บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
กำรศึกษำงำนวิจัยเรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กรณีศึกษำร้ำนขำว
เอยขำวพวงกำรค้ำ เพื่อให้กำรดำเนินกำรวิจัยมีควำมถูกต้อง สำมำรถนำข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ ผู้วิจัย วำงแผนที่จะทำกำรศึกษำ
และดำเนิน กำรวิจัยตำมขั้นตอน ดังภำพที่ 3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรสินค้ำคงคลัง

3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัย
ศึกษำกำรดำเนินงำนในปัจจุบันของร้ำนกรณีศึกษำ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศึกษำทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จัดลำดับควำมสำคัญของสินค้ำร้ำนกรณีศึกษำ ด้วย ABC Analysis
พยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ โดยเลือกมำเปรียบเทียบควำมแม่นยำ 3 วิธี
วำงแผนและกำหนดนโยบำยสิ
ค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ
กรณีศึกนษา
นโยบำยสินค้ำคงคลังที่ใช้ในปัจจุบัน

คำนวณปริมำณกำรสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ)

วิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ ระหว่ำงระบบปัจจุบันกับระบบ (EOQ)
สรุปผลกำรวิจัยโดยเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลังรวมของร้ำนกรณีศึกษำ
ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
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3.1.1 ศึกษำกำรดำเนินงำนในปัจจุบันของร้ำนกรณีศึกษำ
ช่วงเวลำที่ทำกำรศึกษำคือช่วงเดือนมกรำคม 2561 – เดือนธันวำคม 2561 ผู้วิจัย
ทำกำรศึกษำระบบกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังในปัจจุบันของร้ำนค้ำปลีกกรณีศึกษำ
โดยสัมภำษณ์ สอบถำม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรสั่ง ซื้อสินค้ำ กำรเก็บรักษำสินค้ำและกำร
กำหนดปริมำณสินค้ำสำรองไว้ในคลังสินค้ำ
3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ด ำเนิ น กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดจำกกำรสั ม ภำษณ์
สอบถำมจำกเจ้ำของร้ำนค้ำปลีก แล้วทำกำรจดบันทึกสินค้ำทั้งหมด 100 รำยกำร โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณกำรสั่งซื้อสิ้นค้ำ ทำกำรเก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ตั้ง แต่เดือนมกรำคม พ.ศ.
2561 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 และ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยภำยในร้ำน ได้แก่ ค่ำ
ไฟ และค่ำซ่อมบำรุงต่ำงๆ และ ต้นทุนในกำรซื้อสิ้นค้ำ ปริมำณสินค้ำคงเหลือในแต่ละเดือน
3.1.3 ศึกษำทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มผู้วิจัยศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัยและศึกษำทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง จำกคำว่ำ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลั ง ซึ่งเป็นคำสำคัญ (Keyword) สำหรับงำนวิจัยที่กลุ่มผู้วิจัยได้
ดำเนินกำรวิจัย โดยศึกษำจำกทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำเหล่ำนี้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรทำ
วิจัยในครั้งนี้ และ ค้นคว้ำจำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต และ หนังสือ เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้นั้นกลุ่ม
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรทำจริงไปแล้ว พบว่ำ งำนวิจัยทั้งหมดที่ได้ศึกษำแล้วในบทที่ 2 นั้นได้ทำกำรศึกษำ
เรื่องกำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง ซึ่งมีเนื้ อหำสอดคล้องกับเนื้อหำของกลุ่มผู้วิจัย
ทั้งนี้กลุ่มผู้วิจัยจึงได้นำมำศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรทำวิจัย กลุ่มผู้วิจัยได้นำเสนองำนวิจัยเรื่องกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
3.1.4 จัดลำดับควำมสำคัญของสินค้ำร้ำนกรณีศึกษำ ด้วย ABC Analysis
นำสินค้ำในร้ำนกรณีศึกษำ ทั้งหมดจำนวน 100 รำยกำร มำทำกำรคำนวณหำมูลค่ำ
สินค้ำแต่ละ รำยกำรที่ขำยได้ใน 1ปี โดยนำรำคำขำยต่อหน่วยคูณด้วยจำนวนที่ขำยได้ใน 1ปี จำกนั้น
เรียงลำดับ จำกมำกไปหำน้อยตำมมูลค่ำของสินค้ำที่หำได้นั้น นำมูลค่ำสินค้ำที่หำได้แล้วนั้นมำคิดเป็น
ร้อยละโดยเทียบกับมูลค่ำสินค้ำทั้งหมด ทำกำรหำมูลค่ำสินค้ำสะสมโดยเริ่มจำกสินค้ำที่มีมูลค่ำสินค้ำ
มำกที่สุดบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
3.1.5 พยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ โดยเลือกมำเปรียบเทียบควำมแม่นยำ 3 วิธี
ทำกำรศึกษำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำเฉพำะกลุ่ม A ของร้ำนกรณีศึกษำโดย
ใช้ข้อมูลกำรขำย ในช่วงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยจึง เลือกใช้วิธี 3
วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอย่ำงง่ำย วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก และวิธีกำรปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเนื่องจำกเป็นวิธีที่ง่ำยต่อกำรใช้ง ำน ไม่ซับซ้อน เหมำะสำหรับ ข้อมูลที่มี
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ควำมผันผวนน้อย จำกนั้นได้นำกำรพยำกรณ์ข้ำงต้นที่ได้เลือกมำทำกำรตรวจสอบควำมแม่นยำของค่ำ
พยำกรณ์ ด้วยกำรใช้วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นควำมคลำดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) เพื่อเปรียบเทียบ
ข้อมู ลจริ งกับ ค่ำ พยำกรณ์ ที่ได้ โดยเลือกวิธีที่ มีค วำมคลำดเคลื่อ นที่น้ อยที่ สุด โดยใช้ เครื่ องมื อคื อ
โปรแกรม Microsoft Office Excel
3.1.6 วำงแผนและกำหนดนโยบำยสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ
กลุ่มผู้วิจัยได้ทำกำวำงแผนกำหนดนโยบำยสินค้ำคงคลัง ระบบกำรจัดกำรสินค้ำคง
คลังของร้ำนกรณีศึกษำ ประกอบไปด้วย ปริมำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสม Economic Order Quantity
(EOQ) ปริมำณสินค้ำคงคลังที่มีไว้เผื่อของขำดระหว่ำงกำรผลิต Safety Stock (SS) และ หำจุดสั่งซื้อ
ที่เหมำะสม Reorder Point (ROP) ในกำรกำหนดนโยบำยสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ
3.1.7 วิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลัง ของร้ำนค้ำปลีกกรณีศึกษำระหว่ำงระบบ
ปัจจุบันกับระบบ (EOQ)
นำข้อมูลต้นทุนของสินค้ำคงคลังของร้ำนค้ำปลีกกรณีศึกษำระหว่ำงระบบปัจจุบัน
กับระบบ EOQ มำ เปรียบเทียบกัน โดยใช้ข้อมูลกำรสั่งชื้อของต้นเดือนมกรำคม 2561 กับ กำรสั่งชื้อ
ปลำยเดือนธันวำคม 2561
3.1.8 สรุปผลกำรวิจัยโดยเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลังรวมของร้ำนค้ำปลีก
ในกำรดำเนินงำนวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของกำรจัดกำร
สินค้ำคงคลังของร้ำนค้ำปลีกระหว่ำงระบบปัจจุบันและระบบ EOQ เพื่อเลือกระบบที่มีต้นทุนในกำร
จัดกำรสินค้ำคงคลังที่น้อยที่สุด มำปรับใช้ในร้ำนค้ำปลีก เพื่อลดต้นทุนในกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังให้
เหลือน้อยที่สุด

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
3.2.1 ประชำกร
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยนี้ คือ คนที่ทำงำนในร้ำนขำวเอย ขำวพวงกำรค้ำ หมู่บ้ำน
สำรตรี6 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้ำนกรวด จัง หวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เจ้ำของร้ำน คนในครอบครัว และ
ลูกจ้ำง รวมจำนวน 8 คน
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง
เนื่องจำกประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยมีจำนวนน้อย แต่มีจำนวนที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเลือกกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยมีระดับ
ควำมเชื่อมั่น 100% และไม่มีค่ำควำมคลำดเคลื่อน ดังกำรคำนวณดังนี้
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n=

N
1 + Ne2

โดยที่ n คือ ขนำดของตัวอย่ำง
N คือ ขนำดของประชำกร
e คือ ควำมคลำดเคลื่อน
8

n = 1+ (0)2 8
8

=1

= 8 คน
ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่จะต้องนำมำใช้ในกำรวิจัย เท่ำกับ 8 คน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังมีกำรใช้เครื่องมือในงำนวิจัยดังนี้
3.3.1 แบบสอบถำม (Questionnaires)
แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้ำงขึ้นเพื่อวัดควำมคิดเห็นต่ำงๆ หรือวัด
ควำมจริงที่ไม่ทรำบ อันจะทำให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ใน
อนำคต โดยใช้แบบสอบถำม ร้ำนชื่ออะไร เวลำเปิดปิดร้ำน ก่อตั้งเมื่อไหร่ สินค้ำมีกี่รำยกำร อะไรบ้ำง
สินค้ำรำยกำรใดขำยดีที่สุด เป็นต้น
3.3.2 แบบสัมภำษณ์ (interviews)
โดยท ำกำรสัม ภำษณ์เชิ ง ลึก ถึง วิ ธีกำรดำเนิน งำนต่ำงๆเพื่ อสอบถำมรำยละเอีย ด
เพิ่มเติม โดยกำรสัมภำษณ์บุคคลสำคัญ คือ เจ้ำของร้ำนค้ำปลีกและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องด้วยแบบ
สัมภำษณ์ ก่อนที่จะนำแบบสัมภำษณ์ไ ปใช้จะมีกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงโดยอำศัยผู้เชี่ยวชำญ
พิจำรณำข้อคำถำมในกำรสัมภำษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหำครบถ้วน ข้อคำถำมถูกต้อง เหมำะสม ตรง
ตำมโครงสร้ำงและภำษำที่ใช้ เหมำะสมกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อจะค้นหำปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินงำน
โดยวิธีก ำรค้นพบปัญหำดังกล่ำ วจะทำให้เกิด แนวคิด ในกำรปรับปรุ ง กระบวนกำรดำเนิน งำน ลด
ค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องสูญเสียไปโดยไม่จำเป็นและส่งผลให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3.3.3 แผนผังแสดงเหตุและผล
ผังก้ ำงปลำจะถูก นำมำใช้วิเ ครำะห์หำสำเหตุ ของปั ญ หำ โดยกำรระดมควำมคิ ด
ระหว่ำงกลุ่มผู้วิจัยกับเจ้ำของร้ำนค้ำปลีก เพื่อหำสำเหตุหลักและสำเหตุรอง เมื่อได้สำเหตุแล้วจึงจะคิด
หำแนวทำงวิธีปรับปรุง แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.4.1 แยกประเภทสินค้ำโดยใช้วิธี ABC Analysis วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม Excel
เก็บรวมรวบข้อมูล ดำเนินกำรนำเอำระบบกำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ มำใช้ในกำรจัดแบ่งระดับ
ควำมสำคัญของมูลค่ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ม A มีสินค้ำคงคลังประมำณร้อยละ 5-10 ของสินค้ำคงคลังทั้งหมด ที่มีมูลค่ำ
สูงสุด
2. กลุ่ม B มีสินค้ำคงคลังประมำณร้อยละ 20-30 ซึ่งมีมูลค่ำรองลงมำ
3. กลุ่ม C คือ ปริมำณของสินค้ำคงคลังทั้งหมดที่เหลือซึ่งคิดเป็นต้นทุนเพียงเล็กน้อย
ของต้นทุนทั้งหมด
3.4.2 พยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม Excel
ได้นำข้อมูลยอดขำยในทั้ง 12 เดือน ของปี พ.ศ. 2561 มำพยำกรณ์ ประมำณยอดขำยของปี
พ.ศ. 2563 เพื่อที่จะประมำณกำรสั่งซื้อสินค้ำ โดยพยำกรณ์สินค้ำเฉพำะกลุ่ม A ทั้ง 3 วิธี ดังนี้
1. วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอย่ำงง่ำย
2. วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก
3. วิธีกำรปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล
3.4.3 หำค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นควำมคลำดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม
Excel
นำค่ำพยำกรณ์ของทั้ง 3 วิธี โดยกำรหำค่ำควำมคลำดเคลื่อนเคลื่อนสมบูรณ์ จำกนั้นเลือกค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อนเคลื่อนสมบูรณ์ที่ต่ำสุดของทั้ง 3 วิธี
3.3.4 กำหนดนโยบำย วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม Excel
กำรกำหนดนโยบำยของสินค้ำเพื่อทำให้ ทรำบว่ำควรสั่งสินค้ำปริมำณเท่ำไหร่ที่มีค่ำใช้จ่ำยต่ำ
ที่สุด แล้วควรสั่งเมื่อไหร่ และควรมีสินค้ำขั้นต่ำเท่ำไหร่
1.ปริมำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสม (EOQ)
2. หำจุดสั่งซื้อที่เหมำะสม (ROP)
3. ปริมำณสินค้ำคงคลังที่มีไว้เผื่อของขำดระหว่ำงกำรผลิต (SS)

