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แนวทางการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ ายข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ตรารุ ้งงาม
ของบริ ษทั เกียรติบุญครอง เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร
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บทคัดย่ อ
ผูศ้ ึก ษาได้ศึก ษาการบริ หารและจําหน่ ายข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ตรารุ ้งงาม ของบริ ษ ัท
เกียรติบุญครอง เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 52 คน มีวตั ถุประสงค์ 1. เพือศึกษา
การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ ายข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ตรารุ ้งงาม ของบริ ษทั เกียรติบุญครอง
เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร2. เพือนําเสนอแนวทางกับผูบ้ ริ หารข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
ตรารุ ้งงาม ของบริ ษทั เกียรติบุญครอง เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร และใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื องมือ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
F-test (ANOVA)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผูป้ ระกอบการส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย อายุ 31-45 ปี และระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี และร้านผลิตและจําหน่ ายข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตรารุ ้งงาม มีทุนจดทะเบียน
น้ อ ยกว่ า 100,000 บาท ระยะเวลาในการประกอบกิ จ การ 5-10 ปี กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมาย
สถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ รายได้จากการประกอบกิจการเฉลียต่อเดือน 100,000 – 200,000
บาท และจํานวนพนักงานมากกว่า 6 คน
ผูป้ ระกอบการ มีการปฏิบัติเกี ยวกับการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ ายโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการคัดเลือกคนกลาง เช่น มีการ
คัดเลือกคนกลางทีให้ขอ้ มูลหรื อการตอบคําถามข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ด้านการกําหนด
จํานวนคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่ าย เช่น มีการลดต้นทุนสิ นค้า โดยการกําหนดจํานวนคน
กลางทีเหมาะสมกับช่องทางจัดจําหน่ าย และด้านการวิเคราะห์โครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่ าย
เช่ น มีก ารประมาณการต้นทุ น ยอดขายและผลกําไรของสิ น ค้าแต่ละประเภท เพือวางแผนช่ อง
ทางการจัดจําหน่ าย และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการเลือกประเภท (ชนิ ด) ของคนกลาง
เช่น มีการพิจารณาตลาดทีเกียวข้องกับลักษณะและความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพือเลือกประเภทคน
กลางทีสอดคล้องกับความต้องการของบริ โภค และด้านการพิจารณาตําแหน่ งทําเลทีตัง เช่น มีการ

ข
พิจารณาทําเลทีตัง โดยคํานึ งถึงการทีกิจการอยู่ในหรื อใกล้แหล่งชุมชน หรื อในตัวเมืองเพือความ
ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า
ผูป้ ระกอบการทีมีทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน มีการปฏิบตั ิเกียวกับการบริ หารช่องทางการ
จัดจําหน่ายโดยรวม ด้านการวิเคราะห์โครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการกําหนดจํานวนคน
กลางในช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการเลือกประเภท (ชนิ ด) ของคนกลาง ด้านการคัดเลือกคน
กลาง ด้านการพิจารณาตําแหน่งทําเลทีตัง และด้านการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ ายแตกต่างกัน
ผูป้ ระกอบการทีมีระยะเวลาในการประกอบกิจการแตกต่างกัน มีการปฏิบตั ิเกียวกับการบริ หารช่อง
ทางการจัดจําหน่ายโดยรวม ด้านการวิเคราะห์โครงสร้างช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการกําหนด
จํานวนคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการเลือกประเภท (ชนิด) ของคนกลาง และด้านการ
พิจ ารณาตําแหน่ งทําเลที ตังแตกต่ างกัน และผูป้ ระกอบการที มีร ายได้จ ากการประกอบกิ จ การ
แตกต่างกัน มีการปฏิบตั ิเกียวกับการบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวม ด้านการเลือกประเภท
(ชนิด) ของคนกลางด้านการพิจารณาตําแหน่งทําเลทีตัง และด้านการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย
แตกต่างกัน (P < 0.05)แต่ผปู้ ระกอบการทีมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและจํานวนพนักงานต่างกันมีการ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่แตกต่างกัน
โดยสรุ ป การบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ายด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพและส่ งผลให้ผู้
ประกอบกิจการทุกประเภทมีผลประกอบการทีดี รวมทังกิจการร้านผลิตและจําหน่ ายข้าวหอมมะลิ
บรรจุถุงตรารุ ้งงาม ซึงเป็ นธุรกิจทีจําเป็ นจะต้องบริ หารช่องทางการจัดจําหน่ ายให้มีประสิ ทธิภาพ
เพือให้สามารถเชือมโยงและเคลือนย้ายสินค้าไปยังผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ ว สามารถแข่งขันกับธุรกิจ
ประเภทเดี ยวกันและประเภทใกล้เคี ยงกัน และเพือสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่ งขัน ทําให้
สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าได้เป็ นอย่างดี

