
 

 

ค ำนวณปริมำณกำรส่ังซื้อแบบประหยัด (EOQ) 

 

  

 
 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
กำรศึกษำงำนวิจัยเรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กรณีศึกษำร้ำนขำว

เอยขำวพวงกำรค้ำ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรวิจัยมีควำมถูกต้อง สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ใน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ ผู้วิจัยวำงแผนท่ีจะท ำกำรศึกษำ 
และด ำเนิน กำรวิจัยตำมข้ันตอน ดังภำพท่ี 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรสินค้ำคงคลัง 
 

3.1 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 

 
    

 

 

 

 

 

   

 

 

 
ภำพท่ี 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 

วำงแผนและก ำหนดนโยบำยสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ 

 
 

ศึกษำทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ศึกษำกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันของร้ำนกรณีศึกษำ                                              

จัดล ำดับควำมส ำคัญของสินค้ำร้ำนกรณีศึกษำ ด้วย ABC Analysis 

พยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ โดยเลือกมำเปรียบเทียบควำมแม่นย ำ 3 วิธี 

กรณีศึกษา 

 
นโยบำยสินค้ำคงคลังท่ีใช้ในปัจจุบัน 

วิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ ระหว่ำงระบบปัจจุบันกับระบบ (EOQ) 

 สรุปผลกำรวิจัยโดยเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลังรวมของร้ำนกรณีศึกษำ 
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3.1.1 ศึกษำกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันของร้ำนกรณีศึกษำ   
  ช่วงเวลำท่ีท ำกำรศึกษำคือช่วงเดือนมกรำคม 2561 – เดือนธันวำคม 2561 ผู้วิจัย
ท ำกำรศึกษำระบบกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังในปัจจุบันของร้ำนค้ำปลีกกรณีศึกษำ 
โดยสัมภำษณ์ สอบถำม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรส่ังซื้อสินค้ำ กำรเก็บรักษำสินค้ำและกำร
ก ำหนดปริมำณสินค้ำส ำรองไว้ในคลังสินค้ำ 
 3.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
  กลุ่มผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดจำกกำรสัมภำษณ์ 
สอบถำมจำกเจ้ำของร้ำนค้ำปลีก แล้วท ำกำรจดบันทึกสินค้ำท้ังหมด 100 รำยกำร โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณกำรส่ังซื้อส้ินค้ำ ท ำกำรเก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ต้ังแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 
2561 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 และ เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยภำยในร้ำน ได้แก่ ค่ำ
ไฟ และค่ำซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ และ ต้นทุนในกำรซื้อส้ินค้ำ ปริมำณสินค้ำคงเหลือในแต่ละเดือน 

3.1.3 ศึกษำทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  กลุ่มผู้วิจัยศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัยและศึกษำทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง จำกค ำว่ำ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง  ซึ่งเป็นค ำส ำคัญ (Keyword) ส ำหรับงำนวิจัยท่ีกลุ่มผู้วิจัยได้
ด ำเนินกำรวิจัย โดยศึกษำจำกทฤษฏีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับค ำเหล่ำนี้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรท ำ
วิจัยในครั้งนี้ และ ค้นคว้ำจำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต และ หนังสือ เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้นั้นกลุ่ม
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรท ำจริงไปแล้ว พบว่ำ งำนวิจัยท้ังหมดท่ีได้ศึกษำแล้วในบทท่ี 2 นั้นได้ท ำกำรศึกษำ
เรื่องกำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง ซึ่งมีเนื้ อหำสอดคล้องกับเนื้อหำของกลุ่มผู้วิจัย 
ท้ังนี้กลุ่มผู้วิจัยจึงได้น ำมำศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรท ำวิจัย กลุ่มผู้วิจัยได้น ำเสนองำนวิจัยเรื่องกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 

3.1.4 จัดล ำดับควำมส ำคัญของสินค้ำร้ำนกรณีศึกษำ ด้วย ABC Analysis 
 น ำสินค้ำในร้ำนกรณีศึกษำ ท้ังหมดจ ำนวน 100 รำยกำร มำท ำกำรค ำนวณหำมูลค่ำ

สินค้ำแต่ละ รำยกำรท่ีขำยได้ใน 1ปี โดยน ำรำคำขำยต่อหน่วยคูณด้วยจ ำนวนท่ีขำยได้ใน 1ป ีจำกนั้น
เรียงล ำดับ จำกมำกไปหำน้อยตำมมูลค่ำของสินค้ำท่ีหำได้นั้น น ำมูลค่ำสินค้ำท่ีหำได้แล้วนั้นมำคิดเป็น
ร้อยละโดยเทียบกับมูลค่ำสินค้ำท้ังหมด ท ำกำรหำมูลค่ำสินค้ำสะสมโดยเริ่มจำกสินค้ำท่ีมีมูลค่ำสินค้ำ
มำกท่ีสุดบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 

3.1.5 พยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ โดยเลือกมำเปรียบเทียบควำมแม่นย ำ 3 วิธี         
 ท ำกำรศึกษำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำเฉพำะกลุ่ม A ของร้ำนกรณีศึกษำโดย

ใช้ข้อมูลกำรขำย ในช่วงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธี 3 
วิธีกำรหำค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบอย่ำงง่ำย วิธีกำรหำค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ ำหนัก และวิธีกำรปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเนื่องจำกเป็นวิธีท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน ไม่ซับซ้อน เหมำะส ำหรับข้อมูลท่ีมี
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ควำมผันผวนน้อย จำกนั้นได้น ำกำรพยำกรณ์ข้ำงต้นท่ีได้เลือกมำท ำกำรตรวจสอบควำมแม่นย ำของค่ำ
พยำกรณ์ ด้วยกำรใช้วิธีกำรหำค่ำเฉล่ียเปอร์เซ็นควำมคลำดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) เพื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลจริงกับค่ำพยำกรณ์ท่ีได้ โดยเลือกวิธีท่ีมีควำมคลำดเคล่ือนท่ีน้อยท่ีสุด โดยใช้เครื่องมือคือ
โปรแกรม Microsoft Office Excel 

3.1.6 วำงแผนและก ำหนดนโยบำยสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ 
 กลุ่มผู้วิจัยได้ท ำกำวำงแผนก ำหนดนโยบำยสินค้ำคงคลัง ระบบกำรจัดกำรสินค้ำคง

คลังของร้ำนกรณีศึกษำ ประกอบไปด้วย ปริมำณกำรส่ังซื้อท่ีเหมำะสม Economic Order Quantity 
(EOQ) ปริมำณสินค้ำคงคลังท่ีมีไว้เผ่ือของขำดระหว่ำงกำรผลิต Safety Stock (SS) และ หำจุดส่ังซื้อ
ท่ีเหมำะสม Reorder Point (ROP) ในกำรก ำหนดนโยบำยสินค้ำคงคลังของร้ำนกรณีศึกษำ 

3.1.7 วิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลังของร้ำนค้ำปลีกกรณีศึกษำระหว่ำงระบบ
ปัจจุบันกับระบบ (EOQ) 

 น ำข้อมูลต้นทุนของสินค้ำคงคลังของร้ำนค้ำปลีกกรณีศึกษำระหว่ำงระบบปัจจุบัน
กับระบบ EOQ มำ เปรียบเทียบกัน โดยใช้ข้อมูลกำรส่ังช้ือของต้นเดือนมกรำคม 2561 กับ กำรส่ังช้ือ
ปลำยเดือนธันวำคม 2561 

3.1.8 สรุปผลกำรวิจัยโดยเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ำคงคลังรวมของร้ำนค้ำปลีก 
 ในกำรด ำเนินงำนวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของกำรจัดกำร

สินค้ำคงคลังของร้ำนค้ำปลีกระหว่ำงระบบปัจจุบันและระบบ EOQ เพื่อเลือกระบบท่ีมีต้นทุนในกำร
จัดกำรสินค้ำคงคลังท่ีน้อยท่ีสุด มำปรับใช้ในร้ำนค้ำปลีก เพื่อลดต้นทุนในกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังให้
เหลือน้อยท่ีสุด 
 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  3.2.1 ประชำกร  
   ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยนี้ คือ คนท่ีท ำงำนในร้ำนขำวเอย ขำวพวงกำรค้ำ หมู่บ้ำน
สำรตรี6 ต ำบลบึงเจริญ อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เจ้ำของร้ำน คนในครอบครัว และ
ลูกจ้ำง รวมจ ำนวน 8 คน 
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
    เนื่องจำกประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยมีจ ำนวนน้อย แต่มีจ ำนวนท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเลือกก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยมีระดับ
ควำมเช่ือมั่น 100% และไม่มีค่ำควำมคลำดเคล่ือน ดังกำรค ำนวณดังนี้ 
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n =
N

1 + Ne2
 

 โดยท่ี n คือ ขนำดของตัวอย่ำง 
  N คือ ขนำดของประชำกร  
  e คือ ควำมคลำดเคล่ือน 
 

          n =
8 

1+ (0)28
 

     =
8

1
 

     = 8 คน 

ดังนั้น จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีจะต้องน ำมำใช้ในกำรวิจัย เท่ำกับ 8 คน 
  

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังมีกำรใช้เครื่องมือในงำนวิจัยดังนี้ 

 3.3.1 แบบสอบถำม (Questionnaires) 
   แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีสร้ำงขึ้นเพื่อวัดควำมคิดเห็นต่ำงๆ หรือวัด
ควำมจริงท่ีไม่ทรำบ อันจะท ำให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงท้ังในอดีต ปัจจุบัน และกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ใน
อนำคต โดยใช้แบบสอบถำม ร้ำนช่ืออะไร เวลำเปิดปิดร้ำน ก่อตั้งเมื่อไหร่ สินค้ำมีกี่รำยกำร อะไรบ้ำง 
สินค้ำรำยกำรใดขำยดีท่ีสุด เป็นต้น 
  3.3.2 แบบสัมภำษณ์ (interviews) 

  โดยท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกถึงวิธีกำรด ำเนินงำนต่ำงๆเพื่อสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติม โดยกำรสัมภำษณ์บุคคลส ำคัญคือ เจ้ำของร้ำนค้ำปลีกและครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องด้วยแบบ
สัมภำษณ์ ก่อนท่ีจะน ำแบบสัมภำษณ์ไปใช้จะมีกำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรงโดยอำศัยผู้เช่ียวชำญ
พิจำรณำข้อค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหำครบถ้วน ข้อค ำถำมถูกต้อง เหมำะสม ตรง
ตำมโครงสร้ำงและภำษำท่ีใช้ เหมำะสมกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อจะค้นหำปัญหำท่ีเกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน 
โดยวิธีกำรค้นพบปัญหำดังกล่ำวจะท ำให้เกิดแนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน ลด
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจะต้องสูญเสียไปโดยไม่จ ำเป็นและส่งผลให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 3.3.3 แผนผังแสดงเหตุและผล 
  ผังก้ำงปลำจะถูกน ำมำใช้วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำ โดยกำรระดมควำมคิด
ระหว่ำงกลุ่มผู้วิจัยกับเจ้ำของร้ำนค้ำปลีก เพื่อหำสำเหตุหลักและสำเหตุรอง เมื่อได้สำเหตุแล้วจึงจะคิด
หำแนวทำงวิธีปรับปรุง แก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้น 
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  3.4.1 แยกประเภทสินค้ำโดยใช้วิธี ABC Analysis วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม Excel  
 เก็บรวมรวบข้อมูล ด ำเนินกำรน ำเอำระบบกำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ มำใช้ในกำรจัดแบ่งระดับ
ควำมส ำคัญของมูลค่ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. กลุ่ม A มีสินค้ำคงคลังประมำณร้อยละ 5-10 ของสินค้ำคงคลังท้ังหมด ท่ีมีมูลค่ำ
สูงสุด 
  2. กลุ่ม B มีสินค้ำคงคลังประมำณร้อยละ 20-30 ซึ่งมีมูลค่ำรองลงมำ  
  3. กลุ่ม C คือ ปริมำณของสินค้ำคงคลังท้ังหมดท่ีเหลือซึ่งคิดเป็นต้นทุนเพียงเล็กน้อย 
ของต้นทุนท้ังหมด 
  3.4.2 พยำกรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม Excel 
 ได้น ำข้อมูลยอดขำยในท้ัง 12 เดือน ของปี พ.ศ. 2561 มำพยำกรณ์ประมำณยอดขำยของปี 
พ.ศ. 2563 เพื่อท่ีจะประมำณกำรส่ังซื้อสินค้ำ โดยพยำกรณ์สินค้ำเฉพำะกลุ่ม A ท้ัง 3 วิธี ดังนี้ 
  1. วิธีกำรหำค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบอย่ำงง่ำย  
  2. วิธีกำรหำค่ำเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงน้ ำหนัก  
  3. วิธีกำรปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 
 3.4.3 หำค่ำเฉล่ียเปอร์เซ็นควำมคลำดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม 
Excel 
 น ำค่ำพยำกรณ์ของท้ัง 3 วิธี โดยกำรหำค่ำควำมคลำดเคล่ือนเคล่ือนสมบูรณ์ จำกนั้นเลือกค่ำ
ควำมคลำดเคล่ือนเคล่ือนสมบูรณ์ท่ีต่ ำสุดของท้ัง 3 วิธี  
 3.3.4 ก ำหนดนโยบำย วิเครำะห์จำกกำรใช้โปรแกรม Excel 
 กำรก ำหนดนโยบำยของสินค้ำเพื่อท ำให้ทรำบว่ำควรส่ังสินค้ำปริมำณเท่ำไหร่ท่ีมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำ
ท่ีสุด แล้วควรส่ังเมื่อไหร่ และควรมีสินค้ำขั้นต่ ำเท่ำไหร่ 
  1.ปริมำณกำรส่ังซื้อท่ีเหมำะสม (EOQ)  

  2. หำจุดส่ังซื้อท่ีเหมำะสม (ROP) 

  3. ปริมำณสินค้ำคงคลังท่ีมีไว้เผ่ือของขำดระหว่ำงกำรผลิต (SS)  


