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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการกรอกข้อมูลและการนับสินค้าที 

อยู่ในคลังสินค้า 2) เพื อช่วยบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในเรื องเวลา 3) เพื อประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ่ากัด  

ผู้วิจัยท่าการศึกษาขั้นตอนการท่างานของการจัดการข้อมูลสินค้าเข้าคลังไม่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการ และท่าให้เกิดความล่าช้าและซ่้าซ้อนในการสั งซื้อ สินค้า จึงน่าข้อมูลและปัญหาที เกิดขึ้นมา

วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าให้จัดการ  เก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ โดย

เครื องมือที ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Visual Studio Code เป็นภาษาในการพัฒนา และใช้ระบบ

จัดการฐานข้อมูล Microsoft SOL Server 2008 R2 ในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ

ข้อมูลสินค้า การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที มีต่อระบบ จัดการคลังสินค้า 

 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทย

นิปปอน เซอิกิ จ่ากัด สร้างด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL ใช้ก่าหนดโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล 

ร่วมกับ โปรแกรม ภาษา PHP ใช้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่ เมนูเลือก การรับข้อมูล การแก้ไข การ

ประมวลผล การลบ ข้อมูล และการรายงานผลข้อมูล มีด้านการออกแบบ ในระดับ มาก 2) การลดเวลา

กระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มาก 3) ความพึงพอใจ ต่อการลดเวลา

กระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้าอยู่ในระดับ มาก 
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Abstract 

 The purposes of this study were to 1) To increase the efficiency of data entry and 

counting of products in the warehouse. 2) To help manage resources worth the time  

3) To assess user satisfaction by reducing the processing time of counting products in the 

warehouse. System Thai Nippon Seiki Co., Ltd. The researcher has studied the process of 

warehouse management which was not in entrepreneur demanded en affected to delay 

and duplicated. From those information, the rese analyzed and designed the warehouse 

manager to be organized. The research tools for programing development and database 

management system were Visual Studio Code, and used Microsoft SQL Server 2008 R2 to 

data storage. The result found product information management Receiving goods into the 

warehouse and user satisfaction with the system warehouse management 

 The findings were as follows: 1)  Reduction in warehouse counting process time 

System was created by MySQL database program used to define structure for data storage 

in conjunction with PHP language program to design user interface, including menu, data 

acquisition, correct, processing, deletion and reporting of Information was at a high level 

in propriety, 2) Reduction in warehouse counting process time to of work order system in 

the office was at a high level in propriety, 3)  The satisfaction towards reduction in 

warehouse counting process of work order system in the office was at the high level. 
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บทน า 

 องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการด่าเนินงาน

ภายในองค์กร เพื อเพิ มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท่างานภายในองค์กรให้มากยิ งขึ้น โดยการน่า

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา พัฒนาปรับปรุงการด่าเนินงานธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ มมากขึ้น 

เนื องจากบริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จ่ากัดเป็นบริษัทที ส่งต่อให้กับลูกค้า จึงต้องมีการติดต่อ เตรียมเอกสาร 

และตรวจสอบข้อมูลที  ถูกต้องเพื อการด่าเนินงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และความรวดเร็วการ



ท่างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้บริการลูกค้าและเพิ มประสิทธิภาพการท่างาน

ของพนักงาน ดังนั้น การที จะด่าเนินงานธุรกิจใดธุรกิจหนึ งให้ประสบความส่าเร็จองค์การจ่าเป็นจะต้องมี

ระบบสารสนเทศที มีประสิทธิภาพเพื อให้เหมาะกับยุค ของระบบเศรษฐกิจอีกด้วย วิจัยนี้ต้องการออกแบบ 

และพัฒนาระบบที ช่วยในการจัดการด้านการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า การลดเวลา

กระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า จึงท่าให้ได้ทราบความส่าคัญ ของลูกค้าแต่ละราย ซึ งให้ความส่าคัญ

กับลูกค้า 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที จะแก้ไขปัญหาระบบการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า 

กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ่ากัด เพื อน่าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานประกอบการ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการกรอกข้อมูลและการนับสินค้าที อยู่ในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 

ไทยนิปปอน เซอิกิ จ่ากัด 

 2. เพื อช่วยบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในเรื องเวลา กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จ่ากัด 

 3. เพื อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า 

กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จ่ากัด 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ เพื อการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า น่ามาเป็นเครื องมือช่วยในการ

ท่างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที เกี ยวข้องดังนี้ 

 

1. การออกแบบเว็บไซต์ (Website Design) 

 จรุงยศ อรัณยะนาค. (2560) [1] การออกแบบเว็บไซต์ ประกอบด้วยวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 

ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับ

อุปกรณ์ ต่าง ๆ กระบวนการออกแบบและพัฒนา ไฟล์ภาพ วิดีโอและเสียงที ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ 

การออกแบบ ระบบเนวิเกชัน สี ตัวอักษรและการจัดรูปแบบตัวอักษรบนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที เกี ยวข้อง

กับเว็บไซต์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ให้เป็นที รู้จัก กฎหมายการกระท่าผิดเกี ยวกับ



คอมพิวเตอร์และกฎหมายอื น ๆ ที เกี ยวข้องซึ งช่วยพัฒนา เพิ มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์เว็บไซต์ได้

อย่างน่าสนใจ 

2. โปรแกรม Visual Studio Code 

 ณัฐพล แสนค่า. (2563) [2] Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรมประเภท 

Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น Open Source โปรแกรมจึงสามารถ

น่ามาใช้ งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะส่าหรับนักพัฒนาโปรแกรมที ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม 

รองรับการใช้ งานทั้งบน Windows , macOs และ Linux รองรับหลายภาษาทั้ง JavaScipt, TypeScipt 

และ Node js ในตัว และสามารถเชื อมต่อกับ Git ได้ง่าย สามารถน่ามาใช้งานได้ง่ายไม่ชับซ้อน มี

เครื องมือและส่วน ขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการเปิดใช้งานภาษาอื น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, 

Java, Python, PHP หรือ Go สามารถปรับเปลี ยน Themes ได้ มีส่วน Debugger และ Commands 

เป็นต้น วิธีการ ดาวน์โหลด์โปรแกรม ต้องเข้าไปที เว็บ 

 

3. Microsoft SQL Server 

 เกรียงไกร เหลืองชัยปรีดา. (2561) [3] Microsoft SQL Server คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ (relational database management system หรือ RDBMS) ผลิตโดยบริษัท Microsoft เป็น 

ระบบฐานข้อมูล แบบ Client/Server และรันอยู่บน Window NT ซึ งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรียก 

ข้อมูล ด้วยเหตุ ที ข้อมูลส่วนใหญ่ทั วโลกเก็บไว้ในเครื องที ใช้ Microsoft Windows เป็น Operating 

System จึงท่า ให้เป็นการง่ายต่อ Microsoft SQL ที จะน่าข้อมูลที อยู่ในรูป Windows Based มาเก็บ 

และ ประมวลผล และประกอบกับการที มีราคาถูกและใช้งานง่าย จึงเป็นปัจจัยหลักที ท่าให้ Microsoft 

SQL จึงเป็นระบบฐานข้อมูลที มักจะถูกเลือกใช้ 

 

4. โปรแกรม Xampp 

 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ .  (2557) [4] โปรแกรม Xampp คือโปรแกรมส่าหรับจ่าลองเครื อง

คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลให้ท่างานในลักษณะของ Webserver ซึ งเครื องคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งเครื องแม่ 

และเครื องลูกใน เครื องเดียวกัน โดยไม่ต้องเชื อมต่อกับ Internet ก็สามารถทดสอบกับเว็บไซต์ที เราสร้าง

ขึ้นมาได้ทุกที ทุกเวลา อีกท้ังยังประหยัดเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ งในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยม

จากผู้ใช้ (MS ในการสร้าง เว็บไซต์ Xampp ประภอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, 

Perl ซึ งเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที  รองรับการท่างาน CMS เป็นชุดโปรแกรม ส่าหรับออกแบบเว็บไซต์ที ได้รับ



ความนิยมในปัจจุบัน ไฟล์ส่าหรับ ติดตั้ง Xampp นั้นอาจมีขนาดใหญ่ เนื องจาก มีชุดควบคุมการท่างานที 

ช่วยให้การปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ง่ายขึ้น Xampp นั้นรองรับระบบปฏิบัติการหลายตัว เช่น Windows, 

Linux, MacOS 

 

5. ระบบฐานข้อมูล (Database System) 

 สุจิตรา อดุลย์เกษม. (2560) [5] ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที รวบรวม

ข้อมูล ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที ชัดเจน ใน

ระบบ ฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที มีข้อมูล เกี ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่าง

เป็นระบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่ านี้  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที เปรียบเสมือนสื อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการ

ใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ D8MS (data base management system) มีหน้าที 

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้าง

ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือ การตั้งค่าถามเพื อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จ่าเป็นต้องรับรู้เกี ยวกับ

รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล 

 

6. งานวิจัยที เกี ยวข้อง 

 ประภากร อุ่นทิพย์ (2553) [6] ได้ท่าการท่าการศึกษาลักษณะโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ในหัวข้อการปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าส่าหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีปัญหาด้าน ขัน้ตอน

การด่าเนินงานของขั้นตอนในการท่างานทางด้านคลังสินค้าเพื อใช้เวลาหรือกระบวนการให้น้อยที สุด ผู้

ศึกษาได้น่าเทคนิคแผนภูมิกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) มาใช้ท่าการศึกษา กระบวนการ

ท่างานตั้งแต่การวางแผนระบบคลังสินค้าโดยอาศัยหลักการเข้าก่อน - ออกก่อน การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์หลักประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก คือ ส่วนของการรับข้อมูล การใช้  โปรแกรม MFG/PRO 

ส่วนประกอบการจัดการคลังสินค้า การก่าหนดต่าแหน่งที วางสินค้า การส่งออก สินค้า การตรวจสอบ

สินค้าคงคลังที ใช้ในระบบ 

 ภมรสา ทรัพย์เพงญภพ (2556) [7] ได้ท่าการศึกษาลักษณะและผลกระทบของปัญหาที มีต่อ

บริษัท บุญถาวร เซรามิค จ่ากัดรวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเกี ยวกับการควบคุมปริมาณสินค้า

คงคลัง กลุ่มตัวอย่างสินค้าประเภทวัสดุปูพ้ืน บุผนังที มีต้นทุนสินค้าที ไม่เคลื อนไหวช้า และไม่เคลื อนไหว

มาก ที สุดภายในกิจการ ส่าหรับการควบคุมปริมาณสินค้า คงคลัง เพื อพัฒนาและปรับปรุงระบบการสั งซื้อ 



สินค้าและระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการวางแนวทางและ ก่าหนด

กลยุทธ์การเพิ มยอดขายสินค้า เพื อเป็นการระบายสินค้าคงคลังได้อีกทางหนึ ง 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด  

ผู้ศึกษาวิจัยได้ด่าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงาน แผนก Production Stock Pro บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ

จ่ากัด จ่านวน 20 คน 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

  เครื องมือที ใช้ในการวิจัย การลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิจ่ากัด เป็นค่าถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ โดยก่าหนดเกณฑ์การ

ประเมินค่าแต่ละรายการมีระดับผลการประเมิน 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 

  1. แบบประเมินด้านการออกแบบ ของการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า 

กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด จ่านวน 4 ข้อ 

  2. แบบประเมินประสิทธิภาพ ของการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า 

กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด จ่านวน 4 ข้อ 

  3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด จ่านวน 1 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 



 1. ผลการออกแบบเว็บไซต์ การลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท

ไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด 

 
ภาพที  1 ส่วนของหน้าแรกเว็บไซต์ 

 จากภาพที  1 หน้าแรกของเว็บไซต์ จะแสดงการเข้า Login ส่าหรับพนักงานที ดูแลงานในส่วนนี้ 

รายละเอียดการออกแบบ จะใส่รหัสพนักงานและ Password ในการ Login เข้าไปใช้งาน 

 
ภาพที  2 ส่วนของหน้าแอดมิน 

 จากภาพที  2 หน้าแอดมิน จะแสดงตารางคลังสินค้าของการรับสินค้าเข้า จะแสดงรายละเอียด

งาน เช่น เลขที รายการ วันที  ส่วนงานของ Production รหัสสินค้า ชื อสินค้า ผลรวมของสินค้า งานใน

ส่วนของไลน์ผลิต ลาเบลสินค้า และวันที ใช้งาน  



ตารางที  1 ผลประเมินด้านการออกแบบ ของการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด 

รายการประเมิน ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

1. มีความสะดวกด้านการใช้งาน 4.34 0.58 มาก 
2. ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และ
ถูกต้อง 

4.36 0.64 มาก 

3.การออกแบบมีความเหมาะสม 4.23 0.66 มาก 
4.ความเหมาะสมของเมนูการใช้
งาน 

4.25 0.61 มาก 

รวม 4.29 0.04 มาก 
 จากตารางที  1 สรุปไดว้่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 

 4.29 (S.D. = 0.04) เมื อพิจารณารายข้อพบว่าตัวอักษรอ่าน ง่ายชัดเจน และถูกต้องอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี ย 4.36 (S.D. = 0.64) รองลงมาคือมีความสะดวก ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 4.34 

(S.D. = 0.58) และความเหมาะสมของเมนูการใช้งานอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย 4.25 (S.D. = 0.61) 

 2. ผลประเมินประสิทธิภาพ ของการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด 

ตารางที  2 ผลประเมินประสิทธิภาพ ของการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิจ่ากัด 

รายการประเมิน ค่าเฉลี ย 
ส่วนเบี ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

1. มีระบบฐานข้อมูลที สะดวกต่อการใช้งาน 4.23 0.57 มาก 
2. มีระบบการจัดการที เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

4.21 0.73 มาก 

3. ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล 4.05 0.67 มาก 
4. มีความถูกต้องในการเพิ ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูล 

4.21 0.59 มาก 

รวม 4.18 0.07 มาก 
 จากตารางที  2 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 

4.18 (S.D. = 0.07) เมื อพิจารณารายข้อพบว่า มีระบบ การจัดการที เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่ในระดับ



มาก มีค่าเฉลี ย 4.23 (S.D. = 0.57) รองลงมาคือมีระบบ การจัดการที เหมาะสมต่อการใช้งานอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี ย 4.21 (S.D. = 0.57) และมีความถูกต้อง ในการเพิ ม ลบแก้ไขข้อมูลอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี ย 4.21 (S.D. = 0.59) 

 3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทย

นิปปอน เซอิกจิ่ากัด 

ตารางที  3 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทย

นิปปอน เซอิกจิ่ากัด 

 จากตารางที  3  สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถน่าไปใช้งานได้จริง และมีประโยชน์ต่อ

บริษัทบริษัทไทยนิปปอน เซอิก ิจ่ากัด มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 4.29 (S.D. = 0.53)  

 4. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทย

นิปปอน เซอิกจิ่ากัด 

ตารางที  4 ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ของผู้ใช้งานระบบนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทไทยนิปปอน เซอิกจิ่ากัด 

รายการประเมิน ค่าเฉลี ย 
ส่วนเบี ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการออกแบบ 4.29 0.04 มาก 
2. ด้านประสิทธิภาพ 4.18 0.07 มาก 
3. ด้านการน่าไปใช้งาน 4.29 0.53 มาก 

รวม 4.25 0.21 มาก 
 จากตารางที  4 สามารถสรุปผลความพึงพอใจ ภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก มี

ค่าเฉลี ย 4.25 (S.D. = 0.21) เมื อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการน่าไปใช้งานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 

4.29 (S.D. = 0.53) และด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 4.29 (S.D. = 0.04) และล่าดับ

สุดท้ายด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย 4.18 (S.D. = 0.07) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี ย 
ส่วนเบี ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

1. สามารถน่าไปใช้งานได้จริงและมีประโยชน์
ต่อ บริษัทไทยนิปปอน เซอิก ิจ่ากัด 
 

4.29 0.53 มาก 

รวม 4.29 0.53 มาก 



อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ่ากัด 

การเพิ มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า การด่าเนินงานด้านคลังสินค้าขององค์กร คลังสินค้า การ

ควบคุมและการจัดการคลังสินค้าเป็นเรื องส่าคัญในการบรรลุเป้าหมายการด่าเนินการ  เพื อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อผลก่าไรขององค์กรโดยตรงและ  จากการศึกษา

ระบบการท่างานด้านคลังสินค้า ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาที เกิดขึ้น ในการบริหารและ การจัดการ

คลังสินค้าของ องค์การคลังสินค้า ซึ งปัญหาที เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการท่างานที ไม่มีการ  วางแผนและระบบ

ในการท่างานจึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในส่วนของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ ง

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้องค์กรมีต้นทุนจมอยู่ในคลังสินค้าไม่สามารถท่างานทันเวลา ซึ งปัญหาเหล่านี้ยัง

ไม่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขเท่าที ควร ดังนั้นจึงได้มีการ ปรับปรุงกระบวนการท่างานและการบริหาร

จัดการคลังสินค้า 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ควรเพิ มส่วนเนื้อหาส่วนของข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ งขึ้น เช่น เวลาการเข้าเช็คคลังสินค้า เพื อ

สามารถกลับมาดูได้หากเกิดข้อผิดพลาด 

 2. เพื อให้การลดเวลากระบวนการนับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ  

จ่ากัด มีความสมบูรณ์มากยิ งขึ้น ควรเพิ มข้อมูล ที มาของคลังสินค้าที ท่าการศึกษา 
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