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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหาร
จัดการคลังสินค้า 2) ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
3) ศึกษาแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิง
ปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ระหว่าง 0.67–1.0 กลุ่มตัวอย่าง 239 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบสัดส่วน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุคู ณ การวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์เชิ งลึ ก กั บ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูลสาคั ญ 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ในด้านการสรุป
รายงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.65 ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4.21
ด้านการใช้งานของพนักงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.92 และ ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.87 ตามลาดับ (2) คุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องของแผนกมีผลต่อการเลือกใช้ระบบใน
ด้านฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน อายุและแผนกมีผลต่อการเลือกใช้ระบบในด้านการใช้งานของพนักงาน อายุ ระดับ
การศึกษา และ แผนกส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านเครือข่ายและการ
เชื่อมโยงข้อมูล และแผนกมีผลต่อการเลือกใช้ระบบในด้านการสรุปรายงาน โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.050 (3)
แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC ประกอบด้วย ด้านฟังก์ชั่น
กระบวนการทางาน ด้านการใช้งานของพนักงาน ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล และด้านการสรุปรายงาน
คาสาคัญ: การตัดสินใจเลือกใช้ ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า กลุ่มบริษัท ABC
Abstract
The objectives of this research were to study 1) the opinions towards the decision-making
to select an WMS 2) the influence of personal characteristics on the decision-making to select an
WMS 3) guideline of the decision-making to select a WMS. This study was the mixed method
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research. The tool of quantitative research was a questionnaire with IOC of 0.67–1.0. The sample
was 2 3 9 people recruited by the proportional sampling. The analyzed statistics were frequency,
percentage, mean, S.D., and multiple regression analysis. For qualitative research, an in-depth
interview was conducted with 10 key informants. The research results found that (1) The opinions
towards the decision-making to select an WMS in term of summary report, network and data linkage
were found at the highest level with the means of 4.65 and 4.21, respectively. The employee usage
and function workflow process were found at the high level with the means of 3.92 and 3.87,
respectively. (2) The results of the analysis revealed that the personal characteristics of the
department affected the decision-making to select a WMS in term of the function workflow process.
The age and department affected the decision-making to select a WMS in term of the employee
usage. The age, educational level and department affected the decision-making to select a WMS
in term of warehouse management, network and data linkage. The department affected the
decision-making to select a WMS in term of the summary report at the statistical significance level
of 0.050 (3) Guidelines of decision-making to select a WMS of the ABC Group Companies included
functions, working processes, employee usage, network and data linkage and summary report.
Keywords: Decision-Making to Select, Warehouse Management System, ABC group companies
บทนา
ปัจจุบันการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการบริหารจัดการกระบวนการทางานเพิ่มขึ้นอย่างมากและมี
บทบาทในการท างานของภาคอุ ต สาหกรรมขนาดกลางเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการท างานในการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีการขาดแคลนแรงงานเป็นเป้าหมายที่หลาย ๆ องค์กรต้องการใช้เป็น
เครื่องมือในการช่วยงานและเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเดียวที่หลาย ๆ องค์กรเลือกใช้
คือ ระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน แต่มีหลายปัจจัยที่ทาให้องค์กรไม่สามารถใช้ระบบนี้หรือทดลองใช้แล้วไม่สามารถให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดของข้อมูลและความสามารถในการลงทุนด้านเทคโนโลยี
กลุ่มบริษัท ABC เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในฐานะผู้ผลิตถุงพลาสติกครบวงจร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในการผลิตถุงลักษณะต่าง ๆ จากรายงานผลประกอบการ
ประจาปี 2563 (Phadungtien, N. (2020) พบว่าวัตถุดิบในการผลิต สินค้าสาเร็จรูปที่อยู่ในคลังสินค้า และระบบ
เอกสารการจัดเก็บเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร ส่งผลทาให้ใช้เวลาในการค้นหาสินค้า
และเกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
การศึกษาแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC เป็น
การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และศึกษาคุณลักษณะส่วน
บุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และแผนกนั้น เพื่อเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ในกลุ่มบริษัท ABC เพื่อประสิทธิภาพในการ
จัดการบริหารคลังสินค้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการคลังสินค้า
การจัดการคลังสินค้าเป็นการศึกษา กระบวนการ คลังสินค้า สิ่งอานวยการคลังสินค้าและหลักการ
จัดการคลังสินค้า ความสาคัญของการจัดการสินค้าและวิธีการรับสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ การจัดเก็บ
การจัดเบิก การจัดส่งสินค้า และออกบิล (Bunla & Nimitpuvadon, 2012)
มาตรฐานสาหรั บการคัดเลือ กซอฟต์แ วร์ ก ารบริห ารจัดการคลังสิน ค้า ที่ เหมาะสมนั้ น ควรเลื อกให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และประเมินสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Wattananukul, 2009) ได้แก่ ความ
ต้องการเฉพาะ การทางานของซอฟต์แวร์ ความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ได้ โดยใจความ
สาคัญระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Ramaa, A., Subramanya, K.N. & Rangaswamy.T.N.2012) จาเป็นต้อง
เชื่ อ มโยงกั บ ระบบ ERP เดิ ม ขององค์ ก ร ต้ อ งพิ จ ารณาเรื่ อ งต้ น ทุ น ของระบบการบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ น ค้ า
ความสามารถในการรองรับ เทคโนโลยี ใ นอนาคต สถานะความน่ าชื่ อ ความสามารถในการบริก ารของผู้ขาย
ซอฟต์แวร์ (Y. Prasetyawan & N. G. Ibrahim, 2020)
ระบบบริหารคลังสินค้าช่วยให้กระบวนการทางานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวมเร็ว
ในการทางาน ความถูกต้อง การค้นหา ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยา ตามเงื่อนไขการทางานของธุรกิจแต่
ละบริษัท จึงช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย ปัญหาการหาสินค้าไม่พบด้ว ยฟังก์ชันงานของโปรแกรมบริหารคลังสินค้า
นั้น จะรองรับการทางานพื้นฐานของคลังสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอน การรับสินค้า จัดเก็บสินค้ า ย้ายสินค้า นับสินค้า จ่าย
สินค้า เป็นต้น และมีรายงานจานวนสินค้าคงคลัง รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า จึงทาให้สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว (Praditsin, 2014)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้
กระบวนการบริหาร คือ กระบวนการของการตัดสินใจ โดยถือว่าการตัดสินใจเป็นหัวใจของการบริหาร
และเป็ น หน้ า ที่ แ ละบทบาทส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารยิ่ ง ต าแหน่ ง สู ง เท่ า ใด การตั ด สิ น ใจก็ จ ะมี ม ากขึ้ น ตามไปด้ ว ย
กระบวนการตัดสินใจสามารถจาแนกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การกาหนดปัญหา คือ การกาหนดปัญหา ผู้บริหาร
ต้องเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ขอบเขตก่อนที่จะแก้ปัญหา (2) ค้นหาทางเลือก คือ การพัฒนาทางเลือก มีทางเลือกเพื่อ
การปฏิบัติการถ้าเป็นเพียงวิธีเดียวในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (3) การประเมินทางเลือก คือ การประเมินเพื่อเลือก
ทางเลือกที่จะบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด (4) ทาการตัดสินใจ เมื่อมีหลายทางเลือกผู้บริหารสามารถใช้หลัก 3 ประการ
ได้แก่ ประสบการณ์ การทดลองและการวิจัย และการวิเคราะห์ (5) การปฏิบัติการตามการตัดสินใจ คือจะต้องให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในกระบวนการตัดสินใจด้วย (6) การประเมินผลลัพธ์และการป้อนกลับ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของการตัดสินใจ เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามการตัดสินใจและค้นหาการป้อนกลับเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ (Homorn, 2002)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลและรายงาน
ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีจะถูกออกแบบให้สามารถรองรับการบริหารจัดการทุกกิจกรรมใน
คลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของกิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกทั้งมียังต้องมี
ความสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจอื่น ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ในบาง
สถานการณ์เพื่อลดความซ้าซ้อน จึงมีการเรียกระบบที่สนับสนุนว่าระบบ ERP ที่เน้นเรื่องคลังสินค้ามาตรฐานของการวาง
ระบบ WMS ที่สาคัญจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทุกส่วนในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน (Praditsin, 2014)
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โดยจาเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 2) การรับสินค้า
3) การเก็บสินค้า 4) การหยิบสินค้า 5) การทวนสอบยอดสินค้า 6) การควบคุมสินค้าคงคลัง และ 7) ระบบเครือข่ายไร้สาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
วิจัยเชิงปริมาณ
ตัวแปรต้น
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ใน
การทางาน
แผนก

วิจัยเชิงคุณภาพ

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกใช้ระบบการ
จัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท
ABC
- ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่น
กระบวนการทางาน
- ด้านการใช้งานของพนักงาน
- ด้านเครือข่ายและการ
เชื่อมโยงข้อมูล
- ด้านการสรุปรายงาน

การตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหาร
จัดการคลังสินค้า

แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหาร
จัดการคลังสินค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยขั้นตอนแรกเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณก่อน และต่อมาเก็บข้อมูลในเชิง
คุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (1) ประชากร คือ พนักงานที่ทางานในกลุ่มบริษัท ABC แผนกคลังสินค้า ขนส่ง ซัพ
พลายเชน บัญชี และไอที จานวน 593 คน (2) กลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรของ Yamane (1976) ระดับความคลาด
เคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 = 1.96 ได้
กลุ่มตัวอย่าง 239 คน ใช้วธิ ีสุ่มแบบสัดส่วน จากประชากร 5 แผนก ได้ดังนี้ แผนกคลังสินค้า 140 คน ขนส่ง 54 คน
ซัพพลายเชน 15 คน บัญชี 18 คน และไอที 12 คน
การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์เ ชิ งลึ กกั บ ผู้ใ ห้ ข้ อ มู ลสาคั ญ จ านวน 10 คน ซึ่ งประกอบด้ วย
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 คน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า 3 คน ผู้จัดการแผนกขนส่ง 2 คน ผู้จัดการแผนกซัพพลาย
เชน 1 คน ผู้จัดการแผนกบัญชี 2 คน และผู้จัดการแผนกไอที 1 คน
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือวิจัยที่ใ ช้คือแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการ (Sinjaru,
2012) ได้ ค่ า ระหว่ าง 0.67-1 น าแบบสอบถามมาค านวณความเที่ ยงความสอดคล้อ งภายใน โดยวิ เ คราะห์ค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ทดลองใช้กับตัวอย่าง จานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างการวิจัยโดยคัดเลือกข้อ
คาถามที่มีค่า α ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าข้อคาถามมีความเชื่อมั่น (Pengsawat, 2008)
ขณะที่ ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใช้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบโครงสร้ า งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามลงพื้นที่จริง โดยประสานงานและขอความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม
บริษัท ABC และเก็บข้อมูล จานวน 239 ชุด โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 3 สัปดาห์ ในการแปลผล
แบบสอบถามโดยนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ (Sinjaru, 2012)
การแบ่งช่วงชั้น
= (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชั้น
= (5 – 1) / 5 = 0.80
ขณะทีก่ ารวิจยั เชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจัดทาและส่งหนังสือนัด
หมายเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ พร้อมเอกสารแนวทางการสัมภาษณ์ จากนั้นเข้าสัมภาษณ์ทาการ
บันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกและใช้เครื่องมือบันทึกข้อมูลระบบดิจิตอล และสรุปความคิดเห็นต่าง ๆ โดยใช้เวลา
สัมภาษณ์ 30 นาทีต่อคน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาร่วมกับแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบด้านข้อมูล แล้วจาแนกข้อมูลออกตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งปรากฏตามตารางที่ 1-4 และสาหรับการศึกษาตัวแปร
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ทั้ง 4 ด้าน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 68.62) มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี (ร้อยละ 23.43) มี
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 61.09) มีประสบการณ์ในการทางาน 2-5 ปี (ร้อยละ 41.00) และเป็นพนักงาน
ในแผนกคลังสินค้า (ร้อยละ 58.58)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการ
คลังสินค้า ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน
ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการหยิบสินค้าออกจากคลังสินค้า
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการย้ายสินค้าในพื้นที่คลังสินค้า
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการควบคุมสินค้าคงคลัง
ในภาพรวม
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̅
𝒙
3.81
4.07
4.02
3.67
3.67
3.99
3.87
3.87

S.D.
0.75
0.83
0.84
1.02
1.02
0.79
0.77
0.86

การแปลผล ลาดับ
มาก
5
มาก
1
มาก
2
มาก
6
มาก
6
มาก
3
มาก
4
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ =3.87, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระบบที่มีฟังก์ชั่นการรับสินค้าเข้าคลังสินค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.07, S.D.=0.83) รองลงมา ได้แก่ ระบบที่มีฟังก์ชั่นการเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า (𝑥̅ =4.02,
S.D.=0.84) และระบบที่มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง (𝑥̅ =3.99, S.D.=0.79) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการ
คลังสินค้าด้านการใช้งานของพนักงาน
ด้านการใช้งานของพนักงาน
ระบบสามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการวางแผน
ระบบสามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการรับสินค้าเข้า
คลังสินค้า
ระบบที่สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการเก็บสินค้าเข้า
คลังสินค้า
ระบบที่สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการหยิบ
สินค้า
ด้านการใช้งานของพนักงาน
ระบบที่สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการย้าย
สินค้าในพื้นที่คลังสินค้า
ระบบทีส่ ามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการตรวจสอบยอดสินค้า
คงคลัง
ระบบที่สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการควบคุมสินค้าคง
คลัง
ในภาพรวม

̅
𝒙
4.00
4.01

S.D.
0.75
0.85

การแปลผล ลาดับ
มาก
2
มาก
1

3.85

0.86

มาก

6

3.90

0.92

มาก

5

̅
𝒙
3.85

S.D.
0.87

3.93

0.83

มาก

3

3.92

0.80

มาก

4

3.92

0.84

มากที่สุด

การแปลผล ลาดับ
มาก
6

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการใช้งานของพนักงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.92,
S.D.=0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระบบสามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางานด้านการรับสินค้าเข้า
คลั ง สิ น ค้ า มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =4.01, S.D.=0.85) รองลงมา ได้ แ ก่ ระบบสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
กระบวนการทางานด้านการวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง (𝑥̅ =4.00, S.D.=0.75) และระบบที่สามารถประยุกต์ใช้
กับกระบวนการทางานด้านการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง (𝑥̅ =3.93, S.D.=0.83) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการ
คลังสินค้า ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล
S.D. การแปลผล ลาดับ
̅
𝒙
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการวางแผนการจัดการสินค้าคง 4.17 0.70
มาก
4
คลัง
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการรับสินค้าเข้า
4.33 0.69 มากที่สุด
1
คลังสินค้า
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า
4.11 0.87
มาก
6
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ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการหยิบสินค้าออกจากคลัง
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการย้ายสินค้าในพื้นที่
คลังสินค้า
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการตรวจสอบยอดสินค้าคง
คลัง
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการควบคุมสินค้าคง
คลัง
ในภาพรวม

4.16
4.10

0.87
0.87

มาก
มาก

5
7

4.31

0.71

มากที่สุด

2

4.25

0.74

มากที่สุด

3

4.21

0.78

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ
การบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.21,
S.D.=0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.33, S.D.=0.69) รองลงมา ได้แก่ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลการตรวจสอบ
ยอดสิ นค้ าคงคลัง (𝑥̅ =4.31, S.D.=0.71) และระบบสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลและประมวลผลการควบคุมสินค้าคงคลัง
(𝑥̅ =4.25, S.D.=0.74) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการ
คลังสินค้า ด้านการสรุปรายงาน
ด้านการสรุปรายงาน
S.D. การแปลผล ลาดับ
̅
𝒙
ระบบสามารถสรุปผลการทางานตามการวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง
4.54 0.67 มากที่สุด
7
ระบบสามารถสรุปผลการทางานการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าได้
4.69 0.56 มากที่สุด
2
ระบบสามารถสรุปผลการทางานการเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าได้
4.64 0.59 มากที่สุด
6
ระบบสามารถสรุปผลการทางานการหยิบสินค้าเข้าคลังสินค้าได้
4.69 0.57 มากที่สุด
2
ระบบสามารถสรุปผลการทางานการย้ายสินค้าในพื้นที่คลังสินค้าได้ 4.65 0.58 มากที่สุด
5
ระบบสามารถสรุปผลการทางานการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังได้ 4.70 0.50 มากที่สุด
1
ระบบสามารถสรุปผลการทางานการควบคุมสินค้าคงคลังได้
4.67 0.56 มากที่สุด
4
ในภาพรวม
4.65 0.58 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ระบบการบริ ห ารจั ด การคลั งสิ น ค้ า ด้ า นการสรุ ป รายงาน โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =4.65,
S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระบบสามารถสรุปผลการทางานการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังได้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.70, S.D.=0.50) รองลงมา ได้แก่ ระบบสามารถสรุปผลการทางานการรับสินค้าเข้า
คลังสินค้าได้ (𝑥̅ =4.69, S.D.=0.56) และระบบสามารถสรุปผลการทางานการหยิบสินค้าเข้าคลังสินค้าได้ (𝑥̅ =4.69,
S.D.=0.57) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการใช้งาน
ตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางานในกลุ่มบริษัท ABC
b
Std. Error
t
Sig.
ค่าคงที่
4.546
0.133
34.158
0.000
เพศ
0.043
0.033
0.073
0.595
0.552
อายุ
-0.038
-0.106
0.034
-1.137
0.257
ระดับการศึกษา
-0.013
-0.014
0.063
-0.202
0.840
ประสบการณ์ในการทางาน
-0.037
-0.058
0.062
-0.597
0.551
แผนก
-0.278
-0.528
0.036
-7.717
0.000*
หมายเหตุ: R² = 0.329, AR² =0.315, F = 22.845, *p< 0.050 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.050
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องของแผนก ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางานในกลุ่มบริษัท ABC อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.050
ตารางที่ 6 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการใช้งาน
ของพนักงานในกลุ่มบริษัท ABC
b
Std. Error
t
ค่าคงที่
4.500
0.131
34.240
เพศ
0.040
0.029
0.072
0.556
อายุ
-0.074
-0.195
0.033
-2.221
ระดับการศึกษา
0.074
0.078
0.062
1.202
ประสบการณ์ในการทางาน
0.071
0.104
0.062
1.151
แผนก
-0.378
-0.682
0.036
-10.623
หมายเหตุ: R² = 0.408, AR² =0.396, F = 32.145, *p< 0.050 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.050

Sig.
0.000*
0.579
0.027*
0.230
0.251
0.000*

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องของอายุ และ แผนก ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการใช้งานของพนักงานในกลุ่มบริษัท ABC โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.050
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ตารางที่ 7 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านเครือข่าย
และการเชื่อมโยงข้อมูลในกลุ่มบริษัท ABC
b
Std. Error
t
ค่าคงที่
4.693
0.149
31.547
เพศ
-0.036
-0.028
0.081
-0.444
อายุ
-0.090
-0.253
0.037
-2.408
ระดับการศึกษา
-0.159
-0.178
0.070
-2.274
ประสบการณ์ในการทางาน
0.129
0.200
0.070
1.845
แผนก
-0.123
-0.236
0.040
-3.063
หมายเหตุ: R² = 0.149, AR² =0.131, F = 8.152, *p< 0.050 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.050

Sig.
0.000*
0.658
0.017*
0.024*
0.066
0.002*

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องของอายุ ระดับการศึกษา และ แผนก
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลในกลุ่มบริษัท
ABC โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.050
ตารางที่ 8 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการสรุป
รายงานในกลุ่มบริษัท ABC
b
Std. Error
t
ค่าคงที่
4.779
0.126
38.020
เพศ
0.126
0.120
0.069
1.836
b
Std. Error
t
อายุ
-0.103
-0.044
0.032
-0.398
ระดับการศึกษา
-0.001
-0.001
0.059
-0.011
ประสบการณ์ในการทางาน
-0.049
-0.095
0.059
-0.835
แผนก
-0.071
-0.169
0.034
-2.084
หมายเหตุ: R² = 0.060, AR² =0.040, F = 2.958, *p< 0.050 *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.050

Sig.
0.000*
0.068
Sig.
0.691
0.991
0.404
0.038*

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่อง แผนกส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้
ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้านการสรุปรายงานในกลุ่มบริษัท ABC โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.050
แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC
1. ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน พิจารณาฟังก์ชั่นในการเก็บข้อมูลตามกระบวนการ
ทางานของคลังสินค้าที่แต่ละแผนกจะต้องมีส่วนร่วมในการนาข้อมูลไปใช่ในการทางาน และแสดงสถานะการทางาน
ของคลัง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ า นการใช้ งานของพนั กงาน พิ จ ารณาการประยุ กต์ ใ ช้ ระบบร่ว มกั บการท างานที่มี ความเข้ าใจ
แตกต่างกันของพนักงานแต่ละช่วงอายุ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของกระบวนการทางานของไปยังแผนกต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล พิจารณาฟังก์ชั่นการทางานของระบบถึงการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ของแผนกงานอื่นๆ เพื่อสร้างข้อมูลที่ใช้ในการทางานร่วมกั น และแสดงข้อมูลได้แบบ Real Time เป็นระบบที่มี
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วิ ธี ก ารในการเรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานที่ มี อ ายุ แ ละระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น เข้ า ใจในการใช้ ร ะบบให้ มี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านการสรุปรายงาน พิจารณาฟังก์ชั่นระบบที่สามารถสร้างรายงานได้ตามความต้องการของแต่ละ
แผนกที่ต้องใช้ข้อมูลคลังในการวางแผนการทางาน
อภิปรายผล
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
1. ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.87) แสดงให้เห็นว่า
ระบบที่มีฟังก์ชั่นการรับสินค้าเข้าคลังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบมากที่สุด และในส่วนของฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Chedchom & Perapattana (2019) ที่
ศึกษาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อกาหนดตาแหน่งในการจัดเก็บสินค้า ผลจากการศึกษาพบว่า
การจัดเก็บและหยิบสินค้าเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดในคลังสินค้า
2. ด้านการใช้งานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.92) แสดงให้เห็นว่าระบบที่สามารถรองรับ
กระบวนการทางานในการรับและจัดการสินค้า มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Wisengpon (2017) ที่พบว่า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินค้าและการตั้งรหัสการจัดเก็บ
สินค้า การทา Visual Control ปรับปรุงกระบวนการในการรับสินค้า -จ่ายสินค้า ให้มีความเป็นระบบและลดความ
ผิดพลาด ส่งผลให้การทางานของคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการเก็บสินค้าลง
3. ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.21) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
Prompai & Limaupatum (2020) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคลังสินค้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการคลังสินค้า ผลจากการศึกษาพบว่าการจัดการพื้นที่ ระบบการรับสินค้าและส่งออกของสินค้า ระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ (EDI) ระบบการควบคุมด้วยสายตา และการวางแผนผังพื้นที่ในคลังสินค้า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการลดปัญหาการผิดพลาดจากการหยิบสินค้า
4. ด้านการสรุปรายงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.65) แสดงให้เห็นว่าระบบที่สามารถสรุป
รายงานการตรวจสอบยอด และรายงานผลการรับ หยิบสินค้าคงคลังได้ มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wongwan, Setthachotsombut & Areerakuikan (2020) ที่
พบว่าระบบคลังสินค้าอัตโนมัติมีฟังก์ชันการทางานที่สาคัญในระดับมากเรียงตามลาดับคือ การรับ การขนย้าย การ
รายงานสถานะสินค้า และการจัดเก็บ ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพหลังการใช้งานคลังสินค้าอัตโนมัติในด้าน
การลดเวลาจัดเก็บ การลดต้นทุนสินค้า การลดพื้นที่จัดเก็บ การแสดงผลสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์ตามลาดับ
ผลการศึกษาตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในตารางที่ 6 - 9 พบว่า แผนกส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ
การบริหารจัดการคลังสินค้า ทางด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน ด้านการใช้งานของพนักงาน ด้าน
เครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล และด้านการสรุปรายงาน ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vorakitjaroen (2016)
ที่พบว่า ในการนาระบบ Warehouse Management System มาใช้ในการลดต้นทุนที่สูญเปล่า ลดปริมาณของเสียที่มี
มาก เกิดปัญหาและมีสาเหตุมาจากการใช้พนักงานในการดาเนินงานเป็นส่วนมาก และมีขั้นตอนในการทางานที่ยังไม่เป็น
ระบบมากนัก โดยมีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต ศึกษาเอกสารของหน่วยงาน และการสัมภาษณ์บุคลากร ผู้จัดการแผนก
ต่าง ๆ
ในขณะที่อายุส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ทางด้านการใช้งานตาม
ฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน ด้านการใช้งานของพนักงาน และด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล ตามลาดับ และ
ระดับการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า ทางด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยง
ข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัย Chinarak, Suwansub & Mekkeaw (2018) ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
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ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางานและตาแหน่งงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ
คลังสินค้า และกระบวนการจัดการคลังสินค้ามีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าในระดับมาก
แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC
1. ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน การพิจารณาฟังก์ชั่นของระบบในการเก็บข้อมูลตาม
กระบวนการทางานของคลังสินค้าที่แต่ละแผนกจะต้องมีส่วนร่วมในการนาข้อมูลไปใช้ในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย Vorakitjaroen (2016) ที่ พบว่ า การวางแผนน าระบบ Warehouse Management System มาใช้ ให้ เป็ น
ระบบมากขึ้น เพื่อลดการสับสน การทางานที่ก่อให้เกิดผลเสียและการเกิดต้นทุนที่สูญเปล่ามากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Prachanon, et al. (2021) ได้ศึกษาการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้า และการจัดเก็บสินค้า
ผลการศึกษาพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการดาเนินงานผลิตขาดช่วงได้
2. ด้านการใช้งานของพนักงาน ควรพิจารณาในส่วนของการประยุกต์ใช้ระบบที่ทางานร่วมกับพนักงานที่มี
ระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Audomkanrayarat, 2018) ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการจั ดการ
คลังสินค้า จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านการ
ดาเนินงาน (2) ด้านการจัดเก็บวัตถุดิบ และ (3) ด้านบุคลากร
3. ด้านเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสร้างข้อมูลที่ใช้ในการทางานร่วมกัน การแสดงข้อมูลได้แบบ
Real Time หรือได้ตามระยะเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Wongwan, Setthachotsombut &
Areerakuikan. (2021) ที่พบว่า หลังจากใช้งานคลังสินค้าอัตโนมัติ ทาให้ลดต้นทุนสินค้า ลดพื้นที่ เวลาในการจัดเก็บ
ลดลง
4. ด้านการสรุปรายงาน การพิจารณาฟังก์ชั่นระบบที่สามารถสร้างรายงานได้ตามความต้องการของแต่ละ
แผนกที่ต้องใช้ข้อมูลคลังในการวางแผนการทางาน หากสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานของระบบได้ทั้งโซ่อุปทานเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Ramaa, A., Subramanya, K.N. & Rangaswamy.T.N. (2012) ที่
พบว่า การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์สาหรับการนาระบบการจัดการคลังสินค้าไปใช้ในคลังสินค้าสามารถทาให้
ต้นทุนลดลง ให้เห็นว่าระบบการจัดการคลังสินค้าเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการคลังสินค้าจะสูงกว่าเมื่อมีการดาเนินงานและดาเนินการด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ด้านการใช้งานตามฟังก์ชั่นกระบวนการทางาน ควรให้ความสาคัญกับระบบที่มีฟังก์ชั่นการวางแผนการ
จัดการคลังสินค้า การหยิบสินค้าออกจากคลังสินค้า และการย้ายสิน้าในพื้นทึคลังสินค้า เพราะผู้ขายระบบอาจไม่ได้
เข้าใจกระบวนการทางานของบริษัททั้งหมด และควรมีการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมก่อน
ตัดสินใจเลือกใช้ระบบ
2. ด้านการใช้งานของพนักงาน ควรให้ความสาคัญกับการประเมินความสามารถในการใช้ระบบของ
พนักงานแต่ละบุคคล การจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบไม่ว่าจะเป็นด้านการเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า การ
หยิบสินค้าออกจากคลังสินค้า และด้านการย้ายสินค้าในพื้นที่คลังสินค้า เป็นต้น และควรให้พนักงานเข้ามามีส่วน
ร่วมในการออกแบบกระบวนการทางานก่อนเชื่อมโยงกับระบบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านงบประมาณ และความคุ้มค่าในการลงทุน
และระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการจัดการคลังสินค้า
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาเกณฑ์ ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
คลังสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบให้เหมาะสมกับการทางานของแต่ละองค์กร
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