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລໂິພກເກີດຄວາມສົນໃຈ
ໃນຕົວສິນຄ້າຫຼາຍຍິື່ງຂ ັ້ນ ການສົື່ງເສີມການຂາຍເປັນຮູບແບບທີື່ອົງກອນທຸລະກິດສະເໜີຜົນປະໂຫຍດພິ
ເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າເປັນຄັັ້ງຄາວ ເພ ື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກຄ້າຊ ັ້ສິນຄ້າໃນຊ່ວງເວລານັັ້ນ ເປັນກິດຈະກ າທີື່ເຂົັ້າມາເຮັດ
ໜ້າທີື່ສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ໂດຍໃຊ້ຮ່ວມກັບການໂຄສະນາ ແລະ ການຂາຍໂດຍບຸກຄົນ ທຸລະກິດບາງແຫ່ງ
ໄດຈັດຕັັ້ງໜ່ວຍງານຂ ັ້ນມາເຮັດໜ້າທີື່ສົງເສີມການຂາຍໂດຍສະເພາະ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ໝາຍເຖິງວຽກທີື່ເຮັດ
ໜ້າທີື່ໃນການສົື່ງເສີມການຂາຍນີັ້ຈະຂ ັ້ນໂດຍກົງຕ ື່ຝ່າຍການຕະຫຼາດໂດຍໃຫ້ຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດຈັດການ 
ດູແລຄວບຄຸມໄປກັບການໃຊ້ວິທີການຂາຍໂດຍບຸກຄົນ ແລະ ການໂຄສະນາ ເພ ື່ອທີື່ຈະວາງແຜນໃຫ້ສ່ວນ
ປະສົມການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ (Promotion Mix) ໄດປ້ະສານງານໄດຢ້່າງມີປະສິດທິພາບ 

ໃນອະດີດຜູ້ບ ລິຫານການຕະຫຼາດ ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕ ື່ການສົງເສີມການຂາຍໜ້ອຍຫຼາຍ ເພາະ
ເຫັນວ່າເປັນເຄ ື່ອງມ ທີື່ໃຊ້ໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ທີື່ເຫັນຜົນຊ້າຕ່າງກັບການໃຊພ້ະນັກງານຂາຍ ຫຼ  
ການໂຄສະນາ ແລະ ມັກຈະຖ ວ່າການສົື່ງເສີມການຂາຍນັັ້ນຈະໃຊເ້ປັນເຄ ື່ອງມ ທີື່ໃຊ້ສ າລັບຊ່ວງເວລາທີື່ຕ້ອງ 
ການເພີື່ມຍອດຂາຍຂອງທຸລະກິດເທົື່ານັັ້ນ ແຕ່ໃນປະຈບຸັນສະພາວະການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດມີຄວາມ
ຮຸງແຮງຫຼາຍຂ ັ້ນ ຜູ້ບ ລິຫານການຕະຫຼາດຈ ື່ງມຄີວາມຈ າເປນັຢ່າງຍິື່ງທີື່ຈະຕ້ອງປັບປຸງຍຸດທະສາດໃນການສົື່ງ
ເສີມການຂາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັສະຖານນະການ ຜູ້ບ ລິຫານການຕະຫຼາດເລີື່ມເບິື່ງເຫັນຄວາມສ າຄັນຂອງ
ການສົື່ງເສີມການຂາຍທີື່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການຂາຍໄດຢ້່າງຫຼວງຫຼາຍ ກິດຈະກ າການສົື່ງເສີມການຂາຍຈ ື່ັ້ງ
ເພີື່ມຂ ັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ ໄດ້ວ່າເປັນເຄ ື່ອງມ ທີື່ສ າຄັນຫຼາຍທີື່ທຸລະກິດຈະໃຊໃ້ນການວາງກົນລະຍຸດການສົື່ງ
ເສີມ ການຕະຫຼາດໄດ້ ຕະຫຼອດເຖິງວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ດັື່ງນັັ້ນຄ່າໃຊ້ຈາຍໃນການສົື່ງເສີມການ
ຂາຍຈ ື່ງເພີື່ມຂ ັ້ນທຸກໆປີ ປັດຈຸບັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົື່ງເສີມການຂາຍຂອງທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຈະເພີື່ມຂ ັ້ນ
ເຖິງປະມານ 20-30% ຂອງງົບປະມານຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທັງໝົດ 

ກຸມ່ເປົັ້າໝາຍໃນການສົື່ງເສມີການຂາຍ (Sale Promotion Target) 
1) ການສົື່ງເສີມການຂາຍມຸ້ງສູຜູ່ບ້ ລໂິພກ (Consumer Promotion) 
2) ການສົື່ງເສີມການຂາຍມຸ້ງສູຜູ່ຈ້ າໜ່າຍ (Trade Promotion) 
3) ການສົື່ງເສີມການຂາຍມຸ້ງສູ້ື່ພະນັກງານຂາຍ (Sale-force Promotion) 

ເທກນກິການສົື່ງເສມີການຂາຍ (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) ການສົື່ງເສີມໄປຊິງໂຊກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຊິງໂຊກ 
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ການປະຊາສ າພນັ  
ເປັນເຄ ື່ອງມ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃຊຫຼ້າຍຂ ັ້ນ ການປະຊາສ າພນັ

ເປັນການໃຫ້ຂ ມູນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງທຸລະກິດ ສ່ວນການໂຄສະນາເປັນການຂ ັ້ມູນ
ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ການປະຊາສ າພັນເປັນການບອກຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງອົງກອນທຸລະກິດຫຼາຍ
ກວ່າການສະ  ເໜີຂາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູບ້ ລິໂພກບ ື່ຕ້ອງລະມັດລະວັງຕ ື່ຂ່າວສານທີື່ໄດຮ້ັບຫຼວງຫຼາຍ 

ຢ່າງໃດກ ຕາມ ຜູ້ບ ລິຫານການຕະຫຼາດກ ສາມາດອາໄສການປະຊາສ າພັນສ້າງການຍ່ອມັບໃຫ້
ຄົວຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະຖາບັນຄ ອົງກອນທຸລະກິດຈາກຜູບ້ ລໂິພກໄດ້ ດັງນັັ້ນການປະຊາສ າພັນ ຈ ື່ງເປັນ
ການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຊ ັ້ໂດຍອາໄສຊ ື່ສຽງ ພາບຟົດທີື່ດີຂອງກິດຈະການ ໂດຍການສ້າງຂ່າວທີື່ໃຊສ້ ື່ຕ່າງໆ
ເຊັື່ນ: ໜັງສ ພິມ ວິທະຍຸ ໂທລະທັດອ ື່ນໆ ເປັນສ ື່ທີື່ໄປເຖິງຜູບ້ ລໂິພກ ເປັນວິທີທີື່ທຸລະກິດເສຍຄ່າໜ້ອຍທີື່
ສຸດ ແລະ ການປະຊາສ າພັນຈະຊ່ວຍສ້າງພາບຟົດທີື່ດີຂອງທຸລະກິດ ທັງໃນສາຍຕາຂອງບຸກຄົນພາຍໃນ 
ແລະ ບຸກຄົນພາຍນອກອົງການອີກດ້ວຍ 

 
 

5.6 ການເລ ອກວທິກີານສົື່ງເສມີການຕະຫາຼດ  
ການຕັດສິນໃຈເລ ອກວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຫຼ  ເລ ອກຊ ື່ທີື່ຈະໃຊ້ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລເຸປົັ້າໝາຍ

ໃນການສົື່ງເສີມໃຫ້ເພີື່ມຍອດຂາຍ ເພີື່ມກ າໄລ ສ້າງພາບຟົດທີື່ດີ ໃຫ້ກັບກິດຈະການ ບ ື່ສາມາດຈະປະເມີນ
ຜົນວັດໄດ້ໃນເຊິງປະລິມານ ດັງນັັ້ນຈ ື່ງເປັນວຽກທີື່ຍຸ້ງຍາກວຽກໜ ື່ງສັບບລັບຜູບ້ ລິຫານການຕະຫຼາດ ການ
ຕັດສິນໃຈເລ ອກ Promotion Mix ທີື່ຈະໃຫ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈ ື່ງຕ້ອງສ ກສາວເິຄາະຈາກປັດໃຈຫຼາຍ
ປະການ ທີື່ມີອິດທິພົນຕ ື່ການເລ ອກສ ື່ ແລະ ວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ມີອິດທິພົນຕ ື່ປະສິທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງສ ື່ ແລະ ວິທີເລ ອກໃຊ້ 
5.7 ຄນຸຄາ່ການສງົເສມີທາງການຕະຫາຼດ  

ເນ ື່ອງຈາກມີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຫຼາຍປະກອບການຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຈົນເບິື່ງ   
ເໝ ອນວ່າບ ື່ມີຜະລິດຕະພັນໃດຈະຈ າໜ່າຍໄດ້ໂດຍບ ື່ມີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເຂົັ້າຊ່ວຍ ເມ ື່ອການສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດເຂົັ້າມາໃນຊີວິດ ປະຈ າວັນຂອງຜູບ້ ລໂິພກຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງວິພາກວິຈານຂອງຄວາມ
ຖ ກຕ້ອງໃນການທຸ້ມເທການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມຂີ ັ້ຄວາມຫຼາຍກ່ຽວກັບຜົນການຈັດກິດຈະ 
ກ າການຕະ ຫຼາດເຊັື່ນ:  

- ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ເພີື່ມຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຈ າໜ່າຍ ສິນຄ້າໂດຍບ ື່ຈ າເປັນ 
- ການໂຄສະນາຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າມາຄອບງ າການໃຊ້ສະຕິບັນຍາຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 
- ການສົື່ງເສີການຕະຫຼາດ ເຂົັ້າມາຍັດຍຽດຄວາມຄິດໃນການຈ່າຍເງິນຊ ັ້ຜະລິດຕະພັນໂດຍຍັງບ ື່

ຄິດເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟ ອຍຂ ັ້ນ 
- ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດບ ື່ໄດກ້ ຜົນດີອັນໃດໃຫ້ສັງຄົມ 
- ການໂຄສະນາ ແລະ ການຈັດກິດຈະກ າພິເສດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງ
ເສດຖະກິດ 
- ການໂຄສະນາ ແລະ ການ ຫຼ  ການຂາຍຂອງພະນັກງານຂາຍ ມັກຈະມີເຈຕະນາຫຼອກລວງ ບ ື່

ຄ ານ ງເຖິງສິນລະທ າ ເຮັດໃຫ້ຄົນຫົຼງເຊ ື່ອ 
- ຂ ັ້ຄວາມໂຄສະນາມັກຈະເກີນຄວາມຈິງ 
5.7.1 ຄນຸຄາ່ການສົື່ງເສມີການຕະຫາຼດທີື່ມຕີ ື່ສງັຄມົ 
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ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ມໂີອການເລ ອກຫຼາຍຂ ັ້ນສ າລັບຜູບ້ ລໂິພກແຕ່ລະກຸ່ມ 
ຫາກຂາດການສ ື່ສານຕ່າງໆ ຜູ້ບ ລໂິພກຈະບ ື່ຮູວ້່າມີຜະລິດຕະພັນໃນຄຸນລັກສະນະອ ື່ນໆ ທີື່ເໝາະສົມກົງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຫຼາຍກວ່າ ຄວາມຮູກ້່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຂ ັ້ນ ກ ໃຫ້ເກີດອິດສະລະໃນການ
ເລ ອກຫຼາຍຂ ັ້ນ 

  ມີໂຄງສະນາດ້ານການສົື່ງເສີມຫຼວງຫຼາຍເກີດຂ ັ້ນ ປະສົບຄວາມສ າເລັດໄດ້ ໂດຍການ
ນ າວິທີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດການໂຄສະນາຕ່າງໆ ມາໃຊ້ເຊັື່ນ: ໂຄງການສັກຊວນໃຫ້ປະຊາຊົນປະຢັດນ ັ້າ 
ປະຢັດໄຟ ໂຄງການຕ ື່ຕ້ານຍາເສດຕິດ ການຊັກສວນໃຫ້ໄປໃຊ້ສິດເລ ອກຕັັ້ງ ຫຼ  ການຕ ື່ຕ້ານການຊ ັ້ສຽງ 
ໂຄງການວາງແຜນຄອບຄົວ ໂຄງການປ້ອງກັນໂລກພະຍາໃບໄມ້ ໃນການປະສົບຄວາມສ າເລັດຈາກການລົງ
ໂຄສະນາຜ່ານຊ ື່ຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 

  ການສົື່ງເສີື່ມການຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນນີັ້ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູກ້ານສ ກສາ ໃນການດ າລົງ
ຊີວິດທີື່ທັນສະໄໝກັບຜູບ້ ລໂິພກໄປດ້ວຍ ຈາກການນ າສະເໝີແນະນ າຜະລິດຕະພັນມາໃໝ່ໆ ດ້ວຍເທັກໂນ
ໂລຊີສູງ 

 ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທິງ ຫຼ  ຂ່າວສານຕ່າງໆ 
ຈາກ ການເຂົັ້າມາຊ ັ້ການໂຄສະນາ ໃນສ ື່ຊະນິດຕ່າງໆ ທັງວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ຫາກຂາດກິດຈະກ າສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດ ທຸລະກິດບັນເທິງ ຫຼ  ສິື່ງຕີເພີມເຫົຼື່ານີັ້ ຈະບ ສາມາດທ າທຸລະກິດຕ ື່ໄປໄດ້ ແລະ ບ ື່ສາມາດ
ຜະລິດລາຍການສະນຸກໆ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນເບິື່ງໄດ້ 

5.7.2 ຄນຸຄາ່ການສົື່ງເສມີການຕະຫາຼດທີື່ມຕີ ື່ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ 
ດ້ວຍງົບປະມານທີື່ທຸລະກິດຕ່າງໆ ບ ື່ວ່າຂະໜາດໃຫ່ຍ-ນ້ອຍທຸ້ມເທໄປໃນການຈັດ

ເຮັດກິດຈະກ າດ້ານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ກ ຜົນໃຫ້ເກີດທຸລະກິດໃໝ່ໆເພີື່ມຂ ັ້ນ ຂະຫຍາຍການຈ້າງງານເພີື່ມ
ຂ ັ້ນ ເກີດທຸລະກິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດງານສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດຫຼວງຫຼາຍ ບ ລິສັດໂຄສະນາ ໂຮງພິມ 
ກິດຈະການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ໜັງສ ພິມ ວາລະສານ ສະຖານນີໂທລະທັດ ສະຖານນີ
ວິທະຍຸ ຜູ້ຂາຍໜັງສ  ຂາຍເຈ້ຍ ຂາຍວັດຖຸຕ່າງໆ ໃນການຈັດເຮັດວຽກສົື່ງເສມີການຕະຫຼາດ ກິດຈະການ
ເພີື່ມຂ ັ້ນຕ້ອງຈ້າງວຽກເພີື່ມຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດດີຂ ັ້ນ 

 ຕົວທີື່ຜະລິດສິັ້ນຄ້າແລະບ ລິການ ເມ ື່ອທ າການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດແລ້ວ ຈ າໜ່າຍໄດ້
ເພີື່ມຂ ັ້ນ ຍ່ອມຕ້ອງການກ າລັງຄົນເພີື່ມຂ ັ້ນ ວັດຖຸດີບເພີື່ມຂ ັ້ນ ເຄ ື່ອງຈັກອຸປະກອນເພີື່ມຂ ັ້ນ ເພ ື່ອເພີື່ມການ
ຜະລິດ ຍ່ອມກ ື່ໃຫ້ເກີດຜົນດີ ຕ ື່ການຈະເລີນຂອງເສດຖະກິດເຊັື່ນກັນ ແລະ ຫາກສາມາດທ າການສົື່ງເສີມ
ການຕະຫຼາດ ນ າໄປຈ າໜາຍໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ ຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ເງີນຕາເຂົັ້າປະເທດໄດອີກ ທາງໜ ື່ງ ເປັນ
ການເສີມຄວາມມັງຄັື່ງໃຫ້ກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄດ້ 

5.7.3 ຄນຸຄາ່ການສົື່ງເສມີການຕະຫາຼດທີື່ມຕີ ື່ທລຸະກດິ 
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດມຜີົນໃຫ້ຈ າໜ່າຍຜົນຜະລິດໄດເ້ພີື່ມຂ ັ້ນ ຈະມີຜົນຕ ື່ການຫຼຸດ

ຕົັ້ນທ ນຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ ເມ ື່ອຜົນຜະລິດຫຼາຍຂ ັ້ນ ຈ າໜາຍຫຼາຍຂ ັ້ນ 
ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດສາມາດປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິດ ປຽນພ ດຕິກ າຂອງຜູຊ້ ັ້

ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຍ່ອມຮັບໃນສິນຄ້າໃໝ່ ໄດໄ້ວຂ ັ້ນ ກິດຈະການທຸລະກິດບ ື່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການແນະນ າ
ສິນຄ້າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຈະຫຼຸດລົງ 

ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມມັກໃນກາສນິຄ້າ ໄດ້ໄວຂ ັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການ
ຕັດສິນໃຈເລ ອກຊ ັ້ຂອງຜູບ້ ລໂິພກໄວຂ ັ້ນ ຊ ັ້ໃນປະລິມານຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພາະຢູບ່ົນພ ັ້ນຖານຂອງຄວາມເຊ ື່ອຖ  ທີື່
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ສ າຄັນ ການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຖ ກນ າໄປໃຊ້ແນວໃດ ? ບ ື່ແມ່ນມີການສົື່ງເສີມການຕະຫຼາດ ຫຼ  ບ ື່? ທີື່ກ 
ໃຫ້ເກີດຄຸນຄ່າ ຫຼ  ສ້າງຄວາມເສ ອມເສຍ ? 
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