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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกส าหรับจัดจ าหน่าย
อะไหล่รถจักรยานยนต์ของบริษัทตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบดิจิทัล เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย ได้แก่ ซอฟท์แวร์ประยุกต์โอดูมาใช้เป็นต้นแบบเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการวิเคราะห์
แนวโน้มภาพรวมของตลาด ความต้องการด้านอุปสงค์และอุปทานของลูกค้า รวมทั้งการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมภายในร้าน โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการตลาดและข้อมูล
จากคลังสินค้าที่เก็บรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 จ านวน 2,000 รายการ ผลการวิจัย พบว่า 
ผลคะแนนการประเมินคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับดี เท่ากับ 
4.15 และ 0.21 ตามล าดับ เนื่องจากผลลัพธ์หลังการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลช่วยให้การวาง
แผนการขายสินค้าส าหรับบริษัทผู้จัดจ าหน่ายดีขึ้น นอกจากนี้การสร้างรายงานมีมิติการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์ของคลังสินค้า ยอดขาย ค่าใช้จ่าย และ อ่ืนๆ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงช่วย
ให้ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจและก าหนดนโยบายด้านการลงทุนต่างๆ ใน
กิจการร้านค้าปลีกส าหรับการจัดจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ การบริหารจัดการ, ร้านค้าปลีก, ดิจิทัล, โอดู, อะไหล่รถจักรยานยนต์ 
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Abstract 

 This research aimed to improve the management of retail stores for motorcycle 
parts distributor for the agent for traditional vendors into digital. Research tools were 
Odoo software application, used as a template in order to support and promoted a 
market overview and trend analysis. Demand and supply needed of the customers as 
well as conduct planning activities within the shop. The sample consisted of republics 
general information marketing information data warehouse and collected from 2,000 
entries, between 2014 and 2018. The results of this research found that scores the 
assessment by experts, with the average and standard deviation in level equal to 4.15 
and 0.21 respectively. Findings was that the insight information could support sale 
planning and vendor forecast better. In addition to create multi-dimension reports with 
inventory analysis, it could support executives to decide business activities and 
investment policy in various areas of improvement for distribution of motorcycle parts 
effectively 
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บทน ำ  
ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันสูง ข้อมูลและสารสนเทศทางธุรกิจนับเป็นเป็นกุญแจ

สู่ความได้เปรียบทางธุรกิจของพวกเขาเหนือคู่แข่งในแง่ของการตลาดที่ก าลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการของลูกค้านับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ข้อมูลจะถูกน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผน การขายจะ
น าไปสู่รายได้จากการขายสินค้าหรือ บริการ  

การวางแผนการตลาดประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนากลยุทธ์และเทคนิควิธีด้าน
การตลาด โดยทั่วไปปัญหาของธุรกิจร้านค้าปลีกเกิดจากความต้องการสินค้ามีหลากหลายประเภท
และราคาสินค้ามีการปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งปัญหานี้ควรได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือน าไปพัฒนากล
ยุทธ์การ ก าหนดราคาขายให้ได้ปริมาณยอดขายสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้น โดยไม่เกิดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาขาย (พัชราภรณ์ เลขยันต์, 2017)  

นอกจากนี้ปัจจุบันการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าปลีกจาก
การท างานด้วยพนักงานแบบดั้งเดิม โดยทดแทนด้วยระบบสารสนเทศทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย
จะช่วยเพ่ิมรายได้จากยอดขายสินค้าและบริการที่เป็นรายได้หลักส าคัญของธุรกิจร้านค้าปลีกได้ ซึ่ง
หากสามารถบริหารจัดการส่วนแบ่งการตลาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะน าไปสู่การเป็นผู้น าด้าน
ตลาดค้าปลีกนี้ได้อย่างยั่งยืน (พรรณเชษฐ ณ ล าพูน และณัฐภัทรา สุรพงษ์รักตระกุล, 2558) 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแบบบูรณาการดิจิทัล
ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ซึ่งมีการท างานเป็นองค์ประกอบย่อยที่
เรียกว่า โมดูล (Module) ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญดังนี้ 1) ระบบบริหารคลังสินค้า 2) ระบบบริหาร
การขายและการส่งเสริมด้านการตลาด 3) ระบบวิเคราะห์และรายงานผลอัจฉริยะที่สามารถสร้าง
มุมมองให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลได้หลากหลายมิติ 4) ระบบบริหารจัดการหน้าร้าน (POS) และ  
5) ระบบพยากรณ์และสนับสนุนการตัดสินใจแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมการท างานของโอดู 

ดังนั้นระบบสารสนเทศส าหรับใช้ในการวางแผนทรัพยากรร้านค้าปลีกจึงบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดราคาขายและรับส่วนลดพิเศษ การวิเคราะห์ความต้องการจะน ามาใช้ในการก าหนดราคา โดย
มีความสัมพันธ์กับปริมาณขายสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุด (Santoso, L. W.,2017) ด้วยการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ หรือ หลักการทางสถิติโดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  เช่น การวิเคราะห์แบบ 
ถ้า-แล้ว (what - if Analysis) และการค้นหาเป้าหมาย (Goal - Seeking) เพ่ือใช้แก้ปัญหาข้อมูลที่มี
รูปแบบหลากหลาย เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างของข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (P. Kotler ad G. Armstrong., 2012)  

แต่อย่างไรก็ดีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าปลีกด้วย
ระบบสารสนเทศทางการตลาดดิจิทัลมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูง เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้ 
ผู้วิจัย จึงได้ศึกษาแนวทางและพัฒนารูปแบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกดิจิทัลเพ่ือจัดจ าหน่ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ด้วยกรอบการท างานโอดู ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศแบบลิขสิทธิ์เปิด (Open Source 
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License) เพ่ือเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจร้านค้าขายอะไหล่รถจักรยานยนต์
ไปสู่รูปแบบดิจิทัลต่อไป (Olson, D. L., Johansson, B., & De Carvalho, R. A., 2015) 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาและประเมินผลระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือการวางแผนการขายสินค้าส าหรับบริษัทผู้

จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบงานเดิมในกรณีร้านค้าปลีกร้านค้าขายอะไหล่

รถจักรยานยนต์ โดยใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมโอดู เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านระบบฐานข้อมูลให้
เกิดมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และสนับสนุนการตัดสินใจใน
การวางแผนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าปลีกส าหรับผู้บริหารและบริษัทตัวแทนผู้
จัดจ าหน่าย (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2550) 

การพัฒนาและออกแบบกระบวนการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนคลังข้อมูล และ 
(2) ส่วนกระบวนการทางธุรกิจเ พ่ือพัฒนาระบบธุรกิจร้ านค้าปลีกไปสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด (สราวุธ เยาวรัตน์, 2550) 

1. การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse) มีการออกแบบโดยใช้รูปแบบ
โครงสร้างแบบดาว (Star Schema) และสร้างรูปแบบประมวลผลวิเคราะห์รายงานหลายมิติด้วย 
Cube Dimension [11] ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 การออกแบบคลังข้อมูลรูปแบบดาว (Star Schema)  

จากภาพที่ 2 การสร้างและออกแบบการท างานของคลังข้อมูลได้ใช้รูปแบบโครงสร้างแบบ
ดาว (Star Schema) คือ มีตารางข้อเท็จจริง (Fact Table) อยู่ตรงกลางส่วนภายนอกถูกล้อมด้วย
ตารางมิติของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยมุมมอง (Dimension) ของลูกค้า มุมมองของสินค้า มุมมองซัพ
พลายเออร์ มุมมอง รายละเอียดสินค้าและมุมมองของวันเวลา (Kramer, F., Rehn, T., Schneider, 
M., & Turowski, K., 2016) 

2. การออกแบบและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจร้านค้าปลีกไปสู่
รูปแบบดิจิทัลด้วยกรอบการท างานโอดู (ERP Software)  (Hanifah, E., & Al Ghofari, A. K.,2017) 

 

 
ภาพที่ 4 แบบจ าลองผู้ใช้งานระบบธุรกิจร้านค้าปลีกดิจิทัลด้วยกรอบการท างานโอดู 
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ผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ร้านค้าปลีกส าหรับจัดจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ของบริษัทตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายแบบดั้งเดิมไปสู่
รูปแบบดิจิทัล ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยเครื่องมือวิจัย ได้แก่ ซอฟท์แวร์ประยุกต์โอดู ซึ่งถู กน าใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการวิเคราะห์แนวโน้มภาพรวมของตลาด 
ความต้องการด้านอุปสงค์และอุปทานของลูกค้า รวมทั้งการวางแผนการด าเนินกิจกรรมภายในร้าน 
โดยผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการทดสอบกระบวนการตรวจนับสินค้าบนชั้นวาง โดยโปรแกรมสามารถเข้ารหัสข้อมูล
จากแฟ้มข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์เมตา (Meta data) รูปแบบ  .txt ลงฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
หลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถตรวจดูรายการข้อมูลจ าแนกตามประเภทได้ถูกต้อง เช่น รายงานสินค้า
ขายดี รายงานสินค้าที่ส ารวจพบและรายการที่ตกส ารวจจากชั้นวางสินค้า เป็นต้น  

2. ผลการทดสอบกระบวนการค้นหาสินค้าบนชั้นวาง ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตามรหัสบาร์โค้ด
ที่ระบุไว้ โดยใช้เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ดท าการค้นหาสินค้าจากแฟ้มข้อมูลบนชั้นวางได้ถูกต้อง และเม่ือ
อ่านข้อมูลพบรายการดังกล่าว ระบบสามารถแสดงรายงานผลที่ประกอบด้วย รหัสบาร์โค้ด ชื่ อและ
รายละเอียดสินค้า รวมทั้งเลขที่รหัสบาร์โค้ด 12 หลัก เพ่ือใช้ติดตามผลการส ารวจได้ง่าย เช่น รายงาน
ผลการค้นหารายการสินค้าจ าแนกตามชั้นวางสิค้า หรือ รายการสินค้าที่เพ่ิงถูกน าเข้าสู่ชั้นวางด้วย
เครื่องอ่านแท็ก RFID เป็นต้น 

3. ผลการทดสอบกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดวางสินค้า พบว่าผลการ
เปรียบเทียบความถูกต้องของรายการข้อมูลน าเข้า กับข้อมูลสินค้าที่มีอยู่บนชั้นวางมีการตรวจสอบได้
ถูกต้อง โดยการตรวจสอบใช้รูปแบบการค านวณจากจ านวนสินค้าที่มีอยู่ และ จ านวนสินค้าที่จัด
จ าหน่ายออกไป เปรียบเทียบกับสินค้าบนชั้นวางที่นับได้จริง  ซึ่งท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
แม่นย า และเป็นประโยชน์ต่อวางแผนสินค้าคงคลังส าหรับบริษัทผู้จัดจ าหน่าย น ามาใช้สร้าง
โปรโมทชั่น ส่วนลดเงินสด หรือ การสั่งเพิ่ม-ลดจ านวนสินค้าในการสั่งสินค้าเข้าคลังในครั้งถัดไป  
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ภาพที่ 5 รายงานผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลอะไหล่รถจักรยานยนต์ในคลังสินค้า 

ผลจากทดสอบนี้ได้ถูกน าไปประเมินคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าได้รับผลคะแนนในเกณฑ์
ดีโดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับดีเท่ากับ 4.15 และ 0.21 ตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านการท างานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ร้านค้าปลีกจัดจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ 

4.17 0.21 ดี 

2. ด้านความถูกต้องของการท างานระบบ 4.21 0.21 ดี 
3. ด้านการออกแบบการใช้งานระบบ 4.03 0.21 ดี 
สรุปการประเมิน 4.15 0.21 ดี 

    
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยนี้ได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร้านค้า

ปลีกส าหรับจัดจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ของบริษัทตัวแทนผู้จัดจ าหน่ายแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบ
ดิจิทัล โดยองค์ความรู้ที่ได้จากงงานวิจัยนี้สามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
วิเคราะห์แนวโน้มภาพรวมของตลาด ความต้องการด้านอุปสงค์และอุปทานของลูกค้า รวมทั้งการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลลัพธ์หลังการปรับเปลี่ยนเป็น
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รูปแบบดิจิทัลช่วยให้การวางแผนการขายสินค้าส าหรับบริษัทผู้จัดจ าหน่ายดีขึ้น นอกจากนี้การสร้าง
รายงานมีมิติการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ของคลังสินค้า ยอดขาย ค่าใช้จ่าย และ อ่ืน ๆ 
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