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การเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการด้วยช่องทางการจัดจ�าหน่าย

Enhance service businesses by distribution channels
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บทคัดย่อ

	 เนือ่งมาจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ท�าให้ธรุกจิบรกิารเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ในช่วงเวลาทีผ่่านมา	ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น	แต่ธุรกิจบริการเองก็มีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญคือ	ธุรกิจบริการส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้อง
มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนในการบริการนั้น	ดังนั้นการที่ธุรกิจบริการใดจะท�าการขยายธุรกิจจะต้องค�านึงถึงคุณภาพของการบริการและช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการในแต่ละประเภท	โดยอาจมีการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายในรูปแบบสาขา	การให้สิทธิ
ทางการค้า	 การจัดตั้งตัวแทนการจัดจ�าหน่าย	 และการจัดจ�าหน่ายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์	 โดยการตัดสินใจขยายธุรกิจด้วยช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายรูปแบบใดนั้นต้องค�านึงถึงพฤติกรรมของลูกค้า	ประเภทของธุรกิจบริการ	ความสามารถในการบริหารงาน	และการ
ควบคุมคุณภาพการให้บริการ	เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Abstract

 Due to the change of customer behaviors, there has now become an increase of the satisfactions needed from 
the service providers in terms of services when compared to the past few years.  To satisfy all customers, companies require 
customers to actually participate or interact in face-to-face confrontation activities with the service providers; hence, 
creating a major obstacle, limited accessibility. The companies who have decided to increase the market accessibility 
have to take the service quality and distribution channels, provided to the customers, into consideration. The distribution 
channel strategies; i.e. direct channel, franchise system, agent channel and e-commerce, are depending on the nature 
of the business of each company and the customer behavior itself to reach highest customer satisfaction.

บทน�า

 ภาคการบริการ	ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย	จะเห็นได้จาก	รายได้และการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม	โดยในปี	2551	ภาคการบริการมีรายได้ทั้งสิ้น	1,981,291	ล้านบาท	ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2550	ร้อยละ	0.97	
และมีสัดส่วนถึง	 ร้อยละ	45.43	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	
2552)	รายละเอียดดังตารางที่	1	ที่แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ปี	2549	-	2551
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ตารางที่ 1	แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ปี	2549	-	2551

สาขา
มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

2549 2550 2551 2549 2550 2551

ภาคการเกษตร 366,842 370,030 383,079 9.04 8.69 8.78

ภาคการผลิต 1,814,408 1,924,346 1,997,026 44.73 45.21 45.79

ภาคการบริการ 1,875,300 1,962,188 1,981,291 46.23 46.1 45.43

ก่อสร้าง 98,085 100,511 95,190 2.42 2.36 2.18

ค้าปลีกค้าส่ง 561,246 589,231 598,086 13.84 13.84 13.71

โรงแรมและภัตตาคาร 151,267 157,861 160,712 3.73 3.71 3.68

การขนส่งและคมนาคม 407,682 432,036 430,231 10.05 10.15 9.86

การเงิน 140,719 148,575 158,973 3.47 3.49 3.65

อสังหาริมทรัพย์ 159,500 164,818 168,737 3.93 3.87 3.87

การบริหาราชการแผ่นดิน 115,299 119,051 120,676 2.84 2.8 2.77

การศึกษา 99,343 109,050 107,439 2.45 2.56 2.46

งานด้านสุขภาพและสังคม 50,938 54,211 53,839 1.26 1.27 1.23

กิจกรรมด้านบริการชุมชน 87,619 83,149 83,646 2.16 1.95 1.92

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 3,602 3,695 3,762 0.09 0.09 0.09

รวม 4,056,550 4,256,564 4,361,396 100 100 100

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2552

	 ทั้งนี้	การที่อุตสาหกรรมภาคการบริการเติบโตขึ้น	ส่วน
หนึ่งก็เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยมีภูมิศาสตร	์ ประวัติศาสตร์
และสภาพอากาศทีด่	ีเหมาะแก่การท่องเทีย่ว	รวมถงึวฒันธรรมของ
คนไทยที่โดดเด่นด้วยมิตรไมตรี	 อีกทั้งมีอัตราค่าบริการที่เหมาะ
สม	 จึงท�าให้ธุรกิจบริการของประเทศไทยเติบโตได้อย่างไม่ยาก
นกั	แต่เมือ่มกีารเปิดเสรกีารค้าภาคบรกิารภายใต้กรอบความตกลง
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน	อย่างเต็มรูปแบบในปี	2558	ก็จะท�าให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	10	ประเทศเสมือนเป็นตลาดและฐาน

การผลิตเดียวกัน	นั่นก็จะส่งผลให้การแข่งขันทางการค้าทวีความ
รุนแรงขึ้น	และในระยะเวลาอันใกล้นี้	คือ	ภายในปี	2553	ได้มีการ
ก�าหนดสาขาต่างๆ	ของภาคการบรกิารทีจ่ะมกีารเร่งรดัผูใ้ห้บรกิาร
ให้มีสัดส่วนถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนให้มากขึ้นและท�าการ
ยกเลิกข้อผูกพันในการเข้าสู่ตลาดทั้งหมดในสาขาโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์	 สาขาสุขภาพ	 และสาขาการท่องเที่ยว	 ดังราย
ละเอียดในตารางที่	2	 ที่แสดงกรอบความตกลงทางการค้าภาค
บริการของอาเซียน
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ตารางที่ 2 กรอบความตกลงทางการค้าภาคบริการของอาเซียน

สาขาบริการ รูปแบบการค้าภาคการบริการ (Mode of Supply)

1.	บริการธุรกิจ	/	วิชาชีพ	(แพทย์	วิศวกร	ทนายความ	ฯลฯ) Mode	1	:	การบริการข้ามพรมแดน

2.	บริการด้านสื่อสาร	/	โทรคมนาคม 										(Cross-border	Supply)	

3.	บริการด้านการท่องเที่ยว  

4.	บริการด้านการจัดจ�าหน่าย Mode	2	:	การบริโภคต่างประเทศ

5.	บริการด้านการศึกษา 										(Consumption	Abroad)	

6.	บริการด้านสิ่งแวดล้อม  

7.	บริการด้านการเงิน 	Mode	3	:	การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ

8.	บริการด้านสุขภาพ 											(Commercial	Presence)

9.	บริการด้านการท่องเที่ยว  

10.	บริการด้านนันทนาการ Mode	4	:	การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

11.	บริการด้านการขนส่ง 										(Presence	of	Natural	Persons)

12.	บริการอื่นๆ  

ที่มา : ดุสิต	นนทะนคร	และคนอื่นๆ,	2552

รูปแบบของช่องทางการจัดจ�าหน่ายในธุรกิจบริการ

	 ธุรกิจบริการจะมีการออกแบบช่องทางการจัดจ�าหน่าย	
แตกต่างไปจากธุรกิจที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 เพราะปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน	 รวมถึงลักษณะของธุรกิจก็แตก
ต่างกัน	 โดยรูปแบบของช่องทางการจัดจ�าหน่ายในธุรกิจบริการ
ของประเทศไทยที่ส�าคัญ	มีดังนี้
 1. ช่องทางการจดัจ�าหน่ายแบบสาขา	ซึง่ธรุกจิบรกิาร
ทีเ่หมาะสมกบัช่องทางการจดัจ�าหน่ายรปูแบบนี	้ได้แก่	ร้านอาหาร	
ร้านเสริมสวย	 ธุรกิจสปา	 เป็นต้น	 โดยอาจขยายธุรกิจเป็นหลาย
สาขาแต่ยงัคงเป็นเจ้าของเดยีวกนั	เพือ่ให้สามารถควบคมุคณุภาพ
ของการบริการไว้ได้	
 2. ช ่องทางการจัดจ�าหน ่ายแบบระบบให ้สิทธิ 
ทางการค้า หรือระบบแฟรนไชน์	 โดยเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู ้ 
ให้สิทธิทางการค้า	 ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งสิทธิในการใช้ชื่อ	 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ	รูปแบบการให้บริการ	กิจกรรม
ทางการตลาดและการฝึกอบรมพนักงาน	ตามแต่ข้อตกลงที่ได้ท�า
ไว้กับผู้รับสิทธิทางการค้า

	 ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า	 ตั้งแต่ปี	2553	 เป็นต้นไป	 การ
แข่งขันในภาคการบริการจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน	 ดัง
นัน้	ผูป้ระกอบการของประเทศไทยในภาคธรุกจิบรกิารต้องเตรยีม
พร้อมและเตรียมปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเร่งด่วน	ซึ่ง
กลยทุธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ�าหน่ายถอืเป็นกลยทุธ์ที่
ส�าคญัอกีกลยทุธ์หนึง่	เพราะหากพจิารณาลกัษณะของธรุกจิบรกิาร
จะพบว่า	 ธุรกิจบริการจะมีลักษณะในการด�าเนินธุรกิจไม่เหมือน
ธุรกิจอื่นๆ	 เพราะเป็นธุรกิจที่ลูกค้าต้องมีส่วนร่วมในการบริการ	
และโดยส่วนใหญ่ลกูค้าต้องเดนิทางมารบับรกิารด้วยตนเอง	ดงันัน้
หากมกีารพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคกจ็ะช่วยให้ผูบ้รโิภคได้รบัความสะดวกและสามารถรบั
บรกิารได้รวดเรว็ขึน้	ซึง่นัน่ย่อมส่งผลต่อผลประกอบการของบรษิทั	
และจะท�าให้ธรุกจิสามารถเตบิโตและอยูร่อดได้ในภาวะทีม่กีารแข่ง
ขันที่รุนแรง
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 3. ช่องทางการจดัจ�าหน่ายแบบตวัแทนการจดัจ�าหน่าย 
โดยธรุกจิบรกิารบางประเภทจะมลีกูค้าทีอ่ยูก่ระจายตวักนั	ซึง่อาจ
ครอบคลมุพืน้ทีก่ว้าง	จงึอาจท�าให้ธรุกจิไม่สามารถตอบสนองหรอื
ให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	 ทั้งที่ลูกค้ามีความต้องการ	 ดังนั้น
จึงอาจต้องใช้ตัวแทนการจัดจ�าหน่าย	เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ
ลูกค้า	หรือสามารถเพิ่มการขายในปริมาณที่มากขึ้นให้กับลูกค้าที่
ซื้อครั้งละจ�านวนมากๆ	 เช่น	 สายการบิน	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ธุรกิจทวัร์	ที่จะมีการด�าเนนิธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกันและมักจะเป็นการ
ซื้อบัตรโดยสารเป็นกลุ่ม	 ดังนั้นจึงควรแต่งตั้งให้บริษัททัวร์เป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายให้	 อีกทั้งลูกค้าที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ	
หรอืในจงัหวดัต่างๆ	กจ็ะสามารถซือ้และรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิ
จากบรษิทัทวัร์ทีเ่ป็นตวัแทนการจดัจ�าหน่ายได้	กจ็ะท�าให้ลกูค้าได้
รับความสะดวกมากขึ้น
 4. ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
โดยในปัจจุบันระบบช่องทางการจัดจ�าหน่ายนี้เริ่มเป็นที่นิยมมาก
ขึน้	เพราะเป็นทีท่ราบกนัดว่ีาธรุกจิบรกิารนัน้	พนกังานทีใ่ห้บรกิาร
มีผลอย่างมากในด้านความพึงพอใจของลูกค้า	แต่ก็มักเกิดปัญหา
บ่อยครั้ง	 เพราะว่าการควบคุมพฤติกรรมในการให้บริการของ
พนักงานนั้นท�าได้ยาก	 ดังนั้นระบบช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถลดปัญหาในส่วนนี้ไปได้	 แต่ก็
จะใช้ได้กับธุรกิจบริการบางประเภทเท่านั้น	 หรืออาจใช้ได้ในการ
บริการบางขั้นตอนเท่านั้น	 เช่น	 ขั้นตอนการจองเพื่อขอรับบริการ	
เช่นการจองบัตรโดยสาร	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังท�าให้ต้นทุนค่า
บรกิารต�า่ลง	เพราะใช้พนกังานในการให้บรกิารน้อยลง	และลกูค้า
สามารถมาซือ้สนิค้าได้ตลอด	24	ชม.และทกุวนัไม่มวีนัหยดุ	อกีทัง้
ลูกค้าสามารถเลือกบริการได้ตรงตามความต้องการได้มากขึ้น
 จากรูปแบบของช่องทางการจัดจ�าหน่ายในธุรกิจบริการ
ของประเทศไทย	ทัง้	4	รปูแบบข้างต้น	จะเหน็ได้ว่าช่องทางการจดั
จ�าหน่ายผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์	เป็นช่องทางการจดัจ�าหน่าย
ทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุในปัจจบุนัและมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง	 ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงควรศึกษาทั้งประโยชน์และข้อควร
ระวงัของการจดัจ�าหน่ายในรปูแบบดงักล่าวให้รอบด้าน	เพือ่ก่อให้
เกิดการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ประโยชน์ของการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

มีดังนี้
	 ·	 ต้นทุนที่ลดต�่าลง	 เพราะการจัดจ�าหน่ายผ่านทาง
ระบบอเิลก็ทรอนกินีจ้ะท�าให้ธรุกจิสามารถลดจ�านวนพนกังานผูใ้ห้
บรกิารลงได้	และอาจมกีารส่งข้อมลูหรอืเอกสารต่างๆ	ให้กบัลกูค้า

ทางอเีมลล์แทนการส่งจดหมาย	กจ็ะท�าให้สามารถลดต้นทนุได้อกี
ทางหนึ่ง
	 ·	 ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น	 ทั้งนี้ก็
เนื่องมาจากการเข้าถึงช่องทางการจัดจ�าหน่ายได้สะดวกและได้
ตลอดเวลาจึงท�าให้ลูกค้ามีการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
	 ·	 ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น	 เพราะลูกค้า
สามารถหาข้อมูลต่างๆ	 หรือจองการเข้ารับบริการต่างๆ	 ได้
ตลอดเวลา	และไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องสถานที่จัดจ�าหน่าย	และไม่ต้อง 
เสียเวลาในการเดินทางไปซื้อบริการก่อนการใช้บริการจริง	 เช่น	 
การหาข้อมลูของมหาวทิยาลยัก่อนการไปสอบหรอืก่อนไปสมคัรได้	
ซึง่ในปัจจบุนักส็ามารถพมิพ์ใบสมคัรและเอกสารส�าหรบัการช�าระ
เงินค่าบริการจากทางเว็บไซต์อีกด้วย	 ก็ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาเดิน
ทาง	และเกิดความรวดเร็วมากขึ้น
	 ·	 ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ
ได้มากขึ้น	เช่น	ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อวิดีโอตามต้องการ	(Video	on	
Demand)	ก็สามารถเลือกรายการที่ตนเองชอบได้

ข้อควรระวงัหรอืสิง่ควรค�านงึในการใช้ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
	 ·	 การออกแบบเวบ็ไซต์	ควรมกีารออกแบบเวบ็ไซต์ให้
สามารถหาข้อมูลหรือใช้งานได้ง่าย	 ไม่ซับซ้อนโดยอาจใช้รูปภาพ
ในการน�าเสนอ	 แต่ต้องไม่มากจนเกินไปเพราะหากมีรูปภาพหรือ
กราฟิกมากเกินไปจะส่งผลต่อระยะเวลาในการเปิดหน้าเว็บไซต์	
และอาจท�าให้ลูกค้าไม่พอใจ	และไม่เข้าดูข้อมูลในที่สุด
	 ·	 การควบคุมข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
เพราะบางครัง้ลกูค้าอาจต�าหนพินกังานด้วยถ้อยค�าไม่สภุาพ		หรอื
ว่าร้ายบริษัท	ในเว็บไซต์สาธารณะ	ก็อาจท�าให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อ
เสียงได้	 ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบข้อความต่างๆในเว็บไซต์อยู่
เสมอ	เพราะจะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที
	 ·	 การแข่งขันด้านราคา 	ในธุรกิจหลายประเภท	มัก
นิยมใช้การจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งจะ
ท�าให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่ายขึ้น	 และราคาจะเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น	 ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง
เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลด้านราคา
	 ·	 ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต ่อช่องทางการจัด
จ�าหน่ายผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	ทัง้ความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูและ
ระบบการช�าระเงิน	 เพราะการที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ซื้อ	ในช่วงแรกจึงอาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจ	ดังนั้นจึงต้องมีการชี้แจง
ข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค้า	 และมีการอธิบายขั้นตอนการใช้บริการที่
เข้าใจง่าย
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 	 ·	 ปัญหาทางด้านความปลอดภัย	ต้องมีระบบที่ดี	 ที่
สามารถรกัษาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของลกูค้าทัง้ข้อมลูส่วนตวัและ
ข้อมูลทางการเงิน	เพราะจะส่งผลต่อชื่อเสียงของธุรกิจได้
	 ·	 คูแ่ข่งขนัทีม่ากขึน้	เพราะการจดัจ�าหน่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะท�าให้	ข้อจ�ากัดด้านท�าเลที่ตั้งนั้นหมดไป	ดังนั้น
จึงอาจท�าให้ธุรกิจอื่นๆ	มองเห็นโอกาสทางการแข่งขันเช่นกัน	จึง
อาจท�าให้มคีูแ่ข่งมากขึน้	ดงันัน้ธรุกจิจงึต้องพฒันาธรุกจิอยูต่ลอด
เวลา

	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าการจัดจ�าหน่าย
ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น	 มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่าง
ยิ่งเพราะจะช่วยลดต้นทุน	 และยังช่วยเพิ่มรายได้ได้อีกด้วย	 รวม
ถึงผู้บริโภคเองก็ยังสามารถใช้บริการได้สะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น	 แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่มีต่อช่องทางการจัดจ�าหน่ายรูปแบบใหม่ที่ธุรกิจ 
เลอืกใช้	ดงันัน้หากพจิารณาทัง้ประโยชน์และข้อควรระวงัอย่างรอบ
ด้านแล้ว	 การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์	คงจะมปีระโยชน์ต่อธรุกจิและผูบ้รโิภคไม่มากกน้็อย	
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจบริการนั้นๆ	ด้วย

สรุป

	 ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น	 ท�าให้ธุรกิจ
บรกิารต่างพฒันาธรุกจิของตนให้มปีระสทิธภิาพและสามารถตอบ
สนองความต้องการของผูบ้รโิภคให้ได้มากทีส่ดุ	ให้ลกูค้าเกดิความ
ประทับใจและรู้สึกคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับ
การบริการที่ได้รับ	ดังนั้นจึงเห็นธุรกิจบริการมีการปรับปรุงการให้
บริการให้มีคณุภาพมาตรฐานมากขึ้น	และการพฒันาชอ่งทางการ
จัดจ�าหน่ายก็ถือเป็นการพัฒนาธุรกิจรูปแบบหนึ่ง	 ที่จะท�าให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น	 และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง	
โดยอาจขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายในรปูแบบสาขา	การให้สทิธิ
ทางการค้า	การจดัตัง้ตวัแทนการจดัจ�าหน่าย	และการจดัจ�าหน่าย
ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์	ตามแต่ละธรุกจิทีแ่ตกต่างกนั	ดงันัน้	
การทีธ่รุกจิบรกิาร	จะเลอืกใช้หรอืพฒันาธรุกจิด้วยช่องทางการจดั
จ�าหน่ายรูปแบบใดจึงต้องพิจารณาถึงศักยภาพของธุรกิจทั้งด้าน
ความรู้	ทักษะการบริหาร	การเงิน	และที่ส�าคัญคือ	พฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั	ซึง่การพจิารณาข้อมลูต่างๆ	อย่างรอบด้าน	
ก็จะช่วยให้ธุรกิจนั้นพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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