


บทที่ 8 

การบรหิารการจดัจ าหน่าย
(Distribution Management )



ความหมายการจัดจ าหน่าย

การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยัง
ตลาดเป้าหมาย 

ประกอบด้วย ช่องทางการจัดจ าหน่าย การขนส่งและการเก็บ
รักษา โลจสิตกิส์ การสร้างคุณค่า ใหเ้กดิขึน้กับสินค้าหรือบริการ 
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เส้นทางที่สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้ซือ้ ทั้ง
ลักษณะทางกายภาพของสินค้า สิทธิความเป็นเจ้าของ สารสนเทศ การ
ส่งเสริมการตลาดและเงือ่นไขการจ่ายเงนิ

ช่องทางการจัดจ าหน่าย
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ประเภทของชอ่งการจัดจ าหน่าย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง (Direct channel) หรือ
ช่องทางศูนยร์ะดบั (Zero level channel)

หมายถึงเสน้ทางการจดัจ าหน่ายจากผูผ้ลิตขายใหก้บัผูซ้ือ้โดยตรง และไม่ผ่านนนกลาง 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม (Indirect channel) 
หมายถึงเสน้ทางการจดัจ าหน่ายท่ีสนินา้เนลื่อนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูซ้ือ้โดยผ่านนนกลาง
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ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้บรโิภค

คือ เส้นทางที่สินค้าบริโภคเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคน
สุดทา้ย 

1. ช่องทางการจัดจ าหน่ายตรง (Direct Channel) 
หรือ ช่องทางศูนยร์ะดับ (Zero Level Channel) 

ผู้ผลิต ----------------------> ผู้บริโภค
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ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้บรโิภค
2. ช่องทางอ้อม (Indirect Channel)   

ผู้ผลิต ---> คนกลาง ---> ผู้บริโภค

2.1   ช่องทาง 1 ระดับ (One Level Channel)
ผู้ผลิต ---> ผู้ค้าปลีก ---> ผู้บริโภค

2.2   ช่องทาง 2 ระดับ (Two Level Channel)
ผู้ผลิต ---> ผู้ค้าส่ง ---> ผู้ค้าปลีก ---> ผู้บริโภค
ผู้ผลิต ---> ตัวแทน ---> ผู้ค้าปลีก ---> ผู้บริโภค

2.3   ช่องทาง 3 ระดับ (Three Level Channel)
ผู้ผลิต-->ตัวแทน--->ผู้ค้าส่ง-->ผู้ค้าปลีก-->ผู้บริโภค

7



ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

คือ เส้นทางที่สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
หรือผู้ใช้ทางธุรกจิ (Industrial/Business user)

1. ช่องทางตรง (Direct Channel) หรือช่องทางศูนยร์ะดับ 
(ไม่ผ่านคนกลาง) 

ผู้ผลิต  ------------------>  ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
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ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

2. ช่องทางอ้อม (Indirect Channel)
2.1 ช่องทาง 1 ระดับ
ผู้ผลิต ---> ผู้จัดจ าหน่าย ---> ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

2.2 ช่องทาง  2 ระดับ
ผู้ผลิต --> ตัวแทน --> ผู้จัดจ าหน่าย --> ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
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ปัจจัยท่ีควรพิจารณาในการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย

1. ลกัษณะตลาด
• ประเภทของลกูคา้

• ขนาดการสัง่ซ ือ้

• จ านวนลกูคา่กลุม่เป้าหมาย

• การกระจายตวัของลกูคา้กลุม่เป้าหมาย

2. ลกัษณะของผลติภณัฑ ์
• ประเภทของผลติภณัฑ ์

• ลกัษณะทางเทคนิคของผลติภณัฑ ์

• มูลคา่ตอ่หน่วยของผลติภณัฑ ์

• การหมดอายขุองผลติภณัฑ ์
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ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่าย (ต่อ)

3. ปัจจยัดา้นคนกลาง
• การใหบ้รกิารของคนกลาง

• ความสามารถในการบรกิารของคนกลาง

• ทศันคตขิองคนกลางทีม่ตีอ่นโยบายของผูผ้ลติ

4. ปัจจยัดา้นผูผ้ลติ
• ทรพัยากรขององคก์ร

• ระดบัความตอ้งการควบคมุชอ่งทางจดัจ าหน่าย
• บรกิารทีผู่ผ้ลติสามารถใหไ้ด ้

11



โลจิสติกส์ (Logistics) 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาสินค้าอย่าง

มปีระสิทธิภาพจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าข้ันสุดทา้ย ประกอบด้วย

1. การคลังสินค้า

2. การควบคุมสินค้าคงคลัง

3. กระบวนการด้านการจัดซือ้

4. การเคล่ือนย้ายสินค้า

5. การขนส่งผลิตภณัฑ์

12



วิธีการขนส่งมี 5 ประเภท ดังน้ี

รถบรรทุก

รถไฟ

เคร ือ่งบนิ

เรอื

ทางท่อ
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การค้าส่ง (Wholesaling) 

กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าให้กับหน่วยงานที่ซือ้สินค้า
เพือ่การขายตอ่ เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน และเพือ่การแปรรูป

1. พ่อค้าส่ง

2. ตัวแทนจ าหน่าย
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การค้าปลีก (Retailing)

หมายถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายผลิตภัณฑใ์ห้กับ
ผู้บริโภคคนสุดทา้ย เพือ่การใช้ส่วนตวัและครอบครัว
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หา้งสรรพสินค้า 
(Department Store)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



ซุปเปอรเ์ซน็เตอร์
(Modern Trade
Super center)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
(Supermarket)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



ร้านสะดวกซือ้ 
(Convenience Store)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอยา่ง
(Specialty Store)

ร้านค้าปลีกเฉพาะกลุ่ม 
(Category Killer)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



ร้านค้าปลีกระบบสิทธิทางการคา้
(Franchise Stores)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



การขายโดยเคร่ืองจักรอัตโนมัต ิ
(Automatic Vending)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



ร้านค้าออนไลน์
(Market Place)

ประเภทของร้านค้าปลีก (Types of Retailer)



แบบฝึกหดับทที ่8

1. จงยกตวัอย่างชอ่งทางการจดัจ าหน่ายทางออ้มของสนิคา้บรโิภค 
มาพอสงัเขป

2. จงยกตวัอย่างรา้นคา้ปลกีระบบสทิธบิตัรทางการคา้มาพอสงัเขป

3. ถา้นักศกึษาตอ้งสง่ดอกไมไ้ปตา่งประเทศ ควรใชก้ารขนสง่แบบ
ใด เพราะเหตใุด

4. จงอธบิายความแตกตา่งระหวา่งหา้งสรรพสนิคา้กบัซปุเปอรเ์ซน็
เตอร ์มาพอสงัเขป

5. ผูผ้ลติ ---> ผูค้า้สง่ ---> ผูค้า้ปลกี---> ผูบ้รโิภค  เป็นชอ่งทางอะไร 
และกีร่ะดบั
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กรณีศึกษา เส้นทางการเติบโตของ LINE SHOPPING ท่ีน่าจับตามอง
47 ลา้นคน คือจ านวนผูใ้ช ้LINE ในประเทศไทยตวัเลขนี ้ก  าลงับอกกบัเราวา่ LINE ไดก้ลายเป็น App Chat แทรกซมึอยู่ในชีวิตประจ าวนัของคนไทยทุกเพศทุกวยั ทุกอาชีพ ทัง้ในเมืองและ

ต่างจงัหวดัและท่ีส  าคญัคือ “ทุกเวลา”แต่ในค าว่า “ทุกเวลา” หลายคนอาจยงัไม่รูจ้ริง ๆ แลว้ LINE ยงัมีอีกหนึ่งแพลตฟอรม์ ท่ีก าลงัเติบโตอย่างน่าสนใจนั่นคือ LINE SHOPPING โดยภายในเวลาแค่ 2 ปี มี
จ  านวนผูใ้ชเ้ติบโตขึน้ถงึ 2 เท่า ความน่าสนใจของเรื่องนีก้็คือหากเทียบกบั E-Commerce ยกัษใ์หญ่ตา่ง ๆ ในบา้นเรา

LINE SHOPPING ไม่ค่อยโฆษณาและท าตลาดเชิงรุกมากนักแต่ก็ยงัมีตวัเลขเติบโตไดอ้ย่างน่าสนใจ ค าถามก็คือแลว้ LINE SHOPPING สรา้งความต่างจาก E-Commerce เจา้อื่น ๆ 
อย่างไร เราเคยสงัเกตบา้งไหม LINE เป็นเสมือนความคุน้เคยบนโทรศพัทม์ือถือของเรา ตื่นเชา้มาก็ตอ้งด ูChat, หากหิวก็สั่ง LINE MAN, อยากนอนดซูีรีสล์ะครก็ LINE TVจะเห็นว่าวิธีคิดของ LINE คือท าให้
คนไทยใชเ้วลากบัแพลตฟอรม์ LINE ใหม้ากท่ีสดุ ดว้ยการสรา้ง Life Infrastructure หรือโครงสรา้งพืน้ฐานชีวิตประจ าวนับนโลกออนไลน ์ แลว้หนึ่งในพฤติกรรมท่ีคนไทยตอ้งท าเกือบทุกวนัก็คือ “ช็อป
ออนไลน”์ นั่นเอง  ความน่าสนใจมนัเลยมาอยู่ตรงนี ้โดยช่วงท่ีผ่านมา LINE ไดล้ว่งรูพ้ฤติกรรมอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจเพราะรูห้รือไมว่า่ ในโลกของธุรกิจ E-Commerce ท่ีเติบโตแบบกา้วกระโดดกว่า60% จะมา
ปิดการขายกนัท่ี Social Commerce

อธิบายสั้น ๆ ก็คือหาก 100 คนซือ้สินคา้ในออนไลนจ์ะมีถึง 60 คนเลยทีเดียว ท่ีจะมาสนทนา, ตกลงราคา, โอนเงิน, แจง้สลิปส่งสินคา้ผ่านทาง IG, Facebook และ LINE นั่นเอง
สรุปก็คือ LINE มองวา่ Social Commerce เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการช็อปปิงของคนไทยไปแลว้ ทีนี ้LINE ก็มองว่าตวัเองถือเป็นส่วนส าคญัในโลกของ E-Commerce ท่ีเติบโต แลว้

ท าไม LINE ไม่ท าใหต้วัเองกลายเป็นสงัคมขนาดใหญ่ในการซือ้-ขายสินคา้ ก็เลยเป็นท่ีมาของ LINE SHOPPING ท่ีเป็น Social Commerce อย่างเต็มรูปแบบเมื่อ 2 ปีท่ีแลว้ โดยมีเป้าหมายช่วยขบัเคลื่อน
ธุรกิจของคนขายออนไลนม์ือสมคัรเลน่, ธุรกิจขนาดเลก็ ไปจนถงึแบรนดย์กัษ์ใหญ่ต่าง ๆ ซึ่งนั่นแปลว่า LINE SHOPPING ก็จะมีสินคา้ใหเ้ลือกช็อปสารพดัมากมาย จากการรวบรวมรา้นคา้ท่ีใช ้LINE ในการ
ขายอยู่แลว้

ที่น่าสนใจคือ LINE SHOPPING ถือเป็นพืน้ท่ีรวมดีลรา้นคา้ออนไลนต์่าง ๆใหค้นสามารถคน้หารา้นคา้และช็อปไดง้่าย ๆ และทุก ๆ ครัง้ในการช็อปก็จะมีการแจก LINE POINTS ท่ีใหล้กูคา้
สะสมโดย 1 POINT = 1 บาท เพ่ือใชเ้ป็นสว่นลดในการช็อปครัง้ตอ่ ๆ ไป ฟังดผิูวเผินอาจไมเ่ห็นความแตกตา่งหากเทียบกบั E-Commerce ยกัษ์ใหญ่รายอื่น ๆเพียงแต่ จุดตดัมนัอยู่ตรงนีต้่างหาก  1) ท่ีเห็น
ชดัเจนสดุคือในขณะท่ี E-Commerce ยกัษใ์หญ่มีเวบ็ไซตแ์ละ App เป็นของตวัเอง เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านดาวนโ์หลด แตส่  าหรบั LINE SHOPPING เลือกจะตดัวงจรนีทิ้ง้ออกไปแลว้เลือกจะฝังตวัอยู่ในหนา้ Wallet 
Tab ใน App ของ LINE ท่ีทุกคนก็น่าจะมีติดอยู่ในเครื่องโทรศพัทม์ือถือกนัอยู่แลว้และน่ีก็เป็นท่ีมาของความ “ต่าง”  2) ปฎิเสธไม่ไดว้่าคนไทยทุกคนท่ีโหลด App LINE ก็เพ่ือแช็ตสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจ าวนั หนึ่งในนัน้ก็คือการเจรจาซือ้ - ขายสินคา้ หรือท่ีเรียกวา่ Chat Commerce ก็เลยท าใหต้อนนัน้ LINE พฒันาฟีเจอรก์ารใชง้านเก่ียวกบัซือ้ – ขาย ซึง่ท่ีผ่านมาก็ไดร้บัความนิยมอย่างสงู  จากนัน้
ก็พฒันา MyShop ท่ีมีฟีเจอรม์ากมายเพ่ือเป็นตวัช่วยรา้นคา้ใหส้ะดวกสบายในการท าธุรกิจ เป้าหมายก็เพ่ือให ้LINE SHOPPING กลายเป็นศนูยร์วมแหล่งรา้นคา้นั่นเองจะเห็นว่า LINE SHOPPING เลือกจะ
พฒันาหลาย ๆ อย่างเพ่ือไปเสริม “จดุแข็ง” ตวัเองคือ Chat Commerce ซึง่ก็ถือวา่เป็นอะไรที่มาถกูทาง
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สรุปข้อดีโมเดลธุรกิจ LINE SHOPPING ก็น่าจะมี 3 ข้อหลัก ๆ
1.ไมไ่ดจ้ ากดัแคอ่ยูใ่นแพลตฟอรม์ตวัเองแตเ่ป็นเครือ่งมือใหผู้ท้ี่ขายใน LINE, Facebook, IG อยูแ่ลว้สามารถขายสนิคา้ไดส้ะดวกและง่ายขึน้ผา่นทาง LINE SHOPPING ซึง่ก็อยูใ่น Wallet Tab ของ LINE

ท าใหผู้ใ้ชง้านไมต่อ้งโหลด App ใหม่
2. แลว้การมี LINE SHOPPING อยูใ่นหนา้ Wallet Tab ก็ท าใหน้กัช็อปเจอรา้นคา้ตา่ง ๆ  ไดง้่ายขึน้
3. การผสมผสานจดุแข็งของ Social Network เขา้กบัจดุแข็งของ E-commerce
หากสงัเกต LINE SHOPPING น าเรือ่ง Points, Coupons,จนถึงการน าระบบสั่งซือ้ใน E-commerce มาใชใ้นแพลตฟอรม์ตวัเองขอ้ดีคือรา้นคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ออเดอรล์กูคา้ไปท่ี Marketplace อื่น ๆซึง่

จะท าใหเ้สยีคา่คอมมิชชนัอีกตอ่หนึง่ เพราะฉะนัน้เราสามารถใช ้Marketplace ท าหนา้ที่ในการหาลกูคา้ใหร้า้นคา้ไดอ้ยา่งเต็มตวัแทน
ส่วนอีกข้อท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ LINE SHOPPING ที่ไมม่ีใครเลยีนแบบไดก็้คือ “ปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก”เคยสงัเกตกนับา้งไหม ทกุครัง้ที่เราแช็ต LINE คยุกบัใครสกัคนเราจะรูส้กึใหค้วามสนใจคนท่ีเราสนทนา

ดว้ยเป็นพิเศษหากเทียบกบัการแช็ตในช่องทางอื่น ๆ ก็ไม่ต่างกนัหากเราเป็นคนซือ้สินคา้ใน LINE SHOPPING ก็จะรูส้กึเป็นกนัเองกบัรา้นคา้ ผลดีก็คือรา้นคา้ปิดการขายไดง้่าย แถมลูกคา้ยงัรูส้กึเสมือนรา้นคา้เป็นเพื่อน
มากกวา่ขายสนิคา้ใหก้นั สิง่ที่รา้นคา้ไดก็้คือ มิตรภาพและความไวใ้จของลกูคา้  สงัเกตไุดว้า่เราจะจ าช่ือรา้นคา้ที่เราซือ้ดว้ยใน LINE ไดม้ากกวา่เวลาเราซือ้จากเว็บไซท์ E-commerce Marketplaceเหมือนกบัเราไดพ้ดูคยุ
และซือ้จากรา้นคา้โดยตรง มากกวา่ซือ้ผา่นหา้ง  นั่นก็เพราะพืน้ฐานของ Socialที่เป็นแพลตฟอรม์ใหเ้ราไดม้ีการพดูคยุสือ่สารกนัผา่น Content จนท าใหเ้กิด Influencers ในยคุปัจจบุนัตา่งจาก Marketplace ที่เป็นเหมือน
หา้งที่ตอ้งการใหเ้รารูส้กึวา่ไดซ้ือ้จากหา้งมากกวา่ นัน้เอง

ผลท่ีตามมาคือ ลูกค้าก็จะกลับมาซือ้สินค้าซ้้าเรือ่ย ๆ เป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าท่ีใช้ต้นทุนน้อยกว่ามาก หากเทียบกับการไปค้นหาลูกคา้ใหม่ ท่ีต้องใช้เงินเพื่อท้าตลาดใหม่น่ันเอง ท้ังหมดนี้คือเหตุผลที่ท้าให้ 
LINE SHOPPING สรา้งการเติบโตอยา่งกา้วกระโดด จนเวลานีค้รบรอบ 2 ปี มีจ านวนรา้นคา้กวา่ 1 แสนรา้นคา้ และมีผูใ้ชง้าน 6 ลา้นคนตอ่เดือน
แตจ่รงิ ๆ แลว้หากนบัจ านวนคนไทยที่เคยใช ้LINE SHOPPING ทัง้การกดจาก service icon หนา้ Wallet จนถึงจากช่องทางอื่น ๆ  ที่รา้นคา้เอาไปโปรโมตแลว้แนบลงิกเ์พื่อมาจบการขายใน LINE SHOPPING มีจ านวนถึง 9 
ลา้นรายเลยทีเดียว ในความส าเรจ็ของ LINE SHOPPING ณ วนันี ้ความนา่สนใจมนัเพิ่งจะเริม่ตน้ตา่งหาก ถา้ถามวา่หวัใจของธุรกิจบนโลกดิจิทลัไมว่า่จะเป็นโมเดล Social Media, Subscription หรอืแมแ้ต ่Social 
Commerce คนที่ไดเ้ปรยีบที่สดุ ก็คือคนที่สามารถสรา้งแพลตฟอรม์ที่มีผูค้นจ านวนมากอาศยัอยูห่รอืพดูง่าย ๆ ใครที่สรา้งสถานท่ีที่เต็มไปดว้ยผู้คน คนนัน้ยอ่มมีโอกาสที่ดีกวา่ แลว้ LINE ในประเทศไทย ก็มีตรงนีอ้ยา่ง
สมบรูณแ์บบ ไมว่า่จะเป็นจ านวนผูใ้ชง้าน 47 ลา้นคนจนถึง Ecosystem อื่น ๆ ของตวัเอง เช่น LINE TV และ LINE MAN ที่มีจ านวนผูใ้ชห้ลายลา้นคนเช่นกนั

สิ่งที่น่าคิดต่อมาก็คือในอนาคต LINE SHOPPING จะท าอยา่งไรใหต้วัเองสามารถเชื่อมโยงกบัแพลตฟอรม์อื่น ๆ  ไดเ้พราะอยา่ลมืวา่ LINE SHOPPING นัน้ฝังตวัเป็นสว่นหนึง่ของ App Chat ตา่งจาก LINE 
TV และ LINE MAN ที่เริม่ดว้ยการเป็น Application ที่แยกออกมาตา่งหาก  ขณะเดียวกนั LINE SHOPPING ก็จะพฒันาใหก้ารซือ้ - ขาย ง่ายขึน้
ที่นา่สนใจอีกเรือ่งคือ ณ วนันีเ้ราเห็น E-marketplace ออกเครือ่งมือโฆษณาเพื่อท าเงินจากรา้นคา้ โจทยค์ือ LINE ที่มีธุรกิจเก่ียวกบัการโฆษณาและ Business Model นีอ้ยูแ่ลว้ จะพฒันาช่องทางหารายไดน้ีอ้ยา่งไร และ
ถา้ท าส าเรจ็เมื่อถึงวนันัน้ LINE SHOPPING ก็อาจกลายเป็น Social Commerce ที่ทรงอิทธิพลในเมืองไทย เพราะฉะนัน้สิง่ที่นา่ติดตามตอ่ไปนีก็้คือ LINE SHOPPING จะใชป้ระโยชนต์รงนีไ้ดด้ีแคไ่หน ในวนัท่ี E-Commerce 
ยกัษ์ใหญ่รายอื่น ๆ ไมม่ีเหมือนกบัตวัเอง
• ที่ส้าคัญหาก LINE SHOPPING ท าให ้Social Commerce ของตวัเองเป็นสว่นหนึง่ในการช็อปปิงประจ าวนัของคนไทยไดส้  าเรจ็ก็จะช่วยใหเ้กิดเงินหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกิจไทยมหาศาล เมื่อถึงวนันัน้ ระบบ
เศรษฐกิจไทย ก็จะถกูอปัเกรดความแข็งแรงขึน้เรือ่ย ๆ โดยอตัโนมตัิ
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