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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มรายได้ให้ร้านจําหน่ ายอุปกรณ์เครื่ องแต่งกาย และของที่
ระลึก กรณี ศึกษา “ร้ าน UTCC SHOP” โดยได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการศึกษาแบบผสม (Mixed
Methods) ซึ่ งเป็ นการบู ร ณาการของการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยวิธี สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับ พนัก งานที่ เ ป็ นตัว แทนของ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล และแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการ
จัดการด้านสิ นค้าคงคลัง และการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาก
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน (Marketing Mix) มาวางแผนการตลาด เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กบั ร้าน UTCC SHOP
จากการศึ กษาสภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และการจัด การสิ นค้า คงคลัง
(Inventory Management) ของร้าน พบว่าขาดระบบการจัดการสิ นค้า และความล่าช้าของกระบวนการสั่งซื้ อสิ นค้า
ส่ งผลให้ร้านขาดรายได้จากการที่มีสินค้าบางรายการค้างสต๊อกเป็ นจํานวนมาก และสิ นค้าเริ่ มเสื่ อมคุณภาพทําให้ไม่
สามารถจําหน่ายได้ ซึ่ งได้มีการนําความรู ้และทฤษฎี มาใช้ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กบั ร้าน โดยการนํา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) มาใช้ โดยกลยุทธ์ที่ได้เป็ นแนวทางเลือก คือกลยุทธ์
ตรวจสอบและประเมิน โดยการนําระบบการจัดการแบบอิเล็กทรอนิ กส์มาใช้ และจากผลการสํารวจพฤติกรรมการ
ซื้ อสิ นค้าที่ ร้าน พบว่าสิ นค้าที่ ลูกค้าชอบมากที่ สุดคือเสื้ อเด็กหัวการค้าหลากหลายสี ทางร้ านควรทําแบบสอบถาม
เพิ่มเติมว่าลูกค้าชอบสี ไหนมากที่สุด เพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้า และสิ่ งที่ลูกค้าให้ความสนใจน้อยที่สุดคือ
ปากกาพลาสติกคละสี ทางร้านควรจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย เพื่อให้สินค้าที่คา้ งสต๊อกอยูข่ ายออกและไม่ขาดทุน
ส่ วนการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน โดยรวมพบว่า ความคิดเห็น
ของลูกค้าอยู่ในระดับเห็ นด้วยปานกลาง เมื่ อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่ เห็ นด้วยมากที่ สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) รองลงมาคือด้านราคา (Price) และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) สิ่ งที่ร้าน UTCC
SHOP ควรทําคือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ฉะนั้นหาก
ผูว้ จิ ยั แก้ปัญหาตรงนี้ได้ร้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
คําสํ าคัญ: การเพิ่มรายได้, สิ นค้าคงคลัง, คลังสิ นค้า
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ABSTRACT
The objective of the research is to study the increasing of UTCC clothing accessories and souvenirs
shop’s income. “UTCC Shop Case Study”. The data collection was a combination between Qualitative Research
data collection and Quantitative Research data collection. The data were collected and analyzed by mixed methods.
Qualitative Research data collection was conducted by collecting the data concerning ideas about the environment
inside and outside Including information about inventory management systems the UTCC Shop from employees
representing the agency. Quantitative Research data collection was conducted samples consisted of lecturers,
officers, students, to collect and plan marketing to increase revenue by the Market Mix 4P.
From the study of internal and external environment (SWOT Analysis) and inventory management of the
store. Found that the lack of a product management system and the delay in the ordering process as a result, the
store lacks revenue from having a large amount of stock in some products and the products begin to deteriorate and
therefore cannot be sold. In which knowledge and theory are used to find ways to increase store revenue by
applying concepts and theories about strategy formulation (TOWS Matrix). With the strategy that is chosen as the
guideline Is a review and evaluation strategy by using electronic management systems. And from the results of the
survey on store shopping behavior found that the products that customers like the most variety of colors T – Shirt
(Hua Kan Kar T-Shirt). The shop should conduct give away more questionnaires about which colors customers like
best to meet the needs of customers. And the least attention to customers is the colorful plastic pens, The shop
should arrange sales promotion and promotion, So that the outstanding products are sold out and without loss. As
for the study of customer feedback, there are 4 aspects of marketing mix factors. Overall, it was found that the
opinions of customers were at a moderate level. When considering in each aspect, Found that the aspect that agreed
the most was product, next is the price and the smallest is Marketing promotion. What the UTCC SHOP should do
is developing products to be more diverse, To meet the needs of customers. Therefore, if the researcher can solve
the problem here, the shop will have more revenue.
Keywords: Revenue Increase, Inventory, Warehouse
1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
ร้าน UTCC Shop เป็ นร้ านที่จาํ หน่ ายอุปกรณ์เครื่ องแต่งกาย และของที่ ระลึกต่างๆ ที่ เป็ นแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ อาคาร 15 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนน วิภาวดี รังสิ ต เขต 2 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
เดิมร้าน UTCC Shop เป็ นศูนย์หนังสื อ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยูภ่ ายใต้การดูแลของกองจัดการ
ธุรกิจ สังกัดฝ่ ายบริ หาร ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หาร ได้มีการปรับศูนย์หนังสื อภายใต้
สังกัดกองจัดการธุ รกิจเป็ นแผนกสังกัดกองอาคารและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ชื่อว่าแผนกการจัดการธุ รกิจและพื้นที่เช่า
ในครั้ งแรกจําหน่ ายเพียงอุปกรณ์ เครื่ องแต่งกายของนักศึ กษาเท่านั้น ต่อมาผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการตกลง
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ร่ วมกันให้นาํ ของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่กองประชาสัมพันธ์เป็ นผูด้ ูแล มาจําหน่ ายรวมกับอุปกรณ์
เครื่ องแต่งกายศึกษา ที่แผนกการจัดการธุ รกิจและพื้นที่เช่า พร้อมทั้งจัดตั้งเป็ นโครงการเลี้ยงตัวเอง โดยมีเงินทุนจาก
มหาวิทยาลัยจํานวน 500,000 บาท หลังจากนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเลี้ยงตัวเองเพื่อจัดทําของที่
ระลึกมหาวิทยาลัย (UTCC SHOP) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 196/2562 ซึ่ งประกอบด้วยตัวแทนของทั้ง
สองหน่ วยงานจํานวน 11 คน พร้อมทั้งตั้งชื่อร้านว่า UTCC Shop โดยมีการจัดสรรแบ่งรายได้ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 มหาวิทยาลัย 90% ส่ วนที่ 2 กองอาคารและสิ่ งแวดล้อม 5% และส่ วนที่ 3 กองประชาสัมพันธ์ 5% ยกเว้น
อุปกรณ์เครื่ องแต่งกายจะเป็ นรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด (แผนกกลยุทธ์ ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ปี การศึกษา
2561, 2562)
เนื่องจากร้าน UTCC Shop จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กบั มหาวิทยาลัย และใน
ปั จจุบนั ทางร้านกําลังประสบกับปั ญหาด้านรายได้ที่ต่าํ จึงต้องหาแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเป็ นการ
เพิ่มรายได้ให้กบั ร้าน ซึ่ งสามารถสรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. ขาดระบบการบริ หารจัดการด้านสิ นค้าคงคลัง ทําให้รายได้ลดลง
2. ไม่สามารถเปิ ดบริ การได้ทุกวัน ทําให้เกิดค่าเสี ยโอกาสในการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
3. สิ นค้าบางชนิดขายไม่ดี ทําให้สินค้าค้างสต็อกเป็ นจํานวนมาก
1.2 ขอบเขตงานวิจยั
1. สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับ พนั ก งานที่ เ ป็ นตัว แทนของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management)
2. นําผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ โดยการนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกล
ยุทธ์ (TOWS Matrix) มาใช้ เพื่อหากลยุทธ์ที่เป็ นแนวทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กบั ร้าน
3. จัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน
(Marketing Mix) มาวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ร้าน UTCC SHOP
1.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(1) ทฤษฎีการจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management)
เป็ นการจัดการรายการสิ นค้าในคลังสิ นค้า ตั้งแต่การรวบรวม การจดบันทึ กสิ นค้าเข้า – ออก การควบคุม
สิ นค้าให้คงเหลือในปริ มาณที่ เหมาะสม เพื่อให้การดําเนิ นการของกิ จการดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น ผ่านการวางแผน
กําหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสม
ระบบการควบคุมสิ นค้าคงคลังมี 2 ระบบ ได้แก่การทําบัญชี มือ, นับจํานวนสิ นค้าที่ เหลือในคลังสิ นค้า
รวมถึงบนชั้นที่จาํ หน่ายสิ นค้า และระบบการจัดการแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-POS หรื อ Electronic Point of Sales
System)
รู ปแบบของการจัดเก็บสิ นค้าแบ่งออกเป็ นหลายแนวคิด ได้แก่
1. ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหน่งที่แน่นอน (Fixed Location System)
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2. ระบบจัดเก็บโดยการจัดเรี ยงตามรหัสสิ นค้า (Part Number System)
3. ระบบจัดเก็บตามประเภทสิ นค้า (Commodity System)
4. ระบบจัดเก็บที่ไม่กาํ หนดตําแหน่งตายตัว (Random Location System) จําเป็ นต้องมีระบบสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการจัดเก็บสิ นค้า ซึ่ งทําให้สามารถใช้งานพื้นที่จดั เก็บได้อย่างคุม้ ค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (คณาพร คํา
มูล, 2555)
(2) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานการณ์ ขององค์กรซึ่ งจะช่วยกําหนดจุด
แข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ต่อการทํางานขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิด
การพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
(3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากที่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT Analysis) แล้วจึงนําข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรู ปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริ กซ์ โดยใช้ตารางที่เรี ยกว่า TOWS Matrix ซึ่ งเป็ นตารางการ
วิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดออกมาเป็ นกลยุทธ์ ซึ่ ง
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้ (ทัศนีย ์ มูลจันดา, 2560)
กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดแข็ง และโอกาส
กลยุทธ์คงตัว – เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดอ่อน และโอกาส
กลยุทธ์คงตัว – เชิงรับ (ST Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างจุดแข็ง และอุปสรรค
กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่เกิ ดจากการจับคู่ระหว่างจุ ดอ่อน และอุปสรรค (Pitchayut
Wangsukit, 2019)
(4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (คอตเลอร์ , ฟิ ลลิป, 2546)
ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของกิจการ แบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่า คือ “4 Ps” อันได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจการจัดหา การใช้หรื อการบริ โภคที่
สามารถทําให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009)
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler, 2009)
3. การจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางเพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและ
บริ การจากองค์กรไปยังตลาด การจัดจําหน่ายประกอบด้วย 2 ส่ วน คือช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel Distribution)
และการกระจายตัวสิ นค้า หรื อการสนับสนุ นการกระจายตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Physical distribution หรื อ Market
logistics)
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4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) สามารถก่ออิ ทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั ตลาดส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้และมันสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
(5) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ธิ ญาดา ใจใหมคร้ าม (2558) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา คลังสิ นค้า 2 ราษฎร์
บูรณะ องค์การคลังสิ นค้า โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภายในคลังสิ นค้า และปรั บปรุ ง
ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานให้มีประสิ ทธิ ภาพ จากการวิเคราะห์ ผลพบว่า คลังสิ นค้า 2 ราษฎร์ บูรณะไม่มีข้ นั ตอนการ
ทํา งานที่ เ ป็ นระบบ, ทรั พ ยากรขาดความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้า นการจัด การคลัง สิ น ค้า และขาดเทคโนโลยี ร ะบบ
สารสนเทศที่ทนั สมัยในการจัดการคลังสิ นค้า ผูว้ จิ ยั ได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการทํางาน
อีกทั้งยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และความผิดพลาดได้เกือบ 100%
สุ กญั ญา ลีชาแสน (2558) การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มรายได้และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษาหอพักราชินี
โดยปั จจัยที่ มีผลต่อรายได้มากที่ สุดคือ ค่าเช่ าหอพัก ค่าไฟ ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่านํ้า และค่าปรั บตามลําดับ โดยพบว่า
ปั ญหาการจัดการหอพักขาดทุน คือ ห้องพักมีจาํ นวนมาก, ระยะเวลาไม่ต่อเนื่องของผูเ้ ช่า (นักศึกษาแลกเปลี่ยน) และมี
ปั จจัยอื่นๆ ที่มีตน้ ทุนสู ง จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งห้องพักใหม่ เพื่อให้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้
มากขึ้ น และมี การกําหนดราคาค่าเช่ าใหม่ เพื่อหาความเหมาะสมของจุ ดคุม้ ทุ น จากการศึ กษาพบว่าอัตราค่าเช่ าที่
เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 4,900 – 5,100 บาท จุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 44 ห้อง ซึ่ งจากการเปลี่ยนรู ปแบบดังกล่าว ทําให้สามารถทํา
กําไรให้หอพักราชินีได้ถึง 48,293 บาท/เดือน
คณาพร คํามูล (2555) การศึกษาการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก กรณี ศึกษา ร้านคุม้ บุญ ตําบล
อาฮี จังหวัดเลย เพื่อศึ กษาปั ญหาและพัฒนาระบบการจัดการของร้ านให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการวางแผนการซื้ อ
สิ นค้า, การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และการกําหนดกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทําข้อมูลเชิงปริ มาณ จาก
การตอบแบบสอบถามและนํามาวัดความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า ร้ านค้ายังไม่ ค่อยมี ประสบการณ์ เกี่ ยวกับการ
ประกอบการร้านค้า และสิ นค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ หลักการ SWOT เข้ามาเพื่อแก้ไขปั ญหา
ให้กบั ทางร้าน และได้หาแนวทางการจัดการที่ดี รวมถึงผูศ้ ึกษาได้แนะนําเสนอให้ผปู ้ ระกอบการซื้ อโปรแกรมระบบ
การบริ หารจัดการร้ าน เพื่อดูแลรายการสิ นค้าคงคลัง และเช็คยอดบัญชี ของทางร้ านได้ ซึ่ งเป็ นการพัฒนาธุ รกิ จใน
อนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มรายได้ให้กบั ร้ าน UTCC SHOP โดยศึกษาจากระบบการจัดการด้านสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management), สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis), ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์
(TOWS Matrix) และส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P)
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรของการศึกษาการดําเนิ นงานและกระบวนการทํางาน กรณี ศึกษา ร้าน UTCC SHOP คือ พนักงาน
ของหน่ วยงานจากฝ่ ายพัฒนาศักยภาพองค์กรและฝ่ ายสื่ อสารการตลาดและวิเทศน์สัมพันธ์ ที่ ได้รับการแต่งตั้งตาม
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คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการจากโครงการเลี้ยงตัวเองเพื่อจัดทําของที่ระลึกมหาวิทยาลัย (UTCC SHOP)
จํานวน 5 คน รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีก 200 คน จากทั้งหมด 18,226
คน (ข้อมูลจากศูนย์รับสมัครนักศึ กษา และสํานักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ซึ่ งกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Tamane (ประสพชัย พสุ นนท์) โดยในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั จะใช้จาํ นวนประชากรที่กล่าวมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาแบบผสม (Mixed Methods) ซึ่ งเป็ น
การบูรณาการการวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยวิธีสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับพนักงานที่ เป็ นตัวแทนของหน่ วยงานจากฝ่ ายพัฒนา
ศักยภาพองค์กรและฝ่ ายสื่ อสารการตลาดและวิเทศน์สัมพันธ์ จํานวน 5 ราย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและแนวคิดเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของร้ าน UTCC SHOP และการวิจัยเชิ งปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 ราย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ซึ่ งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), การจัดจําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ของ
ลูกค้าร้ าน UTCC SHOP ในส่ วนของแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability Test) แล้ว ซึ่ งผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า 0.70 ในทุกๆด้าน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
1. ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสัมภาษณ์โดยใช้เครื่ องมือดังนี้ ทฤษฎี การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) และทฤษฎีการจัดการสิ นค้าคงคลัง
2. ใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขโดยวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือดังนี้ ทฤษฎีกา้ งปลา (Cause and
Effect Diagram) และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
3. การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากข้อมลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
4. หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง
4. ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานของหน่วยงานจากฝ่ ายพัฒนาศักยภาพองค์กรและฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
และวิเทศน์สัมพันธ์ ที่ ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการจากโครงการเลี้ยงตัวเองเพื่อ
จัดทําของที่ระลึกมหาวิทยาลัย (UTCC SHOP) จํานวน 5 คน ได้นาํ ผลการสัมภาษณ์ไปศึกษาผลจากการวิเคราะห์
ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และการจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management)
ของร้าน และได้มีการนําความรู ้และทฤษฎี มาใช้เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กบั ร้าน โดยการนําแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) มาใช้ โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ตรวจสอบและ
ประเมิน ซึ่ งได้มาจากจุดอ่อนและอุปสรรค เป็ นกลยุทธ์ที่ช่วยป้ องกันการเกิดปั ญหาซํ้ารอยเดิม ซึ่ งข้อดีของกลยุทธ์น้ ี
คื อ สามารถตรวจสอบสิ นค้าและยอดขายได้ตลอดเวลา, สามารถตรวจเช็กสต็อกได้ว่ามี สินค้าชนิ ดใดอยู่จาํ นวน
เท่าไหร่ และควรสั่งซื้ อเพิ่มเมื่อไหร่ และลดการผิดพลาดของการจัดเก็บข้อมูลของสิ นค้าคงคลัง เนื่ องจากไม่มีระบบ
การจัดการสิ นค้าที่ ดีจึงทําให้เกิ ดสิ นค้าค้างสต๊อก ส่ งผลให้สินค้าเกิ ดความเสี ยหายและร้ านขาดรายได้ โดยการนํา
ระบบการจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
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จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (นักศึ กษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) จํานวน 200 ราย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 4 ด้าน
ผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้ อยละ
(Percentage) ซึ่ งผลการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมพบว่า
ความคิดเห็นของลูกค้า ร้าน UTCC SHOP อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.17 เมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่าด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ของร้าน UTCC SHOP (product)
รองลงมาคือ ด้านราคาของสิ นค้า ร้าน UTCC SHOP (price) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.53 และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (promotion) ของร้าน UTCC SHOP โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.5
5. การอภิปรายผล
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
และการจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) ของร้าน ได้มีการนําความรู ้และทฤษฎีมาใช้เพื่อหาแนวทางใน
การเพิ่มรายได้ให้กบั ร้านจําหน่ายอุปกรณ์เครื่ องแต่งกายและของที่ระลึก กรณี ศึกษา “ร้าน UTCC SHOP” เพิ่มเติมโดย
การนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) มาใช้ โดยได้กลยุทธ์กลยุทธ์ตรวจสอบและ
ประเมินออกมาเพื่อเป็ นแนวทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กบั ร้านโดยการนําระบบการจัดการแบบอิเล็กทรอนิ กส์มา
ใช้ และจากทางเลือกที่ผวู ้ ิจยั เสนอมีทฤษฎีที่บอกว่าหากมีสินค้าค้าเหลือในปริ มาณที่มากจะทําให้มีความเสี่ ยงสู งเมื่อ
สิ น ค้า นั้น เสื่ อ มสภาพ หมดอายุ ดัง นั้น การจัด การสิ น ค้า คงคลัง ที่ ดี ย่อ มเป็ นผลดี ท้ ัง ในด้า นการเพิ่ ม กํา ไรและลด
ค่าใช้จ่ายให้กบั ธุรกิจ (คณาพร คามูล, 2555) ฉะนั้นหากผูว้ จิ ยั แก้ปัญหาตรงนี้ได้ร้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ในการศึกษาผูศ้ ึกษางานวิจยั ในเรื่ องของการเพิ่มรายได้ให้ร้านค้า ซึ่ งงานวิจยั ที่สอดคล้องกับการศึกษามาก
ที่สุดตรงกับงานวิจยั ของ คณาพร คํามูล (2555) การศึกษาการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก กรณี ศึกษา
ร้านคุม้ บุญ ตําบลอาฮี จังหวัดเลย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์เจ้าของกิจการร้านค้าปลีก ร้ านคุม้ บุญ และทําแบบสอบถาม
และนํามาวัดความพึงพอใจของลูกค้า จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการบริ หารจัดการร้านไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพคือ ขาดการบริ หารระบบบัญชี การวางแผนการสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อการบริ หารสิ นค้าคงคลังที่ดี จะเห็นได้
ว่าสิ่ งที่สอดคล้องกันคือ ขาดการบริ หารสิ นค้าคงคลังที่ดี
ธิ ญาดา ใจใหมคร้ าม (2558) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า กรณี ศึกษา คลังสิ นค้า 2 ราษฎร์
บูรณะ องค์การคลังสิ นค้า จากการเก็บข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์ หาสาเหตุ ที่ส่งผลให้กระบวนการทํางานภายใน
คลังสิ นค้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลให้มีตน้ ทุ นสู ง จากผลการศึ กษาพบว่าขาดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยในการจัดการคลังสิ นค้า จะเห็นได้วา่ สิ่ งที่สอดคล้องกันคือ ขาดระบบการจัดการสิ นค้าที่ดี ซึ่ งแก้ไขโดยการนํา
ระบบการจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีท้ งั ซอฟแวร์ และตัวเครื่ องที่มีดีไซน์ทนั สมัยมาใช้งาน
จากผลการสํารวจพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ ร้าน พบว่าสิ นค้าที่ ลูกค้าชอบมากที่ สุดคื อเสื้ อเด็กหัวการค้า
หลากหลายสี ทางร้านควรทําแบบสอบถามเพิ่มเติมว่าลูกค้าชอบสี ไหนมากที่สุด เพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้า
และสิ่ งที่ ลูกค้าให้ความสนใจน้อยที่สุดคือปากกาพลาสติกคละสี ทางร้านควรจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายเพื่อให้
สิ นค้าที่ คา้ งสต๊อกอยู่ขายออกและไม่ ขาดทุ น ส่ วนการศึ กษาความคิ ดเห็ นของลูกค้าที่ มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ด้าน โดยรวมพบว่าความคิดเห็นของลูกค้าอยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน
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พบว่าด้านที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (product) รองลงมาคือด้านราคา (price) และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (promotion) สิ่ งที่ร้าน UTCC SHOP ควรทําคือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ฉะนั้นหากผูว้ จิ ยั แก้ปัญหาตรงนี้ได้ร้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาปั ญหาพบว่า เนื่ องจากไม่มีระบบการจัดการสิ นค้าที่ ดี ส่ งผลให้ร้านขาดรายได้จากการที่ มี
สิ นค้าบางรายการค้างสต๊อกเป็ นจํานวนมาก และส่ งผลให้สินค้าเริ่ มเสื่ อมคุณภาพทําให้ไม่สามารถจําหน่ ายได้ การ
จัดการสิ นค้าคงคลังที่ดีควรมีการจดบันทึกสิ นค้าเข้า - ออก การควบคุมสิ นค้าคงเหลือในปริ มาณที่เหมาะสม และการ
วางแผนกําหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่ เหมาะสม เพื่อให้ปริ มาณสิ นค้าคงคลังมี เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
โดยการนําระบบการจัดการแบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีครบทั้งซอฟแวร์ และเครื่ องที่มีดีไซน์ทนั สมัยมาใช้งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลัง ซึ่ งสามารถตรวจสอบสิ นค้าและยอดขายได้ตลอดเวลา รวมถึงตรวจเช็ก
สต็อกได้วา่ มีสินค้าชนิ ดไหนอยูจ่ าํ นวนเท่าไหร่ และควรสั่งซื้ อเพิ่มเมื่อไหร่ ซึ่ งส่ งผลให้ร้าน UTCC SHOP มีรายได้
เพิ่มขึ้น และยังสามารถต่อยอดให้ธุรกิจของร้านเติบโตได้ในอนาคตอีกด้วย
จากการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่ มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน โดยรวมพบว่า
ความคิดเห็นของลูกค้าร้าน UTCC SHOP อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.17 เมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่าด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ของร้าน UTCC SHOP (product) ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พึงพอใจในแบรนด์สินค้าของทางร้าน UTCC SHOP สิ่ งที่ร้านควรทําคือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากแบรนด์ของทางร้ านมี ความน่ าเชื่ อถื อ รองลงมาคื อด้านราคาของสิ นค้าร้ าน
UTCC SHOP (price) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้า สิ่ งที่ร้าน UTCC SHOP ควรทําคือ เพิ่ม
คุณภาพของสิ นค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งรักษามาตรฐานราคาของสิ นค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้าอย่าง
สมํ่าเสมอ และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) เนื่ องจากผลการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าอยู่
ในเกณฑ์ปานกลางและน้อย ทางร้านจึงควรจัดทําสื่ อออนไลน์ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ร้านและสิ นค้าภายในร้าน
ให้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง และจัดโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการขายให้กบั ลูกค้า เช่น ซื้ อเสื้ อโปโล UTCC 5 ตัว ได้รับ
ส่ วนลด 10% เป็ นต้น
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