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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ของ

พนักงาน บริษัทแอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดกาคลังสินค้า ตลอดจนศึกษาถึงกิจกรรมการ

จัดการคลังสินค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าของ บริษัท แอ็คเซส 

มัลติมีเดีย จ ากัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  พนักงานบริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย 

จ ากัด ในการ ศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการศึกษาประชากรทั้งหมดเนื่องจากมีประชากร

น้อย                                                     

ผู้วิจัยจึงใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

รวม 105 ท่าน ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.4) มี

อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 60.0) มีระยะเวลาในการท างาน 1 ปีและน้อยกว่า (ร้อย

ละ 37.1)  มีการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 56.2) 

ระดับการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงานบริษัท แอ็คเซส 

มัลติมีเดีย จ ากัด ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อ

วิเคราะห์รายด้านพบว่า ระดับการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าอยู่ในระดับ

มากทุกรายข้อ ระดับความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท แอ็ค

เซส มัลติมีเดีย จ ากัด เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

มากทุกรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้ดังนี้ ด้านเวลา มีคะแนน

เฉลี่ย 3.85 ด้านความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 และ ด้านต้นทุน มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 
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Abstract 

 

The objective of this research was to study personal factors affecting 

warehouse management efficiency and warehouse management activities 

affecting warehouse management efficiency of Access Multimedia Co., Ltd. 

The population of this study was employees of Access Multimedia Co., Ltd. The 

researcher thus studied all population due to less number of the population 

and used all population as the sample (n=105). The results of this research 

showed that the sample mostly was males (52.4%), those aged between 21-30 

years (60.0%), those with 1 year or less of working experience (37.1%), and 

those graduated with below a bachelor’s degree  (56.2%), 2) overall 

warehouse management activities implementation  among employees of 

Access Multimedia Co., Ltd. was at a high level with a mean score of 4.01. 

When individual aspect was considered, all aspects of warehouse management 

activities implementation were at a high level. Overall employees’ opinion 

towards warehouse management efficiency was at a high level with a mean 

score of 3.89. When individual aspect was considered, employees’ opinion 

towards all aspects of warehouse management activities was at a high level. 



The three highest mean score aspects were time(mean=3.85), risk 

(mean=3.80), and cost (mean = 3.76), respectively.  
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บทน า 

ในปัจจุบันคลังสินค้านับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้การประกอบธุรกิจ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้าที่ดี

และถูกต้อง จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารคลังสินค้าได้เพราะผู้จัดการ

คลังสินค้าจะสามารถทราบได้ว่าตัวแปรใดบ้าง ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของคลังสินค้า

การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การท างานที่มี

ความส าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  

ประสิทธิภาพของคลังสินค้าที่ดีและถูกต้อง จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

บริหารคลังสินค้าได้เพราะผู้จัดการคลังสินค้าจะสามารถทราบได้ว่าตัวแปรใดบ้าง ที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพของคลังสินค้าการวางแผน การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นส่วน

หนึ่งในยุทธศาสตร์การท างานที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ และ

สามารถต่อสู้กับคู่แข่งในด้านการแข่งขันทางธุรกิจได้ ซึ่งคลังสินค้ามีความส าคัญ

ที่สุดในระบบโลจิสติกส์ในการบริหารการจัดการคลังสินค้าซึ่งต้องมีองค์ประกอบที่

ส าคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย 

บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด ท าธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งงานสื่อสาร 

โทรคมนาคมต่างๆ การจัดการคลังสินค้าจึงเป็นส่วนส าคัญของบริษัท ทั้งด้านเวลา 

ต้นทุน แต่บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด ยังขาดการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี 

และยังประสบกับปัญหา การตรวจนับสินค้าในแต่ละเดือนไม่ตรงกับยอดสินค้าที่เบิก-

จ่ายจริง โดยประเมินจากการภาพรวมของปัญหาในงานการจัดการคลังสินค้าและ

ผลสรุปของยอดการตรวจนับสินค้าที่ไม่ถูกต้องในแต่ละเดือนของบริษัท แอ็คเซส 

มัลติมีเดีย จ ากัด ณ ปัจจุบัน  แล้วหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อ



คลังสินค้าและยอดการตรวจนับสินค้าทุกสิ้นเดือน การตรวจนับสินค้าในแต่ละเดือนไม่

ตรงกับยอดสินค้าที่เบิก-จ่ายจริง ท าให้ต้นทุนของสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้น 

โดยผู้ศึกษาจะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการ

คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด เนื่องจากบริษัท แอ็คเซส 

มัลติมีเดีย จ ากัด ยังมิได้มีการบริหารการจัดการคลังสินค้าที่เป็นระบบ และยังประสบ

กับปัญหาการตรวจนับสินค้าในแต่ละเดือนไม่ตรงกับยอดสินค้าที่เบิก – จ่ายจริง ซึ่ง

ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายสินค้าที่ไว้ ส าหรับใช้ในการผลิต บริษัท แอ็คเซส 

มัลติมีเดีย จ ากัด เปิดด าเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2544  เป็นบริษัทที่ท าเกี่ยวกับการ

ติดตั้ง งานสื่อสาร โทรคมนาคม ต่างๆ โดยค านึงถึงคุณภาพที่ดีเป็นหลักในการ

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับงาน และเป็นเครื่องจักรใหม่น าสมัย 

ใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และมีคุณ จิรัฏฐ์ ด าศรี เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท(บริษัทแอ็คเซส 

มัลติมีเดียจ ากัด) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าของ 

พนักงาน แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด 

2. เพื่อศึกษากิจกรรมการจัดการคลังสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน

การจัดการคลังสินค้าของ พนักงาน แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- ประสบการณ์ในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการจัดการ

คลังสินค้า 

- เวลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในงานวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา 

ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการจดัการคลังสินค้า ของบริษัท แอค็

เซส มัลติมเีดีย จ ากัด ที่ต่างกัน 

2. กิจกรรมการจัดการคลังสินค้า ไดแ้ก่ การรับสินค้า  การจัดเก็บสินค้า  การน า

สินค้าออกจากที่เก็บสินค้า การจดัโซนคลังสนิค้า มีความสัมพันธก์ับ

ประสิทธิภาพของการจดัการคลังสินค้า ของบริษัท แอค็เซส มัลติมเีดีย จ ากัด 

นิยามศัพท์ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ใน

การแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ 

2. อายุ หมายถึง  อายุของพนักงานที่นับถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม 

3. เพศ หมายถึง เพศของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 



4. ระดับการศึกษา  หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่พนักงานได้รับในปัจจุบัน 

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

5. ระยะเวลาในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานในบริษัท 

6. การจัดการคลังสินค้า หมายถึง กระบวนการผสมผสานทรัพยากรต่าง ๆ 

เพื่อให้การด าเนินกิจการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของคลังสินค้าแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้  

7. การรับสินค้า  หมายถึง   การถ่ายสินค้าจากพาหนะท่ีน าสินค้าเข้าการส ารวจ

ความเสียหาย การตรวจนับสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับค าสั่งซื้อ และรายงานการขนส่ง

สินค้า การปรับปรุงรายงานสินค้าคงคลัง 

8. การจัดเก็บสินค้า   หมายถึง  ขั้นตอนการจัดยึด ป้องกันและสงวนรักษา

สินค้าจนกระทั่งสินค้าเป็นที่ต้องการใช้การด าเนินงานที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือการขยาย

พื้นที่การจัดเก็บ (Storage Area) การจัดวางอย่างเหมาะสม การก าหนดต าแหน่งการ

จัดเก็บ 

9. การน าสินค้าออกจากที่เก็บ  หมายถึง  การเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่

จัดเก็บ เพื่อส่งออกไปตามที่ลูกค้าสั่ง(Customer Order) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ น า

สินค้าออกได้อย่างถูกต้องและรวบรวมจ านวนสินค้าตามรายการครบถูกต้องขั้นตอนน้ี

เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของกิจกรรมการจัดเก็บสินค้า 

10. การจัดโซนคลังสินค้า  หมายถึง การระบุประเภทและจัดกลุ่มสินค้า เพื่อ

เป็นแนวทางในการแยกสินค้าออกจากสินค้าชนิดอื่นๆ  

11. การลดเวลาและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า 

หมายถึง การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้มีสินค้าคงคลังในปริมาณ

ที่มาก หรือใช้ ระบบ Just in Time   ซึ่งการบริหารสินค้าคงคลังต้องพิจารณาให้ดี ต้อง

หาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และต้องพิจารณาผลกระทบด้วย เช่น ถ้ามีวัตถุดิบคง

คลังในปริมาณที่น้อยเกินไป อาจท าให้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร หรือเครื่องจักรหลักอาจ

ต้องหยุดเดินหากวัตถุดิบมีปริมาณไม่เพียงพอ และหากสินค้าคงคลังมีปริมาณน้อย

เกินไปอาจมีผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ การศึกษาตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  

อายุ  ระระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  กิจกรรมการจัดการ



คลังสินค้า ได้แก่ การรับสินค้า  การจัดเก็บสินค้า  การน าสินค้าออกจากท่ีเก็บ  

การจัดโซนคลังสินค้าและตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า 

ได้แก่  ลดเวลา ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง  จะสามารถใช้ประโยชน์ให้แก่องค์การ

วิชาการ 

2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การศึกษาในครั้งนี้จะท าให้บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย 

จ ากัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้  

2.1 สามารถพัฒนาขั้นตอนการท างานให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.2 สามารถควบคุมสต็อกในคลังได้ง่ายขึ้นและจัดเก็บสินค้าให้อยู่ใน

สภาพที่ดีไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหาย 

2.3 สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานในคลังสินค้าและลดความเสี่ยงของ

อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในคลังสินค้า 

 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 มัทรี บุญเจริญ(2560)  ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล 

ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อายุการท างาน ที่แตกต่าง

กันท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นใน การท างานของพนักงานองค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยลักษณะภาวะผู้น า ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการท างาน

ของพนักงานองค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ปัจจัยภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ ที่ส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นในการท างานของ พนักงานองค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรมของผู้น า แบบมุ่งเน้นงาน แบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ 

ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการท างานของพนักงานองค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบ ความเที่ยงตรง

เนื้อหาและการทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีของครอนบาร์ค ได้ระดับความเชื่อมั่น 

0.982 และแจกกับพนักงานองค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และวิธี

ทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ได้แก่ การใช้สถิติ

ทดสอบหาความแตกต่าง พบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ อายุการ ท างานไม่แตกต่างกัน และการใช้สถิติหา



ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีเคราะห์การถดถอยแบบ พหุคูณ พบว่า อิทธิพล

ของปัจจัยลักษณะภาวะผู้น า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการท างานของพนักงานองค์กร  

 วิวัฒน์ แสงเพ็ชร(2559) ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท างาน และ

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 

ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามเป็น 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบความตรงของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือ

ด้วยวิธีของ ครอนบาร์คกับพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จ านวน 30 คน ได้ระดับความเช่ือมั่น 0.891 หลังจาก

นั้นแจกกับพนักงานระดับปฏิบัติการ ธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน วิธีการทางสถิตแบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบน มาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมานคือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว 

(One–Way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ การศึกษาพบว่า 

เพศ สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันต่อความผูกพันองค์กรของ

พนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ยกเว้นอายุอายุงาน และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ส่วนแรงจูงใจในการท างานมผีล

ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพัน ต่อ

องค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

และ ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการคลังสินค้า 

 ธนิต โสรัตน์ (2552,น.3) กล่าวว่า คลังสินค้า (Warehouse) หมายถึง 

สถานที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ และมีคุณสมบัติที่พร้อมจะส่งมอบให้กับลูกค้า 

บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคลังสินค้าท าหน้าที่เป็นสถานที่พักและ

เก็บสินค้าหรือวัสดุสิ่งของต่าง ๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้าย ส่งมอบไปสู่ผู้ที่มีความ

ต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อผลิต หรือเพื่อจ าหน่าย จ่าย แจก หรือขาย ดังนั้น กิจกรรมของ

คลังสินค้าจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน 



เพราะคลังสินค้าเป็นสถานที่เก็บสินค้าคงคลังหากมีการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี จะ

สามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ก่อให้เกิด

สภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 

 องค์กรที่ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความจ าเป็นที่จะต้องมี

สินค้าคงคลัง เพราะธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ

หรือในขณะที่มีความต้องการสินค้าปริมาณสูง เกิดคู่แข่งเพิ่มขึ้นมา โดยสามารถ

ตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสินค้าจากที่เคยเป็นผู้น า

ลดลงได้อย่างรวดเร็วหรือในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติจะกระทบกระเทือนต่อชีวิตและความ

เป็นอยู่ของลูกค้าหรือเกิดอุปสรรคต่อการขนส่ง ท าให้ความต้องการของลูกค้า

ผิดพลาดไปจากแผนที่ได้วางไว้ ในกรณีที่ความต้องการของลูกค้ามีต่อสินค้าสูงขึ้น จน

เกินก าลังการผลิตที่มีอยู่ขององค์กร ผู้ผลิตสามารถน าสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้ามา

ให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อมีความต้องการ (ชัยยนต์ ชิโนกุล, 2548) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 

 สุนันทา ศิริ เจริญวัฒน์(2555) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ ของบริษัท ภูมิไทย คอมซีส จ ากัด     ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ส ารวจและเก็บ

รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุที่ท าให้การให้ด าเนินงานของบริษัทฯ ขาด

ประสิทธิภาพคือ มีสินค้าคงคลังปริมาณสูง คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่

เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้เวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง ดังนั้น

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของบริษัท 

ภูมิไทย คอมซีส จ ากัด ขั้นตอนเริ่มจากการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานการรับสินค้า การ

เบิกจ่าย การปรับปรุงจ านวนรายการอะไหล่ จัดความส าคัญอะไหล่ด้วยวิธี ABC การตั้ง

รหัสสินค้า และการตั้งรหัสการจัดเก็บในคลังสินค้า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ 

ระบุต าแหน่งการจัดเก็บ จากน้ันท าการตรวจนับสินค้าทั้งหมดจากการศึกษาพบว่าผล

การปรับปรุงนั้นท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าคือสินค้ามีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24นาทีเป็น 11 

นาทีต่อครั้ง รวมเฉลี่ยต่อวันคิดเป็น 33 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจ

นับสินค้าลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 



ประชากรที่ศึกษา 

                              ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  พนักงานบริษัท  แอค็เซส 

มัลติมีเดีย  จ ากัด  ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดท้ าการศึกษาประชากรทั้งหมดเนือ่งจากมี

ประชากรนอ้ย  ผู้วิจัยจึงใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรบัท าการศึกษาวิจัย

ในครั้งนี้รวม 105  ท่าน(พนักงานบริษัทแอค็เซสมัลตมิีเดียจ ากัด)   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ข้อมูลปฐมภูมิ 

(primary data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม มีขั้นตอน การเก็บรวบรวมดังนี้ 

1. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปแจกให้กับผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อม

เก็บรวมรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 105 คน ได้ครบตามจ านวน

ที่ต้องการ 

2. น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามน าไปลงรหัสใน coding sheet และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อท า

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่

เก็บรวบรวมจากหนังสือ ต ารา บทความ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใช้ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) ครั้งนี้ 

และใช้อ้างอิง (reference) ในการเขียนรายงานผลการศึกษา (research report) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

ค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ท างานค านวณหาค่าความถี่และร้อยละ 



ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมการจัดการคลังสินค้า   ได้แก่ ด้านการรับ

สินค้า การจัดเก็บคลังสินค้า การน าสินค้าออกจากที่จัดเก็บ และการจัดโซนคลังสินค้า 

ค านวณหาค่าความถี่ ร้อยละ 

รูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยเกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด     

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า   ได้แก่ ด้านเวลา 

ต้นทุน ความเสี่ยง ค านวณหาค่าความถี่ ร้อยละ รูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด 

สถิติเชิงอนุมาน ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการทดสอบสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ประกอบไปด้วยIndependent-Sample T-Test  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศที่มีต่อการวัดประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้า ณ 

ระดับส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

One-Way ANOVA หรือ F-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน

บุคคลในด้านอื่นๆ นอกจากเพศ กิจกรรมการจัดการคลังสินค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการจัดการคลังสินค้า ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 โดยท าการเปรียบเทียบ

รายคู่ตามวิธี Scheffe ส าหรับเฉพาะตัวแปรที่ทดสอบแล้วพบความแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis: r) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์

ของการด าเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน ต่อระดับปัจจัยที่

มีผลต่อทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน ณ ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติที่0.01 โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่า r ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 เมื่อ 0 หมายถึง

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร +1.0 หมายถึง มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง

สมบูรณ์ และ -1.0 หมายถึง มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์  

ระดับการด าเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงานโดยภาพรวมและ

รายด้าน 

 



กิจกรรมการจัดการคลงัสินค้า X S.D แปลผล 

ด้านการรับสินค้า 4.20 0.91 มาก 

ด้านการเก็บรักษาสินค้า 3.87 1.00 มาก 

ด้านการน าสินค้าออกจากที่จัดเก็บ 4.11 0.85 มาก 

ด้านการจัดโซนสินค้า 3.87 0.92 มาก 

รวม 4.01 0.86 มาก 

จากตารางระดับการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน

บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X = 4.01, S.D = 

0.86) 

 เมื่อวิ เคราะห์รายด้านพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท แอ็คเซส 

มัลติมีเดีย จ ากัด ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าด้านการรับสินค้าโดยส่วนใหญ่

อยู่ในระดับมากทุกรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้ดังนี้ ด้านการ

รับสินค้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 (S.D. 0.91) ด้านการน าสินค้าออกจากที่จัดเก็บ มี

คะแนนเฉลี่ย 4.11 (S.D. 0.85)  ด้านการเก็บรักษาสินค้า และด้านการจัดโซนสินค้า มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.87 (S.D. 1.00)   

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการคลงัสินค้าของพนักงานโดย

ภาพรวมและรายด้าน 

 

ประสิทธิภาพในการจัดการ

คลังสินค้าด้าน 

X S.D แปลผล 

ด้านเวลา 3.85 0.85 มาก 

ด้านต้นทุน 3.76 0.90 มาก 

ด้านความเสี่ยง 3.80 0.96 มาก 

รวม 3.89 0.81 มาก 

จากตารางความคิดเห็นของพนักงานบริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด ที่มีต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  (X = 3.89, 

S.D = 0.81) 

 เมื่อวิ เคราะห์รายด้านพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท แอ็คเซส 

มัลติมีเดีย จ ากัด ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ โดย



เรียงคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้ดังนี้ ด้านเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.85(S.D. 

0.85) ด้านความเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 (S.D. 0.96) และ ด้านต้นทุน มีคะแนนเฉลี่ย 

3.76 (S.D. 0.90) 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า

ของพนักงานบริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด” โดยศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน

ของบริษัทฯ ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ซึ่ง

เป็นวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research Method) จากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. วิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  งานวิจัยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.40) และ

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 60.00) มีระยะเวลาในการท างาน 1 ปีและน้อย

กว่า จ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 37.10) มีการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี คิดเป็น(ร้อยละ 56.20)  

 2. วิเคราะห์ระดับการด าเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน 

4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับสินค้า 2) ด้านการเก็บรักษาสินค้า 3) ด้านการน า

สินค้าออกจากที่จัดเก็บ และ 4) ด้านการจัดโซนสินค้า ผลการศึกษาพบดังนี ้

 ระดับการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของพนักงานบริษัท แอ็ค

เซส มัลติมีเดีย จ ากัด ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อ

วิเคราะห์รายด้านพบว่า ระดับการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าอยู่ในระดับ

มากทุกรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยสูงสุดถึงต่ าสุดได้ดังนี้ ด้านการรับสินค้า ด้านการ

น าสินค้าออกจากที่จัดเก็บ และด้านการเก็บรักษาสินค้า และด้านการจัดโซนสินค้ามี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน โดยคะแนนเฉลี่ย 4.20, 4.11, 3.87 ตามล าดับ   

 3.วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า

ของพนักงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเวลา 2) ด้านต้นทุน และ 3) ด้านความเสี่ยง ผล

การศึกษาพบดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท แอ็คเซส มัลติมี เดีย จ ากัด เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 

และเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย 



จ ากัด เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกรายข้อ 

โดยเรียงคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกได้ดังนี้ ด้านเวลา มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 ด้าน

ความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 และ ด้านต้นทุน มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  สมมติฐานที่ 1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการคลังสินค้าระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันทั้งรายด้านและภาพรวม 

 2.  สมมติฐานที่ 2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการคลังสินค้าระหว่างอายุที่แตกต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกันของความคิดเห็น

ด้านเวลา ระหว่างกลุ่มอายุ 31-40 ปี ที่พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกับกลุ่มอายุ 21-30 

ปี โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ส่วนกลุ่มอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน 

 3.  สมมติฐานที่ 3 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการคลังสินค้าระหว่างระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันพบว่ามีความแตกต่างกัน

ของความคิดเห็นรายด้าน ระหว่างระยะเวลาในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินค้าด้านเวลา และเมื่อทดสอบโดยใช้วิธีของ Scheffe ไม่พบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มใด 

 4.  สมมติฐานที่ 4 ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการคลังสินค้าระหว่างระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันของความ

คิดเห็นทั้งรายด้านและภาพรวม 

 5.  ความสัมพันธ์ของการด าเนินงานของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้าของ

พนักงาน ต่อระดับปัจจัยที่มีผลต่อทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของ

พนักงาน โดยใช้การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการคลังสินค้ากับ

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ด้านเวลา ด้านการรับสินค้าและด้านการจัดโซนสินค้า 

มีระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง ส่วนด้าน

การจัดเก็บสินค้า และ ด้านการน าสินค้าออกจากที่เก็บสินค้า มีระดับความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ ต่ า 

ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการจัดการคลังสินค้ากับ

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ด้านต้นทุน ด้านการรับสินค้า ด้านการจัดเก็บสินค้า 

ด้านการน าสินค้าออกจากที่ เก็บสินค้า  และด้านการจัดโซนสินค้า ซึ่ งมีระดับ

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ ต่ า 



ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธร์ะหว่างกิจกรรมการจัดการคลังสนิค้ากับ

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา้ ด้านความเสี่ยง ด้านการรับสินค้า ด้านการจัดเก็บ

สินค้า ด้านการน าสินค้าออกจากที่เก็บสินค้า และด้านการจัดโซนสินคา้ มีระดับ

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดบัความสัมพันธ์ ต่ า 

 อภิปรายผล 

 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 งานวิจัยครั้งนี้ จากกลุ่มตัวอย่าง 105 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระยะเวลาในการท างาน 1 ปีและน้อยกว่า มีการศึกษาสูงสุด

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  

 2.ความคิดเห็นพนักงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของกิจกรรมการจัดการ

คลังสินค้า 

 พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับระดับการด าเนินงานของกิจกรรมการ

จัดการคลังสินค้าโดยรวมทุกด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากทั้งรายด้านและภาพรวม โดย

เรียงคะแนนเฉลี่ยสูงสุดถึงต่ าสุดได้ดังนี้ ด้านการรับสินค้า ด้านการน าสินค้าออกจากที่

จัดเก็บ และด้านการเก็บรักษาสินค้า และด้านการจัดโซนสินค้า ตามล าดับ สอดคล้องกับ

นักการศึกษาที่เคยท าวิจัยไว้ก่อนหน้านี้ เช่น หทัยธนก พวงแย้ม,เพชรายุทธ แซ่หลี,ฐิติ

ภรณ์ ปานนิลและรุ่งอรุณ สุขกรัด(2559:บทคัดย่อ)  บริษัทกรณีศึกษาด าเนินธุรกิจผลิต

สังกะสี เมทัลชีท และอลูมิเนียมคอมโพสิต ส าหรับการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทาง

บริษัทประสบปัญหาในการจัดเก็บสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบี ในคลังสินค้า ซึ่งมี

การจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ไม่มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ จัดเก็บสินค้าปะปนกัน คละสี 

คละขนาด และไม่มีคุณภาพ ไว้ในพาเลทเดียวกัน ท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่าสินค้าใดจัด

จ าหน่ายได้ หรือไม่ได้ ท าให้ยากต่อการจัดเก็บ และค้นหาสินค้า เสียเวลา และเสี่ยง

อันตรายจากการทางานซ้ าซ้อนที่ไม่จ าเป็น อีกทั้งยังเป็นการสูญเสียโอกาสจากการใช้

พื้นที่ในคลงัสินค้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้ จะใช้การวิเคราะห์ เพื่อ

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า อลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบี และแก้ไขปัญหาการจัดเก็บ

สินค้า ผลจากการวิเคราะห์ และปรับปรุง พบว่าเมื่อทาการจัดกลุ่ม และคัดแยกสินค้า

อลูมิเนียมคอมโพสิตเกรดบี ที่ขายได้จริง จัดทาป้ายบ่งชี้ จัดทาฐานข้อมูลสต็อกการ์ด

ควบคุมการขาย, ข้อมูลการจัดเก็บสินค้าทุกพาเลท และปรับปรุงข้อมูลทุกๆวัน ทาให้ลด

ระยะเวลาในการค้นหา, ลดระยะเวลาการจัดเก็บสินค้า, ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และทาให้ง่าย

ต่อการตรวจสอบจานวน หรือประเภทของสินค้าภายในคลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถ



นาข้อมูลสินค้าภายในคลังสินค้าทั้งหมดไปใช้ในการควบคุม และวางแผนการผลิตใน

อนาคตได้อีกด้วย 

 3.ความคิดเห็นพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 

 พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า

โดยรวมทุกด้านทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากทั้งรายข้อและรายภาพรวม โดยเรียงคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดถึงต่ าสุดได้ดังนี้ ด้านเวลา ด้านต้นทุน และด้านความเสี่ยง ตามล าดับ ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ นายศรุติ ธราพร (บทคัดย่อ : 2551) แบบจ าลองการวัด

ประสิทธิภาพของคลังสินค้าจากความสัมพันธ์ด้านแรงงาน ด้านค่าใช้จ่ายและด้านเวลา 

กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ โดยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ

สร้างแบบจ าลองการวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้าขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัด

ของการวัดประสิทธิภาพแบบอัตราส่วนผลิตผล (Productivity Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วน

ของผลผลิตที่ได้ (Output) ต่อปัจจัยการผลิต (Input) ดังนั้น แบบจ าลองที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมาใหม่นี้จึงได้มุ่งเน้นในการหาความสัมพันธ์ของตัวชี้ วัดต่าง ๆ โดยอาศัย

ความสัมพันธ์จากด้านแรงงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านเวลา ที่มีนัยส าคัญต่อ

ประสิทธิภาพของคลังสินค้า การสร้างแบบจ าลองในงานวิจัยนี้แบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ วิธี

วิเคราะห์การถดถอย และวิธีวิเคราะห์การถดถอยร่วมกับวิธีวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้ข้อมูล

จ านวนทั้งสิ้น 205 สัปดาห์ในการสร้างแบบจ าลอง หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบจ าลอง

ทั้งสองวิธีนี้ไปทดสอบกับข้อมูลที่แยกไว้แล้วอีกจ านวน 35 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบว่า 

แบบจ าลองจากวิธีการใด จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่ากันผลการทดสอบ

แบบจ าลองพบว่า การวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้า ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย

ร่วมกับวิธีวิเคราะห์ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (MMRE) เท่ากับ 4.52%

และจากวิธีวิเคราะห์การถดถอย มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (MMRE) เท่ากับ 

8.203%ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าวิธีวิเคราะห์การถดถอยร่วมกับวิธีวิเคราะห์ปัจจัย มีความ

เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ค านวณประสิทธิภาพคลังสินค้ามากกว่าวิธีวิเคราะห์การถดถอย 

 และยังเป็นไปในทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ รุ่งทิวา โตจ าสี (2551 : 

บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท 

พลาสติกทิพย์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการคลังสินค้าของบริษัท

พลาสติกทิพย์ จ ากัด เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร บริษัท พลาสติกทิพย์ 

จ ากัดที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการงานคลังสินค้า และเพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านการบริการจัดการงานคลังสินค้ากับการให้บริการงานคลังสินค้า กลุ่ม



ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลคลากรที่ท างานในบริษัท พลาสติกทิพย์ จ ากัด ในฝ่าย

ผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายจัดซื้อ จ านวน70 คน ซึ่งมาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรที่มีเพศ

ต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การจัดการคลังสินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ

เปรียบเทียบการให้บริการงานคลังสินค้าที่มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษา

ต่างกัน และต าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการงาน

คลังสินค้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางงานคลังสินค้า ด้านงานรับสินค้า ด้าน

งานบันทึกข้อมูลสินค้า ด้านงานสินค้า และด้านงานจ่ายสินค้ามีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านบันทึกข้อมูลสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวจิัย 

  ผลการศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าของ

พนักงานบริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด” 

  ผู้วิจัยมีข้อเสนอดงันี ้

1. ควรแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า 

2. ควรมีพนักงานเพิ่มมากกว่านี้ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการคลังสินค้า 

3. ควรมีการนับสต๊อคสินค้าบ่อย ๆ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยเจาะลึกเป็นรายด้านของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้า 

เพื่อหาปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด 

2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าเปรียบเทียบระหว่าง

บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย จ ากัด กับบริษัทที่ถือว่าเป็นคู่แข่ง เพื่อหาข้อแตกต่างและแนว

ทางการพัฒนาให้กับบริษัทต่อไป 
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