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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ของร้าน  

7-eleven และ Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึก

สินค้า ด้านการเก็บรกัษา และด้านการจ่ายสนิค้า 2. เปรยีบเทียบประสทิธิภาพการจดัการคลงัสนิค้าของร้าน 

7-eleven กับ Family Mart ในเขตกรงุเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสนิค้า ด้านงานบนัทกึสนิค้า 

ด้านการเก็บรกัษา และด้านการจ่ายสนิค้า ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั คอื กลุม่พนกังานร้าน 7-eleven จ�านวน

ทั้งสิ้น 6,300 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงาน จ�านวน 44,338 คน กลุ่มพนักงานร้าน Family Mart 

ทั้งสิ้น 305 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงาน จ�านวน 2,008 คน วิธีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยได้น�าการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ร้าน 7-eleven ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 380 คน และ ร้าน Family Mart ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 322 คน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่น�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่. ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way ANOVA) และทดสอบค่า t – test และ F- test  

ผลการวิจัยที่ส�าคัญ ดังนี้

 ระดับการจัดการคลังสินค้า ของร้าน 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า อยู่ในระดับมาก และ

ระดับการจัดการคลังสินค้า ของร้าน Family Mart อยู่ในระดับมาก 

 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการ

จ่ายสินค้า ที่มีสถานประกอบการต่างกันโดยภาพรวม 7-eleven มีการจัดการคลังสินค้า ดีกว่า Family Mart 

และมคีวามคดิเห็นต่อการจดัการคลงัสนิค้า โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05
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 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และ

ด้านการจ่ายสนิค้า พนักงานของร้านสะดวกซือ้ท่ีมอีายุต่างกนั พบว่า พนกังานของร้านสะดวกซือ้ 7-eleven 

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ พนักงานของร้านสะดวกซื้อ Family Mart มีความคิดเห็น

โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการ

จ่ายสินค้า พนักงานของร้านสะดวกซื้อท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พนักงานของ

ร้านสะดวกซื้อ Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และ

ด้านการจ่ายสนิค้า พนกังานของร้านสะดวกซือ้ทีม่ตี�าแหน่งท่ีท�างานต่างกัน และท่ีมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน

ต่างกัน พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ  

ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ : ศักยภาพ, บริหารจัดการคลังสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ

ABSTRACT

 This research aims to study on 1) Potentiality Management for Warehousing between 

7-Eleven and Family Mart in Bangkok 2) Comparative of Potentiality Management for Warehousing 

between 7-Eleven and Family Mart in Bangkok. Both objective concentrate on four dimensions, 

which include Receiving, Recording, Storing, and Delivering. The target group in this research 

are the employee group from 7-eleven (44,338 persons from 6,300 Branches) and the employee 

group from Family Mart (2,008 persons from 305 branches). The appropriate sample sizes have 

used the table of Krejcie and Morgan. The sample size of 7-eleven is 380 persons, and the sample 

size of Family Mart is 322 persons. For the data from the population were analyzed by Percentage, 

Base Average, Standard Deviation (SD), One-Way ANOVA, T-Test, and F-Test. The results of this 

research consists;

 The level of warehouse management for 7-Eleven and Family Mart about four dimensions 

that included Receiving, Recording, Storing, and Delivering were at high level.
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 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. An overview of the different location of the convenience store that found 7-eleven is 

the more manage than Family Mart. There was no significant difference (p<.05) in the opinion 

about warehouse management from both convenience band was different.

 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. There was no significant difference (p<.05) in the different of age that found the opinion 

of employee form 7-eleven were not different. On the other hand, the opinion of employee form 

Family Mart was different. 

 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. There was no significant difference (p<0.5) in the different education of employee from 

7-eleven was different about the overview of opinion. The same as Family Mart, There was no 

significant difference (p<0.5) were different about the overview of opinion.

 The comparative of potentiality management for warehousing between 7-Eleven and 

Family Mart in Bangkok in four dimensions, which includes Receiving, Recording, Storing, and 

Delivering. There was no significant difference (p<0.5) in the difference of position or responsibility 

of employee from 7-eleven and the different number of the year about working experience, which 

shown Both of employee from two convenience store, there are not different about the overview 

of opinion.

Keyword : Potentiality, Warehouse Management, Convenience Store.

บทน�า

 ในป ัจจุบันซึ่ ง เป ็นยุคท่ีมีการแข ่งขัน 

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วและตรงกับความต้องการให้มากท่ีสุดน้ัน 

ท�าให้ผูป้ระกอบการทัง้หลายต่างรบีหาแนวทางหรอื

กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน

และเพ่ือให้สามารถตอบสนองกับความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเพ่ือสร้างความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด จึงท�าให้เกิดการ

แข่งขันข้ึนอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ธุรกิจค้าปลกีซึง่ผูป้ระกอบการต่างพยายามสร้างจดุ

ขายหรอืวธีิการทีท่�าให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจใน

สินค้าและการบริการมากที่สุด โดยมีการจัดให้มี

จ�านวนสนิค้าหลากหลายและครบถ้วนตามทีล่กูค้า

ต้องการและเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการและเป็น

สินค้าท่ีลูกค้าก�าลังมองหาด้วยราคาท่ีเหมาะสม 
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รวมทัง้ในเรือ่งของสถานทีใ่นการเลือกซื้อสนิค้านัน้

ควรเป็นสถานท่ีท่ีลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตาม

ความต้องการท่ีประกอบการแต่ละรายได้พยายาม

ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

 คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าน้ันเป็น

สถานท่ีจัดเก็บสินค้าของธุรกิจค้าปลีกซึ่งในการ

ท�างานได้มีการแบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ หลายแผนก

ตามหน้าที่การท�างาน ท�าให้มีกิจกรรมและจ�านวน

พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่มากมายในคลังสินค้า  

จึงท�าให้คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าน้ันเป็น

ส่วนหนึ่งของธุรกิจที่จะต้องมีต้นทุนในการท�างาน

เกิดขึ้นจ�านวนมาก ซึ่งเมื่อน�ากิจกรรมต่างๆใน 

คลังสินค้ามาพิจารณาไม่ว่าจะเป็น กระบวนการ 

รบัสนิค้า (Receiving) การบนัทึกรบัสนิค้าเข้าระบบ 

(Data) การจดัเก็บสนิค้า (Storage) การหยิบสนิค้า 

(Order Picking) และการจดัส่งสนิค้า (Dispatching) 

นั้นจะพบว่ากิจกรรมในการหยิบสินค้า (Order 

Picking) นั้นเป็นกิจกรรมท่ีท�าให้มีต้นทุนในคลัง

สินค้าเกิดขึ้นสูงสุดซึ่งคิดเป็น 55% ของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคลังสินค้า ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น

จะเห็นว่ากิจกรรมการหยิบสินค้า นั้นเป็นกิจกรรม 

ท่ี มีความส�าคัญมากตัวหนึ่ งในคลังสินค ้า ท่ี 

ผู ้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรให้ความส�าคัญ 

และน�ามาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างานให้ดีมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ 

ลดต้นทุนในการท�างานรวมทั้งลดเวลาในการ

ท�างานลงด้วย เพ่ือท�าให้สนิค้าถึงมอืลกูค้าได้อย่าง

สะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการมากขึ้น

ด้วย ซึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ส่วนของการเลือกหยิบสินค้า นั้นได้แก่ วิธีการหรือ

รูปแบบในการหยิบสินค้า (Routing Strategy) 

รูปแบบการจัดวางสินค้า (Storage Strategy)  

รวมทั้งรูปแบบต�าแหน่งหรือพื้นที่ (Layout) ในคลัง

สินค้า เป็นต้นและจากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าโดยการ

เลือกใช้วิธีการหรือรูปแบบในการหยิบสินค้า  

รปูแบบการจดัวางสนิค้าทีเ่หมาะสมนัน้จะเป็นการ

ง่ายต่อการปรับปรุงในการเพ่ิมประสิทธิภาพได้ดี

มากกว่าการเปล่ียนต�าแหน่งหรือการวางสินค้า 

(Layout) เน่ืองจากไม่ต้องย้าย rack ท่ีใช้การ 

จัดเก็บสินค้า อธิศานต์ วายุภาพ (2548)

 จากความจ�าเป ็นดังกล ่าว จึงท�าให ้

ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีกนี้จ�าเป็นจะ

ต้องหาแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือเข้ามาช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน 

ให้มากที่สุด กล่าวคือต้องช่วยท�าให้การท�างาน 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดเวลาในการท�างาน

ให้สั้นลงช่วยลดต้นทุนและที่ส�าคัญต้องช่วย 

ท�าให้สินค้าถึงมือของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรง

เวลา ตรงสถานที่และตรงกับความต้องการของ

ลูกค้ามากที่สุดนั่นเอง ซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมาย 

ส�าคัญขององค์กรในธุรกิจ และในการวิจัยคร้ังน้ี 

ผู ้วิจัยจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 

ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ซึ่ง

นอกจากจะทราบระดับความมีประสิทธิภาพ 

ของร้าน 7-eleven และ Family Mart แล้วยัง

สามารถน� ามาใช ้ ในการปรับปรุ ง เ พ่ื อ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการท�างานในปัจจุบันให้ดีมากขึ้น

กว่าเดิมอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ 

คลังสินค้า ของร้าน 7-eleven และ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
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งานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บ

รักษา และด้านการจ่ายสินค้า

 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการ

คลังสินค้าของร้าน 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า

กรอบแนวคิดการวิจัย

การด�าเนินงานวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาเปรียบเทียบ

การจดัการคลงัสนิค้า ของร้านสะดวกซือ้ : 7-eleven 

กับ Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนิน

การตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การก�าหนดประชากรและการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มพนักงานร้าน 7-eleven จ�านวน

ทัง้สิน้ 6,300 สาขา ในเขตกรงุเทพมหานคร พนกังาน 

จ�านวน 44,338 คน กลุม่พนกังานร้าน Family Mart 

ทัง้สิน้ 305 สาขา ในเขตกรงุเทพมหานคร พนักงาน 

จ�านวน 2,008 คน โดยใช้วิธีการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สตูรการค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง

ได้น�าการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan)

 2. การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั โดย

มรีะดบัค่าความเชือ่มัน่ ณ ระดับนยัส�าคญัทางสถิติ 

.05 (หมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน  

5% หรือมีความเชื่อมั่น 95%)

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4. การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5. สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบค่า 

t-test และ f-test

ผลการวิจัย

 จากศึกษาเปรียบเทียบการจัดการคลัง

สินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family 

Mart ในเขตกรงุเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

งานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บ

รักษา และด้านการจ่ายสินค้าสรุปผลการวิจัย  

ดังนี้
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ต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็น

เป้าหมายสําคญัขององค์กรในธุรกิจ และในการ

วิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการศึกษาประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้า 

ซึ่งนอกจากจะทราบระดับความมีประสิทธิภาพ

ของร้าน  7 -eleven และ Family Mart แ ล้วยัง

สาม ารถ นํ าม าใช้ ใน ก ารป รับ ป รุงเพ่ื อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการทํางานในปัจจุบันให้ดีมาก

ขึน้กวา่เดมิอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ

คลงัสินค้า ของร้าน 7-eleven  และ Family Mart 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ง า น รั บ สิ น ค้ า  ด้ า น ง า น บั น ทึ ก สิ น ค้ า  

ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสนิค้า 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการ

คลังสินค้าของร้าน 7-eleven กับ Family Mart 

ใน เขต ก รุง เท พ ม ห าน ค ร ใน  4  ด้ าน  ได้ แ ก่  

ด้ า น งา น รับ สิ น ค้ า  ด้ า น งาน บั น ทึ ก สิ น ค้ า  

ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสนิค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 
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ศักยภาพการบริหารจัดการ

คลังสินค้า 

 

การดาํเนินงานวจิัย 

 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นศกึษาเปรียบเทียบ

การจัดการคลังสินค้า ของร้านสะดวกซือ้ : 7-

eleven กบั Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

H1 H2 H3 H4 H5 

H6 H7 H8 H9 
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 1. เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน  

394 คน คิดเป็นร้อยละ 56.13 และเพศชาย  

จ�านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 43.87 ส่วนใหญ่

อายุ 26 – 30 ปี จ�านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.16 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา อนุปริญญา  

หรอืเทียบเท่า จ�านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 50.71 

ส่วนใหญ่ต�าแหน่งที่ท�างาน แคชเชียร์ จ�านวน  

288 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 และส่วนใหญ ่

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ปี จ�านวน 238 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.90

 2. ระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สินค้า ของร้าน 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึก

สินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านงานรับสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านการเก็บรักษา และอันดับที่สี่ ด้านการจ่าย

สินค้า และระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สนิค้า ของร้าน Family Mart ในเขตกรงุเทพมหานคร 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการจ่ายสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านงานรบัสนิค้า และอนัดับท่ีสี ่ด้านการเก็บรกัษา 

 3. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีสถานประกอบการ 

ต่างกันโดยภาพรวม 7-eleven มีการจัดการ 

คลังสินค้า ดีกว่า Family Mart เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน 7-eleven มค่ีาเฉลีย่การจดัการคลงัสนิค้า 

ดีกว่า Family Mart ทุกด้าน และมีความคิดเห็นต่อ

การจัดการคลังสินค้า โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เมือ่พิจารณา

รายด้าน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคลังสินค้า 

แตกต่างกันทุกด้าน

 4. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับ

สนิค้า ด้านงานบนัทกึสนิค้า ด้านการเกบ็รกัษา และ

ด้านการจ่ายสินค้า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

ที่มีอายุต่างกัน พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน เม่ือพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตก

ต่างกันทุกด้าน และ พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 

Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณารายด้าน มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน คอื 

ด้านการจ่ายสินค้า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า และด้านการเก็บ

รักษา

 5. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสนิค้า ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน 

พบว่า พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven  

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน 

มคีวามคดิเหน็แตกต่างกันทกุด้าน และ ร้าน Family 

Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกัน  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เมือ่พิจารณา



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
103

รายด้าน มีความคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน คอื ด้านการ

เก็บรักษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านงานรับสินค้า 

ด้านงานบันทึกสินค้า และด้านการจ่ายสินค้า 

 6. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีต�าแหน่งที่ท�างาน 

ต่างกัน พบว่า พนกังานของร้านสะดวกซือ้ 7-eleven 

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณารายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ทุกด้าน และ ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และมี

ความคดิเหน็แตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 คือ ด้านการเก็บรักษา

 7. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานครใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า พนกังานของร้านสะดวกซือ้

ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน พบว่า 

พนักงานของร้านสะดวกซื้อ 7-eleven มีความคิด

เห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย

ด้าน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน และมี

ความคดิเหน็แตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 คือ ด้านงานบันทึกสินค้า และ ร้าน 

Family Mart มคีวามคดิเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เมือ่พิจารณารายด้าน มคีวามคิดเหน็ไม่แตกต่างกัน

ทุกด้าน

อภิปรายผล

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร

คลังสินค้าในร้าน 7-eleven กับ Family Mart ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสนิค้า 

ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้าน

การจ่ายสินค้า อภิปรายผล ดังนี้

 1. ระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สินค้า ของร้าน 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึก

สินค้า ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านงานรับสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านการเก็บรักษา และอันดับที่สี่ ด้านการจ่าย

สินค้า และระดับประสิทธิภาพในการจัดการคลัง

สินค้า ของร้าน Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการจ่ายสินค้า 

อันดับท่ีสอง ด้านงานบันทึกสินค้า อันดับที่สาม 

ด้านงานรบัสนิค้า และอนัดบัท่ีสี ่ด้านการเก็บรกัษา 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวมพล จันทศาสตร์ 

(2550 : บทคัดย่อ) การศึกษาคร้ังน้ี ก�าหนด

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา 

หน่วยงานและต�าแหน่งงาน โดยศกึษาความคิดเหน็

ของบุคลากรท่ีมีต ่อการจัดการคลังสินค้าของ

โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา

บรษิทั ทเีอสไอ อเิลก็ทรอนกิส์ จ�ากัด ในด้านงานรบั

สินค้า งานบันทึกข้อมูลสินค้า งานจัดเก็บสินค้า 

และงานจ่ายสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

คือ บุคลากรที่ท�างานภายในบริษัท ทีเอสไอ 
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อิเล็กทรอนิกส์ จ�ากัด ในฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่าย 

โลจิสติกส์และฝ่ายจัดซื้อจ�านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลจากการศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 

25 ปี ระดับการศึกษาต�่ากว่าชั้นมัธยมปีที่  6  

โดยเป็นพนกังานปฏิบติัการในฝ่ายผลติ ผลการวจิยั

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านงานรับสินค้า มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และ

สอดคล้องกับ สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ (2560) ท�าการ

วิจัยเรื่องการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการคลังสินค้า 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของพนักงาน ท่ีมีต่อการจัดการคลังสินค้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านการจดัการคลงัสนิค้า กับการจดัการคลงัสนิค้า

ท่ีมีประสิทธิภาพ ของบริษัท เอเชี่ยน เพนนินซูล่า

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ได้แก่ บคุลากรท่ีท�างานบรษิทั เอเชีย่น เพนนนิซลู่า 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ในแผนกคลังสินค้า จ�านวน  

70 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็นแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test) 

การวิเคราะห ์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

(One-way ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์

ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันจากผล 

การวิจัย พบว่า งานรับสินค้า โดยรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

โดยด้านความถูกต้องในการรับสินค้าเข้าคลัง  

ด้านการระมัดระวังดูแลสินค้าในขณะตรวจนับ

สินค้าจากผู ้ท่ีส่งมอบสินค้า ด้านความถูกต้อง 

ของเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจรับสินค้า เช่น  

ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ด้านระยะเวลาในการ

ตรวจนับสินค้าตั้งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งเสร็จ และ

ด้านความเป็นระเบียบในการจัดวางสินค้าในพ้ืนที่

ตรวจนับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า สรุปผลโดย

รวมของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัประสทิธิภาพอยู่

ในระดบัมาก โดยด้านการส่งข้อมลูไปยังหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องในด้านความถูกต้องการตรงต่อเวลากับ

ด้านความสามารถในการให้บริการต่อผูท้ีม่าตดิต่อ

ได้ในกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ด้านการแก้ไขปัญหาใน

การท�างานท่ีเกิดขึ้นกับผู้ที่มาติดต่องาน ด้านการ

สื่อสารของพนักงานกับผู้ที่มาติดต่อในด้านความ

เข้าใจในสิ่งที่ต้องการของผู้มาติดต่อ และด้านการ

ให้บริการผู้ที่มาติดต่อในด้านความพร้อมของ

พนักงาน มารยาทของพนักงาน ด้านงานเก็บรักษา

สินค้า สรุปผล โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

 2. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีสถานประกอบการ 

ต่างกันโดยภาพรวม 7-eleven มีการจัดการ 

คลังสินค้า ดีกว่า Family Mart เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน 7-eleven มค่ีาเฉลีย่การจดัการคลงัสนิค้า 

ดีกว่า Family Mart ทุกด้าน และมีความคิดเห็นต่อ
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การจัดการคลังสินค้า โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมือ่พิจารณา

รายด้าน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคลังสินค้า 

แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งอาจเป็นเพราะ บริษัท ซี.พี. 

เซเว่นอีเลฟเว่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นบรษิทัแรกของ

ประเทศท่ีด�าเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง  

ซึง่มอีตัราการเตบิโตและขยายสาขาเพ่ิมสงูขึน้มาก

อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลากว่า 10 ปี ทัง้น้ี ด้วยวิสยัทัศน์

ท่ีกว้างไกลของผูบ้ริหาร และหลกัการจดัการท่ีได้รบั

จากบริษัทต้นสังกัด คือ 7-eleven INC. ท�าให้

ประสบความส�าเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นน�า 

แห่งหนึง่ในภูมภิาคเอเชยี เพราะนอกจากสวสัดิการ

แล้ว บรษิทัยังให้โอกาสเรยีนรู ้ฝึกอบรมเทคนิคและ

วิธีการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ส�าหรับการให้บริการที่ดีย่ิงขึ้น ตลอดจนบริการใน

รปูแบบของ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ซึง่เป็นวิวฒันาการ

ของร้านค้าปลกีในอนาคตทีส่ามารถบรกิารได้อย่าง

ไร้ขีดจ�ากัด เช่นบริการขายตั๋วภาพยนตร์ ตั๋วรถไฟ 

ตั๋วเครื่องบิน และรับช�าระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

เป็นต้น แม้จะเน้นการบริการที่สะดวกสบาย ทัน

สมัย แต่ไม่เคยละเลยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยยกเลกิการใช้โฟมบรรจสุนิค้า และเปลีย่นมาใช้

กระดาษแทน สนับสนุนการลดปริมาณขยะ ด้วย

การพิมพ์ข้อความบนถุงพลาสติกแนะน�าให้ลูกค้า

น�ากลบัมาใช้อกีคร้ัง การเปลีย่นหลอดไฟฟ้าภายใน

ร้านท้ังหมดเป็นหลอดผอม เพ่ือช่วยประหยัด

พลังงานในประเทศอีกด้วย

 3. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า  

ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม ่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา  

ศิริเจริญวัฒน์ (2555) สารนิพนธ์เร่ือง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา 

บริษัทภูมิไทย คอมซีส จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาการจัดการคลังสินค้าของบริษัทภูมิไทย 

คอมซีส จ�ากัด เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

บุคลากร บริษัทภูมิไทย คอมซีส จ�ากัด ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการให้บริการงานคลังสินค้า และ

เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริการ

จัดการงานคลังสินค้ากับการให้บริการงานคลัง

สินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากร

ที่ท�างานในบริษัทภูมิไทย คอมซีส จ�ากัด ในฝ่าย

ผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายจัดซื้อ จ�านวน70 คน ซึ่งมา

จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์

ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way 

ANOVA) และทดสอบความสัมพันธ์ด ้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ประชากรทีม่เีพศต่างกัน อายุต่าง

กัน ระดับการศึกษาต่างกัน และต�าแหน่งงาน 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคลังสินค้า  

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการเปรียบเทียบการให้บริการงานคลัง

สินค้าที่มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษา

ต่างกัน และต�าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็น 

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการงานคลังสินค้า 
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ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการแสดงความสัมพันธ์ การจัดการคลัง

สนิค้ากับประสทิธิภาพการให้บรกิารงานคลงัสนิค้า 

ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกข้อมูลสินค้า  

ด้านงานสินค้า และด้านงานจ่ายสินค้ามีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการด้านบันทึก

ข้อมูลสินค้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01และ ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดย 

ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน  คือ  ด้านการจ่ายสนิค้า  มคีวามคดิเหน็

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คือ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า และ

ด้านการเก็บรักษา

 4. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสนิค้า ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน 

พบว่า ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็นโดยภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เม่ือพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ทุกด้าน และ ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน คือ ด้านการเก็บรักษา มีความคิด

เห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 คือ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า 

และด้านการจ ่ายสินค้า สอดคล้องกับอชิระ 

เมธารัชตกุล (2557) ท�าการวิจัยเรื่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้ากรณีศึกษา 

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพความแม่นย�า

ของข้อมูลสินค้าคงคลัง และศึกษาวิธีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บในคลังสินค้า เพ่ือศึกษา 

วิ ธีการปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบั ติงานให ้มี

ประสิทธิภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้

บริการงานคลังสินค้า และเพ่ือหาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัด้านการบรกิารจดัการงานคลงัสนิค้า

กับการให้บริการงานคลังสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษา คือบุคลคลากรท่ีท�างานในบริษัท 

พลาสติกทิพย์ จ�ากัด ในฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และ 

ฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งมาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เคร่ืองมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็น

แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลี่ย(T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบ

ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร

สัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากร 

ทีม่เีพศต่างกัน อายุต่างกนั ระดบัการศกึษาต่างกัน 

และต�าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

จัดการคลังสินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

 5. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสินค้า ท่ีมีต�าแหน่งที่ท�างาน 

ต่างกัน พบว่า ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็น 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน  

มีความคิดเห็นไม ่แตกต ่างกันทุกด ้าน และ  
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ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านส่วนใหญ่  

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คือ ด้านการเก็บรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตารีย์  

สาริ กัน(2553 : บทคัดย ่อ) การวิจัยครั้ง น้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้า และ 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้าบริษัท

เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด สาขา บางปู ตัวอย่างที่ใช้ใน

การศกึษาครัง้น้ี คอื พนกังานทีท่�างานในคลงัสนิค้า

ของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด จ�านวน 97 คน  

ซึง่ได้มาจากการสุม่ตัวอย่างอย่างง่าย ข้อมลูท่ีใช้ใน

การวิจัยประกอบด ้วยบทความทางวิชาการ  

แนวคิดทฤษฎี วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลเป ็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข ้อมูลโดยค่าร ้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ 

การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู ่โดยใช้

สถิตLิSD ผลการวิจยัพบว่า ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ

ระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

และมีระยะเวลาในการท�างานอยู่ระหว่าง 6-10 ป ี

ข้อมูลปัจจัยด้านองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ 20 ปีข้ึนไป

ลักษณะของสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าส�าเร็จรูป 

และข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลัง

สินค้าพบว่าโดยรวมและรายด้านมีระดับความคิด

เห็นอยู ่ในระดับมากที่ สุดผลการเปรียบเทียบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

เพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบตังิานแตกต่าง

กัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินค้าไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น

เ ก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค ้า 

แตกต่างกัน และปัจจัยด้านองค์กร ระยะเวลา 

ที่ด�าเนินกิจการลักษณะของสินค้าท่ีแตกต่างกัน  

มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินค้าไม่แตกต่างกัน

 6. การเปรียบเทียบการจัดการคลังสินค้า 

ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ Family Mart  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน

รับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า ด้านการเก็บรักษา 

และด้านการจ่ายสนิค้า ทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตัิ

งานต่างกัน พบว่า ร้าน 7-eleven มีความคิดเห็น

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 

ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นไม่แตกต่างกัน และมคีวาม

คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 คือ ด ้านงานบันทึกสินค ้า และ  

ร้าน Family Mart มีความคิดเห็นโดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน มีความคิด

เห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับ ซึ่ง

สอดคล้องกับ ฐิตารีย์ สาริกัน(2553 : บทคัดย่อ) 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ

คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้า 
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และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังสินค้าบริษัท

เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด สาขา บางปู ตัวอย่างที่ใช้ใน

การศกึษาครัง้น้ี คอื พนกังานทีท่�างานในคลงัสนิค้า

ของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด จ�านวน 97 คน  

ซึง่ได้มาจากการสุม่ตัวอย่างอย่างง่าย ข้อมลูท่ีใช้ใน

การวิจยัประกอบด้วยบทความทางวิชาการ แนวคิด

ทฤษฎี วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่อง

มอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (T-Test)  

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-

way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

เป็นรายคู ่โดยใช้สถิติLSD ผลการวิจัยพบว่า  

ผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย 

ส่วนบุคคลของพนักงาน เพศ อายุ และระยะเวลา

ในการปฏบิตังิานแตกต่างกัน มรีะดบัความคดิเหน็

เ ก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค ้า 

ไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา

แตกต ่าง กัน มี ระดับความคิดเห็นเ ก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าแตกต่างกัน  

และปัจจัยด้านองค์กร ระยะเวลาท่ีด�าเนินกิจการ

ลักษณะของสินค้าที่แตกต่างกัน มีระดับความคิด

เห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 

ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

 จากการศกึษาการเปรยีบเทียบการจดัการ

คลังสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ : 7-eleven กับ 

Family Mart ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านงานรับสินค้า ด้านงานบันทึกสินค้า  

ด้านการเก็บรักษา และด้านการจ่ายสินค้า 

 ดังนั้นผู้วิจัย ขอเสนอแนะ ดังนี้

 1.  กรณีพนักงานใหม่ให้มีการท�า On the 

job training ทุกครั้งและ มีพี่เลี้ยง ท�าคู่มือ master 

list สนิค้าให้พนักงานถือปฏิบตังิาน และมกีารสอบ

ทดสอบทักษะวัดระดับทุกๆ 3 เดือน

 2.  ควรมีการประเมินวัดผลการท�างาน 

ด้วยแบบฟอร์มประเมินผลของพนักงานด้านการ 

รับสนิค้าในทกุ ๆ  เดอืนโดยให้หวัหน้าเป็นผูป้ระเมนิ 

เพ่ือน�ามาปรับปรุงการท�างานภายในคลังสินค้า 

ให้ดียิ่งขึ้น

 3. ควรมีการก�าหนดข้ันตอนเป็นแผนผัง

ในการบรกิารส�าหรบัผูท้ีม่าตดิต่อ รวมทัง้จดัท�าเป็น

คู ่มือการให้บริการเพ่ือให้เกิดมาตรฐานการให้

บริการที่ถูกต้อง แม่นย�า

 4. ควรเพ่ิมระบบป้องกันความปลอดภัย

ของสินค้าในระหว่างจัดเก็บรักษาสินค้า เช่น  

เพ่ิมกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นมุมอับ และจัดตั้ง 

หน่วยงานดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  

เพ่ือป้องกันเหตฉุกุเฉนิ รวมถึงระบบการป้องกันภัย

จากธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
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