
บทที่ 13 
การบริหารชองทางการตลาดและ การบริหารหวงโซอุปทาน 

(Marketing Channel and Supply Chain Management) 
  

บทนี้ผูเขียนจะนําเสนอ กรอบแนวคิดของการบริหารชองทางการจัดจําหนาย การจัดการ

หวงโซอุปทานลักษณะทั่วไปและความสําคัญของชองทางการตลาด การออกแบบชองทางการจัด

จําหนาย การบริหารชองทางการตลาด และการจัดจําหนายสินคา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

กรอบแนวคิดการบริหารชองทางการจัดจําหนาย 
 

การบริหารชองทางการจัดจําหนายจะเปนการสรางความสัมพันธระหวางผูขายปจจัยการ

ผลิต (Suppliers) ผูผลิต และผูบริโภค กรอบแนวคิดการบริหารชองทางการจัดจําหนาย จะ

ประกอบดวย 2 ระบบหลัก ไดแก การจัดการหวงโซอุปทาน (เครือขายผูขายปจจัยการผลิต และ

ชองทางการตลาด) และ การจัดการระบบการกระจายสินคาจะเปนการจัดการไหลเวียนวัตถุดิบ 

และการไหลเวียนสินคาสําเร็จรูป (ภาพที่ 13-1) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่13-1 การบริหารชองทางการจัดจําหนาย 

ทีมา (Kerine, et al., 2003: 425) 

เครือขายผูขายปจจัยการผลิต ชองทางการตลาด 

การไหลของวัตถุดิบและชิ้นสวน 
การไหลของสินคาสําเร็จรูป 

การจัดการระบบการกระจายสินคา 

 

ผูขายปจจัยการผลิต 

การจัดการหวงโซอุปทาน 
 

ผูผลิต ผูบริโภค 



 440 

การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 
 

เมนทเซอร และคณะ (Mentzer et al., 2001) ใหคําจํากัดความของการบริหารหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) วาประกอบดวยองคการ หรือบุคคล 3 ชนิด ซึ่ง

เกี่ยวของกับการไหลเวียนของกิจกรรมตนน้ําไปสูปลายน้ํา (ไดแก สินคา บริการ การเงิน หรือ 

ขอมูล) โดยจัดระดับของการบริหารหวงโซอุปทานได 3 ประเภท คือ หวงโซอุปทานทางตรง 

(ประกอบดวย  ผูขายปจจัยการผลิต บริษัท และ ผูบริโภค) การขยายหวงโซอุปทาน (ประกอบดวย 

ผูขายปจจัยการผลิตขั้นสุดทาย ผูขายปจจัยการผลิต บริษัท และ ผูบริโภคผูบริโภคสุดทาย) และ 

หวงโซอุปทานขั้นสุดทาย แสดงดังภาพที่ 13-2 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13-2 ประเภทของความสัมพันธของชองทางการจําหนายสินคา 

ที่มา (Mentzer et al., 2001) 

 

จากภาพที่ 13-2 แสดงองคประกอบของหวงโซอุปทานขั้นสุดทายซึ่ง ไดแก ผูขายปจจัย

การผลิตขั้นสุดทาย ผูขายปจจัยการผลิต บริษัท และ ผูบริโภคผูบริโภคสุดทาย นักการเงิน นักวิจัย

การตลาด และบริษัทกระจายสินคา (A third-party logistics: 3PL) 

การประชุมหวงโซอุปทานโลก(The Global Supply Chain Forum: GSCF) ไดใหคํานิยาม

ของการบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM) หมายถึงการบูรณาการ

กระบวนการธุรกิจจากผูขายปจจัยการผลิตจนถึงลูกคาคนสุดทาย โดยการใหสินคา การบริการ 

ขอมูลและมูลคาเพิ่มใหกับลูกคาและผูมีสวนไดเสีย (Lambert et al., 2005) การบริหารหวงโซ

อุปทานประกอบดวยแนวคิด 3 ประเภท คือ การบริหารจัดการ การดําเนินงานบริหาร และ 

กระบวนการบริหาร (ภาพที่ 13-3) ดังตอไปนี้ 

ผูขายปจจัยการผลิต

ขั้นสุดทาย 
ผูขายปจจัยการผลิต บริษัท ผูบริโภค 

ผูบริการเงิน ผูวิจัยตลาด 

ผูบริโภคสุดทาย 

3 PL

...  ...  
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 ภาพที่ 13-3 แบบจําลองการบริหารหวงโซอุปทาน 

ที่มา (Mentzer et al., 2001) 

 

สินคา  

 

การบริการ  

 

ขอมูล  

 

การเงิน  

 

การพยากรณ

อุปสงค  

 

การไหลเวียนของ

หวงโซอุปทาน 

 
การประสาน
ระหวางฝาย 

 
(ความเชื่อใจ การ

ผูกพัน ความเสี่ยง 

Dependence 

พฤติกรรม) 

ผูขายปจจัยการผลิต

ขั้นสุดทาย 
ผูขายปจจัยการผลิต บริษัท ผูบริโภค ผูบริโภคสุดทาย ...  ...  

หวงโซอุปทาน 

การขาย 

การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

การพยากรณ 

การผลิต 

การซื้อ 

การกระจายสินคา 

การเงิน 

ระบบสารสนเทศ 

การบริการลูกคา 

การตลาด 

การประสานงานระหวางบริษัท 

(การเปลี่ยนแปลงหนาที่ 3PL การบริหารความสัมพันธ โครงสรางหวงโซอุปทาน) 

คุณคา/ความ

พึงพอใจของ

ลูกคา/กําไร/

ความ

ไดเปรียบเชิง

การแขงขัน 
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1. แนวคิดการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน เปนการบูรณาการหนาที่/ฝายตางๆ

ภายในบริษัท ซึ่งไมใชเพียงแคฝายกระจายสินคา เพื่อสรางคุณคา และความพึงพอใจใหกับ

ผูบริโภค (Mollenkopf, et al., 2000) การบริหารจัดการหวงโซอุปทานจะมีคุณลักษณะ 3 ประการ

คือ แนวทางของระบบ (A system approach) เปนการจัดการการไหลเวียนของสินคาคงคลังจาก

ผูขายปจจัยการผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย แนวทางของกลยุทธ (A strategic approach) เปน

การประสานความสามารถเชิงกลยุทธและเชิงการปฏิบัติงานภายในบริษัท และระหวางบริษัท และ

การมุงเนนผูบริโภค (A customer focus) เปนการสรางคุณคา และความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

2. แนวคิดการดําเนินงานบริหารหวงโซอุปทาน จะเปนการกําหนดกิจกรรมในการ

บริหารหวงโซอุปทาน คือ การบูรณาการพฤติกรรม การแบงปนขอมูล การแบงปนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน  การรวมมือทํางาน การมีเปาหมายมุงที่การบริการผูบริโภค การบูรณาการ

กระบวนการ และ การเปนหุนสวนเพื่อสรางความสัมพันธในระยะยาว องคประกอบของการปฏิบัติ

หวงโซอุปทานมี 3 สวน โครงสรางเครือขายหวงโซอุปทาน (supply chain network structure) 

กระบวนการธุรกิจของหวงโซอุปทาน (supply chain business process) และองคประกอบของ

การบริหารจัดการ (Lambert,  et al., 2005) 

3. แนวคิดกระบวนการบริหารหวงโซอุปทาน เปนการกําหนดกลุมตัวประเมินใน

กิจกรรมที่ผลิตผลลัพธ หรือบริการใหกับผูบริโภค หรือตลาด กระบวนการบริหารหวงโซอุปทานมี 8 

กระบวนการ การจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) การจัดการ

บริการลูกคา (Customer Service Management)การจัดการอุปสงค (Demand Management), 

การจัดการคําสั่งซื้อ การจัดการไหลเวียนผลิต การจัดการความสัมพันธกับผูขายปจจัยการผลิต 

(Supplier Relationship Management) การพัฒนาสินคาเชิงพาณิชย และการบริหารการคืน

สินคา (Lambert,  et al., 2005) ซึ่ง การจัดการลูกคาสัมพันธ และ การจัดการความสัมพันธกับ

ผูขายปจจัยการผลิต เปนตัวเชื่อมโยงกระบวนการ 6 ประเภทในการบริหารหวงโซอุปทาน 

ถึงอยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการหวงโซอุปทาน (The Supply Chain Council: SCC) ได

กําหนดกรอบการปฏิบัติการหวงโซอุปทาน ซึ่งเรียกชื่อยอวา ‘SCOR’ ซึ่งมีกระบวนการธุรกิจ (The 

business process) 4 ชนิด คือ แผน แสวงหาแหลงผลิต (source) ผลิต (make) และสงมอบ

สินคา (delivery)เปนตน 

นักการตลาดควรตรวจสอบสาเหตุและผลลัพธของการบริหารโซอุปทาน เนื่องจาก

ความสัมพันธของหวงโซอุปทานเปนความสัมพันธระยะยาว  
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ภาพที่ 13-4 สาเหตุและผลลัพธของการบริหารหวงโซอุปทาน 

ที่มา (Mentzer et al., 2001) 
 

จากภาพที่ 13-4 สาเหตุของการบริหารหวงโซอุปทาน ไดแก ความเชื่อใจ การผูกพัน 

ความสัมพันธระหวางบริษัทกับหุนสวน (An interdepence) ความสามารถของบริษัท วิสัยทัศน 

กระบวนการสําคัญ ผูนํา และ ผูบริหารระดับสูง และผลลัพธของการบริหารหวงโซอุปทาน ไดแก 

ตนทุนต่ํากวา (Stank et al., 2003) เพิ่มคุณคาและความพึงพอใจใหผูบริโภค และความไดเปรียบ

เชิงการแขงขัน (Rodrigues et al., 2004) 

เตอรเปนดและคณะ(Terpend et al., 2008) ทบทวนงานวิจัยความสัมพันธระหวางผูซื้อ

กับผูขายปจจัยการผลิต (Buyer-supplier relationship) 151 เร่ือง ในระหวางป ค.ศ.1986-2005 

เพื่อศึกษาคุณคาที่ไดจากความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขายปจจัยการผลิต แลวนําเสนอกรอบ

แนวคิดในการบริหารหวงโซอุปทาน ดังภาพที่ 13-5 

จากภาพที่ 13-5 คุณคาที่ไดจากความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขายปจจัยการผลิต ไดแก 

คุณคาไดจากผลการดําเนินงาน การบูรณาการ  ความสามารถของผูขายปจจัยการผลิต และ ผลลัพธ

ดานการเงิน 

 

 
 

-ตนทุนต่ํากวา 

-เพิ่มคุณคาและ

ความพึงพอใจให

ผูบริโภค 

-ความไดเปรียบเชิง

การแขงขัน 

ผลลัพธ การมุงการบริหารหวงโซ

อุปทาน (SCO) 

-แนวทางระบบ 

-แนวทางกลยุทธ 

สาเหตุ 

-ความเชื่อใจ 

-การผูกพัน 

-พึ่งพาภายใน (interdepence) 

-ความสามารถของบริษัท 

-วิสัยทัศน 

-กระบวนการสําคัญ 

-ผูนํา 

-ผูบริหารระดับสูง 

การบริหารหวงโซอุปทาน 

(SCM) 

-บริษัทที่ม ีSCO 

-แบงปนขอมูล 

-การแบงปนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน 

- การรวมมือทํางาน 

-การมีเปาหมายมุงที่การบริการ

ผูบริโภค 

-การบูรณาการกระบวนการ  

-การเปนหุนสวนเพื่อสราง

ความสัมพันธในระยะยาว 

-การประสานงานระหวางฝาย 
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ภาพที่ 13-5 ความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขายปจจัยการผลิต 

ที่มา (Terpend et al., 2008) 
 

เกียนิเปอรโรและคณะ(Giunipero et al., 2008) ทบทวนงานวิจัยความสัมพันธระหวางผู

ซื้อกับผูขายปจจัยการผลิต (Buyer-supplier relationship) 405 เร่ือง พบวาประเด็นที่นิยม

ทําการศึกษา ไดแก กลยุทธของการจัดการหวงโซอุปทาน เชน ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

แนวคิดทรัพยากร ทฤษฏีตัวแทน (Agent theory) และการจัดการความเสี่ยง กรอบคิด แนวโนม 

และ ส่ิงที่ทายเกี่ยวการจัดการหวงโซอุปทาน พันธมิตร (เชน ความเชื่อใจ การผูกพัน ความขัดแยง 

ความสัมพันธ หุนสวน การรวมมือในแนวราบและแนวดิ่ง ความไดเปรียบของตนทุนการคา และ

การติดตอส่ือสาร ตามลําดับ นอกจากนั้น เกียนาคิซและครูม (Giannakis and Croom, 2004) 

พัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีของการบริหารหวงโซอุปทานโดยการทบทวนวรรณกรรม ดานการ

แลกเปลี่ยน ไดแก สินทรัพย สารสนเทศ องคความรู และความสัมพันธ และ ระดับของการ

วิเคราะห ไดแก ผูขายปจจัยการผลิต-ผูผลิต (Dyadic) หวงโซอุปทาน (Chain) เครือขาย 

(Network) แสดงดังตารางที่ 13-1   

 

-กําไร/กําไรสวนเกิน 

-ผลตอบแทนตอ

ยอดขาย 

-ผลตอบแทนตอ

ทรัพยสิน 

-ผลตอบแทนตอการ

ลงทุน 

-สวนครองตลาด 

-มูลคาปจจุบันสุทธิ 

-การเติบโตของ

ยอดขาย 

ผลลัพธดาน
การเงินของผูซือ้ 

กลไกของผูซ้ือ 
การปฏิบัติของผูซ้ือ 

-การสงมอบตรงเวลา (JIT) 

-อํานาจ/การพึ่งพา 

-สัญญา 

-การประเมินผูขายปจจัยการผลิต 

-การเลือกผูขายปจจัยการผลิต 

-การพัฒนาผูขายปจจัยการผลิต 

-การจูงใจผูขายปจจัยการผลิต 

การรวมมือระหวางผูซ้ือกับผูขายปจจัยการ

ผลิต 

-การติดตอสื่อสาร การแบงปนขอมูล การ

ลงทุน การยอมรับ EDI ความเชื่อใจ การ

แบงปนองคความรู และ การบูรณาการพัฒนา

สินคาใหม 

คุณคาไดจาก 
ผลการดําเนินงาน 

-คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ สินคาคงคลัง 

ความรวดเร็ว ความยืดหยุน ความปราดเปรียว  

การบูรณาการ 

-การปรับปรุงความรวมมือ  การลดความเสี่ยง 

การประสานกิจกรรม การแสวงหา/การ

ถายทอดองคความรู  

ความสามารถของผูขายปจจัยการผลิต 

-ความสามารถระดับโลก การปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง การซ้ือเทคโนโลยี การปรับปรุง

ขั้นตอนการพัฒนาสินคาใหม 

คุณลักษณะของตลาด 

คุณลักษณะของผูซื้อ 

คุณลักษณะของสินคา 
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ตารางที่ 13-1 เนื้อหาของหวงโซอุปทาน 
สวนประกอบของการแลกเปลี่ยน ขนาดของการ

วิเคราะห สินทรัพย 
(กายภาพ มนุษย การเงิน) 

สารสนเทศ องคความรู ความสัมพันธ 

ผูขายปจจัย

การผลิต-ผูลิต 

(Dyadic) 

การจัดการเคลื่อนยายสินคา การจัดการ

กระบวนการ/กิจกรรม การวางแผนการผลิต 

การจัดการกําลังการผลิต การจัดจําหนาย 

การจัดซื้อ การจัดการเงิน การจัดการสินคาคง

คลัง การขนสง ที่ตั้ง 

การจัดการเคลื่อนไหวสารสนเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการติดตอสื่อสาร 

พาณิชยอิเลคทรอนิกส EDI 

อินเทอรเน็ต 

การเคลื่อนไหวในองคความรู 

การเรียนรูขององคกร การ

ออกแบบการรวมมือ วิศวกรรับ

เชิญ ทีมผลิตภัณฑ การจัดการ

ความสามารถ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  

เศรษฐกิจดานการคา การจัดการผูขาย

ปจจัยการผลิต หุนสวน พันธมิตร อํานาจ/

ความเชื่อใจ/การผูกพัน การออกแบบ

สัญญา การแสวงหาแหลงผลิต การตลาด

ความสัมพันธ แบบจําลองปฏิสัมพันธ 

หวงโซอุปทาน

(Chain) 

การจัดการโลจิสติกส การเคลื่อนยายสินคา 

การกระบวนการ/กิจกรรม ชองทางการจัด

จําหนาย แนวทางหวงโซอุปทาน การบูรณา

การกระบวนการ/กิจกรรม การจัดการ

เคลื่อนไหวทางการเงิน โครงสรางของหวงโซ

อุปทาน 

การบูรณาการเคลื่อนไหว

สารสนเทศ การวิเคราะหระบบ

มูลคา กระบวนการติดตอสื่อสาร 

 

การถายทอดองคความรู แผน

งานวิจัย การจัดการ

ความสามารถ 

การจัดการผูขายปจจัยการผลิต หุนสวน 

พนัธมิตร อํานาจ/ความเชื่อใจ/การผูกพัน 

แบบจําลองการจัดการ เครือขายทางสังคม 

การเอื้อเฟอดานทรัพยากร การวาง

ตําแหนงในหวงโซอุปทาน การเทียบเคียง 

เครือขาย 

(Network) 

การจัดการกระบวนการ/กิจกรรม ระบบมูลคา 

แหลงของเครือขาย การบูรณาการบริษัท การ

ออกแบบโครงสรางเครือขาย  การออกแบบโล

จิสติกสเครือขาย อุปทานบอบบาง ทฤษฎีเกม 

การจัดการเคลื่อนไหวสารสนเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการติดตอสื่อสาร 

E-commerce EDI อินเทอรเน็ต 

แผนงานวิจัย การจัดการ

ความสามารถ 

การแสวงหาหุนสวน อํานาจ/ความเชื่อใจ/

การผูกพัน อุปทานแบบกระชับ เครือขาย

ทางสังคม  แบบจาํลองปฏิสัมพันธ 

ที่มา (Giannakis and Croom, 2004: 31) 
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เกียนาคิซและครูม (2004) พัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีของการบริหารหวงโซอุปทานที่

ประกอบดวย 3 มิติ ไดแก มิติของการสังเคราะห (ynthesis dimension) มิติของการรวมพลัง 

(Synergy dimension) มิติของการองคยอย (synchronization dimension) หรือเรียกยอวา “3S” 

แสดงดังตารางที่ 13-2  

 

ตารางที่ 13-2 แบบจําลอง 3S 
 ผูขายปจจัยการผลิต-ผูผลิต 

(Dyadic) 

หวงโซอุปทาน(Chain) เครือขาย (Network) 

การสังเคราะห 

ผลิตเอง หรือซื้อ คัดเลือกผูขาย

ปจจัยการผลิต ยึดความสัมพันธ 

ตนทุนการคา หุนสวน/พันธมิตร 

แสวงหาแหลงผลิต (Outsourcing) 

ตนทุนการคา 

แสวงหาแหลงผลิต ตนทุนการคา  

ความเปนเจาของ(การบูรณาการ

แนวดิ่ง) ตําแหนงตลาดในหวงโซ

อุปทาน 

การรวมพลัง 

การจัดการหวงโซอุปทาน 

พลัง/ความเชื่อใจ/การผูกพัน 

การตลาดสัมพันธ ถายทอดองค

ความรู กระบวนการสื่อสาร 

แบบจําลองปฏิสัมพันธ องคกรแหง

การเรียนรู การออกแบบการรวมมือ 

 

การจัดการหวงโซอุปทาน 

พลัง/ความเชื่อใจ/การผูกพัน 

แบบจําลองการจัดการ พลวัตของ

ความสัมพันธ เครือขายทางสังคม 

หวงโซคุณคา การไหลเวียนองค

ความรู กระบวนการสื่อสาร 

แบบจําลองปฏิสัมพันธ องคกรแหง

การเรียนรู การออกแบบการรวมมือ 

การจัดการหวงโซอุปทาน 

พลัง/ความเชื่อใจ/การผูกพัน อุปทาน

บอบบาง บูรณาการอุปทาน เครือขาย

ทางสังคม การประชุมการวิจัย การ

ไหลเวียนองคความรู กระบวนการ

ส่ือสาร แบบจําลองปฏิสัมพันธ องคกร

แหงการเรียนรู การออกแบบการ

รวมมือ 
องครวมยอย 

การจัดการการเคลื่อนไหลของ

สินคา การจัดการกระบวนการ/

กิจกรรม การจัดการผลิต การจัดซื้อ 

การเงิน การคลังสินคาการขนสง 

การจัดการสารสนเทศ 

พาณิชยอิเลคทรอนิกส EDI 

อินเทอรเน็ต 

การจัดการโลจิสติกส การจัดการ

เคลื่อนสินคา การจัดการ

กระบวนการ/กิจกรรม 

การจัดการการเคลื่อนไหวทาง

การเงิน โครงสรางของหวงโซ

อุปทาน การบูรณาการเคลื่อนไหว

ขอมูล 

การจัดการกระบวนการ/กิจกรรม 

การจัดการ ระบบมูลคา 

แหลงของเครือขาย การบูรณาการ

บริษัท การออกแบบโครงสราง ครือ

ขาย  อุปทานบอบบาง การจัดการ

สารสนเทศ พาณิชยอิเลคทรอนิกส 

EDI อินเทอรเน็ต 

ที่มา (Giannakis and Croom, 2004: 34) 

 

มิติของการสังเคราะห (Synthesis dimension) จะเกี่ยวกับโครงสรางทางกายภาพของ

หวงโซอุปทาน มิติของการรวมพลัง (Synergy dimension) จะเกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยและ

ความสัมพันธ และ มิติขององคการยอย (synchronization dimension) จะเกี่ยวของกับการ

ประสานงานและการควบคุมในกระบวนการปฏิบัติการ หรือการผลิต 
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ฮารแลนดและคณะ (Harland et al., 2001) ไดจัดประเภทของเครือขายในหวงโซอุปทาน 

โดยจัดวิธีการดําเนินการวิจัยเปน 3 ข้ัน ไดแก การวิจัยเชิงบุกเบิก กรณีศึกษาแบบสัมภาษณ

เจาะลึก และการสํารวจขั้นสุดทาย พบวาประเภทของเครือขายในหวงโซอุปทานมี 4 ประเภท (ดัง

ภาพที่ 13-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13-6 ประเภทของเครือขายในหวงโซอุปทาน  

ที่มา (Harland et al., 2001: 25) 

 

นวัตกรรมดานเทคโนโลยี/สินคา 

การจัดการอุปสงค 

ปญหา- Buffer stock 

แกไขโดยการติดตามเครือขาย 

การจูงใจ บูรณาการ

ทรัพยากรมนุษย 

แบงปนความเสี่ยง

และประโยชน 
สรางองคความรู 

นวัตกรรมดานกระบวนการ 

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ทําสต็อคใหต่ําที่สุด 

โดยติดตามเครือขาย 

การจูงใจ บูรณการ

อุปกรณ 

แบงปนความเสี่ยง

และประโยชน 
ประมวลผล

สารสนเทศ 

นวัตกรรมดานเทคโนโลยี/สินคา 

การจัดการอุปสงค 

ปญหา- Buffer stock 

แกไขโดยการจัดการเครือขาย 

การคัดเลือก

หุนสวน 

บูรณาการ

ทรัพยากรมนุษย 

การตัดสินใจ สรางองคความรู 

นวัตกรรมดานกระบวนการ/

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ทําสต็อคใหต่ําที่สุด 

โดยการจัดการเครือขาย 

การคัดเลือก

หุนสวน 

การบูรณการ

อุปกรณ 

การตัดสินใจ 

 

ประมวลผล

สารสนเทศ 

ระ
ดับ
อิท
ธิข
อง
เค
รือ
ขา
ยอ
ุปท

าน
ต่ํา

 

เครือขายอุปทานพลวัต เครือขายอุปทานคงที่ 

ระ
ดับ
อิท
ธิข
อง
เค
รือ
ขา
ยอ
ุปท

าน
สูง
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จากภาพที่ 13-6 ประเภทของเครือขายในหวงโซอุปทานมี 4 ประเภท ไดแก เครือขาย

อุปทานพลวัตและระดับอิทธิของเครือขายอุปทานต่ํา เชน บริษัทโตโยตา หรือบริษัทเกีย (IKEA) 

เปนตน เครือขายอุปทานพลวัตและระดับอิทธิของเครือขายอุปทานสูง เชน อุตสาหกรรมเสื้อผา 

เปนตน เครือขายอุปทานคงที่และระดับอิทธิของเครือขายอุปทานต่ํา เชน บริษัทโนเกีย โมโตโรลา 

เปนตน และ เครือขายอุปทานคงที่และระดับอิทธิของเครือขายอุปทานสูง เชน อุตสาหกรรม

อิเลคทรอนิกส  

แมสันโจนส และโทวิลล (Mason-Jones and Towill, 1999) เขียนวาหวงโซอุปทาน

ประกอบดวยทอ 2 ทอ (Pipeline) คือ ทอขอมูลคําสั่งซื้อ (เร่ิมจากจุดขายสินคาถึงผูขายปจจัยการ

ผลิต) และทอการโอนยายสินคา (เร่ิมจากวัตถุดิบถึงลูกคา)  

หวงโซอุปทานแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะเปนอักษรรูปตัว ‘U’ (Traditional supply chain 

with U shaped total lead time) มี 4 ข้ัน คือ การคาปลีก (Retailer) การจัดจําหนายสินคา 

(Distribution) คลังสินคา (Warehouse) และ โรงงานผลิตสินคา (Factory) ซึ่งจัดเปน 2 วิธีคือ ตนน้ํา 

โดยเริ่มจากพอคาปลีก ไปยังผูจัดจําหนาย พอคาสงและผูผลิตสินคาตามลําดับ (Upstream) และ 

จัดเปนปลายน้ํา โดยเริ่มจากผูผลิตสินคา ไปยังพอคาสง ผูจัดจําหนาย และพอคาปลีกตามลําดับ 

(Downstream) 

คริสโตเฟอร และโทวิลล (Christopher and Towill, 2001) ศึกษาการเปรียบเทียบระหวาง

อุปทานบอบบางและอุปทานปราดเปรียว (Lean supply และ Agile supply) แสดงดังภาพที่ 13-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13-7 การแจกแจงแบบพาเรโต (pareto distribution) 

ที่มา (Christopher and Towill, 2001) 

− ผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อ (Make to order) 

− ใหความสําคัญกับกําหนดการผลิต สูง 

− การตอบสนองอยางรวดเร็วและแกไขปรับปรุง  
− พยากรณกําลังการผลิต และบริหารอุปสงค  

20% 

− ผลิตสินคาตามการพยากรณ ) 
− ใหความสําคัญกับกําหนดการผลิตต่ํา  

− บริหารสินคาคงคลังแบบรวมศูนย  
− แสงวงหาการประหยัดในขนาด  

80% 

รอยละ ของอุปสงค

Agile 

รอยละของการผลิต 

Lean 
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 คุณลักษณะของอุปทานบอบบาง ประกอบดวยสินคาโภคภัณฑ อุปสงคของตลาด

สามารถพยากรณไดดวยเชิงปริมาณ ความหลากหลายของสินคามีระดับตํ่า วงจรชีวิตผลิตภัณฑ

ยาวนาน มีตนทุนเปนตัวขับเคลื่อนตลาดหรือผูบริโภค กําไรสวนเกินต่ํา มีการนโยบายจัดซื้อ

วัตถุดิบ ตองการขอมูลจํานวนมาก  ในขณะที่อุปทานปราดเปรียวมีคุณลักษณะดังนี้ สินคาแฟชั่น 

อุปสงคของตลาดไมสามารถพยากรณ ความหลากหลายของสินคามีระดับสูง วงจรชีวิตผลิตภัณฑ

ส้ัน มีรานคาเปนตัวขับเคลื่อนตลาดหรือผูบริโภค กําไรสวนเกินสูง มีนโยบายการจัดซื้อจัดตาม

กําลังการผลิต ตองการขอมูลตามขอผูกมัด 

ฟอวเซตตและฟอวเซตต (Fawcett and Fawcett, 1995) เขียนไววา ระบบการเพิ่มมูลคา

จะประกอบดวย ระบบการจัดซื้อ ระบบการผลิต และระบบการจัดจําหนายสินคา นั้นขับเคลื่อน 

หรือผลักดันโดยความตองการของลูกคา กลาวคือองคกรตองใหบริการลูกคาจนเกิดความพึงพอใจ 

ซึ่งจะสงผลตอมูลคาขององคกร  

Gunasekaran and Ngai (2003) เขียนวาการบริหาร 3PL ประกอบดวย การวางแผนกล

ยุทธ การบริหารสินคาคงคลัง การขนสง การวางแผนกําลังการผลิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology: IT) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ก. การวางแผนกลยุทธ ของบริษัทขนาดเล็ก จะขาดแคลนทุน ทรัพยากร และความ

เชี่ยวชาญ  ดังนั้นบริษัทขนาดเล็กจะตองทําพันธมิตรเชิงกลยุทธ  (Strategic 

alliances)  

ข. การวางแผนดานกําลังการผลิต มีทรัพยากร 4 ชนิด คือ คลังสินคา การขนสง 

อุปกรณการบริหารวัตถุดิบ และทรัพยากรมนุษย การตัดสินใจเกี่ยวกับกําลังการผลิต

จะเปนการตัดสินใจผลิตเอง หรือซื้อ outsourcing เทคโนโลยีที่ใชในการบริหารกําลัง

การผลิต ไดแก การวางแผนวัตถุดิบขององคกร (Material Resource Planning: 

MRP), CRP, การวางแผนการทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resource 

Planning: ERP) นอกจากนั้นแบบจําลองทางสถิติ เชน แบบจําลองโปรแกรมเสนตรง 

แบบจําลองแถวคอย และแบบจําลองกําหนดการผลิตที่เหมาะสมที่สุด 

ค. การบริหารสารสนเทศ เปนการบริหารขอมูลในหวงโซคุณคา เทคนิคที่ใช คือ 

Groupware การบริหารสารสนเทศ (IS) shareware เหมืองขอมูล (data mining) 

คลังขอมูล (data warehouse) นอกจากนั้นเทคโนโลยีที่นํามาใชกับการบริหาร

สารสนเทศคือ การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเลคทรอนิกส ( EDI) พาณิชย

อิเลคทรอนิกส อินเทอรเน็ต (internet)  การวางแผนการทรัพยากรขององคกร 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ระบบเชี่ยวชาญ (Expert system) 
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เต็ง และจารามิลโล (Teng and Jaramillo, 2006) เขียนกิจกรรมและกระบวนการของหวง

โซอุปทานมีความแตกตางกัน เชน หวงโซอุปทานของผาทอในทวีปอเมริกาใต แสดงดังภาพที่ 13-8 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 13-8 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมผาทอ 

ที่มา (Teng and Jaramillo, 2006) 
 

กิจกรรมของการบริหารหวงโซอุปทานมี 5 ประเภท  คือ การบูรณาการเชิงพฤติกรรม 

(Integrated behavior) คือ บูรณาการตั้งแตผูขายปจจัยการผลิต ผูผลิต ผูจัดจําหนาย และ

ผูบริโภค การแบงปนขอมูล (Mutually sharing information) เกี่ยวกับระดับสินคาคงคลัง การ

พยากรณ กลยุทธการสงเสริมการขาย กลยุทธการตลาด การรวมมือ (Cooperation) เร่ิมต้ังแต

รวมมือกันวางแผน และกําหนดตัวประเมินผลการดําเนินงานของสมาชิกในหวงโซอุปทาน 

เปาหมายเดียวกัน (Same goal) องคการ หรือสมาชิกในหวงโซอุปทานตองมีนโยบายเหมือนกัน 

และ บูรณาการเชิงกระบวนการ (Integration of process) ต้ังแตการแสวงหาแหลงผลิต 

(Sourcing) จนถึงการผลิต และการจัดจําหนาย เปนการบูรณาการขามสายงาน (Cross-

functional team) บุคลากรดานปจจัยการผลิต และ 3PL 

เต็ง และจารามิลโล (Teng and Jaramillo, 2006) พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SME) ในอเมริกาใตจะใชกลยุทธ 3PL ในเชิงรุก (Inward Integration) เพื่อใชสินคาที่มีอยู

ตอบสนองความตองการของตลาดอยางรวดเร็วแสดงดังภาพที่ 13-9 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 13-9 การบูรณาการภายใน (Inward Integration) 

 ที่มา (Teng and Jaramillo: 2006) 

ปลูกตน

ฝาย 

ปนเสนดาย ผลิตผา ผลิตเสื้อผา รานคาปลีก ผูบริโภค 

ปลูกตนฝาย ปนเสนดาย ผลิตผา ผลิตเสื้อผา รานคาปลีก ผูบริโภค 

3PL 

ผูทําสัญญา

ยอย 
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ไฮดและจอหน (Heide and John, 1992) ศึกษาพันธมิตรของผูขายปจจัยการผลิตพบวามี

ความสัมพันธระระหวาง การลงทุนของผูซื้อ การลงทุนของผูขายปจจัยการผลิต ขนาดของยอดขาย

ที่ไมสามารถพยากรณได เทคโนโลยีที่ไมสามารถคาดการณได ผลการดําเนินงานที่ไมชัดเจน 

ความตอเนื่อง และการรวมมือระหวางผูซื้อและผูขายปจจัยการผลิต (Heide and John, 1990)  

 
ชองทางการตลาด (Marketing Channel) 

 

การเขาถึงลูกคาคาดหวังไมวาโดยตรง หรือโดยออม ถือเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จของ

การตลาด ในขณะเดียวกันลูกคาก็ไดรับผลประโยชนจากระบบการจัดจําหนายที่บริษัทนํามาใช

ดวยเหมือนกัน ในสวนนี้ผูเขียนจะนําเสนอ ความหมายของชองทางการตลาด ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 
1. คํานิยามของชองทางการตลาด (Defining Marketing Channel of Distribution) 
    ผูริโภคอาจซื้อมันฝร่ังทอดยี่หอเลย (LAY) จากรานเซเวนอิเลฟเวน หรือซื้อหนังสือจาก 

Amazon.Com สินคาที่ผูบริโภคซื้อจะไดมาจากชองทางการจัดจําหนาย หรือชองทางการตลาด 

ชองทางการตลาด (Marketing Channel) ประกอบดวย บุคคล หรือกิจการธุรกิจที่อยูใน

กระบวนการจัดจําหนายสินคาที่ใชอุปโภคบริโภคโดยลูกคา 

    ชองทางการตลาดเปรียบไดกับทอประปาที่ปลอยใหน้ําไหลสูครัวเรือน ชองทาง

การตลาดจะปลอยใหสินคาไหลจากผูผลิตผานตัวกลางสูผูบริโภค คําศัพทของตัวกลางแสดงดัง

ตารางขางลางนี้ 
 

ตารางที่ 13-3 คําศัพทที่ใชสําหรับชองทางการตลาด 

คําศัพท คําบรรยาย 

คนกลาง (Middleman) เปนตัวกลางที่อยูระหวางผูผลิตกับผูบริโภคคนสุดทาย 

ตัวแทน หรือนายหนา 

(Agent or Broker) 

เปนตัวกลางที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายทีก่ระทําการประกอบการธุรกจิแทน

ผูผลิต 

พอคาสง (Wholesaler) เปนตัวกลางที่ขายสินคาใหกับตัวกลางอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งพอคาปลีก 

พอคาปลีก (Retailer) เปนตัวกลางที่ขายสินคาใหกับผูบริโภค 

ผูจัดจําหนาย 

(Distribution) 

 

เปนตัวกลางที่ทําหนาที่การจัดจําหนาย เชน การขาย การเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

การใหสินเชื่อ โดยทั่วไปใชกบัตลาดอุตสาหกรรม ถาเปนตลาดอุปโภคบริโภคจะ

หมายถึงพอคาสง 

ดีลเลอร (Dealer) เปนตัวกลางที่คลายกับผูจัดจําหนาย พอคาสง พอคาปลีก เปนตน 

ที่มา (Kerin, et al, 2003: 400) 
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ยักษใหญในวงการจัดจําหนายไทยอยางเบอรล่ี ยุคเกอร ดีทแฮลมและอินชแคปแลว จะ

พบวาอินชแคปคอนซูเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด วางนโยบายการใชเครือขายในภูมิภาคเอเชียใหเปน

ประโยชนเชนเดียวกับอีเอซี มารเก็ตติ้ง เซอรวิส โดยอินชเคปไดมีการกําหนดกลยุทธและทิศ

ทางการทําตลาดสินคาใหเหมือนกันทั่วโลก โดยจะเนนการรุกตลาดตามกลุมสินคาที่มีการเติบโต

สูงที่สุดลงไปหากลุมที่มีการเติบโตนอยที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 กลุม คือ กลุมสินคาอุปโภค-บริโภค ซึ่ง

เปนกลุมที่มีการเติบโตเร็วที่สุด  กลุมแบรนดไลฟสไตล  กลุมอุตสาหกรรม  เฮลธแคร และ  กลุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
    1.1 หนาที่ของตัวกลาง 

เคอริน และคณะ (Kerin, et al, 2003) เขียนวา ตัวกลางมีหนาที่ 3 ประการ คือ 

หนาที่การคา (Transaction Function) หนาที่การกระจายสินคา (Logistic Function) และหนาที่

อํานวยความสะดวก (facilitating Function) ดังตารางที่ 13-4  
 

ตารางที่ 13-4 หนาที่ของตัวกลาง 
 

1. หนาที่การคา  -ซื้อสินคา 

-ขายสินคา 

-รับความเสี่ยง 

2. หนาที่การกระจายสินคา  -จัดประเภทสินคา (Assortment) 

-จัดซื้อสินคา (Sorting) 

-เก็บรักษาสินคา 

-ขนสงสินคา 

3. หนาที่อํานวยความสะดวก  -การเงิน 

-การจัดเกรดสินคา 

-ขอมูลการตลาด และการวิจัยตลาด 

ที่มา (Kerin, et al, 2003: 402) 
 

    1.2 การเคลื่อนไหวในชองทางการตลาด (Flows in Marketing Channels) 
   โรสเซนบลูม (Rosenbloom, 2004:14) เขียนการเคลื่อนไหวในชองทางการตลาด

มี 5 ชนิด ดังนี้ การเคลื่อนไหวของสินคา (Product flow) การเคลื่อนไหวของการเจรจาตอรอง 

(Negotiation flow) การเคลื่อนไหวของความเปนเจาของ (Ownership flow) การเคลื่อนไหวของ

ขอมูล (Information flow) และ การเคลื่อนยายของการโปรโมท (Promotion flow) แสดงดังภาพที่ 

13-10 
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 ภาพที่ 13-10 การเคลื่อนไหวของชองทางการตลาด 

 ที่มา (Rosenbloom, 2004: 14) 

 
    1.3 บทบาทของชองทางการจัดจําหนาย (Value Created by Intermediaries)  

จากภาพที่ 13-11 แสดงหวงโซคุณคา ที่แสดงถึงการผลิต การตลาด การสงมอบ

สินคา และกิจกรรมสนับสนุนหรือ การบริการ กิจกรรมของชองทางการตลาดที่สัมพันธกับหวงโซ

คุณคา มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 

ก. การกระจายสินคา (Outbound Logistics) มีดังนี้ การประมวลผลคําสั่งซื้อ 

คลังสินคา และ สินคาคงคลัง 

ข. การตลาดและการขาย มีดังนี้ การบรรจุภัณฑ การตั้งราคา การโปรโมท และ หนวย

ขาย 

ค. การบริการ มีดังนี้ การสงมอบ การติดตั้ง  การซอมบํารุง และ การบริการ 

 

 

 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

พอคาสง 

การเคลื่อนไหวของ

การเจรจาตอรอง 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

พอคาสง 

การเคลื่อนไหวของ

ความเปนเจาของ 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

พอคาสง 

การเคลื่อนไหวของ

สินคา 

บริษัทขนสง 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

พอคาสง 

การเคลื่อนไหวของ

ขอมูล 

บริษัทขนสง 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

พอคาสง 

การเคลื่อนไหวของ

การโปรโมท 

ตัวแทนโฆษณา 
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ภาพที่ 13-11 หวงโซคุณคา และ ชองทางการตลาด 

ที่มา (Doyle, 2002: 313) 

 
    1.3 คุณคาที่สรางโดยตัวกลาง (Value Created by Intermediaries) 

  ผูผลิตเชื่อวาตัวกลางทําใหการขายสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวา ลด

จํานวนการติดตอกับลูกคาใหตํ่าสุดได ดังภาพที่ 13-12 ถาไมมีตัวกลาง คือ Computer City 

บริษัทไอบีเอ็ม แอปเปล และเอชพี จะตองติดตอกับลูกคาเปาหมาย 4 คน เปนจํานวน 4 คร้ัง แต

ถาเพิ่มตัวกลาง 1 ราย บริษัทเหลานั้นจะติดตอลูกคาเปาหมาย 4 คนเพียงครั้งเดียว 

ประโยชนที่ลูกคาไดรับจากตัวกลาง (Consumers Benefits from Intermediaries) 

คนกลางสรางสรรคอรรถประโยชน 3 อยาง คือ อรรถประโยชนดานเวลา สถานที่ และความเปน

เจาของ 
 

การกระจาย

ภายนอกบริษัท 

− การประมวลผล

คําสั่งซ้ือ 

− คลังสินคา 

− สินคาคงคลัง 

การตลาดและการ

ขาย 

− การบรรจุภัณฑ 

− การตั้งราคา 

− การโปรโมท 

− หนวยขาย 

− การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

− การใหบริการ

ดานคอมพิวเตอร 

− การขนสง 

− การจัดซ้ือ 

− การฝกอบรม 

− วิจัยตลาด 

− การขาย 

− ตัวแทนการ

โฆษณา 

− การเดินทาง 

 

กิจกรรมพื้นฐาน 

กา
รผ
ลิต

 

กิจ
กร
รม
สน
ับส
นุน

 
กา
รก
ระ
จา
ยส
ภา
ยน
บร
ิษัท

 

กิจกรรมชองทางการตลาด 

การบริการ 

− การสงมอบ 

− การติดต้ัง 

− การซอมบํารุง 

− การบริการ 

 

− การจัดซ้ือ 

− การฝกอบรม 

− คูมือการบริการ 

− อะไหล 

                      โครงสรางของบริษัท ( Firm Infrastructure) 

กําไรสวนเกิน 
กําไรสวนเกิน 
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ภาพที่ 13-12 การติดตอการคาระหวางคนกลาง 

ที่มา (Kerin et al, 2003: 401) 
 

การออกแบบชองทางการจัดจําหนาย (Designing distribution channel) 
 

การออกแบบชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย  วัตถุประสงคของชองทางการจัด

จําหนาย กลยุทธของชองทาง ความนาเชื่อถือของชองทาง ทางเลือกชองชองทาง และ การ

ประเมินทางเลือกชองทาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. วัตถุประสงคของชองทางการจัดจําหนาย 

     การออกแบบชองทางการจําหนายไดรับอิทธิพลจากวัตถุประสงคยอดขาย และกําไร

ของบริษัท ทรัพยากรของบริษัท และกลยุทธการวางตําแหนงของบริษัท  ถาบริษัทตองการกําไรใน

ระยะสั้นเพื่อเพิ่มสวนครองตลาดบริษัทจะเลือกใชทีมขายของบริษัท (Own sales-force) มากกวา

เลือกใชผูจัดจําหนาย (Distributors) แสดงดังภาพที่ 13-13 ถึงอยางไรก็ตาม การใชทีมขาย

กอใหเกิดตนทุนแปรผันสูง แตมีตนทุนคงที่ตํ่า 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 13-13 จุดคุมทุนของการใชผูจัดจําหนาย และทีมขาย 

 ที่มา (Doyle, 2002: 316) 

คาใชจายดานการตลาด 

ยอดขาย 

ผูจัดจําหนาย 

ทีมขายของบริษัท 

IBM 

Compaq 

Apple 

HP 

นาย ก. 

นาย ข 

นาย ง 

นาย ค 

IBM 

Compaq 

HP 

Apple 
ราเซียรส

(Sears) 

นาย ก 

นาย ข 

นาย ง 

นาย ค 

การติดตอที่ไมใชคนกลาง 

ผูผลิต (4) × ผูซื้อ (4) = 16 ครั้ง  

การติดตอที่ใชคนกลาง 

ผูผลิต (4) + ผูซื้อ (4) = 8 ครั้ง  
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 การเลือกชองทางการจําหนายยังได รับอิทธิพลจากกลยุทธการวางตําแหนง  (A 

positioning strategy) กลาวอีกนัยหนึ่ง บริษัทตองการครอบคลุมตลาด หรือผูบริโภคมากนอย

เทาไร? ซึ่งมีชองทางการตลาดใหเลือก 3  ชนิด คือ การจําหนายแบบเขมขน (Intensive 

distribution) เหมาะสําหรับสินคาที่มตีนทุนต่ํา และ เปนสินคาสะดวกซื้อ การจําหนายแบบผกูขาด 

(Exclusive distribution) เหมาะสําหรับสินคาที่มีตนทุนสูงและ เปนสินคาฟุมเฟอย และ การ

จําหนายแบบเลือกสรร (Selective distribution)  
 

2. กลยุทธของชองทาง (Channel Strategy) 
    โครงสรางของชองทางการตลาด (Channel structure) หมายถึงจํานวนคนกลางที่มีอยู

ในชองทางการตลาด (Rosenbloom, 2004: 20) สัญลักษณที่ใชในโครงสรางของชองทาง

การตลาด โครงสรางของชองทางการตลาดที่หลายระดับ ดังนี้ ชองทางการตลาด 0 ระดับ  1 ระดับ  

2 ระดับ และ  3 ระดับ แสดงดังภาพที่ 13-14  

    2.1  ชองทางศูนยระดับ หรือ ชองทางการตลาดทางตรง (A direct-marketing 

channel)  
ประกอบดวยผูผลิต และผูบริโภคคนสุดทาย เชน การขายแบบเคาะประตูบาน 

การขายทางไปรษณีย การขายทางโทรทัศน การขายทางโทรศัพท ไดแก ตัวแทนขายเครื่องสําอาง 

ตราเอวอนเปนตน ชองทางการตลาดประเภทนี้เหมาะสําหรับสินคาที่ขายยาก (เชน ประกันชีวิต) 

หรือ สินคาที่ตองบริโภคทันที (เชน อาหารสด เปนตน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13-14 โครงสรางชองทางการตลาดสินคาอุปโภคบริโภค 

 ที่มา (Rosenbloom, 2004: 20) 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

ตัวแทน 

พอคาสง  

3 ระดับ 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

1 ระดับ 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

0 ระดับ 

ผูบริโภค 

ผูผลิต 

พอคาปลีก 

พอคาสง  

2 ระดับ 
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    2.2 ชองทางหนึ่งระดับ  ประกอบดวย คนกลางหนึ่งราย คือ พอคาปลีก (Retailer) 

เชน หางสรรพสินคา หรือ รานลูกโซ ชองทางการตลาดประเภทนี้เหมาะสําหรับสินคาประเภท

เปรียบเทียบซื้อ และสินคาเจาะจงซื้อ  
    2.3 ชองทางสองระดับ  ประกอบดวย คนกลาง2ราย คือ พอคาสง และพอคาปลีก 

ชองทางการตลาดประเภทนี้เหมาะสําหรับสินคาประเภทสะดวกซื้อ  
    2.4 ชองทางสามระดับ  ประกอบดวย คนกลาง3ราย คือ ตัวแทนจําหนาย พอคาสง 

และพอคาปลีก ชองทางการตลาดประเภทนี้เหมาะสําหรับสินคาประเภทสะดวกซื้อ  
    ความแตกตางระหวางชองทางการตลาดสินคาอุปโภคบริโภค และสินคาอุตสาหกรรม 

โดยทั่วไปแลว ชองทางการตลาดสินคาอุปโภคบริโภคจะยาวกวาชองทางการตลาดสินคา

อุตสาหกรรม 
 

3. ทางเลือกของชองทางจําหนาย 
     ดอยล(Doyle, 2002: 319) เขียนไววาชองทางการจัดจําหนายมี 3 ชนิด คือ ตลาด

ทางตรง (Direct marketing) เชน อินเทอรเน็ต โทรศัพท ไปรษณีย หรือ แคทตาลอค เปนตน ทีม

ขาย (Sales-force) เชน ทีมขายของบริษัท ทีมขายของบริษัทอื่น หรือ ทีมขายตามสัญญา และ 

ตัวกลางทางการตลาด (Intermediary marketing channel) เชน พอคา ตัวแทนหรือนายหนา หรือ 

ผูอํานวยความสะดวก เปนตน 

     นักการตลาดตองคนหาเสนทางการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภคที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด เคอรินและคณะ(Kerin et al., 2003) เขียนประเภทของโครงสรางและการ

จัดองคการชองทางการตลาดเปน 4 ประเภท คือ ชองทางการตลาดสําหรับสินคาอุปโภคบริโภค 

ชองทางการตลาดสําหรับสินคาอุตสาหกรรม ชองทางการตลาดอิเลคทรอนิคส และชองทาง

การตลาดทางตรง ดังราละเอียดตอไปนี้ 
    3.1 ชองทางการตลาดสําหรับสินคาอุปโภคบริโภค 

ชองทางการตลาดสําหรับสินคาอุปโภคบริโภค (Marketing Channels for 

Consumer Goods) ภาพที่ 13-15  แสดงชองทางการตลาด 4 ชนิด ซึ่งในแตละชองทางการตลาด

มีจํานวนตัวกลางไมเทากัน ชองทางการตลาด ก. เปนชองทางการตลาดทางตรง  (Direct 

Channel) ในขณะที่ ผูผลิต ก. ค. และ ง. เปนชองทางการตลาดทางออม (Indirect Channel) ชอง

ทางการจําหนายของผูผลิต ข. ใชพอคาปลีกรายใหญ ซึ่งถาใชพอคาสงจะมีตนทุนคลังสินคาสูง

เกินไป เชน บริษัทฟอรด จีเอ็ม เซเวน-อีเลฟเวน เปนตน นอกจากนั้น ชองทางการจําหนายของ

ผูผลิต ค. ใชกับสินคาที่มีตนทุนต่ํา ซื้อขายบอย เชน ขนมขบเคี้ยว หนังสือพิมพ เปนตน 
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ภาพที่ 13-15 ชองทางจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

 ที่มา (Kerin et al, 2003: 403) 

บริษัทลีเวอรบราเธอร (ประเทศไทย) จํากัด มีระบบการจัดจําหนายสินคาครอบคลุมลูกคา 

3 กลุม คือ รานคาประมาณสองแสนสองหมื่นรายทั่วประเทศ รานสรรพาหาร และรานคาลูกโซ 

โดยมีระบบการจัดจําหนาย 2 ชนิด ไดแก หนวยขาย และพอคาบริการตนเอง (Self-service 

trade) กลาวคือ หนวยขายซึ่งจัดจําหนายสินคาใหกับผูคาสง และผูคาปลีก นอกจากนั้นยังมี

กิจการที่รับสัมปทาน (Concession) ที่จัดจําหนายสินคาใหผูคาปลีก สวนพอคาที่บริการตนเอง จะ

ใหบริการแกผูคาปลีก และผูบริโภค (พิษณุ จงสถิตวัฒนา และ ศิริโสภา เขตตานุรักษ , 2546: 152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13-16  ชองทางการตลาดสําหรับสินคาอุตสาหกรรม 

 ที่มา (Kerin et al, 2003: 404) 

ผูบริโภค 

แมนสาร 

(Mansar ) 

พอคาปลีก 

ตัวแทน 

พอคาสง 

ผูผลิต ง. 

ผูบริโภค 

เจนเนอรลัมอรเตอร 

พอคาปลีก 

ผูผลิต ข. 

ผูบริโภค 

ซวานซ 

(Schwan’s) 

ผูผลิต ก. 

ผูบริโภค 

 

มารส (Mars) 

พอคาปลีก 

พอคาสง 

ผูผลิต ค. 

คาเตอรปลาร

(Caterpillar) 

ผูจํานายทาง

อตสาหกรรม 

ผูใชทาง

อตสาหกรรม 

ไอบีเอ็ม 

(IBM) 

สเต็กฟาสเตอร

(Stake Faster) 

ผูใชทาง

อตสาหกรรม 

ผูใชทาง

อตสาหกรรม 

ตัวแทน 

ฮารกแมนอิเล

ทรอนิกส

ตัวแทน 

ผูจํานายทาง

อตสาหกรรม 

ผูใชทาง

อตสาหกรรม 
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    3.2 ชองทางการตลาดสําหรับสินคาอุตสาหกรรม (Marketing Channels for 
Industrial Goods) 

ชองทางการจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรมจะใชคนกลางที่เปนตัวแทน เนื่องจาก

สินคาอุตสาหกรรมแตละอยางมีราคาสูง หรือ มีจํานวนมาก ดังนั้นคนกลางของชองทางการตลาด

อุตสาหกรรม ไดแก ตัวแทน ผูจัดจําหนายสินคา 

 
    3.3 ชองทางการตลาดอิเลคทรอนิคส (Electronic Marketing Channels) 

ชองทางการตลาดอิเลคทรอนิคสมีชื่อเรียกหลายชื่อเชนพาณิชยอิเลคทรอนิกส  

(E-commerce) การทําธุรกิจบน www. การคาบนอินเทอรเน็ต หรือ การเลือกซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต 

ทางโทรทัศน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การเคลื่อนไหวของการเจรจาตอรอง/ขอมูล 

  การเคลื่อนไหวของสินคา 

 ภาพที่ 13-17  ชองทางการตลาด 

ที่มา (Rosenbloom, 2004: 23) 

ชองทางการตลาดอิเลคทรอนิกส หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตนําเสนอสินคาและการบริการสู

ตลาดเปาหมายที่สามารถใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีอ่ืนเพื่อโตตอบการซื้อขายได (Interactive 

electronic means) จากความหมายดังกลาวจะมีคําศัพท 3 คํา ดังนี้ 

1. การนําเสนอขาย(Available) แตไมไดหมายความวามีสินคาและการบริการอยูบน   

อินเทอรเน็ต 

2. เทคโนโลยีอื่น คือไมไดถึงเฉพาะคอมพิวเตอรสวนบุคคล ยังหมายถึง Web หรือ TV 

ผูขาย  

ผูบริโภค และผูใชทางธุรกิจ 

ผูผลิต 

ผูซ้ือ  

ผูบริโภค ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดใหญ 

อีเบย (eBay ) 
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3. การโตตอบทางอิเลคทรอนิคส เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับสินคา และการบริการ

โดยการออนไลน  
 

โครงสรางของชองทางการตลาดอิเลคทรอนิคส 
เนื่องจากอินเทอรเน็ตทําใหผูผลิตสินคาติดตอโดยตรงกับผูบริโภคได ซึ่งเกิดปรากฏการณ

สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ไมมีคนกลาง กับปรับคนกลาง (Disintermediation VS. Reintermediate)  

2) เปรียบเทียบการไหลเวียนของขอมูลกับการไหลเวียนสินคา (Information flow VS. product 

flow) และ 3) เปรียบเทียบโครงสรางชองทางการจําหนายเสมือนกับโครงสรางชองทางการ

จําหนายจริง (Virtual channel structure VS. Physical channel structure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 13-18 ชองทางการจัดจําหนายของบริษัทอเมซอน 

 ที่มา (Rosenbloom, 2004: 438) 

 

Disintermediation หมายถึง คนกลางมีมากเกินไป เพราะวาผูผลิตสินคาสามารถติดตอ

ผูบริโภคทาง cyberspace ดังนั้นคนกลางควรตัดทิ้งออกไปจากชองทางการตลาด เชน บริษัท 

เดลคอมพิวเตอร (Dell Computer) ขายอุปกรณคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ตมูลคา $40 ลาน

เหรียญตอวัน ในขณะที่ Reintermediation หมายถึง การปรับคนกลางในชองทางการตลาด เชน 

บริษัท Amazon.com ซึ่งเปนบริษัท e-commerce ที่ใหญที่สุดในโลก โดยขอเท็จจริงรานคาปลีก

จะใชอินเทอรเน็ตมากกวารานคา หรือ mail-order catalog ถึงอยางไรก็ตามบริษัท Amazon ยัง

ลูกคาที่ซื้อโดยออนไลน 

คลังสินคา 

สินคา

อิเลคทรอนิคส 

อเมซอน 

(Amazon.com) 

คลังสินคา 

แผนซีดี ผูผลิต

ของเด็กเลน 

สํานักพิมพ 
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ซื้อหนังสือ ซีดี ของเด็กเลน สินคาอิเลคทรอนิคสจากผูผลิตจํานวนมาก แลวนําสินคาเก็บไวใน

คลังสินคา เพื่อขายตอใหกับลูกคาโดยผานอินเทอรเน็ต แสดงดังภาพที่ 13-18 
    3.4 ชองทางการตลาดทางตรง (Direct Marketing Channels) 

เปนการเขาถึงผูบริโภคโดยใชส่ือโฆษณาตางๆ โดยไมใชพนักงานขาย ชองทาง

การตลาดทางตรง ไดแก การขายทางไปรษณีย การขายทางแคทตาล็อค การขายทางโทรศัพท การ

ขายทางโทรทัศน หรือ การขายทางอินเทอรเน็ต เปนตน ยอดขายของชองทางการตลาดทางตรงใน

สหรัฐอเมริกาสูงถึง 1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ตัวอยาง บริษัทแอล แอล บีน (L.L. Bean) 

ชองทางการตลาดโดยการขายตรง (Direct selling) เปนการสรางยอดขายโดยใช

พนักงานขาย ซึ่งมีชื่อเรียก door-to-door, at-home shopping, non-store retailing คํานิยามของ

การขายตรงคือการขายสูลูกคาโดยตรง แบบเผชิญหนาระหวางผูขายกับผูซื้อการขายตรงเปนการ

ขายสินคาสินคาอุปโภคบริโภค 

 

การบริหารชองทางการตลาด (Channel Management) 
 

การบริหารชองทางการตลาดจะเกี่ยวของกับการจัดองคการของชองทางการตลาด การจูง

ใจคนกลาง การจัดการความขัดแยงระหวางคนกลาง และการประเมิน หรือการควบคุมชองทาง

การตลาด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การคัดเลือกตัวกลาง (Selecting intermediaries) 

     บริษัทควรคัดเลือกตัวกลางดวยความระมัดระวัง เนื่องจากตัวกลาง (เชน รานคาปลีก 

หรือตัวแทนจําหนาย เปนตน) มีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูซื้อ หรือผูบริโภค ซึ่งจะมี

ผลกระทบตอยอดขาย และกําไรของบริษัทดวยเชนกัน (Siguaw et al., 1998; Kumar et al., 

1992) เชน บริษัทโตโยตาตองคัดเลือกตัวแทนจําหนายรถยนตอยางระมัดระวัง โดยทั่วไป การ

เลือกชองทางการจําหนายมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ และความนาเชื่อถือของชองทางการจําหนายเพื่อ
สรางเกณฑการประเมิน เชน ลาไพด (Lapide, 2006) ไดกําหนดวัตถุประสงคของ

การบริหารซัพพลายเชนไว 3 ประการคือ ประสิทธิภาพ (เชน ตนทุนต่ํา) การใช

ทรัพยากร และ การตอบสนองลูกคา  

2. ใหคะแนนความสําคัญกับเกณฑการประเมิน 

3. กําหนดทางเลือกของชองทางการจําหนายที่ตองการ 
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4. คํานวณคะแนนในแตละทางเลือกของชองทางการจําหนาย และเลือกทางเลือกที่มี

คะแนนมากที่สุด 

    วิธีการทั้ง 4 ข้ันตอน แสดงดังตารางที่ 13-5 โดยชองทางการตลาดแบบแนวดิ่งมี

คะแนนสูงสุด และ ชองทางการตลาดแบบดั้งเดิมมีคะแนนต่ําที่สุด ดังนั้นบริษัทจะเลือกชองทาง

การตลาดแบบแนวดิ่ง 
 

ตารางที่ 13-5 การประเมินทางเลือกของชองทางการจําหนาย 

ชองทางการจําหนาย  คะแนน

ความสําคัญ ทางตรง แฟรนไชส ดั้งเดิม แนวดิ่ง 

วัตถุประสงค 

 เปาหมาย 

 ทรัพยากร 

 การวางตําแหนง 

 

0.1 

0.1 

0.1 

 

5 

1 

1 

 

2 

2 

4 

 

3 

5 

2 

 

4 

3 

5 

กลยุทธ 

 ตลาดเปาหมาย 

 ความไดเปรียบเชิงแขงขัน 

 

0.15 

0.2 

 

3 

4 

 

3 

4 

 

4 

1 

 

4 

5 

ความนาเชื่อถอืของชองทาง 

 แรงจูงใจ 

 การควบคุม 

 ความเสี่ยง 

 

0.24 

0.1 

0.1 

 

5 

5 

2 

 

4 

3 

2 

 

2 

1 

2 

 

4 

4 

3 

คะแนนของน้ําหนัก 1.0 39 35 26 45 
  

2. การจูงใจตัวกลาง (Motivating intermediaries) 

    ส่ิงจูงใจของชองทางการจัดจําหนาย หรือตัวกลางมี 2 ชนิดคือ แรงจูงใจดานการ

สงเสริม และแรงจูงใจดานหุนสวน (Promotional and partnership motivators) แรงจูงใจดานการ

สงเสริมเปนการหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจเพื่อใหตัวกลางจําหนายสินคาของผูผลิต ซึ่งถือเปน

จุดมุงหมายระยะสั้น ในขณะที่ แรงจูงใจดานหุนสวนเปนการใหความสนใจกับสมาชิกของชอง

ทางการจัดจําหนายทั้งหมด 

3. การควบคุมตัวกลาง (Controlling intermediaries) 
    ผูผลิตตองสราง “Channel power”ที่มีอิทธิพลเหนือกวาสมาชิกชองทาง Doyle (2002: 

316) เขียนไววา แหลงของอํานาจทางเศรษฐกิจ และแหลงของอํานาจที่ไมใชเศรษฐกิจ โดยอํานาจ

ทางเศรษฐกิจ ไดมาจากการควบคุมทรัพยากร และ ขนาดขององคการ แหลงของอํานาจที่ไมใช
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เศรษฐกิจ ไดมาจาก อํานาจของการบังคับ อํานาจของกฎหมาย อํานาจของความเชี่ยวชาญ 

อํานาจจากรางวัล อํานาจของการอางอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. การจัดการความขัดแยงของตัวกลาง (Managing channel conflict) 

    กรณีที่ผูผลิตใชการบริหารชองทางการตลาดแนวดิ่ง ซึ่งประกอบดวย ผูคาสงและผูคาปลีก 

ผูผลิตตองกําหนดผูประสานความรวมมือในชองทางการตลาด (Channel cooperator) เพื่อจัดการ

ความขัดแยงในชองทางการตลาด โดยความขัดแยงมี 3 ชนิด คือความขัดแยงในแนวราบ ความขัดแยง

ในแนวดิ่ง และความขัดแยงในเครือขาย 

หลักประกันของตัวแทนจําหนาย 

ผูผลิตรับรูการผูกพนั
ของตัวแทนจําหนาย 

 

ผูผลิตรับรูการผูกพนั
ของตัวแทนจําหนาย 

หลักประกันของผูผลิต 

การผูกพันของ

ผูผลิตตอผูนํา

ชองทางตลาด 

การผูกพันของ

ตัวแทนจําหนายตอ

ผูนําชองทางตลาด 

 

ประวัติของความ

ขัดแยง 

รับรูการผูกขาด 
รับรูการลงทุน 

idiosyncraticโดย

ตัวแทนจําหนาย 

  

 
 

  
 

ประวัติของความ

ขัดแยง 

ใหการผูกขาด 

ใหการผูกขาด 

การลงทุนเฉพาะที่สราง

ความสัมพันธ 

การลงทุนเฉพาะที่สราง

ความสัมพันธ 

การติดตอสื่อสาร 

ช่ือเสียงของผูขาย

ปจจัยการผลิต 
ช่ือเสียงของ

ตัวแทนจําหนาย 

การติดตอสื่อสาร 

ผูผลิตขายตรง ผูผลิตลงทุนเฉพาะที่

สรางความสัมพันธ 

ผูผลิตใหการ

ผูกขาด 

ผูผลิตใหทํา

สัญญาทั่วไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 13-19 การรับรูการผูกพัน และหลักประกัน (Commitment and pledge) 

ที่มา (Anderson and Weitz, 1992) 
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ระดับความขัดแยงระหวางผูผลิตกับผูขายตอมี 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง แอน

เดอรสัน และนารุส (Anderson and Narus, 1990) พัฒนาแบบจําลองการเปนหุนสวนระหวาง

ผูผลิต และตัวแทนจําหนาย โดยศึกษาจากลุมตัวอยางจํานวน 504 ราย ที่เปนพอคาสง และ

ตัวแทนจําหนายในอุตสาหกรรม 110 ประเภท การศึกษาพบวาการรวมมือ เปนปจจัยสําคญัในการ

เปนหุนสวนระหวางผูผลิต กับตัวแทนจําหนาย ไมใชความเชื่อใจ 

แอนเดอรสัน และเวตส (Anderson and Weitz, 1992) ศึกษา การผูกพัน (commitment) 

ในความสัมพันธของชองทางการตลาด ซึ่งพัฒนาแบบจําลองซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก แตละ

ฝายรับรูการการผูกพันซึ่งกันและกัน การรับรูหลักประกันหลักประกัน (perceived pledges) และ 

ระดับการติดตอส่ือสาร ชื่อเสียง และ ประวัติความสัมพันธ (ดังภาพที่ 13-19) โดยเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางเปนผูผลิต และตัวแทนจําหนายสินคาอุตสาหกรรมจํานวน 378 ราย 

 ผลการศึกษาพบวาชนิดของหลักประกัน  (pledge) และ  การลงทุนเฉพาะที่สราง

ความสัมพันธ (idiosyncratic investment) มีความสัมพันธกับการผูกพัน นอกจากนั้น แอนเทีย

และเฟรเซียร (Antia  and Frazier, 2001)  เขียนวาการผูกพันเปนตัวขับเคลื่อนความสําเร็จของ

การบริหารสมาชิกในชองทางการตลาด โดยยึดฐานทฤษฎี 3 ฐานความรูคือ ตนทุนทางการคา การ

แลกเปลี่ยน และเครือขาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพที่ 13-20 วิวัฒนาการของชองทางการจําหนาย 

 ที่มา (Doyle, 2002: 325) 
 

การเพิ่มคุณคาโดยชองทาง 

เติบโต 
-ชองทางปรมิาณมาก 

การเพิ่มมูลคา 

สูง 

สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

อิ่มตัว 
-ตนทุนต่ํา และชองทาง

การตลาดมวลชน 

 

ตกต่ํา 
-ส่ังซื้อทางไปรษณีย 

-อินเทอรเน็ต 

แนะนํา 
-สินคาคงคลัง 

-รานเฉพาะเจาะจง 

อัตราการเติบโตของตลาด 
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วิวัฒนาการของชองทางการจัดจําหนาย (Channel Evolution) 
 

วิวัฒนาการของชองทางการจัดจําหนายสินคาจะเริ่มจากชองทางการจัดจําหนายตนทุน

ตํ่า ชองทางการจัดจําหนายแนวดิ่ง และชองทางการจัดจําหนายแนวราบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การเจริญเติบโตของชองทางจัดจําหนายตนทุนตํ่า (Growth of low-cost channels) 

    ตลาดที่มีการพัฒนา การเพิ่มคุณคาโดยชองทางการตลาดจะตกต่ํา (แสดงดังภาพที่ 

13-20) ดังนี้ 

ก. แนะนํา ผูจัดการตองการชองทางการเพิ่มมูลคา ( High-value adding channel ) จงึทาํ

การสนับสนุนคนกลางดานการแสวงหาลูกคา ใหความรูเกี่ยวกับสินคา และการบริการ 

ข. เติบโต ลูกคาจะคุนเคยกับสินคา และราคาสินคาจะลดลง  และเพิ่มความนาเชื่อถือ

ในสินคา 

ค. อ่ิมตัว สมาชิกในชองทางการตลาดจะลดคาใชจาย และ สินคาจะกลายเปน mass 

merchandise 

ง. ตกต่ํา สินคาจะกลายเปนสินคาทั่วไป หรือสินคาโภคภัณฑ (Commodity) 
 
2. การเจริญเติบโตของระบบการตลาดแนวดิ่ง (Growth of vertical marketing 

systems) 

    ในอดีต ตัวกลางจะทําธุรกิจ (การขาย และการจัดจําหนายสินคา) ตางคนตางทําเพื่อให

บรรณลุความสําเร็จของตนเอง ซึ่งเรียกวา ชองทางการตลาดแบบดั้งเดิม (Conventional market 

channel) แตในปจจุบันมีการบูรณาการระหวาง ผูผลิต-คนกลาง/ผูคาปลีก เรียกวา ระบบ

การตลาดแนวดิ่ง (Vertical Marketing system)(แสดงดังภาพที่13-21) 

    การตลาดแนวดิ่งมีขอไดเปรียบการตลาดแบบดั้งเดิม 3 ประการ คือ  ระบบการตลาด

แนวดิ่งลดตนทุนชองทางการตลาด โดยการหลีกเลี่ยงหนาที่ซ้ําซอน ระบบการตลาดแนวดิ่งลด

ความขัดแยงของสมาชิก โดยการกําหนดเปาหมาย และแผนงานที่ชัดเจน และ ระบบการตลาด

แนวดิ่งมีรายไดสูงสุดเนื่องจากมีสมาชิกที่มีประสบการณ และเชี่ยวชาญดานชองทางการตลาด 

     ระบบการตลาดแนวดิ่งมี 3 ประเภท คือ ระบบการตลาดแนวดิ่งแบบบริษัท ระบบ

การตลาดแนวดิ่งแบบสัญญา และ ระบบการตลาดแนวดิ่งแบบการบริหาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ภาพที่ 13-21 เปรียบเทียบระบบชองทางการตลาดแบบดั้งเดิม และแนวดิ่ง 

 ที่มา (Doyle, 2002: 326) 
 
    2.1 ระบบการตลาดแนวดิ่งแบบบริษัท เปนการรวมการผลิตและการการจัด

จําหนายใหอยูภายใตเจาของคนเดียว ซึ่งจะมีเพียงบริษัทเดียวที่ควบคุมชองทางการจัดจําหนาย 

เชน  รานคาปลีกของเนเธอรแลนด  C&A เปนทั้งผูผลิต  รานคาสง  และรานคาปลีก  หรือ

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล จําหนายเสื้อผาที่ผลิตจากโรงงานของเครือเซ็นทรัล หรือ เครือเจริญโภค

ภัณฑมีบริษัทที่ปอนวัตถุดิบ และบริษัทจัดจําหนายสินคา เชน แมโคร (เปนรานคาสง)  รานสะดวก

ซื้อเซเวน อีเลฟเวน ไกยางหาดาว และเชสเตอรกริล (แปรรูปผลิตภัณฑไก) 
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ภาพที่ 13-22 ชนิดของระบบการตลาดแนวดิ่ง 

 ที่มา (Kerin et al, 2003: 409) 
 

2.2 ระบบการตลาดแนวดิ่งแบบการบริหาร ปจจุบัน บริษัทสวนใหญไมสามารถลงทุน

สินทรัพยถาวร และมีทักษะในดานการผลิต การคาสง หรือการคาปลีก ดังนั้น จึงใชระบบ

การตลาดแนวดิ่งแบบการบริหาร ซึ่งสมาชิกในชองทางการตลาดจะรับผิดชอบดานเงินทุน และ

กฎหมายดวยตนเอง โดยผูที่ควบคุมสมาชิกในชองทางการตลาดคือ channel power เชน ดานการ

ผลิต จะมีบริษัทเมอรซิเดสเบนซ หรือบริษัทเชลล เปนตน และchannel power ของการคาปลีกคือ 

Marks& Spencer ของสหราชอาณาจักร หรือ บริษัทพีแอนดจี ไดรับความรวมมือจากพอคาคน

กลางในการจัดแสดงสินคา การสงเสริมการตลาด และการกําหนดราคา เปนตน 

2.3 ระบบการตลาดแนวดิ่งแบบสัญญา มี 2 ชนิด คือ ก) ขอตกลงรวมมือทํางาน 

(Collaborative agreement) จะแบงปนทรัพยากร และจัดซื้อรวมกัน เชน รานคาสง และคาปลีก

อิสระ ข) แฟรนไชส (Franchise agreement) ซึ่งผูผลิตสินคาจะขายแฟรนไชสใหแกผูซื้อ เชน ใน

สหรัฐฯมีระบบแฟรนไชสอยู 1/3 ของการคาปลีก 
 

3. การเจริญเติบโตของระบบการตลาดแนวราบ (Growth of horizontal marketing 

systems) 

    2 ใน 3 ขององคการในชองทางการตลาดที่อยูในระดับเดียวกัน รวมมือกันแสวงหา

โอกาสการตลาด (Co-operation) สาเหตุที่ทําใหระบบการตลาดแนวนอนเจริญเติบโตเนื่องจาก

ระบบการตลาดแนวดิ่ง 

ระบบการตลาดแนวดิ่ง

แบบการบริหาร 

เครือขายพอคาสงสมัครใจ 

ระบบการตลาดแนวดิ่ง

แบบสัญญา 

ระบบการตลาดแนวดิ่ง

แบบบริษัท 

ระบบแฟรนไชสผูผลิต

อุปถัมภผูคาปลีก 

(ฟอรด) 

สหกรณรานคาปลีกสมัครใจ โปรแกรมแฟรนไชส 

ระบบแฟรนไชสอุปถัมภการ

บริการ 

(H&R Block) 

ระบบแฟรนไชสผูผลิต

อุปถัมภผูคาสง 

(โคคา-โคลา) 

ระบบแฟรนไชสอุปถัมภ

ผูคาปลีกการบริการ 

(ฮอลิเดย อินน) 
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ปจจัย 4 ประการ ไดแก ลดความเสี่ยงของแตละองคการ เพิ่มความรวดเร็วในการเจาะตลาดใหม 

และ การเหนือกวาคูแขงขัน (Preempt competition) สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและองคความรู

ใหม และ การรวมมือกันมีอยูทุกระดับ 

    ตัวอยางขององคการที่รวมมือกัน ไดแก บริษัท ฟลิป และคูปองรวมมือกันผลิตแผนดิสก 

ในขณะที่บริษัทโตโยตาและบริษัทจีเอ็มรวมมือกันประกอบรถยนต เปนตน หรือการรวมมือระหวาง

ธนาคารกับรานคาปลีกทําธุรกิจธนาคารในราน 7-11 (In-store banking) รับชําระคา

สาธารณูปโภค ซึ่งเรียกวา การตลาดแบบพึ่งพา (The symbiotic marketing) 

    คริสโตเฟอร (Christopher, 1999) เขียนไววาองคการเปลี่ยนจากหนาที่สูกระบวนการ/

ข้ันตอนเพื่อสรางความสามารถหลัก (The core capabilities) โดยทั่วไป ธุรกิจจะประกอบดวย

ข้ันตอน 5 ข้ันดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การสรางอุปสงค การจัดการคําสั่งซื้อ (Order 

fulfillment) การบริหารผูขายปจจัยการผลิต การบริการลูกคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพที่ 13-23 การเปลี่ยนแปลงจากหนาที่สูข้ันตอน 

ที่มา (Christopher, 1999: 450) 
 

    นอกจากนั้นขั้นตอนเหลานี้จะสนับสนุนดวยกระบวนจัดการสารสนเทศ, กระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ และการประเมินผลงาน คุณลักษณะที่สําคัญของขั้นตอนเหลานี้คือ cross-

functional ซึ่งเรียกวา “องคการแนวนอน” (The horizontal organization) องคการชนิดนี้มีตลาด

เปนตัวขับเคลื่อน (The market-driven) ในขณะที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมซึ่งเปนองคการแนวดิ่ง (The 

(ก) เนนองคการแนวดิ่ง (ข) องคการแนวราบ 

เนนปจจัยปอนเขา, ขับเคลื่อนโดยงบประมาณ 
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องคการตามหนาที่, ดั้งเดิม 
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vertical organization) เนนที่หนาที่/ความเชี่ยวชาญ และขับเคลื่อนดวยงบประมาณ (The 

budget-driven) 

    บริษัทซีร็อค และบริษัทยูนิลิเวอร (Xerox และ Uniliver) เปลี่ยนแปลงองคการเปน

องคการที่ขับเคลื่อนดวยตลาด โดยเปลี่ยนจาการเนนที่หนาที่/ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาเปน

ข้ันตอน/กระบวนการ (the process) แสดงดังภาพที่ 13-23 กลาวคือ เปลี่ยนแปลงแผนผังองคการ

เทากับ 90 องศา ปจจัยที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงองคการเขาสูแนวราบคือ การจัดการการกระจาย

สินคา (Logistics management) ซึ่งเปนรายละเอียดของการเชื่อมโยงระหวางแผนการผลิตกับ

แผนการจัดการวัตถุดิบ และแผนการจัดจําหนายสินคา 

 
การเจริญเติบโตของระบบชองทางการตลาดหลายชอง (Growth of multi-channel 

marketing systems) 

เนื่องจากในปจจุบันตลาดกระจายกัน (Fragmented market) ผูบริโภคมีความตองการ

หลากหลาย และแตกตางกัน นอกนั้นผูบริโภคยังมีความออนไหวตอราคา สงผลใหผูจัดการตลาด

ตองพัฒนาระบบชองทางการตลาดหลายชองทาง ซึ่งบางทีเรียกวาชองทางการตลาดแบบผสม 

(Hybrid marketing channel)  เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับตลาดแตละกลุม (แสดงดังภาพ

ขางลาง) เชน บริษัทไอบีเอ็ม และเอชพี ตองขายคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยใชทีมขาย ไปรษณีย 

อินเทอรเน็ต โดยการเปดเว็บไซต www.ibm.com หรือ บริษัทชินวัตรขายโทรศัพทมือถือผาน

ตัวแทนจําหนาย (Dealers) เชน บริษัทจัสมิน โนเกียโฟรเฟสชั่นแนล ขณะเดียวกันก็เปดรานคา

ปลีก เทเลวิซ (Telewiz) และทีมขายของตนเองเพื่อใหครอบคลุมตลาดเพิ่มมากขึ้น 

 
การจัดจําหนายสินคา (Logistics management) 
 

ตนทุนในการจัดจําหนายสินคา (A physical distribution system) มีประมาณ 20% ของ

ตนทุนการขายสินคา ซึ่งตนทุนเหลานี้ คือ ตนทุนการขนสง (37%) ตนทุนสินคาคงคลัง (22%) 

ตนทุนคลังสินคา (21%) และการจัดการคําสั่งซื้อ (20%) เปนตน ถึงอยางไรก็ตาม การจัดจําหนาย

สินคายังกอใหเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขัน (A competitive advantage) โดยบริษัทสามารถ

จัดสงสินคาทันทีที่ลูกคาตองการ และสามารถใหการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะที่แตกตางขององคการที่ตอบสนอง (A responsive organization) ความ

แตกตางมีหลายประเภท แตที่สําคัญคือการแปลงรูป (Transformation) แบบม ี3ประเภท จากหนาทีสู่

ข้ันตอน (from functions to processes) จากสินคาสูผูบริโภค (from product to customers) จาก
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กําไรสูการดําเนินงาน (from profit to performance) ออตรี (Autry, 2008; Bowersox and 

Daugherty, 1987) จัดกลยุทธโลจิสติกสเปน 3 ประเภท คือ กลยุทธฐานกระบวนการ กลยุทธฐาน

ตลาด และกลยุทธฐานสารสนเทศ (Process-based, market-based and information-based 

strategic logistics orientation) กลาวคือ กลยุทธฐานกระบวนการจะเนนระบบเพิ่มคุณคา/มูลคาซึ่ง

เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสโดยการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง ในขณะที่ กลยุทธฐานตลาด

จะเนนประสิทธิผลภายนอกองคการ ซึ่งเปนการบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกสเพื่อลดระดับความ

ซับซอนที่เผชิญกับผูบริโภค นอกจากนั้น กลยุทธฐานสารสนเทศ หรือกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย

จะเนนกระบวนการประสาน รวมมือในกิจกรรมโลจิสติกสภายในองคการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13-24 ชองทางการตลาดหลายชองทาง 

 ที่มา (Kotler et al. 2003: 334) 
 

สต็อคและบรอดดัส (Stock and Broadus, 2006) รวบรวมงานวิทยานิพนธของปริญญา

เอก ที่ทําดานหวงโซอุปทาน และ การกระจายสินคา ในระหวางป ค.ศ. 1999-20004 ซึง่เรยีงอนัดบั

ความสําคัญจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารหวงโซอุปทาน 

การขนสง สินคาคงคลัง การกระจายสินคาระหวางประเทศ การบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ การ

กระจายสินคา ชองทางการจัดจําหนาย DRP, ERP, JIT (White and Pearson, 2001) เปนตน 

 เพจ และคูเปอร (Pagh and Cooper, 1998) ประยุกตใชตัวแปรดานการผลิตสินคา และ

ตัวแปรดานการกระจายสินคาจัดกลยุทธ P/S ไว 4 ชนิดคือ กลยุทธการเก็งกําไรเต็มระบบ (Full 

ทีมขาย 

ผูผลิต 

ผูคาปลีก 

ผูจัดจําหนาย 

(Distributors) 

แคทตาล็อค โทรศัพท และอินเทอรเน็ต สวนตลาด

ผูบริโภคที่ 1 

สวนตลาด

อุตสาหกรรมที่ 1 

สวนตลาด

ผูบริโภคที่ 2 

สวนตลาด

อุตสาหกรรมที่ 2 

ตัวแทนจาํหนาย 
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speculation strategy) กลยุทธเลื่อนการกระจายสินคา (Logistics postponement strategy) กล

ยุทธเลื่อนการผลิต (Manufacturing postponement strategy) และ กลยุทธเลื่อนเต็มระบบ (Full 

postponement strategy) จากภาพที่ 13-25 แสดงถึงกลยุทธการเก็งกําไรเต็มระบบเปนการผลิต

เพื่อเก็บเปนสินคาคงคลัง และ กระจายศูนยสินคาคงคลัง ซึ่งกอใหเกิด ตนทุนการผลิตต่ํา ตนทุน

สินคาคงคลังสูง ตนทุนการจัดจําหนายต่ํา และ การบริการลูกคาสูง ในทางตรงกันขาม กลยุทธ

เลื่อนเต็มระบบเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อ แลว รวมศูนยสินคาคงคลัง และจัดจําหนายสินคา

โดยตรง ซึ่งกอใหเกิด -ตนทุนการผลิตปานกลาง/สูง ตนทุนสินคาคงคลังต่ํา ตนทุนการจัดจําหนาย

สูง และ การบริการลูกคาต่ํา(Mason-Jones, and Towill, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  13-25 การประยุกตใชกลยุทธ P/S 

ที่มา (Pagh and Cooper, 1998) 

 

กันนาสเซกการาน และไหง (Gunasekaran and Ngai, 2003) เขียนการจัดการระบบการ

กระจายสินคาของบริษัทขนาดเล็ก (A small third-party logistics: 3PL) ประกอบดวยโครงสราง 

3 ชนิด คือ ระบบสารสนเทศ และระบบการรายงาน โครงสรางระบบการกระจายสินคา และ 

กระบวนการ และกิจกรรมของการกระจายสินคา โดยมีหนาที่ดานการขนสง คลังสินคา การบริหาร

สินคาคงคลัง การจัดการคําสั่งซื้อ ระบบสารสนเทศ และบรรจุภัณฑ (แสดงดังตารางที่ 13-6) 
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การกระจายสินคา (Logistics) 

เก็งกาํไร 
รวมศูนยคลังสินคา 

-ตนทุนการผลิตต่ํา 
-ตนทุนสินคาคงคลังต่ํา/ปานกลาง 

-ตนทุนการจัดจําหนายสูง 
-การบริการลูกคาตํ่า/ปานกลาง 

-ตนทุนการผลิตปานกลาง/สูง 
-ตนทุนสินคาคงคลังต่ํา 

-ตนทุนการจัดจําหนายสูง 
-การบริการลูกคาต่ํา 

-ตนทุนการผลิตสูง/ปานกลาง 

-ตนทุนสินคาคงคลังปานกลาง/สูง 

-ตนทุนการจัดจําหนายต่ํา 
-การบริการลูกคาปานกลาง/สูง 

-ตนทุนการผลิตต่ํา 
-ตนทุนสินคาคงคลังสูง 

-ตนทุนการจัดจําหนายต่ํา 
-การบริการลูกคาสูง 

การเลื่อน 
กระจายคลังสินคาและจัดจําหนายตรง 

เก็งกาํไร 
ผลิตเพื่อเปนสินคาคงคลัง 

การเลื่อน 
ผลิตตามคําสั่งซ้ือ 
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ตารางที่ 13–6 กิจกรรมของการบริการดานระบบการกระจายสินคา 

หนาที่ กิจกรรม 

การขนสง การทําสัญญาการขนสง การออกใบเสร็จรับเงิน เปนตน  

คลังสินคา การเก็บ การประกอบ การคืนสินคา การติดฉลาก  

การบริหารสินคาคงคลัง การพยากรณ การวิเคราะหทําเลที่ตั้ง การใหคําปรึกษาเครือขาย การวางผัง 

การจัดการคําส่ังซื้อ 

ระบบสารสนเทศ 

การบันทึกคําส่ังซื้อ การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเลคทรอนิกส ( EDI) พาณิชย

อิเลคทรอนิกส อินเทอรเน็ต (internet) กําหนดการทํางาน ปญญาประดิษฐ (AI) 

และระบบเชี่ยวชาญ 

บรรจุภัณฑ การออกแบบใหม การนํากลับมาใช 

ที่มา (Gunasekaran and Ngai, 2003) 
 

สเตฟานสัน (Stefansson, 2006) พบวาผูกระจายสินคา (3PL) ประกอบดวย 3 กลุม คือ 

กลุมผูขนสงสินคา (Carriers) กลุมผูใหบริการดานการกระจายสินคา (Logistics Service 

Providers: LSPs) และกลุมคนกลางที่ใหบริการดานการกระจายสินคา (Logistics Service 

Intermediaries: LSI) ซึ่งจะมีบทบาท และหนาที่แตกตางกัน (เชน การไหลเวียนของวัตถุดิบและ

ขอมูล และระบบสารสนเทศ เปนตน) นอกจากนั้นยังพัฒนาแบบจําลอง 3 ข้ัน ซึ่งเรียกวา ”CLM 

Model” แสดงดังภาพที่ 13-26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 13-26 แบบจําลอง CLM  

ที่มา (Stefansson, 2006) 

ผูใหบริการดานการ

กระจาย 

กลุมผูขนสงสินคา 

(Carriers) 

Shipper Receiver 

คนกลางที่ใหบริการ
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 การไหลเวียนของวัตถุดิบ 

   การไหลเวียนของขอมูล 

……. จดสัมผัส 
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คนกลางที่ใหบริการดานการกระจายสินคา (LSIs) จะออกแบบระบบการสนับสนุนการ

ตัดสินใจดานการกระจายสินคา 

ตัวอยางบริษัทที่ใชกลยุทธการเก็งกําไรเต็มระบบ เชน บริษัทซีร็อค ( Xerox’s commodity 

product) เปนตน กลยุทธเลื่อนการกระจายสินคา เชน บริษัท The 3 Swedish companies เปน

ตน กลยุทธเลื่อนการผลิต เชน บริษัทเอชพี (H-P) ธุรกิจสี (The paint business) และบริษัทซีร็อค 

(Xerox’s mid volume products) เปนตน และ กลยุทธเลื่อนเต็มระบบ เชน บริษัท B&O เปนตน  

จากผลกระทบของการจัดจําหนายสินคาตอบริษัททั้งในดานกอใหเกิดคาใชจาย และ

กอใหเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขัน แสดงดังภาพที่ 13-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13-27 ความสัมพันธระหวางระดับการบริการ และตนทุน 

 ที่มา (Doyle, 2002: 329) 
 

มีจุดมุงหมายเพื่อจัดการระบบการขนสงสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคดานตนทุนต่ํา ซึ่ง

ปจจุบันเรียกการจัดการชนิดนี้วา “marketing logistics” ซึ่งแนวคิดนี้เร่ิมตนที่การสอบถามผูบริโภค

วาตองการสินคาลักษณะอยางไร หลังจากนั้นจึงทําการออกแบบสินคา ผลิตสินคา จัดการสินคา

คงคลัง การขนสง และคลังสินคา และการบริการลูกคา 
    3.1 การบริการลูกคา (Customer service) 

ดอยล (Doyle, 2002: 329-331) เขียนวาการพัฒนากลยุทธการกระจายสินคา 

นักการตลาดเริ่มดวยการระบุความตองการของตลาด/ผูบริโภค แลวทําการประมาณการ

ผลประโยชนและตนทุนที่สอดคลองกับความตองการตลาดนั้น  เกณฑของระบบการจัดจําหนายที่

มีประสิทธิผลมีดังตอไปนี้ มีสินคาคงคลังในปริมาณที่ลูกคาตองการ (Availability) การสงมอบที่

รวดเร็ว (Speed of delivery) ความนาเชื่อถือ (Reliability) ขนาดคําสั่งซื้อ (Lot size) ความ

ระดับของการบริการลูกคา 
ตนทุน 

ตนทุนของการสูญเสียยอดขาย 

ตนทุนรวม ตนทุนการขนสง การ

จัดการคําส่ังซื้อ และ

สินคาคงคลัง 

100%      



 474 

หลากหลายของผลิตภัณฑ (Product variety) ความสะดวก (Convenience) การบริการและ

สนับสนุน (Service and support) 

  กิจกรรมของการบริการลูกคามี 7 ประการ และสามารถจัดได 2 กลุม ไดแก 1) 

กลุมการกระจายสินคา (Logistics factor) ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ มีสินคาคงคลังในปริมาณที่

ลูกคาตองการ (Availability) การสงมอบที่รวดเร็ว (Speed of delivery) และการติดตอส่ือสาร กลุม

ที่ 2) กลุมระบบการตลาด ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก คุณภาพของสินคา (Product quality) 

การสนับสนุนสินคา นโยบายราคา และ การรับประกันสินคา (Emerson and Grimm, 1996)  

นอกจากนั้น ออตรีและคณะ ( Autry et al.,2008) เขียนวาขั้นตอนการพัฒนา

ระบบการจัดจําหนายที่เกิดความสมดุลระหวางผลประโยชนและตนทุน (balance of benefits 

and costs) ดังนี้ ระบุมิติของการบริการที่สรางคุณคาใหกับลูกคา ใหคาน้ําหนักความสําคัญกับมิติ

ของการบริการ ใหคะแนนกับมิติการบริการของบริษัทและคูแขงขัน ประมาณการรายไดที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงระดับการบริการ และ ประมาณการตนทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับการ

บริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13-28 การกําหนดระดับการบริการลูกคา 

 ที่มา (Doyle, 2002: 330) 

    3.2 การติดตอสื่อสาร และการจัดการคําสั่งซ้ือ (Communications and order 

processing) 
วงจรคําสั่งซื้อและการจายเงิน (The order-to-payment cycle) จะเริ่มต้ังแต

รับคําสั่งซื้อ การขนสงสินคา และการจายเงิน โดยพนักงานจะเปนคนวางคําสั่งซื้อสินคา ตรวจสอบ

เครดิตของลูกคา กําหนดการผลิต และสินคาคงคลัง ใบกํากับสินคา และใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

ระดับของสินคาคงคลัง% 

รายไดจากการบริการ 

ตนทุนการจัดจําหนายสินคา 

การเพิ่มขึ้นของตนทุน, ยอดขาย(บาท) 

กําไร 

99         93         

กําไรสวนเกินสูงสุด 
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    3.3 การตัดสินใจดานที่ต้ังโรงงานและคลังสินคา (Production and warehouse 

location decisions) 

เนื่องจากวงจรการผลิตและวงจรการบริโภคไมมีความสอดคลองกัน ดังนั้นผูผลิต

สินคาจําเปนตองเก็บรักษาสินคาคงคลัง เพื่อจัดการใหวงจรทั้งสองมีความสอดคลองกัน 

เพราะฉะนั้น บริษัทจะตัดสินใจกําหนดจํานวนของคลังสินคา (Svensson, 2005) โดยทั่วไปจํานวน

คลังสินคาบรรจุภัณฑลดลงจาก 10-15 แหง กลายเปน 5-7 แหง และศูนยกลางการจัดจํานาย

เวชภัณฑลดลงจาก 90 แหง กลายเปน 45 แหง (Kotler, 2003) ดังนั้นบริษัทจะตองจัดการรวม

ศูนยคลังสินคาเพื่อความรวดเร็วและสงสินคาทันกําหนดเวลา บริษัทประเทศไทยนิยมใชคลัง

สวนตัวมากกวาใชคลังสินคาสาธารณ ถึง 2 ใน 3 (Gow and Pinaikul, 1998) 
    3.4 การจัดการและควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory management and control) 

เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับจํานวน/ปริมาณคําสั่งซื้อ (How much to order) ที่เกิด

ความสมดุลระหวางตนทุนที่สินคาคงคลัง (Inventory cost) เปรียบเทียบกับตนทุนการสูญเสีย

ยอดขาย (The cost of lost sales) ตัวอยาง อุปสงคของสินคาตอปเทากับ 1,000 หนวย และ 

จํานวนสินคาที่จะทําการสั่งซื้อสินคาใหมคือ 500 หนวย ซึ่งทําใหมีสินคาคงคลัง (Inventory) 

เทากับ 250 หนวย ดังนั้น มีความเปนไปไดที่สินคาขาด หรือไมเพียงพอตอการขาย 2 กรณี 

 สูตรในการคํานวณคือ Economy of quantity: EOQ) 

 

 
 

กําหนดให 

  S  : ยอดขายประจําป (หนวย) 

  Y  : ตนทุนการสั่งซื้อตอคร้ัง 

  C : ตนทุนการสั่งซื้อตอหนวย 

  I  : ตนทุนการเก็บรักษาสินคา คิดเปนรอยละของตนทุน 

 ตัวอยาง ยอดขายประจําปเทากับ 1,200 หนวย และตนทุนการสูญเสียยอดขายเนื่องจาก

สินคาคงคลังขาดเทากับ 75 บาทตอการสั่งซื้อแตละครั้ง ถาตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง

เทา 25% และตนทุนการซื้อสินคาเทากับ 6 บาท ดังนั้น ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) 

เทากับ 346 หนวย 

ถึงอยางไรก็ตาม อุปสงค หรือยอดขายตลอดทั้งปจะไมคงที่ ดังนั้น นักการตลาดตอง

ตัดสินใจวาเวลาไหน (When to order) และจํานวนเทาไร สมมติ ผูจัดการตลาดตองการมีสินคาคง

IC
SYEOQ 2

=  
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คลังเปน 98%ของยอดขายประจําป ถายอดขายมีการแจกแจงแบบโคงปกติ ดังนั้นความนาจะเปน

ที่ขาดสินคาคงคลังเทากับ 2% ซึ่งมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.05σ  สมมติวาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางเวลา Lead time เทากับ 20หนวย ดังนั้น extra safety stock เทากับ 

20 × 2.05 = 41 หนวย (แสดงดังภาพที่ 13-28 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 13-29 ผลกระทบของการแปรผันของอุปสงคตอปริมาณการสั่งซื้อสินคา 

 ที่มา (Doyle, 2002: 335) 

 โปรดสังเกต: Q = คําสั่งซื้อ R = จุดสั่งซื้อใหม และ LT = เวลาการสั่งซื้อลวงหนา 

 

จากภาพที่ 13-29 แสดงจุดเริ่มตนของสินคาคงคลังเทากับ 387 หนวย ซึ่งเปนผลบวกของ

ปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ: Q1) คือ 346 หนวยบวกกับ Safety stock 41 หนวย จุดสั่งซื้อใหม 

(Reorder) คาเฉลี่ยของsafety stock ตลอดทั้งปเทากับ 32 หนวย (1,200 ÷ 52) นอกจากนั้น 

ระยะเวลาการสั่งซื้อลวงหนา (Lead time: LT) คือ 4 สัปดาห ดัง Lead-time demand = 92 หนวย 

(4 × 23) เพราะฉะนั้น จุดสั่งซื้อใหม (reorder) เทากับ 133 หนวย (41 + 92) 

 

ระดับสินคาคงคลังและคําส่ังซื้อสูงสุด 

ระดับสินคาคงคลัง  Q1
 

Safety stock 

 stock-out 
 LT 

 41 

เวลา 

หนวย 

 0 

 387 

 R1 
133 

 479 

Q2 
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    3.5 การจัดการดานการขนสง (Transportation management) 

การบริการดานการขนสงสินคาจะเกี่ยวกับวิธีการขนสง และอัตราคาขนสงสินคา 

กลาวคือวิธีการขนสงสินคาทําไดโดยเรือซึ่งเหมาะสํารับสินคาที่มีน้ําหนักมากและไมเนาเสีย เชน 

หิน ทราย หรือขาว เปนตน ทางรถบรรทุกซึ่งมีความสะดวก คลองตัว เหมาะกับสินคาจํานวนไม

มาก โดยรอยละ 72.5 ของบริษัทในประเทศไทยใชรถบรรทุกตนเองขนสงสินคา (Gow and 

Pinaikul, 1998) ทางเครื่องบินเหมะกับการขนสงดอกไม (กลวยไม) ซึ่งมีคาขนสงแพงที่สุด ทางทอ 

เหมาะกับการขนน้ํามัน หรือแกส โดยทั่วไป สถาบันที่ทําการขนสงสินคาคือ Freight Forwarder 

 การคัดเลือกวิธีการขนสงผูบริหารการตลาดตองกําหนดทางเลือกและเกณฑในการ

คัดเลือกวิธีการขนสง เชน รถยนต รถไฟ เครื่องบิน เปนตน นอกจากนั้นผูบริหารตองกําหนดเกณฑ

ในการคัดเลือกวิธีการขนสง เชน ความรวดเร็ว ความถี่ในการใหบริการ ตนทุน การหาไดงาย 

(Availability) เปนตน แสดงดังตารางที่ 13-7 

 

ตารางที่ 13-7 การเปรียบเทียบวิธีการขนสง 

 ค ะ แ น น

ความสําคัญ 

รถไฟ รถยนต เครื่องบิน เรือ ทอ 

ความรวดเร็ว  

ความถี่ในการใหบริการ  

ความนาเชื่อถือ 

ตนทุน 
การหาไดงาย (Availability) 

ความยืดหยุน 

0.15 

0.2 

0.15 

0.15 

0.25 

0.1 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

4 

5 

4 

2 

5 

5 

5 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

5 

4 

5 

1 

1 

คะแนนน้ําหนัก 1.0 31 43 26 22 28 

 ที่มา (Doyle, 2002: 336) 

 
 
สรุป 
 

ชองทางการตลาด ประกอบดวย บุคคล หรือกิจการธุรกิจที่อยูในกระบวนการจัดจําหนาย

สินคาที่ใชอุปโภคบริโภคโดยลูกคา ชองทางการตลาดเปรียบไดกับทอประปาที่ปลอยใหน้าํไหลสู

ครัวเรือน ชองทางการตลาดจะปลอยใหสินคาไหลจากผูผลิตผานตัวกลางสูผูบริโภค  ซึ่งหนาที่ของ
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ตัวกลางในชองทางการตลาดมี 5 ชนิด ดังนี้ การเคลือ่นยายของสนิคา  การเคลื่อนยายของการ

เจรจาตอรอง  การเคลื่อนยายของความเปนเจาของ การเคลื่อนยายของขอมลู  และ การ

เคลื่อนยายของการโปรโมท   

กิจกรรมของชองทางการตลาดที่สัมพันธกับหวงโซคุณคา มี 3 กิจกรรม ดังนี้ การกระจาย

สินคาภายนอก มีดังนี้ การประมวลผลคําสั่งซื้อ คลังสินคา และ สินคาคงคลัง การตลาดและการ

ขาย มีดังนี้ การบรรจุภัณฑ การตั้งราคา การโปรโมท และ หนวยขาย  และการบริการ มีดังนี้ การ

สงมอบ การติดตั้ง  การซอมบํารุง และ การบริการ 

การออกแบบชองทางการจดัจําหนายประกอบดวย วัตถุประสงคของชองทางการจดัจําหนาย 

กลยุทธของชองทาง ทางเลอืกชองชองทาง และ การประเมินทางเลือกชองทาง  

วัตถุประสงคของชองทางการจัดจําหนายบริษัทตองการครอบคลุมตลาด หรือผูบริโภคมาก

นอยเทาไร? ซึง่มีชองทางการตลาดใหเลือก 3  ชนิด การจําหนายแบบเขมขน  การจําหนายแบบ

ผูกขาด  และการจําหนายแบบเลือกสรร  

กลยุทธของชองทาง หมายถึงโครงสรางของชองทางการตลาด หมายถึงจํานวนคนกลางที่

มีอยูในชองทางการตลาด สัญลักษณที่ใชในโครงสรางของชองทางการตลาด โครงสรางของ

ชองทางการตลาดที่หลายระดับ ดังนี้  ชองทางการตลาด 0 ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ และ  3 ระดับ 

กลาวคือ ชองทางศูนยระดับ หรือ ชองทางการตลาดทางตรง  ประกอบดวยผูผลิต และผูบริโภคคน

สุดทาย เชน การขายแบบเคาะประตูบาน การขายทางไปรษณีย การขายทางโทรทศัน การขายทาง

โทรศัพท  ชองทางหนึ่งระดับ  ประกอบดวย คนกลางหนึ่งราย คือ พอคาปลีก  ชองทางการตลาด

ประเภทนี้เหมาะสําหรับสินคาประเภทเปรียบเทียบซื้อ และสินคาเจาะจงซื้อ ชองทางสองระดับ  

ประกอบดวย คนกลาง2ราย คือ พอคาสง และพอคาปลีก ชองทางการตลาดประเภทนี้เหมาะ

สําหรับสินคาประเภทสะดวกซื้อ  และ ชองทางสามระดับ  ประกอบดวย คนกลาง3ราย คือ ตัวแทน

จําหนาย พอคาสง และพอคาปลีก ชองทางการตลาดประเภทนี้เหมาะสําหรับสินคาประเภท

สะดวกซื้อ  

 ทางเลือกของชองทางจําหนาย ชองทางการจัดจําหนายมี 3 ชนิด คือ ตลาดทางตรง ทีม

ขาย และ ตัวกลางทางการตลาด  ประเภทของโครงสรางและการจัดองคการชองทางการตลาดเปน 

4 ประเภท คือ ชองทางการตลาดสําหรับสินคาอุปโภคบริโภค ชองทางการตลาดสําหรับสินคา

อุตสาหกรรม ชองทางการตลาดอิเลคทรอนิคส และชองทางการตลาดทางตรง  

วิวัฒนาของชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การเจริญเติบโตของชองทางจัดจําหนายระดับ

ตนทุนต่ํา  เมื่อตลาดมีการพัฒนา การเพิ่มคุณคาโดยชองทางการตลาดจะตกต่ํา ดังนี้ แนะนํา 

ผูจัดการตองการ high-value adding channel จึงทําการสนับสนุนคนกลางดานการแสวงหา
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ลูกคา ใหความรูเกี่ยวกับสินคา และการบริการ เติบโต ลูกคาจะคุนเคยกับสินคา และราคาสินคา

จะลดลง  และเพิ่มความนาเชื่อถือในสินคา อ่ิมตัว สมาชิกในชองทางการตลาดจะลดคาใชจาย 

และ สินคาจะกลายเปนขนานใหญ และ ตกต่ํา สินคาจะกลายเปนสินคาทั่วไป หรือสินคาโภค

ภัณฑ การเจริญเติบโตของระบบการตลาดแนวดิ่ง  เปนการบูรณาการระหวาง ผูผลิต-คนกลาง/

ผูคาปลีก เรียกวา ระบบการตลาดแนวดิ่ง ระบบการตลาดแนวดิ่ งมี  3  ประเภท  คือ  ระบบ

การตลาดแนวดิ่งแบบบริษัท ระบบการตลาดแนวดิ่งแบบสัญญา และ ระบบการตลาดแนวดิ่งแบบ

การบริหาร และ การเจริญเติบโตของระบบการตลาดแนวนอน องคการในชองทางการตลาดที่อยู

ในระดับเดียวกัน รวมมือกันแสวงหาโอกาสการตลาด สาเหตุที่ทําใหระบบการตลาดแนวนอน

เจริญเติบโตเนื่องจากปจจัย 4 ประการ ดังนี้ ลดความเสี่ยงของแตละองคการ เพิ่มความรวดเร็วใน

การเจาะตลาดใหม และ การเหนือกวาคูแขงขัน สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและองคความรูใหม และ 

การรวมมือกันมีอยูทุกระดับ การเจริญเติบโตของระบบชองทางการตลาดหลายชอง เนื่องจากใน

ปจจุบันตลาดกระจายกัน ผูบริโภคมีความตองการหลากหลาย และแตกตางกัน นอกนั้นผูบริโภค

ยังมีความออนไหวตอราคา สงผลใหผูจัดการตลาดตองพัฒนาระบบชองทางการตลาดหลาย

ชองทาง  เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับตลาดแตละกลุม 

การบริหารหวงโซอุปทาน หมายถึงการบูรณาการกระบวนการธุรกิจจากซัพพลายเออร

จนถึงลูกคาคนสุดทาย โดยการใหสินคา การบริการ ขอมูลและมูลคาเพิ่มใหกับลูกคาและผูมีสวน

ไดเสีย การบริหารหวงโซอุปทานประกอบดวยแนวคิด 3 ประเภท คือ การบริหารจัดการหวงโซ

อุปทาน การดําเนินงานบริหารหวงโซอุปทาน และ กระบวนการบริหารหวงโซอุปทาน ในขณะที่

คณะกรรมาธิการหวงโซอุปทาน ไดกําหนดกรอบการปฏิบัติการหวงโซอุปทาน ซึ่งมีกระบวนการ

ธุรกิจ 4 ชนิด คือ แผน แสวงหาแหลงผลิต (source) ผลิต (make) และสงมอบสินคา (delivery) 

กิจกรรมของการบริหารหวงโซอุปทานมี 5 ประเภท  คือ การบูรณาการเชิงพฤติกรรม  คือ 

บูรณาการตั้งแตผูขายปจจัยการผลิต ผูผลิต ผูจัดจําหนาย และผูบริโภค การแบงปนขอมูล 

เกี่ยวกับระดับสินคาคงคลัง การพยากรณ กลยุทธการสงเสริมการขาย กลยุทธการตลาด การ

รวมมือ เร่ิมต้ังแตรวมมือกันวางแผน และกําหนดตัวประเมินผลการดําเนินงานของสมาชิกในหวง

โซอุปทาน เปาหมายเดียวกัน องคการ หรือสมาชิกในหวงโซอุปทานตองมีนโยบายเหมือนกัน และ 

บูรณาการเชิงกระบวนการ ต้ังแตการแสวงหาแหลงผลิต จนถึงการผลิต และการจัดจําหนาย เปน

การบูรณาการขามสายงาน บุคลากรดานปจจัยการผลิต และ 3PL 

การจัดจําหนายสินคา/โลจิสติกส มีจุดมุงหมายเพื่อจัดการระบบการขนสงสินคาจาก

ผูผลิตไปยังผูบริโภคดวนตนทุนต่ํา ซึ่งแนวคิดนี้เร่ิมตนที่การสอบถามผูบริโภควาตองการสินคา

ลักษณะอยางไร หลังจากนั้นจึงทําการออกแบบสินคา ผลิตสินคา จัดการสินคาคงคลัง การขนสง 
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และคลังสินคา และการบริการลูกคา นอกจากนั้น กิจกรรมของการบริการลูกคามี 7 ประการ และ

สามารถจัดได 2 กลุม ไดแก 1) กลุมการกระจายสินคา  ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ มีสินคาคง

คลังในปริมาณที่ลูกคาตองการ  การสงมอบที่รวดเร็ว และการติดตอส่ือสาร กลุมที่ 2) กลุมระบบ

การตลาด ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก คุณภาพของสินคา การสนับสนุนสินคา นโยบายราคา 

และ การรับประกันสินคา   

 

 

 

 

คําถามทายบท 
 

1. หนาที่ของคนกลางมีอะไร? 

2. คนกลางมีกี่ประเภท? 

3. จงอธิบายกรอบคิด ในการบริหารหวงโซอุปทาน การบรหิารระบบการกระจายสนิคา และ 

การบริหารชองทางการตลาด 

4. หวงโซอุปทานไวอยางไร? 

5. จงอธิบายความหมายของชองทางการตลาด และความสําคัญของตัวกลาง 

6. จงอธิบายความสัมพนัธระหวางหวงโซคุณคา และ ชองทางการตลาด? พรอมทัง้วาด

ภาพประกอบ 

7. จงอธิบายความแตกตางระหวางชองทางการตลาดของสนิคาอุปโภคบริโภคกับชองทาง
การตลาดสินคาอุตสาหกรรม 

8. จงอธิบายความแตกตางระหวางชองทางการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing 

Channels) ชองทางการตลาดอิเลคทรอนคิ ระบบการตลาดแนวนอน และระบบการตลาด

แนวดิ่ง (Vertical Marketing Systems) 

9. ระบบการจัดจาํหนายสินคา/โลจิสติกสประกอบดวยอะไร? มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร? 
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