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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครัง้นี ้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) ซึ่งประกอบไปด้วย การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถปุระสงค์คือ 1) เพ่ือศกึษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของการจดัการ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และ 2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแห่งความส าเร็จกบัการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินค้าอปุโภคบริโภคระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 1. องค์ประกอบความส าเร็จของการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายระหว่างประเทศ ส าหรับสินค้า
อุปโภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) 
การบริหารการครอบครองตวัสินค้า 2) การบริหารต้นทนุของระบบสนบัสนนุการขนส่ง และ 3) การบริหาร
ความเส่ียงจากการด าเนินกิจกรรมการจดัจ าหนา่ย 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความส าเร็จกับการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
อปุโภคบริโภคระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสมัพนัธ์กนั 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจยัแห่งความส าเร็จ, การจดัจ าหน่ายระหว่างประเทศ, สินคา้อปุโภคบริโภค 
 
Abstract 

This study on the success factors of international distribution channel for consumer 
goods between Thailand and the Lao People's Democratic Republic applies the mixed research 
methodology, including both qualitative research and quantitative research. The objectives of 
this study are 1) to investigate factors of success of international distribution channels 
management for consumer goods between Thailand and the Lao People's Democratic Republic 
and 2) to investigate the relationship between the success factors and the distribution channel 
management. The study indicates that 

1. There are 3 success factors of international distribution channel management of 
consumer goods between Thailand and the Lao People's Democratic Republic: 1) occupancy 
management, 2) cost management of transportation support systems, and 3) risk management 
of distribution activities. 

2. The relationship between the success factors and the distribution channel 
management exist. 
 
Keywords: Success Factors, International Distribution, Consumer Goods 
 
บทน า 

ในชีวิตประจ าวันของคนทุกคนต้องการสินค้าหรือบริการทัง้ท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น เพ่ือมา
ตอบสนองความต้องการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ สิ่งเหล่านีผู้้ ท่ีมีความต้องการไม่อาจจดัหาสิ่งท่ีตนต้องการทกุอย่าง
ได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนสิ่งของซึ่งกันและกัน จนในท่ีสุดน ามาซึ่ง การจัดหาสิ่งของหรือ
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บริการไว้จ าหน่าย จนกลายเป็ นสินค้า และกลายเป็ นท่ีมาของการตลาดในท่ีสดุ เม่ือผ้จู ดั หาสิ่งของซึ่งก็คือ 
สินค้ ามาเพ่ือจ าหน่ายให้ แก่ผ้ ู อ่ืน มีการกระท าท่ีเป็ นระบบและมีขนาดใหญ่ขึน้ ก็กลายเป็ นธุรกิจท่ีมี 
ภาระหน้าท่ีทางการตลาดขนึ ้ มา (สดุ าพร กณุ ฑลบตุ ร, 2558)

  การตลาด จึงเป็ นแนวคิดซึ่งจ าเป็ นต้ องเรียนรู้เพ่ือให้ มีกรอบความคิดในการปฏิบัติ โดยจะมี 
เคร่ืองมือ และกิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถท าให้ธุรกิจบรรลุตามวตั ถปุ ระสงค์ของการตลาด รวมทงั ้ มี

้กระบวนการในการปฏิบตั ิและฝึ กฝน ธุรกิจจึงจ าเป็ นต้องมีประสบการณ์ทางการตลาด แต่กระนนั เราไม่ 
จ าเป็ นต้องประยุกต์เอาการตลาดของประเทศหนึ่งมาใช้ กบั อีกประเทศหนึ่ง ทงั ้ นีเ้ น่ืองจากว่าบริบทในเชิง 
การตลาดนนั ้ มีความแตกตา่ งกนั เช่น คแู่ ข่งขนั แตกต่างกนั ความนิยมของการใช้ส่ือเพ่ือส่งข่าวสารตา่ งกัน 
หรือช่องทางการจดั จ าหน่ายมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing) ท่ีเน้ นเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายใต้ แนวคิดต่างๆ ท่ี 
สอดคล้ องกับตลาดภายในประเทศ ดังนี แ้ ล้ ว เพ่ือวางตัวขององค์กรภายใต้ สังคมใน 3 ระดับ อัน 
ประกอบด้วย ระดบั แรกการบริหารงานแบบยึดประเทศแม่เป็ นศนู ย์กลาง (Ethnocentric) ในรูปแบบนีจ้ ะ 
เป็ นจดุ เร่ิมต้นของการเข้าสกู่ ารตลาดระหว่างประเทศ การก าหนดนโยบาย และผ้บู ริหารระดบั สงู จะมาจาก 
ประเทศแม่ทงั ้ สิน้ ผ้ บู ริหารระดบั กลาง และพนกั งานปฏิบตั ิจะเป็ นบุคลากรในท้ องถ่ินท่ีประเทศนนั ้ เข้ าไป 
ลงทุน รูปแบบท่ีสองคือ การบริหารงานแบบยึดตลาดแต่ละตลาดเป็ นศนู ย์กลาง (Polycentric) ในการ 
บริหารในรูปแบบนีเ้ ป็ นการผลิตสินค้าหรือปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกบั ประเทศท่ีเข้าไปลงทนุ หรือขยาย 
สาขา ใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางการตลาดของประเทศนนั ้  โดยเฉพาะ 
ผ้ บู ริหารระดบั สูงของส านกั งานสาขาซึ่งจะเป็ นบุคลากรของประเทศนนั ้ ๆ ซึ่งจะรู้จกั วฒั นธรรม ตลอดจน 
รูปแบบการด าเนินชีวิต การเมืองการปกครอง และสภาพเศรษฐกิจของท้องถ่ินนนั ้ เป็ นอย่างดี และรูปแบบท่ี 
3 การบริหารงานเชิงบรู ณาการ (Geocentric) เป็ นการบริหารท่ีมีจดุ มงุ่ หมาย เพ่ือใช้ทรัพยากรให้ สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์อย่างค้ ุมค่าท่ีสุด มีต้ นทุนการผลิตและการบริ หารต ่า อยู่บนพืน้ ฐานของโอกาสทาง 
การตลาดท่ามกลางส่ิงแวดล้อมโลก หลกั การบริหารการตลาดจะอย่ทู ี่การสร้ างคณุ ค่าแก่ผ้ บู ริโภค เพ่ือให้ 
สามารถแข่งขนั ในตลาดโลกได้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ด้วยความพยายามใช้ ทรั พยากรให้ เกิดประโยชน์ 
สงู สดุ (ศศวิ ิมล สขุ บท, 2556)

  การบริหารช่องทางการตลาด เป็ นกระบวนการท่ีมีความส าคญั ตอ่ การตลาดระหว่างประเทศ ด้วย 
เหตผุ ลท่ีวา่ เป็ นชอ่ งทางกายภาพท่ีถกู จดั ให้เป็ นชอ่ งทางการไหลเวียนของสินค้าจากผ้ผู ลิตไปส่ผู ้ บู ริโภค ใน 
ตลาดระหวา่ งประเทศ ชอ่ งทางการจดั จ าหนา่ ยแตล่ ะแหง่ จะมีความแตกตา่ งกนั อยา่ งมาก ซึ่งความแตกตา่ ง 
ดังกล่าวนัน้ เกิดขึน้ เน่ืองจากความแตกต่างกันของระบบการตลาดและสภาพแวดล้ อมทางการตลาด

้ระหว่างประเทศแต่ละแห่ง ดงั นนั การจดั การช่องทางการจดั จ าหน่ายในตลาดระหว่างประเทศของธุรกิจ
ขนาดเล็กอาจจะมีข้ อจ ากัดในด้านความสามารถในการจดั การช่องทางการจดั จ าหน่ายให้ มีประสิทธิภาพ
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ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่จะมีความพร้ อมมากกว่าท่ีจะด าเนินการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ 
เหมาะสมกับโปรแกรมการตลาดของธุรกิจ และสามารถเลือกใช้ ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจของแต่ละตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาด 
ใหญ่ก็ต้องเข้ าใจธรรมชาติของช่องทางการจดั จ าหน่ายรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเข้ าใจถึงความแตกต่างกัน 
ของตลาดระหว่างระหว่างประเทศแตล่ ะแห่ง ซึ่งการจดั ช่องทางการจดั จ าหน่ายท่ีจะประสบความส าเร็จใน 
ตลาดระหว่างประเทศแตล่ ะแห่งนนั ้  ช่องทางการจดั จ าหน่ายจะต้องเหมาะสมกบั โปรแกรมทางการตลาด 
ของธุรกิจด้วยเชน่ กนั เชน่ ชอ่ งทางการจดั จ าหนา่ ยต้องเหมาะสมกบั ผลิตภณั ฑ์ เหมาะสมกบั ราคาจ าหน่าย 
เหมาะสมกบั กล่มุ ลกู ค้า และธุรกิจต้องสามารถใช้ ช่องทางการจดั จ าหน่ายในการติดตอ่ ส่ือสารไปยั งลกู ค้า 
เป็ นต้น (อคั วรรณ์ แสงวิภาค, 2554) ดงั นนั ้ ภายใต้กลไกตา่ งๆ ตลาดในแตล่ ะประเทศจึงมีโครงสร้ างการจดั
จ าหน่ายสินค้ าจากผ้ ูผลิตไปยังผ้ ูใช้ ของตนเอง มีความหลากหลายของพ่อค้ าคนกลางท่ีบริการลูกค้ า 
ทา่ มกลางการแขง่ ขนั ในตลาด ลกั ษณะของตลาดท่ีตา่ งกนั ขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีมีลกั ษณะเฉพาะ รวม 
ไปถึงระบบทางเศรษฐกิจท่ีแตกตา่ ง โดยมงุ่ หวงั ให้สินค้าเข้าถึงตลาดเป้ าหมายได้ในราคาท่ีเหมาะสม เป็ นท่ี 
พงึ พอใจ และเป็ นราคาท่ีลกู ค้าสามารถจา่ ยได้

  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่ นมาการค้าระหวา่ งไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่ามี 
ปัญหามาโดยตลอด สามารถน ามาสรุปได้ใน 2 ประเด็นหลกั คือ ปัญหาในมิติของกฎหมาย และ มิติ 
ทางการตลาด โดยในส่วนของมิติทางด้านกฎหมายนนั ้  พบว่าผลกระทบตา่ งๆ อนั ได้แก่ การจ ากดั ผ้นู าเข้ า 
และสง่ ออกระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยให้สิทธิเฉพาะผ้ทู ี่จดทะ เบียน 150 
บริษัท ซึ่งเป็ นบริษัทท่ีได้ รับใบอนุญาตจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านนั ้  กลุ่ม 
ธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถวางแผนการค้ าระหว่างประเทศในระยะยาวได้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนของ 
นโยบายและกฎระเบียบตา่ งๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทงั ้ การน าเข้าสินค้าประเภท 
อปุ โภคบริโภคต้องน าเข้าผา่ นดา่ นสากลเทา่ นนั ้  และในส่วนปัญหาในมิติด้านการตลาด ยงั พบว่า ในการค้า 
ระหวา่ งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสว่ นของสินค้าอปุ โภคและบริโภคนนั ้  มี 
ผลกระทบท่ีเกิดจากค่แู ข่งขนั ทางการตลาดอนั ได้แก่ ประเทศเวียดนาม และจีน หรือ แม้ แต่การปรับราคา 
เพ่ือให้ สอดคล้องกับอตั ราภาษีน าเข้ าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งอาจจะเป็ นการสร้ าง 
ข้อแตกตา่ งในการเปรียบเทียบราคาสินค้าของผ้บู ริโภค กล่าวได้ว่าปัญหาดงั กล่าวเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง 
ความไมช่ ดั เจนในด้านโครงสร้ างเก่ียวกบั หลกั ในการบริหารชอ่ งทางการจดั จ าหนา่ ยระหวา่ งประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปัจจยั แห่งความส าเร็จของการจดั การช่องทางการจดั จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ระหวา่ งประเทศไทยกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแห่งความส าเร็จกับการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินค้าอปุโภคบริโภคระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ขอบเขตการวิจัย    

ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมลูของการวิจยัครัง้นี  ้คือ ผู้ประกอบการท่ี
ได้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล ปี พ.ศ. 2560 จ านวนทัง้สิน้ 6,525 ราย ผู้วิจยัก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบขนาดของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
364 คน และได้ปรับเป็น 400 ตวัอยา่ง เพ่ือความเหมาะสมในการเก็บข้อมลู 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ในการศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาครอบคลุม
เนือ้หาเก่ียวกับการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายระหว่างประเทศ ส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยแบ่ง
ขอบเขตเนือ้หาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แนวคิดและทฤษฎีจากต าราของนกัวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และ
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายระหว่างประเทศ ส าหรับสินค้า
อปุโภคบริโภคระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความส าเร็จกับการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าอปุโภคบริโภคระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3. ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สามารถน าปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายระหว่างประเทศ ส าหรับ
สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีได้จากการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศให้
ประสบความส าเร็จได้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ยี วกับการจัดการช่องทางการจัดจา  หน่ ายระหว่างประเทศ
ทฤษฎีการเลือกการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ช่องทางการค้ า

(Trade  Channel) หรือ ช่องทางการตลาด (Marketing  Channel) เป็ นกลุ่มองค์กรอิสระท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 
ในกระบวนการท่ีจะท าให้สินค้า และบริการถึงมือผ้ บู ริโภคอย่างเหมาะสม การตดั สินใจเลือกช่องทางการ 
จดั จ าหนา่ ยเป็ นการตดั สินใจท่ีส าคญั ท่ีสดุ อย่างหนึ่งขององค์กร โดยตดั สินใจร่วมกบั ส่วนประสมการตลาด 
อ่ืนๆ เช่น การก าหนดราคาสินค้ า การตดั สินใจเลือกพนักงานขาย และการโฆษณา การตดั สินใจเลือก 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็ นภาระผูกพันขององค์กรในระยะยาวจึงต้ องพิจารณาด้ วยความรอบคอบ
(รัชนีกร อตุ ตมา, 2553) องค์ประกอบของชอ่ งทางการจดั จ าหนา่ ยมี 3 สว่ นดงั นีค้ ือ

  1. ประเภทของคนกลาง บริษัทต้องก าหนดประเภทของคนกลางท่ีเหมาะสมเพ่ือท าหน้าท่ีส าคญั ใน 
ชอ่ งทางการจดั จ าหนา่ ย บริษัทจ าเป็ นต้องสร้ างช่องทางการจดั จ าหน่ายใหม่ เน่ืองจากมีปัญหากบั ช่องทาง 
การจดั จ าหนา่ ยเดมิ ประโยชน์ในการสร้ างชอ่ งทางการจดั จ าหนา่ ยใหม ่ คือมีการแขง่ ขนั กนั น้อย

  2. จ านวนคนกลาง  มีกลยทุ ธ์ 3 กลยทุ ธ์ในการก าหนดจ านวนคนกลาง ได้แก่ การจดั จ าหน่ายแบบ 
เจาะจง การจดั จ าหนา่ ยแบบเลือกสรร และการจดั จ าหนา่ ยแบบทว่ั ถึง การจดั จ าหนา่ ยแบบเจาะจง โดยการ 
จดั จ านวนคนกลาง กลยทุ ธ์นีใ้ ช้ เม่ือผ้ ผู ลิตต้องการควบคมุ คนกลาง ในเร่ืองของการให้ บริการ และผลงาน 
ของคนกลาง โดยการให้ สิทธิพิเศษด้านการจัดจ าหน่ายคนกลางโดยคาดหวงั ว่าคนกลางจะอุทิศตวั และ 
ท างานอย่างเต็มความสามารถ จนอาจเป็ นห้นุ ส่วนธุรกิจร่วมกนั (รัชนีกร อตุ ตมา, 2553) การจดั จ าหน่าย 
แบบเลือกสรร เป็ นการเลือกสรรผ้จู ดั จ าหน่ายในจ านวนท่ีเหมาะสม โดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีจ านวนร้ านค้า 
มากเกินไป แตใ่ ห้สามารถครอบคลมุ พืน้ ท่ีตลาดได้กว้างขวาง เพ่ือจะได้ควบคมุ ได้ดีขนึ ้ โดยใช้ต้นทนุ ต ่าเม่ือ 
เปรียบเทียบกบั วิธีจดั จ าหนา่ ยแบบทว่ั ถึง การจดั จ าหนา่ ยแบบทว่ั ถึง ผ้ผู ลิตสามารถวางจ าหน่ายสินค้าให้ได้ 
จ านวนร้ านค้ามากท่ีสดุ เทา่ ท่ีจะเป็ นไปได้ เหมาะกบั สินค้าประเภทบหุ ร่ี สบู่ ขนมขบเคีย้ ว และหมากฝร่ัง ซึ่ง 
ผ้บู ริโภคต้องการความสะดวก

  3. เง่ือนไข และความรับผิดชอบของคนกลาง ผ้ผู ลิตต้องก าหนดความรับผิดชอบของคนกลางอย่าง 
ชัดเจน คนกลางต้ องได้ รับการดูแลด้ วยการให้ เกียรติ และให้ โอกาสในการสร้ างก าไรร่วมกัน (รัชนีกร 
อตุ ตมา,  2553) ประกอบด้วย นโยบายด้านราคา ผ้ ผู ลิตควรจดั ท ารายการราคาสินค้า รายการส่วนลดท่ี 
เหมาะสมและยตุ ธิ รรมตอ่ ผ้จู ดั จ าหนา่ ย เง่ือนไขการขาย เป็ นเง่ือนไขการช าระเงิน และหลกั ประกนั ตอ่ ผ้ผู ลิต 
ผ้ผู ลิตส่วนใหญ่เสนอเง่ือนไขส่วนลดเงินสดแก่ผ้จู ดั จ าหน่าย แลกกับการช าระเงินท่ีเร็วขึ น้ ในทางกลบั กัน 
ผ้ ูผลิตก็ต้ องรับประกันสินค้ าเส่ือม และการลดลงของราคาต่อผ้ ูจัดจ าหน่ายด้ วย  เพ่ือกระต้ นุ ให้ ผ้ ูจัด   
จ าหนา่ ยซือ้ สินค้าจ านวนมากขนึ ้ ในแตล่ ะครัง้ สิทธิด้านอาณาเขตการขาย ผ้ผู ลิตก าหนดอาณาเขตการขาย 
และสิทธิอนั ชอบธรรมในการขายแก่ผ้ จู ดั จ าหน่าย ผ้จู ดั จ าหน่ายคาดหวงั ท่ีจะได้รับสิทธิภายใต้อาณาเขต
การขายของตวั เอง
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  ในการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจดั การช่องทางการจัดจ าหน่าย ครัง้ นี ้ ผ้ วู ิจัยได้ ใช้ 
แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ ท่ีปรากฏใน อคั วรรณ์ แสงวิภาค (2554)
เกตวุ ดี สมบูรณ์ทวี (2554) ศศิวิมล สุขบท (2556) สุดาพร กุณฑลบุตร (2558)  Keengan (2002) และ 
Stanton  and  Futrell  (1987) รวมทงั ้ ผลการวิจยั ของ Liu (2008) Wakolbinger and  Stummer (2013)
และ รมิสต์ฐากร ตันประวัติ ( 2553) นอกจากนี ้ ผ้ ูวิจัยยังได้ น าความคิดเห็นของผ้ ู เ ช่ียวชาญและ 
ผ้ ทู รงคณุ วุฒิทางด้านการค้ าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 8 
ทา่ น มาเป็ นสว่ นเสริมส าหรับการวิเคราะห์ในครัง้ นีด้ ้วย

ระเบียบวิธีดา  เนินการวิจัย
  การศึกษาปั จจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภค 

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครัง้ นี ้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methodology) ซึ่งประกอบไปด้วย การวิจยั เชิงคณุ ภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั เชิง 
ปริมาณ (Quantitative  Research) มีวตั ถปุ ระสงค์คือ 1) เพ่ือศกึ ษาปัจจยั แห่งความส าเร็จของการจดั การ 
ช่องทางการจดั จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชน 
ลาว และ 2) เพ่ือศกึ ษาความสมั พนั ธ์ระหว่างปัจจยั แห่งความส าเร็จกบั การจดั การช่องทางการจดั จ าหน่าย 
สินค้าอปุ โภคบริโภคระหวา่ งประเทศไทยกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ขัน้ ตอนท่ี 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจัย โดยผ้ ูวิจัยได้ ท าการศึกษา และรวบรวมข้ อมูลต่างๆ 
เก่ียวกบั ปัจจยั แหง่ ความส าเร็จของการจดั การชอ่ งทางการจดั จ าหน่ายสินค้าอปุ โภคบริโภคระหว่างประเทศ 
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประกอบด้วย (1.1) การสงั เคราะห์เอกสารทางวิชาการ 
บทความ ต ารา วารสาร งานวิจยั และแนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องทงั ้ ในและตา่ งประเทศ รวมถึงการสมั ภาษณ์ 
ผ้เู ช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ในเบือ้ งต้น (1.2) การสมั ภาษณ์ผ้ทู ี่ 
เก่ียวข้ อง ผ้ ูวิจัยพัฒนาแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างจากข้ อมูลท่ีได้ จากการสังเคราะห์เอกสาร ผ้ ูวิจัยน า 
ข้อมลู ท่ีได้จากการสงั เคราะห์เอกสารและข้อมลู ท่ีได้จาการสมั ภาษณ์น าม าวิเคราะห์เนือ้ หา สรุปผลได้เป็ น 
ร่างปัจจยั แหง่ ความส าเร็จของการจดั การช่องทางการจดั จ าหน่ายสินค้าอปุ โภคบริโภคระหว่างประเทศไทย 
กบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และน าไปสกู่ ารด าเนินการวิจยั ขนั ้ ท่ี 2

ขนั ้ ตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจยั การวิเคราะห์ปัจจยั แห่งความส าเร็จของการจดั การช่องทางการจดั
จ าหน่ายสินค้าอปุ โภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขนั ้ ตอนนี ้ 
ผ้วู ิจยั ได้พฒั นาเคร่ืองมือจากขนั ้ ตอนท่ี 1 น ามาพฒั นาเป็ นแบบสอบถามส าหรับผ้ปู ระกอบการท่ีได้มีการ 
ผลิตและจ าหนา่ ยสินค้าอปุ โภคบริโภคให้กบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็ นผ้ปู ระกอบการ
ท่ีจดทะเบียนจดั ตงั ้ นิติบคุ คล ปี พ.ศ. 2560 จ านวนทงั ้ สิน้ 6,525 ราย ผ้วู ิจยั ก าหนดขนาดกล่มุ ตวั อย่างโดย
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ใช้ตารางเทียบขนาดของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดกล่มุ ตวั อย่าง จ านวน 364 คน และได้ปรับ 
เป็ น 400 ตวั อย่างเพ่ือความเหมาะสมในการเก็บข้ อมูล ท าการเลือกกล่มุ ตวั อย่างแบบเจาะจง ในพืน้ ท่ี 
การค้าดา่ นชายแดนไทยกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ (1) ดา่ นเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย (2) ด่านชายแดนห้ วยโก๋น จังหวัดน่าน (3) ด่านสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว จังหวัด 
หนองคาย  (4) ด่านอ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  (5) ด่านอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวดั มุกดาหาร 
และ (6) ดา่ นถาวรช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จงั หวดั อบุ ลราชธานี โดยผ้วู ิจยั ได้ท าการสร้ างเคร่ืองมือโดยเป็ น 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ การตรวจสอบเคร่ื องมือ โดยน า 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ขอความอนุเคราะห์ให้ ผ้ ูเช่ียวชาญ จ านวน 6 คน ตรวจสอบความ 
เท่ียงตรงของเนือ้ หา (Content  Validity) และหาค่าความเช่ือมน่ั (Reliability) เพ่ือพิจารณาว่าเคร่ืองมือท่ี
น าไปใช้ นนั ้  สามารถวดั คณุ สมบตั ิของส่ิงใดสิ่งหนึ่งได้ผลคงท่ีสม ่าเส มอ ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้ อง

์ภายในของแบบสอบถามด้วยสมั ประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient) ก่อน 
น าไปทดลองใช้ (Try  out) กบั ประชากรท่ีไม่ใช่กลมุ่ ตวั อย่าง จ านวน 30 คน และน าข้อมลู ท่ีได้มาหาความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .821 หลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัน าข้อมลูเชิงปริมาณจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล 
แบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐานได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ืออธิบาย
องค์ประกอบความส าเร็จของการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายระหว่างประเทศ ส าหรับสินค้าอุปโภค
บริโภคระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของตวัแปรรายข้อ โดยหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายระหว่าง
ประเทศ ส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
การน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีมีคา่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
มากกว่า .50 และค่า Bartlett’s Test of Sphericity นยัส าคญัท่ี .05 และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ด้วยวิธีองค์ประกอบหลกัหรือเทคนิค PCA (Principle Component Analysis) และหมนุ
แกนตวัประกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้วยวิธี Varimax Method โดยมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ 
(Factor Loading) อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 และทกุองค์ประกอบจะต้องมีคา่ Eigenvalue ตัง้แต ่1 ขึน้ไป เม่ือ
ได้ผลการวิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว จงึน าไปสูข่ัน้ตอนท่ี 3  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การหาแนวทางการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยน าผลการวิจัยองค์ประกอบ
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ความส าเร็จของการจดั การชอ่ งทางการจดั จ าหนา่ ยสินค้าอปุ โภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกบั สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว น ามาตรวจสอบเพ่ือขอค ายืนยนั กบั ผ้ทู รงคณุ วฒุ ิ เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบ 
ความส าเร็จและให้ข้อแนะน า

ผลการวิจัย
  1. การสงั เคราะห์เอกสาร และการสมั ภาษณ์ผ้เู ช่ียวชาญ จ านวน 8 ท่าน พบว่ามีความสอดคล้อง 

กนั ใน 4 ประเด็น ดงั นนั ้ ผ้ วู ิจยั จึงได้น ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน และน ามาจดั ท าเป็ นข้อค าถามได้ 59 ข้ อ 
และเม่ือผ้ ูทรงคุณวุฒิได้ ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาแล้ วพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้ องตาม 
วตั ถุประสงค์ (Index  of  item-objective  congruence: IOC) ของเคร่ืองมือวิจยั พบว่า ทกุ ข้อมีค่าความ 
สอดคล้องสงู กวา่ 0.50

  2. การวิเคราะห์ตัวแปรเก่ียวกับความส าเร็ จของการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายระหว่าง 
ประเทศ ส าหรับสินค้าอปุ โภคบริโภคระหวา่ งประเทศไทยกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ้วู ิจยั 
ได้วิเคราะห์จากคา่ เฉล่ีย และสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า โดยรวมข้อค าถามทงั ้ 59 ข้อ มีคา่ เฉล่ีย 
อยู่ระหว่าง 3.89-4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อย่รู ะหว่าง 0.52-0.98 แสดงว่า ผ้ ูให้ ข้ อมูลมี 
ความคิดเห็นเก่ียวกับค่าระดบั ของตวั แปรโดยเฉล่ียในระดบั มาก โดยตวั แปรท่ี 18 “คณุ ลกั ษณะของคน 
กลาง” มีคา่ เฉล่ียสงู สดุ โดยมีคา่ เฉล่ียเทา่ กบั 4.40 และสว่ นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ส่วนตวั แปรท่ีมี 
คา่ เฉล่ียต ่าสดุ คือ ตวั แปรท่ี 56 “มีการควบคมุ ช่องทางการจดั จ าหน่ายเก่ียวกบั ค่าใช้จ่ายในการตลาด” มี 
คา่ เฉล่ียเทา่ กบั 3.89 และสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่ กบั 0.73

  3. การวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จของการบริหารช่องทางการจดั จ าหน่ายระหว่างประเทศ 
ส าหรับสินค้าอปุ โภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ผลการ 
ทดสอบคา่ KMO ของชดุ ข้อมลู ท่ีเก็บได้จากการวิจยั ได้เทา่ กบั .512 มีคา่ มากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อมลู ท่ีมีอยู่ 
เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ส่วน Bartlett’s Test of Sphericity ใช้เพ่ือทดสอบ 
สมมตฐิ าน พบวา่ องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1 มี 21 องค์ประกอบ เม่ือหมนุ แกนแล้วอธิบายความ 
แปรปรวนทัง้ หมดร้ อยละ 78.903 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่าน า้ หนัก 
องค์ประกอบตงั ้ แต่ 0.5 ขนึ ้ ไป มีคา่ ไอเก็น (Eigen values) มากกว่า 1 และมีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบ 3 
ตวั ขึน้ ไป พบว่า มีเพียง 3 องค์ประกอบ ท่ีมีคณุ สมบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ องค์ประกอบท่ี 1 
องค์ประกอบท่ี 2 และองค์ประกอบท่ี 4 โดยเม่ือหมุนแกนแล้ วองค์ประกอบท่ี 1 มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากับ
.610 องค์ประกอบท่ี 2 มีคา่ ไอเก็นสงู สดุ เทา่ กบั .603 และองค์ประกอบท่ี 4 มีคา่ ไอเก็นสงู สดุ เทา่ กบั .596

4. องค์ประกอบความส าเร็จของการบริหารช่องทางการจดั จ าหน่ายระหว่างประเทศ ส าหรับสินค้า
อปุ โภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 องค์ประกอบ คือ โดย
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องค์ประกอบท่ี 1 มีจ านวนตวั แปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 8 ตวั แปร ค่าน า้ หนกั องค์ประกอบอย่ทู ี่ .513 -
.610 องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวนตวั แปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 4 ตวั แปร คา่ น า้ หนกั องค์ประกอบอย่ทู ี่ .516
-.603 และองค์ประกอบท่ี 3 มีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบจ านวน 3 ตัวแปร ค่าน า้ หนัก 
องค์ประกอบอยทู่ ี่ .508 - .596

  4.1 องค์ประกอบท่ี 1 อธิบายตวั แปรส าคญั จ านวน 8 ตวั แปร หลงั หมนุ แกนมีคา่ น า้ หนกั ตวั 
แปรองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .513- .610 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 8.915 ซึ่งเม่ือเทียบค่าความ 
แปรปรวนของตวั แปรกบั องค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีม้ ีความส าคญั เป็ นอนั ดบั 1 กล่าวคือ ทงั ้ 8 
ตวั แปร เป็ นตวั แปรท่ีร่วมกนั อธิบายองค์ประกอบนีไ้ ด้ดีท่ีสดุ ประกอบด้วย (1) คณุ ลกั ษณะของคนกลาง (2)
การครอบคลมุ (Coverage) (3) รูปแบบของช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ (4) มีการเก็บรักษาสินค้าและการ 
ประมาณสินค้าเสียหาย (5) คณุ ลกั ษณะด้านส่ิงแวดล้อม (6) รูปแบบของผ้ผู ลิตจดั หาสมาชิกเพ่ือท าการ 
ขายตรงและแบง่ ผลก าไรกบั สมาชิก (7) การควบคมุ (8) โครงสร้ างท่ีขนึ ้ อย่กู บั เศรษฐกิจและลกั ษณะองค์กร 
ของช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ และเม่ือแยกพิจารณารายข้อพบว่า ตวั แปร คณุ ลกั ษณะ 
ของคนกลาง มีค่าน า้ หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ .610 ส าหรับตัวแปรท่ีมีค่าน า้ หนักน้ อยท่ีสุด คือ 
โครงสร้ างท่ีขึน้ อยู่กับเศรษฐกิจและลักษณะองค์กรของช่องทางการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ มีค่า 
น า้ หนกั องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .513 ซึ่งผ้วู ิจยั ได้ตงั ้ ช่ือองค์ประกอบนีว้ ่า “การบริหารการครอบครองตวั 
สินค้า”

  4.2 องค์ประกอบท่ี 2 อธิบายตวั แปรส าคญั จ านวน 4 ตวั แปร หลงั หมนุ แกนมีคา่ น า้ หนกั ตวั 
แปรองค์ประกอบอย่รู ะหว่าง .516 - .603 มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 7.147 ประกอบด้ วย (1) ต้ นทุน
(Cost) (2) มีการตดั สินใจเลือกขนาดของร้ านเพ่ือสนบั สนุนช่องทางการจดั จ าหน่าย (3) มีการควบคุม 
ช่องทางการจดั จ าหน่ายเก่ียวกบั การจดั ระบบการขนส่ง (4) การประสานงานในช่องทางการจดั จ าหน่าย 
และเม่ือแยกพิจารณารายข้ อพบว่า ตวั แปร ต้ นทุน ( Cost) มีค่าน า้ หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ .603 
ส าหรับตัวแปรท่ีมีค่าน า้ หนักน้ อยท่ีสุด คือ การประสานงานในช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่ าน า้ หนัก 
องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .516 ซึ่งผ้ วู ิจยั ได้ตงั ้ ช่ือองค์ประกอบนีว้ ่า “การบริหารต้นทนุ ของระบบสนบั สนุน 
การขนสง่ ”

  4.3 องค์ประกอบท่ี 3 อธิบายตวั แปรส าคญั จ านวน 3 ตวั แปร หลงั หมนุ แกนมีคา่ น า้ หนกั ตวั 
แปรองค์ประกอบอย่รู ะหว่าง .508 - .596 มีคา่ ความแปรปรวนเท่ากบั 5.641 ประกอบด้วย (1) ปัจจยั ทุน
(Capital) (2) การส่ือสาร (Communication) และ (3) การจดั องค์กร และเม่ือแยกพิจารณารายข้อพบว่า 
ตวั แปร ปัจจยั ทนุ (Capital) มีคา่ น า้ หนกั องค์ประกอบมากท่ีสดุ คือ .596 ส าหรับตวั แปรท่ีมีคา่ น า้ หนกั น้อย 
ท่ีสุด คือ การจดั องค์กร มีค่าน า้ หนักองค์ประกอบน้ อยท่ีสุด คือ .508 ซึ่งผ้ วู ิจยั ได้ตงั ้ ช่ือองค์ประกอบนีว้ ่า
“การบริหารความเส่ียงจากการด าเนินกิจกรรมการจดั จ าหนา่ ย”
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อภปิรายผลการวิจัย 
 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารการครอบครองตวัสินค้า หากต้องมีการบริหารจดัการช่องทางการจดั
จ าหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภคระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตวัแปร  (1) คนกลาง 
จะมีความส าคัญต่อการบริหารในช่วงต้น ถือได้ว่าในทางการตลาด กลุ่มคนเหล่านีจ้ะสามารถเป็น
ใบเบกิทางท่ีง่ายและสะดวก เป็นวิธีการท่ีท าให้สินค้าเข้าไปสู่ผู้บริโภคในประเทศคูค้่าได้อย่างรวดเร็ว กล่าว
ได้ว่า น่ีเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ท่ีส าคญั และเหมาะส าหรับผู้ประกอบการใหม่ๆ หรือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีเป็นตราใหม่ แตท่ัง้นีเ้น่ืองจากผลก าไรต้องมีการจดัสรรปันส่วนก็จะส่งผลกระทบให้
เกิดค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึน้  ด้วยเหตนีุ ้การบริหารโดยค านึงถึงคณุลกัษณะของคนกลาง จึงมีความส าคญัเป็น
อย่างมาก การมองหาคนกลางท่ีดี ย่อมท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ สร้างผลก าไรในการค้าระหว่าง
ประเทศได้มากขึน้ ตวัแปรตอ่มาคือ (2) การครอบคลมุ หมายถึง การบริหารการเข้าไปกระจายสินค้า เป็น
ความเก่ียวเน่ืองของการวางแผนช่องทางการตลาดท่ีส าคญั เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค เป้าหมายใน
การขยายการเข้าถึงในทุกมิติท่ีเก่ียวข้อง จะท าให้การกระจายสินค้าประสบความส าเร็จ ตวัแปรต่อมาคือ 
(3) รูปแบบของช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ ในท่ีนีห้มายถึง รูปแบบทางการจ าหน่ายท่ีมีการคิดค้นด้วย
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการใช้ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยระหวา่งประเทศอย่างเหมาะสมและเกิดผลก าไรสงูสดุ 
ซึ่งรูปแบบดงักล่าวอาจจะไม่มีมาตรฐานตายตวั ต้องอาศยัปัจจยัย่อยหลายประการในการน ามาวิเคราะห์
เพ่ือน าไปสู่แนวทางท่ีเหมาะสม  (4) มีการเก็บรักษาสินค้าและการประมาณสินค้าเสียหาย การบริหารใน
สว่นนีต้้องมีการคิดวิเคราะห์ในด้านระยะเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาเป็นอย่างมากเน่ืองจากอาจมี
ผลกระทบตอ่ต้นทนุสินค้าและผลก าไรในอนาคต การตดัสินใจในส่วนนีต้้องมีความตระหนกัว่าคา่ใช้จ่ายท่ี
เพิ่มขึน้นัน้ สง่ผลตอ่ความพอใจมากน้อยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบัภาระท่ีเพิ่มขึน้ แม้ว่าความคาดหวงัใน
ด้านความรวดเร็วและความสะดวกสบายของผู้ ซือ้จะเป็นตวัชีว้ดัความพอใจก็ตาม (5) คุณลกัษณะด้าน
สิ่งแวดล้อม กลา่วคือ วิธีท่ีจะน าสินค้าเข้าไปสูผู่้บริโภคในตลาดตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีมี
ข้อจ ากัดด้านการค้า สิ่งท่ีต้องตระหนักและจ าเป็นต่อการศึกษานั่นก็คือ สิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายรวมถึง 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง และกฎหมายของประเทศนัน้ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งโอกาส การวิเคราะห์
ถึงข้อจ ากดัทางการตลาดจะท าให้เรารู้ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าให้ประสบความส าเร็จ เน่ืองจาก
สิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถควบคมุได้ (6) รูปแบบของผู้ผลิตจัดหา
สมาชิกเพ่ือท าการขายตรงและแบ่งผลก าไรกับสมาชิก กล่าวคือ การตอบสนองต่อผู้ บริโภคในตลาด
ต่างประเทศ ย่อมขึน้อยู่กับความต่ืนตวัของผู้ ขายซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นตวัแทนในการจ าหน่าย ซึ่งเป็น
สมาชิกท่ีสามารถบริหารจดัการในการขายสินค้าต่างประเทศได้ การประเมินผลและการดูแลสดัส่วนผล
ก าไรให้กบักลุม่เหลา่นีน้อกจากจะสามารถรักษาฐานส าคญัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนในด้านช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการขยายผลไปยังกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม น าไปสู่การแบ่งส่วนตลาดท่ี
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เหมาะสมได้อย่างชดั เจนอีกด้วย (7) การควบคมุ  หมายถึง การควบคมุ ช่องทางการจดั จ าหน่าย เป็ นสิ่ง 
จ าเป็ นต้ องพัฒนาเพ่ือวัดผลการด าเนินงานของสมาชิกในช่องทางการจัดจ าหน่าย การประเมินผล 
ด าเนินงานในช่องทางท่ีเลือก การลดความแตกตา่ งระหว่างความปรารถนาและการด าเนินงานจริง เพ่ือให้ 
การควบคมุ มีประสิทธิภาพ และ (8) โครงสร้ างท่ีขึน้ อย่กู ับเศรษฐกิจและลกั ษณะองค์กรของช่องทางการ 
กระจายสินค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ การยึดถือในมาตรฐานการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ น 
ประเทศคคู่ ้ า จะเป็ นการสร้ างกรอบแห่งการบริหารทางเลือกและน าไปส่กู ารผนวกแนวทางท่ีเหมาะสมต่อ 
เศรษฐกิจและองค์กรท่ีมีความเช่ือมโยงตอ่ การกระจายสินค้าระหวา่ งประเทศได้อยา่ งลงตวั ซึ่งผลการศกึ ษา 
ครัง้ นีม้ ีความสอดคล้องกบั แนวคิดของศศิวิมล สขุ บท (2556) ว่าด้วยการบริหารช่องทางการจดั จ าหน่ายท่ี 
ต้ องยึดหลักของปั จจัยท่ีเป็ นส่วนผสมส าคัญท่ีเช่ือมโยงระหว่างตัวแทน คนกลาง หรื อองค์กร กับ 
สภาพแวดล้ อมต่างๆ ของประเทศคู่ค้ า เพ่ือน าไปสู่ความเหมาะสมในการบริหาร จัดการช่องทางการ 
จ าหน่ายสินค้าอปุ โภคบริโภคให้ประสบความส าเร็จอย่างยง่ั ยืน นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกบั ทฤษฎีปรัชญา 
การบริหารการตลาด ของ Howard Perimutter (Keegan, 2002) ท่ีอธิบายถึงความส าคญั ของการบริหารท่ี 
บูรณาการเพ่ือพัฒนาสินค้ าหรือการตลาดให้ มีลักษณะผสมผสานให้ ได้ในเขตเศรษฐกิจการค้ าระหว่าง 
ประเทศ

  องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารต้ นทุนของระบบสนับสนุนการขนส่ง มีตวั แปรอธิบาย 4 ตวั แปร 
ประกอบด้วย (1) ต้นทุน (Cost) หมายถึง การบริหารปัจจยั อนั เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งมีผลกระทบตอ่ ต้นทุน 
เน่ืองจากการค้าระหวา่ งประเทศ สิ่งส าคญั ท่ีต้องค านึงถึงภายใต้ความส าเร็จก็คือ การบริหารต้นทนุ ในทกุ ๆ 
มิติให้มีความเหมาะสม และเป็ นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น การกระจายสินค้าผ่านคนกลาง ส่งผลกระทบ 
ต่อต้ นทุนท่ีเพิ่มขึน้ แต่สามารถเข้ าถึงผ้ ูบริโภคเพิ่มมากขึน้  ( 2) มีการตัดสินใจเลือกขนาดของร้ านเพ่ือ 
สนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่าย กล่าวคือ ในด้ านการเลือกขนาดของร้ านท่ีจะน าไปสู่การค้ าระหว่าง 
ประเทศ สิ่งท่ีต้องสงั เกตคือ การกระจายสินค้าและการบริหารจดั การในพืน้ ท่ีท่ีมีอย่ไู ด้อย่างเหมาะสมและ 
ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ท่ีน าไปจ าหน่ายได้รับความนิยมเป็ นท่ีต้ องการของตลาดมากน้ อยเพียงใด  ( 3) มีการ 
ควบคมุ ช่องทางการจดั จ าหน่ายเก่ียวกับการจดั ระบบการขนส่ง ปัจจัยในส่วนนีเ้ ป็ นการบริหารการขนส่ง 
กลา่ วคือ ในการค้าระหว่างประเทศ ประเทศคคู่ ้าจะมีระบบการขนส่งท่ีแตกตา่ งกนั ออกไปรวมทงั ้ คา่ ใช้จ่าย 
ในการขนสง่ ท่ีมีความแตกตา่ งเชน่ กนั ดงั นนั ้ การประเมินปัจจยั ในด้านนีเ้ พ่ือลดภาระการสญู เสียอนั เกิดจาก 
การขนส่ง จะช่วยลดความเส่ียงในการจ าหน่ายระหว่า งประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) การ 
ประสานงานในช่องทางการจัดจ าหน่าย ประเด็นนีม้ ีความส าคญั มาก ซึ่งหมายรวมถึงข้ อจ ากัดทางด้าน 
กฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วการท่ีจะประสานงานในช่องทางการจัดจ าหน่ายของแต่ละประเทศมีระดับ 
ความสามารถท่ีแตกตา่ งกนั ออกไป ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เช่นกนั ผ้ปู ระกอบการต้อง
มีการศกึ ษาเก่ียวกบั ข้อจ ากัดและวิธีปฏิบตั ิท่ีถกู ต้อง เพ่ือให้เกิดความคล่องตวั และสามารถด าเนินการทาง
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ธุรกิจระหว่างประเทศให้ประสบความส าเร็จได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศคู่ค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อคัวรรณ์ แสงวิภาค (2554) ท่ีว่า การขนส่งระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกิจการ ซึง่หากไมมี่ความรู้ความเข้าใจ ก็จะท าให้เกิดภาระคา่ใช้จา่ยซึง่มีผลกระทบตอ่ต้นทุน
การจ าหนา่ยท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่อาจจะท าให้การบริหารชอ่งทางการจดัจ าหน่ายไมป่ระสบความส าเร็จ  
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารความเส่ียงจากการด าเนินกิจกรรมการจดัจ าหน่าย  องค์ประกอบนี ้
เป็นองค์ประกอบท่ีอธิบายถึงความสามารถของผู้ประกอบการในการบริหารองค์กร เป็นส่วนผสมในเชิง
บริหารจดัการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในมิติของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะท า
ให้การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ หากมีการบริหารปัจจัยทุนท่ีไม่ดี ก็จะสามารถส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมท่ีด าเนินการในระหว่างประเทศ การบริหารด้านทุนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้การขับเคล่ือนการค้ามีความคล่องตวั จึงต้องมีการวิเคราะห์ให้รอบคอบและถ่ีถ้วน ในขณะท่ีการ
ส่ือสารก็เป็นตวัแปรส าคญัต่อการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การส่ือสารในท่ีนีม้ิได้หมายถึงภาษาท่ีใช้
เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงลักษณะของการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับผู้ รับสารอีกด้วย สอดคล้องกับ
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยระหวา่งประเทศของ ภูดินนัท์ อดิทิพยางกรู (2555) ท่ีว่า
ด้วยช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือช่องทางการตลาด ซึ่งหมายถึง หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการน าพาสินค้าจากผู้ ผลิตไปสู่มือผู้ บริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ี
เหมาะสมมีความส าคญัตอ่ก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทัง้มีผลกระทบตอ่การก าหนดส่วนผสมทางการตลาด
ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ทัง้หมด โดยการเลือกชอ่งทางการตลาดมกัมีผลผกูพนัในระยะยาว ทัง้นีค้วามแตกตา่งของ
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยอนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งของระบบและสภาพแวดล้อมทางการตลาดในตลาด
ระหว่างประเทศเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศท่ีจะเลือกวางกลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีท้าทายและเหมาะสมกับโปรแกรมทางการตลาดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เพ่ือให้กลยทุธ์การเจาะตลาดระหว่างประเทศประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตามในการจดัการช่องทางการจดั
จ าหน่ายในตลาดระหว่างประเทศธุรกิจขนาดเล็กอาจจะมีข้อจ ากัดในด้านความสามารถในการจัดการ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่จะมีความพร้อมมากกว่าท่ีจะ
ด าเนินการจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้กลยทุธ์การเจาะ
ตลาดระหวา่งประเทศประสบผลส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
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 จากผลการวิจัยผู้ วิจัยได้น าเอาผลสรุปเพ่ือน าไปสู่แนวทางการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าอปุโภคบริโภคระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ประสบความส าเร็จ 
ดงันี ้
 1. การบริหารการครอบครองตัวสินค้า จะต้องมีการพิจารณาคุณลักษณะของคนกลาง มีการ
พิจารณาการเก็บรักษาสินค้า และการประมาณสินค้าเสียหาย ต้องมีการสร้างเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบ
ของชอ่งทางการจ าหนา่ยอ่ืนๆ ต้องมีการค านวณราคาและการประเมินคา่ใช้จ่ายในการจดัการช่องทางการ
จดัจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือให้สามารถแบ่งผลก าไรให้กับสมาชิกได้อย่างเหมาะสมต้องมีการ
วิเคราะห์ราคาเดิมของลูกค้า ค านวณราคาท่ีเป็นไปได้ต้องมีการประเมินการจัดการคลังสินค้า และค่า
สญูเสียในการเก็บรักษาสินค้า ต้องมีการประเมินโครงสร้างในการบริหารจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินค้าระหวา่งประเทศ ให้สอดคล้องกบับริบทด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

2. การบริหารต้นทนุของระบบสนบัสนนุการขนส่ง ประกอบไปด้วย การประเมินทางเลือกเก่ียวกับ
ขนาดของร้านค้าท่ีสนบัสนนุช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค การประเมินต้นทนุอนัเป็นปัจจยั
สนับสนุนระบบการขนส่งเพ่ือประสานงานเก่ียวกับช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าจากประเทศไทยไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดระเบียบในการประสานงานส าหรับการติดต่อการค้า
ระหวา่งประเทศ ด้วยการเก็บข้อมลูของตวัแทน 
 3. การบริหารความเส่ียงจากการด าเนินกิจกรรมการจดัจ าหน่าย จะต้องมีการเจรจาเพ่ือให้สญัญา
ช่วยลดความเส่ียงและพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ส่งออกให้มากท่ีสุดและการวิเคราะห์และการใช้สัญญา
ต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมเร่ืองการประกันภัย การระงับข้อพิพาทอันจะเกิดขึน้เน่ืองจากบทบัญญัติด้าน
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป  
 1. เน่ืองด้วยการศกึษาการบริหารชอ่งทางการจดัจ าหน่ายระหว่างประเทศ เป็นการศกึษาท่ีมีความ
แตกตา่งกนัในแตล่ะบริบทของแตล่ะประเทศ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงขอเสนอให้มีการศกึษาการบริหารช่องทางการ
จดัจ าหน่ายระหว่างประเทศ ซึ่งควรศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน เพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้เป็นฐานข้อมูล
เก่ียวกบัการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั และเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
การค้าระหวา่งประเทศให้ประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน  
 2. ควรมีการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการน าแนวทางการศกึษาครัง้นีไ้ปใช้ในการสร้างกลยทุธ์การบริหาร
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภคระหวา่งประเทศ เพ่ือเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญตอ่ผู้ประกอบการ
และผู้น าองค์กรในการตดัสินใจการใช้กลยทุธ์ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของกิจการ 
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